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སྔོན་འགྲོ་གཏམ།

རེ་བླ་གྲོང་སྡེ་ནི་རི་ཆུ་ཡི་བཀོད་པ་མཛེས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཤིན་ཏུ་སྟུག་
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བླ་གྲོང་སྡེ་སྤྱི་ལ་ཁོར་སྲུང་ལས་གཞི་འདི་ཉིད་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད་པས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་འགོ་ཁྲིད་

ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་མང་གནང་ཡོད་ལ། རེ་བླའི་གཙང་སྦྲ་ཚོ་ཆུང་དང་རེ་བླའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དཔུང་རོགས་
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སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། གད་སྙིགས་ཁྱིམ་ནས་ཕྱི་རུ་མི་འཐོར་བའི་དམ་བཅའ་ལ་དཔའ་ཁས་བླངས། དུག་སོ་ཡིས་

བཟུང་། ལག་པ་གནམ་དུ་བཅགས། ཤོག་དཀར་ཐོག་ཏུ་ཡིག་ནག་བྲིས་པ་འདི ་མི་རབས་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱུད་འཛིན་

དང་ཡུལ་སྲོལ་དུ་ཆགས་པའི་སྨོན་འདུན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་བཞིན༼རེ་བླའི་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས༽བསྡུ་སྒྲིག་དང་

སྒྲིག་སྦྱོར་ལ་རེ་བླ་གྲོང་སྡེའི་དབུ་ཁྲིད་དང་རེ་བླ་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་ཤུགས་མཉམ་རྒྱག གླུ་མཉམ་

ལེན་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ལས་མཛད་པར་ངེད་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་སྦྱིན་པ་ཚོགས་པ་རིག་གནས་དང་སྐྱེ་

ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དོ་སྣང་ངམ་བྱ་བ་རེ་ཨི་འགྲུབ་ལྟ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཞུ།



6 
 

དེབ་ཆུང་༼རེ་བླའི་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས༽ཞེས་པ་འདི་ནི། རེ་བླ་གྲོང་སྡེའི་དུས་རབས་གཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

མཚོན་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ལ། གཞོན་རབས་གཅིག་གིས་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་སེམས་ཀྱི་མཚོན་

རྟགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད། འདི་རུ་ཚན་རིག་གིས་དཔག་ཅིང་ཞིབ་འཇུག་གིས་བགང་པའི་གངས་ཀའི་རིགས་

མང་པོ་མེད་ཅིང་། རི་ཆུ་མཚོ་གསུམ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ལ། ཡལ་དུ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རི་མོ་བྲག་

ཏུ་བརྐོས་པ་བཞིན་གསལ། རྩོམ་རིག་མཛའ་མོས་ཤུགས་གླུ་ལེན་བཞིན་པར་རིས་ཚོགས་ཀྱིས་མིག་ཟུང་འགེབ་
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ཅི་ལ་མིན། ཡིན་ཡང་ངེད་སྦྱིན་པ་ཚོགས་པ་དང་རེ་བླ་རུ་ཆེན། རེ་བླའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་འཇོན་
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前言 

热拉村位于湄公河（澜沧江）源头两大支流之一，吉曲河岸，隶属青海省玉

树州囊谦县东坝乡，平均海拔 4200米以上，土地总面积 18万亩，辖内 3个社、

15个牧场、206户，其中居住在牧区有 96户，2018年末，总人口 1220人。热

拉村为纯牧区，具有十分丰富的历史遗迹、宗教寺院、民俗风情、神山圣湖等

文化资源。独有的原生态工匠技术“热拉阿措工艺”。境内以柏木为主的森林及

生物多样性极为丰富，可称森林茂密、山清水秀、风景旖旎，野生动物悠然自

得，彰显人与自然和谐相处的典范。 

在一次机缘下，玉树州金巴慈善会 2000年为热拉村援建了阿措吊桥和 2011

年热拉兰那吊桥。2018年至 2019年在联合国开发计划署和全球环境基金、小

额赠款计划的支持下实施了“热拉社区生物多样性保护与环境卫生项目”。该项

目得到了各级政府部门和热拉村民委员会的支持，以及热拉环保小组与德东福

利协会、热拉村所有牧民的参与。通过此项目，居住在牧区的 95%牧户向热拉

村民委员会发愿并接受了保护一切自然资源和生活垃圾自行运回县城处理的决

议，金巴希望此决议能够在这片土地上世世代代传承下去，使它成为乡村生态

文明建设、乡村振兴战略和热拉村“村规民约”的重要基础。金巴是一家长期

致力于玉树地区生态、生命、生计的社会组织，并作为项目实施方，向编写和

整理《热拉生态文化：神山圣湖生物多样性图册》工作付出努力的热拉村民委

员会和德东福利协会表示谢意。 

这本《热拉生态文化：神山圣湖生物多样性图册》里虽然没有太多的现代

科学所调查出的数据和分析，但却记录着从原始苯教的世界观和自然科学的各
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种故事到目前牧民对自然的敬畏，形成千年不变的独特高原生态系统和生物链

的状况。也诉说着这片天空下的朴实而纯洁牧民的人文历史。这也是一群年轻

人对家乡的爱与念的表达方式，更是新一代牧民对家乡的解读。 

经过编写小组成员的精心策划、搜集资料、实地访谈、寻求相关老师的帮助

等工作后完成了这本《热拉生态文化：神山圣湖生物多样性图册》一书，但由

于文献资料有限和成员的水平，以及各方的时间等诸多原因，该书有很多缺憾

和不足之处，恳请有关专家学者批评指正为盼，帮助我们今后的工作做的更好，

更细。谢谢！ 

  

玉树州金巴慈善 

2019 年 12 月 20日 
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བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱ་ཆེའི་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཞུ་བྱ།

ངེད་རེ་བླའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཚོགས་མི་ལྔ་བཅུ་པོ་ཐུན་མོང་ནས། མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་

རྩ་ཆེའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་ཚེ་སྲོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་བཞག་ཡོད་

པས། ཀུན་གྱིས་དེ་དོན་ཡིད་ལ་ངེས་པ་གནང་རོགས་ཞུ་བ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཚང་

མས་ང་ཚོའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་བསླངས་པའི་བྱ་བ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་གང་མང་གནང་རོགས་

ཞེས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པ་ཡིན། སྤྱིར་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་པ་ནི། ཆོས་ལུགས་དང་

ཁྲིམས་ཀྱི་བཅད་པའི་བླང་བྱ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོད་དོ་ཅོག་

གི་འཚོ་གནས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ཀུན་ལ་གགས་ ཤིང་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། བླང་དོར་ཤེས་པའི་སྲོག་

ལྡན་ཀུན་ལ་འགན་འདི་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་སྲིད་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་ཚེ་སྲོག་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་

པ་མཐོང་བཞིན་དུ་སྣང་མེད་ལ་འཇོག་པ་ནི། མི་བུ་རང་རང་གི་བདེ་འཇགས་དང་ཚེ་སྲོག་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་པ་

ཡིན་པས། རང་ཆེས་ལ་རང་མཁས། སྡེ་ཆེས་ལ་དཔོན་མཁས་ཞེས་པའི་དཔེ་བཞིན། མ་བསྐུལ་དང་བླངས་

ཀྱིས་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབད་བརྩོན་བྱེད་རིགས།

ལྷག་པར་དུ་ངེད་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འདས་དོན་ལ་རྩད་གཅོད་མི་བྱེད་པར་དེ་རིང་ནས་གཟུང་། རེ་

བླའི་འཁོར་ཡུག་གི་རི་བོ། དཀར་ཟོམ་དང་སྨན་པ་རྩེ་གསུམ། ཨར་དགེ་བྲག་དཀར། གོང་རྒྱལ་ལྷ་རྩེ། ནོར་

ལྷ་དབུ་དཀར་དང་མཐའ་དམར་། རྡོ་ལུ། ར་རུག་སྐྱ་ཟེ་དང་སྔོ་ཟེ། ར་ཚ་དཀར་འབེལ། ཤ་མ་གཏོ་རིང་། སྤ་

ལོ་དང་རྟ་ཡུམ། སྤང་རི་སྨན་པ། ཁྱམ་ཕུ་རྫ་རལ་ཆེན། ནག་ཀྱོག་སྦྲུལ་མགོ དམར་ཟེ་སོགས་འདོར་ན་རེ་

བླའི་འཁོར་ཡུག་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཀུན་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ཆོད་སེམས་བཞག་ཡོད་པས། སྐྱེ་ཁམས་འཁོར་ཡུག་ལ་

གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་མ་སྤྤེལ་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མ་ཟད། གལ་སྲིད་སླད་ཕྱིན་སུ་

དང་སུའི་འགྲོ་ཉེས་འདུག་འཆལ་བྱུང་ཚེ། ང་ཚོའི་ཚོགས་མི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པས་ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་སྟ་
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རེ་ཞིག་མ་ལོ་རུང་། ཁྲིམས་སྲུང་གི་སོ་པ་ཞིག་བྱ་ངེས་ཡིན་པས། བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཐུགས་

གཟབ་གནང་རོགས་ཞུ་ཞུ།

ཞེས་༢༠༡༧ལོའི་ཟླ་༩ ཚེས་༥ཉིན་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བྲིས། །



11 
 

དཀར་ཆག

ཡུལ་ལྷའི་པར་རིས་སྐོར། ༡

རེ་བླའི་སྣོད་བཅུད་ས་ཁྲ། ༧

རེ་བླའི་མཛེས་སྡུག་ལ་བསྔགས་པ་དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན། ༨

ཕ་ཡུལ་གྱི་ཆུ་བོ་དང་མཚོའམ་མཚེའུ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ། ༡༡

ལྕི་ཡི་ར་ཚ་དཀར་འབེལ། ༡༥

ང་རང་མ་འོངས་པ་སྒྱུ་རྩལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ༡༩

ཕ་ཡུལ་གྱི་དུས་བཞིའི་ལང་ཚོ། ༢༠

རེ་བླ། ༢༡

ར་བསྟོད་བུང་བའི་འགྲིན་སྒྲ། ༢༢

བྱའི་རྒྱལ་པོ་རྒོད། ༢༤

ང་རང་ལུ་གུ་མེ་ཏོག་ལ་དགའ། ༢༥

ཕ་ཡུལ་གྱི་ཞེན་ཆགས། ༢༦

རྒོ་བ། ༢༨

གཏམ་རྒྱུད་དང་ལྷན་དུ་གནས་པའི་ང་ཚོ། གྲོགས་པོ་ཚོ། ༣༠

ཆུའི་ངོ་བོ། ༣༡

སྤྱང་ཀི ༣༤

ལྡེབ། ༣༦

ཕ་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། ༣༧

ཀ་ ང་སེམས་ཀྱི་ཁ་མཚར། ༣༨

གསའ། ༤༠
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རི་བོང་། ༤༣

ཕ་ཡུལ་གྱི་བསྟོད་གླུ། ༤༤

ཕ་རབས་དམ་པའི་རྗེས་ཤུལ།སྐྱུ་ར་སྒྲུབ་ཕུག་ནི། ༤༥

གོང་མོ། ༤༨

རེ་བླའི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་སྐོར། ༤༩

མགུར་གླུ་རྣ་བའི་བུ་རམ། ༥༡

ཕ་ཡུལ་གྱི་ངོ་སོ་བསྟོད། ༥༤

ཁོར་ཡུག་དང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་། ༥༥

ཕ་ཡུལ། ༥༦

སྤུན་གྲོགས་ལ་འབོད་པ། ༥༧

ཕ་དགོན་ལ་ཕུལ་བའི་གཟྱི་བརྗིད། ༥༩

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས། ༦༠

བོན་ ང་གང་དགོན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ངག་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ད ད་པ། ༦༢

གླ་བ། ༦༨

དཔལ་ལྡན་རེ་བླ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་གླེང་བ་མེས་པོའི་གནའ་གཏམ། ༧༡

སྐལ་བཟང་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་། ༩༨

པར་མིག་ནང་གི་ཕ་ཡུལ། ༡༡༣

ཕ་ཡུལ་གྱི་མཛེས་ལྗོངས། ༡༡༦

རེ་བླ་མ། ༡༡༧

གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཀ་རྩོམ་སྙིང་རིས་མ། ༡༢༡

རང་བྱུང་ཁམས། ༡༢༣

ངག་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཅུང་ཙམ་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག ༡༢༤
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ཕ་ཡུལ་གྱི་མི་གཅིག ༡༢༧

སྐྱིད་གླུ་དར་དཀར་ལྡེམ་ ག ༡༢༨

མདུན་ལམ་གྱི་གསང་བ། ༡༣༤

ཕ་ཡུལ་གྱི་རྐང་རྗེས་ཕྲ་མོའི་ཟྱིན་ཐོ། ༡༣༦

མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་ཆགས་པའི་རེ་བླ་རུ་ཆེན། ༡༣༩

སྐལ་བཟང་དགེ་དགོན་དཔལ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་། ༡༤༢

འཕར་བ། ༡༥༠

ནོར་བུ་ལྷ་རྩེར་བསྟོད་པ་བདེན་གཏམ་མེ་ཏོག་ ང་བ། ༡༥༢

གནའ་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ད ད་པ། ༡༥༩

ཕུག་རོན། ༡༦༠

བྱ་རོག ༡༦༡

བླ་ ས་ཞ་གསུམ་གྱིས་རག་ཤུལ་སྒྲལ་བའི་ངག་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད། ༡༦༣

རེ་བླའི་གྲོང་སྡེ་གསུམ། ༡༧༣

འབུ་གྲོག་མ། ༡༧༦

མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས། ༡༧༧

པར་ལས་འཕྲོས་པའི་སྐད་ཆ་དགའ། ༡༧༩

ཤུག་གུ་ལྷ་མོ། ༡༨༦

གནས་བསྟོད། ༡༨༩

གངས་ལྗོངས་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབས་གལ་ཆེ་བས། ༡༩༡

རེ་བླའི་སྣོད་བཅུད་དང་རི་ཆུའི་རིགས་གནས་མདོ་ཙམ་ ང་བ། ༡༩༥

མཐོང་དཀོན་པའི་མེ་ཏོག་སེར་ཆེན། ༢༡༣

ཡ་རབས་གྲོགས་པོ། ༢༡༥
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རེ་བླའི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཆུ་མགོའི་མིང་། ༢༡༨

རི་བོའི་སྐོར། ༢༢༡

རྡོའི་སྐོར། ༢༣༧

ཆུ་བོའི་སྐོར། ༢༤༡

རིགས་དྭགས་སྐོར། ༢༤༣

འདབས་ཆགས་སྐོར། ༢༤༥

འབུ་སྲིན་སྐོར། ༢༥༠

ཕྱུག་ཟོག་སྐོར། ༢༥༡

གཅན་གཟན་སྐོར། ༢༥༣

མེ་ཏོག་སྐོར། ༡༥༤

རྩི་ཤིང་སྐོར། ༡༨༢

རེ་བླའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ། ༢༨༧







རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

1 
 

ཡུལ་ལྷའི་པར་རིས་སྐོར། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ར་རུག་ཁྲོ་བོ། 

 

 

 

 

                                                  བྲག་ཐེའུ་རང་། 

 

 

ཆེན་པོ་ཚངས་པ་དཀར་པོ་ཞེས། །དབུ་ལ་ཀ་ཤའི་ལ་ཐོད་རབ་མཛེས་ཤིང་། །ཕྱག་གཡས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ 

དངོས་གྲུབ་གཏེར། །གཡོན་པས་ཐོད་ཕྲེང་ལས་བཞིའི་རིགས་སྔགས་བསྒྲང་། །ཆིབས་སུ་ངང་དཀར་གཡུ་རྔོག་ 

སྟོང་གསུམ་ཉུལ། །སྤྲུལ་སྒྱུར་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་ཅི་ཡང་སྟོན། །འཁོར་དུ་ཡུམ་སྲས་དམ་ཅན་བྲག་ཐེའུ་རང་།  ། 

གཉན་གཙན་རྡོ་རྗེ་ལྷ་རྒྱལ་ནི།  ། 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ར་རུག་ཞི་བ། 

 

 

 

                                            ཡུམ་སྲས། 

 

 

དཀར་སྔོ་ཞི་མ་ཁྲོས་པའི་ཉམས།   །ཕྱག་གཡས་ནོར་བུའི་མཚན་པ་ཡི།  །རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ 

སུ་བསྒྲེང་།  །གཡོན་པས་གཟ་ིཡི་ག་འུ་ནང་། །ཟབ་གསང་གཏེར་ག་ིབཅུད་གཏམ་འཛིན།  །ནང་གོས་དམར་ 

པོ་དར་དཀར་བེར།  །ཤེལ་རྨོག་དུང་གི་ཁྲབ་ཆེན་གསོལ།  །བར་བར་དུང་གི་སྦྲང་བུ་འཕུར།  །གཡུ་ཡི་སྦྲང་ 

ཆུང་ཕོ་ཉར་འགྱེད།  །སྟག་རལ་གཟགིས་ཤུབ་དཔའ་ཆས་རྫོགས། །རག་པ་གཡུ་རྔོག་འཕུར་ཤེས་ཆིབས།  ། 

རེ་འགའ་མི་དཀར་རྟ་དཀར་ཞིང་།  །དར་དཀར་ཕྱར་ཞིང་ནོར་བུ་འཛིན། །མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་སེ་རལ་བརྒྱན།  ། 

འཁོར་དུ་ལྷ་ཕྲུག་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར།  ། 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ། 

 

 

 

 

ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་གསེར་གི་མདོག  །དར་དཀར་བེར་དང་གསེར་ཁྲབ་གསོལ།   །ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་ནོར་གཞོང་ 

བསྣམས།  །ཆིབས་སུ་གཡག་དཀར་གཡུ་རྭ་ཆིབས།  །འཁོར་དུ་ཀླུ་སྨན་འཆེད་བཞིའི་བསྐོར།   ། 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

གོང་རྒྱལ་ལྷ་རྩེ། 

 

 

 

 

གོང་རྒྱལ་ལྷ་རྩེའི་གསོལ་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །དང་པོ་གཙང་མ་དཀར་གཏོར་བརྒྱན་ལྡན་འབྲུ་སྣ་བཅས། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭཱ་བྷ་ཝས་སྦྱངས། 

ཡུལ་འདིར་གནས་པའི་ལྷ་མགོན་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཟླ་བའི་མདོག །ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན། །སྐུ་ལ་ཁྲབ་ 

རྨོག་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་བ་དན་དཀར་པོ་ཕྱར། །སད་སེར་གང་གནོད་འཇོམས་པར་མཛོད། །གཡོན་པས་ནོར་གཞུང་ 

ཐུགས་ཀར་འཛིན། །བསྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆིབས་སུ་དུང་རྟ་གཡུ་ངོག་ཆིབས། །གསེར་སྒ་བྱི་རུའི་ཁྲ་ཚོམ་ 

ཅན། །གཡས་གཡོན་ཡུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་དང་། །སྲབ་སྐྱོག་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔས་རྒྱན། །འཁོར་དུ་ཡུལ་ལྷའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། ། 

མི་རྣམས་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས། །སྔོན་བསུ་རྒྱབ་རྟེན་བསམ་དོན་བསྒྲུབ། །ཇ་ཆང་དཀར་གཏོར་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད། །གང་བཅོལ་ 

ལས་ལ་དམ་མ་གཡེལ། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་སྤྲུལ་མིང་ང་དགའ་ཀརྨ་ལོང་རྟོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ 

རང་བྱུང་མེ་ཁྱི་ལོར། ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ནས་གནས་སྒོ་ཕྱེས་པའི་དུས་སུ་ཤར་མར་བྲིས་པས་ཉེས་འགར་མཆིས་ན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་བཤགས། 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ནག་ཟེ། 

 

 

 

 

 

 

                                            ལས་བྱེད་མི་དམར། 

 

 

ནག་ཟེ་མི་དམར་ཁྲོ་འཛུམ་ཅན། །ཕྱག་གཡས་དར་ག་ིགཡབ་མོ་དམར། །གཡོན་པས་དུང་གི་སྤར་བུ་བསྣམས། ། 

རྟ་ནག་རྒྱན་ལྡན་སྟེང་དུ་རོལ། །མདུན་དུ་ལས་བྱེད་མི་དམར་ནི། །རལ་གྲི་མི་ཡི་གློ་སྙིང་བསྣམས། །མི་ལྤགས་ 

གཡང་བཞི་ལྷུ་བརྒྱད་གསོལ། །བསམ་ག་ིལྤགས་པ་ཕྲག་ལ་བཀལ། །གླང་བུ་དམར་པོ་ཆིབས་སུ་གཅིབ།  ། 

 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 
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བཙན་རྒོད་རྨ་ཟེ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ཀྱཻ། ཡུལ་རྗེ་གནས་བདག་ཆེན་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ། །བཙན་རྒོད་རྨ་ཟེ་ཡུལ་གཙན་དྲག་པོའི་སྐུ། །དམར་ནག་རབ་  

བརྗིད་ཁྲོ་གཏུམ་མེ་ཟེར་འཕྲོ། །གནག་པའི་སྡང་མིག་དགྲ་བགེགས་སྲོག་ལ་ལྟ། །བསེ་ཁྲབ་ཟངས་རྨོག་འཁོར་ 

གསུམ་རབ་ཏུ་བརྗིད། །ཕྱག་གཡས་སྦྲུལ་གི་ཁ་ནས་ཐོགས་སེར་འབེབས། །གཡོན་པས་རུ་མཚོན་དམར་པོ་སྤྲིན་ 

ལྟར་གཏིབས། །ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་བུ་ཡུག་གློག་ཞགས་ཆིབས། །འཁོར་དུ་སྨན་དང་བཙན་དམག་དུ་མས་ 

བསྐོར། ། 
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            རེ་བླའི་སྣོད་བཅུད་ས་ཁྲ། 
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རེ་བླའི་མཛེས་སྡུག་ལ་བསྔགས་པ་དྲང་སྲོང་ 

དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན། 

ཨ་རྡེའུ་སྐྱ་བོ། 

 

རི་མཐོ་ས་གཙང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གངས་རིའི་མུ་ཁྱུད་སྲིད་པའི་མིག་རྒྱན་སྨིན་ལེགས་མ། ། 

དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ཅེས་པར་གྲགས་པའི་སྙན་པའི་རྔ་སྒྲ་སུམ་གཉིས་མཛེས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རུ།། 

ལྷང་ལྷང་གྲགས་པ་སྒྱུ་རྩལ་བདག་པོས་སྒྱུ་མའི་ལམ་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པའི་གནས་ཡུལ་ཞེས།། 

ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་དཀར་ཕོ་བྲང་ལྟ་ན་སྡུག། 

 

ཡིད་འོང་རྫོགས་ལྡན་བསིལ་མོ་ལྗོངས་ཞེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གི་དག་ཞིང་འདིར།། 

ཤེས་རབ་གསལ་བའི་མེ་ལྕྕེ་འབར་བས་དུག་གསུམ་བུད་ཤིང་རབ་བསྲེགས་ཏེ།། 

ལྷ་དང་ལྷ་མོས་དགྱེས་ཞལ་འཛུམ་པས་མངོན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་གྲུབ་པའི་གནས།། 

ཕྱི་བཅུད་འཇིག་རྟེན་ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་ཕྱི་ནང་རྩལ་རྫོགས་སྒོམ་སྡེའི་ཡུལ།། 

 

སྔོ་ལྗང་ནེའུ་གསིང་དར་གོས་གྱོན་ཞིང་སྣ་མང་འདབ་སྟོང་དྲི་ཞིམ་ཅན།།  

མཚོ་དང་མཚེ་འུས་ཕྲ་རྒྱན་བཏགས་ཤིང་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གར་ལ་རྩེན།། 

སྲིད་པའི་བུམ་ཆུང་ཀླུ་མཛོད་ཆེན་མོ་དཀར་གསུམ་མོད་པའི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག། 

འགྲན་མེད་ཆུ་གཏེར་གངས་རིའི་རྒྱལ་མཚན་སྒོམ་སྡེ་ནང་ཆེན་ཕྱུག་མོ་ཞེས།། 

 

མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ལ་རྫ་སྤང་འདྲེས་པའི་ཙ་རི་སྤུན་མཆེད་གྲགས་པའི་གནས།། 

དཀར་འཛོང་བྲག་རི་རིན་ཆེན་སྤུངས་འདྲ་གྲུབ་པའི་རང་བྱོན་ལྷང་ངེ་བ།། 

སྤང་རི་སྤང་མཚོ་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་བདག་མེད་རི་སྐྱེས་བག་ཡངས་ངང་།། 
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རྒྱུ་ཞིང་འདུར་བའི་སྲོག་ལྡན་རྣམས་ལ་ཞི་བག་འཚོ་བའི་མངར་ཁ་སྟེར།། 

 

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་ཐོར་ཅོག་སྤྲས་ཤིང་སྤྲིན་དཀར་ལེབ་མོའི་ན་བཟའ་བཀླུབས།།  

ཕྲ་ཡག་རྫ་རིའི་དབུ་རྩེ་མཛེས་པས་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་རྒྱ་ཕིབས་ལྟར།། 

བརྗིད་པའི་ཉམས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བས་ཉི་མ་ཟླ་བའི་རྣ་རྒྱན་ཅན།། 

རི་བོ་མཆོག་ཡངས་རྩ་གསུམ་ཞིང་ཞེས་འགྲན་མེད་ར་རུག་ལྷག་ཏུ་བརྗིད།།  

 

ཉམས་ལྡན་རི་བོ་གནམ་གི་ཀ་ཆེན་གོས་དཀར་ཅན་གི་གཡས་ཟུར་རུ།། 

བརྗིད་ཆགས་ལྷ་རྩེ་ནོར་གི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པར་འབོད་པའི་པང་ཁ་ན།། 

འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་དགའ་ཚལ་ལྟ་བུའི་དགོན་ཆུང་ཁྲ་མོ་བྱིན་རླབས་ཅན།། 

ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འགྲྲོ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཤར་མཛད་པའི།། 

 

ཤེས་རབ་རལ་གྲི་བཅིབས་སུ་བསྐུལ་བའི་ཤེས་བྱའི་ཐང་ཆེན་བཙན་གིས་བརྒལ།། 

བརྩོན་པའི་གོ་ཆ་ལུས་ལ་སྤྲས་ཤིང་མཁས་པའི་གོ་འཕང་ལེགས་བརྙེས་པའི།།  

གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་སྒེག་པའི་ཉམས་སྣང་འཇའ་འོད་འཕྲོས་པའི་ཀློང་ཡངས་སུ།། 

གཤེགས་ཕྱིར་དགོན་ཆུང་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ན་ཁྱོད་ཙམ་མེད།། 

 

ཁྱེད་ལ་འཁོར་བའི་དད་ལྡན་བུང་ཚོགས་དམ་ཆོས་སྦྲང་རྩི་འཐུང་ཞོར་དུ།། 

འགྱུར་མེད་དམ་ཚིག་བྲག་བརྐོས་རི་མོ་རྨོངས་པའི་མུན་ཁང་རབ་གསལ་ཏེ།། 

གནའ་བོ་བྱིན་གཏེར་སྒྲོམ་ཆུང་ཁ་དཀར་གཡང་སྡེ་ཕྱུག་མོའི་རྒྱུན་སྲོལ་འདི།། 

རྒས་དར་གཞོན་གསུམ་སྙིང་གི་དབུས་སུ་ཁྱོད་ནི་སྲིད་གསུམ་སྒྲོན་མེ་ཉིད།། 

 

རྒས་པའི་ཁ་གཡང་གཙུག་གི་ནོར་བུ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་གཟུགས།།  

སྨན་པའི་སྟག་ཤར་སྙིང་སྟོབས་ཅན་པོ་ཤེས་རིག་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་རུ།།  
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ཤེས་དཔྲོད་རིག་པ་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་གཟིངས་མུན་པའི་མཚོ་གླིང་ཤུགས་ཀྱིས་བཅོམ།།  

རེ་བའི་རེ་བླ་སྟོང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཤེས་དཔལ་འཛོམས་པའི་ཡུལ་སྡེ་ཞིག།  

 

སྣ་འཛོམས་སྨན་ཤིང་གོས་སུ་གྱོན་ཞིང་ས་འཛིན་སྒེག་མོའི་རུམ་ཁུགས་ལ།།  

རིན་ཆེན་གསེར་དངུལ་ལྷོད་ཀྱིས་ཉལ་བའི་དགོས་འདོད་འཇོ་བའི་རེ་་བླ་སྡེ།། 

ལྷུ་ལག་ཟངས་ལྕགས་གཡུ་བྱུར་རྒྱན་ལ་ད་དུང་གཟི་ཁྲ་སྨུག་པོ་མཆོང་།། 

མ་ཟད་མུ་ཏིག་ཕྲ་རྒྱན་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་གཏེར་ཁའི་དངོས་གྲུབ་ཡོད།། 

 

ཚང་ཚིང་གཡུ་ལོ་མཛེས་པའི་ཚལ་ནས་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་མགྲིན་འགྱུར་གིས།། 

དཔྱིད་དཔལ་སྒེག་མོའི་ལང་ཚོ་བསུ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱངས་རྟ་ལྷང་ལྷང་ལྷང་།། 

དྭངས་གཙང་ལྕི་ཆུ་དལ་གིས་རྒྱུ་བའི་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ཐང་ཉལ་བཞིན།། 

གསེར་མིག་ཉ་མོ་དགའ་བའི་ཉམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཞི་ཀུན་ལ་རྐྱལ་རྩལ་ངོམ།། 

 

བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཁྱོད་ལ་སྤྲིངས་པ་སེམས་ཀྱི་གཏེར་ཡིག།  

ལོ་རབས་ཤིག་གི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་བ་མི་རབས་ཤིག་གི་གསང་བའི་དཀྱོགས་མཚམས།། 

ས་མཐར་བསྙེགས་པའི་ཕྱིར་མིག་ཁྲོད་ནས་ཚོན་རྩི་ནག་པོའི་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་ཏེ།། 

དངོས་བྱུང་གཏམ་རྒྱུད་བྲོ་བ་མངར་སྐྱུར་དྲང་པོའི་ཐིག་གིས་དབྱངས་སུ་བཀུག་ཡོད།། 

 

མེས་པོ་སྟོང་གིས་རྣམ་ཤེས་འཁྲིས་པའི་དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མགུར་མ་འདི།། 

རིགས་ཞེན་ཟབ་པའི་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་ཡུལ་དངོས་འཚོལ་བའི་བདེན་སྟོབས་ཡིན།།  

སྦྱོར་བའི་ཚིག་ལ་སྙན་འཇེབས་མེད་རུང་གྱེར་བའི་དབྱངས་འདི་གསོན་པོ་ཡིན།། 

བཤད་པའི་གཏམ་ལ་མངར་ཁ་མེད་རུང་བྲིས་པའི་གཟུགས་འདི་སྙིང་ཁྲག་ཡིན།།      

ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཆེས་རྒྱང་རིང་རྒྱང་རིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ནས་རང་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་མཛེས་སྡུག་ལ་ཅུང་ཟད་༼བསྔགས་པ་

དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་༽ཅེས་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩་ཟླ་༧་ཚེས་༣༡ཉིན་ཕུལ་བ་དགེའོ།། 
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༄༅།། ཕ་ཡུལ་གི་ཆུ་བོ་དང་མཚོའམ་མཚེའུ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།

བ ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

གཞོན་ འི་སྐུ་ལུས་འཆང་བ་པོ།།

དམར་སེར་རལ་གྲི་འཆང་བའི་དཔལ།།

བདག་ འི་རྨོངས་པ་འཇོམས་པ་དེར།།

སྒོ་གསུམ་བཏུད་དེ་ཕྱག་བགི་འོ།།

དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་གི་ལྗོངས་འདིའི་བཀོད་པ་ཡང་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་དང་འདྲ་བར་ཐོག་མར་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བག་ཁྲོད་ནས་མཚོ་མོ་དེ་དག་རིམ་གིས་བྲི་ནས་སྣོད་བཅུད་རྣམས་

རིམ་པར་ཆགས་ཏེ་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ཏེ་སེ། ཇོ་མོ་གླང་རི། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་རྨ་ཆེན་ མ་ར་སོགས་གངས་རི་ཤེལ་

གི་མཆོད་རྟེན་འདྲ་བ་མང་པོས་མཐའ་ནས་བསྐོར་བ་དང་། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ། ཡར་འབྲོག་གཡུ་

མཚོ། མཚོ་སྔོན་པོ་སོགས་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་དང་འདྲ་བའི་མཚོ་མང་པོ་ནང་དུ་འཁྱིལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆུ་བཞི་སྒང་ ག་ཏུ་

གྲགས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུ། ཁམས་ཀྱི་འབྲི་ཆུ། རྨ་ཆུ། ཟླ་ཆུའམ་རྫ་ཆུ་སོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་

 ང་བོད་ལ་ཡོད་པ་གཞིར་བཅས་ཏེ་ བས་སུ་བབ་པའི་ཕ་ཡུལ་རེ་བླ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་དང་མཚེའུ་སོགས་ཅུད་ཟད་

བཤད་པར་ ས་ན།

དང་པོ། ཆུ་བོ་བཤད་པ།
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དལ་གིས་འབབ་པའི་ལྕི་ཆུ་མགོ་ཁུངས་ནི་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ ་ཤ་རི་ལ་ནས་ ར་འབབ་པའི་

 ་ཆུ་དང་སྲང་ཕུ་ནས་འབབ་པའི་སྲང་ཆུ་གཉིས་ནི་ལྕི་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་དང་པོ་དེ་ཡིན་ལ་ ་སྲང་གཉིས་འདུས་པའི་ཆུ་དེ་རྒོད་

རོང་འགག་གི་བྲག་ངོས་སུ་ལྕི་ཡི་ཡི་གེ་རང་བྱུང་དུ་ཡོད་པའི་ཐད་ཀྱི་ཆུ་མགོ་དང་འདྲེས་པས་ལྕི་ཆུ་ཞེས་འབོད་ཅིང་དེ་འབབ་

རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་པར་ལྕི་གཞུང་དུ་གྲགས་པར་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསུངས་པའོ། དེ་བཞིན་དུ་རང་རེའི་ཡུལ་ནས་ ང་ལྕི་ཆུའི་ནང་དུ་

འབབ་འདྲེས་སུ་གྱུར་པའི་ཆུ་ཕྲན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དེ་ལྕི་ཆུའི་སྲིབ་ཕྱོགས་ནས་འབབ་པའི་ཆམ་ཆུ་སོགས་དང་ཉིན་ཕྱོགས་

ནས་ཆུ་མགོ་ར་རུག་རྫ་ལ་ཐུགས་པའི་ཏེ་ལོའི་གཞུང་ཆུ། ཆུ་མགོ་རག་ཅན་རྫ་ལ་ཐུག་པའི་བག་ལྷས་ཆུ། ད་དུང་རྨྕེ་རག་

ཆུ། ས་ནག་གཞུང་ཆུ། དབེ་བང་གཞུང་ཆུ་སོགས་འདུས་པ་ལས་མཚོ་རུང་གཞུང་ཆུ་དང་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྩིས་ཆུ་རུ་

བདེན་པའི་ངག བདེན་པའི་ངག

འབོད་པ་སོགས་རྫ་རིའི་གསེང་དང་སྤང་རིའི་ ངས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཕྲན་མིང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་སོགས་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་

ཡོད་ལ་དབྱར་དགུན་གང་ལངའ་ མ་ཐག་མེད་པའི་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་མིག་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ ང་ཡོད།
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གཉིས་པ། མཚོ་དང་མཚེའུ་བཤད་པ།

བདེན་པའི་ངག

གོང་ ས་ཀྱི་སྔ་མོའི་ཡུལ་གི་བཀོད་པ་ལྟར་ཡུལ་འདི་ན་ཡང་རིའི་མགོ་དང་། ཐང་གི་དཀྱིལ། སྤང་གི་སྟེང་ན་མཚོ་

ཆུང་ངུ་དང་མཚེའུ་ཡི་ཤུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་སྟེ་མཚོ་རུང་གཞུང་དུ་མཚེའུ་ཆུང་ཆུང་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཡོད་པས་ས་ཆ་དེའི་མིང་

ལའང་མཚོ་རུང་གཞུང་དུ་ཐོགས་པར་སེམས་ཏེ་དེ་དག་ལ་ལར་མི་ཕྱུག་སོགས་འབྱིང་པའི་གཏིང་ཟབ་མོ་དང་ལ་ལར་མི་ཡི་

 ས་ཚིག་དང་ ད་ཚིག་སོགས་ བ་པའི་གཏིང་རིམ་ཡོད་པ་དེ་ནི་དབྱར་སྟོན་གི་དུས་ཚིགས་ བས་བྱ་ངང་ངུར་གི་ཞིང་

ཁམས་ཤིག་དང་དགུན་དུས་སུ་འ གས་དར་གི་ བ་པའི་འཇིག་རྟེན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པས་དེ་ནི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཕ་

ཡུལ་གི་ལྗོང་རྣམ་དང་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པའི་ཆུ་མཛོད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ ང་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་རྨ་ཟེའི་མགོ་ལ་ཡོད་པའི་

བདེན་པའི་ངག

མཚོ་མགོ་གླིང་ཟེར་བ་སྔ་མོའི་མཚོའི་འཁྱིལ་ཤུལ་གཏིང་ལ་ཁང་པ་ཐོག་རྩེག་གཉིས་ཙམ་གི་ཚད་དང་ཞེང་ལ་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་

བརྒྱ་ལྷག་གི་ཚད་དང་། ར་རུག་རྒྱབ་ཆད་ལ་ཕར་ནང་ན་མཚོ་སྐོང་དང་རྩི་ཕོང་མགོ་ཡི་རྩི་མཚོ་སོགས་དབྱར་དུས་མཚོ་ཆུ་

ཡིས་གང་བ་དང་དགུན་དུས་སུ་ མ་ཐག་ཏུ་འགྱུར་བ། ད་དུང་དུས་བཞིར་སྔོ་ མ་མེར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་གནག་ཕྱུག་རི་
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ལྕི་ཡི་ར་ཚ་དཀར་འབེལ།

བ ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

ཚེ་བཟང་།

ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ལམ་ར་རུག་ནི་ མ་པ་རེ་ལ་རུ་ཆེན་གི་ཁོངས་གཏོགས་ལྕི་ཀླུང་སྔོན་མོ་དལ་གིས་འབབ་པའི་གཡས་

འགྲམ་དུ་རང་བྱུང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཆགས། རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ལ་སྨི་ ༧༠༠ལྷག་དང་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་རྟ་པ་

ཉིན་ལམ་གཅིག་གིས་འཁོར་བའི་ཚད་ཙམ་ཡོད། རི་བོ་འདི་ནི་རེ་བླ་དགོན་པའི་བསྟན་ ང་གི་ཡུལ་ལྷ་དང་རྒྱབ་རི་ག ་བོ་

ཡིན་ལ་དེར་བོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ ་བཙན་ བས་ ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བྱིན་གིས་རླབས་ཤིང་ཞག་བདུན་ལ་སྒྲུབ་པ་

མཛད་པའི་ ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་དེའི་ནང་དྲང་སྲོང་གི་ ང་རུས་དང་བོན་ཆོས་ ག་ནག་གསེར་བྲིས་

བདེན་པའི་ངག
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ཅན་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ཕུག་པའི་བྲག་ངོས་ལ་རྡོ་ཅོང་ཞིར་གྲུབ་པའི་ ན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་བ ན་རང་བྱོན་

སོགས་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།

སྒྲུབ་ཕུག་གི་ནང་གི་མཐོ་ཚད་ལ་

ལ་ལར་ཁང་བརྩེགས་གཅིག་གཉིས་

ཙམ་དང་དམའ་བ་ལ་མི་རྐྱང་ ད་

པའི་ཁུང་བུ་ལྟར་ཡོད་ལ་སྒྲུབ་ཕུག

་གི་ ད་ནས་ཐུར་དུ་དཔངས་པའི་

དཔང་ཐག་སྐྱ་ཤལ་ལེ་མཇལ་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེ་ ་རྒྱན་པད་མའི་རྔ་ལུང་

རེད་ཟེར་ ད་འདུག།

སྒྲུབ་ཕུག་གི་སྒོ་ཡི་ཡར་ནང་དུ་དུས་བཞིར་ མ་ཐག་མེད་པའི་མཚེའུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་ལ་དེར་ནམ་རྒྱུན་རི་དྭགས་དང་འད

བ་ཆགས་མང་པོས་སྐོམ་པའི་ལོངས་སུ་ ད་བཞིན་འདུག ངག་རྒྱུན་ལ་ ་རྒྱན་པད་མས་ཤ་བ་ཚེ་ཐར་ཞིག་ཕུག་པ་འདིའི་

ནང་བཏང་དེ་ཉིན་ཞག་མང་པོ་སོང་རྗེས་མཐར་ཤ་བ་དེ་ལྕི་ཆུ་ཡུས་ཕུག་དགོན་ནས་བུད་ ད་འདུག་པས་སྒྲུབ་ཕུག་འདི་གཏིང་

 ་ཅང་རིང་བོ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ནང་དུ་མར་མར་སོང་ན་ཆུ་ཕྲན་དང་རྩི་ཤིང་ལབ་རྩེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཐོས་རེག་རྒྱུ་ཡོད་ ད་འཛུལ་

 ང་མཁན་གི་ཡུལ་མིའི་ངག་ལ་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་དེའི་གཡས་ལོགས་སུ་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་མཁའ་འགྲྲོ་ཡེ་ཤེས་

མཚོ་རྒྱལ་བཞུགས་ ང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡོད་ལ་དེའི་ནང་དུ་ས་སི ་ར་དང་ཨ་ཙ་ར་སོགས་ཡོད་པ་ལ་རི་དེའི་གཡས་གཡོན་

དང་རི་རྒྱབ་ཏུ་བཙག་དང་སྔོ་སྨན། རྡོ་ཅོང་ཞི་སོགས་གཏེར་ཁའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད། རི་དེར་རི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ར་

རུག་སྐྱ་ཟེ་སྔོ་ཟེ་ཞེས་པའི་རི་བོ་གཉིས་ཀྱིས་ ལ་ནས་ཡོད་དེ་སྐྱ་ཟེ་ནི་ ་རྒྱན་པད་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡོད་ས་དེ་ཡིན་པ་དང་སྔོ་

ཟེའི་མིང་གཞན་ལ་རྫ་ཨ་ཡུ་མ་ཟེར་ཏེ་ཡུལ་མིའི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལ་རི་ངོ་ཤེས་མཁན་གིས་ལྷ་སའི་སྒོ་ལ་ལ་ནས་

བལྟ་ བས་ལུག་མ་མོའི་གྲྲོད་པ་ཙམ་མཐོང་ཐུབ་ཟེར་ ད་འདུག་དེར་དབྱར་ ་དགུན་འབུ་དང་རྫ་ཡུང་སོགས་སྔོ་སྨན་གི་

རིགས་མང་པོ་དང་བཙག་དམར་གི་གཏེར་ཁ་སོགས་ཡོད།
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ར་རུག་སྐྱ་ཟེའི་རི་རྩེ་ཡི་བྲག་དཀར་གི་ངོས་སུ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ག ་བྱས་པའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་རང་བྱོན་ངོ་མཚར་

བདེན་པའི་ངག

ཅན་ཕལ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གིས་མཐོང་བ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་ ན་གི་རི་འདབས་སུ་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་བོན་

རྐྱང་གང་དགོན་པའི་ཆགས་ཤུལ་དང་གཡས་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལས་མཁན་ཨ་བ་ལག་མགོ་ཞེས་པ་དང་

ཆོས་རྒྱལ་བྲག་ཟེར་བ། ད ལ་བའི་ཐབ་རྡོ། ཤར་མ་རི་སོགས་ཡིན་ཟེར་བའི་བྲག་རི་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་དང་དུས་རབས་
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བཅུ་གཅིག་ཙམ་ལ་བྱོན་པའི་ཀྱུ་ར་ཨ་སེང་གི་ཀྱུ་ར་ཕུག རྔ་ ང་ཕུག་པ། རི་ཁྲོད་མཁར་ཉགབླ་ཏིས་ཞག་གསུམ་གི་

རག་ཤུལ་ཨ་ ་ཐེ་ ་སྒྲལ་བའི་མཐུ་ཕུག་དང་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ནོར་གཏེར་བཞེས་པའི་ཤུལ་སོགས་ངོ་མཚར་

བའི་གནས་ཤུལ་དང་ཕུག་པ་སོགས་མིག་གི་ལོངས་ ད་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། རི་དེའི་རྩེ་མོ་ནི་བྲག་རི་དང་བར་དུ་སྤང་རི།

སྨད་དུ་ནགས་ཚལ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་དེར་རི་དྭགས་ཤ་བ་དགོ་བ་གནའ་བ་གླ་བ་སོགས་མང་པོ་འཁོར་བ་དང་། གཅན་གཟན་

གཟིག་དང་གསའ་དྲེད་མོང་གཡི་སོགས་ཀྱིས་ཚང་མལ་དུ་གྱུར་ཞིང་། འདབ་ཆགས་ཀྱི་རིགས་རྒོད་དང་གོ་བོ་གླག། ཁྲ་

དང་གོང་མོ་བྱ་བང་ཁུ་བྱུག་འཇོལ་མོ་སོགས་བྱ་བྱེའུ་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཡོད། རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ཤུག་པ་གླང་མ་སྟག་

མ་ལྕང་མ། འཁན་པ་སུ་རུ་དཀར་ནག་སྤྕེན་ནེ་སོགས་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་དང་དབྱར་རྩ་དགུན་འབུ། རྫ་ཡུང་སོགས་

རྩ་ཆེན་གི་སྔོ་སྨན་རིགས་གྲངས་མང་གིས་ཕྱུག་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་རི་ ད་

པར་བ་ཞིག་ཡིན།
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ང་རང་མ་འོངས་པ་སྒྱུ་རྩལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། 

ཁམས་བཙན་པ། 

      རྒྱུ་རྩལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཁྲོད་དུ་ཆུ་ཐིགས་ཐེགས་མ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་རྩལ་རིགས་ལམ་ནི་བགྲང་དུ་མེད། འོན་ ང་ 

འདི་ལྟར་རྣམས་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིང་མཚོན་མདངས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་འ ག་ལམ་འདི་ཚོ་ནང་ནས།རང་ཉིད་དང་མཚོན་ན་རོལ་ 

མོ་བའི་ལམ་བུ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནས་དུང་བས་ངའི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཕུགས་བསམ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡན་ལ། མི་ཚེའི་འབད་འབུང་ཀྱི་ 

དམིགས་ཡུལ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན།རོལ་མོ་བའི་ལམ་བུ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ ར་རྐྱང་དུ་བབས་པའི་ལམ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་

སྲིད། དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ཆུང་དུ་འཕེན་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ ད་དུ་བསོད་པའི་ལམ་བུ་ཞིག་ ང་ཡིན་ཡང་སྲིད། 

འོན་ ང་རོལ་མོ་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཛམ་གླིང་ཕྱི་རུ་མངོན་པར་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དེས་འཚོ་བའི་མངོན་ 

སུམ་གི་སྡུག་རྩུབ་ཀྱིས་མནར་བའི་མི་བུ་དག་ལ་ཉི་འོད་ལྟ་བུའི་སྒུལ་ཤུགས་དང་ཐོ་རངས་ལྟ་བུའི་རེ་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ 

སྟོན་ཐུབ་ལ། རྒྱལ་ཁ་དང་བར་ཆད་ལས་བྲལ་བའི་མི་བུ་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁུང་གི་ང་རྒྱལ་བསལ་ཞིང་སློབ་གསོ་ངང་ནས་ 

ཚལ་དུ་བཅོད་ཐུབ་པའི་ ས་པ་ཡང་ལྡན། དུས་རབ་བཅུ་བདུན་པ་ཧྥ་རན་སིའི་རོལ་མོ་བ་སྐུ་ཞབས་པེ་ཏོ་ཧྥུན་གིས་འདི་ལྟར་ 

གསུང་"རོལ་དབྱངས་ནི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་སློབ་གསོ་ཞིག་ཡིན་ལ།སུ་ཞིག་གིས་ངའི་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་ 

གནས་ལུགས་གསལ་ན། དེ་མི་བུ་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པའི་ཐར་བ་ཐུབ་པ་ཡིན། "དེ་ལྟར་ནང་གཞིན་རོལ་དབྱངས་ཤིག་ 

གི་ནང་དུ། ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་གི་རོལ་དབྱངས་ཤིག་གི་ནང་དུ་མི་བུ་ཞིག་གི་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་གི་འདུ་འཛི་འདུས་ཡོད་ལ། 

རོལ་དབྱངས་ཡང་མི་བུ་ཞིག་གི་ཆེས་དྲང་ལྡན་བསྙོན་པ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་ཞིག་ཡིན་ཅེས་བཤད་ན་འགྲིག རོལ་དབྱངས་ 

ནི་ངའི་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། ང་ཡང་རོལ་དབྱངས་གི་དོན་དུ་ཡོང་། རོལ་དབྱངས་གི་ཕུགས་བསམ་འཆང་ནས་ཤེས་ཡོན་ལ་ 

འབད་པ་བྱེད་ནས་ཆེས་རང་དགའ་བའི་འཛམ་གླིང་འདི་ནས་ཆེས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་དབྱངས་རྟ་ཞིག་བསྐྲུན་ནས་མི་རོགས་ 

ཤིག་གི་མནལ་ལམ་དཀྲོག་འདུན། 
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ཕ་ཡུལ་གི་དུས་བཞིའི་ལང་ཚོ། 

སྨུག་པོ་ ང་། 

དཔྱིད། 

གཞན་གསོས་བུ་མོའི་མགྲིན་ ་སྙན་མོས་གྲང་རེག་སྐྱེ་དགུ་གཉིད་ལས་སད།། 

སྣ་ཚོགས་པད་མོའི་འདབ་བརྒྱ་གྲྲོལ་ཏེ་ལང་ཚོའི་གེ་སར་གསར་དུ་ངོམ།། 

དྲི་བཞོན་བུ་མོའི་རེག་བྱ་མཉེན་པོས་ ང་འཐུང་ ས་པའི་ཡལ་ག་བོར།། 

སྤྲིན་གི་མེ་ཏོག་བདུད་རྩི་ཟིལ་མས་ཡོན་ཆབ་ ་དཀར་མཁའ་ནས་རྩེན།། 

དབྱར། 

ཨ་སྔོན་དབྱིངས་ནས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་བོས་ལྷུན་པོ་ཡོམ་ཡོམ་སྒུལ་བའི་ཚེ།། 

དཀར་ནག་ཆུ་འཛིན་འ བ་མའི་ཀློང་ནས་སྦྲང་ཆར་ཟིལ་མ་རབ་འཐོར་བས།།མེ་ 

ཏོག་གསེབ་ཀྱི་ལུག་ ་བུ་མོས་སེམས་ཀྱི་གཞོན་ ་དྲན་བཞིན་དུ།། 

ནེའུ་གསིང་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་ངོས་སུ་དཀར་ནག་ཕྱུགས་ཀྱིས་རྩེད་འཇོ་རོལ།། 

སྟོན། 

རིན་ཆེན་དང་པོའི་ཞུན་མའི་གཟི་མདངས་འཛིན་མའི་ཁམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་མཛེས།། 

སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་འདབ་མ་ཁྲ་བོ་བསིལ་ ང་དལ་བུའི་འགྲྲོས་དང་འགྲྲོགས།། 

 ད་ ་ཐབ་ཀའི་འོ་མའི་གཡང་ཞག་སྦྲ་ནག་གོང་ཁའི་དབྱིངས་སུ་འཁྱིལ།། 

ཨ་ཁུ་འབྲོག་པའི་གཉེར་རིས་གདོང་ལས་ ལ་ཆུ་འདྲེས་མའི་འཛུམ་མདངས་ཕྱུང་།། 

དགུན། 

རབ་དཀར་ཁ་བའི་དར་ཤམ་དཔང་བུས་རི་བོའི་རྩེ་མོ་ ལ་གིས་བརྒྱན།། 

ལྕི་ཆུ་སྔོན་་མོས་འ གས་ཀྱི་ན་བཟས་དྲང་སྲོང་རྒན་པོའི་བ ལ་ཞུགས་འཛིན།། 

ལྷག་ ང་ཁྲོད་ཀྱི་སྒོ་ཁྱི་རོག་པོས་མཚན་མོ་ཅོང་ ད་མཁའ་རུ་ ར།། 

ཁ་བའི་མལ་ལས་འབྲི་རྒན་ཁམ་པས་བསྲན་པའི་སོ་སྒྲ་བར་མེད་ལྡད།། 
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རེ་བླ། 

      རྣམ་དཀར་བསོད་ནམ་གི་ལས་ལ་གཞོལ་བའི་རེ་བླའི་ལྷ་སྡེ།།       

བསྟོད་གངས་དཀར་རི་བོ་ལ་ལྷ་བྱ་གུང་མོའི་གསུང་སྙན་བརྗེད་པ། །    

བར་ནག་རི་ཕྱུགས་མོ་ལ་བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཕུར་རྩལ་འགྲེན་ས།།   

སྨད་གསེར་ལྡན་སྔོན་མོ་ལ་ཉ་སྲམ་སྣ་ཚོགས་འཁྱུག་རྩལ་ངོམ་པ།།         

ལྕི་ཡི་གསེར་ལྡན་སྔོན་མོ་དལ་གི་འབབས་ས། ། 

སྟོད་ལ་འབྲོག་སྡེ་ཕྱུག་རིག་སྣ་ཚོགས་འཕེལ་ཁ་རྒྱས་ས།།    

བར་ལ་རིས་མེད་ཆོས་སྡེའི་དམ་ཆོས་གྲུ་ཆར་འབེབས་ས། །  

སྨད་ཞིང་ལོ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་དགུ་དཔལ་ལ་རོལ་ས། །     

                                       

གཞན་ཡང་བདུད་རྩི་ཤིང་སྣ་དང་སྔོ་སྨན་རིགས་སོགས་གཞན་ལས་འདྲེན་མེད་པ་དེ་ནས་བུ་ཆུང་ང་ཡི་ཕ་ས་ཡིན། ངག་དབང་དམ་ཆོས་ནས། 
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ར་བསྟོད་བུང་བའི་འགྲིན་སྒྲ། 

མེ་ཁྱེར། 

ཡིད་འོང་སྤུ་རིས་འཇའ་མཚོན་མདངས་འཛིན་པ།། 

ཉ་སོགས་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་རྩེད་དགའ་བཅས།། 

ལྷུང་ལྷུང་དལ་བུ་འགྲྲོས་ཀྱིས་བགྲྲོད་པ་ཡི།། 

དྭངས་གཙང་ལྕི་ཆུ་རྒྱུན་གིས་མཐའ་རུ་བརྒྱན།། 

 

འཇམ་མཉེན་གཡུ་ཡི་ལོ་མ་སྟོང་ལྡན་ཞིང་།། 

རབ་ལྕི་འབྲས་བུ་ཁུར་གིས་དུད་པ་ཡི།། 

དབྱངས་སྙན་འདབ་ཆགས་བྱེའུ་འཕུར་ལྡིང་བཅས།། 

རང་བྱུང་ནགས་ཀྱི་ལྗོན་པ་ཕྱོགས་ན་མཛེས།། 

 

ཉམ་ཆུང་རི་དྭགས་ཁྱུ་ཚོགས་བག་ཕེབས་གནས།། 

མཛེས་སྡུག་མདངས་ལྡན་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཞད།། 

 ་རྩི་གྲངས་མེད་སྒེག་ བ་ཤིག་གེ་བ།། 

ཉམས་དགའ་ནེའུ་གསིང་མཛེས་པས་ཕྱོགས་ཀུན་ བ།། 

 

བསིལ་ལྡན་ཁ་བས་གཡོག་པའི་གངས་ཀྱི་རིར།། 

བཅུ་གཉིས་བདག་པོའི་ཟེར་གིས་ བས་པ་ལྟར།། 

མདངས་འཕྲོག་གཟི་བྱིན་འོད་སྟོང་འབར་ཞིང་འཚེར།། 

རབ་དཀར་བྲག་གི་འཕྲེང་བ་གཙུག་གི་རྒྱན།། 
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རྩེ་མོ་ཆུ་འཛིན་གསེབ་ཏུ་བག་ཞ་བའི།།

ར་རུག་ཁྱོད་ནི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ནམ།།

ཡང་ན་སྐྱོན་གི་ཉེས་པས་འགོས་ ང་རུང་།།

ལེགས་བྲིས་དང་མ ངས་ཞེས་བརྗོད་སྙིང་དབུས་མཆིས།།

ལྷུང་ལྷུང་དལ་འབབ་རླབ་རིས་བ ་བ་ཡི།།

ལྕི་ཆུ་སྔོན་མོ་སྲིད་པའི་ཁྱོན་འདི་རུ།།

མཆོད་པའི་ཡོན་ བ་འོས་པ་རང་གཅིག་ །།

ཡིན་ཞེས་སྙེམས་པར་མ་བྱེད་གཞན་ཡང་སྲིད།།

སྣ་མང་མེ་ཏོག་མེ་ཏོག་བ ་བའི་ནེའུ་གསིང་དུ།།

རི་དྭགས་ཁྱུ་ཚོགས་རྩེད་ལ་རོལ་བའམ།།

རབ་མཛེས་བཀོད་པ་ལེགས་པའི་ར་བ་རུ།།

ན་ཆུང་གཞོན་ ་གར་གིས་སྨྱོས་སམ་སྙེམས།
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བྱའི་རྒྱལ་པོ་རྒོད། 

 

བྱ་རྒོད་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། 

མཁའ་ལ་འཁོར་དང་། ནམ་འཕང་ ད་བྱེད། 

རིང་འཕུར།  ང་ ད་བཅས་སོ། ། 

བྱ་རྒོད་ཀྱི་རིགས་ལ་ཐང་དཀར་དང་ཐང་ 

སྨུག་གཉིས་ཏེ། ཐང་དཀར་ཁ་དོག་ཅུང་ 

ཙམ་དཀར་བ་དང་ཐང་སྨུག་ནི་ནག་ལ་སྨུག་ 

ཤས་ཆེ་བ་ཙམ་ལས་གཞན་གི་ ད་པར་ཆེར་མེད།༼འགའ་རེས་གཞོན་དུས་དང་ཁ་དང་དང་རུ་ནག་ལ་སྨུག་ཤས་ཆེ་ཞིང་།

རྒས་དུས་དང་ཁ་དང་དང་རུ་དཀར་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་གསུངས་པ་ཡང་སྣང་།༽གང་ལྟར་ཡང་མགོ་བོ་ཆུང་ཞིང་ཐོད་པ་ནས་ 

ལྟག་པའི་བར་གི་སྤུའམ་སྒྲོ་མདོག་ཞ་ཉེ་ལྟར་སྔོ་ནག་ཡིན་ཞིང་། ལྟག་པའི་ལོགས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྒྲོ་དཀར་པོ་འཇམ་ལ་ 

ཐུང་བ།  ་ལ་སྤུ་མེད་པར་ཤ་མདོག་ཞ་ཉེ་ལྟར་སྔོ་ནག་ཡིན་པ། ཕྲག་པ་དང་རྒྱབ་ལོགས་རྐེད་པ་དང་མ ག་མའི་སྒྲོ་ཐམས་ 

ཅད་ཁམ་ནག་ལ།ག ག་སྒྲོ་ཆེ་བ་མདོག་ནག་ཅིང་གྱོང་ལ་རིང་བ་དང་སྨད་ཆའི་སྒྲོ་ཕལ་ཆེར་ནག་པོ་ཡིན། བྲང་གི་འོག་ཏུ་ 

སྤུ་དཀར་འཇམ་པོ་ཁུ་ལུ་ལྟ་བུས་ བ་ཡོད།  བྲང་ཁོག་གཡས་གཡོན་གི་སྤུ་མེད་པར་གྱུར་པའི་དམར་ཐིག་གཉིས་ཡོད།  

དེ་ལ་ཤ་མིག་ཟེར། མ ག་སྒྲོའི་འོག་གི་སྤུ་མདོག་ཡང་ཁམ་དཀར་ཡིན་པའོ། །རྒྱུན་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་ཡུལ་རྫ་རི་དང་ 

བྲག་གི་མཐོ་སར་ཚང་བཅས་ནས་ ད་ཅིང་ཕལ་ཆེ་བ་གཅིག་ ར་གནས་ཤིང་ག ག་རྩལ་ ་ཅང་ཆེ།སྒོང་སྐྱེས་ཀྱི་བྱ་ཐམས་ 

ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན།ཟས་སུ་སེམས་ཅན་ཤི་བའི་རོ་དང་སྲོག་ཆགས་ཆུང་ངུའི་རིགས་བཟུང་ནས་ཟ་བར་བྱེད་པའོ། །      

 

ཚིག་མཛོད་དང་དྲྭ་ལམ་ཁག་ནས་རྒོད་ཀྱི་གནས་ ལ་ཕྲན་བུ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏེ་རེ་བ་ཀུན་བསྟན་ནས་ཕུལ། 
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ང་རང་ལུ་གུ་མེ་ཏོག་ལ་དགའ།

ཡེ་ཤེས་བསམ་འཕེལ།

ངེད་ཚང་གི་ཉེ་འབྲེམ་དུ་མཚེའུ་ཞིག་ཡོད་

པས་དེའི་འགྲམ་དུ་དབྱར་ཀྱི་དུས་སུ་མེ་

ཏོག་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་བཞད་ཡོད་།

ཡིན་ནའང་།བདག་ཆུང་དུས་ནས་མདོག་

དམར་པོ་ཅན་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལ་ ་ཅང་དགའ་

བས་མེ་ཏོག་དེའི་མིང་ལ་ལུ་གུ་མེ་ཏོག་

ཟེར། མེ་ཏོག་འདི་བདག་རང་ལ་མཚོན་

ན་ཆུང་དུས་སུ་ཆེས་དགའ་བའི་གདོང་དམར་པོ་ཅན་ཀྱི་གྲྲོགས་པོ་ཞིག་ལྟ་བུ་ཡིན། ཆུང་དུས་སུ་སེམས་མི་སྐྱིད་བའི་དུས་

སུ་མེ་ཏོག་དེའི་ཉེ་འགྲམ་ལ་ཡོང་ནས་མེ་ཏོག་དེ་ལ་བལྟས་ནས་མི་སྐྱིད་བའི་ ད་ཆ་དེ་གླེང་ནས་བསྡད་དེ། དེ་མ་ཚད་སྐྱོ་ ་

སྙན་མོ་ཞིག་གླེང་ནས་བསྡད་རྗེས་སུ་བདག་གི་སེམས་རང་བཞིན་ཀྱིས་དྭངས་སོང། མེ་ཏོག་འདི་ལ་སྨན་དང་དྲི་ཞིམ་དེ་

དག་ཅི་མེད་ནའང་མིག་གིས་བལྟ་ན་རང་དབང་མེད་པར་ ་སེམས་མཐོང་ཐུབ་ད་དུང་མེ་ཏོག་འདིའི་ཆུ་བོ་གང་དུ་གཙང་ན་

དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་བཞད་ཡོད་ད་དུང་ཕྱོགས་ཅིག་ནས་བལྟས་ན་མེ་ཏོག་འདི་ཆུ་གཙང་སའི་སྙིང་རྩ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་མ་

ཚད་མེ་ཏོག་འདིའི་ང་ཚོས་བོད་པ་ཚང་གི་གདོང་དམར་པོ་ཅན་ཀྱི་གཅེས་བུ་དེ་ཚོ་དང་འདྲ་། ལུ་གུ་མེ་ཏོག་ལགས། ཁྱེད་ནི་

ངའི་སྐྱོ་བའི་ཚིག་གཏམ་གླེང་ས་ཡིན་ལ། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་དམར་མདངས་དེ་མཐོང་རྗེས། སེམས་སུ་ ་བས་ ངས་པ་ནི། ཁྱེད་

རང་མཛེས་པའི་རྐྱེན་གིས་རེ་ཡ། ཁྱེད་ཀྱིས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་དམར་མདངས་ཀྱི་མདངས་དེ་མངོན་དུས། བདག་

ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ཀྱི་མཁུར་ཚོས་དེ་དྲན་ཡོང་འདུག་དེ་བས་བདག་ཁོམ་པ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ང་ཁྱེད་ཀྱི་གམ་

ལ་བསྡད་དེ་ ་དབྱངས་སྙན་མོ་ལེན་པ་དང། ཁྱེད་ཀྱི་ཐལ་མོ་བརྡེབས་བཞིན་པ་དང་འདྲ་བར།མགོ་ལྕོག་ མ་ མ་གཡོ་

བཞིན་འདུག
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ཕ་ཡུལ་གི་ཞེན་ཆགས། 

——དཔལ་ཆེན། 

ཨེ་མ་འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་བྷོ་ཊའི་ལྗོངས། །  

ཁམས་ཞེས་གྲགས་པའི་གསེར་ལྡན་ཕང་བ་རུ། །  

ལྷ་དབང་ཡིད་འཛིན་ལྷུང་བའི་ཡུལ་སྡེ་ཞིག།  

མ་བཀོད་ས་ལ་ཆགས་པའི་ཟོལ་གིས་སྣང་། །  
 

ཡུལ་འདིའི་སྣོད་བཅུད་མཛེས་པའི་སྒེག་ཉམས་དག།  

སྙན་ངག་སྨྲ་བའི་རོ་འཛིན་བག་ཁུན་པས། །  

 ་དམན་བདག་འདྲ་དག་གི་སྨྱུག་རྩེ་རུ། །  

གནས་འདིའི་སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ་ག་ལ་ཤུང་། །  
 

གང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ས་འཛིན་སྒེག་མོའི་ཕང་། །  

ཀྲོང་ངར་འགིང་བའི་གནས་ཆེན་ར་རུག་ནི། །  

རྩེ་མོ་ཆུ་འཛིན་བླ་བྲེས་མ་ཟིན་ནས། །  

ཀུན་གསལ་ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་རྒྱན་དུ་འཆང་། །  
 

སྟོད་ན་མཚར་སྡུག་ཁ་བའི་སྟོད་གོས་གསོལ། །  

སྨད་ན་སྔོ་ལྗང་གཡུ་ཡི་དར་ཤམ་གྱོན། །  

མདའ་ན་མ་བཤམས་གཡུ་ཡི་ ང་བུ་ཅན། །  

ཁམས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ར་རུག་ཞེས་སུ་གྲགས། །  
 

མ་བཀོད་བྲག་རི་མཛེས་པའི་བ་གམ་ན། །  

མ་བཞེང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ་རྒྱན་གིས། །  
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ཞབས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བཅགས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཞིག།  

ཕྱི་རབས་པ་ཡི་དད་པའི་བསྟན་དུ་བཞག།  
 

གང་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་རུ། །  

ནོར་འཛིན་སྒེག་མོས་བཏེགས་པའི་སྟེང་གི་ཆར། །  

མངོན་པར་འཕགས་པའི་རེ་དགོན་བསམ་འཕེལ་གླིང་། །  

མཚམས་སྤྲིན་ཞུན་མ་ས་ལ་འཁྱིལ་བ་བཞིན། །  
 

དགོན་དེར་མཁས་གྲུབ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ཡིས། །  

ལུང་རིག་གསར་བའི་རྩེ་དགའ་ངོམ་པ་ན། །  

སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡང་། །  

མཚར་བའི་ལྟད་མོར་གཡེང་ནས་ ད་དེ་ལུས། །  
 

དགོན་དེའི་འདུ་ཁང་གསེར་གི་རྒྱ་ཕིབས་ལ། །  

དལ་བུར་འཁྱུད་པའི་གསེར་གི་འོད་ཚོམ་དག །  

འགྲན་པར་མ་ ས་ཀུན་གསལ་ཉི་ཟླ་ཡང་། །  

ངོ་ཚས་ཟོལ་གིས་ཆུ་འཛིན་ཕང་་བར་བཞུད། ། 
 

གྲགས་པའི་དཔལ་འཛིན་ལྕི་ཆུ་སྔོན་མོའི་རྒྱུན། །  

གནམ་སྔོན་ཞུན་མ་ས་ལ་འཁྱིལ་བ་བཞིན། །  

མདུན་དུ་མ་བཤམས་རང་བྱུང་ངང་གིས་གནས། །  

དྭངས་བསིལ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པའི་ ལ་དུ་ཡོད། །  
 

དེ་ལྟར་བག་ཕེབས་དབེན་པའི་དགའ་ཚལ་འདིའི། །  

སྣོད་བཅུད་བཀོད་པའི་གསང་བ་བརྗོད་པ་ལ། །  

བསྔགས་བརྗོད་རོ་འཛིན་གཡོ་བ་བག་ཁུམ་པས། །  

རེ་ལྗོངས་ཕྱོགས་ལ་ཐེངས་གཅིག་ཕེབས་པར་འཚལ། །           
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རྒོ་བ།

ངག་དབང་སྨིན་གྲྲོལ།

རྭ་ཅོ་ནག་ལ་སྲ་འཁྲིག་ལྡན།།

རྭ་རྩེ་མནོ་ཞིང་རྭ་ཚིགས་མང་།།

རྣ་བ་ཀྲོང་ངེ་མིག་གཉིས་རླན།།

མགོ་བོ་ཆུང་ལ་མཆུ་ཏོ་ཕྲ།།

ཁ་དོག་སྐྱ་ལ་རྔ་རྩ་དཀར།།

ཁོག་སྟོད་དམའ་ལ་ཁོག་སྨད་མཐོ།།

 ང་པ་རིང་ལ་ལག་པ་ཐུང་།།

 ང་ལག་ཕྲ་བས་མགྱོགས་མྱུར་ལྡན།།
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 ་རིག་གསལ་ལ་དོགས་པ་ཆེ།།

ཟ་ཚེ་མིག་གིས་ཕྱོགས་བཞིར་ལྟ།།

གྱེན་དུ་རྒྱུག་བཞིན་མཐུར་དུ་བྲོས།།

དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་དཔེ་རུ་བཞགས།།

དམར་ཟས་སྤངས་ཞིང་ ་ཆུ་ ད།།

ཉིན་མོ་ཕལ་ཆེ་རི་སྒང་ཉུལ།།

ཡངས་པའི་ ་ཐང་གདན་དུ་བཏེང་།།

མཚན་མོ་ལུང་པའི་ཕུག་དུ་ཉལ།།

རྭ་ཅོ་སྤོང་ནས་རྣ་བ་ངོམ།།

ལུས་པོ་ཆུང་ལ་མགྲིན་པ་ཕྲ།།

རྒོ་འཕོངས་དཀར་ལ་རྔ་མ་ནག།

དེ་དག་རྒོ་བའི་མཛེས་པ་ཡིན།།
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གཏམ་རྒྱུད་དང་ལྷན་དུ་གནས་པའི་ང་ཚོ། གྲྲོགས་པོ་ཚོ།

པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

མཛེས་སྡུག་གི་ཕ་ཡུལ་འདི་ནས་འཕྲད་པ། སྔོན་བསགས་ཀྱི་ལས་འབྲས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་ལ། ཕ་མས་

བྱིན་པའི་མི་ཚེའི་ཕུགས་བསམ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་གོ་ བས་ཤིག་ཕ་ཡུལ་གི་འཁོར་ཡུག་ ང་སྐྱོབ་འགན་ཁུར་དེ་ང་ཚོ་

ཚང་མས་ལྷན་དུ་རྫོགས་དགོས་ལ། མི་རིགས་ཀྱི་ ང་འཛིན་དང་དུས་རབས་འདི་རྗེས་ཆོད་པའི་འགན་འཁྲི་ལྕི་མོ་དེའང་

ལྷན་དུ་ཁུར་དགོས། ཕ་ཡུལ་གི་གྲྲོགས་པོ་ཚོ། ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་དགོད་སྒྲ་ཡོད་ ང་ལ། གྱེས་བྲལ་གི་འཁུན་སྒྲ་ཡང་ཡོད་

 ང་། དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་ངེད་ཅག་གི་འཚོ་བ། དུངས་བ་དང་བརྩེ་བའི་བར་གསེང་ན་ཡོད། ཕྱིར་དྲན་ལ་འགྱུར་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་དེ་དག་ལོ་ཟླ་ཇི་འདྲ་སོང་ཡང་འགྱུར་མི་སྲིད། ཞེ་ནག་གི་ཆར་ཆུ་བབས་ ང་གནོག་མི་སྲིད། ཞེ་མཐུན་གི་

གྲྲོགས་པོ་རྣམས། རེ་བ་སྙེགས་པའི་ལམ་བུ་འདི་ནས་ཕ་ཡུལ་གི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དེ་ ང་སྐྱོབ་གིས། ལམ་ ང་འོག་ན་

ཡོད།  ང་ལམ་སྟེང་ན་ཡོད། ལམ་ལ་ ག་ ག་ལྡན་ངེས། དེ་ནི་ལམ་གི་ ད་ཆོས་ཡིན། ངེད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འགན་

འཁྲི་དེ་ཁུར་ནས་ཆས་དགོས། གྲྲོགས་པོ་ཚོ། རི་འདི་ཕ་ཡུལ་གི་རི་ཡིན། གནམ་འདི་ཕ་ཡུལ་གི་གནམ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོ་ནི་

ཕ་ཡུལ་གི་བདག་པོ་ཡིན་པས། ངེས་པར་དུ་ཕ་ཡུལ་ལ་ ང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས།
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ཆུའི་ངོ་བོ། 

ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ། 

སྲོག་ལྡན་སྲོག་དབུགས་སྐུད་ཁྲ་མ།། 

བྲག་ངོས་གཡང་ནས་སྐྱོབས་པའི་ཆེད།། 

འཁོར་བ་སྡུག་གི་གྲྲོང་ཁྱེར་དུ།། 

ཆུ་ལྷ་ཕེབས་པར་དགའ་བས་བསུ།། 

ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། སྤྱིར་ཆུ་ཡི་ངོ་བོ་དང་ཕན་ ས་། སྤྱིར་ཆུ་ཡི་ངོ་བོ་ནི་རླན་ཞིང་གཤེར་བ་ 

ཞིག་ལ་གོ་དགོས། ཆུ་ཡི་བྱེད་ལས་སམ་ ས་པ་ལ་ནི། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་གནས་ 

འཇིག་གསུམ་བྱེད་པའི་ ས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན།༼དང་པོ་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བསྐྱེད་ ལ་ཅུང་ཙམ་བཤད་ན༽སྤྱིར་ལྷོ་ 

འཛམ་བུ་གླིང་འདི་སྐྱེ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ངོས་འཛིན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་ ལ་ཕྲན་བཞིན་མང་བ་ཡིན་དུས་རེ་རེ་བཞིན་ 

དུ་བརྗོད་ན་དེ་ཙམ་དགོས་དམིགས་མ་མཐོང་།།  ༼ བ་ཕྱོགས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཤིང་རྟ་སྲོལ་ 

འབྱེད་ཏད་ལི་སེས་thelesབཤད་པ་བཞིན་རེད།་ཁོང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།འཁྲུངས་ཡུལ་གནའ་བོའི་གྷི་རི་སི་ཡེ་མེ་ལེ་ 

སྒྲོན་སའི་གནས་རེད།འཁྲུངས་ལོ་།༦༤༠bic-༦༢༤bic) འདས་ལོ་༼ ༤༣bic-༦༢༤bic)གྲུབ་མཐའ་ནི། 

མི་ལི་སྒྲི་སའི་རང་བྱུང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་རེད་༼the mile sia school.ཁོང་གི་ལྟ་གྲུབ་ནི། ཆུ་ནི་ཆེས་ 

ལེགས་ ས་དེ་ཡིན་ནོ། །Water is the best ཞེས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་རྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་ 

འབྱུང་རྩ་་ནི་ཆུ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ལྟ་བའི་འགག་དེའོ། །ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ནི་།མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཤིང་ 

རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆགས་པ་རེད། མཚན་ཉིད་རིག་པ་རྩོམ་མཁན་མི་བཅུ་གཅིག་ནང་ནས་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ 

གྷི་རི་སའི་མི་དེས་བཤད་པ་རེད༽ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ཞིག་རེད་། དཔེར་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུས་ན་ 

 ལ་ ད་པར་ཅན་རྣམས་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད་དེ་ཡིས་མཚོན་ནས་ཕྱི་ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལས་བྱུང་ 

བ་དཔོག་ཐུབ།   ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འབྱུང་བའི་གཞི་འམ་རྩ་བ་ཆུ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་སེམས་ཅན་ག་ 

འདྲ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེ་བ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་དེ་ཡང་ཆུ་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན།༼གཉིས་པ་འཇིག་ 
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རྟེན་གནས་པར་བྱེད་ ལ་ཡང་།༽གལ་སྲིད་ཆུ་ མ་སོང་ན་རང་བྱུང་གི་རི་དང་སྤང་ནགས་མིག་ལམ་གི་མཛེས་པ་ཡོད་དོ་ 

ཅོག་སྲོག་མེད་ཀྱི་བེམ་རོ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ ས་ཅི་ལ་དགོས། དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན་རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་ ག་ 

ལུང་ཚན་གྲྲོང་སྲིབ་སོགས་ཡོད་དོ་ཅོག་གནས་པའི་ཐབས་རྦད་དེ་མེད་པ་རེད་།དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆུ་ནི་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་ང

མ་ཕྱི་ཁོར་ཡུག་རྟེན་སའི་གཞི་འམ་གནས་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་ཞིག་རེད། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་གནས་བྱེད་་ནི་ཆུ་ཡིན་ 

 ལ་སྲོག་ལྡན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཆུ་མེད་ན་གནས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་མེད། འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ ང་ཆུ་ལ་མི་ 

བརྟེན་ནས་འགྲྲོ་ས་མེད་ལ་ཕོར་མེད་སྤྲང་རྒན་ཡིན་ཡང་ཆུ་ལས་གཟུར་བའི་གནས་ཤིག་མེད་་གང་ལྟར་ཡང་སེམས་ཅན་ 

ཡིན་ནས་བཟུང་གནས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡི་ག ་བོ་ཆུ་ལས་གཞན་དུ་མ་མཆིས།༼གསུམ་པ་འཇིག་པ་བྱེད་པའི་ ལ་ཡང་།༽རྒྱ་ 

གར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དབྱར་གི་ཟླ་བ་བདུན་པ་མགོ་བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་མ་ཡོལ་བར་དུ་ཆར་དུས་ཅེས་ཡོངས་སུ་ 

གྲགས་ཤིང་དེའི་ བས་སུ་ཆེ་ས་རི་དང་ཆུང་ས་ཁྱིམ་ཚང་ཆུ་ཡིས་ཁུར་བ་གྲངས་ལས་འདས་དེས་མཚོན་པའི་ཕྱི་ཁོར་ཡུག་ 

གཏོར་བཅོམ་བྱེད་པ་ང་ཚོའི་བསམ་པས་དཔོག་ཐུབ། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཆགས་འཇིག་ 

གནས་པ་སོགས་ནི་ཕྱི་རོལ་པ་ཡིས་སྣོད་བཅུད་བྱེད་པ་པོ་ལྷ་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟར་དུ་ཆུ་ནི་་སྣོད་བཅུད་བྱེད་པ་པོ་རེད་བཤད་ན་དགེ་ 

མཚན་ཆེ།༼བཞི་པ་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ༽ཆུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་ཞིང་དྭངས་ལ་ཚན་རྩལ་ཡང་ 

འཕེལ་ཁ་རྒྱས་པ་ནི་ཆུ་ཡི་བྱེད་འབྲས་སམ་དགེ་མཚན་ཞིག་རེད།ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་

གཙང་སེལ་བྱེད་པ་དེ་ཡང་ཆུ་ཡི་ ས་པ་གཞན་མེད་པའི་དབང་གིས་ཆུ་ཡི་ཕན་འབྲས་ནི་ ་ཅང་རིན་ཐང་ཆེ། བྱེ་བྲག་རེ་བླ་ 

ཡུལ་གི་ཆུ་ཡི་བྱེད་ལས་ ས་པ་ཅུང་ཙམ་བརྗོད་ན་། སྤྱིར་རེ་བ་རུ་བ་ཟེར་ནས་མཚན་སྙན་སྒྲགས་ཉི་ཟླ་བཞིན་གྲགས་པ་ཞིག་ 

རེད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། ཕྱི་འཁོར་ཡུག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཆོས་ལུགས་པའི་ལྷ་ 

ཡུལ་མཛེས་ཞིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡོད་ཟེར་བ་བཞིན་གངས་རི་དང་། སྤང་རི། ཤིང་མེ་ཏོག་བྱ་བྱེའུ་སོགས་བརྗོད་པར་དཀའ་  

བ་ཞིག་རེད་ད་དུང་དེ་ཙམ་གིས་ག་ལ་ཚད་རྫ་ཆུ་སྔོན་མོ་དབྱར་གི་འཇའ་ཚོན་བཞིན་འཁྱིལ་ཡོད།ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་

ཆ་མཚོན་ན་ཕྱུག་པོ་གནམ་ལ་མི་ ང་བ་ལྟ་བུ་དེ་ཙམ་མེད་ ང་འོན་ལྐུག་ཞ་ལོང་སོགས་མིག་གི་ལམ་དུ་མེད་པར་མ་ཟད་རྣ་ 

བས་སྒྲ་ཡང་གོ་ཐོས་མེད། གང་ལྟར་ཕྱི་དང་ནང་བཅུད་ནི་ལྷ་ཡུལ་གིས་འགྲན་པའི་ ས་པ་བྲལ་བ་ཞིག་རེད། སྤྱིར་བོད་ཁ་ 

བ་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་ཆུ་ ་ཅང་ ད་གྲགས་ཆེ་བའི་ངོམ་ཆུ་འམ་ལྕི་ཆུ་དང་རྩི་ཆུ་ཁ། ཇོ་ཡུ་འགག སྐྱུ་ར་ཆུ་འགག    

