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Foreword

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

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

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

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

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

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

principal and universally known Protective and Guardian Deities of the twenty 

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

or volumes of Soekha texts. 

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

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

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

Bhutan, especially those of their locality. 

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

in the world. 

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

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

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

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

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

དེ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ སྲོོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོོངས་
འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ ༡༤ དེ་ཅིག་གིས་ རྫོོང་ཁག་ ༢༠ 
གི་འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་ཡོོངས་གྲགས་ཡོོད་མི་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ལུང་ཕྱོོགས་སོ་སོ་ལས་ཕར་གསོལ་

ii



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

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

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

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

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་། སྤ་རོ།
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དཀར་ཆགདཀར་ཆག

ཨང།ཨང། དོན་ཚོན་དོན་ཚོན་ ཤོག་གྲངས།ཤོག་གྲངས།

ཀྲོང་གསར་རྫོོང་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོོད། ༡

མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོོན་གྱི་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོ་མགོན་པོ་བྱོང་བདུད། ༤

གཞི་བདག་གི་ངོ་སྤྲོོད་སྤྱ་བཤད། ༢༠

༡ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༢༢) ༢༧

༡ མང་སྡེ་ལུང་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཙོ་བོ་དམུ་བཙན་རྡོོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས། ༢༧

༢ གནས་བདག་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ༣༨

༣ ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ། ༤༣

༤ སྨོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་མ། ༤༧

༥ དྲག་པོ་རྡོོ་རྗེ། ༥༠

༦ ཡུལ་བཙན་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པ། ༥༣

༧ སྨོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛོམས། ༥༧

༨ ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།/རྫོོང་ཡོབ་སྤུན་གསུམ། ༦༡

༩ སྨོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ། ༦༤

༡༠ ཡུལ་བཙན་དུང་དཀར་དཔལ་བཟང་། ༦༧

༡༡ གཞི་བདག་ནོར་བུ་བཟང་པོ། ༧༠

༡༢ གནས་པོ་གོ་བཙན་གྲགས་པ་རྡོོ་རྗེ། ༧༣

༡༣ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ༧༦

༡༤ སྨོན་མོ་དབང་འདུས་རྒྱལ་མོ། ༨༠

༡༥ དཔལ་འབྱོོར་རྒྱ་མཚོོ།/རྟོ་ངེས་པ། ༨༢

༡༦ ཡུལ་བཙན་གོ་ངེས་པ། ༨༦

༡༧ སྲོས་ཆེན་རྡོོ་རྗེ་དྲག་པ། ༩༠

༡༨ གཏེར་སྲུང་རྡོོ་རྗེ་ཐོད་རྩལ། ༩༢

༡༩ སྨོན་མོ་ཡོོན་ཏན་སྒྲོལ་མ། ༩༥
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༢༠ ཡུལ་གླིང་རྒྱལ་པོ། ༩༨

༢༡ སྨོན་མོ་དཔལ་ལྡན་སྒྲོན་མ། ༡༠༣

༢༢ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། ༡༠༧

༢ སྟོང་སི་སྦིས་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༢) ༡༡༢

༡ དྲག་པོ་རྒྱལ་མཚོན། ༡༡༢

༢ སྨོན་མོ་ལྕགས་ཀྱི་ལྷ་མོ། ༡༡༨

༣ སྨོན་མོ་དུང་དཀར་ལྷ་མོ། ༡༢༡

༤ དྲག་བཙན་རྒྱལ་པོ། ༡༢༤

༥ སྨོན་མོ་དུང་སྐྱོང་དཀར་མོ། ༡༢༧

༦ ཚོང་དགོན་གནས་བདག་དགའ་བ་བཟང་པོ་སོགས། ༡༣༠

༧ ནོར་ལྷ་དཔལ་བཟང་འབྲུག་རྒྱལ། ༡༣༣

༨ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། ༡༤༠

༩ ཤར་བཙན་དགྲ་ལྷ། ༡༤༥

༡༠ ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས། ༡༤༨

༡༡ སྨོན་མོ་གཡུང་དྲུང་བཟང་མོ། ༡༥༢

༡༢ ཁྱུང་གི་བདག་པོ། ༡༥༥

༣ བྲག་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༩) ༡༥༨

༡ ཡུལ་བཙན་རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན། ༡༥༨

༢ སྨོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛོམས། ༡༦༦

༣ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ། ༡༧༠

༤ སྨོན་མོ་བསམ་གྲུབ་དབང་མོ། ༡༧༤

༥ བཙན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིས། ༡༧༧

༦ གངས་དཀར་ཤ་མིག། ༡༨༡
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༧ ཆུ་བཟང་སྨོན་མོ། ༡༨༤

༨ ཤང་ཐོག་ཁྱུང་ལེགས་དཔལ་བཟང་། ༡༨༧

༩ གཞི་བདག་སྨོན་ཏི་སྒོ་གསུམ། ༡༩༠

༤ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༡༥) ༡༩༣

༡ ཕོ་ལྷ་དཔལ་ལྡན་རྡོོ་ལེགས། ༡༩༣

༢ ཨ་ཞེ་ཚེ་འཛིན་དབང་མོ། ༡༩༧

༣ རྡོོ་རྗེ་བྲག་བཙན།/གམ་རྡོོར་ཕོ་ལྷ། ༢༠༠

༤ བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛོམས།/བཀྲ་ཤིས་དབྱོངས་འཛོམས། ༢༠༣

༥ གཡུ་དྲུང་རྡོོ་ལེགས། ༢༠༥

༦ གནས་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚོན། ༢༠༨

༧ ཇོ་བོ་སྨོ་ར། ༢༡༡

༨ སྨོན་མོ་བསམ་གྲུབ་དཔལ་འཛོམས། ༢༡༦

༩ དགུན་བྲག་པ། ༢༡༩

༡༠ གནས་པོ་དབང་འདུས་ཕུན་ཚོོགས། ༢༢༣

༡༡ སྐྱ་སྟོོང་ཕོ་ལྷ། ༢༢༦

༡༢ དཔལ་གྱི་རྡོོ་རྗེ། ༢༢༩

༡༣ ཕོ་ལྷ་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚོོགས། ༢༣༢

༡༤ ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚོན། ༢༣༥

༡༥ ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་། ༡༤༡

༥ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་གི་གཞི་བདག། (༥) ༢༤༥

༡ དྲག་པོ་ལྷ་རྒྱལ། ༢༤༥

༢ གཏེར་བདག་ནག་པོ་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས། ༢༥༢

༣ སྨོན་མོ་ལྷ་འཛིན་དཀར་མོ། ༢༥༥

༤ ལྷ་བཙན་སྣང་ལྷ། ༢༥༨

༥ ལྷ་སྨོན་འདོད་ཡོོན་བཟང་མོ། ༢༦༡
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འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ཚོར་བའི་ཐོ་བཅུད་བསྡུས།འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ཚོར་བའི་ཐོ་བཅུད་བསྡུས།  

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

དྲན་གསོ།དྲན་གསོ།

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

མཁར་
ཚེ་རིང་སྟོོབས་རྒྱས། ༨༧

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

ཡོོངས་བསྡོོམསཡོོངས་བསྡོོམས ༡༠༦༢༡༠༦༢
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དམུ་བཙན།དམུ་བཙན།
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ཀྲོཀྲོངང་་གགསསརར་་རརྫོྫོངང་་ཁཁགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

འབྲུག་ཤར་ཕྫོགས་འཁོར་ལྫོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་འདི་ལུ་ མང་སྡེ་དང་ དེ་ནང་གནས་
པའི་ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་ མང་སྡེཔ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། མང་སྡེ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་གནད་དྫོན་ཡང་ འབྲུ་སྣ་ལ་
སྫོགས་པ་ ལེ་ཤ་འཛྫོམས་པའི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ཡང་།
ནུབ་ཕྫོགས་མང་སྡེའི་ཡུལ་ཁམས་བཟང་པྫོ་ནི། །ཡིད་འྫོང་གཞུ་ཡི་དབྱིབས་ལྟར་མཛེས་པ་ལ། །གྲོང་རྣམས་མང་
ཞིང་ཕྫོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བྫོ་འདུ། །ཆུ་བྫོའི་རྒྱུན་ཡང་ནུབ་ནས་ཤར་ལྫོར་འབབ། །འདི་ཡི་ཕུ་ན་ནགས་རིའི་ཚྫོགས་མང་
ཞིང་། །བར་དུ་འབྲུ་མང་སྨན་ཤིང་ལྫོ་འབྲས་འཕེལ། །མདའ་ན་འབྲས་དང་ཁྲེ་དང་ཡྫོན་ལ་སྫོགས། །འབྲུ་སྣ་མང་
ལ་ཇ་ཤིང་བཟང་པྫོ་སྐྱེ། །སྦྲང་དང་བཙྫོད་དང་སྤ་ཚར་ལ་སྫོགས་པ། །ཚྫོང་ཟྫོང་གྲངས་མང་དར་དང་རས་བལ་
སྫོགས། །ཤིང་དང་ས་ལས་འཁྲུངས་པའི་བཟའ་བ་ཡང་། །རྫོ་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་དཀར་དམར་ལྡན་པ་དང་། །བུ་
རམ་ཤིང་དང་ཁ་ཟས་རྣམ་པ་མང་། །མང་སྡེའི་ཡུལ་ཞེས་མིང་དྫོན་མཐུན་པར་གྲགས།། ཟེར་བུམ་ཐང་ལའི་སྦས་
ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་མེ་ཏྫོག་སྐྱེད་ཚལ་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ བསྫོད་སྔགས་དེ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་འདུག། ཤུལ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་
མིང་ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཟེར་ཆགས་ཚུལ་ཡང་ བྫོད་འབྲུག་ར་ལུང་གི་གདན་འཛིན་༡༣ པ་ འབྲུག་ཆེན་ངག་
དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་སྲས་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྫོའི་ཡྫོངས་འཛིན་ ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ འབྲུག་
ནང་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་ ཞབས་སྐོར་ལུ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༥༤༣ ཙམ་ལུ་ མང་སྡེ་ལུང་པ་དེ་
ནང་ཡང་བྱྫོན་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་ཡུལ་གླིང་ལ་ཁང་ཡྫོད་སའི་ དུམ་གྲ་ཅིག་གི་གདྫོང་ཁར་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་
ཡྫོད་སའི་ཐད་ལུ་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་པའི་ཚེ་ ད་ལྟྫོ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ དཔལ་ལྡན་ལ་མྫོའི་མགོན་ཁང་
ཡྫོད་སའི་ བྲག་རི་ནང་ལུ་ ཕྱི་རུ་དཀར་མེ་འབར་བའི་འྫོད་མདངས་གཟིགས་པ་ལས་བརྟེན་ ཉིནམ་གཅིག་གི་
ཚེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྫོན་ཏེ་ གཟིགས་ཞིབ་གནངམ་ད་ རྫོ་རྗེ་ཕག་མྫོའི་བྷ་ག་དང་ མཁའ་འགྲོ་མ་འབུམ་གྱི་
བཞུགས་གནས་ ལ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མའི་ཆིབས་ཀྱི་རྨིག་རྗེས། དེ་ལས་ལ་མྫོའི་བླ་མཚྫོ་ཚུ་གཟིགས་ཏེ་ ད་ལྟྫོ་མི་
འཁྲུགས་པའི་ལ་ཁང་ཡྫོད་སར་ སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཕག་བཏབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་སླྫོབ་མ་ཚུ་གིས་
ཡང་ སྒྲུབ་ཁང་དང་བཞུགས་གནས་འབྲེལ་མ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ ཧེ་མ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཁང་ལེ་ཤ་ གཡུས་ཚན་བཟུམ་
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ཅིག་ཆགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་ ཀྲོང་ཟེར་མི་དེ་ བུམ་ཐང་དང་མང་སྡེ་
ཁེངས་པ་ཚུ་གི་ཁ་སྐད་ནང་ལུ་ གཡུས་ཟེར་བའི་དྫོན་ཨིན་པས། དེ་ལས་རིམ་བཞིན་ ཀྲོང་གསར་ཟེར་སླབ་
པའི་སྐབས་ལུ་ སྐབས་ཐྫོབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་གནས་འདི་ལུ་གོ་ནི་ཅིག་དང་ མང་སྡེ་ཚྫོ་བཞི་ཆ་མཉམ་ལུ་ གོ་
བའི་སྐབས་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། མང་སྡེ་ཚྫོ་བཞི་ཡང་ ནུབ་སྦིས། སང་སི་སྦིས། བྲག་སྟེང་། གླང་མཐིལ་
བཅས་ཨིན་མི་དེ་ སྡེ་སྲིད་༡༣ པ་ཆོས་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་ ༢༠༠༣ ཤྫོག་༡༠༣ ནང་ལུ་
ནུབ་ཆུ་སྫོད་དྲུང་པའི་འྫོག་ཏུ། བྲག་སྟེང་དྲུང་འྫོག། གླང་མཐིལ་དྲུང་འྫོག། སངས་སེ་དྲུང་འྫོག། ཟེར་དྲུང་པ་
བཞི་ཡྫོདཔ་སྦེ་ གསལ་མི་དང་ཅོག་ར་གཅིག་རུང་ ཤུལ་ལས་རྒེད་འྫོག་ལུ་བསྒྱུརཝ་ད་ ནུབ་སྦིས་རྒེད་འྫོག།
སང་སི་སྦིས། བྲག་སྟེང་། གླང་མཐིལ། དེ་ལས་སྐོར་ཕུག་རྒེད་འྫོག་ཟེར་ལྔ་ལུ་དབྱེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་མིང་ལུ་ འབྲུག་མི་འགྱུར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་། ཞབས་
དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ ཤར་ཕྫོགས་འཁོར་ལྫོ་རྩིབས་བརྒྱད་
མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་གི་ཆོས་གཞིས་སྦེ་ཕུལཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེ་ཡང་ཐུགས་ངལ་རངས་
ཏེ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༦༥༠ ལྫོར་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་གྱི་སྤྱི་བླ་དང་པའི་གོ་གནས་གནང་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་རིམ་བཞིན་ སྤྱི་ལྫོ་༡༦༥༢ ལྫོར་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ འབྲུག་ཤར་
ཕྫོགས་འཁོར་ལྫོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་དེ་ བྲག་རི་གི་རྩ་བ་ཆོས་དུང་དཀར་པྫོ་ གཡས་སུ་
འཁྱིལ་བའི་བཟྫོ་རྣམ་གུར་ ཕྱི་ཁར་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་དང་ ནང་ཆོས་སྲིད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཟྫོ་རྣམ་སྦེ་
མི་འགྱུར་ལ་ཁང་ ཤུལ་ལས་སྤྫོས་ལ་ཁང་ཟེར་མི་ དེ་བཞེངས་ཏེ་ འབྲུག་ཤར་ཕྫོགས་ཀྱི་སྲྫོག་རྫོང་བཟུམ་ཅིག་
སྦེ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་མཚན་ཡང་ ཁོང་ར་གི་མཚན་ཕྱེད་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲུག་མི་
འགྱུར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ཟེར་ བཏགས་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། རྫོང་གཞིས་དེ་ནང་ སྔོན་ཡྫོངས་
འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་ ཡབ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། བར་དུ་ཞབས་དྲུང་
རིན་པྫོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་དུ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དང་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་སྫོགས་
སྤྱི་བླ་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་པའི་སྒོ་ལས་ ཆོས་སྲིད་ལེགས་པར་བསྐྱངས། ཕྱིས་སུ་པད་གླིང་
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གི་གདུང་བརྒྱུད་ ཀུར་སྫོད་དུང་དཀར་ལས་བྱྫོན་པའི་ སྡེ་སྲིད་ང་གཅིག་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
དང་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་གཙྫོས་པའི་ མི་དབང་རིམ་བྱྫོན་ཚུ་གིས་
ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ རྫོང་ཉམས་གསྫོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་པའི་ཐྫོག་ རྫོང་འདི་ནང་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ གསེར་གྱི་འཁོར་ལྫོ་ཕག་ཏུ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞིན་པ་ལགས་སྫོ།།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་།

 
 
 
 
 
 

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་ས་ཁྲ། རྫོང་ཁག་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ལས་ཕབ།
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མིམི་་དདབབངང་་མམངངའའ་་བབདདགག་་རྒྱརྒྱལལཔཔྫོྫོ་་རིརིམམ་་བྱབྱྫོྫོནན་་གྱིགྱི་་དདགྲགྲ་་ལལའིའི་་གགཙཙྫོྫོ་་བབྫོྫོ་་མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ་་བྱབྱངང་་བབདུདུདད།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
མགོན་པྫོའི་མཚན། མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད། དཔལ་ལྡན་གྷོ་ར་ནག་པྫོ།
མགོན་ཁང་། གཟིམ་ཆུང་གོང་མ། ཀྲོང་གསར་རྫོང་།
བསྟེན་མི། མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔྫོ་རིམ་བྱྫོན།
བསྟེན་དགོ་པའི་ཁུངས། མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལཔྫོ་རིམ་བྱྫོན་གྱི་ དགྲ་ལའི་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་

འདི་གིས་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།
གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༣ བ་) “ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པྫོའི་ཀློང་ཡངས་
ནས། །རྒྱལ་བསན་བསྲུང་ཕྱིར་རབ་ཁྲོས་སྲིན་པྫོའི་སྐུར། །བཞེངས་པ་མཐུ་སྫོབས་ནུས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །གྷོ་
ར་ནག་པྫོ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་མཚན་གཞན་
དཔལ་ལྡན་གྷོ་ར་ནག་པྫོ་ཟེར་གསལཝ་མས། མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་རྟེན་
འཛུགས་བཙུགས་གནང་སྟེ་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལཔྫོ་རིམ་བྱྫོན་གྱི་ ལུང་གིས་བསྐོས་པའི་དགྲ་ལའི་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་ རྫོང་གཞི་ལས་ཕྱི་ཁར་དང་ ཕྱི་ཁ་ལས་རྫོང་གཞི་ནང་ལུ་
གསྫོལ་ཐབ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལུ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་རྟེན་འཛུགས་ཡང་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ཧེ་མ་བཙུགས་ཏེ་
གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་བཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནྫོར་བུའི་འཕྲེང་བ་ ༡༩༩༩ ཤྫོག་
༡༣༢ ༡༥༢ ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།
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མམགོགོནན་་པཔྫོྫོའིའི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་སྟེང་། །ཀྱེ་ཡིག་མུན་པའི་མདྫོག་ཅན་ཡྫོངས་གྱུར་པས། །དཔལ་ལྡན་གྷོ་
ར་ནག་པྫོ་ཞལ་གཅིག་པ། །རབ་ཁྲོས་སྤྱན་གསུམ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར། །ཕག་གཡས་དགྲ་ས་གཡྫོན་པས་
ཞགས་པ་བསྣམས། །བདུད་ཀྱི་ཁྲབ་ཆེན་བརྗིད་པ་རབ་གྱོན་ཅིང་། །བཙན་པྫོའི་རྫོག་དང་དར་ཐྫོད་དབུ་ལ་
བརྒྱན། །མ་མྫོ་ཟངས་ཀྱི་རལ་ཅན་ཟངས་གྲི་དང་། །ཕག་གཡྫོན་ཕུར་པ་བསྣམས་ཤིང་དགའ་བ་བཞིའི། །བདེ་
སྫོང་སྙོམས་འཇུག་རྫོལ་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད།། དཔལ་མགོན་བྱང་བདུད་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ་རྒྱས་པ། དཔར་ལྫོ་མེད་
ཤྫོག་༢
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས། སྤྱན་གསུམ་པ། སྐུ་ལུ་བདུད་ཀྱི་གོ་ཁྲབ་
གསྫོལ་བ། དབུ་ལུ་རྫོག་ཞྭ་དང་དར་ཐྫོད་བརྒྱན་པ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ དགྲ་ས་དང་། གཡྫོན་པ་ལུ་ ཞགས་པ་
བསྣམས་ཏེ་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་གུར་ཆིབས་པ། མ་མྫོ་ཟངས་ཀྱི་རལ་པ་ཅན་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ཟངས་ཀྱི་རལ་
གྲི་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཕུར་པ་བསྣམས་ཏེ་ དགའ་བ་བཞིའི་བདེ་སྫོང་སྙོམས་འཇུག་རྫོལ་པ་གིས་ ཡབ་ལུ་
འཁྱུད་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས། དེ་གི་འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ མདུན་དུ་ཐེ་རང་སྫོང་། གཡས་ཕྫོགས་ལུ་ ལས་
མཁན་སྲྫོག་བདག་དམར་པྫོ་ གྲི་ཐྫོགས་གཤན་པའི་དཔུང་ཚྫོགས་དང་བཅས་པ། གཡྫོན་ཕྫོགས་ལུ་ རྒྱལ་
མཆོག་ལི་བྱིན་ཧ་ར་ སྡེ་བརྒྱད་སྫོང་གི་དམག་ཚྫོགས་དང་བཅས་པ། རྒྱབ་ཁ་ལུ་ བཙན་རྒོད་འབར་བ་སྤུན་
བདུན་དང་བཅས་པ་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་མས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
གསྫོལ་ཁའི་བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༩ བ་) “གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དབེན་གནས་ཡབ་སྲས་དང་། །ནེ་པ་ལར་
བཞུགས་ས་ར་ཧ་པའི་དྲུང་། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །སྙན་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་ཕྫོགས་
མཐར་རྒྱས་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱིས་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དབེན་
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གནས་ཡབ་སྲས་དང་ ནེ་པ་ལར་བཞུགས་པའི་ས་ར་ཧ་པ་གི་དྲུང་ལུ་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས།

གྲུགྲུབབ་་པཔའིའི་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག་་དདབེབེནན་་གགནནསས་་ཡཡབབ་་སྲསྲསས་་དདངང་་།།།། ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱྫོན་གྱི་མཛད་
རྣམ་ ༢༠༡༤ ཤྫོག་༡༠༥ ནང་ལུ་ “དེ་ལྟར་ལ་དང་བླ་མས་ལུང་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུས་རིའི་རྩེར་
དབེན་དགོན་བཏབ་ནས།” ཞེས་དང་ བྫོད་ཀྱི་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་མེས་པའི་གཅེས་ནྫོར་
༡༩༩༥ ཤྫོག་༣༩༦ ནང་ལུ་ཡང་ “དབེན་ས་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཕག་འདེབས་མཁན་ནི་ པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་
གསུམ་པ་དབེན་ས་བླྫོ་བཟང་དྫོན་གྲུབ་ཡིན་ཅིང་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་
གསུམ་པ་ རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ བླྫོ་བཟང་དྫོན་གྲུབ་ཀྱིས་ གཙང་དབེན་ས་ཆོས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་ཟེར་བའི་ དགོན་པ་
ཕག་བཏབ་ཡྫོད་མི་དེ་ནང་བཞུགས་པའི་ བླམ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས། དེ་གི་
ཁུངས་ཡང་ རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ བླྫོ་བཟང་དྫོན་གྲུབ་མཆོག་ནི་ རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་གླང་སྤྱི་ལྫོ་༡༥༠༥
ལྫོར་ གཙང་གཡས་རུ་གཙང་འགྲམ་དགེ་རྒྱས་བྱེ་མ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཉེ་བའི་ས་ཆ་ ལྫོ་ཁུད་ཟེར་
བའི་གཡུས་ཀྱི་ཕུ་དབེན་ས་ལུ་ ཡབ་བསྫོད་ནམས་རྫོ་རྗེ་དང་ ཡུམ་དཔལ་འཛྫོམས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་
འཁྲུངས། རིམ་བཞིན་དགུང་ལྫོ་བཅུ་བདུན་པར་ རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྫོ་རྗེ་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ ཐུན་མྫོང་མ་
ཡིན་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་ག་ར་གསན། བྱ་བྲལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་འཁོར་ནང་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཀྱི་སླྫོབ་
མ་བཅུ་ཙམ་ཡྫོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཁོང་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བྫོར་དགོངས་ཏེ་ སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བེའུ་བུམ་དང་། སྤྲུལ་པའི་
གླེགས་བམ་ཕག་ལུ་གཏད་དེ་ རྒྱལ་ཚབ་སྦེ་དབང་བསྐུར། དབེན་ས་ཆོས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་ཟེར་བའི་དབེན་ས་དགོན་པ་
ཕག་བཏབ། མཐར་རབ་བྱུང་དགུ་པ་མེ་སག་ སྤྱི་ལྫོ་༡༥༦༦ ལྫོར་སྐུ་གཤེགས་ནུག།

སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་མཆོག་ཡང་ དབེན་ས་དགོན་པ་དེ་ནང་ལུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ རྟྫོགས་བརྗོད་
ནང་ལུ་གསལ་ཚུལ་ཡང་། ༢༠༡༤ ཤྫོག་༡༩ ནང་ལུ་ “དབེན་གནས་གྲུབ་ཆེན་དུ་མས་བྱིན་བརླབས་
པའི། །དབེན་ས་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་ཞེས། །དབེན་དགོན་སྙན་བརྒྱུད་ཆོས་ཀྱི་པད་ཚལ་དེར། །དབེན་སའི་
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བསན་འཛིན་རྐང་དྲུག་གྲངས་མེད་དབུས། །ཟབ་དྫོན་མན་ངག་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་ལེན་ཅིང་། །ཉམས་མྫོང་སྙན་
པའི་གླུ་དབྱངས་ལྡར་ལྡིར་སྒྲོགས།།” ཟེར་ཚིགས་བཅད་ནང་ལུ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ རྟྫོགས་བརྗོད་
ཤྫོག་༢༠ ནང་ལུ་ “ལུག་ལྫོ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་
གྱི་ཉིན། དབེན་ས་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་དུ་དྫོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨྫོས་ཏེ་ཞལ་མངའ་ནས་མཁན་ཆེན་
ཀུན་དགའི་དྲུང་ནས། ཡྫོངས་རྫོགས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྫོམ་པ་གནང་ནས།” ཞེས་དང་། ཤྫོག་༢༥) “དེ་ནས་
སྤྲེལ་ལྫོ་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་ལྔ་པཎ་ཆེན་བླྫོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཉིན། མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་
དཔལ་ལྡན་ནས་མཁན་སླྫོབ་སྦྲགས་མ་དང་། ལས་སླྫོབ་དགེ་སླྫོང་བླྫོ་བཟང་བཟང་པྫོས་མཛད་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་
སྫོམ་པ་ཐྫོབ་ཅིང་། སླར་ཡང་མིང་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་སུ་འདྫོགས་པར་མཛད་དྫོ།།” ཟེར་གསལ་ཡྫོད་མི་ལྟར་
དུ་ དབེན་ས་དགོན་པའི་ནང་ལུ་ མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་ལས་ རིམ་བཞིན་དགེ་བསྙེན་དང་ དགེ་
ཚུལ་གྱི་སྫོམ་པ་ཞུ་སྟེ་ མཚན་ཡང་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ནེནེ་་པཱཔཱལལ་་ལལརར་་བབཞུཞུགགསས་་སས་་རར་་ཧཧ་་པཔའིའི་་དྲུདྲུངང་་།།།། ཟེར་མི་དེ་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༢༧༦ ནང་ལུ་ “བལ་ཡུལ་མ་
ཡིན་དཔལ་གྱི་རི། །སྣང་མཛད་མ་ཡིན་ས་ར་ཧ། །མངོན་སུམ་མ་ཡིན་རྨི་ལམ་ན། །ཉམས་སྣང་མ་ཡིན་དངོས་སུ་
མཇལ།།” ཟེར་སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་ལུ་ ནེ་པཱལ་དེ་ལྫོ་ཕྫོགས་དཔལ་གྱི་རི་དང་
གྲུབ་ཆེན་སྣང་མཛད་རྫོ་རྗེ་དེ་ གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་སྦེ་མཇལ་ཡྫོདཔ་ལས་ སྣང་མཛད་རྫོ་རྗེ་ཁོང་ བལ་ཡུལ་ལུ་སྐུ་
འཁྲུངས་རུང་ བྫོད་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པའི་ཡང་སྲིད་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ གཅིག་མཁས་ཤིང་གྲུབ་
པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པ་ ལྕང་སྐྱ་རྫོལ་པའི་རྫོ་རྗེ་ལས་ དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཡྫོངས་རྫོགས་དང་
ཁྱད་པར་ཡུམ་བཀའ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ ལེགས་པར་ནྫོད་དེ་
ལྫོག་བལ་ཡུལ་ལུ་བྱྫོན། བསན་འགྲོའི་དྫོན་མཛད་དེ་ གྷོར་ཥ་རྒྱལ་པྫོའི་དབུ་ལ་སྦེ་ཡང་བཞུགས་ནུག། ཁོང་
བལ་ཡུལ་ཡྫོལ་མྫོ་ གངས་ཀྱི་ར་བ་ཀར་གར་ཏིའི་ཕུག་པའམ་ སྙི་ཤངས་ཀ་ཏྱའི་ཕུག་པར་བཞུགས་པའི་ཚེ་
སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ དེ་ཁར་བཅར་ཏེ་ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་བྫོང་བུའི་ཞལ་ཅན་ ལ་དྲུག་ཅུ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་
ལ་སྫོགས་པ་རྫོགས་པར་གསན་ཡྫོདཔ་ལས་ མཚན་དངོས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་པྫོ་དང་ སྣང་མཛད་རྫོ་རྗེ་ནི་ ཡི་
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དམ་ལ་གིས་གསྫོལ་བའི་གསང་མཚན་ཨིནམ་ལས་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༡༠༡ ནང་ལུ་ “གསང་བའི་གསྫོལ་
འདེབས་བཀའ་རྒྱ་མར། ནེ་པཱ་ལ་ཡི་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་དྲུང་། །རྫོ་རྗེ་རྣལ་འབྱྫོར་མ་ཡིས་མངོན་སུམ་
དུ། །དབང་བསྐུར་ལུང་བསན་མན་ངག་མཆོག་བྱིན་པའི། །སྣང་མཛད་རྫོ་རྗེ་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྫོ།།” ཟེར་
གསལཝ་ཨིན་པས།

སྙསྙནན་་བབརྒྱུརྒྱུདད་་རིརིངང་་ལུལུགགསས་་ཕཕྫོྫོགགསས་་མམཐཐརར་་རྒྱརྒྱསས་་པཔརར་་མམཛཛྫོྫོདད།།།། ཟེར་གསལ་བའི་དྫོན་ཡང་ རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཁོང་
ལས་རིམ་བཞིན་ སྙན་ལས་སྙན་ལུ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལུ་ དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཟེར་ཡྫོངས་གྲགས་ཡྫོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་གི་ཁུངས་ཡང་།

ཁྱད་པར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་ཙྫོང་ཁ་པ་ཆེན་པྫོ་ལ་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་
ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་བདག་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ། རྒྱལ་བ་དབེན་
ས་པ་ཆེན་པྫོ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བྫོ་མཆོག །བླྫོ་བཟང་གྲགས་པ་ཞེས་པའི་བླ་
མ་དེའི། །གསུང་གི་སྙིང་པྫོ་སྙན་རྒྱུད་འཛིན་པ་ནི། །དེང་སང་དུས་ན་ཁོ་བྫོ་ཙམ་དུ་བས།། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་
བྱྫོན་གྱི་མཛད་རྣམ། ༢༠༡༤ ཤྫོག་༡༠༤

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ བྱང་གི་མགོན་པྫོ་དེ་ དབེན་ས་དགོན་པ་དེའི་སྲུང་མ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་
གིས་ རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་དེ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་སྦེ་ འཕྲིན་
བཅོལ་མཛད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། བླམ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་མཆོག་ཡང་ སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་མཛད་མི་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༡༠༠ ནང་ལུ་ “སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་སྤྱན་འགྲིབས་ཡྫོང་ཕེབས་པ། མཆེད་
གྲོགས་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཞུས་པས། སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མྫོའི་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་སྤྱན་སྒྲིབ་མི་སྲིད་
མྫོད། སྒྲིབ་པ་སྙམ་བྱུང་རུང་ཕྱིས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཐྫོབ་འདྲ་གསུངས།” ཟེར་དེ་སྦེ་གསལཝ་
ཨིན་པས།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་ བྱང་མགོན་དགྲ་ལ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༧༧
ནང་ལུ་ “སྐྱབས་རྗེས་མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་དམ་ཅན་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་བྱང་མགོན་དགྲ་
ལའི་རྒྱལ་པྫོ་ལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་གནང་བ་ལ།” ཟེར་འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཤྫོག་༡༩༠ ནང་ལུ་
“གཡས་ན་མཆེད་ལྕམ་བཞུགས་ཡྫོད། །འདིར་ཚྫོགས་རྫོ་རྗེ་སྤུན་གྲོགས། །གཡྫོན་ན་ཆོས་སྐྱོང་བཞུགས་
ཡྫོད། །བྱང་མགོན་དགྲ་ལའི་རྒྱལ་པྫོ། །འདྫོད་ཡྫོན་ཚྫོགས་ཀྱི་མཆོད་པ། །ཏིང་འཛིན་ངང་ནས་འབུལ་ལྫོ།།” 
ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་ ཤྫོག་༢༢༡) “ཆོས་བདག་བྱང་མགོན་བཀའ་གཉན་པས་་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ བྱང་མགོན་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་ཆོས་སྐྱོང་ངམ་ཆོས་བདག་ཡང་ཨིན་པས།

མམགོགོནན་་པཔྫོྫོའིའི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
གསྫོལ་ཁའི་མངོན་རྟྫོགས་ལས། ཤྫོག་༡ མ་) “ཀྱཻ༑ རང་རིག་གདྫོད་ནས་དག་པའི་དབྱིངས་ཀྱི་
རྩལ། །འགགས་མེད་སྣང་བའི་འཆར་སྒོ་མདུན་གྱི་མཁར། །ཁྲག་ཞག་རྒྱ་མཚྫོ་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པའི་
དབུས། །དམར་ནག་མེ་རླུང་འཚུབས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཐྫོད་མཁར་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་ཕྫོ་བྲང་དབུས།།” 
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ ཁྲག་དང་ཞག་གི་རྒྱ་མཚྫོ་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པའི་སྦུག་ལུ་ དམར་
ནག་གི་མེ་རླུང་འཚུབས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ ཐྫོད་མཁར་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་ གསལ་བཏབ་
དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཡང་མངོན་རྟྫོགས་ལས། ཤྫོག་༣ བ་) “འྫོད་འཕྫོས་བྱང་ཐང་རྔམས་བརྗིད་སྒོ་ར་
ནས། །ཀླུ་བཙན་བྱང་གི་མགོན་པྫོར་མཚན་གསྫོལ་བའི། །བདུད་ཀྱི་མགོན་པྫོ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་འདྲེན་ནྫོ།།” 
ཞེས་དང་། སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༣ བ་) “ཀྱཻ༑ ཆེས་ཆེར་འཇིགས་རུང་བྱང་ཐང་ནག་པྫོའི་ཀློང་། །ངར་ངར་
དྲག་གཏུམ་ཁྲོས་པའི་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ།།” ཞེས་དང་། བསྫོད་པ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༡༠ མ་) “དྲག་པྫོའི་ཕྲིན་ལས་
མཛྫོད་ཅིག་བྱང་གི་བདུད།།” ཟེར་གསལ་མི་དང་ གཤམ་འཁོད་ལྫོ་རྒྱུས་ནང་ལུ་ཡང་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་
ཀྱིས་འབྱྫོགཔ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཞབས་ཏྫོག་དང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཐངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ དཔལ་ལྡན་གྷོ་ར་
ནག་པྫོ་དེ་ བྱང་ཐང་གི་ས་གནས་ནང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བྱང་གི་བདུད་ཟེར་
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མིའི་འབྲེལ་སྒྲ་བསྡུས་ཏེ་ བྱང་བདུད་ཟེར་མཚན་གསྫོལ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་
གསྫོལ་ཁའི་བསྐང་གསྫོ་ལས། ཤྫོག་༥ མ་) “བྱང་གི་མགོན་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི།།” ཞེས་དང་།
“བྱང་མགོན་འཁོར་བཅས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ མཚན་གཞན་ བྱང་གི་མགོན་པྫོ་
དང་། དེ་ཡང་བསྡུ་སྦེ་ བྱང་མགོན་ཟེར་ཡང་གསལཝ་མས། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གཟིམ་
ཆུང་གོང་མ་ཟེར་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཆུང་ནང་ལུ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཁང་
མཇལ་ནི་འདུག།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཆུང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའི་སྲུང་འཁོརཔ་ཅིག་
ལྫོགས་སུ་སྦེ་ བཙུགས་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་ མགོནམ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་གཙྫོས་པའི་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ལུ་
རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་།
རྟྫོགས་བརྗོད་ ༢༠༡༤ ཤྫོག་༢༥༢ ནང་ལུ་ “ཁྱད་པར་མི་ཡི་དབང་པྫོ་ལ་ཁྲོས་ནག་གི་རྗེས་གནང་ལུང་དང་
ཁྲིད་ཁ་གནང་། རྒྱུན་ཁྱེར་གསར་རྩྫོམ་མཛད། ལ་མྫོ་དམག་ཟྫོར་མ། བྱང་མགོན། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་རྣམས་རྗེས་
གནང་སྲྫོག་གཏད་བསྩལ་ཞིང་གསྫོལ་ཁ་གསར་རྩྫོམ་མཛད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བརྟག་པ་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་
གནང་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ མི་ཡི་དབང་པྫོ་ལུ་ བྱང་མགོན་ལ་སྫོགས་པའི་རྗེས་གནང་སྲྫོག་གཏད་བསྩལ་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༣༡༨ ནང་ལུ་ “གསུང་འཕྫོས་ཞིག་ལ་གཙང་དུ་བྱང་བདུད་ཆེན་པྫོ་མི་ཡི་
ཁོག་ཏུ་བྱྫོན་སྐབས་སུ། ང་ལ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་དུ་འབྲས་ཆང་བཟང་པྫོ་བྱིན་གྱི་ཡྫོད་དེ། རྟ་ཡག་པྫོ་ཞིག་ཡྫོད་དེ་རྟ་
དེ་ལ་ཡང་ཁོང་གིས་ཉབ་བེ་ཉོབ་བེ་བཀལ་གྱི་འདུག་ཟེར་ཏེ་རྟེན་འཛུགས་རིགས་གཙང་སྦྲ་གང་ཆེ་བྱ་དགོས་
ཕེབས།”  ཟེར་གསལ་མི་ལྟར་དུ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་ཆིབས་རྟ་ ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་གུར་ ཉབ་
ཉོབ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མགོན་པྫོའི་རྟེན་འཛུགས་དེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གཙང་སྦྲ་སྦེ་ བཞག་དགོ་པའི་བཀའ་
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ཕེབས་པའི་སྐོར་ལས་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་རྟེན་འཛུགས་བཙུགས་
ཏེ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་སྲྫོལ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ཡང་།

ཁྱད་པར་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་གདྫོན་བགེགས་དང་མནན་གཏད་བྱད་ཕུར་
སྫོགས། །མི་མཐུན་འབྱུང་པྫོའི་ཉེར་འཚེ་མ་ལུས་པ། །ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད་ཅིག་བྱང་གི་བདུད། །ཚེ་བསྫོད་
དཔལ་འབྱྫོར་དབང་ཐང་སྙན་གྲགས་དང་། །ཡྫོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་མཛྫོད། །ཁམས་གསུམ་ཟས་
ནྫོར་སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་པ། །དབང་སྡུད་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད་ཅིག་བྱང་གི་བདུད། །བསྟེན་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོས་རྒྱལ་
ཡབ་སྲས་ལ། །མ་ཉེས་ལྫོག་བལྟ་གནྫོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཀུན། །སྙིང་ཁྲག་འཐུངས་ནས་མྱུར་དུ་ཚར་གཅོད་
ལ། །དྲག་པྫོའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད་ཅིག་བྱང་གི་བདུད། །མདྫོར་ན་བསམ་དྫོན་བགེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བྱ་
བ་གང་བརྩམས་མཐར་ཕྱིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ལུགས་གཉིས་བསན་སྲིད་གོང་དུ་སྤེལ་བ་ལ། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་
ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས་པར་མཛྫོད།། དཔལ་མགོན་བྱང་བདུད་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ་རྒྱས་པ། དཔར་ལྫོ་མེད། ཤྫོག་༩ བ་
དང་༡༠ མ་

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བྱང་མགོན་ལུ་འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་པའི་སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་དབེན་ས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་
རིང་ལུགས་དེ་ ཕྫོགས་མཐར་རྒྱས་པར་མཛད་དགོཔ་མ་ཚད་ ལག་པར་དུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ནད་གདྫོན་བགེགས་དང་ མནན་གཏད་བྱད་ཕུར་ལ་སྫོགས་པའི་ མི་མཐུན་འབྱུང་
པྫོའི་ཉེར་འཚེ་ག་ར་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དགོཔ་དང་། སྐུ་བསྫོད་དབང་ཐང་དང་ དཔལ་འབྱྫོར་ལ་སྫོགས་
པ་ ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་དང་། སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་པ་ དབང་དུ་བསྡུ་བའི་
འཕྲིན་ལས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བྱང་མགོན་བསྟེན་ཅིང་མཆོད་པའི་ ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ལུ་ ལྫོག་ལྟ་བསྐྱེད་དེ་
གནྫོདཔ་བཀལ་མིའི་ དགྲ་བགེགས་ག་ར་གི་སྙིང་ཁྲག་འཐུངས་སྦེ་ འཕལ་དུ་ཚར་གཅོད་ནིའི་ དྲག་པྫོའི་འཕྲིན་
ལས་མཛད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ བྱ་བ་ག་ཅི་བརྩམས་རུང་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ ཐུགས་དྫོན་
བགེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཞིན་ན་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་ཐང་ གོང་དུ་སྤེལ་ནི་གི་མཐུན་རྐྱེན་ག་
ར་ ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་འཕྲིན་བཅོལ་གནངམ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་ཁཁའིའི་་དདཔེཔེ་་ཆཆ་་བབརྩརྩམམསས་་གགནནངང་་ཚུཚུལལ་་ཡཡངང་་།། གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ ཤྫོག་༡༠ མ་ ནང་ལུ་ “དཔལ་ལྡན་
བྱང་གི་མགོན་པྫོའི་མཆོད་བསྫོད་སྐྱབས་རྗེའི་ཞལ་གསུང་མ་རེ་ཞིག་བཀའ་རྒྱ་མར་བཞུགས་ནས་གསར་རྩྫོམ་འདི་
ལྟ་བུ་ཞིག་གྱིས་ཞེས་རྫོ་རྗེའི་མཆེད་སྤུན་ཐུ་བྫོ་འཇིགས་མེད་དཔའ་བྫོས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ལྟར་གཞན་ཕན་རྫོལ་
པའི་རྫོ་རྗེས་སྫོ།།” ཟེར་དཔེ་ཆའི་མཇུག་བྱང་ནང་ལུ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་
བསྐུལ་མ་གནང་མི་ལྟར་དུ་ གཞན་ཕན་རྫོལ་པའི་རྫོ་རྗེའམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་གངས་ཆེན་གྱིས་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས། བཀའ་རྒྱ་མ་ཟེར་མི་དེ་ སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ཀྱི་གསུམ་རྩྫོམ་ཅིག་ཨིན་པས།

སླྫོབ་དཔྫོན་གངས་ཆེན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ འབྲུག་དཀར་པྫོ་ ༡༩༨༦ ཤྫོག་༡༧༤ ༡༧༥ ནང་ལུ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་ ལྷུན་རྫོང་ནང་ལུ་ རྫོང་ཚབ་ལྟང་པ་རབ་རྒྱས་བཞག་སྦེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཁོ་ར་ ཡར་
བསྐྱར་དུ་ བུམ་ཐང་བརྒྱུད་དེ་ དྲུང་ཡིག་མཁས་པ་སླྫོབ་དཔྫོན་གངས་ཆེན་ཁྱིད་དེ་ ཀྲོང་གསར་ལུ་བྱྫོན་སྦེ་
སྐྱབས་མགོན་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་གྱི་བསན་སྲིད་ལུ་ དར་རྒུད་དང་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིར་གྱི་བསན་སྲིད་དར་རྒུད་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ཟེར་བརྟག་པ་ཞུ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་
ལས་ སླྫོབ་དཔྫོན་གངས་ཆེན་དེ་ དྲུང་ཡིག་མཁས་པ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ཡྫོད་པའི་ཁར་ གོང་ས་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟྫོགས་བརྗོད་ ༢༠༠༨ ཤྫོག་༨༡ ནང་ལུ་ “འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་ཡིག་ཡང་ཨིན་
པའི་ཁར་ ཁོ་རྩིས་གཞུང་ལུ་ཡང་མཁས་པ་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གལ་ཆེ་བའི་ཕག་ལཱ་གནང་
དགོཔ་དང་ དགྲ་ཕད་མདའི་དྫོན་ལུ་འབྱྫོན་དགོཔ་ནམ་རང་བྱུང་རུང་ ན་བཟའ་གནགཔ་བཞེས་དགོཔ་སྦེ་ཁོ་
གིས་ཞུ་ནུག།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྟྫོགས་བརྗོད་ནང་ལུ་ཡང་ བླམ་གི་གསུང་རྩྫོམ་ཡིག་ཐྫོག་གུར་
ཕབ་མིའི་ མཁས་པ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་གསལ་ཏེ་འདུག།
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མམགོགོནན་་པཔྫོྫོ་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།
རྟྫོགས་བརྗོད་ནང་ལུ་གསལ་མི་ ལྫོ་རྒྱུས་དག་པ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།
༡ རྟྫོགས་བརྗོད་ ༢༠༡༤ ཤྫོག་༡༢༠ ནང་ལུ་ “དེ་ནི་ཕྱིས་སུ་བརྟགས་པས་བྱང་མགོན་དགྲ་ལའི་རྒྱལ་པྫོས་
འབྲྫོག་སྡེར་སྤྲུལ་ནས་ཞབས་ཏྫོག་ཞུས་པར་འདུག་གསུངས།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་ བྱང་
གནམ་མཚྫོའི་ཕྫོགས་ལུ་བྱྫོན་པའི་ལམ་བར་ན་ མི་མེད་པའི་བྱང་ཐང་རྒྱ་སྦྫོམ་ཡྫོད་པའི་ས་གོ་ཅིག་ནང་ སྫོད་
སའི་ཁྱིམ་འདི་ཕར་བཞག་ བཟའ་འཐུང་དང་ཐབ་ཤིང་ཙམ་ར་མེད་སར་ལྫོདཔ་ད་ གཡུས་ག་ཏེ་ལས་ཨིན་ན་མ་
ཤེས་པའི་ འབྱྫོགཔ་ཕྱུགཔྫོ་ཅིག་གི་སྫོད་གུར་སྤུབས་ཡྫོད་པ་དང་ མི་དང་རྫོ་ཁྱི་གི་སྐད་ལང་ལང་ཡྫོད་ས་ལུ་བྱྫོན་
ཏེ་ ཕྱི་རུ་ཞག་དེ་ནང་བཞུགས་པའི་ཚེ་ འབྱྫོགཔ་དེ་གིས་ཞབས་ཏྫོག་ཕུལ་ཕྱིན་ཞུཝ་མ་ཚད་ ཤ་མར་དང་བཅས་
པའི་རྒྱགས་སྐྱེལ་ཡང་ ཐུགས་འདྫོད་ལྟར་དུ་ཕུལཝ་ལས་ ཆ་རྫོགས་ཚུ་དང་མཉམ་ཐུགས་མཉེས་ནུག། ཤུལ་
ལས་བལྟཝ་ད་ བྱང་མགོན་དགྲ་ལའི་རྒྱལཔྫོ་གིས་ འབྱྫོགཔ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་
གསུངས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

༢ དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༢༢༡ ནང་ལུ་ “ཆོས་བདག་བྱང་མགོན་བཀའ་གཉན་པས་སྐྱབས་རྗེ་
རང་གཙང་ལ་ཕག་རྗེས་བཞག་པས་འགྲམ་ལྕག་ཕུལ་ཚུལ་དེ་དུས་ཀྱང་གསུངས།” ཟེར་བྱང་མགོན་བཀའ་གཉན་
དྲགས་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ སྐྱབས་རྗེ་གིས་གཙང་ལུ་ རྫོ་གུར་ཕག་རྗེས་བཞག་པའི་སྐབས་ བྱང་མགོན་གྱིས་ཁོང་
ལུ་མདན་ལྕག་ཕུལ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༡༢༧ ༡༢༨
ནང་ལུ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཙང་གཞུང་གི་གཡུས་གཅིག་ན་ རྗེ་ཚྫོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་ཞལ་
སླྫོབ་ གནས་སྐོར་འྫོང་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ རླུང་འདྲེན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཨོམ་དང་ཆུ་སླ་བསྲེས་ཏེ་ཡྫོད་མི་དེ་ སྫོ་
སྫོར་ཕྱེ་མི་དེ་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་བླྫོ་སླབ་པའི་ཚེ་ སྐྱབས་རྗེ་གིས་ དེ་ཅིག་ལུ་ག་ཅི་ཧ་ལས་
ནི། ཆུ་དང་ཨོམ་ཁ་ཕྱེ་མི་ མུ་སྟེགས་པ་ལུ་ཡང་འྫོང་ཟེར་གསུངས་པའི་སྐབས་ དགེ་སླྫོང་ཚུ་རང་ག་ནི་ཡང་
འབད་མ་ཚུགས་པར་ གཞན་ལུ་ཁྱད་གསྫོད་འབད་ནི་མང་ཟེར་སླབ་པའི་སྐབས་ འབད་དགོཔ་ཐྫོན་པ་ཅིན་
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འབད་མ་ཚུགསཔ་འདི་མི་སྲིད་གསུངམ་ད་ མི་ཅིག་གིས་ ཚྫོད་བལྟ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྫོ་གནགཔྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
གཙང་ཆུ་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁ་ལས་ལེན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ འདི་གུར་ཕག་རྗེས་བཞག་ད་ཟེར་སྫོད་
པའི་ཚེ་ སྐྱབས་རྗེ་གིས་ཕག་གཉིས་ཀྱིས་ ཨ་ཁམ་བསྣད་དྫོ་བཟུམ་འབད་དེ་ གདྫོང་ཁར་བཞགཔ་ད་ རྫོ་གུར་
ཕག་གི་རི་མྫོ་དྫོད་རིལ་རི་སྦེ་གསལཝ་ལས་ དེ་ཁར་འཛྫོམས་ཡྫོད་མི་ག་ར་ སྐྱབས་རྗེ་ལུ་ཕག་འཚལ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་བསྒང་བླམ་གི་གཟིགས་སྣང་ལུ་ མི་གནགཔྫོ་ཅིག་ཐྫོན་འྫོངས་ཏེ་ བླ་མའི་མན་ངག་གསང་རྒྱ་མ་
འབད་བར་ ཁྲོམ་བསྒྲགས་འབདཝ་མས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མདན་ལྕག་ཕུལ་བའི་ཉམས་ཤར། སྐུ་གཟུགས་དུམ་གྲ་
ཅིག་ མ་བདེཝ་བྱུང་མི་དེ་ལུ་ ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྙུང་གཞི་དྭངས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ནི་
ཆོས་བདག་བྱང་གི་མགོན་པྫོ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

༣ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༣༡༨ ནང་ལུ་ “གསུང་འཕྫོས་ཞིག་ལ་གཙང་དུ་བྱང་བདུད་ཆེན་པྫོ་མི་ཡི་ཁོག་ཏུ་བྱྫོན་
སྐབས་སུ། ང་ལ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་དུ་འབྲས་ཆང་བཟང་པྫོ་བྱིན་གྱི་ཡྫོད་དེ། རྟ་ཡག་པྫོ་ཞིག་ཡྫོད་དེ་རྟ་དེ་ལ་ཡང་
ཁོང་གིས་ཉབ་བེ་ཉོབ་བེ་བཀལ་གྱི་འདུག་ཟེར་ཏེ་རྟེན་འཛུགས་རིགས་གཙང་སྦྲ་གང་ཆེ་བྱ་དགོས་ཕེབས།”  ཟེར་
གསལ་མི་ལྟར་དུ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་ཞྫོར་ཁར་ བྫོད་གཙང་ལུ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་དེ་ མི་གི་ཁོག་པར་
ཞུགས་པའི་སྐབས་ ང་ལུ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་ འབྲས་ཆང་ལེགས་ཤྫོམ་བྱིན་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན། རྟ་ལེགས་ཤྫོམ་
ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་གུར་ ཉབ་ཉོབ་བཀལ་ནི་འདུག་ཟེར་ མགོན་པྫོའི་རྟེན་འཛུགས་དེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གཙང་སྦྲ་སྦེ་
བཞག་དགོ་པའི་བཀའ་ཕེབས་ཡྫོད་པའི་སྐོར་གསལཝ་མས།

༤ དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྟྫོགས་བརྗོད་ ཤྫོག་༦༦ ༦༧ ནང་ལུ་ “སྤུར་སྦྱང་སྐབས་ཀྱི་འབུད་ཤིང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་
བར་ཡྫོད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྫོ་གཞྫོན་འབྲྫོག་པའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་ཤིང་སྐམ་སྐྱེལ་མཁན་དེ་འཕལ་དུ་སུ་ལ་ཡང་དྲན་
སྣང་མ་བྱུང་། ཕྱིས་སུ་བརྟག་ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་ཨ་གྷོ་ར་བྲན་བཞིན་དུ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་བ་པྫོ་ཡིན་པས་
ཁོང་གིས་མི་གཟུགས་སུ་བྱྫོན་ཏེ་སྐྱེལ་བར་སྣང་གསུངས།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དབེན་ས་དགོན་པའི་མཁན་
རིན་པྫོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་མཆོག་ སྐུ་གཤེགས་ཏེ་སྤུར་དུར་ཁྲོད་ལུ་ཞུ་སྦེ་ མཆོད་རས་ཚུ་བཅའ་སྒྲིབ་རྐྱབ་
ད་ ཐབ་ཤིང་དཀོན་དྲགས་ཡྫོདཔ་ལས་ ཕྫོ་གཞྫོནམ་འབྱྫོགཔ་བཟྫོ་རྣམ་ཅན་ཅིག་གིས་ གྲ་མའི་ཤིང་མང་ཧེད་
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རྫོགསཔ་ཅིག་བསྐྱལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ག་ལུ་ཡང་ ཚྫོར་སྣང་ཅིག་བྱུང་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་
བལྟཝ་ད་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་ཨ་གྷོ་ར་ བྲན་བཞིན་དུ་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་མི་དེ་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་མི་གི་
གཟུགས་སུ་བྱྫོན་ཏེ་ ཐབ་ཤིང་ཚུ་སྐྱེལ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཚྫོར་ཡི་ཟེར་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡྫོད་ལུགས་བཀོད་
ནུག།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་དེདེ་་ལུལུ་་ལྟལྟ་་བབ་་ཅིཅིནན་་ དཔལ་ལྡན་གྷོ་ར་ནག་པྫོ་དེ་ མགོན་པྫོ་ཨ་གྷོ་ར་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཇལཝ་
མས། ཨིན་རུང་མགོན་པྫོ་ཨ་གྷོ་ར་དེ་ སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་ ཞལ་ཁྲོ་བྫོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་
ཕག་གཉིས་དང་སྤྱན་གསུམ་པ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ཙན་དན་གྱི་དབྱུག་པ་དང་ ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཀ་པཱ་ལི་
བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དེ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ལས་ དཔྱད་
དགོཔ་ཅིག་འདུག།

དྲདྲནན་་གགསསྫོྫོ།།
༡༽ སྤྱིར་བཏང་མི་ལ་ལུ་གིས་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་
མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ བླམ་བྱབྱངང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ཀྱི་མཚན་ལས་དྲངས་ཏེ་ བྱབྱངང་དང་། བབདུདུདད་་དེ་
དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲལ་ལས་ ལས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་སྲྫོག་བབདུདུདད་་ནག་པྫོ་དེ་ཨིནམ་
སྦེ་ གསལ་བཤད་གནང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་གོ་ནི་འདུག། འདི་གི་སྐོར་ལས་ འབྲེལ་ཡྫོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་
འཚྫོལ་བལྟཝ་ད་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་དང་ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲལ་ཁར་ཡྫོད་པའི་སྲྫོག་བདུད་ནག་པྫོ་གཉིས་ཀྱི་
རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་སྫོགས་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ མ་འདྲཝ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལ་ཡི། དེ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་སྤྱན་འདྲེན་ ༢༠༢༡ ཤྫོག་༢༤༨ ནང་ལུ་
“དྲག་གཏུམ་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །སྲྫོག་བདུད་ནག་པྫོ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།།” ཞེས་དང་། བསྫོད་པ་
༢༠༢༡ ཤྫོག་༢༥༡ གི་ནང་ལུ་ “ཧཱུྂ༑ ལས་ལ་ཆས་ཚེ་སྲྫོག་བདུད་ཆ་ལུགས་འཛིན། །སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་
སྤྱན་བཞིས་ལྷུ་ཚིགས་བརྒྱན། །མདའ་གཞུ་འགེངས་ཤིང་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་ཆིབས། །དམག་དཔྫོན་ཆེན་པྫོའི་སྐུ་
ལ་ཕག་འཚལ་བསྫོད།།” ཟེར་སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་དང་ སྤྱན་བཞི་གིས་ལྷུ་ཚིགས་བརྒྱན་པ་ ཕག་གཉིས་ཀྱིས་
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མདའ་གཞུང་བཀང་སྟེ་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ མགོན་པྫོ་བྱང་
བདུད་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་པ། ཕག་གཡས་པར་དགྲ་ས་དང་ གཡྫོན་པར་བཙན་ཞགས་
བསྣམས་ ཡུམ་གྱིས་ཕག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ཕུར་པ་བསྣམས་སྦེ་ ཡབ་ལུ་འཁྱུད་དེ་ཡྫོད་
མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དེ་གཉིས་གཅིག་མེན་པར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ར་ཨིན་པས་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་གཟིམ་ཆུང་གོང་མའི་ནང་ལུ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་དང་ འབྲུག་དབང་རྒྱལ་གཙུག་
ལག་ཁང་ནང་ལུ་ ལྡེབས་རིས་མཇལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ གནང་བ་མེད་པར་ པར་བཏབ་མ་ཆོགཔ་ལས་ པར་
བཙུགས་མ་ཚུགས།

༢༽ དཔལ་ལྡན་མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ལུ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་
གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ ༡༩༩༤ ཤྫོག་༥༦༡ ནང་ལུ་ཡང་ “སྐུ་ཕག་རྒྱ་ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན་གྱི་དབུ་ཞྭ་
བཟྫོས་གནང་སྟེ་གཟུངས་གཞུག་དང་རབ་གནས་ཚད་ལྡན་མཛད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་གནང་བ་དང་།” ཞེས་
དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། “མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་དང་ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ངོ་བྫོ་གཅིག་པ་
ཡིན་པས་ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན་གྱི་དབུ་ཞྭ་དང་། མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་རྟེན་འཛུགས་བཙུགས་ཏེ་
གསྫོལ་ཁ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབུལ་རྒྱུའི་སྲྫོལ་བཏྫོད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནྫོ།།” ཟེར་མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་རྟེན་
འཛུགས་དང་ ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན་གྱི་དབུ་ཞྭ་བཟྫོ་གནང་སྦེ་ གཟུངས་གཞུག་དང་རབ་གནས་མཛད་
དེ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་སྐོར་ལས་གསལཝ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་སྫོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལྫོང་
གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ ༢༠༠༥ ཤྫོག་༨༨ ནང་ལུ་ཡང་ དེ་སྦེ་གསལཝ་ཨིན་པས།
འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་མཇལ་དགོ་མནྫོ་སྟེ་ ཆོས་རྩེ་དཔེ་མཛྫོད་ཁང་ལས་ བླམ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་
འགྲུས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ དཔེ་གཟུགས་རྙིངམ་དང་དེབ་གཟུགས་གསརཔ་གཉིསཔྫོ་ཆ་ར་ བརྙའ་སྦེ་མཇལ་བའི་
སྐབས་ འདི་ནང་དབུ་ཞྭ་གི་སྐོར་ལས་ ཟུར་ཙམ་ཅིག་ར་མི་གསལ་བས། རྗེ་མཁན་པྫོ་ཁྲི་རབས་༧༠ པ་གིས་
མཛད་པའི་ རང་རྣམ་ནང་ལུ་ དབུ་ཞྭ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཅིག་ལས་གོ་སྦེ་
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སྤྱི་ཚེས་༡༣ ༠༩ ༢༠༢༡ ལུ་ རྟ་མགོ་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སླྫོབ་གྲྭའི་མཁན་པྫོ་ཉི་མ་ཤར་ལས་ རང་རྣམ་དཔེ་ཆ་
བརྙའ་སྦེ་མཇལ་ལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག།
དབུ་ཞྭའི་སྐོར་སྐྱེ་བྫོ་ལ་ལའི་ངག་རྒྱུན་ལ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ཡྫོད་ཚུལ་བཤད་པ་ཐྫོས་
ནས་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་ཁུངས་དག་ཚད་མ་སླྫོབ་མཁས་པའམ་གངས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྟྫོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་
ནྫོར་བུའི་སྙིང་པྫོ་ཞེས་བྱ་བ་མགོ་ནས་མཇུག་བར་ཚར་བཅུ་ཙམ་ཀློག་ཅིང་འཚྫོལ་ཡང་དེ་ནང་མི་བདག་འཇིགས་
མེད་མཚན་ཅན་ལ་སྲས་ཡག་པྫོ་ཞིག་འཁྲུངས་རྒྱུ་དང་དེའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དཔལ་ལྡན་དུད་
སྫོལ་ལ་མྫོས་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ཐུགས་སྨྫོན་གནང་ཚུལ་མ་གཏྫོགས་དབུ་ཞྭའི་སྐོར་
མཐྫོང་མ་བྱུང་བས་རང་མིག་བདུད་ཀྱིས་སྒྲིབ་ན་དེར་ཟད་དྫོ།། རང་ཚུལ་ལྫོ་རྒྱུས་གར་ཤར་གཏམ་གྱི་ཕྲེང་བ།
དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡༨༧ བ།
ཟེར་སླྫོབ་དཔྫོན་གངས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ བླམ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ཀྱི་རྟྫོགས་བརྗོད་རྒྱས་པའི་ནང་ལུ་
དབུ་ཞྭ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་གསལ་ཏེ་མེདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྫོདཔ་ལས་ ངག་རྒྱུན་ནང་ལུ་བཤད་སྲྫོལ་ཡྫོད་མི་
དང་ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ འབྲུག་གི་སྫོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལྫོང་ནང་ལུ་བཀོད་ཡྫོད་མི་འདི་གི་
ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འཚྫོལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བབཟཟྫོྫོདད་་གགསསྫོྫོལལ།། སྤ་རྫོ་རྒྱལ་ཡྫོངས་འགྲེམས་སྫོན་ཁང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་བའི་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྲུང་
དང་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ ཞིབ་འཚྫོལ་དང་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་ རང་ཡང་
བཅའ་མར་གཏྫོགས་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐྫོབ་སྦེ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ནང་གི་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གི་
ལྫོ་རྒྱུས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་གི་མགོན་པྫོ་
བྱང་བདུད་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་ འབྲི་དགོ་པའི་ངག་ཐྫོག་བཀའ་གནང་མི་ལྟར་དུ་ འབྲེལ་ཡྫོད་ཡིག་ཆ་ནང་ལས་ ལྫོ་
རྒྱུས་ག་ཅི་ཐྫོབ་མི་འདི་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་འདི་ནང་བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ནྫོར་བ་དང་ལག་ཆད་རེ་
བྱུང་ཡྫོད་པ་ཅིན་ དཔལ་ལྡན་མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་དང་ ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་བཟྫོད་པར་གསྫོལ་ལྫོ།།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྐལ་བཟང་། ༡༩༩༦ བྫོད་ཀྱི་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་མེས་པྫོའི་གཅེས་ནྫོར། བླ་བྲང་སྐལ་བཟང་།

