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Foreword
Bhutan has had an age-old tradition of worshipping Protective and Guardian Deities.
People worship and seek protection from deities who are unique to their villages and
localities. Thus far, the tradition has been transmitted orally through generations, and
rarely recorded in writing. Proper record-keeping and documentation is a must, to
ensure that the sacred practices do not die out and is preserved for future generations.
The National Museum of Bhutan, Paro, led by their Officiating Director Phendey
Lekshey Wangchuk has taken the initiative of researching and documenting the
principal and universally known Protective and Guardian Deities of the twenty
Dzongkhags. They have compiled them into 11 volumes of books, as well as 11 potis
or volumes of Soekha texts.
The initiative has been undertaken to preserve and promote the spiritual and historical
values of Bhutan. The books are designed in such a manner that it is easily accessible
by a wide range of readers and would encourage interest in the sacred deities of
Bhutan, especially those of their locality.
This publication is timely as part of an effort in preserving and promoting our
historical, cultural, spiritual and traditional values which makes Bhutan, truly unique
in the world.

༼ HRH Princess Sonam Dechan Wangchuck ༽
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སྔོན་བརྗོད།
༉ ང་བཅས་རའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོོགས་རེ་རེ་ལུ་དབང་བའི་གནས་བདག་

དང་གཞི་བདག་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལུ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་གནས་བདག་ གཞི་བདག་ ཡུལ་ལྷ་
སྐྱེས་ལྷ་

ཀླུ་དང་བཙན་ལ་སོགས་པ་མིང་བཏགས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

བཏགས་དགོ་མི་དེ་ཡང་

ས་གནས་དེ་གི་བདག་པོ་འབད་ནི་འདི་གིས་གནས་བདག་དང་།

བདག་པོ་འབད་ནི་འདི་གིས་གཞི་བདག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

དེ་ཡང་

མིང་དེ་སྦེ་

ས་གཞི་དེ་ཚུ་གི་

སྤྱོོད་འཇུག་བསྔོ་བའི་ལེའུ་ལས།

དགོན་

སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བྱིས་པ་རྒན་པོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་ལོག་མྱོོས ་ཤིང་རབ་མྱོོས་རྣམས། །ལྷ་
དག་སྲུང་བ་བྱེད་པར་ཤོག །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་དཀར་ཕྱོོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་མགོན་

སྐྱབས་མཛད་ནི་དང་ ཡུལ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ སྐྱབས་མཛད་པའི་ལྷ་བཞིན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནི་འདི་གིས་ཡུལ་
ལྷ། མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ རང་ག་ཏེ་སྐྱེ་ས་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་དེ་རང་གི་སྐྱེ་ལྷ། བྲག་རི་དང་གངས་རི་ཚུ་ལུ་

གནས་པའི་གཞི་བདག་ལྷ་ཀླུ་བདུད་ཚུ་མཉམ་དུ་འདྲེས་པ་ལས་སྟོོབས་དང་ནུས་པ་སྦོོམ་སྦེ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་
དཀར་ཕྱོོགས་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་མི་ལུ་བཙན། འདི་ལུ་ཡང་ ལྷ་བཙན། ཀླུ་བཙན། བདུད་བཙན། ཟེར་དབྱེ་བ་
མ་འདྲཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། ལྗོན་ཤིང་དང་ཆུ་མིག་མཚོོ་རྫིང་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་ལུ་ཀླུ། བྲག་
དང་ཤིང་ཆེན་རྡོོ་ཕུང་བཟུམ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་ལུ་བདུད་ཟེར་གཞི་བདག་ཨིནམ་
ནང་གསེས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཅོག་རང་འཐད་རུང་

གཞི་བདག་གི་གོ་དོན་ཡང་ཧེ་མ་རྒྱ་གར་གཡུས་ལུ་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོའི་སྐབས་གནོད་སྦྱིན་འཕྲོོག་
མའི་རྟོོགས་བརྗོད་དང་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་དུས་ལུ་

བློོན་པོ་གཅིག་ཤི་བའི་ཤུལ་ལས་གནོད་སྦྱིན་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ཆོ་འཕྲུལ་མ་རུངས་པ་སྟོོན་པའི་སྐབས་

སྟོོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་

ཤུལ་མར་ ཡུལ་ལྷར་བསྐོས་ཏེ་ ཡུལ་དེ་གི་མི་ཚུ་གིས་གནས་བདག་གི་ཚུལ་དུ་བཟུང་དོ་བཟུམ་དང་། སྔོན་ལྕང་
ར་སྨུག་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་དགེ་སློོང་གཅིག་སྒོམ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

རྒྱལ་པོ་གིས་

བསད་ནིའི་དཔའ་བཅམས་ལས་ དགེ་སློོང་གིས་སྨོོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་སྟེ་ ཤི་བའི་ཤུལ་ལས་ བཙན་རྒྱལ་
ཙིའུ་དམར་པོ་དྲག་པོ་སྤུན་བདུན་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ རྒྱལ་རིགས་ཚུ་གི་སྲོོག་དབུགས་ལེན་མི་དང་། འཇིག་རྟེན་ག་

ར་ཕུང་དཀྲོགས་ཀྱི་གཞི་ལུ་གྱུར་མི་དེ དབང་དྲག་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟོན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བློངས་ཚུལ་དེ་ཡང་
པའི་དགེ་སློོང་ཆེ།

ཙིའུ་དམར་གསོལ་མཆོད་ལས།

།བར་དུ་ཚོངས་སྤྱོོད་ཉམས་པའི་གདུག་པ་ཅན།

།ད་ལྟ་བསྟོན་པ་བསྲུང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན།

།ཐ་མ་སྲིད་གསུམ་ཕུང་བ་སྲོོག་གི་གཤེད།

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གནས་ཁག་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ཡང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་
ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

i

དང་པོ་འདུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་
ས་

བཙན་ལ་སོགས་པ་མང་རབས་

གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་དང་

མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་ཡོདཔ་མ་

ཚོད་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟོངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལས་

མི་སྡེའི་ནང་

དར་ཏེ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོོལ་ཚུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཡང་ཨིན། དེ་ཡང་། དཔེར་ན་གནས་བདག་

གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་རེ་ཕུལ་ཏེ་ འཕྲིན་བཅོལ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱི་ལས་བརྐུ་ཇག་འཕྲོོག་གསུམ་དང་
ནང་ན་ནད་དང་མུ་གེ་ཚུ་ལས་སྲུང་ཐུབ་ནི་དང་ ཀླུ་དང་བཙན་ རྒྱལ་པོ་ཚུ་གནས་པའི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ནང་ ཤིང་
བཅད་ནི་དང་བཙོག་པ་བཏང་ནི་ལུ་འཛེམས་གཟན་འབད་དེ་བདག་འཛིན་འབདཝ་ལས་
སྟོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་

མཐའ་འཁོར་གནས་

ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་

དུས་སྟོོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་བཅོལ་ནི་བཟུམ་ རང་གི་གོམས་གཤིས་ལུ་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོོལ་ལེ་
ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་སྲོོལ་གྱི་སྲོོག ་ཤིང་བཟུམ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟོགས་བཟང་པོ་ཐུན་
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གནམ་མེད་ས་མེད་ལ་ཁག་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

གཡུས་

ཁའི་མི་སྡེའི་རྒཔྫོ་གིས་འབད་རུང་ སྫོལ་འཛིན་གྱིས་འབད་རུང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་
སའི་

གནས་ཁང་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་སྦེ་

གཡུས་ཁའི་གཙྫོ་འཛིན་བླམ་གིས་བཤད་ཡྫོད་པའི་ཁར་

ཞིབ་

འཚྫོལ་པ་གིས་འབད་རུང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ་པའི་འྫོས་འབབ་ ཡྫོདཔ་སྦེ་མཐྫོང་ཡྫོདཔ་ལས་ མི་སྡེའི་འགོ་

འཁྲིདཔ་རྒཔྫོ་གིས་ཐབས་ཤེས་སྫོན་དགོཔ་འདུག།
དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ

ཕུད་ཕྱྫོགས་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན།

ཞིན་ན་མཇུག་ལུ་

འདྫོད་གསྫོལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

ཟེར་སླབ་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་

ཚིག་གི་འདྫོན་པ་འདྫོན་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ལུ་

ཕུད་ཕྱྫོགས་བཙན་ཟེར་

ཤེས་རྫོ་རྗེ་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཟུར་ཉམས་སྟེ་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

གཙྫོ་འཛིན་བླམ་ ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ།

གསྫོལ་ཁ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་

ཤ་ལི་ རྒཔྫོ།
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ཕུལ་ཚར་

ཕུལ་མཇུག་བཙན་

ཁམས་དྭངས་བླམ་ཡེ་

༢ བཙན་མཁར་བྲ
བྲག
ག་བཙན་དམར་པ།ྫོ

ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན

རྫོང་ཤུལ།

གཞི་བདག་མཚན་།

བཙན་མཁར་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ།

ལྷ་ཁང་།

ཤ་ལི་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

རྒེད་འྫོག

བསྟེན་མི།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཁམས་དྭངས།

ཁམས་དྭངས།

ཁམས་དྭངས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་དང་

ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་

རནམ་ད་དང་

རྫོང་ར་བའི་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ཆར་ཆུ་རེ་དགོ་པའི་སྐབས་ ཆརཔ་བཅད་དགོཔ་རེ་

ཐྫོན་འབདཝ་ད་ རྫོང་གི་ར་བ་དེ་ཁར་ འགྱོ་ཞིན་ན་ མཆོད་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྫོན་འདེབས་

རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཏེ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་

མེད་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ནི་འདི་ཨིན། གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་

ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་མི་འདི་

སྔོན་བྱྫོན་གོང་མས་

འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་གནྫོད་པའི་ བསམ་པ་སྤངས་ཏེ་ ཕན་པའི་གྲོགས་

སྦེ་བསྐོས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ཕན་པའི་

སྐྱབས་ མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

བཙན་ཁར་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་གཙྫོ་བྫོ་

རྫོང་ར་བ་ཟེར་སྔོན་དང་ཕུའི་ཁྱིམ་ཤུལ་ཅིག་

ཡྫོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་འདི་ནང་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ སྔོན་དང་ཕུ་གཡུས་ཁའི་མི་ཕྱུགཔྫོ་དང་ གོ་ཤེས་ཉན་
ཤེས་ཅིག་གི་ ཁྱིམ་ཤུལ་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། འདི་གི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག། སྔོན་

དང་ཕུའི་རྫོང་ར་བ་ཨིན་ཟེར་
མཆོད་ཕུལཝ་ད་

སླབ་ནི་ཅིག་མ་གཏྫོགས་གཞན་ལྫོ་རྒྱུས་

ས་གནས་འདི་ཁར་འགྱོ་ཞིན་ན་

ཆགས་ཏེ་ ཡྫོད་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཧ་གོ་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག།

མཆོད་དྫོ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་

གསྫོལ་

ས་གནས་འདི་ཁར་བཙན་

བཙན་མཁར་བྲག་བཙན་དམར་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་གི་ཆགས་གནས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

བྲག་བཙན་ཟེར་དེ་སྦེ་བཏགས་བཞག་ཡྫོདཔ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་

སྐུ་འདྲ་དང་ལྡེབས་རིས་ལ་སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་

མེདཔ་མ་ཚད་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་ ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ས་གནས་
འདི་བྲག་བཙན་ཡྫོད་ཟེར་ རྣམ་རྟྫོག་བཙུགས་བཞག་ནི་ཅིག་ལས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག

5

དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་མཆོད་སྫོལ་འདུག་ཟེར་བ་

ཙམ་མ་གཏྫོགས་བླམ་དེ་གིས་གཞི་བཙུགས་ནུག་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་
དམ་བཞག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

གསྫོལ་ཏེ་རང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ རང་ཟ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ནང་ལུ་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་སྦེ་ མི་
སེར་དམང་ལས་

བསྡུ་བླང་འབད་ཞིན་ན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མི་སེར་ཚུ་ཡང་

རང་རང་སྫོ་སྫོ་གིས་སྫོན་

འདེབས་རྐྱབ་སྟེ་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་ཆར་ཆུ་ དུས་སུ་འབབ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་འབྱུང་མ་བཅུག་

ཟེར་ རི་བསམས་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཕྱིན་ཆད་མི་ག་ཡང་རི་ཁར་འགྱོ་མི་ཆོགཔ་ཨིན།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁོ་ལུ་ཨ་རྟག་ར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཐུགས་མ་མཉེས་པར་ ན་

ནི་དང་ཚ་ནི་དེ་ལས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་

ཆུ་རུད་ཐྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་

གསྫོལ་མཆོད་དེ་ ལྟ་བུ་རང་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་ བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལས་ ལྫོ་ཨ་རྟག་རང་འབད་
དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

ཁམས་དྭངས་ བླམ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ།

ཁམས་དྭངས་ རྒཔྫོ།
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གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༣ ཤ་རང་བཙན།

གཞི་བདག་མཚན་།

བཙན་མཁར་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ།

ལྷ་ཁང་།

ཤ་ལི་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
རྒེད་འྫོག

བསྟེན་མི།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།.

ཁམས་དྭངས།

ཁམས་དྭངས།

ཁམས་དྭངས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་དང་

ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་

རནམ་ད་དང་

རྫོང་ར་བའི་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ཆར་ཆུ་རེ་དགོ་པའི་སྐབས་ ཆརཔ་བཅད་དགོཔ་རེ་

ཐྫོན་འབདཝ་ད་ རྫོང་ར་བ་དེ་ཁར་འགྱོ་ཞིན་ན་ མཆོད་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྫོན་འདེབས་

རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཏེ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་

མེད་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ནི་འདི་ཨིན། གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་

ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་མི་འདི་

སྔོན་བྱྫོན་གོང་མས་

འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་གནྫོད་པའི་ བསམ་པ་སྤངས་ཏེ་ ཕན་པའི་གྲོགས་

སྦེ་བསྐོས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ཕན་པའི་

སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཁམས་དྭངས་རྒེད་འྫོག་གཡུས་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཤ་རང་
བཙན་ཟེར་མི་ཅིག་ལུ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་

འདུག། དེ་ཡང་ ཤ་རང་བཙན་དེ་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱིས་

མཆོད་སྫོལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་

ཨིན་རུང་

སྤྱིར་བཏང་
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འབད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ཅིག་ཡིག་ཐྫོག་ལུ་མདྫོར་བསྡུས་སྦེ་བཀོད་པ་ཅིན།
ཁམས་དྭངས་གཡུས་ཚན་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ཆརཔ་བཅད་དགོཔ་རེ་ཐྫོན་འབདཝ་ད་

ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་

རནམ་ད་དང་

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་

ཆར་ཆུ་རེ་དགོ་པའི་སྐབས་དང་
ཡུལ་བཙན་ཅིག་ཨིན་པས།

བཙན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་བཤད་ནི་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་
གི་ལྫོ་རྒྱུས་འབད་བ་ཅིན་

ཁམས་དྭངས་གཡུས་ཚན་གྱི་གུ་ལུ་ཕུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་ཡུལ་བཙན་དེ་གནས་ཏེ་

ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕུ་འདི་གིས་དབང་བའི་ཁམས་དྭངས་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལྫོ་ལྟར་
ཨ་རྟག་ར་འབད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ལཱ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཤ་རང་བཙན་དེ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན། དེ་ལས་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་ཚུ་ཡང་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ ཤ་རང་བཙན་ལུ་གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ངག་ཐྫོག་ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་

མ་ཚད་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་འབད་རུང་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་
བཀོད་དེ་མེདཔ་ཨིན།

ཤ་རང་བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་པར་རིས།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་འདྫོན་ཞིན་ན་ གནང་དྫོ་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣ
རྣམ
མ་པ།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ ས་གནས་

འདི་ཁར་ ཡུལ་བཙན་དེ་སྦེ་ཆགས་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ སྐུ་འདྲ་དང་ལྡེབས་རིས་སྫོགས་ག་ནི་

ཡང་མིན་འདུག
དམ་བཞག

དམ་བཞག་དམིགས་གསལ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་མང་ཤྫོས་རང་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་ བཙན་དེ་ཚུ་ཡང་
བཀའ་དབང་ལུ་བསྡུ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག
དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ

ཤ་རང་བཙན་དེ་ ཁམས་དྭངས་གཡུས་ཚན་ལུ་བསྟེན་ནི་འདུག། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ལུ་ སྫོད་ཚྫོགས་རྒེད་
འྫོག་དང་

ཁམས་དྭངས་རྒེད་འྫོག་གི་

སྫོ་སྫོ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མ་འདྲཝ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ་དང་ ཡ་ལང་རྒེད་འྫོག་གི་རྒཔྫོ།
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གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་གཅིག་མ་གཏྫོགས་

༤ ཀླུ
ཀླུ་་བཏང་མཚ་ྫོ སན་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ྫོ

གནས་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པ།
ཀླུ་བཏང་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ།

ས་གནས།

སྒང་མཁར།

རྒེད་འྫོག.

གཡང་རྩེ།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པ།

སྒང་མཁར་དང་

གླི་ཅན་གྱི་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

གནས་སྐབས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་

བའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གིས་ལྫོ་ཆོག་དང་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་
ནམ་དུས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་

རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་འགྱོ་བཅུག་

ཟེར་བའི་སྐྱབས་ཞུ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་སྟེ་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་

ཤིང་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་སྟེ་ སྐྱབས་ཞུཝ་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

ཨིན།

གནས་ཁང་།

ཀླུ་བཏང་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་སྒང་མཁར་གྱི་ཡུལ་བཙན་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤུལ་
མ་ལས་ སྒང་མཁར་ལས་ འབྱྫོག་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། གནས་སངས་ ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
དེ་སྦེ་འབྱྫོག་དགོཔ་ཐྫོན་ནུག་ག་

ཟེར་བ་ཅིན་

སྒང་མཁར་གྱི་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་དང་

གཡག་ལམ་ནྫོར་བུ་རྒྱལ་མྫོ་དང་ ཉ་ལམ་ཀླུ་སན་རྒྱལ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་དང་ འགྲིག་མ་ཚུགས་པར་ཟུར་ཏེ་ ས་

གནས་གཞན་ཁར་བྱྫོག་འགྱོ་གྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་དེ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཐུམ་བྲང་བཙན་ཆེན་
གྱི་གསང་ཡུམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མ་གཞི་སྤྱིར་བཏང་

འཇིག་རྟེན་གཏམ་དཔེ་ལས་

ལྷ་འདྲེ་མི་

གསུམ་སྤྱྫོད་ལམ་གཅིག །ཟེར་སླབ་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐུམ་བྲང་བཙན་ཆེན་དེ་ ས་གནས་སྫོང་ཞང་གི་ཡུལ་

བཙན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྫོང་ཞང་ཡུལ་བཙན་ཐུམ་བྲང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ནང་ལུ་ཡང་དུམ་གྲ་རེ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས་ ཀླུ་བཏང་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ ས་གནས་གཞན་ལུ་དབང་མི་གི་བཙན་ཆེན་གྱི་ གསང་ཡུམ་

ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྒང་མཁར་གྱི་བཙན་གཞན་ཚུ་དང་མ་འགྲིག་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འྫོང་

ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣ

མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་གི་སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་སྫོགས་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་

བླམ་ཚེ་དབང་གིས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་འབདབ་ཅིན་
བཟུམ་ཅིག་འདུག་

ཅིག་མ་གཏྫོགས་

བཤདཔ་ཨིན་པས།

ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་གཞུང་

ལྫོགས་སུ་སྦེ་བཤད་ནི་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་

སྫོ་སྫོ་ཅིག་མི་འྫོང་ནི་

དཔེ་ཆ་གཅིག་རང་འབད་ནི་འདི་གིས་

སྫོ་སྫོ་ཅིག་མེདཔ་སྦེ་

གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་གནས་སྐབས་
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ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་སྦེ་གཏང་ནི་

དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཡང་

སྤྱིར་བཏང་གི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་

ཡུལ་

བཙན་མང་ཤྫོས་ཅིག་རང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་འྫོག་ལུ་ གནས་མི་ཙང་ཙ་རང་ཨིནམ་

མ་ཚད་ ལྷག་པར་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་ས་གནས་ཁ་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་ ལྫོ་གྲངས་སྦེ་མ་བཞུགས་རུང་ ཟ་

བ་གསུམ་དེ་རེ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་

ཡིག་ཆ་ཚུའི་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་

ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ ག་ར་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་མང་ཤྫོས་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པྫོ་ཆེ་

གིས་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཀླུ་བཏང་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་ཡང་ དེ་སྦེ་

ཨིནམ་ལས་ ཐེ་ཚྫོམ་ཆགས་དགོཔ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ གཏེར་སྫོན་

རཏྣ་གླིང་པ་དང་ སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ པད་མ་གླིང་པ་སྫོགས་ཀྱིས་ སླར་ཡང་ གཡང་རྩེ་ཕྱྫོགས་ཀྱི་ཡུལ་བཙན་

ཚུ་

དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་

ཨིན་པས།

ཡུལ་བཙན་དེ་ཡང་

འདི་གི་གྲས་ཁར་ཚུད་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཤདཔ་

ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ག སལ

མ་གཞི་ཡུལ་བཙན་དེ་ སྒང་མཁར་ལས་འབྱྫོག་ཡར་སྫོངཔ་ཨིན་རུང་ ཀླུ་བཏང་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོའི་གསྫོལ་ཁ་དེ་
ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

དེ་ཡང་

གནས་བདག་གཞི་བདག་ཁོ་རའི་ནང་

དྫོག་ལུ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ གསྫོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོ་བྫོ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་མཛད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་

ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྔོན་མ་མྫོ་རང་ས་གནས་འདི་ཁའི་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ལྫོ་ཆོག་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་བཏང་རུང་ མཚྫོ་

སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ཡང་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དྲན
ན་གས།ྫོ
དྲ

སྒང་མཁར་སངས་རྒྱས་སྟེང་

དགོན་པ་ལུ་ཡུལ་བཙན་གནས་བདག་གཞི་བདག་

ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གཅིག་མ་གཏྫོགས་ སྫོ་སྫོ་མེདཔ་ཨིན།
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ལྔ་དེ་ཅིག་གི་གསྫོལ་མཆོད་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཡིག་ཆའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྫོགས་སུ་མེདཔ་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ལྫོ་རྒྱུས།
གཞི་བདག་རྒྱལ་ཕུའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་ཁ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

སྒང་མཁར་སངས་རྒྱས་སྟེང་ བླམ་ཚེ་དབང་དང་འདྲི་བསྟུན་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

13

གཡང་རྩེ
རྩེ་་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ། (༡༢)
༡ ར་བྲ
བྲག
ག་པ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

ཆུ་སྒོམ་དགོན་པ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ར་བྲག་པ།

ལྷ་ཁང་།

སས་གླིང་ཆུ་སྒོམ་དགོན་པ་དང་ རིན་ཆེན་སྒང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སས་གླིང་།

སས་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་གུང་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་།
ལས་

ལྷག་ཙམ

གུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དང་།
གཞན་ཡང་

དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

སྦིམ་མཁར་སྤྱི་འྫོག་

ཁྲོམ་སྡེ་གི་མི་སེར་གུང་གྲངས་སུམ་རྒྱ་

སན་ཁང་ནང་སྐྱེས་མིའི་ཨ་ལུ་ཚུ་
རིན་ཆེན་སྒང་ལྷ་ཁང་།

སྐྱེས་བཙན་དེ་ལུ་བསྟེན་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གསརཔ་

དང་། སས་གླིང་ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེ། སྦིམ་མཁར་མདྫོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ་ ཚུ་
ནང་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།.

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་ ཡུན་དུ་གནས་ཤིང་ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཞི་ཞིང་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཅིང་

ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་

ཡུལ་ཁམས་འདི་ནང་

ནཝ་ཚཝ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཐབས་སུ་ དགོན་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན།

ར་བྲག་པ།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

རིན་ཆེན་སྒང་གྲོང་ངམ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་

རྫོང་གི་གཡྫོན་ངོས་ན་

ཤིང་ནགས་དང་ས་བྲག་ལྗོན་ཚལ་མཚེའུ་

བརྗིད་ལ་རྔམ་པའི་ནང་དུ་ བདུད་བཙན་གཉན་པྫོ་ སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་རྒྱ་གར་ཨ་ཙ་རའི་ཆས་ཅན་ དབུ་ལ་དར་
གྱི་ལ་ཐྫོད་དཀར་པྫོར་བཅིངས་པ་ཕྲིན་ལས་

གང་འདུལ་གྱི་གཟུགས་སྫོན་ནས་ཕྱག་མཚན་རྣྫོ་བའི་མཚྫོན་ཆ་སྣ་

ཚྫོགས་འཛིན་པ། དགྱེས་ཚེ་འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཀྱང་སྟེར་བའི་ནྫོར་ལྷ་དང་། ཁྲོས་ཚེ་མི་ནག་ར་མགོ་ཅན་

དང་ སྲིན་བྱ་འུག་པའི་མགོ་སྫོགས་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་སྣ་ཚྫོགས་སྤྲུལ་ནས་ རླུང་ནག་གསེབ་ནས་ཉམས་པའི་
སྫོག་དབུགས་ལེན་ཅིང་

བདུད་གཉན་རིགས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བྲག་དེའི་སྟེང་དུའམ་འྫོག་ལུ་

གཞུང་ལམ་ལས་མི་གཅིག་པུར་མཚན་མྫོར་སྐྲག་ནས་འགྲོ་མི་ཕྫོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ འགྲོ་དགོས་ནའང་ མཚན་

མ་ངན་པ་མཐྫོང་བ་དང་། ར་སྐད་བཏྫོན་པ་དང་། སྲིན་བྱ་འུག་པའི་སྐད་དང་། ཤུགས་གླུ་འབྫོད་པ་དང་། རླུང་

ནག་གསེབ་ན་

ཧྫོར་སྒྲ་འབྫོད་པ་དང་།

བྲག་དེའི་ཤིང་སྫོགས་གཅོད་མི་རུང་ཞིང་

མི་འགའ་ཞིག་གི་དགོས་

མཁོའི་དབང་གིས་ཤིང་སྫོགས་བཅད་ན་ རང་ཉིད་ལ་མཚྫོན་ཆ་ཕྫོག་ནས་མནར་བ་དང་། རྨི་ལམ་ནང་དུ་རྟགས་

སྫོགས་ ངན་པ་མཐྫོང་བ་དང་། ཡང་ལུང་པ་ལ་ལྟས་ངན་པ་དང་ མཚན་མ་ངན་པ་རེ་བྱུང་བའི་ཚེ་ ས་སྙིལ་བ་

དང་ བྲག་ཞིག་པ་དང་། རང་ཐག་ཆེ་བ་ཁ་ཕྱེ་ནས་མཐྫོང་བ་དང་། སྦྲུལ་ནག་པྫོ་མཐྫོང་བ་དང་། བླ་གཟུང་ནས་

གཉིད་མི་སྟེར་བ་སྫོགས་ལྫོ་རྒྱུས་མང་པྫོ་ཡྫོད་ཀྱང་། སས་གླིང་སླྫོབ་གྲྭའི་ལམ་སེལ་སྐབས་སུ་ (རྒྱ་གར་ཌན་ཀྲག་
ལས་འགུལ)

གྱི་ལཱ་འབད་མི་རྣམས་ཀྱང་

འདི་སྒར་གཞི་བཅགས་ཏེ་སྫོད་པའི་སྐབས་སྫོད་སྒར་རྣམས་མེ་རྐྱེན་

ཤྫོར་ཏེ་ ཐམས་ཅད་འཚིག་སྫོང་བས་ དེའི་འགྲམ་དུ་ སྫོད་མི་སྟེར་བར་རྒྱ་གར་རེ་རེ་གཉིས་སྫོན་པ་ཡང་འགྱུར་

ཏེ་

ས་གནས་གཞན་ཁར་སྤྫོ་སྟེ་སྫོང་དགོས་པར་མཐྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན།

པའི་སྐབས་སུ་

བཟྫོས་ནས་

མི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་ལྷྫོད་དེ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གསར་བཞེངས་

མི་དམངས་ཀྱི་གསང་སྤྱྫོད་ཡྫོད་ཀྱང་

མཐའ་འཁོར་གྱི་ཤིང་སྫོགས་ཀྱང་བཅད་ཡྫོད་པས།

བྲག་དེའི་ཐྫོག་ཏུ་

ད་ལྟ་ཁྲོམ་སྡེ་ནས་ཆུའི་གཡུར་བ་

དྲངས་ཚེ་

བྲག་དེའི་འྫོག་ནས་ ས་བྲག་འཚུབས་ཅན་རྣམས་སེལ་ཀྱང་ སྔོན་མ་ལྟར་ལྟས་ངན་པ་དང་འཚུབས་ཅན་དེ་ཙམ་
ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་མིན་འདུག།

ད་རེས་

བར་ཆད་འྫོང་སྲིད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

ཨ་རྟག་ར་སྫོད་མི་ཚུ་ལུ་དབང་ཀླུང་རྒུད་པའི་མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལུ་

ར་བྲག་གནས་པྫོའི་བུ་དང་

གཉིས་གཉེན་རྐྱབ་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག།
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གླི་ཅན་བྲག་དམར་ལའི་གནས་པྫོའི་བུམྫོ་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་

གཞི་བདག་གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་སུ་

སྔོན་མའི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་

གཞི་

བདག་ལུ་ཕུལ་རྒྱུའི་ཕུད་ཆང་རེ་ ངེས་པར་དུ་བཙྫོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྫོ་རེར་ཆོས་སྲུང་གསྫོལ་

སྐབས་མ་གཏྫོགས་དམིགས་བསལ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་ཕུད་ཆང་ བཙྫོ་མ་དགོ་པར་བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་

དར་ཤིང་གསུམ་

སྫོང་བྲག་ཕྱྫོགས་སུ་མ་གཏྫོགས་

སྔར་ནས་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྫོལ་མེདཔ་ཨིན།

ཁག་སྫོ་སྫོར་འབུལ་མི་དགོས་ཤིང་

དམར་མཆོད་སྫོགས་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བ་ཅི
ཅིན
ན་གནད
ྫོ ་པ་བྱུ
བྱུང
ང་བའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར།

སྔར་ནས་ད་བར་དུ་ཡང་ སས་གླིང་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལུ་ ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་

༢༥ལུ་ རྟག་པར་མི་མང་ནས་བསྡུ་བྱ་ཐབས་ཏེ་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་རིམ་གྲོ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཡུས་མཇུག་ལས་ཡར་ ལྫོ་
རེ་ལུ་སྦྱིན་བདག་རྩ་བ་རེ་ཁྱིམ་བཟུང་སྟེ་
འདུས་པའི་ལས་བྱང་དང་།

གཡུས་སྒོ་བར་དམིགས་བསལ་དུ་

རཏྣ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གྱི་བསྐང་གསྫོ་ཆེན་མྫོ།

གསྫོལ་ཁ་ཟེར་ ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་སྔར་སྫོལ་བཞིན་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསལ
ྫོ ་ཁ་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བ་ཅི
ཅིན
ན་གནད
ྫོ ་པའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

འཛམ་གླིང་གཞི་བདག་གི་

སྔོན་མ་སླྫོབ་དཔྫོན་སླྫོབ་དཔྫོན་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་ཟེར་བའི་

སླྫོབ་དཔྫོན་ཞིག་གིས་ རཏ་གླིང་བསྐང་གསྫོ་ཆེན་མྫོ་དང་གཞི་བདག་

གསྫོལ་ཁ་གནང་སྐབས་སུ་ ཆོ་ག་འགོ་

བཙུགས་ནས་ཉིན་མ་ཆང་གིས་ར་ཟི་ནས་ཉལ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ལས་ ཉིམ་ནུབ་རན་ཁར་གཏྫོརམ་ཚུ་ ཁྱིམ་ཐྫོག་ཁར་

བཤགས་བཞག་ཡྫོདཔ་ལས་ འ་ནི་གི་ཚེ་ནུབ་མྫོ་ ས་གནས་གན་ཞིང་ཟེར་ས་ལས་མར་ ཆུ་རུད་འྫོང་ཏེ་ ལྫོ་

ཐྫོག་ག་ར་ཆུ་རུད་ཀྱིས་འབག་

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་

གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་ཁ་ལེགས་ཤྫོམ་མ་ཕུལཝ་

ལས་བརྟེན་ དེ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་བའི་དྫོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ ཆོ་ག་སླར་ལྫོག་
ནས་གནང་དགོཔ་ཐྫོནམ་ལས་ འ་ནི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ མི་ལྫོ་བརྒྱ་ལྷགཔ་ཅིག་གི་གོང་ལས་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྫོའི་བར་

ན་ཡང་

བསྐང་གསྫོ་དང་གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་

མི་ལུ་ན་ཚ་དང་བར་ཆད་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ཡང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་གནྫོད་པ་བཀལ་བ་སྫོགས་བྱུང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་ལས། མི་ཚུ་ཡར་
ཕུ་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་

ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སད་དང་སེར་བའི་ཉེས་སྐྱོན་ཆེན་པྫོར་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

མི་ཚུ་འགྱོ་མི་ཆོག་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ད་ ག་དེམ་སྦེ་འགྱོ་ས་མཐྫོང་པ་ཅིན་ ཁ་ཉེས་དང་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
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འབྲེ
བྲེལ
ལ་ཡད
ྫོ ་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

བྲག་རྩ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ངམ་

ཡྫོངས་གྲགས་སུ་ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེ་

དེ་ཉིད་ཀྱི་གནས་བདག་བྲག་བཙན་

ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཡྫོད་རུང་ དམིགས་གསལ་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གསེར་
སྐྱེམས་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ བྲག་རྩའི་རྫོར་རྒྱལ་ཟེར་ཚིག་དེ་ཚུད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ལྫོགས་སུ་ག་

ནི་ཡང་བཤད་དེ་མེདཔ་ཨིན། གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་འདི་ ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེའི་ཨ་ཎེའི་སླྫོབ་དཔྫོན་
ཞིང་གཤེགས་ཐུགས་རྟེན་ལྷ་མྫོ་

དགུང་གྲངས་དགུ་ཅུ་གོ་བདུན་བཞེས་མིའི་ཞལ་རྒྱུན་དང་།

ཡུལ་མི་རྒན་ཤྫོས་

ལས་གཏམ་རྒྱུན་ཚུ་ཞིབ་པར་དཔད་དེ་ སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་ནས་ ཡིག་ཐྫོག་ཏུ་ཕབ་ཏེ་ཟིན་བྲིས་

སུ་བཏབ་པ་དེ་ སླར་ཡང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༢༡ གི་ལྫོར་ སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་སྤ་རྫོ་རྒྱལ་ཡྫོངས་འགྲེམ་སྫོན་ཁང་གི་
མདྫོ་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞིན་ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ རྫོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་འདྲ་བཤུས་ཏེ་ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲིས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནས་བདག་འགོ
གོ་་བའི
འི་་ལྷ
ལྷ་་སྲུ
སྲུང
ང་རྣ
རྣམ
མས་ཇི
ཇི་་ལྟ
ལྟར
ར་བྱུ
བྱུང
ང་ཚུ
ཚུལ
ལ་གྱི
གྱི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
སྐྱེས་པ་མེད་པ་རྒྱ་མཚྫོའི་ཀློང་ལས་འཁྲུངས།

།སྐྱེ་འཆི་རྒྱུན་ཆད་གཞྫོམ་མེད་རྫོ་རྗེའི་སྐུ།

།རིག་རྩལ་དབང་ཐྫོབ་

འགྲོ་བའི་རེ་འདྫོད་བསྐང་། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྫོ། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སླྫོབ་དཔྫོན་

ཆེན་པྫོས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་ས་གཞི་རྟ་མིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་སྟེ་ ལྷག་

པར་རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་ཁ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལྷྫོ་མྫོན་སྫོགས་ཀྱི་འདྲེ་སྲིན་རྣམས་བཏུལ་ཞིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

བསྐྱངས་ཤིང་འགྲོ་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད་པས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏྫོག་གིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་
ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ཞིང་

བྫོད་ཡུལ་མུན་པའི་སག་ཏུ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མྫོར་ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་ཤིང་ བྫོད་ཀྱི་བྱིས་པ་རྣམས་འཕགས་ཡུལ་དུ་
མཛངས་ཤིང་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་ལུ་གཏུགས་ཅིང་

ལྫོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྫོ་ཚུ་གིས་རྒྱ་ཆོས་ག་ར་བྫོད་དུ་གདན་

དྲངས་ཏེ་ བྫོད་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཐུབ་པའི་བསན་པ་མདྫོ་སྔགས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་མཛད་ཞིན་ན་ གུ་
རུའི་ཐུགས་སས་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ ཉི་ཟ་ལྟར་ཡྫོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་གྲུབ་ཐྫོབ་ཚུ་ལུ་
རང་རང་སྫོ་སྫོའི་བཀའ་བབ་དང་ལྡན་པའི་དབང་བསྐུར་ཞིང་

གྲུབ་རྟགས་བརྙེས་ནས་

མ་འྫོངས་གདུལ་བྱར་

དགོངས་ཏེ་ ཆོས་ནྫོར་གཏེར་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་སྫོན་ལམ་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་ གཏེར་ལུ་སས་ཏེ་ གཏེར་སྲུང་

གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གཏད་དེ་ མཐར་སྲིན་པྫོའི་གདུལ་བྱར་དགོངས་ཏེ་ལྷྫོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་ལུ་བྱྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་ མ་འྫོངས་པའི་གདུལ་བྱར་དགོངས་ཏེ་ ཆོས་ནྫོར་

གཏེར་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་གཏེར་དུ་སས་ཏེ་

གཏེར་སྲུང་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་རྣམས་

སྔོན་གྱི་ལུང་བསན་དང་སྫོན་ལམ་འབྲེལ་བའི་གཏེར་སྫོན་རྣམས་རིམ་པར་བྱྫོན་ནས་ གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་སུ་

གཏེར་སྲུང་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ཡང་ སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་དྲན་ཏེ་གྲོགས་མཛད་ཅིང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་བར་

དུ་གཅོད་པ་རྣམས་མིང་མེད་དུ་བསྒྲལ་ཞིང་ བསན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་དམ་དུ་བཞག་པ་དང་། གཏེར་སྫོན་

ཆེན་པྫོ་རཏྣ་གླིང་པ་དང་། ལས་འཕྫོ་གླིང་པ། ཤེས་རབ་མེ་འབར། པདྨ་གླིང་པ་སྫོགས་ལ་ཡང་ གྲུབ་པའི་བར་

ཆད་སྲུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་གྲུབ་དབང་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་(བྫོ་དྷི་དྷྭ་ཛ) ལུ་ཡང་ རང་གཟུགས་དངོས་སུ་

བསན་ནས་ མཆོག་ཐུན་སྒྲུབ་པ་ལུ་ བར་ཆད་སྲུང་ཤིང་རྒྱབ་རྟེན་སྫོང་གྲོགས་གཡེལ་བར་མེད་པར་འབདཝ་ལས་

དཔེ་ཆ་ཡང་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ལས། ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་ བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པྫོ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཉེར་འཚེ་ཞི་ཞིང་

ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་གང་ལ་ཡང་ཐྫོགས་པ་མེད་པར་

ནམ་མཁའི་གློག་ལྟར་

མྱུར་ཞིང་

འབད་པ་མེད་པར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ ནག་ཕྱྫོགས་བདུད་རིགས་རྣམས་བཅོམ་ཞིང་ དཀར་ཕྱྫོགས་
སྐྱོང་ཞིང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་མཛད་དེ་གནས་འདི་གི་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཇོ་བྫོ་རྒྱལ་ཕུ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་འི་གསྫོལ་ཁ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་སྒྲུབ་མ།
སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ཚེ་རིང་རྡོེས་མཛད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་བླ་མ་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ།

1

དཔལ་རི་དགོན་གི་བླ་མ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ལུ་ བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་སླབ་སོལ་མེད་རུང་ འདི་ནང་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བིས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་དཔྱད་དགོཔ་འདུག། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རེ་
ཕོགས་ཀི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ བཙན་དང་དགེ་བསེན་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ ཁོང་གི་ མནལ་ལམ་དང་ཉམས་སྣང་ནང་ལུ་གཟིགས་ཏེ་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་བདག་དེ་ཚུ་གི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་མངོན་
རོགས་དང་བཅསཔ་སེ་བརམས་གནང་ཡོད།
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༢
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

རྒྱལ
རྒྱ
ལ་ཕུ
ཕུ་་ལྷ
ལྷ་་བཙན་དཀར་པ།ྫོ

གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྒྱལ་ཕུ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ། རྒོད་ཕུ་ལྷ་བཙན།

ས་གནས།

སས་གླིང་། འྫོ་མའི་ནང་།

ལྷ་ཁང་།

རྒེད་འྫོག

བསྟེན་མི།
མགོན་སྐྱབས།

ཆུ་སྒོམ་དགོན་པ།
གཡང་རྩེ།

སས་གླིང་།

བསྟེནམ་ཨིན།

སྦིམ་ཁར།

རིན་ཆེན་སྒང་།

མཆོད་རྟེན་སྐོར་རའི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་གིས་

ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་གསྫོལ་མཆོད་

ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དེ་མ་ཡིན་པའི་ས་གནས་གཞན་
ཁར་འགྱོཝ་ད་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་

མགོན་སྐྱབས་

མཛད་ནིའི་དྫོན་ལས་ སྐྱབས་འཚྫོལ་བའི་ཁར་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འགོ་བཙུགས་རུང་ ལྫོ་
ཐྫོག་བཏབ་རུང་ བྱ་སྒོ་དེ་ཚུ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་ ནམ་
ཡམས་མུ་གེ་མེད་པར་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལས་
ཨིན་པས།
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སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

རྒྱལ
རྒྱ
ལ་ཕུ
ཕུའི
འི་་ཕ་ྫོ བྲ
བྲང
ང་དང་ ཚེ
ཚེ་་རི
རིང
ང་མཆེ
ཆེད
ད་ལྔ
ལྔ་་སག
ྫོ ས་གནས་ཀྱི
ཀྱི་་ཕ་ྫོ བྲ
བྲང
ང་།
རྒྱལ
རྒྱ
ལ་ཕུ
ཕུའི
འི་་གནས་ཀྱི
ཀྱི་་བཀོ
ཀོད
ད་པ།

བཀྲ་ཤིས་ཤིང་གཡང་ཆགས་པའི་རི་བྫོ་མཐྫོ་ལགཟེངས་པ། ར་རི་དང་གཡའ་རི་མང་པྫོས་སྐོར་བ། ནགས་རི་དང་
སྤང་རི་བརྗིད་ལ་ལྷུན་སྟུག་པ། མཁའ་ལ་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མྫོས་ངར་སྐད་ལྡིར་བ། སྟེང་ན་སྤྲིན་ནག་འཁྲིགས་པའི་
ལྡིང་གུར་གཡྫོ་བ།

བར་ན་གློག་ཕྲེང་དུ་མས་ཟྫོས་གར་རྩེན་པ།

ནགས་ན་འདབ་བྱ་དང་རི་དྭགས་གཅན་ཟན་གྱི་

རིགས་སྣ་རྒུ་འདུ་ཞིང་སྐད་སྙན་འབྱིན་པ། འྫོག་ཏུ་མཚྫོ་དང་མཚེའུ་མཛེས་ཤིང་མདངས་བཀྲ་བས་བསྐོར་བ། ཕྱི་
ལྟར་རྫོ་བྫོ་ལྷུན་ཆགས་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་རྫོ་རྗེའི་བྲག་རི་འབར་བ་རི་མྫོ་སྣ་ཚྫོགས་སུ་གཟུགས་བརྙན་ཡྫོད་
པ།

བྲག་དེའི་རྐེད་པར་མཆོད་པའི་ལྷ་མྫོའི་ཞལ་རང་བྱྫོན་ཡྫོད་པ།

བྱག་གཡས་ཕྱྫོགས་ནས་མཆོད་པའི་ལྷ་མྫོ་

གཉིས་དང་། སེང་གེ་དཀར་མྫོ་ཁ་བྱང་ཕྱྫོགས་སུ་ཁ་གདངས་ནས་འཆོངས་བའི་ཚུལ་དུ་ཡྫོད་མི་འདི་ བྱང་དམག་
ཟྫོག་པའི་བར་མཚྫོན་ཏེ།

དེའི་འྫོག་ཏུ་

དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་རང་བྱྫོན་གསལ་བར་ཡྫོད་པ།
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རྒྱལ་ཕུའི་ལྷ་

