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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་



iii

མཆོད་ཕུལ་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྲུང་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡོོངས་བསྡོོམས་ ༡༠༦༢ དེ་
ཅིག་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་དེ་ཡོོད། 
ལྷག་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 སྒང་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༣) ༡

༡ སྡེ་ལེགས་པ། ༡

༢ བཀྲ་ཤིས་དརོ་རྒྱས། ༦

༣ སྒང་མཇུག་འོང་པ་བཙན། ༡༠

༤ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཝས་བྲག་པ། ༡༤

༥ དྲག་པ་རྒྱལ་མཚོན། ༡༩

༦ གཏེརོ་བདག་ལྕགས་ལྕམ། ༢༣

༧ བྲག་སྲིན་མ། ༢༧

༨ རྨ་ བྱ་རྣ་གཡུ། ༣༡

༩ གསོད་པོ། ༣༥

༡༠ བཀྲ་ཤིས་མཐོང་ལེགས། ༣༩

༡༡ དམ་ཆོས་འཕྲིན་ལས། ༤༢

༡༢ ཡུལ་ལྷ་རྨ་ བྱ་རྣ་གཡུ། ༤༦

༡༣ དོག་སེ་སྒང་བཙན། ༤༩

༢ ཉི་ཤུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༢) ༥༣

༡ ཨ་རྒས་ལུད་མཚོོཔ། ༥༣

༢ བྲག་པ་རྒྱལ་མཚོན། ༥༩

༣ བྲག་སེང་པ། ༦༢

༤ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་སེང་གེ་རྡོོ་རྗེ། ༦༦

༥ རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ༧༠

༦ གཏེརོ་བདག་རིན་ཆེན་རྡོོ་རྗེ། ༧༤
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༧ ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པོ། ༧༧

༨ བསམ་གྲུབ་ནོརོ་བུ། ༨༠

༩ ཡུལ་ལྷ་རྨ་ བྱ་རྣ་གཡུ། ༨༣

༡༠ མཚོོ་སྨོན་རྒྱལ་མོ། ༨༦

༡༡ སྔོན་པོའི་དགུང་རི། ༩༠

༡༢ རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མོ། ༩༣

༣ ནག་ཧིང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༦) ༩༦

༡ ཚེམས་བྲག་པ། ༩༦

༢ ཡུལ་བཙན། ༡༠༡

༣ ལྷ་ཆེན་བུམ་པ། ༡༠༥

༤ མ་སངས། ༡༡༠

༥ སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དརོ་རྒྱས། ༡༡༦

༦ གླང་བྲགཔ། ༡༢༡

༤ དགའ་སེང་ཚོོ་གོང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༥) ༡༢༦

༡ ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ། ༡༢༦

༢ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ། ༡༣༡

༣ ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོོགས། ༡༣༩

༤ ཇོ་མོ་རོང་བྱུང་མ། ༡༤༣

༥ ཤུགས་ལྡན་རྡོོ་རྗེ། ༡༤༨

༥ རུས་པའི་ས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༥) ༡༥༢

༡ མགྲོན་བཙན། ༡༥༢

༢ སོ་ལེགས་པ། ༡༥༥

༣ གཡུ་དྲུང་རྒྱལ་མོ། ༡༥༩
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༤ བཏང་ཀ་རོ་བྲག། ༡༦༢

༥ འཆོང་བྲག་པ། ༡༦༥

༦ རྡོོ་ལེགས། ༡༦༨

༧ ཉི་ཟེརོ་སྒང་བཙན། ༡༧༢

༨ རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་བཙན། ༡༧༧

༩ བཙན་བདུད། ༡༨༠

༡༠ ཕོ་ལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ༡༨༣

༡༡ སྨོན་མོ། ༡༨༦

༡༢ ཉ་ལ་ཡུལ་བཙན། ༡༨༩

༡༣ བཙན་རྒོད་རྭ་བྲག་པ། ༡༩༢

༡༤ རྐྱང་ལུང་བཙན། ༢༠༦

༡༥  བྲག་བཙན། ༢༡༡

༦ འཕངས་ཡུལ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༣) ༢༡༦

༡ སྟོག་ལ་མེ་འབརོ། ༢༡༦

༢ འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ། ༢༢༡

༣ ལུང་གསམ་པ། ༢༢༦

༧ ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༠) ༢༣༡

༡ ཞོལ་རྡོོརོཔ། ༢༣༡

༢ བྱ་རོ་སྔོན་པོ། ༢༣༦

༣ གྲི་ལྟག་པ། ༢༤༠

༤ གླང་བྲག་པ། ༢༤༤

༥ ལུང་གསུམ་པ། ༢༤༩

༦ དྲག་པ་རྒྱལ་མཚོན། ༢༥༤
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༧ གནམ་རོལ་གྲི། ༢༥༧

༨ བྲག་སེང་པ། ༢༦༡

༩ བྲག་བཙན། ༢༦༤

༡༠ བཀྲ་ཤིས་དརོ་རྒྱས། ༢༦༨

༨ སྲོས་ཕུརོ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༢༡) ༢༧༡

༡ ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དརོ་རྒྱས། ༢༧༡

༢ གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན། ༢༧༧

༣ ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དརོ་རྒྱས། ༢༨༠

༤ དུང་དཀརོ་མཚོོ། ༢༨༣

༥ གྲུབ་ཀ་སྨོནམོ། ༢༨༧

༦ དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚོན། ༢༩༠

༧ བྲག་ནག་བཙན། ༢༩༣

༨ ལུང་གསུམ་བདུད། ༢༩༦

༩ སྟོརོ་ཤིང་གནསཔོ། ༣༠༠

༡༠ བྲག་ཞལ་སྒོརོ་བཙན། ༣༠༤

༡༡ བྲག་དཀརོ་སྨོནམོ། ༣༠༨

༡༢ རོང་ཕུག་སྨོནམོ། ༣༡༡

༡༣ བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོོགས། ༣༡༥

༡༤ ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོོགས། ༣༡༩

༡༥ ནོརོ་བུ་རྒྱ་མཚོོ། ༣༢༢

༡༦ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམརོ་དཔལ་བཟང་། ༣༢༥

༡༧ རྟོ་ལྷ་མེ་འབརོ། ༣༣༠

༡༨ མི་རྒོད་པ། ༣༣༤



ix

༡༩ རྒྱལ་པོ་མེ་རི། ༣༣༨

༢༠ ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ། ༣༤༡

༢༡ གཏེརོ་བདག་གནམ་སྨོན་དཀརོ་མོ། ༣༤༥

༩ ཐད་མཚོོ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༥) ༣༥༡

༡ ལྷས་ལུངམ། ༣༥༡

༢ ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ། ༣༥༦

༣ གླང་བྲག་པ། ༣༦༠

༤ རི་བཙན་རྡོོ་རྗེ། ༣༦༦

༥ དགོན་བྲགཔ། ༣༧༠

༡༠  དྭངས་ཆུ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༤) ༣༧༥

༡ སྐྱིད་བཙུགས་པ། ༣༧༥

༢ མི་རྒོད་པ། ༣༧༩

༣ དགེ་བསྙེན་བཀྲ་ཤིས་བཟང་པོ། ༣༨༢

༤ རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་། ༣༨༥

༥ ལྷ་ཆེན་དཔལ་གྱི་རྡོོ་རྗེ། ༣༨༨

༦ རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ༣༩༡

༧ ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་བྱ་རོ་བ། ༣༩༥

༨ ཟ་མི་དགེ་བསྙེན། ༣༩༨

༩ ཕྱུག་རྒྱལ་པོ། ༤༠༡

༡༠ ཡུལ་ལྷ་གཡུ་དྲུང་རྡོོ་རྗེ་དང་ལྕམ་གཡུ་དྲུང་དཔལ་འཛོམས། ༤༠༤

༡༡ བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་དརོ་བརྒྱད། ༤༠༨

༡༢ རྟོ་ལྷ་མེ་འབརོ། ༤༡༢

༡༣ རྩ་རྩིརོ་རླུངས་པ། ༤༡༥
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༡༤ བཙན་ཆེན་རྒྱས་གྲགས་པ། ༤༡༩

༡༡ ཕོབ་སྦྱིས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༦) ༤༢༣

༡ ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོོགས། ༤༢༣

༢ ཀ་ཆོག་སྨོནམོ། ༤༢༦

༣ དུང་དཀརོ་རྒྱན་མཛེས། ༤༢༨

༤ བྱརོ་སོ་ཡུལ་བཙན། ༤༣༣

༥ གླང་ལེགས་པ། ༤༣༦

༦ འོམ་མཛེས་ཕྱུགམོ། ༤༤༠

༡༢ དགའ་སེང་ཚོོ་འོགམ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༤) ༤༤༢

༡ ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན། ༤༤༢

༢ ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསོལ་སྒམ་དང་ཕོ་ལྷ་སྟོོང་ཅན་སྒམ། ༤༤༦

༣ གཞི་བདག་བྲག་བཙན། ༤༥༠

༤ ཨཔ་མེན་ཟ། ༤༥༤

༡༣ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༦) ༤༥༨

༡ རྡོོ་ལུང་སྒང་བཙན། ༤༥༨

༢ ཡུལ་ལྷ། ༤༦༢

༣ རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང་། ༤༦༦

༤ རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་། ༤༧༠

༥ སྟོག་ཁ་ཡུལ་བཙན། ༤༧༣

༦ ཆབ་འཇིགས་གཞི་བདག། ༤༧༧

༦ འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག། ༤༨༡

༡༤ དརོ་དཀརོ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༤) ༤༨༥

༡ ཕོ་ལྷ་གཡུ་དྲུང་རྡོོ་རྗེ། ༤༨༥
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༢ རིགས་ཀུན། ༤༨༩

༣ སྤྱི་ལ་བཙན། ༤༩༣

༤ གདོང་དཀརོ་དཔལ་རྫོོང་། ༤༩༧

༡༥ ཨ་ཐང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། ༥༠༡

༡ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་འཆོང་བྲག་པ། ༥༠༡

༢ མཚོོ་སྨོན་རྒྱལ་མོ། ༥༠༧

༣ ལྷ་བཙན་ལས་གྲུབ་རྡོོ་རྗེ། ༥༡༡

༤ ཇོ་བོ་ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ། ༥༡༤

༥ ལྕགས་རི་པ། ༥༡༧

༦ བཙན་ཆེན་དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ། ༥༢༡

༧ དངོས་གྲུབ་བཟང་མོ། ༥༢༥

༡༦ དབང་འདུས་ཁྲོམ་གྱི་གཞི་བདག། (༡) ༥༢༨

༡ སྒང་མཇུག་བཙན། ༥༢༨
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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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སྒསྒངང་་སྟེསྟེངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༣༣
༡༡ སྡེསྡེ་་ལེལེགགསས་་པཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྡེ་ལེགས་པ།
གནས་ཁང་།     སྡེ་ལེགས་ལགོས།
གཡུས། དགེ་ལ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་སྡེ་ལེགས་པ་འདི་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དང་ སྒང་
སྟེང་རྒེད་འགོ་གི་མི་སྡེ་ནང་ གནས་བདག་གཙ་ོབ་ོཚུ་གི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གི་ 
སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་མདརོ་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་བསདོ་པའི་
ནང་། པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ཅན་ལྷ་གོས་ཀྱིས། །བཀླུབས་ནས་ལི་ཁྲིའི་མདགོ་ཅན་རྟར་འགྱིང་སྟེ། །ཁམས་
གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་མདའ་དར་དང་། །ནོར་བུ་འཛིན་ཁྱོད་བསྔགས་ས་ོམི་བརྒྱུད་སྤེལ། །རང་ཉིད་
བསྲུང་བའི་གོ་ཆ་རོ་རྗེ་བགོ །ཕ་རོལ་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཚོགས་རོལ་བརར་ནས། །ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ཅན་ཟེར་ཁ་དགོ་དམརཔོ་ ལྷའི་དར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ཆིབས་རྟ་སྨུག་
པོའི་གུར་ འགྱིང་པའི་ཚུལ་སྦེ་ཆིབས་ཏེ་ ཕྱག་ལུ་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ དར་
སྣེ་ལྔ་གིས་བརྒྱན་པའི་མདའ་དར་དང་ དགོས་འདོད་ཀུན་བྱུང་གི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་
ཉིད་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ རོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལུ་གསོལ་བ་དང་ ཕ་རོལ་པའི་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་
ཐལ་བར་བརླག་ནིའི་དོན་ལུ་ མཚོན་ཆའི་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཙན་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ མང་ཆེས་ཤོས་ཅིག་
རང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པར་བསྐོ་བཞག་
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གནང་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཨིན་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ར་ གནས་བདག་སྡེ་ལེགསཔ་འདི་ཡང་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་
ལྔའི་བཞི་པར་གྲགས་པ་ གཏེར་སོན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་
ཅིག་ ས་གནས་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འདི་ཚུ་གིས་ བཀའ་སྒོ་
དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་སྲུང་སྦེ་བསྐོས་གནང་གནང་པའི་ཚོད་ཅིག་འདུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐྱེས་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གྲངས་ནང་འབད་མི་ བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ནམ་
མཁའ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཡངས་པ་ གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དང་ ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ ལགོས་བཀྲ་ཤིས་
པའི་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྦུག་ན་ སྔོན་གཏེར་སོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་
མཆོག་གིས་ མ་འོངས་ལུང་བསན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྲས་ རྒྱལ་སྲས་
པདྨ་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༢ ལུ་ གདན་ས་ཆེན་པོ་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་
གླིང་ཕྱག་བཏབ་གནང་པའི་ནམ་དུས་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་སྡེ་ལེགས་པ་གིས་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་
ནིའི་དོན་ལུ་ རོའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་ལང་ལངམ་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་  གནས་

བདག་ཆེན་པོ་ཁོ་རའི་གནས་ཁང་ སྡེ་ལེགས་ལགོས་ཟེར་བའི་ལ་འདི་ཁ་ལས་ རོ་རུད་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཐོན་
ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྩིག་པའི་འགྱམ་ལས་འགོ་བཟུང་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་རའོི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུལ་ཡདོཔ་
སྦེ་ ཧེ་མའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་སབ་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག
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དགེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་ རི་སྡེ་ལེགས་ལོགས་ཟེར་མི་འདི་ གནས་བདག་འདིའི་
བཞུགས་གནས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་པས། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་ ལྗོངས་
འདིར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ གདན་ས་གླིང་བརྒྱད་ཕྱག་བཏབ་གནང་པའི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་མི་ དགེ་
ལ་ལྷ་ཁང་ནང་ བསྐང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་ནི་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ 
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ཆོས་སྲུང་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོསྡེ་ལེགས་པ་
ཡང་ལགོས་སུ་ཅི་འབད་རང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ སྡེ་ལེགས་པའི་དར་ཟེར་ཡང་བཀལ་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དགེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
དགེ་ལ་གཡུས་ཚན་འདི་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་གིས་ 
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ གདན་ས་བཏབ་གནང་པའི་ས་གནས་བྱིན་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཀུན་མཁྱེན་
མཆོག་གིས་ མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དད་པའི་རྟེན་ལུ་ ཕྱག་འཁར་མགུ་མཇུག་སགོ་སྟེ་བཙུགས་
གནང་མི་ལས་སྐྱེས་སྐྱེསཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཙན་དན་གྱི་ཤིང་ཡ་མཚན་ཅན་གཅིག་དང་ གསང་ཆུ་དང་
གཟའ་ཆུ་ཚུ་མཇལ་ནི་འདུག། གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་ཞིང་དང་ས་གོ་ཚུ་ནང་ རོ་ཆུང་ཀུ་ལྟེམ་ལྟེམ་གང་སྟེ་
ཡོད་མི་འདི་ ཧེ་མ་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ གནས་
བདག་སྡེ་ལེགས་པ་གིས་ རོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུལ་མི་ལས་ རོ་སོམ་ཚུ་འབག་ཚར་བའི་ལྷག་ལུས་ རོ་ཆུང་ཚུ་
ལུས་ཡདོ་མི་དེ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ འདི་ཁའི་ཞིང་གི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ འབད་
དགོ་མི་བདེ་བས་མནོ་སྟེ་ ཞིང་ནང་ཡོད་པའི་རོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་ལུང་
གཤོང་གི་ཆུ་ནང་བཀོ་སྦེ་ ལ་ོཐགོ་བཏབ་ད་ ཕུད་རོག་གཅིག་ཡང་སྐྱེས་མ་བཏུབ་ལས་ ལོག་རོ་ཚུ་ཧེ་མ་ག་
ཨིནམ་སྦེ་ཞིང་ནང་བླུགས་དགོཔ་ཐོན་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ གནས་བདག་གི་བསདོ་པའི་ནང་། ཁྱད་པར་དགེ་
བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་གྲུ་འདིར། །ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཐབ་རོད་དུས་མིན་འཆི། །དུག་དང་སད་སེར་བཙའ་
སོགས་མི་མཐུན་པའི། །ཕྱགོས་ལས་སྐྱོབས་ཤིང་ཕ་ོལྷ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །རོགས་ལྡན་ཚེ་དང་རྣམ་ཐསོ་བུ་ཡི་
ནོར། །རྐང་བཞི་རིན་ཆེན་འབྲུ་དང་དར་ཟབ་སགོས། །སྲིད་འདིར་ལེགས་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ། །བཀྲ་
ཤིས་དཔལ་གྱི་ཕྱྱྭ་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲགོ་ལུ་
བར་དུ་གཅོད་པའི་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ འཐབ་རོད་དང་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱབས་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལ་ོཐགོ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ལུ་གནོད་པའི་སད་སེར་བཙའ་ཚུ་ལས་བཀག་གནང་ཚུགས་
པའི་ནུས་མཐུ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ རྐང་བཞི་རྟ་ནོར་དང་གསེར་དངུལ་ལ་
སོགས་པའི་རིན་པ་ོཆེའི་རིགས་ འབྱུ་དང་དར་གོས་ལ་སོགས་པ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་
དངོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་མ་ཕུལཝ་འདྲཝ་ཅིག་དང་ འཁོན་གྲིབ་ལ་
སོགས་པའི་གྲིབ་རེ་ཕོག་བཅུག་པ་ཅིན་  མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ ལོ་ཐགོ་ལ་སགོས་པ་ལུ་
གནོད་པ་སོམ་བྱུང་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན༌༌འའབབདད༌༌སས།།
བླམ་རིག་འཛིན།
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༢༢  བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞིཞི་་བདག་གི་མཚན།།  བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།
གནས་ཁང་།       ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་།
གཡུས།  སྒང་སྟེང་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོའདིའི་ བསདོ་པའི་ནང་། སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚགོས་མ་ངེས་པ། །སྐུ་ལ་དར་སྣ་ལྔ་
ཡི་ན་བཟའ་གསོལ། །སྒྲུབ་གནས་བསྲུང་བའི་ཡུལ་ལྷ་མཐུ་རལ་ཅན། །དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་མཛད་ལ་
བདག་བསདོ་དོ། །གཡོག་དང་ཡང་གཡོག་བྲན་འཁོར་བཅས་རྣམས་ལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
སྤྱིར་གཞི་བདག་འདི་ སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ ངོས་འཛིན་
འབད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཕ་རོལ་པའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་བསྟུན་ ཕྲིན་ལས་ཡང་ ཞི་རྒྱས་དབང་
དྲག་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ཕྱག་མཚན་ཡང་ངེས་མེད་སྦེ་བསྣམས་ད་ོཡདོ་རུང་ སྐུ་
གཟུགས་ལུ་ན་བཟའ་འདི་ དར་སྣེ་ལྔ་བཞེས་སྦེ་ གཡགོ་འཁོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག
སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་མང་ཆེ་ཤསོ་ཅིག་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྲིན་ལས་པར་བསྐོས་གནང་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཡང་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ བཀའི་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་གནང་ནུག།
དེ་ལས་ ལྷ་ོགཏེར་གྱི་བདག་པ་ོགཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་
གིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་དཔའ་བོར་མངའ་གསོལ་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཞི་བདག་གི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་། ཀྱེ༑ སྔོན་ཚེ་སབོ་
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དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །པད་གླིང་ཡབ་སྲས་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས། །བསྲུང་མར་གཉེར་གཏད་བཀའ་
བསྒོས་དམ་ལ་བཏགས། །དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་ན་ར་ཀན། །ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་འདི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྟར་ཟླཝ་འདི་ནང་ གུས་བཏུད་ཀྱི་བརྩི་སྲུང་དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་མེད་རུང་ 
འོག་ལུ་ས་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐོ་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་ གདན་ས་འདི་ཁར་སོ་
བཤུད་འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་ར་ གཞི་བདག་འདིའི་གསོལ་ཁ་བཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་ དགེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ དོག་སེ་
སྒང་བཙན་དང་གཅིག་འབདཝ་ལས་ དགོ་སེ་སྒང་བཙན་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་
བཀྲིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་འདི་ར་གཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ དོག་སེ་སྒང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་སོ་སོ་ཅིག་ཡང་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་གི་གདན་ས་འདི་ སྒང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ བསན་པའི་ཉིན་བྱེད་མཆོག་གིས་ སྒྲུབ་
པ་ཉམས་ལེན་གནང་སའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུ་ཅིག་སྦེ་བཅགས་གནང་ཡོད་མི་འདི་ཁར་ ཧེ་མ་ སྒང་



8

སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ སྒང་སྟེང་མདོ་
སྔགས་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་ མཐོ་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལུ་སོ་བཤུད་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཧེ་མ་ གྲྭ་ཤག་གི་ཟུར་གཅིག་ལས་མར་ ཤིང་སོམ་དག་པ་ཅིག་དང་ཚལ་མ་གི་སྦུག་ནང་ ཁང་བཟང་
མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ གཞི་བདག་གི་གནས་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ད་ོཡདོཔ་
ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་
གནང་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་ཡང་ གང་འདདོ་ཀྱི་
དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཞི་བདག་གི་བསོད་པའི་ནང་། 
སྒྲུབ་གནས་བསྲུང་བའི་ཡུལ་ལྷ་མཐུ་རལ་ཅན། །དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་མཛོད་ལ་བདག་བསདོ་དོ། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་ཨིན་པས།
གཞི་བདག་འདིའི་གནས་ཁང་གི་སོ་ལགོས་ཁར་ བཙོག་གྲིབ་དང་ཤིང་བཏགོ་ནི་ལ་སགོས་པ་འབད་བ་ཅིན་ 
གནོད་དེ་ནཝ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ བོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་ 
མེན་སྒྱེས་འདྲངསམ་ཟེར་མཆོད་པའི་སྐབས་ ནད་ལས་དྲག་དོ་ཡོད་ཟེར་བཤད་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡདོ་
པའི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་མ་ཚད་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་རུང་ཡང་བཏུབ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་འདིའི་གནས་ཁང་གི་སོ་ལགོས་ཁར་ ཤིང་བཏོག་ནི་ལ་སོགས་པ་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་འབད་རུང་གནོད་འངོ་ཟེར་བའི་ འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་
པར་འབད་བ་ཅིན་ བཤད་གྲྭའི་གྲྭ་ཤག་དང་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ རྒྱ་སྐྱེད་གནང་པའི་བསྒང་ས་སེལ་རོ་སེལ་
རྐྱབ་སྟེ་ ཤིང་ཚུ་ཡང་བརབ་སྦེ་ ཧིང་སང་ས་བཟ་ོཡདོཔ་ལས་ གནོད་ཉེན་གྱི་ཉེན་འཚུབ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་
བཟུམ་སྦེ་མཐངོམ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
པདྨ་རོ་རྗེ།
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༣༣  སྒསྒངང་་མམཇུཇུགག་་འའོངོང་་པཔ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྒང་མཇུག་འོང་པ་ོབཙན།
གནས་ཁང་།      སྒང་མཇུག།
གཡུས། སྒང་མཇུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་མགོན་ཆེན་པ་ོའདི་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚ་ོདང་ལྡན་པ་ མཐོང་བ་ཙམ་
གྱིས་ཡིད་དབང་མེད་དུ་འཕྲགོ་ཚུགས་པའི་སྒེག་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ཟས་དང་
ནོར་གྱིས་བཀང་བའི་ཟངས་གཞོང་དང་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ལཱ་གནང་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེཡང་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། གནམ་ལྕགས་བྲག་རི་ལྷ་ཡི་ཞལ་ཡས་
ཁང་། །བཙན་མགོན་ཞི་བའི་ལང་ཚོ་སྒེག་པའི་ཉམས། །ཕྱག་གཉིས་ཟས་གཞོང་ནོར་བུ་འཛིན་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ སྐྱེས་བུ་དཔའ་བ་ོཅིག་ལུ་ཡང་སྤྲུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ དབུ་ཞྭ་དམརཔོ་
བཞེས་སྦེ་ ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་འགྲུབ་པའི་ཞབས་ལྷྭམ་བཞེས། རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་ སྐུ་
གཟུགས་ལུ་དར་ཟབ་གོས་རིགས་ལྷབ་ལྷུབ་འབད་བཞེས་ཏེ་ ཆོས་དང་འཁོར་གྱི་རིགས་སྐྱོང་བའི་དཔའ་བོ་
གཅིག་འབད་བྱོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བསོད་པའི་ཚིག་ནང་། རིན་ཆེན་ཁྲི་ཐོན་སྤུངས་པའི་གདན་
སྟེང་སུ། །ཞྭ་དམར་གསོལ་ཞིང་ལྕགས་ཀྱི་རྒྱ་ལྷམ་ཅན། །དུར་མིག་རྒྱལ་མཚན་དར་ཟབ་ལྷབ་ལྷུབ་
གཡོ། །ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་བའི་དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དྲག་པའོི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ བདུད་བཙན་ཞ་ཟ་ནག་པོ་ ཕྱག་ན་ས་རེ་དང་རལ་གྲི་བསྣམས་ཏེ་ 
མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྨན་མོ་ཕྱག་ན་མདའ་དར་དང་འབྲང་རྒྱས་བསྣམས་མི་གིས་གཙོས་པའི་ འཁོར་
ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚགོས་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བསོད་པའི་ཚིག་ནང་། 
བདུད་བཙན་ཞ་ཟ་ནག་པོ་ས་གྲི་ཐོགས། །བཞིན་མཛེས་སྨན་མོ་མདའ་དར་འབྲང་རྒྱས་བསྣམས། །གཞན་
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ཡང་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་དང་བཅས། །གུས་པས་བསདོ་དོ་སྤྱི་བསམ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ 
རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ཕ་ོཉ་དང་ ཅི་འདདོ་པའི་ལས་ལུ་འཇུག་པའི་འཕྲིན་
ལས་པར་མངའ་གསལོ་གནང་བའི་གྲས་ཁར་ བཙན་མགོན་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དམ་བཞག་
གི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཡིས། །སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་མ་ལུས། །ཁ་ན་མ་མཐའོི་
ལས་སོམ་ཞིང་། །དགེ་བཅུ་སྒྲུབ་ལ་ནམ་ཡང་བཅས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།
དེ་ལས་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་འཛིན་ གདུང་སྲས་རྒྱལ་བའི་སྲས་པ་ོ པདྨ་འཕྲིན་
ལས་མཆོག་གི་ སྐུའི་ཕྲེང་བ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ ཆོས་འཁོར་
བསྲུང་བའི་བཀའ་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། 
བར་དུ་པད་འཕྲིན་རིམ་བྱོན་གྱིས། །ཆོས་འཁོར་བསྲུང་བར་བཀའ་བསྒོས་བཞིན། །ད་ལྟར་སྦྱིན་བདག་
འཁོར་བཅས་ལ། །བསམ་དོན་སྒྲུབས་ཤིང་དམ་མ་འདའ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཏོར་བསྔོའི་
ཚིག་ནང་། གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། རྒྱལ་སྲིད་པདྨ་འཕྲིན་ལས། བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ། ཀུན་
བཟང་བསན་པའི་ཉི་མ། ཨནོ་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད་ལ་སགོས་པ་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་
ལས་མ་འདའ་བར་། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཅིག་མེད་རུང་ བསྟེན་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ 
ལོ་ལྟར་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་
ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ར་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་ སྒང་མཇུག་ཟེར་མི་འདི་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་
གདན་ས་ཆེན་པའོི་ཉེ་འདབས་ སྒང་མཇུག་ཟེར་བའི་ས་གནས་ནང་ ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡདོ་མི་
འདི་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།      
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲགོ་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ 
ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ འཐབ་རོད་དང་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱབས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལོ་
ཐོག་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ལུ་ གནོད་པའི་སད་སེར་བཙའ་ཚུ་ལས་ བཀག་གནང་ཚུགས་པའི་ནུས་མཐུ་
ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དང་རྒྱུ་ནོར་ལངོས་སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ 
རྐང་བཞི་རྟ་ནོར་དང་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ འབྱུ་དང་དར་གོས་ལ་སོགས་པ་ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ཡདོ་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས། 
ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ དུས་ཐགོ་ལུ་མ་ཕུལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མི་དང་
སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ ལ་ོཐགོ་ལ་སགོས་པ་ལུ་གནོད་པ་སོམ་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དགེ་སོང་ བསདོ་ནམས་ཨོ་རྒྱན། 
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༤༤  ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་ཇོཇོ་་བབོ་ོ་ཆེཆེནན་་པཔོ་ོ་ཝཝསས་་བྲབྲགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོཆེན་པ་ོཝས་བྲག་པ། 
གནས་ཁང་།       མཐོ་བ་ལའི་གཞལོ།
གཡུས།  སྐུ་འབུམ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ལྷ་ཆེན་ཝས་བྲག་པ་འདི་ དབུ་ལུ་ལྕགས་
རོག་གསོལ་ཞིང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་གཟི་
བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ གོ་ཁྲབ་བཞེས་
ཏེ་ སོན་ཀའི་དུས་ལུ་ གནམ་ཁར་ཟླཝ་
སོང་ཕྲག་སྦེ་དུས་གཅིག་ལུ་ཤར་ཤརཝ་
བཟུམ་གྱི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་རས་
དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཅན་ སྲིད་པ་
གསུམ་གྱི་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཀུན་གྱི་ཡིད་
ཁར་འབབ་པའི་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་
བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ 
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ ལྷ་སྲིན་གདུག་

པ་ཡོངས་ཀྱི་ཇོ་བ་ོནི། །སོན་ཟླ་འབུམ་གྱི་མདངས་ལྡན་མཛེས་པའི་ཞལ། །རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་དང་རལ་ལ་མངའ་
བརྙེས་པའི། །བསན་པའི་བར་གཅོད་ཞི་བར་མཛད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སྐུ་ལུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་ 
དར་ཤིང་རལ་གྲིའི་ཏགོ་ཅན་ལུ་ དར་ས་གཞི་དཀར་པའོི་གུར་ དམརཔོ་གི་ལྕགས་རི་དང་ལྡན་པ་རྩེ་གསུམ་
འབད་མི་གཅིག་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་བསྣམས། གང་འདོད་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་
རྒྱལ་པོ་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ བུ་གཞི་དང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་
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དབང་ཐང་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུ་ག་ཅི་ཞུ་རུང་ རང་གི་དང་འདོད་དང་འཁྲིལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ 
གང་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་མིའི་བདག་པོ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བསོད་པའི་
ཚིག་ནང་། རིན་ཆེན་དར་ཟབ་ལྷབ་ལྷུབ་ཡངོས་ཀྱིས་བརྒྱན། །སྙན་པའི་བ་དན་ཕྲག་བཀུར་བསམ་འཕེལ་
འཆང་། །སྒྲུབ་པ་པ་ོཡི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སོགས། །ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་བསོད། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གནམ་ཁ་ལུ་ས་སྨུག་བཟུམ་སྦེ་ལྡིང་སྟེ་ སོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་བའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་
པའི་རྟ་མཆོག་གི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ གསེར་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་མི་གུར་ཆིབས་སྦེ་ ཞལ་
འཛུམ་བག་གི་ཉམས་སོན་པའི་ངང་ལས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་དཔའ་བོ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བསདོ་ཚིག་ནང་། སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ལྡན་རྟ་མཆོག་རྟ་ནག་བཅིབས། །འཛུམ་ཞལ་སྒེག་
པའི་ཉམས་ལྡན་ཤེལ་འོད་ཀྱིས། །སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་སགོས། །མ་ལུས་དབང་དུ་བསྡུ་
བར་མཛད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཝས་བྲགཔ་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་ཡདོ་མི་གུར་ སན་འདྲེན་
གྱི་ཚིག་ནང་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ 
གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཟེར་ཡང་ཞུ་སྲལོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྲིད་པ་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ 
སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ཚགོས་མ་ལུས་པ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མིའི་
བཀའི་སྲུང་མ་དང་ ཅི་འདདོ་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་འཕྲིན་ལས་པར་མངའ་གསོལ་གནང་བའི་སྐབས་ ལྷ་
ཆེན་ཝས་བྲག་པ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྗེས་འཇུག་གི་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་
བཞག་སྟེ་གདན་ས་འདི་བསྲུང་བའི་གནས་བདག་ལུ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལྷ་ཆེན་ཝས་
བྲག་པའི་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་མདུན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་
གཉན་པོ་སྲུང་བ་དང་། །ཆོས་མཛད་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་
ཞལ་བཞེས་ཤིང་། །སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ནས་རྗེས་འཇུག་སྐྱོང་བར་བཅས། །ད་ལྟར་བདག་གི་གཡར་དམ་སྦྲན་
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ལགས་ཀྱིས། །ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་གཡེལ་མ་འདའ་བར། །བསམ་དོན་མ་ལུས་ཐོགས་མེད་ཡིད་བཞིན་
སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ སྐྱེས་ལ་ོ ༤༦ ལང་མི་ཕུར་པ་གིས་བཤད་མི་ནང་། ཞང་ཞུང་བོན་གྱི་
སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་ གདན་ས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ ར་ལ་གཡུང་དྲུང་གླིང་ལས་ 
ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་ཟེར་མི་གཅིག་འབྲུག་ལུ་བྱནོ་ཏེ་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡདོ་མི་ སྐུ་
འབུམ་ལྷ་ཁང་འདི་སྦུག་ན་བརྩིས་བའི་ཕྱོགས་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཤར་སྒོ་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལུ་ གནས་ཁང་
བཅགས་ཏེ་བཞུགས་མི་གནས་བདག་ཝས་བྲགཔ་འདི་ བོན་བསན་གྱི་སྲུང་མའི་གཙོ་བོ་ ཨམ་སྲིད་པའི་
རྒྱལམོ་གི་བཀའ་གྲོསཔ་འབད་ཡང་བརྩི་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཁོ་གིས་བཤད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་མགོན་ཁང་ནང་ ཨམ་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་གིས་
གཙོས་པའི་གནས་བདག་ ཝས་བྲག་པའི་གསོལ་ཁ་ཡང་བཏང་དགོ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་གདོང་
ཕྱོགས་སྒང་སྟེང་དགོན་པ་ཁ་ཐུག་བརྩིས་བའི་གཡས་ཧོངས་ཀྱི་ སྒང་ཏོག་གི་རྩེ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་
བདེ་བའི་ཕྱག་ཕུར་གཅིག་ ས་ཁར་བརབས་ཏེ་ཡདོ་སར་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༡༥ གི་ཉིནམ་ལུ་ དཔའ་བོ་ཅིག་གིས་ སྲུང་མའི་གཙོ་བོ་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་དང་ མོ་གི་བཀའ་གྲོསཔ་
འབད་ཕྱག་ཞུ་མི་ གནས་བདག་ཝས་བྲགཔ་ལུ་མེན་སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་སྦེ་དྲང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྒང་ཏགོ་འདི་གི་ར་བ་ལས་ཕར་གནས་བཅགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་གཡུས་ཚན་ དགེ་
ལ་དང་གྱང་ཅན་ཚུ་ནང་ ལོ་ཐགོ་ཀར་དང་ནག་ཚུ་ལུ་སེརཝ་ལ་སགོས་པའི་གནོད་རྐྱེན་ བཀག་ཐབས་ལུ་
འབདཝ་ལས་ འདི་ཚེ་ཉིནམ་གཅིག་གི་སྦྱིན་བདག་ཡང་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ 
འདི་བཟུམ་གྱི་སྲོལ་ཉམས་ཏེ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་མ་ལངམ་ཅིག་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཉི་ཤོ་རྒེད་འགོ་དང་དྭངས་ཆུ་རྒེད་འོག། ཕོབ་སྦྱིས་རྒེད་འགོ་དང་ སྲས་ཕུ་རྒེད་འོག་
བཞི་ནང་ཡདོ་པའི་ དཀོན་མཆོག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་བསྟེན་མི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ལོ་རེ་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་སྐུ་
འབུམ་མཚམས་གཅོད་ཟེར་གཏོར་རྒྱབ་དང་བཅས་པ་ ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལས་ ༢༤ 
ཚུན་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ ཚེས་ ༢༥ ལས་ ༢༧ ཚུན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་  ཕྱགོས་བཞི་ལུ་མཚམས་
ཤིང་བརབས་ཏེ་ མཚམས་སྒོ་བསམས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་མི་ནང་ན་འོང་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ནང་མི་ཕྱི་ཁར་
འགྱོ་ནི་མེད་པར་མཚམས་ནང་སདོ་དགོ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལས་ 
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༣༠ ཚུན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་སྦེ་ སྐུ་འབུམ་བླམ་གིས་དབང་གནང་ཐོག་ལས་
མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ ཁོང་རྒེད་འགོ་བཞི་གི་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ལོ་བསར་གྱི་དུས་མཆོད་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཆ་འོག་སང་སི་སྦྱིས་རྒེད་འགོ་ལས་ དཀོན་མཆོག་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་བསྟེན་དགོ་མི་
ཚུ་མགྱོནམ་སྦེ་ ཆུམ་ལ་སགོས་པ་འབག་སྟེ་ ཁྱོསམོ་ཟེར་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སེམས་དགའ་
སོའི་ངང་ལས་སོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
དེ་འབདཝ་ད་ ལ་ོངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་མ་ལངམ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ གོང་གི་སྲལོ་ཁྱུན་བཟང་པ་ོཚུ་ཉམས་ཏེ་ 
རང་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་མེད་
པའི་གུར་ རང་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཉིན་གྲངས་ ༧ དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ སྐུ་འབུམ་མཚམས་གཅོད་ཟེར་བའི་
འབུམ་སྡེ་འདི་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒེད་འགོ་བཞི་གིས་སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་
ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ དེ་ཅིག་ལས་ ༢༠༠༧ ཚུན་ ཉི་ཤོག་རྒེད་འོག་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོཔ་ཐོན་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལསནི་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཡང་འབད་མི་མ་ཐོན་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ རྒེད་འོག་
བདག་སྐྱོང་དང་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཡང་ཕུརཔ་ཁྱོད་ར་གིས་འབད་དགོ་
པའི་ཁར་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་ཡང་ཁྱོད་ར་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་སབ་ལས་ ཆོས་ཞིང་ཚུ་ཡང་
རྩིས་ལེན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ སྐུ་འབུམ་མཚམས་གཅོད་དེ་ཡང་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་ནང་བསྡུ་སྟེ་
བཏང་དོ་ཟེར་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་སབ་པའི་སྐབས་ ཁོ་གི་གདོང་གུ་ཡདོ་པའི་དགའ་འཛུམ་དང་སེམས་ཁར་ཡདོ་
པའི་ས་ོབའི་ཚོར་ཤུགས་ཚུ་ཡང་ རིམ་གྱིས་འབད་ཉམས་ཏེ་ མིག་ཏ་ོནང་ལས་མིག་ཆུ་བུད་སག་ས་གི་
འཁྲུལ་སྣང་ལང་སྦེ་སབ་ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ བོན་བསན་ལུ་གཅེས་པའི་མིག་དང་འདྲ་བའི་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་
པ་ ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བའམ་མཚན་ལྡན་འདུས་པ་མཆོག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡདོ་པའི་
གདན་ས་ སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱབ་བྲག་དང་མདུན་མཚོ་ཟེར་སབ་སྲལོ་ཡདོ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ཆགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་གུར་ སྒོ་བཞི་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལུ་ ཕྱགོས་བཞིར་གནས་བདག་བཞིའི་གནས་ཁང་གི་མཐའ་བསྐོར་
ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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བཀའ་སྲུང་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་གི་ བཀའ་གྲོསཔ་ གནས་བདག་ལྷ་ཆེན་ཝས་བྲགཔ་འདི་ལུ་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་ས་ ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་ངོ་མ་འདི་ སྐུ་འབུམ་གཡུས་
ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་མཐ་ོབ་ལ་ཟེར་མི་གི་ར་བ་མཚམས་ཅིག་ལུ་ ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་སྦེ་
ཡོད་པའི་སྦུག་ན་ བྱག་དཀརཔ་ོཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ཁར་ཨིན་པས། སྐུ་འབུམ་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་ཕྱོགས་
སྒང་སྟེང་དགོན་པ་ལུ་བརྩིས་བའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལས་ཕར་ སྣུམ་འཁོར་གསེབ་ལམ་བདའ་སྟེ་དུས་ཡུན་སྐར་
མ་ ༡༠ དེ་ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ གནས་ཁང་འདི་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཡོངས་ཀྱིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་
ལུ་ཕན་ཐབས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གདན་ས་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་པར་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་
བཀོད་གནང་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ བསྒྲུབས་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་ཚུ་ཡང་ མིག་མཐོང་ལག་ཟུན་འབད་ར་
བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལྷ་ཆེན་གྱི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་། མ་ངེས་དྲག་ཤུལ་སོབས་ཀྱིས་རལ་
འཆང་ཞིང་། །གྲངས་མེད་འཁོར་དང་སྤྲུལ་པས་ས་གསུམ་འགེངས། །བསན་ལ་གནོད་པའི་མ་རུང་གདུག་
པའི་ཚགོས། །ལྷག་མེད་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་རླགོས་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཆེན་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ཆད་སོང་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ སྤྱིར་ནད་ཡམས་མུ་གེ་འདྲ་
མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུངམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ལ་ོཐགོ་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་ལ་སགོས་པའི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་སྟེ་ 
བསྡུ་སྒྱོམ་འབད་ནི་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན་ཟེར་དཀོན་གཉེར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
སྔོན་མ་ བོན་ཆོས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བོན་ལུགས་སྦེ་མཆོད་ནི་ཡོད་
རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བོན་ཆོས་ཉུང་སུ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལས་འགོ་བཙུགས་ གནས་བདག་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་ སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་མཛད་
དེ་གནང་ཡདོ་མི་ལྟར་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་བའི་ཁར་ ལ་ོལྟར་གྱི་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་
དེ་སྦེ་ར་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། བོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་མ་ཚུགས་པར་ཡུན་རིངམོ་
ཡར་སངོ་ཡི་ཟེར་དཀོན་གཉེར་གྱི་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།  ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ ཕུར་པ།



19

༥༥ དྲདྲགག་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན། 
གནས་ཁང་།       སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་།
གཡུས།  སྐུ་འབུམ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ 
དབུ་ལུ་ལྕགས་རགོ་དར་གྱི་ཐདོ་དང་
ནོར་བུའི་ཏགོ་ཅན་རུ་དར་དང་བཅས་
པ་གསོལ་ཞིང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་གོ་ཁྲབ་
བཞེས་ཏེ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ 
དཀར་ལ་དམར་མདངས་དང་ལྡན་པ་
གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ 
ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ཁར་
འབབ་པའི་སྒེག་པའི་ཉམས་དང་ལྡནམ་
སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སྐུ་ལུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་
བཞེས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ རིན་ཆེན་
གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་ 
དར་ཤིང་མདུང་གི་ཏོག་དང་བཅས་པ་

ལུ་ དར་ས་གཞི་དཀར་པའོི་གུར་ དམར་པོའི་ལྕགས་རི་དང་དར་ལྕེ་དམརཔོ་གསུམ་ཡོད་མི་འདི་ ཕྱག་
གཡོན་པ་གིས་ གནམ་ཁར་འཕྱར་ཏེ་བསྣམས། གང་འདོད་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་
གི་རྒྱལ་པོ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ བུ་གཞི་དང་རྒྱུ་ནོར་ལངོས་སོད་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་
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དབང་ཐང་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུ་ག་ཅི་ཞུ་རུང་ རང་གི་དང་འདདོ་དང་འཁྲིལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ 
གང་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་མིའི་བདག་པོ་ཅིག་འབད་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
རླུང་ལས་ཡང་མགྱོགས་དྲགས་ཡདོ་པའི་སོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་བའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་
པའི་རྟ་མཆོག་གི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ གསེར་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོ་མི་གུར་ཆིབས་སྦེ་ སང་བའི་
དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཚུ་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ 
གནས་བདག་འདི་གི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཟུགས། །ཞལ་གཅིག་
ཕྱག་གཉིས་དབང་གི་མདོག །རྣལ་འབྱརོ་རེ་བ་སྐོང་བའི་ཕྱིར། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ནརོ་བུ་འཛིན། །དྲི་
བཞོན་མྱུར་བའི་རྟར་བཅིབས་ནས། །སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །མ་རུངས་འཇོམ་པའི་ལྷ་ཆེན་
པོ། །བཙན་རྒོད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་ བཀའ་
བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་
བྱེད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མིའི་སྲུང་མ་དང་ ཅི་འདདོ་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་
འཕྲིན་ལས་པར་མངའ་གསལོ་གནང་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་བཀའ་བསྒོ་དམ་
བཞག་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་མཁས་དང་གྲུབ་པ་མཉམ་པའི་བླམ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ ཅི་
བཅོལ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་མཁས་བླངས་དམ་བཅའ་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གནས་བདག་
དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དམ་བཞག་ནང་། རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །མཁས་གྲུབ་བླ་མ་ཡོངས་
འཛིན་མདུན། །བསན་པ་སྲུང་བར་དམ་བཅས་བཞིན། །འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལོ་སྒྲུབས་པར་མཛོད། །ཟེར་
བཀོད་དེ་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ སྐྱེས་ལོ་ ༤༦ ལང་མི་ཕུར་པ་གིས་བཤད་མི་ནང་། ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ 
མགོན་ཁང་ནང་ ཨང་རྒས་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་གིས་གཙོས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་

བའི་བསྒང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལ་ོལྟར་དམིགས་བསལ་གྱིས་
བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་འདི་ གནས་བདག་ཝས་གྲགས་པ་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བའམ་མཚན་ལྡན་འདུས་པའི་གདན་ས་ སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་ནུབ་ཕྱགོས་ཁ་
ཐུག་ལུ་ ལྷ་ཁང་ལས་ས་ཐག་མ་རིངམོ་ཅིག་གི་གད་པའི་ལོགས་ཅིག་ཁར་ ཤུག་པའི་ཤིང་གཞན་ཚུ་ལས་
རིངམོ་སྦེ་ཡོད་པའི་གུར་ ཞལ་ལག་དང་འདབ་མ་ཚུ་ཡང་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་གི་ཤིང་འདི་ 
གནས་ཆེན་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གནས་ཁང་ངམ་གནས་ཤིང་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ སྐུ་འབུམ་གཡུས་ཚན་ནང་གནས་བཅགས་ཏེ་སོད་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་
གིས་ གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་ བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ སྤྱིར་བསན་པ་
དང་སེམས་ཅན་ལུ་ ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་ལྷ་དང་ ལྷག་པར་དུ་གདན་ས་འདི་ཉིད་བསྲུང་བའི་སྲུང་མ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ བསན་འགྲོ་ལུ་གནོད་པའི་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ལ་སགོས་པའི་རིགས་བཀག་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།
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གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་བ་བཏབ་སྟེ་མཆོད་པ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་
ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་འབྱུངམ་ཨིན་པའི་གུར་ ལྷག་པར་དུ་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་
གི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ཨིན་ཟེར་དཀོན་གཉེར་ཕུར་པ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ཆད་སོང་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ སྤྱིར་ནད་ཡམས་མུ་
གེ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུངམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་
བྱུང་སྟེ་ བསྡུ་སྒྱོམ་འབད་ནི་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དཀོན་གཉེར་ཕུར་པ།
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༦༦  གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ལྕལྕགགསས་་ལྕལྕམམ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གཏེར་བདག་ལྕགས་ལྕམ།
གནས་ཁང་། སྐུ་འབུམ་བྲག།
གཡུས། སྐུ་འབུམ།
རྒེད་འགོ སྒང་སྟེང་།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཏེར་བདག་ཆེན་མོ་ལྕགས་ལྕམ་འདི་ བཅུ་དྲུག་
ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ 
བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ རབ་ཏུ་དཀར་བའི་
བཞིན་བཟང་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་པ་ 
ཞལ་དབྱིབས་བཅོ་ལྔའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ཡདོ་པའི་
གུར་ དབུ་ལུ་རིན་ཆེན་དང་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་
རིགས་ལྔ་ལུ་དར་གྱི་ཅོད་པན་གྱིས་བརྒྱན་པ། 
དབུ་སྐྲ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ཀྱི་རྩེ་ལུ་
རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུའི་ཏགོ་དང་ལྡན་པ། རི་པ་ོཆེ་སྣ་
ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ སྙན་རྒྱན་དང་མགུལ་
རྒྱན་ ཕྱག་གདུབ་དང་ཞབས་གདུབ་ལ་སགོས་
པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ གཏེར་བདག་ཆེན་མོའི་བསོད་ཚིག་ནང་། 
ཀྱཻ༑ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་མཚར་སྡུག་མཛེས་པའི་
གཟུགས། །རབ་དཀར་བཞིན་གྱིས་འཛུམ་ཞལ་
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བཞད་པའི་མདངས། །ཆ་ཤས་ཡོངས་རགོས་ཟླ་ལྟར་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། །ཆགས་ལྡན་མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུ་
བར་མཛད། །སྐྲ་ཚོམ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཟུར་ཕུད་རྩེར། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་དང་ཕྲ་ཚོམ་
མཛེས། །སྙན་གོང་གསེར་གཡུ་མེ་ཏོག་གཟི་འོད་དང་། །ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་གཟི་ཆོམ་མགུལ་དུ་
འཕྱང་། །སིལ་སིལ་སྒྲ་སྙན་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྒྱན་པའི། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཚེ་དང་ལངོས་སོད་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་མ་ལུས་པ་འགུགས་པའི་ཆེད་དུ་ སྨྱུག་མ་ཚིགས་
གསུམ་ལུ་ རྒོད་སྒྲོ་དང་དར་སྣེ་ལྔ་གིས་བརྒྱན་པའི་མདའ་དར་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ ཅི་འདདོ་སྟེར་
བར་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་ རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས་སྦེ་ སོང་གསུམ་
ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་སྐོར་ཚུགས་པའི་ རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་རྟ་དཀརཔོ་དམར་གཤམ་དམར་གདན་དང་
གསེར་གྱི་སྒ་ལ་སགོས་པའི་བཙན་རྟའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་གུར་ ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་ བཀའ་
བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་
བྱེད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མིའི་སྲུང་མ་དང་ ཅི་འདདོ་པའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་
པོར་མངའ་གསོལ་གནང་བའི་སྐབས་ གཏེར་བདག་ཆེན་མོ་ལྕགས་ལྕམ་ཡང་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་
སྟེ་ སྐུ་འབུམ་བྱག་ལུ་ས་གནང་ཡདོ་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བདག་མོར་མངལ་གསལོ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཅི་བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་པ་ོདང་གཏེར་རྣམས་
མ་གཡེལ་བར་བསྲུང་བའི་གཉེར་གཏད་མཛད་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཏེར་སྲུང་འདིའི་དམ་བཞག་
ནང་། ཀྱཻ༑ མཐོ་མའི་དང་པོར་རིག་འཛིན་གྱིས། །བྱིན་ཕོབས་གཏེར་ཁ་མ་ལུས་བཅོལ། །བསན་སྐྱོང་ཡེ་
ཤེས་གཙ་ོམརོ་བསྐུར། །གནས་སྲུང་སྐྱོང་བའི་རྗེ་མོར་བསྔགས། །བར་དུ་དེ་སྲས་ཡང་སྤྲུལ་གྱིས། །འདོ་
གསལ་གནས་ཀྱི་ཕུག་པ་རུ། །མིང་བྱིན་དབང་སྐུར་གཏེར་གཉེར་བཅོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་
ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ ཨང་རྒས་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་གིས་གཙོས་པའི་ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་བསྒང་ གཏེར་བདག་འདི་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ལོ་ལྟར་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲལོ་འདི་ གནས་བདག་ཝས་གྲགས་པ་དང་ཅོག་ར་
འཐདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། བཀའ་སྲུང་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོའི་ བཀའ་གྲོསཔ་ ལྷ་ཆེན་ཝས་བྲག་པ་འདི་ 
གཏེར་བདག་ཆེན་མོ་ལྕགས་ལྕམ་གྱི་ཕོ་སྤུན་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ གཏེར་སྲུང་གི་གཏོར་བསྔོའི་ཚིག་
ནང་། ལྷ་ཆེན་ཝས་བྲག་མིང་སྲིང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ ཟེར་ཐོན་ནི་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བའམ་མཚན་ལྡན་འདུས་པའི་གདན་ས་ སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་བྱང་ཕྱགོས་ཁ་
ཐུག་ལུ་ ལྷ་ཁང་ལས་ཡར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་རྐང་སོང་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གོ་དེ་ཁར་ སྐུ་
འབུམ་བྱག་ཟེར་མི་འདི་ དྲོ་པ་ཧ་སག་ཉིམ་ཤར་བའི་ཁར་ ཕྱི་རུ་ཉིམ་ཕྱིས་སུ་སྦེ་འཛུལཝ་ལ་སོགས་པ་སངོ་
བ་བསམ་གཏན་སྒོམ་སའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་བྲག་རི་
དགའ་ལ་སྐྱིད་ཉམས་དང་ལྡན་པ་འདི་ གཏེར་བདག་ཆེན་མོ་ལྕགས་ལྕམ་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། གཏེར་
སྲུང་ཆེན་མོའི་གནས་ཁང་སྐུ་འབུམ་བྱག་འདི་ སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་སའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ སྒང་
སྟེང་སྐྱབས་མགོན་དང་དགོན་པ་འདི་ཁའི་རོ་སབོ་སྐུ་བགྲེས་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ སངོ་བ་བསམ་གཏན་ལུ་
བརོན་འདོད་ཡདོ་མི་ཚུ་གིས་ སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་སའི་མཚམས་ཁང་ བྱག་གི་མགུ་ཏོ་དང་བྱག་གི་སྐེད་པ་ལས་
ཕར་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འདུག།
སྐྱེས་ལོ་ ༤༦ ལང་མི་ སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ ཕུར་པ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་། གནས་
ཁང་འདིའི་བྱག་གི་ནང་ན་ བོན་གྱི་བསན་འཛིན་དམ་པ་ ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་གིས་ སངས་རྒྱས་
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ཀྱི་སྐུ་འབུམ་གཅིག་གཏེར་ལུ་ས་གནང་སྟེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ བྱག་འདི་གི་མིང་སྐུ་འབུམ་བྲག་ཟེར་ཨིན་རུང་ 
མི་ཚུ་གིས་མིང་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ སྐུམ་བུ་བྱག་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས། 
གནས་ཁང་འདི་གི་མིང་ལུ་ འདོ་གསལ་གནས་ཀྱི་ཕུག་ ཟེར་ཡང་ཞུ་སྲལོ་ཡདོཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག དེ་
ཡང་ གཏེར་སྲུང་འདིའི་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། བར་དུ་དེ་སྲས་ཡང་སྤྲུལ་གྱིས། །འདོ་གསལ་གནས་ཀྱི་
ཕུག་པ་རུ། །མིང་བྱིན་དབང་བསྐུར་གཏེར་གཉེར་བཅོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་
ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཏེར་སྲུང་ལྕགས་ལྕམ་འདི་ སྐུ་འབུམ་གཡུས་ཚན་ནང་གནས་བཅགས་ཏེ་སོད་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
གཡུས་ཁའི་གཏེར་བདག་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གཏེར་སྲུང་འདི་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་མོ་ལྷ་དང་ ལྷག་པར་དུ་གདན་ས་འདི་ཉིད་བསྲུང་བའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ 
སྐུ་འབུམ་བྱག་ནང་ཡདོ་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བདག་མོ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ བསན་འགྲོ་ལུ་གནོད་པའི་ 
ནད་ཡམས་མུ་གེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བཀག་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གཏེར་སྲུང་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོང་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འདྲ་
མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་པའི་ཁར་ ལོ་ཐགོ་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་ལ་སགོས་པའི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། 
གཏེར་སྲུང་ཆེན་མོའི་གནས་ཁང་གི་ས་སྒོ་འདི་ སངོ་བ་བསམ་གཏན་ལུ་བརོན་མི་ཚུ་ ཁ་ཐུན་དགེ་སོར་
གནང་སའི་ གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏགོ་ཏ་ོཅི་འབདཝ་ལས་ གནས་ཁང་དང་གཏེར་ཡོད་སའི་བྱག་ཚུ་
བདག་འཛིན་དང་ གཙང་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་རེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ཅི་འདདོ་པའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་
པའི་གྲོགས་མཛད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་མཛད་ཚུགས་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་ཟེར་
དཀོར་གཉེར་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སོན། གླེགས་བམ་ ༡༡ པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དཀོན་གཉེར་ཕུར་པ།
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༧༧  བྲབྲགག་་སྲིསྲིནན་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།    བྲག་སྲིན་མ།ོ 
གནས་ཁང་།        སྐུ་འབུམ།
གཡུས།    སྐུ་འབུམ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བཀའ་སྲུང་རོ་རྗེ་ཕོ་ཉ་མོའམ་བྲག་
སྲིན་མ་འདི་ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་དང་
ལྡན་པའི་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ 
བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ རབ་ཏུ་
དཀར་བའི་བཞིན་བཟང་འཛུམ་
མདངས་དང་བཅས་པ་ ཞལ་
དབྱིབས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་བཟུམ་སྦེ་
ཡོད་པའི་གུར་ དབུ་ལུ་རིན་ཆེན་དང་
པོ་ལས་གྲུབ་པའི་རིགས་ལྔ་ལུ་དར་གྱི་
ཅོད་པན་གྱིས་བརྒྱན་པ། དབུ་སྐྲ་
གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཟུར་ཕུད་ལྔའི་
རྩེ་ལུ་གསེར་གཡུའི་དོ་ཤལ་གྱི་བརྒྱན་
ཏེ་ རི་པ་ོཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ 
སྙན་རྒྱན་དང་མགུལ་རྒྱན་ ཕྱག་
གདུབ་དང་ཞབས་གདུབ་ལ་སོགས་

པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བཀའ་སྲུང་ཆེན་མའོི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་། ཧཱུྃ༑ 
འཕྲིན་ལས་ཐགོས་མེད་རོ་རྗེ་ཕོ་ཉ་མོ། །གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱརོ་ཡངོས་ཀྱི་བཀའ་བསྲུངས་མཛོད། །ཞི་
མཛེས་དཀར་མོ་ལྷ་སྲིན་དབང་ཕྱུག་མ། །ཟླ་ཤེལ་མདའ་འཕྲ་ོཡིད་འོང་ལྷ་མོའི་གཟུགས། །སྣ་ཚོགས་གོས་
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དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་འཛུམ་པའི་ཉམས། །དབུ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་ཟུར་
ཕུད་ལྔ་ཡི་རྩེར། །གསེར་གཡུའི་དོ་ཤལ་རབ་ཏུ་མཛེས་པར་བརྒྱན། །རབ་མཛེས་ལྟ་བས་མི་ངོམ་ཡིད་འཕྲོག་
མ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཚེ་དང་ལངོས་སོད་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་མ་ལུས་པ་འགུགས་པའི་ཆེད་དུ་ སྨྱུག་མ་ཚིགས་
གསུམ་ལུ་ རྒོད་སྒྲོ་དང་དར་སྣེ་ལྔ་གིས་བརྒྱན་པའི་མདའ་དར་མཐོ་བ་སྲིད་རྩེའི་བར་ལུ་འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་
པ་ལུ་ ཅི་འདདོ་སྟེར་བར་མཛད་དེ་ རྣལ་འབྱོར་པའི་རེ་བ་བསྐོང་བའི་ཆེད་དུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་
བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས་སྦེ་ སོང་གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་སྐོར་ཚུགས་པའི་ རྫུ་
འཕྲུལ་ཅན་གྱི་རྟ་དཀརཔ་ོདམར་གཤམ་དམར་གདན་དང་གསེར་གྱི་སྒ་ལ་སོགས་པའི་བཙན་རྟ་ཆས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པའི་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཀའ་སྲུང་བྲག་སྲིན་མ་འདི་ དང་པ་ མོ་རའི་ཕོ་བྲང་བྲག་གསེབ་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཞུ་ཡོད་པའི་
ཁར་ གཉིས་པ་ མོ་རའི་གནས་ཁང་ཨ་དུང་མཚོའི་སོ་ལགོས་ཁར་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོབདུད་
འཇོམས་ར་ོརྗེའི་སན་སྔ་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སྐྱོང་བའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཞུ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བྲག་
སྲིན་མའི་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། ཧཱུྃ༑ སྔོན་ཚེ་བྲག་གསེབ་རང་གནས་སུ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་སན་སྔ་
རུ། །བསན་པ་བསྲུང་བར་དམ་བཅས་པའི། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བར་དུ་ཨ་དུང་མཚོ་
འགྲམ་དུ། །བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་སན་སྔ་རུ། །རྗེས་འཇུག་སྐྱོང་བར་དམ་བཅས་པའི། །དམ་ལས་མ་འདའ་
འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ སྐྱེས་ལོ་ ༤༦ ལང་མི་ཕུར་པ་གིས་བཤད་མི་ནང་། ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ 
མགོན་ཁང་ནང་ ཨང་རྒས་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་གིས་གཙོས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
བའི་བསྒང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལ་ོལྟར་དམིགས་བསལ་གྱིས་
བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་འདི་ གནས་བདག་ཝས་གྲགས་པ་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
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དེ་ལས་ བཀའ་སྲུང་དེའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ ལྷ་སྲིན་དབང་ཕྱུག་མ་དང་རོ་རྗེ་ཕ་ོཉ་མོ། བྲག་སྲིན་མོ་ཟེར་
གསུམ་དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་བྲག་སྲིན་མོ་ཟེར་ཞུ་སོྲལ་དར་
ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཞབས་དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བའམ་མཚན་ལྡན་འདུས་པའི་གདན་ས་ སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་གི་ལྷོ་སྒོ་སྲུང་བའི་
བཀའ་སྲུང་དང་ མོ་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་ལྷམ་པ་གཉིས་སྦེ་བརྩི་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་
འདབས་གད་པའི་ལོགས་ལུ་ བྱག་ཅུ་དཀརམོ་ཟེར་ ཤུག་པའི་ཤིང་གི་ཚང་ན་ བྱག་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་མི་
འདི་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་དང་ ཕབོ་སྦྱིས་རྒེད་འོག་གཡུས་གསར་གཡུས་ཚན་གྱི་སབོ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་
རྒྱབ་ཁ་གི་རི་འདི་ མོ་གི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གཙ་ོབོ་སྦེ་རྩིསཝ་ཨིན་པས། བྲག་སྲིན་མའི་བསྐང་བའི་
ཚིག་ནང་། ཧཱུྃ༑ ཨ་དུང་མཚོ་དང་བྲག་གསེབ་ལུང་པ་ནས། །ལྷ་སྲིན་དབང་ཕྱུག་ར་ོརྗེ་ཕོ་ཉ་མོ། །འཁོར་དུ་
སྨན་ལྷ་སྡེ་བཞིས་བསྐོར་ནས་སུ། །འདིར་འབྱོན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་བ་ནི། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ 
ཨ་དུང་མཚོ་དང་བྲག་གསེབ་ལུང་པ་ཟེར་མི་ཡང་ རི་འདི་ཁར་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
བཀའ་སྲུང་ཆེན་མོ་འདི་ལུ་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་འདི་ བོན་བསན་གྱི་བདག་པ་ོཞབས་
དྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་མཆོག་ རང་རེ་ལྗོངས་འདིར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ གདན་ས་བཏབ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་
གྲས་ལས་གཅིག་སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་དེ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་གཉིས་ཡདོ་མི་འདི་ནང་ འོག་ཐོག་ལུ་
ནང་བརྟེན་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྟེང་ཐགོ་ལུ་ སྐུ་རྟེན་དང་གསུང་རྟེན་མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་
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ཡོད་པའི་ཁར་ བཀའ་སྲུང་གི་གཙོ་མོ་ ཨམ་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་གིས་གཙསོ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་
བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ཡདོ་པའི་མགོན་ཁང་དང་བཅས་པ་ བྱིན་ཆགས་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
བཀའ་སྲུང་བྲག་སྲིན་མ་འདི་ སྐུ་འབུམ་གཡུས་ཚན་ནང་གནས་བཅགས་ཏེ་སོད་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། བཀའ་སྲུང་འདི་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་མོ་ལྷ་དང་ ལྷག་པར་དུ་གདན་ས་འདི་ཉིད་བསྲུང་བའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ 
བསན་འགྲོ་ལུ་གནོད་པའི་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚུ་བཀག་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བཀའ་སྲུང་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོང་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འདྲ་
མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་པའི་ཁར་ལོ་ཐགོ་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་ལ་སགོས་པའི་རྐྱེན་ངན་བྱུངམ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སནོ། གླེགས་བམ་༡༡པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དཀོན་གཉེར་ཕུར་པ།
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༨༨ རར་་བྱབྱ་་རྣརྣ་་གགཡུཡུ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ར་བྱ་རྣ་གཡུ།
གནས་ཁང་།     ཡུལ་ལྷ་སྒང་།
གཡུས། སྒང་སྟེང་།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྣ་གཡུ་འདི་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དང་ སྒང་སྟེང་
རྒེད་འགོ་གི་མི་སྡེ་ནང་ གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གི་ སྐུ་
མདོག་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་བསདོ་པའི་ནང་། 
ཀྱཻ༑ སོབས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཔལ་གྱི་གཟུགས། །སྲིད་པར་མགྱོགས་
པའི་རྟ་ལ་ཆིབས། །འདདོ་པའི་དོན་ཀུན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསལོ། །ཟེར་གསུངས་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ མཐུ་སབོས་ཀྱི་
བདག་པ་ོ རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་པོ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་
དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དར་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྲིད་གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་སྐོར་
བའི་མཐུ་དཔུང་དང་ལྡན་པའི་རྟ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ འདདོ་པའི་དོན་ཚུ་ག་ར་བསྒྲུབས་ནུས་པའི་གནས་བདག་ཅིག་
སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཙན་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ མང་ཆེས་ཤོས་ཅིག་
ར་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་
མི་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཨིན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ 
གནས་བདག་རྣ་གཡུ་འདི་ཡང་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་བླ་སོབ་མཁས་
པའི་དབང་པོ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བསན་པ་དང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ སབོ་མའི་
ཚོགས་བསྲུང་ནིའི་ཁས་བླངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་
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གནས་དང་། །ཆོས་མཛད་གྲུབ་པར་པོ་ཡི་མདུན། །རྗེས་འཇུག་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི། །ཐུགས་དམ་
བསྐུལ་ལོ་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐྱེས་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གྲངས་ནང་འབད་མི་ བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་
སྲས་པདྨ་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་བའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་

ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་
བཞེངས་གནང་པའི་བསྒང་ 
གནས་བདག་རྣ་གཡུ་འདི་
གིས་ ཤིང་གི་མཐུན་རྐྱེན་
ལངམ་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་ཁས་
བླངས་པ་ལྟར་དུ་ ཤིང་ཆས་
ཚུ་གྱེན་གཟར་དྲགས་ལས་
ཡར་འབག་འོང་པའི་སྐབས་ 

མིའི་ལུས་ལུ་གནས་བདག་རྣ་གཡུ་ཞུགས་ཏེ་ ཤིང་ཆས་ཚུ་སོམ་ཆུང་ག་བཟུམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་བཏོན་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བསབ་
སྲོལ་ཡདོ་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ བཤད་སྲོལ་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་པས།
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གནས་བདག་ཆེན་པོ་ རྣ་གཡུ་འདི་གི་ གནས་ཁང་གི་རི་འདི་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ 
རི་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་གི་རི་འདི་གི་མིང་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ 
ཡུལ་ལྷ་སྒང་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྣ་གཡུ་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་
འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་
པས། 
ད་རེས་ནངས་པར་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་བསར་ཆོས་སྲུང་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་རུང་ སྨོན་འབྲུ་
དམོད་བཅོལ་རྐྱབ་ད་ཡང་  གནས་བདག་རྣ་གཡུཔ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་རྐྱབ་ད་
མཁོ་བའི་ཤིང་ཆས་ཀྱི་རིགས་ལུ་དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་འབྱུང་མ་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་ཚུ་བཏབ་ནི་
ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ སེར་ཁའི་དུས་ཚདོ་
དང་སོ་ཁའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ བསྐང་གསོ་གནང་པའི་བསྒང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་སྦེ་ར་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལས་ཕར་ སདོ་
མི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལ་ོལྟར་གྱི་ཆོ་ག་ཡང་བཏང་སྲལོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ར་མེདཔ་ལས་ བསྐང་
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གསའོི་སྐབས་ལུ་སྙན་དར་རེ་ཕུལ་མི་དེ་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཆོ་ག་
གཏང་ནི་དར་ཁྱབ་སོང་ཡདོ་ཟེར་ བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
ད་ཚུན་ ས་གནས་གཞུང་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ གཡུས་ཁར་སོད་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕ་
བཟང་གི་བུ་དང་གྱི་བཟང་གི་ཤུབས། ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕ་བཟངམོ་ཚུ་གིས་སྲལོ་བཟང་བཙུགས་
བཞག་མི་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ཉམས་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲགས་མཛད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་རིག་འཛིན།
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༩༩  གགསསོདོད་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།      གསོད་པ།ོ
གནས་ཁང་།      གཡུས་གསར་གྱི་རི་མགུ།
གཡུས། གཡུས་གསར། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བསན་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་གསདོ་པ་ོའདི་ ཁྲོ་གཏུམ་གྱི་ངང་ལུ་ དབུ་སྐྲ་རལ་པ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་སྒྲེང་
པ་ ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་པདྨ་དམར་པའོི་མདངས་ཅན་ སན་གསུམ་སང་བའི་དགྲ་ལུ་གཟིགས་པ་ ཕྱག་
གཡས་སྲགོ་ར་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་དང་གཡོན་པར་ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་མདུང་གི་ཏགོ་ཅན་
ནམ་མཁའ་ལུ་འཕྱར། སངོ་གསུམ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་བའི་ནུས་རལ་དང་ལྡན་པའི་ བཙན་རྟ་
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དམརཔ་ོལུ་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ མ་ཉན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཚེ་སྲགོ་འཕྲགོ་པའི་བཤན་པའི་
སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ ལྷ་ བདུད་ ཀླུ་ བཙན་ ས་བདག་དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་
བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་བདག་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དགྱེས་པར་མཛད་པའི་ སྨན་མོ་བཞིན་
རས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ རིན་ཆེན་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་མི་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནང་ཡོད་པའི་ 
ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་བཀའ་
སྲུང་ དེ་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མི་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ལུ་ འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་སེལ་ ཕུགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་མཛད་མི་སྦེ་དམ་བཅའ་གནང་པའི་
བསྒང་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་གིས་ཡང་ རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་གྲུབ་པའི་
གྲོགས་བཟང་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྗེས་སུ་བྱོན་མི་ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་
ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ཡང་ བསན་འགྲོ་དོན་ཆེན་གྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དམ་བཞག་
གི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་
ཅད་ཀྱི། །སན་སྔར་བསན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །མ་གཡེལ་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་བའི་གྲོགས་མཛོད་
ཅིག །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་ ལ་ོབསར་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་
ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་མེད་དེ་འབད་རུང་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ རང་སོའི་ཁྱིམ་
ནང་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ གཏོར་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ར་བཏང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།



37

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་འདིའི་ཕོ་བྲང་འདི་ཡང་ སྒང་སྟེང་རྒེད་འོག་ གཡུས་ས་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་གྱི་རྒྱབ་ཁའི་རི་
འདི་ ས་གཞི་མཐ་ོལ་ཡངས་པའི་རི་བོ་ཆེན་པོ་འདི་ཁར་ ཕྱི་ལས་ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་
པའི་སྐྱེད་མའོི་ཚལ་དང་ ནང་ན་གསེར་མཚོ་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པའི་བརྗིད་ཆགས་པ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་
པ་ཆེན་པོའི་ཕ་ོབྲང་གི་སྦུག་ན་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་གསདོ་པ་ོབཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མི་
དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་ རྗེས་
འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ 
སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལུ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ དངོས་
གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་
ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་དང་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་
བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་པ་མ་འདྲཝ་བྱུང་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཕྱགོས་པའི་དགྲ་ཟླར་གྱུར་པ་ནི་ ཀུན་
གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བ་ལྟར་ཨིནམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་མ་ཆད་པར་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ཕུལ་
དགོཔ་དེ་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་རིག་འཛིན།
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༡༡༠༠  བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་མམཐཐོངོང་་ལེལེགགསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཀྲ་ཤིས་མཐངོ་ལེགས།
གནས་ཁང་། སྒོར་དགོན།
གཡུས། སྒོར་དགོན། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཞི་བདག་འདི་གི་མངོན་རྟགོས་ལས་བྱུང་བ་ལྟར། 
རི་དང་རི་ཕྲན་ ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པའི་ སངས་ལྗོངས་ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་གྱི་སྦུག་ན་ 
དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་ཏགོ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཁར་ ལྷའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་
པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ཡ་
ང་བ་དང་བག་ཚ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་གང་འདོད་
དུ་འཁྱམས་པ། འདོད་འཇོའི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་
ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་བའི་ས་གོ་
འདི་ཁར་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་མཐོང་
ལེགས་འདི་ སྐུ་མདགོ་དམར་སང་ས་སྦེ་ ཞི་བའི་
འཛུམ་མདངས་དང་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ 

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ ཕྱག་གཡས་པར་ དམ་ཉམས་དགྲ་བའོི་མགུ་ཏོ་འགེམ་པའི་ཆེད་དུ་ དར་དཀརཔ་ོ
གནམ་ཁར་འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་པར་ སྒྲུབ་པ་པ་ོལུ་ཅི་འདདོ་པའི་དངོས་གྲུབ་སལོ་བའི་ཆེད་དུ་ ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས། དབུ་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཞྭམོ་དང་ ཞབས་ལུ་ཧརོ་ལྷམ་
བཞེས་ཏེ་ རྟ་དམར་རླུང་གཤོག་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་འགྱིངས་པའི་ཚུལ་དང་ གཡོན་ཧངོས་ལུ་ བཙུནམོ་སྨན་
བཙུན་བདེ་བའི་མཆོག་སྟེར་མ་ ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་དང་གཡོན་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བཟང་པ་ོབསྣམས། 
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སྐུ་གཟུགས་ལུ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། གཞན་ཡང་འཁོར་སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་
དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཙན་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་
བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཨིནམ་ལས་ གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་མཐངོ་
ལེགས་འདི་ཡང་ སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ པད་གླིང་ཡབ་སྲས་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་
བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་པའི་བཀའ་བསྲུང་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་འདི་གཙོ་བོ་ར་ སྒོར་དགོན་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་སྲུང་མ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ནམ་
རྒྱུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་
བཟུང་པའི་སྐབས་ གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སྒོར་དགོན་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ 
ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ་གིས་རོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པའི་ ཤགོ་གྲངས་ 
༡༩༢ ནང་ ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་གྱིས༌བཤད༌པའི༌ངག༌རྒྱུན་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། དུས་
རབས་ ༢༠ པའི་ནང་ བླམ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་གིས་བསྐུལ་མ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ མི་རྗེ་གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གིས་ཞལ་བཀོད་གནང་སྟེ་ ནང་རྟེན་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་བཅས་པ་ ལྷ་ཁང་ཐགོ་ཚད་གཉིས་མ་
ཅིག་བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་གི་བསམ་དནོ་གྲུབ་པའི་ཁར་ ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལངོས་སོད་ནི་གོ་སྐབས་ཐོབ་དོ་
ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཐགོ་ལུ་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་འབྱུང་སྟེ་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ར་ལས་མི་
འོང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ།
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༡༡༡༡ དདམམ་་ཆོཆོསས་་འའཕྲིཕྲིནན་་ལལསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དམ་ཆོས་འཕྲིན་ལས།
གནས་ཁང། གཡིབ་བྱག། ཆོས་བཟང་གླིང་།
གཡུས། གཡིབ་བྱག། ཆོས་བཟང་གླིང་།
བསྟེན་མི།             གཙོ་བ་ོསྒང་སྟེང་རྒེད་འགོ་ སྒོར་དགོན་སྤྱི་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་ གཡིབ་

བྱག་གི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་
ར་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐོག་ལས་ 
བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་
མཛད་པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་
གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་
ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པོ་དམ་
ཆོས་འཕྲིན་ལས་དེ་ཡང་ སྐུ་མདོག་དང་
ཕྱག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་
འདུག།
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ཨིན་རུང་ཧེ་མའི་ ཆོས་བཟང་གླིང་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་གི་ལྡེབས་རི་ནང་བྲིས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ གནས་བདག་འདི་གི་
སྐུ་པར་ཨིན་ཟེར་མི་ཅིག་ཐབོ་སྟེ་ཡདོ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་ཚུ་བཀོད་པ་ཅིན་ གངས་
རི་དཀར་པོ་ལུ་ཟླ་བའི་འདོ་མདངས་ཕགོ་མི་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ཡདོ་པའི་དཀར་པའོི་རང་བཞིན་ལུ་ རོ་རྗེ་ཕ་
ལམ་ལས་གྲུབ་པའི་མཚོན་ཆ་ཚུ་གིས་ དོང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་སྤེད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་རྐྱབ་དོ་ཡདོ་པའི་བསེ་ཁྲབ་
དང་ དབུ་ལུ་བསེ་རོག་ རུ་དར་ནོར་བུའི་ཏགོ་ཅན་བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ལྷའི་བ་
དན་དཀར་པོ་དགུང་སྔོན་དབྱིངས་སུ་འཕྱར། གཡོན་པར་ཞགས་པ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ འབྱུང་བ་རླུང་གི་
ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་རྟ་དཀར་པའོི་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོདམ་ཆོས་འཕྲིན་ལས་འདི་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ནང་ལུ། ལྷག་པའི་ལྷ་ཆེན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རྣམ་འཕྲུལ་འཇིག་རྟེན་བསྲུངས་མའི་གཙོ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན། །དཔའ་
བོ་ཆེན་པོ་བདུད་ལས་རྒྱལ། །རྒྱལ་བ་པདྨ་ཀཱ་ར་ཡི། སྲས་ཀྱི་དམ་པར་དབང་སྐུར་ནས། །ཆོས་མཛད་ཡོངས་
ཀྱི་དགྲ་ལྷ་བསྐོས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷག་པའི་ལྷ་ཆེན་པ་ོཡོངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པ་ོ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་སྲུང་མ་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་ོགི་གཙ་ོབ།ོ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་སྲས་ཀྱི་དམ་པར་དབང་སྐུར་ཏེ་ ཆོས་
བཞིན་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པ་ོའབད་མངའ་གསལོ་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་གནས་
པོའི་དཔེ་ཆ་གི་དམ་བཞག་ནང་ལུ་ཡང་། སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པད་འབྱུང་དང། །སྔོན་བྱོན་གྲུབ་པའི་མགོན་
རྣམས་ཀྱི། །བཀའ་བརྟགས་འཆང་བའི་གཏེར་གྱི་བདག །སྤྲིན་ལྟར་འཐིབས་པའི་འཁོར་བཅས་ཉོན། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ 
སྔོན་བྱོན་གྲུབ་པའི་མགོན་པ་ོབླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ 
ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་པའི་དམ་པའི་ཆོས། དེ་ལས་ དེ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ 
འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ཁག་སྒང་སྟེང་རྒེད་འོག་ སྒོར་དགོན་
སྤྱི་འོག་ནང་ཡདོ་པའི་ གཡིབ་བྱག་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་
ལུ་ ཆོས་བཟང་གླིང་ཟེར་མི་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིནམ་འབད་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་ སྒང་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲེང་ལྔ་པ་ 
ཨོ་རྒྱན་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ བསམ་གཏན་གྱི་
ཁང་བུ་ཅིག་འབད་ གདན་ས་བཅགས་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ལྷ་ཁང་འདི་ 
ཉམས་ཆག་སོམ་སྦེ་ར་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་བསྒང་ཨིན་པས།

  གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་འདི་གཙོ་བོ་ར་ སྒོར་དགོན་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་སྲུང་མ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལྷ་ཁང་
འདི་ཁར་ནམ་རྒྱུན་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལོ་ལྟར་གྱི་སྐུ་
མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་ལུལ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
གཞན་ཡང་ དམ་ཆོས་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་དབང་སྟེ་ཡོད་པའི་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ ལོ་དུས་
ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ སྔོན་ཕ་མའི་སྐབས་ལུ་ ཕུལ་སྲལོ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྲལོ་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་དམ་ཆོས་འཕྲིན་ལས་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་
གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་ད་ོཡོདཔ་
མ་ཚད་ ན་བ་གསོ་ཞིང་འཆི་བ་འཇོམས་ཚུགས་པའི་བདུད་རྩི་དང་ གང་ལ་གང་འདདོ་སྟེར་བའི་དཔག་
བསམ་གྱི་ཤིང་ གཞན་ཡང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ལ་སགོས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ རགོས་ནི་
མེད་པའི་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་དང་ཆ་མཚུངསམ་སྦེ་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ བླ་ཆེན་
གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བསྒོ་བཞིན་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་
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འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ཡང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ 
ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཚུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་
ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་དགེ་སོང་ ཨུ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱལ།
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༡༡༢༢  ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ་་རར་་བྱབྱ་་རྣརྣ་་གགཡུཡུ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།  ཡུལ་ལྷ་ར་བྱ་རྣ་གཡུ།
གནས་ཁང་།  ཡུལ་ལྷ་སྒང་།
གཡུས།  སྒོར་དགོན། 
བསྟེན་མི།             གནས་བདག་ཡུལ་ལྷ་བསྟེན་མི་གཙོ་བོ་སྒང་སྟེང་རྒེད་འགོ་ སྒོར་དགོན་

 སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
ཡུལ་ལྷ་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པ་ོའདི་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་ལུ་དམར་བའི་མདངས་དང་
ལྡན་པའི་ཁར་ གར་གྱི་ཉམས་དགུའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་མཛེས་པ། ཕྱག་གཡས་ལྷའི་བ་དན་དཀར་པོ་འཕྱར་
ཞིང་གཡོན་པར་འཆི་མེད་ལྷའི་བདུད་རྩིས་བཀང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། སྐུ་གཟུགས་ལུ་བསེ་ཁྲབ་གསོལ་
བ་ཟེར་ ནོར་བུ་བསི་ལི་གི་པགས་ཀོ་གིས་བཟོ་བའི་གོ་ཁྲབ་བཞེས་ཡདོ་པའི་གུར་ དབུ་ལུ་ནོར་བུ་བསི་ལི་གི་
པགས་ཀོ་གིས་བཟ་ོཡདོ་པའི་ དབུ་ཞྭ་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པའོི་ཏགོ་ཅན་དང་ བླ་གཡུ་འདོ་འབར་མགུལ་
ལུ་བཞེས་ཏེ་ ཞབས་ལྷྭམ་དང་འཁོར་གསུམ་ མདའ་གཞུ། དཔའ་རྟགས། ཀྲིང་ཀ ལུས་ལུ་བཏགས་པ་
སོགས་ སྐྱེས་བུ་དཔའ་བའོི་ཆས་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་པའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གསང་ཡུམ་ སྨན་བཙུན་
བཞིན་བཟང་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་མ་ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚ་ོདར་ལ་འབབ་པ་ ཞལ་དཀྱིལ་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་
ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་མདའ་དར་སྣེ་ལྔ་དང་ གཡོན་རིན་པ་ོཆེའི་སྒྲོམ་བུ་
ཐུགས་ཁར་བསྣམས། དབུ་ལུ་སྲགོ་ཞུ་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་ལུ་གཡུའི་ཕྲ་ཚོམ་ཅན་བཞེས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྙན་
དང་མགྲིན་པ་ཚུ་ལུ་ གསེར་དངུལ་ལ་སགོས་པའི་རིན་པ་ོཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱན་ཆ་བཏགས། སྐུ་
ལུ་དར་སྣེ་ལྔའི་ན་བཟའ་བཞེས་ཡདོཔ་ཨིན་མས། ཡུལ་ལྷ་འདིའི་འཁོར་ལུ་ བཅུ་དཔོན་རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་
བཟང་། དགེ་བསྙེན་གསང་སྔགས་སྒྲོལ་མ། ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མོ་སགོས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།



47

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུལ་ལྷ་འདི་ཡང་ སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཕྱིས་བྱོན་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱརོ་པ་
རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་པའི་བཀའ་བསྲུང་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ རྒྱལ་བ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་
གྲུབ་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས། །གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་བཞིན། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཡུལ་ལྷ་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ཡུལ་ལྷ་ཟེར་དར་ཁྱབ་ཡདོ་རུང་ མངོན་རྟོགས་ནང་། དྲེགས་
པའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོར་ཡུལ་ལྷ་དགེ་བསྙེན་ར་བྱ་རྣ་གཡུ་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ ར་བྱ་རྣ་གཡུ་ཟེར་ཡང་ཞུ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 
སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ ལོ་ལྟར་སེར་ཁ་དང་སོ་ཁའི་བསྐང་གསོའི་སྐབས་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་དང་ སྒང་སྟེང་པའི་མི་སྡེ་ནང་བསྟེན་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ ར་བྱ་རྣ་གཡུ་དང་ སྒོར་དགོན་
གྱི་ར་བྱ་རྣ་གཡུ་གཉིས་ གནས་ཁང་གི་རི་མགོ་ཡང་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ མཚན་ཡང་ཅོག་འཐདཔ་ཡདོ་
རུང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གི་ཐད་ལུ་སོ་སོ་སྦེ་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་འདིའི་ཕོ་བྲང་དེ་ཡང་ རི་དང་རི་ཕྲན་ ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ སངས་
ལྗོངས་ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་གྱི་སྦུག་ན་ དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་ཏོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷའི་བདུད་རྩིའི་
ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚགོས་གང་འདདོ་དུ་འཁྱམས་པ། གཡུ་
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མཚོ་རྦ་རླབས་འཁྱིལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྒྱན་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ལྟེ་བར་ཡུལ་ལྷ་
ཆེན་པོ་ར་བྱ་རྣ་གཡུ་འདི་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་
མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་རྗེས་
འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ 
སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལུ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ དངོས་
གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་དང་ ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་
དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་པ་མ་འདྲཝ་བྱུང་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་འཕྱགོ་པའི་དགྲ་ཟླར་གྱུར་པ་ནི་
ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བ་ལྟར་ཨིནམ་ལས་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་མ་ཆད་པར་འཕྲོ་མཐུད་དགོཔ་
ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བསདོ་ནམས་ར་ོརྗེ།
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༡༡༣༣  དདོགོག་་སེསེ་་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དོག་སེ་སྒང་བཙན།
གནས་ཁང་། དགེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས།
གཡུས། དགེ་ལ། 
བསྟེན་མི།                གཙོ་བོ་དགེ་ལ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ཉེ་

འདབས་གཡུས་ཚུ་ནང་ཡང་གུང་པ་རེམ་གཉིསམ་གིས་བསྟེན་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྒང་བཙན་འདི་ སྐུ་མདོག་དམརཔ་ོབྱི་རུའི་ཁ་དོག་དང་མཚུངས་པ་ སྲིད་གསུམ་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་བསྐོར་
བར་ནུས་པའི་བཙན་རྟ་དམརཔོ་ རྟ་ཆས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བརྒྱན་པའི་ཐགོ་ཁར་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་
གཡས་ ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བདུད་ཀྱི་རུ་དར་གནམ་ཁ་ལུ་འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་དགྲ་བའོི་ཀླད་པ་
འགེམ་པའི་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ དཔའ་ཞིང་སྒེག་པའི་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསལོ་བའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ 
དོམ་བུ་སྙིང་དཀར་ལུ་ཆིབས་པའི་བདུད་པོ་ཐེའུ་རང་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་ སྨན་མོ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་
འོང་བ་ ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ་ བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ ཕྱག་གཡས་དར་དཀར་དང་ གཡོན་པ་ཟས་
ཀྱིས་བཀང་བའི་གཞོང་པ་ བསྣམས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྲིད་གསུམ་གཟིལ་གྱིས་གནོན་ ཁམས་
གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་འདྲེགས་པ་ཕ་ོམོ་ཚུ་ལུ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གནོད་
བཀལ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་གནང་སྟེ་ དམ་པའི་ཆོས་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ བསྲུང་ཞིང་
སྐྱོང་བའི་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་མཛདཔ་ད་ སྒང་བཙན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡང་ མངའ་ཞབས་ལུ་བཅར་
ཞིནམ་ལས་ དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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སྒང་བཙན་སན་འདྲེན་ནང་། པད་གླིང་ཡབ་སྲས་འདའ་བཀའ་དམ་ཚིག་དྲན། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ལྷོ་གཏེར་གྱི་བདག་པ་ོ གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་བསྒོ་དམ་
གཞགནང་སྟེ་ སྒྲུབ་པ་པོའི་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་སེལ་ཕུགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་སྒྲིག་པ་པརོ་མངའ་གསོལ་མཛད་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་ སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་གི་གནས་བདག་
བཀྲིས་དར་རྒྱས་དང་གཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ དགོ་སེ་སྒང་བཙན་འདི་ལུ་གསོལ་ཁ་

ཕུལ་བའི་སྐབས་ གནསཔ་ོབཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཏང་མི་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གནས་བདག་འདི་གཉིས་ཀྱི་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་སོ་སོ་སྦེ་
ཡོདཔ་ལས་ གཅིག་འདི་མེནམ་འོང་ཟེར་བཤད་མི་ཡང་འདུག། ག་དེ་འབད་ར་ཨིན་རུང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་
ཆ་གི་ཐད་ལུ་ས་ོས་ོསྦེ་འདུག། 
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་ གླིང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ སྔན་ལུང་འབྲས་
བཅག་གླིང་གི་གདན་ས་འདི་ཁར་ སྒང་བཙན་འདི་ལུ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་གཏང་སྲོལ་མེད་རུང་ ལོ་
ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ ཚེས་བཅུ་གནང་པའི་སྐབས་ སྒང་བཙན་འདི་ལུ་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་གུར་ སྒང་བཙན་གྱི་དར་ཟེར་ལགོས་སུ་ཅིག་སྦེ་བཀལ་སྲལོ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་
ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༤ དང་རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ བསྐང་གསོ་གནང་པའི་སྐབས་ སྒང་བཙན་
ལུ་གསོལ་མཆོད་དང་དར་བཀལ་སྲོལ་ཡདོ་ཟེར་ འདི་ཁའི་བླམ་ཀུན་བཟང་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་འདིའི་སན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་ལས་ཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་པའི་ས་གཞི་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་ལ་གཡུས་ཀྱི་ཉེ་འདབས། ཆུ་བོའི་རྒྱུན་རིམ་གྱིས་བབས་པའི་སྟེང་ཐགོ། གོང་མ་རིམ་
བྱོན་གྱི་དབེན་གནས་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་མདོ་སྔགས་ཐསོ་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་མཐ་ོརིམ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་
ཆགས་པའི་སྒང་གི་ཞོལ། སང་ལྗོངས་ཧ་ོབྱེམ་བྱེ་དང་ཤིང་ཆེན་དག་པ་ཅིག་གིས་མཐའ་སྐོར་བའི་སྦུག་ན་ ཕྱི་
ལས་རའོི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་བྱག་ཆུང་སུ་ཅིག་གི་རྣམ་པ་ ནང་ལྷའི་ཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་ སྒང་
བཙན་ཆེན་པོ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
སྒང་བཙན་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་
མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་རྗེས་
འཇུག་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ སྐྱེ་
འགྲོ་ཡོངས་ལུ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ དངོས་གྲུབ་
གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སྔར་ལས་འབད་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་སྲོལ་ཆད་སོང་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་
རོད་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་
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པའི་སེརཝ་དང་ ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་པ་ཡང་མ་འདྲཝ་སྦེ་བྱུང་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དགེ་ལ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཀུན་བཟང་།
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ཉིཉི་་ཤཤོ་ོ་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༢༢
༡༡ ཨཨ་་རྒརྒསས་་ལུལུདད་་མམཚཚོཔོཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨ་རྒས་ལུད་མཚོཔ།།
གནས་ཁང་། ལུད་མཚོ་ཁ།
གཡུས། བསམ་གཏན་སྒང་།
བསྟེན་མི། ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ར་བསྟེན་དོ་

ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ སྒང་མཇུག་ ཀུན་བཟང་གླིང་ ལེ་ཀོ་ཁ་ 
བསམ་གཏན་སྒང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་གི་ མི་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་ནམ་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

དབང་རོང་ཆ་འདུས་ ཤར་དར་བརྒྱད་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡདོ་པའི་གཙོ་
བོ་ ཉི་ཤོ་རྒེད་འོག་ ཤར་བསམ་གཏན་སྒང་གི་སའི་དབྱིབས་ 
ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ གླང་པ་ོཆེ་འགྱིངས་ཏེ་སདོ་
སོདཔ་བཟུམ་ཡདོ་པའི་གུར་ དགོས་འདདོ་ཀྱི་རེ་བ་བསྐང་བའི་
གཡུ་མཚོ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཉེ་འདབས་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ གནས་ཁང་གི་བྱག་ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་
ཏོག་ཏ་ོཡོད་པའི་ཕོ་བྲང་གི་ནང་ན་ བཞུགས་པའི་དགེ་བསྙེན་
ལུད་མཚོ་པ་འདི་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདགོ་
དཀརཔོ་ ཞལ་འཛུམ་མདངས་ཤིག་ཤི་སྦེ་ དར་གོས་བེར་ཆེན་
ཟེར་ཟླ་གམ་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས། རིན་པ་ོསྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་
རྒྱན་ཆ་བཏགས་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་ ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའི་བ་དན་སྲིད་པའི་རྩེ་མ་ོཚུན་འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་པར་ 
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དགོས་འདདོ་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་ནོར་བུ་བསྣམས། ཁམས་གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་
པའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པའི་བཙན་རྟ་དམརཔོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ ཤར་དར་བརྒྱད་པའི་ལུང་
གཤོང་འདི་ནང་ གཞི་བདག་ཚུ་གི་གཙ་ོབོ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སང་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་བསྒྲལ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཁྲོ་བའོི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་ 
ཕ་རོལ་པའི་དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་དབང་མེད་དུ་བཀུག་ཚུགས་ནིའི་བར་མཚོན་ལུ་ དབང་གི་མདགོ་ཟེར་སྐུ་
མདོག་དམརཔོ་ ཕ་ལགོསམ་མ་རུང་གདུག་པ་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ མཐོང་བ་ཙམ་གྱི་དོན་
ཧིང་གི་ཐགཔ་ཡང་ཆད་དེ་ རང་དབང་མེད་པར་མངའ་འོག་ཏུ་འདུ་ཚུགས་པའི་ཞལ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའི་
ཉམས་དང་ལྡན་པ། སན་གསུམ་སང་བའི་དགྲ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཞལ་ལས་དཔའ་བོའི་ངར་སྐད་སྒྲོགས་པའི་
ཉམས་ཅན། དབུ་ལུ་ ནོར་བུ་བསི་ལི་གི་པགས་ཀོ་ལས་གྲུབ་པའི་རོག་ཞྭ་ རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ཅན་རུ་དར་
སྣེ་ལྔ་གིས་བརྒྱན་པའི་གུར་ དར་སྣ་ལྔ་གི་ཐོད་དཀྱི་སྟེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏགོ་ཏ་ོསྦེ་
བཞེས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སྐུ་གཟུགས་ལུ་ཡང་ ཕ་རལོ་པའོི་འཁོར་གསུམ་གང་གིས་སྣུན་ཡང་བིག་པ་དཀའ་བ་ ནོར་བུ་བསི་ལི་གི་
པགས་ཀོ་ལས་གྲུབ་པའི་གོ་ཁྲབ་བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དར་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ཕྱག་
གཡས་པར་ གདུང་དམར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕྱར་ཞིང་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ དམ་ཉམས་དགྲ་བའོི་
དོན་ཧིང་བསྣམས། གསེར་སྒ་ལ་སགོས་པའི་རྒྱན་ཆ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ སངོ་གསུམ་སྐད་ཅིག་ལུ་
བསྐོར་བའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་བཙན་རྟ་དམརཔ་ོགུར་ཆིབས་སྦེ་ བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ 
བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ལུད་
མཚོཔ་ཡང་གྲས་ཁར་གཏོགས་ཏེ་ རང་གི་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བར་དུ་ འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་
གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་བའི་མངའ་བདག་ཏུ་ ས་གནས་འདི་
ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དེ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ལ་སགོས་པའི་
ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་བཤམས་
ཞིནམ་ལས་ དུས་སུ་གསལོ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ འདི་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ 
ལོ་ཐགོ་ལ་སགོས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ནི་ལུ་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་
མཛད་དགོ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ཞིན་ན་ དགྲ་ལྷ་ཆེན་པརོ་མངའ་གསོལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ཡངོས་གྲགས་ཡོད་པའི་ ཤར་སེ་བ་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ ནམ་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ལུད་མཚོཔ་འདི་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་ དང་ཕུ་ལས་ཡོད་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་མ་
ཉམས་པར་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཤར་དར་
བརྒྱད་པའི་ གཡུས་ཚན་མང་ཆེས་ཤསོ་ཅིག་ནང་རང་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཉི་ཤ་ོརྒེད་འགོ་ 
སྒང་མཇུག་དང་ལེ་ཀོ་ཁ་ བསམ་གཏན་སྒང་དང་ཀུན་བཟང་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་ཡང་
བསྟེན་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ 
༡༣ ལས་ ༡༥ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་
རིང་ལུ་ ལུད་མཚོ་བྲོ་ལེགས་ཟེར་ བརྩི་སྲུང་
ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཉི་ཤོ་རྒེད་འགོ་གི་མི་
སེར་ཚུ་ རང་ལྷདོ་ཚུགསནི་འོང་ནི་དང་ མ་
པ་ལས་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཐནོ་ཏེ་ལྷདོ་ཚུགས་

པའི་ཐབས་ཤེས་མེད་རུང་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་ གཉེར་ཚང་ཚུ་ཚང་སྒྲིག་སྦེ་བཀལ་དགོ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
ཁྱིམ་གུང་དང་འཁྲིལ་དཔའ་གཟརཔ་ཡང་ཐོན་དགོ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བྲོ་ལེགས་ཉིནམ་དང་པ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ཚེས་བཅུ་གནང་ནི་དང་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་གིས་གཙོས་པའི་
ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ལུད་མཚོཔ་
བརྒྱ་ཚར་འབད་བཏང་དགོ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།

སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་།
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ཉིནམ་གཉིས་པ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་གཙསོ་པའི་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་
ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ རྒེད་འགོ་འདི་གི་མངའ་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ གཡུས་ཚན་ཁག་གི་མི་སེར་ འདི་
ཁར་སྤུངས་འཛོམས་འབད་ཡདོ་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ནང་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རྐྱེན་ངན་བར་
ཆད་ཚུ་བཟློག་སྟེ་ ཆུངམ་ཕང་ལས་མ་ཤརོ། ཆེཝ་གོང་ལས་མ་ཡལ་བར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལོངས་

སོད་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པའི་སྨོན་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
ཉིནམ་གསུམ་པ་ དྲོ་པ་བླམ་ཆོས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷ་བསང་བཏང་། དེ་ལས་ དཔའ་བོ་དང་དཔའ་
གཟརཔ་ཚུ་གིས་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ལུད་མཚོཔ་འདི་ དགྲ་ལྷ་སྦེ་གསལོཝ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ མི་ངོམ་
རང་སའོི་ནང་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ འཚུབ་ཆག་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་གི་སྐོར་ལས་ མོ་
བཏབ་རེ་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ཚུ་གི་ས་ལས་ གཙོ་ཅན་ཅིག་
འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་རྒས་ལུད་མཚོཔ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་
བདག་འདི་གི་སྐུ་ལུས་ཕྱེད་ཀ་མཚོ་ནང་ལུས་མི་ལུ་བརྟེན་ ལུས་མཚོ་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས་ཟེར་ སེ་བ་སྒང་
ལྷ་ཁང་བླམ་ དགུང་ལོ་ ༤༡ བཞེས་ཡདོ་མི་ དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ལུད་མཚོ།
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ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བསམ་གཏན་སྒང་གི་མཚོ་འདི་ རྦ་ལུད་དེ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་
ནངས་པར་སོབ་གྲྭ་ཆགས་སའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ལས་མར་མཚོའི་ཆུ་མཇུག་ཅིག་འགྱོ་ནི་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ 
མཚོ་འདི་གི་མིང་ ལུད་མཚོ་ཟེར་དར་ཡདོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གི་ཕོ་བྲང་མཚོའི་ཉེ་འདབས་
ཅིག་ལུ་འབདཝ་ལས་ འདི་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ལུད་མཚོཔ་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཤད་སྲོལ་འདུག། རྒེད་འགོ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་
འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་སྒོར་ལྟབ་ཅིག་ལས་ཁ་ཕར་ལྟ་ དུས་ཡུན་དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཧེ་མ་ མཚོ་
སྤེད་གཏང་ནི་ཟེར་རྐོ་སྟེ་གཡུར་བ་བཏོན་པའི་ཤུལ་ཡདོ་སའི་སོ་ལགོས་ཁར་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
བསྐོར་བའི་སྦུག་ནང་ བྱག་ཁྱིམ་ཐགོ་ཚད་གསུམ་དེ་ཅིག་འབད་མི་ ནོར་བུའི་དབྱིབས་བཟུམ་གྱི་བྱག་འདི་ 
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོའི་ལུད་མཚོ་པའི་གནས་ཁང་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕོ་རྒས་
ཚུ་ མདའ་རྩེད་ལ་སོགས་པའི་རྩེདམོ་རྩེ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ རྩེདམོ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ བླམ་དཔལ་འབྱོར། ༤༡
སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ དཀོན་གཉེར་ལྟའུ་ཅུང་། ༦༥
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༢༢  བྲབྲགག་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་པ་རྒྱལ་མཚན།
གནས་ཁང་།      ཁ་སྨད་ན།
གཡུས། ཁ་སྨད་ན།
བསྟེན་མི། ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་ སྒང་རྒྱབ་སྤྱི་འགོ་གི་གཡུས་

ཚན་ ཁ་སྨད་ནང་ཟེར་ས་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་དྲུག་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་
ཚུ་གིས་ བསྟེན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པའོི་བསདོ་ཚིག་ལས། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དབང་གི་མདགོ །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་
རེ་སྐོང་ཕྱིར། །དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་འཛིན། །དྲི་བཞོན་མྱུར་བའི་རྟར་ཅིབས་ནས། །སང་བའི་
དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །མ་རུངས་འཇོམས་པའི་ལྷ་ཆེན་པ།ོ །བཙན་རྒོད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དམར་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས། དད་མོས་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ དགོས་འདདོ་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་ཕྱིར་ ནོར་བུའི་རྒྱལ་པ་ོབསམ་
འཕེལ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ མྱུར་མགྱོགས་ཆེ་བའི་རྟ་གུར་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་
བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ མ་རུངས་པའི་དགྲ་བ་ོའཇོམས་པའི་དཔའ་བ་ོསྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་
འཁོར་དུ་  དར་ཟབ་ཀྱི་གོས་ལང་ལིང་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འངོ་བའི་ སྨན་བཟང་མ་ོ
དང་ ཡུལ་འདི་སྲུང་བའི་ལྷ་ཀླུ་བདུན་བཙན་མ་སངས་ལ་སགོས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཧཱུྃ༑ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །མཁས་གྲུབ་བླ་མ་ཡོངས་ཀྱི་
མདུན། །བསན་པ་བསྲུང་བར་མངའ་གསོལ་བའི། །འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལོ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་ཐོན་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ོ 
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བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ བྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་
གྲས་ཁར་གཏོགས་ཏེ་ རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་
དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་བའི་མངའ་བདག་ཏུ་ ས་གནས་འདི་ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ ད་རེས་ནངས་པར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ བླམ་དང་སབོ་དཔནོ་ལ་སགོས་པའི་ཆོསཔ་
ཚུ་གིས་ གནས་བདག་འདི་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་གཤམ་ཞིནམ་ལས་ 
དུས་སུ་གསལོ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ འདི་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ ལ་ོཐགོ་ལ་
སོགས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་ལུ་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དགོ་
པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་འདིའི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་སྨད་ནང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་དྲུག་དེ་ཅིག་གིས་ 
ལོ་ལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་
ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲལོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་
ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས།

གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཁ་སྨད་ན་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་ནི་ཡདོ་རུང་ ཁ་སྨད་གཡུས་ཚན་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་ གནས་ཁང་ངམ་ཕ་ོབྲང་འདི་ཁར་ཨིན་ཟེར་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་པས། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་སྟེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་ར་ལས་མི་འངོ་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་
སྲོལ་ཁྱུན་ མ་ཉམས་པར་ཕུལ་ད་ོཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྒང་རྒྱབ་ཚོགས་པ་ བཀྲིས་དོན་གྲུབ།
ལྷགཔ་ཚེ་རིང་། ༤༢



62

༣༣  བྲབྲགག་་སེསེངང་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་སེང་པ།
གནས་ཁང་། རཱ་ཛ་འགོ།
གཡུས། རཱ་ཛ་འགོ།
བསྟེན་མི། ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་ སྒོ་གར་དང་ རཱ་ཛ་འགོ་ དེ་ལས་འོང་

པ་ཁ་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཡདོ་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དབང་རོང་ཆ་འདུས་ ཤར་དར་བརྒྱད་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་གཙ་ོབ་ོ ཉི་ཤགོ་རྒེད་འགོ་ ཤར་རཱ་ཛ་འོག་གི་
ཡུལ་ལུང་འདི་ནང་ གནམ་ལྕགས་ཀཱི་ལ་འབར་བ་དང་འདྲ་བའི་རི་བོ་ ལྷའི་ཞལ་ཡས་ཁང་དང་དབྱེར་མེད་
པའི་ཕོ་བྲང་ནང་ དད་མོས་བསྐྱེད་དེ་གསལོ་བ་བཏབ་པའི་ངོ་ལུ་ དགོས་འདདོ་མ་ལུས་པ་སྟེར་བའི་མཐུ་བོ་
ཆེ་དང་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ་བའི་ལྷའི་ངོ་བ་ོ ཚོགས་བདག་ཆེན་པོ་
དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པ་ བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་ཇོ་བོ་བྲག་སེང་པ་བཞུགས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ འཁོར་གྱི་
ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བཀའ་སྲུང་བྲག་སེང་པ་འདི་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ཨིན་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གསོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ནང་ཡང་བཀོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་དང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ གྱང་གི་ལགོས་ལུ་ལྡེབས་རིས་སྦེ་ཡང་བྲིས་བྲིསཝ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ སྐུ་
མདོག་འདི་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ཨིན་ཟེར་ ངེས་བཟུང་འབད་ནི་འདི་ འོས་འབབ་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་
ལས་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡདོཔ་ཨིན།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ 
བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོབྲག་སེང་པ་
ཡང་གྲས་ཁར་གཏགོས་ཏེ་ རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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བར་དུ་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་
དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་བའི་མངའ་བདག་ཏུ་ ས་གནས་འདི་ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ལ་སགོས་པའི་ཆོསཔ་
ཚུ་གིས་ཡང ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོའདི་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་བཤམས་ཞིནམ་
ལས་ དུས་སུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ འདི་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ ལོ་
ཐོག་ལ་སོགས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་སེལ་གནང་ནི་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་
མཛད་དགོ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ ཡུལ་འདིའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གནས་
བདག་འདི་གི་གསོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ནང་། ཀྱཻ༑ སབོ་དཔོན་པདྨ་ཀ་ར་དང་། །གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས་
ཀྱི་མདུན། །ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་། ཚོགས་བདག་ཆེན་པའོི་རྣམ་སྤྲུལ་བྲག་སེང་པ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
གནས་བདག་ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོབྲག་སེང་པ་འདི་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ 
རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནོར་གྱི་རིགས་ཚུ་ འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ དངོས་གྲུབ་གནང་
ནིའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ ནོར་ལྷ་སྦེ་བརྩི་མཐོང་
བསྐྱེད་མི་ ཚོགས་བདག་ཆེན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
ལོ་ལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ སྒོ་གར་དང་རཱ་ཛ་འགོ་ དེ་ལས་ འངོ་པ་ཁ་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལ་ོཆོག་
བཏང་པའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་དགོ་པའི་ཁར་ སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་བཏང་དགོ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཁར་ ཤར་
དར་བརྒྱད་པའི་ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ གཏམ་སྙན་གྱི་བན་དན་ཕྱགོས་མཐར་གཡབ་པའི་ ཤར་རཱ་ཛ་འགོ་གི་
མཆོད་རྟེན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིནམ་ལས་ མཆོད་རྟེན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་
བམ་གཉིས་པ་ ཤགོ་གྲངས་ ༡༤༦ པའི་ནང་ བཀོད་ཡདོ་མི་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་
བཀོད་པ་ཅིན། མཆོད་རྟེན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྙིང་ཤོས་ཅིག་དང་བྱིན་རླབས་ཆེས་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་འདོ་སྲུང་གི་དུས་ལུ་བཞེངས་ཡདོ་པའི་ཁར་ ནང་གཟུངས་བྱིན་ཅན་
མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ནོར་ལྷ་
ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱུ་ནོར་ལངོས་སོད་དང་ སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་འབད་མེད་ལྷུན་
གྲུབ་ཏུ་ སོལ་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་ མི་
མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་བདག་འདི་བསྟེན་མི་ཤར་རཱ་ཛ་འོག་གི་མཐོང་སྣང་།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ བླམ་དཔལ་འབྱརོ། ༤༡
སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ དཀོན་གཉེར་ལྟའུ་ཅུང་། ༦༥
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༤༤  ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་ཇོཇོ་་བབོ་ོ་སེསེངང་་གེགེ་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སེམས་ཅན་པ། ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ།
གནས་ཁང་། དགེ་གླིང་ཉི་ཤགོ་པའི་རི་མགོ།
གཡུས། ཉི་ཤོག་ཁ།
བསྟེན་མི། ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ཆ་མཉམ་གྱིས་ར་བསྟེན་ད་ོ

ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ ཉི་ཤོག་ཁ་དང་དགེ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ 
མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན་ནམ་སྐྱེས་ལྷ་འབད་ཡངབསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདིའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལུ་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྲིད་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལུ་བསྐོར་བའི་རླུང་གཤགོ་རྟ་དཀར་
ཅང་ཤེས་ནོར་བུའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་ན་ཆིབས་པའི་ལྷ་
ཆེན་ཇོ་བ་ོཆེན་པོ་སེངྒེ་རོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་བསིལ་ཟེར་བྱེད་པའི་
མདངས་དང་ལྡན་པ། ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་དང་མཐུན་པར་ 
ལུང་གཤོང་འདི་ཁའི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ སེམས་
ཅནཔ་རྟ་དཀར་མི་དཀར། ཟེར་བའི་གཏམ་དཔེ་སབ་སྲལོ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་འདིའི་སྐུ་མདོག་ནམ་མཁའི་ཟླཝ་
བཟུམ་སྦེ་དཀར་པའོི་རང་བཞིན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་ལས་ རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའི་མདུང་དར་དཀར་པོ་མཐ་ོབ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཚུན་
འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ དད་མསོ་ཅན་ཚུ་གི་བསམ་པའི་
རེ་བ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་



67

རྒྱལ་པོ་བསྣམས།  ཁམས་གསུམ་ཡང་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་ནུས་རལ་ཅན་གྱི་ རྟ་ཅང་
ཤེས་རླུང་གི་གཤགོ་པ་ཡདོ་མི་དཀརཔ་ོཅིག་གུར་ཆིབས། མངོན་རྟོགས་ནང་ལས། དབུ་ལ་རིན་ཆེན་དར་གྱི་
ཞྭ་གོས་སྐུ་ལ་བསེ་ཁྲབ་དང་ གསེར་གོ་ཞབས་ལ་འཆིས་ལྷམ་གསོལ་ཞིང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱན་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་ཀླུབས་ཏེ་བཞུགས་པ། ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ དབུ་ལུ་དར་གོས་ལས་གྲུབ་པའི་
དབུ་ཞྭ་དང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ནོར་བུ་བསི་ལི་གི་པགས་ཀོ་ལས་གྲུབ་པའི་ གོ་ཁྲབ་བཞེས་ཏེ་ཡོད་དགོཔ་ཨིན་
རུང་ ལྡེབས་རིས་ལུ་བྲིས་པའི་ གནས་བདག་འདི་གི་སྐུ་པར་ནང་ དབུ་ལུ་པགོ་ཞུ་སྟེ་གཙུག་ཕུད་ཅན་སྦེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་དམརཔོ་ཅིག་བཞེས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ 
བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་སེངྒེ་རོ་
རྗེའམ་སེམས་ཅན་པ་ཡང་གྲས་ཁར་གཏགོས་ཏེ་ རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
བར་དུ་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་
དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་བའི་མངའ་བདག་ཏུ་ ས་གནས་འདི་ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ལ་སགོས་པའི་ཆོསཔ་
ཚུ་གིས་ཡང་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བོ་འདི་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་བཤམས་ཞིནམ་
ལས་ དུས་སུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ འདི་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ ལོ་
ཐོག་ལ་སོགས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་ལུ་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་
མཛད་དགོ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་འདིའི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ཡངོས་གྲགས་ཡོད་པའི་ ཤར་སེ་བ་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ ནམ་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོསེངྒེ་རོ་རྗེའམ་སེམས་ཅན་པ་འདི་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་ དང་ཕུ་ལས་ཡདོ་པའི་
སྲོལ་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ སྤྱིར་བཏང་
ཤར་དར་བརྒྱད་པའི་གཡུས་ཚན་ མང་ཆེས་ཤསོ་ཅིག་ནང་ར་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཉི་ཤོག་
རྒེད་འགོ་ ཉི་ཤགོ་ཁ་དང་དགེ་གླིང་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་ཡང་བསྟེན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ལོ་ལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ གཏོར་གྲལ་ནང་
བཙུགས་ཏེ་བཏང་དགོ་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་བཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། 
དབང་རོང་ཆ་འདུས་ ཤར་དར་བརྒྱད་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་གཙ་ོབ་ོ ཉི་ཤགོ་རྒེད་འོག་ ཤར་ཉི་ཤགོ་ཁ་
གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ་ལུ་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྤུངས་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཡདོ་པའི་བར་ན་ 
གཤོང་ཆུང་ཚུ་ནང་ལས་ ལྷའི་བདུད་རྩི་གི་རང་བཞིན་ ཆུའི་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ 
མེ་ཏོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་པའི་ སང་ལྗོངས་གཡུ་ཡི་མནྡྲལ་བཀྲམ་སྟེ་ཡོད་མི་གུར་ རྐང་
དྲུག་བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་ དགའ་བའི་གླུ་ལེན་སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཁྲབ་སྟེ་ འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་ལུ་ཡང་
སེམས་མ་ཤོར་བའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་གནས་ཁང་གི་རི་འདི་ཁར་ རིན་ཆེན་བྲག་རིས་
བརྩེགས་པའི་ཕོ་བྲང་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕ་ོརྒས་ཚུ་ 
མདའ་རྩེད་ལ་སགོས་པའི་རྩེདམོ་རྩེ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ རྩེདམོ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ གནས་ཁང་གི་རི་འདིའི་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་སདོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་ཤིང་ཆ་དང་
ཐབ་ཤིང་ ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་སོ་འཕྱག་ནི་ཚུ་ རི་འདི་ཁ་ལས་ ལོངས་སོད་ད་ོཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ཡང་
ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོསེངྒེ་རོ་རྗེའམ་སེམས་ཅན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།། གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ བླམ་དཔལ་འབྱརོ། ༤༡
སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ དཀོན་གཉེར་ལྟའུ་ཅུང་། ༦༥



70

༥༥  རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། རོ་རྗེ་བྲག་བཙན།
གནས་ཁང་། སང་ཁ་དགོན་པའི་ཟུར་ཁ་དང་ ཕ་སི་ལྟོ་ཁ་གནསཔ་ོདར་བཀལ་ས།
གཡུས། སང་ཁ་དང་ཕ་སི་ལྟོ་ཁ།
བསྟེན་མི། ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་ སང་ཁ། ཁ་སྨད་ན། ཕ་སི་ལྟོ་ཁའི་

གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བསདོ་ཚིག་ལས། རོ་རྗེ་བྲག་བཙན་སྐུ་མདོག་དམར་བའི་མདངས། །ཁྲོ་ཞིང་ཕྱག་གཡས་མདུང་དམར་དགྲ་
ལ་སྣུན། །ཕྱག་གཡོན་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་ནོར་བུ་འཛིན། །ཡིད་མྱུར་རྟ་སྟེང་འགྱིངས་བ་ཁྱོད་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དམར་པའོི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཞལ་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་
ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་གདུང་དམར་དགྲ་ལ་སྣུན་པ་ཟེར་ ཀྲིང་ཀ་དམརཔོ་འབད་མི་འདི་གིས་ སང་
བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ལུ་བླུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པར་ དགོས་འདོད་སྟེར་
བའི་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ འབྱུང་བ་རླུང་ལས་ཡང་མྱུར་མགྱོགས་ཆེ་བའི་
རྟའི་ཐོག་ཁར་འགྱིངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ འཁོར་དུ་གཏགོས་པའི་ བདུད་དང་བཙན་ ཀླུ་
དང་སྨན་མོའི་རིགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་གིས་བསྐོར་ཞིནམ་ལས་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ོ བསན་
འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ རོ་རྗེ་བྲག་རལ་ཡང་གྲས་ཁར་
གཏོགས་ཏེ་ རང་གི་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། བར་དུ་ རིག་པ་འཛིན་
པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱནོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་
སྟེར་བའི་མངའ་བདག་ཏུ་ ས་གནས་འདི་ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ སང་ཁ་གཡུས་ཚན་དང་ཁ་སྨད་ནང་ དེ་ལས་ ཤར་ཕ་སི་ལྟོ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ 
ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ 
ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་ཡང་བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གི་དོན་ལུ་ ལ་ོ
ལྟར་བཞིན་དུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ལས་རིམ་སྒྲིགས་ཏེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་འདི་ཡང་ སང་ཁ་དགོན་པའི་ཟུར་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚགོས་
སྤུངས་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཡདོ་པའི་བར་ན་ མེ་ཏོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་པའི་ སང་
ལྗོངས་གཡུ་ཡི་མནྡྲལ་བཀྲམ་སྟེ་ཡདོ་མི་གུར་ རྐང་དྲུག་བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་ དགའ་བའི་གླུ་ལེན་སྐྱིད་
པའི་བྲོ་ཁྲབ་སྟེ་ འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་ལུ་ཡང་སེམས་མ་ཤོར་བའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་
གནས་ཁང་ རིན་ཆེན་བྲག་རིས་བརྩེགས་པའི་ཕོ་བྲང་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