གསང་ཡུ་ཆུ་མདའ། ཟླ་ཁྱིམ་ཆུ་འགག་སོགས་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་ནི་ ་ཅང་མང་། ཆུ་ཡི་ངོ་བོ་ནི་རླན་ཞིང་གཤེར་བ་མ་ཚད་ 
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དངས་བ་ལ ་མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བ ན་ཤར་བ་བཞིན་ཆུ་ཡི་འོག་གཞི་བྱེ་མ་དང་ ལ་གསལ་པོ་མཐོང་ལ་འགྲམ་ལ་

ཡོད་པའི་མིའི་གཟུགས་བ ན་ཇི་བཞིན་དུ་ཤར་ཐུབ།༼བྱེད་ལས་སམ་ ས་པ་ནི་༽ཕྱི་ཁོར་ཡུག་མེ་ཏོག་དང་ཤིང་ནགས་

རིགས་མི་འདྲ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ཟེར་བ་བཞིན་སྡེ་ཚན་དབྱེ་བ་ནི་བསམ་བརྗོད་གཉིས་ལས་བྲལ་བ་ཞིག་རེད་དེ་ཡང་

འབྱུང་བའི་རྐྱེན་ནི་མཁའ་དབུགས་ཀྱི་འགྱུར་བར་རག་ལས་ ང་ག ་བོའི་ནང་གི་ག ་བོ་དྭངས་གཙང་ཆུ་བོའི་བྱེད་ལས་

རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའི་ཁ་ལ་གོམས་གཤིས་སུ་ཆུ་ནག་པོ་ལ་སྒོར་མོ་དགོས་ཟེར་ན་་ ་ལས་པའི་ ད་ཆ་རེད་དེས་རྟགས་

དང་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆུ་ལ་དཀའ་ལས་མེད་་པ་དང་ཆུ་གཙང་ ་ཅང་འབེལ་པོ་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ།དེར་གནས་པའི་ཕོ་མོ་ག་འདྲ་

ཡིན་རུང་སེམས་ཁམས་ལ་ནད་ན་ཚ་མེད་པ་དང་ནད་དུག་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་རྫ་ཆབ་བསིལ་མ་ལུས་དང་དྲི་མ་བཞིན་དུ་

འགྲྲོགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རེད།
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 ང་ཀི

ཚེ་བསམ།

 ང་ཀིའི་ གས་ཀ་སྒོ་ཁྱི་དང་འདྲ་ཡང་སྒོ་ཁྱི་ལས་ཅུང་ཆེ་གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སྨིས་༡གི་ཡན་དང་ལྗིད་ཚད་ལ་སྤྱི་

རྒྱ་༢ ནས་སྤྱི་རྒྱ་༣༠ཙམ་ཡོད། འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་དང་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ ང་ཀི་ནི་མི་མེད་ས་སྟོང་ལུང་

སྟོང་དང་། རྩ་ཐང་། ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་འཚོ་ ད་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཨ་བྲ་སོགས་བསད་དེ་བཟའ་བར་མ་

ཟད།སྒོ་ཟོག་བསད་དེ་བཟའ་བའི་གནས་ ལ་ཡང་དུས་རྒྱུན་དུ་མཐོང་སྲིད།  ང་ཀི་ནི་ས་ཆ་ཀུན་ན་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་

གཅན་གཟན་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ག ་བོ་འབྲོག་ཁུལ་ན་ཡོད། སྤྱིར་ཁོར་ཡུག་འཆམ་མཐུན་ཡོང་དགོས་ན་རི་སྐྱེས་

སྲོག་ཆགས་གང་འདོད་དུ་གསོད་མི་རུང་མོད། འོན་ ང་ད་ལྟ་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ལ་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱང་ཀི་བསད་དང་གསོད་

བཞིན་ཡོད་པས། ས་ཆ་ལ་ལ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ ང་ཀི་ཞེས་མིང་ཙམ་ལས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་འདུག

ཁ་བའི་རི་ ང་ཁ་བའི་ཡུལ་ལ་མཛེས།།

ཁ་བ་ཅན་ལ་ཁ་དགེའི་ ང་རྟ་སྩོལ།།

རི་ ང་དར་མ་རི་ལུང་ཀུན་གི་རྒྱན།།

རི་ལ་ཡོད་དུས་ཡུལ་འདི་ལྷག་ཏུ་མཛེས།།
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རི་ལ་ཉུལ་དུས་རི་རྒྱལ་ཀུན་གི་ཁྱི།། 

ཐང་དུ་ཕྱིན་དུས་ཐང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་སྲས།། 

རི་ཐང་ཀུན་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་འདི་། ། 

ཨེ་མ་རི་ ང་སྔོན་མོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ། 

 

 གས་ཀ་སྒོ་ཁྱི་འདྲ་བར་ཅུང་ཆེ་བས།།       

 ང་གྲུང་ཆེ་ལ་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཞིག་མཛེས།། 

 ང་ལག་མྱུར་ལ་རྣ་ཟུང་གྱེན་ཁྱེར་བ།། 

འབྲོག་པའི་རི་རྐྱང་དེ་འདྲ་མཛེས་པ་ཨང་།། 

 

 ཉིས་སྟོང་༡༩ལོ་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༡༩ཚེ་བསམ་ནས། 
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 བ། 

ཚེས་བཟང་། 

ཡ་ བ།— བ་ཤ་ ང་ཡ་གང་རེད།—ལན།—ཉི་མ།    

ཡ་ བ།—ཤ་ལག་ཡ་གང་རེད།—ལན།—ཟླ་བ།   

ཡ་ བ།—གཞི་ཁྲ་རུགས་གང་རེད——ལན།—སྨན་ ག    

ཡ་ བ།—རྡེ་རྟགས་འཕེར་མ་སུ་རེད། —- ལན།—གློག་འཁྱུག 

མ་ བ།—ང་རང་ལ་ང་རང་ཚད་མེད། ལ་སྤུན་མོ་ཙམ་ཡང་མི་བོག—ལན།— ཆུ།    

སྒེལ་རིང་མ་རྩིག་བརྒྱ་མ།— ལན།— རྡོ་རྩིག       

ཐང་རིང་ཐང་ནས་ཇ་སྒམ་ཐང་།—ལན།—རྟེས་ ང་།  

ས་འོག་ལ་སྦྲུལ་ཞིག་ཉལ། སྦྲུག་སྟེང་ལ་སྨྱུག་ཞིག་ཚར། སྨྱུག་སྟེང་ལ་རྒོད་ཞིག་བབས།  

རྒོད་སྟེང་ལ་ཁྲག་ཞིག་འཐིག —ལན།—རྩི་ཐོག     

གྲུབ་གཞི་ག ་གཞི་སྒོ་འདྲའི།   རི་མོ་མི་གཅིག་འཇའ་འདྲ།—ལན།—ཐང་ག   

ཁྲ་ཁྲ་ཀྲུག་ཀྲུག་རྒྱན་ཆ་ཅན།  ་ལེན་ ་ཀོར་ལག་པས་བྱས།—ལན།—རྒྱང་གླིང་།      

དུད་ཕྱུག་པོའི་རུ་བ་སྐྱས་རྗེས་ལ།  ཆུ་ཟོན་རྒྱ་དང་ག་བཅུ།—ལན།—ཕུར་རྐོང་།    

དུད་ཕྱུག་པོའི་རོ་བ་ ལ་རྒྱས་ ལ། རྒས་པོ་སྔོ་འགབ་འགབ།—ལན།—རུས་རྡོ།     

དུད་ཕྱུག་པོའི་རུ་བ་སྐྱས་རྗེས་ལ། རྒས་མོ་སྔོ་འགབ་འགབ—ལན།—ཐལ་སྔོན། 

 ལ་རྒན་ཁམ་པ་གཞོན་ཕོད་ལ་ལེས་རེག་མི་ཕོད།—ལན།—ལྕག་པ།      

ཁ་ནས་ཇ་ཟ།  རྐུབ་ནས་ཁྲག་ལྟུང་།—ལན།—ཐབ་ ད། 
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ཕ་ཡུལ་གི་ ད་ཆོས། 

ཚེ་རིང་པད་མ། 

 དེ་ཡང་སྲིད་པ་བ ལ་བ་ས་ལ་ཆགས་ནས་བཟུང་། གངས་རི་དང་རི་ཀླུང་སྤང་ལྗོངས་ནགས་ཚལ་སྙིང་རྗེ་ཡིད་དུ་ 

འོང་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆག་སོགས་བགྲང་གིས་མི་ལང་བའི་བྱ་དངོས་དག་དང་ནམ་ཡང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཕན་ ན་ 

གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ་དང་།  ཆེ་བ་ལ་བརྩི་བསྐུར་དང་ཆུང་ལ་བྱམས་སྐྱོང་།རྒས་རྒས་གཞོན་གཞོན་སུ་ཡིན་ན་ཆ་ 

མཐུན་ཀྱི་འཚོ་བ་བརྟན་པོ་ཆགས་ཡོད། དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམ་གཤིས་ ་གར་གཞས་གསུམ་ 

སོགས་ཉམས་པ་ལྷར་གསོ་བྱེད་དང་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་དང་། ཤེས་ཡོན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་འདས་མ་འོངས་ 

ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འ ག་དང་མ་འོངས་པའི་དོན་དུ་འབད་བརྩོན། དུས་སུ་འབབ་པའི་ཆར། 

 བས་སུ་འབབ་པའི་གཏམ་གླེང་བའི་དུས་རབས་དང་བ ན་ནས་སློབ་གསོ་གཏོང་བ། ཡུལ་མི་འདི་ཉིད་ལས་ལ་བརྩོན་ 

ཞིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པ་དང་ ་སྒོ་བ ་ཞིང་ཤེས་རིག་འཛོམས་པར་མ་ཟད། ཁོག་རྒྱ་ཆེ་ལ་ངང་རྒྱུད་འཇམ་པ་བཅས་ཀྱི་ 

ཡུལ་ཡ་རབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། འདོར་ན་ཁ་སང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འ ག་དང་སང་ཉིན་གི་དོན་ལ་གནས་འབེབ།  ་ 

གྲྲོས་ཀྱི་རྩལ་དང་ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་ལ་བརྟེན་ནས། རང་གི་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའི་མཐོ་སྒང་དུ་ 

གྲགས་པའི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གི་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་འདི་གསར་སྟོད་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ནས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ 

འཚོ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཕ་ཞིག་བསྐྲུན་འདོད།              
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ཀ་ཕྲེང་སེམས་ཀྱི་ཁ་མཚར། 

པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། 

    ཀ་བ་གདུང་ལྕམ་མེད་པའི་སློབ་གླིང་ནས།། 

    ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་མེད་པའི་དགེ་སློབ་དག ། 

    ག་ལེར་ངང་ནས་སློབ་གཉེར་ལས་ལ་བརྩོན།། 

    ང་ཚོའི་སེམས་ཀྱི་རེ་བ་འགྲུབ་པར་ ན།། 

  

    ཅ་ཅོ་རྣམ་གཡེང་མེད་པའི་གངས་ཕྲུག་ཚོ།། 

    ཆ་རྒྱུས་ཡུལ་ནས་རྒྱུས་མེད་ཡུལ་དུ་འགྲྲོ ། 

    ཇ་ཆང་བྱ་ ད་ངན་པ་ཡོངས་དུར་ཏེ།། 

    ཉ་མོ་ཆུ་ལ་འཕྲད་ལྟར་རང་ ད་སློབ།། 

  

    ཏ་ལེན་ཕྲག་ཏུ་ལེན་པའི་གངས་ཕྲུག་ཚོ།། 

    ཐ་ཤལ་ཆང་རག་མ་འཐུང་རེ་བ་ཡིན།། 

    ད་ནི་འགྱོད་པའི་མིག་ཆུ་འཐོར་བའི་ བས།། 

    ན་མཉམ་གངས་ཕྲུག་རྨ་ཁ་སོས་ཐབས་བྲལ།། 

  

    པ་ཊ་རེས་ལྟར་མཛེས་པའི་སློབ་གླིང་ནས།། 

    ཕ་མེས་བཞག་པའི་སྲོལ་བཟང་གོང་དུ་སྤྕེལ།། 

    བ་ལང་འདྲ་བའི་སྲོལ་ངན་ཡོངས་སུ་དོར།། 

    མ་བརྗེད་སེམས་ལ་བཅངས་ནས་སྲོལ་བཟང་སློབ།། 
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    ཙ་རི་སྨྱུག་ལྟར་གཤིས་དྲང་གངས་ཕྲུག་ཚོ།། 

    ཚ་གྲང་དཀའ་སྡུག་ ང་བའི་སྙིང་སྟོབས་ལྡན།། 

    ཛ་ལང་སྲོལ་ངན་ལས་ལ་མི་འ ག་པར།། 

    ཝ་སྐྱེས་ལེ་ལོ་མི་བྱེད་དམ་བཅའ་དགོས།། 

  

    ཞ་བོ་མིག་མེད་ལམ་སྣ་ང་ཚོའི་འཁྲིད།། 

    ཟ་གོས་མེད་པའི་དབུལ་བོ་དེ་ཚོ་ལ།། 

    འ་ཅག་གདོང་དམར་ཚང་གི་གཞོན་ ་ཡིས།། 

    ཡ་རབས་སྲོལ་བཟང་འཛིན་བཞིན་རོགས་རམ་བྱེད།། 

  

    ར་བ་གངས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་གངས་ཅན་ལྗོངས།། 

    ལ་རྒྱ་ཅན་གི་གངས་ཕྲུག་ལང་ཚོ་དར།། 

    ཤ་རུས་གདོང་དམར་བོད་པའི་རྒྱུད་པ་ཡིན།། 

    ས་སྟེང་འདི་ནས་གངས་ཕྲུག་རྒྱུད་པ་ངོམ།། 

  

     ་ཅང་སྙན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཁ་མཚར་འདི།། 

    ཨ་རོག་སེམས་སུ་འཛིན་དང་ང་ཡི་སྤུན།། 

     ་ཅང་མཛེས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་མ་མཆིས་ ང་།། 

    ཨ་ཕའི་བུ་ངས་སློབ་གྲྲོགས་རྣམས་ལ་ཕུལ།། 
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གསའ།

ཨ་སྔོན་ཉི་མ།

ནོར་རྒྱས།

གསའ་ཡོད་སའི་ས་གནས།

གསའམ་གསའ་མ་གཟིག་ཞེས་པ་ནི་གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡའི་དབུས་ཕྱོགས་ས་མཐོའི་གངས་ཁྲོད་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་ངོས་དང་། རྒྱ་གར། ཨུ་རུ་སུ། རྒྱ་ནག སོགས་ཀྱི་རི་སྟོད་ལ་གནས་ཡོད།

ཡུལ་ཤུལ་རྒྱུ་ཡི་བང་མཛོད། ནང་ཆེན་སྒོམ་སྡེ་ནོར་གླིང་། རེ་བླ་གསའ་ཚང་རུ་ཆེན་ནང་ལོགས་ཏུ། རུ་ཆུང་གསུམ་ཡོད།

གསའ་ཡོད་སའི་ས་ཆ་ག ་བོ། རུ་ཆུང་དང་པོ་ནང་ནས་འཆམ་ཕུ་དང་། གསང་ ས་ཕུ། ཏེ་ལོ་ཁ་སོགས་ལ་གནས་ཡོད། རུ་

ཆུང་གཉིས་པའི་ནང་ནས། ར་དུག་དམར་ཟེ། ཁོ་རེས་ནང་། ར་ལྡང་ཉིན། མདོ་ མ་སྣ། དགུ་ཆུང་ཁའི་ཁྲེབ་དམར་ནང།

ཡང་ནེ། པ་ལོ་རྒྱ་བླད་སོགས་ལ་གནས་ཡོད། རུ་ཆུང་གསུམ་པ་ནང་ནས། མཚོ་རུང་རྫ་ཕུ། བྲག་ལྷས་འགག དབེན་

དབང་ཕུ། ཨར་འགག་སོགས་ལ་ བ་ཡོད།

 ད་ཆོས།

གཟིག་དང་འདྲ་བའི་གཅན་གཟན་ཁྲ་བོ་ཞིག་གཟུགས་དབྱིབས་ཕར་ཆེར་གཅིག་མ ངས་རེད། ཆེ་ཆུང་ནི་གཟིག་
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གི་ཆུང་ཙམ་ཡོད་པ། ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ལ་མི་ཡིས་བཤད་གསོལ་ལྟར་ན་སྤྱི་རྒྱ་ ༠ནས་༦༠བར་ཡོད་པར་རེད། རིང་ཚད་ 

ལ་ཡང་སྨི་༡ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ། རྔ་མའི་རིང་ཚད་ཀྱིས་གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཚད་༢/༣ཟིན་འདུག མགོ་བོ་ཆུང་ལ་ཟླུམ་པ། 

རྣ་བ་ཆུང་བ།ལུས་ཀྱི་སྤུ་གཟིག་ལས་རིང་བ།ཁུ་ལུ་ཡང་འཐུག་པ། སྤུ་མདོག་སྐྱ་ཤར་དང་། སྤུ་རྩེ་ནག་པོ།མདོག་ཁ་མི་ 

གསལ་བའི་ཁྲ་ཐིག མདོག་ནག་པོའི་ཨ་ལུང་གི་རི་མོ་ལྡན། བྲང་ཁོག་དང་ ་བའི་ངོས་ཀྱི་སྤུ་མདོག་སྐྱ་འར་དང་ཐིག་ 

ལེ་མེད། མདོག་ཁ་གཅིག་པ།རྔ་མ་རིང་ཞིང་ མ་པ། སྔ་མི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་གསོལ་ལྟར་ན་རྔ་མ་ནས་བཟུང་ 

ཐུབ་ན་ཁ་མར་འཁོར་མི་ཐུབ་པ། ཁ་དཔེ་ལ། གསའ་ཉི་ཅག གནའ་བ་གངས་ཅག་ཟེར་གསོལ་ཡོད། ཉི་ཅག་ཟེར་དུས། 

བྲག་རི་ཡི་ངོས་ལ་འཛིག་པའི་ བས་སུ་ཉི་མ་གང་ལ་ཤར་ཐུབ་ན་ཁོ་རང་ཡང་དེ་ན་འཛིག་ཐུབ་པའི་དཔེ། སྒོ་ཕྱུགས་སོགས་ 

བསད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ ་རྩ་ནས་ལུས་ཁྲག་འཇིབ་པ་ཡིན།  ཤ་ཟ་ བས་སྨད་ཤ་ ང་པའི་ཤ་ནས་ཟ་བ་རེད། སྒོ་ཕྱུགས་ 

ཆེ་ཆུང་ལྟར། ཉིན་གསུམ་ནས་བཅོ་ལྔ་ཡི་བར་རོ་འགྲམ་དུ་འདུག་ནས་ཟ་བ་ཡིན། བྱ་རྒོད་སོགས་དེ་ཡི་ཉེ་སྐོར་དུ་འཕུར་མི་ 

ཕོད། རྫ་དུང་དང་སྤང་དུང་ནགས་བར་སོགས་ལ་རོ་སྐུང་བྱེད་ནས་འདུག་གོ། །  

འཚོ་བ་དང་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག 

ཁོ་ཡི་འཚོ་བ་ནི་བྲག་དང་རྫ་རི་ཡི་དཀྱིལ་ལ་འཚོ་དགོས།ནགས་ཁྲོད་དང་རི་འདབ་སོགས་ལ་རྒྱུན་པར་འགྲྲོ་འདུག་ 

ཉུང་། སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་རིགས་བེའུ་སོགས་གསོད་ཐུབ་ན། ཉིན་དང་ཟླ་གཉིས་ཙམ་དུ་ནགས་ཁྲོད་རི་འདབ་སོགས་ལ་ཡང་ 

འདུག འདུག་སའི་ཚང་། འགྲྲོ་སའི་ལམ་སོགས་དུས་རྒྱུན་གཅིག་རེད་ཟེར་གསོལ་འདུག མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས། ཉིན་མོ་ 

ཉལ་བ། མཚན་མོ་འགྲྲོ་བ་བཤད་གསོལ་ཡོད་ ང་། ། གས་པས་ཟས་དྲན་པ་ནང་བཞིན།  གས་དུས་མ་གཏོགས་སྲོག་ 

མི་འཁྲོག་ གས་ན་ཉིན་དང་མཚན་ཁྱེད་མེད་ཟ་རྒྱུ་བཙལ་དུ་འགྲྲོ་བ་རེད། དགུན་དུས་སུ་ས་བབ་མཐོ་གྲགས་པས། ཉེན་ 

ཁ་ཡང་ལྡན། ཟ་རྒྱུ་ཡང་འཚོལ་དཀའ།  བས་ བས་སུ་མཐོ་ཚད་སྨི་༢༠༠༠ནས་༣༠༠༠བར་གི་ས་བབ་དམའ་བའི་ 

གྲྲོང་ཚོའི་ཉེ་འགྲམ་དུའང་འགྲྲོ་བ་རེད། གཅན་གཟན་གཞན་དང་འདྲ་བར་གཏུམ་དྲག་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། སར་དྲོད་ 

སླེབས་དུས་མཐོ་ཚད་སྨི་ ༠༠༠ནས་༧༠༠༠བར་གི་ས་མཐོ་ས་ལ་འང་འདུག་པ། གཉན་དང་།  ག ད། གླ་བ། ཤྭ་བ།  

གནའ་བ།  ར་རྒོད།  གཡག་སོགས་ ་དང་༼ཕྲག་པ༽༼ཟེ་པ༽སོགས་ནས་བཅང་ནས་བསོད།  

 ང་སྐྱོབ་བྱེད་འོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

ལོ་བར་ ག་ནས་དགུ་བཅུ་བར་ནས་གཅན་གཟན་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་རིགས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བས།གསའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཇེ་ 
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ཉུང་དུ་སོང་། གཅན་གཟན་འདི་ནི་ ང་སྐྱོབ་བྱ་འོས་པའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རང་བྱུང་ཁམས་ན་གསའ་ ་ཅང་ཉུང་ 

བ་མ་ཚད།  ས་བཅུད་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལ་མ་གཏོགས་མེད་པ། ཁོ་རང་ཡོད་སའི་ས་ལ་རིན་ཐང་ ་ཅང་ཆེ་བའི་གཏེར་ཁ་ 

སོགས་མང་བ། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ནང་དུ། ཤ་དང་།  རུས་པ། མཆེ་བ། གསའ་སྤུ་སོགས་སྨན་དུ་འགྲྲོ་བའང་བྲིས་ཡོད།  

ད་ལྟའི་གནས་སྟང་། 

རང་རྒྱལ་གིས་གལ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་ ང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཨང་རིམ་དང་པོར་ནང་དུ་བཞག་ 

ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔད་དེབ་དམར་པོའི་ནང་དུ་རིགས་རྒྱུད་སྟོང་ལ་ཉེ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲས་སུ་བཞག་ཡོད། རི་སྐྱེས་ 

སྲོག་ཆགས་ནི་ ང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་སོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།                                              

༢༠༡༩། ༧། ༨།  
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རི་བོང་། 

ཚེ་རིང་ཟླ་བ། 

 

རི་བོང་གི་གཟུགས་གཞིའི་རིང་ཚད་ལ་ལིས་སྨིས་45 

ནས་ལིས་སྨིས་50དང་།    ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ལ་སྤྱི་རྒྱ་2 

ནས་སྤྱི་རྒྱ་3ཡོད་།   རྣ་ལྕོག་ ང་སུག་ལས་ ང་རིང་བ་ 

རེད།   མཆུ་ཞེང་ཆེ་ལ་རྔ་མ་ ་ཅང་ཐུང་།   དབྱར་ཐོག་ 

རྒྱབ་གཞུང་གི་སྤུ་མདོག་ནི་སེར་སྐྱ་ཞིག་ཡིན་ལ།  དགུན་ 

ཐོག་རྒྱབ་གཞུང་གི་སྤུ་མདོག་ལ་སྐྱ་ཤས་ཆེ།   སྤུ་རིང་ཞིང་སོབ་སོབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་གྲ་རྟིང་ ་ཅང་མཐུག  བ་ཡུལ།   

རང་རྒྱལ་གི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དང་ས་ཆ་གཞན་དག་ན་གནས་འདུག འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་དང་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག 

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་རི་བོང་ནི་མཚོ་ངོས་ནས་སྨིས་2700ནས་སྨིས་5200ཡི་ས་ན་འཚོ་ཞིང་གནས་ཡོད།   སྤང་རི་ 

དང་རྩ་ཐང་།  ཁྲགས་གཞུང་།  ཐང་ཡངས།   ནགས་ཚལ།    རྩ་རྫུབས་སོགས་ན་གནས་འདུག  རི་བོང་གི་ཁ་ཟས་ 

ག ་བོ་ནི་སྤང་ ་ཡིན་ལ།  རྩི་ཤིང་གཞན་དག་གི་འབྲུ་དང་མྱུག་ཕྲན་སོགས་ ང་ཟ་བ་ཡིན།  ཚང་མལ་ནི་འཕྱི་ཁུང་དང་ 

གད་འོག་སོགས་ན་བཅོས་ཡོད།  ཟླ་5པའི་ནང་དུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་དང་།  ལོ་རེར་ཕྲུ་གུ་ཐེངས་རེར་བཙའ་ཞིང་ཐེངས་རེར་ 

ཕྲུ་གུ་4དང་ 5རེ་བཙའ་སྲིད།   ང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དོན་སྙིང་། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ནི་རི་བོང་ཤིན་ཏུ་མང་ས་ཞིག་ཡིན།  རི་ 

བོང་གི་ ད་པ་དང་རི་བོང་གི་སྙིང་།  རི་བོང་གི་འོ་མ་སོགས་བོད་སྨན་དུ་འགྲྲོ་བ་རེད།  རི་བོང་གི་གཟུགས་གཞི་ཆེ་ཞིང་ཤ་ 

ཞིམ་པ་དང་བཅུད་སྣ་མང་པོ་འཛོམས་པས་ན།   བེད་ ད་བྱེད་རིན་ཡོད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།   

 གཅན་གཟན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁ་ཟས་ག ་བོ་ཡིན་པས་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་གི་སྐྱེ་དངོས་དོ་མཉམ་ཡོང་བར་བྱེད་ ས་གལ་ 

ཆེན་འདོན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ད་ཡོད་གནས་བབ།  རི་བོང་གི་ཐོན་ཁུངས་འདོན་སྤྕེལ་མ་བྱས་པར་བརྟེན།  མདོ་དབུས་ 

མཐོ་སྒང་ན་རི་བོང་གི་གྲངས་ཀ་ཅུང་མང་བོ་ཡོད།  
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ཕ་ཡུལ་གི་བསྟོད་ ། 

 

ཚེ་གཡང་། 

ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ། ། 

དམ་ཆོས་སྣང་བས་ བ་པའི་རེ་བླའི་གྲྲོང་། ། 

བལྟས་ན་ཀུན་ལ་ངོམས་མེང་དགའ་སྟོན་འདྲེན། ། 

ཨེ་མ་བོད་ཀྱི་ལྡན་པའི་ཕ་ཡུལ་ལ། ། 

 

མཐའ་ཡས་མུན་མཐའ་མེད་པའི་སྤང་ཐང་ན། ། 

མདོ་བ་རྟ་ཡི་གོམ་ཁ་ ང་ལ་འགྲན། ། 

གཡང་དཀར་ལུག་ཁྱུའི་མུ་ཏིག་ཕྲ་ཚོམ་བཀོད། ། 

འབྲི་གཡག་ཕྱུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ། ། 

 

མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱ་བཞད་པའི་ར་བ་ལས། ། 

 ང་ ག་སྐྲང་བས་སྙན་པའི་ ་དབྱས་བཀུག ། 

ནགས་ཚལ་སྟག་པོའི་ལྷ་ཤིང་ཡལ་གི་རྩོད། ། 

 

དབྱངས་ལེན་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་རྩེ་ ་ཡིས། ། 

ཀུན་གི་སྒྲ་འཛིན་དབང་པོས་དཔལ་ཡོན་བསུ།། 
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ཕ་རབས་དམ་པའི་རྗེས་ཤུལ། སྐྱུ་ར་སྒྲུབ་ཕུག་ནི།

པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

དེང་སང་ནང་ཆེན་རྫོང་ མ་པ་ཡུལ་ ག་ནས་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལྕི་ཆུ་བརྒྱུད་ནས་མར་ལེ་བར་སུམ་བཅུ་ཡས་མན་སོང་ན་ལྕི་

ཆུ་སྲིབ་བརྒྱུད་ལ་དོམ་ཕུག་མར་ཐང་དང་། དོམ་ཕུག་ཡར་ཐང་ཟེར་བའི་ས་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པའི་ཐང་གཉིས་

ཡོད། དེ་ལས་དོམ་ཕུག་ཡར་ཐང་ནི་རེ་བླ་རུ་ཆེན་ཀྱི་ས་ཁོངས་རུ་ཆུང་གྲྲོང་སྡེ་ཞིག་ཆགས་སའི་ས་གནས་ཡིན། ས་གནས་

དེ་ནས་ཕར་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ན་སྐྱུ་ར་ལ་ཡང་ཟེར་གི་ཡོད་ལ། སྐྱུ་ར་ལེབ་ ང་ཟེར་བཞིན་ཡོད། མདོར་ན་དོན་གཅིག་

ལ་མིང་གི་འབོད་ཕྱོགས་ཙམ་ལས་གཞན་མིན། ལ་ཁ་དེ་ཡི་ཕར་ནང་གི་ལ་ཁ་མ་སྐོགས་ལ་ཡོད་པའི་བྲག་ཕུག་ཞིག་ཡིན།

བྲག་ཕུག་དེ་ཉིད་གནའ་བོའི་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལ་སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་ཟེར་བའི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་གི་སྒྲུབ་གནས་བྲག་

ཕུག་ཡིན་པས་ན་སྐྱུ་ར་ལ་ཟེར་བ་དང་། སྐྱུ་ར་ལེབ་ཟེར་བ། སྐྱུ་ར་བྲག་ཕུག་ཟེར་ནས་མིང་ཐོག་པ་འམ། བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་

བཤད་བཞིན་འདུག བྲག་ཕུག་དེ་ཡི་ནང་དུ་ཇ་བསྐོལ་སའི་ཐབ་ཁ་དང་། སྨན་ ང་ས་དང་།རུས་པ་བ ངས་ས་གང་ཡིན་

ཆ་མ་མཆིས་པའི་རྡོ་ཡི་གཏུན་ཁུང་ལེགས་པོ་ཞིག་བཅས་ད་ལྟ་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ངོས་ནས་སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་ཟེར་བ་ཞིག་

ཡོད་མེད་དེང་སང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་ཡིག་ཐོག་དང་། དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པས་སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་ནི་སྤྱི་ལོ་དུས་

རབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གཉིས་པའི་སྟོད་ཀྱི་བར་ལ་ཕེབས་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་རེད་འདུག

མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ། ཨ་སེང་དང་། སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་། ཁམས་པ་ཨ་སེང་བཅས་ནི་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་མངོན་འདུག
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དངོས་མིང་ལ་ཨ་སེང་དང་། རུས་སྐྱུ་ར་ཡིན་པས་ན་སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཡུལ་ཁམས་ནས་ཡིན་པས་ན་ཁམས་པ་ཨ་ 

སེང་ཟེར་གི་ཡོད་པར་མངོན། དེ་ཡང་མིའུ་རུས་མཛོད་ལས། སྲས་ཆེ་བའི་རིགས་ལས་སྐྱུ་ར་བྱུང་།། ལྡན་སྟོད་བྲ་རྩ་སྐྱུ་ 

རས་བཟུང་།། སྐྱུ་ར་མི་འགྱུར་འབྲུ་ཞིག་ཡིན།། བྲག་རྩ་མི་འགྱུར་གནས་ཤིག་ཡིན།། ཞེས་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་ ག་གི་ 

ཡ་གལ་ཨ་ལྕགས་འབྲུ་ལས་ཆད་པའི་དེང་སང་སྐྱེ་རྒུ་གྲྲོང་ཁྱེར་ལ་མ་བསླེབས་པའི་སྔོན་ལ་དཔལ་ཐང་སྐྱུ་ར་བྲག་ཟེར་བའི་ 

བྲག་འབུར་ཡོད་པའི་ས་གནས་ལ་བརྟན་གཞི་བྱས་ནས་ཆགས་པའི་མི་རྒྱུད་ལ་སྐྱུ་རའི་མི་རྒྱུད་བྱུང་། གདུང་རྒྱུད་དེ་ལས་ 

ལོ་ཙཱ་བ་སྐྱུ་ར་ ལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར་དང་།  བླ་མ་ས་སྐྱ་བ་ཆེན་པོ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་བླ་མ་ག ་བོའི་གྲས་སྐྱུ་ར་ 

ཨ་སྐྱབས། དེ་བཞིན་ས་ཆེན་གི་དངོས་སློབ་ཡིན་པའི་སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་དངོས་སློབ་འབྲི་གུང་སྐྱོབས་ 

པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་སོགས་སངས་རྒྱས་དང་རྟོགས་པ་མཉམ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བྱོན། ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་༡༢ 

པའི་ནང་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་སྐྱོབ་པ་འཇིགས་རྟེན་གསུམ་མགོན་གདུང་རྒྱུད་དེ་ལ་འཁྲུངས་ནས་བཟུང་ 

འབྲི་གུང་སྐྱུ་རའི་གདུང་ཞེས་བོད་ཀྱིས་གདུང་ཆེན་ཞིག་ལ་གཙི་སྲོལ་ཡོད། སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་གི་བླ་མ་ག ་བོ་ནི་རྒ་ལོ་གཞོན་ 

 ་དཔལ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་གཉིས་ཡིན་པར་མངོན། དང་པོ་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་ 

༡༡-༡༢པའོ་སྟོད་ལ་ཕེབས་པའི་ལོ་ཙྰ་བ་གྲགས་ཅན་ཡིན། དེ་ལ་བླ་མ་བསྟེན་ཡོད་པ་ནི། བླ་མ་ས་ཆེན་༡༠༩༢-༡༡ ༨ 

བར་དུ་ཕེབས་ཡོད་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ལ་བླ་མ་བསྟེན་ ལ་ནི། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ 

ཞེས་པ་ལས། 《དེ་ནས་བླ་མ་སེའི་སློབ་མ་ཞང་སྟོན་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕེབས།ཁྲབ་གཅིག་ཕྱག་རྟེན་དུ་ཕུལ་ནས་གསུང་ངག་ 

རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དབྱར་དགུན་བཞི་ལྷག་ཙམ་དུ་ཞུས། གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་པར་ 

བྱོན། དེ་ནས་གདམས་ངག་རྫོགས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན་པའི་དུས་སུ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བར་གཞན་དུ་བསྒྲགས་མི་ཆོག་པའི་ 

བཀའ་རྒྱས་བསྡམས། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་སོང་བ་དང་། བླ་མ་ཨ་སེང་གི་ལམ་འབྲས་ཁུངས་ཆོད་ནས་རྗེ་ས་ཆེན་ལ་གསུང་ངག་ 

རིན་པོ་ཆེ་གསུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ། རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས་སྟབས། ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་གདམས་པ་ 

མཆོག་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེས་ཏེ་ལམ་འབྲས་དོན་བསྡུས་མ་ཞེས་ 

པ་དེ་ཡི་གེའི་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་མཛད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་སྤྕེལ། རྗེ་འདི་པས་སྔགས་ཕྱི་ལམ་འབྲས་ལ་འགྲེལ་ 

བ་རྒྱས་བསྡུས་བཅུ་གཅིག་མཛད།》ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་ཁོང་གི་ཉམས་ལེན་ག ་བོ་ནི་ལམ་འབྲས་སོགས་གསར་ 

མའི་རྒྱུད་ག ་བོ་ཡིན་པར་མངོན་འདུག སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་སློབ་མ་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༠༣༤ -༡༡༠༢བར་དུ་ཕེབས་ 
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པའི་ས་ཆེན་ཀུན་སྙིང་གི་ཡབ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པ་ནི། མཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་དུ། 《མལ་ 

ལོ་ཙཱ་བ་དང་། བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ། སྤུ་ཧྲང་ལོ་ཙཱ་བ། གནམ་ཁའུ་པ་སྐུ་མཆེད། འཁོན་སྐྱི་ཆུ་བ།  སྐྱུ་ར་ཨ་སེང་སོགས་བླ་མ་ 

དམ་པ་མང་པོ་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་། དབང་བཤད་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ནས་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་ 

མཐའ་དག་གི་བདག་པོར་གྱུར། 》སྤྱི་ལོ་ ༡༡༡༠ -༡༡༩༣བར་དུ་ཕེབས་པའི་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཡིན་པ་ནི། 

ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།《གཞན་ཡང་དགེ་བཤེས་ཤ་ར་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་པ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། རྒ་ 

ལོ་ཙཱ་བ།ཁམས་པ་ཨ་སེང་། ཡོལ་ཆོས་དབང་རོང་པ་མགར་དགེ་སོགས་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ནས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ 

གཞུང་དང་མན་ངག དུས་འཁོར་མགོན་པོ་བྱ་རོག་མ། ཕག་མོ། ཀྱཻ་རྡོར། ས་སྐྱ་བའི་ལམ་འབྲས། ཞི་བྱེད་སོགས་ བས་ 

དེར་བོད་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆོས་བཀའ་ཐམས་ཅད་གསན། 》སྤྱི་ལོ་ ༡༡༡༠-༡༡༧༠བར་དུ་ཕེབས་པའི་ཕག་གྲུ་ 

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པ་ཡང་། ཞེས་འབྱུང་བས་ཤེས་ ས། གོང་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་གི་འཕྲོས་ལས། 《ཁམས་པ་ཨ་སེང་ལ་ 

དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་པས་གསན་ཏེ་མགོན་པོ་ཀུར་ལུགས་ ལ་ལུགས་འབྲི་གདན་གི་ལུགས་རྣམས་བྱུང་ངོ། ། 》ཞེས་ 

གསུང་འདུག་པས་ཤེས་ ས་སོ།། དེ་ལྟ་བུ་བླ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་གི་སྒྲུབ་གནས་སྐྱུ་ར་བྲག་ཕུག་དེ་ཉིད་ཇི་མི་སྙམ་པ་བྱས་ 

ནས་མ་བཞག་པར་མ་འོངས་པར་ཉམས་གསོ་མཛད་ཅིང་གནས་དེར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་རེ་བ་ཙམ་ཡོད་ན་ 

ལེགས་པར་སྙམ་མོ།། །། 

སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་གུས་པ་ལྟ་བུས་བརྗོད་པར་མི་ ་ན་ཡང་། མཁན་པོ་པདྨ་བ ་ཤིས་དབང་ལྡན་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཤིང་གོང་ 

གི་གདུང་རིགས་དེ་ཉིད་ལས་འཆད་པར་གྲགས་པའི་བུ་མང་ཚང་སློབ་བུ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧  

ཉིན་གྲུབ་བོ།  
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གོང་མོ།

ནོར་བུ་རྣམ་རྒྱལ།

གོང་མོ་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་མཚོ་ངོས་ལས་སྨིས་༣ ༠༠་

ནས་སྨིས་༤༠༠༠་ཡས་མས་ཀྱི་རྫ་མགོ་ལ་གནས་པའི་བྱའི་

རིགས་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་གོང་མོའི་ཤ་ནི་བོད་སྨན་དུ་འགྲྲོ་

བ་དང་། ལུས་ཟུངས་གསོ་བྱེད་ཀྱི་བཅུད་རྫས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན་པས། རིན་ཐང་ལྡན་པའི་རི་སྐྱེས་འདབ་ཆགས་ཀྱི་

རིགས་ཤིག་ཡིན།༼༡་༽དཔད་ཡིག་ལས།

༼གོང་མོའི་ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་ལིས་སྨིས་ ༠་ནས་ལིས་སྨིས་༦༠་དང་། ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ལ་སྤྱི་རྒྱ་༡  ་ནས་སྤྱི་རྒྱ་

༢་བར་ཡོད། བྱ་གོང་མོའི་ཡ་ཐོད་དང་མིག་གི་མཐའ་སྐོར། རྣ་རྩ་བཅས་ནི་ནག་སྐྱ་ཡིན་ལ། རྒྱབ་གཞུང་ནི་སྐྱ་སེར་ཡིན་

པ་དང་ག ག་སྒྲོ་སྐྱ་སེར་གི་སྟེང་དུ་སྒྲིག་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་ནག་ཐིག་ བ་འདུག ག ག་ཟུང་གཉིས་ན་བྱ་སྤུ་ཁྲ་བོ་སྟར་

ལ་བསྒྲིགས་ཤིང་། མཆུ་ ང་སྡེར་དམར་འོག་གི་སྒྲོ་མདོག་ནི་རྒྱབ་གཞུང་གི་སྒྲོ་མདོག་དང་འདྲ་ཡང་། མཐའ་སྣེ་དཀར་

པོ་ཡིན།  ་བའི་འོག་གཉིས་ལ་བྱ་སྤུ་ཁྲ་བོ་བསྟར་ལ་བསྒྲིགས་ཤིང་། མཆུ་སྡེར་གཉིས་ཀ་མདོག་དམར་པོ་ཡིན།༽

༼༢་༽ཚིག་མཛོད་ལས། ༼སྤང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་བྱ་གོང་མོའི་སྤུ་མདོག་ཁྲ་བོ་བསྟར་ལ་བསྒྲིགས་པ། མཆུ་ ང་

དམར་པོ་ཅན་ཞིག༽གོང་མོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་སུ་རྡོ་ཨ་དཀར་དང་རྫ་རྩ་སྤང་རྩ་སོགས་ཟ་བ་ཡིན། ད་སྔ་བོད་ཡུལ་ནས་

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠་ལོར་གོང་མོར་རྩིས་ཞིབ་ཐེངས་གཅིག་བྱས་པ་ལྟར་ན་གྲང་ཀ་༡༨༧༣༠༣＋༢༤༧༨༡་ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་

ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པས་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་༡༠༠༠༠་ཡར་ལྷག ལོ་རེའི་ཟླ་ལྔ་པ་ནས་ཟླ་བདུན་པའི་བར་སྐྱེ་འཕེལ་ཐེངས་

གཅིག་བྱེད་པ་དང་ཐེངས་རེར་བྱ་སྒོང་༦་ནས་༧་བར་བཏང་སྟེ་འཚོ་བ་རེད། ནམ་རྒྱུན་གོ་མོའི་ཚང་ནི་རྫ་མགོ་ལ་གནས་ཞིང་།

སྟོན་མ ག་དང་དགུན་ཁ་སོགས་ལ་གོང་མོ་ཁྱུ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་རྫ་འདབ་ལ་གནས་སྤོ་བ་རེད། གོང་མོ་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་

སྒང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་བྱ་དཀོན་ནོར་ཞིག་ཡིན་པས། གོང་མོ་ནི་རང་རྒྱལ་གི་གལ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་ ང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་

པའི་རི་སྐྱེས་སྲོགས་ཆགས་ཨང་རིམ་གཉིས་པར་གྱུར་ཡོད།
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རེ་བླའི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་སྐོར།    

འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཟླུམ་པོའི་ཡང་རྩེ་རི་མཐོ་ལ་ས་གཙང་བ་ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་སྤྲིན་དཀར་འཁོར་བ་སོགས་མཛེས་ 

ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གནས་མཆོག   གངས་རི་རྭ་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་སྐོར་བའི་སྒང་པ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ 

ཆེ་པོ་འདི་རུ།  མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་སྔ་རོལ་ནས་གཟུང་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་ང་ཚོ་གདོང་དམར་བོད་པའི་སྔོན་བྱོན་མེས་ 

པོ་གོང་མ་ཚོས།   འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཆེན་པོའི་ས་གཡོ་མེ་དགྲ་དང་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་སོགས་རང་བྱུང་གནོད་་འཚེ་ལ་ 

གདོང་ལན་དང་།   ཉི་ཟླ་གཟའ་ ར་གི་འཁོར་བགྲྲོད་ལ་རྟེན་ནས་དུས་བཞིའི་འཕོ་འགྱུར་དང་ཚ་གྲང་མི་སྙོམས་ 

པ་སོགས་ལ།   གང་ལ་གང་མཚམས་པའི་བླང་དོར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་བརྗེད་དུ་འཕང་པ་ 

རྣམས།   ཉམས་ ང་ཚད་མས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དག་རྣམ་དཔྲོད་རིག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤན་ལེགས་པར་ཕྱེས་ཏེ།  རང་ 

གི་བུ་ཚ་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སླད་དུ་ཉམས་ ང་རྒན་པོའི་ མ་ཚིག་གམ་ལེགས་བཤད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཞག་ 

ཡོད་པ་དག  དེང་གི་ཆར་ བ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གིས་གོ་ལ་ཟླུམ་པོའི་ཁྱོན་ཡོང་ལ་དབང་སྒྱུར་ནས་ཡོད་ཚད་ བ་ལུགས་ 

ཅན་དུ་སྒྱུར་ཞིང་འགྱུར་བཞིན་པའི་གཉན་འཕྲང་ཅན་གི་དུས་ བས་འདིར།   མཐོ་སྒང་འདིར་འཚོ་ཞིང་གནས་པ་ལ་ 

གང་གི་ཡང་ཚབ་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་ཐུན་མིན་ངག་རྒྱུན་གི་རིག་གནས་རིན་ཐང་ཅན་མང་པོ་ཞིག   གནམ་མའི་གཏམ་ 

དཔེ་ལ།   ལྷེབ་བེ་ཕྱིན་དུས་ཤུབ་བེ་འགྲྲོ་ཟེར་བ་ནང་བཞིན།   མི་མངོན་པའི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ཤིང་བཞུད་ཀྱི་ཡོད་ 

པ་འདི་ཚོའི་ཚེ་སྲོག་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཆེད་འབད་རྩོལ་མི་བྱེད་པར།  ཨ་གསར་ཆེན་པོས་གཞན་རྗེས་ཁོ་ནར་རྒྱུགས་ 

པ་ནི་མེས་པོ་གོང་མའི་ ང་འདྲེན་དང་། ཕ་བཟང་གི་བླ་ག ང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་མ་བརྗེད་པར་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་མ་ཟད།    

མང་པོ་ཞིག་གཞན་གིས་ནམ་ཡང་ཚབ་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་འདི་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། དཔེར་ན། སྤྱི་སྙོམས་མཚོ་འཕགས་ 

སྨི་བཞི་སྟོང་ལྷག་གིས་འཕགས་པའི་སྒང་པ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ།  དྲོད་ཚད་སྤྱི་སྙོམས་ ད་ཀོར་འོག་གི་སུམ་བཅུ་ཡས་མས་ 

ཡིན་པའི་དགུན་དུས་སུ། ནོར་ནག་འཚོ་སྐྱོང་གི་བྱ་བ་ལྟ་བུའི་འབྲོག་ལས་གཉེར་མཁན་ཞིག་གིས།   དྲོད་ཚད་ཆེས་མཐོ་ 

བའི་ཁ་ཟས་སྦྲང་དཀར་རྩམ་པ་དང་གཡག་ལུག་གི་ཤ  རྒྱབ་གོས་ལྤགས་གཙག་ལྷེ་ཤན་མ་དང་མགོ་ཀོ་སྤུ་འདོགས་ཀྱི་ 

ལྷམ་སོགས་ཀྱི་ཚབ་དེ། འབྲས་དང་སྔོ་ཚལ་རས་གོས་རས་ལྷམ་སོགས་ཀྱིས་བྱེད་ཐབས་མེད་པའི་ ལ་འདིས་ཤེས་ ས་ 

པ་བཞིན་མཐོ་སྒང་ལ་འཚམས་པའི་རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཚབ་གཞན་གིས་བྱེད་ཐམས་མེད་པ་མ་ཟད།  མི་ལོ་སྟོང་ 
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ཕྲག་མང་པོའི་ཉམས་ ངས་ལས་གྲུབ་པའི་རིག་གནས། འཛམ་གླིང་ན་གྲགས་པ་འབར་བའི་བོད་རིག་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ 

གཞི་མ་ནོར་བ་འདི་ཚོ།  བོད་ ད་སྨྲ་བ་དང་བོད་ཡིག་འབྲི་བ་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ ག་པ་ཡིན་ཟེར་ 

ནས། ཉི་མ་འཁྱོལ་ཐབས་བྱེད་པ་དག་གིས་འཛིན་སྐྱོངས་སྤྕེལ་གསུམ་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་སྲིད་པ་འདི་ཡང་བརྗེད་མི་རུང་བས།    

ང་ཚོས་རང་ ས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཉམས་ ང་རྒན་པོའི་ མ་ཚིག་ངག་རྒྱུན་རིག་གནས་འདི་དག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནས། ཕྱི་ 

རབས་པ་དག་ལ་རྒྱུད་ ད་བྱ་དགོས་པ་ལས། ཐོག་མར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ ག་གི་སྐོར་ནས་ཞུ་ན། །སྟོན་ཉི་མས་ 

ཕྱི་བལྟས་བྱུང་ན།། སོ་ནམ་རྒན་པོས་ཟོར་བ་རྡོར།། ཞེས་སྟོན་དུས་ཉི་མས་ཕྱི་བལྟས་བྱུང་ན་ཆར་བ་འབབ་འཚམས་ཆད་ 

པའི་རྟགས་དང་།  དཔྱིད་ཉི་མས་ཕྱི་བལྟས་བྱུང་ན།། ལུག་ ་རྒན་པོས་གངས་ས་འཚོལ།། དཔྱིད་དུས་ཉི་མས་ཕྱི་བལྟས་ 

བྱུང་ན་གངས་ཆེན་འབབ་པའི་རྟགས་སུ་འདོད།    ཉི་གུར་ཕུབ་ན་ཉིན་གཅིག་རྟན  །དེ་ཡང་མི་བདེན་དེ་ཉིན་འབབ། ། 

ཞེས་ཉི་གུར་ཕུབ་ན་ཉིན་དེར་ཆར་པ་འབབ་པའི་རྟགས་སུ་རྩི། ཟླ་གུར་ཕུབ་ན་ཟླ་གཅིག་རྟན། །ཞེས་ཟླ་གུར་ཕུབ་ན་ཟླ་བ་ 

གཅིག་ལ་མི་འབབ་པར་བཤད་སྲོལ་ཡོད། དགོང་ཉི་མས་རྣ་ལུང་བརྟགས་ན། །སང་ཉི་མ་ཕྱི་ལ་མི་ཡོང་། །ཞེས་ 

དགོང་མོ་ཉི་མ་ལ་རྣ་ལུང་དང་འདྲ་བའི་འཇའ་ཐིག་དོད་ན་ཕྱི་ཉིན་འབབ་རྟགས་ཡིན།  མཚན་ཟླ་བས་རྣ་ལུང་བརྟགས་ན། ། 

སང་ཉི་མ་ཕྱི་ལ་དོན་ཡོང་། །ཞེས་ཟླ་བས་རྣ་ལུང་འདོག་པ་འམ་ཟླ་བར་འཇའ་ཐིག་དོད་ན། ཕྱི་ཉིན་གནམ་ཐང་རྟགས་སུ་རྩི། 

འཇའ་སྣེ་སྤང་ལ་ཟུག་ན་སྤང་མ་རུལ་བར་དུ་ཆར་འབབ།   འཇའ་སྣེ་ཆུ་ལ་ཟུག་ན་གྲམ་པ་ མ་པོར་མ་གྱུར་བར་དུ་ཐན་པ་ 

ཡོང་། ཟེར་སྲོལ་ཡོད། སྤྲིན་ལྷོ་ལོག་བྱང་སྐྱེལ་ཁ་བ་འབབ། །ཞེས་དགུན་དུས་སུ་སྤྲིན་པ་ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་ལོག་ཡོང་ན་ 

ཁ་བ་འབབ་པའི་རྟགས་སུ་རྩི།  །སྤྲིན་ཆུ་མེད་ཆུ་བོའི་གཞུང་ལ་འགྲྲོ །ཞེས་དབྱར་དུས་སུ་སྤྲིན་པ་ཆུ་བོ་འབབ་རྒྱུད་དུ་འཐུར་ 

ལ་འགྲྲོ་ན་ཆར་མི་འབབ་པར་འདོད། །བྱང་སྤྲིན་ལྷོར་བགྲྲོད་མེ་རུ་འགྱུར། །ཞེས་དབྱར་དུས་སུ་བྱང་སྤྲིན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འགྲྲོ་ 

ན་ཐན་པ་འབྱུང་བའི་རྟགས་སུ་འདོད། །ཤར་རྦུད་ཞེས་དགུན་དུས་སུ་ ང་གིས་སྤྲིན་པ་ཤར་དུ་དེད་ན་མི་འབབ་པའི་རྟགས་ 

སུ་འདོད། དབྱར་དུས་ཤར་ནས་སྤྲིན་པ་ བ་ལ་རྒྱུ་ནའང་ཐན་པ་འབྱུང་བའི་རྟགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད། སྤྲིན་སྒ་རུ་ཆུ་ཡི་སྐྱལ་ 

པ། ཞེས་དབྱར་དུས་སུ་སྤྲིན་པ་སྒ་རུའི་དབྱིབས་ཅན་བྱུང་ན་ཆར་མང་དུ་འབབ་པར་འདོད། དགོང་ཕྱི་དྲོ་སྤྲིན་སེར་འཁྲིགས་ན། ། 

སང་ཉི་མར་སེར་བ་འབབ། །ཞེས་དབྱར་སྟོན་གི་དགོང་མོར་་སྤྲིན་པ་སེར་པོ་འཁྲིགས་ན། སང་གི་ཉིན་མོར་སེར་བ་འབབ་རྟགས་ 

སུ་བཤད། ཞོགས་པའི་འཚམས་སྤྲིན་ཆར་པའི་མ། །ཞེས་ཞོགས་པའི་སྤྲིན་སེར་ཆར་བ་འབབ་རྟགས་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ཁྲུང་ཁྲུང་ 

ལྷོ་ལ་འཕུར་ན། །ཁ་བ་མར་མར་འབབ་ཡོང་། །ཁྲུང་ཁྲུང་བྱང་ལ་འཕུར་ན། །ཆར་བ་ཤག་ཤག་འབབ་ཡོང་།  །ཟེར་སྲོལ་ཡོད། 
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མགུར་ ་རྣ་བའི་བུ་རམ། 

དྷཱིཿ མེས་སྲས། 

 

ཕྱི་ནས་དཀར་ཡོལ་དཀར་སོང་།། 

ནང་ནས་འོ་མ་དཀར་སོང་།། 

བར་ནས་བསམ་པ་དཀར་སོང་།། 

དཀར་གསུམ་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་སོང་།། 
 

དབྱར་ཆུ་ཆེ་ན་ཆེ་སོང་།། 

དགུན་ཆུ་ཆུང་ན་ཆུང་སོང་།། 

རྟ་ཕོ་རག་སྤྲུག་འུ་གཉིས།། 

ཆུ་མགོ་གོང་ནས་བསྐོར་ཡོང་།། 
 

ལྕང་མ་གཅིག་གི་མགོ་ལ།། 

བྱེའུ་ཆུང་ལྔ་བརྒྱ་བབས་ཡོད།། 

ལྕང་མས་ མ་ མ་བྱས་ན།། 

བྱེའུ་ཆུང་ཐང་ལ་ལྷུང་འགྲྲོ། 
 

ར་མ་ཡར་ལ་འབྱར་སོང་།། 

རེའུ་ཚེ་མར་ལ་བབས་སོང་།། 

 ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པས།། 

མ་བུ་མཉམ་དུ་གཏུགས་སོང་།། 
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ལྕང་མ་མ་འཛུགས་དགུ་འཛུགས།། 

ཆུ་གཉིས་བར་ལ་བཙུགས་ཡོད།། 

ལས་འཕྲོ་མེད་པའི་ལྕང་མ།། 

ཆུ་གཉིས་བར་ནས་ མ་སོང་།། 
 

ཕ་རི་བྲག་དམར་དཀྱིལ་ལ།། 

ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་གདབ་ཡོད།། 

དེ་ལ་རེག་ཐུག་མ་བྱེད།། 

རིན་ཆེན་སྲོག་ལ་དགྲ་ཡོང་།། 
 

ཕ་རི་སྤང་དཀར་སྟེང་དུ།། 

ཁལ་རྒན་སོ་མེད་བཏག་ཡོད།། 

དབྱར་ ་ཟ་ལོང་མེད་ལས།། 

སྤང་དཀར་ ང་བས་བརྫད་སོང་།། 
 

ལྷ་སའི་པོ་ཏ་ལ་ནས།། 

གསེར་གི་རྒྱ་གླིང་སྤུར་སོང་།། 

སྤུར་མཁན་སུ་ཡིན་མ་ཤེས།། 

ཉོན་མཁན་བསམ་པ་དགའ་སོང་།། 
 

ཨ་མཐུན་ཁྱེད་ལ་ཅི་དགོས།། 

འདི་དགོས་ང་ལ་གསུངས་དང་།། 

གནམ་གི་ ར་མ་ཡིན་ཡང་།།                 

 འཛེགས་ ས་འཛུགས་ནས་ལེན་ཡོང་།། 
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ཁྱོད་ནི་ལ་མོའི་ཕར་ནང་།། 

ང་ནི་ལ་མོའི་ ར་ནང་།། 

ཅིག་སེམས་ཅིག་ལ་ཡོད་ན།། 

བྲིས་པའི་ཡིག་ཆུང་བསྐུར་ ག། 

ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ནང་ནས།། 
 

མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ཉོས་ཡོད།། 

ཕྲེང་བ་མ་ཟད་བར་དུ།། 

ཕྲེང་ལོང་བརྗེ་བསམ་མི་འདུག། 

ཕྱི་ལ་ཟངས་དཀར་ལོང་བཞི།། 
 

ནང་དུ་འབྲི་བརྒྱའི་འོ་མ།།   

 

ཐབ་ཆེན་ཁྲ་མོའི་ཁ་ལ།། 

འཛོམས་པའི་དུས་ཤིག་ཚེས་ཡོང་།། 
 

 

༢༠༡༩/༧/༢༨ཉིན་ཡི་གེ་རུ་ཕབ། 
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ཕ་ཡུལ་གི་ངོ་སོ་བསྟོད། 

ཨ་ཉོག་ཨི་སྡིས། 

སྟོད་ན་གངས་རི་དཀར་པོ་རྔམ་ཞིག་བརྗིད།། 

བར་ན་ནག་རི་སྨུག་པོ་ཕྱུག་ཞིང་མཛེས།། 

སྨད་ན་སྤང་ཐང་སྔོ་མོ་ཡངས་ཤིང་ཆེ།། 

ཨེ་མ་ས་ཡི་བཀོད་པ་ལྟ་ན་སྡུག། 

 

མཐའ་བཞི་གཙང་ཆབ་སྔོ་མོའི་ཡོངས་སུ་བསྐོར།། 

འདབ་ཆག་ཚོགས་ ང་སྙན་པའི་གྲེ་འགྱུར་མོད།། 

མ་བཅོས་ལྷུན་ཆག་མཛེས་པའི་སྐྱེས་ཚལ་འདི།། 

མདོ་སྟོད་ཡུལ་གི་ས་ཡི་རྒྱན་གཅིག་ལགས།། 

 

རྟ་ནོར་ལུག་གི་འཕེལ་ཁ་འདི་ནས་རྒྱས།། 

ཕ་ཁུ་བཟང་པོའི་འཛུམ་མདངས་འདི་ན་མོད།། 

མ་ ་ཚོགས་ ང་ཞལ་ལག་འདི་ནས་ཡངས།། 

མདོར་ན་ལྷ་ཡི་ཡུལ་དང་གཉིས་སུ་མེད།། 

 

ཁྲ་ཚོམ་མེ་ཏོག་བཞད་ཁ་འདི་ན་སླ།། 

དཔྱིད་བསུ་བུ་མོའི་གྲེ་འགྱུར་འདི་ནས་སྙན།། 

གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་ཀྱི་བརྩེ་མདངས་འདི་ན་མོད།། 

ཨེ་མ་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་འདྲ་ཞིག།      
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ཁོར་ཡུག་དང་ཡ་རབས་ ད་བཟང་། 

གཡག་རྒོད་ནས། 

འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ལྡུམ་པོ་འདིའི་སྟེང་ནས་ཡང་རྩེར་སོན་པའི་ང་ཚོའི་བོད་གངས་ཅན་གི་ས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ ་ཅང་བརྗིད་ངམ་ 

ཆེ་བའི་རི་བོ་དང་། མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཆུ་ཀླུང་། ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྣ་མང་འཛོམས་པའི་ནགས་ཚལ། དྭངས་ཤིང་གཙང་ 

བའི་གངས་རི་དང་ཆུ་འགོ། ཡངས་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ ་ཐང་། མདོར་ན། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་ ་ཅང་མང་བ། 

འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཡང་སྟེང་། མགོ་ནག་མིའི་གཤེས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་གཞན་ཕན་བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་རྒྱུད་ ངས་པ། གཏེར་ཁ་ 

སྣ་བརྒྱ་འཛོམས་པའི་འཇིག་རྟེན་མའི་དག་ཞིང་། འཛམ་གླིང་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། འབྲོང་གཡག་ལ་སོགས་པའི་ 

སྲོག་ཆགས་མང་པོའི་འཚོ་གནས། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་ནི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་འཛམ་གླིང་མི་ 

ཡིས་ཡིད་ ན་ ར་སའི་དག་ཞིང་ངོ་མ་ཞིག་རེད། འོན་ ང་དེང་དུས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་མཛེས་ལྗོངས་འདི་དག་ལ་ 

གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་དང་ཐེབས་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་མཐོང་ན་སེམས་ཕམ་པ་ཞིག་དང་། དྲན་ན་ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ཅི་ལ་ 

མིན།  རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་བསད་ཚར་ནས་ལྷག་མེད་པ་དང་། ས་འོག་གི་གསེར་དངུལ་ཟངས་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ 

རྫས་མང་དག་ཞིག་བསློགས་ཏེ་ཉིན་རེ་བཞིན་མེད་པར་འགྲྲོ་བཞིན་པ་མཐོང་ནས་། ཁོར་ཡུག་ ང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཅི་ཙམ་ 

བསྒྲགས་པ་མིན་པར་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་ ང་སྐྱོབས་སྐོར་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་ངོས་ 

ནས་ཁོར་ཡུག་ ང་སྐྱོབས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཁྲིམས་མེད་ཁྲེལ་མེད་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་ལས་ 

འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་སྤང་ལྗོངས་དང་ནགས་ཚལ་སོགས་བཅད་གཏུབ་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ནི། ལོ་ངོ་སྟོང་གི་རིང་ལ་སླར་གསོ་ 

མེད་པར་གཏོར་བརླག་ཚབ་ཆེན་དུ་འགྲྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས། མི་རིགས་ཞིག་གི་གཞི་རྩའི་འཚོ་གནས་དང་ 

ཐོན་ཁུངས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་དང་གྱོང་རྒུད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས། མ་ཟད་པར་ཡ་རབས་ ད་བཟང་དགོས་པ་གལ་ཆེ།  

ཆེ་ས་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་རྒྱུན་དུ་སེམས་བཟང་པོ་དང་གཤིས་ཀ་འཇམ་པོ། དེ་ནས་ལས་དོན་གང་ཡིན་ཡང་བག་ཡངས་ 

པོ་དང་སྤྱི་ཕན་གི་བྱ་བ་ལ་རོལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། གཞི་ནས་སོ་སོས་སོ་སོར་ལྟས་ན་དགའ་འོས་པ་ཞིག་དང་། གཞན་གིས་ 

བལྟས་ནའང་་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཅིང་། ངན་པ་དང་དྲག་པོ། བསམ་ངན་དང་གཡོ་སྒྱུ། ངན་སེམས་ཁོག་ཏུ་སྦས་ 

ཏེ་འཚེ་བ་དང་དྲག་པོར་ཡིད་ ན་མི་ ར་བར། དེ་དག་དང་རིང་དུ་གྱེས་ཏེ་རང་གི་ ད་དང་ཡི་གེ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ 

བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཕ་མ་དང་རྒན་རབས་བཅས་ལ་གུས་བཀུར་དང་། ཁྱིམ་ཚང་ཕན་ ན་བར་ལ་མཐུན་ 

འབྲེལ་སོགས་ཡ་རབས་ ད་བཟང་ལ་འབད་དགོས།   
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ཕ་ཡུལ། 

འཇམ་དབྱངས་ནས། 

 

 སྟོད་ན་གངས་ཀྱི་དབུ་ཞྭ་ཅན།།   

སྨད་ན་རྩི་ཤིང་ལྭ་བ་གྱོན།།   

དྭངས་གཙང་ཆུ་བོའི་མཐའ་རྒྱན་པ།།   

རེ་ལྗོངས་འབྲོག་པའི་ ་ཐང་སྐྱིད།།         

 

དྭངས་གསལ་ཁོར་ཡུག་ཡངས་པ་དང་།། 

ཉི་འོད་དྲོ་ཞིང་འཇམ་པའི་དཔལ།།    

བསིལ་འཇམ་ལྡན་པའི་མཁའ་དབུགས་གཙང་།།  

ཡིད་འོང་རེ་ལྗོངས་གོ་ལའི་རྒྱན།།    

 

ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཉིན་འོད་འཕྲོ།།    

ཕུ་ འི་འཛུམ་མདངས་དགྲྲོད་སྒྲ་ཡག།   

རྟ་ནོར་ལུག་གིས་འབའ་སྒྲས་ བ།། 

རེ་ལྗོངས་ཁོར་ཡུག་ལྷག་ཏུ་མཛེས།།      
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སྤུན་གྲྲོགས་ལ་འབོད་པ། 

             རེ་ འཆི་མེད་ཚེ་བཟང་ནས།                                                         

རི་རྩེའི་ཁ་བ་དཀར་པོ།། 

རི་འདབ་གདོང་དམར་བོད་པ།།  

སྲིད་པ་ཆགས་ནས་མཉམ་ཆགས། ། 

 ལ་པ་སྟོང་ན་མཉམ་སྟོང་། ། 

 

ཁ་བ་འ ག་པས་བསྡམ་ན།། 

འགྱུར་བ་མེད་པ་ནང་བཞིན།། 

གདོང་དམར་བོད་པའི་བུ་རྒྱུད།། 

ཁྲེལ་གཞུང་འགྱུར་བ་མི་སྲིད།། 

  

 ཟླ་བ་དཀར་ཞེས་བརྗོད་ ང་།། 

 འབྲོག་མོའི་སེམས་ལ་མི་དོ།། 

 རྔ་ནག་ཚོས་ཁ་འགྱུར་ཡང་།། 

 འབྲོག་པའི་ཕྱི་ཐག་མི་འགྱུར།། 

  

རྒྱ་གྲྲོང་འགྲིམ་པའི་སྤུན་གྲྲོགས།། 

ཕྱི་མིག་ལན་ཅིག་གིས་དང་།། 

ང་དང་ལ་ཁྱི་རྒྱ་བོས།། 

ཁྱོད་ལ་རེ་་སྒུག་བྱས་ཡོད།། 
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ཕ་ཡུལ་སྐྱིད་པའི་ལྗོངས་ལ།། 

ཡིད་འོང་མེ་ཏོག་བཞད་དུས། 

དྲི་ཞིམ་ ང་དང་འགྲྲོགས་ནས། ། 

འགྲྲོན་ལ་བསུ་བ་བྱེད་ཡོང་། ། 

   

 སྤང་དང་ནག་ཚལ་གཏུག་པོར།། 

 རྩ་དང་ལོ་འདབ་རྒྱས་དུས།། 

 ཅོ་ཀས་ ག་འགྱུལ་སྙན་མོའི།། 

 འགྲྲོན་ལ་བསྟོད་ ་ལེན་འགྲྲོ། 

 

 འབྲོག་པའི་བུ་ཆུང་ང་ཡིས།། 

 སྦྲ་ནག་འགྲུ་བཞིའི་ནང་ལ།། 

 བལ་སྟན་རྔམ་གཏིང་བྱས་ནས། 

 ཐབས་ལ་མེ་ཁ་གསོས་ཡོད།། 

     

 མར་དང་ཆུ་རའི་རི་བོ།། 

 ཞོ་དང་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ།། 

 ལྷད་མེད་ཟས་རིག་མང་པོས།། 

 འགྲྲོན་ལ་སྡེར་ཁ་སྒྲིག་ཡོད།། 
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ཕ་དགོན་ལ་ཕུལ་བའི་གཟི་བརྗིད། 

རེ་བླའི་སྣ་ལྕྕེ་རྒོད་པོས་བྲིས། 

སྐྱབས་གསུམ་གསེར་འཕྲུའི་འོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ བ།། 

 ལ་གསུམ་རིགས་པའི་ཆོས་འཁོར་ཤིན་ཏུ་བཟང་།། 

རྩ་ ང་ཐིག་གསུམ་རྒྱན་ཆ་མ་རྙིང་པའི།། 

དགོན་པ་དེ་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གནས།། 

 

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་འཁར་རྔའི་སྒྲ་མ་ཉམས།། 

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་རོལ་མོའི་མདངས་མ་འགགས། ། 

བཞི་གསུམ་ཕྱག་བཞེས་གྲལ་རིམ་མ་ཉམས་པའི།། 

དགོན་པ་དེ་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གནས།། 

 

བསླབ་གསུམ་གསེར་སྐུ་རི་བོ་བཞིན་ཏུ་བརྟན།། 

སྐུ་གསུམ་ཉམས་ལེན་མཆོད་རྟེན་ལྟར་དུ་མཐོ།། 

སྒོ་གསུམ་ ད་པ་གླེགས་བམ་ལས་དམ་པའི།། 

དགོན་པ་དེ་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གནས།། 

 

ཁོར་ཡུག་གནམ་མཁའ་ལས་ ང་གུ་ཡངས་ཤིང་།། 

ཐུགས་སེམས་གངས་རི་ཀྱི་རི་བོའི་མདངས་བཞིན་མཚེར།། 

ཤེས་རབ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱིས་ཀུན་བསལ་བའི།། 

དགོན་པ་དེ་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གནས།། 
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རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས། 

གཡག་རྒོད་པས། 

ངོས་ལྐོག་མེད་པར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེད། །  

འདྲེས་པའི་མི་ལ་མགོ་སྐོར་མི་གཏོང་ཞིང་། །  

ཁ་འཇམ་ཚིག་གིས་མགྲྲོན་རྣམས་བསུ་བ་ནི། །  

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  

 

ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དྲོན་མོ་སེམས་ལ་འཆང་། །  

ཅི་གསུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ཏུ་ཉར། །  

ངག་འཇམ་འཛུམ་གིས་དྲིན་ལེན་འཇལ་བ་ནི། ། 

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  

 

ཁྲེལ་མེད་མི་ལ་མགོ་བོ་མི་སྒུར་ཞིང་། །  

དྲང་པའི་མི་ལ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། །  

ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ངང་གིས་བཀུར་བ་ནི། །  

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  

 

རྩ་བའི་བླ་མ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བཀུར། །  

དཀར་ནག་ལས་ལ་ ད་གསོད་མི་བྱ་བར། །  

དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྙིང་ནས་དད་པ་ནི། །  

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  
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ཞིང་ས་བཟང་ལ་འབྲོག་ས་ཆེ་བ་དང་། །  

དབྱར་གི་དུས་སུ་འོ་ཞོ་མཚོ་ལྟར་འཁྱིལ། །  

སྟོན་དུས་འབྲུ་ཡིས་བང་མཛོད་ ངས་བ་ནི། །  

རེ་ལ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  

 

ཆོས་ལུགས་ཟེར་ནས་ཕྱོགས་རིས་མི་བྱེད་ཅིང་། །  

འཆོལ་ཁ་ཟེར་ནས་འཐེན་ཁྱེར་མི་བྱ་བར་། །  

མཐུན་པའི་ལག་གདང་ ལ་བའི་ངང་ ལ་ནི། །  

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  

 

ཚིག་ངན་གཅིག་ལ་གྲི་མགོ་མི་འཕུར་ཞིང་། །  

དྲང་བའི་མི་ལ་ངན་ཁག་མི་འགེལ་བར། །  

འཛུམ་ཆུང་དྲོན་མོའི་ཁ་བརྡའི་བྱེད་པ་ནི། །  

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  

 

གཞན་ ད་སྨྲ་བའི་ལོ་ཙྭ་མིན་པ་དང་། །  

གཞུང་བརྒྱ་འཆད་པའི་མཁས་པ་མིན་ན་ཡང་། །  

རང་ ད་ཐོགས་མེད་བསམ་་བཟང་རྒྱུད་ལྡན་ནི། །  

རེ་བླ་སྡེ་བའི་རང་གཤིས་བཟང་པོ་རེད། །  
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བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ངག་རྒྱུན་

གཏམ་རྒྱུད་ལ་དཔད་པ།

ཀར་ཐར།

བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་ནི་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ལས་ཁམས་དང་། མདོ་

ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་ ག་ཏུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན། དངུལ་རྫ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སྒང་སྟོད་ཆུ་བཞིའི་ནང་ཚན་རྫ་ཆུའི་ཆུ་ལག་

ལྕི་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་དུ་ཡོད་ལ། གླིང་ཁྲི་གོང་འོག་བར་གསུམ་ལས་གླིང་ཁྲི་བར་མའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ། ད་ལྟའི་ཆར་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་ཆེན་རྫོང་ མ་པ་ཞང་རེ་བླ་རུ་ཆེན་གི་ ་བ། ཨ་མཚོ་བྱེས་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན་དེང་སང་ཡུལ་མི་

དག་གིས་གང་མགོ་ཞེས་འབོད་ས་དེ་རེད། གང་མགོ་ཟེར་དོན་ཡང་བྲག་འབུལ་ལྷོ་ངོས་ནས་གཡང་ ་ཅང་གཟར་ཞིང་

རྩ་བ་ལྕི་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་དུ་ཟུག་པའི་ཐོག་ཏུ། གང་རལ་གཞི་རྒྱ་ ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་ཡོངས་སུ་ བས་ཡོད་པས་མིང་

དེ་ ད་དུ་འབོད་པར་མངོན། གང་མགོའི་སྟག་ནས་རྒྱ་ལམ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་རྒྱ་ལམ་གི་གོང་དུ་ཡང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མཁར་

ཤུལ་ཡོད་ལ། དེ་ལ་རྐྱང་གང་དགོན་པ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་མོད། འོན་ ང་སྔོན་དུས་སུ་ཡར་མར་གི་མཁར་ཤུལ་

ཚང་མ་དགོན་པ་གཅིག་ཡིན་པར་མངོན། །རྐྱང་གང་དགོན་པ་དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་སུས་ཕྱག་འདེབས་གནང་བ་ཡིན་པ་
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སོགས་བཤད་ཤེས་པ་བཀའ་ན་ཡང་། དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་དགོན་པ་འདི་སྟོང་ཞིང་ཞིག་རལ་དུ་སོང་བ་ཡིན་སྙམ་ན། འདི་

ལ་ང་ཚོའི་རྒན་རབས་དག་ལ་ངག་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་། བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་གཅིན་ ང་གི་ཡུལ་

ཕུད། ཞེས་ཟེར་ཞིང་དེ་ལ་མགའ་རེས་འགྲེལ་བཤད་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དེ། བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་དང་དེ་དང་མི་རིང་

ས་ན་ད་ལྟ་ཡང་དངོས་སུ་ཡོད་བཞིན་པའི་རེ་བླ་དགོན་པ་གཉིས་མ་འགྲིག་པར། ཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅིག་གནས་ནས་

དབྱུང་བར་རྩོམ་པ་ན། རེ་བླ་དགོན་པའི་ ་པ་འགའ་རེས་གཅིན་ ང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱི་བ་ཞིག་གཅུག་ཅིང་དེ་ཕུས་སྦྱང་ནས་

དགོན་གསེང་དུ་དོར་བས། དེ་རྐྱང་གང་དགོན་པའི་ ་པ་འགའ་རེས་མཐོང་ནས་ཞིབ་ཏུ་མ་བརྟག་པར་ ང་བུ་སྲོག་མེད་

ཞིག་དགོན་གསེང་དུ་གཡོ་འགུལ་ཤིག་ཤིག་གིས་འགྲྲོ་བ་འདི་ཐན་ལྟས་ཡིན་ཟེར་ནས། ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བྲོས་བྱོལ་

དུ་སོང་བ་ལས་ངག་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་འདི་བྱུང་བར་བཤད་མོད། འོན་ ང་ད་ལྟའི་མཁར་ཤུལ་ལ་ལྟ་དུས་བོན་རྐྱང་གང་དགོན་

པ་སྟོང་ནས་མི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སོང་ཡོད་ཚོད་ལ། སྟོང་རྐྱེན་ཡང་གློ་བུར་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞིག་ལ་རྟེན་ནས་བྱུང་བ་

ལྟ་བུའི་རྗེས་ཤུལ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པས། གོང་གི་བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་གཅིན་ ང་གི་ཡུལ་ཕུད། ཞེས་པའི་ངག་རྒྱུན་

གཏམ་རྒྱུད་འདི་རྐྱང་གང་དགོན་པ་སྟོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྟོན་པའི་ མ་ཚིག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ ང་། གོང་ཞུས་ཀྱི་འགྲེལ་

བཤད་བསྐྱོན་ ལ་དེ་ནི་ མ་ཚིག་གི་མཚོན་དོན་དངོས་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པ་འམ་བརྗེད་ཚར་དུས་སུ། འཚར་གཏམ་བཤད་

རྒྱུར་དགའ་བའི་ཕྱིས་ཀྱི་མི་མགའ་རེས་ མ་ཚིག་ནང་གི་གཅིན་ ང་ཞེས་པ་དེ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ནས། འོལ་ཚོད་ཀྱིས་

གཏམ་རྒྱུད་དེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་དེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་པ་དེ་འཚར་གཏམ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ནས་གཅིག་གི་རྗེས་ཟླྲོས་གཅིག་གིས་

བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ མ་ཚིག་དེ་ཡང་མ་བརྗེད་པར་གནས་པར་མངོན།  མ་ཚིག་དེའི་ནང་དོན་དངོས་ནི་སྤྱི་ལོ་དུས་རབ་
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བཅུ་ ག་པའི་ནང་། གཙང་པ་སྡེ་སྲིད་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་མགོ་ གས་པའི་དུས།    

སྤྱི་ལོ་༡༦༡༠ཙམ་ན་གཙང་པ་སྡེ་སྲིད་དང་དབུས་ཀྱི་སྡེ་པ་སྐྱིད་ ད་བར་ཟིང་འཁྲུག་བྱུང་བ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་ཇེ་ཆེ་ལ་ཕྱིན་ 

ནས།  མཐར་གཙང་པ་དང་དབུས་པའི་འཐབ་བརྩོད་དེ་གཙང་པའི་མཆོད་གནས་ཀརྨ་་པ་ཞྭ་དམར་ནག་དབུས་པའི་ཀརྨའི་ 

སྒར་ཆེན་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀརྨ་བཀའ་རྒྱུད་པ་ཡོང་དང་། དབུས་ཀྱི་སྡེ་པ་སྐྱིད་ ད་པའི་མཆོད་གནས་རྒྱལ་པ ་གཉིས་ 

དབུས་ཀྱི་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་དང་དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བར་གི་འཐབ་འཁྲུག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་།   

དེས་དབང་གིས་འདི་ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་དགེའི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐས་སླང་བའི་འཐབ་འཁྲུག་ཞིག་ལ་ངོས་ 

འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ ང་དོན་དངོས་ཀྱི་བྱུང་བ་དེ་འདྲའི་ལས་སླ་བོའི་ མ་ཚིག་འཇོག་ཆོག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ ག་ 

འཛིང་ ་ཅང་ཆེ་དེ།  གོང་ཞུས་བཞིན་གཙང་དབུས་སྡེ་པ་གཉིས་ཀྱིས་མངའ་ཐང་འཕྲོག་བརྩོད་ཀྱིས་སླང་ནས་བྱིང་འཁྲུག་ 

ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ན། རང་ ས་ཀྱི་མི་ལྕོགས་པའི་ཚེ་ན་གཙང་པས་ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་ལ་དད་གུས་ཆེ་མདོག་གིས་མཆོད་ 

འབུལ་དང་བཀུར་ ་ཞུས་ནས། རང་གི་སྐྱབས་ཡུལ་དང་རྒྱབ་རྩ་རུ་ཐབས་བརྒྱ་ ས་སྟོང་གིས་ཁྲིད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྡེ་པ་ 

སྐྱིད་ ད་པས་ ང་རྒྱལ་པ ་གཉིས་ལ་དད་གུས་ཆེ་མདོག་གིས་མཆོད་འབུལ་དང་བཀུར་ ་ཞུས་ནས།   རང་གི་སྐྱབས་ 

ཡུལ་དང་རྒྱབ་རྩ་རུ་ཐབས་བརྒྱ་ ས་སྟོང་གིས་ཁྲིད་ནས་མཐར་གཞི་རྒྱ་ ་ཅང་ཆེ་བའི་བཀའ་དགེའི་བར་གི་འཁྲུག་བརྩོད་ 

ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར། སྤྱི་ལོ༡༦༡༨ལོར་གཙང་དམག་དང་དབུས་དམག་དེ་བཞིན་དབུས་དམག་གི་རྒྱབ་གནོན་སོག་དམག་ 

བཅས་འཐབ་འཁྲུག་དྲག་པོ་བྱུང་ནས་སྡེ་པ་སྐྱིད་ ད་པ་ཕམ་ཞིང་། གཙང་པས་དངོས་སུ་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང་སེ་ 

འབྲས་དགའ་གསུམ་སོགས་ལ་མི་འཚམ་པ་མང་པོ་གཟོས།  སྤྱི་ལོ་༡༦༢ ལོར་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱོང་དབང་པོས་སྲིད་གཟུང་ 

ཞིང་།  བས་དེར་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སུ་སོག་པོ་ཆོག་ཐུས་དབང་སྒྱུར་བཞིན་ཡོད་ལ།   མདོ་སྟོད་དུ་བེ་རི་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེས་ 

དབང་སྒྱུར་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་གསུམ་གནའ་འབྲེལ་གི་གྲྲོགས་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་གསང་གྲྲོས་ཡོད་པར་གྲགས།  གང་ལྟར་ཨ་ 