རྒྱལ་གཟིམ་དྲག་ཤྫོས་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༩ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ནྫོར་བུའི་འཕྲེང་བ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡྫོངས་དཔེ་མཛྫོད།

རྗེ་མཁན་པྫོ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས། དཔར་ལྫོ་མེད་ རང་ཚུལ་ལྫོ་རྒྱུས་གར་ཤར་གཏམ་གྱི་ཕྲེང་བ།
དཔར་དུ་སྐྲུན་པྫོ་མི་གསལ།

དྲག་ཤྫོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༠༥ འབྲུག་གི་སྫོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལྫོང་། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དྲུང་བགྲེས་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། ༢༠༠༨ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྟྫོགས་བརྗོད་དཔའ་བྫོའི་གད་
རྒྱངས། ཐིམ་ཕུ། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

སྒང་སྟེང་སྔ་འགྱུར་པད་གླིང་རྩྫོམ་སྒྲིག་ལན་ཚྫོགས། ༢༠༢༡ དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་སྡེ་བརྒྱད་

ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར། སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ཉེར་མཁོའི་ཆོས་སྤྱྫོད། རྩྫོམ་

སྒྲིག་ལན་ཚྫོགས།

བླྫོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སྫོགས། ༢༠༡༤ པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱྫོན་གྱི་མཛད་རྣམ། སྐུ་ཕྲེང་དང་པྫོ་ནས་
བཞི་པའི་བར་གྱི་རྣམ་ཐར། ཀྲུང་གོའི་བྫོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སླྫོབ་དཔྫོན་གངས་ཆེན། ༢༠༡༤ རྟྫོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་ནྫོར་བུའི་སྙིང་པྫོ། མཁན་བཤད་སྒྲུབ་བསན་འཛིན་
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གྱིས་རྩྫོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྫོ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་མཆོག་གི་གསུང་
འབུམ་༼དེབ་དང་པྫོ་༽ བཞུགས་སྫོ།།

སླྫོབ་དཔྫོན་གནག་མདྫོག། ༡༩༨༦ འབྲུག་དཀར་པྫོ།
སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། ༡༩༩༤ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

དཔལ་མགོན་བྱང་བདུད་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ་རྒྱས་པ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་བསྫོད་ནམས་དཔལ་འབྱྫོར། རྒྱལ་པྫོའི་སྲུང་འཁོརཔ། ཆོས་རྩེ་རྫོང་།

སླྫོབ་དཔྫོན་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། ཆོས་རྩེའི་རྟེན་དྲུང་དང་དཔེ་མཛྫོད་འགན་འཛིན་པ།

སླྫོབ་བསམ་གཏན། སག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐྫོ་རིམ་སླྫོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་ངོངོ་་སསྫོྫོདད་་སྤྱིསྤྱི་་བབཤཤདད།།

གཞི་བདག་གི་ངོ་སྫོད་སྤྱི་བཤད་ཅིག་ བྲིས་ཡྫོད་པའི་ཁུངས་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གཞི་བདག་གི་གོ་དྫོན་དང་ དབྱེ་
བ་ལ་སྫོགས་པ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ ཡུལ་ཕྫོགས་དང་ས་གནས་སྫོ་སྫོའི་ གཞི་བདག་བྱེ་བྲག་པ་ཅིག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་འབྲི་
བའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་མི་འཐྫོན་ནིའི་ཁེ་ཕན་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་རིརིགག་་གགཞུཞུངང་་།།

བྫོད་ཀྱིས་གཙྫོས་པའི་ བྫོན་དང་བྫོད་ཀྱི་ནང་པའི་བསན་པ་དར་ས་ འབྲུག་ལ་སྫོགས་པའི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་
ཚྫོགས་ནང་ལུ་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་ ཡྫོངས་གྲགས་ཡྫོད་པའི་ཁུངས་ཡང་ རི་དང་བྲག་མཚྫོ་ལ་
སྫོགས་པ་མང་ཆེ་བ་ལུ་ ཧ་ལམ་གཞི་བདག་རེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་ལམ་སྲྫོལ་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཨིནམ་ལས་ བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་ལས་ ༢༠༠༥ ཤྫོག ༡༦༣) “ཁྱད་པར་ཡུལ་ཁམས་འདི་ཉིད་
ཀྱི། །ཡུལ་ལ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་སྫོགས། །ཕྫོ་ལ་དགྲ་ལ་ཞང་ལ་དང་། །མྫོ་ལ་ཡུལ་ལ་ལ་སྫོགས་
པའི། །མགོན་སྐྱབས་སྫོངས་གྲོགས་བྱེད་པའི་ལ། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་འདིར་གཤེགས་ཤིག།” ཟེར་དང་། སྡེ་
བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ལས་ཡང་ ༢༠༠༥ ཤྫོག ༡༩༧) “ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་དང་། །ཕྫོ་ལ་དགྲ་
ལ་སྲྫོག་ལ་དང་། །མྫོ་ལ་མྫོ་སྨན་ལ་སྫོགས་པ།།” ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་མི་འདི་ལས་ ང་བཅས་ར་གི་ཡུལ་སྲྫོལ་
གོམས་གཤིས་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལ་གཞི་བདག་གི་རིག་གཞུང་འདི་ ངོས་ལེན་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་པས། 

བབཀཀའའ་་བབསྒོསྒོ་་དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྤྱིར་བཏང་གཞི་བདག་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་ཚུ་གི་བདག་པྫོ་ མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ མཐུ་རྩལ་ཆེ་དྲགས་
ཅིག་སྦེ་འྫོང་ནི་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླམ་ཚུ་གིས་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ 
ཆོས་ནྫོར་མི་གསུམ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ འབད་མི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁུངས་ཡང་། མདྫོ་དྲི་
མེད་གཟི་བརྗིད་ལས། “རྐོང་བཙུན་ལ་མྫོ་དམ་ལ་བཏགས་ནས། བསན་པའི་སྲུང་མར་བཞག་གོ། རྐོང་བཙུན་ལ་
མྫོས་གཡུ་ཤུག་དྲུང་ཞིག་སྫོན་པ་ལ་ཕུལ་བས། སྫོན་པས་ཀྱང་མི་འགྱུར་བའི་བཀའ་རྟགས་སུ་བཞག་གོ།” ཟེར་
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བྫོན་གྱི་སྫོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བྫོ་ཆེ་ བྫོད་ལུ་འབྱྫོན་པའི་སྐབས་ རྐོང་བཙུན་ལ་མྫོ་སྫོགས་བྫོད་ཀྱི་གཞི་བདག་
དམ་ལུ་བཏགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལ་དགུ་འདི་ བྫོད་ཡུལ་འགོ་
ཐྫོག་ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་ར་ བྫོད་ཡུལ་སྫོད་སྨད་བར་གསུམ་ལུ་ གནས་བཅའ་སྟེ་སྫོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་
བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཚུ་ཡང་ འགོ་ཐྫོག་ལས་ར་བྫོད་ལུ་གནས་བཅའ་སྟེ་སྫོད་མི་ཅིག་
ཨིན་རུང་ དང་པ་དྲེགས་པ་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཅིག་སྦེ་སྫོད་མི་འདི་ བྫོན་གྱི་བླ་ཆེན་ཚུ་གིས་བཀའ་བསྒོ་དམ་
བཞག་མཛད་དེ་ བྫོན་གྱི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐྫོབ་ཆེན་པྫོ་པདྨཱ་ཀ་
རའམ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པྫོ་ལ་སྫོགས་པ་དང་ བལ་པྫོའི་གཞི་
བདག་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས། བྫོད་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ལ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ དམ་ལུ་བཏགས་ཡྫོད་པའི་ཁུངས་ཡང་།

དེ་ནས་འྫོ་ཡུག་བྲེ་མྫོ་ལ་གར་བྱྫོན༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ 1ཐྫོག་སྨད་བཅུ་གཉིས་ཕབ༔ རི་ཡི་བར་དུ་བཙིར་བར་
བྱས་པ་ལ༔ སྫོལ་དུམ་རེར་གྱུར་སྫོབས་ཟད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་བཅུ་གཉིས་དང༔
ཡ་མ་བཅུ་གཉིས་སྲྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་ཕུལ༔ དམ་ལ་བཏགས་ནས་གཏེར་རེའི་གཉེར་ཁ་གཏད༔ པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་
ཡིག། ༢༠༡༠ ཤྫོག ༡༦༨ ༡༦༩ ལེའུ་༦༠

ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་མི་ལྟར་དུ་ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་གཙྫོས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་གཞི་བདག་ཚུ་ བཀའ་བསྒོ་
དམ་བཞག་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གི་གཉེར་ཁ། ཡང་སྒོས་གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་སྦེ་
བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མཁས་དང་གྲུབ་པའི་བླམ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་བྱེ་བྲག་པའི་
གཞི་བདག་ཚུ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ གྲངས་ལས་འདས་པ་ཅིག་ཡྫོད་མི་ཚུ་ རྣམ་ཐར་ནང་
གསལ་ཏེ་འདུག།
                                                           
བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ནི། བྫོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྫོད་ཆེན་མྫོ་ལས།  ༡༩༩༦ ཤྫོག ༡༡༢༣) “བྫོད་ཁམས་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་པའི་མྫོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཟྫོ་དྫོར་

བཅུ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་གྲགས་མ་དང་། གཡའ་མ་སྐྱོང་། ཀུན་བཟང་མྫོ། བགེགས་ཀྱི་གཙྫོ་སྟེ་བདུད་མྫོ་བཞི་དང་། སྤྱན་གཅིག་མ་དང་། དཔལ་གྱི་ཡུམ། 
དྲག་མྫོ་རྒྱལ། ཀླུ་མྫོ་དཀར་མྫོ་སྟེ་གནྫོད་སྦྱིན་མྫོ་བཞི། བྫོད་ཁམས་སྐྱོང་དང་། སྨན་གཅིག་མ། གཡར་མྫོ་སིལ། གཡུ་སྒྲོན་མ་སྟེ་སྨན་མྫོ་བཞི་བཅས་ཁྱོན་
བསྫོམས་བཅུ་གཉིས་སྫོ།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ བསན་མ་དང་བརྟན་མ་ཟེར་ཡིག་སྡེབ་ག་བྲིས་རུང་བཏུབ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདྫོད་
ཡྫོད་པ་ཅིན་ སླེ་ལུང་བཞད་པ་རྫོ་རྗེ་གིས་མཛད་པའི་དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། ༢༠༠༣ ཤྫོག ༡༦༧ ༡༩༨ བར་གཟིགས་གནང་།
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མམདདྫོྫོརར་་ནན།། གཞི་བདག་གི་རིག་གཞུང་དེ་ བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཐད་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ དང་པ་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་དུས་
རབས་ལུ་ཐུག་ཡྫོདཔ་དང་། དེ་ལས་རིམ་བཞིན་ གཡུང་དྲུང་བྫོན་གྱི་དུས་རབས་ལུ་ཐུག་ནུག། དེ་ལས་མར་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་སླ་བསྲེས་ཏེ་འྫོངམ་ལས་ བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཐད་ཁ་ལས་ དུས་རབས་གསུམ་ལུ་
སྦེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་འདུག། རྒྱུ་མཚན་ཡང དཔེ་ཨ་མྱེས་ར་ཆེན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་བཞག་པ་ཅིན་ སྲིད་པ་ཆགས་
པའི་དུས་ལས་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ དེ་བསྒང་ལས་ར་ མི་ཚུ་གིས་དད་མྫོས་བསྐྱེད་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། དེ་
ལས་མར་བརྒྱུད་དེ་འྫོངམ་ད་ བྫོན་པྫོའི་གཞུང་ནང་ལུ་ ཨ་མྱེས་ར་ཆེན་གྱི་བསང་ཡིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ལས་མར་བརྒྱུད་དེ་འྫོངམ་ད་ སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ལུ་ཡང་ ཨ་མྱེས་ར་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལས་ཐྫོན་དྫོ་
ཡྫོད་མི་ཚུ་ གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤེས་ཚུགས་པས། 

གགཞིཞི་་བབདདགག་་གིགི་་ནནངང་་གགསེསེསས།།  

སྤྱིར་བཏང་གཞི་བདག་ལུ་ གནས་བདག་དང་། ཡུལ་ལ་ཟེར་ཡང་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ནང་གསེས་དབྱེ་ན་ ཕྫོ་
མྫོའི་རིགས། ཞི་དྲག་གི་རིགས། དཀར་ཕྫོགས་དང་ནག་ཕྫོགས་ཀྱི་རིགས་ཟེར་ཁག་དག་པ་ཅིག་འདུག། ཕྫོ་གི་
རིགས་སུ་གཏྫོགས་པ་ནི། ཀྲོང་གསར་གྱི་དམུ་བཙན་དང་། བུམ་ཐང་གི་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། དབང་འདུས་ཀྱི་ར་
བྲག་པ་དང་། ཧ་གི་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཚུ་ཨིན་པས། མྫོ་གི་རིགས་སུ་གཏྫོགས་པ་ནི། ཀྲོང་གསར་རྫོ་གཞྫོང་དགོན་
པའི་ སྨན་མྫོ་དཔལ་ལྡན་སྒྲོན་མ་དང་ ཀྲོང་གསར་བྲག་སྟེང་གི་ སྨན་མྫོ་བཀྲིས་དབང་འཛྫོམས། ཀྲོང་གསར་
གླང་མཐིལ་གྱི་ ཨ་ཞེ་ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ་ཚུ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་ཞི་བའི་རིགས་སུ་གཏྫོགས་པ་ནི། ཇོ་བྫོ་དུར་
ཤིང་བཟུམ་ཅིག་དང་། དྲག་པྫོའི་རིགས་སུ་གཏྫོགས་པ་ནི། རྟ་ལྫོག་རྒྱལཔྫོ་དང་། ཧཱ་གི་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད། ཀྲོང་
གསར་གླང་མཐིལ་གྱི་ ཝེང་མཁར་ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་ཚུ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་དཀར་ཕྫོགས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏྫོགས་པ་
ནི། དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་ལ་སྫོགས་པ་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བའི་གཞི་བདག་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ གཞི་བདག་དཀར་
ཕྫོགས་ཚུ་གིས་ རང་གནས་སའི་ས་ཕྫོགས་དེ་ན་ ཆོས་ཕྫོགས་ལས་རིམ་ དགོན་སྡེ་གསར་བཞེངས་ལ་སྫོགས་
པ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་ལུ་དགའ་བསུ་འབདཝ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་ནག་ཕྫོགས་པ་ཚུ་གིས་ གོ་སྐབས་
ནམ་ཐྫོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆོས་ནྫོར་མི་གསུམ་ལ་གནྫོད་འཚེ་འབདཝ་ཨིན་པས། 
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གགཉུཉུགག་་མམརར་་གགནནསས་་པཔ་་དདངང་་གློགློ་་བུབུརར་་དུདུ་་ལལགགསས་་པཔ།།

གཞི་བདག་ག་ར་ དང་ཕུ་ལས་ས་གནས་འདི་ནང་ར་ གནས་བཅའ་སྟེ་སྫོད་མི་མེན་པར་ ས་གནས་དང་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་འབྱྫོན་མིའི་ གཞི་བདག་གི་རིགས་གཅིག་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ བྷ་ཏ་ཧྫོར་
གྱི་སྒོམ་གྲྭ་བཅོམ་སྟེ་ རྒྱུ་ནྫོར་རྩ་ཆེ་དྲག་ག་ར་ བྫོད་ལུ་འབག་འྫོང་པའི་བསྒང་ རྒྱལཔྫོ་པེ་ཧར་ཡང་ རྒྱུ་ནྫོར་གྱི་
རྟིང་བདའ་སྟེ་ བྫོད་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ བསམ་ཡས་
མི་འགྱུར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མ་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་
ཐུགས་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ ངག་དབང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་མཆོག་ བྫོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལུ་ གནས་གཟིགས་
ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་
ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོ་ སྐུ་རྟེན་དང་བཅས་གདན་དྲངས་ཏེ་ རྒྱལ་པྫོའི་རྟེན་མདྫོས་དང་ རྟེན་རས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་མ་
ཚང་བ་མེད་པར་ རྒྱུད་ལུང་དང་མཐུནམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ རྟ་ལྫོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་སྲུང་མ་
སྦེ་ བཞུགས་སུ་གསྫོལ་ཡྫོད་མི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་དེ་ཡང་ བྫོད་གཙང་
དབེན་ས་ཆོས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་ལས་ བླམ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་
ནང་ རྟེན་འཛུགས་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

དམུ་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་ལ་སྫོགས་པའི་ ཡུལ་ལ་མང་ཤྫོས་ར་ ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་བྱྫོན་བྱྫོནམ་མེན་
པར་ ས་གནས་འདི་ནང་གི་གཞི་བདག་ཅིག་ཨིན་པས།

གགཞིཞི་་བབདདགག་་དདངང་་ཡུཡུལལ་་མིམི་་བབརར་་གྱིགྱི་་འའབྲེབྲེལལ་་བབ།།

ཡུལ་ཡར་ཀླུངས་ལ་བསད་ནས་ལ་ཡར་ལ་ཤམ་པྫོ་བསྟེན་དགོས། ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་
དང་ ཡུལ་མིའི་བར་ན་ སྐྱབས་མཛད་མི་དང་ སྐྱབས་ཞུ་མིའི་འབྲེལ་བ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གཞི་བདག་གི་རིག་
གཞུང་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་བླྫོན་དམག་དཔྫོན་དང་ དེ་ཚུ་གི་ཆ་ལུགས་ཆས་གོས། ཡུལ་སྲྫོལ་གོམས་
གཤིས། དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་པ་ལུ་བརྟེན་
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གཞི་བདག་དང་ཡུལ་མི་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་གནད་ཅན་ཡྫོད་པའི་ནང་ལས་ གཞི་བདག་གི་ཆ་ལུགས་དང་
ཡུལ་མིའི་ཆ་ལུགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞུ་བ་ཅིན།

ས་གནས་དེ་ནང་གནས་པའི་མི་དང་ གཞི་བདག་གཉིས་ འཚྫོ་བ་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ འབྲེལ་བ་ཆེ་བའི་
དབང་གིས་ རྗེ་ཡི་མགུར་ལ་བཅུ་གསུམ་ལས་ མང་ཆེ་ཤྫོས་ཀྱིས་ བྫོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབྫོན་རྣམ་གསུམ་
2 གྱི་དུས་ལུ་ གྱོན་པའི་དར་དམར་པྫོའམ་དཀར་པྫོའི་ལ་ཐྫོད་ཅན་དང་། སྐུ་ལུ་ཕྱུ་པ་བཞེས་ཏེ་ འགྲུལ་བཞུད་
སྐབས་ལུ་ མཁོ་ཆེ་བའི་རྟ་ཕྫོ་ཆིབས་ཡྫོད་པ་མ་ཚད་ དམག་འཁྲུག་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡྫོད་མིའི་མདའ་
གཞུ་དང་མདུང་རིང་། གྲི་རིང་ལ་སྫོགས་པའི་མཚྫོན་ཆ་ བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་པ་ལུ་བརྟེན་ དགེ་
འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩྫོམ་དེབ་གཉིས་པ་ལས་ ༢༠༠༨ ཤྫོག་༧༩) “ཡུལ་སྫོ་སྫོའི་ལའི་ཆས་ནི་རྟག་ཏུ་
ཡུལ་མི་གཙྫོ་བྫོའི་ཆ་ལུགས་སུ་འྫོངས་པས། རང་རེའི་ལ་བཙན་དང་རྒྱལ་པྫོར་འབྫོད་པ་འདི་དག་ལས། སྔོན་གྱི་
བཙན་པྫོ་དང་། རྒྱལ་པྫོ་སྫོགས་དྲན་དགོས་པ་ཡིན།” ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་ ཤྫོག་༨༠) “ཡུལ་སྫོ་སྫོའི་
ལ་རྣམས་ཡུལ་དེ་དང་དེའི་མི་དག་གི་རྣམ་པར་བྱས་པས་དེ་ལས་སྔོན་གྱི་ཚུལ་རྗེས་སུ་དཔགས་པ་འདི་ལ་མང་པྫོ་
དག་བྱིས་པའི་རིགས་པ་ལྟ་བུར་སེམས་མྫོད། ར་རྒྱལ་སྤྫོམ་རས་ཕྱིང་ཞྭ་གྱོན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལ་མྫོ་དཔལ་མྫོས་
རྐང་གདུབ་གྱོན་པའི་བར་ཞིབ་ཏུ་ལྟྫོས་དང་། ཡུལ་མིའི་རྣམ་པར་བྱས་མ་བྱས་མངོན་སུམ་དུ་མཐྫོང་བར་འགྱུར་
རྫོ།།” ཟེར་གསུངས་པའི་གནད་དྫོན་དེ་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཁས་དབང་དྫོར་
ཞི་གིས། “བྫོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་ན་རི་མང་པྫོ་ཞིག་ཡུལ་ལ་གཞི་བདག་གི་མིང་གིས་འབྫོད་ཅིང་། ལབ་གཏྫོད་
དང་བསང་གཏྫོང་བྱེད་ཀྱིན་ཡྫོད། ཡུལ་ལ་གཞི་བདག་ཕལ་ཆེར་གནའ་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བླྫོན་དང་ཡུལ་དཔྫོན་དམག་
དཔྫོན་དང་རུས་ལ་ཞེས་པ་རང་གི་རུས་རྒྱུད་ཀྱི་མེས་པྫོ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་ལ། མི་རིགས་གཞན་པས་རང་གི་མེས་
པྫོ་རྣམས་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་རྫོ་རིང་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་བརྐོས་པ་བཞིན། བྫོད་མི་རྣམས་རི་བྫོ་རྣམས་ལ་མེས་པྫོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་
བཏགས་ནས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་མི་བརྗེད་པར་བྱས་པ་རེད།” ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་ འབྲུག་ལུ་ཡང་ ཇོ་བྫོ་

                                                           
ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབྫོན་རྣམ་གསུམ་ནི། སྲྫོང་བཙན་སྒམ་པྫོ། ཁྲི་སྲྫོང་ལྡེ་བཙན། ཁྲི་རལ་པ་ཅན།
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དུར་ཤིང་ལ་སྫོགས་པ་ རི་མཐྫོ་དྲགས་ཡྫོད་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ ཡུལ་ལ་གཞི་བདག་གི་མིང་ བཏགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་
འདི་གིས་ཡང་ ཡུལ་མི་དང་གཞི་བདག་གི་བར་ན་ དམ་ཟབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མཚྫོནམ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྫོ། ༢༠༠༥ བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྫོན་
ཕྫོགས་བསྡེབས་བྱང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་མགོ་ཆེས་མཐྫོའི་སླྫོབ་གྲྭ།

ཀྲང་དབྱི་སུན་སྫོགས། རྩྫོམ་སྒྲིག་པ་ ༡༩༩༦ བྫོད་རྒྱ་ཚིག་མཛྫོད་ཆེན་མྫོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། ༢༠༠༨ གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩྫོམ།
དེབ་གཉིས་པ།
གངས་ཅན་རིག་མཛྫོད། ༡༠ བྫོད། བྫོད་ལྗོངས་བྫོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། ༢༠༠༨ གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩྫོམ།
དེབ་གཉིས་པ།
གངས་ཅན་རིག་མཛྫོད། ༡༡ བྫོད། བྫོད་ལྗོངས་བྫོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྣུབ་བན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ༢༠༠༥ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞལ་འདྫོན་ཕྫོགས་
བསྡེབས་བྱང་ཆུབ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐའེ་ཝན། རྟ་མགོ་ཆེས་མཐྫོའི་སླྫོབ་གྲྭ།

ས་སྐྱ་བསྫོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ༡༩༩༦ རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སླེ་ལུང་བཞད་པའི་རྫོ་རྗེ། ༢༠༠༣ དམ་ཅན་བསན་སྲུང་གི་རྣམ་ཐར། དམ་ཅན་བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚྫོའི་རྣམ་པར་
ཐར་པ་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པ་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད། བྫོད། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ༢༠༡༠ པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག དཔེ་གཟུགས་ ལྡི་ལི། ཆོས་སྤྱྫོད་དཔེ་
སྐྲུན་ཁང་།
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ནུནུབབ་་སྦིསྦིསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༢༢༢༢

༡༡ མམངང་་སྡེསྡེ་་ལུལུངང་་པཔའིའི་་ཡུཡུལལ་་ལལ་་གགཙཙྫོྫོ་་བབྫོྫོ་་དདམུམུ་་བབཙཙནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དདགྲགྲ་་འའཇོཇོམམསས།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
ཡུལ་ལ་གི་མཚན། དམུ་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས།
གནས་ཁང་། ཚབ་ཆེ་རྩེ་མྫོ་དང་ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་རི་ལ་ཁང་།
གཡུས། དར་བབ་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ།
བསྟེན་མི། ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་ཚྫོ་བཞི་གི་སྐྱེས་ལ་ཨིནམ་ལས་མང་སྡེཔ་ག་ར་གིས་

བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ངོངོ་་སསྫོྫོདད།།

འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ ༢༠༠༤ ཤྫོག་༥༢༡ ནང་ལུ་ “བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་ཡུལ་ལ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དང་
མང་སྡེ་ལུང་པའི་ཡུལ་ལ་གཙྫོ་བྫོ་རྨུགས་བཙན།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དམུ་བཙན་དེ་ མང་སྡེ་ཚྫོ་བཞིའི་
ཡུལ་ལ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དམུ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་བསྐང་བ་ལས་ཡང་། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡༤གི་
རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ མཐུ་ལྡན་དྲེགས་པ་ཀུན་གྱི་གཙྫོ། །རྫོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་འཁོར་བཅས་རྣམས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ དམུ་བཙན་གྱི་མཚན་ངོ་མ་དེ་ རྫོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།3

  

  
                                                           

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁ་ལས་རྨུགས་བཙན་ཟེར་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲིཝ་ད་ཡང་ རྨུགས་བཙན་ཟེར་བྲིས་ཡྫོད་རུང་ དམུ་དང་བཙན་འདུས་འདུསཔ་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ དམུ་བཙན་དང་ ཡང་ན་དམུ་གི་འབྲི་སྲྫོལ་གཞན་རྨུ་ཨིནམ་ལས་ རྨུ་བཙན་ཟེར་བྲིས་རུང་འཐད་པས།
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དདམུམུ་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དམུ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་མངོན་རྟྫོགས་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༥) “མདུན་དུ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་
འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་བྲག་རི་དང་མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དུ། བཙན་མཁར་རིན་
ཆེན་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་བད་སྔོན་པྫོ་གཡུ་ཡིས་བཏང་བར་སྒོ་དང་བཅས་པའི་ལྕགས་རིས་ཀུན་ནས་བསྐོར་
བའི་ཕྫོ་བྲང་ཆེན་པྫོའི་དབུས་སུ།” ཟེར་ཐྫོན་པའི་བཙན་མཁར་དེ་ དམུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིནམ་ལས་
བཙན་མཁར་དེ་ཡང་ “ཆོས་དབྱིངས་རབ་འབྱམས་དག་པའི་ཀློང་ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་རིའི་བཙན་མཁར་རྫོ་རྗེ་བྲག་
ཆེན་་་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དར་བབ་ 4 གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ སྤྫོ་ཏྫོ་ཅིག་གུར་ཆགས་ཡྫོད་པའི་ ཕུན་
ཚྫོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལ་ཁང་དེ་ གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ལ་ཁང་དེ་ ནུབ་ཆུ་སྫོད་ཀྱི་སྦྱིན་
བདག་ཚུ་གིས་ གསྫོལཝ་བཏབ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༧༨༨ ལྫོར་ སྤྲེ་ལ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་མི་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་
སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ འཇིགས་མེད་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཕག་བཏབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དར་བབ་
སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ལས་ཡར་ རྐང་སྫོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ སྐར་མ་༣༠ དེ་ཅིག་ནང་ལྫོད་ཚུགསཔ་
ཨིན་པས།

སྤྱིར་བཏང་དམུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དེ་ ལ་ཁང་དེ་གི་གདྫོང་གཏད་ལུ་ཡྫོད་པའི་རི་ འཚབ་ཆེ་རྩེ་མྫོ་དེ་ཁར་
དམུ་བཙན་གྱི་རྫོང་ཟེར་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁ་ལས་ཕར་ དམུ་བཙན་གྱི་ཆིབས་ཀྱི་
ཞབས་རྗེས་དང་ ཆིབས་བཏགས་ས། ཆིབས་ཀྱི་སྒ་དང་སྒ་གདན། ཕག་འཁར་བརབས་པའི་ཤུལ་དང་ རྫོ་
ཨམ་སྐྱག་བསྣད་པའི་ཤུལ། དེ་ལས་ཕག་པར་ཨིན་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

  

  

                                                           
གཡུས་ཚན་གྱི་ཡིག་སྡེབ་གཞན་ བར་བབས་ལ་སྫོགས་པ་འབྲི་སྲྫོལ་དར་རུང་ རྒེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལྟར་དུ་བྲིས་

ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དདམུམུ་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་གཏེར་སྲུང་ཆེན་པྫོ་དམུ་བཙན་རྫོ་རྗེ་དྲག་པྫོ་རྩལ་སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་ཤིན་ཏུ་རྔམས་
ཤིང་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། སྤྱན་རྩ་དམར་པྫོ་སང་མིག་དགྲ་བྫོའི་སྟེང་དུ་
གཟིར་ཞིང་ཤངས་ནས་རླུང་གི་འཚུབ་མ་རབ་ཏུ་གཡྫོ་བའི་གློག་ལྟར་འཁྲུགས་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་ཤིང་སྨིན་མ་དང་
སྨ་ར་ཨག་ཚྫོམ་རྟ་གདྫོང་གི་མེ་འབར་བ། ཕག་གཡས་རུ་མཚྫོན་དམར་པྫོ་ནམ་མཁར་འཕར་ཞིང་གཡྫོན་ཞགས་
པ་དང་བཅས་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་འཛིན་ནས་སྐུ་ལ་མི་ཤིགས་པའི་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྫོག་གྱོན་ཅིང་དར་སྣ་
ཚྫོགས་པའི་ལབ་ལྷུབ་ཏུ་གསྫོལ་བ། དམུ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁ། དཔར་ལྫོ་མེད། ཤྫོག་༥

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ གཏེར་སྲུང་ཆེན་པྫོ་དམུ་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་དེ་
སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་ ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། སྤྱན་རྩ་དམརཔྫོ་སང་བའི་
མིག་དེ་ དགྲ་གུར་གཟིར་ཏེ་ ཤངས་ལས་རླུང་གི་འཚུབ་མ་རབ་ཏུ་གཡྫོ་བ་ གློག་བཟུམ་སྦེ་འཁྲུགས་པའི་
ལྗགས་འདྲིལ་བ་ སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་ཨག་ཚྫོམ་དེ་ རྟ་གདྫོང་གི་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་བ། ཕག་གཡས་པ་གིས་ རུ་
མཚྫོན་དམརཔྫོ་གནམ་ཁར་འཕར་ གཡྫོན་པ་གིས་ ཞགས་པ་དང་བཅས་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་བཟུང་ སྐུ་ལུ་མི་
ཤིགས་པའི་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དང་ བསེ་རྫོག་གྱོན་ཏེ་ དར་སྣ་ཚྫོགས་པའི་ལབ་ལྷུབ་ཏུ་གསྫོལ་བ། མགུལ་དུ་གཡུ་
ཅང་ གསེར་གྱི་ཁྲ་ཚྫོམ་གྱིས་སས་པ་དང་། རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚྫོགས་བཏགས་ཏེ་ ཞབས་ལུ་ སག་རིའི་ལམ་
ཆེན་གསྫོལ་སྦེ་ རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ སྫོང་གསུམ་
བསྐོར་བའི་རྣམ་པ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས། གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་སྨནམྫོ་ དཀར་གསལ་གྱི་
མདངས་ཅན་ མཛེས་སྡུག་གི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རྒྱལ་མཚན་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ གཏེར་གྱི་
བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ འགྲོ་བ་ཡྫོངས་ལུ་ ཚེ་དང་དཔལ་འབྱྫོར་སྩྫོལ་བ། སྐུ་ལུ་ རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་བཏགས་ཏེ་
དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཅན་ གཙྫོ་བྫོ་ལ་འདུད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། འཁོར་ལུ་ རུ་འདྲེན་ཆེན་པྫོ་སྡེ་བཞི་དང་
གཞན་ཡང་ སྤྲུལ་པའི་ལས་བྱེད་ ལ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་གི་ཚྫོགས་ལ་སྫོགས་པ་ ཡང་སྤྲུལ་གྱི་འཁོར་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྐོར་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༦) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་དཔལ་གྱི་ཕྫོ་བྲང་དུ། །དྲེགས་འདུལ་པདྨཱ་ཀ་ར་ 5 ཡིས། །དབང་
བསྐུར་མིང་སྦྱིན་དམ་ནྫོད་ཚེ། །ཟབ་གཏེར་རྒྱུད་ཀྱི་སྲུང་མར་བསྐོས། །དེ་འྫོག་འགྱུར་མེད་རྫོ་རྗེ་གླིང་། །ཡྫོངས་
འཛིན་པདྨ་བྷྫོ་ཏྲ་ཡིས། །གནད་ལ་གཟིར་ནས་བྫོད་ཁམས་ཀྱི། །གསང་ཆེན་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད།།” ཟེར་
གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འགྱུར་མེད་རྫོ་རྗེ་གླིང་པ་དང་
ཡྫོངས་འཛིན་པདྨ་བྷྫོ་ཏྲ་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
འགྱུར་མེད་རྫོ་རྗེ་གླིང་པ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ གཏེར་སྫོན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པ་ ༡༣༤༦ ༡༤༠༥ གི་གདུང་སྲས་ ངག་དབང་
པད་དཀར་གྱིས་ མང་སྡེ་ཚྫོ་བཞིའི་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དྫོན་ལུ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་སའི་རྟེན་སྦེ་ སྲིན་ཕྫོ་གཙུག་
ལག་ཁང་བསམ་གཏན་རྩེ་མྫོ་དེ་ ཕག་བཏབ་གནང་ནུག། དེ་གི་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྫོ་རྗེ་
གིས་ ལ་ཁང་གི་གཡས་ཧྫོངས་ལུ་ སྤྫོ་ཏྫོ་གི་སྡིངས་ཅིག་ནང་ རྫོ་ལེབ་ཅིག་གུར་ ང་གཏེར་སྫོན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པའི་
གདུང་སྲས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ འཁྲུལ་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ རྫོ་ལེབ་འདི་གུར་ ཞབས་རྗེས་ཐྫོན་ཅིག་ཟེར་ཐུགས་སྨྫོན་
གནང་སྟེ་ ཞབས་བཀལཝ་ད་ ཞབས་རྗེས་ཐྫོན་ཐྫོནམ་ཅིག་མཇལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ལ་ལུ་ཅིག་
གིས་འབད་བ་ཅིན་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་ཞབས་རྗེས་ཨིན་ཟེར་ཡང་སླབ་ནི་འདུག། པདྨ་བྷྫོ་ཏྲ་དེ་ གཏེར་སྫོན་
པདྨ་གླིང་པ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
༡ དམུ་བཙན་དེ་ ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་ཚྫོ་བཞི་གི་ སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་སྐྱེས་ལ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལ་ཁང་དགོན་སྡེ་
ནང་ལས་ཕར་ རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་ཁ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ མང་སྡེའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་
གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

                                                           
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ མང་ཆེ་ཤྫོས་ར་ པདྨ་ཀཱ་ར་ཟེར་འཁོད་ཡྫོད་པ་དང་ པདྨ་ཀཱ་རཱ་ཟེར་ཡང་ དག་པ་ཅིག་འཁོད་ཡྫོད་རུང་ པདྨ་འབྱུང་གནས་

ཟེར་བའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དྫོད་དག་པ་ནི་ པདྨཱ་ཀ་ར་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མི་ལྟར་དུ་བྲིས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དྷརྨཱ་ཀ་ར། ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། ལྟ་བུའྫོ།།
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༢ མང་སྡེ་ལུང་པར་ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཡུས་སྒོ་རང་སྫོའི་ཡུལ་བཙན་དང་
སྨནམྫོ་ཚུ་ལུ་གསྫོལ་ཁ་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དམུ་བཙན་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ ཕ་ཇོ་
པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་མས།

དདམུམུ་་བབཙཙནན་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།
དདམུམུ་་བབཙཙནན་་དདམམ་་ལུལུ་་བབཏཏགགསས་་པཔ།།
ཕམ་ཚུ་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་ཞུ་བ་ཅིན་ བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔྫོ་སྙུང་གཞི་ཐེབས་ཏེ་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་
གདན་འདྲེན་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བུམ་ཐང་ལུ་ཕེབས། སྐུ་རྗེས་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་ཞིན་ན་ སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གྲུབ་ཆུ་བཏྫོན་
གནང་། ཤེལ་གིང་དཀར་པྫོ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ སྐུ་རྗེས་ཀྱི་གནས་བདག་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ལས་བུམ་
ཐང་དུར་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ དུར་ཚ་ཆུ་གོང་འྫོག་གཉིས་སྦེ་ ཚ་ཆུ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་།
དེ་ལས་དུར་ལས་ཚུར་ དམུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཡྫོད་སའི་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱྫོནམ་ད་ དེ་བསྒང་དམུ་བཙན་འདི་ ས་
གནས་དེ་གི་གནས་བདག་ འཚུབ་ཆེན་ཅིག་སྦེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་
འྫོག་ལུ་བཙུགས་ཞིན་ན་ མིང་ཡང་དམུ་བཙན་དགྲ་འཇོམས་ཟེར་བཏགས་གནང་སྟེ་ སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་
གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དམུ་བཙན་གྱི་རྫོང་མ་ལྫོདཔ་ཅིག་ཁར་ འཚབ་ཆེ་རྩེ་མྫོ་ཟེར་བའི་ས་གནས་དེ་ནང་
བདུད་བཏུལ་བའི་ཤུལ། ཞབས་རྗེས། ཆིབས་སྒ་དང་ཆིབས་བཏགས་པའི་རྫོའི་ཨ་ལྫོང་ཚུ་ གནས་ལུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་གནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
དདམུམུ་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་བབཞུཞུགགསས་་ཁྲིཁྲི་་དདངང་་སྨསྨནན་་མམྫོྫོ།།
རྫོ་དུང་དཀར་ལས་ མཁར་སྤང་ལུ་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ སྒང་ཏྫོག་གུར་རྫོའི་བཞུགས་ཁྲི་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ དམུ་
བཙན་ཁོང་ གཡུ་བཟང་བུ་མྫོ་འབད་སར་ ཡར་དང་མར་བྱྫོནམ་ད་ སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགས་ས་དང་། འདི་གི་
འྫོག་ལས་མར་ ཤིང་གིས་སྤུར་ཏེ་ཡྫོད་མིའི་སྒང་དེ་ ཡུལ་གྱི་སྨནམྫོ་གཡུ་བཟང་བུ་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིནམ་ལས་
ཤིང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་བཏྫོག་ནི་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། སྲིན་ཕྫོ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ མི་ལུ་ནད་ཡམས་དང་
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ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་གནྫོད་པ་རེ་བྱུངམ་ད་ ས་གནས་འདི་ཁར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཕན་ཐྫོགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
སླབ་ནི་འདུག།

དདམུམུ་་བབཙཙནན་་གྱིགྱི་་འའབྲབྲངང་་དདངང་་སྲསྲསས།།
མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དགྲ་བྫོ་ཚུ་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ སྫོབས་དང་ལག་རྩལ་ལྡན་པའི་ཕྫོ་སྐྱེས་དཔའ་བྫོ་རེ་བྱུང་པ་
ཅིན་ འདི་ཡུལ་ལའམ་གཞི་བདག་གི་འབྲང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་ བཤད་སྲྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་ གཞི་བདག་
དེ་ ཨམ་སྲུ་འབད་སར་འྫོངས་སྦེ་ རྨི་ལམ་ནང་ལུ་ ལུས་སྦྱྫོར་འབད་སར་མཐྫོང་པའི་ཤུལ་ལས་ བུ་དཔའ་བྫོ་
སྦེ་སྐྱེས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྒྱལ་རབས་ནང་ལས་ཕར་ཡང་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན། 

དེར་བླྫོན་པྫོ་ལྫོ་ངམ་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ཕྫོགས་ནས། རྒྱལ་པྫོའི་བཙུན་མྫོ་ལ་རྟ་རྫི་བཅོལ་ལྫོ། །དེར་ཡུམ་
བཙུན་མྫོ་དེས་རྟ་འཚྫོར་ཕྱིན་ནས། གཉིད་ལྫོག་པའི་རྨི་ལམ་ན། ཡར་ལ་ཤམ་པྫོའི་སྤྲུལ་པ་མི་དཀར་པྫོ་
ཅིག་དང་འབྲེལ་བ་རྨིས། གཉིས་སད་ཙ་ན། སྔས་མགོ་ནས་གཡག་དཀར་པྫོ་ཞིག་ལྫོང་ནས་སྫོང་བ་
མཐྫོང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་སྫོང་ཙ་ན། ཡུམ་བཙུན་མྫོ་དེ་ལ་ཁྲག་གོང་པྫོ་ལག་མགོ་ཙམ་འགུལ་ཤེས་པ་
ཅིག་སྐྱེས་བྱུང་བ་བསྐྱུར་བར་ནི་ཤ་ནས་ཆད་སྙིང་རྗེ་བར་བྱུང་། གསྫོ་བ་ལ་ནི་ཁ་མིག་གང་ཡང་མི་འདུག་
ནས། འབྲྫོང་རུ་དྲྫོན་མྫོ་ཅིག་ཏུ་བཅུག གོས་ཐུང་གི་ངར་པས་དྲིལ་བཞག་པས། ཞག་འགའ་སྫོང་དུས་
བལྟས་པས། ཁྱེའུ་ཞིག་བྱུང་འདུག། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་། ༡༩༩༦ ཤྫོག་༥༦

ཟེར་གསལ་ཡྫོད་མི་འདི་ བྫོད་ཀྱི་རྒྱལཔྫོ་གྲི་གུམ་བཙན་པྫོ་ བླྫོན་པྫོ་ལྫོ་ངམ་གྱིས་བསད་དེ་ རྒྱལ་པྫོའི་བཙུན་མྫོ་
རྟ་འཚྫོ་བཅུག་པའི་སྐབས་གཉིད་ལམ་ནང་ལུ་ ཡར་ལ་ཤམ་པྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ལུས་སྦྱྫོར་འབད་དེ་ འཇང་གི་བུ་
རུ་ལ་སྐྱེས་ཟེར་མི་དེ་སྐྱེས། ཁོ་གཞི་བདག་གི་བུ་རྒྱུད་འབདཝ་ལས་ སྫོབས་རྩལ་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ ཤུལ་ལས་ཁོ་
གིས་ བླྫོན་པྫོ་ལྫོ་ངམ་དཔུང་དང་བཅས་པ་ བསད་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ ༢༠༠༤ ཤྫོག་༤༨༤ ནང་ལུ་ “སྡེ་སྲིད་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
དམག་དཔྫོན་གཉའ་རྒོད་མིག་ཐྫོལ་མ་ཟེར་བ་དེ་མང་སྡེ་སང་སི་སྦིས་ནས་བུད་མེད་གཅིག་ལ་རྨུགས་བཙན་གྱིས་
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བཟྫོས་པའི་བུ་སུས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པའི་སྫོབས་ཤུགས་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་་་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་འབད་
བ་ཅིན་ དམུ་བཙན་གྱིས་ གཡུས་ཁའི་བུམྫོ་ཚུ་ལུ་ འབྲང་ལེ་ཤ་བཀང་སྦེ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཐྫོནམ་ཐྫོན་ས་ར་སྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བྫོན་སྦིས་སྣག་ཚང་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༧༢༩ ༡༧༤༠
བར་ འབྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་པ་མཛད་མི་ དབྫོན་སྲས་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་ དམུ་བཙན་དང་གཅིག་ཁར་
གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཁོ་གིས་བྫོན་སྦིས་སྣག་ཚང་ནང་ལུ་ དམུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་
མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ད་ དམུ་བཙན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཁེངས་ལས་སྨནམྫོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་
འཛྫོམས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་ཨིན་མི་དེ་ ཡུམ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ འབྲང་བཟྫོ་ནི་མེད་པའི་གསུང་གྲོས་བྱུང་རུང་ 6

ཡུམ་གྱིས་བྱྫོན་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡུམ་འདི་སྒོགཔ་ལུ་ དགའ་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཡ་ལུ་སྒོགཔ་ལེ་ཤ་
འཐྫོབ་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡུམ་འདི་ བུ་ལིའི་སྨན་མྫོ་
ཀུན་ཏུ་བཟང་མྫོ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲྫོལ་འདུག། དམུ་བཙན་དང་ སྨནམྫོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས་གཉིས་ཀྱི་
སྲས་འབད་བ་ཅིན་ སྦྫོམ་ཤྫོས་འདི་ འབྲྫོང་ཐང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡུལ་ལ་ རྟ་ངེས་པའམ་དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱ་མཚྫོ་
དང་། བར་ན་སྐོརམ་འདི་ དཀར་གཞྫོང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡུལ་ལ་ གོ་ངེས་པ། དེ་ལས་ཆུང་ཤྫོས་འདི་ དགའ་
སྒར་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡུལ་ལ་ སྲས་ཆེན་རྫོ་རྗེ་དྲག་པ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲྫོལ་འདུག། ཡུལ་ལ་དེ་ཚུ་གི་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ཁོང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་མི་གསལ་བས།

བབྫོྫོནན་་དདངང་་བབྫོྫོདད་་ཀྱིཀྱི་་ནནངང་་པཔ་་ དདརར་་སསའིའི་་ཡུཡུལལ་་ལུལུངང་་ཙཙམམ་་ཅིཅིགག་་ནནངང་་མེམེནན་་པཔརར་་ ཆོཆོསས་་ལུལུགགསས་་གགཞཞནན་་ནནངང་་ལུལུ་་ཡཡངང་་ འའབྲབྲངང་་
གིགི་་སྐོསྐོརར་་ལལསས་་བབཤཤདད་་སྲསྲྫོྫོལལ་་དེདེ་་བབཟུཟུམམ་་ཡཡྫོྫོདད་་གག་་ཟེཟེརར་་བབ་་ཅིཅིནན།།
ཧིནྡུ་གི་ཆོས་ལུགས་ལྟར་ན། སྤྱིར་བཏང་ཡུལ་ལའམ་བཙན་གྱིས་འབྲང་བཟྫོ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ ཡྫོངས་གྲགས་སྦེ་གོ་
ནི་མེད་རུང་ བྷ་ར་ཏ་ཆེན་པྫོའི་གཏམ་རྒྱུད་ མ་ཧཱ་བྷ་ར་ཏ་ ནང་ལུ་ སྐྱ་སེང་བུ་ལྔ་ པཱཎ་ཌཝ་ དང་
                                                           

དབྫོན་སྲས་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་དེ་ དུས་རབས་༡༨ པ་དང་ གཉའ་རྒོད་མིག་ཐྫོལ་མ་དེ་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་ལུ་ཨིནམ་ལས་ འབྲང་བཟྫོ་ནི་མེད་
པའི་གསུང་གྲོས་ཧེ་མ་གནང་སྟེ་ འབྲང་དེ་ཤུལ་ལས་ཐྫོནམ་ད་ དུས་ཚྫོད་ཀྱི་ཐད་ཁ་ལས་ སབས་ཅིག་མི་འགྲིགས་པས། གལ་སྲིད་གསུང་གྲོས་བྱུང་པའི་
ཤུལས་ལས་ཡང་ འབྲང་བཟྫོ་སྲིད་པའི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ སྐྱོན་མི་འྫོང་ནི་ཨིན་པས།
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དམག་བརྒྱཔའམ་དགྲ་ངན་དཔུང་ཚྫོགས་བཅུ་གཉིས་ ཀཽ་རཝ་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་
དམག་འཐབ་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྐྱ་སེང་བུ་ལྔ་གི་ཡབ་པཱཎ་ཌུ་ལུ་ དྲང་སྲྫོང་ཅིག་གིས་དམྫོད་པ་
བྫོར་ཏེ་ བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་བྲལ་བའི་སྐབས་ བཙུན་མྫོ་གཉིས་ཀྱིས་གཤིན་རྗེ་ ཡ་མ་ དང་
རླུང་ལ་ ཝཱ་ཡུ་ ། བརྒྱ་བྱིན་ ཨིནྡྲ་ ལ་སྫོགས་པའི་ལ་དང་གཅིག་ཁར་ལུས་འབྲེལ་འབད་དེ་ གཡུལ་ངོར་བརྟན་
པ་ ཡུ་དྷིཥྛིར་ དང་། འཇིགས་སྡེ་ བྷིམ་སེ་ན་ ། སྲིད་སྒྲུབ་ ཨརྫུན་ ལ་སྫོགས་པའི་བུ་ལྔ་སྐྱེས་ཡྫོད་པར་ལྫོ་
རྒྱུས་ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁོང་རའི་སྤྱི་ཚྫོགས་ནང་ལུ་ སྐྱ་སེང་བུ་ལྔ་དེ་ ལ་དེ་
ཚུ་གི་འབྲང་ཨིན་ཟེར་ སླབ་སྲྫོལ་དེ་སྦེ་མི་འྫོང་མ་ཚད་ སླབ་པ་ཅིན་ མ་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅིག་ལུ་ཡང་
འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། ཨིན་རུང་དྫོན་ངོ་མ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཡབ་ལས་མེན་པར་ ལ་སྫོ་སྫོ་དང་གཅིག་ཁར་
ལུས་འབྲེལ་འབད་དེ་ སྫོབས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་སྐྱེས་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་གོ་བ་ནང་ལུ་འབད་བ་
ཅིན་ བཙན་གྱི་འབྲང་ཟེར་སླབ་མི་དང་དྫོན་གཅིག་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དདམུམུ་་བབཙཙནན་་དདགྲགྲ་་ལལ་་སྦེསྦེ་་བབསྟེསྟེནན་་པཔའིའི་་ཁུཁུངངསས།།

དམུ་བཙན་གྱི་ནུས་ཤུགས་འབད་བ་ཅིན་ ལྕགས་ཡང་བལ་འདེས་འཁལ་མི། ཤིང་ཡང་གཞུ་འདེས་བཀུག་མི།
རྫོ་ཡང་འདམ་འདེས་བསྣད་མི། དམག་ལ་དམུ་བཙན། ཟེར་བྫོན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ནང་ལུ་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གཅིག་གི་ དགྲ་ལ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་། འབྲུག་གི་སྫོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལྫོང་
གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ ༢༠༠༥ ཤྫོག་༩༧ ༩༨ ནང་ལུ་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཁབ་དེ་ ཕྱི་གླིང་པ་གིས་དབང་སྫོད་པའི་བསྒང་ སྤྱི་ལྫོ་༡༨༦༥ ལྫོར་ ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་ ཤར་ཕྫོགས་གདུང་
སམ་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་ནང་ལུ་འཛུལ་འྫོངམ་ད་ ཆོས་རྩེཔ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ བྱ་དཀརཔ་བརྩྫོན་
འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ དེ་ལས་བླ་མའི་གཟིམ་དཔྫོན་བསྫོད་ནམས་དྫོན་གྲུབ་གསུམ་ དམག་དཔྫོན་སྦེ་འབྱྫོན་པའི་
སྐབས་ལུ་ རྫོང་ནང་གི་ལ་ཁང་དང་ མགོན་ཁང་ཡྫོད་ཚད་ཅིགཔྫོ་ནང་ལུ་ གསྫོལ་ཁ་དང་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་
ཐུགས་སྨྫོན་གནངམ་མ་ཚད་ མང་སྡེ་ལུང་པའི་ཕྫོ་ལ་ དམུ་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས་ཡང་ དགྲ་ལ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་བྱྫོན་
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ཏེ་ ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་
༢༠༠༤ ཤྫོག་༥༢༡ ནང་ལུ་ཡང་ “བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་ཡུལ་ལ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དང་མང་སྡེ་ལུང་པའི་ཡུལ་
ལ་གཙྫོ་བྫོ་རྨུགས་བཙན། ལག་པར་ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅནདང་མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་དགྲ་ལ་རྣམས་ཞུས་
ཏེ་་་།” ཟེར་སྤུངས་རྫོང་པ་ཕུན་ཚྫོགས་རྫོ་རྗེ་དང་ ཐིམ་རྫོང་པ་ཨ་ལྫོ་རྫོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་བཀྲོང་ནིའི་བྱུས་ངན་བརྩམས་ཡྫོད་མི་དེ་ གོང་ས་མཆོག་གིས་མཁྱེན་ཞིན་ན་ ཕར་ཁོང་གཉིས་བསྒྲལ་བར་
བྱྫོནམ་ད་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དང་ དམུ་བཙན་ བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན་དང་ མགོན་པྫོ་བྱང་བདུད་ཚུ་དགྲ་ལ་སྦེ་ཞུ་
ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་གསལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་རྩེ་མགྲོན་གཉེར་ཨོ་རྒྱན་རྫོ་རྗེ་གིས་
རྫོང་ནང་ལུ་ དམུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཡྫོད་མི་དེ་ཡང་ ཕྱིའི་བཙན་མཁར་དང་ ནང་གི་སྐུ་རྟེན།
བཀའ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས། མཆོད་ཆས་ཚུ་གསར་དུ་བསྒྲུབས་ཞིན་ན་ བསན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་
ཉིན་ལྟར་རྒྱུན་གསྫོལ་དང་ བསྐང་རྒྱུན་གསར་བཙུགས་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ དད་པའི་ས་བྫོན་ གླེགས་བམ་བཞི་པ་
༢༠༡༥ ཤྫོག་༡༦ ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ༢༠༡༥ དད་པའི་ས་བྫོན། གླེགས་བམ་བཞི་པ། ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དྲག་ཤྫོས་བླམ་གསང་སྔགས། ༢༠༠༥ འབྲུག་གི་སྫོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལྫོང་། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།
ཐིམ་ཕུ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། ༡༩༩༤ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

དཔལ་ཆེན་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་ཆོས་སྲུང་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཆོག་བསྒྲིགས་བཞུགས་སྫོ།།
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་བསམ་གཏན་བླྫོ་གྲོས། ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལ་ཁང་གི་བླམ།

ཨཔ་དབང་ཕྱུག་དང་ བཟུང་ཅུང་རྫོ་རྗེ། སྲིན་ཕྫོ་ལས།

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། དཀར་གཞྫོང་ལས།

ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན། བྲག་སྟེང་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་ལས།
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དམུ་བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས་དང་ གནས་ཁང་གི་པར་རིགས།

དམུ་བཙན་རྫོ་རྗེ་དགྲ་འཇོམས།  གནས་ཁང་འཚབ་ཆེ་རྩེ་མྫོ།

དམུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་རི་དགོན་པ།
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༢༢ གགནནསས་་བབདདགག་་དདགགའའ་་རརབབ་་དདབབངང་་ཕྱུཕྱུགག།།

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

གནས་བདག་གི་མཚན། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།

གནས་ཁང་། ཀྲོང་གསར་རྫོང་།

གཡུས། ཀྲོང་གསར།

བསྟེན་མི། ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་དང་ཡུལ་གླིང་སྫོགས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
སྤྱན་འདྲེན་ལས། ༢༠༠༨ ཤྫོག་༦༠) “ཧཱུཾ༑ ཆོས་སྐུའི་ཕྫོ་བྲང་སྐྱེ་མེད་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས། །ལྫོངས་སྐུའི་གཞལ་
ཡས་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཀློང་། །སྤྲུལ་སྐུའི་བཞུགས་གནས་སྫོང་གསུམ་འབར་བའི་ཞིང་། །སྐུ་གསུམ་འདུ་བྲལ་
མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་སྫོབས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་སྲིད་པ་བསྒུལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཀློང་དུ་ སྐུ་གསུམ་འདུ་བྲལ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལུ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༦༠) “མངའ་ཐང་འབྱྫོར་པས་འགྲོ་ཀུན་བུ་བཞིན་སྐྱོང་། །བྱང་ཆུབ་ལམ་
ཐྫོབ་དཔལ་ཆེན་དགྲ་ལའི་རྒྱལ།།” ཟེར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རང་གི་བུ་བཟུམ་སྦེ་སྐྱོང་མི་ དགྲ་ལའི་རྒྱལ་
པྫོ་ཨིནམ་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་གི་ གནས་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་
དང་ གཞན་ཡང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་ས་དང་ སྐྱབས་ཞུ་སའི་རྟེན་དུ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་
གནས་ཁང་ཅིག་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་བཞེངས་ཡྫོད་མི་དེ་ མཇལ་ནི་འདུག།
གནས་ཁང་ཧེ་མམ་དེ་ ད་ལྟྫོ་གཟིམ་ཅུང་གསརཔ་གི་འྫོག་ཐྫོག་ལུ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༧༧༥ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཤིང་རྟ་
ལྫོར་ སྤྱི་བླ་པད་དཀར་གྱིས་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་ ནང་རྟེན་ཀ་ཁྲབ་དང་བཅས་པ་གསར་བཙུགས་གནང་
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ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༢༩ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ས་འབྲུག་ལྫོར་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་
གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྐབས་ དྲག་ཤྫོས་འཇམ་དབྱངས་མཆོག་གིས་ འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ལུ་ ད་
ལྟྫོ་གི་གནས་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ གསར་བཞེངས་མཛད་ཡྫོད་ལུགས་སྐོར་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་རྒྱལ་
རབས་མདྫོར་བསྡུས་ནང་ལུ་ཐྫོན་མས་ཟེར་ དད་པའི་ས་བྫོན་ གླེགས་བམ་བཞི་པ་ ༢༠༡༥ ཤྫོག་༡༩ ནང་
ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༦༡ ཧཱུཾ༑ སྣ་ཚྫོགས་དར་སྟེང་དྲི་མེད་ཤེལ་བཞིན་དུ། །མྫོས་བསམ་དབང་པྫོའི་སྐལ་བ་
དེ་དང་དེར། །དུས་གཅིག་ཅི་དགར་འཆར་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ། །གཟུང་དཀའི་ཡ་མཚན་མངའ་བ་ཁྱོད་ལ་
བསྫོད།། ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་ དྲི་མ་མེད་པ་ ཧིང་སངས་ས་གི་ཤེལ་གུར་ ཁ་དྫོག་སྣ་ཚྫོགས་
ཤར་ཚུགས་དྫོ་བཟུམ་ གནས་བདག་དེ་གི་བཟྫོ་རྣམ་ཡང་ གདུལ་བྱ་གི་མྫོས་པ་དང་ བསམ་པ་ དབང་པྫོའི་
སྐལ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་ཤར་འྫོང་ནི་འདི་གིས་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ བཟྫོ་རྣམ་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་
སླབ་མ་ཚུགས་རུང་ ཕྱི་གི་མཐྫོང་སྣང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ “ཉ་གང་ཟླ་བར་ཕྫོ་ཚྫོས་བྱུགས་འདྲའི་
ཞལ། །ཞི་བའི་འཛུམ་ཆགས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་སྤྱན། །དར་དཀར་ཐྫོད་དང་སྣ་ཚྫོགས་ནྫོར་བུའི་རྒྱན། །འཛིན་
པས་ཀུན་ཡིད་འཕྫོག་པ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔ་གི་ཟླཝ་གུར་ ཕྫོ་ཚྫོས་ཀྱི་ཚྫོས་
དམརཔྫོ་ དབུར་དྫོ་བཟུམ་ཡྫོད་མིའི་ཞལ་རས་ཀྱིས་ ཞི་བའི་འཛུམ་མདངས་སྫོན་ སྤྱན་རས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་དྫོ་
བཟུམ་ཡྫོད་མིའི་དབུ་ལུ་ དར་དཀརཔྫོ་གི་ཐྫོད་བཅིངས་ཏེ་ ནྫོར་བུ་གི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་བཏགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས། ཕག་མཚན་ག་ཅི་ར་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ “ཕག་གཡས་ལ་ཀླུ་མི་ཡི་བསམ་འཕེལ་
གསུམ། །ཏྫོག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཡིད་བཞིན་རྒྱལ་མཚན་དང་། །སྲིད་གསུམ་འགུགས་བྱེད་དབང་ཞགས་གཡྫོན་
པས་བཟུང་། །རབ་དཀར་རྟར་བཅིབས་སྫོང་གསུམ་ཉུལ་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་
རྒྱལ་མཚན་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཞགས་པ་བསྣམས་སྦེ་ རྟ་དཀརཔྫོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་
སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གི་འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ “འདྫོད་པའི་མེ་ཏྫོག་
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མདའ་ལྔ་གཟུགས་གཅིག་གིས། །བསྡུས་འདྲ་མརྒད་མདྫོག་འཆང་མེ་ལྫོང་དང་། །མདའ་དར་ལེགས་འཛིན་
འཇའ་གོས་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །ཡུམ་ཆེན་དཔལ་མྫོ་སྲས་དང་བཅས་ལ་བསྫོད། །ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་སྫོབས་
རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །དཔལ་དང་ཤུགས་ཀྱིས་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །བླྫོན་པྫོ་ཕྫོ་ཉ་མངག་གཞུག་འབངས་ཀྱི་
སྡེ། །གནམ་གྱི་སྔ་ཚྫོགས་ལས་འགོངས་ཀུན་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ འདྫོད་པའི་མེ་ཏྫོག་གི་ མདའ་ལྔ་
ལས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་ཅན་ སྐུ་མདྫོག་ནྫོར་བུ་མརྒད་དང་འདྲ་བའི་ལྗང་ཁུ་ ཕག་གཉིས་ལུ་ མདའ་དར་དང་
མེ་ལྫོང་བསྣམས་སྦེ་ རིན་ཆེན་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོད་མིའི་ ཡུམ་ཆེན་དཔལ་མྫོ་དང་སྲས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
བླྫོན་པྫོ་དང་ ཕྫོ་ཉ་མངག་གཞུག་ འབངས་ཀྱི་སྡེ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་ཚིག་སྦྲན་པ་ལས། ཤྫོག་༦༠ “ཧཱུཾ༑ འབྱུང་པྫོ་ཀུན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད། །མངོན་མཛད་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་
དང་། །པད་འབྱུང་ལ་སྫོགས་འཛམ་གླིང་གི། །རིག་འཛིན་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔར་ཁྱོད། །མངོན་སུམ་དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེའི་
རྟགས། །སྤྱི་བྫོར་བླངས་པ་རྗེས་དགོངས་ཏེ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ དེ་ལས་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ ཡྫོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཡང་ ས་གནས་
དེ་གི་གནསཔྫོ་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
༡ གནས་ཁང་ནང་ལུ་ རྐང་རྒྱུནཔ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་བཙུགས་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་ རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་ 
  པས།
༢ རྫོང་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁའི་གཡུས་ཚན་དང་ སག་རྩེ་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་
སྐབས་ལུ་ གཏྫོར་གྲལ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།
མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ བླམ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ལུ་ གདན་འདྲེན་
ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྤ་རྫོ་ཕྫོགས་ལས་ཚུར་འབྱྫོན་པའི་ལམ་བར་ན་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་བླྫོ་འདྫོད་ལྟར་ སེམས་ཅན་
འགྲོ་དྫོན་མཛད་ཡི་ར་འབྱྫོན་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནྫོར་བུ་ སྒང་སྟེང་ལུ་བཞུགས་
ཡྫོད་སར་ གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་ལྟར་དུ་འབྱྫོན་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་པའི་སྐབས་ བླམ་གི་གཟིགས་སྣང་ནང་
ལུ་ རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བརྒྱན་པའི་ རྟ་དཀརཔྫོ་གུར་ མི་དཀརཔྫོ་ སྐུ་མདྫོག་དུམ་གྲ་ཅིག་ཧྫོནམ་ རས་དཀརཔྫོ་
གིས་ཐྫོད་བཅིངས་ཏེ་ ལ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ གླངམ་ཆེ་ཁྱིད་དེ་འྫོང་མི་ཅིག་ཐྫོན་ཏེ་ དར་ཡུག་རིངམྫོ་ཅིག་ བླམ་གི་
ཕག་ལུ་ཕུལ་སྦེ་ཕག་འཚལ་ཏེ་ ང་ཀྲོང་གསར་གྱི་གནསཔྫོ་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཨིན། ད་རེས་བླམ་གཡས་
གཡྫོན་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་མ་བྱྫོན་པར་ ཕང་བཏང་སྟེ་ ས་ག་ཟླཝ་གི་ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཆོས་
འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་རྫོང་ནང་ལུ་ མ་བྱྫོན་པ་ཅིན་ བླམ་དང་སྦྱིན་བདག་གཉིསཔྫོ་ཆ་ར་ལུ་ འཚུབ་ཆ་སྦྫོམ་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལམ་ཁར་ཡང་ གློ་བུར་དུ་ གེགས་ཡྫོདཔ་ལས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་བཅར་ཡི་ཟེར་ཞུ་ཡྫོད་
པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ རྟྫོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་ནྫོར་བུའི་སྙིང་པྫོ་ ཤྫོག་༣༠༦ ༣༠༩ ནང་ལུ་གསལཝ་མས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