སང་ཁ་སྤྱི་འོག་ནང་ཡོད་པའིགནས་ཁང་།
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གནས་བདག་འདི་གི་ཕ་ོབྲང་ངོ་མ་འདི་ ཉི་ཤགོ་རྒེད་འོག་ སྤྱི་ཏོག་སང་ཁ་སྤྱི་འགོ་ནང་ སང་ཁ་དགོན་པའི་
ཟུར་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
གནས་ཁང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤར་ཕ་སི་ལྟོ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ གནསཔོ་མཆོད་ས་དང་
གནས་པོའི་དར་བཀལ་ས་ ས་གནས་ གནས་པོའི་དར་བཀལ་ས་ཟེར་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཏེ་ ས་གོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་དཔང་མཐོ་བ་དགའ་ལ་སྐྱིད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ས་གནས་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
གཞན་ཡང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་ བསམ་པའི་དོན་
ཚུ་གྲུབ་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
འའགྱུགྱུརར་་བབ།།
སང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་དང་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ལུ་
གྱུར་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ ཕ་སི་ལྟོ་ཁ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ གནས་པའོི་དར་བཀལ་ས་

ཕ་སི་ལོྟ་ཁའི་གནསཔ་ོགི་དར་བཀལ་ས།
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ཟེར་བའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ ལོ་ལྟར་གནས་པོ་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ ཚེས་བཅུ་བཟུང་སྲོལ་ཡདོ་རུང་ ད་
རེས་ནངས་པའི་དུས་ལུ་ འདི་བཟུམ་འབད་ནིའི་སྲོལ་འདི་ཉམས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ སྒང་རྒྱབ་ཚགོས་པ་ 
བཀྲིས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྒང་རྒྱབ་ཚོགས་པ་ བཀྲིས་དོན་གྲུབ།
སྤྱི་ཏོག་སང་ཁ་ཚོགས་པ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན།
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༦༦ གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་རིརིནན་་ཆེཆེནན་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། གཏེར་བདག་རིན་ཆེན་ར་ོརྗེ།
གནས་ཁང་། ད་ཀུ།
གཡུས། ད་ཀུ།
བསྟེན་མི། སྒང་རྒྱབ་སྤྱི་འགོ་ནང་གི་ཁ་སྨད་ན་དང་ད་ཀུ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་

སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཏེར་བདག་ཆེན་པ་ོརིན་ཆེན་རོ་རྗེ་ནི་ བསོད་ཚིག་ལས་གསལ་བ་ལྟར། ཀྱཻ༑ གཏེར་བདག་རིན་ཆེན་རོ་རྗེ་
ནི། །དབང་གི་མདངས་ལྡན་ཁྲོ་གཏུམ་ཞལ། །རལ་གྲི་གཡས་ལ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན། །ཁྲབ་གོས་རོག་ཞྭ་
རྒྱན་ལྡན་གསོལ། །གཡུལ་བདག་ཁྱོད་ལ་བདག་བསདོ་དོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་
དམར་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། ཁྲོ་གཏུམ་གྱི་ཉམས་ཅན་ ཕྱི་ནང་གི་ བདུད་
དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ རལ་གྲི་མེ་འབར་བ་འདི་ ཕྱག་གཡས་ལུ་
བསྣམས། བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་ སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་
གཏོགས་པ་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་ོ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་འགུགས་པའི་ཞགས་པ་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་བསྣམས། 
མཚོན་ཆ་བརྒྱ་གིས་ཡང་བིག་པར་དཀའ་བའི་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལུ་གསོལ་ཏེ་ རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་དབུ་
ལུ་རོག་ཞྭ་བཞེས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཡང་ བསོད་ཚིག་ལས། སྦྱིན་བདག་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པའི་ཚེ། །འདདོ་པའི་རེ་སྐོང་ནོར་བུ་འཛིན། །གནས་
མགྲོན་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར། །དངོས་གྲུབ་སོལ་བར་མཛད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་
འབད་བ་ཅིན་ གཏེར་བདག་རིན་ཆེན་རོ་རྗེ་འདི་ དད་མོས་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པའི་
སྐབས་ལུ་ དགོས་འདདོ་ཀྱི་རེ་བ་ སྐོང་བའི་རིན་པ་ོཆེ་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོབསྣམས་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ 
བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པོར་མངའ་
གསོལ་གནང་བའི་སྐབས་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ འབད་མེད་ལྷུན་
གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནིའི་ དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བར་དུ་ རིམ་པར་བྱོན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཚན་འདིའི་གནས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་
བའི་སྐབས་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ དུས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནིའི་
ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ཀུ་དང་ཁ་སྨད་ན་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལོ་ལྟར་གནམ་
དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་
མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས།

ད་ཀུ་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་།
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གནས་བདག་འདི་ལུ་ ད་ཀུ་དང་ཁ་སྨད་ན་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་གི་སྐབས་ལུ་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡདོ་རུང་ ད་ཀུ་གཡུས་ཚན་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་ གནས་ཁང་ངམ་ཕོ་བྲང་འདི་
ཁར་ཨིན་ཟེར་ ངོས་བཟུང་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་པས། 
སྐྱསྐྱབབསས་་མམགོགོནན།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ནད་
ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སོགས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་དོ་ཡདོ་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྒང་རྒྱབ་ཚོགས་པ་ བཀྲིས་དོན་གྲུབ།



77

༧༧ ཤཱཤཱཀྱཀྱ་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པོ།
གནསཁང་། ཕ་དི་ཁ་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཕ་དི་ཁ།
བསྟེན་མི། ཕ་དི་ཁ་དང་ད་ཀུ་ དེ་ལས་ ཁ་སྨད་ན་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཕ་དི་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ མཐའ་མ་
མཚམས་ཅིག་ཁར་ཡདོ་པའི་ ལྷ་ཁང་
ཐོག་ཚད་གཅིག་འབད་མི་འདི་ནང་ 
དགེ་བསྙེན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ ཞི་
བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་
ནམ་དུས་ལུ་ ཞལ་ཞི་བའི་རང་བཞིན་
གྱི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ མྱུར་

མགྱོགས་ཆེ་བའི་རྟ་དཀརཔ་ོགུར་ཆིབས་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པར་ འདདོ་པའི་བུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་འདོད་
འབྱུང་ནོར་བུ་བསྣམས། གདུལ་བྱའི་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ རྣམ་ཤེས་འགུགས་པའི་
ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་མཚན་ངེས་མེད་བསྣམས་ཏེ་ ཁམས་གསུམ་ཡང་དབང་དུ་བསྡུ་
ཚུགས་པའི་མཐུ་ནུས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།
སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏགོས་པ་ ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་བཏུལ་བའི་
སྐབས་ལུ་ གཤིན་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ ཞལ་ཁྲོ་གཉེར་གྱིས་གང་བ་ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་
ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ རྒྱལ་བའི་ངར་སྐད་ཁམས་གསུམ་གང་བར་སྒྲོག་པ། སྲགོ་གཅོད་
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གཤན་པ་སྦེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་གྱི་ཚགོས་ མདརོ་ན་ གནས་འདི་སྐྱོང་
བའི་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ 
བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ དགེ་བསྙེན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པ་ོ
ཡང་གྲས་ཁར་གཏགོས་ཏེ་ རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བར་དུ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་མཆོག་ ལྗོངས་འདིར་ཞབས་སརོ་
འཁོད་དེ་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་ག་ར་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ང་། །ང་
ནུས་བཟློག་པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་བཀའ་ལུང་སེངྒེའི་ང་རོ་ གནམ་ཁའི་དབྱིངས་སུ་འབྲུག་སོང་དུས་
གཅིག་ལུ་ལྡིར་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ དར་ཁྱབ་གནང་པའི་སྐབས་ མི་འདི་ཕར་བཞག་ ཡུལ་ལུང་སོ་སོ་ནང་གནས་
པའི་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ ཡུལ་ལྷ་འདྲེ་སྲིན་མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ཡང་ འཚབ་འཚབ་རི་
རི་སྦེ་ དུས་ཚོད་གཅིག་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་བཅར་ཏེ་ ཕྱག་ཕུལ་ རང་རང་གི་ཡུལ་ཕྱགོས་
ཀྱི་ས་གནས་ལ་སགོས་པའི་རིགས་ག་ར་ མཆོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྦེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་
རིན་པོ་ཆེའི་མངའ་འགོ་ཏུ་ འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་བའི་ནམ་
དུས་ ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པོ་ཡང་གྲས་ཁར་གཏགོས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་འདི་སྲུང་བའི་དམ་བཅའ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཕ་དི་ཁ་དང་ད་ཀུ་ དེ་ལས་ ཁ་མི་ན་གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་ གནས་
བཅགས་ཏེ་སདོ་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་
སྐབས་ གནས་བདག་འདི་ཡང་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲོལ་ཡདོ་རུང་ ལོ་ལྟར་དམིགས་
བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ ག་ནི་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་མེད་པའི་ཁར་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་ཡང་གཏང་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས།
དགེ་བསྙེན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པོ་འདི་ གཞི་བདག་གཞན་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཅིག་འབད་
བརྩིཝ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ནི་དང་ ཅ་ལ་ཨརཝ་རྐུ་ནི་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ མི་འདི་སོ་
ལོང་འཆོལ་ལོང་ཐལ་ཡི་རང་ན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ བརྗེད་ནི་མེད་པའི་ཡིད་
ཆེས་ཅིག་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་སྒེར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཉམས་བཅོས་ཞུ་མ་ཚུགས་
པའི་གནད་དོན་ལུ་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་ཉམས་ཆག་སོམ་སྦེ་ར་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཁར་ ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་
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མི་ མི་གཞན་ལྷདོ་ནི་ཕར་ར་བཞག་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཕུལ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཡང་བཟློག་
ཚུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྒང་རྒྱབ་ཚོགས་པ་ བཀྲིས་དོན་གྲུབ།
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༨༨ བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་ནནོརོར་་བུབུ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། བསམ་གྲུབ་ནོར་བུ།
གནས་ཁང་། ཤར་ཕ་སྡིངས་ཁ།
གཡུས། ལུག་ཅུ།
བསྟེན་མི། ཕ་སྡིངས་ཁ་དང་རྣམ་རྒྱལ་སྒང་ལུག་ཅུ་དང་ཞིང་གསརཔ་གཡུས་ཚན་ཚུ།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
འདདོ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ཕ་སྡིངས་ཁའི་ཡུལ་ལུང་འདི་ཁར་ རོ་རྗེ་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་མཐའ་
འཁོར་ལུ་ ཤིང་དང་མེ་ཏགོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་གཡའ་སང་ཀྱི་ཚལ་ནང་ འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་དམ་
པར་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོབསམ་གྲུབ་ནོར་བུ་འདི་ འཁོར་བདུད་དང་བཙན་སྨན་མ་ོལ་སགོས་པའི་ ལྷ་
སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འདྲེགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ དཔལ་གསང་བའི་བདག་པ་ོལག་ན་རོ་རྗེའམ་ ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་དང་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་ོ བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་
དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་བསམ་གྲུབ་ནོར་བུ་ཡང་ གྲས་
ཁར་གཏགོས་ཏེ་ རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བར་དུ་ འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་མཆོག་ ལྗོངས་འདིར་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་ འདྲེ་དང་
བདུད་ བཙན་དང་སྨན་མོ་ལ་སགོས་པ་མི་མ་ཡིན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་པའི་སྐབས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་
གནང་སྟེ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་མི་བཀལ་ནི་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་
བཅུག་ད་ོཡོདཔ་ལས་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་བསམ་གྲུབ་ནོར་བུ་ཡང་ གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་
མཆོག་གི་ སྐུ་མདུན་ལུ་རང་གི་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཞུ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ 
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ཕ་སྡིངས་ཁ་

གཏོར་བསྔོའི་ཚིག་ནང་། སྔོན་ཚེ་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་འགྲོ་མགོན་ཀུན་
དགའ་ལེགས་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཕ་སྡིངས་ཁ་དང་རྣམ་རྒྱལ་སྒང་ ལུག་ཅུ་དང་ཞིང་གསརཔ་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་
གནས་བཅགས་ཏེ་ཡདོ་མི་ཚུ་གིས་ གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་
སྐབས་ གནས་བདག་འདི་ཡང་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་རུང་ གནས་བདག་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་ ལོ་ལྟར་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་རྐྱང་
སྦེ་ཡང་བཏང་སྲལོ་མེདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་བསམ་གྲུབ་ནོར་བུའི་གནས་ཁང་འདི་ ཕ་སྡིངས་གཡུས་
ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ ལྗོན་ཤིང་ར་བ་གཅིག་ལུ་ཞལ་ལག་བརྒྱ་སོང་གི་གྲངས་དང་
མཉམ་པ་ སངོ་པའོི་ཁ་དགོ་དཀར་པོའི་རང་བཞིན་ལུ་འདབས་མ་གཡུའི་མདགོ་
དང་མཚུངས་པ་ ལྗོན་ཤིང་བཟང་པའོི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་
མི་འདི་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་

དར་ཁ་རེ་ བཀལ་
དགོ་རུང་ཤིང་འདི་
ཁར་བཀལཝ་ཨིན་ཟེར་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༨ ལང་མི་ 
ཨ་རྒས་རིན་ཆེན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་ དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ མི་དང་སྒོར་ནརོ་གྱི་རིགས་ལུ་ རྐྱེན་ཆག་འབྱུང་མི་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་རིན་ཆེན།
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༩༩ ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ་་རར་་བྱབྱ་་རྣརྣ་་གགཡུཡུ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། ཡུལ་ལྷ་ར་བྱ་རྣ་གཡུ།
གནས་ཁང། སྒོ་གར།
གཡུས། སྒོ་གར།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོཡུལ་ལྷ་འདི་ དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རངོ་ཁག་ ཤར་

དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ སྒོ་གར་དང་ད་ཀུ་ དེ་
ལས་ ཁ་སྨད་ན་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ར་བྱ་རྣ་གཡུ་འདི་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སྐུ་
མདོག་དམར་པའོི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཕྱག་ལུ་ དགོས་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་ ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་
སྐབས་ གནམ་མེད་ས་མེད་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ དམ་ཉམས་
དགྲ་བའོི་སྲོག་ར་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་དང་ དགྲ་བགེགས་བཅིངས་པའི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ དྲག་པོའི་
འཕྲིན་ལས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་ སྨན་བཙུན་བཞིན་བཟང་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་མ་ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚ་ོདར་
ལ་འབབ་པ་ ཞལ་དཀྱིལ་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རགོས་ཤིང་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ གཡས་མདའ་
དར་སྣེ་ལྔ་དང་གཡོན་རིན་པ་ོཆེའི་སྒྲོམ་བུ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས། དབུ་ལུ་སྲགོ་ཞུ་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་ལུ་ གཡུའི་
ཕྲ་ཚོམ་ཅན་བཞེས་ཏེ་ གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏགོ་ཏོ་འབད་ བཞུགས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ལྷ་ཀླུ་
བཙན་བདུད་ལ་སགོས་པའི་ འབངས་འཁོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཙན་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ མང་ཆེས་ཤོས་ཅིག་
རང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པར་བསྐོ་བཞག་
གནང་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཨིན་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ར་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོར་བྱ་རྣ་གཡུ་འདི་ཡང་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ རྗེས་སུ་
བྱོན་པའི་བླ་སོབ་མཁས་པའི་དབང་པ་ོཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བསན་པ་དང་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་
འཇུག་པའི་ སབོ་མའི་ཚོགས་བསྲུངས་བར་ཁས་བླངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་འདིའི་ཕོ་བྲང་དེ་ཡང་ རི་དང་རི་ཕྲན་ ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ སངས་
ལྗོངས་ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་གྱི་སྦུག་ན་ དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་ཏོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷའི་བདུད་རྩིའི་
ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚགོས་གང་འདདོ་དུ་འཁྱམས་པ། གཡུ་
མཚོ་རྦ་རླབས་འཁྱིལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྒྱན་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ལྟེ་བར་
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ར་བྱ་རྣ་གཡུ་འདི་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གོང་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ལ་ལུ་གིས་
སྐུ་རྐྱང་སྦེ་གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་
ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ ལྷག་པར་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་
འབངས་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་མཐུན་པའི་
འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ མདརོ་བསྡུས་པ་ཅིན་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་
བཞིའི་ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་ མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ལ་ོ
ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གནས་བདག་མ་མགུཝ་ལས་བརྟེན་ ཕགོ་
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ལྷ་རྐྱབ་སྟེ་ ནཝ་ཚཝ་ཚུ་བྱུང་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་ཐགོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཆརཔ་དང་སེརཝ། ནད་དང་མུ་གེ། 
བྱ་དང་བྱི་ཅུང་། རི་དྭགས་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་ གནོད་པ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྒང་རྒྱབ་ཚོགས་པ་ བཀྲིས་དོན་གྲུབ།
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༡༡༠༠ མམཚཚོ་ོ་སྨསྨནན་་རྒྱརྒྱལལ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ།
གནས་ཁང་།      ལུད་མཚོ་ཁ་མཚོ།
གཡུས། བསམ་གཏན་སྒང་།
བསྟེན་མི། ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཤར་བསམ་གཏན་སྒང་གི་སའི་
དབྱིབས་ ས་གནས་གཞན་ཁ་
ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ གླང་པ་ོཆེ་
འགྱིངས་ཏེ་སདོ་སོདཔ་བཟུམ་
གྱི་ སྤྱི་ཏོག་ཁར་ དགོས་
འདདོ་ཀྱི་རེ་བ་བསྐང་བའི་གཡུ་
མཚོ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ན་ 
སྔོ་བསངས་གཞོན་ཤ་རྒྱས་པའི་སྐུ་གཟུགས་འདི་ལུ་ བཅུ་དྲུག་ལང་འཚ་ོལྡན་པའི་ མཛེས་སྡུག་གྱིས་བརྒྱན་
ཞིནམ་ལས་ ཕྱོགས་བཅུའི་ཕྱྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་ མདའ་དར་དང་མེ་ལོང་ཕྱག་གཡས་པར་བསྣམས། 
གཡོན་པར་ འདདོ་པའི་རེ་བ་ སྐོང་བའི་ཟས་ཀྱི་བཀང་བའི་གཞོང་པ་བསྣམས། དེ་ལས་ རིན་པོ་ཆེ་གསེར་
གཡུ་ལ་སགོས་པའི་ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་བཏགས་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་
བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ཁམས་གསུམ་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་ོགི་ཡིད་ དབང་མེད་དུ་འཕྱགོ་
ཚུགས་པའི་མཛེས་སྡུག་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྨན་མོའི་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །སྡིག་སོང་དགེ་ལ་འབད་པ་
དང་། །ཡིན་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་ཕྱིར། །བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་གནས་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་དགོངས་བཞེད་བཞིན་དུ་ གཞན་ལུ་གནོད་ཅིང་
འཚེ་བའི་སྡིག་པའི་ལཱ་ཚུ་སངས་ཏེ་ གཞན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་བརོན་ཞིན་ན་ བྱམས་
པའི་ཐུགས་དང་ལྡན་པ་སྦེ་ གནས་པར་མཛོད་ཅིག་ཟེར་མ་གཏགོས་ བཙན་དང་གནས་བདག་གཞན་
བཟུམ་སྦེ་ དམ་བཏགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས།
ཡུལ་ལུང་འདི་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ནང་ བསམ་གཏན་སྒང་གི་ལུད་མཚོའི་བདག་མོ་ མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་
འདི་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཨ་རྒས་ལུད་མཚོཔ་གི་ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། ཉི་ཤོག་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་པའི་ གཡུས་ཚན་མང་ཆེ་ཤསོ་ཅིག་ནང་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་
སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ མཚོ་སྨནམོ་འདི་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པའི་ཁར་ 
ལུད་མཚོ་བྲོ་ལེགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མཚོ་སྨནམོ་བརྒྱ་ཚར་སྦེ་གཏང་ནི་ཡདོཔ་མ་ཚད་ འོག་ལུ་ས་གནས་
དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཚོ་ཆགས་སའི་ས་གོ་འདི་གི་སྦྱིན་བདག་ལུ་ མཚོ་སྨནམོ་
གིས་དངོས་གྲུབ་སྦེ་ གླང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གནང་ཡོད་མི་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལ་ོལྟར་ཆོས་སྲུང་བཏང་པའི་སྐབས་མཚོ་
སྨནམོ་བརྒྱ་ཚར་གཏང་ནི་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཤར་བསམ་གཏན་སྒང་གི་ རི་གླངམ་ོཆེ་འགྱིངས་སུ་ཅིག་སྦེ་ སདོ་སོདཔ༌བཟུམ་གྱི་ས་གོ་ནང་ 
མཚོ༌ཆགས༌ཏེ༌ཡོད༌པའི༌སྐོར༌ལས༌ དང་ཕུ་ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ མཚོ་ཆགས་སའི་ས་སྒོ་འདི་ ཧེ་མ་ ལེགས་ཀོ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ ཨཔ་
ཅིག་གི་ཞིང་ཨིན་པས། ཞིང་འདི་ནང་བྱཱོ་དང་ རྒྱས་རེད་བརྔ་ཞིན་ན་ སྐམ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕུང་ཚན་ཕུང་
ཚན་སྦེ་བཀྲམ་སྟེ་བཞག་ཡདོ་མི་འདི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལས་བསྲུང་ནིའི་ དོམ་ཁྱིམ་ཅིག་རྐྱབ་སྦེ་
སོད་པའི་བར་ན་ བྱད་ངོ་རིས་ག་ནི་བ་ལེགས་པའི་ཁར་ གཟུགས་གཞི་ཁྱུག་ཁྱུག་ལྡེམ་ལྡེམ་འབད་ ལགཔ་
གཡས་པ་ལུ་ཟོ་ཅིག་འབག་ གཡོན་པ་ལུ་ ཐགཔ་བཤེད་མི་བུམོ་ཅིག་འོང་ཞིནམ་ལས་ དབའི་ཨ་པ་ ད་
རེས་ཕྱི་རུ་ང་གིས་བསྲུང་གེ་ ཁྱོད་ར་ཁྱིམ་ནང་ཡར་སོང་སྨ་རེ་ ཟེར་སབ་མི་ལུ་ ཨཔ་འདི་ཡང་ ཡིད་ཆེས་
ཏེ་ཁྱིམ་ནང་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
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ཨ་རྒས་ཀྱིས་སྤེད་
བཏང་པའི་ཧོ་ཀ། 

དེ་ལས་ ནངས་པ་དྲ་ོཔ་ ཨཔ་འདི་ཞིང་ཁར་ལྟ་བ་འོངཔ་ད་ ཁོ་གི་ཞིང་ནང་ ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་མཚོ་ཆགས་
ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ མཚོ་སྤེད་གཏང་ནི་སྦེ་ ཏགོ་ཙེ་གིས་བརྐོ་རྐོཝ་ཨིན་ཟེར་ ཨ་རྒས་ལུད་མཚོ་
པའི་གནས་ཁང་གི་ས་ོལོགས་ཁ་ལས་མར་ སྒང་ཏ་ོསྐེདཔ་བཏོག་སྟེ་ ཧོག་ཀ་ཏིང་རིངམོ་ཡོད་མི་འདི་ ངལ་
འཚོ་ཐེངས་གཅིག་ལུ་ ས་དངོ་སོམ་ཤོས་འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་སྤེད་བཏང་པའི་བསྒང་ མཚ་ོསྨནམོ་ཡང་ ཨཔ་
འདི་གི་བླ་ོསབོས་ལུ་བལྟ་སྟེ་འདྲགོ་བྱེལ་འཐབ་ མིའི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ལས་ དབའི་ཨཔ་ཁོ་རེ་ ང་
སོད་ས་འདི་ཁར་ཆགས་ཚར་ཡི་ ཁྱོད་ཙིགཔ་མ་ཟ་ ང་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ལས་མི་བརྒྱུད་ལུ་ཕན་ཐགོས་
པའི་ དངོས་གྲུབ་ཅིག་གནང་གེ་ ཟེར་སབ་ད་ ཨཔ་འདི་གིས་ཡང་ ཨིན་པས་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དངོས་
གྲུབ་ཞུ་ཆི་གེ་ཟེར་སབ་སྦེ་སདོ་པའི་བར་ན་ མཚོ་སྨནམོ་གིས་ རྒྱུ་ག་ཅི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པའི་ གླང་ཅུང་ཅིག་
ཨཔ་འདི་ལུ་སོད་ཡདོཔ་ལས་ ཨཔ་འདི་ཡང་ བསམ་པ་རོགས་སྦེ་ཁྱིམ་ནང་ལོག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།

ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ ཨཔ་འདི་གི་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ 
མཚོ་སྨནམོ་གིས་ དངོས་གྲུབ་འབད་གནང་བའི་ གླང་ཅུང་འདི་ 
ནང་རྟེན་འབད་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།
ཧེ་མ་ མཚོ་ཆགས་པའི་སྐབས་ ཨཔ་འདི་གིས་ བྱཱོ་དང་རྒྱས་རེད་
བརྔ་བཞག་མི་འདི་མཚོའི་ཁ་ཁར་ལྡིང་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་
ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ མཚོ་འདི་ཧིང་སངས་ས་འབད་མེད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ དེ་སྦེ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ མཚོ་
འདི་ སྒང་སྟེང་རིན་པ་ོཆེའི་བླ་མཚོ་ཨིན་ཟེར་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་
པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
མཚོ་སྨནམ་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་
པར་དུ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ནད་
ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ཚུ་ཡང་ ཞི་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
མཚོ་འདི་ ཧེ་མ་ཚར་ཅིག་ཉམས་ཏེ་ ཆུ་རབ་འདམ་རབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་ལས་ སྦུག་ན་ཆུ་རྫིང་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་གུར་ལྷདོ་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཉམས་བཅོས་འབད་
དེ་ མཚའོི་མཐའམ་བདའ་ལྕགས་སྐུད་རྭཝ་རྐྱབ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མི་ཚུ་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་སའི་ རྐང་ལམ་
ཅིག་མ་བཏུབ་བཏུབ་བཟ་ོཞིནམ་ལས་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མཚོ་འདི་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་
འཁྱིལ་ཏེ་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ བླམ་དཔལ་འབྱརོ། ༤༡
སེ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་ དཀོན་གཉེར་ལྟའུ་ཅུང་། ༦༥
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༡༡༡༡ སྔོསྔོནན་་པཔོའོིའི་་དདགུགུངང་་རིརི།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྔོན་པོའི་དགུང་རི།
གནས་ཁང་།      ལུང་ཆུ་བརྐ་ཁ།
གཡུས། སང་ཁ།
བསྟེན་མི།      སང་ཁ་དང་སྤྱི་ཏོག་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡདོ་པའི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
མངོན་རྟོགས་ལས་བྱུང་བར་ལྟར་། གནམ་ལྕགས་བྲག་རོང་གི་རི་འདི་ཁར་ ཤེལ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་
པའི་ ཕོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བ་འདི་ནང་ མཐུ་སོབས་ཀྱི་བདག་པོ་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རོ་རྗེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ 
གཏེར་བདག་ཆེན་པ་ོསྔོན་པའི་དགུངས་རི་པ་མཆོག་ ཕས་རྒོལ་ངན་པའི་ཕྱགོས་རྣམས་ མིང་མེད་དུ་
བསྲེགས་པར་ཤིན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་བརྗིད་པའི་ མཐུ་རལ་གྱི་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་ དར་གྱི་
དབུ་ཞྭ་དཀར་པོ་རིན་པ་ོཆེའི་ཏོག་འོད་ཟེར་འཕྲ་ོབ་དང་ ཕྱག་གཡས་ལུ་ དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་བབས་
པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་ གཡོན་པར་ ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ བ་དན་རུ་མཚོན་གྱིས་
བརྒྱན་པ་བསྣམས་ཏེ་ རླུང་ལས་ཡང་མྱུར་མགྱོགས་ཆེ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཅང་ཤེས་སྔོན་པོ་གུར་ ཆིབས་པའི་
མཐའ་འཁོར་ལུ་ སྨན་བཙུན་དཀར་མོ་ མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱན་ཏེ་ མདའ་དར་དང་བུམ་
བཟང་བསྣམས། དེ་ལས་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ དམག་ཚོགས་འབུམ་སྡེ་གིས་ བསྐོར་
བ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་
རྒྱུན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མར་བསྐོས་ཏེ་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པརོ་མངའ་གསོལ་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ བར་དུ་ རིག་
པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་དང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚུ་གིས་ དབེན་པའི་གནས་རྣམས་སྲུང་མི་དང་ རྗེས་
སུ་འཇུག་པའི་བུ་སབོ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ དནོ་ལྡན་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ མཛད་དགོ་པའི་དམ་
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བཅའ་གནང་ཡདོཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ རིག་པ་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ཏེ་ 
ཧེ་མ་ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡདོ་མི་
འདི་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ཐུགས་ལས་མ་གཡེལ་བར་ ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་དགོ་པའི་གསོལ་བ་ བཏབ་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཏེར་བདག་ཆེན་པ་ོའདི་ སང་ཁ་དང་སྤྱི་ཏོག་ཁ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་གི་
སྐབས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་གུར་ ལ་ོལྟར་རང་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་
ཉིནམ་འདི་ལུ་ སང་ཁཔ་དམངས་ལས་གཉེར་ཚང་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་ གནས་ཁང་བྱག་གི་ར་བར་འཛོམས་
ཞིནམ་ལས་ གནསཔོ་བརྒྱ་ཚར་གཏང་ནི་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ སང་ཁ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ གནསཔོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་
ཡོད་མི་འདི་ ཕ་ལས་བུ་དང་བུ་ལས་ཚབོ་ཚུན་ ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞག་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ཚོར་སྣང་ 
གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

སང་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ ལུང་ཆུ་རྐ་ཁ་ཟེར་
བའི་ལུང་གཤངོ་འདི་ཁར་ ཤིང་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཀྱི་སྦུག་
ནང་ མེ་ཏོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤར་མི་འདི་གུར་ 
བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བའི་གླུ་དང་སྐྱིད་པའི་བྲོ་
ཁྲབ་བཞིན་པའི་ངང་ལུ་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་ས། ཕྱགོས་
བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་ ལྷ་བྱའི་རྣམ་པར་
རོལ་ཏེ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་རང་བསྒྲགས་སུ་སྒྲོག་པ། 

ལུང་པའི་མི་ལུ་མཁོ་བའི་ རང་བཞིན་གྱི་གཏེར་ཁ་གིས་ གང་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ཁར་ གཏེར་
བདག་ཆེན་པོ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཏེར་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ནད་
ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སོགས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ སང་ཁ། སྤྱི་ཏོ་ཁ། དགེ་གླིང་། ཉི་ཤོག། ཀུན་བཟང་གླིང་། བསམ་གཏན་སྒང་། སྒང་
འཇུག་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ འགྲོ་བ་མི་དང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆུའི་མཐུན་
རྐྱེན་འདི་ གཏེར་བདག་ཆེན་པོའི་ཕ་ོབྲང་གི་རི་འདི་ཁ་ལས་ཐོན་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ གནས་བདག་འདི་ གཏེར་
གྱི་བདག་པོ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ གནས་བདག་གཞན་ལས་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་
དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་ སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སང་ཁ་སྤྱི་ཏོག་ཁ་ ཚོགས་པ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན།
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༡༡༢༢ རྣརྣམམ་་རྒྱརྒྱལལ་་བབཟཟངང་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མོ།
གནས་ཁང་། སྤྱི་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། སྤྱི་ཏོག་ཁ།
བསྟེན་མི། ཉི་ཤོག་རྒེད་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ཏགོ་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་ལྷ་

ཁང་དང་ སྤྱི་ཏགོ་ཁ་ སང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
ས་གནས་གཞན་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ཟེར་ 
གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བ་འོང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཤར་སྤྱི་ཏོག་ཕུན་ཚགོས་རབ་བརྟན་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ འདབས་ཞོལ་མཚམས་ཅིག་ལུ་ ཤིང་རིགས་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ནང་ མེ་ཏོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤར་མི་འདི་
གུར་ བུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བའི་གླུ་དང་སྐྱིད་པའི་བྲ་ོཁྲབ་བཞིན་པའི་ངང་ལུ་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སའི་
གནས་འདི་ཁར་ སུམ་རྩེན་ལྷའི་ཁང་བཟང་དང་མཉམ་པའི་ཕ་ོབྲང་ནང་ན་ གནས་བདག་ཆེན་མོ་ རྣམ་
རྒྱལ་བཟངམོ་འདི་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང་བསྟུན་པའི་ སྐུ་མདགོ་མ་ངེས་པའི་
ཁར་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡང་ངེས་མེད་འབད་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བོད་སྐྱོང་གི་བསན་མ་བཅུ་གཉིས་སགོས་དམ་ལུ་བཏགས་
གནང་པའི་བསྒང་ བྲག་སྨན་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མོ་དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ འདི་
འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བ་ལྟར་ མོ་རའི་
ཧོངས་ལས་ཡང་ ད་ལས་ཕར་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ལཱ་ར་ལས་མི་འབད་
ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ག་ཏེ་གནས་སའི་དགོན་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཚུ་ བསྲུང་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་བླང་
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དམ་བཅའ་ཕུལ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཤར་སྤྱི་ཏགོ་ཁ་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་བསྲུང་བའི་ སྲུང་མ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བྲག་སྨན་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མོའི་ སན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་། རྒྱལ་བའི་བསན་སྐྱོང་ལྷ་སྨན་ཚེ་རིང་མའི། །ཡང་
སྤྲུལ་མཐུ་རལ་ལྡན་པའི་བྲག་སྨན་མ། །རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མོ་གྲགས་པ་འཁོར་དང་བཅས། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་ མཐུ་ནུས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།
སྤྱི་ཏོག་ཁའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ གནས་བདག་གཙོ་བ་ོཅིག་ རྣམ་རྒྱལ་བཟང་མ་ོའདི་ཨིནམ་ལས་ དུས་
རྒྱུན་དུ་མ་ཆད་པར་ མགོན་ཁང་ནང་ བསྐང་རྒྱུན་པ་གིས་བཏང་པའི་སྐབས་ མོ་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་
མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སྤྱི་ཏོག་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་
བདག་གཙོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་བཏངམ་ད་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་བཏང་བའི་སྲོལ་
བཟང་ཚུ་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་འབད་རུང་ གནས་བདག་འདི་ ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལོ་ཆོག་
གཏངམ་ད་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་
ཚན་ཚུ་ལས་ཡང་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་འོང་ནི་ཡོད་ཟེར་ དགོན་པར་བཞུགས་མི་བླམ་སབོ་དཔོན་ཚུ་
གིས་བཤད་ནི་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
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སྤྱི་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་
གདན་རབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ གདན་རབས་གཉིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔའི་སྐབས་ ཤོག་གྲངས་ ༤༠ 
ནང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་ལ་ཤར་སྤྱི་ཏགོ་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གླིང་གི་རང་གཞི་བཏིང་ནས་ལོ་
གསུམ་གྱི་རིང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱི་ནང་ཁྱམས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ གདན་ས་ཆེན་པ་ོའདི་ཉིད་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་གཉིས་པའི་ 
བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་
ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་
གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མི་དང་མི་མ་
ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་
སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་
པ་དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ ཅི་
བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་
མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་གུར་ ནད་ཡམས་མུ་
གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པ་ ཞི་ཚུགས་
པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན།
དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སང་ཁ་སྤྱི་ཏོག་ཁ་ ཚོགས་པ་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན།
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ནན་་ཧིཧིངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༦༦
༡༡ ཚེཚེམམསས་་བྲབྲགག་་པཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཚེམས་བྲག་པ།
གནས་ཁང།     ཙན་དན་ར་བ།
གཡུས། ནག་འབོལ་ས།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་ཚེམས་བྲག་པ་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྗོང་ཁག་ 

ནག་ཧིང་རྒེད་འོག་ ནག་འབོལ་ས་སྤྱི་འོག་ནང་ཡདོ་པའི་ ནག་
འབོལ་ས་ ན་སྦི་ས་ དང་སྒང་ཁ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྤྱིར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སགོས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་
ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་
མཛད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་
ཨིན་པས། ཇི་སྐད་དུ། ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་གནས་གཞིའི་བདག་པོ་རྣམས། །སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་
སྔོ་དང་ཁྲ། །ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སོན་མཛད་པའི། །རད་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པ་བདག་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གཞི་བདག་ཚེམས་བྲག་པ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། སྣ་
ཚོགས་ལས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་བའི། །སྐུ་མདགོ་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་དང་། །ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་བསམ་མི་
ཁྱབ། །ཅིར་ཡང་སོན་པ་ཁྱོད་ལ་བསོད།  །།ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་ 
དབང་བ་དང་དྲག་པོ་ ལ་སགོས་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་
དོན་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་མཛད་དེ་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་
ཡང་ཆ་ལུགས་དང་ སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཚུ་ཡང་སྣ་ཚགོས་སྦེ་སནོ་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་མེན་པར་བསམ་གྱི་མ་ཁྱབ་འབད་ཡདོཔ་ཨིནམ་པས། 
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ཨིན་རུང་ མི་བསྲུན་པའི་དགྲ་བ་ོརྣམས་ཚར་གཅོད་ བསན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དནོ་མཛད་དེ་ ཁྲོ་བོའི་
སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ཕྱག་ལུ་ ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་དང་རོ་རྗེ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
འཁོར་བཙུན་མོ་ནང་མི་སྡེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ལུང་
རྟོགས་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་པའི་དམ་པའི་ཆོས། དེ་ལས་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ག་ར་ 
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོཚེམས་བྲག་པ་འདི་ཡང་ བཀའ་
དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་དང་ རྒྱལ་སྲིད་བསན་
འཛིན་རབ་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ རྒྱལ་སྲིད་རིམ་བྱོན་རྣམ་ཀྱིས་ཡང་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་
མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཕར་བཟླགོ་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བརོ་བཞག་སྟེ་ ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལས། 
ཀྱཻ༑ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང། །རྒྱལ་སྲིད་རིག་
འཛིན་རིམ་བྱོན་གྱིས། །ཇི་ལྟར་སལ་བའི་ཐ་ཚིག་
ལས། །མ་འགོངས་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབས། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཚེམས་བྲག་པ་ལུ་ ཆ་ལུགས་དང་སྤྲུལ་པ་མ་འདྲཝ་
ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཁང་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་
ར་འངོ་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ད་ལྟའོི་གནས་ཁང་འདི་ 
ནག་འབོས་ས་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཅན་དན་ཤིང་

སོམ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ཁར་ཨིན་པས། གནས་ཁང་འདི་གི་མིང་ལུ་ ཅན་དན་ར་བ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 
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གཞི་བདག་ཚེམས་བྲག་པ་ལུ་ གསོལ་ཁ་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ནག་འབལོ་ས་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ 
ལྷ་ཁང་སན་ཁར་ལས་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡདོ་
པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པའི་ནང་ལུ། ཧེ་མ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ རིགས་
གསུམ་མགོན་པའོི་ མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཡདོ་མི་འདི་ཁར་ ནགས་སྦིས་ས་དམངས་ཀྱིས་ལྷ་ཁང་ཅིག་
བཞེངས་ཡདོ་མི་འདི་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཉམས་ཆག་ཤོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་དང་ ལྗོན་བཟང་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་རོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ ན་
ཧི་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ནང་ལུ། ན་སྦིས་
སའི་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་མཆོག་ ན་ཧི་ཁ་
ཐུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཆུ་རགས་བརྩིགས་ བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱག་བཏབ་
གནང་ཡདོ་པའི་གདན་ས་ར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་གི་མིང་ལུ་ ལྷ་ཁང་སན་ཁར་ཟེར་སབ་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷ་ཁང་དེ་གི་གདངོ་ཕྱགོས་ལས་ཕར་ཡདོ་པའི་ཆུ་ཞིང་ཚུ་ག་ར་ ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་
བལྟཝ་ད་ མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་མཐོང་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་སན་ཁར་ཟེར་
སབ་ཨིན་པའི་བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག། ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཚེམས་བྲགཔ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ས་
གནས་དེ་ཁར་ལས་ཨིན་པའི་ རོ་རྗེ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ནག་པའི་མི་སེར་
དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་བསར་བཞིན་ནག་པའི་དུས་ཕུད་ཟེར་ ཕོ་རྒས་ཚུ་གིས་དཔའ་གཟརཔ་གི་ཆས་
སྒྲིག་ཏེ་ གནས་པོའི་བཙན་དར་ཞུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་འཐེན། བུམོ་ཅུངམོ་ཚུ་གིས་ ཚོ་སྨནམོ་བུམོ་
ཅུང་འགོརཝ་ཟེར་ དུས་སོན་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་སྲོལ་འདི་
ཉམས་ཡར་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
ཨིན་རུང་ལོ་ལྟར་བཞིན་ ལྷ་ཁང་སན་ཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ ཁས་བླང་གི་
ཐོག་ལས་ར་བོ་བསྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ཐོན་ཏེ་བཟུང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ སྙུང་གནས་དང་ མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་མཆོད་
སྐབས་ གནསཔོ་ཚེམས་བྲགཔ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ སྔར་ག་
ཨིནམ་སྦེ་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་དང་ གཞན་ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱི་
དུས་བཟང་ར་ཅན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ གནསཔོ་ཚུ་བཏང་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་
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རའི་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་འབད་གཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་
བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་ཚེམས་བྲག་པ་ལུ་གོང་གི་དུས་སོན་དང་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ 
མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། རང་སྡེ་སྐྱོང་ལ་བདུད་རྩི་དང། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་
བུམ་པ་བཟང། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པའོིལྕགས་ཀྱུ་བཞིན། །འདདོ་པའི་རེ་བསྐོང་ཁྱོད་ལ་བསདོ།  །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ན་བ་གསོ་ཞིང་འཆི་བ་འཇོམས་ཚུགས་པའི་བདུད་རྩི་དང་ གང་ལ་གང་འདདོ་སྟེར་
བའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ གཞན་ཡང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ 
རོགས་ནི་མེད་པའི་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་དང་ཆ་མཚུངསམ་སྦེ་གནང་ད་ོཡདོཔ་ལས་ སྒྲུབ་པ་པོ་སྦྱིན་པའི་བདག་
པོ་ཡོངས་ཀྱི་ འདདོ་པའི་རེ་བ་ཚུ་བསྐང་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ མདའ་རྩེད་རོས་སྒོར་ཚུ་རྩེ་བའི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་
ནང་ལུ་གནསཔ་ོཚེམས་བྲགཔ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་ དར་ཁ་ཚུ་ཞུ་སྟེ་
འབད་བ་ཅིན་ རྒྱབ་མཛད་ད་ོཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
གཞན་ཡང་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རྒྱལ་སྲིད་རིག་འཛིན་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བསྒོ་བཞིན་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ མི་
མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ཡང་ ཆར་ཆུ་དུས་
སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཚུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
ན་ཧིང་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང། ལྗོན་བཟང་
དཔེ་བསྐྲུན་ཁང།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོཚེམས་བྲག་པའི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རོ་རྗེ།
རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག། ཚོགས་པ།
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༢༢  ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་བཙན།
གནས་ཁང། གཡུས་གསར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང།
གཡུས།.             གཡུས་གསར་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོཡུལ་བཙན་འདི་ དབང་འདུས་རྗོང་ཁག་ ནག་ཧིང་

རྒེད་འགོ་ གཡུས་གསར་གོངམ་དང་ གཡུས་གསར་འགོམ་སྤྱི་འོག་
གཉིས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྤྱིར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སགོས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་
ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་
མཛད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་འདི་ཡང་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག། 
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་སགོས། །ཆ་ལུགས་མ་ངེས་
ཅི་ཡང་སྲིད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐོག་ལས་ སེམས་
ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་ཆ་ལུགས་དང་ སྤྲུལ་བསྒྱུར་
ཚུ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་སོན་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དྲག་པོ་མངོན་སོད་ཀྱི་ལས་ལུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ དབུ་ལུ་
ལྕགས་ཞྭམོ་དང་སྐུ་གཟུགས་ལུ་གོ་ཁྲབ་བཞེས་ ཕྱག་ལུ་མཚོན་ཆ་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ གཟི་བརྗིད་དང་ལྡནམ་ཁྲོ་
བོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སེམས་ཅན་ལུ་མགོན་
སྐྱབས་མཛད་པའི་སྐབས་ འཁོར་སྨན་བཙུན་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། 
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རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྲིད་གསུམ་གྱི་འབྱོར་པ་སྤེལ་བའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་
སྐུར་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ 
མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་དུས་ལུ་ ལྷ་ཡི་ཆས་སྦེ་བཞུགས་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
འཁོར་སྨན་མོ་འབུམ་དང་ བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་ ལྷ་མ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚགོས་ཀྱིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཨནོ་པདྨ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་ལེགས་དང། །བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་
བཞིན། །གནོད་འཚེ་སངོས་ལ་གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ལས། །ནམ་ཡང་མ་འདའ་བསྲུང་སྐྱོབས་གཡེལ་མེད་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་ཡུལ་བཙན་འདི་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོ
པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ གཞན་ཡང་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་ལ་སགོས་པའི་བླ་ཆེན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་དོན་ལུ་དང་ དེ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སོབ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ 
ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་མ་ཚད་  ལྷག་པར་གཡུས་
ཚན་འདི་དང་དེ་ཁར་གཞིས་བཅགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ཚུ་ཕར་བཟློག་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་
པའི་ཐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཡུས་གསར་ཡུལ་བཙན་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ 
གཡུས་གསར་གོང་མའི་སྤྱི་འགོ་ནང་ཡདོ་པའི་ གཡུས་
གསར་གོང་འགོ་གཉིས་ཀྱི་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་
ནང་ལུ་ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། ལྷ་ཁང་
འདི་ བླམ་རྒྱ་མཚོ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་ འགྲོ་བའི་མགོན་པ་ོཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་མཆོག་ ན་ཧིང་གི་ས་གནས་ནང་ལུ་ ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ བཏུལ་གནང་པར་བྱོན་ཡདོཔ་ལས་ 
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གདན་ས་འདི་ཆོས་རྗེ་རིན་པ་ོཆེ་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་དད་
པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཅན་ ལྷ་ཁང་འདི་ལས་ཡར་འགྱོཝ་ད་ ཡུལ་གསར་
ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ཡདོ་མི་ལྷ་ཁང་འདི་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཨིན་པས། མི་གི་ངག་རྒྱུན་ལུ་ངག་དབང་ཆོས་
རྒྱལ་གྱིས་གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། 
ཨིན་རུང་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ ཞིང་གཤེགས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ 
དཔལ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དང་ རོང་ཁའི་མཁས་དབང་དྲགོས་སངས་
རྒྱས་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ཞིབ་འཚལོ་དང་རོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་གཉིས་ཆ་ར་
ནང་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ ས་གནས་དེ་ཁར་བྱནོ་ཏེ་ ས་འདུལ་བྱིན་བརླབས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་
སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།  ལྗོན་བཟང་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་རོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ ན་
ཧི་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ནང་ལུ་བཀོད་ད་ོ
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ གོང་འཁོད་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གསུམ་ཆ་ར་ ས་གནས་འདི་ཁར་ 
འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་ལས་ འདི་གི་ཨིན་དང་འདི་གི་མེན་ཟེར་ ཁ་
མཚམས་བཅད་མ་ཚུགས་རུང་ ག་འབད་རུང་ གཅིག་གིས་གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་
པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁུངས་བཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གསལ་རི་རི་ཅིག་མེདཔ་ལས་ གདན་ས་
བཏབ་གནང་མི་འདི་ གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ བླ་ཆེན་གསུམ་ཆ་ར་ ས་གནས་དེ་ཁར་
བྱོན་ཏེ་ ས་འདུལ་བྱིན་བརླབས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཡུལ་བཙན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ས་
གནས་དེ་ཁར་ལས་ཨིན་པའི་ ཕྱག་རོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཕམ་རྒན་རབས་ལས་བརྒྱུད་པའི་ངག་རྒྱུན་བཤད་
མི་ནང་ མི་ལོ་ ༥༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ གཡུས་གསར་པའི་བོང་སྐོར་ཟེར་ ཡུལ་ལྷ་ཡུལ་བཙན་གྱི་བཙན་
དར་ཞུ་སྟེ་ དུས་སོན་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་སྲོལ་འདི་ཉམས་སོང་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
གཞན་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་དམངས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་དང་ མ་ཎེ་དུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ རྒྱབ་ཆོག་སྐབས་ 
གནསཔོ་གཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་  གཡུས་གསར་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ གནམ་
དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་
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ཅིག་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་
ཕུལ་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཡུས་གསར་ཡུལ་བཙན་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ 
མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། དེ་ལྟར་བསདོ་པས་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར། །ལ་ོལེགས་
བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་སོགས། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པའི། །བསམ་དནོ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་
སྒྲུབ་པ་པོ་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདོད་པའི་དོན་ཐམས་
ཅད་བསྒྲུབས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ 
ཆརཔ་དང་སེརཝ། ནད་དང་མུ་གེ། བྱ་དང་བྱི་ཅུང་། རི་དྭགས་གཅན་གཟན་ལ་སགོ་པའི་གནོད་པ་ཚུ་
བཟླགོ་སྟེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུན་ལས་ཡང་ ཡུལ་བཙན་འདི་ ཕ་ོལྷ་བཙན་རྒོད་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་དང་ནོར་
སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལ་ོཐགོ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབས་དང་མགོན་སྐྱབས་སོང་གྲོགས་ཚུ་མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཆརཔ་དང་སེརཝ་ཚུ་ཤུགས་འབད་
རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་ཐགོ་མ་ལེགསཔ་དང་ བྱི་ཁ་དངམ་ཟེར་སེམསཅན་གྱི་གནོད་པ་ཚུ་བྱུང་ད་ོཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དཔལ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེའི་རྣམ་ཐར། རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་
ཆེན།
ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར། རོང་ཁའི་མཁས་དབང་དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
ན་ཧི་རྒེད་འོག་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང། ལྗོ་བཟང་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང།
གཞི་བདག་ཡུལ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཕྱག་རོར་རྣམ་རྒྱལ།
ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།
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༣༣ ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་བུབུམམ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ།
གནས་ཁང། བུམ་རི་ལྕགས་ཀྱུ།
གཡུས།.             ནག་འབལོ་ས།
བསྟེན་མི། ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྗོང་ཁག་ 

ནག་ཧིང་ ན་ཧི་  རྒེད་འགོ་ ནག་འབོལ་ས་སྤྱི་འགོ་ནང་ཡོད་པའི་ སོང་
ཆེན་ཐང་ཀ་དང་སི་སི་སྦྱིས་མཁར་གཡུས་ཚན་གཉིས་དང་ དེ་ལས་
གཡུས་གསར་གོང་མའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ ཁྱིམ་གུང་པ་དག་པ་ཅིག་
གིས་ཡང་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཞི་བདག་བུམ་རི་པའི་སྐུ་མདོག་དང་ ཕྱག་
མཚན་དེ་ཡང་ དུས་གཅིག་ལུ་ཟླ་བ་འབུམ་
ཕྲག་ཅིག་གི་འདོ་ཟེར་ཤར་བའི་མདངས་
བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་ག་ནི་བ་དཀརཝ་ གཟི་
བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོདང་བྱིན་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕ་རལོ་དགྲ་བོའི་ཕྱགོས་
ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཅོད་དེ་ བདུད་དང་བདུད་
ཀྱི་དཔུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་
ལུ་ བ་དན་ཟེར་དར་ཤིང་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཚུན་

བསྣམས་ཏེ་ འཕྱར་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་
པ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ སོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་
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དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་སྦེ་གནང་ཚུགས་པའི་
བར་མཚོན་ལུ་ བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟོགས་ནང་ལས། སྐུ་མདོག་ཟླ་བ་འབུམ་ཕྲག་གི་འདོ་ལ་ཁུ་བའི་གཟི་བྱིན་
རབ་ཏུ་འབར་བ། ཕྱག་གཡས་མ་རུང་གཉིས་འཛིན་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའི་ལྷའི་བ་དན་དཀར་པོ་སྲིད་རྩེར་འཕྱར་ཞིང།  གཡོན་པར་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་འདོད་དགུའི་
དཔལ་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་སྟེར་བའི་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བསྣམས་པ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་དང་། གཞན་ཡང་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། འཇིག་རྟེན་དབང་སྒྱུར་མཐུ་ལྡན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །སྐུ་
མདོག་དཀར་པོ་ཕྱག་གཡས་བ་དན་བསྣམས། །གཡོན་པ་ནོར་བུ་འཛིན་ནས་རྟ་མཆོག་སྟེང། །འགྱིང་མཛད་
སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
ཡང་ མངོན་རྟོགས་ལས། སྐུ་ལ་འཁོར་གསུམ་མདགོ་དྲུག་སོགས་དཔའ་བའོི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་
བཞིན་དུ་བརྒྱན་ཏེ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ མདའ་དང་ཀྲིང་ཀ་ རལ་གྲི་ལ་
སོགས་པ་དཔའ་བའོི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ གནམ་ཁར་འཕུར་བ་དང་ནོར་བུའི་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་ རྫུ་
འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་རྟ་ རྟ་ཅང་ཤེས་དཀརཔ་ོཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་ཡབ་ཡུམ་སྲས་
དང་བཅས་པ་ སྨན་མ་ོཟླ་བའི་གདོང་ཅན་སོགས་ ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ དུས་གཅིག་ལུ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ 
ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། སྔོན་ཚེ་གུ་རུ་མཚོ་
སྐྱེས་རོ་རྗེ་དང། །ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པའོི་སན་སྔར་རུ། །བསན་པ་བསྲུང་ཞིང་འགྲོ་ལ་ཕན་འདགོས་
པའི། །དམ་ཚིག་གཉན་པ་ོབཞེས་བཞིན་འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །བར་དུ་རྒྱལ་བ་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །སན་
སྔར་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ནས་ཁས་བླངས་པའི། །ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་གཉེན་པོ་གཡེལ་ལམ་ཅིང། །དེ་བས་
དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ 
མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟློག་སྟེ་ ཚེ་དང་བསདོནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་
སྒོམ་ཞིག་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ བར་དུ་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་འབད་འཁོད་དེ་འདུག། 
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མངོན་རྟོགས་ནང་ལུ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་
པདྨོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ཆེན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པ་ོབུམ་རི་པ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བུམ་རི་པ་
འདི་ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ རྣམ་
སྤྲུལ་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་བརྟན་བགྲེསཔ་བླམ་མཚོ་གིས་ཡང་་ ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་
འདི་ འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ རྣམ་སྤྲུལ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡོདཔ་ལས་ མགོན་
སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་སམོ་མཛད་ད་ོཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་བུམ་རི་པའི་གནས་ཁང་འདི་ དང་ཕུ་ཐེད་ཐིམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་སའི་
གཞུང་ལམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ ཧིང་ལི་ལའི་ཟུར་ཁར་ཡོད་པའི་བུམ་རི་ལྕགས་ཀྱུ་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ 
མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། གནས་ཁང་འདི་ ནག་འབོལ་ས་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་གཏད་
ལུ་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ག་ར་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་བཟོ་དབྱིབས་ མ་བཅོས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་
གཏེར་གྱི་བུམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཁར་ ར་བ་ཀླུ་ཡི་གནས་སུ་དང་ རྩེ་མོ་དགུང་དང་མཉམ་པ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། 
གངས་རི་འདི་གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ ཁ་བའི་གོས་ཀྱིས་སྤུར་ཏེ་ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པ། གངས་
དཀར་ཏི་སེ་དང་ཆ་མཚུངས་པ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རི་དེའི་གདོང་ཁ་ལུ་ནགས་ཚལ་དང་ སྔོ་སྨན་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་གང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཡི་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཚུ་
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ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བབས་སའི་ས་གནས་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་ཅིག་
ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ 
ལོ་ལྟར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་སྐབས་ ཁྱིམ་གུང་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ སྐུ་རྐྱང་འབད་
བཏང་སྟེ་ དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཆོས་བསྲུང་གི་གྲས་ཁར་བཙུགས་བཏང་སྟེ་
མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་བུམ་རི་པ་ལུ་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གནས་སྐབས་སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་
ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་
སྟེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་
སྒོ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སོགས་འཇོམས་པའི་མཐུ་དང་
ནུས་པ་དང་ རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སོད་ཚུ་རྒྱས་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་
པས། 
དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་ནུས་པ་དང་ དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་
སྒོ་ལས་ ཕ་རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱོགས་ངན་པ་ཚུ་བསྒྲལ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་
དཔུང་གྲོགས་མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་
ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་འབད་ཡང་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་
ཆའི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སོད་འཕྲིན་ལས་སོགས། །མཐུ་སབོས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་
ལ་མངའ་བརྙེས་པ། །དགོས་འདདོ་རེ་བ་སྐོང་ལ་བསམ་འཕེལ་ནོར། །མི་འཛད་གཏེར་གྱི་བུམ་རི་དཔལ་
གྱིས་སྐྱོང། ། གང་ཞིག་དྲན་པས་མི་མཐུན་བར་ཆད་སེལ། །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་ཚོགས་དབྱར་ཀའི་མཚོ་བཞིན་
རྒྱས། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་པའི་མཐུ་མངའ་བའི། །མ་རུངས་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ཁྱོད་ལ་
བསདོ། །དེ་ལྟར་བསདོ་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ཡི་གནོད་པ་ཀུན་སེལ་
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ཞིང་། །ཆོས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ལས། །མྱུར་བར་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
གཞན་ཡང་གཞི་བདག་འདི་བསྟེན་མི་ མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་
མགོན་སྐྱབས་ཚུ་མཛད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ གོ་གནས་གོ་ས་དང་ཚོང་པ་ དེ་ལས་
མདའ་རྩེད་རསོ་སྒོར་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སོམ་མཛད་ད་ོཡོདཔ་འབད་ དམངས་མི་རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག་གིས་
ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པའི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་རྒྱ་མཚོ།
དམངས་མི་རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།
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༤༤ མམ་་སསངངསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མ་སངས།
གནས་ཁང།     མ་སངས་སྒང་།
གཡུས། ཧི་སྦི་ས།
བསྟེན་མི། ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གཞི་བདག་མ་སངས་འདི་ ཤར་ཝང་དགོན་པའི་ལྷ་

ཁང་གི་གཙསོ་པའི་ ཧི་སྦི་ས་སྤྱི་འགོ་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་ 
ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་བབ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཆེ་བཙན་གཞི་བདག་ཆེན་པོ་མ་སངས་ཀྱི་སྐུ་མདགོ་དེ་ཡང་ དམར་པོ་ཁྲག་གི་མདགོ་ཅན་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ 
སན་གཉིས་སང་བའི་དགྲ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་
མཚོན་ཆ་ མདའ་དང་རལ་གྲི་ ཀྲིང་ཀ་ ལ་སགོས་པ་འཁོར་གསུམ་དང། དབུ་ལུ་ ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་
རྒྱན། སྐེ་ལུ་ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ། སྐུ་སོད་ལུ་ གླང་ཆེའི་ཀོ་རློན་གྱིས་གཡགོས་པ། སྐུའི་སྐེད་པ་ལུ་ 
མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི། སྐུ་སྨད་ལུ་སག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས། གཞན་ཡང་ ཞག་གི་ཟརོ་རིས། སྨིན་
ཕྲག་ཁྲག་གི་ཐིལ་ལེ། དཔལ་བ་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ བྱུག་པའི་རྗས་གསུམ་ཟེར་ དཔའ་བའོི་
ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ གནམ་ས་བར་ན་གང་བ་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འབད་སོན་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་
གཟུགས་ལས་ ཉིམ་བདུན་དུས་གཅིག་ལུ་ཤར་དོ་བཟུམ་མིའི་གཟི་བརྗིད་དང་ གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པ་དང་རྣམ་
འགྱུར་ ཆ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་སོན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་ལུ་ཕྱག་མཚན་ཡང་ གཅིག་དང་
གཉིས་ལུ་མ་ངེས་པར་ སྣ་ཚོགས་སྦེ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ འཁོར་ ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་
དཔུང་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ རླུང་གི་གཤོག་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚགོས་དང་
ལྡན་པའི་ཆིབས་རྟ་ རྟ་ཅང་ཤེས་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ཡང་ གསོལ་
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ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལས། ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་རྗེ་བོ་ཆེ་བཙན་གཞི་བདག་ཆེན་པོ་མ་སངས་མཆེད་
བདུན་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདགོ་དམར་པོ་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམ་པའི་ཞལ་ཅན། སྐུ་ལ་འཁོར་གསུམ་མདོ་དྲུག་
སོགས་དཔའ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ། ལས་བཞིའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕྱག་ན་བསྣམས་ཤིང་
རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚགོས་སོན་པ། ཉི་མ་བདུན་དུས་གཅིག་ཏུ་འཆར་བ་ལྟ་བུའི་གཟི་བརྗིད་
དང་ལྡན་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཀུན་
ནས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་མ་སངས་འདི་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀ་ར་དང་། །གྲུབ་
བརྙེས་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སན་སྔར་གཡར་དམ་དེང་དགོངས་ལ། །ཐུབ་བསན་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ 
ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་
བཟླགོ་སྟེ་ ཚེ་དང་བསོདནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་
ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ གྲུབ་བརྙེས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིམ་བྱོན་
རྣམས་ཀྱིས་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་ཁ་དཔེའ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། དག་དང་མ་དག་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནས། །རྒྱལ་བའི་འཕྲིན་
ལས་མ་སངས་སྤུན་བདུན་པ།ོ །འཁོར་ཚགོས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྗེས་འབྲངས་བཅས། །བརྩེ་གདུང་ཆེན་
པོས་མྱུར་བྱོན་ས་མཱ་ཛཿ ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ མི་
ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ ཕོ་ལྷ་ཆེན་པ་ོམ་སངས་སྤུན་བདུན་ཡོད་པའི་ཁར་  ཆེ་བཙན་གཞི་བདག་
ཆེན་པོ་མ་སངས་འདི་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ མ་རུངས་པའི་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ལས་ 
དཔོན་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
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དེ་མ་ཚད་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་མ་སངས་ཀྱི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ།  ཧཱུཾཿ རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ནུས་གཅིག་
བསྡུས་དཔལ། །གསང་བདག་རོ་རྗེ་འཛིན་པའི་འཕྲུལ། །བསན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྤེལ་བ་ལ། །ཆོས་སྲུང་རྒྱ་

མཚོར་སྣང་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཕ་ོལྷ་ཆེན་པ་ོམ་སངས་འདི་ བསན་པ་
དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་ནིའི་དོན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བཀའི་བསྡུ་བ་པོ་ དཔལ་གསང་
བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རོ་རྗེའམ་ ལྕང་ལ་ོཅན་གྱི་སོན་པ་ལག་ན་རོ་རྗེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཨིནམ་སྦེ་ཡང་བཀོད་དེ་
འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་མ་སངས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ ཤར་ཝང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་མཇུག་ལུ་ཡོད་པའི་ མ་སངས་
སྒང་ཟེར་མི་འདི་ ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། གནས་ཁང་འདི་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་
རྟོགས་ནང་ལས། མདུན་དུ་ལྷུན་ཆགས་ས་འཛིན་ མངོན་པར་མཐོ་བའི་བྲག་ཏུ། རང་སྣང་དགྱེས་པར་
བརྟེན་པའི་སྐུ་མཁར་འཇིགས་སུ་རུང་བ་མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་ཕ་ཝང་ལོང་བུ་ཏྲི་ཡིག་སྙིང་པོ་
ཅན་བདུན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ས་
འཛིན་མངོན་པར་མཐ་ོབའམ་ ཤིང་སྣ་སྨན་རིགས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་བའི་བྲག་རིའི་དབུས་སུ་ ཕ་
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ཝང་ལོང་བུ་ཏྲི་ཡིག་སྙིང་པོ་ཅན་ཟེར་ རོ་གནགཔ་ོ དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ རོ་སྨན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་སྟེང་ལུ་ 
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་མ་སངས་མཆེད་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཤར་ཝང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་
ནང་ལུ་ཡང་ གཞི་བདག་མ་
སངས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་
བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ མི་
སེར་མང་ཤསོ་ཅིག་གིས་ར་ 
ཨཔ་མ་སངས་ཀྱི་གནས་ཁང་
འདི་ ཤར་ཝང་དགོན་པ་ལུ་
ཨིནམ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ལོ་
ལྟར་དཀོན་མཆོག་དང་
གསོལ་ཁ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་སྲལོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དགོན་པ་འདི་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་
མཛད་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལུགས་འཛིན་རྐྱང་འདུར་པཎ་ཆེན་
སྒྲ་པས་ཀྱང། ཝང་ཡུལ་ས་སྒར་དགོན་དང་། ནགས་རྙིང་ཤར་ཝང་དགོན་དང་། ཤར་ལུང་ཕང་ཡེ་དགོན་
སོགས་ས་སྐྱའི་དགོན་ལག་རྣམས་བཏབ་པར་མཛད་པ་ལས། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡདོ་མི་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ 
དགོན་པ་འདི་ རབ་བྱུང་ ༨ པ་དང་ དུས་རབས་ ༡༥ ༡༦ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་
ལུགས་འཛིན་གནང་མི་ བླ་མ་རྐྱང་འདུར་པཎ་ཆེན་སྒྲ་པ་མཆོག་གིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་དང་ 
ལྗོན་བཟང་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་རོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ ན་ཧིང་རྒེད་འོག་གི་གནས་
སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ནང་ལུ། ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་ལས་
བརྒྱུད་པའི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་ལུ་ ངོར་ཆེན་ར་ོརྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་
བཟང་པའོི་སོབ་མ་ ཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་ཀྱིས་གདན་ས་བཏབ་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ཕོ་ལྷ་མ་སངས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ ཕུད་ཁ་བསྡུ་སྟེ་

ཤར་ཝང་དགོན་
པའི་ལྷ་ཁང་། 
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མ་སངས་སྒང་ལུ་ གནསཔོ་ལུ་གསལོ་ཁ་ཉིནམ་གཅིག་ཕུལ་ཏེ་ དར་ཁ་ཚུ་ཡང་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ བར་
སྐབས་ཅིག་ལས་ལམ་སྲོལ་འདི་ཕངས་སི་སི་འབད་ ཉམས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཆོསཔ་བགྲེསཔ་ཅིག་ཨིན་མི་ 
ཨོན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 
ཨིན་རུང་སྔོན་མ་ལས་ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཕ་ལས་བུ་ བུ་ལས་ཚ་ཚུན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ དགོན་པའི་སྦྱིན་
བདག་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐགོ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ ལུ་ ཤར་ཝང་དགོན་
པའི་གཏོར་རྒྱབ་ཟེར་ ཆོག་ག་ཉིནམ་གཉིས་བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་གནསཔོ་མ་སངས་
ཡང་ སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་སྟེ་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ཕུད་
ཁ་བཀལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་མཆོད། དེ་ལས་ཕྱག་དང་སྙན་དར་ཚུ་ཕུལ་སྟེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་བར་འོང་སྲོལ་ 
ད་ལྟོ་བར་ཡང་ཡོདཔ་འབད་ བླམ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་དང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་
སྐབས་ གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་མི་ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ ལོ་ལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་དང་གཏོར་གྲལ་གཉིས་ཆ་ར་བཙུགས་ཏེ་ བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ དར་ཁ་ཚུ་ཡང་ལོགས་སུ་འབད་ར་ བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་མ་སངས་ལུ་གོང་གི་དུས་སོན་དང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྟེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་
འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སྦེ་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་ད་ོཡདོ་པའི་
ཁར་ སྒྲུབ་པ་པོ་དང་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་
ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་གནང་ད་ོཡོདཔ་མ་ཚད་  གཡུས་ཚད་དེ་ཁ་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་
ཏུ་ལེགས་ཏེ་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་དང་ཤི་ཆད་གོད་ཁ་ཚུ་ཞི་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ཁོང་ར་གཡུས་
མི་ཚུ་གིས་ ཕ་ོལྷ་ཆེན་པོ་གཞི་བདག་མ་སངས་འདི་ དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་པའི་
རྣམ་སྤྲུལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བཙན་རྒོད་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།  
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
ན་ཧི་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང། ལྗོན་བཟང་
དཔེ་བསྐྲུན་ཁང།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་མ་སངས་ཀྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཀུན་ལེགས།
ཆོསཔ་བགྲེསཔ་ཨོན།
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༥༥ སྒསྒངང་་བབཙཙནན་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།
གནས་ཁང།      ཤར་ཝང་དགོན་པ།
གཡུས། ཤར་ཝང་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཤར་ཝང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་དག་

པ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོསྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་
ནང་ལུ། སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ནི་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་བརར་སྐུ་མདོག་བྱུ་རུའི་ལྷུན་པོ་
ལྟར་དམར་ཞིང་ཁྲོས་པའི་ཞལ་ཅན། སྲིད་གསུམ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བརར་ཕྱག་གཡས་རུ་དར་
ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་འཕྱར་བ། བསན་དགྲ་དམ་ཉམས་ཀྱི་སྲོག་ར་གཅོད་པའི་བརར་ཕྱག་གཡོན་མི་སྙིང་
རློན་པ་ཞལ་དུ་གསོལ་བའི་ཚུལ་མཛད་པ། རབ་ཏུ་བརྗིད་པའི་སྐུ་ལ་བསེ་ཁྲབ་བནབས་ཤིང་དབུ་ལ་བསེ་རོག་
བཞེས་ནས་མི་ཟད་དྲག་གཏུམ་རྔམས་པའི་ང་རསོ་སོང་གསུམ་འགེངས་པ།  ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྐུ་མདགོ་དམར་པོ་བྱུ་རུའི་མདོག་ཅན་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་
གཟུགས་ལུ་ རི་དྭགས་བསེ་རུའི་ཀོ་བས་བཟོ་སྟེ་ཡདོ་པའི་ བསེ་ཁྲབ་དང་ དབུ་ལུ་བསེ་ཞྭམོ་བཞེས་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་རུ་དར་བསྣམས་ཏེ་ སྲིད་པའི་
རྩེ་མོ་ཚུར་འཕྱར་ཡདོ་པའི་ཁར་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་བ་ོརྣམས་ཀྱི་ སྲོག་ར་གཅོད་པའི་
བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡོན་པས་མིའི་དོན་ཧིང་ རློནམ་བཟུང་སྟེ་ ཞལ་ལུ་གསོལ་བའི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་
ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་
བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་འདོ་སྣང་མཐའ་ཡས་གདདོ་
མའི་མགོན། །པདྨ་འབྱུང་གནས་དྲི་མེད་གདུང་རབས་
ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་སོལ་བའི་ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་ལས། །མ་འདའ་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །མཐུ་ཆེན་ཕྱག་
ན་པདྨོ་བདུད་འཇོམས་མཚན། །རིམ་བྱོན་གོང་མ་མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བཀའ་དང་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་མི་
གཡེལ་མཛདོ།  །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ གཞི་
བདག་ཆེན་པོ་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དེ་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆོག་དང་ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་
རྣམ་རྒྱལ་ལ་སགོས་པའི་ བླ་ཆེན་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་
སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་ཤར་ཝང་དགོན་སྡེ་གི་གཙོས་པའི་ གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་ འགྲོ་
བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ཕར་བཟླགོ། ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ 
མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
ཤར་ཝང་དགོན་པའི་སྦྱིན་བདག་བླམ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དགོན་པ་
དང་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡོངས་གྲགས་ལུ་དཔལ་བསྐྱེད་གསངམོ་ཟེར་སབ་མི་གཞི་བདག་འདི་ དཔེ་ཆ་ནང་
ལས་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཟེར་ཐོན་མི་འདི་ཨིནམ་ལས་ དོན་ལུ་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་
དང་ ཤར་ཝང་དགོན་པ་ལུ་ཡོད་པའི་གཞི་བདག་དཔལ་བསྐྱེད་གསངམོ་གཉིསཔོ་འདི་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
ཤར་ཝང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དཔལ་བསྐྱེད་གསང་མོའི་བཀའ་ཁྲབ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་
ནི་འདུག། ཨིན་རུང་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལུ། བསྟེན་ན་
སྙིང་ཉེ་ཞིང་རྦད་ན་མཐུ་ཆེ་བའི་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཡས་སུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆུ་མོ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྡན་གྱི་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་སུ་བབས་པའི་གནས་མཆོག་ཉམས་དགའ་བ། བལྟ་ན་ངོམས་པ་མེད་པའི་ས་
ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་འབུམ་དང་ལྡན་པ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་བདེ་སྐྱེད་པའི་ཡུམ་མཆོག་དཔལ་
བསྐྱེད་གསང་མོ་དང་། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་ལུ།  མཐའ་ཡས་ཞིང་འདིར་
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སྤྲུལ་པའི་ལྷར་བཞེངས་པ། །བཙན་རྒོད་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དང་། །ཕུན་ཚོགས་ཆུ་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་
བབས་པ་ནས། །དཔལ་བསྐྱེད་གསང་མོ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་
དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་དཔལ་བསྐྱེད་གསངམོ་འདི་ སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསང་ཡུམ་
ཨིནམ་ལས་ གནས་བདག་གཉིསཔ་ོའདི་སོ་སོ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ ཤར་ཝང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཨིནམ་
འབད་ཡིས་ཆེད་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དགོན་པ་འདི་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་
ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལུགས་འཛིན་རྐྱང་
འདུར་པཎ་ཆེན་སྒྲ་པས་ཀྱང། ཝང་ཡུལ་ས་སྒར་དགོན་དང། ནགས་རྙིང་ཤར་ཝང་དགོན་དང། ཤར་ལུང་
ཕང་ཡེ་དགོན་སགོས་ས་སྐྱའི་དགོན་ལག་རྣམས་བཏབ་པར་མཛད་པ་ལས།  ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡདོ་མི་དང་
འཁྲིལ་པ་ཅིན་ དགོན་པ་འདི་ རབ་བྱུང་ ༨ པ་དང་ དུས་རབས་ ༡༥ ༡༦ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དཔལ་
ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་འཛིན་གནང་མི་ བླ་མ་རྐྱང་འདུར་པཎ་ཆེན་སྒྲ་པ་མཆོག་གིས་ གདན་ས་བཏབ་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་
གླེགས་བམ་ ༢ པ་དང་ ལྗོན་བཟང་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་རོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ 
ན་ཧི་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་
དཀོན་གཉེར་ལས་བརྒྱུད་པའི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་ལུ་ ངོར་ཆེན་རོ་རྗེ་
འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པའོི་སོབ་མ་ ཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་ཀྱིས་གདན་ས་བཏབ་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་
འདུག། 
གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ཡདོ་པའི་གཞི་བདག་གཙ་ོབོ་ ཨཔ་མ་སངས་དང་ སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་
གསང་ཡུམ་དཔལ་བསྐྱེད་གསངམོ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་འདི་ ཧི་སྦིས་ས་སྤྱི་འོག་གི་སྦུག་ལུ་ཡདོ་པའི་ ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་ ལྗོན་བཟང་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་རོམ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ན་ཧི་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་
མེ་ལོང་ནང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན། གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་ མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་
ཆེན་མཆོག་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཉེར་ལེན་གྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལས་ 
རིམ་པར་ཡར་ངོ་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་རགོས་ཏེ་ མཁན་པོའི་གོ་སར་ཕེབས། སྤྱིར་བསན་འགྲོའི་དོན་དང་ ལྷག་
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པར་དུ་ཧི་སྦིས་སའི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མིའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལུ་ ཚེ་འདིའི་འགལ་རྐྱེན་བསལ་ནི་དང་ 
མཇུག་ཕྱི་མའི་ལམ་གཟང་ནིའི་ཆེད་དུ་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་བཞེས་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལུ་
མཁན་པོ་ཁོ་རའི་སྐུ་སྒེར་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་ཡདོ་མི་
འདི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་འོག་འདི་ནང་གི་མི་སེར་དམངས་ལུ་རྩིས་
སོད་ནི་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལས་མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་
གྱིས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།  
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
སྔོན་མ་ལས་ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཕ་ལས་བུ་ བུ་ལས་ཚབོ་ཚུན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ དགོན་པའི་སྦྱིན་བདག་
གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ལོ་བསར་བཞིན་རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ ལུ་ ཤར་ཝང་དགོན་པའི་
གཏོར་རྒྱབ་ཟེར་ ཆོག་ག་ཉིནམ་གཉིས་བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་གནསཔོ་སྒང་བཙན་བཀྲ་
ཤིས་དར་རྒྱས་ཡང་ སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གཞན་ཡང་ དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་དང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་སྐབས་ གནསཔོ་
བཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཧི་སྦི་ས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་དག་པ་ཅིག་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ ལོ་
བསར་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལུ་གོང་གི་དུས་སོན་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། དེ་ལྟར་བསདོ་པས་གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་དུ། །གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་
དང་། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ལོངས་སོད་དཔལ། །ཡར་ངོའི་ཟླ་དང་དབྱར་ཁའི་མཚོ་བཞིན་
སྤེལ། །བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་ཕྱགོས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཐུབ་བསན་དཔག་བསམ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་
པར་བསྲུང་བ་དང ཁྱད་པར་དགོན་གནས་འདི་ཁ་ལུ་རིམ་བྱོན་བླ་མ་རྣམས་དང་ ཡོན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་
དང་བཅས་པའི་བསྲུང་སྐྱོབ་ ཉིན་མཚན་མེད་པ་མཛད་གནང་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ཧི་སྦི་ས་སྤྱི་འགོ་
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གི་མི་སེར་ཚུ་གི་འཐུང་ཆུ་འདི་ སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དང་ དཔལ་བསྐྱེད་གསངམོ་གི་གནས་ཁང་
ནང་ལས་ཐོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བཙན་རྒོད་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
ན་ཧི་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང། ལྗོན་བཟང་
དཔེ་བསྐྲུན་ཁང།
སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་ཀུན་ལེགས།
མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན།
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༦༦  གླགླངང་་བྲབྲགགཔཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གླང་བྲག་པ།
གནས་ཁང། ཁུ་བྱུག་ལ་ལྷ་ཁང།
གཡུས།.         ཁུ་བྱུག་ལ་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ཁག་ ནག་ཧིང་རྒེད་འགོ་ ཁུ་བྱུག་ལ་སྤྱི་འགོ་ནང་

ཡོད་པའི་ ཁུ་བྱུག་ལ་དགོན་པ་དང་ དེའི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ དེ་
ལས་ཚགོས་སྐོར་ཐང་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་གུང་པ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ཡུལ་ལྷ་
གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལུ། དགེ་བསྙེན་ཆེན་པ་ོགླང་བྲག་པ་སྐུ་མདགོ་དམར་པོ་ཉི་མ་འཆར་
ཀའི་མདངས་ལྟར་ དམར་ཞིང་ཉམས་འཇིགས་ལྡན་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་ན་རུ་མཚོན་དགྲ་བོའི་སྙིང་
ཁར་འཆར་བ། གཡོན་དམ་ཉམས་ཀྱི་ཙི་ཏ་བསྣམས་པས་ཞལ་དུ་གསོལ་བ། མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་གཏན་དུ་གླང་
དམར་ལ་ཆིབས་པ་འཁོར་དུ་བདུད་བཙན་འབུམ་སྡེ་བྱེ་བ་སྨན་བཙུན་ཁྲི་ཕྲག་གིས་བསྐོར་བའི་ལས་ཚགོས་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་གང་འདོད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་མདུན་ནས་བསུ་བ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ་དེ་ཡང་ སྐུ་མདོག་དམརཔོ་ཁྲག་གི་
མདོག་ཅན་ ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་སན་གཉིས་སང་བའི་དགྲ་ལུ་གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ཁྲོའི་སྐུར་བཞེངས་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ཆིབས་རླུང་གི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་གླང་དམརཔ་ོཅིག་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་བདུད་བཙན་འབུམ་སྡེ་བྱེ་བ་དང་ སྨན་བཙུན་ཁྲི་ཕྲག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་ཕྱོགས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཅོད་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ 
ཕྱག་གཡས་པ་རུ་མཚོན་འཕྱར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ མ་
རངས་པའི་དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བ་ོཚུ་གི་དོན་ཧིང་བཟུང་སྟེ་ཞལ་ལུ་བཞེས་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། 
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ཨིན་རུང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལས། ལྷ་བཙན་ཞི་བའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །རྟ་དམར་སྟེང་
ཆིབས་ནོར་བུ་དང། །འཕྱར་དར་ཐོགས་ནས་ཆོས་བྱེད་དང། །འཕྲིན་ལས་མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །བན་
དེའི་ཆ་ལུགས་བཟུང་ནས་སུ། །དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་བསྣམས། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཉེར་ཁ་
འཛིན། །བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །ཁྲོས་ཚེ་བདུད་བཙན་གཏུམ་པའོི་གཟུགས། །ཁྲོ་གཉེར་
བཅིངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས། །དམར་སེར་རལ་པ་གྱེན་དུ་འཛེགས། །བསན་དགྲའི་སྲོག་བཅད་གཤན་མ་
བསདོ། །ཆིབས་སུ་གླང་དམར་འཇིགས་ལ་ཆིབས། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འཕྲལ་འཕྲལ་
སྐབས་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ་འདི་ ལྷ་བཙན་ཞིའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ ཆིབས་རྟ་ རྟ་དམརཔོ་ཅིག་
གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་གང་འདདོ་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་ 
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་དར་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། འཕྲལ་འཕྲལ་ 
བན་དེའི་ཆ་ལུགས་བཟུང་བ་ཟེར་ ཆོས་པའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ ཕྱག་ལུ་ཟས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་གནང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནརོ་བུ་བསྣམས་ཏེ་དུས་ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ 
གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་
ཚིག་གི་འཕྲོ་མཐུད་ལས་ སྤྲུལ་སྒྱུར་སྣ་ཚོགས་གློག་ལྟར་འཁྱུག །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཁར། ཇི་སྐད་དུ། 
ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་གནས་གཞིའི་བདག་པ་ོརྣམས། ། སྐུ་མདོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་དང་ཁྲ། །ཕྱག་
མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སོན་མཛད་པའི། །རད་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པ་བདག་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་ལས་ གང་ལ་
གང་འཚམས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པ་དང་
འགྲོ་དོན་ཚུ་ཡང་ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བ་ོལ་སོགས་པའི་ཚུལ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བྱོན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་
པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དགེ་བསྙེན་གླང་བྲགཔ་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
དང། །ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས། །གོང་མ་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་གྱི། །དམ་ཚིག་གཉན་པའོི་འཆར་
སོལ་པོ། །དགོན་གནས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་འདི། །སྲུང་སྐྱོབས་སོང་གྲོགས་མ་གཡེལ་བཞེས། །མཆོད་
བསདོ་ཐ་ཚིག་སོ་ལགས་ན། །གསན་ཏེ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
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ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ དགོན་གནས་དེ་ཁར་ས་འདུལ་བྱིན་བརླབས་
མཛད་གནང་མི་ དཔལ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག། གཞན་ཡང་བླ་ཆེན་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ 
སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་དགོན་སྡེ་དང་དེའི་
མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡདོ་པའི་མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་དུས་ཉིན་མཚན་དབྱེ་
བ་མེད་པར་མཛད་པའི་ཐབས་དང་ གཞན་ཡང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་
དང་མུ་གེ་དམག་འཁྲུགས་ཚུ་ཞི། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་
ཐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་འདི་ ཁྱུ་བྱུག་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་པས། ཁུ་བྱུག་ལ་ཆོས་
སྐྱོང་ཕོ་བྲང་འདི་ རབ་བྱུང་ ༨ པའི་ནང་ སངས་རྒྱས་དབོན་རས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་
ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་ཡང་ དགོན་པ་དེ་ཁར་ཕྱག་ཕེབས་གནང་སྟེ་ སྒོམ་བསྒྲུབས་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་གཙ་ོབོ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པ་ོདང་ལས་མགོན་བྱ་རགོ་གདངོ་ཅན་ 
ལ་སགོས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ ཞལ་གཟིགས་གནངམ་མ་ཚད་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་
པའི་བར་མཚོན་ལུ་ འབྲུག་དབང་འདུས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་རངོ་ཆེན་ བཞེངས་གནང་དགོ་
པའི་ལུང་བསན་བྱུང་སའི་ས་གནས་ཡང་ ཁུ་བྱུག་ལ་ལུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གདན་ས་འདི་ར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་
ཨིན་པས། 
དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྒྱལ་སྲས་
བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་
མཆོག་ཡང་ གདན་ས་དེ་
ཁར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ 
གནས་འདི་གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའི་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་
གྱི་གནས་ཅིག་ཨིནམ་མཁྱེན་
ཏེ་ རྒྱལ་སྲིད་བས་འཛིན་

ཁུ་བྱུ་ལའི་ལྷ་
ཁང་། 
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རབ་རྒྱས་ཁོ་རའི་རྣམ་ཐར་ནང་ལུ་ གནས་ཀྱི་བསདོ་པ་དེ་སྦེ་མཛད་གནང་ནུག། ཕུན་ཚོགས་དགེ་མཚན་
སྤུངས་འདྲའི་ས་འཛིན་རྩེར། །ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་འདུ་བའི་ཕོ་བྲང་ཆེ། །བསམ་གཏན་ཁང་བུའི་འཕྲེང་བས་
ཡོངས་བསྐོར་བ། །ཟླ་བ་རྒྱུ་སྐར་སར་འཕོས་བཞིན་དུ་མཛེས། །འབྲས་ལྡན་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ར་བའི་
ནང། །སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་མཛེས་པའི་ལྡིང་ཁ་ལ། །རབ་ཡངས་ས་གཞི་མནྜལ་རྣམ་རྒྱལ་དབུས། །འགྱུར་མེད་
རོ་རྗེའི་ཁྲི་འཕང་མངོན་མཐོའི་སྟེང་། །གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི། །ཞབས་ཟུང་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོ་
བཀོད་པའི་གཞིར། །དཔལ་གྱིས་མཚན་བཟང་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །བསན་པའི་བརྒྱ་བྱིན་གཉིས་པ་དེར་
བཞུགས་ནས། །གནའ་སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་དུས་ཀྱི་ཆར། །དཔལ་ལྡན་ངག་གི་དབང་པ་ོཡབ་སྲས་
ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་དགའ་སོན་རྩེ་བའི་ཚུལ་བཟང་པ།ོ །སར་ཡང་བསྒྲུབ་པའི་ལེགས་བྱས་མངོན་དུ་གྱུར། །ཟེར་
གསུངས་གནང་སྟེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པ་ོགླང་བྲག་པ་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་ ཁུ་བྱུག་ལ་
ལྷ་ཁང་འདི་ གདན་ས་ར་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོཅིག་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲལོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
ལོ་བསར་བཞིན་ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ ༡༤ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ ༣ གྱི་རིང་ལུ་ 
མགོན་པོའི་རྟེན་མདོས་ཉིནམ་གསུམ་བཏང་པའི་སྐབས་ གཞི་བདག་གླང་བྲགཔ་ཡང་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་
སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ དགོན་སྡེ་དེ་ཁར་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ གནསཔོ་
གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ བསྐང་རྒྱུན་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་གླང་བྲག་པ་བསྟེན་དགོ་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དགོན་པ་དེ་ཁར་ ཕུད་ཁ་ཚུ་
འབག་སྟེ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་འོང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གུང་པ་རང་ར་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་འབད་རུང་ 
ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་བུ། བུ་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་ཚ་ཚུན་ སྲོལ་མ་ཉམས་པར་འབད་དེ་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ དགོན་པའི་བསྐང་རྒྱུན་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་གླང་བྲག་པ་འདི་ལུ་ ལོ་ལྟར་གྱི་དུས་སོན་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་
ཅིན་ གནས་བདག་འདི་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་
དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསདོ་པ། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སེང་བ་དང་ བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་
སྐྱོངས་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱབས་མཛད་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ གནས་ཕྱགོས་འདི་དང་ 
དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡདོ་པའི་ཡུལ་ཕྱགོས་ཚུ་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ནད་
དང་མུ་གེ་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ བསམ་དནོ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་
ཚུགས་པའི་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་གྱི་མདའ་རྩེད་དང་ དམག་གི་རྒྱབ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་དང་སོང་གྲོགས་སོམ་སྦེ་མཛད་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ནག་ཧིངཔ་ཚུ་མདའ་རྩེད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་ལྟ་ོབར་ཡང་ནག་
ཧིང་ལས་མདའ་རྩེདཔ་དྲག་ཤོས་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
རྒྱལ་སྲས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། 
དཔལ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར། རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་ སྐྱབས་རྗེ་
དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར། རོང་ཁའི་མཁས་དབང་དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
ན་ཧི་རྒེད་འགོ་གི་གནས་སྡུད་དང་ གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང། ལྗོནབཟང་
དཔེ་བསྐྲུན་ཁང།
གླང་བྲག་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་རྒྱ་མཚོ།
བླམ་ཀུན་ལེགས།
བསྐང་རྒྱུན་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱརོ།
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དདགགའའ་་སེསེངང་་ཚཚོ་ོ་གོགོངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༥༥
༡༡  ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་བུབུམམ་་རིརི་་པཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ།
གནས་ཁང། ཤར་ལའི་སང་ཁ་དགོན་པ།
གཡུས། ཤར་ལའི་སང་ཁ།
བསྟེན་མི། ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྗོང་

ཁག་ དགའ་སེང་ཚོ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ 
སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་གཙ་ོབོ་ཅིག་འབད་བསྟེན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་
ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལས། 
སྐུ་མདགོ་ཟླ་བ་འབུམ་ཕྲག་གི་འདོ་ལ་ཁུ་བའི་གཟི་བྱིན་རབ་ཏུ་
འབར་བ། ཕྱག་གཡས་མ་རུང་གཉིས་འཛིན་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷའི་བ་དན་དཀར་པོ་ 
སྲིད་རྩེར་འཕྱར་ཞིང། གཡོན་པར་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་འདདོ་
དགུའི་དཔལ་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་སྟེར་བའི་བསམ་འཕེལ་དབང་
གི་རྒྱལ་པོ་བསྣམས་པ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་དང་། 
གཞན་ཡང་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། འཇིག་རྟེན་དབང་སྒྱུར་མཐུ་
ལྡན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །སྐུ་མདགོ་དཀར་པོ་ཕྱག་གཡས་བ་དན་
བསྣམས། །གཡོན་པ་ནོར་བུ་འཛིན་ནས་རྟ་མཆོག་སྟེང་། །འགྱིང་
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མཛད་སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པའི་སྐུ་མདགོ་འདི་
ཡང་ དུས་གཅིག་ལུ་ཟླ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཅིག་གིས་འདོ་ཟེར་ཤར་བའི་མདངས་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་ག་ནི་བ་
དཀརཝ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་དང་བྱིན་ཆགས་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕ་རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཅོད་དེ་ བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་དཔུལ་ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ བ་དན་ཟེར་དར་ཤིང་སྲིད་པའི་རྩེ་མ་ོཚུན་བསྣམས་ཏེ་འཕྱར་ཡདོ་པའི་
ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ མི་ནརོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་
སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ སབོས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་སྦེ་གནང་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ བསམ་འཕེལ་
དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གཞན་ཡང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟོགས་ནང་ལས་ར། སྐུ་ལ་འཁོར་གསུམ་མདོག་དྲུག་སོགས་དཔའ་
བོའི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་བཞིན་དུ་བརྒྱན་ཏེ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ 
མདའ་དང་ཀྲིང་ཀ་ རལ་གྲི་ལ་སགོས་པ་དཔའ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ གནམ་ཁར་འཕུར་བ་དང་ནརོ་
བུའི་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་ རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚགོས་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་རྟ་ རྟ་ཅང་ཤེས་དཀརཔོ་ཅིག་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས་པ་ སྨན་མོ་ཟླ་བའི་གདོང་ཅན་སགོས་ ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ 
དུས་གཅིག་ལུ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། སྔོན་ཚེ་གུ་རུ་མཚོ་
སྐྱེས་རོ་རྗེ་དང། །ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པའོི་སན་སྔར་རུ། །བསན་པ་བསྲུང་ཞིང་འགྲོ་ལ་ཕན་འདགོས་
པའི། །དམ་ཚིག་གཉན་པ་ོབཞེས་བཞིན་འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །བར་དུ་རྒྱལ་བ་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །སན་
སྔར་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ནས་ཁས་བླངས་པའི། །ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་གཉེན་པོ་གཡེལ་ལམ་ཅིང་། །དེ་བས་
དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ 
མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟློག་སྟེ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་
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སྒོམ་ཞིག་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ བར་དུ་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག། 
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པའི་མངོན་རྟོགས་ནང་ལུ།  དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་རྗེའི་
བདག་ཉིད་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ཆེན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་བུམ་རི་པ།  ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ འཕགས་
པ་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ རྣམ་སྤྲུལ་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དགོན་པའི་བླམ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་
ཡང་ ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་ འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོ
ཡོདཔ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་སོམ་མཛད་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་ཆེན་པོ ་ལྷ ་ཆེན་
བུམ་རི་པའི་གནས་ཁང་འདི་ 
དག འ ་སེ ང ་ཚོ ་གོ ང ་འོ ག ་
གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ མ་
དགོན་གཙོ་བོ་ དགའ་སེང་
ཤར་ལའི་སང་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་

ནང་ན་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་གཞི་བདག་བུམ་རི་པའི་བཀའ་ཁྲབ་དང་ གྱང་གི་ལོགས་ལུ་ཡང་ ཡུལ་
ལྷ་བུམ་རི་པའི་ལྡེབས་རིས་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།
ལྷ་ཁང་འདི་ འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ ལོྷ་
འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་སྐོར་འདི་ནང་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་
ཞབས་ཀྱི་ཞལ་སོབ་མཁས་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་། གྲུབ་མཆོག་བདུད་འདུལ་ རོ་རྗེའམ་མཁོ་ཐང་
སྒྲུབ་ཅུང་དུ་གྲགས་པ་དེ་གཉིས་ཀའི་སོབ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེས་མཆོག་དེས་དགའ་
སེ་ཤར་ལའི་སང་ཁར་གདན་ས་བཏབ་སྟེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་རྒྱུན་བཙུགས་པ་ལས་ གདན་འཛིན་
བླ་རབས་ཀྱང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནས་བསྐོས་ཤིང་། ཕྱིས་ཤར་བླ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་སྐབས་གདན་ས་རྒྱ་
བསྐྱེད་མཛད་དེ་ད་ལྟའང་གདན་འཛིན་དབང་རོང་ནས་བསྐོས་པས་ཉམས་མེད་བྱུང་། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ རབ་བྱུང་ ༡༤ པའམ་ དུས་རབས་ ༡༩ པ་སྐོར་ཆ་ལུ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༡༨ པ་ རྗེ་
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འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སོབ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་ མཁོ་ཐང་སྒྲུབ་ཅུང་། དེ་གཉིས་ཆ་རའི་སོབ་
མའི་གཙོ་བོ་ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། མི་ལོ་ ༢༠ 
དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ དགོན་པ་དེ་ཁར་དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་
ནངས་པ་ དགེ་སོང་དང་བླམ་ སོབ་དཔོན་རྩིས་ཏེ་ཞལ་གྲངས་ ༢༤ དེ་ཅིག་ལུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། 
དགོན་པ་འདི་རྒྱ་ཚོའི་ཁ་ལས་མཐ་ོཚད་མི་ཊར་ ༢༦༥༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ས་ཁ་དམའ་
སར་སྐྱེ་བའི་ཏ་ལའི་ཤིང་ གཉིས་འབད་མི་ཅིག་ དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གདོང་ཁར་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་མི་
ལུ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ ཕྱིའི་ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་ཡང་ ཧ་ལས་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དགོན་པའི་བླམ་
འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།  
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ལོ་
ལྟར་བཞིན་ཟླཝ་ ༤ པའི་ནང་ལུ་ དགའ་སེང་ཚོ་གོང་འོག་གཉིས་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ར་བོ་ཐོན་ཏེ་ ཚོ་ཁག་ཅིག་
གིས་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོའི་རྟེན་མདོས་ཉིནམ་གཅིག་དང་ ཚོ་ཁག་ཅིག་གིས་ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་ལུ་གསོལ་ཁ་
ཉིནམ་གཅིག་ཕུལ་སྲོལ་འདུག། དེའི་སྐབས་རྒེད་འོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཚོགས་དང་
དཀར་མེ་ སྙན་དར་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཆོས་སྲུང་དང་གནསཔོ་བཏང་པའི་སྐབས་དགོན་པའི་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད་པའི་ རིའི་སོ་ཏོག་གི་ཐང་ནང་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ མར་ཆང་གཏོར་ཏེ་ 
གནས་པོའི་དར་ཁ་ཅིག་ཡང་ བཀལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
དེ་མ་ཚད་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་ཡོད་པའི་དགེ་སོང་དང་བླམ་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་བསྐང་རྒྱུན་
གཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགའ་སེང་ཚོ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་གནམ་
དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་སྟེ་ དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཏོར་གྲལ་
ཡང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་བུམ་རི་པ་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་ལ་ོལྟར་གྱི་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ 
གནས་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་
དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་སྟེ་ གཡུས་
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ཚན་དེ་ཁར་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་
དོན་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ བར་
ཆད་སོགས་འཇོམས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་དང་
བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཚུ་སྤེལ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡནམ་ལས་ གནས་
བདག་འདི་བསྟེན་པ་ཅིན་ གཞན་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་སོ བས་རལ་དང་ལྡན་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ 
དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་ཕྱགོས་ངན་པ་ཚུ་བསྒྲལ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་
པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་འབད་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མཐར་ཐུག་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སོད་འཕྲིན་ལས་
སོགས། །མཐུ་སོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ལ་མངའ་བརྙེས་པ། །དགོས་འདདོ་རེ་བ་སྐོང་ལ་བསམ་འཕེལ་ནོར། །མི་
འཛད་གཏེར་གྱི་བུམ་རི་དཔལ་གྱིས་སྐྱོང་། །གང་ཞིག་དྲན་པས་མི་མཐུན་བར་ཆད་སེལ། །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་
ཚོགས་དབྱར་ཁའི་མཚོ་བཞིན་རྒྱས། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་པའི་མཐུ་མངའ་བའི། །མ་རུང་དགྲ་
བགེགས་ཚར་གཅོད་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །དེ་ལྟར་བསོད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཡི་
གནོད་པ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །ཆོས་ལྡན་རྣལ་འབྱརོ་བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ལས། །མྱུར་བར་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་
པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
དགོན་པའི་བླམ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་
གིས་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་མཛད་གནང་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ 
གོ་ས་གོ་གནས་དང་ཚོ ང་པ་ དེ་ལས་མདའ་རྩེད་རསོ་སྒོར་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སམོ་མཛད་ད་ོཡདོཔ་ལས་ 
དགའ་སེང་པའི་སྦྱིན་བདག་དང་ཚོང་པ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཡུལ་ལྷ་གཙ་ོབོ་ཅིག་འབད་བསྟེན་ཏེ་ 
གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལོྷ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། 
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།      དགོན་པའི་བླམ་འཕྲིན་ལས།
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༢༢ ཞིཞིངང་་སྐྱོསྐྱོངང་་དདབབངང་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
སྲུང་མ་གི་མཚན། ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ།
གནས་ཁང། ཤར་ལའི་སང་ཁ་དགོན་པ།
གཡུས།              ཤར་ལའི་སང་ཁ།
བསྟེན་མི། དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་གཙ་ོ

བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ དེ་ཅིག་གིས་
བསྟེན་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དགའ་སེང་ཚོ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ཡང་ ཁོང་རའི་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་ དགོན་པ་དེ་ཁར་ཞིང་
སྐྱོང་དབང་མོའི་སྐུ་འདྲ་ཅིག་ ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ 
བཀའ་སྲུང་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་
འདི་ལུ་ མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ཟེར་ཡང་ཞུ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཡུ་སྒྲོན་མ་དང་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མའོི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་
ཆ་གཉིས་དུམ་གྲ་ཅིག་མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག། 

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལས། ཧྲཱི༔ དཔལ་མོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་
གཟུགས། །དར་ལ་འབབ་པའི་ལང་ཚ་ོཅན། །མཛེས་སྡུག་
ཀུན་གྱི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། །སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་མཛུམ་པའི་
ཞལ། །རི་བོང་འཛིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན། །དབུ་སྐྲ་བུང་
བ་ལྟར་གནག་པའི། །ཐརོ་ཚུགས་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུས་
མཚན། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཕྲ་བཏབ་པའི། །སྲགོ་ཞུ་གསེར་
གྱི་པ་ཏྲས་མཛེས། །གཡུ་ལའོི་ཐདོ་འཆིང་མེ་ཏོག་
གསེབ། །གཡུ་བའི་བུང་བ་ལྡིང་བཞིན་འབབ། །མདའ་ལྔའི་ཆོ་
ག་ཡོངས་རོགས་པའི། །ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་
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བཟུམ་སྦེ་ མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཚང་ཞིང་ཡིད་དུ་འངོ་བའི་ དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་
མོ་འདི་ སྐུ་མདགོ་དཀརཔོ་ ཆས་ཤས་རབ་ཏུ་རགོས་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཆ་མཚུངས་པ་སྦེ་ ག་
ནི་བ་མཛེས་པའི་ཁར་ སྐུ་ལུ་བགྲེས་རྒུད་མེད་པར་ལྷའི་བུ་མོ་ལ་ོབཅུ་དྲུག་ལང་ལངམ་བཟུམ་སྦེ་ལང་ཚོ་དར་
ལ་འབབ་སྟེ་བཞུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད། 
འཛུམ་པའི་བཞིན་རས་མཚར་བ་དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་གྲོགས་དང་ མཛེས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལེགས་པ་ཙ་
རིའི་སྨྱུག་མའི་སྤུན། གཞན་ཡང་ དབུ་སྐྲ་གནགཔ་ོབུང་བའི་ཁ་དགོ་བཟུམ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྤྱི་བོ་ལས་
སྐྱའི་ཐརོ་ཅོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གིས་བརྒྱན་མི་དེ་ལུ་ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ཕྲ་བཏབ་མི་སྲོག་ཞུ་གསེར་གྱི་
པ་ཏྲ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལཝ་མ་ཚད་ དབུ་སྐྲའི་རལ་པའི་ཐདོ་བཅིངས་གཡུ་ཡི་
འཁྲི་ཤིང་གུ་ལུ་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་མི་དེ་གུར་ གཡུ་ཡི་གསེར་སངམ་འབབ་དོ་བཟུམ་ མཛེས་
ཤིང་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ དཔེར་ན་ མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་ཡིད་དབང་ཕར་བཞག་
ཐ་ན་དཀའ་ཐུབ་ལུ་གནས་པའི་དྲང་སྲོང་ཚུ་གི་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡང་རང་དབང་མེད་པར་འཕྱོག་ཚུགས་པའི་ 
མཛེས་ཆོས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་སྣང་སོང་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་སྐུ་དེ་ལུ་ ལྷའི་དཔག་
བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་ན་བཟའ་ ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚནོ་བཟུམ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཉིས་
བརྩེགས་སྦེ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ལས་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་འདི་ འཇིག་
རྟེན་ནང་མཛེས་པའི་སྙིང་པ་ོག་ར་ གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་བཟོ་བཟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ག་དེམ་ཅིག་ར་ལྟ་རུང་ངོམས་
ནི་མེད་པར་ མཛེས་ཆོས་ཀུན་གྱི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གོང་གི་ཚིག་གི་འཕྲོ་མཐུད་ལས། རྒྱན་ལྡན་དཀར་འཇམ་མཉེན་པའི་ཕྱག །གཡས་ན་སྙན་པའི་སྒྲ་རྔ་
བརྡུངས། །གཡོན་ན་གསེར་གྱི་འུ་ལུ་བསྣམས། །བརླ་རྒྱས་ཆུ་ཤིང་ལྟར་མཛེས་པའི། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཟབ་པ་ཆོས་ཀྱི་སོམ་བཞི་སོན་པའི་ལྷའི་རྔ་བ་ོཆེ་དང་ཆོས་མཚུངས་ཤིང་སྙན་
པའི་སྒྲ་དང་ལྡན་པའི་ཤེལ་རྔ་དང་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་གསེར་གྱི་ཐག་ཆས་འུ་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ མེ་ཏོག་པདྨ་
འདབ་མ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་དབུས་སུ་ ཟླ་བ་གདན་དུ་འཐིང་བའི་ཧྲཱི་ཡིག་དཀར་པ་ོལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་
ཁར་ གདོང་ཕྱོགས་ལས་པདྨའི་འདབ་མའི་ཧ་ཡིག་གི་སྟེང་དུ་རོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྔོན་མོ་དང་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལས་
རི་ཡིག་གི་སྟེང་ལུ་ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར་མ།ོ  ནུབ་ཁ་ཐུག་ལས་ནི་ཡིག་གི་སྟེང་དུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་
དམར་མོ་དང་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལས་ས་ཡིག་གི་སྟེང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལྗང་ཁུ་འདི་ཚུ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་
རིན་པོ་ཆེ་དང་གཡོན་པ་ལུ་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་བསྣམས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་
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ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ལུ་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་ལུ་ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་རྣམ་པ་གཉིས་སྦེ་ཡདོཔ་ལས་ དང་པོ་ར་ོརྗེ་མཁའ་འགྲོའི་
རྒྱུད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཞི་བའི་རྣམ་པ་སྦེ་བྱོན་ཚུལ་བཤད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་  ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པ་ོཞབས་
ཀྱིས།  ངོ་བོ་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །རང་བཞིན་རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོར་ཤར། །ཐུགས་རྗེའི་རྣམ་རོལ་
སྨན་བཙུན་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསོད་ད་ོདམ་ཚིག་དགོངས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་བའི་
བཀའ་སྲུང་ག་ར་གི་ནང་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའམ་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་
འདི་ ཕྱི་ལྟར་དུ་བདོ་སྐྱོང་བསན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བའི་ཁར་ ནང་ལྟར་དུ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་
སྒྲོལ་མ་དང་ ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་མའི་ཚུལ་གྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་དང་། གསང་
བ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱཀིའམ་རོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ རོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
མ་ལ་སགོས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་འདི་ཨིནམ་ལས། སྲིད་པ་མ་
མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སོ་གཞི་མུ་ལེ་ཁ་ཡང་ཟེར་ རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ལས་ལོགས་སུ་མེདཔ་ལས་དཀྱིལ་
འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་གཡུ་སྒྲོན་མ་ལ་སགོས་པའི་བདོ་སྐྱོང་
བསན་མ་བཅུ་གཉིསཔོ་ཚུ་ངེས་པའི་དོན་དུ་ མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྣང་ཆ་
ལས་ཤར་བའི་ ཕྱི་ཁར་དྲེགས་པའི་རང་གཟུགས་ལས་ཀྱི་མ་མོ་བཅུ་གཉིས་དང་། ནང་དུ་དུས་སརོ་གྱི་རླུང་
བཅུ་གཉིས་ དམར་ཆ་འབབ་པའི་ཆ་བཅུ་གཉིས་ལ་སགོས་པ་ར་དང་ཐིག་ལེ་རླུང་གསུམ་གྱི་བཀོད་པ་ག་དེམ་
ཅིག་ཡོད་མི་དེ་དང་ དེ་ལས་ཤར་བའི་ལམ་དུས་སུ་ཉམས་ཀྱི་མ་མོ་བཅུ་གཉིས། དེ་ཚུ་བདེན་དནོ་རྣམ་པ་
བཅུ་གཉིས་ལུ་དག་པའི་སྣང་ཆ་ལས་ འབྲས་བུའི་དུས་ལུ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱརོ་མ་བཞི་དང་། སྒོ་མཚམས་མ་
བརྒྱད་བཅས་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་སྦེ་འཆར་ནི་འདི་གིས་ འཁོར་འདས་ག་ར་ལུ་ཀུན་
ཁྱབ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་སྒོ་ལས་ ཀུན་རོབ་གཟུགས་སྐུའི་
སྣང་ཆ་ལྷ་མོའི་རོལ་པ་སྦེ་ཤར་བའི་སྐབས་སུ་ བདོ་སྐྱོང་བསན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་མོ་རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་
གཟུགས་སུ་ སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ རོགས་ལྡན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལུ་ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་གིས་ འོག་
མིན་གྱི་ཞིང་ལས་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དྲག་པ་ོའཇིགས་བྱེད་ཁྱོ་ཤུག་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ཏེ་ དཔལ་ཧེ་
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རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པའོི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་གནང་པའི་སྐབས་ དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་འདི་ 
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་གཟུང་མི་ ལྷ་མོ་བྱ་གདངོ་མ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ དཔལ་འཁོར་ལོ་སམོ་པ་གིས་ལྷ་མོ་བྱ་གདངོ་མ་འདི་ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་
ལུང་བསན་ཏེ་གནང་བ་མ་ཚད་ ཙཱ་རིའི་རང་བྱུང་གནས་ཀྱི་བདག་མོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱུ་
མཚན་དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མ་ོའདི་ དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་ རང་
བཞིན་རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཨིནམ་ལས་ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་མེནམ་འདི་ 
དེ་ལས་བརྟེན་ཤེས་ཚུགས་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རོད་ལྡན་ལྔ་བརྒྱའི་དུས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་
པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ བདོ་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བསན་མ་བཅུ་གཉིས་
ཀྱི་གཙོ་མོ་སྦེ་དབང་བསྐུར་ཏེ་གནང་ཡདོཔ་ལས་ སྨན་བཙུན་ཆེན་མ་ོརོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་འདི་ ལ་དགུའི་
བདག་མོ། ལུངམ་དགུའི་བདག་མོ། མཚོ་མིག་དགུའི་བདག་མོ། ཙཱ་རི་གནས་ཀྱི་བདག་མོ་འབད་བཞུགས་
ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁྱད་པར་ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ ཙཱ་རའི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་དུས་ལུ་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་བསན་པ་འདི་ཉིན་མཚན་གཡེལ་བ་མེད་པར་སྐྱོང་བའི་ཁས་བླང་ཕུལ་བ་ལས་འགོ་བཟུང་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲུང་མ་གཙ་ོབོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་སྐུ་
འཁྲུངས་པའི་ཉིནམ་ལས་ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་ཏེ་ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སོང་
གྲོགས་མཛད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཚད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སྲུང་མ་
གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཡང་ 
བཀའ་སྲུང་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་སྔོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཚོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐམས་ཏེ་ འདྲེ་དང་སྲིན་པོ་ཚུ་
གིས་གང་བའི་དུས་ལུ་ དཔལ་མཐུ་སོབས་ཀྱི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་གིས་ འདྲེ་དང་སྲིན་པོ་དེ་ཚུ་བཏུལ་ནིའི་
དོན་ལས་ རྒྱལ་པ་ོགེ་སར་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ སོང་གྲོགས་དང་བྱ་ར་མཛད་དེ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་
གནང་མིའི་ ཨ་ལྕེ་དགུང་སྨན་རྒྱལ་མོ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་འདི་ར་ཨིནམ་སྦེ་
གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ཡིག་རྙིང་གི་ཆོ་ག་ལས། དགུང་སྨན་རྒྱལ་མོ་འབུམ་གྱི་གཙོ་མོ་སྟེ། །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁར་ དམ་བཞག་ལས། ཧྲཱི༔ རགོས་ལྡན་བསྐལ་པའི་དང་པོ་
ལ། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཡིས། །བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་རྗེ་མརོ་བསྔགས། །རང་བྱུང་གནས་ཀྱི་
བདག་མརོ་བསྐོས། །དེ་ནས་རོད་ལྡན་ལྔ་བརྒྱའི་སྐབས། །རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས། །དབང་བསྐུར་
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མིང་བྱིན་དམ་ཕགོ་ནས། །བསན་སྐྱོང་མ་མའོི་གཙོ་མོར་བསྐུར། །ཁྱད་པར་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །བསན་
དང་དེ་འཛིན་མ་ལུས་པ། །སྐྱོང་བའི་བཀའ་རྟགས་རྗེས་དགོངས་ལ། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གཉིས་པ་ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་འདི་ཡང་ མགོན་པོའི་རྒྱུད་ཁྲག་མཚོ་མོ་ཁོལ་བའི་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། དེ་ནས་
ཡང་དག་བཤད་བྱ་བ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧི། །ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོ་ཟ་བྱེད་གདོང། །ཙཱ་རི་ཏྲ་ཡི་
པརྤ་ཐའི།  །བཀའ་སྲུང་ཕོ་ཉ་བྱ་ར་བྱེད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱུད་དེའི་ལེའུ་དོན་བརྒྱད་པ་ལས། 
མཁའ་འགྲོ་ལུས་ལ་ཟ་བྱེད་གདོང། །སག་གི་ཞལ་གྱིས་བླ་ཚེ་འཕྲོག །སེང་གེའི་གདོང་གིས་རལ་གསུམ་
ལྡན། །དོམ་གྱིས་དགྲ་བའོི་སྙིང་ལ་གཟིར། །དྲེད་མོས་དནོ་སྙིང་སར་གྱིས་འདེབས། །ཕག་པས་རྒྱུ་མ་འདྲེན་
ཅིང་ཟ། །གཟིག་གིས་ངར་སྐད་དྲག་པོ་སྒྲོག །ཕག་རྒོད་མཆེ་བས་ཆོམ་ཆོམ་ཟ། །བྱི་བས་དབང་ཐང་ནུས་པ་
འཕྲགོ །ལྕེ་སང་མེ་འབར་ཀླད་པ་འཇིབས། །དམ་ཉམས་དགྲ་བོའི་སྲགོ་དབུགས་ལེན། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོདཔ་ལས་ ཁྲོ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འདི་ལུ་ སེང་གེ། སག། དོམ། དྲེད། ཕག་པ། གཟིག། ཕག་རྒོད། བྱི་བ། 
ལྕེ་སང། ལ་སོགས་པ་དབུ་དགུ་ཡདོཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའམ་དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོའི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་
མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ནང་ལུ། བདེ་མཆོག་རོ་རྗེ་
མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས། བོད་ཡུལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དབང་མོར་གསུངས་ཤིང་། 
གཞན་ལས་ཙ་རི་ཏྲ་རང་བྱུང་གི་གནས་ཀྱི་བདག་མོར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྔགས་པ་རོ་རྗེ་གཡུའི་སྒྲོན་མ།  
ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་དང་ རྒྱུད་དེ་ལས་ར། ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཙཱ་རི་ཏྲའི། །ཙིཏྟའི་
དབྱིབས་འཆང་རོ་བའི་ཕུག་ནང་ནས། །ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་གཙོ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་མ། །ཞེས་དང། ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱི་མཐུ་
མོ་ཆེ། །བོད་སྐྱོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་སྟེ། །ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བོད་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྲུང་མ་གཙོ་བོར་ཅིག་འབད་བསྐོས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཚན་ ཙ་རི་
རང་བྱུང་གནས་ཀྱི་བདག་མོ་འབད་ཡང་བསྐོས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ཁང་ངོ་མ་འདི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ 
དེའི་ནང་གསེས་ལས་ཙ་རིའི་གནས་ནང་ལུ་ཨིན་པས། 
ཨིན་རུང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས། སྤྲུལ་སྐུའི་གནས་ལ་ངེས་པ་མི་མངའ་ཡང། །རི་
རབ་གླིང་དང་ནགས་ཚལ་མཚོ་གླིང་དང། །ལྷོ་མོན་བོད་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་ལ་སོགས། །ཡུལ་རྣམས་ཀུན་ལ་
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དངོས ་གྲུབ་སྟེར ་ལ ་བསོད ། །ཟེར ་
བཀོད ་དེ ་ཡོ དཔ ་ལས ་ སྤྲུལ ་སྐུའི ་
གནས་ལུ་ངེས་པ་མེད་པར་ བོད་དང་
རྒྱ་གར། ལྷོ་མོན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
རྣམས་སུ་ཡང་ འགྲོ་དོན་མཛད་དེ་
དངོས་གྲུབ་གནང་དོ ་ཡོད་པའི་ཁར་ 

ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་སྲུང་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ གནས་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་འདུག། དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ཅིག་འདི་ 
དབང་འདུས་རོང་ཁག་དགའ་སེང་ཤར་ལའི་སང་ཁ་དགོན་པ་འདི་ཁར་ཡང་ དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་
མོའི་གནས་ཁང་གཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྲུང་མ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་
ནང་ལས་ཕར་ རང་ར་སོའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ རྟེན་མདོས་དང་གསོལ་ཁ་གཞན་ཡང་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་སྒྲུབ་
ཐབས་ཚུ་ ལོ་ལྟར་དང་དུས་རྒྱུན་འབད་སྒྲུབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་འབྲུག་པའི་མི་སེར་མང་
ཤོས་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ དགའ་སེང་ཤར་ལའི་སང་ཁ་དགོན་པ་ལུ་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་ཟླཝ་ ༤ 
པའི་ནང་ལུ་ དགའ་སེང་ཚོ་གོང་འོག་གཉིས་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ར་བོ་ཐོན་ཏེ་ ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་ཞིང་སྐྱོང་དབང་
མོའི་རྟེན་མདོས་ཉིནམ་གཅིག་དང་ ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཉིནམ་གཅིག་ཕུལ་
སྲོལ་འདུག། དེའི་སྐབས་རྒེད་འོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ སྙན་དར་
ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ དགོན་པའི་བླམ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་མ་ཚད་དགོན་སྡེ་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་བླམ་དང་དགེ་སོང་ཚུ་གིས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་ལུ་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ 
དགའ་སེང་ཚོ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་
ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་ལོ་ལྟར་གྱི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ཕྱི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྒྲུབས། 
ནང་གྲོགས་སྦེ་བསྟེན། གསང་བ་དབང་གི་སྒྲུབ་པ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་
ནང་ལས།  ཁྱོད་ལ་གུས་པས་བསདོ་ལགས་ཀྱི། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང། །འགལ་རྐྱེན་མ་
ལུས་ཞི་བར་མཛདོ། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་སྤེལ། །ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དབང་བསྡུས་
ཤིང། །བསན་ལ་གནོད་པ་ཚར་ཆོད་ལ། །ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡི། །རྒྱལ་བསན་ཕྱགོས་བཅུར་
རྒྱས་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ རགོས་པ་ཆེན་པའོི་རྣལ་འབྱོར་པ་འགྱུར་མེད་རོ་རྗེ་གིས་
མཛད་པའི་ ར་ོརྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་ཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོའི་སྙེ་མ་ནང་ལས། ཀྱེ། དམ་རས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་
དང་། །མཐུན་པའི་ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །གསལོ་ལོ་མཆོད་དོ་སྨན་བཙུན་མ། །དགྱེས་ཤིང་ཚིམས་
པར་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །བུ་གཅིག་པ་ཡི་མ་བཞིན་དགོངས། །ཕུ་ནུ་
སྲིང་གཅིག་ཇི་བཞིན་དང་། །མཛའ་ཞིང་ཡིད་གཅུགས་གཉེན་བཞིན་དུ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་གཉེན་པོ་
སྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། །ཕྱི་ནང་འགལ་རྐྱེན་
བར་ཆད་སོལ། །ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་སྤེལ། །ཚེ་སྲོག་མི་འགྱུར་ཀ་བ་ཚུགས། །ཕུན་ཚོགས་
དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། །སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛོད། །ཉམས་པའི་བདུད་དགྲ་ཐལ་བར་
རློགས། །ཐེག་མཆོག་བསན་པའི་སྙིང་པོ་འདིའི། །བཤད་སྒྲུབ་ཕྱགོས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ། །དར་ཞིང་རྒྱས་
ལ་སྨིན་པ་སོགས། །ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་བསྒྲུབས་ནས་ཀྱང་། །འདདོ་པའི་
དོན་ལ་གཉེར་གཏད་པའི། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་
རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྒྱུད་འཛིན་བུ་སབོ་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ མགོན་སྐྱབས་
དང་སྲུང་སྐྱོབས་མཛད་གནང་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྒོས་སུ་སྒྲུབ་པ་པ་ོདང་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་
དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་སྟེ་ གཡུས་
ཚན་དེ་ཁར་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་
དོན་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་
དཔུང་གྲོགས་མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཕྲ་ོམཐུད་བྱམས་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ། རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༡༠ པ་པན་ཆེན་
བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། 
གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འདོད་འཇོ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།
རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་ཕྲིན་ལས་འདདོ་འཇོའི་སྙེ་མ། རོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱརོ་པ་འགྱུར་མེད་རོ་རྗེ། 
རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དགོན་པའི་བླམ་འཕྲིན་ལས།
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༣༣  ལེལེགགསས་་སྐྱེསྐྱེསས་་ཕུཕུནན་་ཚཚོགོགསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས།
གནས་ཁང།     ཤར་ལའི་སང་ཁ་དགོན་པ།
གཡུས། དགའ་སེང་ཤར་ལའི་སང་ཁ།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་འདི་ སན་ཁ་དང་ཁ་མིག་. 