བཙན་དཀར་པྫོའི་ཆིབས་རྟའི་སྟེང་ནས་སྐུ་གཟུགས་དངོས་སུ་བསན་ནས་ ཞལ་ལྷྫོ་ལུ་འགོར་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྷྫོ་

དམག་ཟྫོག་པའི་བར་སྫོན་པ་དང་།

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

དེ་ལུ་རྟ་དཀར་མི་དཀར་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཐག་རིང་ས་ལས་ཀུན་གྱིས་མཇལ་ཚུགསཔ་ཨིན། ནང་ན་བསྫོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ལུ་ དགེ་སླྫོང་
བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་གྲུབ་པ་གནང་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་ལས།

ལ་སྫོགས་པ་ཡང་གོ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་སླབ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གཡའ་དང་བྲལ་ནས་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཡྫོད་རུང་
ཟེར་སླབ་རུང་

དུས་བཟང་སྐབས་སུ་མཆོད་པའི་སྒྲ་

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་

དུས་བཟང་སྐབས་སུ་སྤྲིན་པའི་

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གྲུབ་ཆུ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱུ་རུ་རུ་འབབ་ནི་ཡྫོད་

ད་ལྟྫོ་ཀུན་གྱིས་མཇལ་ཚུགས་པའི་ཉི་ཤུ་ལྷགཔ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག།

དང་ལྡན་པའི་ཆུ་འདི་བདུད་རྩི་དྲི་བཟང་གི་མདྫོག་སེར་པྫོ་སྦེ་འབབ་ཡྫོད་པས་

ཆུ་འདི་ཡན་ལག་བརྒྱད་

ཆུ་ཡི་མིང་ཡང་གསེར་བཀང་ཆུ་

ཟེར་སླབ་ཡྫོདཔ་ལས། རྒྱལ་ཕུའི་ནང་ལས་གྲུབ་ཆུ་འབབས་ཏེ་ མར་འཁོར་ལྫོ་ཕྱུགས་ལུ་བསྫོམས་སྐབས་ གོང་

གི་གྲུབ་ཆུ་འགོ་འདི་བཅད་བཞག་འྫོང་ཟེར་སླབ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྔོན་མ་གྲུབ་ཐྫོབ་ཅིག་གིས་གཏེར་བཞེས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་ཡྫོདཔ་ལས་
རྣམས་

ཉམ་ཐག་སྟེ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་མནར་བའི་སྐབས་

གིས་ཆོས་ནྫོར་

གཏེར་རིགས་ཚུ་བཏྫོན་ཏེ་

མ་འྫོངས་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མར་འགྲོ་བ་

སས་པའི་གནས་མཆོག་འདི་ནང་ལུ་གཏེར་སྫོན་ཞིག་

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཚུགས་པའི་ལུང་བསན་ཡྫོད་ཟེར་

སླབ་སྫོལ་ཡྫོད། གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་གིས། །བྫོད་ཡུལ་ཀུན་ཀྱང་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། །བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་སན་ལྗོངས་འདིར། །སས་གནས་མ་འྫོངས་ལུང་བསན་འྫོང་། །ཟེར་

གསུངས་ཡྫོདཔ་ལས།

རྒྱལ་ཕུའམ་རྒོད་ཕུའི་གདྫོང་ཕྱྫོགས་ལུ་ཤ་ཝང་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།

གཡྫོན་ཕྱྫོགས་ལུ་

གྲིབ་ལ། མིར་རྒོད་ལ་གསུམ་ གཡས་ཕྱྫོགས་ལུ་ རྨ་གནམ་ལ་གུས་པའི་ཚུལ་དུ་ ཁ་ནང་ན་ལུ་སྒོར་ཡྫོདཔ་དང་།

གཞན་ཡང་ བཞུགས་གནས་ཟུར་ཕུ་ སྫོང་བྲག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཕུའི་འྫོག་ལུ་ བྲག་འཇིགས་ལ་རྔམ་པ་ཞིག་
ཡྫོད་པ། སྫོང་ཕུག་འཚྫོལ་མ་ཐྫོབ། བཀའ་འགྱུར་ཕུག་སྫོགས་མང་པྫོར་ཡྫོད་ཀྱང་ རེ་གཉིས་མ་གཏྫོགས་འཚྫོལ་

མ་ཐྫོབ།
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བླ་་མཚའི
བླ
འི་
ྫོ ་སྐོ
སྐོར
ར།

རྒྱལ་ཕུའི་གཡས་ཕྱྫོགས་ལས་མར་ སྤངས་ཐང་ཉམས་དགའ་བ་ཅིག་གི་སྟེང་དུ(མཚྫོ་གནས་མ) ཟེར་ས་ལུ་ ལྫོ་
ལྔ་བཅུའི་སྔོན་ལ་རྒྱལ་ཕུའི་ལྷ་བཙན་གྱི་བླ་མཚྫོ་མ་བསྐམ་པར་ཡྫོད་རུང་

གསྫོལ་མཆོད་དང་བདག་འཛིན་འཐབ་

མི་མེད་པར་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྐམ་ནི་ཉེན་ཁག་གུར་ལྷྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་ཚུ་གིས་སྤང་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་

ཚུ་ ཆུ་འཁྱུ་ནི་འདི་གིས་གྲིབ་ཕྫོག་ཏེ་ སྐམ་སྫོང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་མཚྫོ་ཡྫོད་ས་ལུ་
འདམ་རབ་ཉལ་ཉིལ་ཞིག་ཡྫོད་པ་མཐྫོངམ་ལས་

ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ལས་

གསྫོལ་མཆོད་དང་

བདག་འཛིན་ལེགས་ཤྫོམ་འཐབ་པ་ཅིན་ ལྫོག་སྟེ་རང་ འཚྫོ་ཆགས་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་མནྫོ་སྟེ། ད་རེས་
ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་

འགོ་དཔྫོན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་

མཐའ་སྐོར་ཚུ་གཙང་སེལ་བཟྫོ་སྟེ་

ནངས་པར་ ལྫོག་སྟེ་རང་མཚྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འཁྱིལ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

རྒྱལ་ཕུའི་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།
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ད་རེས་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་འཕྲིན་ལས་རྣལ་འབྱྫོར་པ།

།མ་རུངས་དྲེགས་པའི་གཙྫོ་བྫོར་མངོན་བཞེངས་པ།

།མཐུ་སྫོབས་

དཔག་ཡས་རྒྱལ་ཕུའི་ལྷ་ཆེན་པྫོ། །གར་དགུའི་ཉམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་འགྱིང་ལ་བསྫོད། །ཟེར་རྒྱལ་ཕུའི་ལྷ་བཙན་
དཀར་པྫོ་ནི།

ཕྱི་ལྟར་སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་

སྐུ་ལ་ཁྲབ་རྨྫོག་བེར་ཆེན་དང་

ཞབས་ལ་སག་ལྷམ་གསྫོལ་ཞིང་ སྐུ་རྔམ་བརྗིད་འྫོད་དུ་འབར་བ། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་སེལ་

བའི་བརར་

མདུང་རིང་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་

གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚྫོན་སྣ་ཚྫོགས་གཏགས་པ།

གཡྫོན་ན་ཉམས་པའི་དགྲ་བྫོ་རྣམས་བཅིངས་པའི་ཞགས་ནག་ལྕགས་ཀྱུ་མཚན་པ་བསྣམས་པ།
མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆིབས་རྟ་དཀར་པྫོའི་སྟེང་ན་འགྱིངས་ནས་བཞུགས་པ།

ཕྲིན་ལས་ཐྫོགས་

འཁོར་དུ་ཡུམ་སས་བླྫོན་འབངས་དང་

ལྷ་འདྲེ་རྒྱ་མཚྫོའི་དུ་མས་བསྐོར་ཞིང་ བསྟེན་པའི་མི་ལ་སྫོང་གྲོགས་ཀྱི་ལས་ ཐྫོགས་མེད་དུ་མཛད་པ་དང་། ནང་
ལྟར་དགེ་བསྙེན་གྱི་བསླབ་པ་བཟུང་ནས་་འགྲོ་བའི་དྫོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག

དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ གོང་གི་གནས་བདག་ ར་བྲག་གི་སྐབས་ གནས་བདག་འགོ་བའི་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ཇི་

ལྟར་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། དེ་ཡང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་

ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་

ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བདག་

གཞི་བདག་དང་ ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ཡང་ དེ་བསྒང་དམ་འྫོག་ལུ་བསྡུ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཡུལ་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་རྣམས་ཀྱིས་

གཞི་བདག་གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་སུ་

སྔོན་མའི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་

འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་ལུ་ཕུལ་རྒྱུའི་ཕུད་ཆང་རེ་ ངེས་པར་དུ་གཙྫོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ ལྫོ་
རེར་ཆོས་སྲུང་གསྫོལ་སྐབས་མ་གཏྫོགས་དམིགས་བསལ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་ཕུད་ཆང་

བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་དར་ཤིང་གསུམ་

སྫོང་བྲག་ཕྱྫོགས་སུ་མ་གཏྫོགས་

ཤིང་ དམར་མཆོད་སྫོགས་སྔར་ནས་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྫོལ་མེདཔ་ཨིན།
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བཙྫོ་མ་དགོ་པར་

ཁག་སྫོ་སྫོར་འབུལ་མི་དགོས་

སྔར་ནས་ད་བར་དུ་ཡང་ སས་གླིང་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལུ་ ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་

༢༥ལུ་ རྟག་པར་མི་མང་ནས་ བསྡུ་བྱ་ཐབས་ཏེ་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་རིམ་འགྲོ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཡུས་མཇུག་ལས་ཡར་

ལྫོ་རེ་ལུ་སྦྱིན་བདག་རྩ་བ་རེ་ཁྱིམ་བཟུང་སྟེ་ གཡུས་སྒོ་བར་དམིགས་བསལ་དུ་ རཏ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་
འདུས་པའི་ལས་བྱང་དང་།

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གྱི་བསྐང་གསྫོ་ཆེན་མྫོ།

གསྫོལ་ཁ་ཟེར་ ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་ མ་ཉམས་སྔར་སྫོལ་བཞིན་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་ཁ་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བའི
འི་་གནད
ྫོ ་རྐྱེ
རྐྱེན
ན་བྱུ
བྱུང
ང་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

སྔོན་མ་སླྫོབ་དཔྫོན་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་ཟེར་བའི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཞིག་གིས་

འཛམ་གླིང་གཞི་བདག་གི་

རཏ་གླིང་བསྐང་གསྫོ་ཆེན་མྫོ་དང་

གཞི་བདག་ གསྫོལ་ཁ་གནང་སྐབས་སུ་ ཆོ་ག་འགོ་བཙུགས་ནས་ཉིན་མ་ཆང་གིས་ར་ཟི་ནས་ ཉལ་སྫོད་ཡྫོདཔ་
ལས་

ཉིམ་ནུབ་རན་ཁར་གཏྫོརམ་ཚུ་

ཁྱིམ་ཐྫོག་ཁར་བཤགས་བཞག་ཡྫོདཔ་ལས་

འ་ནི་གི་ཚེ་ནུབ་མྫོ་

ས་

གནས་གན་ཞིང་ཟེར་ས་ལས་མར་ ཆུ་རུད་འྫོང་ཏེ་ ལྫོ་ཐྫོག་ག་ར་ཆུ་རུད་ཀྱིས་འབག་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

ཡང་ གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་ཁ་ལེགས་ཤྫོམ་མ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་བའི་
དྫོགས་པ་ཆགས་ཏེ་

དེ་གི་ནངས་པར་ཆོ་ག་

ལྷགཔ་ཅིག་གི་གོང་ལས་ཨིནམ་ལས་
ཅིན་

ལྫོག་སྟེ་གནང་དགོཔ་ཐྫོནམ་ལས་

ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་

མི་ལུ་ན་ཚ་དང་བར་ཆད་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་

འ་ནི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་མི་ལྫོ་བརྒྱ་

བསྐང་གསྫོ་དང་གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁ་མ་ཕུལ་བ་

ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ཡང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་

གནྫོད་པ་

བསྐྱལ་བ་སྫོགས་བྱུང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་ལས། མི་ཚུ་ ཡར་ཕུ་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སད་དང་སེར་བའི་

ཉེས་སྐྱོན་ཆེན་པྫོར་འྫོང་ཞིང་ མི་ཚུ་འགྱོ་མི་ཆོག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་ས་མཐྫོང་པ་ཅིན་ ཁ་ཉེས་དང་
ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྐྱལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
བྲེལ
ལ་ཡད
ྫོ ་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས་གཞན།
འབྲེ

བྲག་རྩ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ངམ་
ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ

ཡྫོངས་གྲགས་སུ་ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་

མཚན་ཟེར་ཡྫོད་རུང་

གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་

དམིགས་བསལ་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་

བྲག་རྩའི་རྫོར་རྒྱལ་ཟེར་ཚིག་དེ་ཚུད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་བཤད་དེ་མེདཔ་ཨིན།

གནས་བདག་བྲག་བཙན་

གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་འདི་
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེའི་ཨ་

ནེའི་སླྫོབ་དཔྫོན་ ཞིང་གཤེགས་ཐུགས་བསན་ལྷ་མྫོ་ དགུང་གྲངས་དགུ་ཅུ་གོ་བདུན་བཞེས་མིའི་ཞལ་རྒྱུན་དང་།

ཡུལ་མི་རྒན་ཤྫོས་ལས་གཏམ་རྒྱུན་ཚུ་ཞིབ་པར་དཔད་དེ་ སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་ནས་ ཡིག་ཐྫོག་ཏུ་
ཕབ་ཏེ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་དེ་

སླར་ཡང་

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༢༡

གི་ལྫོར་

སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་སྤ་རྫོ་རྒྱལ་ཡྫོངས་

འགྲེམ་སྫོན་ཁང་གི་མདྫོ་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞིན་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ རྫོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་འདྲ་བཤུས་ཏེ་ ཞུན་དག་འབད་
དེ་བྲིས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་གྱི་ལྟག་ལུ་ཡྫོད་མི་

ཏྫོག་སེརཔྫོ་འདི་

མཆོད་རྟེན་གྱི་འགོ་དང་པའི་སེར་ཏྫོག་

རྫོ་རང་བྱུང་

ཟངས་ཀྱི་སེར་ཏྫོག་བཀལ་ནིའི་འབདཝ་ད་

གནམ་

ནུབ་མྫོ་ མཁའ་འགྲོ་མ་ཚུ་གིས་ རྩ་བར་ཕབ་བཞག་

ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཇོ་བྫོ་རྒྱལ་ཕུ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་གསྫོལ་ཁ་ཕྲིན་
ལས་མྱུར་སྒྲུབ་མ།

སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་གིས་མཛད་པའི་ ལྫོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ།
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༣ ཕན་ཏང
ྫོ ་བྲ
བྲག
ག་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

བསྟེན་མི།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཕན་ཏྫོང་བྲག་བཙན།

མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར།

གཡང་རྩེ་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་རར། འདུ་རང་མཆོད་རྟེན།

གཡང་རྩེ་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་རའི་ཁྲོམ་དང་ གཞན་ཡང་ ཉེ་འདབ་ཀྱི་གཡུས་

ཚན་ཚུ་ནང་ ཕན་ཏྫོང་བྲག་བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ་ལུ་

གནས་བདག་གཞི་བདག་གཞན་དང་ཁྱད་པར་

མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ ཉིན་ནུབ་མེད་

པར་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་དུད་འགྲོ་ལུ་ གངོས་

སུ་སྦེ་གནྫོད་པ་བསྐྱལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་རིས་ནངས་པར་འབད་རུང་ སྔོན་མ་
དམ་ལུ་བཞག་མི་ འདྲེ་སྲིན་འདི་ལྫོག་མ་བཅུག་ཟེར་སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་ནི་དང་
ཡུལ་ཁམས་འདི་ནང་

ད་ལྟྫོ་བཟུམ་སྦེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཐབས་ཀྱི་

སྫོན་འདེབས་དང་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་
ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
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ཕན་ཏང
ྫོ ་བྲ
བྲག
ག་བཙན་གྱི
གྱི་་ཕ་ྫོ བྲ
བྲང
ང་།
གནས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་ཏྫོང་བྲག་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་

སླྫོབ་རིན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གིས་བཀོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་

མཆོད་རྟེན་སྐོར་རའི་ རྫོང་དཔྫོན་

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྫོན་ནང་ལུ་

འཁོད་དེ་ཡྫོད་མི་གུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྫོན་ ཤྫོག་གྲངས (༡༢༨ ༡༣༠) བྲག་

བཙན་ཕན་ཏྫོང་དེ་

སྔོན་མ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་ལུང་ཕྱྫོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་མི་

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མྫོ་ཡྫོད་སའི་ས་གནས་འདི་ཁར་

ད་ལྟྫོའི་

བདུད་འཚུབས་ཆེན་གཅིག་ལུ་གནས་ཏེ་སྫོད་ནུག།

འདི་ནང་

ལས་ཕར་ མི་མ་ཡིན་ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དངོས་སུ་རྒྱུ་སྟེ་ ཕྱི་རུ་མ་ཚད་ ཉིན་
མ་ཡང་མི་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྫོག་བཅད་དེ་

ཟ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་

གཡང་རྩེ་ཁོ་ལྫོང་སྫོད་སད་བར་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་གཅིག་མཐུན་ཐྫོག་ལས་

ས་གནས་འདི་ཁར་

བདུད་

འཚུབས་དྲགས་ཡྫོད་མི་ཚུ་ དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དྫོན་ལས་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་བླ་རབས་གསུམ་པ་ བླ་

མ་ངག་དབང་བླྫོ་གྲོས་ལུ་

འདྲེ་སྲིན་གྱི་ཁ་གནྫོན་ཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་སྐྱབས་ཞུཝ་བཞིན་དུ་

བླམ་གིས་

ཡང་ མ་རུངས་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་གི་ཁ་གནྫོན་དང་ དམ་ལུ་བཞག་ནིའི་དྫོན་ལས་ བལ་ཡུལ་བྱ་རུང་ཁ་ཤྫོར་གྱི་མཆོད་

རྟེན་ལས་དཔེ་ལེན་ཏེ་ རབ་བྱུང་ ༡༣ པའམ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༧༤༥ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ངོ་་ ༡༢ ཀྱི་རིང་

བླམ་དེ་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པྫོའི་སྒོ་ལས་
ཡྫོངས་ལུ་

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་དང་

གནྫོད་པའི་འདྲེ་སྲིན་བྱུང་པྫོའི་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཚུ་ཞི་སྟེ་

རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་

ལྷག་པར་དུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མྫོ་བཞེངས་ཏེ་

སངས་

མཆོད་རྟེན་གྱི་རབ་

གནས་དེ་ཡང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༡༣ པ་ རྗེ་ཡྫོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ བདེ་མཆོག་དཔའ་བྫོ་གཅིག་པའི་
སྒོ་ལས་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ད་

དེ་ལས་ཚུར་

དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

འདྲེ་སྲིན་བྱུང་པྫོ་དེ་ཚུ་གིས་

གནྫོད་པ་བཀལ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར་འདི་ཁར་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་

རྩིས་ལེན་ཞིན་ན་ ཨ་རྟག་ར་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ རྫོང་དཔྫོན་གཅིག་དང་ དགེ་
སླྫོང་དག་པ་ཅིག་གིས་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཨ་རྟག་ར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣ
རྣམ
མ་པ།
ཕན་ཏྫོག་བཙན་དེ་གི་

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགས།

དེ་ཡང་

སྐུ་འདྲ་དང་

ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ནི་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ངག་

རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་མ་ངེས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་སྣང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབད་ནི་
འདི་གིས་ སྐུ་མདྫོག་མ་ངེས་པ་སྣ་ཚྫོགས་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།

དམ་བཞག

ས་གནས་འདི་ཁར་ བདུད་འཚུབས་དྲགས་ཡྫོད་མི་ཚུ་ དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དྫོན་ལས་ རིགས་གསུམ་དགོན་

པའི་བླ་རབས་གསུམ་པ་ བླ་མ་ངག་དབང་བླྫོ་གྲོས་ལུ་ འདྲེ་སྲིན་གྱི་ཁ་གནྫོན་ཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་སྐྱབས་

ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བླམ་གིས་ཡང་ མ་རུངས་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་གི་ཁ་གནྫོན་དང་ དམ་ལུ་བཞག་ནིའི་དྫོན་ལས་ བལ་
ཡུལ་བྱ་རུང་ཁ་ཤྫོར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལས་དཔེ་ལེན་ཏེ་

རབ་བྱུང་

༡༣

པའམ་

སྤྱི་ལྫོ་

༡༧༤༥

ལས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ ལྫོ་ངོ་་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ བླམ་་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པྫོའི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་དང་

ལྷག་པར་དུ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡྫོངས་ལུ་

ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་

གནྫོད་པའི་འདྲེ་སྲིན་བྱུང་པྫོའི་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཚུ་ཞི་སྟེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་

སེམས་

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མྫོ་

བཞེངས་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་གྱི་རབ་གནས་དེ་ཡང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༡༣ པ་ རྗེ་ཡྫོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་

བདེ་མཆོག་དཔའ་བྫོ་གཅིག་པའི་སྒོ་ལས་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ད་

དེ་ལས་ཚུར་

གནྫོད་པ་བཀལ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

འདྲེ་སྲིན་བྱུང་པྫོ་དེ་ཚུ་གིས་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར་འདི་ཁར་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་

ནིའི་དྫོན་ལས་ རྫོང་དཔྫོན་གཅིག་དང་ དགེ་སླྫོང་དག་པ་ཅིག་གིས་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཨ་རྟག་ར་ གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་མ་ཚད་ ཟཝ་དང་པའི་གནམ་གང་ལུ་དག་པ་བསྐོར་ར་ཟེར་ མྫོན་རྟ་ཝང་ཕྱྫོགས་ལས་ མྫོན་པའམ་དག་པ་ཚུ་

གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་དང་འབྲེལ་ མཆོད་རྟེན་འདི་ནང་ མཆོད་རྟེན་ནང་ན་
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མྫོན་རྟ་ཝང་ལས་ རིགས་

བཟང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་

ཨ་ཞེ་མཆོད་རྟེན་བཟངམྫོ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན། ལྫོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྫོན་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནས་སངས་འགྱུ
གྱུར
ར་བ།

རྫོང་དཔྫོན་ རིན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གིས་ མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར་འདི་ སྔོན་མ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གཞི་བཙུགས་མ་

འབད་ཚུན་

རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་དགོན་སྡེ་གིས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ཡང་

གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ བསངས་དང་

གསེར་སྐྱེམས་གཏྫོར་མ་ཚུ་ཡང་ གྲྭ་ཚང་གིས་རྫོང་དཔྫོན་ཅིག་དང་ དགེ་སླྫོང་ཞལ་གྲངས་བདུན་དེ་ཅིག་ཡྫོད་མི་
ཚུ་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

ཕན་ཏྫོག་བྲག་བཙན་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

རྫོང་དཔྫོན་ རིན་ཆེན་རྫོ་རྗེ།
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༤ བཙན་རྒོ
རྒོད
ད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུ
ཕྱུག
ག།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ། རྫོང་རྙིངམ་ གདྫོང་སྟིར་རྫོང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

བཙན་རྒོད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།

ལྷ་ཁང་།

རྫོང་རྙིངམ་གི་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

བསྟེན་མི་གཡུས་ཚན།

གདྫོང་སྟིར་རྫོང་། (རྫོང་རྙིངམ)

བཙན་རྒོད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དེ་
ཞག་དུས་

གཡང་རྩེ་རྒེད་འྫོག་གི་

གླི་ཅན་དང་

གཡུས་ཚན་མང་རབས་ཅིག་ལུ་དབང་བའི་ཡུལ་བཙན་ཅིག་ཨིན་

པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡང་རྩེ་རྒེད་འྫོག་སྤྱིར་བཏང་ལུ་རང་ གཞི་
བདག་བཙན་རྒོད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དེ་
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་

གསྫོལ་བ་བཏབ་པའི་ཁར་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་

ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་བརྩམས་ཏེ་འབད་རུང་

རྩེདམ་ཅིག་ལས་མ་རྩེ་རུང་གསྫོལ་བ་བཏབ་དྫོ་

མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། སྤྱིར་བཏང་བཟུམ་སྦེ་ནཝ་ཚཝ་ལ་སྫོགས་པ་མི་བྱུང་ཞིང་ རྫོང་
གཞི་འདི་གི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་
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བར་ཆད་ཚུ་

སྲུང་སྟེ་ཡུན་བརྟན་དུ་གནས་ཐབས་སུ་

གསྫོལ་བ་བཏབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ གྲྭ་ཚང་ཡྫོདཔ་ལས་འདི་ནང་གི་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་ཚུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་མགོན་སྐྱབས་སྦེ་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བཙན་རྒོད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།
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གན་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ས་གནས་ཀྱི་སྐྱབས་ལེན་སའི་གནས་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་

མིང་གཞན་ཉི་མ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་ཡང་སླབ་

ཨིན་པས། གནས་པྫོ་དེ་རྫོང་གི་འྫོག་གི་གཙང་ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ བྱག་གཟར་དྲག་ནང་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
པས།

གནསཔྫོ་དེ་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣ

སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་ཞལ་བགྲད་ཅིང་
འདྫོད་སྟེར་བའི་

པད་མ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་དམ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་མདའ་དར་བསྣམས་ཤིང་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཤིང་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་དགོས་

སྐྱེ་འགྲོ་ཡྫོངས་ཀྱི་བར་ཆད་སྲུང་ཞིང་

བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་སྲུང་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་

དམ་བཞག།

གནསཔྫོ་དེ་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ པད་མ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་
དཔྫོན་པད་མ་ཡིས། །བྫོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་མ་ལུས་པ། །བཀའ་སྫོད་ཕྫོ་ཉར་རྩིས་ལ་ལབ། །ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་
འདའ་ཞིག། །རྫོ་རྗེ་རིག་འཛིན་པད་གླིང་གིས། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན། །རང་གཟུགས་བསན་

ནས་སྫོག་སྙིང་ཕུལ། །ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་མདའ་ཞིག །ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡི། །གདན་ས་སྐྱོང་བའི་
གནས་པྫོ་སྟེ། །མཐུ་རྩལ་སྐྱོང་བའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད། ཟེར་གསུངས་པ་
བཞིན་དམ་བཅས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་ཚུ
ཚུལ
ལ།

རྫོང་རྙིངམ་གི་མགོན་ང་ནང་ལུ་

ལྟ་བུ་རང་དུས་རྒྱུན་བསྐང་བརྒྱུན་གྱི་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

གནས་

བདག་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཡང་ གནས་ཀྱི་བདག་པྫོ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ལྟ་བུ་
རང་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་མི
མི་་ལུ
ལུ་་ཐབ
ྫོ ་ལམ། སྔོ
སྔོན
ན་དང་ཕུ
ཕུའི
འི་་སལ
ྫོ །

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་རྙིངམ་ཆགས་རབས་ལས། བསྐང་གསྫོའི་དྫོན་ལུ་ཡྫོ་བྱད་ཚུ་ སས་གླིང་གི་གཙྫོ་འཛིན་ཕུར་

པ་ཚེ་རིང་གིས་ སླབ་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཤ་དང་ཆུམ་ མར་དེ་ཚུ་རྫོང་ལས་ཐྫོབ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ལྷ་
མྫོའི་བསྐང་གསྫོལ་ལྫོ་རེ་ལུ་ཚར་རེ་གཏང་ནིའི་དྫོན་ལས་

གཙྫོ་འཛིན་ལུ་བྱིནམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

གསྫོལ་ཁ་

ཕུལ་ནིའི་འགན་ཁུར་དེ་ བསྐང་རྒྱུན་པ་ལུ་ཕྫོགཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༤༡ ལས་ ༡༩༩༧ ཚུན་

བསྐང་རྒྱུན་པ་སྦེ་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་སྫོད་མི་དེ་ ཚེ་འདས་ཡྫོན་ཏན་རྣམ་རྒྱལ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་

གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༩༧ལུ་ རྩིས་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་སེར་ལས་
བསྡུ་བླང་ག་ནི་ཡང་འབད་མ་དགོ་པར་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་སྦེ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སླྫོབ་དཔྫོན་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་
ནང་ལས།

ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་རྫོང་རྙིངམ་དེ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གཞི་ཆགས་རབས་

ལྷ་སས་གཙང་མའི་བརྒྱུད་པ་དང་

གཏེར་སྫོན་པདྨ་གླིང་པ་

སྫོགས་ཀྱིས་བཞེངས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ ཐྫོར་བུ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ གཏན་ཁེལ་སྦེ་བཤད་དེ་མིན་འདུག། ཨིན་

རུང་ ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་དེ་ཡྫོད་མིའི་དེབ་ ལ་ལུ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པའི་ངོ་བསྒང་ བཀྲ་ཤིས་

གཡང་རྩེ་རྫོང་དེ་ བཞེངས་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། རྫོང་དེ་སྤྱི་ལྫོ་ ༡༦༤༨ ལུ་ བཞེངས་

བཞེངསམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཨམ་སྲུ
སྲུ་་ཚུ
ཚུ་་གནས་ཁང་ནང་ལུ
ལུ་་འཛུ
ཛུལ
ལ་ཆོ
ཆོག
ག་ག་མི
མི་་ཆོ
ཆོག
ག

དགའ་རབ་དབང་བཙན་དེ་ རྫོང་གཞི་དབང་བའི་བཙན་ཆེན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྫོང་གཞི་གཞན་བཟུམ་སྦེ་

རང་

མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ ཕྫོ་སྐྱེས་ནང་ན་འཛུལ་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་

འཛུལ་མི་ཆོགཔ་ཨིན་པས།

ཨམ་སྲུའི་རིགས་ཚུ་

མགོན་ཁང་ནང་ལུ་

མ་གཞི་སྒོ་སྲུང་དེ་ བཙན་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ཨིན་རུང་ གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་སླྫོབ་བསྐང་རྒྱུན་པ་ ཀརྨ་གྲུབ་ཐྫོབ་ཀྱིས་

སྒོ་སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱི་ཁར་ལས་ རྫོང་གཞིས་ལུ་གནྫོད་པའི་དགྲ་བྱངམ་ཕྱད་བཟུམ་དང་ ནང་ནའི་དངོས་གྲུབ་
ཀྱི་རིགས་

ཕྱི་ཁར་མི་བཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ འཛུལ་སྒོ་སྲུང་མི་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མཚན་ཡང་སྒོ་སྲུང་ཟེར་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གནྫོད་པ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ རྫོང་གཞིས་འདི་ནང་ལུ་ བྱ་ལྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ ཐྫོན་ནིའི་ཉེན་ག་སྫོམ་ཡྫོད་པ་ལས་

བརྟེན་ གསྫོལ་ཁ་ཚུ་ཡང་དུས་རྒྱུན་ ཨ་རྟག་ར་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
འགྱུ
གྱུར
ར་བ།

བསྐང་རྒྱུན་པ་ ཀརྨ་གྲུབ་ཐྫོབ་ཀྱིས། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་དེ་ སྔོན་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་ཆ་འྫོག་ལུ་ཨིན་

པའི་སྐབས་ ད་རེས་ཀྱི་རྫོང་ རྙིངམ་དེ་ཁར་ གྲྭ་ཚང་ཡང་ཆགས་ཏེ་མེདཔ་ཨིན། འདི་ནང་འབད་དགོཔ་བཅའ་

དགོཔ་ཚུ་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་གྲྭ་ཚང་གིས་འགོ་འདྲེན་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ བཀྲ་

ཤིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་གསརཔ་ཆགས་ཞིན་ན་ འདི་ནང་གྲྭ་ཚང་ཡང་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ད་
རེས་ནངས་པ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་གཏྫོར་མ་ཚུ་ཡང་ ཚུལ་དང་ལྡན་

ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

གར་དབང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

རྫོང་གཞིས་ཆགས་རབས། སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བསྐང་རྒྱུན་པ་ ཀརྨ་གྲུབ་ཐྫོབ།
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༥ བྲ
བྲག
ག་དམར་བཙན་ཆེ
ཆེན
ན་ར་ྫོ རྗེ
རྗེ་་གྲ
གྲག
གས་པ།

གཏེར་སྫོན་རཏྣ་གླིང་པའི་སྒྲུབ་ཁང་རྙིང་པའི་ཤུལ་ཁར་ སྒྲུབ་ཁང་གསར་བཞེངས།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ལྷ་ཁང་།.

བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་རྡོེ་གྲགས་པ།

སྒྲུབ་ཁང་། གླི་ཅན་ ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

གླི་ཅན་དགོན་སྡེ།

བསྟེན་མི།

གླི་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

རྒེད་འྫོག

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གཡང་རྩེ།

ནཝ་ཚཝ་མི་བྱུང་ཞིང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཅིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་

པའི་དྫོན་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

37

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གླི་ཅན་གྱི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དེ་ཚུ་ བཀའ་དང་

དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ ཁོང་ལུ་ཨ་རྟག་ར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་བླམ་ཡང་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་བྱྫོན་

ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྫོ་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་མི་འདི་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ གཏེར་

སྫོན་རཏྣ་གླིང་པ་དང་པདྨ་གླིང་པ་ཚུ་བྱྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན། ད་རེས་གདན་ས་འདི་ནང་ལུ་ སྔོན་གྱི་ལྷ་ཁང་དང་སྒྲུབ་

ཁང་ཚུ་ཞིག་རལ་སྫོང་བའི་ཤུལ་ལས་ ད་རེས་བླམ་ཚེ་དབང་གིས་ སྒྲུབ་ཁང་ཅིག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་འདུག། བླམ་

རཏྣ་གླིང་པ་དང་ པདྨ་གླིང་པའི་གདན་ས་ཨིན་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་ཡང་ བླམ་ཁོ་རའི་སྒྲུབ་ཁང་ཡྫོད་པའི་

ཁར་ ག་ཏེ་བྱྫོན་རུང་ ཕྱག་འཁར་རེ་ ས་ཁར་བརབས་ཏེ་ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་སའི་དད་རྟེན་སྦེ་ བཞག་གནང་ཡྫོད་

པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ཙན་དན་གྱི་ཤིང་ཅིག་ཡང་འདུག། སྒྲུབ་ཁང་དེ་རྫོང་རྙིངམ་གི་ལྟག་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཏེར་སྫོན་རཏྣ་གླིང་པའི་མཚམས་ཁང་གི་ཤུལ།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་སྐོར་ལས་ གོང་ལུ་ལྫོ་རྒྱུས་ནང་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། སྔོན་མའི་ལྷ་ཁང་དང་སྒྲུབ་
ཁང་ཚུ་ཡང་ཞིག་རལ་སྫོང་སྟེ་མེདཔ་ལས་

བཙན་གྱི་་སྐུ་འདྲ་དང་

མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཁ་གསལ་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགས།

ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་

སྐུ་

དམ་བཞག།

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་

ཅན་ཚུ་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཏེ་

འགྲོ་བ་མི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ཡུལ་བཙན་

གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡུན་རིངམྫོ་སྫོང་བའི་ཤུལ་ལས་ སླར་ཡང་ས་གནས་

འདི་ཁར་གདན་ས་བཏབ་གནང་མི་ གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པས་ བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་ ལྷ་

བཙན་དཀར་པྫོ་གཉིས་ཀྱིས་བླམ་རིན་པྫོ་ཆེ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཕེབས་ད་ ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་ཏེ་ གནྫོད་
པ་བཀལ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ད་

བླམ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་ཡུལ་བཙན་དེ་ཚུ་

སྔོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་དང་

དམ་འྫོག་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རུང་ལྫོག་སྟེ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ཨིན་

མས་ཟེར་མཁྱེན་ཏེ་ དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ གནས་བདག་ཏུ་བཀོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། བླམ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་

ས་གནས་ཞག་དུས་ཟེར་སར་ལས་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བུམྫོ་ཅིག་ཡང་

གསང་ཡུམ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་འཁྱིད་བསྣམས་བྱྫོན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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གཏེར་སྫོན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཕྱག་འཁར།
སྤང
སྤ
ང་རྒྱ
རྒྱན
ན་མཚ་ྫོ སན་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ྫོ

སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་གྱི་ཡུམ་མམ་གསང་ཡུམ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་
དཔེ་ཆ་ཡང་

ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་

སླྫོབ་དཔྫོན་རྒྱལ་པྫོ་གིས་མཛད་མི་འདི་ར་

གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་དེ་ གླི་ཅན་གྱི་གཡུས་ཁར་ཨིནམ་ད་ སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་
རྒྱལ་མྫོ་དེ་ སྫོང་སེང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ཨིན་པས། སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ གནམ་བྱཱར་དགུན་སྦེ་
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ཡར་དང་མར་ སྤྫོ་ཡི་ར་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། མྫོ་ཡར་དང་མར་སྤྫོ་འགྱོ་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་ མི་དང་

སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་བླམ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་

ཤུལ་ལས་

གཏེར་སྫོན་པདྨ་གླིང་པ་དང་སངས་

རྒྱས་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ སྫོང་སེང་གཡུས་ཀྱི་གུ་ལུ་འགྱོ་མི་ཆོག་ སྤྱིར་བཏང་ གླི་

ཅན་གཡུས་ཚན་གྱི་

མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྫོག་སྲུང་ཞིང་

གནས་དགོ་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་ཡུལ་བཙན་ཅིག་སྦེ་
ད་རེས་ནངས་པ་

སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་

སན་རྒྱལ་མྫོ་སྤྫོ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ ས་གོའི་མིང་ཙམ་མ་གཏྫོགས་གཏན་གཏན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེ་ལས་
སྔོན་མ་མྫོ་ཡར་དང་མར་འགྱོ་སའི་ལམ་བདའ་སྟེ་

ངལ་འཚྫོ་སའི་གནས་དང་བཞུགས་ཁྲི།

དེ་ལས་

བཞུགས་ས་ཨིན་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ གནས་ཡང་དག་པ་ཅིག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཞག་

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣ

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་ཅོག་ར་ཅིགཔ་ཨིནམ་ལས་ ལྫོགས་སུ་

མ་བཀོད།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

འདི་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་འདི་ སླྫོབ་རྒྱལ་པྫོ་གིས་མཛད་གནང་ནུག། དེ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལམ་

ལུགས་དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྫོ་ལྟར་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་

སྐབས་དང་ཁག་ཆེ་ནང་དྫོགས་པའི་སྐབས་ སྐྱབས་དང་མགོན་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་
ཨ་རྟག་ར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

དམང་གི་རིམ་འགྲོ་ངོ་མ་དེ་

རང་ཟ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་དགུ་དང་བཅུ་ཐམ་ལུ་

ཚེས་བཅུ་དང་ ཟ་དགུ་པའི་ནང་ ༩ ལུ་གཏྫོར་ཟྫོག་ཟེར་ གཏྫོར་ཟྫོག་རིམ་འགྲོ་ཚུ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཡུལ་

བཙན་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཡུལ་ལྷ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་
བམེད་པར་འཛུལ་ཆོགཔ་ཨིན།

གསྫོལ་བ་བཏབ་ནི་དང་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་དྫོན་ལས་
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ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་

སྤང་ཅུང་དེ་ཁར་ གཏེར་སྫོན་པདྨ་གླིང་པའི་མཚམས་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག
མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བས །

ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་

མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ག་ར་གི་བར་ཆད་སེལ་ཚུགས་པའི་

མཐུ་དང་ནུས་པ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ ཡྫོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ བཙན་ཆེན་དེ་ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ རང་གི་བར་ཆད་

སེལ་ཞིང་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་ སྒང་ཁར་བླམ་

ཚེ་དབང་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མ་གཞི་

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་

སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་བཀའ་

འྫོག་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་འབད་དགོ་པའི་ བཀའི་ཁས་བླངས་ཡྫོདཔ་ལས་ སྐྱབས་མ་མཛདཔ་མི་སྲིད་ཟེར་བླམ་ཚེ་
དབང་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།.
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འགྱུ
གྱུར
ར་བ།

འགྱུར་བ་གི་ཐད་ཁར་ བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་དང་གཅིག། ཁུངས་དྫོན་ཡང་ དེ་གཉིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་

ས་གནས་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པ་

བླམ་ཚེ་དབང་གིས་རྩ་འགེངས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་ཡུན་དུ་གནས་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་

མ་འྫོངས་

སྒྲུབ་ཁང་ཅིག་གསར་བཞེངས་མཛད་དྫོ་

ཡྫོད་པའི་བསྒང་འདུག། དེ་ཡང་ སྔོན་མ་ རཏྣ་གླིང་པའི་གདན་ས་འདི་ཁར་ མ་ནི་བླམ་ཟེར་མི་ཅིག་བྱྫོན་ཏེ་

ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རྐྱབ་གནང་སྟེ་འདུག། དེ་ལས་ ཤུལ་མ་ཅིག་ཁར་ལས་ ལྷ་ཁང་དེ་ཉམས་སྫོང་ཡྫོདཔ་ལས་

ད་རེས་ནངས་པར་ བླམ་ཚེ་དབང་གིས་ གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ཁོ་ར་གིས་བསན་

པའི་དྫོན་ལུ་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ གཞན་ཁར་དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ཨ་ཙི་རེ་བསྡུ་བླང་

འབད་དེ་ སྒྲུབ་ཁང་ཅིག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ སྔོན་མ་རཏྣ་གླིང་པ་གིས་

གླི་ཅན་གྲལ་སྫོད་མང་ཟེར་ བཏགས་གནང་ཡྫོད་རུང་། ཤུལ་ལས་ མ་ནི་བླམ་དང་ པད་རྒྱལ་གླིང་པ་ དེ་ལས་

སླྫོབ་དཔྫོན་གསུམ་གྱི་ངོ་བསྒང་ལུ་ འབྲུག་སྒྲ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག། དེ་ལས་ད་རེས་

ནངས་པ་ སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་བཀའ་བཞིན་ ཨྫོན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ཟེར་ བཏགས་

གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཡུལ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། སླྫོབ་དཔྫོན་རྒྱལ་པྫོ་གིས་མཛད་མི།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བླ་མ་ཚེ་དབང་། སྒང་ཁར་སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པ།
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༦ ཤམ་བྲ
བྲང
ང་བཙན་ཆེ
ཆེན
ན་ར་ྫོ རྗེ
རྗེ་་གྲ
གྲག
གས་པ།

གནས་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པ།
ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་རྡོེ་གྲགས་པ།

ས་གནས།

སྒང་ཁར་ སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པ།

བསྟེན་མི།

སྒང་ཁར་ཤམ་བྲང་སངས་རྒྱས་སྟེང་གི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།

ལྷ་ཁང་།

མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བ ས།

སངྱས་སྟེང་དགོན་པ།

ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་

མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ག་ར་གི་བར་ཆད་སེལ་ཚུགས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་བསམ་

གྱིས་ མི་ཁྱབ་པར་ ཡྫོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ བཙན་ཆེན་དེ་ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ རང་གི་གང་ལ་གང་
འདྫོད་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ཐུགས་རྗེ་ངེས་པར་དུ་གཟིགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པའི་

ལྫོ་རྒྱུས་ སྒང་ཁར་བླམ་ཚེ་དབང་གིས་ གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཕྱུགས་མི་ལེགས་ཤིང་ཐྫོག་བསྡུ་རནམ་ད་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་དང་ རྟ་ནྫོར་ག་ར་
ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སེམས་ཅན་སག་དང་ཕརཝ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་ གནྫོད་པ་བཀལ་ས་
མིག་མཐྫོང་ལག་བཟུང་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་
ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་བར་ན་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་
བྱུང་བར་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་

ཕུལ་བ་བཞག་མི་ཚུ་གི་

བླམ་ཁོ་རའི་རྟ་ནྫོར་ ༡༤ ༡༥ དེ་ཅིག་ཡྫོད་མི་ལུ་ ད་ལྟྫོ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཚུལ་མཐུན་ཕུལ་ཡྫོད་མི་བརྟེན་

བླམ་ཚེ་དབང་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་དང་།

རྟ་ནྫོར་སྫོགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་

གནྫོད་པ་ག་ནི་ཡང་མ་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཆད་སྫོང་མི་དང་

མ་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྦེ་གནྫོད་པ་བཀལ་ཡྫོདཔ་སྦེ་

བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པར་ མི་ཚུ་གིས་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ ཨ་རྟག་