རྗེ་ཡྫོན་ཏན་མཐའ་ཡས། ༢༠༠༨ གདན་ས་ཆེན་པྫོ་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་གནས་ཀྱི་བདག་པྫོ་དཔལ་ཆེན་
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ནྫོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན། སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༡༣ པ་ངག་དབང་ཡྫོན་ཏན་
མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཀུན་གསལ་ཟླ་བའི་མེ་ལྫོང་། མདྫོ་སྡེ་བྲག་བཤད་གྲྭ།

དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེའི་བཀའི་འདུན་ན་འདྫོན་གྱི་ཐུ་བྫོ་དཔྫོན་སླྫོབ་དཔག་
བསམ་གྱི་གསུང་ངོར། གནས་བརྟན་བགྲེས་པྫོ་ཡྫོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀོད་པའྫོ།། ཟེར་གསྫོལ་ཁའི་མཇུག་
བྱང་ནང་ལུ་ དེ་སྦེ་གསལཝ་མས།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ༢༠༡༥ དད་པའི་ས་བྫོན། གླེགས་བམ་བཞི་པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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སླྫོབ་དཔྫོན་གངས་ཆེན། ༢༠༡༤ རྟྫོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་ནྫོར་བུའི་སྙིང་པྫོ། མཁན་བཤད་སྒྲུབ་བསན་འཛིན་
གྱིས་རྩྫོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྫོ་བྱང་ཆུབ་བརྩྫོན་འགྲུས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་༼དེབ་དང་པྫོ་༽
བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་བསྫོད་ནམས་དཔལ་འབྱྫོར། རྒྱལ་པྫོའི་སྲུང་འཁོརཔ། ཆོས་རྩེ་རྫོང་།

སླྫོབ་དཔྫོན་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། ཆོས་རྩེའི་དཔེ་མཛྫོད་འགན་འཛིན་པ།

གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་གི་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་
གི་གནས་ཁང་།
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༣༣ ཚུཚུལལ་་ཁྲིཁྲིམམསས་་བབཟཟངང་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པྫོ།

གནས་ཁང་། ལུང་ཀུ་དུམ། བཙན་སྐྱེས།

གཡུས། སྲིན་ཕྫོ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྲིན་ཕྫོ་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།
ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པྫོའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་) “ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་འཁྲིགས་པ་
ནགས་ཀྱི་ལྗོངས། །ཆུ་རྒྱུན་ངང་གིས་བབས་པའི་བྲག་རིའི་མགུལ། །ལྷུན་གྲུབ་རྫོ་ཡི་ཕྫོ་བྲང་གཞལ་མེད་
ནས། །བཀའ་སྲུང་ཡུལ་བཙན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྲིན་ཕྫོ་དགོན་
པ་ལས་ཡར་ལྟ་ རྐང་སྫོང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་ ལུང་ཀུ་དུམ་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་མི་བཟུམ་
སྦེ་ ལྫོང་སྫོད་མི་དེ་ ཡུལ་ལའི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

གགཡུཡུསས་་ཚཚནན་་གྱིགྱི་་མིམིངང་་ལུལུ་་ སྲིསྲིནན་་ཕཕྫོྫོ་་ཟེཟེརར་་བབའིའི་་ཁུཁུངངསས་་དདྫོྫོནན་་བབཤཤདད་་པཔ་་ཅིཅིནན།།
གོང་ལུ་དམུ་བཙན་སྐབས་ལུ་ཞུ་དྫོ་བཟུམ་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་བུམ་ཐང་དུར་ལས་ཚུར་ དམུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་
ཡྫོད་སའི་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ དམུ་བཙན་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་། དེ་ལས་མར་གཡུས་ལྟ་སྟེ་བྱྫོནམ་ད་ སྲིན་
ཕྫོའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ སྲིནམ་ཕྫོ་དང་མྫོ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་ གཡུས་ཀྱི་སྦྫོ་ལྫོགས་
ཁར་སྒྲུབ་པ་གནང་སྦེ་ སྲིན་ཕྫོ་འདི་ དེ་ཁར་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ སྲིན་ཕྫོ་
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ཟེར་དར་ཁྱབ་སྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྲིན་མྫོ་འདི་ དེ་ཁ་ལས་བྱྫོག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་
རྟིང་ཤུལ་བདའ་བྱྫོན་སྦེ་ སྲིན་མྫོ་འདི་ཡང་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ས་ལུ་ སྲིནམྫོ་གྱོང་གཡུས་ཚན་ཟེར་སླབ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ སྲིན་ཕྫོ་དགོན་པ་འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་འྫོག་ལུ་ སྲིན་ཕྫོ་
གུ་རུ་ལ་ཁང་བཞེངས་ཡྫོད་མི་དེ་ནང་ བྱག་གི་ལྫོགས་ལུ་ ཧེ་མ་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་སའི་
སྐུ་རྗེས་མཇལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ལ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ སྐུ་རྟེན་ཚུ་བཙུགས་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ལེགས་ཤྫོམ་
སྦེ་མཇལ་མི་ཚུགས་པས། ལ་ཁང་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ སྲིན་ཕྫོ་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་རྫོ་
ཕུག་ཨིན་ཟེར་མི་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག།
རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པྫོའི་བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༡༢) “སྐུ་མདྫོག་དམར་སེར་ཁྲོ་འཛུམ་ཅན། །ཅང་ཤེས་བཅིབས་
ནས་རུ་དར་འཕར། །འཁོར་ཡུག་དུས་མཐའ་ཡུན་ལ་བསྐོར། །གཉིས་འཛིན་ཐལ་བར་རླྫོག་ལ་བསྫོད། །རེ་
འགའ་བསླབ་གསུམ་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་གཉེན། །འདྫོད་དགུ་ནྫོར་བུའི་གཡྫོན་པར་
འཛིན། །བསམ་དྫོན་ཆར་བཞིན་འབེབས་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཡུལ་ལ་དེ་ནྫོར་ལ་སྦེ་ཡང་བརྩིཝ་
ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་དང་༧) “ཧཱུཾ༑ རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པད་འབྱུང་རྫོ་རྗེ་
གླིང་། །ངག་དབང་པད་དཀར་འཇིགས་མེད་མཚན་ཅན་གྱིས། །རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཅིངས་དུས་ཁས་བླངས་
བཞིན། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ལའང་གཡྫོ་མེད་མྱུར་སྒྲུབ་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་ བར་དུ་གཏེར་སྫོན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་ ངག་དབང་པད་དཀར་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་
དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

44



གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ རྗེ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༥ པ་ མ་མཛད་པའི་ཧེ་མ་ ཡུལ་ལ་དེ་གི་དཔེ་ཆ་བརྩམས་ཏེ་
གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་
ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུལ་ལ་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཨཔ་དབང་ཕྱུག་
གིས་གསུངས་མས།

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དཔལ་ཆེན་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་ཆོས་སྲུང་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཆོག་བསྒྲིགས་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཨཔ་དབང་ཕྱུག། སྲིན་ཕྫོ་ལས།
བཟུང་ཅུང་རྫོ་རྗེ། ཚྫོགས་པ།
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ཡུལ་བཙན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པྫོ། གནས་ཁང་བཙན་སྐྱེས།
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༤༤ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་བྲབྲགག་་དདཀཀརར་་མམ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་མ།

གནས་ཁང་། བྲག་བྲག་ །

གཡུས། སྲིན་ཕྫོ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྲིན་ཕྫོ་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པྫོའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་) “སྐྱེད་ཚལ་མེ་ཏྫོག་བྲག་རི་མཛེས་པ་ནས། །རྫོ་རྗེ་
བཙུན་མྫོ་སྨན་བཙུན་ཚུལ་བཟུང་བའི། །ཨ་ལྕེ་བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་འཁོར་བཅས་ཡང་། །འཛུམ་ཞལ་བལྟ་བས་
མི་ངོམས་གནས་འདིར་གཤེགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྲིན་ཕྫོ་དགོན་པའི་གཡྫོན་ཕྫོགས་ལུ་ རྐང་སྫོང་སྦེ་
སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ས་གནས་བྲག་བྲག་ ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་
སྨནམྫོ་གི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༡༢) “བཞིན་འཛུམ་བལྟ་བས་ངོམས་མེད་པའི། །ལང་ཚྫོ་ཀུན་གྱི་ཡིད་སྡུད་མ། །འཁོར་
དུ་བྱེ་བའི་ཚྫོགས་དང་བཅས། །རིན་ཆེན་དུ་མས་རྒྱན་ལ་བསྫོད། །སྣ་ཚྫོགས་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་གཡས། །རྫོ་
བརྒྱའི་སྣྫོད་དང་ནྫོར་བུ་གཡྫོན། །བསྣམས་ནས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་མ། །བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་མ་ལ་
བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཞལ་རས་འཛུམ་མདངས་དང་ལྡན་པ་ བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་མཛེས་
སྡུག་ལྡན་མི་ སྨནམྫོ་བྲག་དཀར་མ་གི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མེ་ལྫོང་བསྣམས་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་
ཏེ་ རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་ སྣ་ཚྫོགས་བཏགས་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྨནམྫོ་དེ་ ཡུལ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པྫོ་གི་
གསང་ཡུམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་དང་༧) “ཧཱུཾ༑ རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པད་འབྱུང་རྫོ་རྗེ་གླིང་། །ངག་དབང་
པད་དཀར་འཇིགས་མེད་མཚན་ཅན་གྱིས། །རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཅིངས་དུས་ཁས་བླངས་བཞིན། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་
ལའང་གཡྫོ་མེད་མྱུར་སྒྲུབ་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ བར་དུ་
གཏེར་སྫོན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་ ངག་དབང་པད་དཀར་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ རྗེ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༥ པའི་ཁྲི་ཐྫོག་གུར་མ་བྱྫོན་པའི་ཧེ་མ་ ཡུལ་ལ་དེ་གི་དཔེ་ཆ་
བརྩམས་ཏེ་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་
སྫོགས་པའི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུལ་ལ་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཨཔ་
དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་མས།
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༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དཔལ་ཆེན་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་ཆོས་སྲུང་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཆོག་བསྒྲིགས་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཨཔ་དབང་ཕྱུག། སྲིན་ཕྫོ་ལས། བཟུང་ཅུང་རྫོ་རྗེ། ཚྫོགས་པ།

སྨན་མྫོ་བྲག་དཀར་མ། གནས་ཁང་བྲག་བྲག།
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༥༥ དྲདྲགག་་པཔྫོྫོ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲག་པྫོ་རྫོ་རྗེ།

གནས་ཁང་། དགོན་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག།

གཡུས། སྲིན་ཕྫོ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྲིན་ཕྫོ་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པྫོའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་) “གཞན་ཡང་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་ལ་ཁང་
འདིའི། །ས་བྲག་རི་བྫོ་ནགས་ཚལ་ཀུན་གནས་པའི། །བསན་སྲུང་དྲག་པྫོ་རྫོ་རྗེ་ཡུམ་སྲས་ཡང་། །མཐུན་རས་
ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མེད་རུང་ ས་
དང་བྲག་ རི་བྫོ་ ནགས་ཚལ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནས་པའི་བསན་སྲུང་དྲག་པྫོ་རྫོ་རྗེ་ཟེར་གསལ་ནུག།

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༡༢) “རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །སྒྲུབ་གནས་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་
པའི། །ཀླུ་བདུད་བྲག་བཙན་འཁོར་དང་བཅས། །སྨུག་ནག་ཁྲོ་ཞལ་རྔམས་ལ་བསྫོད། །ཁྱུ་མཆོག་སྟེང་དུ་རྒྱན་
གྱིས་མཛེས། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྣ་ཚྫོགས་ལས། །ཐྫོགས་མེད་མཛད་པའི་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་
བཅས་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྲུང་མ་དེ་གི་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་མ་གསལ་རུང་
སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ སྨུག་ནག་ ཁྲོས་པའི་ཞལ་ཅན་ གླང་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་དང་༧) “ཧཱུཾ༑ རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པད་འབྱུང་རྫོ་རྗེ་གླིང་། །ངག་དབང་
པད་དཀར་འཇིགས་མེད་མཚན་ཅན་གྱིས། །རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཅིངས་དུས་ཁས་བླངས་བཞིན། །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་
ལའང་གཡྫོ་མེད་མྱུར་སྒྲུབ་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ བར་དུ་
གཏེར་སྫོན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་སྲས་ ངག་དབང་པད་དཀར་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

རྗེ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༥ པའི་ཁྲི་ཐྫོག་གུར་མ་བྱྫོན་པའི་ཧེ་མ་ སྲུང་མ་དེ་གི་དཔེ་ཆ་བརྩམས་
ཏེ་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དགོན་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་
མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྲུང་མ་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། དེ་གི་ཧེ་མ་དགོན་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲྫོལ་མེདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ཨཔ་
དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་མས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དཔལ་ཆེན་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་ཆོས་སྲུང་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཆོག་བསྒྲིགས་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཨཔ་དབང་ཕྱུག།

བཟུང་ཅུང་རྫོ་རྗེ། ཚྫོགས་པ།

སྲིན་ཕྫོ་དགོན་པ། དགོན་པའི་སྲུང་མ་དྲག་པྫོ་རྫོ་རྗེ།
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༦༦ ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་ལེལེགགསས་་པཔ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དཔལ་ལྡན་ལེགས་པ།

གནས་ཁང་། དགོན་པ་ཐང་གི་རྒྱབ་ཁ་ལུ།

གཡུས། བཀའ་བབས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། དར་བབ་དང་བཀའ་བབས་ བྫོན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བཀའ་བབས་གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་ བླམ་གི་རྫོའི་བཞུགས་ཁྲི་དང་ གྲུབ་ཆུ་ཡྫོད་ས་ དགོན་པ་ཐང་ཟེར་མི་དེ་
གི་རྒྱབ་ཁར་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ མཐྫོང་མི་དེ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་དེ་ བྫོན་སྦྱིས་
གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ ཆགས་ཡྫོད་པའི་སླྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་
པས།

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

དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྫོ་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་གསལ་ཞི་འཛུམ་ཆགས་པའི་ཉམས། །མཛེས་
པའི་སྐུ་ལ་དབང་གཞུའི་རྒྱན་གྱིས་སས། །ཕག་གཡས་ལ་མདུང་དཀར་པྫོ་བ་དན་ནི། །མ་རུངས་བསན་དགྲ་
བརླག་ཕྱིར་གྱེན་ལ་བསྒྲེངས། །ཕག་གཡྫོན་དགོས་འདྫོད་ཀུན་འབྱུང་གཏེར་བུམ་ནི། །གང་འདྫོད་དངོས་གྲུབ་
ཀུན་སྩྫོལ་ཐུགས་ཁར་འཛིན། །ཅང་ཤེས་མྱུར་མགྱོགས་རྟ་མཆོག་སྟེང་ལ་འགྱིང་། །མཚར་སྡུག་ལང་ཚྫོ་ལྡན་ཞིང་
དཔལ་ཆགས་པའི། །སྨན་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་བཟང་མྫོ་འཁོར་དང་བཅས།། སྤྱན་འདྲེན། དཔར་ལྫོ་མེད། ཤྫོག་༡

53



དེ་བཟུམ་སྦེ་ བསྫོད་པ་ལས་ཡང་ ཤྫོག་༤གི་རྒྱབ་) “སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་འྫོད་ཟེར་འཕྫོ། །གཡས་པ་འབིགས་
བྱེད་རྣྫོ་བའི་མདུང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་སྙིང་ལ་བསྣུན། །གཡྫོན་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ་ནི། །ཐྫོགས་མེད་
དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་གསལ་ ཞི་བའི་འཛུམ་མདངས་དང་
ལྡན་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མ་རུངས་དགྲ་བྫོ་བརླག་གཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ མདུང་དཀརཔྫོ་བ་དན་དང་བཅས་པ་
བསྒྲེངས་ཏེ་ གཡྫོན་པ་ལུ་ གང་འདྫོད་གནང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ དགོས་འདྫོད་ཀུན་འབྱུང་གི་ནྫོར་བུ་ ཐུགས་ཁར་
བསྣམས་སྦེ་ ཅང་ཤེས་རྟ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་ལུ་ སྨན་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་བཟང་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་ བསྐོར་
ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་ཡིས། །མི་བསྲུན་བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཚྫོགས་བཀའ་
བཏགས་ནས། །གསང་ཆེན་བསན་པ་བསྲུང་བར་གཉེར་བཏད་ནས། །ཁྱོད་ཀྱང་མ་རུངས་ནག་པའི་སེམས་
སྤངས་ནས། །རིམ་པར་བྱྫོན་པའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྫོགས།།” 
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ རིམ་པར་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླམ་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་
བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གྲུབ་ཐྫོབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ས་སྤྲེལ་ལྫོའམ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༧༨༨ ལུ་ སྤྲེ་ལ་ལུ་
སྐུ་འཁྲུངས་མི་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ འཇིགས་མེད་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཨིན་པས།
ཁོང་གིས་ སྤྲེ་ལའི་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སྫོང་སྦེ་སྐར་མ་༢༥ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ཉམས་དགའ་
བའི་སྤྫོ་ཏྫོག་ཅིག་གུར་ དགོན་པ་ཐྫོག་གཉིས་འབད་མི་ཅིག་ཕག་བཏབ་ཡྫོད་མི་དེ་ལུ་ ཟིལ་གནྫོན་ལ་ཁང་ ཕུན་
ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། ལ་ཁང་དེ་གི་འྫོག་ལུ་ བླམ་གིས་དཀར་ཤིང་གསུམ་བཙུགས་ཡྫོད་ས་ལས་
གཉིས་འགྱེལ་ཏེ་ ད་རེས་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིནམ་དང་ དགོན་པ་དེ་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་ ཙན་དན་ཤིང་
སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ བླམ་གིས་བཙུགས་གནང་པའི་ལ་ཤིང་ཨིནམ་སྦེ་ སླབ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ དཀར་
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ཤིང་མཎྜལ་ཕུལ་ས། །ལ་ཤིང་རྒྱལ་སྒོ་བརྒྱབ་ས། །དགོན་པ་ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་གདན་
ས།། ཟེར་ཁ་གཏམ་ནང་ལུ་ དེ་སྦེ་སླབ་སྲྫོལ་དར་ཡྫོད་ལུགས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ ཡུལ་བཙན་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པ་དང་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་ཆོག་
གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུལ་བཙན་དང་
སྨནམྫོ་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྫོན་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོལ་མཆོད་ ལ་བྫོན་ཚུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་
ལས་གསྫོལ་ནི་དེ་ མཚམས་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཡུལ་བཙན་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པའི་གསྫོལ་ཁ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་བསམ་གཏན་བླྫོ་གྲོས། ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལ་ཁང་གི་བླམ།

ཀུན་ལེགས་གྲུབ་པ། ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་། དར་བབ་ལས།
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ཡུལ་བཙན་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པ། གནས་ཁང་དགོན་པའི་ཐང་གི་རྒྱབ་ལུ།
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༧༧ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདབབངང་་འའཛཛྫོྫོམམསས།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས།

གནས་ཁང་། ཞུ་ལེ་སྦྱིས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ ལ་ཁང་གསརཔ།

གཡུས། བྫོན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། དར་བབ་དང་བཀའ་བབས་ བྫོན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་དདངང་་གགནནསས་་གགཞཞནན།།

བྫོན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལས་ སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཏྫོན་ཡྫོད་ས་ལས་ཕར་ དྫོགས་སེལ་འཕེལ་ལུ་འགྱོཝ་ད་
ཞུ་ལེ་སྦྱིས་ཟེར་ས་ལུ་ལྫོདཔ་མས། རྐང་སྫོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ སྐར་མ་༢༠ དེ་ཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་པས། ས་
གནས་དེ་ཁ་ལས་ཡར་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟཝ་ད་ ས་གནས་བྲག་ཀེ་གདང་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ བཀྱག་
དཀར་པྫོ་གསལ་མི་གསལ་ཅིག་མཐྫོང་མི་དེ་ སྨནམྫོ་གི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་བྱག་དེ་གི་བཀྱག་
གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཐྫོང་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ཉམས་ཏེ་ ཚུར་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཀྱག་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ མཐྫོང་
ནི་ཡྫོད་མིའི་བྱག་དེ་ནང་ སྤྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ བྱག་དེ་གི་མིང་ཡང་ ལ་ཁང་གསརཔ་ཟེར་སླབ་
ཨིན་པས། གནས་ཁང་རྙིངམ་དེ་གི་འྫོག་ལུ་ ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ གཡུས་ཀྱི་ཁ་ནང་ལུ་ གོ་རེ་ཟེར་
སྨནམྫོ་གི་ཚྫོད་བསྲེ་ལྡུམ་ར་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ བྱག་
ཕུག་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ སྨནམྫོ་གི་ཙན་དུག་ཟེར་གཉེར་ཚང་དང་། དེ་ལས་ཡར་ལྟ་ སྐར་མ་༡༥ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་
སྨནམྫོ་གི་ཐགས་རའི་ཟེར་ ཐང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ སྨནམྫོ་གིས་ཐགས་འཐག་ས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་
ལས་ཡར་ ལ་ཁང་གསརཔ་དེ་གི་མགུ་ལུ་ སྨནམྫོ་གི་གྱང་ཐྫོག་ཟེར་ཁྱིམ་ཐྫོག་བཟུམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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གྱང་ཐྫོག་ཟེར་ལས་མར་ རྫོ་བཤུས་བྲག་ཟེར་མི་ཊར་༡ དེ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ སྨནམྫོ་མྫོ་ར་ གྱང་ཐྫོག་དེ་ཁ་ལས་
མར་ གནས་ཁང་ལ་ཁང་གསརཔ་ནང་ འབྱྫོན་སའི་སྲང་ལམ་ཟེར་བརྩིཝ་ཨིན་པས། སྲང་ལམ་དྫོག་དྲགས་
ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ མི་མ་གཏྫོགས་ ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ཐར་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས། ཞུ་ལེ་སྦྱིས་ལས་མར་
དུམ་གྲ་ཅིག་འབབ་འྫོངམ་ད་ རྫོ་ཕུག་སྦྫོམ་ཆུང་རན་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་གུར་ དུང་དཀར་གྱི་བཟྫོ་རྣམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་དེ་
སྨནམྫོ་གི་དུང་དཀར་ཨིནམ་སྦེ་སླབ་སྲྫོལ་འདུག་ཟེར་ ཨཔ་མགོནམ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སླབ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་
གྲོས་བསྟུན། ༡༣ ༣ ༢༠༢༡

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༥གི་རྒྱབ་) “དཀར་གསལ་འབར་བའི་འྫོད་འཛུམ་གྱིས། །ནད་སྫོགས་མི་མཐུན་ཚ་བའི་
ངད། །ཞི་མཛད་གང་མཐྫོང་ཡིད་དགའ་བས། །ཟླ་བ་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་
མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ དཀརཔྫོ་སྦེ་ཞལ་འཛུམ་མདངས་ཀྱིས་ ཚ་བའི་ནད་སྫོགས་ཞི་བར་མཛད་པའི་ ཟླཝ་
བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ག་གིས་མཇལ་རུང་ཡང་ སེམས་གཡྫོ་འགྱོ་སའི་ལ་སྨན་དེ་གི་ ཕག་མཚན་འབད་
བ་ཅིན་ བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༥གི་རྒྱབ་) “ཤེལ་གྱི་ལྕུག་མ་ལྟ་བུའི་ཕག །རྒྱལ་མཚན་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་
བསྣམས། །ནྫོར་བུའི་རྒྱན་གྱིས་ཕུན་ཚྫོགས་ཀུན། །རྒྱས་མཛད་བསམ་འཕེལ་མ་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རྒྱལ་མཚན་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་སྦེ་ རྒྱན་སྣ་ཚྫོགས་
བཏགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བསྐང་བ་ལས། ཤྫོག་༦) “སྔོན་ཚེ་དབང་དྲག་པདྨ་དང་། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་
བླངས་དམ་བཅས་པའི། །གནས་འདིར་གཤེགས་ནས་བཞུགས་ནས་ཀྱང་།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་
དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ ཡུལ་བཙན་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པ་དང་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་ཆོག་
གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུལ་བཙན་དང་སྨནམྫོ་
དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
༢ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་འབད་བ་ཅིན་ ལྫོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ ལ་བྫོན་ཚར་གཉིས་གསྫོལཝ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་རང་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལུ་ བྱཱར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་བསྡུས་སུ་ཅིག་དང་། རང་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ དགུན་
གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ རྒྱས་སུ་སྦེ་གནངམ་ཨིན་པས། ལ་བྫོན་སྐབས་ གཡུས་ཚན་གཞན་ཁར་ ཡར་རི་ཁ་ལུ་ལ་ཞུ་
བར་འགྱོ་ནི་ཡྫོད་རུང་ བྫོན་སྦྱིས་ནང་ལུ་ ལ་ཞུ་བར་འགྱོ་ནིའི་སྲྫོལ་མིན་འདུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཡུལ་བཙན་དཔལ་ལྡན་ལེགས་པའི་གསྫོལ་ཁ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་བསམ་གཏན་བླྫོ་གྲོས། ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལ་ཁང་།

མགོནམ་འཕྲིན་ལས། བྫོན་སྦྱིས་ལས།
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སྨན་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས། གནས་ཁང་།
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༨༨ ལལ་་བབཙཙནན་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས།། རརྫོྫོངང་་ཡཡབབ་་སྤུསྤུནན་་གགསུསུམམ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

གནས་ཁང་། བཙན་མཁར་གྲུ་གསུམ།

གཡུས། སྤྲེ་ལ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྤྲེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྲེ་ལའི་ཡུལ་བཙན་ཟེར་ ཡིག་ཆ་ནང་ལས་ཕར་ སྤྲེ་ལ་ཟེར་བྲིས་ཡྫོད་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་ད་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་
སྤྱེ་ལ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་དེ་གི་ཡུལ་ལ་ལུ་ རྫོང་ཡབ་སྤུན་གསུམ་ཟེར་སླབ་རུང་ གཏྫོར་བསྔོ་ལས།
དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༤) “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏྫོར་མ་འདྫོད་པའི་ཡྫོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བཙན་བཀྲ་
ཤིས་དར་རྒྱས་དང་།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཟེར་བྲིས་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཡུལ་
བཙན་དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ དབང་སྔོན་མདངས་གསལ་ལྷུན་
མཐྫོ་རི་བྫོའི་མགུལ། །ཚང་ཚིང་ནགས་ཚལ་ལྗོན་པའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །སྨན་ལྗོངས་བསུར་ཞིམ་སྤྫོས་དང་ཆལ་
ཆིལ་གཡྫོ། །ཆུ་གཙང་མེ་ཏྫོག་རྒྱས་པའི་གནས་མཆོག་ནས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གཡུས་ཚན་གྱི་ནུབ་ཁ་
ཐུག་ལུ་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་ ཟིལ་གླིང་དགོན་པ་ཡྫོད་ས་ལས་ཕར་བལྟཝ་ད་ རི་
གཉིས་དེ་ཅིག་རྒྱབ་ཁར་ རི་ཅིག་གི་མགུ་ལུ་ སྤང་བཟུམ་ཅིག་མཇལ་མི་དེ་ ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་སྦེ་
བརྩིཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༦) “ཡིད་འྫོང་ཞལ་དཀྱིལ་པདྨ་དཀར། །སྫོགས་་་མཛེས་སྐུ་ལ་ཡི་གཞྫོན་ནུ་
བཞིན། །དར་བབས་ཟུར་ཕུད་གཡྫོ་ལྡན་པ། །ལག་ན་བ་དན་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །ཅང་ཤེས་སྟེང་དུ་འགྱིང་ལ་
བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ པདྨ་དཀར་པྫོ་བཟུམ་སྦེ་མཛེས་ཏྫོག་ཏྫོ་ ན་ཚྫོད་
གཞྫོནམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ བ་དན་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ ཆིབས་རྟ་དམརཔྫོ་
གུར་ ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡ ༢) “ཀྱཻ༑ ཆེ་ཞིང་གཉན་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དབང་དྲག་པདྨའི་ལམ་ལ་
གནས། །དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱང་གཞན་གནྫོད་སྤྫོངས། །དཀར་པྫོ་དགེ་བཅུའི་དམ་ཆོས་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡  ཡུལ་བཙན་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་
ལ་སྫོགས་པའི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་རང་ཟླ་༦ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ བྱཱར་མཆོད་དང་
དགུན་མཆོད་སྦེ་ ལ་བྫོན་ཚར་གཉིས་གསྫོལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་ དགྲ་ལ་དཔངས་
བསྫོད་བཀལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་གསྫོལ་ནི་མཚམས་བཞག་སྟེ་ ལྫོ་ཁལ་ཡང་ལགཔ་སྫོང་ཡི་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྤྲེ་ལའི་ཡུལ་བཙན་གྱི་དཔེ་ཆ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རྫོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཨོ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ། སྤྲེ་ལ་ལས།

ལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས། གནས་ཁང་བཙན་མཁར་གྲུ་གསུམ།
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༩༩ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་སྒྲོསྒྲོལལ་་མམ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ།

གནས་ཁང་། ངོ་ཆེན།

གཡུས། སྤྲེ་ལ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྤྲེ་ལ་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གཏྫོར་བསྔོ་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༤) “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏྫོར་མ་འདྫོད་པའི་ཡྫོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་
ཉིད་ལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དང་། ངོ་ཆེན་ལ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་
ལྫོ།།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ པད་ཚལ་གླིང་ལ་ཁང་ལས་ཡར་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟ་བའི་སྐབས་
ས་གནས་ངོ་ཆེན་ཟེར་ སྤང་གི་རི་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ སྨནམྫོ་གི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། རྐང་སྫོང་འགྱོ་བ་
ཅིན་ ཆུ་ཚྫོད་༡དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས།

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༦) “སྐབས་སུམ་ཡུལ་གྱི་སྨིན་ལེགས་མའི། །མཛེས་སྡུག་དང་མཚུངས་སྨན་བཙུན་
ནི། །ཟླ་གཞྫོན་ཀུན་དའི་བཞིན་རས་ཅན། །ངོ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མར་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ལ་
ཡུལ་གྱི་བུམྫོ་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་འཇའ་རིསམྫོ་ ཞལ་རས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་མིའི་ སྨནམྫོ་དེ་
གི་ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མེ་ལྫོང་དང་མདའ་དར་ གཡྫོན་པ་ལུ་ གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་
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ཨིན་པས། ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་ནང་མ་གསལ་རུང་ ལྡེབས་རིས་ནང་མཇལ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཡུལ་བཙན་ བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དང་ སྨནམྫོ་གཉིས་ ཡབ་དང་ཡུམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡ ༢) “ཀྱཻ༑ ཆེ་ཞིང་གཉན་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དབང་དྲག་པདྨའི་ལམ་ལ་
གནས། །དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱང་གཞན་གནྫོད་སྤྫོངས། །དཀར་པྫོ་དགེ་བཅུའི་དམ་ཆོས་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ སྨནམྫོ་དེ་ལུ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡  སྨནམྫོ་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་
སྫོགས་པའི་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྨནམྫོ་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་རང་ཟླ་༦ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ བྱཱར་མཆོད་དང་
དགུན་མཆོད་སྦེ་ ལ་བྫོན་ཚར་གཉིས་གསྫོལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་ དགྲ་ལ་དཔངས་
བསྫོད་བཀལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྨནམྫོ་ལུ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་གསྫོལ་ནི་
མཚམས་བཞག་སྟེ་ ལྫོ་ཁལ་ལགཔ་ཡང་སྫོང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྤྲེ་ལའི་ཡུལ་བཙན་གྱི་དཔེ་ཆ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རྫོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཨོ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ། སྤྲེ་ལ་ལས།

སྨན་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ། སྨན་མྫོ་གི་གནས་ཁང་ངོ་ཆེན།
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༡༡༠༠ ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་དུདུངང་་དདཀཀརར་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དུང་དཀར་དཔལ་བཟང་།

གནས་ཁང་། བ་སྤུ་ལ་ཟེར་མིའི་རི་དེ་གི་ལྫོགས་ལུ།

གཡུས། སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “ཧཱུཾ་ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྲིན་དཀར་འཁྲིགས་པའི་
ཀློང་། །སྣ་ཚྫོགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་མཛེས་གཞལ་ཡས་ཁང་། །འཇའ་ཚྫོན་གུར་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཕྫོ་བྲང་དབུས། །ནྫོར་
བུའི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་སྟེང་དུ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གཡུས་ཚན་གྱི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ བ་སྤུ་ལ་ཟེར་
མིའི་རི་དེ་གི་ལྫོགས་ལུ་ བྱག་དཀརཔྫོ་ དུང་དཀར་གྱི་བཟྫོ་རྣམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་དེ་ ཡུལ་ལ་གི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་
ཨིན་པས། གནས་ཁང་གི་བཟྫོ་རྣམ་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ ཡུལ་ལ་དེ་ལུ་ཡང་ དུང་དཀར་དཔལ་བཟང་ཟེར་ཞུཝ་
ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

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

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་འཛུམ་པའི་མདངས། །ཕག་གཡས་དར་
མདུང་གཡྫོན་པས་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན། །གོ་མཚྫོན་ཁྲབ་རྫོག་དར་གྱི་ཐྫོད་བཅིངས་ཅན། །སག་རལ་གཟིག་ཤུབས་
ལ་རྟ་ངང་དཀར་བཅིབས། །ལ་བཙན་སྨན་མྫོ་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་
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དཀརཔྫོ་ ཞལ་གཅིག་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་
ནྫོར་གཞྫོང་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ གོ་ཁྲབ་དང་ དབུ་ལུ་ རྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་བའི་སྟེང་ དར་གྱི་ཐྫོད་
བཅིངས་པ་ སག་རལ་གཡས་དང་ གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་ལུ་བཏགས་སྦེ་ ལ་རྟ་ངང་དཀར་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་
མི་དེ་ལུ་ འཁོར་ལ་བཙན་སྨནམྫོ་དང་ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཡུལ་ལ་དེ་གི་ནུས་པ་
འབད་བ་ཅིན་ བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༦) “ཁྲོས་ན་མི་བཟད་གཏུམ་དྲག་མེ་ལྟར་འབར། །བསྐུལ་ཞིང་འཐད་ན་
དགྲ་རྣམས་ཐལ་བར་རླྫོག །ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
ཡུལ་ལ་དེ་ཁྲོ་བ་ཅིན་ གཏུམ་དྲག་མེ་བཟུམ་འབར་ཏེ་ སང་བའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་ ཐལ་བར་བརླག་གཏངམ་མ་ཚད་
ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཐྫོགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་) “གསང་བདག་པད་འབྱུང་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་བཅས་ཀྱིས། །བཀར་
བཏགས་དམ་བཅའ་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་མཛད་དེ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕག་ན་རྫོ་རྗེ་
དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ དེ་ལས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་དེ་ གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་ཚར་རེ་ ལྫོ་འཁོར་གཅིག་
ནང་ལུ་ ཚར་གཉིས་རེ་གནང་ནི་ཡྫོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ མཚམས་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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དུདུངང་་དདཀཀརར་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་གིགི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།། ལྡེལྡེབབསས་་རིརིསས་་དདངང་་ཀཀ་་ཁྲཁྲབབ་་མིམིནན་་འའདུདུགག་་ཟེཟེརར་་ཚཚྫོྫོགགསས་་པཔ་་རིརིནན་་ཆེཆེནན་་གྱིགྱིསས་་
བབཤཤདདཔཔ་་མམསས།།
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༡༡༡༡ གགཞིཞི་་བབདདགག་་ནནྫོྫོརར་་བུབུ་་བབཟཟངང་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ནྫོར་བུ་བཟང་པྫོ།

གནས་ཁང་། དམངས་ཀྱི་ལ་ཁང་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར།

གཡུས། སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ རང་སྣང་སྲིད་པ་ལས་ཀྱི་མེ་ལྫོང་
དུ། །སྣ་ཚྫོགས་འཆར་བ་རང་བཞིན་ཉམས་དགའི་གནས། །མཚེའུ་ལུ་མ་ལྟེང་ཀ་རི་བྲག་ལ། །གནས་པའི་ས་
བདག་ལ་ཀླུ་ནྫོར་བུ་བཟང་།།” ཟེར་རང་རང་སྫོ་སྫོ་གི་ ལས་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ ཉམས་དགའ་བའི་གནས་
མཚེའུ་དང་ ལུ་མ། ལྟེང་ཀ་དང་ རི་བྲག་ཚུ་ལས་ཕར་གནས་མི་ ས་བདག་ལ་ཀླུ་ནྫོར་བུ་བཟང་པྫོ་ཟེར་གསལ་
ཡྫོདཔ་ལས་ དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ དམངས་ཀྱི་ལ་ཁང་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁ་ལུ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

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

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་) “མཛེས་སྡུག་གཟུགས་ལ་སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་ཅན། །ལག་ན་འདྫོད་དགུ་
འབྱུང་བའི་ནྫོར་བུ་དག །འཛིན་ནས་བསམ་དྫོན་སྒྲུབ་ལ་མི་གཡེལ་བའི། །གནས་དང་གཞིས་ཀྱི་བདག་པྫོ་དེང་
འདིར་བྱྫོན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་དང་ བསྫོད་པ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་) “ཡིད་བཞིན་ནྫོར་དང་
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རིན་ཆེན་ཚྫོགས། །དུ་མ་འཛིན་པ་ན་ཆུང་ནི།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གཞི་བདག་གི་རྣམ་པ་དེ་ ལྫོ་ན་
གཞྫོནམ་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡན་པ་ སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་ཅན་ ཕག་གཉིས་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་རིན་པྫོ་ཆེ་
བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚྫོགས་བཏགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་ ནྫོར་བུ་བཟང་པྫོ་ཟེར་ཞུཝ་
ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “ཀྱཻ༑ གསང་བདག་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །བདག་ཉིད་ཡི་དམ་ལ་ཡི་
བཀའ། །ཕག་རྒྱ་གཉན་པྫོ་དམ་ལྫོང་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དབེན་གནས་བདེ་ཆེན་གླིང་གི་གཞི་བདག་ནྫོར་བུ་བཟང་པྫོའི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རིན་ཆེན། ཚྫོགས་པ།
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གཞི་བདག་ནྫོར་བུ་བཟང་པྫོའི་གནས་ཁང་། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མིན་འདུག་ཟེར་ཚྫོགས་པ་རིན་ཆེན་གྱིས་
བཤདཔ་མས།
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༡༡༢༢ གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་གོགོ་་བབཙཙནན་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྫོ་རྗེ།

གནས་ཁང་། གཞུང་ལམ་མཆོད་རྟེན་གྱི་གདྫོང་སྐོར་ལམ་གྱི་འྫོག་ལུ།

གཡུས། སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༢) “ཧཱུཾ༑ བྲག་ནག་གནམ་ཟིང་སྐྱི་རེ་གཡའ། །བདུད་
མཁར་ནག་པྫོའི་ནང་ཤེད་ནས། །གྲགས་པ་རྫོ་རྗེ་འཁོར་དང་བཅས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་
གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གནསཔྫོ་གི་གནས་ཁང་དེ་ སྦྲེང་ཞིང་གཡུས་ཁར་མ་ལྫོདཔ་ཅིག་ཁར་ ཉེ་
ལམ་ས་གནས་ནང་ཡྫོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་གྱི་གདྫོང་སྐོར་ལུ་ ཀ་བར་ས་གནས་ནང་ ལམ་འྫོག་ལུ་མཇལ་ནི་
འདུག།

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

གསྫོལ་ཁའི་གཏྫོར་བསྔོ་ལས། ཤྫོག་༥གི་རྒྱབ་) “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏྫོར་མ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རྫོ་རེག་བྱ་འདྫོད་པའི་
ཡྫོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་གནས་པྫོ་ཆེན་པྫོ་གྲགས་པ་རྫོ་རྗེ་ཡབ་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་
འབུལ་ལྫོ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གྲགས་པ་རྫོ་རྗེ་དེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་གནསཔྫོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་གི་
རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༢) “མུན་པའི་མདྫོག་ཅན་གཡག་ལ་
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ཆིབས། །ཟ་འྫོག་བེར་དང་དར་ཟབ་བརྒྱན། །ཕག་གཉིས་བདུད་ཞགས་ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས། །དྲེགས་པ་སྡེ་
བརྒྱད་ཤ་ར་ར། །ལས་བྱེད་དམག་དཔུང་ཤིགས་སེ་ཤིགས། །ལ་སྨན་སྲིན་མྫོ་བདུད་མྫོ་དང་། །བདུད་སྡེ་དྲེགས་
པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་ལུ་ཟ་འྫོག་གི་བེར་དང་ དར་ཟབ་བརྒྱན་ཏེ་ ཕག་
གཉིས་ལུ་ བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་དང་ ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས་སྦེ་ གཡག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་མི་དེ་གི་འཁོར་ལུ་
དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་དང་ ལ་སྨན་དང་སྲིན་མྫོ། བདུད་མྫོ་དང་བདུད་སྡེ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཡང་
བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༦གི་རྒྱབ་) “བདུད་སྡེ་ལྫོག་པའི་ངན་སེམས་སྤངས། །རེས་འགའ་ཁྱེའུ་གཞྫོན་ནུར་
བརྫུས། །ཟ་འྫོག་བེར་དང་དར་ཟབ་བརྒྱན། །མཛེས་ཤིང་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
ལྫོག་པའི་ངན་སེམས་སྤངས་ཏེ་ སྐབས་རེ་ཁྱེའུ་ན་གཞྫོན་ཅིག་ལུ་ སྤྲུལ་ཏེ་བྱྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢ཀྱི་རྒྱབ་) “ཧཱུཾ༑ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་དང་། །འཇིགས་མེད་བསན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་སྫོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས། །དམ་ལ་བཞག་བཞིན་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཤུལ་ལས་ པད་ཚལ་གླིང་ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ འཇིགས་
མེད་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གནས་པྫོ་གོ་བཙན་གྲགས་པའི་གསྫོལ་ཁ།
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གནསཔྫོ་གོ་བཙན་གྲགས་པ་རྫོ་རྗེའི་གནས་ཁང་། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མིན་འདུག་ཟེར་ཚྫོགས་པ་རིན་ཆེན་
གྱིས་བཤདཔ་མས།
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༡༡༣༣ སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན།

གནས་ཁང་། ལ་ཁང་ནང་ལུ།

གཡུས། སྦྱིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྦྱིས་གཡུས་ཚན་དང་ སེངམ་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་ 
  པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༣གྱི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྷུན་གྲུབ་གདྫོད་མའི་གཞི། །མ་
འགགས་ངོ་མཚར་རྣམ་འཕྲུལ་སྒྱུ་མའི་ཞིང་། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་སྦས་ཡུལ་བུམ་ཐང་ལུང་། །འཆི་མེད་
སྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་དམ་པ་ནས། །པདྨའི་བཀའ་སྲུང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཆེ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐྱེས་
བུ་རླུང་བཙན་དེ་ བུམ་ཐང་ཡུལ་ཕྫོགས་ཀྱི་གཞི་བདག་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ སྦྱིས་དང་སེངམ་སྦྱིས་གཡུས་
ཚན་ནང་ལུ་ཡང་ ཡུལ་ལ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། དེ་གི་གནས་ཁང་ཡང་།

རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་བཙན་ཡུལ་ཟངས་བྲག་དམར་པྫོ་གནམ་ལ་སྙེག་པ། རྩེ་ལ་བཙན་བྱ་ལྡིང་བ། སྐེད་པར་བུ་
ཡུག་འཚུབས་པ། རྩ་བར་གཅན་གཟན་ངུར་བ། ན་བུན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབ་ཅིང་ནགས་ཚལ་གཏུག་པྫོས་དཀྲིག་པ།
ལྷུན་སྡུག་མཚྫོ་དང་རྫིང་བུ་དུ་མས་ཡྫོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཟངས་བྲག་དམར་པྫོའི་ནང་དུ་བསེ་མཁར་སྨུག་པྫོ་ཟངས་

                                                           
དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་ཟེར་ཡང་ཐྫོན་མས།
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ཀྱི་སྒོ་ཅན། ཁ་བད་གསེར་ལས་བྱས་པ། རང་གཞི་ལྕགས་ལས་བྱས་པ། གཡུ་ཡི་ལྕོགས་ལ་རིན་པྫོ་ཆེའི་བ་གམ་
སྫོགས་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཡྫོན་ཏན་ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་གི་དབུས་ན། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་མངོན་
རྟྫོགས། དཔར་ལྫོ་མེད། ཤྫོག་༡ ༢

ཟེར་གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཡྫོད་པར་གསལ་ཡང་ སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གྲུབ་ཆེན་ངག་
དབང་བསམ་གཏན་གྱིས་ ཕག་བཏབ་ཡྫོད་པར་གྲགས་པའི་ སྦྱིས་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ནང་ལུ་ སྐྱེས་
བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཀ་ཁྲབ་ བཞུགས་སུ་གསྫོལ་ཡྫོད་པའི་གནས་ཁང་ཅིག་མཇལ་ནི་འདུག། དེ་ལས་ལྫོགས་སུ་
གནས་ཁང་གཞན་ཅིག་ཟེར་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

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

མངོན་རྟྫོགས་ལས། ཤྫོག་༢རྒྱབ་) “སྐུ་མདྫོག་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པྫོ་ལ་ཉི་འྫོད་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་བཞིན་གཟི་འྫོད་
འབར་བ་ཞི་ཞིང་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཡུལ་ལ་གི་སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་ དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིན་ པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི་རིའི་རྒྱལ་པྫོ་དེ་ལུ་ ཉིམ་འབུམ་ཤར་དྫོ་བཟུམ་གྱི་ གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ ཞི་ཞིང་
ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན་ ཤྫོག་༢རྒྱབ་ “ཕག་གཡས་བསེ་མདུང་
དམར་པྫོ་དང་དར་དམར་གྱི་རུ་མཚྫོན་ཅན་གནམ་དུ་འཕར་ཞིང་། གཡྫོན་པ་གཡུ་ཡི་མདའ་དང་བཙན་ཞགས་
དམར་པྫོ་དགྲ་ལ་འཕེན་པ། ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་གསེར་གྱི་སྒ་ལ་དངུལ་གྱི་ཡྫོབ་ཆེན།
གསེར་སྲབ་གཡུ་ཡི་མཐུར་ཅན་སྦྲུལ་ནག་གི་གོང་རྨེད་བྱས་པ་ལ་ཆིབས་པ།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་ལུ་གོ་
ཁྲབ་དང་ དབུ་ལུ་རྫོག་ཞུ་གསྫོལ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ གཡུ་གི་མདའ་དང་
ཞགས་པ་དམརཔྫོ་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༤) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །དྲེགས་པ་འདུལ་མཛད་གསང་བདག་
གིས། །དབང་བསྐུར་དམ་སྦྲན་སྲྫོག་སྙིང་བཞེས། །ལ་སྲིན་ཡྫོངས་ཀྱི་རྗེ་བྫོར་བསྐོས། །བར་དུ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་

77



དང་། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །འགྱུར་མེད་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་རས། །བྱིན་ནས་བསན་
པའི་གཉེར་ཁ་གཏད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དང་པ་གསང་བདག་གིས་ དབང་བསྐུར་དམ་བཏགས་གནང་།
བར་དུ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཆོག་བསྒྲིགས་སུ་བཀོད་པ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། བྲང་ལ་དགོན་པའི་བླམ།

རིན་ཆེན། ཚྫོགས་པ།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཀ་ཁྲབ། སྦིས་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་
གླིང་།

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། 
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༡༡༤༤ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་དདབབངང་་འའདུདུསས་་རྒྱརྒྱལལ་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། དབང་འདུས་རྒྱལ་མྫོ།

གནས་ཁང་། དབང་འདུས་རྒྱལ་མྫོ་གི་བྲག།

གཡུས། སྦྱིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “ལྷུན་ཆགས་ས་འཛིན་ནགས་ཀླུང་འཁྲིགས་པའི་
ངོས། །བྲག་ལྗོངས་ཤེལ་གྱི་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བ། །སྨན་ལྗོངས་ཚང་ཚིང་འབབ་ཆུས་བརྒྱན་པ་
ནས། །དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་དཀར་བས་གནས་འདིར་གཤེགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྦྱིས་ཀྲོང་གཡུས་
ཚན་གྱི་གདྫོང་གཏད་ལུ་ རི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ཁར་ཡྫོད་པའི་ རི་སྦྫོམ་དེ་གི་མགུ་ལུ་ དབང་འདུས་རྒྱལམྫོ་གི་
བྱག་ཟེར་མི་དེ་ སྨནམྫོ་གི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༣གྱི་རྒྱབ་) “ཕག་གཡས་མདའ་དར་མེ་ལྫོང་དང་། །གཡྫོན་པ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་
འཛིན། །གསེར་གཡུ་ནྫོར་བུའི་དྫོ་ཤལ་དང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་གོས་སྣ་ཚྫོགས་འཆང་། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་
ཡིད་འཕྫོག་ཅིང་། །དབང་དུ་འདུས་མ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་ལུ་རིན་ཆེན་གྱི་ རྒྱན་གོས་
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སྣ་ཚྫོགས་དང་ གསེར་གཡུ་དང་ནྫོར་བུ་གི་དྫོ་ཤལ་ བཏགས་ཡྫོད་པའི་ མཛེས་སྡུག་ཅན་གྱི་སྨནམྫོ་དེ་གི་ ཕག་
གཡས་པ་ལུ་ མེ་ལྫོང་དང་མདའ་དར་ གཡྫོན་པ་ལུ་ རིན་ཆེན་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར། །རང་གཞན་ཀུན་ལ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །གནྫོད་ཅིང་འཚེ་བའི་བསམ་སྦྱྫོར་སྤྫོངས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
དམ་བཞག་མཛད་མི་ བླམ་འདི་དང་འདི་ཟེར་བཀོད་དེ་མེད་པར་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ བདེན་པའི་བཀའ་
དཔང་དུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས།

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལ་བྫོན་གསྫོལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ གསྫོལ་ནི་མེད་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྨན་མྫོ་དབང་འདུས་རྒྱལ་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རིན་ཆེན། ཚྫོགས་པ།
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སྨན་མྫོ་དབང་འདུས་རྒྱལ་མྫོའི་གནས་ཁང་། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མིན་འདུག་ཟེར་ཚྫོགས་པ་རིན་ཆེན་གྱིས་
བཤདཔ་མས།
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༡༡༥༥ དདཔཔལལ་་འའབྱབྱྫོྫོརར་་རྒྱརྒྱ་་མམཚཚྫོྫོ།། རྟརྟ་་ངེངེསས་་པཔ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱ་མཚྫོ།

གནས་ཁང་། སྤང་སྦྫོ།

གཡུས། འབྲྫོང་ཐང་གཡུས་ཚན།8

བསྟེན་མི། འབྲྫོང་ཐང་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཇ་མཆོད་ལས། ཤྫོག་༢) “ཕུན་ཚྫོགས་འདྫོད་དགུ་སྩྫོལ་བའི་དགྲ་ལའི་རྒྱལ། །དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱ་མཚྫོའི་ཞལ་དུ་
མཆོད་པ་འབུལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཡུལ་ལ་དེ་གི་མཚན་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ རྟ་ངེས་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་
རུང་ ཆོས་མིང་ལུ་ དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱ་མཚྫོ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་
ལས། ཤྫོག་༡) “གཡང་ཆགས་རི་བྫོའི་ངོགས་ཡངས་པར། །ཤིང་ནགས་མེ་ཏྫོག་འབྲས་བུ་དང་། །ཞིམ་དགུའི་
ཆུ་བྫོའི་རྒྱུན་འབབ་ལྡན། །ཡ་མཚན་རྫོ་རྗེ་བྲག་རི་ནས།།” ཞེས་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༥
“རིན་ཆེན་རྡུལ་བརྩེགས་ཙན་དན་ལྗོངས་རིའི་ངོས། །རྫོ་རྗེ་བྲག་ཆེན་རང་སྣང་གཞལ་མེད་ཁང་།།” ཟེར་གསལ་
དྫོ་བཟུམ་ འབྲྫོང་ཐང་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོ་ བྱང་ཤར་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ས་གནས་རྟ་ངེསཔ་སྤང་གི་ལྟག་
ལུ་ སྤང་སྦྫོ་ཟེར་མིའི་བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།

                                                           
ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སེམས་ཅན་འབྲྫོང་གིས་ ས་འགོ་དང་པ་བཅགས་ནི་འདི་གིས་ འབྲྫོང་ཐང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པའི་ཁུངས་བཤདཔ་

ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ལྗོངས་ཐང་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༤) “མི་མཐུན་རྒུད་དང་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཚྫོན། །ཕག་གཡས་རྒྱལ་མཚན་འདྫོད་
འབྱུང་ནྫོར་བུ་འཛིན། །དར་ཟབ་དཀར་པྫོའི་ཐྫོད་བཅིངས་རིན་ཆེན་རྒྱན། །ཡུལ་ལྗོངས་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་མཛད་
དེར་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ དགྲ་ཚུ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚྫོན་ལུ་ རྒྱལ་
མཚན་བསྣམས་ཏེ་ གཡྫོན་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་རྒུད་པ་སེལ་བའི་བར་མཚྫོན་ལུ་ འདྫོད་འབྱུང་གི་ནྫོར་བུ་
བསྣམས་ཏེ་ དབུ་ལུ་དར་ཟབ་དཀརཔྫོ་གི་ཐྫོད་བཅིངས་སྦེ་ རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚྫོགས་ བཏགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས། དེ་གི་འཁོར་ལུ་ བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༤) “ནྫོར་བུའི་རྒྱན་སྤུངས་དབང་གཞུའི་མགོ་བ་
ཅན། །ཡིད་རིས་རབ་རྫོགས་མཛེས་སྡུག་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས། །བདུད་རྩིའི་སྤུན་ཟླ་འབུམ་གྱི་དཔལ་འཕྫོག་
པའི། །ལང་ཚྫོས་སྙེམས་པའི་སྨན་བཙུན་མ་དེར་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ནྫོར་བུའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་
བཏགས་ཏེ་ བདུད་རྩིའི་སྤུན་ ཟླཝ་འབུམ་དེ་ཅིག་ ཤར་ཡྫོད་མི་དེ་ལས་ལག་པའི་ མཛེས་སྡུག་ཕུན་སུམ་
ཚྫོགས་པའི་ སྨནམྫོ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “ཀྱཻ༑ སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཁྱོན་གར་ཡང་། །དབང་བསྒྱུར་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་དངོས། །དེ་
གནས་བཀའ་གཏད་ཕག་རྒྱ་ལས། །མ་འགོངས་སྡིག་སྤྫོང་དགེ་བ་སྒྲུབས། །ཡུལ་འདིར་སྐྱེ་འགྲོར་ཕན་བདེའི་
སླད། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ཟེར་ཕྱུང་བ། །པད་གླིང་བསན་ཉི་སྫོགས་ཀྱི་བཀའ། །དགོངས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་མ་
གཡེལ་མཛྫོད།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ པད་གླིང་བསན་པའི་ཉི་མ་ལ་སྫོགས་
པ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

པད་གླིང་བསན་ཉི་ཟེར་ཐྫོན་མི་དེ་ པད་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ ཀུན་བཟང་བསན་པའི་ཉི་མ་ ༡༨༤༣ ༡༨༩༡
ལུ་གོཝ་ཨིན་པས། ཁོང་ལུ་མཚན་གཞན་ ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྫོ་རྗེ་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ རང་ཟླ་༦ པ་དང་༧ པའི་མཚམས་ ག་སབས་བདེ་མི་ཅིག་ནང་ལུ་ བྫོན་སྦྱིས་ལས་ཕ་ཇོ་ཞུ་སྟེ་ ལ་བྫོན་
ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་གསྫོལཝ་ཨིན་པས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ངག་རྒྱུན་དམིགས་བསལ་ཅིག་མེད་རུང་ འབྲྫོང་ཐང་གི་ཡུལ་ལ་ དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱ་མཚྫོ་དེ་ སྦྫོམ་ཤྫོས་དང་
དཀར་གཞྫོང་གི་གོ་ངེས་པ་དེ་ བར་ན་སྐོརམ་ དེ་ལས་དགའ་སྒར་གྱི་ རྫོ་རྗེ་དྲག་པ་དེ་ ཆུང་ཤྫོས་སྦེ་ ཁོང་
གསུམ་སྤུན་མཆེད་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

འབྲྫོང་ཐང་གནས་བདག་གི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཚྫོགས་པ་ སྐལ་བཟང་འགྱུར་མེད།
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དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱ་མཚྫོ། གནས་ཁང་སྤང་སྦྫོ།
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༡༡༦༦ ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་གོགོ་་ངེངེསས་་པཔ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གོ་ངེས་པ།

གནས་ཁང་། གོ་ང་ལྟང་།

གཡུས། དཀར་གཞྫོང་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། དཀར་གཞྫོང་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

མི་ཤིག་རྫོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཤིན་རྗེའི་བཙན་མཁར་རྒྱ་དང་ཁྱོན་དཔག་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ།
རང་རྒྱ་མཚྫོའི་གཏིང་དུ་གཟུག་ཅིང་རྩེ་མྫོ་གནམ་གྱི་ལྟྫོ་བ་འབིགས་པ། ཕྱི་ལྟར་ན་གཤིན་རྗེ་ལས་མཁན་གཏུམ་
པྫོའི་མཚྫོན་ཆ་ལྟ་བུའི་ར་དང་གཡའ་བྲག་ལྗོན་སྫོང་བན་བུན་གྱིས་བསྐོར་བ། ནང་ལྟར་ན་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་
དཔལ་འབྱྫོར་ཕུན་ཚྫོགས་ཇི་སྙེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། གསང་བ་ལྟར་ན་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་རང་མདངས་ལ་དང་ལ་མྫོ་
བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པས་གང་བ། དེའི་དབུས་སུ་གཞལ་མེད་ཁང་རབ་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་མེ་རླུང་དུད་སྤྲིན་
འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་་་། མངོན་རྟྫོགས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡ ༢