ན་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་དག་པ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་
མཚན་དེ་ཡང་ སྐུ་མདོག་དཀརཔ་ོགུར་དམར་པོའི་མདངས་
དང་ལྡནམ་ ཞལ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཛུམས་མདངས་ཤིག་ཤི་
སྦེ་ ལང་ཚ་ོདར་ལ་བབས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་
ལྷའི་ན་བཟའ་དར་དང་གོས་ཆེན་གྱི་རིགས་དང་ རིན་པོ་ཆེ་
སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བོའི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་
ར་ཚར་བཅད་དེ་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་ལུ་ 
བ་དན་ཟེར་དར་ཤིང་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་
པའི་དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་
དང་ འདི་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་
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རྣམས་ལུ་ གནདོ་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་སྙིང་བཟུང་སྟེ་ ཆིབས་རྟ་ཅང་ཤེས་ཅིག་གུར་
ཆིབས་ གཡགོ་འཁོར་ནང་མི་སྡེ་དཔུང་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔ་ཆའི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ ལེགས་བྱས་མཐུ་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །སྐུ་མདགོ་
དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས། །རབ་མཛེས་ལང་ཚོའི་དཔལ་འབར་ཞིང་། །ལྷ་ཡི་གོས་དང་རྒྱན་ཀྱིས་
སྤུད། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཛེས་པའི་སྐུ། །དཔལ་ཞིང་བརྟུལ་ཕོད་ཉམས་ལྡན་པ། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་
དྲེགས་པའི་གཙ།ོ །ངོ་མཚར་གཟི་བརྗིད་ཕུང་པོ་ཁྱོད། །ཕྱགོས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བ་དན་དང་། །དགྲ་སྙིང་
ཐོགས་ནས་ཡིད་ལྟ་བུར། །མྱུར་བའི་རྟ་མཆོག་སྟེང་ཅིབས་ནས། །བསན་པའི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ ཨུ་རྒྱན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི། །ཇི་ལྟར་སོལ་བའི་ཐ་ཚིག་ལས། །མ་འདས་བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆོག་དང་ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱནོ་རྣམས་ཀྱིས་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་
བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་
པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟླགོ་སྟེ་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་
ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དགའ་སེང་ཤར་ལའི་སང་ཁ་བླམ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ གནས་བདག་ལེགས་
སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས་འདི་ དགའ་སེང་ཁ་མིག་ན་ལས་ མི་ངོམ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས་ཟེར་མི་གཅིག་ ཉིན་
མར་ནོར་འཚོ་སདོ་པའི་སྐབས་ གར་སངོ་མེད་པར་བྱང་ཡོད་མི་འདི་ གཞི་བདག་ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་གིས་
འཁྱིད་སོང་ཡདོཔ་ལས་ ད་ལྟ་བུམ་རི་པའི་ལྡེབས་རིས་ནང་ལུ་ རྟ་འཁྱིད་མི་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ 
གནས་བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ཨིནམ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ གནས་ཁང་ལོགས་སུ་ཅིག་འབད་མེདཔ་ཨིན་རུང་ དགའ་སེང་
ཤར་ལའི་སང་ཁ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་ གྱང་གི་ལོགས་ལུ་བུམ་རི་པའི་ལྡེབས་རིས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ནང་ 
ཧེ་མ་རྟ་འཁྱིད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལྡེབས་རི་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོད་
པའི་ཁར་ དགོན་པའི་བླམ་དང་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་རུང་ གནས་
བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་འདི་ ལྷ་ཆེན་གཞི་བདག་བུམ་རི་པའི་རྟ་འཁྱིད་མི་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ དགའ་སེང་ཤར་ལའི་སང་ཁ་ལུ་
ཨིནམ་སྦེ་བཞག་དགོ་ནི་ཨིན་པས། 
དགའ་སེང་ཤར་ལའི་སང་ཁ་འདི་ འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་
རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དང་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ་ རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སོབ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་
དང་ མཁོ་ཐང་སྒྲུབ་ཅུང་། དེ་གཉིས་ཆ་རའི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ རབ་བྱུང་ 
༡༤ པའམ་ དུས་རབས་ ༡༩ པ་སྐོར་ཆ་ལུ་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་
འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སོྲལ་ག་ཅི་ཡང་
མེད་པའི་ཁར་ དགའ་སེང་ཤར་ལའི་སང་ཁ་གི་དགོན་པ་ལུ་ཡང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བསྐང་རྒྱུན་བཏང་པའི་
སྐབས་སུ་ ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་འདི་བཏང་སྲོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ཁ་མིག་ན་དང་ སན་ཁ་ལུ་
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ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གུང་པ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་
ལུ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་  སྤྱིར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྦྱིན་
བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་སྟེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ད་ོཡདོ་
པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསྐང་བ་ནང་ལུ། དེ་ལྟར་བསྐང་བས་བདག་
ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་པའི་རྐྱེན། །མ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་བྱེད་པརོ་ཁྱོད་
བསྔགས་ན། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཤར་ལའི་སང་ཁ་དགོན་པའི་བླམ་འཕྲིན་ལས།
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༤༤  ཇོཇོ་་མམོ་ོ་རརངང་་བྱུབྱུངང་་མམ།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་མོ་རང་བྱུང་མ། 
གནས་ཁང། ཐུབ་བསན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།
གཡུས།.             དམར་ཚལ་སོ་ཏོག།
བསྟེན་མི། ཇོ་མོ་རང་བྱུངམ་འདི་ མར་ཚིག་སོ་ཏོག་ལུ་ཡདོ་པའི ཐུབ་བསན་ཆོས་

གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ཚུ་དང་ 
གཞན་ཡང་ དགའ་སེང་སང་ལྕེ་དང་སང་ཤོག་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་
ཁྱིམ་གུང་པ་ ༣༠ དེ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། དཀར་འཇམ་གཞོན་ཤ་ཡིད་འཕྲགོ་རྒྱས་པའི་
སྟེང་། །དབང་གཞུ་མདངས་ལྡན་དར་ཟབ་ཀྱིས་ཀླུབས་ཤིང་། །རིན་ཆེན་བརྒྱན་གྱིས་སྤུད་པའི་མཚར་སྡུག་
གིས། །ཚངས་པའི་བསན་པ་མགོག་བྱེད་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །སྲིད་པའི་མཛེས་སྡུག་རོགས་པའི་ཟླ་བཞིན་
མ། །གདུ་བུས་སྒྲས་ཀྱང་དྲི་ཟའི་རོལ་མོའི་དཔལ། །སྟེར་བའི་ཕྱག་གཉིས་ལས་མཐུན་ཕྱག་མཚན་
འཛིན། །ཆོས་འཁོར་གཉེན་པོ་སྐྱོངས་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ོམོ་རང་
བྱུང་མ་འདི་ སྐུ་ཤ་དཀར་པོའི་གུར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་ན་བཟའ་དང་ རིན་
པོའི་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ བརྒྱན་ཏེ་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཚང་
ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གོང་གི་ཚིག་གི་འཕྲོ་མཐུད་ལས། རེ་འགའ་ཟླ་བ་གསེར་པ་ལྟར། །དཀར་བའི་འཁོར་གྱི་ཚོགས་དང་
བཅས། །ནད་དང་གདོན་སགོས་ཞི་བའི་ལས། །ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །རེ་འགའ་གཙ་ོ
མོའི་གསེར་གྱི་མདོག །བསན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་མངའ་ཐང་
སོགས། །རྒྱས་པའི་འདུ་བྱེད་ལག་རྩེར་འདུད། །དབང་གི་ལས་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ། །པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་
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འཕྲགོ་མ། །དབང་ཕྱུག་ཆུན་པོའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། །མདའ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་ཁྱོད་ལ་རགོས། །སྲིན་མོ་ཁྲོས་པའི་
ཆ་བྱེད་ཀྱི། །མིག་འཛུམ་ཚར་དུ་སོང་གསུམ་མྱུལ། །ནག་ཕྱགོས་ཀུན་གྱི་བླ་ཚེ་དང་། །སྲིད་གསུམ་དང་པའོི་
ཟས་སུ་བྱེད། །རླངས་པར་བཅས་པའི་ནང་ཁྲོལ་དག །ཁྲག་བསྒོམ་མཆེ་བའི་རྒྱན་བཀོད་ཅིང། །སྐ་ཅིག་རེ་
ཡང་སྣ་ཚོགས་གཟུང་། །གཟུང་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་མ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་
ཅིན་ ཇོ་མོ་རང་བྱུང་མ་ལུ་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེན་པར་ ཞི་རྒྱས་
དབང་དྲག་ལ་སགོས་པ་སྣ་ཚགོས་འབད་སོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་
སྒོ་ལས་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་དུས་ལུ་ 
ཞལ་རས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན་དུ་དཀར་བའི་ཁར་ འཁོར་གྱི་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་
དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་སྤེལ་བའི་
དུས་ཚོད་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་གསེར་གྱི་མདགོ་དང་འདྲཝ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སེམས་ཅན་ལུ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྐབས་ པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་
ཟེར་ སྐུ་མདོག་དམར་པའོི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
དྲག་པོ་མངོན་སདོ་ཀྱི་ལས་ལུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ ནང་ཁྲོལ་དང་མཆེ་བ་ལ་སགོས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ 
ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །མ་
འགགས་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་ཤེས་རབ་གཏེར། །མ་མོ་ཌཀྐི་གཙ་ོམོ་
རང་བྱུང་མ། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་
ཚོགས་དཔོན་མ། །ཆོས་མཛད་ཡོངས་ཀྱི་མ་གཅིག་མ། །དམ་ལྡན་གྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་མ། །དངོས་གྲུབ་
ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་མ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཇོ་མོ་རང་བྱུང་མ་འདི་  གསང་བ་ལྟར་དུ་ 
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་རྗེ་བཙུན་ར་ོརྗེ་རྣལ་འབྱརོ་མ་འདི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ནང་ལྟར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་གྱི་གཙ་ོབརོ་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ཕྱི་ལྟར་དུ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྲུང་
མ་ཨ་ལྕེ་ཇོ་མོ་རང་བྱུང་མའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བྱོན་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
དམ་བཞག་ནང་ལུ། སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །དྲི་མེད་འཁོན་གྱི་གདུང་རབས་ལས། །རིམ་བྱོན་
གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ། །གཉེན་པའི་ཆད་ལས་མ་འདའ་བར། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་
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གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ འཁོན་རིགས་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པའོི་གདུང་རབས་
ལས་བྱོན་པའི་ ས་སྐྱའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་  སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ 
མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་དནོ་ལུ་དང་ དེ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སོབ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་
གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་མ་ཚད་  ལྷག་པར་ གཡུས་ཚན་
འདི་དང་དེ་ཁར་གཞིས་བཅགས་ཏེ་ ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་
ཕར་བཟླགོ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་
ཐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཇོ་མོ་རང་བྱུང་མ་འདི་ ངོ་བོ་རྒྱལ་ཡུམ་རོ་རྗེ་ཡན་ལག་མ་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་
བྱོན་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ གནས་ཁང་
ཡང་གཅིག་འབད་མེན་པར་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། དེ་གི་གྲས་ལས་གཅིག་འདི་ དབང་

འདུས་རོང་ཁག་དགའ་སེང་ཚོ་གོངམ་རྒེད་འོག་ དམར་ཚལ་སོ་ཏོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཐུབ་བསན་ཆོས་གླིང་ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་པས། 
ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། རུས་
པའི་ས་བྲག་ཕུག་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་གིས་ དང་ཕུའི་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ དགའ་སེང་ཚོ་གོངམ་གི་
རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མི་བླམ་ཅིག་གི་གདན་ས་ཨིན་དགོ་མི་འདི་
ཡང་ བྲག་ཕུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གདན་ས་བཅགས་གནང་མི་བླམ་འདི་ ས་གནས་དེ་ཁར་འཕུར་བྱོན་ཏེ་ 
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ལྷ་ཁང་འདི་གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་འདུག་ཟེར་གསུངསམ་ཨིན་
པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ལྷ་ཁང་དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན་
གྱིས་ཡང་ ས་སྐྱ་པའི་བླམ་གཅིག་གི་གདན་ས་ཨིན་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག། 
དགོན་པ་འདི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལས་ཁོང་ར་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་རྩིས་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ 
ཚོགས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་རོ་རྗེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཧེ་མ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཡོད་པའི་ལྷ་
ཁང་འདི་ ད་ལྟོ་ར་བ་ལས་ར་ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་བསྒང་ཨིན་པས། དགོན་པ་དེ་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞབས་ལས་ མཚན་གནས་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ་ ཐུབ་བསན་ཆོས་གླིང་ཟེར་གསོལ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ མིང་ལུ་ཐུབ་བསན་ཆོས་གླིང་དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་ཟེར་
མཚན་གསོལ་གནང་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཇོ་མོ་རང་བྱུང་མ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཟེར་རུང་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
ལོ་ལྟར་བཞིན་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛམོས་ འཆམ་རྐྱབ་སྟེ་དུས་སོན་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་སྲོལ་འདི་ཉམས་སོངཔ་ཨིན་པས། 
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ལྷ་ཁང་ནང་བསྐང་བཤགས་བཏང་པའི་
སྐབས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ག་ར་ཕུད་ཁ་འབག་སྟེ་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་བར་
ཡང་མ་ཉམས་པར་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུས་རྒྱུན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བླམ་དང་དགེ་སོང་ཚུ་གིས་བསྐང་
རྒྱུན་བཏང་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ལྟར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བཏང་པའི་
སྐབས་ལུ་ཡང་ གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོད་པའི་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་ སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་པདྨ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསོད་ལགས་ན། །རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་འཁོར་
བཅས་ཀྱི། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང། །བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་ལྕེ་ཇོ་མོ་རང་བྱུང་མ་ལུ་གོང་གི་དུས་སོན་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་
ཅིན་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ མི་
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མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ བསམ་པའི་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་
གནང་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་ གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་གནང་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་བསན་འཛིན།
པདྨ་རོ་རྗེ། ཚོགས་པ།
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༥༥  ཤུཤུགགསས་་ལྡལྡནན་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ།
གནས་ཁང། རོང་གསལ་ལོགས་ལྷ་ཁང།
གཡུས།.             རོང་གསལ་ལགོས།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་འདི་ རོང་གསལ་ལགོས་ལྷ་ཁང་དང་ 

དགའ་སེང་སན་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདགོ་གི་ཐད་ཁ་ གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ 
ལྡེབས་རིས་ཡང་ལགོས་སུ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་མེདཔ་ལས་སྐུ་མདོག་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་གྱི་
གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་ར་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སགོས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་ལས་ 
བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་དགོ་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ ཇི་སྐད་དུ། ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་གནས་གཞིའི་བདག་པོ་རྣམས། །སྐུ་མདགོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་དང་
ཁྲ། །ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སོན་མཛད་པའི། །རད་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པ་བདག་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ནང་ལུ། རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་དེར་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་འདདོ་པའི་དོན་ག་ར་གྲུབ་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཕ་རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱགོས་ངན་པ་འདི་ཚུ་ཚར་བཅད་དེ་ ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་ལུ་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།  
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྤྱིར་གྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ག་ར་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆིབས་ཁ་ལྷ་ོལུ་སྒྱུར་ཏེ་ ལྷོ་མོན་པའི་ཡུལ་
འདི་ དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བཟ་ོགནང་པའི་སྐབས་ ལྷོ་རོང་དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ ཞབས་
དྲུང་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་ལས། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་གྱིས་སྐྱབས་སུ་
བཟང་། །ཞེས་དང་། བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ང་། །ང་ནུས་བཟླགོ་པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་
བཀའ་ལུང་སེངྒའི་ང་ར་ོསྒྲོག་པའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ ལྷ་ོརོང་མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ ཡུལ་ལྷ་དང་
འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཚགོས་ག་ར་ དུས་གཅིག་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ་ 
རང་ར་སོ་སའོི་ཡུལ་ཕྱགོས་དང་གནས་ ལུས་དང་ལོངས་སོད་འདི་ཚུ་ག་ར་ བླ་མ་ལུ་ཕུལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
བླ་མའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་འདི་ཡང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལས་ཐོན་དོ་
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ལྷག་པར་དཔལ་འབྲུག་པའི་བསན་
པ་དེ་ཉིད་ མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ སྒོས་སུ་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་ མི་དང་སེམས་
ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཕར་བཟློག། ཚེ་དང་བསོདནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་
ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ བརྒྱུད་འཛིན་བུ་
སོབ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ཡང་
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་དགེ་བསྙེན་ཁྱོད། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཛོམས་རོ་རྗེའི་
དྲུང་། །ཇི་ལྟར་ཞལ་གྱིས་འཆེས་དགོངས་ལ། །རྣལ་འབྱརོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་གི་གནས་ཁང་འདི་ རོང་གསལ་ལོགས་ལྷ་ཁང་གི་ནང་ན་ཨིན་པས། རོང་
གསལ་ལོགས་ལྷ་ཁང་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ནང་གི་ལྷ་ཁང་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ས་སྐྱ་པའི་བླ་མ་ཅིག་
གི་གདན་ས་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་། ངག་རྒྱུན་ལས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཞབས་དྲུང་
འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་གི་གདན་ས་ཨིནམ་སྦེ་ཡང་བཤད་སྲོལ་འདུག། 
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ གནས་བདག་ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་འདི་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་
མཆོག་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ སྐབས་སུ་
བབས་པ་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་
གྲགས་པ་མཆོག་ཨིནམ་ལས་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་ཡང་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་
ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ་ཡང་། ཀུན་
བཟང་ཆོས་གླིང་ངམ་རོང་གསལ་ལོགས་ལྷ་ཁང་འདི་ དབང་རོང་གི་ལྷ་ཁང་གི་ཐོ་ཡིག་ནང་ ས་སྐྱ་པའི་བླམ་
ཅིག་གི་གདན་ས་ཨིན་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག། མཚམས་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ 
དཔལ་འཇིགས་གྲགས་ཀྱི་གདན་ས་ཨིན་ཟེར་སབ་རུང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་གྲགས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཡོདཔ་
ལས་ ག་གི་གདན་ས་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས་ཟེར་ཨིན་པས། དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་ལྷ་ཁང་ཐོ་ནང་འབད་
བ་ཅིན་ ས་སྐྱའི་བླ་མ་ཅིག་གི་གདན་ས་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཅིག་ ག་ཅི་ཡང་ཞུ་སྲོལ་
མེད་རུང་ རོང་གསལ་ལོགས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་སྐབས་བཏང་སོྲལ་ཡོད་པའི་ཁར་ སན་
ཁར་གཡུས་ཚན་གྱིས་གཙོས་པའི་ ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་བསྟེན་མི་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་ཁྱིམ་
ནང་ལོ་ལྟར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་སྐབས་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མགོན་
སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཤུགས་ལྡན་རོ་རྗེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཅི་ཡང་། །འབད་མེད་བསྒྲུབ་ལ་ཐུགས་བརྙེས་
པས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཔལ་ལྟ་བུའི། །གང་བ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསདོ་དོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་གཉིས་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་
བ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲགས་སགོས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་
བཞིའི་སྒོ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མཛད་གནང་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་
ཡང་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ མི་ནད་དང་ཆུ་ནད་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ རྒྱུན་
བཅད་དེ་གནང་ད་ོཡདོཔ་ལས་ གནས་བདག་འདི་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང་མ་རསོ་པའི་ལོ་ཐགོ། འདོད་
འཇོའི་བ་དང་ བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལས་ ལྷག་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་མི་
ཅིག་ཨིནམ་འབད་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཤར་ལའི་སང་ཁ་དགོན་པའི་བླམ་འཕྲིན་ལས།
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རུརུསས་་པཔའིའི་་སས་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༥༥
༡༡  མམགྲོགྲོནན་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མགྲོན་བཙན།
གནས་ཁང།     ཚོགས་འཁོར་ལྷ་ཁང།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་མགྲོན་བཙན་འདི་ཚོགས་འཁོར་ལགོས་དགོན་པ་དང་ དེའི་. 
                 སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བསདོ་པའི་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་བའི་ཚེ། །སྐུ་མདོག་དམར་པ་ོཞི་མ་ཁྲོ། །ཕྱག་
གཉིས་རུ་དར་ཞགས་པ་བསྣམས། །མཆོད་ཅིང་བསདོ་ནས་འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་མགྲོན་བཙན་འདི སྐུ་མདོག་དམར་པའོི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ ཞལ་ཞི་མ་ཁྲོ་བོ་ 
ཕྱག་གཉིས་ལུ་དགྲ་ཡི་ཕྱོགས་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དནོ་ལུ་ རུ་དར་དང་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའི་ གོས་དར་སྣ་ཚོགས་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཞི་བདག་མགྲོན་བཙན་འདི་ 
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་
དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་
ནི་དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ རྒྱལ་བའི་
བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་
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དམ་པ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་ལས་སྲུང་ནིའི་དོན་ལས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་མེད་པར་བསན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཚུ་ སྒྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་དང་དམ་བཅའ་
ཕུལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དཔེ་ཆ་ནང་ལས།  སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །བཀའ་སྒོ་དམ་ལ་བཞག་པ་
བཞིན། །བསན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གཞི་བདག་མགྲོན་བཙན་པའི་གནས་ཁང་འདི་ ཕྱི་ཤིང་དང་ལ་ོམ་ འབྲས་བུ་མེ་ཏགོ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་གིས་
བརྒྱན་པའི་ དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ ཡདོ་པའི་ཁར་ ནང་སང་ལྗོངས་ཉམས་
དགའ་བའི་མཛེས་ཆགས་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པ་ སྐྱེད་ཚལ་དང་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ལ་སོགས་པ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ སས་ཡུལ་དང་འདྲ་བའི་རི་བ་ོགངས་ལྗོངས་ཀྱི་དབུས་སུ་ རི་དྭགས་གཅན་
གཟན་དང་བྱ་རིགས། གཞན་ཡང་ས་སྤྲེའུ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ལུ་ལོངས་སོད་ཞིནམ་ལས་ 
སྐད་སྙན་སྣ་ཚགོས་སྒྲོག་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་འཁྱམས་སདོ་སའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ གཞི་བདག་ཆེན་
པོ་མགྲོན་བཙན་འདི་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་མགྲོན་བཙན་ལུ་  གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ རྐྱངམ་
ཅིག་ནང་གཏང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་སྐབས་ལུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ 
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསདོ་ནི་ དེ་ལས་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་
བ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་ནི་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང་སོབས་ཤུགས་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ལུ་གནས་པའི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་
སུ་བབས་ཞིནམ་ལས་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ནུས་སབོས་ཚུ་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ འཁོན་གྲིབ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ཞུགས་པ་ཅིན་ མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་
དེ་ལས་ ལ་ོཐགོ་ལ་སགོས་པ་ལུ་ གནོད་པ་སོམ་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཚུ་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་དངོས་གྲུབ།
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༢༢ སསོ་ོ་ལེལེགགསས་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སོ་ལེགས་པ།
གནས་ཁང།      ཤེར་གླིང་།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་སོ་ལེགས་པ་འདི་ ཤེས་གླིང་གི་མི་སེར་ ཁྱིམ་གུང་པ་ ༡༥  
                 དེམ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།  
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཞི་བདག་སོ་ལེགས་པ་འདི་ བསདོ་
པའི་ནང་ལས། ཀྱཻ། གཏེར་བདག་ས་ོ
ལེགས་རོ་རྗེ་ནི། །སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་ཞི་
བའི་ཉམས། །ཕྱག་གཡས་ནོར་བུ་ཐུགས་
དཀར་འཛིན། །གཡོན་པ་དབང་བསྡུས་
ཞགས་པ་རྣམས། །རིན་ཆེན་བརྒྱན་དང་
གོས་བཟང་སོགས། །རྫུ་འཕྲུལ་རླུང་གི་རྟ་
ལ་བཞོན། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་རྣམ་
འགྱུར་ཅན། །རིན་ཆེན་གཏེར་སྲུང་ཁྱོད་

ལ་བསོད། །དབང་གི་མདངས་ལྡན་ཁྲོ་གཏུམ་ནས། །རལ་གྲི་གཡས་པ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན། །ཁྲག་གོས་
དཔག་ཞྭ་རྒྱན་ལྡན་གསོལ། །སྒང་བཙན་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་
བདག་ཆེན་པོ་འདི་ སེམསཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཐོག་ལས་སྐུ་མདོག་
ཚུ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ སོན་ཏེ་བྱོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བྱོན་པའི་ཚེ་ སྐུ་མདོག་དཀརཔ་ོཞལ་
ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་གཡས་པ་ དགོས་འདདོ་ཀུན་བྱུང་གི་ནོར་བུ་ཐུགས་དཀར་འཛིན་ཏེ་ཡོད་
པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ལུ་ དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བའོི་སྲགོ་ར་བསམ་ནིའི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་
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ཨིན། འདི་གི་ཡང་མ་ཚད་པར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའི་ གོས་དར་སྣ་ཚགོས་བཞེས་ཏེ་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནིའི་དོན་ལས་ རྫུལ་འཕྲུལ་རླུང་བཟུམ་སྦེ་མགྱོགས་དྲགས་ཡོད་པའི་རྟ་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ལས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རལ་གྲི་དང་ གཡོན་པ་ལུ་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས་ཏེ་ ཁྲག་གོས་ཟེར་སྲགོ་ཆགས་ལུས་ཀྱི་
པགས་ཀོ་གིས་ བཟོ་བའི་གོ་ཁྲབ་བཞེས་ཏེ་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་
སྨན་མོ་རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ཞལ་རས་ ཟླ་བའི་མདོག་དང་འདྲ་བ་ཅིག་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རང་སོའི་དད་པ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ དངོས་གྲུབ་གནང་ཚུགས་པའི་དགོས་འདདོ་ཀུན་བྱུང་གི་ནོར་བུ་གཅིག་བསྣམས། སྐུ་
གཟུགས་ལུ་དར་སྣེ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་འཁོར་ལུ་ ལྷ། ཀླུ། བདུད། 
བཙན་ཚུ་གིས་རང་སའོི་ཕྱག་མཚན་རེ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་པའི་དབུས་སུ་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་
ཨིན་པས། དེ་ཡང་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། སྨན་མོ་རབ་མཛེས་ཡིད་འོང་ཞིང་། །ཟླ་ཞལ་པདྨའི་བཛྲ་བའི། །སྣ་
ཚོགས་གཡས་པ་ནོར་བུ་འཛིན། །དར་གོས་རིན་ཆེན་རྒྱན་སས་གསོལ། །ཡིད་འོང་མཛེས་ལྡན་སྨན་ཡརོ་
བསདོ། །འཁོར་དུ་སྲིད་པའི་ས་བདག་རྣམས། །སྣ་ཚགོས་བཟང་བརྙན་ཁྲོམ་ཚོགས་ལྟར། །རང་རང་རྒྱན་
ལྡན་ཕྱག་མཚན་སགོས། །མཆོད་བསདོ་ལས་ཀྱི་གཉེར་དགོངས་ནས། །གང་བཅོལ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་སོ་ལེགས་པ་འདི་ གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་ར་ོརྗེ་དང་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ གྲུབ་ཐབོ་ཆོས་མཛད་ཡོངས་དང་ གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ 
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ བྱེ་བྲག་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེ་བུ་དམ་པ་ཚུ་ 
གནོད་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ལས་བསྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ལས་ ཀྱཻ། གསང་བདག་རྗེ་བཙུན་པདྨ་དང། །གྲུབ་ཐོབ་ཆོས་མཛད་ཡོངས་རྣམས་
ཀྱིས། །བཀའ་བཅོལ་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བསན་བསྲུང་གང་དགོས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་སོ༌ལེགས༌པའི་གནས་ཁང་འདི་ ཤེར་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་ཡདོ་པའི་ ཕྱི་ཤིང་དང་ལོ་མ་ 
འབྲས་བུ་མེ་ཏགོ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་པའི་ དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་
ཁར་ ནང་སང་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བའི་མཛེས་ཆགས་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པ་ སྐྱེད་ཚལ་དང་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་
ལ་སགོས་པ་ ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ རི་སོམ་ཅིག་གུར་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་ས་ོ
ལེགས་པ་འདི་ བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ཤེར་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀ་ཤི་རྭ་
བའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ གཞི་བདག་འདིའི་ལྡེབས་རིས་རྐྱབ་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ གནས་ཁང་ཨིན་པའི་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་སོ་ལེགསཔ་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱེ་ལྷ་འབད་ཨ་ཙི་རེ་བསྟེན་ཏེ་ མིང་
ཚུ་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་གཏགོས་ གཞན་གསལོ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ ལོགས་སུ་འབད་ག་ནི་ཡང་ཕུལ་
སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ 
རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་དང་ རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ཅིག་རང་བྱུང་རུང་ གཞི་བདག་ལུ་
གསོལ་ཁ་དང་སེར་སྐྱེམས་ཚུ་རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་འབད་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ 
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གཡུས་མི་ཚུ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་ཐགོ་ལས་ ཀ་ཤི་རྭ་བ་ལྷ་ཁང་དང་ ཚགོས་འཁོར་ལོགས་དམངས་ཀྱི་
ལྷ་ཁང་གཉིས་ནང་ཡང་ ལོ་ལྟར་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གསོལ་ཁ་དང་གསེར་
སྐྱེམས་ཕུལ་བར་འཛོམས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གཞི་བདག་ལུ་ཕྱག་མཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕུལ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་
པའི་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་
གྲུབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ཡདོ་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་དང་ ལ་ོཐོག་
གནོད་པའི་དགྲ་ཚུ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་
དུ་གྲོགས་ཏེ་ རྒྱབ་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་དངོས་གྲུབ།
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༣༣  གགཡུཡུ་་དྲུདྲུངང་་རྒྱརྒྱལལ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ།
གནས་ཁང།     དགོན་ཕར་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ་འདི་ ཤེར་གླིང་། རྒྱ་ལ། ཨུ་ལ། རུ་ཆད་
.                 ཁ་གཡུས་ཚན་བཞི་དང་ མཁོ་ཐང་ཁ་གཡུས་ཚན་ ཁྱིམ་གུང་པ་དག་པ་. 
                 ཅིག་གིས་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ་འདི་ བསདོ་པའི་ནང་ལས། བོཿ ཡིད་འཕྲགོ་བཞིན་བཟང་བཅུ་དྲུག་ན་ཚདོ་
འཛིན། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་འཛུམ་པའི་ཞལ་མངའ་བ། །འགྲོ་བ་ཀུན་ཡིད་འཕྲགོ་ཅིང་བལྟ་ན་
སྡུག །རིན་ཆེན་དུ་མའི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་སས། །དར་དཀར་དྲི་མེད་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་དང་། །སྐུ་སོད་
དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ལའུ་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་སྣང་སྲིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང། །གཡོན་པ་འདོད་དགུ་
འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་བསྣམས། །པདྨ་དར་དཀར་བརྩེགས་པའི་གདན་ཁྲི་ལ། །ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་འགྱིང་
བག་ངང་ཚུལ་ལྡན། །མ་ཅིག་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ་བཞུགས་སུ་གསལོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
སའི་བདག་མོ་གཞི་བདག་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མ་ོའདི་ ཞལ་རས་མཛེས་པ་གཞན་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་བལྟ་ན་སྡུག་
པ་ སྐུ་ལུ་བགྲེས་རྒུད་མེད་པར་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་དར་ལ་འབབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་
དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཞལ་འཛུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གཟུགས་
ལུ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚགོས་དང་ དར་དཀར་དྲི་མ་མེད་པའི་ན་
བཟའ་ཚུ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་གུར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་སྣང་སྲིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་ གཡོན་པ་
ལུ་དགོས་འདདོ་ཀུན་འབྱུང་གི་ནོར་བུ་གཅིག་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལས། བོཿ བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཉིད་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །བསན་པ་སྲུང་དང་
རྣལ་འབྱརོ་སྐྱོང་ཞིང་འགྲོ་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །སྔོན་ཚེ་མོན་ཡུལ་ནམ་མཁའ་རོང་སོགས་སྒྲུབ་ནས་དུ་མ་
རུ། །ཁས་བླང་དམ་བཅས་ཐུགས་དམ་གཉན་པའོི་རྩེར་དགོངས་གནས་འདིར་བྱོན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
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བཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་
གནས་པའི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དོན་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གནས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་
ནི་དང་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་ནི་དོན་ལུ་ རོ་རྗེ་སྤྱི་བརོ་བཞག་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་
བཞག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ བཿོ མ་གཅིག་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ་ནི། །བཞུགས་ནི་རྒྱ་མཚའོི་ཀློང་ན་
བཞུགས། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ 
ཕྱི་ལས་གངས་རི་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མཛེས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བའི་ གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ མ་བཅོས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ རྩྭ་ཆུ་དང་ལྡན་པའི་སང་གཤོང་གི་དབུས་སུ་ ཆགས་ཏེ་ཡདོ་
པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའི་ཀློང་དུ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་འདི་ཡང་ ལོ་ལྟར་གྱི་ཆོ་ག་སྐབས་ གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་
བཏང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དགོན་ཕར་ཁ་དང་ཚགོས་འཁོར་ལོགས་ དེ་ལས་ཀ་ཤི་རྭ་བ་ལྷ་ཁང་གསུམ་ནང་ 
སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གནང་པའི་སྐབས་གནསཔ་ོལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གོང་གི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་དང་ དཀོན་
མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསདོ་ནི་ དེ་ལས་ བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་ནི་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་ནི་ལུ་ ཕན་པ་
དང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང་སབོས་ཤུགས་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ལུ་གནས་པའི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་
མཚན་མེད་པར་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དེ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་དངོས་གྲུབ།
ཟླ་བ།
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༤༤  བབཏཏངང་་ཀཀ་་རར་་བྲབྲགག།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཏང་ཀ་ར་བྲག།
གནས་ཁང།     སྤྱིའུ་སྒང།
བསྟེན་མི། རུས་ཆད་ཁའི་མི་སེར་ ཁྱིམ་གུང་པ་ ༣༠ དེ་ཅིག་གིས་ བསྟེན་དོ་
                 ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོབཏང་ཀ་ར་བྲག་དེ་ཡང་ སདོ་པའི་ནང་ལས། ཧཱུཾ། སྐུ་མདགོ་མ་ངེས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་
བཞི་སོན། །དྲེགས་པའི་དཔའ་བོ་རྔམས་པའི་ལས་མཛད་ཅིང། །དར་དཀར་གོས་གྱོན་མདུང་མར་ཕྱག་ན་
བསྣམས། །གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསདོ་དོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུ་སྦེ་ གཞི་བདག་བཏང་
ཀ་ར་བྲག་འདི་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་དནོ་དུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་
པའི་སྐབས་སྐུ་མདོག་མ་ངེས་པར་ ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང། དྲག་པའོི་ཐོག་ལས་སྐུ་མདོག་སྣ་ཚོགས་འབད་
སོན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ང་རྒྱལ་དྲེགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའོི་
འཇིགས་སུ་རུངས་བ་ དཔའ་བའོི་རྔམས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་བའི་དོན་ཚུ་མཛད་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་ལ་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་དང་ ཕྱག་ལུ་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་མདུང་མར་བསྣམས་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདིའི་ ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་བདེ་སྤེལ་བའི་སྨན་མོ་འདི་ བཞིན་རས་མཛེས་པ་བཅུ་དྲུག་ལང་
ཚོ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་གསེར་གཡུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཆ་དང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་
གྲུབ་པའི་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས། ཕྱག་ལུ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཡོངས་ཀྱི་ ཚེ་དང་བསོད་དཔལ་དང་
འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཏེ་ བསམ་པའི་རེ་བ་གྲུབ་པའི་བར་མཚོན་ལུ་མདའ་དར་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། བཞིན་མཛེས་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་སྨན་མོ་ནི། །གསེར་གཡུ་
བརྒྱན་ལྡན་མདའ་དར་ཕྱག་ན་བསྣམས། །དར་དཀར་གོས་གྱོན་རིན་ཆེན་བརྒྱད་དང་ལྡན། །རེ་བ་སྐོང་
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མཛད་སྨན་བཙུན་ཁྱོད་ལ་བསོད། །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མི་མཐུན་ཕྱགོས། །ནད་དོན་འགལ་
རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང། །འཁོར་བསྲུང་དཔལ་ལས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་དུ། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་
ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལས། །སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ར་ོརྗེ་དབང་བསྐུར་ནས། །སངས་རྒྱས་
བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད། །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ བྱེ་བྲག་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་གསུངས་
བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་སྲིད་པ་གསུམ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བསན་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་
མི་མ་ཡིན་དང་ ལྷ་འདྲེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དབང་དུ་བསྡུ་གནང་པའི་སྐབས་ གཞི་བདག་བཏང་ཀ་ར་བྲག་
འདི་ཡང་བཀའ་སྒོ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་བཏང་ཀ་ར་བྲག་གི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ གནས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་པའི་ སང་གཤོང་ཉམས་དགའ་བ་ ལྷ་ོམོན་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་ མཛེས་ཤིང་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་
ཁར་ དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་མགུ་ལས་ རི་དྭགས་སེམས་
ཅན་ཚུ་ ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ལུ་ལོངས་སོད་དེ་སྐད་སྙན་སྣ་ཚོགས་སྒྲོག་པའི་ རོ་རྗེ་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་སྟེང་
དུ་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་ཕ་ོབྲང་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ ས། རོ། རི། 
བྲག། རྩི་ཤིང་དང་ ཆུ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཞི་བདག་བཏང་ཀ་ར་བྲག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་གནས་
ཏེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང། ཧཱུཾ། འཛམ་གླིང་གཡང་ཆགས་ལྷོ་མོན་
གཉིས་ཀྱི་མཚམས། །གཟི་བརྗིད་ལྷུན་ཆགས་གཡུ་ཐོགས་རི་བའོི་རྩེར། །ཕུན་ཚགོས་འབྱོར་པ་མང་པའོི་
བརྒྱན་པའོི་གནས། །གཞན་ཡང་ས་ར་ོརི་བྲག་རྩི་ཤིང་དང། །ནགས་ཚལ་རིགས་སུ་ཆུ་མིག་ལ་སོགས་
ནས། །སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ནི། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་
གྱིས། །མཐུན་རས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་བཏང་ཀ་ར་བྲགཔ་འདི་ རུས་ཆད་ཁའི་མི་སེར་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༣༠ དེ་ཅིག་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ གནམ་དགུན་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གསོལ་མཆོད་
ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲལོ་ད་རེས་བར་ཡང་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གཞི་བདག་བཏང་ཀ་ར་བྲག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཕྱག་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་
འདི་ནང་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུངམ་མ་ཚད་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ དར་
ཞིང་རྒྱས་ནི་དང། བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་ལས་བསྲུང་ནི། སྒོས་སུ་ 
གཡུས་ཕྱགོས་འདི་ནང་གནས་པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ 
འཐབ་རདོ་དང་དུས་མིན་འཆི་བ་ལ་སགོས་པ་ལས་སྐྱབས་ཚུགས་པའི་ དཔུང་རགོས་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་
དོ་ཡདོཔ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨཔ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨཔ་རྣམ་རྒྱལ།
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༥༥  འའཆོཆོངང་་བྲབྲགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འཆོང་བྲག་པ།
གནས་ཁང།      ཨུ་ལ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་འཆོང་བྲག་པ་འདི་ ཨུ་ལ། རྒྱ་ལ། དེ་ལས་རུས་ཆདཔ་ ཟ་
                 འོག་དང་བྱ་རོག་སྒང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བསདོ་པའི་ནང་ལས། ཧཱུཾ། སྐྱེ་དགུའི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ལས། །འཆར་བའི་ལྷ་ཆེན་འཆོང་བྲག་
པ། །དཀར་ཞི་དཔའ་བོའི་ཤུགས་སྒྲ་སྒྲོག །ཆིབས་སུ་རྟ་དཀར་རླུང་གསོག་ཅིབས། །སྲིད་གསུམ་སྐད་ཅིག་
ཡུད་ལ་བསྐོར། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་བེར་ཆེན་གསོལ། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་སྲགོ་ལ་རྒྱུག །ཕྱག་གཡས་རུ་
དར་དཀར་པོ་བསྣམས། །བསན་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བོ་སྒྲོལ། །དཔའ་བའི་སག་ཆས་ཚངས་པ་
བསྣམས། །སྲབ་འཇམ་དར་གྱི་ལྡར་ལྡིང་གསོལ། །སྐུ་ལ་ཅིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སས། །ཕྱག་གཡོན་ཆིབས་རྟའི་
འཐུར་ར་བཟུང། །ལྷ་སྲིན་མང་པོ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། ལྷ་
བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་འཆོང་བྲག་པ་འདི་ སྐུ་མདོག་དཀརཔ་ོཞལ་ཞི་བའི་ཚུལ་དུ་མདངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སན་གཉིསཔོ་འདི་ བསན་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དབུ་
ལུ་གསེར་གྱི་ཞྭམོ་ནོར་བུའི་ཏགོ་དང་འདྲ་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་བཞེས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ན་བཟའ་
དར་དཀར་ལྷབ་ལྷུབ་བེར་ཆེན་གྱི་ཚུལ་ལུ་བཞེས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རྟ་དཀརཔོ་རླུང་ལས་མགྱོགས་དྲགས་
ཡོད་མི་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྲིད་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་སྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བའོི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་ དཔའ་བའི་སག་ཆས་ག་ར་
ཚང་པའི་ རུ་དར་དཀར་པ་ོགཅིག་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ལུ་དམ་ཉམས་དགྲ་བོའི་སྲགོ་ར་
བསམས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཆིབས་རྟ་གི་མཐུར་ཞགས་པའི་ཚུལ་ལུ་བཟུང་སྟེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ བཙན་རྒོད་འཆོང་བྲག་པའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་སྒང་བཙན་ཆེན་པ་ོ སྐུ་མདོག་
དམར་པོ་ཞལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བ་གཅིག་དང་་གཡོན་ཁག་ཐུག་ལུ་ ས་བདག་ནག་པོ་ སྐུ་མདོག་ནག་པོ་ཁྲོ་ཞིང་
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འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཁར་ ཞལ་ཨམ་གཙིགས་བསམས་ཏེ་ སྐྱའི་རལ་པ་རྐང་མའི་རྟིང་མ་ལས་ དྲུད་མི་
གཅིག་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། བཙན་གྱི་སྐུ་རྒྱབ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ གཡུ་མཚ་ོརྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པའི་
དབུས་སུ་ མཚོ་སྨནམོ་སྐུ་མདོག་སྔོ་བསངས་ ཞི་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དང་ རྒྱབ་ཀྱི་གཡོན་
ཕྱོགས་སུ་ སྨན་བཙུན་ཡིད་ཀྱི་འདདོ་འཇོ་མ་ སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་
བཞུགས་ཡདོ་པའི་དབུས་སུ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འཆོང་བྲག་པ་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལས། ཧཱུཾ། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་སྲས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡི། །སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཚགོས་རྣམས་དབང་སྡུད་
ཅིང། །སྲགོ་སྙིང་བཞེས་ནས་དམ་ཚིག་ཆད་རརོ་བྲིས། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །སངས་
རྒྱས་བསན་པ་ཀུན་ཏུ་སྐྱོང་བ་དང། །རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་
བར་ཆད་ཞི་བ་དང། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སངས་
རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ སྲིད་པ་གསུམ་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ བསན་
པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པ་ོམི་མ་ཡིན་དང་ ལྷ་འདྲེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དབང་དུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ བྱེ་བྲག་གཡུས་ཕྱོགས་འདི་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་
དང་ སྲོག་ཆགས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཚུ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་སེལ་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་གཞི་བདག་འཆོང་བྲག་པ་འདི་ཡང་ བཀའ་སྒོ་དམ་ལུ་བཞག་
གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སོན་གླེགས་བམ་ ༡༡ པའི་ནང་ལུ། ཧེ་མ་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ མཁོ་ཐང་ཁ་ལས་ཤེལ་གླིང་བརྒྱུད་དེ་ བྱ་རོག་སྒང་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཨུ་
ལ་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ རྒྱ་ལ་འཆོང་བྲག་བཙན་གྱི་བསུ་བ་མཛད་ཞིན་ན་གསལོ་ཇ་དྲངས་པའི་རྫི་བུ་
རོ་དང་ དེ་གི་སོ་ལགོས་ཁར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་གསོལ་མར་སགོས་སགོསཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་རོ་གུ་གཟན་སྐྱའི་
པར་གསལ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཞབས་
དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་འངོ་ནི་ཨིན་པས།
འཆོང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ སན་འདྲེན་ནང་ལས། འཛམ་གླིང་འཁྱོན་ཡངས་བཀྲ་ཤིས་ནགས་
མོའི་ཚལ། །ཕུན་ཚོགས་འབྱོར་བའི་འབྲས་བུ་གཏམ་པའི་ཞིང། །ཆུ་འཛིན་ཁུ་སྣའི་འདྲ་བའི་བརྒྱན་པའི་
གནས། །རང་བཞིན་ལྷུན་ཆགས་ལྗོན་ཤིང་རྭ་བའི་བསྐོར། །གནས་ལྕགས་ངར་མའི་བྲག་རི་འཁོར་ཡུག་
ཅན། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ལྷོ་མོན་གཉིས་ཀྱི་མཚམས། །ལྷུན་སྟུག་རི་བའོི་རྩེ་ནས་སན་འདྲེན་
གྱིས། །སྲིན་པའི་ལྷ་ཆེན་འཆོང་བྲག་ཆེན་པོ་ཁྱོད། །འཁོར་བཅས་མཐུན་རས་ཚགོས་པའི་གནས་འདིར་
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བྱོན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ག་གིས་ཡང་བཟ་ོབཟོཝ་མེད་པར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ 
སང་གཤངོ་ནེའུ་སིང་དང་སྔོ་ལྗང་ལྡན་པའི་སྦུག་ལུ་ རོ་རྗེ་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་ཕ་ོབྲང་ཆེན་པོ་དབྱིབས་གྲུ་
བཞི་སྦེ་ཡདོ་པའི་གུར་ སྒོ་བཞི་རྟ་འབབ་ལ་སོགས་པའི་མུ་ཏིག་གི་དྲ་བ་དྲ་ཕྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོ་པའི་ 
གནས་ཁང་གི་མིང་ལུ་འཆོང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ནང་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་བཞུགས་
ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
སྐྱེས་ལོ་ ༥༩ ལང་མི་ཨཔ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་འཆོང་
བྲག་པ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནམ་དགུན་
ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཏརོ་གྲལ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ 
ད་རེས་བར་ན་ཡང་ གསལོ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་མ་ཚད་དུས་རྒྱུན་གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བླ་
ན་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང་སོབས་ཤུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང། བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ལས་སྲུང་ཚུགས་
ནི། སྒོས་སུ་ གཡུས་ཕྱགོས་འདི་ནང་གནས་པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲགོ་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ ནད་
ཡམས་དང་མུ་གེ་ འཐབ་རདོ་དང་དུས་མིན་འཆི་བ་ལ་སགོས་པ་ལས་བཟློག་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་དང་མགོན་
ཚུ་མཛད་གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
གལ་སྲིད་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ འཁོན་གྲིབ་ལ་སགོས་པའི་ གྲིབ་རེ་ཕོག་པ་ཅིན་ མི་དང་ 
སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ གནདོ་པ་བཀལ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་
གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་གཞི་བདག་གི་གསོལ་ཁ་དང། གསེར་སྐྱེམས། དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ 
བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨཔ་རྣམ་རྒྱལ།
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༦༦  རརོ་ོ་ལེལེགགསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རོ་ལེགས།                              
གནས་ཁང།   རྒྱ་ལ་ལྷ་ཁང།
བསྟེན་མི།   གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརོ་ལེགས་འདི་ གཙོ་བོ་རྒྱ་ལ་དང་ རུས་ཆད་ཁ་གཡུས་ 

ཚན་གཉིས་དང་ དེ་ལས་ཨུ་ལ་དང་དགོན་སའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དམ་ཅན་ར་ོལེགས་འདི་བསན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་རྣམ་པ་
གཉིས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་འབྱོན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས། སྐུ་མདོག་ལི་
ཁྲིའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཟེར་ དམར་སེར་གྱི་མདགོ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ གསེར་རྔ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ དབུ་ལུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཞྭམོ་དང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ རབ་བྱུང་གི་ན་བཟའ་ངུར་སྨིག་གི་གོས་
བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཆིབས་མི་རོ་ར་སྐྱེས་དང་ གཞན་ཡང་འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་
གནམ་མཁའི་གློག་འཁྱུག་དང་ ཉི་མའི་འདོ་ཟེར་ཚུ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་དནོ་ལུ་ རུ་མཚོན་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ བསན་པའི་དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་ཚུ་ སྲོག་ར་བསམས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཐདོ་པའི་
ནང་དུ་སྙིང་ཁྲག་གིས་བཀང་སྟེ་ ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ དྲག་པའོི་ཐགོ་ལས་འགྲོ་བའི་ལས་དཔོན་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་མི་ཡི་
ལྤགས་ཀོ་གི་ན་བཟའ་དང་ དབུ་ལུ་རྒྱ་ཞྭམོ་ཅིག་བཞེས་ཞིནམ་ལས་དམག་དཔོན་གྱི་ཚུལ་མཛད་དེ་ བསན་
པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་བསྲུང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་སན་འདྲེན་ལས། ཆིབས་སུ་མི་རོ་ར་སྐྱེས་ཆིབས། །དེ་ནི་
གློག་དང་ཉི་ཟེར་ཆིབས། །དབུ་ལ་ལྕགས་ཞྭ་མཐིང་ཁ་གསལོ། །སྐུ་ལ་ན་བཟའ་ངུར་སྨིག་གསོལ། །གཡས་
ན་རུ་མཚོན་དགར་ལ་འཕྱར། །གཡོན་ན་ཐདོ་པ་སྙིང་བཅུད་བསྣམས། །དམ་ཅན་བདེན་པའི་བཀའ་རྗེས་
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གཅོད། །དྲག་པའོི་ལས་དཔོན་མཛད་ཙ་ན། །སྐུ་ལ་མི་ལྤགས་སྤྱི་ལུགས་གྱོན། །དམག་དང་ཇག་དཔོན་
མཛད་ཙ་ན། །མོན་པའི་སྟུག་ཞྭ་རྒྱ་ཞྭ་གསལོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལས། ཀྱཻ། དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ར་ོརྗེ་ལེགས། །ཨ་ཇོ་ཆེན་པོ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་
གསོལ། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ད་ལྟའི་སྨོན་ལམ་གྱི། །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་
གསོལ། །སྐྱེས་འགྲོའི་སྲོག་བདག་ར་ོརྗེ་ཐོག་མདའ་རལ། །མི་རོའི་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཤེགས་སུ་
གསོལ། །ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་ཀྱང་ལས་ཀྱི་ཕ་ོཉ་བ། །དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་དམ་ཅན་རོ་རྗེ་ལེགས་པ་འདི་ བླམ་འདི་དང་འདི་གིས་བཀའ་
དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ སྔོན་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཕོ་མ་ོག་ར་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ལས་གནས་
བདག་འདི་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་སྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་ོམོན་པའི་ཡུལ་འདི་ དུམ་བུ་
གཅིག་ལུ་བཟ་ོགནང་པའི་སྐབས་ ལྷ་ོརོང་དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞལ་ལས། 
ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བ་ང། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང། །ཞེས་དང་། བདུད་དཔུང་འཇོམས་
པའི་དཔའ་བོ་ང། །ང་ནུས་བཟླགོ་པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་བཀའ་ལུང་སེངྒའི་ང་རོ་སྒྲོག་པའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ 
ལྷོ་རོང་མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཡུལ་ལྷ་དང་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཚོགས་ག་ར་ དུས་
གཅིག་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ་ རང་ར་སོ་སའོི་ཡུལ་ཕྱོགས་དང་གནས་ ལུས་
དང་ལངོས་སོད་འདི་ཚུ་ག་ར་ བླ་མ་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁར་ བླ་མའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མི་འགལ་བའི་
དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ལས་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་ བླ་མ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་
གནས་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ལས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ གཏེར་སོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་དང་ 
མཁན་ཆེན་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་གཉིས་ཡང་བྱོན་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ བླ་ཆེན་དེ་གཉིས་
ཀྱིས་ཡང་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་ར་ོརྗེ་ལེགས་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ མ་བཅོས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ཕྱི་ལས་ཤིང་
རིགས་དང་སྨན་སྣ་ གཞན་ཡང་མེ་ཏགོ་དང་ དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཡོད་
པའི་ཁར་ ནང་དུ་མཛེས་ཆོས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་སང་གཤོང་ཉམས་དགའ་བ། ར་ཆུ་དང་
ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ལ་སགོས་གིས་བརྒྱན་པའི་དབུས་སུ་ དམ་ཅན་ར་ོརྗེ་ལེགས་པ་འདི་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
རྒྱ་ལ་གཡུས་ཚན་ནང་ཡདོ་པའི་རྒྱ་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ གཞི་བདག་ར་ོལེགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་བཞེངས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་རོ་ལེགས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་རྒྱ ་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་པའི་
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན། རྒྱ་ལ་གཡུས་ཚན་འདི་ ཨུ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་གཡས་ཧོངས་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་
ཚན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ བཞེངས་གནང་མི་དང་ བཞེངས་ལོ་སབ་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མེད་རུང་
ཆོས་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ལྷ་ཁང་ཐོ་ནང་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། 
ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་ར་ོརྗེ་ལེགས་པ་ལུ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་རྒྱ་ལ་དང་རུས་ཆད་ཁའི་མི་
སེར་ཚུ་འཛོམས་ཏེ་ མགོན་ཁང་ནང་ལས་དམ་ཅན་ར་ོརྗེ་ལེགས་པའི་བཀའ་ཁྲབ་ཞུ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་བསྐོར་ར་
རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཞལ་ལྷོ་ལུ་སྒོར་གསུང་ཆོས་གནང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་འཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་
ཚད་གཡུས་ཚན་དང་འདི་ཁར་འཛོམས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་དམག་འཁྲུགས་ གཞན་
ཡང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟླགོ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་གཏརོ་བཟླགོ་འཕང་སྲལོ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་
སེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་གནས་བདག་ལུ་འབུལ་བ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཀ་ཁྲབ་འདི་ལགོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཞུ་སྟེ་ 
དམངས་འཛོམས་ཐགོ་ལས་ཞལ་བསམས་སྲལོ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་ ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ལ་ོརྒྱུས་
སྐྱེས་ལོ་ ༥༧ ལང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ཨཔ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་གནམ་དགུན་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ལ་ོཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ལ་ལུ་
ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་གཏོར་གྲས་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
གཞི་བདག་ར་ོརྗེ་ལེགས་པ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཕྱག་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་དེ་
ཁར་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་བྱུངམ་མ་ཚད་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ དར་ཞིང་
རྒྱས་ནི་དང། བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་ལས་སྲུང་ནི། སྒོས་སུ་ 
གཡུས་ཕྱགོས་འདི་ནང་ལུ་གནས་པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ ནད་ཡམས་དང་མུ་
གེ་ འཐབ་རདོ་དང་དུས་མིན་འཆི་བ་ལ་སགོས་པ་ལས་ སྐྱབས་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ དམིགས་བསལ་ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ དམ་ཅན་རོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་
ཚོང་དང་གོ་ས་གོ་གནས། དེ་ལས་དམག་དང་མདའ་རྩེད་རོས་སྒོར་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་སོམ་སྦེ་མཛད་
དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨཔ་རྣམ་རྒྱལ།
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༧༧  ཉིཉི་་ཟེཟེརར་་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཉི་ཟེར་སྒང་བཙན།
གནས་ཁང་། ཉི་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ཉི་ཟེར་སྒང་།
བསྟེན་མི། ཉི་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང་གིས་གཙསོ་པའི་ ཉེ་འདབས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཉི་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ ས་བུར་ཅིག་ཡོད་
མི་འདི་གུར་ གནས་པའོི་གནས་ཤིང་ཨིན་ཟེར་ཙན་
དན་ཤིང་ཆེན་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ ཞལ་ལག་དང་
འདབ་མ་ཚུ་རྒྱས་ཏེ་ ཤིང་རྩེ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་
ཡང་ ཐགོས་སག་ས་སྦེ་ཡདོ་པའི་ར་བར་ གནས་
པོའི་ཕོ་བྲང་གྲུ་བཞི་པ་ སྨད་ཧོངས་ལུ་དམར་པའོི་
རང་བཞིན་དང་སོད་དཀརཔོ་སྦེ་ རོ་ལེབ་ཀྱི་ཁྱིམ་
ཐོག་བཀབ་སྟེ་ཡདོ་པའི་ནང་ན་ བསན་སྲུང་དགེ་
བསྙེན་ཆེན་པ་ོ ཉི་ཟེར་སྒང་བཙན་འདི་ སྐུ་མདོག་
དམརཔ་ོ ཞལ་ཞི་མ་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ཅན་ སྐུ་
གཟུགས་ལུ་ བསེ་ཁྲབ་དང་དབུ་ལུ་བསེ་ཞྭ་བཞེས་
ཞིནམ་ལས་ སྐྱེས་བུ་དཔའ་བོའི་ཆས་ཚུ་གིས་བརྒྱན་
ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་
དམར་པོ་གནམ་ཁའི་དབྱིངས་ལུ་ འཕྱར་ཏེ་ཡདོ་
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པའི་ཁར་ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ 
སྒྲུབ་པ་པོ་ལུ་དགོས་འདདོ་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་དང་ དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་
བཅིངས་པའི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ འབྱུང་བ་རླུང་ལས་ཡང་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཅང་ཤེས་ཀྱི་
ཐོག་ཁར་ཆིབས་ཏེ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ དུས་གཅིག་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ མཐུ་
དང་ནུས་པ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཉི་ཟེར་སྒང་བཙན་འདིའི་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང། སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་སགོས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རིམ་པར་བྱོན་
མི་ཚུ་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ཡདོ་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིན་མིའི་བཀའ་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་
དང་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཡང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། བར་དུ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚགོས། །དབེན་གནས་གཉན་པོ་སྐྱོང་མཛད་
པ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ བར་དུ་ རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལུ་གཤེགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་
གིས་ གདན་ས་སྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་འདི་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་བདག་པོ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ 
གདན་སའི་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཐ་མར་སྔགས་འཆང་བདག་ཅག་གིས། །མཆོད་ཅིང་བསོད་པའི་གནས་འདི་རུ། །གདུང་བའི་སེམས་ཀྱི་
འབདོ་ལགས་ཀྱིས། །གཤེགས་ས་ོབཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གསང་སྔགས་
ཀྱི་ཉམས་ལེན་པ་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ མཆོད་པའི་ཡ་ོབྱད་བཤམས་ཏེ་ སྙན་པའི་ཚིག་གིས་བསདོ་པ་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་རང་དྲན་ཏེ་ ད་རེས་ གནས་འདི་ཁར་ཕེབས་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་
བཞིན་དུ་ བྱོན་གནང་དགོ་པའི་ཁར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ ལྷག་པར་དུ་ ཉི་ཟེར་
སྒང་ལྷ་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་ ཉི་ཟེར་སྒང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ གནས་བཅགས་ཏེ་སདོ་ཡདོ་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 
འཕྲལ་དང་ཕུག་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རགོས་མཛད་
གནང་དགོ་ཟེར་བའི་ཞུ་བསྐུལ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྒང་བཙན་འདི་ ཉི་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང་དང་ རུས་སྨད་ན་དང་བཀྲིས་
ལྡིང་ཁ་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་གཙ་ོ
བོ་ཅིག་འབད་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་
བསྐང་རྒྱུན་པ་གིས་གཏང་དགོ་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ གནམ་
དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནསཔོ་འདི་སྐུ་རྐྱང་
འབད་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ ལ་ོལྟར་རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཉི་ཟེར་ལྷ་
ཁང་གི་གདངོ་ཕྱགོས་ གནས་པའོི་ཤིང་དང་ཕ་ོབྲང་ཡོད་སའི་སང་ནང་ 
གནས་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་སྲལོ་འདི་ ད་
རེས་ནངས་པར་ཡང་ སྲོལ་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་གཏང་ནི་ཡདོ་ཟེར་ 
ཚོགས་པ་དཀོན་མཆོག་ར་ོརྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གནས་བདག་ཆེན་པོ་སྒང་བཙན་འདི་ ཨ་ལུ་གས་ོམ་ཚུགས་པར་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་སོང་ཞིནམ་
ལས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་གས་ོཚུགས་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཨ་ལུ་གི་མིང་ཡང་གནས་བདག་འདི་གི་སྐུ་མདུན་ལས་ཞུ་ནི་ཡོད་ལུགས་
བཤད་ནི་འདུག།
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ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
གནས་བདག་སྒང་བཙན་འདིའི་ ཀ་ཁྲབ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ ཉི་ཟེར་བསྒང་ལྷ་ཁང་འདི་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་
རབས་ ༦༩ པ་ ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་
ཆོས་འབྱུང་ ཤགོ་གྲངས་ ༡༦༡ པའི་ནང་། དེ་ནས་དུས་ཚིགས་ངེས་པ་མ་རྙེད་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཞིའམ་ལྔ་
པའི་སྐོར་ཙམ་དུ་སྔ་འགྱུར་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཟུར་གདན་པ་འུག་བྱ་ལུང་པའི་གདུང་རབས་ལས་མཆེད་པའི་འུག་
པ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་བས་རང་ལུགས་དང་། སགོས་ནས་ བཀའ་གཏེར་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འཛིན་པའི་སྔགས་འཆང་
དེ་ཉིད་ཤར་ལུང་ཉི་ཟེར་སྒང་ལ་བཞུགས་སྒར་ཕབ་ནས་དགེ་འདུན་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་
བཏབ། །ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གཏེར་སོན་འུག་པ་གླིང་པ་མཆོག་ ལུང་བསན་པའི་གནས་འདི་ཁར་
ཕེབས་ད་ དྲོ་པ་ཉི་མའི་ཟེར་ས་གནས་འདི་ནང་ཕགོཔ་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཉི་ཟེར་སྒང་
དང་ གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་དགེ་འདུན་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས༌བདག༌འདིའི༌མངོན༌རྟགོས༌ཀྱི༌ཚིག༌ནང༌། ཆོས་ནོར་ཚེ་དཔལ་སབོས་ཀྱི་བདག་པ་ོབསན་སྲུང་དགེ་
བསྙེན་ཆེན་པ།ོ ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འདི་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ ཚེ་དང་བསདོ་
ནམས་ལ་སོགས་པ་ དགོས་མཁོ་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་གི་བདག་པོ་འབདཝ་ལས་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ 
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སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་གིས་མ་ཚད་ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་དད་ཅན་ཚུ་ལུ་
ཡང་ རང་གང་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཁོ་གི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལཱ་ངན་རེ་
འབད་བ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་ནི་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྲགོ་ལུ་ཡང་ཐུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དམང་མི་བཙན་ལྕོགས་རོ་རྗེ།
ཚོགས་པ་ དཀོན་མཆོག་ར༌ོརྗེ།
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༨༨  རྣརྣམམ་་རྒྱརྒྱལལ་་ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞིབདག་གི་མཚན། རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་བཙན།
གནས་ཁང།     རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་བཙན་འདི་ རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དང་ དམ་བཅས་ 
                 རུ་ཁ་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་བཙན་འདི་ བསདོ་པའི་ནང་ལས། ཀྱཻ། དཔའ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་དམར་སེར་
མདོག །བཙན་པའི་འཇོལ་ཁྲབ་རོག་ཞུ་གསོལ། །ཡིད་ལྟར་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི། །རྟ་དམར་བཅིབས་ནས་
ནོར་བུ་དང་། །རུ་མཚོན་འཛིན་ཅིང་ཡུལ་གྲུ་སྐྱོང། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆད་སྤུངས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་
དོ་ཡདོཔ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོའདི་ དཔའ་བའི་སབོས་དང་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཁར་ བསན་
པའི་དགྲ་བགེགས་ཚུ་ དབང་དུ་བསྡུ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྐུ་མདོག་དམར་
སེར་གྱི་མདངས་ཆགས་པ། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ན་བཟའ་རིན་པོ་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའི་ དར་སྣ་ཚོགས་དང་དབུ་ལུ་
བཙན་པའི་ཞྭམོ་བཞེས། ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་པའི་ རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་གཡས་
པ་ལུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་ནརོ་བུ་བསྣམས། གཡནོ་པ་ལུ་བསན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་
བའི་ རུ་མཚོན་གནམ་མཁའ་ལུ་འཕྱར་ཏེ་ཡདོ་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ འཁོར་བཀའ་ཉན་སྲིན་པོའི་ལྷ་སྲིན་
དྲེགས་པའི་དཔུངས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། ཁྱོད་
འཁོར་ཀླུ་དང་སྨན་བཙུན་སགོས། །ཅི་འདདོ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བྱེད་པ། །དེ་རིང་བདག་གི་བསདོ་ལགས་
ན། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལས། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནི། །ངན་སདོ་སྡིག་ལས་ལྡགོ་པ་བཞིན། །ད་ལྟ་རྣལ་
འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །ཅི་འདདོ་སྒྲུབ་ལ་དམ་མི་འདའ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་རྒྱལ་
བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གནས་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ 
མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟློག་སྟེ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་
ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་དང་ གཞན་ཡང་དད་ལྡན་རྒྱུ་འབྱརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཚུ་གིས་ ཕྱག་མཆོད་
དང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ དུས་དང་རྣམས་པ་ཀུན་ཏུ་ ཅི་འདོད་རེ་བ་བསྐོང་
བའི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཀལ་ཏེ་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་གི་དཔེ་ཆ་སན་འདྲེན་ནང་ལས། ཀྱཻ། ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལྡན་རྣམ་གླིང་རི་བའོི་གཞོལ། །བཀྲ་
ཤིས་ཉམས་དགའ་ནགས་ཚལ་རབ་བཀྲ་བ། །འདདོ་དགུའི་དཔལ་འབྱརོ་རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཡིས། །གཞི་
བདག་ཆེན་པོ་སྨན་བཙུན་འཁོར་དང་བཅས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་
བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ཡང་ མ་བཅོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ས་འཛིན་མངོན་པར་མཐ་ོབའི་རི་བོ་ ལྗོན་ཤིང་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གང་སྟེ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་འདབ་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་བག་ཡངས་ཀྱི་ངང་ལས་ 
ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་ཤིང་འབྲས་ལུ་ ལོངས་སོད་དེ་འཁྱམས་སདོ་སའི་གནས་ ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་
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ཞིང་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་རི་འདི་ཁར་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པ་ོབཞུགས་ཏེ་ གཡུས་ཕྱོགས་འདི་ལུ་གནས་
པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡངོས་ལུ་ འདདོ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་ཕབས་ཏེ་ རེ་བ་ཚུ་བསྐང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་བཙན་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་མེད་
རུང་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལོ་ལྟར་གྱི་ ལོ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ གཏོར་གྲས་ནང་བཙུགས་ཏེ་གསལོ་མཆོད་
ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གཞི་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
བསྲུང་ནི་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསདོ་ནི་ དེ་ལས་ བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་ནི་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་
སྡེ་སྐྱོང་ནི་ལུ་ཕན་པ་དང་ བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང་སབོས་ཤུགས་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྱད་
པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ལུ་གནས་པའི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་
ཚུ་ལུ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྐྱབས་དང་ མགོན་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། 
བདག་གིས་གསལོ་ཞིང་མཆོད་པའི་ཚེ། །ཡིད་ལ་གང་བསམས་ཐོགས་མེད་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་དཀོན་མཆོག་ར་ོརྗེ།
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༩༩  བབཙཙནན་་བབདུདུདད།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་བདུད།
གནས་ཁང།      གླང་རོ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་བཙན་བདུད་འདི་ རུས་སྨད་ན་དང་། རོ་རངོ་ན། ལི་ཅུང་རྐ་
                 ཁ་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་མི་སེར། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་བཙན་བདུད་ཀྱི་ བསདོ་པའི་ནང་ལས། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཚེ། །བཙན་བདུད་སྔོ་
དམར་འཛུམ་ཉམས་ཅན། །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་བསན་པ་སྤེལ། །ཅི་འདདོ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ལ་
བསོན། །དྲག་པའོི་ལས་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། །ཤིན་ཏུ་མི་སྲུན་རྔམ་པའི་གཟུགས། །རྟ་རྒོད་རླུང་ཤུགས་རལ་
ལྡན་ཆིབས། །ནག་པོའི་སྲགོ་ར་གཅོད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་བཙན་
བདུད་འདི་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ ཞི་དྲག་གི་རྣམ་པ་གཉིས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་
བྱོན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ ཞི་བ་འབད་བྱོན་པའི་ནམ་དུས་ སྐུ་མདོག་སྔོ་དམར་ཟེར་ སྐུ་མདོག་ཧོནམ་གུར་
དམར་པོའི་མདངས་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་ཡང་ཞི་བའི་ཐགོ་ལས་ དགའ་འཛུམ་གྱི་མདངས་དང་
ལྡནམ་སྦེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དྲག་པོའི་ལས་སྣ་ཚུ་མཛད་པའི་སྐབས་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་
ལྡན་པའི་ཁར་ ཁ་བརྒྱང་སྟེ་མཆེ་བ་གཙིགས། ལྕེ་ཡར་རྐན་ལུ་སར་བའི་ སྒྲ་དྲག་པ་ོདང་བཅས་ཏེ་གཟི་
བརྗིད་དང་ལྡནམ་འབད་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རླུང་ཤུགས་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་པའི་རྟ་རྒོད་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྐད་
ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ ཁམས་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་ མི་དགེ་ནག་པོའི་ལས་ལུ་འཇུག་མི་ཚུ་གིས་ སྲོག་ར་
ཚུ་བཅད་དེ་ དཀར་པ་ོདགེ་བའི་ལས་ལུ་ བཙུགས་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།   
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་བཙན་བདུད་འདི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་
གསུངས་པའི་བཀའ་མ་འདའ། །དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་ཐོགས་
མེདབསྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གནས་
པའི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ནི་དང་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་ 
སྐུ་ཚེ་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ལས་སྲུང་སྟེ་ སྐུ་ཁམས་བཟང་ལ་སྐུ་ཚེ་རིང་
ཞིང་ འགྲོ་བའི་དོན་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་མཛད་དེ་བཞུགས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ རུས་
སྨད་དང་ རོ་རངོ་ན། ལི་ཅུང་རྐ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་
པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པ་ོཚུ་ལས་བཟླགོ་སྟེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། མི་
ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སགོས་པ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་དེ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་འབྱརོ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རགོས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ བླ་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ 
རོ་རྗེ་སྤྱི་བརོ་བཀལ་ཏེ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་བཙན་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རངོ་ཁག་ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་
གསེས་ རུས་པའི་ས་རྒེད་འགོ་ རུས་སྨད་ནང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ གླང་ར་ོཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ནང་ 
བཙན་ཤིང་སོམ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་རུས་སྨད་ནང་ གཡུས་
ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ གཞི་བདག་བཙན་བདུད་ཀྱི་ཀ་ཁྲབ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ 
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གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ གནསཔོ་གི་གསོལ་མཆོད་གཏང་ནི་དང་ གསེར་སྐྱེམས་ཕྱག་མཆོད་སྙན་དར་ཚུ་ ལྷ་
ཁང་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་བཙན་བདུད་འདི་ལུ་ གླང་རོར་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ ཁྱིམ་གུང་པ་ཅིགཔོ་འདི་
གིས་ དགུན་ལ་ོཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་ལྷ་ཤིང་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་
ར་བ་ལུ་ ཆོསཔ་ཅིག་ཞུས་ཏེ་ ལོགས་སུ་འབད་གནསཔོ་གི་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་
གུང་པ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ གསོལ་ཁ་ལོགས་སུ་འབད་ཕུལ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ལོ་དུས་ཀྱི་
གསོལ་མཆོད་བཏང་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ལུ་ གཏརོ་གྲས་བཙུགས་ཏེ་གཏང་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ 
གཡུས་ཁའི་ཚགོས་པ་དཀོན་མཆོག་རོ་རྗེ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག། ད་རུང་ཁོ་གིས་སབ་མི་ནང་ ལ་ོ
བསར་བཞིན་དུ་ རུས་སྨད་ན་གཡུས་ཚན་གྱིས་ ས་དམར་འཕྲུལ་གྱི་རྫིང་ཁ་ཟེར་བའི་ས་གནས་ནང་ལུ་སྦེ་ 
རུས་སྨད་བངོ་སྐོར་ཟེར་ཉིནམ་གཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲལོ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་གཡུས་མི་ཚུ་འཛོམས་ཏེ་ དྲོ་
པ་མཚོ་སྨནམོ་བུམོ་ཅུང་སྒོར། དེ་ལས་གཡུས་ཁ་ལུ་ལོ་གཅིག་ནང་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་
དོན་ལས་ དམངས་ཀྱི་ མོ་ཚུ་བཏབ་སྟེ་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བར་འཛོམས་དགོ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གོང་གི་དུས་སོན་དང་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལ་ོཐགོ་ཚུ་ལུ་
གནོད་པའི་ བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ཚུ་ལས་སྲུང་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་
པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་ཚུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དཔེ་ཆའི་ནང་ལས། 
ཁྱོད་ལ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། །ཡུལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང། །སྦྱིན་བདག་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་
སྤེལ། །ཅི་འདོད་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་དཀོན་མཆོག་ར་ོརྗེ།
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༡༡༠༠  ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་བྱབྱངང་་ཆུཆུབབ་་སེསེམམསས་་དདཔཔའའ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གནས་བདག་གི་མཚན། ཕོ་ལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།
གནས་ཁང།     ཉ་ཆེན་རྒྱལ་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་ཕོ་ལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ ཉ་ཆེན་རྒྱལ་ཁ་གཡུས་. 
                 ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༡༥ དེམ་ཅིག་གིས་ བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཕོ་ལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གསོལ་ཁ་ དཔེ་ཆ་བསདོ་པའི་ནང་ལས། ཀྱཻ། རྒྱལ་བསན་དད་
ཕྱིར་སྐུ་མདོག་དཀར། །ངུར་སྨིག་འཛིན་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །གཅིག་ཏུ་གཞན་དོན་ལ་དགོངས་
པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕ་ོལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
འདི་ སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དགྱེས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ངུར་སྨིག་གི་གོས་ཟེར་ 
ཚོས་གཞི་དམརཔ་ོདང་སེརཔོ་སྦེ་རབ་བྱུང་གི་གོས་བཞེས་ཏེ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ གཞན་དོན་འགྲོ་བའི་
དོན་ཚུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ལས་ མཛད་དེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཡང་དཔེ་ཆ་ལས། དབུ་ལ་དར་ཞྭ་དཀར་པ་ོགསོལ། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་དང། །གཡོན་པ་ཡིད་
བཞིན་ནོར་བུ་འཛིན། །ཆོས་ནོར་ཅི་དགར་འགྱེད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ ཕ་ོལྷ་ཆེན་པོ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ དབུ་ལུ་རིན་པ་ོཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་དར་སྣ་ལྔ་དང་ ཞྭམོ་དཀརཔོ་ཅིག་བཞེས། ཕྱག་
གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ གཡོན་པ་ལུ་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་
གནང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ དགོས་འདདོ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་ནོར་བུ་ཅིག་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།། 
དམ་བཞག་གི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ། གཉིས་མེད་གསུང་བའི་བཀའ་ཇི་བཞིན། །རྟེན་འབྱུང་བསླུ་བ་མེད་
པས་ན། །བདག་བས་གཞན་གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱིས། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །ཟེར་
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བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བདག་ཅག་གི་སོན་པ་སངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་ 
ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་
གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་འབད་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ལྷག་པར་དུ་ ཉ་
ཆེན་རྒྱལ་ཁ་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་དང་རླུང་གི་འཇིགས་པ་ཚུ་ལས་སྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་ར་ོརྗེ་སྤྱི་བོར་
བཀལ་ཏེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།   

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།། 
གཞི་བདག་ཕོ་ལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རངོ་ཁག་ཤར་དར་
བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ རུས་པའི་ས་རྒེད་འོག་ ཉ་ཆེན་རྒྱལ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ ཙན་དན་ཤིང་སོམ་ཅིག་
ཡོད་མི་འདི་ ལྷ་ཆེན་ཕོ་ལྷའི་གནས་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཕོ་ལྷ་ལུ་ ལ་ོལྟར་བཞིན་དུ་ ཟླཝ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་ཀྱི་རིང་
ཉ་ཆེན་བོང་སྐོར་ཟེར་མི་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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དེ་ཡང་ཉིནམ་དང་པའོི་སྐབས་ ཕོ་ལྷ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དི་ ལྷ་ཁྱིམ་བཟོ་སྟེ་ཡདོ་མི་ནང་ ཞུ་དོ་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ཉིནམ་གཉིས་པའི་སྐབས་ དྲོ་པ་དམངས་ཀྱི་མོ་བཏབ་སྟེ་མཚོ་སྨནམོ་བུམོ་ཅུང་སྒོར། དེ་ལས་ཤ་
འཛར་དྲངས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རུ་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ འཆམ་རྐྱབ་སྟེ་བགེགས་བདའ་སྲོལ་འདུག། 
ཉིནམགསུམ་པའི་སྐབས་ དྲོ་པ་སྨནམོ་མཆོད་ ཉིན་མ་གནསཔོ་གསོལ་ཞིནམ་ལས་མཇུག་བསྡུ་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལོ་བསར་བཞིན་གུང་པ་ག་རའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་
སྐབས་ལུ་གནསཔོ་བཏང་སྲལོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉིན་མར་གནས་པོའི་དར་ཁ་འདི་ གནས་ཤིང་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ ཡདོ་པའི་ཙན་དན་ཤིང་གུར་སྦྲགས་ཏེ་འཕྱར་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་རང་ར་སོ་
སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་མེན་སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་ མཆོད་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ སྐྱེས་ལ་ོ ༧༣ ལང་མི་ཨ་རྒས་དམ་
ཆོས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
གསོལ་མཆོད་དང་དུས་སོན་ཚུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཉ་ཆེན་རྒྱལ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལ་ོཐགོ་ཚུ་ལུ་ 
གནོད་པའི་རྐྱེན་བཟླགོ་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་འབབ་སྟེ་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་དེ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་འབྱརོ་ 
མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ ཡང་དར་ཞིང་རྒྱས་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྐྱེས་ལོ་ ༧༣ ལང་མི་ཨ་རྒས་དམ་ཆོས།
ཚོགས་པ་དཀོན་མཆོག་ར་ོརྗེ།
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༡༡༡༡  སྨསྨནན་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྨན་མོ།
གནས་ཁང།      ཉི་ཟེར་སྒང་།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་སྨན་མོ་འདི་ ཉི་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་
                 ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།   
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཞི་བདག་སྨན་མོ་གི་སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཡང་ བསོད་
པའི་ནང་ལས། ན་ཆུང་དྭངས་མ་མཛེས་པའི་གཟུགས། །དར་
གོས་དིང་ཕདོ་ལྷབ་ལྷུབ་གྱོན། །གསེར་དངུལ་གཟི་གཡུ་བྱུ་རུ་
ཡི། །རྒྱན་དང་དོ་ཤལ་སིལ་སིལ་ཁྲོས། །གཡས་ན་མདའ་དང་
རིན་ཆེན་སྣོད། །འབྲས་ཀྱིས་ཕྱུར་བུ་གཡོན་དུ་གཟུང། །ནོར་
འཛིན་ཀླུ་མོ་ཆུ་ཡི་ལྷ། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་
སྨན་མོ་འདི་ ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ་ ཞལ་
དྭངས་པ་ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་ མཛེས་པའི་ཕུལ་དུ་
ཕྱིན་པ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་གནམ་མེད་ས་མེད་ 
འཇའ་ཆི་ཆི་ཅིག་གུར་ རྒྱུ་དར་དང་གོས་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་
གྲུབ་པའི་ ལྷའི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་འབད་བཞེས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ དབུ་ལུ་ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ གསེར་དངུལ་དང་གཡུ་བྱུ་རུ་
ལ་སགོས་པ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཉི་ཟེར་
སྒང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་ལུ་མདའ་དར་དང་། གཡོན་པ་
ལུ་ རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ སོྣད་ཀྱི་ནང་དུ་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཚུ་བཀང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ཟངས་གཞོང་ཅིག་
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བསྣམས་ཏེ་ དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་གདུང་བ་ཚུ་བསལ་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ས་བདག་ལ་སོགས་
པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།    
དདམམ་་བབཞཞགག།། 
སྨན་མོའི་གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ། གསང་བའི་བདག་དང་པདྨ་འབྱུང་། །བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སབོ་
བཅས་པ་ཡི། །དམ་བཅའ་གཉན་པོ་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲུབས། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་སྨན་མོ་འདི་ གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་དང་ སོབ་དཔོན་
ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སབོ་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གནས་པའི་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ནི་དང་ བསན་འཛིན་གྱི་
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་པ་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་ལས་ སྲུང་བའི་དོན་དུ་
དང་ ལྷག་པར་ཉི་ཟེར་སྒང་གི་མི་སེར་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་གནདོ་པ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་
མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།། 
སྨན་མོའི་སན་འདྲེན་ནང་ལས། ཕུན་ཚགོས་ལྷ་ཡི་གྲོང་
ཁྱེར་ནི། །ཤར་ལྗོངས་ནོར་རས་ཡུལ་གྱི་དབུས། །ལྷུན་
ཆགས་རི་བོར་གསང་སྔགས་ཟུར། །དབེན་གནས་ཆོས་
འཁོར་སྐྱོང་བའི་གཉེན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
གནས་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་ ཕྱི་ལས་ ཤིང་སྣ་དང་མེ་
ཏོག་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ནང་
ན་རྩྭ་སྔོན་དང་སང་ལྗོངས་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ ལྷ་ཡི་གྲོང་
ཁྱེར་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་དབུས་སུ་ ལྷའི་ཞལ་ཡས་ཁང་
ས་ལུ་བབས་བབས་བཟུམ་གྱི་ ཉི་ཟེར་སྒང་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་རྒྱབ་ཁ་ལུ་ གང་འདདོ་སྟེར་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་
བདག་མོ་ཨ་ལྕེ་སྨན་མོ་འདི་ ཤེས་རབ་སོང་པ་ཉིད་དང་ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པའོི་སྒོ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་
ནང་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་སྨན་མོ་འདི་ལུ་ ཉི་ཟེར་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དྲ་ོཔ་རྟག་བུ་རང་ བསྐང་རྒྱུན་དང་ཕྱི་རུ་གསོལ་
ཁ་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་སྐབས་ལུ་ཡང་བཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
ར་ ཉི་ཟེར་སྒང་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་ར་གིས་ དགུན་ཆོ་ག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ གཏརོ་གྲས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ 
སྨན་མོ་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁྱིམ་གུང་པ་གཅིག་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རྣལ་
འབྱོརམོ་ཞུ་སྟེ་སྨནམོ་གསོལ་སྲོལ་འདུག།
སྨནམོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་  ཉིན་དང་མཚན་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ལུས་དང་གྲིབ་མ་
བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཡུས་གོ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་མི་དང་
སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནདོ་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་ལས་ 
རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། མི་ནད་
ཕྱུགས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་དེ་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་
ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་དོ་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ ཚགོས་པ་དཀོན་མཆོག་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་དཀོན་མཆོག་ར་ོརྗེ།
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༡༡༢༢  ཉཉ་་ལལ་་ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཉ་ལ་ཡུལ་བཙན།
གནས་ཁང།      ཉ་ལ་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་ཉ་ལ་ཡུལ་བཙན་འདི་ ཉ་ལ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ 
                 ༨ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།    
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཉ་ལ་ཡུལ་བཙན་འདི་བསོད་པའི་ནང་ལས། ཀྱཻ། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ངང་ཉིད་ལས། །འགག་
མེད་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཆ། །གང་འདུལ་དེ་ངོར་ཡོངས་ཤར་བའི། །སབོས་ལྡན་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་
བསདོ། །ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་དུ་སྨན་མོའི་གཟུགས། །མཛེས་སྡུག་རིན་ཆེན་བརྒྱན་གོས་དང་། །ཕྱག་ན་མདའ་
དར་ཟས་གཞོང་འཛིན། །སྐྱེ་འགྲོ་དབུལ་འཕོང་སེལ་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དོན་ལུ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པར་སོང་པའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་
རུང་ གཞི་བདག་ཉ་ལ་ཡུལ་བཙན་འདི་ ཀུན་རོབ་ཀྱི་ངོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ དེ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་
བུ་དམ་པ་ཚུ་སྲུང་བའི་དོན་དུ་སོབས་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དང་ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་ཚུ་བཏུལ་བའི་ཆེད་དུ་
དཔའ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཁོར་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་སྨན་མོ་ཅིག་ རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་
ལས་གྲུབ་པའི་ གོས་ཆེན་དང་དར་སྣ་ཚུ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་
པའི་དོན་ལུ་མདའ་དར་དང་ གཡོན་པ་ལུ་ རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ སོྣད་ནང་ལུ་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཚུ་
བཀང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཟངས་གཞོང་ བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཀ་ར་དང། །གྲུབ་བརྙེས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་ཡི། །དམ་ཚིག་གཉན་པོ་
དེང་འདིར་དགོས། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་
བདག་ཉ་ལ་ཡུལ་བཙན་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ 
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་ སྐུ་ཚེ་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བར་དུ་
གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ལས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དེའི་རྗེས་
འཇུག་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཉ་ལ་ཁ་གཡུས་ཚན་དང་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕན་
པ་དང་བདེ་བ་སྤེལ་བའི་ཐབས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།། 

གཞི་བདག་ཉ་ལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རངོ་ཁག་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་
གསེས་ རུས་པའི་ས་རྒེད་འགོ་ ཉ་ལ་ཁ་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ས་གཞི་བསིལ་དྲོད་དང་ལྡན་པ་བཀྲ་ཤིས་
ཤིང་གཡང་ཆགས་པའི་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་ཡང་འཚ་ོབ་གཙོ་བ་ོའབྲུ་སྣ་དགུའི་རིགས་ལུ་ ལོངས་སོད་དེ་ཡདོ་
པའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏ་ོའབད་ཡདོ་པའི་ས་གནས། སོང་ཕུ་ཤིང་གི་མགུ་རྩེ་མོ་གནམ་ཁ་ལུ་
ལྷོད་སག་ས་འབད་མི་ཅིག་གི་རྩེ་ལུ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པ་ོའདི་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་གི་
དཔེ་ཆ་སན་འདྲེན་ནང་ལས་ཡང་། ཀྱཻ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་རོས་ལེགས་རི་བའོི་ཞོལ། །ཕུན་ཚགོས་
དཔལ་གྱི་ས་འཛིན་ཉམས་དགའ་ནས། །ཡུལ་བཙན་སྨན་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །མ་ཐགོས་མྱུར་དུ་
གཤེགས་ཤིག་ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཉ་ལ་ཡུལ་བཙན་འདི་ ཉ་ལ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ 
གནམ་དགུན་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ཕུལ་ད་ོཡདོཔ་
ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ལ་ོགསུམ་གྱི་བར་ན་བློ་སྐྱོར་ ཉིནམ་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དེའི་སྐབས་བཙན་དར་
བཞག་ས་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་ ༣༦ པ་རྗེ་ཡོན་ཏན་དཔལ་བཟང་མཆོག་གི་གཟིམ་ཅུང་ བར་ར་ཟེར་ས་
ལས་ བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལ་ོལྟར་བཞིན་དུ་གཡུས་མི་ཚུ་
འཛོམས་ཏེ་ གཡུས་དཔོན་སྐོར་རྒྱབ་ག་ཕགོ་མི་འདི་གི་ཁྱིམ་ནང་ གནསཔོ་བརྒྱ་ཚར་བཏང་ཞིནམ་ལས་དར་
ཁ་བཀལ་བའི་སྲོལ་ཚུ་ད་ལྟའོི་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་འདུག།
གོང་གི་དུས་སོན་དང་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་
སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ མཛད་གནང་ཡོད་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། དེ་ལྟར་ཁྱོད་
ལ་བསོད་པའི་མཐུས། །སྦྱིན་བདག་བུ་ནོར་དར་རྒྱས་ནས། །ལོ་ལེགས་ཕྱུགས་འཕེལ་བདེ་ཞིང་
སྐྱིད། །བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ལ་ོ
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་དེ་ ཚེ་དང་
བསདོ་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བསམ་
དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་ཚུ་མཛད་གནང་དོ་ཡདོཔ་སྦེ་ སྐྱེས་ལོ་ ༥༠ 
ལང་མི་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན།
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༡༡༣༣  བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད་་རྭརྭ་་བྲབྲགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རྭ་བྲགཔ།
ས་གནས། རྭ་བྲག་སྒང་།
གཡུས། མཁོ་ཐང་ཁ།
དདབབངང་་རརོངོང་་ཆཆ་་འའདུདུསས་་ཤཤརར་་དདརར་་བབརྒྱརྒྱདད་་སྤྱིསྤྱི་་ལལ་་དདབབངང་་བབའིའི་་གགནནསས་་བབདདགག་་བབཙཙནན་་རྒོརྒོདད་་ཆེཆེནན་་པཔོ་ོ་རྭརྭ་་བྲབྲགག་་པཔ།།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲགོ་རོང་གདན་ས་ཆེན་མོ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པའོི་ཕོ་བྲང་གི་ ཤར་ཕྱགོས་ཁ་
ཐུག་ལུ་  སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚའོི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ ལྷ་མི་
སྲིད་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་མེས་པོ་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་མཆོག་གི་གདན་ས་ ཡས་མེས་གཉིས་ཀྱི་ས་ལས་ 
མེས་པའོི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོ འབྲུག་དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རངོ་འདི་ གཡས་ལས་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་དང་ གཡོན་
ལས་དྭངས་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ན་ རི་གླངམོ་ཆེ་ཉལ་སོད་སོདཔ་བཟུམ་གྱི་ལྷ་པ་གུར་ བཞེངས་གནང་ཡདོ་
པའི་རོང་གཞི་དེ་ཁ་ལས་ ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་གནང་དགོ་པའི་ རྒེད་འོག་ ༡༥ ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཟེར་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་ ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཡོངས་ལུ་ དབང་བའི་
གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའམ་ར་ོརྗེ་
བྲག་བཙན་ཟེར་ མཚན་སྙན་གྱི་བ་དན་
ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྭརྭ་་བྲབྲགག་་སྤུསྤུནན་་གགསུསུམམ་་དདངང་་སྤུསྤུནན་་ལྔལྔ་་ངོངོསས་་བབཟུཟུངང་་།།
དུས་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཤར་གྱི་རྭ་བྲག་
སྤུན་གསུམ་ཟེར་ཞུ་བའི་མཚན་སྙན་འདི་ 
དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ར་
བྲག་པའི་གཏོར་བསྔོའི་ཚིག་ནང་ “རྭ་བྲག་
སྤུན་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་
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འབུལ་ལོ། །”ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སྤུན་གསུམ་ཡང་ རྭ་བྲག་རོ་རྗེ་བྲག་བཙན། བདུད་པོ་ཏི་ཡག་ནག་
པོ། དགེ་སོང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་ ཤར་དར་བརྒྱད་པའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ 
ཆོསཔ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཤར་གྱི་རྭ་བྲག་སྤུན་ལྔ་ཟེར་ ཞུ་བའི་སྲོལ་ཅིག་ཡང་དར་ཁྱབ་སངོ་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྦུག་ན་ རྭ་བྲག་པའམ་ར་ོརྗེ་དྲག་རལ། 
གདོང་ཁ་ལུ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པོ། གཡས་ཧོངས་ལུ་ བདུད་པོ་ཏི་ཡག་ནག་པོ། རྒྱབ་ཁ་ལུ་ ཀླུ་བཙན་
དཔལ་བཟང་། གཡོན་ཧོངས་ལུ་ དགེ་སོང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅས་ལྔ་ལུ་རྭ་བྲག་སྤུན་ལྔ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།
སྐྱེསྐྱེ་་བབ་་ཧེཧེ་་མམམམ་་ཚུཚུ་་གིགི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
སྐྱེསྐྱེསས་་རརབབསས་་དདངང་་པཔ།། ཀླུཀླུའིའི་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ་ོ་ལུལུ་་སྐྱེསྐྱེ་་བབ་་བབཞེཞེསས་་པཔ།། 
མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ བསྐལ་ཕྲན་ཅིག་ལུ་ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་གི་ ཀླུའི་རྒྱལ་པོར་སྐྱེ་
བ་ལེན་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་ འདིའི་སྐུ་མདུན་
ལས་ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སོམ་པ་ཞུ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་
མཚོ་གིས་མཛད་པའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་མདསོ་ཆོག་ ཤགོ་གྲངས་ ༦ པའི་རྒྱབ་ཤགོ་ནང་ “ཁྱོད་
ཀྱི་སྔོན་འདས་རབས་བཤད་པ། །མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་ཡི། །བསྐལ་ཕྲན་ཞིག་ལ་རྒྱ་མཚོའི་
ནང་། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་པའི་དུས། །བདེ་གཤེགས་ཞལ་མཇལ་སྨོན་འཇུག་གི། །སེམས་བསྐྱེད་དགེ་
བསྙེན་སོམ་པ་ཞུས། །” ཟེར་གསུངས་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ བཱ་ཇོ་ཐང་མགོ་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ སོབ་དཔོན་
ལྷ་ཕྲུག་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། 
ཟེར་མིའི་ནང་ “གཞི་བདག་རྭ་བྲག་པ་འདི་བསྐལ་པ་མང་པོའི་ཧེ་མ་རྒྱ་མཚ་ོཆེན་མོའི་ནང་ཀླུའི་རྒྱལ་པ་ོལུ་སྐྱེ་
བ་ལེན་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སྐྱེསྐྱེསས་་རརབབསས་་གགཉིཉིསས་་པཔ།།  བྲབྲམམ་་ཟེཟེའིའི་་རིརིགགསས་་ལུལུ་་སྐུསྐུ་་འའཁྲུཁྲུངངསས་་པཔ།།  
སོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་ ཞིང་ཁམས་འོད་དང་ལྡན་པ་ཟེར་མི་ནང་ 
བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཐལ་བའི་དབང་པ་ོལུ་ སངས་རྒྱས་ནི་ཨིན་པའི་ལུང་བསན་
ཡང་ཐབོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་མདོས་
ཆོག་ ཤགོ་གྲངས་ ༦ པའི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་ “ཞིང་ཁམས་འདོ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །བྲམ་ཟེའི་རིགས་སུ་སྐུ་
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ལྟམས་ནས། །ཐལ་བའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་ལུང་བསན་མཛད། །”ཟེར་
གསུངས་དོ་སྦེ་ར་ བཱ་ཇོ་ཐང་མགོ་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ སོབ་དཔོན་ལྷ་ཕྲུག་གིས་ཞིབ་འཚལོ་འབད་བའི་
ཡིག་ཆ་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརྭ་བྲག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། ཟེར་མིའི་ནང་ “ཞིང་ཁམས་འོད་
དང་ལྡན་པ་ཟེར་མིའི་ནང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ ཐལ་བའི་དབང་པ་ོཟེར་མིའི་སངས་རྒྱས་སྦེ་
བྱོན་ནིའི་ལུང་བསན་ཡང་ཐོབ་སྟེ་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སྐྱེསྐྱེསས་་རརབབསས་་གགསུསུམམ་་པཔ།།  སསངངསས་་རྒྱརྒྱསས་་ཀྱིཀྱི་་ཉཉནན་་ཐཐོསོས་་སྦེསྦེ་་བྱབྱོནོན་་པཔ།།  
བསྐལ་པ་འདོ་ལྡན་གྱི་སྐབས་ལུ་ རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐལ་བའི་དབང་པརོ་ ལུང་བསན་ཐོབ་པའི་མཐུ་
དང་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་ མི་ལོ་ཉི་ཁྲིའི་དུས་སུ་ བསན་པའི་བདག་པོ་ སངས་རྒྱས་འདོ་སྲུང་གི་སྐུ་རིང་ལུ་ 
ཉན་ཐོས་ཅིག་གི་སྐུའི་སྐྱེ་བར་བཞེས་སྦེ་ རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླ་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བློན་པོ་དང་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ སྐུར་པ་བཏབ་ད་ ཐུགས་ཀྱིས་བཟདོ་མ་ཚུགས་པར་ སྨོན་ལམ་ལགོ་པ་བཏབ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ལས་ “ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་
ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་འབབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར། །”ཟེར་གསུངས་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ ཉན་ཐོས་ཡང་ སྨོན་ལམ་ལགོ་པ་བཏབ་པའི་དབང་གིས་ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་གནས་རིགས་ཚུ་
ནང་ སྐྱེ་བ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ལེན་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་མོང་དགོཔ་བྱུང་ནུག། དེ་ཡང་ 
མདོས་ཆོག་ ཤོག་གྲངས་ ༦ པའི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་ “དེ་མཐུས་ཚེ་འཕོས་སྐྱེས་དགུའི་ལོ། །ཉི་ཁྲིའི་དུས་སུ་
བསན་པའི་བདག །སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་ཉན་ཐསོ་སུ། །གྱུར་ནས་རྒྱལ་པོའི་བླ་མཆོད་མཛད། །བློན་
འབངས་རྣམས་ཀྱིས་སྐུར་འདེབས་པས། །མ་བཟདོ་ལོག་པའི་སྨོན་པར་ཞུགས། །ལེ་ལན་སྐྱེ་བ་ངན་པའི་
ལུས། །གྲངས་མེད་བླངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་མོང་། །”ཟེར་གསུངས་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརྭ་
བྲག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། ཟེར་མིའི་ནང་ “མི་ཚུ་ལོ་ཉིས་ཁྲི་ཐུབ་པའི་དུས་སུ་ སངས་རྒྱས་
འོད་སྲུང་གི་ཉན་ཐསོ་སྦེ་འཁྲུངས་ནས་ རྒྱལ་པའོི་བླམ་མཛད་དེ་བཞུགསཔ་ད་ བློན་པོ་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་
སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལུ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ ལོག་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ལས་ ངན་སོང་གི་སྐྱེ་བ་མང་རབས་ཅིག་
ལེན་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་མོང་ནུག།” ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
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སྐྱེསྐྱེསས་་རརབབསས་་བབཞིཞི་་པཔ།།  ནནགག་་པཔོ་ོ་སྦྲུསྦྲུལལ་་ཆེཆེནན་་གྱིགྱི་་སྐྱེསྐྱེ་་བབ་་ལེལེནན་་པཔ།།  
བར་གྱི་བསྐལ་པ་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་སངས་ཀྱིས་སྲུང་བའི་དུས་ལུ་ སྟེང་གི་ལྷ་དང་འགོ་གི་ཀླུ་
གཉིས་གཉེན་བསོམས་ཏེ་ སྲས་སྐུ་མཆེད་བདུན་འཁྲུངས་ཡོདཔའི་ཆུང་ཤོས་ ནག་པ་ོསྦྲུལ་ཆེན་ཟེར་མི་ལུ་
སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ནམ་དུས་ སྤུན་ཆ་ཆུང་ཤསོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཡུམ་ཀླུ་མོ་གིས་ གཅེས་
གཅེས་ཕངས་ཕངས་མཛད་དེ་ ཀླུའི་དབང་པའོི་གཙུག་རྒྱན་ ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡང་ཁོ་
ལུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ མདོས་ཆོག་ ཤགོ་གྲངས་ ༧ པའི་ནང་ “དེ་ནས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་
ལ། །བསན་པ་མ་སངས་ཀྱིས་བསྲུངས་དུས། །ལྷ་ཀླུ་ཡབ་ཡུམ་བཤསོ་པའི་སྲས། །གླིང་གི་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་རགོ་
ནི། །སྐུ་མཆེད་བདུན་གྱི་གཅུང་དུ་འཁྲུངས། །ནག་པོ་སྦྲུལ་ཆེན་ཞེས་པ་ཁྱོད། །ཡུམ་ཆེན་ཀླུ་མོས་གཅེས་པར་
བསྐྱངས། །ཡིད་ལ་གཅུགས་ནས་ཀླུ་དབང་གི །གཙུག་རྒྱན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་བྱིན། །”ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ར་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། ཟེར་མིའི་ནང་ “དེ་ལས་
བསྐལ་པ་བར་མའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་སངས་སྤུན་བདུན་གྱིས་བསྲུང་སོད་པའི་དུས། ལྷ་དང་ཀླུ་
གཉིས་གཉེན་བསོམས་པའི་སྲས་མ་སངས་སྤུན་བདུན་ཡདོཔའི་ཆུང་ཤསོ་སྦེ་འཁྲུངས་ མཚན་ནག་པོ་སྦྲུལ་
ཆེན་ཟེར་བཏགས། ཡུམ་ཀླུ་མོ་གིས་གཅེས་ཤིང་ཕངས་པས་ཀླུ་དབང་གི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ཁོང་
ལུ་བྱིན་ནུག” ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
སྐྱེསྐྱེསས་་རརབབསས་་ལྔལྔ་་པཔ།།  གགངངསས་་ཅཅནན་་བབོདོད་་ཀྱིཀྱི་་ལུལུངང་་གགཤཤོངོང་་ནནངང་་དདགེགེ་་བབཤེཤེསས་་ཅིཅིགག་་ལུལུ་་སྤྲུསྤྲུལལ་་པཔ།།  
གངས་ལྗོངས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་སའི་དགོན་གནས་ཅིག་ལུ་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
ཅིག་གི་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་ འཁོར་སོབ་མ་ཚུ་གི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཚུ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐོར་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་ སོབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ ཐུགས་ཁར་མ་ཚུད་པའི་ལཱ་འབད་མི་
ལུ་ དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ རྡུང་རོབ་མཛདཔ་ད་ སབོ་ཕྲུག་འདི་ཚེ་ལས་འདས་སོང་པའི་རྣམ་སྨིན་འཁོར་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་མདསོ་ཆོག་ ཤགོ་
གྲངས་ ༧ པའི་ནང་ “གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཆོས་གྲྭ་རུ། །དགེ་བཤེས་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ལས། །སོབ་བུས་
ཐུགས་དཀྲུགས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས། །བརྡེག་པས་དེ་ཡི་ལུས་སྲགོ་གུམ། །རྣམ་པར་སྨིན་པས་” ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ར་ བཱ་ཇོ་ཐང་མགོ་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ སབོ་དཔོན་ལྷ་ཕྲུག་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་ཡིག་
ཆ་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ། ཟེར་མིའི་ནང་ “བོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་སོམ་
ཅིག་ནང་དགེ་བཤེས་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སབོ་མ་སྐྱོང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སབོ་མ་ཅིག་གིས་ཐུགས་དཀྲུགས་
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པས་ཐུགས་ཁྲོས་ཏེ་ སོབ་མ་བརྡུང་རོབ་འབད་བས་ཟེར་ བསད་དཔ་ལས་ དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་” ཟེར་
བཀོད་དེ་འདུག།
རོ་རྗེ་དྲག་པོ་དངོས་གྲུབ་རལ་ལམ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པ་འདི་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བདོ་ཀྱི་
ས་གནས་ཅིག་ནང་དགེ་བཤེས་ཅིག་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ སོབ་མའི་སྡེ་ཅིག་སྐྱོང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སབོ་
ཕྲུག་ཅིག་གིས་ བཀྲ་མ་ཤིསཔ་ཅིག་འབད་མི་འདི་ལུ་ དགོངསམ་ཁྲེལ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཕྱག་སྦྱིས་
གནངམ་ད་ སབོམ་འདི་ཚེ་ལས་འདས་སོཔ་ཨིན་པས། དེའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་ ཤངས་ཡུལ་གྱི་བྲག་དམར་རྟ་
ནག་བྲག་གི་བཙན་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གིས་མཛད་པའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་
པོ་རྭ་བྲག་པའི་མདོས་ཆོག་ ཤོག་གྲངས་ ༧ པའི་ནང་ “རྣམ་པར་སྨིན་པས་ཤངས་ཡུལ་གྱི། །བྲག་དམར་
རྟ་ནག་བྲག་བཙན་འཁྲུངས། །”ཟེར་གསུངས་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ བ་ཇོ་ཐང་མགོ་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ སབོ་
དཔོན་ལྷ་ཕྲུག་གིས་ཞིབ་འཚལོ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརྭ་བྲག་པའི་ལ་ོརྒྱུས་རགས་ཙམ་
བརྗོད་པ། ཟེར་མིའི་ནང་ “དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་ཤངས་ཡུལ་ཟེར་མིའི་བྲག་དམརཔ་ོ རྟ་ནག་ལུ་བྲག་བཙན་
སྦེ་སྐྱེསཝ་ལེན་ནུག” ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བོད་ལྗོངས་ཤངས་ཡུལ་བྲག་དམར་རྟ་ནག་ལུ་ བྲག་བཙན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་སདོ་པའི་སྐབས་ ཨོན་གྱི་སབོ་
དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བསྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་གནང་ཞིནམ་ལས་ 
དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་གནང་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་གནངམ་མ་ཚད་ གསང་མཚན་རོ་རྗེ་དྲག་པ་ོདངོས་གྲུབ་
རལ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སྐྱབས་སེམས་དང་དགེ་བསྙེན་གྱི་སམོ་པ་ཚུ་ཡང་གནང་སྟེ་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་སྲུང་མར་བསྐོས་གནང་ནུག། དེ་ཡང་ མཁན་པ་ོཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་གིས་
མཛད་པའི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་མདསོ་ཆོག་ ཤོག་གྲངས་ ༧ པའི་ནང་ “སབོ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་
གིས། །བསྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བསྐུར་ལུང་བྱིན་རྩིས་ལ་ཕབ། །རོ་རྗེ་དྲག་པོ་དངོས་
གྲུབ་རལ། །ཞེས་པ་གསང་བའི་མིང་འདགོས་ནས། །སྐྱབས་སེམས་དགེ་བསྙེན་སམོ་པ་ཕགོས། །སངས་
རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་མར་བསྐོས། །”ཟེར་གསུངས་ཡདོ་པའི་ཁར་ རྭ་བྲག་པའི་གསོལ་ཁའི་དམ་བཞག་
ལས། “ཧཱུཾ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སན་སྔ་རུ། །ཁྱོད་ནི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པ་ོམངའ་གསོལ་
ཞིང༌། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བར་དམ་བཅས་པའི། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་གཡེལ་མ་འདའ་
བར། །རྣལ་འབྱརོ་བདག་གི་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །” ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་མ་ཚད་ ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་
དང་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་
ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ རྭ་བྲག་པའི་གཏརོ་བསྔོ་ནང་། “གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས།
ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག རྒྱས་སྲས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། བླ་མ་གོང་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་
དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་” ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཨིན་པས།
དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་མཐུ་སབོས་ཀྱི་བདག་པ་ོ མཁན་ཆེན་བསདོ་
ནམས་འདོ་ཟེར་མཆོག་གིས་ཡང་ དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྔོན་མ་ མཁན་ཆེན་
མཆོག་ རོ་ལུང་དགོན་པའི་འདྲེན་མཆོག་སྦེ་བཞུགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རུས་པའི་རྒེད་འོག་ མཁོ་ཐང་ཤདོ་
རི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་སྟེ་བསྒྲུབས་ཅི་ར་ མེ་གིས་འཚིག་པའི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་སྟེ་ ཡར་རྒྱས་ར་
ལས་ར་བཏགས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ མཁན་ཆེན་མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ མཁན་ཆེན་མཆོག་གིས་ བགེགས་བསྐྲད་གནངམ་ད་ གཡུས་སྒོ་འདི་ཁ་ལས་ གཡག་གཉིས་ངོ་
མ་འབད་ར་ཐོན་འགྱོ་ས་ འདི་ཁར་འཛོམས་པའི་མི་ཚུ་གིས་མཐོང་སྟེ་མཁན་ཆེན་ལུ་ཞུཝ་ད། མཁན་ཆེན་
གྱིས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ རྭ་བྲག་པ་གིས་ སྦུལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་ གཡུས་འདི་ཕང་མར་བཏབ་སྟེ་ 
ཁ་ལས་མེའི་ཁོར་ཡུག་འབར་མི་འདི་གིས་འཚིག་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་བདའ་བཏང་ཡདོཔ་ལས་ 
གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ཡང་ ཤདོ་རི་ཟེར་མེན་པར་ དཔལ་འབྱོར་གླིང་ཟེར་བཏགས་སྨ་རེ་ཟེར་གསུངས་གནང་

ཞིནམ་ལས་ཚུར་ མེའི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་ མཁན་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་ནང་། “ཡང་ཁོ་དྭངས་ཤདོ་རི་ཟེར་བ་རྭ་
བྲག་པའི་གནས་ཀྱི་གདངོ་སདོ་དེར། ཁྱིམ་བཟོས་གྲུབ་པ་རིང་གི་མེས་
འཇིག་པས། དེར་ཡང་གདན་འདྲེན་བྱུང་ནས་ཕེབས་བགེགས་བསྐྲད་
གནང་། དེ་དུས་གཡག་གཉིས་དངོས་སུ་བྲསོ་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་
འདུག་ཅིང་། ཞལ་ནས་ཀྱང་ཡུལ་འདི་ལ་རྭ་བྲག་པས་དུག་སྦྲུལ་ཕོ་མ་ོ
གཉིས་སུ་སྤྲུལ་ནས་འཁྱུད་དེ། ཁ་ནས་མེའི་ཁོར་ཡུག་སར་ནས་ཚིག་
པ་ཡིན་འདུག་པ་བསྐྲད་ཡདོ་ཀྱི། ད་ཕྱིན་ཡུལ་འདིའི་མིང་ལ་ཡང་

དཔལ་འབྱོར་གླིང་ཟེར་ཅིག་གསུངས། དེ་ལྟར་མིང་ཐོགས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པར་གྱུར།” ཟེར་བཀོད་དེ་
འདུག།
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སྤྲུསྤྲུལལ་་པཔ་་སསོནོན་་ཚུཚུལལ།། 
གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པ་གིས་ འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་དང་བསྟུན་སྤྲུལ་པ་སོན་གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་
པས། 

༡/ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་
མཛད་གནང་པའི་བསྒང་ལུ་ དགེ་སོང་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པའོི་སྐུ་ལུ་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་
ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ༈ 
སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་ཙ་
ན། །དགེ་སོང་ཚུལ་གྱི་ལྷུང་བཟེད་
འཛིན། །སྐུ་ལ་ཆ་རུ་ངུར་སེར་
གསོལ། །དགྱེས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆོས་
བཤད་མཛད། །ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་བའི་

དཔའ་བོ་ཆེ། །དགེ་སོང་ཁྱོད་ལ་བདག་བསདོ་དོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་སྲུང་པའི་སྐབས་ དགེ་སངོ་གི་ཚུལ་སྦེ་ ཕྱག་མཚན་ཡང་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་ཏེ་ ཆོས་འཆད་ཉན་དང་
འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 
༢/ གནས་མགྲོན་གྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པའོི་སྐུ་ལུ་ སྤྲུལ་དོ་ཡདོ་
པའི་ཚུལ་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ༈ གནས་མགྲོན་དམ་ཚིག་བསྲུང་ཙ་ན། །ཁྱེའུ་སྨན་གཞོན་
འཁོར་དང་བཅས། །བཟའ་བཏུང་བཅུད་ལྡན་འཁར་གཞོང་ཐགོས། །འདདོ་པའི་བུ་ལ་དངོས་གྲུབ་
སྟེར། །གཏེར་བདག་ཁྱོད་ལ་བདག་
བསདོ་དོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
གནསཔ་ོདང་མགྱོནམ་གི་དམ་ཚིག་སྲུང་
བའི་སྐབས་ ན་གཞོན་ཨ་ལོ་ སྨན་
ཆུང་བུ་མོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྲུལ་
ཏེ་ ཕྱག་མཚན་ཡང་བཟའ་འཐུང་གི་
བཅུད་དང་ལྡན་པའི་ རིན་པོ་ཆེ་ལས་
བསྒྲུབས་པའི་ཟངས་གཞོང་བསྣམས་སྦེ་ 
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རང་སའོི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
དགོན་གནས་དང་ཡུལ་ལུང་གི་གནས་ཚུ་བསྲུང་སྐྱོབ་གནང་པའི་བསྒང་ལུ་ ཀླུ་བཙན་དཔལ་བཟང་གི་སྐུར་
བཞེངས་དོ་ཡདོ་པའི་ཚུལ་ཡང་ གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ༈ གནས་མཆོག་དམ་པ་བསྲུང་ཙ་ན། །མི་
དམར་ལག་ན་མདུང་དམར་ཐོགས། །སྦྲུལ་ཞགས་ཀླད་ལ་སྐོར་ཞིང་འཕེན། །ཉི་ཟེར་དམར་པའོི་རྟ་ལ་
བཞོན། །ཟེར་གྱི་གསེབ་ནས་མེ་སག་འཕྲོ། །ཀླུ་བཙན་ཁྱོད་ལ་བདག་བསོད་ད།ོ །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདོག་དམརཔོ་ 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རུ་དར་ཀྲིང་ཀ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ཏགོ་དང་བཅས་པ་དང་ གཡོན་པ་ལུ་ སྦུལ་གྱི་ཞགས་པ་
བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ ཉི་མའི་ཟེར་གུར་ཆིབས་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱནོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༤/ བསན་འགྲོར་གནདོ་པའི་
སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་
བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་
པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་གཏུལ་
བའི་སྐབས་ལུ་ བདུད་པོ་རྟི་
གཡག་ནག་པོར་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་
ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
ལས། ༈ སང་བའི་དགྲ་
བགེགས་འདུལ་ཙ་ན། །མདོག་
ནག་རལ་གྲི་འབར་བ་
ཐོགས། །ཆིབས་སུ་ཝ་ལ་ཏིང་
དཀར་ཆིབས། །ཁྱི་ནག་ལྕགས་

ཀྱི་མཆེ་སྡེར་ཅན། །སྦྲུལ་ནག་ཐུར་ལ་རྒྱུག་པ་དང༌། །གཡག་རོ་སྡིག་པ་རྭ་ཅན་དང༌། །མི་སྡུག་བུད་མེད་
ནག་མོ་སགོས། །དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་འགྱེད་པར་མཛད། །བདུད་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསོད་ད།ོ །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དགྲ་དང་བགེགས་ཚུ་བཏུལ་བའི་སྐབས་ ཁ་དགོ་
གནགཔ་ོསྦེ་ ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་མེ་འབར་འབརཝ་གཅིག་བསྣམས་ རྟའི་སྤུ་ཁ་སྐྱ་ཐལ་ཏིང་དཀར་ལུ་
ཆིབས་ཏེ་ ཁྱི་ནག་ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་ཅན་དང་སྦུལ་ནག་ དེ་ལས་ གཡག་རོ་སྡིག་པ་རྭ་ཙ་ཡདོ་མི་དང་ མི་
སྡུག་པའི་མཚན་མ་དང་ལྡན་པའི་བུམོ་གནགཔ་ོལ་སོགས་པའི་འཁོར་གྱི་བསྐོར་ཞིནམ་ལས་ བསན་པ་དང་
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སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་
མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྭརྭ་་བྲབྲགགཔཔ་་འའབྲུབྲུགག་་ལུལུ་་གགདདནན་་འའདྲེདྲེནན་་ཞུཞུ་་བབའིའི་་སྐོསྐོརར།། 
དེ་ཡང་ རྭ་བྲག་པའི་མདསོ་ཆོག་ནང་། “དེ་ནས་ཕྱག་རོར་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ། །མོན་སྡེ་ཕུར་པ་དངོས་གྲུབ་
ཀྱིས། །ཕོ་ལྷར་བསྟེན་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ། །ཉི་འགོ་ལྷོ་མོན་ཁོ་དངས་ཞེས། །པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཁ་བྱེད་
འདྲའི། །ར་བྲག་ལུག་བྲག་རྒྱ་བྲག་གིས། །བཏེག་པའི་དབུས་ན་རོ་རྗེ་བྲག །ནོར་བུ་འབར་འདྲའི་རི་རྩེ་
ལ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་ོབྲང་ཆེན་པོ་བཅོལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་རུ་བཞུགས། །”ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་
ཚོད་དང་ཡུལ་ལུང་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ འབྲུག་ལས་ཨིན་མི་ ཕྱག་ན་རོ་རྗེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ ཕུར་
པ་དངོས་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ རྭ་བྲགཔ་འདི་ ཁོ་རའི་ཕོ་ལྷར་བསྟེན་ཏེ་ བདོ་ཀྱི་ས་གནས་ཤངས་ཟེར་ས་
ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིན་ན་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འོག་ མཁོ་
ཐང་ཁ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ རྭ་བྲག་སྒང་ཟེར་བའི་རི་འདི་ཁར་བཞུགས་བཅུག་སྟེ་ ཤར་ལུང་སྤྱི་ལུ་
དབང་བའི་བཙན་རྒོད་ཆེན་པ་ོ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཤར་གྱི་རྭ་བྲགཔ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སམོ་འབད་བྱུང་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
རྭརྭ་་བྲབྲགགཔཔ་་གིགི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།། 