གི་དུས་ཚྫོད་ལས་མ་གཡེལ་བར་ ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཤམ་བྲང་ལྷ་ཁང་དེ་ སྔོན་མ་གཏེར་སྫོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་གིས་གདན་ས་བཏབ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ དེ་གི་

ཤུལ་མ་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བླ་མ་མང་རབས་ཅིག་བྱྫོན་པའི་ཤུལ་ལས་ བླ་མ་ཀརྨ་འཇམ་དབྱངས་

ཀྱིས་བདག་འཛིན་མཛད་བཞུགས་ནུག། དེའི་ཤུལ་མར་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ སླྫོབ་དཔྫོན་རྒྱལ་པྫོ་ཟེར་མཚན་ངོ་མ་
ཀུན་བཟང་རྫོར་དབང་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་དང་

དེའི་རྗེས་སུ་

སླྫོབ་དཔྫོན་རྒྱལ་པྫོའི་སས་

བླམ་ཚེ་དབང་གིས་

བདག་འཛིན་མཛད་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ བླམ་ཚེ་དབང་ཁོ་རང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་

སྙུན་གཞི་ཐེབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོངས་ཞུས་མཛད་དེ་ སླྫོབ་དཔྫོན་རྒྱལ་པྫོའི་བརྒྱུད་པ་ བླམ་ཚེ་དབང་གི་ནྫོ་ཅུ་

གིས་བདག་འཛིན་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དེ་ཚུ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་རིན་པྫོ་མི་ཉམས་ཡུན་དུ་གནས་ཐབས་ལུ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་བདག་འཛིན་མཛད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ལྷ་་ཁང་དང་ས་གནས་ཀྱི
ལྷ
ཀྱི་་གནས་བདག་གམ་ཡུ
ཡུལ
ལ་བཙན།
སྫོལ་འཛིན་ལས་གནང་བའི་ཐྫོ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

ཉ་ལམ་ཀླུ་སན་རྒྱལ་མྫོ།

སྒང་ཁར་བཙན།

དེ་ལས་གཡག་ལམ་ནྫོར་བུ་རྒྱལ་མྫོ་ཚུ་

ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་

ཡབ་ཡུམ་དང་སས་དང་གསང་ཡུམ་ཨིནམ་

ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལྟར་

ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་

སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་

སྦེ་དབུ་ལུ་ པྫོག་ཞུ་དང་ལྕགས་རྨྫོག་གསྫོལ་ཏེ་ལྕགས་ཀྱི་གོ་ཁྲབ་དང་ ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་ལུ་ཆིབས་སྟེ་

དམག་དཔྫོན་གྱི་ཆས་སྦེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན། སག་དྫོང་གཡས་སུ་བཏགས་ཙ་ན། །སག་མྫོ་ཚང་ལས་ཐྫོན་པ་

འདྲ། །གཟིག་ཤུབས་གཡྫོན་དུ་བཏགས་ཙ་ན། །གཟིག་མྫོའི་ཚང་ལས་ཐྫོན་པ་འདྲ། །ཕྱག་གཡས་མདུང་དམར་

ནམ་མཁར་འཕྱར། །སང་བའི་དགྲ་ལ་འདེགས་སེ་འདེགས། །ཕྱག་གཡྫོན་ནྫོར་བུ་ཐུགས་ཁར་འཛིན། །སྒྲུབ་པ་པྫོ་

ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར།

གསུངས་པ་ལྟར་

།སྐད་ཅིག་ཡུད་ལ་སྫོང་གསུམ་བསྐོར།

བཙན་ཆེན་འདི་གི་གཡས་ཕྱྫོགས་སུ་

།སང་བའི་དགྲ་རྣམས་རྡུལ་དུ་བརླག།

།ཞེས་

སེམས་ཅན་སག་གི་གདྫོང་དང་་གཡྫོན་ཕྱྫོགས་སུ་

གཟིགས་ཀྱི་གདྫོང་སྦེ་བཏགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་བའི་མདུང་དམར་
པྫོ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལུ་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ་དུ་དགོས་འདྫོད་ཀྱི་ནྫོར་
བུ་ ཐུགས་ཀར་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དམ་བཞག།

གཏེར་སྫོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་དང་
གནས་བདག་ཏུ་བཀོད་གནང་ནུག།

བླམ་ཀརྨ་འཇམ་དབྱངས་ནས་

དེ་ཡང་

སྒང་ཁར་སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པའི་

ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་གི་ལུང་བསན་དུས་ལུ་འབབ་སྟེ་

གཏེར་ཆེན་

སངྱས་གླིང་པ་གིས་བདེ་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་གི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་ཞིན་ན་ མྫོང་སྒར་ཨ་རྒྱའི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་ནི་ཡང་ ལུང་བསན་
དུས་ལུ་འབབ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་

ཨཿརྒྱའི་གནས་ལུ་བྱྫོན་ནིའི་འབདཝ་ད་

ཞིན་ན་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡྫོདཔ་ལས་

འདི་གི་སྐབས་སུ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་

བྲག་དམར་གི་འྫོག་ལུ་བཙན་ཆེན་དྲག་པྫོ་གིས་བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་

ལམ་བར་ན་

སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་དང་

ལམ་ཁར་སེམས་ཅན་སག་དང་བྱི་ལི་ལུ་སྤྲུལ་
ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་

སྤང་ཐངས་དང་ ཞིམ་བྲང་ལ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ནས། (ཤམ་བྲང་ལ) ཟེར་ཟུར་ཉམས་སྟེ་སླབ་ཡྫོད་པའི་

དྫོགས་པ་ཡྫོད། སྤྱིར་བཏང་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཡང་རྩེ་པའི་ཁ་སྐད་དམ་ ཀུར་སྫོད་པའི་ཁ་སྐད་ནང་
ལས་

བྱི་ལི་ལུ་ཞིམ་བུ་ལ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ཞིམ་བུ་ལའི་སྒྲ་ཉམས་སྟེ་ཤམ་བྲང་ལ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན་པས། དེ་ལས་ སངས་རྒྱས་གླིང་པ་མཆོག་ བཙན་ཆེན་དམ་ལུ་བཞག་ཞིན་ན་ ཨ་རྒྱའི་གནས་ལུ་བྱྫོན་ནི་
འབདཝ་ད་ས་གནས་འདི་ནང་ མི་ག་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ནགས་དང་ལུང་སྫོང་སྫོམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ས་གནས་ཅིག་
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འབད་ནི་འདི་གིས་ ཐུགས་དྫོགས་སྟེ་རྫོ་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་པའི་གུར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྫོ་དེ་སྦུག་ལས་གག་སྫོང་
པའི་ཤུལ་ འདི་ནང་ལས་ཉི་ཚེ་བའི་སེམས་ཅན་སྡིག་པ་ར་ཙ་ཅིག་ཐྫོན་འྫོང་སྟེ་ ས་གནས་ཨཿརྒྱ་ལུ་བྱྫོན་ནིའི་ལམ་
ཡང་སྡིག་པ་ར་ཙ་གིས་བར་སྫོན་གནང་ནུག།

སེམས་ཅན་འདི་གིས་

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་

གནས་ཨ་རྒྱའི་ཕྱྫོགས་ལུ་བར་སྫོན་ཡྫོད་རུང་

བའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་

སྦུག་ཀག་འགྱོ་མི་རྫོ་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལུང་བསན་གྱི་དུས་ཚྫོད་མ་རན་པས་ཟེར་

སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པའི་རྩ་བར་ལྫོ་གསུམ་ཕྱྫོགས་གསུམ་གྱི་སྐུ་མཚམས་ལུ་

བཞུགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ ལྫོ་གཉིས་དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཀླུ་མྫོ་སག་གདྫོང་མ་

བླམ་འབད་སར་ ཨཿརྒྱའི་གནས་ལུ་གནས་སྒོ་ཕྱེ་ནིའི་དྫོན་ལས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་བཅར་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་བླམ་སྐུ་མཚམས་ལུ་མ་གྲོལ་ཚུན་ མ་བྱྫོན་པར་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ད་ ཀླུ་མྫོ་སག་གདྫོང་མ་ཡང་ སངས་རྒྱས་

སྟེང་དགོན་པ་དང་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་

དེ་སྦེ་རང་རྩེདམ་རྩེ་སྟེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ལས་

སག་གདྫོང་མའི་ཞབས་རྗེ་ལ་སྫོགས་པ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ བླམ་སྐུ་མཚམས་ལས་གྲོལ་

ཞིན་ན་ སག་དེ་གིས་འཁྱིད་དེ་ ཨཿརྒྱ་ལུ་བྱྫོན་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སག་དེ་མིག་གིས་མ་མཐྫོངམ་ཅིག་ཁར་

བླམ་ལས་ཨ་ཙི་ཧེ་མ་མཚམས་ཅིག་ཁ་ལས་སྐད་རྐྱབ་ཅི་ར་འགྱོ་སྟེ་
མའི་ཐང་དང་ཟ་བའི་ཐང་ལས་སྦེ་སག་མའི་ཐང་ལུ་ལྷྫོད་དེ་

ཨཿརྒྱའི་གནས་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་

ཉི་

གནས་སྲུང་ཀླུ་མྫོ་སག་གདྫོང་མ་ཡང་གནམ་མེད་ས་

མེད་ སེམས་དགའ་སྟེ་ དགའ་སྫོའི་སྒོ་ལས་བསུ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཨཿརྒྱའི་

གནས་ཡང་ བླམ་དེ་གིས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གཞན་ཡང་ གཏེར་སྫོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་མཆོག་ སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་
རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་གིས་སེམས་ཅན་སག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་

ཆོ་འཕྲུལ་སྫོན་ནི་དང་གནམ་ཁ་ལས་སེརཝ་དང་གནམ་ལྕགས་

ལ་སྫོགས་པ་ཕབ་སྟེ་གནམ་མེད་ས་མེད་གནྫོད་པ་བཀལ་ཡྫོདཔ་དང་ ཉ་ལམ་ཀླུ་སན་རྒྱལ་མྫོ་གིས་ ས་གནས་ཉ་

ལམ་ལས་འྫོང་ཞིན་ན་སེམས་ཅན་ སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་སྦེ་ ཆོ་འཕྲུལ་སྫོན་ཏེ་གནྫོད་པ་བཀལ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཏེར་སྫོན་

སངས་རྒྱས་གླིང་པ་གིས་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དེ་ཚུ་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ བཀའི་དམ་འྫོག་
ལུ་གནས་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

ད་རུང་ལྫོག་སྟེ་

བདུད་ཁ་དར་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་ཞིན་ན་
བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།

བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་ནི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་

བཀའ་བསྒོ་ཤིང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་
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སྒང་ཁར་ལུང་པའི་གནས་

བཙན་ཆེ
ཆེན
ན་དེ
དེ་་ཚུ
ཚུ་་ཡུ
ཡུམ
མ་སས་ཨི
ཨིན
ན་པའི
འི་་རྒྱ
རྒྱབ
བ་ཁུ
ཁུང
ངས །

སྒང་ཁར་བཙན་ ཉ་ལམ་ཀླུ་སན་རྒྱལ་མྫོ་ བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་ཡུམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཁོང་

གཉིས་ཀྱི་སས་དེ་ ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཁོ་གི་གསང་ཡུམ་དེ་ གཡག་ལམ་

ནྫོར་བུ་རྒྱལ་མྫོ་ཨིན་པས།

ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་དང་

བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་གཉིས་པྫོ་ཡབ་སས་འབད་ནི་འདི་

གིས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་གཅིག་ཨིན་པས། སྒང་ཁར་བླམ་མཆོག་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྫོ་ལྟར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཡང་ རང་ཟ་གཉིས་པའི་ཚེས་༡༤ལུ་ གོང་གི་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་ ཉ་ལམ་

ཀླུ་སན་རྒྱལ་མྫོ་

གཡག་ལམ་ནྫོར་བུ་རྒྱལ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་དང་

སྫོགས་པ་ཚུ་དམངས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་སྦེ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་འདི་

བླམ་ཁོ་རང་

བླམ་འདི་གི་ཡབ་སླྫོབ་དཔྫོན་རྒྱལ་པྫོ་གིས་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལུ་

ཕུལ་མི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

བསངས་དང་གཏྫོར་མ་ལ་

བྫོད་ལུ་དཔེ་ཆ་ལྟ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་

གཡུས་ཁ་ལུ་སག་དང་གཟིག་

དེ་ཡང་

གསྫོལ་མཆོད་ལ་སྫོགས་པ་

དྫོམ་ལ་སྫོགས་པ་གིས་གནྫོད་པ་སྫོམ་སྦེ་བཀལ་

ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཤུལ་ལས་ བླམ་ཁོ་ར་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཞིན་ན་

གསྫོལ་བསྡུས་དཔེ་ཆ་ལ་སྫོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ བརྩམས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ནམ་

དུས་ལུ་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ག་ར་ འཛུལ་ཆོགཔ་མ་གཏྫོགས་ འཛུལ་མ་ཆོག་

པའི་རྣམ་གཞག་མིན་འདུག།
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སྒང་ཁར་ སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པའི་ནང་རྟེན།
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གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།

སྒང་ཁར་སངས་རྒྱས་སྟེང་གི་ལྷ་ཁང་དེ་

གཡང་རྩེ་རྒེད་འྫོག་གི་ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤྫོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་

སྔོན་མ་

སླྫོབ་དཔྫོན་ རྒྱལ་པྫོའི་སྐབས་ཚར་ཅིག་ཉམས་གསྫོ་ཞུ་ཡྫོདཔ་དང་ ལྫོ་ངོ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ བླམ་ཚེ་

དབང་གིས་ཚར་ཅིག་ཉམས་གསྫོ་ ཞུ་ཡྫོད་རུང་ ལྷ་ཁང་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྙིངམ་ཐལ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཞུང་

ཞབས་ལས་ བཙན་ཆེན་དེ་ཚུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་

དྫོན་ལས་དང་ཡུལ་བཙན་གྱི་དྫོན་ལས་ གནས་ཁང་ཅིག་ཡང་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཡྫོདཔ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སྫོལ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སངས་རྒྱས་སྟེང་བླམ་ཚེ་དབང་གིས་ཞུ་བ་ཕུལཝ་

ཨིན་མས།

རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

ཡུལ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བླ་མ་ཚེ་དབང་ སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པའི་བླ་རབས།
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༧ མང
ྫོ ་གླི
གླིང
ང་ལྷ
ལྷ་་བཙན་ཞ་མཁར་བཙན།

ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ས་གནས།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

རབ་སྟི་ཐུམ་བྲང་ལྷ་ཁང་།
མྫོང་གླིང་ལྷ་བཙན། ཞ་ཁར་ལྷ་བཙན།

རབ་སྟི།

ཐུམ་བྲང་ལྷ་ཁང་།

རབ་སྟི་
ཡང་

གཡུས་མཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་དང་སྤམ།

སྫོང་ཞང་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

མྫོང་གླིང་ལྷ་བཙན་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་

རབ་སྟི་དང་སྫོང་

ཞང་གི་ཕུ་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡུལ་ལྷ་ཡང་ རབ་སྟི་དང་སྫོང་ཞང་གཉིས་ཆ་ར་
གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།
མགོ

བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཡང་རྩེའི་མཚམས་པ་སླྫོབ་དཔྫོན་

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་

མྫོང་གླིང་ལྷ་བཙན་དེ་ རབ་སྟི་དང་སྫོང་ཞང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་གཡུས་

ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་དང་ དེ་ལས་ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་རནམ་ད་དང་ ཕར་ཚུར་འགྱོཝ་ད་ བྱ་བ་

ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་ནིའི་དྫོན་ལས་

མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གནས་སངས་

འདི་ཚུའི་སྐབས་

གསྫོལ་མཆོད་དང་སྫོན་འདེབས་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་

ནང་རྐྱེན་བར་ཆད་ཡང་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་མ་འགྱོ་བའི་ཁར་

མང་སུ་ཅིག་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་རྣམ་རྟྫོག་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྫོ་འདི་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཕུལ་ སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་ དེ་ལས་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཟེར་རུང་ ཁྱེད་རང་

ར་ཨིན་ནྫོ་ཟེར་བའི་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

མྫོང་གླིང་ལྷ་བཙན་དེ་ དང་ཕུ་ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་བསྒང་ལས་བསྟེན་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ སྐྱེས་བཙན་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་

སྐྱེས་བཙན་དེ་བླམ་འདི་གིས་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་བཙན་མང་ཤྫོས་ཅིག་ སངས་རྒྱས་

གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་བླམ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་གིས་བཀའ་དང་
དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཡུལ་བཙན་གྱི་མཚན་ཐྫོ་ནང་ལུ་ མྫོང་གླིང་ལྷ་བཙན། ཞ་མཁར་ལྷ་བཙན་ཟེར་
ཁག་གཉིས་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡྫོད་རུང་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གཅིག་ལས་

སྫོ་སྫོ་མིན་འདུག།

གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་

སྐབས་ ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་ནི་ཅིག་ར་ཨིན་པས། ས་གོ་དེ་ནང་ཡང་ མཆོད་རྟེན་གཅིག་མ་གཏྫོགས་ གཞན་
ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། འདི་ལུ་ཞ་ཁར་ལྷ་བཙན་གསྫོལ་གོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
བཙན་དེ་གི་

སྐུ་འདྲ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་

ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ཚུགས་མི་ཅིག་ཡང་ཕྱད་མ་

ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབད་ ནི་འདི་གིས་ ཡུལ་བཙན་ཞ་ཁར་ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཡྫོད་རུང་
བཙན་ཁོ་རའི་སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་

ཁ་གསལ་བཤད་པ་བཀོད་མ་ཚུགས།

གསལ་ ཤུལ་ལས་ཧ་གོ་མི་ཡྫོད་པ་ཅིན་ ཁ་སྐོང་བཀལ་ནི་ སྦེ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཁ་

དམ་བཞག།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་བཙན་མང་ཤྫོས་ཅིག་ སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་བླམ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་གིས་བཀའ་དང་

དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་བཙན་དེ་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསལ

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་བཙན་ཁང་།

སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཅིག་དང་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཕུལ་སྫོལ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ མྫོང་གླིང་ལྷ་བཙན་ཡང་མཆོད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ལྫོ་གཅིག་
གི་རིང་ལུ་ ཚར་བཞི་དང་ལྔ་དེམ་ཅིག་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བདུན་པའི་
ཚེས་བཅུ་ཆོས་སྐོར་དང་།

མྫོང་གླིང་བཙན་དང་རྒྱལ་པྫོ་

བརྒྱད་པ་ཚེས་བཅུ།

དྲུག་པ་ས་གཉན།

གནས་པྫོ་ཟེར་གསུམ་ཆ་རང་ལུ་

དགུ་པ་དགུ་གཏྫོར་ཚུ་བཏང་པའི་སྐབས་

གསྫོལ་ཁ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན་པས། དེ་ལས་ ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ མྫོང་གླིང་ལྷ་བཙན་སྫོ་སྫོ་སྦེ་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་

ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་འཛུལ་ཏེ་

གསྫོལ་

སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནིའི་དྫོན་ལས་

ག་ར་གྲལ་ཁར་གཏྫོགས་ཏེ་ ཕྱག་འཚལ་སྫོན་འདེབས་ཚུ་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་ཏེ་ ནདཔ་ལཱ་
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པའི་སྐབས་ བྱཱར་ཆོག་ཟེར་གནམ་བྱཱར་གྱི་ལྫོ་ཆོག་ བར་མཚམས་མེད་པར་གནང་ཏེ་ མཇུག་བསྡུཝ་སྦེ་གནང་
ཞིན་ན་གྲོལ་དགོ་དྫོ་ཨིན་པས།

བཙན་གྱི་སྒོའི་བསྣད་ལྕགས།
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འི་་བཀའ་ཆད།
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མེད་ ཡུལ་བཙན་ལས་བརྟེན་པའི་ནདཔ་འབད་སར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་བསྒང་སྫོད་ཡི།

བཙན་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་སའི་སྟེགས་ཁྲི།

བཙན་གྱི་དམར་གཏྫོར། བཙན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི།
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གཡང་རྩེ་རབ་སྡེའི་བླམ་འཇིགས་མེད།
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གཡང་རྩེ་སས་གནས་དགོན་པ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

མིར་སྒོ་བྲག་བཙན་དམར་མྫོ་དང་གཙང་ཆེན་གནས་སྲུང་།

བསྟེན་མི།

སས་གནས་སྤྱི་འྫོག་དང་

ས་གནས།

མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བ ས།

ཁར་ས་ལྷ་ཁང་།

སས་གནས་སམ་ས་གནས་ས་གནས་འདི་ལས་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་

མི་གཡང་རྩེཔ་མང་ཤྫོས་ཅིག་གིས་ར་སས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཙན་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་

སྤྱིར་གནས་བདག་ཟེར་མི་འདི་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་གནས་བྱིན་ཅན་ཚུ་

སྲུང་མི་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ གནས་བདག་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་གནས་བདག་དེ་གིས་གནས་རྐྱངམ་ཅིག་སྲུང་ནི་

མེན་པར་ གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་མི་དང་དུད་འགྲོ་ག་ར་ལུ་སྐྱབས་མཛད་པའི་ཁར་ ཁོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་
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པས།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང།

སྤྱིར་བཏང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་དེ་ གནས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་ཞབས་ཀྱིས་དངོས་སུ་

བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ ཆོས་ནྫོར་ཟབ་གཏེར་ཐམས་ཅད་ གཏེར་ལུ་སས་ཏེ་ ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་
ག་ར་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་བའི་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

སས་གནས་ཟེར་སླབ་ཨིན་

པས། སྤྱི་འྫོག་གི་ཡུལ་བཙན་དེ་ཚུ་ཡང་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་

ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ སས་གནས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

རིན་པྫོ་ཆེའི་རྩ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་རིན་པྫོ་ཆེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།
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གནས་སྲུང་མིར་སྒོ་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ།
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ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་དགྲ་སྙིང་འཛིན་ཞིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བ་དང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྫོངས་ཀྱི་བར་ཆད་སྲུང་ཞིང་དགོས་འདྫོད་ སྫོལ་བའི་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་སྦེ་
བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དམ་བཞག།

སས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཙན་ནམ་
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ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལུ་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གནས་བདག་གཞི་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་དེ་ཡང་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའི་

སྐབས་དང་

རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་ཆོག་རེ་བཏང་

དེ་ལས་ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུངམ་ད་

མ་གཏྫོགས་གསྫོལ་མཆོད་

ཕུལ་སྫོལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ཞིན་ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་རྒྱུན་ ཨ་རྟག་ར་

གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བའི་གནྫོད་པ་ སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་མི་རང་འབད་རུང་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་དང་དགའ་ཏྫོག་

ཏྫོ་དང་

སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་སྫོད་ནི་ཡྫོད་པ་ཅིན་

སེམས་དགའ་ནི་དང་

པ་ཅིན་

ཡུལ་ཁམས་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བདེ་སྐྱིད་མི་འབྱུང་བའི་ཁར་

བདེ་སྐྱིད་མེད་པ་ཅིན་

སེམས་མི་དགའ་དྫོ་

བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དེ་ཚུ་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན་པས། གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་དང་ ཕྱིས་སྫོང་
ལྫོ་ཐྫོག་ཡང་མ་ལེགས་པར་

ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་

དཀའ་ངལ་ཚད་མེདཔ་སྦེ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཚཝ་སྫོགས་བྱུང་པ་ཅིན་

ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བའི་སྐྱོན་དང་

ཨིན་རུང་

རྟག་པར་ནད་

གནས་བདག་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི་གནྫོད་པ་ དེ་སྦེ་བྱུང་ཏེ་མེད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན་ ལྫོ་ཕྱུགས་མ་ལེགས་ཤིང་ ནཝ་
དེ་ལས་ཆུ་རུད་ལ་སྫོགས་པ་ཐྫོན་དྫོ་

ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནས་སངས་འགྱུ
གྱུར
ར་བ།

སྒྲུབ་སྡེ་པའི་མཚམས་ཁང་།

གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བའི་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་འདུག།

དགོན་པ་དེ་

མི་སེར་གྱིས་སྦེ་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ དགོན་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྐྱབས་

རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་

གཡང་རྩེའི་བླམ་གནས་བརྟན་བསྫོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱིས་འགོ་

འདྲེན་ཐྫོག་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་རྩ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་འདུག།
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མ་གཞི་སྒྲུབ་སྡེ་དེ་

སྔོན་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་

གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

སྐབས་ཅིག་ལས་ ཉམས་ཆག་ཤྫོར་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་རེས་གྲྭ་ཚང་གིས་ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་ ཐུགས་དམ་གནང་མི་
ཚུ་ལུ་ བྱ་སབས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་འགྱོ་སྟེ་འདུག།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གནས་སྲུང་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

གཡང་རྩེ་བླམ་གནས་བརྟན་དང་རབ་སྡེའི་སྐུ་དྲུང་།
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༩ རྒྱ
རྒྱལ
ལ་ཕུ
ཕུ་་ལྷ
ལྷ་་བཙན་རྒོ
རྒོད
ད་ཕུ
ཕུག
ག་བྲ
བྲག
ག་བཙན་མི
མིར
ར་གོ
གོ་་བྲ
བྲག
ག་བཙན།

མདྫོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་ཡྫོད་སའི་ཤུལ་ཁར་མཆོད་རྟེན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྒྱལ་ཕུ་ལྷ་བཙན། རྒོད་ཕུ་བྲག་བཙན། མི་རྒོད་བྲག་བཙན།

ས་གནས།

སྦིམ་མཁར།

བསྟེན་མི།

སྦིམ་མཁར། མཆོད་རྟེན་སྐོར་རར། སས་ཅན། སྫོང་ཅན། གི་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་

ལྷ་ཁང་།

མདྫོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྐྱབས་དང་མགོན་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ སྤྱིར་བཏང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་ བཀའ་དང་

དམ་ལུ་གནས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དུས་ནམ་འབད་རུང་ སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་འཚེ་སྤང་སྟེ་ཕན་པའི་སྫོངས་གྲོགས་

འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
དེ་ལས་

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཐངས་ལུ་

ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་བསྟེན་ནི་དང་

ལཱ་ག་ཅི་རང་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་ནི་དང་བསྡུ་ནི་

འབད་རུང་

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་ལུ་གསྫོལ་བ་

བཏབ་པའི་ངོ་བྫོ་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་དང་མཛད་ཞིན་པ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས་
ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབབས།

མུག་འཁྲུག་རྩྫོད་ཞི་བར་མཛྫོད་ལ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།
སྐྱོངས།

མཛྫོད།

།འབྲུ་ནྫོར་བང་མཛྫོད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ།
།ཅེས་དང་

།འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་བཟྫོག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞིང་།

།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་

མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གཉེར་ཁ་བགྱིད་ལ་བདག་ཅག་བུ་བཞིན་

།བསམ་དྫོན་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་

མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ག་ར་དང་
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།ནད་

ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་པའི་སྐྱབས་དང་མགོན་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་མདྫོ་བསྡུས།

མ་གཞི་ལྷ་ཁང་འདི་གི་མིང་ལུ་ སྔོན་མ་འབད་

བ་ཅིན་ (ཆེ་ལི་དགོན་པ) ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ སྦིམ་མཁར་གཙྫོ་འཛིན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་

འདུག། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ཞིན་ན་ མཚན་ཡང་འགྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ མདྫོ་

སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། གདན་ས་འདི་ཡང་ ཨྫོན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ལས་འཕྫོ་
གླིང་པ་ རིག་འཛིན་གྱི་གཏེར་ཆེན་གླིང་པ་བརྒྱད་ལས་བྱྫོན་ཤིང་ སྔགས་པའི་གཏེར་སྫོན་ཆེན་པྫོ་ལས་འཕྫོ་ཞེས་

མཚན་གྱི་སྒྲ་ཕྱྫོགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་སྒྲགས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་

གདན་ས་

མདྫོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་འདི་གི་རྒྱབ་ལུ་

མཆོད་པ་ཕུལ་བ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འདུག།
སྔག
གས་ཆོ
ཆོས
ས་གླི
གླིང
ང་གི
གི་་སྐྱེ
སྐྱེས
ས་ལྷ
ལྷ་་གཅི
ཅིག
ག་ལུ
ལུ་་
མད་ྫོ སྔ
བསྡུ
སྡུས
ས།

རྒྱལ་ཕུག་ལྷ་བཙན།

རྒོད་ཕུག་བྲག་བཙན།

གཏྫོགས་ལྫོགས་སུ་མེདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་

རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཤིང་ཕྱག་བཏབ་པའི་

རྒྱལ་ཕུ་བྲག་རི་དང་དེའི་མདུན་ལུ་འདྫོད་ཡྫོན་ལྔའི་

མིང
མི
ང་གསུ
སུམ
མ་སབས་ཅི
ཅིག
ག་ཁར་བཀོ
ཀོད
ད་མི
མི་་འདི
དི་་གི
གི་་བསམ་འཆར་མདར
ྫོ ་
མི་རྒོད་བྲག་བཙན།

གསུམ་པྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གཅིག་མ་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་

རྒོད་ཕུ་བྲག་བཙན་མཆེད་གསུམ་

གཏུམ་ཞིང་རྔམ། །རྫོ་རྗེ་ཁྲབ་བགོས་གྲི་མདུང་དམགས་གོས་ཆས། །ཅི་ཡང་བསྣམས་ནས་རླུང་འགྲོས་རྟར་ཆིབས་

པའི། །མཐུ་སྫོབས་བྲག་བཙན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྫོད། །ཟེར་གསུངས་པའི་དྫོན་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ བཙན་

གསུམ་པྫོ་སྤུན་ཆའམ་

འཁོར་གཡྫོག་གི་ཚུལ་སྦེ་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་གི་སྣང་བ་ཤར་ཡྫོད།

ཆོསཔ་དང་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་
འདུག།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་

འདི་གི་སྐོར་ལས་

ལྫོགས་སུ་སྦེ་བཤད་ནི་མིན་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

རྒྱལ་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ རྒྱལ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ཇོ་

བྫོ་རྒྱལ་ཕུ་ནི།

།སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་རྔམ་བརྗིད་འྫོད་དུ་འབར།
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།ཕྱག་གཡས་མདུང་དང་གཡྫོན་པ་ཞགས་པ་

བསྣམས།

།ཡིད་མྱུར་རྟ་སྟེང་འགྱིང་བ་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།

གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མདངས་དང་ལྡན་་ཞིང་འྫོད་དུ་འབར་བ་

།ཟེར་གསུངས་པའི་

སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་མདུང་བསྣམས་ཤིང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་

ལུ་ཞགས་པ་ནག་པྫོ་བསྣམས་ཏེ་ མྱུར་ཞིང་མགྱོགས་པའི་ཆིབས་རྟ་ལ་ཆིབས་ཏེ་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

དགེ་

སྦྱྫོར་དཔྫོན་གྱི་ཆོས་གོས་མཛེས་པས་བརྒྱན། །ཞེས་གསུངས་པས་ ཆོས་གོས་ཡང་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐྫོན་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གཙྫོ་

འཛིན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆེ་ལི་དགོན་པའམ་ མདྫོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་
དགོན་པའི་གདན་ས་བཏབ་གནང་མི་
འདུག་ཟེར་གསུངས་ཡི།

བླམ་གཏེར་སྫོན་ལས་འཕྫོ་གླིང་པ་གིས་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་

དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་སྤྱིར་

བཏང་སྦེ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པའི། །དམར་མཆོད་སྤྫོངས་
ལ་དཀར་མཆོད་བ་དན་འཕྱར།

།ཆོས་སྡེ་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེངས།

།དམ་ཅན་སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་

བདག་གིས་བསྫོད། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཚིག་དྫོན་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་བཀའ་བཞིན་

དམ་ལུ་གནས་ཅིང་དམར་མཆོད་སྤངས་ཏེ་

དཀར་མཆོད་ལུ་ཁས་བླངས་ཤིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པ་བསམ་པ་སྤངས་ཏེ་ གྲོགས་དང་འཕྲིན་ལས་མཛད་མི་ཅིག་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་འདུག།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

སྤྱིར་བཏང་ ཟ་རིམ་བཞིན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་མང་རབས་ཤིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གཙྫོ་བྫོ་ ཟ་ ༦ ཚེས་

༡༣ ལས་ ༡༧ ཚུན་གྱི་རིང་ ཆོས་འབུམ་ལྷག་ནི་དང་ ཆོས་སྐྱོངས་སྲུང་མ་གསྫོལ་ནི་ དེ་ལས་ ཐྫོད་ཕྲེང་
རིགས་ལྔ་ལ་སྫོགས་པའི་སྒོ་ནས་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་པར་ཕུལ་དྫོ་མ་ཚད་
བཙན་ཚུ་ཡང་
གྲོལ་ཟེར་

དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་རྒྱས་པ་སྦེ་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་

སྫོན་པ་བྱིན་ཅན་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་

མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།
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འདིའི་སྐབས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་

ཉིན་མཇུག་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་མཐྫོང་བ་ཀུན་

མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་ཐྫོག་ལས་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བའི
འི་་གནད
ྫོ ་པ།
གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་

ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་

གནྫོད་པ་བཀལ་མི་སེམས་ཅན་མང་སུ་སྦེ་

ཐྫོན་ནི་ དེ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་ཅིང་ གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ལས་བརྟེན་ སྔོན་མ་ཡང་ ཆུ་རུད་

ཐྫོན་ཏེ་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་གནྫོད་པ་བྱུང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚ་ད་ ལྷ་ཁང་
འདི་ནང་ གཡུད་ཚན་བདའ་སྟེ་ ཆོས་འཁོར་ལ་སྫོགས་པ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ རྐྱབ་ནི་ཡྫོད་པའི་

འཆམ་ཀྱི་ཞལ་འབག་གཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན་པས། སྔོན་མ་ཚར་ཅིག་ ཞལ་འབག་སྫོ་སྫོ་གཅིག་ཡང་ གསར་

བཞེངས་འབད་དེ་ འཆམ་རྐྱབ་འབདཝ་ད་ ནགས་ཚང་ཡྫོད་སའི་ས་གོ་ནང་ལས་མར་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལ་

སྫོགས་པའི་ གནྫོད་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་ཡྫོད་མི་ཚུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་
འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ གནྫོད་པ་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཤེས་ཡར་ ཡུལ་ལྷ་
གཞི་བདག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱས
ས་མཐང
ྫོ ་བ་ཀུ
ཀུན
ན་གྲོ
གྲོལ
ལ་གྱི
གྱི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས་མདར
ྫོ ་བསྡུ
སྡུས
ས།
སངས་རྒྱ

སྔོན་མ་ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ སྫོན་པ་སངས་རྒྱས་མཐྫོང་བ་ཀུན་གྲོལ་དེ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་
ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྫོད་མི་ ཙན་དན་གྱི་ཤིང་གུར་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

མདྫོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

སྦིམ་མཁར་གཙྫོ་འཛིན་ འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག

གཡང་རྩེའི་རྒཔྫོ།

67

༡༠ སན་བཙུ
ཙུན
ན་ཆེ
ཆེན
ན་མ་ྫོ དང་རྒོ
རྒོད
ད་ཕུ
ཕུ་་བྲ
བྲག
ག་བཙན་མཆེ
ཆེད
ད་གསུ
སུམ
མ་སྐོ
སྐོར
ར།

སས་གླིང་ཆུ་སྒོམ་དགོན་པ། གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་གཙྫོ་བྫོའི་ལྷ་ཁང་ངམ་
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ས་གནས།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

དགོན་པ།

སན་བཙུན་ཆེན་མྫོ།

སས་གླིང་།

སས་གླིང་ཆུ་སྒོམ་དགོན་པ་དང་ རིན་ཆེན་སྒང་།

སས་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་གུང་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་། སྦིམ་མཁར་

བཅུ་འྫོག་ལས་ གུང་གྲངས་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དང་། ཁྲོམ་སྡེ་གི་མི་སེར་གུང་
གྲངས་སུམ་རྒྱ་ལྷག་ཙམ གཞན་ཡང་ སན་ཁང་ལུ་སྐྱེས་པའི་ མི་རིགས་ཡྫོད་
ཚད་

སྐྱེས་བཙན་དེ་ལུ་བསྟེན་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཁང་། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གསརཔ་དང་།
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རིན་ཆེན་སྒང་ལྷ་

སས་གླིང་ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེ།

སྦིམ་མཁར་མདྫོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ།
བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སན་བཙུན་ཆེན་མྫོ།

69

ཚུའི་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་

སྫོང་བྲག་གཡས་ཕྱྫོགས་སུ་དམའ་བ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འཁོད་སྙོམས་པ་ནགས་རི་དང་སྤང་རི་བརྗིད་ལ་ལྷུན་སྟུག་

པའི(ས་གནས སན་མྫོ་རྩེ) སྟེང་དུ་མཛེས་སྡུག་སན་བཙུན་ཆེན་མྫོ་ནི་ ཀླུ་བཙན་གྱི་རིགས་སུ་གཏྫོགས་ཤིང་སྐུ་

མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ ཞལ་རས་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྒེག་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་ སྐུ་
ལ་དར་དཀར་ལྭ་བ་གསྫོལ་ཞིང་ རིན་པྫོ་ཆེའི་རྩེ་ཕན་དང་བརྒྱན་དུ་མས་སས་ཤིང་ དར་སྣ་ཚྫོགས་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱི་
ན་བཟའ་གསྫོལ་ཞིང་ ཕྱག་གཡས་ན་ སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་འགུགས་པའི་སྨྱུག་མ་ཚིགས་གསུམ་ལ་རྒོད་སྒྲོ་གིས་

བརྒྱན་ཅིང་ དར་མཚྫོན་སྣ་ལྔ་དང་མེ་ལྫོང་གཏགས་པ། གཡྫོན་ན་སྲིད་གསུམ་གསལ་བའི་དངུལ་དཀར མེ་ལྫོང་
བསྣམས་པ།

རབ་དཀར་ལྕང་ཤེས་མགྱོགས་པྫོའི་སྟེང་དུ་ཆིབས་ཤིང་

ཀུན་གྱི་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡིད་

དབང་མེད་དུ འཕྫོག་པར་ལྷ་མྫོའི་ཚུལ་ཅན་ལ་ མཛེས་སྡུག་ལྷ་མྫོ་སྣ་ཚྫོགས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། ཁྲོས་ཚེ་སྐུ་

མདྫོག་དམར་སྨུག་ཞལ་གནམ་ས་ཙམ་དུ་

གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ།

ནུ་མ་འབུར་བ།

དབུ་སྐྲ་

བཀྲོལ་ཞིང་ལྷག་མ་ སྐུ་རྒྱབ་ནས་འཆང་ཞིང་ས་ལ་དྲུད་པས་དམ་ཉམས་ཀྱི་དབུགས་ལེན་ཅིང་ སྲིན་མྫོ་ཁྲོས་པའི་

ཆ་ལུགས་ཅན་དུ་སྤྲུལ་ཏེ་འཁོར་ཀླུ་བཙན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཆུ་སྒོམ་དགོན་པའི་

བྱང་ཕྱྫོགས་སུ་ སྤང་ཐང་ཉམས་དགའ་བ་འབུར་དུ་འཐྫོན་པ་(སན་མྫོ་རྩེ་ཆེ་བ) དང་ (སན་མྫོ་རྩེ་ཆུང་བ་གཉིས)

ཡྫོད་པས་མི་མང་པྫོས་བསངས་གཏང་ས་དང་

འདིར་ཨིན།

དགོན་པའི་ཤར་ཕྱྫོགས་སུ་

དར་འཕྱར་ས་གཞན་ཡང་

སན་མྫོའི་བཞུགས་གནས་

མི་མང་ཐུགས་སྫོ་འཁྱམས་ས་ཡང་

གཞན་ཡང་སྫོང་བྲག་འྫོག་ཏུ་ས་གནས་

(ཕག་ཚང་)ཟེར་སར་ ཀླུ་རྫོ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ འྫོག་ཏུ་མི་བཅུ་ཐམ་དེ་ཅིག་ཤྫོང་སའི་ བྱག་ཕུག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
འདུག།

རྒོད
ད་ཕུ
ཕུའི
འི་་བྲ
བྲག
ག་བཙན་མཆེ
ཆེད
ད་གསུ
སུམ
མ་གྱི
གྱི་་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣ
རྣམ
མ་པ།
རྒོ
རྒྱལ་ཕུའི་གཡྫོན་ཕྱྫོགས་སུ་རྒོད་ཕུའི་བྲག་བཙན་མཆེད་གསུམ་ནི།

སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་གཏུམ་ཞིང་རྔམ་པ་རྫོ་རྗེའི་

མ་ངེས་པ་ཕྲིན་ལས་སྫོ་སྫོའི་ཕྱག

གསུམ་ཀ་རྟ་མཆོག་བྲ་ནག་རླུང་གྲོས་ལ་ཆིབས་

གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསྫོལ་ཞིང་དམག་དཔྫོན་གྱི་ཆས་ཅན་ ཕྱག་མཚན་མདུང་དར་དང་རལ་གྲི་ཐྫོགས་པ་ གཞན་ཡང་

ནས་

མཚན་སྫོགས་བསྣམས་ནས་

གསུམ་ཀ་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་བཀའ་ཉན་

དམག་གིས་བསྐོར་ཞིང་བཞུགས་པའྫོ།།

བླྫོན་པྫོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ནས་
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འཁོར་དུ་བཙན་བདུད་ཀླུ་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་སྐོ
སྐོར
ར།

ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཞི་བདག་གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་སུ་ སྔོན་མའི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་

ལུ་ཕུལ་རྒྱུའི་ཕུད་ཆང་རེ་

ངེས་པར་དུ་བཙྫོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་

ད་རེས་ནངས་པར་

སྐབས་མ་གཏྫོགས་དམིགས་བསལ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་ཕུད་ཆང་
སྐྱེམས་དར་ཤིང་གསུམ་

སྫོང་བྲག་ཕྱྫོགས་སུ་མ་གཏྫོགས་

སྫོགས་སྔར་ནས་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྫོལ་མེདཔ་ཨིན།

ལྫོ་རེར་ཆོས་སྲུང་གསྫོལ་

གཙྫོ་མ་དགོ་པར་བསངས་དང་

ཁག་སྫོ་སྫོར་འབུལ་མི་དགོས་ཤིང་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བ་ཅི
ཅིན
ན་གནད
ྫོ ་པ་བྱུ
བྱུང
ང་བའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར།

སྔར་ནས་ད་བར་དུ་ཡང་སས་གླིང་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལུ་

གསེར་

དམར་མཆོད་

ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་

༢༥ལུ་རྟག་པར་མི་མང་ནས་ བསྡུ་བྱ་ཐབས་ཏེ་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་རིམ་འགྲོ་ལུ་དམིགས་ཏེ་གཡུས་མཇུག་ལས་ཡར་ ལྫོ་

རེ་ལུ་སྦྱིན་བདག་རྩ་བ་རེ་ཁྱིམ་གཟུང་སྟེ་
འདུས་པའི་ལས་བྱང་དང་།

གཡུས་སྒོ་བར་དམིགས་བསལ་དུ་

རཏ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་

བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གྱི་བསྐང་གསྫོ་ཆེན་མྫོ།

གསྫོལ་ཁ་ཟེར་ ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་སྔར་སྫོལ་བཞིན་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བར་གནད
ྫོ ་རྐྱེ
རྐྱེན
ན་བྱུ
བྱུང
ང་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

སྔོན་མ་སླྫོབ་དཔྫོན་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་ཟེར་བའི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཞིག་གིས་

འཛམ་གླིང་གཞི་བདག་གི་

རཏ་གླིང་བསྐང་གསྫོ་ཆེན་མྫོ་དང་

གཞི་བདག་ གསྫོལ་ཁ་གནང་སྐབས་སུ་ ཆོ་ག་འགོ་བཙུགས་ནས་ཉིན་མ་ཆང་གིས་ར་ཟི་ནས་ ཉལ་སྫོད་ཡྫོདཔ་

ལས་

ཉིམ་ནུབ་རན་ཁར་གཏྫོརམ་ཚུ་

གནས་གན་ཞིང་ཟེར་ས་ལས་མར་

ཁྱིམ་ཐྫོག་ཁར་བཤགས་བཞག་ཡྫོདཔ་ལས་

འ་ནི་གི་ཚེ་ནུབ་མྫོ་

ས་

ཆུ་རུད་འྫོང་ཏེ་ ལྫོ་ཐྫོག་ག་ར་ཆུ་རུད་ཀྱིས་འབག་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