མདོ་དགོན་ལུང་གི་དགའ་རུ་ལོ་ཙཱ་སོགས་དབུས་སུ་འབྱོར་ཞིང་། སྡེ་པ་སྐྱིད་ ད་པ་དང་ཕྱག་མཛོད་བསོད་ནམ་ཆོས་འཕེལ་ 

སོགས་བགྲྲོས་ནས་སོག་པོ་ཇིང་གེར་ལ་རྒྱབ་གཉེར་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པས།  གུ་ ི་ ན་བསྟན་འཛིན་གིས་ང་འགྲྲོ་ཁས་ལེན་ 

བྱས་ནས།  ཐོག་མར་ཆོག་ཐུ་ཕབ་ཅིང་ཨ་མདོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་སོག་ལ་དབང་སྒྱུར་ཏེ། སྤྱི་ལོ་༡༦༤༠ལོར་གུ་ ི་ ན་  

གིས་སོག་པོ་དང་ཨ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་དམག་བཅས་བེ་རུའུ་ཐོག་ཏུ་དྲང་ཞིང་།   བེ་རུ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ་ཆབ་མདོར་ག ན་ 

དུ་བཅུག་མདོ་ཁམས་ཚང་མ་ལ་དབང་སྒྱུར། ཞར་དང་ཞོར་དུ་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱུད་པའི་དགོན་པ་དག་ལ་ཡང་ 
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སུན་ག ར་བཟོས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་བེ་རུའི་མཆོད་གནས་དང་དད་གུས་བྱ་ཡུལ་བོན་པོའི་དགོན་སྡེ་དག་ལ་གཏོར་གཤིག་ 

ཚབ་ཆེན་བཟོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནག་པོ་དེས་དབང་གིས།  སྤྱི་ལོ་༡༦༤༠ལོར་བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་ཡང་གློ་བུར་དུ་སོག་ 

དམག་གི་འཇིག་པས་སྟོང་སོང་བ་ཡིན་པར་མངོན།  བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་གཅིན་ ང་གི་ཡུལ་ཕུད།  ཞེས་པའི་ངག་ 

རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཡི་ལྐོག་ལ་ཉར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཡང་ག་ལེར་གོ་འོང་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་སོག་པོའི་དམག་དཔོན་མགོ་ 

སྤུ་མེད་པ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་ལྤགས་ཞྭ་ཅན་ཞིག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་དམག་ད ང་ཞིག་གིས་ཡུལ་ཕུད་སོང་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ 

པར་མངོན།   ད་དུང་དགོན་པ་འདི་སྔོན་དུས་སུ་དར་རྒྱས་ ་ཅང་ཆེ་བ་དང་དེ་གློ་བུར་དུ་གཏོར་སོང་བའི་དཔང་རྟགས་ག ་ 

བོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པའི་རྒྱབ་རི་ལྕི་རྒྱལ་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་གི་ལྷོ་ངོས་ཀྱི་བྲག་དཀྱིལ་ཞིག་ཏུ། དེང་ 

སང་ རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཕུག་པ་གཏིང་རིང་བ་དེ་དང་དེའི་ནང་དུ་ཉལ་བའི་གནའ་རྫས་དག་ཡིན།  དེ་ཡང་འདི་ 

ཉིད་དེང་དུས་སུ་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཞིབ་འ ག་དང་བོད་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་བོན་པོ་ལ་ཞིག་འ ག་སོགས་ལ་འཁོ་ངེས་ 

དང་གླེང་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་རྒྱས་སུ་ཞུ་ན།  གང་དུ་ཡོད་སའི་གནས་ནི་གོང་ཞུས་བཞིན་བོན་རྐྱང་གང་ 

དགོན་པའི་རྒྱབ་རི་ལྕི་རྒྱལ་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ལམ་ར་རུག་ཞེས་པའི་རྫ་རི་རྩེ་མོ་དགུང་ལ་སྙེགས་པ་འཚོ་འཕགས་བཞི་སྟོང་ 

བདུན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུས་འཕགས་པ་དེའི་ལྷོ་ངོས་སུ།  བྲག་རི་གཡང་གཟར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་བྲག་དཀྱིལ་དུ་བྲག་ཕུག་གི་ 

སྒོ་ལྷོ་ངོས་སུ་འཁོར་ནས་ཡོད་ལ།  ཕུག་པ་དེའི་སྒོ་འོག་གི་བྲག་རྩ་ནས་ཕུག་སྒོ་བར་བྲག་གཡང་སྤྱི་ཁྲི་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཡོད་ལ།    

རྒྱུན་དུ་བྲག་ལ་ ་ཅང་བྱང་བའི་སྐྱེ་བུ་དར་མ་དག་ཨུ་ ག་ཆེན་པོས་འཛེགས་ན་ཐར་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོ་སྔོན་ 

ལ་ཕུག་པར་འཛེགས་ནས་ཕུག་སྒོའི་སྲ་འཁྲེགས་ཀྱི་བྲག་ལ་ རྒྱན་པདྨས་གཏབ་པར་གྲགས་པའི་ཤིང་ཕུར་ཡ་མཚན་ཅན་ 

ཞིག་ཡོད་པ་དེར། ཐག་པ་བཏགས་ནས་དེའི་གདོང་གྲྲོགས་ལ་རྟེན་ན་གཟོད་ང་ཚོ་ཡང་ཕུག་པའི་ནང་དུ་སླེབ་ཐུབ། ཕུག་པའི་ 

ནང་དུ་ ང་བུ་ཞིག་ཡོད་ལ་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གྱེན་དུ་ཕྱིན་པ་ན་ལ་གཙས་ཞིག་སྤུང་ཡོད།   དེ་ནས་ད་དུང་ཕུག་སྒོའི་དཀར་ 

ཆ་ཅུང་ཟད་མཐོང་ཐུབ།  དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱིན་པ་ན་ ལ་པ་ཆགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་འོད་སྣང་ཅུང་ཟད་འཕྲོས་མ་ ང་བ་ 

ལོས་ཡིན་སྙམ་པའི་སྨག་མུན་ ག་པོས་ བ་ཡོད་ལ།  སྒྲོན་མེ་དང་གློག་སྒྲོན་སོགས་ཀྱིས་ ང་ཆེར་གསལ་མི་ ས་པས་ 

མུན་པ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པར་གྲགས་པ་ལའང་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ཡོང་བ་ཡོད།  ཕུག་པའི་གཏིང་ ་ཅང་རིང་ཤིང་ཕྱོགས་ 

སོ་སོར་འགྲྲོ་སའི་ལམ་ཡོད་ལ།  བས་འགར་འགག་ ་ཅང་དོག་ཅིང་གོག་འགྲྲོས་བྱས་ནས་འགྲྲོ་དགོས་པའང་ཡོད་ཅིང་ 

ཡང་འགའ་རེར།  ལ་ངོས་ནས་ཕལ་ངོས་སུ་མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་རེ་ཡོད་སྣང་ཤར་བ་ཡང་ཡོད། རེ་འགར་ཤག་ཤག་ཏུ་ 
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འབབ་པའི་ཆུ་སྒྲ་ཡང་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕུག་པའི་ བ་ངོས་ཀྱི་བྲག་གཡང་མཐོ་པོ་དེང་སང་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ 

འབོད་པའི་ཕུག་པའི་སྟེང་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་དཀྱིལ་ནས་ཕྱིར་ ར་ཁུང་དོད་པ་དེར་ཡང་ཕྱིན་སྲིད། དེ་ལྟར་མུ་འཐུད་ནས་ཕྱོགས་ 

སོ་སོར་ཕྱིན་པ་ན་ཕུག་དཀྱིལ་ཙམ་ཡིན་ཚོད་ལ་རླན་གཤེར་མེད་ས་ཞིག་ན། གཟོ་རྩལ་ཕུལ་དུ་སོན་པས་གཟོས་པའི་ ག་ 

ནག་གི་ཐོག་ཏུ་གསེར་དངུལ་གིས་བྲིས་པའི་བོན་པོའི་གསུང་རབ་ཕོན་ ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དང་འབབ་འབྲེལ་ 

བའི་ས་ན་བྲག་ཐེམས་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་སྐུ་ཕུང་གི་ཆ་ཤས་མགའ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཡི་ཕ་དང་ཨ་ཁུ་སོགས་ཀྱིས་ང་ 

དགུ་ལོའི་སྔོན་དུ་ཕུག་པ་འདིར་ས་ཨ་ཚ་ར་ཟེར་ནས་ཐང་ག་དང་གང་རིས་ཀྱི་འབྲི་གཞི་གཟོ་བར་མཁོ་བའི་ས་དམིགས་ 

གསལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ལེན་དུ་འགྲྲོ་ བས་འདིར་མཐོང་ ལ་བཤད་དུས་ ག་ནག་ལ་གསེར་དངུལ་གིས་བྲིས་པའི་བོན་ 

ཆོས་པོད་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཡོད་ཚོད་ལ། པོད་རེ་རེ་བཞིན་གླེག་ཤིང་དང་གླེག་ཐག་ཆ་འགྲིག་ཤིན་ཏུ་སྤོས་ལེགས་པ་འདུག་ 

ཟེར། ཁོ་ཚོས་ཁ་ཕྱེ་ནས་ལྟ་བའི་ཚེ་ནང་དོན་བོན་པོའི་གསུང་རབ་ཡིན་པ་དང་རྒན་རབ་དག་གིས་ཁུར་ན་མི་འོས་པ་སྣ་ 

ཚོགས་འབྱུང་རབ་ཟེར་བས། སུས་ ང་གསུང་རབ་དག་མི་ཁུར་ན་ཡང་རྒྱུ་འདོད་ཆེ་བ་འགའ་རེས་གླེག་ཤིང་དང་གླེག་ 

ཐག་དག་ཁུར་ནས་འགྲྲོ་ ད་བཤད་རྒྱུ་འདུག  བྲག་ཐེམ་ཐོག་ཏུ་ཡང་སྐུ་གདུང་རིལ་པོ་མ་འཐོར་བར་བཞུགས་པ་ལྔ་ ག་ 

ཙམ་གྲལ་སྒྲིག་ནས་ཡོད་པ་ལ།   བཤད་སྲོལ་ལ་དེ་དག་ནི་དྲང་སྲོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཡིན་པས་ད་དུང་ཤི་མེད་ལ་ཆུར་སྦང་ན་ཁ་ 

གྲགས་ཡོང་རབ་སོགས་བཤད་ཟེར།  ཕྱིས་སུ་རིག་གསར་ བས་སྡེ་དམག་དག་གིས་སྐུ་ཕུང་གི་ནང་དུ་བོད་མདར་འཁོ་ 

བའི་བྱིས་ཚ་ཟེར་བའི་རྫས་ཡོད་རབས་བཤད་ནས། སྐུ་ཕུང་དག་ཕྱེད་ཧྲལ་དུ་གཏང་བ་དང་གསེར་བྲིས་གི་གསུང་རབ་དག་ 

མེར་སྲེག་ན་ཤུལ་དུ་གསེར་ཞུན་མ་ལེན་དུ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཕར་ཆེར་མེར་སྲེག་སོང་བ་རེད་ཟེར་སྲོལ་འདུག ཕྱིས་སུ་རེ་བླ་ 

དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྒྲུབ་བསྟན་གི་ག ས་པས་ ག་ནག་གསེར་བྲིས་གི་གསུང་རབ་མེ་ལ་སྲེག་འཕྲོ་དག་བསྡུ་ཉར་མཛད་ 

 བས། ལྕགས་སྒམ་ཁ་ཤས་གང་བ་འདུག་ལ་ཆོས་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་ ས་མ་ཟད། མི་འདྲ་ 

བའི་ཀ་དུམ་པ་ཡང་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་དཔག་ཐུབ་འདུག་པས་སྔོན་མ་ཉམས་པའི་ བས་གསེར་དངུལ་གིས་བྲིས་པའི་གསུང་ 

རབ་ཇི་ཙམ་གི་ཕོན་ཆེན་ཡོད་པའང་ཤེས་ ས།   ད་དུང་བན་དེའི་བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ ག་ལྷེ་ཁ་ཤས་ཡང་ 

འཇལ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཡི་གསེང་དུ་ ག་སེར་ཐོག་ཏུ་འབྲུ་ཚའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་མོ་འགུག་དང་ ན་ཆིངས་ཟླྲོག་ 

སྒྱུར་ལྟ་བུ་ཡང་འདུག  ག་ནག་གི་སྤོས་ཚད་དང་གསེར་དངུལ་གི་བྲིས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ ་ཅང་བཟང་ཞིང་མཛེས་པ་དང་།   

བརྗོད་བྱེད་བརྡ་དག་གི་སོགས་ནས་ ང་བོད་ཀྱི་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད་བརྡ་རྙིང་འདི་རེད་སྙམ་པ་ 
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ཆེར་མི་འདུག དེར་རྟེན་རིག་དངོས་རྩ་ཆེན་འདི་དག་དང་དེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་པའི་སྐུ་ཕུང་འདི་དག་གིས་བོན་རྐྱང་གང་དགོན་ 

པ་ཇི་ལྟར་ཡུལ་བུད་པའི་ ལ། གོང་ཞུས་ཀྱི་བསམ་ ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དཔང་རྟགས་ ང་འདི་དག་ 

ཡིན།    རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་བོན་གི་གསུང་རབ་འདི་སྔོན་བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པའི་རྟེན་གསུམ་གྲས་ཡིན་པ་ ས་མི་ 

དགོས་ལ། གསུང་རབ་ཀྱི་འཁྲིས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཕུང་དག་ ང་གསུང་རབ་དག་གི་བདག་པོའི་སྐུ་ཕུང་ཡིན་པ་དེ་བས་ 

 ང་ ས་མི་དགོས་པས་ན། དེས་ན་བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པའི་དགོན་བདག་བླ་ ་དག་གློ་བུར་བའི་རྐྱེན་ཛ་དྲག་པོ་ཞིག་གི་ 

ཡུལ་བུད་པ་ཤེས་ ས།  དེ་ཡང་ཡ་ང་དང་སྙིང་རྗེ་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་དྲག་པོའི་དམག་ད ང་ཞིག་གིས་གནས་འདིར་ ད་མ་ 

བཅུག་ཚེ།   ་ཅང་ཐེག་དཀའ་ཞིང་ཕོན་ཡང་ཆེ་ལ་རིན་ཐང་ཡང་མཐོ་བའི་གསེར་དངུལ་གིས་བྲིས་པའི་གསུང་རབ་དག་ 

དང་། བོན་རྒན་སྐུ་ཚེ་མཐའ་ལ་འཁྱོལ་ཉེ་བ་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲྲོ་བའི་རེ་བ་ཆེར་མེད་པ་འགའ་རེ་དང་བཅས། ཤིན་ཏུ་རྒྱུ་འགྲུལ་ 

ཉུང་ཞིང་བཙན་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བསྐྱལ་ནས།  གཞན་རྣམ་ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་ནས་དགོན་པ་འདི་གློ་ 

བུར་དུ་སྟོང་ཞིང་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཤུལ་དུ་གོང་ཞུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བོན་རྐྱང་དགོན་པ་གཅིན་ ང་གི་ཡུལ་ཕུད་ 

ཟེར་བའི་ངག་རྒྱུན་འདི་ཙམ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་སྣང་གྱུར།།    །། 
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གླ་བ།

སྤོས་ཀྱི་གླང་པོའམ་གླ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཐོ་སྒང་གི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་མཚོ་ངོས་ནས་སྨི་

༣༠༠༠ནས་ ༠༠༠ལྷག་ཙམ་འཕགས་པའི་ས་རུ་མཚོ་ ད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། དེའང་ག ་བོ་སྲིབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སུ་རུ་དང་

གླང་མ་སྤྕེན་ནེ་བྲག་གསེང་སོགས་སུ་གནས་འཆའ་། ཕྱི་ཡི་གཟུགས་དབྱིབ་ནི་བོང་ཚད་སྨིས་ ༠ཙམ་དང་རིང་ཚད་

ལ་སྨིས་༩༠ཙམ་ཡོད་ལ། མཆུ་ཕྲ་ཙམ་ལ་ཕོ་གླའི་མཆེ་བ་ནི་ཁ་བཞུགས་ནས་ཐུར་དུ་འཕྱངས་ཞིང་རིང་བར་ཡོད་པ་སྟེ།

གནའ་དུས་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་རུ་འདོག་པའི་སྲོལ་ ང་ཡོད། གླ་བའི་རིགས་ལ་སྤུ་མདོག་མི་འདྲ་བས་དབྱེ་ན་གླ་སྐྱ་དང་

གླ་ནག་གཉིས་སུ་གྲགས་སྲོལ་ཡོད་ལ། གཟུགས་ཚད་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་སྤུ་རྫོང་ ་ཅང་མཐུག་ལ་སྤུ་རྒྱུ་མཁྲེག་པོ་

ཡིན་པས་འབོལ་གདན་བྱེད་པར་སྤུ་མི་འཛིང་ལ་མི་འཇག་པ་དང། སྤུ་ཀུན་ཁོག་སྟོང་སུ་སོང་བས་འབོལ་གདན་གི་རྗིད་

ཚད་ཡང་ཞིང་ལུས་ལ་འཕྲོད་པ་སོགས་ཀྱི་ ད་ཆོས་ཆེ་བས་རིན་ཐང་ཡང་ཆེ། མ་ཟད་ཁ་དཔེར། སྤུ་རྩེ་དམར་ཡག་སྟག་

ལ་ཐེ།།སྤུ་ ད་ཁྲ་ཡག་གཟིག་ལ་ཐེ།།སྤུ་རྩ་གཡང་དཀར་ལུག་ལ་ཐེ།།ཞེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་སྤུ་རྩེ་མོ་དམར་སེར་ལ་སྤུ་

 ད་ཁྲ་བོ། སྤུ་རྩ་དཀར་བ་སོགས་སྤུ་མདོག་མིག་ལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ ང་ཡིན། རྨིག་པ་ནི་རྣོ་ཞིང་ཁ་

བྲལ་ཡིན་པ་དང་། འགྲྲོ་བའི་ བས་མཆོང་ལྡིང་གིས་འགྲྲོ་ཞིང་རྐེ་རིང་ལ་རྣ་བ་སྲབ་པ་ཞིག་ཏེ། དེའང་བདུད་རྩི་འཁྲུངས་

སྤོས་ཀྱི་གླང་པོའམ་གླ་བ་ཞེས་པ་ནི་མཐོ་སྒང་གི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་མཚོ་ངོས་ནས་སྨི་
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རྒྱན་ལས།ཆེ་ཆུང་ཚད་ནི་ལུག་ཙམ་ལ། །རྐེ་རིང་རྣ་བ་ཤིན་ཏུ་སྲབ། །རྨིག་པ་རྣོ་ཞིང་ ང་ལག་བཞི། །དུས་གཅིག་ 

མཆོང་ཞིང་འགྲྲོ་བར་བྱེད་ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་རོ།།  མ་གཞི་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་བ་ཞིག་མིན་རུང་མཆོང་རྩལ་ཆེ་བ་ 

དང་ ང་གྲུང་ལྡན་པའི་རི་དྭགས་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱུན་པར་མི་ཡིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར་དཀའ་བར་མ་ཟད་མཐོང་ལམ་ 

དུ་མངོན་པར་ཡང་དཀོན། རིགས་རྒྱུད་སྐྱེ་འཕེལ་གི་གྲངས་ཚད་མི་མང་ལ་རྔོན་པ་དང་གཅན་གཟན་གླག་སོགས་ཀྱི་འཚེ་བ་ 

མང་བས།  དེང་ བས་འཛམ་གླིང་ན་ཆེས་དཀོན་པའི་རི་སྐྱེས་ ང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྲལ་དུ་ ད་ཡོད། རྩ་ཆེའི་རི་དྭགས་སུ་འཇོག་ 

པ་ ་ཅང་དཀོན་པའི་རིགས་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མིན་པར་དེ་རུ་འཇོག་བྱེད་ག ་བོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཕོ་གླ་དག་གི་ ་ 

ཁུག་ཏུ་ཡོད་པའི་གླ་རྩི་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཁ་དཔེ་རུ། གླ་རྩི་དྲི་ཞིམ་སྨན་ལ་ཐེ། །ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ ་ཅང་གལ་ཆེ་ལ་ 

རིན་ཐང་མཐོ་བའི་རྩ་ཆེའི་སྨན་རྫས་ཤིག་སྟེ། དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས།  རྩི་རིལ་རྡོག་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ་བཟང་མཆོག་ཡིན།  

རྩི་འབྲུམ་རིལ་བུ་མང་བ་འབྲིང་། རྩི་འབྲུམ་ཡང་སྲ་མཁྲེགས་ཅན་ཕྱི་ལ་ནག་རྩི་སྣུམ་འོད་ཆགས་པ་བཟང་། རྩི་ཉོབ་ཕྱེ་མ་ 

ངན་པའོ་ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་དབྱེ་བ་མང་ཡང་། ཀུན་ ང་རོ་ཁ་བ་དང་དྲི་མ་ཞིམ་པར་མ ངས་ལ། ཞུ་ 

རྗེས་བསིལ།  ས་པ་དུག་རིགས་སྤྱི་དང་སྲིན་རིགས་ཀུན་ལ་ཕན།  ད་པར་སྦྲུལ་དུག་སོགས་ལ་བསྔགས།དོན་སྣོད་ 

ཀྱི་ཚད་རིགས། གཉན་རིམ། ཁོང་འབྲས་སོགས་འཇོམ་པར་བྱེད། རྒྱུན་དུ་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་གནས་ ད་བྱེད་ 

པའི་འཁོར་ཡུག་དེར་ནད་ཡམ་སྔོན་འགོག་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་སོགས་ཞིབ་དུ་ཤེས་པར་འདོད་ན་སྨན་པའི་ངག་དང་ 

སྨན་གཞུང་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། སྨན་གཞུང་ཙམ་མ་ཟད་རི་དྭགས་འདིས་སྒྲུང་དང་གཏམ་དཔེ་ག ས། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ 

རིགས་གཞུང་མང་པོའི་ནང་དུའང་བརྗོད་གཞིའི་གོ་ས་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། ས་སྙིང་འཁོར་ལོ་བཅུ་ 

པའི་མདོ་ལས། དཔེར་ན་ཁྱུ་མཆོག་གམ། གླ་བ་ལྟ་བུ་ཤི་སྟེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་ནས་བྱོལ་སོང་གི་ནང་ན་རོ་ཡིན་ 

མོད་ཀྱི། ཁྱུ་མཆོག་ལ་གི་ཝང་ཡོད་པ་དང་། གླ་བ་ལ་གླ་རྩི་ཡོད་པས་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཕན་པ་ 

དང་བདེ་བའི་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ ལ་ཁྲིམས་ཉམས་པའི་དགེ་སློང་དེ་ཡང་ངས་བསྟན་པའི་འདུལ་བ་ལས་མི་ 

རོ་ལྟབུའོ་ཞེས་བྱ་མོད་ཀྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་།  ལ་ཁྲིམས་དང་། ཡོན་ཏན་ལྷག་མའི་མཐུས་ ང་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་ 

པ་དང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དགེ་སློང་ ལ་ཁྲིམས་ཉམས་པར་གྱུར་ཡང་ 

ཡོན་ཏན་གི་ལྷག་མ་ལུས་པས་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་དཔེ་རུ་བཀོད་པ་དང་།མིང་དུ་གྲགས་པའི་སྙན་

ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ར་ན་ འི་རྟོགས་བརྗོད་ལས། མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བླ་འོག་རྣམས།།མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱས་བཅིང་པ་ནི། །དྲི་ 
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བཟང་ ་བ་ཅན་གི་ནི། །ཁ་ཡི་ཕུག་པར་གནས་འོས་ཞེས། །གྲྲོང་གི་བུ་མེད་ཚོགས་རྣམས་སྒྲོགས། །ཞེས་སྤྲེའིུ་ད ང་ 

ཚོགས་ལ་འགྲན་མི་ ས་པའི་སྲིན་པོ་འདི་དག་ལ་མཆེ་བ་རྣོ་ཞིང་རིང་པོ་དང་ལྡན་ཡང་། ཕ་རོལ་འཇོམ་ལ་ཕན་པ་བྲལ་བས་ 

དེ་དག་གླ་བའི་ཁ་རུ་སྐྱེ་བར་འོས་སོ་ཞེས་ཟུར་ཟའི་དཔེ་རུ་བཀོད་པ་དང་། ཡང་ས་པ ་ལེགས་བཤད་ལས། ལེགས་བཤད་ 

བྱིས་པ་དག་ལས་ ང་། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཡོངས་སུ་ལེན། །དྲི་ཞིམ་བྱུང་ན་རི་དྭགས་ཀྱི། ། ་བ་ལས་ ང་གླ་རྩི་ 

ལེན། །ཞེས་མཁས་པ་དག་གིས་སྨྲ་བ་པོ་བཟང་ངན་གང་ཡིན་ལ་མི་ ས་པར་ལེགས་བཤད་བྱུང་ན་ཡིད་ཀྱིས་འཛིན་པའམ་ 

ལེན་པའི་དཔེ་རུ་བཀོད་པ་དང་།  ད་འཇོག་པའི་ བསསུ་ཡང་། ཨ་ཐེ་ཐེ་ཡི་ཐེ་དགུ་ཡོད། །ཐེ་དགུ་མ་ཤེས་སྡེ་དགུ་ 

 ད།།ཅེས་དྲིས་པའི་ལན། གླ་བ་རོག་པོ་བྲག་ལ་ཐེ། །རྣ་བ་སྨུག་ཆུང་དྲེལ་ལ་ཐེ། །ནིས་ཧེ་ལྷམ་ཆུང་ལྕགས་ལ་ཐེ། ། 

གླ་རྩི་བཟང་ ག་སྨན་ལ་ཐེ། །གླ་ཁྲག་དམར་མོ་མཚར་ལ་ཐེ། །སྤུ་རྩེ་དམར་ཡག་སྟག་ལ་ཐེ། །སྤུ་ ད་ཁྲ་བོ་གཟིག་ལ་ཐེ། ། 

སྤུ་རྩ་གཡངདཀར་ལུག་ལ་ཐེ། །གླ་ཤུན་རྒྱལ་མོའི་དར་ལ་ཐེ། །ཞེས་ལན་འདེབ་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ ་ཤག་འགྱེད་ 

 བས། ཁྱོད་གླ་བ་ལྡིང་ལྡིང་མ་བྱེད་དང་།།རྩི་བཟང་ ག་ཨེ་གདའ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། །ཞེས་དང་། གླིང་སྒྲུང་ལས་ ང་ཇོ་རུ་ 

དང་འབྲུག་མོ་གླ་བ་གསུམ་གི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་ ་ཡི་ བས་དཔེ་རུ་བཀོད་པ་སོགས་ ་ཅང་མང་ཡང་འདི་རུ་ཟུར་ 

ཙམ་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་པ་ནི་དེ་ཙམ་མོ།།  

     ཞེས་རེ་བླ་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོ་མ་ ག་ཙམ་དང་། རྩ་ཆེའི་སྲོག་ཆགས་གི་རིན་ཐང་ཤེས་ཏེ་ ང་སྐྱོབས་བྱེད་ 

པ་ནི་རང་གཞན་ཚང་མའི་འོས་འགན་ཡིན་པར་མཚོན་ཕྱིར་ཁམས་ལྷ་སྲས་སུ་འབོད་པས་བྲིས།  
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དཔལ་ལྡན་རེ་བླ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་གླེང་བ་མེས་པོའི་གནའ་

གཏམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གདོད་ནས་དག་པའི་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །

གང་ལ་གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

སྐུ་གསུམ་རྫོགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པར་འདུད། །

ཞེས་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་བསྟོད་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་གཏོར་ཏེ་འདིར་དཔལ་ལྡན་རེ་བླ་དགོན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་རགས་བསྡུས་ཤིག་གླེང་བར་སྤྲོ། 

༡༽ རེ་བླ་དགོན་ཞེས་མཚན་ཐོགས་ ལ།

དེའང་རེ་བླ་དགོན་པ་ཞེས་པ་ནི་སྤྱིར་བཏང་བླ་མའི་མཚན་ལས་ཐོགས་པར་བཤད་པ་མཐུན་ཡང་བླ་མའི་མཚ

ན་དེར་བཤད་སྲོལ་གཉིས་ཡོད། དེའང་དང་པོོར་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་དེ་འབའ་རོང་གི་སྒོམ་ཆེན་རས་པ་བླ་

གདོད་ནས་དག་པའི་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

72 
 

མ་ཞེས་པ་ཡིན་པ་ལ་ཕྱིས་ཡུལ་སྐད་ཀྱིས་རེ་ཧྥ་བླ་མར་སྒྲ་ཟུར་ཆགས་སོང་བ་རེད་ཟེར། ཡང་གཅིག་བཤད་དུས་

བླ་མའི་མེས་པོ་ཚོས་རེ་བའམ་ཐགས་ཀྱི་བཟོ་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས་པ་སོགས་རང་གཞན་གྱི་

དོན་བྱེད་པས་དེའི་ཁྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་མིང་ལ་རེ་བ་ཚང་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དེའང་ཕྱིས་རེ་ཧྤ་ལ་སྒྲ་ཟུར་ཆགས་པས་བླ་

མའི་མཚན་ལའང་རེ་ཧྥ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཞུ་བ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟ་ནི་དགོན་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད་ཡུལ་སྡེ་ལའང་རེ་བླ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། རེད་དེ་མཚན་དངོས་ནི་(རབ་ལྷག་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གླིང་ )

ཡིན་པར་སྣང་ཡང་། རེ་བླ་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་2 གླིང་ཞེས་བྲིས་པའང་ཡོད་ལ། མཚན་འདི་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་

པས་བསྩལ་བའི་བཤད་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་། གདོད་ནས་ད་བར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་རེ་བླ་དགོན་ཞེས་འབོད་ཀྱིན་ཡོད་

པས་མཚན་དངོས་དེ་ཤེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན། 

༢༽ གང་གིས་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བཏབ་ ལ།

དགོན་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཚུལ་ནི། འགྲྲོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་རེག་པའི་རེ་ཧྤ་བླ་མ་

ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་དུས་རབས་༡༣པ་ཙམ་ལ་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་འཕགས་པས་རྟེན་མགོན་པའི་སྐུ་དང་། དགོས་

                                                                 
1                                                                                                                          
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མཁོ་སྒྲིག་ཞྭ། སྒྲིག་ཕོར། དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་ཐམ་ག་ 2བཅས་གནང་བར་གྲགས། དེའང་ཁམས་ཟླ་ཆུའི་ཆུ་ 

ལག་ལྕི་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་དུ་སྒོ་ཉག་རྩེ་ཞེས་བྱ་བར། 

བླ་མ་རྟོགས་ལྡན་གསུམ་བཞུགས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ཆགས་ཤུལ་3ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་རྒ་ལོའམ་རྒ་ལོའི་སློབ་ 

བརྒྱུད་ཅིག་གི་གདན་ས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་མོད། ལ་ལས་འབའ་རོང་གི་རི་ཁྲོད་ 4 ཅིག་ཡིན་རབས་བཤད་ཅིང་། ལ་ 

ལས་ནི་རེ་རྡོ་ཏིས་གསུམ་ཀ་ཙོང་མདའ་དགོན་པར་གཏོགས་པ5 འི་ཚུལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར ་གནས་དུས་དེར་ 

ཆོས་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཚད། འགྲྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཁམས་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས་སྐབས་ 6 འཕགས་ 

པས་ཀྱང་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་པས་ 7 དེར་བཞུགས་ཚོས་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ཞིང་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ཞུས། 

                                                                 

2                                                                                                                                   

                                                                                                           

3 གནའ་ཤུལ་དེར་ད་ལྟའང་རེ་བ་མགོ། རོ་རོ་གདོང་། ཏིས་ཚ་གཅོམ་ཞེས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་འབོད་ཀིན་མཆིས་སྐད་རེད། 

4                                                                                                                                   

                                                                                                                                 

                                                                                                                               

                         རྒ་ལོའ་ིསྒྲུབ་གནས            ས་ཆེན་དང་རྒ་ལོའ་ིགདུང་འབུམ་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད       འདི་ལས་དཔག་ན་དུས་རབས་བཅུ་  

ག   ་པའི   ་རྒ་ལོའ་ིསྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་  རྒ་ལོའམ་རྒ་ལོའ་ིརྒྱུན་འཛིན་ཞིག་གིས་སོ་ཉད་རེར་           ཕྱག་བཏབ་ཡོད་པ    ་                          

                                                           

5                                                                                                                            

                                                                                                                               

                                                                                                                       

6                                                                        

7                                            དགོན་ཤུལ་དེའི་མདུན་ཐད་དུ་དེ་དུས་འཕགས་པས་སར་བཏབ་པས་ད་ལྟའང་ཆོས་སར་ཉག་ཞེས་འབོད་ཅིང་ཆོས་  
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འཕགས་པས་རེ་ཧྥ་བླ་མ་དང་ཏིས་ཚ་བླ་མ། ལྡོམ་རོ་བླ་མ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་བསེ་མགོན། ཐུབ་པ་བྱིའུ་དྲོད་ 

མ། ས་པཎ་གྱི་དབུ་ཞྭ་གནང་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང། དེ་རྗེས་རེ་ཧྥ་བླ་མས་དགོན་པ་ཞིག་ཕྱག་འདེབས་པར་ 

བཞེད་དེ་དགོན་ས་བཙལ་དུ་ལྕི་ཆུའི་རྒྱུད་ཡར་ཕེབས་པས་མཛོ་ཚུགས་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཕྱིན་པ་ན། 

ལྕི་ཆུའི་གཡོན་ངོས་བྱ་རྒོད་པོའི་གཤོག་གུར་ཕུབ་འདྲིའི་གནས་འདིར་དགོན་ས་ཟྱིན་ན་བསྟན་འགྲྲོར་སྨིན་ 

པའི་ཕྱག་རྗེས་ཤིག་འཇོག་ཐུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གཟྱིགས་ནས་དགོན་པ་འདི་ཕྱག་བཏབ་པའི་བཤད་རྒྱུན་ཡོད་ 

པ་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་མེད་པས།  དགོན་པ་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་རེ་ཧྤ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་ 

མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པ་ཙམ་ལས། དེས་དགོན་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དང་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་ཕྱག་བཏབ་པ་སོགས་ 

གཏན་ཁེལ་བ་ཞིག་བཤད་དཀའ་བར་གྱུར། ཞར་བྱུང་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་གནས་འགའ་ཞི་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། དགོན་ 

པའི་རྒྱབ་རི་གནས་ཆེན་ར་ཚྭ་དཀར་འབེལ་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་རྩེར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞག་བདུན་ལ་བཞུགས་ 

པར་གྲགས་པའི་བྲག་ཕུག་ངོ་མཚན་ཅན་ཨོ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་དང་། དེའི་གཡས་ཀྱི་བྲག་གཡང་ཁར་མཁའ་འགྲྲོ་ཡེ་ 

ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཁ་ནུབ་ལ་བསྟན་པ་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡོད། དེའི་མདུན་གྱི་སྤང་འབུར་ཁུག་མུ་ 

ཤིག་མར་ཁོ་ཧྤ་ངག་ཡོན་ཞེས་པའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཞིག་གི་རི་ཁྲོད་ཡོད།  དེ་བཞིན་དུས་རབས་༡༨ ཙམ་ 

ལ་ཕེབས་པའི་གྲུབ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་རྗོ་རྗེ་དང་རེ་ཧྥ་མཁྱེན་རབ་བཟོད་པ་ཞེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རི་ཁྲོད་ 

པ་གཉིས་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡོད་སའི་རི་འདབས། རྩིས་འགག་གི་གཡས་གཡོན་རང་དགངས་ཉིན་ 8 དང་མཆོད་ 

རྟེན་སྣ། མཁྱེན་བཟོད་སྒར་ 9 སོགས་དབེན་གནས་གང་སར་སྒོམ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་གནང་ཞིང་། ཉ་སྟོང་ཚེས་བརྒྱད་ 

ལ་སོགས་པའི་དུས་ཆེན་ཁག་ལ་ཡུལ་མི་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་མ་ཎི་སྦྲང་ཆར་མ་དབྱངས་སུ་གྱེར་བའི་སྒོ་ནས་སྨྱུང་ 

གནས་ཚོགས་ནས་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་པའི་སྒྲུབ་གནས་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་མཇལ་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་རྣམ་གཉིས་དགོངས་ 

                                                                                                                                                                                                                   

ཁ ི་རེགས་པའི་ཤུལ་ཡང་དངོས་སུ་མཇལ་དུ་ཡོད། 

8                                                                                                                        

                                               

9                                                                           
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པ་རྫོགས་རྗེས་རང་གདངས་ཉིན་དང་མཁྱེན་བཟོད་སྒར་ཡང་སྟོང་པར་ལུས་ལ། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་ 

དང་ཕྱག་ལེན་རྣམས་ནི་རེ་བླ་དགོན་པས་རྒྱུན་བསྐྱངས་ནས་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ཅེས་པ་ནི་ཞར་བྱུང ་ཡིན། 

 

༣༽  གང་དུ་ཆགས་པའི་ས་གནས། 

དགོན་པ་འདི་གང་དུ་ཆགས་པའི་ས་གནས་ནི། གངས་རི་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ཏེ། གངས་ལྡན་ཉི་ཤུ་རྩ་ 

གཅིག་ལྷ་རིགས་དགེ་བསྙེན་དུ་གནས་པས་ཡུལ་ལ་དབང་བྱེད་ཅིང་རི་མཐོ་བསིལ་ལ་དྭངས་པས་མི་རྒྱུད་རིག་པ་ 

བཟང་། ཡུལ་ལ་དགེ་བཅུ་ཚང་བས་ཡོན་ཏན་ཕུམ་སུམ་ཚོགས། ཆུ་བོ་དྭངས་ལ་བསིལ་བས་འདུ་བ་རང་བཞིན་ 

གྱིས་སྙོམས། བསིལ་དྲོད་ཀྱི་སྔོ་སྣ་ཚང་པས་བདུད་རྩིའི་སྦྱོར་སྡེ་འཛོམས། མི་ཐམས་ཅད་ལེགས་ལམ་ལ་དགའ།  

ཆུ་ཐམས་ཅད་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འབབ། རི་ཐམས་ཅད་རྩེ་བྲག་རི་དང་སྐེད་སྤང་། འདབས་ནགས་ཚལ་དང་ཆུ་བོས་ 

བརྒྱན་པ། དུས་བཞིའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་ལ། མངའ་ཐང་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ། བཟའ་ཤིང་དང་འབྲས་བུ་མང་ཞིང་ 

ཕྱུགས་ལུག་ལ་རྩྭ་གཟན་མོད་པ།  རོང་སྡེ་དང་འབྲོག་སྡེ་འབྲེལ། བཟའ་བཏུང་གི་རྩོལ་སྒྲུབ་སླ། ཨར་ཇག་གི་རྒྱུ་ 

འགྲུལ་ཉུང་། ས་གཞི་ཁ་རྒྱ་ཆེ། ལུང་པ་ཕུ་ཐག་རིང། ས་དཔྱད་བཟང་དགུ་འཛོམ་པའི་གནས་མདོ་ཁམས་ 

ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་རྔུལ་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སྒང་རྒྱུད། མདོ་ཁམས་ནང་ཆེན་གྱི་མངལ་ཁུལ། ལྕི་ལུང་ 

ལྷ་གཞུང་ཕྱུགས་མོ་ལྕི་གཞུང་ཞེས་འབོད་པ། དེང་སང་ལྟར་ན་ནང་ཆེན་རྫོང་གི་མངའ་འོག་སྡོམ་པ་སྨད་མ་སྟེ། ཆུ་ 

བོ་ཆེན་པོ་ལྕི་ཆུ་དལ་འགྲྲོས་སུ་འབབ་པའི་གཡོན་ཟུར་དུ། ཨོ་རྒྱན་མ་ཧ་གུ་རུས་སྒྲུབ་གནས། གནས་མཆོག་ར་ 

ཚྭ་དཀར་འབེལ་གྱི་འདབས་འབྱོར་དང་། ནོར་བུ་ལྷ་རྩེའི་མདུན་ཞོལ་ཉེ་ལམ་སྔོན་ལ་ཕྱུགས་ར་ཆགས་སའི་གནས་ 

དེར་དགོན་པ་ཐོག་མར་ཆགས། རེད་དེ་དེར་ཆུ་མིག་ཐོན་པ་སོགས་ཀྱིས་གནས་བཟོད་མི་བདེ་བ་བྱུང་བས། དགོན་ 

པ་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་གནང་འཆར་རམ་མར་ཙོང་མདའ་དགོན་པ་ལ་མཉམ་དུ་སྡོོམ་འཆར་གྱིས་ཕེབས་ཐོན་གནང་ 

ཡང་གནང་རྟེན་གཙོ་བོ་མགོན་པོའི་སྐུ་དེ་ལྗིད་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ་ཕར་རྒྱབ་བྲག་སེར་ལྟག་ཕན་ཆད་ལ་མ་ཐེག་པས།  

ཚུར་ཕྱི་ལོག་བྱས་ཏེ་སྔར་ལྷ་ཁང་འོག་མ་ཡོད་ས་དེར་འབྱོར་དུས་ངལ་གསོས་སད་པས། ཡང་མགོན་པོའི་སྐུ་དེ་ས་ 

ལ་འབྱར་བ་ལྟར་ཡར་མི་ཐེག་པར་གྱུར་པས་དེར་དགོན་ས་བྱས་ན་བསྟན་པའི་གཞི་ཚུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཤེས་ 

ཏེ་དེར་རིམ་གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ད་ལྟའི་དགོན་པ་འདི་ཆགས་པར་བཤད།  
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ཡང་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ལྡིབ་ཀྱང་གདུང་མ་མགོན་པོའི་སྐུ་རྟེན་གྱིས་སྟེགས་ནས་ནང་གི་ 

རྟེན་གཞན་དང་དགེ་འདུན་པར་གནོད་སྐྱོན་མ་ཐེབས་པས་དེ་ནས་བཟུང་བསེ་མགོན་དེ ་མགོན་པོ་གདུང་ཁུར་མ་10 

ཞེས་གྲགས་ཤིང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན། 

ཕྱག་བཏབ་པ་ནས་དུ་རབས་༡༨ པ་བར་དུ་རེ་ཧྤ་བླ་མའི་གདུང་བརྒྱུད་བཅུ་གཅིག་ཙམ་གྱིས་དགོན་པ་བསྐྱངས་ཤིང་། 

སྐབས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་རེ་བླ་བན་འདུན་མ་ཞེས་རྩེ་གཅིག་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་རྣལ་འབྱོལ་པ་བདུན་དུས་ 

གཅིག་ལ་བཞུགས་སྐད་ལས། ལོ་རྒྱུས་གཞན་རྣམས་དུས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཐྱིམས་ནས་མི་དམིགས་པར་སོང་བ་ 

ནི་བྱུང་བ་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་མ་ཐུབ་པས་ལེན་པ་ཅི་ལ་མིན། དུས་རབས་༡༨ ཀྱི་རྗེས་ཏིས་ཚ་ཆོས་སྐྱོང་དར་རྒྱས་ 

ཀྱི་སྐུ་དུས་ཙམ་ནས་གསང་བདག་བློ་གཏེར་བློ་དབང་པོ་དང་གཟྱིམ་འོག་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ངོར་དང་ནལེནྜའི་བླ་ཆེན་ 

མང་པོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་པ་དང་། ལྷག་པར་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་བརྟེན་ནས་བླ་གྲྭ་རྣམས་ 

རྒྱུད་དབང་དང་གདམས་པས་ཕྱུག་ཅིང་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ 

མངོན་ཏེ། དེ་དུས་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྒྲུབ་ཁང་གོང་འོག་གསུམ་ཙམ་བྱུང་ཞིང་དེ་ 

དག་གི་ནང་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའི་བླ་གྲྭ་མང་པོ་སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ཟྱིན་ཞིང་སྒྲུབ་ཁང་ཞོགས་ནས་དགོན་པར་ཕྱག་ 

ལས་གནང་བཞིན་པ་མང་པོ་ཡོད་ལ། བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཁུ་དབོན་གཉིས་སོགས་ནི་༦༠ ལོའི་བར་སྒྲུབ་ཁང་ 

གོང་འོག་ལ་མཚམས་སྒོ་བསམས་ནས་བཞུགས་ཡོད།  

 

༤༽ ཆོས་བརྒྱུད་གང་ཡིན་། 
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ཇི་ལྟར་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཚུལ་ལ་བཤད་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱང་དང་ཐོག་ཅི་ཡིན་བཤད་བ

ཀའ་ཡང་ད་ལྟ་ནི་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་སྤྱིར་ས་སྐྱ་ཡིན་ཞིང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཕལ་ཆེ་བ་ངོར་

པ་དང་ཚར་པ་འདྲེས་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལ་སྒྲུབ་མཆོད་གཙོ་བོ་ནི་འཁོན་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་ཕུར་ 

བཟླྲོག་ཡིན་ལ། ད་དུང་ཆོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་རེ་ཧྤ་མཁྱེན་རབ་བཟོད་པ་སོགས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ 

སྨྱོང་ཆོག་ཅིག་དང་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད། དེ་བཞིན་ས་ལུགས་མིན་པའི་ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག 11 ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཀྱང་ 

འདོན་སྲོལ་ཡོད་པས་བརྩེ་ཆེན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་དགོན་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་སྔར་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ 

ཉམས་བཞེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་ནི་ངོར་དང་ནལེནྜར་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད་འདུག་ལ། དུས་ 

རབས་༢༠པའི་སྟོད་ཙམ་ལ་ནི་བླ་མ་བསྟེན་ཡ་གཙོ་བོ་བླ་མ་བཀྲ་ཆོས་འཕེལ་ཡིན་པས་བླ་གྲྭ་ཚང་མ་དབང་དང་ 

གདམས་པ་ཞུ་སར་འབྲི་རུ་བླ་ཆེན་དགོན་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཟྱིམ་འོག་རིན་པོ་ཆེ་དང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ 

ཆོས་འཕེལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་དེ་དུས་རེ་བླ་དགོན་པར་གྲྭ་རྒན་ཉམས་ལེན་དང་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་མང་ 

པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། རྩེ་ཧྤ་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་དང་ཞྭ་ཡུ་ཐུབ་རྒྱམ། ཀེ་ཤེས་དགེ་རྒྱམ། བཻ་བྱམས་པ་བཟང་པོ་ 

སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལས་ཤེས། རེ་བླ་དགོན་པས་མདོ་གར་སྤོ་རུ་དགོན་ལ་བླ་བསྐོས་གཏོང་དགོས་པའི་སྐོར་ཡང་ 

བཤད་ཀྱི་འདུག་སྟེ། དེ་དུས་ནང་ཆེན་ས་དགོན་ཁག་ནས་སྤོ་རུ་དགོན་ལ་བླ་བསྐོས་རེས་མོས་ཀྱིས་གཏོང་གི་ཡོད་ 

པར་མངོན་ཏེ།  ང་མདའ་དགོན་ནས་བཏང་བའི་བླ་བསྐོས་དེའི་རྗེས་ལ་རེ་བླ་དགོན་ནས་ཞྭ་ཡུ་མཁྱེན་རབ་ ་གསལ་ 

སྤོ་རུ་དགོན་དུ་བླ་བསྐོས་ལ་ཕེབས་ ང་ཕྱིས་སྤོ་རུ་དགོན་དུ་ཁང་སར་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ 12 བཞུགས་སུ་ 

གསོལ་ནས་ཁོང་ཉིད་སླར་ཡང་ཡར་དབུས་ལ་ཕེབས་ནས་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་ནལེནྜའི་ ང་ཡིག་ 13མཛད་ནས་  
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བཞུགས་ཡོད།  

 

 ༽  དགོན་པའི་གདན་རབས། 

དེས་ན་བླ་མ་ནི་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་རེ་ཧྥ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ནས་བཟུང་མི་རབ་མང་ 

པོར་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱིས་གདན་ས་བསྐྱངས་ཤིང་། གདུང་བརྒྱུད་བཅུ་གཅིག་པའི་རྗེས་གདུང་བརྒྱུད་གདན་ས་ཟྱིན་ 

པ་མ་བྱུང་བས་སྐྱེ་ཕྲེང་གིས་གདན་ས་གནང་མགོ་ཚུགས། དེའང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་པོ་རེ་ཧྤ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་ 

རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནི་ཞྭ་ཡུ་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ནི་སྟོང་རོང་འགག་གི་ས་ཡི་ཆར་ཡབ་ཞྭ་ཡུ་ 

ངག་བཟང་དང་། ཡུམ་པདྨ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་ཡི་མཚན་དཔེ་བཞད། མཚན་ཞྭ་ཡུ་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ཞེས་ 

འབོད་ཅིང་བླ་མ་གོང་མའི་མཛད་རྗེས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ་བསྐྱངས། སྐུ་རབས་དེ་ནས་བཟུང་ 

ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡུལ་སྡེ་ཀུན་གྱིས་རེ་ཧྤ་བླ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་ལ་ཞྭ་ཡུ་བླ་མ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་བྱུང་བར་མངོན།  

འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིག་གསལ་པོ་མི་སྣང་། 

སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཏིས་ཚ་ཆོས་སྐྱོང་དར་རྒྱས་ནི་ཡབ་ཏིས་ཚ་དཔལ་བཟང་དང་། ཡུམ་ཚེ་རིང་དཔལ་མོ་ 

གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་ཡི་མཚན་དཔེ་གསར་དུ་བཞད། མཚན་ཆོས་སྐྱོང་དར་རྒྱས་སུ་འབོད། སྐུ་ཆུང་ངུས་དུས་ནས་ 

ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་མ་ཉམས་པར་བསྐྱངས་ཤིང་སྒྲིག་གྲྭ་ས་ཤིན་ 

ཏུ་བསམས་པས་ཕྱི་དགོན་པའི་མཚན་སྙན་རྒྱས། ནང་གྲྭ་པའི་གྲངས་དང་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་བཤད།   

འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་མི་གསལ།  

 

༦༽ཞྭ་ཡུ་བླ་མ་འཆི་མེད། 

སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཞྭ་ཡུ་བླ་མ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའམ་ངག་དབང་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་ནི། ཡུལ་ཨ་འབུམ་རྒྱུད་ 

ཀྱི་ཆར་གཏོག་སྡོམ་པ་རེ་བླ་ཞེས་པའི་གནས་སུ། ས་སྐྱ་བ་པདྨ་བདུད་འདུལ་ནས་བཀའ་ལུང་མཛད་པ་བཞིན་ཡབ་ 

ཞྭ་ཡུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་སྲུང་དང་། ཡུམ་ཆོས་དབྱིངས་བཟང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བྱའི་ལོ་ 
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སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༡ལོར་སྐུ་ཡི་མཚན་དཔེ་གནས་དེར་བཞད། མཚན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ 

པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་མངའ་གསོལ། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་མཛད་ཅིང་ 

ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་དགོན་པར་བཞུགས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུའི་ཐོག་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པར་བར་ཆད་བྱུང་རྐྱེན་ 

གྱིས་ཡུལ་གལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བས། དགོན་པ་འདིའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེར་མ་བྱུང་བར་མངོན། དུས་ 

ཟྱིང་གི་སྐབས་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༧ ལོར་རེ་ཧྥ་ཤེས་རབ་ཉི་མ་དང་རེ་ཧྤ་ཡོན་ཚུལ་གཉིས་ངོར་ནས་མར་ཡོང་དུས་ཞྭ་ཡུ་བླ་ 

མ་སྐུ་འཁོར་མང་པོ་དང་རྒྱ་མོ་དངུལ་ཆུའི་བྱེས་ཁ་ནས་མཇལ་ཞིང་ཁོང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་ 

ཡོད་པས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡོད་ཆགས་ཙམ་ལས་སྐུ་ཚེའི་མཇུག་གི་རྣམ་ཐར་དང་འདས་ལོ་མི་ཤེས།  

 

༧༽ བླ་མ་ཡོན་རབ། 

རྩེ་ཧྤ་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཞེས་གྲགས་པའི་བླ་མ་ཐེ་རུ་ཡོན་རབས་ནི། ཚང་གསར་མཁར་ལྔ་ ག་ ག་ལས་ 

 ག་གསུམ་སྟོད་མའི་ནང་ཚན་རྣུ་ཆམས་ཞེས་པའི་ས་ཆར་ཡབ་ཐེ་རུ་པདྨ་དང་ཡུམ་ཨ་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྱི་ 

ལོ་ ༢༠༠༧ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།  དགུང་ལོ་མདུན་པའི་ཐོག་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་འབྲི་ཀློག་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན།  

བླ་མ་བ ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་དང་ ་གྲྲོས་ཆོས་འཕེལ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ས་སྐྱ་པའི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་གསན།  

ཡུམ་ག་ིམདུན་ནས་གསོ་རིག་དང་། རུ་རྒན་མདུན་ནས་ ར་རྩིས་སོགས་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་སྦྱངས་པས་སྨན་རྩིས་ 

ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་ཤིང་། དགུང་ལོ་བཅུ་ ག་ནས་ཞེ་ ག་བར་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་བླངས་པས་རེ་བླ་སྡེ་དགོན་གཉིས་ 

ཀྱིས་འདི་ཕྱིའི་ བས་གནས་སུ་བཀུར་ཤིང་བཞུགས་ས་དགོན་པའི་ཉིན་རིའི་རྩེ་ལ་བཞུགས་པས་རྩེ་ཧྤ་བླ་ཞེས་བརྩི་ 

འདང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ལ། དེ་དུས་ལྕི་གཞུང་ལ་ལུང་ལ་ཁོང་ལས་མཁས་པ་ཞིག་མེད་པ་ལྟ་བུར་ཡོད། འདི་དང་བྱམས་ 

པ་སངས་རྒྱས་གཉིས་ལ་རྩེ་ཧྤ་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཞེས་གྲགས། དེ་ བས་ནས་གྲུབ་དབང་ཀུན་བཟང་འགྲྲོ་འདུལ་ 

མདུན་ནས་དབང་ཁྲིད་དུ་མ་གསན་ཞིང་། གསུང་རྩོམ་ལའང་གྲུ་དབང་དེའི་རྣམ་ཐར་དང་གསོལ་འདེབས། དེ་བཞིན་ 

དམ་པ་གོང་མ་དུ་མར་བླ་མཆོད་དང་གསོལ་འདེབས་སོགས་རྩམ་ཆོས་མང་པོ་མཛད་ ང་དུས་འགྱུར་ བས་ 

དམིགས་མེད་དུ་སོང་། རྒན་རབས་ཚོས་ཁོང་ནི་རྩོམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་ཚིག་སྦྱོར་ཤིན་ཏུ་སྙན་པོ་ཡོད་པས་གསུང་ 

རྩོམ་དེ་དག་ད་ལྟ་མཇལ་ཡ་མེད་པ་འདི་ ་ཕམ་ག་ིགནས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀི་འདུག  ཕྱིས་རེ་ཧྤ་ཤེས་རབ་ཉི་མ་ 
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ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གི་ཐུགས་འགན་གནང་ཡང་ཞྭ་ཡུ་བླ་མ་འཆི་མེད་མ་བཞུགས་སྟབས་རེ་བླ་དགོན་པའི་བླ་མའམ་ 

གདན་ས་བ་ནི་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་།  ཁོང་ནི་སྨན་རྩིས་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་མ་ཟད་དབང་ 

དང་གདམས་ངག་གིས་ཕྱུག་ཅིང་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་རྣམ་འབྱོར་བ་ཡིན་པས། རྭ་ལོ་ཙཱ་བའི་རྣམ་ 

སྤྲུལ་དུ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརྙེས་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠  ལོར་གསར་རྗེའི་དམག་གིས་བླ་མ་ 

བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ལྷན་དུ་བ ན་ཁང་དུ་ཁྲིད་པས་མཆོད་རྟེན་སྒར་དུ་སྐུ་ལུས་དྲང་པོར་སྲང་སྟེ་དགོངས་ 

པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམས།   

 

༨༽བླ་མ་བྱམས་པ ་སངས་རྒྱས། 

རྩེ་ཧྤ་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཞེས་གྲགས་པའི་བླ་མ་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ནི་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའི་གྲུབ་ཆེན་ 

ཞིག་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༡༨༩༠ ལ་འཁྲུངས་ཤིང་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ཐོག་བཤས་ལུག་ཞིག་ཤན་པའི་སར་ཁྲིད་ལམ་ནས་ 

ལུག་གིས་མིག་ཆུ་བཏང་བ་གཟྱིགས་པས་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས་པས་བཤས་ལུག་བཏང་སྟེ་རེ་བླ་དགོན་ལ་ཕེབས་ 

ནས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་བླ་མས་ལྟུང་བཤགས་ཐོན་གསུངས་པ་བཞིན་ཉིན་ལྟར་གྲངས་གསོག་གནང་བས་ལྟུང་ 

བཤགས་བླ་མར་གྲགས།   

དེ་རྗེས་གཟྱིམ་འོག་མཆོག་སྤྲུལ་གྱིས་བེ་རུ་བླ་ཆེན་དགོན་དུ་ལམ་འབྲས་གསུང་སྐབས་དེར་བཅར་ནས་ལམ་ 

འབྲས་གསན་ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསེར་ཞལ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་མཇལ་ནས་ཡི་དམ་ 

ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་དང་མཁའ་སྤྱོད་མ་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་མང་དུ་གསན་ 

ནས་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྒོ་ཐེམ་སྤངས་ནས་དཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་ཡི་དམ་སོགས་ལ་ལྗགས་ 

བསྙེན་གྲངས་ཐེམ་པ་བགྱིས། ལྷག་པར་དུ་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐྱིལ་ལ་ཡི་དམ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་དང་། མཁའ་སྤྱོད་མ་སོགས་ 

མཛད་ནས་ཚེ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ནས་བཞུགས། དེ་རྗེས་གཟྱིམ་འོག་མཆོག་སྤྲུལ་བྱམས་པ་ 

ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་རེ་བླ་དགོན་དུ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡང་ 

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོའི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེ། །འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་ 

པ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བྱམས་པའི་མཚན་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའི་ 
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གསོལ་འདེབས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གསུངས།  དེ་བཞིན་འཇམ་མགོན་བློ་གཏེར་དབང་པོས་གཙོས་པའི་ངོར་མཁན་ 

ཁག་དང་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབང་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ 

མང་དུ་སྤྤེལ་བ་བཞིན་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཤིང་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་ 

གཤེགས།  

དེའང་ཕྱག་འཚལ་བླ་མ་ཞེས་པས་དཔག་ཚད་དུ་མས་ཆོད་པའི་སར་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསར་བཞེངས་གྲུབ་པ་ལ་

རབ་གནས་ཞུས་པས། དུས་བཅད་ལྟར་གནས་དེར་རབ་གནས་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་འབྲུ་སྣ་ཆར་བཞིན་ 

བབ་པ་དང་། སྡོམ་པ་བེ་ཧུ་སྨྱུང་ནད་དྲག་པོས་མནར་ནས་སྐུ་མཚམས་ལས་བཞེངས་དགོས་པའི་བཀའ་བྱུང་བ་ལ།  

ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཡིད་ཚིམ་པའི་རྟགས་ཤིག་སྟོན་ཡོང་། ང་ཡོང་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་གསུངས་ཏེ་མ་བྱོན་པས།  

ཕྱི་ཉིན་ནད་པའི་སྔས་སུ་གསུང་སྐད་དང་ཌཱ་དྲིལ་གྱི་སྒྲ་དངོས་སུ་ཐོས་སྐད་བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་བཞིན་མངོན་མཁྱེན་ 

ཡང་གསལ་པོར་མངའ་སྟེ་ཁོང་ལ་ཕུལ་བའི་ཕྱུགས་རྣམས་ཚེ་ཐར་བཏང་སྟེ་རི་ལ་བཀྲམ་ནས་ཡོད་པ་ལ། རྔོན་པ་ 

ཞིག་གིས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་འགའ་ཞིག་བསད། ནམ་ཞིག་ན་རྔོན་པ་དེ་བླ་མའི་མདུན་དུ་མཇལ་ཁ་ལ་ཕྱིན་དུས།  

བླ་མས་ལས་བཟང་བུ་ང་ཡི་ཚེ་རྒན་བཟའ་དྲན་ཡང་། གསོད་ཐབས་དེ་སྡུག་ཆེ་གསུངས་པས། རྔོན་པ་མིག་ཆུ་ 

བཞུར་བཞིན་གུས་ཕྱག་དང་བཅས་དེང་ཕྱིན་ཆད་རྔོན་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་དང་མེ་མདའ་ཡང་བླ་མར་ཕུལ་བས་རྔོན་ 

པ་དེ་དགོན་པའི་འབུད་ཤིང་འཐུ་མཁན་བྱས། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་ཡོན་བདག་མཆོད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་ 

དགོན་པར་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་བྱམས་སྐུ་རྟེན་གཙོ་ལ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གོང་མ་བཞེངས་ 

ཤིང་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་གསར་འཛུགས་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་སྡེ་དགོན་བསྐྱངས་མཛད་པས་གྲུབ་ཆེན་ཁོང་གི་ 

སྙན་པ་དང་མཛད་ཕྲིན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། ཕྱིས་ཟྱིང་འཁྲུགས་ལང་སྐབས་གྲྭ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་ཟྱིང་ཆ་ 

མི་འོང་བའི་ངེས་པ་མི་འདུག་པས་བཞུགས་ན་མི་ལེགས་ཚུལ་ཞུས་ཀྱང་། ངས་བླ་མར་སྒོ་ཐེམ་མི་འགོམ་པའི་དམ་ 

བཅའ་ཕུལ་བ་ཡིན། མ་ཟད་བྲོས་ས་དང་གབ་ས་གང་ཡང་མེད། ཚང་མ་སྡོད་དམག་ལ་ཕར་རྒོལ་མ་བྱེད། བྱས་ 

ཀྱང་མི་ཕན་གསུངས་ཤིང་འདུ་ཚོགས་བག་དྲོ་བ་རེ་མཛད་ཅིང་བཞུགས། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོར་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ 

ནང་རྒྱ་དམག་བསླེབས་ཏེ་བླ་མ་ཁོང་ཁུ་དབོན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་མཚམས་པ་མཚམས་ལས་ཧར་འདོན་བྱས་ 

ཞིང་། བླ་མ་ཡོན་རབ་སོགས་བླ་མ་དང་སློབ་དཔོན། དབུ་ཆོས་གཉེར་གསུམ་དང་ལྷན་རྒྱས་ནང་ཆེན་མཆོད་རྟེན་ 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

82 
 

སྒར་གྱི་བཙོན་རར་བསྐྱལ། དེར་ཡོད་སྡོམ་པ་དཔོན་སོགས་ལ་སྐུ་གདུང་རང་དགོན་དུ་འཇོག་དགོས་ཚུལ་སོགས་ 

ཞལ་བརྡ་མང་དུ་མཛད་ནས་སྐུ་ལུས་དྲང་པོར་བསྲངས་ནས་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་གཞི་དབྱིངས་ལ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན།  

རིང་བསྲེལ་མང་དུ་བབས། དེ་ནས་སྡོམ་པ་དཔོན་གྱི་ཞལ་བཀོད་བཞིན་དུ་གྲྭ་འགས་སྐུ་གདུང་གཞན་དང་མ་འདྲེས་ 

པར་ས་གཙང་སར་སྦས་ཤིང་། ཕྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ལོར་ཉི་མ་འོད་གསལ་དང་། བླ་མ་ཀུན་ཆོས་སོགས་བླ་གྲྭ་དགུ་ 

ཆེད་དུ་བྱོན་ནས་བཙལ་བས་ལོ་ངོ་ཉེར་བདུན་རིང་ས་འོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གདུང་སྐྲ་དང་བཅས་པར་བམ་རུལ་མ་ 

སོང་བ་རྙེད་པས་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་རྒྱུད་སྡེ་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་སུ་ཕུལ། དེ་ཡི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁར་ 

འཇའ་འོད་ཤར་བ། རིང་བསྲེལ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་དད་པའི་རྟེན་དུ་བབས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དད་པའི་ 

འཇུག་སྒོ་ཡངས་པོར་བྱས། གདུང་རྟེན་དུ་བླ་མ་ཀུན་ཆོས་ནས་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ 

དང་། གཞན་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིས་ས་རྡོ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་སོགས་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཚོགས་གསོག་ 

པའི་རྟེན་དུ་བསྒྲུབས་པ་ནི་ད་ལྟ་དགོན་འདབས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡིན།  

༩༽ བླ་མ་ཀུན་ཆོས། 

བླ་མ་ཀུན་ཆོས་སམ་བྱམས་པ་ ན་ལམ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། ཡབ་བཻ་པདྨ་ཆོས་དར་དང་ཡུམ་རྟ་ལྷ་གཉིས་ 

སུ་སུ་སྤྱི་ལོ་༡༩༢༣ ལོར་ངོ་མཚར་བའི་བལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ཆོས་ལ་དགའ་ཞིང་ ད་ 

ལམ་ཞི་དུལ་དང་ལྡན་པ། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཐོག་དགོན་པར་ཆོས་གྲལ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཁུ་བོ་བྱམས་པ་སངས་ 

རྒྱས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཀློག་བསླབས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཐོག་བ ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་སར་བཅར་ནས་ས་སྐྱ་པའི་ཟབ་ 

ཆོས་མང་པོ་ནོད་ཅིང་། ༡༩༤༢ ལོར་ནས་བཟུང་༦༠ ལོར་དམག་གིས་མཚམས་སྒོ་མ་གཏོར་བར་བླ་མ་བྱམས་པ་ 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་འོག་སྐུ་མཚམས་སྒོ་བསྡམས་ནས་ལྷག་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་བས་ 

བྱམས་པ་རྒྱས་གཉིས་པར་གྲགས། ༦༠ལོར་དམག་གིས་མཚམས་ལས་བཏོན་ནས་མཚམས་པ་རྣམས་དང་དགོན་ 

པའི་བླ་མ་སོགས་དང་ལྷན་དུ་བརྩོན་ཁང་དུ་ཁྲིད་རྩིས་བྱས་ ང་། དེ་ བ་བླ་མ་འདི་ནི་སྐུ་ཡི་ཨ་ནེས་མཚམས་སྐྲ་ 

བཏུབས། ན་བཟའ་བརྗེས་པས་དམག་གིས་མ་ཚོར་བར་ཐར་བ་ནི་བསྟན་མགོན་འདི་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་བའི་རྟེན་ 

འབྲེལ་གིས་ཡིན་པར་འཁུམས། འོན་ ང་དུས་ཟིང་ བས་དཀའ་སྡུག་དང་འཐབ་རྩོད་སྣ་ཚོགས་ ང་ཡང་དགོན་ 

པའི་རྟེན་གསུམ་དང་རོལ་ཆ་སོགས་རྩ་ཆེན་མང་པོ་སྦས་སྐུང་མཛད་ནས། བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ་ བས་དེ་དག་ 
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དགོན་པར་རྟེན་བཞག་མཛད་ཅིང་དད་རྫས་ཅི་འབྱོར་དགོན་པར་བཏང་ནས། དགོན་པ་བསྐྱར་གསོའི་ཐུགས་འགན་ 

ག ་བོ་བཞེས་ཤིང། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཆའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་དང་ལྡན་པས་རེ་བླ་དགོན་པའི་སྒུབ་མཆོད་ཀྱི་བླ་མ་མཛད་ 

ཅིང་ལྕི་གཞུང་ཡོངས་ཀྱི་འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་དམ་པར་གྱུར།  

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ བས་ཁྱིམ་པའི་རྟགས་འཆང་ཞིང་ཡུམ་དགའ་ཉོན་སྒྲོལ་མ་བཞེས་པས་རིགས་ཀྱི་ 

སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་འོད་གསལ་གིས་དབུས་སྲས་དང་སྲས་མོ་འགའ་མཆིས་ ང་། གསར་བརྗེ་མ ག་རྫོགས་ 

པ་ནས་བཟུང་རང་དོན་དུ་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་གཞན་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་དང་རིམ་འགྲྲོ་སོགས་བསྟན་འགྲྲོའི་དོན་འབའ་ 

ཞིག་ལ་གཞོལ་ཞིང་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་སོགས་མང་པོ་མངའ་ཡང་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མཛད་ནས་གསུང་ 

སྲོལ་མེད་ ང་། རྣམ་ཀུན་ཞི་ཞིང་དུལ་ལ་ཐུགས་ ་སིང་ངེར་ཡོད་པ་ལས། མ་ ་བ་དང་ཐུགས་ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་ 

གཏན་ནས་མཇལ་དུ་མེད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་གྲུབ་པའི་མཚན་མར་མཇལ། བོད་རབ་བྱུང་༡༧ པའི་ཆུ་ལུག་ལོའི་ 

མ ག་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ལོར་རེ་ཞིག་ཞིང་འདིའི་འཛད་པ་རྫོགས་ནས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་དང་བཅས་ ་ངན་ལས་ 

འདས་པའི་ ལ་བསྟན་ནོ། །  

 

༡༠༽ ཞར་བྱུང་ ་རྒན་སྐུ་ཡོན་མཐོ་བ་ཚོ་གླེང་བ། 

གོང་གི་དེ་དག་ནི་དགོན་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་འགན་དངོས་སུ་བཞེས་པའི་བླ་མ་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཡིན་ལ།  

ད་དུང་གཟྱིམ་འོག་སྤྲུལ་སྐུ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་དང་གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་ 

ལ་གཏུགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ངོར་དང་ནལེནྜ་ནས་གྲྭ་ས་བཅད་པ་སོགས་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་རྟོགས་དང་སྐུ་ཡོན་ 

མཐོ་བའི་བླ་གྲྭ་མང་པོ་དུས་རབས་སྔ་རྗེས་དེར་བྱོན་ཡོད་པ་ལས་ངས་མཚན་ཙམ་ཐོས་མྱོང་ཡོད་པ་དག་བགྲང་ན། རྒྱུ་ 

ནེ་ ལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱུ་ནེ་ཐབས་མཁས། ཞྭ་ཡུ་ཐུབ་རྒྱམ། (རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡིན་ཞིང་མཁས་མཁས་  

བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པས་སྡེ་དགོན་གཉིས་ཀྱི་བླ་མར་གྱུར་ཅིང་། དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་བྱམས་པ་ 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རེ་ཧྷ་རྡོར་རྒྱམ་དེའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་གསུངས་ནས་གྲལ་མགོར་འཇོགས་པ་སོགས་གཙིགས་ཆེན་ 

གནང་།)  བླ་སར་ཚུལ་ཁྲིམས། (སྒུབ་ཁང་འོག་མའི་སྒྲུབ་དཔོན་ཞིང་ཉམས་དང ་རྟོགས་པ་མཐོ་ལ། དུས་རབས་ 

༢༠ སྟོད་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས།)  ཀེ་ཤེས་དགེ་རྒྱམ། (བླ་སར་ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་ལ་སྒྲུབ་ཁང་འོག་མའི་ 
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སྒྲུབ་དཔོན་གནང་ཞིང་དུས་ལོག་མ་བྱུང་གོང་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་ཤིང་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས།) ཁོ་ཧྤ་ ལ་ 

ཁྲིམས་བཟང་པོ། (སྒྲུབ་ཁང་གོང་མར་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་མཉམ་ནས་དུས་ལོག་སྔོན་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས།)  

ཁོ་ཧྤ་ངག་ཡོན།(མུ་ཤིག་མར་རི་ཁྲོད་ཟིན་ཏེ་བཞུགས་ཤིང་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ནས་བླང་དོར་གཉིས་ 

མེད་ཀྱི་ ད་པ་གནང་ཞིང་། དྲེད་མོང་གིས་ཟ་གྲབ་བྱས་དུས། དྲེད་མོང་དྲེད་མོང་ང་མ་ཟ། །ང་ནི་བ ་ཤིས་ཆོས་ 

འཕེལ་སློབ་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་དྲེད་མོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ 

མངའ་བ་ཞིག་སྟེ། དུས་ལོག་སྔོན་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས། རུ་ ལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། (དགོན་པའི་དབུ་ཆེན་ 

ཡིན་ཞིང་རྡོ་རྒྱམ་སོགས་ལ་འདོན་རྟ་དབྱངས་སོགས་བསླབ་མཁན་ཡང་ཁོང་ཡིན་ལ། བྲིས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་  

ཁོང་གི་བྲིས་པའི་ཆོག་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་དུས་ལོག་སྔོན་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས།)བུ་མང་འཕྲིན་ལས། (འབྲི་རུ་ 

བླ་ཆུང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཡང་དང་ཐོག་ཁྲི་འདོན་མ་ཞུས་པས། ཡོན་རབ་ལ་བསྟེན་ནས་སྐུ་ཡོན་མཐོ་ཞིང་ 

ཕྱིས་ཁུ་བོ་བུ་མང་ཚེ་རྒྱམ་གསི་བདག་སྐྱོང་གནང་ནས་སྟོང་ནག་བླ་ཆེན་དགོན་དུ་མཛད་པ་རྒྱས་ཤིང་དུས་ལོག་ནང་ 

དགོངས་པ་རྫོགས།) རེ་ཧྤ་སྐུ་རིམ། (སྐུ་རིམ་ཞེས་པ་ནི་མགོན་བླའི་མཚན་ཞིང་། རེ་ཧྥ་བརྒྱུད་པས་མགོན་བླ་རིམ་ 

གིས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ལས། འདི་རེ་ཧྤ་སྐུ་ཆུང་ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་བླང་དོར་གཉིས་མེད་ཀྱི་ ད་པ་གནང་ཞིང་ཚར་ 

བཅད་རྗེས་འཛིན་གི་མཐུ་ ས་ཆེ་བས་གྲུབ་ཐུབ་ཅེས་གྲགས་ལ། དུས་ལོག་སྔོན་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས།) བཻ་ 

བྱམས་པ་བཟང་པོ། (བྱམས་པ་དབྱར་གནས་མཁན་པོ་ཡིན་ཞིང་ མ་དམ་ཚིག་གཙང་ལ་བཅའ་ཕྱག་ལེན་ལ་ 

མཁས་པ།  དམག་གིས་དགོན་པ་གཏོར་དགོང་མོར་དགོན་པ་རང་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས།)  ཞྭ་ཡུ་བློ་མཐར།  

(  ཨ་ཧྤྲོ་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་སྤུལ་གསུམ་ག་ིཡོངས་འཛིན་དུ་སྦ་ཆེན་ཚང་ལ་ཡུན་རིང་ 

བཞུགས་པས། སྦ་ཆེན་ཚང་གི་མིང་སྲིང་ཚང་མའི་དགེ་རྒན་དུ་གྱུར་པས་ཨ་མཐར་ཞེས་གཙིགས་ཆེན་བྱེད་ཅིང་།  

མཐར་འདམ་གཞུང་གི་དམག་ནང་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས།)  ཞལ་ཡུ་བློ་སྙིང་། (ཕུར་སྒུབ་ཀྱི་དབུ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་ 

ཆོ་ག་ལ་ཕྱག་ལེན་ལ་མཁས་པ། དམག་གིས་བ ན་ལ་ཁྲིད་ལམ་ནས་ངལ་གསོ་གནང་ས་ནས་རང་འཕོ་གནང་ 

སྟེ་དགོངས་པ་རྫོགས།) ཞྭ་ཡུ་མཁྱེན་རབ་བློ་གསལ། (ནལེནྜ་ནས་ ་ས་བཅད་ཅིང་རེ་བླ་དགོན་པས་སྤོ་རུ་དགོན་ 

དུ་བླ་བསྐོས་ལ་བཏང་བས་དེར་ལོ་ཤས་བཞུགས་ནས་སླར་དབུས་ལ་ཕེབས་ཏེ་ནལེནྜར་དུང་ཡིག་གནང་ནས་བཞུགས།  

དུས་ལོག་ བས་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས།  རེ་ཧྤ་ཤེས་རབ་ཉི་མ། ( ༡༩༧༠  ལོར་ངོར་ནས་མར་ཕེབས་གྲུབ་ 
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ནས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གནང་ཞིང་། མཆོད་རྟེན་སྒར་བ ན་ཁང་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས།)  རེ་ཧྤ་རྡོར་རྒྱམ། (དུས་ 

འགྱུར་མ་བྱུང་སྔོན་ནས་དགོན་པའི་བཅའ་ཕྱག་ལེན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་དབུ་ཆེན་ཡིན་པས། དུས་འགྱུར་རྗེས་ 

དགོན་པ་བསྐྱར་སོ་ བས་དབུ་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དུས་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་བརྙེས་པ་དང་གཉིས་སུ་ 

མེད་ལ། རྟེན་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ཡང་རྒྱུན་དུ་དགོན་པར་བཞུགས་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ཞིང་། དོན་གཉེར་ 

ཅན་རྣམ་ལ་ཆོ་གའི་གདངས་དབྱངས་དང་རྔ་རོལ་བསླབས་ནས་བཞུགས་ཡོད།  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལ་དགོངས་པ་ 

རྫོགས།)  རེ་ཧྤ་ཡོན་ ལ། (ངོར་ནས་མར་ཕེབས་མཚམས་དུས་ལོག་པས་དགོན་པ་ཆེར་བཞུགས་ཁོམ་མ་བྱུང་ 

ཞིང་དུས་རྐྱེན་གིས་རྟེན་བརྗེས། དུས་འགྱུར་རྗེས་དགོན་པའི་མགོན་བླ་དང་ཡུལ་སྡེའི་སྨན་པ་མཛད་ཀྱིན་རྒྱུན་དུ་རྩེ་ 

ཧྥ་ཁང་ལ་བཞུགས་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་མཛད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠  ལ་ ་ངན་ལས་འདས།) འདི་ཚོ་ནི་དུས་རབས་༡༩  

དང་༢༠  སྟོད་ཙམ་ལ་བྱུང་བའི་ ་རྒན་སྐུ་ཡོན་མཐོ་བ་ངས་གོ་ཐོས་ཡོད་པ་རྣམས་ཡིན་པས། འདིར་མ་འཁོད་པ་ 

མང་པོ་ཡོད་ངེས་ལ། འདིར་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་ངུ་རེ་བཀོད་པའང་ཕལ་ཆེ་བ་གཞན་ག་ིངག་སྒྲོས་ཡིན་པས་དེ་ལུགས་ངེས་ 

དགོས14།  

 

༡༡༽ ཉམས་བཞེས་དང་ཕྱག་ལེན་ཇི་ཡོད། 

དུས་མཆོད་དང་ཉམས་བཞེས་ཕྱག་ལེན་སྐོར་ནི། ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་མི་རྡོ་རྗེའི་བླ་རབས་རྣམས་ཀྱི་ 

སྐབས་སྒྲུབ་མཆོད་དང་ཉམས་བཞེད་ ཅི་ཡོད་ཁ་གསལ་མེད་ཀྱང་། འགྲྲོ་མགོན་འཕགས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ས་ 

སྐྱའི་ཕྱག་ལེན་འགའ་དང་རྒྱལ་བ་འབའ་རོང་པའི་ཉམས་བཞེས་རེ་ཡོད་ངེས། ཕྱིས་ངོར་པའི་མཁན་ཁག་མང་པོས་ 

ཞབས་ཀྱིས་བཅག་པས་ངོར་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་བསྐང་གསོ་དང་ཀུན་རིགས་སོགས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ 

འཇམ་མགོན་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ཕེབས་པ་ནས་འདུལ་བའི་གཞི་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་ཚུགས། ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྟ་ 

མགྲིན་དབང་མོ་ཁམས་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས་སྐབས་ 15 རེ་བླ་དགོན་དུའང་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་སྐོར་བཤད་པ་ལྟར་ན་ 

དུས་དེ་ཙམ་ནས་ཕུར་པའི་ཕྱག་ལེན་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་བསླེབས་ཡོད་བཟོ་འདུག་སྟེ་དེ ་དུས་ཕུར་སྒྲུབ་ 

                                                                 

14
                                                                             

15                                   ( ༨      ༨༩༥ ) 
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ཚུགས་མེད། དུས་ཟྱིང་མ་བྱུང་གོང་ཙམ་ནས་རེ་བླ་ཚང་གྲྭ་ས་ནལེཎྜ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཞྭ་ཡུ་མཁྱེན་རབ་ 

སོགས་ལ་མཚན་གནས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་མར་ཕེབས་ཡོད་པས། རབ་བརྟན་མ་ལ་སོགས་པའི་བསྐང་གསོ་ 

དང་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་འདོན་རྟ་དབྱངས་སོགས་ཚར་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་མངོན།  

གཞན་ཡང་ཞི་ཁྲོ་རྒྱ་སྟོན་ལུགས་ཞེས་པ་ཞི་ཁྲོའི་ཆོ་ག་གདངས་དབྱངས་རྔ་རོལ་མགོན་པོ་དགོན་དང་ཁྱད་

པར་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ཕྱིས་སྡོམ་པ་ཚང་གིས་འཛུག་རྩ་བཞག་ནས་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཅེས་ཉིན་བཞི་ 

ལ་འཚོགས་སྲོལ་བྱུང་བ་ལས། དེ་སྔོན་གཤེན་ཆོག་དང་རིམ་གྲྲོར་གསུངས་པ་ལས་དགོན་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་དངོས་ 

མིན་པར་སྣང་། དེ་མིན་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གནས་ཆེན་ར་ཚྭ་དཀར་འབེལ་འདི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ 

ཀུན་སེལ་གྱི་གནས་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་རེ་བླ་དགོན་དུ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཞིག་ 

འཛུགས་ཐུབ་ན་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོག་དང་ཐར་པའི་ས་བོན་སོགས་བསྟན་འགྲྲོའི་དོན་ཆེན་འབྱུང་ 

བར་དགོངས་ཀྱང་དངོས་སུ་འཛུགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཕྱིས་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཚངས་སར་ལྷ་ལམ་དགོན་དང་ 

དགོན་པོ་དགོས་དཀའ་རྙིང་གི་བླ་གྲྭ་མང་པོ་གདན་ནས་སྔགས་གསོ་སྒྲུབ་ཆེན་ཚོགས་ཤིང་འགྱེད་གཏོང་སྒོ་ཟད་མི་ 