མཁོ་ཐང་རྭ་བྲག་སྒང་།



201

རི་ཕྲན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་རྭ་བྲག་སྒང་འདི་ མཁོ་ཐང་ཁའི་ལུང་གཤོང་ནང་ཡདོ་
པའི་རི་ཚུ་ལས་མཐོ་སུ་ཅིག་འབད་མཐོང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སྒང་འདི་གི་ར་བ་དང་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ཚུར་ 
སྦྱེ་ནག་དང་རུས་པའི་ས་རྒེད་འོག་གཉིས་ཀྱི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ཉམས་དགའ་ཏགོ་ཏ་ོའབད་མཐོང་ནི་ཡོད་པའི་
གུར་ རྟ་ནོར་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་འཁྱམས་སའི་ ས་སྒོ་ཡངས་འཕྲསོ་འཕྲསོ་འབད་ 
རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེདཚུ་ཡང་ གཡུས་ཚན་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་ འབོར་ཆེ་
ཏོག་ཏ་ོའབད་ཐོན་ནི་ཡོད་མི་འདི་ རྭ་བྲག་པའིདངོས་རྒྱུ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དདབབངང་་འའདུདུསས་་སྒསྒངང་་སྟེསྟེངང་་ཐཐངང་་ཁཁའིའི་་རྭརྭ་་བྲབྲགག་་ལྷལྷ་་ཁཁངང་་།། དདབབངང་་འའདུདུསས་་སྒསྒངང་་སྟེསྟེངང་་ཐཐངང་་ཁཁའིའི་་རྭརྭ་་བྲབྲགག་་ལྷལྷ་་ཁཁངང་་།། 
དབང་རོངཔ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ འཁྲུངས་ཡུལ་ཤར་ལས་ཨིན་མི་ དབང་རོངཔ་སྲིད་རྒྱལ་ཟེར་མི་
འདི་གིས་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རྭ་བྲགཔ་འདི་ ཁོ་རའི་ཕ་ོལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཞིནམ་ལས་ དབང་འདུས་སྒང་སྟེང་
ཐང་ཁའི་སོ་ཏ་ོཅིག་གུར་ རོང་ནང་འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཐགོ་ཚད་གསུམ་འབད་
མི་ཅིག་གསར་བཞེངས་གནང་སྟེ་ རྭ་བྲགཔ་ཡང་འདི་ཁར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིན་ན་ བཀའ་ཁྲབ་དང་རྟེན་
མདོས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་གནང་ནུག།
དེ་ལས་འགོ་བཟུང་ དབང་རོང་རབ་སྡེ་ལས་ རྭ་བྲགཔ་ལུ་ནམ་རྒྱུན་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་མི་ཅིག་བསྐོ་བཞག་
འབད་བའི་སྲོལ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ རོང་ནང་འཆམ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཐོབ་མི་འདི་ རྭ་བྲག་
གནས་ཁང་གི་བསྐང་རྒྱུན་པའི་གོ་གནས་ཡང་རྩིས་ལེན་དགོ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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གནས་ཁང་ནང་ལུ་ བསྐང་རྒྱུན་པ་གིས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ བསྐང་རྒྱུན་གཏང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ལ་ོལྟར་
རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལས་ ༢༡ ཚུན་ རྭ་བྲག་པའི་རྟེན་མདོས་གནང་ནི་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་
རྟེན་མདོས་བཏང་དགོ་མི་ དེ་ཡང་ དེ་བསྒང་ ལུང་གཤོང་ཁག་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་
མེད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ འུ་སྡུག་ཉག་ཕྲ་སྟེ་སདོ་ཡོད་པའི་དུས་ཚདོ་ཁར་ 
གསོན་པོའི་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་སོམ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལས་ རིམ་གྲོ་སྦེ་
གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
ལོ་ལྟར་ དགུན་ཉིན་ལགོ་དང་འབྲེལ་ ཉིན་ལགོ་གསུང་ཆོས་ཟེར་ ཉིནམོ་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྭ་བྲག་གནས་
ཁང་ནང་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་མི་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དར་བརྒྱད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
གྲྭ་ཚང་ནང་ དབང་ཡོན་ཟེར་འབྱུའི་རིགས་ཕུལ་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་བཟུམ་ཅིག་དང་ དེ་བསྒང་ ཁྱིམ་ནང་
ལོ་ལྟར་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་ཚུགས་མི་ཡང་དཀོན་སུ་འབདཝ་ལས་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལོ་མཆོད་བཏང་མ་
ཚུགས་མི་ཚུ་གི་ ཚབ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡང་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
མམཁོཁོ་་ཐཐངང་་གྱགྱངང་་སས་་རརོངོང་་།། 
མཁོ་ཐང་ཁའི་ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ བཙན་
རྒོད་ཆེན་པོ་རྭ་བྲག་པའི་གནས་ཁང་གཙོ་བོ་
འདི་གྱང་ས་རོང་འདི་ནང་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་
འཛིན་འབད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། གྱང་ས་
རོང་འདི་ དུས་རབས་ ༡༦ པ་སྐོར་ཆ་ལུ་ 
འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྲས་སྐུ་
མཆེད་གཉིས་ལྗོངས་འདིར་ ཕྱག་ཕེབས་གནང་སྟེ་ བསན་འགྲོའི་དོན་ལུ་ གཅུང་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་
དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་མང་རབས་ཅིག་བཏབ་གནང་པའི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་པས། འདི་ནང་ བླམ་དང་
དུས་ཚོད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་གཏན་འཁེལ་ཅིག་བདའ་མ་ཟུན་རུང་ བཙན་ཆེན་རྭ་བྲག་པའི་རྟེན་མདོས་དང་
བཀའ་ཁྲབ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལ་ོལྟར་རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལས་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡ 
ཚུན་ རྭ་བྲག་པའི་རྟེན་མདསོ་གནང་ནི་དང་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཡང་ན་ ཚེས་ ༡༥ ལུ་ རྭ་
བྲག་པའི་གུས་བཏུད་ཟེར་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡདོ་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ རྭ་བྲག་པའི་གནས་ཁང་གཙ་ོབ་ོཨིན་
ཟེར་སབ་མི་ལུ་བདེན་ཚོད་ཅིག་འདུག
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མམཁོཁོ་་ཐཐངང་་བབ་་ལལ་་ཁཁ་་ལྷལྷ་་ཁཁངང་་།། 
མཁོ་ཐང་བ་ལ་ཁའི་ལྷ་ཁང་ཡང་ རྭ་བྲག་
པའི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩི་ད་ོཡདོ་མི་འདི་ 
བ་ལ་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས་
ཟེར་བའི་ཡིག་ཆ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན། “འཁྲུངས་གཡུས་སྦྱེ་ནག་
ཐེམ་པ་ཁ་ ༡༨༠༤ ༡༨༧༠  ལས་ཨིན་

མི་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༣༡ པ་ སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ར་བྲག་
པའི་རྟེན་མདསོ་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སྦྱེ་ནག་ཚོ་ཁག་འདི་ནང་ གདན་ས་འདི་ ར་བྲག་པའི་
གནས་ཁང་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ ད་རེས་ནངས་
པའི་བར་ན་ཡང་ ལོ་ལྟར་ རང་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལས་ ༡༥ ཚུན་བ་ལི་དུས་ཕདོ་གནང་པའི་
སྐབས་ རྭ་བྲགཔ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་སྲོལ་འདུག།
ཤར་དར་བརྒྱད་པའི་ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ ནདཔ་འཚུབ་དྲགས་དང་ འགལ་གནད་ཅན་གྱི་ལཱ་རེ་འབད་
བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ཁྱིམ་གྱི་ཕུག་ལས་ གླང་བཏགས་ནིའི་ཐགསཔ་ཅིག་འཐུ་སྟེ་ རྭ་བྲགཔ་ལུ་ ནངས་
པར་ལས་ དུས་ཚོད་ཚེས་གྲངས་འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་ གླང་འདི་ཕུལ་ནི་ཨིན་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ 
དུས་ཚོད་རནམ་ད་ གླང་འདི་འཇིག་རྟེན་སྔ་ལམ་དུ་བཏང་སྦེ་ ནང་ཤ་ཚུ་ ག་ར་ཕུད་རེ་བསྡུ་སྟེ་མཆོད་སྲོལ་
ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ རུས་པའི་ས་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རྭ་བྲགཔ་
ལུ་གླང་རེ་བཏང་སྟེ་མཆོད་དགོ་མི་འདི་ སྦྱེ་ནག་ལས་ཨིན་མི་མཚམས་པ་སྨིན་དྲུག་གིས་ སྲོག་གཅོད་འབད་
དེ་མཆོད་ནི་འདི་མི་བཏུབ་པས། སྲོག་གཅོད་འབད་མ་དགོཔ་ཅིག་བཟ་ོགེ་ཟེར་གསུངས་སྦེ་ དཀར་མཆོད་
ལུ་སྒོར་གནང་ཡདོ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།  
བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རྭ་བྲགཔ་འདི་ལུ་ རང་གང་འདོད་ཀྱི་གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ འདདོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་
འབྱུང་ཚུགས་པའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ གོང་ལུ་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བཤད་ད་ོ
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བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་རབས་བཞི་པ་ ནག་པོ་སྦྲུལ་ཆེན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་སྐབས་ ཡུམ་གྱིས་ཀླུའི་གཙུག་གི་ནོར་
བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ ཁོ་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ རྭ་བྲགཔ་འདི་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་
སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནི་ལུ་ རྒྱལཔོ་རྣམ་ཐསོ་སྲས་ཡང་ ཕམ་བཏང་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་
པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་ཕུལ་མི་དང་ བསན་ལ་སང་བའི་དགྲ་བགེགས་ཨིན་པ་ཅིན་ གོང་ལུ་སྤྲུལ་པ་
བཀྱེ་ཚུལ་གྱི་སྐབས་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ ཐལ་བར་བརླགས་པའི་མཐུ་ནུས་
དང་ལྡན་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་དང་བཟའ་ཚང་ནང་ ལཱ་དང་ལས་རིམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་རང་བརམས་རུང་ 
མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་མ་འངོམ་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ལ་སགོས་པའི་ རྐྱེན་ངན་གཅིག་ཤུལ་
གཉིས་སྦེ་བྱུངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྭརྭ་་བྲབྲགག་་པཔའིའི་་མམཚཚནན་་གྱིགྱི་་རྣརྣམམ་་གྲགྲངངསས།། 
རོ་རྗེ་དྲག་རལ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་བསྒོ་
དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གསང་མཚན་རོ་རྗེ་དྲག་པོ་དངོས་གྲུབ་རལ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། མདོས་ཆོག་ནང་ལུ། “རོ་རྗེ་དྲག་པོ་དངོས་གྲུབ་རལ། །ཞེས་པ་གསང་བའི་མིང་འདོགས་ནས། །”ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། རྭ་བྲག་པ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ མདསོ་ཆོག་ ཤོག་གྲངས་ ༧ པའི་
རྒྱབ་ཤགོ་ནང་། “རྭ་བྲག་པ་ཞེས་གནས་ཀྱི་མཚན། །”ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཞུས་གནས་ཕ་ོབྲང་གི་
རིའི་མིང་ལུ་ རྭ་བྲག་སྒང་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡདོ་མི་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ ཡུལ་མིང་མི་ལུ་བཏགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
གནས་ཁང་རི་གི་མིང་གནས་བདག་འདི་ལུ་བཏགས་བཏགསཔ་ཅིག་ཨིན་པས། 
དབང་རོང་རབ་སྡེའི་དགེ་སངོ་བགྲེསཔ་ སྐྱེས་ལ་ོ ༦༧ ལང་མི་ འཆི་མེད་རོ་རྗེ་གིས་ ཕམ་རྒན་རབས་ཚུ་
གི་ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ སྒང་འདི་གི་མིང་ལུ་འདི་ཨིན་ཟེར་མེད་རུང་ 
ཤུལ་ལས་ རྭ་བྲགཔ་འབྲུག་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་དོན་ཚན་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་  ཕྱག་ན་རོ་རྗེའི་རྣམ་
སྤྲུལ་ ཕུར་པ་དངོས་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ བདོ་ལྗོངས་ཤངས་ཡུལ་བྲག་དམར་རྟ་ནག་ལས་ གདན་འདྲེན་
ཞུ་སྟེ་བྱོན་ལམ་སྒོར་དགོན་ནང་ལས་མར་ མཁོ་ཐང་ལུ་བྱནོ་པའི་ལམ་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཤབོ་ལ་ཟེར་
བའི་ལ་འདི་ཁར་ཕེབས་ཏེ་ བླམ་གིས་ རྭ་བྲགཔ་ལུ་ ཁྱོད་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་ ཨ་ཕི་རི་འདི་ཨིན་
ཟེར་གསུངསམ་ད་ སའ་ོབདོ་ལས་མར་འོང་པའི་སྐབས་ལུནི་ ང་སདོ་སའི་ཕ་ོབྲང་གི་རི་འདི་ མགུ་བ་ལུ་སུ་
ལུ་སྐྱེས་ས་ལས་མཇུག་ས་ཚར་འདམ་རུ་སྐྱེས་ས་ཚུན་ཨིན་ཟེར་ རི་གནམ་མེད་ས་མེད་ག་བ་ཡང་མཐ་ོདྲགས་
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སྦེ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་སབ་མི་འདི་ཤབོ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་མི་ལས་ཚུར་ ཁོང་དཔོན་གཡགོ་གཉིས་གསུང་གྲོས་
གནང་སའི་ལ་འདི་གི་མིང་ལུ་ ཤོབ་ལ་ཟེར་དར་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཨ་ཕི་རི་འདི་བཟུམ་ཅིག་ར་ཨིན་པས་ཟེར་
ཞུ་མི་ལུ་བརྟེན་ སྒང་འདི་གི་མིང་ལུ་ར་བྲག་སྒང་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་ ངག་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སབ་ནི་འདུག་གོ།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཨང་། དཔེ་ཆའི་མཚན། རོམ་པ་པ།ོ
༡ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
༢ མདོས་ཆོག། མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།
༣ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
༤ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་

རིན་ཆེན།
༥ ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཕྲ་ོམཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་

མཐའི་འཕྲེང་བ།
རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་ པཎ་ཆེན་བསན་
འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།

༦ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརྭ་བྲག་པའི་ལ་ོརྒྱུས་རགས་
ཙམ་བརྗོད་པ།

སོབ་དཔོན་ལྷ་ཀྲུ།

༧ རོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་གྱི་
རྣམ་ཐར་སྙན་ཚིག་འདདོ་འཇོའི་འཁྲི་ཤིང་།

བཙུན་པ་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་བཟང་པའོམ་
དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག

༨ མཐུ་སབོས་ཀྱི་བདག་པ་ོམཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་
འོད་ཟེར་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་།

ཀར་དབང་འདུས། ཁེངས་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
༡ སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསན་འཛིན། དབང་རོང་རབ་སྡེའི་འཆམ་དཔོན། རྭ་བྲག་གནས་ཁང་གི་

བསྐང་རྒྱུན་པ།
༢ སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་བཀྲིས། སྒང་མཇུག་གནས་ཁང་གི་བསྐང་རྒྱུན་པ།
༣ འཆི་མེད་རོ་རྗེ། རིན་ཆེན་སྒང་།
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༡༡༤༤ རྐྱརྐྱངང་་ལུལུངང་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྐྱང་ལུང་བཙན།
གནས་ཁང།     རྐྱང་ལུང་པའི་གནས་ཁང་། ཕདོ་རྩི་དགོན་པ། བྱག་ཕུག་དགོན་པ།
གཡུས། བྱག་ཕུག།
བསྟེན་མི། བྱག་ཕུག་གཡུས་ཚན་ནང་ཡདོ་པའི་ཁྱིམ་གུང་ ༣༠ དེ་ཅིག་ཡདོ་མི་ མི་སེར་

ག་ར་གིས་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕྱིའི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་ཁང་ཅིག་ཡདོ་མི་འདིའི་ནང་ན་ ཕ་ོབྲང་གྲུ་བཞི་ སྒོ་བཞི་རྟ་
འབབ་བང་རིམ་དང་བཅས་པ་འབད་ཡོད་པའི་དབུས་སུ་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོའདི་ གདུལ་བྱའི་ཁམས་
དབང་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
བསྒང་ སྐུ་མདགོ་དཀརཔ་ོ ཞལ་འཛུམས་བག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད་པར་ ཕྱག་
གཉིས་ལས་ གཡས་པ་གིས་ ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་དཀར་པོ་དགུང་སྔོན་དབྱིངས་སུ་
འཕྱར། གཡོན་པར་ འདདོ་དགུ་ཆར་ལྟར་འབེབས་པའི་ ནོར་བུ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོབསྣམས་ཏེ་ 
བཙན་རྟ་རླུང་གི་གཤགོ་པ་ཅན་ལུ་ གསེར་སྒ་དང་མུ་མེན་གྱི་མཐུར་ བཻཌཱུརྻའི་སྲབ་དང་པདྨ་རཱ་གའི་ཏགོ་ལ་
སོགས་པ་ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ལས་གྲུབ་པའི་ རྟའི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ཐགོ་ཁར་ རྒྱལ་པའོི་རོལ་
སབས་སུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ཞི་བས་བཏུལ་མ་ཚུགས་པའི་གདུལ་བྱའི་ངོ་ལུ་ འཇིགས་སུ་རུངས་བའི་ཁྲོ་བོའི་ཆ་
ལུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངསམ་ད་ སྐུ་མདོག་ནགཔོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ ཞལ་ཤིནྟུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་
ལྡན་པ་ལུ་ མཆེ་བ་གངས་རི་བཟུམ་ཅིག་ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཏེ་ ཤངས་ལས་རླུང་ནག་འཚུབ་པ། སྙན་གཉིས་
ལས་གློག་དམར་འཁྱུག་པ། སན་གཉིས་ལས་མེ་འདོ་འཕྲོ་བ། ཞལ་ལས་ཐོག་སེར་འབེབས་པ། དབུ་སྐྲའི་
རལ་པ་སེར་ནག་གི་མདོག་ཅན་མར་དཔྱངས། སག་ལྤགས་དང་མིའི་པགས་ཀོ་གི་གཡང་བཞི་ན་བཟའ་
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འབད་བཞེས། མིའི་ཐདོ་པ་སྐམ་དང་རློན་གྱི་ཕྱེངམ་གཉའ་རས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཏགས་ཏེ་ ཕྱག་གཉིས་ལྕགས་
གཞུ་དང་ལྕགས་མདའ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ དམ་ཉམས་དགྲའི་ཕྱགོས་ལུ་དུག་མདའ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་
ཅིག་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་ལ་སགོས་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚགོས་བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ དམ་ལུ་འདི་གིས་བཞག་སྟེ་བཀའ་སྲུང་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་ཁ་
གསལ་ཅིག་མེད་རུང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། སྔོན་བྱནོ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ཉོན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་
པའི་སོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཚུ་གིས་ བསན་འགྲོའི་དོན་ལུ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་
ཡོད་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ བཀའ་ག་གནངམ་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་
ཀྱི་སྲུང་མ་འབད་ མངའ་གསོལ་གནང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ གནས་བདག་འདི་གིས་ཡང་ སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་
གཡུས་འདིའི་བདག་པ་ོདང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ བྱག་ཕུག་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གུང་པ་ 
༣༠ དེ་ཅིག་གི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་གནསཔོ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ 
ལོ་ལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་ལ་ོཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་བཏང་དགོ་དོ་ཡདོ་པའི་
ཁར་ ཕོད་རྩི་དགོན་པ་དང་བྱག་ཕུག་དགོན་པ་གཉིས་ནང་ ཡང་ལ་ོལྟར་རང་ཟླ་ ༡ པའི་སྨྱུང་གནས་དང་
རང་ཟླ་ ༧ པའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ གནསཔོ་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བྱག་ཕུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་བཅུ་གནངམ་
ད་ གནསཔ་ོལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ དར་ཁ་ཡང་བཀལ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ ཕདོ་རྩི་དགོན་པ་ལུ་ རང་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ སྐུ་མཆོད་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ བྱག་
ཕུག་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་འཛོམས་ཏེ་ གནསཔ་ོལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ འདི་ཁར་
འོང་མི་ཚུ་གིས་ གནསཔོ་ལུ་ ཕུད་ཁ་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ཕུལ་དགོ་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་ཡང་ ད་རེས་
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ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡདོ་ཟེར་ སྐྱེས་ལ་ོ ༨༡ ལང་མི་ བྱག་ཕུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ 
དཀོན་གཉེར་ ཨ་རྒས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྐྱང་ལུང་པའམ་རྐྱང་ལུགས་པའི་ཕོ་བྲང་གི་བཀོད་པ་འདི་ མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང། 
རང་གསལ་ལྷའི་མདུན་དུ་ས་གཞི་ཉམས་དགའ་བ། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་། ཀླུ་ལྡིང་དང་། ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུར་
ཆུ་བྱ་སྣ་ཚགོས་སྐད་སྙན་སྒྲོག་པ། ཙན་དན་དང་ལྷ་ཤུག་བ་ལུ་མཁལ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཚལ་དུ་རི་དྭགས་
དང་བྱ་དང་གཅན་གཟན་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས་བག་ཡངས་སུ་བརྩེ་བ། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་འབབ་
ཆུ་ལྟེང་ཀ་དུ་མས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། ཤེལ་དང་མུ་ཏིག་མུ་མན་པདྨ་ར་ག་གསེར་དངུལ་གཡུ་བྱུ་ལ་སོགས་
པའི་རིན་པ་ོཆེའི་རི་བ་ོདགུང་ལ་བསྟེགས་པའི་རྩེ་མོར་བྷྲུཾ་ལས་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕ་བྲོང་རྒྱ་འཁྱོན་
ཆེ་ཞིང་བཟོ་ཁྱད་འཐོན་པ་མཁའ་ལྡིང་གི་མཆོད་སངོ་རྒྱ་ཐགོ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གྲུ་བཞི་པ། སྒོ་བཞི་རྟ་འབབ་
བང་རིམ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ། ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་
སྐྱེད་མོས་ཚལ་ནང་ རི་དྭགས་གཅན་གཟན་ཚུ་ཡང་བག་ཕེབས་ཏོག་ཏོ་འབད་འཁྱམས་ཏེ་ཡདོ་པའི་གནས་
ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ རྐྱང་ལོང་པའི་གནས་ཁང་ཟེར་བའི་རི་མཇུག་གཅིག་ལུ་རི་མགོ་གཉིས་འབད་ 
རི་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགསཔ་ཅིག་ མཇལ་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ཨིན་པས། 
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གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཕུད་ཁ་འབག་སྟེ་མཆོད་དགོ་པའི་ ཕོད་རྩི་དགོན་པ་འདི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ་གིས་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡདོ་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་དགོན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་
ལམ་སོན་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ ཤགོ་གྲངས་ ༢༢༦ གི་ནང་ དགོན་པ་འདིའི་སྐོར་
ལས་ ས་གནས་འདི་ཁའི་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་བཤད་པའི་ངག་རྒྱུན་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ལས་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་
བཀོད་པ་ཅིན་ བླམ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པའོི་སྲས་ཉི་མའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་བྱོན་པའི་ མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་
གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ ཨ་ནེ་པད་དཀར་ཆོས་འཛོམས་འདི་ བླམ་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པད་དཀར་གྱི་གདན་ས་ སྤུ་ན་
ཁ་བྱ་ཁྱུང་དཀར་མོའི་དབེན་གནས་འདི་ཁར་ མོ་རའི་ར་བའི་བླ་མ་ ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པད་དཀར་ལས་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ སྔོན་འགྲོ་ལས་འགོ་བཟུང་ ལམ་དངོས་གཞི་ཚུན་གྱི་དབང་ཁྲིད་མན་
ངག་དང་བཅས་པ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྒོམ་སྒྲུབ་ལུ་བརོན་ཏེ་ འཁོར་འདས་རོ་མཉམ་དུ་རྟོགས་ཡོད་པའི་ རང་
གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱརོ་མ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལས་འཕུར་ཞིནམ་ལས་ ལུང་
བསན་དང་འཁྲིལ་པའི་གནས་འདི་ཁར་ཕེབས་གནང་སྟེ་ ཕོད་རྩི་ཤིང་ཅིག་གི་ར་བར་ སྣང་གྲག་རིག་
གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ཅིག་ལུ་ ས་གནས་འདི་ནང་
ནོར་འཚོ་མི་ཅིག་གིས་ མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་བར་སབ་ཞིན་ན་ 
མོ་བཞུགས་སའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཕུལ་ཡདོ་མི་ལས་ཚུར་ ལྷ་ཁང་གི་མིང་ཡང་ ཕོད་རྩི་ཤིང་ལས་རྟ་
དྲངས་ཏེ་ ཕོད་རྩི་དགོན་པ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག།

ཕོད་རྩི་དགོན་པ་ཆགས་ཏེ་
ཡོད་སའི་ས་གོ་གི་མཐོང་
སྣང་། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
དགེ་བསྙེན་ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་ནིའི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཅིན་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་
རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་བཙན་འདི་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལ་སགོས་པ་ མཁོ་
དགོས་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་གི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་
དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་
ལས་གྲུབ་པ་གིས་མ་ཚད་ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་དད་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་རང་གང་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་
ནིའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དཀོན་གཉེར་ དཔལ་འབྱརོ།
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༡༡༥༥    བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་།  བྲག་བཙན།
གནས་ཁང་།  བྲག་བཙན་གནས་ཁང་། བྱག་ཕུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས།  བྱག་ཕུག།
བསྟེན་མི།        བྱག་ཕུག་གཡུས་ཚན་ནང་ཡདོ་པའི་ཁྱིམ་གུང་ ༣༠ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ མི་སེར་ག་

ར་གིས་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གསུང་ གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ལས། ར་བ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པའོི་གནས་སུ་
ཟུག༔ སྐེད་པ་ལྷུན་ཆགས་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ན་བརྗིད༔ རྩེ་མོ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྙེག་པ་འདྲ༔ རི་རྒྱལ་
ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཟེར་གསུངས་པའི་ལུང་དོན་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་ རི་རྩེ་གནམ་
ཧོནམ་ཡང་བདའ་ཟུན་སག་ས་དང་ རིའི་ར་བ་སྤུ་ན་གཙང་ཆུའི་ནང་ན་ཟུག་སྟེ་ཡདོ་པའི་རི་འདི་གི་སྐེད་པར་ 
བྱག་ཕུག་གཡུས་ཚན་ཉམས་དགའ་ཏགོ་ཏ་ོའབད་ཆགས་ཡོད་མི་གི་མགུ་ལུ་ ཙན་དན་ལ་སགོས་པའི་ཤིང་
རིགས་དང་མེ་ཏགོ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་མཐའ་བསྐོར་བའི་སྦུག་ནང་ བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་ཕ་ོབྲང་འདི་
ཁར་ བྲག་བཙན་ཆེན་པོ་འདི་ སྐུ་མདགོ་དམར་སྨུག་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་
སྒོར། །གཡོན་པ་རུ་དར་མཁའ་ལ་འཕྱར། །འཛུམ་མདངས་ཉི་མའི་ཟེར་དང་མཚུངས། །ཉམས་པའི་སྲགོ་ར་
གཅོད་ལ་བསདོ། །ཟེར་གནས་བདག་འདིའི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དམར་
སྨུག་ཟེར་ ཚོས་གཞི་གནགཔོ་ལས་དམརཔ་ོགི་མདངས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མདོག་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། 
ཕྱག་གཡས་ལུ་ ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ སྲགོ་དབུགས་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་བསྣམས། གཡོན་
པར་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་དར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་འཕྱར། ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་ཉི་
མའི་འདོ་ཟེར་དང་མཚུངས་པས་ཕ་རོལ་པ་ོདབང་དུ་བསྡུ་སྟེ་གནས་འདིའི་བདག་པ་ོའབད་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
བྲག་བཙན་ཆེན་པ་ོའདིའི་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། སྔོན་ཚེ་འབྲུག་པ་རིམ་བྱོན་གྱི། །ཆོས་རྣམས་རྟེན་འབྲེལ་
བསླུ་མེད་ཀྱིས། །བསྲུང་བའི་ཇི་ལྟར་བཀའ་བཞིན་དུ། །དེ་བཞིན་དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས། །གསོལ་མཆོད་
ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་དེ། །གསན་ཏེ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་བླ་མ་དང་གྲུབ་ཐབོ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ལྷ་ོལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ས་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ 
འདི་ཁར་གནས་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་ཡང་ སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ནི་མེད་པའི་དམ་བཅའ་གནང་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ 
ཆིབས་ཁ་ལྷ་ོལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་ོམོན་པའི་ཡུལ་འདི་དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བཟོ་གནང་པའི་སྐབས་ ལྷ་ོརོང་དམུ་རྒོད་
གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་ལས། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བ་
ང། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང། །ཞེས་དང་། བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ང། །ང་ནུས་བཟླགོ་
པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་བཀའ་ལུང་སེངྒའི་ང་རོ་བསྒྲག་པའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ ལྷ་ོརོང་མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་
ཏེ་ཡོད་པའི་ ཡུལ་ལྷ་དང་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཚགོས་ག་ར་ དུས་གཅིག་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ་ བླ་མའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལེན་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
བྲག་བཙན་འདི་གིས་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པའོི་ཞབས་འོག་ལུ་བཏུགས་ཏེ་ བཀའ་
དང་དམ་ལས་མི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བྲག་བཙན་འདི་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡདོཔ་ལས་ གནས་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡདོ་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་
ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ག་གིས་ཡང་སོད་མི་ཚུགས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ གནས་ཁང་འདིགི་ས་
ཁོངས་ནང་ ཚུད་ཡོད་པའི་ཤིང་ལ་སགོས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་བཏོག་ནི་དང་ འབག་འགྱོཝ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཚེ་སྲོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་ཁང་འདི་གི་ས་ོལོགས་ཁར་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ སེརཝ་དང་
ཆར་རླུང་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྟས་ངན་པ་སྣ་ཚགོས་འབྱུངམ་ཨིནམ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།
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སྐྱེས་ལོ་ ༨༡ ལང་མི་ བྱག་ཕུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ ཨ་རྒས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་འབད་བ་
ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ལྷ་འབདོ་ཟེར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་བྲག་བཙན་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྲོལ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་བསྒང་ དངོས་གྲུབ་བང་ཁ་ཟེར་ 
ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་མི་རེ་ཐོན་ཏེ་ ཟངས་གཞངོ་ནང་ལུ་ ཕྱེ་བསྣས་ཞིནམ་ལས་ གླང་དང་ བ་ བའོུ་ཅུང་ཚུ་
བཟོ་བཙུགས་ཏེ་ གནས་ཁང་གི་ར་བར་ ལྷ་འབོད་རྐྱབ་སར་འངོ་ནི་ཡདོ་པའི་སྲོལ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་
བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་པར་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་མཆོད་གཙོ་བརོ་བཟུང་སྟེ་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ བྱག་ཕུག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་
འདི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ་གིས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་དགོན་གཙུག་ལག་
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ཁང་གི་ཆགས་རབས་གསལ་བའི་ལམ་སོན་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ ཤོག་གྲངས་ ༢༢༦ 
གི་ནང་ བྲག་ཕུག་དགོན་པ་ལུ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ས་སྐྱའི་བླམ་ཅིག་གིས་ གདནས་ས་བཏབ་གནང་
གནངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་ཡདོ་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་རིང་
ལུགས་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ ཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས། གྲུབ་ཐབོ་ཉ་རོང་དོན་གྲུབ། རྐྱང་འདུར་པཎ་
ཆེན་སྒྲ་པ་ལ་སགོས་པ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ གདན་ས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལུ་ བཅགས་གནང་ཡདོ་མི་ཚུ་གི་
གྲས་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་གཅིག་འངོ་ནི་ཨིན་པས།
བྲག་བཙན་འདིའི་གནས་ཁང་ཡང་ བྱག་ཕུག་གཡུས་ཚན་དང་ཐག་ཉེ་སུ་ཅིག་གི་ ས་གོ་ནང་ཡདོཔ་ལས་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་ གནས་ཁང་གི་ར་བར་འགྱོ་ནི་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་མེདཔ་ལས་ མི་ངོམ་སྒེར་རྐྱང་
ཚུ་གིས་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བར་འགྱོ་ནི་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལ་ོལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་ལ་ོཆོག་སྐབས་ 
གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་གཏང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ བྲག་བཙན་འདི་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ ཚེ་དང་བསོད་
ནམས་ལ་སོགས་པ་ དགོས་མཁོ་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་གི་བདག་པོར་ མངའ་གསོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་དང་ སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་གིས་མ་ཚད་ དད་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་ རང་གང་འདདོ་ཀྱི་དངོས་
གྲུབ་གནང་ནིའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གསལོ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ ཕུལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་དྲགས་
ཅིག་ཨིན་པས།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་གི་ ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལཱ་ངན་རེ་འབད་བ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་
རོད་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྲགོ་ལུ་ཡང་ཐུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡདོ་
པའི་ཡིད་ཆེས་ བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་འབདོ་ཀྱི་སྐབས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ ཕོབ་སྦྱིས་ཁ་ལུང་གཤོང་ནང་ལས་འབག་
འོང་བའི་ ལུག་ཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ མཆོད་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ 
བྲག་བཙན་འདི་བསྟེན་མིའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལོངས་སོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐབོ་
ནི་འདི་གིས་ སྲགོ་གཅོད་འབད་དེ་མཆོད་ནི་འདི་ སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་ སོམ་ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཞིནམ་
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ལས་ བླམ་སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་སྙན་གསན་ཕབས་ཏེ་ དཀར་ཕྱགོས་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ དཀར་
མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་མཆོད་སྲལོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དཀོན་གཉེར་ དཔལ་འབྱརོ།
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འའཕཕངངསས་་ཡུཡུལལ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༣༣
༡༡  སསགག་་ལལ་་མེམེ་་འའབབརར།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སག་ལ་མེ་འབར།
གནས་ཁང།     ཕངས་ཡུལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་སག་ལ་མེ་འབར་འདི་ ཕངས་ཡུལ་དང་ སྐུམ་ཆེ་གཡུས་. 
                 ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་གུང་པ་ ༣༤ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ཡུལ་ལྷ་ 
                 གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སག་ལ་མེ་འབར་གྱི་སྐུ་མདགོ་དེ་ཡང་།  གཞི་བདག་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། ཧཱུཾ། ཕུན་ཚོགས་དགེ་
ལེགས་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི། །པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ཆགས་ལྷུན་པའོི་དཔྱིད། །སྨན་ནགས་སྐྱེད་ཚལ་དུ་
མས་བརྒྱན་པའི་དབུས། །རང་སྣང་དགྱེས་པར་བརྟེན་པའི་སྐུ་མཁར་ནས། །རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཡེས་ཤེས་སྒྱུ་
མའི་འཕྲུལ། །འགག་མེད་རལོ་པར་འཆར་བའི་མཐུ་སབོས་ཅན། །རབ་བརྗིད་བཙན་རྒོད་སག་ལ་མེ་འབར་
ཆེ། །གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་སྨན་བཙུན་འཆི་མེད་མ། །རང་རང་བཀའ་ཉན་འཁོར་ཚགོས་དུ་མ་བཅས། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ཆགས་ཟེར་ ཚསོ་གཞི་དམརཔོ་འབད་མི་ ལྷའི་དར་གྱི་
ན་བཟའ་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་བཞེས། ག་གིས་ཡང་མ་བཟ་ོབའི་ སྨན་སྣ་དང་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚགོས་སྐྱེས་
བའི་ནགས་ཚལ་མདངས་ཆགས་ཡིད་འོང་དང་ལྡན་པ་ རང་སྣང་གི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ ཞབས་གཉིས་ བཙན་འཁྱིལ་གྱིས་འགྱིང་བའི་བག་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ གནདོ་པའི་དགྲ་བོ་བསྲུང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཞལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་
ལྡན་པ་ ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། སྒྲ་དྲག་པོ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ གློག་འཁྱུག་ཅིང་ཟེར་ ལྕེ་
ནང་ལས་མེ་འབར་བ་གིས་མ་ཚད་ ཞལ་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་རྒྱབ་ོཚུ་ལས་ཡང་ མེ་འབར་བའི་
ཚུལ་ལུ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
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འདི་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དགྲ་བོའི་གཡུས་ལས་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ རལ་གྲི་
གནམ་མཁའ་ལུ་འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ བསན་པའི་དམ་ཉམས་ཚུ་བསམ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐག་པ་
བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ན་བཟའ་དར་དམར་གྱི་བེར་ཆེན་དང་ རི་དྭགས་བསེ་
རུ་གི་པགས་ཀོ་གིས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་བསེ་ཁྲབ་ བཙན་གྱི་ཆས་འབད་བཞེས་ཏེ་ སན་ཁྲོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ 
སོང་གསུམ་ལུ་གཟིགས་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ སྨན་བཙུན་འཆི་མེད་མ་འདི་ ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པའི་ཁར་ 
ཞལ་འཛུམ་ཟླ་བ་འབུམ་གྱི་འདོ་དང་ལྡན་པ་ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་དར་གྱི་ན་བཟའ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ མདའ་དར་དང་ མེ་ལངོ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གཞན་
ཡང་ འཁོར་ལུ་ ལྷ། ཀླུ། བདུད། བཙན། སྨན་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ཡདོ་པའི་
དབུས་སུ་ཆེ་བཙན་ཆེན་པོ་སག་ལ་མེ་འབར་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་སག་ལ་མེ་འབར་འདི་ཡང་ དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ འཆི་མེད་མགོན་པོ་པདྨ་ཀ་
ར་དང། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་དཔལ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་ལ་སོགས་
པས། །བཀའ་བཏགས་ཕྱག་རྒྱ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་བཀོད། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་དང་ བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་དེ་ཉིད་ ཉམས་པ་བསྲུང་བའི་དོན་ལུ་དང་ སྒོས་སུ་
ཕངས་ཡུལ་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་
ལ་སགོས་པ་རྒྱུན་ཆད་དེ་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་
མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་ དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པ་ོཀུན་
དགའ་ལེགས་པ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཡང་ དམ་ལུ་
བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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ཕངས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་གསར་རྙིང་གི་མཐོང་སྣང་། 

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་སག་ལ་མེ་འབར་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ ག་གི་ཡང་བཟོ་བཟོཝ་མེད་པར་ རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་ སང་གཤངོ་ཉམས་དགའ་བའི་མཛེས་ཆགས་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པ་ དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་
སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པའི་ནང་ལུ་ སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ རྐང་དྲུག་བུང་བ་ཚུ་གིས་སྐད་སྙན་གླུ་དབྱངས་ཚུ་སྒྲོག་
སྟེ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་བག་ཕེབས། ལྗོན་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཚུ་ལུ་ ལོངས་སོད་
དེ་སོད་སའི་གནས་  གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་རོ་རྗེ་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་ གནས་ལྕགས་བྲག་རི་དང་
འདྲ་བའི་ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པ་ོསྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ལུ་
ཆགས་ཏེ་ ཡདོ་པའི་ཕངས་ཡུལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་པས། 
ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་
འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལུགས་འཛིན་རྐྱང་འདུར་པཎ་ཆེན་སྒྲ་པས་ཀྱང་། 
ཝང་ཡུལ་ས་སྒར་དགོན་དང། ནགས་རྙིང་ཤར་ཝང་དགོན་དང། ཤར་ལུང་ཕང་ཡེ་དགོན་སོགས་ས་སྐྱའི་
དགོན་ལག་རྣམས་བཏབ་པར་མཛད་པ་ལས། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ དགོན་པ་འདི་ 
དུས་རབས་ ༡༥ ༡༦ གི་ནང་འཁོད་ རབ་བྱུང་ ༨ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་འཛིན་
གནང་མི་ བླ་མ་རྐྱང་འདུར་པཎ་ཆེན་སྒྲ་པ་མཆོག་གིས་ གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། ཨིན་
རུང་སྔོན་མའི་ལྷ་ཁང་འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་ར་བ་ལས་ར་བཞེངས་
པའི་བསྒང་ཨིན་པས།
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དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཧཱུཾ། ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི། །པདྨ་རཱ་གའི་
མདངས་ཆགས་ལྷུན་པའོི་དཔྱིད། །སྨན་ནགས་སྐྱེད་ཚལ་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་དབུས། །རང་སྣང་དགྱེས་པར་
བརྟེན་པའི་སྐུ་མཁར་ནས།།ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོསག་ལ་མེ་འབར་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སོྲལ་ཡདོ་མི་ཚུ་
ཡང་ ལ་ོལྟར་བཞིན་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༣ པའི་ཚེས་ཉེར་ ༣༠ གི་
ནང་འཁོད་ ལྷ་ཁང་ནང་དང་ ལྷ་ཤིང་ར་བ་ཟེར་སའི་གནས་ཤིང་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ གནསཔོ་བཏང་
སྟེ་དར་ཁ་བཀལ་སྲལོ་འདུག། 
དེ་མ་ཚད་ ལ་ོགཉིས་ལུ་ཕངས་ཡུལ་བངོ་སྐོར་ཟེར་ ཚར་རེ་དུས་སོན་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། དེའི་སྐབས་དྲོ་པ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གནསཔོ་བཏང་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཁྲུས་གསལོ་འབད་ཞིནམ་ལས་
བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ ཕངས་ཡུལ་གདངས་རས་ལུ་ལོྷདཔ་ད་ དགྲ་ལྷ་བཀལཝ་ཨིན་པས། ཕྱི་རུ་གནས་པའོི་
བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ ལགོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལྷདོཔ་ད་ ད་རུང་ཚར་གཅིག་དགྲ་ལྷ་བཀལ་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་སྲལོ་ཡདོ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཕངས་ཡུལ་ཚགོས་པ་ཀུན་ལེགས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་སག་ལ་མེ་འབར་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ ཕན་པ་དང་
བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང་ སབོས་ཤུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང། ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་
སྲུང་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་གུར་ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ནང་ལུ་གནས་པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་
དུ་གཅོད་པའི་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ འཐབ་རདོ་དང་དུས་མིན་འཆི་བ་ལ་སགོས་པ་ལས་ སྐྱབས་ཚུ་
མཛད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཡདོ་པའི་ལོ་ཐགོ་གི་རིགས་ལུ་ ཆརཔ་དང་སེརཝ་ཚུ་ལས་བཟླགོ་
ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡདོཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
གལ་སྲིད་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ འཁོན་གྲིབ་ལ་སགོས་པའི་ གྲིབ་རེ་ཕོག་པ་ཅིན་ མི་དང་ 
སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལོ་ཐགོ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་ད་ོཡོདཔ་ལས་ དེ་སྐབས་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་
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གིས་ གཞི་བདག་གི་གསོལ་ཁ་དང། གསེར་སྐྱེམས། དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོསའབྱུང།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་ཀུན་ལེགས་དོན་གྲུབ།
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བཀའ་ཁྲབ།

༢༢  འའཕྲིཕྲིནན་་ལལསས་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ།
གནས་ཁང།      ཁྱུང་གནས་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་འདི་ཁྱུང་དགོན་སྤྱི་འགོ་ དགོན་ཁ་དང་
                 ཕངས་ཡུལ་སྐུམ་ཆེ་དང་ཁྱུང་སེ་ཁ། དེ་ལས་དོམ་ཁའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་

ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ལྷ་ཆེན་བསན་པ་སྐྱོང་བའི་གཞི་བདག་ཆེན་པོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་
པོ་འདི་ སྐུ་མདགོ་དཀརཔོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ རྫུ་
འཕྲུལ་རླུང་བཟུམ་སྦེ་མགྱོགས་དྲགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རྟ་
དཀརཔོ་ཅིག་གི་ཐགོ་ཁར་ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ལས་ ཕྱགོས་ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ རུ་དར་དཀརཔོ་ཅིག་གནམ་
མཁའ་ལུ་ འཕྱར་ཏེ་བསྣམས་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡནོ་པ་ལུ་ 
རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ རེ་འདདོ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་
བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྐུ་གཟུགས་ལུ་ དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷུབ་བེར་དང་ གསེར་
དང་གཡུ་ཡི་ཕྲ་ཚོམ་གྱི་སྐེ་རགས་བཞེས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དབུ་
ལུ་ཞྭམོ་དཀརཔོ་རིན་ཆེན་ཏགོ་གི་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་མི་གཅིག་

བཞེས་ཏེ་ བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་བཀོད་དེ་འདུག།
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གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཐུགས་ལུ་ཞི་བདེ་སྤེལ་བའི་མཚར་སྡུག་ཡིད་འོང་གི་སྨན་མོ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་གསེར་དང་
གཡུ། བྱུ་རུ་མུ་ཏིག་ལ་སགོས་པའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ མཛེས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འབད་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་མདའ་དར་དང་མེ་ལོང་བསྣམས་ཏེ་ བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་རུ་
འདྲེན་སྡེ་བཞིའི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་གནས་པའི་ཐབས་ལུ་ མི་
མཐུན་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་གི་དམ་བཞག་ལས། ཧཱུཾ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང། །དཀར་བརྒྱུད་
གོང་མའི་སན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་དེ་འཛིན་རྣམས། །སྐྱོང་བའི་འཕྲིན་ལས་གཉན་པ་ོ
དགོངས། །རང་སྣང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་སྐུར། །གྲུབ་ཐོབ་འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར་གྱིས། །དམ་ཚིག་བདུད་
རྩིའི་བཅུད་སྦྱིན་ནས། །རྒྱལ་བསན་སྡུད་པོར་དམ་ཡང་བཅའ། །དེ་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་
ཀྱིས། །བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་ནས་ཁྱོད་བརྟེན་ན། །ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་བཞིན། །གང་བཅོལ་འཕྲིན་
ལས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་འདི་ སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ དཀར་བརྒྱུད་བླ་མ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ བྱེ་བྲག་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་ གནོད་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་
ལས་བསྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གྲུབ་ཐོབ་འཕྲིན་ལས་དཔལ་
འབར་མཆོག་གིས་ཡང་ ཕངས་ཡུལ་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་མངའ་
ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་
འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ཆེན་པོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པའོི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ ས་གཞི་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ནང་ལུ་ བཀྲ་
ཤིས་པའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་དང་ སྐྱེད་ཚལ་མེ་ཏགོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ཡོད་པའི་སང་
ལྗོངས་ཉམས་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཁར་ མཛེས་པའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་སྦུག་ལུ་ ནོར་བུ་བསམ་
འཕེལ་སྤུངས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་གྱི་ བྱག་གི་རྩེ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ ཁྱུང་གནས་དགོན་པའི་ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། ཧཱུཾཱུཾ྇༑ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཟི་བརྗིད་རྒྱས་པའི་
རི། །རིན་ཆེན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་སྤུངས་པ་བཞིན། །སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་བཀྲ། །ཕུན་
ཚོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་གནས་མཆོག་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར། །དད་པའི་
གདུང་བའི་དྲག་པསོ་ཁྱོད་འབོད་ན། །ལྷ་ཆེན་གཞི་ཡི་བདག་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །མྱུར་དུ་བྱོན་ཅིག་བཛྲ་
ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
དགོན་པ་འདི་ གྲུབ་ཐོབ་འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར་མཆོག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡོད་པའི་གདན་ས་ར་ཆེ་
ཏོག་ཏ་ོཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ད་རེས་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་དགོན་པ་དེ་ཁར་ དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་ཅིག་ཡང་གཞི་
བཙུགས་མཛད་གནང་སྟེ་འདུག།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་མི་སེར་ཚུ་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་ར་སོ་སའོི་ས་གོ་ནང་ལུ་ ཟླཝ་ ༡ པ་དང་ ༢ པའི་ཚེས་བཅུ་བཟུང་པའི་སྐབས་ 
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པ་ོལུ་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ ཁྱུང་གནས་དགོན་པ་ལུ་ ལ་ོལྟར་བཞིན་ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ ༧ ཚུན་ 
ཞག་གྲངས་ ༧ གྱི་རིང་ རྟེན་མདོས་གཏང་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེའི་སྐབས་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་
ཚུ་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་འབག་སྟེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བར་འོང་དགོཔ་མ་ཚད་ གཞན་
ཡང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་བཟུང་པའི་སྐབས་ གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་ཡང་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་ར་བཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱུང་གནས་དགོན་པའི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ བླམ་དང་སོབ་དཔནོ་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དྲོ་
པ་བསྐང་རྒྱུན་དང་ཕྱི་རུ་གསལོ་ཁ་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ ལ་ོལྟར་
གཡུས་ཁ་ལུ་ ལ་ོཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འཕྲིན་ལས་བཟང་པའོི་གསལོ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ དར་ཁ་བཀལ་
སྲོལ་ཚུ་ ད་རེས་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་པར་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཚོགས་པ་རིན་ཆེན་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་
འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་ལུ་གོང་གི་དུས་སོན་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསལོ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སྟེ་མགོན་སྐྱབས་
ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་
སོབས་ཤུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང། བྱེ་བྲག་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་སྲུང་ཚུགས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཡང་སྒོས་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ནང་ལུ་ གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ བར་དུ་གཅོད་པའི་ ནད་
ཡམས་དང་མུ་གེ་ འཐབ་རདོ་དང་ དུས་མིན་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ སྐྱབས་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཡུས་
སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ གནོད་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་བཟླགོ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་སམོ་ཡོདཔ་འབད་བཤད་
ནི་འདུག།
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་མ་ཕུལ་
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བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་ མི་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་
དོ་ཡདོ་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རིན་ཆེན་རོ་རྗེ་ཚགོས་པ།
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༣༣  ལུལུངང་་གགསུསུམམ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། ལུང་གསུམ་པ།
གནས་ཁང། ལུང་གསུམ་རངོ།
གཡུས།.             ཁྱུང་སེ་དོམ་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལུང་གསུམ་པ་འདི་ ཕངས་ཡུལ་རྒེད་འོག་ ཁྱུང་སེ་ 
                 དོམ་ཁ་དང་ བདོ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོདགེ་བསྙེན་ལུང་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལས། དབེན་གནས་གོང་
མའི་གདན་ས་ཁམས་ལ་དང། །གཏེར་གནས་ཨུ་རྒྱན་ཕུ་དང་ཀོ་མ་ཕྲང། །སས་ཡུལ་ལུང་གསུམ་ལྷོ་མོན་
གར་བཞུགས་ཀྱང། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་གྱིས། །བདོ་ཁམས་དག་པའི་ཞིང་
མཆོག་ཤང་གི་ཡུལ། །རྟ་ནག་གུག་ཡུལ་མགྲོན་ཁང་ལྷ་ཁང་དང། །མངའ་རིས་ཁམས་དང་དབུས་གཙང་རུ་
བཞི་ནས། །བསན་བསྲུང་མགར་བ་ནག་པོ་གནས་འདིར་གཤེགས།  །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་གཞི་བདག་
ལུང་གསུམ་པ་འདི་ བདོ་ཁམས་དག་པའི་ཞིང་ཕྱགོས་ སོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་བར་དབུས་གཙང་
རུ་བཞི། སྨད་མད་ོཁམས་སྒང་དྲུག་བཅས་ བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ས་གནས་ནང་ལུ་ བསན་སྲུང་
མགར་བ་ནག་པའོི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
བསདོ་པ་ལས། རེས་འགའ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའོི་གཟུགས། །གཏེར་བདག་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས་ཡང། །ཁྱོད་ཀྱི་མིང་
གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན། །ཟབ་གཏེར་ཀུན་གྱི་བདག་པརོ་བསོད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ས་གནས་སས་ཡུལ་སེངྒེ་རོང་རྣམས་སུ་ གཏེར་བདག་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས་ ཁྲོ་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་དང་ ཀླུ་བཙན་གྱི་དབུས་ན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པའོི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཡང་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་གནས་ཨུ་རྒྱན་ཕུ་དང་ ཤར་ཀོ་མ་ཕྲང་རྣམས་སུ་ གཞི་བདག་ལུང་གསུམ་གྱི་ སྐུར་
བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་རྒྱལ་པའོི་སྐུར་བཞེངས་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ 
ཡུལ་ལྷ་གཡུ་དྲུང་རོ་རྗེ་དང་ ཡུལ་བཙན་ར་ོརྗེ་ལ་སོགས་ཚུ་གི་ སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ད་ོཡདོཔ་ལས་ 
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སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཡང་ གཅིག་ལུ་མ་ངེས་པར་ སྣ་ཚོགས་སྦེ་བཏོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་
པས། 
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་པའི། །སྤྲུལ་བསྒྱུར་བསན་པ་བསྲུང་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་པ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་
ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་ཆ་
ལུགས་དང་ སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཚུ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ ཆིབས་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་
དང་ལྡན་པའི་ རྟ་རྐྱང་པ་ོཟེར་ སྤུ་མདགོ་ལེགས་པའི་རྟ་དྲེལ་གྱི་སྟེང་དུ་ཆིབས། འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ 
གླང་། གཡག། ར། ལུག། སེངྒེ་། སག། གཟིག། དམོ། དྲེད། ཁྱི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་
དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ དུས་གཅིག་ལུ་བསྒྲུབས་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་དང་
ལྡན་པའི་ལྷ་སྲིན་ དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ལུང་གསུམ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ ཀླུ་བཙན་ཀུན་གྱི་དེད་
དཔོན་ཁྱོད། །སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ཆུ་སྦྱིན་གཏེར་གཉེར་གཏད། །བསན་པ་བསྲུང་བར་
དམ་ཡང་བཅས། །དེ་འགོ་འཁྲུལ་ཞིག་ཤེར་བཟང་དང། །གྲུབ་ཐོབ་བསདོ་ནམས་མགོན་པོ་དང་། །དྲིན་ཅན་
རོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པའི་གཉེར་བཅོལ་བསན་པ་གཏད། །ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་
ཀྱིས། །དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བརོ་བཞག །ཡེ་ཤེས་ཆས་སུ་བྱིན་བརླབས་ནས། །འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་དམ་
ཡང་བཅས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་
གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་ ཆོས་གཏེར་དང་རས་
གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ གཏེར་སྲུང་བ་པའོི་གཏེར་བདག་འབད་བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་ དམ་
ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་འཁྲུལ་ཞིག་ཤེར་བཟང་དང་གྲུབ་ཐབོ་བསདོ་ནམས་མགོན་པ།ོ 
དེ་ལས་དྲིན་ཅན་ར་ོརྗེ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀྱི་
གཙོས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་དང་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་ རིམ་པར་འཛིན་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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ཁྱད་པར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་
གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཕར་བཟློག་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་

སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་དང་ ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡདོ་པའི་
ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ ཆ་ལུགས་དང་སྤྲུལ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཁང་ཡང་ལེ་
ཤ་ཅིག་ར་འངོ་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ སྐབས་སུ་བབས་པ་གཞི་བདག་ལུང་གསུམ་པའི་གནས་ཁང་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་
རོང་ཁག་གླིང་མུ་རྒེད་འོག་དང་ཤེལ་རྔ་རྒེད་འོག། དེ་ལས་ཀ་གཞི་དང་ཤར་ཕངས་ཡུལ་རྒེད་འོག་བཅས་ 
ལུང་གཤོང་གསུམ་གྱི་རིའི་མགོ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ མིང་ལུ་ལུང་གསུམ་རོང་ཟེར་ རང་བཞིན་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ས་འཛིན་མངོན་པར་མཐོ་བའམ་ ཤིང་སྣ་སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ གཏམས་པའི་རི་
ཡི་ར་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོའི་གནས་སུ་ཟུག་པ། རྩེ་མོ་དགུང་དང་མཉམ་པ་ལྟ་བུའི་རྩེ་ལུ་ བྲག་རི་མི་འགྱུར་རོ་ཡི་
ཕོ་བྲང་ ཤེལ་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པོ་ལུང་གསུམ་པ་འདི་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ གཟི་བརྗིད་ལྷུན་ཆགས་གཡུ་ཐོགས་རི་བོའི་
རྩེར། །རང་བྱུང་མི་འགྱུར་རོ་ཡི་ཕོ་བྲང་དང། །སྐྱ་ཧོར་ཀེ་མཚར་ཤེལ་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །ལུང་གསུམ་
དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་ལུང་གསུམ་གྱི་ཀ་ཁྲབ་ཅིག་ དར་རྒྱས་དགོན་པ་ལུ་ཡང་བཞུགས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ དགོན་པ་དེ་ཁར་གནསཔོ་བཏང་ནི་དང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཚུ་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དགོན་པ་འདི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ། ཁྱུང་ཟེ་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་

བྲོ་ལེགས་སྒོར་སའི་ཙན་དན་ དར་རྒྱས་དགོན་པ། 



229

ཡོད་མི་ རྟ་ཉལ་དགོན་པའམ་དར་རྒྱས་དགོན་པ་འདི་ རབ་བྱུང་ ༩ པའམ་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་
བྱོན་མི་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་སྲས་ ངག་དབང་གྲགས་པའམ་ཁྲི་ཐགོ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་ ༡༥༣༤ ལོར་ གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པའི་ཁར་ ད་
རེས་ནངས་པ་དགོན་པ་དེ་ནང་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་ དགེ་འདུན་གྱི་སོབ་གྲྭའི་སྡེ་ཅིག་ཡང་ གཞི་
བཙུགས་མཛད་དེ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ལུང་གསུམ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ལོ་ལྟར་
བཞིན་ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ གནསཔོ་གཏངམ་ད་ དར་ཁ་བཀལ་སྲལོ་ཡོད་པའི་
ཁར་ དར་རྒྱས་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བླམ་དང་ དགེ་སོང་ཚུ་གིས་ཡང་ དུས་རྒྱུན་བསྐང་རྒྱུན་
དང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་ལྟར་གྱི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ བཟུང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་
གནསཔོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་འདུག།
དེ་མ་ཚད་ལོ་གསུམགྱི་བར་ན་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ དར་རྒྱས་དགོན་པ་ལས་
བཙན་དར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ཉིནམ་ ༣ གྱི་རིང་ བོླ་སྐྱོར་རྐྱབ་སྟེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་
ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་འབད་
གཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར ་གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ལུང་གསུམ་འདི་ བཙན་རྒོད་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ཡང་། ཁྲི་ཐོག་བསན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ལུ་ གདན་ས་བཅག་ནིའི་བརྟག་པ་གཟིགས་པའི་སྐབས། ད་ལྟ་ོདར་རྒྱས་
དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ལྷདོཔ་ཅིག་ བླ་མས་གདན་ས་འདི་ཁར་
བཅགས་དགོ་པས་ཟེར་ལུང་བསན་གསུངས་གནངམ་ད། ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་དེ་ཁར་ ཆུ་མེད་ཟེར་ཞུ་བའི་
ལན་ལུ་ ཆུ་ང་གིས་བཏོན་གེ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གནས་བདག་ལུ་གཏརོམ་ཅིག་གནང་སྟེ་ བཀའ་བསྒོ་མཛད་
གནངམ་ད་ གནས་བདག་ལུང་གསུམ་གྱིས་ཡང་ བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ ཆུ་བཏནོ་ཏེ་ཕུལ་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་
བཀོད་དེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་གྱི་ཞིང་ཆུའི་རྐ་འདི་ཡང་ གནས་བདག་ལུང་གསུམཔ་གི་ས་



230

ཁོངས་ནང་ལས་ཨིནམ་ལས་ གཞི་བདག་བཙན་རྒོད་འདི་ དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་དོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ སྐྱེ་ལོ་ ༦༧ ལང་མི་རྒཔོ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བསདོ་པའི་མཐུས། །བདག་ཅག་རྒྱུ་འབྱརོ་ཡོན་བདག་
གི །འགལ་རྐྱེན་སེལ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབས། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སོགས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་པོ་བསན་པའི་རྒྱུ་འབྱོར་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ མི་མཐུན་
པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་
ཚུ་རྒྱས་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ 
བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་སོམ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། 
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལུང་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ།
ཀུན་ལེགས་དོན་གྲུབ། ཕངས་ཡུལ་ཚོགས་པ།
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ཀཀ་་གགཞིཞི་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༠༠
༡༡    ཞཞོལོལ་་རརོརོརཔཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། ཞོལ་རོརཔ།
གནས་ཁང།     ལྕགས་གྱིད་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང།
གཡུས། ཀ་གཞི།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་ཞོལ་རརོཔ་འདི་ ལྕགས་གྱིད་ནང་གཡུས་ཚན་གྱི་

མི་སེར་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༣༢ དེ་ཅིག་གིས་གཙ་ོབ་ོསྦེ་བསྟེན་དོ་ཡོད་
པའི་ཁར་ ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་མང་ཤསོ་ཅིག་
གིས་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཞི་བདག་ལྷ་བཙན་ཆེན་པ་ོཞོལ་རོར་པའི་སྐུ་
མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་
མངོན་རྟོགས་ནང་ལས། སྲིད་པ་གསུམ་ནས་ཆེར་
ལྷག་པའི་ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ཞོལ་རོར་པ་
སྐུ་མདགོ་རབ་དཀར་ཟླ་བའི་འོད་ཅན། ཕྱག་
གཡས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུ་སབོས་
བསྡུས་པའི་མ་རུངས་པའི་སྙིང་ལ་གསོལ་ཞིང། 
གཡོན་དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བོའི་སྙིང་དང་ཕལ་
རྒོལ་གཡུལ་ངོར་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོའི་རུ་དར་
འཕྱར་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་ལས་རྒྱལ་བ། དབུ་

ལ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུའི་རོག་དང་སྐུ་ལ་དར་དཀར་རས་བཟང་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསལོ་བ། མགུལ་རྒྱན་བླ་གཡུ་
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རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྲ་ཚོམ་དང་ཞབས་ས་ལྷམ་དཔའ་བོའི་རྟགས་ཆས་ཀྱི་བརྒྱན་ཏེ། གླིང་བཞི་སྐད་ཅིག་ལ་
བསྐོར་བའི་རྟ་དཀར་ཅང་ཤེས་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན། གསེར་སྒ་གཡུ་ཁྲབ་ནོར་བུའི་ཆས་ཀྱི་སས་པའི་སྟེང་ན་
འགྱིང་ཞིང་བཞུགས་པ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ཞོལ་རརོ་པའི་སྐུ་
མདོག་དེ་ཡང་ བཅོ་ལྔ་ཚེས་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན་དུ་ རབ་ཏུ་དཀར་བའི་ཁར་ གངས་རའི་ལྷུན་
པོ་ལུ་ དབང་པའོི་གཞུ་རིས་ཀྱིས་འཁྱུད་དོ་བཟུམ་གྱི་ གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་
འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
དབུ་ལུ་ནོར་བུའི་ཏགོ་དང་བཅས་པའི་ ལྕགས་ཞྭམོ་བཞེས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐེ་ལུ་མགུལ་རྒྱན་ བླ་གཡུ་
རིན་པོ་ཆེ་ ནོར་བུའི་ཕྲ་ཚོམ་དང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ལྷའི་ཆས་དང་ལྡན་པའི་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་
ལྷུབ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ག་ར་ དུས་ཡུ ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལུ་
བསྐོར་ཚུགས་པའི་རྟ་ཅང་ཤེས་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ འཁོར་ལྷ་སྲིན་མཐུ་བོ་ཆེ་དང་ ཀླུ་ བདུད་ 
བྲག་བཙན་ སྨན་མོ་ དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།
ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་དང་ ལྕགས་གྱིད་ནང་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་
ནང་ལུ། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུ་དང་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ སྤྱིར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་དང་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ལུ་གནོད་པའི་
དམ་ཉམས་དགྲ་བ་ོརྣམས་ཀྱི་ དོན་སྙིང་བཟུང་ནས་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ལུ་ ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་ངན་པའི་
དགྲ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གཡུལ་ངོར་འཇོམས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ རུ་དར་གནམ་ལུ་འཕྱར་ཏེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་
འབད་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན། ཕྱག་གཡས་རོ་རྗེ་
གཡོན་པ་དགྲ་སྙིང་གསལོ། །ཟེར་ཕྱག་གཡས་པ་རོ་རྗེ་དང་ གཡོན་པ་དམ་ཉམས་དགྲ་བོའི་དོན་སྙིང་བཟུང་
སྟེ་བཞུགས་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་ཞོལ་རརོཔ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། རིག་འཛིན་པདྨ་ཐདོ་ཕྲེང་
གིས། །ལྷ་སྲིན་ཚོགས་ཀུན་དམ་འདགོས་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་
གནས་སྐྱོང་བར་མངགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་
དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་
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བཟླགོ་སྟེ་ ཚེ་དང་བསོདནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་
ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཞོལ་རོར་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ ལྕགས་གྱིད་ནང་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱི་ལྷ་ཁང་
ནང་ལུ་ཨིན་པས། ལྕགས་གྱིད་ནང་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་
གཏེར་སོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།    དེ་ཡང་ ཀེ་
ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ་བཀོད་ཡདོ་པའི་
ནང་གསལ། ལྷ་ཁང་འདི་ གཏེར་སོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་ ༡༣༤༦  ༡༤༠༥  གིས་གདན་ས་སྦེ་ཕྱག་བཏབ་
གནང་ནུག། གཏེར་ཆེན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་ སས་གླང་བྲག་ལུ་གཏེར་བཞེས་པར་བྱོནམ་ད་ གནསཔོ་
བཞུགས་ས་ རྩིབས་ལོགས་ཨིན་པའི་ཁར ཤུལ་མ་རོར་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་གསང་
ཡུམ་ཡང་ འདི་ཁ་ལས་བཞེས་ཡོདཔ་ལས་ རོར་གླིང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཆ་རང་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
དགོན་པ་འདི་ཁར་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་བྱི་ལོ་ སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རྒྱ་
གནང་བ་ལྟར་དུ་ དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་ཅིག་ཡང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལམ་འདྲེན་དགེ་ཚགོས་སབོ་
དཔོན་ སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ཞོལ་རོརཔ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལོ་གསུམ་གྱི་
བར་ན་ ཀ་གཞི་གདང་རས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཕོ་རྒས་ཚུ་དཔའ་གཟརཔ་གི་ཆས་སྒྲིག་སྟེ་ 
ལྕགས་གྱིད་ནང་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ ཡུལ་ལྷ་ཞོལ་རོར་པའི་བཙན་དར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཀ་གཞི་གདང་རས་
ལུ་འཐོན་ཏེ་ བློ་སྐྱོར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་སྐབས་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཤོ་སྒྲིག་སྟེ་འཛརཝ་ཚུ་
བླུགས་པའི་སྲོལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལོ་ལྟར་བཞིན་ཁོང་ར་མི་སེར་ཚུ་ 
ལྕགས་གྱིད་ནང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་དགོ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གུང་པ་རང་ར་སོ་སོའི་ཁྱིམ་
ནང་ལུ་ཡང་ གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་
ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་
འབད་ཕུལ་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་ཞོལ་རོརཔ་ལུ་གོང་གི་དུས་སོན་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ཕ་ལས་བུ་བུ་ལས་ཚ་བརྒྱུད་དེ་ ད་ལྟ་ོ
བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། 
དེ་ལྟར་བསདོ་པས་བདག་ཅག་ཡུལ་འཁོར་ཀུན། །ལོ་འབྲུ་ལེགས་ཤིང་ཆར་ཆུ་ཕྱུགས་རྣམས་རྒྱས། །བདེ་
ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་དང་དེ་ཉིད་ལགས།  །ཅི་བསམ་དོན་དུ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསན་དང་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཅའ་དང་འཁྲིལ་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་ དེ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་བུ་སོབ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་
སོང་གྲོགས་མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ ཡུལ་ཕྱགོས་དེ་ནང་ལུ་ཡང་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་
སུ་བབས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་པ་དང་གཡང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་གནས་བདག་འདི་བསྟེན་མི་ སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ན་ཚ་དང་སྡུག་བསྔལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཚུ་ཞི་
ནི་དང་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཏེ་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་སྒྲུབ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ལྷག་པར་མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་ ཕ་རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱོགས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་བཅད་དེ་ མཐར་
ཐུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་གྱུར་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་རགོས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིནམ་སྦེ་ 
ཚོགས་པ་མགོནམ་ཚེ་རིང་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
གཞི་བདག་ཞོལ་རོར་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་དགོནམ་ཚེ་རིང།



236

༢༢ བྱབྱ་་རར་་སྔོསྔོནན་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་མིམིངང་་།། བྱ་ར་སྔོན་པོ།
གགནནསས་་ཁཁངང།། ལྷ་ཤིང་ན།
གགཡུཡུསས།། བྲག་སྟེ།
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།། བྱ་ར་སྔོན་པོ་འདི་ བྲག་སྟེ་དང་ལྕགས་གྱིད་ནང་ ཀ་གཞི་དང་དགོན་

སྡེབ་ཀྱི་གཡུས་ཚན་བཞི་གི་མི་སེར་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཁྱིམ་གུང་པ་ 
༦༢ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ མང་
ཤོས་ཅིག་ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་སོང་སྟེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ཁྱིམ་གུང་སོང་ལུས་
དོ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ གུང་པ་ ༤༦ དེ་ཅིག་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་འབད་
གཡུས་ཁའི་ཚགོས་པ་ཟླ་བ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་བྱ་ར་སྔོན་པོའི་སྐུ་མདོག་དང་ འདི་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཞི་ཆགས་ཁྲོ་
ཚུལ་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །ཅིར་ཡང་བརྗུ་བའི་ལྷ་སྲིན་མཐུ་བོ་ཆེ། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བཙན་སྨན་མོ་འབུམ་
སྡེ་དང། །བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་རུ་འདྲེན་བློན་པོའི་ཚོགས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་གིས་སན་འདྲེན་
ན། །དམ་ཚིག་དབང་གི་མྱུར་བྱོན་ས་མཱ་ཛ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སགོས་
པ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་
མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་ཆ་ལུགས་དང་ སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཚུ་ལེ་ཤ་འབད་སོན་ཏེ་བཞུགས་ད་ོཡོདཔ་
ལས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡང་གཅིག་ལུ་མ་ངེས་པར་ སྣ་ཚགོས་འབད་སོན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་
ཨིན་པས། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ དེ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་
པའི་གྲོགས་སུ་ འཁོར་ལྷ་སྲིན་མཐུ་བ་ོཆེ་ ཀླུ་ བཙན་ སྨན་མོ་འབུམ་དང་ གཞན་ཡང་བཀའ་ཉན་བོླན་
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པོའི་ཚགོས་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྲིད་གསུམ་མྱུར་བར་མགྱོགས་པའི་ 
རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ལུ་ བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་བྱ་ར་སྔོན་པ་ོའདི་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ དམ་པའི་
ཆོས་དང་མཐུན་པའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་ནི། ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ 
འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་དང་ འཚུབས་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་མ་བཀལ་བར་ དུས་རྟག་པར་
རྒྱུན་དུ་ གཡུས་ཕྱགོས་འདི་དང་ དེ་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་སེལ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབོྱར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་
ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ ངག་དབང་
བདུད་འཛོམས་ར་ོརྗེ་ ལ་སགོས་པ་གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ བཀའ་དང་
དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་གི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་
པདྨ་ཀ་ར་དང། །ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་སོགས། །གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པའི་སན་སྔ་རུ། །ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་
བར་དམ་ཡང་བཅས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
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གནས་བདག་བྱ་ར་སྔོན་པའོི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ༑ དཔལ་བརྗིད་ ལྷུན་ཆགས་
ཕུན་ཚོགས་སྐྱིད་པའི་ལྗོངས། །དགོས་འདདོ་ཡིད་བཞིན་འབྱུང་བའི་གནས་མཆོག་ནས། །དྲེགས་པའི་དེད་
དཔོན་བྱ་ར་སྔོན་པ་ོནི། །སྲིད་གསུམ་མྱུར་བར་མགྱོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ 
དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ དགོས་འདདོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་གཟི་
བརྗིད་ཆེ་བ། མ་བཟ་ོརང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་བ་ོ ཕྱི་ལས་ནགས་ཚལ་དང་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་  ནང་དུ་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཙང་དང་ སྐད་སྙན་
འདབ་བྱའི་རིགས་ཚུ་ བག་ཡངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཁྱམས་སའི་ས་གནས་ མིང་ལུ་ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཤིང་ན་ ཟེར་སབ་མི་འདི་ གཞི་བདག་བྱ་ར་སྔོན་པོའི་གནས་ཁང་ཨིནམ་འབད་ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་འདུག། 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་བྱ་ར་སྔོན་པོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སནོ་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཧེ་
མ་འབད་བ་ཅིན་གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་ སྤྱི་དཔོན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་སྔ་
གོང་ལས་ སྤྱི་འགོ་ཚོགས་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་  ལོ་ལྟར་བཞིན་ རང་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ 
ལུ་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་ལས་མི་རེ་འཛོམས་ཏེ་ ཚགོས་པ་གི་ཁྱིམ་ནང་དྲོ་པ་ལས་ ཉིན་ཕྱེད་
ཚུན་ཚེས་བཅུ་བཏང་། དེ་ལས་ ཉིན་མར་ལྟོ་ཟ་སྟེ་ ཁོང་ར་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ གནས་པའོི་གནས་ཁང་ལྷ་
ཤིང་ན་ ཟེར་སར་སོང་ཞིནམ་ལས་ གནསཔོ་བཏང་སྲལོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་གནས་བདག་བྱ་ར་
སྔོན་པོ་ལུ་ ཚགོས་དང་དཀར་མེ་ སྙན་དར་ལ་སགོས་པའི་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་
ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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དེ་སྦེ་གནསཔ་ོབཏང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གཡུས་ཁའི་ཚོགས་པ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཟླཝ་ ༧ 
པའི་ནང་ལས་ ལྕང་ལཱ་ཚུ་རྐྱབ་ཚར་ཏེ་ གཡུས་ཁར་ཡོད་པའི་ནོར་ཚུ་ འཁྱམ་ས་དང་ར་ཟ་ས་མེད་པའི་
གནད་ལས་བརྟེན་ ནོར་ཚུ་ལ་ཁ་བསྐྱེལ་བའི་སྐབས་  སེམས་ཅན་གྱི་མི་ཟ་ནི་དང་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ཚར་མི་ཚུ་
ལུ་ འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་གནོད་པ་ཚུ་ལས་ བཟླགོ་ཐབས་ལུ་གནསཔོ་གསལོཝ་
ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ལས་ ལ་ོལྟར་བཞིན་ གནམ་དགུན་གྱི་གསལོ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་
ཡང་ གསོལ་མཆོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཕུལ་ད་ོཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་བྱ་ར་སྔོན་པ་ོལུ་ གོང་གི་ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ 
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཡུལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང། །ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་
སོགས། །ཕན་དང་བདེ་བ་ཀུན་སོལ་བའི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱོད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསདོ་པ། བླ་མའི་སྐུ་
ཚེ་སྲིང་བ་དང་ བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས་བ་ ལ་སོགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡདོ་
པའི་ཁར་  ལྷག་པར་ཡུལ་ཁམས་འདི་ནང་ འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པ་དང་ གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་ལ་སགོས་
པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་
དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ལོངས་སོད་ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ 
གཞི་བདག་བྱ་ར་སྔོན་པ་ོའདི་ དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་བྱ་ར་སྔོན་པའོི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་ཟླ་བ།
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༣ གྲིགྲི་་ལྟལྟགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། གྲི་ལྟག་པ།
གནས་ཁང།     གྲི་ལྟག་པའི་གནས་ཁང། 
གཡུས། བྲག་སྟེ།
བསྟེན་མི། བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་གྲི་ལྟགཔ་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྗོང་ཁག་ 

ཀ་གཞི་  རྒེད་འོག་ བྲག་སྟེ་དང་དགོན་ས་གཡུས་ཚན་གཉིས་
ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་བདུད་བཙན་ཆེན་པོ་གྲི་ལྟག་པའི་སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ སྐུ་མདོག་གནགཔོ་གཟི་
བརྗིད་ཆེ་བ་ གཏུམ་པ་ོཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སན་གཉིས་ཉི་ཟླ་འབར་བ་སང་བའི་དགྲ་
ལུ་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་མ་རུངས་ དམ་ཉམས་
པའི་དགྲ་བ་ོརྣམས་ཀྱི་བླ་སྲགོ་བཀུམ་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་པོ་དང་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ 
རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་འབད་གནང་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ བསམ་འཕེལ་
དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕ་རལོ་པའི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚུ་བཟླགོ་པའི་ཐབས་ལུ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་མཚོན་ཆ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ གཏུམ་པ་ོརླུང་གི་ཤུགས་དང་་ལྡན་པའི་ ཆིབས་རྟ་གླང་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ 
འཁོར་གཤན་དམར་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་
དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ པདྨའི་བཀའ་ཉན་མ་རུངས་སྒྲོལ་བའི་གཤེད། །བསན་པ་སྲུང་མཛད་བདུད་བཙན་
མཐུ་བ་ོཆེ། །གཏུམ་ཆེན་དྲེགས་དཔོན་སྨུག་ནག་རྔམ་པའི་ཞལ། །ཉི་ཟླ་འབར་བའི་སང་མིག་དགྲ་ལ་
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གཟིགས། །ཕྱག་གཡས་སྦྲུལ་ཞགས་གཡབ་ནས་དགྲ་སྲགོ་བཀུམ། །གཡོན་པས་འདོད་པའི་རེ་བསྐོང་ནོར་
བུ་འཛིན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བདུད་བཙན་གྲི་ལྟག་པ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐོད་འཕྲེང་
གིས། །ལྷ་སྲིན་ཚོགས་ཀུན་དམ་འདདོ་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་དེ་འཛིན་བཅས། །རྣལ་འབྱོར་བསྒྲུབས་
ནས་སྲུང་བར་མངགས། །དེ་ནས་བདག་ཅག་ཡུལ་འཁོར་ཀུན། །མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚགོས་ཆེར་སྤེལ་
ཞིང། །གནོད་བྱེད་ཉམས་པ་མྱུར་སྒྲོལ་ལས། །བསམ་དནོ་གྲུབ་ལ་དམ་མ་གཡེལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ལྷ་
སྲིན་དཔུང་ཚགོས་དང་བཅས་པ་ག་ར་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་པའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ བཙན་རྒོད་གྲི་
ལྟག་པ་འདི་ཡང་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ ལྷག་
པར་དེ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་
གནང་བ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་
པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟླགོ་སྟེ་ ཚེ་དང་བསདོནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་
རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
བདུད་བཙན་གྲི་ལྟག་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ 
ཡུལ་ཆེན་དང་དུར་ཁྲོད་ལ་སགོས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་
ཡོད་དེ་འབད་རུང་ སྐབས་སུ་འབབ་པ་ ཕྱི་ཁ་
ལས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ ་འཇིགས་ཤིང་བསྐྱི་
གཡའ་བ་ ནང་ན་ལུ་བྲག་རི་བམ་ཚན་བརྩེགས་
པའི་དབུས་སུ་ ས་གནས་གཉེན་དྲགས་ མིང་ལུ་
གྲི ་ལྟག ་པའི ་གནས ་ཁང ་ཟེར ་སབ ་མི ་འདི ་
ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
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གནས་ཁང་འདི་གི་ར་བ་ལས་ཕར་ གནམ་ཉི་མ་ཡང་ ཆ་རོགས་མེད་པ་མི་གཅིག་འབད་འགྱོ་བ་ཅིན་ 
གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་དང་མགུ་ཏོ་གི་སྐྱ་ཚུ་ཡང་ གནམ་ཁར་ཟིང་སྟེ་ སེམས་ཁ་ལུ་འཇིགས་སྣང་དང་ སྒྱིད་
ཐག་ཚུ་ཡང་རར་གསིག་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་ གནས་ཁང་འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཨིནམ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་གྲི་ལྟག་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་གྲི་ལྟག་པའི་གནས་
ཁང་ནང་ལུ་་སོང་ཞིནམ་ལས་ གནསཔོ་ཉིནམ་གཅིག་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་གཅིག་ལས་
སྲོལ་འདི་ཉམས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚོགས་པ་ཟླ་བ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
ད་རེས་ནངས་པ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གུསབཏུད་ཞུ་སྲོལ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ མི་སེར་ཚུ་རང་ར་
སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ཚོགས་དང་གཏོར་མ་ དཀར་མེ་དང་ཞལ་
ཟས་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཕུལ་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
བདུད་བཙན་གྲི་ལྟག་པ་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ འཕྲིན་ལས་
རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་
ལས་ ནད་གཞི་དང་གདོན་བགེགས་ གཞན་ཡང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ བར་ཆད་སོགས་འཇོམས་པའི་
མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་
འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་སྤེལ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕ་རོལ་པ་ོཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡནམ་ལས་ 
གཞན་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་སོབས་རལ་དང་ལྡན་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་ཕྱགོས་ངན་པ་ཚུ་འཇོམས་ཚུགས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་
གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་
དཔུང་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གྲི་ལྟག་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་ཟླ་བ།
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༤༤ གླགླངང་་བྲབྲགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། གླང་བྲག་པ།
གནས་ཁང།     སས་གླང་བྲག་གནས།
གཡུས། ལེན་སྦིས།
བསྟེན་མི།              དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ཁག་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ 

ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་སས་གླང་བྲག་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ 
མཚམས་པ་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལེན་སྦྱིས་དང་སས་
འབྲགོ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༥༠ ལྷག་
ཙམ་ཅིག་གིས་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ་དེ་ཡང་ སྐུ་མདགོ་དམར་པའོི་གུར་གནག་པའོི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ སན་
གཉིས་སང་བའི་དགྲ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཨག་ཚོམ་མེ་ལྟར་
འབར་བ་ཟེར་ ཞལ་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ རྒྱའུ་ཚུ་ཡང་ གནོད་བྱེད་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་
ཐལ་བར་རླགས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ མེ་འབར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་ཚར་གཅོད་དེ་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའི་བར་མཚོན་ལུ་ རུ་དར་གནམ་དུ་འཕྱར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ལུ་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་
འགྲུབ་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཐུགས་ཀར་ཐད་ཕྲང་སྟེ་བསྣམས་བཞུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། 
གཞན་ཡང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་རྒྱུ་ནོར་བུ་བསི་ལིའི་པགས་ཀོ་གིས་ བཟ་ོསྟེ་ཡོད་པའི་བསེ་ཁྲབ་དང་ དར་
གོས་ལ་སོགས་པ་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་ལྕགས་ཞྭམོ་བཞེས། ཆིབས་
འཛམ་གླིང་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་ བསྐོར་ཚུགས་པའི་རླུང་གི་གཤགོ་པ་དང་ལྡན་པའི་གླང་རྒོད་ཅིག་
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གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་ཡུམ་མཆོག་སྨན་མོ་གིས་གཙསོ་པའི་ གངས་སྨནམོ་དང་མཚོ་སྨནམོ་ ཀླུ་བདུད་དང་
བྲག་བཙན་ ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་ཅིག་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་གི་བསདོ་པའི་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ གནས་ཆེན་བསྲུང་བའི་མཐུ་རལ་ཅན། །ལྷ་བཙན་
ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ། །སྐུ་ལ་དར་གོས་རིན་ཆེན་རྒྱན། །སྐུ་མདོག་དམར་ནག་རབ་ཏུ་བརྗིད། །སང་མིག་དགྲ་
བོའི་སྲགོ་ལ་གཟིར། །སྨ་ར་ཨག་ཚོམ་མེ་ལྟར་འབར། །ཕྱག་གཡས་རུ་དར་ནམ་མཁར་འཕྱར། །གཡོན་པ་
ནོར་བུ་འཛིན་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་གླང་བྲག་པ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ རིག་
འཛིན་པདྨའི་ཀ་ར་དང་། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མའི་སན་སྔ་རུ། །བསན་དང་དེ་འཛིན་བུ་སབོ་རྣམས། །སྲུང་བའི་
ཞལ་བཞེས་གཉན་པོ་དགོངས། །ད་ལྟ་རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་གིས། །རྩེ་གཅིག་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་
ལ། །འཁྲུལ་མེད་ལམ་གྱི་གྲོགས་མཛད་དེ། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་ཆོས་གཏེར་དང་རས་གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་
གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ གཏེར་སྲུང་བ་པོའི་གཏེར་བདག་སྦེ་བཀའ་སྒོ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གཞན་ཡང་ གཏེར་ཆེན་ར་ོརྗེ་གླིང་པ་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ དེ་ལས་གཏེར་སོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་
ལ་སགོས་པའི་ རིག་འཛིན་རྒྱུད་པའི་བླ་ཆེན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ གནས་ཆེན་འདི་གིས་གཙོས་པའི་ སྨན་
ལྗོངས་སས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱགོས་ག་ར་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ སྒྲུབ་པ་པོ་
སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་སེལ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་
པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བརོ་བཞག་སྟེ་
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།

དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། སས་ཡུལ་སྨན་ལྗོངས་
དབེན་པའི་བྲག་སྐྱིབས་དང་། །ཁྱད་པར་ཉམས་རྟོགས་འཁྲུངས་པའི་ཞིང་མཆོག་ནས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་ས་ འབྲུག་ཡུལ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ ཁ་བཞི་དབང་དུ་
འདུས་པའི་རོང་གི་ཉེ་འདབས་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཀ་གཞི་རྒེད་འགོ་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་
ནང་ལུ་ཨིན་པས། སས་གླང་བྲག་གི་གནས་འདི་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་ལུ་ 
དགུང་ཞག་བདུན་བཞུགས་སའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། 
གནས་འདི་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཚར་གཅིག་ ག་ཏེ་ཨིན་ན་ར་མ་ཤེས་པར་ཉམས་སོངཔ་ཨིན་རུང་ ལྷ་བླ་
མའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ ལུང་བསན་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་དཀའ་སད་ངལ་སྡུག་ལུ་མ་བཟདོ་པར་ 
གནས་འདི་འཚལོ་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་མཆོག་ གནས་
ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྒྲུབ་ཁང་ནང་བཞུགསཔ་ད་ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེའི་སས་གནས་འཁྲུལ་མེད་
ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་ནུག།
ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ་ སས་གླང་
བྲག་གི་གནས་ཡིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གསལ། གནས་ཆེན་དམ་པ་སས་ཡུལ་གླང་བྲག་ཅེས། །རྒྱ་གར་
དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་དང་མཉམ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སས་གླང་བྲག་གི་གནས་
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འདི་ རྒྱ་གར་གྱི་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་དང་ བྱིན་རླབས་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། 
གནས་འདི་ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་མི་ སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་ གནས་འདི་
ཟངས་མདགོ་དཔལ་རི་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ གནས་ར་ཅན་ཨིནམ་འབད་གསུངས་གནང་ཡདོ་ལུགས་
བཀོད་དེ་འདུག། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
གནས་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་བླམ་ཆོསཔ་དང་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ 
གླང་བྲག་མ་ཎི་གི་རྒྱབ་ཆོག་དང་འཁྲིལ་ གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་སྦེ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ སས་པའི་གཡུས་
ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླཝ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་གུང་པ་གཉིས་བསྐོར་རྐྱབ་སྦེ་ ཚེས་བཅུ་
དང་གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་འདུག།
དེ་མ་ཚད་དགོན་པ་དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བླམ་སོབ་དཔོན་དང་མཚམས་པ་ཚུ་གིས་ སྐུ་མཆོད་
འབུམ་སྡེ་དང་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་སྐབས་གནསཔོ་གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་བསྐང་
རྒྱུན་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཡང་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ལོ་ལྟར་
གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
ཕུལ་ཏེ་ གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་ དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་
བུ། བུ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་ཚ་ཚུན་ སྲོལ་མ་ཉམས་པར་འབད་དེ་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ སྐྱེས་ལོ་ ༦༤ ལང་མི་ཨ་རྒས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་གླང་བྲག་པ་འདི་ལུ་ ལོ་ལྟར་གྱི་དུས་སནོ་དང་གསལོ་མཆོག་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་
ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གཏེར་བདག་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆོས་གཏེར་དང་རས་གཏེར་ལ་
སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་
གི་དབུ་འཕང་བསདོ་པ། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སེང་བ་དང་བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས་བ་ལ་སོགས་
པའི་སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་  དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ གནས་ཕྱགོས་འདི་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ 
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ཡོད་པའི་ཡུལ་ཕྱགོས་ཚུ་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ནད་དང་མུ་གེ་མཚོན་ཆ་ལ་
སོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ སྐྱབས་དང་
མགོན་མཛད་གནང་དོ་ཡདོཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ སྐྱེས་ལ་ོ ༦༤ ལང་མི་ཨ་རྒས་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སས་ཡུལ་གླང་བྲག་གི་གནས་ཡིག།
སས་ཡུལ་བྲག་སྒྲུབ་ཁང་གི་གནས་བསྲུང་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་གླང་བྲག་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་ཚུལ་ཁྲིམས།
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༥༥  ལུལུངང་་གགསུསུམམ་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གཞི་བདག་གི་མིང་།   ལུང་གསུམ་པ།
གནས་ཁང།    ལུང་གསུམ་རོང།
གཡུས།.           ཀོ་མ་ཕྲང་དང་གདང་རས།
བསྟེན་མི།.          ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ལུང་གསུམ་པ་འདི་ ཀ་གཞི་རྒེད་འགོ་གཅིག་གི་མི་སེརདཔྱ་
               ཆེ་སུ་ཅིག་གིས་ར་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་བསྟེན་ཏེ་གསོལ
               མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་འདུག།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོདགེ་བསྙེན་ལུང་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལས། དབེན་གནས་གོང་
མའི་གདན་ས་ཁམས་ལ་དང། །གཏེར་གནས་ཨུ་རྒྱན་ཕུ་དང་ཀོ་མ་ཕྲང། །སས་ཡུལ་ལུང་གསུམ་ལྷོ་མོན་
གར་བཞུགས་ཀྱང། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་གྱིས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་
སྦེ་ གཞི་བདག་ལུང་གསུམ་པ་འདི་ བདོ་ཁམས་དག་པའི་ཞིང་ཕྱོགས་ སདོ་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་
བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་བཅས་ བདོ་འཕྲུལ་འཁོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ས་གནས་
ནང་ལུ་ བསན་སྲུང་མགར་བ་ནག་པའོི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
བསདོ་པ་ལས། རེས་འགའ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའོི་གཟུགས། །གཏེར་བདག་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས་ཡང། །ཁྱོད་ཀྱི་མིང་
གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན། །ཟབ་གཏེར་ཀུན་གྱི་བདག་པོར་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ས་གནས་ སས་ཡུལ་སེངྒེ་རོང་རྣམས་སུ་ གཏེར་བདག་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས་ ཁྲོ་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཀླུ་བཙན་གྱི་དབུས་ན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པའོི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཡང་ བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཏེར་གནས་ཨུ་རྒྱན་ཕུ་དང་ ཤར་ཀོ་མ་ཕྲང་རྣམས་སུ་ གཞི་བདག་ལུང་གསུམ་གྱི་སྐུར་
བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་རྒྱལ་པའོི་སྐུར་བཞེངས་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་
ཡུལ་ལྷ་ གཡུ་དྲུང་ར་ོརྗེ་དང་ ཡུལ་བཙན་རོ་རྗེ་ལ་སགོས་ཚུ་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོཔ་ལས་ 
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སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཡང་ གཅིག་ལུ་མ་ངེས་པར་ སྣ་ཚོགས་འབད་བཏོན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་འོང་ནི་
ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་པའི། །སྤྲུལ་བསྒྱུར་བསན་པ་སྲུང་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་པ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་
ལས་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་ཆ་
ལུགས་དང་ སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཚུ་ལེ་ཤ་སྦེ་སོན་ཏེ་ ཆིབས་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་
ལྡན་པའི་ རྟ་རྐྱང་པོ་ཟེར་སྤུ་མདགོ་ལེགས་པའི་རྟ་དྲེལ་གྱི་སྟེང་དུ་ཆིབས། འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ གླང་། 
གཡག། ར། ལུག། སེངྒེ་། སག། གཟིག། དོམ། དྲེད། ཁྱི་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ད་ོཡོད་
པའི་ཁར་ འཁོར་ཡང་ ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ དུས་གཅིག་ལུ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་
སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ལུང་གསུམ་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ ཀླུ་བཙན་ཀུན་གྱི་དེད་
དཔོན་ཁྱོད། །སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ཆུ་སྦྱིན་གཏེར་གཉེར་གཏད། །བསན་པ་བསྲུང་བར་
དམ་ཡང་བཅས། །དེ་འགོ་འཁྲུལ་ཞིག་ཤེར་བཟང་དང། །གྲུབ་ཐོབ་བསདོ་ནམས་མགོན་པོ་དང། །དྲིན་ཅན་
རོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པའི་གཉེར་བཅོལ་བསན་པ་གཏད། །ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་
ཀྱིས། །དམ་ཚིག་ར་ོརྗེ་སྤྱི་བརོ་བཞག །ཡེ་ཤེས་ཆས་སུ་བྱིན་བརླབས་ནས། །འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པ་དམ་ཡང་
བཅས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་གྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་ ཆོས་གཏེར་དང་རས་
གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ གཏེར་སྲུང་བ་པའོི་གཏེར་བདག་འབད་ བཀའ་སྒོ་དམ་ལུ་བཞག་
གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ འཁྲུལ་ཞིག་ཤེར་བཟང་དང་ གྲུབ་ཐོབ་བསོད་ནམས་མགོན་པ།ོ དེ་
ལས་དྲིན་ཅན་ར་ོརྗེ་གཅོད་པ་ལ་སགོས་པ་ བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀྱིས་
གཙོས་པའི་ དམ་པའི་ཆོས་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་ རིམ་པར་འཛིན་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ 
ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
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ཁྱད་པར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ དམ་ཚིག་ར་ོརྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་
གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཕར་བཟློག་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་
སོད་ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡདོ་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོ
འདི་ལུ་ ཆ་ལུགས་
དང་སྤྲུལ་པ་མ་
འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡདོཔ་
ལས་བརྟེན་ 
གནས་ཁང་ཡང་ལེ་

ཤ་ཅིག་ར་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ སྐབས་སུ་བབས་པ་གཞི་བདག་ལུང་གསུམ་པའི་གནས་ཁང་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་
རོང་ཁག་གླིང་མུ་རྒེད་འོག་དང་ཤེལ་རྔ་རྒེད་འགོ། དེ་ལས་ཀ་གཞི་དང་ཕངས་ཡུལ་རྒེད་འགོ་བཅས་ ལུང་
གཤོང་གསུམ་གྱི་རིའི་མགོ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ མིང་ལུ་ལུང་གསུམ་རོང་ཟེར་ རང་བཞིན་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ས་འཛིན་མངོན་པར་མཐོ་བའམ་ ཤིང་སྣ་སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས་པའི་རི་
ཡི་ར་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་པའོི་གནས་སུ་ཟུག་པ། རྩེ་མོ་དགུང་དང་མཉམ་པ་ལྟ་བུའི་རྩེ་ལུ་ བྲག་རི་མི་འགྱུར་རོ་ཡི་
ཕོ་བྲང་ཤེལ་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པ་ོལུང་གསུམ་པ་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། 
དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ གཟི་བརྗིད་ལྷུན་ཆགས་གཡུ་ཐོགས་རི་བོའི་
རྩེར། །རང་བྱུང་མི་འགྱུར་རོ་ཡི་ཕོ་བྲང་དང། །སྐྱ་ཧོར་ཀེ་མཚར་ཤེལ་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །ལུང་གསུམ་
དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ལུང་གསུམ་གནསཔོ་འདི་ ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ 
རྒེད་འོག་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་དཔལ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་དང་ བཀྲ་ཤིས་རྩེ་མོའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ 
གཞི་བདག་ལུང་གསུམ་གྱི་ཀ་ཁྲབ་བཞེངས་ཏེ་འདུག། བཀྲ་ཤིས་རྩེ་མོ་ལྷ་ཁང་འདི་ འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་
རབས་ ༦༩ པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ་ སྤྲུལ་སྐུ་
དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནངམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་
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བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་གྱིས་ངག་
རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ བླམ་ཨོ་རྒྱན་འགྱུར་མེད་བསན་འཛིན་ཟེར་མི་གིས་ གནད་ས་བཏབ་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་
བཀོད་དེ་འདུག།
དཔལ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དང་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ ཆ་རའི་ནང་ལུ་ 
མཁས་གྲུབ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སོབ་ ཀོ་མ་འཕྲང་ཆོས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚ་བོ་ ཆོས་རྗེ་
ཤེས་རབ་བྱུང་གནས་ཀྱིས་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ལུང་གསུམ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ལོ་ལྟར་
བཞིན་ཟླཝ་ ༢ པའི་ནང་ ཁང་ལེགས་ཚེས་བཅུ་ཟེར་ཉིནམ་གཅིག་བཟུང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཟླཝ་ ༦ 
པའི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ལུ་ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ གནསཔོ་བརྒྱ་ཚར་བཏང་ 
དར་ཁ་བཀལ་ཏེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་འདུག། དེ་ལས་ཀོ་མ་ཕྲང་གདང་རས་ལུ་ ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་བཙན་
དར་ཞུ་སྟེ་ བློ་སྐྱོར་ཉིནམ་གཉིས་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཀ་གཞི་ཚོ་ཁག་གཅིག་གི་
མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཁྱིམ་ནང་གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཕུལ་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ལུང་གསུམ་འདི་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གོང་གི་དུས་སནོ་དང་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ 
ད་ལྟོ་བར་ཡང་ ཕ་ལས་བུ་བུ་ལས་ཚ་ཚུན་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མགོན་སྐྱབས་
ཚུ་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བསདོ་པའི་འཐུས། །བདག་ཅག་རྒྱུ་འབྱརོ་ཡོན་བདག་
གི །འགལ་རྐྱེན་སེལ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབས། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སོགས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ བསན་པའི་རྒྱུ་འབྱོར་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ མི་
མཐུན་པའི་བགེགས་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་
འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ 
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བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་སམོ་ཡོདཔ་འབད་ སྐྱེས་ལོ་ ༦༧ ལང་མི་རྒཔོ་
བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། 
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོལུང་གསུམ་གྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ།
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༦༦  དྲདྲགག་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན།
གནས་ཁང།     སྒོམ་སང་ཁ།
གཡུས། སྒོམ་སང་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ སྒོམ་སང་ཁ་གཡུས་ཚན་

གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མདགོ་དེ་ཡང་ བཅོ་ལྔ་ཚེས་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་ 
ཞལ་རས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་ཁར་ ག་ནི་བ་དཀར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པ་ལས། རྣམ་དཀར་ཆ་ཤས་རོགས་པའི་བཞིན། །དཀར་འཛུམ་དགྱེས་
པའི་འཕྲུལ་ལྡན་པས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།  
དགེ་བསྙེན་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ ཕྱག་མཚན་དང་ན་བཟའ་ཆིབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
ནང་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ བཙན་ཆས་མ་ཚང་ཚངམ་འབད་
ཡོདཔ་འངོ་ནི་ཨིན་མས། 
ཨིན་རུང་འཁོར་གྱི་ཐད་ཁ་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ སྒང་བཙན་དཔོན་གཡགོ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བསོད་
དབྱངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ འཁོར་དཔོན་གཡགོ་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་
མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཧཱུཾ༑ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་
གནས་སོགས། །རིག་འཛིན་བླ་མ་རིམ་བྱོན་གྱི། །སན་སྔར་ཇི་ལྟར་དམ་བཅའ་བཞིན། །བསྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་
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པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་སམ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་
དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྔོན་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ལྷ་སྲིན་ཕ་ོམོ་རྣམས་ བཀའ་དང་དམ་
ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ རིག་འཛིན་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་ར་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་
བདག་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཡང་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ཆེད་
དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་
བཟླགོ་སྟེ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་
ཐབས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ བླ་ཆེན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ དམ་ཚིག་ར་ོརྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་དམ་ལུ་
བཏགས་གནང་ཡདོཔ་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཡུལ་ལྷ་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་  ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་ 
སྒོམ་སང་ཁ་ལུ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་འདི་ ཕྱི་ལས་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚགོས་དང་མེ་ཏགོ་ གཞན་ཡང་སངས་
ཤིང་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་རི་བོ་ ལྷ་ཡུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་ས་ལུ་བབས་བབས་བཟུམ་དང་ 
ནང་དུ་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ ར་ཆུ་སྣ་ཚོགས་འཛམོས་པའི་སྦུག་ལུ་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་གཅན་
གཟན་དང་ བྱ་བྱི་ཅུང་ལ་སགོས་པ་ཚུ་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ བག་ཡངས་ཀྱི་ངང་ལུ་ཁྱམས་ཏེ་
སོད་སའི་ས་གནས་ བྱིན་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་དང་ དེ་ཁར་གནས་བཅགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ཞི་
བདེའི་ངང་ལུ་དགའ་སོ་སོན་ཏེ་ ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏོག་ཏོ་འབད་སོད་སའི་ས་གོ་ཅིག་ཨིན་པས། གནས་ཁང་
འདི་གི་མིང་ཡང་ གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ སྒོམ་སང་ཁ་ཟེར་ར་སབ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་
ཨིན་རུང་ གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ སྒོམ་སང་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ 
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་དང་ ལ་ལུ་ ཅིག་གིས་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
དགེ་བསྙེན་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ ཕ་ལས་བུ་བུ་ལས་ཚ་བརྒྱུད་དེ་ ད་ལྟོ་བར་
ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྲལོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། 
བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །བསམ་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་འགལ་རྐྱེན་གསོལ། །མི་མཐུན་བར་དུ་
གཅོད་པའི་ཚགོས། །མྱུར་དུ་སྒྲོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་དང་ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ གནང་བའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཅའ་དང་འཁྲིལ་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་ དེ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་བུ་སོབ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་
སོང་གྲོགས་མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ལུ་ཡང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་པ་དང་གཡང་ཆགས་པ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་དྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་ཚུལ་ཁྲིམས། ༦༤
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༧༧  གགནནམམ་་རརལལ་་གྲིགྲི།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅཅདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། གནམ་རལ་གྲི།
གནས་ཁང།     གནམ་རལ་གྲིའི་རི།
གཡུས། འོམ་ནང།
བསྟེན་མི། དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ཁག་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་  

ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་ ལེན་སྦིས་གཡུས་ཚན་དང་ འ་ོམི་ནང་
གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ རང་བཞིན་པདྨའི་མགོན་པའོི་གཤིས། །རྣམ་འགྱུར་
འགྲོ་ལ་ཆགས་པའི་མདངས། །ཉི་མ་འཆར་ཀའི་གཟི་འོད་ཅན། །གཏེར་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ནི། །ཕྱག་
གཡས་རལ་གྲི་མཁའ་ལ་འཕྱར། །བར་གཅོད་ཡུལ་ལས་རྒྱལ་མཛད་ཅིང། །གཡོན་པ་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་
འཛིན། །ཅི་འདདོ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོ
གནམ་རལ་གྲིའི་སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ཡང་ ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ཟེར་ གནམ་དྲ་ོཔ་ཤར་རིའི་
རྩེ་ལས་ ཉི་མ་ཤར་བའི་སྐབས་ཀྱི་མདོག་དང་མཚུངསམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དམར་སེར་ཀྱི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ 
རྔམ་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ཁར་ ཆོས་གཏེར་དང་རས་གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ གཏེར་སྲུང་
བ་པའོི་གཏེར་བདག་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཆེ་དྲགས་ཅིག་འབད་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བོའི་རྣམས་ཚར་གཅོད་དེ་ བདུད་དང་བགེགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་རལ་གྲི་འཕྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡོན་པར་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་གདུང་
བ་བསལ་ཏེ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ བསམ་པའི་རེ་བ་ལས་ལྷག་སྟེ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིན་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གཞན་ཡང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་དར་དང་གོས་ཆེན་གྱི་ན་བཟའ་དང་ ཞབས་ལུ་ཞབས་ལྷམ་ཚུ་བཞེས་ རྫུ་
འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་རྟ་ རྟ་མཆོག་བ་ལ་ཧའི་སྟེང་དུ་ཆིབས་ འཁོར་ཡིད་འཕྲོག་སྨན་མ་ོ
དང་ ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཏེར་བདག་ཆེན་པ་ོགནམ་རལ་གྲི་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཧཱཱུུྃྃཾཿ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་
ཡོད་དོ་ཅོག །མ་ལུས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །དྲེགས་འདུལ་པདྨ་ཐོད་འཕྲེང་ནས། །སྔགས་འཆང་
བདུད་འདུལ་རོ་རྗེ་ཡན། །རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔར་ཁྱོད། །ཇི་ལྟར་སྡིག་སངོ་དགེ་བསྒྲུབ་པའི། །ཁས་
བླངས་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ སྔགས་འཆང་འཛིན་པ་ཆེན་པ་ོ
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བདུད་འཇོམས་རྣམས་གཉིས་དང་ གཞན་ཡང་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་
བྱོན་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་ཆེན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་
ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་ ཆོས་གཏེར་དང་རས་གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ 
གཏེར་སྲུང་བ་པོའི་གཏེར་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནངམ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་
སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པའི་འཚུབས་ཆ་ཚུ་ལས་བཟློག་སྟེ་ དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ གཡུས་ཕྱགོས་འདི་
དང་དེ་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་སེལ་ ཚེ་
དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་མགོན་
སྐྱབས་མཛད་ནིའི་དོན་ལས་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་གནམ་
རལ་གྲི་གི་གནས་ཁང་
དེ་ཡང་གནས་པའོི་
དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ༑ 
ཕུན་ཚོགས་གཡང་
ཆགས་བལ་གླིང་སྡེ་
བཞིའི་དབུས། །ནོར་
བུའི་བྲག་རི་དགུང་དུ་
མངོན་འཕགས་
པ། །མི་ཟད་འདདོ་དགུ་འཁྱིལ་བའི་གཞལ་ཡས་ནས། །གཏེར་བདག་ཆེན་པོ་གནམ་གྱི་རལ་གྲི་པ། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ གཡང་ཆགས་པའི་ས་གནས་ གང་
འདདོ་འབྱུང་བའི་ནགས་ཚལ་དང་ མེ་ཏོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ ར་བ་ཀླུའི་གནས་སུ་དང་ རྩེ་
མོ་དགུང་དང་མཉམ་པའི་རི་བོས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་སྦུག་ལུ་ བྲག་རི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྟེང་དུ་
གནས་བདག་ཆེན་པོ་གནམ་རལ་གྲི་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་གི་མིང་ལུ་ཡང་ གནམ་
རལ་གྲི་ཟེར་ར་སབ་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གནས་ཁང་འདི་ ས་གླང་བྲག་གནས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ རི་ཕར་ཁ་
གཡུས་ཚན་གྱི་ ཟུར་ཁ་ལས་ཡར་མཐོང་ཚུགས་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཏེར་བདག་གནམ་རལ་གྲི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས། 
ཨིན་རུང་གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཕ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་བུ། 
བུ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་ཚ་ཚུན་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བཏང་པའི་
སྐབས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་བཏང་སྟེ་ དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཏེར་བདག་གནམ་རལ་གྲི་འདི་ གཏེར་གྱི་བདག་པ་ོདངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ལ་ོལྟར་གྱི་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་
དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསདོ་པ། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་བ་དང་ བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་
བ་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་  ལྷག་པར་ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ནང་ལུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ནད་དང་མུ་གེ་མཚོན་ཆ་ལ་སགོས་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ བསམ་དོན་
ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རྒྱབ་མཛད་གནང་ད་ོཡདོཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ 
སྐྱེས་ལོ་ ༦༤ ལང་མི་ཨ་རྒས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཏེར་བདག་གནམ་རལ་གྲི་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་ཚུལ་ཁྲིམས།
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༨༨ བྲབྲགག་་སེསེངང་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། བྲག་སེང་པ།
གནས་ཁང་།     བྲག་སེང་པའི་རི།
གཡུས། ཀླུ་ལུ།
བསྟེན་མི། ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་གི་ནང་གསེས་ ཀླུ་ལུ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་

ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད༌༌དདོནོན༌༌རྒྱརྒྱསས༌༌པཔ།།
རྣརྣམམ༌༌པཔ༌༌དདངང༌༌སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དབང་རོང་ཆ་འདུས་ ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་གི་འགོ་ལུ་ཡདོ་པའི་ ཀླུ་ལུ་གཡུས་ཚན་གྱི་བསྟེན་ཏེ་ཡོད་པའི་
གནས་བདག་བྲག་སེངཔ་དེ་ཡང་ གནམ་ལྕགས་ཀཱི་ལ་འབར་བ་དང་འདྲ་བའི་རི་བ་ོ ལྷའི་ཞལ་ཡས་ཁང་
དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཕ་ོབྲང་ནང་ དད་མསོ་བསྐྱེད་དེ་གསལོ་བ་བཏབ་པའི་ངོ་ལུ་ དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ་
སྟེར་བའི་མཐུ་བོ་ཆེ་དང་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ་བའི་ལྷའི་ངོ་བ་ོ 
ཚོགས་བདག་ཆེན་པ་ོདང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པ་ བཀའ་སྲུང་ཆེན་པ་ོཇོ་བོ་བྲག་སེང་པ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་
མཐའ་འཁོར་ལུ་ འཁོར་ཚགོས་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བཀའ་སྲུང་བྲག་སེང་པ་འདི་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ཨིན་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་འབདཝ་ གསལོ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ཡང་བཀོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡང་ བཤད་དེ་མེདཔ་
ཨིན་པས། དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་དང་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ གྱང་གི་ལགོས་ལུ་ལྡེབས་རིས་འབད་ཡང་ བྲིས་བྲིསཝ་ཅིག་
མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་ཨིན་ཟེར་ ངེས་བཟུང་འབད་ནིའི་ འསོ་འབབ་མེདཔ་ལས་ནང་
ལུ་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡདོཔ་ཨིན།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ 
བསན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོབྲག་སེང་པ་
ཡང་གྲས་ཁར་གཏགོས་ཏེ་ རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
བར་དུ་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་
དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་སྟེར་བའི་མངའ་བདག་ཏུ་ ས་གནས་འདི་ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ ད་རེས་ནངས་པར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་ བཞུགས་ཡདོ་པའི་བླམ་དང་ སབོ་དཔོན་ལ་སགོས་པའི་
ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོའདི་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་གཤམ་སྟེ་ 
དུས་སུ་གསལོ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ འདི་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ ལ་ོཐགོ་ལ་
སོགས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་སེལ་གནང་ནི་དང་ མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་
མཛད་དགོ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་འདིའི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ 
གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ནང། ཀྱཻ༑ སོབ་དཔོན་པདྨ་ཀཱ་རཱ་དང་། །གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་
རྣམས་ཀྱི་མདུན། །ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ༌༌མམཆོཆོདད།།
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་། ཚོགས་བདག་ཆེན་པའོི་རྣམ་སྤྲུལ་བྲག་སེང་པ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
གནས་བདག་ལྷ་ཆེན་ཇོ་བ་ོབྲག་སེང་པ་འདི་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ 
རྟ་ནརོ་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནོར་གྱི་རིགས་ཚུ་ འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ དངོས་གྲུབ་གནང་
ནིའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ ནོར་ལྷ་སྦེ་བརྩི་མཐོང་
བསྐྱེད་མི་ ཚོགས་བདག་ཆེན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ གཡུས་ཁའི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་
བཏང་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྐུ་རྐྱང་ཟེར་ལགོས་སུ་ཅིག་འབད་ཡང་བཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་འདི་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ ཤར་
དར་བརྒྱད་པའི་ལུང་གཤོང་གི་ནང་གསེས་ ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་གི་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ སིང་ལུང་གཡུས་ཚན་
ནང་ཡོད་པའི་ བྲག་སེང་པའི་རི་ཟེར་མི་འདི་ནང་ཨིན་པས།   རི་འདི་མ་བཟོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པའི་རི་བོ་ ཕྱི་ལས་ནགས་ཚལ་དང་ སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་  ནང་དུ་
ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བབས་སའི་ས་གནས་ ངོ་
མཚར་ཆེ་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ། བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་དགོས་
འདདོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ནོར་ལྷ་
ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་དང་ སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ འབད་མེད་ལྷུན་
གྲུབ་ཏུ་སོལ་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་སྟེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་ར་ལས་ མི་འོང་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡདོཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་
གི་སྲལོ་ཁྱུན་ མ་ཉམས་པར་ཕུལ་དོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ། ༦༧
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༩༩  བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། བྲག་བཙན་ར་ོརྗེ།
གནས་ཁང།     ཨ་གི་གནས།
གཡུས། ཀོ་མ་ཕྲང།
བསྟེན་མི། ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་བྲག་བཙན་ར་ོརྗེ་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་

ཁག་ ཀ་གཞི་རྒེད་འགོ་ ཀོ་མ་ཕྲང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ 
༡༨ དེ་ཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྐྱབས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སེངྒེ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ དགེ་བསྙེན་བསིལ་བྲག་པའི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། 
ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་གནས་གཞིའི་བདག་པ་ོརྣམས། །སྐུ་མདགོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་དང་ཁྲ། །ཕྱག་མཚན་
རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སོན་མཛད་པའི། །རད་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པ་བདག་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤསོ་ཅིག་ར་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སགོས་འཕྲིན་ལས་
རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་ལས་ བསན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དནོ་མཛད་པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་
དོན་མཛད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
མེདཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཀོ་མ་ཕྲང་གཡུས་ཚན་གྱི་གནས་བདག་ བྲག་བཙན་ར་ོརྗེ་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ནང་
ལུ། སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་མ་ངེས་པ། །རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་རྗེས་སུ་འཇུག །གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པ་
ཅན། །བྲག་བཙན་ཚུལ་བཟུང་ཁྱོད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་
གཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་པར་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐོག་ལས་མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་
སྐབས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་སྤུལ་པ་ཚུ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་སོན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག
སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ 
ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་པའི་དམ་པའི་ཆོས། དེ་ལས་ དེ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ག་
ར་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་བྲག་བཙན་རོ་རྗེ་འདི་ཡང་ བཀའ་
དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ ཐུབ་དབང་བསདོ་ནམས་མགོན་པོ་ལ་སགོས་པའི་བླ་
མ་ཚུ་གིས་ དབེན་པའི་དགོན་སྡེ་རྣམས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ 
མི་མཐུན་པའི་གནོད་པ་ལས་བཟླགོ་སྟེ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་
བཞག་སྟེ་ དམ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ 
སྔོན་བྱོན་པདྨ་ཐདོ་འཕྲེང་དང། །གྲུབ་དབང་བསོད་ནམས་མགོན་པ་ཡིས། །དབེན་གནས་བསྲུང་མར་བཀར་
བཏགས་ནས། །དམ་ཚིག་སལ་ཏེ་རྗེས་དགོངས་ལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

བྲག་བཙན་ར་ོརྗེ་འདི་  ཆ་ལུགས་དང་སྤྲུལ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཁང་ཡང་ལེ་ཤ་
ཅིག་ར་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ད་ལྟའོི་གནས་ཁང་འདི་གནས་པོའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། བྲག་
བཙན་རོ་རྗེ་ཤུགས་འཆང་བ། །ཀོམ་འཕྲང་ཡུལ་གྱི་བྱ་ར་བ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀ་གཞི་རྒེད་
འོག་ ཀོ་མ་འཕྲང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཞིང་གི་མཐའ་མར་ས་ོཏོག་ཅིག་གུར་ མིང་ལུ་ཨ་གི་གནས་ཟེར་མི་འདི་ 
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བྲག་བཙན་ར་ོརྗེ་གི་གནས་ཁང་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་དབད་དེ་འདུག། གནས་ཁང་འདི་ ཤིང་སྣ་དང་སྨ་
སྣ་ སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་ས་ཁ་ མཐ་ོདམན་མཉམ་ཏགོ་ཏོ་ཅིག་ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་བྲག་བཙན་རོ་རྗེ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླཝ ༡༡ པའི་ཉིན་ལོག་དང་བསྟུན་ ཀོ་མ་ཕྲང་གི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ མེན་
སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་གནསཔོ་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཁོང་ར་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་
སྦུག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མཛར་ཅུམ་ཟ་སྟེ་སོ་བ་སོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
གཞན་ཡང་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ལ་ལུ་
ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་
གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་བྲག་བཙན་རོ་རྗེ་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། 
བྲག་བཙན་ར་ོརྗེ་ཤུགས་འཆང་བ། །ཀོམ་འཕྲང་ཡུལ་གྱི་བྱ་ར་བ། །དམ་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་མགོན་སྐྱབས་
མཛད། །ཡུལ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་
གུས་བཏུད་དང་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་བྲག་བཙན་ར་ོ
རྗེ་འདི་གིས་ སྤྱིར་གྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཤར་ཀོ་མ་འཕྲང་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ལུ་ 
དུས་ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ལྟ་རྟོག་དང་སངོ་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
ཚུ་ལུ་ཡང་ མགོན་སྐྱབས་དང་སྲུང་སྐྱོབས་ཚུ་མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ གནས་བདག་
འདི་གི་བཞུགས་ཁང་ཡང་ ཞིང་གི་མཐའ་མར་ཨིནམ་ལས་ བྱཱ་དང་ལ་ོཐགོ་ཚུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་
བྱ་བྱི་ཅུང་ གཞན་ཡང་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གནདོ་པ་ལས་བཟླགོ་སྟེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བྲག་བཙན་ར་ོརྗེ་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
སྐྱབས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སེངྒེ་གིས་མཛད་པའི་གཞི་བདག་ཆེན་པོ་བསིལ་བྲག་པའི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེསཔ་སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ། སྐྱེས་ལ་ོ ༦༧ 
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༡༡༠༠  བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།
གནས་ཁང།     བྷ་ལ་གཤོང་ཆུང་།
གཡུས། སིང་ཀླུང།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་བཀྲི་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་་  ཀ་གཞི་རྒེད་འགོ་ སིང་

ཀླུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ༑ 
འཇིགས་རུང་བྲག་སྒང་ལ་གནས་ལྷ་བཙན་ཁྱེད། སྐུ་མདགོ་དམར་ལ་རྔམ་པའི་ཟིལ་མདངས་ཅན། །མི་ཤིག་
ལྕགས་ཀྱིས་ཁྲ་རོག་ལེགས་བརྒྱན་ཤིང། རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་ཅང་ཤེས་སྟེང་ཆིབས་ནས། །མདུང་དར་
ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་འཛིན་པ་ནི། །མ་རུངས་འཇོམ་ཞིང་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་རྟགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དམར་པ་ོཁྲག་གི་མདོག་ཅན་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོཡདོ་པའི་ཁར་ གནམ་མེད་ས་
མེད་འཇིགས་སུ་རུངས་བ་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་གོ་
ཁྲབ་དང་དབུ་ལུ་ལྕགས་ཞྭམོ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་མཚན་ཡང་ མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བ་ོདང་མ་རུང་པའི་ཕྱོགས་ངན་པ་ག་ར་ ཚར་གཅོད་པའི་བར་མཚོན་
ལུ་ཀྲིང་ཀ་བསྣམས་ཏེ་ སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཚུན་འཕྱར་ཡདོ་པའི་ཁར་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་མི་
ཚུ་ལུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ 
དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ལུ ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ག་ར་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ རྟ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ 
དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་འཕྲིན་ལས་ སྒྲུབ་པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་ནི་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་
ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་དང་ འཚུབས་ཆ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་མ་སྐྱེལ་བར་ དུས་
རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ གཡུས་ཕྱགོས་འདི་དང་དེ་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་
རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་སེལ་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ སྔོན་བྱོན་གྱི་བླ་མ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོ
པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གནས་པའོི་དཔེ་
ཆ་གི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཧཱུཾ སྔོན་བྱོན་བླ་མའི་བྱིན་ལྡན་སོགས། །ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨ་ཡི། །ཇི་ལྟར་
བཀའ་བསྒོ་དམ་བཅའ་བཞིན། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་
སྦེ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ 
ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་མ་ལུས་ཚང་བའི་གནས། །དགའ་ཞིང་སོ་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ། །ཟེར་
བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ དགོས་འདདོ་ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་བོ་ ཕྱི་ལས་སྨན་སྣ་དང་ཤིང་རིགས་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་  ནང་དུ་ར་ཆུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ སྐད་སྙན་འདབ་བྱ་དང་
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ བག་ཡངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཁྱམས་སའི་ས་གནས་ མིང་ལུ་ བྷ་ལ་
གཤོང་ཆུང་ཟེར་སབ་མི་འདི་ གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། གནས་དེ་ཁར་
བཞུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་གནས་བདག་འདི་གིས་ དགའ་ཞིང་སོ་བའི་ངང་ལས་གཡུས་ཚན་འདི་དང་ དེ་ཁར་
ཡོད་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་འབད་བཀོད་འདུག།  
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲལོ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཡང་ ཁོང་ར་སིང་ཀླུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ར་བོ་བསྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ 