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༣གི་རྒྱབ་) “རི་མཐྫོ་ས་གཙང་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་འབབས་ཤིང་། །སྨན་
ལྗོངས་ཤིང་སྣ་ཕྲེང་བ་འཁྲིགས་པའི་ས། །མི་ཤིག་རྫོ་རྗེའི་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་གནས། །དྲི་མེད་སྤྲིན་དཀར་ལྡིང་
བའི་ཕྫོ་བྲང་ནས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དཀར་གཞྫོང་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཤར་ལྫོ་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གོ་ང་
ལྟང་ཟེར་མིའི་བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ ཡུལ་ལའི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ཆོས་ནྫོར་གཏེར་གྱི་མངའ་བདག་ཡུལ་སྐྱོང་དགྲ་ལའི་རྒྱལ་པྫོ་གོ་ངེས་པ་སྐུ་མདྫོག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ལྷུན་ལྟར་འགྱིངས་
ཤིང་གཟི་འྫོད་འབར་བ། སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་གློག་འྫོད་འཁྱུག་པ། ཤངས་ནས་དུས་མཐའི་རླུང་འཚུབས་
འཐུལ་ཞིང་། ཞལ་གནམ་ས་ཙམ་དུ་གདངས་ནས་མཆེ་བ་གངས་རི་ལྟར་གཙིགས་པ། ལྗགས་བསྐལ་པའི་མེ་ལྕེ་
ལྟར་གྱེན་དུ་སྒྲིལ་བ། སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་ཨག་ཚྫོམ་རྫོ་རྗེ་མེའི་ཚ་ཚ་འཕྫོ་བ། སྐུ་སྫོད་ལ་ལ་རས་དར་གྱི་ལབ་ལྷུབ་
དང་སྐུ་སྨད་དཔའ་བྫོའི་ལྕགས་ཁྲབ་གསྫོལ་བ། དབུ་ལ་ཐྫོད་དཀར་པྫོས་བརྒྱན་པའི་རྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་ནས་ཞབས་
གཉིས་རྫོལ་སབས་ཀྱིས་མྱུར་མགྱོགས་རླུང་གི་གཤྫོག་པ་ཅན་གྱི་རྟ་དཀར་བཅིབས་ནས་སྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ལ་
ཉུལ་བ། ཕག་གཡས་ལའི་བ་དན་དཀར་པྫོ་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེངས་ཤིང་གཡྫོན་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དབུལ་ཕྫོངས་
སེལ་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཤིང་བཞུགས་པ། དེའུ་མདུན་དུ་གཤིན་རྗེའི་ལས་མཁན་བྱེ་བ། གཡས་
སུ་བཙན་གྱི་བཤན་པ་ཁྲི་འབུམ། རྒྱབ་ཏུ་བདུད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཁྲི་ཕག། གཡྫོན་དུ་གསང་བ་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྨན་
མྫོ་ལ་མིའི་མཛེས་སྡུག་གི་དཔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་སྨན་ཕན་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་་་། མངོན་རྟྫོགས།
དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༢དང་རྒྱབ་

དེ་བཟུམ་སྦེ་ བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༦) “སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་དགྲ་ལ་གཟིར། །ཕག་གཡས་རུ་མཚྫོན་མཁའ་
ལ་འཕར། །གཡྫོན་པས་གཏེར་བུམ་ཐུགས་ཁར་འཛིན། །གནྫོད་སྦྱིན་ནྫོར་སྐྱོང་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དབང་སྔོན་གྱི་རི་བཟུམ་སྦེ་ འགྱིངས་ཤིང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་
སྤྱན་གསུམ་ལྡན་པ་ ཕག་གཡས་པ་གིས་ རུ་མཚྫོན་གནམ་ཁ་ལུ་འཕར་བ་དང་ གཡྫོན་པ་གིས་ གཏེར་བུམ་
ཐུགས་ཁ་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་དཀརཔྫོ་གུར་ ཆིབས་ཏེ་སྫོང་གསུམ་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ བསྐོར་བའི་ནུས་པ་
དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༤) “སྔོན་ཚེ་བདེ་གཤེགས་གསང་བའི་བདག །པདྨཱ་ཀ་རའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །རང་སྲྫོག་
ཕུལ་ནས་དམ་བཅས་བཞིན། །བསན་པ་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མར་བསྐོས། །བར་དུ་དཔལ་ལྡན་དབྱར་རྔ་པའི། །གདུང་
འཛིན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། །ཕག་རྒྱ་གཉན་པྫོའི་བཀའ་རྟགས་ཀྱི། །ཡུལ་འདི་བསྲུང་བའི་གཉེར་ཁ་
གཏད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་གསང་བའི་བདག་པྫོ་དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་
བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བར་དུ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡  གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ རང་ཟླ་༦ པ་དང་༧ པའི་མཚམས་ ག་སབས་བདེ་མི་ཅིག་ནང་ལུ་ བྫོན་སྦྱིས་ལས་ཕ་ཇོ་ཞུ་སྟེ་ ལ་བྫོན་
ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་གནངམ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དཀར་གཞྫོང་ཡུལ་བཙན་གོ་ངེས་པའི་གསྫོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཚྫོགས་པ་ སྐལ་བཟང་འགྱུར་མེད།
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ཡུལ་བཙན་གོ་ངེས་པ། གནས་ཁང་གོ་ང་ལྟང་།
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༡༡༧༧ སྲསྲསས་་ཆེཆེནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་དྲདྲགག་་པཔ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྲས་ཆེན་རྫོ་རྗེ་དྲག་པ།

གནས་ཁང་། ཇས་ཏ་བྲག།

གཡུས། དགའ་སྒར་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། དགའ་སྒར་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དགའ་སྒར་སྣག་ཚང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཇས་ཏ་བྲག་ ཟེར་ བྲག་རི་སྦེ་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།
རྐང་སྫོང་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྫོད་༢ དེ་ཅིག་ལུ་ ལྫོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

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

ལྡེབས་རིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས། སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ སྐུ་ལུ་
གོ་ཁྲབ་དང་རྫོག་གསྫོལ་ཏེ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དར་བསྣམས་ ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་ དགོས་འདྫོད་ཀྱི་ནྫོར་
བུ་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་དཀརཔྫོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ འཁོར་སྨན་བཙུན་དང་བཅས་པ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡  གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལ་བྫོན་གསྫོལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ཡུལ་མི་དམངས་ཁན་འཆམ་སྟེ་ ལ་
བྫོན་གསྫོལ་ནི་དེ་མཚམས་བཞག་ཞིན་ན་ རང་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་ ལ་ཁང་ནང་ལུ་ ཚེས་བཅུ་
ཅིག་བཙུགས་སྦེ་ དེ་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཚྫོགས་པ་ སྐལ་བཟང་འགྱུར་མེད།

སྲས་ཆེན་རྫོ་རྗེ་དྲག་པ། སྲས་ཆེན་རྫོ་རྗེ་དྲག་པའི་གནས་ཁང་།
  

དྲདྲནན་་གགསསྫོྫོ།། སེང་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་ ཡུལ་ལ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ སྦྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་
སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དང་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ནཱ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་བཤད་མེད།

91



༡༡༨༨ གགཏེཏེརར་་སྲུསྲུངང་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་ཐཐྫོྫོདད་་རྩརྩལལ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། རྫོ་རྗེ་ཐྫོད་རྩལ།
གནས་ཁང་། ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་བྲང་།
གཡུས། ཡུལ་གླིང་གཡུས་ཚན།
བསྟེན་མི། ཡུལ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། མེད་ཤྫོག་༢ ཀྱཻ༑ “འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྫོགས་ས་འཛིན་ལྟེ་བའི་དབུས། །སྣ་ཚྫོགས་གཡང་
ཆགས་ཨུཏྤལ་ལྗོན་ཚལ་ནང་། །རྫོ་རྗེ་བྲག་དཀར་བརྩེགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས། །ལ་ཆེན་གཏེར་སྲུང་ཆེན་པྫོ་སྐུ་
བཞེངས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ རྟ་ཕག་
དགོན་པ་ལས་ཡར་ རྐང་སྫོང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་༢དང་ཕྱེད་དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ རེམ་བྲང་ས་ཟེར་ཡྫོད་མི་དེ་གི་གདྫོང་
སྐོར་ལུ་ ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་བྲང་ཟེར་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།

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

ཀྱཻ༑ བསན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་བསྲུང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །སྐུ་མདྫོག་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་ལྟར་དམར་བའི། །དབུ་
ལ་རྫོག་ཞྭ་རིན་ཆེན་གོ་ཁྲབ་དང་། །སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་དགྲ་བྫོའི་སྲྫོག་ལ་གཟིར། །སྨ་ར་ཨག་ཚྫོམ་སྨིན་མ་
འཁྱོག་པའི་གསེབ། །ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་སྟེང་ན་ནྫོར་བུའི་གཟུགས། །ཕ་ཚྫོམ་བགྱིས་འདྲ་ཨུཏྤལ་དྫོ་ཤལ་
ཅན། །བལྟ་བས་ངོམས་མེད་གཏེར་སྲུང་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་དགོས་འདྫོད་སྩྫོལ་བའི་ནྫོར་བུ་
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བསྣམས། །རྣལ་འབྱྫོར་འདྫོད་པའི་རེ་བ་སྐོང་བར་མཛད། །ཕག་གཡྫོན་སྦྲུལ་ནག་ཞགས་པ་ཐུར་དུ་
རྒྱུག །གདུག་པའི་ཀླུ་ཚྫོགས་འཇོམས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །རྟ་དམར་སྫོན་པ་སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ལྡན་པའི། །སྫོང་
གསུམ་སྐད་ཅིག་བསམ་པའི་ཡུད་ལ་འཁོར།། བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༥གི་རྒྱབ་དང་༦

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཀླུ་བདུད་རྫོ་རྗེ་ཐྫོད་རྩལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ བསྐལ་པའི་མེ་བཟུམ་སྦེ་ དམརཔྫོ་
ཡྫོད་པའི་དབུ་ལུ་ རྫོག་ཞྭ་དང་ སྐུ་ལུ་རིན་ཆེན་གྱི་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ། སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་དེ་ དགྲ་བྫོ་ལུ་གཟིར།
ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རྣལ་འབྱྫོར་པའི་རེ་འདྫོད་བསྐང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས། གཡྫོན་པ་ལུ་ གདུག་པའི་
ཀླུ་ཚྫོགས་འཇོམས་པའི་རྟགས་ལུ་ སྦུལ་ནག་གི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་སྦེ་ སྫོང་གསུམ་
སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ བསྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་དང་༣) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་ཟབ་ཡང་ཕུག་པ་རུ། །སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ཀྱིས། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །གཏེར་སྲུང་ཆེན་པྫོ་དམ་ལ་བཏགས། །དེ་འྫོག་བདུད་འདུལ་ཕྫོ་བྲང་
དུ། །འབྲུག་པ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དྲུང་། །སྲྫོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་འབངས་སུ་བཞུགས། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་
མངའ་ཡང་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ འབྲུག་པ་བརྒྱུད་པ་བཅས་པ་
ཚུ་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གཏེར་སྲུང་རྫོ་རྗེ་ཐྫོད་རྩལ་དང་སྨན་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རྟ་ཕག་དགོན་པའི་བླམ་ འཇམ་དཔལ་རྫོ་རྗེ།

རྫོ་རྗེ་ཐྫོད་རྩལ། གནས་ཁང་ཡུལ་བཙན་ཕྫོ་བྲང་།
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༡༡༩༩ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་ཡཡྫོྫོནན་་ཏཏནན་་སྒྲོསྒྲོལལ་་མམ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། ཡྫོན་ཏན་སྒྲོལ་མ།

གནས་ཁང་། རྟ་ཕག་བྲག།

གཡུས། ཡུལ་གླིང་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། ཡུལ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༨) “མངོན་མཐྫོ་ས་འཛིན་བྲག་རི་དབང་པྫོ་ནས། །གྲུབ་པའི་དྲང་སྲྫོང་ངག་དབང་བསམ་
གཏན་གྱིས། །གཟིགས་པའི་དབང་མྫོ་དཔལ་ལྡན་ཡྫོན་ཏན་དང་།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ རྟག་ཕག་བྲག་ཟེར་ རྟ་
ཕག་དགོན་པ་ཆགས་ས་གི་འྫོག་ལུ་ བྲག་རི་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༡༠ “ཉི་མ་འཆར་གྱི་མདྫོག་ལྟར་འཛུམ་པའི་ཞལ།། ཞེས་དང་། སྣ་ཚྫོགས་གཟུགས་
ཅན་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་གཡས། །མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་མདའ་དར་གཡྫོན། །ཡྫོན་ཏན་སྣ་ཚྫོགས་རིན་
ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨནམྫོ་གི་སྐུ་མདྫོག་ དམར་སེར་སྦེ་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཕག་
གཡས་པ་ལུ་ གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚྫོགས་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་ མདའ་དར་བསྣམས་ཏེ་ རིན་ཆེན་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༨) “སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །གྲུབ་ཐྫོབ་མང་པྫོས་ཁྱེད་ཇི་
ལྟར། །གཟིགས་པའི་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བདག་གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གཏེར་སྲུང་རྫོ་རྗེ་ཐྫོད་རྩལ་དང་སྨན་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

རྟ་ཕག་དགོན་པའི་བླམ་ འཇམ་དཔལ་རྫོ་རྗེ།
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སྨན་མྫོ་ཡྫོན་ཏན་སྒྲོལ་མ། རྟ་ཕག་བྲག།
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༢༢༠༠ ཡུཡུལལ་་གླིགླིངང་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོ།།

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

རྒྱལ་པྫོ་གི་མཚན། ཡུལ་གླིང་རྒྱལ་པྫོ།

གནས་ཁང་། ཡུལ་གླིང་ལ་ཁང་།

གཡུས། ཡུལ་གླིང་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། ཡུལ་གླིང་དང་གླའྫོ་གཞྫོང་ དེ་ལས་སེང་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་
པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཡུལ་གླིང་ལ་ཁང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ རྒྱལཔྫོ་གི་ཀ་ཁྲབ་དང་ རྒྱལཔྫོ་སྐུ་ལྔའི་ལྡེབས་རིས་དང་བཅས་པ་
མཇལ་ནི་འདུག། དེ་ལས་ལྫོགས་སུ་གནས་ཁང་ཅིག་མིན་འདུག།

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

ཡུལ་གླིང་གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བསམ་གླིང་རྒྱལཔྫོ་དང་ རྟ་ལྫོག་རྒྱལཔྫོ། ཡུལ་གླིང་
རྒྱལཔྫོ་གསུམ་གཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་བཤད་མི་ལྟར་དུ་ ཀ་ཁྲབ་མཇལ་
བལྟཝ་ད་ སྐུ་མདྫོག་ཧྫོནམ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རྫོ་རྗེ་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ གསེག་ཤང་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་
རྒྱལ་པྫོའི་བསྫོད་པ་ལས་ ཤྫོག་༡) “འ་ཞྭ་ཡུལ་གྱི་བེར་ཞྭ་གྱོན། །རྫོ་རྗེ་གསྫོར་ཞིང་གསེག་ཤང་ཐྫོགས། །སག་
གཟིག་དྫོམ་དྲེད་རྫོལ་དུ་འདུར། །མདྫོག་ནག་སེང་བཞྫོན་པུ་ཏྲ་ཆེ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ རྒྱལཔྫོ་སྐུ་ལྔ་ཡྫོད་
ས་ལས་ ཤར་ཕྫོགས་སྐུའི་རྒྱལཔྫོ་གི་ཀ་ཁྲབ་ཨིན་པས། སྐུ་ལྔཔྫོ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་པྫོའི་མངོན་རྟྫོགས་ལས། ཤྫོག་
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༢ཀྱི་རྒྱབ “དབུས་ཕྫོགས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་མཐིང་ནག་བདུད་ཞགས་དང་སྤུ་གྲི་ཐྫོགས་པ་གླང་ཆེན་ལ་གནས་པ།
ཤར་ཕྫོགས་སྐུའི་རྒྱལ་པྫོ་མྫོན་བུ་པུ་ཏྲ་རྫོ་རྗེ་དང་གསེག་ཤང་བསྣམས་ནས་སེང་ཆེན་དཀར་མྫོ་ལ་གནས་པ། ལྫོ་
ཕྫོགས་ཡྫོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་གནྫོད་སྦྱིན་ཤིང་བྱ་ཅན་དགྲ་ས་དང་ཞགས་པ་ཐྫོགས་ནས་པད་ཉི་ལ་གནས་པ། ནུབ་
ཕྫོགས་གསུང་གི་རྒྱལ་པྫོ་དགྲ་ལ་སྐྱེས་གཅིག་པྫོ་འགིང་ཁར་དང་བེང་ཆེན་བསྣམས་ནས་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་ལ་
གནས་པ། བྱང་ཕྫོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་པེ་ཧར་དགྲ་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་མདའ་དང་རལ་གྲི། སྤུ་གྲི་གཞུ་དང་བེར་
ཀ་བསྣམས་ནས་སེང་ཆེན་དཀར་མྫོ་ལ་གནས་པ།” ཟེར་གསལ་ཡྫོདཔ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱིས་
མཛད་པའི་ རྒྱལཔྫོ་གི་གསྫོལ་ཁའི་བསྫོད་པའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཅོག་ར་གཅིགཔ་སྦེ་ཐྫོན་མས།

སྤྱིར་བཏང་རྒྱལཔྫོ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ གསྫོལ་འདེབས་ལས། ཤྫོག་༥ “ཀྱཻ༑ དཔལ་ཆོས་སྐྱོང་
བའི་མགོན་པྫོ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་རྣམ་འཕྲུལ།” ཟེར་གསལ་ཡྫོདཔ་དང་། རྒྱལ་པྫོའི་བསྐང་བ་ལས་
ཡང་། ཤྫོག་༡ “ཧཱུཾ༑ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །དད་མྫོས་ཅན་ལ་འདྫོད་པའི་འབྲས་
སྟེར་བ། །ཐྫོགས་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཟུགས། །རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་ནི།།” 
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ རྒྱལཔྫོ་དེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྦེ་ཐྫོན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་པྫོའི་སྤྱན་
འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ ཀ་དག་དབྱིངས་ནས་སྐུ་བསྐྱོད་ནས། །དུར་ཁྲོད་མ་མྫོའི་ཚྫོགས་རྗེ་
མཛད། །དཀར་པྫོ་ལ་ཡི་དམག་དྲངས་ནས། །གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་བརྩེགས་ཐལ་བར་བཏགས། །ཁ་ཤ་ལི་ཡི་རྒྱལ་
ཁམས་བྱྫོན། །སྐུ་ལྔ་ཆོ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་སྫོན། །བྷ་ཏ་ཧྫོར་གྱིས་དགྲ་ལར་ཞུས། །ལྕང་ར་སྨུག་པྫོའི་སྒོམ་གྲྭར་
མཆོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ རྒྱལ་པྫོ་འདི་གིས་ དུར་ཁྲོད་མ་མྫོའི་ཚྫོགས་རྗེ་མཛད་ཡྫོདཔ་དང་། ལ་ཡི་
དམག་དྲངས་ཏེ་ གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་བརྩེགས་ ཐལ་བར་བརླགས་བཏང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལི་ཡུལ་དུ་བྱྫོན་ཏེ་
རྒྱལཔྫོ་སྐུ་ལྔའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྫོན་ཡྫོདཔ་དང་ བྷ་ཏ་ཧྫོར་གྱིས་ དགྲ་ལ་སྦེ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ ལྕང་ར་སྨུག་པྫོའི་སྒོམ་གྲྭ་
ན་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ ཁོང་ཧྫོར་གྱི་དགྲ་ལ་ཅིག་ཨིན་རུང་ བྫོད་ལུ་ཕེབས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱན་
འདྲེན་ལས། “ག་ལའང་མཐུ་རྩལ་འདྫོད་གཟིགས་ནས། །མི་རྗེ་ཁྲི་སྲྫོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས། །སྤྲུལ་པའི་དམག་གིས་
ཟབ་ཡང་བཀུག །བྫོད་ཁམས་གནམ་ས་ཁྱོད་ལ་གཏད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་
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བཞེངས་ཚར་སྦེ་ དེ་གི་སྲུང་མ་ག་བསྐོ་བཞག་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ག་ཟེར་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུ་ཞུཝ་
ད་ སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་ བྫོད་ཀྱི་ལ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཀུག་སྟེ་འདྲི་བའི་སྐབས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ བྱང་ཕྫོགས་བྷ་ཏ་ཧྫོར་
གྱི་སྒོམ་གྲྭ་ན་ དམུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ མི་མ་ཡིན་གྱི་རྒྱལཔྫོ་པེ་ཧར་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ནྫོར་རྒྱ་ཁབ་ཙམ་
ཅིག་གི་དྫོན་ལུ་ཡང་ བྱ་རྒོད་པྫོའི་ཉིན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་བར་ རྟིང་བདའ་སྟེ་འགྱོ་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་
སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ཟེར་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་ མུ་ཏིག་བཙན་པྫོ་དཔུང་དང་
བཅས་པ་མངགས་ཏེ་ བྷ་ཏ་ཧྫོར་གྱི་སྒོམ་གྲྭ་བཅོམ། རྒྱུ་ནྫོར་རྩ་ཆེ་དྲག་ག་ར་ བྫོད་ལུ་འབག་འྫོང་པའི་བསྒང་
རྒྱལཔྫོ་པེ་ཧར་ཡང་ རྒྱུ་ནྫོར་གྱི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ བྫོད་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མ་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་མཛད་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ སྨྫོན་ལམ་ཚིག་མཛྫོད་ཆེན་མྫོ་ནང་ལུ་
གསལཝ་མས། རྒྱལ་པྫོའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༡) “དམ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སྐྱོང་ཞིང་། །བཙུན་པ་
སྲུང་སླད་རྗེས་འབྲངས་བཅས། །དད་པས་འབྫོད་ཀྱིས་འདིར་གཤེགས་ཤིག།” ཟེར་ཐྫོན་མས།

འའབྲུབྲུགག་་ལུལུ་་གག་་དེདེ་་སྦེསྦེ་་ཕེཕེབབསས་་ཅིཅི་་གག་་ཟེཟེརར་་ཞུཞུ་་བབ་་ཅིཅིནན་་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ ངག་དབང་འཇིགས་མེད་
གྲགས་པ་མཆོག་ བྫོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལུ་ གནས་གཟིགས་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོ་ སྐུ་རྟེན་དང་བཅས་གདན་
དྲངས་ཏེ་ རྒྱལ་པྫོའི་རྟེན་མདྫོས་དང་ རྟེན་རས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ རྒྱུད་ལུང་དང་མཐུནམ་སྦེ་
གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་ རྟ་ལྫོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་སྲུང་མ་སྦེ་བཞུགས་སུ་གསྫོལ་ཡྫོད་མི་ལས་ཚུར་
ཕེབས་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསུངསམ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ རྟ་ལྫོག་གི་རྒྱལཔྫོ་དེ་ དབུས་ཕྫོགས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་
སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་བདུད་ཞགས་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་སྤུ་གྲི་བསྣམས་ཏེ་ གླངམ་ཆེ་གུར་ཁྲི་
སན་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

རྒྱལ་པྫོའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ང་རྒྱལ་དྲེགས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་འཕྲུལ། །རྒྱལ་སྲས་པདྨས་ཟིལ་མནན་
ཏེ། །གཞན་ལ་གནྫོད་འགྱུར་གདུག་རྩུབ་བཀག །ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པྫོར་དབང་ཡང་བསྐུར།།” ཟེར་གསལ་ཡྫོདཔ་
དང་། གསྫོལ་འདེབས་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༥གི་རྒྱབ་དང་༦ “སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲྫོང་ལྡེ་
བཙན། གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་ནྫོར་བུ་དབང་པྫོའི་
སྡེའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་ཐུགས་དམ་གཉེན་པྫོ་དགོངས་ལ།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ དང་པ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད། དེ་ལས་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་བརྒྱུད་
པ་ཚུ་དང་ ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་ནྫོར་བུ་དབང་པྫོའི་སྡེ་གིས་ཡང་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་ནྫོར་བུ་དབང་པྫོའི་སྡེ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྫོའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་
ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཡུལ་གླིང་དང་གླའྫོ་གཞྫོང་ སེང་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་
ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པྫོའི་མངོན་རྟྫོགས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་གིས་མཛད་པའི་གསྫོལ་འདེབས།

ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་པྫོའི་གསྫོལ་ཁ།

སྨྫོན་ལམ་ཚིག་མཛྫོད་ཆེན་མྫོ།
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འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་བསམ་གཏན།

རྟ་ལྫོགཔ་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།

ཡུལ་གླིང་གི་རྒན་ཤྫོས།

ཡུལ་གླིང་རྒྱལཔྫོ།   ཡུལ་གླིང་ལ་ཁང་།

དབུས་ཕྫོགས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ།
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༢༢༡༡ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་སྒྲོསྒྲོནན་་མམ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། དཔལ་ལྡན་སྒྲོན་མ།

གནས་ཁང་། མཐྫོང་རྒྱ་ལྟ་ས་གི་འྫོག་ལུ།

གཡུས། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གཏྫོར་བསྔོ་ལས། མེད་ ཤྫོག་༤) “ཆོས་གཞྫོང་དཔལ་ལྡན་སྒྲོན་མ་གཙྫོ་བྱས་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་
གྲོང་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་་་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པའི་སྨན་མྫོ་དེ་ དཔལ་ལྡན་སྒྲོན་
མ་ཨིན་པས། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ་ཟེར་བའི་ཁུངས་ཡང་ བླམ་སྨྫོན་ལམ་རབ་བཟང་ ༡༨༧༨ ༡༩༤༥ གི་སྐུ་ཚེ་
གོང་མ་ ཚང་ཁ་ལས་སླྫོབ་དཔྫོན་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ནང་
ལུ་འཛུལ་ཞིན་ན་ རིམ་བཞིན་མཆོད་དཔྫོན་ཚུན་མཛད་དེ་ དགོངས་ཞུ་མཛད་ནུག། དེ་ལས་ད་ལྟྫོ་རྫོ་གཞྫོང་
དགོན་པ་ཡྫོད་སའི་ལྟག་ལུ་ ནགས་ཚལ་ནང་སྒྲུབ་པ་མཛད་བཞུགས་ཏེ་ རྫོ་གུར་ཕག་རྗེས་དང་ཞབས་རྗེས་
བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གྲུབ་ཆུ་ཡང་བཏྫོན་གནང་ནུག། ཤུལ་ལས་དགོན་པ་དེ་ཕག་བཏབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དགོན་པ་དེ་གི་འྫོག་ལས་མར་ ཚལ་མ་ནང་ལུ་ སྨནམྫོ་ཡྫོན་ཏན་སྒྲོན་མ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ས་ རྫོ་གི་གཞྫོང་པ་ཅིག་
ཡྫོད་མི་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ་ཟེར་ཨིན་རུང་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ རྫོ་རྗེ་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་སྲྫོལ་
དར་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ རྫོ་གཞྫོང་དེ་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏངམ་ད་ བཅག་
ཀྲུམ་ཤྫོར་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ བླམ་གིས་གསུངསམ་ཨིན་པས། སྨནམྫོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ཀྲོང་གསར་
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ལས་བུམ་ཐང་ལྟ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ རྫོ་རྗེ་དགོན་པ་ལུ་མ་ལྫོདཔ་ཅིག་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་འྫོག་ལས་མར་
རྐང་སྫོང་སྦེ་ སྐར་མ་༡༥ དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་ མཐྫོང་རྒྱ་ལྟ་ས་གི་འྫོག་ལུ་ སྨན་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཟེར་བྱག་ཅིག་ཡྫོད་
མི་དེ་ཨིན་པས།

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

གསེར་སྐྱེམས་ལས། ཤྫོག་༡) “རབ་དཀར་སྐུ་ནི་ཟླ་བ་འབུམ་གྱི་གཟི། །འཛུམ་པའི་བཞིན་ནི་པདྨ་གསར་པའི་
དཔལ། །སྤྱན་ཟུང་གཡྫོ་བས་འདྫོད་ལྡན་བདེ་སྟེར་མར། །གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ལྫོ་བཞེས་ནས་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད། །འཇམ་མཉེན་ཕག་ཟུང་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །དར་ཟབ་རིན་ཆེན་དུ་མའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན།།” 
ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ ཟླཝ་འབུམ་ཤར་དྫོ་བཟུམ་གྱི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ། འཛུམ་པའི་ཞལ་དེ་
མེ་ཏྫོག་པདྨ་གསརཔ་བཟུམ་ཡྫོད་པའི་སྨནམྫོ་དེ་གི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཚེ་བུམ་
བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་དར་ཟབ་དང་ རིན་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ཆ་བཏགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྨན་མྫོའི་གཉེར་གསྫོལ་ལས། ཤྫོག་༡) “མ་ཁྱོད་སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། མཐུ་ཆེན་བདུད་
འཇོམས་རྫོ་རྗེ། སླྫོབ་དཔྫོན་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་སྫོགས། རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་ཁས་
བླངས་པའི་དམ་བཅའ་གཉེན་པྫོ་རྗེས་སུ་དགོངས་ལ།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
དང་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ རྫོ་རྗེ་དགོན་པ་ཕག་བཏབ་མི་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་
དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།  

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨན་མྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྨན་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ།

རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༢༠༡༠  བླམ་སྨྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་དྲན་གཏམ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི། ཐིམ་ཕུ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཡྫོངས་དཔེ་མཛྫོད་དང་ཡིག་རིགས་གཏན་འཇོག་ཁང་། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པའི་བླམ་བགྲེསཔ།

ཨོ་རྒྱན་རྫོ་རྗེ། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པའི་བླམ།
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སྨན་མྫོ་དཔལ་ལྡན་སྒྲོན་མ། གནས་ཁང་མཐྫོང་རྒྱ་ལྟ་ས་གི་འྫོག་ལུ།

སླྫོབ་དཔྫོན་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ས།  སྨན་མྫོའི་རྫོ་གཞྫོང་།
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༢༢༢༢ དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་ལལ་་མམྫོྫོ་་དུདུདད་་སསྫོྫོལལ་་མམ།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།
ཆོས་སྲུང་གི་མཚན། དཔལ་ལྡན་ལ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ།
གནས་ཁང་། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ།
གཡུས། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ།
བསྟེན་མི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་དང་མི་སེར་ཡྫོངས།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ངོངོ་་སསྫོྫོདད།། དཔལ་ལྡན་ལ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ་འདི་ རྒྱུད་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ ནཱ་རྫོ་མར་རྔོག་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་
ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་ གྱི་གྲལ་ཁར་ཡང་
ཡྫོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས།

རརྫོྫོ་་གགཞཞྫོྫོངང་་དདགོགོནན་་པཔརར་་ལལ་་མམྫོྫོའིའི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་ཆཆགགསས་་ཚུཚུལལ།།

ཧེ་མ་ལས་ཀྲོང་གསར་ལ་མྫོའི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ ལ་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྫོད་རུང་ བར་སྐབས་
ཅིག་ལས་ གསྫོལ་ཁ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ ཕུལ་མ་བཏུབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལ་མྫོ་ཐུགས་མ་མཉེས་པར་ གདན་ས་
བྫོད་བྱང་པུཥྤ་ཧ་རི་ལུ་འབྱྫོན་ནི་སྦེ་ མེ་མདའ་སྒང་ལུ་ཕེབས་ད་ ཀྲོང་གསར་ཚང་ཁ་ལུ་འཁྲུངས་མིའི་ བླམ་སྨྫོན་
ལམ་རབ་བཟང་ ༡༨༧༨ ༡༩༤༥ གི་སྐུ་ཚེ་གོང་མ་ རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ་ཕག་བཏབ་མི་ ཚང་ཁ་ལས་སླྫོབ་
དཔྫོན་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་མཁྱེན་ཏེ་ ཁོང་དེ་འཕྫོས་ལས་བྱྫོན་ཞིན་ན་ བསན་འགྲོའི་དྫོན་ལུ་ ནཱ་རང་
བཞུགས་དགོ་པའི་གསྫོལཝ་བཏབ་སྦེ་ རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ལྫོག་
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིན་ན་ བཤགས་པ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ བཅོ་བརྒྱད་ལ་
མྫོ་ཟེར་ ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལུ་ ལ་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་གཏང་སྲྫོལ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ བླམ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ་
                                                           

མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་ཕག་བཞི་པ། དཔལ་ལྡན་ལ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ། ལས་མགོན་བྱ་རྫོག་གདྫོང་ཅན།
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གིས་གསུངས་མས། དཔལ་ལྡན་ལ་མྫོ་ རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་ལས་ཚུར་ ལ་མྫོའི་གནས་
ཁང་ཆགས་ཡྫོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ཕག་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལྫོ་༡༦༦༧ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་ལུག་ལྫོར་ དཔྫོན་སླྫོབ་
གཉིས་པ་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ གནས་ཁང་རྟེན་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཏེ་ ནང་གི་
རྟེན་གཏྫོར་དང་རྟེན་རས། རྟེན་མདྫོས་ཚུ་གཟུངས་འབུལ་རབ་གནས་དང་བཅས་པ་ རྒྱལ་སྲས་བསན་འཛིན་
རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ཕག་བསར་མཛད་ཡྫོདཔ་དང་ ད་ལྟྫོ་གི་གཙྫོ་མྫོ་སྨན་སྐུ་ཆེ་བ་དང་ འཁོར་ཉི་ཤུ་པ་ཚུ་ མཆོད་
དཔྫོན་སྫོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡྫོན་བདག་སྦྱར་ཏེ་ བླམ་སྨྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་ བཞེངས་ཡྫོདཔ་སྦེ་དད་པའི་ས་
བྫོན་ གླེགས་བམ་ ༢༠༡༥ གཉིས་པའི་ནང་ལུ་གསལཝ་མས།

ལལ་་མམྫོྫོའིའི་་རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
ལ་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན་ དྫོན་དམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༨རྒྱབ་དང་༩) “དེ་སྟེང་
ལ་མྫོ ་དུད་སྫོལ་མ། །སྐུ་མདྫོག་ནག་མྫོ ་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་སྤྱན་གསུམ་
ཁྲོས། །ཞབས་གཉིས་བཙན་འཁྱིལ་བརྐྱང་བསྐུམ་བཞུགས།།” ཟེར་དཔལ་ལྡན་ལ་མྫོ་དུད་པའི་སྫོལ་བ་མ་ སྐུ་
མདྫོག་ནག་མྫོ། ཤིན་ཏུ་སྦེག་པ་ཀེང་རུས་ཀྱི་ལུས་ཅན་ སྐྲ་གྲོལ་བ། ཞལ་གཅིག་དང་སྤྱན་གསུམ། ཕག་བཞི་
དང་ ཞབས་གཉིས་བཙན་འཁྱིལ་གྱིས་ ཆིབས་བྫོང་ཀུ་གྭ་པའི་གུར་ བརྐྱང་བསྐུམ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས། ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ཉིད་ལས་ ཤྫོག་༩) “ཕག་གཡས་རལ་གྲི་མེ་འྫོད་འཕར། །འྫོག་མ་ཐྫོད་
རླྫོན་ཁྲག་བཀང་གསྫོལ། །ཕག་གཡྫོན་ཤཀྟིའི་ར་བྱ་ཅན། །འྫོག་མ་ཏྲི་ཤུལ་རྩེ་གསུམ་ཐྫོགས།།” ཟེར་ཕག་བཞིའི་
གཡས་ཀྱི་དང་པ་ན་ རལ་གྲི་མེ་འབར་བ་དང་། འྫོག་མ་ན་བཉྫ་དམར་གྱིས་བསྐྱིལ་བ་བསྣམས་པ། གཡྫོན་གྱི་
དང་པྫོ་ན་ ཤཀྟིའི་མཚྫོན་ཆ་དང་། འྫོག་མ་ན་ ཏྲི་ཤུལ་ཏེ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས་སྦེ་ཡྫོདཔ་དང་ ལ་མྫོའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ནང་ལུ་ ལ་ཚྫོགས་གཙྫོ་བྫོ་ཉི་ཤུ་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའི་ལས་མཁན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཅིག་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།
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ལལ་་མམྫོྫོའིའི་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་དདངང་་ཕཕགག་་མམཚཚནན་་གྱིགྱི་་ཁུཁུངངསས་་ཡཡངང་་།།

ལ་མྫོའི་རྟགས་ཀྱི་བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༢ཀྱི་རྒྱབ་) “ལ་མྫོ་སྐུ་མདྫོག་ནག་མྫོ་བཞུགས་པ་ནི། །དྫོན་དམ་དབྱིངས་
ལས་བསྐྱོད་པ་མེད་པའི་རྟགས།།” ཅེས་དང་།   དེ་ཉིད་ལས། ཤྫོག་༣) “ཕག་གཡས་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་
འཕར་བ་ནི། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་སྲྫོག་རྩ་གཅོད་པའི་རྟགས། །འྫོག་མ་ཐྫོད་རླྫོན་དམར་བསྐྱིལ་འཛིན་པ་
ནི། །སྲིད་གསུམ་ཤ་ཁྲག་ཞལ་དུ་སྫོབ་པའི་རྟགས། །ཕག་གཡྫོན་ཤཀྟིའི་མཚྫོན་ཆ་འཛིན་པ་ནི། །ལ་མ་ཡིན་གྱི་
དམག་དཔུང་སྒྲོལ་བའི་རྟགས། །འྫོག་མ་ཏྲི་ཤུལ་དར་དཔྱངས་འཕར་བ་ནི། །བདུད་དཔུང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་
སྙོལ་བའི་རྟགས།།” ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཤྫོག་༣གྱི་རྒྱབ་) “བྫོང་བུ་གྭ་པ་ཆིབས་སུ་བཅིབས་པ་
ནི། །གཏི་མུག་དྫོན་དམ་ཆོས་ཉིད་བསྲེ་བའི་རྟགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་གནགཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་དགོ་
པའི་ཁུངས་དང་། ཕག་མཚན་དེ་སྦེ་བསྣམས་ཡྫོད་པའི་ཁུངས། དེ་ལས་བྫོང་ཀུ་གྭ་པའི་གུར་ ཆིབས་དགོ་པའི་
ཁུངས་ཚུ་ རྟགས་ཀྱི་བསྫོད་པའི་ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས།   

ལལ་་མམྫོྫོ་་ལུལུ་་ཕཕགག་་མམཆོཆོདད་་ཕུཕུལལ་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་ཁུཁུངངསས་་ཡཡངང་་།།

ལ་མྫོའི་གཉེར་གསྫོལ་ལས། ཤྫོག་༡) “བྫོཿ མཁའ་འགྲོ་ནག་མྫོ་དུད་པའི་སྫོལ་བ་མ། མ་ལྟར་མཉེན་གཤིན།
རྒྱ་མཚྫོ་ལྟར་དཀྱེལ་ཆེ། རི་བྫོ་ལྟར་ལྷུན་ཆགས། ཉི་ཟླ་ལྟར་འྫོད་གསལ། ནྫོར་བུ་ལྟར་རེ་བ་སྐོང་བ། ཅི་བགྱིའི་
དབང་ཕྱུག་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་རྣལ་འབྱྫོར་པ་བདག་གིས་གཏད་གཉེར་དུ་བྱ་བའི་འྫོས།” ཟེར་གསལ་མི་
ལྟར་དུ་ མ་ལྟར་བརྩེ་གདུང་ཅན་དང་ མཐུ་རྩལ་ཆེ་བ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མྫོ་ལུ་ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལཝ་
རེ་བཏབ་པ་ཅིན་ མི་མཐུན་པའི་ཕྫོགས་ག་ར་སེལ། མཐུན་རྐྱེན་ག་ར་བསྒྲུབ་ནི་དང་ བྱང་ཆུབ་མ་ཐྫོབ་ཚུན་ཚྫོད་
རང་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྲོགས་མཛད་ནི་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མའི་གསང་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འདྫོད་འཇོ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་
ཀྱི་ཆོས་སྲུང་ཡྫོངས་རྫོགས།
རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ༢༠༡༠ མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྫོ་བླ་མ་སྨྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་མཛད་རྣམ། དྲན་གཏམ་ཟླ་བའི་
བདུད་རྩི། འབྲུག་རྒྱལ་ཡྫོངས་དཔེ་མཛྫོད་དང་ཡིག་རིགས་གཏན་འཇོག་ཁང་།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པའི་བླམ་བགྲེསཔ།

སླྫོབ་བསམ་གཏན། རིག་གཞུང་མཐྫོ་རིམ་སླྫོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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ལ་མྫོ་དུད་སྫོལ་མ། རྫོ་གཞྫོང་དགོན་པ།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན། ཞབས་རྗེས།  གྲུབ་ཆུ།
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སསངང་་སིསི་་སྦིསྦིསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༢༢

༡༡ དྲདྲགག་་པཔྫོྫོ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན།

གནས་ཁང་། སྐམ་ལ།

གཡུས། སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། གཙྫོ་བྫོ་སང་སི་སྦིས་དང་ཚང་ཁའི་མི་སེར་གྱིས་ཡང་བསྟེནམ་ཨིན་.    

                     པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “མདུན་དུ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ས་གཞི་མེ་
རླུང་དམར་ནག་རབ་ཏུ་འཚུབ་པའི་ཀློང་ན། བཙན་མཁར་དམར་པྫོ་ཟངས་དམར་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྫོ་བྲང་ཆེན་པྫོ་
མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་པ་་་” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་ ཚེ་
རིང་མའི་གྲུབ་ཆུ་འཐྫོན་ས་གི་ལྟག་ལུ་ རྐང་སྫོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་ སྐམ་ལ་ཟེར་
ས་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ལྫོགས་ལུ་ རྫོ་དཀརཔྫོ་སྦེ་མཐྫོང་མི་དེ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

སྲིད་པའི་ལ་ཆེན་བཙན་རྒོད་དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བ། ཞལ་གཅིག་
ཕག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ། ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན། ཕག་གཡས་རུ་མཚྫོན་དམར་པྫོ་བསྣུན་ཅིང་།
གཡྫོན་པར་སྦྲུལ་ནག་གི་ཞགས་པ་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དབུ་ལ་རྫོག་ཞྭ་དབང་གི་མདྫོག་ཅན་སྣ་
ཚྫོགས་དར་གྱི་འཕྲུལ་ལྫོང་ཅན་གསྫོལ་བ། ཟ་འྫོག་གི་དར་སྣ་ཚྫོགས་པའི་ན་བཟའ་ལྷུབ་ཏུ་གྱོན་ཅིང་། མགུལ་
དུ་གཡུ་སྦྱང་གསེར་གྱིས་སས་པ། སག་རལ་གཡས་གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་དུ་བཏགས་པ། ཞབས་ལ་སག་རིའི་
ལམ་ཆེན་གསྫོལ་ནས། རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ལ་ཆིབས་ནས་སྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་བསྐོར་
ཞིང་བསན་པ་བསྲུང་བའི་མཐུ་སྫོབས་ནུས་པའི་ཡྫོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྫོ། །དེའི་འཁོར་དུ་བཙན་དམག་འབུམ་
སྡེའི་ཚྫོགས་རྣམས་བསན་པའི་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛད་པ། གཞན་ཡང་སྨན་བཙུན་ལ་ཀླུ་བདུད་བཙན་ལ་སྲིན་
དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བར་གྱུར། དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྤྱན་འདྲེན། དཔར་ལྫོ་
མེད་ ཤྫོག་༡ ༢

ཟེར་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་ལུ་ ཡུལ་བཙན་གྱི་ བཟྫོ་རྣམ་དང་ ཕག་མཚན་སྐོར་དེ་སྦེ་གསལཝ་ཨིན་པས། དེ་
བཟུམ་སྦེ་

ཀྱཻ༑ ཆུ་གཏེར་དབུས་ཀྱི་རི་དབང་བཞིན། །དཔའ་ཞིང་རྔམ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །བཙན་རྒོད་དགྲ་ལའི་རྒྱལ་པྫོ་
ནི། །སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་བརྗིད་པའི་ཞལ། །སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་ཕྫོགས་བཅུར་གཟིར། །སྐུ་ལ་རྫོག་ཞུའི་གོ་
ཁྲབ་གསྫོལ། །ཕག་གཡས་རུ་མཚྫོན་དགྲ་ལ་བསྣུན། །གཡྫོན་པས་སྦྲུལ་ཞགས་གློག་ལྟར་འཁྱུགས། །རླུང་ལྟར་
མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །སྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་བསྐོར། །བཙན་དམག་འབུམ་སྡེའི་ཚྫོགས་དང་
བཅས། །བསན་པའི་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛྫོད། །སྨན་བཙུན་ལ་ཀླུ་ཡབ་ཡུམ་དང་། །བདུད་བཙན་དཔའ་བྫོས་
ཡྫོངས་བསྐོར་བའི། །ལ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་བཅས་ལ།། བསྫོད་པ། དཔར་ལྫོ་མེད། ཤྫོག་༤
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ཟེར་བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་ཡང་ སྤྱན་འདྲེན་ནང་ལུ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་ལ་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་
དམརཔྫོ་ཡྫོད་མི་གུར་ ཞལ་གཅིག་ལུ་ སྤྱན་གསུམ་དང་ ཕག་གཉིས་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རུ་
མཚྫོན་དམར་པྫོ་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ སྦུལ་གནགཔྫོ་གི་ཞགས་པ་བསྣམས་སྦེ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ རྫོ་རྗེ་གི་གོ་ཁྲབ་
དང་ དབུ་ལུ་རྫོག་ཞྭ་བཞེས། ཟ་འྫོག་གི་དར་སྣ་ཚྫོགས་པའི་ ན་བཟའ་བཞེས། མགྲིན་པ་ལུ་ གཡུ་སྦྱང་
གསེར་གྱིས་སས་པ་དེ་ བཏགས་པ་མ་ཚད་ མདའ་ཤུབས་ཀྱི་ སག་རལ་གཡས་དང་ གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་
པར་བཏགས་ཏེ་ རླུང་མ་བཟུམ་སྦེ་ མགྱོགས་པ་ཡྫོད་པའི་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་སྦེ་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་
སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་གི་འཁོར་ལུ་ བཙན་དམག་འབུམ་སྡེ་དང་
སྨན་བཙུན་ ལ་ཀླུ་ བདུད་བཙན་ ལ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༣) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ། །སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །བཀའ་ཡི་འབངས་སུ་བསྡུས་ནས་ཁྱོད། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེའི་སྤྱི་བྫོར་བཞག །དེ་འྫོག་པདྨ་
དབང་ཆེན་གྱིས། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་མངའ་ཡང་གསྫོལ། །ད་ལྟ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱྫོར་ངས། །མཆོད་བསྫོད་
གནས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་ནས། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ལུ་ དམ་བཞག་གནང་ཡྫོད་པའི་གུར་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ པདྨ་
དབང་ཆེན་གྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལུ་ བསྐོ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

པདྨ་དབང་ཆེན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༥༩༦ ཙམ་དེ་ཅིག་ལུ་ འཁྲུངས་ཡུལ་ཤར་ཀོ་མ་འཕང་ལས་ཨིན་པའི་
ཕྫོ་རྒནམ་བླམ་ཨོ་རྒྱན་འགྱུར་མེད་བསན་འཛིན་དང་ ནུ་གཅུང་པདྨ་དབང་ཆེན་གཉིས་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་
ཆོས་གླིང་ལུ་ པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་ཡྫོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་ སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཕྫོ་
རྒནམ་གི་མནལ་ལམ་ནང་ལུ་ བླམ་དབུ་ཞྭ་ཧྫོནམ་བཞེས་མི་ཅིག་གིས་ ང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཨིན། ཁྱོད་སྤུན་
གཉིས་ ག་དེ་འབད་རུང་ཡང་ བྫོད་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ལུ་ཤྫོག། ང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་སྨན་ལྗོངས་འདི་ནང་ སྤེལ་དགོ་
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པའི་ལུང་བསན་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་མི་ལྟར་དུ་ བྫོད་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ལུ་བྱྫོན་ཏེ་ སྨིན་གླིང་གི་ཆོས་འཁོར་ཡྫོངས་
རྫོགས་ཞུ། དེ་ལས་ལྫོག་འབྲུག་ལུ་བྱྫོན་ཞིན་ན་ བླམ་ཨོ་རྒྱན་འགྱུར་མེད་བསན་འཛིན་གྱིས་ ཤར་ཀོ་མ་འཕང་
ལུ་ར་ ཨོ་རྒྱན་རྩེ་མྫོའི་དགོན་པ་སྫོགས་བཏབ་སྟེ་ འགྲོ་དྫོན་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། པདྨ་དབང་ཆེན་དེ་ ཀོ་
མ་འཕང་ལས་ཚུར་ དགོན་པའི་ས་ཆ་གཟིགས་པར་ སང་སི་སྦིས་ཁ་ཐུག་བྱྫོན་ཏེ་ སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་
མགོ་ལུ་ གདུང་སྦིས་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་རི་དགོན་པ་དེ་ ཕག་བཏབ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཐྫོག་གོང་མའི་ཐུགས་རྟེན་
མཆོད་རྟེན་གྱི་ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལུ་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་གསུང་བྱྫོན་མ་ སྒྱིད་གང་ཙམ་ཅིག་
བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དུང་སྦིས་པའི་མི་རིགས་དང་ ཆོས་བརྒྱུད་གང་རུང་ལས་
སྤྱིར་ཡྫོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལུ་མཁས་པ་དང་ ཁྱད་པར་ སྐར་ནག་གི་རྩིས་ལུ་ མཁས་པ་རེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
བྱུང་ཡྫོད་མི་དེ་ ག་ར་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཨིན་ཟེར་ ཚང་ཁར་རིན་པྫོ་ཆེ་ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་
དུང་སྦིས་ལ་ཁང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས་ དགོན་པའི་ཆགས་ལུགས་དང་དགོན་འཛིན་སླྫོབ་དཔྫོན་རྣམས་ཀྱི་
འབྱུང་རབས། ཟེར་མི་དེ་ནང་གསལཝ་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས།
༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་དང་ བྫོན་སྦྱིས་ལས་ཚུར་ཕ་ཇོ་ཞུ་སྟེ་ ལ་བྫོན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་
གནང་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་མཚམས་བཞག་ཞིན་ན་ དེ་གི་ཚབ་མ་ལུ་ ཚེས་བཅུ་གཟུང་ནི་དང་ བསངས་
མཆོད་གནང་ནི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ངོ་༣༥ དེ་ཅིག་སྫོང་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ཡུལ་བཙན་གསེར་སྐྱེམས་ལས། ཤྫོག་༣) “ཀྱཻ༑ ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེའི་
དབང་གིས་གཞན་སྣང་སྤྲུལ་པའི་གར། །སྣ་ཚྫོགས་སྣང་བའི་ལ་ཆེན་བཙན་རྒོད་ཆེ། །དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་སྤུན་
གསུམ་འཁོར་བཅས་ལ། །གཙང་མའི་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དྲག་པྫོ་
རྒྱལ་མཚན་སྤུན་གསུམ་ཟེར་མི་དེ་ ངག་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སང་སི་སྦིས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་
དེ་ ཕྫོ་རྒནམ་སྦྫོམ་ཤྫོས། དེ་གི་འྫོག་ལས་ ཚང་ཁའི་ཡུལ་ལ་ བྲག་བཙན་རྒྱལ་པྫོ། དེ་ལས་ཆུང་ཤྫོས་དེ་ སག་
རྩེ་གི་ཡུལ་ལ་ རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ཨིནམ་ད་ ཁོང་ཡུལ་ལ་གསུམ་ སྤུན་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་མ་ཚད་ དྲག་པྫོ་རྒྱལ་
མཚན་དེ་ དཔྫོན་དང་ བྲག་བཙན་རྒྱལ་པྫོ་དེ་ དགེ་སླྫོང་། དེ་ལས་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་དེ་ མི་གནགཔ་ཨིནམ་སྦེ་
བཤད་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་ སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་ ཚང་ཁའི་ཡུལ་ལ་ཡང་བསྟེན་ནི་དང་ ཚང་ཁཔ་གིས་
ཡང་ སང་སི་སྦིས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་ ཁོང་ཡུལ་ལ་གཉིས་ ཕྫོ་རྒནམ་དང་ ནུ་གཅུང་འབད་ནི་
འདི་གིས་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ སག་རྩེཔ་གི་ཡུལ་ལ་དེ་ བསྟེན་སྲྫོལ་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། སག་
རྩེཔ་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་ཡུལ་ལ་དེ་ བར་ན་སྐོརམ་དང་ ཆུང་ཤྫོས་དེ་ཚང་གི་ཡུལ་ལ་
ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུལ་ལ་དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དེཾ་ར་ ཚར་
གཉིས་སྐྱོར་ཏེ ཁོང་སྤུན་གཉིས་ལུ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ ཚང་ཁའི་ཡུལ་ལ་གི་
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེད་ཟེར་ཨིན་རུང་ ན་ཧིང་གཞེས་ཧིང་ཅིག་ཁ་ལས་ ཚང་ཁ་བཤད་གྲྭའི་སླྫོབ་
དཔྫོན་ཚུ་གིས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་གོ་ནི་འདུག་ཟེར་ སང་
སི་སྦིས་ལས་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་གསུངས་མས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་༤ ༣ ༢༠༢༡
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཡུལ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཆོ་ག་འདྫོད་རྒུའི་གཏེར་མཛྫོད་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་ཞུཞུ་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ།

དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན། གནས་ཁང་སྐམ་ལ།
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༢༢ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་ལྕལྕགགསས་་ཀྱིཀྱི་་ལལ་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། ལྕགས་ཀྱི་ལ་མྫོ།

གནས་ཁང་། ཕྫོག་ལུངམ།

གཡུས། སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། གཙྫོ་བྫོ་སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན་དང་། ཚང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ སྨིན་
གླིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་གུ་གནང་མི་རྩ་བྫོ་༣ དེ་ཅིག་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེནམ་
ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བསྫོད་པ་ལས། “ཀྱཻ༑ གཡང་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་བ་ལྫོ་ལྗོངས་སུ། །སྲིད་པའི་ཆོས་ཉིད་སྣང་བའི་གཞལ་ཡས་
ཁང་། །རྒྱ་ཁྱོན་ཡངས་པ་རབ་དགའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟར། །རིན་ཆེན་རྫོ་བའི་ཕུག་གི་གནས་དེ་ནང་།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ དུང་སྦིས་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་རི་དགོན་པ་དེ་གི་ གཡྫོན་ཧྫོངས་ལུ་ རྐང་སྫོང་སྦེ་སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་
གོ་ན་ ཕྫོག་ལུངམ་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས། དེ་གི་རྩ་བ་ལུ་ ཆུ་མིག་འཐྫོན་མི་དེ་ ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ དགོན་པ་གི་ཡྫོན་ཆབ་སྦེ་ ཕུལཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་
གསུངས་མས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

ལྕགས་ཀྱི་ལ་མྫོའི་བསྫོད་པ་ལས། “དཔལ་མྫོ་དཀར་འཇམ་འྫོད་འཕྫོ་འཛུམ་པའི་ཞལ། །གཡས་ཀྱི་ཕག་ལ་འཕྲུལ་
གྱི་མེ་ལྫོང་དང་། །དགོས་འདྫོད་འབྱུང་བའི་གཏེར་བུམ་གཡྫོན་ན་བསྣམས། །ཡིད་བཞིན་བསམ་འཕེལ་མ་ལ་
བདག་གིས་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨན་མྫོ་ལྕགས་ཀྱི་ལ་མྫོ་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་ འཇམ་ཤ་ཡྫོད་
པའི་གུར་ འཛུམ་མདངས་སྫོན་པའི་ཞལ་ འྫོད་ཟེར་འཕྫོ་དྫོ་བཟུམ་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ འཕྲུལ་གྱི་
མེ་ལྫོང་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ འདྫོད་པ་ག་ར་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ བསྫོད་པ་ལས། “ཡིད་འྫོང་ལ་སྨན་རྒྱལ་མྫོ་འཁོར་བཅས་ནི། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་ཀུན་གྱིས་རབ་
མཛེས་ཤིང་། །གསེར་གཡུ་མུ་ཏིག་དངུལ་དང་བྱི་རུ་སྫོགས། །དར་དཀར་རིན་ཆེན་དབང་གཞུ་རྒྱན་གོས་
ཀྱིས། །སྫོད་གཡྫོག་སྨད་དཀྲིས་དར་དཔྱངས་ལ་སྫོགས་པ། །འཇིག་རྟེན་ཡྫོན་ཏན་ཀུན་གྱིས་ལེགས་མཛེས་
པའི། །སྨན་མྫོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་དད་པས་བསྫོད།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ སྨནམྫོ་དེ་གི་སྐུ་ལུ་ རིན་ཆེན་གྱི་
རྒྱན་ཆ་ གསེར་གཡུ་དང་ མུ་ཏིག་བྱི་རུ་སྫོགས་ འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ལུ་ མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཡྫོད་ཚད་
གཅིགཔྫོ་བཏགས་ཏེ་ མཛེས་པའི་ནང་ལས་མཛེས་པ་ ཡིད་དུ་འྫོང་བ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་། །གྲུབ་ཐྫོབ་གོང་མའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁྱོད་ཀྱི་དམ་བཅའ་མ་
གཡེལ་བར། །བདག་གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨན་མྫོ་དེ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་
དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ གྲུབ་ཐྫོབ་གོངམ་ཚུ་གིས་ཡང་
དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

119



༼དུང་སྦིས་ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་ ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་གིས་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་
འཇིགས་མེད་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ བླམ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཡྫོངས་རྫོགས་གསན་ཡྫོད་
ཚུལ་ དུང་སྦིས་དགོན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ནང་ལུ་གསལ་མི་ལྟར་དུ་ སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ དུང་སྦིས་དགོན་པར་ ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས སྨནམྫོ་དེ་གིས་ འཚུབ་སྫོན་འྫོངསམ་ལས་ སྤྲུལ་སྐུ་དེ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་
འྫོག་ལུ་བཅུག་ཞིན་ན་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཡང་བརྩམས་ཏེ་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཡྫོད་ལུགས་བཤདཔ་
ཨིན་པས།༽

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྨན་མྫོ་ལྕགས་ཀྱི་ལ་མྫོ་གི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ།

སྨན་མྫོ་ལྕགས་ཀྱི་ལ་མྫོ། སྨན་མྫོ་གི་གནས་ཁང་ཕྫོག་ལུངམ།
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༣༣ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་དུདུངང་་དདཀཀརར་་ལལ་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། དུང་དཀར་ལ་མྫོ།

གནས་ཁང་། སྐམ་ལ།

གཡུས། སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སང་སི་སྦིས་མི་ངོམ་ལ་ལུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སང་སི་སྦིས་ཚེ་རིང་མའི་གྲུབ་ཆུ་ ཡྫོད་ས་གི་ལྟག་ལས་ཡར་ རྐང་སྫོང་སྦེ་སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་
སྐམ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ ཡུལ་ལ་དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ གནས་ཁང་ཡྫོད་སའི་བྱག་གི་རྩ་བ་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

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

སྨན་མྫོ་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ ལྫོགས་སུ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྨན་མྫོ་དེ་གི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕག་
མཚན་ལ་སྫོགས་པའི་བཟྫོ་རྣམ་ དེ་སྦེ་ཡྫོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་མ་གོ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ སྨན་མྫོ་གི་མཚན་ལུ་ དུང་དཀར་ལ་མྫོ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་ སྐམ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་
ཡུལ་ལ་དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གནས་ཁང་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་གི་རྩ་བར་ རྫོ་ཕུང་དཀརཔྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་
ཨིན་པས། དེ་ལས་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་མི་ལུ་ ལུག་དཀར་པྫོའི་དངོས་གྲུབ་ བྱིན་དྫོ་ཡྫོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ སྐུ་
མདྫོག་དུང་དཀར་བཟུམ་སྦེ་ དཀརཔྫོ་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ གཏྫོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ མཆོད་སྲྫོལ་མེད་རུང་ རྩ་བྫོ་དག་པ་ཅིག་གིས་
ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ སྨན་མྫོ་དེ་ལུ་ ཁ་བྫོན་ སྨྲེང་འདྫོན་ ཟེར་ཁ་ལས་སྐྱོར་ཏེ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་འདུག་ཟེར་
གསུངས་མས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།

ངག་རྒྱུན་ནང་ལུ་ སྨན་མྫོ་དེ་ ཡུལ་བཙན་དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ སྤུན་མཆེད་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ སྨན་མྫོ་དེ་
ལུ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལུག་དཀརཔྫོ་གི་དངོས་གྲུབ་ཟེར་ ལུག་གསྫོ་སྐྱོང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ལུག་གི་ཕྱུ་གུ་
དཀརཔྫོ་ འཚར་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ བླམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་གསུངས་མས། སྒེར་
གྱི་གྲོས་བསྟུན་ ༥ ༣ ༢༠༢༡

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ།

  

122



སྨན་མྫོ་གི་གནས་ཁང་སྐམ་ལ། སྨན་མྫོའི་ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་བླམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་གསུངས་
མས།
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༤༤ དྲདྲགག་་བབཙཙནན་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲག་བཙན་རྒྱལ་པྫོ།

གནས་ཁང་། བཙན་རྒྱས་སྤང་།

གཡུས། ཚང་ཁ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། ཚང་ཁ་དང་སང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་ཡང་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

མངོན་རྟྫོགས་ལས། ཤྫོག་༡) “གནས་མཆོག་བྲག་རི་རྩེ་གསུམ་ཟངས་དམར་དག་པའི་ཕྫོ་བྲང་དང་། གང་
འདྫོད་ཆུ་མིག་གཡས་སུ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པ། མདུན་དུ་སྤང་ཤྫོང་ནེའུ་ལེའི་དབྱིབས་ཅན་ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏྫོག་
བྱ་རིགས་སྐད་སྙན་སྣ་ཚྫོགས་སྒྲོགས་པའི་གནས་་་” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བསྫོད་པ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༡
“ཟངས་དམར་བྲག་རི་རྩེ་གསུམ་བྷ་གམ་དབྱིབས། །ཆུ་མིག་ནེའུ་ལེ་སྤང་ལྗོངས་རྒྱན་པའི་དབུས།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་
བཟུམ་ ཚང་ཁ་བཤད་གྲྭ་གི་ལྟག་ལས་ སྤང་ནང་ལས་ཡར་ རྐང་སྫོང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་༡ དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་
བཙན་རྒྱས་སྤང་ཟེར་ས་ལུ་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་བཟུམ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག།