ཤེས་པ་གནང་སྲོལ་ཡོད། དེ་དག་གིས་མཚོན་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བའི་དགོན་པ་ 

ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བླ་མ་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་དུས་སུ་དཔལ་ནལེནྜའི་བླ་མ་གཟྱིམས་འོག་ 

མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ཁའི་བླ་ཆེན་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་སོགས་དབང་ 

ཁྲིད་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤྤེལ་གནང་མཛད་ནས་རིམ་བཞིན་རེ་བླ་དགོན་དུ་ཕྱག་ཕེབས་པ་ནས་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ 

མཆོད་འདི་ཚུགས་པར་སྙམ། དེ་བཞིན་ཙོང་འདའ་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་སེང་གེ་རྡོ་རྗེ་ལས། ཞྭ་ཡུ་བློ་སྙིང་དང་ 

རེ་ཧྤ་རྡོར་རྒྱམ་གཉིས་ནས་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་ཚན་ལ་རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས།  

སྒྲུབ་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་ཕུར་པ་དེ་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝའི་ཞབས་ལས་བརྒྱུད་དེ། ཉིད་ཀྱི་སློབ་མའི་ 

གཙོ་བོ་འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་ལ་བཀའ་བབས་པས་དེང་སང་འཁོན་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ 

སྒྲུབ་ཆོག་གི་དབུ་མཛད་སྦྱང་ནས་རེ་བླ་དགོན་དུ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐོག་མར་དབུ་ཚུགས་ཤིང་། དེའང་ཆོས་སྒར་ 

དགོན་དང་ཙོང་མདའ་དགོན་གཉིས་ནས་བླ་གྲྭ་མང་པོ་གདན་དྲངས་ནས་ཚོགས་སྲོལ་བྱུང ་། བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ 

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་འདོན་དུ་གྲགས་པའི་སྨྱུང་ཆོག་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་ 
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སྟོང་གི་ཆོ་ག་དང་། ཛཾ་བྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་གྱི་ཆོ་ག །མཁའ་འགྲྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཆོ་ག་གསུམ་བསྒྲགས་མ་ཞིག་ 

ཡོད་པའི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་སྨྱུང་གནས་འཚོགས་པ་ལ་དཀར་གསར་མ་དང་། བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་སྨྱུང་ 

གནས་འཚོགས་པ་ལ་དཀར་རྒན་མ་ཞེས་འབོད། སྨྱུང་ཆོག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་ཁ་གཞུང་རྒྱལ་བ་འབའ་ 

རོམ་པའི་གསོལ་ཁ་ཡིན་པ་ལ། སྒམ་པོ་ལྷ་རྩེ་དང་། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ལྕི་ཡི་ར་ཚྭ་དཀར་འབེལ་སོགས་གཙོ་ 

བོར་གྱུར་པའི་གཞི་བདག་མང་པོ་ཡོད་པའི་གསོལ་ཁ་ཞིག་ཡོད། བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་པ་ཉེར་ལྔ་ནས་མགོན་ 

ཁང་ནང་དུ་མགོན་པོ་ཁྲོ་བཅུའི་སྒོ་ནས་གཏོར་ཟླྲོག་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གོང་མར་གདུགས་དཀར་མདོས་ཆེན་ 

འཚོགས་པ་ལ་དགུ་ཆུང་དང་། བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ནས་རེ་ཕ་མཁྱེན་རབ་བཟང་པོས་བསྣམས་ 

ཡོང་བར་གྲགས་པའི་གཏེར་ཆེན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་མ་ཧ་ཡོ་གའི་ཆོས་ཚན་ཞི་ཁྲོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་ 

སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་བཞི་འཚོགས། བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཉེར་ལྔ་ནས་ས་ཕུར་པའི་གཏོར་ཟླྲོག་འཚོགས་པ་ལ་དགུ་ 

ཆེན་དང་། ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་བསྲེགས་སྦྱིན་གྱི་སྒོ་ནས་གསུར་ཆེན་རྫ་དཔལ་དགེའི་གསུར་ཉོབ་མ་ 

འདོན་སྲོལ་ཡོད།  བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་སྒྲིག་ཆོག་གི་སྒོ་ནས་མ་ 

ཎི་འབུམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས། དེ་དང་དེས་མཚོན་པའི་རེ་བླ་དགོན་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་སྔོན་ནས་གསར་རྙིང་རིས་ 

སུ་མ་ཆད་པ་ཉམས་བཞེས་གནང་ན་ཡང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྔ་ས་ད་བར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་དགོན་པ་ 

ཞིག་ཡིན་ནོ། ། 

 

༡༢༽ སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་དུས་ཚིགས། 

དེའང་ཞིབ་པར་ཞུས་ན་ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས༡༡ནས༡ བར་དུ་རྣམ་རྒྱལ་མ།  ཟླ་༡༡པའི་ཚེས༡༣ ནས་ 

༡༦བར་སྨྱུང་གནས། དེའི་༢ ནས་༣༠བར་ལ་ཁྲོ་བཅུའི་གཏོར་ཟླྲོག་དང་ཕུར་པའི་གཏོར་ཟླྲོག་བསང་དང་བཅས་ 

པ། ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༢ནས༡ བར་ལ་ཞི་ཁྲོ། ༡༦ཉིན་མི་འཁྲུག་པ། ༡༧ཉིན་སྐོར་སྦྱོང་མ་ཎི་ཉིན་གཅིག ༢   

ནས་༢༩ བར་གདུག་དཀར་འདུས་ཆེན། དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཀུན་རིག་སྙན་རྒྱས་དང་བླ་མཆོད། ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡དང་༢  

ལ་སྔ་དྲོ་ཀུན་རིག་སྙན་རྒྱས་མེད་པ་དང་། ཕྱི་དྲོ་ཚེ་ཆོག་ཚར་གཉིས་རེ། དེའི་ཚེས་༡༣ ནས་༡༦ བར་ལ་སྨྱུང་གནས།    

དེའི་༢༣ ནས་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༣ བར་ཉིན་དགུ་ལ་མ་ཎི་བུམ་སྒྲུབ།  བས་དེར་ཚེས་༢༩ ཉིན་ཚོགས་འཁོར།   



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 
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ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་༡ལ་དཔོན་སྟོབས་ཉུང་ཤས་ནས་གསང་། ཚེས་༧ལ་རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད། ཚེས་༨ལ་ 

སྦྱིན་སྲེག་དང་བཀའ་འགྱུར་ ལ་སྤྲུག ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༢༢ནས་༢༦བར་མཁའ་ ད་མ། ཚེས་༢  

ཉིན་བླ་མཆོད་དང་ཚོགས་བཅས་གསུང་སྲོལ་ཡོད། ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས༡༦ནས་དབྱར་སྔ་མ་ཁས་བླང་ནས་༦པའི་ཚེས་ 

༣༠ཉིན་དགག་དབྱེ་བྱེད། ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་༡༣ཉིན་ནས་༢༢བར་ལ་ཕུར་སྒྲུབ། དེ་ནས་ཞག་གསུམ་ལ་ཀྱེ་རྡོར་ 

སྒྲུབ་མཆོད་འཚོགས་སྲོལ་ཡོད་ཅེས་དབུ་རྒན་དམ་པ་རྡོར་རྒྱམ་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་བཀོད།  

 

༡༣༽ དུས་འགྱུར་རྗེས་ཀྱི་གནས་སྟངས། 

རིག་གནས་གསར་རྗེའི་སྐབས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་སྤྱི་ལ་གོད་ཆག་ཚད་མེད་བྱུང་བ་ལྟར་བསྟན་དགོན་འདིའང་ 

ཕྱི་ནང་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་དམིགས་མེད་དུ་གཏོར་ནས་གང་རོ་ཐ་ཐུར་ལས་ལུས་མེད། རེད་དེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠  

ཙམ་ནས་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་མུན་ནག་མཇུག་རྫོགས་ཏེ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་འོད་སྣང་སླར་ཡང་འཕྲོས་པ་ 

བཞིན་བླ་མ་ཀུན་ཆོས་དང་དབུ་མཛད་རྡོར་རྒྱམ། མགོན་བླ་ཡོན་ཚུལ་སོགས་བླ་རྒན་རྣམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ 

ནས་བསྟན་དགོན་འདིའང་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་སྟེ། ཕྱི་ལོ༡༩༨༡ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ལྕགས་བྱ་ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ 

ནང་མ་ཎི་བུམ་སྒྲུབ་བསྐྱར་དུ་ཚུགས་པ་ལ་གྲྭ་སར་མང་པོ་ཚོགས་ཞུགས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རིམ་གྱིས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་ 

བཞེང་དང་དུས་མཆོད་ཁག་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེའང་བླ་རྒན་ཀུན་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་དུས་ལོག་སྐབས་ 

སྐུ་ངལ་ཆེན་པོས་རྟེན་གསུམ་དང་རོལ་ཆས་མང་པོ་སྦས་སྐུང་གནང་ཐུབ་པ་དང་། རྡོར་རྒྱམ་དང་ཡོན་ཚུལ་རྣམ་ 

གཉིས་ནས་འདོན་དཔེ་རྣམས་ཉར་ཚགས་གནང་ཐུབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་བསྟན་པ་སླར་གསོ་སྐབས་དགོན་པའི་ 

དགོས་མཁོ་ཁག་ཚང་བསད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། དེ་ནས་གྲྭ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ 

བསྐྱོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་༸སྐྱབས་མགོན་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ལ་ 

མཇལ་བཅར་གྱིས་ཞྭ་ཡུ་སྤྲུལ་སྐུ་འཆི་མེད་་དང་བླ་མ་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་བརྟག་ཡིག་ཞུས་ 

ནས་ཕེབས་པ་བཞིན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཞུས་འབྲས། སྐྱེ་དགུ་མདོ་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེར་ 

གཟྱིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕུལ་བས་ཡང་སྲིད་ཇི་བཞིན་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་བཞིན་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་འབྲུག་(༡༩༨༨) 

ལོར་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོ་སྤྤེལ་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གཉིས་དང་ཉི་མ་འོད་གསལ་བཅས་དགོན་པ་འདིའི་བསྟན་ 
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བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ཞུས། དེ་ལྟར་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་བྱོན་པ་ལས་མཆོག་སྤྲུལ་གསལ་ 

བྱེད་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་པར་འཁོད་མ་ཐུབ་པས་ལམ་འབྲས་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཉི་མ་འོད་གསལ་མཆོག་དང་དགོན་པ་འདི་ 

ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་རེ་ཧྤ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་བླ་རབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཞྭ་ཡུ་འཆི་མེད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ལྔ་རིག་ 

སྨྲ་བའི་དབང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་པའི་བླ་མ་ 

མཁན་པོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཅིག་གི་གཟྱིགས་སྐྱོང་འོག་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་ཡིན་ཐོག་དགོན་པར་རྒྱུན་སྡོད་ཀྱིས་ 

སྒྲོལ་ཆོག་རྒྱས་པ་དང་གདུགས་དཀར་མཆོག་གྲུབ་མ་ཆད་མེད་འདོན་གྱི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་རྒན་པ་ཚོས་མཐོང་བ་ 

བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་འཛིན་ཞིང་། གཞོན་པ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་དང་སྐུ་ན་སོན་རིམ་བཞིན་གདན་ས་ཆེ་ཁག་ཏུ་གསན་ 

བསམ་གནང་ཁར་བསྐྱོད་པ་ནི་བསྟན་དགོན་འདིའི་སྒྲིག་སྲོལ་དུ་གྲུབ། དེས་ན་བོད་ཁམས་བྱེ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ 

ནས་ཐོན་པ་མཁན་པོ་སྐར་མ་ཐར་རྒྱམ་དང་། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགའ་ཉི་གཉིས། ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ་ནས་ཐོན་པ་ 

མཁན་པོ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་དང་། མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རབ་གསལ། མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན། སློབ་ 

དཔོན་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། མ་དགོན་བཤད་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་བཀའ་བཅུ་པ་ཀུན་དགའ་ཚུལ་ཁྲིམས། འཕགས་ 

ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་མཁན་པོ་མཁྱེན་རབ་དཔལ་ལྡན་དང་། མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་དབང་རྒྱལ།  

བཀའ་བཅུ་པ་ནམ་བཀྲ། སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ། སློབ་དཔོན་ངག་དབང་སྨིན་གྲྲོལ། གསང་ཆེན་ 

རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན། གསེར་ལྗངས་བཤད་གྲྭ་དང་དཔལ་སྤུངས་བཤད་གྲྭ་གཉིས་ 

ནས་ཐོས་བསམ་གནང་སྟེ་པེ་ཅིང་ནང་བསྟན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་རབ་འབྱམས་པ་འཇམ་བཀྲ། དེ་བཞིན་ 

༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ 

ཆེ། ༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ། བླ་མ་བློ་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེ།  

མཁན་ཆེན་པདྨ་དམ་ཆོས་བཅས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ཀྱིས་གཙོས་ 

པའི་ཟབ་ཆོས་གདམ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་ནས་རྒྱུད་མན་ངག་གིས་ཟྱིན་ཞིང་ཆོས་དང་འདྲེས་པའི་གྲྭ་པ་ 

བགྲེས་གཞོན་མི་ཉུང་བ་བཞུགས་ཡོད། ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་བཞེངས་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གོང་འོག་གཉིས་དང་མགོན་ 

ཁང་དང་སྒྲུབ་ཁང་། སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད། ཡན་ལག་བཙུན་མའི་དགོན་པ་དང་། གྲྭ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཡོད།  

མགོན་ཁང་ནང་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་གུར་མགོན་གྱི་སྐུ་སྔར་ནས་ཡོད་ལ། ཉེར་ཆར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ངག་ 
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དབང་བློ་གྲྲོས་ལགས་ནས་བཞེངས་པའི་གུར་ཞལ་ལྕམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་རེ་བཞུགས།  

གཙུག་ལག་ཁང་འོག་མའི་ནང་གཙོ་ལྷ་རྒྱུ་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བ་བྱམས་དང་། ས་ངོར་ཚར་གསུམ་གྱི་བླ་ 

མའི་འདྲ་སྐུ་ཤིང་ལས་གྲུབ་པ་མི་ཚད་རེ་དང་། ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་སྐུ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ 

བསྟན་འགྱུར། བླ་མ་ཀུན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་སོགས་བཞུགས། གཙུག་ལག་ཁང་གོང་མའི་ནང་སྔ་མ་ 

ཏིས་ཚ་ཨ་བྷོ་ཚང་གིས་གཙོ་ལྷ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པ་ཐོག་རྩིག་མ་ཞིག་དང་། ཞྭ་ཡུ་ 

བྱམས་པ་འཆི་མེད་ཚང་གིས་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་སྐུ་བཞེངས་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ཡི་གཙུག་ཁང་ 

མ་བརྟན་པར་བསྐྱར་བཟོ་དགོས་པ་བྱུང་སྟབས་ད་ལྟ་ནང་རྟེན་དེ་ཚོ་བཞུགས་མེད། ད་ལྟ་གསར་བཞེང་གྲུབ་པའི་ 

གཙུག་ལག་ཁང་གོང་མའི་ནང་གཙོ་ལྷ་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་ཐོག་རྩིག་གཉིས་མ་དང་། རྒྱལ་ 

བ་བྱམས་པའི་སྐུ་ཐོག་རྩིག་གཅིག་ཅན། ཏིས་ཚ་ཨ་བྷོ་ནས་ཡོན་སྦྱར་བའི་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་ཨ་གར་ལས་གྲུབ་པ་མི་ 

ཚད་མ།  སློབ་དཔོན་ངག་དབང་བློ་གྲྲོས་ནས་བཞེངས་པའི་སྒྲོལ་མ་དཀར་སྔོན་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གིས་སྐོར་བ།   

གསུང་རྟེན་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་ཞེ་གཉིས་པ་མཆོག་ནས་ 

བསྩལ་བའི་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སོགས་བཞུགས། ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་གྲྭ་ཆོས་དགའ་ནས་ཡོན་སྦྱར་བའི་བྱང་ 

ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག།དེ་མིན་ཞལ་ཐང་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་དང་གསུང་འབུམ་  

སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་སྣ་མང་བཞུགས་ཡོད་ཀྱང་ཞིབ་ཚགས་འབྲི་བའི་ངལ་བ་བསྐྱུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་ 

ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་བཞེང་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་འོད་གསལ་ཉིད་ཀྱིས་གཙོ་འགན་བཞེས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་ 

བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

 

༡༤༽ ད་བཞུགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཚོའི་རྣམ་ཐར་ལས་མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་འོད་གསལ། 

དེ་ནས་མཐའ་དོན་དུ་ད་ལྟ་འཚོ་བཞིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པའི་རྣམ་ཐར་རགས་བསྡུས་རེ་ཞུས་ན།  བླ་མ་བྱམས་ 

པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་འོད་གསལ་ལགས་ནི་ཡབ་བླ་མ་བཻ་ཀུན་ཆོས་དང་ཡུམ་སྔོ་བཟའ་དགའ་ 

ཉོན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་(༡༩༦༤)ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཀུན་དགའ་ 

བློ་གྲྲོས་སུ་གསོལ། ཡུམ་གྱི་མངལ་དུ་ཞུགས་དུས་ནས་བཟུང་ཡུམ་གྱི་རྨི་ལམ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་པོ་ 
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རྙེད་པ་དང་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཕེབས་པ་ལན་དུ་མར་རྨིས་ཀྱི་ཡོད། བཙས་པའི་ནུབ་མོར་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ 

ཀྱི་གཟྱིམ་ཁང་འོག་ཏུ་དུང་དཀར་མང་པོ་ཁ་ཡར་བསྟན་ནས་ཡོད་པ་དང་། འདུ་ཁང་དུ་འཇའ་འོད་དང་ཉི་མ་ཤར་བ་ 

སོགས་རྨིས་ལྟས་བཟང་པོ་དུ་མ་བྱུང་། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐུགས་དུལ་ཞིང་། རྒྱུད་འཇམ་པ་བློ་གསལ་བ་ཞིག་ 

བཞུགས། ལོ་བརྒྱད་ནས་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་མཛད་པས་ཤེས་རབ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་གྲགས།  

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༡ལོ་དགུང་གྲངས་ཅུ་བདུན་ཐོག་སྲིད་ཇུས་ཇེ་ལྷོད་དུ་སོང་བས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། ཡབ་ཉིད་དང་ཚང་གསར་ 

བླ་རྒན་བཅས་ནས་དབང་ཁྲིད་མང་པོ་གསན། རྟ་རྣ་དགོན་དུ་འབྱོ་པད་འགྱུར་མདུན་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་ 

མཛོད་གཙོས་དབང་ལུང་མང་པོ་གསན་ཞིང་སྔོན་འགྲྲོ་སྐོར་གྱི་དབང་ཁྲིད་གསན། སྒ་ཨ་ཁྲོ་དར་རྒྱས་དགོན་པར་ 

ངོར་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་མཇལ་ནས་དབང་ལུང་དང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་པས་མཚན་ཉི་མ་འོད་གསལ་ 

དུ་གསོལ། བསྟན་པ་ལ་ཞབས་ཞུས་དགོས་པའི་ཞལ་གསུངས་དང་བཅས་སྟོན་པའི་སྐུ་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་ 

པ་ཞིག་དང་རྡོར་དྲིལ་ཆ། ལས་ཕུར་དངུལ་རྒྱན་ཅན། བརྒྱ་རྡོ་དང་དམ་རྫས་རིལ་བུ་བཅས་གནང་། དགུང་ལོ་ཉེར་ 

གཉིས་ཐོག་ཙོང་མདའ་དགོན་དུ་མཁན་པདྨ་དམ་ཆོས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་འདུས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ 

སོགས་དབང་ཁྲིད་མང་དུ་གསན་རྗེས་མཁན་འདི ་པའི་ཞབས་འབྲིང་དུ་སྡེ་དགེ་དང་། གོ་འཇོ་ལ་བྱོན་ནས་སྤྱོད་འཇུག་ 

ལན་གཉིས་གསན། མཁན་པོས་དགོན་པ་གཙང་དགོན་དགོས་ཚུལ་གྱི་ཞལ་བརྡ་དང་དཔེ་ཆ་མང་པོ་གནང་།  

དགུང་གྲངས་ཉེར་བཞི་ཐོག་སྡེ་དགེ་ཝ་ར་དགོན་པར་ངོར་ཁང་སར་མཁན་ཆེན་མདུན། ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ 

གཙོས་དབང་ཁྲིད་མང་པོ་དང་། ལས་སློབ་བཅུ་གཅིག་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རྫོགས། དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ 

ཟས་མི་གསོལ་བ་སོགས་ཉེས་བྱས་ཕྲ་མོ་ཚུན་སྤྱན་འབྲས་ལྟར་སྲུང་ཞིང་རང་དགོན་དུ་བྱོན་ནས་དབྱར་གནས་ 

བཙུགས། དཔྱིད་ཀ་ཡུག་བིའུ་རུ་དགོན་དུ་དང་། རང་དགོན་བཅས་ལ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ 

མཛད་ཅིང་། མཁྱེན་ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་གང་ཅིར་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་གྲྭ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་བརྩི་འདང་དང་ 

རེ་བ་ཆེ་བ་དང་། ཏིས་ཚ་ཡང་སྲིད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁང་སར་མཁན་རྒན་གྱིས་འདི་བསྟན་དགོན་ལ་ཕན་ཐོག་པ་ཞིག་ཡིན་ 

པས་ཏོག་སྡོམ་སོགས་མཐོ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་མཛད་དགོས་ཞེས་ཞལ་གདམས་དམ་པོ་གནང་སོང་ 

བས་འདི་ཡང་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེར་མངའ་གསོལ་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་ 

གཉིས་དང་ལྷན་དུ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་བཞིན། བསྟན་དགོན་འདིའི་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོར་བཞེས་ 
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པས་བསྟན་པ་ལ་རྔོ་ཐོགས་པ་བྱུང་ཡོད།  ཕྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་༤༡པ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ 

ཀྱང་འདི་ཉིད་ཀྱང་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེར་བཀུར་དགོས་པའི་ཕྱག་བྲིས་གནང་འབྱོར་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་རྗེས་ 

རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་འཕགས་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་༸གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་༤༡པ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་སྐབས་གོང་མ་ 

མཆོག་ནས་ངོར་ཞབས་དྲུང་ཞིག་གི་གདན་ཐོབ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཡིག་བསྩལ་གནང་ནས་ཐུགས་འདང་བླ་མེད་ 

བསྐྱངས། ཁྲིན་འདོན་ཞུས་པ་དེའི་དབྱར་ཁར་ཙོང་མདའ་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་བ་ལྟར་ཕུར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དབུར་ 

བཞུགས། དེའི་ཕྱི་ལོར་ཀྱཻ་རྡོར་བསྙེན་ཆེན་བཞག་ཅིང་དེ་གྲྲོལ་བ་ན་གྲྭ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཁྲིད་ནས་སྡེར་དགེ་དགེས་ 

བླའི་བདུན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བཅུག་སྟེ་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་བཙུགས། སྔར་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་བཀོད་བཞིན་དགོན་པ་ 

གཙང་དགོན་བྱ་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད། རྫོང་སར་བཤད་གྲྭར་ཕེབས་ནས་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་པདྨ་ 

དམ་ཆོས་མདུན་ནས་དབང་ཁྲིད་ཕྲན་བུ་ཞུས། མཁན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཞབས་བརྟན་ལྗགས་རྩོམ་གནང་ཞིང་ 

མཚན་སྔ་མའི་མཐར་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་བསྣན་ནས་དར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་དང་བཅས་གནང་།  

དགུང་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་ཐོག་ཁྲ་རིག་དཔལ་ཀླུའི་མདུན་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དང་མཁའ་སྤྱོད་མས་གཙོས་པའི་ 

དབང་ཁྲིད་གསན། དགུངས་གྲངས་ཉེར་དགུ་ཐོག་གྲྭ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཁྲིད་ནས་ས་སྐྱར་བྱོན་ཏེ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཚབ་ 

མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲྲོས་ཀྱི་སློབ་མ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་བཟང་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ས་སྐྱའི་ཡབ་ 

ཆོས་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད། མགོན་པོ། མཁའ་སྤྱོད་མ་དང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཟངས་གཏེར་སྒྲུབ་སྐོར་ 

བཅས་མཁན་སྤྲུལ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་པ་ཡང་གསན། ལམ་འབྲས་གྲྲོལ་བའི་དགའ་སྟོན་ 

ཚོགས་མཆོད་ཉིན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་འདྲ་པར་རྒྱབ་སྐབས་བླ་མས་སྤྲུལ་སྐུ་མཉམ་བཞག་མཛོད་ 

གསུངས་པ་དང་།  དེ་ནས་ལམ་འབྲས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་ཆད་པར་འཛིན་ཐུབ་ན་དགའ་གསུངས་ནས་དབུ་ཞྭ་ས་ཞུ་ 

ཞིག་གནང་ནས་ལོ་གྲངས་ལ་ངེས་པ་མེད། གནས་རེ་བླ་དགོན་དུ་བཞུགས་གསུངས། དེ་ནས་དགོན་དུ་ཕེབས་ 

ནས་རྒྱུན་གྲྭ་བཙུགས། ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་མཚམས་དམ་པོར་མཛད། ལམ་འབྲས་སྔོན་འགྲྲོ་ནས་བརྩམས་བསྐྱེད་ 

རྫོགས་ལུས་སྦྱོང ་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་ཉམས་ལེན་དང་ཀྱཻ་རྡོར་བསྙེན་ཚད་ཐེངས་གཉིས་བསྐྱལ། དགུང་གྲངས་སོ་ 

གསུམ་ཐོག་བླ་མའི་བཀའ་དང་གྲྭ་ཚང་ཡོངས་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་དགོན་ཁག་བརྒྱད་དང་འདུས་ 

པ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ལ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་མཛད། དེ་སྐབས་སུ་ནམ་མཁའ་ནས་འཇའ་ཡི་གུར་ཕུབ་པ་དང་།  
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མེ་ཏོག་འདབ་མ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་སོ་གཉིས་ཅན་སོགས་བབ་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་འགའ་མཆིས་ 

ཀྱང་འདིར་མ་བཀོད། དེ་སྐབས་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་པ་བསྐྱལ། ཁྲ་རིག་དཔལ་ཀླུ་ 

མདུན་དུ་བྱོན་པས་ཁྲ་རིག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་མཛད་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་ལྟའི་དུས་སུ་དམ་པ་འདི་ 

འདྲ་བ་རེ་ཡོད་པ་ངོ་མཚར་གསུངས་ནས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་པར་དང་བྱིན་རྟེན་བཅས་གནང་བ་མ་ཟད། ཞབས་བརྟན་མཚན་ 

བཀྲ་ཅན་ཤློ་ཀ་གཅིག་མཛད་ནས་བསྩལ།  འཁྲི་འདུ་སྐལ་བཟང་དགོན་དུ་བླ་གྲྭ་མང་པོར་ཀྱཻ་རྡོར་གཙོས་དབང་དང་ 

རྗེས་གནང་ཕུལ། སེར་པ་དགོན་དུ་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ལ་རབ་གནས་སུ་བྱོན། ཀླུ་ལྡིང་མཁན་རིན་པོའི་ཞལ་ 

སྔ་ནས་དེང་བསྟན་པ་ཉམས་གུད་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ཉིད་ནས་དགེ་ཚུལ་སློང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ལེགས་འདུག་པས་དེ་ 

བཞིན་དགོངས་བཞེས་ཞུ། ངོར་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་པོ་ནས་ཞེས་ཐམ་གས་གནན་པའི་བཀའ་ཡིག་བསྩལ་བས་རང་ 

དགོན་གྱི་གྲྭ་ཕྲུག་རྣམས་དགེ་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབས།  བིའུ་རུ་དགོན་དང་རང་དགོན་རྣམས་ལ་ཡང་དབང་ཆོས་ན་མར་ 

མཛད། ཁོང་གི་ཐུགས་དམ་གཙོ་བོ་ཡི་དམ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་ཐུན་བཞི་སོགས་པོད་གཅིག་ཆགས་མེད་མཛད། ཕྱི་ནང་ 

གི་རྟེན་བཞེངས་སྐོར་ལ་ས་སྐྱ་སྤྱི་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྟེན་དང་བཅས་པ། རེའི་བླ་བཙུན་དགོན་གསར་དུ་ 

ཕྱག་བཏབ། དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གོང་འོག་གཉིས་བརྟེན་དང་བཅས་པ་དང་སྒྲུབ་ཁང་བསྐྱར་བཞེང་གནང་།  

དེ་བཞིན་དགོན་པའི་དུས་མཆོད་རྣམས་དང་རྒྱུན་གྲྭ་ཚང་ལ་འཚོ་བ་སྦྱར་བ་དང་བཅས་བསྟན་འགྲྲོ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨིན་པའི་ 

མཛད་འཕྲིན་གྱི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།། 

 

༡༥༽ མཁན་སྤྲུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 

རེ་ཧྥ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཁན་སྤྲུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་ 

ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་ ག་པའི་ཆུ་ཁྱི་(༡༩༨༢) ལོར་ཡབ་རོང་པོ་ 

རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་དང་ཡུམ་ཚངས་བཟའ་ ར་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ༧སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ 

བདག་ཆེན་འཇིགས་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།  ༧  སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ 

དགོངས་པ་གཅིག་མཐུན་གིས། འདི་ཉིད་རེ་བླ་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་བླ་རབས་ 

བཅུ་བཞི་པ་ཞྭ་ཡུ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་བཞིན། དགུང་གྲངས་བདུན་པའི་ཐོག་དཔལ་ 
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ལྡན་རེ་བླ་དགོན་པར་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་། ད་བར་བསྟན་པ་དང་འགྲྲོ་བའི་དོན་འབའ་ཞིག་ 

ལ་ཐུགས་དགོངས་ཅི་ཆེར་བཞེས་ཤིང་། ཁྲ་རིགས་དཔལ་ཀླུ་སྐུ་ཕྲེང་ ག་པ་འཇམ་དབྱངས་དམ་ཆོས་ཉི་མའི་སྐུ་ 

མདུན་ནས་རབ་བྱུང་གི་ མ་པ་ནོད་ཅིང་ཀྱེ་རྡོར་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་ཆོས་དུམ་མ་གསན་ནས་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ 

པའི་རྟེན་དུ་བཞེངས་ནས། མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་འོད་གསལ་དང་ཕྱག་ད ང་མཉམ་གཤིབ་ཀྱིས་རེ་བླ་དགོན་པའི་ 

བསྟན་དོན་ག་ིཐུགས་འགན་ཡོངས་སུ་བཞེས་པ་མ་ཟད། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་མཛད་པ་ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ 

མིག་དཔེར་འོས་པ་བསྐྱངས་ཤིང་སྐྱོང་བཞིན་པ་འདི་ལྟར་ལགས་ཏེ།  མཐོང་རྒྱུད་ཕྱག་ལེན་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་མངའ་ 

གྲུབ་པ་དང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཐོག་སྟོང་ནག་བླ་ཆེན་དགོན་དུ་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་བསམ་དབུ་འཛུགས་ 

གནང་ཞིང་། དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ལ་སོན་ བས་ཁམས་བྱེ་རྫོང་སར་བཤད་ ར་མཁན་ཆེན་པདྨ་དམ་ཆོས་ 

མཆོག་དང་། མཁན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་ ང་ནས་བགྲང་བྱ་གཉིས་ཙམ་ག་ིརིང་ལ་གཞུང་ཆེན་ 

ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་ཞིང་།  དེ་ནས་དཔལ་སྤུངས་བཤད་ ར་ཕེབས་ཏེ།  སྐུའི་གཅེན་པོ་མཁན་ཆེན་དོན་ 

འགྲུབ་བ ་ཤིས་མཆོག་གི་ ང་ནས་། གཞུང་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཕལ་ཆེར་གསན་བསམ་མཛད། དེ་རྗེས་དགུང་ 

གྲངས་བཅུ་དགུའི་ནས་དགུང་གྲངས་ཉེར་གསུམ་བར་ ་ས་འབྲས་སྤུངས་ཀྱིས་ག ས་པའི་དབུས་ཀྱི་གདན་ས་ 

ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་རྗེས། སླར་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ནས་དེ་གར་སྐྱོར་དཔོན་ 

དང་རིམ་གིས་དགེ་རྒན་གནང་ནས་གཞུང་ཆེན་ཁག་འཆད་ཁྲིད་མཛད། དེ་ནས་དགུང་གྲངས་ཉེར་ལྔར་སོན་པ་ན་ 

བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན། དཔལ་སྤུངས་བཤད་ འི་མཁན་པོར་མངའ་ 

གསོལ་གཟེངས་བསྟོད་ཞུས་པ་བཞིན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་ལམ་ནས་གདན་ས་ལོ་ཤས་བསྐྱངས་རྗེས། ཕྱི་ལོ་  

༢༠༠༨ལོར་ཀིརྟི་ ་ཚང་། བླ་བྲང་བ ་ཤིས་འཁྱིལ། རྫ་སེར་ཤུལ་དགོན་གིས་མཚོན་པའི་ཆོས་ ་ཆེ་ཁག་ཏུ་ 

ཕེབས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་གོང་མ་དག་གི་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་པོད་ཆེན་ལྔ་ལ་དམ་བཅའ་བཛད་པས་མཁས་སྙན་ག་ི 

གྲགས་པས་ཕྱོགས་མཐར་ བ། ༢༠༡༠ལོར་ཁམས་ལྷ་ཐོགས་དཀར་ལེགས་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་བཤད་ ་ 

གསར་འཛུགས་དང་བགྲང་བྱ་གཉིས་རིང་།  ་རྟགས་བསྡུས་གསུམ་དང་། བརྡ་དག་སྙན་གསུམ། ཚད་མ་དང་  

ཕར་ཕྱིན་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་བཤད་ཁྲིད་རྫོགས་པར་གནང་། དེ་དག་གི་རིང་ལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ 

༸སྐྱབས་རྗེ་ཁང་གསར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ནས། གདམས་པ་ཟབ་མོས་ཐུགས་རྒྱུད་ 
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འབྱོངས་པར་མཛད་ཅིང་། གཞུང་ལུགས་མང་པོའི་དཀའ་བའི་གནད་ལ་དཔད་བརྗོད་གང་མང་སྤྕེལ་ནས་(ངུར་ 

སྨྲིག་གི་ལང་ཚོ་)ཞེས་པའི་དཔད་དེབ་ཅིག་ཀློག་པ་པོའི་ ན་སྔར་བསྐྲུན།   

གཞན་ཡང་ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་སློབ་ནས་མཐོ་རམས་རབ་འབྱམས་པའི་མཚན་ག་ིཅོད་པན་ 

བཞེས།  དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་༧ སྐྱབས་མགོན་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་ཞེ་གཅིག་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ 

ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་དང་ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ཀྱི་ལུང་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་ཁག་དང་དཔལ་ 

ཀུན་རིག་གི་དབང་སོགས་གདམས་པ་དུ་མ་གསན། ༧སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་མཆོག་ 

གི་ཞལ་སྔ་ནས་ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་༧སྐྱབས་ 

མགོན་འཁོན་གདུང་ཛྙ་ན་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་འཁོན་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབང་ཆེན། ༧ སྐྱབས་རྗེ་ཤར་ 

ཆེན་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་དང་ཁྲིད་སོགས་གདམས་པ་དུ་མ་ཐོབ་པའི་ 

 ལ་བ་མངོན་དུ་བྱས། གཞན་ཡང་  ༧གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ 

༧  དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་དང་ཟབ་གསང་གདམས་པ་དུ་མའི་ 

 ལ་བཟང་ཐོབ་པ་དང་། ༧བྱམས་མགོན་ཏ་ཡི་སུ་ཏུའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྒྲོལ་དཀར་ག་ིལྗགས་ལུང་སོགས་གདམས་ 

པ་ཟབ་མོ་དུ་མ་གསན། རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ 

མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟེན་ཞིང་རྫོགས་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་བསྙེན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་བུམ་ 

པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་ཏུ་ཐོབ།  

དེ་ལྟར་༧གོང་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ག ས་ཆོས་རྒྱུད་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་དང་དགེ་བའི་བཤེས་ 

གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་ ལ་སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་མཛད།  ༢༠༡  ཟླ་ 

༨ པའི་ནང་ཁམས་ནང་ཆེན་ས་དགོན་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ནང་ཆེན་ས་སྐྱ་སྤྱིའི་བཤད་ ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་ 

རྒྱས་གླིང་གི་འགན་འཛིན་མཁན་པོ་བརྗེ་ལེན་གནང་ བས། མང་མོས་ཀྱིས་མཁན་པོ་གསུམ་བདམས་ཏེ།   

༧སྐྱབས་མགོན་ས་སྐྱ་༧ གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་དེ་བཞིན་སྙན་གསན་དང་འབྲེལ་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ 

ཡེ་ཤེས་ ན་གིས་གཟགིས་པའམ་ལྷག་ལྷའི་བརྟགས་པ་གནང་ནས་གཅིག་བཤད་ འི་འགན་འཛིན་མཁན་པོར་ 

བསྐོ་བཞག་གནང་རོགས་ཞེས་ས་དགོན་འཐུས་མི་ལྷན་འཛོམ་འདུན་བཅར་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། མཁན་ 
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སྤྲུལ་འདི་ཉིད་ལ་ལྷག་ལྷའི་ལུང་བསྟན་བཟང་དགེ་བབས་ཞེས་བཀའ་ཡིག་ཐམ་གས་ནོན་པ་བཅས།   ནང་ཆེན་ 

ས་སྐྱ་སྤྱིའི་བཤད་ འི་མཁན་པོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་ལྟར།  ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢  

ཚེས་ ༣ ཉིན་ནང་ཆེན་ས་དགོན་ཁག་གི་མི་སྣ་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་ནང་ཆེན་བསྟན་རྒྱས་གླིང་གི་མཁན་རབ་གཉིས་ 

པར་དངོས་གཞིའི་ཁྲི་འདོན་ཞུས་པ་བཞིན།  ད་ཆ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བ ་གནས་འདིའི་ཕྱི་ནང་གི་ཐུགས་འགན་ 

ཡོངས་སུ་བཞེས་ནས་འཆད་ཉན་གསི་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། །  

 

༡༦༽  མཆོག་སྤྲུལ་གསལ་བྱེད་རིན་པོ་ཆེ། 

 བླ་མ་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷག་བསམ་མམ་གསལ་བྱེད་མཆོག་ནི། ༸སྐྱབས་མགོན་ 

༸གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཅིག་པ་མཆོག་དང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་ 

མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཀྱིས། ཁམས་ནང་ཆེན་སྡོམ་པའི་ཡུལ་ཚོ་ཀ་སྨད་ཚང་ 

གསར་གནམ་དགོན་པའི་རྒྱབ་རི་གནས་མཆོག་རྒྱ་འབེལ་ཐོད་དཀར་གྱི་འདབས་ཞོལ་ཙང་ང་ཁ་ཞེས་པའི་ས་ཡི་ 

ཆར་དུ། ཡབ་ཕྱུག་པོ་དབང་རིས་དང་། ཡུམ་སྐྱ་བཟའ་བསྟན་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ 

འབྲུག་(༡༩༧༦)ལོར་སྐུ་ཡི་མཚན་དཔེ་གསར་དུ་བཞད། སྐུ་ན་ཆུང་ངུས་དུས་ནས་ཁོང་གི་ཕ་ཚབ་བླ་རྒན་བློ་གྲྲོས་ 

རིན་ཆེན་མཆོག་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་བསླབས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དེ་ནས་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཚང་ 

གསར་གནམ་དགོན་དུ་གྲྭ་སར་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲྲོས་རིན་ཆེན་མཆོག་ནས་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་ 

སྐུའི་གྲྭལ་དུ་བཞུགས་དགོས་གསུངས་ནས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་ 

པའི་ས་འབྲུག་(༡༩༨༨)ལོར་བོད་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཅུ་བདུན་རེས་གཟའ་ཉི་མ། སྐར་མ་ནབས་སོ་སོགས་ 

གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་པོར་བླ་ཁག་དགོན་སྡེ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་དང་། སེར་སྐྱ་ཁྲོམ་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་གི་དབུས་ 

སུ་དཔལ་ལྡན་རེ་བླ་དགོན་དུ་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཀྱང་། ཁྲི་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོའི་ 

མངའ་གསོལ་སྐབས་རྐྱེན་ངན་པའི་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང ་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་དགོན་པ་འདིའི་བསྟན་འགྲྲོའི་འཛིན་ 

སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཞུགས་པའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་ཡང་། རྒྱལ་བ་འབའ་རོམ་བའི་དགོན་པ་ཚངས་གསར་ 

གནམ་དགོན་དང་། ཙང་ང་དགོན་སོགས་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་མཛད་བཞིན་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། ། 
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༡༧༽ བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ། 

དང་ པོར་བསྐྱེད་རྫོགས་སྒོམ་པའི་གནས། །རང་སེམས་མགུ་བའི་དབེན་ཁྲོད་དང་། །སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ 

ཀུན་ཚང་བའི། །ནགས་ཚལ་འདི་འདྲ་ཡིན་ནོ་ཞེས། །རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་གསུངས། །དེས་ན་རེ་ཧྥ་བླ་མས་ 

 ང་། །དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ཕྱེད་ཡོལ་ནས། །སྒྲུབ་པའི་གནས་ས་འདི་ཉིད་བདམས། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་གི་ 

ཉམས་བཞེས་མཛད། །འབྲུ་ ག་མ་ཎི་དབྱངས་ལ་འཐེན། །མི་དང་མི་མིན་ཆོས་ལ་བཀོད། །རྣལ་འབྱོར་འདུ་བའི་ 

བྲོ་ར་འདིར། །རེ་ཧྥ་བརྒྱུད་པའི་ཕ་མཁར་བཞེངས། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྕེལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །གྲུབ་ཐོབ་ 

མང་པོའི་ཡབ་མེས་མཛད། ། ལ་ལྡན་སྐྱེ་འགྲྲོའི་ལམ་སྣ་དྲངས། །འགྲྲོ་ ག་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་བཀོད། །དཔལ་ 

ལྡན་རེ་བླ་དགོན་པར་གྲགས། །ཞེས་དཔལ་ལྡན་རེ་བླ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་གླེང་བ་མེས་པོའི་གནའ་གཏམ་ཞེས་ 

པ་འདི་ནི་(རེ་བླའི་རི་ཆུའི་རིག་གནས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་)  གིས་ཕྲན་ལ་(ད་ལྟའི་རེ་བླ་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་)ཞིག་འབྲི་དགོས་ 

ཞེས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་ ག་མ་སྟོབས་ནས། རེ་ ་ཐུབ་བསྟན་རབ་གསལ་པས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ ཚེས་༢༡ ལ་གྲུབ་པར་བྱས་པ་ 

དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། ། 
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 ལ་བཟང་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་།

དགོན་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་མཁན་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་ཞིང་ཆེན་ཆབ་མདོ་ཁུལ་སྤྕེ་འབར་རྫོང་དངུལ་

ཆུ་བདེ་བ་རུ་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༢ལོའི་ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་རྒྱུ་ ར་ས་ག་འཆར་བའི་ཚེས་པ་༡ ལ་ཡབ་འགྲྲོ་མགོན་དང་

ཡུམ་ཚེ་དབང་སྒྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས།མཚན་ལ་ཀརྨ་་ངེས་དོན་ཞེས་

དགུང་ལོ་ཆུང་དུས་ནས་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་དང་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་སོགས་ལ་མཁས་པར་གྱུར།

སྤྱི་ལོ་༡༧༢ ལོའི་དགུང་ལོ་༢༣་ཐོག་ནས་གཅོད་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པ་དང་ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་

རྒྱས་དང་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་ལེན་མཛད་ལོ་༡༣ལ་རི་ཁྲོད་རུ་བཞུགས། སྤྱི་ལོ་༡

༧༣༨ལོ་དགུང་ལོ་༣༦་ཐོག་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་༡༢པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་ལུང་འཛིན་མཛད་ནས་ཀརྨ་ངེས་དོན་

ཟེར་བའི་མིང་འདི་མཚན་མཆོག་དུ་འགྱུར་པ་ཡིན་གསུང་ནས་ཆོས་མིང་ལ་གྲུབ་ཆེན་མཚན་མཆོག་ཞེས་མཚན་

གསོལ། དབང་དང་ཁྲིད་མན་ངག་མང་དུ་གནང་།མ་འོང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོག་རྒྱ་ཆེན་ཡོང་གསུང་ནས་དབང་

ཆས་རྣམས་གནང་བར་མཛད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་བསྟེན་དང་འགྲྲོ་བའི་དོན་ཆེན་

མཛད་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས། སྤྱི་ལོ་༡༧༤༣ལོའི་ནང་ཆེན་སྒར་རུ་བླ་དཔོན་མཆོད་ཡོན་ཞལ་འཛོམས་པའི་

 བས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ནས་། ཁྱེད་ལ་དགོན་གནས་གང་དགའ་འབུལ་བས་གང་དུ་བྱ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དཔད་མཛོད་

ཞུས་པས། ཁོང་ནས་རི་དྭགས་རྒོད་ཕོ་ར་དཀར་འདུ་བ་ཞིག་གིས་ལག་དོང་འབྲུ་ས་ཞིག་ཡོད་པས་དེར་དགོན་
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གནས་བྱ་དགོས་གསུངས་བཙལ་བས།  ད་ལྟའི་དགོན་པ་ཆགས་ཡོད་་ས་འདིར་ཇི་ལྟར་གསུང་པ་བཞིན་འདུག 

ས་དེར་གྲུབ་ཆེན་མཚན་མཆོག་དགུང་ལོ་༤༡ཐོག་དགོན་པ་བཏབ། དགོན་འདི་ཉིད་ཆགས་སའི་ས་དཔད་ལ་ཡང་།  

གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་གདུགས་ཀྱི་མཛེས་ཤིང་ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་པར་བཏེགས་པ། མདུན་རིར་ 

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་རྡརྨཱ་ཏཱ་དང་སྦྱིན་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ ལ་དུ་ཡོད། དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་ 

བྱེད་ཀྱི་བཀའ་བབ་ཡིན་པས་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་བརྒྱངས་པ་འདྲ་བ།  གཡས་གཡོན་གི་རི་རྣམས་རིགས་ 

གསུམ་མགོན་པོ་སོགས་གནས་རི་མང་པོ་དང་།  སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བྱོན་བ ་བའི་རི་མང་པོས་ཡོངས་སུ་ 

བསྐོར་བའི་གནས་དེར་ཆགས། གོང་རྗེ་རྒྱལ་པོས་འོག་སྡེ་རྣམས་ཨར་ལས་ལ་རུག་ནས་ཕྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ 

བཙན་ཁང་དམ ར་པོ་བྱ་བ་བཞེངས། དགེ་འདུན་གི་སྡེ་བཙུགས།  རྟེན་གསུམ་ག་ིརིགས་དང་མཆོད་ཆས་ཀྱི་ 

སྐོར་རྣམས་གནང་སྦྱིན་མཛད། ཆོས་ཀྱི་འཁོལ་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་ནས་དགུང་གྲངས་༩༡ལ་བཞུགས། མཐར་  

སྤྱི་ལོ་༡༧༩༣ལོའི་དགུང་ལོ་༩༡་ཐོག་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས། གྲུབ་ཆེན་མཚན་མཆོག་ཡངས་སྲིད་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་ 

པ་ཁོང་ནི་མཚོ་རོང་བླ་ཚང་གི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་ཕོ་སྟག་ལ་འཁྲུངས། ཞྭ་དམར་ ག་པ་ཆོས་ 

ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་བཀའ་བའི་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་བཟང་པོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ངོམ་ཀརྨ་ 

ཆགས་མེད་དང་། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་གཅོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲྲོ་བའི་དོན་མཛད་མཁན་ 

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བྱམས་མགོན་ཏཱའི་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོས་ལུང་རིགས་ 

གིས་བསྔགས་པར་མཛད་པ་དང་། དཔལ་ཀརྨ་པ་བདུད་ཚོགས་འདུལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་འབའ་ 

རོམ་འཕུར་ཤེས་བཅུ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་རས་པ་ ་གྲྲོས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་སྟོང་ནགས་  

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་གྱུར་ཅིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ 

གཞོན་ འི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས། དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད།  

ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་མི་རྗེ་དཀོན་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་ག་ིསྲས། དབང་གྲགས་ཚེ་དབང་ལྷ་རྒྱལ་སྲིའུ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ 

སྲིའུ་གསོ་བྲ་མཛད་དེ་དབུ་རྨོག་བཙན་པར་གྱུར་པས། དེ་ནས་བཟུང་རྒྱས་སྲས་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་དབུ་དུང་ཏོག་ 

སྟེང་དུ་བུམ་པ་བཞག ལྗགས་པད་མའི་སྟེང་དུ་བདུད་རྩི་བླིག་སྟེ་དབུ་ཡི་མཆོད་གནས་མཛད། ཞབས་རིམ་དུ་ 

རྡོ་རྗེ་གྲྲོ་ལོད་ཀྱི་བཟླྲོག་པ་ཆེན་མོ་ལས་འགྱེད་སྲིད་གསུམ་རླག་བྱེད་བཅའ་བ་དང་། བརྟེན་མའི་ག ་མོ་རྡོ་རྗེ་གཡུ་ 
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སྒྲོན་མར་གསོལ་མཆོད་འབུལ་རྒྱུའི་སྲོལ་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོད་པར་གྲགས་ལ། དེར་བརྟེན། བསྟན་པ་དང་སེམས་  

ཅན་གི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་མཐར་དགུང་གྲངས་གོ་བདུན་བཞེས་ནས་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་མཚོ་ 

རོང་བླ་ཚང་དུ་འཁྲུངས་པས་ཕྱིས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལ་བླ་མཚན་མཆོག་ཅེས་ཞུ། 

 

༈ བླ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ནི།  

དཀར་ཟོན་ངམ་ཚང་དུ་ཡབ་བུ་ཨི་སྡིས་དང་ཡུམ་སམ་བཟའ་བསོད་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ 

པའི་ཤིང་ཁྱི་ལོར་འཁྲུངས། སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ལུང་འཛིན་མཛད། མཚན་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་ 

འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་ ག་ཅུ་རེ་གསུམ་བཞེས་པ་ས་ཁྱི་ལོར་དུས་འཁྲུག་ བས་འདམ་གཞུང་ 

དུ་འདས།  

རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དང་།།       

       ལུང་རྟོགས་མངའ་བདག་ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན།།   

     གངས་ལྗོངས་གཙུག་རྒྱན་འཕགས་མཆོག་ཀརྨ་པ།།        

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་སྐྱོང་།། 

   ཤིས་ཚིག་གུས་འདུན་དང་བཅས་པས་སྔོན་ལ་བསུས་ཏེ།  དེ་ནས་་བླ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ལོ་རྒྱུས་ 

བསྡུས་པ་ནི་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་ཡང་དོན་གི་སླད་དུ་མཚན་ ས་ན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མཚན་མཆོག་གི་ 

ཡང་སྤྲུལ་དེ་མ་ཐག་སླར་ཡང་གདུལ་བྱིའི་སྣང་ངོར་མི་འབྱེད་འཇིག་རྟེན་ག་ིཞིངས་དུ་པདྨོར་བཞད་པ་དང་དེང་སང་ 

ལྟར་རང་གི་བུ་ཚ་དང་ཉེ་འབྲེལ་ངོ་ཤེས་ཐོབ་གོལ་ས་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་གར་འབག་ 

ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་༧བྱམས་མགོན་ཏཱ་ཡི་སུ་ཏུ་པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་་འཕྲུལ་མེད་ལུང་གི་ཡབ་ཡུམ་དང་ 

བཅས་པ་སོགས་གསལ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་བླ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་ 

གནང་།   དེའི་ཕྱོགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འབངས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་དན་དཔང་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་ད་ལྟར་ 

ཡང་ ས་མ་དགོས་སོ།།  ༧མཚན་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཆོས་ཀྱི་དོན་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ་སྤྱི་ 

ལོ༡༩༩༡ལོར་འཇིགས་མེད་གདོང་ལྔའི་ང་རོས་ཆོས་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་རྟེན་འབྲེལ་གི་མཛད་སྒོ་བྱས་དམ་པ་ཁོང་ 
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འཁྲུངས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་ཉིན་སྲིབ་རུ་ཆེན་ཝ་རྫོང་མར་རྒུར་རུ་ཁག་ཞེས་ 

པའི་གནས་མཆོག་རྩ་རི་གཉིས་པ་སྤྱི་ཡི་རཱ་ཛ་རྫོང་འགོ་མདུན་དུ་ཡབ་ཀོ་ནེ་འོད་ཟེར་ཡུམ་རྟ་གཟའ་ནོར་བུ་གཡང་ 

མཚོར་སྲས་རབ་བྱུང་བཅུ་ ག་ཆུ་ཁྱི་ལོ་དང་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ལོའི་ཟླ་བ  ཚེས༩ཉིན་སྔ་དྲོ་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་ག་ིདུས་སྐུའི་ 

པདྨོ་གསར་དུ་བལྟམ་པ་ལགས་ཉེ་ཆར་དུ་གེ་བཅག་རྟོགས་ལྡན་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་མདང་དགོང་ 

འོད་གསལ་ཉམས་སྣང་གི་འཆར་ཆ་ལས་མ་ཡུམ་གིས་ཆོས་གོས་གྱོན་པ་སོགས་དགེ་ལས་ངོ་མཚར་ཅན་ལྟས་ 

བཟང་དུ་མ་ཤར་བ་དང་དེ་རིང་ཡུམ་ལ་བྱིས་པ་བཙའ་ལུགས་འདི་ལ་རྟགས་ན་ཀོ་ནེ་ཚང་ལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་ 

ཞིག་འཁྲུངས་ཡོད་གསུང་པ་ལགས།  བྱིས་པ་ཅུང་ནར་སོན་ བས་ཨ་ནེ་ ན་ལམ་བཟང་མོའི་མདུན་ནས་ཀློག་ 

བསླབ་པ་ཡིན།དེ་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་ལ་ཕྱུགས་ཀྱི་ ་བོ་མཛད་པ་ཡིན་པས་ བས་དེ་དུས་ ་འཇག་མ་དང་དུད་ 

འགྲྲོར་ ་ཟ་སར་ཡུན་རིང་པོར་བར་དུ་གཅེར་རེ་བལྟ་བའི་ངང་ལ་ལུས་འདུག་པ་ཡིན་པས་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ 

ལ་བལྟ་ས་གཅིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཀི་ཁྱོས་ནམ་རྒྱུན་དེ་འདྲ་བྱེད་ནས་ཟེར་་བཀའ་སྐྱོན་བྱེད་པ་རེད། ཕྱིས་ 

སུ་བླ་མ་ཚེ་དབང་བདེ་ཆེན་གིས་དེ་འདྲ་གསན་ བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཤེས་པ་རེད་ཁོང་སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མའི་བག་ 

ཆགས་སད་པ་རེད་རང་གར་བལྟས་པ་ཅི་ལ་ཡིན་ཞི་ལྷག་ངང་ལ་དེ་འདྲ་སྔར་གོམས་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འགྲྲོ་བ་ 

ཞིག་ཡོད་སྲིད་དཔེར་ན་མཉམ་མེད་དག་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་འགའ་རེ་དེ་འདྲ་ཡོད་གསུང་། 

ཡང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ བས་རེ་ང་བླ་མ་ཡོང་དུས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དབང་བསྐོར་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས་འདི་འདུ་ཁང་  

ཡིན་འདི་རྣམས་ ་པ་འདི་བླ་མ་རེད་འདི་རོལ་ཆས་ཡིན་ཟེར་ནས་སྔར་ ང་བ་རྒྱུ་མཐུན་དང་བྱས་པ་རྒྱུ་མཐུན་གིས་  

དབང་གིས་རྣམ་དཀར་དགེ་ལས་ཀྱི་རྩེད་མོ་འདྲ་མི་འདྲ་མཛད་དར་ཟིག  ཡང་ བས་རེ་སྔོན་ལས་རྗེས་དྲན་ག་ི 

 ལ་ཡིན་ས་རེད་ང་ ལ་བཟང་དགོན་པའི་བླ་མ་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ་འདྲ་ལྷ་རིག་འདྲེ་མཐོང་དགེ་སྙེན་སོགས་མཐོང་ ལ་ 

དུ་མ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ ང་ནམ་རྒྱུན་ཡུམ་གིས་དེ་འདྲ་བཤད་མ་ཡོང་ཟེར་ནས་བཀའ་སྐྱོན་མཛད་པ་རེད ་དེ་ནས་ 

ཕྱིས་སུ་ཡར་ཅུང་ཆེ་ བས་མནོལ་བ ག་གྲིབ་གིས་གོས་པ་ཡིན་ན་འདྲ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་སོང་ 

བ་རེད་གསུངས། དེ་ནས་ཕྱིས་སུ་མཚན་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྒྲུབ་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ལོ་ 

གསུམ་སོགས་ལ་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་ནས་གྲུབ་རྗེ་7པདྨ་དྲི་མེད་དང་མཁས་དབང་པདྨ་མཁྱེན་རབ་རྣམས་ 

གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཀུན་བཟང་ཞལ་ལུང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་བཅས་བཅས་ཁྲིད་ཅི་རིགས་ཐོབ།  གཞན་ཡང་ 
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རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དབང་ལུང་སྨིན་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ཅི་དགར་ཐོབ།   ད་པར་སྐྱ་ཞིག་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་ 

མཚམ་ལ་དམ་རྒྱར་བཞུགས་ བས་བླ་མ་པདྨ་དྲི་མེད་ཀྱི་ཐུགས་བརྩེས་རྗེས་སུ་བཟུང་མན་ངག་དམར་ཁྲིད་རྣམས་ 

ཕངས་མེད་དུ་སྩལ་བའི་ ལ་བ་ལྡན།   ༧གྲུབ་ཆེན་ཚེ་འབྱོར་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་ནས་མན་ངག་དང་ཞལ་གདམ་ 

ངག་ཅི་རིགས་ཐོབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་འཕགས་ཡུལ་ག་ིབླ་མ་སྟེན་ ལ་ནི་ཡངས་ལེ་ ད་ནས་༧གྲུབ་དབང་ 

པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་ནས་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་མ་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་ཡང་སྙིང་ 

ཐིག་ཡ་བཞི་དབང་ཐོབ། ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་ནས་༧སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཟངས་གཏེར་ 

དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ།  མགོ་ལོག་སྟག་ལུང་དགོན་ནས་༧སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁང་སར་ 

བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་ནས་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཏེར་ཟབ་མོ་གཅོད་ 

ཀྱི་དབང་དང་སྨིན་ཁྲིད་རྒྱས་པར་སྩལ་བ་ཐོབ་གཞན་ཡང་ལྕྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐགི་གི་སྨིན་ཁྲིད་དབང་དང་བཅས་པ་ཐོབ་ 

གྲུབ་རྗེ་ཞབས་དཀར་རིན་པོའི་མཁའ་ལྡིང་ག ག་རླབས་སྨིན་ཁྲིད་ཐོབ་ ་སྦྱོང་ཚིག་ ང་བརྒྱད་མ་ཁྲིད་ཐོབ་བདུད་ 

འཇོམས་ས་གཏེར་སྔོན་འགྲྲོ་ལུང་ཐོབ། དྷིའི་ལའི་མི་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས་༧རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ 

ཞྭ་དམར་ཆོས་ཀྱི་ ་གྲྲོས་མདུན་ནས་བཀའ་རྒྱུད་སྔགས་མཛོད་དབང་ལུང་ཐོབ།  ཡང་དྷིའི་ལའི་ནས་འགྲྲོ་མགོན་ 

༧ཀརྨ་པའི་མདུན་ནས་རྒྱུད་སྡེ་ཁག་གསུམ་ག་ིདབང་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ 

དབང་སོགས་ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་བསྐུར་བ་ཐོབ། རྫ་བན་ཆེན་དགོན་ནས་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉེན་པ་རིན་ 

པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཕྱག་ཆེན་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་དང་་ཐུན་བཞི་བླ་རྣམས་སྔོན་འགྲྲོ་དང་བཅས་པ་ཐོབ། དེ་རྣམས་བླ་ 

མ་རྣམས་པའི་མདུན་ནས་ཉམས་ལེན་གི་སྒྲོ་འདོགས་གཅད་པ་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཐོབ་ ལ་རག་རིམ་ 

ཙམ་ཡིན་པ་ལགས། ཁོང་གི་མཛད་ཕྲན་མདོར་བསྡུས་ན་ལོ་ལྟར་བྱ་ཉ་ལྕུང་སོགས་སྲོག་བསླུ་བྱེད་པ་དང་ ད་ 

པར་དུ་བྲག་ཡེར་པ་འཕེན་པོ་ཁོག་ཤར་་དག་པོ་ཁོག་དང་དབུས་གཙང་གི་སྒྲུབ་གནས་ཁག་ལ་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་ལ་ 

གནས་འབྲེལ་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ ན་ལམ་འདེབས་པ་སོགས་ཅི་རིག་མཛད་པ་དང་དེ་རྣམས་ལ་བཞུགས་ 

པའི་འཚམ་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་རོགས་རམ་ཞབས་འདེགས་ཅི་ ས་སུ་སྩལ་བ་འདུག རང་དགོན་ག་ིའདུ་ཁང་ 

དང་དགོན་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་བསྐྱར་བཞེངས་བྱེད་ བས་ངག་དགའ་སྤྲུལ་སྐུ་ངེད་གཉིས་ག ར་བྱས་པའི་ ་ཚང་ 

དང་ཡུལ་མི་མཆོད་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་ ས་པ་ཅི་འཇོན་ག་ིསྒོ་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་རེད། འདུ་ཁང་ནང་དུ་ 
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མཆོད་ཆས་རྒྱན་བཀོད་སོགས་འགྲམ་མཆུ་གཞན་དག་ལ་གདངས་མི་དགོས་ཙམ་བསྒྲིགས་ཡོད་་ནམ་རྒྱུན་ 

དམིགས་ཡུལ་ག ་བོ་ནི་བཤད་ ་ཞིག་ གས་ན་སྙམས་པའི་འཆར་གཞི་སྔ་ནས་ཡོད་པ་རེད་རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་ 

བསམ་པ་བཞིན་དུ་མ་འགྲུབ་དེ་ག་རང་ལུས་ད་དུང་ ་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་འགྲུབ་པའི་ ན་འདུན་བསྐྱེད་བཞིན་ 

ཡོད་ཡང་རྫོང་ཐོག་ཏུ་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་རང་དགོན་ག་ིམཆོད་སྡེ་ ་ཚང་རྣམས་མང་ 

ཕར་ཆེར་སྤར་སོང་ཡིན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་དེང་རབས་འགྲྲོ་ཕྱོགས་ཆ་ཅན་སོགས་ལ་བ ན་དགོས་པ་ཡིན་པས་དེ་ 

རྣམས་མ་འོངས་པར་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤངས་འགྱུར་སའི་གནས་ ད་འཕགས་ཅན་ཞིག་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམས་ 

པའི་ཕུགས་འདུན་འདྲའི་ག ་བོ་དེ་ལྟར་རེད་འདུག དགོན་པའི་རྒྱུན་འཚོགས་དུས་མཆོད་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ན་ཆད་ 

མེད་དུ་འགྲྲོ་སྒོ་ཅི་གཏང་དགོས་ན་ཚང་མ་གཏོང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་རྒྱུན་པར་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་མོས་ 

ལྟར་གསོན་པོས་སྐུ་རིམ་དང་གཤིན་པོས་འཕོ་འདེབས་སོགས་རང་ ས་ཅི་སྐྱོག་ག་ིསྒོ་ནས་ཁོམ་པ་ཡོད་ བས་ 

ཉིན་མཚན་དཀའ་ཚེགས་ལ་ ས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱོན་རྒྱུ་དང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་བཞིན་དུ་མཆིས་པ་ལགས།  

འདིའི་ཅང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་ ག་ཅིག་གི། ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ནི་ 

རབ་བྱུང༡༧ལོའི་བོད་ཟླ་༡༠པའི་ཡར་ངོས་ཚེས༡༢ཞོགས་པའི་ཆ་ལ་བྲིས་པ་དང་མ ག་གྲུབ་པའོ།།   

བ ་ཤིས་སརྦ་མངྒ་ལམ་དགེའོ་དགེའོ་དགེའོ།། 

  སྤྲུལ་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནི་རྒྱལ་དབང༧ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེས་ལུང་འཛིན་གནང་། ཡབ་ 

རྒྱུ་ནེ་ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ ང་དང་ཡུམ་གོང་བཟའ་དབང་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ས་རྟ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༨༤༡ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཁོང་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་དང་མ ངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ། གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཕྱོགས་ 

རིས་མེད་པའི་ཆོས་ལུགས་སྤྕེལ་མཁན།  གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དང་ཀརྨ་བཀའ་ 

བརྒྱུད་པའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མཁན་སྟོང་ནག་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གཉིས་ཟུང་དུ་འདུས་པའི་སྤྲུལ་ 

སྐུ་ཡིན། སྟོང་ནགས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཕོ་འབྲུག་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༣༤ 

ལོར་མདོ་ཁམས་སྒོམ་སྡེ་ནང་ཆེན་ས་ཆ་ལ་སྐུ་བལྟམས།  སྟོང་ནག་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ 

ཆོས་དབྱིངས་སུ་མ་ཐིམ་པའི་སྔོན་ལ་རབ་བྱུང་པ་མང་པོས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་བསྟེན་སའི་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གནས་ 

 ལ་ཅི་འདྲ་འབྱུང་ཞེས་ཞུས།  སྟོང་ནགས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མ་ནི་ང་ལས་དགའ་ 
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བའི་རིན་པོ་ཆེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་འབྱུང་། མཚན་ལ་ཡང་ང་དགའ་ཞུ་ཞེས་གསུངས། ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ 

དང་པོས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཞེས།  དེའི་ 

ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཐུབ་སྐུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ནི་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་དགུན་ག་ིདུས་སུའང་དྲོད་རླབས་ཕྱིར་ལ་འགྱེད་ 

བའི་ ས་པ་ཡོད།  ༧ ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རབ་བྱུང་བསྙེན་ 

རྫོགས་ཀྱི་ མ་པ་ནོད་དུ་བཅུག  མ་ཚད་རིམ་པར་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ ལ་དུ་གསན་ནས་ 

བགྲང་བྱ་ལྔ་ཙམ་རིང་བླ་མར་བསྟེན།  དེ་རྗེས་ཀོང་སྤྲུལ་ ་གྲྲོ་མཐའ་ཡས་དང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་  

སོགས་ལ་བསྟན་ནས་ལོ་མང་རིང་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས། ཡང་ཁོང་ལ་ ད་དུ་ 

འཕགས་པ་སྟེ་ན་བུན་དགེ་བསྙེན་ནས་ཕུལ་བའི་ཨར་རྒོད་ཡོད་ཅིང་།  ད་ལྟ་ས་གནས་མི་ཡིས་ ང་ཨར་རྒོད་བླ་ 

མ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།   རིན་པོ་ཆེ་ནི་དགུང་གྲངས་༨༧པ་སྤྱི་ལོ༡༩༢༨ལོ་ནས་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། 

༈ ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནི་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ལུང་འཛིན་མཛད། རྟགས་ཡིག་གི་ 

ནང་དུ། དཔལ་ག་ིབྱུར་ཁ་ནོར་བུའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཡབ་རུས་གོང་དང་ཡུམ་རུས་དགེ་ཡིན་པའི། །སྲས་ནི་ཤིང་  

ཕོ་ཁྱི་ཡི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། །དེ་ནི་ང་དགའ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དེ་རྗེས་རྟགས་ཡིག་གཞིར་ 

བྱས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་བཙལ་བས།  ནང་ཆེན་འབྲོང་ ག་ཟུར་སྡེ་བེ་རྐྱང་གི་ ང་ཚང་གོང་པའི་ཡབ་གོང་པ་ཚེ་རྒྱལ་ 

དང་ཡུམ་དགེ་བཟའ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྱི་ལོ ༡༩༣༤ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་མཚན་ལ་དགའ་རྡོ་ཉི་མ་ཞེས་ 

ཞུ་བ་དེ་ང་དགའ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་ཟིན། དེ་དུས་ཁོང་ལ་མཚེ་ཡ་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་དེ་ཉིན་ཤས་ 

འགོར་རྗེས་ཚེ་ལས་འདས། ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང༧ཀརྨ་པ་མཁའ་ བ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཞུས་པས། དེར་སྐྱེ་བ་ 

སྔོན་མར་ མ་པའི་དཔོན་པདྨ་ཞེས་པའི་ལུས་ཡིན་གསུངས། སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་མ་དག་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ལྕི་བས་ཞིང་ 

དུ་འགྲྲོ་ཐབས་མེད་པས། བར་དོའི་ལམ་ནས་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་གོས་ཀྱིས་ ང་བ་བྱས་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ 

དུ་མི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས། སྔོན་བསགས་ལས་དབང་བཙན་པའི་རྐྱེན་གིས་ཉིན་ཤས་འགོར་རྗེས་ཚེ་ལས་འདས་པར་ 

གསུངས། ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་མངའ་གསོལ་ཁྲི་འདོན་བྱས་རྗེས་རིག་གནས་དང་ནང་ཆོས་སྐོར་ལ་སྦྱངས་པ་ 

ཕུ་ཐག་མཛད།  ཁོང་གིས་དེལ་ཡག་ཟླ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དགེ་སློང་གི་ མ་པ་ནོད་ཅིང་།  ཁོང་ནི་ 

བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལྡན་ལ་ཀུན་ ད་བཟང་ཞིང་།  ཐ་ན་སྲོག་ཆགས་གྲྲོག་སྦུར་ཡན་ལ་གནོད་འཚེ་གཏན་ནས་མི་བྱེད་ 
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པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་ཡི་དམ་དུ་སངས་རྒྱས་སྨན་ག་ིལྷ་ག ་བོར་སྒྲུབ་ཅིང་།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ 

ལ་བརྩོན་པ་གཏིང་ཟབ་མཛད་པས་སྨན་དཔད་བཅོས་ག་ི ས་རྩལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསླེབས།  ཡིན་ཡང་སེམས་ 

ཅན་གི་བསོད་ནམས་དམན་པས་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་ བས་དགུང་ལོ་༢༦་པ་སྤྱི་ལོ༡༩༦༠ལོར་ཟི་ལིང་དུ་  

གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས།  

   གཅིག ༽དགོན་པའི་ཆགས་གནས་དང་མཚན་འདོགས་ ལ། འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་ང་ 

དགའ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་ས་དབྱིབས་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ནང་ཚན་ 

ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་གནའ་ནས་ད་བར་༼བ ལ་བཟང་ལྦ་རིང་དགེ་དགོན་དཔལ་ཐེག་ 

མཆོག་འོད་གསལ་གླིང༽་གི་བསྟན་དོན་རྒྱུན་བསྐྱངས་བར་མཛད། ཆགས་གནས་ནི་ནང་ཆེན་རྫོང་ མ་པ་ཞང་རེ་ 

ལ་རུ་ཆེན། རྫོང་ནས་དགོན་ལ་ལེ་བར་བརྒྱ་ཡར་མར་ཙམ་ཡོད།      

   གཉིས༽ དགོན་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་དང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ནི། དགོན་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་ 

བཞི་མ་ ༠༠༠ཙམ་ཡོད།  ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་ 

པའི་སྲོལ་འཛིན་གནའ་ནས་ད་བར་རྒྱུན་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་མདོ་སྟོད་བ ལ་བཟང་ལྦ་རིང་དགེ་དགོན་༼དཔལ་ 

ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་༽ ཞེས་པའོ།།          

   གསུམ༽ ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་མཁན་དང་དགོན་བདག་བླ་མ་ནི།   

  ༈  ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ནི་རབ་བྱུང་༡༧ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོ་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༣ལོའི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༡ 

 ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་འབྲོང་ ག་ཞང་ཇ་མཛོའི་ས་ཆར།  ཡབ་ཨ་ཤག་ཉི་རྒྱལ་དང་ཡུམ་བཻ་བཟའ་ 

གྲྲོང་ཏོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྨན་པའི་ཁྱིམ་དུ་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཞེས། ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་པདྨ་ 

དོན་ཡོད་ཉིན་བྱེད་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་འཛིན་གནང་།  མཚན་ལ་ཀརྨ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་ 

བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། ༡༩༩༡ལོར་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༡༨ཐོག་ནས་དགོན་ཁག་སོ་སོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ 

མི་སྣ་དང་ ལ་བཟང་དགོན་པའི་བླ་ ་མཆོད་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷན་འཛོམས་ནས། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ 

ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་སྤྕེལ། དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་ནི་དགོན་པ་དེའི་དགོན་བདག་ཏུ་གྱུར།  

དགུང་ལོ་༡༩ དུས་སུ་རྒྱལ་དབང༧ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་ ག་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་སློབ་ཆེན་བཞིའི་ 
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ཡ་རྒྱལ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ་གྲྲོས་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེའི་མདུན་ནས་དགེ་སློང་གི་ 

 མ་པ་ནོད། དེའི་རྗེས་སྟོང་ནག་བླ་ཆེན་དགོན་ནས་རྣམ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ 

ཆེའི་བཀའ་འབུམ་དང་། ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའི་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲྲོལ་བཅས་ཀྱི་ཞལ་གདམ་དང་དབང་ལུང་ 

ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་ཞུས། སྐྱོ་བྲག་གསལ་བྱེད་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་འཕོ་ཁྲིད་ཞུས་ནས་བཅད་མཚམས་དམ་པོས་ 

ཉམས་ལེན་ལ་བཞོལ་བས་ཉམས་རྟོགས་མངོན་པར་ཤར།  ཁྲ་རུག་དགོན་གི་དཔལ་ལི་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ 

ཀྱཻ་རྡོར་དང་ཕྱག་རྡོར།  ཕུར་པ། བིརྦ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད། མཁའ་ ད་མའི་དབང་དང་ཁྲིད་ 

ཆེན་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་བར་ཞུས།  ནང་ཆེན་ཇ་པ་དགོན་ནས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་ 

པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། བྱམས་མེ་ཆོས་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གི་མདུན་ནས་ 

གཏེར་གསར་ག་ིདབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་དང་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ བ་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་འབུམ་དང་ 

ཨ་ཆོས་བཅུ་གསུམ། མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་བཀའ་འབུམ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་ཞུས། 

དེ་ནས་རང་དགོན་དུ་དཔལ་ལུགས་སྒྲུབ་ཁང་ན་ལོ་གསུམ་དཔྱིད་གསུམ་གི་རིང་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་མཛད།  

དེ་རྗེས་གེ་ཆགས་དགོན་ནས་ཁམས་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ།  རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ 

དང་།  དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་མཆོད་རྟེན་བཅའ་སྒྲུབ་དང་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གཅོད་ཀྱི་དབང་ལུང། ཆགས་མེད་ཨ་ཆོས་ 

བཅུ་གསུམ་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཆ་ཚང་དང།  མཁན་པདྨ་མཁྱེན་རབ་མདུན་ནས་དེའི་ལུང་ཆ་ཚང་།  འབུམ་དང་ 

ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་ཞུས།  ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ 

ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གདམ་ངག་དང་རིག་པའི་རྩལ་དབང་བཅས་ཐོབ།  ༧བྱམས་མགོན་རྡོ་ 

རྗེ་འཆང་ཀན་ཏིང་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིན་བྱེད་རིན་པོ་ཆེ་་མདུན་ནས་མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་དབང་ལུང་དང་།  ཕྱག་ 

ཆེན་གང་ག་མི་སྒོམ་ཁྲིད་དང་ལུང་ཀུན་བཟང་ ན་ལམས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཐོབ།   སངས་རྒྱས་གཉན་པ་རིན་ 

པོ་ཆེ་དང་ཡོང་གེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་མདུན་མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ལྗགས་ལུང་དང་། བརྒྱུད་བླ་མ་ 

 དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་སྒྲུབ་ཁང་ནང་ལ་རྒྱུན་མཁོ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་ཆ་ཚང་བུམ་པ་གང་བྱོས་ ལ་དུ་ཐུབ།     

   ༧དཔལ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀརྨ་པ་ ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་མདུན་དུ་ ན་རས་གཟིགས་འཁོར་བ་དུང་སྤྲུག་ 

ཀྱི་དབང་དང་།  ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲྲོའི་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཐུབ།   སྐྱབས་རྗེ་དུལ་མོ་ཆོས་རྗེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་བརྒྱད་པ་ 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

107 
 

ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྣམ་གཉིས་མདུན་ནས་  

 ཆགས་མེད་བཀའ་འབུམ་པོད་ ག་བཅུ་སྐོར་ག་ིདབང་དང་ཁྲིད་ཆ་ཚང་དང་།  གནམ་ཆོས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཐུབ་ 

བསྟན་ཉིན་བྱེད་མདུན་ནས་དེའི་ལུང་བཅས་ཆ་ཚང་ཐུབས། གཞན་བླ་མ་མཚན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ནས་དབང་ 

ལུང་ཁྲིད་གྲངས་མང་ཞུས།    

༧ ཏཱའི་སི་ཏུའི་རིན་པོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་རྙིང་པའི་དགེ་དགོན་དེ་ལྷར་བསོ་གིས་གསུང་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ང་ 

དགའ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་དཀའ་བ་ ད་ནས་སྤྱིར་ན་ ལ་བཟང་དགོན༼མདོ་སྔགས་ 

རབ་རྒྱས་གླིང༽ པའི་ ་དགོན་དང་སྒོས་སུ་ ལ་བཟང་ཝ་རིང་དགེ་དགོན ༼དཔལ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་ 

གླིང༽༢༠༡༢ ལོ་ནས་དབུ་བཟུང་༢༠༡༦ ལོ་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའོ། །   རིན་པོ་ཆེ་ནི་ད་ 

 བས་དགོན་པ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས་ལོ་གསུམ་སོགས་གསུམ་དུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ཡོད། 

༈  བཞི༽དགོན་བདག་བླ་མ་དང་ ་བཙུན་གྲངས།  དགོན་བདག་བླ་མ་ནི་ང་དགའ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན།  དགོན་ 

འདིའི་ཇོ་མོའི་གྲངས་ནི་༤༠ ཡོད།    

ལྔ ༽སྒྲུབ་ ར་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་མཚམས་སྒྲུབ་མཛད་མཁན་ནི ༡༡ ཡོད།   

 ག༽དགོན་པ་གཞུང་གི་ལོ་རེའི་དུས་མཆོད་ག ་ཆེའི་རིགས་ནི།    

༡༽ ཉིན་༡༠རིང་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་མར་མི་དྭགས་གསུམ་དང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་མཚོ་བཅས་ཡོད།  

༢༽  ཉིན་༡༠ ཡི་རིང་ལ་ཡི་དམ་རྒྱལ་བདེ་ཕག་གསུམ་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཡོད།       

༣༽  ཉིན་༩ རིང་ལ་རྡོར་སེམས་སྒྲུབ་ཆེན་ཡོད།   

༤༽   དཔལ་མོ་ལུག་གི་སྨྱུང་གནས་ཆ་༨ ཡོད།   

༦༽ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཡོད།     

༦ ༽ སྤྱི་ཟླ་༡༢ ནང་ནས་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲྲོ་ལོད་སྒྲུབ་པ་ཉིན་བདུན་དང་བེར་ཅན་ཟླྲོག་པ་བཅས་ཡོད།    

བདུན༽  དགོན་པའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་པ་སོགས་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་བཀའ་འབུམ་ཅན།   ང་དགའ་སྐུ་ 

ཕྲེང་དང་པོས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ 

སྐོར་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བཞིན་པ་ཨར་རྒོད་ཆེན་མོའོ།།   མཆེད་ ་རྒྱན་ཟེར་གནོན་བཀའ་འབུམ་པོད་གྲངས་ཅན་ 
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བཞུགས་སོ། །  

བརྒྱད༽ དགོན་པའི་ཕྱི་ཡི་བཟོ་བཀོད་དང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ག ་བོའི་རིགས་ནི། བསྟན་པ་ 

ཡང་དར་ག་ི བས་སུ་བཞེངས་པའི་ཕྱི་རྟེན་གཞི་རྒྱུན་འཚོགས་འདུ་ཁང་། སྒྲུབ་ཁང་། བེར་ཅན་མགོན་ཁང་། དུར་ 

ཁྲོད་དང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཁང་། མཆོད་རྟེན།  བླ་བྲང་དང་ཇོ་མོའི་ཤག་བཅས་ཡོད།  དེ་ཡང་ག ་བོ་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ 

ཆེའི་གསུང་བཞིན་མཆོག་སྤྲུལ་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་མང་རིང་ལ་དཀའ་བ་ ད་ནས་ ལ་བཟང་ཝ་རིང་དགེ་ 

དགོན་༼ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང༽རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་གནང་ 

མཛད་ཡོད།  ནང་གི་རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཆེན་རིགས་དུས་ཟིང་ བས་རྩ་མེད་དུ་སོང་ ང་།  ད་ བས་སྐུ་གསུང་ 

ཐུགས་རྟེན་རིགས་ལོ་རེ་ལས་ལོ་རེར་ཇེ་མང་དང་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲྲོ་བཞིན་པའོ།། 

 

༈ ༸བླ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ་ནི། 

རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དང་། །ལུང་རྟོགས་མངའ་བདག་ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །གངས་ 

ལྗོངས་གཙུག་རྒྱན་འཕགས་མཆོག་ཀརྨ་པ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་སྐྱོང་། །ཤིས་ཚིག་གུས་འདུན་ 

དང་བཅས་པས་སྔོན་ལ་བསུས་ཏེ།  དེ་ནས་་༸བླ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ་ནི་་་མཚན་བརྗོད་ 

པར་དཀའ་ཡང ་དོན་གི་སླད་དུ་མཚན་ ས་ན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མཚན་མཆོག་གི་ཡང་སྤྲུལ་དེ་མ་ཐག་སླར་ 