270

རང་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གཅིག་བཟུང་སྲལོ་འདུག། ཚེས་བཅུ་འདི་ ར་བོ་བསྐོར་རྒྱབ་ ག་
གི་ཁྱིམ་ནང་ཕགོ་མི་འདི་ནང་བཟུང་ད་ོཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་མར་གསོལཝ་གྲོལ་ཏེ་ ཆོསཔ་དང་གཡུས་མི་ཚུ་
ག་ར་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་
ཕུལ་ཏེ་གནསཔོ་བཏང་ དར་ཁ་བཀལ་བའི་སྲོལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་འབད་སྲོལ་འདུག། དེ་
གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ ལ་ོལྟར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་
གསོལ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཆོས་བསྲུང་གི་གྲས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ གསལོ་མཆོད་ལེགས་ཤོམ་
འབད་ ཕུལ་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕུལ་
ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། དེ་ལྟར་བསོད་པས་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་
ཀྱིས། །འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཕྱགོས་ཀུན་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དབང་ལོངས་སོད་དཔལ་འབྱརོ་རྒྱས་པ་
སོགས། །ཅི་བསམ་མསོ་ལ་སྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསདོ་པ། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་བ་དང་ བསན་
པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་བ་ ལ་སགོས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་  ལྷག་པར་
ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ནང་ གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་དོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ།
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སྲསྲསས་་ཕུཕུརར་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༢༢༡༡
༡༡  ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ་་ཚེཚེ་་སྒྲུསྒྲུབབ་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
བཞི་བདག་གི་མིང་། ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས།
གནས་ཁང།     ཚ་པའི་སྟེང་གི་རི་བོ།
གཡུས། དབང་འདུས་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་འདི་ དབང་འདུས་དགོན་པ་གིས་

གཙོས་པའི་ བུ་ས་དང་ནང་ཁ་སྤྱི་འོག་གཉིས་དང་ གཞན་ཡང་
སེར་ཕུར་ལུང་གཤངོ་གི་མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་གཙོ་བ་ོསྦེ་
བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་བསམ་དནོ་མྱུར་འགྲུབ་པའི་མངོན་རྟོགས་ནང་ལས། ཅང་
ཤེས་དཀར་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་གྱི་སྟེང་ན་ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་སྐུ་མདོག་གངས་རའི་ལྷུན་པོ་ལ་
དབང་པའོི་གཞུ་རིས་ཀྱིས་འཁྱུད་པ་ལྟ་བུའི་གཟི་མདངས་ཅན། ཕྱག་གཡས་བདུད་སྡེའི་དཔུང་ལས་རྒྱལ་བའི་
རུ་དར་དཀར་པོ་གནམ་དུ་བསྒྲེང་ཞིང། གཡོན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་
འབེབས་པ། ལྷ་དབང་ཡུལ་དུ་ཆགས་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའ།ོ །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་དང་ 
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། མྱུར་མགྱོགས་རྟ་དཀར་རྒྱན་ལྡན་སྟེང། །སྐུ་མདོག་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་
ལ། །རྒྱན་བཟང་འཇའ་ཚོན་མདངས་ཀྱིས་མཛེས། །ཀུན་ཡིད་དགའ་བསྐྱེད་ཁྱོད་ལ་བསོད། །ཕྱག་གཡས་
མདུང་དར་མཁའ་ལ་འཕྱར། །རྣལ་འབྱརོ་སྙན་སྒྲོག་དགྲ་སྙིང་འབིགས། །ཕྱག་གཡོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
བསྣམས། །སྒྲུབ་པོའི་རེ་བ་སྐོང་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་
སྐུ་མདགོ་འདི་ཡང་ བཅོ་ལྔ་ཚེས་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་ག་ནི་བ་དཀར་བའི་ཁར་ གངས་རའི་
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ལྷུན་པོ་ལུ་ དབང་པོའི་གཞུ་རིས་ཀྱིས་འཁྱུད་ད་ོབཟུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕ་རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་བཅད་དེ་ བདུད་སྡེའི་དཔུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་
བར་མཚོན་ལུ་ མདུང་དར་གནམ་དུ་འཕྱར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་
སོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ གང་ལ་གང་
འཚམས་འབད་གནང་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་  སྐུ་
གཟུགས་ལུ་དར་དཀར་པོའི་ན་བཟའ་བཞེས་ ནམ་མཁའ་འཕུར་བ་དང་ནརོ་བུའི་མཚན་མ་ལ་སགོས་པ་ 
རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་ རྟ་ཅང་ཤེས་དཀརཔོ་ཅིག་གུ་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་
པའི་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་
དང་། །དྲིན་ཅན་བཀྲིས་བསན་འཛིན་སོགས། །བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་སན་སྔ་རུ། །དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་ཕྲིན་
ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་
གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟླགོ་སྟེ་ ཚེ་དང་
བསདོནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཨོན་ར་ོརྗེ་གླིང་པ་མཆོག་གི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ སྲས་ཕུར་དབང་འདུས་
དགོན་པའི་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་
མཚུངས་མེད་བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཡང་ བཀའ་སྒོ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་
ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་
ཟླ་བ་ནང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན། སྒང་ཏོག་དེའི་ཟུར་ཅིག་ན་ དེང་སང་གི་བར་ན་ཡང་མཇལ་
ཡུལ་དུ་ཡདོ་མི་ རོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཕྱག་འཁར་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་མི་ སར་ཤིང་དེའི་ར་བར་ གཅོད་གུར་ཆུང་གུ་
ཅིག་སྤུབས་ཞིནམ་ལས་ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་སྟེ་ བཞུགས་པའི་དྲོཔ་
ཅིག་ལུ་མནལ་དང་འོད་གསལ་འདྲེས་མའི་ཉམས་སྣང་ནང་། བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་
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པའི་ བུ་ཚུ་གསར་རིསམོ་ཅིག་སྐུ་གཟུགས་ལུ་གོ་ལ་དཀརཔ་ོཅིག་གྱོན་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་བ་དན་དང་
གཡོན་པ་ལུ་ནོར་བུ་བསྣམས་ རྟ་དཀརཔ་ོརིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་ ལེ་ཤ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་མི་ཅིག་གུ་ཆིབས་
སྦེ་ རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་འོང་ཞིནམ་ལས་ བླམ་རིན་པོ་ཆེ་ག་ཅི་མཛདཔ་སྨོ་ཟེར་ཞུཝ་ད། བླམ་གི་ཞལ་
ལས་ ང་ཚེའི་བསྙེན་པ་གནང་པའི་བསྒང་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་ལས་བུ་ཚུ་དེ་རྟ་གུ་ལས་བབས་སྦེ་
ཕྱག་འཚལ་ཞིནམ་ལས་ དེ་འབད་ཨིན་པ་ཅིན་ང་ནཱ་བླམ་དང་མཇལ་ཏེ་ མིང་ཅིག་ཞུ་བར་འོང་འོངམ་ཨིནམ་
ལས་ ང་ལུ་མིང་སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གནང་སྟེ་ བཀྲིན་བསྐྱང་ཟེར་ཞུཝ་ད། བླམ་གིས་ང་ཚེའི་
བསྙེན་པ་གནངམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མིང་ཞུ་མི་དེ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཅི། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ད་ལས་
ཕར་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ སོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཚེ་
སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཟེར་བཏགསཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་ལས་ཁོ་གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་སྟེ་
བླམ་གི་ཞབས་སྤྱི་གཙུག་ལུ་བཀལ་ཏེ་ བླམ་རིན་པ་ོཆེ་ ང་ལུང་ཕྱོགས་འདི་གི་གཞི་བདག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
བླམ་གིས་ས་གནས་འདི་ཁར་གདན་ས་ཅིག་བཏབ་གནང་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འདེ་ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་པའི་
ཁར་ ང་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་སབོ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་
གདན་ས་འདི་ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ བཏབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནུག།
བླམ་གིས་དེ་འབད་ཨིན་པ་ཅིན་ རྟེན་འབྲེལ་ག་ཅི་དེ་ལེགས་ཤོམ་བྱུངམ་ལས་ དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་
དང་བཅས་པའི་ གཉེར་ཁ་ཁྱོད་ལུ་སོདཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ བཀའ་བསྒོ་དང་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་
གསོལ་ཁ་ཅིག་ཡང་ལྗགས་རམོ་མཛད་སྦེ་ ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མའི་གྱལ་ཁར་བཙུགས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་
ཡལ་སངོ་ནུག། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་གི་མིང་ལུ་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚ་པའི་སྟེང་གི་རི་བོ་ཟེར་
སབ་ཨིན་པས། རི་འདི་གངས་དཀར་ཏི་སེ་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་རི་བོ་ དབྱར་དགུན་མེད་པར་ ཁ་བའི་
གོས་ཀྱིས་སྤུར་ཏེ་ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པ། གཡའ་རི་རྩེ་མོ་གནམ་ཁ་ལུ་རེག་རེགཔ་བཟུམ་སྦེ་ཡདོ་པའི་
རྩེ་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་གནས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་
ཡོངས་ལུ་ འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕབ་སྟེ་གནང་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཀ་
ཁྲབ་ཅིག་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཁར་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་
གིས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་གསོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་བཞིན་པ་ར་འདུག། 
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ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་འདི་ བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་སྲུང་མ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ དགོན་
པའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་རི་གུར་ བཙན་ཆགས་ས་ཟེར་ཤུག་པའི་ཤིང་ཅིག་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། 
དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སོ་ལོགས་ཁ་ལས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་པའི་ རོ་
ཚོང་དཔོན་ཟེར་ གནོད་སྦྱིན་ཛམྦྷ་ལྷའི་གནས་ཁང་ཅིག་ཡོད་མི་དེའི་གདོང་ཁར་ཡོད་པའི་ མཚོ་གཡུ་ཆུང་
ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་བླ་མཚོ་ཨིནམ་འབད་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བུ་ས་སངས་ཀྱི་ཆུ་
རྫིང་འདི་ཡང་ ཡུལ་བཙན་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་བླ་མཚོ་ཨིནམ་འབད་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ མི་ཤི་རྐྱེན་ཤི་རེ་བྱུང་སྟེ་ དབང་འདུས་དགོན་པ་ལུ་བསྔོ་ཞུ་བསྐྱེལ་
བར་འོང་པའི་སྐབས་ ཨ་རྟག་བུ་ས་སངས་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ལམ་ཆུའི་རྫིང་གི་ལྟག་ལས་ཕར་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ 
དེའི་སྐབས་གྲིབ་ལས་བརྟེན་ ལམ་ལྟག་ལས་ཕར་རྫིང་འདི་བགོམ་ཡར་སངོ་པ་ཅིན་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལོ་ཕྱུགས་
རྟག་ཏུ་མ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་ དུས་མ་ཡིན་པའི་རླུང་འཚུབས་ལ་སོགས་པའི་ རྟགས་མཚན་
ངན་པ་ལེ་ཤ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ར་མི་སེར་ཚུ་ཡང་བསྔོ་ཞུ་བསྐྱེལ་བར་འོང་པའི་སྐབས་ ཨིན་ཅི་མིན་
ཅི་ར་ལམ་ཆུའི་རྫིང་གི་འོག་ལས་འབད་ བསྐོར་ཏེ་འོང་དགོ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
ལོ་ལྟར་བཞིན་ བུ་ས་ལྷ་འབོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྫིང་འདི་ཧིང་སང་ས་སྦེ་བསལ་ཏེ་ ལྷ་སངས་
ཁྲུས་གསོལ་ཚུ་འབད་དེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཀར་དང་ནག་ལ་སོགས་པའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ ཆརཔ་
དང་སེརཝ་ཚུ་མ་རྐྱབ་པར་ གནམ་གཤིས་ཚུ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་སོད་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ལུ་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡང་ བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་ནང་ན་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་ བསྐང་རྒྱུན་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྐུ་མཆོད་
འབུམ་སྡེ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཡུལ་ལྷ་འདི་གཙ་ོབོར་བཟུང་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། དགོན་པའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་རི་གུར་ཡདོ་པའི་ བཙན་ཆགས་སའི་ཤུག་པའི་ཤིང་འདི་ ལྷ་ཆེན་ཚེ་
སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཡར་མར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤིང་དེ་གི་ར་བར་བཞུགས་ཏེ་ བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་
ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ས་ཕྱགོས་དེ་ཁར་སོད་མི་འགྲོ་བ་ག་ར་གི་
ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱརོ་ག་ར་དབྱར་གྱི་མཚ་ོབཟུམ་སྤེལ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་
ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སོར་དགེ་བའི་ཉིནམ་
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ཅིག་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ བུ་ས་ལྷ་འབདོ་ཟེར་བོན་ལུགས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཅིག་ཕུལ་
སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ལུ་ སྒང་ཏགོ་དེ་ཁར་དར་ལྕོག་འཕྱར་ཏེ་ མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་ཞིནམ་
ལས་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་སྲལོ་ཅིག་ཡདོ་མི་དེ་ ད་རེས་ལས་ཡར་རྩིས་པའི་ ལ་ོདག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཚུན་
ཚོད་ར་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ གཡུས་དེ་ནང་ཕ་ཇོའི་རྒྱུན་ཆད་
སོངཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ལམ་སྲོལ་དེ་ འབད་སྲོལ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་ལྟར་བཞིན་ གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་ལུ་ཚར་
རེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་དོ་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ཚིག་
ནང་ལུ། འགྲོ་བའི་དཔལ་དང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཤིང། །བུ་ནོར་དར་ཞིང་རྒྱས་བྱེད་པའི། །མཐུ་ལྡན་ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་
ཁྱོད། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་
གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ མཚུངས་མེད་བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ 
བུ་སབོ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོའི་
མཚན་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ སོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་གི་རྟེན་
འབྲེལ་ཡདོ་པ་ལས་བརྟེན་ སྤྱིར་གྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡངོས་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་
པ་ཚུ་རྒྱས་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ གནས་སྐབས་ཕ་རལོ་བསམ་སརོ་ངན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ག་ར་ཞི་ སྦྱིན་པའི་
བདག་པ་ོཡོངས་ཀྱི་བུ་ནོར་ཟས་གསུམ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡདོཔ་མ་ཚད་  མཐར་ཐུག་
མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་རགོས་མཛད་ཚུགསཔ་ལས་ ཁོང་ར་དབང་
འདུས་དགོན་པའི་བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་དང་ སྲས་ཕུར་གྱི་གཡུས་ཚན་མང་ཤསོ་ཅིག་གིས་ར་ ཡུལ་ལྷ་
གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷ་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་བསམ་
དོན་མྱུར་འགྲུབ་མ། 
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བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་
རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བུ་ས་ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་རོ་རྗེ།
གླང་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ཨ་རྒས་པ་སངས་ནོར་བུ།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
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༢༢  གྲུགྲུབབ་་སསོ་ོ་སྟེསྟེངང་་གིགི་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན།
གནས་ཁང།     གྲུབ་ས་ོསྟེང།
གཡུས། ཀླུབ་ཟུར།
བསྟེན་མི། བུ་ས་སྤྱི་འོག་ཀླུབ་ཟུར་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན་དེ་ཡང་ ཇི་སྐད་དུ།  སྐུ་མདགོ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤིང་། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་
སྦེ་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལགོས་སུ་སྦེ་བརམས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཏན་གཏན་
འབད་བཀོད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས་ ཨིན་རུང་བཙན་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་གཉིས་སྦེ་ཡདོཔ་ལས་ 
ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ བཙན་རྒོད་ཁྲོ་བའོི་སྐུར་བཞེངས་མི་ཅིག་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན་དེ་ཡང་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ཡོད་པའི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་པ་
ཅིན་ ཧེ་མ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་ ༡༡ པའམ་སྤྱི་ལོ ༡༦༥༠ དེ་ཅིག་ལུ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་
ལྡན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ མཚུངས་མེད་བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ དབང་འདུས་
དགོན་པའི་གདན་ས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་པའི་སྐབས་ལས་ར་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་ དམ་ལུ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། 
ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་གི་གདོང་གཏད་ལུ་
ཡོད་པའི་ གཞུང་ལམ་འདི་ཁ་ལས་ ཡར་དང་མར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ སེམས་ཁར་འཇིགས་སྣང་དང་
འདྲོག་བྱེལ་ཚུ་འཐབ་སྟེ་ གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་དང་མགུ་ཏོ་གི་སྐྱ་ཚུ་ཡང་ གནམ་ཁ་ལུ་གཟིང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
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གཞུང་ལམ་འདི་ཁར་ཡོད་པའི་གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་ཐང་ ཟེར་སའི་ས་གནས་ནང་མ་ལྷོདཔ་གཅིག་ཁར་ མགུ་ཏོ་
བཙན་གྱི་གནང་ཁང་ཁ་ཐུག་གུ་ཡོད་མི་ རོ་འདི་ཁ་ལས་ གནམ་ནུབ་མོ་འགྱོ་མ་བཏུབ་སྦེ་བཤད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས ་རོ་དེ་ཁ་ལུ་བཙན་གྱི་ཞགས་པ་ཚུ་སྤྲིངས་ཏེ་ཡོདཔ་འབད་སབ་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ གལ་སྲིད་དེ་ཁར་ལས་ཕར་འགྱོ་བ་ཅིན་ བཙན་གྱིས་ཞགས་པ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ ནཝ་ཚཝ་ཚུ་
འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་ མི་ཚུ་ཡང་བཙན་གྱིས་ས་
བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དང་ཨ་ལུ་ཚུ་བྱང་སོར་ཤོར་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་ལས་རྣ་རྒྱུན་
འབད་གོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་
དེ ་ཡང་ བུ་ས ་སྤྱི ་འོག ་ཀླུབ་ཟུར ་
གཡུས་ཚན་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་
ཕར་ཀ་ ཤིང་ཚོབ་ཚོབ་སྦེ་སྤུངས་ཏེ་
ཡོད ་སའི་ས ་སྒོ ་ རི་ཟུར་གསུམ་
བཙན་གཏོར་གནམ་ཁར་ལྷོང་བཞག་
བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ འཇིགས་ཤིང་

བསྐྱི་གཡའ་བ་ མི་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཁང་ནང་ན་འདི་ལོས་ གནས་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་
ཡང་ བགྲོད་དཀའ་བའི་ས་གནས་གྲུབ་སོ་སྟེང་ཟེར་མི་འདི་ནང་ལུ་ བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཆགས་ཏེ་འདུག།  
བཙན་གྱི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ལུ་ གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན་ཟེར་སབ་མི་འདི་ཡང་ བཙན་གྱི་གནས་ཁང་གི་ས་
གནས་ཀྱི་མིང་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ བཏགས་བཏགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བུ་ས་སྤྱི་འོག་ཀླུབ་ཟུར་གཡུས་ཚན་གྱིས་གཙསོ་པའི་གྲུབ་ས་ོསྟེང་གི་ བཙན་གྱིས་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་
གནས་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོགཞན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ གྲུབ་ས་ོསྟེང་གི་བཙན་ལུ་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
མེདཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན་ལུ་ལོགས་སུ་འབད་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་
སྐྱབས་ཞུ་སྲོལ་མིན་འདུག། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ བོན་པའོི་ལུགས་སྲལོ་ལས་ཡུལ་ལྷ་གཙ་ོ
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བོ་གིས་གཙསོ་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་སྨནམོ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ 
བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ལུགས་སྲལོ་འདི་ཉམས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། 
ད་རེས་ནངས་པ་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ན་ སྲུང་མ་དང་ཡུལ་ལྷ་
གཞན་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གསལོ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གྲུབ་སོ་སྟེང་གི་བཙན་ཡང་ གཏརོ་བསྔོའི་ཚིག་ནང་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་གཏང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་སོམ་འབད་བཀལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས་མེདཔ་ཨིན་རུང་ རང་ར་སརོ་སོའི་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་པའི་སྐབས་ གནོད་པ་དུམ་གྲ་རེ་
བཀལ་བ་ཅིན་ བཙན་མདསོ་བདུད་མདསོ་རེ་བཀལ་ཏེ་བཞག་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བནོ་པོ་དང་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་ 
མི་དང་གླུད་བརྗེཝ་ཟེར་བའི་རིམ་གྲོ་ཚུ་ འབད་དེ་བཞག་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
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༣༣  ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས། 
གནས་ཁང།     གཡག་བྲག།
གཡུས། ཀླུབ་ཟུར།
བསྟེན་མི། ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་ བུ་ས་སྤྱི་འོག་ཀླུབ་ཟུར་

གཡུས་ཚན་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་དགོས་འདདོ་ཀུན་འབྱུང་ནང་ལུ། ཀྱེ། ཡིད་འོང་ཞལ་དཀྱིལ་པདྨ་
དཀར། །འཛུམ་ཞལ་ཆུ་སྐྱེས་དམར་པོ་ཅན། །དགྱེས་བཞིན་ཆོས་འཕྲེང་ཀེ་ས་ར། །ཨུཏྤལ་མིག་རྒྱལ་ཁྱོད་
ལ་བསོད། །མཛེས་སྐུ་ལྷ་ཡི་ནོར་བུ་བཞིན། །དར་བབས་ཟུར་ཕུད་གཡ་ོལྡན་པ། །ཕྱག་ན་བ་དན་ནོར་བུ་
བསྣམས། །ཅང་ཤེས་སྟེང་དུ་འགྱིང་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་
རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མདགོ་འདི་ མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཁར་ མེ་ཏགོ་པད་མའི་མདགོ་དང་འདྲ་
བ་ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་
ངང་ནས་ གཞན་ལུ་ཕན་པའི་ཆོས་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ མེ་ཏོག་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་བཟུམ་སྦེ་
རྒྱས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་སན་འདིནི་ རིན་ཆེན་གཡུ་བའི་
མདོག་དང་མཚུངས་པའི་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡདོཔ་ལས་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ལང་ཚོ་དར་ལ་
བབས་ཤིང་ མཛེས་པའི་ཁྱས་ཆོས་ག་ར་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཚང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ ལྷ་ཡི་སྲས་དང་འདྲཝ་
སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ག་ར་ཚར་གཅོད་དེ་ སང་བའི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་
མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་ཕྱག་མཚན་དར་ཤིང་བསྣམས། གཡོན་པ་ལུ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ སོབས་
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འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་སྦེ་
གནང་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་འདི་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཆེ་ཞིང་ངན་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང། །དབང་
དྲག་པདྨའི་དམ་ལ་གནས། །དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱང་གཞན་གནོད་སོངས། །དཀར་པ་ོདགེ་བཅུའི་དམ་ཆོས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡདོ་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མེད་ན་
མ་ཤེས་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་ོ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་
བཞག་གནང་སྟེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གཞན་ལུ་གནོད་པའི་བསམ་སརོ་ངན་པ་ཚུ་ག་
ར་སང་ དཀར་པ་ོདགེ་བའི་ལས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། སང་སྔོན་མདངས་བསལ་
ལྷུན་མཐོ་རི་བོའི་རྩེར། །ཚང་ཚིང་ནགས་ཚལ་ལྗོན་པའི་འཕྲེང་བས་སྐོར། །སྨན་ལྗོངས་གསུར་ཞིམ་སསོ་ངད་
ཚང་ཚིང་གཡོ། །ཆུ་གཙང་མེ་ཏོག་རྒྱས་པའི་གནས་མཆོག་ནས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོ་ལྗང་
དང་ལྡན་པའི་སང་གི་རིའི་རྩེ་ལུ་ ཕྱི་ལས་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ནགས་ཚལ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་
ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་དུ་དྲི་ཞིམ་སྨན་སྣ་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་སྟེ་ཡོད་པའི་ རིའི་མིང་ལུ་ 
གཡག་བྲག་ཟེར་མི་འདི་ ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། གནས་ཁང་འདི་གི་མིང་
ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་  ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ལྷ་བཙན་འདི་གི་མཚན་ལུ་ ཡུལ་བཙན་རངོ་གཡག་ཟེར་
ཡང་སབ་སྲོལ་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་ལྟར་བཞིན་གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་ལུ་ཚར་རེ་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་འཛོམས་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་
བོ་ལྷ་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་གཙསོ་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞན་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ལྷ་བཙན་
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བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལུ་ཡང་ གསལོ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་མཆོད་
བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཡུལ་བཙན་རོང་གཡག་གམ་ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ལུ་ གསལོ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་ཕུལ་ད་ོཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། མི་དགེའི་རག་རུམ་དང་
འབྲལ་ཞིང། །དགེ་ཆོས་སྣང་བ་གསལ་གྱུར་པའི། །གང་ཐུགས་ཟླ་བ་ཉིད་འདོ་ལྟར། །རབ་དཀར་ཁྱོད་ལ་
དྭངས་བས་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ཁར་  ཀྱཻ༑ ཡིད་བཞིན་རེ་སྐོང་སྦྱིན་པའི་བསམ་འཕེལ་
ནོར། །ཚུལ་ཁྲིམས་པདྨའི་མེ་ཏགོ་མཚར་དུ་མངར། །རྣམ་གསུམ་བཟདོ་པའི་གསུར་ཞིམ་སསོ་ངད་
འཐུལ། །སྙིང་སབོས་ཉོན་མོངས་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེས་བསྐང། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་བཙན་བཀྲ་
ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གནས་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ 
ནག་པོ་མི་དགེའི་ལཱ་ཚུ་ཕར་སང་སྟེ་ དཀར་པ་ོདགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བརྒྱུད་ལུ་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་
མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷ་བཙན་འདི་བསྟེན་མི་གཡུས་མི་ཚུ་ཡང་ དབུལ་ཞིང་ཕོངས་
པའི་གདུང་བ་བསལ་ཚུགས་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་སྦྱིན་པའི་དངོས་གྲུབ་དང་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མེ་ཏགོ་
དྲི་བསུང་ཕྱགོས་བཅུར་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ། དུས་ནམ་ཡང་མི་ཁྲོ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་བཟོད་པའི་
གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་བཞག་ཚུགས་པའི་ སྙིང་སབོས་དང་ཐུགས་རྗེ་མྱུར་བའི་ལྷ་བཙན་ཅིག་ཨིནམ་འབད་
བཀོད་དེ་འདུག། 
དམིགས་བསལ་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་  ཡུལ་བཙན་རོང་གཡག་འདི་གིས་དམིགས་
བསལ་དུ་ ལ་ནོར་སེམས་ཅན་གཡག་དང་ ལུག་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དེ ་སྲུང་སྐྱོབས་
མཛད་ད་ོཡདོཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གསོལ་ཁ་དགོས་འདདོ་ཀུན་འབྱུང་། གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བུ་ས་ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་རོ་རྗེ།
གླང་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ཨ་རྒས་པ་སངས་ནོར་བུ།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
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༤༤  དུདུངང་་དདཀཀརར་་མམཚཚོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོ།
གནས་ཁང།     འཛོམས་པའི་ཕུག
གཡུས། ད་རེས་ལགོ་དང་མཛེས་རི།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་འདི་ བུ་ས་སྤྱི་འགོ་ ད་རེས་

ལོག་དང་མཛེས་རི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་དང་ ཀློང་སདོ་
སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་
མངོན་རྟོགས་ནང་ལུ། རྟ་དཀར་རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་གྱི་སྟེང་ན་ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་ཆེན་པོ་རབ་དཀར་ཟླ་བའི་
མདངས་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་སུ་དུང་དཀར་པ་ོསྲིད་རྩེར་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ན་དགོས་
འདདོ་སོལ་བའི་གཏེར་བུམ་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ལྷ་རྗེས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གོས་ཀྱི་ལེགས་པར་གོས་ཏེ་ལྷ་དབང་
ཡུལ་དུ་ཆགས་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་འདི་
སྐུ་མདགོ་རབ་ཏུ་དཀར་བ་ དུང་དཀར་པའོི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དྲང་སྲོང་སྐྱེ་བ་
ལྔ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ནུས་མཐུ་ལས་བརྟེན་ ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་འཇོམས་ཚུགས་པའི་དུང་
དཀར་པ་ོསྲིད་རྩེའི་བར་དུ་འཕྱར་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་སྲིད་གསུམ་གྱི་ཁམས་ནང་ཡོད་པའི་ 
དཔལ་དང་འབྱོར་པ་དེ་ཚུ་ རང་སའོི་བསམ་པའི་ཁམས་དབང་མོས་པ་དང་འཁྲིལ་ གནང་ཚུགས་པའི་བར་
མཚོན་ལུ་ རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་རིན་ཆེན་ལྷ་རས་ཀྱི་དར་སྣ་ལྔ་ལྷབ་ལྷུབ་བཏང་བརྒྱན་ རྟ་དཀརཔ་ོཅིག་
གུར་ཆིབས་ འཁོར་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚགོས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ དཔེར་ན་ལྷའི་དབང་པ་ོབརྒྱ་བྱིན་ ས་
ལུ་ཆགས་པ་ལྟ་བུའི་ གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་ཆེན་པ་ོནི། །སྐུ་མདགོ་རབ་དཀར་འཛུམ་དང་ལྡན། །ཕྱག་
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གཡས་འཁྲུངས་བུམ་རིན་ཆེན་འཛིན། །གཡོན་པ་ཐདོ་པ་འཛིན་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ ལྷ་
ཆེན་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་མཚན་འདི་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་བུམ་པ་དང་གཡནོ་པ་ལུ་ཐདོ་པ་འཛིན་ཏེ་
ཡོདཔ་འབད་ཡང་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཡང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། 
སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་དང། །བར་དུ་བླ་མ་གོང་མ་སགོས། །རིམ་བྱོན་བརྒྱུད་པའི་སན་སྔ་རུ། །རང་སྲགོ་ཕུལ་
བས་ཁས་བླངས་ལྟར། །ད་ལྟ་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །དད་གུས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིས། །ནད་
མུག་འཁྲུག་པ་གཅན་གཟན་སོགས། །ཞི་ཞིང་འདུས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡདོ་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོ
པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་
རྒྱ་མཚོ་འདི་ཡང་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རང་སྲགོ་ཕུལ་ཏེ་སྤྱིར་གྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ སྒོས་སུ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ མངའ་
ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཐབས་ལུ་མགོན་སྐྱོབས་མཛད་ཚུགས་པའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ 
བཀའ་དང་དམ་བཞག་ཞུ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བར་དུ་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ དམ་ལུ་བཞག་
གནང་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་རྒྱ་
མཚོའི་གནས་ཁང་འདི་ རང་བཞིན་
ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ ས་འཛིན་མངོན་
པར་མཐོ་བའམ་ ཤིང་སྣ་སྨན་རིགས་
སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས་པའི་ བྲག་རི་
ཆོས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་ འཁྱིལ་
བའི་དབྱིབས་ཅན་ རིའི་རྩེ་མོ་དགུང་

ལུ་རེག་ཅིང་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གཡང་ཆགས་པ་ ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་
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བའི་རི་ ར་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོའི་གནས་སུ་ཟུག་པ། བྲག་རི་ཟུར་གསུམ་བརྩེགས་པའི་དབུས་སུ་ ཕ་ཝང་ལོང་
བུ་ཊི་ཡིག་སྙིང་པོ་ཅན་ཟེར་ རོ་གནགཔོ་ དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ རོ་སྨན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་སྟེང་ལུ་ ལྷ་ཆེན་
དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་དང་སྨན་བཙུན་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་བཅས་ བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་དུང་དཀར་བྱག་འདི་
ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། ཧཱུྃ༑ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་
ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བའི་གཞི། །བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་རི་བོ་དགུང་ལ་བསྙེགས། །ཟུར་གསུམ་བྲག་རི་བརྩེགས་
པའི་གནས་ཕྱགོས་ནས། །ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་ཆེན་པ་ོསྐུར་བཞེངས་ལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཧ་
གོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཁང་འདི་གི་རིའི་མིང་ལུ་འཛོམས་མིའི་
ཕུག་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཀྲ་ཤིས་རོང་ཟེར་ཡང་སབ་སྲལོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།   
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐྱེས་ལོ་ ༧༤ ལང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཨ་རྒས་པ་སངས་ནོར་བུ་དང་ སྐྱེས་ལོ་ ༣༡ ལང་མི་ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་
རོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུལ་ལྷ་གཙ་ོབ་ོགིས་གཙོས་པའི་གསལོ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ཡདོ་མི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ར་བོ་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་
ལྟར་བཞིན་གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་ལུ་ཚར་རེ་ གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ངོམ་རང་ར་སོར་
སོའི་ཁྱིམ་ནང་ཡང་ ལ་ོགཅིག་ནང་ཚར་གཉིས་རེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 
གཞན་ཡང་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡོད་མི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ དཔེ་ཆ་མེད་མི་
གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་སྨནམོ་ག་ར་ལུ་ བོན་པའོི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ལ་ོལྟར་བཞིན་གཟའ་སྐར་དང་
འཁྲིལ་ གནམ་བྱཱར་ཚར་གཅིག་དང་གནམ་དགུན་ལུ་ཚར་གཅིག་ བྱམོ་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་
མཆོད་སྲོལ་ཡདོ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ བོན་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་
སྲོལ་འདི་ མ་ཉམས་པར་ཡདོ་རུང་ དམར་མཆོད་ཀྱི་ཐགོ་ལས་མཆོདཔ་མེན་པར་ དཀར་མཆོད་སྦེ་མཆོད་
དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།
གསོལ་མཆོད་དེ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་རྒྱབ་དང་མགོན་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང་། དེ་ལྟར་
བསྐང་བས་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །རྐང་འགྲོ་ལུགས་སོགས་འབྲུ་བཅུད་སྤེལ་བ་དང། །ཚེ་འདིར་
འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ་དང་། །མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སལོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་ལྷ་ོལྗོངས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་དང་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་སྐྱེ་
འགྲོ་ཕོ་མ་ོཡོངས་དང་ སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ན་ཚ་དང་སྡུག་བསྔལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ ཚེ་དང་བསདོ་
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ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་རྒྱས་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་ ཕ་
རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཙདོ་དེ་ མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཆེན་པའོི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་གྱུར་
ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་རོགས་མཛད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། ངག་རྒྱུན་ལས་ཡང་ ལྷ་ཆེན་དུང་དཀར་རྒྱ་
མཚོ་འདི་ ཕོ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་དང་ལ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དོ་ཡོད་
པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཆརཔ་དང་སེརཝ་ཚུ་
ཤུགས་འབད་རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་ཐོག་མ་ལེགས་པའི་ཁར་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་དང་ཤི་ཁ་ཚུ་བྱུང་ད་ོ
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་རྐྱང་དུ་བསྒྲིགས་པ་ཆོས་སྐྱོང་དགྱེས་པའི་སྤྲིན། 
བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་
རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བུ་ས་ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་རོ་རྗེ།
ཀློང་སོད་ཚོགས་པ་སྐུམ་བུ།
གླང་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ཨ་རྒས་པ་སངས་ནོར་བུ།
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༥༥  གྲུགྲུབབ་་ཀཀ་་སྨསྨནནམམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། གྲུབ་ཀ་སྨནམོ།
ས་གནས། བྲག་ཆོས་ར་སྒང་གི་གདངོ་ཁ།
གཡུས། བུ་ས།
བསྟེན་མི། སྲས་ཕུར་རྒེད་འགོ་བུ་ས་སྤྱི་འོག་ནང་ཡདོ་པའི་ བུ་ས་གཡུས་

ཚན་དང་གླང་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གྲུབ་ཀ་སྨནམོ་ལུ་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལོགས་སུ་འབད་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་བཀོད་དེ་

མེད་རུང་ སྲས་ཕུར་རྒེད་འོག་
བུམ་མི་ལགོས་སྤྱི་འགོ་ནང་ལུ་
ཡོད་པའི་ རང་ཕུག་སྨནམོ་གི་
སྐོར་ལས་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་
དཔལ་བཟང་གི་གསེར་སྐྱེམས་
དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། མཛེས་པའི་ཡིད་
འོང་སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་ནི། །ཕྱག་

གཡས་མདའ་དར་གཡོན་པ་མེ་ལོང་བསྣམས། །གོས་སུ་དར་དཀར་གྱོན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་
འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གྲུབ་ཀ་སྨནམོ་འདི་ཡང་
སྨནམོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ རང་ཕུག་སྨནམོ་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ གསེར་དངུལ་ 
གཡུ་བྱུ་རུ་ མུ་ཏིག་ལ་སགོས་པའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞལ་རས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཉ་གང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཚང་ཞིང་ ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཁར་ སྦྱིན་
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བདག་ཚུ་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་མདའ་
དར་སྣ་ལྔ་དང་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གཡང་ཆགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡོན་པ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་དག་
པའི་མེ་ལོང་བསྣམས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་རེག་བྱ་བལ་ལས་འཇམ་པའི་ ཁ་དར་དཀར་པོ་ལྷབ་ལྷུབ་བརྒྱན་ཏེ་ 
མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡདོཔ་འངོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ གྲུབ་ཀ་སྨནམོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ བྲག་ཆོས་ར་སྒང་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ 
ཤིང་སྣ་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་གིས་ གང་སྟེ་ཡདོ་པའི་རི་སེངྒེ་འགྱིང་དོ་བཟུམ་འདི་ གྲུབ་ཀ་སྨནམོ་གི་
གནས་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། གླང་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ ཨ་རྒས་པ་སངས་ནོར་བུ་གིས་
བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལོ་ལྟར་བཞིན་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ཚར་གཅིག་དང་ གནམ་དགུན་ལུ་
ཚར་གཅིག་ཁོར་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་
ཀྱིས་གཙོས་པའི་ གྲུབ་ཀ་སྨནམོ་ལུ་ཡང་ བོན་པའོི་ལུགས་སྲལོ་ལས་ བྱམ་ོགཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་
མཆོད་སྲོལ་ཡདོ་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ དམར་མཆོད་འབད་དེ་མཆོད་པའི་སྲལོ་ཚུ་ བཞག་སྟེ་དཀར་
མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གྲུབ་ཀ་སྨནམོ་ལུ་ ཁོང་ར་བོན་པའོི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ 
གཡུས་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ རྟ་ནརོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ལུག་ཚུ་ལུ་
ན་ཚ་དང་ཤི་ཆད་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་ོལྟར་བཞིན་གནམ་བྱཱར་
དང་དགུན་ལུ་ཚར་རེ་ གཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སོར་ལེགས་ཤམོ་ཡོད་པའི་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གྲུབ་ཀ་སྨནམོ་དང་ 
ལྷ་གཞན་ཚུ་ལུ་གསོ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིནཔས། གསལོ་མཆོད་ཚུ་ དུས་ཚདོ་ཁར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
གོང་གི་གནདོ་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ མི་དང་གཡུས་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལ་ནོར་གཡག་དང་ལུག་ཚུ་ དར་ཞིང་
རྒྱས་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡང་ ལེ་ཤོམ་འབད་ཐོན་ཏེ་ མི་ཚེའི་འཚོ་བའི་
གནས་སང་ལུ་ཕན་ཐགོས་སམོ་འབད་ར་འབྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།  
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བབོནོན་་གགསསོལོལ་་འའབབདད་་བབའིའི་་སྐསྐབབསས་་ཀྱིཀྱི་་ཚིཚིགག།།
གནས་གངས་ཆེན་གནས་ཀྱི་ནང་ལ་བཞུགས། ལྷ་གོང་བཞུགས་ལས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས། གསེར་མིག་ཉ་མོ་
དཀརམོ། དུང་དཀར་ཨོ་མའི་ནང་ལ་བཞུགས། ཟངས་ཀྱི་བུམ་པའི་ནང་ལ་བཞུགས། ཟངས་དཀར་དམར་
པོའི་སྐྱིད་བཙུགསཔ། སྐྱིད་བཙུགསཔ་བྲང་རི་རྒྱལ་པ།ོ ལྷ་བདོ་ཡོངས་ཀྱི་གོངམ། གསེར་མཚོ་ཡོངས་ཀྱི་
བདེ་སྐྱིད། ལེགས་སྐྱེསཔ་ཆང་ཁ་སྨུག་པོའི་ནང་ལ་བཞུགས། སྨུག་བཙན་ཆེན་པོ་རོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ལྷ་དང་
སྒྱུ་མའི་མཚམས་ལ་བཞུགས། གསུང་ལུ་སྒྲ་འཕྲུལ་རྒྱལཔ།ོ ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས། མི་ལ་ཚེ་ཡི་དངོས་
གྲུབ་ཞུ། ནོར་ལ་གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ། ཟས་ལ་བཅུད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ། གཟིམ་ཅུང་ཁྲ་མོའི་ནང་ལུ་
བཞུགས་མི། ཨ་ཞེ་གྲུབ་ཀ་སྨནམོ། ཡིད་ངེས་ཐིང་ངེས་རྒྱབ་དང་དཔུང་ལུ་བྱོན། མཐུ་དང་རལ་ལུ་བྱོན། 
ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་མཆོད་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་ གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླང་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ ཨ་རྒས་པ་སངས་ནོར་བུ།
བུ་ས་ཚོགས་པ་ བཀྲ་ཤིས་ར་ོརྗེ།
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༦༦ དྲདྲགག་་པཔོ་ོ་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན།
གནས་ཁང། བུམ་མི་ལགོས།
གཡུས།.             བུམ་མི་ལོགས།
བསྟེན་མི། ས་གནས་བུམ་མི་ལགོས་ཀྱི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བཙན་དྲག་པོ་རྒྱལ་བཙན་འདི་ ཁོང་ར་བུམ་མི་
ལོགས་ཀྱི་གཡུས་ཁའི་ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ངག་
རྒྱུན་ཐོག་ལས་བཤད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་
པོ་རྒྱལ་བཙན་འདི་ ཞི་བ་མེན་པར་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་
བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་བཙན་ཆེན་ཅིག་ཨིན་
པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་བོན་
པོའི་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་ལྷ་འབདོ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚིག་
ནང་།  བོནམ་ནག་པོ་རྟ་ལ་བཞོན་པའི་བཙན་ཆེན་
ཨིན། །བཙན་ཆེན་རྟ་དཀར་རྨིག་དཀར། །བཙན་
ཆེན་པོ་དྲག་པ་ོརྒྱལ་བཙན་ཨིན། །དགུང་ཧིང་ཡས་
ལས་བརྒྱུགས་པའི་བཙན་ཆེན། །དཀར་སངས་ཡུམ་

ལུ་བརྒྱུགས་པའི་བཙན་ཆེན། །ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ལུ་བརྒྱུགས་པའི་བཙན་ཆེན་ཨིན། །ཟེར་སབ་སྟེ་མཆོད་སྲོལ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་ཕར་ཚུར་བྱོན་པའི་དཔོན་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷདོཔ་ད་ རྟ་གུ་ལས་བབས་
དགོ་པའི་ཁར་ དཔའ་རྟགས་རྐེདཔ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ མར་ཕུད་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
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བཙན་ཆེན་དྲག་པ་ོརྒྱལ་བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལས་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་འབད་ ཕྱོགས་
སྒྲིག་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བནོ་པོའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ཟླཝ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ 
ལུག་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཁོང་ར་བུམ་པའི་ལོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་
ལུ་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གིས་གཙོས་པའི་ དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ཡང་ ཚར་གཅིག་བོན་པོའི་
ལུགས་སྲོལ་ལས་ མཆོད་སྲལོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་
སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ སྲོག་ཆགས་དམར་བསད་འབད་དེ་ མཆོད་སྲལོ་ཡདོ་མི་ཚུ་སང་དགོ་པའི་
བཀའ་སོབ་གནང་སྟེ་ དཀར་མཆོད་ལུ་གྱུར་བའི་ཉིནམ་ལས་ ལྷ་གསོལ་བོན་གསོལ་ཚུ་ཡང་ ཉམས་སོང་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།། 
བཙན་ཆེན་དྲག་པ་ོརྒྱལ་མཚན་གྱི་གནས་ཤིང་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་
གོ་འདི་ དཔལ་ལི་ལ་བརྒལ་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ས་གནས་བུམ་མི་ལོགས་ལྷདོཔ་ད་ 
སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་གྱི་འགོ་ལུ་སོ་ཏོག་ཅིག་གུར་ ཤིང་ཕར་ཚུར་ར་བོ་སོམ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རིང་
ཚད་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་དགུང་དང་མཉམ་པ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ 
མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་བཙོག་གྲིབ་ལ་སོགས་པ་གནདོ་པའི་ལས་ངན་སྤུ་ཙམ་ཅིག་ར་ འབད་མ་སྟེར་བ་
ཡོད་པའི་ཤིང་ཆེན་འདི་ བཙན་ཆེན་དྲག་པ་ོརྒྱལ་མཚན་གྱི་གནས་ཤིང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ 
གསོལ་མཆོད་དང་མཆོད་བྱ་ཚུ་རྐྱབ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་བཙན་ཆེན་འདི་ལུ་ བོན་པོའི་ལུགས་སྲལོ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་
ཅིན་  མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཚུ་ཞི་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ སེརཝ་
དང་ཆར་པའི་གནདོ་པ་ལས་སྐྱབས་ཏེ་ ལ་ོཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ མི་དང་སེམས་ཅན་
ག་ར་ལུ་ན་ཚ་དང་ཤི་ཆད་གོད་ཁ་ཚུ་ ཞི་ཚུགས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གལ་སྲིད་ལོ་ལྟར་
བཞིན་ལྷ་སྲོལ་བོན་སྲལོ་ཚུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་གནོད་དོ་ཡདོ་
པའི་ཁར་ སེརཝ་དང་ཆརཔ་ཚུ་ཤུགས་འབད་རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་ཐགོ་ཚུ་ལུ་གནོད་རྐྱེན་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ བོན་
པོ་དང་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་ དུས་རྟག་བུ་ར་མཆོད་བྱ་རྐྱབ་སྟེ་སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ 
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བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ལྷ་སངས་དང་སངས་མཆོད་རེ་བཏང་ མཆོད་བྱ་རེ་རྐྱབ་བཞག་པ་མ་གཏོགས་ 
གསོལ་མཆོད་ལགོས་སུ་འབད་ཕུལ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་།
བུམ་མི་ལགོས་ཚགོས་པ།
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༧༧ བྲབྲགག་་ནནགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།      བྲག་ནག་བཙན། རྒྱབ་ནག་བཙན།
གནས་ཁང།      དབང་འདུས་དགོན་པའི་རིའི་རྒྱབ།
གཡུས། དབང་འདུས་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་ གྲྭ་བུ་སབོ་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་

བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བྲག་ནག་བཙན་ལུ་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལགོས་སུ་
འབད་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ཡི་
ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་ བྲག་ནག་བཙན་གྱི་
ལྡེབས་རིས་རྐྱབ་སྟེ་ཡདོ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་པ་
ཅིན་ བྲག་ནག་བཙན་འདི་ སྐུ་མདོག་དམར་པ་ོཁྲ་གི་
མདོག་ཅན་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ སན་གསུམ་ཁྲོ་བའོི་
མཉམ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྐྲའི་རལ་པ་གནམ་
དུ་ཟིང་བ་ ཕྱི་རོལ་དུ་མེ་རི་དམར་པསོ་ཡོངས་སུ་
བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གནོད་པའི་མ་རུངས་

པའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས་ཚར་གཅོད་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པས་རལ་གྲི་བཟུང་ནས་གནམ་དུ་
བསྒྲེང་བ་དང་ ཕྱག་གཡོན་པས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ལྷག་པར་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་བསན་སྲིད་
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དང་ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ལུ་གནོད་པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་བའོི་དོན་སྙིང་བཟུང་ནས་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་འབད་
མཇལ་ཚུགས་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བྲག་ནག་བཙན་འདི་ མཁྱེན་བརྩེ་མཚུངས་མེད་དམ་པ་ ཐུགས་སྲས་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་ དབང་
འདུས་དགོན་པའི་གདན་ས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་པའི་སྐབས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་ བཞག་གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་
ཨིན་པས། བྲག་ནག་བཙན་འདི་ལུ་ལོགས་སུ་འབད་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་མེད་རུང་ དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེའི་བསན་པའི་སྲུང་མ་གཙོ་བོ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོ་གིས་གཙོས་པའི་ཡུལ་ལྷ་
གཞན་ཚུ་ལུ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་བསྐང་རྒྱུན་བཏང་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏོར་བསྔོ་ནང་ལུ་ཚིག་ཚུ་
བཙུགས་ཏེ་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་
འདུག། ཨིན་རུང་རང་ར་སོར་སོ་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་དེ་ དུམ་གྲ་རེ་གནོད་པ་བཀལ་བའི་སྐབས་ བཙན་
མདོས་བདུད་མདོས་རེ་བཀལ་ཏེ་བཞག་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཨ་རྒས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་དང་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་
བསན་འཛིན་གཉིས་གིས་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།   

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ རི་རྒྱལཔོ་གདན་
གུར་བཞུགས་བཞུགསཔ་བཟུམ་
གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོད་མི་
འདི་གུར་ བྲག་ནག་བཙན་ནམ་ 
རྒྱབ་ནག་བཙན་རྒོད་ཆེན་པའོི་གནས་
ཁང་ཆགས་ཏེ་འདུག། དེ་ནང་

བཞུགས་མི་བཙན་རྒོད་ཡབ་ཡུམ་ འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་དགོན་གནས་འདི་
ཁར་ཡོད་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་སོམ་འབད་ར་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བཙན་འདི་
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དཀར་ཕྱགོས་ལུ་ དགའ་བའི་བཙན་རྒོད་ཕྱུགཔོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དབང་
འདུས་དགོན་པའི་དགོན་སྡེ་དེ་ཁར་རའོི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ གཞན་ཡང་ཟ་ཆུའི་རྐ་ཚུ་ཡང་ བྲག་ནག་བཙན་གྱི་
གནས་ཁང་གི་ས་གོའི་ནང་ལས་འཐོན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
བྲག་ནག་བཙན་གྱི་མགོན་སྐྱབས་དེ་ཡང་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་ར་ོརྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་
གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ་ནང་ལུ་
བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། ཧེ་མ་དགོན་པ་འདི་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ བྲག་ནག་བཙན་གྱིས་རོའི་
གཏེར་ཁ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་ཚར་གཉིས་རེ་ཞིག་གས་ོམཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་
རྩིགཔ་གི་རོ་ག་ར་ རྒྱབ་ནག་བཙན་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ རོ་ག་ནི་བ་ལེགས་པ་ལུ་
ག་དེམ་ཅིག་བཏོན་རུང་རགོས་ནི་མེདཔ་སྦེ་འཐོན་ནུག། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ས་དང་རའོི་མཐུན་
རྐྱེན་དང་ གཞན་ཡང་དགོན་པ་ལུ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ནིའི་ཆུ་དང་ ཟ་ཆུའི་རྐ་ཚུ་ཡང་བྲག་ནག་བཙན་གྱི་ས་གོ་
ནང་ལས་འཐོན་ད་ོཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ བྲག་ནག་བཙན་འདི་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་གྲྭ་བུ་སབོ་དང་ མི་
སེར་ཚུ་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤསོ་དང་དངོས་གྲུབ་གནང་མིའི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བཙན་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ཡིད་
ཆེད་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ། བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
ཨ་རྒས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།
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༨༨ ལུལུངང་་གགསུསུམམ་་བབདུདུདད།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།     ལུང་གསུམ་བདུད།
གནས་ཁང།     དབང་འདུས་དགོན་པ།
གཡུས། དབང་འདུས་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། ལུང་གསུམ་བདུད་འདི་བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་ གྲྭ་བུ་

སོབ་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་མཆོདཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ལུང་གསུམ་བདུད་ལུ་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདོག་
དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ དབང་འདུས་
དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་ ལུང་གསུམ་བདུད་ཀྱི་
ལྡེབས་རིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་པ་ཅིན་ ས་
ཕྱོགས་ཡུལ་ཕྱགོས་གཞན་ཚུ་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་བདུད་
རིགས་གཞན་ཚུ་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་འབད་ སྐུ་མདོག་མེ་གིས་
འཚིག་འཚིག་པའི་སོལ་མོའི་མདོག་ལྟར་གནགཔོ་ སན་གསུམ་
མེ་རི་དང་བཅས་པ་ ཞལ་བརྒྱང་ཞིང་ མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ 
སྐྱའི་རལ་པ་གནགཔོ་གནམ་དུ་ཟིང་སྟེ་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་
དང་ལྡན་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱི་ཁ་ལས་མེ་རི་སྔོན་པསོ་ཡོངས་སུ་
བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱགོས་ཐམས་ཅད་ལུ་ གནོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཚར་གཅོད་པའི་
བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པས་རལ་གྲི་བཟུང་ནས་གནམ་དུ་འཕྱར་བ་དང་ ཕྱག་གཡོན་པས་ སྐྱེ་འགྲོ་
སེམས་ཅན་ཡོངས་དང་  ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་དང་ བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ཚུ་ལུ་གནདོ་པའི་ འགྲོ་
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བ་མི་དང་སྲོག་ཆགས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ སྲོག་ར་བསམས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ 
ཞགས་པ་བཟུང་སྟེ་ཡདོཔ་འབད་མཐོང་ཚུགས་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ལུང་གསུམ་བདུད་དེ་ཡང་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན༌འཛིན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ
ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་
ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ་ནང་ལུ། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ སར་ཤིང་
གནསཔ་ོལ་སོགས་པ་ དཀར་ཕྱགོས་ལུ་དགའ་བའི་གཞི་བདག་དང་ ལུང་གསུམ་བདུད་ལ་སོགས་པ་ནག་
ཕྱོགས་ཀྱི་བདུད་དང་ བཙན་གྱི་རིགས་ག་ར་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་བའི་ཁར། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་རབ་བྱུང་ ༡༡ པའམ་སྤྱི་ལོ ༡༦༥༠ དེ་ཅིག་ལུ་ ཐུགས་
སྲས་མཚུངས་མེད་བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ སྲས་ཕུར་དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་ས་ཕྱག་
བཏབ་གནང་པའི་སྐབས་ ཡུལ་ལྷ་ཚེ་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་དང་གཅིག་ཁར་ ལུང་གསུམ་བདུད་འདི་ཡང་དམ་ལུ་
བཏགས་གནང་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། ལུང་གསུམ་བདུད་ལུ་ལོགས་སུ་འབད་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲལོ་
མེད་རུང་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་སྲུང་མ་མགོན་
པོ་མ་ནིང་ནག་པ་ོདང་ཡུལ་ལྷ་གཞན་ཚུ་ལུ་ བསྐང་རྒྱུན་བཏང་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏོར་བསྔོ་
ནང་ལུ་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་བཏང་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ གལ་སྲིད་གནོད་ཉེན་རེ་བྱུང་སྟེ་མཆོད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ 
མཆོད་བྱ་རེ་རྐྱབ་ བདུད་མདོས་རེ་བཀལ་ཏེ་བཞག་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༠ ལངས་ཡདོ་
པའི་ཨ་རྒས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་དང་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུན་སྦེ་བཤད་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བདུད་འདི་གི་མིང་ལུ་རོང་སྲུངམ་གནསཔ་ོཟེར་ཡང་སབ་
སྲོལ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གདོང་ཕྱོགས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་འོག་ལས་མར་ ཤིང་
རིགས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་འདི་ ལུང་གསུམ་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ཨིནམ་འབད་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་འདུག། ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལུ་ ཆུ་རྩྭ་འདམ་རྩྭ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཨིབ་མཚོ་ཨིན་པའི་ཁར་ 
གལ་སྲིད་མི་ངོམ་ག་ར་ཨིན་རུང་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་པ་ཅིན་ ཆུ་རྩྭ་འདམ་རྩྭ་འདི་ མཚོ་སྦེ་མཐོང་དོ་ཡདོ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས། བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་གི་ཟུར་ཁ་ལས་སྣུ་འཁོར་ལམ་བདའ་འོངམ་ད་ 
ལམ་གྱི་ཟུར་ཁ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་འདི་ཡང་ སྔོན་མ་ལུང་གསུམ་བདུད་འདི་གིས་ མི་དང་
དགོན་པ་ལུ་གནོད་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བདུད་ཀྱིས་གནོད་པ་ལས་བཟློག་ཚུགས་པའི་
ཐབས་ལུ་ ཁ་གནོན་འབད་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པའི་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་
འཛིན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ག་ར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་པའི་སེམས་དང་ སྒོས་སུ་དཀར་
ཕྱོགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་ལུ་སང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ སྨོན་ལམ་ལོག་པའི་དབང་ལས་
བརྟེན་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་  ལུང་གསུམ་བདུད་འདི་ 
མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ མཚུངས་མེད་བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་
བཀའ་སྒོ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མགོན་ཁང་ནང་
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ལུ་ མགོན་པ་ོམ་ནིང་ནག་པ་ོགིས་གཙོས་པའི་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏོར་བསྔོ་ནང་ལུ་
ལུང་གསུམ་བདུད་ཀྱི་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲོལ་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ དགོན་སྡེ་དང་ས་ཕྱོགས་འདི་ཁར་
གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་མི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་ཆེནམོ་ཅིག་ར་མི་བཀལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ཨིན་རུང་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སོད་ལམ་གཅིག་ཟེར་སབ་སྲལོ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ 
བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ཕར་ ཤིང་བརབ་ནི་དང་རོ་སགོས་ནི་ ས་བརྐོ་ནི་ལ་སོགས་པ་
གནོད་པའི་བྱ་ངན་འབད་མི་རེ་འཐོན་པའི་སྐབས་ བདུད་འདི་གིས་ཡང་ མི་ལུ་ན་ཚ་དང་ཤི་ཆད་ལ་སོགས་
པའི་གནོད་པ་ཚུ་ ཤུགས་འབད་ར་བཀལ་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ རྩིསཔ་དང་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོརམ་ཚུ་ལས་མོ་
བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལུང་གསུམ་བདུད་ཀྱིས་གནོད་དོ་ཡདོ་པའི་གདོན་ཚུ་འཐནོ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དེའི་
སྐབས་བདུད་མདསོ་དང་མཆོད་བྱ་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ བདུད་མཆོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ དགོན་པའི་བླམ་དང་སབོ་དཔོན་ གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་འབད་རུང་ བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་ནང་ལས་
ཕར་དུས་ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ཤིང་གཅད་ནི་དང་བརབ་ནི་ རོ་སོགས་ནི་ལ་སགོས་པའི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལས་
འཛེམ་ད་ོཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་
རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
ཨ་རྒས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།
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༩༩ སསརར་་ཤིཤིངང་་གགནནསསཔཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།      སར་ཤིང་གནསཔ།ོ
གནས་ཁང།      དབང་འདུས་དགོན་པ།
གཡུས། དབང་འདུས་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། སྲས་ཕུར་རྒེད་འགོ་བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་ གྲྭ་བུ་སབོ་

དང་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

སར་ཤིང་གནསཔོ་འདི་ལུ་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལགོས་
སུ་འབད་ཕྱགོས་སྒྲིག་འབད་དེ་མེད་རུང་ དགོན་
པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་ ལྡེབས་རིས་རྐྱབ་སྟེ་
ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་
མཚན་ཚུ་བཀོད་པ་ཅིན་ སྐུ་མདགོ་རབ་ཏུ་དཀར་
བའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཞལ་འཛུམ་
མདངས་ཤིག་ཤིག་སྦེ་ མགོ་ལུ་རྒྱ་ཞྭམོ་ཅིག་བཞེས་
སྙན་ལུ་ཨ་ལོང་བཏགས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་རྒྱུ་སྤུས་
གོས་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའི་ན་བཟའ་དང་ ལྷ་བསམ་དྲི་
མ་མེད་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ཕྱི་ལས་ ཁ་དར་དཀར་
པོའི་གཉའ་རས་བཞེས་ཏེ་ ཆིབས་རྟ་ སེམས་ཅན་
སག་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕྱག་མཚན་ཡང་ ཇི་སྐད་དུ། ལྷུན་གྲུབ་
སྐུ་བརྙེས་རགོས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །ནུབ་དང་ཟད་
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མེད་དུས་མེད་སྔར་བཞིན་རྒྱས། །ཡོན་ཏན་མཆོག་གྱུར་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནུབ་
པ་མེད་པར་ཤགོ །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སོན་པ་རངོས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཚུ་གིས་བདུད་བཞི་བཅོམ་
སྟེ་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་ག་ར་ལས་རྒྱལ་བའི་ཁར་ མཚན་བཟང་པ་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་
པོ་བརྒྱད་ཅུ་གིས་བརྒྱན་པའི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཚུངས་ཆོས་འདྲ་བའི་རྒྱལ་མཚན་འདི་ མི་
མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ག་ར་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ དགོན་སྡེ་དང་ཡུལ་ཕྱགོས་དེ་ཁར་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འབྱུང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་བསྣམས། རྒྱུ་ནོར་དང་དངོས་པོའི་ལོངས་སོད་ཚུ་ག་
དེམ་ཅིག་ར་ དངོས་གྲུབ་གནང་སྟེ་འབད་རུང་རོགས་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ གནས་བདག་འདི་ལུ་མགོན་སྐྱབས་
ཞུ་བ་ཅིན་ གནས་སྐབས་ཚེ་ཡི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་སྟེ་ ཚེ་སེང་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡོན་
པ་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སར་ཤིང་གནསཔོ་འདི་ཡང་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་
ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ སར་ཤིང་གནསཔོ་ལ་སོགས་པ་དཀར་
ཕྱོགས་ལུ་དགའ་བའི་གཞི་བདག་དང་ ལུང་གསུམ་བདུད་ལ་
སོགས་པ་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་བདུད་དང་ བཙན་གྱི་རིགས་ག་ར་
དམ་ལུ་བཏགས་གནང་བའི་ཁར། ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་
དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པ་རབ་བྱུང་ ༡༡ པའམ་
སྤྱི་ལོ༡༦༥༠ དེ་ཅིག་ལུ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ཆེན་པ་ོ མཚུངས་མེད་བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་
གིས་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་་
པའི་སྐབས་ལས་ར་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་
ཁར་ གནསཔོ་འདི་ དཀར་ཕྱོགས་ལུ་དགའ་བའི་གནས་
བདག་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། སར་ཤིང་

གནསཔོ་འདི་ལུ་ཡིག་སྡེབ་འབྲི་སྲོལ་ཅིག་ལས་ སག་ཤིང་གནསཔོ་ཟེར་བྲིས་བའི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ 
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གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལྡེབས་རིས་གུར་ལུ་ཡང་ སག་ཤིང་གནསཔོ་ཟེར་ར་བྲིས་ཏེ་
འདུག། ཨིན་རུང་འབྲི་སྲོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ད་ལོྟ་གནསཔོ་
འདི་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་གནས་ཤིང་འདི་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཕྱག་འཁར་སར་
གོ་ཤིང་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཕྱག་འཁར་སར་གོ་ཤིང་འདི་ལས་བརྟེན་ སར་ཤིང་གནསཔོ་ཟེར་
བྲིས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སར་ཤིང་གནསཔོ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ལོགས་སུ་འབད་ཕུལ་སྲོལ་མེད་རུང་ མགོན་
ཁང་ནང་ལུ་དགོན་པའི་སྲུང་མ་དང་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཚུ་ལུ་ དགོན་པའི་དགེ་སོང་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསར་བཞིན་
བསྐང་རྒྱུན་བཏང་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གཏོར་བསྔོ་ནང་ལུ་སར་ཤིང་གནས་པོ་ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་
ཡང་ ལོགས་སུ་འབད་ར་བཙུགས་ཏེ་བཏང་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
སར་ཤིང་གནསཔོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པ་ོལྔའི་ཡ་གྱལ་
ཨོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་ ཨནོ་གུ་རུའི་ལུང་བསན་དང་ གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨུམ་སྟེང་མཚོ་ལས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཁ་དང་ གསེར་གྱི་ཕུར་པ་ གནམ་ལྕགས་དབུ་མའི་རལ་གྲི་ལ་
སོགས་པའི་ གཏེར་ཁ་མང་རབས་ཅིག་གཏེར་ལས་བཞེས་ཏེ་ སྲས་ཕུར་ལུང་པའི་གཡུས་ཚན་ག་ར་ནང་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ད་ལྟོ་དགོན་པ་འདི་ཡོད་སའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ཕེབས་ད་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཆོས་
བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཐུགས་སྲས་ཅིག་གིས་ དགོན་པ་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་ རོར་གླིང་གི་བསན་པ་སྤེལ་ནི་གི་
ལུང་བསན་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱག་འཁར་སར་གོ་ཤིང་གཅིག་ཡང་བཙུགས་གནང་ཡདོ་མི་འདི་ 
སར་ཤིང་གནསཔོ་གི་གནས་ཁང་འབད་རྩིཝ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
སར་ཤིང་གནསཔོ་འདི་ དང་པ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མཚུངས་མེད་
བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ གཉིས་པ་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་གཏོར་
བསྔོ་ནང་ལུ་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་ཁ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ད་ོཡདོ་པའི་གུར་ གསུམ་པ་དཀར་ཕྱོགས་
ལུ་དགའ་བའི་ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གནས་བདག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
ག་ར་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ དགོན་པ་དང་འདི་ཁར་ཡདོ་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་སོམ་འབད་
ར་མཛད་དེ་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་འབྱུངམ་མ་ཚད་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཚུ་ཡང་གང་ལ་གང་
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འཚམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་གནས་བདག་གཞི་བདག་གཞན་ཚུ་བཟུམ་
སྦེ་ གནས་སྐབས་ཚེ་འདིའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ཞི་སྟེ་ ཚེ་རིངམ་ོསྦེ་སདོ་ཚུགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་
མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཚུ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སདོ་ལམ་ཅིག་ཟེར་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ཕར་
ལུ་གནོད་པ་བཀལ་བ་ཅིན་ ལོག་ཚུར་ཡང་གནོད་པ་དུམ་གྲ་རེ་བཀལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལ་ོ
རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་དབང་འདུས་དགོན་པའི་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་གི་ཆབ་གསང་འདི་ སར་ཤིང་
གནས་པོའི་གནས་ཁང་གི་ར་བ་ལས་མར་ཡོདཔ་ལས་བཙགོ་གྲིབ་ཚུ་ཞུགས་ཏེ་ བླམ་གི་ནང་མིའི་ཉེ་ཚན་
དང་ དགོན་པ་ལུ་གནོད་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་མོ་བཏབ་རྩིས་
བཏབ་རེ་འབད་ ཆོས་སྐྱོང་དང་གཏེར་བདག་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ལྟ་བའི་སྐབས་ མིའི་ཁོག་པ་སར་ཤིང་གནསཔོ་དངོས་
སུ་འབད་ཞུགས་ཏེ་ ཆབ་གསང་གི་བཙགོ་གྲིབ་ལས་བརྟེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་ ཁ་ལུ་འཐནོ་ཏེ་
བཤད་ཡདོཔ་ལས་ གནསཔོ་དང་གནས་ཤིང་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་བ་ཅིན་ ལོག་ཚུར་ཡང་གནོད་པ་བཀལ་
དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་
བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
ཨ་རྒས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།
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༡༡༠༠ བྲབྲགག་་ཞཞལལ་་སྒོསྒོརར་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན།
གནས་ཁང།     བྲག་ཞལ་སྒོར།
གཡུས། ལྕགས་ཟམ།
བསྟེན་མི། ལྕགས་ཟམ་དང་ བུ་ས་སྤྱི་འགོ་གི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་

གཡུས་ཚན་ཁག་བཞི་དང་ དེ་ལས་དབང་འདུས་དགོན་པ་དང་ 
མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན་ལུ་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ ཡི་ཐགོ་ལུ་བཀོད་
དེ་མེད་རུང་ སྤྱིར་ཡོངས་གྲགས་ བཙན་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་ ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་གཉིས་འབད་ཡདོཔ་ལས་ བྲག་
ཞལ་སྒོར་བཙན་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་དངོས་གྲུབ་གནང་ཚུལ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བཙན་ཅིག་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
གགནནསས་་བབདདགག་་གིགི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན་འདི་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་
དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ་ནང་ལུ། བྱག་བཙན་
བཤོས་ལྷོང་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་དེ་ནང་ དཀར་ཕྱོགས་ལུ་དགའ་བའི་བཙན་དང་ དེའི་འོག་གི་མཚོ་དེ་
ནང་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་ཀླུ་མོ་ཅིག་ཡང་གནས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྲས་ཕུར་པའི་གཡུས་དེ་
ནང་གི་ ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་ཚུ་ཕྱི་ཁར་མ་གཏང། ཕྱིའི་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་ག་ར་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་
མཛད་དེ་ ཞལ་ཡང་ཕྱོགས་དེ་ཁར་སྒོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྲས་ཕུར་པ་མང་ཤོས་ཟས་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་སྟེ་ མི་
ནོར་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ རྒན་རབས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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དུས་ཅི་ལས་ཡར་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་ བཅུ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་ཚུན་ཚོད་རང་ ཕ་ཇོ་ཟེར་བོན་པོ་ཚུ་
གིས་ བྱག་ཞལ་སྒོར་བཙན་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ད་ལྟོ་རྒྱུ་མ་འཁྱུ་ས་ཟེར་ ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་མི་དེའི་ར་
བར་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ལུག་རེ་བསད་དེ་ བཙན་ལུ་དམར་མཆོད་ཕུལ་སྦེ་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་རུང་
ལམ་ལུགས་དེནི་ ནང་པའི་ལྟ་སྒོམ་སོད་གསུམ་དང་འགལ་བ་ ཀླ་ཀློའི་ཆོས་ལུགས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ཡུལ་མི་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ དམར་མཆོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དེ་ར་བ་ལས་ར་རྒྱུན་བཅད་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན་འདི་དཀར་ཕྱོགས་ལུ་
དྭངས་བའི་བཙན་རྒོད་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ བཙན་གྱི་གནས་ཁང་གི་འོག་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་བདག་
མོ་ཀླུ་མོ་གཅིག་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྔོན་མ་ལས་འབད་སྲལོ་ཡདོ་པའི་བནོ་གསལོ་ཚུ་ཡང་ ཉམས་སོང་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན་དང་ ཀླུ་
མོ་གཉིས་ཀྱི་གནང་ཁང་འདི་ 
ནི་ཀ་ཆུའི་ལྕགས་ཟམ་ལས་
ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་དང་ཕྱེད་
དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ མིང་ལུ་
བྲག་ཞལ་སྒོར་དང་མཚོ་ཞལ་
སྒོར་ཟེར་ བྱག་འདི་གདངོ་

སྲས་ཕུར་པའི་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་སྒོར་ཏེ་ཡོད་མི་ ས་གནས་གཉན་དྲགས་ མི་གཅིག་འབད་འགྱོ་བ་ཅིན་
གནམ་ཉིན་མ་ཡང་འདྲོག་སི་སི་འབད་དོ་ཡདོ་པའི་ བྱག་བཙན་བཤསོ་གནམ་ལུ་ལྷོང་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་
འདི་ བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དང་ དེའི་འོག་ལུ་ཡདོ་པའི་མཚོ་འདི་ཀླུ་མོའི་གནས་ཁང་ཨིན་
པས། བྱག་འདི་ གཞན་ག་དང་ཡང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ གདོང་གཡུས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་སྒོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་
འོག་ལུ་ཡདོ་པའི་མཚོ་འདི་ཡང་ ཆུ་ཡར་ལས་མར་འགྱོ་བའི་ཞོར་ཁ་ ལོག་ཚར་ཅིག་ཡར་ལྟ་ལོག་སྟེ་འགྱོ་
དོ་ཡདོཔ་ལས་ བཙན་གྱི་མིང་ཡང་ འདི་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་
ཨིན་པས། 



306

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བྲག་ཞལ་སྒོར་བཙན་དང་ ཀླུ་མོ་གཉིས་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལོགས་སུ་
འབད་མེད་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་དམར་མཆོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ འབད་སྲོལ་ཡོད་པའི་བོན་པོའི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཡང་
ཉམས་སོང་སྟེ་འབད་རུང་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་ བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་
དུས་རྒྱུན་བསྐང་རྒྱུན་བཏང་པའི་སྐབས་ བཙན་དང་ཀླུ་མོ་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གཏོར་བསྔོའི་ནང་ལུ་ 
ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ར་འབད་རུང་ དང་ཕུག་ ཕ་མའི་
སྐབས་ཀྱི་རྣ་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཙན་དང་ཀླུ་མོ་གཉིས་ལུ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཚུ་
འགྱུར་བ་མེད་པ་བསྐྱེད་དེ་སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དང་ཀླུ་མོའི་གནས་ཁང་གཉིསཔ་འདི་ཡང་ གདོང་སྲས་
ཕུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་སྒོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ བཙན་དང་ཀླུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་སྲས་ཕུར་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ 
ནང་གི་ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་ཚུ་ཕྱི་ཁར་མ་གཏང། ཕྱིའི་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་ག་ར་ ནང་ན་མ་
བཏང་པར་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོའི་བར་ནང་ཡང་ སྲས་ཕུར་པའི་མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ 
ཕྱུགཔོ་སྦེ་ཡོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་ཨིནམ་ལས་ བཙན་དང་ཀླུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ སྲས་ཕུར་པའི་
གཡུས་ཚན་དང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་སོམ་སྦེ་ར་ མཛད་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་
པས། 
ཨིན་རུང་རང་སོའི་སོད་པ་དང་བསམ་ངན་ལས་བརྟེན་ བཙན་དང་ཀླུའི་གནང་ཁང་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་རེ་བཀལ་
བ་ཅིན་ གནོད་པ་བཀལ་མི་ རང་དང་རང་ལས་བརྟེན་པའི་ནང་མི་ཉེ་ཚན་དང་ ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་
གནོད་པ་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་ བཙན་ལུ་བཙན་མདོས་དང་ཀླུ་ལུ་མཆོད་བྱ་རེ་རྐྱབ་སྟེ་
བཞག་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྲས་ཕུར་དམངས་མི་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་སོབ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་བསན་
འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ། བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
དམངས་མི་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ།
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༡༡༡༡ བྲབྲགག་་དདཀཀརར་་སྨསྨནནམམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།   བྲག་དཀར་སྨནམོ།
གནས་ཁང་།       བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང།
གཡུས།   རུ་ཀུ་སྦྱིས།
བསྟེན་མི། སྲས་ཕུར་རྒེད་འགོ་རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་ བུམ་མི་ལགོས་སྤྱི་འགོ་

གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྨསྨནན་་མམོའོིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
བྲག་དཀར་སྨནམོ་འདི་ རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་བུམ་མི་ལགོས་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་གཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ 
བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་ཨ་ཞེམོ་ཨིནམ་འབད་ངག་རྒྱུན་ལས་བཤད་ནི་འདུག། བྲག་དཀར་སྨནམོ་གི་
གནས་ཁང་འདི་ ས་གནས་བཙན་རྒྱལ་ས་ོཏོག་ལས་ཁ་ཡར་འགྱོཝ་ད་ འཛོམས་མའི་ཕུག་གི་བྱག་ཟེར་ས་
ལུ་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་དང་མཉམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་
ལས་ སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་དང་འཁྲིལ་ བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་
གནས་ཁང་འདི་ ས་གནས་འཛོམས་མའི་ཕུ་གི་བྱག་ཡདོ་ས་ལས་ བདུད་དཔུལ་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང་
ནང་སོ་གནང་ཡདོཔ་ལས་ བྲག་དཀར་སྨནམོ་གི་གནས་ཁང་གསརཔ་འདི་ཡང་ བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་
གླིང་ལྷ་ཁང་ལུ་ཨིནམ་འབད་བཞག་ཆོག་ནི་ཨིན་པས། 
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟོགས་ནང་ལུ། གཞན་ཡང་འཁོར་དུ་ལྷ་ཀླུ་
བདུད་བཙན་ལ་སགོས་པ་ལྷ་མ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དམག་ཚགོས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ། ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་ལུ་འཁོར་ལེ་ཤ་ཡདོ་པའི་གྲས་ལས་ 
གཅིག་འདི་བྲག་དཀར་སྨནམོ་འདི་ཡང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། བྲག་དཀར་སྨནམོ་ལུ་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལས་ དཔེ་ཆ་ལགོས་སུ་འབད་ཕྱགོས་སྒྲིག་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་འབད་
བ་ཅིན ་བོན་པའོི་ལུགས་སྲལོ་ལས་ རང་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༥ དང་ རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་ 
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བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གིས་གཙསོ་པའི་ བྲག་དཀར་སྨནམོ་དང་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
ལྷ་གསོལ་ཅིག་འབད་ནི་ཡདོ་པའི་ཁར་ རང་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕ་ཇོ་གིས་ལྷ་བདོ་ཅིག་ལོ་ལྟར་
བཞིན་ རྐྱབ་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
བྲག་དཀར་སྨནམོ་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་རྐྱབ་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱུ་སོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ མི་ནོར་འཁོར་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ལུ་ སང་བའི་དགྲ་ གནོད་པའི་བགེགས་ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ ནད་གདོན་བར་ཆད་འདི་ཚུ་ག་
ར་ཞི་ཚུགས་པའི་ཁར་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ག་ར་ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱས་  ལོ་
ཐོག་ཚུ་ཡང་ཆརཔ་དང་སེརཝ་ བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་ལ་སགོས་པའི་གནོད་པ་ལས་བཟླགོ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ 
ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཟུམ་སྦེ་ ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་མཚན་གྱི་བསྲུང་མ་མཛད་ཚུགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དོ་
ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
གལ་སྲིད་ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གནམ་སེར་ཁ་དང་བྱཱར་གྱི་དུས་སུ་ ཆརཔ་དང་སེར་
བས་ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏང་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གནམ་སརོ་ཁ་དང་དགུན་གྱི་དུས་སུ་ ཁརཝ་གིས་ལོ་ཐགོ་
ཚུ་བསྡུ་མ་སྟེརཝ་མ་ཚད་ ལ་ནོར་སེམས་ཅན་དང་སྒོ་ནརོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ རྩྭ་འབྲགོ་མེདཔ་ལས་ཤི་
རྐྱེན་ལེ་ཤ་ར་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྔོསྔོནན་་མམ་་ལྷལྷ་་སྲསྲོལོལ་་འའབབདད་་བབའིའི་་སྐསྐབབསས་་ཀྱིཀྱི་་བབཅཅའའ་་སྒྲིསྒྲིགག་་དདངང་་བབསསངང་་རརབབསས་་ཀྱིཀྱི་་ཚིཚིགག།།
དང་པ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ སང་ཁ་ནང་ལུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གཏོརམ་གསུམ་བཞེངས་ དེ་
ལས་གནས་པོའི་གཏརོ་མའི་གོ་རིམ་ནང་ལུ་ཡང་ སྦུག་ལུ་ བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་། གཡས་ལུ་ནོརབུ་རྒྱ་
མཚོ་དང་གཡོན་ལུ་བྲག་དཀར་སྨནམོ་ མཐའ་མར་རང་ཕུག་སྨནམོ་དང་ དྲག་པོ་རྒྱལ་བཙན་ཚུ་བཞེངས་
ཞིནམ་ལས་ མཆོདཔ་དང་དཀར་མེ་ཕུལ་ བསང་བཏང་ སོས་བཏེག་ ཆབ་ཚུ་སྒྲོན་ཞིནམ་ལས་བསང་
རབས་ཀྱི་ཚིག་དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས།
བསང་་་་་བསང་་་་་བསང་་། བསང་གིས་མི་བསང་ག་ཡང་མེད། ཁྲུས་ཀྱིས་མི་དག་གང་ཡང་མེད། ད་རིས་
གནམ་ལ་ཚེས་ཏེ་སྐར་མ་བཟང། །བར་ལ་ཚེས་ཏེ་རྒྱུ་སྐར་བཟང། །ས་ལ་ཚེས་ཏེ་ཉི་མ་དྲོ། སྐར་བཟང་ཉི་
བཟང་འབྱོར་བའི་ཚེས་བཟང་། དུས་བཟང་ཉིན་མའི་གནམ་སྒོ། རྒྱུ་འབྱོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པའོི་ཕུ་ལས་
བསྟེན་པའི། གཏརོ་སྡེ་ལམ་ལས་བསང་། གཏོར་ཕུད་ལམ་ལས་བསང། །མར་ཆང་གཡུ་རུ་མཆོད་པའི་རང་
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བཞིན་ལམ་ལས་བསང། ལྷོད་བཟང་པོའི་ཁ་ལས་ཞནམ་བསང། ཞན་པའི་གཤམ་ལས་འཛག་པ་བསང། 
ཁ་གཡེང་ལགཔ་ལས་ཤོརཝ་བསང། ལུས་ཀྱི་གྲིབ་མ་ཕགོ་པ་བསང། སྐྱེས་པའི་སྐྱིས་གྲིབ་ཕོག་པ་བསང། 
གཤིན་པོའི་གཤིན་གྲིབ་ཕོག་པ་བསང།  གསོན་པའོི་གསོན་གྲིབ་ཕོག་པ་བསང། །དམ་གྲིབ་དང་གཡུ་གྲིབ་ 
མཛེ་གྲིབ་ འཁོན་གྲིབ་ ཡལ་གྲིབ་ཐམས་ཅད་ མི་དག་དག་སུ་དག་པར་བསང། མི་གཙང་ཟས་སུ་བཟོས་
པ་བསང། མི་རྒུད་རྒུད་སུ་རྒུད་པ་བསང། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་བསང། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་པོ་བསང། ཆོས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པ་ོབསང། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་བསང། རང་
ལ་དད་པའི་བླམ་བསང། དག་སྣང་བཞུགས་པའི་བླམ་བསང། བཀའ་བཀའ་ལུང་བསན་བརྒྱུད་པའི་བླམ་
བསང། གྲུབ་ཐབོ་རྣལ་འབྱརོ་བརྒྱུད་པའི་བླམ་བསང། མི་ལ་དབང་བསྐུར་བརྒྱུད་པའི་བླམ་བསང། ཚེ་ལུ་
ཤུགས་ཚེ་བརྒྱུད་པའི་བླམ་བསང། རས་བླུགས་དམ་རས་བརྒྱུད་པའི་བླམ་བསང། བསང་་་་་བསང་་་་བསང་་་
་་བསང་བསང་། ཡིད་དམ་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་ཚགོས་པའི་ ཕན་བདེ་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་བསང། ཟེར་བའི་
ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་མཆོད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་ གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་།
བུམ་མི་ལགོས་ཚགོས་པ།
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༡༡༢༢ རརངང་་ཕུཕུགག་་སྨསྨནནམམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རང་ཕུག་སྨནམོ།
གནས་ཁང་། བུམ་མི་ལགོས།
གཡུས། བུམ་མི་ལགོས།
བསྟེན་མི། སྲས་ཕུར་རྒེད་འགོ་རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་ བུམ་པའི་ལོག་སྤྱི་འོག་གི་

གཡུས་མི་ག་ར་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རང་ཕུག་སྨནམོ་ལུ་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལགོས་སུ་མེད་རུང་ བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་
ཆ་ནང་ལུ། མཛེས་པའི་ཡིད་འོང་སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་ནི། །ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་གཡོན་པ་མེ་ལོང་
བསྣམས། །གོས་སུ་དར་དཀར་གྱོན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཕུག་སྨནམོ་འདི་  ཞལ་རས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་
དོ་བཟུམ་སྦེ་མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གསེར་དངུལ་ གཡུ་བྱུ་རུ་ མུ་ཏིག་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་རེག་བྱ་བལ་ལས་འཇམ་པའི་ ཁ་དར་
དཀར་པ་ོལྷབ་ལྷུབ་བརྒྱན་ཏེ་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་འབད་བཞུགས་ཡདོཔ་འངོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་དང་གཅིག་
ཁར་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་རྒྱས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་
པ་མདའ་དར་སྣ་ལྔ་དང་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གཡང་ཆགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡནོ་པ་རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་དག་པའི་མེ་ལངོ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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སྨསྨནན་་མམོའོིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་ཕུག་སྨནམོ་འདི་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསང་ཡུམ་ཨིནམ་ལས་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་
པ་ག་ར་སན་འདྲེན་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ལྗོན་ཤིང་ལོ་འདབ་རྒྱས་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ནས། །སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་
འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་རང་
ཕུག་སྨནམོ་འདི་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་བཙུནམ་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་འདི་བདེན་
པ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

རང་ཕུག་སྨནམོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ བུམ་པའི་ལགོ་གི་གཡུས་ཚན་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་ ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་
འགྱོཝ་ད་ གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཤིང་ཚབོ་ཚབོ་སྦེ་དག་པ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གི་སྦུག་ལུ་ ཤིང་ཅིག་ཡོད་
མི་འདི་ཨིནམ་འབད་རྩིཝ་ཨིན་པས། སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་བསར་བཞིན་ལྷ་གསོལ་བོན་གསལོ་ཚུ་
འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ རང་ཕུག་སྨནམོ་གི་དར་ཁ་འདི་ ཤིང་འདི་གུར་བཀལ་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ ད་རེས་
ནངས་པ་ཡང་ མཆོད་བྱ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་དར་ཁ་བཀལ་དགོཔ་འཐོན་པའི་སྐབས་ ཤིང་འདི་གུ་ར་བཀལ་སྲལོ་
ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། 

གནས་ཁང་གི་བྱག། གནས་ཁང་གི་ཤིང་། གནས་ཁང་གི་ཆུ། 
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རང་ཕུག་སྨནམོ་གི་གནས་ཤིང་འདི་གི་མཇུག་ལུ་གཤངོ་གཅིག་ནང་ ཆུ་རྩྭ་འདམ་རྩྭ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ ཧེ་མ་
ནད་གཞི་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་ཚ་ཆུ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཕམ་ཚུ་གི་སྐབས་ཁྱལ་འཐུས་འུ་ལཱ་རྒྱུག་ནི་ལུ་ཉམས་
འཚེར་ཏེ་ རྟ་རོ་དང་མི་རོ་ཚུ་བཀོ་སྟེ་ ཚ་ཆུ་བསྟིམ་བཏང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་
གནས་དེ་ཁར་ལས་ད་ལྟ་ོབར་ན་ཡང་ ནམ་དྲོ་པ་ཆུ་ཚན་ཚ་ཏོམ་གྱི་རླངསམ་ཚུ་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་འབད་ བུམ་
མི་ལོགས་སྤྱི་འོག་གི་ཚགོས་པ་དང་གཡུས་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ར་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་ཕུག་སྨནམོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དང་མཆོད་བྱ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་མགོན་
སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ ལོ་ངན་པའི་རྐྱེན་ག་ར་བཟློག་སྟེ་ མནོ་ཚད་དོན་གྲུབ་ བསམ་ཚད་ལག་ལུ་འཁོར་ ལོ་
ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་འདདོ་པའི་དོན་
ག་ར་བསྒྲུབས་ཚུགས་པའི་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།  བྲག་
དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང། དེདེ་་ལྟལྟརར་་བབཞིཞིནན་་མམཛེཛེསས་་གགསེསེརར་་གགཡུཡུའིའི་་བབརྒྱརྒྱནན་་ལྡལྡནན་་
པཔའིའི།། །སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་མདའ་དར་མེ་ལངོ་འཛིན། །དར་དཀར་གོས་སུ་གྱོན་ནས་སྒྲུབ་པ་པའོི། །རེ་འདོད་
བསྐོང་བ་བདེ་བར་མོས་ལ་འདུད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རང་ཕུག་སྨནམོ་བསྟེན་མི་ སྒྲུབ་པ་པོ་ཟེར་
སྦྱིན་བདག་གཡུས་མི་ག་ར་གིས་ བསམ་པའི་འདདོ་པ་ཚུ་བསྐང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་
འདུག། གལ་སྲིད་རང་ཕུག་སྨནམོ་འདི་ ཐུགས་མ་དགྱེས་པ་ཅིན་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་མ་
ཚད་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ན་ཚ་དང་ བར་རྐྱེན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་
བོན་པོ་ཚུ་གིས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་རང་ཕུག་སྨནམོ་ལུ་གསོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་མེདཔ་ལས་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་དང་མཉམ་གསོལ་ཁ་གཅིག་ཁར་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་
པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་ གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་།
བུམ་མི་ལགོས་ཚགོས་པ།
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༡༡༣༣ བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་ཕུཕུནན་་ཚཚོགོགསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚགོས།
གནས་ཁང་།      བྲག་དཀར་པ།ོ
གཡུས། ནགས་མཁར།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་འདི་ གཙ་ོབོ་སྲར་ཕུར་

རྒེད་འགོ་ ནགས་མཁར་ སྤྱི་འགོ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སྡེ་ག་ར་
གིས་ གནས་བདག་གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་བསྟེན་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ 
ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཡདོ་པའི་ཁྱིམ་གུང་རེ་
རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་འདི་ གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན། སྐུ་མདོག་རབ་དཀར་འཛུམ་
པའི་ཞལ། །དར་གོས་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན། །ཕྱག་གཉིས་མདུང་དང་ནརོ་བུ་འཛིན། །རླུང་ཤུགས་རྟ་
དཀར་ཆིབས་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་ནོར་བུ་དུང་དཀར་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔོ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཞལ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཛུམས་མདངས་ཤིག་ཤི་འབད་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་དར་གོས་ཀྱི་རིགས་
དང་རིན་པ་ོཆེ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བོ་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་
གཅོད་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཀྲིང་ཀ་བསྣམས་ཏེ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཚུན་འཕྱར་ཡདོ་པའི་ཁར་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་
གྲུབ་ཞུ་འདོད་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ ཕྱག་གཡོན་པ་ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ ཁམས་གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ 
རླུང་གི་གཤོག་པ་དང་ལྡན་པའི་ ཆིབས་རྟ་དཀར་པོའི་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཕ་ོམ་ོག་ར་བཀའ་
དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ 
ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་
སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བཟླགོ་པའི་རོགས་རམ་མཛད་མི་འབད་བསྐོས་གནང་པའི་བསྒང་ གནས་བདག་
བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚགོས་འདི་ཡང་ དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཁའི་གནས་བདག་སྦེ་བསྐོ་བཞག་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། རིག་འཛིན་པདྨའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །དཀར་
ནག་རྒྱུ་འབྲས་མི་བསླུ་ཕྱིར། །སྡིག་སོང་དགེ་བ་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་། །བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་གནས་པར་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚགོས་ཀྱི་
གནས་ཁང་འདི་ གཏེར་ཆེན་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་
པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་
ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་
ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ་ནང་
ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན། 
དེ་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་
ཡུལ་བཙན་བསམ་དོན་ཕུན་
ཚོགས་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་
གཤགོ་ཅན་ལའི་རི་བྱ་རྒོད་ཀྱི་

གཤགོ་པ་ གནམ་ཁར་གཟིངས་གཟིངསམ་བཟུམ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོདང་ བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་
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ཡོད་མི་དེ་དང་ ཡུལ་བཙན་དེ་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནང་བའི་ས་ཕྱོགས་ནགས་མཁར་སྒར་པའི་ཐང་། 
ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་དང་ གནས་པའི་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་
གཡང་ཆགས་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཞིང། །འདདོ་འབྱུང་ས་འཛིན་དགུང་དུ་འཕགས་པའི་སྟེང་། །བྲག་
དཀར་ཤེལ་གྱི་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་ནས། །བཀའ་སྲུང་མཐུ་ལྡན་བསམ་དོན་གྲུབ་པ་དང་། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་ལྷ་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གཡང་ཆགས་པའི་ས་
གནས་ གང་འདདོ་འབྱུང་བའི་ནགས་ཚལ་དང་མེ་ཏགོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ བྲག་དཀར་ཤེལ་
གྱི་ཞལ་ཡས་ཁང་དང་འདྲ་བའི་ མིང་ལུ་ བྲག་དཀར་པོ་ཟེར་མི་འདི་ བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
ཁང་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
བཙན་ཆེན་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་འདི་ བཙན་དང་གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་བཀའ་གཉན་དྲགས་དང་
ལཱ་ཁག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་འདི་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་མནོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ ནགས་མཁར་སྤྱི་འགོ་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་གོ་ཚུ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་
སྐབས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལོ་བསར་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ག་ནི་
ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་ ལ་སགོས་པའི་
ལྟས་ངན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་མི་རེ་ཐོན་ཏེ་ བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚགོས་ཀྱི་ཕོ་
བྲང་ཡདོ་ས་ལུ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ལྟས་ངན་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་
བའི་རྒྱལ་སྐད་ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལོག་གཡུས་ཁར་ལྷདོ་ཞིན་ན་ ལྟས་ངན་པ་ཚུ་ག་ར་ཞིཝ་ཨིན་པའི་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
གནོད་པའི་དགྲ་ལས་བསྲུང་དོ་ཡདོ་པའི་གུར་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་བདག་འདི་ ནོར་གྱི་ལྷ་ཅིག་འབདཝ་
ལས་ སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོ་
བསྟེན་མི་གི་མི་སྡེ་ནང་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚགོས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་འཇོམས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་
དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སོད་ཚུ་སྤེལ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡནམ་ལས་ 
གནས་བདག་འདི་བསྟེན་པ་ཅིན་ གཞན་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་སོབས་རལ་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ 
དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ནུས་མཐུ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གནས་
པོའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཞི་བས་ནད་སགོས་མི་མཐུན་འཇོམས། །རྒྱས་པས་ཚེ་དཔལ་ལོངས་སོད་
སྤེལ། །དབང་གིས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཤིང་། །དྲག་པསོ་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གལ་སྲིད་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོང་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་
པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ་ 
བྱ་སབས་མ་བདེཝ་སོམ་འབད་འབྱུངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་
རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ནགས་མཁར་ཚགོས་པ།
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༡༡༤༤ ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་ལེལེགགསས་་སྐྱེསྐྱེསས་་ཕུཕུནན་་ཚཚོགོགསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས།
གནས་ཁང།     ལེགས་སྐྱེས་གངས།
གཡུས། ཀླུབ་ཟུར།
བསྟེན་མི། ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས་འདི་ བུ་ས་སྤྱི་འོག་ནང་ཡོད་

པའི་ ཀླུབ་ཟུར་དང་གླང་སྦྱིས་ དབང་འདུས་དགོན་པ་གི་གཙོས་
པའི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས་ཀྱི་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྷ་ཆེན་ལེགས་
སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཀྱི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ཀྱེ། ལེགས་བྱས་མཐུ་
ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས། །རབ་མཛེས་ལང་ཚའོི་དཔལ་འབར་ཞིང། །ལྷ་
ཡི་གོས་དང་རྒྱན་གྱིས་སྤུད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་འདི་ ཚེས་
བཅོ་ལྔའི་ནུབ་མོ་ཤར་བའི་ཟླ་བའི་དཀྱིར་འཁོར་ ཉ་གང་བའི་བཀྲ་མདངས་དང་མཚུངས་པའི་གུར་ དམར་
པོའི་འདོ་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ལང་ཚོའི་
དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ལྷ་ཡི་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་
བཀོད་དེ་འདུག།
ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡང་ དགྲ་བོའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་དར་ཤིང་
བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ ལྷག་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་སྲིད་ལུ་
གནོད་པའི་དམ་ཉམས་མ་རུངས་པའི་དགྲ་བོ་ སྒོས་སུ་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་དང་དེ་ཁར་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་
དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བ་ོརྣམས་ཀྱི་ དོན་སྙིང་བཟུང་སྟེ་ཡདོ་པའི་གུར་ སན་རས་
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གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་རྟ་མཆོག་བ་ལ་ཧའི་སྟེང་དུ་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ 
འཁོར་ལྷ་སྲིན་འདྲེག་པའི་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།  དེ་ཡང་གོང་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡདོ་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བ་དན་དང། །དགྲ་སྙིང་ཐགོས་ནས་ཡིད་ལྟ་
བུར། །མྱུར་བའི་རྟ་མཆོག་སྟེང་བཅིབས་ནས། །བསན་པའི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས་དེ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
དང། །རིག་འཛིན་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱིས། །ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཐ་ཚིག་ལས། །མ་འདས་བཅོལ་བའི་
འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ 
ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟློག་སྟེ་ 
ཚེ་དང་བསདོནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ ཨོ་
རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་
པའི་ཁར་ གཏེར་ཆེན་ཨོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་དང་ཐུགས་སྲས་མཚུངས་མེད་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་ལ་སོགས་པ་
བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།  
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་
ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་
ཟླ་བ་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན།  བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་ ལྷ་ཆེན་ལས་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་
བཞུགས་པའི་རི་བོ་ ལས་སྐྱིད་གངས་ཚུ་གིས་ ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ག་ར་ལྕགས་རིའི་ཚུལ་ལུ་བསྐོར་
ཏེ་ ཕྱིའི་ནད་གདོན་དགྲ་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་ཚུ་ག་ར་བཟློག་ནི་དང་། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
དབང་འདུས་དགོན་པ་དང་ ཀླུབ་ཟུར་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱོགས་བྱང་ཤར་གྱི་མཚམས་ལུ་ ས་
ཁ་མཐོ་བ་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ གཅན་གཟན་འདྲོག་སི་སི་ཚུ་འཁྱམས་སའི་གངས་རི་ ལེགས་སྐྱེས་
གངས་ཟེར་མི་འདི་ ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚགོས་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ ལྷ་ཆེན་
ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཟེར་མི་ནང་ལུ། དེ་ལྟར་བསྐང་ནས་བདག་
ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་པའི་རྐྱེན། །མ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་བྱེད་པརོ་ཁྱོད་
བསྔགས་ན། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཆེན་
ལེགས་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་གི་ མི་
མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཐབས་ཅད་སེལ་ཞིང་ བུ་ནོར་ཟས་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཡུས་དང་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་དང་མཚན་
མོ་གཉིས་ལུ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིད་དུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་དེ་ མཐར་ཐུག་མཐོ་རིས་དང་
ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན་པའི་རྒྱབ་དང་དཔུང་རགོས་མཛད་ད་ོཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་
མི་ཚུ་གིས་ལོ་བསར་བཞིན་ གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་ལུ་ཚར་གཉིས་རེ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ ལྷ་ཆེན་ལེགས་སྐྱེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ། 
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ། བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བུ་ས་ཚོགས་པ་བཀྲ་ཤིས་རོ་རྗེ།
གླང་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ཨ་རྒས་པ་སངས་ནོར་བུ།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
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༡༡༥༥ ནནོརོར་་བུབུ་་རྒྱརྒྱ་་མམཚཚོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ།
གནས་ཁང།     བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང།
གཡུས། རུ་ཀུ་སྦྱིས།
བསྟེན་མི། སྲས་ཕུར་རྒེད་འགོ་རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་ བུམ་མི་ལགོས་སྤྱི་འགོ་གི་མི་

སེར་ག་ར་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་བབདདགག་་གིགི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་ནོརབུ་རྒྱ་མཚོ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཡིག་ཐགོ་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་ངག་
རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ནོརབུ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ ཡུལ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་ནུ་གཅུང་ཨིནམ་
འབད་བཤད་ནི་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ནོརབུ་རྒྱ་མཚོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ ས་གནས་བཙན་དགྱེས་སོ་ཏགོ་ལས་ཁ་ཡར་འགྱོཝ་ད་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་
དམར་དཔལ་བཟང་དང་ བྲག་དཀར་སྨན་མའོི་གནས་ཁང་ཡོད་སའི་ས་གནས་ འཛམོས་མའི་ཕུག་གི་བྱག་
ཟེར་ས་ལུ་ཨིན་མས། 
ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་  ཁོང་ཡུལ་ལྷ་སྤུན་གསུམ་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་བཀའ་བཞིན་ ས་གནས་བཙན་དགྱེས་ས་ོཏོག་ལུ་ཡདོ་པའི་ བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་
ལུ་ས་ོགནང་སྟེ་འདུག།
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཡདོ་པའི་ རོར་གླིང་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་དགེ་སོང་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསར་
བཞིན་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་འབད་
རུང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བར་ཐག་རིང་ས་འགྱོ་མ་དགོ་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་བོན་པོའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་དམར་
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མཆོད་འབད་མཆོད་སྲོལ་ཡདོ་པའི་སྲོལ་ཚུ་སང་སྟེ་ དཀར་མཆོད་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ཉིན་བསར་བཞིན་གསོལ་ཁ་
ཚུ་ཕུལ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ སབས་བདེ་བའི་ཁར་བསམ་པ་ཡང་རགོས་ཏེ་འདུག།
མ་གཞི་ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ནོརབུ་རྒྱ་མཚོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལས་ དཔེ་ཆ་ལོགས་སུ་
ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་གསོལ་ཁ་
ཕུལ་བའི་སྐབས་ ནོརབུ་རྒྱ་མཚོ་ཡང་བྲག་དམར་དཔལ་བཟག་གི་འཁོར་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ གཅིག་
ཁར་མཆོད་པ་བཏུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ལོ་རྒྱུས་སབ་མི་འདི་ཡང་ 
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་བྲབྲགག་་དདམམརར་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་འའཁོཁོརར་་
དདངང་་བབཅཅསས།།  །།ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ལས་བརྟེན་ བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་ལུ་འཁོར་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ནོརབུ་
རྒྱ་མཚོ་ཡང་བྲག་དམར་དཔལ་བཟག་གི་འཁོར་དང་ གསོལ་མཆོད་ཡང་གཅིག་ཁར་འབད་ཕུལ་རུང་འགལ་
བ་མེདཔ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་གཞི་བདག་གཞན་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཡུལ་ལྷ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལུ་ཡང་ 
བོན་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུ་བའི་སྐབས་མགོན་སྐྱབས་
མཛད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་བོན་པོ་གིས་ལྷ་གསོལ་བའི་ཚིག་ནང་ལས། དམག་ལུ་ཐུགནི་དམག་
དཔོན། ཚོང་ལུ་འགྱོནི་ཚོང་དཔོན། གཡུས་ལུ་ཐུགནི་གཡུས་དཔོན་བྱོན། མཐོ་ས་ལས་ཀྱི་སྐྱོར་རོགས་བྱོན། 
དམའ་ས་ལས་ཀྱི་དཔུང་རོགས་བྱོན། མི་འཛོམས་ས་ཁ་ཕོག་ད་ོམ་བཅུག། བྱ་འཛོམས་ས་སྤུ་སོར་དོ་མ་
བཅུག སྐྱེས་པའི་གནམ་སྒོ་ཡང་ད་ོམ་བཅུག། ཟ་མའི་ཚེ་སྒོ་བྱེད་དོ་མ་བཅུག། ཆེཝ་གྲས་ལས་ཡར་ད་ོམ་
བཅུག། ཆུངམ་ཕངམ་ལས་ཤོར་ད་ོམ་བཅུག། མི་མ་རྒས་རྟ་དོག་མ་བཅུག། ཁེ་མ་བཀལ་འགྱུར་དོ་མ་
བཅུག།  ཉིནམ་སུ་ལྷ་བཀུགཔ། ནུབ་སུ་ཐུབ་རེ་རྩིས་འབད་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མགོན་ལུ་བྱོན། ཟེར་བའི་ཚིག་
སབ་སྟེ་ཞུ་བའི་སྐབས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
གལ་སྲིད་ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་དང་ཤི་ཆད་ 
གོད་ཁ་ཚུ་བྱུང་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལོ་ཉེས་བཀྲ་མ་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་པ་ལེ་ཤ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་་
ལས་ དཔའ་བོ་དང་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་ལོ་བསར་བཞིན་མཆོད་སྲོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གནམ་སེར་ཁ་དང་བྱཱར་གྱི་
དུས་སུ་ ཆརཔ་དང་སེར་བས་ལོ་ཐགོ་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ གནམ་སོར་ཁ་དང་དགུན་གྱི་དུས་
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སུ་ ཁརཝ་གིས་ལ་ོཐགོ་ཚུ་བསྡུ་མ་སྟེརཝ་མ་ཚད་ ལ་ནོར་སེམས་ཅན་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ རྩྭ་
འབྲགོ་མེད་པ་ལས་བརྟེན་ཤི་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ར་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བབོནོན་་པཔོའོིའི་་ལུལུགགསས་་ལལསས་་གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད་་ཕུཕུལལ་་བབའིའི་་སྐསྐབབསས་་ཀྱིཀྱི་་ཚིཚིགག།།
བྱཱར་སུ་གཡས་གྲལ་ཕུ་ལུ་བཞུགས་མི། དགུན་སུ་གཡནོ་གྲལ་དུས་ལུ་བཞུགས་མི། བྱར་དགུན་ཚེ་ཚདོ་
སྔོནམ་ གནས་སྒར་ཁྲ་མོའི་ནང་ལུ་བཞུགས་མི། ཡར་ཐདོ་དཀར་པའོི་བདག་པོ་ མར་ཐདོ་ཧོན་མའི་བདག་
པོ། སྐྱེས་པ་སྐྱེས་མ་བདག་པོ། བྱ་མ་སངོ་ཚོགས་བདག་པ།ོ རྒས་རིགས་ཁྲ་མའོི་བདག་པ།ོ ཤ་གཅད་
དམར་གཅད་ཀྱི་བདག་པོ། བཙན་བདག་འབྲུ་སགོས་ཀྱི་བདག་པ།ོ །ཡུལ་ལྷ་སན་དམར་བྲག་དམར་དཔལ་
བཟང་། །ཡང་ན་ ཡུལ་ལྷ་སན་དམར་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ། །ཕ་གར་ཕ་གིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། བུ་གར་བུ་
གིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། ཕ་གར་ཕ་གིས་གསལོ། བུ་གར་བུ་གིས་གསོལ་གེ། རྒྱབ་སྐྱོ་དང་མགོན་སྐྱབས་
མཛད་དགོ། མཐུ་དང་རལ་ལུ་བྱོན་དགོ། ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་དགོ། གསར་པའི་ཕུད་ཀྱི་མཆོད། རྙིང་པའི་
བཅུད་ཀྱི་མཆོད། ལུང་པའི་ལུགས་སྲོལ་གཙང་གི་གསལོ་མཆོད། ང་བཅས་ཕ་མས་མཆོད་མི་འདི། ང་
བཅས་བུ་གཞི་གིས་མཆོད་ད།ོ ང་བཅས་ཕ་མས་བསྟེན་མི་འདི། ང་བཅས་བུ་གཞི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་གོ། 
དམག་ལུ་ཐུགནི་དམག་དཔནོ། ཚོང་ལུ་འགྱོནི་ཚོང་དཔནོ། གཡུས་ལུ་ཐུགནི་གཡུས་དཔོན་བྱོན། མཐོ་ས་
ལས་ཀྱི་སྐྱོར་རགོས་བྱོན། དམའ་ས་ལས་ཀྱི་དཔུང་རོགས་བྱོན། མི་འཛོམས་ས་ཁ་ཕོག་དོ་མ་བཅུག། བྱ་
འཛོམས་ས་སྤུ་སོར་དོ་མ་བཅུག། སྐྱེས་པའི་གནམ་སྒོ་ཡང་ད་ོམ་བཅུག། ཟ་མའི་ཚེ་སྒོ་བྱེད་དོ་མ་བཅུག། 
ཆེཝ་གྲས་ལས་ཡར་དོ་མ་བཅུག། ཆུངམ་ཕངམ་ལས་ཤརོ་དོ་མ་བཅུག། མི་མ་རྒས་རྟ་དོག་མ་བཅུག། ཁེ་མ་
བཀལ་འགྱུར་དོ་མ་བཅུག།  ཉིནམ་སུ་ལྷ་བཀུགཔ། ནུབ་སུ་ཐུབ་རེ་རྩིས་འབད་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མགོན་ལུ་
བྱོན། ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་སབ་སྟེ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྲལོ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ལུགས་སྲལོ་འདི་
ཉམས་སོང་ནུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་ གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་།
བུམ་མི་ལོགས་ཚོགས་པ།
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༡༡༦༦ ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ་་བྲབྲགག་་དདམམརར་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང།
གནས་ཁང་།     བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང།
གཡུས། རུ་ཀུ་སྦྱིས།
བསྟེན་མི། སྲས་ཕུར་རྒེད་འགོ་ རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་བུམ་མི་ལོགས་གཡུས་ཚན་

གྱི་ མི་སེར་ག་ར་གིས་བསྟེན་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ གནས་ཁང་
གསརཔ་འདི་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་ལྟག་ བདུད་
དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་ནང་ན་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དེ་ཁར་
དགེ་འདུན་སབོ་གྲྭ་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ 
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་ སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་དོན་
ལས་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏེ་འདུག། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་འདི་ རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་བུམ་མི་ལོགས་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་བསྟེན་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ ཡུལ་ལྷ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པས། གནས་བདག་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་དེ་ཡང་ 
གནས་པའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་པ།ོ །སྐུ་མདོག་དམར་ལ་གཟི་
བརྗིད་ཁྲོ་བའོི་ཚུལ། །གཏུམ་དྲག་རྔམས་ཤིང་རབ་ཏུ་རྩེ་བས་སྐྱོང། །བྲག་བཙན་དམར་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་
བསདོ་དོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དམརཔ་ོ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའོི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ 
རི་དྭགས་བསེ་རུ་གི་ཀོ་བས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ བསེ་ཁྲབ་དང་བསེ་ཞྭམོ་བཞེས། མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བོ་
ཕྱོགས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཅོད་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་ཀྲིང་ཀ་བསྣམས་ཏེ་ སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཚུན་
འཕྱར། རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དོན་
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ལས་ ཕྱག་གཡོན་པ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ལུ་གླིང་བཞི་
གླིང་ཕྲན་ག་ར་བསྐོར་ཚུགས་པའི་རྟ་དམརཔ་ོཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ ལྷ་ ཀླུ་ 
བདུད་ བཙན་ ལྷ་མ་སྲིན་བཅས་པའི་འཁོར་ ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་དེ་ཡང་ གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ དཔལ་གསང་བའི་བདག་
པོ་ཕྱག་ན་ར་ོརྗེ་གིས་ བཀའ་སྒོ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོ པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཡང་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་
གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱརོ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་
ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ཉམས་པ་སྲུང་བའི་དོན་ལས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་དབྱིངས། །སོབ་དཔོན་པདྨའི་སན་
སྔ་རུ། །བསན་པ་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་བཞིན། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བཅོམ་ལྡན་ཕྱག་
ན་རོ་རྗེ་ཡིས། །ཆོས་ཉིན་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་མངའ་གསལོ་བའི། །བཀའ་གཏད་
བཞིན་དུ་དམ་མ་ཡེལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་
གི་བཀའ་ཁྲབ་བཞུགས་སའི་
གནས་ཁང་ བདུད་དཔུང་ཟིལ་
གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་གོ་མཁྱེན་བརྩེ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྲས་ཕུར་ཆ་
འོག་ རུ་ཀུ་སྦྱིས་ཡུལ་ཚན་ནང་

ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བྱནོམ་ད་ ས་གནས་བཙན་རྒྱལ་ས་ོཏོག་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་དགོ་པའི་ལུང་
བསན་གནང་པའི་ཤུལ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པ་སྐྱབས་རྗེ་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ ས་
བསངས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནང་ཞིནམ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་ར་ོརྗེ་མཆོག་གིས་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ 
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ལྷ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་གནང་སྟེ་ མཚན་ཡང་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང་ཟེར་གསོལ་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་
གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བོན་
པོའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ སྲོག་ཆགས་
དམར་བསད་འབད་དེ་མཆོད་སྲོལ་ཡོད་
པའི་རིགས་ཚུ་སང་སྟེ་ དཀར་མཆོད་
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་སོབ་གནང་སྟེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཁའི་ཡུལ་ལྷ་
གཙོ་བོ་ བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གནས་ཁང་ཡང་ འཛོམས་མིའི་ཕུག་གི་བྱག་ཡོད་ས་ལས་ བདུད་
དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་སོ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་རེས་རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་བུམ་མི་ལོགསཀྱི་མི་སེར་
ཚུ་ ཡུལ་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་ དམར་བསད་འབད་མ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཡུལ་ལྷ་མཆོད་པ་ས་ཐག་རིང་ས་
འགྱོ་མ་དགོཔ་ལས་ ཕན་ཐགོས་སོམ་བྱུང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ སྐྱེས་ལོ་ ༨༠ ལང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ཨ་རྒས་
པདྨ་ཚེ་རིངགིས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང་། དེ་
ལྟར་བསདོ་པའི་ཡུལ་ཕྱགོས་དེ་ཉིད་ལ། །མི་མཐུན་ཕྱགོས་བསྲུང་མཐུན་རྐྱེར་ཆར་བཞིན་འབེབས། །སྦྱིན་
བདག་ཚེ་བསདོ་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་རྒྱས། །ཡུལ་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་འབྱོར་པས་གང་བར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་ག་ར་ལས་སྐྱབས་ཚུགས་པའི་ཁར་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་
པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ སྦྱིན་པའི་བདག་པའོི་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་འདི་ཚུ་ག་ར་ ནམ་
བྱཱར་གྱི་མཚོ་བཟུམ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཚུགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གནས་བདག་
དེའི་སྐྱབས་འགོ་ལུ་ཚུད་པའི་ཡུལ་འཁོར་ ཚུ་ལུ་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ གཡང་ཆགས་པའི་དཔལ་དང་
འབྱོར་པས་ དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་གང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡདོཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུན་ལས་ཡང་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་འདི་ དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་རུང་ ཚོང་རྐྱབ་པར་འགྱོ་
རུང་ གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་བར་འགྱོ་རུང་རྒྱབ་སྐྱོར་སོམ་འབད་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གོ་ས་གོ་གནས་དང་ 

ཧེ་མ་གནསཔོ་འདི་ལུ་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་གོ། 
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མདའ་ཕྱོགས་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་སོམ་མཛད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་
ནི་འདུག། 
འའགྱུགྱུརར་་བབ།།  
ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གནས་པོའི་ཆོ་ག་བཏང་སྟེ་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་མེད་རུང་ བོན་པོའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གཙོས་པའི་
གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་དང་སྨན་མོ་ཚུ་ལུ་ ཟླཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་ རུ་ཀུ་སྦྱིས་དང་བུམ་མི་ལགོས་
ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ བལ་ལུག་ཤ་མ་ཕབ་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཕ་ཇོ་འདི་གིས་ཚགོས་ཤ་ 
ཤ་ཕུད་ཅིག་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ ད་རེས་བཙན་དགྱེས་ས་ོཏོག་ མ་ལྷོད་པའི་ལམ་གྱི་འོག་
ཞིང་གི་སྦུག་ནང་ ཕ་ཇོ་གིས་ཚར་གཅིག་མཆོད་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཟླཝ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་ཡང་ 
སེརཝ་མ་རྐྱབ་པའི་ཐབས་ལུ་ ལུག་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་མཆོད་སྲོལ་འདུག། 
ད་རུང་ཚེས་གྲངས་དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གཡུས་ཚན་རང་ར་སོར་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ལུག་རེ་དམར་བསད་
འབད་དེ་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རུ་ཀུ་སྦྱིསཔ་དང་ བུམ་མི་ལོགས་ རི་བར་ནང་པ་བཅས་གཡུས་ཚན་
གསུམ་གྱིས་ ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལས་ ལོ་རེ་ནང་ཚར་རེ་
ལུག་གཅིག་དམར་བསད་འབད་དེ་ རུ་ཀུ་སྦྱིས་བློ་སྐྱོར་ཟེར་མི་ཅིག་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་འདུག། དེ་གི་
སྐབས་ལུ་ཡུལ་ལྷའི་སྐུ་འདྲ་དང་ བཙན་མཁར་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་ ད་ལྟོའི་ལྷ་ཁང་གི་ཐད་
ལས་མར་ གཞུང་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་ཤུག་པའི་ཤིང་ཅིག་ཡོད་མི་གི་ར་བར་ ཕོ་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོའི་ཚུལ་
གྱིས་ དཔའ་མཛངས་པའི་ཆས་སྒྲིག་སྟེ་དེ་ཁར་འཛོམས། དེ་ནང་བཙན་དར་འཕྱར་ མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་
ཏེ་ གནས་ཁང་འཛོམས་མིའི་ཕུག་ལས་ལྷ་ཆེན་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་སན་དྲངས་ཏེ་ལོག་འོང་པའི་སྐབས་ 
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་འདི་ དམག་དཔོན་འབད་བྱོན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ཤ་སྐལ་ཚུ་བཀྲམ་
སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཡིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཤད་ནི་ཡོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་བྱ་
བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་དང་འཁྲིལ་ བོན་པོའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་དམར་མཆོད་འབད་ནི་སང་
སྟེ་ དཀར་མཆོད་འབད་མཆོད་ནིའི་སྲོལ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་འགྱུར་བ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ངག་རྒྱུན་བཤད་
ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
ཡུལ་ལྷ་བྲག་དམར་དཔལ་བཟང་གི་ གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་པདྨ་ཚེ་རིང་།
བུམ་མི་ལགོས་ཚགོས་པ།
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༡༡༧༧ རྟརྟ་་ལྷལྷ་་མེམེ་་འའབབརར།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྟ་ལྷ་མེ་འབར།
གནས་ཁང་།     མེ་རིས་སང་གོངམ།
གཡུས། ཀློང་སོད།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་འདི་ སྲས་ཕུར་རྒེད་འོག་ཀློང་སདོ་. 
                     སྤྱི་འོག་ནང་ཡདོ་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ག་ར་གིས་བསྟེན་དོ་ 
                     ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནསཔ་ོརྟ་ལྷ་མེ་འབར་གྱི་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། ཀྱཻ། བདེ་ཆེན་
དབྱིངས་ལས་འགག་མེད་རལ། །སོབས་ལྡན་དཔའ་བའོི་ཚུལ་འཛིན་པ། །དགྲ་ལྷ་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་ནི། །སྐུ་
མདོག་རབ་དཀར་གཟི་བརྗིད་ཅན། །དབུ་ལ་དུང་གི་ཐརོ་གཙུག་གསལོ། །སྐུ་སདོ་སེར་ཁྲབ་འབར་བ་
དང། །སྐུ་སྨད་གཡུ་བའི་ཤམ་བུ་ཅན། །དར་མཚོན་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན། ཕྱག་གཡས་མདུང་དང་བསན་
པ་བསྲུང། །གཡོན་པ་ནོར་བུས་དགོས་འདོད་སྐོང། །ཡིད་མྱུར་རྫུ་འཕྲུལ་རྟར་ཆིབས་ནས། །ཁམས་གསུམ་
སྐད་ཅིག་བསྐོར་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ནུས་པའི་སོབས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་དཔའ་
བོ་ དགྲ་ལྷ་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་འདི་ སྐུ་མདགོ་དཀརཔ་ོགཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ དབུ་ལུ་སྐྲའི་རལ་པ་དུང་གི་
ཐོར་ཅོག་ཅན། སྐུ་སོད་ལུ་རི་དྭགས་བསེ་རུའི་པགས་ཀོ་གིས་བཟོ་ཡདོ་པའི་གོ་ཁྲབ་བཞེས་ སྐུ་སྨད་ལུ་རིན་
ཆེན་གཡུ་བའི་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་དར་གྱི་ཤམ་བུ་བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སྒོས་སུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ཀྲིང་ཀ་
བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སྦྱིན་པའི་བདག་པ་ོཡོངས་ཀྱི་གཙསོ་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་
ཞིང་ཕོངས་པའི་གདུང་བ་སེལ་བའི་དོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ སྨན་བཙུན་ལྷ་
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སྲིན་དྲེགས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ཁམས་གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་
ཚུགས་པའི་ རླུང་གི་གཤོག་པ་དང་ལྡན་པའི་རྟ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐདོ་འཕྲེང་དང། །གྲུབ་མཆོག་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་
སོགས། །རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མདུན། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ ལྷག་པར་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་
པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་
འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བཟློག་པའི་ཐབས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ རྗེ་
མཁན་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་མཁྱེན་ཆེན་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་མཆོག་གིས་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་
མ་ཚད་ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་
གནང་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་གྱི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་དགོས་འདོད་ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་མཚུངས་པ་ མ་བཟོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་དཀར་གྱི་ཕོ་བྲང་ ཕྱི་ལས་
ནགས་ཚལ་དང་སྨན་སྣ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་  ནང་དུ་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བབས་སའི་ས་གནས་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་སྤྲུལ་
པའི་ཞིང་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མེ་རིས་སང་
གོང་མ་ཟེར་སབ་མི་འདི་ གནས་བདག་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་གྱི་གནས་ཁང་ཨིནམ་འབད་རྩིས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གནམ་ལྕགས་རི་བོའི་རྩེ། །རང་སྣང་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕ་ོབྲང་དང། །བྲག་དཀར་ཚལ་དང་སྨན་ལྗོངས་འབབ་ཆུའི་རྒྱུན། །ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ནས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།  
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རི་འདི་ཁར་ཡདོ་པའི་གནས་བདག་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་ཀྱི་གནས་ཁང་གི་སྒོ་འདི་ སྲས་ཕུར་ཀློང་སདོ་ཁ་ཐུག་
སྒོར་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་ཚུ་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་ལུ་ དམིགས་བསལ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུས་སོན་དང་ཚེས་བཅུ་ལ་སགོས་པའི་
གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ཀློང་སདོ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།  དེ་སྦེ་གསལོ་མཆོད་
ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གནས་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ 
མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་སྟེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ལོ་ཕྱུགས་
རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གནས་བདག་འདི་བཙན་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་མགོན་
སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་ཡང་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་བར་ཆད་སགོས་འཇོམས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སོད་སྤེལ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དབང་
གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡནམ་ལས་ གནས་བདག་
འདི་བསྟེན་པ་ཅིན་ གཞན་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་སོབས་རལ་དང་ལྡན་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དྲག་པོའི་
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་རྒྱབ་དང་དཔུང་
གྲོགས་མཛད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཞི་བས་ནད་གདོན་བར་ཆད་
སེལ། །རྒྱས་པས་ཚེ་དཔལ་འབྱརོ་པ་སྤེལ། །དབང་གིས་ཁམས་གསུམ་དབང་་འདུས་ཤིང་། །དྲག་པོས་
དཔུང་འཇོམས་མཛད་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། 
གལ་སྲིད་གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚདོ་ཁར་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་དང་ནོར་སེམས་
ཅན་ ལ་ནོར་གཡག་དང་ལུག་ དེ་ལས་ལ་ོཐགོ་ཀར་དང་ནག་ཚུ་ལུ་ གནདོ་པ་རྐྱབ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ལོ་
བསར་གྱི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀློང་སོད་ཚོགས་པ།
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༡༡༨༨ མིམི་་རྒོརྒོདད་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མི་རྒོད་པ།
གནས་ཁང།     མི་རྒོད་སང།
གཡུས། ཀློང་སོད།
བསྟེན་མི། དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པ་འདི་ སྲས་ཕུར་རྒེད་འོག་ཀློང་སོད་སྤྱི་