ཡང་ གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་ཁ་ལེགས་ཤྫོམ་མ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་བའི་

དྫོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ཆོ་ག་ སླར་ལྫོགས་ནས་གནང་དགོཔ་ཐྫོནམ་ལས་ འ་ནི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་མི་ལྫོ་

བརྒྱ་ལྷགཔ་ཅིག་གི་གོང་ལས་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་ བསྐང་གསྫོ་དང་གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁ་མ་ཕུལ་

བ་ཅིན་ མི་ལུ་ན་ཚ་དང་བར་ཆད་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ཡང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ གནྫོད་པ་
བསྐྱལ་བ་སྫོགས་བྱུང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་ལས། མི་ཚུ་ཡར་ཕུ་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སད་དང་སེར་བའི་ཉེས་

71

སྐྱོན་ཆེན་པྫོར་འྫོང་ཞིང་ མི་ཚུ་འགྱོ་མི་ཆོག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ ག་དེམ་སྦེ་འགྱོ་ས་མཐྫོང་པ་ཅིན་ ཁ་ཉེས་དང་ཉེས་ཆད་

ཚུ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

བྲག་རྩ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ངམ་

ཡྫོངས་གྲགས་སུ་ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེ་

དེ་ཉིད་ཀྱི་གནས་བདག་བྲག་བཙན་

ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཡྫོད་རུང་ དམིགས་བསལ་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གསེར་

སྐྱེམས་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ བྲག་རྩའི་རྫོར་རྒྱལ་ཟེར་ཚིག་དེ་ཚུད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྫོགས་སུ་

ག་ནི་ཡང་བཤད་དེ་མེདཔ་ཨིན།

གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་འདི་

ཆུ་སྒོམ་དགོན་སྡེའི་ཨ་ནེའི་སླྫོབ་

དཔྫོན་ཞིང་གཤེགས་ཐུགས་རྟེན་ལྷ་མྫོ་ དགུང་གྲངས་དགུ་ཅུ་གོ་བདུན་བཞེས་མིའི་ཞལ་རྒྱུན་དང་། ཡུལ་མི་རྒན་

ཤྫོས་ལས་གཏམ་རྒྱུན་ཚུ་ཞིབ་པར་དཔད་དེ་ སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་ནས་ ཡིག་ཐྫོག་ཏུ་ཕབ་སྟེ་ ཟིན་

བྲིས་སུ་བཏབ་པ་དེ་ སླར་ཡང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༢༡ གི་ལྫོར་ སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་སྤ་རྫོ་རྒྱལ་ཡྫོངས་འགྲེམས་སྫོན་
ཁང་གི་མདྫོ་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞིན་ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ རྫོ་རྗེ་ཚེ་རིང་འདྲ་བཤུས་ཏེ་ཞུན་དག་འབད་དེ་བྲིས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཇོ་བྫོ་རྒྱལ་ཕུ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོའི་འི་གསྫོལ་ཁ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་སྒྲུབ་མ།
སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

སས་གླིང་གཙྫོ་འཛིན་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ།
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༡༡ ཡང
ྫོ ས་ལ་ལྷ
ལྷ་་བཙན་དཀར་པའ
ྫོ མ་ གཙང་ཆེ
ཆེན
ན་གནས་སྲུ
སྲུང
ང་མཚ་ྫོ སན་མ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་སའི
འི་་ལྷ
ལྷ་་ཁང་ གཡང་རྩེ
རྩེ་་སས་གནས་དགོ
གོན
ན་པ།

གཞི་བདག་གི་མིང་།

གཙང་ཆེན་གནས་སྲུང་མཚྫོ་སན།

ལྷ་ཁང་།

སས་གནས་དགོན་པ།

ས་གནས།

བསྟེན་མི།

ཁར་ས་ལྷ་ཁང་།

སས་གནས་སྤྱི་འྫོག་དང་ སས་གནས་སམ་ས་ གནས་ས་གནས་འདི་ལས་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་
མི་ གཡང་རྩེཔ་ མང་ཤྫོས་ཅིག་གིས་རང་སས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཙན་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།
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མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་

སྤྱིར་གནས་བདག་ཟེར་མི་འདི་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་གནས་བྱིན་ཅན་ཚུ་

སྲུང་མི་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ གནས་བདག་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་གནས་བདག་དེ་གིས་གནས་རྐྱངམ་ཅིག་ སྲུང་
ནི་མེན་པར་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་མི་དང་དུད་འགྲོ་ག་ར་ལུ་སྐྱབས་མཛད་པའི་ཁར་ ཁོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་

རང་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་ཡམས་མུ་གེ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་

པའི་ཁར་ ལྷག་པར་སྒྲུབ་སྡེ་རིན་པྫོ་ཆེ་བཙུགས་ཏེ་ཡྫོད་པས་ལས་ མི་ཉམས་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་ ག་ར་

གནས་བདག་གནས་སྲུང་དེ་ལུ་ སྐྱབས་བཅོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

གཙང་ཆེ
ཆེན
ན་གནས་སྲུ
སྲུང
ང་མཚ་ྫོ སན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པའི་སྐོར་ལས་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་ཐྫོན་ནི་མེདཔ་ཨིན་རུང་

སྐུ་འདྲ་འདི་ལུ་མཇལ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་བའི་མདངས་ལྡན་ཞིང་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་
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བྫོ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱག་གཡས་པ་མདའ་དར་བསྣམས་ཤིང་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་འཛིན་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྫོངས་ལ་དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

དམ་བཞག།

སས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་བཙན་ནམ་

གནས་བདག་དེ་

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བསྒོས་ཤིང་

དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་རྣམ་འཕྲུལ་ གཏེར་སྫོན་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ལས་
གཏེར་སྫོན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་ལྔའི་ཡ་རྒྱལ་
ཤུལ་ལས་

གཏེར་སྫོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་གདན་ས་བཅག་སྟེ་མི་ལྫོ་༣༠༠ཙམ་སྫོང་བའི་

བླམ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་གི་གདན་ས་བཅག་སྟེ་མི་ལྫོ་༡༨༠

བཤད་ནི་འདུག།

དེ་ཅིག་སྫོང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་སས་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དེ་ཡང་

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་

རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཕྱིས་སུ་གཏེར་སྫོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ སླར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་ལུ་གནྫོད་པར་བརྩམས་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གནས་བདག་གཞི་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་དེ་ཡང་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའི་
སྐབས་དང་

རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་ཆོག་རེ་བཏང་

དེ་ལས་

ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུངམ་ད་མ་གཏྫོགས་གསྫོལ་མཆོད་

ཕུལ་སྫོལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ཞིན་ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་རྒྱུན་ ཨ་རྟག་
རང་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་མ་ཕུལ
ཕུལ་བའི་
འི་གནད
ྫོ ་པ།

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བའི་གནྫོད་པ་ སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་མི་རང་འབད་རུང་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་དང་དགའ་ཏྫོག་
ཏྫོ་དང་སྐྱིད་ ཏྫོང་ཏྫོ་སྫོད་ནི་ཡྫོད་པ་ཅིན་སེམས་དགའ་ནི་དང་ བདེ་སྐྱིད་མེད་པ་ཅིན་སེམས་མི་དགའ་དྫོ་བཟུམ་

སྦེ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དེ་ཚུ་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན་པས། གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་དང་ ཕྱིས་སྫོང་པ་ཅིན་
ཡུལ་ཁམས་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བདེ་སྐྱིད་མི་འབྱུང་བའི་ཁར་ ལྫོ་ཐྫོག་ཡང་མ་ལེགས་པར་ རྟག་པར་ནད་ཡམས་མུ་གེ་

75

ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་

དཀའ་ངལ་ཚད་མེདཔ་སྦེ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་

གནས་བདག་དེ་དང་འབྲལ་བའི་

གནྫོད་པ་དེ་སྦེ་བྱུང་ཏེ་མེད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན་ ལྫོ་ཕྱུགས་མ་ལེགས་ཤིང་ ནཝ་ཚཝ་སྫོགས་
བྱུང་པ་ཅིན་ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བའི་སྐྱོན་དང་

དེ་ལས་ཆུ་རུད་ལ་སྫོགས་པ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་

པས། དེ་འབདཝ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནས་སངས་འགྱུར
གྱུར་བ།

གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བའི་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་
སྐྱབས་རྗེ་

རིན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་

སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་ཐུགས་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་འདུག།

དགོན་པ་དེ་

དགོན་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་

རྗེ་དང་

མི་སེར་གྱིས་སྦེ་

ད་རེས་ནངས་པ་

གཡང་རྩེའི་བླམ་གནས་བརྟན་བསྫོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱི་

འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་རྩ་བ་སྒྲུབ་པའི་ སྡེ་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་འདུག། སྒྲུབ་སྡེ་དེ་
ཧེ་མ་

རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

སྐབས་ཅིག་ལས་

ཉམས་ཆགས་ཤྫོར་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་རེས་གྲྭ་ཚང་གིས་ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་ ཐུགས་དམ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ བྱ་ལྟབས་
བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་འདུག།
དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་

སྫོགས་ག་ར་ བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་ལས་ལྫོགས་སུ་མེདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

གནས་སྲུང་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
གྲོས
གྲོ
ས་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

གཡང་རྩེ་བླམ་གནས་བརྟན་དང་རབ་སྡེའི་སྐུ་དྲུང་།
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གཞན་རྣམས་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་

༡༢ སྤ
སྤང
ང་རྒྱན
རྒྱན་མཚ་ྫོ སན་རྒྱལ
རྒྱལ་མ།ྫོ

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་ སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པ།
གནས་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྤང
སྤ
ང་རྒྱན
རྒྱན་མཚ་ྫོ སན་རྒྱལ
རྒྱལ་མ།ྫོ

ལྷ་ཁང་།

སངས་རྒྱས་སྟེང་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སྒང་ཁར།
གླི་ཅན།

སྫོང་སེང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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སྐྱེས་བཙན་ནམ་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་སྦེ་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་

བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་གྱི་ཡུམ་མམ་གསང་ཡུམ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་

གིས་ དཔེ་ཆ་ཡང་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུགགསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་ སླྫོབ་དཔྫོན་རྒྱལ་པྫོ་གིས་མཛད་མི་འདི་

རང་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་དེ་ གླི་ཅན་གྱི་གཡུས་ཁར་ཨིནམ་ད་ སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་
སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་སྫོང་སེང་གཡུས་ཚན་གྱི་

མཇུག་ལུ་

ཨིན་པས།

སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་གནམ་བྱཱར་

དགུན་སྦེ་ཡར་དང་མར་སྦེ་སྤྫོ་ཡི་རང་བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མྫོ་ཡར་དང་ མར་སྤྫོ་འགྱོ་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་
མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་བླམ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་ཤུལ་ལས་གཏེར་སྫོན་

པདྨ་གླིང་པ་

དང་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ སྫོང་སེང་གཡུས་ཀྱི་གུ་ལུ་འགྱོ་མི་ཆོག་ སྤྱིར་
བཏང་ གླི་ཅན་གཡུས་ཚན་གྱི་ མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྫོག་སྲུང་ཞིང་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་ཡུལ་བཙན་
ཅིག་སྦེ་གནས་དགོ་པའི་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ད་རིས་ནངས་པར་ སྤང་རྒྱན་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་སྤྫོ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ ས་གོའི་མིང་ཙམ་མ་གཏྫོགས་གཏན་ག་
ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་

སྔོན་མ་ཁོ་ཡར་དང་མར་འགྱོ་སའི་ལམ་འདའ་སྟེ་

ངལ་འཚྫོ་སའི་གནས་དང་

བཞུགས་ཁྲི། དེ་ལས་ ཞག་བཞུགས་ས་ ཨིན་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ གནས་ཡང་དག་པ་ཅིག་ཡྫོདཔ་སྦེ་
བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་ཅོག་རང་ཅིགཔ་ཨིནམ་ལས་ ལྫོགས་

སུ་མ་བཀོད། གོང་གི་ཤམ་བྲང་བཙན་ཆེན་དང་ གཡག་ལམ་ནྫོར་བུ་རྒྱལ་མྫོ་སྫོགས་ཚུ་དང་ ཅོག་རང་ཅིགཔ་
ཨིན་པས། གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་ ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་དེ་བཏང་ནི་ཅིག་ལས་སྫོ་སྫོ་སྦེ་མིན་འདུག།
དམ་བཞག།

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་
ཅན་ཚུ་ བཀའ་དང དམ་ལུ་བཞག་ཏེ་ འགྲོ་བ་མི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྲུང་བའི་ཡུལ་བཙན་
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གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་
གནས་འདི་ཁར་གདན་ས་བཏབ་གནང་མི་

ཡུན་རིངམྫོ་སྫོང་བའི་ཤུལ་ལས་

གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པས་

བླམ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་

ས་

བྲག་དམར་བཙན་ཆེན་རྫོ་རཻ་གྲགས་པ་

དང་ ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་གཉིས་ཀྱིས་བླམ་རིན་པྫོ་ཆེ་ས་གནས་འདི་ཁར་ཕེབས་ད་
གནྫོད་པ་བཀལ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ད་

སླར་ཡང་

ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་ཏེ་

ཡུལ་བཙན་དེ་ཚུ་

སྔོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་

བཀའ་དམ་འྫོག་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རུང་ལྫོག་སྟེ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པ་ བཀལ་ནིའི་རྩིས་
རྐྱབ་ཨིན་མས་ཟེར་མཁྱེན་ཏེ་
བླམ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་

ས་གནས་ཞག་དུས་ཟེར་ས་ལས་

གནས་བདག་ཏུ་བཀོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པའི་བུམ་ཅིག་ཡང་ གསང་ཡུམ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་འཁྱིད་བྱྫོན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

འདི་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་འདི་ སླྫོབ་རྒྱལ་པྫོ་གིས་མཛད་གནང་ནུག། དེ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལམ་
ལུགས་དེ་ཡང་

སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

ལྫོ་ལྟར་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་

སྐབས་དང་ ཁག་ཆེ་ནང་དྫོག་པའི་སྐབས་ སྐྱབས་དང་མགོན་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་
རྟག་བུ་རང་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ངོ་མ་དེ་ རང་ཟ་གཉིས་པའི་ཚེས་༡༤ལུ་ རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་སྦེ་གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་སྒང་ཡུལ་བཙན་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཡུལ་ལྷ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ གསྫོལ་བ་བཏབ་ནི་དང་ མགོན་ སྐྱབས་ཞུ་
ནིའི་དྫོན་ལས་ ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཛུལ་ཆོགཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཡུལ་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

བླ་མ་ཚེ་དབང་། སྒང་ཁར་སངས་རྒྱས་སྟེང་དགོན་པ།།
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འཇམ་མཁར་རྒེད
རྒེད་འག
ྫོ ་གི་
གི་གཞི
ཞི་་བདག། (༣)
༡ གསེར
སེར་ཕུ
ཕུ་་བཙན།

གནས་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

གསེར་ཕུ་བཙན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་ སག་ཕྱེ་མ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

གསེར་ཕུ་བཙན།

ལྷ་ཁང་།

འཇམ་ཁར་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

འཇམ་མཁར།

འཇམ་མཁར་ ལའི་ཤུམ་ལར་རྒྱབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་བཙན་ནམ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་

མགོ
གོན
ན་སྐྱབ
སྐྱབས།

ལྷ་ཅིག་སྦེ་ བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཐུབ་བསན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གསང་ཆེན་གྱི། །རིང་ལུགས་མི་ཉམས་སྲིད་མཐར་རྒྱས་པ་
དང་།

སྐབས་

།འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
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།ཟེར་གསུངས་པའི་ལྫོ་བསར་གྱི་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་སྫོན་འདེབས་ཡང་

རང་རང་སྫོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་དང་ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པ་ག་ར་

ཞི་ནིའི་དྫོན་ལུ་མནྫོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་བཞིན་ཕུལ་

བ་ཅིན་ མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཡང་རང་གིས་མནྫོ་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་མཛད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཚྫོར་སྣང་བྱུངམ་ཨིན། ནཝ་ཚཝ་
རེ་བྱུང་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་འདི་ལྷ་ཞིན་ན་ སེམས་ནང་ན་ལས་རང་གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ ནདཔ་ཡང་
དྲག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

གསེར་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཁ་གསལ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁ་གསལ་
བཀོད་མ་ཚུགས། གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་མདྫོར་བསྡུས་ཙམ་ མ་
གཏྫོགས་ གཞན་ཁ་གསལ་མིན་འདུག།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་དེ་ཡང་
ལས།
པའི།

ཀྱཻ།

གཤེགས།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་

སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བར་དམ་བཅས་

།བཙན་རྒོད་སེར་ཕུ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་འདྲེན་

།ཞེས་དང་

བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་
བཙན་རྒོད་སེར་ཕུ་དེ་

རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱྫོར་རྣམས་ཀྱིས་
ལྟར།

།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

སྔོན་གྱི་དུས་སུ་

པའི་བླམ་ཚུ་གིས་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་
ཚད་

ཕྱིས་སུ་པད་གླིང་དང

རིག་འཛིན་བརྒྱུད་

གནང་ཡྫོདཔ་མ་

པད་རྒྱལ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་འདི་མཛད་གནང་ཡྫོད་ཨིན་པས།
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གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གསྫོལ་མཆོད་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་ཆོག་གཏངམ་ད་ མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལྫོ་
ལྟར་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བསྡུ་བླང་འབད་ཞིན་ན་ རང་ཟ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ནང་ གསྫོལ་
མཆོད་ ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བའི
འི་་གནད
ྫོ ་པ།

ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་བྱུང་ནཝ་ཚཝ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་པའི་ཁར་ འདི་ནང་གནྫོད་པ་བཀལ་
མི་ སེམས་ཅན་ཡང་ལེ་ཤ་ཐྫོན་པའི་ཁར་ འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེ་

བའི་གནས་སངས་ལེ་ཤ་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། སེར་ཕུ་ཟེར་ བཙན་འདི་ཕུ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཆར་
ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་ཅིང་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་ནི་དང་ དེ་ལས་
ག་ཅི་ར་འབད་རུང་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་མ་འགྱོ་བ་ཅིན་

ཆུ་རུད་ཐྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་སྐྱོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་ཕུ
ཕུལ
ལ་སའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར་ལས་ ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

འཇམ་མཁར་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ ལྷ་ཁང་ར་བ་ཟེར་ ས་གནས་འདི་
ཁར་ སྔོན་དང་ ཕུ་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཆགས་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཟུམ་ཅིག་སླབ་ནི་འདུག། གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་
ཡུལ་བཙན་གྱི་དྫོན་ལས་ ག་ཅི་མཆོད་རུང་ མཆོད་རྟེན་འདི་གི་རྩ་བ་ལུ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ སྐབས་ཅིག་

ལས་ དཀར་མེ་ཕུལ་ས་འདི་སྫོ་སྫོ་བཟྫོ་ཞིན་ན་ མཆོད་རྟེན་འདི་གི་རྩ་བར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མཆོད་སྫོལ་

མེདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ གཡུས་ཕྱྫོགས་འདི་ལས་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་ར་བ་
ཟེར་ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ར་

མཆོད་པར་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩ་བར་འྫོང་ཞིན་ན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གཡུས་ཁའི་མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་

ཤུལ
ཤུ
ལ་ལས་རྐྱབ
རྐྱབ་མི་
མི་གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་ས།

ཤུལ་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་ ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་ མི་ཚུ་གིས་མཆོད་རྟེན་རྩ་བར་མེན་པར་ གསརཔ་རྐྱབ་
མི་འདི་ནང་ འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ པད་རྒྱལ་གླིང་པ་གིས་མཛད་ཡྫོདཔ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

མེས་མེས་རྩིས་པ་སངས་རྒྱས་རྫོ་རྗེ་དང་ ཚྫོགས་པ་ བསྫོད་ནམས་ཕུན་ཚྫོགས།
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༢ རེ
རེ་་མ་ཏིཏི།།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།

གསྫོལ་མཆོད་གཙྫོ་སྫོན་ཏེ་ཕུལ་སའི་སག་ཕྱེ་མའི་ལྷ་ཁང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

རེ་མ་ཏི།

ལྷ་ཁང་།

འཇམ་ཁར་སག་ཕྱེ་མ་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སག་ཕྱེ་མ།

འཇམ་མཁར་ སག་ཕྱེ་མའི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་དང་ ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་འདི་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རེ་
མ་ཏི་འདི་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བ་སྦེ་གནང་མི་
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ས་ལ་གནས་

པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦེ་ཡང་བཞག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོའི་

ངོ་བྫོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཤར་ཕྱྫོགས་པ་མང་ཤྫོས་ཅིག་གིས་ ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ལུ་
མགོ
གོན
ན་སྐྱབ
སྐྱབས།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ལྫོ་ལྟར་གྱི་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་སྐབས་
༩༥ ལྷག་ཙམ་གྱིས་

རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་

རང་རང་སྫོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་དང་

གུང་པ་

ནད་ཡམས་མུ་གེ་

འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པ་ ག་ར་ཞི་ནིའི་དྫོན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་
བཞིན་ཕུལ་བ་ཅིན་ མགོན་སྐྱབས་དེ་སྦེ་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་རེ་མ་ཏི་འདི་ ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་
མང་ཤྫོས་ཅིག་གིས་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཤར་ཕྱྫོགས་སྤྱི་ལུ་དབང་བའི་སྲུང་མ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མྫོ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ ས་ཐྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦེ་ཡང་བཞག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ག་གིས་མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་
རུང་ སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

རེ་མ་ཏི་གི་ལྫོ་རྒྱུས་

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག།

དེ་

འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་གནང་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་གཞུང་ལྟར་

མདྫོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ གསྫོལ་ཁའི་མངོན་རྟྫོགས་ལས། སྫོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་དུ་ནིའུ་གསིང་
སྤང་མྫོ་སྔོ་ལྗང་གིས་བརྒྱན་པའི་དབུས་སུ།

རྒྱ་མཚྫོ་དྭངས་ཤིང་གསལ་ལ་རྙོག་པ་མེད་པ།

ཟེར་བ་ལ་སྫོགས་པ་

གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ། སྤང་གནམ་མེད་ས་མེད་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ནྫོར་བུ་གཡུའི་རྒྱན་ཆ་བཀྲམ་བཞག་ཡྫོད་དྫོ་
བཟུམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ རྒྱ་མཚྫོ་ལུ་ཧྫོག་མ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཧིང་སང་ས་ཡྫོད་པའི་ནང་ན་ དགོས་འདྫོད་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྫོ་བྲང་

སྒོ་བཞི་རྟ་བབ་ལ་སྫོགས་པ་མཚན་ཉིད་

ག་ར་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ལུ་ དྲེའུ་རླུང་གི་གཤྫོག་པ་ཅན་ལ་སྫོགས་པ་འཁོར་
དང་བཅས་ཏེ་ མ་གཅིག་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
མ་ཅིག་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་འདི་

འཁོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པའི་སྦུག་ལུ་

སྐུ་མདྫོག་སྔོ་

བསངས་ཞི་ཁྲོའི་གར་ལྡན་ ཐྫོད་སྐམ་རིགས་ལྔ་དབུ་ལུ་བརྒྱན་ཏེ་ ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་ལ་སྫོགས་པ་རིན་པྫོ་

ཆེ་སྣ་ལྔའི་ཕ་ཚྫོམ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་རྐེ་སྫོག་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་དང་ཕྱག་

གཡྫོན་པ་ལུ་ སྲིན་པྫོའི་ཐྫོད་པ་རིན་ཆེན་མང་པྫོའི་ཕ་སྣ་ཚྫོགས་བཏབ་པའི་ནང་ན་ ཕྱིའི་རས་དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་
སྒྲོལ་བའི་ཤ་ཁྲག་དང་ནང་གི་རས་འདྫོད་ཡྫོན་སྣ་ལྔ།

གསང་རས་བདུད་རྩི་ལྔ་བཅས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

ཞལ་ལུ་གསྫོལ་ཏེ་ ཞབས་གཉིས་བཙན་འཁྱིལ་ཅུང་ཟད་འགྱིང་བའི་སབས་ཀྱིས་ འཇའ་འྫོད་ཁ་དྫོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་
གུར་ཕུབ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་

སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་གཡས་སུ་

ཡབ་མུ་ཁུ་གླིང་དང་ གཡྫོན་དུ་དྭངས་ང་ལིང་ལ་སྫོགས་པ་དང་ ཡུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་དང་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ལ་
སྫོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་གནྫོད་སྦྱིན་སྫོགས་ ག་ར་ཕྱག་མཚན་རྣམ་
པ་སྣ་ཚྫོགས་པས་འཛིན་ཅིང་ ཆིབས་གཞྫོན་རྟ་དང་ དྲེའུ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཀུན་གྱི་སྫོག་དབུགས་ང་ལ་
ཡྫོད།

།ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།

།དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི།

།དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་

བར། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ གོང་ལུ་བཀོད་
དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བསྒོས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་ དེ་
འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་གྲོགས་དང་

འགྲོ་བ་མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ག་ར་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་དམ་ལུ་བཞག་

ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ སླར་ཡང་ རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་
ཁ་གནྫོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ རགས་རིམ་ཙམ་རེ་བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

86

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

དཔལ་གྱི་ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ།

དེ་ཡང་

དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་

དང་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་དང་ དེ་ལས་ ཟཝ་༣ དང་ ༤ པའི་ནང་ལུ་ ལྫོ་
ཐྫོག་ལུ་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལས་སྲུང་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་དང་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་སྟེ་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་

ལེགས་པའི་དྫོན་ལུ་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ གསྫོལ་མཆོད་ཆོ་ག་ཚུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཡུལ་གྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་
ནཝ་ཚཝ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་པའི་ཁར་ འདི་ནང་གནྫོད་པ་བཀལ་མི་ སེམས་ཅན་ཡང་ལེ་
ཤ་ཐྫོན་པའི་ཁར་

འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་

འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཡུས་ཁ་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེ་བའི་གནས་སངས་ལེ་ཤ་

དེ་ཡང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་ཅིང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་སྐྱོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་

ཤྫོམ་མ་འགྱོ་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་
པ་ཅིན་

མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་

འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལཝ་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་

གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་གནྫོད་པ་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཤེས་ཏེ་
ཨིན་པས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཆོས་སྲུང་ཡྫོངས་རྫོགས་ཀྱི་ རེ་མ་ཏི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
ངག་ཐག
ྫོ ་དྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འཇམ་མཁར་ རྒཔྫོ།

མེ་མེ་རྩིས་པ་ བསྫོད་ནམས།
སྤྱི་འྫོག་ཚྫོགས་པ།

སག་ཕྱེ་མའི་ སྤྱི་འྫོག་ཚེྫོགས་པ།
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

༣ རྒྱ
རྒྱལ
ལ་པ་ྫོ པེ་
པེ་ཧར།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

འཇམ་མཁར་ སག་ཕྱེ་མའི་ལྷ་ཁང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྒྱལ་པྫོ་པེ་ཧར།

ལྷ་ཁང་།

འཇམ་ཁར་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

འཇམ་མཁར།

འཇམ་མཁར་ ཕྱེ་མ་སག་ཕྱེ་མ་གི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནིའི་དྫོན་ལུ་

ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་དང་

ལྫོ་བསར་གྱི་རིམ་འགྲོ་འབད་བའི་སྐབས་

རང་རང་སྫོའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་

ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པ་ག་ར་ཞི་ནིའི་དྫོན་ལུ་

གསྫོལ་

མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་བཞིན་ཕུལ་བ་ཅིན་ མགོན་སྐྱབས་དེ་སྦེ་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་པེ་ཧར་རྒྱལ་པྫོ་དེ་ ག་ཏེ་ཡང་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ ཁོ་རང་དབང་ཐང་ཆེ་
བའི་ གཞི་བདག་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ག་གིས་མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་རུང་ སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།

སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་ཐྫོབ་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ རྒྱལཔྫོ་

ལུ་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སྫོགས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་འཁོད་དེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་

བཏང་གསེར་སྐྱེམས་མ་གཏྫོགས་ གཞན་འབད་སྫོལ་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐྲཽར་ལས་ ཡིག་ཆ་
ནང་ལས་ཡང་ཐྫོབ་མ་ཚུགས།

མ་གཞི་ རྒྱལཔྫོ་པེ་ཧར་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྐུ་མདྫོག་བཟུམ་སྦེ་རང་འྫོང་དགོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ལགས། རྒྱལཔྫོ་
ལུ་ མཚན་ཡང་ པེ་ཧར་ཟེར་དེ་སྦེ་ཞུ་སྫོལ་འདུག
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

རྒྱལ་པྫོ་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། གསྫོལ་

མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་ཚྫོགས་དང་གཏྫོར་མ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ འདི་ནང་གཙྫོ་བྫོ་སྡེ་བརྒྱད་གསེར་

སྐྱེམས་དང་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ཁ་བསྒྱུར་ཞིན་ན་ ཡུལ་ལྷ་རྒྱལ་པྫོ་ཆེན་པྫོ་ཟེར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག། དམངས་ཀྱིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཡུལ་མི་ག་ར་
ལྷ་ཁང་ར་བའི་རྩ་བར་སྤུངས་ཞིན་ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་། ད་

རེས་ནངས་པ་ མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་མ་གཏྫོགས་ མང་ཤྫོས་ཀྱིས་དཀར་མེ་དང་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ས་གསར་བཟྫོ་
འབད་དེ་ཡྫོད་མི་དེ་ཁར་ ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། འཇམ་མཁར་མེས་མེས་ རྩིས་པའི་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་
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ཅིན་

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་

ལྷ་ཁང་ར་བ་ཟེར་མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་སའི་

ས་ཁོངས་ནང་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་

འདི་ཁར་རང་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་མ་ཕུལ
ཕུལ་བའི
འི་་གནད
ྫོ ་པ།

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལཝ་བཟུམ་དང་ གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཚུ་བྱུང་ནཝ་ཚཝ་ཐྫོན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་པའི་ཁར་ འདི་ནང་གནྫོད་པ་བཀལ་མི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཡང་ལེ་ཤ་ཐྫོན་

ཏེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེ་བའི་གནས་སངས་ལེ་ཤ་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་ཅིང་
ཆུ་རུད་ཐྫོན་པ་ལ་སྫོགས་པ་སྐྱོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་མ་འགྱོ་རུང་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་

མཐུན་མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་

བའི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལཝ་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལ་བ་
ཅིན་

གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནྫོད་པ་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཤེས་སྟེ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དཔེ་ཧར་རྒྱལ་པྫོ་དེ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་

གནས་སངས་འགྱུར
གྱུར་བ།
འཇམ་མཁར་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ ལྷ་ཁང་ར་བ་ཟེར་ ས་གནས་འདི་
ཁར་

སྔོན་དང་ཕུ་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཆགས་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཟུམ་ཅིག་སླབ་ནི་འདུག།

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

ཡུལ་བཙན་གྱི་དྫོན་ལས་ ག་ཅི་མཆོད་རུང་ མཆོད་རྟེན་འདི་གི་རྩ་བ་ལུ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ སྐབས་ཅིག་

ལས་ དཀར་མེ་ཕུལ་ས་འདི་ སྫོ་སྫོ་བཟྫོ་ཞིན་ན་ མཆོད་རྟེན་འདི་གི་རྩ་བར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མཆོད་

སྫོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་ཕྱྫོགས་འདི་ལས་གྱེས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་
ར་བ་ཟེར་ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་རང་མཆོད་པར་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་
མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩ་བར་འྫོང་ཞིན་ན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གཡུས་ཁའི་མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་

ཤུལ་ལས་རྐྱབ་མི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས།

ཤུལ་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་ ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་ མི་ཚུ་གིས་མཆོད་རྟེན་རྩ་བར་མེན་པར་ གསརཔ་རྐྱབ་
མི་འདི་ནང་ འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

སླྫོབ་དཔྫོན་ རྩིས་པ་བསྫོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།
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འབུམ
བུམ་སྡེ་
སྡེ་གླིང
གླིང་རྒེད
རྒེད་འག
ྫོ ་གི་
གི་གཞི
ཞི་་བདག། (༡༡)
༡ ཀླུ
ཀླུ་་སན་ར་ྫོ རྗེ་
རྗེ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ྫོ

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ།

ས་གནས།.

ཁྱི་ཉལ།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ།

ཁྱི་ཉལ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྒེད་འྫོག

འབུམ་སྡེ་གླིང་།

མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བ ས།

སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁའི་གཞི་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ ནམ་ར་འབད་རུང་

མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་

རེ་བཏབ་རནམ་ད་ མགོན་སྐྱབས་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་

ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ཆར་ཆུ་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ ངེས་པར་
དུ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

གང་

འདྫོད་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཆར་ལྟར་འབེབས། །ཞེས་གསུངས་

ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་སྫོན་པའི་ལེགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་ གོང་
དུ་འཕེལ་ཞིང་སྒྲུབ་སྡེ་དབྱར་གྱི་ལང་མཚྫོ་ལྟར་དར་ཞིང་རྒྱས་
པའི་འཕྲིན་ལས་དང་
གསྫོལ།

སྫོང་གྲོགས་དམ་པར་མཛད་དུ་

།ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་དེ་གི་མཚན་ལུ་

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མཚན་དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འྫོག་མ་ནང་གི་ཚྫོགས་པ་ པདྨ་རྫོ་རྗེ་ གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་

རབས་༡༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་སླྫོབ་མ་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་དང་པ་ རྣལ་འབྱྫོར་པ་
བླ་མ་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་ གདན་ས་བཅགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་
རྒྱུས་དང་ དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་ གཟིམ་ཁྱི་ཨིན་ཟེར་ རྫོ་

ཁྱི་གནགཔྫོ་ཅིག་ཨ་རྟག་ར་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཉལ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བླ་མའི་ཉམས་སྣང་ལུ་ གཟིགསཔ་ལས་
བརྟེན་གནས་དེ་གི་མིང་ཡང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

ཀླུ་སན་ རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོའི་སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དྫོན་ལས་

ནྫོར་བུ་བསྣམས་ སྟེ་ བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་པའི་ལང་ཚྫོ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་ལུ་སྦེ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་
སྤང་དང་ ནགས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ ལྷ་ཀླུ་མིའི་གཡུས་སུ་ གྲོགས་རི་དྭགས་དང་འགྲོགས་ཏེ་ གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁའི་

དཔེ་ཆ་ལས། ཀླུ་སན་རྫོ་རྒྱལ་མྫོ་ཡིད་འྫོང་གཟུགས། །ནུ་བུར་དྫོ་བཤལ་ཕྱག་ཞབས་གདུ་བུས་སས། །ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་
དབུས་ན་མཚར་སྡུག་ཅན། །ཀུན་ཡིད་འཕྫོག་མ་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྫོད། །ཞེས་དང་ འྫོ་མའི་ནང་གི་གཡུས་
ཚན་གྱི་མི་དང་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མི་ གཞི་བདག་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཀླུ་་སན་ར་ྫོ རྗེ་
ཀླུ
རྗེ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ་ྫོ ས་གནས་འདི་
དི་ཁའི་
འི་གཞི
ཞི་་བདག་སྦེ
སྦེ་་བསྐོ
སྐོས
ས་པའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ མཆོད་ནི་ཡྫོད་པའི་ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་དང་ ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་
དེ་ལས་ བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ཚུ་ སྔོན་མ་ལས་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ཤུལ་ལས་ རིག་གསུམ་དགོན་

པའི་བླམ་དང་པ་ རྣལ་འབྱྫོར་པ་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་ཡང་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་བཙན་སྦེ་ཨ་རྟག་ར་ གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས།

ཧེ་རུ་ཀ་དང་གསང་བའི་

བདག །པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྫོག་སྙིང་ཕུལ་བས་འབངས་སུ་ བཞག །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་མར་
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མངགས། །ད་ལྟ་སྔགས་འཆང་བདག་ཅག་གིས། །བསངས་བསུར་དར་གྱིས་མཆོད་ཕུལ་ཏེ། །དགྲ་ལྷ་གཉན་པྫོར་
མངའ་གསྫོལ་ན།

།མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།

།ཟེར་ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་གཞི་བདག་དཔེ་ཆའི་

གཏྫོར་བསྔོ་ལས། སྟེང་སྤང་ཕྱྫོགས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ བཀའ་སྫོད་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་

དང་ བྱེ་བྲག་ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་གཞི་བདག་ ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་དང་ བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ། གཞན་ཡང་
གཏེར་འབུམ་གཙང་སྣ་མཁར་སྟེང་སྫོགས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་ སན་མྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་
ལ་འབུལ་ལྫོ། །ཞེས་དང་།
རང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ལུ་ ལྫོ་གསུམ་ཕྱྫོགས་གསུམ་གྱི་ཐུན་མཚམས་བཅད་
གནང་མི་ མཚམས་པ་ཞལ་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཡྫོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་མ་ལྷྫོད་པར་འདུག། འདི་ནང་

ཡྫོད་པའི་ དགེ་སླྫོང་དང་ མཚམས་བཅད་གནང་མི་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་
ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་རུང་དགོན་པ་དེ་

དང་ཕུའི་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

གནས་ཉམས་པའི་ཉེན་ཁ་ལ་

སྫོགས་པ་ཡྫོདཔ་ལས་ སྐབས་ཅིག་སྣུམ་འཁོར་ལམ་སྫོན་མ་ཚུགས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ འཁོད་དེ་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཚྫོགས་པ་གིས་སླབ་ཡྫོདཔ་ཨིན། རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་ཚྫོད་༡དང་སྐར་མ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་འགོར་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ག་ར་གིས་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

པའི་མི་ག་ར་གིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ནི་དང་

འདི་ཁར་ཡྫོད་

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཡང་འབད་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་སྦེ་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལྟག་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ དཀའ་ངལ་ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་འྫོག་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཐྫོགས་

ཆགས་མེདཔ་སྦེ་ འབད་ཚུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ཚྫོགས་པ་འབད་དེ་ ལྫོ་ལྔ་ལངས་མི་ པདྨ་
རྫོ་རྗེ་ཁོ་རའི་ཉམས་མྱྫོང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་རནམ་ད་ ཆར་ཆུ་བབས་མ་མཏུབ་པའི་
སྐྱོན་དང་ ཡང་ཅིན་ ཐྫོག་བསྡུ་རནམ་ད་ དུས་ཚྫོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ནི་ལ་
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སྫོགས་ དམངས་དང་ སྒེར་ལུ་གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཐྫོན་པ་ཅིན་ གནས་བདག་དེ་
ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
ལ་ྫོ དུས
དུས་ཀྱི་
ཀྱི་ཚེས
ཚེས་བཅུ
ཅུ་་དང་དུ
དུས
ས་སན
ྫོ ་བརྩི་
རྩི་སལ
ྫོ །

ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཟཝ་༡༠པའི་ཡར་ཚེས་༡༠ལུ་ ཨྫོན་གུ་རུའི་དུས་བཟང་དང་འཁྲིལ་ ལྫོ་ལྟར་མི་དམང་གི་

གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་རུང་ ཚེས་བཅུ་ཟེར་རུང་ ཚར་གཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཞུང་གི་ཁ་
ཐྫོག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་

ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལྫོ་ཨ་རྟག་ར་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་དམངས་ལས་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་ ཚེས་བཅུ་བཟུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

གནས་བདག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཁང་ངམ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

ཡྫོདཔ་ཨིན།

95

ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཛུལ་ཆོག་དྫོ་

༢ གཞི་
ཞི་བདག་ཧཱུཾ་
ཧཱུཾ་ཀཱ
ཀཱ་་ལ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ།

ལྷ་ཁང་།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ།

གཡུས།

རྒེད་འྫོག།

བསྟེན་མི།

དག་ས། ང་ལི་མང་དང་ ཕན་སྟེང་།
འབུམ་སྡེ་གླིང་།

ཁྱི་ཉལ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་དང་ འབུམ་སྡེ་གླིང་གི་མི་སེར་ལ་ལུ།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

གཞི་བདག་ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ་དེ་ དག་ས་དང་ཕན་སྟེང་ དེ་ལས་ ང་ལི་མང་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་གཡུས་ཁའི་གཞི་བདག་

སྦེ་ བསྟེན་དྫོ་ ཡྫོད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་གཙྫོ་བྫོ་དེ་ དག་སའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་
སྔོན་མ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ ཤུལ་ལས་ བླམ་དགོན་པྫོ་(གཡུས་ཁའི་གཙྫོ་འཛིན་བླམ་)གཡུས་དེ་ཁར་ལྷྫོད་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་རྫོང་བདག་ལུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་

རྒྱུ་དང་སྦུང་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་

རུང་ བླམ་ཁོ་ར་གིས་ ཕར་དང་ཚུར་ལས་དད་ལྡན་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལས་ལྷང་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱ་བསྐྱེད་
འབད་དེ་ ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཨ་ཙི་ཅིག་སྫོམ་སུ་སྦེ་རྐྱབ་ཏེ་འདུག།
གནས་བདག་དང་འབྲེལ
བྲེལ་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས།
གཞི་བདག་ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ་དེ་

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་

གཞི་བདག་ཧཱུཾ་ཀཱ་ལའི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆའི་སྤྱན་འདྲེན་ནང་ལས།

རི་སྡེའི་དབེན་འདབས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པྫོར་ཁྲིགས།

།གཡུ་ལྫོ་མེ་ཏྫོག་སྐྱེས་པའི་སྤང་ལྫོག་ནས།

།སྫོབས་ལྡན་

དྲེག་པྫོ་བདུད་བཙན་ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ། །ཡིད་འཕྫོག་སན་མྫོ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་

བདུད་བཙན་དེ་སྔོན་མ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པའི་བདུད་ཅིག་སྦེ་ གནས་སྟེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་

ལས་ དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ རིག་གསུམ་དགོན་པའི་བླ་རབས་གསུམ་པ་ བླ་
མ་ངག་དབང་བླྫོ་གྲོས་ཀྱིས་གཡུས་ཁའི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་
ནུག།

གཞི་བདག་ཆགས་སའི་གནས་དེ་ཡང་

གསྫོལ་བ་བཏབ་སའི་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་

ཕན་སྟེང་དགོན་པའི་གཙྫོ་འཛིན་བླམ་

མགོན་པྫོ་ལགས་ཀྱིས་

འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ་གི་བཙན་ཁང་ངོ་མ་དེ་ མཁར་ཆེན་བྲག་ཟེར་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ཞབས་
བཅགས་གནང་བའི་ གནས་ཆེན་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ ལྷ་བཙན་གྱི་བཙན་ཁང་ཟེར་ཆགས་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་ཁའི་
དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ས་འཛིན་ལྷུན་ཆགས་རྩེ་མྫོ་དགུངས་ལ་རེགས། །བྱ་སྐྱིབས་ཉམས་དགའ་ལྷ་ཆུའི་འབབས་རྒྱུན་

ཅན། །ཕུན་ཚྫོགས་དཔལ་གྱི་ཕུ་ནི་ཡེང་སྡེ་བཞེས། །ངོ་མཚར་རི་ངོས་གཡས་ན་མཁར་ཆེན་བྲག །གུ་རུའི་བྱིན་
རླབས་སས་གནས་དབེན་པའི་རི། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག། གཞི་བདག་ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ་དེ་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དང་

འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མཁར་ཆེན་བྲག་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཕན་སྟེང་གི་གུང་པ་ ༡༤ དེ་ཅིག་གིས་
གཡུས་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གནས་བདག་སྦེ
སྦེ་་བསྐོ
སྐོས
ས་ཚུ
ཚུལ
ལ།

དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ རིག་གསུམ་དགོན་པའི་བླ་རབས་གསུམ་པ་ བླ་མ་ངག་

དབང་བླྫོ་གྲོས་ཀྱིས་གཡུས་ཁའི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ གསྫོལ་བ་བཏབ་སའི་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག། དེ་

ཡང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་གནས་ཡིག་ ཀུན་ཕན་ལམ་སྫོན་ལས་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་ས་གནས་དེ་ནང་ ད་
རེས་མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་སའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ བདུད་ཚུབས་ཆེན་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་ ཉི་ནུབ་མེད་པར་འགྲོ་

བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྫོག་བཅད་དེ་ ཟ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འབད་རང་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གཡང་རྩེ་འཁོར་
ལྫོ་སྫོད་སད་བར་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་གཅིག་མཐུན་ཐྫོག་ལས་ རིག་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་ ངག་དབང་བླྫོ་
གྲོས་ལུ་