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༡) “སྐུ་མདྫོག་དམར་ལྗང་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དང་ལྡན། །སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་བསན་དགྲའི་
བགེགས་ལ་གཟིར། །དབུ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དབང་ཞྭ་ལྗང་མདྫོག་གསྫོལ། །བསན་པའི་སྲྫོག་ཤིང་དམ་པ་འཛིན་ལ་
བསྫོད། །ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་བཅུ་དྲུག་ཆ་ལུགས་ཅན།།” ཞེས་དང་། “ཕག་གཡས་ས་འཛིན་ཕན་བདེའི་
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གླེགས་བམ་བསྣམས། །གཡྫོན་པས་གང་འདྫོད་ཆུ་གཏེར་ནྫོར་བུ་འཛིན།། ཞེས་དང་། སྫོང་ཁམས་ཡུད་ཙམ་
ཉུལ་བའི་སྤྲིན་དཀར་ཆིབས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཡུལ་ལ་དེ་གི་ སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ དམར་ལྗང་ཞི་
ཁྲོ་གི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ སྤྱན་གསུམ་ལྡན་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ས་སྙིང་དང་
གཡྫོན་པ་ལུ་ གླེགས་བམ་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསྫོལ་སྦེ་ བཞེངས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་
པ་ སྤྲིན་དཀར་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྫོང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ སྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་
པ་དང་ལྡན་པ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས། ཡུལ་ལ་དེ་ རྟེན་དགེ་སླྫོང་ཨིནམ་ལས་ བསངས་རབ་ལས། ཤྫོག་༡
“དགེ་སླྫོང་ཆེན་པྫོ་ཟབ་གཏེར་བཀའ་སྲུང་ཆེ།།” ཟེར་ཐྫོན་མས། ངག་རྒྱུན་ནང་ལུ་ སང་སི་སྦིས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་
དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ སྤུན་སྦྫོམ་ཤྫོས་དང་ དེ་གི་འྫོག་ལས་ ཚང་ཁ་གི་ཡུལ་ལ་ དེ་ལས་ སག་རྩེ་གི་ཡུལ་ལ་
རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་དེ་ ཆུང་ཤྫོས་ཨིནམ་སྦེ་སླབ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཏྫོར་བསྔོ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༡) “མཆོད་
སྦྱིན་གྱི་གཏྫོར་མ་འདྫོད་པའི་ཡྫོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཡུལ་ལ་ཆེན་པྫོ་དྲག་བཙན་རྒྱལ་པྫོ་སྤུན་གསུམ།
འཁོར་སྨན་བཙུན་དུང་སྐྱོང་དཀར་མྫོ་ལ་ཀླུ་བདུད་བཙན་རུ་འདྲེན་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚྫོགས་དང་བཅས་པ་་་།” 
ཟེར་ཐྫོན་མི་ལྟར་དུ་ སྨནམྫོ་དུང་སྐྱོང་དཀར་མྫོ་དེ་ ཡུལ་ལ་དེ་གི་གསང་ཡུམ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༣) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ། །ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དྲག་རྩལ་
གྱིས། །བཀའ་ཡི་འབངས་སུ་བསྡུས་ནས་ཁྱོད། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །དེ་འྫོག་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་
དང་། །སྒྲུབ་མཆོག་དམ་པ་ནྫོར་དབང་གིས། །ཆོས་བདག་སྲུང་མར་མངའ་ཡང་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་པ་ཡབ་
སྲས་དང་ དེ་ལས་བླམ་ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཆོས་བདག་གི་སྲུང་མ་ལུ་ མངའ་གསྫོལ་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཚང་ཁའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཕ་ཇོ་གིས་ ལ་བྫོན་ཟེར་བྫོན་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ གསྫོལ་ནི་མེད་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཡུལ་བདག་དྲག་བཙན་རྒྱལ་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་གྲུབ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ།

དྲག་བཙན་རྒྱལ་པྫོ།   གནས་ཁང་བཙན་རྒྱས་སྤང་།
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༥༥ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་དུདུངང་་སྐྱོསྐྱོངང་་དདཀཀརར་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། དུང་སྐྱོང་དཀར་མྫོ།

གནས་ཁང་། ཀོ་ལི་སྤྫོག་ཏྫོ།

གཡུས། ཚང་ཁ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། ཚང་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ཚང་ཁ་ཡུལ་གྱི་རྩེ་མྫོ་རུ། །སྤང་རི་ནེའུ་གསིང་མཛེས་པའི་གཞིར། །ཕྱི་ལྟར་རིན་
ཆེན་བྲག་རི་ལ། །ནང་ལྟར་གཞལ་ཡས་འཇའ་ཚྫོན་གྱི། །ཕྫོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་ཆེ། །བདེ་ཆེན་ཞིང་ལ་
འགྲན་པའི་དབུས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བཤད་གྲྭ་གི་གཡས་ཧྫོངས་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་
གི་ས་གོ་ན་ ཀོ་ལི་སྤྫོག་ཏྫོ་ཟེར་ས་ལུ་ ཀླུ་བུམ་ཅིག་བཞེངས་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།

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

སྨན་བཙུན་དུང་སྐྱོང་དཀར་མྫོ་ནི། །རབ་མཛེས་སྫོན་གྱི་ཟླ་ལས་དཀར། །ཕག་གཉིས་ཚེ་བུམ་མདའ་དར་
བསྣམས། །ཅི་འདྫོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་འབེབས། །འགལ་རྐྱེན་མ་ལུས་ཞི་བའི་དཔྱིད། །ལ་མྫོ་འབུམ་གྱིས་
མཚྫོན་དུ་མེད། །ཞི་ཞིང་དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་གྱིས། །འཕགས་མཆོག་ཐུགས་ཀྱང་འགུགས་བྱེད་ན། །འཇིག་
རྟེན་ལ་དབང་སྨྫོས་ཅི་འཚལ།། སྨན་བཙུན་དུང་སྐྱོང་དཀར་མྫོའི་སྤྱན་འདྲེན། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༢
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ཟེར་སྤྱན་འདྲེན་སྐབས་ལུ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨན་མྫོ་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ སེར་ཁ་གི་ཟླཝ་ལས་དཀརཔྫོ་
སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཚེ་བུམ་བསྣམས་ཏེ་ གང་འདྫོད་ཀྱི་
དངོས་གྲུབ་ ཆརཔ་བཟུམ་ཕབ་སྟེ་ འགལ་རྐྱེན་ག་ར་ཞི་བཅུག་མི་ཨིནམ་ལས་ ལ་མྫོ་འབུམ་གྱིས་ཡང་ དྫོ་
འགྲན་འབད་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ འཕགས་མཆོག་སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ཐུགས་ཀྱང་
བཀུག་ཚུགས་པའི་འཇའ་རིསམྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བཞུགས་གསྫོལ་ལས། ཤྫོག་༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྗེ་ཡི། །བཀའ་དང་དམ་འྫོག་མ་ཆུད་
པའི། །འཛམ་གླིང་ལ་འདྲེ་ཡྫོད་རེ་སྐན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ འཛམ་གླིང་གི་ལ་འདྲེ་ཚུ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱི་ བཀའ་དང་དམ་འྫོག་ལུ་ མ་ཚུད་མི་མེདཔ་ལས་ སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆའི་མཇུག་བྱང་ལས། ཤྫོག་༦) “ས་འབྲུག་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་མང་སྡེ་ཚང་
དགོན་རྩིས་གཞུང་རིག་གནས་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ་ཨོ་རྒྱན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་
སྐབས་རིན་ཆེན་རྫོ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཕྱིར་ཕན་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མྱུར་མགྱོགས་བྱས་ཏེ་བྲིས་པའྫོ།།” ཟེར་གསལ་
དྫོ་བཟུམ་ གསྫོལ་མཆོད་འདི་ ཧེ་མ་ལས་གནང་སྲྫོལ་མེད་རུང་ ཚང་དགོན་རྩིས་གཞུང་རིག་གནས་གསུམ་
ཟུང་འབྲེལ་ ཨོ་རྒྱན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་ གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་ རྫོ་
སྤྫོག་ནི་འབདཝ་ད་ ཚང་ཁ་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་མནལ་ལམ་ནང་ལུ་ སྨན་མྫོ་གིས་འཚུབ་སྫོན་ཏེ་ རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ཡང་
སྨན་མྫོ་དེ་ལས་ རིན་ཆེན་རྫོ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྨནམྫོ་གི་གནས་ཁང་སྦེ་ ཀླུ་བུམ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་
སྨནམྫོ་གི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཡང་བརྩམས་གནང་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་སྲྫོལ་དར་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་མི་དེ་ ཚང་ཁ་བླམ་གི་ཆོས་མིང་དང་ ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་
དེ་ སྐྱེས་མིང་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྨན་བཙུན་དུང་སྐྱོང་དཀར་མྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་སྙིང་བསྡུས་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ།

སྨན་མྫོ་དུང་སྐྱོང་དཀར་མྫོ།   སྨན་མྫོ་གི་གནས་ཁང་།
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༦༦ ཚཚངང་་དདགོགོནན་་གགནནསས་་བབདདགག་་དདགགའའ་་བབ་་བབཟཟངང་་པཔྫོྫོ་་སསྫོྫོགགསས།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དགའ་བ་བཟང་པྫོ་སྫོགས།

གནས་ཁང་། ཚང་དགོན་གྱི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁ་དང་གཞན་ཁར།

གཡུས། ཚང་ཁ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། ཚང་ཁ་དགོན་པ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡ ༢) “ཀྱཻ༑ ལ་ཡུལ་ས་ལ་འཕྫོས་འདྲ་བའི། །སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་ངོ་
མཚར་ཅན། །ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཕྫོ་བྲང་ཆེའི། །བཀོད་པ་ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནུབ། །ཕྱི་ལྟར་འདྫོད་དགུའི་
ལྗོན་ཤིང་ལ། །ནང་ལྟར་ལ་ཡི་ཕྫོ་བྲང་ཆེ། །གནས་ཆེན་དགའ་བ་བཟང་པྫོ་དང་། །སྨན་བཙུན་འདྫོད་ཡྫོན་འཛྫོམ་
པ་བཞུགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཚང་དགོན་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་ ཙན་དན་ཤིང་ཡྫོད་ས་ལུ་
གནས་བདག་དགའ་བ་བཟང་པྫོ་དང་ སྨན་བཙུན་འདྫོད་ཡྫོན་འཛྫོམ་པ་གཉིས་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ “བདུད་རྩིའི་ཆུ་མིག་བརྫོལ་བའི་མགོར། །ཕྱི་ལྟར་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པ་ལ། །ནང་ལྟར་རིན་ཆེན་
ཕྫོ་བྲང་ཆེར། །འདྫོད་དགུ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་འཛྫོམ་པའི་དབུས། །གནས་ཆེན་དྫོན་གྲུབ་ནྫོར་བུ་དང་། །སྨན་བཙུན་བདེ་
ཆེན་དབང་མྫོ་གཉིས།།” ཟེར་གནས་ཆེན་དྫོན་གྲུབ་དང་ སྨན་བཙུན་བདེ་ཆེན་དབང་མྫོ་གཉིས་དེ་ ཆུ་མིག་
འཐྫོན་སའི་རྐ་མགོ་ལུ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ “ལྫོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཆེར། །ཕུན་
ཚྫོགས་གཏེར་ཆེན་འཛྫོམ་པའི་དབུས། །དངོས་གྲུབ་གང་འདྫོད་སྩྫོལ་བའི་མགོན། །ཀླུ་ཆེན་དྲག་པྫོ་ཡབ་ཡུམ་

130



བཞུགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཚང་དགོན་གྱི་ལྫོ་ནུབ་མཚམས་ལུ་ ཀླུ་ཆེན་དྲག་པྫོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་
བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༣གྱི་རྒྱབ་) “རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེ་འདུས་པའི་ལ། །འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨྫོའི་
གར། །གནས་ཆེན་དགའ་བ་བཟང་པྫོ་དང་། །སྨན་བཙུན་འདྫོད་ཡྫོན་འཛྫོམ་པར་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ གནས་ཆེན་དགའ་བ་བཟང་པྫོ་དང་ སྨན་བཙུན་འདྫོད་ཡྫོན་འཛྫོམ་པ་གཉིས་དེ་ སྤྱན་རས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་
དུ་གསུངས་པ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ མི་གསལ་བས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ “རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་
འདུས་པའི་ལ། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེ། །གནས་ཆེན་དྫོན་གྲུབ་ནྫོར་བུ་དང་། །སྨན་མྫོ་བདེ་ཆེན་
དབང་མྫོར་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གནས་ཆེན་དྫོན་གྲུབ་ནྫོར་བུ་དང་ སྨནམྫོ་བདེ་ཆེན་དབང་མྫོ་
གཉིས་དེ་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ སྒྱུ་འཕྲུལ་དུ་གསུངས་པ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕག་མཚན་ཚུ་གི་
སྐོར་ མི་གསལ་བས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ “རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྫོབས་འདུས་པའི་ལ། །གསང་བདག་ཕག་ན་རྫོ་རྗེ་
ལས། །བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ལེགས་ཐྫོབ་པའི། །ཀླུ་ཆེན་དྲག་པྫོ་ཡབ་ཡུམ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
ཀླུ་ཆེན་དྲག་པྫོ་ཡབ་ཡུམ་དེ་ ཕག་ན་རྫོ་རྗེ་ལས་ དབང་བསྐུར་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་མ་
གཏྫོགས་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ མི་གསལ་བས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ “དེ་ལྟར་རིགས་
གསུམ་ལ་ཡི་རྩལ། །སྤྱིར་ན་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །ཁྱད་པར་གནས་བདག་ཡབ་ཡུམ་ཀུན། །རང་ངོ་
གཟིགས་ཕྱིར་ཕན་བདེ་མཛྫོད།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ གནས་བདག་ཡབ་ཡུམ་ཚུ་ རིགས་གསུམ་མགོན་པྫོའི་
རྩལ་ལམ་རྫོལ་པ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢ཀྱི་རྒྱབ་) “ཡེ་ནས་གཞི་དབྱིངས་ངོ་ཤེས་ཀྱང་། །གདུལ་བྱའི་དྫོན་དུ་ཅིར་ཡང་
འཕྲུལ། །ཁྱད་པར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པྫོ་ཡིས། །དབང་བསྐུར་མཛད་བཞིན་ཕན་བདེ་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

མང་སྡེ་ཚང་དགོན་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་གནས་བདག་དགའ་བ་བཟང་པྫོ་དང་སྨན་བཙུན་འདྫོད་ཡྫོན་འཛྫོམ་པ་
གནས་བདག་དྫོན་གྲུབ་ནྫོར་བུ་སྨན་མྫོ་བདེ་ཆེན་དབང་མྫོ། ཀླུ་ཆེན་དྲག་པྫོ་བཅས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་བཅས་
བཞུགས་སྫོ།། མང་སྡེ་ཚང་དགོན་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་གནས་བདག་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་མདྫོར་
བསྡུས་འདིའང་སྐྱེས་མིང་ནྫོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གམ་ཆོས་མིང་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་ས་སྦྲུལ་ཟླ་ལྔ་
པའི་ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལ་གནས་བདག་ཡབ་ཡུམ་ཀུན་ཞི་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐྫོབ་པའི་ཕྱིར་གང་ཤར་མ་བཅོས་
པར་བྲིས་པའྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚྫོ།

132



༧༧ ནནྫོྫོརར་་ལལ་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་འའབྲུབྲུགག་་རྒྱརྒྱལལ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ནྫོར་ལ་དཔལ་བཟང་འབྲུག་རྒྱལ།

གནས་ཁང་། ཕུན་ཚྫོགས་སྡིངས།

གཡུས། ཉ་ལའི་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། ཉ་ལའི་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གཏྫོར་བསྔོ་ལས། ཤྫོག་༢ ཀྱི་རྒྱབ་ “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏྫོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པྫོ་འདི་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་
གི་སྲུང་མ་གནས་ཆེན་དཔལ་བཟང་འབྲུག་རྒྱལ་བདུད་བཙན་ཀླུ་སྨན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྫོ།།”
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཉ་ལའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡུལ་ལ་ དཔལ་བཟང་འབྲུག་རྒྱལ་དེ་ ཉ་ལ་ཨོ་རྒྱན་དར་རྒྱས་
ཆོས་གླིང་གི་ སྲུང་མ་ཡང་ཨིན་པས། དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑
བྲག་ནག་མི་བཟད་གཏུམ་པྫོ་གཤིན་རྗེའི་གདྫོང་། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚྫོགས་རལ་པའི་ཟིངས་གཡྫོ་ཞིང་། །དུག་ཚེར་
མཆེ་བ་རྣྫོན་པྫོའི་བར་དག་ལས། །འབབ་ཆུ་དགྲ་བྫོའི་རྐང་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་ས། །ཕུན་ཚྫོགས་སྡིངས་དིང་ཉ་ལའི་
གནས་མཆོག་ནས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཀྲོང་གསར་ལས་ཐིམ་ཕུ་ལྟ་འགྱོ་སའི་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་
ལས་ཁ་བྱལ་ཏེ་ ཡར་ཉ་ལ་གཡུས་ཚན་ལྟ་འགྱོ་ས་ལུ་ལྫོདཔ་ད་ གཞུང་ལམ་དེ་གི་འྫོག་ལས་མར་ དུམ་གྲ་ཅིག་
ཕར་འགྱོཝ་ད་ ཚལ་མ་སྟུག་དྲགས་སྦེ་ཡྫོད་སའི་བྱག་དེ་ ཉ་ལ་བདུདམྫོ་དང་ དེ་གི་སྲས་ དཔལ་བཟང་འབྲུག་
རྒྱལ་གྱི་ གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

133



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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༣གྱི་རྒྱབ་) “སྐུ་མདྫོག་མ་ངེས་ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བྫོའི་གར། །ཕག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་ལས་བྱེད་
ཕྫོ་ཉས་བསྐོར།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཡུལ་ལ་དེ་གི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕག་མཚན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངེས་ཏིག་
མེད་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཧེ་མ་སང་སི་སྦིས་དང་སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་ དེ་ལས་ཉ་ལ་དང་བྲང་ལའི་མི་ཚུ་ ཕར་ཚུར་འགྲོ་
འགྲུལ་འབདཝ་ད་ གནས་བདག་དེ་ ཉ་ལ་བདུདམྫོ་གི་སྲས་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
ཐྫོག་ལས་ བཟྫོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་སྫོན་ཏེ་ འཚུབ་སྫོན་དྫོ་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཡུལ་ལའི་
ཐང་ཀ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་རྒྱལ་
མཚན་དང་བཅས་པ་ གཡྫོན་པ་ལུ་ གཞུ་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་སྦེ་ འཁོར་ལུ་ སྨན་བཙུན་
ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡ དང་རྒྱབ་) “སྣང་མཐའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཡིས། །བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་དྲེགས་
པ་དམ་བཏགས་ཚྫོ། །སྤྱི་བྫོར་རྫོ་རྗེ་བཞག་པའི་ཐ་ཚིག་རྣམས། །དྲན་པར་གྱིས་ལ་གཡར་དམ་གཉན་པྫོར་
དགོངས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྫོའི་ཆོས་འབྱུང་བླྫོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ལས་ ༢༠༠༥ ཤྫོག་༤༦༩) “རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་
ཐྫོབ་གཞི་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཉ་ལ་བདུད་མྫོ་སྫོགས་ལ་འདྲེ་ཕལ་ཆེར་དམ་ལ་བཏགས། ཉ་ལ་དར་
རྒྱས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་ས་བཏབ།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཤུལ་ལས་གྲུབ་ཐྫོབ་ཞི་དར་ གྱིས་ཡང་ དམ་
བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

                                                           
གྲུབ་ཐྫོབ་ཀྱི་མཚན་ལུ་ ཆོས་འབྱུང་བླྫོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ནང་ལུ་ གཞི་བདག་དང་། ཉ་ལ་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་རྒྱས་པར་ བཞི་དར། བསྡུས་པར་

གཞི་དར། ཟེར་ཡིག་སྡེབ་སྫོ་སྫོར་ཐྫོན་རུང་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ གསུམ་དར། བཞི་དར། ལྔ་དར་ཟེར་མིང་བཏགས་ཐངས་ཡྫོདཔ་ལས་ བཞི་དར་འཐད་
པར་མཐྫོང་།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས།

ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།

དེ་ཡང་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ རྗེ་བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དྫོན་གྲུབ་ཀྱི་ ཐུགས་སྲས་སླྫོབ་མ་གྲུབ་དབང་བཞི་དར་
གྱིས་ ཀེ་ལའི་ལྗོངས་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ སླྫོབ་མའི་ཚྫོགས་སྐྱོང་བཞུགས་ནུག། དུས་ནམ་ཅིག་གི་
ཚེ་ ཁོང་བླ་སླྫོབ་གཉིས་ ཕྫོག་སྦྱིས་ཁ་ཝང་ཅན་དགོན་པའི་ དབེན་གནས་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཅིག་ན་
བླ་སླྫོབ་གཉིསཔྫོ་ཆ་ར་ ཝང་ཅན་དགོན་པའི་རི་མགུར་བྱྫོན་ཏེ་ བླམ་གིས་ཞལ་བྱང་ཤར་ལུ་གཟིགས་ཞིན་ན་
ཕབ་མཛུབ་བསན་ཏེ་ ཕ་གི་རི་མགུར་ཡྫོད་པའི་བྱག་དཀརཔྫོ་དེ་ ཉ་ལ་བདུད་མྫོའི་གནས་ཁང་ཨིནམ་ལས་ མ་
འྫོངས་པའི་གདུལ་བྱ་དང་ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྫོ་ཅན་གྱི་དྫོན་ལུ་ ཉ་ལ་ལུང་པའི་ཆུའི་རྐ་མགུ་ལུ་ བལ་ཡུལ་
མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤྫོར་ལས་ དཔེ་བླངས་ཏེ་བཟྫོ་དགོ། ཉ་ལ་བདུད་མྫོ་བཏུལ་ནི་དང་ གདན་ས་ཡང་ཉ་ལ་
ལུང་པའི་རྩེ་ལུ་བཅགས་ཏེ་ པད་གླིང་གི་བསན་པ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོ་ཟེར་ བསླབ་བྱ་ཡང་ཡང་
གསུངས་ཏེ་འབད་རུང་ དེ་བསྒང་དུས་ལུ་མ་བབས་པར་དགོངས་ཏེ་ གྲུབ་དབང་བཞི་དར་ཡང་ ཕྫོབ་སྦྱིས་མཁོ་
ཐང་གི་མཚམས་སུ་ སྒོམ་ནང་ཟེར་བའི་རི་ཁྲོད་ལུ་ རྒྱལ་དབང་པདྨཱ་ཀ་རའི་བསན་འཛིན་ སངས་རྒྱས་དྫོན་
གྲུབ་དང་ གྲྭ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་བཞུགས་པའི་བར་ན་ར་ ཉ་ལ་བདུད་མྫོ་གིས་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་
གནྫོད་པ་སྣ་ཚྫོགས་བཀལ་སྦེ་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ སྤྱན་བདེ་སྦྱིས་དང་ཚང་ཁ་ སང་སི་སྦྱིས་ཀྱི་མི་ཚུ་
འཛྫོམས་ཐྫོག་ལས་གནས་ཁང་དེ་གུར་ མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ནི་སྦེ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ ཉིན་མར་མི་གིས་
བརྩིགས་རུང་ ནུབ་མྫོར་ཉ་ལ་བདུདམྫོ་དང་ སྣང་སྲིད་ལ་འདྲེ་ཚུ་གིས་བཤིགས་བཏང་སྟེ་ བྫོན་ཆོས་དང་ བླམ་
སྒོམ་སྡེ་ཚུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྦེ་ ཟླྫོག་ཐབས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ ག་དེམ་ཅིག་འབད་རུང་ ཕན་མ་ཐྫོགསཔ་ལས་ མི་
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ག་ར་གིས་ སླྫོབ་དཔྫོན་གྲུབ་དབང་བཞི་དར་ གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་པའི་ཁན་འཆམ་སྟེ་ གྲུབ་དབང་ཞུཝ་བཞིན་
དུ་བྱྫོན་ཞིན་ན་ བདུདམྫོ་གི་གནས་ཁང་བྱག་དཀརཔྫོ་གུར་ ཅོག་གུར་ཅིག་སྤུབས་ཏེ་ ཐུགས་དམ་གྱི་ངང་ལུ་
བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཉིནམ་ཅིག་བུམྫོ་འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ ལག་པར་ཨོ་ཟྫོམ་ཅིག་འབག་སྦེ་ བླམ་གི་སྦྫོ་
ལྫོགས་ཁར་འྫོངས་ཞིན་ན་ དེ་སྦེ་ཞུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སླྫོབ་དཔྫོན་ལགས། ཁྱོད་རའི་ཨའི་ ཀེ་ལ་གཡུས་
ཚན་ནང་ལུ་ བཅོ་ཐབས་མེད་མིའི་ནད་གཞི་གིས་ཟུན་ཏེ་ མལ་ཆ་ནང་ལུ་ཉལ་སྫོད་ནུག། ཐབས་ག་ཅི་འབད་བ་
ཅིན་ དྲག་ག་ཟེར་ཞུཝ་ད་ སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་ དེ་འཕྫོ་ལས་རླུང་བསྒོམས་ཞིན་ན་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་
ཀེ་ལ་ལུ་འབྱྫོནམ་ད་ ཨའི་གི་སྐུ་གཟུགས་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་སྫོད་ཡྫོདཔ་
གཟིགས་ཏེ་ ཧེ་མ་གི་བུམྫོ་དེ་ ཉ་ལ་བདུདམྫོ་གི་ ཆོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་འྫོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ བླམ་གི་ཐུགས་ཁར་
དེ་སྦེ་དགོངས་ཞིན་ན་ ཀེ་ལ་ལས་ཅོག་གུར་སྤུབས་ཡྫོད་སར་འབྱྫོནམ་ད་ སྦུལམྫོ་ཆེ་གཅིག་གིས་ ཅོག་གུར་
གང་སྟེ་ གྲུབ་དབང་བཞུགས་ས་མ་ཐྫོབ་པའི་སྐབས་ སྐུ་གཟུགས་ཆུང་ཀུ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྦུལམྫོ་ཆེ་དེ་གི་སྒལ་ཏྫོ་
ཁར་བཞྫོན་སྦེ་ ཡི་དམ་རྫོ་རྗེ་གཞྫོན་ནུ་བསྒོམས་ཞིན་ན་ ལྕགས་ཕུར་སྦུལམྫོ་ཆེ་གི་མགུ་ཏྫོ་གུར་གདབ། སྦུལམྫོ་
ཆེ་རྒྱལཝ་ད་ བླམ་གི་དབུ་བྱག་གུར་བརྡུངས། བླམ་རྒྱལཝ་ད་ སྦུལམྫོ་ཆེ་གི་གཟུགས་ ས་ཁར་གདབ་སྟེ་
རྡུལ་ཕན་བཟུམ་སྦེ་ འགྱོ་ནིའི་མཐུ་སྫོབས་བསྐྱེད་དེ་ ཡུན་རིངམྫོ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ སྦུལམྫོ་ཆེ་དེ་ཡང་ ན་
ཟུག་གིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ སླྫོབ་དཔྫོན་ལགས་ སྐུ་ཆེ་གསུང་ཆེ་ཐྫོབ། སླྫོབ་དཔྫོན་ཁྱོད་ལུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་
ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྫོདཔ་དེ་ ང་ར་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་མ་ཤེས། ད་ལས་ཕར་ མི་ཕར་བཞག་
དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ལུ་ཡང་ གནྫོདཔ་མི་བཀལ་ཟེར་ཞུཝ་ད་ སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་མ་གསན་པར་ དམ་ལུ་
བཏགསཔ་ད་ བདུདམྫོ་གིས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་བཏུལ་མ་གནང་། ང་གི་ཕྫོཝ་ནང་ལུ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཡྫོད། ང་ར་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་ བསྒྲུབ་ནིའི་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་ཨིན། ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་དེ་ཡང་ སླྫོབ་
དཔྫོན་ཁྱོད་ར་གིས་ བདག་འཛིན་གནང་དགོ། ད་ལྟྫོ་ང་ར་དང་གཅིག་ཁར་ བུཚ་གསུམ་ཡྫོད་མི་དེ་ཡང་
བསན་པའི་བྱ་བ་དང་ གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་ ཕན་ཐྫོགས་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཁྱོད་རའི་ ཐུགས་དགོངས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་གནང་དགོ། སྤྱན་བདེ་སྤྱིས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤྫོར་དེ་ཡང་ བདུདམྫོ་རང་གིས་ཞབས་
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ཏྫོག་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་འྫོང་ཟེར་ གསྫོལཝ་བཏབ་ད་ གྲུབ་དབང་གིས་ དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཐབས་འགྲིགས་
ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཉ་ལ་བདུདམྫོ་གིས་ མི་མ་ཚད་ དུད་འགྲོའི་ཕྱུ་གུ་
ཡན་ཆད་ལུ་ གནྫོདཔ་བཀལ་ནི་མེད་པའི་ཁས་བླངས་ཞུ་སྦེ་ ང་ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དབང་
བསྐུར་དང་སྨྫོན་ལམ་ གྲུབ་དབང་ཁྱོད་ར་གིས་ མཛད་གནང་དགོ་ཟེར་གསྫོལཝ་བཏབ་ད་ ཁྱོད་ཚེ་ལས་འདས་
ཡྫོདཔ་དང་མེདཔ་ ང་གིས་མི་ཤེས་ཟེར་གསུངམ་ད་ བདུདམྫོ་གིས་ ཉ་ལ་ལུང་མའི་ནང་ ས་རུད་ ཆུ་རུད་
ཐྫོན་ནུག་ཟེར་ གྲུབ་དབང་གིས་སྙན་གསན་པའི་ཚེ་ ང་གཤིན་པྫོར་འགྲོ་བའི་རྟགས་ཨིན། ཁྱོད་རའི་དགོན་པ་
ང་གི་གནས་ཁང་གི་མགོ་ལུ་ བཅགས་གནང་ཟེར་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བླམ་གིས་ཡང་ བདུདམྫོ་གི་བླྫོ་འདྫོད་ལྟར་
ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་དེ་ ཉ་ལ་དགོན་པའི་ནྫོར་ལ་སྦེ་བསྐོས། བཀའ་དང་གདམས་ངག་གནང་སྟེ་ ཆོས་སྲུང་གི་
གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ མཚན་ཡང་ནྫོར་ལ་དཔལ་བཟང་འབྲུག་རྒྱལ་ཟེར་བཏགས་ཏེ་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཡང་
སྲྫོལ་མ་ཉམས་པར་ ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་ར་བསྐང་གསྫོ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ བླམ་གིས་ཉ་ལ་བདུདམྫོ་ དམ་ལུ་
བཏགས་མི་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ དགོན་པའི་མཚན་ཡང་ ཉ་ལ་དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཀྲོཀྲོངང་་
གགསསརར་་ཆཆ་་འའདུདུསས་་ སསངངསས་་སིསི་་སྦྱིསྦྱིསས་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་ ཉཉ་་ལལ་་དདགོགོནན་་པཔའིའི་་ཆཆགགསས་་ཚུཚུལལ་་ ཟེར་མི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།

ཉཉ་་ལལ་་ཨོཨོ་་རྒྱརྒྱནན་་དདརར་་རྒྱརྒྱསས་་ཆོཆོསས་་གླིགླིངང་་ལལ་་ཁཁངང་་གིགི་་ཆཆགགསས་་རརབབསས་་མམདདྫོྫོརར་་བབསྡུསྡུསས་་ཟེར་མི་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན། དུས་
རབས་༡༧ པའི་སྨད་ཙམ་ལུ་ པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་པར་གྲགས་པ་ རྒྱ་གར་གྱི་
རིག་འཛིན་ཆེན་པྫོ་ གྲུབ་ཐྫོབ་བཞི་དར་ཟེར་མི་དེ་ བལ་བྫོད་ས་མཚམས་བརྒྱུད་ རི་བྲག་དང་ ཆུ་འགྲམ་
སྫོགས་ གནས་ངེས་མེད་ལུ་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྫོད་པ་བསྐྱངས་ཏེ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ སྨྫོན་ལམ་དབང་གིས་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་ཕྫོགས་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ ཀེ་ལ་བརྒྱུད་ ཚང་ཁ་ སང་སི་སྦིས་དང་ ཙན་དན་
སྦིས་ཚུ་ནང་ཕེབས་ཏེ་ མཐར་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་༢པ་ བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དྫོན་གྲུབ་དང་མཇལ་ཕད་
བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྒང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་༢ པ་གི་བཀའ་ལུང་ལྟར་ ཉ་ལ་བདུདམྫོ་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ བཀའ་དང་དམ་འྫོག་ལུ་བཅུག་ཞིན་ན་ དབྫོན་སྲས་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་ སྦྱིན་བདག་མཛད་སྦེ་
ཙན་དན་སྦིས་ མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤྫོར་བཞེངས་པའི་སྐོར་ རྗེ་གྲུབ་ཐྫོབ་རང་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་མཛད་
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བྱང་ཚུ་ རྫོ་གུར་བྲིས་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་མཆོད་རྟེན་དེ་གི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ག་ར་གིས་མཇལ་ས་ཡྫོད་ཟེར་
བཀོད་དེ་འདུག། གདན་ས་ཡང་ ཉ་ལ་བདུདམྫོ་གི་ཕྫོ་བྲང་གི་གདྫོང་གཏད་ སང་སི་སྦིས་རི་མགོ་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་
དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ཟེར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ ཐྫོག་ཚད་༢ ཅན་འབད་མི་ཅིག་ ཕག་བཏབ་མཛད་དེ་ དེང་
སང་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ཉ་ལ་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་དང་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ ས་གནས་གོང་འྫོག་
གཉིས་ལུ་ ལ་མགོན་གཉིས་བླ་མཚྫོ་གཉིས་དང་། མཐའ་འཁོར་ལུ་ གྲུབ་ཐྫོབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་ ཕག་ཞབས་
ཀྱི་རྗེས་ གྲུབ་ཆུ་ཕྫོ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ཡང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཉ་ལ་གནས་བདག་གི་གསྫོལ་མཆོད།

ཀྲོང་གསར་ཆ་འདུས་ སངས་སི་སྦྱིས་རྒེད་འྫོག་ ཉ་ལ་དགོན་པའི་ཆགས་ཚུལ།

ཉ་ལ་ཨོ་རྒྱན་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་མདྫོར་བསྡུས།

རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ༢༠༠༥ ལྫོའི་ཆོས་འབྱུང་བླྫོ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཉ་ལ་དགོན་པའི་བླམ་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན།
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ནྫོར་ལ་དཔལ་བཟང་འབྲུག་རྒྱལ། གནས་ཁང་ཕུན་ཚྫོགས་སྡིངས།

གྲུབ་ཐྫོབ་ཀྱི་གསྫོལ་ཐབ། གྲུབ་ཆུ། ཉ་ལ་བདུདམྫོ་བཏུལ་ས།
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༨༨ སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་རླུརླུངང་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན།

གནས་ཁང་། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས། བྲང་ལའི་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། བྲང་ལའི་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཡུཡུལལ་་ལལ་་དདངང་་འའཁོཁོརར་་ཚུཚུ་་གིགི་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བྲང་ལ་དགོན་པའི་བླམ་ ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བྲང་ལའི་ཡུལ་ལ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དང་
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་ཕྫོ་ལ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གཉིས་གཅིག་མེན་རུང་ མཚན་འདྲ་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་གིས་དེ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འཛྫོལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦྫོམ་ཡྫོད་ཟེར་གསུངས་མས། དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་
ཁའི་ནང་ལུ་མ་གསལ་རུང་ བྲང་ལ་དགོན་པའི་ བྱང་ཤར་མཚམས་ཅིག་ལུ་ རྐང་སྫོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྫོད་
༣ དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཟེར་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས། དེ་གི་འཁོར་ཚུ་གི་ གནས་ཁང་
འབད་བ་ཅིན་ ཕྲིན་ལས་དྫོན་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ཁང་དེ་ བྲང་ལ་དགོན་པའི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྐར་མ་༢ དེ་ཅིག་
གི་ས་གོ་ན་ གནས་པྫོའི་གནས་མཁར་ཟེར་མི་དེ་ཨིན་པས། སྨནམྫོ་དབང་འདུས་ལ་མྫོ་གི་གནས་ཁང་དེ་
དགོན་པའི་གདྫོང་གཏད་ གཡས་ཁ་ཐུག་མཚམས་ཅིག་ལུ་ སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་ སྨན་མྫོའི་རྫོང་
ཟེར་མི་དེ་ཨིན་པས། དེ་གི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ གདྫོང་གཏད་ལུ་ བྲག་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་ཟེར་
མི་དེ་ བྲག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
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ཡུཡུལལ་་ལལ་་དདངང་་འའཁོཁོརར་་གྱིགྱི་་རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “གསང་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ནི། །འཁོར་དུ་བྲག་བཙན་བསམ་གྲུབ་
དར་རྒྱས་དང་། །ཀླུ་བཙན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དྫོན་གྲུབ་སྟེ། །ཡིད་འྫོང་སྨན་མྫོ་དབང་འདུས་ལ་མྫོ་
སྫོགས། །དྲེགས་པའི་ལ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མ་ལུས་པ། །རང་རང་གཡྫོག་འཁོར་བཅས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ན།།” ཞེས་
དང་། གཏྫོར་བསྔོ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏྫོར་མ་འདི་ཉིད། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཆེན་
པྫོས་གཙྫོ་བྱས། བྲག་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་རྒྱས། ཀླུ་བཙན་ཕྲིན་ལས་དྫོན་གྲུབ། སྨན་མྫོ་དབང་འདུས་ལ་མྫོ་ལ་
སྫོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྫོ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཡུལ་ལ་གཙྫོ་བྫོ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་
བཙན་དང་ དེ་གི་འཁོར་ལུ་ བྲག་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་རྒྱས། ཀླུ་བཙན་ཕྲིན་ལས་དྫོན་གྲུབ། དེ་ལས་ སྨན་
མྫོ་དབང་འདུས་ལ་མྫོ་སྫོགས་ཡྫོད་པར་གསལ་ཡང་ དེ་ཚུ་གི་རྣམ་པ་དང་ ཕག་མཚན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་
གསལཝ་ལས་ བླམ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ངོ་སྫོད་གནང་མིའི་ཡུལ་ལ་དང་ འཁོར་གྱི་ལྡེབས་རིས་ཚུ་མཇལ་
བལྟཝ་ད་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་དང་ སྤྱན་གསུམ་ལྡན་པ།
ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་དང་ དབུ་ལུ་རྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་
སྦེ་ རྟ་ནག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་མས། བྲག་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་རྒྱས་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་སྦེ་
ཞལ་གཅིག་ཕག་ཉིས་དང་ སྤྱན་གཉིས་པ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་
སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་མེད་རུང་ དབུ་ལུ་རྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་སྦེ་ རྟ་ནག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་མས། ཀླུ་བཙན་
ཕྲིན་ལས་དྫོན་གྲུབ་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་དང་ སྤྱན་གཉིས་པ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་
མདུང་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་མེད་ཀྱང་ དབུ་ཞྭ་གསྫོལ་སྦེ་ གཡག་གནགཔྫོ་
གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་མས། སྨན་མྫོ་འབད་བ་ཅིན་ བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༣) “ཁྱོད་ཐུགས་བདེ་
བའི་དཔལ་སྐྱེས་པའི། །སྨན་བཟང་དབང་འདུས་ལ་མྫོ་ནི། །དབྱིབས་མཛེས་མདངས་མཚར་རྒྱན་དང་
ལྡན། །མཚར་སྡུག་ལང་ཚྫོ་སྙེམས་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་ཅན་ ཞལ་
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མཚར་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་གཞྫོང་བསྣམས་སྦེ་ཡྫོད་
མི་དེ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གསང་ཡུམ་ཨིནམ་སྦེ་གསལཝ་མས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “ཀྱཻ༑ རིག་འཛིན་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་། །གྲུབ་ཐྫོབ་བརྒྱུད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྲྫོག་སྙིང་
ཕུལ་ནས་དམ་བཞེས་པའི། །ཕྲིན་ལས་རྟག་པར་མཛད་དུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་ གྲུབ་ཐྫོབ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་མས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གཏེར་སྫོན་ཟིལ་གནྫོན་ནམ་མཁའི་རྫོ་རྗེ། དཔར་ལྫོ་མེད་ རྫོར་གླིང་ཆོས་སྡེ་བྲང་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་
གནས་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། བླམ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། བྲང་ལ་དགོན་པའི་བླམ།
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སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་།

འཁོར་བྲག་བཙན་བསམ་གྲུབ་དར་རྒྱས། བྲག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།
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འཁོར་ཕྲིན་ལས་དྫོན་གྲུབ། གནས་པྫོའི་གནས་མཁར།

སྨན་མྫོ་དབང་འདུས་ལ་མྫོ།   སྨན་མྫོའི་རྫོང་།
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༩༩ ཤཤརར་་བབཙཙནན་་དདགྲགྲ་་ལལ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤར་བཙན་དགྲ་ལ།

གནས་ཁང་། གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག།

གཡུས། བྲང་ལའི་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། བྲང་ལའི་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། མེད་ ཤྫོག་མེད་) “ཀྱཻ་ བདེ་ལེགས་ཉམས་དགའ་རིན་ཆེན་གངས་རིའི་དབུས། །ནྫོར་བུའི་
བྲག་རི་དཔལ་ལྡན་གཏེར་གྱི་མཛྫོད། །ལྫོ་ཕྫོགས་གཉན་པྫོ་གང་དེའི་མངའ་བདག་སྟེ། །དགེ་བསྙེན་ཤར་བཙན་
དགྲ་ལ་གནས་འདིར་བྱྫོན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་དང་ “རིན་ཆེན་གངས་རི་ནྫོར་བུ་བྲག་རི་བ་གམ་བརྩེགས་པ་
ལྫོ་ཕྫོགས་གཉན་པྫོའི་བྲག་རྫོང་གློག་ལྟར་འཁྱུག་པའི་རྫོ་རྗེའི་ཕྫོ་བྲང་ནས་་་།” ཟེར་ཤར་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དེ་
ནྫོར་བུའི་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་བྲག་རྫོང་སྦེ་ཐྫོན་པ་མ་གཏྫོགས་ བྲང་ལ་ལུ་ དེ་གི་གནས་ཁང་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་
མིན་འདུག་ཟེར་བླམ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་མས།

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

སྤྱན་འདྲེན་ལས། མེད་ ཤྫོག་མེད་) “ལ་བཙན་དགྲ་ལའི་རྒྱལ་པྫོ་མྱུར་མགྱོགས་རྟ་དམར་རླུང་གཤྫོག་ལ་
ཆིབས་ཏེ་སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་མེའི་ཕུང་པྫོ་ལྟར་འབར་ཞིང་། ཕག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེངས་ཤིང་།
གཡྫོན་དགྲ་བགེགས་འགུགས་པའི་ཞགས་པ་དམར་པྫོ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་པ་འཛིན་ཅིང་། སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་
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གསྫོལ་ཞིང་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་ མེ་གི་ཕུང་པྫོ་བཟུམ་འབར་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཕག་
གཡས་པ་གིས་ ལྕགས་ཀྱུ་ནམ་མཁར་འཕར་ཏེ་ གཡྫོན་པ་གིས་ དགྲ་བགེགས་འགུགས་པའི་ཞགས་པ་
དམརཔྫོ་བཟུང་། སྐུ་ལུ་ གོ་མཚྫོན་བཞེས་ཏེ་ རྟ་དམརཔྫོ་རླུང་གི་གཤྫོག་པ་ཅན་གུར་ ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས། དེ་གི་འཁོར་ལུ་ “འཁོར་དྲེགས་པ་ལ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་འདྫོད་དགུ་སྟེར་བའི་ཡིད་འཕྫོག་གི་སྨན་མྫོ་
མདའ་དར་དང་། ནྫོར་བུ་འཛིན་པ་རྣལ་འབྱྫོར་པའི་སྫོང་གྲོགས་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་་་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ ལ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་ ཡིད་འྫོང་གི་སྨནམྫོ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་
བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། མེད་ ཤྫོག་མེད་ “ཀྱཻ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསན་འཛིན་སྤྱི་དང་མཆོད་
རས་རྣལ་འབྱྫོར་ལ། །བར་ཆད་ཟླྫོག་ཅིང་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ་བ་ཡི། །ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཤར་བཙན་དགྲ་ལ་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ག་ར་ ལུག་བསད་ བྱ་བསད་འབད་དེ་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ བྲང་ལའི་བླམ་ བཀའ་འགྱུར་བླ་མ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་གིས་
དགྲ་ལ་དེ་ བཀའ་དང་དམ་འྫོག་ལུ་བཅུག་ཞིན་ན་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཡང་བརྩམས་ཏེ་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དམར་མཆོད་དེ་ མཚམས་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཤར་བཙན་དགྲ་ལའི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། བྲང་ལ་དགོན་པའི་བླམ།

ཨ་ཐང་རྒེད་འྫོག་ གཡུས་ཕག་རྟ་ཁའི་ལ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས།
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༡༡༠༠ ལལ་་བབཙཙནན་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་འའགོགོ་་ལེལེགགསས།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས།

གནས་ཁང་། དམར་ཅུ་བྲག།

གཡུས། སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་བསྫོད་པ་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་མ་རུངས་དགྲ་བྫོའི་
བཤེད། །བསན་པ་འཛིན་ལ་འདྫོད་པའི་འབྲས་སྟེར་བ། །ལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་འཁོར་དང་
བཅས། །རྣལ་འབྱྫོར་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་པར་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་གཡུས་
ཚན་གྱི་གཞི་བདག་དེ་ ལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་ཨིན་པས། དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན།

རྣམ་དག་ནྫོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །སྐྱེད་ཚལ་གཡུ་ལྫོ་ཕང་ཕུང་འཁྲིག་པའི་གསེབ། །མེ་ཏྫོག་སྣ་
ཚྫོགས་བཀྲ་བའི་གཞལ་ཡས་ནས། །འགྲོ་མང་སྐྱོང་བའི་མགོན་པྫོ་གནས་འདིར་གཤེགས། །རླུང་འཚུབ་དམར་
ནག་འཁྱིལ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །གཅན་གཟན་གཏུམ་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་གནས་མཆོག་ན། །འཇིགས་རུང་བྲག་རི་
བརྩེགས་པའི་ཁྲི་སྟེང་ནས། །མ་རུངས་བསྒྲལ་བའི་དཔའ་བྫོ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།། ཡུལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་
ལེགས་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན། མེད་ ཤྫོག་༡
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ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ཡར་ རྐང་སྫོང་སྦེ་ ཆུ་
ཚྫོད་གསུམ་དང་ཕྱེད་དེ་ཅིག་ འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གོ་ན་ དམར་ཅུ་བྲག་ཟེར་ས་ལུ་ཨིན་པས།

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

སྐུ་མདྫོག་པདྨ་རཱ་གའི་འྫོད་འབར་ཞིང་། །ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་སྤྱན་གཉིས་གློག་ལྟར་འཁྱུག །སྨིན་མ་
ཨག་ཚྫོམ་བསྐལ་པའི་མེ་བཞིན་འབར། །དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རླྫོག་པ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་རལ་གྲི་
ཉམས་པའི་སྲྫོག་རྩ་གཅོད། །གཡྫོན་པ་ཐྫོད་ཁྲག་རླྫོན་པ་ཞལ་དུ་སྫོབས། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་གོས་བསེ་ཁྲབ་
སྫོགས། །མཛེས་སྫོ་ཅོག་གིས་སས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ངམ་ནག་མུན་པའི་ཚལ་དང་འཇིགས་རུང་བྲག །མཐིང་
སྔོན་སྤང་མྫོའི་ངོགས་དང་རི་བྫོའི་རྩེ། །རྦ་རླབས་གནམ་ལ་འཐྫོར་བའི་གཙང་ཆབ་སྫོགས། །ངོ་མཚར་འབུམ་དང་
ལྡན་པའི་གནས་རྣམས་སུ། །སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ནུས་ཤིང་། །སྫོབས་རྩལ་རླུང་གཤྫོག་རྫུ་
འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་པའི། །རྟ་དམར་རིན་ཆེན་དར་ཟབ་ཀྱིས་སས་པའི། །སྟེང་ན་འགྱིང་ཞིང་བགྲོད་པ་ཁྱོད་ལ་
བསྫོད།། བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་ཀྱི་བསྫོད་པ། མེད་ ཤྫོག་༡ དང་རྒྱབ་

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ལ་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ པདྨ་དམརཔྫོ་གི་ཁ་དྫོག་བཟུམ་ ཞལ་གཅིག་དང་
སྤྱན་གཉིས་ལྡན་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ དགྲ་བྫོའི་སྲྫོག་རྩ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཐྫོད་ཁྲག་
རླྫོན་པ་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་དང་རྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་བ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ སྫོང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ བསྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡནམ་སྦེ་
མཇལཝ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡ རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་
དབང་། །མཐའ་མ་ཆོས་མཛད་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བཞིན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ མཐའ་མ་ལུ་
ཆོས་སྒྲུབ་པ་པྫོ་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས།
༢ ཕ་ཇོ་གིས་ ལྫོ་ལྟར་བྫོན་དང་འབྲེལ་བའི་ གསྫོལ་མཆོད་ཅིག་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༣
པའི་ཚེས་༥ ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་༤༠ དེ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ལས་ གུང་པ་རེ་ལས་མི་ངོམ་རེ་ཐྫོན་སྦེ་ ཕ་ཇོ་དང་གཅིག་
ཁར་ གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ རྐང་སྫོང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་གཉིས་དེ་ཅིག་ འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ དར་ཕྫོགས་ཟེར་
སར་སྫོང་སྟེ་ དར་བཀལ་ གསེར་སྐྱེམས་དྲང་ འཆམ་པ་ཚུ་གིས་འཆམ་རྐྱབ་ དར་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ དར་ཞུ་བའི་
སྒོ་ལས་ ཡ་ལས་ལ་ཞུ་སྦེ་ གཡུས་ཁའི་ལ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ ལ་ཁྱིམ་ཟེར་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦ་གོ་ཅིག་ རྐྱབ་དྫོ་
ཡྫོད་མི་དེ་ནང་ ཉིནམ་ཅིག་ར་ ཕ་ཇོ་གིས་གསྫོལ་ཁ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ འཆམ་པ་ཚུ་གིས་ཡང་
འཆམ་རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ལྫོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ ཚར་གཅིག་ དར་ཕྫོགས་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཡར་ལྟ་
ཆུ་ཚྫོད་ཕྱེད་དང་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་ དམར་ཅུ་བྲག་ཟེར་ས་ལུ་སྫོང་སྟེ་ གསྫོལ་ཁ་ཚར་ཅིག་ཕུལཝ་ཨིན་
པས། དེ་ལས་མར་ལྫོག་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ དར་ཕྫོགས་ཟེར་ས་ལུ་ བསྒུག་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་
དེ་ལས་མར་ གཡུས་ཁར་ལ་ཞུ་ནི་དང་ གསྫོལ་མཆོད་གནང་ནི་ཚུ་ ལྫོ་ལྟར་གནང་མི་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་
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ཨིན་པས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ མི་ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ ཚེས་གྲངས་དུམ་གྲ་ཅིག་ ཕར་
ཕུད་རྐྱབ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ ཚྫོགས་པ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་༢༦ ༢ ༢༠༢༡

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཡུལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་དང་སྨན་མྫོ་གཡུང་དྲུང་བཟང་མྫོ་གཉིས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། སྦྱན་ལྡན་སྦྱིས་མཆོད་རྟེན་གྱི་བླམ།

པདྨ་བཀྲ་ཤིས། ཚྫོགས་པ།

ཡུལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས། གནས་ཁང་དམར་ཅུ་བྲག།
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༡༡༡༡ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་གགཡུཡུངང་་དྲུདྲུངང་་བབཟཟངང་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། གཡུང་དྲུང་བཟང་མྫོ།

གནས་ཁང་། མཚྫོ་སྨན་མྫོའི་སྒང་།

གཡུས། སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡ དང་རྒྱབ་) “གཡུ་མཚྫོ་རྦ་རླབས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །མི་འགྱུར་
ལྷུན་གྲུབ་རྫོ་ཡི་ཕྫོ་བྲང་དུ། །རིན་ཆེན་དར་ཟབ་བརྩེགས་པའི་ཁྲི་སྟེང་ནས། །མཚྫོ་སྨན་གཡུང་དྲུང་བཟང་མྫོ་
གཤེགས་སུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨན་མྫོ་གི་གནས་ཁང་དེ་ གཡུས་ཁ་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྐང་
སྫོང་སྦེ་སྐར་མ་༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་སའི་ས་གོ་ན་ མཚྫོ་སྨན་མྫོའི་སྒང་ཟེར་མི་དེ་ན་མཇལ་ནི་འདུག།

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

བསྫོད་པ་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་) “ཁྱོད་ཐུགས་ཟག་མེད་བདེ་བ་སྐྱེད་བྱེད་པའི། །རབ་དཀར་ཡིད་འྫོང་
གཡུང་དྲུང་བཟང་མྫོ་ནི། །ཕག་གཉིས་རིན་ཆེན་ནྫོར་དང་བུམ་པ་འཛིན། །གཡུ་མཚྫོ་མེར་བའི་བདག་མྫོ་ཁྱོད་ལ་
བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་ཀྱི་གསང་ཡུམ་ སྨནམྫོ་གཡུང་དྲུང་བཟང་མྫོ་
གི་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རིན་ཆེན་ནྫོར་བུ་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ བུམ་པ་
བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་
དབང་། །མཐའ་མ་ཆོས་མཛད་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བཞིན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ བར་ན་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ལས་མཐའ་མ་
ལུ་ ཆོས་སྒྲུབ་པ་པྫོ་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་
ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས།

༢ ཡུལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་
ལུ་ སྨན་མྫོ་དེ་ལུ་ཡང་ གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཡུལ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་འགོ་ལེགས་དང་སྨན་མྫོ་གཡུང་དྲུང་བཟང་མྫོ་གཉིས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

བླམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། སྦྱན་ལྡན་སྦྱིས་མཆོད་རྟེན་གྱི་བླམ།

པདྨ་བཀྲ་ཤིས། ཚྫོགས་པ།

སྨན་མྫོ་གཡུང་དྲུང་བཟང་མྫོ། གནས་ཁང་མཚྫོ་སྨན་མྫོའི་སྒང་།
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༡༡༢༢ ཁྱུཁྱུངང་་གིགི་་བབདདགག་་པཔྫོྫོ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁྱུང་གི་བདག་པྫོ།

གནས་ཁང་། ཡུལ་ལ་བྲག།

གཡུས། ཀེ་ལ་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། ཀེ་ལའི་གཡུས་ཚན་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་དུ་མས་གཏམས་པའི་ཡུལ། །བསྫོད་ནམས་བྲག་རི་
བརྩེགས་པའི་རིན་ཆེན་ནགས། །གཙང་མའི་ཆུ་རྒྱུན་འབབས་པའི་གནས་མཆོག་ནས། །སྲིད་པའི་ལ་ཆེན་མཁའ་
ལྡིང་རྒྱལ་པྫོ་ཆེ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ལ་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པྫོ་ཟེར་ཐྫོན་རུང་
གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ ཁྱུང་གི་བདག་པྫོ་ཟེར་སླབ་མིའི་ཁུངས་ཡང་ གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་ ཆུ་ཚྫོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་
འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གོ་ན་ ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དེ་ ཁྱུང་ལྡིང་དྫོ་བཟུམ་ཡྫོད་པའི་བྲག་ཅིག་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་
ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་ ཡུལ་ལ་བྲག་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། དེ་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁ་ལས་ གནམ་
བྱཱར་ཆུ་ཅིག་འབབ་ནི་ཡྫོད་པའི་ས་གནས་ལུ་ བྱ་ཁྱུང་ཨོང་ཟེར་བྱ་ཁྱུང་གི་གཤྫོངས་ཟེར་བའི་དྫོན་ཨིན་པས།

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

ཡུལ་བཙན་གྱི་མངོན་རྟྫོགས་མེདཔ་ལས་ དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ དེ་གི་སྐོར་གསལ་ཏེ་མེད་རུང་ ཁ་རྒྱུན་ནང་སླབ་སྲྫོལ་
ལུ་ གླིང་གེ་སར་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ བཟྫོ་རྣམ་བཟུམ་སྦེ་ གོ་ཁྲབ་དང་མཚྫོན་ཆ་ཚུ་བཏགས་ཏེ་ དགྲ་ལའི་
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གཟུགས་སུ་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཕག་གཡས་པ་ སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕག་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་
སྦེ་ བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་ གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ འདྫོད་དྫོན་ཞུ་
ཐངས་ཡང་། གཏྫོར་བསྔོ་ལས། ཤྫོག་༣ “འདི་བཞེས་ལ། བདག་ཅག་སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོ་མི་ནྫོར་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དང་སྫོང་གྲོགས་མཛྫོད་ཅིག། ཕུའི་སད་དང་སེར་བ་མདའི་བཙའ་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་
པ་མདྫོར་ན་མི་མཐུན་པའི་ཕྫོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དག་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
མཛྫོད་ཅིག།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོ་དང་ དེ་གི་འཁོར་དང་ ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ལུ་ མགོན་
སྐྱབས་མཛད་དེ་ ཕུ་ལས་སད་དང་སེར་བ་དང་ མདའ་ལས་བཙའ་ཐན་དང་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་ བྱུང་མ་བཅུག་
པར་ མཐུན་རྐྱེན་ག་ར་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བཅུག་ཟེར་བའི་ སྨྫོན་ལམ་བཏབ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡ རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །མཁས་གྲུབ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་
མདུན། །སྡིག་སྤྫོང་དགེ་སྒྲུབ་ཁས་བླངས་པ། །ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལྫོ་དམ་མ་འདའ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ མཁས་གྲུབ་བླམ་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྲག་སྟེང་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་ལས་ ཕ་ཇོ་ཞུ་སྟེ་ལ་བྫོན་གསྫོལ་ནི་ཡྫོད་རུང་ མཚམས་
བཞག་སྟེ་ལྫོ་བཞི་ལྔ་དེ་ཅིག་ཡར་སྫོ་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ལྫོ་གཅིག་ནང་ དགྲ་ལ་
དཔངས་བསྫོད་ཚར་གཉིས་བཀལཝ་ཨིན་པས། ཚར་དང་པ་ ཟླཝ་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ བསྡུས་སུ་ཅིག་སྦེ་
ཀེ་ལའི་ཕ་ཇོ་གིས་ར་ ཡུལ་བཙན་ཁྱུང་གི་གནས་ཁང་ཚུན་ཚྫོད་སྫོང་སྦེ་ དེ་ཁ་ལས་ཁ་བྫོན་ སྨྲེང་འདྫོན་
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འབད་དེ་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ཡང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཞུ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ ཟླཝ་༣ པའི་ནང་
ཚར་གཅིག་བཀལ་མི་དེ་ རྒྱས་ཤིས་རྒྱསཔ་སྦེ་ ཕ་ཇོ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་ལས་ཞུ་སྟེ་ གཡུས་ཀྱི་མགོ་
ལས་ཡར་འགྱོ་སྦེ་ ལ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གི་གནས་ཁང་མཐྫོང་སའི་ སྤང་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ལུ་ བྱག་ས་ཟེར་
སླབ་ཨིན་པས། དེ་ཁར་འགོ་དང་པ་ར་ བསངས་གཏང་། དེ་ལས་རྫོལམྫོ་དང་རྔ་བརྡུང་། ཕྫོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་
འཆམ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཤྫོ་མྫོ་ཨ་ལེགས་མྫོ་འཐེན་ཡི་ར་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་དང་ཡུལ་ལ་ གཡུས་
ཁ་ལུ་ཞུ་ཞིན་ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིནམ་སྦེ་ ཀེ་ལའི་ཚྫོགས་པ་ རིན་ཆེན་ཟླ་བ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་
པས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་༥ ༣ ༢༠༢༡

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྐྱེ་ལའི་ཡུལ་བཙན་ཁྱུང་གི་གསྫོལ་ཁ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཀེ་ལ་གི་ཚྫོགས་པ་ རིན་ཆེན་ཟླ་བ།

ཡུལ་བཙན་ཁྱུང་གི་བདག་པྫོའི་གནས་ཁང་། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ཚྫོགས་པ་རིན་ཆེན་ཟླ་བ་གིས་
བཤདཔ་མས།
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བྲབྲགག་་སྟེསྟེངང་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༩༩

༡༡ ཡུཡུལལ་་བབཙཙནན་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན། རྫོ་རྗེ་དྲག་རྩལ།

གནས་ཁང་། ཕྫོ་ལ་རྫོང་།

གཡུས། སག་རྩེ།

བསྟེན་མི། སག་རྩེ་དང་། གཡུས་གསར། བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་གི་མི་སེར། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སག་རྩེ་དང་གཡུས་གསར། བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་བཅས་གླིང་གསུམ་གྱིས་ བསྟེན་མི་ཡུལ་ལ་དེ་ལུ་ མཚན་ངོ་མ་
རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ཨ་རྒས་ཡུལ་བཙན་ཟེར་
ཞུཝ་ཨིནམ་ལས་ བཙན་གྱི་གྲས་ཁར་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོང་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་གྱི་
སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ ཕུན་ཚྫོགས་བདེ་ཆེན་ལ་ཡི་ཡུལ་ལྗོངས་འདིར། །སྨན་དང་
མེ་ཏྫོག་བྲག་དཀར་འབབ་ཆུ་དང་། །མཛེས་པའི་རི་ཀླུང་སྣ་ཚྫོགས་ཆོས་ཀྱི་གླིང་། །འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་སྲུང་མ་
མཐུ་རྩལ་ཅན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སག་རྩེའི་གཡུས་ཁ་ལས་ཡར་ལྟ་ ཆུ་ཚྫོད་༤ དེ་ཅིག་རྐང་སྫོང་སྦེ་
འགྱོཝ་ད་ གམ་རྫོར་སྤང་གི་ས་གནས་ནང་ ཕྫོ་ལ་རྫོང་ཟེར་བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས། ཕྫོ་ལ་རྫོང་ཟེར་

                                                           
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ རྫོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཟེར་ཡང་ཐྫོན་མས།
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བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཡུལ་བཙན་དེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལ་སྦེ་བསྟེནམ་མ་ཚད་ དགྲ་
ལའམ་ཕྫོ་ལ་སྦེ་ཡང་བསྟེན་ནི་འདི་གིས་ དེ་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ ཕྫོ་ལ་བཞུགས་སའི་རྫོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