འོག་ནང་ཡདོ་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པའི་སྐུ་མདོག་དེ་ཡང་ སྐུ་མདགོ་མཐིང་ནག་ཟེར་ ཧོན་མའི་གུར་གནག་པའོི་མདངས་དང་
ལྡནམ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ སན་གསུམ་གྱེན་དུ་གཟིགས་ཏེ་རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ 
གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁ་བརྒྱང་ མཆེ་བ་གཙིགས་ ལྕེ་ཡར་རྐན་
ལ་སར་བའི་སྒྲ་དྲག་པ་ོདང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གཞན་ཡང་མགུ་ལུ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་དང་ལྡན་པའི་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྐྱའི་རལ་པ་སྦུལ་
གནག་པོའི་བཀྱག་བཟུམ་ཚུ་ཡང་ ས་ལས་འདྲུད་དེ་ས་གཞི་ག་ར་གངམ་འབད་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྐེད་པ་ལུ་
ཙན་དན་ཤིང་ལས་བཟོའི་ བེང་ཆེན་ཟེར་རྟས་ཐག་བཙུགས། སྐེ་ལུ་ཐདོ་པ་སྐམ་རློན་དང་སྦྲུལ་གྱི་འཕྲེང་
བས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་གཞི་མ་རྣམས་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་ནི་དང་ ལྷག་པར་འགྲོ་བ་མི་དང་སྦྱིན་བདག་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་
རྐྱེན་རྣམས་སེལ་ཞིང་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཁ་ཊཾ་
དང་རུ་མཚོན་འཕྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དམ་
ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་དང་  ལྷག་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་དང་འདི་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྲགོ་
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ཆགས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལུ་ གནདོ་པའི་དགྲ་བའོི་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ར་
བསམས་པའི་ཞགས་པ་དང་ སྲོག་སྙིང་བཟུང་སྟེ་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
ནང་ལས།།  ཧཱུྃ༑ འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་མ་ནིང་བྱེད་མའི་གཤེད། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས་པ། །སྐུ་གསུམ་ལྡན་ཕྱིར་སན་གསུམ་གྱེན་ཐུར་གཟིགས། །རབ་འཇིགས་ཁྲོ་གཉེར་གསུམ་ལྡན་གཏུམ་
ལ་རྔམ། །ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་དྲག་པོའི་རྐན་སྒྲ་འདེབས། །རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡི་དབུ་ལ་
རྒྱན། །སྦྲུལ་ནག་རལ་པ་མང་པོའི་ས་གཞི་གང། །གཡས་པ་ཁ་ཊཾ་རུ་མཚོན་གཡོན་སྙིང་ཞགས། །ཙནྡན་བེང་
ཆེན་སྐེད་བཙུག་ལྷ་དམག་འགྱེད། །ཐདོ་པ་སྐམ་རློན་རྙིང་འཕྲུལ་སྦྲུལ་ཆུན་བརྒྱན། །དར་ནག་བེར་གསལོ་
གསེར་ག་མི་ལྤགས་བཅིངས། །རི་རབ་ཞབས་སྟེགས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻཀྱཻ༑༑  སྔོན་ཚེ་འདས་པའི་དུས་ཉིད་དུ། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་
ཀས། །རུ་ཊ་སྡེ་བརྒྱད་དམ་བཏགས་དུས། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བར་བཀོད། །དེ་འོག་སབོ་དཔོན་
པདྨ་དང་། །རོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དམ་བསྒྲགས་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག །བཀའ་ཡི་སྲུང་མར་
གཉེར་ཁ་གཏད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡིས་ བཀའ་དང་དམ་
ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ རོ་རྗེ་འཛིན་པ་གོང་
མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ སྤྱིར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་
ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱརོ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ཉམས་པ་སྲུང་བའི་དོན་ལས་ རོ་རྗེ་སྤྱི་བརོ་བཞག་སྟེ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བསྒྲགས་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པའི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ གནས་མཆོག་མི་འགྱུར་ཕུན་
ཚོགས་དཔལ་གྱི་ཞིང། །རོ་རྗེའི་བྲག་ཆེན་ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན༌སྲུང་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་
ཆེ། །ལས་མཛད་ལྷ་སྲིན་མ་རུང་དྲེགས་པའི་དཔུང། ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་ལས་ཤིང་
རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་ སང་སོས་འཁན་དཀར་ལ་སོགས་པའི་བསང་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་རི་བོ་ལྷ་
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ཡུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་ས་ལུ་བབས་བབས་བཟུམ་དང་ ནང་དུ་བྲག་རི་མེ་ལོང་གི་ངོས་ལྟར་གཡའ་དག་པ། རོ་
རྗེའི་མཚོན་ཆ་གི་རྩེ་མོ་ གནམ་ཁར་སོན་སོནམ་བཟུམ་ གནས་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ མི་འདི་ལོས་ 
དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་གཅན་གཟན་དང་ བྱ་དང་བྱི་ཅུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ འཇིགས་ཤིང་བསྐྱི་གཡའ་
བའི་ས་གནས་འདྲོག་སི་སི་ མིང་ལུ་མི་རྒོད་སང་ཟེར་སབ་མི་འདི་ གནས་བདག་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པ་ ལྷ་སྲིན་
མ་རུང་དྲེགས་པའི་དཔུང་དང་བཅས་པའི་བཞུགས་གནས་ཨིན་པས། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་
མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པ་འདི་ གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་བཀའ་གཉེན་དྲགས་དང་ལཱ་ཁག་ཤསོ་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ཞལ་ཟས་དང་བཅས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་
ཞུ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚདོ་ཁར་ཕུལ་ཏེ་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་
གྲུབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཡུས་དང་དེ་ཁར་ཡདོ་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་གཉིས་ལུ་
ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིད་དུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་དེ་ མཐར་ཐུག་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་
སྣ་ཟིན་པའི་རྒྱབ་དང་དཔུང་རོགས་མཛད་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། དེ་ལྟར་ཁྱེད་ལ་གུས་པས་བསདོ་པའི་འཐུས། །རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟླགོ་པ་དང། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་
བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་གནས་བདག་འདི་ལུ་མ་བཏུབ་
པའི་ལཱ་དང་ རང་ར་སོར་སོ་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་པའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གིས་
གནོད་པ་བཀལ་ད་ོཡདོཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་བཙན་མདོས་བདུད་མདསོ་དང་ ཚགོས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་
ཕུལ་ཏེ་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀློང་སོད་ཚོགས་པ་སྐུམ་བུ།
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༡༡༩༩ རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ་ོ་མེམེ་་རིརི།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱལ་པོ་མེ་རི།
གནས་ཁང་།      ཀློང་སོད།
གཡུས། སྒང་ཆུ་ཁ་ཀློང་སདོ།
བསྟེན་མི། བདུད་བཙན་རྒྱལ་པོ་མེ་རི་འདི་ གཙ་ོབོ་སྲར་ཕུར་རྒེད་འོག་ 

ཀློང་སོད་སྤྱི་འོག་དང་སྒང་ཆུ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རྒྱལ་པོ་མེ་རེའི་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། ཧཱུྃ། ཀ་དག་རིག་པའི་རང་རལ་
ལས་ཆེན་ཞིང། །ཁ་དགོ་མ་ངེས་སྣ་ཚགོས་སྐུར་སོན་པའི། །ག་ལ་བ་དེ་བདུད་བཙན་མཐུ་བ་ོཆེ། །ང་ཡིས་
འབདོ་དོ་འཁོར་ཚགོས་རྒྱ་མཚོ་བཅས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྐུ་མདོག་དཀརཔ་ོདང་དམརཔ་ོལ་
སོགས་པ་རྣམ་པ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ཡང་གཅིག་ལུ་མ་ངེས་པར་ 
སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་འཕྲིན་ལས་དང་འཁྲིལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ར། ཞྭ་ལྷམ་དར་གོས་གོ་མཚོན་རོག་ཁྲབ་གསོལ། །ཟ་བྱེད་སྲིན་ལས་འཇིགས་
རུང་གཏུམ་ཆེན་རྔམ། །འ་ཅའི་ཡུལ་འདི་སྐྱོང་ཕྱིར་རུ་མཚནོ་འཕྱར། །ཡ་མཚན་རད་བྱུང་འདདོ་བྱུང་ནོར་བུ་
འཛིན། །རཱ་ཛ་ལྟ་བུར་འཁོར་ཚོགས་དུ་མས་བསྐོར། ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ 
དར་དང་གོས་ཆེན་གྱི་ན་བཟའ་དང་གོ་ཁྲབ་དགྲ་ལི་དང་ལྕགས་ཞྭམོ་བཅས་བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གནས་
བདག་ཁོ་ར་གིས་དབང་བའི་གཡུས་ཚན་དང་ དེ་ཁར་ཡོད་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ག་ར་ ཕ་རོལ་པའི་
དགྲ་བའི་ཕྱགོས་ལས་སྐྱབས་ཏེ་བསྲུང་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་རུ་མཚོན་འཕྱར། གཡོན་པ་ལུ་ 
སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ ཡ་མཚན་རད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་
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དངོས་གྲུབ་གནང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་དགོས་འདདོ་ཀྱི་ནོར་བུ་འཛིན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁམས་དབང་
བའི་རྒྱལ་པ་ོཅིག་བཟུམ་སྦེ་ འཁོར་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་མ་ཀཱ་ར་ཡིས། །ཐ་ཚིག་སྦྲག་པའི་འདའ་དཀའ་མ་
འགོངས་པར། །ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ལས། །ནན་ཏན་མཛོད་ཅིག་བདུད་བཙན་མཐུ་བ་ོ
ཆེ། །ཟེར་བཀོད་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་ག་ར་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ 
འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་
ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བཟློག་པའི་རགོས་རམ་མཛད་མི་སྦེ་བསྐོས་
གནང་པའི་སྐབས་ བདུད་བཙན་རྒྱལ་པོ་མེ་རི་འདི་ཡང་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ ས་གནས་དེ་ཁའི་
གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

རྒྱལ་པོ་མེ་རི་གི་གནས་ཁང་
འདི་ དཔལ་ལི་ལ་བརྒལ་
ཏེ་ ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་
འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཀློང་སོད་
ལྷོདཔ་ད་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་
ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ བྱག་བཟ་ོ
རྣམ་བཙན་གཏོར་བཞེངས་

བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་ ཟུར་གསུམ་མེ་རི་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བྱག་དེའི་ར་བ་ལས་ཕར་ མི་
གཅིག་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤུ་དང་མགུ་ཏ་ོགི་སྐྱ་ཚུ་ཡང་གནམ་ཁར་ཟིང་སྟེ་ སེམས་ཁ་ལུ་
འཇིགས་སྣང་དང་འགྱིད་ཐག་ཚུ་ཡང་རར་གསིག་རྐྱབ་ད་ོཡོད་པའི་འཇིགས་ཤིང་བསྐྱི་གཡའ་བའི་ས་གནས་
འདི་ རྒྱལ་པ་ོམེ་རི་གི་གནས་ཁང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱལ་པོ་མེ་རི་གི་གནས་ཁང་འདི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ཕར་ རོ་
གཏེར་གྱི་ལཱ་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་སོ་བཀོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གཡུས་ཁ་སོད་
མི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གནས་བདག་འདི་གིས་གནདོ་པ་བཀལ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ཡདོ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
རྒྱལ་པོ་མེ་རི་འདི་བདུད་བཙན་བཀའ་གཉེན་དྲགས་དང་ལཱ་ཁག་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་
ཁའི་མི་ཚུ་གི་ལ་ོལྟར་བཞིན་གསོལ་མཆོད་ཚུ་རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཕུལ་དགོ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་
ཆ་ལས། ལ་ལུང་སང་ལྗོངས་བྲག་ན་ཀུན་གྱི་བདག །ཤ་ཚའི་འབངས་འཁོར་ཀུན་གྱི་འདདོ་དོན་སྒྲུབ། །ཟེར་
བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྒྲུབ་བ་པ་ོདང་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་འབངས་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ 
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་དང་ཆི་ཁ་གོད་ཁ་ཚུ་ཞི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གལ་སྲིད་རང་སའོི་སབས་བདེ་སྡུག་ལས་བརྟེན་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་
མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ ལ་ནོར་གཡག་དང་ལུག་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ན་ཚ་དང་ཤི་
ཁ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་བདུད་བཙན་འདི་ལུ་ བཙན་མདོས་བདུད་མདོས་དང་མཆོད་བྱ་རེ་
རྐྱབ་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་ཏེ་ མཆོད་དགོ་ད་ོཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།    
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀློང་སོད་ཚོགས་པ།
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༢༢༠༠  ཀླུཀླུ་་མམོ་ོ་རྣརྣམམ་་རྒྱརྒྱལལ་་ལྷལྷ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་མིམིངང་་།། ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ།
གགནནསས་་ཁཁངང།།     དབང་འདུས་དགོན་པ།
གགཡུཡུསས།། དབང་འདུས་དགོན་པ།
བབསྟེསྟེནན་་མིམི།། བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པ་དང་ མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་

གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷམ་ོགི་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ 
དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ན་ཡོད་པའི་ ལྡེབས་
རིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་པ་ཅིན་ སྐུ་སོད་བརྒྱད་
གཉིས་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་བཟང་དཔལ་གྱིས་ཕྱུགས་
པའི་ཁར་ སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་ལྡན་
པའི་གུར་ དབུ་ལུ་རིགས་ལྔ་དང་ སྙན་ལུ་ཨ་ལོང་དར་
དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྐེ་ལུ་རིན་ཆེན་
སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐེ་རྒྱན་གསུམ་བརྩེགས་ཅན་མ་དང་ 
ཕྱག་ལུ་ཕྱག་གདུབ་ཚུ་བཞེས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་
གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་པས། 
སྤྱིར་གྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་བསོད་རྒྱས་ཐབས་དང་ 

ལྷག་པར་དགོན་སྡེ་དང་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ སྐྱེ་འགྲོ་ཕོ་མ་ོཡོངས་ཀྱི་ ཚེ་དང་བསདོ་
ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་ཚེ་དར་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ཁར། དགོན་པ་དང་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ འགོ་ཀླུ་ཡི་
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ལོངས་སོད་ལས་ཟས་ནོར་ལ་སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནང་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་
ལུ་ཕྱག་གཡོན་པ་ནོརབུ་ཅིག་བསྣམས་ཏེ་འདུག།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷམོ་དེ་ཡང་ སྔོན་མ་ལས་ར་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ས་གནས་འདི་
ཁར་ གནས་བཅགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཀླུ་མོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་
པའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ ཐུགས་སྲས་མཚུངས་མེད་དམ་པ་བཀྲིས་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་ དབང་
འདུས་དགོན་པའི་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་པའི་སྐབས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ དངོས་གྲུབ་ཅན་
གྱི་ཀླུ་མོ་ཅིག་ལུ་བཟོ་གནང་སྟེ་འདུག།
ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷམོ་གིས་ དགོན་པ་དང་ དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་དང་ནོར་
གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ར་དགོན་པ་དང་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ 
སྲས་ཕུར་བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་ས་གནས་འདི་ མ་ཚངས་བ་མེད་པ་ཚངས་ཤིང་ཡིད་དུ་བའི་ཁར་ 
ཡུལ་ལ ་དགེ་བཅུ་ཚངས ་བའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས ་ཏོག ་ཏོ ་ཅིག ་ཡོདཔ ་མ ་ཚད་ མི་ཚུ ་ཡང་
དཀར༌པོ༌དགེ༌བའི༌ལཱ་ལུ་བརོན་ཏེ་ཡོདཔ་འབད་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་གྱིས་བྲིས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་
རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱནོ་གྱི་རྣམ་ཐར་
དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་
དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ནང་། 

ཁང༌ས༌ཞིང༌ས༌ས༌ཡི༌དགེ །ཁང༌ཤིང༌བུད༌ཤིང༌ཤིང༌གི༌དགེ །འཐུང༌ཆུ༌ཞིང༌ཆུ༌ཆུ༌ཡི༌དགེ །ཁང་རོ་འཐག༌རོ༌ 
རོ༌ཡི༌དགེ །གམ༌འབྲགོ༌རྒྱང༌འབྲགོ༌རྩྭ༌ཡི༌དགེ །ཟེར་ཡུལ༌ལ༌དགེ༌བཅུ༌ཚང༌བའི་ཁར་ གཡུས་འདི་ནང་གི་
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མི༌ཚུ་ཡང་དཀར༌པ༌ོདགེ༌བའི༌ལཱ་ལུ་ལྷག༌བསམ༌ཟླ༌བའི༌འདོ་ཟེར་བཟུམ་རྒྱས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན། ཟེར་བཀོད་དེ་
འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཀླུ་མོ་རྣལ་རྒྱལ་ལྷམོ་གི་ཕོ་བྲང་འདི་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཕོ་བྲང་
ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག། ཕོ་བྲང་འདི་ཕྱི་ལས་ཀླུ་ཡི་ཕོ་བྲང་གི་རྣམ་པ་དང་ ནང་ན་ ཀླུ་བུམ་གྱི་
གཟུངས་ཞུགས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བུམ་གཏེར་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་ དགོན་སྡེའི་བླམ་
སོབ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཀླུ་མཆོད་ནི་དང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནི་ཚུ་ས་གནས་དེ་ཁར་ལུ་
འབདཝ་ཨིན་པས། སྤྱིར་གྱི་ཀླུ་ཡི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ལོགས་སུ་འབད་ཕུལ་སྲོལ་མེད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ལུ་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་མེད་རུང་ དགོན་པའི་བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་
གིས་དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ ལྷ་སངས་བཏང་ཁྲུས་གསལོ་འབད་ ཀླུ་ཆོས་དང་ཀླུ་འབུམ་ཚུ་ལྷག་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ དགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཉིན་བསར་བཞིན་བསྐང་རྒྱུན་བཏང་སྟེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཏོར་
བསྔོ་ནང་ལུ་ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཀླུ་
ཐེབས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཀླུ་མཆོད་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། དེ་ཚུ་གི་
ནང་ལས་དགོན་སྡེ་འདི་དང་ འདི་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་གནས་མི་སྐྱེ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལུ་ ཟས་ནོར་ལ་སོགས་
པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་མི་ ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོའི་ཕ་ོབྲང་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཆགས་ཏེ་
ཅི་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་བཞིན་དུ་ཡདོཔ༌དང༌། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀླུ་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷམོ་
ལུ་མཆོད་བྱ་རྐྱབ་སྟེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ དབང་འདུས་དགོན་པའི་དགོན་སྡེ་འདི་དང་ འདི་གི་མཐའ་
འཁོར་ལུ་ཡདོ་པའི་ མི་དང་སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་ཟས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་
པས།                            
སོབ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན་དང་ མཚམས་པ་ཨ་རྒས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་
དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ གལ་སྲིད་ཀླུ་འདི་ལུ་ རབ་གཙོགཔ་དང་གྲབ་གྲིབ་རེ་ཞུགས་པ་ཅིན་ མི་དང་དགོན་སྡེ་
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ལུ་གནོད་པ་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ཀླུའི་ཕ་ོབྲང་གི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ གཙང་སྦྲ་སོན་ཏེ་
བཞག་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ། བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
ཨ་རྒས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།
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༢༢༡༡ གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་གགནནམམ་་སྨསྨནན་་དདཀཀརར་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ།
གནས་ཁང།      ཨུམ་སྟེང་མཚོ།
གཡུས། བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་འདི་ བུ་ས་དབང་འདུས་

དགོན་པ་དང་ རརོ་གླིང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ མང་ཤསོ་
ཅིག་གིས་ར་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། སྐུ་མདགོ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤིང་། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀརམོ་ལུ་ སྐུ་མདགོ་དཀརཔ་ོདང་དམརཔོ་ལ་སགོས་པ་
གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། བཿོ རྒྱལ་
ཡུམ་རོ་རྗེ་ཡན་ལག་མའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་ནི། །སྲིད་གསུམ་མཛེས་པའི་སྙིང་པ་ོཀུན། །མ་
ལུས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་འདྲའི་གཟུགས། །མཚར་སྡུག་དཔེ་ལ་འགོངས་པ་དེར། །གསེར་གཡུ་ནོར་བུའི་དོ་
ཤལ་དང། །རིན་ཆེན་དཔག་བསམ་རྒྱན་གོས་འཆང། །ཕྱག་གཉིས་མདའ་དང་ནོར་བུ་འཛིན། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀརམོ་འདི་ ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་
མ་དཔལ་རོ་རྗེ་ཡན་ལག་མ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲུང་མ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོའི་ 
རྣམ་སྤྲུལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྲིད་པ་གསུམ་ནང་ཡདོ་པའི་མཛེས་པའི་སྙིང་པོ་ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྡུས་ཏེ་བཟོ་
བཟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་ཤིང་ མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འབད་ཡོད་
པའི་ཁར་  སྐེ་ལུ་གསེར་གཡུ་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་དང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་རྒྱུ་རིན་ཆེན་དཔག་
བསམ་དང་ཁྱད་ཆོས་མཚུངས་པའི་ མཛདོ་དར་གོས་ཆེན་སྣ་ལྔ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕ་རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཅོད་དེ་བདུད་སྡེའི་དཔུང་འཇོམས་ནས་ ཚེ་
དང་བསདོ་ནམས་ སབོས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་མདའ་དར་བསྣམས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡནོ་པ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་པོ་དང་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཡོངས་ཀྱིས་བློའི་འདདོ་པ་དང་
འཁྲིལ་ ཆོས་གཏེར་དང་རས་གཏེར་ལ་སགོས་པ་ རྒྱུ་ནོར་ཟས་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་ རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
གནང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན་མས། དོ་རུང་
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་གཏརོ་བསྔོའི་ཚིག་ནང་ལས། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའདི། གཏེར་བདག་
གནམ་སྨན་དཀར་མོ་ འཁོར་སྨན་བཙུན་སྡེ་བཞི་ ལྷ་སྲིན་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལ།ོ 
ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་ལུ་འཁོར་སྨན་བཙུན་སྡེ་བཞི་དང་ ལྷ་
སྲིན་བྱེ་བའི་ཚགོས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་འདི་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱེ༑ སོབ་དཔོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་ནས། །ཟབ་གཏེར་མང་
པོའི་གཉེར་ཁ་གཏད། །བར་དུ་དཔལ་ལྡན་མཐུ་ཆེན་འབྲུག །ཐ་མར་བདུད་འདུལ་རོ་རྗེའི་མདུན། །ཇི་ལྟར་
ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་
ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐོར་ལ་སགོས་པ་ 
ཆོས་གཏེར་དང་རས་གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་ གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ གཏེར་སྲུང་བ་པོའི་གཏེར་བདག་སྦེ་བཀའ་སྒོ་
དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གཞན་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཨོན་ར་ོརྗེ་གླིང་པ་
མཆོག་གིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་ ཆོས་ནོར་དང་ཟབ་གཏེར་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་གཏེར་ལས་བཞེས་པའི་
སྐབས་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ 
ལྷག་པར་སྲས་ཕུར་ལུང་གཤངོ་གི་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་
རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟློག་སྟེ་ ཚེ་དང་བསདོནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་
རྒྱས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ ལྷོ་ལུང་པའི་བདག་པོ་དཔལ་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ལ་སོགས་པའི་བླ་
མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོའི་གནང་ཁང་འདི་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། རབ་དཀར་མངོན་
མཐོའི་གངས་རི་བརྩེགས་པའི་ཁྲོད། །ཨུམ་སྟེང་གཡུ་མཚོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་གནས། །དབང་གཞུའི་ཚོན་
གྱིས་མཛེས་པའི་གཡའ་སང་མཚམས། །བསུམ་ཞིམ་མེ་ཏགོ་འབབ་ཆུས་བརྒྱན་པ་ནས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་བསྐལ་པའི་ཁ་བའི་གོས་ཀྱིས་སྤུར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ རིའི་རྩེ་མོ་དགུང་དང་མཉམ་པ་ 
རབ་ཏུ་མཐོ་ཞིང་ གངས་རི་དཀར་པོ་བརྩེགས་པའི་དབུས་སུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཨུམ་སྟེང་མཚོ་འམ་ 
མོན་དུར་མཚོ་ནག་མོ་ཟེར་མི་འདི་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོའི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། གནས་ཁང་
འདི་ལྕགས་ཟམ་ལས་མར་བབས་པའི་ནི་ཀ་ཆུའི་རྐ་འགོ་ལྟ་སྟེ་ དབང་འདུས་དགོན་པ་ལས་ཉིན་ལམ་ཕྱེད་
དང་གསུམ་འདེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ནང་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ངག་
རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་མཚ་ོའདི་གི་མིང་ལུ་ ཨུམ་ལྟག་མཐིང་ལྟག་མཚོ་ཟེར་ཡང་སབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལ་ོ
རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
མཚོ་དེ་ཁར་ལས་ སྔོན་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ གཏེར་སོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ཟབ་གཏེར་
དང་ནོར་གཏེར་ལེ་ཤ་ཅིག་གཏེར་ལས་བཞེས་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུ་ཡང་ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་
གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་
མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། དེ་ནས་མོན་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་པའི་ལམ་ སྔན་
ལུང་ཕུག་མོ་ཆེ་ དུར་མཚོ་ནག་མོའི་མགུལ་ལས་བྱོནམ་ད་ ཁཝ་གིས་ལམ་མ་ཐར་བར་བཞུགས་པའི་དུས།
སྤྱི་ལོ ༡༣༧༤ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་མཆོག་ དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་བཞེས་པའི་གནམ་ལོ་ཤིང་སག་
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ཟླཝ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུའི་ནུབ་མོ་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་གིས་གདན་དྲངས་ཏེ་ གཏེར་གྱི་
ཤོག་སེར་ཕུལ། དེ་ནང་གཏེར་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མཛད་དེ་ ཤོག་སེར་ཕབ་པའི་ནང་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུའི་ཆོས་སྐོར་ལ་སོགས་པ་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་སམ་ རྒྱལ་བ་རྒྱ་
མཚོའི་ཆོས་སྐོར་དང་། གསེར་གྱི་ཕུར་པ། གནམ་ལྕགས་དབུ་མའི་རལ་གྲི་སོགས་ གཏེར་ལས་བཞེས་ཏེ་
བླ་མ་གསེར་གླིང་པ་ཟེར་མི་ལུ་གཏད་ནུག། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་དང་ གཞན་ཡང་མཚ་ོདེ་ནང་ལུ་ 
ཆོས་ལངོས་སྤྲུལ་གསུམ་དང་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ ལ་སགོས་པའི་གཏེར་ཚུ་ད་ལྟའོི་བར་ནང་ཡང་ས་སྟེ་
ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། 
གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཧེ་མ་གསེར་ཕུར་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་སྲས་ཕུར་ཟེར་བྲིས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་འདི་
ཡང་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོའི་གནས་ཁང་ ཨུམ་སྟེང་མཚོ་ལས་ཨོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ 
གཏེར་ལས་བཞེས་ཡོད་པའི་ཕུརཔ་དེ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡདོ་ཚུལ་ཡང་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་རྣམ་ཐར་
དེ་ནང་ལས་ར། དང་པ་གསེར་ཕུར་ཟེར་མི་དེ་གི་སྐོར་ལས་ རྣམ་ཐར་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་
བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་མཇལ་ནི་མེད་རུང་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ལུ་མཁས་པའི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ བཤད་སྲོལ་
ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་གཏེར་ཆེན་ར་ོརྗེ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ ཨུམ་སྟེང་མཚོ་
མོ་མེ་ལོང་གི་འགྲམ་ལས་ གསེར་གྱི་ཕུརཔ་ཅིག་གཏེར་ལས་བཞེས་ཏེ་ ལུང་བསན་ལྟར་དུ་ གཡུས་དེ་ནང་
བཞག་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་གསེར་ཕུར་ཟེར་དར་བའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་།
གཉིས་པ་སྲས་ཕུར་ཟེར་སབ་མི་དེ། གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ ཨོན་ར་ོརྗེ་གླིང་
པ་མཆོག་དུས་གསུམ་སངྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བ་ོ ཨོ་རྒྱན་མཧཱ་གུ་རུའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཏེར་གྱི་ཤོག
སེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ལུ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་གཡུས་འདི་ན་ལས་མར་འབབ་མི་ ནི་ཀ་ཆུའི་རྐ་འགོ་ལུ་ཡདོ་པའི་
ཨུམ་སྟེང་མཚོ་མོ་མེ་ལོང་གི་འགྲམ་ལས་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚའོི་གཏེར་ཆོས་དང་། ཕུརཔ་
ཅིག་གཏེར་ལས་བཞེས་ཏེ་བསྣམས་བྱོན་མི་དེ་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ ཐུགས་སྲས་མཚུངས་མེད་
བཀྲིས་བསན་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ལུ་ཐབོ་སྟེ་ བུ་ས་དབང་འདུས་དགོན་པའི་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ས་བསངས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དེ་ ཕུརཔ་དེ་གིས་མཛདཔ་ལས་བརྟེན་ སྲས་ཕུར་ཟེར་བའི་མིང་དར་ཡདོཔ་སྦེ་
བཤདཔ་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་འདི་ ཨོན་པད་མའི་རྒྱལ་ཚབ་ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཨོན་རོ་
རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་སོམ་ཡདོཔ་ལས་ རོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཆོས་རྒྱུད་དང་བཅས་པའི་
གདན་ས་གཙོ་བོ་དབང་འདུས་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་དགེ་འདུས་པ་ཚུ་གིས་ དགོན་པའི་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་དགོན་ཁང་ནང་ལུ་ ཉིན་བསར་བཞིན་གསལོ་ཁ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གོང་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ལས་འཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་
གྱལ་ཨོན་རོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་ སས་གླང་བྲག་དང་ གླིང་མུ་ཁ་ དགོན་ཚེ་ཕུག་ཚུ་ལས་ ཟབ་གཏེར་གྱི་
རིགས་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གཏེར་ལས་བཞེས་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་རི་ལས་རི་བརྒྱུད་དེ་ ཨུམ་སྟེང་
མཚོའི་ར་བར་ཕྱག་ཕེབས་པའི་སྐབས་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་གིས་གོང་གི་གཏེར་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་སྲས་ཕུར་པའི་ལུང་གཤངོ་དེ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
གནོད་པའི་ ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་ཕྱོགས་ངན་པ་ཚུ་ག་ར་ཚར་གཅོད་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་སེལ་ཏེ་  ཚེ་
དང་བསོད་ནམས་ སོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་
སྲས་ཕུར་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་བློའི་འདོད་པ་དང་འཁྲིལ་ གནས་སྐབས་རྒྱུ་ནོར་ཟས་གསུམ་གྱི་དངོས་གྲུབ་
དང་ མཐར་ཐུག་ཆོས་གཏེར་དང་རས་གཏེར་གྱི་བྱིན་བརླབས་དང་གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོའི་
མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ མཐོ་རིས་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་
དང་ དངོས་གྲུབ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། དཀར་པོ་
དགེ་བའི་ཕྱོགས་སྐྱོངས་ཤིང། །ནག་པོའི་བདུད་སྡེ་བརླགས་མཛད་པའི། །འཁོར་ཚོགས་བཅས་ལ་བདག་
བསོད་དོ། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ལྟར་བསྐང་བས་
ཉེས་འཁྲུགས་དབྱིངས་སུ་བཤགས། །མི་མཐུན་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་རྐྱེན་ཀུན་བཟློག །ཚེ་དཔལ་དཔལ་
འབྱོར་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་རྒྱས། །ཅི་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་ གཏེར་བདག་གནམ་སྨན་དཀར་མོ་འདི་ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བདག་མོ་ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཏེར་བཏག་གནམ་སྨན་དཀར་མོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དབང་འདུས་དགོན་
པའི་གདན་རབས་དད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་ཟླ་བ། བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་བཀྲ་ཤིས་བསན་འཛིན།
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ཐཐདད་་མམཚཚོ་ོ་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༥༥
༡༡ ལྷལྷསས་་ལུལུངངམམ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷས་ལུངམ།
གནས་ཁང། ལྷས་ལུངམ། 
གཡུས།.         དམར་ཏོག་ལུང་ཅུང་།
བསྟེན་མི།.       ལྷ་མོ་ལྷས་ལུངམ་བསྟེན་མི་གཡུས་ཚན་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་གནམདགུན་

ཝང་གི་ཁྱལཔ་ཚུ་ སདོ་སའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ས་
མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རངོ་ཁག་ ཐད་ཚོ་རྒེད་
འོག་གི་འགོ་ལུ་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའི་་ དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་གཡུས་ཚན་འདི་ཨིནམ་
ལས་ དེ་ཁའི་མི་སེར་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༢༡ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ལྷོ་མོ་ལྷས་ལུང་མ་
འདི་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་ཨིན་མི་ ལྷ་མོ་ལྷས་ལུངམ་འདི་ 
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལས། ལྷ་སྨན་ཀུན་གྱི་
གཙོ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷས་ལུང་མ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་བཞེངས་
སབས་སུ་གནས་པ། སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་
མདངས་ཅན་དབུ་ལ་མེ་ཏགོ་གི་ཐོད་དང། ཕྱག་གཡས་ཚེ་
བསདོ་འགུགས་པའི་མདའ་དར་དང། གཡོན་བཟའ་བཅའི་
བཅུད་ཀྱིས་བཀང་བའི་ཟས་གཞོང་འཛིན་པ། སྐུ་ལ་ལྷའི་
དར་གོས་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཏེ་ཆས་བཅུགས་མཻ་ན་ཀའི་
རྣམ་འགྱུར་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་གཡ་ོབའི་སེམས་
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དང་བལྟ་བའི་འདྲེན་བྱེད་དབང་མེད་དུ་འཆིང་བར་བྱེད་པའ།ོ ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ བསདོ་པའི་ནང་
ལས་ཡང། ཧཱུཾ༑ ལྷ་སྨན་ན་ཆུང་འབུམ་གྱི་དབུས། །མཚར་སྡུག་ཕུལ་ཕྱིན་ཁྱོད་ཁོ་ན། །སོན་ཀའི་ཟླ་བའི་
ཁེངས་འཕྲགོ་པའི། །རབ་མཛེས་ལྷ་མ་ོཁྱོད་ལ་བསོད། །དར་དང་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན། །ཕྱག་གཉིས་
མདའ་དར་ཟས་གཞངོ་འཛིན། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གཡང་ཀུན་སྡུད་དེ། །འཛད་མེད་ལོངས་སོད་མངའ་ལ་
བསདོ། །འཁོར་དུ་རིགས་བཞི་བུ་མོ་དང། །ལྷ་སྨན་འབུམ་ཕྲག་ཀུན་གྱིས་བསྐོར། །སྲིད་པའི་མ་མོ་ཐམས་
ཅད་པ། །ཀུན་གྱི་རྗེ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དཀར་པའོི་གུར་དམར་
པོའི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ ཞལ་རས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཆ་མཚུངས་པ་ག་ནི་བ་མཛེས་པའི་ཁར་ སྐུ་
ལུ་བགྲེས་རྒུད་མེད་པར་ལྷའི་བུ་མོ་ལ་ོབཅུ་དྲུག་ལང་ལངམ་བཟུམ་སྦེ་ལང་ཚོ་དར་ལ་འབབ་སྟེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྤྱི་བོ་ལས་དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཅོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གིས་བརྒྱན་མི་དེ་ལུ་ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་ཕྲ་བཏབ་མི་སྲོག་ཞུ་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ལྷའི་ན་བཟའ་
དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ད་ོཡདོཔ་ལས་ མཛེས་ཤིང་
བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ དཔེར་ན་ མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་ཡིད་དབང་ཕར་བཞག་ ཐ་
ན་དཀའ་ཐུབ་ལུ་གནས་པའི་དྲང་སྲོང་ཚུ་གི་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡང་རང་དབང་མེད་པར་འཕྱགོ་ཚུགས་པའི་ 
མཛེས་ཆོས་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ འཁོར་བཀའ་གཉེན་ལྷ་སྨན་འབུམ་དང་ བྲན་གཡོག་
ཀླུ་སྨན་འབུམ་ གཞན་ཡང་སྲིད་པ་སྨན་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་པོ་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་ཚུ་ 
རྒྱས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་མདའ་དར་དང། གཡོན་པ་ལུ་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ འདོད་ཡོན་ལོངས་སོད་ལ་
སོགས་པའི་ཟས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱུན་མི་པའི་འབྲུ་སྣའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་ཟང་གཞོང་བསྣམས་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ལྷ་སྨན་ན་ཆུང་འབུམ་གྱི་གཙ་ོམོ་སྟེ། །རོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་རྣམ་རོལ་ལྷས་ལུང་
མ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ ལྷ་མོ་ལྷས་ལུང་མ་དེ་ཡང་ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དཔལ་
རོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲུང་མ་གཙོ་བོ་རོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའམ་དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་
དབང་མའོི་རྣམ་སྤྲུལ་ ལྷ་མོ་འབུམ་ཀྱི་ནང་ནས་གཙོ་བརོ་གྱུར་པ་ ཇོ་མོ་ལྷས་ལུང་མའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་
བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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ལྷོ་མོ་ལྷས་ལུང་མ་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་སྒྱུར་ཏེ་ ལྷོ་མོན་པའི་ཡུལ་འདི་དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བཟོ་གནང་པའི་
སྐབས་ ལྷོ་རོང་དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལས། ལུགས་གཉིས་
འཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བ་ང། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང། །ཞེས་དང་། བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་
ང། །ང་ནུས་བཟླགོ་པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་བཀའ་ལུང་སེངྒའི་ང་རོ་སྒྲོག་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ ལྷོ་རངོ་མོན་
པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཡུལ་ལྷ་དང་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཚོགས་ག་ར་ དུས་གཅིག་ལུ་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ་ བླ་མའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་
ལེན་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ལྷ་མོ་ལྷས་ལུང་མ་འདི་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོའི་ཞབས་འགོ་
ལུ་བཏུགས་ཏེ་ བཀའ་དང་དམ་ལས་མི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལེན་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དམ་བཞག་
ལས། ཀྱཻ༑ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་ར་ོརྗེ་ཡིས། །ལྗོངས་འདིའི་ལྷ་འདྲེ་བཀའ་བཏགས་བཞིན། །ལས་
འབྲས་ཡིད་ཆེས་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར། །བརྩེ་དང་གདུང་སེམས་ཆེ་བར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་
སྦེ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ལྷས་ལུང་མའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་གཏད་ རང་བཞིན་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་བོའི་རྐེད་པར་ ཕྱི་ལས་ཤིང་རིགས་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པས་མཐའ་བསྐོར། ནང་དུ་བྱ་
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དང་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་བག་ཡངས་སུ་རྩེ་བའི་ བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གནས་ཁང་ མིང་ལུ་
ལྷས་ལུངམ་ཟེར་སབ་མི་ རི་འདི་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། ལྷས་ལུང་མའི་བཀའ་ཁྲབ་འདི་ 
ཐེད་དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གནསཔོ་
བཏང་ནི་དང་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ཚུ་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས།  
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་མོ་ལྷས་ལུང་མ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་ཟླཝ་ 
༤ པའི་ནང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཕུད་ཁ་བསྡུ་སྟེ་ ཆོསཔ་དང་སྦྲགས་གནས་ཁང་ནང་ལུ་
སོང་ཞིནམ་ལས་ གནསཔོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་མ་ཚད་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ལོ་བསར་གྱི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་བཟུང་པའི་སྐབས་ གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་
པའི་ཁར་ གཡུས་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ལུ་ཡང་ གནམ་བྱཱ་ལུ་ཚར་གཅིག་དང་ གནམ་དགུན་
ལུ་ཚར་གཅིག་འབད་ ལོ་བསར་བཞིན་ཆོ་གུ་དང་བསྟུན་གསོལ་མཆོད་ཚར་གཉིས་རེ་ཕུལ་ནི་ཡོད་ལུགས་ 
སྐྱེས་ལོ་ ༧༦ ལང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཨང་རྒས་སྒྲོལ་མ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། དེ་ལྟར་བསདོ་པས་ཡུལ་ཕྱགོས་འདིར། །འགལ་རྐྱེན་གནདོ་འཚེ་ཚར་ཆོད་
ལ། །མཐུན་རྐྱེན་ཟས་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་གྱིས། །བསམ་པའི་རེ་བ་གང་བར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་
ལས་ ཇོ་མོ་ལྷས་ལུང་མ་ལུ་ ལོ་བསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་བ་
ཅིན་ ནད་དང་གདོན་བགེགས། གནོད་འཚེ་དང་བར་ཆད་ལ་སགོས་པ་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ ག་ར་སེལ་
ཚུགས་པའི་ཁར་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ལ་སགོས་པའི་མཐུན་
རྐྱེན་དང་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་མཛད་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་
གཡུས་ཁའི་བུམ་ོཚུ་ལུ་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་སོམ་སྦེ་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དམར་གཏརོ་ལུང་ཅུང་གི་
གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་ བ་ཞོ་ཡང་ར་ལས་ར་རྒྱུན་ཆད་ནི་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་འབད་ ལྷ་
ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷས་ལུང་མའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨང་རྒས་སྒྲོལ་མ། ༧༦
དཀོན་གཉེར།
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༢༢  ཇོཇོ་་བབོ་ོ་ནནགག་་ཆེཆེནན་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ།
གནས་ཁང། དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་ལྷ་ཁང། སྤྱི་ཞིང་དགོན་པ། 
གཡུས།.             དམར་ཏགོ་ལུང་ཅུང་།
བསྟེན་མི། དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ་འདི་ གཙ་ོབ་ོཝང་ཡུལ་སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་

གནས་བདག་ཨིན་པས། ཧེ་མ་ཐེད་ཐིམ་གཉིས་ཀྱི་གཡུས་མི་ཚུ་ གནམ་
བྱཱར་ཐིམ་ཕུ་དང་ དགུན་ལུ་ཐེད་ཟེར་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ 
སྤུ་ན་ཁ་དང་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ རང་ར་ས་ོ
སོའི་སདོ་སའི་གཞི་གནས་ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་
དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་ལུ་སདོ་མི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་གནམ་བྱཱར་གྱི་
སྐབས་ཐིམ་ཕུ་སྤྱི་ཞིང་དགོན་པའི་མཐའ་བསྐོར་ལུ་སོད་མི་ཁྱལཔ་ཚུ་
ཨིནམ་ལས་ གནས་བདག་ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ་འདི་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཡང་
ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོོགག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དེ་ཡང་མངོན་རྟགོས་ལས། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་
གསང་བའི་བདག་པོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་བའི་སྲུང་
མ་ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་སྐུ་མདོག་ཨིནྜ་ནི་ལའི་ཕུང་པོ་ལྟར་སྔོ་བ། 
བདུད་སྡེ་མ་རུང་ས་པའི་སྲགོ་དབུགས་ཞལ་དུ་ལེན་པའི་
བརར་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་ཤིང། དམ་ཉམས་དེ་དག་ལ་
ཁྲོས་པའི་སན་གསུམ་སང་མིག་ཏུ་བསྒྲད་པ། ཕྱག་གཡས་
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ནག་ཕྱགོས་ཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དཔའ་རྟགས་སུ་རུ་མཚོན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེངས་ཤིང།  གཡོན་བདག་ཅག་
ཡོན་མཆོད་རྣམས་ལ་ཅི་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་པ། སྐུ་
ལ་དར་ཟབ་ཀྱི་གོས་དང་བསེ་རོག་བསེ་ཁྲབ་སགོས་བཙན་པོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་
ན་ཞབས་གཉིས་འགྱིང་བའི་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའ།ོ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་ནག་
ཆེན་པ་འདི་ སྐུ་མདོག་ཨིནྜ་ནི་ལའི་མདགོ་བཟུམ་ ཧོནམོ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་
གནོད་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་བདུད་སྡེའི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་སྲོག་དབུགས་ལེན་པའི་དོན་དུ་ མཆེ་བ་
བཞི་གཙིགས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་རྣམས་ལུ་ཁྲོས་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ སན་གསུམ་ཁྲོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་
གཟིགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་རི་དྭགས་བསེ་རུའི་པགས་ཀོ་གིས་བཟོ་སྟེ་ཡདོ་པའི་བསེ་ཞྭམོ་དང་ སྐུ་
གཟུགས་ལུ་བསེ་ཁྲབ་ གཞན་ཡང་དར་གོས་གྱི་ན་བཟའ་དང་བཙན་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ 
བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལས། མྱུར་མགྱོགས་རལ་ལྡན་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་བཅིབས། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ལུ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ག་ར་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་
ཅིག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། 
ཕྱག་གཡས་པ་ དགྲ་བོའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ རུ་མཚནོ་སྲིད་པའི་རྩེ་མ་ོཚུན་
འཕྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ལུ་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ འདོད་
ཡོན་ལོངས་སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ གནང་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་
ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ འཁོར་ ལས་བཞི་འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་བཀའ་གཉེན་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་
སྨན་མོའི་ཚགོས་ཀྱིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་ གོང་ལུ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པའོི་ ཐུགས་སྤྲུལ་ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་
བའི་སྲུང་མ་ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་སྐུ་མདོག་ཨིནྜ་ནི་ལའི་ཕུང་པོ་ལྟར་སྔོ་བ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་
ཅིན་ ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ་འདི་ དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་ར་ོརྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ དཀར་ཕྱགོས་
སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཆེན་པོ་ དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ་དེ་ཡང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
དང་ དེ་འཛིན་པའི་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ 
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་  ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་ 
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདུས་
ཀྱི་རིང་ལུགས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསན་པ་དེ་ཉིད་ མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་དོན་ལས་ 
བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་དགེ་བསྙེན་ཇོ་བ་ོནག་ཆེན་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་དགེ་བསྙེན་རྒེད་འོག་
སྤྱི་ཞིང་དགོན་པ་ལུ་ཨིནམ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། དགོན་པ་དེ་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ 
དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ་ ས་སྐྱའི་ངོར་ཆེན་ཀུན་
དགའ་བཟང་པོའི་སོབ་བརྒྱུད་ ཕྲིན་ལས་རབས་ཡངས་ཀྱིས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་
འདུག། 
དེ་མ་ཚད་དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པའི་ཀ་ཁྲབ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ 
དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གནསཔོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཁག་འབད་སྤྱི་ཞིང་དགོན་པ་ལུ་འོང་མ་དགོ་
པའི་ཁེ་ཕན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསར་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་གནསཔོ་རེ་གཏང་དགོཔ་ཐོན་པའི་ནམ་
དུས་ དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དམར་གཏོར་ལུང་ཅུང་ལུ་སོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ་ལུ་ དམིགས་
བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་བསར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཟླཝ་ ༡ 
པའི་སྙུང་གནས་དང་། ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་བཅུ། ཟླཝ་ ༧ པའི་སྙུང་གནས་དང་ གཞན་ཡང་སྐུ་མཆོད་
འབུམ་སྡེ་གི་རིགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ རྒྱབ་མཆོད་འབད་གནསཔོ་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔའི་ཁར་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༦ 
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ལང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཨང་རྒས་སྒྲོལ་མ་གིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ གཡུས་ཁའི་ཁྱིམ་གུང་པ་
ག་རའི་ནང་ལུ་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ཚར་གཅིག་དང་ གནམ་དགུན་ལུ་ཚར་གཅིག་སྦེ་ ལོ་བསར་བཞིན་གསོལ་
མཆོད་ཚར་གཉིས་རེ་ཕུལ་ནི་ཡོད་ལུགས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ 
སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ། ཁྱད་པར་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་
དང།  གནས་བདག་འདི་བསྟེན་མའི་རྒྱུ་འབྱརོ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ཡོངས་ཀྱི་ ཚེ་འདི་ལུ་མི་མཐུན་པའི་
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ར་སེལ་ཏེ་བསམ་པའི་དོན་ཚུ་གྲུབ་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཕྱི་མ་མཐོ་རི་དང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་ ལམ་སྣ་ཟིན་ཚུགས་པའི་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་
ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་ཚགོས་བཅས། །མཚུངས་མེད་
མཐུ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསོད་ལ་ན། །རྣལ་འབྱར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། སྐྱབས་རྗེ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
ཇོ་བོ་ནག་ཆེན་པའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨང་རྒས་སྒྲོལ་མ། ༧༦
དཀོན་གཉེར།
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༣༣ གླགླངང་་བྲབྲགག་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། གླང་བྲག་པ།
གནས་ཁང།      གླང་སྦྱེལ་ཐང།
གཡུས། རིན་ཆེན་སྒང།
བསྟེན་མི། དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ཁག་ ཐད་ཚོ་རྒེད་འོག་ རིན་ཆེན་

སྒང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༨༣ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ཡུལ་
ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དགེ་བསྙེན་གླང་བྲག་པའི་སྐུ་མདོག་དེ་ཡང་ སྐུ་མདགོ་
དམར་པོ་ཁྲ་གི་མདགོ་ཅན་ ཁྲོ་བོའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་ 
སན་གཉིས་སང་བའི་དགྲ་ལུ་གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ཁྲོའི་སྐུར་བཞེངས་བཞུགས་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ཆིབས་རླུང་གི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་གླང་
དམརཔ་ོཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་བདུད་བཙན་
འབུམ་སྡེ་བྱེ་བ་དང་ སྨན་བཙུན་ཁྲི་ཕྲག་གིས་མཐའ་
བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཅོད་པའི་
བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་རུ་མཚོན་འཕྱར་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་དམ་
ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་ཚུ་གི་དོན་ཧིང་བཟུང་སྟེ་ ཞལ་ལུ་
གསལོ་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
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དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟོགས་ནང་ལུ། དགེ་བསྙེན་ཆེན་པ་ོགླང་བྲག་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཉི་མ་
འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟར་ དམར་ཞིང་ཉམས་འཇིགས་ལྡན་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་ན་རུ་མཚོན་དགྲ་བོའི་
སྙིང་ཁར་འཆར་བ། གཡོན་དམ་ཉམས་ཀྱི་ཙིཏྟ་བསྣམས་པས་ཞལ་དུ་གསོལ་བ། མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་གཏན་དུ་
གླང་དམར་ལ་ཆིབས་པ་འཁོར་དུ་བདུད་བཙན་འབུམ་སྡེ་བྱེ་བ་སྨན་བཙུན་ཁྲི་ཕྲག་གིས་བསྐོར་བའི་ལས་
ཚོགས་ཐམས་ཅད་ མ་ལུས་པ་གང་འདདོ་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་མདུན་ནས་བསུ་བ། ཟེར་བཀོད་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
ཨིན་རུང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལུ། ལྷ་བཙན་ཞི་བའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །རྟ་དམར་སྟེང་
ཆིབས་ནོར་བུ་དང། །འཕྱར་དར་ཐོགས་ནས་ཆོས་བྱེད་དང། །འཕྲིན་ལས་མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །བན་
དེའི་ཆ་ལུགས་བཟུང་ནས་སུ། །དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་བསྣམས། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཉེར་ཁ་
འཛིན། །བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསདོ། །ཁྲོས་ཚེ་བདུད་བཙན་གཏུམ་པའོི་གཟུགས། །ཁྲོ་གཉེར་
བཅིངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས། །དམར་སེར་རལ་པ་གྱེན་དུ་འཛེགས། །བསན་དགྲའི་སྲོག་བཅད་གཤན་མ་
བསདོ། །ཆིབས་སུ་གླང་དམར་འཇིགས་ལ་ཆིབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འཕྲལ་
འཕྲལ་སྐབས་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ་འདི་ ལྷ་བཙན་ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་
ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་གང་འདདོ་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་ 
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དར་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འཕྲལ་འཕྲལ་བན་དེའི་ཆ་
ལུགས་བཟུང་བ་ཟེར་ དགེ་སོང་གི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ ཕྱག་ལུ་ཟས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
གནང་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ དུས་ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་སྲུང་
སྐྱོབས་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་གོང་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས། གོང་གི་ཚིག་གི་
འཕྲོ་མཐུད་ལས། སྤྲུལ་སྒྱུར་སྣ་ཚོགས་གློག་ལྟར་འཁྱུག །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་
བཞིའི་ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་དགོ་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་སྤྲུལ་སྒྱུར་ཚུ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཐོག་ལས་སྣ་
ཚོགས་འབད་སོན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

དགེ་བསྙེན་གླང་བྲགཔ་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
དང། །ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས། །གོང་མ་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱོན་གྱི། །དམ་ཚིག་གཉེན་པའོི་འཆར་
སོལ་པོ། །དགོན་གནས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་འདི། །སྲུང་སྐྱོབས་སོང་གྲོགས་མ་གཡེལ་བཞེས། །མཆོད་
བསདོ་ཐ་ཚིག་སོ་ལགས་ན། །གསན་ཏེ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་
ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་དེ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་
ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ དགེ་བསྙེན་གླང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་གི་
མགུ་ལུ་ ཁུ་བྱུག་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་བྲང་གི་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་མི་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་ 
གཞན་ཡང་བླ་ཆེན་གོང་མ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱོན་ཡདོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ལ་ོབསར་བཞིན་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་མི་ མཆོད་ཡོན་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལུ་ ཆརཔ་དགོ་ས་ཆརཔ། ཉིམ་དགོ་ས་ཉིམ། 
གཞན་ཡང་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་དང་མུ་གེ་དམག་འཁྲུགས་ཚུ་ཞི། ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་
དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རིན་ཆེན་སྒང་གཡུས་ཚན་
གྱི་མཐོང་སྣང་། 
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པའི་གནས་ཁང་འདི་ 
ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་མིང་ལུ་གླང་སྦྱེལ་ཐང་ཟེར་
སབ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་གི་ ས་གནས་འདི་
འབད་བ་ཅིན་ ཁྱུ་བྱུག་ལ་ལྷ་ཁང་གི་མཇུག་ རིན་
ཆེན་སྒང་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་བྱག་
གནགཔ་ོ ཕྱི་ལས་ཐད་སོང་དང་ཤིང་རིགས་མ་
འདྲཝ་ཚུ་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་
ཨིནམ་འབད་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། དེ་གིས་ཡང་
མ་ཚད་པར་ རིན་ཆེན་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ 

དགྲ་ལྷ་དཔངས་བསོད་དང་ དགེ་བསྙེན་གླང་བྲགཔ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲབ་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་
ཁང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ གནསཔ་ོབཏང་ནི་དང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི། སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི་ཚུ་
ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་འབད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གནས་པོའི་བཙན་དར་གྱི་ཐད་ལུ་ཧེ་མ་འབད་བ་

ཅིན་ སྤྱི་
དཔོན་
བཞི་
བསྟེན་
ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་དགེ་བསྙེན་གླང་བྲག་པའི་བཙན་
དར་བདག་འཛིན་འཐབ། སྤྱི་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ དགྲ་ལྷ་དཔངས་
བསདོ་ཀྱི་བཙན་དར་བདག་འཛིན་འཐབ་སྲལོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་བཙན་དར་བདག་འཛིན་འབད་མ་
ཚུགས་པར་ བཙན་དར་གཉིས་ཆ་ར་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གཅིག་ཁར་
བཀལ་སྟེ་བཞག་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ཕགོ་དུག་རྐྱབ་སྟེ་ 
སབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བྱུང་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ མོ་བཏབ་རྩིས་
བཏབ་འབད་དེ་བལྟ་བའི་སྐབས་ བཙན་དར་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ས་ོབཙན་དར་བཞག་སའི་ཁྱིམ་

རྙིངམ། 

གྱོང་སྟོད་གླང་བྲག་པ་མཆོད་སའི་ས་གོ། 

གླང་བྲག་པའི་བཙན་དར་བཞག་སའི་ཁྱིམ་
གསརཔ། 
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སོ་བཞག་དགོཔ་འབད་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གླང་བྲག་པའི་བཙན་དར་འདི་ ལགོ་སྟེ་ར་གཡུས་ཁའི་ཁྱིམ་
རྙིངམ་གཅིག་ནང་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་འབད་ ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་
འདུག། ཨིན་རུང་གླང་བྲག་པའི་བཙན་དར་བཞག་སའི་ཁྱིམ་འདི་རྙིངམ་ཐལ་ ཉམས་ཆག་སོམ་སྦེ་ཤརོ་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཁྱིམ་གསརཔ་ཅིག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་འདུག། 
ཁྱིམ་གསརཔ་འདི་བསྒྲུབ་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་གནས་པའོི་བཙན་དར་འདི་ཁྱིམ་དེ་ནང་ཞུ་ནི་ཨིན་པས། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གླང་བྲག་པ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
ལོ་བསར་བཞིན་ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་དུས་ཆོས་བཏང་སྟེ་ལྷ་ཆེན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱོགས་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་
ཤགས་ཏེ་བཀལ་སྲོལ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་
ལྟར་བཞིན་ཟླཝ་  ༧ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་དམངས་ཁ་ལས་གླང་གཅིག་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ལྷ་སངས་
བཏང་ཁྲུས་གསོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ ཚེས་ ༡༥ ལུ་གླང་འདི་བསད་དེ་ ལྷ་ཤིང་ན་ཟེར་བའི་ས་གོ་ནང་ལས་
དམར་མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བོན་པོ་གིས་མཆོད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཡང་ བྱ་པོད་
གཅིག་འབག་སྟེ་གླང་སྦྱེལ་ཐང་གི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་བོན་པོ་གིས་མཆོད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ སྐྱབས་རྗེ་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་
གིས་ དམར་མཆོད་འབད་ནི་སང་དགོ་པའི་བཀའ་སབོ་གནང་སྟེ་ དཀར་མཆོད་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་
ལས་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་དཀར་མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ལོ་ལྟར་བཞིན་ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ གླང་བྲགཔ་དང་དགྲ་ལྷ་དཔངས་
བསོད་གཉིས་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ ཕོ་རྒས་ཚུ་དཔའ་མཛངས་པའི་ཆས་སྒྲིག་ཏེ་ 
ཕོ་ལྷ་གསོལཝ་ཟེར་དུས་སོན་གཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་སྐོར་རྒྱབ་སྟེ་ ལོ་གཅིག་གྱོང་སོད་དང་ ལོ་གཅིག་གྱོང་སྨད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། གྱོང་སོད་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ དྲོ་པ་ལས་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གནསཔོ་གཉིས་ཆ་ར་
བཏང་པའི་ཤུལ་ ཕོ་རྒས་ཚུ་གིས་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་དགྲ་ལྷ་གི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ས་གོ་ནང་ལུ་བཀལ། དེ་ལས་
གླང་བྲག་པའི་བཙན་དར་བཞག་སའི་ཁྱིམ་དེ་ནང་ལས་ དགེ་བསྙེན་གླང་བྲག་པའི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ ས་གོ་
ནང་ལུ་བཀལ་ཏེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ ཨམ་སྲུང་ཚུ་གི་ཆང་ཕུད་འབག་སྟེ་ ཁྲོ་
སོམ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་བཀང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཤད་ནི་
འདུག།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གྱོང་སྨད་ལུ་དགྲ་ལྷ་གསོལ་བའི་སྐབས་ དྲོ་པ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ལྷ་སངས་དང་གནསཔོ་ཚུ་
བཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་དགྲ་ལྷ་དཔངས་བསོད་ཀྱི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་
རུང་ དེའི་སྐབས་གླང་བྲག་པའི་བཙན་དར་འདི་ ཞུ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་བཟུང་པའི་སྐབས་རྒྱབ་མཆོད་དང་སར་ཏེ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་དུས་
ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ ལ་ོབསར་གྱི་དུས་སོན་དང་གསོལ་མཆོག་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་
ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང། །ཚེ་
དཔལ་མངའ་ཐང་རྒྱས་པ་སགོས། །བསམ་དོན་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་
བསྙེན་གླང་བྲག་པ་འདི་ བཙན་རྒོད་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ངག་
དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཀྱི་བཀའ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་
འཕང་བསོད་པ། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་བ་དང་བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་བ་ལ་སོགས་པའི་
མགོན་སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ གནས་ཕྱགོས་འདི་དང་ དེའི་མཐའ་འཁོར་
ལུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཚུ་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་དང་མུ་གེ་མཚོན་ཆ་
ལ་སགོས་པ་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་དང་
མགོན་མཛད་གནང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱེསཔ་ཕོ་རྒས་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་སོམ་མཛད་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་གྱི་མདའ་ཕྱོགས་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་དེ་རྒྱལ་ཁ་ཚུ་
ཐབོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་གླག་བྲགཔ་ཞུ་བར་འངོ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་
རུང་ ཕྱི་རུང་དར་ཁ་འདི་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་བཀལ་དགོ་ད་ོཡདོཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
གླང་བྲག་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང། དཀོན་གཉེར།
སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱརོ། ཚོགས་པ།
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༤༤ རིརི་་བབཙཙནན་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རི་བཙན་རོ་རྗེ།
གནས་ཁང། བཱ་ཇོ་ལྷ་ཁང།
གཡུས།.             བཱ་ཇོ། 
བསྟེན་མི། ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ རི་བཙན་རོ་རྗེ་འདི་ དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་. 

ཁྲོམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ བཱ་ཇོ་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་བཱ་ཇོ་ལྷ་ཁང་
དང་ དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརི་བཙན་རོ་རྗེའི་སྐུ་མདགོ་དེ་ཡང་ 
གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ཁ་བའི་གོས་ཀྱིས་སྤུར་ཏེ་
ཡོད་པའི་གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདོག་ག་ནི་བ་
དཀརཝ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
ཞལ་གྱི་དགའ་འཛུམ་ཡང་ དུས་གཅིག་ལུ་ཟླ་བ་
འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གིས་འདོ་ཟེར་ སབས་གཅིག་
ཁར་ཤར་བའི་མདངས་བཟུམ་སྦེ་འཛུམ་འཕྲསོ་འཕྲསོ་
འབད་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
སངས་རྒྱས་བསན་པའི་དགྲ་བོ་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་
གནོན་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ སན་གཉིས་ཉི་ཟླ་བཟུམ་
སྦེ་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་དགྲ་བའོི་ཕྱགོས་ལུ་
གཟིགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ཞབས་གཡས་བརྐྱང་
གཡོན་བསྐུམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ ཆིབས་སོང་གསུམ་
དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་ལུ་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་
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ལྡན་པའི་ རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོའི་ཚུ་གི་ལྟ་ོབ་འབིགས་པར་བྱེད་པ་དང་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱགོས་
ལས་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཀྲིང་ཀ་དང་དར་བསྣམས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལུ་འཕྱར་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡོན་པ་
ལུ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ ཚུར་
བཀུག་པའི་བར་མཚོན་ལུ་བཙན་གྱི་ཞགས་པ་བཟུང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་བདེ་དཔལ་བའི་ཡུམ་ མཚོ་སྨནམོ་ཤེས་རིག་བཟང་མོ་འདི་ ཞལ་རས་
བཅུ་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་རབ་ཏུ་རགོས་པ། དབུ་ལུ་གཙུག་རྒྱན་སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་དང་མེ་
ཏོག་གི་འཕྲེང་བས་བརྒྱན་ཏེ་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད། ཕྱག་གཡས་པ་
མདའ་དར་དངུལ་གྱི་མེ་ལངོ་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ལུ་ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱིས་གང་བའི་
ཟངས་གཞོང་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་པའི་གུར་ གཞན་
ཡང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཚུགས་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་བཙན་རྒོད་དམག་
ཚོགས་འབུམ་སྡེའི་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ རི་བཙན་ཆེན་པོ་རོ་རྗེའི་སྐུར། །དཔའ་བོ་གདོང་དྲུག་ཆས་ཀྱིས་
བརྒྱན། །ཡིད་ལྟར་མྱུར་བའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །གཟི་བརྗིད་ཉི་མ་འབུམ་ལས་རྒྱལ། །ཕྱག་གཡས་མདུང་དར་
མཁའ་ལ་འཕྱར། །གཡོན་པ་དགོས་འདོད་བཙན་ཞགས་ཐོགས། །སན་གཉིས་ཉི་ཟླའི་རྣམ་འཕྲུལ་
གྱིས། །ཀུན་གྱི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརི་བཙན་རོ་རྗེ་དེ་ཡང་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ མི་ཉམས་པར་
སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་དེ་སྒྲུབ་པའི་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་གསུངས་
བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ གྲུབ་ཐོབ་
ལྕགས་བཟ་ོཔ་ གཞན་ཡང་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་མཆོག་གིས་ཡང་བཀའ་དང་
དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྒོས་སུ་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་
ཚུ་གི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཕར་བཟློག། ཚེ་དང་བསདོནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་
སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་ 



368

མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་བསོད་ནམས་འདོ་ཟེར་ཞབས་ཀྱིས་ཡང་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་
བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་རི་བཙན་རོ་རྗེའི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ བཱ་ཇོ་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་ བཱ་
ཇོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ ལྷོ་
འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རབ་བྱུང་ ༧ པའི་ནང་ བླ་མ་གནས་རྙིང་པ་གིས་
མ་དགོན་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་ གདན་ས་བཏབ་གནང་ཡདོ་པའི་ བྱེ་མའི་རོང་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་
འདུག། 
དེ་བཟུ་སྦེ་གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས་ཡང་། སོབས་ལྡན་ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོས་དགྱེས་པར་
བརྟེན་པའི་གནས་མཆོག་ ཕུན་ཚོགས་འདདོ་དགུ་མངོན་པར་མཐོ་བ། ས་འཛིན་སྨན་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་འབྱུང་
གནས་ རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ་བའི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་འདབ་ཞོལ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ། 
རོང་འདི་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་མཇལ་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ས་ཁོངས་འདི་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པ་ལྷ་ཁང་
གསརཔ་ཅིག་བཞེངས་ནུག། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཡབ་དྲག་ཤོས་ཨུ་རྒྱན་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ 
ལྷ་ཁང་འདི་ར་བ་ལས་ར་ཉམས་གསོ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལས་ འབྲིང་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ མཚན་ཡང་བློ་གསལ་རིག་པའི་
འབྱུང་གནས་འབྲིང་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཟེར་གསོལ་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་འགོ་འབྱེད་ཡང་ བཻ་རོ་ཙ་ན་རིན་
པོ་ཆེ་ ངག་དབང་འཇིགས་མེད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
རི་བཙན་རོ་རྗེ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སནོ་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཟེར་རུང་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་འབྲིང་
རིམ་བཤད་གྲྭའི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་བསྐང་རྒྱུན་བཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱི་རུ་གསོལ་ཁ་
ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ ལོ་ལྟར་གྱི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྦེ་
དང་དུས་ཆེན་ གཞན་ཡང་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ཚུ་བཟུང་པའི་སྐབས་གནསཔོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ རི་བཙན་རོ་རྗེ་གིས་དབང་བའི་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ 
གནམ་དགུན་ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གནསཔོ་བཏང་དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་
འབད་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་རི་བཙན་རོ་རྗེ་ལུ་ གོང་གི་དུས་སནོ་དང་ལོ་བསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་
སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། དེ་ལྟར་བསོད་པས་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །རོགས་ལྡན་ཉིད་ལ་
སོར་བ་དང། །ཡུལ་འདིའི་སྐྱེ་དགུ་བསདོ་ནམས་དར། །བཀྲ་ཤིས་འབྱོར་པའི་དཔལ་རྒྱས་ཤོག །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ བསན་པའི་སྦྱིན་
བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདདོ་པའི་དོན་ཐམས་
ཅད་སྒྲུབ་སྟེ་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དགོན་སྡེ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡདོ་པའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
དུས་ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་བྱ་ར་མཛད་དེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ མཐར་ཐུག་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐབོ་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན་ཚུགས་པའི་ མགོན་སྐྱབས་དང་སོངས་གྲོགས་
མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལོྷ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང། འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། 
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་རི་བཙན་རོ་རྗེ་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དཀོན་གཉེར།
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༥༥ དདགོགོནན་་བྲབྲགགཔཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགོན་བྲགཔ།
གནས་ཁང། དགོན་བྲག་པའི་གནས་ཁང།
གཡུས། བཱ་ཇོ་ཐང་མགོ། 
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོདགོན་བྲག་པ་འདི་ཡང་ དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་ 

བཱ་ཇོ་ཁྲོམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ ཐང་མགོ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ 
༢༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྤྱིར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་གཅིག་ལུ་མ་ངེས་པར་ སྣ་
ཚོགས་འབད་སོན་ཏེ་བཞུགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་དགོན་བྲགཔ་དེ་ཡང་ འཕྲིན་
ལས་རྣམ་པ་བཞི་བའི་ཐགོ་ལས་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ ཞི་བ་དང་
ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་གཉིས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དང་པ་ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ གངས་རིའི་ལྷུན་པོ་ལུ་ཉི་མའི་འོད་ཕགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྐུ་མདགོ་དཀར་པོའི་གུར་ གསེར་གྱི་འདོ་མདངས་དང་ལྡན་པའི་དགའ་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་འབད་བཞུགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ རླུང་གི་གཤགོ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་རྟ་མཆོག་བ་ལ་ཧའི་སྟེང་དུ་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་
གཉིས་ལུ་བ་དན་དང་ འབྲུ་སྣའི་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཟངས་གཞངོ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
གཉིས་པ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཁྲོ་བའོི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ འཛམ་གླིང་དུས་ཡུན་སྐད་
ཅིག་ལུ་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ རྟ་ཅང་ཤེས་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་
གཉིས་ལུ་ཀྲིང་ཀ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་བདེ་སྤེལ་བའི་ཡུམ་ བཙུན་མོ་ཟླ་བའི་བཞིན་བཟང་མ་འདི་ ཞལ་རས་
བཅུ་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་རབ་ཏུ་རགོས་པ། དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ག་ནི་བ་
མཛེས་པའི་ཁར་ སྐུ་ལུ་བགྲེས་རྒུད་མེད་པར་ལྷའི་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལང་ལངམ་བཟུམ་སྦེ་ལང་ཚ་ོདར་ལ་
འབབ་སྟེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ འཛུམ་པའི་བཞིན་རས་མཚར་བ་དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་
གྲོགས་དང་ མཛེས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལེགས་པ་ཙཱ་རིའི་སྨྱུག་མའི་སྤུན་དང་འདྲཝ་ལས་ མཛེས་ཆོས་ཀུན་གྱི་
ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ཚེའི་མདའ་དར་དང་ འབྲུ་སྣའི་བཅུད་ཀྱི་གང་
བའི་ཟངས་གཞོང་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་འཁོར་ སྲས་དང། ནང་བློན་དང་ཕྱི་
བློན། མངའ་བཞུགས་འབངས་འཁོར་འབུམ་ཕྲག་དང་བཅས་པས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་དབུས་སུ་ དགེ་
བསྙེན་ཆེན་པ་ོདགོན་བྲགཔ་འདི་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོདགོན་བྲགཔ་དེ་ཡང་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ མི་ཉམས་པར་
སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་དེ་སྒྲུབ་པའི་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་གསུངས་
བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་བཀའ་དང་
དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལུ་ དུས་
ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྲུང་སྐྱོབས་དང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་དང་ སྒོས་སུ་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ 
འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཕར་བཟླགོ། ཚེ་དང་བསོདནམས་དཔལ་དང་
འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལུ་ བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་དང་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཡང་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་
བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐདོ་ཕྲེང་གིས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚགོས། །བཀའ་
རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་བརྩེགས་མོ་ལས། །མ་འགོངས་འདདོ་དོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །གྲུབ་བརྙེས་གོང་མ་རིམ་བྱོན་
དང། །ཁྱད་པར་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེའི་བཀའ། །བརྩིས་ལ་ཕབ་པ་རྗེས་དགོངས་ལས། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་
བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།



372

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་དགོན་བྲག་པའི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་ ཐང་མགོ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་སོང་ཕུ་
ཤིང་གི་སྦུག་ན་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་ཤིང་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་

དེ་ཡོད་མི་ སོང་ཕུ་ཤིང་སམོ་གཅིགཔ་འདི་ ལོ་
ངོ་དག་པ་ཅིག་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ རྭ་འབོག་
སྟེ་འགྱེལ་ཡར་སོང་ནུག། གནས་ཁང་གི་མིང་
ལུ་ས་གནས་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་ དགོན་བྲག་
པའི་གནས་ཁང་ཟེར་ར་སབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པའི་ཁར་ གནས་པོའི་བཀའ་ཁྲབ་གཅིག་ 

ཐང་མགོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསར་གནསཔོ་བཏང་ནི་ཚུ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ལྷ་ཁང་འདི་ དཀོན་གཉེར་ཉི་མ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་
ཆེན་ཁྲི་རབས་ ༩ པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་གདན་ས་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡོདཔ་འབད་བཤད་
ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ཧེ་མ་ཕམ་ཚུ་གི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་འདི་ད་ལྟོ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་སའི་ས་གོ་ནང་མེན་པར་ 
ཆུའི་མཐའ་མར་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ཆུ་རུདཐོན་པའི་སྐབས་ ཆུ་གིས་འཕྱག་སྟེ་འབག་ཡར་སོངཔ་ལས་
ད་ལྟོའི་ས་གོ་ནང་སྤུ་བཤུས་འབད་དེ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དགོན་བྲགཔ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་
ཐང་མགོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་དམངས་འཛོམས་ཏེ་དམངས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་བཏང་པའི་སྐབས་ གནསཔོ་དགོན་
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བྲགཔ་ཡང་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁ་ནང་ལས་དར་ཁ་ཞུ་འབག་སྟེ་གནས་ཁང་ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་
དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་བཟུང་པའི་སྐབས་གནསཔོ་འདི་ཡང་ ཨ་རྟག་
ར་བཏང་སྲོལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའི་གུར་ གུང་པ་རང་ར་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ ལོ་བསར་གྱི་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་
ཞིནམ་ལས་ གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་དགོན་བྲགཔ་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་ལོ་བསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་
སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ བཙན་རྒོད་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་
པའི་དགྲ་ལས་བསྲུང་ད་ོཡདོ་པའི་གུར་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་བདག་འདི་བསྟེན་མི་གི་མི་སྡེ་ལུ་ འཕྲིན་ལས་
རྣམ་པ་བཞི་བའི་ཐགོ་ལས་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནངམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
ནད་གཞི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་འཇོམས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱས་པའི་
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ལ་སགོས་པའི་ལོངས་སོད་སྤེལ་གནང་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ནུས་ཤུགས་དང་
ལྡནམ་ལས་ གནས་བདག་འདི་བསྟེན་པ་ཅིན་ གཞན་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་སོབས་རལ་འོང་ནི་ཨིན་
པའི་ཁར་ དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ནུས་མཐུ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་འབད་
བཤདཔ་ཨིན་པས། 
ཚོགས་པ་བཙན་སྐྱོགས་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྲུམ་
ནད་ཐོན་པའི་སྐབས་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ཕར་ནད་གཞི་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཐང་མགོ་གཡུས་ཚན་
ནང་ལུ་ འབྲུམ་ནད་མ་ཐོན་མི་དེ་ཡང་ འབྲུམ་ནད་འདི་གནསཔ་ོདགོན་བྲག་པ་གིས་བཞེས་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་
ལུ་ནད་མ་ཐབོ་པར་བཞག་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་འབྲུམ་ནད་འདི་དགོན་བྲག་པ་གིས་བཞེས་པའི་
བར་མཚོན་ལུ་ གནས་ཤིང་འདི་ཡང་ཚར་ཅིག་བསྐམ་སངོཔ་ཨིན་རུང་ ལོག་ཤུལ་ལས་འབྲུམ་ནད་འདི་ར་
མེད་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ གནས་ཤིང་དེ་ཡང་ལོག་ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་བཟུམ་སྦེ་ར་ལྕུག་ཀུ་རྒྱགས་ཏེ་ ཧོ་བྱེམ་བྱེ་
ཐལ་ཡདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།  
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་དགོན་བྲག་པའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་བཙན་སྐྱོགས།
དཀོན་གཉེར་ཉི་མ།
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    དྭདྭངངསས་་ཆུཆུ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༤༤
༡༡ སྐྱིསྐྱིདད་་བབཙུཙུགགསས་་པཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། སྐྱིད་བཙུགས་པ།
གནས་ཁང་།     ས་ཕདོ་སྒང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། ལྟོམ་ལ་ལྟོ་དཀར་གླིང་། 
བསྟེན་མི། བཙན་ཆེན་ཨཔ་སྐྱིད་གཙུགཔ་འདི་ ལྟོམ་ལ་ལྟོ་དཀར་གླིང་དང་

ཆུ་བར་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་དང་སྒོ་འགྲམ་ དེ་ལས་ སག་ཚང་
གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཚན་གྱི་
གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
རི་དང་རི་ཕྲན་ ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ སངས་ལྗོངས་ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་གྱི་སྦུག་ན་ དྲི་ཞིམ་
པའི་མེ་ཏོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་
དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚགོས་འཁྱམས་སའི་ ས་གོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་དཔང་མཐོ་བའི་རི་རྩེ་ལུ་ ལྷ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་ར་
གསུམ་གྱི་ཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོ་ ས་ཁར་བབས་བབས་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ ས་ཕདོ་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་
འདིའི་ནང་བཞུགས་པའི་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པ་ོ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཨཔ་སྐྱིད་བཙུགསཔ་ཟེར་ཞུ་སྲལོ་ཡདོ་པའི་
གནས་བདག་འདི་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སྐུ་མདགོ་ཤེལ་གྱི་མདངས་ཅན་ཞི་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཉམས་དང་
ལྡན་པ། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕ་ལགོསམ་སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏགོས་པ་ཚུ་
གིས་ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྙིང་ར་འདར་ཏེ་རང་དབང་མེད་པར་དབང་དུ་བསྡུ་ནི་དང་། སྙན་པའི་གྲགས་པ་
ཕྱོགས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཁྱབ་པའི་ མདུང་དར་གྱི་བ་དན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོའི་བར་ན་འཕྱར་ཞིང་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ 
དད་མོས་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ལ་སགོས་པའི་དགོས་
འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནརོ་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར། 
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དབུ་ལུ་ནོར་བུའི་ཐོད་དང་གསེར་དངུལ་ལ་སགོས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱན་ཆ་ཚུ་གིས་
བརྒྱན་པ་མ་ཚད་ འདོ་མདངས་ཅན་གྱི་ དར་དང་གོས་ཆེན་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ 
འབྱུང་བ་རླུང་ལས་ཡང་མགྱོགས་པའི་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྟ་
མཆོག་ཅང་ཤེས་དཀར་པོ་ བཙན་རྟའི་རྒྱན་གྱི་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གུར་ཆིབས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ 
འཁོར་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དམག་ཚགོས་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཙན་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་
བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཨིནམ་ལས་ ཨཔ་སྐྱིད་བཙུགསཔ་འདི་ཡང་ 
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཕྱིས་བྱོན་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱརོ་པ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་
གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་པའི་བཀའ་བསྲུང་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གཏོར་བསྔོ་ལས། ལྷ་བཙན་ཆེན་པ་ོའཁོར་བཅས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། སོབ་
དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་པའི་ཐ་ཚིག་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་། ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་བཙན་ཕ་ོལྷ་འདིའི་སན་འདྲེན་པའི་ཚིག་ནང་། ལྗོངས་འདིའི་སྐྱིད་པའི་གཉེན་དུ་བཙུགས་པའི་
དཔལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལུང་གཤངོ་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཙ་ོཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ 
ཨཔ་སྐྱིད་བཙུགསཔ་འདི་གིས་ དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ སོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ག་ཅི་གི་ཐད་ལུ་ཡང་ 
དངོས་གྲུབ་གནང་ནི་འདི་གིས་ སྐྱེས་སྐྱེས་བའི་ཤིང་དང་བཙུགས་བཙུགས་པའི་ར།ོ ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་མཚན་ཡང་དེ་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
དྭངས་ཆུ་རྒེད་འགོ་གི་ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ གཡུས་ཚན་མང་ཆེས་ཤོས་ཅིག་གིས་ གནས་བདག་གཙོ་བོ་
ཅིག་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཨཔ་སྐྱིད་བཙུགསཔ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་བསར་གྱི་ལ་ོམཆོད་
བཏང་པའི་སྐབས་གཏརོ་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་དགོ་པའི་ཁར་ སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་བཏང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་
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ཨིན་པས། ལ་ོབསར་རང་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ གནས་པོའི་གཏེར་ཆོས་ཁ་བསམས་ཟེར་ཉིནམ་
གཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲལོ་ཡདོ་མི་འདི་ གནས་བདག་བཞུགས་ས་ ས་ཕདོ་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ གཡུས་ཁའི་
སྤྱི་དཔོན་གསརཔ་གིས་ དམངས་ལས་གཉེར་ཚང་བསྡུ་བླངས་འབད་དེ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་གཉེར་ཚང་གི་
རིགས་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ་ད་ོཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་དཔོན་བགྲེསཔ་གིས་ གཡུས་ཁའི་ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་ 
དཔའ་མཛངསཔ་ཕོ་སྐྱེས་རེ་བཀུག་ཞིནམ་ལས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་
གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཆོས་ཕྱགོས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་གཙ་ོབ་ོགནསཔོ་བརྒྱ་ཚར་བཏང་
སྟེ་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ལུ་ གནས་པའོི་གཏེར་ཆོས་ཟེར་ ཆོས་པོ་ཏི་གཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ རྒེད་འོག་གི་ཁྲི་
འཛིན་རྒཔོ་གིས་འབད་ ཐིའུ་རྐྱབ་ཐགོ་ལས་ཁ་བསམས་ཞིན་ན་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་ཟེར་ ཚོགས་པ་གླེང་
མགོ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་འདི་ལུ་གུས་གཏུད་ཞུ་ནིའི་དུས་ཚདོ་གཅིག་ ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་ རང་ཟླ་ ༢ པའི་
ཚེས་ ༡༠ ལུ་ ས་ཕདོ་སྒང་གི་དབང་ཟེར་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཙ་ོ
བོ་གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལོ་རེ་ནང་ ལྷ་དུས་གསུམ་གསོལཝ་ཟེར་ རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་ཚར་གཅིག་དང་ རང་ཟླ་ ༣ 
པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་ཚར་གཅིག་ དེ་ལས་ རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩ ལུ་ཚར་གཅིག་སྦེ་ ལ་ོགཅིག་ནང་
ཚར་གསུམ་ ཕ་ཇོ་གིས་གནས་བདག་འདི་མཆོད་སྲོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ 
དཔའ་བོ་གིས་ བྲ་ོལེགས་(དགྲ་ལྷ)ཟེར་གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲལོ་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
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ཨཔ་སྐྱིད་བཙུགསཔ་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་ ས་ཕོད་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་འདི་ དབང་རོང་ལྷ་ཁང་གི་ཐོ་
བཀོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པའི་ཤགོ་གྲངས་ ༡༤༩ ནང་བཀོད་དོ་
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། རབ་བྱུང་ ༧ པ་སྐོར་ཆ་ལུ་ ལྗོངས་འདིར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་མི་ གཏེར་
སོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ གཏེར་ཆེན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདན་ས་ ར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་
འབདཝ་ལས་ གནས་བདག་འདི་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་གནང་མི་ གཏེར་ཆེན་མཆོག་
ཨིན་པའི་ཚདོ་ཅིག་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་
དུ་ སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལུ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ 
དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ མདའ་རྩེད་ལ་སགོས་པའི་རྩེད་རིགས་དང་ ཚངོ་དང་གོ་གནས་གོ་ས་ 
དེ་ལས་ སབོ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐབོ་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ཡིད་
ཆེས་འདི་ ལུང་གཤོང་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ།
ཨཔ་གཡང་ཀ།
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༢༢  མིམི་་རྒོརྒོདད་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མི་རྒོད་པ།
གནས་ཁང། གཏོར་དཀར་བྲག།
གཡུས།             སོམ་ལ་གཏོར་དཀར་གླིང་།
བསྟེན་མི།                        དགེ་བསྙེན་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པ་འདི་ སོམ་ལ་གཏརོ་དཀར་གླིང་ ཆུ་  བར་

བཀྲིས་སྡིངས་ཁ་ སྒོ་འགྲམ་ སག་ཚང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ 
མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཚན་གྱི་གནས་བདག་ཕོ་ལྷ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་མཐོང་
བསྐྱེད་དེ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པའི་སྐུ་མདོག་དེ་ཡང་ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཟེར་ ཧོན་མའི་གུར་གནགཔོ་གི་མདངས་དང་
ལྡན་པ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སན་གསུམ་གྱེན་དུ་གཟིགས་ཏེ་རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གཟི་
བརྗིད་ཆེ་བ་ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཁ་བརྒྱང་ མཆེ་བ་གཙིགས་ ལྕེ་ཡར་རྐན་ལ་སར་
བའི་སྒྲ་དྲག་པ་ོདང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ མགུ་ལུ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་དང་ལྡན་པའི་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ཁར་། སྐྱའི་རལ་པ་སྦྲུལ་ནག་པའོི་བཀྱག་བཟུམ་ཚུ་ཡང་ ས་ལས་འདྲུད་དེ་ས་གཞི་ག་ར་གངམ་སྦེ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐེད་པ་ལུ་ཙན་དན་ཤིང་ལས་བཟོ་ཡདོ་པའི་ བེང་ཆེན་ཟེར་རྟས་ཐག་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་པའི་
ཁར་ སྐེ་ལུ་ཐོད་པ་སྐམ་རློན་དང་སྦྲུལ་གྱི་འཕྲེང་བས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་གཞི་མ་རྣམས་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བ་དང་ ལྷག་པར་འགྲོ་བ་མི་དང་སྦྱིན་བདག་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་
རྐྱེན་རྣམས་སེལ་ཞིང་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཁ་ཊཾ་
དང་རུ་མཚོན་འཕྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དམ་
ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་དང་  ལྷག་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་དང་འདི་ཁར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྲགོ་
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ཆགས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལུ་ གནདོ་པའི་དགྲ་བའོི་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ར་
བསམས་པའི་ཞགས་པ་དང་ སྲོག་སྙིང་བཟུང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་དུས་ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པ་ོཧེ་རུ་ཀ་གིས་ རུ་ཊ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སགོས་པ་དམ་ལུ་བཏགས་
གནང་པའི་ཚེ་ ཇོ་བ་ོམི་རྒོད་པ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོང་ཞིང་སྲུང་བའི་བདག་པརོ་བསྐོས་
གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ དེ་ལས་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ 
རྗེས་འཇུག་གི་སོབ་མ་མཁས་དང་གྲུབ་པ་མཉམ་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་གཤེགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་
གིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ 
འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱརོ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སདོ་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ཉམས་
པ་སྲུང་བའི་དོན་ལས་ རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བསྒྲགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ གནས་མཆོག་མི་འགྱུར་ཕུན་
ཚོགས་དཔལ་གྱི་ཞིང། །རོ་རྗེའི་བྲག་ཆེན་ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན༌སྲུང་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་
ཆེ། །ལས་མཛད་ལྷ་སྲིན་མ་རུང་དྲེགས་པའི་དཔུང། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་ལས་ཤིང་རིགས་
སྣ་ཚོགས་དང་ སང་སོས་འཁན་དཀར་ལ་སོགས་པའི་བསང་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་རི་བ་ོལྷ་ཡུལ་གྱི་
སྐྱེད་ཚལ་ས་ལུ་བབས་བབས་བཟུམ་དང་ ནང་དུ་ བྲག་རི་མེ་ལོང་གི་ངོས་ལྟར་གཡའ་དག་པ། རོ་རྗེའི་
མཚོན་ཆ་གི་རྩེ་མོ་ གནམ་ཁར་སོན་སོནམ་བཟུམ་ གནས་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ མི་འདི་ལོས་ 
དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་གཅན་གཟན་དང་ བྱ་དང་བྱི་ཅུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ འཇིགས་ཤིང་བསྐྱི་གཡའ་
བའི་ས་གནས་འདྲོག་སི་སི་ མིང་ལུ་མི་རྒོད་སང་ཟེར་སབ་མི་འདི་ གནས་བདག་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པ་ ལྷ་སྲིན་
མ་རུང་དྲེགས་པའི་དཔུང་དང་བཅས་པའི་བཞུགས་གནས་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཇོ་བོ་མི་རྒོད་པ་འདི་ གོང་ལུ་བཀོད་པའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ གནས་བཅགས་ཏེ་སོད་མི་ མི་
ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་བསྒང་ ཆོས་སྲུང་གཏོར་གྲལ་
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ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ ཕ་ཇོ་གིས་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་འདུག། 
ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ཇོ་བ་ོམི་རྒོད་པ་འདི་ གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་བཀའ་གཉན་དྲགས་དང་ལཱ་ཁག་
ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ཞལ་ཟས་དང་བཅས་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚདོ་ཁར་ཕུལ་ཏེ་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་ཞུ་བ་ཅིན་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་འཐོན་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་ 
མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཡུས་དང་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་མི་དང་
སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་གཉིས་ལུ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སངོ་གྲོགས་
མཛད་དེ་ མཐར་ཐུག་མཐ་ོརིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཟིན་པའི་རྒྱབ་དང་དཔུང་རགོས་ཡང་མཛད་དོ་ཡོད་
པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གལ་སྲིད་གནས་བདག་འདི་ལུ་མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་དང་ རང་ར་ས་ོསོ་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་རྒུད་པའི་སྐབས་ལུ་
ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གིས་གནདོ་པ་བཀལ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་བཙན་མདསོ་བདུད་
མདོས་ ཚགོས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོ་ད་ོཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། 
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་ གླེང་མགོ།
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༣༣ དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགེ་བསྙེན་བཀྲ་ཤིས་བཟང་པོ།
གནས་ཁང་།     ཤེལ་དཀར་བྲག།
གཡུས། སྒོ་འགྲམ། 
བསྟེན་མི། ལྷ་བཙན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་བཀྲ་ཤིས་

བཟང་པ་ོའདི་ སྒོ་འགྲམ་དང་ལྟོམ་ལ་ལྟ་ོདཀར་གླིང་ ཆུ་བར་
དང་དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཚུ་ནང་གནས་བཅགས་ཏེ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་
བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྒོ་འགྲམ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་འབད་བ་
ཅིན་ གནས་བདག་གཙ་ོཅན་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ས་སྒོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་དཔང་མཐ་ོབའི་གནས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པའོི་སས་གནས་ གཏེར་ཆེན་རོ་རྗེ་གླིང་
པའི་གདན་ས་ ཤེལ་དཀར་བྲག་གི་བཞུགས་ཁང་ཆེན་པ་ོའདི་ཁར་ ལྷ་བཙན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་གཞི་བདག་
དགེ་བསྙེན་བཀྲ་ཤིས་བཟང་པོ་འདི་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ བསན་
འགྲོའི་དོན་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་མཛད་དགོཔ་ད་ ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་རྣམ་པ་
དང་ ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐད་ལུ་ཡང་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་ དབང་དང་དྲག་པོའི་ཕྱག་མཚན་ཚུ་མ་འདྲཝ་སྦེ་
བསྣམས་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་གྲུབ་པའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་འབདཝ་
ལས་ ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་ ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡང་ངེས་པ་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་འདི་ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་འདི་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོད་ཚད་
ཅིགཔ་ོལུ་ ཕན་བཏགས་པའི་སྒོ་ལས་བདེ་སྐྱིད་བྱིན་ནུས་པའི་ རྒྱལ་བ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གི་སྐུ་
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མདུན་ལུ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ལཱ་ར་ལས་མི་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་བཀལ་མི་གི་ སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་
རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་བསམ་སོར་ངན་པ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་ཐལ་བར་བརླག་པའི་དཔའ་བོ་འབད་
ནིའི་ཁས་བླངས་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་འབད་ནི་སྦེ་ཁས་བླངས་ཕུལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ 
དེ་ཚུ་གིས་ཡང་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཅའ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡདོ་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བདག་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་ 
དྲན་གསོའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ལུ་གཞི་བཞགཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབདནི་ ཧེ་མ་འབད་བ་
ཅིན་ བླམ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རོ་རྗེ་གིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་གཡུས་ཁའི་ཕ་ོལྷ་བཟུམ་
ཅིག་སྦེ་གསོལ་བ་བཏབ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་བཟང་པ་ོའདི་ སྒོ་འགྲམ་གཡུས་ཚན་ནང་ གནས་བདག་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ ལོ་བསར་རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་དུས་ཀྱི་ལ་ོམཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་
བཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྡིག་རྡིགམ་སྦེ་ གནསཔོ་འདི་སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་བཏང་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། བསྟེན་མི་གི་གཡུས་ཚན་གཞན་ཁ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་
བཏངམ་མ་གཏོགས་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་བཏང་ནི་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལུང་གཤོང་འདི་ཁར་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ཕ་ཇོ་གསལོཝ་ཟེར་ ཕ་ཇོ་གིས་གནས་
བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་
པར་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ གནས་བདག་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།  
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
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ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་བཟང་པོ་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་ ཤེལ་དཀར་བྲག་འདི་ བླམ་ངག་དབང་བསན་
འཛིན་གྱི་ངག་རྒྱུན་ལྟར་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༥༤ ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་
མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་པ་ཅིན། ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྨན་
ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་ རྟ་རྨིག་ཙམ་ཤོང་བའི་ས་སྒོ་རང་མ་བཞག་པར་ 
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་པའི་སྐབས་ ས་རོ་རི་བྲག་ཚུ་ག་ར་ཆོས་ནོར་ཟབ་གཏེར་གྱིས་བཀང་སྟེ་གནང་
ཡོདཔ་ལས་ གནས་ཤེལ་དཀར་བྲག་ལུ་ཡང་བྱོན་ཏེ་ གཏེར་ས་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ རབ་བྱུང་ ༧ པ་སྐོར་
ཆ་ལུ་ ལྗོངས་འདིར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་མི་ གཏེར་སོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ གཏེར་ཆེན་རོ་རྗེ་
གླིང་པའི་གཏེར་བསྐལ་འབདཝ་ལས་ གནས་སྒོ་ཡང་ཕྱེ་གནང་བའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ལྟག་གི་བྱག་
ནང་ལས་ གླང་གི་འབགཔ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་གཏེར་ལས་བཞེས་ཡདོ་ཟེར་བའི་ངག་རྒྱུན་སྦེ་བཤད་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
ཕན་གནོད་/མགོན་སྐྱབས།
མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་འདི་ གནས་བདག་གཞན་ཚུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་རུང་ མདའ་རྩེད་ལ་སགོས་
པའི་རྩེད་རིགས་དང་ ཚོང་དང་གོ་གནས་གོ་ས་ དེ་ལས་ སབོ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་
སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛདཔ་ཨིན་
ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ོཐགོ་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་དང་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་
དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་པ་མ་འདྲཝ་བྱུངམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ། ཨཔ་གཡང་ཀ།
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༤༤ རྒྱརྒྱལལ་་བབ་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་།
གནས་ཁང་། ལིམ་འཇུག།
གཡུས། ལིམ་འཇུག། 
བསྟེན་མི།            ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་ ལིམ་འཇུག་གཡུས་ཚན་ནང་

སོད་མི་ཚུ་གིས་གཡུས་ཀྱི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་ སྐུ་མདགོ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་
དང་ལྡན་པ་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་ ཕྱག་
མཚན་འཁོར་ལ་ོལ་སོགས་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བསྣམས་ཏེ་ དབུ་ལུ་བཙན་ཞྭ་དང་སྐུ་གཟུགས་ལུ་ དར་
དམར་དང་གོས་ཆེན་ལ་སགོས་པ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསོལ། རོ་རྗེའི་གོ་ཆ་དང་ཞབས་
ལྷྭམ་བཞེས་ཏེ་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ སོང་གསུམ་བསྐོར་བའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་བཙན་རྟ་
དམརཔ་ོགུར་ཆིབས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ སྨན་བཙུན་ལྷ་མོ་དང་ལྷ་ཀླུ་ མ་མ་ོདྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚགོས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།  
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་བླ་མ་དམ་པ་ཚུ་དང་ དབང་གི་ཆུ་བོ་སྐམ་མ་བཅུག་པར་ 
དབང་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་ཅིང་
འཚེ་བའི་ལཱ་ར་ལས་མི་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་
བཀལ་མི་གི་ སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་བསམ་སོར་ངན་པ་རེ་
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འབྱུང་པ་ཅིན་ འདི་ཚུ་ཐལ་བར་བརླག་པའི་དཔའ་བོ་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
སྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་
སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་འབད་ནི་སྦེ་ཁས་བླངས་ཕུལ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ དེ་ཚུ་གིས་ཡང་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཅའ་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡདོ་པའི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བདག་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་ 
དྲན་གསོའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ལུ་གཞི་བཞགཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབདན་ ཧེ་མ་འབད་བ་
ཅིན་ བླམ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རོ་རྗེ་གིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་གཡུས་ཁའི་ཕ་ོལྷ་བཟུམ་
ཅིག་སྦེ་གསོལ་བ་བཏབ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ལིམ་མཇུག་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་འདིའི་ཕ་ོབྲང་གི་བཀོད་པ་ རིན་ཆེན་
བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་ཚུ་གིས་བརྒྱན་པའི་སངས་ལྗོངས་ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་གྱི་
སྦུག་ན་ དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་ཏགོ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ར་ོམངར་ལ་བཅུད་ཆེ་བའི་འབྲས་བུ་སྣ་
ཚོགས་བཏགས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ལྷའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་
གཟན་སྣ་ཚགོས་པ་ཚུ་ཡང་ ཆེ་བས་ཆུང་ཟོས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་གཡང་ཟ་བག་ཟ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་རང་
ག་ཏེ་ལུ་འཁྱམས་དགོ་མནོ་ས་འཁྱམས། སྙན་པའི་གྱུར་ཁུག་དང་ལྡན་པའི་སྐད་ཚུ་ག་དགའ་ོསྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་
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བཙན་འདིའི་ཕོ་བྲང་གི་རྒྱན་ཆ་སྦེ་ཡོད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ཁར་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་བ་
དཔལ་བཟང་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་འདི་ ལིམ་འཇུག་གཡུས་ཚན་ནང་ ལ་ོབསར་རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་དུས་ཀྱི་ལོ་མཆོད་
བཏང་པའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲལོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནསཔོ་འདི་སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་
བཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ མགོན་སྐྱབས་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་ནི་འདི་ གནས་བདག་
གཞན་བཟུམ་སྦེ་ར་མཛད་པའི་ཁར་ རྩེད་རིགས་དང་ ཚོང་དང་གོ་གནས་གོ་ས་ དེ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་
ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་
ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ།
ཨཔ་གཡང་ཀ།
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༥༥ ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་དདཔཔལལ་་གྱིགྱི་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་ཆེན་དཔལ་གྱི་རོ་རྗེ།
གནས་ཁང་།     བཀྲ་ཤིས་རྩེ་མོ།
གཡུས། སག་ཚང་། 
བསྟེན་མི།                ལྷ་ཆེན་དཔལ་གྱི་རོ་རྗེ་འདི་ སག་ཚང་གཡུས་ཚན་གྱིས་གཙོས་
                     པའི་དྭངས་ཆུ་གཡུས་དག་པ་ཅིག་ནང་སདོ་མི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་  
                     གཡུས་གོའི་གནས་  བདག་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས་ མ་འགགས་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་རང་མདངས་ལས་
ཤར་བའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་ཆེན་དཔལ་གྱི་རོ་རྗེ་འདི་ཉིད་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སྐུ་མདགོ་དཀརཔོ་
སྦེ་ ཞལ་རས་དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དར་དང་ལྕགས་ཀྱུ་
ཞགས་པ་གསུམ་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་ བསམ་འཕེལ་དབང་གི་
རྒྱལ་པོ་དང་ལྷའི་བ་དན་བསྣམས་ཏེ་ སོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་བའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་ 
འབྱུང་བ་རླུང་ལས་ཡང་མགྱོགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཅང་ཤེས་དམརཔ་ོགུར་ཆིབས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ 
གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་སྨན་མོ་དང་ འཁོར་དུ་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་
འབད་ མངོན་རྟགོས་ནང་བཀོད་དེ་འདུག།
ཡང་ན་ བསོད་པའི་ཚིག་ལས་བྱུང་ད་ོབཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན། ཆིབས་དང་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་
སོགས། །རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་མ་ངེས་པར། །གང་མོས་བདེ་དང་དེ་ཡི་ངོར། །རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སོན་ལ་
བསདོ། །ཟེར་རང་སའོི་མསོ་གུས་དང་འཁྲིལ་བའི་ངོ་ལུ་ ཆིབས་དང་སྐུ་མདགོ་ ཕྱག་མཚན་ལ་སོགས་པའི་
རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆ་ལུགས་མ་ངེས་པར་སོན་གནང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་གནས་པའི་ལྷ་མ་
སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔོ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་ལྷ་ཆེན་དཔལ་
གྱི་རོ་རྗེ་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གཉིས་པ་ སངས་རྒྱས་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ གྲུབ་ཐབོ་ཆེན་པོ་ཀར་བསན་འཛིན་ལ་སོགས་
པ་ཚུ་གིས་ཡང་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ལས་སྲུང་ཞིང་
སྐྱོབས་དགོ་པའི་དམ་བཅའ་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ གསུམ་པ་ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ གཏེར་ཆེན་རོ་རྗེ་
གླིང་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་ བླ་མ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཡང་  བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་
སྟེ་ བསན་པའི་བཀའ་བསྲུང་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་ཆེན་དཔལ་གྱི་རོ་རྗེ་འདི་ སག་ཚང་གཡུས་ཚན་གྱིས་གཙོས་པའི་གཡུས་གོ་དག་པ་ཅིག་ནང་ ལོ་ལྟར་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ནད་དང་མུ་གེ་འཁྲུག་རོད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་པའི་དབང་དུ་
མ་ཤོར་བར་ དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོད་ནི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐབོ་ཡདོ་མི་འདི་ སྐྱབས་གནས་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་མགོན་སྐྱབས་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་
གིས་ དཔུང་གྲོགས་མཛད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚརོ་ཞུ་ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་ལོ་
དུས་ཚུ་ནང་ཡང་ རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་གི་ཚུལ་དུ་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ལྷ་ཆེན་
དཔལ་གྱི་ར་ོརྗེ་འདི་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་མ་ཚད་ ལ་ོལྟར་བཞིན་དུ་ དཔའ་བོ་དང་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ 
གནས་བདག་འདི་ལུ་ཡང་ བོན་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ གཡུས་གོ་ཚུ་ནང་ མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕགོ་སྟེ་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལྷ་ཆེན་
འདི་གིས་གནོད་ཡོདཔ་སྦེ་ཐནོ་པ་ཅིན་ བླམ་ཆོསཔ་དང་ཕ་ཇོ་གང་རུང་གིས་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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ཕན་གནོད་/མགོན་སྐྱབས།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་
པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་
གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མི་དང་མི་
མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་
ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་

ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལུ་ ཚེ་དང་
བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཚུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ད་ོཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུག་རདོ་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་
ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་དང་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་
བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་པ་མ་འདྲཝ་བྱུང་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཕྱགོ་པའི་དགྲ་ཟླར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་
གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བ་ལྟར་ཨིནམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་མ་ཆད་པར་འཕོྲ་མཐུད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་
དྲགས་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།  

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ། ཨཔ་གཡང་ཀ།



391

༦༦ རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རོ་རྗེ་བྲག་བཙན།
གནས་ཁང་། དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། 
བསྟེན་མི། རོ་རྗེ་བྲག་བཙན་འདི་ དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་གི་ ཁྱིམ་

གུང་པ་ ༡༥ དེ་ཅིག་ཡདོ་མི་ཚུ་གིས་ གཡུས་གོའི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་
བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་ཆེན་ར་ོརྗེ་བྲག་བཙན་བཞུགས་པའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་འདི། ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཚང་ཚིང་འཁྲིགས་
པའི་གནས། །སྒང་གཤངོ་རི་བྲག་སང་ལྗོངས་ཐམས་ཅན་ནས། །དགྱེས་པའི་གར་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་
ཀྱིས། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་སན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རི་དང་རི་ཕྲན་ ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ སངས་ལྗོངས་དང་ སྒང་
ཏོག་དང་ལུང་གཤོང་རི་དང་བྱག་ལ་སགོས་པ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་ཏགོ་
མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ 
གཅན་གཟན་སྣ་ཚགོས་ཡ་ང་བ་དང་བག་ཚ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་གང་འདདོ་དུ་འཁྱམས་པ། ས་གོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་
དཔང་མཐོ་བའི་གནས་འདི་ཁར་ དགའ་ལྡན་ལྷའི་གཡུས་ཀྱི་ཞལ་ཡས་ཁང་ ས་ཁར་བབས་བབས་བཟུམ་
གྱི་ དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པ་ོ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སྐུ་མདགོ་
དམརཔ་ོབྱི་རུའི་མདགོ་ཅན་ གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཞལ་དཀྱིལ་ རང་སའོི་མོས་གུས་དང་འཚམ་
པ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་སྤྲུལ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ ཕ་ལོགསམ་སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏགོས་
པ་ཚུ་གིས་ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྙིང་ར་འདར་ཏེ་རང་དབང་མེད་པར་དབང་དུ་བསྡུ་ནིའི་མདུང་དར་དང་ 
དད་མོས་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ལ་སགོས་པའི་དགོས་
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འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནརོ་བུ་བསྣམས་ཏེ་ འདོ་མདངས་ཅན་གྱི་ 
དར་དང་གོས་ཆེན་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ འབྱུང་བ་རླུང་ལས་ཡང་མགྱོགས་པའི་ རྫུ་
འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྟ་དམརཔོ་ བཙན་རྟའི་རྒྱན་གྱི་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་མི་
འདི་གུར་ཆིབས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ འཁོར་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དམག་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ 
བླམ་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་དང་ ཤུལ་ལས་བྱོན་པའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རིམ་
པར་བྱོན་མི་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བསན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་མི་བཀལ་བའི་ཁས་བླངས་
ཕུལ་བའི་ཁར་ འདི་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཚུ་ཡང་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་
ལུ་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་དམ་བཅའ་ལེན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་གིས་དབུ་གཙསོ་པའི་བླ་
མ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ བསན་པའི་བཀའ་བསྲུང་སྦེ་བསྐོ་བཞག་
གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སྲལོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི་ གནས་བདག་གི་ཐོ་བཀོད་ དྲན་གསའོི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་
བཀོད་ཡདོ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཅུད་དོན་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་
བ་མི་ཚུ་གིས་ བཙན་ཆེན་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་དུས་དང་དུས་སུ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ 
བཙན་འདི་གིས་ མི་ལུ་གནོད་བཀལ་ད་ོཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དང་པ་ སྐྱབས་རྗེ་
པད་དཀར་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སར་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གཏང་སྟེ་ དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་
ལྷ་ཁང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་འདི་གིས་གཙོས་པའི་གཡུས་སྒོ་འདི་ཁའི་གནས་བདག་ལུ་བསྐོས་
གནང་ཡདོ་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་བཙན་འདི་ དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ གཡུས་གོ་འདི་ནང་
གི་གནས་བདག་དང་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་ཡང་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ལོ་དུས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་དང་
འབུམ་སྡེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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དེ་མ་ཚད་ གཡུས་སྒོ་འདི་ཁའི་ ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསལོ་
མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ བཙན་ཆེན་འདི་ཡང་ གནས་བདག་གཙོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ 
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོ་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་གཞན་ག་ནི་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས།
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

བཙན་ཆེན་ར་ོརྗེ་བྲག་བཙན་འདིའི་ གནས་ཁང་དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་
བམ་གཉིས་པ་ ཤོག་གྲངས་ ༡༥༨ ལུ་ དབང་རོང་ལྷ་ཁང་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
བཀོད་ཡདོ་མི་ལྟར་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་བྲི་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ ལུང་གཤོང་འདི་ཁར་ ཀུན་མཁྱེན་དཔལ་འབྱརོ་
རོ་རྗེ་ཟེར་མི་ཅིག་བཞུགས་ཡདོ་མི་འདི་གིས་ གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡདོ་མི་འདི་ནང་ ད་རེས་ནངས་
པར་ རིག་པའི་གནས་ལུ་སང་བརོན་གནང་སའི་ རོར་གླིང་དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་ཅིག་ཡང་ གཞི་བཙུགས་
མཛད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
མགོན་སྐྱབས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ གནས་བདག་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ 
མདའ་རྩེད་ལ་སགོས་པའི་རྩེད་རིགས་དང་ ཚོང་དང་གོ་གནས་གོ་ས་ དེ་ལས་ སབོ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་ཚུ་ ཆོས་
རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསལོ་བ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ོཐགོ་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་དང་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་
དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་པ་མ་འདྲཝ་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ།
ཨཔ་གཡང་ཀ།
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༧༧ ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་ཆེཆེནན་་པཔོ་ོ་བྱབྱ་་རར་་བབ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་བྱ་ར་བ།
གནས་ཁང་།     བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གཡུས་ཀྱི་རི་མགོ།
གཡུས། བཀྲ་ཤིས་སྡིངས། 
བསྟེན་མི། དགེ་བསྙེན་བྱ་ར་བ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་

མི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཡུས་གོའི་གནས་བདག་གཙ་ོབ་ོཅིག་སྦེ་
བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕྱི་ལས་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ སྔོ་སྨན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་བྲག་རི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལྷའི་
བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚགོས་ སོམ་གྱིས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་
ལུ་བང་བཙངོ་དབང་བཙོང་འབད་བའི་ཚ་གྱང་དང་སྡུག་བསྔལ་ གཡང་ཟ་བག་ཟ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་
ག་ཏེ་འཁྱམས་དགོ་མནོ་འཁྱམས། ག་ཅི་ལོངས་སོད་དགོ་མནོ་མི་འདི་སོད་སའི་ ས་གོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་དཔང་
མཐོཝ་སྦེ་ཡོད་པའི་ནང་ན་ འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་
ཁར་ ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་བྱ་ར་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སྐུ་མདགོ་དཀར་པ་ོ ཞལ་རས་
དགྱེས་པའི་ངང་ལས་ཞི་འཛུམས་ཀྱི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཕྱག་གཡས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའི་མདའ་དར་དང་ ཕྱག་གཡོན་པར་ དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས། དབུ་ལུ་
དར་གྱི་ཕདོ་ཁ་དང་སྐུ་གཟུགས་ལུ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཞིནམ་ལས་ ལྷའི་དབང་པོ་དམག་ལུ་བྱོན་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་གཡོན་ཧོངས་ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་
སྨན་བཙུན་དབང་མོ་འདི་ ཕྱག་ན་མདའ་དར་དང་མེ་ལངོ་བསྣམས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ འཁོར་ལྷ་སྲིན་
དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚགོས་ཆ་ལུགས་མ་ངེས་པ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་དབུ་གཙསོ་པའི་ བསན་པ་འཛིན་
པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ གྲུབ་ཐབོ་དང་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལུ་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ བསན་པ་དང་
སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་དམ་བཅའ་གནང་ཞིནམ་
ལས་ས་སྒོ་འདི་ཁའི་གནས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་བྱ་ར་བ་འདི་ དྭངས་ཆུ་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་
གིས་ གཡུས་སྒོའི་གནས་བདག་གཙ་ོབ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལོ་ལྟར་རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་
སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་ནི་ཡདོ་པའི་ཁར་ གནས་བདག་གཙ་ོཅན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་
གིས་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་ཡང་གཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གཡུས་གོའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་འབད་ རང་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ 
གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པའོི་ཕ་ོབྲང་གི་ས་གོ་ནང་འབད་ དཔའ་བོ་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་ ལྷ་གསོལ་ 
ཟེར་གསལོ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་ཅིག་འབད་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཀྱི་གཡུས་མཚན་དང་འབྲེལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས་ ཀར་དབང་འདུས་ ཁེངས་པ་
ཀྱིས་རོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ མཁན་ཆེན་
བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་གྱི་རྟགོས་བརྗོད་དད་
པའི་ལྗོན་ཤིང་ནང་ལུ། ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་
འདི་གི་མིང་ལུ་ རི་དང་ཕ་རི་ ཟེར་སབ་ཨིན་

པས། ས་གནས་འདི་ ཁྲལཔ་ཉུང་སུ་ཅིག་གི་གནམ་བྱཱར་སདོ་ས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་སོདཔ་ད་ འདི་ཁ་
ལུ་ ལ་ོལྟར་བཞིན་དུ་མི་ལེ་ཤ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུངམ་མ་ཚད་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཀེང་རུས་ཚུ་འཆམ་དང་ཞབས་
བྲོ་རྐྱབ་པའི་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་ཡདོཔ་ལས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་ མཁན་ཆེན་
བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་མཆོག་ཞབས་བཅགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་ཕེབས་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། འདི་ཁ་ལུ་ བགེགས་བསྐྲད་ཅིག་གནང་སྦེ་ རིགས་གསུམ་མགོན་པའོི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་
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ཡང་བཞེངས་གནང་སྟེ་ གཡུས་སྒོ་འདིའི་མིང་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་ལྡིང་ཟེར་གྱུར་བཅོས་གནངམ་ལས་ཚུར་ 
བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
མཐུ་སབོས་ཀྱི་བདག་པ་ོམཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱི་རྟགོས་བརྗོད་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ།
ཨཔ་གཡང་ཀ།
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༨༨ ཟཟ་་མིམི་་དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།   ཟ་མི་དགེ་བསྙེན།
གནས་ཁང་།   སོ་མོ།
གཡུས།   སོ་མོ། 
བསྟེན་མི།          ཟ་མི་དགེ་བསྙེན་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གཡུས་ཚན་དང་སོ་མོའི་གཡུས་ཚན་

གཉིས་ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཡུས་སྒོའི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་ད་ོ 
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ སྔོ་སྨན་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་བྲག་རི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལྷའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་
རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ སོམ་གྱིས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་བང་བཙོང་
དབང་བཙོང་འབད་བའི་ཚ་གྱང་དང་སྡུག་བསྔལ་ གཡང་ཟ་བག་ཟ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་ག་ཏེ་འཁྱམས་
དགོ་མནོ་སར་འཁྱམས། ག་ཅི་ལོངས་སོད་དགོ་མནོ་མི་འདི་སོད་སའི་ ས་གོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་དཔང་མཐོཝ་སྦེ་ཡདོ་
མི་འདི་ཁར་ འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འངོ་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ནང་ ཟ་མི་དགེ་
བསྙེན་ཆེན་པ་ོ ཕ་རོལ་པོའི་དགྲ་བོ་འཇོམས་པའི་དཔའ་རལ་དང་ལྡན་པའི་དཔའ་བའོི་སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ཁྲོ་
བོའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཞལ་དཀྱིལ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་སྦེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ 
མཛེས་ཤིང་ཡིད་ཁར་འོང་བའི་སྨན་བཟང་མོ་ དར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསོལ་ཞིང་ ནད་གདོན་སེལ་
བའི་འདོ་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲསོ་ཏེ་འགྲོ་དོན་མཛད་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་དུས་རིག་འཛིན་པདྨ་དང་། །ད་ལྟར་ཆོས་མཛད་སྒྲུབ་པ་པོས། །མཐུན་རྐྱེན་འགྲུབ་པར་མངའ་གསོལ་
བར། །དམ་ལས་མ་འདའ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་དམ་བཞག་ནང་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྔོན་སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔུང་
ཚོགས་དང་བཅས་པ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་དེ་གིས་ཡང་ 
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རང་གི་སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཁར་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ 
བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གྲུབ་ཐོབ་དང་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལུ་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ བསན་པ་
དང་སེམས་ཅན་ལུ་ གནདོ་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ལས་ སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་དམ་བཅའ་
གནང་ཞིནམ་ལས་ ས་གོ་འདི་ཁའི་གནས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཟ་མི་དགེ་བསྙེན་འདི་ དྭངས་ཆུ་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་དང་ས་ོམོ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ནང་སདོ་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
གཡུས་གོའི་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལོ་བསར་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་གཏོར་
གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་གཏུད་ཞུ་སྲོལ་མེད་ཟེར་གཡུས་
སྒོ་འདི་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