འདྲེ་སྲིན་གྱི་ཁ་གནྫོན་མཛད་གནང་དགོ་པའི་སྐྱབས་ཞུཝ་བཞིན་

བླམ་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་

འདྲེ་སྲིན་དུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ ད་རེས་མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་སའི་ལྟག་ལུ་ སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་

འདྲེ་སྲིན་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་
མི་སྦེ་

གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་

བསྐོས་གནང་པའི་སྐབས་

ཨིནམ་སྦེ་ ཕན་སྟེང་གཙྫོ་འཛིན་བླམ་མགོན་པྫོ་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ་ཡང་དེ་གི་གྲས་ཁར་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས། བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་དགེ་བསྙེན་ཚུལ་འཆང་བ། །བརྗིད་པའི་སྐུ་ནི་ཉི་མ་
འཆར་ཀའི་མདངས། །དར་དམར་ན་བཟའ་གསྫོལ་ཞིང་ཕྱག་མཚན་ནི། །ཞེས་དང་ ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་གཡྫོན་

པས་ཞགས་པ་བཟུངས། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྐུ་མདྫོག་དམར་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་རལ་
གྲི་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཞིང་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་

མདངས་དང་ལྡན་པ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཞགས་པ་ནགཔྫོ་བཟུངས་ཏེ་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གནས་བདག་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་གི་ཐད་ཁར་

ཆིབས་རྟ་དཀར་ལ་དམར་བའི་

སྤྱིར་བཏང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཨ་རྟག་ར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

རུང་ དམིགས་བསལ་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་ཆོག་གཏངམ་ད་ ངེས་པར་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིནམ་སྦེ་ གཙྫོ་འཛིན་ བླམ་མགོན་པྫོ་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཕན་གནྫོད་ཀྱི་ཁྱད་པར། གཡུས་ཁ་ལུ་ ལཱ་
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དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འགོ་བཙུགས་རུང་ གཞི་བདག་ཧཱུཾ་ཀཱ་ལ་ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་
གིས་ དཔེར་ན་ མདའ་རྐྱབ་ནི་བཟུམ་དང་གཡུས་ཁའི་ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་རནམ་ད་དང་ ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་གི་དྫོན་
ལས་ གསྫོལ་བ་བཏབ་ནི་གི་དྫོན་ལས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པས།

གནྫོད་པའི་ཐད་ཁར་ གནྫོད་པ་དེ་ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་པ་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་རུང་རི་དྭགས་སྫོགས་ཀྱི་བཟའ་ནི།

ལམ་འགྲོ་མི་འབྱུང་ནི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱི་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ཐྫོནམ་ད་ མྫོ་བཏབ་
རྩིས་བཏབ་རེ་འབདཝ་ད་ཡང་ སྐྱེས་བཙན་མ་གསྫོལཝ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་
བས་ཟེར་ དེ་སྦེ་ར་ཐྫོན་ནི་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མ་པ་ལས་བཀོ་མ་བཞག་པར་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་
དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

99

༣ ཐང་དཀར་བྲ
བྲག
ག་བཙན། དགའརབ་དབང་ཕྱུ
ཕྱུག
ག།

ཐང་དཀར་བྲག
བྲག་བཙན་གྱི་
གྱི་ཕ་ྫོ བྲ
བྲངང་།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཐང་དཀར་བྲག་བཙན། དགའརབ་དབང་ཕྱུག།

ལྷ་ཁང་།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་དང་ ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

རྒེད་འྫོག

བསྟེན་མི།

ཁྱི་ཉལ་ འྫོ་མའི་ནང་།
འབུམ་སྡེ་གླིང་།

ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་གྱིས་གཙྫོས་པའི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ཅིག་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

ཐང་དཀར་བྲག་བཙན་དེ་ འྫོག་མ་ནང་ལས་ལྟཝ་ད་ ཆུ་ཕར་ཁའི་ལྫོགས་ལུ་ བྱག་ཅིག་མཐྫོང་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་
སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བྲག་སྲིན་ནམ་བྲག་བཙན་ཟེར་བཏགས་བཞག་ཡྫོདཔ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་

རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ པདྨ་རྫོ་རྗེ་གིས་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྫོགས་སུ་སྦེ་ལྫོ་

ཐང་དཀར་བྲག་བཙན་དེ་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ འྫོག་མ་ནང་རྒེད་འྫོག་གི་མི་ག་ར་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་

ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ འྫོག་མ་ནང་གཡུས་ཚན་ག་གིས་ཡང་ ཐང་དཀར་བྲག་བཙན་ལུ་བསྟེན་

ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ ཚྫོགས་པ་གིས་སླབ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་མ་བསྟེན་མི་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་
ཨིན། དེ་སྦེ་མ་བསྟེན་མི་འདི་ མི་ཚུ་གི་རྣམ་རྟྫོག་ལས་བརྟེན་ མགོན་སྐྱབས་མི་མཛད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཚྫོར་ཏེ་ མ་

བསྟེན་པ་བཞག་ཡྫོདཔ་མིན་ནམ་ཟེར་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ང་རའི་དྫོགས་པ་སྦེ་བཀོད་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཤུལ་ལས་
འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁ་སྐོང་བཀལ་ནི་སྦེ་འཕྫོ་མཐུད་
བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ ཆུ་ཕར་ཁ་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་གཅིག་འབད་མི་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་ བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཅིག་
ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་
མེདཔ་ཨིན་པས།

འྫོ་མའི་ནང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་ནི་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

ཐག་དཀར་བྲག་བཙན་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་
བསྫོད་པ་ལས།

སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་ཁྲག་རལ་ཅན།

མཆེ་གཙིགས་སང་མིག་རྒྱས།

།ཞལ་གདངས་

།ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་

ཡིས། །དགྲ་སྫོགས་དུམ་བུར་གཅོད་ལ་བསྫོད། ། གཡྫོན་པ་འདྫོད་
ཡྫོན་ཞགས་པ་བརྣམས།

།སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ཡིད་འཚིམས་ཤིང་

འགུགས། །ལྕགས་རྨྫོག་རུ་དར་དབུ་ལ་གསྫོལ། །གོ་ཁྲབ་དམག་ཆས་
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ཐང་དཀར་བྲག
བྲག་བཙན།

རྫོགས་ལ་བསྫོད།

།ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

བྲག་བཙན་དེ་

སྐུ་མདྫོག་དམརཔྫོ་སྦེ་ཞལ་བརྒྱངས་ཞིན་ན་

ཞལ་གྱི་མཆེ་བ་གཙིགས་ཏེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱན་གཉིས་ཡང་ཁྲོ་བའི་ལྟ་སངས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་ཤིང་ ཕྱག་

གཡས་པ་ལུ་ བསན་དང་འགྲོ་ལ་གནྫོད་པའི་དམ་ཉམས་པའི་ དགྲ་བྫོ་ཚུ་ཐལ་བ་བརླག་པའི་ཚུལ་ལུ་ གནམ་
ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲི་བསྣམས་ཤིང་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་

འདྫོད་པའི་ཡྫོན་ཏན་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལུ་

ཞགས་པ་

བསྣམས་ཏེ་ དབུ་ལ་ལྕགས་ཞྭ་གསྫོལ་ཏེ་ དམག་ཆས་ཀྱི་གོ་ཁྲབ་གསྫོལ་ཏེ་བཞུགས་ཤིང་ འཁོར་གཡྫོག་ཡུམ་

ཆེན་སན་མྫོ་བཀྲིས་ཆོས་སྒྲོན་དང་ ཕྱི་ནང་སྡེ་བཞིའི་བླྫོན་པྫོ་དཔུང་དང་བཅས་ཏེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ ངག་རྒྱུན་
ཡང་དག་ཅིག་ ཐྫོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གཞུང་ལྟར་བྲིས་བཞག་ཡྫོད།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ འྫོག་མ་ནང་གི་གཡུས་ཚན་གཅིག་གིས་མ་གཏྫོགས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་མེདཔ་
སྦེ་བཤད་དྫོ་ བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་མཆོད་ཡང་ལྫོགས་སུ་སྦེ་ མི་དམངས་ཀྱིས་ཕུལ་ཚུལ་མིན་འདུག།
འདི་གི་སྐོར་ལས་
ཐྫོབ་མ་ཚུགས།

ང་ལི་མང་གི་ གཙྫོ་འཛིན་བླམ་ མགོན་པྫོ་དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་རུང་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་
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༤ དགེ
གེ་་བསྙེ
སྙེན
ན་འཕན་པ།ྫོ

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ།

རྒེད་འྫོག

འབུམ་སྡེ་གླིང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
རིགས་གསུམ་དགོན་པ། བདེ་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་། འྫོ་མའི་ནང། བེ་ཙ་མང་། ང་ལི་མང་།

ལམ་བྱང་འྫོག བཞག་སྤང་གི་སྤྱི་འྫོག་ཚུ་གིས་ དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ལཱ་ག་ཅི་རང་

འབད་རུང་ ཐ་ན་ལྷ་བསངས་ཅིག་ལས་བརྒལ་ མ་བཏང་རུང་ གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་གཙྫོ་བྫོར་སྫོན་
ཏེ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་གཞི་བདག་ཅིག་ཨིན་པའི་
ཁར་ གནས་པདྨ་གླིང་དང་རིན་ཆེན་གླིང་ལུ་ཡྫོད་པའི་གནས་ཀྱི་བདག་པྫོ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ གནས་བདག་དགེ་
བསྙེན་ཡང་ཨིན་པས།
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མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་ ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་པ་བཞིན་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ཁོ་

ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་མི་ཚུ་ག་ར་གང་ལ་གང་འདྫོད་ཀྱི་བསམ་དྫོན་འགྲུབ་ཅིང་ བར་ཆད་སེལ་ཏེ་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་
ག་ཅི་རང་འབད་རུང

་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་གིས་

རིགས་གསུམ་

དགོན་པའི་གནས་བདག་དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གནས་བདག་ཅིག་སྦེ་ཚྫོརཝ་མས་ཟེར་

གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན། ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ཁོ་ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་མ་འགྱོཝ་མ་པ་ལས་རང་
མི་སྲིད་པས་ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་སྐྱེས་ལྷ་
ཡུལ་ལྷ་ཟེར་རུང་ སྐྱེས་བཙན་ཟེར་རུང་ཁོ་རང་ཨིནམ་ལས་ གནད་དྫོན་འདི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་
བ་ཅིན་ ཐད་ཁར་དུ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང།

འྫོ་མའི་ནང་གི་གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་གསྫོལ་མཆོད་གཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་ཏེ་ཕུལ་ས་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་

ལྷ་ཁང་འདི་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་བགྲེསཔ བླམ་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་གིས་བླ་མ་ཡྫོངས་འཛིན་ཚེ་རིང་རྒྱ་
མཚྫོ་གིས་ གདན་ས་བཅགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། བླ་མ་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚྫོ་དེ་ སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་ཨིན་

པས། དེ་ཡང་ རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་དངོས་སླྫོབ་ ཡྫོངས་འཛིན་བླ་མ་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚྫོ་དེ་ རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ རྗེ་
ཤཀྱཱ་རིན་ཆེན་གྱིས་

ཁྱོད་རའི་གདུལ་བྱ་དང་ལུང་བསན་ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡྫོད་

ཤར་ཕྱྫོགས་སུ་སྫོང་ཟེར་

བའི་ གདམས་ངག་གནང་སྟེ་ སྤུངས་ཐང་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ལུ་ཕེབས་ཞིན་ན་ ད་རེས་ཀྱི་

རྫོང་ལྟག་གི་རིན་ཆེན་སྒང་ལུ་ ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཉམས་སྣང་ལུ་ གཞི་བདག་འཕན་པྫོ་དེ་
དགེ་སླྫོང་གི་རྣམ་པ་སྦེ་

ལྫོག་ཅི་རང་རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་ཕྱྫོགས་ལུ་འབྱྫོན་དགོཔ་སྦེ་

དགེ་སླྫོང་འདི་གིས་

ཁྱོད་བཞུགས་ས་ གདན་ས་འདི་ན་ལུ་མེན་ རིན་ཆེན་གླིང་ལུ་ཨིན་ ཡར་འབྱྫོན་ཟེར་བའི་བརྒྱུད་བསྐུལ་ཕུལཝ་
བཞིན་དུ་ བླམ་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚྫོ་ཁོ་རང་གིས་ ད་རེ་ཡྫོད་པའི་རིགས་གསུམ་དགོན་པ་ལུ་ གདན་ས་བཏབ་གནང་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སླྫོབ་དཔྫོན་དབུ་མཛད་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེའི་ངག་བཞིན་བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོའི་
གནས་མཁར་འྫོ་མའི་ནང་གི་བསྫོད་བདེ་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་གི་རི་མགོ་ལུ་གངས་དང་གཡའ་འབྲེལ་བའི་བྲག་དམར་
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གཏྫོར་ལྷྫོང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཤིན་ཏུ་གཟར་དྲག་མཐྫོ་བ་སྦེ་མཇལཝ་ཨིན་པས།

དེའི་ཐྫོག་ལུ་མཁའ་གཡང་སྤང་རྟ་

ཟེར་སྤང་ཆུང་རྟ་མ་བུ་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་གསལ་རི་རི་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོའི་ཆིབས་ཨིན་
པས།

སྤང་རྟ་དེ་མཇལ་ས་སྫོ་ལྫོག་ཁ་ལས་ཕར་ཚུར་སེམས་ཅན་རྟའི་རིགས་འྫོང་རུང་ཕྱི་དྲྫོ་བཞག་ཉལ་སྟེ་བཞག་

མི་ཆོག་དྫོ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་རྟའི་རིགས་ཁུར་ཆ་འབག་སྟེ་འྫོང་དགོ་རུང་ཕྱི་དྲྫོ་ལྫོག་སྟེ་སྤང་རྟ་མ་མཐྫོང་ས་ཚུན་ལྫོག་
སྐྱེལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་མ་སྐྱེལ་བ་ཅིན་རྟ་ལུ་ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་དྫོ་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
གཞི་བདག་ཆེན་པྫོ་

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོའི་སྐུ་མདྫོག་འདི་

དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་

རྟ་

གནང་བའི་ཚུལ་དུ་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཤིང་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་

དཀར་ལ་ཆིབས་པ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་བསྐོང་བའི་ དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངེས་གྲུབ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ངུར་སྨྲིག་

དགེ་སླྫོང་གི་རྣམ་པ་གཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོའི་གསྫོལ་ཁ་ལས།
རྩལ་ནི།

།སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་རྔམ་བརྗིད་འྫོད་དང་ལྡན།

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་དྲག་

།ཐུབ་གསུང་སྐྱེས་པའི་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པར་

མཛེས། །སྐྱེ་འགྲོའི་རེ་སྐོང་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ལ་བསྫོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དེ་ཡང་

དམ་བཞག།

ཡུམ་ སྣང་བུ་ཨ་ལྕེ་མི་སྙན།

འཁོར་ཤ་ཝང་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་ལྷྫོ་འབྲུག་ལུ་མ་བྱྫོན་པའི་སྔོན་མ་ མི་མ་ཡིན་པ་ལྷ་
སྲིན་གདུག་པ་ཅན་

ཅིག་སྦེ་

འགྲོ་བ་མི་དང་མི་མིན་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ག་ལུ་ཡང་

བཀལ་མི་ མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཅིག་སྦེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གནྫོད་ཅིང་འཚེ་བར་

ཤུལ་ལས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་

ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་བྱྫོན་ཞིན་ན་ ནགས་ཕྱྫོགས་ལུ་དགའ་བའི་ ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ ག་ར་བཀའ་བསྒོ་

གནང་ཏེ་དམ་ལུ་བཞག་པའི་སྐབས་ དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་ཡང་དེ་གི་སྐབས་ལུ་དམ་བཞག་ གནང་ནུག་ ཨྫོན་
རིན་པྫོ་ཆེ་

གནས་འགོ་པདྨ་ཆོས་གླིང་ལས་གནས་མཇུག་རིན་ཆེན་གླིང་ཟེར་རིགས་གསུམ་དགོན་པ་ཚུན་

རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་དམ་ལུ་བཞག་པའི་སྐབས་

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་གིས་

མ་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་བཀའ་ལུ་

གནས་ནི་ཨིན་ ཕྱིན་ཆད་ན་ལས་ཕར་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ག་ལུ་ཡང་གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་སྲུང་བའི་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་སྦེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཁས་བླངས་འབད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ སྐྱེས་

ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ཕལ་ཕལ་རང་ས་གནས་འདི་ནང་ བཞུགསཔ་ད་ དགེ་བསྙེན་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་ ཉམས་སྣང་ལུ་
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མཇལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གསྫོལ་ཁ་ལས།

ཀྱཻ།

རིགས་གསུམ་དགོན་པ་དང་བདེ་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་གི་གཞི་བདག་དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོའི་

སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་གིས།

།གདྫོང་དམར་ཀུན་ཀྱང་ཞབས་ཀྱིས་བཅག

།ཁྱད་པར་

གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་དུ། །ཟ་གཅིག་བཞུགས་ནས་ལྷ་སྲིན་བཏུལ། །དེ་དུས་གཞི་བདག་ཆེན་པྫོ་ཁྱེད། །བཀའ་
དང་དམ་ལ་བཞག་པ་བཞིན།

།ད་ལྟ་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་བསྐུལ་གྱིས།

མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གས ལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

།མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་

ཁོ་རང་དགེ་སླྫོང་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ཆས་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

གཙྫོ་བྫོ་འབུམ་སྡེ་གླིང་གི་རྒེད་འྫོག་དང་

སྐུ་འདྲ་དང་

ལྡེབས་རིས་གུར་ཡྫོད་པའི་སྐུ་པར་ཚུ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་གནས་བདག་
སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན་རུང་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་གཞན་ གཡང་རྩེ་དང་གཞན་དང་གཞན་ལས་ཕར་འཕྱེལ་ཏེ་ གཡུས་ཚན་སྫོ་

སྫོ་ལས་ཕར་སྫོད་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་དེ་ དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་ལྷ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་

འདི་གིས་ བཀོ་མ་བཞག་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ར་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་ བླམ་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

ཨམ་སྲུ་
སྲུ་ཚུ
ཚུ་་གནས་ཁང་ནང་ལུ་
ལུ་འཛུལ
ཛུལ་ཆོག
ཆོག་ག་མི་
མི་ཆོག
ཆོག།

རིག་གསུམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤྫོས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་
ལྷ་ཁང་ཅིག་

འབད་ནི་འདི་གིས་

འདི་ནང་གི་སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་ཚུ་ཡང་

གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགསཔ་སྦེ་

ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ མགོན་ཁང་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞི་སྤྱིར་བཏང་བཟུམ་སྦེ་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ གཞི་བདག་འཕན་པྫོ་ཁོ་ར་ རབ་བྱུང་གི་ཆས་སྦེ་ཡྫོདཔ་ལས་ མགོན་ཁང་ལུ་ཨམ་སྲུའི་རིགས་འཛུལ་
མ་ཆོགཔ་སྦེ་འདུག།
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གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

དགོན་ཁང་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ནམ་བརྒྱུན་ཨ་རྟག་ར་བསྐང་བརྒྱུན་སྦེ་ གསྫོལ་ཁ་བཏང་
དགོཔ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་

བཙན་གཞན་གྱི་རིགས་གཏྫོར་བསྔོ་སྦེ་བཏངམ་ད་

བཙན་གཟའ་རྒྱལ་གནས་གསུམ་

ཟེར་ གཟའ་བཙན་དང་ པེ་ཧར་རྒྱལ་པྫོ་དེ་ལས་ དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་གཞན་བཟུམ་སྦེ་མེན་
པར་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བའི་
འི་གནད
ྫོ ་པ།

ལྷ་བཙན་དེ་ལུ་ཨ་རྟག་ར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ཚུ་གིས་ གསྫོལམ་ཕུལ་བ་དེ་སྦེ་བཞག་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ ག་དེམ་

ཅིག་ དུས་ཚྫོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ ཨ་ཙི་རེ་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན་ རླུང་འཚུབས་དང་ ཆར་ཆུ་ཆུ་རུད་ཐྫོན་ཏེ་
གནྫོད་པ་འྫོང་བའི་ཁར་

འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་མི་ཚུ་ཡང་སེམས་དཀྲུགས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རྟགས་མཚན་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་

སྦེ་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མགོན་
སྐྱབས་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚྫོད་ཁར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནས་སངས་འགྱུ
གྱུར
ར་བ།

རིགས་གསུམ་དགོན་པ་དེ་ གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་བྱིན་ཅན་ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་ཡབ་སས་དང་སྐྱབས་རྗེ་
རྗེ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་ཡང་བྱྫོན་ཏེ་

རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ངེས་པར་དུ་བཀོད་འཛིན་དང་

ཉམས་

བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་གཞུང་ཞབས་ལས་གནང་ཏེ་ དགེ་བསྙེན་ཕན་བུའམ་
ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་གི་གནས་ཁང་ཟེར་རུང་ དགོན་པ་དེ་ སྔོན་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་
སྫོམ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་འདུག

དགེ་བསྙེན་འཕན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་གྲགས་རྩལ་གྱི་འཁོར་གཞན་ཡང་། རྫོ་རྗེ་ལམ་འཕང་། སྤང་སྐོང་ལྷ་བཙན། མཁར་
ཆེན་དེངས་ཆེན། བྲག་བཙན། ཀླུ་བདུད། འཁོར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ལྫོ་རྒྱུས་དང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག་ དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འཕྫོ་འཐུད་དེ་ དྲན་གསྫོའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

དགེ་བསྙེན་ཕན་བུའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གནས་ཡིག་ ཀུན་ཕན་ལམ་སྫོན།
གྲོས
གྲོ
ས་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་ སླྫོབ་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ།

རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་ པདྨ་རྒྱལ་མཚན།

109

༥

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།

སྤེངང་འདུས
སྤེ
དུས་མཚ་ྫོ སན་རྒྱལ
རྒྱལ་མ།ྫོ

སྤེང་འདུས་ ལྷ་ཁང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྤེང་འདུས་མཚྫོ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ།

གཡུས།

འྫོ་མའི་ནང་།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

སྤེང་འདུས་ ལྷ་ཁང་།

འྫོ་མ་ནང་གི་ མི་སེར་ཁ་ཤས་ཅིག་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མགོན
གོན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།

སྤེང་འདུས་མཚྫོ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་དང་

ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་

མཁར་སྟེང་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་གསུམ་

གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་ སྫོད་སད་བར་གསུམ་གྱི་ བཙན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་
པྫོའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དང་

ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ལུ་ཞུ་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་

སྐྱབས་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མིན་འདུག།

ལྫོགས་སུ་མགོན་

དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁའི་ཕུ་བཙན་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་རྒྱུན་ནམ་རང་འབད་རུང་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་
བའི་ཁར་ ལྷག་པར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་རེ་བཏབ་རནམ་ད་དང་ དེ་ལས་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་

མུ་གེ་རེ་ཐྫོན་འབདཝ་ད་ སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ཆར་ཆུ་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ ངེས་
པར་དུ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ ཚྫོང་ལཱ་རེ་འགོ་བཙུག་ནི་དྫོན་ལས་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་དང་ ལཱ་གཡྫོག་འཚྫོལ་ནི་ལ་སྫོགས་པ་
ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ལྷ་བཙན་དང་ མཚྫོ་སནམ་དེ་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་འཚྫོལ་བ་ཅིན་ ཐད་རི་བར་རི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་
དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ འྫོ་མའི་ནང་གི་ཚྫོགས་པ་པདྨ་རྫོ་རྗེ་གིས་ཁོ་རའི་ཉམས་མྱྫོང་སྦེ་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

སྤེང་འདུས་མཚྫོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་མཇུག་ལུ་ གཙང་ཆུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཁར་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན། སྤེང་འདུས་མཚྫོ་སན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གཅིག་ཁར་ཕུལ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་

བར་བཙན་ སད་བཙན་གསུམ་ལས་ སད་བཙན་ ཨིནམ་སྦེ་སླབ་སྫོལ་འདུག

ཁྱི་ཉལ་འྫོ་མའི་ནང་གི་སྫོད་བཙན་

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྐབས་སུ་ཐྫོན་པའི་ ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་དང་སྤེང་འདུས་སམ་དཔང་འདུས་ ཀླུ་སན་
གཉིས་པྫོ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་ ཁོང་གཉིས་གཞི་གཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་

ལྫོགས་སུ་མེདཔ་ཨིན་མས།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་འདི་རང་ཨིནམ་ལས་
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

མཚྫོ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ།

མཚྫོ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་

དབུ་ལུ་མེ་ཏྫོག་གི་རྒྱན་དང་

སྐུ་ལུ་དར་དང་ཅོད་དཔན་

གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་དང་ ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་ དགོས་འདྫོད་ཀྱི་ དངོས་

གྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ་ལུ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོརབུ་བསྣམས་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་
གྱི་མཚྫོ་སན་མ་སྦེ་བཞུགས་སྟེ་ ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

112

དམ་བཞག

ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ སྔོན་གྱི་བསན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ བསན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་དྫོན་ལུ་
དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཀླུ་་སན་ར་ྫོ རྗེ་
ཀླུ
རྗེ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ་ྫོ ས་གནས་འདི
དི་་ཁའི་
འི་མཚ་ྫོ སནམ་སྦེ་
སྦེ་ཡད
ྫོ ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

མ་གཞི་སྤྱིར་བཏང་ གཡུས་སྒོ་ག་ཏེ་འབད་རུང་ གནས་བདག་གམ་ བཙན་དེ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ ཕུ་བཙན་འདི་གི་

མཚྫོ་སནམ་རེ་ངེས་པར་དུ་འྫོང་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དཔེར་ན་ བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་ལྷ་བཙན་དང་ སྤང་རི་ཟམ་གྱི་

མཚྫོ་སནམ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ རྩྫོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་ མཁས་དབང་ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་

ལས་ཀྱིས་ སྤྱིར་བཏང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཞིབ་འཚྫོལ་གྱི་དྫོན་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་སྐབས་ ང་
རང་ལུ་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མཚ་ྫོ སན་ར་ྫོ རྗེ་
རྗེ་རྒྱལ
རྒྱལ་མ་ྫོ ལུ་
ལུ་གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

མཚྫོ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་དང་ ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ཚུ་གི་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་ ཁྱི་

ཉལ་དགོན་པ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་དང་ཚེས་བཅུ་ དེ་ལས་ དགོན་པ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་སྫོགས་འབད་བར་འགྱོཝ་
ད་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་མེད་པར་ ལཱ་ཁག་གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཚྫོགས་པ་

གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་རུང་ དགོན་པ་དེ་ དང་ཕུའི་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གནས་ཉམས་པའི་
ཉེན་ཁག་ལ་སྫོགས་པ་ཡྫོདཔ་ལས་

སྐབས་ཅིག་སྣུམ་འཁོར་ལམ་སྫོན་མ་ཚུགས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡྫོདཔ་

སྦེ་ འཁོད་དེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཚྫོགས་པ་གིས་སླབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ
ཕུལ་བའི་
འི་ཕན་ཡན
ྫོ ་དང་ ཆད་ལྷག
ལྷག་ཞུག
ཞུགས་པ་ཅིན
ཅིན་ གནད
ྫོ ་པ་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་སྐོར
སྐོར།
འྫོ་མའི་ནང་གི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ག་ར་གིས་
ལས།

མཚྫོ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་དང་

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་

འདི་ཁར་ཡྫོད་པའི་མི་ག་ར་གིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ནི་དང་ དམང་གི་རིམ་འགྲོ་ཡང་འབད་དགོ་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ཨིན། རང་ག་སྟེ་འགྱོ་རུང་ དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་འྫོང་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཐྫོག་ཆག་མེདཔ་སྦེ་འབད་ཚུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཚྫོགས་པ་པདྨ་རྫོ་རྗེ་གིས་
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བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན། སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཏྫོག་བཏབ་རནམ་ད་ ཆར་ཆུ་
བབས་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་དང་ ཡང་ཅིན་ ཐྫོག་བསྡུ་རནམ་ད་ དུས་ཚྫོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་

དང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ནི་ལ་སྫོགས་ དམང་དང་ སྒེར་ལུ་གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཐྫོན་པ་
ཅིན་ གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་ མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

འྫོ་མའི་ནང་གི་ ཚྫོགས་པ། པདྨ་རྫོ་རྗེ།
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༦ གཞི
ཞི་་བདག་ བསན་སྲུ
སྲུངང་ ཀུ
ཀུ་་ཀུ
ཀུ་་རཱ
རཱ་་ཛ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

གནས་བདག་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

གནས་བདག་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ།

ས་གནས།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ།

ལྷ་ཁང་།
གཡུས།

བསན་མི།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ།

ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན།

འབུམ་སྡེ་གླིང་ རྒེད་འྫོག་ ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁའི་གཞི་བདག་ཅིག་འབདཝ་ལས་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་

ནམ་རང་

འབད་རུང་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་རེ་བཏབ་རནམ་ད་ མགོན་སྐྱབས་
སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ལྷག་པར་དུ་

ཆར་ཆུ་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། གང་འདྫོད་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཆར་ལྟར་འབེབས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་ མཐུན་རྐྱེན་
སྫོན་པའི་ལེགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་

གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་སྒྲུབ་སྡེ་དབྱར་གྱི་ལང་ཚྫོ་ལྟར་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་

ལས་དང་ སྫོང་གྲོགས་དམ་པར་མཛད་དུ་གསྫོལ། ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་ མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

གཞི་
ཞི་བདག་གི་
གི་གསལ
ྫོ ་ཁའི
འི་་དཔེ
པེ་་ཆ་ལས། ཁྱི་མྫོ་ལག་དཀར་ཀླུ་སན་ཁྱོད་མཚན་ཏེ། །ཆ་ལུགས་མཛེས་ཀྱང་ཁྱི་ཡི་
གཡང་གཞི་གསྫོལ།

།སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཁྱི་ཡི་ཆས་ཀྱིས་སྐྱོང།

།ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ་ཡིན་ཞེས་བདག་གིས་

བསྫོད། །ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་དེ་གི་མཚན་ལུ་ ཁྱི་
ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མཚན་དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འྫོ་མའི་ནང་གི་ཚྫོགས་པ་ པདྨ་རྫོ་རྗེ་གིས་
སླབ་དྫོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་ སླབ་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དུས་རབས་༡༨པའི་

ནང་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་དང་པ་ རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་སླྫོབ་མ་རྣལ་འབྱྫོར་པ་ བླ་མ་ཚེ་རིང་རྒྱ་

མཚྫོ་གིས་ གདན་ས་བཅགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་ སླབ་ནི་
འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ས་གནས་དེ་ཁར་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་གཟིམ་ཁྱི་

ཨིན་ཟེར་ (ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ) རྫོ་ཁྱི་གནགཔྫོ་ཅིག་ལྟ་བུ་རང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཉལ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བླ་མའི་ཉམས་
སྣང་ལུ་གཟིགས་པ་ལས་བརྟེན་ གནས་དེ་གི་མིང་ཡང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
གཟིམ་ཁྱི་དེ་བསན་སྲུང་ ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ་དེ་ཨིན་པས།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱའི་སྐུ་མདྫོག་ལྫོགས་སུ་སྦེ་ག་ནི་བཤད་ནི་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་
སྦེ་ གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཁྱི་མྫོ་ལག་དཀར་ཀླུ་སན་ཁྱོད་མཚན་ཏེ། །ཆ་ལུགས་མཛེས་ཀྱང་ཁྱི་
ཡི་གཡང་གཞི་གསྫོལ། །ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་

བཟུམ་སྦེ་ བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ་དེ་ ཁྱིའི་གཟུགས་སུ་གནས་ཤིང་རྐང་

ལག་དཀརཔྫོ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ བསན་པ་སྲུང་མི་ཅིག་སྦེ་ གནས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། །གོང་གི་ཚིག་གི་

འཕྫོར། སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཁྱི་ཡི་ཆས་ཀྱིས་སྐྱོང། །ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ་ཡིན་ཞེས་བདག་ གིས་བསྫོད། །ཟེར་གསུངས་
ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ མཆོད་ནི་ཡྫོད་པའི་བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ་དང་རྒྱལ་པྫོའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ དེ་
ལས་ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་ཚུ་ སྔོན་མ་ལས་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་རིག་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་
དང་པ་ རྣལ་འབྱྫོར་པ་ཚེ་རིང་ རྒྱ་མཚྫོ་གིས་ཡང་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་

གཟིམ་ཁྱི་དང་ ཡང་ཅིན་རྒྱལ་པྫོའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་ འཁོར་གཡྫོག་སྦེ་དམ་ལུ་གནང་སྟེ་ ཨ་རྟག་ར་གསྫོལ་

མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། བསན་སྲུང་ ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱའི་རྣམ་པ་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཁྱི་
ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རྫོ་གནགཔྫོ་སྦེ་ རྫོ་ཁྱི་ཉལ་བསད་ཡྫོདཔ་བཟུམ་འབད་མི་ཅིག་ མཐྫོང་
ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།་

གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། ཧེ་རུ་ཀ་དང་གསང་བའི་བདག །པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྫོག་སྙིང་ཕུལ་བས་
འབངས་སུ་

བཞག

།སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་མར་མངགས།

།ད་ལྟ་སྔགས་འཆང་བདག་ཅག་

གིས། །བསངས་བསུར་དར་གྱིས་མཆོད་ཕུལ་ཏེ། །དགྲ་ལྷ་གཉན་པྫོར་མངའ་གསྫོལ་ན། །མ་གཡེས་བཅོལ་བའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་གཞི་བདག་དཔེ་ཆའི་གཏྫོར་བསྔོ་ལས།

སྟེང་སྤང་ཕྱྫོགས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་

བཟང་པྫོ་ བཀའ་སྫོད་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་དང་ བྱེ་བྲག་ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་གཞི་བདག་ ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་
དང་

བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛཱ་དང་

གཞན་ཡང་གཏེར་བུམ་གཙང་སྣ་མཁར་སྟེང་སྫོགས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་ཀླུ་
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བཙན་བདུད་སན་མྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལྫོ། ཞེས་དང་།
གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་རང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་།

སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་མཆོད་ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ཨ་རྟག་ར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་
ནང་ལུ་ རང་སྫོའི་ལྫོ་མཆོད་རིམ་འགྲོ་འབདཝ་ད་ རྟག་བུ་རང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་
འྫོག་མ་ནང་ གཡུས་ཚན་སྤྱིར་བཏང་ག་ར་གི་ ལྷ་བཙན་ཚུ་ལུ་ཡང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ སྫོན་འདེབས་
རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། གཞན་ཡང་གཏེར་འབུམ་གཙང་སྣ་མཁར་

སྟེང་སྫོགས། །ས་ཆར་གནས་པའི་ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སན། །ཞི་དང་ཁྲོ་བྫོའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ལྷ་སྲིན་
དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་ལ་བདག་གིས་བསྫོད། །སྫོ་སྫོའི་ཕྱག་ན་མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་འཛིན། །རང་རང་བཞྫོན་པ་རྟ་ཡི་
སྟེང་ན་འགྱིང་།

།མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱེད་རྣམས་ལ།

ཅིག །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

།མཆོད་བསྫོད་འབུལ་ལྫོ་རུང་ང་མ་མཛད་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་ཕུ
ཕུལ
ལ་བའི
འི་་ཕན་ཡན
ྫོ ་དང་ ཆད་པའི་
འི་གནད
ྫོ ་པ།

གཞི་བདག་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཞི་ཚེ་ལྷ་ཁྱི་དཀར་མྫོའི་ཆ་ལུགས་འཛིན། །བསན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ཞིང་
དངོས་གྲུབ་སྟེར།

།ཁྲོས་ཚེ་ཁྱི་ནག་གཞན་གྱི་ངུར་སྒྲ་འབྱིན།

།ཉམས་པ་དམིགས་སུ་སྒྲོལ་མཛད་མ་ལ་

བསྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ག་ར་གིས་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དང་ བསན་སྲུང་ཀུ་
ཀུ་ར་ཛཱ་དེ་ལས་ ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། འདི་ཁར་ཡྫོད་པའི་མི་ག་ར་གིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་
དགོ་ནི་དང་

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཡང་འབད་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་འབད་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

ཕུལ་བ་ཅིན་ ལྟག་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། ག་སྟེ་འགྱོ་རུང་ སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་ མེད་པར་ རང་
བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་འྫོང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་

ཐྫོགས་ཆགས་མེདཔ་སྦེ་འབད་

ཚུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ཚྫོགས་པ་ པདྨ་རྫོ་རྗེ་ཁོ་རའི་ཉམས་མྱྫོང་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་

མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན། སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཏྫོག་བཏབ་རནམ་ད་ ཆར་ཆུ་བབས་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་
དང་ ཡང་ཅིན་ ཐྫོག་བསྡུ་རནམ་ད་དུས་ཚྫོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་དང་ཆུ་རུད་ཐྫོན་ནི་ལ་སྫོགས་
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པ་ གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཐྫོན་པ་ཅིན་ གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་
མཐུན་ མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
ལ་ྫོ དུ
དུས
ས་ཀྱི
ཀྱི་་ཚེ
ཚེས
ས་བཅུ
ཅུ་་དང་ དུ
དུས
ས་སན
ྫོ ་བརྩི་
རྩི་སལ
ྫོ །

ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཟཝ་༡༠པའི་ཡར་ཚེས་༡༠ལུ་ ཨྫོན་གུ་རུའི་དུས་བཟང་དང་འཁྲིལ་ ལྫོ་ལྟར་མི་དམངས་
ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་རུང་ ཚེས་བཅུ་ཟེར་རུང་ ཚར་གཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཞུང་གི་ཁ་

ཐྫོག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་
ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལྫོ་ཨ་རྟག་ར་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་དམངས་ལས་ བསྡུ་བླང་འབད་དེ་ཚེས་བཅུ་བཟུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

གནས་བདག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཁང་ངམ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཛུལ་ཆོག་

དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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༧ རླུ
རླུངང་ཁར་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མཚན་ཆེན
ཆེན་པ།ྫོ

རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ།

120

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན

ལྷ་ཁང་།

ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་འྫོག་མ་ནང་།

གཡུས།

བསྟེན་མི།
རྒེད་འྫོག

འྫོ་མའི་ནང་།

འྫོག་མ་ནང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཅིག་དང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བསྟེན་ནི་མེདཔ་ཨིན།
འབུམ་སྡེ་གླིང་།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་དེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ས་ཆའི་དབྱིབས་ཡང་ གཡུས་
ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་སྦེ་
ཕུལཝ་བཟུམ་སྦེ་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་གནངམ་བཟུམ་སྦེ་

གཡས་དང་གཡྫོན་ལུ་

དབྱིབས་བཟུམ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཡུས་ཚན་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྦུག་ལུ་

ཙན་དན་ཤིང་རྒསཔ་དང་

མནྜལ་ཕུལ་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུའི་

སི་སི་ཤིང་རྒསཔ་སྦེ་འགྱོ་དེས་ཡྫོད་མི་ཚུ་

ཡང་ སྔོན་དང་ཕུའི་སྐབས་ལས་རང་ཤིང་དེ་ཚུ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཤིང་དེ་ཚུ་བཙན་འདི་
གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ མ་ཉམས་པར་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་པས།
སྤྫོག་ཏྫོག་གུར་བུམ་པ་ཟེར་

གནས་མཁར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནས་མཁར་དེ་ཧེ་མ་

འབད་བ་ཅིན་ རྩེདམ་རྩེ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༨དང་ ༢༠༠༩ ལུ་

སླྫོབ་གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་ གནས་མཁར་མཆོད་རྟེན་དེ་ ཀ་ར་ཡང་དམརཔྫོ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ མིང་
ཡང་བཙན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་ད་ཡང་

རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་

ཟེར་ ངག་ལས་རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོའི་ འཁོར་གཡྫོག་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྫོན་མཆོད་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།
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གཞི་
ཞི་བདག་སྦེ
སྦེ་་བསྐོ
སྐོས
ས་པའི་
འི་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

དང་ཕུ་ ལུང་མར་གཡུས་ཚན་གྱི་ ལུང་མར་གཙྫོར་རྒན་ཟེར་ ཚྫོང་དཔྫོན་ཅིག་གིས་ ཕར་ཚུར་ཚྫོང་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ གཡུས་བཙན་དེ་ བུམ་ཐང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོའི་

འཁོར་གཡྫོག་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་པྫོ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ གསང་ཡུམ་ སན་མྫོ་གཡང་འཛྫོམས་རྒྱལ་མྫོ་ སས་
འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་

སས་མྫོ་ཀླུ་ཆེན་ཀརྨ་འབྱྫོར་ལྡན་

ཡབ་ཡུམ་སས་དང་བཅས་པ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་པས།

གཞན་ཡང་བླྫོན་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཟེར་།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་འབད་རུང་ ངག་ལས་དེ་

སྦེ་སླབ་ཞིན་ན་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོའི་བཙན་དེ་ རླུང་མཁར་གཙྫོར་རྒན་ཟེར་མི་འདི་ དང་ཕུའི་དུས་ལུ་ གཡུས་ཁའི་

རྫོང་བདག་བཟུམ་སྦེ་ ཤུགས་ཡྫོད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དྫོན་ལས་ གཙྫོར་རྒན་གྱི་
བཙན་ཟེར་ དམིགས་བསལ་གྱིས་སྦེ་བུམ་ཐང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་
པ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ག་ར་གིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
ཆེ།

།དམར་ཞིང་སྨུག་ལ་སྣུམ་པའི་མདངས།

བསྫོད་པའི་ཚིག་ལས།

།རྣམ་ཐྫོས་བུ་ཡི་གཟི་བརྗིད་ལྟར།

རྒྱལ་པྫོ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
།སྤུ་ཞྫོལ་ར་ཡི་སྟེང་དུ་

སྒྱིང་། །ཕྱག་གཡས་སྙན་པའི་བ་དན་ཕྱར། །སྣ་ཚྫོགས་རྫོ་ལྡན་ལྷུང་བཟེད་གཡྫོན། །འཇོལ་འབེར་ལྷབ་ལྷུབ་ལྷ་

གོས་དང་། །མ་ཚང་མེད་པ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །བཙན་རྒོད་འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ནི། །ཆེ་ཞིང་འབར་བ་དམར་
བའི་མདྫོག །རུ་མཚྫོན་སྦྲུལ་ཞགས་དམག་གི་ཆས། །གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་རྟ་ལ་བརྩེ། །ཀླུ་ཆེན་དཀར་པྫོ་འབྱྫོར་པ་

ལྡན། །རིན་ཆེན་སྣྫོད་དང་འཕེལ་བར་མཛྫོད། །གཞན་ཡང་ཡུམ་སས་བླྫོན་འབངས་བཅས། །རྒྱན་གོས་དཀོར་
ནྫོར་འདྫོད་ཡྫོན་ལ།

།ཀུན་ཏུ་དགྱེས་པ་རྫོལ་མཛད་པའི།

།དཔལ་འབྱྫོར་རྒྱ་མཚྫོ་ཁྱོད་ལ་སྫོད།

།ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་

བཟུམ་སྦེ་ རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་དེ་ ཁོ་ར་ངོ་མ་རྒྱལ་པྫོའི་ཆ་ལུགས་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་
དེ་ལུ་ རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་དེ་ རྒྱལ་པྫོ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
སན་མྫོ་གཡང་ འཛྫོམས་སྫོགས་གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གསྫོལ་

ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་ཟེར་རུང་ རྒྱལ་པྫོ་ཆོས་དབང་ཕྱུག་ཟེར་རུང་ ལྫོགས་སུ་ཅིག་

122

མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཚྫོར་ཡི།

ཡང་ན་ཚིག་འདི་ལུ་

རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེ།།

ཟེར་ཚིག་ལུ་དག་

བཅོས་དུམ་གྲ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་དང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་གཅིག་ཁར་བསབས་ཚུགས་

ནི་ཨིན་པས། གཞི་བདག་ཆེན་པྫོ་ རྒྱལ་པྫོ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ སྐུ་མདྫོག་དེ་དམར་སྨུག་གི་མདངས་དང་ལྡན་
པ་

སྐུའི་གཟི་བརྗིད་རྣམ་ཐྫོས་སས་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ལྷའི་བ་དན་དར་དཀར་འཕྱར་