ཡང་གདུལ་བྱིའི་སྣང་ངོར་ མི་འབྱེད་འཇིག་རྟེནཡ་ག་ིཞིངས་དུ་པདྨོར་བཞད་པ་དང་་དེང་སང་ལྟར་རང་གི་བུ་ཚ་དང་ཉེ་ 

འབྲེལ་ངོ་ཤེས་ཐོབ་གོལ་ས་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་་་གར་འབག་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་༸བྱམས་ 

མགོན་ཏཱ་ཡི་སུ་ཏུ་པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་་འཕྲུལ་མེད་ལུང་གི་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་སོགས་གསལ་ 

ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་བླ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་།  དེའི་ཕྱོགས་ 

ནས་སྤྱི་ཚོགས་འབངས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་དན་དཔང་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་་་ད་ལྟར་ཡང་ ས་མ་དགོས་སོ།། 

     ༸མཚན་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཆོས་ཀྱི་དོན་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ་སྤྱི་ལོ1991ལོར་འཇིགས་

མེད་གདོང་ལྔའི་ང་རོས་ཆོས་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་རྟེན་འབྲེལ་ག་ིམཛད་སྒོ་བྱས་དམ་པ་ཁོང་འཁྲུངས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ 

ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་ཉིན་སྲིབ་རུ་ཆེན་ཝ་རྫོང་མར་རྒུར་རུ་ཁག་ཞེས་པའི་གནས་མཆོག་རྩ་རི་ 
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གཉིས་པ་སྤྱི་ཡི་རཱ་ཛ་རྫོང་འགོ་མདུན་དུ་ཡབ་ཀོ་ནེ་འོད་ཟེར་ཡུམ་རྟ་གཟའ་ནོར་བུ་གཡང་མཚོར་སྲས་རབ་བྱང་བཅུ་ 

 ག་ཆུ་ཁྱི་ལོ་དང་སྤྱི་ལོ་1 9 7 4ལོའི་ཟླ་བ5ཚེས9ཉིན་སྔ་དྲོ་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་གི་དུས་སྐུའི་པདྨོ་གསར་དུ་བལྟམ་པ་ 

ལགས་ ཉེ་ཆར་དུ་གེ་བཅག་རྟོགས་ལྡན་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་མདང་དགོང་འོད་གསལ་ཉམས་སྣང་ 

གི་འཆར་ཆ་ལས་མ་ཡུམ་གིས་ཆོས་གོས་གྱོན་པ་སོགས་དགེ་ལས་ངོ་་མཚར་ཅན་ལྟས་བཟང་དུ་མ་ཤར་བ་དང་དེ་ 

རིང་ཡུམ་ལ་བྱིས་པ་བཙའ་ལུགས་འདི་ལ་རྟགས་ན་ཀོ་ནེ་ཚང་ལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་འཁྲུངས་ཡོད་གསུང་ 

པ་ལགས།   བྱིས་པ་ཅུང་ནར་སོན་ བས་ཨ་ནེ་ ན་ལམ་བཟང་མོའི་མདུན་ནས་ཀློག་བསླབ་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ལོ་ 

ཁ་ཤས་རིང་ལ་ཕྱུགས་ཀྱི་ ་བོ་མཛད་པ་ཡིན་པས་ བས་དེ་དུས་ ་འཇག་མ་དང་དུད་འགྲྲོར་ ་ཟ་སར་ཡིན་རིང་པོར་ 

བར་དུ་གཅེར་རེ་བལྟ་བའི་ངང་ལ་ལུས་འདུག་པ་ཡིན་པས་་་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་བལྟ་ས་གཅིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ 

ཅི་ཞིག་ཡོད་ཀི་ཁྱོས་ནམ་རྒྱུན་དེ་འདྲ་བྱེད་ནས་ཟེར་བཀའ་སྐྱོན་བྱེད་པ་རེད།  ཕྱིས་སུ་བླ་མ་ཚེ་དབང་བདེ་ཆེན་གིས་ 

དེ་འདྲ་གསན་ བས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཤེས་པ་རེད་ཁོང་སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་སད་པ་རེད་་རང་གར་བལྟས་ 

པ་ཅི་ལ་ཡིན་ཞི་ལྷག་ངང་ལ་དེ་འདྲ་སྔར་གོམས་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་འགྲྲོ་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་དཔེར་ན་མཉམ་མེད་ 

དག་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་འགའ་རེ་དེ་འདྲ་ཡོད་གསུང་། ཡང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ བས་རེ་ང་ 

བླ་མ་ཡོང་དུས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དབང་བསྐོར་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས་འདི་འདུ་ཁང་ཡིན་འདི་རྣམས་ ་པ་འདི་བླ་མ་རེད་འདི་

རོལ་ཆས་ཡིན་ཟེར་ནས་སྔར་ ང་བ་རྒྱུ་མཐུན་དང་་བྱས་པ་རྒྱུ་མཐུན་གིས་དབང་གིས་རྣམ་དཀར་དགེ་ལས་ཀྱི་རྩེད་ 

མོ་འདྲ་མི་འདྲ་མཛད་དར་ཟིག  ཡང་ བས་རེ་སྔོན་ལས་རྗེས་དྲན་ག་ི ལ་ཡིན་ས་རེད་ང་ ལ་བཟང་དགོན་པའི་ 

བླ་མ་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ་འདྲ་ལྷ་རིག་འདྲེ་མཐོང་དགེ་སྙེན་སོགས་མཐོང་ ལ་དུ་མ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ ང་ནམ་རྒྱུན་ 

ཡུམ་གིས་དེ་འདྲ་བཤད་མ་ཡོང་ཟེར་ནས་བཀའ་སྐྱོན་མཛད་པ་རེད་དེ་ནས་ཕྱིས་སུ་ཡར་ཅུང་ཆེ་ བས་མནོལ་བ ག་ 

གྲིབ་གིས་གོས་པ་ཡིན་ན་འདྲ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་སོང་བ་རེད་གསུངས། དེ་ནས་ཕྱིས་སུ་མཚན་  

སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ནས་བཟུང་་་སྒྲུབ་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ལོ་གསུམ་སོགས་ལ་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་ 

ནས་གྲུབ་རྗེ་༸པདྨ་དྲི་མེད་དང་མཁས་དབང་པདྨ་མཁྱེན་རབ་རྣམས་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཀུན་བཟང་ཞལ་ལུང་ 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་བཅས་བཅས་ཁྲིད་ཅི་རིགས་ཐོབ།  གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དབང་ལུང་སྨིན་ཁྲིད་ 
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དང་བཅས་པ་ཅི་དགར་ཐོབ།   ད་པར་སྐྱ་ཞིག་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་མཚམ་ལ་དམ་རྒྱར་བཞུགས་ བས་བླ་མ་ 

པདྨ་དྲི་མེད་ཀྱི་ཐུགས་བརྩེས་རྗེས་སུ་བཟུང་མན་ངག་དམར་ཁྲིད་རྣམས་ཕངས་མེད་དུ་སྩལ་བའི་ ལ་བ་ལྡན།   

     ༸གྲུབ་ཆེན་ཚེ་འབྱོར་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་ནས་་་མན་ངག་དང་ཞལ་གདམ་ངག་ཅི་རིགས་ཐོབ་པ་དང་།   གཞན་ 

ཡང་ འཕགས་ཡུལ་གི་བླ་མ་སྟེན་ ལ་ནི་ཡངས་ལེ་ ད་ནས་༸གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་ནས་རིག་འཛིན་ 

འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་མ་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་ཡང་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དབང་ཐོབ།  ཨ་སུ་རའི་བྲག་ 

ཕུག་ནས་ ༸སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཟངས་གཏེར་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ།  མགོ་ལོག་ 

སྟག་ལུང་དགོན་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁང་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་ནས་ཁྲག་

འཐུང་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཏེར་ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་དབང་དང་སྨིན་ཁྲིད་རྒྱས་པར་སྩལ་བ་ཐོབ་ 

གཞན་ཡང་ལྕྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐགི་གི་སྨིན་ཁྲིད་དབང་དང་བཅས་པ་ཐོབ་གྲུབ་རྗེ་ཞབས་དཀར་རིན་པོའི་མཁའ་ལྡིང་ 

ག ག་རླབས་སྨིན་ཁྲིད་ཐོབ་ ་སྦྱོང་ཚིག་ ང་བརྒྱད་མ་ཁྲིད་ཐོབ་བདུད་འཇོམས་ས་གཏེར་སྔོན་འགྲྲོ་ལུང་ཐོབ།    

   དྷིའི་ལའི་མི་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས་༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞྭ་དམར་ཆོས་ཀྱི་ ་གྲྲོས་མདུན་ནས་ 

བཀའ་རྒྱུད་སྔགས་མཛོད་དབང་ལུང་ཐོབ།   ཡང་དྷིའི་ལའི་ནས་འགྲྲོ་མགོན་7ཀརྨ་པའི་མདུན་ནས་རྒྱུད་སྡེ་ཁག་ 

གསུམ་གི་དབང་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་སོགས་ཉིན་ ག་གི་རིང་ལ་ 

བསྐུར་བ་ཐོབ།  ༸རྫ་བན་ཆེན་དགོན་ནས་ གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉེན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་ཕྱག་ཆེན་ངེས་ 

དོན་རྒྱ་མཚོ་དང་ཐུན་བཞི་བླ་རྣམས་སྔོན་འགྲྲོ་དང་བཅས་པ་ཐོབ། དེ་རྣམས་བླ་མ་རྣམས་པའི་མདུན་ནས་ཉམས་ 

ལེན་ག་ིསྒྲོ་འདོགས་གཅད་པ་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཐོབ་ ལ་རག་རིམ་ཙམ་ཡིན་པ་ལགས།  ཁོང་གི་མཛད་ 

ཕྲན་མདོར་བསྡུས་ན་ལོ་ལྟར་བྱ་ཉ་ལྕུང་སོགས་སྲོག་བསླུ་བྱེད་པ་དང་ ད་པར་དུ་བྲག་ཡེར་པ་འཕེན་པོ་ཁོག་ཤར་  

དག་པོ་ཁོག་དང་དབུས་གཙང་གི་སྒྲུབ་གནས་ཁག་ལ་ལོ་ཁ་ཤས་རིང་ལ་གནས་འབྲེལ་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ 

 ན་ལམ་འདེབས་པ་སོགས་ཅི་རིག་མཛད་པ་དང་དེ་རྣམས་ལ་བཞུགས་པའི་འཚམ་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་རོགས་ 

རམ་ཞབས་འདེགས་ཅི་ ས་སུ་སྩལ་བ་འདུག   ཡང་བླ་མཚན་མཆོག་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་དུས་སུ་ནམ་ 

རྒྱུན་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ ང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་སོགས་མི་དང་མི་ལབ་པ་ 
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ཡིན་པ་ ས་མ་དགོས་པ་རེད།   བས་ཞིག་མདོ་སྨད་ལ་གདུལ་བྱར་ཕེབས་ བས་ལམ་ཁ་ནས་ ་སློབ་རྣམས་ 

ལ་དེ་རིང་ཚེ་རིལ་སྒྲུབ་གནས་དང་དབལ་ནག་མཚོ་ལ་འགྲྲོ་དགོས་ ལ་དགོས་པ་ཆེ་བོ་ཡོད་ ལ་བཀའ་སློབ་ 

གན ངས་བ་རེད་དེ་ནས་དབལ་ནག་མཚོར་སླེབ་དུས་ཉམས་འུར་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཕེབས་པས་ 

 ་པ་འགའ་རེས་སྣང་ ལ་ལ་འཇའ་ཚོན་དང་མཆོད་ལྷ་དྲི་བཟང་ག་ིལྟས་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་ཞིག་སྣང་འགའ་རེས་ 

ཀྱིས་མཚོ་ནང་དུ་གཤིགས་སོང་བ་ཨེ་ཡིན་ན་སྙམས་ནས་གླེང་འགྱོད་སྣ་ཚོགས་བྱས་པས་གང་ལྟར་རམ་ཉིན་བདུན་ 

གི་རིང་ལ་ཀླུ་རྒྱལ་གིས་ཀླུའི་ཕོ་བྲང་ཆེ་པོར་གདན་དྲངས་ནས་འགྲྲོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད་པ་ཡིན་དེ་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་ 

དེའི་ཀླུ་ནོར་སྣ་ཁ་འདྲ་མིན་དང་སྨན་རྫས་འདྲ་མིན་ཉི་ཤུ་རྩ་ནང་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པས་དེ་རྣམས་བསྣམས་ནས་ ར་བྱོན་ 

ཡོང་པ་ཡིན་འདུག་དེ་་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་སྨན་རྫས་དེ་རྣམས་དཔའ་སྨྱོན་དུག་གི་མཚོན་ཆའམ་ཨར་རྒོད་ 

ཆེ་མོ་ཞེས་པའི་དུས་བབ་ཀྱི་སྨན་ ད་འཕགས་ ས་ལྡན་ཞིག་ཕབས་མཛད་པ་རེད་ཕན་ ས་ནི་ཀླུ་ནད་དམ་མཛེ་རྒྱ་ 

ནད་རེག་དུག་གཉན་ནད་གཟེར་ཐུང་གི་རིགས་དང་རྒྱུ་གཅོང་ངམ་རྒྱུ་གཟེར་དུག་ཐབས་ཆམ་རིམས་དང་གཉན་སྲིན་ 

 ད་པར་དུ་སྦྱར་དུག་དང་དུག་རིགས་སྦྲུལ་དུག་ལ་ ་ཅང་བཟང་ནམ་རྒྱུན་ལུས་ལ་འཆང་བ་དང་སྣོམ་ན་སྦྲུལ་གི་ 

གནོད་འཚེ་དང་ཆམ་རིམས་སོགས་སྔོན་འགོག་གི་ ས་པ་ཡོད། བརྒྱུད་པ་ནི་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནས་ 

བཟུང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་༸ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཆོས་ཀྱི་དོན་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་རས་ཟའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་ 

བུ་ལྷའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་གསེར་ག་ིཉག་ཐག་ལ་དམ་སེལ་ག་ིགཡས་མ་གོས་པ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་བརྒྱུད་པ་དེ་་དེང་སང་ 

ཡང་མཐོང་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ཕྱག་བཞེས་རྫས་རྒྱུན་རྣམས་ཁ་རླངས་མ་ཡལ་བ་གསོན་པོར་ཕྱག་སྟར་འདེབས་དང་ 

འདེབས་བཀོལ་བྱེད་བཞིན་མཆིས་སོ།  །དེ་ནས་རང་དགོན་འདུ་ཁང་བསྐྱར་བཞེངས་བྱེད་ བས་ ་ཚང་རྣམས་པ་ 

དང་་་ཡུལ་མི་མཆོད་སྡེ་རྣམས་དང་་་བླ་མ་ངག་དགའ་ངེད་གཉིས་ག ར་བྱས་སའི་སྒོ་ནས་་་རང་ ས་ཅི་འཇོན་ག་ིསྒོ་

ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་རེད།  འདུ་ཁང་ནང་དུ་མཆོད་ཆས་རྒྱན་བཀོད་སོགས་འགྲམ་མཆུ་གཞན་དག་ལ་ 

གདངས་མི་དགོས་ཙམ་བསྒྲིགས་ཡོད་ནམ་རྒྱུན་དམིགས་ཡུལ་ག ་བོ་ནི་བཤད་ ་ཞིག་ གས་ན་སྙམས་པའི་ 

འཆར་གཞི་སྔ་ནས་ཡོད་པ་རེད་རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་དུ་མ་འགྲུབ་དེ་ག་རང་ལུས་ད་དུང་ ་གསུམ་གང་ 

རུང་ཞིག་འགྲུབ་པའི་ ན་འདུན་བསྐྱེད་བཞིན་ཡོད་ཡང་རྫོང་ཐོག་ཏུ་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི 
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རང་ དགོན་གི་མཆོད་སྡེ་ ་ཚང་རྣམས་མང་ཕར་ ཆེར་སྤོར་སོང་ཡིན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་དེང་རབས་འགྲྲོ་ཕྱོགས་ 

ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཡུལ་མི་ལ་བ ན་དགོས་པ་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་མ་འོངས་པར་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤངས་འགྱུར་སའི་ 

གནས་ ད་འཕགས་ཅན་ཞིག་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམས་པའི་ཕུགས་འདུན་འདྲའི་ག ་བོ་དེ་ལྟར་རེད་་འདུག   རྒྱུན་ 

པར་དགོན་པའི་འཚོགས་དུས་མཆོད་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ན་ཆད་མེད་དུ་འགྲྲོ་སྒོ་ཅི་གཏང་དགོས་ན་ཚང་མ་གཏོང་དང་ 

གཏོང་བཞིན་ཡོད་རྒྱུན་པར་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་མོས་ལྟར་གསོན་པོས་སྐུ་རིམ་དང་གཤིན་པོས་འཕོ་འདེབས་ 

སོགས་རང་ ས་ཅི་སྐྱོག་ག་ིསྒོ་ནས ་ཁོམ་པ་ཡོད་ བས་ཉིན་མཚན་དཀའ་ཚེགས་ལ་ ས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱོན་རྒྱུ་ 

དང་ ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་བཞིན་དུ་མཆིས་པ་ལགས།   འདིའི་ཅང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་དོན་རྒྱ་ཆེན་ 

པོ་འགྲུབ་པར་ ག་ཅིག་གི།  ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འདི་ནི་རབ་བྱུང1 7ལོའི་བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཡར་ངོས་ཚེས1 2 

ཞོགས་པའི་ཆ་ལ་བྲིས་པ་དང་མ ག་གྲུབ་པའོ།།    

 

                                     བ ་ཤིས་སརྦ་མངྒ་ལམ་དགེའོ་དགེའོ་དགེའོ།། 
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པར་མིག་ནང་གི་ཕ་ཡུལ།

 
 

བལྟས་ན་མིག་གི་མདུན་ན་ཡིད་འོང་དུ་མཛེས་ཤིང་། །

བསམ་ན་སྐྱོ་སེམས་ཕྲ་མོ་ལྷོང་ལྷོང་དུ་འདྲེན་པ། །

ཚོར་ན་ཡ་ཁོག་སེམས་ཁམས་བདེ་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་བའི། །

ཡུལ་ལྗོངས་འདི་འདྲི་བཀོད་པ་སུ་ཞིག་གིས་བཟོས་སམ། །གཡག་རྒོད་ནས།

ལྷོད་ཀྱིས་གནས་པའི་ཕ་ཁྱིམ་གྲུབ་བཞི།།

ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞུད་པའི་ཉིན་མོར།།

སྔོན་སོང་བྱིས་པའི་ཚོར་སྣང་གསོན་པོ། །

བཅོས་མིན་སེམས་ཀྱི་མཐིལ་ན་ཤར་སོང་།། གཡག་རྒོད་ནས།
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བོང་ང་དཀར་པོ།

གཡའ་འདབ་བསིལ་ལྗོངས་འཛིན་པའི་བོང་ང་དཀར།།

དུང་ ་གླ་ཆེན་གཞོན་ འི་མཚེ་བ་ལ། །

གཡུ་ལོ་དུང་གི་མེ་ཏོག་མཛེས་པས་བརྒྱན། །

དུག་རིགས་མཁྲིས་ཚད་འཇོམ་པའི་ག ་བོ་ལགས། ཞེས་པས་གསར་ལོ། སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ནས།

སྤང་ཙི་དོ་བོ།

རི་མཐོན་ ང་ལྗོངས་འཛིན་པའི་དོ་བོ་ཡང་། །

མཆོད་སྐྲ་གཡུ་གོས་དུང་གི་རྒང་པ་ཅན།།

རིམས་དུག་ཚ་བ་གསར་རྙིང་བྲིག་གྲུམ་དང་། །

ཁྲག་འཁྲུགས་རྒྱུ་གཟེར་འཇོམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིན།། ཞེས་སོ། སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ནས།
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སྟོང་རི་ཟལི་པ།

གངས་ཞོལ་གངས་ཆུང་སྐྱེས་པའི་ག་བུར་ང་། །

རིགས་བདུན་གཡུ་འདབ་མཛེས་པའི་ལན་ཚར་ལ། །

རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའིམེ་ཏོག་ཚོབ་བུར་མཛེས། །

བསིལ་བུས་ཚད་རིམས་སེལ་བའི་ག ་མོ་ལགས། །ཞེས་གསུང་།

སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ནས།

ཧོང་ལན།

གཡའ་གསལ་རྫ་མཐོན་འཛིན་པའི་གཡའ་རུག་མ། །

ཟངས་ལུས་གཡུ་ལོ་མཆུང་གི་མེ་ཏོག་མཛེས། །

 ང་ས་ལྷ་བྱིའི་བདུད་རྩིས་རྨ་ཚད་སེལ། །

ཆུ་མཐུད་ཁྲག་འཕྲིས་འཁྲུགས་སེལ་ག ་མོ་ལགས།།

ཞེས་སོ།། སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ནས།

གཡའ་ཀྱི་མོ།

གཡའ་གངས་ལྷ་ལྗོངས་སྐྱེས་པའི་གཡའ་ཀྱི་མོ། །

ལོ་འདབ་གསེར་གི་ས་གས་འཁྱེལ་བ་ལ། །

མེ་ཏོག་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་རྒྱན་གིས་མཛེས། །

ཁ་བསིལ་མཁྱིས་ཚད་ཞི་སྦྱོང་ག ་མོ་ལགས།། ཞེས་སར།

སྨན་པ་མཁྱེན་བར་ནས།
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ཕ་ཡུལ་གི་མཛེས་ལྗོངས། 

བསྒྲུབ་བརྒྱུད་དབང་མོ། 

 

འཇིག་རྟེན་གོ་ལ་ཟླུམ་པོས་སྒང་ ག་གིས་རི་ཀླུང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཆེས་ངོ་མཚར་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཞིག་སྟེ། 

སྔོ་ཞིང་གསངས་བའི་ནམ་མཁའ་ཡིས་མཐོངས་ནས།  ཉི་ཟླ་ཡིས་རང་མདངས་འཚེར་བཞིན་འདུག གངས་དཀར་གིས་ 

ཅོད་པན་ཀླུབ་པའི་རི་བོ་ཡིས་མཛེས་སྡུག་ངོམ་གིས་བརྡ། རེད་ཡ། སྨུག་ལུང་གིས་མགུལ་པ་དཀྲིས་པའི་རྫ་རི་སྨུག་པོ་ 

འདི་ཅི་འདྲའི་རྔམ་བརྗིད་ཆེ་བ་ལ། ད་དུང་། ལྗང་མདོག་གི་ལྭ་བ་གྱོན་པའི་རི་གཟར་ནས། རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་རྩེད་ 

འཇོ་ལ་རོལ་ཞིང་དེ་འདྲ་བག་ཕེབས་པ་ལ། ལྗོན་ཤིང་གིས་ཡལ་ག་འདུད་པའི་ནགས་ཚལ་གི་ཁོད་ནས། འདབ་ཆགས་  

ཚོས་ ད་ངག་ནི་ཅི་འདྲའི་སྙན་ཞིང་འཇབས་པ་ལ་ཨང་།  ས་དང་། སྤྱི་ཆུ་སྔོན་མོའི་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བཞུར་བའི་འགྲམ་ 

རྒྱུད་ཀྱིས་ ་ཐང་ནི། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ། འདི་ན། དཀར་དམར་མེ་ཏོག་གིས་འཛུམ་དམུལ་བཞད་ཅིང་སྦྲང་རྩི་ལེན་ 

བཞིན་དར་དིར་འཕུར་གིས་བརྡ། ད་དུང་། སྦྲ་གུར་གིས་མཛེས་སྡུག རྟ་ཕོ་ཡིས་འཚེར་སྒྲ། འབྲི་མོ་ཡིས་ངུར་སྒྲ། གཡར་ 

དཀར་གི་འབའ་སྒྲ་བཅས་ཉམས་དགའ་བ་ལ་ཨང་། དེ་ལྟར་ ད་མཚར་ལྡན་པའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ནི། མི་ཡུལ་གིས་གྲྲོང་ནས་ 

ངས་དགའ་བ་འབུམ་གིས་ཕྱི་མིག་བྱེད་སའི་ཕ་ཡུལ་ལགས། ཨེ་མ། རེ་ལྗོངས་ཕྱུག་མོ།  
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རེ་བླ་མ། 

རེ་བཟང་ནས། 

དབྱར་གསུམ་ཆར་གི་ཟིགས་མས་མེ་རྩི་རྒྱས། ། 

དགུན་གསུམ་ཁ་བའི་འདབ་མ་འཕུར་ཞིང་གཙན། ། 

སྟོན་གསུམ་འབྲས་ ག་ལོ་ཐོག་ཁུལ་གིས་ལྕི། ། 

དཔྱིད་གསུམ་མེ་ཏོག་ཞིང་ཁམས་ཡིད་ལ་སྡུག ། 

 

མཐོ་ལྗིད་རི་བྲག་རྩེ་མོས་ནམ་མཁའ་འབིག ། 

དངས་གཙང་ཆབ་རྒྱུན་བདུད་རྩིས་རི་ལུང་ ངས། ། 

རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་བརྡལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཞིག ། 

མི་ཡུལ་ཁམས་སྟོད་འདི་ན་ལྷང་གིས་མཛེས། ། 

 

སྤང་ན་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་ཁྱུ་ཡིས་རྒྱུ། ། 

ནགས་ལ་གཅན་གཟན་མང་པོ་ངར་ཞིང་གཙན། ། 

ཆུ་ལ་ཉ་སྲམ་འདྲ་མིན་འཁྱུག་རྩལ་ངོམས། ། 

སྣ་ཚོགས་མཛེས་པའི་དབེན་ལྗོངས་བལྟ་ན་སྡུག ། 

 

འབའ་འབའ་ལུག་གི་ ར་ཚོགས་ས་ལ་ལྷུང་། ། 

ནོར་ནགས་སྤྲིས་པའི་ཁྱུ་ཆེན་གཟས་ལ་བཀོད། ། 

འཕུར་འགྲྲོས་ཅང་ཤེས་ན་བའི་གཞུང་ཆེན་བཀང་། ། 

ཕྱུག་བཞི་གཡང་གི་གཏེར་ཁ་འདི་་ན་རྡོལ། ། 
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སྦྲ་ནགས་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་བའི་ནང་བཅུད་ལ། ། 

དཀར་གསུམ་རྩེགས་པའི་རི་བོ་མཐའ་འགྲམ་ནས། ། 

འབྲི་མོ་ཞོལ་དབྱངས་འབྲུ་ ག་མ ་དབྱངས་འཐེན། ། 

 ལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་འདི་ན་རྒྱས། ། 

 

རི་ཀླུང་ཐང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞིང་ཁ་ན། ། 

སྟོན་ཐོག་ཕུན་གསུམ་འཚོགས་པའི་མུ་ཁ་ནས། ། 

སོ་ནམ་རྒན་པོའི་ ་ཆུང་ ར་ ར་གིས། ། 

 ལ་བཟང་སྡེབ་བཞིའི་དཔལ་ཡོན་འདི་ན་རྒྱས། ། 

 

སྦྲ་གུར་རི་བོ་འགིང་པའི་འདབ་རོལ་ན། ། 

ཕྱུག་བཞི་གཡང་གི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་འཚམས་ནས། ། 

དོམ་ཚའི་ངར་མའི་དཔའ་རྩལ་ངོམས་བཞིན་དུ། ། 

མེས་པོའི་གཞིས་ཁྱིམ་དྲོད་མོའི་འདི་ན་བབས། ། 

 

ཨ་ཕས་ཕྱི་ནས་གཞིས་ཁྱིམ་ཐབས་ཀྱིས་ ང་། ། 

ཨ་མས་ནང་གི་ཙག་ཙིག་ཞིབ་ཀྱིས་སྒྲུབ། ། 

བུ་ཕྲུག་ཁ་ཏ་སླབ་བྱའི་ཁྲོད་ནས་ལོང་། ། 

ཡ་རབས་ཚང་གི་དྲོད་ཁོམ་འདི་ན་རྒྱས། ། 

 

རྒས་པའི་ཕྱག་ཟུང་ཕྲེང་བ་འཁོར་ལོས་རྒྱས། ། 

གཞོན་པའི་ ད་ངག་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཀྱིས་འགག ། 
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དར་མའི་ལུས་ངག་དགེ་བཅུའི་འཁྲིམས་ཀྱིས་གནན། ། 

ཆོས་ལྡན་བོད་པའི་དྲི་བསང་འདི་ན་ཐུར། ། 

 

ཕ་མའི་ཞལ་ཏ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་འབབ། ། 

བུ་ཚའི་སེམས་ལ་མ་དྲོས་མཚོ་བཞིན་འཁྱིལ། ། 

བོ་གནའི་རྒྱུད་ལ་ཆར་ཆུའི་ཟོལ་གིས་སིམ། ། 

ཡ་རབས་མི་ཡི་གཤིས་ ད་འདི་ནས་རྫོགས། ། 

 

བགྲེས་པའི་ཉམས་སྐྱོངས་བྱམས་པའི་སེམས་ལ་འདྲེས། ། 

གཞོན་པའི་ཞབས་ཞུ་ཡ་མེས་སྲོལ་ལུགས་བཟུང་། ། 

ཀུན་ལ་གཤིས་ ད་དར་བཞིན་ཡོངས་སུ་འཇམ། ། 

ཞི་འཇམ་འཆམས་མཐུན་ཡུལ་ལུང་འདི་ན་ཆགས། ། 

 

མཁན་སྤྲུལ་དགེ་མདུན་འདུས་པའི་ཆོས་ཚོགས་རྒྱས། ། 

འབང་རྣམས་མངའ་ཐང་དགའ་བདེའི་དཔལ་གིས་འཚོ། ། 

ཡོན་མཆོད་བར་གི་མཆོད་སྦྱིན་གོ་མ་ལོག ། 

དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་འོ་ཆུ་འདི་ན་འདྲེས། ། 

 

སྟེང་ནས་ལྷ་དང་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇོ། ། 

འོག་གི་འབང་ལ་དགའ་བདེའི་དཔལ་གིས་འཚོ། ། 

བར་གི་ལྷ་གཉན་གཙན་གསུམ་ཆོས་ལ་ ད། ། 

རྣམ་ཀུན་འཆམ་མཐུན་ཞི་བདེ་འདི་ན་རྒྱས། ། 
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ཕྱི་ཡི་འབྱུང་བཞིའི་འཕྲོད་སྦྱོར་ཤིན་ཏུ་བཟང་། ། 

ནང་གི་ཡུལ་མིའི་མཛའ་བཅུག་དམ་དུ་ ལ། ། 

ཡོངས་ཀྱིས་མི་ཆོས་ལྷ་ཆོས་མིག་ལྟར་ ང་། ། 

དགའ་བདེའི་འཚོ་བ་ཟབ་མོ་འདི་ན་རྒྱས། ། 

 

རྨི་ལམ་བཟུང་བའི་ཟིན་བྲིས་ས་ལ་ཕབས། ། 

གསོལ་ ན་བཏབས་པའི་འབྲུ་འབྲས་ཡིད་ལ་སྒོམ། ། 

འདི་ནས་ཕ་ཚད་བརྒལ་བའི་བརྗོད་པ་འདི། ། 

ཕྱི་འཕྲིང་ཁྲོད་ནས་ལྷོ་ནས་བཏབས་པ་ཡིན། ། 

 

ཞེས་རེ་བཟང་པས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་བ་༠༨པའི་ཚེས་ཤར་ལ་ཡོ་རུབ་པའི་དཀྱིལ་དབུས་སུད་སིའི་གླིང་ནས་བྲིས་པའོ། ། 
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གྲྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཀ་རྩོམ་སྙིང་རིས་མ། 

ཚེ་དབང་གཡང་ཆེན། 

ཀྭ་ཡེ་བརྗེད་དུ་བཀའ་བའི་གྲྲོགས་མཆོག་ལགས།།       

ཁ་རོགས་མ་བ ད་བསླབ་བྱའི་ལས་ལ་བརྩོན།།       

ག་ནས་བལྟས་ན་ཕ་ཡུལ་རྗེས་ལུས་རེད།།       

ང་ཚོ་ས་ཐགས་རིང་བོར་སློབ་ ར་འགྲིམས།།             

 

ཅ་ཅོ་ལམ་དུ་བགྲྲོད་པའི་གྲྲོགས་མཆོག་ལགས།།       

ཆ་རོག་རྒྱུད་ནས་འཆད་པའི་སྤུན་ཟླ་རེད།།       

ཇ་ཆང་ ད་ངན་སོགས་ལ་མགོ་མ་འཁོར།།       

ཉ་རེ་ཉོ་རེ་ཉི་མ་མ་སྟོང་ནས།།            

 

ཏ་ལི་འདབ་མ་ལྟ་བུ་གྲྲོགས་མཆོག་ཁྱེད།།       

ཐ་དད་མ་ཡིན་ནམ་ཡང་བྲལ་དུ་སོང་།།       

ད་ནས་གང་ཡོད་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་པར།།       

ན་ནད་བཟུང་བའི་དུས་དེར་དྲན་པ་རེད།།           

 

པ་རིས་གསལ་ལ་ལྟ་བུ་སྙིང་རིས་མ།།       

ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་འདི་་དག་ཡིད་དུ་དྲན།།       

བ་རེའི་དཀའ་སྡུག་དེ་ཚོ་དོར་བར་བྱས།།       

མ་ཡུམ་དྲིན་ཆེན་ལ་སོགས་སེམས་སུ་དྲན།།         
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ཙ་མ་ཁྱི་ལྟར་འ མས་པ་དེ་སོགས་ཡིས༎       

ཚ་བོ་གང་སོགས་ཡོད་པ་ཅི་ལ་ཤེས༎       

ཛ་ལང་དྲག་ཤུལ་ ད་པས་ངན་ལང་དེ༎       

ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་ ད་པར་མེད༎         

  

ཞྭ་མོ་ཟུར་ལ་ཕུད་ཏེ་འབད་པའི་ཁྱེད༎       

ཟ་འཚོལ་རྙེད་སྡུད་ལས་ལ་ ་གྲྲོས་གསལ༎       

འ་འོར་གཡོ་སྒྱུ་བྱ་བར་མ་བརྩོན་པར༎       

ཡ་མེད་ཅན་ལ་སུའི་ཞིག་ཡིད་ཆེས་བྱེད༎          

 

ར་ལུག་འདྲ་བར་ལེ་ལོ་མི་བྱེད་པར༎       

ལ་ལུང་མང་པོ་འགྲེམས་སྤྕེལ་བྱེད་པ་ལས༎       

ཤ་ཚ་སྙིང་རྗེ་དགོས་མེད་གྲྲོགས་མཆོག་ལགས༎       

ས་སྟེང་འདི་ལས་འཕེལ་བའི་སློབ་ལ་འབད༎           

 

 ་ཅང་བདེན་གཏམ་བཤད་ན་ཡིད་དེ་འཕྲུག།       

ཨ་ཕོ་ལེ་ལོར་མ་བྱེད་སློབ་ལ་འབད༎       

 ་ཅང་ ་གྲྲོས་གསལ་བའི་གྲྲོགས་མཆོག་ཆེད༎       

ཨ་ཕོ་སློབ་ལ་འབད་དང་གྲྲོགས་མཆོག་ལགས༎                       

               

2019.8.11ཉིན་ཕ་ཡུལ་ནས།  
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རང་བྱུང་ཁམས། 

ཨ་འཇམ་ནས། 

 

 རང་བྱུང་གི་ཁམས་ཆེ་པོར་འཛུལ་བ་ན། 

 སྙན་ཞིང་འཇེབས་པའི་བྱ་ ད།  

དྲི་ཞིམ་ལྡང་བའི་མེ་ཏོག་གི་ཁང་ཁྱིམ།  

སྦྲང་མ་དང་ཕྱེ་ལེབ་སོགས་ཀྱི་འཕུར་ལྡིང་ངོམ་ས།   

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རི་ཀླུང་།   

བགྲྲོད་བཞིན་བགྲྲོད་གིན།  

དེ་ཡི་ནང་ནང་དུ་བཟི་སོང་།  

ལུས་སེམས་ལ་གུ་ཡང་གི་མཁའ་ ང་ ག་པོ་ཞིག་བཞག་སོང་།  

སུ་ ང་ལོངས་ ད་དཀའ་བའི།  

ལྷིང་འཇགས་དེ། 

 ངའི་བྲང་ཁོག་དུ་འཛུལ།  

 བས་དེ་ཡི་ལོངས་ ད་ནི་ཞི་མཐུན་དང་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ལོངས་ ད།  

 བས་དེ་ཡི་ལོངས་ ད་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རང་བྱུང་གི་མཛེས་ལྗོངས།       

 

 

 

 

 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

124 
 

 

ངག་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཅུང་ཙམ་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག 

 

ཡུན་རིང་ག་ཙམ་མཇལ་ཡང་གཏན་དུ་སུན་པ་མེད་པའི།།  

སྐུ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཛེས་ཞལ་སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་རིན་པོ།། 

དུས་ཚོད་ག་ཙམ་ཉན་ཡང་སླར་ཡང་ཉན་སྙིང་འདོད་པ།། 

ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ ལ་སྟོན་པའི་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་ ག་ཅུ།། 

 

ཤེས་བྱ་ཡོད་མེད་ཀུན་མཁྱེན་ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་ཞི་བའི།། 

སྐུ་གསུམ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་མ ངས་མེད་བླ་མ་ང་དགའ།། 

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ལམ་མཆོག་བགྲྲོད་པའི་རིམ་པ་དང་བཅས།། 

རྟོག་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ནས་དལ་འབབ་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ།། 

 

ཉོན་མོངས་ཚ་བས་ག ས་པའི་སྐྱེ་འགྲྲོའི་ཡོངས་ལ་བབས་པས།། 

ཟང་ཟིང་གང་གིས་བསྒྲུན་མེད་སྦྱིན་པ་རླབས་ཆེན་ལྡན་བསྟོད།། 

ཡོན་ཏན་དཔལ་གིས་རྒྱན་པའི་ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་ལྟར།། 

ཕན་བདེ་ཀུན་གི་གཞི་རྟེན་བསླབ་པ་ ལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན།། 

 

ཆེར་སྙིགས་དུས་རབས་འདི་ནས་རང་གི་མིག་ལྟར་ ང་བའི།། 

མཁས་དང་མི་མཁས་ཀུན་རྒྱལ་ ལ་ཁྲིམས་གཙང་མ་ལྡན་བསྟོད།། 

གཡུལ་སར་གོ་ཁྲབ་ལྟ་བུ་བཟོད་པ་དཀའ་ཐུབ་དམ་པ།། 

རང་དགའ་གཞན་བདེའི་དངོས་རྒྱུར་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཉིད་དེ།། 
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ལུགས་གཉིས་གང་གི་ བས་སུ་གཞན་ལ་ག ས་པ་མེད་པའི།། 

ཐུབ་པའི་རྗེས་འ ག་ཡང་དག་བཟོད་པ་དཀའ་ཐུབ་ལྡན་བསྟོད།། 

ལྷོད་མེད་རྒྱུན་ལ་འགྲྲོས་པའི་ཡེངས་མེད་བརྩོན་པ་མཆོག་དེ།། 

རང་གཞན་སངས་རྒྱས་རྒྱུར་ཕྱིར་ནམ་ཡང་གཏོང་བ་མེད་ཅིང་།། 

 

དགེ་ལ་རྣམ་པར་ ་ཞིང་ཞི་དུལ་བག་ཡོད་བཅས་པའི།། 

དགའ་བ་ཀུན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དོན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་བསྟོད།། 

སེམས་རྒྱུད་རབ་དུ་ཞི་བ་མ་བཅོས་རྟོག་མེད་བསམ་གཏན།། 

དཔད་བཅོས་མེད་པའི་ངང་ནས་གཉུག་མའི་རྒྱལ་སར་བསྙེགས་པའི།། 

 

ལྷག་མཐོང་ཉི་མ་འདྲ་དེས་ཕྱོགས་མེད་རྨོངས་མུན་བསལ་བ།། 

གཟུགས་མེད་བཞི་འདས་བསམ་གཏན་དོན་ལྡན་བླ་མ་ཉིད་བསྟོད།། 

དོན་དང་དོན་མིན་ཆོས་ ལ་སྐྱུ་རུ་ལག་མཐིལ་བཞག་ལྟར།། 

མངོན་སུམ་ཉིད་ཀྱིས་གཟིགས་པས་ཐུགས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་ ང་།། 

 

ད་དུང་ཐོས་བསམ་བྱེད་པའི་བླ་མ་ ངས་སྐྱུང་ཅན་ཏེ།། 

འཁོར་གསུམ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་བཞི་དང་ལྡན་བསྟོད།། 

དེ་ལྟར་ཕར་ཕྱིན་ ག་ལྡན་བླ་མ་ང་དགའ་ཞེས་གྲགས།། 

གྲགས་སྙན་ཕྱོགས་བཅུར་ བ་སྟེ་མཐའ་མེད་སྐྱེ་ཞིང་འགྲྲོ་ཀུན།། 

 

ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་སར་བཀོད་བདག་སོགས་སྐྱེ་བ་ཀུན་དུ།། 
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དུྷཱིཿཁའི་གནས་ལས་སྐྱོབས་ཤིག་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་མངའ་བདག། 

རྣམ་རྟོག་ ་ལས་འཁྲུངས་པའི་མ་བཅོས་ངག་རིགས་འདི་ཉིད།། 

དྲིན་ཆེན་མ་མ་ལྟ་བུའི་བདག་གི་སྐྱབས་གནས་ཉག་ཅིག། 

 

དེ་ལ་དད་པ་ཡིས་ ང་སྲེད་པའི་གདུང་བ་སེལ་བས།། 

རྣམ་དཀར་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བར་ལྷ་དང་བླ་མས་གྲྲོགས་མཛོད།། 

 

      ཅེས་པ་འདི་ནི་གང་གི་སློབ་འབངས་ལས་རྒྱུ་འབྱོར་ཤེས་ ད་སོགས་ཀྱི་མཐའ་མར་གྱུར་པ། འོན་ ང་སེམས་ 

ཁོངས་ནས་གང་ལ་དད་པ་བརྟན་ཞིང་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་སློབ་བུ——•སྐྱིད་ཉི་ནས།   དམ་པ་གང་གི་ཡོན་ཏན་དྲན་ 

ཞོར་ཡིག་གཟུགས་སུ་བགིས་པ་དགེའོ།། 
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ཕ་ཡུལ་གི་མི་གཅིག 

བདེན་པའི་ངག 

  ཀུན་གསལ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བ ་བའི་ ར་ཚོགས་བཞིན། མི་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཁྲ་ཁྲ་རིག་རིག་ 

གི་འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་ཞིང་གནས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་ང་ཚོ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་མི་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ངེས་ 

རེད། ཡིན་ནའང་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས། ངའི་དྲན་འཛིན་གི་མེ་ལོང་ངོས་སུ་དབྱར་གི་ཆར་ཆུ་དང་དགུན་ 

གི་ཁ་བ། སྟོན་གི་སད་སེར། དཔྱིད་ཀྱི་བརླན་གཤེར་སོགས་གང་གིས་ ང་གཞོམ་མི་ ས་པར་རྟག་ཏུ་གནས་ཤིང་། སེམས་ 

ཀྱི་མཁའ་དབྱིངས་ན་འཚེར་བའི་ ར་མ་འོད་ཆེན་ནི། ངའི་ཕ་ཡུལ་ལ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་སྨན་པ་མཁྱེན་ 

རབ་ཟླ་བ་ཁོང་ཡིན་ལ།  ཁོང་ནི་ང་ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་ད་བར་དུ་དཀའ་བ་ཆད་དུ་བསད་ནས་གཞན་ཕན་ 

གི་བྱ་བ་ལ་འབད་བཞིན་ཡོད་ལ། དུས་རྒྱུན་པར་ཁོང་ནི་ཕ་ཡུལ་དུ་གྲྲོང་ཚོ་བཅོས་མ་ཞིག་ལ་སྨན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཅིག་ཕུབ་ 

ནས་བཞུགས་བཞིན་ཡོད་མོད། ཡིན་ན་ཡང་ཉིན་གང་བོར་ནད་པ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མི་འདུག དེའི་རྐྱེན་གིས་དུས་རྒྱུན་ངལ་ 

གསོ་བའི་དུས་ཚོད་ ་ཅང་དཀོན་པས། ད་ བས་ཁོང་ལ་སྨྱུང་ཁམས་ཡང་བཞེས་ཡོད་པ་སོགས་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པའི་ 

ཚོད་ཡིན་ན་ཡང་། ཤེས་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པ་ལྟར་ཁོང་གིས་ནད་པ་ལ་སྔོན་ཆད་ལྟར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་བཞིན་འདུག  

 ཁོང་ནི་ ད་དུ་འཕགས་པའི་སྨན་པ་ཅིག་རེད། ཕ་ཡུལ་གི་ཡུལ་མི་ཚོས་ ང་ཁོང་ནི་ ་ཅང་བཟང་བའི་སྨན་པ་ཅིག་ཡིན་པ་ 

ཤེས་དགོས། རྒྱུན་མཚན་ནི། དབྱར་གི་ཆར་ཆུ་དང་དགུན་གི་ཁ་བ། སྟོན་གི་སད་སེར། དཔྱིད་ཀྱི་བརླན་གཤེར་ 

སོགས་ཅི་འདྲ་ཆེ་རུང་སྨན་པ་གདན་མཁན་ཅིག་སླེབས་ཡོང་ན།  ངག་འཇམ་དང་ལག་འཇམ་གནང་བ་ལས།   ཚིག་ 

རྩུབ་དང་ལག་རྩུབ་གང་ཡང་མེད་པར་ཁོང་ནི་ཕེབས་དང་ཕེབ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ནི་ཉིན་མཚན་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཞན་གི་ 

ཚེ་སྲོག་གི་ཁྱེད་དུ་རང་ལུས་ ས་གཏང་ནས་ཕེབ་བཞིན་འདུག སྨན་པ་ལགས་ཁྱེད་ནི་ང་ཚོ་ཡུལ་མི་ཀུན་གི་དགའ་ན་བགད་ 

ས་དང་སྡུག་ན་ངུ་ས་ཡིན་ལ། མདོར་ན་ཁྱེད་ནི་ང་ཚོས་སེམས་གཏིང་ན་ནམ་ཡང་འོད་ལམ་ལམ་དུ་བཞད་པའི་དཀར་མ་འོད་ 

ཆེན་དེ་ཡིན་ལགས། ། 
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སྐྱིད་ ་དར་དཀར་ མ་ ག 

སྨུག་པོ་ ང་། 

 ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་རེད།།  

 ་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་རེད།།  

སྐྱབས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ།།  

གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་འདེབས།།  

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ།།  

ས་འདི་ཡི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན།།  

ས་སྐྱིད་པོ་རང་ཡུལ་ལུང་པ་རེད།།  

སྡེ་སྐྱིད་པོ་མར་ཁུ་ཆགས་འདྲ་པོ།།  

སྡེ་རེ་བླ་ཕྱུག་གཡང་རིང་མོ་ཟེར།། 

 ཕོ་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།།  

ང་རེ་ཕྲུག་བ ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ཟེར།།  

སྡེ་རེ་བ་ཚང་གི་ཐ་ཆུང་ཡིན།།  

 ་འདི་ཡི་ ་ངོ་མ་ཤེས་ན།།  

སྐྱིད་ ་དར་དཀར་ མ་ ག་ཟེར།། 

ཡབ་རྗེ་རེ་བ་བླ་མ་མཁྱེན།། 

 ་འདི་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ ག། 

དེ་ནས་ ས་དང་ལྟད་མོ་ལ།། 

ཡུལ་དགེ་བཅུ་འཛོམས་པའི་ས་ཆ་ལ།། 

སྟེང་མཁའ་ན་འཁོར་ལོ་རྩེ་བརྒྱད་ཡོད།། 
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དམའ་ས་གཞིར་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཡོད།། 

གངས་རི་གདུག་དཀར་ཕུབ་འདྲ་ཡོད།། 

སྤང་རི་བུམ་པ་བཤམས་འདྲ་ཡོད།། 

བྲག་དཀར་པོ་དུང་དཀར་བཙུག་འདྲ་ཡོད།། 

ནགས་རི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱར་འདྲ་ཡོད།། 

ཞིང་གྲུ་བཞི་པ་ཊ་བསྣོལ་འདྲ་ཡོད།། 

ཆུ་གཉིས་གསེར་མིག་འཁྱུག་འདྲ་ཡོད།།  

ཕྱི་རྟགས་བརྒྱད་ལྕགས་རིས་བསྐོར་འདྲ་ཡོད།།  

ནང་མཁའ་འགྲྲོའི་བྲོ་ར་འཐེན་འདྲ་ཡོད།།  

གནས་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རེད།། 

ཡང་སྒོས་ལྟ་བའི་ལྟད་མོ་ལ།། 

རི་དཀར་དཀར་གཡང་གཏོར་བཤམས་འདྲ་དེ།།  

སྤྱི་ཡི་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ཟེར།།  

རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་བྱིན་བརླབས་པའི།།  

 ་རྒྱན་པད་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡོད།།  

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་བཅུའི་རང་བྱོན་ཡོད།།  

རི་ཚོམ་ཚོམ་མཎྜལ་སྤུངས་འདྲ་དེ།།  

རྒྱབ་རི་ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་རེད།།  

བྱིན་རླབས་ནོར་བུ་མེ་འབར་འདྲ།། 

ལས་ཁ་རྗེ་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་རེད།། 

མདུན་རི་ས་ཡིག་བཀོད་འདྲ་དེ།། 

ཟླ་ཁྱིམ་ན་བ་མཚོ་མོ་རེད།།  
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ས་དཀར་པོའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་རྟགས།།  

གཡོན་རི་པག་ལོ་རྟ་ཡུམ་གཉིས།།  

ཤར་སྒོ་ ང་བའི་དམག་དཔོན་འདྲ།། 

ལྷ་ཤིང་ཤུག་པས་བརྒྱན་པ་དེ།།  

ས་ལ་ལོངས་ ད་འཛོམས་པའི་རྟགས།།  

གཡས་རི་རྨ་ཟེ་ཆོས་སྐྱོང་དེ།།  

བཙན་དམར་པོ་ཧོར་འདུག་བྱས་པ་འདྲ།།  

ཡུལ་ལ་བཙན་ཕྱུག་འཛོམས་པའི་རྟགས།།  

ཕུ་གངས་རི་གདུགས་དཀར་དབུབ་འདྲ་དེ།།  

ཡང་ནེའི་རྫ་རྒན་ཨ་ཡུ་རེད།། 

ཆོས་མདོ་སྔགས་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རེད།།  

མདའ་གཙང་ཆབ་ལྕི་ཆུ་སྔོན་མོ་དེ།། 

ཕ་བླ་མར་མཇལ་དར་ཕུལ་འདྲ་རེད།། 

འཁོར་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རེད།།  

དེ་འདྲ་གཡང་གི་ར་བ་ལ།།  

དགོན་ཁྲ་མོ་ཁྲ་མཁར་བཞེངས་འདྲ་དེ།།  

རེ་བླ་ནོར་བུ་བསམ་གླིང་རེད།།  

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ཡི།།  

ཕ་བླ་མའི་གདན་ས་གོང་མ་རེད།།  

ཕྱི་གྲུ་བཞི་ཙན་དན་སྒོ་བཞི་དང་།།  

ནང་གྲུ་བཞི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་འགྲུབ་དེ།། 

གནས་གཙང་མའི་དཀོན་མཆོག་ཕོ་བྲང་རེད།། 
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ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་སྤྲུལ་པའི།། 

སངས་རྒྱས་བླ་མའི་ཆོས་ར་རེད།། 

མཇལ་ན་ཉམས་རྟོག་འཕེལ་ས་རེད།།  

བསྐོར་ན་སྡིག་གྲིབ་འདག་ས་རེད།།  

དེ་ནས་ ས་དང་ལྟད་མོ་ལ།།  

འཇའ་འོད་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁྱིམ་ནས།།  

དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས།།  

བྱིན་རླབས་སྦྲང་ཆར་ཐུ་ལུ་ལུ།། 

སྤྲིན་དཀར་འ བ་མའི་བར་སྣང་ནས།། 

ཆོས་སྐྱོངས་ ང་མའི་གདོང་གྲྲོགས་ཀྱི།། 

ཐུགས་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས་ཁྲོ་ལུ་ལུ།།  

བ ་ཤིས་པའི་བ་དན་ཤམས་སེ་ཤམས།།  

དོན་འགྲུབ་པའི་དུང་དཀར་འུ་རུ་རུ།།  

དེ་རིང་དུས་ཀྱི་དགའ་བ་ལ།།  

དེ་་རིང་ལས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ།།  

མཐོ་ནམ་མཁའི་བྱ་ལམ་གོང་མ་ནས།།  

རྒོད་ཐང་དཀར་གཡས་སྐོར་ཀྱི་ལི་ལི།། 

ཐང་སྨུག་གཡོན་སྐོར་ཀྱི་ལི་ལི།། 

གཡོན་རི་བྲག་དཀར་འགིངས་རྫོང་ནས།། 

ལྷ་བྱས་ཤུགས་ ་ཀྱུ་རུ་རུ།། 

གཡས་རི་ནགས་ཀྱི་རྒྱ་རྫོང་ནས།། 

ཁུ་བྱུག་བྲེ་འགྱུར་ལྷང་ལྷང་ལྷང་།། 

བསང་མཁར་དཀར་པོའི་ཡང་སྟེང་ནས།། 
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བསང་དུད་དགུང་ལ་འཕྱུར་རུ་རུ།། 

འདུ་ཁང་དམར་པོའི་ནང་བཅུད་ནས།། 

འདོན་པའི་གདངས་རིང་ཁྲོ་ལུ་ལུ།།  

རྟེན་འབྲེལ་ལས་ཀྱི་ཆེ་བ་ལ།། 

མ་གཡར་དབྱར་ཟླ་མགོ་མ་ལ།། 

མ་བོས་ཁུ་བྱུག་མགྲྲོན་དུ་འབྱོར།། 

མ་བཏབ་མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་བ །། 

དབང་ཐང་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་རེད།། 

ཡང་སྒོས་ལྟ་བའི་ལྟད་མོ་ལ།། 

ལྷ་ཁང་གསེར་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཅན།། 

ཁྲ་འཁྱིལ་ལེར་གདན་སའི་མཐིལ་དུ་བཞེངས།། 

དགུང་ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་འོད་ཀྱིས་ བ།། 

དམའ་ས་ཆེན་བཞིན་དུ་ཁོད་ལ་སྙོམས།། 

འགྲན་མེད་ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་རེད།།  

རྟེན་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་རེད།།  

རྒན་པས་ཕྱག་བསྐོར་བྱེད་ས་རེད།།  

གཞོན་པས་གསོལ་བ་འདེབས་ས་རེད།།  

ནང་མིས་དད་པ་འཇོག་ས་རེད།།  

ཕྱི་མིས་ཡིད་ ན་ ར་ས་རེད།།  

ལྷ་གོང་མས་བྱིན་གིས་རླབ་ཏུ་གསོལ།།  

ཆོས་དཀར་པོ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག།  

དེ་ནས་ ས་དང་ལྟད་མོ་ལ།།  

གསེར་ཁྲི་སེར་པོའི་ཡང་སྟེང་ནས།། 
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བླ་སྤྲུལ་ཉི་ཟླ་ ལ་གིས་བཞུགས།།  

ཉི་ཟླས་རྒྱལ་ཁམས་ བ་འདྲ་བཞུགས།།  

སྐུ་ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག། 

དགོན་འདུ་ར་ཁྲ་མོའི་གཞི་དཀྱིལ་ནས།། 

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ནས་བརྒྱན།། 

རྒྱ་མཚོར་རྦ་རླབས་འཕྱུར་འདྲ་རེད།། 

ཆོས་གདུལ་བྱ་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག། 

སེམས་སྐྱིད་པོ་ཨི་འདུག་ཁྲོམས་ཚོགས་ཚོ།། 

ཕ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཐུ་ལུ་ལུ།། 

མ་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་འགོད་པར་ ག། 

ཚོགས་དགེ་འདུན་ཆོས་སྒྲ་འུ་རུ་རུ།། 

མ་འགྲྲོ་ ག་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་ ག།  

སྐུ་ཉི་མའི་ཟེར་གི་གཟི་མདངས་ཀྱིས།།  

འགྲྲོ་དོན་མཁའ་ལས་ བ་པར་ ག།  

འོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁམས་གསལ་བར་ ག།  

སྒྲུབ་རྒྱུད་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཡིས།།  

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ ག།  

སྐུ་ཚེའི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ ག། 

གསོལ་བཏབ་ ན་ལམ་འགྲུབ་པར་ ག། 

 ་འཁྲུལ་བ་བྱུང་ན་བཟོད་པར་ཞུ།། 

ངག་འ ལ་བ་བྱུང་ན་མཐོ་ལོ་བཤགས།། 

ཞེས་པ་འདི་ནི་དགོན་པར་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གཉིས་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོ་ཡི་ ལ་བ་བཟང་པོ་དང་བ ན་ནས་ 

བ ་ཤིས་རྡོ་རྗེའི་རང་གཞན་དགེ་བའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བར་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ ་རུ་སྦྱར་བའོ།། 
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མདུན་ལམ་གི་གསང་བ། 

                           ——དཔལ་ཆེན།  

༡——ད ལ་བའི་ཞིང་ནས་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་། 

ཕུགས་བསམ་ཟེར་བ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ།    མི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ། 

ཚེ་སྲོག་དང་ཞེན་ཆགས།   དགའ་སྐྱོ་དང་བདེ་སྡུག 

མདོར་ན།   ཡོད་ཚད་ཟད་བཞིན་ཟད་བཞིན་ཡོང་མོད།  འོན་ ང་།    

མདུན་ལམ་ཟེར་བ་དེའི་གནས་ལུག་སུ་ཞིག་གིས་རྟོགས་ཡོད་དམ།  

མི་རིགས་འདིའི་ ང་འཛིན་དུ་ མ་པའི་སློབ་མ་བ།     ཁྱོད་ནི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་ཡིག  

ཐོབ་ཐང་ལག་འཁྱེར། ལས་ཀའི་དཔང་ཡིག དངུལ་བྱང་། དཔང་ཡིག་རྫུན་མ།   

འཛིན་ཡིག་དང་ལག་འཁྱེར་དཔང་ཡིག་དང་བྱང་བུ་མང་པོའི་ཁྲོད་ནས་ ག་ 

འཛིན་གཅིག་མདུན་ལམ་གི་གནས་ལུགས་སུ་སྒོམ་ཞིང་འབད།   

ད་དུང་ཁྱོད་ཚོས་ཨ་རིའི་གློག་བ ན་གི་སྒྱུ་རྩལ། འཛམ་གླིང་ ང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར།   

གདུབ་བཞི་རྟགས་ཅན་ག་ིརིན་གོང་།    པད་འཁོར་རྟགས་ཅན་གི་མཛེས་འཆོས།     

མདོར་ན།    དེ་ལྟར་ཡར་བཤད་མར་བཤད།  ཕར་བཤད་ ར་བཤད་བྱས་རྗེས།     

སྟོན་མ ག་གི་ལོ་མ་ཇི་བཞིན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་ལས་ལ་བདེན་ཁ་བྱིན་ནས།   མི་ཚེ་ལ་རྫོགས་ཚིག་འབྲི། 

ཡང་ན།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགག་མདོ་ན་ ར་གསི་བཞེངས་ཏེ་མི་རིགས་འདིའི་ 

འདས་མ་ད་གསུམ་ལ་གཟིགས་ཙམ་གིས་དང་།    

མི་རིགས་འདིའི་བླ་ཚེ་སྲོག་གསུམ་མཚམས་རེར་དགོད་ཅིང་མཚམས་རེར་ངུ།  

 

༢——མི་རིགས་འདིའི་མགོན་སྐྱབས་སུ་ མ་པའི་སེར་མོ་བ།     ཁྱོད་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་གོ་ས།   

བླ་མའི་གོ་ས།  མཁན་པོའི་གོ་ས།   ལྷ་རམས་པའི་གོ་ས།    མདོར་ན།  

ཤི་ཡང་མིག་བཙུམ་ཐབས་མེད་པའི་དོན་དག་ཞིག་ནི་གོ་ས་རེད་ལ།  ཀྱེ་མ་ཀྱི་ ད།   
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སེམས་ཁུང་ནས་དམར་ཤག་ཤག་གིས་བཞུར་བའི་དད་འདུན་གི་ཁྲག་རྒྱུན།   

ཡིད་གཏིང་ན་དཀར་པོ་དཀར་རྐྱང་གིས་གྲུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྷུན་པོ།  

ཁ་ཁོག་མེད་པར་སེམས་གཏིང་གིས་བསྟོད་ཚིག   ད་ལྟ་ཤི་ཚར་བའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ད ང་གཉེན།     

མདོར་ན།   ཡོད་ཚད་ནི་ཡོད་ཚད་ཁྱོད་ལ་བསྐྱོར་བའི་རྣམ་ཤེས་དག་གི་སེམས་ཁ་ཇི་ལྟར་སྐོང་།    

 

༣་——སྲོལ་རྒྱུན་གི་བདག་པོར་ མ་པའི་འབྲོག་པ་བ།     

འབྲོག་ས་ནས་ཐོད་རྒལ་བྱས་ཏེ་གྲྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་བསླེབས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་།    

ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་མཐོང་བ་ནི།   གློག་གི་ཁང་པ།   གློག་གི་ །  གློག་གི་ལམ།    

གློག་གི་ཁ་པར།  མདོར་ན། རྫུན་མ་ཁོ་ནས་བཞེངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་མིག་ལ་བཙན་གིས་འཛུལ།    

ཁྱོད་ཀྱི་རྣ་ལམ་དུ་གྲགས་པ་ནི་རླངས་འཁོར་ག་ིདུང་སྒྲ། ཚོང་འབོད་ཀྱི་ཀི་སྒྲ། ཨར་འདམ་གི་གང་ ད།    

གློག་གི་ཚག་སྒྲ།   སྦྲགས་ ད་ཀྱི་ ར་སྒྲ།    མདོར་ན།    

 ད་སྒྲ་དག་བག་ཕེབས་ཀྱི་རྣ་ཤེས་གནས་ཚང་གཡར་སའི་སྒྱུ་ལུས་འདིར་བཙན་གིས་འཛུལ། 

ཁྱོད་ཀྱི་སྣ་ལམ་དུ་ཐུལ་བ་ནི་ཆུ་རུལ་གི་དྲི་མ། རླངས་སྣུམ་གི་དྲི་མ། 

གད་སྙིགས་ཀྱི་དྲི་མ། སོ་ཕག་གི་དྲི་མ། ཨར་འདམ་གི་དྲི་མ།  མདོར་ན།   

 ར་ཆ་གཅིག་ལ་ངལ་གསོ་བྱེད་མ་ ང་བའི་རྣ་དབང་འདི་ལ་སུ་ཞིག་གིས་བདག་གཅེས་བྱེད་དམ།     

ད་དུང་། འབྲི་འོ་དག་མ་ཡིན་ཟེར་བའི་དུག་ལྡན་གི་འོ་མ། 

འབྲི་མར་དག་མ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཞོག་ཁོག་སྦག་པའི་མར་ལོ། 

འབྲི་ཤ་དག་མ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བའི་ མས་ཤ། 

གསར་པ་གསར་རྐྱང་ཡིན་ཟེར་བའི་ཞིང་སྨན་འདུས་པའི་སྔོ་ཚོད།     མདོར་ན།    

སྦག་བ ག་ཐེབས་པའི་དོན་ལྔ་སྣོད་ ག་ཁུར་ནས་རྣམ་ཤེས་གཙང་མ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བ ང་།   
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ཕ་ཡུལ་གི་ ང་རྗེས་ཕྲ་མོའི་ཟིན་ཐོ།

རྟ་ཡུམ་ནི། མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་ ག་ལས་དངུལ་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སྒང་བརྒྱུད་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩ ༨ ལོ་ཡི་སྔོན་ན་

ཁམས་སྟོད་ནང་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཡི་གད་ ན་ མ་པ་དཔོན་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྨད་དང་། ཚང་གསར་དྲྭ་ནང་

སྟོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡང་ནང་ཆེན་རྫོང་ མ་པ་ཡུལ་ ག་ཀྱི་སའི་སྨད་རེ་བླ་རུ་ཆེན་གི་ས་

ཁོངས་དང་། ལྕི་ཉིན་སྲིབ་ཡུལ་ ག་གི་སའི་སྟོད་ལྕི་ལེ་རུ་་ཆེན་གི་ས་མཚམས་ལ་ཡོད་པའི་རི་ཞིག་ཡིན། ས་གནས་དེ་ནས་

 ང་ཐང་དུ་ཉིན་གཉིས་ལ་སོང་ན་འབྱོར་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་ལ་དཔལ་འཁོར་ལོ་ མ་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་

རྟ་རྣ་སེང་གེ་གནམ་རྫོང་ཞེས་པའི་བྲག་རི་ལ་རྟ་ཡི་རྣ་མཆོག་གི་རང་བྱུང་མ་བཀོད་ལྷུན་གི་གྲུབ་པ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་

ཚད་སྨི་ ཡོད་པ། དེ་ཡི་མདུན་ཞོལ་དུ་རྟ་རྣ་དགོན་ཞེས་ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་ཀྱིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཡེལ་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ག ་བོ་ཡིན་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དགོན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱབ་རི་ཡིན། གནས་མཆོག་དེ་

ཡི་ཡུམ་ཡིན་པས་ན་རྟ་ཡུམ་ཞེས་མིང་ཐོག་པ་ཡིན། རི་བོ་དེ་ཉིད་ལ་ཕྱི་ཡི་དབྱིབས་གཟུགས་ལ་སྨན་མཛངས་མས་དར་ཟབ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་བརྒྱན་ཞིང་ཁ་ཕྱོགས་ལྕི་གཞུང་ མ་པ་ཨ་འབུམ་བརྒྱུད་ལ་གྱུ་ཞིང་བཞེངས་པ་ལྟ་བུའི་མཛེས་

སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད། རི་དེ་ཡི་མགུལ་དུ་ཤུག་པ་དང་། འོམ་བུ། བ་ལུའི་དཀར་ནག སྤྕེ་ནེ་དཀར་ནག་སོགས་དྲི་ཞིམ་

གི་སྨན་སྣ་རྩི་ཤིང་རིགས་མང་པོ་དང་། དབྱར་ ་དགུན་འབུ་དང་། རྫ་ཡུང་། བ་ཤ་ཀ་སོགས་སྔོ་སྨན་ཅི་རིགས་པ་མང་
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པོ་དང་། ཤྭ་བ་དང་། གླ་བ། སྒོ་བ།གནའ་བ་སྟེ་རི་དྭགས་ཀྱི་རིགས་དང་།  ང་ཀི་དྲེད་མོང་། གཟིག གཡི།གསའ་མ་ 

གཟིག་སོགས་གཅན་གཟན་བཅས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་། བྱ་རྒོད། ལྷ་བྱ་གོང་མོ་སོགས་བྱ་རིགས་རྩ་ཆེན་གི་རིགས་ 

རྣམས་དམིགས་བསལ་དུ་གནས་ ད་བྱེད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་གནས་རི་ཞིག་ཡིན་པ་ཡང་ 

བཤད་ ལ་ཡོད། རི་བརྒྱུད་ལྕི་ལེའི་རྭ་དཀར་རྭ་ནག་སོགས་ནས་བརྒྱུད་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་རིམ་བཞིན་བྱང་རྟ་རྣའི་གནས་མཆོག་ 

སོགས་ལ་མ་ཐུག་བར་དུ་བར་མ་ཆད་་པར་བརྒྱུད་ཡོད། རི་དེ་ཡི་གཡས་ཕྱོགས་ལ་ཟླ་ཁྱིམ་ནང་ཞེས་པའི་ལུང་པ་ ་ཅང་ 

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། ལུང་པ་དེ་ཉིད་ ང་གནའ་སྔ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཨ་འབུམ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་སྡེའི་ས་ཆ་ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་ཆ་ 

ལ་གཡར་པོ་ཡུན་རིང་ན་བདག་པོ་ང་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ཆགས་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ནང་ཙམ་ནས་རིམ་བཞིན་ཀྷཱིཿགཞུང་ཡུལ་ 

 ག་གི་ས་ཁོངས་སུ་བཅད་ཡོད། གཡོན་ཕྱོགས་ལྕི་ཆུ་ཕར་ཁ་ལ་དཔག་ལོ་ཟེར་བའི་རི་བོ་བརྗིད་ཉམས་དང་ལྡན་པ་རྒྱལ་ 

པོ་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད། སྒབ་བམ་གཤམ་ལ་རགས་རེ་འགག་ཟེར་བའི་བྲག་འཕྲང་འཇིགས་སུ་རུང་བ།  

འོག་ལ་མར་བལྟས་ན་གཡང་གཟར་བ། ངམ་ནག་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལྕི་ཆུ་ལྷོང་ལྷོང་དུ་འབབ་པ། གནམ་ལ་ཡར་བལྟས་ 

ན་བྲག་རི་དཀར་པོ་གཟེངས་མཐོ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་ཟུག་པ་ལྟ་བུའི་གུ་དོག་པའི་ ད་གྲགས་ཅན་གི་བྲག་འཕྲང་དེ་ཡི་མགྲྲོན་ 

ལམ་གི་ཟུར་དུ་ནོར་གཏེར་བྲག་ཟེར་བའི་བྲག་དཀར་པོ་ལ་བྲག་རྩི་དམར་སེར་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད།བྲག་དེ་ལས་གཏེར་སྟོན་

སྒེ་རུ་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ནས་གནག་ཕྱུགས་ནོར་གི་གཏེར་ཁ་བཞེས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ ལ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ 

ཕྱིར་ན་ནོར་གཏེར་བྲག་ཞེས་མཚན་ཆགས་པ་ཡིན། བྲག་དེ་ཡི་རྩ་ལ་རྡོ་དང་ལྕི་བ་ཤིང་སོགས་ཀྱི་མཎྜལ་གི་མཆོད་པ་སྲོལ་ 

རྒྱུན་ལྟར་ཕུལ་ནས་སྤུངས་ཡོད་ལ། གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་པའི་རྗེས་རེད་ཟེར་ནས་བྲག་དེ་ཡི་ངོས་ལ་ཕལ་ཆེར་བྲག་ བས་རི་མོ་ 

གྲུ་བཞི་འདྲ་བོ་ཡོད་སྣང་ཤར། ཡར་འགྲྲོ་མར་འགྲྲོའི་མགྲྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བྲག་ངོགས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ མ་ནས་ལྕི་བ་ 

 ན་པ་མང་པོ་བརྒྱབ་ཡོད།  ་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་དེང་སང་རླངས་འཁོར་བགྲྲོད་ལམ་བཟོས་ཤིང་བྲག་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་ 

ཉམས་ཆག་ ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ ལ་ཐོས། གཏེར་སྟོན་སྒེ་རུ་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ཡིད་བརྟན་ 

ཕེར་བ་རྙེད་སོན་མ་བྱུང་ཡང་། ཁང་ནེ་དགོན་པའི་བླ་མའི་སྐུ་རབས་ ག་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།《གདུང་སྒེ་རུ། མཚན་ཀརྨ་བདེ་ 

ཆེན་ཆོས་ཀྱི་མགོན་པོ།  རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཡོས་སྤྱི་ལོ་༡༨༤༣ལ་གཏེར་ཆེན་སྒེ་རུ་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་སྲས་སུ་ 

འཁྲུངས།》ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་ལ་དཔག་ན་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྟོད་ཙམ་ལ་ཕེབས་པའི་མི་སྣ་ཞིག་ 

ཡིན་པར་མངོན། གཏེར་ཆེན་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ ང་ཛམ་དཀར་གཡང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་སོགས་གཏེར་ཆོས་འགའ་ཤས་ཡོད།  
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གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཞེད་ཅིང་འདུག དེ་བཞིན་དུ་ཨ་འབུམ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རི་སོགས་གནས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ཡང་ 

འགའ་ཤས་གནང་ཡོད་ཚོད་འདུག གཏེར་སྟོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྟ་ཡུམ་ནོར་གཏེར་བྲག་ནས་གནག་ཕྱུག་ནོར་གི་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་ 

ཤིང་གཏེར་ཟོག་རྣམས་ལྕི་གཞུང་གྱེན་འདེད་བྱས་ནས་བཤར་ཡོང་བས་གཏེར་ཟོག་སྔོན་མ་དོམ་ཕུག་ཡར་ཐང་གི་རུ་ཆུང་ 

གྲྲོང་སྡེ་ཆགས་སའི་འོག་གི་རྒྱ་མཁར་མ་ཎི་པད་སྤུངས་ཆུང་ཆུང་ཡོད་སའི་གནས་དེར་བསླེབས་པ་དང་། ལྕི་ཆུ་ཕར་ཁ་ནས་ 

སྐྱེ་དམན་བུད་མེད་གཅིག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གནོད་པའི་ ད་འབོད་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏེར་ཟོག་རྣམས་གཏེར་གནས་ 

ནང་དུ་ཡར་འཛུལ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ ལ་ཡོད། དེང་སང་ཡང་ནོར་གཏེར་བྲག་ལ་རྣ་བ་གཏུག་ནས་ཉན་ན་འབྲི་གཡག་ 

གི་ངུར་སྒྲ་ཐོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ ལ་ཡོད། གུས་པ་རང་གིས་ཡང་ཆུང་དུས་ཉན་ ང་ཡོད་ལ།  ་ལམ་དེ་འདྲ་ཡིན་ས་ 

རེད་བསམ་པ་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྣང་། ནོར་གཏེར་བྲག་ནས་ཡར་ལེ་བར་གཉིས་ཙམ་ཡོང་ན་དཀར་ཁང་སྣ་འམ་དཀར་ཁང་ 

ཐང་ཟེར་བའི་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། དེར་གྲུབ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་། རེ་བ་མཁྱེན་རབ་བཟོད་པ་ 

བཅས་ནས་དཀར་བསོགས་གམ་སྨྱུང་གནས་འཚོགས་ནས་བཞུགས་ས་རེད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དཀར་ཁང་ 

སྣ་ཟེར་ནས་ཐོག་ཡོད་པར་མངོན། ཐང་ཆུང་དེ་ཡི་གོང་གི་བྲག་རྩ་ལ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཆུང་བ་གསུམ་ཡོད། དེ་ལས་ 

གཞན་མཆོད་རྟེན་ཆེ་བ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པར་སྣང་། མཆོད་རྟེན་དེ་རྣམས་སུ་ཡིས་བཞེངས་ཡོད་མེད་དང་། དུས་རབས་ག་ 

དུས་བཞེངས་ཡོད་མེད་ནི་དེ་སྔོན་དཔོག་ནས་བཤད་ཐུབ་མཁན་མ་མཐོང་། བཤད་སྲོལ་ལ་དུས་རབས་བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག་ 

ལྷག་ཙམ་ལྡན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡིན་པར་བཤད་བཞིན་འདུག རྟ་ཡུམ་ཕྱི་ཡི་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་དེ་མིན་སྐྱེ་མེད་ 

དབྱིངས་ཀྱི་རྗེ་མོ། འགག་མེད་ཐུགས་ཀྱི་རོལ་རྩལ་ཞེས་པ་ལྟར་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ བ་པ་འབྲི་རྒྱུ་ཡོད་པར་མངོན་ 

ཡང་ དེ་ཙམ་མོ།། །།ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་སད་ཀྱིས་མ་བཅོམ་གོང་། །གནའ་བོའི་གཏམ་འཆལ་ངག་གི་ ང་བུ་འདི།། 

ཐོས་འཛིན་བུ་གར་སིམ་པའི་དྲན་ཤེས་ཚིག ། ང་རྗེས་ཕྲ་མོའི་ཟིན་ཐོ་དེ་ཙམ་ལགས། །ཅེས་ ང་སྨྲས་སོ། །བདེ་དོན་ལྷན་ 

ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ཡི་སྐུལ་མ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་ཤིང་ལས་འགུལ་འདི་མ་འོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ 

ཅིང་སྐྱུ་རའི་གདུང་ལས་ཆད་པར་གྲགས་པའི་བུ་མང་ཚང་གི་མཁན་པོ་པདྨ་བ ་ཤིས་དབང་ལྡན་ནས་རང་ ལ་རྡོ་ལི་རེད་ན་ 

ཡང་མུར་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༠ཉིན་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ ད་དབེན་པའི་རི་ངོགས་ནས་སོ།། །། 

སླད་དུ་ཞུ་གསོལ་ལ་རྩོམ་འདི་ཚིག་གི་དག་བཅོས་ཙམ་ལས་གཞན་བསྒྱུར་བཅོས་དགོས་པར་སྣང་ན་རྩོམ་པ་པོ་ལ་མ་ 

འབྲེལ་བར་བསྒྱུར་བཅོས་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་ཆགས་པའི་རེ་བླ་རུ་ཆེན།     

མཁན་ཀར་ཐར། 

     རེ་བླ་རུ་ཆེན་ནི་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ལས་ཁམས་ཡུ་ཧྲུའུ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་ མ་པ་ཞང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ 

སུ།  རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་བཞི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་ས་ན་གནས་ཡོད།གནས་འདིའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བཀོད་ 

པ་ནི་ཆེས་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཛེས་ལྗོངས་ཞིག་སྟེ། དབུས་སུ་ལྕི་རྒྱལ་ར་ཚ་དཀར་འབེར་རམ་ཡོངས་ 

གྲགས་སུ་ར་རུག་ཞེས་འབོད་པའི་རི་བོ་མཐོ་ལ་གཡང་གཟར་བ། སྟོད་དུ་རྫ་དང་གཡའ། བར་དུ་སྤང་དང་རྩི་ཤིང་གི་ 

རིགས།  མདའ་རུ་ཆབ་དང་ཆུ་བོ་མཚོ་དང་ ང་བུ་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་པ། དེ་དང་རི་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ར་རུག་སྐྱ་ཟེ་དང་སྔོ་ཟེ་ 

ཟེར་བའང་ཡོད། དེ་དག་ལ་མིང་ར་རུག་ཞེས་ཐོགས་དོན་ཡང་། དུས་བཞིར་ལྗང་མདོག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་སྤྱི་ཟླ་ལྔ་ 

པའི་འ ག་ཙམ་དུ་མེ་ཏོག་ཁ་འབུས་པའི། ཤིང་རྟག་མའི་མེ་ཏོག་ཞེས་ཀུན་གིས་ལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང་། དཀར་ལ་  

དམར་འདང་བ ་བའི་འདབ་མ་དང་སེར་ལ་དྭངས་བའི་ཟེ་འབྲུའི་རྒྱན་པའི་མེ་ཏོག་དེས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་ཕར་ཆེར་ བས་ 

པས།  ཤིང་དེར་མིང་གཞན་ར་དུག་པའང་ཟེར་བས་དེ་ཟུར་ཆག་ནས་ཡུལ་ ད་དུ་ར་རུག་ཞེས་འབོད་པར་མངོན།  ད་དུང་ 

དམར་ཟེ་དང་ནག་ཟེ་ཟེར་བའི་རི་བོ་དང་། གཞན་ཡང་དཀར་ཟོམ་དང་པ་ལོ་རྟ་ཡུམ་སོགས་མཐོ་ཞིང་རྗིད་ཆགས་པའི་རི་བོ་ 

ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་།དེ་དག་གི་ངོས་སུ་རྩ་ཆེའི་སྨན་རྫས་གང་ལྷ་མེ་ཏོག་དང་གཡའ་ཀྱི་མ་སྲོལ་ལོ་དཀར་པོ་དང་དམར་ 

པོ་གང་ག་ཆུང་རྩ་ཨ་བ། བྲག་སྐྱེས་བ་ཤ་ཀ སུར་དཀར་མཁན་དཀར་སོགས་སྨན་རྫས་རིགས་དང་།  གཞན་ཡང་  

གཡར་ ་དགུན་འབུ་དང་དབང་ལག་ར་ཉེ་སྒོག་སྐྱ་རྫ་ཡུང་སུར་ཡུང་གྲྲོ་མ་སོགས་རོ་ཙ་དང་ཟུང་བཅུད་གསོ་བའི་སྨན་རྫས་ 

ཀྱི་རིགས་ ང་ཤིན་ཏུ་མང་། རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་སྨན་རྫས་ཀྱི་ ངས་པའི་གཡའ་སྤང་ནགས་གསུམ་གི་ 

གསེབ་ཏུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ ང་སྐྱོབས་རིམ་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོགས་ཆགས་གསའ་དང་། གཞན་ཡང་གཟིག་དང་དྲེད་མོང་གཡི་དང་ 

 ང་ཀི་འཕར་ར་དང་ཝ་ ་ཏེ་ལོ་སྲེ་མོང་སྲམ་ ་དཀར་སོགས་གཅན་གཟན་གི་རིགས།  ཤ་བ་དང་རྣ་བ་རྒོ་བ་གླ་བ་ཕྱི་བ་ 

ར་རྒོད་ཕག་རྒོད་སོགས་ ་གཟན་རི་དྭགས་ཀྱི་རིགས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་འགྲྲོ་བ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ལ།  བས་ལ་ 

ལར་སྤྲེའུ་རེ་ཟུང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཤྭ་བ་སྐྱ་བོ་ནི་ལྗོངས་འདིར་གྲང་འབོར་ཆེས་ 

མང་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཡིན་པས། དཔྱིད་དང་དབྱར་དུས་ལྟ་བུ་ བས་མགར་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ལྷན་དུ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་ 
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བྱས་ནས་གནས་པའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། མཁའ་ལ་གདེང་བའི་རྒོད་དང་གོ་རིང་གླག་ནེས་ཁྲ་སྐྱ་ཁྲ་གོང་མོ་དང་ཁུ་ལོང་སྲེག་

པ་ཕོ་རོག་ཁྭ་ཏ་སྐྱ་ཀ་ཕུག་རོན་སོགས་རྒྱུན་ ད་ཀྱི་བྱ་རིགས་དང་། ཁུ་བྱུག་དང་ ་ཤུད་ནེ་ལེ་སོགས་བྱ་རིགས་སོགས་