གནས་བདག་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གཡུས་ཚན་ལས་ རི་དང་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྣུམ་
འཁོར་ནང་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་དག་པ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ སར་གོ་ཤིང་ལེ་ཤ་
ཡོད་པའི་ས་གོ་འདི་ཁ་ལས་ཡར་དུམ་གྲ་ཅིག་འཛེགས་ཏེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ས་ོཏོ་ཅིག་གུ་ལས་མར་བལྟཝ་ད་ 
མི་ལམ་ཅིག་མཐངོ་ནི་འདུག། དང་ཕུ་མི་ཚུ་ལམ་འདི་ཁར་ལས་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ གནས་
བདག་འདི་ ལམ་འདི་དང་གདོང་གཏད་སྦེ་ཡོད་པའི་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་བྱག་དང་རི་
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འདི་ཚུ་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཞིན་ན་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ས་གོ་
ཅིག་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་མ་གཏགོས་ གནས་བདག་ཆེན་པའོི་གནས་ཁང་གི་ རི་དང་བྱག་ཤི་ལ་སགོས་པ་འདི་
ཨིན་ཟེར་ཐད་རི་བ་རི་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་བཞག་བཞགཔ་མེད་ཟེར་ ཚགོས་པ་གླེང་མགོ་གིས་བཤདཔ་
ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
སྤྱིར་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཐངས་འདི་ གནས་བདག་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ མདའ་ཕྱགོས་མདའ་རེ་
རྐྱབ་པའི་སྐབས་ གཡུས་གོ་འདི་ཁའི་ཕ་ོསྐྱེས་ཚུ་གིས་ མར་ཆང་གི་ཕུད་གཏརོ་ ཕྱྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་གནས་
བདག་འདི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་བྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་ཕྱགོས་འདི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཨིན་ཟེར་
ཡང་བཤད་སྲལོ་འདུག།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལ་ོལྟར་གྱི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ དུས་ཚདོ་ཁར་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་
འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ།
ཨཔ་གཡང་ཀ།
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༩༩ ཕྱུཕྱུགག་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང་། ཕྱུག་རྒྱལ་པ།ོ ཕང་དབ། 
གནས་ཁང་། ཕང་དབ།
གཡུས། ཆུ་བར། 
བསྟེན་མི། ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཕང་དབ་བམ་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་འདི་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་

གཡུས་ཚན་ནང་སོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ གྱི་ལྷ་ཅིག་ཨིན་
པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ནོར་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཕྱུག་རྒྱལ་པའོམ་ཕང་དབ་འདི་ སྐུ་མདགོ་དཀརཔ་ོལུ་དམརཔོ་གི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ ཞལ་
གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ ཞལ་རས་གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་ལས་
སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དར་གོས་ཀྱི་གོ་ཁྲབ་དང་དབུ་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཞྭམོ་བཞེས་ཞིནམ་
ལས་ ཕྱག་གཡས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མདུང་དར་གནམ་ཁའི་དབྱིངས་ལུ་འཕྱར། 
ཕྱག་གཡོན་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་ནུས་ཅན་གྱི་
བཙན་རྟ་དམརཔོ་གུར་ཆིབས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཡིད་འཕྲགོ་སྨན་གྱི་བུ་མོ་དང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་
འཁོར་ཚགོས་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྲིད་པ་གསུམ་ན་འགྲན་པའི་ཟླ་མེད་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ 
རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་མི་
བཀལ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་
མེད་དུ་གྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་ ས་འདིའི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནོར་གྱི་
ལྷ་ཅིག་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཕྱུག་རྒྱལ་པའོམ་ཕང་དབ་འདི་ དྭངས་ཆུ་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་
ནང་སོད་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཡུས་གོའི་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་པའི་ཁར་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་དངོས་
གྲུབ་གནང་མི་ ནོར་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལོ་བསར་རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལ་ོཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ གཡུས་གོའི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཁང་གི་རི་དང་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལས་
བསྒྲེས་ཏེ་ ཕང་དབ་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡདོ་རུང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱུག་
རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཨིན་པས། 
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་འདི་བསྟེན་མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་འདི་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་དངོས་གྲུབ་གནང་མི་ 
ནོར་གྱི་ལྷ་ཅིག་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཕྱུག་རྒྱལ་པ་ོཟེར་མེན་པར་ ཕྱུགས་རྒྱལ་པོ་ཟེར་འོང་ནི་
ཨིན་པའི་ཚདོ་ཅིག་ཡང་འདུག། ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་མཚན་མ་འདྲཝ་གཉིས་ཞུ་སྲོལ་
འདུག། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།

དྭངས་ཆུ་རྒེད་འགོ་ལྟེ་བ་ལས་ཚུར་ རི་དང་ཧངོས་ལུ་
འོངམ་ད་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་
ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ དྭངས་ཆུ་ཕ་ཀི་ལོགས་ལུ་ 
གནས་བདག་འདིའི་གནས་ཁང་ ཕང་དབ་ཟེར་བའི་

རི་ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ཁར་ ཤིང་
རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་
དྲགས་ཀྱི་སྦུག་ན་ གནས་བདག་འདིའི་གནས་ཁང་ཆགས་ཏེ་
ཡོད་མི་གི་གདངོ་ཁར་ ནོར་བཞག་སའི་གླགས་ཅིག་ཡདོ་མི་
འདི་ གཡུས་སྒོ་འདི་ཁའི་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་སའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཨིན་པས། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་ནད་མུག་འཁྲུགས་རདོ་ཞི་དོ་ཡདོ་
པའི་ཁར་ ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ ནོར་གྱི་བྱང་ས་འདི་ཁར་སདོ་པའི་རིང་ལུ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ཨོ་ཕུད་དང་མར་ཕུད་ཚུ་དྲང་
སྟེ་མཆོད་པ་ཅིན་ ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ་སྦེ་ སྒོ་ཁ་ལུ་ནརོ་ལ་ཤ་འཕེལ་ཏེ་ མར་ལ་སོགས་
པའི་སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འོངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ལྷག་པར་དུ་ 
ནོར་ལྷ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ཁར་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་འཕེལ་བའི་ཁར་ ནོར་ལུ་
གོད་ཁ་ཟེར་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་འབྱུང་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་ དགོས་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་འབརོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གླེང་མགོ། ཚོགས་པ།
ཨཔ་གཡང་ཀ།
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༡༡༠༠ ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ་་གགཡུཡུ་་དྲུདྲུངང་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ་་དདངང་་ལྕལྕམམ་་གགཡུཡུ་་དྲུདྲུངང་་དདཔཔལལ་་འའཛཛོོམམསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་ལྷ་གཡུ་དྲུང་རོ་རྗེ་དང་ལྕམ་གཡུ་དྲུང་དཔལ་འཛོམས།
གནས་ཁང་། ནོར་བུ་ལྡིང་དང་ལབ་ར་ཁ།
གཡུས།  རི་ཐང་། 
བསྟེན་མི།           ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གཡུ་དྲུང་ར་ོརྗེ་འདི་ རི་ཐང་གཡུས་ཚན་གོང་འོག་གཉིས་

དང་ནོར་བུ་ལྡིང་ལུ་སོདམི་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་གཙོ་བོ་
ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕྱི་ ཤིང་དང་མེ་ཏགོ་ སྔོ་སྨན་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་རི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལྷའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་
རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ འདྲགོ་འབྱེལ་དང་འཚེར་སྣང་ག་ནི་
མེད་པར་འཁྱམས་སའི་གནས་རི་ཉམས་དགའ་ལ་སྐྱིད་པའི་ས་སྒོ་ནང་ འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་མཛེས་ཤིང་
ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ཁར་ ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གཡུ་དྲུང་ར་ོརྗེ་མཆོག་ སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ་
ཞལ་འཛུམ་མདངས་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ལྷའི་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་གསེར་གཡུའི་ནོར་བུ་ཚུ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་
བཞེས་སྦེ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དར་ཤིང་གནམ་ཁར་འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་པར་ 
དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་རྟ་དཀརཔ་ོཅིག་གུར་ཆིབས། ལྕམ་
གཡུ་དྲུང་དཔལ་འཛོམས་དང་འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་མས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྲིད་པ་གསུམ་ན་འགྲན་པའི་ཟླ་མེད་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ 
རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་
མི་བཀལ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐགོས་
མེད་དུ་གྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་ ས་འདིའི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་རྒོད་གཡུ་དྲུང་རོ་རྗེ་འདི་ གཡུས་གོ་འདི་གསུམ་ནང་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་བཏང་པའི་སྐབས་
ལུ་ གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་ངོ་
གསུམ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ བློ་སྐྱོར་ ཟེར་ཉིནམ་གཉིས་འབད་མི་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཉིནམ་དང་པའི་ནང་གི་ལས་རིམ་འབད་བ་ཅིན་ བླམ་དང་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ ཕོ་ལྷ་གཡུ་དྲུང་རོ་རྗེ་གི་
གནས་ཁང་ལབ་ར་ཁ་ཟེར་བའི་སྒང་ཏགོ་གི་སྐེད་པར་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ ནགས་ཚལ་
སྟུག་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་སྦུག་ནང་ སངོ་ཕུ་ཤིང་ཆེན་གྱི་ར་བར་སོང་ཞིནམ་ལས་ འདི་ཁར་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་
གིས་གནས་པའོི་ཆོ་ག་བཏང་། དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ངར་སྐད་ཕྱྱྭ་དང་
ཧུ་རྐྱབ། དེ་ལས་ གནསཔོ་ཞུ་སྟེ་ལམ་བདའ་འོང་པའི་སྐབས་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ལེགས་སོ་དང་ 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ལེགས་དཔལ་འཐེན་ཞིནམ་ལས་ གནསཔོ་ལྷ་ཁང་ནང་ཞུ་བའི་ཚུལ་ལུ་ ག་ར་རི་ཐང་ལྷ་
ཁང་ནང་ཚར་གཅིག་འཛུལ། ལོག་ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཏེ་ལྷ་ཁང་གི་གདངོ་ཁའི་སང་ནང་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་
འཆམ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་རྐྱབ་སྦེ་ ནངས་པ་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།
ཉིནམ་གཉིས་པའི་དྲ་ོཔ་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ལྷ་བསངས་དང་ཁྲུས་གསོལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་
སྒྲིག་བཞིན་ན་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་རྣམ་རྒྱལ་སྒང་ཟེར་ས་ལུ་ 
དུས་དང་ཕུ་ཉིད་ལས་ར་ བཙན་དར་བཞག་དོ་ཡདོ་པའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ བཙན་དར་ལྷ་ཁང་ནང་ཞུ་བའི་
སྐབས་ལུ་ཡང་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ ལེགས་སོ་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ལེགས་དཔལ་འཐེན་ཏེ་ཞུ་སྲལོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཚེ་གི་ཉིནམ་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ལྷ་ཁང་ནང་ཆོས་ཕྱགོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་དགོ་པའི་ཁར་ 
དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ཐང་ནང་འཆམ་རྐྱབ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་དགའ་བའི་གླུ་གར་ཁྲབ་སྟེ་ གཡུས་གོ་འདི་
ཁའི་ན་གཞོན་བུམོ་ཚུ་ གཅིག་བནི་གཅིག་གཟབ་སོས་རྡིག་ཞིནམ་ལས་ ཤོ་བླུགསཔ་ཟེར་ ཆུམ་དང་
འཛརཝ་བང་ཅུང་ནང་འདེགས་སྟེ་ སྐུ་མགྲོན་དང་མགྱོནམ་ཚུ་གི་གདངོ་ཁར་སོང་ཞིན་ན་ ཆུམ་དང་
འཛརཝ་ག་ཅི་འབད་རུང་བླུགས་ཏེ་ཕུལཝ་ད་ མགྱོནམ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསལོ་རས་རོག་མ་པ་ནེ་དང་
དངུལ་རྐྱང་ཚུ་གནང་སྲོལ་ཡདོ་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་སྲོལ་གསརཔ་བཙུགས་བཙུགསཔ་མེན་པར་ དུ་
དང་ཕུ་ཉིད་ལས་རང་ཡདོ་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་པས།
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ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ལས་ དཔའ་བ་ོདང་རྣལ་འབྱོརམ་ཚུ་གིས་ གཡུས་གོ་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་ནང་ ལོ་ངོ་གསུམ་
གྱི་རིང་ལུ་ རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཡདོ་ག་གི་སྐོར་ལས་ མོ་བཏབ་སྟེ་ ཁྱིམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
གི་ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ལུ་འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ཆད་ལུས་མེད་པར་སབ་ཞིནམ་ལས་ གླུད་
བདའཝ་ཟེར་ གཏརོ་མ་བཞེངས་ཏེ་ ཁ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱགོས་ལུ་བཀལ་མི་འདི་གིས་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ 
གཡུས་འདི་ཁའི་མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ བཏབ་པའི་ལ་ོཐགོ་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་རྐྱེན་ངན་ག་ནི་
ཡང་མི་འོང་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་ཟེར་ སྤྱི་འོག་གི་ཚགོས་པ་ ལོ་ 
༦༢ ལང་ཡདོ་མི་ རིག་འཛིན་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གཡུ་དྲུང་ར་ོརྗེའི་ཕོ་བྲང་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནོར་བུ་ལྡིང་གི་ཁྲོམ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་སའི་རི་
མགོ་འདི་ཨིན་པས། རི་འདིའི་སྐེད་པ་ལས་ཕར་ ཤིང་ཚུ་རཝ་བསྒོར་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་ནི་
ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་ཆེན་པའོི་ཆིབས་རྟ་རྩྭ་ཟ་སའི་ལྡུམ་ར་ཨིན་ཟེར་ ཤིང་འདི་ཚུ་ཡང་ར་ལས་བཏགོ་
ནི་མེད་པའི་ཁར་ རེམ་གཉིསམ་གྱིས་མ་ཤེས་མ་མཐོང་པར་བཏགོ་སྟེ་འབད་རུང་ ལཱ་ཁག་བཏང་འོང་ཟེར་
བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་
འདི་ རི་ཐང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་ ལབ་ར་ཁ་ཟེར་བའི་སྒང་ཏོག་འདི་ཁར་སོ་བཤུད་
འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབས་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་
པར་དུ་ ནོར་ལྷ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གཡུས་གོ་འདི་ཁར་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་འཕེལ་བའི་ཁར་ 

ཕོ་བྲང་རྙིངམ་ནོར་
བུ་ལྡིང་རི། 

ཕོ་བྲང་གསརཔ་
ལབ་རྩ་ཁ། 
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ནོར་ལུ་གོད་ཁ་ཟེར་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་འབྱུང་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་ དགོས་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་འབརོ་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་
སྦེ་བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནོར་བུ་ལྡིང་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ཆགས་སའི་རི་མགོ་
འདི་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ལབ་ར་ཁ་ཟེར་བའི་སྒང་ཏོག་འདི་ཁར་སོ་བཤུད་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡདོ་མི་འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གྱུར་བ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འོང་པའི་སྐབས་ ནུབ་ཕྱགོས་དང་ཤར་ཕྱགོས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་
གཞུང་ལམ་འགོ་ཐགོ་བཏོན་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ནོར་བུ་ལྡིང་གི་ས་གནས་འདི་ཁར་ རྒྱ་གཞུང་ལས་མི་ཚུ་གི་
སོད་སྒར་ཆགསཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་ཆབ་གསང་ལ་སགོས་པའི་བཙོག་སྒྲིབ་ཤོར་ཏེ་ གཡུས་གོ་འདི་ཁའི་
ཕམ་རྒན་ཤསོ་ཚུ་བླ་ོསབ་སྦེ་ གནས་ཁང་འདི་ རི་འདི་ཁར་ར་ལས་མ་བཏུབ་པར་ གཞན་ཅིག་ཁར་ས་ོ
བཤུད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཐོནམ་ལས་ ད་རེས་ཡདོ་སའི་ས་གནས་ལབ་ར་ཁ་ལུ་སོ་བཤུད་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རི་ཐང་ཚོགས་པ། རིག་འཛིན།
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༡༡༡༡ བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདརར་་བབརྒྱརྒྱདད།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་དར་བརྒྱད།
གནས་ཁང་། ཆོས་འཁོར་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། རི་ཐང་དགོན་པ།
བསྟེན་མི།           གནས་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་ རི་ཐང་གཡུས་ཚན་གོང་འོག་

གཉིས་དང་ནརོ་བུ་ལྡིང་ལུ་སདོམི་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་
ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པའོི་ཕོ་བྲང་ རི་ཐང་ཆོས་འཁོར་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ལྷའི་ཕོ་
བྲང་ས་ཁ་ལུ་བབས་བབས་བཟུམ་དང་ བྱའི་རྒྱལ་པ་ོཁྱུང་ཆེན་གནམ་འཕང་གཅོད་པའི་ཆེད་དུ་ ད་ལྟོ་ར་
འཕུར་སག་ས་བཟུམ་སྦེ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་ཆགས་པ་འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་འདི་ཁར་ བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་
དར་རྒྱས་འདི་ སྐུ་མདོག་དམརཔོ་སྦེ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་གུར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ཕ་ལོགསམ་དགྲ་
བྱང་ཕྱད་ཀྱི་ རོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལས་གྲུབ་པའི་མཚོན་ཆའི་རིགས་སངོ་ཕྲག་སྦེ་དུས་གཅིག་ལུ་བླུགས་ཏེ་འབད་རུང་
སྤེད་མ་ཚུགས་པའི་གོ་ཁྲབ་དང་། དབུ་ལུ་གནམ་ལྕགས་འབུམ་གཅིག་དུས་གཅིག་ལུ་བུད་རུང་གཤིག་མ་
ཚུགས་པའི་ ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་དབུ་ཞྭ་བཞེས། མགུལ་ཟེར་ཨོལ་ལྐོག་ལུ་གཡུ་ལ་སོགས་
པའི་རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་ཆ་དང་ རེག་ན་ལྷའི་བདེ་བ་ལྟར་ཚོར་བའི་དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་
གཡས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་དགྲའི་ཕྱགོས་རྣམས་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་མདུང་དམར་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པ་
ལུ་ ཁམས་གསུམ་ནང་གནས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་མི་ཚུ་ དབང་མེད་དུ་བསམས་ཏེ་
བཀུག་ཚུགས་པའི་བཙན་ཞགས་ནམ་མཁའི་གློག་འཁྱུག་པ་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པ་བསྣམས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ དབུགས་ཐེངས་གཅིག་ལུ་སོང་གསུམ་བསྐོར་བའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རླུང་གཤགོ་ཡདོ་མི་
བཙན་རྟ་དམརཔོ་ལུ་རིན་ཆེན་དང་པསོ་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་སྟེང་དུ་ སྲིད་པ་གསུམ་ན་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་
དཔལ་ལུ་འགྲན་པའི་ཟླ་མེད་པའི་ངང་ལུ་བཞུགས་པའི་བཙན་རྒོད་ཆེན་པ་ོའདིའི་གཡནོ་ཁ་ཐུག་ གསང་བའི་
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ཡུམ་མཆོག་སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་ཟླ་བའི་མདགོ་ཅན་ཞི་ཞིང་འཛུམ་དཀར་དང་ལྡན་པ་ མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་
འོང་བ་ བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་ ཕྱོགས་བཅུའི་ཕྱྱྭ་གཡང་ཐགོས་མེད་དུ་འགུགས་པའི་
མདའ་དར་སྣེ་ལྔ་དང་ གཡནོ་པ་ལུ་འདོད་དགུ་འབད་མེད་སོལ་བའི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་
འཁོར་ལུ་ བཙན་ བདུད་ ཀླུ་ སྨན་མོ་ལ་སོགས་པ་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚགོས་ཀྱིས་
བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་ལས་བཀག་སྟེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་ཡང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གཉིས་པ་ རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་འདི་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་
རུང་སྲུང་སྐྱོབས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཞལ་
བཞུགས་པའི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ཡང་  གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་
ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་ནི་སང་ཞིན་ན་ སྲུང་སྐྱོབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲགས་
མཛད་དགོ་པའི་གཉེར་གསལོ་ཚུ་ཕུལ་དེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་འདི་ ས་གོ་འདི་གསུམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་བསར་ཆོས་སྲུང་བཏང་པའི་
སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་
སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་བཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
རི་ཐང་ཆོས་འཁོར་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ལོ་བསར་དང་ཟླ་རིམ་གྱི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ ག་ཅི་བཟུམ་
གནང་སྟེ་འབད་རུང་ གནས་བདག་འདི་གཙ་ོབརོ་བཟུང་སྟེ་གཏང་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་
འབད་བའི་སྐབས་ ཆང་ཕུད་གཏོར་ནི་དང་མེན་སྒྱེས་འདྲང་ནི་ དར་ཁ་བཀལ་དགོཔ་སྦེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ད་
རེས་ནངས་པར་བཙན་ཁང་སོ་ས་ོསྦེ་མེདཔ་ལས་ ཆང་ཕུད་དང་མེན་སྒྱེས་འདི་ལྷ་ཁང་གདོང་ཁ་ལས་འདྲང་
དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དར་ཁ་འདི་ཡང་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ཏ་ཟི་གི་ཀཝ་གུར་སྦྲགས་ཏེ་བཞག་དོ་ཟེར་
སྐྱེས་ལོ་ ༦༢ ལང་མི་སྤྱི་འགོ་ཚོགས་པ་ རིག་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

བཙན་ཆེན་གྱི་ཕོ་བྲང་རི་ཐང་ཆོས་འཁོར་དགོན་པའི་སྐོར་ལས་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པའི་
ཤོག་གྲངས་ ༡༦༢ ནང་ དཀོན་གཉེར་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ བཅུད་
བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ས་གནས་འདི་ཁར་
ཕྱག་ཕེབས་གནང་པའི་བསྒང་རྐྱེན་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ མ་འངོས་པ་ན་ས་གནས་འདི་ཁར་ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་
དགོཔ་འབད་ མ་འངོས་ལུང་བསན་གསུངས་གནང་མི་འདི་ དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ 
༡༦ པ་ བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ ཡང་ན་ སྡེཔ་ཞི་དར་དབང་རངོ་པའི་གོ་གནས་བཞེས་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག།
ཡང་ དད་པའི་ས་བོན་འདི་ནང་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་གི་དགོངས་པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་དེ་གིས་ 
གསར་བཞེངས་གནང་གནངམ་མེན་པར་ ཉམས་བཅོས་མཛད་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ ཁ་
གསལ་འབད་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་འདི་ བླམ་བཟདོ་པ་པད་དཀར་མཆོག་གིས་གདན་ས་
ཕྱག་བཏབ་གནང་སྟེ་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་སོམ་སྦེ་བཙུགས་ཡདོ་ལུགས་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ ནད་
ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སོགས་པ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་ད་ོཡོདཔ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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བཙན་ཆེན་འདིའི་ཕ་ོབྲང་འདི་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་ར་བཞག་སྟེ་ཡདོ་རུང་ མ་འངོས་པ་ན་ བྱ་སབས་
བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ཡདོ་པའི་སོ་ཏོ་འདི་ཁར་ བཙན་ཁང་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ འདི་ཁར་
གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་བསྒང་ལས་འབདནི་ གསལོ་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་དང་ ཆང་ཕུད་
གཏོར་ནི་ མེན་སྒྱེས་འདྲང་ནི་ དར་ཁ་བཀལ་ནི་ཚུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་
ཡོད་ཟེར་ སྐྱེས་ལ་ོ ༦༢ ལང་མི་སྤྱི་འགོ་གི་ཚགོས་པ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རི་ཐང་ཚོགས་པ། རིག་འཛིན།
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༡༡༢༢  རྟརྟ་་ལྷལྷ་་མེམེ་་འའབབརར།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྟ་ལྷ་མེ་འབར།
གནས་ཁང་།     རི་གནམ་ལྕགས་ཏིང་།
གཡུས། རྒྱས་བྲག་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་འདི་ རྒྱས་བྲག་དགོན་པ་ དར་

རྒྱས་གླིང་ ལྦའུ་སང་མ་ དཔལ་འབོྱར་གླིང་ གཡུས་མཇུགཔ་
གི་གཡུས་ཚན་ཁག་ནང་གནས་བཅགས་ཏེ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ 
གནས་ཀྱི་བདག་པོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་འདི་ ནུས་པའི་སབོས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་དཔའ་བོ་ སྐུ་མདགོ་
དཀརཔོ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ དབུ་ལུ་སྐྲའི་རལ་པ་དུང་གི་ཐོར་ཅོག་ཅན་ སྐུ་སོད་ལུ་རི་དྭགས་བསེ་རུའི་
པགས་ཀོ་གིས་བཟ་ོཡདོ་པའི་གོ་ཁྲབ་བཞེས། སྐུ་སྨད་ལུ་རིན་ཆེན་གཡུའི་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་དར་གྱི་
ཤམ་བུ་བཞེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སྒོས་སུ་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཀྲིང་ཀ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོཔ་ད་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སྦྱིན་
པའི་བདག་པསོ་གཙོས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་གདུང་བ་སེལ་བའི་དོན་ལུ་ 
ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ སྨན་བཙུན་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཐའ་
བསྐོར་ཏེ་ རླུང་གི་གཤགོ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་རྟ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དང་པོ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ བར་དུ་ གྲུབ་ཐབོ་ཆེན་པ་ོ མཁན་ཆེན་བསདོ་
ནམས་འདོ་ཟེར་ལ་སོགས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ ལྷག་པར་འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་
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པའི་གྲོགས་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བཟློག་
པའི་ཐབས་ལུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ ས་གནས་འདི་ཁའི་གནས་ཀྱི་བདག་པོར་འབད་མངའ་
གསོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
རྒྱས་བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ལོ་བསར་ཟླ་རིམ་གྱི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚེས་བཅུ་ཚུ་གནང་པའི་སྐབས་
ལུ་ གནས་བདག་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ར་བརྩི་མཐངོ་བསྐྱེད་དེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་
ཁར་ གོང་འཁོད་གནས་བདག་འདི་བསྟེན་མི་གཡུས་ཚན་ཁག་ནང་ ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ 
ཁྱིམ་ནང་ལ་ོཆོག་བཏངམ་ད་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་རྟ་ལྷ་མེ་འབར་གྱི་གནས་ཁང་ གནམ་ལྕགས་ཏིང་གི་རི་འདི་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་
གྲུབ་པའི་དགོས་འདདོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་མཚུངས་པ་ མ་བཟོས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་
རིའི་ཕོ་བྲང་ ཕྱི་ལས་ནགས་ཚལ་དང་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་  ནང་དུ་ཆུ་
བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བབས་སའི་ས་གནས་ངོ་མཚར་
ཆེ་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་མེད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཡདོ་པའི་དཔལ་ལི་ལའི་
ཉེ་འདབས་ལུ་ རིའི་རྩེ་མོ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་རེག་སག་ས་ གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏོག་
ཏོ་འབད་མཇལ་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ཨིན་པས། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གནས་
པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ འདོད་པའི་དོན་
ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་སྟེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད། ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སགོས་
འཇོམས་པའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པའི་ཁར། རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་
དང་འབྱརོ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སོད་སྤེལ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ དབང་གི་འཕྲིན་
ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡནམ་ལས་ གནས་བདག་འདི་
བསྟེན་པ་ཅིན་ གཞན་ཚུ་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་སོབས་རལ་དང་ལྡན་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དྲག་པའོི་འཕྲིན་
ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་གླེན་མགོ།
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༡༡༣༣ རར་་རྩིརྩིརར་་རླུརླུངངསས་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ར་རྩིར་རླུངས་པ།
གནས་ཁང་།      ར་རྩིར་རླུངས་པའི་རི།
གཡུས། དབུས་ས་སྒང་།
བསྟེན་མི། བཙན་ཆེན་ར་རྩི་རླུངས་པ་འདི་ དབུས་ས་སྒང་ རྒྱས་བྲག་ 

དར་རྒྱས་གླིང་ ལྦའུ་སང་མ་ དཔལ་འབྱོར་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་
ཁག་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབད་
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཐགོ་ལས་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ རོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱིས་ཀྱང་བིག་པར་དཀའ་བའི་བྲག་རིགས་གཡང་གཟར་དྲགས་སྦེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ཕ་ོབྲང་གི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ངེས་མེད་སྦེ་བཞག་ནི་མ་གཏགོས་ 
གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ བཀའ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་
ཡང་ཁ་གསལ་མེདཔ་ལས་ བཞུགས་སའི་གནས་ཡང་མ་ངེས་པ་དང་ སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡང་ངེས་
མེད་སྦེ་བཞག་དགོ་ནི་ལས་ཐབས་གཞན་མིན་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཙན་ཆེན་ར་རྩི་རླུངས་པ་འདི་ དང་པོ་ སྲིད་པ་གསུམ་ན་འགྲན་པའི་ཟླ་མེད་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སབོ་
དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ གཉིས་པ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་
རྣམ་རྒྱལ། གསུམ་པ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་ མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་བཅས་རྣམ་པ་
གསུམ་གྱིས་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་མི་བཀལ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ བསན་འཛིན་གྱི་
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་པ་དང་ གཡུས་ཚན་
འདི་ཚུ་ནང་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པའི་རྒྱབ་
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སྐྱོར་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་སྟེ་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་གི་གནས་བདག་སྦེ་
མངའ་གསོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བཙན་ཆེན་ར་རྩི་རླུངས་པ་འདི་ དབུས་ས་སྒང་གཡུས་ཚན་གྱིས་འགོ་བཟུང་ རྒྱས་བྲག་དང་རྒྱས་གླིང་ 
ལྦའུ་སང་མ་དང་དཔལ་འབྱརོ་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་ལ་ོཆོག་བཏང་པའི་
སྐབས་ལུ་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲོལ་ཡདོ་རུང་ བཙན་གཞན་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་
སྲོལ་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
དུས་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཤ་ཚ་ཏོམ་དང་ཁྲག་ཚ་ཏོམ་འདྲང་སྟེ་མཆོད་དགོཔ་འབད་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་
བླམ་ཚུ་ཕྱག་ཕེབས་གནང་སྟེ་ སྲོག་གཅོད་འབད་དེ་མཆོད་སྲོལ་ལས་ དཀར་མཆོད་ལུ་ཁ་སྒོར་ཏེ་གནང་
ཡོད་མི་ལས་ཚུར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ལོ་ཆོག་གི་སྐབས་ལུ་གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གསལོ་མཆོད་
ཕུལ་མི་འདི་གིས་འཐུསཔ་ཨིན་ཟེར་ སྤྱི་འགོ་གི་ཚོགས་པ་གཡང་ཀ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གསོལ་ཁའི་སན་འདྲེན་ནང་། 
སྒང་གཤོང་རི་བྲག་ཆུ་མིག་ཐམས་
ཅད་ནས། །བཙན་ཆེན་ར་རྩི་
རླུངས་པ་འཁོར་དང་
བཅས། །སན་འདྲེན་མཆོད་པའི་
གནས་འདིར་དེང་བོད་ན། །མྱུར་
བར་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པསའདིར་

འབྱོན་ཞིག །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྒང་དང་གཤོང་ རི་དང་བྱག་ ཆུ་མིག་ཡདོ་ཚད་
ཅིགཔ་ོལས་བྱོན་དགོཔ་སྦེ་གསོལ་བ་བཏབ་མི་ལུ་བལྟཝ་ད་ གནས་ཁང་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་ངེས་གཏན་ཅིག་
མེད་རུང་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དཔལ་ལི་ལ་དང་གནམ་ལྕགས་ཏིང་རི་གཉིས་ཀྱི་སྐེད་པ་
མཚམས་ཅིག་ལུ་ ར་རྩི་རླུངས་པའི་རི་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡདོ་མི་འདི་ གནས་བདག་འདི་གི་ཕོ་བྲང་
ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་སྔོན་མ་ ས་རུད་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཐོན་པའི་
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སྐབས་ གནས་ཁང་འདི་ཡང་འཕྱག་བདའ་ཡདོཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་རུད་ཆད་པའི་ཤུལ་ཅིག་ལས་
བརྒལ་མཐངོ་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་
དུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ དགོས་འདདོ་སོལ་བའི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་ཡིད་ཆེས་སོམ་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་སྟེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་ར་ལས་མི་འངོ་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་
མ་ཆད་པར་འཕྲོ་མཐུད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་སོད་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ ར་རྩི་རླུངས་པའི་གནས་ཁང་འདི་ཁར་ཨིན་ཟེར་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ བརྩི་མཐངོ་དང་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་ས་ཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ གནས་
ཁང་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་གཏང་སྟེ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་སངོ་ཡདོ་མི་འདི་ གྱུར་བ་སོམ་ཅིག་ཨིན་
པས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འདི་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་གི་རི་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་
ས་རུད་ཀྱིས་ གནས་ཁང་འདི་ར་མེད་བཏང་སྟེ་ འདི་ཁར་ཨིན་ཟེར་ངོས་འཛིན་རང་འབད་མ་ཚུགས་པར་
ཡོད་མི་འདི་གིས་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ ལོ་ཐགོ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ལུ་ གནདོ་ཉེན་
སོམ་ཡདོཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་ 
ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་སོན་ཐགོ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་ག་དེ་དྲགས་དྲགས་འབད་ནིའི་དུས་
ཚོད་རན་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཚོར་སྣང་རེ་ཡང་བྱུངམ་ཨིན་པས། 
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་ གཡང་ཀ།
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༡༡༤༤ བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་རྒྱརྒྱསས་་གྲགྲགགསས་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་ཆེན་རྒྱས་གྲགས་པ།
གནས་ཁང་།      ལྕགས་ལྕམ་མའི་རི།
གཡུས། རྒྱས་བྲག་དགོན་པ།

བཙན་ཆེན་རྒྱས་བྲག་པ་འདི་ དབུས་ས་སྒང་ རྒྱས་བྲག་ དར་
རྒྱས་གླིང་ ལྦའུ་སང་མ་ དཔལ་འབྱོར་གླིང་ གཡུས་མཇུགཔ་ 
གཡུས་ཚན་ཁག་ནང་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་
ཅིག་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕྱི་ལས་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ སྔོ་སྨན་རྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ནགས་ཚལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལྷའི་
བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་པ། བྱ་དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚགོས་ འདྲོག་འབྱེལ་དང་
འཚེར་སྣང་ག་ནི་མེད་པར་འཁྱམས་སའི་ནགས་ཚལ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་བའི་སྦུག་ན་ ནེའུ་གསིང་གཡུ་ཡི་
མཎྡྲལ་ཕུལ་ཕུལཝ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་ཁར་ འཆི་མེད་ལྷའི་ཕོ་བྲང་གི་ནང་ན་ བཙན་ཆེན་རྒྱས་
བྲག་པ་འདི་ སྐུ་མདོག་དམརཔོ་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྙིང་རད་ནས་གཅོད་པའི་ཀྲིང་ཀ་དང་ 
བསན་དགྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དབང་མེད་དུ་ སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བཅིངས་ཏེ་འགུགས་པའི་ཞགས་པ་
བསྣམས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ རོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱིས་ཀྱང་བིག་པར་དཀའ་བའི་གོ་ཁྲབ་བཞེས། བཙན་རྟའི་ཆས་
ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་རྟ་དམརཔ་ོགུར་ཆིབས། གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་ འདདོ་འབྱུང་རྒྱལ་མོ་ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིནམ་ལས་ སྲིད་གསུམ་ན་ འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ཡིད་འངོ་སྨན་གྱི་བུ་མོ་ ཕྱག་
གཉིས་ལུ་ ཕྱགོས་བཅུའི་ཕྱྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་དར་སྣེ་ལྔ་གིས་བརྒྱན་པའི་མདའ་དར་དང་ འདདོ་འབྱུང་
གི་བུམ་པ་བཟང་པོ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་པའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏགོས་པ་ 
རང་སའོི་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
བཙན་ཆེན་རྒྱས་བྲག་པ་འདི་ གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ བླམ་དང་སབོ་དཔོན་འདི་གིས་ དམ་ལུ་བཞག་
གནང་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ཁག་གི་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ཡང་ 
དམ་ལུ་བཞག་གནང་མིའི་ བླམ་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་ངག་རྒྱུན་ཙམ་ཅིག་ར་བཤད་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། 
བཙན་ཆེན་འདི་གིས་ བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ལྷ་ཁང་ རྒྱས་བྲག་དགོན་པ་འདི་ཨིན་པས། འགོ་ལུ་ས་གནས་
དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་འདི་ རྗེ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབར་མཆོག་གི་
གདན་ས་ཨིནམ་ལས་ བཙན་ཆེན་དེ་ཡང་ གདན་ས་འདི་དང་གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་གི་ གནས་ཀྱི་
བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་གནང་མི་འདི་ རྗེ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབར་ཨིན་པའི་ཚདོ་ཅིག་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྤྱིར་བཏང་ གོང་ལུ་བཀོད་པའི་གཡུས་ཚན་ཁག་གི་མི་སྡེའི་ངག་ཐགོ་ལས་སབ་སྲོལ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱས་
བྲག་བཙན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གི་ཡིག་ཆུང་ཚུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ 
བཙན་ཆེན་རྒྱས་གྲགས་པ་ཟེར་ཨིན་པས། གཏརོ་བསྔོ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བཙན་ཆེན་དར་རྒྱས་བསམ་
གྲུབ་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ བཙན་ཆེན་འདི་ལུ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ བཙན་ཆེན་འདིའི་བཙུནམོ་དེ་ལུ་ཡང་ མི་ཚུ་གིས་ ལྕགས་ལྕམ་སྨནམོ་ཟེར་སབ་སྲོལ་ཡདོ་
རུང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ སྨན་མོ་འདོད་འབྱུང་རྒྱལ་མོ་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
བཙན་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོ་ རྒྱས་བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ལོ་བསར་དང་ཟླ་རིམ་གྱི་འབུམ་སྡེ་ཚེས་
བཅུ་ག་ཅི་གནང་རུང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ལོགས་སུ་ཅིག་འབད་རང་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ཁག་
ནང་ ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་ད་ོཡདོཔ་
ཨིན་པས།
འབྱུང་བཞི་འདུས་པའི་ཕུང་པ་ོལུ་ ན་ནི་དང་ཚ་ནི་རེ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ རྩིསཔ་དང་ཕ་ཇོ་ དཔའ་བོ་རྣལ་
འབྱོརམ་ཚུ་ལས་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་རེ་འབདཝ་ད་ བཙན་དེ་དང་སྨནམོ་གིས་གནོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་
པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཨོ་ཕུད་གཏོར་ནི་དང་མེན་སྒྱེས་བཟ་ོསྟེ་མཆོད་པ་ཅིན་ ནད་ལས་དྲག་འོང་ཟེར་བའི་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
རྒྱས་བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དད་པའི་ས་
བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ ཤོག་གྲངས་ ༡༦༢ 
ནང་ དབང་རོང་ལྷ་ཁང་ཐ་ོཡིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་
སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་འདི་རྗེ་ཚུལ་ཁྲིམས་

དཔལ་འབར་མཆོག་གིས་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡདོཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཁང་འདི་གི་གདོང་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་སྒང་ཟུར་ལས་མར་ དུས་ཡུན་དུམ་གྲ་ཅིག་འབབ་འགྱོཝ་ད་ སྦྱི་
ཤིང་དང་ཤིང་གཞན་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་སྦུག་ནང་ ཀླུ་བུམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ ལྕགས་ལྕམ་
སྨནམོ་གི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། སྒང་འདིའི་རི་མགོ་འདི་ བཙན་ཆེན་རྒྱས་བྲག་པའི་གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས།

མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ 
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་

བྱེད་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་
པར་དུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ དགོས་འདདོ་སལོ་བའི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་ཡིད་ཆེས་སོམ་བསྐྱེད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སྨན་མོའི་
ཕོ་བྲང་། 

རྒྱས་བྲག་པའི་
གནས་ཁང། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་ གླེགས་བམ་གཉིས་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཚོགས་པ་ གཡང་ཀ།
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ཕཕོབོབ་་སྦྱིསྦྱིསས་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༦༦
༡༡ ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་ཕུཕུནན་་ཚཚོགོགསས།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་བཙན་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས།
གནས་ཁང་།      ཁེམ་འགྲོ།
གཡུས། ཁེམ་འགྲོ།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་འདི་ གཙོ་བོ་ཕོབ་སྦྱིས་

རྒེད་འགོ་ ཁེམ་འགྲོ་ནེམ་འཕེལ་སྤྱི་འོག་གི་ ཁེམ་འགྲོ་གཡུས་
ཚན་གྱི་མི་སྡེ་ག་ར་གིས་ གནས་བདག་འདི་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་
བསྟེན་པའི་ཁར་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་གོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གུང་
པ་རེམ་གཉིསམ་གི་ནང་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ སྐུ་གཟུགས་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མདགོ་བཟུམ་སྦེ་ དམར་པའོི་རང་
བཞིན་ལུ་ ལྕགས་རལ་ནག་པོའི་དབུ་སྐྲ་གནམ་ཁར་ལངོ་། ཞལ་བརྒྱང་ཞིན་ན་མཆེ་བ་ཕྱི་ཁར་གཙིགས་ཏེ་ 
དྲག་པའོི་རྐན་སྒྲ་སྒྲོགས་ ཕྱག་གཉིས་མདའ་གཞུ་བཀང་སྦེ་ དགྲའི་ཕྱོགས་ལུ་རྐྱབ་པའི་ཚུལ་དང་ འཁོར་
གསུམ་ཟེར་ མ་རུང་པའི་དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཆམ་ལ་ཕབ་ནིའི་ལག་ཆ་མདའ་དང་དཔའ་རྟགས་ཀྲིང་ཀ་གསུམ་དང་ 
དར་གོས་སྣ་ཚོགས་ དེ་ལས་ སག་ལྤགས་དང་གླངམོ་ཆེའི་ཀོ་རློན་སྐུ་གཟུགས་ལུ་བཞེས་ཏེ་ག་ཅིའི་ཐད་
ལས་འབད་རུང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཚུ་གིས་
མཇལཝ་ཅིག་ར་དབང་མེད་དུ་ མངའ་འགོ་ལུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡནམ་ཅིག་སྦེ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཕ་ོམ་ོག་ར་བཀའ་
དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ 
ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་
སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བཟླགོ་པའི་རོགས་རམ་མཛད་མི་སྦེ་བསྐོས་གནང་པའི་བསྒང་ གནས་བདག་བསམ་
གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་འདི་ཡང་ དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ཁའི་གནས་བདག་འབད་བསྐོ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །ལྷ་སྲིན་སྤྱི་དཀར་
བཏགས་པའི་ཚེ། །ཁྱོད་ཀྱང་དགེ་བའི་གྲོགས་མཛད་པའི། །དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བཙན་ཆེན་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་འདི་ བཙན་དང་གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་བཀའ་གཉེན་དྲགས་དང་
ལཱ་ཁག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་འདི་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ཁའི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་མནོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ ཁེམ་འགྲོ་ནེམ་འཕེལ་སྤྱི་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ལས་ གཙོ་བ་ོཁེམ་འགྲོ་གཡུས་
ཚན་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་གོ་ཚུ་ནང་ ལ་ོཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དགོ་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་ལོ་བསར་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་འབདཝ་ད་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པ་ལ་སགོས་པའི་ལྟས་ངན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ 
ཁེམ་འགྲོ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་མི་རེ་ཐོན་ཏེ་ བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚགོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཡདོ་ས་ལུ་འགྱོ་
ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་སྦེ་ ལྟས་ངན་པའི་ཕྱགོས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་སྐད་ཕྱྱྭ་དང་
ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལོག་གཡུས་ཁར་ལྷདོ་ཞིན་ན་ ལྟས་ངན་པ་ཚུ་ག་ར་ཞིཝ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ར་ རྟགས་མཚན་ཚུ་ངོ་མ་འབད་
བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༧ 
ལང་ཡདོ་མི་ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཕུརཔ་
དང་བླམ་འཕྲིན་ལས་རོ་རྗེ་གཉིས་
ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚགོས་ཀྱི་གནས་ཁང་འདི་ ས་གཞི་ཁོད་སྙོམ་ཏོག་ཏ་ོདང་ ཁྱོན་
ཡངས་པའི་ནང་ ལྗོན་ཤིང་ལོ་འདབ་རྒྱས་པའི་ཁར་ མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གུས་ཞབས་
དང་ལྡན་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ན་ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་འདི་ནང་གནས་
བདག་འདི་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
གནོད་པའི་དགྲ་ལས་བསྲུང་དོ་ཡདོ་པའི་གུར་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་བདག་འདི་ ནོར་གྱི་ལྷ་ཅིག་འབདཝ་
ལས་ སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་མ་ཚད། ཁོ་བསྟེན་
མི་གི་མི་སྡེ་ནང་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚགོས་མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་འཇོམས་
པའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་
པ་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སོད་སྤེལ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁམས་
གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡནམ་ལས་ གནས་བདག་འདི་བསྟེན་པ་ཅིན་ གཞན་ཚུ་དབང་
དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་སོབས་རལ་འོང་ནི་ཨིན་པས། དྲག་པའོི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་
མཐུ་ནུས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚགོས་བྱུང་སྟེ་ བྱ་སབས་མ་
བདེཝ་སོམ་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཕུརཔ།
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༢༢ ཀཀ་་ཆོཆོགག་་སྨསྨནནམམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཀ་ཆོག་སྨནམོ།
གནས་ཁང་།     ཁེམ་གྲོ་ནེམ་འཕེལ་སྤྱི་འོག་གི་རི།
གཡུས། ཁེམ་གྲོ། 
གནད་དོན་རྒྱས་པ།

གནས་བདག་ཀ་ཆོག་སྨནམོ་འདི་ གཙོ་བོ་ཕབོ་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ ལྟ་བ་སག་ཕུག་སྤྱི་འགོ་དང་ཁེམ་གྲོ་ནེམ་
འཕེལ་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སྡེ་ནང་དུམ་གྲ་རེ་བོན་ལུགས་སྦེ་མཆོད་སྲོལ་ཡདོཔ་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་བཏང་གནས་
བདག་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེདཔ་ལས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་མིན་
འདུག། 
བོན་པོ་དང་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་རེ་འབད་བའི་སྐབས་ སྨནམོ་འདི་གིས་གནདོ་ནུག་ཟེར་ཐོན་
པ་ཅིན་ ཆང་ཕུད་བཅད་ མེན་སྒྱེས་བཟ་ོསྟེ་མཆོད་ནི་ཡདོ་ཟེར་ ཨ་རྒས་ལོ་ ༧༧ ལང་མི་ ར་ོརྗེ་ཕུརཔ་
གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
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སྤྱི་འོག་འདི་གཉིས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཁག་ནང་སོད་མི་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྨནམོ་འདི་གིས་ 
ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ལས་ གཙོ་བོ་མིག་ཏོ་ལུ་གནོདཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ མིག་ཏོ་ནཝ་ཅིག་
སྨནམོ་འདི་མཆོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག། གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གུང་པ་རེམ་གཉིསམ་གི་ནང་
ཡང་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
སྨནམོ་འདིའི་ཕ་ོབྲང་གི་རི་འདི་ ཁེམ་གྲོ་ནེམ་འཕེལ་སྤྱི་འགོ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་ ཀ་ཆོག་ལོགས་ཟེར་
མི་འདི་ཨིནམ་ལས་ གནས་འདི་ཁར་གནས་པའི་གཞི་བདག་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ས་མིང་གནས་
བདག་ལུ་བཏགས་བཏགསཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།
སྨནམོ་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ དངོས་གྲུབ་འདི་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་མེད་རུང་ མིག་ཏོ་ན་ནི་ལས་
དྲགསཔ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ད་ མོ་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྨནམོ་འདི་གིས་གནོད་ནུག་ཟེར་
མ་ཐོན་པ་ཅིན་ མ་མཆོད་རུང་ འདི་ལུ་གནོདཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ཡང་སབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་འཕྲིན་ལས་ར་ོརྗེ།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཕུརཔ།
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༣༣ དུདུངང་་དདཀཀརར་་རྒྱརྒྱནན་་མམཛེཛེསས།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དུང་དཀར་རྒྱན་མཛེས།
གནས་ཁང་།  སག་ཕུག།
གཡུས། སག་ཕུག། 
བསྟེན་མི།           གནས་བདག་དུང་དཀར་རྒྱན་མཛེས་འདི་ གཙོ་བོ་ཕབོ་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ ལྟ་
                བ་སག་ཕུག་སྤྱི་འགོ་གི་ སག་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སྡེ་ག་ར་གིས་ གནས་

            བདག་འདི་གཙ་ོབ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེན་པའི་ཁར་ གཡུས་གོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་གུང་
            པ་རེམ་གཉིསམ་གིས་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་འདི་ རི་དང་རི་ཕྲན་ ཤིང་དང་སྔོ་
སྨན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་
སྦུག་ན་ དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་ཏགོ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་
ཡོད་པའི་ཉམས་དགའ་བའི་ས་གོ། རླུང་འཚུབ་
དམར་ནག་འཁྱིལ་བའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་འདི་
ནང་ གཅན་གཟན་ཚུ་གཏུམ་པོའི་ངར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ 
གང་འདདོ་དུ་འཁྱམས་སའི་གནས་འདི་ཁར་ སྐུ་
མདོག་པདྨ་རཱ་ག་ཟེར་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མདགོ་འདི་ 
མེ་ཏོག་པདྨ་དམརཔ་ོགི་འདོ་མདངས་ཅན། ཞལ་
བརྒྱང་སྦེ་མཆེ་བ་ཕྱི་ཁར་བཏནོ། སན་གཉིས་གནམ་

ཁའི་གློག་ཀེམ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་འཁྱུག་སྟེ་ སན་རྫིམ་དང་ཞལ་རྒྱ་བོ་ཚུ་བསྐལ་པའི་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་བའི་ཁར་ 
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ཕྱག་གཡས་པར་ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྲགོ་ར་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ 
ཐོད་པ་རློནམ་ཁྲག་ཁོག་ཁོ་སྦེ་ཡོད་མི་གཅིག་ཞལ་ལུ་བཞེས་ཏེ་ རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་དང་ 
དར་དང་གོས་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་གོ་ཁྲབ་ལ་སགོས་པའི་ མཛེས་ཆོས་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ ཕེབས་དགོ་
པའི་གནས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡདོ་པའི་ སོབས་རལ་
རླུང་གི་གཤོག་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པའི་རྟ་དམརཔོ་ རིན་པོ་ཆེའི་དར་ཟབ་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་པའི་སྟེང་དུ་ 
ཆིབས་ཞིནམ་ལས་གཡགོ་འཁོར་སྨན་མོ་དང་བཀའ་སདོ་དམ་ཅན་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡདོ་ལུགས་
བཀོད་མི་འདི་ གནས་བདག་འདིའི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གི་ཚིག་དང་བསྟུན་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཨིན་པས།
སག་ཕུག་ལྷ་ཁང་ནང་ལྡེབས་རིས་ཀྱི་གྲས་ཁར་ཡོད་མི་གནས་བདག་འདི་གི་སྐུའི་བཀོད་པ་འབད་བ་ཅིན་  
སྐུ་མདགོ་དཀརཔ་ོསྦེ་ ན་བཟའ་ལི་ཝང་དར་ཟབ་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། དབུ་ལུ་རྒྱ་ཞྭམོ་དམརཔོ་ཏགོ་དང་བཅས་
པ་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་ བ་དན་དཀར་པོ་རལ་གྲིའི་ཏོག་ཅན་གནམ་ཁར་འཕྱར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ ནོར་
བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བསྣམས་ཡོད་མི་འདི་ཐུགས་ཁར་བརྟེན་ཅིང་ ལྷ་རྟ་དཀར་པའོི་ཙེར་སྐད་
བར་སྣང་གི་ཁམས་ལུ་ལྡིར་བའི་ཚུལ་སྦེ་ རྟ་མགོ་གནམ་ཁར་ལྷོང་ཞིནམ་ལས་ ཁ་བརྒྱང་སྟེ་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་ 
རྟའི་རྒྱན་ཆ་ཡདོ་ཚད་གཅིགཔོ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡདོ་པའི་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དུང་དཀར་རྒྱན་མཛེས་ཀྱི་དམ་བཞག་ནང་། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ འགྲན་པའི་ཟླ་མེད་ སྔགས་འཆང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་
པར་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཡང་ དམ་བཞག་ལས། བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་བསན་པ་
སྲུང་མི་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར། མཐའ་མ་ཆོས་མཛད་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་
བཅས་བཞིན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་སྒྲོལ་ཞིང་། །ཆོས་
བྱེད་སྐྱེས་བ་ོཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་སངོ་གྲོགས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ 
བསན་དང་འགྲོ་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏགོས་པ་ག་ར་སྒྲོལ་བའི་འདེད་དཔོན་དང་ཆོས་
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འབད་མི་ཡོངས་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སྦེ་མངའ་གསལོ་མཛད་གནང་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
དུང་དཀར་རྒྱན་མཛེས་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སག་ཕུག་གཡུས་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ 
ལོ་བསར་གྱི་ལ་ོཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་གཏངམ་མ་གཏོགས་ ནམ་རྒྱུན་སྡེ་
གཅིག་ནང་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སྲལོ་མེད་རུང་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་བསན་པའི་བདག་པོ་ སྐུ་
ཕྲེང་དགུ་པ་སྒང་སྟེང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ སག་ཕུག་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ བླམ་གཅིག་གིས་གཙསོ་པའི་སྒོམ་
ཆེན་གྱི་སྡེ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པར་དགེ་སོང་གི་སྡེ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ་ 
གཞི་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁར་ གནས་བདག་གཙ་ོབ་ོ
ཅིག་འབདཝ་ལས་ ནམ་རྒྱུན་ཕྱི་རུའི་གསལོ་ཁ་གནང་པའི་སྐབས་གནས་བདག་འདི་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་བའི་སྲོལ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་བསར་གྱི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་གནས་
བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་རྩིས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༧ ལང་ཡོད་མི་ཨ་རྒས་
རོ་རྗེ་ཕུརཔ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
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གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་གཙ་ོབོ་ སག་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ་འདི་ཁར་ཨིན་རུང་ ནམ་རྒྱུན་གྱི་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་འདི་ སག་ཕུག་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ 
ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ་གིས་བརམས་སྒྲིག་འབད་ཡདོ་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པའི་ ཤོག་
གྲངས་ ༢༠༦ ནང་། ལྷ་ཁང་འདི་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་ ལྷ་ཁང་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་བཀོད་མི་ནང་ དྲུང་
འཚོ་ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ནུག།  ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་
པས།
ད་རེས་ནངས་པར་ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
བདག་འཛིན་མཛད་དེ་ དགེ་སངོ་གི་སྡེ་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་ཁར་སྣུམ་
འཁོར་ལམ་དང་གློག་མེ་ལ་སགོས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་ལྷདོ་དེ་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
གནོད་པའི་དགྲ་ལས་བསྲུང་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་འདི་ ནོར་གྱི་ལྷ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ 
སྒོ་ཕྱུགས་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚགོས་བྱུང་སྟེ་ བྱ་སབས་མ་
བདེཝ་སོམ་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
ཧེ་མའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ ལོ་རེའི་ནང་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏངམ་ད་ ཚར་རེ་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ སག་ཕུག་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་ར་གསོལ་ཁ་
གཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
ད་ཚུན་ ས་གནས་གཞུང་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ གཡུས་ཁར་སོད་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕ་
བཟང་གི་བུ་དང་གྱི་བཟང་གི་ཤུབས། ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕ་བཟངམོ་ཚུ་གིས་སྲལོ་བཟང་བཙུགས་
བཞག་མི་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ཉམས་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲགས་མཛད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་འཕྲིན་ལས་ར་ོརྗེ།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཕུརཔ།
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༤༤ བྱབྱརར་་སསོ་ོ་ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།    བྱར་ས་ོཡུལ་བཙན།
ས་གནས།    ལྟ་བ་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ།
གཡུས།    ལྟ་བ་གཡུས་ཚན། 
བསྟེན་མི།               གནས་བདག་བྱར་ས་ོཡུལ་བཙན་འདི་ གཙོ་བོ་ཕབོ་སྦྱིས་རྒེད་འགོ་ 

ལྟ་བ་སག་ཕུག་སྤྱི་འགོ་གི་ ལྟ་བ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སྡེ་ག་ར་གིས་ 
གནས་བདག་འདི་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་པའི་ཁར་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་
གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གུང་པ་རེམ་གཉིསམ་གི་ནང་ཡང་བསྟེན་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བཙན་ཆེན་འདི་ ཞལ་རས་བཅོ་ལྔའི་ཟླཝ་
བཟུམ་སྦེ་དཀར་སང་ས་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
ཕྱག་གཉིས་ལུ་ མདའ་དར་དང་དངུལ་དཀར་
མེ་ལོང་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཙན་ཆེན་ཁོ་
རའི་གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་
རུང་ སག་ཕུག་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་ནང་
ཡོད་པའི་བཙན་ཆེན་འདིའི་སྐུ་པར་ནང་འབད་
བ་ཅིན་ དགེ་སོང་གི་ཆ་ལུགས་ ན་བཟའ་
ངུར་སྨྲིག་དང་བཀབ་ནེ་དམརཔོ་བཞེས་ཏེ་ 
ཕྱག་གཡས་ལུ་འཁར་གསིལ་དང་གཡོན་པར་ 
ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་བཞེངས་
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སབས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཡདོ་མི་དང་མཐུན་པར་ འདི་ཁའི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ དགེ་སོང་བྱར་སོ་ཡུལ་བཙན་
ཟེར་སབ་སྲོལ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཡུལ་བཙན་འདིའི་དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་ སོབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་། །གསང་བའི་བདག་པའོི་སན་སྔ་
རུ། །ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བཅོལ་བའི་ཐ་ཚིག་གཉེན་པོར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་གསང་བའི་བདག་ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་དང་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་རྣམ་
གཉིས་ཀྱིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཅའ་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ནད་
ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བཟླགོ་པའི་རོགས་རམ་མཛད་མི་སྦེ་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་
ཁའི་ཡུལ་བཙན་ལུ་བསྐོས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་འངོ་ནི་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
བཙན་ཆེན་བྱར་ས་ོཡུལ་བཙན་འདི་ གནས་ཁང་ཡང་ལྟ་བ་གཡུས་ཚན་རི་མགུ་གི་རི་འདི་ཨིན་པའི་ཁར་ 
བསྟེན་མི་ཡང་གཙོ་བོ་ལྟ་བ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ ལྟ་བ་གཡུས་ཚན་ནང་ ལོ་ཆོག་
བཏང་པའི་སྐབས་བཙན་གཙ་ོབོ་ཅིག་སྦེ་བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་
ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་རེ་འབད་བའི་སྐབས་ ཡུལ་བཙན་འདི་གིས་གནོད་ནུག་
ཟེར་ཐོན་པ་ཅིན་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསལོ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ བོན་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ཆང་
ཕུད་གཏརོ་ནི་དང་མེན་སྒྱེས་འདྲངས་ དར་ཤིང་བཀལ་སྦེ་ར་མཆོད་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ སྐྱེས་ལོ་༧༧ལང་ཡདོ་མི་
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཕུརཔ་དང་བླམ་འཕྲིན་ལས་ར་ོརྗེ་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
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བྱར་སོ་ཡུལ་བཙན་འདི་ ལྟ་བ་སག་ཕུག་སྤྱི་འགོ་ ལྟ་བ་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ་ ཤིང་དང་སྔོ་སྨན་སྣ་ཚོགས་
ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ ནགས་ལྗོངས་ཀྱི་སྦུག་ན་ དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་ཏགོ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཤར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བྱ་
དང་རི་དྭགས་ གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ཡ་ང་བ་དང་བག་ཚ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་གང་འདདོ་དུ་འཁྱམས་
པའི་རི་ནར་ན་འབད་མི་འདི་ ཕྱི་ལྟར་རི་དང་ནགས་ཚལ་ ནང་ལྟར་ལྷའི་ཞལ་ཡས་ཁང་འདི་ནང་བཞུགས་
ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་གསལོ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་
གནོད་པའི་དགྲ་ལས་བསྲུང་དོ་ཡདོ་པའི་གུ་ ལྷག་པར་དུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སྒོ་
ཕྱུགས་ ལོ་ཐགོ་ལ་སགོས་པ་ལུ་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏགོ་ཏ་ོའཛོམས་ཚུགས་པའི་མཐུ་ནུས་
དང་ལྡནམ་ལས་ གསོལ་བ་བཏབ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་
ལེ་ཤ་འབྱུང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ་ བྱ་སབས་མ་བདེཝ་
སོམ་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
ད་ཚུན་ ས་གནས་གཞུང་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ གཡུས་ཁར་སོད་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕ་
བཟངམོ་ཚུ་གིས་སྲོལ་བཟང་བཙུགས་བཞག་མི་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ཉམས་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་དེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཕུརཔ།
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༥༥ གླགླངང་་ལེལེགགསས་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།      གླང་ལེགས་པ།
གནས་ཁང་། གྲོང་ཧ་དང་སྒང་སྟེང་།
གཡུས། གྲོང་ཧ་དང་སྒང་སྟེང་། 
བསྟེན་མི། གནས་བདག་གླང་ལེགས་པ་འདི་ ཕོབ་སྦྱིས་རྒེད་འགོ་དང་སྒང་

སྟེང་རྒེད་འགོ་གཉིས་ཀྱི་གཡུས་གོ་ཚུ་ནང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་འདི་ བྲག་རི་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པའོི་ནང་ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་
རུ་ཏྲ་ཚུ་ཐལ་བར་རླགས་པའི་ཚེ་ སྐུ་མདགོ་པདྨ་ར་གའི་ཁ་དགོ་བཟུམ་སྦེ་དམར་པོའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་འདོ་ཟེར་
མེ་བཟུམ་འབར་བའི་ཁར་ མི་སྡུག་པའི་ཁྲོ་གཉེར་གྱིས་གང་བ། མཆེ་བ་བཞི་ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཏེ་གཙིགས་པ། 
སན་གསུམ་དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བགེགས་ལུ་གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ རུ་ཏྲ་ཚུ་གི་ཤ་ཁྲག་ཞལ་ལུ་གསལོ་ཏེ་ 
ཕྱག་གཡས་པར་ མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་འཇོམས་པའི་ མདའ་དང་ཀྲིང་ཀ་གཉིས་བསྣམས། ཕྱག་
གཡོན་པར་ མ་ཉན་པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བསམས་ཏེ་ཐལ་བར་བརླགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནག་
ཐག་དང་གཞུ་ཐག་བསྣམས་སྦེ་ སོང་གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་བའི་ནུས་པ་ཡོད་མི་ ཅང་ཤེས་
རླུང་གི་གཤོག་ཐེ་ཅན་གུར་ཆིབས་ཏེ་ ཁྲོ་བའོི་སྐུར་བཞེངས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
རང་སྡེ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱརོ་པ་དང་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་ངོ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ལྷའི་
ཆས་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན། ཞལ་འཛུམ་མདངས་ཤིག་ཤི་སྦེ་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་ངང་ལས་གཟིགས་ཏེ་
བཞུགས་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། བཙན་ཆེན་འདིའི་མངོན་རྟོགས་ནང་འབད་བ་ཅིན། ཕྱག་གཡས་ལུ་ཡིད་
བཞིན་ནོར་བུ་དང། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ བསདོ་པའི་ནང་། གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུ་
ནས། །ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུ་བསྣམས་སྦེ་ གསལོ་བ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་
ག་ཅི་དགོ་འདདོ་ཡོད་མི་འདི་གི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ གཏེར་སོན་པདྨ་གླིང་པ་
ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པའི་བླ་མ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ཆོས་སྐྱོང་བ་དང་ 
སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ གནས་སྐབས་ནད་མུག་འཁྲུག་རདོ་ཞི། ཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་
ནིའི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སྦེ་བསྐོས་གནང་གནངམ་ཅིག་ཨིན་པས། དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། ཧཱུྃ༑ རྔ་
ཡབ་ཞིང་གི་མགོན་པོ་དང་། །པད་གླིང་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་ཀྱིས། །བསན་པའི་གཉེར་གཏད་ཆོས་སྐྱོང་
བར། །བསྐོས་ནས་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིར་སྦྱིན། །སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །གསོལ་མཆོད་
སྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཤིང་། །དམ་ཚིག་འདའ་བར་མ་ཆད་དོ། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་སོང་གྲོགས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྐྱེས་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གྲངས་ནང་འབད་མི་ བླམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ནམ་
མཁའ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཡངས་པ་ གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དང་ ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ ལགོས་བཀྲ་ཤིས་
པའི་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྦུག་ན་ ལྷོ་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་
གིས་ མ་འོངས་ལུང་བསན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་གདན་ས་ཕྱག་
བཏབ་གནང་ཡོད་པའི་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ནམ་དུས་ 
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ཨ་རྒས་གླང་ལེགས་པ་གིས་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ནིའི་དནོ་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་
སོད་ཀྱི་འབུལ་བ་ཕུལ་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ནམ་དུས་ 
རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་ཐད་ལུ་དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་བཞེངས་ཚར་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལ་ོརྒྱུས་
ཚུ་ ཧེ་མའི་རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་སབ་ནི་ཡདོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ཨ་རྒས་གླང་ལེགསཔ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་བསར་གྱི་ལོ་
ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཙོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་རྩིས་འཇོག་འབད་དེ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ ལོ་བསར་ རང་ཟླ་ 
༥ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཚེས་ ༡༢ ལས་ ༡༣ ཚུན་གནང་ནི་ཡོད་པའི་བསྐང་གསའོི་
སྐབས་ལུ་དང་ གནམ་སེར་ཁ་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཚེས་ ༡༢ ལས་ ༡༣ 
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ཚུན་གནང་ནི་ཡདོ་པའི་བསྐང་གསའོི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་འདི་གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་རྩིས་ཏེ་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ཆེན་པོ་གླང་ལེགས་པའི་གནས་རི་འདི་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་
ལག་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ལུ་ འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པ་གིས་གླགས་མི་འཁེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱགོས་བཞིར་ས་
བདག་བཞི་གིས་སྲུང་སྐྱོབས་འབད་དེ་ཡདོ་མི་གི་གྲས་ལས་ ཤར་ཕྱགོས་ཀྱི་ས་གོ་སྲུང་མི་ས་བདག་འདི་ 
གནས་བདག་གླང་ལེགས་པའི་གནས་ཁང་གི་རི་འདི་ཚུདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྒང་སྟེང་དགོན་པའི་དཀར་
ཆག་ནང་། ཤར་ཕྱགོས་ཀྱི་སག་སྐྱ་བོ་གླང་ལེགས་སྒང་གི་ལམ་དཀར་པོ། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་
ཨིན་པས། 
གནས་བདག་གླང་ལེགསཔ་འདི་ སྒང་སྟེང་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ཡང་གནས་བདག་གཙོ་བ་ོཅིག་
སྦེ་རྩིས་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ སྒང་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་
ད་ མི་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་གླང་ལེགས་པའི་གནས་ཁང་ གླང་ལེགས་སྒང་
གི་རི་འདི་གདངོ་ ཕོབ་སྦྱིས་རྒེད་འགོ་གྲོང་ཧ་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨིནམ་ལས་ སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་
གྲོང་ཧ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ 
ནད་ཡམ་དང་མུ་གེ་ འཐབ་རོད་དང་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱབས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལ་ོ
ཐོག་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ལུ་གནོད་པའི་སེརཝ་ལ་སགོས་པ་ལས་བཀག་གནང་ཚུགས་པའི་ནུས་མཐུ་ཅན་
ཅིག་ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ རྐང་བཞི་རྟ་ནོར་དང་གསེར་དངུལ་ལ་
སོགས་པའི་རིན་པ་ོཆེའི་རིགས་ འབྱུ་དང་དར་གོས་ལ་སོགས་པ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་
དངོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་བསར་
ཆོས་སྲུང་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་རུང་ སྨོན་འབྲུ་དམོད་བཅོལ་རྐྱབ་ད་ཡང་    གནས་བདག་ལུ་ རྒྱུ་
ནོར་ལོངས་སོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་བཅུག་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྲོལ་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
སྒང་སྟེང་དགོན་པའི་དཀར་ཆག
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་རིག་འཛིན།
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༦༦ འའོམོམ་་མམཛེཛེསས་་ཕྱུཕྱུགགམམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འོམ་མཛེས་ཕྱུགམོ།
གནས་ཁང་། སག་ཕུག།
གཡུས། སག་ཕུག། 
བསྟེན་མི།        གནས་བདག་འོམ་མཛེས་ཕྱུགམོ་འདི་ གཙོ་བ་ོཕབོ་སྦྱིས་རྒེད་འོག་ ལྟ་བ་

སག་ཕུག་སྤྱི་འོག་དང་ཁེམ་གྲོ་ནེམ་འཕེལ་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སྡེ་ནང་དུམ་གྲ་རེ་བོན་
ལུགས་སྦེ་མཆོད་སྲོལ་ཡདོཔ་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་བཏང་གནས་བདག་གཞན་བཟུམ་
སྦེ་ གསལོ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེདཔ་ལས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་
མིན་འདུག། 

འོམ་མཛེས་ཕྱུགམོ་འདི་ སག་ཕུག་གཡུས་ཚན་ནང་ གནས་བདག་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེན་མི་ དུང་དཀར་
རྒྱན་མཛེས་ཀྱི་བཙུནམོ་སྦེ་ཆ་བཞག་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་འོམ་མཛེས་ཕྱུགམོ་འདི་གི་གསོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་མེད་དེ་འབད་ས་ཅི་རུང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ མི་སེར་རང་རང་སོ་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་
སྐབས་ལུ་ ཆང་ཕུད་གཅིག་མོ་གི་དོན་ལས་སྦེ་ར་བཀང་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག
མོ་གི་གནས་ཁང་འདི་ ལྟ་བ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ ལྕགས་སྦྱིས་ཐང་ལས་ཡར་བཅད་དེ་ སྒང་དང་
གཤོང་ཚུ་བདའ་སྟེ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། མོ་ལུ་ལྷ་སྨནམོ་ཟེར་ཡང་སབ་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
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ནམ་རྒྱུན་མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་བའི་སྐབས་ མོ་གནོད་ཡདོཔ་སྦེ་ཐོན་པ་ཅིན་ བོན་ལུགས་སྦེ་མཆོདནི་
མ་གཏོགས་ ཆོས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།
བོན་ལུགས་སྦེ་ མོ་མཆོད་པའི་མཆོད་ཐངས་འདི་ཡང་ འོམ་མཛེས་ཕྱུགམོ། །གཏེར་སོན་གྱི་རྒྱལ་མོ། །ནོར་
ཡོངས་ཀྱི་བདག་མོ། །ཟས་བཅུད་གྱི་བདག་མ།ོ །གོས་དྲོ་བའི་བདག་མོ། །ཨོ་མ་ཏགོ་ཅུ་ཅནམ། །དརཝ་
ལག་པ་བཤལ། །མར་ཅུ་གསེར་ཏགོ་ཅནམ། །ཟེར་བའི་ཚིག་ལུ་ དབྱངས་སྙན་པའི་གདངས་དང་སར་ཏེ་
མཆོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨ་རྒས་ལོ་༧༧ལང་མི་ རོ་རྗེ་ཕུརཔ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
སྨནམོ་འདི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ དངོས་གྲུབ་འདི་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་མེད་རུང་ མོ་གནོད་དེ་གཟུགས་
དང་ཡན་ལག་ཚུ་ན་ནི་ལས་དྲགསཔ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་ད་ མོ་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
སྨནམོ་འདི་གིས་གནོད་ནུག་ཟེར་མ་ཐོན་པ་ཅིན་མཆོད་ནི་མེད་རུང་འདི་ལུ་གནོདཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལ་ོརྒྱུས་
ཡང་སབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བླམ་འཕྲིན་ལས་ར་ོརྗེ།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཕུརཔ།



442

དདགགའའ་་སེསེངང་་ཚཚོ་ོ་འའོགོགམམ་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༤༤
༡༡ ཤིཤིངང་་སྔོསྔོནན་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན།
གནས་ཁང།      བྲག་བཙན།
གཡུས། ཤིང་སྔོན་ཁ་སོད།
བསྟེན་མི། ཡུལ་ལྷ་ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་འདི་ དགའ་སེང་ཚ་ོའགོམ་རྒེད་

འོག་ ཤིང་སྔོན་ཁ་སོད་དང་ ཁ་སྨད་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་
སེར་གུང་པ་ ༢༧ དེ་ཅིག་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་གྱི་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ནང་
ལས། ཀྱཻ༑ རྔམ་ཞིང་བརྗིད་ལྡན་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས། །མངའ་ཐང་པདྨ་བཞད་པའི་ངོ་མཚར་
ཅན། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་པ་ཞུ་དར་འཕྱར། །གཡོན་པ་བཙན་ཞགས་གློ་ལྟར་འཁྱུག་པ་
བསྣམས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་གྱི་སྐུ་མདོག་དེ་ཡང་ ཉི་མ་
འཆར་ཀའི་མདངས་ཟེར་ གནམ་དྲོ་པ་ཤར་རིའི་རྩེ་ལས་ཉི་མ་ཤར་བའི་སྐབས་ཀྱི་མདགོ་དང་མཚུངསམ་སྦེ་
སྐུ་མདགོ་དམར་སེར་ཀྱི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ རྔམ་ཞིང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ཁར་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཆེ་
དྲགས་ ངོ་མཚར་ཆེ་སི་སི་སྦེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ གཞུ་དང་མདའ་དར་བསྣམས་ཏེ་ ཕ་རོལ་དགྲ་བོའི་ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་བཅད་དེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ལུ་ བཙན་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་
སྦྱིན་བདག་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡངོས་ཀྱི་ ཚེ་དང་བསོད་
ནམས་ སབོས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ མི་བཟོད་པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་བ་ོ
རྣམས་ཀྱི་ཚེ་སྲགོ་བསམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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གཞན་ཡང་ གོང་གི་ཚིག་གི་འཕྲ་ོམཐུད་ལས། ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་མཆོག་དམར་ལ་ཆིབས། །སྦྱིན་
འབངས་བྱམས་བརྩེ་སྐྱོང་བའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །འཁོར་ཚགོས་འབུམ་གྱི་དབུས་ན་ལྷ་མི་བགས། །ཕ་རོལ་
བགེགས་དཔུང་འཇོམས་པའི་སོང་གྲོགས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་
ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་རྟ་མཆོག་བ་ལ་ཧའི་སྟེང་དུ་ཆིབས་ འཁོར་འབུམ་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་དེ་ཡང་ གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་
པདྨ་དང་། །གོང་མ་བརྒྱུད་པའི་སན་སྔ་རུ། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་སངོ་གྲོགས་དང། །གནོད་པ་ཚར་བཅོད་
བཀའ་གཉེན་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་བའི་
དོན་ལུ་ དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་ནི་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་
ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་དང་འཚུབས་ཆ་ལ་སགོས་པ་བཟློག་སྟེ་ 
དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ གཡུས་ཕྱགོས་འདི་དང་དེ་ཁར་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་མི་མཐུན་
པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་སེལ་ ཚེ་དང་བསོདནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལོངས་སོད་ཚུ་ 
དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནིའི་དོན་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་དང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱོན་པའི་བླ་ཆེན་གོང་མ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ར་ བཀའ་སྒོ་གནང་སྟེ་དམ་
ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ དགའ་
སེང་ཚོ་འགོམ་རྒེད་འགོ་ ཤིང་སྔོན་ཁ་སྨད་དང་ཁ་སོད་གཡུས་
ཚན་གཉིས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གཡང་
ཆགས་པའི་ས་གནས་ གང་འདོད་འབྱུང་བའི་ནགས་ཚལ་དང་མེ་
ཏོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ བྲག་དཀར་ཤེལ་གྱི་ཞལ་
ཡས་ཁང་དང་འདྲ་བའི་ བྱག་བཀྱག་གཟར་གཟར་འབད་ཡདོ་མི་ 
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མིང་ལུ་བྲག་བཙན་བྱག་ཟེར་སབ་མི་འདི་ ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ རང་སྣང་ལྷ་ཡི་བཀོདཔ་ནགས་མོའི་ཁྲོད། །ས་སྟེང་
རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་བྲག་རི་ནས། །མྱུར་འབྱོན་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་
བསྒྲུབ་ཕྱིར་གནས་འདིར་བྱོན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས། 
ཨིན་རུང་ ཁ་སོད་དང་ཁ་སྨད་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡུལ་ལྷ་དངོས་གྲུབ་ཅན་
ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་གསོལ་
ཁ་ཕུལ་ཏེ་ དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཡུལ་ལྷ་ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་ལུ་ ལ་ོབསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་
བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསོད་པ། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་
སེང་བ་དང་བསན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས་བ་ལ་སགོས་པའི་སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་  
ལྷག་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ནང་ལུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། ནད་དང་མུ་གེ་
མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཚུ་ཞི་སྟེ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་རྒྱབ་དང་དཔུང་
གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཤིང་སྔོན་ཁ་སོད་ཚོགས་པ་གིས་ ཕམ་རྒན་རབས་ལས་བརྒྱུད་པའི་ ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་འདི་བཙན་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་དབང་
འདུས་ཕོ་བྲང་ཚེས་བཅུ་དང་ གཞན་ཡང་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་ ཆོས་ལུང་དབང་ལུང་རེ་ཞུ་བར་
འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ བྲག་བཙན་བྱག་གི་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ར་ོལེབ་སོམ་
ཅིག་ཡདོ་མི་དེ་ཁར་སོང་ཞིངམ་ལས་ གཟབ་སོས་རྡིག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱོན་ཆས་ གོ་དང་དཀྱི་ར། རྒྱན་ཆ་
གཡུ་དང་བྱུ་རུ་ཚུ་ དངོས་གྲུབ་གནང་དགོ་པའི་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་བཞག་པའི་སྐབས། དེའི་དྲོ་པ་གསོལཝ་
བཏབ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་དངོས་གྲུབ་གནང་དོ་ཡདོཔ་ལས་གྱོན་ཆས་དང་རྒྱན་ཆ་ཚུ་ཞུ་སྟེ་འབག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ 
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ལོག་ཚེས་བཅུའི་དུས་སོན་དང་དབང་ལུང་ལ་སགོས་པ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་གཡུས་ཁར་ལྷདོཔ་ད་ལོག་ཕུལ་
དགོ་དོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་སབ་ནི་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། 
ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ མི་ཚུ་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེ་སྟེ་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལགོ་རྩིས་མ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ 
བཙན་གྱིས་དངོས་གྲུབ་གནང་ནི་འདི་ཆད་སོང་པའི་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། ལ་ོརྒྱུས་འདི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་
ཅིན་ ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་འདི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། དེ་ལྟར་བསྐང་ནས་རྣལ་འབྱརོ་དཔོན་སོབ་
གྱིས། །ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་རེ་བའི་དོན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་
དང་། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་སྐྱོབས་བདེ་ལེགས་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གང་ལ་གང་
འཚམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་མི་ཅིག་ཨིནམ་ཐག་ཆོད་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་ཤིང་སྔོན་བྲག་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཁ་སོད་ཚོགས་པ།



446

༢༢  ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་སྦེསྦེདད་་གགསསོལོལ་་སྒསྒམམ་་དདངང་་ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་སསོངོང་་ཅཅནན་་སྒསྒམམ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསལོ་སྒམ་དང་ཕ་ོལྷ་སོང་ཅན་སྒམ།
གནས་ཁང།     བསྒྱིར་ཁར་དང་སྦེད་གསོལ་སྒང།
གཡུས། བསྒྱིར་ཁ།
བསྟེན་མི། ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསལོ་སྒམ་དང་ ཕོ་ལྷ་སོང་ཅན་སྒམ་གཉིསཔོ་འདི་ 

དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ཁག་ དགའ་སེང་ཚོ་འོགམ་ སབས་ཆ་
ཁ་སྤྱི་འོག་ བསྒྱིར་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསལོ་སྒམ་དང་སངོ་ཅན་སྒམ་གཉིསཔོ་འདི་ བསྒྱིར་ཁར་མི་སེར་ཚུ་གིས་གཙ་ོབོ་ཅིག་འབད་
བསྟེན་སྲོལ་ཡདོ་རུང་ གནས་པའོི་གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་
མཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཕོ་ལྷ་འདི་གཉིས་ལུ་ དམ་བཞག་ལགོས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་ག་ར་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་
ཁར་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ 
ཆིབས་ཁ་ལྷ་ོལུ་སྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་མོན་པའི་ཡུལ་འདི་དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བཟོ་གནང་པའི་སྐབས་ ལྷོ་རངོ་དམུ་རྒོད་
གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་ལས། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བ་
ང། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང། །ཞེས་དང་། བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བ་ོང། །ང་ནུས་བཟླགོ་
པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་བཀའ་ལུང་སེངྒའི་ང་རོ་སྒྲོག་པའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ ལྷོ་རངོ་མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ ཡུལ་ལྷ་དང་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཚོགས་ག་ར་ དུས་གཅིག་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
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ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ་ རང་ར་ས་ོསའོི་ཡུལ་ཕྱོགས་དང་གནས་ ལུས་དང་ལོངས་སོད་འདི་ཚུ་ག་ར་ 
བླ་མ་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བླ་མ་གིས་ཡང་བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཕ་ོལྷ་
འདི་གཉིས་ཡང་ བླ་ཆེན་གོང་མ་རིམ་བྱོན་དེ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཡདོཔ་འངོ་ནི་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསོལ་སྒམ་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ བསྒྱིར་ཁ་
གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལས་ཕར་ རི་གཉིས་ཀྱི་མཐུད་
མཚམས་མདའ་ཡི་ལྟོང་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་ མིང་ལུ་སྦེད་
གསོལ་སྒང་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་དང་ དེ་ཁར་འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་ལྷ་སོང་ཅན་སྒམ་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ 
བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ ཅན་དན་ཤིང་
གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་པས། ཕོ་ལྷ་དེ་གཉིས་ལུ་ལོ་
བསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ག་ཅི་ར་ཕུལ་ཏེ་འབད་རུང་ 
དང་པ་བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཚེས་བཅུ་བཟུང་
ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་སོང་སྟེ་ 
མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་གིས་པར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ 
པ་ནང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ སྒང་གི་སྡིངས་ཅིག་ནང་ ནང་རྟེན་
ཇོ་བོ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དབང་རོང་གི་ལྷ་ཁང་གི་ཐོ་ཡིག་ནང་ སྐུ་ཞོར་ཟུར་རི་པ་ཟེར་མི་འདི་
གིས་ བཞེངས་ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག། འཐུས་དཔོན་བགྲེས་པ་ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས་ཀྱིས་ ངག་
རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ། ཧེ་མ་ས་གནས་དེ་ནང་ མི་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་གནོད་འཚེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྐྱེལ་མི་ 
འདྲེ་ཏག་ཏག་པ་དང་ འདྲེ་ཆུ་ལྦཝ་ཟེར་མི་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་གི་ཁ་གནོན་སྦེ་བཞེངས་གནང་ནུག་ཟེར་
ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཇོ་བོའི་མཛོད་སྤུའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ འདྲེ་འདི་ཚུ་ག་ཏེ་
ཡང་འགྱོ་མ་ཚུགསཔ་ཐལ་ནི་འདི་གིས་ འདྲེ་འདི་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ནཱ་སོད་པ་ཅིན་ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་
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ཤི་ནི་མས། གཞིས་སོ་སྟེ་འགྱོ་གེ་ཟེར་ བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་སར་ མི་སེར་ཚུ་གིས་གོཝ་ལས་ཚུར་ མི་གི་ཚེ་
སྲོག་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་མི་ འདྲེ་མ་ཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་ར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དང་པ་ ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསོལ་སྒམ་འདི་ ཟླཝ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་ ལོ་བསར་བཞིན་དམངས་ཀྱིས་བསྐོར་རྒྱབ་སྦེ་
བསྟེན་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ དགུན་དཔོན་ཟེར་མི་འདི་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ག་
ར་མཛོམས་ བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གཅིག་བཟུང་སྲོལ་འདུག། དེའི་སྐབས་ཉིན་མར་ཁོང་
ར་གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་ མེན་སྒྱེས་གཞོངམ་རེ་དང་ སྒོང་རོག་རེ་འབག། ཆང་ཕུད་པ་ལང་གང་དང་ དར་ཁ་
དཀར་སེར་དམར་ལྗང་འབད་འབག་སྟེ་མཆོད་པ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས། 
ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཞིང་ཅུང་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ནང་ མི་གཉིས་གླང་སྦེ་བཟོ་ གཅིག་གིས་གླང་རོ་
ཡི་ཚུལ་དང་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ཏོག་ཙེ་བརྐོ་སྟེ་འབྲུ་སྣ་ག་ར་སོན་བཏབ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ལོ་ཐོག་བཏབ་ཚར་
བའི་ཤུལ་བསང་བཏང་ ཆང་ཕུད་གཏོར། མེན་སྒྱེས་དྲངས་ དར་ཁ་བཀལ་བའི་ཤུལ་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་སྙན་
དར་ཕུལ་ཏེ་སྨོན་ལམ་ཚུ་བཏབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ས་གནས་དེ་ཁར་བཏབ་ཡོད་པའི་ལོ་ཐགོ་ལེགས་ཧིང་ལས་བརྟེན་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ལོ་
ཐོག་ལེགས་ཉེས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་གནམ་
བྱཱར་ལྕང་ལཱའི་སྐབས་ ཆར་ཆུ་མེད་པ་ཅིན་ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསོལ་སྒམ་གྱི་ ས་གནས་ནང་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་ 
མེན་སྒྱེས་ཅིག་དྲངས་ ཧུ་ཅིག་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཆརཔ་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྐྱེས་ལོ་ ༧༠ ལང་སྟེ་ཡོད་
པའི་ཨཔ་རོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
གཉིས་པ་ཕོ་ལྷ་སོང་ཅན་སྒམ་འདི་ དུས་བཟང་གི་སྐབས་ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ གཏོརམ་བཞེངས་ 
མེན་སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཕོ་ལྷ་སྦེད་གསལོ་སྒམ་དང་ཕ་ོལྷ་སོང་ཅན་སྒམ་གཉིས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱུ་སོར་
སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལུ་ སང་བའི་དགྲ་ གནདོ་པའི་བགེགས་ བྱད་ཁ་
ཕུར་ཁ་ ནད་གདོན་བར་ཆད་འདི་ཚུ་ག་ར་ཞི་ཚུགས་པའི་ཁར་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་
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ག་ར་ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱས་ཏེ་  ལ་ོཐགོ་ཚུ་ཡང་ཆརཔ་དང་སེརཝ་ བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་ལ་སོགས་པའི་
གནོད་པ་ལས་བཟླགོ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གནསཔོ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཟུམ་སྦེ་ཉིན་གྱི་བྱ་ར་
དང་མཚན་གྱི་བསྲུང་མ་མཛད་ཚུགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ད་ོཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
དམིགས་བསལ་ཕོ་ལྷ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས་ནི་དང་ལོ་ཐགོ་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་ལ་སོགས་
པའི་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ གལ་སྲིད་ལ་ོབསར་གྱི་གསོལ་
མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་ཁར་ ཆརཔ་དང་
སེར་བས་ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ད་ོཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ།
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༣༣ གགཞིཞི་་བབདདགག་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གཞི་བདག་བྲག་བཙན།
གནས་ཁང།  གུ་མའི་ར་བ།
གཡུས།.              སབས་ཆེ་ཁ།
བསྟེན་མི།.            གཞི་བདག་བྲག་བཙན་འདི་ དགའ་སེང་ཚོ་འགོམ་རྒེད་འགོ་ སབསཆེ་

ཁ་སྤྱི་འོག་གི་ནང་གསེས་ལས་ སབས་ཆེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ
ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ཚིག་ནང་ལས། སྐུ་མདགོ་མུན་ལྟར་ནག་པསོ་བརྗིད། །སྣང་སྲིད་
དྲེགས་པའི་དེད་དཔོན་ཁྱོད། །གནོད་འཚེ་བསམ་དརོ་བསན་ལ་དད། །བདུད་པ་ོཁྱོད་ལ་བདག་བསདོ་
དོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་བྲག་བཙན་གྱི་སྐུ་མདགོ་འདི་ཡང་ སྐུ་མདོག་
མེ་གིས་འཚིག་འཚིག་པའི་སལོ་མོའི་མདོག་ལྟར་གནགཔ་ོ ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གཞན་ལུ་གནོད་པའི་བསམ་པ་འབྲལ་ཞིང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་དད་པའི་ཀུན་སོང་དང་བཅས་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཉིས་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་མཐའ་དག་སེལ་ཞིང་ བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་རུ་མཚོན་དང་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་བར་
མཚོན་ལུ་ རིན་ཆེན་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
དེ་མ་ཚད་དབུ་ལུ་ ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང། སྐེ་ལུ་ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ། སྐུ་སདོ་ལུ་ གླང་ཆེན་
གྱི་ཀོ་རློན་གྱིས་གཡགོས་པ། སྐུའི་སྐེད་པ་ལུ་ མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི། སྐུ་སྨད་ལུ་སག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་
ཐབས། གཞན་ཡང་བྱུག་པའི་རྗས་གསུམ་ཟེར་ ཞག་གི་ཟོར་རིས། སྨིན་ཕྲག་ཁྲག་གི་ཐིལ་ལེ། དཔལ་བ་
ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ་ལ་སགོས་པ་དཔའ་བའོི་ཆས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ རླུང་གི་གཤོག་པ་དང་ལྡན་
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པའི་ རྟ་ཅང་ཤེས་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་ སྨན་མོ་ ལྷ་ ཀླུ་ བདུད་ བཙན་ ས་བདག་རྫུ་
འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་བྲག་བཙན་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ། ངོ་བ་ོསྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ནས་བུམ་པ་རི། །རྣམ་
འཕྲུལ་འགག་མེད་བརྫུ་བ་བྲག་འདིར་གནས། །ཡུལ་ཁམས་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་བརྩེ་གདུང་ཅན། །སྲིད་པའི་
བདག་པ་ོདགེ་བསྙེན་བྲག་བཙན་ཆེ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ རྣམ་པ་ལུ་གཞི་བདག་
ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་བྲག་བཙན་པ་ཨིན་འདི་འབད་རུང་ ངོ་བོ་ལུ་དགའ་སེང་ཚོ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་
གཙོ་བོ་ འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པ་འདི་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
དེ་དང་གཅིག་ཁར་བྲག་བཙན་འདི་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བདུད་འཛོམས་རོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིམ་བྱནོ་རྣམས་ཀྱིས་ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་ག་ར་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་བཀའ་སྲུང་དང་ 
འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་
ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་
རྐྱེན་ངན་བཟློག་པའི་རགོས་རམ་མཛད་མི་འབད་
བསྐོས་གནང་པའི་སྐབས་ གཞི་བདག་བྲག་བཙན་
འདི་ཡང་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ ས་གནས་
དེ་ཁའི་གནས་བདག་ཅིག་འབད་ངོས་འཛིན་གནང་
སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ། 
བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་པདྨ་འབྱུང། །བདུད་འཇོམས་
རོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ། །གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་
རྟགས་ལས། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
བསྒྲུབས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ཨིན་
པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་འདདོ་དགུ་འབྱུང་བའི་བྲག །མངར་བསིལ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་ཀྱི་རོལ་མཚོའི་མདུན། །མཐོ་མཛེས་ལྷུན་ཆགས་བཀོད་ལེགས་རི་བོའི་འགུལ། །སང་འདབ་ལྗོན་
ཤིང་མེ་ཏོག་འདྲེས་པའི་ནགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དགའ་སེང་ཚོ་འགོམ་རྒེད་འགོ་སབས་ཆེ་
ཁ་ གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གཡང་ཆགས་པ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ དགོས་
འདདོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་མཚུངས་པ་ མ་བཟོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བྲག་དཀར་གྱི་ཕ་ོབྲང་ 
ཕྱི་ལས་ནགས་ཚལ་དང་ སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་  ནང་དུ་ཆུ་བོ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་རལོ་འཚ་ོའཁྱིལ་ཏེ་ཡདོ་པའི་ས་གནས་ ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་
དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ས་གནས་ཀྱི་གདོང་ཁར་ མིང་ལུ་ ཁོང་ར་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གུ་མིའི་ར་བ་ཟེར་སབ་མི་
ཤིང་སོང་སོམ་གཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོབྲག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་འདུག། 
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་བྲག་བཙན་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་དེ་ཡང་ ཁོང་ར་སབས་ཆེ་
ཁའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་བསར་བཞིན་དྲོ་པ་ལས་ཉིན་མར་ཚུན་ཚེས་བཅུ་བཏང་ ཉིན་མ་
གསོལཝ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་གནསཔོ་བཏང་སྟེ་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་
བཏུབ་འབད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་འབད་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྲལོ་བཟང་པོ་འདི་ཚུ་ ཕ་ལས་བུ་བུ་ལས་ཚ་ཚུན་
བརྒྱུད་དེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་འབད་དང་འབད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་འབད་ གཡུས་དེ་ཁར་ལས་
ཨིན་མི་ སྐྱེ་ལོ་ ༣༤ ལང་སྟེ་ཡོད་པའི་དགེ་བགྲེས་གནག་མདོག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
ད་རུང་དེ་གི་ཡང་མ་ཚད་པར་ ལོ་བསར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་ གཡུས་
མི་ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་གནསཔོ་བཏང་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོབྲག་བཙན་འདི་གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ བཀའ་གཉན་དྲགས་དང་ལཱ་ཁག་ཤསོ་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ལོ་བསར་བཞིན་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་



453

ལས་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།  གོང་གི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་
འབད་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། རྒྱལ་བསན་བསྲུང་བའི་མེལ་ཚེ་
དང། །དམ་ལྡན་སྐྱོང་བའི་བྱ་ར་ལ། །ཉིན་མཚན་གཡེལ་མེད་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་རེ་བ་རོགས་
པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ འདི་
འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་འབད་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་
དབྱེ་བ་མེད་པར་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྒྲུབ་བ་པོ་དང་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་
འཁོར་དང་བཅས་པའི་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་གནང་ད་ོཡོདཔ་མ་ཚད། གཞི་
བདག་བྲག་བཙན་འདི་ འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་བསམ་བཞིན་དུ་བྱོན་པའི་ ལྷ་ཆེན་བུམ་རི་པའི་
རྣམ་སྤྲུལ་ཨིནམ་ལས་ དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བཙན་རྒོད་ཅིག་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ 
གཡུས་ཚན་དེ་ཁ་ལུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ 
ན་ཚ་དང་ཆི་ཤད་གོད་ཁ་ཚུ་ཞི་དོ་ཡདོཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།  
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོབྲག་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
དགེ་བགྲེས་ གནག་མདོག།
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༤༤  ཨཨཔཔ་་མེམེནན་་ཟཟ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཨཔ་མེན་ཟ།
གནས་ཁང།     མེན་ཟ་མགོ།
གཡུས། བསྒྱིར་ཁར་དང་མེ་ཕུད་ནང་།
བསྟེན་མི། ཨཔ་མེན་ཟ་འདི་ དགའ་སེང་ལགོ་བསྒྱིར་ཁ་དང་ མེ་ཕུད་ན་

གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

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

ཨཔ་མེན་ཟ་ལུ་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་མེདཔ་ལས་ 
སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡི་ཐགོ་ལུ་བཀོད་
དེ་མེད་རུང་ བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་ནང་ན་ ཨཔ་
མེན་ཟ་གི་ལྡེབས་རིས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་བཀོད་པ་ཅིན་ སྐུ་མདགོ་སོལ་མོའི་
མདོག་ལྟར་གནགཔོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
འཇིགས་སུ་རུང་བ་ ཞལ་བརྒྱང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་
བའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཡདོ་པའི་ཁར་  སྐུ་
གཟུགས་ལུ་ རི་དྭགས་བསེ་རུ་གི་ཀོ་བས་བཟོ་

སྟེ་ཡདོ་པའི་ བསེ་ཁྲབ་དང་དབུ་ལུ་བསེ་ཞྭམོ་བཞེས་ཏེ་འདུག།
མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བའོི་ ཕྱགོས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཅོད་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་མདུང་དར་དང་ 
ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་དང་  ལྷག་པར་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་དང་དེ་ཁར་གནས་ཏེ་ཡདོ་
པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་སྲོག་ཆགས་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་ གནོད་པའི་དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་རྣམས་ཀྱི་
སྲོག་ར་བསམས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ཞགས་པ་བཟུང་སྟེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ 
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རྟ་ཅང་ཤེས་ཅིག་གུར་ཆིབས། འཁོར་ཆིབས་གཡགོ་དང་བཅས་པས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་འབད་
མཐོང་ཚུགས་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
ཨཔ་མེན་ཟ་ལུ་ཡང་ དམ་བཞག་ལགོས་སུ་འབད་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ སྔོན་དུས་རབས་ ༧ པའི་ནང་ལུ་ 
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་ག་ར་བཀའ་དང་
དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་སྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་མོན་པའི་ཡུལ་འདི་དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བཟོ་གནང་པའི་
སྐབས་ ལྷ་ོརོང་དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ བཀའ་ལུང་སེངྒའི་ང་ར་ོསྒྲོག་པའི་སྐབས་ ལྷོ་རངོ་
མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ ཡུལ་ལྷ་དང་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཚགོས་ག་ར་ དུས་གཅིག་ལུ་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་བཏུད་དེ་ རང་ར་སོ་སོའི་ ལུས་དང་ལངོས་སོད་ གཞིས་དང་
ཁང་ཁྱིམ་ཚུ་ ག་ར་བླ་མ་ལུ་ཕུལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ བླ་མ་གིས་ཡང་བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་ལས་ ཨཔ་མེན་ཛྷ་ཡང་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། 
ངག་རྒྱུན་ལས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའི་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་གི་ཁ་གནོན་
ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་དང་ དེའི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ཇོ་བོའི་མཛོད་སྤུ་ལས་འཕྲསོ་པའི་འདོ་
ཟེར་གྱིས་ འདྲེ་སྲིན་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཡདོ་ལུགས་བཀོད་
དེ་ཡདོ་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ལྷ་
ཁང་བཞེངས་གནང་མི་ སྐུ་ཞོར་ཟུར་རི་པ་གིས་ཡང་བཀའ་
བསྒོ་གནང་ཡདོ་པའི་ཁར་ ནང་རྟེན་གཙོ་བ་ོཇོ་བོ་གིས་ཡང་
ཟིལ་གྱིས་གནོན་བཞགཔ་འངོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཨཔ་མེན་ཟ་གི་གནས་ཁང་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལས་
རྩི་རང་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་ལས་ཁ་
ཡར་ དགའ་སེང་ལོག་ཁ་ཐུག་ལྟ་བའི་སྐབས་ ཆུ་རྦབ་
རིལ་ས་ཟེར་ ཆུ་བཀྱག་གཟར་གཟར་འབད་བབས་སའི་ས་
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གོ་ མེ་ཕུད་ནང་གི་ཆུའི་རྐ་མགོ་ མིང་ལུ་ མེན་ཛྷ་མགོ་ཟེར་སབ་མི་འདི་ ཨཔ་མེན་ཟ་གི་གནས་ཁང་ཨིན་
པ་འི་ཁར་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་
པའི་ བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ ཨཔ་མེན་ཟ་གི་ལྡེབས་རི་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།
ཨཔ་རོ་རྗེ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཨཔ་མེན་ཟ་གི་གདོང་གཏད་ལུ་ རྒྱ་ལ་གཡུས་ཚན་
ནང་ལས་ ཆུ་བཀྱག་གཟར་གཟར་སྦེ་བབས་ཏེ་ཡདོ་མི་འདི་ནང་ ཨཔ་མེན་ཟ་གི་སྲིངམོ་ཨམ་སྤྱི་ཟམོ་ཟེར་མི་
འདི་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ཨཔ་མེན་ཟ་དང་ཨམ་སྤྱི་ཟམོ་གཉིས་སྤུན་ཆ་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ 
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་མེན་ཟ་གིས་ཨམ་སྤྱི་ཟམོ་དཀྲོགས་པ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཨམ་སྤྱི་ཟམོ་འཐག་
འཐག་པའི་བསྒང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཨམ་སྤྱི་ཟམོ་གིས་ང་བཅས་གཉིས་སྤུན་ཆ་ཨིན་ཟེར་རྩིགཔ་ཟ་སྟེ་ 
འཐག་ཤིང་འཐུ་ཨཔ་མེན་ཟ་གི་ཁ་གུར་བླུགས་བྱིནམ་ད་ ཁ་སོམ་སྦེ་བཀག་བཀོ་དཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་
པ་ཨཔ་མེན་ཟ་གི་ཁ་ནང་ལས་ཆུ་བཀྱག་གཟར་གཟར་འབད་ སོམ་ཐོན་ནི་ཡོད་མི་འདི་ འདི་ལས་བརྟེན་
ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ལོ་བསར་བཞིན་རང་ཟླ་ ༢ པ་དང་ ༨ པའི་ནང་ བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་རེ་བཟུང་
སྲོལ་འདུག། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེ་བཅུ་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ བློམ་ཆོསཔ་ཚུ་དང་ཁོང་ར་
བསྒྱིར་ཁ་དང་མེ་ཕུད་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ ཨཔ་མེན་ཟ་གི་གནས་ཁང་གི་ར་བར་ འབྲུགཔ་བཞུགས་ས་
ཟེར་བའི་ས་གནས་ནང་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་ དང་པ་མཆོདཔ་སྒྲིག། དེ་ལས་བསང་བཏང་ རིམ་པ་བཞིན་
ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསོལ་ཚུ་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ཨཔ་མེན་ཟ་གི་གདོང་གཏད་ རྒྱ་ལ་
གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ ཨམ་སྤྱི་ཟམོ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ འཐག་ཅིག་སྦྱེལ་ཏེ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ད་རུང་ཟླཝ་ ༣ པའི་ནང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ ཁོ་རང་མེ་ཕུད་ནང་ལུ་ཞིང་ཡོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྐོར་
རྒྱབ་སྦེ་ བྱ་པོད་གཅིག་སྲོག་བཏང་ མེན་སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ད་རེས་
ནངས་པ་འབད་སྲོལ་འདི་ཉམས་ཏེ་མི་ལོ་ ༡༥ དེ་ཅིག་ལང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཚེས་བཅུ་དང་ལྷ་བསང་ཁྲུས་
གསོལ་འདི་ཚུ་ ས་གོ་ནང་ལུ་འགྱོ་སྟེ་མེན་པར་ བསྒྱིར་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་ལོ་བསར་
བཞིན་འབད་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་ཁར་ གུང་པ་རང་ར་སོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ སབས་བདེ་སྡུག་
དང་བསྟུན་མེན་སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་མཆོད་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྐྱེ་ལོ་ ༧༠ ལང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཨཔ་རོ་རྗེ་གིས་
བཤད་ནི་འདུག།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ལོ་བསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྟེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ མི་ནརོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ལུ་ཡང་ སང་བའི་དགྲ་ གནོད་པའི་བགེགས་ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ ནད་གདོན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་ཞི་སྟེ་ 
མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཐམས་ཅད་ག་ར་བསྒྲུབས་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡདོཔ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ མེ་ཕུད་ན་གཡུས་ཚན་གྱི་ཞིང་ཆུའི་རྐ་འདི་ཡང་ ཨཔ་མེན་ཟ་གི་གནས་ཁང་ནང་ལས་
ཨིནམ་ལས་ ཨཔ་མེན་ཟ་འདི་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་འབད་མནོ་བསམ་བཏང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།
གལ་སྲིད་རང་སའོི་སབས་བདེ་སྡུག་ལས་བརྟེན་ ཨཔ་མེན་ཟ་ལུ་གསལོ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨཔ་མེན་ཟ་འདི་བཀའ་གཉན་དྲགས་དང་ལཱ་ཁག་ཤསོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆར་ཆུ་དང་ལོ་
ཐོག་ དེ་ལས་མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ན་ཚ་དང་ཤི་ཁ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
དེའི་སྐབས་མེན་སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་མཆོད་བྱ་རྐྱབ་དགོ་དོ་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཕྲུ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ། པན་ཆེན་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ།
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སྦྱེསྦྱེ་་ནནགག་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༦༦
༡༡  རརོ་ོ་ལུལུངང་་སྒསྒངང་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  
གནས་བདག་གི་མཚན། རོ་ལུང་སྒང་བཙན། ལྷ་བཙན་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
གནས་ཁང་།     རོ་ལུང་དགོན་པ།
གཡུས། མཁོ་ཐང་ཁ།
བསྟེན་མི།                རོ་ལུང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་ སྦྱེད་ནག་རྒེད་འོནང་
                     གི་མི་སེར་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཀར་དབང་འདུས་ཀྱིས་རོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱི་རྟགོས་བརྗོད་དང་

རོ་ལུང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་ ཤགོ་གྲངས་ ༡༧༦ ནང་
བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ལས་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་ཅིན་ ལྷ་བཙན་
སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་འདི་ སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ཞི་བའི་
ཚུལ་འབད་བྱོནམ་ད་ 
ཞལ་འཛུམ་གྱི་ཉམས་
དང་ལྡན་པའི་ཁར་ 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དར་
དཀར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་
དང་གཡོན་པ་ལུ་རིན་

པོ་ཆེའི་པ་ཏྲ་བསྣམས། དབུ་ལུ་དར་གྱི་ཐདོ་དང་སྐུ་གཟུགས་ལུ་
མེ་ཏོག་ལ་སགོས་པའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིནམ་ལས་ 
ལྷ་རྟ་དཀརཔ་ོཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བྱོན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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ནག་ཕྱགོས་བདུད་རིགས་ཀྱིས་ བསན་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགོན་གནས་འདི་ཁར་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་ཚེ་ བྲག་བཙན་སྐུ་མདགོ་དམརཔ་ོཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ སན་གྱི་སྨིན་མ་དང་ཞལ་རྒྱབོ་ཚུ་བསྐལ་པའི་
མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་ཏེ་ བསན་དགྲའི་ཡུལ་ཚུ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བཅོམ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ 
ཕྱག་ལུ་མདུང་དམར་ལ་སགོས་པའི་ཕྱག་མཚན་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ གླིང་བཞི་སྐད་ཅིག་ལུ་བསྐོར་བའི་
བཙན་རྟ་རླུང་གི་གཤགོ་པ་ཡདོ་མི་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བྱོན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་དུས་སོབ་དཔོན་ཆེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ གདན་ས་འདི་ཁར་ཕྱག་ཕེབས་གནང་པའི་རྒྱལ་བ་
གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ དགོན་པ་དེ་དང་ འདི་ཁར་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་
གནང་མི་ཚུ་ལུ་ གནས་སྐབས་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ ནམ་ཕུགས་སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་སྒྲུབ་
པ་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་དང་བར་ཆད་སེལ་མིའི་ སྲུང་མ་འབད་བཀོད་དེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་
གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ དུས་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ མཐུ་རལ་གྱི་ནུས་པ་མ་ཉམས་པར་ཡདོ་པའི་
མངོན་རྟགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་ རོ་ལུང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདི་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་
ཆད་པར་ར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ཡང་ལྷ་ཁང་དེ་ཁར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ཟེར་ 
གནསཔ་ོའདི་ལུ་ཕུད་ཁ་རེ་བཀལ་བ་འོང་སྲོལ་ད་ལྟ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ལོ་བསར་དང་ཟླ་རིམ་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་པའི་
སྐབས་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་ལྷ་བཙན་འདི་ལུ་ གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དམིགས་
བསལ་གྱི་གུས་གཏུད་ཞུ་ནི་འདི་ ལོ་བསར་རོ་ལུང་མ་ཎི་གི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོའདི་ ཞི་བ་
དང་ཁྲོ་བོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡདོ་ས་ལས་ ཁྲོ་བའོི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཁྲོ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འབགཔ་
དང་དར་དང་གོས་ཆེན་གྱི་ན་བཟའ་ དེ་ལས་ཕྱག་མཚན་ཚུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ གར་འཆམ་གྱི་རྣམ་པ་
འབད་བྱོན་ཏེ་ འདི་ཁར་འཛོམས་པའི་མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།    གཞན་
ཡང་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འོག་ནང་གི་གཡུས་ཚན་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ གནསཔོ་འདི་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
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རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཏོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏང་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གུང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་འབད་ཡང་བཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་འདི་
ལུ་ ཉིན་བསར་
བཞིན་དུ་གསོལ་
མཆོད་མ་ཆད་པར་
ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་

པའི་ར་ོལུང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ པཎ་ཆེན་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་
གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷའོི་ཆོས་འབྱུང་འཕྲོ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་
འཕྲེང་བ་ ཀི་དེབ་ཤགོ་གྲངས་ ༡༧༠ ནང་ གནས་བརྟན་ཆེན་པ་ོམཐུ་
སོབས་བདག་ཉིད་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་ཐར་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ནས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་
ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པར་བརྟེན། སའི་བདག་པསོ་ཁོ་དང་སོད་ལུང་སྒྲུབ་སྡེའི་བླ་མར་སྐོས། བླ་བྲང་
གསར་བཅོས་མཛད་པ་དང་ལས་ཅན་སྨིན་གྲོལ་ལ་འགོད་པ་སགོས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཟེར་བཀོད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ མཐུ་སབོས་ཀྱི་བདག་པོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འདོ་ཟེར་མཆོག་ དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་གི་རོང་
ནང་ཤར་དར་བརྒྱད་པའི་འདྲེན་མཆོག་མཛད་དེ་བཞུགས་བཞུགས་པ་ར་ མི་དབང་སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་ 
ཤར་དར་བརྒྱད་པའི་ཡ་གྱལ་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འོག་ རོ་ལུང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་སྡེའི་བླམ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཁར་ ཧེ་མ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་གནང་པའི་ཁར་ གདུལ་བྱ་
རང་རང་ས་ོསའོི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་བསྟུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་གནང་སྟེ་ སྨིན་
གྲོལ་གདམས་ངག་གི་བདུད་རྩིས་ ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་
གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་གྲོལ་བའི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་ཡོད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ གདན་
ས་འདི་ ཧེ་མ་ ཡངོས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ སྒྲུབ་སྡེ་ཅིག་འབད་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡདོ་ལུགས་
དང་ཤུལ་ལས་ མཁན་ཆེན་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་གྱིས་ དགོན་སྡེ་ཅིག་ལུ་གྱུར་བཅོས་གནང་ཡོདཔ་མ་
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ཚད་ ལྷ་ཁང་ཡང་རྒྱ་སོམ་སྦེ་གསར་བཞེངས་གནང་ཡདོཔ་ལས་ མཁན་ཆེན་གྱི་གདན་ས་སྦེ་ཡང་ཆ་བཞག་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ འཇིག་རྟེན་ནང་གི་དཔལ་དང་འབྱོར་
པ་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་ལ་སོགས་པ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་གི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་གནང་སྟེ་
ཡོད་ནི་འདི་གིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི། བསན་
འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་གིས་མ་ཚད་ དད་ཅན་ཚུ་ལུ་རང་
གང་འདདོ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་
དགོཔ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པས། གནས་བདག་ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་འདི་གི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལཱ་ངན་
རེ་འབད་བ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤ་བྱུང་ནི་ཡདོཔ་
མ་ཚད་ སྲགོ་ལུ་ཡང་ཐུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ འཕྲོ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ།
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༢༢  ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་ལྷ།
གནས་ཁང། ཡུལ་ལྷ་སྒང་།
གཡུས།    ཤར་ངག་དབང།
བསྟེན་མི།           གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོཡུལ་ལྷ་འདི་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་ ཤར་དར་

བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ སྦྱེད་ནག་རྒེད་འགོ་ ཤར་ངག་དབང་དང་བྷ་ཀ་ཁ།
དེ་ལས་སྒར་བཞི་དང་ཨོམ་ཅན་སྒང་ གཡུས་ཚན་བཞི་གི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཇི་སྐད་དུ། ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་གནས་གཞིའི་བདག་པོ་རྣམས། །སྐུ་མདགོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་དང་
ཁྲ། །ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སོན་མཛད་པའི། །རད་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པ་བདག་ལ་
བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཞི་རྒྱས་
དབང་དྲག་སོགས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་ལས་ བསན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་
སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་
ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསདོ་པའི་ནང་ལུ་ཡང། 
ཀྱཻ༑ སོབས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཔལ་གྱི་གཟུགས། །སྲིད་པར་མགྱོགས་
པའི་རྟ་ལ་ཆིབས། །འདདོ་པའི་དོན་ཀུན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསལོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོ
ཡུལ་ལྷ་དེ་ཡང་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག། 
ཨིན་རུང་ཡུལ་ལྷ་འདི་ རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་པ་ོ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ 
གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལུ་དར་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་གིས་བརྒྱན། སྲིད་
གསུམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་སྐོར་བའི་མཐུ་དཔུང་དང་ལྡན་པའི་རྟ་ལུ་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ འདོད་པའི་དོན་ཚུ་
ག་ར་བསྒྲུབས་ནུས་པའི་ བདག་པོ་ཅིག་འབད་བཞུགས་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཙན་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ མང་ཆེས་ཤོས་ཅིག་
རང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པར་བསྐོ་བཞག་
གནང་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཨིན་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ར་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོཡུལ་ལྷ་འདི་ཡང་ སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་
བླ་སོབ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ བསན་པ་དང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་
སོབ་མའི་ཚགོས་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང། ཀྱཻ༑ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །ཆོས་མཛད་གྲུབ་པར་པོ་ཡི་
མདུན། །རྗེས་འཇུག་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི། །ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ཡུལ་ལྷ་གི་
གནས་ཁང་འདི་ ཤར་ངག་དབང་
གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་ མ་བཟོ་
རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་
བོ་ ཕྱི་ལས་ནགས་ཚལ་དང་སྨན་
སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་
ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་  ནང་ན་ལུ་ཆུ་

བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བབས་སའི་ས་གནས་ ངོ་
མཚར་ཆེ་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ དགོས་
འདོད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་མཚུངས་པའི་རི་བོ་ མིང་ལུ་ཡུལ་ལྷ་སྒང་ཟེར་སབ་མི་འདི་གནས་བདག་
ཡུལ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། 
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་རང་ཟླ་ 
༢ པའི་ཚེས་བཅུ་དང་དང་བསྟུན་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནསཔོ་བཏང་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་
སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ནང་ཡང་ ཤར་གྱི་ལྷ་འབོད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་
ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཉིན་མར་གནསཔོ་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱི་རུ་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཞུ་སྲོལ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་
རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ བློ་སྐྱོར་ཚར་རེ་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེའི་སྐབས་དྲོ་པ་བཙན་དར་
བཞག་སའི་ཁྱིམ་དེ་ནང་ལས་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་གནས་པོའི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ འབྱུང་ཕོད་ཟེར་སའི་ 
ས་གོ་ནང་ལུ་ཉིནམ་གཅིག་བརྩི་སྲུང་རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་འབད་ཞུ་བའི་ཤུལ་ གནས་པོའི་བཙན་དར་འདི་ལོག་་
སྟེ་ར་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།
དེ་མ་ཚད་ གོང་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ 
ལ་ལུ་གིས་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་སྲུང་གི་གྲས་ཁར་གཏོར་
གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༠ ལང་མི་རྒཔོ་
བགྲེསཔ་བདེ་ཆེན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཡུལ་ལྷ་འདི་ ཡུལ་ལྷ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ཡང་ ཤར་ངག་
དབང་གཡུས་ཚན་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཞིང་ཆུའི་རྐ་འདི་ བཙན་རྒོད་ཡུལ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་ ཡུལ་ལྷ་
སྒང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ ཐོན་ད་ོཡོདཔ་ལས་ ཞིང་ཆུ་འདི་ གནས་བདག་ཡུལ་ལྷ་གི་དངོས་གྲུབ་ཨིན་
པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། དེ་ལྟར་བསྐང་བས་རྣལ་འབྱརོ་
བདག་ཅག་གི། །མངའ་ཐང་འབངས་འཁོར་ནོར་ཕྱུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །འགལ་རྐྱེན་བཟླགོ་ཅིང་བསམ་
དོན་འགྲུབ་པ་དང། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ ལྷག་པར་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་འབངས་
འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་
སེལ་ཞིང་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས། མདརོ་བསྡུས་པ་ཅིན་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐགོ་
ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ལོ་བསར་གྱི་དུས་
སོན་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་གནས་བདག་མ་མགུཝ་ལས་ལས་བརྟེན་ 
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ཕོག་དུག་རྐྱབ་སྟེ་ ནཝ་ཚཝ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཆརཔ་དང་སེརཝ། ནད་དང་མུ་
གེ། བྱ་དང་བྱི་ཅུང་། རི་དྭགས་གཅན་གཟན་ལ་སགོ་པའི་གནོད་པ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་བདེ་ཆེན། སྐྱེས་ལོ་ ༧༠།



466

༣༣  རྒྱརྒྱ་་ཆུཆུབབ་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང།
གནས་ཁང།     རྒྱ་ཆུབ་ཁ།
གཡུས། བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང་འདི་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འོག་ ཤར་