ཞིང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་སྟེ་ ཡུམ་སས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཤིང་ མི་ནྫོར་ཐམས་
ཅད་སྲུང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་གཞི་བདག་ཅིག་སྦེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

བཙན་དེ་ གཞན་ཁ་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་མ་གཏྫོགས་ བླམ་དེ་གིས་ དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་
ལྫོ་རྒྱུས་མེད་རུང་

སྔོན་བྱྫོན་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་

གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཞན་ཡང་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་བཞག་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

སྤྱིར་བཏང་ ཕར་ཚུར་ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ ས་གནས་དེ་ཁར་སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་
ལྫོ་ཆོག་རེ་གཏངམ་ད་ཡང་ མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ལཱ་ཁག་ཆེཝ་ག་ཅི་བཟུམ་ཐྫོན་རུང་ ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་
གསྫོལ་མཆོད་ ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
ཕན་ཡན
ྫོ ་དང་གནད
ྫོ ་པ།

གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ག་ར་གིས་རླུང་མཁར་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་དེ་ལུ་ མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་

མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཚྫོང་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཚྫོང་ལམ་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནི་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་རི་དྭགས་
ཚུ་གིས་ གནྫོད་པ་མ་བཀལ་བ་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ནི་ལ་སྫོགས་པ་ གཞན་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ རྐྱེན་

བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ ལེགས་པའི་རྟགས་དེ་སྦེ་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ། གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་

ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་རནམ་ད་ ཆར་ཆུ་བབས་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་དང་ ཡང་ཅིན་

123

ཐྫོག་བསྡུ་རནམ་ད་ དུས་ཚྫོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་སེརཝ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ནི་ལ་སྫོགས་པ་ དེ་སྦེ་ཐྫོན་པ་
ཅིན་ གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་ མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ ཕན་གནྫོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ མང་ཤྫོས་ཅིག་རང་འདྫོད་པ་སྫོ་སྫོ་མིན་འདུག་ ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་
འདུག།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

ཚྫོགས་པ་ པདྨ་རྫོ་རྗེ།

124

༨ ལྷ
ལྷ་་བཙན་འདད
ྫོ ་ཡན
ྫོ ་བཟང་པ།ྫོ

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།

ཁྱི་་ཉལ་དགོན
ཁྱི
གོན་པའི
འི་་ལྷ་
ལྷ་ཁང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའམ་རྒོད་ཕུ་ལྷ་བཙན།

གཡུས།

འྫོ་མའི་ནང་། ཤིས་གླིང། རབ་ལྟེང་།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ།

འྫོག་མིན་གྱི་མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་།
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མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁའི་ཕུ་བཙན་འབད་ནི་འདི་གིས་

དུས་རྒྱུན་ནམ་ར་འབད་རུང་

ཐྫོན་འབདཝ་ད་

ལྷག་པར་དུ་

མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བའི་ཁར་

ལྷག་པར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཐྫོག་རེ་བཏབ་རནམ་ད་དང་ དེ་ལས་ གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་རེ་
སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཆར་ཆུ་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་

དེ་ལས་ ཚྫོང་ལཱ་རེ་འགོ་བཙུག་ནི་དྫོན་ལས་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་དང་ ལཱ་གཡྫོག་འཚྫོལ་ནི་ལ་སྫོགས་པ་
ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ལྷ་བཙན་དེ་ལུ་སྐྱབས་འཚྫོལ་བ་ཅིན་ ཐད་རི་བར་རི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ འྫོག་མ་
ནང་གི་ཚྫོགས་པ་པདྨ་རྫོ་རྗེ་གིས་ཁོ་རའི་ཉམས་མྱྫོང་སྦེ་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གནས་བདག་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་དེ་གི་མཚན་ལུ་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་ཞུ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན། མཚན་དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འྫོ་མའི་ནང་གི་ཚྫོགས་པ་ པདྨ་རྫོ་རྗེ་གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་ཨིན་པ་
ཅིན་ དུས་རབས་༡༨ པའི་ནང་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་དང་པ་

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་སླྫོབ་མ་

རྣལ་འབྱྫོར་པ་བླ་མ་ཡྫོངས་འཛིན་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་ གདན་ས་བཅགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་

པ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་ དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ས་གནས་ དེ་ཁར་ལྷ་བཙན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་
གཟིམ་ཁྱི་ཨིན་ཟེར་ རྫོ་ཁྱི་ནགཔ་ཅིག་ལྟ་བུ་རང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཉལ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བླ་མའི་ཉམས་སྣང་
ལུ་ གཟིགས་པ་ལས་བརྟེན་ གནས་དེ་གི་མིང་ཡང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་ ཚྫོགས་པ་
ཁོ་རའི་ཨ་རྒས་སྐྱེས་ལྫོ་༨༠ ལང་ཡྫོད་མི་ལས་གོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་
ནངས་པ་ཡང་ སྫོལ་མ་ཉམས་པར་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ཟེར་ ཡྫོངས་གྲགས་སྦེ་སླབ་སྟེ་ར་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་དང་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

རྒོད་ཕུ་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་དེ་
མདྫོག་དཀརཔྫོ་སྦེ་

སྐུ་

ཆིབས་རྟ་ཡང་དཀརཔྫོ་ལུ་བཞྫོན་

ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་རལ་གྲི་གནམ་ལུ་ཕྱར་ཞིང་ ཕྱག་

གཡྫོན་པ་སྡིག་མཛུབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྦེ་ རྒྱལ་པྫོའི་ཚུལ་སྦེ་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ཁོ་རའི་འཁོར་གཡྫོག་

ཡང་ ཀླུ་སན་རྫོ་རྗེ་རྒྱལ་མྫོ་དང་ བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་རཱ་
ཛ་ཟེར་

མཚྫོ་སན་མ་དང་

གཟིམ་ཁྱི་བཅསཔ་སྦེ་

བཞུགས་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་ ཁྱི་ཉལ་
ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཁྱིམ་གུང་གྲངས་༥༠
ཙམ་གྱིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྷག་
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འཁོར་བསན་སྲུང་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ།
དམ་བཞག

རྒོད་ཕུ་ལྷ་བཙན་དེ་

རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་བླམ་དང་པ་

རྣལ་འབྱྫོར་པ་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚྫོའི་

དག་སྣང་ལུ་

གཟིགས་ཏེ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་ བཙན་སྦེ་ཨ་རྟག་ར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོད་པ་ལུ་བརྟེན་ ད་
རེས་ནངས་པ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་རང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ བཙན་གསུམ་དང་ གཞི་བདག་གཅིག་བཅས་བསྫོམས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་
དགོཔ་ བཙན་བཞི་ཡྫོད་ས་ལས་ འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་དེ་ རྒོད་ཕུ་ལྷ་བཙན་ཟེར་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་གནས་
བདག་གཙྫོ་བྫོ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བླམ་དེ་གིས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ སྲུང་བའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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ལ་ྫོ དུ
དུས
ས་ཀྱི
ཀྱི་་ཚེས
ཚེས་བཅུ་
ཅུ་དང་ གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

ཕུ་བཙན་འདི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཟཝ་༡༠པའི་ཡར་ཚེས་༡༠ལུ་ ཨྫོན་གུ་རུའི་དུས་

བཟང་དང་འཁྲིལ་ ལྫོ་ལྟར་མི་དམངས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཟེར་རུང་ ཚེས་བཅུ་ཟེར་རུང་ ཚར་གཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐྫོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ས་གནས་དེ་

ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་

དྫོན་ལུ་ ལྫོ་ཨ་རྟག་ར་ གུང་པ་རེ་ལས་ ཆུམ་དང་ མ་དངུལ་སྫོགས་(གྱངས་ཁ) བསྡུ་སླང་འབད་དེ་ཚེས་བཅུ་
བཟུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གནས་བདག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཁང་ངམ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་
འཛུལ་ཆོག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གས ལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་ཀྱི
ཀྱི་་ཕན་ཡན
ྫོ ་དང་ ཆད་ལྷག
ལྷག་གི་
གི་གནད
ྫོ ་པ།

ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ག་ར་གིས་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

འདི་ཁར་ཡྫོད་པའི་མི་ག་ར་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ནི་དང་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཡང་འབད་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལྟག་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། རང་ག་སྟེ་འགྱོ་རུང་ དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མེད་
པར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་འྫོང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཐྫོགས་ཆགས་མེདཔ་
སྦེ་འབད་ཚུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ཚྫོགས་པ་འབད་དེ་་ལྫོ་ལྔ་ལངས་མི་

ཉམས་མྱྫོང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

པདྨ་རྫོ་རྗེ་ཁོ་རའི་

སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཏྫོག་བཏབ་རནམ་ད་དང་ ཆར་ཆུ་བབས་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་དང་ ཡང་ཅིན་ ཐྫོག་

བསྡུ་རནམ་ད་ དུས་ཚྫོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ནི་ལ་སྫོགས་དམངས་དང་ སྒེར་
ལུ་གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཐྫོན་པ་ཅིན་ གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་
མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གནས་ཁང་ཚུན
ཚུན་སྣུ
སྣུམ
མ་འཁོར
ཁོར་ལམ་ཡད
ྫོ ་མེད
མེད།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པ་ལུ་ ལྫོ་གསུམ་ཕྱྫོགས་གསུམ་གྱི་ཐུན་མཚམས་བཅད་

གནང་མི་ མཚམས་པ་ ཞལ་གྲངས་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ཡྫོདཔ་ལས་ དགོན་པ་འདི་གི་དྫོན་ལུ་ དགེ་སླྫོང་དང་
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མཚམས་བཅད་གནང་མི་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ རྒྱགས་སྐལ་བཀལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ ལཱ་ཁག་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ སྣུམ་
འཁོར་ལམ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་རུང་ དགོན་པ་དེ་ དང་ཕུའི་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་

གིས་ གནས་ཉམས་པའི་ཉེན་ཁག་ལ་སྫོགས་པ་ཡྫོདཔ་ལས་ སྐབས་ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་སྫོན་མ་ཚུགས་པའི་
བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ ཡྫོདཔ་སྦེ་ཚྫོགས་པ་གིས་སླབ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྐང་ཐང་སྦེ་ཆུ་ཚྫོད་༡དང་སྐར་མ་༣༠ལྷག་ཙམ་
ཅིག་འགོར་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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༩ ར་ྫོ རྗེ་
རྗེ་གྲ
གྲག
གས་པ་དང་ ཡེ
ཡེ་་ཤེས
ཤེས་ནར
ྫོ ་བུ།
བུ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་ ཡེ་ཤེས་ནྫོར་བུ།

གཡུས།

སྒང་ཁར་དུང་དང་ ཉལ་ས།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན
སྟེན་མི་
མི་།

སྒང་ཁར་དུང་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།

སྒང་ཁར་དུང་དང་ ཉལ་སའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བར་ཆད་རྐྱེན་ངན་བསལ་ཏེ་ ནད་
ཡམས་འཁྲུག་རྩྫོད་མེད་པའི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་སྒོའམ་ ལྷ་ཁང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་སའི་
གཡུས་སྒང་ཁར་དུང་ ལུ་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག། ཤུལ་ལས་ གཡུས་ཁའི་
ཆོསཔ་ བླམ་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཞིང་ལུ་ ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་ ཁོ་གི་གཟིམ་ཅུང་དེ་ དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་སྦེ་བཟྫོ་

ཞིན་ན་ ད་རེས་ནངས་པར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་ དེ་འ་ནི་ཁྱིམ་དེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བླམ་ཁོ་ར་
ལུ་བུ་གཞི་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁོ་ར་མ་གཤགས་པའི་གོང་ལས་ ང་ མེད་པའི་ཤུལ་མ་ ངེ་གི་ཁྱིམ་

འདི་ སྒང་ཁར་དུང་གི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་བཟྫོ་ད་ས་རེད་ཟེར་ཞལ་ཆེམས་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གསུངས་
བཞག་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ སྒང་ཁར་དུང་ལུ་ མི་ཤི་སྐྱེ་འཆི་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་བའི་སྐབས་ལྷ་ཁང་ཅིག་མེད་ཐབས་

མེདཔ་ལས་ ཆོསཔ་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གི་ཁྱིམ་དེ་ ལྷ་ཁང་བཟྫོ་སྟེ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་དགེ་
རྩའི་ལཱ་ག་ཅི་

འབད་དགོཔ་ཐྫོན་རུང་འདི་ནང་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་

བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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སྒང་ཁར་དུང་གི་སྤྱི་འྫོག་ཚྫོགས་པ་གིས་

ཡུལ
ཡུ
ལ་བཙན་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

ཡུལ་བཙན་དེ་ སྔོན་མ་བླམ་ནག་སེང་ཟེར་མི་ཅིག་ སྒང་ཁར་དུང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

བླམ་དེ་གིས་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་སྦེ་བསྐོས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་ བླམ་ནག་སེང་གིས་ ཚ་ལིང་གཡུས་ཚན་
གི་ལྷ་ཁང་ཡང་བླམ་ཁོ་ར་གིས་

གདན་ས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཅགས་ཞིན་ན་

ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་

ཡེས་ཤེས་ནྫོར་བུ་ཟེར་གཉིས་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ སྦེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ སྐྱེས་ལྷ་
ཡུལ་ལྷ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ བླམ་ འདི་གིས་ ཉལ་ས་དང་ སྒང་ཁར་

དུང་དེ་ལས་ཚ་གླིང་པ་ཚུ་གི་ཡུལ་བཙན་དེ་ རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་དང་ ཡེ་ཤེས་ནྫོར་བུ་གཉིས་ ཨིན་ས་རེད། ཕྱིན་

ཆད་ཁོང་གཉིས་ལུ་མཆོད་དགོ་ས་རེད་ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ ཚྫོགས་པ་གིས་གཡུས་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤྫོས་ ཚུ་
ལས་གོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་སླབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ར་ྫོ རྗེ་
རྗེ་གྲ
གྲག
གས་པ་དང་ ཡེ
ཡེ་་ཤེ
ཤེས
ས་ནར
ྫོ ་བུ
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སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་གྱི་
གྱི་རྣ
རྣམ
མ་པ།

སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་བཀོད་མ་ཚུགས།

ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ཡང་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་རང་རང་སྫོ་སྫོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་མཆོད་

དང་བསྐང་གསྫོ་ཚུ་ བཏངམ་ད་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་ཟེར་ དམངས་ཀྱི་རིམ་
འགྲོ་ཟཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ སྒང་ ཁར་དུང་གི་མི་སེར་དམང་ལས་ མ་དངུལ་དང་ ཆུམ་ལ་སྫོགས་པ་
བསྡུ་བླངས་འབད་དེ་ གསྫོལ་མཆོད་རྒྱས་པ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ ཨིན་པས། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་དེ་
སྒང་ཁར་དུང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་མཆོད་ཞིན་ན་
བཀལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་

ཕྱི་རུ་གཏྫོརམ་བཤགསཔ་ད་

ཕྫོ་བྲང་གི་རྩ་བར་

ཕྫོ་བཙན་དང་མྫོ་བཙན་ཟེར་ གཏྫོརམ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་བཞེངས་ཞིན་ན་བཀལ་

དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ འདི་ཁར་ཡྫོད་པའི་ ན་གཞྫོན་བུ་དང་བུ་མྫོ་ ཞབས་ཁྲ་ཐེན་ཤེས་མི་དང་རྐྱབ་ཤེས་
མི་ཚུ་གིས་

ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་འགྲིག་སྟེ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དེ་ལས་ཚེས་བཅུ་འདི་བཏང་ཚར་

ཞིནམ་ལས་ རི་བསམས་ཟེར་ ཡར་རི་ཁ་ལུ་ལཱ་འབད་ནི་ལ་སྫོགས་པ་མི་ག་ཡང་འགྱོ་མི་ཆོག་ནི་ཨིན་པས། ག་
དེམ་ཅིག་སྦེ་

རི་ཁ་ལུ་མི་འགྱོཝ་ཨིནམ་ཤེས་པ་ཅིན་

གཡུས་ཁ་ལུ་ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགསཔ་དང་

སྫོགས་པ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ག་ར་མི་དེ་ལུ་ བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ན་ནི་ཚ་ནི་ལ་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་ཀྱི་
ཀྱི་ཕན་གནད
ྫོ །

ཕན་ཐྫོགས་མགོན་སྐྱབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ གཙྫོ་བྫོ་རང་གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་དྫོན་ལས་ཨིནམ་ལས་
ཟཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་བཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

ཡུལ་བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཕུལ་ཚར་

སྫོན་འདེབས་ཚུ་རྐྱབ་ཚར་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཏེ་ ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་ནི་ལ་སྫོགས་པའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས།

དེ་ཡང་མང་ཤྫོས་རང་ ལྫོ་ཐྫོག་དེ་ཚུ་བཏབ་རནམ་ད་ དགོན་སྐྱབས་གཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་ཏེ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་

ཐྫོག་བསྡུ་ནི་ལུ་ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་པ་ཅིན་ གསྫོལ་མཆོད་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་བའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་མས། དེ་མ་
ཚད་གསྫོལ་མཆོད་དེ་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཕུལ་བ་ཅིན་

གཡུས་ཁའི་ལྫོ་ཐྫོག་དེ་ཚུ་ཡང་ལེགས་པའི་ཁར་

ནད་

ཡམས་ཡང་ཞི་སྟེ་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་ག་ནི་ཡང་མི་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གནས་བདག་དེ་ལུ་གསྫོལ་ཁ་དང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལཝ་བཟུམ་དང་ ཨ་རྟག་ཕུལ་
སྫོལ་ཡྫོད་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཆད་སྫོངཔ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

རླུང་འཚུབ་དང་ཆུ་རུད་ལ་སྫོགས་པའི་གནྫོད་

རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐྫོབ་པའི་ཁར་ མི་ལུ་ཡང་བར་ཆད་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་འདི་ཚུ་གིས་ སྔོན་མ་ལས་འབད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ད་ ཆུ་རུད་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་མ་ཐྫོན་རུང་ རི་དྭགས་ལ་

སྫོགས་པ་ཐྫོན་ཏེ་གཡུས་ཁ་ལུ་ གནྫོད་པ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ འ་ནི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ག་ར་ ཡུལ་བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་
མ་ཕུལ་བའི་རྟགས་ཨིནམ་མས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

གསྫོལ་མཆོད་ དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

སྒང་མཁར་དུང་ ཚྫོགས་པ།
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༡༠ སྙོ
སྙོངང་ལྷ་
ལྷ་ལྷ་
ལྷ་བཙན་དཀར་པ།ྫོ

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྙོང་ལ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ།

གཡུས།

སར་འཕེལ།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་ལུ་

སྒང་ཤར་ལྷ་ཁང་།

སྤྱིར་བཏང་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་དང་ ཁྱད་པར་ འབུམ་སྡེ་གླིང་དང་ གཡང་རྩེའི་རྒེད་
འྫོག་སར་འཕེལ་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་བཀུར་འབད་དེ་ ནཝ་
ཚཝ་ག་ཅི་རང་འབྱུང་རུང་ སྙོང་ལ་ལྷ་བཙན་དེ་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བའི་ཁར་

ལྷག་པར་དུ་

ནཝ་ཚཝ་རེ་

བྱུངམ་ད་ དམིགས་ མསལ་གྱི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་པ་དང་ ཨ་ལྫོ་
གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་ བསྟེན་ནི་འདི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པས།
རང་འབད་རུང་ སྙོང་ལའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་ལུ་ གསྫོལ་བ་བཏབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དེ་ལས་ལཱ་ག་ཅི་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

གོང་ལུ་གནད་དྫོན་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་

འཁོད་དེ་ཡྫོད་པའི་གཡུས་མི་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷའམ་

གཞི་བདག་

སྙོང་ལྷ་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་ གཡང་རྩེ་ཡུལ་མི་སྤྱི་ལུ་དབང་བའི་སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ ཨྫོན་རིནཔྫོ་ཆེ་གིས་བསྐོས་པའི་
དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་བཙན་ཡབ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་

ཡུམ་སས་བླྫོན་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་

བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ལྷ་བཙན་ཅིག་ཨིན། ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ངམ་ ལྷ་ཁང་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས། དེ་
ཡང་

སྙོང་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་བསྟེན་མི་ས་གནས་སར་འཕེལ་གྱི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་

སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་

གསྫོལ་མཆོད་དང་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་དྫོན་ལས་ ལྷ་ཁང་དང་ གནས་ཁང་ དེ་ལས་ མ་ནི་མཆོད་རྟེན་ལ་
སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ཤུལ་མ་དེ་ཅིག་ཁ་ལས་ ལྷ་ཁང་ཆུང་སུ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་

ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་ཕྱག་འཚལ་ས་དང་ སྐྱབས་བསྟེན་ས་ ལྷ་
ཁང་གི་མཚན་ཡང་སྒང་ཤར་ལྷ་ཁང་ཟེར་

ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག།

གིས་ གཡུས་ཁའི་བཙན་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་འདུག

སྙོང་ལྷ་དེ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་དེ་ཚུ་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

སྙོང་ལྷ་ལྷ་བཙན་དཀར་པྫོ་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་རྟ་དཀར་ལ་ཆིབས་པ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕྱྫོགས་ལས་རྒྱལ་
བའི་ལྷ་དར་དཀར་པྫོ་གནམ་ལུ་འཕྱར་ཞིང་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་

དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་སྒྲོལ་བའི་མདའ་གཞུ་

བསྣམས་ཏེ་དཔའ་བྫོའམ་ དམག་དཔྫོན་གྱི་ཆས་སྦེ་མཚར་སྡུག་དང་ལྡན་པའི་ན་གཞྫོན་གྱི་ལང་ཚྫོས་བརྒྱན་པ་ ན་
ཆུང་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་མེད་དུ་འཕྱྫོག་ཚུགས་པའི་ ཕྫོ་རབས་གཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ལའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་འདྫོད་འཇོའི་འབུམ་བཟང་གི་བསྫོད་པ་ལས།

དེ་ཡང་ སྙོང་

རབ་དཀར་གཞིན་རས་

འཛུམ་པའི་ཉམས། །མཛེས་སྡུག་ལང་འཚྫོའི་དཔལ་རྫོགས་པ། །གཟི་བརྗིད་འབར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས། །ན་

ཆུང་ཀུན་ཡིད་འཕྫོག་ལ་བསྫོད། །ཕྱག་གཡས་རུ་མཚྫོན་གདེངས་ཙམ་གྱིས། །དགྲ་སྫོགས་དུམ་བུར་གཅོད་བྱེད་
ཅིང་། །གཡྫོན་པ་མཆོག་དཀར་གཞུ་མྫོ་ཡིས། །ཉམས་པ་དམིགས་སུ་སྒྲོལ་ལ་བསྫོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྒྱས་པར་གཟིགས་འདྫོད་ཡྫོད་པ་ཅིན་

འབུམ་བཟང་། ནང་ལུ་གཟིགས་གནང་ཞུ།

སྙོང་ལའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་འདྫོད་འཇོའི་
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དམ་བཞག།

ལྷ་བཙན་སྙོང་ལ་དེ་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་

ཡང་ སྙོང་ལའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་འདྫོད་འཇོའི་འབུམ་བཟང་གི་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་
དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་སུ།

།འཆི་མེད་དབང་པྫོའི་པད་འབྱུང་གིས།

།ལྷ་འདྲེ་གཟིལ་གནྫོན་བཀར་བཏགས་

ཚེ། །སྫོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་འབངས་སུ་བཞག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་
དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ སླར་ཡང་ ཤུལ་ལས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གདུལ་བྱའི་ཁ་རྗེ་
དང་ལུང་བསན་དུས་ལུ་བབས་སྟེ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་

ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་

ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལས་

ཕར་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པའི་ནགས་ཕྱྫོགས་ལུ་དགའ་བའི་ མ་རུངས་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་
པའི་སྐབས་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་སས་ཡུལ་པད་མ་གླིང་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་བྱག་ཕུག་ལུ་

བཞུགས་ཏེ་མ་རུངས་བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་སྐབས་སྙོང་ལའི་ལྷ་བཙན་སླར་ཡང་དམ་ལུ་

བཞག་

གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གསྫོལ་ཁའི་དམ་བཞག་ལས། བར་དུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །ལྷྫོ་
ལྗོངས་མངའ་དབང་འགྱུར་བའི་དུས། །རང་གཟུགས་དངོས་བསན་བཀའ་བསྒོ་ཉན། །བསན་པ་སྲུང་བའི་བདག་

པྫོར་བསྐོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཡུལ་བཙན་སྦེ་བསྐོས་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གས ལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

སྙོང་ལྷ་ལུ་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྫོ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ (རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་ དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་ སླྫོབ་དཔྫོན་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་
གིས)

གསྫོལ་མཆོད་གཙྫོ་བྫོ་ཕུལ་མི་འདི་

སར་འཕེལ་གྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་གུང་གྲངས་༧༠དེ་ཅིག་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། བྫོན་ལུགས་མཆོད་སྫོལ་ (ཤིང་བཏྫོག་སྟེ་ཤིང་གི་སྤྱི་ཏྫོག་ལུ་དར་སྣེ་ལྔ་
བཏགས།) དེ་ལས་

ཇ་ཆང་དང་ཚྫོགས་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཅིག་སྦེ་ འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ ད་རིས་ནངས་པར་ དང་ཕུ་ཡྫོད་མི་བྫོན་ཆོས་ཀྱི་བླམ་དེ་བཤགས་ཞིནམ་ལས་ བྫོན་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་
སྫོལ་ཡང་ཉམས་སྫོངཔ་ལས་བརྟེན་ བླམ་དེ་གི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་མེད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་

ཅིན་ ནང་ཆོས་དམ་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དབུ་མཛད་བགྲེས་
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པ་ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་གིས།

བྫོན་གྱི་ལུགས་སྫོལ་སྦེ་གསྫོལ་ནི་འདི་

དབུ་མཛད་ཁོ་ར་གིས་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་གོ་ཡྫོདཔ་མ་

གཏྫོགས་ མཆོད་སྫོལ་མ་མཐྫོང་ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་ལྫོ་ཆོག་རེ་བཏངམ་ད་
ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་མཆོད་གཤམས་ཟེར་

མཆོད་ཁྲི་ཅིག་བསྒྲིགས་

འདུག་ ཟེར་སླྫོབ་དཔྫོན་དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་མི་གཅིག་གིས་མཆོད་སྫོལ་ཅིག་

སྙོང་ལའི་ལྷ་བཙན་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ གཡང་རྩེཔ་མང་ཤྫོས་ཅིག་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གཙྫོ་བྫོ་སར་
འཕེལ་གྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་བསངས་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་བཏང་རུང་ སྙོང་ལྷ་དེ་གཙྫོ་བྫོ་བསྟེན་ཞིན་
ན་འབད་དྫོ་ཨིནམ།

སྤྱིར་བཏང་ད་རེས་ནངས་པ་

ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

ལམ་སྫོལ་གྱི་ འགྱུར་བ་དེ་ཤུགས་ཆེ་དྲག་སྦེ་མི་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ལམ་སྫོལ་གྱི་འགྱུར་བ་དེ་ སྔར་སྫོལ་
བཟང་པྫོའི་ལམ་སྫོལ་དེ་

མར་ཉམས་ཏེ་

དེང་སང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཤུགས་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་དར་

ཁྱབ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ གནས་བདག་ གཞི་བདག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ མར་ཉམས་འགྱོ་
དྫོ་བཟུམ་ཅིག་ཚྫོརཝ་མས་

ཟེར་རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་གིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་

འབད་ནི་འདི་གིས་ རིགས་གསུམ་དགོན་པའི་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་
པར་སྦེ་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་གནང་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ དམིགས་གསལ་གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་ གནས་བདག་
གཞི་བདག་ཡུལ་བཙན་སྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི་

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་

འབད་ནི་ཚུ་

ཨ་ཙི་ཉམས་སུ་འགྱོ་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ལས་ གཞུང་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལམ་སྫོལ་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ དབུ་མཛད་
བགྲེསཔ་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཡྫོད་ལུགས་གསུངས་མས།
གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།

སྤྱིར་བཏང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱྫོགས་མཐའ་ཟུར་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྙོང་ལྷའི་
ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་གཙྫོ་བྫོ་ཕུལ་སའི་གཡུས་ སར་འཕེལ་གཡུས་ཚན་འདི་ཨིན། སར་འཕེལ་གྱི་
གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཁྱིམ་གུང་གྱངས་ཁ་༦༠ དང་ ༧༠ གི་བར་ན་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྙོང་ལྷ་ལྷ་

བཙན་དཀར་པྫོ་ སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་གི་བསན་པ་སྲུང་བའི་མངའ་བདག་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་ཨྫོན་རིན་
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པྫོ་ཆེས་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་སྲུང་མ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་བསྐོས་གནང་ནི་འདི་གིས་ སར་འཕེལ་ལུ་ སྙོང་ལྷ་ལྷ་བཙན་

དཀར་པྫོ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ ནིའི་དྫོན་ལས་ གནས་ཁང་ཅིག་ལྫོགས་སུ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཚུགས་པ་
ཅིན་ ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་སྦེ་རང་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

གཡང་རྩེའི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྫོན།

སྙོང་ལའི་ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་འདྫོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

འབུམ་སྡེ་གླིང་ དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ།
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༡༡ མཁར་སྟེ
སྟེང
ང་ རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མཚན་ཆེ
ཆེན
ན་པ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ

ལྷ་ཁང་།

འྫོག་མ་ནང་།

གཡུས།

བསྟེན་མི།

ཁྱི་ཉལ།

འྫོག་མ་ནང་གི་ མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

མཁར་སྟེང་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་དང་
ཡྫོན་བཟང་པྫོ་དང་

སྫོ་སྫོ་ག་ནི་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག།

ལྫོགས་སུ་སྦེ་བྲི་དགོཔ་མ་མཐྫོང་།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་གཅིག་ར་ཨིནམ་ལས་

གནས་བདག་དང་འབྲེལ
བྲེལ་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
ས་གནས་འདི་གི་

ལྷ་ཁང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ལྷ་བཙན་འདྫོད་

གནས་བདག་མཁར་སྟེང་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོ་དེ་གི་

ཕྫོ་བྲང་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ཨ་རྩི་འྫོག་ལུ་སྦེ་ ལྟ་ན་ཡིད་དུ་འྫོང་བ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ ནྫོརབུ་སྤུངས་བཞག་

བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྫོག་ཏྫོ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན། གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ གནས་དེ་ཁར་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བཤདཔ་
ཨིན། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ཡང་ མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་བཙན་ཨིན་ཟེར་ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ གསྫོལ་མཆོད་དང་
འདྲ་བར་

སྔར་སྫོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

ངག་ཐྫོག་ལས་

རང་གི་འདྫོད་པ་ཚུ་སླབ་ཐྫོག་གསྫོལ་

མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་ འྫོ་མའི་ནང་ཚྫོགས་པ་གིས་སླབ་ཨིན་པས།
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གནས་བདག་སྦེ
སྦེ་་བསྐོས
སྐོས་ཚུ
ཚུལ
ལ།

མཁར་བཙན་དེ་ བླམ་འ་ནི་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་ ལྫོ་རྒྱུས་ག་གིས་ཡང་བཤད་མི་མིན་
འདུག། གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་དེ་སྦེ་གསྫོལ་སྫོལ་འདུག་ཟེར་ ངག་ཐྫོག་དེ་སྦེ་སླབ་བཞག་ནི་རྐྱངམ་
ཅིག་མ་གཏྫོགས་

ཁ་གསལ་སྦེ་ག་གིས་ཡང་མི་ཤེས་པས།

ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་
གནས་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཨིན་རུང་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་ས་གནས་འདི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་དམ་བཞག་གནང་བའི་ས་

གནས་བདག་གཞི་བདག་དེ་ཚུ་ཡང་

མང་ཤྫོས་རང་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱིས་སུ་དཔལ་རི་བླམ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་
གིས་བཀའ་དམ་འྫོག་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ མ་ཚད་གཞི་བདག་ཚུ་གི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་ མང་ཤྫོས་ཁོང་གིས་
མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

མཁར་བཙན་འདི་གི་ སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡང་ ཁྱི་ཉལ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་
ཆ་མདྫོར་བསྡུས་ཙམ་ཡྫོད་མི་ནང་ ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་དེ་ལག་ཏུ་མ་བྱུང་།
དམ་བཞག།

དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། ཁ་གསལ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞན་མཚུངས་
ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གནས་བདག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ཐད་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་ ལྷ་བཙན་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པྫོའི་སྐབས་བྲིས་

ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་སྐབས་ མི་དམངས་ལས་བསྡུ་བླང་འབད་ཞིན་ན་ ཚེས་བཅུ་ཚར་ཅིག་

བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་མེན་པའི་གསྫོལ་མཆོད་དེ་ རང་སྫོའི་ལྫོ་ཆོག་དང་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐབས་ནམ་རང་འབད་
རུང་ གསྫོལ་མཆོད་དེ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་ཀྱི་
ཀྱི་ཕན་པ།

ཕན་ཐྫོགས་མགོན་སྐྱབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ མཁར་བཙན་དེ་ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ གསྫོལ་བ་ག་ཅིག་བཏབ་མི་

འདི་ ཕལ་དང་མྱུར་དུ་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་མང་ཤྫོས་རང་ ལྫོ་ཐྫོག་དེ་ཚུ་བཏབ་
རནམ་ད་

དགོན་སྐྱབས་གཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་ཏེ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཕུལ་བ་

ཅིན་ གཡུས་ཁའི་ལྫོ་ཐྫོག་དེ་ཚུ་ཡང་ལེགས་པའི་ཁར་ ནད་ཡམས་ཡང་ཞི་ཚུགསཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལཝ་བཟུམ་དང་ ཨ་རྟག་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་
གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཆད་

སྫོངཔ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

རླུང་འཚུབ་དང་ཆུ་རུད་ལ་སྫོགས་པའི་གནྫོད་རྐྱེན་བྱུང་དྫོ་

ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ མི་ལུ་ཡང་བར་ཆད་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ བཤད་ནི་འདུག དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་
འདི་ཚུ་གིས་ སྔོན་མ་ལས་འབད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཡ་ལང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི་
གི་གཞི
ཞི་་བདག། (༨)
༡ སྐོ
སྐོར
ར་ཕུ་
ཕུ་པ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྐོར་ཕུ་པ།

ལྷ་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

རྫོ་ལམ་དང་ གནམ་ཐིག
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བསྟེན་མི།

གནམ་ཐིག་གཡུས་ཚན་དང་རྫོ་ལམ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཟེར་རུང་གནས་

བདག་གཞི་ཟེར་རུང་ སྐོར་ཕུ་པ་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་འདི་
ཡང་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་འདི་ཨྫོན་རིན་པྫོ་

ས་ཆ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

གཡུས་ཚན་མང་ཤྫོས་ནང་ལུ་ གཡུས་ཚན་རེ་ལུ་ཡུལ་བཙན་ནམ་གཞི་བདག་རེ་ ཨྫོན་
རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ལས་
མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

རྫོ་ལམ་

བཙན་ཡང་དེ་སྦེ་ཨིནམ་སྦེ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ནམ་ཐིག་གི་ཡུལ་

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ སྤྱིར་བཏང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་ བཀའ་དང་དམ་
ལུ་གནས་ཚར་ཞིནམ་ལས་

དུས་ནམ་འབད་རུང་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་འཚེ་སྤང་སྟེ་

ཕན་པའི་སྫོངས་གྲོགས་

འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་ མཛད་ཐངས་ལུ་བྱ་བ་ལམ་གྲོ་དང་ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་ནི་དང་བསྡུ་ནི་ དེ་

ལས་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་བསྟེན་ནི་དང་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་ལུ་ གསྫོལ་བ་བཏབ་
པའི་ངོ་ན་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་དང་མཛད་ཞིན་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཏྫོར་བསྔོའི་ཚིག་ལས། སྤྱིར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུངས། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། མི་ནྫོར་འཁོར་དང་
བཅས་པ། ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་། མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་མཛྫོད། ཅེས་དང་ ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་
བདག་མཐུ་བྫོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་བྱ་ར་མཛད་ནས།

ཕ་རྫོལ་མི་མཐུན་པའི་གདྫོན་བགེགས་འཁྲུགས་རྩྫོད་དགྲ་

ཇག་ཆོམ་རྐུན་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ་དང་།
ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གནམ་ཐིག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་དེ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༦༧ ལུ་བཞེངས་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ སྔོན་མ་གཡུས་
ཚན་འདི་ནང་ ཤི་གསྫོན་གྱི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་ མེདཔ་སྦེ་སྫོད་པའི་བསྒང་ གཡུས་
ཚན་འདི་ནང་ལས་ཨིན་མི་

མཚམས་པ་རྫོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྫོན་དང་

གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་རྗེ་

བསྫོད་ནམས་ལ་སྫོགས་པ་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤྫོས་དག་པ་ཅིག་གིས་
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འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་ ལྷ་ཁང་དེ་གསར་བཞེངས་འབད་དེ་ ལྫོ་ངོ་༥༢ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་
ནངས་པ་ ཤི་གསྫོན་གྱི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་རུང་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་འབད་དགོ་རུང་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ ཡུལ་བཙན་སྐོར་ཕུ་པ་དེ་མཆོད་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ཨིནམ་ལས་ སྐོར་ཕུ་པའི་སྐུ་
འདྲ་ཡང་ གསར་བཞེངས་འབད་དེ་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

ནམ་ཐིག་དང་རྫོ་ལམ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་
ལས།

གཞི་བདག་སྐོར་ཕུ་པའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་བསྫོད་ཚིག་

སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་འཛུམ་བག་ཅན། །ས་མཁྲེགས་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ཕག་

པར་བཀལ།

།གཡྫོན་པ་དུང་དམར་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས།

།མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱི་ན་བཟའ་གསྫོལ།

།མྱུར་ལ་

མགྱོགས་པའི་རྟ་དཀར་ཆིབས། །གསེར་དང་གཡུ་རྒྱན་སན་མྫོ་འཕྲུལ། །སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་མ་ངེས་པར། །ལྷ་
བཙན་ཀླུ་བཙན་བདུད་བཙན་དང་།

།སན་བཙན་ལ་བཙན་ལ་སྫོགས་པར།

།བསྫོད་དྫོ་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་

གིས། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་བསྐོར་ཕུ་དེ་ སྐུ་
མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་འཛུམ་མདངས་དང་ལྡན་པ་

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་དང་ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་དུང་

དམར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས་ཏེ་ རྟ་དཀར་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡུལ་མི་ཚུ་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ སྫོང་གྲོགས་མཛད་
པའི་ལྷ་སྐལ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

གཞི་བདག་སྐོར་ཕུ་པ་དེ་
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་

གཡུས་ཁའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་མི་བླམ་དེ་

ཨྫོན་པདྨའི་བཀའ་བཞིན་དམ་ལུ་གནས་ཡྫོདཔ་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་འདུག

གསལ
ྫོ ་ཁའི
འི་་དཔེ་
པེ་ཆ་ལས།

ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་ཨྫོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་དུ། །སྒྲུབ་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣལ་

འབྱྫོར་བདག་ཅག་གིས། །རང་གསལ་དྫོན་གྱི་སེམས་ལ་ངོ་སྫོད་པས། །གཉན་པྫོ་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་མདུན་བདར་
ནས། །བསམ་སྦྱྫོར་གདུག་རྩུབ་ངན་པ་ཞི་ནས་ཀྱང་། །ནག་ཕྱྫོགས་བཏུལ་ནས་དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བ་ཡི། །འཕྲིན་
ལས་གཉན་པྫོ་ཁྱེད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད།

།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་

སྔོན་ཚེ་ཨྫོན་པདྨའི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་

གནས་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདིའི་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་
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བཞིན་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདིའི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བའི་གཞི་བདག་དང་

ཅན་ཚུ་ལུ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གཞི་བདག་དེ་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་

སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་

ཡ་ལང་རྒེད་འྫོག་གཅིག་གི་སྤྱི་འྫོག་མང་ཤྫོས་རང་

ཅོག་འཐདཔ་མཚམས་ཅིག་འདུག། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་གསྫོ་ཁ་དང་

སེར་ཁའི་བསྐང་གསྫོའི་སྐབས་ དམིགས་གསལ་གྱིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཟཝ་བཞི་པའི་
ཚེས་ ༡༠ ལུ་ལས་འགོ་བཟུང་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་འབུམ་ལྷག་ནི་དང་། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནི་ལ་སྫོགས་པ་

གནང་ཞིནམ་ལས་ མི་ག་ཡང་གཞི་བདག་འདི་གིས་ དབང་བའི་ཕུ་ལུ་ ལཱ་འབད་བར་དང་ཤིང་དང་ས་ཚར་ལ་
སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་འབག་འྫོང་མ་ཆོག་པའི་

རི་བསམ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རི་བསམ་དེ་ག་དེ་འབད་རུང་

ཟཝ་བཞི་པའི་ནང་ལུ་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་ མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་རན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ རང་ཟ་བཞི་པའི་

ཟ་མཇུག་ལུ་ རི་བསམ་འབད་ཚརཝ་སྦེ་འབད་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་རིབསམ་དང་ འགལ་བའི་ལཱ་རེ་
འབད་བར་འགྱོཝ་ཨིནམ་ཤེས་པ་ཅིན་ གཡུས་ཁ་ལུ་ནད་ཡམས་མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་ འབྱུང་པ་ཅིན་ཟེར་ཉེས་ཆད་
བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ གནྫོད་པ་བཀལ་མི་སེམས་ཅན་མང་སུ་སྦེ་
ཐྫོན་ནི་དང་། དེ་ལས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་ཅིང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ལ་སྫོགས་པའི་སྐྱོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བྱ་བ་ལམ་
འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་མ་འགྱོ་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་ མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལཝ་སྦེ་ཐྫོན་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་ར་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་

འདི་གིས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ གནྫོད་པ་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཤེས་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལུ་ གསྫོལ་
མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།

སྤྱིར་བཏང་ལྷ་ཁང་དེ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་

རྒེད་འྫོག་དང་སྫོལ་འཛིན་ལས་

གཞི་བདག་བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་སྫོ་སྫོ་ཅིག་

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་འབད་རུང་

གནས་ཁང་འབད་རུང་ སྫོ་སྫོ་སྦེ་རྐྱབ་ནིའི་དྫོན་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་རྐྱབ་སྐྱོར་ཅིག་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ བཀའ་
དྲིན་ཆེ་ནི་ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚྫོལ་པ་རང་གི་བསམ་འཆར། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དེ་ གནས་
སྐབས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤྫོམ་ཨིནམ་ལས་

གནས་ཁང་

ལྫོགས་སུ་སྦེ་རྐྱབ་ཚུགས་པ་ཅིན་

གཡུས་ཁའི་གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་

སྫོལ་འཛིན་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཚུགས་པའི་རྒྱབ་སྣྫོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

རྫོ་ལམ་དང་ གནམ་ཐིག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་། བསན་འཛིན་ནྫོར་བུས་རྩྫོམ་སྒྲིག།
འདྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

ཡ་ལང་རྒེད་འྫོག་གི་རྒཔྫོ།

རྫོ་ལམ་གཙྫོ་འཛིན། ཡར་འཕེལ་གཙྫོ་འཛིན།
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རྒེད་འྫོག་དང་

༢ སྡུ
སྡུག
ག་སྟི
སྟི་་རུ
རུངང་རུ
རུངང་།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།

སྡུག་སྟི་པདྨ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

རུང་རུང་བཙན།

ས་གནས།

སྡུག་སྟི།

ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

སྡུག་སྟི་པདྨ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།
བཙན་རུང་རུང་བསྟེན་མི་འདི་ སྡུག་སྟི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་
བསྟེན་དྫོ་ ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྡུག་སྟི་གཡུས་ཚན་དེ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་གི་

མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་ཚན་ཅིག་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་

མྫོན་རྟ་

དབང་(ཨ་རུ་ནཱ་ཅཱལ་པར་དཱེཤ) ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཆགས་སྟེ་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་

གིས་ གཞུང་ཞབས་ལས་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཞབས་ཏྫོག་སྫོམ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་ལྷྫོད་
མ་ཚུགས་པར་འདུག་

ཨིན་རུང་ས་གནས་འདི་ཁའི་

དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་

ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་

འགྱོ་བའི་རྩིས་ཨིན་ཟེར་ཨིན་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་དག་པ་ཅིག་