ཀྱིས་སྙན་པའི་འགྲིན་སྒྲ་བར་མེད་དུ་སྒྲོགས་ཅིང་། འཇོལ་མོ་དང་འཆིལ་བ་ཅོ་ཀ་སོགས་བྱིའུ་རིགས་གྲང་ལས་འདས་པས་

 ང་དེ་བཞིན་ ད་སྙན་འབྱིན་བཞིན་ཡོད། འདི་དག་ནི་རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ལགས་ཤིང་། ལྗོངས་

འདིར་ཡོད་པའི་རིག་དངོས་ཀྱི་སྐོར་ལ། བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་བོན་རྐྱང་གང་དགོན་པ་ཆགས་སའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

བའི་གནའ་ཤུལ་དང་། ར་རུག་གི་ལྷོ་ངོས་གཡང་གཟར་བའི་བྲག་ངོས་སུ་དེང་སང་ ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་འབོད་པའི་ཕུག་པ་

གཏིང་དཔོག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ཉར་བའི། བོན་པོའི་གསུང་རབས་བོན་ཚན་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གི་

གསེར་བྲིས་དང་དངུལ་བྲིས་ཀྱི་གནའ་རྫས་རིན་ཐང་གཞལ་མཐའ་བྲལ་བ་དང་། བོན་སྒྲུབ་པ་པོའི་སྐུ་གདུང་སོགས་འཇལ་

རྒྱུ་ཡོད། ད་དུང་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་བྱོན་པའི་ཀྱུ་ར་ཨ་སེང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་གྲགས་པའི་སྐྱུ་ར་ཕུག་པ་ཞེས་

བྱ་བའི་ཕུག་པ་དང་རྡོ་ཡི་གཏུན་ངོ་མཚར་ཅན་ཡང་ཡོད། ནང་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་བླ་གཅོད་པའི་ཕ་

ས་མཚོ་རོང་ཁ་དང་། བླ་གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་གིས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ག ་བོར་གྱུར་པའི་ཡི་དམ་གི་ལྷ་

སྒྲུབ་པ་དང་། བསྟན་མའི་ག ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་མ་གསོལ་བ་སོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་གནས་ངོ་མཚར་ཅན་རྔ་ ང་ཕུག་པ་དང་། རི་

ཁྲོད་མཁར་ཉག་སོགས་ཉིན་མོ་ཉམས་དགའ་ཞིང་མཚན་མོ་སྐྱི་གཡའ་བའི་གནས་མཆོག་ ད་པར་ཅན་དང་། བླ་ཏིས་ཞ་

གསུམ་གིས་རག་ཤུལ་ཨ་ ་ཐེ་ ་སྒྲལ་བའི་མཐུ་ཕུག་སོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་རི་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ནོར་གཏེར་གཞེས་

པའི་ཤུལ་སོགས་གཏེར་གནས་དང་སྒྲུབ་གནས་བྱིན་ཆེན་ ་ ང་མང་། གཞན་ཡང་ད་ལྟ་རྒྱུན་བཞུགས་བཞིན་པའི་རེ་བླ་

དགོན་པ་དང་ ལ་བཟང་དགོན་པ། ལ་བཟང་ཝ་རིང་འབྱོལ་དགེ་དགོན། རེ་བླ་ཀླུ་ཕུག་དགེ་དགོན་བཅས་ཀུན་གི་ཤེས་

གསལ་ལྟར་དགོན་པ་བཞི་ཙམ་བཞུགས་ཡོད། སྤྱིར་རེ་བླ་རུ་ཆེན་ལ་མི་གྲངས་ ཡོད་ལ། ཕྱུག་ཚོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་
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ཡོད་པ་ལས། ད་ལྟའི་ཆར་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ ལ་བཟང་ལ་ནས་རེ་བླ་དགོན་པའི་བར་

རླང་འཁོར་ས་ལམ་ཡོད་ལ། ཝ་རིང་དགེ་དགོན་ལའང་ཡོད། ཞོར་དུ་དགོན་པ་གསུམ་དང་ཕྱུག་ཚོ་བཞི་ལའང་ལམ་གིས་

 བ་ཡོད། ད་དུང་ མ་པ་ནས་སྤྱི་ཉིན་སྲིབ་བར་དུ་འགྲྲོ་བའི་རླང་འཁོར་ས་ལམ་གིས་ཕྱུག་ཚོ་གསུམ་དང་དགོན་པ་གཅིག་

བཅས་ལ་ཞོར་དུ་རླང་འཁོར་བགྲྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ཡང་གཞན་ཕྱུག་ཚོ་བཅུ་བཞི་ལ་རླང་འཁོར་གི་བགྲྲོད་ལམ་མེད་

ལ། ཕྱུག་ཚོ་ ག་ལ་འཕྲུལ་རྟ་འགྲྲོ་བ་ལའང་བཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དགོན་པ་བཞི་དང་ཕྱུག་ཚོ་ལྔ་ལས་གཞན་ལ་

བརྡ་རྟགས་ ང་མེད། དགོན་པ་བཞི་དང་ཕྱུག་ཚོ་ལྔ་ལ་ཉི་གློག་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ལ་གློག་སྒྲོན་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞིན་ཡོད། གོང་རིམ་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་དཀའ་དྲིན་ལས་ཕྱུག་ཚོ་བཞི་ཙམ་གིས་རང་འབབ་ཆུ་ལ་ལོངས་ ད་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད་པ་དང་། གཞན་ལ་ད་དུང་མཐུང་ཆུའི་ ་ངལ་ཡོད་པ་བཅས་ད་ལྟའི་གནས་ ལ་རགས་ཙམ་བཀོད་པ་ལགས་སོ། །
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 ལ་བཟང་་དགེ་དགོན་དཔལ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་།

གཅིག༽དགོན་པའི་ཆགས་གནས་དང་མཚན་འདོགས་ ལ། འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་པ་པོ་ང་

དགའ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་ས་དབྱིབས་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ནང་ཚན་

ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་གནའ་ནས་ད་བར་༼བ ལ་བཟང་ལྦ་རིང་དགེ་དགོན་དཔལ་ཐེག་

མཆོག་འོད་གསལ་གླིང༽་གི་བསྟན་དོན་རྒྱུན་བསྐྱངས་བར་མཛད། ཆགས་གནས་ནི་ནང་ཆེན་རྫོང་ མ་པ་ཞང་རེ་ལ་

རུ་ཆེན། རྫོང་ནས་དགོན་ལ་ལེ་བར་བརྒྱ་ཡར་མར་ཙམ་ཡོད།

གཉིས༽ དགོན་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་དང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ནི། དགོན་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་ལ་

སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་ལྔ་ཙམ་ཡོད། ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཀརྨ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་གནའ་ནས་ད་བར་རྒྱུན་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་མདོ་སྟོད་བ ལ་བཟང་ལྦ་རིང་དགེ་

དགོན་༼ དཔལ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་༽ ཞེས་པའོ།

གསུམ༽ ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་མཁན་དང་དགོན་བདག་བླ་མ་ནི། ང་དགའ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནི་
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རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེས་ལུང་འཛིན་གནང་ཞིང་།   སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནི་ཡབ་རྒྱུ་ནེ་ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ 

 ང་དང་ཡུམ་གོང་བཟའ་དབང་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ས་རྟ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༨༤༡ ལོར་ཀར་སྒྲོན་ངོར་ཧྥ་ཁ་རུ་ངོ་མཚར་  

བའི་བལྟས་ཀརསྒྲོན་རྫ་ངོར་གོན་རི་དེ་ཟམ་མདོག་དཔལ་རིལ་ལ་ཇ་ཡུན་ཙམ་དུ་འགྱུར་ནས་ཀུན་གིས་མཐུང་། གྲུ་ 

དབང་ཚོགས་གཉིས་བཀའ་ལུང་ལས་རི་དེ་ལ་བསྐོར་བ་གཅིག་ལ་བཛྲ་བྱེ་བའི་ཕན་ཡོན་ཡོད་གསུངས།  ཆུ་ཟང་ 

འོ་མར་འགྱུར་བ་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ལ་ང་དགའ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་གསོལ།  ཁོང་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་ 

གནས་དངོས་དང་མ ངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྟེ། གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ཆོས་ལུགས་ 

སྤྕེལ་མཁན། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དང་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་ 

མཁན་སྟོང་ནག་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གཉིས་ཟུང་དུ་འདུས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན། སྟོང་ནག་བསྟན་ 

འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཕོ་འབྲུག་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༤༨ལོར་མདོ་ཁམས་སྒོམ་སྡེ་ 

ནང་ཆེན་ས་ཆ་ལ་སྐུ་བལྟམས། སྟོང་ནགས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་སུ་མ་ཐིམ་ 

པའི་སྔོན་ལ་རབ་བྱུང་པ་མང་པོས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བསྟེན་སའི་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གནས་ ལ་ཅི་འདྲ་འབྱུང་ཞེས་ 

ཞུས་པས། སྟོང་ནགས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མ་ནི་ང་ལས་དགའ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ཕུལ་  

དུ་བྱུང་བ་ཞིག་འབྱུང་ཞིང་།  མཚན་ལ་ཡང་ང་དགའ་ཞུ་ཞེས་གསུངས།  ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་ 

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཞེས། དེའི་ནང་ནས་ 

སངས་རྒྱས་ཐུབ་སྐུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ནི་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་དགུན་གི་དུས་སུའང་དྲོད་རླབས་ཕྱིར་འགྱེད་བའི་ ས་པ་ 

ཡོད། ༧ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་ མ་ 

པ་ནོད་དུ་བཅུག མ་ཚད་རིམ་པར་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ ལ་དུ་གསན་ནས་བགྲང་བྱ་ལྔ་ཙམ་ 

རིང་བླ་མར་བསྟེན། དེ་རྗེས་ཀོང་སྤྲུལ་ ་གྲྲོས་མཐའ་ཡས་དང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས་ལ་བསྟེན་ 

ནས་ལོ་མང་རིང་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས། ཡང་ཁོང་ལ་ ད་དུ་འཕགས་པ་སྟེ་ 

ན་བུན་དགེ་བསྙེན་ནས་ཕུལ་བའི་ཨར་རྒོད་ ང་ཡོད། ད་ལྟ་ས་གནས་མི་ཡིས་ ང་ཨར་རྒོད་བླ་མ་ཞུ་བཞིན་ 

ཡོད།  མ་པ་ལྕི་ལུང་ལ་དགོན་ཁག་རྣམས་ལྷན་དུ་མཛོམ་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་ཚོགས་པའི་ བསུ་ཁོང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ 
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མཛད་གསོལ་ཡོད།   མ་པའི་དཔོན་པདྨ་ཞེས་པ་ཁོང་གིས་བརྩ་བའི་བླ་མ་ང་དགའ་ཡིན་བཏབ་ཁོང་འདས་ 

རྗེས་དགོང་རྫོགས་སུ་བླ་རྒན་ང་དགའ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནས་རང་ལ་གནས་བརྟན་བཅུ་ ག་གི་གསེར་ཐང་རྙིང་པ་དེ་ 

འབུལ་རོགས་གསུངས་ནས་ཞལ་ཁྱིམ་གནང་། ཁོང་འདས་རྗེས་ཞེ་དགུ་ལ་བླ་རྒན་གདན་བཞུགས་གནང་ནས།    

ཡར་དགོན་ཐོག་ལ་འབྱོར་ནས་དུས་ཡུན་མ་འགང་པར་རིན་པོ་ཆེ་ནི་དགུང་གྲངས་༨༧་པ་སྤྱི་ལོ༡༩༢༨ལོ་ནས་ 

གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། 

༈ ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནི་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ལུང་འཛིན་མཛད། རྟགས་ཡིག་གི་ 

ནང་དུ། དཔལ་ག་ིབྱུར་ཁ་ནོར་བུའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཡབ་རུས་གོང་དང་ཡུམ་རུས་དགེ་ཡིན་པའི། །སྲས་ནི་ཤིང་ 

ཕོ་ཁྱི་ཡི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། །དེ་ནི་ང་དགའ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དེ་རྗེས་རྟགས་ཡིག་གཞིར་ 

བྱས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་བཙལ་བས།  ནང་ཆེན་འབྲོང་ ག་ཟུར་སྡེ་བེ་རྐྱང་གི་ ང་ཚང་གོང་པའི་ཡབ་གོང་པ་ཚེ་རྒྱལ་ 

དང་ཡུམ་དགེ་བཟའ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྱི་ལོ ༡༩༣༤ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་མཚན་ལ་དགའ་རྡོ་ཉི་མ་ཞེས་ 

ཞུ་བ་དེ་ང་དགའ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་ཟིན། དེ་དུས་ཁོང་ལ་མཚེ་ཡ་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་དེ་ཉིན་ཤས་ 

འགོར་རྗེས་ཚེ་ལས་འདས། ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང༧ཀརྨ་པ་མཁའ་ བ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཞུས་པས། དེར་སྐྱེ་བ་ 

སྔོན་མར་ མ་པའི་དཔོན་པདྨ་ཞེས་པའི་ལུས་ཡིན་གསུངས། སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་མ་དག་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ལྕི་བས་ཞིང་ 

དུ་འགྲྲོ་ཐབས་མེད་པས། བར་དོའི་ལམ་ནས་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་གོས་ཀྱིས་ ང་བ་བྱས་ནས་ཁོང་དང་མཉམ་ 

དུ་མི་ཡུལ་དུ་སྐྱེས། སྔོན་བསགས་ལས་དབང་བཙན་པའི་རྐྱེན་གིས་ཉིན་ཤས་འགོར་རྗེས་ཚེ་ལས་འདས་པར་ 

གསུངས། ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་མངའ་གསོལ་ཁྲི་འདོན་བྱས་རྗེས་རིག་གནས་དང་ནང་ཆོས་སྐོར་ལ་སྦྱངས་པ་ 

ཕུ་ཐག་མཛད།  ཁོང་གིས་དེལ་ཡག་ཟླ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་དགེ་སློང་གི་ མ་པ་ནོད་ཅིང་།  ཁོང་ནི་ 

བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལྡན་ལ་ཀུན་ ད་བཟང་ཞིང་། ཐ་ན་སྲོག་ཆགས་གྲྲོག་སྦུར་ཡན་ལ་གནོད་འཚེ་གཏན་ནས་མི་བྱེད་ 

པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་ཡི་དམ་དུ་སངས་རྒྱས་སྨན་གི་ལྷ་ག ་བོར་སྒྲུབ་ཅིང་།  བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ 

ལ་བརྩོན་པ་གཏིང་ཟབ་མཛད་པས་སྨན་དཔད་བཅོས་གི་ ས་རྩལ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསླེབས། ཡིན་ཡང་སེམས་ 

ཅན་གི་བསོད་ནམས་དམན་པས་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་ བས་དགུང་ལོ་༢༦་པ་སྤྱི་ལོ༡༩༦༠ལོར་ཟ་ིལིང་དུ་ 
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གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས།    

 ༈  ང་དགའ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ལོ་ཟླ་༤བརཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་འབྲོག་ ག་ཅ་མཛོའི་ 

ས་ཆར།  ཡབ་ཨ་ཤག་ཉི་རྒྱལ་དང་ཡུམ་འབེ་བཟའ་གྲྲོང་ཏོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སྨན་པའི་ཁྱིམ་དུ་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཞེས།     

ཉིན་དུས་ལ་མ་ཐུག་པའི་ཁུ་བྱུག་ ད་དང་འཇའ་ཡི་གུར་དང།  ཅོ་བྲག་མཁར་ཕ་བུ་ལྷུག་བརྩོས་ཀུན་ག་ིདུང་གི་ 

 ད་ཐུས། གནས་འདིའི་ཕྱོགས་བཞི་ནི་རི་བོའི་བསྐོར་ཞིང་།  སྔོ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྤང་ལྗོངས་ 

སྔོན་མོའི་དཀྱིལ་དུ་ཆུ་ཕྲན་དྭངས་ཞིངགཙངབའི་དལ་བར་རྒྱུ།  མཐོ་ཞིང་བརྗིད་པའི་གངས་དཀར་ཤེར་ག་ིམཆོད་ 

རྟེན་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད།གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་འདྲ་བའི་རྩ་ཐང་དང་སྔོ་ཞིང་སངས་པའི་ནམ་མཁའ་། དྭངས་ཤིང་གཙང་ 

བའི་ཆུ་ཕྲན་མང་པོའི་ ་གཡང་ལེན་པའི་གནས་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཆ་སྙོམས་སྨི་༤༠༠ཡོད།  ས་ 

འདི་ནི་གྲྲོང་ཁྱེར་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་ཞིང་འདུ་འཛི་དབེན་པའི་གནས་གཙང་རྐྱངཡིན།  དེའི་ བས་མེ་ལོང་མངོན་ 

མཁྱེན་ཁ་ཚ་བ ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བསྟན་ལ། ངང་རྒྱུད་ཆུ་བོ་་ཤར་གི་ཕྱོགས་སུ་འབབ། ཨ་ཡི་རི་ལ་གསེར་ 

གི་མེ་ཏོག་བཞད་།  གནས་འདིར་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་།  ཨ་ཞེས་པའི་རི་འདི་ལ་བྲག་ 

ཨར་ལུང་ཡོད་པས་ཨར་ཙ་བྲག་ཟེར་བ་རེད། ཨ་ཡི་རི་ཞེས་པ་ཡབ་རུས་ཨ་ཤག་དང་གདོད་གནས་ཨར་ཙ་ཡིན་ 

བཏབ་དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཡིན། གནས་འདིར་གསེར་མདོག་གི་མེ་ཏོག་བཞད་པ་ནི་དགེ་འདུན་པའི་ ལ་ 

ཁྲིམས་རྣམ་དག་གྲུབ་པ་ཐུབ་པའི་བརྡ། ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཨ་ཉེ་ཡབ་ ་་རྣམས་ནི་ས་གནས་འདིའི་ ད་གྲགས་ 

ཅན་གི་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་ཡིན། ཁོང་སྐུ་འཕྲུངས་བའི་ བསུ་ཁྱིམ་ནང་དུ་འོད་ཀྱིས་གང། དེའི་དགོང་མོ་ ཕ་ཡུལ་ 

ཅོ་བྲག་ནས་ཡིན་པའི་མཁར་པ་བུ་ལྷུག་གི་ཞོག་ཀ་མདང་ང་ཡི་རྣ་ལམ་ལ་དུང་ ད་མང་པོ་ཐུས་སོང་འདི་ཕྲུ་གུ་འདི་ 

གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་སྣང་ཟེར།  ཕྱེར་ཉིན་སྤྱི་ཁག་འབྲི་མར་བགོ་ལ་ཐུག་པས།  ཀོ་ནེ་ཐབས ་མཁས་  

ལག ས་ཀྱིས་མདང་ཉི་རྒྱལ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཡོད་པ་དེ་ལ་བགོས་བ ལ་ཡིན་ཞེས་མར་བྱིན།   ཡབ་ཀྱིས་བརྟན་ 

འབྲེལ་བཟང་ཞེས་ནས།  མར་སྒམ་ནང་ལ་བཞག་ནས་ཕྱིར་ཉིན་བལྟས་པས་ན་མར་ཞུ་ནས་སྒམ་ མ་མེར་གང་ 

ནས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་པོ་བྱུང། ཁོང་ནི་ཆུང་དུས་ནས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལྡན་ཞིང་། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ལ་དགའ་ 

བའི་སྐྱེས་བུ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཁོང་དང་ལོ་གྲངས་མཉམ་པའི་བྱིས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་དུས་ 
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སུ་དབང་གནང་བ་དང་ཆོས་གསུངས་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞན་ཆེ་བའི་བྱིས་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་ 

བའི་དགེ་མཚན་ལྡན་པ་ ང་ཡོད་འདུག   ཁོང་སེམས་ཅན་དཀའ་ངལ་ཅན་དངསྐྱོན་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་རོགས་ 

རམ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ། ཁོང་ནི་མི་ཡུལ་ག་ིའདོད་ཡོན་སྣ་ལྔར་འཛིན་པ་ཡེ་ནས་མེད་ ང། གསོ་བ་རིག་ 

པ་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེན་པོ་ཡོད།   དགུང་ལོ་   ་ནས་བཟུང་ཡབ་ལྷ་རྗེ་ཀྱི་མདུན་ནས་འབྲི་ཀློག་ལ་སློབ་གཉེར་ 

མཛད།དུས་ཚོད་རིང་པོར་མ་འགོར་བར་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཀློག་ཤེས་པར་གྱུར།  དགུང་ 

ལོ་ ༡༠ ནས་བཟུང་ཡབ་ལ་བརྟན་ནས་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ལྔ་དང་ལྷག་ཏུ་གསོ་བ་རིག་པར་ཆེད་སྦྱངས་པ་མཛད་ 

ནས་ཕུར་དུ་བྱུང། ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ ་གོང་མ་དག་ལ་ནག་བུན་དགེ་སྙན་ནས་ཕུལ་བའི་ཀླུ་སྨན་ཨ་རྒོད་ཆེན་མོ་ 

དེ་གཅིག་བརྒྱུད་མ་ཉམ་པ་ད་ཏ་ཡང་ཕྱག་ལེན་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། དགུང་ལོ་༡༡ཐོག་སྔར་ཡབ་ཞུགས་སའི་ 

ས་སྐྱ་དགོན་དུ་ ་པ་བྱས། དགུང་ལོ་༡ ཐོག་ནས་བཟུང་འདོན་ཆོ་ག་ཆོས་ ད་ལ་ཉམས་ལེན་མཛད། ༡༩༨   

ལོར་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིད་བྱེད་པས་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ལུང་འཛིན་གནང་།  ནང་དོན་ལ་དགོན་འདི་ཡི་ 

ཤར་བལྟ་ལམ་ལྔ་རྩམ་ལ་མི་ཚང་འབྱོར་བཟང་གི་ཕ་གར་དང་ མ་ཏ་ཡི་མིང་ཅན་བུ་གླང་ལོ་པ་མཚན་ལ་ཀརྨ་ལུང་ 

རྟོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསུང་། ལོ་ ཡི་རིང་ལ་བརྩད་བཅད་པས་བརྩད་མ་ཆོད་ 

ནས་ད་བར་དུ་ལུས། ལྷར་རྟག་ཡིག་གཉིས་པ་༡༩་༩༠་ལོར།   མ་པའི་ ལ་བཟང་དགོན་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ང་ 

དགའི་ཡང་སྲིད་ཐག་བཅད་ལ་། ཡབ་ཉི་རྒྱལ་དང་ཡུམ་གྲྲོང་རྟོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མཚན་ལ་ཚེ་རིང་ཉི་མ་ཞུ་བ་དེ་ 

སྤྲུལ་སྐུ་ང་དགའི་ཡང་སྲིད་འཕྲུལ་མེད་དུ་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་གསུང་།   

    མཚན་ལ་ཀརྨ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའིི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས།  དགུང་ལོ་༡༩ དུས་སུ་རྒྱལ་ 

དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་ ག་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་སློབ་ཆེན་བཞིའི་ཡ་རྒྱལ་འཇམ་མགོན་ཀོང་ 

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ ་གྲྲོས་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་མདུན་ནས་དགེ་སློང་གི་ མ་པ་ནོད།  ༡༩༩༡ ལོ་ང་ 

དགའ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༢༠ ཐོག་ནས་དགོན་ཁག་སོ་སོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་ ལ་བཟང་དགོན་པའི་ 

བླ་ ་མཆོད་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷན་མཛོམས་ནས།   ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་མི་འཇིགས་སེང་ 

གེའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་སྤྕེལ། དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་དགོན་པ་དེའི་དགོན་བདག་ཏུ་གྱུར།      
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 ལ་བཟང་དགོན་མཐོ་ཚད་ལ་ནང་ཆེན་རྫོང་ཐོག་ནས་ ས་༤༧ ༠ ཡོད། དེར་རྒྱ་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ 

སྦྱིན་པ་མཛད་ནས།  ལ་བཟང་དགོན་རིག་གསར་ བས་ནས་དགོན་པ་ཉམས་རྒུད་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཕྱིར་ཆགས་ 

ཤུལ་ཙམ་དུ་གྱུར་ ང་།  ད་དུང་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རྗེས་བླ་རྒན་དང་རྟེན་གསུང་ཁ་ཤས་བཅས་པ་བཞུགས་ 

པའི་ཁང་རུལ་ཞིག་རུལ་ལྷག་ཡོད།    བས་དེར་སྤྲུལ་སྐུ་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་འགྲྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱེར་དང་།   

དགོན་ཤུལ་ལས་མེད་པ་དང་བཞུག་བཤགས་དང་ཚོགས་ཁང་མེད་པ་ལ།   འཚོ་བ་དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་དགོན་ 

གི་བླ་ ་རྣམས་ཕྱིར་ན་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ཅན་ བ་འགོག་མེད་བཞུར་བ་དང་།     ལ་བཟང་དགོན་པ་སྐྱལ་ 

བཞེངས་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཐུགས་ལ་བཅངས། དེ་འདྲའི་དཀའ་སྡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས།  འགྲྲོ་བའི་ 

སྐྱབས་གཅིག་ང་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་སྔར་བཞིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དོན་མཛད་ཅིང་།  དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ 

དབུ་ཁྲིད་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པ་ལྷོད་མེད་མཛད་ནས། ས་གནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་པ་  

དང་རྒྱ་ཕྱི་ནང་སོ་སོའི་བསག་པའི་རྒྱུ་འབྱོར་གང་ཡོད་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐགི་བཞིན་བཏང་ནས་དགོན་པ་ཉམས་གསོར་ 

ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ།  དེ་ནས་བླ་ ་དང་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱིས་ས་རྡོ་ཡོངས་རྫོགས་མི་རྒྱབ་ལ་ཁུར་ནས་དགོན་ 

པ་ཉམས་བཞེངས་གི་ལས་བཞུག་ནས་དགོན་རྩེ་མཐེས་བར་གི་ཁ་ཅ་ལག  ནང་གི་འདུ་ཚོགས་སོགས་མ་ 

ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོལ་ཆུད་བཏང་ཏེ།  སྟོང་ནགས་བླ་ཆེན་དགོན་ནས་རྣམ་སྲས་རིན་པོ་ཆེའི་ 

མདུན་ནས་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་དང་།  ཀརྨ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའི་གཅིག་ཤེས་ཀུན་ 

གྲྲོལ་བཅས་ཀྱིས་ཞལ་གདམ་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཆ་ཚང་ཞུས།  སྐྱོ་བྲག་གསལ་བྱེད་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་འཕོ་ 

ཁྲིད་ཞུས་ནས་བཅད་མཚམས་དམ་པོས་ཉམས་ལེན་ལ་བཞོར་བས་ཉམས་རྟོགས་མངོན་པར་ཤར།  ས་སྐྱའི་ 

ཆོས་སྐུར་ཁྲ་རུག་དགོན་ནས་དཔལ་ལི་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ཀྱཻ་རྡོར་དང་ ཕྱག་རྡོར་ ཕུར་པ། བིརྦ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་ 

གསུམ་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་དང་།   མཁའ་ ད་མེ་དབང་དང་ཁྲིད་ཆེན་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆ་ཚང་བར་ 

ཞུས།  རྙིང་མའིའི་ཆོས་སྐུར། མཁལ་སར་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དབང་ 

ལུང་ཁྲིད་གདམ་ངག་དང་རིག་པའི་སྩལ་དབང་བཅས་ཐུབས། ནང་ཆེན་ཇ་པ་དགོན་ནས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་ 

གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་།  བྱམས་མེ་ཆོས་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་གི་མདུན་ 
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དུ་གཏེར་གསར་ག་ིདབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་། ༧  རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ བ་རྡོ་རྗེའིབཀའ་འབུམ་དང་ཨ་ 

ཆོས་བཅུ་གསུམ། མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་བཀའ་འབུམ་བཅས་ཀྱི་དབང་ལུང་དང་ཁྲིད་བཅས་ཆ་ཚང་ 

ཞུས་ནས། དེར་རང་དགོན་ནང་དུ་དཔལ་ལུག་སྒྲུབ་ཁང་ནང་དོན་ལྟར་ལོ་གསུམ་སོག་གསུམ་སྒྲུབ་ཁང་ལ་བཞུག་ 

ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་མཛད།  དེར་གེ་སྐྱགས་དགོན་ནས་ཁམས་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ 

མདུན་དུ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང། དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་མཆོད་རྟེན་བཅའ་སྒྲུབ་དང་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ 

གཅོད་ཀྱི་དབང་ལུང། ཆགས་མེད་ཨ་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཆ་ཚང་དང།  མཁན་པདྨ་མཁྱེན་ 

རབ་མདུན་དུ་དེའི་ལུང་ཆ་ཚང།  འབུམ་དང་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་ཞུས།       

   ༧བྱམས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀན་ཏིང་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིན་བྱེད་རིན་པོ་ཆེ་མདུན་ནས།  རིན་ཆེན་ 

གཏེར་མཛོད།  བཀའ་བརྒྱུད་བསྔགས་མཛོད།  གདམ་ངག་མཛོད།  ཤེས་བྱ་མཛོད།  རྒྱ་ཆེན་ཀར་མཛོད་ 

བཅས་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་དབང་ལུང་དང་།  ཕྱག་ཆེན་གང་ག་མི་་སྒོམ་ཁྲིད་དང་ལུང་ཀུན་བཟང་ ན་ལམས་ཀྱི་ཁྲིད་ 

ལུང་བཅས་ཐོབ།   སངས་རྒྱས་གཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཡོང་གེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་མདུན་མཛོད་ 

ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ལྗགས་ལུང་དང་།  བརྒྱུད་བླ་མ་དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་སྒྲུབ་ཁང་ནང་ལ་རྒྱུན་མཁོ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིད་ 

ལུང་ཆ་ཚང་བུམ་པ་གང་བྱོས་ ལ་དུ་ཐུབ།  ༧དཔལ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀརྨ་པ་ ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་མདུན་ 

དུ་ ན་རས་གཟིགས་འཁོར་བ་དུང་སྤྲུག་ཀྱི་དབང་དང་། ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲྲོའི་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཐུབ།  ༧སྐྱབས་ 

རྗེ་དུལ་མོ་ཆོས་རྗེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་ 

པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྣམ་གཉིས་མདུན་ནས་ཆགས་མེད་བཀའ་འབུམ་པོད་ ག་བཅུ་སྐོར་ག་ིདབང་དང་ཁྲིད་ཆ་ཚང་ 

དང་།གནམ་ཆོས་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་མདུན་ནས་དེའི་ལུང་བཅས་ཆ་ཚང་ཐུབས། རྡོར་རྗེ་ 

གདན་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས་བཞིན་ཕྱག་འབུམ་བཞག  ང་དགའ་རིན་པོ་ 

ཆེས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་དཀའ་བ་ ད་ནས་སྤྱིར་ན་ ལ་བཟང་དགོན༼མདོ་སྔགས་རབ་རྒྱས་གླིང༽ 

པའི་ ་དགོན་དང་རྒོས་སུ་ ལ་བཟང་ཝ་རིང་དགེ་དགོན༼དཔལ་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང༽རྟེནདང་བརྟེན་ 

པར་བཅས་པ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བའོ།། དགོན་བདག་བླ་མ་དང་ ་བཙུན་གྲངས། དགོན་བདག་བླ་མ་ནི་ང་ 
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དགའ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཞིང་། དགོན་འདིའི་ ་བཙུན་གྲངས་ནི་༦ ཙམ་ཡོད། སྒྲུབ་ ར་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་རྩེ་ 

གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་མཚམས་སྒྲུབ་མཛད་མཁན་ནི༡༢ཡོད། དགོན་པ་གཞུང་གི་ལོ་རེའི་དུས་མཆོད་ག ་ཆེའི་ 

རིགས་ནི། ༡ཉིན་༡༠རིང་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་མར་མི་དྭགས་གསུམ་དང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་མཚོ་བཅས་ 

ཡོད། ༢ཉིན་༡༠ཡི་རིང་ལ་ཡི་དམ་རྒྱལ་བདེ་ཕག་གསུམ་ག་ིསྒྲུབ་མཆོད་ཡོད།   ༣ཉིན་༩ རིང་ལ་རྡོར་སེམས་ 

སྒྲུབ་ཆེན་ཡོད།  ༤དཔལ་མོ་ལུག་ག་ིསྨྱུང་གནས་ཆ་༨ ཡོད།    ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཡོད།  ༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ནང་ 

ནས་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲྲོ་ལོད་སྒྲུབ་པ་ཉིན་བདུན་དང་བེར་ཅན་ཟླྲོག་པ་བཅས་ཡོད།  དགོན་པའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་ 

པ་སོགས་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་བཀའ་འབུམ་ཅན། ང་དགའ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ 

གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་སྐོར་ཕྱག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པ་ཨར་རྒོད་ཆེན་ 

མོའོ།  །མཆེད་ ་རྒྱན་ཟིལ་གནོན་བཀའ་འབུམ་པོད་གྲངས་ཅན་བཞུགས་སོ།  །དགོན་པའི་ཕྱི་ཡི་བཟོ་བཀོད་ 

དང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ག ་བོའི་རིགས་མདོར་བསྡུས་ནི། བསྟན་པ་ཡང་དར་ག་ི བས་སུ་བཞེངས་ 

པའི་ཕྱི་རྟེན་གཞི་རྒྱུན་འཚོགས་འདུ་ཁང་། སྒྲུབ་ཁང་། བེར་ཅན་མགོན་ཁང་།  དུར་ཁྲོད་དང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཁང་།  

མཆོད་རྟེན་་བླ་བྲང་དང་ ་ཤག་བཅས་ཡོད། དེའང་ག ་བོ་མཆོག་སྤྲུལ་ང་དགའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར། རྟེན་དང་ 

བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལེགས་གྲུབ་གནང་མཛད་ཡོད། ནང་གི་རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཆེན་རིགས་དུས་ཟིང་ བས་རྩ་མེད་ 

དུ་སོང་ཞིང་། ད་ བས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རིགས་ལོ་རེ་ལས་ལོ་རེ་ཇེ་མང་དང་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲྲོ་བཞིན་ཁོང་ 

ནི་ད་ བས་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་དང་།   དགོན་པ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་རྗེས་ལྷར་ཡང་ཁོང་ནི་ལོ་གསུམ་སོག་ 

གསུམ་མཚམས་ལ་བཞུག་པའོ།། 
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འཕར་བ།

ཀརྨ་ནས།

འཕར་བ་ནི་ང་ཚོའི་ལུང་པའི་རྒན་རབས་དག་རྒྱུས་མངའ་ ་ཅང་ཆེ་

བའི་གཅན་གཟན་ཤིག་སྟེ། ངག་རྒྱུན་དུ་འཕར་བ་དམར་མོ་རྒྱུ་འབྱངས་

མ། ཞེས་འབྲོག་པ་དག་གིས་ཕྱུག་ཟོག་འཚོ་སྐྱོངས་ བས། ཆེས་

དོགས་ཟོན་བྱ་དགོས་སའི་གཅན་གཟན་མྱུར་རྩལ་ ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

རབས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།  བས་རེར་འཕར་བ་ཕྱུག་ཟོག་གི་འཕོང་འགོ་

རུ་མཆོང་ནས་རྔ་མའི་འོག་ནས་རྒྱུ་མ་འབྱངས་ཚར་དུས། ད་དུང་ཕྱུག་

ཟོག་དག་ས་ལ་འགྱེལ་མེད་རབས་སོགས། རྒྱུན་མཐོང་གི་གཅན་

གཟན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། ང་ཚོ་ཕྱུག་ ་དག་ལ་ ང་ཀི་ལས་ ང་

འཕར་བ་ལ་དོག་གཟོན་དགོས་རབས་ལན་ཅིག་མིན་པ་བཤད་ ང་། སྤྱིར་འཕར་བ་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་རྩ་ཆེའི་

སྲོག་ཆགས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ ང་སྐྱོབ་ཀྱི་གྲལ་དུ་ཡོད་པའི་འཕར་བ་ནི་དེང་དུས་ལ་མིག་གི་མཐོང་རྒྱུ་གྲངས་ཉུང་བའི་

གནས་སུ་ཆག་ཡོད་པ་རེད། གཟུགས་གཞིའི་ ད་ཆོས། འཕར་བའི་གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སྨིས་ ཙམ་ཡོད་པ་དང་།

ལུས་བོངས་ ང་ཀི་ལས་ཆུང་ཞིང་། གདོང་ཞེང་ཆེ་ལ་མཆུ་ཅུང་ཐུང་བ་ཡིན། འཕར་བའི་རྣ་ཐུང་ཐུང་ཞིང་སྒོར་བ་དང་སུག་

བཞི་ཐུང་ལ་རྔ་མ་ མ་པོ་ཡིན། མགོ་དང་ ་མཇིང་། སོག་མགོ རྒྱབ་གཞུང་གི་སྤུ་མདངས་ཁམ་ནག་ཡིན། གསུས་

ངོས་ཀྱི་སྤུ་མདངས་དཀར་སྐྱ་དང་།ཡང་ན་སེར་བོའམ་ངང་སྐྱ་ཡིན། སུག་བཞིའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་སྤུ་མདངས་རྒྱབ་གཞུང་

གི་སྤུ་མདངས་དང་མ ངས་ལ། རྔ་མའི་སྤུ་མདངས་ཁམ་སྐྱ་ཡིན། འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་དང་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག

འཕར་བ་ནི་མཚོ་ངོས་ལས་སྨི་་་་ ནས་སྨིས་་་ ཡི་ས་ཆ་ན་གནས་ཡིན། འཕར་བ་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་་་་ དང་ རེ་

བྱས་ནས་འཚོ་བ་ཡིན། མཚམས་ལན་རེ་ལ་ ར་འགྲྲོ་བྱེད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ལ་ཁྱིས་བ ལ་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། འཕར་

བས་རི་དྭགས་རྔོན་པ་བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་དུས་ཡུན་ནི་ནང་དགོང་གཉིས་ལ་ཡིན། འཕར་བ་སྔོན་རྗེས་འགྲྲོ་ བས་འཕར་བ་སྔོན་
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མའི་རྗེས་ཐོག་ལ་སྤོས་ཏེ་འགྲྲོ་བ་ཡིན་པས། གནའ་མིའི་ཁ་དཔེར། འཕར་བ་རྗེས་ཐོག་དང་བུ་རབ་ཚིག་ཐོག་ཟེར་དོན་དེ་ 

ཡིན། འཕར་བ་བརྒྱུགས་ན་མགྱོགས་ཤིང་རིག་པ་ ང་པོ་ཡིན་པས། ཁ་ཟས་ག ་བོ་ནི་རི་དྭགས་ཡིན་ལ། མཚམས་ལན་ 

རེ་སྒོ་ཟོག་བསད་ནས་ཟ་བ་ཡོད། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་དུ་ནི་དགུན་ཁ་ཡིན་ལ། མངལ་སྦྲུམ་ཡུན་ཉི་མ་65ཡིན་ལ། བཙའ་  

ཐེངས་རེ་ལ་ཕྲུ་གུ་3་དང་5་བཙའ་སྲིད།  ང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དོན་སྙིང་། འཕར་བ་ནི་རི་དྭགས་སོགས་ཀྱི་གཉན་པོ་ཡིན་ནའང་། 

འཕར་བས་རི་དྭགས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་རི་དྭགས་ནད་ངན་དང་རི་དྭགས་ཁ་མཐོ་ཡིན་པས་། འཕར་བས་སྐྱེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ 

དོ་མཉམ་ཡོང་བར་བྱེད་དུས་གལ་ཆེན་འདོན་བཞིན་ཡོད།  འཕར་བ་ནི་རང་རྒྱལ་གི་གལ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་ ང་་སྐྱོབ་བྱ་ 

དགོས་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཨང་རིམ་གཉིས་པར་གྱུར་ཡོད།    
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ནོར་བུ་ལྷ་རྩེར་བསྟོད་པ་བདེན་གཏམ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ།

བྱམས་བརྩེའི་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་དེ།།

སྲིད་པའི་འགྲྲོ་ལ་ བ་མཛད་པ།།

རབ་དཀར་ཕྱག་བཞི་པད་དཀར་འཆང་།།

བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ཕྱག་གིས་ཡུལ།།

ལ་ལུང་མང་པོའི་ཕ་མཐའ་ཡི།།

མི་ཡུལ་ས་མཐར་འ མས་ན་ཡང་།།

རང་ཡུལ་དྲན་པའི་དྲན་ཐོ་ཞིག།

འདུ་བྱེད་སོར་མོའི་གར་ཞིག་འཁྲབ། །
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ཕྱི་ཡི་སྣང་ ལ། 

ཁམས་སྟོད་ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་འདི།། 

བལྟས་ན་མིག་གི་བུ་ལོན་སོད།། 

ཉན་ན་རྣ་བའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག། 

བསམ་ན་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིན།། 

 

རི་རྒྱལ་དེ་ཡི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ།། 

རི་དམར་ཟུར་གསུམ་ཙི་ཏའི་དབྱིབས།། 

སྤྱི་ཡི་གོ་བེ་རི་དམར་དེ།། 

བཙན་རྒོད་སོ་ལ་ཆས་འདྲ་རེད།། 

 

མདུན་རི་བྱེས་ཐག་མགོ་རིལ་ཡི།། 

སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡིག་རང་བྱོན་དེ།། 

གནས་དེར་བཞུགས་པའི་གང་ཟག་གིས།། 

མཐའ་བྲལ་སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པའི་བརྡ།། 

 

གཡས་རི་སེང་ཆེན་འགིང་འདྲ་ལ།། 

འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོད།། 

གནས་ཆེན་བརྒྱ་ཡི་གནས་ཚབ་ཡིན།། 

ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ཞེས་སུ་གྲགས།། 
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གཡོན་རི་དམར་བྱེ་ཆོས་སྐྱོང་དེ།། 

ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ནས་བབས་པ་འདྲ།། 

སྐྱེ་འགྲྲོའི་དབུལ་བ་སེལ་བ་ཡི།། 

རིན་ཆེན་གཏེར་གི་གསང་མཛོད་ཡིན།། 

 

རི་རྒྱལ་དེ་རྣམས་དབུས་མ་ན།། 

རིན་ཆེན་ ལ་གི་བག་སྒམ་སྟེང་།། 

ས་འཛིན་སྒེག་མོ་རིན་ཆེན་དབྱིབས།། 

ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་ལྟ་ན་སྡུག།    

 

གནས་ཡུལ་འདི་ཡི་དུས་བཞི་ནི།། 

འགྱུར་འགྲྲོས་སྒྱུ་མའི་གར་དང་མ ང་། ། 

མི་རྟག་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཞིག། 

རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གཤིས་ལ་གྲུབ།།   

 

དགུན་གསུམ་ཁ་བའི་ལྭ་བ་གྱོན།། 

སྐྱ་སེལ་ ང་བུ་བང་ཁ་འགྲན།། 

ལྷ་བྱ་གོང་མོས་ག ག་གུར་ཕུབ།། 

གསུང་ ད་སྒྲོགས་ཤིང་འགིང་འགྲྲོས་བྱེད།། 

 

དཔྱིད་གསུམ་ནག་བུན་ཐིབས་སེ་ཐིབ།། 

སྦྲང་ཆར་ཟིམ་མ་དལ་གསི་འབབ།། 
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དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོས་ ་དབྱངས་ལེན།། 

བྱེའུ་ཆུང་འཇོལ་མོའི་རྩེ་འཇོ་འཁྲབ།། 

 

དབྱར་གསུམ་འདབ་བརྒྱའི་མེ་ཏོག་གཞད།། 

 ང་ ག་བུང་བ་མགྲྲོན་དུ་བསུ།། 

རི་སྐྱེས་འདབ་ཆགས་གར་ལ་རོལ།། 

ཀུན་ ང་བག་ཡངས་ ལ་དུ་གནས།། 

 

སྟོན་གསུམ་བསིལ་ ང་དར་གིས་རྒྱུ།། 

སྤྲིན་པའི་གོམ་སྟབས་ལིངས་སེ་ལིང་།། 

འཇག་མའི་ ་དབྱངས་ཀྱུར་རུ་རུ།། 

ཁ་ཆར་དགོད་སྒྲ་ལྷང་སེ་ལྷང་།། 

 

འདི་འདྲའི་གནས་མཆོག་མདུན་ཟུར་ན།། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ་ག་ི ང་།། 

སྐྱེ་འགྲྲོའི་གདུང་བ་སེལ་བྱེད་པ།། 

མཛད་མེད་གཏེར་ག་ིཆུ་མིག་ཡོད།། 

 

ནང་གི་གནས་ ལ།། 

ཨེ་མ་འདི་འདྲའི་གནས་མཆོག་དེར།། 

ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་དབུས།། 
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ཆོས་སྐྱོང་ ང་མ་སྤྲིན་བཞིན་འདུས།། 

ལས་ཅན་བུ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།། 

 

རི་བོ་དེ་ཡི་སྙིང་དབུས་སུ།། 

རིན་ཆེན་གསེར་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཡི།། 

མཚར་སྡུག་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིས།། 

ཉེར་དགུའི་མུན་པ་བ ན་དུ་བཟུང་།། 

 

དྲི་བུ་གཡེར་ཁ་ཁྲོ་ལོ་ལོ།། 

ཕ་གུ་མདའ་ཡབ་ ་ཤུ་སོགས།། 

རིན་ཆེན་རྒྱན་ག་ིལེགས་སྤྲས་པའི།། 

ལྷ་རྟེན་བཞུགས་པའིགཙུག་ལག་མཛེས།། 

 

དེ་འདྲའི་ཉམས་དགའི་དབེན་དགོན་དུ།། 

བཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྣམས།། 

ཞེན་མེད་ ད་པའི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས།། 

འཛིན་མེད་ལྟ་བའི་ལང་ཚོ་རྫོགས།། 

 

གསང་བའི་ངོ་བོ།། 

ནོར་བདག་ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་འདི།། 

སྐུ་མདོག་སེར་པོ་གསེར་གི་མདོག། 
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མཛེས་པའི་ཞལ་ལ་འཛུམ་པའི་མདངས།། 

འཇོལ་བེར་དར་དཀར་ན་བཟའ་གསོལ།། 

 

མི་མཐུན་དགྲ་བོས་མི་ གས་པའི།། 

དབུ་རྨོག་རིན་ཆེན་འབར་བ་ལ།། 

སྣ་ཚོགས་དར་ག་ི མ་འཕྲུ་བཙུགས།། 

རིན་ཆེན་གསེར་གི་གོ་ཁྲབ་གྱོན།། 

 

གླིང་བཞི་ནོར་གཏེར་འགུགས་པའི་ཕྱིར།། 

ཕྱག་གཡས་རིན་ཆེན་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན།། 

འགྲྲོ་བའི་དབུལ་བ་སེལ་བའི་ཕྱིར།། 

གཡོན་པས་རིན་ཆེན་གཏེར་གཞུང་བསྣམས།། 

 

ལྷ་གཡག་ངང་དཀར་དུང་གི་མདོག། 

སྨུག་པོ་ཁྱུང་གི་མིག་འབྲས་མཛེས།། 

རྭ་བཞི་སྔོ་ལ་གཡུ་རྭ་ཅན།། 

ཆེན་པོ་འགིང་བའི་ ལ་གིས་ཆིབས།། 

 

འཁོར་གི་ཀླུ་སྨན་མཆེད་བཞི་ནི།། 

ཀླུ་གཡང་འགུགས་པའི་བདག་མོ་སྟེ།། 

སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གསི་སྤྲས།། 

ལང་ཚོའི་མཚར་སྡུག་གཟི་འོད་འབར།། 
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ཡུལ་དེར་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ།། 

འདོད་དགུ་ནོར་གི་ཆར་པ་འབེབ།། 

ལྷ་མི་མཐུན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གིས།། 

ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས།། 

 

སྐུར་འདེབས་བྱས་མེད་ཕ་སའི་གནས་མཆོག་ཡིན།། 

སྒྲོ་བཏགས་མ་བྱས་ཕྱི་ནང་ཀུན་གིས་ཁྲེལ།། 

སྒྲོ་སྐུར་མེད་པའི་རི་བོའི་བསྟོད་ཚིག་འདི།། 

མ་བཅོས་དྲང་པོར་བརྗོད་པའི་བདེན་གཏམ་ཡིན།།      

 

               རི་བོ་ཧེ་མ་ལ་ཡི་རི་རྒྱུད་ཞིག་ནས་སྤྱི་ལོ 2019 ཟླ་7 ཚེས་12ཉིན་རིན་ཆེན་ནས་བྲིས་སོ།། 
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གནའ་བ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ།

ངག་དབང་སྨིན་གྲྲོལ།

གནའ་བ་ནི་རེ་བླའི་ས་མཐོའི་ཡུལ་ལྗོངས་རྫ་རི་ར་རུག་དང་བྲག་རི་དམར་ཟེ་གཉིས་ཀྱི་ག ར་བྱས་པའི་རེ་བླའིརི་རྒྱུད་

མཐོ་དམན་བར་གསུམ་སོགས་གང་སར་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འཚོ་རྟེན་ག ་བོ་ནི་རྩི་ཤིང་དང་ ་ལྡུམ་སོགས་སྔོ་

རིགས་ཁོ་ནར་ལོངས་ ད་བྱེད་། གནའ་བ་ལ་ནང་གསེས་རིགས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཤས་ཡོད་པར་ཐོས་པ་ལས་མཐོང་ ང་

མེད། རེ་བླའི་ལུང་པར་རིགས་གཉིས་ལས་མེད་པར་སྣང་། རིགས་དེ་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ ད་པར་ནི་ཕོ་མོ་དང་རྭ་ཅོ་རིང་

ཐུང་གཟུགས་དབྱིབས་ཀྱི་ ད་པར་ཙམ་ཡིན་ལ།ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་མགོ་ལ་རྭ་ལྡན་ཞིང། ཕོའི་རྭ་ལས་མོ་རྭ་ཅུང་ཐུང་བ་ཡོད།

རྭ་ཡི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་ཕྱིར་གཅུས་བརྒྱབ་ཡོད་ལ། ལུས་ཀྱི་སྤུ་མདོགས་ནི་ཐལ་མདོགས་དང་རླ་ ག་དཀར་ལ་གཟུགས་

བཞི་ནག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཕོ་རིགས་ལོ་ན་རྒས་རྟགས་ཡིན། རྒྱུན་དུ་ཁྱུ་བྱས་ཏེ་འཚོ་གནས་བྱེད་ཅིང།ཁྱུ་ཚོགས་གྲངས་འབོར་

བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་འདུས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། གནའ་བའི་ཆགས་འཕེལ་ནི་དགུན་སྟོད་ཡིན་ཞིང། མངལ་སྦྲུམ་གི་དུས་ཡུན་ཟླ་བཞི་

ལྷག་དང་ལྔ་མ་ཟིན་ཙམ་ཡིན། སྐྱེ་འཕེལ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་ལས་མི་སྐྱེ། གནའ་བའི་ཚེ་ཚད་དང་གྲངས་འབོར་

གསལ་བོ་མི་ཤེས། གནའ་བ་ཡི་ཤ་དང་པགས་པ་སོགས་ཐོན་རྫས་དང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་ཡིན་པར་སྣང་།
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ཕུག་རོན།

ཞི་བདེའི་ལྷ་བྱ་དཀར་པོའི་སྟང་སྟབས་ནི།།

ག ག་ཟུང་སྤྲིན་དཀར་པང་དུ་སྡེབ་བྱས་ནས།།

རང་དབང་ག ག་པ་མཁའ་དབྱིངས་ཕྱོགས་སུ་བཏང་།།

ག ག་རྩལ་གཡུག་གིན་གཡུག་གིན་མུ་མེད་འཕུར།།

ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་སེམས་ཀྱི་གོ་འཕང་རུ།།

མུན་པ་གཏོར་བའི་ཞི་བའི་ལྷ་བྱ་ཞིག །

ཞེན་ཆགས་བརྩིགས་པའི་ཁང་ཁྱིམ་མ་བརྟེན་པར།།

ཅི་དགར་འཕུར་ན་ལྷ་ཡང་མགུ་ཞེས་སྨྲས།།

སྡང་སེམས་ཆུ་བོ་ཁོག་ཏུ་མ་འཁྱིལ་བར།།

གདུབ་རྩུབ་རལ་གྲི་ཕྱི་རུ་མི་མངོན་པའི།།

མཛའ་བའི་དཔའ་བོ་གཡུལ་ལ་ཆས་པ་ན།།

ཞི་བའི་བ ་གནས་ཁྱེད་ལ་དབང་ཞེས་ཟེར།།

སྡུག་བསྔལ་བྲིས་པའི་དར་གི་སེང་རས་ངོས།།

ཁྱོད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་བ ག་གྲིབ་མ་ ར་བར།།

དུས་ཀྱི་སྣང་བྱེད་སྙིང་དུ་འཛུམ་པ་ན།།

ཨེ་མ་མཛེས་སྡུག་སྟོང་གིས་ བ་པར་འགྱུར།།

ཉིས་སྟོང་༡༩ལོ་ཟླ་ པའི་ཚེས་༧ཚེ་བསམ་ནས།
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བྱ་རོག

བདེན་པའི་ངག

བྱ་རོག་ནི་ང་ཚོས་ཕ་ཡུལ་ལ་རྒྱུན་དུ་

གནས་པའི་འདབ་ཆགས་ཞིག་ཡིན་ལ། བྱ་

རོག་ལ་ང་ཚོས་ཁ་ ད་དུ་ཕོ་རོག་ཟེར་ནས་

འབོད་གིན་རེད། གཟུགས་གཞིའི་གི་ ད་

ཆོས་ལ། བྱ་རོག་གི་གཟུགས་གཞིའི་རིང་

ཚད་ལ་སྨིས་ ༧༠ ཡས་མས་དང་ལུས་ཀྱི་

ལྗིད་ཚད་ལ་སྤྱི་རྒྱ་ ༣ ཡས་མས་ཡོད། ལུས་

ཡོངས་རྫོགས་ནག་པོ་ཡིན་ལ།  ད་པར་དུ་

ག ག་ཟུང་གི་སྟེང་ན་འོད་སྣང་སྔོ་སྨུག་ཅིག་

འཚེར་བཞིན་འདུག མཆུ་ཏོ་ཆེ་ཡང་གུག་གུག་

ཅིག་མིན། ག ག་པ་ཆེ་ཡང་ག ག་སྣེ་དེ་

འདྲའི་སྙོམ་པོ་ཞིག་མིན། རྔ་མ་ནི་ཕུར་བའི་དབྱིབས་དང་མ ངས་པ་ཞིག་ཡིན། བྱ་རོག་འཕུར་ བས་ཡར་བལྟས་ན་

ག ག་རྩེ་ན་ཕུག་མདོག་ཡིན་པའི་ཐིག་རིས་ཡོད། མགྲིན་པའི་འོག་གི་སྒྲོ་སྤུ་ནི་ཚེར་མ་བཞིན་དུ་གཟེངས་འདུག། གཉའ་

ལྟག་གི་སྒྲོ་སྤུའི་སྤུ་རྟིང་ཕུག་མདོག་ཡིན། མཆུ་ཏོ་དང་སུག་སྡེར་སོགས་ནག་པོ་ནག་རྐྱང་ཡིན། ཕོ་དང་མོ་བྱའི་ཆེ་ཆུང་

གཅིག་མ ངས་ཡིན། འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་དང་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུགབྱ་རོག་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་རྫ་འདབས་

དང་ནགས་མགོ་ན་གནས་ཤིང་། རོང་ཁུལ་དང་འབྲོག་ཁུལ་དུའང་བྱང་ཐང་རྒྱུད་དུ་མཐོང་ཐུབ།བྱ་རོག་ནི་ཁྱོ་ཤུག་ཆ་བྱས་

ནས་ ད་པའི་འདབ་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་དགོན་པ་དང་སྡེ་བ་ཡོད་ས་རུ་བྱ་རོག་འཕུལ་ནས་བྱ་རོག་བཞི་དང་ལྔ་ཆབས་

ཅིག་ན་འཚོ་ ད་བྱས་ཡོད་པའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། བྱ་རོག་གི་རྣམ་རིག་ནི་ ་ཅང་རྒོད་པས།མི་བྱ་རོག་གི་གམ་ལ་བཏུད་
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རག་བར་དུ་བྱ་རོག་དེ་མ་ཐག་ཉིད་དུ་འཕུར་འགྲྲོ་བ་རེད། བྱ་རོག་གི་ཁ་ཟས་ག ་བོ་ནི་ཤི་ཤ་དང་རི་བོང་། ཨ་བྲ་དང་བྱེའུ་ 

འབུ་སོགས་ཡིན། ཁོག་ནས་འ ་དཀའ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྒྲོ་དང་སྤུ། རུས་པ་སོགས་ཁ་སྐྱུག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་འདོར་བ་ 

ཡིན། ཟླ༢ནས་ཟླ༤བའི་བར་ནི་བྱ་རོག་གི་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་དུས་ཚིགས་ཡིན། བྱ་རོག་གིས་བྱ་ཚང་བྲག་ བས་དང་ 

བྲག་ཐེམ། ཡང་ན་ ང་ཆེན་མགོ་བཅའ་བ་ཡིན། བྱ་རོག་གི་རུམ་ཐེང་གཅིག་ལ་བྱ་སྒོང༣ནས་བྱ་སྒོང་༦བར་ཡོད། བྱ་ 

སྒོང་གི་སྟེང་ན་མདོག་སྔོ་ཁྲའི་ཁྲ་ཐིག་ཡོད་པ་རེད། བྱ་སྒོང་རུམ་ཡུན་ནི་ཉིན༡༧ནས་ཉིན་༡༨བཅས་ཡིན།  ང་སྐྱོབ་བྱེད་ 

པའི་དོན་སྙིང་།བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་རོག་ནི་དགྲ་ལྷའི་རིགས་བར་གི་འབྲེལ་འདྲིས་ ་ཅང་ཟབ། བྱ་རོག་གིས་འགྲྲོ་བ་མིའི་ 

རིགས་འདུས་ ད་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་གི་གད་སྙིགས་སོགས་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ཁོར་ཡུག་དག་གཙང་བྱེད་པར་ 

བྱེད་ ས་གལ་ཆེན་འདོན་བཞིན་ཡོད། བྱ་རོག་ནི་རང་རྒྱལ་གི་ བ་བྱང་ས་ཁུལ་དང་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ལ་མ་གཏོགས་ 

མེད་པས་ན། འདབ་ཆགས་ད ཀོན་པོའི་གྲས་སུ་ ད་པ་ཡིན། ད་ཡོད་གནས་བབ། སྤྱིར་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ལ་མཚོན་ 

ན་བྱ་རོག་ཤིན་དུ་ཡང་མང་མོད། འོན་ ང་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་རིང་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་དུག་འཕགས་ཏེ་ཨ་བྲ་བསད་ 

པ་དང་།  བྱ་རོག་གིས་དེ་མ་ཤེས་པར་ཨ་བྲ་སོགས་ཀྱི་ཤི་ཤ་ཟོས་ཏེ་འཆི་ལམ་བསྙེགས་པའི་དབང་གིས་ས་ཆ་་ལ་ལ་རུ་བྱ་ 

རོག་གཅིག་ ང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་གྱུར་འདུག།  །། 
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བླ་ཏིས་ཞ་གསུམ་གིས་རག་ཤུལ་སྒྲལ་བའི་ངག་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད། 

མཁན་ཀར་ཐར། 

   བླ་གཅོད་པ་དང་ཏིས་ཚ་སྒོམ་པ་ཞ་ཡུ་རྟོགས་ལྡན་གསུམ་གིས་རག་ཤུལ་ཨ་ ་ཐི་ཇི་མཐུ་གཏད་གིས་སྒྲལ་བའི་ངག་ 

རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི།  སྤྱིར་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་རེ་བླ་དགོན་གི་ཉེ་སྐོར་ན་ངག་རྒྱུན་གི་ལོ་རྒྱུས་ ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ 

ཚན་གཅིག་རེད། རེ་བླའི་སྣོད་གཅུད་འདི་ནི་ནང་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པ་ཞིག་རེད་ལ། ནང་  

ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཕྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ནང་ཆེན་སྒར་ནས།  བ་ཕྱོགས་སུ་ལེ་བར་བདུན་བཅུ་ཙམ་བགྲྲོད་པའི་ས་ན་ཆགས་ཡོད།  

ང་ཚོའི་རྒན་རབས་དག་གིས་ཆེས་གླེང་གྲངས་མང་བའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རེད་ལ།  ཁོ་ཚོས་ཟེར་ན་ང་ཚོ་སྟོང་ནང་ 

ཆེན་གྲ་ནང་གི་མགོ་ཡི་ལྷ་དང་ལུས་ཀྱི་དཔོན་ནི། མི་དབང་ནང་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ།   ནང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ 

པོ་ལ་ནང་ ན་བེ་ ་ཁག་བཞི་དང་། ཕྱི་ ན་རལ་པ་རྐྱ་བདུན།  མདུན་ ན་ཤེལ་སྒོ་གཉིས་འགྲྲོས། བེ་རྐྱང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ 

སོགས་ཀྱིས་སྐོར་ནས་ཕྱི་དགྲ་འགོག་ཅིང་ནང་སོ་ ང་རབས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ད་དུང་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་དབུ་བླ་ཁག་བཞི་ 

དང་།   དགོན་ཚང་ཁག་བཞི།  ཡང་དགོས་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་དང་སྲིའུ་གསོ་མཁན། རེ་བླའི་མཚོ་ 

རོང་བླ་ཚང་གི་བླ་གཅོད་པ་གདུང་རབས་རིམ་བྱོན་ཡོད་རབས་དང་། བླ་གཅོད་པ་དག་འཚམས་ལ་ ད་སའི་འཚམས་ཁང་ 

མང་པོ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ལ།  འཚམས་ལ་ ད་ བས་མི་མ་ཡིན་གིས་དྲོད་ཉུལ་བའམ་ལྷ་འདྲེའི་ལྷོངས་བྱུང་རབས་ངོ་འཚར་ 

བ་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།   སྤྱིར་ང་ཚོའི་ས་ཆར་ཡོད་པའི་དུད་ཚང་དང་ཁྱིམ་རྒྱུད་རྙིང་བ་དག་ལ་སྡེ་རོ་མ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ 

འདུག  ཁོ་ཚོས་ངེད་ཚང་སྡེ་རོ་མ་ཡིན་ཟེར་ཚད་རྫོང་ཐང་འབྲོང་པའི་སྡེ་ཡིན་རབས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། རྫོང་ཐང་འབྲོང་པ་ཚང་ 

ལ་ མ་གཟའ་ལྷ་གཡང་ཟེར་བ་ཞིག་གནའ་མར་བསུས་རྗེས། དེ་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དེ་ མ་གཟའ་མས་འབྲུམ་ནད་ལས་ 

ཐར་བའི་ཆེད།འབྲུམ་ནད་རྒྱབ་རྗེས་སུ་ལམ་ལྷོངས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ནས་གྲྲོང་རབས་དང་།   དེ་ནས་རྫོང་ཐང་འབྲོང་པའི་མི་ 

རྒྱུད་ཆད་རབས། ཕྱིས་སུ་ནང་ཆེན་བཙུན་མོའི་ཐད་སྐྱོངས་འབངས་མི་ཡིན་རབས་སོགས་ ང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།  གང་ལྟར་ 

ང་ཚོ་རེ་བླ་ནི་ལྕི་རྒྱལ་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་གི་མཐའ་སྐོར་དང་། ལྕི་ཀླུང་ངམ་ལྕི་ཆུ་དལ་གིས་ བ་ནས་ཤར་དུ་འབབ་པའི་འགྲམ་ 

ངོགས་ན་གནས་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚོའི་ཤར་ཕྱོགས་ནི་ལྕི་ཚང་སར་གྲ་ནང་དང་ས་འདྲེས་ནས་ཡོད་ལ། ཚང་སར་གྲ་ནང་ཟེར་དུས། 

ཚང་སར་སྡེ་རོ་མ་ལ་སྡེ་སྡེར་རུ་གང་ལ་དཔོན་ག ་མ་གང་ཡོད་ཟེར་སྲོལ་འདུག་ཅིང་།  ཚང་སར་དཔོན་མང་མ་ཡང་ཟེར་ 
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ཞིང་ག ་བོ་སྟོད་ནས་ལྕི་ཉིན་དཔོན་ཚང་དང་། སྨད་ནས་མཁར་བོ་ཆེའི་དཔོན་ཚང་སོགས་ཀྱིས་བཟུང་ཡོད་ལ། ནང་འཁྲུགས་ 

བྱུང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་མང་པོ་ཡོད། རྫོང་ཐང་འབྲོང་པའི་སྡེ་རོ་མ་དང་ཚང་སར་སྡེ་རོ་མ་ཟེར་བའང་སྡེ་རོ་སྡེ་སྡུག་ཟེར་ 

བ་ལྟ་བུའི་ངན་མིང་ངམ་འཚང་མིང་ཞིག་མ་ཡིན་པར། དཔོན་མགོ་ཕན་ ན་བར་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གིས་དགྲ་གྱོད་བྱས་ 

ནས་འབངས་མི་ཕན་ ན་འཕྲོག་རེས་དང་སྦྱིན་རེས་བྱེད་ བས། སྔར་ཡོད་གཞིར་གནས་ཀྱི་འབང་སྡེ་ཁ་ཚང་གི་ནང་ནས་ 

འབངས་མིའི་ཁྱིམ་འཕྲོགས་འཕྲོ་འམ་བྱིན་འཕྲོ་རོ་མ་དག་ལ་འབོད་བདེ་བྱེད་ནས་སྡེ་རོ་མ་ཟེར་བ་ཡིན་ཚོད་འདུག ལྷོ་ནས་ 

འབྲོང་བ་སྨད་མའི་འོག་སྡེ་ཀ་ཐ་དང་ས་འདྲེས་རེད།  བ་ཕྱོགས་ནས་ཨ་འབོང་ངམ་ཨ་འབྲོང་རྒྱུད་ཐ་དང་ས་འདྲེས་རེད། 

བྱང་ནས་འབྲོང་སར་སྡེ་ནེ་ལེ་ཚ་ཁ་སོགས་ལ་ས་འདྲེས་ཡིན་པ་རེད།  གང་ལྟར་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་འབྲོང་པས་སྐོར་ནས་ཡོད་ 

 ང་། ཕྱི་དུས་ཤིག་ལ་ མ་པ་བེ་ ་ཚང་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ས་ཕྱོགས་འདི་ན་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་རབས་རེད། དེའང་ 

སུ་རུག་བེ་ ་དང་ཨ་འབོང་ངམ་འབྲོང་པ་སྦྲ་ཆེན་བེ་ འི་བར་ནང་འཁྲུག་བྱུང་བ་སྟེ།  ཨ་འབྲོང་ཟེར་བ་ནི་སི་ཏུ་པ ་ཆེན་གི་ 

དངོས་སློབ་འབྲོང་སྨན་ཞེས་མིང་དུ་གྲགས་པའི་གསོ་རིག་ཆད་མཁས་པ། འབྲོང་པ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་གང་དུ་འཁྲུངས་ 

སའི་ཁྱིམ་རྒྱུད། ད་ལྟ་ཡོངས་གྲགས་སུ་འབྲོང་བ་སྦྲ་ཆེན་བེ་ ་ཚང་ཞུ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་འདི་ཡི་ཁྱིམ་རྒྱུད་གོང་མ་ཡིན་རབས་ 

རེད། འདི་བ་ཚང་སྔོན་དུས་སུ་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ནང་ ན་བེ་ ་ཁག་བཞིའི་ནང་ཚན་གཅིག་ཡིན་རབས་བཤད་རྒྱུ་འདུག  

དེ་དུས་སྦྲ་ཆེན་དཔོན་ཚང་ཡང་ཕ་དགོན་སྟོང་ནག་བླ་ཆེན་དགོན་པ་དང་མཉམ་དུ་བསམ་གི་ཉི་ཟླ་ཐང་ལ་གཞུགས་སྒར་ཡོད་ 

 ད་ལ། ཀརྨ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ཕྱོགས་འདིར་གདན་དྲང་ཞིང་དགེ་རྒྱལ་ཀརྨ་གཡུལ་རྒྱལ་ཡང་དེར་ཡོང་ནས་འཇལ་ 

ཁ་ཞུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་འབྲོང་བ་སྦྲ་ཆེན་བེ་ ་དང་བསམ་གི་སུ་རུག་བེ་ འི་བར་དུ་འཁྲུག་པ་ ར་ 

རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ལ།  བས་དེར་བསམ་གི་ཉི་ཟླ་ཐང་ནས་མི་སུ་འདྲ་ཡིན་རུང་རྟ་ཞོན་ནས་ 

འགྲྲོ་སྲོལ་མེད་པར་་གུས་ལུགས་ཤེས་པས་འགྲྲོ་དགོས་པ་ལ། ཨ་འབུང་དཔོན་རྒན་ནད་ཀྱིས་མལ་སར་ལྷུང་བ་དང་ ན་ 

ནས་སུ་རུག་བེ་ ས་མ་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ་རྟ་ཞོན་ནས་སོང་བ་མཐོང་དུས།  ཨ་འབུང་གིས་མ་བཟོད་པར་མདའ་ 

གཞུ་ཐོགས་ནས་ ར་དུས་ནད་ཀྱིས་གནལ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་སུ་རུག་ཨ་དབང་གི་རྟ་མདས་སོད་པ་ལས་མི་ ར་བའི་ 

གཏམ་རྒྱུད་འདིས། ཨ་འབུང་དཔོན་གིས་དེ་ཙམ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་མཐོང་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱིས། ཨ་འབུང་ 

ཞེས་པའི་གཅེས་མིང་གིས་འབོད་ཡུལ་གི་འབྲོང་པ་དཔོན་དེའི་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་དང་།  སྟོང་ནག་བླ་ཆེན་དགོན་པ་ 

འབའ་རོམ་བཀའ་རྒྱུད་ནས་ཀམ་ཚང་བཀའ་རྒྱུད་ལ་འགྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྐྱོགས་འཚམས་སོགས།མང་པོ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ 
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ནམ་ལངས་པ་འདྲ་བོ་མང་པོ་ཞིག་ལོན་ཐུབ། མཐར་སུ་རུག་དཔོན་ཨ་དབང་ཟེར་བ་དེ་ཕ་ཡི་ཁ་ཆེམས་བཞིན་འབྲོང་པའི་ 

བུ་ལུག་ ་དམར་འབེལ་མ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་མཚོན་འོག་ཏུ་སོང་བ་དང་། སུ་རུག་བེ་ འི་ཆུང་མ་དང་ ན་པོས་དྭ་ཕྲུག་པང་ 

དུ་གཟུང་ནས། ཆིང་སྲིད་གཞུངས་ བས་ཀྱི་རྨ་ཆུ་ཚང་ལ་གྱོད་གཏུག་རབས། མཐར་འབྲོང་བ་ཚང་ལ་གྱོད་ཆད་ཕོག་ནས། 

འབྲོང་བ་ཚང་གི་ལུག་ ་དམར་འབེལ་མ་ཟངས་རྟ་ལ་ ན་པ་དང་། འབྲོང་པ་སྦྲ་ཆེན་བེ་ ་ནང་ ན་ཆེ་བཞིའི་གྲས་ཀྱི་གོ་ 

ས་དང་འབངས་མི་ཕར་ཆེར་དང་བཞུགས་སྒར་བསམ་ཉི་ཟླ་ཐང་བཅས་བླང་ཤིང་། འཕྲོ་ལུས་ཀྱི་འོག་སྡེ་ཉུང་ཤས་དང་བེ་རྐྱང་ 

གི་གོ་གནས་བཅས་བཞག་ནས་འ མས་བྱོན་ཐང་དུ་བཞུགས་སྒར་ཆགས་སུ་བཅུག་པ་ཡིན་འདུག  གོང་ཞུས་ཀྱི་གོ་ས་ 

དང་འབངས་མི་ཕར་ཆེ་་བ་དེ་བཞིན་ང་ཚོ་སྡེ་རོ་མའི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་བཅས་ལ་བདག་བྱེད་མཁན་དུ།  རྫ་རྒྱུད་ མ་ནང་མདའ་ 

ནས་ཡིན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་བཀོད་སྒྲིགས་བྱས་ཡོད་འདུག དེ་ལ་ཀུན་གིས་མིང་འབོད་བདེ་བྱེད་ནས་ མ་པ་ཚང་ཟེར་ནས་ 

འབོད་སྲོལ་ཡོད་ལ། ཕྱིས་སུ་ མ་ཞེས་པ་འདི་སེང་ཨ་དོམ་ཞེས་པའི་མིང་ཟུར་ཆགས་ཡིན་པ་དང་།  མ་པ་ཨ་དོམ་རྒྱུད་ 

པ་ཡིན་རབས་ཀྱི་སྒྲུང་རྒྱབ་སྒྲུང་གི་འཚོ་བའི་བཤད་སྲོལ་ཡང་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ མ་པ་ཞང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཞེས་ 

པ་ཞིག་གི་ཆབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་དོན་ཡང་དེས་ཡིན། ད་ནི་བཤད་གཞི་དངོས་བླ་ཏིས་ཞ་གསུམ་གིས་རག་ཤུལ་བེ་ ་མཐུས་ 

སྒྲལ་བའི་ངག་རྒྱུན་དངོས་ལ་འ ག་པར་བྱ་བ་ལ། ལོ་ཚིག་དང་དུས་ཚོད་གསལ་བོ་བཤད་རྒྱུ་མེད་ན་ཡང་། ཚོད་དཔག་ 

བྱས་ན་བོད་ཀྱི་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ གས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ བས་ཙམ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་མང་ འི་ 

གོང་མ་གཡུང་ཀྲིང་དང་ཆན་ལུང་ཕ་བུའི་ བས་ཙམ་ཡིན་ཚོད་ལ། དེ་ བས་ཞིག་ལ་དཔོན་མགོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་མངའ་འབངས་ 

ལ་བརྒྱ་དཔོན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ 百户长 ཕར་ ད་དུ་བེ་རྐྱང་ཉེར་ལྔ་ཟེར་བ་དང་།  དེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བའི་སྟོང་དཔོན་ནང་ 

ཆེན་རྒྱལ་པོ་千户长ཁ་ ད་དུ་ནང་ཆེན་ཆིང་ ་ཟེར་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་བསྒྲགས་ཡོད་ཚོད་ལ། ཡིན་ཡང་མཐའ་ཡི་བརྒྱ་ 

དཔོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་སྟོང་དཔོན་གི་བཀའ་ཇི་བཞིན་ཁས་ལེན་འདོད་མེད་པ་ཡིན་འདུག་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་སྟོང་ 

དཔོན་དང་བརྒྱ་དཔོན་གི་སྟོབས་ཤུགས་ ང་ཕར་ཆེར་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་། འགྲིམས་འགྲུལ་ལྟབས་མི་བདེ་བ་སོགས་ 

ཀྱིས་དབུས་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ང་དུས་ཐོག་ཏུ་སླེབ་མི་ཐུབ་པ། དེ་་བཞིན་དབུས་གཞུང་ལ་ཁྲལ་དང་འུ་ལག་འབུལ་བ་ 

སོགས་ཀྱི་ངོ་སོ་ཡང་དཔོན་མགོ་རང་རང་གིས་ཐོབ་འདོད་བྱེད་པ་དང་། བྱས་པ་ནང་བཞིན་དཔོན་མགོ་སོ་སོའི་ ང་ཆོ་ལོ་ 

མི་འདྲ་བ་ཡང་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ བས་སུ་བབ་པ་རག་ཤུལ་དཔོན་ལ་ཨ་ ་ཐི་ཇི་ཟེར་བ་ཡང་ལྟས་ཚོད་ལ་ 

འཚང་མིང་ཞིག་དང་འདྲ་ནའང་། དོན་དངོས་སུ་གོང་ནས་སྩལ་བའི་ཐོབ་མིང་གཅིག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས།  དཔོན་ 
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 ན་བར་རམ་དཔོན་འབང་བར་ན་ནང་འཁྲུགས་མང་པོ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ནང་ཆེན་དང་དགེ་རྒྱལ་བར་གི་གཡུལ་ 

འགྱེད་དང་། ནང་ཆེན་དང་རག་ཤུལ་བར་གི་བཀའ་ གས་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཡོད་པ་འདི་དག་ལགས།མདོར་ན་གོང་རིམ་ནས་ 

ཁྲལ་སྡུ་བ་དང་འུ་ལག་བསྐུལ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་འབང་མི་སེར་གི་བདེ་སྡུག་དང་། གཏན་ལྷིང་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ 

འགྲྲོ་བར་ཐུགས་ཁུར་དང་བརྒྱབ་བསྐྱོར་དེ་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེར་རྟེན་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་འདོད་ 

པ་ལ་དབུས་གཞུང་ནས་བ མ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཇི་བཞིན་བཀའ་ལུང་གུས་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདོད་ཇི་བཞིན་མི་འགྲུབ་ 

 བས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བསྐུལ་ནས་མངོན་འདོད་འགྲུབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ནང་ནས། 

 བས་སུ་བབ་པའི་རག་ཤུལ་ཨ་ ་ཐི་ཇིས་དྲག་པོ་མངོན་ ད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ནང་ཚན་མཐུ་གཏད་ཀྱིས་སྒྲལ་དགོས་པ་ བས་ 

སུ་བབ་པའི་ཚེ། རྩ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཞིན་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག་པས། ཐོག་མར་བླ་གཅོད་པའི་སྐོར་ནས་ཞུས་ན། བླ་ 

གཅོད་པའི་གདོང་རབས་རིམ་བྱོན་དག་དང་པོ་གང་ནས་ཇི་ལྟར་བྱོན་པ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསལ་པོ་མི་ཤེས་མོད། ནང་ཆེན་ 

ལུང་པའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་རིང་ ས་ཡིན་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཙམ་ན། བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ 

དགའ་སྙིང་པོའི་དངོས་སློབ་སྒ་ལོ་ཟེར་བ་ཞིག་ལྕི་ཡི་ར་ཚ་རྫོང་མགོ་ལ་འཚམས་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གནང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ 

ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་སུ་བླ་མ་ས་ཆེན་གི་རྩིབས་རུས་ཞིག་གཟུངས་གཞུགས་སུ་བཞུགས་པར་གྲགས་པའི་ 

ས་ཆེན་གདུང་འབུམ་ཞུ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཞིག ད་ལྟ་དངོས་སུ་དབང་པོའི་ ད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕོ་ནད་ཅན་གིས་སྐོར་བ་ 

བྱས་ན་ནད་ལས་དངོས་སུ་གྲྲོལ་འགྲྲོ་བ་སོགས། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་དང་ས་ཆེན་གི་སློབ་མ་སྒ་ལོའི་ 

གདུང་འབུམ་གཉིས་ཀ་བཞུགས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ཙམ་ནས། འགྲྲོ་མགོན་ཕག་མོ་ 

གྲུ་བའི་དངོས་སློབ་བཀའ་རྒྱུད་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་རྩེགས་པ་འདི་ཕྱོགས་སུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ 

ནས། ང་ཚོ་རེ་བླ་ནས་ཤར་ལྷོར་ཚ་ལམ་གཅིག་གི་ཕྱིན་པའི་ས་ན་བྱང་རྟ་རྣ་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་གནང་ཡོད་ལ།   བས་ 

དེར་ཡེ་ཤེས་རྩེགས་པའི་དངོས་སློབ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་ལ་བླ་འོད་གསལ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་རབས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལས། 

བླ་ཡི་གདོང་རིགས་ལས་འཁྲུངས་པ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆར་འཁོད་པ་ཐོས་ཆུང་བདག་གིས་མཐོང་ལམ་དུ་མ་གྱུར་པའམ་ད་ལྟ་ 

དྲན་ལམ་ན་མི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་བླ་ཡི་གདུང་རབས་རིམ་བྱོན་གང་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་ནི། ས་ཡི་དགེ་བཅུ་མ་ 

ཚང་བ་མེད་པའི་གནས་མཆོག་ཉམས་དགའ་བ། རྒྱབ་རི་རི་རྒྱལ་རྩེ་གྱེས་མི་ཕྱུག་གིས་རྒྱུ་འགྲུལ་མི་ཐུབ་པའི་རྫ་རི་རྩེ་མོ་ 

དགོང་ལ་སྙེགས་པ།ཡུལ་ ད་དུ་ར་རུག་སྐྱ་ཟེ་ཟེར་བའི་ཤར་ངོས་གི་རི་མཐའ་ན་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། མདུན་ཐད་ནས་ཆུ་ཕྲན་ 
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མི་ཆུང་བ་ཞིག་ལྷུང་ལྷུང་གི་སྒྲ་དང་བཅས་མདུན་དུ་ ར་ལ་གཞུར་བ་དང་། གཡོན་ཕྱོགས་ནས་ཨ་དགེའི་གཞུང་ཆུ་དལ་ 

གིས་མདུན་གི་གཞུར་ཆུ་དང་འདྲེས་ནས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པ་དེར།  སྔར་གི་དུས་སུ་མདུན་ངོས་གི་གཞུང་ཁ་དེར་ 

མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཁྱིལ་ཡོད་རབས་ལ། དེར་རྟེན་མིང་ལ་ཡང་མཚོ་རོང་གཞུང་ཞེས་གྲགས་པ་རེད་འདུག འདིར་དབྱར་ 

གི་དུས་སུ་སྤང་ལྗོངས་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་ཕྱེས་པ་འདྲ་བ་ལ། མེ་ཏོག་དཀར་དམར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་ 

ཕྲ་ཚོམ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་རབ་ཏུ་ལྡན་ཅིང་། གནས་འདི་རྒྱུད་ནས་འགྲྲོ་མཁན་གི་སྐུ་འགྲྲོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ 

སེམས་པ་དབང་མེད་དུ་ ར་ནས། རང་གི་བུ་ཚ་དག་ལ་ང་ཚེ་ཡི་འཕེན་པ་རྫོགས་ཚེ་གནས་འདི་ནས་དུར་ས་ཞིག་རྙེད་ 

ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་མ་རྗེད་རོགས་ཟེར་ནས། ཁ་ཆེམས་བཞག་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོགས། མདོར་ 

ན་བོད་གནའ་མའི་ཁ་དཔེ་ལ། ས་དགའ་མོ་ལ་གསོན་པོའི་སེམས་ ར་ས། ཤི་བོ་བླ་འ མས་ས་ཞིག་རེད་ཟེར་བ་ནང་ 

བཞིན་གི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེར་ཆགས་ཡོད་ལ།   ཁྱིམ་ཚང་དེར་ནོར་ལོངས་ ད་ཀླུ་དང་ 

མཉམ་ཞིང་ཕྱུག་བེ་ལུག་འཕེར་ཁ་དར་བ། དེ་བཞིན་ཁ་རྗེ་དང་དབང་ཐང་འཛོམ་པ་སོགས། ཀུན་གིས་དུད་ཡར་འགྲྲོ་ལ་མཚོ་ 

རོང་བླ་ཚང་འདྲ་བོ་ཟེར་ནས་ཡིད་ ན་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།    ད་པར་དུ་བླ་གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་ནི་དགེ་ལ་དགའ་ཞིང་ 

ཆོས་ལ་འདུན་པ།  ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཏད་ཅིང་། སྟེང་ནས་རྔ་ ང་དྲིལ་བུའི་སིལ་སྒྲ་མི་གཅོད་མཁན།  ལྷག་ 

པར་དུ་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ ལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་དྲོད་རྟགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཤ་རྟགས་ཡིན་པས།    

ཀུན་གིས་བླ་གཅོད་པ་ཞེས་ཆེད་ལས་ཀྱི་མིང་ནས་འབོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་མཚན་དངོས་ནས་འབོད་མཁན་ཆེར་མེད།    

བླ་གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་དག་འཚམས་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གནང་རྒྱུའི་ཕྱག་སྲོལ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མཚོ་རོང་ཁ་ 

ནས་མར་ཙམ་ཕྱིན་པའི་ས་ར་རུག་ཨ་ཡུ་མའི་ཤར་ངོས་སུ་རྔ་ ང་ཕུག་པ་ཟེར་བའི་འཚམས་ཕུག་ཞིག་ཡོད། དེར་བླ་ཚང་གི་ 

གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་དག་འཚམས་ལ་བཞུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་ལས། བླ་ཐུབ་རིན་ཞུ་བ་ཞིག་ལ་མི་མ་ཡིན་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ 

ཚོགས་བྱུང་རབས་ཡོད་པའི་ནང་། བླ་ཐུབ་རིན་ཉིན་རྒྱུན་བཞིན་ཐུགས་དམ་ལ་བརྩོན་བཞིན་བཞུགས་ཡོད་པའི་ བས་ཤིག་ 

ན།  སྲིང་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འཚམས་ལྗགས་སྐྱེལ་དུ་ཡོང་ནས་སྒོ་ཁར་སླེབས་མ་ཐག   ད་ཆེན་པོས་ཐུབ་རིན་ཟེར་ནས་ 

བོས་པའི་ཚེ། ཐུབ་རིན་དངངས་སྐྲག་དང་བཅས་ཐུགས་དམ་ལས་སླང་བའི་རྐྱེན་བྱས་ནས། དེ་ནས་གཟུང་ཉིན་ལྟར་དེའི་ཚོད་ 

ཙམ་དུ། ཐུབ་རིན་ཞེས་པའི་ ད་སྒྲ་དེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གྲགས་ཡོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཡང་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ 

 བས་འཚམས་ཁང་དང་ཐག་ཉེ་ས་ཞིག་ནས། འཚམས་གཡོག་ཞིག་གིས་ཤིང་བཏུ་བའི་སྒྲས་མངངས་སྐྲག་དང་བཅས་  
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ཐུགས་དམ་ལས་སླང་བའི་རྐྱེན་གིས།    ་ནས་གཟུང་སྒྲ་དེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གྲགས་པས་འཚམས་ཕུག་གི་མིང་ལའང་ 

རྔ་ ང་ཕུག་པའམ་ཤུག་པ་རྔ་ ང་ཞེས་སུ་གྲགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་མར་ཙམ་ཕྱིན་པའི་ར་རུག་གི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་བྲག་ 

རི་ཆུ་དང་འཐབས་པའི་ས་ཆ་སྐྱི་གཡའ་བའི་གནས་ཞིག་ཏུ། རི་་ཁྲོད་འཚམས་ཁང་ཟེར་བའི་ལོག་གཉིས་བྲག་དང་ལོག་ 

གཉིས་རྩིག་པ་ཡོད་པའི་འཚམས་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའང་། བླ་གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་གི་འཚམས་ཕུག་ཡིན། འདིར་བླ་གཅོད་ 

པ་ཞིག་འཚམས་ལ་བཞུགས་བཞིན་པའི་དགོང་མོ་ཞིག་ལ་དགོང་གཅོད་གསུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚེ། མི་མ་ཡིན་པ་འཇིགས་ 

སུ་རུང་བ་རལ་པ་འཛིང་བ་ལུས་སྔོ་ལ་གྱོང་བ་སེན་མོ་རིང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་ནང་དུ་འཛུལ།གཅོད་པའི་མདུན་གི་དྲང་ 

ཐད་དུ་ཐབ་ཀ་ཡོད་པ་དང་དེའི་འཁྲིས་སུ་ཐལ་དུང་དུ་མེ་གསོས་ནས་ཡོད་པ་དེ་སྦར་མོས་སློག་ནས་མེ་འདེ་བཞིན་སྡད་སོང་

བ་མཐོང་། གཅོད་པས་འཁྲུལ་སྣང་ངོས་མ་ཟིན་པར་ཕྱི་རོལ་དུ་བཟུང་ནས་ ་ ་ཕཊ་ཕཊ་གསུང་བཞིན་ཕྱག་གི་ ་མ་རུ་དང་ 

དྲིལ་བུ་སོགས་གཡུག་ ང་ཉམ་ང་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད།  ད་དུང་ ལ་ལ་ ག་ཉམས་སྟོན་པ་མཐོང་བས་གཅོད་པ་ཞེད་ 

ཐག་ཆོད་ནས་བྲོས་ཕྱིན་པ་དང་།  དེ་ཡི་ཕྱི་ཉིན་གྲྲོགས་གཞན་དང་བཅས་སླར་འཁོར་བ་ན་ ་དྲིལ་གོ་དུང་དུ་སློང་བ་ལས་མེ་ 

གསོས་པའང་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་མཐོང་བས།   ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་སྣང་དུ་ངོ་འཕྲོད་པ་བྱུང་བ་སོགས་ལྷ་འདྲེའི་ལྷོངས་ 

བྱུང་རབས་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། བླ་གཅོད་པ་དག་ཕྱི་ ལ་དུ་སྦས་པའི་གཏུལ་ཞུགས་འཆང་བ་ལ་དགྱེས་ཤིང་དམན་ 

པའི་ས་བཟུང་བ་དགའ་མཁན་ཤ་རྟགས་ཡིན་པས།ཉེ་འཁོར་གི་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་མིག་དང་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ 

གིས་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱང་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་མོད། འོན་ ང་ཆོས་ཀྱི་རྗེས། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སྦས་ 

གྱུར་ ང་། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ བ་པར་གསལ། །སྣ་མའི་མེ་ཏོག་ལེགས་བཀབ་ ང་། །དྲི་ཞིམ་ཀུན་དུ་ བ་པར་འགྱུར། ། 

ཞེས་གསུང་པ་བཞིན་ཁམས་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ ང་མཚོ་རོང་བླ་ཚང་གི་གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་དག་གི་མཛད་ ད་དང་མཚན་ 

སྙན་གསན་ནས། ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་སུ་གདན་དྲངས་ཞིང་སྲིའུ་གསོ་རུ་བཅུག་པ་དང་། ལྷ་མཆོད་འདྲེ་ 

འདུལ་མོ་རྩིས་རིམ་འགྲྲོ་བླ་འགུགས་གཡང་འགུགས་སོགས་ཅི་དགོས་ཞུ་བ་མ་ཟད།  ལྷག་པར་དུ་བསྟན་མའི་ག ་མོ་ 

དབ་ཀྱི་ཇོ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་ལ་གསོལ་མཆོད་ནར་མར་བྱས་ནས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་དུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་ལོ་ཕྱུག་ 

རྟག་ཏུ་ལེགས་པའི་ཕྲིན་གཅོལ་རྒྱུན་དུ་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། ལོ་རེའི་དབྱར་དུས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་གསངས་ བས་ཇོ་མོའི་ 

མདུན་ལུང་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས།   གསང་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ་ཏེ་གསས་མཁར་གསོ་བ་དང་རི་བསྟོད་རི་ཁྲོས་བྱ་བ་སོགས།    

བྱེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གནང་མཁན་དུ་ཆེད་བསྐོས་མཛད་ཡོད་པ་རེད་འདུག བླ་གཅོད་པ་དང་ནང་ 
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ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཡོན་མཆོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཤད་འཚམས་དེ་ཙམ་བྱས་ནས།  ཡང་བླ་གཅོད་པའི་མཐུ་སྒྲུབ་པའི་གྲྲོགས་པོ་ 

གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཏིས་ཚ་སྒོམ་པའི་སྐོར་ནས་ཞུ་ན། ཏིས་ཚ་སྒོམ་པ་ཞུ་བའི་ཁྱིམས་རྒྱུད་གང་དུ་གནས་པའི་ཕ་ས་ 

མ་འཚེར་ནི།ས་དགའ་མོ་དགུ་ཏིས་ས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན། དགུ་ཁྱུང་ཁ་ཞེས་འབོད་པའི་ས་ཡི་བཀོད་པ་ཕུན་ 

སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་ས་ཞིག་སྟེ།  དེ་ཡང་རྒྱབ་རི་མཐོ་ལ་གཡང་གཟར་བ་རྩེ་མོ་དགོང་ལ་རེག་པ་ཁ་ལྷོར་ཕྱོགས་ཅིང་བྱང་ 

ནས་ བ་ཏུ་ཅུང་ཟད་འཁྱིལ་བའི་འགིང་ཁུག་ན་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། མདུན་ངོས་ན་མར་ཁུའི་ཡོན་ཆབ་གཤམ་འདྲའི་སྤང་ 

ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བ་དང་། ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་ལམ་དུ་མ་ཞིག་མདུན་དུ་ ལ་ལ་ཟུག་ཡོད་པ་སོགས་བ ་ཤིས་པའི་ས་ 

དཔད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་ས་དེར་གནས་ཡོད། དེར་ཏིས་ཚ་སྒོམ་པའི་མཆོད་ཁང་ངམ་མགོན་ཁང་རེད་ཟེར་བ་བཀའ་ 

ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར། མི་དཀྱུས་མ་དག་ཉལ་བའི་ཚེ་སྒོམ་པའི་དཀོར་བདག་གིས་བྱེད་པ་ཡིན་ ད་ལ། དགོང་ 

མོ་མགོ་བྱང་དུ་གཏད་ནས་ཉལ་ཡོད་ན་ཕྱི་ནང་མགོ་ལྷོ་རུ་སྟན་ནས་བསྙལ་ཡོད་རབས་སོགས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། མགོན་ཁང་ 

དེར་བུད་མེད་འཛུལ་མི་རུང་བ་སོགས་ས་སྐྱའི་དགོན་ཁང་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲིགས་སྲོལ་ཡང་ཡོད་ ད་རེད།  

ཏིས་ཚའི་སྒོམ་པ་རིམ་བྱོན་དག་ ང་མཐུ་ ས་ ་ཅང་ཆེ་བའི་མིང་གྲགས་ཡོད་པ་སྟེ། བཤད་སྲོལ་ལ་ཏིས་ཚ་སྒོམ་པས་ཆབ་ 

གང་དུ་བཞེངས་པའི་སར་དུག་སྡུམ་ཐང་ཁྲོམ་རེ་སྐྱེ་འོང་རབས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོགས། འདོར་ན་མཐུ་ངན་སྔགས་ལ་ ་ 

ཤི་ཕཊ་འགྱེས་ཤེས་རབས་ཟེར་ཞིང་། ཀུན་གིས་མགོ་དགུ་དགོས་སའི་སྒོམ་ཆེན་ ས་ལྡན་ཤ་རྟགས་འཁྲུངས་རབས་ཀྱི་ 

ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ས་ཞིག་རེད་ལ། ད་དུང་ཏིས་ཚ་སྒོམ་པས་མཐུ་བྱས་རབས་དང་གཏད་གནན་རབས་གཏོར་མ་གཡུག་རབས་ 

སོགས་བཤད་མི་ཚར་བ་མང་པོ་ལབ་རྒྱུ་ཡོད།  ཆོས་ ལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་རེ་བླ་དགོན་པའི་བན་གྲག་ཏིས་ 

ཚ་ཆོས་སྐྱོངས་དགྲ་འདུལ་ཞུ་བ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་རབས་གདའ། །སྒྲུབ་གྲྲོགས་གཞན་པ་དེ་ལ་ཞ་ཡུ་རྟོགས་ལྡན་ཞུ་བ་ 

ཡིན་ ད་འདུག་ལ།  ཞ་ཡུ་རྟོགས་ལྡན་དག་གང་་དུ་འཁྲུངས་སའི་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་གཞུང་ཚང་གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་ 

ནི། རྒྱབ་རི་ནོརྦུ་ལྷ་རྩེ་རྒོད་ཐང་དཀར་གི་ག ག་གུར་ཕུབ་ཅིང་མགོ་བོ་གྱེན་དུ་འདེགས་པ་འདྲ་བའི་མདུན་ངོས།  གཡས་ 

རི་ནག་ཛོ་བུ་ཆེན་བུ་ཆུང་བུ་སྤུན་གཉིས་དགྲ་ལ་ཆས་པ་འདྲ་བ། གཡོན་རི་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་དར་དཀར་དགོང་ལ་ཕྱར་བ་ 

འདྲ་བོ།  མདུན་རི་དོམ་ཉིན་ཟེར་བ་ལྷོ་ངོས་ནས་ལྟ་དུས་དོམ་ནག་འགིང་འགྲྲོས་བྱེད་འདྲ།  བྱང་ངོས་ནས་ལྟས་ན་གླང་པོ་ 

ཆེ་ནོར་གཞུང་ཁུར་བ་ཞིག་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་ནས་དལ་གིས་རྒྱུ་བ་དང་འདྲ་བ་སོགས།   ས་ཡི་བཀོད་པ་དང་དགེ་བཅུ་མ་ 

ལུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གནས་ ད་པར་ཅན། དཔལ་ལྡན་རེ་བླ་དགོན་པ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་ས་ན་སྤང་ལྗོངས་མར་ 
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ཁུའི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་བ་འདྲ་བའི་སར་ཆགས་ཡོད་ལ། ཁྱིམ་རྒྱུད་འདི་ཡང་ས་གནས་འདིར་གཞིར་གནས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ 

གཙན་ཕྱུག་འཕེན་གསུམ་འཛོམས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ལ།  དགོན་ནང་དུ་ཞ་ཡུའི་གསེར་ཁང་དང་མཛོད་ནག་མ་སོགས་ 

མིང་དུ་གྲགས་པའི་ཁང་བཟང་དང་།  ནང་དུ་ ག་ནག་ལ་གསེར་དངུལ་གིས་བྲིས་པའི་མདོ་མང་པོད་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ཉེ་བ་ 

རྩེགས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། རྩ་ཆེའི་རིགས་གནས་དངོས་རྫས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་སོགས་ཀྱིས་བ ངས་ཡོད་ 

 ད་འདུག   ཁྱིམ་ཚང་དེ་ལས་ཆད་པའི་ཞ་ཡུ་རྟོགས་ལྡན་གི་ཡབ་ཚང་དངོས་གང་དུ་ཆགས་པའི་གནས་ནི། ལྕི་ཡི་པག་ 

ལོ་རི་ཆེན་ཞེས་རི་བོ་དཔང་མཐོ་ལ་ངོས་གཟར་བ། ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་ཡོངས་ལ་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་ 

སྐྱེས་པའི་ནགས་རི་ཆེན་པོ་དེའི་ཤར་ལྷོའི་ངོས་སུ། མགོན་མོ་ཕུ་ཞེས་འབོད་པའི་ ་ཆུ་ཤིང་གསུམ་འཛོམ་པའི་ནགས་ 

གསིང་དེར་ཆགས་ཡོད་འདུག  ཁྱིམས་ཚང་འདིར་བསྟན་དང་འགྲྲོ་བའི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པའི་ཞ་ཡུ་རྟོགས་ལྡན་སྔ་ 

ཕྱི་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ ད་འདུག་ལ།  མཚན་ ས་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་ཞ་ཡུ་ ་གསལ་ཞུ་བ་ངོར་དཔོན་སློབ་ ་གཏེར་དབང་པོ་ 

དང་།  ཚར་པ་ན་ལནྜའི་གཟིམས་འོག་ཀུན་བསྟན་འཛིན་སོགས་ཀྱི་དངོས་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ།  ཚར་ངོར་གི་ 

བླ་ཆེན་དང་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བཀས་ཁམས་པོ་ཏི་དགོན་དུ་བླ་མར་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་དང་།  དེར་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་ 

ནས་བསྟན་འགྲྲོར་སྨིན་པའི་ཕྱག་ལས་གང་མང་གནང་ ང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་འདུག ད་དུང་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་ན་རྟོགས་ལྡ་ 

ཕུག་པ་དང་རྟོགས་ལྡན་བྲག་རྩ་ཟེར་བའི་རྟོགས་ལྡན་བཞུགས་པའི་རྗེས་ཤུལ་མང་པོ་ཡོད།  ངག་རྒྱུན་དངོས་གཞི་རག་ 

ཤུལ་སྒྲལ་དགོས་པའི་འབྱུང་རྐྱེན་ནི། གོང་ཞུས་བཞིན་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རབས་ཉེར་གཉིས་པ་མི་དབང་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ 

 ང་ལ། སྤྱི་ལོ་༡༧༢ ལོར་མི་དབང་ནང་ཆེན་ཆིང་ ་ཞེས་པའི་ཆོ་ལོ་དང་སྟོང་དཔོན་གི་གོ་ས་རྩལ་བ་ན།  འོག་གི་བརྒྱ་ 

དཔོན་མི་ཉུང་བས་བཀའ་ལུང་གུས་པས་མི་ལེན་པ་མ་ཟད་སོ་སོའི་ ང་ཆོ་ལོ་མི་འདྲ་བ་རེ་བླང་ནས།  བརྩོད་ གས་བྱུང་བ་ 

ན་དྲག་པོ་དམག་གིས་གཡུལ་འཁྲུག་བྱེད་དགོས་ན་འབངས་མི་སེར་ལ་གདབ་སྲེག་ཕོག་རྒྱུ་ཡིན་པར་རྟེན། མི་མངོན་ 

པའི་མཐུ་དང་ ས་པ་ལ་རྟེན་ནས་དྲག་པོ་མངོན་ ད་ཀྱིས་ལས་ལ་སྦྱོར་བར་བྱ་བ་ཡིན་པར་དགོངས་ནས། སྟོང་ནང་ཆེན་གྲ་ 

ནང་དུ་དེ་འདྲའི་མཐུ་ ས་ཅན་སུ་ཡོད་བརྩད་བཅད་པ་ན།  མཐར་རྫོང་ཐང་འབྲོང་པའི་མངའ་འོག་ན་གོང་ཞུས་བཞིན་དུ་སྔར་ 

ནས་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་པའི་བླ་གཅོད་པ་དང་།  དེ་བ་ཚང་དང་ཐག་མི་རིང་བ་ན་ཏིས་ཚ་སྒོམ་པ་ 

དང་ཞ་ཡུ་རྟོགས་ལྡན་ཞུ་བ་གཉིས་ ང་བཞུགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་། བླ་ཏིས་ཞ་གསུམ་ལ་གཅིག་ལས་ 

གཅིག་ལྷག་གི་མཐུ་དང་ ས་པ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཤེས་ནས།རྫོང་ཐང་འབྲོང་པའི་བེ་ ་ཆེད་གཅར་གིས་གུས་འདུད་བླ་ན་མེད་ 
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པ་དང་དངོས་རྫས་ཇ་ནོམ་པའི་འབུལ་བ་བཅས་ཕུལ་ནས། འདོད་དོན་དེ་སྒྲུབ་པར་བསོལ་བ་ནན་གིས་བཏབས་པ་ལ་རྟེན།    

རྣམ་པ་གསུམ་པོས་ ང་དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་ཞལ་གཞེས་གནང་ནས། ཐོག་མར་མཐུ་སྒྲུབ་པའི་གནས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པ་ན་ 

ར་རུག་གི་རྫ་རི་བྱང་ནས་ལྷོར་རྒྱུག་པའི་ལྷོ་ངོས། གཡར་གཟར་བའི་བྲག་རི་མཐོ་པོ་དེའི་རྩ་བ་དང་ལྷོ་ནས་ལྕི་ཡི་པ་ལོ་རི་ 

ཆེན་གྱེན་དུ་འགྲེང་བའི་བར་འགག ལུང་པ་བྱང་ཤར་ནས་ བ་ཏུ་ཁ་ཕྱོགས་པ་གནམ་གྲི་སོ་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་མཐོང་ཞིང་ 

ཤིང་སྣ་དང་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་མང་པོ་དང་། ལྷག་པར་ཏུ་ཚེར་མ་ཅན་གི་དུག་ཤིང་སྐྱེར་པ་ནག་པོ་དང་ཁོ་དམར་སོགས་ཀྱིས་ 

ཚང་ཚིང་འཁྲིགས་ཤིང་།  ལྷག་པར་དུ་རྩིས་ཆུ་ལོག་གཉིས་ཀྱི་བྲག་ངོས་དང་འཐབ་བཞིན་འབབ་པའི་སྒྲ་དང་སྒྲས་བྲག་ཅ་ 

འཁོར་བ་སོགས་ལས་ཡ་མ་རཱ་ཛྷཱིཿའི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་པ། མི་བུ་དཀྱུས་མ་དག་ཉིན་མོའི་དུས་སུ་དེར་འགྲྲོ་བ་ན་ཡང་སྐྱི་ 

གཡའ་བའི་གནས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དེ་རུ་ཕུག་པ་སྒོ་ལྷོ་ བ་ཏུ་འཁོར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར། དགུན་གྲང་ངར་ ་ཅང་ཆེ་བ་ 

དགུ་གཅིག་ཚེས་གཉིས་ཚེས་ཙམ་ན་བླ་ཏིས་ཞ་གསུམ་གནས་དེར་གདན་འཛོམས་ཏེ། བླ་མ་རྭ་ཆེན་སླར་ཡང་མི་ཡུལ་དུ་ 

བྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ནས་འཇམ་དཔལ་དྲག་ཏུ་ཁྲོས་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛྷཱིཿའི་སྒྲུབ་པ་ཞག་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་གྲུབ་པ་ནས།    

གནན་གཏད་གི་ལས་སྦྱོར་དངོས་ལ་བབ་པ་ན་བླ་གཅོད་པས་ ང་བྱའི་མིང་བྱང་གསེར་དང་དགྲལ་བྱའི་མིང་བྱང་ཁྲག་གིས་ 

བྲིས་པ་སོགས་གཅུག་པའི་མཐུ་རྭ་དེ་ཐོགས་ཤིང་། འཇམ་དཔལ་དྲག་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མ་བྲལ་བའི་ 

ངང་ནས་མྱུར་སྟབས་ཀྱིས་ཕེབས་པས། ཞབས་ལྷམ་གཞེས་རྒྱུ་ཡང་བརྗེད་སོང་ནའང་བསྐྱེད་རིམ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་གསལ་ 

སྣང་བརྟན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཅི་ཡང་མ་གནོད་པར། དེ་ནས་ལེ་བར་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གིས་ཆོད་པའི་ས་ཀོང་པོའི་གཤིན་རྗེའི་ 

གཤེད་ཀྱི་གནས་ ད་པར་ཅན་ཀོང་རྒྱ་ལ་སེང་དེང་ཞེས་བྱ་བར་བདེ་བླག་ངང་འབྱོར་ཞིང་། དེར་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཞལ་གྱེན་ 

དུ་གདངས་པ་འདྲ་བའི་ནང་ཀོང་ཆུ་དྲག་ཏུ་འབབ་ས་དེར་གཏད་རྭ་དེར་དོར་ནས་སླར་འཁོར་བ་ན། ཞབས་ཕྱུག་ལ་སྐྱོན་ཅི་ 

ཡང་བྱུང་མེད་པ་མཐོང་ནས་ཀུན་ངོ་འཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་བླ་ལྕགས་སུག་ཞེས་པའི་འཚར་མིང་ཞིག་ཡོད་པའང་དྲོད་ 

རྟགས་འདི་ལས་ཐོགས་པ་ཡིན་པར་གྲགས། དམིགས་བྱ་དེ་ཉིད་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་ལུག་ཤབ་གཟན་རེའི་འཆེར་པ་གཡོས་ 

མ་རེ་ཆད་མེད་དུ་གཟའ་རྒྱུ་ཡོད་དགོས་པ་ལས་ཆད་མི་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ། དེ་ནས་མི་རིང་བ་ཞིག་ན་ཁོ་རང་གི་འཁོར་ 

ན་གནས་པའི་གཡོག་པོ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་བཤད་པར་གྲགས།  དཔོན་ཨ་ཕོས་གསུས་ཡིབས་རེ་ཆེ། གྲི་ཆུང་ཤེལ་གི་ 

ཡུ་དཀར་རྙེག་མགོ་དེ་དམའ། སོ་སུམ་བཅུའི་བརྡད་གྲངས་དེ་མ་ཚང་། ལྕྕེ་དམར་མོས་རྫོངས་འདེབས་དེ་སྔ་དྲགས་དུས་ 

ནས།  མིད་པ་གཡུ་ལུང་སྔོན་མོ་དེ་ས་ས་སེས་སེས་རེད་འདུག་ཟེར་ ད། དེ་ནས་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ 
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པའི་གཏང་རག་ཏུ། བླ་གཅོད་པ་ལ་དར་དཀར་སྲིད་སྣ་རིང་བ་ཞིག་གིས་སྤུད་དེ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་པོ་ཏི་ཁ་དམར་

ཞིག་ཕུལ། ཕྱིས་སུ་ཡང་བླ་གཅོད་པའི་པོ་ཏི་ཁ་དམར་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞུགས་ཡོད་ ད་གདའ། ཏིས་ཚ་སྒོམ་པར་ཡང་

དར་དཀར་སྲིད་སྣ་རིང་བ་ཞིག་གིས་སྤུད་དེ་གསེར་དངུལ་གིས་བཟོས་པའི་སི་ན་ ད་ ་ཅང་སྙན་པ་ཞིག་ཕུལ། ཕྱིས་སུ་

ཡང་ཏིས་ཚའི་དཀར་མོ་ ད་སྙན་ཟེར་ནས་ཡོད་ ད་འདུག ཞ་ཡུ་རྟོགས་ལྡན་ལ་ཡང་དར་དཀར་་སྲིད་སྣ་རིང་བ་ཞིག་གིས་

སྤུད་དེ་མེ་མདའ་འཕང་ཚད་ཕོག་ཅིང་ཕོག་ཚད་སོད་པ་ཞིག་ཕུལ། ཕྱིས་སུ་ཡང་ཞ་ཡུའི་སྡིག་ཐུང་མ་ཟེར་ནས་ཡོད་པར་

བཤད་རྒྱུ་ཡོད། །
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རེ་བླའི་་གྲྲོང་སྡེ་གསུམ།

རེ་བླ་གྲྲོང་སྡེ། གྲྲོང་སྡེ་དེར་གྲྲོང་ཚོ་གསུམ་ཡོད། དོམ་ཕུག་ཐང་། ཨ་མཚོ་བྱིས། ཀླུ་ཕུག་ཐང་སྟེ་གསུམ་

ཡོད། རེ་བླ་ཞེས་པའི་ཐོགས་དོན་ནི། རེ་བ་བླ་མ་མཁྱེན་རབ་བཟོད་པ་ཞེས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ག་ིསྐྱེས་བུ་གང་

ཉིད་གནས་དེར་ཕེབས་ཏེ་དགོན་པ་བཏབ་པ་ལ་རེ་བླ་དགོན་དང་། དུད་ལ་རེ་བླ་བླ་ཚང་ཟེར། ཡུལ་ལུང་དེ་ལ་ཡང་རེ་

བླ་གྲྲོང་ཚོ་ཞེས་བརྗོད། དངོས་དོན་གང་ཟག་གི་རུས་མིང་ཡུལ་དགོན་ལ་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རེ་བླ་གྲྲོང་ཚོ་

ཟེར། གྲྲོང་ཚོ་དེ་ཡི་ཚོ་ཆེན་ག་ི ་བ་ནི་ཨ་མཚོ་བྱིས་སམ་བཻ་རུ་མ་ཞེས་པའི་ས་མལ་དུ་ཆགས་ཡོད།

དོམ་ཕུག་ཐང་ངམ་དོམ་ཡོད་ཐང་གྲྲོང་ཚོ་ནི། གནའ་སྔ་མོ་གནས་དེར་སྟག་གཟགི་དོམ་དྲེད་མང་པོ་གནས་

པའི་ཡུལ་བཙན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དོམ་ཡོད་ཐང་ཟེར་སྲོལ་ཡོད།

173

པའི་ཡུལ་བཙན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དོམ་ཡོད་ཐང་ཟེར་སྲོལ་ཡོད།

ཟེར། གྲྲོང་ཚོ་དེ་ཡི་ཚོ་ཆེན་ག་ི ་བ་ནི་ཨ་མཚོ་བྱིས་སམ་བཻ་རུ་མ་ཞེས་པའི་ས་མལ་དུ་ཆགས་ཡོད།

དོམ་ཕུག་ཐང་ངམ་དོམ་ཡོད་ཐང་གྲྲོང་ཚོ་ནི། གནའ་སྔ་མོ་གནས་དེར་སྟག་གཟགི་དོམ་དྲེད་མང་པོ་གནས་
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ཨ་མཚོ་བྱིས་གྲྲོང་ཚོ་ནི། གནའ་ནས་ད་བར་ལྕི་ཆུའི་བྱིས་དང་ལྕགས་ཟམ་ཡུལ་དེར་ གས་ཡོད་པས་ཨ་

མཚོ་བྱིས་ཟེར། བཻ་རུ་མ་ཞེས་པ་ནི་གནའ་བོ་བཻ་ལོ་ཙྭ་བའི་རུས་རྒྱུད་སྔ་མ་རྣམས་གནས་ ད་བྱས་པའི་ཁྱིམ་གཞི་

འདིར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསི་བཻ་རུ་མ་གྲྲོང་ཚོ་ཡང་ཟེར་སྲོལ་འདུག

ཀླུ་ཕུག་ཐང་ངམ་ཀླུ་ཕྱུག་ཐང་གྲྲོང་ཚོ་ནི་ཀླུ་ཕྱུག་ཅེས་པ་ནི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་ ད་ཕྱུག་པས་ཀླུ་ཕྱུག་ཐང་ན་ཆགས་

པས་ཀླུ་ཕྱུག་ཐང་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས། རེ་བླའི་ཡུལ་གི་རི་ཆུའི་མིང་བཤད་པ།  མ་ཡུ། ཀར་བྱོན་ལ། རྫ་བུམ་

གཟུགས་མ་ཞེས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གནས། མོ་མ་དུང་མགོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གནས། མཐའ་དམར་རྫ་

སེར་ནག དར་ལྡང་ལ། རྫ་འཚེག རྡོ་ལི། མཚོ་རོང་རྫ་བཅས་མིང་ཅན་གི་ལ་དང་རིའོ། རྩིས་འགག་ནི་ ན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་གནས། ར་ཚ་དཀར་རམ་ར་རུག་གི་སྟོད་ལ་ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་

རྒྱལ་པོ།  ན་རས་གཟིགས་བཅས་ཀྱི་རང་བྱུང་དང་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ག་ིསྒྲུབ་ཕུག་ནང་

དུ་མཚོ་དང་ ང་བུ། དྲང་སྲོང་དུ་མའི་གདུང་། ཡབ་མེས་གོང་མའི་ཡིག་ནག་གསེར་བྲིས་ཅན།  ན་རས་གཟིགས་

ཕྱག་སྟོང་ ན་སྟོང་གི་རང་བྱོན་བཅས། ཡ་མཚན་པའི་བཀོད་པ་དུ་མ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ལོག་ལ་བ ་ཤིས་རྟགས་

བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད་མ་མོ་མཁའ་འགྲྲོ་འདུ་བའི་གནས་སུ་དུར་ཁྲོད་དུ་མ་ཡོད། རྟ་ཡུམ་ ་རིའམ་དཔག་ལོ་ནི་

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གནས་པྕེ་ཏ་ ་རའི་གནས་ལག་ཡིན་ལ་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་གནས་སྒོ་འབྱེད་དོ།། རྟ་ཡུམ་ ་རི་ནི་སྔོན་

འབྲུ་སྔོན་མོའི་གཏེར་གནས་དང་། རྟ་ཡུམ་ནོར་གཏེར་བྲག་ནས་འབྲི་གཡག་གི་གཏེར་ཁ་བྱུང་ ལ། ལོ་རྒྱུས་

འདིར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསི་བཻ་རུ་མ་གྲྲོང་ཚོ་ཡང་ཟེར་སྲོལ་འདུག

ཀླུ་ཕུག་ཐང་ངམ་ཀླུ་ཕྱུག་ཐང་གྲྲོང་ཚོ་ནི་ཀླུ་ཕྱུག་ཅེས་པ་ནི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་ ད་ཕྱུག་པས་ཀླུ་ཕྱུག་ཐང་ན་ཆགས་
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གནས་ཡིག་མང་ངོ་།། ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ། མཐོན་པའི་རྫ། ཆམ་ཕུ། ཡུལ་བཙན་དམར་ཟེ། དམར་ཟོར། ཨ་དགེའི་བྲག   

རྫ་གོང་རྒྱལ།  ལྕི་ཆུ་སོགས་རེ་བླ་ལུང་པའི་ས་རྡོ་རི་བྲག་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་མཚོ་དང་ ང་བུ། ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ 

གང་ཡིན་ཡང་གནས་དང་ལྷ་སྐུ་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་རང་བྱུང་དང་། བྱ་བྱི་འུ། རི་དྭགས་གཅན་གཟན། ཆུ་གནས་ 

སོགས་ཀྱིས་ ང་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་གནས་པའི་ ལ་ནི་ཡུལ་མི་ཚོས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་ཅིང་ཡབ་ 

མེས་མི་རྒྱུད་གོང་མ་ནས་ད་བར་ལ་ས་རྡོ་རི་བྲག་ཆུ་སོགས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་མ་ཉམས་ཤིང་གནས་དང་གནས་མོས་སུ་ 

མཆིས་སོ།། 
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འབུ་གྲྲོག་མ།  

འབུ་གྲྲོག་མ་ནི་ཁྱུ་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ་དང་ཁྱུ་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ནང་ནས་ཆེས་མང་བ་དེ་རེད་ 

བསམ། ཁོ་ཚོ་ཡི་ལུས་ཕུང་ཆུང་ཡང་ ས་པས་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་བུ་ཕྲུག་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད། འབུ་གྲྲོག་མ་ལ་ཁྱུ་ཚོགས་ 

གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་མཐུན་འབྲེལ་དང་བརྩེ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། རང་རིགས་རང་གི་མི་གསོད་བ། ཆར་ཆུ་དང་དགྲ་ 

ལ་ཐུག་དུས། རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་གཏོང་ཕོད་པ་སོགས་དཔེ་ ་ཅང་མང་། འབུ་གྲྲོག་མ་ཚང་མ་རིགས་གཅིག་ ང་ 

ལུས་མདོག་དང་བཟའ་ཆས་འཚོལ་སྟངས་སོགས་མི་འདྲ། འབུ་གྲྲོག་མ་ལུས་མདོག་ནག་པོ་ནི་ས་ཆ་གང་སར་ཡོད་ལ་ 

དྭངས་ཤིང་དྲོ་བའི་གནམ་གཤིས་བསྟན་ བས་ཁོ་ཚོ་རྟག་པར་ཕྱི་ལ་བཟའ་ཆས་འཚོལ་བར་འགྲྲོ་བ་དང་སྤྲིན་ནག་གིས་ 

ནམ་མཁའ་འཐིབས་པའི་ བས་སུ་རྒྱང་རིང་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལམ་ནོར་མེད་པ་ཕྱིར་ལོག་གིས་ཡོད། མ་ཚད་གྲྲོག་མ་ནག་པོ་ 

ལ་ལར་སྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཟླ་མ ག་ལ་ག ག་པ་སྐྱེ་ནས་ནམ་མཁའ་རུ་འཕུལ་གིན་ཡོད། རེ་བླའི་མི་རྒས་རབ་རྣམས་ཀྱིས་ 

ཡུལ་ ད་དེ་ལ་འཕུལ་གྲྲོག་ཞེས་འབོད་ཀྱིས་འདུག འཕུ་གྲྲོག་ཟེར་དོན་ནི་སྤྱི་ཟླ་བདུན་པར་ཞིང་རྨོ་བ་ལ་འཕུ་རྨོ་ཟེར་བ་ 

དང་ བས་དེར་གྲྲོག་མ་ག ག་པ་ཅན་ལ་འཕུ་གྲྲོག་ཅེད་འབོད་ཀྱིས་འདུག འབུ་གྲྲོག་མ་དམར་པོ་ཡང་ཡོད། གྲྲོག་མ་ 

དམར་པོ་ནི་གྲྲོག་མ་ནག་པོ་དང་འདྲ་བའི་ས་ཆ་ག་སར་མེད་ལ་མང་པོ་ཡང་་མེད། གྲྲོག་མ་ནག་པོ་བཞིན་རྒྱང་རིང་ཕྱི་ལ་ 

བཟའ་ཆས་འཚོལ་བར་མི་འགྲྲོ་བ་མ་ཚད་དུས་རྒྱུན་ཁོ་ཚོ་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕྱིར་མང་པོ་རིག་རྒྱུ་མེད། གྲྲོག་མ་དམར་ 

པོའི་ཚང་ཡོད་ས་ནས་ང་ཚོས་ ད་དུང་སྒྲ་ལྟར་སྒྲོག་ན་ཚང་མ་ཕྱིར་ཡོང་ལ་བཟས་ཆས་སྤྲད་ན་ཟ། རེ་བླའི་མི་རྒས་རབ་རྣམས་ 

ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་དེ་དག་ནི་ ་བ་དཀོར་ཟས་མ་ཞུ་བའི་སྐྱེ་བ་རེད་པས་ལག་གཙང་མ་བྱེད་ནས་རྩམ་པ་སྦྱིན་དགོས་ཟེར། གྲྲོག་ 

མ་དེ་དག་རེ་བླའི་ས་ཆ་ཚང་མར་མེད། གྲི་གཏོར་མ་ཡི་གཡས་གཡོན་དུ་མང་། གྲྲོག་མར་གོང་དུ་བརྗོད་པའི་འཕུར་རྩལ་ 

དང་ལམ་ངོས་འཛིན་པའི་ ས་རྩལ་དེ་དག་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གིས་ཚན་རིག་པས་གྲྲོག་མའི་མིག་ ་་ཅང་གསལ་ཟེར་བ་དང་བོད་ 

པ་ཚང་གིས་གྲྲོག་མ་མིག་མེད་ཟེར་གཉིས་ག་རེ་ལྡན་ནམ་བསམ། 
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མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས།

བླ་མ་དགའ་ཉི།

མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་མེ་རི་དང།།

གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་བདུད་བཞི་གདན་གི་སྟེང། །

ཀྱཻ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞལ་བརྒྱད་བཅུ་ ག་ཕྱག།

ཅན་གི་མགོན་པོ་གང་དེ་བདག་གིས་བསྟོད། །

ཞེས་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་བསྟོད་ཚིག་སྔོན་དུ་གཏང་ནས་གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། མུ་ཤིག་མའམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་

གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆགས་ ལ་ནི། གནའ་སྔ་མོ་མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཡུལ་དུ་བན་བོན་གི་ཆོས་དར་བས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་

ལེན་བྱེད་ཆེད་མཚམས་ཁང་བསྐྲུན་ཞིང་མཚམས་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བྱས་པས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོག་ཤིང་སྔ་མ་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་

པོ་སུ་བཞུགས་པ་མ་ཤེས་ལ་ཕྱིས་སུ་དཔལ་རིན་མཚམས་ལ་བཞུགས་པར་མཛད་ཅིང། ཁོ་པ་ངག་ཡོན་ཞེས་པ་ཚེ་

སྟོད་ཁྲམ་ཞད་དུ་གྱུར་པ་ཚེ་སྨད་ཆོས་ལ་དད་པས་བ ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་བླ་མར་བསྟན་ནས་བསྙན་གནས་ཆ་བརྒྱར་གནས་

ཤིང་ས་ཆ་དེ་ནི་མི་ཡི་རྒྱུ་འགྲུལ་དབེན་ཞིང་ཤིང་ཤུག་པ་སོགས་ནག་ཚལ་གིས་གཏམས་ཤིང་བྱ་དང་བྱེའུ་ ད་སྙན་སྣ་ཚོག
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ས་པ་སྒྲོགས་ཤིང་རི་དྭགས་ཤྭ་བ་དང་རྣ་བ་གླ་བ་སོགས་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་རྒྱབ་ཀྱི་རི་བོ་ར་ཚ་དཀར་པོ་ཞེས་པ་སྟོད་ཀྱི་ 

ཕྱོགས་ལ་བྲག་རི་ནམ་མཁའ་ལ་ཟུག་པ་དང་འདྲ་བའི་ང་རྒྱལ་ཆེ་ཞིང་འགིང་ངེལ་གནས་པ་བྱ་རྒོད་པོ་དང་གོང་མོ་གནས་ 

བཅས་ཤིང་ག ག་སྒྲོས་གཡས་བསྐོར་བྱེད་པ་བར་གི་ཕྱོགས་ལ་སྤང་དང་དེ་ཡི་སྟེང་དུ་གུར་གུམ་སོགས་སྨན་རིགས་མང་ 

པོ་ཚལ་དུ་བལྟམས་ཤིང་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ནག་ཚལ་དང་རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་གསའ་དང་གཡི་དྲེད་ལ་སོགས་པ་ 

དང་གཡང་གི་ར་བ་སྒོ་བཞི་སོགས་ཕྱུག་རིགས་མང་པོ་གནས་པ་མདའ་ན་གཙང་ཆབ་སྔོན་མོ་འཁྱུགས་འགྲྲོས་ཀྱིས་འབབ་ 

པ་ཉྭ་སྲམ་སོགས་ཆུ་གནས་སྣ་ཚོགས་དལ་གིས་རྒྱུ་བ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ནི་མུ་ཤིག་མའམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་ 

གུར་ཁང་གི་གནས་སོ། །                   

སླར་སྨྲས་པ།         

དགེ་བཅུའི་ལམ་ལ་འ ག་ཅིང་མི་རྣམས་བདེ།།     

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས་ཤིང་ཕྱུགས་རྣམས་བདེ།།        

ནད་མེད་འཁྲུགས་རྩོད་ཞི་ནས་རྒྱལ་ཁམས་རྣམས།།      

རྫོགས་ལྡན་དཔལ་ལ་ ད་པའི་བ ་ཤིས་ ག །    
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པར་ལས་འཕྲོས་པའི་ ད་ཆ་དགའ།

ངེད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་གི་རི་ཆུ་ཐང་གསུམ་པོ་ཆེས་མཛེས་པའི་ཡང་རྩེ་ལྟ་བུར་གནས་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་ ང་རྫུན་དུ་མི་འགྱུར་

བའི་ཚོད་དུ་མཆིས། དེ་ལྟར་ཡང་དེ་རིང་འདི་ནས་གནས་རི་གྲགས་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་གི་མིང་བརྡའི་སྐོར་ནས་བསམ་ ལ་

ཐུང་ངུ་ཞིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་གླེང་གི་མིན། ཐོག་མར་དགོན་པའི་རྒྱབ་རི་ ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་ རུ་འབོད་པ་འདི་ནི་དབྱིབས་

ཀྱི་སྒོ་ནས་མིང་དེ་ ད་དུ་བཏགས་པར་སྣང་ལ། གནས་བདག་སེར་པོ་ཞི་བའི་ངང་ལ་བཞུགས་པ་ཞིག་ཡོད་ ད། རི་འདི་

མདུན་ནས་མཇལ་ན་ནོར་བུའི་དབྱིབས་སུ་བཞུགས་པ་ཞིག་ཡིན། མ་གཞི་རང་རེའི་སྒྱུ་རྩལ་གི་ཁྲོད་ན་མངོན་པའི་ནོར་བུ་

ཟེར་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་སྔོན་ཆད་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སུ་ཡོད་ ང་མིན་ཙམ་ཡང་བཤད་དཀའ་བར་སྣང་། གཞན་ས་

གནས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཀུན་གི་དད་སེམས་ཀྱི་ཀློང་ན་གོ་ས་དང་གུས་བཀུར་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བའི་རི་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་རྒྱབ་རི་དཀར་པོ་
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བརྗིད་ཆགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ་ཡིན། རི་འདིར་རྒྱུན་ ད་ཀྱི་མིང་ལ་ ར་རུག་ ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད། མིང་འདི་འདོད་

རྒྱལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་སྲིད། དེ་མིན་ན་“ར་དུག”ཟེར་བའི་སྒྲ་ཉམས་པ་ཡང་ཡིན་དཔེ།  བས་ལ་ལར་གནས་ཆེན་

ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ ཞེས་ཅུང་ཆེ་ཆེ་ལྟར་བྱེད་ནས་ ང་བརྗོད་ངེས། མིང་འདི་གཉིས་གང་ ད་ན་ཡང་ག ་བོ་སྨན་གི་

བྱེ་བྲག་ལས་དྲངས་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་པར་འདྲ་མ ངས་སུ་གནས་ཡོད། དང་པོ་འདི་“ར་དུག་”གི་སྒྲ་ཉམས་པའི་བརྗོད་

སྟངས་ཤིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་“ར་དུག་”ནི་བཙན་དུག་གི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་སྔོ་སྨན་ཞིག་ཡིན་ལ་ཕྱི་མ་ནི་རྡོ་

སྨན་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པར་མངོན། རི་འདིའི་གནས་ཡིག་སྔོན་ཆད་ནས་འཇིག་ཟིན་པས་ད་ཆ་ཞིབ་མོར་ཤེས་

མཁན་ནི་སུ་ཡང་མེད་ཟེར། གང་ལྟར་མིང་དེ་ ད་དུ་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་“ར་དུག་”ཟེར་བའི་བཙན་དུག་དེ་དང་“ར་ཚ་ ”

ཞེས་པའི་རྡོ་སྨན་གི་རིགས་འདི་གཉིས་ཡོད་པས་ཡིན་ནམ་སྙམ། འོན་ ང་འདི་དག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་ནས་ང་ལ་ནི་ཆ་རྒྱུས་

ཞིབ་མོ་ཅི་ཡང་མེད། ཡོད་ཐག་ཆོད་ནི་སྒྲུབ་ཕུག་ངོ་མཚར་ཅན་གཉིས་ཡོད། གཅིག་གི་མིང་ལ་ ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་

དང་གཞན་དེར་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ཟེར།  ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཁ་ལྷོ་བསྟན་ཡིན་ལ་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཁ་ བ་

བསྟན་ཡིན་མཆི། ཡ་མཚན་ཆེ་ ས་ཤིག་ལ་ ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་གི་སྒོ་འགྲམ་བྲག་གསེང་དེར། ཤིང་ཕུར་བྱིས་པ་ལོ་བརྒྱད་

ཀྱི་ཚད་ཙམ་པ་ཞིག་ ་རེར་འགྲེང་བ་དེ་རེད། འདི་ལ་རུལ་བ་དང་འཇིག་པའི་ལོ་རྒྱུན་གཏན་ནས་ ད་ཡ་མེད། ནམ་ཡང་
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རྟག་བརྟན་གི་ངང་ ལ་བཟུང་སྟེ་ཀྲོང་ངེར་ལང་འདུག འདིའི་ཕྲ་ མ་ཀྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན་སྐྱེ་བོ་དར་མ་ཞིག་གི་ལག་ངར་

ལས་ལྷག་པ་མེད་སྙམ། ཡུལ་མི་དག་ནས་འདི་ཉིད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཀྱིས་བཏབ་པར་ཡིད་ཆེས་དང་ཆ་འཇོག་

རྣལ་མ་བྱེད་བཞིན་འདུག ཤིང་ཕུར་དེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བཏབ་མིན་མ་ཤེས་མོད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ནི་རེད་འདུག

གཞོན་ ་ ད་རྒྱ་ཅན་ཞིག་སྔོན་དུ་ཕུག་པ་དེར་འཛེགས། དེ་ནས་ཤིང་ཕུར་དེར་དཔང་ཐག་དམ་པོར་འདོགས་དགོས། དེ་

རྗེས་ཐག་གུའི་སྣེ་མོ་མར་ལ་བརྐྱངས་ཏེ་གཞན་གནས་མཇལ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་སྒྲུབ་ཕུག་དུ་བསྐྱོད་པར་རོགས་བྱེད་པ་ཡིན།

དེ་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ལོ་ན་མཐོ་བ་དག་གི་མཇལ་ ལ་དུ་འགྱུར་བར་ད་དུང་ངང་སྒུག་ཅུང་ཟད་ཅིག་མི་བྱ་ཀ་མེད་ཡིན་

སྣང་ངོ་། སྒྲུབ་ཕུག་གི་ནང་ན་སྤྱིར་དཔེ་རྙིང་འཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་བ་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ལྷག་ཏུ་བོན་གི་བཀའ་བསྟན་གསེར་

དངུལ་གིས་བྲིས་པ་ ་ཅང་ཕོན་ཆེ་བཞུགས་སྣང་། དེ་དག་ ང་ ག་ནག་འཐུག་པོ་གཡག་ཀོ་འདྲ་བ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་བྲིས་

ཡོད། བྲིས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དམ་ཡི་གེའི་མཛེས་སྡུག་ནི་ངོ་མ་བརྗོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། ད་དུང་དབུ་ ག་ཁག་གི་རི་མོའི་སྒྱུ་

རྩལ་དང་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་པ་དག་ནི་ལྕྕེ་ཐོག་ན་ལོན་ཡ་ཞིག་ཡོད་སྙམ། དྲང་སྲོང་གི་སྐུ་ལུས་ མ་པོ་དུམ་ཚན་འགའ་

ཡར་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྟེན་དུ་ མ་ནས་མི་ཚོས་སེན་འཐོག་རྒྱག་བཞིན་འདུག རྒན་པོ་ཚོའི་ངག་རྒྱུན་ལྟར་ན་

སྔོན་ཆད་དེ་དག་གི་སྐུ་གཟུགས་ཆ་ཚང་ཡོད། ཟད་མཉམ་བཞག་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཟེར། དེ་ལྟར་ན་དད་ལྡན་མི་

མང་ཚོས་སེན་འཐོག་འབའ་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ་རྫོགས་ལ་ཉེ་བར་བཟོས་པ་ཡིན་འདུག ཁོང་ཚོས་ཁ་རུ་ཟ་བ་མ་ཟད་རུམ་དུ་ཡང་

བཅུག་པ་ཡིན་འདུག་པས་ད་ཆ་འདི་ལས་མེད་པར་ཁག་ཅི་ཡོད་ཨང་། གཞན་ཅོང་ཞི་དང་སིན་དྷུ་ར་སོགས་ས་སྨན་དང་རྡོ་

སྨན་གི་རིགས་མང་པོ་ཡང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད།
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སྔོན་ཆད་ཅོང་ཞི་དཀར་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་ ན་རས་གཟིགས་འགྲྲོ་འདུལ་ཕྱག་

བཞི་པའི་སྐུ་རང་བྱུང་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་དང་། ཡང་དེ་ལས་གྲུབ་པའི་གླང་པོ་ཆེའི་རང་བྱུང་སྒྲོས་གཙང་བ་ཞིག་བཅས་ཡོད་

མོད། ད་ཆ་དེ་ཚོ་ཅི་ཡང་མི་སྣང་ཞེས་ཕངས་སེམས་དང་ལྷན་བཤད་མཁན་ཡོད་འདུགངེད་ལན་གཅིག་དེར་བགྲྲོད་ ང་བ་

ཡིན་ཏེ་དེ་འདྲ་ཅི་ཡང་མ་མཇལ། འདི་དག་ནི་ཞོར་དུ་འོངས་པའི་གཏམ་ཙམ་ལས་འདིར་རྒྱས་པར་གླེང་འདོད་མེད། མཚོ་

རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ནི་ ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་དང་རྒྱབ་ ད་བྱས་ཏེ་ཁ་ བ་ལ་ཕྱོགས་ཏེ་གནས་ཡོད། སྒྲུབ་ཕུག་གི་སྟེང་ཕྱོགས་ཀྱི་

བྲག་ངོས་ན་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་པའི་རང་བྱུང་བྱིན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ ལ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ཡིན། རང་རེས་ལྟ་ན་ཡང་ངོ་མ་

དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཡིན་འདུག་ཨང་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་་ཞིག་འགོག་མེད་དུ་སྐྱེ་ངེས། ཕུག་སྒོའི་བྲག་སྟེང་ན་པང་ལྡིར་ལྡིར་མེ་ཏོག་

གིས་བརྒྱན་པ་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ངོ་མ་སུ་ཞིག་ནས་ཆེད་དུ་བསྐྲུན་པ་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་

ལྡན་པ་ཞིག་རེད། སྔོན་ཆད་འདིར་བསམ་གཏན་པ་ཐར་ཐོར་ཙམ་རེ་བཞུགས་པའི་ངག་རྒྱུན་མཆིས། སྒྲུག་ཕུག་འདི་དག་

དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་སྒྲུང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་དེ་བརྗོད་པའི་ངལ་བ་མི་བྱེད། དགོན་ཞབས་ནས་མར་རི་སྣ་ཐུང་ངུ་ཞིག་བརྐྱངས་

ནས་ཡོད། དེར་ འཁམ་ཡུ་གདོང་ ཟེར།འདི་ནི་“ལྷམ་ཡུ་གདོང་”ཟེར་བའི་སྒྲ་ཉམས་པའི་བརྗོད་སྟངས་ཡིན་སྣང་།

དོན་ལ་དབྱིབས་སམ་ གས་ཀའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་དུ་མངོན། ཡིན་རྒྱུ་ནི་“ལྷམ་ཡུ་གདོང་”ཟེར་བ་འདི་རང་ཡིན་པར་

བལྟས་པ་ཙམ་གིས་གོ་ངེས། དགོན་པའི་ཤར་ལྷོའི་བར་ན་རི་བོ་མཛེས་བརྗིད་ལྡན་པ་གཉིས་ཀྲོང་ངེར་འགྱེང་ནས་ཡོད།

གཡས་རི་དེར་ སྤགས་ལོ་ དང་གཡོན་རི་དེར་ རྟ་ཡུམ་ ཟེར་ནས་འབོད་བཞིན་ཡོད། ངས་བསམ་ན་གཡས་རི་
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འདིར་སྒྲ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ཞུགས་པ་ཡིན། དོན་གིས་ན་“དཔའ་བོ་”ཟེར་བ་ཡིན་སྙམ། དཔའ་བོའི་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་སྤགས་

ལོ་ཟེར་བར་གྱུར་པ་ནི་ཅུང་ཟད་དཔད་པས་ ང་ཤེས་ ས། འོ་ན་འདིར་“དཔའ་བོ་”ཟེར་བའི་གཏན་ཚིགས་ཅི་ཡོད་སྙམ་ན།

རི་འདིའི་གཤམ་ཟུར་གི་སྣེ་མོ་བྱང་དུ་བརྐྱངས་པའི་ངོས་ན་འཕྲང་ལམ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ལ་“ཁྲོ་རྒྱལ་འཕྲང་”

ཟེར་བ་ཡིན། དེང་སང་སྒྲ་ཅུང་ཉམས་ཏེ་ ཁྲོ་རྒྱ་འཕང་ ཟེར་ནས་འབོད་ཀྱིན་གདའ། འཕང་ཟེར་བ་ནི་རང་རེའི་ཡུལ་

 ད་ངོ་མ་དེ་ཡིན། ཡིན་རྒྱུ་ནི་འཕྲང་ལ་ཟེར་བ་རེད། ཁྲོ་རང་འཇགས་ལ་རྒྱལ་གི་ལ་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་རྒྱ་རུ་སོང་བར་མངོན།

ད་ལྟ་ཡུལ་མའི་ངག་ནས་སྒྲ་ཇི་ལྟར་ཐོན་པ་ལྟར་བྲིས་ན་ ཁྲོ་འཇའ་འཕང་ ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡོད། རྒན་རབས་མང་པོའི་ངག་

རྒྱུན་ལ་འཕྲང་ལམ་གོང་གི་བྲག་ངོས་དེར་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་གི་སྐུ་རང་བྱུང་གསལ་པོ་ཞིག་མཇལ་དུ་ཡོད་པར་གླེང་། མདུན་གི་
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བྲག་སྐྱིབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྩར་སྒྲུབ་ཕུག་རྙིང་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད། དབྱར་དུས་སུ་དེ་ཡི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་ལྗོན་

ཤིང་གི་ཕྲེང་ཚར་དུ་དངར་བའི་ཁུང་གསེང་ནས་འདབ་ཆག་མང་པོས་སྒྲེ་འགྱུར་འཐེན་ཡོང་། ཁ་དོགས་རྣམ་པར་བ ་བའི་

མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་སྣ་ཚོགས་ ང་བཞད་ངེས། འོག་ཏུ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་དེ་ལ་རྩི་ཆུ་ཟེར་ནས་འབོད་སྣང་། ཆོ་བོ་

འདིའི་མིང་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་དཔད་དུ་ཡོད་སྲིད། མཚམས་རེར་སྒྲུབ་གནས་འདི་ལ་རི་ཁྲོད་མཁར་ཉག་ཟེར་ནས་བརྗོད་ངེས།

 བས་རེར་རི་ཁྲོད་མཚམས་ཁང་ཞེས་ ང་འབོད་སྲོལ་ཡོད་་སྣང་། གནས་འདིར་ཕྱིས་སུ་རྣལ་འབྱོར་བའི་ངང་ ལ་ཅན་རེ་

ཟུང་ཙམ་རེ་སྔ་རྗེས་ཅི་རིགས་སུ་བཞུགས་ ད་ལས་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་མཁན་ནི་ཡོད་པར་མི་གསལ། རི་ཁྲོད་འདི་ནི་ ་

ཅང་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག འོན་ཏང་ད་བར་ཞིབ་དཔྲོད་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་ནི་ཡེ་མ་བྱུང་བར་མངོན།

གནའ་ འི་ངག་རྒྱུན་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཞུ་བ་ཞིག་ འགའ་རེས་སངས་

རྒྱས་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ཟེར་སྣང བཞུགས་ཏེ་རྟོགས་པ་ཀློང་ནས་བརྡོལ། མདུན་གི་འཕྲང་ལམ་གོང་གི་བྲག་ངོས་དེར་ཁྲོ་

བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགྲིན་གི་སྐུ་རང་བྱུང་གི་ ལ་དུ་བཞུགས་པ་ཞིག་གཟིགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཕྲང་དེ་ལ་ཡང་“ཁྲོ་རྒྱལ་

འཕྲང་”ཞེས་ཐོགས་པར་གླེང་མཁན་འདུག དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རི་འདི་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གི་གནས་ ད་པར་

ཅན་དུ་མངའ་གསོལ་མཁན་ཡང་དམ་པ་ཁོང་ཉིད་ཡིན་པར་མངོན། བླ་མ་འདིའི་ཐད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ ་ཅང་ཆེ་བའི་

ཉམས་ཞིབ་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་སྣང་། འདི་པའི་བཀའ་སྲོལ་དང་ཆོས་རྒྱུན་རེ་ཟུང་ད་བར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་འདུག

གང་ལྟར་གཡོན་རི་དེར་ རྟ་ཡུམ་ ཞེས་པའི་སྒྲ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་དཔགས་ན། རི་འདི་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་
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འདས་མ་ཡུམ་ཆེན་པདྨ་གར་གི་དབང་ཕྱུག་མའི་གནས་རིར་འདོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  བྱས་ན་གཡས་རི་ 

འདིར་«སྤགས་ལོ་»མི་ཟེར་བར་“དཔའ་བོ་”ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་ ས་སུ་མེད། གཡས་རི་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་གི་གནས་ 

སམ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་མཆོག་ ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་མངོན་ནོ། མདོ་དོན་རི་འདི་ 

གཉིས་ཡི་དམ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་གནས་རིར་འདོད་པ་ལ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་མཆི་སྙམ།  

འདིར་ནི་ད་རེས་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་སླད་ ་གསལ་དག་ནས་ཞིབ་ཀྱིས་རྩད་བཅད་ན་ངེས་པ་གཏིང་ནས་འདྲོངས་པའི་རྒྱུ་ 

མཚན་སྣ་མང་ཞིག་རྙེད་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །ངས་ནི་ཆོས་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ས་ཕྱོགས་འདིར་ཕེབས་ཤིང་འགྲྲོ་དོན་ 

བསྐྱངས་ཕྱིན་ཆད་རི་བོ་འདི་གཉིས་ ང་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་གནས་སུ་ངོས་འཛིན་པ་དང་མཉམ་དུ་མིང་ 

འདི་ལྟར་ཐོགས་ཡོད་སྙམ། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མིང་དང་གནས་བབ་ཅི་ཡིན་ནི་ཞུ་བར་མི་སྤོབས། གཅིག་བྱས་ན་དེ་ཡན་ཆད་ 

ཅིག་ནས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་མིང་གནས་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་སྲིད། ཡང་ན་དེ་ལྟར་བྱུང་མེད་ ང་སྲིད་པས་ཤེས་ 

འདོད་ཅན་གི་ ་གསལ་དག་ནས་བསང་གསོལ་གི་ཆོ་ག་རྙིང་པ་ ན་ཆད་ནས་འཚོལ་བའི་ལས་ལ་ཞུགས་པར་འོས་སོ། ། 

ཞེས་ཕ་ཡུལ་གི་འདྲ་པར་འགའ་ཞིག་དྲ་ལམ་ནས་མཐོང་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་འ མ་པོ་མཁྱེན་ ་པས་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་ 

བྲིས་སོ།།——-•༢༠༡༩/༧/  
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ཤུག་གུ་ལྷ་མོ། 
 

ཕྱི་ཡི་ཁོར་ཡུག་རིན་ཆེན་སེར་ལས་གྲུབ།། 

བར་གི་རྩི་ཤིང་རང་བྱུང་ལྷུན་གིས་གྲུབ།། 

ཡུལ་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གདོད་ནས་གཤིས་སུ་གྲུབ།། 

མ་བཅོས་རི་ལུང་བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བས་གྲུབ།། 

 

ཡུལ་དང་ལུང་པ་རེ་ལ་ ད་ཆོས་རེ།། 

དེ་ལ་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་གཏམ་རྒྱུད་རེ།། 

མི་འགྱུར་སེམས་ལ་འཛིན་པའི་རྒན་རབ་རེ།། 

མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛི་བུ་ཚར་འོས་འགན་རེ།། 

ཞེས་གླེང་གཞིས་གཏམ་གིས་མདུན་ཅུང་ཟད་ཕྱེས་ཏེ་གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། ཕ་ཡུལ་ཤུག་གུ་ལྷ་མོས་ 

གཏམ་རྒྱུད་ནི། དེ་ལ་སྤྱིར་ན་བོད་ཡུལ་བྱང་རུང་གཉིས་ཀྱི་འཚམ་སུ་ཤུག་པ་མ་སྐྱེས་པ་ཆེར་མེད་པས་ཡ་མཚན་རྒྱུ་ 

ཞིག་དང་གླེང་དགོས་པ་ཞིག་གང་ཡང་མ་ཡིན། འོན་ ང་ངའི་ཕ་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཤུག་གུ་ལྷ་མོ་ནི་ས་ཆ་དེར་ཤུག་ 

པ་ད ང་འཐུག་ཞིང་ནགས་ཚལ་གི་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བུ་དེས་ནང་ནས་རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་ ད་ཏུ་འཕགས་པ་ངོ་ 

མཚར་བ་གནའ་ནས་ད་བར་གཏམ་རྒྱུད་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དཔེར་ན་མི་ཡི་ནང་གི་མཁས་པ་དང་། རིན་ 

པོ་ཆེས་ནང་གི་ནོར་བུ། རྟ་ཡི་ནང་གི་རྐྱ་ཤེས། ཕྱུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁྱུ་མཆོག་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤུག་ 

གུ་ལྷ་མོ་ཡོད་ས་དེ་ནས་ཡར་ལྟས་པས་ན་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གཉིས་ཀ་ 

ཐད་ཀར་མཇལ་ཐུབ་པས་ཁོང་ཡབ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་ བས་བདུད་རྩི་ཤུག་པའི་བཅུད་ལེན་མཛད་པའི་ 

དུས་སུ་བྱིན་རླབས་ཅན་ག་ིཤུག་འབྲུ་འཐོར་བ་ལས་འཁྲུངས་པར་གྲགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ངོ་མཚར་ཅན་རྒས་པའི་ 

ངག་རྒྱུན་ལས་ད་ལྟའི་བར་གསལ་པོར་ཡོད་པ་བཞིན་དཔེར་ན། སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་བདུད་རྩི་ཤུག་པའི་ 

བཅུད་ལེན་ལས་ ང་དང་པོ་ཤུག་པའི་སྤང་བྱ་གསུམ་ལས་འདི་ལྟར་ཡིན༔ ནགས་ཤུག་རྫ་ཤུག་བྲག་ཤུག་རལ་པ་ 
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ཅན་དང་ཚེར་མ་ཅན་ཤུག་པའི་སྤང་བྱ་ཡིན༔ ཚད་པ་ཅན་གིས་ཉིན་ཤུག་སྤང༔ གྲང་བ་ཅན་གིས་སྲིབ་ཤུག་སྤང༔

དེ་རྣམས་ཤུག་པའི་སྤང་བྱ་ཡིན༔ ཞེས་དང་།ཤུག་པའི་བླང་བྱ་འདི་ལྟར་ཡིན༔ ལྷ་ཤུག་སྔོ་དཀར་འོ་མ་གཏོར་བ་འདྲ༔

སྨན་ཤུག་སྣུམ་ལ་འཇམ་པ་ཡོད༔ སྤང་ཤུག་ལོ་འདབ་རྒྱས་ལ་འཇམ་ཉིད་མཁའ་འགྲྲོའི་གཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་

བཞུགས༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གནས་འདིས་ཤུག་གུ་ལྷ་མོས་མདོག་དང་ས་དམིག་གཏམ་རྒྱུད་བཅས་ཡ་

མ་བྲལ་བར་སྣུམ་ཞིང་འཇམ་ལ་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ་དགུན་མི་ མ་པ་བཅུད་ལེན་གི་གསོས་དང་། མདངས་ཀྱི་མཆོག་

ཏུ་གྲུབ་པ་དེ་དག་དད་པའི་ཡུལ། མིག་གི་རྒྱན་ལྟ་བུར་མཛེས་ མ་མེར། སྣུམ་གཤམ་སེ། སྨུག་ཐུར་རེར་ཡོད་ལ།

འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་ཆེ་བའི་བདུད་རྩི་སྟེ། མི་ཡི་བདུད་རྩི་བ་ལུ། ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་ཤུག་པ། བཙན་ག་ིབདུད་རྩི་མཚེ།

ཀླུ་ཡི་བདུད་རྩི་འོམ་བུ། སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཁན་སྐྱའམ་ཡང་ན་བ་ལུ་སྤང་གི་བདུད་རྩི་དང་། ཤུག་པ་ཉིན་ག་ི

བདུད་རྩི། མཚེ་སྲིབ་ཀྱི་བདུད་རྩི། འོམ་བུ་ཆུ་ཡི་བདུད་རྩི། མཁན་སྐྱ་སའི་བདུད་རྩི་བཅས་འདི་དག་དགུན་མི་ མ་

པའི་བདུད་རྩི་ཡིན་པར་གསུངས་པས་དབྱར་དགུན་ ད་པར་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མ་ཡིན་ ང་ཤུག་པ་དང་བ་ལུ་མཚེ་

གསུམ་ནི་དགུན་དུས་ ང་ལོ་མ་མི་ལྷུང་ཞིང་ཁ་དོག་ ང་ཆེར་མི་འགྱུར་བ་དང་། འོམ་བུ་དང་མཁན་པ་གཉིས་དགུན་

དུས་ལོ་མ་ལྷུང་གི་ཡོད་ ང་དཔྱིད་ཀ་སྔ་མོ་ནས་ཁ་འབུས་ཤིང་ལོ་མ་རྒྱས་པ་སྟེ་རྩི་ཤིང་གཞན་ལས་ ད་པར་དུ་

འཕགས་པས་བདུད་རྩི་ལྔ་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་སྨན་ག་ིམཆོག བཅུད་ལེན་ག་ིརྒྱལ་པོ། དྲི་ཞིམ་ག་ིརྒྱ་མཚོ་ཡིན་
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པ་དང་།  གཞན་ཡང་ཤུག་པ་ནི་ལོ་རེ་གཉིས་ཙམ་དང་མི་རབ་རེ་གཉིས་ཙམ་ནས་སྐྱེས་ཚད་རྫོགས་པའི་རྩི་ཤིང་གི་ 

གྲས་ཞིག་མ་ཡིན་པས་དེ་བས་ན་རིན་ཐང་གི་ཐོག་ནས་ ང་ཙན་དན་ག་ི ང་པོ་ཞིག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པས་དཀོན་ 

ལ་རིན་ཐང་ལྡན་པའོ།། 

པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁའ་འགྲྲོ་མཚོ་རྒྱལ་ཟུང་།། 

གནས་འདིར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་རི་བོས་ཞོལ།། 

བདུད་རྩི་ཤུག་པའི་བཅུད་ལེན་མཛད་ནས་སུ།། 

རིན་ཆེན་འབྲས་བུ་འཐོར་ལས་འཁྲུངས་བར་གྲགས།། 
 

མཐོང་བས་མཛེས་ལ་སྣོམ་པས་དྲི་ཞིམ་པ།། 

 ད་དུ་མཚར་ཞིང་ཡིད་འོང་སྣུམ་ལྡན་པའི།། 

ས་ཡི་བཅུད་དང་ཡུལ་ག་ིརྒྱན་མཆོག་འདིས།། 

གཏམ་རྒྱུད་སྲིད་པའི་མཐའ་ལ་ བ་གཅིག་གུ། 

    ཞེས་སྨན་རྩིས་ལ་འ ག་པ་ཅུང་ཙམ་ཡང་པ་ཚང་སར་མེ་ཏོག་ནས་ཕྱི་བོད་རབ་བྱུང་༡༧པ་སྒྱུར་བྱེད་ཞེས་པ་ས་མོ་ཕག་གི་

བོད་ཟླ་༧པའི་༡༤ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོས་ཟླ་༩ཚེས༡༢ཉིན་བཟའ་ ར་དགེ་བར་བྲིས་པ་འོ།།། 

 

 

、 
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     གནས་བསྟོད།               

         

དུས་བརྡ་ནས། 

       

 མདོ་ཁམས་སྒོམ་སྡེའི་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གི། ། 

 མ་པའི་ ལ་བཟང་དགོན་སྡེའི་གན་འདི་ན། །   

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་གྲུབ་པའི། །  

ཟངས་མདོག་དཔལ་ག་ིརི་བོ་འདིར་འཕོས་ཏེ། ། 

 

གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་མ་ལ་ཡའི་ལྷུན་པོ། །    

ཇི་བཞིན་བརྗིད་ཅིང་གཟི་ཡི་བྱིན་ཆགས་པ། །    

འཚོ་བཅུད་ཀུན་ལས་རིན་ཆེན་སྨན་གི་རིཊ། །  

སྣ་ཚོགས་འདིར་སྨིན་གླེང་ནའང་ཆོག་ཆོག་སྟེ། །     

 

ད་བྱེད་སྔོ་དང་གསོ་བྱེད་འཚོ་བཅུད་ཅན། །    

རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ ་སྨན་བཟང་ ག་སོགས། ། 

གནས་འདིར་མ་བཞད་སྨན་ལྡུམ་རིཊ་ནི་ཉུང་། །  

རྐྱེན་གིས་དོ་སྣང་བདག་པོའི་དགའ་སྟོན་དུ། །  

 

མོ་མ་དུང་མགོའི་གནས་སམ་རྫ་ངོར་སྒོ། །    

མཚམས་སྦྱོར་ ལ་དུ་ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ། ། 
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བསྟོད་ཚིག་བཻཌཱུ་དཀར་པོའི་འཕྲེང་བ་འདི། །

རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་ས་ཕག་ལོ་འདིར་སྦྱར། །
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གངས་ལྗོངས་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ ང་སྐྱོབས་གལ་ཆེ་བས། 
  

ང་ཚོས་ཕ་མེས་ཡ་མེས་ཚོས་ངག་རྒྱུན་ལས་ས་རྐོ་མི་ཉན་ས་བདག་གི་གནོད་པ།  ཆུ་དཀྲུག་མི་ཉན་ ་ཡི་ 

གནོན་པ།  འོར་རྒྱག་མི་ཉན་གཞི་བདག་ག་ིགནོད་པ།  རིན་ཆེན་གསེར་ནག་ལས་ལྷག་པའི་གཏམ་བརྒྱུད་མང་ 

པོ་ཡོད། གངས་ལྗོངས་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ ང་སྐྱོབས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གི་མི་བུ་དང༌།  སྒོས་གངས་ 

ཅན་པ་ཀུན་གིས་དོ་གལ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ ལ་པོའི་དགེ་ 

མཚན་འབྱུང་བའི་གནས་གངས་ལྗོངས་ཁོར་ཡུག་འདི་ཡིན་པ་དང༌།  ཡང་དགོས་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་ 

དགེ་མཚན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པས་སོ།  དེ་ལས་དང་པོ་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ ལ་པོའི་དགེ་མཚན་ 

འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་ ལ་ནི། གངས་ལྗོངས་མཐོ་སྒང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཚོ་བའི་རྩ་ཆེའི་སྨན་རྫས་ལྡན་པའི་དུད་འགྲྲོའི་ 

རིགས་གླ་བ་དང་ཤ་བ་སོགས་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་༼དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་༽ ལས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་རིགས་ 

ཀྱི་ནད་ཁམས་སེལ་དཀའ་བ་རྣམས་ ང་སེལ་བའི་ ས་པ་ལྡན་ཡོད། གལ་ཏེ་རྩ་ཆེའི་སྲོག་ཆགས་དེའི་རིགས་ 

 ང་སྐྱོབས་མ་བྱས་པར་བརླག་ཅི་ཐུབ་བྱས་ནས་རྩ་བ་སྟོངས་བར་གྱུར་ན་སླར་གསོ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན།  

དེ་བཞིན་དུ་གངས་ལྗོངས་མཐོ་སྒང་དུ་སྐྱེས་པའི་རྩ་ཆེའི་སྨན་རྫས་ཤུག་པ་དང་སུར་དཀར་སོགས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་རིགས་ 

དང་།  ཏིག་ཏ་དང་གུར་གུམ་གསོལ་དཀར་གསོལ་དམར་སོགས་ཀྱི་སྔོ་སྨན་རིགས། དབྱར་རྩ་དགུན་འབུ་དང་ 

ཨ་བྷི་ཥ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་རིགས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་དང་འཚོ་བ། ནད་རིགས་བཅས་འཇོམས་པར་བྱེད་ 

པའི་སྨན་རྫས་མཆོག་དེ་རྣམས་ལ་ ང་སྐྱོབས་མེད་པར་གཏོར་བརླགས་ཡུད་ཙམ་དུ་ ད་ཅི་ ས་བྱས་ཏེ་རྩ་བ་གཅོད་ 

པར་བྱས་ན་སླར་གསོ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་ངེས། དེ་བཞིན་རང་བྱུང་གི་གཏེར་རྫས་ཚྭ་དང་བུལ་ཏོག  མུ་ཟ་ི 

དང་ཅོང་ཞི་སོགས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་ལུས་ཁམས་གསོ་བ་དང་ནད་རིགས་འཇོམས་པའི་ནོར་མཆོག་ཡིན་ ང་། གལ་ 

ཏེ་དེ་དག་ལ་ ང་སྐྱོབས་མེད་པར་བོར་གཏོར་བྱེད་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ལོ་ཤས་རིང་རྩ་བ་སྟོངས་བར་བྱས་ན་སླར་དེ་དག་ 

གི་ ས་སྟོབས་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་བསྐྲུན་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་པས་གང་བྱུང་དུ་གཏོར་བརླག་བྱེད་པའི་འོས་པ་མེད་ 

དོ།  གངས་ལྗོངས་ཁོར་ཡུག་འདི་གླིང་ཆེན་ག་ིདགེ་མཚན་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་ ལ་ནི་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་བོ་ལྷོ་ 

གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ལྕི་ཆུ་ནི་རྫ་ཆུ་སྔོན་མོས་ཡན་ལག་དང་། རྫ་ཆུ། འབྲི་ཆུ།  རྨ་ཆུ།  རྒྱ་མོ་དངུལ་ཆུ་བཅས་ 
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གངས་ལྗོངས་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ནས་བཞུར་ཏེ་གླིང་ཆེན་ག་ིཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འབབས་པ་དེ་ལ་མི་རིགས་མང་པོས་ལོངས་

 ད་གཞི་རུ་གྱུར་ཡོད། ཆུ་དེ་དག་ནི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ག་ིརང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་འགྲྲོ་བའི་སྐོམ་པ་སེལ་བ་

མ་ཟད་ནད་རིགས་འཇོམས་པའི་ ས་པའང་ལྡན་ཡོད། གལ་ཏེ་མཐོ་སྒང་གི་རི་ལུང་དང་། རབ་ཡངས་ཀྱི་ཐང་

བཅས་ལ་ ང་སྐྱོབས་མེད་པར་ས་རྐོ་རྡོ་སློག་གིས་ས་གཞི་དེ་ས་ནག་ཏུ་བཟོས་པ་དང༌། རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཀུན་རྩ་

བ་གཏོར་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དབྱར་དུས་ཆར་ཞོད་ཀྱིས་ཆུས་ས་རོ་དང་རྡོ་རོ་ཀུན་རིམ་བཞིན་འཁྱེར་ནས་ཆུ་ཀླུང་དུ་འདྲེས་

པས་ཆུ་ཀླུང་དེ་དག་དྭངས་གཙང་མེད་པར་ས་མདོག་དང་འདམ་མདོག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་རིམ་བཞིན་དྭངས་

གཙང་གི་ཆུ་བོ་དག་ལ་འདྲེས་ཏེ་རྒྱ་མཚོར་འགྲྲོ་བས་མི་རིགས་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་མེད་པར་གྱུར་ན། མ་ཚད་དྭངས་

གཙང་གི་ཆུ་བོ་དེ་དག་མཐོ་བོད་གིས་འ ག་རོམ་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་མཐོ་བོད་ཀྱི་འ ག་རོམ་དེ་དག་

ཞུ་ཟིན་པར་གྱུར་ན་ཆུ་གཙང་དེ་དག་དཀོན་པོར་འགྱུར་ངེས་ཡིན་པ་མཐོང་དང་མཐོང་བཞིན་པ་ཏེ། དེ་ལྟར་གནམ་

གཤིས་འགྱུར་བ་འགྲྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་དང་བ ག་སྐྱོན་སོང་བའི་དབང་

གིས་ཡིན་པ་གནའ་དེང་གི་ཤེས་ལྡན་ཀུན་གིས་མ་གྲྲོས་གཅིག་མཐུན་དུ་གསུངས་ ང༌ལ། མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་རྩི་ཤིང་

བ་གཏོར་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དབྱར་དུས་ཆར་ཞོད་ཀྱིས་ཆུས་ས་རོ་དང་རྡོ་རོ་ཀུན་རིམ་བཞིན་འཁྱེར་ནས་ཆུ་ཀླུང་དུ་འདྲེས
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ནགས་ཚལ་ཀུན་ ང་སྐྱོབས་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ནགས་ཚལ་ཀུན་མེད་པར་གྱུར་ན་མཐོ་སྒང་གི་ཁ་ཆར་

གི་ཆུ་ཀུན་གནས་ས་མེད་པས་རིམ་བཞིན་དམའ་བའི་ས་ཆ་རུ་ལུད་ནས་གྲྲོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ཆུའི་འཇིགས་པ་འབྱུང་བ་

ཡིན། དེས་ན་ས་སྟོང་ཀུན་ནགས་ཀྱིས་སྔོ་ལྗང་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་གསུངས་པ་ནི་ཁོར་ཡུག་ ང་སྐྱོབས་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་སུ་གཞི་བཞག་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་མཚོ་

བོད་མཐོ་སྒང་གནས་ཀྱི་མཁའ་ ང་དེ་གཙང་སིང་སིང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་སྟོབས་འགྱུར་དགོས། གྲྲོང་ཁྱེར་ཆེན་

པོ་རྣམས་ཀྱི་མཁའ་ ང་ནི་བཟོ་གྲའི་རླངས་དུད་དང་རྫས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྦགས་པའི་མཁའ་ ང་གིས་མིའི་

ལུས་ཁམས་དང་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཇེ་ཆེར་བྱེད་ ང༌། དེ་དག་གངས་ལྗོངས་མཐོ་སྒང་གི་མཁའ་ ང་གཙང་

མས་བ ག་རིགས་ཀུན་སེལ་བར་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུག་རླངས་ཆེར་འཁྲིགས་པའི་གྲྲོང་ཁྱེར་དུ་

གནས་པའི་ བས་སེམས་ཁམས་མི་དྭངས་པ་དང་རིག་པ་ གས་པ། གཉིད་འཐེབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་

ལ་སྐྱོ་ནས་མཐིང་མདོག་གི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་མཁའ་རུ་སྤྲིན་དཀར་ག་ིའདབ་མ་དལ་བུར་སྐྱོད་ཅིང༌། དྭངས་