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

ཀྱཻ༈ བསན་པ་བསྲུང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །བཙན་རྒོད་རྫོ་རྗེ་དྲག་པྫོ་རྩལ། །སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེ་རྫོག་ཁྲབ་གསྫོལ། །སྐུ་
མདྫོག་པདྨ་རཱ་གའི་ཞལ། །སང་མིག་དགྲ་བྫོའི་སྲྫོག་ལ་གཟིར། །སྨ་ར་ཨག་ཚྫོམ་མེ་ལྟར་འབར། །ཕག་གཡས་
རུ་དར་མཁའ་ལ་འཕར། །གཡྫོན་པ་འདྫོད་འབྱུང་ནྫོར་བུ་འཛིན། །གློག་ལས་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་
ཆིབས། །བཙན་དམག་འབུམ་སྡེའི་ཚྫོགས་དང་བཅས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་སྫོང་གསུམ་འཁོར། །མཐུ་སྫོབས་
རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེ་ལྟའི་གནས་སྲུང་ཆེན་པྫོ་ལ། །བདག་གིས་མཆོད་པ་བསྫོད་ལགས་ན། །རྣལ་
འབྱྫོར་བསམ་པའི་དྫོན་ཐམས་ཅད། །མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསྫོལ།། རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་གྱི་བསྫོད་པ།
དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༤༧ གྱི་རྒྱབ་
ཟེར་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ པདྨ་རཱ་ག་ཟེར་ནྫོར་བུ་པདྨ་
རཱ་ག་གི་ ཁ་དྫོག་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ སྨ་ར་དང་ཨག་ཚྫོམ་ མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་ཏེ་ སང་བའི་སྤྱན་གྱིས་མ་
རུངས་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་ལུ་ གཟིར་བཞུགས་སྦེ་ ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན་ དབུ་ལུ་རྫོག་དང་ སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་
བཞེས་ཏེ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་རུ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ནྫོར་བུ་བསྣམས། རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་སྦེ་ འཁོར་ལུ་
བཙན་དམག་འབུམ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ ནུས་སྫོབས་འབད་བ་ཅིན་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ སྫོང་གསུམ་ག་
ར་འཁོར་ཚུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་དབང་པྫོ་སྫོགས་གྲུབ་
བརྙེས་རིག་འཛིན་མང་པྫོའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་བཞིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་
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བུ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་དང་འཕྲིན་ལས་སྤེལ། ལག་པར་ཡུལ་ཚན་གསུམ་ གྱི་སྦྱིན་བདག་མི་ནྫོར་འཁོར་དང་བཅས་
པའི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་གྱི་གཉེར་
གསྫོལ། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༦༩
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ། མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་དབང་
པྫོ་སྫོགས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན།།
༡ ཧེ་མ་བྫོད་ཀྱི་དམག་འྫོངས་པའི་བསྒང་ལུ་ ཡུལ་བཙན་གྱིས་ བུམ་ཐང་ལས་མར་ སག་རྩེ་གཡུས་སྒོ་ནང་

རྐང་སྫོང་སྦེ་འྫོང་སའི་ལམ་ཁར་ ས་གནས་ར་བུ་སྨེད་ཟེར་དུང་ཤིང་གིས་གང་སྟེ་ཡྫོད་སར་ ལམ་གུ་དྫོག་
དྲག་ཅིག་ནང་ དུང་ཤིང་འདྲ་མེད་སྒྲིག་མེད་ཅིག་བརབས་སྦེ་ ལམ་བཀག་བཞག་སྟེ་ ཡུལ་བཙན་ཁོ་ར་
མི་སྦྱེག་ཁོག་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ གཟུགས་ཁར་ཕ་རུའི་བགོ་ཅིག་བཞེས་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཤིག་ལྟ་སྫོད་ཡྫོདཔ་
ཨིན་པས། རྟ་གུར་བཞྫོན་པའི་དམག་དཔྫོན་འདི་གིས་ དམག་མི་དཀྱུས་མ་ ཁེ་རྒོད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཤིང་དེ་
ཡར་འཐུ་དགོ་པའི་བཀའ་བཏང་རུང་ ག་གིས་ཡང་འཐུ་མ་ཚུགས་པའི་བསྒང་ལས་ ཡུལ་བཙན་དེ་གིས་
དུང་ཤིང་དེ་ཚར་གཅིག་གུར་ ཡང་འཕྫོས་འཕྫོས་སྦེ་ཡར་འཐུ་ཞིན་ན་ དམག་མི་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ང་འདི་གཡུས་
ཚན་ནང་ལུ་ མི་ཞན་ཁོག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མ་ལུ་མ་དགོ་པར་རྒྱང་ཕུད་བཏང་བཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཚུ་
གིས་ ང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ར་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ དམག་རྐྱབ་པར་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་ནི་
སྨྫོ། ཟེར་སླབ་ད་ དམག་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཁོ་སྦྱེག་ཁོག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ འབད་
མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མ་ལུ་འདི་ འདི་བ་དྲགཔ་སྦེ་འྫོང་ནི་འདི་གིས་ འབད་མ་ཚུགསཔ་ཏན་ཏན་ཨིན་པས་
ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ལྫོག་སྫོང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ཡུལ་བཙན་གྱིས་ གཡུས་
ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ བྫོད་ཀྱི་དམག་ལས་སྐྱབས་དེ་སྦེ་མཛད་ཡྫོད་ལུགས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

                                                           
ཡུལ་ཚན་གསུམ་ནི། སག་རྩེ། གཡུས་གསར། བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་གསུམ་ཨིན་པས།
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༢ ཡང་ངག་རྒྱུན་གཞན་ཅིག་བཤད་སྲྫོལ་ཡྫོད་མི་དེ་ཡང་ གམ་རྫོར་སྤང་ནང་ གཡག་རྒོད་ཅང་ས་ཟེར་ ས་
གནས་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ན་ བུམ་ཐང་གི་གཡག་དང་ གཡུས་ཁའི་གླང་ཅུང་གཉིས་འཛིང་བཅུག་པའི་སྐབས་
གླང་ཅུང་གིས་ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ གནས་སྐབས་བཏྫོན་ཞིན་ན་ གཡག་དེ་གད་པ་ལས་མར་ རྦྫོབ་རིལ་
བཏང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། གཡག་རྦྫོབ་རིལ་ས་ལས་ ལྫོངས་ཏེ་ ཡར་བུམ་ཐང་ལྟ་སྟེ་བྱྫོག་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ གླང་ཅུང་གིས་རྟིང་མ་ལས་བདའ་འགྱོ་སྟེ་ ས་གནས་སྔ་ལྫོ་མ་ཎི་ཟེར་མ་ཎི་གདངས་རིངམྫོ་ཅིག་
ཡྫོད་ས་ཚུན་ཚྫོད་ཧྫོདཔ་ད་ ལྫོག་འྫོངས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ དུ་མ་རྒྱབ་ཟེར་བའི་ས་
གནས་ཚུན་ཚྫོད་ ས་འབྱྫོག་སྦེ་ཟ་ནི་གི་བདག་དབང་ཐྫོབ་ཡྫོད་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གླང་ཅུང་དེ་ཕམ་སྫོང་པ་ཅིན་ གམ་རྫོར་སྤང་ཡན་ཡན་ཆད་ བུམ་ཐང་པ་ཚུ་གིས་ རྩྭ་
འབྱྫོག་སྦེ་དབང་ནི་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། གླང་ཅུང་གིས་ གཡག་དེ་སྦེ་
ཕམ་བཏང་ཚུགས་མི་འདི་ ཡུལ་བཙན་འདི་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས་ཟེར་བཤད་སྲྫོལ་
ཡྫོད་ལུགས་ ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སླབ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་༠༧ ༠༢ ༢༠༢༡

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
༡༽ ཡུལ་བཙན་འདི་ལུ་ གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱིས་ གསྫོལ་མཆོད་ལེ་ཤ་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་མི་ཚུ་ རིམ་པ་སྦེ་

བཀོད་པ་ཅིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་
སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་
ཕྫོ་ལ་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢༽ གདྫོད་མའི་བྫོན་ལུགས་ལྟར་ན། གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་
ཅིག་ར་ ཕུལ་ནི་ཡྫོད་མི་ཚུ་བཀོད་པ་ཅིན།

༡༡ ལལ་་བབྫོྫོནན།།

ལ་བྫོན་འདི་ སག་རྩེ་དང་གཡུས་གསར་གྱི་གཡུས་ཚན་གཉིས་བསྫོམས་ཏེ་ ལྫོ་ལྟར་གནངམ་ཨིནམ་དང་། 
བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡང་ ལྫོ་ལྟར་གནངམ་ཨིན་པས། ལ་བྫོན་ཟེར་བའི་དྫོན་ནི་ ལ་འདི་
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ལ་ཆེན་འྫོ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་ཡུལ་ལ་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ཚུ་ལུ་གོ་ནི་དང་ བྫོན་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་པའམ་བཟླ་བའི་
བར་རྙིང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལ་གསྫོལ་འབད་བའི་སྐབས་ ལ་ཞུ་ནི་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཚིག་ཚུ་འདྫོན་ནི་འདི་
གིས་ ལ་གསྫོལ་ལམ་ལ་མཆོད་ཟེར་མི་དང་དྫོན་གཅིག་ཨིན་པས། ལ་བྫོན་གནང་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ གཡུས་
སྒོ་ནང་ལུ་ མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་གི་ལྫོ་གཅིག་གི་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་སུམ་
ཚྫོགས་པ་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ཕྫོ་ལའམ་ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་དང་ སྨནམྫོ་བཀྲ་
ཤིས་དབང་འཛྫོམས། དེ་ལས་ལ་ཆེན་འྫོ་དེ་གུང་རྒྱལ་ཚུ་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལས་༡༣ ཚུན་ 
ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ལྫོ་གསུམ་རེ་གི་བར་ན་ ཡུལ་བཙན་འདི་ ཕ་ཇོ་དང་
འཆམ་པ། གཞས་མ་ཚུ་གིས་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ ཕྫོ་ལ་རྫོང་ལས་མར་ གཡུས་ཚན་གྱི་ལ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཚར་
གཅིག་ཞུ་ཞིན་ན་ སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྲ་ལ། ཟ་མ་རྣམས་ཀྱི་མྫོ་ལ། ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྫོ་མྫོའི་དབྱེ་བ་མེད་
པར་ ཕ་ཁར་ཕ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལ། བུ་ཁར་བུ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལ། ཟེར་དང་ཕུ་ཕམ་ཚུ་གིས་བསྟེན་
པའི་དགྲ་ལ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ག་ར་གིས་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

ཕྫོ་ལ་གསྫོལ་མི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཐག་རིང་ས་ལུ་སྫོད་མི་ གཡུས་
སྒོའི་མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛྫོམ་ཚུགས་ནི་དང་ ན་གཞྫོན་ཕྫོ་མྫོ་ཆ་མཉམ་གྱི་རྒྱུད་ལུ་ ལམ་སྲྫོལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ཤེས་
ཡྫོན་སྫོད་ནི་དང་བརྩི་མཐྫོང་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། གཡུས་ཀྱི་རི་མགོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཤིང་དང་ཆུ་ལ་སྫོགས་
པའི་གུར་ རང་སྫོའི་སྐྱེས་ལ་དང་ཤིང་ལ་དང་ཆུ་ལ་ལ་སྫོགས་པ་ གནས་ཡྫོད་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཐྫོག་
ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་། མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་སེལ་ཏེ་ 
ཞི་བདེ་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

ཕྫོ་ལ་གསྫོལ་ནི་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ནུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་ཀྲོང་གསར་སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས་དང་ སང་
སི་སྦིས། ཚང་ཁ། དེ་ལས་གླང་མཐིལ་དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ ལ་བྫོན་གསྫོལ་ནི་གི་སྲྫོལ་
དར་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ས་གནས་དེ་ཚུ་ནང་ རིམ་པར་ཉམས་སྫོ་ནུག། སག་རྩེ་དང་གཡུས་གསར། 
བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་འབད་རུང་ ཧེ་མའི་ཕམ་རྒན་ཤྫོས་བཟུམ་སྦེ་ ན་གཞྫོན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་
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ཕྫོ་ལ་གསྫོལ་ནི་ལུ་ སྫོ་བ་དང་དག་སྣང་སྐྱེད་མི་དེམ་ཅིག་མེདཔ་ལས་  ཉིནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ལ་གསྫོལ་འདི་
ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ལམ་སྲྫོལ་ལས་ཁུངས་དང་། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ལམ་
སྲྫོལ་ལྟེ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལ་གསྫོལ་དེ་ལུ་བརྩི་མཐྫོང་དང་ངོས་ལེན་མཛད་དེ་ ཁྱལ་ཕྫོག་ཕྫོགཔ་བཟུམ་སྦེ་མེན་
པར་ ལྫོ་ལྟར་བརྩི་སྲུང་ཚུལ་མཐུན་ཞུ་དགོ་པའི་ལམ་སྫོན་དང་། མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གནང་པ་ཅིན་ འཕྫོ་
མཐུད་དེ་ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཅིག་འྫོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་གྲོས་འཆར་ཕུལཝ་ཨིན། 

༢༢ གགཡིཡིམམ་་སས་་གགསསྫོྫོལལ་་ཁཁ།།
ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༢ པའི་ནང་ལུ་ གཟའ་སྐར་བཟང་པྫོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་བལྟ་
སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་རྐང་སྫོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ཆེ་དགུ་ལུང་ཟེར་ཆུ་སྣ་དག་པ་ཅིག་འཐྫོན་པའི་ཚལ་མ་ནང་ལུ་
སག་རྩེཔ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་གསྫོལཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་གསྫོལ་དགོ་པའི་ཁུངས་
ཡང་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཆུ་གི་དཀའ་ངལ་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་གནྫོད་པ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ ཡུལ་བཙན་
རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།  

༣༣ གྱགྱངང་་གོགོ་་ལལའིའི་་གགསསྫོྫོལལ་་ཁཁ།།
ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤྫོམ་དང་འཁྲིལཏེ་ སག་རྩེ་ལས་ཡར་ལྟ་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༣ 
དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ས་གནས་གྱང་གོ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ སག་རྩེཔ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ 
གསྫོལ་མཆོད་གནངམ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ས་གོ་དེ་ན་ ཆུ་གི་དཀའ་ངལ་ཐྫོན་ནི་འདི་གིས་ གྱང་གོ་ལ་ལུ་མ་
ལྫོདཔ་ཅིག་ཁར་ ས་གནས་ཨ་ཏྫོ་ཕའི་ཟེར་ས་ལུ་གསྫོལཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་གསྫོལ་དགོ་པའི་དམིགས་དྫོན་ཡང་ 
ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ ཕུ་ལས་སད་དང་སེརཝ་གི་གནྫོད་པ་མ་བྱུང་བར་ ལྫོ་ཐྫོག་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏེ་ མི་སྡེ་ལུ་དགའ་སྐྱིད་
འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ གཡུས་ཚན་གྱི་ཕྫོ་ལ་ ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

༤༤ དདགྲགྲ་་ལལ་་དདཔཔངངསས་་བབསསྫོྫོདད།།
ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༣ པའི་ནང་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ དགྲ་ལ་དཔངས་བསྫོད་ ཉིནམ་
གཅིག་གི་རིང་གསྫོལཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་གསྫོལ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ དགྲ་ལ་དཔངས་བསྫོད་ཟེར་མི་དེ་ རང་

163



གིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལ་གི་དབུ་འཕང་ གུང་ལུ་བསྫོད་དེ་ སྐྱབས་མཛད་དགོ་པའི་གསྫོལཝ་བཏབ་མི་ཅིག་ལུ་
སླབ་ཨིནམ་ལས་ དགྲ་ལ་དེ་ཚུ་ ཕ་ཁར་ཕ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལ། བུ་ཁར་བུ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལ།
སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྲ་ལ། ཟ་མ་རྣམས་ཀྱི་མྫོ་ལ། ཟེར་ཕ་ཇོའི་ངག་རྒྱུན་ལས་འཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ རང་གི་ཕ་མེས་
ཀྱིས་ བསྟེན་པའི་ས་ཕྫོགས་ཡུལ་ཕྫོགས་ཀྱི་ལ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལ་རྙིངམ་རྒྱབ་ཏུ་མ་བསྐྱུར་ འདྲེ་
གསརཔ་གདྫོང་ཁར་མ་ལེན་པར་ དུས་རྟག་ཏུ་ཁོང་ཚུ་བསྟེན་པ་ཅིན་ སྐྱབས་མཛད་ཐངས་ཡང་ དམག་ལ་
འགྲོ་ན་དམག་དཔྫོན། ཚྫོང་ལ་འགྲོ་ན་ཚྫོང་དཔྫོན། ཉིན་སུ་འགྲོ་བའི་ལམ་འབྱྫོན། ནུབ་སུ་ཉལ་བའི་ཁང་འབྱྫོན།
མི་མང་སར་ཁ་ཕྫོག་མ་བཅུག། བྱ་མང་སར་སྤུ་བཏྫོག་མ་བཅུག། མནྫོ་ཚད་དྫོན་ལུ་གྲུབ། བསམ་ཚད་ལག་ལུ་
འཁོར་བཅུག། ཟེར་འཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ སྐྱབས་དེ་སྦེ་གཟིགསཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གཡྫོགཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ གོ་
གནས་ཡར་སེང་འཐྫོབ་ནི་དང་། ཚྫོང་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚྫོང་ལམ་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནི། སླྫོབ་ཕྲུག་ཅིག་ཨིན་པ་
ཅིན་ སླྫོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་མཐར་འཁྱོལ་ནི། དེ་ལས་དམག་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དགྲའི་ཕྫོགས་ལས་རྒྱལ་ཁ་
ཐྫོབ་ནི་དང་། ཁྲིམས་རྩྫོད་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩྫོད་གཞི་ནང་ལུ་རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་ནི་དང་། མི་སྡེ་ནང་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་
གཡང་ཆགས་པ་འྫོང་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

སས་་གགནནསས་་གགཞུཞུངང་་གིགིསས་་རྒྱརྒྱབབ་་སྐྱོསྐྱོརར་་གགནནངང་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་གྲོགྲོསས་་འའབུབུལལ།།

ལ་བྫོན་ལ་སྫོགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ ད་ལྟྫོ་ཡང་གཡུས་ཚན་གཞན་ ཀེ་ལ། སྤྱང་རས། ངང་དག་ལ་ལུ་ཡང་
གསྫོལཝ་ཨིན་རུང་ གླང་མཐིལ་རྣམ་ཐེར་དང་ དྭངས་དུང་། དེ་ལས་ནུབ་སྦིས་སྦྱིས་ལས་ཡར་ ཧེ་མ་གསྫོལ་
ནི་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པ་མཚམས་བཞག་ནུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ གོང་ལུ་ཞུ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་
སྲྫོལ་ལས་ཁུངས་དང་། རྫོང་ཁག་ལམ་སྲྫོལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལ་གསྫོལ་དེ་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་བརྩི་མཐྫོང་
བསྐྱེད་དེ་ ལམ་སྫོན་སླྫོབ་སྦྱྫོང་བྱིན་ནི་དང་། དགྲ་ལའི་འཆམ་དང་འབྲེལ་བའི་འཆམ་ཆས་ཚུ་ ཉོ་ནིའི་མ་དངུལ་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གཤམ་
ལས་མར་ཐྫོན་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་འདི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་ཨིན།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ། ཕྫོགས་བསྒྲིགས་པ་ དཔར་ལྫོ་མེད་ སག་ཡུལ་བཀྲ་སྡིངས་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྐྱོང་གི་གསྫོལ་ཁ་
ཕྫོགས་བསྒྲིགས།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།
ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན། 

ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན། གནས་ཁང་ཕྫོ་ལ་རྫོང་།
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༢༢ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདབབངང་་འའཛཛྫོྫོམམསས།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། སྨན་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས།

གནས་ཁང་། སྨནམྫོ་བྲག།

གཡུས། སག་རྩེ།

བསྟེན་མི། སག་རྩེ། གཡུས་གསར། བཀྲ་ཤིས་ལྡིང་ཁང་གི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས་གྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་ “ཀྱཻ༑ གཡང་ཆགས་ས་འཛིན་ནྫོར་བུས་
གཏམས་པའི་ཞིང་། །སྨན་ལྗོངས་ནེའུ་གསིང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བཀྲ། །ཡྫོངས་འདུའི་ལྗོན་པའི་ཚལ་གྱིས་རབ་
བསྐོར་ཞིང་། །རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་བླ་རེ་ཕུབ་པའི་འྫོག །གདུང་གི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་དབུས།།” 
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ཕར་ རྐང་སྫོང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་༡ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གོ་ན་
སྨནམྫོ་བྲགམྫོ་ཟེར་ཡྫོད་མི་དེ་ སྨནམྫོ་གི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་པས།

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

ཀྱཻ༈ འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་སྩྫོལ་བའི་སྨན་བཙུན་མྫོ། །ཁྱོད་ནི་བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་ཅན། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་
ཞལ་བཟང་ཤིན་ཏུ་འཛུམ། །མཐྫོང་བས་བདེ་བ་མཆོག་སྟེར་མ་ལ་བསྫོད། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་གཡྫོན་པ་
ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན། །པདྨའི་བཀའ་རྟགས་སྤྱི་བྫོར་ནྫོར་བུས་མཚྫོན། །ཞབས་གཉིས་བཞེངས་སབས་ཚུལ་གྱིས་སྐྱེ་
འགྲོ་ལ། །ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་དཔལ་སྩྫོལ་མ་ལ་བསྫོད། །ཟ་འྫོག་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ན་བཟའ་བཀླུབས། །རིན་
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ཆེན་སྣ་ཚྫོགས་རྒྱན་གྱིས་ཀུན་ནས་བརྒྱན། །ཆུ་སྐྱེས་ཕྲེང་བ་གསར་པ་ཐྫོད་དུ་བཅིངས། །འཁོར་ཚྫོགས་རྒྱ་མཚྫོའི་
དབུས་ན་འགྱིང་ལ་བསྫོད།། སྨན་མྫོའི་བསྫོད་པ། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༤༨
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨན་བཙུན་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས་དེ་ དགུང་ལྫོ་བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་ཅན་
སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ ཞལ་འཇའ་རིསམྫོ་ འཛུམ་འཕྫོས་འཕྫོས་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མདའ་དར་
དང་། གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་གི་གཞྫོང་པ་བསྣམས་ཏེ་ ཞབས་གཉིས་བཞེངས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་སྦེ་ སྐུ་ལུ་
ཟ་འྫོག་གི་ན་བཟའ་བཞེས་མི་གུར་ རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚྫོགས་བཏགས་ཏེ་ པདྨ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱེངམ་གསརཔ་
སྦེ་ཡྫོད་མི་དེ་ དབུ་ཐྫོད་ལུ་བཅིངས་སྦེ་ འཁོར་ཚྫོགས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་
གསལཝ་ཨིན་པས། སྨན་མྫོ་དེ་ ཕྫོ་ལ་གི་སྲིངམྫོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་
བཤདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྨན་མྫོའི་གཉེར་གསྫོལ་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༧༠ “ཀྱཻ༑ རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྫོ་རྗེ་བཙུན་མྫོའི་རྣམ་
རྫོལ་སྨན་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསྫོལ། མ་ཁྱོད་སྔོན་ཚེ་
རྒྱལ་དབང་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྫོ་རྗེ་སྫོགས་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་
ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅའ་གཉན་པྫོ་རྗེས་སུ་དགོངས་ལ།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་། མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྫོགས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
༡ གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་

པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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༢ བྫོན་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོལ་མཆོད་འབད་བ་ཅིན་ ༡ སག་རྩེ་དང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལ་བྫོན་
གསྫོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་དང་ སྨནམྫོ་དེ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་
པས།

༢ སྨནམྫོ་བྲགམྫོ་གསྫོལ་ཁ་ཟེར་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༢ པའི་ནང་ལུ་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤྫོམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
སྨནམྫོ་ལུ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཅིག་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སག་རྩེཔ་
དང་གཡུས་གསརཔ་གཉིས་བསྫོམས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་
གྱང་གོ་ལ་དང་གཡིམ་ས་གསྫོལ་ཁ་དེ་ སག་རྩེཔ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ མང་སྡེ་ཨ་ཞང་དང་
སྨནམྫོ་བྲགམྫོ་གི་གསྫོལ་ཁ་དེ་ གཡུས་གསརཔ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཐག་བཅད་དྫོ་བཟུམ་ 
ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་གསརཔ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཕ་ཇོ་ཞུ་ཞིན་ན་ ཉེ་ལ་ཁྱིམ་ཟེར་བའི་ས་གོ་
ནང་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ སྨནམྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་
དམིགས་དྫོན་ཡང་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་མི་དང་རྒྱུ་ནྫོར་ ལྫོ་ཐྫོག་དང་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ སྨནམྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།
ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ། ཕྫོགས་བསྒྲིགས་པ་ དཔར་ལྫོ་མེད་ སག་ཡུལ་བཀྲ་སྡིངས་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྐྱོང་གི་གསྫོལ་ཁ་
ཕྫོགས་བསྒྲིགས།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།  
ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན། 

སྨན་མྫོ་བཀྲིས་དབང་འཛྫོམས། སྨནམྫོ་བྲགམྫོ།

169



༣༣ ཞིཞིངང་་སྐྱོསྐྱོངང་་དདབབངང་་མམྫོྫོ།།

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

སྲུང་མའི་མཚན། ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོ།

གནས་ཁང་། ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

གཡུས། སག་རྩེ།

བསྟེན་མི། ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་པའི་ སག་རྩེ། གཡུས་
གསར། བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་གི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༣) “མཁའ་ལ་སྤྱྫོད་པའི་གནས་མཆོག་ཙ་རི་ཏྲའི། །ཞིང་
སྐྱོང་ཌཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་གཙྫོ་མྫོ་སྟེ། །བཅུ་དྲུག་ལང་ཚྫོའི་དཔལ་ལྡན་གཡུ་སྒྲོན་མ། །འཁོར་བཅས་དད་པས་སྤྱན་
འདྲེན་འདིར་གཤེགས་ཤིག།“ ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བྫོད་ཙ་རིའི་གནས་ཀྱི་བདག་མྫོའམ་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོ་
དེ་ལུ་ མཚན་ངོ་མ་ དཔལ་ལྡན་རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། མྫོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་
འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༣གི་རྒྱབ་) “ཕྫོ་བྲང་གཉུག་རི་རྫོ་བའི་སྙིང་ཕུག་དང་། །སྤྲིན་དཀར་བརྩེགས་པའི་གུར་ཁང་
ལ་སྫོགས་པ། །གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཚྫོགས་ཁང་མ་ལུས་པར། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་ཚུལ་བཟུང་ནས།།”
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ མྫོ་གིས་ཡེ་ཤེས་ལས་དང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚུལ་བཟུང་སྦེ་ རྫོ་བའི་སྙིང་ཕུག་ལ་སྫོགས་པ་
གནས་ཡུལ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་གསལ་མི་ལྟར་དུ་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་བལྟ་ རྐང་སྫོང་
ཆུ་ཚྫོད་ཕྱེད་དང་ལྔ་དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གོ་ན་ རས་ཆུང་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་གིས་ ཕག་བཏབ་ཡྫོད་པར་གྲགས་
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པའི་ ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་གི་ནང་ན་ མགོན་ཁང་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མཇལ་ནི་
འདུག།

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

གསྫོལ་ཁའི་མངོན་རྟྫོགས་ལས། ཤྫོག་༢ཀྱི་རྒྱབ་) “ཀུ་མུ་དའི་ཕུང་པྫོ་ལྟ་བུ་ཡྫོངས་སུ་དཀར་བའི་རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་
ལའི་བུ་མྫོ་ལྫོ་བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་ཅན། བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པར་མཛེས་པ། རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་ཡིད་བཞིན་དུ་བརྒྱན་ཅིང་། དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་གོས་དབང་པྫོའི་གཞུ་ལྟར་བཀྲ་བ་ཉིས་
བརྩེགས་སུ་གྱོན་པའི་ཕག་གཡས་ཤེལ་གྱི་རྔ། གཡྫོན་གསེར་གྱི་འུ་ལུ་བསྣམས་པས་དེ་བརྡུང་བའི་ཚུལ་དུ་མཛད་
པ། ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང་འགྱིང་བས་བཞུགས་་་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་
ལང་ཚྫོ་ཅན་ མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྫོང་བ་རྫོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་དེ་གི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ཤེལ་གྱི་རྔ་དང་ གཡྫོན་པ་
ལུ་ གསེར་གྱི་འུ་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ རྔ་བརྡུང་བའི་ཚུལ་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༤) “ཧྲཱིཿ རྫོགས་ལྡན་བསྐལ་པའི་དང་པྫོ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་
པ་ཡིས། །བྫོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་རྗེ་མྫོར་བསྔགས། །རང་བྱུང་གནས་ཀྱི་བདག་མྫོར་བསྐོས། །དེ་ནས་རྩྫོད་ལྡན་ལྔ་
བརྒྱའི་སྐབས། །རིག་འཛིན་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་གིས། །དབང་བསྐུར་མིང་བྱིན་དམ་ཕྫོག་ནས། །བསན་སྐྱོང་མ་མྫོའི་
གཙྫོ་མྫོར་བསྐུལ། །ཁྱད་པར་འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས། །བསན་དང་དེ་འཛིན་མ་ལུས་པ། །སྐྱོང་བའི་བཀའ་
རྟགས་རྗེས་དགོངས་ལ། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བསྐལ་པ་
རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་ལུ་ དཔལ་འཁོར་ལྫོ་སྫོམ་པ་གིས་ བྫོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་རྗེ་མྫོ་སྦེ་བསྔགས་ཏེ་ གནས་ཀྱི་
བདག་མྫོར་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ རྩྫོད་ལྡན་གྱི་དུས་ལུ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
དབང་བསྐུར་ཞིན་ན་ མིང་བཏགས་ཏེ་ བསན་པ་སྐྱོང་བའི་གཙྫོ་མྫོ་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་
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འབྲུག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ བསན་པ་དང་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ སྐྱོང་བར་བསྐུལ་ཡྫོདཔ་ལས་ འབྲུག་པ་
དཀར་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྲུང་མ་སྦེ་ བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལུ་ དྲུག་པ་ཚེས་བཞི་ལུ་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་གནངམ་ཨིན་
པས།

༢ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ ལྫོ་ཆོག་སྦེ་མགོནམ་བང་རིམ་གནང་པའི་སྐབས་ ཞིང་སྐྱོང་དབང་
མྫོ་ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཆོག་འགོ་དང་པ་དེ་ དགོན་པ་དེ་
ནང་ལུ་ གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ རིམ་པར་གཡུས་ཁ་ལུ་ གནང་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་
འབད་བ་ཅིན་ གོ་རིམ་དེ་སྦེ་མེན་པར་ ག་ཚགས་ཁར་ཚུད་མི་དེ་གིས་ ཧེ་མ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་
ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྫོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སསའིའི་་མིམི་་ངོངོམམ།།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ལྡན། དགོན་པའི་དཀོན་གཉེར་ འཇིགས་མེད།
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ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྫོ། ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

173



༤༤ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་དདབབངང་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། སྨན་མྫོ་བསམ་གྲུབ་དབང་མྫོ།

གནས་ཁང་། ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

གཡུས། སག་རྩེ།

བསྟེན་མི། ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་པའི་ སག་རྩེ། གཡུས་
གསར། བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་གི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་མེད་) “ཀྱཻ༑ ས་གཞི་གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་ཀྱི་
གླིང་། །ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བཀྲ་བའི་གཞིར། །སྤང་ལྗོངས་ཆུ་འཛིན་འཁྲིགས་པའི་གུར་ཁང་ནང་།།” 
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨན་མྫོའི་གནས་ཁང་དེ་ སག་རྩེ་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་བལྟ་ རྐང་སྫོང་ཆུ་ཚྫོད་ཕྱེད་དང་
ལྔ་དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དེ་གི་རྒྱབ་ཁར་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
བཞེངས་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས། 

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།  
གསྫོལ་ཁའི་བསྫོད་པ་ལས། ལྫོ་དང་ཤྫོག་མེད་) “ཀྱཻ༑ རབ་དཀར་མདངས་ལྡན་བཅུ་དྲུག་ལ་མྫོའི་
གཟུགས། །བཞིན་མཚར་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་དང་མེ་ཏྫོག་ལྡན། །དབུ་སྐྲ་མཐུར་གྲོལ་གཙུག་བརྒྱན་ནྫོར་བུས་
མཚན། །བསན་འགྲོའི་བྱ་ར་མཛད་ཕྱིར་བཞེངས་སབས་ནས། །ཕག་གཡས་ཀུན་གསལ་མེ་ལྫོང་མདའ་དར་
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དང་། །གཡྫོན་པ་འདྫོད་དགུར་འབྱུང་བའི་ནྫོར་བུ་འཛིན། །འགྲོ་བ་ཡྫོངས་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པའི། །ནྫོར་རྒྱུན་
ལ་མྫོ་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་འདུད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ བཞེངས་སབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
བཞུགས་ཏེ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ཀུན་གསལ་མེ་ལྫོང་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས། སྨན་མྫོ་དེ་ ཡུལ་ལ་རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་གྱི་ གསང་ཡུམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ གཡུས་ཁའི་རྒན་
ཤྫོས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་མས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།  
གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་མེད་) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་
བཅས་བཞིན། །བར་དུ་མཚུངས་མེད་འབྲུག་པ་ཡིས། །ཆོས་བདག་ཆེན་མྫོར་དབང་ཡང་བསྐུར། །ཐ་མར་རིག་
འཛིན་བདག་ཅག་གིས། །བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་དེ། །གནས་འདིར་སྲུང་མར་གཉེར་གཏད་
ན། །འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་འབྱུང་གནས་དང་། 
བར་དུ་འབྲུག་པའི་ཆོས་བདག་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  
༡ ལྫོ་ལྟར་དྲུག་པ་ཚེས་བཞི་ལུ་ ཕུན་ཚྫོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
༢ དགོན་པར ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དགོན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་མི་ གཡུས་ཁའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡང་ ལྫོ་ཆོག་སྐབས་གཏྫོར་
གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།  
སྨན་མྫོ་བསམ་གྲུབ་དབང་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སསའིའི་་མིམི་་ངོངོམམ།།  
སླྫོབ་དཔྫོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ལྡན། དགོན་པའི་དཀོན་གཉེར་ འཇིགས་མེད།

སྨན་མྫོ་གི་གནས་ཁང་། སྨན་མྫོའི་ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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༥༥  བབཙཙནན་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས།།
གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། བཙན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིས། ཉ་ག་བཙན།

གནས་ཁང་། སང་སི་སྦིས་དང་མང་སྡེ་ཆུ་གཉིས་འདྫོམ་སའི་ཆུ་གི་མཐའ་མ་ལུ།

གཡུས། གཡུས་གསར།

བསྟེན་མི། གཡུས་གསར་གྱི་མི་སེར།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  
གགནནསས་་ཁཁངང་་སསྫོྫོགགསས་་དདངང་་འའབྲེབྲེལལ་་བབའིའི་་སྐོསྐོརར།།
བཙན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིས་དེ་ ཕུ་སྫོང་ལེགས་ལ་མར་བཅད་ མདའ་མང་སྡེ་ཆུ་ཡར་བཅད་ དབང་བའི་བཙན་
ཆེན་ཅིག་ཨིན་པས། ཁོང་ལུ་མཚན་གཞན་ ཉ་ག་བཙན་ཟེར་ཞུཝ་མ་ཚད་ མང་སྡེ་ཨ་ཞང་ཟེར་ཡང་ཞུ་མི་དེ་ 
མདའ་མང་སྡེ་ཆུ་ཡར་བཅད་ བཙན་ཁོ་གིས་དབང་ནི་འདི་གིས་ མང་སྡེ་ཟེར་ཞུཝ་དང་གཅིག་ཁར་ གཡུས་
ཚན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མིའི་ བཙན་ཆེན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁོང་ལུ་རང་གི་མི་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ སེམས་ཐག་
ཉེཝ་བསྐྱེད་དེ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ ཨ་ཞང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
བཤདཔ་ཨིན་པས། བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དེ་ སང་སི་སྦིས་དང་མང་སྡེ་ཆུ་གཉིས་ འདྫོམ་སའི་ཆུ་གི་མཐའ་མ་ 
ཆུ་འཛྫོམས་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།
བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ག་ནི་ཡང་མི་གསལ་བས། 
ངག་རྒྱུན་ནང་ལུ་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕག་མཚན་ དེ་སྦེ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་པར་ཡང་
མཇལ་སར་མེད་ནི་འདི་གིས་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ཐབས་ཅིག་མིན་འདུག། 
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན་་གྱིགྱི་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།  
ཧེ་མ་མང་སྡེ་ཆུ་གི་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་ སག་རྩེཔ་དང་གཡུས་གསརཔ་གི་ཨ་རིང་ གྲོང་ཕའི་དྫོ་ཟེར་ས་ལུ་ ཨཔ་
ཅིག་བྱཱ་བསྲུངས་སྦེ་སྫོད་དེ་ དུས་ཕྫོགས་གསུམ་གྱི་ལྟྫོ་ག་ཅི་ར་ཟ་རུང་ མང་སྡེ་ཨ་ཞང་ལུ་ལྟྫོ་ཕུད་དྲངས་སྦེ་ཟཝ་
ཨིན་པས། ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ དྲྫོ་པ་གི་ལྟྫོ་ལག་དེ་ ཉིན་མར་ཟ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨཔ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ལྟྫོ་ལག་
འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྟྫོ་ཕུད་དྲངས་པ་ཅིན་ མི་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ཕང་ཕང་ཟ་བའི་ཚེ་ མང་སྡེ་ཨ་
ཞང་དེ་ མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྦེ་ ཨཔ་དེ་གི་གདྫོང་ཁར་ཐྫོན་ཞིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ཨ་རྟག་ར་ ལྟྫོ་ཕུད་དྲངམ་
ཨིན་རུང་ ད་རིས་ག་ཅི་སྦེ་མ་དྲངསམ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་ དྲྫོ་པ་གི་ལྟྫོ་ལག་འབད་ནི་འདི་གིས་ མ་
དྲངས་ཟེར་ཞུ་ནུག། དེ་ལས་མང་སྡེ་ཨ་ཞང་དེ་གིས་ བང་ཅུང་ནང་བླུགས་ཚར་མིའི་ལྟྫོ་ལག་འབད་བ་ཅིན་ མ་
བཏུབ་ཨིན། ཀ་ལ་ནང་ལུ་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྟྫོ་ཕུད་སྦེ་དྲངས་པ་ལུ་ཁྱད་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཁྱོད་ར་གི་ཨམ་སྲུ་
ཨ་ལུ་སྐྱེ་ནི་འདུག། ཁྱོད་ར་ཁྱིམ་ནང་སྫོང་སྦེ་ ཨ་ལུ་བུཚ་སྐྱེ་ནི་ཡྫོད་མི་དེ་ལུ་ མིང་ཡང་ཚེ་བརྟན་གྲུབ་པ་ཟེར་
བཏགས་ད་སྨ་རེ། ནཱ་གི་བྱཱ་དེ་ ང་གིས་བསྲུང་གེ། ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་མི་ལྟར་དུ་ ཨ་ལུ་ཡང་བུཚ་ཅིག་སྐྱེས་མི་
དེ་གི་མིང་ལུ་ ཚེ་བརྟན་གྲུབ་པ་ཟེར་བཏགས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། མང་སྡེ་ཨ་ཞང་གིས་ གཡུས་
ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དེ་སྦེ་གཟིགས་ནི་འདི་གིས་ ལྫོ་དུས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་སླབ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་
༠༧ ༠༢ ༢༠༢༡

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  
བཙན་དེ་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲྫོལ་མེད་རུང་ཡང་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་ 
གཟའ་སྐར་འཕྫོད་སྦྱྫོར་བཟང་བའི་ཚེས་ ཉིནམ་ཕག་དང་སྦྲུལ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ གཡུས་གསར་སེམས་ལེགས་
སྤང་ཟེར་ས་ལུ་ གཡུས་གསརཔ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཕ་ཇོ་གིས་ཉིནམ་གཅིག་རིང་གསྫོལཝ་ཨིན་
པས། གསྫོལ་ཁའི་སྐབས་ལུ་ མང་སྡེ་ཨ་ཞང་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིས་ལུ་ ཚྫོགས་ཕུལ་ནི་དང་གླུད་ཀྱི་ཆོ་ག་
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གནངམ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་གནང་དགོ་པའི་ཁུངས་དྫོན་ཡང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། “བཙན་དང་བདུད་ཀྱི་
གནྫོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟླྫོག །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་བཟླྫོག །ཡེ་འབྲྫོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཟླྫོག །བྱིས་པའི་
གདྫོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་བཟླྫོག །གཙྫོ་བྫོའི་གདྫོན་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་བཟླྫོག །མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་
བཟླྫོག །དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད་བཟླྫོག །འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཐམས་ཅད་བཟླྫོག །རྨི་ལྟས་མཚན་མ་
ངན་པ་བཟླྫོག །སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོའི་གྱོད་ངན་འབྱྫོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་གླུད་འདིས་བཟླྫོག་གོ།” (མེད་
ཤྫོག་༡༠ ཟེར་འཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ བཙན་དང་བདུད་ཀྱི་གནྫོད་པ་ཚུ་བཟླྫོག་
ཐབས་དང་། དམིགས་བསལ་གྱིས་ བྱཱྫོ་དང་གེ་རེད་ལུ་ མདའ་ལས་ཡར་ འབུཔ་དང་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་པ་
ཚུ་ བཟླྫོག་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་པས། 

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་མཆོད་གནང་སར་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་ལས་མི་རེ་ཐྫོན་ཏེ་ གཡུས་མི་མཉམ་འཛྫོམས་
ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲྫོལ་ཡྫོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་
བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ སྤྱི་མི་གི་སྐོར་རྒྱབ་ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་མི་དེ་དང་ ཕ་ཇོ་ཁོ་ར་གཉིས་གཅིག་ཁར་
འཛྫོམས་ཞིན་ན་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་གནངམ་ཨིན་པས། གནས་སངས་དེ་ཡང་ འགྲོས་
ཀྱིས་སྦེ་ ཉམས་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སྦྫོམ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལམ་སྲྫོལ་ལས་ཁུངས་དང་། རྫོང་ཁག་སྲྫོལ་འཛིན་ཁ་ཐུག་
ལས་ འདི་ལུ་ངོས་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དགོཔ་དེ་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཐྫོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།  
མང་སྡེ་ཨ་ཞང་གི་གསྫོལ་ཁ། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།། ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན། 
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བཙན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གནས་ཁང་། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ཕ་ཇོ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་གསུངས་མས།
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༦༦ གགངངསས་་དདཀཀརར་་ཤཤ་་མིམིགག།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། གངས་དཀར་ཤ་མིག།

གནས་ཁང་། ཀླུ་མ་སྤང་གི་རི་མགོར།

གཡུས། སྤྱང་རས།

བསྟེན་མི། སྤྱང་རས་དང་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

མངོན་རྟྫོགས་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “སྐྱེད་མྫོས་ཚལ་གྱི་ནང་དུ་སག་གཟིག་དྫོམ་དྲེད་ཚྫོགས་རྣམས་
ངར་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་། འཕུར་ལྡིང་རྫོལ་པའི་འདབ་ཆགས་མང་པྫོ་ཀླད་ལ་ལྡིང་བ། གངྒཱའི་རྒྱུན་བཟང་འྫོ་མའི་མདྫོག་
ཅན་ཐུར་དུ་བབས་པ། མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་བྷྲུཾ་ལས་རྫོ་རྗེ་བྲག་རི་ལྟ་བུའི་
གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་དུ་་་།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྤྱང་རས་གྱི་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ རི་ཁར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་
ཀླུ་མ་སྤང་ཟེར་བའི་རི་མགོར་ གནས་ཁང་ཆགས་ཏེ་འདུག།   

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

ལ་བཙན་གངས་དཀར་ཤ་མིག་སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་འཛུམ་ཞལ་བརྗིད་པའི་ཉམས་ལྡན། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་
སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཕག་གཡས་མདུང་དར་གནམ་དུ་བསྒྲེང་བ། ཕག་གཡྫོན་ཞགས་པ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་
པས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་བླ་ཚེ་འགུགས་པ། སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་དང་དབུ་ལ་རྫོག་ཞུ་དར་དཔྱང་ཅན་གསྫོལ་བ།
སག་རལ་གཡས་དང་གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་དུ་འཕར་ཞིང་། རྟ་མཆོག་རླུང་ཤུགས་ཅན་ལ་བཅིབས་པ། ཡུམ་སྨན་
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བཙུན་མྫོ་དཀར་མྫོ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྫོང་བ། ཕག་གཡས་མདའ་དར་དང་སྣང་སྲིད་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་།
གཡྫོན་ནྫོར་གྱི་གཞྫོང་པ་འཛིན་པ། སྐུ་ལ་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་གསེར་གཡུ་སས་པའི་དྫོ་ཤལ་གསྫོལ་བ། དེ་དག་
གི་འཁོར་དུ་ལ་ཀླུ་བདུད་བཙན་མ་མྫོ། གཉན་གྱི་དམག་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ། གཙྫོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་དཀར་ཕྫོགས་རྒྱུད་འཛིན་དུ་སྒྲུབ་པ་པྫོ་རྣམས་ལ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཕྲིན་ལས་ཐྫོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་སྟེ་
བཞུགས་པ། གངས་དཀར་ཤ་མིག་གི་མངོན་རྟྫོགས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡ དང་རྒྱབ་

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ ཞལ་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་སྦེ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་གུར་
སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕག་གཡས་པ་གིས་ མདུང་དར་གནམ་ཁར་འཕར་ཏེ་ གཡྫོན་པ་གིས་ ཞགས་པ་
གློག་བཟུམ་འཁྱུག་མི་ཅིག་ བསྣམས་མི་དེ་གིས་ དགྲ་ཚུ་གི་བླ་ཚེ་ཚུར་བཀུག། སྐུ་ལུ་རྫོ་རྗེ་གི་གོ་ཁྲབ་དང་
དབུ་ལུ་རྫོག་ཞུ་དར་དཔྱང་ཡྫོད་མི་ཅིག་བཞེས། སག་རལ་ཟེར་སག་ལྤགས་ལས་བཟྫོ་མིའི་མདའ་ཤུབས་
གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་དང་ གཟིག་ལྤགས་ལས་བཟྫོ་མིའི་མདའ་ཤུབས་ གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལས་འཕར་ཞིན་ན་ རླུང་
མ་བཟུམ་གྱི་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་ཡྫོད་མིའི་ རྟ་མཆོག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཡུམ་སྨན་བཙུན་ སྐུ་
མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ འཇའ་རིསམྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ སྣང་སྲིད་གསལ་བའི་མེ་
ལྫོང་བསྣམས། གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་གཞྫོང་བཟུང་སྟེ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་དང་ གསེར་གཡུ་བརྒྱན་པའི་དྫོ་ཤལ་
བཏགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་གི་འཁོར་ལུ་ མ་མྫོ། ལ། ཀླུ། བདུད། བཙན། གཉན་གྱི་དམག་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་ཅིག་གིས་ བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་རྣམ་པ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

གཏྫོར་བསྔོ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༤ དང་རྒྱབ་ “འདི་བཞེས་ལ། སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཡྫོངས་འཛིན་
ངག་གི་དབང་ཕྱུག། ཡབ་རྗེ་བསན་པའི་ཉི་མ། རྒྱལ་སྲས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྫོགས་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་
བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་།
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ཡྫོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག། ཡབ་རྗེ་བསན་པའི་ཉི་མ། དེ་ལས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་
དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ 
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
༢ སྤྱང་རས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཁ་ལས་ ཕ་ཇོ་ཞུ་སྟེ་ ལ་བྫོན་གསྫོལ་བའི་སྐབས་ ཀླུ་མ་སྤང་གི་རི་མགོར་
དགྲ་ལའི་བཙན་མཁར་ཡྫོད་མི་དེ་ལས་ དགྲ་ལ་ཞུ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གངས་དཀར་ཤ་མིག་གི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སྒོམ་ཆེན་ལས་སྐྱིད་རྫོ་རྗེ།

གངས་དཀར་ཤ་མིག། གནས་ཁང་ཀླུ་མ་སྤང་གི་རི་མགོ།
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༧༧ ཆུཆུ་་བབཟཟངང་་སྨསྨནན་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། ཆུ་བཟང་སྨན་མྫོ།

གནས་ཁང་། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་རྫོང་གི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག།

གཡུས། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ ཁ་སྫོད་སྤྱི་འྫོག།

བསྟེན་མི། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཁ་སྫོད་མི་སེར་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ རབ་བརྗིད་ལྗོན་ཤིང་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པའི་
ཚལ། །ཆུ་གཏེར་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མེར་བའི་དབུས། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ཕྫོ་བྲང་མཛེས་པ་ནས། །སྨན་བཙུན་
སྤྲུལ་འཁོར་བཅས་པ་ད་ཚུར་བྱྫོན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གནས་ཁང་དེ་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་རྫོང་གི་
གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་ ལྕགས་ཀྱི་རཝ་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོད་མི་ནང་ རབ་བརྗིད་ལྗོན་ཤིང་རྒྱས་པའི་ཚལ་
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་ མེར་བའི་དབུས་སུ་གནས་ཁང་ཆགས་ཏེ་འདུག།

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

སྨན་མྫོའི་བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༥) “སྨན་བཙུན་ཆེན་མྫོ་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས་པ་རྣམས། །སྐུ་མདྫོག་ཕག་མཚན་
ངེས་མེད་ཅིར་ཡང་སྫོན། །འགལ་རྐྱེན་ཚར་གཅོད་ལེགས་ཚྫོགས་དཔལ་ཡྫོན་ཀུན། །ཐྫོགས་མེད་སྐད་ཅིག་ཉིད་
དུ་སྒྲུབ་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ ཆུ་བཟང་སྨནམྫོ་དེ་གི་སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕག་མཚན་འདི་དང་འདི་
བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་ ངེས་ཏིག་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་
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ཨིན་པས། སྨན་མྫོ་དེ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྨན་མྫོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་
བ་ལས། མེད་ ཤྫོག་༦ འདྫོད་དྫོན་གསྫོལ་བ་ནི། “རྒྱལ་བསན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དཔལ་འབྲུག་པའི། །བསན་པ་
མི་ནུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །ཡུལ་ཕྫོགས་འདི་ཡི་མི་ནྫོར་སྲུང་སྐྱོབ་མཛྫོད། །ཁྱད་པར་སད་སེར་འབུ་སྲིན་
གཅན་གཟན་དང་། །བཙའ་ཐན་དམག་འཁྲུག་འཐབ་རྩྫོད་ནད་དང་རིམས། །འབྱུང་བཞིའི་གནྫོད་པ་ལ་སྫོགས་
འགལ་རྐྱེན་ཀུན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ རྒྱལ་བསན་སྤྱི་དང་ ཁྱད་
པར་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ དར་བར་མཛད་དེ་ གཡུས་ཚན་འདི་གི་ མི་དང་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་སྲུང་
ནི་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ སད་སེར་འབུ་སྲིན་དང་ གཅན་གཟན་ དེ་ལས་བཙའ་ཐན་ཚུ་ མ་བྱུང་བ་གིས་མ་ཚད་
དམག་འཁྲུག་དང་ནད་རིམས་ འབྱུང་བཞིའི་གནྫོད་པ་ལ་སྫོགས་པ་ བྱུང་མ་བཅུག་ཟེར་སྨྫོན་ལམ་བཏབ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

བཞུགས་གསྫོལ་དང་དམ་བཞག་སབས་གཅིག་པ་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡) “ཡིད་མཐུན་དར་ཟབ་རིན་ཆེན་ཁྲི་
སྟེང་དུ། །དགྱེས་བརྩེ་འཛུམ་པའི་མདངས་བཅས་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །གསང་བའི་བདག་དང་པདྨ་སཾ་བྷ་
ཝས། །ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨནམྫོ་དེ་ལུ་ གསང་
བདག་ཕག་ན་རྫོ་རྗེ་དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟླ་༣ པའི་ནང་ལུ་ ཁ་བྫོན་ སྨྲེང་འདྫོན་ འབད་དེ་ སྨནམྫོ་དེ་ལུ་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་
སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་སྨནམྫོ་གི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཅིག་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་བརྩམས་ཞིན་ན་ གཏྫོར་
གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ བླམ་ཆོཔ་ཚུ་གིས་ ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་
གཏྫོགས་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་ཁ་བྫོན་འབད་དེ་གསྫོལ་ནི་མིན་འདུག།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཆུ་བཟང་སྨན་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སྒོམ་ཆེན་ལས་སྐྱིད་རྫོ་རྗེ།

ཆུ་བཟང་སྨན་མྫོའི་གནས་ཁང་། སྨན་མྫོའི་སྐུ་པར་རྫོང་གི་མཐྫོང་གྲོལ་ནང་ལུ་ཡྫོད་ཟེར་རུང་ མཐྫོང་གྲོལ་
མཇལ་ཁ་མ་ཐྫོབ་ལས་བཙུགས་མ་ཚུགས།
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༨༨ ཤཤངང་་ཐཐྫོྫོགག་་ཁྱུཁྱུངང་་ལེལེགགསས་་དདཔཔལལ་་བབཟཟངང་་།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཤང་ཐྫོག་ཁྱུང་ལེགས་དཔལ་བཟང་།

གནས་ཁང་། ཡུར་མྫོང་།

གཡུས། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ ཁ་སྨད་སྤྱི་འྫོག།

བསྟེན་མི། གཙྫོ་བྫོ་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཁ་སྨད་མི་སེར་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་རུང་ ཁ་སྫོད་
ལུ་ཡང་བསྟེན་མི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཡུལ་ལ་དེ་གི་ གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ ཡུར་མྫོང་གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས།

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

ཀྱཻ༑ དམ་ལྡན་དཀར་པྫོས་ཕྫོགས་སྐྱོང་ཤིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་རྣམས་ཚར་གཅོད་པའི། །མཐུ་སྫོབས་རྩལ་ལྡན་
དགྲ་ལའི་རྒྱལ། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་འཛུམ་པའི་ཞལ། །ཕག་གཡས་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་དང་། གཡྫོན་པ་ལ་ཡི་
བ་དན་འཕར། །རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་མགྱོགས་འགྲོའི་སྟེང་། །ཆིབས་ནས་འཇིག་རྟེན་སྐད་ཅིག་མྱུལ། །བཞིན་
བཟང་སྨན་མྫོ་ཟླ་བའི་མདྫོག །ཡིད་འྫོང་མིག་གི་བདུད་རྩི་མ། །དབང་གཞུ་ཐགས་སུ་བཏགས་འདྲའི་གོས། །ལ་
སྲས་གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ལྡན་ཕག །སྣང་སྲིད་གསལ་བའི་མེ་ལྫོང་དང་། །ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་སྒྲོ་ལྡན་
དར། །བསྣམས་པའི་ཟུར་མིག་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་བདེ་མཛད་ལ་བསྫོད། །འཁོར་དུ་བདུད་
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བཙན་སྨན་མྫོ་དང་། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས། །ཕྫོགས་འདིར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་། །བསྫོད་དྫོ་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས།། ཤང་བཙན་གྱི་བསྫོད་པ། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༤

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཤང་བཙན་དེ་གི་ སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ དཀརཔྫོ་སྦེ་ ཞལ་འཛུམ་མདངས་དང་ལྡན་
པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ བ་དར་འཕར་ཏེ་ རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པའི་རྟ་གུར་ཆིབས་སྦེ་
སྫོང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་ལུ་ བསྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ དེ་གི་འཁོར་ལུ་
བཞིན་བཟང་གི་སྨནམྫོ་ ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཕག་གཉིས་ལུ་ མདའ་དར་དང་ མེ་ལྫོང་
བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་། བདུད་དང་བཙན་དང་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ ཡྫོད་
པའི་བཟྫོ་རྣམ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་གི །སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་
ཤིང་། །རང་སྲྫོག་ཕུལ་ནས་དམ་བཞག་པའི། །ཐ་ཚིག་གཉན་པྫོ་དེང་འདིར་དགོངས། །དེ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་སྙིགས་
མའི་དུས། །གྲུབ་ཆེན་བསན་པའི་ཉི་མའི་བཀའ། །རྩིས་ལ་ཕབ་སྟེ་རྗེས་དགོངས་ལ། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
འགྲུབ་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལཝ་མ་ཚད་ གཏྫོར་བསྔོ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༣ “གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས།
སྒྲུབ་ཆེན་བསན་པའི་ཉི་མ་སྫོགས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།” ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་པའི་གུར་ ཤུལ་ལས་གྲུབ་ཆེན་བསན་པའི་ཉི་མ་
གིས་ཡང་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཤང་ཐྫོག་ཁྱུང་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སྒོམ་ཆེན་ལས་སྐྱིད་རྫོ་རྗེ།

ཤང་ཐྫོག་ཁྱུང་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་གནས་ཁང་། ཤང་བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ ལས་
སྐྱིད་རྫོ་རྗེ་གིས་གསུངས་མས།
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༩༩ གགཞིཞི་་བབདདགག་་སྨསྨནན་་ཏིཏི་་སྒོསྒོ་་གགསུསུམམ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ།

གནས་ཁང་། རེད་འཕེལ་དུང་འཁོར་ལྟག་ལུ།

གཡུས། རེད་འཕེལ།

བསྟེན་མི། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ ཁ་སྨད་མི་སེར་གྱིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གཞི་བདག་སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་དེ་ ཕྫོ་ལ་ཨིནམ་ལས་ རེད་འཕེལ་གནས་པྫོ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ ཡྫོངས་གྲགས་
ལུ་ རེད་འཕེལ་སྨན་མྫོ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཁུངས་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྣུམ་
འཁོར་གཞུང་ལམ་འྫོག་ལུ་ སྨན་མྫོ་སེང་ཟེར་སྨནམྫོ་གི་ཤིང་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་འགྱེལ་འགྱོ་སྦེ་ ད་ལྟྫོ་
མཐྫོང་སར་མེདཔ་ཨིན་རུང་ སྨན་མྫོ་དེ་ སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་གྱི་གསང་ཡུམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་
རེད་འཕེལ་སྨན་མྫོ་ཟེར་ཡྫོངས་གྲགས་སྫོང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ རེད་འཕེལ་དུང་འཁོར་གྱི་མཁན་པྫོ་
མགོན་པྫོ་གིས་གསུངསམ་ཨིན་པས། དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་གྱི་གསྫོལ་ཁ་ལས།
དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡གི་མདུན་ “མདུན་དུ་སྨན་ལྗོངས་འཆི་མེད་བཀོད་པའི་དབུས། །ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཕ་
བྫོང་ཚུལ་ཅན་གསུམ། །དགོས་འདྫོད་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་དཔལ་གྱིས་མཛེས། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་བུམ་པ་
བཟང་པྫོ་དང་། །སྐྱེད་ཚལ་ཡིད་འྫོང་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་དང་། །ཁང་བཟང་འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྱྫོད་མཐའ་ཡས་
པའི། །དབུས་ན་རིན་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་ཉམས་དགའི་ནང་།།” ཟེར་སྨན་ལྗོངས་འཆི་མེད་བཀོད་པའི་དབུས་ཕྫོགས་ལུ་
དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ སྐྱེད་ཚལ་ ཡིད་འྫོང་ཁྲུས་རྫིང་ ལ་སྫོགས་པའི་མཛེས་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཡྫོད་པའི་སྦུག་ལུ་
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རིན་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་ཉམས་དགའ་བའི་ནང་ན་ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ རེད་འཕེལ་དུང་འཁོར་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཙན་དན་ཤིང་
གི་རྩ་བར་ རྫོ་སྦྫོམ་གསུམ་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།

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

སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་གྱི་གསྫོལ་ཁ་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡གི་མདུན་) “གཞི་བདག་ཆེན་པྫོ་སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་
པ། ཕག་གཡས་མདུང་དར་གཡྫོན་པས་ནྫོར་བུ་འཛིན། །རྫོག་ཞུ་གོ་ཁྲབ་སག་ལམ་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །རྟ་ནག་
ཞུར་ཅན་ཆིབས་ནས་སྫོང་གསུམ་མྱུལ། །ཀླུ་སྨན་སྔོ་སྐྱ་ཐལ་སྦྱར་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །འཁོར་དུ་བླྫོན་པྫོ་ལྔ་དང་སྡེ་
བརྒྱད་ཚྫོགས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་པ་དེ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དར་
དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ དབུ་ལུ་རྫོག་ཞུ་དང་ སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་ ཞབས་ལུ་ སག་རིའི་ལམ་
བཞེས་སྦེ་ རྟ་ནག་གུར་ཆིབས་ཞིན་ན་ སྫོང་གསུམ་སྐོར་མི་དེ་གི་འཁོར་ལུ་ བླྫོན་པྫོ་ལྔ་དང་ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་
ཚྫོགས་ དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཅིག་གིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་གྱི་གསྫོལ་ཁ་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡ གི་རྒྱབ་) “ཧཱུཾ༑ གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་པདྨ་
འབྱུང་། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྤྱན་སྔར་དམ་བཅས་པ། །དགོངས་ལ་བདག་གིས་མཆོད་པའི་གནས་འདི་
རུ། །བྱྫོན་ནས་སྫོ་སྫོའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་དེ་ གསང་
བདག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སྫོགས་པ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

དུང་འཁོར་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་
སྐབས་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་གྱི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སྒོམ་ཆེན་ལས་སྐྱིད་རྫོ་རྗེ།

གནས་བདག་སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ། སྨན་ཏི་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནས་ཁང་།
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གླགླངང་་མམཐིཐིལལ་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༡༡༥༥

༡༡ ཕཕྫོྫོ་་ལལ་་དདཔཔལལ་་ལྡལྡནན་་རརྫོྫོ་་ལེལེགགསས།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས།

གནས་ཁང་། ཕྫོ་ལ་སྤང་།

གཡུས། རྣམ་ཐེར།

བསྟེན་མི། སྦེ་ལེང་དང་རྣམ་ཐེར་ རྟ་འཚེར་ལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར། 