ད་རེས་ཨ་ཙི་ཅིག་ཡར་རྒྱས་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

སྡུག་སྟི་གཡུས་ཚན་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཤར་ཕྱྫོགས་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་གི་གཡུས་ཚན་ མཐའ་
ཟུར་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཆོས་དང་ལམ་སྫོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ཡང་

སྫོམ་སྦེ་མ་ལྷྫོད་པར་

འདུག། ཨིན་རུང་ དམངས་གཙྫོའི་གཞུང་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་

རང་སྫོའི་ཁས་བླངས་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་འདི་གྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཞབས་ཏྫོག་ཨ་ཙི་རེ་ལྷྫོད་དེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ གཙྫོ་འཛིན་
གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ སྡུག་སྟི་ལུ་སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཤིན་སྫོན་གྱི་

རིམ་འགྲོ་དང་ དཀར་ཕྱྫོགས་དགེ་བའི་ལཱ་སྒྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལས་ལྷ་ཁང་ཟེར་རུང་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་ ཚྫོང་
ཚྫོང་སླྫོབ་དཔྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཞེངས་གནང་མི་

ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༢༠ ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་རྒཔྫོ་གིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་དྫོན་ལས་མ་དངུལ་གནང་སྟེ་ ཧེ་མ་ཡྫོད་མི་ལྷ་
ཁང་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་སྫོམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་
བཀོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་

གཡུས་ཁའི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ཡང་

ཁ་གསལ་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ད་ལྟྫོ་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡྫོདཔ་

ཨིན། མ་གཞི་ སྔོན་མ་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་གི་ནང་ལུ་ལྡེབས་རིས་སྦེ་
ཡྫོད་རུང་

ད་རེས་གསརཔ་གི་ལྡེབས་རིས་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པར་

ཡྫོདཔ་ལས་ སྐུ་པར་ཐྫོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ག་ནི་ཡང་བཀོད་
མ་ཚུགས།

དམ་བཞག།

སྡུག་སྟི་རུང་རུང་གི་བཙན་དེ་ སྔོན་མ་དུས་རབས་ ༡༩ པའི་
སྐོར་ཆ་ལུ་བྱྫོན་མི་ཚྫོང་ཚྫོང་སླྫོབ་དཔྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་
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བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྡུག་སྟི་གཙྫོ་འཛིན་ (པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས) ཚྫོང་ཚྫོང་སླྫོབ་དཔྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་ཁོ་

རང་ (ཞབས་པལང་སྒོར་མེ) ཉིམ་གསྫོ་ས་ཟེར་བའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ སྡུག་སྟི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྫོ་སྫོ་ཅིག་དགོ་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་

བླམ་ཁོ་རའི་དག་སྣང་ལུ་སྦེ་ཕར་ཀྱི་ལྫོགས་ལུ་ཡྫོད་

པའི་ བྲག་རི་དེ་ལུ་གཟིགས་ཞིན་ན་ རུང་རུང་གི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དེ་ཡང་བརྩམས་སྟེ་ སྡུག་སྟི་གི་གཡུས་མི་ཚུ་
ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་ངོ་སྫོད་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་སྤྱིར་བཏང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྦེ་

ཡུལ་མི་ཚུ་གིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་སྟེ་ཡྫོད་རུང་ རུང་རུང་བཙན་དེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་
བཞག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

བླམ་ཁོ་རང་གིས་མཛད་གནང་མི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་

འབད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ས་གནས་ཀྱི་ཆེ་བསྫོད་དང་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚིག་དང་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་དགོ་པའི་
ཚིག་དྫོན་ཙམ་ལས་ དམ་བཞག་གི་ཚིག་ལྫོགས་སུ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མིན་འདུག།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་སྔོན་

མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ད་རེས་ནངས་པ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་འདུག་ དེ་ཡང་ གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་འབད་

བ་ཅིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ གཡུས་ཁ་ལུ་ནད་ཡམས་ལ་སྫོགས་

པ་ཞི་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རང་ཟ༣པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་རྒྱས་པར་གནང་སྟེ་ ས་གནས་ཀྱི་ལ་དེ་ཁར་
མི་ག་ཡང་འགྱོ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ རི་བསམ་/་ ལ་བསམ་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་དམངས་ཀྱི་

རིམ་གྲོ་ གཏྫོར་མ་འབུམ་བཏང་ནི་དང་ གཏེར་འཆམ་མེ་ལྷ་གཏྫོར་ཟྫོག། ཆོས་སྐོར་བསྐོར་ནི། ཡར་ངོ་མར་ངོའི་
ཚེས་བཅུ་ཚུ་དུས་ཨ་རྟག་ར་འབད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ཚུ་འབད་བཞིན་པ་ཡྫོདཔ་སྦེ་

གཡུས་ཁའི་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་བཤད་

པའི་ཁར་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ བསན་འཛིན་ནྫོར་བུ་གིས་ རྩྫོམ་སྒྲིག་འབད་ཡྫོད་པའི་ ཡ་ལང་རྒེད་འྫོག་གི་སྐོར་
ལས་ རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་ནང་ལུ་ཡང་འཁོད་དེ་འདུག།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་མ་ཕུལ
ཕུལ་བའི་
འི་གནད
ྫོ ་པ།

རུང་རུང་བཙན་དེ་ལུ་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་

དེ་སྦེ་བཞག་ནི་རང་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཨ་རྟག་རང་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་གསྫོལ་མཆོད་དེ་ མ་ཕུལ་བ་ཕྱིས་སྫོང་རུང་ ནཝ་ཚཝ་རེ་
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འབྱུང་ དེ་ལས་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་

ལེགས་ཤྫོམ་མ་ཕུལ་བའི་དྫོགས་པ་ཆགས་དྫོ་ ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་
རིམ་གྲོ་ག་ཅི་འབད་རུང་
འདུག།

གྲོས
གྲོ
ས་འབུལ
བུལ།

སྡུག་སྟི་གཡུས་ཚན་དེ་

གཞི་བདག་བཙན་ལུ་

སྔོན་དང་ཕུ་དང་ཕྱདཔ་ད་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་

ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་

མི་ཚུ་གཡུས་ཁར་སྫོད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་

རང་གི་ལམ་སྫོལ་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་མ་ལྷྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁའི་མི་དང་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ གཡུས་
ཁ་ལུ་སྫོད་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་

བདག་འཛིན་འབད་མི་མེད་པར་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གནྫོད་པ་སྫོམ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྡུག་སྟི་
གཡུས་ཚན་དེ་ རྒྱ་འབྲུག་གི་ས་མཚམས་ཁར་འབད་ནི་འདི་གིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་

གནང་སྟེ་ མི་ཚུ་རང་གི་གཡུས་ཁར་སྫོད་ཐབས་ཅིག་ ཆོས་སྡེ་གི་ཁ་ཐྫོག་ལས་འབད་རུང་ སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
འབད་རུང་མཛད་གནང་ དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན་པས།
ཞིབ
ཞི
བ་འཚལ
ྫོ ་པའི
འི་་བསམ་འཆར།

སྡུག་སྟི་གི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

སྡུག་སྟི་གཡུས་ཚན་དེ་

འཇིག་རྟེན་སྫོ་ནམས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་

བརྟེན་ འཚྫོ་བ་སྐྱོང་སྟེ་ སྫོད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གོང་ལུ་ཞུ་བ་འབད་མི་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོད་པའི་ཁར་

གཡུས་ཁ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བླམ་ཆོསཔ་ཡང་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ དེ་ཚུ་
ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་རྐྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་། རྩྫོམ་སྒྲིག་པ་ བསན་འཛིན་ནྫོར་བུ།

ཚྫོང་ཚྫོང་སླྫོབ་དཔྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་མཛད་པའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

སྡུག་སྟི་གཙྫོ་འཛིན་པདྨ་ཆོས་འཕེལ།

ཡ་ལང་རྒཔྫོ། ཆོས་སྲུང་དབང་འདུས།
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༣ གསེར
སེར་ཕུ།
ཕུ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།

ཡ་ལང་རྒེད་འྫོག་ ཁྲ་སྒོམ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

གསེར་ཕུ།

ལྷ་ཁང་།

བླ་མའི་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

ཁྲ་སྒོམ།

ཁྲ་སྒོམ་གཡུས་ཚན་དང་

རྫོ་ལམ་

ནམ་ཐིག།

གཡུས་ཚན་ཚུ་ཡུལ་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་

མང་ཤྫོས་རང་གཅིག་མཚམས་ཅིག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཁྲ་སྒོམ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མིན་འདུག

གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ཡུལ་ལྷ་སྐྱེས་བཙན་

མང་

ཤྫོས་རང་གཅིག་མཚམས་ཅིག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཁྲ་སྒོམ་ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ཟེར་རུང་ སྐྱེས་བཙན་གྱི་
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཨིན་ཟེརཝ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་ ལྫོ་རྒྱུས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་མི་ཅིག་ག་ཡང་མིན་

འདུག། དཔེ་ཆ་ནང་ལས་འབད་རུང་ སྐྱེས་བུ་ཀླུ་ཙན་ཟེར་མང་ཤྫོས་ཅིག་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ གསེར་ཕུ་
བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་

ཚིག་གཅིག་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ཐྫོན་ནི་མིན་འདུག།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གསེར་ཕུའི་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་བརྩམ་གནང་མི་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་མིན་འདུག།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

ཡུལ་ཅིག་

གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ།

།མདའ་ན་གནས་མཆོག་ཁྱད་འཕགས་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

སྐྱེས་བུ་ཀླུ་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་

དགེ་བཅུ་ཚང་བ་ཡི། །འདྫོད་རྒྱའི་ཡུལ་ནི་ཁྲ་སྒོམ་ཡུལ། །ཕྱྫོགས་བཞིར་དཔལ་འབྱྫོར་འདུ་བའི་ས། །དེ་འདྲའི་
།ཕུ་བཙན་མེས་པྫོ་གསེར་ཕུ་བཞུགས།

ཀྱི། །གཏེར་བདག་གནས་སྲུང་མ་ལུས་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ གསེར་ཕུ་ཟེར་ ཕུ་དང་མདའ་ཟེར་

བརྩི་བའི་ ཕུ་དེ་གི་མིང་ལུ་ཕུ་གསེར་ཕུ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཕུ་དང་མདའ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་
ཕུ་དེ་ལུ་བཙན་སྦེ་བཟུང་ཞིན་ན་ བསྫོད་ཚིག་བརྩམས་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཚྫོར་ཡི།
བཙན་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་འདུག།

དེ་ཡང་

བར་ན་སྐྱེས་བུ་ཀླུ་བཙན་ཁྱོད།

དེ་ལས་ བར་ན་ཀླུ་

།སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་འྫོད་ཟེར་

འཕྫོ། །ཕྱག་གཡས་མདུང་དམར་བ་དན་ཐྫོགས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་དཀར་པྫོ་བཅིངས། །སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་
བརྒྱན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སེར་ཕུའི་བཙན་དེ་ ཀླུ་བཙན་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་ཆོས་པ་ཚུ་གིས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་
ནི་མེད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཟེར་རུང་ སྐོར་ཕུ་པ་བཙན་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ ཡ་ལང་རྒཔྫོ་ ཆོས་སྲུང་དབང་འདུས་ཀྱིས་ ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས་སྦེ་བཤད་དྫོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་ སེར་ཕུ་གི་བླ་མཚྫོ་ཨིན་ཟེར་ སྤང་ཅུང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ནང་ མཚྫོ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡང་ཆགས་ཏེ་
ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ ཕམ་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་ལས་གོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། སྤར་རིགས་ཐྫོབ་མ་ཚུགས།
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སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣམ
རྣམ་པ།

དེ་ཡང་ བར་ན་སྐྱེས་བུ་ཀླུ་བཙན་ཁྱོད། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་འྫོད་ཟེར་འཕྫོ། །ཕྱག་གཡས་མདུང་དམར་བ་དན་
ཐྫོགས། །དབུ་ལ་དར་ཐྫོད་དཀར་པྫོ་བཅིངས། །སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་མི་དང་
འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སེར་ཕུའི་བཙན་དེ་ ཀླུ་བཙན་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་ཆོས་པ་ཚུ་གིས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་

ནི་མེད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཟེར་རུང་ སྐོར་ཕུ་པ་བཙན་དེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ ཡ་ལང་རྒཔྫོ་ ཆོས་སྲུང་དབང་འདུས་ཀྱིས་ ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས་སྦེ་བཤད་དྫོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་ སེར་ཕུ་གི་བླ་མཚྫོ་ཨིན་ཟེར་ སྤང་ཅུང་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ནང་ མཚྫོ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡང་ཆགས་ཏེ་
ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ ཕམ་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་ལས་གོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། སྤར་རིགས་ཐྫོབ་མ་ཚུགས།
དམ་བཞག

དམ་བཞག་ཡང་

ཁ་གསལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་

ཡུལ་ཁམས་ལུ་ཕན་པའི་

སྔོན་བྱྫོན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཡུལ་ལྷ་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

ལྫོ་ལྟར་དུས་ཀྱི་ལྫོ་མཆོད་རེ་བཏངམ་ད་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ མཆོད་ནི་དང་ དམང་
གི་རིམ་གྲོ་འབད་བའི་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

རྫོ་ལམ་གཙྫོ་འཛིན། ཡ་ལང་གི་རྒཔྫོ་ཆོས་སྲུང་དབང་འདུས།
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༤ ཇི
ཇིསི
སི་་ཕུ
ཕུའ
འམ། དགྱེ
གྱེས
ས་ཕུ
ཕུ།།

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།

གཞི་བདག་ཇིསི་ཕུའམ་ དགྱེས་ཕུ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཇིསི་ཕུའམ་ དགྱེས་ཕུ།

ལྷ་ཁང་།

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

མེ་ལྫོང་མཁར།

གཞི་བདག་དགྱེས་ཕུ་བསྟེན་མི་འདི་
མཁར་གྱི་མི་སེར་དམངས་ཨིན།

ཕྱེ་མའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་དང་

གཞི་བདག་ཇིསི་ཕུའམ་དགྱེས་ཕུ་དེ་

གཡུས་ཁའི་ཡུལ་བཙན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་
སྐྱེས་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་ཨ་ལྫོ་

སྤྱིར་བཏང་

གསར་སྐྱེས་ཚུ་གིས་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

མེ་ལྫོང་ཁར་གྱི་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འདི་ རྣལ་འབྱྫོར་པའི་ཆ་ལུགས་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མེ་ལྫོང་

མགོན
གོན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ལྷ་བཙན་ཀླུ་

གསུམ་དྲེགས་པའི་དཔུང་དང་བཅས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་འདིར་བྱྫོན་གདན་ལ་བཞུགས། །ཁྱེད་ལ་མཆོད་པ་
དམ་པ་འབུལ་བ་འདི།

།སན་དང་རཀྟ་བྷ་ལིང་གཏྫོར་མཆོད་འབུལ།

།གཙང་མའི་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འདི་

བཞེས་ལ། །ཆར་ཆུ་འབེབས་ཤིང་ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་པར་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ འགྲོ་བ་མི་དང་དུད་

འགྲོའི་ཚེ་སྫོག་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཕྱིར་མགོན་སྐྱབས་དང་ ཆར་ཆུ་དཀོན་
པའི་དུས་སུ་ཆར་ཆུ་འབབ་ཅིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དང་ ལྷག་པར་ཨ་ལྫོ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་མགོན་
དང་དཔུང་ག་ར་སྐྱབས་དང་རེ་ས་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཇིསི་ཕུའམ་ དགྱེས་ཕུའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ མེ་ལྫོང་མཁར་གྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༨༨ ལུ་ གཡུས་

ཚན་འདི་ནང་ལས་ ཨིན་མི་ གཙྫོ་འཛིན་ཉི་མ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་དམང་གིས་
བཞེངས་ཡྫོདཔ་བཤད་དེ་འདུག།

ཨིན་རུང་ ད་རིས་སྤར་རི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་འདི་ སྔོན་མ་ལས་ཡྫོད་

མི་ལྷ་ཁང་དེ་གུར་ གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐྫོག་ ཉམས་བཅོས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། སྐུ་མདྫོག་དམར་སེར་རྣལ་འབྱྫོར་ཆས་
ཀྱིས་བརྒྱན། ། ལུས་ལ་སྒོམ་ཐག་དབུ་ལ་པད་ཞྭ་གསྫོལ། །ཕྱག་གཡས་ཌཱ་རུ་གཡྫོན་པ་དྲིལ་བུ་གསིལ། །ཞབས་
གཉིས་བརྐྱང་སྐུམ་རྒྱལ་པྫོའི་རྫོལ་པའི་སབས།

།གཡས་སུ་བཙན་རྒོད་བནྡྷེ་སྐུ་མདྫོག་དམར།

།གཡྫོན་དུ་དུག་

བཙན་བནྡྷེ་སྐུ་མདྫོག་སྨུག །རྒྱབ་ཏུ་གཤན་པ་སྣ་ཚྫོགས་མདའ་གཞུ་འཛིན། །མདུན་དུ་གསང་ཡུམ་མཛེས་མ་མྫོན་

མྫོའི་ཆས། །སྣ་ཚྫོགས་རྒྱན་གྱིས་ཕྱག་ཞབས་གདུ་བུ་མཛེས། །ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་ སྐུ་མདྫོག་དམར་སེར་གྱི་

མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་ རྣལ་འབྱྫོར་པའི་ཆ་ལུགས་སྦེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པྫོ་ཚྫོན་པའི་བརར་ཌཱ་
མ་རུ་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ཤེས་རབ་སྫོང་ཉིད་ཚྫོན་པའི་བརར་ དྲིལ་བུ་འཛིན་ཏེ་ འཁོར་ཡུམ་དང་བཙན་རྒོད་
བནྡྷེ་དང་བཅས་སྟེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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དམ་བཞག།

གཞི་བདག་དེ ་གཡུས་ཁའི་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པྫོ་ཆེ་
འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེའི་ཉམས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་
བསྐོས་གནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
འབད་བ་ཅིན་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་

ཨིན་རུང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་།

།རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ལ་སྫོགས་ཀྱིས།

།བཀའ་

བསྒོས་དམ་ཚིག་གཉན་ལས་མ་འདའ་བར། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་
དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་

རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་སྫོགས་ཀྱིས་ཀྱང་

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་བྱེ་བྲག་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་

བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཨིན་པས།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

སྤྱིར་བཏང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ སྫོ་ཁ་དང་སེར་ཁའི་བསྐང་གསྫོའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་
གྱིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཟཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་གནང་ཞིནམ་

ལས་ མི་ག་ཡང་གཞི་བདག་འདི་གིས་ དབང་བའི་ཕུ་ལུ་ ལཱ་འབད་བར་དང་ ཤིང་དང་སའམ་ ཚར་ལ་
སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་འབག་འྫོང་མ་ཆོག་པའི་ རི་བསམ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ རི་བསམ་དང་བརྒལ་
བའི་ལཱ་རེ་འབད་བར་འགྱོཝ་ཨིནམ་ཤེས་པ་ཅིན་
ལས་ཉེས་ཆད་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གཡུས་ཁ་ལུ་ནད་ཡམས་

མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་ནི་ཨིམ་

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་གནྫོད་པ་བཀལ་མི་སེམས་ཅན་མང་སུ་སྦེ་ཐྫོན་
ནི་

དེ་ལས་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་ཅིང་

ཆུ་རུད་ཐྫོན་ལ་སྫོགས་པ་སྐྱོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་

ལེགས་ཤྫོམ་མ་འགྱོ་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ནཝ་
ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་

མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལཝ་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་
འདི་གིས་

གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་

མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གནྫོད་པ་ད་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཤེས་སྟེ་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལུ་གསྫོལ་
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འགྱུར
གྱུར་བ།

གནས་བདག་གཞི་བདག་ལས་བརྟེན་པའི་འགྱུར་བ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ སྔོན་གོང་ལས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་

སྫོལ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་དེ་སྦེ་རང་ སྫོལ་མ་ཉམས་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་དང་གཡུས་ཁའི་ གསྫོལ་ མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་ཡང་ སྔོན་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་
འགྱོ་སྟེ་འདུག།

དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ ཆེ་མ་དང་མེ་ལྫོང་མཁར་ལུ་ མདའ་འུང་པ། ཟེར་མི་ཡང་གསྫོལ་ནི་འདུག། ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་

འདུག། བཙན་གྱི་མཚན་དང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མྫོང་སྒར་གྱི་གཞི་བདག་གམ་ བཙན་ཅིག་
ཨིན་པའི་ཚྫོར་སྣང་བྱུང་ཡི། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་འབྲི་དགོཔ་ཅིག་མ་མཐྫོང་།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

མེ་ལྫོང་མཁར་དང་ཆེ་མ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

སླྫོབ་དཔྫོན་བསན་འཛིན་ནྫོར་བུ་གིས་ རྩྫོམ་སྒྲིག་འབད་བའི་རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

མེ་ལྫོང་མཁར་གྱི་གཙྫོ་འཛིན།. ཡ་ལང་རྒཔྫོ།
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༥ མཁར་བཟའ།

ནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མཁར་བཟའ།

ལྷ་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་མཐྫོང་རྒྱ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

ཡ་ལངས།

ཡ་ལང་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་

མཛད་མི་ལྷ་སྐལ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

ལྷག་པར་དུ་

པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་ བདག་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ མགོན་སྐྱབས་
དང་

ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་

ལྫོ་ཐྫོག་ལ་སྫོགས་བཏབ་རན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་

ཡུལ་བཙན་གཙྫོ་ཅན་ མཁར་བཟའ་འདི་ཨིན།
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མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །མཐུ་དང་ནུས་པ་

མ་གཡེལ་དཔུང་གཉེན་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཅེས་དང་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ལ་ནད་
ཡམས་མུ་གེ་དང་།

།རྒྱུ་སྐར་གཟའ་དང་རིམས་ནད་མ་ལུས་ཞི།

།བཙའ་ཐན་སད་སེར་ཇག་རྐུན་བསྲུང་བ་

དང་། །བུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་འཕེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ། །ཞེས་གསུང་པ་བཞིན་ལེགས་ཚྫོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་
ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཞི་ཞིང་བུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་འཕེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང།

ཡ་ལང་གི་ཡུལ་བཙན་ གསྫོལ་མཆོད་གཙྫོ་བྫོ་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་དེ་ བཀྲ་ཤིས་མཐྫོང་རྒྱ་གླིང་གི་དགོན་པ་དེ་ ག་
ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ས་ཆ་གཅིག་གུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། དེ་ཡང་ སླྫོབ་དཔྫོན་བསན་འཛིན་ནྫོར་བུས་རྩྫོམ་

སྒྲིག་འབད་ཡྫོད་པའི་ རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་ནང་ལས། བླ་མ་དྭགས་ཀོང་གི་བརྒྱུད་འཛིན་ མཚམས་པ་བླྫོ་གསལ་

རྒྱ་མཚྫོའམ་ སྫོད་ནམས་རྫོ་རྗེ་གིས་ མི་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་
ལྷ་ཁང་ཡྫོད་སའི་ས་གོ་དེ་

སྔོན་མ་སྤང་ཉམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་

འཕལ་འཕལ་རང་

ས་

གནས་འདི་ཁར་ བྱ་རྒོད་ཚུ་འཕུར་འྫོང་ཞིན་ན་ཆགས་ཏེ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་འདུག། ལྫོ་རྒྱུས་འདི་
རྒྱས་པ་ རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་ ཤྫོག་གྲངས་༡༡༧ ལས་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

མཁར་བཟའ་འདི་གི་སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ཐྫོབ་མ་ཚུགས།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་ནང་

ལས་ཡང་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ལྫོ་རྒྱུས་ལས་འབད་རུང་དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག།
ཨིན་རུང་སྐུ་གཟུགས་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་སྐུ་འདྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་
བའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་

སྐུ་མདྫོག་སྔོན་པྫོ་སྤྱན་གསུམ་ཁྲོ་

དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་བའི་མཚྫོན་བྱེད་

གཡྫོན་པ་ལུ་དམ་ཉམས་བསྒྲལ་བའི་ སྙིང་འཛིན་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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ཁ་ཊྭཱཾ་གྱི་མདུང་དང་

དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཡང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་པའི། །རྗེ་
བཙུན་མཁར་བཟའ་སས་བླྫོན་མ་ལུས་པ། །འཁོར་དུ་གནྫོད་སྦྱིན་དྲི་ཟ་ཚྫོགས་བཅས་ཀྱིས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་

བཞེས་མགོན་སྐྱབས་སྫོང་གྲོགས་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ མཁར་བཟའ་དེ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་མི་
བླམ་ག་ཡིན་ན་

ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་མི་མེད་རུང་

ཡ་ལང་ཚྫོགས་སླྫོབ་ཀྱིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པྫོ་ཆེའི་དག་པའི་
ཉམས་སྣང་ལུ་སྦེ་ཤར་ཏེ་
ཨིན།

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་

གཞན་ཡང་ བཤད་སྫོལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་ནང་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡྫོད།

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

མཁར་བཟའི་གསྫོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ གཙྫོ་བྫོ་ཟ་བ་བཞི་པའི་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་
ཞིན་ན་ རི་བསམ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། རི་བསམ་རྐྱབ་ཚར་ཞིན་ན་མི་སུ་ཅིག་ཡང་ མཁར་བཟའ་འདི་གིས་

དབང་བའི་ལི་ཁར་འགྱོ་ མི་ཆོགཔ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ལ་ཁར་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་པའི་རྟགས་
མཚན་དང་ མི་ཕྱུགས་གོད་ཁ་འབྱུང་བ་ལ་སྫོགས་པ་ཐྫོན་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁག་ག་རང་མི་དེ་ལུ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

པས། དེ་ལས་ གཞན་ཡང་པད་གླིང་སྒྲུབ་ཆེན་དང་ཆོས་འབུམ་ལྷག་ནི་ དེ་ལས་ གཏྫོར་ཟྫོག་དང་ཆོས་སྐོར་
སྨྱུང་གནས་ཚུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཏྫོག་བཏབ་རནམ་ད་ ཆར་ཆུ་བབས་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་དང་ ཡང་ཅིན་ ཐྫོག་བསྡུ་
རནམ་ད་ དུས་ ཚྫོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་དང་ཆུ་རུད་ཐྫོན་ནི་ལ་སྫོགས་པའི་གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་ཐྫོན་
ནི་དང་ དེ་ལས་ནད་ཡམས་ལ་སྫོགས་པ་བྱུང་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན། སྐྱོན་དེ་ཚུ་བྱུང་པ་ཅིན་སླར་ཡང་ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

ཡ་ལང་ཚྫོགས་སླྫོབ་བམ་ གཙྫོ་འཛིན་བླམ།
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༦ ཚངྫོ ་ཚངྫོ ་མ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།

སྡུག་སྟི་པདྨ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཚྫོང་ཚྫོང་མ།

ལྷ་ཁང་།

པདྨ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སྡུག་སྟི།

སྤྱིར་བཏང་ ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་ཡབ་འདི་ གཡང་རྩེ་སྡུག་སྟི་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཕྫོངས་མེད་
ཀྱི་གཡུས་ཚན་འགུ་ལས་མར་ཆགསཡྫོདཔ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་གཡང་རྩེ་ལུ་གཙྫོ་
བྫོ་བཏྫོན་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

ཁྱབ་ཚད་ལས་འབད་བ་ཅིན་

བྫོད་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་དང་ རྒྱ་གར་ལས་ཡན་ཆད་ག་ར་ཚྫོང་ཚྫོང་རྒྱལཔྫོ་གིས་དབང་དྫོ་

ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་ ཞིབ་འཚྫོལ་པ་ ང་རང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྫོད་པའི་སྐབས་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་
གིས་ལྫོ་རྒྱུས་དེ་སྦེ་བཤད་ས་གོ་ཡི།

དེ་སྦེ་བཤད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཡང་དེ་

སྦེ་ཐྫོན་ནི་འདུག དེ་ཡང་ ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་བཙན་གྱི་དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ༑ སྤྫོས་ངད་ལྡན་

པའི་རི་བྫོའི་ལྷྫོ་འདབས་སུ། །ཟུར་གསུམ་མཐྫོ་བའི་རི་རྒྱལ་དགུང་ལ་སྙེགས། ། རབ་
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བརྗིད་སྨུག་ནག་འཁྲུགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནས།

།ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་གྱི་གཙྫོ་བྫོ་

མཆོག །རྒྱ་བྫོད་མཚམས་ལ་དབང་བསྐུར་གཞི་ཡི་བདག །བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཚྫོང་ཚྫོང་
བཙན་རྒོད་ཁྱོད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་རི་དེ་ དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་པ་
མར་རྩ་བ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ཏྫོག་གི་དབུ་ཡར་གནམ་ཁ་ལུ་ཟུག་སྟེ་ ཡྫོདཔ་བཟུམ་
སྦེ་མཇལ་ནི་དང་ ཡར་ཕྫོ་བྲང་གི་མགུ་ལས་མར་བལྟ་བ་ཅིན་ རྒྱ་དང་བྫོད་ཡང་མཐྫོང་
ཚུགས་པའི་

རི་བྫོ་ཆེན་པྫོ་ཅིག་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་

ཚྫོང་ཚྫོང་མ་དང་དྭང་གླིང་དེ་

ལས་ ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་གསུམ་པྫོ་ ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ཡུལ་ལྷ་
མགོན
གོན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།

གཞི་བདག་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ གཏྫོར་བསྔོ་ལས། བདག་ཅག་དཔྫོན་སླྫོབ་སྦྱིན་པའི་བདག་པྫོ་ མི་

ནྫོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ ཀུ་རེ་ཀྱལ་ཀ་དང་རུ་ང་ཕག་དྫོག་མ་མཛད་པར་ ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྫོང་

གྲོགས་དམ་པ་མཛད་དུ་གསྫོལ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ནྫོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་
བར་ཆད་ལས་སྲུང་བའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཁྱེད་ལ་མཆོད་པ་དམ་
པ་འབུལ་བ་འདི། །སན་དང་རཀྟ་བྷ་ལིང་གཏྫོར་མཆོད་འབུལ། །གཙང་མའི་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་

ལ། །ཆར་ཆུ་འབབ་ཅིང་ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་པར་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ འགྲོ་བ་མི་དང་དུད་འགྲོའི་ཚེ་
སྫོག་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཕྱིར་མགོན་སྐྱབས་དང་ ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་དུས་

སུ་ ཆར་ཆུ་འབབ་ཅིང་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་དང་ ལྷག་པར་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་
མགོན་སྐྱབས་དང་རེ་ས་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང།

བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་ཚྫོང་ཚྫོང་མ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་རུང་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་མཆོད་

ཕུལ་ས་དེ་ དུས་རབས་ ༡༩ པའི་ནང་ ཚྫོང་ཚྫོང་སླྫོབ་དཔྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཞེངས་གནང་མི་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༢༠ ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་རྒཔྫོ་ཆོས་སྲུང་
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དབང་འདུས་ཀྱིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་དྫོན་ལས་མ་དངུལ་གནང་སྟེ་ ཧེ་མ་ཡྫོད་མི་ལྷ་ཁང་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་སྫོམ་
སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་ཕྫོ་བྲང་།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ སྡུག་སྟི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལས་ ཁ་གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཐྫོན་ནི་མེདཔ་

ཨིན་རུང་ ཆོས་སྲུང་ཡྫོངས་རྫོགས་ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། དམར་ནག་མེ་དཔུང་འཁྲུག་པའི་ཞལ། །ས་
མཁྲེགས་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསྫོལ།

།ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་བསྐོར།

།གཡྫོན་པ་རུ་མཚྫོན་ཕག་པར་

བཀལ། །རབ་བཀྲའི་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་གསྫོལ། །མྱུར་ལ་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །ཞེས་པ་ལ་སྫོགས་པ་
གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་དམར་ནག་ཁྲོ་བའི་ཞལ་ལ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་དང་ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་རུ་
མཚྫོན་ཕག་པ་ལུ་བཀལ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཀྲག་དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་ཆ་དང་ན་བཟའ་གསྫོལ་
ཏེ་ མྱུར་ལ་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ལུ་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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དམ་བཞག།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།
པས།

གསང་བའི་བདག་པྫོ་པདྨ་ཀ་ར་དང་།

།རང་གསལ་དྫོན་གྱིས་སེམས་ལ་ངོ་སྫོད་ཅིང་།

།སྒྲུབ་པའི་རྗེས་འཇུག་དབྫོན་སས་ལ་སྫོགས་

།དམ་ཚིག་གཉན་པྫོའི་མཆོད་སྤྲིན་མདུན་བདར་

ནས། །གཞི་དང་གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་ཁྱོད་བཀོད་ན། །གདུག་རྩུབ་ངན་པའི་བསམ་སྦྱྫོར་ཞི་ནས་ཀྱང་། །དཀར་

ཕྱྫོགས་སྐྱོངས་དང་ནག་ཕྱྫོགས་འདུལ་བ་ཡིས། །ཕྲིན་ལས་གཉན་པྫོ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་

གཞི་བདག་དེ་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་པའི་ཚུལ་ངག་རྒྱུན་ལུ་དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྫོལ་མིན་

འདུག། ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གཞུང་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་པའི་ཤུལ་མ་ དེ་གི་རྗེས་འཇུག་ཚུ་གིས་ སླར་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས་

ཟེར་ཞུ་ནི། གསྫོལ་ཁའི་གཏྫོར་བསྔོའི་ཚིག་ལས། སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སྫོགས་པ་ གྲུབ་ཐྫོབ་བརྒྱུད་
པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཙྫོ་བྫོ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ཨིན་པའི་ཁར་
འབྱམས་དང་།

སྡུག་སྟི་གི་ཚྫོང་ཚྫོང་མ་དང་རུང་རུང་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས་
།རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ལ་སྫོགས་ཀྱིས།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་

།བཀའ་བསྒོས་དམ་ཚིག་གཉན་ལ་མ་འདའ་

བར། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཀུན་མཁྱེན་

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་སྫོགས་ཀྱིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ སྤྱིར་ སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ བྱེ་བྲག་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདིའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་ བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
སྤྱིར་བཏང་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་

གསྫོལ་ཁ་དང་སེར་ཁའི་བསྐང་གསྫོའི་སྐབས་དམིགས་

གསལ་གྱིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཟཝ་ ༣པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ མང་གི་རིམ་འགྲོ་གནང་

ཞིནམ་ལས་ མི་ག་ཡང་གཞི་བདག་འདི་གིས་ དབང་བའི་ཕུ་ལུ་ལཱ་འབད་བར་དང་ ཤིང་དང་ས་ཚར་ལ་སྫོགས་
པ་ག་ནི་ཡང་འབག་འྫོང་མ་ཆོག་པའི་རི་བསམ་འབད་དྫོ་ ཡྫོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ རི་བསམས་དང་འགལ་བའི་
ལཱ་རེ་འབད་བར་འགྱོཝ་ཨིནམ་ཤེས་པ་ཅིན་
ཉེས་ཆད་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གཡུས་ཁ་ལུ་ནད་ཡམས་
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མུ་གེ་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་པ་ཅིན་ཟེར་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་མ་ཕུལ
ཕུལ་བའི་
འི་གནད
ྫོ ་པ།

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་

གནྫོད་པ་བཀལ་མི་སེམས་ཅན་མང་སུ་སྦེ་

ཐྫོན་ནི་ དེ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་ཅིང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ལ་སྫོགས་པ་སྐྱོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་

ལེགས་ཤྫོམ་མ་འགྱོ་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ནཝ་ཚཝ་
རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལཝ་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

སྡུག་སྟི་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། ཚྫོང་ཚྫོང་མའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་། སླྫོབ་དཔྫོན་ བསན་འཛིན་ནྫོར་བུས་རྩྫོམ་སྒྲིག།
འདྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
སྡུག་སྟི་གཙྫོ་འཛིན།
ཡ་ལང་རྒཔྫོ།
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༧ ཟ་ཝང་བཙན། ཕུ
ཕུ་་ཡངས།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཕུ་ཡངས་ལྷ་བཙན་མདའ་དབང་ཆེན་པྫོ།

ལྷ་ཁང་།

ཕུ་ཡངས་ལྕང་ལྫོ་ཅན་ ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

ཕུ་ཡངས་།

ཕུ་ཡངས་གཡུས་ཚན་དང་རམ་སྦྱར་གཡུས་ཚན་གྱི་ཡང་ མདའ་དབང་བཙན་བསྟེན་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

མདའ་དབང་བཙན་དེ་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་

འཇོམས་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་
ཆོསཔ་ལ་ལུ་གིས་

ཞིང་གཤེགས་བླམ་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ཀྱིས་ཉམས་སྣང་ལུ་

གཟིགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། གང་ལྟར་ཡང་ བླམ་ག་གིས་ བསྐོས་གནང་
རུང་ གཡུལ་ཁའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཅིག་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མགོ
གོན
ན་སྐྱབ
སྐྱབས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཐངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་ སྲུང་མ་ག་ར་ཕན་པའི་གྲོགས་མཛད་ནི་ཅིག་མ་གཏྫོགས་

དེ་ལས་ གཞན་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་རང་གཞུང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། རིན་ཆེན་
གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་བར་ཆད་སྲུངས།

།མི་ནྫོར་ཕྱུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་བར་མཛྫོད།

།ཅེས་དང་ནད་

མུག་འཁྲུགས་རྩྫོད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། །ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་

བཞེས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི། །མཐུན་རྐྱེན་བསམ་
དྫོན་ཆོས་བཞིན་གྲུབ་པ་ཡི། །མགོན་སྐྱབས་སྫོངས་གྲོགས་མ་གཡེལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ཡིད་ལ་ཅི་འདྫོད་མྱུར་དུ་

འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་གཏྫོར་མ་ལ་སྫོགས་

པ་ཕུལ་བ་ལས་བརྟེན་ མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་སྲུང་བའི་མགོན་སྐྱབས་དང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཞི་ཞིང་ཆར་ཆུ་དུས་
སུ་འབབ་ཏེ་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ ཡིད་ལ་ཅི་བསམ་པའི་དྫོན་
ཐམས་ཅད་བགེགས་མེད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང།

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་མེདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༧ལུ་ མདྫོ་གསུམ་ཚྫོང་
པ་ ཨམ་བསྫོད་ ནམས་རྒྱལ་མྫོ་གིས་ས་ཆ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ མདྫོ་གསུམ་སྦྱིན་བདག་རྫོ་རྗེ་དབང་འདུས་བཟའ་

ཚང་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་སྦེ་ ཡ་ལང་རྒེད་འྫོག་གི་གནས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ རབ་
གསལ་མེ་ལང་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག

ལྷ་ཁང་དེ་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་

ཤི་གསྫོན་གྱི་རིམ་འགྲོ་ག་ཅི་འབད་ནི་

ཡྫོད་རུང་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གསྫོལ་མཆོད་ཡང་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་མཆོད་ནི་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་
ནི་འདུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཚུལ་ཙམ་ལས་ ཁ་གསལ་

ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ལྡེབས་རིས་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད་པའི་སྐུ་པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐུ་
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མདྫོག་དམར་ལ་ཞལ་གདངས་ཤིང་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ཐབས་ཀྱི་མཚྫོན་བྱེད་གཞུ་མྫོ་འཛིན་ཅིང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་
ལུ་ཤེས་རབ་མཚྫོན་པའི་བརར་མདའ་བསྣམས་ཏེ་
བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཡང་

ཕྱག་གཡས་པ་འདྲེད་ཅིང་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

དམག་དཔྫོན་ཆ་ལུགས་སྦེ་

རིབྫོ་སྤངས་ལྗོངས་འཁྲིག་པའི་སྒང་འདབས་

སུ། །སྔོན་ཚེ་པདྨའི་སྤྱན་སྔར་དམ་མནྫོས་པའི། །བཀའི་སྲུང་མ་མདའ་དབང་བཙན་རྒོད་ཆེ། །རྩ་བརྒྱད་སྫོང་སྦྱར་
གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེའི་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་

གནས་ཤིང་ སླར་ཡང་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཤིང་ བསན་
འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས།

མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་མཐའ་དག་སྲུང་བའི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་

པའི་ ལྷ་བཙན་མདའ་དབང་བཙན་ཟེར་ཞུ་ནི་འདུག
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ལུ་

ཡ་ལང་རྒེད་འྫོག་གི་སྤྱི་འྫོག་ག་རའི་ནང་ལུ་

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་མཚམས་ཅིག་འདུག།

དུས་ཚྫོད་དང་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་ཚུལ་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

ལྫོགས་སུ་ཁ་གསལ་ཏེ་བྲི་

དགོཔ་ཅིག་མ་ཐྫོང་། ཨིན་རུང་ མདྫོར་བསྡུས་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཆོས་འབུམ་ལྷག་ནི་དང་ སྨྱུང་གནས་སྲུང་

ནི། དེ་ལས་ ཟ་རིམ་བཞིན་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་བཏང་ནི་དང་ བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་ནི་ དམངས་ཀྱི་རིམ་
གྲོ་ཚུ་ག་ར་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རི་བསམ་ཟེར་རི་ཁ་ལུ་ལཱ་འབད་བར་འགྱོ་མི་ཆོག་ཨིན་པས།
གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་གནྫོད་པའི་ཐད་ཁར་འབད་བ་ཅིན་

སྤྱིར་བཏང་འཇིག་རྟེན་གཏམ་དཔེ་ལས་

ལྷ་

འདྲེ་མི་གསུམ་སྤྱྫོད་ལམ་ཅིག། ཟེར་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རང་མི་ལུ་འབད་རུང་ ལེགས་ཤྫོམ་མ་འབད་བ་
ཅིན་སེམས་མི་དགའ་ནི་དང་

ལེགས་ཤྫོམ་འབད་བ་ཅིན་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ཡང་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

སེམས་དགའ་སྟེ་གསྫོལ་རས་གནང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་

ཕུལ་བ་ཅིན་ དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནི་དང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ན་ནི་ཚ་ནི་དང་ལྫོ་
ཕྱུགས་མ་ལེགས་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

མདའ་དབང་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།

རབ་གསལ་མེ་ལྫོང་། ཡ་ལང་གི་གནས་དང་ལྷ་ཁང་གི་ངོ་སྫོད། བསན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཡ་ལང་གཙྫོ་འཛིན།
ཡ་ལང་རྒཔྫོ།

སླྫོབ་དཔྫོན་བསན་འཛིན་ནྫོར་བུ།
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༨ སྐྱེ
སྐྱེན
ན་ཕུ།
ཕུ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྐྱེན་ཕུ།

ལྷ་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་མཐྫོང་རྒྱ་གླིང་དགོན་པ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

ཡར་འཕེལ།

ཡ་ལངས་གཡུས་ཚན་དང་
བདག་དང་

སྐྱེས་བཙན་

ཡར་འཕེལ་སྤྱི་འྫོག་མི་སེར་ག་ར་གིས་

སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་མི་ཅིག་སྦེ་

ཡུལ་ལྷ་གཞི་

གཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་ཏེ་

བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཡུལ་ བཙན་
ཅིག་འབད་ཨིན་རུང་

འདི་གི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་

འདུག ཨིན་རུང་ ཨ་ཙི་རེ་ཤེས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་འྫོག་ལས་
བཀོད་དེ་ཡྫོད།
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མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

མགོན་སྐྱབས་ མཛད་ཐངས་ལུ་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་ནི་དང་བསྡུ་ནི་ དེ་ལས་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་
བསྟེན་ནི་དང་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་

མཛད་དང་མཛད་ཞིན་པ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོ་ལུ་
དེ་ཡང་

གཏྫོར་བསྔོའི་ཚིག་ལས།

མགོན་སྐྱབས་

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

སྲུངས། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། མི་ནྫོར་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཉིན་གྱི་བྱ་ར་
དང་། མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་མཛྫོད། ཅེས་དང་ ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་མཐུ་བྫོ་ཆེ་རྣམས་
ཀྱིས་རྟག་ཏུ་བྱ་ར་མཛད་ནས།

ཕ་རྫོལ་མི་མཐུན་པའི་གདྫོན་བགེགས་འཁྲུགས་རྩྫོད་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་བར་དུ་

གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ་དང་། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐྱེན་ཕུ་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་རྟ་མཆོག་ངང་དཀར་ཆིབས།

།ང་རྒྱལ་རལ་གྲི་ཕག་དྫོག་

དུག་སྦྲུལ་ འཛིན། །སྐྱེན་ཕུ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཚན་ཡང་གསྫོལ། །གཡས་སུ་སས་མཆོག་སྐུ་མདྫོག་སྔོ་
དམར་དང་།

།གཡྫོན་དུ་ཡུམ་མཆོག་སྐུ་མདྫོག་སྔོ་མཐིང་མ།

།མདུན་རྒྱབ་ཐམས་ཅད་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྣ་

ཚྫོགས། །ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན་ སྐྱེན་ཕུ་གི་བཙན་དེ་ སྐུ་མདྫོག་སྨུག་ནག་སྦེ་ ཆིབས་རྟ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་
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ཁར་ ཕྱག་མཚན་དུག་སྦྲུལ་འཛིན་ཏེ་ཁོ་རའི་མཚན་ཡང་ དགེ་འདུན་ཆོས་ འཕེལ་ཟེར་གསྫོལ་ཏེ་ འཁོར་ཡུམ་
སས་དང་བཅས་ཏེ་ ཀླུ་བདུད་བཙན་བདུད་ཚུ་ཡང་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞགས་ཚུལ་ཡང་། སྔོན་ཚེ་ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་འྫོད་མགོན་དང་། །རིག་འཛིན་པད་འབྱུང་
པད་གླིང་དཔལ་འབྲུག་པ། །བཀའ་བསྒོ་དམ་ཚིག་གཉན་ལས་མ་འདའ་བར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གཉན་པྫོ་

བསྲུང་བར་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐབས་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་
ཅིན་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བཞིན་དམ་ལུ་གནས་པའི་ གཏེར་བདག་ཨིན་པས།
གས ལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོལ་མཆོད་དེ་ཡང་

རང་ཟ་བཞི་པའི་ནང་ཚྫོགས་འཁོར་བསྐོར་ནི་དང་

རང་ཟ་

དྲུག་པའི་ནང་ལུ་ ཆོས་འབུམ་ལྷག་ནི་དེ་ལས་ ཆོས་ལྷག་ཚར་ཞིན་ན་ མཇུག་ལུ་སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཐྫོན་སྫོལ་ཡྫོད་
པའི་གཏེར་འཆམ་དང་བཅས་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་ནད་ཡམས་ཞི་ཐབས་
ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྨྱུང་གནས་ཡང་གནང་སྫོལ་ ཡྫོདཔ་ཨིནམ།

རང་ཟ་བཞི་པའི་ནང་ལུ་ གནས་བདག་དེ་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་དང་ཚྫོགས་འཁོར་ཚུ་ཕུལ་ཞིན་ན་ རང་ཟ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ཚུན་ མི་ག་ཡང་ གནས་བདག་
གཞི་བདག་གིས་དབང་བའི་ཕུ་ལུ་འགྱོ་མ་ཆོགསཔ་སྦེ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའི་སྐབས་ དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་དང་རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལྫོ་མཆོད་
དང་རིམ་གྲོའི་སྐབས་ དམིགས་གསལ་གྱི་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་མཆོད་དང་ཚྫོགས་འཁོར་ལ་སྫོགས་པ་ཆོས་ཕྱྫོགས་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་
སྡེ་དེ་ནང་ གནས་ཁང་སྫོ་སྫོ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཛུལ་ཆོགཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རང་མི་ལུ་འབད་རུང་ ལེགས་ཤྫོམ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སེམས་མི་དགའ་ནི་དང་ ལེགས་ཤྫོམ་འབད་བ་
ཅིན་ སེམས་དགའ་སྟེ་ གསྫོལ་རས་གནང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ཡང་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནི་དང་
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གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ན་ནི་ཚ་ནི་དང་ལྫོ་ཕྱུགས་ མ་ལེགས་པའི་རྟགས་མཚན་ངན་པ་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

གཙྫོ་འཛིན་ དཀོན་མཆོག་ནྫོར་བུ།
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རམ་སྦྱར
སྦྱར་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། (༣)
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།

༡ སྙོ
སྙོང
ང་ཁ། སྙོ
སྙོན
ན་ཁ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགེ་བསྙེན་སྙོང་ཁ།

ལྷ་ཁང་།

དགོན་པ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

མགོ
གོན
ན་སྐྱབ
སྐྱབས།.