ངག་དབང་དང་བྷ་ཀ་ཁ་ སྒར་བཞི་དང་ཨོམ་ཅན་སྒང་ དེ་ལས་
བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁའི་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བསྟེནམ་
ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྤྱིར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སགོས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་
ཐོག་ལས་ བསན་པ་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་
དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེད་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ ཤར་དར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འགོ་ བཀྲ་ཤིས་ལ་ག་ལུ་ཡདོ་པའི་ཡུལ་ལྷ་རྒྱ་ཆུབ་འདི་
ཡང་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་ཀྱི་
དངོས་གྲུབ་ལ་སགོས་པ་ དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་གཞི་བདག་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ག་ར་ཡིད་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ འཁོར་ལྕམ་སྲིང་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ པད་འབྱུང་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པ་ོདང། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སན་སྔ་རུ། །རང་
རྟགས་སྲགོ་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ། །དམ་བཅས་མ་གཡེལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨུ་
རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པ་ོ དེ་ལས་ཡོངས་འཛིན་
ངག་གི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གསུམ་གྱི་སན་སྔར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་
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དང་ ལྷག་པར་དེ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་ 
ཡང་སྒོས་སུ་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་འགྲུབ་པའི་རྒྱབ་
དང་སོང་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དོན་ལས་ སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་ཏེ་དམ་བཅའ་ལེན་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ གོང་གི་བླ་
ཆེན་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཡང་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། 
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤར་ངག་དབང་གི་ཡུལ་ལྷའི་གཏོར་བསྔོ་ནང་ལུ། ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་ར་བྱ་རྣ་གཡུ། 
གཅུང་པོ་རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་རྒྱ་ཆུབ་ཁོ་རའི་གཏོར་བསྔོ་ནང་ལུ་ཡང་ 
གནས་བདག་ཆེན་པ།ོ གཞི་བདག་ཆེན་པོ། ཆོས་བདག་ཆེན་པོ། གཏེར་བདག་ཆེན་པོ། གཅུང་པོ་རྒྱ་ཆུབ་
དཔལ་བཟང་གསང་བདག་སྒྲོན་མ། གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མོ་ལྕམ་སྲིང་དཔོན་གཡགོས་འཁོར་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ལ་འབུལ་ལ།ོ ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ ཡུལ་ལྷ་རྒྱ་ཆུབ་འདི་ ཤར་ངག་དབང་གི་ཡུལ་ལྷའི་ནུ་
གཅུང་ཨིན་པའི་ཁར་ མིང་ལུ་ཡང་རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང་ཟེར་སབ་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཡུལ་ལྷ་
རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང་འདི་ གནས་ཀྱི་བདག་པོ་བདག་བདག། གཞི་གི་བདག་པོ་གཞི་བདག། ཆོས་ཀྱི་
བདག་པ་ོཆོས་བདག། གཏེར་གྱི་བདག་པོ་གཏེར་བདག་ཨིནམ་འབད་ཡང་བཀོད་དེ་འདུག། 
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང་གི་གནས་ཁང་འདི་ བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁའི་ས་གོ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆུབ་ཁ་ 
ཟེར་བའི་རི་འདི་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། རི་འདི་ ཕྱི་ལས་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་ 
བསང་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་རི་བོ་ལྷ་ཡུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་ས་ལུ་བབས་བབས་བཟུམ་དང་ ནང་ན་ལུ་
ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་ གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ར་ཆུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ 
གཅན་གཟན་ བྱ་དང་བྱི་ཅུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ བག་ཡངས་ཀྱི་ངང་ལུ་འཁྱམས་ཏེ་སོད་སའི་ས་གོ་
དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་པས།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཡུལ་ལྷ་རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲལོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༠ ལང་
མི་རྒཔོ་བགྲེསཔ་བདེ་ཆེན་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་བསར་བཞིན་རང་ཟླ་ ༡༡ པའི་
ནང་ ཤར་གྱི་ལྷ་འབོད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཉིན་མར་གནསཔོ་
མཆོད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱི་རུ་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཞུ་སྲོལ་ད་ལྟོ་བར་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་བཅུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡང་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནསཔོ་བཏང་ དར་ཁ་ཚུ་
བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ བོླ་སྐྱོར་ཚར་རེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ དྲོ་པ་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་གནས་
པོའི་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ འབྱུང་ཕོད་ཟེར་སའི་ ས་གོ་ནང་ལུ་ཉིནམ་གཅིག་བརྩི་སྲུང་རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་འབད་
ཞུ་བའི་ཤུལ་ གནས་པོའི་བཙན་དར་འདི་ལོག་་སྟེ་ར་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་གུང་པ་
ག་རའི་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ལ་ལུ་གིས་སྐུ་རྐྱང་དང་ ལ་ལུ་གིས་གཏོར་གྲལ་
བཙུགས་ཏེ་ བཏང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་རྒྱ་ཆུབ་དཔལ་བཟང་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་ལོ་བསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ 
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། དེ་ལྟར་བསྐང་ནས་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་གནདོ་པ་
ཀུན་སེལ་ལ། །བསམ་དོན་མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེ་འགྲུབ་པའི་སངོས་གྲོགས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་སྐབས་ ཡོན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ མི་
མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་ཏེ་ བསམ་པའི་དོན་འདི་ཚུ་ག་ར་བསྒྲུབས་ཚུགས་པའི་
ཁར་ མཐར་ཐུག་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་འབྱུང་སའི་གནས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ དེ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སྦེ་ མགོན་སྐྱབས་
མཛད་གནང་ད་ོཡོདཔ་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ སྒར་བཞི་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་
ཞིང་ཆུའི་རྐ་འདི་ཡང་ ཡུལ་ལྷ་རྒྱ་ཆུབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ཐོན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དུས་རྒྱུན་བཙན་རྒོད་ཆེན་
པོ་འདི་གི་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་ར་ཡདོཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྒཔོ་བགྲེས་བདེ་ཆེན། སྐྱེས་ལོ་ ༧༠།
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༤༤  རྒྱརྒྱལལ་་བབ་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང།
གནས་ཁང། རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་གི་གནས་ཁང།
གཡུས། སྒར་བཞི་ཁ།
བསྟེན་མི། ཡུལ་ལྷ་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་ སྦྱེ་ནག་རྒེད་འགོ་ སྒར་བཞི་ཁ་

གཡུས་ཚན་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ནང་ལུ། ཧཱུཾ༑ སོབས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས་མཛེས་པའི་གཟུགས། །སྨན་བཙུན་བྲན་གཡོགས་འཁོར་དང་བཅས། །བསདོ་དོ་བདག་གི་སངོ་
གྲོགས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་ སྐུ་མདོག་དང་
ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་ རྒྱལ་བ་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སོབས་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས་པ་ སྐུ་གཟུགས་མཛེས་ཆོས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འབད་ ཁྱད་ཆོས་སྣ་ཚགོས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད 
ལྕངམ་སྲིང་ བྲན་གཡགོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་ལུ། ཧཱུཾ༑ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང། །ཆོས་མཛད་གྲུབ་པ་ཡངོས་ཀྱི་
མདུན། །ཁས་བླང་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་
མི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་བཙན་ལ་སོགས་པའི་
རིགས་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ར་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་
ལས་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆོག་ཨིན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་ཡང་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
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འབྱུང་གནས་དང་ ཆོས་མཛད་གྲུབ་པའི་བླ་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། 
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གཞི་བདག་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་གི་གནས་ཁང་འདི་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལུ། ཧཱུཾ༑ ཕུན་
ཚོགས་འབྱོར་པས་བརྒྱན་པ་སྒར་བཞི་ཡུལ། །བསྲུང་སྐྱོབས་གཡེལ་མེད་མཛད་པ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡོད་བཟུམ་སྦེ་ འདོད་ཡོན་ལོངས་སོད་ག་ནི་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ སྒར་བཞི་གཡུས་ཚན་གྱི་
ལྟག་ལུ་ ཤིང་རིགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ སྦུག་ན་ གུ་མའི་ཤིང་དག་པ་
ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཁར་ཨིན་པས། ཁོང་ར་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཁང་འདི་གི་མིང་ལུ་ 
རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་གི་གནས་ཁང་ཟེར་སབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་ 
དུས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ གནས་ཁང་དེ་ཁ་ལས་ སྒར་བཞི་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་ཁ་སྒོར་ཏེ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་
སོང་གྲོགས་མཛད་དེ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་འདི་དགྲ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་ཡང་ 
ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
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གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཚུ་ཞུ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ 
ལོ་བསར་བཞིན་གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་འབད་བཏང་སྟེ་དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་འདུག། དེ་མ་ཚད་ མི་དང་
ནོར་སེམས་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ ཕོ་ལྷ་མཆོད་པ་ཅིན་དྲག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲལ་
འཕྲལ་སྐབས་ཕོ་ལྷ་མཆོད་པའི་སྲོལ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། དེ་ལྟར་བསྐང་བས་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བསམ་དོན་མ་ལུས་མྱུར་དུ་
འགྲུབ་པ་དང། །མི་མཐུན་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་ལ། །ཐུབ་བསན་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་པར་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་རྒྱལ་བ་དཔལ་བཟང་ལུ་ ལ་ོདུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་
ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྒྲུབ་པ་པོ་དང་ སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་གི་ 
བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་ མི་མཐུན་པའི་གནོད་པ་འདི་ཚུ་ག་ར་ཚར་གཅོད་དེ་གནང་ད་ོཡདོ་པའི་
ཁར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་མི་ཉམས་པར་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཟུམ་སྦེ་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་
ཚུགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། 
གལ་སྲིད་ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལོ་ཐགོ་ཚུ་ལུ་ ཆརཔ་དང་
སེརཝ། ནད་དང་མུ་གེ། བྱ་དང་བྱི་ཅུང་། རི་དྭགས་གཅན་གཟན་ལ་སགོ་པའི་གནོད་པ་ཚུ་བྱུང་ད་ོཡདོཔ་
ལས་ དེའི་སྐབས་ ཕོ་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་ཡདོཔ་སྦེ་སྐྱེས་ལ་ོ ༦༤ ལང་མི་ཨ་རྒས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ངག་རྒྱུན་
བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གནས་པོའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་རྒྱལ་མཚན། སྐྱེས་ལོ་ ༦༤
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༥༥  སསགག་་ཁཁ་་ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན།     སག་ཁ་ཡུལ་བཙན།
གནས་ཁང།     ཡུལ་བཙན་སྒང་ཁ།
གཡུས། སག་ཀ་ཁ།
བསྟེན་མི། སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་འདི་ དབང་འདུས་རངོ་ཁག་སྦྱེ་ནག་རྒེད་

འོག་ ཝ་ཅན་ཚུར་ཁ་ཟེར་ སག་ཀ་ཁ་གི་མི་སེར་ཁྱིམ་གུང་པ་ 
༢༥ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་བསྟེན་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོསག་ཁ་ཡུལ་བཙན་དེ་ཡང་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ སྐུ་མདོག་དཀར་པའོི་གུར་ 
དམར་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ནོརབུ་བསེ་ལིའི་པགས་ཀོ་གིས་བཟོ་སྟེ་ཡདོ་པའི་བསེ་ཁྲབ་
དང་ མཚོན་ཆ་མདའ་དང་རལ་གྲི་ ཀྲིང་ཀ་ལ་སགོས་པ་འཁོར་གསུམ་ དཔའ་བའོི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་ དབུ་ལུ་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཏགོ་དང་སྐེ་ལུ་མགུལ་རྒྱན་ 
ཞབས་ལུ་པགས་ཀོ་གིས་བཟ་ོསྟེ་ཡདོ་པའི་སག་ལྷམ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ 
ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ། དབང་བ་དང་དྲག་པ་ོལ་སོགས་པ་ སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་འབད་ཡང་སོན་
ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ག་ར་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚོན་ལུ་ བ་དན་འཕྱར་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ཁར་ གཡོན་པ་ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ སབོས་འབྱརོ་མངའ་ཐང་དང་ ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་
ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཟས་གཞོང་ཟེར་ འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཀྱིས་
བཀང་སྟེ་ཡོད་པའི་ ཟངས་གཞོང་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གཡོན་ཁ་ཐུག་ ཐུགས་ཀྱི་འདདོ་དོན་གྲུབ་པའི་ཡུམ་མཆོག་ སྨན་བཙུན་བཞིན་བཟང་མ་འདི་ ཞལ་རས་
བཅུ་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་མདའ་དར་དང་གཡོན་པ་ཡིད་བཞིན་གྱི་
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ནོར་བུ་བསྣམས། དབུ་ལུ་སྲགོ་ཞུ་པ་ཏྲ་གཡུ་བའི་ལན་ཚར་ཅན་དང་སྙན་ལུ་སྙན་རྒྱན་ སྐེ་ལུ་མགུལ་རྒྱན་ཚུ་
སྣ་ཚོགས་འབད་བཞེས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་ཚུ་ལྷབ་ལྷུབ་བཏང་ བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་
མཐའ་བསྐོར་ལུ་ འཁོར་ ལྷ། ཀླུ། བདུད། བཙན། སྨན་མོ། གཡགོས་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཐའ་
བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་སྦུག་ན་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལུ། སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། སྐུ་མདོག་
དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། ཞི་ཁྲོ་སྐུ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གར་གྱི་ཉམས་སུ་
རོལ་ཞིང། ཕྱག་གཡས་ལྷའི་བ་དན་དཀར་པ་ོའཕྱར་ཞིང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བ། གཡོན་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཟས་གཞོང་རྣམས་འཛིན་པས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སབོས་འབྱརོ་འབད་མེད་
དུ་སོལ་ཞིང། སྐུ་ལ་དབང་གི་བསེ་ཁྲབ་དང་དབུ་ལ་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པའོི་ཏགོ་ཅན་གསོལ་བ། ཟེར་
བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་དེ་ཡང་ དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ རིག་འཛིན་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
དང། །ཆོས་མཛད་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གང་དགོས་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་ཞལ་འཆེ་
བའི། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་ ཆོས་མཛད་གྲུབ་པའི་བླ་མ་རིམ་བྱནོ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་ལུ་ 
སྤྱིར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་པ་སྲུང་བའི་དོན་ལུ་དང་ ལྷག་པར་གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་ནང་
ཡོད་པའི་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟླགོ་སྟེ་ ཚེ་དང་བསོདནམས་
དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ མངའ་ཐང་ལངོས་སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐབས་དང་། ཡང་སྒོས་སུ་གང་ལ་གང་
དགོས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ཁས་བླང་ཕུལ་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ བླ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ རོ་རྗེ་
སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ གནས་པའོི་དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ༑ ཕུན་ཚོགས་འཛིན་པ་
ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །སྐྱེད་ཚལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཏམས་པའི་རིར། །ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་
གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་ནས། །སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་ཆེན་པ་ོགཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་
སྦེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་ འབྲུ་སྣ་དགུའི་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏགོ་ཏོ་འབད་འཚོ་དོ་ཡོད་
པའི་ཁར་ སྐྱེད་ཚལ་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་དང་ ཤིང་སྣ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ སག་ཀ་ཁ་
གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་སྒང་ཏ་ོཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། གནས་ཁང་འདི་
གི་མིང་ལུ་ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་བཙན་སྒང་ཁ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། 
གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ 
ལོ་བསར་བཞིན་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༢ པའི་ནང་ཚར་གཅིག་དང་་ 
ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ཚར་གཅིག་འབད་ བསོམས་ཚར་གཉིས་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ 
ཕུད་ཁ་ཚུ་བསྡུ་འབག་སྟེ་ སྤྱི་དཔོན་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ ཉིན་མ་ཚུན་ཚེས་བཅུ་བཏང་ དེ་ལས་ཕྱི་རུ་གནས་ཁང་
ནང་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་གནསཔོ་བཏང་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གནམ་དགུན་ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྐུ་རྐྱང་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་གཏོར་
གྲལ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དར་ཁ་ཚུ་ཡང་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་འབད་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༤ ལང་
མི་ཨ་རྒས་ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག། 
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྟེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་
ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སྦེ་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་
དོ་ཡདོ་པའི་ཁར་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་
བཞིན་དུ་གྲུབ་གནང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་  གཡུས་ཚན་དེ་ཁ་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལ་ོཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ཏེ་ མི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་དང་ཆི་ཤད་གོད་ཁ་ཚུ་ཞི་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ར་གཡུས་མི་
ཚུ་གིས་ ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གཞི་བདག་སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་འདི་ དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་བཙན་རྒོད་ཅིག་ཨིནམ་
འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
གལ་སྲིད་ གནསཔོ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མ་མཆོད་པ་ཅིན་ འབྱུང་བཞི་གནོད་པ་དང་ ལོ་ཐགོ་ཚུ་ལུ་སེམས་
ཅན་གྱི་གནོད་པ་བྱུང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དུས་ཚོད་ཁར་གོང་གི་གསལོ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡདོཔ་ཨིནམ་སྦེ་
བཤད་ནི་འདུག།   

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་སག་ཁ་ཡུལ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་ ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ༧༤། 
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༦༦  ཆཆབབ་་འའཇིཇིགགསས་་གགཞིཞི་་བབདདགག།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཆབ་འཇིགས་གཞི་བདག།
གནས་ཁང།     ཆབ་འཇིགས་ཁ།
གཡུས། གཤོང་ཅུང་ན།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་ཆབ་འཇིགས་གཞི་བདག་འདི་ རྟིའུ་སྐྱེས་ཟམ་དང་ 

ཝ་ཅན་ རྩི་ཀོ་ན་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༣༢ ལྷག་
ཙམ་ཅིག་གིས་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་པས།  

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་རྟགོས་ནང་ལས། ཆབ་འཇིགས་གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་འཛུམ་པའི་
མདངས་དང་ལྡན་པ་སྐུ་མདགོ་དཀར་ལ། ཕྱག་གཡས་ན་དར་དཀར་དང། གཡོན་ནོར་བུའི་ཚུལ་འཛིན་པ། 
སྐུ་ལ་ནརོ་བུའི་ཕྲ་ཚོམ་གྱི་རྒྱན་པ། དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་སར་ལྷམ་མཛེས་བར་གསལོ་བའི། ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ བསདོ་པའི་ནང་ལུ། ལྷ་བཙན་གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་འཛུམ་པའི་
ཞལ། །འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཕྱིར་ཕྱགོས་བཅུར་གཟིགས། །སྐུ་ལ་དར་གོས་ལྷབ་ལྷུབ་གསལོ། །ཕྱག་གཡས་
དར་ཅུང་དཀར་པ་ོབསྣམས། །གཡོན་པ་ནོར་བུའི་ཕྱག་མཚན་བཟུངས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོཔ་ལས་ གཞི་
བདག་ཆེན་པོ་ཆབ་འཇིགས་གཞི་བདག་གི་སྐུ་མདོག་འདི་ ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཚེས་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་
བཟུམ་སྦེ་ ག་ནི་བ་དཀར་བའི་ཁར་ ཞལ་བགའ་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་འབད་ འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་དགྲ་
བོ་འདི་ཚུ་ ཟིལ་གྱིལ་གནོན་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ སན་ཕྱགོས་བཅུ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སྐུ་གཟུགས་ལུ་ལྷའི་གྱོན་ཆས་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་དང་ རྒྱུ་གསེར་དངུལ་ལ་སགོས་པ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་
ལས་གྲུབ་པའི་ཕྲ་ཚོམ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་འབད་ཡདོ་པའི་ཁར་ འཁོར་ཐུགས་ཀྱི་དགའ་
བདེ་སྤེལ་བའི་གསང་ཡུམ་ སྨན་མོ་རབ་མཛེས་ཀྱི་གཙོས་པའི་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུང་གྱངས་ཁ་མ་
ཆོདཔ་ཅིག་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ།  ཆབ་
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འཇིགས་གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཡུལ་ལྷ་ཆབ་
འཇིགས་གཞི་བདག་ལུ་ མིང་གཞན་ བཀྲ་ཤིས་འདོ་འབར་ཟེར་ཡང་སབ་སྲོལ་ཡདོཔ་འངོ་ནི་ཨིན་པས། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ཚེ་དང་ བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ ལྷག་བསམ་དྲི་
མེད་དཀར་བའི་ཁ་དར་བསྣམས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་  གཡོན་པ་ལུ་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་དུ་
འགྲུབ་ཚུགས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།
གནས་བདག་ཆབ་འཇིགས་གཞི་བདག་གམ་ བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་
བཞག་ནང་ལུ། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །ནག་ཕྱགོས་མུན་པ་གཉེན་གྱུར་པ། །མཐུ་སབོས་རོ་
རྗེའི་ཤུགས་དྲག་པོས། །ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཚར་ཡང་གཅོད། །བར་དུ་མཐུ་ཆེན་འབྲུག་པ་དང། །བསདོ་
ནམས་འདོ་ཟེར་ལ་སོགས་པའི། །ཆོས་མཛད་སྐྱོངས་བར་བཀའ་བསྒོས་པའི། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་མངའ་ཡང་
གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གསང་སྔགས་བསན་པའི་བདག་པོ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་
པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་ཕྱགོས་སུ་གཏོགས་པའི་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་མ་
རུངས་གདུག་པའི་དགྲ་བོ་རྣམས་ཚར་བཅད་དེ་ དཀར་ཕྱོགས་ལུ་དགའ་བའི་གཉེན་ལུ་གྱུར་གནང་མིའི་གྲལ་
ཁར་ གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་འདི་ཡང་ཡདོ་པའི་ཁར་ བར་དུ་ མེ་ཏགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའི་ལྷ་སྐལ་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པ་ོཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ མཆོག་དང་ འབྲུག་གི་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་
གཉིས་པ་ མཐུ་སོབས་ཀྱི་བདག་པོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འདོ་ཟེར་ ལ་སགོས་པའི་བླ་ཆེན་གོང་མ་རིམ་
བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་འདི་ ཉིན་དང་
མཚན་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་བསྲུང་སྐྱོབས་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དོན་ལས་དང་ ལྷག་པར་བསན་པ་
འཛིན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྱུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་
ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཡུལ་ལྷ་བཀྲ་ཤིས་འདོ་འབར་གྱི་གནས་
ཁང་འདི་ཡང་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་མངོན་
རྟོགས་ནང་ལས། ས་གཞི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པ་ོ
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ལྟར་བྱིན་ཆགས་པ་མདུན་དུ་ནོར་བུའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྲ་སྟེང་གི་གང་བ་ཚེའུ་འབབ་ཆུ་དང་ལྡན་པ་ནེའུ་སིང་
སྨན་ལྗོངས་ནགས་ཚལ་མེ་ཏགོ་སྣ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་གནས་ཕྱགོས་དམ་པ་ནས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ མ་བཟ་ོརང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ རི་བ་ོ ལྟ་ན་བྱིན་ཆགས་པ་ སདོ་ན་ཉམས་དགའ་བའི་
གནས་ཕྱོགས་ ཕྱི་ལས་ཤིང་རིགས་དང་ མེ་ཏགོ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ནང་ན་ལུ་
ཆུ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ སྔོ་ལྗངས་དང་ལྡན་པའི་སང་དང་ར་ཆུ་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གདོང་ཕྱགོས་སུ་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་འདྲ་བའི་ གཡུས་བཟང་ཕྲ་མོ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡདོ་པའི་གནས་
ཕྱོགས་ མིང་ལུ་ཆབ་འཇིགས་ཁ་ཟེར་སབ་མི་འདི་ ཡུལ་ལྷ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་རམ་ཆབ་འཇིགས་གཞི་
བདག་གི་གནས་ཁང་ཨིན་པས།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཡུལ་ལྷ་འདི་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་ གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་
ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༢ པའི་ནང་ ཚོགས་པ་ག་ཨིན་མི་གི་ཁྱིམ་ནང་ 
ཚེས་བཅུ་དང་གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་ཡང་ ཚེས་བཅུ་དང་
གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ཉིན་མར་ཚུན་ཚེས་བཅུ་འདི་ཁྱིམ་ནང་བཏངམ་ཨིན་རུང་ 
གསོལཝ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཁང་ནང་འགྱོ་སྟེ་ གནསཔོ་བཏང་ དར་ཁ་ཚུ་བཀལ་སྲོལ་ ད་ལྟོ་བར་
ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གཞན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གནམ་དགུན་ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་ གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དང་ཕུ་
ཕ་མའི་སྐབས་ལུ་ སོ་སྣང་དང་བརྩི་མཐོང་ཡོངས་དྲགས་སྦེ་བསྐྱེད་དེ་ དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་
ཡོད་པའི་ ལྷ་བོད་དང་བློ་སྐྱོར་གཉིསཔོ་འདི་ མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཉམས་ཡར་
སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་སྐྱེས་ལོ་ ༤༡ ལང་མི་ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་
ནི་འདུག། 

མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་ཆབ་འཇིགས་གཞི་བདག་ལུ་ གོང་གི་དུས་སོན་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་
མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་  གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་
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ལ། །ཟས་ནོར་གོས་སགོས་མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་དང། །གནོད་ཚེ་ཞི་ཞིང་བདེ་སྐྱིད་ལོ་ལེགས་
པའི། །བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གང་བར་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ གཞན་ཡང་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ ལ་སགོས་པའི་བླ་མ་
རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ ལུང་བསན་དང་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་དང་འཁྲིལ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་ 
དེ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་བུ་སོབ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་ད་ོཡོད་པའི་
ཁར་ ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་ཁར་ཡང་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་པ་དང་
གཡང་ཆགས་པ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་གནས་བདག་འདི་བསྟེན་མི་ སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་ན་ཚ་དང་སྡུག་བསྔལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཚུ་ཞི་
ནི་དང་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཏེ་ བསམ་པའི་དོན་ཚུ་གྲུབ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ལྷག་པར་མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་ ཕ་རོལ་དགྲ་བའོི་ཕྱོགས་ངན་པ་ག་ར་ཚར་གཙོད་དེ་ མཐར་
ཐུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འཐབོ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་དང་དཔུང་རོགས་མཛད་དོ་ཡོདཔ་
འབད་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་གི་གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།
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༦༦ འའཕྲིཕྲིནན་་ལལསས་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག། སྐོ་ཀར་སྒང་བཙན།
གནས་ཁང།     སྐོ་ཀར་རོང་ཁ།
གཡུས། སྐོ་ཀར་ཁ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་འདི་ གཤོང་ཅུང་ན་དང་

གསེར་གཤོང་ན། རྟིའུ་སྐྱེས་ཟམ་དང་ཝ་ཅན། རྩི་ཀོ་ནང་དང་སྐོ་
ཀར་ཁ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་
གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས། གནས་བདག་འདི་གི་གནས་ཁང་འདི་ 
སྐོར་ཀར་ཁ་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡདོཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་
བདག་གི་མིང་ལུ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ སྐོ་
ཀར་སྒང་བཙན་ཟེར་ཡང་སབ་སྲལོ་དར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ 
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་གདོང་ཤགོ་གུ་ལུ་ཡང་ སྐོ་ཀར་སྒང་བཙན་
ཟེར་བྲིས་ཏེ་འདུག། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་བསོད་པའི་ནང་ལུ། ལྷ་ཆེན་ཀླུ་བཙན་རྒྱལ་པོ་ནི། །རབ་བརྗིད་ཁྲ་མདོག་གཟི་བརྗིད་
ཅན། །སྐུ་ལ་གསེར་གྱི་ཁྲབ་རོག་གསོལ། །ཕྱག་གཉིས་མདུང་མར་ཞགས་པ་བསྣམས། །རྟ་དམར་ཆིབས་
ནས་འཛམ་གླིང་མྱུལ། །མཛེས་པའི་སྨན་དང་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀླུ་
བཙན་རྒྱལ་པོ་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་འདི་ སྐུ་མདགོ་དམར་པོ་ཁྲ་གི་མདོག་དང་འདྲ་བའི་ཁར་ གནམ་མེད་
ས་མེད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏགོ་ཏ་ོའབད་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ 
གསེར་གྱི་གོ་ཁྲབ་དང་ དབུ་ལུ་ལྕགས་རོག་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཉིས་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་
མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་བར་མཚོན་དང་མདུང་དམར་དང་ དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོ་
འདི་ཚུ་གི་སྲགོ་ར་བསམས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ ཞགས་པ་གཟུང་སྟེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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དེ་མ་ཚད་ ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་དང་དགའ་བདེ་སྤེལ་ཚུགས་པའི་ སྨན་བཙུན་ཡིད་འཕྲགོ་ལྷ་མོ་དང་ 
གཞན་ཡང་འཁོར་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་དབུས་སུ་ ལྷ་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་
འདི་ རླུང་གི་གཤོག་པ་ལྡན་པའི་ཆིབས་ རྟ་དམརཔ་ོཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་
འདུག།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ནང་ལུ། ཧཱུཾ༑ སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐབོ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན། །སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་དམ་བཅའ་
བར། །ད་ལྟ་རྣལ་འབྱརོ་བདག་ཅག་གི །སྤྱིར་སྒོས་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་སྐོ་ཀར་སྒང་བཙན་ནམ་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་འདི་ སྔོན་བྱོན་གྱི་བླ་མ་
དང་གྲུབ་ཐབོ་ཚུ་གིས་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ བླ་མ་འདི་དང་འདི་ཨིན་
ཟེར་ མཚན་ལགོས་སུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། 
ཨིན་རུང་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ལྷ་མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་ཏེ་ ས་འདུལ་བྱིན་བརླབས་མཛད་གནང་པའི་སྐབས་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ག་ར་ཚར་
བཅད་དེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཡང་ ཆིབས་ཁ་ལྷ་ོལུ་སྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་མོན་པའི་ཡུལ་འདི་དུམ་
བུ་གཅིག་ལུ་བཟ་ོགནང་པའི་སྐབས་ ལྷོ་རོང་དམུ་རྒོད་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེའི་ཞལ་ལས། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བ་ང། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང། །ཞེས་དང་། བདུད་
དཔུང་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་ང། །ང་ནུས་བཟླགོ་པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །ཟེར་བཀའ་ལུང་སེངྒའི་ང་ར་ོསྒྲོག་པའི་
དུས་ཚོད་ལུ་ ལྷ་ོརོང་མོན་པའི་ཡུལ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ ཡུལ་ལྷ་དང་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ག་ར་ 
དུས་གཅིག་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨ་ོལ་བཏུད་དེ་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ བླ་མ་གིས་ཡང་བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ལས་ ཀླུ་བཙན་རྒྱལ་པོ་འཕྲིན་ལས་
དབང་ཕྱུག་འདི་ཡང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་ཐག་ཆོད་པས། 
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ཡུལ་ལྷ་སྐོ་ཀར་སྒང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ སྐོ་ཀར་རོང་ཁ་ལུ་ སྐྱེས་ལ་ོ ༨༧ ལང་ཏེ་ཡོད་པའི་ 
ཨ་རྒས་ནག་འཕེལ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། ཁྱིམ་དེ་ནང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པའོི་གཙོས་པའི་ མགོན་ཁང་ཅིག་ཡང་ཡདོཔ་ལས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཨམ་སྲུ་
ཚུ་འཛུལ་ཐག་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ མཆོདཔ་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་མི་མེད་
པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ ཐབས་ར་མེད་པ་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཨམ་སྲུ་འཛུལ་ཏེ་ མཆོདཔ་དང་དཀར་མེ་
ཚུ་ཕུལ་ཏེ་འདུག། ད་རེས་ནངས་པ་ ཕོ་རྒས་ཨིན་པ་ཅིན་ཕྱི་རུ་ཞག་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཉལ་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ཞག་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཉལ་ནི་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ སྐྱེས་ལ་ོ ༨༧ ལང་སྟེ་ཡདོ་པའི་ 
ཨ་རྒས་ནང་འཕེལ་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ གནས་པའོི་ལྷ་ཤིང་ཨིན་ཟེར་ ཙན་དན་ཤིང་སོམ་གཅིག་ཡང་འདུག། ཤིང་འདི་ཁར་ལ་ོ
བསར་བཞིན་ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ དར་ཁ་ཚུ་ཡང་བཀལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསོོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ 
གནམ་དགུན་ལོ་དུས་ཀྱི་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གུང་པ་ག་རའི་ནང་གནསཔ་ོབཏང་སྟེ་དར་ཁ་
བཀལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ སྐོ་ཀར་རོང་ཁ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ 
ཁྱིམ་འདི་ནང་ལས་ཁ་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་མི་ མི་སེར་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ དཀོན་མཆོག་
མཆོད་དེ་སྙན་དར་ཕུལ་བར་འོང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དུས་ཚོད་ཁར་ སྙན་དར་ཕུལ་བ་མ་ལྷདོ་མི་ཚུ་ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་ཕུད་ཁ་ཚུ་འབག་སྟེ་ ཁྱིམ་འདི་ནང་
ལུ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་ལོགས་སུ་འབད་འོང་དགོཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་དཀོན་མཆོག་ཚུ་དུས་ཚདོ་
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ཁར་མ་མཆོད་པ་ཅིན་ འཚུབས་ཆ་དང་རྐྱེན་ཆ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོད་པ་ལས མི་སེར་ཚུ་ག་ར་དུས་ཚདོ་ལུ་དཀོན་
མཆོག་མཆོད་པ་འོང་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ། དེ་ལྟར་བསྐང་བས་རྒྱུ་སོར་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་
ཞི་བ་དང། །མཐུན་རྐྱེན་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་རབ་རྒྱས་ཏེ། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་ལུ་དུས་སནོ་དང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་
ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱུ་སོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལུ་ 
སང་བའི་དགྲ་ གནདོ་པའི་བགེགས་ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ ནད་གདོན་བར་ཆད་འདི་ཚུ་ག་ར་ཞི་ཚུགས་པའི་
ཁར་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ག་ར་ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱས་ཏེ་  ལོ་ཐགོ་ཚུ་ཡང་
ཆརཔ་དང་སེརཝ་ བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་ལ་སོགས་པའི་གནདོ་པ་ལས་བཟླགོ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལུས་དང་གྲིབ་
མ་བཟུམ་སྦེ་ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་མཚན་གྱི་བསྲུང་མ་མཛད་ཚུགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོའཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་ནག་འཕེལ། སྐྱེས་ལ་ོ ༨༧ །
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དདརར་་དདཀཀརར་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༤༤
༡༡ ཕཕོ་ོ་ལྷལྷ་་གགཡུཡུ་་དྲུདྲུངང་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕོ་ལ་གཡུང་དྲུང་རོ་རྗེ།
གནས་ཁང།     ལྷ་ཤིང་ན།
བསྟེན་མི། དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ཁག་རྒེད་འོག་བཅོ་ལྔ་ཡདོ་པའི་ནང་

གསེས་ལས་ དར་དཀར་རྒེད་འོག་  ཨུ་མ་ཁ་སདོ་ཀྱི་མི་སེར་
གུང་པ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་གིས་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་
པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ལས། སྐུ་མདགོ་དཀར་དམར་བཞིན་བཟང་མཛེས་ཤིང་སྡུག །ཕྱག་གཡས་
དར་དཀར་གཡོན་པར་ནོར་བུ་བསྣམས། །རྟ་དཀར་བཅིབས་ནས་སོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་སྐོར། །གཞན་ཡང་
ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་དུ་གཏགོས་པ་ནི། །རོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གསང་བའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །འཕྲུལ་མཛད་ཡུམ་
ཆེན་སྨན་བཙུན་བཞིན་བཟང་མ། །བཅུ་དྲུག་རིག་མའི་ལང་ཚོའི་དཔལ་ངོམས་ཤིང། །གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པ་
ཡང་སྤྲུལ་སྲས་འཁོར་བཅས། ཡོན་བདག་ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱོར་སོལ་སད་དུ། །ཞི་འཛུམ་རལོ་པར་ཆེན་
པོས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་དཀར་པོའི་གུར་དམར་པའོི་མདངས་
དང་ལྡན་པ་ མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ལྷའི་དར་གྱི་ན་བཟའ་བཞེས་
བཞིནམ་ལས་ ཆིབས་རྟ་དཀརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུདཔ་ཙམ་ཅིག་ལུ་བསྐོར་
ཚུགས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་བར་མཚོན་ལུ་དར་དཀརཔོ་གཅིག་དང་ གཡོན་པ་
ལུ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ དགོས་འདོད་ཀུན་བྱུང་གི་ནོར་བུ་
བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
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མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་གྲུབ་པའི་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་མོ་ བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞལ་
རས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཀུན་གྱི་མིག་ཁར་མཛེས་པའི་ཁར་ བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ བཙུན་
མོའི་ཚུལ་དུ་བཞེས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་འཁོར་ སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ། དེ་ལས་སྲས་འཁོར་ ལེ་ཤ་
ཅིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་དང། །གསང་བདག་གོང་མ་རིམ་བྱོན་
གྱིས། །བཀའ་དང་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ཏེ། །མ་དགོངས་ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་བསྒྲགས། །བར་དུ་རིག་པ་
འཛིན་རྣམས་དང། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །སན་སྔར་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི། །ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་གཡུང་དྲུང་ར་ོརྗེ་འདི་ དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་མཆོག་
དང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ སྤྱིར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་ནི་དང་། ལྷག་པར་རྒྱལ་བསན་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
ཚུ་ གནོད་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ལས་སྲུང་ནིའི་་དོན་ལུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད། བར་
དུ་རིག་འཛིན་བརྒྱུན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་
ཡང་ དམ་ཚིག་ར་ོརྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

ཨུ་མ་ཁ་སདོ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ལྷ་
ཤིང་ན་ཟེར་སའི་ས་གོ་འདི་ ཡུལ་ལྷ་གཡུ་
དྲུང་རོ་རྗེ་གི་གནས་ཁང་ཨིན་པའི་ཡིད་
ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་འདི་ 
དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རི་
སོམ་ཅིག་གུར་ དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་

དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ན་ ལྷའི་ཕ་ོ
བྲང་བཀྲ་ཤིས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བཟུམ་ཅིག་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། 
དཔལ་གྱི་རི་བོ་གྱེན་དུ་འཕྱུར་བའི་རྩེར། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚགོས་འཕྲེང་བ་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །བྲག་དཀར་
བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །སྲིད་པའི་ལྷ་བཙན་གཡུང་དྲུང་རོ་རྗེ་ནི། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ཕོ་ལྷ་གཡུང་དྲུང་རོ་རྗེ་ལུ་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲལོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་གསུམ་
གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་ གླང་དང་ཡང་ན་ བྱ་གཅིག་བསད་དེ་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཐགོ་ལས་མཆོད་དགོ་ད་ོཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་དམར་མཆོད་སང་སྟེ་ དཀར་མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ལོ་བསར་བཞིན་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཉིན་ལོག་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
དཀར་མཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་མེན་སྒྱེས་བཟོ་ཚར་གཅིག་མཆོད་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཟླཝ ༢ པ་དང་ཟླཝ་ ༧ 
པའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཚགོས་པ་ག་ཨིན་མི་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཚེས་བཅུ་དང་གནསཔ་ོབཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨུ་མ་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་
བཟུང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ རང་ར་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ཡང་ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་
མཆོད་ཆོག་གུ་བཏང་པའི་སྐབས་ གནསཔོ་བཏང་སྟེ་དར་ཁ་བཀལ་ནིའི་སྲོལ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་ཡདོཔ་འབད་
སྐྱེས་ལོ་ ༦༣ ལང་མི་ ཨ་རྒས་རྣམ་རྒྱལ་བསན་འཛིན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་འདི་ལུ་གོང་གི་དུས་སོན་དང་ལ་ོདུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ལུ་ཞུ་བ་
ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུངས་ནི་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕངས་བསོད་ནི། དེ་ལས་ བླ་
མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་ནི་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས་ནི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་མཛད་ད་ོཡོད་པའི་ཁར་ ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ 
ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྲུང་སྐྱོབས་དང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ཏེ་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐགོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་དཔེ་ཆ་ལས། བསདོ་ཅིང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བསྲུང་སྐྱོབས་སོང་གྲོགས་གཡེལ་མེད་
མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་མས། 
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕུལ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ གཡུས་གོ་འདི་ནང་འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལ་ོཐགོ་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་
དོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་དོ་ཡདོཔ་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་
གནསཔ་ོགཏང་ནི་དང་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་དུས་ཚདོ་ཁར་འབད་དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་རྣམ་རྒྱལ་བསན་འཛིན།
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༢༢ རིརིགགསས་་ཀུཀུནན།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མིང། རིགས་ཀུན།
གནས་ཁང།      ཟ་ལྟག་ལ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་རིག་ས་ཀུན་འདི་ དར་དཀར་རྒེད་འོག་ ཨུ་མ་ཁ་སོད་དང་ 

ཁ་སྨད། དེ་ལས་ཀ་མི་ནང་འོ་རྒྱལ་གྱི་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བ་ོཅིག་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
སྤྱིར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སགོས་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་
ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དོན་
མཛད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་
ཨིན་པས། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་གནས་བདག་ཆེན་པོ་རིགས་ཀུན་དེ་ཡང་ བསདོ་པའི་ནང་ལས། སྐུ་མདོག་མ་ངེས་ཅིར་ཡང་
སྣང། །ཆ་ལུགས་མ་ངེས་ས་ོསོར་སོན། །འཕྲིན་ལས་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་མཛད། །གནས་སྲུང་རིགས་ཀུན་ཁྱོད་
ལ་བསོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་ དབང་བ་དང་དྲག་པོ་ ལ་
སོགས་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཐོག་ལས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་
ར་མཛད་དེ་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ གཞན་ཡང་ཆ་ལུགས་དང་ སྤྲུལ་
བསྒྱུར་ཚུ་ཡང་སྣ་ཚོགས་སྦེ་སོན་ཏེ་བཞུགས་དོ་ཡདོཔ་ལས་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ གཅིག་ལུ་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་མེན་པར་བསམ་གྱི་མ་ཁྱབ་པར་ཡོདཔ་ཨིནམ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག། 
ཨིན་རུང་ མི་བསྲུན་པའི་དགྲ་བ་ོརྣམས་ཚར་གཅོད་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་དེ་ ཁྲོ་
བོའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ཕྱག་ལུ་ ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་དང་རོ་རྗེ་བསྣམས་ཏེ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ འཁོར་
བཙུན་མོ་ནང་མི་སྡེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།  
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཞི་བདག་རིགས་ཀུན་འདི་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་པ་བསྲུང་ནི་དང་ ལྷག་པར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཅི་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
བར་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མེས་པ་ོགཙ་ོབ་ོ མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཡང་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྲོལ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ བར་དུ་བཅད་པའི་དགྲ་
བགེགས་ཚུ་ལས་སྲུང་བའི་དནོ་ལུ་ བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡདོཔ་ལས་ གནས་བདག་གིས་
ཡང་ ཉིན་དང་མཚན་མོ་མེད་པར་བསན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཚུ་མཛད་ནི་འབད་ ཁས་བླངས་དང་དམ་
བཅའ་བཞེས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ལས། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཀཱ་ར་ཡིས། །འཛམ་གླིང་ལྷ་འདྲེ་འབྱུང་པོ་
ཚོགས། །ར་ོརྗེ་གསུང་གིས་བཀའ་བསྒོས་བཞིན། །ཁྱོད་ཀྱང་དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་དགོངས། །བར་དུ་མཐུ་ཆེན་
བླ་མ་རྗེས། །ཆོས་སྲིད་ཟུང་གི་སྲལོ་བཏོད་ཚེ། །བདུད་སྡེ་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དམ་
འོག་ཚུད། །ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །བསམ་པའི་ལས་ལ་ཁྱོད་མངགས་ན། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་
རྗེས་དགོངས་ལ། །བཅོལ་བའི་ལས་ལ་མཐུ་མ་ཆུང། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
དགྲ་ལྷ་ཆེན་པ་ོརིགས་ཀུན་གྱིས་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ སན་འདྲེན་གྱི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། རང་སྣང་སྲིད་པའི་
ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ། །རབ་བརྗིད་རི་བ་ོལྷུན་དུ་ཆགས་པའི་དཔྱིད། །རངགནས་དཔལ་ལྡན་ཉམས་
དགའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཡུལ་ལྷ་རིགས་ཀུན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིས་གཤེགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་ མ་བཟོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་བོ། ཕྱི་ལས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྗོན་ཤིང་
དང་སྨན་སྣ་ འབྲས་བུ་མེ་ཏོག་ལ་སགོས་པ་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ མཛེས་པའི་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པ་ ག་ནི་བ་
ཉམས་དགའ་བའི་གནས་མཆོག་ མིང་ལུ་ཟ་ལྟག་ལ་ཟེར་ རིའི་བཟ་ོརྣམ་གླང་གི་བྱག་ལ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་
འདི་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོའདིའི་གནས་ཁང་ཨིནམ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ ཨུ་མ་
ནོར་བུ་སྒང་ལྷ་ཁང་དེ་ཡང་ གཞི་བདག་ཆེན་པ་ོརིགས་ཀུན་གྱིས་དབང་བའི་ས་གོ་ནང་ལུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ 
གནས་ཁང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
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དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ་ནང་ལུ། ལྷ་ཁང་འདི་ དབང་རོང་གི་ཐ་ོཡིག་ནང་ རབ་བྱུང་ ༧ པ་
སྐོར་ཆ་ལུ་བྱོན་མི་ བླམ་གནས་རྙིང་པ་གིས་གདན་ས་བཏབ་གནང་ནུག་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ གཡུས་ཁའི་རྒས་ཤསོ་ཚུ་གིས་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲལོ་ཡདོ་མི་ཚུ་
ཡང་ ལོ་བསར་བཞིན་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་བཅུ་དང་ ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་
བཅུ་བཏང་བའི་སྐབས་ དགྲ་ལྷ་ཆེན་པ་ོརིགས་ཀུན་ལུ་ཡང་ གསལོ་ཁ་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོཔ་མ་ཚད་ གཡུས་མི་
ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་བསར་གྱི་ལ་ོམཆོད་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནསཔ་ོསྐུ་རྐྱང་སྦེ་བཏང་སྟེ་དར་ཁ་
བཀལ་སྲོལ་ཚུ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ གཞན་ཡང་སྐུ་མཆོག་འབུམ་སྡེ་ཚུ་
གི་སྐབས་ལུ་ ཨུ་མ་ནོར་བུ་སྒང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ གནསཔ་ོབཏང་སྲལོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་
འདུག། 
ངན་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ བླ་མ་གནས་རྙིང་པ་གིས་ཨུ་མ་ལུ་ གདན་ས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཕྱག་
བཏབ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གདན་ས་གོང་མ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དང་ འོག་མ་ཨུ་མའི་རངོ་ཟེར་མ་དགོན་
གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་བཞུགས་ཡོདཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། གདན་ས་གོང་མ་ཨུ་མ་ཆོས་གླིང་
ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ལོ་བསར་བཞིན་ཨུ་མ་པའི་ཚེས་བཅུ་ཅིག་ཡང་རྐྱབ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ཚེས་བཅུ་དེ་སྦེ་
རྐྱབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ དུས་རབས་ ༡༦ པའི་ནང་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་སྒྱུར་ཏེ་ ལྷ་བླ་མའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆབ་སྲིད་གདུགས་དཀར་གཅིག་གིས་མངའ་འོག་ལུ་ དབང་སྒྱུར་ཏེ་གནང་པའི་སྐབས་ 
བླ་མ་ཁག་ལྔའི་ཡ་གྱལ་མཐོ་བོ་ལྟ་བུ་གྱུར་པ་ བླ་མ་གནས་རྙིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་བླ་སོབ་དང་བཅས་པ་ཚུ་ 
མི་བཟདོ་པའི་ཁོང་ཁྲོ་ལང་སྟེ་ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལུ་ངོ་ལགོ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ལུ་
གླགས་མ་འཁེལ་པར་ གཡུས་ཐོན་ཏེ་སོང་པའི་ཤུལ་ལུ་ དམག་ལས་རྒྱལ་བའི་དགའ་སོན་འབད་བརྩི་སྲུང་
ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་པའི་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པའི་
ནང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གདན་ས་གོང་མ་ཨུ་མ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་འབོྱར་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཡདོ་ལུགས་བཀོད་དེ་འདུག།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་རིགས་ཀུན་ལུ་ལ་ོབསར་གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསལོ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་
ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ནི་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕངས་བསདོ་ནི། དེ་ལས་ 
བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་ནི་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་ནི་ཚུ་ལུ་ དུས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྲུང་སྐྱོབས་དང་སོང་
གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ནང་ལུ་ གཞིས་བཅགས་ཏེ་ཡདོ་
པའི་ མི་ནརོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྙན་གྲགས་རྒྱས་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐགོས་པ་
མེད་པར་གྲུབ་དོ་་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གློ་བུར་གྱི་ནཱ་ཚ་རེ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་མེ་སྒྱེས་བཟོ་སྟེ་གནསཔོ་
མཆོད་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ཁར་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་ནི་དང་ ཕོ་བྲང་གི་མཐའ་འཁོར་ལས་
ཕར་ གྲིབ་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ཞུགས་པ་ཅིན་ མི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན། དེ་ལས་ལ་ོཐོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་
གནོད་པ་སོམ་བྱུང་ད་ོཡདོཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པ། 
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཨ་རྒས་རྣམ་རྒྱལ་བསན་འཛིན།
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༣༣ སྤྱིསྤྱི་་ལལ་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྤྱི་ལ་བཙན།
གནས་ཁང།     སྤྱིའུ་ལི་ལ།
བསྟེན་མི། གཞི་བདག་སྤྱི་ལའི་བཙན་འདི་ དར་དཀར་རྒེད་འོག་ གད་པ་ཁ་སྤྱི་

འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གཙ་ོབོ་སྦེ་བསྟེན་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་  གཞན་ཡང་ 
ལྟག་ཤར། སི་ལི། ཙ་ར། ཀ་མི་ནང་དང་འོག་རྒྱལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
ཡང་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།  
གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་བཙན་འདི་ བསདོ་པའི་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ དབང་དྲག་པདྨའི་མགོན་པོ་ཁྲོའི་རྒྱལ། །གང་
འདུལ་དྲེགས་པའི་སྐུར་སོན་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །སོབས་ལྡན་ལྷ་བཙན་རྔམས་བརྗིད་དཔའ་བོ་ཆེ།།གཟི་
འབྱིན་མཐུ་རལ་ཆེ་མངའ་ཁྱེད་ལ་བསོད། །ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་གི་སྒྲ་ཡིས་ས་གསུམ་ཁྱབ། །མ་རུངས་གདུག་པའི་
ཚོགས་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་དངངས། །འབྲུག་སོང་དུས་གཅིག་འཆར་བའི་རལོ་པ་རལ། །གཏུམ་དྲག་རྔམས་
པའི་གསུང་གི་སྒྲ་ལ་བསདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་བར་
མཚོན་ལུ་ སྐུ་མདགོ་དམརཔོ་འཇིགས་ཤིང་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་ལུ་ སོབས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ལས་ངོམས་
སོན་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། སན་གསུམ་བསན་པའི་དགྲ་བོ་མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཚགོས་རྣམས་ 
ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ཆ་ལུགས་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ འཇིགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་
ཡོད་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་ལྕགས་རོག་དང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་བསེ་ཁྲབ་ལ་སགོས་པ་དཔའ་བའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་
ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་བ་ོདང་ ལྷག་པར་
དུ་ ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཁར་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་ དགྲ་བ་ོཚུ་གིས་སྲོག་
ར་གཅོད་ནི་གི་དོན་ལུ་རལ་གྲི་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་འགྲོ་བ་མི་དང་ སྦྱིན་བདག་ཕོ་
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མོ་ཡོངས་ཀྱི་རང་སའོི་རེ་འདདོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་
བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གཡོན་ལུ་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་གྲུབ་པའི་དོན་ལས་ གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་སྨིན་ལེགས་དཀར་མོ་ ཞལ་རས་
ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འདྲ་བའི་ཁར་ མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་དར་ལ་འབབ་པ་ ལྷའི་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་
ལང་ཚོ་དང་མཉམ་པ་ཅིག་བཞུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད། ཕྱག་གཉིས་ལུ་མདའ་དར་སྣ་ལྔ་དང་ མེ་ལོང་བསྣམས། 
སྐུ་གཟུགས་ལུ་དར་སྣེ་ལྔ་དང་ དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་པ་ཏྲ། གཞན་ཡང་དར་དཔྱངས་དར་ཟབ་ལེ་ཤ་བཞེས་
ཏེ་བཞུགས་ཡདོ་པའི་ཁར་ འཁོར་ ལྷ། ཀླུ། བདུད། བཙན། སྨན་མ་ོཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་
སྦུག་ལུ་ལྷ་ཆེན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་སྤྱི་ལའི་བཙན་འདི་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་དམ་བཞག་ལས། ཧཱུཾ༔ སྔོན་ཚེ་གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ །སབོ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང། །མཁས་
གྲུབ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི། །དམ་ལས་མ་གཡེལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་
དབང། །བཀའ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པརོ་དགོངས། །དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པརོ་དབང་ཡང་བསྐུར། །དམ་ལས་མ་
གཡེལ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཐ་མར་སྔགས་འཆང་བདག་ཅག་གིས། །ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་
བས། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསྲུང་བ་དང། །མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་སྤྱི་ལའི་བཙན་འདི་ གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་དང་ སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔནོ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ བྱེ་བྲག་ལུ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེ་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཅི་
གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གཞན་ཡང་ བར་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཡང་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་བསན་པ་དེ་ཉིད་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བའི་ ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོར་གཏད་དེ་ བཙན་ཆེན་དགྲ་
ལྷའི་རྒྱལ་པ་ོལུ་དབང་བསྐུར་ཏེ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་རིང་
ལུགས་འཛིན་པའི་སྐྱེན་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གི་ མཐུན་པའི་གྲོགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ལྷ་བཙན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་སྤྱི་ལའི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དེ་
ཡང་ ཕྱི་ལས་མ་བཅོས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རི་བ་ོ 
ཕོ་བྲང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་
ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ནང་དུ་གསེར་མཚོ་རྦ་རླབས་
འཁྲུག་ཅིང་ གཡུ་མཚོ་འདོ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་དབུས་སུ་ 
བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་སྤྱི་ལའི་བཙན་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་
པས། གནས་ཁང་འདི་གི་མིང་ལུ་ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་སྤྱིའུ་ལི་ལ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། གད་པ་ཁ་གཡུས་
ཚན་ནང་བཞེངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ལ་
བཙན་གྱི་བཀའ་ཁྲབ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ གནསཔོ་བཏང་ནི་དང་གསོལ་མཆོ་ཕུལ་ནི་ཚུ་ལྷ་

ཁང་འདི་ནང་ལུ་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་འདི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་ ༢ པའི་ནང་ལུ་
བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ལྷ་ཁང་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ རྣམ་རྒྱལ་རོ་རྗེ་ཟེར་མི་གིས་
བཞེངས་གནང་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལྷ་བཙན་སྤྱི་ལའི་བཙན་ལུ་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲལོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཁོང་ར་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ 
སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ལས་ ལོ་བསར་བཞིན་ ཟླཝ་ ༢ པའི་ཚེས་བཅུ་དང་བསྟུན་གད་པ་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ 
གནསཔ་ོབརྒྱ་ཚར་བཏང་སྟེ་དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཟླཝ ༡ པའི་ནང་
བཀའ་འགྱུར་ལྷག་པའི་སྐབས་དང་ ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་སྙུང་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་ས་འབད་གནསཔ་ོབཏང་སྲལོ་
ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་བཟུང་པའི་སྐབས་ལུ་གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་སྐབས་ལུ་ཡང་ མང་ཤསོ་ཅིག་གིས་
གནསཔ་ོསྐུ་རྐྱང་དང་ལ་་ལུ་གིས་གཏོར་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་བཏང་སྲོལ་འདུག། 
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚདོ་ཁར་ཕུལ་ཏེ་རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་སྤྱི་ལའི་བཙན་འདི་
ལུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུངས་ནི་དང་ དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕངས་བསོད་ནི། དེ་ལས་བླ་མའི་
སྐུ་ཚེ་སྲིངས་ནི་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་ནི་ལ་སགོས་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་
ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་སོབས་ཤུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཁྱད་པར་དུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ 
ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ལུ་གནས་པའི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྐྱབས་དང་
མགོན་མཛད་དེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ལོ་ཐགོ་ལུ་ཆརཔ་དང་སེརཝ་ ནད་
དང་མུ་གེ་ལ་སགོས་པའི་གནོད་པ་ཚུ་ཞི། བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐགོས་པ་མེད་པ་གྲུབ་ཚུགས་པའི་
ནུས་པ་དང་ སོབས་ཤུགས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕུལ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལོ་ཐགོ་ཚུ་ལུ་ འབྱུང་བ་བཞིའི་
གནོད་པ་ཚུ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་སྐབས་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལའི་བཙན་ལུ་བཤགས་པ་
ཕུལ་དགོ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས། སྤྱི་མི་བགྲེསཔ་བསན་འཛིན་གྱིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ 
མདའ་སྐྱབ་པའི་སྐབས་དང་ ཐག་རིང་ས་དོན་དག་གཅད་པར་འགྱོ་ནི། གཞན་ཡང་ རྩིས་གཞི་ཕྱེ་བའི་
གནས་སྐབས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བདག་སྤྱི་ལའི་བཙན་ལུ་གསལོ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་
བ་ཅིན་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་མ་ཚད་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་ཚུ་རེ་བ་ལས་ལྷག་སྟེ་
མཛད་ད་ོཡདོཔ་འབད་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
དད་པའི་ས་བོན་གླེངས་བམ་ ༢ པ།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སྤྱི་མི་བགྲེསཔ་བསན་འཛིན།
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༤༤ གགདདོངོང་་དདཀཀརར་་དདཔཔལལ་་རརོངོང་་།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་།
གནས་ཁང།     གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་གི་གནས་ཁང།
བསྟེན་མི།  ཨུ་མ་ཁ་སྨད་དང་ ཀ་མི་ཆུ། ཀ་མི་ནང་འ་ོརྒྱལ་གྱི་མི་སེར་གུང་པ་ ༧༠ 
                 ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གཞི་བདག་གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་གི་སྐུ་མདོག་དེ་ཡང་ གཞི་བདག་དཔེ་ཆའི་སན་འདྲེན་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ 
ཆོས་དབྱིངས་ནག་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །སོབས་ལྡན་ལྷ་བཙན་འཁོར་བཅས་འབུམ་གྱི་བསྐོར།།འདིར་
གཤེགས་མཐུན་རས་བྱེ་བྲག་བསམ་མི་ཁྱབ། །བཙན་དམར་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་
གཤེགས། །སྐུ་ལ་མཛེས་པའི་དཔའ་བོའི་ཆས་རྣམས་གསོལ། །ཞལ་རྔམས་ལྗགས་སྒྲིལ་སན་གསུམ་མེ་ལྟར་
འབར། །སྨྲ་ར་ཨ་ཚོམ་སྨིན་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །ཁྲོས་པའི་རལ་པ་དམར་གསེར་གནམ་དུ་གཟེངས། །མ་རུང་
ཚར་གཅོད་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་གཤེགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པ་ོ གདོང་
དཀར་དཔལ་རོང་འདི་ སྐུ་མདོག་བྱུ་རུ་བཟུམ་སྦེ་དམར་པོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ཡདོཔ་མ་ཚད་ དབུ་
ལུ་ལྕགས་རོག་བཞེས་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་མཛེས་པའི་དཔའ་བའོི་ཆས་ འཁོར་གསུམ་མདོར་དྲུག་ཚུ་བཞེས་ཏེ་
བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བ་ོཚུ་བསྲུང་ནིའི་དོན་ལས་ སན་གསུམ་ལས་མེ་འབར་ཏེ་
གཟིགས་ཡོད་པའི་ཁར་ མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་ ཐུགས་ཁྲོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པར་སོན་ཏེ་ 
རྫུ་འཕྲུལ་རླུང་གི་གཤོག་པ་དང་ལྡན་པའི་ ཆིབས་རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ ཞབས་གཉིས་འགྱིང་བའི་
ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན། 
ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ བསན་པའི་དམ་ཉམས་རྣམས་ཀྱི་སྲགོ་ར་བཅད་དེ་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་
མཚོན་ལུ་ རལ་གྲི་གནམ་མཁའ་ལུ་འཕྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་སྲིད་གསུམ་འགྲན་ཟླ་མེད་
པའི་ དངོས་གྲུབ་གནང་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ དགོས་འདདོ་ཀུན་འབྱུང་གི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ འཁོར་ཀླུ་བདུད་ནག་པོ་འདི་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་སྦྲུལ་གནག་པོ་གཅིག་དཀྱི་སྟེ་ མི་གི་མགོ་
ཏོག་ཚུ་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ་ཟེར་ འཕྱེངམ་བཟུམ་སྦེ་དཔྱང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་ 
གཡོན་པ་ལུ་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡནོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་སྨན་མོ་ཟླ་བའི་
འོད་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ སྐུ་ལུ་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་སྣ་ཚོགས་བཞེས་ཏེ་ 
ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་སྣ་ལྔ་དང་ གཡོན་པ་ལུ་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་འཁོར་གྱིས་
བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་འདི་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དེ་ཡང་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ༑ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་སོགས། །བླ་
མ་བརྒྱུད་པའི་སན་སྔ་རུ། །དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །དམ་ཆོས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་མཛད་
པའི། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དནོ་ཡིན་བཞིན་འགྲུབ། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང། །དམ་ལས་མ་འདའ་
འཕྲིན་ལས་མཛདོ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་གིས་དང་ བླ་མ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཡང་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་
པར་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་དང་ ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་དེ་ཉིད་སྲུང་བ་དང། སྒོས་སུ་ཨུ་མ་
གི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སོགས་
པ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་དེ་ རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་དཔལ་འབྱོར་མངའ་ཐང་ལོངས་
སོད་ཚུ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལས་བཀའ་བསྒོ་གནང་སྟེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས། 

སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་གི་ གནས་ཁང་
འདི་ཡང་ བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་བར་སྣང་
ཁམས་ལུ་ སྨན་རིགས་དང་ཤིང་སྣ་སྣ་
ཚོགས་སྐྱེས་པའི་ནགས་ཚལ་མདངས་དང་
ལྡན་པ་ནང་ལུ་ ལྷའི་ཆུ་བ་ོཡན་ལག་བརྒྱད་
དང་ལྡན་པ་དལ་གྱིས་བབས་ཏེ་ ཡོད་པའི་

ཁར་ བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་ གཞན་ཡང་གཅན་གཟན་སག་གཟིག། དོམ་དྲེད་ལ་སགོས་པ་ཚུ་སྐད་སྙན་སྣ་
ཚོགས་སྒྲོག་སྟེ་ཡོད་པའི་ ཉམས་དགའ་བའི་རི་སོམ་ཅིག་ མིང་ལུ་གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་གི་གནས་ཁང་
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ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདིའི་གནས་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག། དེ་ཡང་གསལོ་
ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་གནས་ཕྱགོས་ཉམས་དགའ་བ། །འདོད་ཡནོ་ལོངས་སདོ་མི་ཟད་
གཏེར་དང་མཚུངས། །ཐམས་ཅད་རེ་བ་བསྐོང་བའི་ལྷུན་པོ་ནས། །ཀླུ་བདུད་སྨན་མོ་འཁོར་ཚགོས་སན་
འདྲེན་གཤེགས། །ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གཞི་བདག་གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་ལུ་དུས་སོན་དང་གུས་བཏུད་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་གནསཔ་ོ
འདི་ལུ་ལ་ོདུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལས་གསལོ་ཁ་དཔེ་ཆ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ བོན་མཆོད་ཀྱི་ཐོག་
ལས་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཧེ་མ་ ཨུ་མ་པའི་ནོར་ཚུ་གདོང་དཀར་དཔལ་རངོ་གི་ གནས་
ཁང་ནང་ལས་ཕར་བཏངམ་ད་ གཅན་གཟན་སག་གཟིག་ལ་སགོས་ཚུ་གིས་ གནོད་པ་མི་བཀལ་ནིའི་དོན་
ལུ་ནོར་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ གནས་ཁང་གི་ས་གོ་ནང་ལུ་ བྱ་པདོ་རེ་དམར་བསད་འབད་དེ་ གནསཔ་ོ
གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་འདི་མཆོད་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། གནསཔ་ོའདི་མ་མཆོད་པ་ཅིན་ ནོར་སེམས་
ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ད་ོཡདོཔ་མ་ཚད་ མིག་ཏོ་ཚུ་ཡང་ ན་དོ་ཡདོཔ་ལས་དུས་རྒྱུན་མི་སེར་ཚུ་གིས་མེན་
སྒྱེས་བཟོ་ སྒོང་རོག་བཅོ་སྟེ་མཆོད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།  ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་
ལས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཅིག་
བརམས་གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ལོ་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དང་ གཞན་ཡང་དོན་དག་ཁག་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་ཚུ་གྲུབ་
དགོཔ་ཡདོ་པའི་སྐབས་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་གནསཔོ་བཏང་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གཞི་བདག་གདོང་དཀར་དཔལ་རོང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ གསལོ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ལས། དེ་ལྟར་བསོད་པའི་ཡུལ་ཕྱགོས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལོ་ལེགས་སྐྱ་རྒྱལ་ཆར་ཆུ་དུས་འབབ་
སོགས། །མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་སྤེལ་བའི་དཔུང་གཉེར་ལ། །མ་གཡེལ་མ་འགྱངས་གནས་འདིར་མྱུར་དུ་
བྱོན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ཕན་པ་དང་ བདེ་བ་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་
བའི་ནུས་པ་དང་སོབས་ཤུགས་ཡདོཔ་མ་ཚད། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་
དང། ལྷག་པར་ ཡུལ་ཕྱགོས་འདི་ནང་ལུ་ གནས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་
དུ་གཅོད་པའི་ ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་ འཐབ་རདོ་དང་དུས་མིན་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱབས་མཛད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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གལ་སྲིད་གཞི་བདག་འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ འཁོན་གྲིབ་ལ་སགོས་པའི་ གྲིབ་རེ་ཕོག་པ་ཅིན་ མི་དང་ 
སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ གནདོ་པ་བཀལ་དོ་ཡདོཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་
གིས་ གནས་ཁང་ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་གཞི་བདག་གི་གསོལ་ཁ་དང། གསེར་སྐྱེམས། དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ 
བཤགས་པ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
རྣམ་རྒྱལ་བསན་འཛིན།༦༣
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ཨཨ་་ཐཐངང་་རྒེརྒེདད་་འའོགོག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༧༧
༡༡ དདགེགེ་་བབསྙེསྙེནན་་ཆེཆེནན་་པཔོ་ོ་འའཆོཆོངང་་བྲབྲགག་་པཔ།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་འཆོང་བྲག་པ།
གནས་ཁང་། འཆོང་བྲག་པའི་རི།
གཡུས། བྱ་རགོ་སྒང་།
བསྟེན་མི། བྱ་རགོ་ལྷ་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་ བྱ་རགོ་སྒང་གཡུས་ཚན་དང་ཟ་འོག་

ཕུག་ དེ་ལས་ གཡུས་ལྟག་མ་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་གནས་
བཅགས་ཏེ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་གཙོ་བ་ོཅིག་སྦེ་བསྟེན་ད་ོ
ཡོདཔ་ཨིན་པས། གློག་མེ་དང་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་
ལྷོད་དེ་འདུག།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

བྱ་རགོ་སྒང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལས་ཡར་ཡདོ་པའི་རི་གཞན་དང་མ་
འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོའཆོང་བྲག་པའི་
གནས་ཁང་གི་རི་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། རི་དེ་ཡང་ 
ཕྱི་ལས་ཤིང་རིགས་སྣ་ཁག་ལེ་ཤ་འཛོམས་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་
ནང་ མེ་ཏོག་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གུར་ བུང་
བའི་ཚགོས་རྣམས་དགའ་བའི་གླུ་དང་སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཁྲབ་ཞིན་པའི་ངང་
ལུ་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སའི་གནས། བྱ་བྱིའུ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་དུ་དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་རང་བཞིན་དུ་བསྒྲོགས་པ། རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་
རང་ག་ཏེ་དགའ་ས་ ནམ་འཁྱམས་དགོ་མནོཝ་ཅིག་འཁྱམས་ཏེ་ 

འདྲགོ་འབྱལ་དང་འཚེར་སྣང་ར་ལས་མེད་པར་དགའ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་འཁྱམས་ཏེ་སདོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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འདི་ཁ་ལུ་ རོ་རྗེ་བྲག་རི་གནམ་དུ་བརྩེགས་པའི་ནང་ན་ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་དང་རྟ་བབས་ལ་སོགསཔ་ལྷའི་ཁང་
བཟང་གི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ སུམ་རྩེན་ལྷའི་ཕོ་བྲང་ས་ལུ་ཕོད་འདྲ་བའི་གནས་ཁང་འདི་ནང་ གནས་བདག་
ཆེན་པོ་ སྐུ་མདོག་དུང་ལྟར་དཀར་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སན་
གཉིས་ཐུར་དུ་སང་བའི་དགྲ་ལ་གཟིགས་ཏེ་ དབུ་ལུ་གསེར་ཞྭ་ནོར་བུའི་ཏགོ་ཅན་གསལོ་བ། སྐུ་ལུ་དར་
དཀར་གྱི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་བཞེས། རྟ་དཀརཔ་ོལུ་གསེར་སྒ་ལ་སགོས་པའི་རྟའི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
བརྒྱན་ཏེ་ཡདོ་པའི་རྟ་མཆོག་རླུང་ལས་མགྱོགས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཡདོ་མི་འདི་གུར་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་
གཡས་པར་ བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ མ་རུང་པའི་དགྲ་བགེགས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་རུ་
དར་དཀར་པོ་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པར་ ཆིབས་རྟའི་མཐུར་ཐགཔ་གི་མཇུག་ ཞགས་པའི་ཚུལ་ལུ་བཟུང་
སྟེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་
གནས་ལུ་ཡདོ་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་
བཞག་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་འཆོང་བྲག་པ་ཡང་ སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྐྱོང་བ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིན་པའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུན་པོ་ཆེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ གཏེར་སོན་རྒྱལ་
པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ 
སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ རྒྱལ་སྲས་མདོ་སྔགས་འབྱུང་
གནས་ལ་སགོས་པའི་བླ་མ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ བསན་པ་
དང་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ འཕྲིན་ལས་
གྲུབ་པའི་གྲོགས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་དང་དམ་བཅའ་ཚུ་
གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ བྱ་རགོ་སྒང་ལྷ་ཁང་གིས་གཙསོ་
པའི་ བྱ་རོག་སྒང་གཡུས་ཚན་དང་ཟ་འོག་ཕུག་ དེ་ལས་ 
གཡུས་ལྟག་མའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་གཞི་གནས་བཅགས་ཏེ་སདོ་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་འདི་གཙ་ོབ་ོཅིག་གནསཔོ་མཆོད་སའི་རྡོ་ཕུ། 
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སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ལོ་བསར་གྱི་ལ་ོཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏརོ་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་གཏང་དགོ་
པའི་ཁར་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་ཡང་གཏང་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས།
བྱ་རགོ་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་ དགེ་འདུན་སབོ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཉི་མ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཕྱི་རུའི་
གསོལ་ཁ་གནང་པའི་བསྒང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ཡང་གསལོ་ཁ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནིའི་སྲལོ་གཏོད་གནང་
ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནསཔོ་འདི་སྐུ་རྐྱང་སྦེ་ར་
གཏང་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ལ་ོབསར་རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ལྷ་རྟགས་ཟེར་ རོང་གཞི་ཁག་ཚུ་ནང་
གནང་བའི་སྲོལ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ར་ དྲ་ོཔ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ ལྷ་བསངས་དང་གནསཔོ་བཏང་མི་གིས་མ་དོ་
བར་ གནས་བདག་གི་གནས་ཁང་རི་གི་གདོང་ཁར་ བྱ་རོག་སྒང་གཡུས་མི་ཚུ་གི་ཨ་རིང་གི་མཐའ་མ་རོ་ཕུ་
གཉིས་ཡོད་ས་ལུ་ གནསཔོ་བཏང་སྟེ་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ད་ འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་
ཡང་འཛོམས་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གནམ་བྱཱར་ཨ་རིང་ནང་ ལྕང་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་ལས་མི་ངོམ་རེ་ཐོན་ཏེ་ གནས་
པོའི་རི་གི་ར་བ་ལས་ཐོན་པའི་ཆུ་ཡི་རྐ་ཁར་སངོ་ཞིནམ་ལས་ རྐ་མཆོད་ ཟེར་གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་བཏང་ དར་
ཁ་བཀལ་འབད་གསོལ་བ་བཏབ་དོ་ཡདོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སོབ་གྲྭའི་སོབ་དཔོན་ སྐྱེས་ལོ་ ༣༥ ལང་ཡདོ་
མི་ ལྷག་པ་དང་སྤྱི་འགོ་གི་ཚོགས་པ་ ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས་གཉིས་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ཆེན་པོ་ འཆོང་བྲག་པ་ལུ་
དུས་རྒྱུན་དུ་གསལོ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ ས་
གནས་ངོ་མ་ཅིག་ བྱ་རགོ་སྒང་ལྷ་ཁང་
འདི་ཨིན་པས། བྱ་རོག་སྒང་ལྷ་ཁང་འདི་
ར་བ་ལས་རང་ཉམས་བཅོས་ཞུ་དོ་ཡདོཔ་
ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་རྟེན་ཚུ་བཞུགས་སའི་ གནས་སྐབས་
ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ གྱང་རྩིགཔ་གི་ལོགས་

ལུ་སར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ གདན་ས་བྱ་རགོ་སྒང་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲི་མ་མེད་པ་དད་པའི་ས་བོན། ཤོག་གྲངས་
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དང་པའི་ནང་ གདན་ས་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༤ གི་ལོ་ལུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གཞི་
བཙུགས་གནང་ནུག། ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་འདི་ མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་
མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།
ས་གནས་འདི་གི་མིང་ལུ་ བྱ་ར་སྒང་དང་བྱ་རོག་སྒང་ བྱར་སྒང་དང་བྱ་རི་སྒང་ ཟེར་བའི་མིང་སབ་ཐངས་
དང་བྲིས་ཐངས་ལྷམ་པ་བཞི་དེ་ཅིག་འདུག། དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པའི་ ཤོག་གྲངས་ ༢༣༨ 
ནང་ བྱ་ར་སྒང་ཟེར་བའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་འདི་ དཔལ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་ཞབས་སོར་
མ་ཕེབས་པའི་གོང་ལས་ཡདོཔ་འངོ་ནི་ཨིན་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ལུ་ གཏེར་རོ་རྗེ་གླིང་པའི་རྣམ་གུར་ལས་ ལུང་
དྲང་སྟེ་འདུག།
རོང་ཁའི་མཁས་དབང་དམ་པ་ ཞིང་ཕེབས་དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་གིས་མཛད་པའི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེའི་རྣམ་ཐར་ ཤོག་གྲངས་ ༢༢༣ ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལགོ་སྟེ་ འཛོམས་མ་ཕྱུག་མོའི་ཁྱིམ་ནང་
བྱོན་ཏེ་ བཞུགས་ཞིན་ན་ འཛོམས་མ་ཕྱུག་མོའི་གཞིས་ཁ་དེའི་མིང་ལུ་ཡང་ མགོན་པོ་བྱ་རགོ་གདོང་ཅན་
གྱི་མཚན་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་བྱ་རོག་སྒང་ཟེར་གསུང་གནང་གནངམ་ཨིན་མས། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་རགོ་སྒང་ཟེར་མི་འདི་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་ཡོདཔ་
ལས་ མིང་བྱིན་ཅན་ཅིག་འབད་ཆ་བཞག་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཡིག་སྡེབ་དང་བརྗོད་སྒྲ་ཟུར་
ཉམས་ཏེ་ བྱར་སྒང་དང་བྱ་རི་སྒང་ཟེར་ཡང་བྲིས་སབ་འབད་བའི་སྲལོ་དར་ཏེ་འདུག།
ས་གནས་འདི་ རྒྱལ་རབས་ལུ་ཚུད་པའི་ས་གནས་ཅིག་ཨིན་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
དཔོན་སོབ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་འགོ་དང་པ་དར་ས་དང་ དཔོན་སབོ་ཀྱི་འགོ་གནས་འགོ་དང་པ་བསྐོ་བཞག་
གནང་ས་འབདཝ་ལས་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གོང་གི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཚིག་འཕྲརོ་ དེ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེ་དེ་ནང་ལས་ ལགོ་སྟེ་འབྱོན་ནི་འབདཝ་ད་ འཛོམ་པ་ཕྱུག་མོ་གིས་ ང་བཅས་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་གཡུས་
འདི་ནང་ བླམ་ཆོསཔ་མེདཔ་ལས་ ཨ་རྟག་རང་བཞུགས་གནང་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ད་ ཞབས་དྲུང་རིན་
པོ་གིས་ བླ་དཔོན་འབྲེལ་མའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་གཏང་ནི་གུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་ ཤུལ་ལས་སྤུ་ན་ཁ་ལས་ 
འབྲུག་གི་དཔོན་སོབ་འགོ་དང་པ་རང་ བྱ་ར་སྒང་དཔནོ་སོབ་བསྐོས་གནང་ནུག། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས།
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ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ དགེ་འདུན་སོབ་གྲྭ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་
ཡོད་མི་འདི་གིས་ བྱ་རགོ་སྒང་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སྡེ་ནང་ གཤིན་སོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་
ལས་སྣ་ལུ་ཕན་ཐགོས་སོམ་བྱུང་སྟེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ ཕ་རོལ་པའོི་དགྲ་བྱང་ཕྱད་དང་དམག་འཐབ་དང་མདའ་རྩེད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དཔུང་གྲོགས་
མཛདཔ་ཨིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་འདི་ གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ག་ར་གི་སེམས་ཁར་ཡདོཔ་
ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་
རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་སྟེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་ར་ལས་མི་འོང་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ལོ་
ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་འབུཔ་ཁ་དར་ཏེ་ ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི་མེདཔ་བཟ་ོབའི་ཁར་ ར་ོཁྱི་ཚུ་གིས་རྔུ་སྐད་རྐྱབ་ 
ལྷ་ཁང་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ རྟགས་མཚན་ངན་པ་སོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྲལོ་འདུག།
གོང་ལུ་བཀོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ ལོ་བསར་རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ལྷ་རྟགས་གསལོ་བའི་སྐབས་ 
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ སྐོར་རྒྱབ་སྟེ་ ར་བོ་འབད་དགོཔ་ཡདོ་མི་འདི་ བར་སྐབས་ཅིག་
ལས་ གྲྭ་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་གནངམ་མ་གཏོགས་མི་སེར་ཚུ་འབད་དགོཔ་མེདཔ་ཨིན་པས།
ལྕང་ལཱ་མ་རན་པའི་ཧེ་མ་ རྐ་མཆོད་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་སྲོད་གཅོད་འབད་དེ་མཆོད་སྲོལ་
ཡོད་པའི་སྲོལ་ངན་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ ནག་མཆོད་ལས་དཀར་མཆོད་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ 
མི་སྡེའི་ནང་ཆོས་སེམས་དང་ལྡན་མི་ཚུ་ སེམས་དགའ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
ད་ཚུན་ ས་གནས་གཞུང་གི་མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ གཡུས་ཁར་སདོ་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕམ་
བཟངམོ་ཚུ་གིས་སྲོལ་བཟང་བཙུགས་བཞག་མི་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ཉམས་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲགས་མཛད་དེ་ཡདོ་རུང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ལོ་བསར་གྱི་ཆོ་
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གུ་མཇུག་གཏང་མི་ག་ཨིན་མི་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་ ཚགོས་ཕུལ་སྦེ་ གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་གཏང་སྲལོ་ཡདོ་མི་
འདི་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ཉམས་ཏེ་ དེང་སང་བཏང་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་
འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན།
ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར།
གདན་ས་བྱ་རགོ་སྒང་གི་ལ་ོརྒྱུས།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
སོབ་དཔོན་ ལྷག་པ།
ཚོགས་པ་ ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས།
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༢༢  མམཚཚོ་ོ་སྨསྨནན་་རྒྱརྒྱལལ་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ།
གནས་ཁང་།     ཨ་ཐང་མཚོ།
གཡུས། ཨ་ཐང་།
བསྟེན་མི། ཨ་ཐང་ལུང་གཤངོ་ནང་ཡདོ་པའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ བསྟེན་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོའི་གནས་ཁང་ ཨ་ཐང་མཚོ་
འདི་ ལ་ོའཕོ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ ཨ་ཐང་པདྨའི་ཐང་
གི་གཡུས་ཚན་ལས་མཐོ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡདོ་པའི་ས་གནས་ནང་
ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
ཨ་ཐང་མཚོ་ལུ་གནས་ཁང་སྦེ་བརྟེན་པའི་ མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་འདི་ མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པའི་ ལྟར་སྣང་ཀུན་
རོབ་ཀྱི་ངོ་ལུ་ ལྷ་འདྲེའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ གནས་ཀྱི་བདག་པོར་སྣང་ཡང་ གནས་ཚུལ་ལུ་ ཞིང་ཁམས་ག་
རའི་ནང་མཁའ་འགྲོའི་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛདཔ་མ་ཚད་ གསང་བ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་རིག་
རོགས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་ སྲིད་ཞིའི་ཟློས་གར་དུ་སྣང་བ་ མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་
ཁར་ རིན་པ་ོཆེའི་མེ་ཏགོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཆ་བཏགས་ཏེ་ ཕྱག་ལུ་ ཕྱོགས་བཅུའི་ཚེ་དང་བསདོ་ནམས་
དཔལ་དང་འབྱོར་པའི་ཕྱྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་མདའ་དར་དང་ དགོས་འདོད་སྟེར་བའི་ནོར་བུ་རིན་པ་ོཆེ་
བསྣམས་སྦེ་ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ ལྷ་མི་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔོ་གི་ཡིད་དབང་མེད་དུ་འཕྱོག་ཚུགས་པའི་མཛེས་
ཆོས་དང་ལྡན་པའི་སྨན་མོར་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། ཀྱཻ༑ རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་
གྱི་དུས་ལུ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་འདྲེའི་
ཚོགས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ སེམས་ཅན་ལུ་
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བདེ་སྐྱིད་བྱིནམིའི་བཀའ་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ སྨན་མ་ོདེས་ཀྱང་ 
དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཡང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་གི་འཕྲ་ོམཐུད་ལས། བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་སགོས། །ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་འཛིན་གཉིས་པ་ སྐྱབས་རྗེ་བསན་
འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ཡང་ བསན་འགྲོའི་དོན་ལུ་ འགྲོ་དོན་བསྐྱང་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་
དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཡང་ རིམ་བྱོན་གྲུབ་པའི་ལུང་དགོངས་ལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་བླ་མ་གོང་མ་
རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
དང་བུ་སོབ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་བསྐུལ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ནངས་
པའི་བར་ན་ཡང་ འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་གྲུབ་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྨན་མོ་འདི་ ཨ་ཐང་ལུང་གཤོང་ནང་ཡདོ་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཚེ་དང་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་
དོ་ཡདོ་པའི་དད་པ་སྐྱེད་དེ་ ལོ་ལྟར་གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་ཆོག་བཏངམ་ད་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་བའི་ཁར་ རང་ཟླ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ དེ་ལས་ ༣ པའི་ཚེས་ 
༡༥ ལུ་ ཨ་ཐང་གླིང་ཚན་གསུམ་པོ་ གླིང་ཚན་རེ་རེ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ མཚོའི་མཐའ་མར་ཚེས་
བཅུ་བཟུང་སྲོལ་ཡདོ་མི་འདི་ མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གུས་གཏུད་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མའོི་གནས་ཁང་གི་མཚོ་འདི་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡདོ་པའི་
ཁར་ མཚོ་མཇུག་ལྡེ་མིག་དང་བཅས་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་
ནང་། ལྗོན་པའི་ལྡིང་གུར་ཉམས་ངག་ཕུབ་པའི་དཀྱིལ། །གནམ་སྔོན་ཞུ་བའི་ཁུ་བ་འཁྱིལ་འདྲ་བའི། །ཕོ་བྲང་
ཆེན་པོ་བརྟན་པའི་མཚོ་སྨན་མ། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ མཚའོི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་
བརྒྱན་ཏེ་ཡདོཔ་ལས་ མཚོ་གཞན་ལས་ ཁྱད་དུ་འཕགསཔ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
མཚོ་སྨནམོ་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ལ་སགོས་པའི་
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སོལ་བའི་མཐུ་ནུས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ 
གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གནས་པའི་མི་ཚུ་གིས་ མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གི་ཐགོ་ལས་བཤད་སྲོལ་འདུག།
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གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
ས་གནས་གཞུང་དང་མི་སྡེའི་ཁོངས་ལས་ མཚོ་སྨནམོ་འདི་ཁར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲལོ་ཡོད་པའི་ སྔར་ཁྱུན་
བཟང་པ་ོཚུ་ཉམས་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལས་ཐབས་ཤེས་གང་དྲགས་སོན་ཏེ་ཡདོ་མི་འདི་ལུ་ ལུང་གཤོང་འདི་
ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བླམ་ཆོསཔ་གིས་ཡང་ མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཞབས་ཏགོ་ཞུ་དོ་ཡདོཔ་
ཨིན་པས། མཚོ་འདིའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ བྱ་རིགས་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འཁྱམས་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་ཡང་ཁག་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ།
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༣༣ ལྷལྷ་་བབཙཙནན་་ལལསས་་གྲུགྲུབབ་་རརོ་ོ་རྗེརྗེ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལུང་མཚོ་ཡུལ་ལྷ་ ལྷ་བཙན་ལས་གྲུབ་ར་ོརྗེའམ་བསམ་གྲུབ་རོ་རྗེ།
གནས་ཁང་། ཡུལ་ལྷའི་གནས་ཁང་གི་རི།
གཡུས། ལུང་མཚོ་ཁ།
བསྟེན་མི། ལུང་མཚོ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་གནས་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ མི་ཚུ་གིས་ 

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་གནས་བདག་གཙོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་
དེ་ བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

གནས་བདག་ཆེན་པོ་ལྷ་བཙན་ལས་གྲུབ་རོ་རྗེ་ནི་ 
ཕྱི་ལས་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཁག་ལེ་ཤ་འཛོམས་པའི་
ནགས་ཚལ་དང་ མེ་ཏགོ་སྣ་ཚོགས་ཤར་བའི་སྐྱེད་
ཚལ་ནང་ གསེར་སྦྲང་བུང་བའི་ཚགོས་རྣམས་
དགའ་བའི་གླུ་དང་སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཁྲབ། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་ ལྷ་བྱའི་རིགས་ཚུ་གིས་ཨ་
རྟག་ར་ གསུང་སྙན་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་རང་
བཞིན་དུ་བསྒྲོགས་པ། རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་ཆེ་ཆུང་
གི་བར་ན་ གནོད་འཚེ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཉིན་
ཚན་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ བཅུད་ལྡན་གྱི་རྩྭ་ཆུ་རང་

དབང་དུ་ལོངས་སོད་དེ་འཁྱམས་སའི་གནས་འདི་ཁར་ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚགོས་ལས་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་བརྩེགས་
པའི་གནས་མཆོག་ནང་ སྐུ་མདོག་དཀརཔ་ོ ཞལ་ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་བསེ་
པགས་ཀྱི་ན་བཟའ་དང་དབུ་ལུ་བསེ་ཞྭ་བཞེས། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དགོས་འདོད་སྟེར་བའི་ནོར་བུ་ཐུགས་
ཁར་བསྣམས། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ སང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ 
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བཅིངས་པའི་ཞགས་པ་དང་བཟུང་ནིའི་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས། ཁམས་གསུམ་ཡང་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་
བའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ཆིབས་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཆིབས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ གནས་བདག་འདི་གི་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ ཅིབས་སུ་རྟ་གླང་གོས་རྒྱན་གསོལ། །ཟེར་
རྟ་དང་གླང་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡདོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ལྡེབ་རི་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྟ་དཀརཔ་ོགུར་
ཆིབས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་
གནས་ལུ་ཡདོ་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་
བཞག་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་འདི་གིས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་སྐྱོང་བ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིན་པར་ཁས་བླངས་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ད་ལྟོ་འཚ་ོཞིང་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ཞུ་བསྐུལ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ བསན་པ་དང་
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་བསྒང་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
ལུང་མཚོ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་འདི་གཙ་ོབ་ོཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ 
ལོ་བསར་ཆོ་གུ་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་སྲལོ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་བསར་བཞིན་ གནམ་དགུན་གྱི་ཉིན་ལོག་དང་བསྟུན་ ཨ་རིང་ནང་ལས་བྱཱ་བསྡུ་ཞིན་ན་ 
གསར་ཕུད་ཕུལཝ་ཟེར་ གནས་པའོི་ཕོ་བྲང་གི་རི་མཐོང་ས་ གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་རོ་ཕུ་
འདི་གུར་ དར་ཁ་བཀལ་ གསར་ཕུད་ཀྱི་ཚགོས་ཚུ་བཀྲམ་སྟེ་ གནསཔ་ོབཏང་སྲལོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེའི་སྐབས་ལོ་ན་ཧིང་ལས་དུས་ཅི་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ནད་དང་མུ་གེ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་མ་བྱུང་བར་
དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལོངས་སོད་ནི་ཡདོ་མི་འདི་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཨིནམ་སེམས་
ཁར་དྲནམ་མ་ཚད་ དུས་ཅི་ལས་སང་ཕདོ་ཚུན་ཡང་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མ་བཅུག་ཟེར་ གསེར་སྐྱེམས་དང་
ཚོགས་ལ་སགོས་པའི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་གཤམ་ཞིནམ་ལས་སྨོན་ལམ་ཚུ་བཏབ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།  
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
གནས་བདག་འདི་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་འདི་ ལུང་མཚོ་གཡུས་ཚན་
ལས་མཇལ་བའི་སྐབས་ རི་འདི་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བསྐོར་
བའི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ནང་ བྱག་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡོད་
མི་འདི་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ ཕོ་བྲང་གི་རི་འདི་ 
གཡུས་ཚན་ལས་ས་ཐག་རིང་ས་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཚན་
འདིའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གོ་ཅིག་ནང་ ར་ོཕུ་མ་འདྲཝ་སྦེ་མཐོང་ནི་

ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ གནས་བདག་ཆེན་པ་ོགསལོ་མཆོད་བཞེས་
པར་འདི་ཁར་ཕེབས་གནང་དོ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་མི་
དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་
དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་རྗེས་འཇུག་གི་བུ་
སོབ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་

མཛད་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་
དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ།

གནསཔོ་མཆོད་
སའི་རྡོ་་ཕུ། 
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༤༤ ཇོཇོ་་བབོ་ོ་ཡུཡུལལ་་ལྷལྷ་་ཆེཆེནན་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལོ་ཕོ་ཡུལ་ལྷ། ཇོ་བོ་ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ།
གནས་ཁང་། ལོ་ཕོ་ཁ།
གཡུས། ལོ་ཕོ་ཁ།
བསྟེན་མི། གནས་བདག་འདི་ལོ་ཕོ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་གཙོས་པའི་ ཨ་ཐང་ལུང་

གཤོང་འདི་ནང་གི་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

ཇོ་བོ་ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པོ་འདིའི་སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་འདི་
ཡང་ གནས་བདག་འདིའི་བསདོ་ཚིག་ནང་། དབང་གི་
མདངས་འཕྲོག་གཞོན་ནུའི་ཚུལ། །ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྐུ་མདགོ་དམར་པོའི་མདགོ་ལུ་ ཞལ་དགྱེས་ཤིང་ཁྲོ་བའི་
ཉམས་དང་ལྡན་པ། དབུ་ལུ་བསེ་ཞྭ་དང་སྐུ་གཟུགས་ལུ་བསེ་
ཁྲབ་གསོལ་བ། ཕྱག་གཡས་ དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའི་རུ་དར་དམརཔ་ོརལ་གྲིའི་ཏགོ་ཅན་མཁའ་ལ་
འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་པར་ དགོས་འདདོ་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་
རིན་པོ་ཆེ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་དང་ལྡན་

པའི་ བཙན་རྟ་དམརཔ་ོགཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ གཙོ་བོའི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ ཀླུ་བཙན་སྨན་
བདུད་ཡང་བྲན་དང་བཅས་པས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ཡདོ་པའི་ལྷ་
འདྲེའི་ཚགོས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིནམིའི་བཀའ་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་
བདག་འདི་གིས་ཡང་ དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གཏེར་སོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བཞི་པར་གྲགས་པ་ གཏེར་སོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་
ཡང་ དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ གཏེར་སོན་པདྨ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ རྒྱལ་བ་བསན་
འཛིན་གྲགས་པ་མཆོག་ ཨ་ཐང་གི་ལུང་གཤོང་འདི་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་འདི་ ཡང་
བསྐྱར་དུ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ནི་མེད་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་བའི་ཁར་ 
བླ་མ་གོང་མ་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་ཡང་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་འདི་ ལོ་ཕོ་ཁ་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེན་ཏེ་ གཡུས་ཚན་
འདི་ནང་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ལ་ོབསར་དང་ཟླ་རིམ་གྱི་ཚེས་བཅུ་དུས་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་
འདི་ གཙོ་བོ་སྦེ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་གཏང་དོན་ཡདོ་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཡདོ་པའི་
ཁྱིམ་གུང་ག་རའི་ནང་ ལ་ོབསར་ ཆོ་གུ་གཏང་པའི་སྐབས་ རང་སའོི་ཁྱིམ་ནང་གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་
ལས་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ གནསཔ་ོསྐུ་རྐྱང་སྦེ་གཏང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།
ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ དགེ་སངོ་ཨ་ཐང་པ་ཟེར་མི་གིས་ བཞེངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ རང་ཟླ་ ༢ 
པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་དང་ རང་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ ཚེས་བཅུ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་
འདི་ཡང་གཙ་ོབོ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
གནས་བདག་ཆེན་པོ་ ཇོ་བོ་ཡུལ་ལྷའི་གནས་ཁང་འདི་ཡང་ ཕྱི་ལས་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
དབུས་སུ་ ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་གཉེན་པོ་ སྔོ་སྨན་སྣ་ཁག་ལེ་ཤ་འཛོམས་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཉེ་འདབས་ 
བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སངོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་སྟེ་དགའ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་མི་འོང་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ།
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༥༥  ལྕལྕགགསས་་རིརི་་པཔ།།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྕགས་རི་པ།
གནས་ཁང་། མོ་ར་ཁའི་ལྷ་ཁང་།
གཡུས། མོ་ར་ཁ།
བསྟེན་མི། མོ་ར་ཁ་ལྷ་ཁང་གིས་གཙསོ་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

མོ་ར་ཁའི་ཕོ་ལྷ་ལྕགས་རི་པ་འདི་  ཕྱི་ལས་ 
ར་བ་རྐྱབ་པའི་ཚུལ་ལུ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ཡདོ་
པའི་གངས་ཆེན་དང་རི་ ཤིང་དང་མེ་ཏགོ་ཚུ་
ཕུན་སུམ་ཚགོས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཁར་ ནད་
རིགས་ཀུན་གྱི་གཉེན་པོ་ སྔོ་སྨན་སྣ་ཁག་ལེ་ཤ་
འཛོམས་པའི་སྐྱེད་མའོི་ཚལ་གྱི་སྦུག་ནང་ པད་
གླིང་ཡབ་སྲས་སྐུ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ཕྱག་བཏབ་
གནང་བའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོ མོ་ར་ཁ་ལྷ་ཁང་
འདི་ཁར་ སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་ ཞལ་དགྱེས་
ཤིང་བརྗིད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། དབུ་ལུ་ 
དར་དཀར་གྱི་དབུ་ཞྭ་ དར་གྱི་ཐརོ་ཅོག་གི་ཏགོ་
དང་ དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔ་ལུ་ གཡུ་དང་བྱུ་རུའི་

ཕྲ་ཚོམ་ཅན་གྱིས་བརྒྱན། 
སྐུ་གཟུགས་ལུ་ དར་སྣེ་ལྔ་དང་གོས་སྤུས་ལེགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་
བརྒྱན་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་ ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་དཀར་པ་ོརལ་གྲིའི་ཏགོ་དང་
ལྡན་པ་བསྣམས། གཡོན་པར་ དགོས་འདདོ་སོལ་བའི་ནརོ་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བསྣམས་
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ཞིནམ་ལས་ སོང་གསུམ་ཡུད་ཙམ་ལུ་བསྐོར་བའི་མགུང་སྔོན་དབྱིངས་ལུ་མ་ཐུག་གི་བར་དུ་འཕྱར། རྟ་
དཀར་རྟིང་ནག་ལུ་རྟའི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་དུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ཡདོ་པའི་ལྷ་
འདྲེའི་ཚགོས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིནམིའི་བཀའ་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་
བདག་འདི་གིས་ཡང་ དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གཏེར་སོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་བཞི་པར་གྲགས་པ་ གཏེར་སོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གི་ 
བསན་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བྱོན་མི་ཚུ་དང་ ཁྱད་པར་དུ་ གཏེར་སོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་
པདྨ་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ གསུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་ རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་གྲགས་པ་མཆོག་ གདན་ས་འདི་
ཁར་བཞུགས་མི་གཙ་ོབོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་
ལུ་གནོད་བཀལ་ནི་མེད་པའི་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
མོ་རང་ཁའི་ཕ་ོལྷ་ལྕགས་རི་པ་འདི་ལུ་ མོ་རང་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ བསྐང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གཏང་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཟླ་རིམ་དང་ལོ་བསར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་དུས་མཆོད་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཙོ་བརོ་བཟུང་སྟེ་ 
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མོ་རང་ཁ་ལྷ་ཁང་དང་ལུང་མཚོ་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གཙསོ་པའི་ ཨ་ཐང་ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ མི་
སྡེ་མང་ཆེཝ་ཅིག་གིས་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཚད་ ལོ་བསར་གནམ་དགུན་གྱི་ལོ་ཆོག་སྐབས་ལུ་ཡང་གསལོ་
མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ལ་ོབསར་གནམ་དགུན་གྱི་ཉིན་ལགོ་དང་འབྲེལ་གནསཔོ་འདི་ལུ་ལོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་གསལོ་མཆོད་
ཕུལ་ནིའི་སྲལོ་བཟང་མ་ཉམས་པར་ཡདོ་པའི་གུར་ ཞིང་ཁ་ལས་བྱཱར་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་རང་ གནསཔོ་ལུ་
གསར་ཕུད་ཕུལཝ་ཟེར་ མོ་རང་ཁའི་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་ གནས་པོའི་དར་བཀལ་ས་དང་
ཚོགས་ཕུལ་སའི་རོ་ཕུ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ཁར་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་འཛོམས་ཏེ་ ཚགོས་ཕུལ་
དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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ས་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
གནས་
བདག་ཆེན་
པོ་ཕ་ོལྷ་
ལྕགས་རི་
པའི་
བཞུགས་
གནས་

གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨ་ཐང་མོ་རང་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་སྡེ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་ཡདོ་པའི་ དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ ཤོག་གྲངས་ ༢༤༣ ནང་ དབང་རོང་ལྷ་ཁང་གི་
ཐོ་ཡིག་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་འདི་ གཏེར་སནོ་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་
ཡོད་ལུགས་བཀོད་དེ་ཡདོ་རུང་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ སྐྱབས་རྗེ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་པདྨ་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་རྒྱུན་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་འདི་ པད་
གླིང་ཡབ་སྲས་སྐུ་གོང་མ་ཚུ་གིས་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཨིན་པས། ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་མཇལ་བ་ཅིན་ གཏེར་སོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་དང་ འདིའི་
བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བླམ་ཅིག་གིས་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་གནངམ་ངེས་བདེན་ཨིན་པས།
ད་རེས་ནངས་པར་མོ་རང་ཁའི་ལྷ་ཁང་ཡདོ་སའི་ས་གོ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ངག་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་
མདོར་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ སྒོར་
དགོན་ར་གསེབ་གནས་ ཡང་ན་ སྒོར་དགོན་ནང་ལས་མར་མཁོ་ཐང་ཁ་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཕྱག་ཕྲེང་ཡདོ་སའི་ས་གནས་  ནང་ལས་མར་ ཨ་ཐང་ཕྱོགས་ལུ་གཟིགསཔ་ད་ མཁའ་
འགྲོ་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་ མནྡ་ར་བ་ མོ་རང་ཁ་ལྷ་ཁང་ཡདོ་སའི་ས་གནས་འདི་ནང་ཐགས་འཐག་སྟེ་ཡོད་ས་
གཟིགསཔ་ལས་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ མོ་རང་ཡང་ཐགས་འཐག་སྟེ་སོད་ནུག་ཟེར་གསུངས་
གནངམ་ལས་ཚུར་ ས་གནས་འདི་གི་མིང་ཡང་མོ་རང་ཁ་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ད་རེས་
ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་བཤད་སྲོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག། 
སྒང་སྟེང་དགོན་པ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཕྱག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོང་ལ་སགོསཔའི་ལཱ་དང་བྱ་བ་རོམ་མི་དང་ 
གཡུས་ཚན་འདི་ཚུ་ནང་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བླམ་ཅིག་ཡང་བསྐོ་

གནསཔོ་མཆོད་
སའི་རྡོ་ཕུ། 
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བཞག་གནང་ནིའི་སྲོལ་ཁྱུན་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡདོཔ་ལས་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་སོད་མི་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་སོམ་
སྦེ་ར་ཐགོས་ཏེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ ནད་
ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཟློག་ཚུགས་ད་ོཡདོཔ་ཨིན་པས། གལ་
སྲིད་དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་དང་ན་ཚ་ཤི་ཆད་ཚུ་འབྱུང་ད་ོཡདོཔ་
ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
དུས་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ མོ་རང་ཁའི་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་ གནསཔོ་གི་དར་བཀལ་སྲོལ་
ཡོད་པའི་རོ་ཕུ་འདི་ཁར་ ཉིན་ལོག་དང་འབྲེལ་ བྱཱར་བསྡུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གསར་ཕུད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ 
བྱ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབད་དེ་ བོན་པོ་གིས་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རི་པོ་ཆེ་དར་ཤིང་རྒྱས་ནི་འདི་གིས་ བོན་སྲོལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཉམས་ཏེ་ ད་
རེས་ནངས་པར་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སངོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དད་པའི་ས་བོན་གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ།
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༦༦ བབཙཙནན་་ཆེཆེནན་་དདགྲགྲ་་ལྷལྷ་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དགེ་བསྙེན་ཤ་ཁ་ཅན། བཙན་ཆེན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ།
གནས་ཁང་། འཕགས་བརྟག་ཁ།
གཡུས། ཨ་ཐང་འཕགས་བརྟག་ཁ།
བསྟེན་མི། འཕགས་བརྟག་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱིས་གཙསོ་པའི་ ཨ་ཐང་ལུང་གཤོང་ནང་

ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ གནས་ཆགས་ཏེ་སོད་མི་ མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
གནས་བདག་སྦེ་རྩིསཝ་མ་ཚད་ དགྲ་ལྷ་སྦེ་ཡང་བསྟེན་སྲོལ་ཡདོཔ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

དགེ་བསྙེན་ཤ་ཁ་ཅན་ནམ་བཙན་ཆེན་
དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་འདི་  བསོད་པའི་
ཚིག་ནང་། སྐུ་མདགོ་རབ་དཀར་
དགྱེས་འཛུམ་མཚན་པས་བར། །ཕྱག་
གཡས་དགྲ་ལྷ་རྔམ་པའི་ལྷ་དར་
འཕྱར། །གཡོན་པ་བདག་ཅག་སྐྱོང་བའི་
ནོར་བུ་འཛིན། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདགོ་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་
ལས་ཀྱང་དཀར་བའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་
ལུ་ དར་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་
ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསོལ། དར་གོས་སྣ་
ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་དབུ་ཞྭ་རུ་དར་
ཏོག་དང་ལྡན་པ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ 



522

ཕྱག་གཡས་ལུ་ དགྲའི་ཕྱགོས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟགས་སུ་ལྷ་དར་དཀར་པོ་རལ་གྲིའི་ཏོག་
ཅན་མཁའ་ལ་འཕྱར། ཕྱག་གཡོན་པ་ལུ་ འདདོ་པའི་དནོ་རྣམས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བསྐོང་བའི་ ནོར་
བུ་དགོས་འདདོ་དཔུང་འཇོམས་བསྣམས་ཏེ་ བཙན་རྟ་དམར་པོ་ ཆས་ཡོངས་ཀྱིས་བརྒྱན་མི་གཅིག་གུར་
ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་
འདྲེའི་ཚགོས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིནམིའི་བཀའ་སྲུང་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་
བདག་འདི་གིས་ཡང་ དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཕྱིས་སུ་བྱོན་པའི་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ བསན་ལ་སང་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་
རིགས་སུ་གཏགོས་པ་ཐམས་ཅད་ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྒྲོལ་བར་མཛད་དགོཔ་དང་ བསན་འགྲོར་སྨོན་པའི་སྐྱེས་
བུ་དམ་པ་ག་ཏེ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ མཛད་པ་དང་འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་
ཚུགས་པའི་རྒྱབ་དང་དཔུང་རོགས་མཛད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
འཕགས་བརྟག་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱིས་གནས་བདག་གཙ་ོབོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལོ་བསར་རང་ཟླ་ ༢ པའི་
ཚེས་ ༡༠ ལུ་དང་ རང་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཚེས་བཅུ་བཏངམ་ད་ 
གནས་བདག་འདི་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ལགོས་སུ་ཅིག་འབད་རང་ཕུལ་སྲལོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ལ་ོབསར་གནམ་དགུན་གྱི་ཉིན་ལགོ་དང་འབྲེལ་གནསཔོ་འདི་ལུ་ལོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་གསལོ་མཆོད་
ཕུལ་ནིའི་སྲལོ་བཟང་ མ་ཉམས་པར་ཡདོ་པའི་ཁར་ ཞིང་ཁ་ལས་བྱཱར་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་རང་ གནསཔོ་ལུ་
གསར་ཕུད་ཕུལཝ་ཟེར་ གཡུས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡདོ་པའི་ གནས་པའོི་དར་ཁ་བཀལ་ས་དང་ཚོགས་ཕུལ་
སའི་རོ་ཕུ་ཅིག་ཡདོ་མི་འདི་ནང་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་འཛོམས་ཏེ་ ཚོགས་ཕུལ་དར་ཁ་བཀལ་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
ཕྱི་ལས་ གངས་རི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ནགས་ཀྱི་ཚལ་
ནང་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ ཆུ་ཆེན་དང་རྫིང་ཆུ་ལ་སོགས་
པའི་རིགས་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པའི་ལུང་
གཤོང་དང་ 
ནང་ན་ ལྷ་ཡི་
གཞལ་ཡས་
ཁང་དང་མཉམ་

པའི་ ཕ་ོབྲང་ཆེན་པོའི་ནང་ བཙན་ཆེན་དགེ་བསྙེན་ཤ་ཁ་ཅན་འའདི་
བཞུགསཡོདཔ་ཨིན་པས།
བཙན་ཆེན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པ་ོ དགེ་བསྙེན་ཤ་ཁ་ཅན་འདི་ བསྟེན་མི་
གི་སྦྱིན་བདག་གཙ་ོབ་ོཅིག་ཨིན་མི་ འཕགས་བརྟག་ཁ་གཡུས་ཚན་
འདི་ དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡདོ་པའི་ སྲུང་དེབ་ནང་ དང་ཕུའི་གཏམ་རྒྱུས་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཨང་ཐང་གླིང་མཚན་གསུམ་ཟེར་རྩིས་སྲལོ་ཡདོ་པའི་གྲས་
ལས་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཤར་འཕགས་མདའ་ཁ་ཟེར་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
བཀོད་དེ་འདུག།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོ་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་
ལེ་ཤ་འབྱུང་སྟེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་ར་ལས་མི་འོང་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡདོཔ་བསྐྱེད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གནསཔོ་མཆོད་སའི་རྡོ་ཕུ། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དྲགོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡདོ་པའི་ སྲུང་དེབ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ།
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༧༧ དདངོངོསས་་གྲུགྲུབབ་་བབཟཟངང་་མམོ།ོ།
གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དངོས་གྲུབ་བཟང་མོ།
གནས་ཁང་།      ལོ་ཕོ་ཁ།
གཡུས། ལོ་ཕོ་ཁ།
བསྟེན་མི། ལོ་ཕོ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་སདོ་མི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ བསྟེན་ད་ོ

ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་ཕོ་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་ དགེ་སངོ་
ཨ་ཐང་པ་གིས་བཞེངས་གནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་ནང་ཡང་གཙོ་
བོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།
གནས་བདག་དངོས་གྲུབ་བཟང་མོ་འདི་ ཞི་བ་ རྒྱས་པ་ དབང་ དྲག་པོ་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་ཕྱག་
ལཱ་གནངམ་དང་བསྟུན་ སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཞལ་གྱི་ཉམས་ཚུ་ཡང་ ལས་བཞིའི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་
དང་བསྟུན་སོན་གནང་དོ་ཡདོཔ་ལས་ འདི་ཨིན་ཟེར་གཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ བསོད་པའི་ཚིག་ནང་། ལས་བཞི་འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚགོས་སྐུར་སོན་ཅིང་། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ཨིན་མས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་
གནས་ལུ་ཡདོ་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་ཞིན་ན་ དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་
བཞག་སྟེ་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་འདི་གིས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་སྐྱོང་བ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིན་པའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ གྲུབ་པ་ཐབོ་སྟེ་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལུ་ཕེབས་པའི་བླ་མ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ཡང་ བསན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་བཀལ་ནི་མེད་པའི་ཁར་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ བསན་འགྲོའི་དོན་མཛད་
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པའི་སྐབས་ འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་དང་དམ་བཅའ་ཡོདཔ་ལས་ རྗེས་སུ་
འཇུག་པའི་བུ་སབོ་དང་ཡོན་བདག་ཚུ་ལུ་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
གནས་བདག་དངོས་གྲུབ་བཟང་མོ་འདི་ ལ་ོཕོ་ཁ་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་
བསྟེན་ཏེ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ལོ་བསར་དང་ཟླ་རིམ་གྱི་ཚེས་བཅུ་དུས་མཆོད་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་འདི་ གཙོ་བོ་སྦེ་བརྩི་མཐངོ་བསྐྱེད་དེ་ སྐུ་རྐྱང་སྦེ་བཏང་ད་ོཡདོ་པའི་ཁར་ 
གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཡདོ་པའི་ཁྱིམ་གུང་ག་རའི་ནང་ ལ་ོབསར་ ཆོ་གུ་གཏང་པའི་སྐབས་ རང་སའོི་ཁྱིམ་
ནང་གནས་བདག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་བར་མཚོན་ལུ་ གནསཔོ་སྐུ་རྐྱང་སྦེ་བཏང་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ དགེ་སངོ་ཨ་ཐང་པ་ཟེར་མི་གིས་ བཞེངས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ རང་ཟླ་ 
༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་དང་ རང་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ ཚེས་བཅུ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་
བདག་འདི་ཡང་གཙ་ོབོ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྲལོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།

གནས་བདག་ཆེན་མོ་ དངོས་གྲུབ་བཟང་མོའི་གནས་ཁང་འདི་ ཕྱི་ལས་
ཤིང་རིགས་སྣ་ཁག་ལེ་ཤ་འཛམོས་པའི་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ནང་ མེ་ཏགོ་
གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཤར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གུར་ བུང་བའི་ཚགོས་རྣམས་
དགའ་བའི་གླུ་དང་སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཁྲབ་ཞིན་པའི་ངང་ལུ་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སའི་
གནས། བྱ་བྱིའུ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་རང་བཞིན་
དུ་བསྒྲོགས་པ། རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་རང་ག་ཏེ་དགའ་ས་ ནམ་འཁྱམས་
དགོ་མནོཝ་ཅིག་འཁྱམས་ཏེ་ འདྲོག་འབྱལ་དང་འཚེར་སྣང་ར་ལས་མེད་
པར་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཁྱམས་སའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ གནས་བདག་ཆེན་
མོའི་ཕ་ོབྲང་ནི་ ལྷའི་ཁང་བཟང་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ 
སུམ་རྩེན་ལྷའི་ཕོ་བྲང་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
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མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཆར་
ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ ནད་དང་མུ་གེ་འདི་ཚུ་ཞི་ད་ོཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་
ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
མཁན་པོ་ ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ།
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དདབབངང་་འའདུདུསས་་ཁྲོཁྲོམམ་་གྱིགྱི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡
༡༡ སྒསྒངང་་མམཇུཇུགག་་བབཙཙནན།།

གགནནདད་་དདོནོན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
གཞི་བདག་གི་མཚན། སྒང་མཇུག་བཙན།
གནས་ཁང་། སྒང་མཇུག།
བསྟེན་མི། དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་ནང་གི་གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་

ནི་འདི་གིས་ རོང་འདི་ནང་གི་དགེ་འདུན་པའི་གྲས་ཁར་འཛུལ་
བའི་ཉིནམོ་ལས་ བཙན་འདི་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདོནོན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདོགོག་་ཕྱཕྱགག་་མམཚཚནན།།

དབང་འདུས་ཕ་ོབྲང་རོང་གི་གནས་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་
ཨིན་མི་ སྒང་མཇུག་བཙན་རྒོད་ཆེན་མོ་འདི་ མངོན་
རྟོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས། མདུན་དུ་གཡུ་མཚ་ོརྦ་
རླབས་དྲག་ཏུ་འཁྱོལ་བའི་དབུས་སུ། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་
བྲག་རི་རྔམ་ཞིང་སྐྱི་གཡའ་བ། འཇིགས་རུང་བའི་
གནས་སུ། རླུང་འཚུབ་དམར་ནག་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ། 
རིན་པོ་ཆེ་བསེ་དམར་གྱི་སྐུ་མཁར་ལྡེམ་པའི་ནང་དུ། 
ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་བཙན་མཁར་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྲོ་བའོི་རྒྱལ་པ་ོ
ག་ར་གི་མཐུ་སོབས་དང་ནུས་པ་ཡདོ་ཚད་ཅིགཔ་ོ 
གཅིག་ཁར་བསྡུ་བའི་ཡི་གུ་ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པ་ལས་འཕྲསོ་
པའི་ སྒང་མཇུག་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ སྐུ་མདོག་
དམརཔ་ོསྦེ་ བསྐལ་པའི་མེ་འོད་འཕྲོ་བ། སྐུ་གཟུགས་
ཀྱི་འགྱིང་ཉམས་ གློག་ལྟར་འཁྱུག་སྟེ་གར་དགུའི་
ཉམས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། བསན་འགྲོ་ལུ་གནོད་
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ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དམ་ཉམས་ཀྱི་སྲགོ་ལ་རྔམ་པའི་ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་བཙིགས་པ། ཤངས་ལས་
རླུང་གི་འུར་སྒྲ་ཁོལ་བས་སན་གསུམ་མེ་ལྟར་འཕྲོ་བ། ཕྱག་གཡས་ལུ་ མདུང་དར་དམར་པོ་ནམ་མཁའི་
དབྱིངས་སུ་འཕྱར། གཡོན་པར་ ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཞུ་དང་མདའ་ རལ་གྲི་དང་ཞགས་
པ་ཚུ་ཅི་རིགས་པར་བསྣམས། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ དར་གྱི་བེར་ཆེན་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་བཞེས་པའི་གུར་ ཁྲབ་རོག་
འཁོར་གསུམ་ལ་སགོས་པའི་སྐྱེས་བུ་དཔའ་བའོི་ཆས་ཡོངས་རགོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ སོང་གསུམ་ཡུདཔ་
ཐེངས་ཅིག་ལུ་བསྐོར་བའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ བཙན་རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་
པའི་གཡས་ཧངོས་ལུ་ ལས་བྱེད་ཀྱི་བཙན་ཆེན་ སྐུ་མདགོ་དང་ཕྱག་མཚན་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རང་དང་འདྲ་
བ། གཡོན་དུ་གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་ སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ ཕྱག་
གཉིས་ཐལ་མོ་སར་བའི་སྦུག་ནང་ ནོར་བུ་རིན་པ་ོཆེ་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་སདོ་ལྷའི་གཟུགས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་
དབང་མེད་དུ་ འཕྲགོ་པའི་མཛེས་ཆོས་མ་ཚང་བ་མེད་པ། སྐུ་སྨད་སྦུལ་གྱི་རང་བཞིན་གྱིས་ རྒྱ་མཚོ་མ་
ལུས་པར་ཁྱབ་སྟེ་འཁྱིལ་མི་འདི་ལུ་ དར་གོས་ལ་སགོས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ རྒྱན་ཆ་
གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་འཁོར་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚགོས་དང་བཅས་པ་གིས་ མཐའ་
བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྲིད་པའི་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། 
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདྨ་དང་། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་ད་ོབཟུམ་སྦེ་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སབོ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ཡདོ་པའི་ ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་བསྡུ་
བར་མཛད་ཞིན་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བྱིནམིའི་ བཀའ་སྲུང་
འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་འདི་གིས་ཡང་ དེ་ལྟར་གྲུབ་
པའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
ཡང་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ནང་། བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་། །ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བར་
དུ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ གདན་ས་ཆེན་པོ་དབང་འདུས་
ཕོ་བྲང་གི་རོང་ཆེན་འདི་ཉིད་ བཞེངས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རོང་གི་གནས་བདག་ལུ་བསྐོས་ཏེ་ འཕྲིན་ལས་
ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་དགོ་པའི་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དམ་བཞག་གི་ཚིག་འཕྲོ་མཐུད་ལས། མཁན་ཆེན་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་སོགས། །ཟེར་བཀོད་ད་ོབཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་ མཁན་ཆེད་བསདོ་ནམས་འདོ་ཟེར་མཆོག་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་གཉིས་པའི་ ཁྲི་ཐོག་ལུ་མ་
བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ ཤར་དར་བརྒྱད་སྤྱིའི་འདྲེན་མཆོག་སྦེ་ བཞུགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ དམ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་འངོ་ནི་ཨིན་པས།
གགསསོལོལ་་མམཆོཆོདད།།
སྒང་མཇུག་གནས་ཁང་གི་བསྐང་རྒྱུན་པ་ སབོ་དཔོན་ཟླ་བ་བཀྲིས་དང་ ར་བྲག་གནས་ཁང་གི་བསྐང་རྒྱུན་
པ་ སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ གོ་ཐོས་ཀྱི་ཉམས་མོང་དང་འབྲེལ་བའི་ངག་རྒྱུན་
བཤད་མི་ནང་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ དབང་འདུས་རོང་ནང་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དབང་རོང་རབ་
སྡེ་ནང་དགེ་སོང་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཉིནམོ་ལས་ འགོ་བཟུང་གནས་བདག་འདི་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་
ཁ་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བ་རོགས་ཏེ་ དགེ་སོང་ནང་
ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ གནས་བདག་འདི་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ བསམ་ཚད་ལག་
ལུ་འཁོར། མནོ་ཚད་དོན་གྲུབ། ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་དང་མཐུན་པར་ མནོ་དོན་གྲུབ་ཚུགས་པས་ཟེར་ 
རབ་སྡེ་འདི་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡདོ་མི་ རྒན་ཤསོ་ཚུ་གིས་དེ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།
གནས་ཁང་ནང་ལུ་ བསྐང་རྒྱུན་པ་གིས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ བསྐང་རྒྱུན་གཏང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་ལྟར་
རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལས་ ༢༡ ཚུན་ སྒང་མཇུག་བཙན་གྱི་རྟེན་མདསོ་གནང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་འབད་རྟེན་མདོས་གཏང་དགོ་མི་ དེ་ཡང་ ལུང་གཤངོ་ཁག་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་
མེད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ འུ་སྡུག་ཉག་ཕྲ་སྟེ་སོད་ཡོད་པའི་དུས་ཚདོ་ཁར་ 
གསོན་པོའི་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་སོམ་སྦེ་ཡདོ་ནི་འདི་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལས་རིམ་གྲོ་སྦེ་
གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
ལོ་བསར་ དགུན་ཉིན་ལགོ་དང་འབྲེལ་ ཉིན་ལགོ་གསུང་ཆོས་ཟེར་ ཉིནམོ་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ སྒང་མཇུག་
གནས་ཁང་ནང་སྦེ་ གནས་བདག་བཙན་རྒོད་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་
ཅིན་ ཤར་དར་བརྒྱད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གྲྭ་ཚང་ནང་ དབང་ཡོན་ཟེར་འབྱུའི་རིགས་ཕུལ་མི་ལུ་ དགའ་
ཚོར་བཟུམ་ཅིག་དང་ དེ་བསྒང་ ཁྱིམ་ནང་ལ་ོལྟར་གྱི་ལོ་མཆོད་བཏང་ཚུགས་མི་ཡང་ དཀོན་སུ་འབདཝ་
ལས་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་ ཚབ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡང་ ཨིན་པའི་ལ་ོ
རྒྱུས་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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སས་་གགནནསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལོ་ོ་རྒྱུརྒྱུསས།།
མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཞབས་དྲུང་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་
རོང་གསར་བཞེངས་གནང་སྟེ་བསྒྲུབས་
པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་ 
རོང་གི་རྒྱབ་ལུ་ ས་གནས་འཇིགས་ཤིང་
སྐྱི་གཡའ་བའི་སོ་ཏོ་ཅིག་གུ་ བཙན་

མཁར་བཞེངས་སྦེ་ རྟེན་དསོ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་གནང་ཡདོཔ་ཨིན་པས།
མམགོགོནན་་སྐྱསྐྱབབསས།།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ གསལོ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་
པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་ འདི་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་
རྗེས་འཇུག་གི་བུ་སབོ་ཚུ་གིས་ ཅི་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ཡང་མཛད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་པས།
བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདི་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཁོ་གི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལཱ་ངན་རེ་
འབད་བ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རདོ་ལ་སགོས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ལེ་ཤ་འབྱུང་ནི་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྲགོ་ལུ་ཡང་ཐུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡདོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རབ་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ སྔོན་མ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡདོ་པའི་ ཁྱུན་བཟང་ཚུ་ 
ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲགས་མཛད་བཞིན་དུ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
མདོས་ཆོག།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
བསདོ་ནམས་བསན་འཛིན། ར་བྲག་གནས་ཁང་གི་བསྐང་རྒྱུན་པ།
ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས། སྒང་མཇུག་གནས་ཁང་གི་བསྐང་རྒྱུན་པ།
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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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