སྐྱབས་སུ་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་ཕྫོ་ལའམ་སྐྱེས་ལ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ གཡུས་
དེ་ཁ་ལུ་སྐྱེས་མིའི་མི་ཚུ་གི་ སྲྫོག་ལུས་དབང་ཐང་ཚུ་རྒྱས་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འབྲུ་ནྫོར་བང་མཛྫོད་
སྫོགས་གང་འདྫོད་འགྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ གཞི་བདག་དེ་ལུ་གཉེར་ཁ་གཏད་དེ་ 
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།། 
དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ། ཕུན་ཚྫོགས་ཡྫོན་ཏན་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་
ཞིང་། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གླང་མཐིལ་རི་བྫོའི་རྩེར། །ནགས་སྤང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བརྒྱན་པའི་
དབུས། །བྲག་རི་ཙིཏྟ་དབྱིབས་འདྲའི་གནས་ཕྫོགས་ནས། །ཕྫོ་ལ་ཆེན་པྫོ་དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་ལ། །མཛེས་པའི་
སྨན་མྫོ་གསེར་གཡུས་བརྒྱན་པ་དང་། །སྲས་དང་བཀའ་འཁོར་ལ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྫོགས། །སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་
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པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྦེ་ལེང་དང་གླང་མཐིལ་གཡུས་ཚན་གཉིས་
ཀྱིས་ བསྟེན་མི་གཞི་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་དཔལ་ལྡན་རྫོར་ལེགས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་
འབད་བ་ཅིན་ སྦེ་ལེང་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་༣ དེ་ཅིག་རྐང་ཐང་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་
ཁར་ གླང་མཐིལ་རི་གི་རྩེ་མྫོ་ལུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་སྤང་ཐང་ ཕྫོ་ལ་སྤང་ཟེར་ས་ལས་ ཁ་ཡར་བལྟ་
སྟེ་བྲག་གི་བཟྫོ་རྣམ་ སྙིང་གི་དབྱིབས་བཟུམ་ཅིག་ཡྫོད་ཟེར་ ཁོ་རའི་གསྫོལ་མཆོད་ནང་ལས་འཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཡྫོད་མི་འདི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་གི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྫོ་ལའི་ཡུམ་མཚན་ལྡན་དབང་
མྫོའི་གནས་ཁང་དང་ དེ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ སྲས་དགེ་བསྙེན་རྫོ་ལེགས་ཀྱི་གནས་ཁང་ཆགས་ཏེ་འདུག། ཕྫོ་
ལའི་གནས་ཁང་གི་འྫོག་ལུ་ ཆུ་གི་རྫིང་ཅིག་འཁྱིལ་ཏེ་ཡྫོད་མི་དེ་ ཕྫོ་ལའི་གསྫོལ་ཆུ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མ་ཚད་ 
ཕྫོ་ལའི་གནས་ཁང་གི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ བྲག་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ ཕྫོ་ལའི་སྤྱི་དཔྫོན་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

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

དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་གསྫོལ་ཁ་བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༣) “ཀྱཻ། སྲིད་པའི་ལ་ཆེན་ཀུན་གྱི་གཙྫོ། །ཕྫོ་ལ་ཆེན་པྫོ་
དཔལ་ལྡན་ནི། །སྐུ་མདྫོག་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམ་ཞལ་ཅན། །རླུང་བཞིན་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །ཕག་
གཡས་མདུང་དར་དགྲ་སྙིང་གཏྫོར། །གཡྫོན་པ་གསེར་གཞྫོང་ནྫོར་བུས་བཀང། །འདྫོད་པའི་བུ་ལ་དངོས་གྲུབ་
གཏེར། །གཏེར་བདག་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྫོད་དྫོ།།” 

ཟེར་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཕྫོ་ལའི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་ཁྲོཝ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས། 
ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན། ཕག་གཡས་པ་ལུ་མདུང་དར་དགྲ་སྙིང་དང་ ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་གསེར་གྱི་གཞྫོངམ་ 
ནྫོརབུ་གིས་བཀང་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཅིག་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་གིས་འདྫོད་པ་ཅན་ཚུ་ལུ་ དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་
གྲུབ་ཚུ་གནངམ་ཨིན་པས།  ཆིབས་འབད་བ་ཅིན་ རླུང་བཟུམ་སྦེ་མགྱོགས་དྲགས་ཡྫོད་མིའི་རྟ་དམརཔྫོ་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བསྫོད་པའི་ཚིག་ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤྫོག་༣) “གསེར་གཡུའི་རྒྱན་
ལྡན་སྨན་མྫོ་ནི། །ཕག་གཉིས་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་འཛིན། །སྨན་མྫོ་ཀུན་གྱི་གཙྫོ་མྫོ་མཛད། །ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ་
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ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཕྫོ་ལའི་འཁོར་ལུ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་
ཚེ་བུམ་འཛིན་པའི་སྨན་མྫོ་ ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་མདུན། །ཁས་
བླངས་རང་རྟགས་སྲྫོག་ཕུལ་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན་དང་བསན་འཛིན་རྣམས། །བསྲུང་ཞིང་བར་ཆད་སེལ་བ་
དང་། །ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་དང་ནི། །སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོའི་རེ་སྐོངས་སྫོགས། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་
བཅས་ལྟར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སླྫོབ་དཔྫོན་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

ཕྫོ་ལ་འདི་ལུ་ སྦེ་ལེང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་སྲྫོལ་ལྟར་དུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་
སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་ཞིན་ན་ ཕྫོ་ལ་འདི་ལུ་ཡང་མར་ཆང་དང་དར་འཕར་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།    

དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་གསྫོལ་ཁ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞུགས། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།  

མཚམས་པ་རྫོ་རྗེ་ལ།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

དཔལ་ལྡན་རྫོ་རྗེ་ལེགས་པ།  གནས་ཁང་ཕྫོ་ལ་སྤང་།

སྲས་དགེ་བསྙེན་རྫོ་ལེགས། དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་ཀྱི་སྤྱི་དཔྫོན།
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༢༢ ཨཨ་་ཞེཞེ་་ཚེཚེ་་འའཛིཛིནན་་དདབབངང་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོའི་མཚན། ཨ་ཞེ་ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ། གོ་ལ་ཨ་ཞེ་སྨད་མྫོ།  

གནས་ཁང་། གོ་ལ་སྤང་།

གཡུས། གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་། 

བསྟེན་མི། གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་དང་སྦེ་ལེང་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་སྨན་མྫོའམ་ཡུལ་ལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་
ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ མི་ལུ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་གཡང་དང་ ཟད་མེད་ནྫོར་གྱི་དངོས་
གྲུབ་ཚུ་གནང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།  

གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་ གཞི་བདག་འདི་ལུ་ མཚན་ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་
རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ཨ་ཞེ་གོ་ལ་སྨད་མྫོ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།  
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༡ དང་ཕྱེད་
དེ་ཅིག་ ངང་བདག་གཡུས་ཚན་འགྱོ་སའི་གསེབ་ལམ་བདའ་སྟེ་ རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ བྱག་གི་
རྐེད་པར་ སྤྫོ་ཏྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་ དེ་ཁའི་གཡུས་སྐད་དུ་གོ་ལ་སྤྫོང་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པས། སྤྫོང་ཟེར་མི་འདི་ 
སྤང་ཐང་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།  

ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ་གསྫོལ་ཁ་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་འྫོད་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །ནྫོར་
བུའི་ཁྲི་གདན་དར་ཟབ་བྫོལ་གྱི་སྟེང་། །ལྟ་བས་མི་ངོམས་རབ་དཀར་བཞིན་བཟང་མ། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་
བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ཉམས། །ཕག་གཡས་ནྫོར་གཞྫོང་གཡྫོན་པ་ཚེ་བུམ་འཛིན། །ལ་རས་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་
གྱིས་སས། །འཁོར་དུ་སྨན་བཙུན་མཛེས་མའི་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྨན་མྫོ་གི་སྐུ་
མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་ག་ནི་བ་དཀརཔྫོ་སྦེ་འཇའ་ཆི་ཆི་ཡྫོད་པའི་གུར་ ལྫོ་ན་བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚྫོའི་ཉམས་
དང་ལྡན་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ནྫོར་གྱི་གཞྫོངཔ་དང་ ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་ ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་སྦེ་ཡྫོད་པ་ 
ལ་རས་དར་དང་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོད་པ་ འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་བཙུན་འཇའ་ཆི་
ཆི་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལ་རུང་ དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་གསྫོལ་ཁ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཤྫོག་༣
“གསེར་གཡུའི་རྒྱན་ལྡན་སྨན་མྫོ་ནི། །ཕག་གཉིས་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་འཛིན། །སྨན་མྫོ་ཀུན་གྱི་གཙྫོ་མྫོ་
མཛད། །ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་ཕག་མཚན་དུམ་གྲ་ཅིག་མ་འདྲཝ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་ཨིན་
པས། ལྡེབས་རིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ནྫོར་གཞྫོང་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཚེ་བུམ་བསྣམས་ཏེ་
འདུག།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “སྔོན་ཚེ་གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ། །བར་དུ་སླྫོབ་
དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་། །ཐ་མ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་བཅས་ཀྱིས། །དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་དྲན་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ བར་དུ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ 
དེ་ལས་ཐ་མ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

སྨན་མྫོ་དེ་ལུ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མར་ཆང་དང་དར་འཕར་
ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།  

ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་གསྫོལ་ཁ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞུགས། 

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མཚམས་པ་རྫོ་རྗེ་ལ།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

ཨ་ཞེ་ཚེ་འཛིན་དབང་མྫོ། གནས་ཁང་གོ་ལ་སྤང་།
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༣༣ རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ་་བྲབྲགག་་བབཙཙནན།། གགམམ་་རརྫོྫོརར་་ཕཕྫོྫོ་་ལལ།།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།    
གཞི་བདག་གི་མིང་། རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན། གམ་རྫོར་ཕྫོ་ལ།  
གནས་ཁང་། བཙན་གྱི་བྲག།
གཡུས། ངང་དག།
བསྟེན་མི། ངང་དག་གི་མི་སེར། 
སྐྱསྐྱབབསས་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།  

གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཚན་གྱི་ཡུལ་ལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་ ཚེ་དང་བསྫོད་
ནམས་དང་ དཔལ་འབྱྫོར་གོང་དུ་འཕེལ་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སྫོགས་ མཐུན་རྐྱེན་འགྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “དགྲ་ལའི་རྒྱལ་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དྲག་ལྡན་དང་།།” ཟེར་ཡུལ་ལའི་མཚན་ རྫོ་རྗེ་དྲག་ལྡན་
ཟེར་ཐྫོན་རུང་ བསྐང་བ་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གནྫོན་ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་
པའི། །དཔལ་ཆེན་མཆོག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་བཙན་རྒོད་ཆེ། །རྫོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ།།” ཟེར་རྫོ་རྗེ་
དྲག་རྩལ་ཟེར་ཡང་ཐྫོན་མས། དེ་ལས་ ངང་དག་ཡུལ་ལ་རྫོ་རྗེ་འགྲམ་རྩལ་གྱི་སྤྱན་འདྲེན། ཟེར་མཆན་ནང་ལུ་
རྫོ་རྗེ་འགྲམ་རྩལ་ཟེར་བཀོད་ཡྫོད་མི་དེ་ རྫོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་རྗོད་སྒྲ་ མ་དག་པ་ཨིནམ་དང་ རྫོ་རྗེ་དྲག་ལྡན་ཟེར་
མི་དེ་ཡང་ ཡུལ་ལ་གི་གནས་ཁང་དེ་ ངང་དག་གཡུས་ཚན་གྱི་གདྫོང་སྐོར་ལུ་ཡྫོད་མི་ བྱག་དེ་ཨིནམ་ལས་ དེ་
ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་བྱག་གི་བཙན་སྦེ་ རྫོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ཟེར་འྫོང་དགོཔ་དང་། ཡང་ཅིན་ བཙན་དེ་དྲག་པྫོའི་རྩལ་
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དང་ལྡན་ནི་འདི་གིས་ རྫོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཟེར་ཡང་འཐད་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ཡུལ་ལའི་མཚན་གཞན་ གམ་
རྫོར་ཕྫོ་ལ་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིནམ་ལས་ སག་རྩེ་གི་ཕྫོ་ལ་དང་གཅིག་ཨིནམ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག། གནས་ཁང་འབད་
བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “གཡས་གཡྫོན་རི་བྲག་ལྗོན་ཤིང་གཙང་རྒྱུན་འབབ། །སྨན་ལྗོངས་ཐུགས་
རྗེའི་རྒྱ་མཚྫོས་ཡྫོངས་གང་བའི། །བཀྲ་ཤིས་ལྔ་ལྡན་བྱིན་རླབས་ཆོས་ཀྱི་གླིང་།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གཡུས་
ཚན་གྱི་གདྫོང་གཏད་ལུ་ཡྫོད་པའི་ བྱག་དེ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་ཡུལ་ལ་གི་མཚན་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་ རྫོ་རྗེ་བྲག་
བཙན་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
བཙན་རྒོད་རྫོ་རྗེ་དྲག་ལྡན་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དབང་གི་གཟི་མདངས་ཅན། །འཇིགས་རྔམ་རབ་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཞལ། །རྫོ་
རྗེ་རྫོག་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསྫོལ། །རིན་ཆེན་དྫོ་ཤལ་སྣ་ཚྫོགས་དང་། །གསེར་གྱི་ཕ་ཅན་མགུལ་དུ་འཆང་། །སག་རལ་
གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན། །སག་རིའི་ལམ་བཅས་གསྫོལ་ལ་བསྫོད། །གཡས་ན་བསེ་མདུང་རུ་དར་
བསྣམས། །དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་མཛད། །གཡྫོན་ན་འདྫོད་དགུའི་ནྫོར་བུ་འཛིན། །དངོས་གྲུབ་
རྣམ་གཉིས་སྩྫོལ་ལ་བསྫོད། །མྱུར་མགྱོགས་རྩལ་ལྡན་རྟ་ལ་ཆིབས། །སྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་
མྱུལ། །མཐུ་སྫོབས་ནུས་དཔུང་བསམ་ཡས་པའི། །གནས་སྲུང་ཆེན་པྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།། ངང་དག་ཡུལ་ལ་རྫོ་རྗེ་
བྲག་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁ། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་འདི་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ དབང་གི་གཟི་མདངས་ཅན་ཟེར་ཚྫོས་
གཞི་དམརཔ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ རྫོ་རྗེའི་རྫོག་ཁྲབ་བཞེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རིན་པྫོ་ཆེའི་དྫོ་ཤལ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་
བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོདཔ་ད་ གཡས་སུ་སག་གི་རལ་པ་དང་ གཡྫོན་དུ་གཟིག་གི་ཤུབས་དཔྱངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 
ཞལ་ཁྲོཝ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ མགུལ་རྒྱན་སྦེ་གསེར་གྱི་ཕ་ཅན་བཞེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་མཚན་འབད་བ་
ཅིན་ གཡས་པ་ལུ་བསེ་མདུང་རུ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ ཆིབས་གུར་བཞྫོན་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས། 
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དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡) “གསང་བའི་བདག་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱན་སྔ་
རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་མ་ཡེལ་བར། །རྣལ་འབྱྫོར་ཡྫོན་མཆོད་བསམ་དྫོན་འགྲུབ་པར་མཛྫོད།།” 
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ 
དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་དང་ དཔལ་ལྡན་ལམྫོ་ཚུ་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ ཕྫོ་ལ་འདི་ལུ་ཡང་མར་ཆང་དང་ དར་འཕར་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།  

རྫོ་རྗེ་དྲག་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལས་ བྫོས་སྤྲུལ་ལ།
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༤༤ བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདབབངང་་འའཛཛྫོྫོམམསས།། བབཀྲཀྲ་་ཤིཤིསས་་དདབྱབྱངངསས་་འའཛཛྫོྫོམམསས།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན།  བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་འཛྫོམས། 
གནས་ཁང་། ཐང་སྦིས།  
གཡུས། ངང་དག།
བསྟེན་མི། ངང་དག་གི་མི་སེར།
སྐྱསྐྱབབསས་་ཞུཞུ་་ཚུཚུལལ།།    

གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ ཚེ་བསྫོད་མངའ་ཐང་སྫོབས་འབྱྫོར་ རིགས་བརྒྱུད་ཚུ་
བཟང་ཞིང་རྒྱས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།། 
གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “རྫོ་རྗེ་ཡན་ལག་མ་མྫོའི་གར། །དཔལ་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་འཛྫོམས།།” ཞེས་
དང་། གཏྫོར་བསྔོ་ལས། ཤྫོག་༡) “དཔལ་གྱི་ལ་མྫོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ངག་
རྒྱུན་ལས་ བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་འཛྫོམས་ཟེར་སླབ་རུང་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས་ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བྲག་སྟེང་སག་རྩེ་གི་སྨན་མྫོ་ བཀྲ་ཤིས་དབང་འཛྫོམས་དང་གཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ སླབ་སྲྫོལ་ཡང་
ཡྫོདཔ་ལས་ ཡིག་སྡེབ་དེ་སྦེ་བཞག་ཅི། མྫོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ངང་དག་ལས་བུམ་ཐང་ལྟ་སྟེ་འགྱོ་
སའི་ལམ་ཁར་ ཐང་སྦིས་ཟེར་བའི་སྤང་དེ་ཨིན་པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།
བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༡) “བྫོཿ དཀར་གསལ་འབར་བའི་འྫོད་འཛུམ་གྱིས། །ནད་སྫོགས་མི་མཐུན་ཚ་བའི་
ངར། །ཞི་མཛད་གང་མཐྫོང་ཡིད་དགའ་བས། །ཟླ་བ་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཤེལ་གྱི་ལྕུག་མ་ལྟ་བུའི་
ཕག །རྒྱལ་མཚན་གཏེར་གྱི་བུམ་བཟང་བསྣམས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་
མདྫོག་དཀརཔྫོ་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ནི་བ་འཇའ་ཆི་ཆི་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ རྒྱལ་མཚན་དང་
གཡྫོན་པ་ལུ་ གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་པྫོ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དདམམ་་བབཞཞགག།།
དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡) “བྫོཿ སྔོན་ཚེ་གནྫོད་སྤངས་ཕན་གདགས་པས། །ད་ལྟ་ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་ལྡན་
པ། །དགོངས་ཏེ་སྲྫོག་ལ་བརྒལ་ཀྱང་འགྲོར། །གནྫོད་སྤྫོངས་ཕན་འདྫོགས་མ་གཡེལ་ཞིག།” ཟེར་གསལ་ཡྫོདཔ་
མ་གཏྫོགས་ དམ་བཞག་ག་གིས་མཛད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་མིན་འདུག།  
གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་ཆོག་གནང་པའི་བསྒང་ ཆོས་སྲུང་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ སྨན་མྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་
པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་འཛྫོམས་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ། གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལས་ བྫོས་སྤྲུལ་ལ།
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༥༥ གགཡུཡུ་་དྲུདྲུངང་་རརྫོྫོ་་ལེལེགགསས།།

གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

གཞི་བདག་གི་མཚན། གཡུ་དྲུང་རྫོ་ལེགས། 

ས་གནས། སྐྱེས་ཅར་སྦིས། ལྟག་སྒམ་མ་སྒམ་གྱི་ནུབ་ཕྫོགས་ཀྱི་རི་མགོར་ཡྫོད།

གཡུས། དྭངས་དུང་།

བསྟེན་མི། དྭངས་དུང་གི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་དེ་ གཡུས་ཚན་འདི་གི་ཡུལ་ལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ དེ་འཛིན་དགོན་གནས་ ཡུལ་འཁོར་
གྱི་འཁྲུག་རྩྫོད་ནད་ཡམས་ མུ་གེ་ སད་སེར་ལ་སྫོགས་པའི་མི་
མཐུན་པའི་ཕྫོགས་ཞི་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལྫོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སྫོགས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་ག་ར་འགྲུབ་ནིའི་ 
དྫོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དྭངས་དུང་པ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་བསྟེན་མི་ གཞི་བདག་གི་མཚན་ལུ་ གཡུ་དྲུང་རྫོ་ལེགས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ གཡུ་དྲུང་རྫོ་ལེགས་གསྫོལ་ཁ་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ རྣམ་བྱང་རྫོ་རྗེའི་ས་འཛིན་
མངོན་མཐྫོའི་མགུལ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཆུབ་བྲག་རིའི་དབང་པྫོ་ནས། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གཡུ་དྲུང་རྫོ་ལེགས་
ལ། །གཡུ་བྲག་སྨན་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་དགའ་མ་བཅས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་
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ཡར་བལྟ་ རི་གསུམ་དང་གཤྫོང་གསུམ་བརྒལ་ཏེ་ རྐང་ཐང་སྦེ་དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚྫོད་ཕྱེད་དང་༦ དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ས་ཁར་ སྐྱེས་ཆར་སྦིས་ཟེར་ས་ལུ་ བྱག་ག་ནི་བ་སྦྫོམ་སྦེ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་
པས། གནས་བདག་དེ་ ཕྫོ་ལ་དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་ཀྱི་ སྲས་སྦྫོམ་ཤྫོས་ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་གི་
གནས་ཁང་གི་གཡས་ཧྫོངས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་རའི་ཡབ་དཔལ་ལྡན་རྫོ་ལེགས་ཀྱི་གནས་ཁང་དང་ གཡྫོན་ཁ་
ཐུག་ལུ་ སྟུ་བྲག་ཟེར་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ དུས་བྲག་དགོན་པའི་ལ་ཁང་ཆགས་ཏེ་འདུག། 

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༢) “ཀྱཻ། གཤིས་ལུགས་འགྱུར་བ་ཟད་པའི་གཅིག་པུ་ཉིད། །རྐྱེན་གྱིས་ངོ་ན་ཅིར་ཡང་
འཆར་བའི་མདངས། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་ཚུལ་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་ཡས་པའི། །རྫོལ་མཛད་ཕྫོ་ལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཕྫོ་ལ་དེ་གིས་ ཕྱིའི་རྐྱེན་སྣ་ཚྫོགས་དང་བསྟུན་ཞིན་ན་ ཞི་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་
འགྱུར་ཅི་ཡང་སྫོནམ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ བཀོད་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ སྐུ་མདྫོག་དང་ ཕག་མཚན་ག་ཅི་
བསྣམས་ཏེ་ ཡྫོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་མི་གསལ་བས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡) “ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་པདྨཱ་ཀ་ར་ཡིས། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅས་གཉེན་པྫོ་བརྩེར་
དགོངས་ཏེ།།” ཟེར་བཀོད་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་
མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ ཕྫོ་ལ་དེ་ལུ་ཡང་མར་ཆང་དང་དར་འཕར་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་
པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

གཡུ་དྲུང་རྫོ་ལེགས་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

གཡུང་དྲུང་མདྫོག་ལེགས་ཀྱི་གནས་ཁང་སྐྱེས་ཅར་སྦིས། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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༦༦ གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་གྲགྲགགསས་་པཔ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།    

གཞི་བདག་གི་མཚན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དྲག་པྫོ་རྒྱལ་མཚན། 

གནས་ཁང་། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས། གང་འཕེལ།

བསྟེན་མི། གང་འཕེལ་གྱི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་གཡུས་ཁའི་གནས་པྫོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་
འདིར་ནད་འཁྲུགས་མུ་གེ་ བཙའ་སད་སེར་བ་དང་ མི་དང་མི་མ་
ཡིན་གྱི་གནྫོད་འཚེ་ལ་སྫོགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཚུ་སེལ་ཞིང་ ཚེ་
བསྫོད་སྫོབས་དང་འབྱྫོར་པ་མངའ་ཐང་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་སྫོགས་
པའི་ ལེགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངོ་ལྟར་གོང་དུ་འཕེལ་
ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།  

གང་འཕེལ་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ བྲག་བཙན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ གནསཔྫོ་སྦེ་བསྟེནམ་མ་ཚད་ སྐྱེས་ལ་སྦེ་ཡང་
བསྟེནམ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་ཁ་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑
དགོས་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་འབྱུང་བའི་ནྫོར་འཛིན་པར། །མི་བཤིག་རྫོ་རྗེ་བྲག་རིའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །རྣམ་འཕྲུལ་
ངོ་མཚར་དུ་མའི་གཞལ་ཡས་ནས། །བཀའ་སྲུང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
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བཟུམ་ གླང་མཐིལ་གང་འཕེལ་ ཨམ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ ཁྱིམ་གྱི་གཡྫོན་ཧྫོངས་ལས་མར་ མང་སྡེ་ཆུའི་
བྲག་གི་སྐེད་པ་གི་ལྫོགས་ལུ་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས། 

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

བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༤) “ཀྱཻ། ཞི་ཁྲོ་རབ་འཇམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཟུགས། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་དབང་གི་
མདྫོག །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གི་རེ་སྐོང་ཕྱིར། །དགོས་འདྫོད་འབྱུང་བའི་ནྫོར་བུ་འཛིན། །དྲི་བཞྫོན་མྱུར་བའི་རྟར་
བཅིབས་ནས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གནསཔྫོ་འདི་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ དབང་གི་མདྫོག་ཟེར་སྐུ་
མདྫོག་དམརཔྫོ། སྐུ་ལུ་གོ་ཁྲབ་དང་ དབུ་ལུ་རྫོག་ཞུ་གསྫོལ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ཞགས་པ་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་
དགོས་འདྫོད་ཚུ་གནང་མིའི་ནྫོརབུ་བསྣམས་ཏེ་ ག་ནི་བ་མགྱོགས་དྲགས་ཡྫོད་པའི་ཆིབས་གུར་བཞྫོན་ཏེ་ཡྫོདཔ་
མ་ཚད་ འཁོར་ལུ་ ཤྫོག་༤) “རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་སྨན་བཟང་མྫོ། །འཁྲིལ་ལྡེམས་ལང་ལིང་གོས་རྒྱན་
ཅན། །བཞིན་འཛུམ་ཟུར་མིག་བསྐྱོད་པ་ཡིས། །དགའ་སྦྱིན་ལ་མྫོ་བཅས་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
འཁོར་སྨན་བཙུན་དེ་ ལྡེབས་རིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཕག་གཉིས་ལུ་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་) “ཧཱུཾ། རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །མཁས་གྲུབ་བླ་མ་ཡྫོངས་ཀྱི་
མདུན། །བསན་པ་བསྲུང་བར་མངའ་གསྫོལ་བའི། །འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལྫོ་སྒྲུབས་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་བཀོད་དེ་
ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

གནསཔྫོ་དེ་ལུ་ གང་འཕེལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ གནསཔྫོ་དེ་ལུ་
ཡང་ མར་ཆང་དང་དར་འཕར་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།། 
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

གནས་པྫོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།   གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་། 
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༧༧ ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་སྨསྨ་་རར།།

གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བྫོ་སྨ་ར། ཝེང་མཁར་མེས་མེས་  

གནས་ཁང་། ཝེང་མཁར་མེས་མེས་ཇོ་བྫོ་སྨ་རའི་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས། ཝེང་མཁར།

བསྟེན་མི། ཝེང་མཁར་དང་རྟ་འཚེར་ལའི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡྫོད་མི་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་སེལ་ 
མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དྫོན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་ མི་ཚུ་ཚེ་རིང་ཞིང་དཔལ་
འབྱྫོར་རྒྱས་པ་དང་ བུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་འཕེལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།   

ཝེང་མཁར་པ་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་གཞི་བདག་དེ་གི་ མཚན་ངོ་མ་ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ གཡུས་དེ་ཁའི་
མི་ཚུ་གིས་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ ཝེང་མཁར་མེས་མེས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ 
མང་སྡེ་ཆུ་དང་ཁྲེ་ས་ཆུ་གཉིས་འཛྫོམས་སའི་སྦུག་ལུ་ རྫོ་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་མཁར་རམ་རྫོང་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་
ཨིན་པས། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།
དཔལ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་ནི། །སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་མུན་ལྟར་གཏིབས། །འཇིགས་པའི་གཟི་བརྗིད་གློག་ལྟར་
འཁྱུག །དྲག་རྩལ་ཐྫོགས་མེད་ཁྱེད་ལ་བསྫོད། །ང་རྫོའི་སྒྲ་འབྱིན་སྣང་སྲིད་བསྐྲག །ངག་གི་ཤུགས་གླུས་ཐྫོག་
མདའ་འཕེན། །དགྲ་བགེགས་དངངས་སྐྲག་རྡུལ་དུ་རླྫོག །ང་རྫོའི་གསུང་ལ་ཕག་འཚལ་བསྫོད། །ཐུགས་ཀྱི་རང་
བཞིན་ནམ་མཁའི་ཀློང་། །མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་འྫོད་བརལ། །ཁྱབ་བརལ་ཐུགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་
འཇོམས། །གཡྫོ་མེད་ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྫོད། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡྫོན་ཏན་བརྗོད་མི་ལང་། །གྲགས་པས་ཀུན་ལ་
ཁྱབ་པ་དང་། །ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་བུ་ནྫོར་སྤེལ། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྫོད། །འཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པ་
ཕྫོགས་བཅུར་འགྱེད། །དགོས་འདྫོད་རེ་བ་བསྐོང་བྱེད་ཅིང་། །ལྫོག་འདྲེན་བར་ཆད་བསྲུང་བྱེད་པ། །འཕྲིན་ལས་
རྩལ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཁྱོད་ཀྱི་ལས་མཁན་ཐུ་བྫོ་ཆེ། །ལ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་
ཚྫོགས་ཅིར་ཡང་སྫོན། །ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།། ཇོ་བྫོའི་སྨ་རའི་གསྫོལ་ཁ། དཔར་ལྫོ་དང་ཤྫོག་མེད་
ཟེར་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་དེ་སྦེ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་ཤ་མུན་པ་བཟུམ་སྦེ་
གནགཔྫོ་ཡྫོད་པའི་གུར་ ནམ་མཁའི་གློག་འཁྱུག་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་གཟི་བརྗིད་ཆེ་དྲགས་ཡྫོདཔ་
སྦེ་ཨིན་པས། གསུང་གི་ང་རྫོའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་ཅིན་ སྲིད་པ་གསུམ་ག་ར་འདྲྫོག་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཤུགས་གླུ་
འཐེནམ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ནམ་མཁའ་ལས་ཐྫོག་ཕབ་སྟེ་ དགྲ་དང་བགེགས་ག་ར་ཐལ་བ་ལུ་བརླག་གཏངམ་ཨིན་
པས། ཐུགས་འབད་བ་ཅིན་ ནམ་མཁའ་བཟུམ་སྦེ་ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ནང་ལུ་ མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཉིམ་བཟུམ་སྦེ་ ཤར་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་མུན་པ་ག་ར་བཅོམ་གཏང་ཚུགས་པའི་ སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་ཡྫོན་ཏན་ བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་མ་གཏྫོགས་ ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་
ཡང་འཁོད་དེ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ལྡེབས་རིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་གནགཔྫོ་ དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་
བརྫེས་པ་ ཞལ་སྨ་ར་གིས་བརྒྱན་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདུང་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ཞགས་པ་བསྣམས་
ཏེ་ བཞེངས་པའི་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།
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དདམམ་་བབཞཞགག།།  

གསྫོལ་ཁའི་ནང་ལུ་ དམ་བཞག་གི་སྐོར་ཚུད་དེ་མེད་རུང་ དྲག་ཤྫོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བསྡུ་
བསྒྲིགས་མཛད་གནང་མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་དེབ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ 
སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ འཇིགས་མེད་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ རྣམ་ཐེར་པའི་ཨའི་དང་མེས་མེས་ཟེར་
བའི་ གནྫོད་སྦྱིན་ཕྫོ་མྫོ་གཉིས་ཡྫོད་མི་དེ་ ཝེང་མཁར་ལ་ཁང་ནང་བཀུག་ཞིན་ན་ ད་ལས་ཕར་ དམར་མཆོད་
འབད་མ་དགོ་པའི་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཝེང་མཁར་མེས་མེས་ཡང་ དམ་ལུ་
བཏགས་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དད་པའི་ས་བྫོན་ གླེགས་བམ་བཞི་པ་གི་ནང་ལུ་ 
གླང་མཐིལ་ཝེང་མཁར་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ འབྱུང་པྫོ་མི་མ་ཡིན་ཚུ་གི་ གནྫོད་འཚེ་ཆེ་བའི་སྐབས་ལུ་ གྲུབ་
ཐྫོབ་དེ་ཁར་བྱྫོན་ཏེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་ཞིན་ན་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ག་ར་ བདེ་བ་ལུ་བཀོད་
ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་ གྲུབ་ཐྫོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ལུ་ ཐྫོན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་སྦེ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིསཔྫོ་ཆ་ར་གིས་ 
དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

༡ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་དེ་ལུ་ཡང་ མར་ཆང་དང་དར་འཕར་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

༢ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རྣམ་ཐེར་གྲོང་སྡེ་ཡྫོངས་ཀྱིས་བསྟེན་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༢ པའི་
ནང་ དམར་མཆོད་ཕུལ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་མ་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་དང་གཉིས་
པ་གིས་དམ་བཞག་གནངམ་ལས་ཚུར་ དམར་མཆོད་འབད་ནི་སྤང་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ 
ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཚྫོགས་ཀྱི་འཁོར་ལྫོ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་ དཀར་མཆོད་ཕུལ་བའི་
སྲྫོལ་དར་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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ངངགག་་རྒྱུརྒྱུནན་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།  

བཤད་སྲྫོལ་ལུ་ ཇོ་བྫོ་སྨ་རའི་མཚན་གཞན་ བར་ཆད་ལམ་སེལ་ནང་ལུ་ ཡཀྵ་ནག་པྫོ་རྡུལ་དུ་བརླགས༔ ཟེར་
འཐྫོན་མི་ལྟར་དུ་ ཡར་བྫོད་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡཀྵ་ནག་པྫོ་དང་། མར་རྒྱ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱའི་ཏི་པ་ར་ཛ་ཟེར་
ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཞི་བདག་འདི་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་མཐུ་སྫོབས་དང་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་གུར་ 
སྐྱབས་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱབས་ག་ཅི་ར་ཞུ་སྟེ་འབད་རུང་ ཐད་རི་སྦ་རི་སྦེ་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
པས། དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རྣམ་ཐེར་གྲོང་སྡེ་ཡྫོངས་ཀྱིས་བསྟེན་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༢ པའི་
ནང་དམར་མཆོད་ཕུལ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་མ་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་དང་གཉིས་པ་
གིས་དམ་བཞག་གནངམ་ལས་ཚུར་ དམར་མཆོད་འབད་ནི་སྤང་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ལྫོ་
ལྟར་རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཚྫོགས་ཀྱི་འཁོར་ལྫོ་སྦྫོམ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་ དཀར་མཆོད་ཕུལ་བའི་
སྲྫོལ་དར་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་དེ་ བཞུགས་སའི་གནས་ ངེས་མེད་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ 
ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་ མི་ཨ་རྒས་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ མར་རྒྱ་ལུ་བྱྫོན་པའི་ལམ་ཁ་ལུ་ ད་ལྟྫོའི་ས་གནས་ཀོ་ཤ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་
ལྫོདཔ་ད་ མཚམས་བཅད་དེ་བཞུགས་མི་ མཚམས་པ་ཅིག་དང་ཕད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་
གིས་ཁོ་ལུ་ ཁྱོད་ག་ཏེ་བྱྫོནམ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ མཚམས་པ་དེ་གིས་ ང་ཝེང་མཁར་མེས་མེས་དེ་ མཐུ་རྩལ་ག་
དེམ་ཅིག་ཡྫོད་ག་ཟེར་བལྟ་བར་འྫོངས་འྫོངསམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་འཚུབ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་སྫོན་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ ཁོ་ལུ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་ལྫོག་འགྱོ་དྫོ་
ཟེར་སླབ་ནུག། དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་འཕྫོ་ལས་ ལྫོག་འགྱོ་ནི་མེན་པར་ ཞག་གཅིག་དང་གཉིས་དེ་
ཅིག་ སྒོམ་གནང་བཞུགས་ཏེ་ བལྟཝ་ད་ལས་བརྒལ་ མི་ཤེས་ཟེར་སླབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་མཚམས་པ་
དེ་གིས་ ཡ་ཡ་བཏུབ་ཟེར་ཁ་བཟེད་ཞིནམ་ལས་ ཝེང་མཁར་མེས་མེས་ཀྱི་མཁར་རྫོང་ཟེར་ ཇོ་བྫོ་སྨ་ར་
བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་ཡྫོད་སར་བྱྫོན་ཏེ་ དེ་ཁ་ལུ་ སྒོམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་ནུབམྫོ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཇོ་
བྫོ་སྨ་རའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྦེ་ བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་ཡར་ལྟ་ ཚལ་ལུ་ཤིང་གུར་ རྫོག་མ་ལྟེམ་ལྟེ་བཏགས་ཡྫོད་མི་
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ཅིག་སྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་མཚམས་པ་དེ་ ཚལ་ལུ་བཏྫོག་པར་སྫོངམ་ད་ བྱག་གུ་ལས་མར་འབུད་དེ་ 
ཤི་སྫོང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཇོ་བྫོ་སྨ་རའི་གསྫོལ་ཁ།

དྲག་ཤྫོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བསྡུ་བསྒྲིགས་མཛད་གནང་མི་ འབྲུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྲུང་དེབ་བཅུ་
གསུམ་པ།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ༢༠༡༥ དད་པའི་ས་བྫོན། གླེགས་བམ་བཞི་པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།                                     

ཇོ་བྫོ་སྨ་ར། ཇོ་བྫོ་སྨ་རའི་ཕྫོ་བྲང་།
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༨༨ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་དདཔཔལལ་་འའཛཛྫོྫོམམསས།།

གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། སྨན་མྫོ་བསམ་གྲུབ་དཔལ་འཛྫོམས། 

གནས་ཁང་། རྟ་འཚེར་ལའི་སྣག་ཚང་གི་འྫོག་ལུ་ སྤྫོ་ཏྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།

གཡུས། རྟ་འཚེར་ལ།

བསྟེན་མི།    རྟ་འཚེར་ལའི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་གཡུས་འདི་གི་སྨན་མྫོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ 
འགལ་རྐྱེན་ག་ར་ཞི་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ནིའི་
དྫོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

རྟ་འཚེར་ལའི་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་ སྨན་མྫོ་དེ་གི་མཚན་ལུ་ བསམ་གྲུབ་དཔལ་འཛྫོམས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
མྫོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ རྟ་འཚེར་ལའི་སྣག་ཚང་གི་འྫོག་ལུ་ སྤྫོ་ཏྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས། 

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

སྤྱན་འདྲེན་ལས། “ལ་སྨན་རྒྱལ་མྫོ་བསམ་འགྲུབ་དཔལ་འཛྫོམས་མ། །རབ་དཀར་ཕག་གཉིས་མདའ་དར་ནྫོར་

གཞྫོང་འཛིན། །ལ་གོས་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །མཚར་སྡུག་བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་ཅན།།” 
ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ ལའི་ན་
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བཟའ་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ན་ཚྫོད་བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚྫོ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་མཚན་
འབད་བ་ཅིན་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ ནྫོར་གྱི་གཞྫོང་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་
གསལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་གི་སྐོར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་མ་གསལ་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལྟར་ན་ སླྫོབ་དཔྫོན་
པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྫོ་ལ་འདི་ལུ་ཡང་མར་ཆང་ཕུལ་ དར་འཕར་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྨན་མྫོ་བསམ་གྲུབ་དཔལ་འཛྫོམས་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།
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སྨན་མྫོ་བསམ་གྲུབ་དཔལ་འཛྫོམས་ཀྱི་གནས་ཁང་། སྨན་མྫོ་གི་ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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༩༩ དདགུགུནན་་བྲབྲགག་་པཔ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དགུན་བྲག་པ།

གནས་ཁང་། དགུན་བྲག།

གཡུས། དྭངས་དུང་།

བསྟེན་མི། དྭངས་དུང་དང་རྟ་འཚེར་ལའི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་གཡུས་ཚན་འདི་གི་ཡུལ་ལའམ་སྐྱེས་ལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སྫོགས་མཐུན་
རྐྱེན་འགྲུབ་ནི་དང་ བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ ཆུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐྫོགས་པ་མེད་
པར་གནང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དྭངས་དུང་དང་རྟ་འཚེར་ལ་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་ གཞི་བདག་གི་མཚན་ལུ་ དགུན་བྲག་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་
པས། ཁོང་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ དྭངས་དུང་ལ་ཁང་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་སྟེ་ དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ མང་
སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་ལྟག་ལུ་ བྱག་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་གི་མཚན་ལུ་ དགུན་བྲག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་
པས། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།  

ཀྱཻ། ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཉིད་འཆར་བའི་སྒོ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་སྫོང་པའི་མདངས། །རང་བྱུང་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྫོར་
སྣང་། །སྣ་ཚྫོགས་འཆར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཟླ་བའི་ཞལ་ལ་མཛེས་པའི་སྐུ། །ཕག་གཡས་རལ་གྲི་གདེང་ཙམ་
གྱིས། །དགྲ་བྫོའི་གཡུལ་ངོ་མ་ལུས་པ། །དཔུང་ཚྫོགས་བརླག་པར་འཇོམས་ལ་བསྫོད། །ལ་བཙན་དཀར་པྫོས་སྣ་
དྲངས་ཏེ། །ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སྫོང་གསུམ་བསྐོར། །དབུ་ལ་རྫོག་ཞྭ་
གསྫོལ་ལ་བསྫོད། །བསྫོད་ནམས་ཚྫོགས་བསགས་དུ་མ་ལས། །ལ་རས་མང་པྫོས་རྒྱན་དུ་བྱས།། དགུན་བྲག་
པའི་གསྫོལ་ཁའི་བསྫོད་པ།

ཟེར་དེ་སྦེ་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་རས་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ 
དབུ་ཞྭ་ལྕགས་རྫོ་བཞེས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྐུ་ག་ནི་བ་མཛེས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་མཚན་འབད་བ་
ཅིན་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་བསྣམས་མི་དེ་ ཡར་གདེངས་པ་ཙམ་གྱིས་ དགྲ་བྱང་ཕད་ཚུ་ག་ར་བཅོམ་
གཏང་ཚུགས་པའི་ཁར་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ལུ་སྫོང་གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ 
ལའི་རས་ལེ་ཤ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

དགུན་བྲག་པའི་དམ་བཞག་ལས། སྔོན་ཚེ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཡིས། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག །བར་དུ་རིག་འཛིན་
བླ་མས་ཀྱང་། །ཆོས་སྤྱྫོད་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་ནས། །ད་ལྟ་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གིས་ཀྱང་། །ཕན་གནྫོད་ལས་
དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི། །བདེན་པའི་གཡར་དམ་བཅོལ་ལགས་པས། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ མཁན་པྫོ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་ དགེ་བསྙེན་དགུན་བྲག་པའི་གསྫོལ་བསྡུས་ལས་ཡང་། པད་
འབྱུང་དྲི་མེད་འྫོད་ཟེར་པད་གླིང་གིས། །བཀའ་བསྒོས་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་དྲན་མཛད་ནས། །རྒྱལ་བའི་
བསན་དང་དེ་འཛིན་བར་ཆད་སྲུངས།། ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྔོན་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་
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གནས་དང་ དེ་ལས་ ཀློང་ཆེན་དྲི་མེད་འྫོད་ཟེར་དང་ པདྨ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

༡ གཞི་བདག་འདི་ལུ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མར་ཆང་དང་
དར་འཕར་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

༢ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལ་བྫོན་ཟེར་བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་
ཁ་ལས་ ཕ་ཇོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ དྲྫོ་པ་ལས་ཕ་ཇོ་དང་གཅིག་ཁར་
དགྲ་ལ་དཔངས་བསྫོད་བཀལ་མི་ དྭངས་དུང་ལུ་ཁྱལཔ་གུང་པ་བརྒྱད་ཡྫོད་ས་ལས་ ཕྫོ་བརྒྱ་རེ་རེ་ཐྫོན་ཏེ་ 
དགྲ་ལ་དཔངས་བསྫོད་འཆམས་ཏེ་དགུན་བྲག་པའི་གནས་ཁང་ཡྫོད་སར་ལ་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ཡ་
ལས་ལ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཁར་སྦ་སྒོར་བཅགས་ཏེ་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་ཅིག་ནངས་པ་ གནམ་ཤར་དཀར་
དཀར་ཚུན་ཚྫོད་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྫོ་ལུགས་སྲྫོལ་འདི་ཉམས་སྫོཔ་ལས་ཕུལ་
སྲྫོལ་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ དགུན་བྲག་པའི་གནས་ཁང་གི་རྩ་བར་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ ལ་
བསངས་མགུ་ལས་སྤྱན་འདྲེན་ཚུན་ཚྫོད་གནང་སྟེ་ དེ་ལས་གནས་བདག་གི་སྤྱན་འདྲེན་ཐྫོག་ལས་ དགུན་བྲག་
པ་འདི་ ལ་ཁང་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ལམྫོ་གི་གསུང་ཆོག་གནངམ་དང་སྦྲེལ་ གནས་བདག་དེ་
ལུ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དགུན་བྲག་པའི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།             

དགུན་བྲག་པ། གནས་ཁང་དགུན་བྲག།

222



༡༡༠༠ གགནནསས་་པཔྫོྫོ་་དདབབངང་་འའདུདུསས་་ཕུཕུནན་་ཚཚྫོྫོགགསས།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དབང་འདུས་ཕུན་ཚྫོགས།

གནས་ཁང་། རྟ་ལྗོངས།

གཡུས། དྭངས་དུང་། 

བསྟེན་མི། དྭངས་དུང་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་གཡུས་ཚན་འདི་གི་གནསཔྫོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་མཐུན་
པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སྫོགས་བསམ་དྫོན་
འགྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དྭངས་དུང་པ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཙྫོ་བྫོ་རྟ་ལྗོངས་པ་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་ གཞི་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ བྲག་
བཙན་ཆེན་པྫོ་དབང་འདུས་ཕུན་ཚྫོགས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་ལས་ བཙན་གྱི་གྲས་ཁར་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡དང་ རྒྱབ་ “བྲག་རི་ལྷུན་ཆགས་རབ་བརྗིད་ཕྫོ་
བྲང་ནས། །ཕུན་ཚྫོགས་ནྫོར་བུ་སྐྱེད་ཚལ་སྨན་ལྗོངས་སྫོགས། །རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་སྤྲུལ་པའི་
ཞིང་། །གར་བཞུགས་དག་པ་རབ་འབྱམས་གནས་མཆོག་ནས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དྭངས་དུང་མང་སྡེ་ཆུ་
གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལུ་ འགྱོ་སའི་ལམ་འྫོག་ལུ་ ཤིང་ཆེན་ཅིག་གི་འྫོག་ལུ་ བྱག་ཅིག་ཡྫོད་མི་
འདི་ཨིན་པས།  
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡ “ཧཱུཾ༑ གཞི་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ཀུན་ཁྱབ་མཐའ་ཀླས་པའི། །རྣམ་རྫོལ་མ་འགགས་
ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལས། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རྫོལ་གར་དྲེགས་པའི་རྗེ། །བྲག་བཙན་ཆེན་པྫོ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་
འཁོར་བཅས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བྲག་བཙན་དེ་གིས་ རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་ཅིར་ཡང་སྫོནམ་ཨིནམ་སྦེ་
གསལ་བ་མ་གཏྫོགས་ རྣམ་པ་དང་ཕག་མཚན་སྐོར་ ག་ནི་ཡང་མི་གསལ་བས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡གི་རྒྱབ་ “ཧཱུཾ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་སྤྱན་སྔ་རུ། །རང་གཟུགས་བསན་ནས་སྲྫོག་
སྙིང་ཕུལ་བའི་ཚེ། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག་ནས་སུ། །ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཅའ་དྲན་པར་
མཛྫོད། །བར་དུ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །ཐ་ཚིག་གཉན་པྫོས་དྲེགས་པའི་རྗེ་བྫོ་རུ། །མངའ་
གསྫོལ་བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་མ་གཡེལ་བར། །དམ་ལས་མི་འདའ་དམ་བཅའ་དྲན་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ བར་དུ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཚུ་
གིས་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

གཞི་བདག་དེ་ལུ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མར་ཆང་དང་དར་
འཕར་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

མི་ཚུ་གིས་བཤད་སྲྫོལ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གནསཔྫོ་དབང་འདུས་ཕུན་ཚྫོགས་དེ་ ཧེ་མ་གཏྫོར་རིས་ཀྱི་གྲལ་
ཁར་མེད་རུང་ གཞི་བདག་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡྫོད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཤུལ་ལས་
དཔྫོན་སླྫོབ་མཁན་པྫོ་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཡང་བརྩམས་གནང་སྟེ་ ཆོས་སྲུང་གི་གཏྫོར་རིས་གྲལ་ཁར་བཙུགས་
གནང་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

བྲག་བཙན་ཆེན་པྫོ་དབང་འདུས་ཕུན་ཚྫོགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུན་ཚྫོགས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

དབང་འདུས་ཕུན་ཚྫོགས་ཀྱི་གནས་ཁང་། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་ཤུལ་ལས་བཞེངས་ནི་སྦེ་ཨིན་པས།
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༡༡༡༡ སྐྱསྐྱ་་སསྫོྫོངང་་ཕཕྫོྫོ་་ལལ།།

གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

གཞི་བདག་གི་མཚན། སྐྱ་སྫོང་ཕྫོ་ལ། 

གནས་ཁང་། གླིང་སྫོད་སྣག་ཚང་གི་ལྟག་ལུ་བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་ས་ལུ།

གཡུས། གླིང་སྫོད།

བསྟེན་མི། གླིང་སྫོདཔ་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་གཡུས་ཚན་འདི་གི་ཡུལ་ལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྐྱེ་འགྲོ་མི་
དང་ཁང་ཞིང་ཕྱུགས་ལུག་འཕེལ་ཞིང་ རིན་ཆེན་འདྫོད་དགུ་དབྱར་གྱི་ཆརཔ་
བཟུམ་སྦེ་ཕབ་སྟེ་ མི་མཐུན་གནྫོད་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཚུ་སེལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།  

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

གླིང་སྫོདཔ་དང་དྭངས་དུང་པ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་བསྟེན་མི་ གཞི་བདག་འདི་གི་མཚན་ལུ་ སྐྱ་སྫོང་ཕྫོ་ལ་ཟེར་ཞུཝ་
ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་ཁ་ལས། ཤྫོག་༡) “ཕྫོ་བྲང་བྲག་རི་མཐྫོ་བའི་གཞལ་ཡས་
ནས། །རྣམ་དཀར་འཛུམ་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ དྭངས་དུང་གཡུས་ཚན་
ལས་ཡར་ལྟ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༡ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ གླིང་སྫོད་སྣག་ཚང་གི་ལྟག་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་
དེ་ཨིན་པས། 
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།  

འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་དུག་ཆུ་སྤྫོང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་དམ་པའི་གོས་བཟང་གྱོན། །ཐུབ་བསན་འཛིན་པའི་སྲྫོག་ཤིང་
མཁན། །དགེ་སླྫོང་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྫོད། །སྐུ་མདྫོག་ལི་ཁྲི་དབང་གི་མདྫོག །གཡས་པའི་ཕག་ན་བཙན་
དར་བསྣམས། །གཡྫོན་པ་འདྫོད་འབྱུང་ནྫོར་བུ་འཛིན། །དགོས་འདྫོད་འབད་མེད་སྩྫོལ་ལ་བསྫོད། །སྐུ་ལ་དར་
ཟབ་སྔོ་དམར་གསྫོལ། །དབུ་ལ་ཞྭ་དམར་མཛེས་པ་བཙུགས། །ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ལ། །བཅིབས་
ནས་སྫོང་གསུམ་མྱུལ་ལ་བསྫོད།། སྐྱ་སྫོང་གསྫོལ་ཁ། ཤྫོག་༤

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་འདི་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་ལི་ཁྲི་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ དར་
ཟབ་སྔོ་དམར་བཞེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ད་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་བཙན་དར་དང་ ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་ནྫོརབུ་བསྣམས་ཏེ་ 
དབུ་ཞྭ་དམརཔྫོ་ཅིག་བཞེས་ཏེ་ དགེ་སླྫོང་གི་ཆས་སུ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ དཔེ་
ཆ་ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ། སྔོན་བྱྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །གྲུབ་ཐྫོབ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་
ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པ། །འབྲས་བུ་མི་གཡེལ་གཡར་དམ་དགོངས། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལྫོང་ལ། །གཞན་
ལ་གནྫོད་པ་མ་བྱེད་པར། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱྫོར་སྦྱིན་བདག་གིས། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད།།” 
ཞེས་དང་། གཏྫོར་བསྔོ་ལས། ཤྫོག་༣) “འདི་བཞེས་ལ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། མི་ཕམ་བསན་
པའི་རྒྱལ་མཚན་སྫོགས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་གཡར་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས་ལ། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཕྫོགས་མཐར་དུ་
རྒྱས་པའི་གྲོགས་མཛྫོད།།” ཟེར་བཀོད་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ 
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མི་ཕམ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡང་ དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ ཕྫོ་ལ་དེ་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་དར་འཕར་སྦེ་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྐྱ་སྫོང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

སྐྱ་སྫོང་ཕྫོ་ལའི་གནས་ཁང་། ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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༡༡༢༢ དདཔཔལལ་་གྱིགྱི་་རརྫོྫོ་་རྗེརྗེ།།

གགནནསས་་དདྫོྫོནན་་བབཅུཅུདད་་བབསྡུསྡུསས།།  

གཞི་བདག་གི་མཚན། དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ། 

གནས་ཁང་། ཀོ་ཤ་ལ་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་བྱག་ཅིག་ཡྫོད་ས་ལུ།

གཡུས། ཀོ་ཤ་ལ། ཀོ་ས་ལ

བསྟེན་མི། ཀོ་ཤ་ལའི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གི་ གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་
དག་ཞི་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་འདྫོད་པའི་དྫོན་ཐམས་ཅད་ མྱུར་དུ་འགྲུབ་ནིའི་
དྫོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།  

གསྫོལ་ཁ་ལས། ཤྫོག་༡) “ལ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ་རྩལ།།” ཟེར་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་ ཀོ་ཤ་ལའི་མི་ཚུ་གིས་ ལ་
ལུང་དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ་དེ་ ཡུལ་ལ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མཚན་བསྡུས་ཏེ་ དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། 
ཁོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ཀོ་ཤ་ལའི་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་༥ ༦ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་
པའི་ས་ཁར་ སྤྫོ་ཏྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཨིན་པས།

                                                           
ལ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ་འདི་ རྙིང་མའི་གྲུབ་ཆེན་ ལ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ་དང་ངོ་འཛྫོལ་ནི་མི་འྫོང་།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།  

གསྫོལ་ཁ་ལས། ཤྫོག་མེད་) “ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་དགྱེས་པའི་འཛུམ། །ཟླ་བ་འབུམ་ཕག་ཚེས་པ་ལྟར། །ཅི་འདྫོད་
འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས། །བདུད་སྡེའི་ཚྫོགས་ལ་གཏུམ་པའི་ཉམས། །རབ་འཇིགས་སྲིན་པྫོ་ཁྲོས་པའི་
གཟུགས། །གང་འདུལ་བཀོད་པ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས། །བསན་འགྲོའི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ ཞི་བའི་རྣམ་པ་འབད་བ་ཅིན་ ཟླཝ་འབུམ་ཅིག་དུས་ཅིག་ལུ་ཚེས་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་
མཇལཝ་ཨིན་རུང་ ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་འབད་བ་ཅིན་ སྲིན་པྫོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས་སུ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསལཝ་མ་གཏྫོགས་
ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་འཁོད་དེ་མེད་རུང་ ལྡེབས་རིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐྫོར་
ཅོག་སྦེ་བཅིངས། ཕག་གཡས་པ་ སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕག་རྒྱ་དང་ གཡྫོན་པར་ ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཞི་བའི་རྣམ་པ་
སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།  

དདམམ་་གགཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་ཨྫོན་པདྨ་སྫོགས། །གྲུབ་བརྙེས་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དཀར་
ཕྫོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རུ། །ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་པ།།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ཨྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་བཞག་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ ཕྫོ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་དར་འཕར་སྦེ་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེ།  དཔལ་གྱི་རྫོ་རྗེའི་གནས་ཁང་།
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༡༡༣༣ ཕཕྫོྫོ་་ལལ་་བབསསམམ་་གྲུགྲུབབ་་ཕུཕུནན་་ཚཚྫོྫོགགསས།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན།  བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚྫོགས། 

གནས་ཁང་། ཤེར་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོར་བྲག་རི་ཅིག་ཡྫོད་ས་ལུ།

གཡུས། ཤེར་གླིང་། སྔོར་མའི། སྦས་ཟམ།

བསྟེན་མི། ཤེར་གླིང་དང་ སྔོར་མའི་ སྦས་ཟམ་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་ཕྫོ་ལ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འགལ་རྐྱེན་ག་ར་ཞི་
ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པའི་དྫོན་ཚུ་ག་ར་འགྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་
ཨིན་པས། 

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཤེར་གླིང་དང་སྔོར་མའི་ སྦས་ཟམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་ གཞི་བདག་གི་མཚན་ལུ་ བསམ་གྲུབ་ཕུན་
ཚྫོགས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “རྫོ་རྗེ་བྲག་རི་
བརྩེགས་པའི་གནས། །ཕུན་ཚྫོགས་འབྱྫོར་པས་གང་བ་ནས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ ཤེར་གླིང་དགོན་པ་ལས་ 
ཁ་ཡར་རི་མགོ་ལྟ་སྟེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༣ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ བྲག་རི་སྦྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་
པས།
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རྣརྣམམ་་པཔ་་དདངང་་སྐུསྐུ་་མམདདྫོྫོགག་་ཕཕགག་་མམཚཚནན།།  

ཀྱཻ༑ མཐུ་སྫོབས་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །ལ་ཆེན་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚྫོགས་ནི། །དཀར་པྫོ་སྤྱྫོད་ལ་བུ་བཞིན་དུ། །ཞི་
ཞིང་དགྱེས་པའི་འཛུམ་དང་བཅས། །མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་བསལ་ཞིང་། །ཚེ་དཔལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྒྱས་བྱེད་
དེ། །བསམ་པའི་རེ་བ་སྐོང་བ་ལ། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་མཚུངས་ལ་བསྫོད། །ནག་པྫོའི་ཕྫོགས་ལ་རབ་ཁྲོས་
ཤིང་། །བལྟ་བར་མི་བཟྫོད་འཇིགས་པའི་སྐུ། །མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་རྐན་སྒྲ་འདེབས། །སྙིང་ཁྲག་འཐུང་བའི་
དཔའ་བྫོར་བསྫོད། །ཉི་མ་འབུམ་ཕག་ཤར་འདྲ་བའི། །གཟི་བརྗིད་ཆེན་པྫོས་ཁམས་གསུམ་གནྫོན། །སྲིད་པའི་
ལ་སྲིན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །བྲན་དུ་བཀོལ་བར་མཛད་ལ་བསྫོད།། བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚྫོགས་གསྫོལ་ཁ། ཤྫོག་༣

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དཀར་ཕྫོགས་ཀྱི་བྱ་བར་ དགའ་མི་ཚུ་ལུ་ ཞི་བའི་རྣམ་པ་དང་ ནག་
ཕྫོགས་ཀྱི་བྱ་བར་ དགའ་མི་ཚུ་ལུ་ དྲག་པྫོའི་རྣམ་འགྱུར་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ གསལཝ་མ་གཏྫོགས་ ཕག་མཚན་
སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་ མ་འཁོད་པའི་ཁར་ དེ་གི་ལྡེབས་རིས་ཡང་ མེད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།  

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༢) “ཀྱཻ༑ བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི། །བསླུ་མེད་བདེན་པའི་རྫོ་རྗེའི་བཀའ། །ཕན་
པའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་། །ངན་འབྲས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ངོ་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་
ལ། །གནྫོད་འཚེའི་བསམ་པ་སྤངས་ནས་སུ། །ངན་སྤྱྫོད་སྡིག་ལས་བཟླྫོགས་བྱས་ནས། །ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།” ཟེར་བཀོད་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྫོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་དམ་བཞག་མཛད་གནང་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྫོ་ལ་དེ་ལུ་ཡང་ མར་ཆང་དང་དར་འཕར་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་
པས། 
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།  

བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚྫོགས་གསྫོལ་ཁ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཕུར་པ་ལ།

ཕྫོ་ལ་བསམ་གྲུབ་ཕུན་ཚྫོགས་ཀྱི་གནས་ཁང་། ཕྫོ་ལའི་ལྡེབས་རིས་དང་ཀ་ཁྲབ་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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༡༡༤༤ ལྭལྭ་་བབ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན། 

གནས་ཁང་། ཀུམ་བྱག་ཟེར་བ་ལེང་གཡུས་ཀྱི་གཡྫོན་ཧྫོངས་ལུ་བྱག་ཅིག་ཡྫོད་ས་ལུ།

གཡུས། བ་ལེང་།

བསྟེན་མི། བ་ལེང་དང་སྤང་ཟུར་གྱི་མི་སེར། 

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཡུལ་ཕྫོགས་འདི་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ག་ར་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་
ཞིང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སྫོགས་ བདེ་
ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།  

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

བ་ལེང་པ་ཚུ་གིས་བསྟེན་མི་ གཞི་བདག་གི་མཚན་ ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོང་གི་གནས་ཁང་
འབད་བ་ཅིན་ བ་ལེང་གཡུས་ཀྱི་ གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ 
ཀུམ་བྱག་ཟེར་མི་བྱག་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིན་པས།  

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

ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་མངོན་རྟྫོགས་ལས། ཤྫོག་༡) “གཞི་ཡི་བདག་པྫོ་ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་ཞལ་
གཅིག་ཕག་གཉིས་སྐུ་ལ་གོ་ཁྲབ་དང་ཕྫོད་གོས་གསྫོལ་བ། དབུ་ལ་ལྕགས་རྫོག་དང་རུ་དར་རྒྱལ་མཚན་འཕར་བ། 
ཕག་གཡས་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་ཤིང་། ཕག་གཡྫོན་ནྫོར་བུ་འཛིན་པ། རྟ་ཅང་ཤེས་དཀར་པྫོའི་སྟེང་ན་འགྱིང་
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ཞིང་བཞྫོན་པ།  " ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གུར་ གོ་ཁྲབ་དང་ཕྫོད་གོས་ དབུ་
ལུ་ལྕགས་རྫོག་བཞེས་སྦེ་ ཕག་གཡས་པ་གིས་ རྒྱལ་མཚན་འཕར་ གཡྫོན་པ་ལུ་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་
དཀརཔྫོ་གུར་ཆིབས་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། 

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ། ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་པདྨ་འབྱུང་། །སླྫོབ་མར་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཕན་བདེས་
འགྲོ་བ་སྐྱོང་ངོ་ཞེས། །ཞལ་བཞེས་མ་གཡེལ་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།” ཟེར་བཀོད་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྫོན་
པ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དང་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

༡ སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ ཕྫོ་ལ་དེ་ཡང་ གཏྫོར་
གྲལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་དར་འཕར་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