བསིལ་ ང་བུ་གཡོ་ཞིང་སྔོ་ལྗང་ལོ་མས་མཛེས་པའི་ཁྲོད་ན་རང་བྱུང་སྨན་སྣའི་དྲི་བསུང་འཐུལ་བའི་དྲི་གཞོན་སྣ་

ཚོགས་ལུས་ལ་རེག་མ་ཐག སྣང་བ་དགའ་ཡ་ལེ་དང་སེམས་པ་ ་སིང་ངེས། ལུས་ཁམས་བདེ་སང་ངེ་འབྱུང་
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བ་ནི་རང་རེ་ཚོས་མཐོང་བཞིན་པ་ཡིན་པས་ཅིས་ ང་གངས་ལྗོང་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་ཁམས་དོ་མཉམ་དང་ ང་

སྐྱོབས་བྱེད་རྒྱུ་རང་གཞན་ཀུན་ག་ིདགའ་བདེའི་གཞི་རྩ་ཡིན་པས་སྣང་མེད་དུ་བྱེད་པ་ནི་བསམ་མེད་དུད་འགྲྲོ་ལས་

 ང་དམན་པ་ཡིན་ནོ། །

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ༡༡ ༡༡ ཉིན་བདེན་པའི་ངག་ནས།
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རེ་བླའི་སྣོད་བཅུད་དང་རི་ཆུའི་རིགས་གནས་མདོ་ཙམ་གླེང་བ།

རེ་བླ་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་འདི་ཡི་འབོད་གཞི་རུ་གྱུར་པའི་ལུང་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་འདི་གང་དུ་ཆགས་པའི་

གནས་ནི། བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ལས་ཁམས་དང་། མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་ ག་ཏུ་གྲགས་

པའི་ནང་ཚན། དངུལ་རྫ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སྒང་སྟོད་ཆུ་བཞིའི་ནང་ཚན་རྫ་ཆུའི་ཆུ་ལག་ལྕི་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་དུ་བ ་

བོར་ཆགས་ཡོད་ལ། སྔོན་བོད་བཙན་པོའི་ བས་སྟོང་སུམ་པའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པ་དང་། དེར་གླིང་ཁྲི་གོང་

འོག་བར་གསུམ་ཡོད་པར་གྲགས་པའི་ནང་ནས་གླིང་ཁྲི་བར་མའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་ཡིན་པར་ཕྱོགས་འདི་ཡི་ཡུལ་བསང་

དག་ཏུ་འཁོད་ཡོད་དེ། དེ་ ད་དུ་ཡང་ ་རྒྱན་འཇིག་མེད་མི་འགྱུར་བསམ་ཏན་གླིང་པས་མཛད་བསངས་མཆོད་

ལས།

ཀྱཻ། ཛམ་བུ་  འི་སྒྲ་ལྡན་གླིང་། །ནོར་འཛིན་དཔལ་གི་ཐིག་ལེའི་དབུས། །རྡོ་རྗེ་གདན་ག་ིབྱང་གི་

ཕྱོགས། །རི་བོ་ནག་པོ་དགུ་འདས་པའི། །མཚམས་སུ་ཏེ་སེའི་བསྐོར་བའི་ལྗོངས། །བྷོ་ འི་ཤར་ཕྱོགས་

མདོ་ཁམས་ཀྱི། །གླིང་ཁྲི་བར་མའི་ཁྱོན་གི་དབུས། །ལྕི་ཡི་ངང་མ་བསྐྱོད་པའི་གཡོན། །ངོ་མཚར་གནས་

སུ་པད་འབྱུང་གི །བྱིན་རླབས་ཡ་མཚན་ཕུལ་གྱུར་པ། །ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ཞེས་སུ་གྲགས། །སྲ་འཁྲིགས་

ལྷུན་པོ་ལྷ་ལམ་བསྙེགས། །ཞེས་སོགས་གསུང་པ་ལས་ཤེས་ ས་སོ། །གང་རིའི་རྭ་བས་མཐའ་སྐོར་བའི། །
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འཛམ་གླིང་འཛིན་མའི་དབུ་རྩེ་རུ། །དགེ་བཅུ་དཔལ་ག་ིགཡང་ཆགས་པ། །རེ་ལྗོངས་ཕྱུག་མོ་ལས་གཞན་སུ།  ། 

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་ བས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།  །གནས་འདིར་རེ་བླ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ 

སྙམས་ན། རེ་བླ་དགོན་པ་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་ཆག་བཏབ་པ་ལ་རྟེན་ནས་དེ་ཡི་ཉེ་འཁོར་ག་ིསྣོད་བཅུད་འཐའ་དག་ 

ལ་རེ་བླ་དང་རེ་བླ་བ། རེ་བླ་མ་སོགས་འབོད་བཞིན་ཡོད་པར་མངོན་ལ། རེ་བླ་དགོན་པ་ཐོག་མར་གནས་གང་དུ་ 

དུས་ནམ་གི་ཚེ་སུས་ཕྱག་བཏབས་པ་སོགས་ལ་ངག་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་མང་ནའང་།  རྒན་རབ་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོ་སྣང་ 

ཆེ་ཞིང་ངག་རྒྱུན་ལ་མཐོང་ཐོས་མང་བ་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ན།  ཁམས་ཟླ་ཆུའི་ཆུ་ལག་ལྕི་ཆུའི་ལྷོ་རྒྱུད་ལྕི་ཡི་ར་ 

ཚ་རྫོང་མགོའི་རི་རྒྱུད་སྒོ་ཉད་རྩེ་ཞེས་བྱ་བར། བླ་བྲང་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ཆགས་ཤུལ་ཡོད་ 

ཅིང་། བླ་བྲང་གསུམ་ག་ིཆགས་ཤུལ་དེར་ད་ལྟའང་རེ་བ་མགོ་དང་རྡོ་རོ་གདོང་ཏིས་ཚ་གཅོམ་ཞེས་སོ་སོར་འབོད་ 

ལ་ཡོད་ཅེས་ཐོས། ངག་རྒྱུན་ལ་རེ་རྡོར་ཏིས་གསུམ་ཞེས་པའི་བླ་མ་གསུམ་ག་ིགདན་ས་ཡིན་པར་གྲགས། དེ་ནས་ 

ཐག་མི་རིང་བ་ན་ཁམས་པ་རྒ་ལོའི་སྒྲུབ་གནས་ར་ཚ་རྫོང་མགོ་ཡོད་པ་དང་། གནས་དེར་ས་ཆེན་དང་རྒ་ལོའི་ 

གདུང་འབུམ་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པས།  འདི་ལས་དཔག་ན་དུས་རབ་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒ་ལོའི་སྐུ་ 

ཚེའི་སྨད་ཙམ་ན།   རྒ་ལོའམ་རྒ་ལོའི་རྒྱུན་འཛིན་ཞིག་གིས་སྒོ་ཉད་རྩེར་རེ་བླ་དགོན་པ་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབས་ 

ཡོད་པ་དཔག་ཐུབ་སྙམ། རྒ་ལོ་ནི་ས་ཆེན་ག་ིདངོས་སློབ་ཡིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ན་འཁོད་ཡོད་ལ།  དེ་ནས་དུས་རབས་ 

བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་འགྲྲོ་མགོན་འཕགས་པ་ཁམས་ཕྱོགས་འདིར་ཕེབས་ བས། དགོན་པ་འདིའི་མདུན་ཐད་དུ་ 

ད་ལྟའང་ཆོས་སྒར་ཉག་ཞེས་བྱ་བར་སྒར་བཏབས་པ་དང་།   མདུན་ཐང་དུ་ཆོས་ཁྲི་རྩེགས་པའི་ཤུལ་དངོས་སུ་ 

འཇལ་དུ་ཡོད།  བས་དེ་དུས་འཕགས་པ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་དགོན་པ་འདིར་གསེ་མགོན་བྱིན་ཆེན་ཞིག་རྩལ་བར་  

གྲགས་ཤིང་། དེ་ནས་དུས་རབ་གང་འཚམས་ཞིག་ལ་རེ་རྡོལ་ཏིས་གསུམ་ཞེས་པའི་བླ་བྲང་གསུམ་གིས་དགོན་ 

འདི་འཛིན་སྐྱོངས་གནང་ཤིང་། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ བས་ཙམ་ཞིག་ནས་དགོན་པ་དེ་གནས་དེར་གནས་ 

མ་ཐུབ་པར། བླ་བྲང་གསུམ་སོ་སོར་གྱེས་ཤིང་རེ་བ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་གིས།  སྟོན་པའི་སྐུ་ལི་མ་སོར་ 

ལྔ་པ་ནང་དུ་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་རིང་སྲེལ་བཞུགས་པར་གྲགས་པ་ཞིག་དང་། ལི་ནག་ག་ིབཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན། བསེ་ 

མགོན་བྱིན་ཆེན་གི་བ ས་པའི་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གདན་དྲང་ནས་ཡར་ཉིན་ལམ་གཅིག་ཙམ་ཕྱིན་ཅིང་།  ལྕི་ཆུ་ 
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ལས་ ར་ཉིན་ལ་བརྒལ་ནས་ཅུང་ཟད་ཕྱིན་པའི་ཚེ། སྲ་འཁྲེགས་ཀྱི་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་ཤིག་བྱུང་བ་ན། ད་ལྟ་དངོས་

སུ་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རེ་བ་བླ་མའི་ཞབས་རྗེས་དེ་བྱུང་བར་གྲགས་ལ། བསྟན་འགྲྲོར་སྨིན་པའི་ཕྱག་རྗེས་ཤིག་

འཇོག་ཐུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གཟིགས་ནས། དེ་ནས་དེ་ཡི་ཉེ་སྐོར་དུ་དགོན་པ་ཆག་འདེབ་པར་བཞེད་ནས་ས་

བརྟགས་པའི་ཚེ། དེ་ནས་མི་རིང་བའི་ས་ལྕི་ཆུའི་བྱང་ངོས་རྒྱབ་རི་ནོརྦུ་ལྷ་རྩེ་རྒོད་ཐང་དཀར་ག་ིག ག་གུར་ཕུབ་

ཅིང་མགོ་བོ་གྱེན་དུ་འདེགས་པ་འདྲ་བའི་མདུན་ངོས། གཡས་རི་ནག་ཛོ་བུ་ཆེན་བུ་ཆུང་བུ་སྤུན་གཉིས་དགྲ་ལ་

ཆས་པ་འདྲ་བ། གཡོན་རི་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་དར་དཀར་དགོང་ལ་ཕྱར་བ་འདྲ་བོ། མདུན་རི་དོམ་ཉིན་ཟེར་བ་ལྷོ་

ངོས་ནས་ལྟ་དུས་དོམ་ནག་འགིང་འགྲྲོས་བྱེད་འདྲ།

བྱང་ངོས་ནས་ལྟས་ན་གླང་པོ་ཆེ་ནོང་གཞུང་ཁུར་བ་ཞིག་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་ནས་དལ་གིས་རྒྱུ་བ་དང་འདྲ་བ་

སོགས། ས་ཡི་བཀོད་པ་དང་དགེ་བཅུ་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གནས་ ད་པར་ཅན་དེར། རེ་བླ་བན་

བདུན་མ་ཞེས་དཔོན་སློབ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པའི། བསམ་འཕེལ་ནོརྦུ་གླིང་ཞེས་པའི་དགོན་པ་འདི་ཕྱག་བཏབས་

པ་རེད། དེ་ནས་རེ་བ་བླ་མའི་དབོན་རྒྱུད་ཀྱིས་དགོན་འདི་སྐྱངས་ཤིང་། ཀུན་གིས་རེ་བླ་དགོན་ཞེས་འབོད་

པས་དགོན་མིང་ཡུལ་ལུང་སྤྱི་ལ་ཆགས་པར་མངོན་ནོ།།

ངོས་ནས་ལྟ་དུས་དོམ་ནག་འགིང་འགྲྲོས་བྱེད་འདྲ།

བྱང་ངོས་ནས་ལྟས་ན་གླང་པོ་ཆེ་ནོང་གཞུང་ཁུར་བ་ཞིག་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་ནས་དལ་གིས་རྒྱུ་བ་དང་འདྲ་བ་
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        རེ་བ་ནག་པོའི་ཚོས་ཁ་མི་འགྱུར་བས། ། 

        རེ་བའི་སྦྲ་ནག་བརྗེད་དུ་མི་རུང་བཞིན། ། 

        རེ་བ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་ལས། ། 

        རེ་བླའི་མིང་འདི་བྱུང་བའང་བརྗེད་མི་རུང་། ། 

                            ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་ བས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དོ། ། 

    རི་ཆུའི་རིགས་གནས་དངོས་བཤད་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས།  དང་པོ་གནས་འདིའི་སྣོད་ 

བཅུད་ཕྱི་ཡི་བཀོད་པ། གནས་འདིའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕྱི་ཡི་བཀོད་པ་ནི་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཛེས་ལྗོངས་ 

ཞིག་སྟེ། རེ་བླའི་དབུས་སུ་ལྕི་རྒྱལ་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ལམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ར་རུག་ཞེས་འབོད་པའི་རི་བོ་དཔང་ 

མཐོ་ལ་གཡང་གཟར་བ།  སྟོད་དུ་རྫ་དང་གཡའ།  བར་དུ་སྤང་དང་རྩི་ཤིང་གི་རིགས།  མདའ་རུ་ཆབ་དང་ 

ཆུ་བོ་མཚོ་དང་ ང་བུ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱན་པ། དེ་དང་རི་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ར་རུག་སྐྱ་ཟེ་དང་སྔོ་ཟེ་ཞེས་འབོད་པའང་ 

ཡོད།  དེ་དག་ལ་མིང་ར་རུག་ཞེས་ཐོགས་དོན་ཡང་།  དུས་བཞིར་ལྗང་མདོག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་སྤྱི་ཟླ་ལྔ་ 

པའི་འ ག་ཙམ་དུ་མེ་ཏོག་ཁ་འབུས་པའི།  ཤིང་སྟག་མའི་མེ་ཏོག་ཞེས་ཀུན་གིས་ལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང་། དཀར་ 

ལ་དམར་མདངས་བ ་བའི་འདབ་མ་དང་སེར་ལ་དྭངས་བའི་ཟེའུ་འབྲུས་རྒྱན་པའི་མེ་ཏོག་དེས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ 

ངོས་ཕར་ཆེར་ བས་པས།   ཤིང་དེར་མིང་གཞན་ར་དུག་པའང་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པས་དེ་ཟུར་ཆག་ནས་ཡུལ་ ད་ 

དུ་ར་རུག་ཞེས་འབོད་པར་མངོན།  རི་བོ་དེ་ཡི་མདུན་ངོས་ནས་ལྕི་ཀླུང་སྔོན་མོ་ཤར་དུ་འབབ་པའི་འགྲམ་ངོགས་ 

གཉིས་སུ།  མཐོ་ལ་གཡང་གཟར་བའི་པ་ ་དང་རྟ་ཡུམ་ཟེར་བའི་རི་བོ་ཆེན་པོ་གཉིས་རྒྱལ་པོའི་མདུན་ན།  ཞི་ 

དྲག་གི་ ན་པོ་གཉིས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གྲྲོས་ལ་འཚོགས་པ་བཞིན་བཞུགས་པ་དང་།  དེ་དག་གི་ཤར་ན་དབ་ 

ཀྱི་ཇོ་མོ་གཡུ་ཡི་སྒྲོལ་མའི་གནས་རི་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ན་འདོད་དགུ་ལོངས་ ད་གཡང་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཟླ་ཁྱིམ་ 

ན་བ་མཚོ་མོ་བ ་ཤིས་དགེ་མཚན་འབུམ་གི་ཕྱུག་པ།   བ་ན་གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རང་སྒྲ་ཨ་ཡིག་འབུམ་ 

གི་རྒྱན་པའི་ཨ་འབུམ་རིན་ཆེན་སྤུང་པ། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆེས་མཐོ་བའི་སྨན་རིགས་ཀུན་འཛོམས་ཇོ་བོ་སྨན་པ་རྩེ་ 

གསུམ་ཡོད།  བྱང་ཤར་ན་དཀར་ཟོམ་མོ་མ་དུང་མགོ  ཤར་ལྷོ་ན་སྐྱེ་དངོས་མང་པོའི་ཕྱུག་པའི་ ་རྒྱལ།  ལྷོ་ 
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 བ་ན་ནག་ཅོག་སྦྲུལ་མགོ་ཟེར་བའི་རི་བོ་གཉེན་པོ་དང་།  མ་བྱང་ན་དགུ་ཁྱུང་ཁྲི་དམར་རི་བོ་ཞེས་པ་སོགས་

མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པའི་རི་བོ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་ནོརྦུ་ལྷ་རྩེ་དང་གོང་རྒྱལ་ལྷ་རྩེ་སྟེ་རེ་བླའི་ལྷ་

རྩེ་ད ན་གཉིས་ཞེས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རི་བོ་གཉིས་ ང་ཡོད། ད་དུང་རེ་བླའི་ཕྱོགས་བཞིར་ ང་བཞའི་གཟུགས་

དང་མིང་ ད་ཆོས་ལྡན་པའི་རི་བོ། ཤར་དུ་ལ་སྔོན་སྟག་མགོ་ཟེར་བ་སྟག་དམར་ཡག་ཤར་དུ་རྒྱུ་བ་ཞིག་མགོ་བོ་

བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཅུང་ཟད་གུག་པ་དང་འདྲ་བ། ས་ཡི་ ང་བཞི་ལས་ཤར་གི་སྟག་སྐྱ་བོ་ཤིང་མདས་མ་སྣུན་པ་ཟེར་

དང་མིང་དང་དབྱིབས་འ ངས་ཤིང་ ད་ཆོས་ལྡན་པ། ལྷོ་རུ་ཀ་རྒྱལ་གསང་བ་ལྷ་རྩེ་གཡུ་འབྲུག་དགུང་དུ་འཕྱོ་

བ་དང་འདྲ་བ། ས་ཡི་ ང་བཞི་ལས་ལྷོ་ཡི་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་དུང་དུ་མ་ལྷུང་དགོས་ཞེས་པ་དང་བྱིབས་

འ ངས་ཤིང་ ད་ཆོས་ལྡན་པ།  བ་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་དམར་ཟེ་ཟེར་བ་མཁའ་ལྡིང་དམར་མོའི་དལ་ག་ིརྒྱུ་བ་དང་འདྲ་
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བ། ས་ཡི་ ང་བཞི་ལས་ བ་ཀྱི་བྱ་དམར་མོ་སྙི་རྒྱ་རུ་མ་ ད་དགོས་ཟེར་བ་དང་མིང་དང་བྱིབས་འ ངས་ཤིང་  

 ད་ཆོས་ལྡན་པ་། བྱང་དུ་སྐྱེམས་ཆེན་དང་རག་ཆེན་རྫ་རི་དར་སྔོན་ག་ིཡོལ་བ་འཐེན་པ་དང་འདྲ་བ། ས་ཡི་ ང་ 

བཞི་ལས་བྱང་གི་རུ་སྦལ་རྒྱ་བོ་ཚ་ཆུའི་མ་འགྲངས་དགོས་ཟེར་བ་དང་བྱིབས་འ ངས་ཤིང་ ད་ཆོས་ལྡན་པ། དེ་ 

དག་གི་ངོས་སུ་རྩ་ཆེའི་སྨན་རྫས་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་དང་གཡའ་ཀྱི་མ་སྲོལ་ལོ་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་གང་ག་ཆུང་ 

 ་ཨ་བ། བྲག་སྐྱེས་བ་ཤ་ཀ  སུར་དཀར་མཁན་དཀར་སོགས་སྨན་རྫས་རིགས་དང་།  གཞན་ཡང་གཡར་  

 ་དགུན་འབུ་དང་དབང་ལག་ར་ཉེ་སྒོག་སྐྱ་རྫ་ཡུང་སུར་ཡུང་གྲྲོ་མ་སོགས་རོ་ཙ་དང་ཟུང་བཅུད་གསོ་བའི་སྨན་རྫས་ 

ཀྱི་རིགས་ ང་ཤིན་ཏུ་མང་།  རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་སྨན་རྫས་ཀྱི་ ངས་པའི་གཡའ་སྤང་ནགས་ 

གསུམ་གི་གསེབ་ཏུ།  རྒྱལ་སྤྱིའི་ ང་སྐྱོབས་རིམ་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོགས་ཆགས་གསའ་དང་། གཞན་ཡང་གཟགི་ 

དང་དྲེད་མོང་གཡི་དང་ ང་ཀི་འཕར་ར་དང་ཝ་ ་ཏེ་ལོ་སྲེ་མོང་སྲམ་ ་དཀར་སོགས་གཅན་གཟན་གི་རིགས། 

ཤྭ་བ་དང་རྣ་བ་རྒོ་བ་གླ་བ་ཕྱི་བ་ར་རྒོད་ཕག་རྒོད་སོགས་ ་གཟན་རི་དྭགས་ཀྱི་རིགས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་འགྲྲོ་ 

བ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ལ།   བས་ལ་ལར་སྤྲེའུ་རེ་ཟུང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།      

ལྷག་པར་དུ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཤྭ་བ་སྐྱ་བོ་ནི་ལྗོངས་འདིར་གྲང་འབོར་ཆེས་མང་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ 

ཆགས་ཡིན་པས། དཔྱིད་དང་དབྱར་དུས་ལྟ་བུ་ བས་འགར་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ལྷན་དུ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་གནས་ 

པའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། མཁའ་ལ་ལྡིང་བའི་རྒོད་དང་གོ་རིང་གླག་ནེས་ཁྲ་སྐྱ་ཁྲ་གོང་མོ་དང་ཁུ་ལོང་སྲེག་པ་ཕོ་རོག་ 

ཁྭ་ཏ་སྐྱ་ཀ་ཕུག་རོན་སོགས་རྒྱུན་ ད་ཀྱི་བྱ་རིགས་དང་།  ཁུ་བྱུག་དང་ ་ཤུད་ནེ་ལེ་སོགས་དུས་བྱའི་རིགས་ 

སོགས་ཀྱིས་སྙན་པའི་འགྲིན་སྒྲ་བར་མེད་དུ་སྒྲོགས་ཅིང་། འཇོལ་མོ་དང་འཆིལ་བ་ཅོ་ཀ་སོགས་བྱིས་རིགས་གྲང་ 

ལས་འདས་པས་ ང་དེ་བཞིན་ ད་སྙན་འབྱིན་བཞིན་ཡོད། འདི་དག་ནི་གནས་འདི་ཡི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱི་ཡི་ 

བཀོད་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ལགས་སོ། ། 

              

       དགེ་བཅུའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གི་གྲུབ་པའི་ལྕི་ལྗོངས་འཛིན་མའི་གཞི་དཀྱིལ་དུ། ། 

             དྭངས་ཤིང་གཙང་ལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ལྕི་ཀློང་སྔོན་མོ་ཤར་དུ་འབབ། ། 
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             ཆེ་ཞིང་གཉན་ལ་དགེ་མཚན་འབུམ་རྫོགས་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་དབུས་ན་བརྗིད། ། 

             མཐོ་ལ་གཟར་བའི་པ་ལོ་རྟ་ཡུམ་ ན་པོའི་ ལ་གིས་གམ་ན་བཞེངས། ། 

               

             དེས་ཤིང་འཛངས་པའི་ཇོ་མོ་སྨན་བཙུན་གཡུ་ཡི་སྒྲོལ་མ་ཤར་ན་འཛུམ། ། 

             འདོད་དགུ་ལོངས་ ད་གཡང་དུ་འཁྱིལ་བའི་ན་བ་མཚོ་མོ་ལྷོ་ན་མཛེས། ། 

             སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡིག་འབུམ་གི་རྒྱན་པའི་རིན་ཆེན་སྤུང་པ་ མ་ན་འབུར། ། 

             རྔམ་ཞིང་མཐོ་བའི་སྨན་རིགས་ཀུན་འཛོམས་སྨན་པ་རྩེ་གསུམ་བྱང་ན་འགྲེང་། ། 

               

             ཤར་གི་ ང་མ་ལ་སྔོན་སྟག་མགོ་སྟག་མོའི་ཟོལ་གིས་འགིང་བར་བྱེད། ། 

             ལྷོ་ཡི་ ང་མ་གསང་བ་ལྷ་རྩེ་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་མཁའ་རུ་འཕགས། ། 

               བ་ཀྱི་ ང་མ་ཕོ་རོག་དམར་ཟེ་མཁའ་ལྡིང་དམར་མོ་རྒྱུ་བ་བཞིན། ། 

 བྱང་གི་ ང་མ་རག་ཆེན་རྫ་རི་ཡོལ་བ་ཇི་བཞིན་ཡོངས་སུ་སྐོར། ། 

  ཞེས་བྱ་བ་ནི་ངལ་གསོ་བ་བར་ གས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གཉིས་པ་ནང་གི་གནས་བདག་དང་རིག་ 

དངོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཡི་གནས་དང་གཞི་ཡི་བདག་པོ་ནི།  སྤྱི་རྒྱལ་ར་ 

ཚ་དཀར་འབེལ་ལམ་ར་རུག་ཞེས་བྱ་བའི་རི་བོ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་གནས་པའི་གཞི་ཡི་བདག་པོ་ནི། གནས་བདག་  

ཆེན་པོ་ཚངས་པ་དཀར་པོའམ་གཉེན་གཙན་རྡོ་རྗེ་ལྷ་རྒྱལ་ཞེས་ཞུ་བ།  སྤྱིར་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིའི་སྣོད་བཅུད་ལ་ 

ཉིན་ག་ིབྱ་ར་དང་མཚན་ག་ིམེལ་ཚེ་གནང་མཁན་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ ང་མ་མཐུ་བོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བྱེ་ 

བྲག་དུ་ཡུལ་འདིའི་མི་ལ་ག་འགྲྲོ་གར་འདུག་ལ་ཁ་འཛིན་གདོང་གྲྲོགས་བྱེད་པའི་ཡུལ་ལྷ་བརྩེ་གདུང་ཅན་ཞིག་ 

ཡིན་པར་གྲགས་ཤིང་། སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་དང་ཆགས་ལུགས་ནི། འཇམ་མགོན་ ་གཏེར་དབང་པོས་མཛད་པའི་ 

གསོལ་མཆོད་ལས།  
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གནས་བདག་ཆེན་པོ་ཚངས་པ་དཀར་པོ་ཞེས། ། 

དབུ་ལ་ཀ་ཤའི་ལ་ཐོད་རབ་མཛེས་ཤིང་། ། 

ཕྱག་གཡས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དངོས་གྲུབ་གཏེར། ། 

གཡོན་པས་ཐོད་ཕྲེང་ལས་བཞིའི་རིགས་སྔགས་བསྒྲང་།  ། 

ཆིབས་སུ་ངང་དཀར་གཡུ་རྔོག་སྟོང་གསུམ་ཉུལ།  ། 

སྤྲུལ་སྒྱུར་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་ཅི་ཡང་སྟོན།  ། 

  འཁོར་དུ་ཡུམ་སྲས་དམ་ཅན་བྲག་ཐེའུ་རང་། །ཞེས་གསུང་པ་དང་འ ངས་པར་སྤྱི་རྒྱལ་ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ 

ཞུ་བའི་རི་བོ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་མཆོག་ ད་པར་ཅན་འདི།  འོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་གསང་བ་ 

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་གཞུགས་གནས་སུ་མ་བཞེངས་ལྷུན་གིན་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ 

དགོས་སུ་ རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གིས་རླབས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ ད་པར་ 

ཅན་འདི་དག་གི་གནས་ ང་དང་གཏེར་ ང་གཉན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས།  གནས་བདག་ཆེན་པོ་ཚངས་པ་ 

དཀར་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་དང་།    མི་དཀར་དབུ་ལ་ཀ་ཤའི་རས་ཀྱིས་ལ་ཐོད་རབ་ཏུ་མཛེས་པས་དཀྲིས་ཤིང་།   

ཕྱག་གཡས་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣམ་ཞིང་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་བ།   ཕྱག་གཡོན་པས་ 

ཐོད་ཕྲེང་སྣམ་ཞིང་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྟེ་ལས་བཞིའི་རིགས་སྔགས་བསྒྲང་ཞིང་གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ 

དུ་སྒྲུབ་པ།  ཆིབས་སུ་རྟ་ཕོ་ངང་དཀར་གཡུ་རྔོག་ཅན་ཞེས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་འགྲྲོས་བང་རྩལ་གིས་ ད་ 

ཅིག་ལ་སྟོང་གསུམ་ཉུལ་ ས་པ་ལ་ཆིབས་པས་གར་ཡང་ཕྱིན་པའི་མྱུར་འགྱོགས་ཅན།   སྤྲུལ་སྒྱུར་མ་ངེས་སྣ་ 

ཚོགས་ཅི་ཡང་སྟོན་པ་སྟེ།  དེ་ ད་དུ་ཡང་ རྒྱན་འཇིག་མེད་མི་འགྱུར་བསམ་ཏན་གླིང་པའི་བསངས་མཆོད་ལས།      

                         གཉན་གཙན་རྡོ་རྗེ་ལྷ་རྒྱལ་ནི། ། 

                         དཀར་སྔོ་ཞི་མ་ཁྲོས་པའི་ཉམས། ། 

                         ཕྱག་གཡས་ནོར་བུའི་མཚན་པ་ཡི། ། 

                         རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲེང་། ། 
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                         གཡོན་པས་གཟི་ཡི་ག་འུ་ནང་། ། 

                         ཟབ་གསང་གཏེར་གི་བཅུད་གཏམ་འཛིན། ། 

                         ནང་གོས་དམར་པོ་དར་དཀར་བེར། ། 

                         ཤེལ་རྨོག་དུང་གི་ཁྲབ་ཆེན་གསོལ། ། 

                         བར་བར་དུང་གི་སྦྲང་བུ་འཕུར། ། 

                         གཡུ་ཡི་སྦྲང་ཆུང་ཕོ་ཉར་འགྱེད། ། 

                         སྟག་རལ་གཟིགས་ཤུབ་དཔའ་ཆས་རྫོགས། ། 

                         རག་པ་གཡུ་རྔོག་འཕུར་ཤེས་ཆིབས། ། 

  གཉན་གཙན་རྡོ་རྗེ་ལྷ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་མཚན་དང་ཆགས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་ཡང་ཡོད་ལ། ཡང་དེ་ 

ཉིད་ལས།  གཉན་གཙན་རྡོ་རྗེ་ལྷ་རྒྱལ་གི་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་གཞན་ཡང་།    

རེ་འགའ་མི་དཀར་རྟ་དཀར་ཞིང་། ། 

དར་དཀར་ཕྱར་ཞིང་ནོར་བུ་འཛིན། ། 

མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་སེ་རལ་བརྒྱན། ། 

འཁོར་དུ་ལྷ་ཕྲུག་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར། ། 

  ཞེས་གསུང་པའི་ཆགས་ལུགས་དང་ངང་ ལ་ལྡན་ཤིང་རེ་མགའ་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ལ།  

རྟ་དཀར་པོ་སེ ་སྲབ་མེད་འདྲ་བ་ལ་ཞོན་བཞིན། ཕྱག་གཡས་སུ་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་འཕངས་དགོང་ལ་ 

བསྟོད་པའི་དར་དཀར་གིས་རྒྱན་པའི་རུ་མཚོན་ཕྱར་བའི་ ལ་གིས་འཛིན་ཅིང་།  ཕྱག་གཡོན་ན་དགོས་འདོད་ 

འབད་མེད་དུ་སྩོལ་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོརྦུ་སྣམ་པ། མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་སེ་རལ་རྒྱན་པ་སྟེ་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་ 

པོ་གནས་བདག་གི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་མཚོན་ཕྱིར་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་པ་འཆང་བ། འཁོར་ 

དུ་ལྷ་ཕྲུག་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐོར་བ་ཞིག་གི་ ལ་གིས་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོངས་ཞིང་ནག་ཕྱོགས་སྡུལ་དུ་རླགས་པར་བྱེད་ 

པའོ། །རེ་བླ་དགོན་པའི་རྒྱབ་རི་ནོརྦུ་ལྷ་རྩེའི་གནས་བདག་ནོརྦུ་ལྷ་རྩེའི་ཆགས་ལུགས་ནི།  །ཡང་གསང་མཆོད་ 
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དེ་ཉིད་ལས།    

ནོར་བུ་ལྷ་རྩེ་གསེར་གི་མདོག ། 

དར་དཀར་བེར་དང་གསེར་ཁྲབ་གསོལ། ། 

ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་ནོར་གཞོང་བསྣམས། ། 

ཆིབས་སུ་གཡག་དཀར་གཡུ་རྭ་ཆིབས། ། 

འཁོར་དུ་ཀླུ་སྨན་འཆེད་བཞིའི་བསྐོར། ། 

ཞེས་གསུང་པ་བཞིན་ནོརྦུ་ལྷ་རྩེའི་སྐུ་གསེར་གི་མདོགས་ཅན་ལ།   དར་དཀར་གི་བེར་གོས་དང་ནང་དུ་ 

གསེར་ཁྲབ་གསོལ་བ།   ཕྱག་གཡས་ན་ ་གཡང་ཐམས་ཅད་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན་ཅིང་།   ཕྱག་ 

གཡོན་ན་དགོས་འདོད་ཆར་བཞིན་འབེབས་པའི་ནོར་གཞོང་སྣམ་པ། གཡག་དཀར་གཡུ་ཡི་རྭ་ཅན་ལ་ཞོན་ནས་ 

སྟོང་གསུམ་ ད་ཅིག་ལ་སྐོར་བ་དང་།  འཁོར་དུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཀླུ་སྨན་འཆེད་བཞིའི་བསྐོར་བའི་བཀོད་ 

པ་དང་ཆགས་ལུགས་འཛིན་པའོ། །       

 རེ་བླའི་ལྷོ་ བ་ཀྱི་དགྲ་སྒོ་ ང་བའི་ ང་མ་གཉེན་པོ་ནག་ཟེ་དཔོན་ ན་ག་ིསྐུ་ཡི་བཀོད་པ་ནི།  ཡང་གསང་  

མཆོད་དེ་ཉིད་ནས།    

ནག་ཟེ་མི་དམར་ཁྲོ་འཛུམ་ཅན། ། 

ཕྱག་གཡས་དར་གི་གཡབ་མོ་དམར། ། 

གཡོན་པས་དུང་གི་སྤར་བུ་བསྣམས། ། 

རྟ་ནག་རྒྱན་ལྡན་སྟེང་དུ་རོལ། ། 

མདུན་དུ་ལས་བྱེད་མི་དམར་ནི། ། 

རལ་གྲི་མི་ཡི་གློ་སྙིང་བསྣམས། ། 

མི་ལྤགས་གཡང་བཞི་ལྷུ་བརྒྱད་གསོལ། ། 

བསམ་གི་ལྤགས་པ་ཕྲག་ལ་བཀལ། ། 
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གླང་བུ་དམར་པོ་ཆིབས་སུ་གཅིབ།    

ཞེས་གསུང་པ་བཞིན་ནག་ཟེ་འམ་མིང་གཞན་དཀར་ཟེ་ཆོས་སྐྱོངས་དགྲ་འདུལ་ནི།  མི་དམར་པོ་ཁྲག་གི་ 

རལ་པ་ཅན་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན།  ཕྱག་གཡས་ན་གཡབ་དར་དམར་པོ་འཛིན་ཅིང་།  ཕྱག་གཡོན་ 

པས་དུང་གི་སྤར་བུ་ཁ་འཐམས་བསྣམས་པ། རྟ་ནག་པོ་སྒ་སྲབ་བལ་སྟན་ཡོབ་ཆེན་གོང་ ད་སོགས་རྒྱན་ཆ་མ་ 

ཚང་བ་ མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་དུ་རོལ་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ།  །དེ་ཡི་མདུན་དུ་རྒྱུགས་པའི་ལས་བྱེད་མི་ 

དམར་བ་ནི།  ཕྱག་གཡས་སུ་རལ་གྲི་དང་གཡོན་དུ་མི་ཡི་གློ་སྙིང་བསྣམས་པ།  མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་བཞི་ལྷུ་ 

བརྒྱད་མ་གསོལ་ཞིང་།  བསམ་གི་ལྤགས་པ་ཕྲག་ལ་བཀལ་བ། གླང་བུ་དམར་པོ་ཆིབས་སུ་གཅིབ་པ་སོགས་ 

ཀྱི་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་གསུང་ཡོད།    

   གཉིས་པ་ལོ་རྒྱུས་དང་རིགས་གནས་ཤུལ་བཞག་སྐོར་ནས་ཞུ་ན། བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་བོན་རྐྱང་ 

གང་དགོན་པ་ཆགས་སའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གནའ་ཤུལ་དང་། ར་རུག་གི་ལྷོ་ངོས་གཡང་གཟར་བའི་བྲག་ངོས་སུ་ 

དེང་སང་ རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་འབོད་པའི་ཕུག་པ་གཏིང་དཔོག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ཉར་བའི།  བོན་པོའི་ 

གསུང་རབས་བོན་ཚན་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གི་གསེར་བྲིས་དང་དངུལ་བྲིས་གི་གནའ་རྫས་རིན་ཐང་གཞལ་ 

མཐའ་བྲལ་བ་དང་།  བོན་སྒྲུབ་པ་པོའི་སྐུ་གདུང་སོགས་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ད་དུང་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ 

ཙམ་བྱོན་པའི་ཀྱུ་ར་ཨ་སེང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་གྲགས་པའི་སྐྱུ་ར་ཕུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕུག་པ་དང་རྡོ་ཡི་གཏུན་ངོ་མཚར་ 

ཅན་ཡང་ཡོད།  ནང་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་བླ་གཅོད་པའི་ཕ་ས་མཚོ་རོང་ཁ་དང་།  བླ་ 

གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་གིས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ག ་བོར་གྱུར་པའི་ཡི་དམ་ལྷ་སྒྲུབ་པ་དང་།  བསྟན་ 

མའི་ག ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་གནས་ངོ་མཚར་ཅན་རྔ་ ང་ཕུག་པ་དང་། རི་ 

ཁྲོད་མཁར་ཉག་སོགས་ཉིན་མོ་ཉམས་དགའ་ཞིང་མཚན་མོ་སྐྱི་གཡའ་བའི་གནས་མཆོག་ ད་པར་ཅན་དང་། བླ་ 

ཏིས་ཞ་གསུམ་གིས་རག་ཤུལ་ཨ་ ་ཐེ་ ་སྒྲལ་བའི་མཐུ་ཕུག་སོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྤྱིར་གསང་སྔགས་རྙིང་ 

མའི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཡང་དགོས་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་ཆོས་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ།  གྲུབ་དབང་སངས་ 

རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་དངོས་སློབ། རེ་བ་མཁྱེན་རབ་བཟོད་པ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་དངོས་སུ་ཕེབས་ 
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ནས།  ར་རུག་ལྷོ་ངོས་ཀྱི་ར་རྡང་ཉིན་ཞེས་བྱ་བར་ཆོས་སྒར་བཏབ་ནས་གནས་དེར་རྒྱུན་བཞུགས་འཛད་པས། བླ་ 

མའི་མཚན་གདན་ས་འཇག་ནས་ཀུན་གིས་མཁྱེན་བཟོད་སྒར་ཞེས་ད་ལྟའི་བར་འབོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གནས་ 

འདིར་སྐྱ་སེར་མང་པོ་ལྷན་ཅིག་སྨྱུང་གནས་ལ་བཞུགས་ བས་མ་ཎི་སྦྲང་ཆར་མ་ཞེས་ཡ་མཚན་པའི་གྲུབ་རྟགས་ 

བྱུང་རབ་ཡོད་དེ། ས་རྡོ་རི་བྲག་ནམ་མཁའ་བཅས་ནས་ཡིག་གེ་ ག་མའི་རང་སྒྲ་དི་རི་རི་ཀུན་གིས་མཐུན་སྣང་དུ་ 

བྱུང་བར་གྲགས།  ད་དུང་བླ་མ་འདིས་རེ་བླའི་ས་གནས་མང་པོར་དཀར་ཁང་བཞེངས་ནས་དཀར་སྲོག་འཚོགས་ 

པའི་དབུ་བཞུགས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རག་རེ་དཀར་ཁང་སོགས་ ང་བླ་མ་འདིས་མཛད་འཕྲིན་སྐྱངས་ 

བའི་ཤུལ་ཡིན། རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་ནོར་གཏེར་གཞེས་པའི་ཤུལ་སོགས་གཏེར་གནས་དང་སྒྲུབ་གནས་ 

བྱིན་ཆེན་ ་ཅང་མང་།  ཀྱུ་ར་ཕུག་པ་དང་རྔ་ ང་ཕུག་པ་སོགས་སྒྲུབ་ཕུག་དག་ན་བྲག་ལ་བརྐོས་པའི་གཏུན་དང་ 

གཏུན་རྡོ་རེ་ཡང་འདུག  ད་དུང་ངོ་འཚར་བ་ཞིག་ལ་ཀ་མདའི་གང་སྟག་མགོ་ན་གང་རལ་ཡོད་པ་ནས། དེ་ནས་ 

མར་མིག་རྒྱང་གང་ཙམ་གི་ཕྱི་མའི་མགོ་ཡི་གང་རལ།  དེ་ནས་ཀླུ་ཕུག་གང་མགོའི་གང་རལ།  ཨ་མཚོ་བྱེས་ 

མར་ཟུར་གི་གང་མགོའི་གང་རལ།  དེ་ནས་ ང་ལམ་མགོ་གལ་རལ།  མར་ཐང་དྲིལ་ལྟག་མགོའི་གང་རལ་ 

སོགས་སྔོན་བོད་བཙན་ བས། སོ་ ང་གིས་དུང་ཐུང་ནང་ཉིན་ལམ་མང་པོར་ཉིན་མོར་དུད་པ་དང་མཚན་མོར་མེ་ 

སྦར་ནས། འགྱོག་ཕྲིན་ནམ་བརྡ་གཏོང་རབས་བཤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དག་འདི་ཚོ་མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་ལྷང་ངེ་དྲན་ 

ཡོང་ཞིང་། འདི་ན་གཅིག་དགོས་ས་རེད་བསམ་པའི་ས་དེར་ཏག་ཏག་ལ་ཉིན་ག་ིབྱ་ར་དང་མཚན་གི་མེལ་ཚེ་བྱེད་ 

སའི་སོ་ཁང་ལོས་ཡིན་སྙམ་པའི་གང་ཤུལ་ཡོད།  གཞན་ཡང་ད་ལྟ་རྒྱུན་དངོས་སུ་བཞུགས་བཞིན་པའི་རེ་བླ་ 

དགོན་པ་དང་ ལ་བཟང་དགོན་པ།   ལ་བཟང་ཝ་རིང་འབྱོལ་དགེ་དགོན། རེ་བླ་ཀླུ་ཕུག་དགེ་དགོན་བཅས་ 

ཀུན་གི་ཤེས་གསལ་ལྟར་དགོན་པ་བཞི་ཙམ་བཞུགས་ཡོད།     

   གསུམ་པ་གསང་བ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པར་རོལ་བའི་གནས་ཆེན་ཡིན་པའི་ ལ་ནི། སྤྱི་རྒྱལ་ 

ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ལམ་ར་རུག་ཞེས་བྱ་བའི་རི་བོ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི།  དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ་ 

གིས་བྱིན་གིས་རླབས་ཤིང་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གིས་གྲྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དུ་གྱུར་པའི་གནས་རི་ ད་་པར་ཅན་ཞིག་ 

ཡིན་ཏེ། དེ་ ད་དུ་ཡང་ རྒྱན་འཇིག་མེད་མི་འགྱུར་བསམ་ཏན་གླིང་པའི་གནས་ ང་གི་བསངས་མཆོད་ལས། ། 
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                      ངོ་མཚར་གནས་སུ་པད་འབྱུང་གི ། 

                      བྱིན་རླབས་ཡ་མཚན་ཕུལ་གྱུར་པ། ། 

                      ར་ཚ་དཀར་འབེལ་ཞེས་སུ་གྲགས། ། 

                      སྲ་འཁྲིགས་ལྷུན་པོ་ལྷ་ལམ་བསྙེགས། ། 

  ཞེས་ངོ་མཚར་བའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་རུ།  རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ 

སྐུ་དངོས་སུ་གནས་འདིར་ཕེབས་ནས།   ལྷོ་ངོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ཞག་བདུན་ལ་སྐུ་འཚམས་ལ་བཞུགས་ཏེ།   

སྐོར་བདུན་ལྷུན་གི་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིན་གསི་རླབས་པ་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།    

                  རྩེ་ལྔ་སྐུ་ལྔའི་རང་བཞིན་ལ། ། 

                  ཆུ་འཛིན་རྨོག་འཕྲུ་གཞགས་རིས་ལ། ། 

                  རྩ་གསུམ་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་བསིལ། ། 

                  ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་གཡོ་བ་ལ། ། 

                  ཡེ་ཤེས་རང་མདངས་ཐིག་ལེ་བ ། ། 

  ཞེས་དབུས་ཀྱི་ར་རུག་ཚོགས་གཏོར་གཤམ་པ་འདྲ་བོ་ཀུན་ལས་གྱེན་དུ་འཕགས་པ་དེ་དང་། དེ་ཡི་རི་རྒྱུད་ 

ཤར་ལྷོར་སྐྱངས་པའི་ཡ་ནེའི་ཁའི་རྫ་རི་རྩེ་མོ་དགུང་ལ་སྙེགས་པ་དེ་ཉིད་དང་།  རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་གི་རྒྱབ་ངོས་མཐོ་ 

ལ་བརྗིད་པའི་བྲག་རི། དེ་བཞིན་དབུས་རི་ཟླུམ་པོ་དེ་ཡི་བྱང་ན་དེ་དང་རི་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ར་རུག་སྔོ་ཟེ་དང་སྐྱ་ཟེ་ 

བཅས་ལྔ་བོ་དེ། རིམ་བཞིན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་སུ་མ་བཞེངས་ 

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡིན་པ་དང་། རི་རྩེ་མཐོ་པོ་དེ་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་རྨོག་འཕྲུ་ཅན་གྱོན་པའི་དཔའ་ 

 ལ་ཞིག་དགྲ་ལ་ཆས་པ་འདྲ་དང་བར་རྩེ་མོ་དགོང་ལ་ཟུག་ཅིང་།   ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤྲིན་གིས་རྨོག་འཕྲུའི་འདབ་ར་ 

དང་འདྲ་བར་གཞགས་རིས་རང་བབས་ཀྱིས་འཁོར་བ།   རྩ་བ་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་འབེབ་པས་ 

འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་བསིལ་བར་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་རི་བརྩེ་ནས་ཉི་ཟླ་གང་རུང་ཤར་བའི་ཚེ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེས་ 

མཛེས་པར་སྤྲས་པ་སོགས་རྒྱུན་དུ་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།   ཡང་གསུང་པ།   
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                  བ་གམ་རྐེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གནས། ། 

                   འུ་ཚང་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་གསལ། ། 

  ཞེས་རི་བོ་དེ་ཡི་ཕྱོགས་འཚམས་རྣམས་སུ་ རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་དང་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག དེ་བཞིན་ཀྱུར་ར་ཕུག་ 

པ་རི་ཁྲོད་འཚམས་ཁང་དང་རྔ་ ང་ཕུག་པ་མཁྱེན་བཟོད་སྒར་སོགས་མ་བཅོས་རང་བྱུང་གི་ འུ་ཚང་མང་པོ་བཞུགས་ 

པ་དང་།    

        སོ་སོའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲྲོ་ཡི། ། 

        ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུས་གསུམ་ ང་། ། 

        པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་རྗེ་འབངས་ཀྱི།། 

        ཞབས་རྗེས་རེ་ཁའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ངོམས། ། 

   དེ་བཞིན་གནས་གསུམ་གི་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲྲོ་མས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་དུས་གསུམ་དུ་རོལ་ 

ཞིང་ ང་བའི་དན་རྟགས་སུ།  པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་བཞུགས་པ།    

ལྗོན་བཟང་ལོ་འདབ་རེ་རེ་ལ། ། 

གསུང་གི་ཨ འི་རང་གཟུགས་བ ། ། 

རྩ་བ་ཉལ་འགྲྲོའི་ལྗོན་བཟང་ལ། ། 

ནོར་བུའི་རྦ་རླབས་སྤུངས་སེ་སྤུང་། ། 

དེ་ལ་གསེར་ཉ་ག་མ་གྱུ། ། 

 ་ཀིའི་སྔགས་སྒྲ་འུ་རུ་རུ། ། 

དུག་གསུམ་འདམ་སྐྱེས་ཁ་དོག་བ ། ། 

དེ་ལ་ ང་ ག་དགའ་བས་རྩེ། ། 

བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ ད་སྙན་འབྱིན། ། 

 ཞེས་རི་བོ་ཆེན་པོ་དེ་ཡི་རྩ་བར་ལྕི་ཀླུང་དལ་འགྲྲོ་རིང་མོས་ག ས་པའི་ཆུ་བོའི་ལྗོན་བཟང་ལ་ནོར་བུའི་རྦ་རླབས་ 
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སྤུངས་སེ་སྤུང་ཕྱུར་བ།  །དེར་གསེར་ཉ་འཁྱུག་འགྲྲོས་བྱེད་པ་དང་ ་ཀིའི་མའམ་མཁའ་འགྲྲོ་མས་སྔགས་སྒྲ་འུ་ 

རུ་རུ་སྒྲོགས་པ་སོགས།  དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲྲོ་འདུ་བའི་མཚན་མ་དངོས་སུ་འཇལ་དུ་ཡོད་པ་བཅས། གནས་  

ཆེན་ཞིག་ལ་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་མ་ལུས་པ་མ་བཅོས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་བཞུགས་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་ རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ 

གི་སྟེང་ཕྱོགས་བྲག་དཀར་ངོས་སུ།  རྒྱན་པདྨ་ཆིབས་གོང་བུད་པའི་སྐུ་རང་བྱོན་དང་། དེའི་ཉེ་སྐོར་དུ་རྩ་གསུམ་ 

རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་ཚོ་བུ་ཚོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ལ་དུ་བཞུགས་པའི་ངང་ ལ་འཇལ་དུ་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ 

གི་གཡས་ངོས་བྲག་ཡངས་ཞལ་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ལ་ཕྱོགས་ས་དེར། གྲུབ་ཆེན་ལྕགས་ཟམ་པའི་སྐུ་རང་ 

བྱོན་དུ་དོད་པ། དེ་བཞིན་རི་བོ་དེ་ལ་སྐོར་བ་བྱེད་ནས་འགྲྲོ་སའི་ལམ་དུ་ད ལ་བ་རབ་ཏུ་ཚ་བའི་ད ལ་ཟངས་ 

འཇོག་གཞིའི་མི་ཐོད་སུམ་ གས་ཀྱི་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་ཤ་མ་ལི་ཡི་ ང་པོ་རེད་ཟེར་བའི་བྲག་རི་ཡ་མཚན་ཅན་ 

དང་།ཨ་བ་གླང་མགོ་དང་། དར་མ་སྤྲེལ་མགོ་སོགས་ལས་མཁན་མང་པོའི་གཟུགས་སྙན་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅས།    

མདོར་ན་གནས་རི་འདིར་དད་ལྡན་མང་པོའི་ཕྱག་དང་སྐོར་བ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་།  སྐོར་བ་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ 

ནང་བར་དོའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པ་དང་།  ད ལ་ཁམས་གཅོ་བརྒྱད་ངོ་ ད་དང་དྲན་བསྐུལ་ཞུ་བ་སོགས།  ནང་ 

པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་རྒྱུན་ཤེས་དག་ ངས་གོམས་བྱ་བའི་ཐམས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པའི་རྗེས་ཤུལ་མང་ 

པོ་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད།     

སྔོན་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲྲོ་མ་མང་པོ་གནས་འདིར་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རོལ་ནས་ས་ 

ལམ་བགྲྲོད་པར་མཛད་པ་སྟེ།  ཡོངས་གྲགས་སུ་ རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་དང་མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ རྒྱན་ག་ིསློབ་ 

དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་མཁའ་འགྲྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་ཞག་བདུན་ལ་སྒྲུབ་པར་བཞུགས་པར་ 

གྲགས་པ་དང་།  ཕུག་པའི་སྦུགས་སུ་བོད་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་བོན་ག་ིསྒྲུབ་པ་པོའི་སྐུ་གདུང་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ 

པས་མཚོན་བོན་པོའི་སྒྲུབ་པ་པོ་མང་པོས་གནས་འདི་་བྱིན་གིས་རླབས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྐྱུར་ར་བླ་མ་ཕྱོགས་ 

འདིར་ཡུན་རིང་འཚམས་ལ་བཞུགས་པའི་དན་རྟགས་སུ།  སྐྱུར་ར་ཕུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་འཇལ་ 

དུ་ཡོད་པས་སྐྱུར་ར་བླ་མས་ས་ཕྱོགས་འདི་བྱིན་ག་ིརླབས་པ། མཚོ་རོང་བླ་གཅོད་པ་རིམ་བྱོན་དང་ཞ་ཡུ་རྟོགས་ 

ལྡན་རིམ་བྱོན་།  ཏིས་ཚ་སྒོམ་པ་རིམ་བྱོན།  བྱེ་བྲག་ཏུ་རེ་བླ་དགོན་པའི་རེ་བ་བླ་མ་ཀུན་མི་འགྱུར་སོགས་བླ་ 
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རབས་རིམ་བྱོན་སྤྱི་དང་། རེ་བླའི་དབུ་རྩེ་རྣམ་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཁང་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་འཚམས་ 

བླ་མ་དག ལྷག་པར་དུ་དགོན་པའི་དབུ་རྩེའི་སྒྲུབ་ཁང་དུ་རྒྱ་མིས་འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་བར་མི་ལོ་རིལ་པོ་ཞེ་ལྔ་ 

ཙམ་ལ་བུག་སྒོ་འདག་སྦྱར་གིས་བཞུགས་པའི་ཚེ་འཚམས་བླ་མ་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་ཀུན་གསི་གྲུབ་ཆེན་ 

དུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བ་ཁོང་དང་།  སྨྱུང་གནས་བླ་མ་རེ་བ་མཁྱེན་རབ་བཟོད་པ།  དེ་བཞིན་ ལ་བཟང་དགོན་པའི་ 

བསྟན་བདག་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གོང་འོག་དང་། བླ་མ་ངག་དགའ། ཝ་རིང་འབྱོལ་དུ་ཚེ་འཚམས་ལ་ 

བཞུགས་པའི་གྲུབ་ཆེན་ཕྱག་འཚལ་བླ་མ།  ར་རུག་མདའི་སྤྱི་ཉིན་ཚང་སར་དཔོན་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ངག་ 

ཕྲེང་སྤྲུལ་སྐུ།  མཁས་དང་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ རྒྱན་འཇིག་མེད་མི་འགྱུར་བསམ་ཏན་གླིང་པ། ཚང་སར་ 

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། ཚང་སར་པདྨ་འཇིགས་མེད། ཚང་སར་ཀརྨ་ རྒྱན་སོགས་ཀྱིས་ ང་གནས་འདིའི་ཉེ་སྐོར་དུ་ 

རྒྱུན་བཞུགས་གནང་ནས་་བྱིན་གསི་རླབས་ཅིང་།  གནས་བདག་ལ་གསོལ་མཆོད་ནར་མར་གནང་བཞིན་ཡོད་ 

པ་དང་།  ཕྱོགས་འདིར་གློ་བུར་དུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གིས་ བས་མཁན་ནི་ རྒྱན་སངས་རྒྱས་ 

གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད། ཀརྨ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྡེ། དཔལ་ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་ 

མ་རྟ་འགྲིན་དབང་མོ།  གཟིམས་འོག་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན།  གསང་བདག་ ་གཏེར་དབང་པོ།   

ངོར་ཕན་ཁང་མཁན་ཆེན་དང་། རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། ནང་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་ཨ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ངོར་ཀླུ་ 

ལྡིང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཁས་དང་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སྐྱེ་བུ་བསམ་གི་ 

 བ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས།  གནས་འདིར་དངོས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གསི་རླབས་དང་།  ད་པར་ 

རྟེན་ཁྲུས་རི་ཁྲོས་དང་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་སོགས་ནར་མར་གནང་བས་མཚོན་སྔོན་ག་ིདམ་པའི་སྐྱེས་བུ་མང་ 

པོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གིས་རླབས་པར་མཛད་ཡོད། དེས་ན་ལྟའི་ཆར་ཡུལ་ལུང་མགའ་རེར། སྔོན་ 

བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སུས་ ང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གི་རླབས་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ལོར་ 

རྒྱུས་ཚིག་གཅིག་ ང་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར། གློ་བུར་དུ་ཕ་རིའི་རི་བོ་ནག་པོ་འདི་ལ་སྐོར་བ་བྱས་ན་མ་ཎི་དུང་གཅིག་ 

སྟོན་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོད།   གལ་སྲིད་ཕྱི་མའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཚེ་མི་གདའ་ན་ངས་འཚབས་ཡོང་ཟེར་བ་འདྲ་བོ།    

གལ་ཆུང་ཆོས་ལ་བྱེད་པའི་འུད་སྒྲོགས་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་དག་དང་མི་འདྲ་བར། སྔར་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་མང་པོས་ 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

211 
 

གནས ་འདི་ཕར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གིས་རླབས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་གནས་ 

ཡུན་རིང་དུ་སྒྲུབ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པར་མཛད་པས།  ད་ལྟའི་ཆར་གནས་འདི་དད་ལྡན་སུས་ཕྱག་མཆོད་བཀུར་ 

 ་སྐོར་བ་སོགས་བྱས་ན། གནས་ཀྱིས་ ལ་གང་ཟག་བྱིན་གིན་རླབས་པའང་ལུང་རིགས་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཡིན་པས།    

 ཁུང་ལུང་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་གོང་ཞུས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་དག་ལ་བསམ་ནས།  ལ་ལྡན་དག་གིས་གནས་ 

འདི་ལ་འབྲེལ་འཇོག་རེ་གནང་ན་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གིས་གྲྲོལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཡོད་པའང་ཡིད་ཆེས་གནང་ཆོག་ 

སྙམ་མོ། ། 

        སླར་སྨྲས་པ།        

རྒྱ་གར་པ ་ཆེན་པདྨ་ཀ་ར་དང་། ། 

བོད་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་བཟའ། ། 

ངོམ་གི་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་སོགས། ། 

མཁས་དང་གྲུབ་པ་མང་པོའི་བྱིན་རླབས་པའི། ། 

རྩ་རི་གཉིས་པར་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་པོ། ། 

རྩེ་ལྔ་རིགས་ལྔ་ཞིང་དུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། ། 

ཕྱོགས་འཚམས་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ་གནས་བྱིན་ཆེན་མང་། ། 

སྔོན་དུས་གནས་འདི་དམ་པས་བྱིན་གིས་རླབས། ། 

ད་ལྟར་གནས་འདིས་དད་ལྡན་བྱིན་གསི་ བས། ། 

དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ། །  

སླུ་བ་མེད་པའི་ངང་ ལ་འདི་གཟགིས་ནས། ། 

དམ་པ་གོང་མས་གནས་འདིར་སྐོར་འོས་ཞེས། །   

གསུང་པའི་ ལ་ལ་དད་ལྡན་རངས་པར་རིགས། ། 

གནས་འདིའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། ། 
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གནས་གསུམ་ཐལ་མོའི་བཏུད་ནས་ཕྱག་བགི་ཞིང་། ། 

གནས་འདིར་སྐྱེས་ཤིང་གནས་འདིར་འཚོ་བ་ཡིས། ། 

གནས་འདིར་ནོར་འཁྲུལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་རྣམས་འཆགས། ། 

འདིར་འབད་དགེ་བ་གངྒའི་ཆུ་རྒྱུན་གིས། ། 

སྐྱེ་དགུ་རྨོངས་པའི་དྲི་མ་དག་གྱུར་ཅིང་། ། 

འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་མ་ལུས་ཞི་དང་ལྷན། ། 

སྡུག་སྔལ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་པར་ ན། ། 

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རེ་བླར་ ་ཁྲག་འཕོས་པའི་རེ་བའི་བན་དེ་ཀར་ཐར་ནས་རེ་བླའི་རི་ཆུའི་རིག་གནས་སྐོར་ནས་མདོ་ཙམ་གླེང་བ་ 

རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ།  །དགེ་འོ།  ། 
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མཐོང་དཀོན་པའི་མེ་ཏོག་སེར་ཆེན།

དུང་བརྡ་ནས།

སྔོན་དཔལ་སྤྲུལ་ རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོས། རྫོགས་ཆེན་དགོན་སེང་གེ་རིའི་ཆོས་ ་

དང་། པད་མའི་ཐང་དང་ནགས་ཆུང་མའི་རི་ཁྲོད་སོགས་སུ། དད་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་ལོ་སྔ་ཕྱི་དུ་

མར་ ད་འ ག་འཆད་ཁྲིད་གནང་ བས། ཕྱོགས་དེར་མེ་ཏོག་གསེར་ཆེན་འདབ་མ་སུམ་བཅུ་དང་ལྔ་བཅུ་

ཡོད་པ་སོགས་སྔར་མེད་མང་དུ་བྱུང་བ་ལ། ཀུན་ངོ་འཚར་དུ་གྱུར་ཏེ་ ད་འ ག་མེ་ཏོག་ཞེས་པའི་གྲགས་པ་

ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ལ་དཔག་ནས། ཕྱི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཞི་བ་ལྷ། །ནང་ལྟར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུགས་ཤ་
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ཝ་རི།  །གསང་བ་འཕགས་མཆོག་སྡུག་སྔལ་རང་གྲྲོལ་དངོས། །འཇིག་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་བསོལ་བ་ 

འདེབས། །ཞེས་པའི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཡ་མཚན་པའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའང་ 

སྙིགས་དུས་འདིར་གདོང་དམར་བོད་པའི་མགོན་སྐྱབས་དམ་པ་རུ། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བའི་ལྷ་བསམ་བཞིན་ 

དུ་ཨ་བུ་ཧྲལ་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས།   བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ད་པ་ལ་འ ག་པ་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ 

 ལ་དུ་ཡང་ཡང་གསུང་པས།  དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོངས་བའི་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་ངོ་  

འཚར་བའི་མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་འདམ་མ་འབུམ་ལྡན་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིན་པར་གྲགས་པ་བཞིན།  ངེད་རེ་བླ་ 

བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ ང་ལྷག་བསམ་དག་པས་ཀུན་ནས་སླངས་ཏེ།  གཞན་གིས་མཐོང་ཆུང་དང་བ ས་ 

 ད་གནོན་ཤུགས་སོགས་ལ་མ་འཛེས་པར།  དང་བླང་གིས་རེ་བླའི་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་དང་ཉམ་ཆུང་བའི་རི་ 

དྭགས་ཉེས་མེད་དག་གི་ཚེ་སྲོག་བཅས་ལ་ ང་སྐྱོབས།  དེ་བཞིན་ཕྱོགས་འདིའི་རིག་དངོས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་ 

འ ག་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ལ། དཀར་ཕྱོགས་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་དང་ ང་མ་རྣམས་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་ན་མཐོང་ 

དཀོན་པའི་མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་འདབ་མ་འབུམ་ལྡན་ག་ིའཛུམ་མདངས་རབ་ཏུ་བཞད་པ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ། ། 
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ཡ་རབས་གྲྲོགས་པོ། 

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་ཁ་སེམས་མཐུན་ནི་ཞིག                     

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་ཨ་གསར་མེད་ནི་ཞིག                  

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་རྩེ་བ་ཡོད་ནི་ཞིག                     

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་ངོ་སྐོག་ཐུབ་ནི་ཞིག                            

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་དཀའ་སྡུག་རིག་ནི་ཞིག                      

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་གཡོ་རྒྱུ་མེད་ནི་ཞིག                   

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་བཟོད་སྒོམ་ཐུབ་ནི་ཞིག                 

གྲྲོགས་པོ་ཟེར་ན་ཡུན་རིང་རྟེན་ནི་ཞིག                                       

 

   ༢༠༡༩ ༡༡ ༢༩ བདེན་པའི་ངག་ནས། 
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རེ་བླའི་རྒྱུན་ ད་ཆུ་མགོའི་མིང་། 

热拉村常用水源名录： 

ལྷ་མོ་ཆུ་འོང་།  རྭ་རུག་ཆུ་མགོ  གུ་འདྲ་འཕུ་ཆུ་མགོ  རྟ་ཆུ་བླུད་སའི་ཆུ་མགོ  ས་ནག་ཆུ་མགོ  

དབེན་དབང་ཆུ་མགོ རྡོ་དབྱུ་ཁ་ཆུ་མགོ  ཆུ་འ ག་པའི་ཆུ་མགོ  མེ་དམར་ཆུ་མགོ།  ཧོར་མོ་འགག་ཆུ།  

 མ་འགག་ཆུ། ཨ་སྔོན་ཕུ་ཆུ་མགོ། དགུ་ཆུང་ཁ་ཆུ་མགོ།  བ ་ཤིས་ཕུ་ཆུ་མགོ།  སྐྱུ་ར་འགག་ཆུ་མགོ།  

མཚོ་རུང་ཁའི་ཆུ་མགོ། སྲང་འཛིས་ཆུ་་མགོ། ཡང་ནེ་ཆུ་་མགོ་གསེར་སྤུག དམར་མདོ་མ་ཆུ་མགོ།  

ནམ་ཁ་ཆུ་་མགོ། བ་ར་ཁ་ཆུ་མགོ། དེམ་བྱར་མི་ཆུ་མགོ།རྒན་མོ་ཆུ་མཚེར་མའི་ཆུ་་མགོ།  རྟ་རེད་མའི་ཆུ་མགོ། 

ཁ་གཉའ་མི་ཆུ་་མགོ།  རྩིས་ཆུ།  དམར་བྱེ་ཚ་ ག་གོང་།  ཆུ་མགོ་དམར་སྤུག་མ། ཕྱུག་པོས་ཆུ་མགོ། 

སྤན་གཤུང་ཆུ་་མགོ། ལེ་མོ་ནང་ཆུ་མགོ། དགེ་བུད་ཆུ་་མགོ།  ཁོ་ཕ་མཚེར་ཆུ་མགོ། དྲོ་མང་མི་ཆུ་མགོ། 

ཉ་ཕག་ཆུ་་མགོ། ནམ་ལིབ་ཆུ་མགོ། རྒོད་ཚང་གཞུང་ཆུ།  ཆུ་ལན་འགག་ཆུ་མགོ།  འགག་རྒན་ཆུ་མགོ།   

 མཉམ་མེད་ཆུ་མགོ།  ཆུ་མགོ་གོང་། རྫ་དཀོན་ཆུ་མགོ།  སྒེར་ཐུང་མའི་ཆུ་མགོ། 

 

བྲག་ཕུག་གི་སྐོར།  

大型岩石洞： 

 ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག རི་ཁྲོད་འཚམ་ཁང་། རྔ་ ང་སྒྲུབ་ཕུག སྐྱུ་ར་སྒྲུབ་ཕུག 

བྲག་དཀར་ལན་ཕུ་མའི་ཚ་ཚ་ཕུག་པ། ཨ་བ་ལ་མགོའི་མཐུ་ཕུག མི་ མ་ཕུག་པ། མགར་བ་ཕུག་པ། 

ཤུག་བུ་ཕྲག་ཕུག 
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རི་དྭགས་ཀྱི་སྐོར།  

动物类 

ཤ་བ། གླ་བ། རྣ་བ། རྒོ་བ། ར་རྒོད། ཕག་རྒོད། ཏི་ལོ་ག་མ། རི་བོང་། ཕྱི་བ།  བྲག་གཟིག ཨ་བྲ།  

གཅན་བྱན་གི་སྐོར།  ང་ཀི། ཝ།   གཡི། གསའ། དྲད་མོང་། འཕར་བ།  ་དཀར། སྲེ་མོང་། 

 

བྱ་བྱེའུ་ཡི་སྐོར།  

鸟类 

རྒོད། གོ་བ། རླག་པོ། ནེ་ཁྲ་ཨ་རྒུག ཁྲ་སྐྱ་ཁྲ། སྲིན་བྱ་འུག་པ། འུག་ཀྱུང་མགོ་ལེབ། པེ་ལེ་ག་མ། ཁ་ཏ། 

ཁྲོང་ཁྲོང་། བྱ་རོག ངང་པ། ཁུ་བྱུག གོང་མོ། སྐྱུང་ཀ མཐིང་རུ། ཕུ་རོན། སྐྱུང་ཁྲིས་རྒན་མོ། 

འཇོལ་མོ། ཤུག་ཀག་རྒྱ་ཁྲ། ཁོ་བྱིས་རྒྱ་ཁྲ། བྲག་བྱིས་སྐྱ་དམར། རི་བྱིས་ ་བོ། ཐེ་ལེ་ ་དམར། 

སན་མོ་ ང་འཇབ། ལྟ་ ་རྒན་པོ། འོ་སིས་དཀར་མོ། ནས་བྱིས་སྔོན་མོ། གང་བྱིས་ཨ་ཁྲད། ཏི་ཧྲོ། པ་ལྟ། 

ཏིས་རུག་ཁ་སེ།  

 

ཆུ་གནས་ཀྱི་སྐོར།  

野生鱼类 

སྦལ་བ། སྦྲུལ། ཉ་ཀྱུང་མོ་མགོ་སྡིས། ཉ་ཤུ་ ་འགྲྲོས། སྲམ།  

 

ཤིང་སྣ་ཡི་སྐོར།  

植物类 

ཤུག་པ། ཤུག་པ་སྐྲ་མ། ཤུག་ཚེར། ལྕང་མ། སྐྱེར་པ་དཀར་པོ། སྐྱེར་པ་ནག་པོ། ད་ལིས་དཀར་པོ། 

ད་ལིས་ནག་པོ། སྤྕེན་ནེ་དཀར་པོ། སྤན་ནེ་ནག་པོ། སྨག་ཤད་ཆེ་བ། སྨག་ཆད་ཆུང་བ། མཛོ་ཤིང་ཆེ་བ། 
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མཛོ་ཤིང་ཆུང་བ། འོམ་བུ། སྟག་མ། གླང་མ། ཉ་དྲིད། ལྷེ་ཁྲེ། 

སེ་ར་སྨྱུག མཁན་དཀར།  

སྔོ་སྨན་ག་ིསྐོར།   

药材 

ཨ་བྷི་ཥ། སྲོལ་ལོ་དམར་པོ། སྲོལ་ལོ་དཀར་པོ། གཡའ་ཀྱི་མ། གང་ག་ཆུང་། ཧོང་ལན། པར་པ་ལྟ། 

རྫ་སྡུམ་དུ་བ་མགོ་དགུ། བ་ཤ་ཀ ཨུག་ཆོས།  ་པར་མེ་ཏོག  ་པར་སེར་པོ། གུར་གུམ། བུང་དཀར། 

བུང་དམར། དབང་ལག དབང་ལག་དམར་པོ། བུང་ང་། འབྲི་ལྟ་ས་འཛིན། ལྕིམ་འདུང་། ཐ་རམ། མཁན་སྐྱ། 

སྤང་རྩི་དོ་བོ། མིང་ཅན། རྒོད་སྤོས། རྩི་ཐོག རམ་བུ། སྟོང་རི་ཟིལ་པ། རྒྱ་སྟག་སིལ་པ། སེ ་ཟིལ་པ། 

སྨུག་ཆུང་ཟིལ་པ། གཡུ་འབྲུག་ཟིལ་པ། དོམ་ནག་ཟིལ་པ། ཆུ་རྩ། ཨ་བྱག་ཚེར་སྔོན། ལྟང་སྐུ། ཚེར་ཡུང་། 

སྲན་ལྗང་། སྲམ་དམར། སྲན་སེར།  ་ཨ་ཝ། སྤྲི་གཡང་སྐུ། རེ་དཀོན་ ི་དམར། ལུག་རི་སེར་པོ། 

ལུག་རུ་དམར་པོ། གླང་སྣ་དམར་པོ། གང་ལྷ་མེ་ཏོག རྫ་སྤྲི་ཡང་སྐུ། འབྲི་བྲོ་མེ་ཏོག སེར་ཅན་མེ་ཏོག ལྨམ་པ། 

སྔོ་དུང་མོ་ཉུང་།  ་བདུད་རྡོ་རྗེ། ཡུ་མོ་དབུ་ཁྲུང་། 

གཉན་སྡུམ་བ ་བ་ཁ་ཆེ། དེ་ཝ། དབྱར་ ་དགུན་འབུ། བྲག་སྤོས། སྤང་རྒྱན་དཀར་པོ། སྤང་རྒྱན་སྔོན་པོ། 

སྤང་རྒྱན་ནག་པོ། ལུ་གུ་མེ་ཏོག སྡུག་ལ་མེ་ཏོག འབྲི་དམར་སེར་པོ། རྒྱ་ཙི་ལོ་མ། འགིབ་རྩི་ཆེ་བ། 

འགིབ་དཀར། ལྕྕེ་ཚ་མེ་ཏོག སྤོར་ཆུང་། ཨ་སྐྲུང་མ། སྡུམ་ནག་དོམ་ཁྲིས། ལུག་མུར། ཤང་དྲིལ་སེར་པོ། 

ཤང་དྲིལ་དམར་པོ། གསེར་ཤ་མ། ལུག་ཤ་མ། སྡུམ་རྩ། རིག་པ། རི་རྒོག ཛིམ་པ། རྒོག་སྐྱ། 

རྫ་རྒོག་ཐུག་ར་མ། མ་མོ་བོ་སྡུམ། གྲེ་མ། རིས་མུག་མེ་ཏོག གྲྲོ་མ། རྫ་མོ་ལ་ཆུ།  

 

 

 

 



རེ་བའིླ་སྣོད་བཅུད་རིག་གནས། 

221 
 

༈ རི་བོའི་སྐོར།

བྱང་གླང་ལུང་རྫ་མཐོ། ཤར་ལུང་སྔོན་སྟག་མགོ།

 བ་ཨ་འབུམ་རིན་ཆེན་སྤུང་པ། ལྷོ་ཀ་རྒྱལ།

ཤར་ལུང་སྔོན་སྟག་མགོ།

༈ རི་བོའི་སྐོར།

བྱང་གླང་ལུང་རྫ་མཐོ།

ལྷོ་ཀ་རྒྱལ། བ་ཨ་འབུམ་རིན་ཆེན་སྤུང་པ།
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རྡོའི་སྐོར།རྡོའི་སྐོར།
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རེ་བླའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ། 
 

སྤྱི་ལོ་2017ལོའི་8་པའི་ཚེས་20ནས་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེད་པའི་མཛད་སྒོའི་དུས་སྟོན་ བས་་་་་་

རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཚང་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་གནང་ཡུལ་རེ་བླ་དགོན་པའི་ 

 ་པ་རེ་བླ་རུ་ཆེན་ག་ིམི་དམངས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པ་རེད།   སྤྱི་ལོ་2017ལོ་ཟླ་བ་8པའི་ཚེས་24ཉིན་ 

ཐེངས་དང་པོའི་རེ་བླ་རུ་ཆེན་གི་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷན་དུ་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ག ་རྒན་གཞོན་གསུམ་དང་མཁན་རིན་ 

པོ་ཆེ་ག ར་བྱས་ནས་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་དུ་ མ་པས་མི་མདའ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བསྐོར་ལ་རྩིས་ 

འགག་ལ་སོང་བའི་ བས་ཤ་རོ་དང་གླ་རོ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།                                                   

སྤྱི་ལོ་2 0 1 7ཟླ་བ་1 1པའི་ཚེས་པ་2 0ཉིན་ཆམ་འགག་ལ་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བསྐོར་པ། ཚོགས་གཞོན་ཚེ་ 

བཟང་དང་།  རྩེ་ཆེན། ཚེ་རིང་པདྨ། ཐར་པ་བཅས།  སོང་བས་ཡོར་ཡུག་ལ་གནས་ ལ་གང་ཡང་མ་མཐོང་རི་ 

དྭགས་གཅན་ཟན་འདྲ་མིན་རིག་རྒྱུ་འདུག ཡང་སྤྱི་ལོ་2017ལོ་ཟླ་བ་11པའི་ཚེས་པ་23 ཉིན་རྩིས་འགག་དང་ 

མ་ཟད་ར་རུག་གི་ཤར་ངོས་ ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་བཅས་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་བསྐོར་པ། དཀར་མ་དང་། ཚེ་བཟང་། ངག་ 

ཚེ། ཚེ་བསམ། ཉི་བཟང་། རིན་ཆེན། ཚེ་རིང་པདྨ། ཐར་པ་བཅས།སོང་ལྷག་པར་དེའི་ བས་རིན་ཐང་ ་ 

ཅང་ཆེ་བའི་ ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཕུག་ནང་ལ་སོང་ནས། གནས་ ལ་འདྲ་མིན་ཡོད་མེད་ཞིབ་འ ག་བྱས་པས།  

ས་སློག  རྡོ་སློག་བྱས་རྗེས་འགའ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དུ་སོང་།  ཡང་ 2017་ལོ་ཟླ་2་པའི་ནང་ཉི་བཟང་གླང་ 

རོང་མ་ལ་ལྟ་སྐོར་ཕྱིན་ བས་ཤྭ་རོ་རྡོ་དང་ཤུག་པ་ཞབས་ལ་གནན་ཡོད་པ་མཐོང་། ཡང་སྤྱི་ལོ་2 0 1 8ལོ་ཟླ་བ་  

1 2པའི་ཚེས་3 0ཉིན་ཚོགས་ག ་རྒས་པ་དཀར་མ་དང་ཐར་པ་གཉིས་རྫ་ཨ་ཡུ་མ་དང་ཡང་ནེ་ནས་ཁོར་ཡུག་ལྟ་ 

བསྐོར་ལ་སོང་། རི་མཐོ་ས་གཙང་རེ་བླའི་གནས་རི་གྲགས་ཅན་ར་རུག་ཟེ་ལ་སོང་གནས་ ལ་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབས་ 

འ ག་བྱས།  ཡང་སྤྱི་ལོ་2018 ཟླ་བ་3པའི་ཚེས25ཉིན་ཚོགས་གཞོན་ཚེ་བཟང་དང་ཐར་པ་གཉིས་ཁོར་ཡུག་ 

ལྟ་ལ་རྩིས་འགག་ལ་སོང་། རི་དྭགས་ཤྭ་བ་གནའ་བ། ར་རྒོད་གླ་བ་བཅས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག ཡང་སྤྱི་ལོ་2018 

ལོའི་ཟླ་5་པའི་ནང་རྫོང་ནགས་ལས་ཚང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཤེས་དགའ་ལགས་ལ་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ 

ཡུལ་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱས་པའི་རྒྱུད་རིམ་ག་ིགནས་ ལ་སོགས་ཞུ་འབུལ་བྱས།    
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སྤྱི་ལོ་2 01 8-7 -2 0ཉིན་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བས་གཉིས་པའི་འདུ་འཛོམས་བྱས་ནས་འདས་མ་ 

ད་གསུམ་ག་ིརེ་བླའི་བདེ་སྡུག་གླེང་བ་བཅས་དམངས་སྲོལ་ག་ིབྲོ་ ་གཞས་སོགས་རྩེ་རིགས་གང་མང་མང་གི་ལྟ་ 

བ་སྤྕེལ་སྐུ་མགྲྲོན་ མ་པ་སྲིད་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་རྒས་པ་ག ས་ས་གནས་ཁག་གི་འགན་ཁུར་ག་ིམི་སྣ་དང་ས་  

གནས་རང་གི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་གསུམ་ག ས་སྐྱ་སེར་ཡོངས་རྫོགས་གུ་ཡངས་དང་ལྷག་བསམ་གཙང་མས་རྒྱབ་ 

སྐྱོར་གནང་ནས་ཕེབས་གནང་བ་རེད། ཡང་སྤྱི་ལོ་2019ལོ་ཟླ་བ་12པའིཚེས་པ་17ཉིན་ཚོགས་གཞོན་ཚེ་བཟང་ 

དང་ཐར་པ་གཉིས་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བསྐོར་ལ་རྩིས་འགག་ལ་སོང་། རི་དྭགས་ཤྭ་བ་གནའ་བ།  ར་རྒོད་གླ་བ་བཅས་ 

མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་རེད་འདུག  ཡང་སྤྱི་ལོ་2 0 1 9ལོ་3པའི་ཚེས་8ཉིན་རེ་བླའི་ས་གནས་ཁག་ལ་ 

གངས་ཆེ་པོ་བབས་ནས་ཡུལ་ལུང་ལ་དཀའ་ངལ་ ་ཅང་འཕྲད་ བས། བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་མི་ 

ཁག་གཅིག་གིས་དཀའ་ངལ་དང་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམ་ནས་འགྲྲོ་ལམ་གངས་ཀྱིས་བགག་པ་ལམ་བསལ་ 

བྱས་པ་རེད།  སྤྱི་ལོ་2019ལོ་ཟླ་བ4པའི་ཚེས་པ་18ཉིན་རྩེས་འགག་ལ་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བསྐོར་པ། དཀར་མ་  

དང་།  ཚེ་བཟང་།  ད་དབང་། ཉི་བཟང་། རྩེ་ཆེན། ཐར་པ་བཅས་སོང་བའི་ བས། ཤ་འགུག་དང་གླ་འགུག་ 

མང་ཙམ་མཐོང་བ་དང་གླ་བའི་ ང་པ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་སྔོན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚེ་ཐོན་འདུག 

ཡང་སྤྱི་ལོ་2019ལོའི་ཟླ་11པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་ཆམ་འགག་ལ་སོང་ བས་གླ་རིས་དང་་རི་ ང་ཁ་ཤས་མཐོང་རྒྱུ་ 

འདུག་གཞན་གནས་ ལ་མེད་ཁོར་ཡུག་ལ་བདེ་འཇགས་རེད་འདུག  དུས་དང་རྣམས་པ་ཀུན་དུ་ཁོར་ཡུག་ལ་ 

དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།   
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