༢ བྫོན་ལུགས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་  ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༦ ༡༢ ༡༨ གསུམ་ལས་ག་
འབད་རུང་ཅིག་ནང་ ལྫོ་རེའི་སྐུ་དྲུང་ ཡང་ཅིན་གཉེརཔ་ག་ཕྫོག་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་རེ་ལས་ 
ཆུམ་བྱེ་གང་རེ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཕྫོ་ལའི་གསྫོལ་མཆོད་མ་རནམ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཁམས་ཕྫོད་ཕྫོ་ལའི་ཕུད་
ཟེར་བཙྫོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ཕྫོ་ལའི་གསྫོལ་མཆོད་རན་པའི་སྐབས་  དཔའ་མཛངས་པ་བདུན་
དང་ བྫོན་པྫོ་གཅིག་བཅས་མི་ངོམ་བརྒྱད་ཀྱིས་ ཉིན་མ་གི་ཆུ་ཚྫོད་ ༡༢ དེ་ཅིག་ལུ་འཛྫོམས་སྦེ་ སྐུ་དྲུང་
གི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་ཁ་ལུ་ སྐུ་དྲུང་གིས་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཨམ་ཚུ་ ཞྫོ་ཆང་བཙག་པར་ཤྫོག་
ཟེར་ བར་སླབ་འྫོང་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ནང་གི་ཨམ་ཚུ་ དེ་ཁར་འྫོང་ཞིནམ་ལས་ དང་ཕུ་གི་ཧྫོད་ 
ཏའུ་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ ཆང་བསྐོལ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ ཞྫོ་ཆང་བཙག་སྟེ་ ཆང་གི་དུང་ནང་ལུ་བླུགས་སྦེ་ དེ་
ལས་སྐུ་དྲུང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ བང་ཆང་ཅིག་སྦང་སྦེ་བྱིན་མི་འདི་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ བྫོན་པྫོ་གིས་སྣ་དྲངས་
ཏེ་ དེ་གི་ཤུལ་མ་ དཔའ་མཛངས་པ་ཚུ་གིས་མར་ཆང་ཅིག་ཡང་གཏྫོར་ཞིནམ་ལས་ བཙན་དར་དང་
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ཕྫོགས་དར་འབག་སྟེ་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལ་ཁང་གི་སྤང་ཐང་ཡྫོད་སར་ ཕྫོ་ལ་འདི་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཨིན་
པས། དེ་ཁར་ལྫོད་ཞིནམ་ལས་ ཡུདཔ་ཅིག་ཆུ་ཚྫོད་ ༣ དེ་ཅིག་གི་རིང་ དགྲ་ལ་དཔངས་བསྫོད་འཆམ་
ཨིནམ་མ་ཚད་ རྦད་ཡང་རྐྱབ་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་འབྱྫོར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ མི་ཚུ་གིས་
རང་རང་སྫོ་སྫོའི་འབག་འྫོང་མི་ཚྫོགས་ཚུ་ཡང་ཕུལ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཁར་ལྟདམྫོ་ལྟ་མི་ གཡུས་
ཁའི་མི་རྒས་གཞྫོན་བར་གསུམ་ག་ར་འྫོངམ་ཨིན་པས། དེ་ཁ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ བྫོན་པྫོ་དང་
དཔའ་མཛངས་པ་ཚུ་དྫོ་རུང་ལྫོག་སྟེ་ སྐུ་དྲུང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་སྫོང་སྟེ་ སྐུ་དྲུང་གིས་ཕྱི་རུ་གི་ཚྫོགས་ཅིག་དང་
སྦང་ཆང་ཡང་དྲང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་ མི་རྒན་གཞྫོན་བར་གསུམ་ག་ར་ དེ་
ཁར་སྦང་ཆང་འཐུང་པར་འྫོང་སྦེ་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲབ་སྲྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་དེ་
བཟུམ་སྦེ་གཡུས་བཤལ་ཏེ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་བཀྲ་ཤིས་དེ་ ཨ་ལུ་མ་སྐྱེས་མི་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་སྦེ་ 
གཡུས་སྒོ་དེ་གི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྦེ་ སྨྫོན་ལམ་ཚུ་ཡང་བཏབ་སྦེ་མཇུག་
བསྡུཝ་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ ནག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལུ་ ནག་བྱེ་གང་རེ་བསྡུ་སྟེ་ བྫོན་པྫོ་དང་དཔའ་
མཛངས་ཚུ་གིས་ རྦད་རྐྱབ་སྟེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

རང་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ ཕག་ལེང་ཟེར་ས་ལུ་ སྒར་བཅགས་ཏེ་ ཨ་ལུ་གསརཔ་སྐྱེས་ཚད་གཅིགཔྫོ་ག་ར་ དེ་
ཁར་འཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཛྫོམས་ཞིནམ་ལས་ མར་ཆང་དང་པུ་ཏ་གི་ཚྫོགས་ཕུལཝ་ཨིན་
པས། 

རང་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཡང་ཕྫོད་ཟེར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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ལྭལྭ་་བབ་་རྒྱརྒྱལལ་་མམཚཚནན་་དདངང་་ ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་དུདུརར་་ཤིཤིངང་་གགཉིཉིསས་་མམ་་འའགྲིགྲིགགསས་་པཔའིའི་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།

ཧེ་མ་ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ སྲསམྫོ་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ལུ་སྲས་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ མནའམྫོ་
སྦེ་འཁྱིད་འཁྱིདཔ་ཨིན་པས། མྫོ་ལུ་བཞེས་སྒོ་ པུ་ཏ་མར་ཁུ་ནང་ལུ་བརྔོ་སྦེ་དྲང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཚར་
གཅིག་འབདཝ་ད་ མྫོ་ར་ལྫོག་གཡུས་ཁར་ཕམ་ཚུ་ཕད་པར་འྫོངས་པའི་ཚེ་ མྫོ་གི་ཕམ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཕར་
ལེགས་ཤྫོམ་འབདཝ་མས་ག་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱིན་དེས་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ལུ་ མྫོ་གིས་ང་ལུ་ ལྕོང་འབུཔ་
མར་ཁུ་ནང་ལུ་བརྔོ་བརྔོཝ་བྱིན་མས་ཟེར་སླབ་ལས་བརྟེན་ ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་དེ་འཕྫོ་ལས་ ངེའི་བུམྫོ་ལུ་བཞེས་
སྒོ་ འ་ནི་བཟུམ་བྱིནམ་ཨིན་མས་ཟེར་ དགོངས་ཁྲེལ་ཏེ་ ཉིནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གིས་ ཕ་ལས་ཚུར་ 
ངེའི་མནའམྫོ་དེ་ལྫོག་ཚུར་གཏང་ནི་མིན་འདུག། ད་ལྫོག་ཚུར་གཏང་ད་ཟེར་གསུངསམ་ད་ ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེའི་བུམྫོ་ལུ་ ལེགས་ཤྫོམ་མ་འབད་བས་ བཞེས་སྒོ་ཡང་ལྕོང་འབུཔ་བྱིནམ་ཨིན་མས། ག་དེ་
སྦེ་སྨྫོ་ཟེར་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁ་རྩྫོད་ཤྫོར་ཤྫོརཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ དེ་
སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་བཟུམ་ཅིག་གིས་ ང་ལུ་ག་ཅི་འབད་ཚུགས་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱི་གནས་ཁང་དེ་ བརལ་གཏང་ནི་
ཨིན་ཟེར་ ཕ་ལས་རྫོ་ཅིག་གཡུག་བཀོཝ་ད་ ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ད་འབདནི་ཕ་ལས་རྫོ་འྫོང་དེས་ཟེར་ སྐུ་
གཡྫོ་དཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྫོ་ཁོང་གི་སྐུ་ཨ་ཙི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་གཡྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་ནི་ལས་བརྟེན་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། རྫོ་དེ་གིས་གནས་ཁང་བརལ་མ་ཚུགས་མི་འདི་ གནས་ཁང་དེ་གི་སྒོ་རཔ་གིས་ 
བཟུང་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་གནས་ཁང་དེ་ཁ་ལུ་ ཕག་རྫིམྫོ་ཅིག་ གསེར་གྱི་
ལག་ལྷི་གིས་ ཐངམ་བརྡུངས་པའི་བསྒང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ལྭ་ཝ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་ དགོངསམ་ཁྲེལ་བའི་
ཤུགས་ཀྱིས་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གི་དཔྱལཝ་འགྱིམ་རྐྱབ་ནི་སྦེ་  གསེར་གྱི་ལག་ལྷི་དེ་འཐུཝ་ཅིག་ ཕར་གཡུག་
བཀོཝ་ད་  ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གིས་ སྐུ་ཟུར་དཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་གི་དཔྱལཝ་གུར་རེག་མ་ཚུགས་རུང་ ཁོ་གི་
རྣམ་ཅོ་ ཧྲལ་བཏང་ད་ཡི་ཟེར་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ བ་ལེང་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལས་བལྟཝ་ད་ དུར་ཤིང་གི་རི་མགུ་
གདྫོང་སྤེད་བཞག་གཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་མཐྫོང་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་པས།  
ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གིས་ ཕ་ལས་གཡུག་བཀོ་མི་རྫོ་འདི་ བ་ལེང་གཡུས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཅིག་གི་ཟུར་ཁ་ལུ་ རྫོ་བཀྱག་
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གནགཔ་ཆ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཨིན་པས།  དེ་སྦེ་རྫོ་ཆ་ཅིག་འྫོང་དགོ་མིའི་གནད་དྫོན་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་ཕ་ལས་ཇོ་
བྫོ་དུར་ཤིང་གིས་ གཡུག་བཀོཝ་ད་ གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ སྒོ་རཔ་གིས་བཟུང་ཞིན་ན་ས་ཁར་ བཞག་
པའི་བསྒང་ལས་ ཆ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྫོངཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

མམདདའའ་་རྩེརྩེདད་་འའགྲགྲནན་་བབསྡུསྡུརར་་སྐསྐབབསས་་ཕཕྫོྫོ་་ལལའིའི་་རྟརྟགགསས་་མམཚཚནན་་བྱུབྱུངང་་པཔའིའི་་ལལྫོྫོ་་རྒྱུརྒྱུསས།།    
སྤྱིར་ཕྫོ་ལ་འདི་ལུ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བསམ་དྫོན་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ གསྫོལཝ་བཏབ་མ་
ཚད་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ལག་པར་དུ་ ཕྫོགས་མཐའ་ཁག་ལུ་ མདའ་རྩེད་མདུང་རྩེད་རེ་
འབད་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།  
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་རྩེ་རྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་མི་གཡུས་སྒོ་རེ་རེ་ལུ་ གཡུས་སྐད་དུ་ ཉ་
ཁྲཡ་ཟེར་ མདའ་རྐྱབ་ནི་གི་ཁྲལ་ཕྫོག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་སྒང་བ་ལེང་གཡུས་ཚན་
ལས་ཨིན་མི་ ཨ་རྒས་གང་ལ་བསན་འཛིན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ ཀྲོང་གསར་ལུ་མདའ་རྐྱབ་པར་འགྱོཝ་ད་ 
མཇུག་མཐའ་དཔྱད་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་ ཁོ་གིས་ཕ་ལས་རྫོང་གི་ཚུར་ཧྫོངས་རྐྱབ་ད་ བཀག་རེག་ཕྫོག་སྦེ་ 
འབའ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྫོང་གི་སྒོ་ར་ཚུན་ཚྫོད་འདྲུད་འབག། དེ་ལས་ལྫོག་ཕར་ཧྫོངས་རྐྱབ་ད་ དྫོ་རུང་ཡང་བཀག་
རེག་ཕྫོག་ཞིནམ་ལས་ ཧ་ལམ་མི་ཊར་༤དང་༥ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ འབའ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འདྲུད་འབག་མི་ཚུ་ ཕྫོ་
ལའི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

དེ་ལས་ཨཔ་གང་ལ་བསན་འཛིན་ ཀྲོང་ས་ལས་མདའ་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལྫོག་ཁོ་རའི་གཡུས་ཁར་འྫོང་
པའི་ལམ་ཁར་ ཝེང་མཁར་ལུ་ལྫོདཔ་ད་ ཝེང་མཁར་ཕྱུགཔྫོ་གི་བ་རྫིཔ་ཅིག་དང་ཕད་དེ་ ཁོ་གིས་ཨཔ་གང་ལ་
བསན་འཛིན་ལུ་དེ་སྦེ་སླབ་ནུག། ཝའེ་ཨཔ་གང་ལ་བསན་འཛིན་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱི་མདའ་འདི་གིས་ནཱ་
ལས་ཕར་ལྟ་ ཁྲེ་ས་ཨ་རིང་ལུ་ལྫོད་པ་ཅིན་ ང་གིས་ཁྱོད་ལུ་ བ་ཅིག་བྱིན་གེ། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ལྫོད་མ་ཚུགས་
པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ བ་ཅིག་བྱིན་དགོ་ཟེར་རྒྱལ་སྤུངས་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ཁོ་གིས་ ཕྫོ་ལ་ལུ་གསྫོལཝ་བཏབ་
སྦེ་ མདའ་ཧེ་མམ་དེ་ བཏང་པའི་བསྒང་ལས་ ཁྲེ་ས་ཨ་རིང་ལུ་ལྫོད་སྦེ་ ཤིང་ཅིག་གི་ར་ཏྫོག་གུར་ཕྫོག་ཆི་ནུག་
ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་མདའ་ཤུལ་མམ་དེ་གཏངམ་ད་ མདའ་དེ་ཕར་ལྫོད་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ གཞུ་དེ་དུམ་
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བུ་གསུམ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཆགས་ཡར་སྫོཔ་ལས་ དེ་ཁར་མཇུག་བསྡུ་ད་ནུག་ཟེར་ཕྫོ་ལ་ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་
ར་ཁུངས་ དེ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

བ་ལེང་གཞི་བདག་ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསྫོལ་ཁ་དགོས་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་ནྫོར་བུ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།  

སྐྱེས་ ༦༠ ལང་མི་ བ་ལེང་ཨཔ་ཕན་ཏྫོ་ལ། 

ལྭ་བ་རྒྱལ་མཚན། གནས་ཁང་ཀུམ་བྱག།

ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གི་གཡུག་རྫོ། 
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༡༡༥༥ ཇོཇོ་་བབྫོྫོ་་དུདུརར་་ཤིཤིངང་་།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་། 

གནས་ཁང་། དུར་ཤིང་རི།

གཡུས། བྱང་སྦིས། ཕུར་ཟུར། ཝང་གླིང་། 

བསྟེན་མི། སྦྱང་སྦིས་དང་། ཕུར་ཟུར། ཝང་གླིང་། གླང་མཐིལ། སྐོར་ཕུག། བསམ་
གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་གཡུས་ཚན་འདི་གི་ཡུལ་ལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་མཐུན་པའི་
འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སྫོགས་མཐུན་རྐྱེན་འགྲུབ་ནི་
དང་ དབྱར་དགུན་མེད་པར་ཆུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐྫོགས་པ་མེད་པར་གནང་ནིའི་
དྫོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།    

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

དུར་ཤིང་གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། ཤྫོག་༡) “ཀྱཻ༑ གངས་ཅན་ལྫོ་ཕྫོགས་ཁ་བཞི་ལྫོ་ཡི་ཡུལ། །རྒྱ་མྫོན་ས་
མཚམས་ལྷུན་མཐུག་གནམ་སྔོན་གྱི། །ཀ་བ་དང་མཚུངས་མངོན་མཐྫོ་རབ་བརྗིད་པ། །གངས་བྲག་གཏེར་གནས་
གསེར་མཚྫོ་གཡུ་མཚྫོ་དང་། །དུང་གི་མཚྫོ་མྫོ་འབབ་ཆུའི་སྒྲ་ལྡན་པ། །རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དྲྱྭ་བས་ཡྫོངས་བསྐོར་
བའི། །གཡང་ཆགས་རི་བྫོ་མཆོག་གི་གནས་མཆོག་ནས། །སྲིད་པའི་ལ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་དུར་ཤིང་ཆེ།།” ཟེར་
གསལ་དྫོ་བཟུམ་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་གདྫོང་སྐོར་ལུ་ མང་སྡེ་ཆུ་གི་ཕ་ཀི་ལྫོགས་ལུ་ རི་
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གནགཔྫོ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོག་སྦེ་ མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་དེ་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་
བརྟེན་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ཟེར་སླབ་པའི་སྐབས་ རི་ཆེན་དེ་དང་ རི་ཆེན་དེ་ཁར་བཞུགས་མིའི་ གནས་བདག་དེ་
ལུ་ཡང་གོཝ་ཨིནམ་ལས་ གནམ་བྱཱར་ སྐུ་ལ་གངས་རི་དང་ གནམ་དགུན་རི་དེ་ཁར་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་
དད་པའི་ས་བྫོན་ གླེགས་བམ་བཞི་པ་ ༢༠༡༥ ཤྫོག་༣༢ གི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག། རི་དེ་གི་ཤར་སྫོད་ལུ་
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག། ཤར་སྨད་ལུ་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག། ལྫོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག། ནུབ་
སྫོད་ལུ་ དབང་འདུས་ཕྫོ་བྲང་རྫོང་ཁག། ནུབ་སྨད་ལུ་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་བཅས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་ཆེ་ཆུང་
ག་ར་གི་ ལྟེ་བར་བཙུགས་ཏེ་ ཡར་ལྫོང་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

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

དུར་ཤིང་གསྫོལ་ཁའི་བསྫོད་པ་ལས། ཤྫོག་༤) “ཀྱཻ། རྒྱལ་བསན་བསྲུང་བའི་དཔའ་བྫོ་ཆེ། །ལ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་
ཤིང་ནི། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་གསལ་འཛུམ་མདངས་ཅན། །སྲིད་གསུམ་ཡུད་བསྐོར་རྟ་དཀར་བཅིབས། །དབུ་ལ་
ཐང་ཞྭ་དཀར་པྫོ་གསྫོལ། །ཕག་གཉིས་དགོས་འདྫོད་འབྱུང་བ་དང་། །རུ་དར་དཀར་པྫོ་སྲིད་རྩེར་འཕར། །ན་
བཟའ་དར་དཀར་བེར་ཆེན་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་ཡྫོད་པའི་གུར་ ཞལ་འཛུམས་
པའི་མདངས་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ད་ དབུ་ལུ་ཐང་ཞྭ་དཀརཔྫོ་བཞེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་མཚན་འབད་བ་
ཅིན་ ཕག་གཡས་པ་གིས་ རུ་དར་འཕར་ཏེ་ གཡྫོན་པར་ དགོས་འདྫོད་འབྱུང་བའི་ནྫོར་བུ་བསྣམས།  དར་
དཀར་གྱི་བེར་ཆེན་བཞེས་ཏེ་ སྲིད་པ་གསུམ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ནང་ བསྐོར་ཚུགས་པའི་རྟ་དཀརཔྫོ་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་གསལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།། 
དུར་ཤིང་གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཤྫོག་༡ “ ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་སམྦྷ་ཝས། །ཇི་ལྟར་བཀའ་སྒོ་དམ་
བཅས་པ། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་། །བསྒོ་བའི་བཀའ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱིས་གྱིས།།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྫོད་
མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྔོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ ཁེངས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ བུམ་ཐང་ལུ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ ཇོ་བྫོ་
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དུར་ཤིང་དེ་ བཀའི་དམ་བཅའ་གི་འྫོག་ལུ་བཞག་སྟེ་ བསན་སྲིད་སྲུང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་
གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། 

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།  

༡ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྱང་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལྫོ་ཆོག་གནང་སྲྫོལ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་
ནངས་པ་ གནང་སྲྫོལ་དར་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ཡང་ གཏྫོར་གྲལ་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

༢ བྱང་སྦིས་གཡུས་ཚན་བཟུམ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟླ་ ༣ པ་དང་ ༩ པའི་ནང་ལུ་ བྫོན་
ལུགས་ལྟར་དུ་ ལ་ཆེན་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་དེ་ དམིགས་པ་གི་ཐྫོག་ལས་སྦེ་ གཡུས་ཁར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིན་
ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།  

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།  

ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་གསྫོལ་ཁ།

ཨུ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སྦས་ཡུལ་མཁན་གོར་ཕུག་གི་ཡུལ་ལ་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ལ་བཙན་སྣང་ལ་ལ་སྨན་
འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་མྫོ་གཞི་བདག་སྤྱི་འགྲོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཇ་མཆོད་བཅས་གསྫོལ་མཆོད་འདྫོད་དགུའི་སྟེར་མཛྫོད་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྫོ།།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ༢༠༡༥ དད་པའི་ས་བྫོན། གླེགས་བམ་བཞི་པ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

དབུ་མཛད་ཕུར་པ་ལ།

སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ།
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ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་། ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་རི།  

ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་རི།
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སྐོསྐོརར་་ཕུཕུགག་་རྒེརྒེདད་་འའྫོྫོགག་་གིགི་་གགཞིཞི་་བབདདགག།། ༥༥

༡༡ དྲདྲགག་་པཔྫོྫོ་་ལལ་་རྒྱརྒྱལལ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ།

གནས་ཁང་། མེས་མེས་རྫོང་ར།

གཡུས། ཉིམ་གཞྫོང་།

བསྟེན་མི། ཉིམ་གཞྫོང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་ཕྫོ་ལའམ་སྐྱེས་ལ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་
ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་
འྫོང་ནི་གི་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

ཉིཉིམམ་་གགཞཞྫོྫོངང་་གིགི་་དདྫོྫོནན་་དདངང་་གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ཧེ་མ་ཉིམ་གཞྫོང་གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་དེ་ སྤུང་ལེང་ཟེར་སླབ་སྲྫོལ་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ཤར་
ལས་ཤརཝ་ད་ དགུང་དབྱིངས་ལས་གཞྫོང་སྟེ་ཤར་ནི་དེ་གིས་ ཉིམ་གཞྫོང་ཟེར་བཏགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ གཡུས་ཀྱི་
སྐོར་ཟིན་བྲིས་བསྡུས་སུ་ཅིག་བཏབ་ཡྫོད་མི་ནང་བཀོད་ནུག། ཧེ་མ་གྲུབ་ཐྫོབ་དྲག་པྫོ་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མི་དེ་ མེས་མེས་
རྫོང་ར་ཟེར་བའི་ གནས་པྫོ་དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཁང་སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་
གནས་བདག་དེ་གིས་གྲུབ་ཐྫོབ་འབད་སར་བཅར་ཏེ་ ང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་སླྫོབ་མ་འབད་ནི་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་མིང་
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ཅིག་བཏགས་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླ་མ་གིས་ཁོ་རའི་མཚན་ཕྱེད་ཀ་གནང་སྟེ་ དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་ཟེར་བཏགས་
གནང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དེ་གི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན། སྤྱན་འདྲེན་ལས། མེད་ ཤྫོག་༡) “སྤང་ལྗོངས་མེ་ཏྫོག་བཀྲ་བའི་ལྡིང་ཁང་
ནང་། །དགའ་བཞི་མཛེས་མའི་རྣམ་འགྱུར་ངོམ་པ་དང་། །སྣ་ཚྫོགས་ནྫོར་བུའི་བྲག་རིའི་ཁང་བཟང་བཀྲ། །ཆུ་
ཆེན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྒྱུན་བཟང་གཡས། །འབབ་ཆུ་སེར་གཡུས་ཞི་རིའི་གཡྫོན་ནས་བསྐོར། །ཤེལ་དཀར་
འཕྲེང་བའི་ལྦུ་དཀར་འཐྫོར་བ་ཡང་། །ནེའུ་གསིང་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་བཀོད་པས་བརྒྱན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
གཞལམ་སྒང་མ་ལྫོདཔ་ཅིག་གི་གཞུང་ལམ་ལས་ཁ་གྱེས་ཏེ་ སྐོར་ཕུག་ལྟ་སྟེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ མང་སྡེ་ཆུ་གི་
ཟམ་བརྒལ་ཏེ་ སྒོར་ལྟབ་དང་པའི་གཡས་ཧྫོངས་ལས་མར་ལྟཝ་ད་ མང་སྡེ་ཆུ་དང་ ཞི་ལི་སྒང་ གི་ཆུ་གཉིས་
འདྫོམ་ས་ལུ་ བྱག་སྦྫོམ་ཅིག་ཡར་ལྫོང་སྫོད་དྫོ་བཟུམ་ཡྫོད་མི་དེ་ ཡུལ་ལའི་གནས་ཁང་ མེས་མེས་རྫོང་ར་ཟེར་
མི་དེ་ཨིན་པས། ལྫོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལ་དེ་ས་གནས་དེ་ནང་ལས་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ ཚར་
གཉིས་དེ་ཅིག་ཞུ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

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

ཀླུ་བདུད་ཆེན་པྫོ་དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་ནི། །སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་གཟི་བརྗིད་འྫོད་དུ་འབར། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་
སག་རལ་གཟིག་ཤུབས་ཅན། །ཕག་གཡས་ནྫོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ། །ཕག་གཡྫོན་རླུང་གི་ཞགས་
པ་མ་ལུས་འཆིང་། །དར་ནག་གོས་དང་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སས། །རྟ་ནག་ཆིབས་ནས་སྫོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་
བསྐོར། །ཡབ་ཡུམ་སྤན་དཀར་བཟང་དང་གསེར་ལ་མྫོ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ནྫོར་བུའི་གཞྫོང་པ་འཛིན། །སྲས་
དང་སྲས་མྫོ་གར་གྱི་ཉམས་ལྡན་ཞིང་། །གཟིམ་དཔྫོན་དགའ་ལ་གཉེར་ཆེན་སྐྱིད་ལ་དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཀྱང་མི་
སྔོན་དཔའ་བྫོ་ཆིབས། །བདུད་དར་ཞགས་པ་མདའ་གཞུ་རལ་གྲི་འཛིན། །ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཀའ་བླྫོན་འཁོར་
དང་བཅས།། དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་དང་གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁ་ཚང་བསྒྲིགས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡ ༢
                                                           

སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་ནང་ལུ་ འབབ་ཆུ་སེར་གཡུས་ཞི་རིའི་གཡྫོན་ནས་བསྐོར།། ཟེར་ཞི་རི་ཟེར་འཁོད་དེ་ཡྫོད་རུང་ ཉིམ་གཞྫོང་དང་མནའ་སྦི། སྐོར་ཕུག་
གཡུས་མི་ག་ར་གིས་ ཞི་ལི་སྒང་ཟེར་སླབ་མས།
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ཟེར་སྤྱན་འདྲེན་ལས་དེ་སྦེ་ཐྫོན་མི་དང་། བསྐང་བ་ལས། ཤྫོག་༥ གི་རྒྱབ་ “ཧཱུཾ་ཀླུ་བདུད་དགྲ་ལ་འཁོར་དང་
བཅས། །ཐུགས་དམ་གཉན་པྫོ་བསྐང་བ་ནི།།” ཟེར་གསལ་མི་ལྟར་དུ་ དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་དེ་ དགྲ་ལ་ཨིན་པ་མ་
ཚད་ གཏྫོར་བསྔོ་ལས་ཡང་། “ཀླུ་བདུད་ཆེན་པྫོ་དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་གྱིས་གཙྫོ་བྱས་པའི་ལ་ཀླུ་བཙན་བདུད་མ་མྫོ་
རྒྱལ་པྫོ་གཉན་སྲིན་མྫོ་གནས་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྫོ།།” (ཤྫོག་༣ རྒྱབ་ དེ་སྦེ་གསལ་དྫོ་
བཟུམ་ དགྲ་ལ་དེ་ ཀླུ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་ཚུད་མི་དེ་ལུ་ ལ། ཀླུ། བཙན། བདུད། མ་མྫོ། རྒྱལ་པྫོ། གཉན།
སྲིན་མྫོ། གནས་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྐུ་མདྫོག་དང་ཕག་མཚན་འབད་བ་
ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་སྦེ་ཡྫོདཔ་དང་ གཡས་ལྫོགས་ལུ་ སག་རལ་དང་ གཡྫོན་ལྫོགས་ལུ་ གཟིག་
ཤུབས་དཔྱངས་ཏེ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ དངོས་གྲུབ་སྩྫོལ་བའི་ནྫོར་བུ་གི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཕག་གཡྫོན་པ་ལུ་
དགྲ་བགེགས་ག་ར་བཅིང་བའི་རླུང་གི་ཞགས་པ་དེ་བསྣམས། སྐུ་ལུ་དར་ནག་གི་གོས་དང་ མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་
བཏགས་སྦེ་ རྟ་ནག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ དུས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་ སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ཚུགས་པའི་རྣམ་པ་སྦེ་
མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༢ རྒྱབ་) “སྔོན་ཚེ་གསང་བདག་པདྨ་འབྱུང་། །བར་དུ་རྫོ་རྗེ་གླིང་པས་
དམ། །ད་ལྟ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱྫོར་གྱི། །བྱང་ཆུབ་རྫོ་རྗེ་བཀའ་ལ་ཉོན། །བདེན་ཚིག་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་
སྫོམས།།” དེ་བཟུམ་སྦེ་ བསྫོད་པ་ལས་ཡང་། ཤྫོག་༥ “གསང་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་འབངས། །ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་
བཀའ་ཉན་ཅིང་། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡི་ཕྫོ་ཉ་བ། །ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་
ཧེ་མ་གསང་བདག་དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་དང་ བར་ན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པ་
དང་ ཐ་མ་ལུ་ གྲུབ་ཐྫོབ་བྱང་ཆུབ་རྫོ་རྗེ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། གྲུབ་ཐྫོབ་ཁོང་ བྫོད་
ལས་བྱྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་གཞན་གྱིས་ཨམ་སྲུ་ཚུ་བརྐུ་ཡི་ར་ ག་རྔམ་སི་སི་འབད་དེ་ གཡུས་ཁའི་
མི་ཚུ་ ཁོ་གི་མཛད་སྤྱྫོད་ལུ་ལྟ་སྟེ་ དད་པ་ལྫོག་སྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ཁོང་མཇའ་ལུས་སྦེ་ གྲུབ་སྫོང་པའི་ལྫོ་
རྒྱུས་གོ་ནི་འདུག་ཟེར་ ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བཤདཔ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་༡༧ ༠༢ ༢༠༢༡
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

སྔོན་དང་ཕུ་ གཡུས་ཚན་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེས་བཅུ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་
མེདཔ་ལས་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་དང་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་བྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ གཡུས་མི་ལས་གཉེར་ཚང་
བསྡུ་སྦེ་ དེ་བསྒང་ལ་ཁང་ཟེར་ལྫོགས་སུ་ཅིག་མེད་ནི་འདི་གིས་ མཆོད་རྟེན་ཅིག་གི་རྩ་བར་འཛྫོམས་ཞིན་ན་
གཡུས་ཁའི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཚུ་གིས་ ཕྱེ་བསྣད་བཞིན་ན་ ངང་ལག་གི་ཤྫོམ་འདབ་གུར་ གནས་བདག་རྟ་གུར་
ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་བཟྫོ། དེ་ལས་བསུ་བ་གསེར་བསྒྲེངས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ གནས་བདག་ འབྱྫོན་ལྫོ། ཟེར་གདན་
འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཁ་བྫོན་ སྨྲེང་འདྫོན་ ཟེར་ཁ་གིས་སྨྲངས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་སྤྲེའུ་ལ་
མཆོད་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་བདག་བྱྫོན་ཡྫོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་
གནས་བདག་གི་གཟུགས་བརྙན་བཟྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་ལུ་ ཕག་འཚལ་ཏེ་སྙན་དར་ཡང་ཕུལ་མི་ལུ་བརྟེན་ གཡུས་ཁ་
ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་རིམ་པར་ ཡར་རྒྱས་
འགྱོཝ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༢༥ དེ་ཅིག་ལུ་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། དམངས་ཨཔ་རིན་ཆེན་ཉོ་
འཕེལ་ལ། བསྫོད་ནམས་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ལས་ གཡུས་ཁར་ལ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ མིང་
ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ ལ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་
ཚེས་བཅུ་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ། ཚེས་༡༠ ལུ་ དྲྫོ་པ་ལས་ཚེས་བཅུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཆུ་ཚྫོད་༡༡ དེ་ཅིག་ན་
གནསཔྫོ་གི་གནས་ཁང་མཐྫོང་ཙམ་ཅིག་གི་ས་གོ་ནང་ལས་ གནསཔྫོ་དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་དེ་ ཕྫོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་
གིས་ ཀྲིང་ཀྲི་བང་རྔ་བརྡུང་། རྒྱ་གླིང་འཕུ། ཤྫོ་མྫོ་ཨ་ལེགསམྫོ་འཐེན་ཡི་ར་ བསུ་བ་གསེར་བསྒྲེངས་ཀྱི་ཐྫོག་
ལས་ ཡར་ལ་ཁང་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གནསཔྫོ་གི་ཚུལ་སྦེ་ རྒད་པྫོའི་འཆམ་ཅིག་
འཐྫོན་མི་དེ་གིས་ ཁྱོད་སྦྱིན་བདག་དམངས་ཆ་ཁྱབ་ ནཝ་ཚཝ་མེད་ག། རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ ལེགས་ཤྫོམ་
སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོད་ག། ཟེར་འདྲིཝ་ད་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཨའེ་གནསཔྫོ་རིན་པྫོ་ཆེ། ཁྱོད་ནཱ་བྱྫོན་ཡི་ག།
ང་བཅས་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་བུ་གཞི་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སྨྫོན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བུ་གཞི་ག་ར་ ནཝ་ཚཝ་རྐྱེན་བར་
                                                           

ད་རེས་ནངས་པ་ ལ་ཁང་རྙིངམ་དེ་ རྩ་བ་ལས་བཤིགས་ཏེ་ གསརཔ་བཞེངས་པའི་བསྒང་ཨིན་པས།
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ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཡྫོད། ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་རྒད་པྫོ་དེ་གིས་ གནསཔྫོ་སྤྱན་
འདྲེན་གྱི་འཆམ་སྦེ་ སྐར་མ་༡༠ ཙམ་རིང་འཆམ་རྐྱབ་སྟེ་ སྐུ་ངལ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ རྒད་པྫོ་དེ་ལུ་ མར་
ཆང་ཅིག་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གནསཔྫོ་དེ་ གནམ་དགུན་བུམ་ཐང་ལུ་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ བུམ་ཐང་
ལས་ནཱ་ག་དེ་སྦེ་བྱྫོན་ཡི་ག། ཞག་ག་ཏེ་ར་བཞུགས་ཅི་ག། འཁོར་སྲས་དང་སྲསམྫོ་ག་དེམ་ཅིག་ཡྫོད་ག་ཚུ་གི་
ཚིག་བཤད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་འཆམ་ཅིག་གནངམ་ཨིན་པས། རྒད་པྫོའི་འཆམ་དེ་ འཆམ་གཞན་མི་ལས་
ལག་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྫོ་བ་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མི་སེར་གྱིས་ཡང་འཆམ་དེ་མཇལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྫོ་བ་
ཐེབས་ཅིག་ར་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གནསཔྫོ་ཨིན་མི་རྒད་པྫོ་དེ་གིས་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་ ལྫོག་འགྱོ་
བའི་ཚུལ་སྦེ་ གཡུས་མི་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ང་ལྫོག་འགྱོ་དྫོ་གོ། ཁྱོད་ཚུ་དང་ཕད་སྦེ་ སེམས་དགའ་ཡི། ང་འགྱོ་བའི་
ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་ཚུ་ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད། རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་
གནས་བཅུག་ཟེར་ ང་གིས་སྨྫོན་ལམ་བཏབ་ཅི། ད་རུང་ མ་འྫོངས་པ་ལུ་ ང་གིས་ཆ་རྫོགས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ག་
དེ་དྲག་དྲག་འབད་འྫོང་ཟེར་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་ རྒད་པྫོ་དེ་ཧེ་མ་ཧེ་མ་ འཆམ་རྐྱབ་ཅི་ར་བྱྫོན་པའི་ཤུལ་ལས་
མི་བཞི་དེ་ཅིག་གིས་ གཏྫོར་མ་འབག་ མི་ཚུ་གིས་ཕྱྭ་ད་ཧུ་རྐྱབ་འགྱོ་ཞིན་ན་ ལ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་ལྫོདཔ་ད་
མར་གནས་ཁང་གི་ཕྫོགས་ཅིག་ལྟ་ཞིནམ་ལས་ གནསཔྫོ་ལུ་ས་གནས་དེ་ནང་ལས་ ཞབས་སྐྱེལ་ཕུལཝ་མ་
གཏྫོགས་ མར་ཚུན་ཚྫོད་འགྱོ་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ལྫོག་ཚེས་བཅུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་བཅུ་གི་
དམངས་འཆམ་ཡང་རྐྱབ་ཨིན་པས། ཕྱི་དྲྫོ་གསུང་ཆོས་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ རྒད་པྫོ་ལུ་ འཆམ་དཔྫོན་དང་
གཞསམྫོ་ཚུ་གིས་ དར་བཏགསཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་ནངས་པ་ ཚེས་༡༡ ལུ་ འཆམ་དཔྫོན་དང་གཞསམྫོ་ཚུ་
གིས་ དགའ་སྫོ་བསྒྱུར་བའི་ཐྫོག་ལས་ རྒད་པྫོ་དེ་ ཁོ་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་ཚུན་ཚྫོད་ ཞབས་སྐྱེལ་འབདཝ་བཞིན་དུ་
རྒད་པྫོ་གིས་ཡང་ ཁོ་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་སྦེ་ དར་ལྫོག་ཟེར་ཆང་བསྐོལ་ཏེ་དྲངམ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ འཆམ་
དཔྫོན་དང་གཞསམྫོ་ཚུ་གིས་ རྒད་པྫོ་ལུ་ ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཞུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ རྒད་པྫོ་གིས་ ཁྱོད་ཚུ་
ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་འབྱྫོན་ཟེར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཁ་ལེགས་ཤྫོམ་སླབ་སྟེ་ རང་ར་སྫོ་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོག་
འགྱོ་ནི་གི་སྲྫོལ་ཚུ་ ད་ལྟྫོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་
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ཡང་ རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་འབད་དྫོ་བཟུམ་ ཚེས་བཅུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ གནསཔྫོ་ཞུ་སྟེ་གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་ལུ་ རྒད་པྫོའི་འཆམ་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་ ཚེས་བཅུའི་དམངས་
འཆམ་རྐྱབ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། ཚེས་བཅུ་རྐྱངམ་ཅིག་ན་མེན་པར་ དྲྫོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ ལ་ཁང་ནང་ལུ་གནསཔྫོ་
གི་ཀ་ཁྲབ་ཡྫོད་མིའི་གདྫོང་ཁར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མིའི་སྐུ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཕྫོགས་འདི་ནང་ རྐྱེན་
བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཤར་ཤར་འགྱོཝ་མས་ཟེར་ ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་
བཤདཔ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་༡༧ ༠༢ ༢༠༢༡

གནསཔྫོ་དེ་སྦེ་གསྫོལ་དགོ་མིའི་ཁུངས་ཡང་ ཉིམ་གཞྫོང་མི་སེར་ དགྲ་ཡི་ཕྫོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནིའི་དྫོན་
ལུ་དང་། གཡུས་ཕྫོགས་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་ཞི་ཐབས་དང་ གཡུས་ཕྫོགས་བསྲུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་
གནས་པྫོའི་སྐོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་བསྡུས་སུ་ཅིག་ བཏབ་ཡྫོད་མི་དེ་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།

རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ་དང་གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁ་ཚང་བསྒྲིགས་བཞུགས་སྫོ།།

གཡུས་ཀྱི་སྐོར་དང་གནས་པྫོའི་སྐོར་དང་ལ་ཁང་ཆགས་ལུགས་སྐོར་ཟིན་བྲིས་བསྡུས་པ།

དྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། དམངས་ཨཔ།
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དྲག་པྫོ་ལ་རྒྱལ། གནས་ཁང་མེས་མེས་རྫོང་ར།
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༢༢ གགཏེཏེརར་་བབདདགག་་ནནགག་་པཔྫོྫོ་་ཟཟྫོྫོ་་རར་་རར་་སྐྱེསྐྱེསས།།

གཞི་བདག་གི་མཚན། གཏེར་བདག་ནག་པྫོ་ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས།

གནས་ཁང་། གཏེར་བདག་བྲག།

གཡུས། མནའ་སྦིས།

བསྟེན་མི། མནའ་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྨན་མྫོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་
ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༢ མདུན་) “བཞུགས་གནས་མྫོན་བྫོད་མཚམས་ན་བཞུགས། །བྲག་
དཀར་གངས་རིའི་ར་བ་ན། །བདུད་མཁར་ཆེན་པྫོའི་ནང་ཤེད་ན།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ མནའ་སྦིས་ལ་ཁང་
གི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ བྱག་དཀར་དང་བྱག་ནག་ཟེར་ཡྫོད་མི་དེ་གི་སྦུག་ལུ་ གཏེར་བདག་གི་གནས་ཁང་ཡྫོདཔ་
ཨིན་པས། བྱག་དཀར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ གྲུབ་ཆུ་ཅིག་དང་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆུ་སྦྫོམ་ཅིག་འབབ་དྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་
ནང་ བླ་མཚྫོ་ཅིག་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

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

སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “བདུད་པྫོ་ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས་ནི། །སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་བེར་
ནག་གསྫོལ། །ཕག་གཡས་བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་ཤིང་བསྣམས། །དམ་ཉམས་ད་ལྟ་ཁྲམ་ལ་ཐྫོབ། །གཡྫོན་པ་སྦྲུལ་
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ཞགས་ནག་པྫོ་བསྣམས། །དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་ཞགས་པས་བཅིངས།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ གཏེར་བདག་གི་
སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ མཐིང་ནག་གུར་ བེར་གསྫོལབའི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་ཤིང་དང་
གཡྫོན་པ་ལུ་སྦྲུལ་ཞགས་གནགཔྫོ་བསྣམས་སྦེ་ཡྫོད་ལུགས་གསལ་རུང་ གཏེར་བདག་གི་ཀ་ཁྲབ་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་ཞགས་པ་བསྣམས་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༢ རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ དང་པྫོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །དྲེགས་འདུལ་གསང་
བའི་བདག་པྫོ་ཡིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ངན་སྤྱྫོད་བཟླྫོག་བྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་མར་བསྐོས། །བར་དུ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་དང་། །རྫོ་རྗེ་གླིང་སྫོགས་སྤྱན་སྔ་རུ། །དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེའི་རྟགས་བཅོལ་ནས། །གཏེར་སྲུང་ཆེན་པྫོར་
མངའ་ཡང་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་དེ་ལུ་ གཏེར་བདག་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས་
ཡང་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་ རྒྱ་གར་ལས་ཚུར་ མནའ་སྦིས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ཡར་
འབྱྫོན་པའི་སྐབས་ བྱག་དེ་ནང་གཏེར་ཁ་སུམ་ཅུ་ གཏེར་ལུ་སྦ་སྟེ་བཞགཔ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་གཏེར་སྲུང་པ་སྦེ་
བསྐོ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གུ་རུ་གིས་བཏྫོན་གནང་པའི་གྲུབ་ཆུ་དེ་ཡང་ བསྐམ་མི་བཅུག་ནི་དང་ ཧེ་མ་
ཡུལ་ལ་དེ་གིས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་ཚུ་གཏང་དྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་ཡང་ གཏང་མ་ཆོག་པའི་དམ་བཞག་
གནང་མི་ལས་ཚུར་ གཏེར་བདག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གཏེར་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པ་གིས་ཡང་
གཏེར་སྲུང་པ་སྦེ་མངའ་གསྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

སྦས་ཡུལ་མནའ་སྦིས་ཀྱི་གཏེར་བདག་ནག་པྫོ་འཛུམ་མེད་ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས་ཀྱི་གསྫོལ་ཁ།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མནའ་སྦིས་ལ་ཁང་གི་སྐུ་གཉེར་ སྤེན་པ་ལ།

གཏེར་བདག་ཟྫོ་ར་ར་སྐྱེས། གནས་ཁང་གཏེར་བདག་བྲག།
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༣༣ སྨསྨནན་་མམྫོྫོ་་ལལ་་འའཛིཛིནན་་དདཀཀརར་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། སྨན་མྫོ་ལ་འཛིན་དཀར་མྫོ།

གནས་ཁང་། མ་ལི་ཕུག།

གཡུས། མནའ་སྦིས།

བསྟེན་མི། མནའ་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྨན་མྫོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་
ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྤྱིར་བཏང་སྨན་མྫོ་གི་གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་ རྫོ་ཕུག་དང་བྱག་བཟུམ་ ལྫོགས་སུ་ཅིག་ག་ནི་མེད་རུང་ མནའ་
སྦིས་ལ་ཁང་ལས་མར་ མི་ཊར་༤༠༠ དང་༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་གོ་ན་ མ་ལི་ཕུག་ཟེར་ས་ལུ་ གནས་ཁང་ཅིག་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་ཅིག་མེད་པའི་ཁུངས་ཡང་ མ་ལི་ཕུག་གི་མཇུག་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་
ཅིན་ ཀླུ་མྫོའི་བླ་མཚྫོ་ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་ནང་ གནས་ནི་འདི་གིས་ཨིནམ་འྫོང་ནི་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ བླ་
མཚྫོ་མེད་པར་ བྱག་གི་རྩ་བ་ལས་ཆུ་མིག་ཅིག་འཐྫོན་མས་ཟེར་ སྤེན་པ་ལ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་
གྲོས་བསྟུན་༡༧ ༠༢ ༢༠༢༡

255



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

ཀྱཻ༑ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་ཌཱ་ཀིའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །ཡྫོངས་ཤར་འཇིག་རྟེན་སྨན་བཙུན་ཚུལ་འཆང་བ། །མ་གཅིག་
ཇོ་མྫོ་ལ་འཛིན་དཀར་མྫོ་ནི། །རབ་དཀར་ཞི་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཉམས་བརྒྱ་འབར། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་སྣའི་
གོས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་གཡྫོན་པས་ནྫོར་གཞྫོང་འཛིན། །ཞབས་ཟུང་མཉམ་སབས་བཞེངས་
ཤིང་འགྱིང་ཚུལ་སྫོན། །སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་དབང་འཕྫོག་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །འཁོར་དུ་ལ་ཀླུ་བདུད་བཙན་མ་མྫོའི་
ཚྫོགས། །ཀུན་ཀྱང་རང་རང་ཆས་རྫོགས་དཔའ་བའི་ཉམས། །རྣལ་འབྱྫོར་རྐྱེན་སེལ་མཐུན་སྒྲུབ་ལས་བརྩྫོན་
པ། །ཐམས་ཅད་བསྫོད་དྫོ་འདྫོད་དྫོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛྫོད།། སྨན་མྫོའི་བསྫོད་པ། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༥

དདམམ་་བབཞཞགག།།

སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་དྲུང་། །རང་གཟུགས་བསན་ནས་འབྲུ་བཅུད་སྐྱེམས་ཕུལ་ཞིང་། །སྡིག་སྤྫོང་
དགེ་སྒྲུབ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་། །རྣལ་འབྱྫོར་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་དགོངས། །དེ་འྫོག་རྫོར་གླིང་
ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་བཅས་ཀྱི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །དབེན་གནས་སྲུང་ཞིང་རྣལ་
འབྱྫོར་ཡྫོན་མཆོད་ཀྱི། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་མྱུར་སྒྲུབས་མཛྫོད།། དམ་བཞག། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་
༢ རྒྱབ་

ཟེར་གསལ་མི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྨན་མྫོའི་གཏྫོར་བསྔོ་ལས་ཀྱང་། ཤྫོག་༤ རྒྱབ་) “སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་
ཐྫོད་ཕྲེང་དང་། གཏེར་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གླིང་པ། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པྫོ་སྫོགས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་
དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་་་” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་ མནའ་སྦིས་ལས་
བརྒྱུད་དེ་ཡར་འབྱྫོནམ་ད་ སྨན་མྫོ་གིས་རང་གཟུགས་སྫོན་ཏེ་ བསུ་བའི་ཐྫོག་ལས་ མར་ཆང་ཚུ་དྲངས་ཡྫོདཔ་
མ་ཚད་ སྐུ་བྲག་ཚུན་ཚྫོད་ ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་ཡང་བྱྫོན་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། ད་རུང་ཤུལ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་སིནྡྷུ་
རཱ་ཛ་དང་ རྒྱལཔྫོ་སྣ་བྫོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འཆམ་ཁ་སྒྲིག་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་ བུམ་ཐང་
ལས་མར་ མནའ་སྦིས་ལྟ་སྟེ་འབྱྫོནམ་ད་ མནའ་འབྫོ་སའི་རྟེན་ བསྐལ་པའི་རྫོ་རིང་ ད་ལྟྫོ་ལ་ཁང་ནང་ལུ་

256



མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་དེ་ཡང་ སྨན་མྫོ་དེ་གིས་ འྫོག་ཀླུ་ཡུལ་ལས་གདན་དྲངས་ཏེ་ ཕུལ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ ངག་
རྒྱུན་ནང་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

བླམ་བཀྲ་ཤིས། དཔར་ལྫོ་མེད་ མནའ་སྦིས་ཐང་གི་གཞི་བདག་ལ་འཛིན་དཀར་མྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་བཞུགས་
སྫོ།།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

མནའ་སྦིས་ལ་ཁང་སྐུ་གཉེར་ སྤེན་པ་ལ།

སྨན་མྫོ་ལ་འཛིན་དཀར་མྫོ། གནས་ཁང་མ་ལི་ཕུ།
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༤༤ ལལ་་བབཙཙནན་་སྣསྣངང་་ལལ།།

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

གཞི་བདག་གི་མཚན། ལ་བཙན་སྣང་ལ།

གནས་ཁང་། སྣང་ལ་མཚྫོ། བདེ་ཆེན་གླིང་།

གཡུས། སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་ཕྫོ་ལའམ་སྐྱེས་ལ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་
ལྫོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་
འྫོང་ནི་གི་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

ལ་བཙན་སྣང་ལའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༣ མདུན་ “ས་གཞི་ཕུན་ཚྫོགས་དགེ་ལེགས་
འབྱྫོར་པའི་གཞིར། །ནགས་ཚལ་མེ་ཏྫོག་དྲྱྭ་བས་བསྐོར་བའི་དབུས། །རང་སྣང་ལས་གྲུབ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་
ནས། །འདྫོད་དྫོན་ཡིད་བཞིན་སྟེར་མཛད་ཡུལ་ལ་ཆེ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་བཙན་གྱི་རང་སྣང་ལུ་
རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ཨིན་རུང་ ཐུན་མྫོང་གི་སྣང་ངོར་ ཕྱི་གི་བཀོད་པ་འབད་བ་
ཅིན་ སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ ལ་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྐང་སྫོང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་༤ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་
སྣང་ལ་མཚྫོ་ཟེར་སར་ ཡུལ་ལ་གི་གནས་ཁང་དང་ བླ་མཚྫོ་ཅིག་ཡང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཤུལ་
ལས་ཡུལ་ལ་དེ་ གནས་ཁང་ལས་མར་ གཡུས་ཚན་ལྟ་སྟེ་ཞུ་སྦེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མགོ་ལུ་ ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་ ཕྱེད་
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དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ བདེ་ཆེན་གླིང་ཟེར་ས་ལུ་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཡྫོད་མི་དེ་
ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། སྒེར་གྱི་གྲོས་བསྟུན་༡༧ ༠༢ ༢༠༢༡

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

ཀྱཻ༑ དཔའ་ཞིང་བརྗིད་པའི་གཟི་མདངས་ཅན། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་གསལ་འབར་བའི་ཞལ། །སྐུ་ལ་རྫོ་རྗེའི་རྫོག་
ཁྲབ་གསྫོལ། །ཨག་ཚྫོམ་སྨར་སྨིན་མེ་ལྟར་འབར། །སྣ་ཚྫོགས་དར་གོས་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །ཕག་གཡས་རལ་གྲི་
དགྲ་ལ་གདེངས། །གཡྫོན་པས་གློ་སྙིང་ཞལ་དུ་གསྫོལ། །མྱུར་ཞིང་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །སྫོང་གསུམ་
སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་འཁོར། །བསན་དང་སྒྲུབ་པྫོའི་མེལ་ཚེ་མཛད། །དེ་ལྟར་ལ་བཙན་འཁོར་བཅས་ལ། །བསྫོད་དྫོ་
བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ལ་བཙན་སྣང་ལའི་བསྫོད་པ། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡༦ མདུན་

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལ་བཙན་དེ་གི་བཟྫོ་རྣམ་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་སྐུ་ལུ་ གོ་
ཁྲབ་དང་རྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་ཏེ་ ཨག་ཚྫོམ་དང་སྨ་ར་དང་སྨིན་མ་ཚུ་ མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་ཡྫོད་མི་དེ་གི་ ཕག་
གཡས་པ་གིས་ རལ་གྲི་དགྲ་ལུ་འཕར་ གཡྫོན་པ་གིས་ དགྲ་བྫོའི་གློ་སྙིང་ཞལ་ལུ་གསྫོལ་ཏེ་ རྟ་དམརཔྫོ་གུར་
ཆིབས་སྦེ་ སྫོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་དེ་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ བསྐོར་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཅན་ཅིག་སྦེ་
མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བཞག་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༣ རྒྱབ་ “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་བཛྲ་དང་། །པད་གླིང་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་
པའི་དྲུང་། །ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་རྗེས་དགོངས་ལ། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབས།།” ཟེར་
གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ བར་དུ་གཏེར་སྫོན་པདྨ་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་ཚུ་གིས་
དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།
གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཡུལ་ལ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཨུ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སྦས་ཡུལ་མཁན་གོར་ཕུག་གི་ཡུལ་ལ་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ལ་བཙན་སྣང་ལ་ལ་སྨན་
འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་མྫོ་གཞི་བདག་སྤྱི་འགྲོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཇ་མཆོད་བཅས་གསྫོལ་མཆོད་འདྫོད་དགུའི་སྟེར་མཛྫོད་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྫོ།།

འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། སྐོར་ཕུག་ལ་ཁང་དཀོན་གཉེར།

ལ་བཙན་སྣང་ལ། གནས་ཁང་བདེ་ཆེན་གླིང་།
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༥༥ ལལ་་སྨསྨནན་་འའདདྫོྫོདད་་ཡཡྫོྫོནན་་བབཟཟངང་་མམྫོྫོ།།

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

སྨན་མྫོ་གི་མཚན། ལ་སྨན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་མྫོ།

གནས་ཁང་། སྨན་མྫོ་ཟུར།

གཡུས། སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི། སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། གཞི་བདག་འདི་ གཡུས་ཁའི་སྨན་མྫོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་
ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འྫོང་ནི་གི་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གགནནདད་་དདྫོྫོནན་་རྒྱརྒྱསས་་པཔ།།

གགནནསས་་ཁཁངང་་།།

སྨན་མྫོའི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༤ རྒྱབ་ “རང་སྣང་དགྱེས་པའི་གནས་མཆོག་བྲག་རི་
དང་། །ཚང་ཚིང་ལྗོན་པ་ནེའུ་གསིང་འབབ་ཆུ་སྫོགས། །ཅི་དགར་རྒྱུ་བའི་ལ་སྲིན་བྲན་འཁོར་བཅས། །རྣལ་
འབྱྫོར་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསྫོལ།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐུན་མྫོང་གི་སྣང་ངོར་ ཕྱི་གི་
བཀོད་པ་ཡང་ སྐོར་ཕུག་སླྫོབ་གྲྭ་བརྒལ་ཏེ་ ཡར་དགོན་པ་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ སྒོར་ལྟབ་ཀྱི་གཡྫོན་ཁ་ཐུག་ སྨན་མྫོ་
ཟུར་ཟེར་ས་ལུ་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཡྫོད་མི་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་
བྲག་རི་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ཁར་ ཚང་ཚིང་གི་ལྗོན་པ་དང་ ནེའུ་གསིང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་
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གཤྫོངས་ལས་མར་འབབ་མིའི་ཡྫོན་ཆབ་སྒང་གི་ཆུ་དང་ སྨན་མྫོའི་བྲག་གི་མཇུག་ལས་ བླ་མཚྫོ་ཅིག་ཐྫོན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་དང་ ས་གནས་གཉིས་རྟགས་མཐུན་པས།

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

ཀྱཻ༑ བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་རྫོལ་གར་སྨན་མྫོ་འཕྲུལ། །དཀར་མཛེས་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚྫོའི་འཇོ་སྒེག་འཆང་། །མདའ་
དར་བུམ་འཛིན་དར་གོས་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །ཞི་འཛུམ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་མྫོ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །རེས་འགའ་དམར་
ནག་ཁྲོ་གཏུམ་མ་མྫོའི་ཆས། །ལྕགས་ཀྱུ་སྦྲུལ་ཞགས་ཐྫོགས་ཤིང་འཕར་བ་ཆིབས། །ལ་སྲིན་འབྱུང་པྫོ་གཏུམ་པྫོའི་
ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །ཉམས་པའི་སྲྫོག་རྩ་གཅོད་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །དེ་ལྟར་བསྫོད་པས་བདག་ཅག་ཡྫོན་
མཆོད་ཀྱི། །མི་མཐུན་རྐྱེན་སྫོལ་འདྫོད་དྫོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཡུལ་འདིའི་མི་ཕྱུགས་ནད་རིམས་སད་སེར་
ཞི། །བསན་འགྲོའི་དཔལ་ཡྫོན་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད།། ལ་སྨན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་མྫོའི་བསྫོད་པ། དཔར་
ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༡༧ མདུན་

ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྨནམྫོ་དེ་གིས་ རྣམ་པ་མ་འདྲཝ་གཉིས་དེ་ཅིག་སྫོན་དྫོ་ཡྫོད་མི་དེ་ཡང་ ནམ་རྒྱུན་སྐུ་
མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ ལྫོ་བཅུ་དྲུག་ལྫོན་པའི་ལང་ཚྫོ་ཅན་གྱི་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་
བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ དར་གོས་དང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས། སྐབས་རེ་ སྐུ་མདྫོག་
དམར་ནག་དང་ ཞལ་ཁྲོ་གཏུམ་མ་མྫོའི་ཆས་སུ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ལྕགས་ཀྱུ་དང་ གཡྫོན་པ་ལུ་སྦུལ་གྱི་
ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ སེམས་ཅན་འཕརཝ་གུར་ཆིབས་སྦེ་ འཁོར་ལུ་ ལ་སྲིན་འབྱུང་པྫོ་གཏུམ་པྫོའི་ཚྫོགས་
ཀྱིས་ བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དདམམ་་བབཞཞགག།།

དམ་བསྒྲགས་ལས། དཔར་ལྫོ་མེད་ ཤྫོག་༤ རྒྱབ་ “ཀྱཻ༑ མ་ཧཱ་གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནྫོན་དང་། །པད་གླིང་
ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྲྫོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །ཅི་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་
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སྒྲུབས་པར་མཛྫོད།།” ཟེར་གསལ་དྫོ་བཟུམ་ སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ གཏེར་སྫོན་པདྨ་གླིང་པ་ཡབ་
སྲས་ཚུ་གིས་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གགསསྫོྫོལལ་་མམཆོཆོདད།།

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྫོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སྫོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་
རིམ་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ སྨནམྫོ་དེ་ཡང་གཏྫོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱརྒྱབབ་་རྟེརྟེནན་་ཡིཡིགག་་ཆཆ།།

ཨུ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སྦས་ཡུལ་མཁན་གོར་ཕུག་གི་ཡུལ་ལ་ཇོ་བྫོ་དུར་ཤིང་ལ་བཙན་སྣང་ལ་ལ་སྨན་
འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་མྫོ་གཞི་བདག་སྤྱི་འགྲོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཇ་མཆོད་བཅས་གསྫོལ་མཆོད་འདྫོད་དགུའི་སྟེར་མཛྫོད་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྫོ།།
འའདྲིདྲི་་བབསྟུསྟུནན་་འའབབདད་་སས།།

སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། སྐོར་ཕུག་ལ་ཁང་དཀོན་གཉེར།

ལ་སྨན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་མྫོ། གནས་ཁང་སྨན་མྫོ་ཟུར།
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མཇུག་བསྡུ།མཇུག་བསྡུ།

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

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

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

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

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་དུ་བརྟོན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་བརྟོན་པར་ཤོག །
སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གོང་དུ་འཕེལ་པར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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བསྟོན་འཛིན་རྡོོ་རྗེ།བསྟོན་འཛིན་རྡོོ་རྗེ།

གོ་གནས།   སྟོག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ། 

ཤེས་ཚོད།   ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་གཙུག་ལག་སློོབ་གཉེར་ཁང་ལས་ ནང་པའི་གཞུང་དང་རིག་གནས་ནང་
ལུ་ སློོབ་དཔོན་སློོབ་གཉེར་ (M.A in Indo-Tibetan Buddhist Philosophy) སྦྱངས་
ཏེ་མཐར་འཁྱོལ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ལཱ་གི་ཉམས་མྱོོང་། རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ནང་ཆོས་ཞིབ་འཚོོལ་ལྟེ་བའི་འགོ་འཛིན་དང་། 
ཞིབ་འཚོོལ་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་སྦེ་ཕྱོག་ཞུ་ཡོོདཔ་ཨིན། (Co-ordinator of Centre for 

Buddhist Studies and Dean of Research and Industrial Linkages, CLCS)

དཔེ་དེབ་འབྲི་རྩོམ། ༡) སྤུ་ན་ཁ་རྫོོང་ཁག་གི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོོན། གླེགས་བམ་༡༠ 
པ། ༢) བསྟོན་པའི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ། ༣) ལེགས་སྦྱར་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་ཚིག་སྡུད་ཞིབ་འཇུག། 
༤) དག་ཡིག་བློོ་གསར་ལམ་སྟོོན་བཅས་དཔེ་དེབ་བཞི་བྲིས་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྩོམ་རིག་འབྲི་རྩོམ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་དུས་དེབ་ཚུ་ནང་ རྩོམ་རིག་ཁག་ ༡༥ དེ་ཅིག་དཔར་
སྐྲུན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

དཔེ་དེབ་ཞུན་དག་གི་ཉམས་མྱོོང་། རྒྱལ་ཡོོངས་འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་གི་ཞིབ་འཚོོལ་གོ་རིམ་དཔེ་
དེབ་ ༨། ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་ཡིག་དཔེ་དེབ་༧། རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བརྡོ་
གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་གི་སློོབ་རིམ་༩ པ་དང་༡༠ པའི་རྫོོང་ཁའི་དཔེ་
དེབ་༤ བསྐྱར་ཞིབ། རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་༦ དང་ དམིགས་
བསལ་དཔེ་དེབ་༡༡ བཅས་ དཔེ་དེབ་ཁྱོན་བསྡོོམས་ ༣༥ དེ་ཅིག་ ཞུན་དག་འབད་ཡོོད་པའི་
ཉམས་མྱོོང་ལྡན།  
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