རམ་སྦྱར།

རམ་སྦྱར་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་དགེ་བསྙེན་སྙོང་ཁ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་བརྟེན་ རང་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཅི་

བསམ་པའི་དྫོན་གྲུབ་པའི་ཁར་

ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་ཨིན་པ་ཅིན་

གསྫོལ་མཆོད་བརྒྱུན་མ་ཆད་པར་རང་ཕུལ་བ་ཅིན་

ངེས་པར་དུ་ཁོ་ལུ་བསྟེན་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ནཝ་ཚཝ་ཚུ་ཡང་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུངམ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་

ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་ བསྟེན་པའི་མི་ས་ཕྱྫོགས་གཞན་ཁར་ལས་ཕར་ འགྱོ་སྟེ་ཡྫོད་རུང་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་མྫོ་བཏབ་
རྩིས་བཏབ་རེ་འབདཝ་ད་

ཡུལ་བཙན་གསྫོལ་དགོཔ་སྦེ་ཐྫོན་པ་ཅིན་

ཨིན་ཅིག་མེན་ཅིག་རམ་སྦྱར་གྱི་གཡུས་

སྒོའི་ནང་ལུ་འྫོང་དགོཔ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁོ་ལུ་སྫོན་འདེབས་ཅིག་རྐྱབས་ ཁོ་རའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་
དེ་ལྷག་ དུས་ཡུན་མ་རིང་པར་ ཕལ་མགྱོགས་རང་དྲག་ཚུགས་པའི་ནུས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ ཆོས་སྡེ་གི་རྫོར་སླྫོབ་ཀྱིས་
གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

དགེ་བསྙེན་སྙོང་ཁ་གི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། རམ་སྦྱར་གྱི་ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་

མི་ཁུངས་ཚུ་ ཤུལ་མ་དེ་ཅིག་ཁར་ལས་ཆགས་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ ལྫོ་ངོ་ལྔ་བརྒྱ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ རམ་སྦྱར་གྱི་

གཡུས་ཚན་དེ་ འབྱྫོགཔ་དང་མྫོན་པའམ་ དྭགས་པ་ཟེར་ འཚྫོ་བ་ལ་ནྫོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྫོད་མི་ མི་ཁུངས་ཚུ་
ཆགས་ཏེ་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་ལྫོ་
རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན རམ་སྦྱར་པ་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་

ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ཉོངས་མཁར་ བཙན་ཟེར་མི་འདི་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་

གནས་བདག་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཡང་ སྙོན་ཁ་དེ་རང་ཨིན་པས། གསེར་སྐྱེམས་དཔེ་ཆ་ལས། མཚྫོ་ནག་མེ་
རླུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །དམ་ཉམས་གཤེད་མའི་སྙོན་ཁ་ཏི་པ་ཙ། །ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བླམ་འདི་གིས་བཞག་ནུག་

ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ རམ་སྦྱར་གྱི་རྫོ་རྗེ་སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་

བ་ཅིན་ རམ་སྦྱར་རིན་པྫོ་ཆེ་ཟེར་མཁས་གྲུབ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་བླམ་ཅིག་སྫོད་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་ རམ་སྦྱར་གྱི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་ ཁོ་གི་སྐབས་ལུ་བརྩམ་གནང་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ ཡུལ་
བཙན་དེ་ བླམ་དེ་གིས་དམ་བཞག་མཛད་ནུག་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐབས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན།

སྒོམ་ཕུག་བསྐོར་རའི་གནས་བདག་དེ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་

གིས་བཀའ་བསྒོ་བཞིན་ཨིནམ་ལས་ རམ་སྦྱར་ལུ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ཡང་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་གནས་བདག་
ཨིནམ་སྦེ་མཁྱེན་དགོཔ་འདུག།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ཆོས་སྲུང་ག་ཅི་རང་བཏང་རུང་ ཡུལ་
བཙན་གྱི་སྐབས་གྱངས་ཁ་ག་དེ་མང་མང་བསགས་དགོ་མི་འདི་

ཕྫོ་ལྷ་དང་དུང་ཕུའི་བཙན་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་

པས། དེ་ལས་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའི་དྫོན་ལུ་ མི་སེར་དམང་ལས་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་གནང་ནི་དང་ རང་རང་སྫོ་
སྫོ་གིས་ ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཡང་ག་དེ་མང་མང་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ དམིགས་

བསལ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཡྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་ མདའ་ཚད་ཙམ་འབད་མི་ དར་ཤིང་བདུན་འཕྱར་ནི་དང་ དེ་

དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་ཤ་སྣ་ལྔ་འཕྱར་དགོཔ་ཨིན་པས།། དེ་ལས་ བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་
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ཆའི་ནང་ལས་ཐྫོན་མི་འདྫོན་པ་ཚུ་འདྫོན་ཞིན་ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་

མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ག་འབད་རུང་ གྲལ་གཏྫོགས་འབད་མ་ཆོགཔ་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་
བ་མེདཔ་སྦེ་སྤྱིར་བཏང་གྲལ་ཁར་གཏྫོགས་ཆོགཔ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཆདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གི་ནཝ་ཚཝ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་རུང་ ཡུལ་བཙན་གྱི་སྐྱོན་ཨིན་པ་ཅིན་

གྱངས་ཤུག་རྐྱབ་ནི་དང་ མགུ་ཏྫོ་ན་ནི་དང་ རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་ན་ནི་ཚུ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་
སྤྱིར་བཏང་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་འགྱོ་མི་བཏུབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ལྫོ་ཐྫོག་མི་

ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པར་ ལྟས་ངན་པ་ཚུ་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་
འདི་གིས་ གནྫོད་པ་དེ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་དེ་ མ་ཆད་པར་ཨ་
རྟག་རང་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ

སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་གནསཔྫོ་ སྙོན་ཁ་དང་ གཅིག་ཨིན་པའི་ཚྫོར་སྣང་། རྒྱུ་མཚན་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་གཅིག་
ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ མིང་ཟུར་ཉམས་སྟེ་ སྙོང་ཁ་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག། པར་རིས་མེད། གལ་སྲིད་མཇལ་དགོ་
པ་ཅིན་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་གནསཔྫོ་གི་སྐུ་འདྲ་མཇལ་བ་ཅིན་བཏུབ་སྦེ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

ཆོས་སྡེའི་རྫོར་སླྫོབ་བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག།
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༢ དུ
དུངང་ཕུ་
ཕུ་ཨ་མ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།

རམ་སྦྱར་དུང་ཕུ་ཨ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

དུང་ཕུ།

ལྷ་ཁང་།

དགོན་པ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།.

རམ་སྦྱར།
རམ་སྦྱར་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གྱིས་དུང་ཕུའི་ཡུལ་བཙན་འདི་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་བརྟེན་ རང་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཅི་
བསམ་པའི་དྫོན་གྲུབ་པའི་ཁར་
བསྟེན་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་ཨིན་པ་ཅིན་

ངེས་པར་དུ་ཁོ་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རང་ཕུལ་བ་ཅིན་

ནཝ་

ཚཝ་ཚུ་ཡང་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་བསྟེན་པའི་མི་
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ས་ཕྱྫོགས་གཞན་ཁར་ལས་ཕར་

འགྱོ་སྟེ་ཡྫོད་རུང་

ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་མྫོ་བཏབ་རྩིས་

བཏབ་རེ་འབདཝ་ད་ ཡུལ་བཙན་གསྫོལ་དགོཔ་ སྦེ་ཐྫོན་པ་ཅིན་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ར་
རམ་སྦྱར་གྱི་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་འྫོང་དགོཔ་མེདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་

ཁོ་ལུ་སྫོན་

འདེབས་ཅིག་རྐྱབས་ ཁོ་རའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དེ་ལྷག་ དེ་ལས་ ཇ་ཕུད་དང་ ཆང་
ཕུད་གཙང་མ་ཚུ་གསེར་སྐྱེམས་སྦེ་

སྣྫོད་ཧིང་སང་ས་ཡྫོད་མི་ནང་བཀང་སྟེ་

གསྫོལ་

ཁའི་དཔེ་ཆ་དེ་ལྷག་ དེ་ལས་ དར་ཤིང་བདུན་འབད་མི་འཕྱར་འབད་བ་ཅིན་ དུས་
ཡུན་མ་རིང་པར་ ཕལ་མགྱོགས་རང་དྲག་ཚུགས་པའི་ནུས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ རྫོར་སླྫོབ་ཀྱིས་
གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

དུང་ཕུའི་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱསཔ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
དྫོན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་
བཙན་དེ་

ཨིན་རུང་བཅུད་

དུང་ཕུ་ཟེར་བའི་

དགེ་སླྫོང་ཅིག་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

དེ་འབདཝ་ད་

ཡུལ་བཙན་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་

པའི་རྫོའི་བཞུགས་ཁྲི་ཅིག་འདུག།

གིས་དུང་ཕུ་ཨ་མའི་བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་
བཏྫོན་ཏེ་སླབ་སྫོལ་འདུག།

འདི་ལུ་མི་ཚུ་

མྫོའི་མིང་

འདི་གི་སྐོར་ལས་

ཁུངས་ཡང་དག་བཀལ་མི་ཅིག་ག་ཡང་ཕྱད་མ་
ཚུགས།

དུངང་ཕུ
དུ
ཕུ་་ཨ་མའི
འི་་བཞུག
ཞུགས་ཁྲི
ཁྲི།།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་ དུང་ཕུ་བཙན་དེ་ཁོ་རའི་སྐུ་མདྫོག་རྣམ་པ་འབད་བ་ཅིན་ དགེ་སླྫོང་གི་རྣམ་པ་
ཅིག་སྦེ་ཡྫོདཔ་ ཨིན་ཟེར་ རམ་སྦྱར་གྱི་ཆོས་སྡེའི་རྫོ་རྗེ་སླྫོབ་དཔྫོན་གྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔོན་མ་
རམ་སྦྱར་རིན་པྫོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་
གིས་

རྫོར་སླྫོབ་ཁོ་རང་

རམ་སྦྱར་བླ་མའི་དངོས་སླྫོབ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་

བླ་མའི་ཞལ་ལས་བརྒྱུད་དེ་གོ་ཡི་ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

དུང་ཕུ་བཙན་དེ་

འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ཆོས་གོས་བཞེས་ཏེ་དགེ་སླྫོང་གི་རྣམ་པཅིག་སྦེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་མདུང་དམར་དང་ ཕྱག་
ཡྫོན་པ་ལུ་ཞགས་པ་བསྣམས་ཤིང་ ཆིབས་རྟ་དམརཔྫོ་ལུ་ ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དུངང་ཕུ་
དུ
ཕུ་ཨ་མའི་
འི་བཀའ་དམ་མཆོད
ཆོད་རྟེན
རྟེན།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བླམ་འདི་གིས་བཞག་ནུག་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
ལས་འབད་རུང་

སྤྱིར་བཏང་བརྒྱུད་བསྐུལ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་
རམ་སྦྱར་གྱི་རྫོ་རྗེ་སླྫོབ་

དཔྫོན་གྱིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རམ་སྦྱར་རིན་པྫོ་ཆེ་ཟེར་མི་གིས་ རམ་སྦྱར་གྱི་གནས་བདག་གཞི་

183

བདག་གི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་ ཁོ་གི་སྐབས་ལུ་བརྩམས་གནང་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ ཡུལ་བཙན་དེ་ བླམ་
དེ་གིས་དམ་བཞག་མཛད་ནུག་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

དུང་ཕུ་ཨ་མ་ལུ་མར་ཆང་ཕུལ་བའི་ཁྲོ།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ མི་སེར་དམངས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་འདི་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་༨ ལུ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྤྱིར་བཏང་ཆོས་སྲུང་ག་ཅི་རང་བཏང་རུང་

ཡུལ་བཙན་གྱི་སྐབས་གྱངས་ཁ་ག་དེ་མང་མང་བསགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་
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ཨིན། དེ་ལས་ རིམ་གྲོའི་དྫོན་ལུ་ མི་སེར་དམངས་ལས་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་གནང་ནི་དང་ རང་རང་སྫོ་སྫོ་གིས་

ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་མང་མང་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་

དུང་ཕུ་བཙན་ལུ་ ཆང་ཕུད་གཙང་མ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་ཕུལ་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཇ་ཕུད་གཙང་མ་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་
མདའ་ཚད་ཙམ་འབད་མི་དར་ཤིང་བདུན་འཕྱར་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་

བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལས་ཐྫོན་མི་འདྫོན་པ་ཚུ་འདྫོན་ཞིན་ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལཝ་ད་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ག་འབད་རུང་གྲལ་གཏྫོགས་ འབད་ཆོགཔ་ཨིན་པས།

གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོངཔ་བཟུམ་དང་ གསྫོལ་ཁ་མ་ཕུལཝ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གི་ནཝ་ཚཝ་ག་དེ་སྦེ་
བྱུང་རུང་ ཡུལ་བཙན་གྱི་སྐྱོན་ཨིན་པ་ཅིན་ མགུ་ཏྫོ་ན་ནི་དང་ རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་ན་ནི་ དེ་ལས་མགུ་ཡི་
འཁོར་ནི་ཚུ་ བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་འབབས་པར་

ལྟས་ངན་པ་ཚུ་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

དུང་ཕུའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

རམ་སྦྱར་ཆོས་སྡེའི་རྫོ་རྗེ་སླྫོབ་དཔྫོན་བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག
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གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།

༣ འུ
འུར
ར་བ་ལབ་རྩ
རྩ་་ མེ
མེས
ས་མེས
མེས་ཕ་ྫོ ལྷ།
ལྷ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

འུར་བཱ་ལབ་རྩ་ མེས་མེས་ཕྫོ་ལྷ།

ལྷ་ཁང་།

དགོན་པ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

རམ་སྦྱར།

རམ་སྦྱར་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་འུར་བ་ལབ་རྩའི་མེས་མེས་ཕྫོ་ལྷ་དེ་ཡུལ་བཙན་
སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལས་བརྟེན་

རང་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་

ཅི་བསམ་པའི་དྫོན་གྲུབ་

པའི་ཁར་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་ཨིན་པ་ཅིན་ ངེས་པར་དུ་ཁོ་ལུ་བསྟེན་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་རང་ཕུལ་བ་ཅིན་ ནཝ་ཚཝ་ཚུ་ཡང་ག་ནི་ཡང་མི་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་བསྟེན་

པའི་མི་ ས་ཕྱྫོགས་གཞན་ཁར་ལས་ཕར་ འགྱོ་སྟེ་ཡྫོད་རུང་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་རེ་འབདཝ་
ད་ ཡུལ་བཙན་གསྫོལ་དགོཔ་སྦེ་ཐྫོན་པ་ཅིན་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ར་ རམ་སྦྱར་གྱི་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་འྫོང་དགོཔ་

མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཁོ་ལུ་སྫོན་འདེབས་ཅིག་རྐྱབ་ ཁོ་རའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དེ་ལྷག་ དུས་ཡུན་མ་རིང་
པར་ཕལ་མགྱོགས་རང་ དྲག་ཚུགས་པའི་ནུས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ ཆོས་སྡེའི་རྫོར་སླྫོབ་ཀྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

འུར་བ་ལབ་རྩ་ མེས་མེས་ཕྫོ་ལྷ་གི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་སྔོན་

མ་ རམ་སྦྱར་བླམ་གིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་ཅིན་ འུར་བ་ལབ་རྩ་ཟེར་མི་བཙན་དེ་ ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་མི་རམ་སྦྱར་
པ་ཚུ་གི་ཡུལ་བཙན་མེན་པར་ འབྲྫོག་པའམ་ འབྱྫོགཔ་ཚུ་གི་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་
རྒྱུས་འདུག།

དེ་ཡང་

རབ་སྦྱར་གྱི་ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་མི་ཁུངས་ཚུ་
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ཤུལ་མ་དེ་ཅིག་ཁར་ལས་ཆགས་ཡྫོདཔ་མ་

མཏྫོགས་ ལྫོ་ངོ་ལྔ་བརྒྱ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ རམ་སྦྱར་གྱི་གཡུས་ཚན་དེ་ འབྱྫོགཔ་ཟེར་ འཚྫོ་བ་ལ་ནྫོར་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་སྫོད་མི་ མི་ཁུངས་ཚུ་ཆགས་ཏེ་བསད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

འུར་བ་ལབ་རྩ་མེས་མེས་ཕྫོ་ལྷ་དེ་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་འབད་བ་ཅིན་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། སྔོ་
ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །ཕྱག་ན་མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས། །ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་ སྐུ་མདྫོག་སྔོ་
ནག་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ར་ ཕྱག་ལུ་དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་ཞིང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་ཕྱིར་ མཚྫོན་ཆ་
རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་འཛིན་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བླམ་འདི་གིས་བཞག་ནུག་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

སྔོན་ཚེ་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་པའི་དཔེ་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

ཟ་གྲངས་བཞིན་ཚེས་ ༣༠ ལུའམ་ གནམ་སྒང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་སེར་
དམངསཀྱི་རིམ་འགྲོ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ཆོས་སྲུང་ག་ཅི་རང་བཏང་རུང་ ཡུལ་བཙན་གྱི་སྐབས་གྱངས་ཁ་ག་དེ་

མང་མང་གསག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའི་དྫོན་ལུ་ མི་སེར་དམང་ལས་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་
གནང་ནི་དང་

རང་རང་སྫོ་སྫོ་གིས་

ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཡང་ག་དེ་མང་མང་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བསྡུ་

བླངས་འབད་ཚུལ་དེ་ཡང་ སྤྱི་འྫོག་ལྔཔྫོ་ ཟ་རིམ་བཞིན་སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཡྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕྫོ་གོས་དང་མྫོ་གོས་ཚུ་དཔང་
ཞིན་ན་ དཔའ་རྟགས་དང་དེ་ལས་ འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་པའི་ཅ་ཆས་ མང་རབས་ཅིག་བསྐྱལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་

ཨིན་པས། དེ་ལས་ བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལས་ཐྫོན་མི་འདྫོན་པ་ཚུ་འདྫོན་ཞིན་
ན་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ག་འབད་རུང་ གྲལ་
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གཏྫོགས་འབད་མ་ཆོགཔ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕྫོ་མྫོ་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་གྲལ་ཁར་
གཏྫོགས་ཆོགཔ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་ཆད་སྫོངཔ་བཟུམ་དང་ གསྫོལ་ཁ་མ་ཕུལཝ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གི་ནཝ་ཚཝ་ག་དེ་སྦེ་

བྱུང་རུང་ ཡུལ་བཙན་གྱི་སྐྱོན་ཨིན་པ་ཅིན་ གཟུགས་ཁར་ས་ཐྫོན་ནི་དང་ མགུ་ཏྫོ་ན་ནི་དང་ རྐང་ཚིགས་ལག་
ཚིགས་ན་ནི་ དེ་ལས་མགུ་ཡི་འཁོར་ནི་ཚུ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལསན་སྤྱིར་བཏང་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ བྱ་

བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་སྦེ་འགྱོ་མི་བཏུབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྫོ་ནམ་ཞིང་ལས་ལུ་བསྟེན་མི་གཡུས་སྒོ་ཅིག་འབདཝ་
ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་འབབས་པར་ ལྟས་ངན་པ་ཚུ་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

ཆོས་སྡེའི་རྫོར་སླྫོབ་བསམ་གཏན་དབང་ཕྱུག
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སངྫོ ་ཞང་རྒེད
རྒེད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། (༥)

༡ སངྫོ ་མའི
འི་་ཞང་ཚན། ཡུ
ཡུལ
ལ་བཙན་ ཐུ
ཐུམ
མ་བྲང
བྲང་།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཐུམ་བྲང་བཙན།

ལྷ་ཁང་།

ཐུམ་བྲང་ ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

རྒེད་འྫོག

བསྟེན་མི།
མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།

སྫོང་མའི་ཞང་ཚན།
སྫོང་ཞང་།

སྫོང་ཞང་རྒེད་འྫོག་གི་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ག་ར་གིས་ ཡུལ་ལྷ་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ གཞི་

བདག་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་ གཡུས་ཁའི་ཕུ་བཙན་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕུ་བཙན་འདི་གི་ཉེ་འདབས་

ཀྱི་གཡུས་ཚན་ག་ར་གིས་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་ བར་ དུས་རྒྱུན་ནམ་རང་འབད་རུང་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་
གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བཞིན་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་ གཡུས་ཁ་
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ལུ་

ལྫོ་ཐྫོག་རེ་བཏབ་རནམ་ད་དང་

དེ་ལས་

གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་

ནད་ཡམས་མུ་གེ་རེ་ཐྫོན་འབདཝ་ད་

སྐྱབས་འཚྫོལ་ནི་དང་དེ་ལས་ ཆར་ཆུ་མ་ལེགས་པའི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ མཆོད་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྔོན་མ་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་
དམག་མི་ལ་སྫོགས་པ་

ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་ག་ཨིན་རུང་

ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་

སྐྱབས་འཚྫོལ་བ་ཅིན་

དང་ཕུ་དཀའ་སྡུག་གི་ལཱ་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ཚུད་མ་བཅུགཔ་སྦེ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་
དེ་ལས་

གཡུས་ཕྱྫོགས་གཞན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་

རི་འདི་ཁར་འྫོང་སྟེ་

རི་དྭགས་

སེམས་ཅན་གསད་ནིའི་དྫོན་ལས་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་དང་བཞི་བཞི་དེ་རེ་ཤ་བདའ་རུང་ ཤ་གཅིག་ཡང་མ་ཐྫོབ་
པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ག་ར་ ཡུལ་བཙན་ཐུམ་བྲང་འདི་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཨིནམ་སྦེ་ སྫོང་ཞང་
ཆགས་རབས་ནང་ལུ་བཤད་དེ་འདུག།

ཐུམ་བྲང་བཙན་གྱི་རི་དེ་གི་སྫོ་ལྫོགས་ཁར་མཚམས་ཅིག་སྦེ་ སྤང་དང་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ལུ་ མཚྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
ཆགས་སྟེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ཐུམ་བྲང་གི་བླ་མཚྫོ་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་ཡང་ ངག་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་
སྫོང་ཞང་གཡུས་ཀྱི་མཇུག་གི་མན་དུང་མཚྫོ་མུ་ཏིག་མཚྫོ་ཟེར་མི་དེ་ལུ་

མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་བཙྫོག་གྲིབ་བཏང་ནི་འདི་

གིས་ བླ་མཚྫོ་དེ་ འབྱྫོག་འགྱོ་ཞིན་ན་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཆགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ སྫོང་ཞང་ཆགས་རབ་ནང་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྫོང་ཞང་བཙན་གྱི་ཕུ་དེ་ལུ་ ཐུམ་བྲང་ལ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཐུམ་བྲང་ལ་དེ་ མཐྫོ་ཚད་མི་ཊར་རྒྱ་
མཚྫོ་ལས་ ༣༧༤༧ ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཐུམ་བྲང་བཙན་གྱི་རི་དེ་ དེ་སྦེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཡིད་དུ་འྫོང་བ་ག་
ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་བཞུགས་པའི་ཕྫོ་བྲང་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞག་ཏེ་འདུག།
ལྷ་བཙན་དེ་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ བླ་མ་དམ་པ་ཚུ་གི་བཀའ་འྫོག་ལུ་གནས་ཤིང་ མཐུ་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ལྷ་བཙན་ མི་ནྫོར་ཕྱུག་གསུམ་ལུ་ ཕན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྫོམ་སྦེ་ མཛད་མི་ལྷ་བཙན་ཅིག་
ཨིན་པས།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་ཐུམ་བྲང་གི་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་སྫོགས་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ མཁས་
དབང་སླྫོབ་དཔྫོན་ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ ཐུམ་བྲང་བཙན་དེ་ དགེ་སླྫོང་གི་རྣམ་པ་ཅིག་སྦེ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་

ཅིག་འདུག་ཟེར་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཁོ་ར་ མཐུན་རེ་བཏང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ གསྫོལ་བ་ཏབ་པའི་སྐབས་ ཉམས་
སྣང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ དེ་སྦེ་ཤར་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་དེ་ ས་གནས་འདི་ནང་གི་ ཡུལ་བཙན་སྦེ་ བླམ་དེ་གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་

ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ སྫོང་ཕུ་ཞང་ཚན་གྱི་སྣྫོད་བཅུད་ཆགས་རབས་ ངོ་མཚར་
པདྨའི་འཛུམ་མདངས་ལས། ལྷ་བཙན་དེ་ནི་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་འྫོག་ཏུ་གནས་ཤིང་།
ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་
ཡྫོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གོང་ལུ་བཤད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་

དྫོ་ཡྫོདཔ་ ཨིན་རུང་ ལྷག་པར་དུ་ རང་ཟ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་ དམངས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་སྦེ་གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་ཞིན་ན་ རང་ཟ་གསུམ་པ་

ལས་ཟ་དགུ་པ་ཚུན་གྱི་རིང་

ཐུམ་བྲང་ལ་ལུ་

རྟག་བུ་རང་སྫོད་མི་

ཕྱུགས་རྫི་པའམ་ ནྫོར་རྫིཔ་ཚུ་མ་གཏྫོགས་ མི་གཞན་ག་ཡང་ ལ་དེ་ཁར་འཛུལ་ནི་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། (དེ་

ཡང་ རི་བསམས་ཟེར་ ཕུ་བཙན་གྱི་རི་དེ་ཁར་ འགྱོ་ཐག་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཨིན་པས) རྒྱུ་མཚན། ལྷ་བཙན་ཆེན་པྫོ་
དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་སྦེ་ཨིནམ་སྦེ་ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དྫོ་ ཡྫོདཔ་
ལས་

བཙྫོག་པའི་རིགས་མ་བཏང་པར་བཞག་ནིའི་དྫོན་ལས་

མི་ག་ཡང་མི་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་

སླྫོབ་དཔྫོན་

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ཁར་ སྫོང་ཞང་ཆགས་རབས་ནང་ལུ་ཡང་དེ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁ་ལུ་ ལྫོ་ཏྫོག་བཏབ་རནམ་ད་ ཆར་ཆུ་
བབས་མ་བཏུབ་པའི་སྐྱོན་དང་ ཡང་ཅིན་ ཐྫོག་བསྡུ་རནམ་ད་ དུས་ཚྫོད་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་
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དང་ ཆུ་རུད་ཐྫོན་ནི་ལ་སྫོགས་ དམང་དང་ སྒེར་ལུ་གནྫོད་པ་ལེ་ཤ་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཐྫོན་པ་
ཅིན་ གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་ མ་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
ལ་ྫོ དུ
དུས
ས་ཀྱི
ཀྱི་་ཚེས
ཚེས་བཅུ་
ཅུ་དང་ དུ
དུས
ས་ ས ན
ྫོ ་བརྩི་
རྩི་སལ
ྫོ །

ཡུལ་བཙན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས། ཟཝ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ཐམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ ལུང་ཕྱྫོགས་འདི་ཁར་མི་རེ་

ཤི་རུང་ མི་ཤི་བའི་ཕུངཔྫོ་ཡང་ སྦྱིན་སྲེག་འབད་མ་ཆོག་པའི་རི་ཅིག་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ ལུང་པའི་ལུགས་

སྫོལ་ལམ་ ཟཝ་གསུམ་པའི་རི་བསམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ འབད་མ་ཆོག་པའི་རིགས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་བཙན་ཁྲོས་
ཏེ་སེརཝ་

རླུང་འཚུབ་དང་བཅས་ཏེ་རྐྱབ་སྟེ་

གཡུས་ཁ་ལུ་གནྫོད་པ་སྫོམ་སྦེ་རང་གནྫོད་པ་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་

ཞིབ་འཚྫོལ་དང་ རྩྫོམ་སྒྲིག་པ་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་གསུངས་མས།
གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།

ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་གསྫོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་བཅུ་ག་ཅི་བཏང་རུང་ མི་
སེར་དམངས་ལས་བསྡུ་བླངས་འབད་ཞིན་ན་

འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

ཕྱིན་ཆད་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་རེ་

གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཡུལ་བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་
རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་བའི་གྲོས་འབུལ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གྲགས་པ་དྫོན་ལྡན། སྫོང་ཕུ་ཞང་ཚན་གྱི་སྣྫོད་བཅུད་ཆགས་རབས།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

མཁས་དབང་ སླྫོབ་དཔྫོན་ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།
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༢ མགོན
གོན་པ་ྫོ མ་ནིང
ནིང་ནག་པ།ྫོ

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཆོས་སྲུང་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་།

ལྷ་ཁང་།

བླ་མའི་དགོན་པ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སྫོང་ཞང་།

གོང་ལུ་བཤད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆོས་སྲུང་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་
ཆོས་སྲུང་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

སྫོང་ཞང་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་རའི་

ཁྱིམ་ནང་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཆོས་སྐྱོང་རྟྫོགས་བརྗོད་ཚུ་ སྫོ་སྫོ་སྐྱེ་

བྫོས་བཤད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཙམ་མདྫོར་བསྡུས་སྦེ་
བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

དཔལ་ཆེན་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ་འདྫོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལས།
ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ།

པདྨ་ཉི་ཟའི་སྟེང་ཀླུ་གཉན་བདུད་བཞིའི་གདན་ལ་

ཆོས་འབྱུང་དམར་ནག་

རྒྱུའི་རིག་པ་ཧཱུཾ་མཐིང་ནག་

ལས་འྫོད་འཕྫོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དྫོན་བྱས། དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་

བཅད། ཚུར་འདུས་ཡྫོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ དཔལ་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་
ལྷ་མཆོག་མཧཱ་ཀ་ལ་མ་ནིང་དྲེགས་པའི་གཙྫོ་མཆོག་

སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་རྫོ་

རྗེ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། གཡྫོན་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། ཞལ་མདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ལྗགས་

བསྒྲིལ་ཞིང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། སྤྱན་གསུམ་དམར་ལ་འཁྱུག་པ། སྨིན་མ་དང་ས་ར་ཨག་ཚྫོམ་མེར་འབར་བ། དབུ་སྐྲ་
དམར་སེར་གྱེན་དུ་གཟིངས་པ། ཐྫོད་སྐམ་གྱི་ཅོད་པན་དང་། ཐྫོད་རླྫོན་གྱི་དྫོ་ཤལ་ཅན། གླང་པྫོ་ཆེའི་པགས་པས་

སྫོད་གཡྫོགས་ཤིང་། སག་གི་སྤགས་པས་སད་དཀྲིས་པ། ཞབས་གཉིས་གཡས་བརྐྱང་གཡྫོན་བསྐུམས་པས་ ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་གྱུར།

ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན་

སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་སྦེ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་པའི་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རྫོ་རྗེ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ དྲིལ་

བུ་དཀུར་བརྟེན་ཅིང་། ཞལ་མདངས་ཤིང་ མཆེ་བ་གཙིགས་ཏེ་ཡྫོད་ཅིང་ ཞལ་ལྗགས་ཡང་སྒྲིལ་ཞིང་ ཞལ་ཁྲོ་
གཉེར་ཅན་སྦེ་འབད་ཞིན་ན་ སྤྱན་གསུམ་དམརཔྫོ་སྦེ་འཁྱུག་ཏེ་ཡྫོད་ཅིང་ སྤྱན་གྱི་སྨིན་མ་དང་ ཞལ་གྱི་ས་ར་

ལས་ཨག་ཚྫོམ་གྱི་མེ་རིས་འབར་བ། དབུ་སྐྲ་ཡང་དམརཔྫོ་དང་སེརཔྫོ་ས་འབད་ཞིན་ན་ ཡར་གྱེན་དུ་གཟིངས་ཏེ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་ཐྫོད་སྐམ་གྱི་ཅོད་པན་དང་ ཐྫོད་པ་རླྫོནམ་གྱི་དྫོ་ཤལ་ཅན་དང་། གླངམྫོ་ཆེ་གི་པགས་ཀོ་
གིས་སྐུ་སྫོད་གཡྫོགས་ཤིང་ སྐུ་སད་ལུ་ སག་གི་སྤགས་པས་དཀྱིས་ཏེ་ ཞབས་གཉིས་ལས་ ཞབས་གཡས་

བརྐྱང་དེ་བཞུགས་ཤིང་ཞབས་གཡྫོན་པ་བསྐུམས་ཏེ་གིས་སྦེ་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་སྦུག་ལུ་བཞུགས་ཏེ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་མངའ་བདག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

དཔལ་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ ལྷ་མཆོག་མཧཱ་ཀ་ལ་མ་ནིང་དྲེགས་པའི་གཙྫོ་མཆོག་ སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་རྫོ་རྗེ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། གཡྫོན་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། ཞལ་མདངས་
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ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ལྗགས་བསྒྲིལ་ཞིང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། སྤྱན་གསུམ་དམར་ལ་འཁྱུག་པ། སྨིན་མ་དང་ས་ར་
ཨག་ཚྫོམ་མེར་འབར་བ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་གཟིངས་པ། ཐྫོད་སྐམ་གྱི་ཅོད་པན་དང་། ཐྫོད་རླྫོན་གྱི་དྫོ་

ཤལ་ཅན། གླང་པྫོ་ཆེའི་པགས་པས་སྫོད་གཡྫོགས་ཤིང་། སག་གི་སྤགས་པས་སད་དཀྲིས་པ། ཞབས་གཉིས་
གཡས་བརྐྱང་གཡྫོན་བསྐུམས་པས་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་གྱུར།

ཟེར་

གསུངས་པ་བཞིན་ སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་སྦེ་ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡྫོད་པའི་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ རྫོ་རྗེ་ནམ་
མཁར་འཕྱར་ཞིང་། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་ཅིང་། ཞལ་མདངས་ཤིང་ མཆེ་བ་གཙིགས་ཏེ་

ཡྫོད་ཅིང་ ཞལ་ལྗགས་ཡང་སྒྲིལ་ཞིང་ ཞལ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་སྦེ་འབད་ཞིན་ན་ སྤྱན་གསུམ་དམརཔྫོ་སྦེ་འཁྱུག་ཏེ་
ཡྫོད་ཅིང་ སྤྱན་གྱི་སྨིན་མ་དང་ ཞལ་གྱི་ས་ར་ལས་ཨག་ཚྫོམ་གྱི་མེ་རིས་འབར་བ། དབུ་སྐྲ་ཡང་དམརཔྫོ་དང་

སེརཔྫོ་ས་འབད་ཞིན་ན་ ཡར་གྱེན་དུ་གཟིངས་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་ཐྫོད་སྐམ་གྱི་ཅོད་པན་དང་ ཐྫོད་པ་

རླྫོནམ་གྱི་དྫོ་ཤལ་ཅན་དང་། གླངམྫོ་ཆེ་གི་པགས་ཀོ་གིས་སྐུ་སྫོད་གཡྫོགས་ཤིང་ སྐུ་སད་ལུ་ སག་གི་སྤགས་
པས་དཀྱིས་ཏེ་ ཞབས་གཉིས་ལས་ ཞབས་གཡས་བརྐྱང་དེ་བཞུགས་ཤིང་ཞབས་གཡྫོན་པ་བསྐུམས་ཏེ་གིས་སྦེ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་སྦུག་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་མངའ་བདག་སྦེ་བཞུགས་
ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་་དེ་ལས་ རྗེས་འཇུག་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོངས་བའི་
མཛད་དེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཆོས་སྐྱོངས་སྲུང་མ་ཅིག་སྦེ་བསྐོས་ཅིང་ཞལ་བཞེད་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྲུང་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཆོས་སྐྱོངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དཔལ་ཆེན་མ་
ནིང་ནག་པྫོའི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ་འདྫོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་དང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐྫོག་ལས་བཏུད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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༣ མ་གཟའ་དམ་གསུམ
སུམ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

མ་གཟའ་དམ་གསུམ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཆོས་སྲུང་མ་གཟའ་དམ་གསུམ།

ལྷ་ཁང་།

ཁྲུས་ཆུ་དགོན་པ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སྫོང་ཞང་།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དམག་ཟྫོར་མའི་སྐབས་སུ་བཤད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། མ་མྫོ་ཨེ་

ཀ་ཛཱ་ཊཱི་དང་ གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལ། དམ་ཅན་རྫོ་རྗེ་ལེགས་པ་གསུམ་པྫོ་ཡང་
སྫོང་ཞང་རྒེད་འྫོག་གི་ཆོས་སྲུང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་རའི་
ཁྱིམ་ནང་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།

གནད་དྫོན་རྒྱས་པ་ལྫོ་རྒྱུས་ལྫོགས་སུ་བཤད་ཚུགས་མི་ཅིག་ ག་
ཡང་མ་ཐྫོནམ་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གསྫོལ་བསྡུས་

ཅིག་ཡྫོད་མི་ལྟར་ མདྫོར་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་པ་ཅིན་ སྐྱབས་རྗེ་

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ་གིས། སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། ཧཱུཾ་
བྫོ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་མྫོ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ།

།སྔགས་སྲུང་ཆེན་མྫོ་

གཤེགས་དམ་རས་མཆོད་གཏྫོར་བཞེས།

།གསང་སྔགས་

རལ་གཅིག་མ།

།སྣང་སྲིད་མ་མྫོ་འབུམ་སྡེ་བཅས།

རྫོགས་པ་ཆེན་པྫོ་ཡི།
ལ།

།འདིར་

།བསན་པའི་གཉེར་ཁ་སྐྱོང་བ་

།ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་མ་ཡེལ་བར།

ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད།

།དུས་འདིར་ཕྲིན་

།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

དཔལ་ལྡན་

སྔགས་སུང་མ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱི་འདི་ རྫོགས་ཆེན་སྙིང་མའི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་ མཆེ་བ་གཅིག་དང་ སྤྱན་
གཅིག་ རལ་པ་གཅིག་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གཉིས
ཉིས་པ། གཟའ་བདུ
དུད
ད་རཱ་
རཱ་ཧུ
ཧུ་་ལ།
ཧཱུཾ།

འཇིགས་བྱེད་གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལ།

ཚྫོགས་བཅས།

།སྤྲུལ་པའི་གཟའ་བརྒྱད་གདྫོང་མྫོ་བཞི།

།འདིར་བྱྫོན་ཤ་ཁྲག་གཏྫོར་མར་རྫོལ།

ཉམས་མྱུར་དུ་སྒྲོལ།

།རྒྱུ་སྐར་སྡེ་བརྒྱད་དམག་

།མ་ཡེལ་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཕྱུངས་ལ།

།སྒྲུབ་མཆོད་རྣལ་འབྱྫོར་བུ་བཞིན་སྐྱོང་།

།བསན་དགྲ་དམ་

།དམ་ལས་མ་འདའ་ལས་མཛྫོད་ཅིག

།ཅེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ སྐུ་མདྫོག་དམར་ལ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་སྒྲལ་བའི་རལ་གྲི་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་
པ་ལུ་ སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཤིང་
བཙན་དེ་ལུ་

མགོ་ལུས་ཐམས་ཅད་

མིག་གིས་གང་སྟེ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་གཟའ་

ཚྫོགས་དང་གཏྫོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པྫོ་ཕུལ་བའི་ཚྫོགས་རྣམས་བཞེས་ཞིན་ན་

དུས་ལས་མ་ཡྫོལ་བར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནྫོད་པའི་ དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་ཐལ་བར་རླགས་ཅིང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་རྣམས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྫོད་ཅིག།
འདེབས་རྐྱབ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཟེར་གསྫོལ་འདེབས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་སྫོན་

གསུམ
སུམ་པ། སྐྱེ
སྐྱེས
ས་བུ་
བུ་ཆེ
ཆེན
ན་པ་ྫོ དམ་ཅན་ར་ྫོ རྗེ
རྗེ་་ལེ
ལེག
གས་པ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྫོ་རྫོ་རྗེ་ལེགས། །དགྱེས་སྡེ་ཀོང་བཙུན་བརྟན་
མའི་ཚྫོགས། །སྤྲུལ་འཁོར་བྱེ་བ་འབུམ་ཕག་བཅས། །འདིར་
བྱྫོན་མཐུན་རས་མཆོད་གཏྫོར་བཞེས། །གསང་ཆེན་བསན་དང་

བསན་འཛིན་གྱི། །མངའ་ཐང་སྤེལ་ལ་མཐུ་མ་ཆུང་། །རྟག་ཏུ་
སྫོང་གྲོགས་མ་ཡེལ་བར།
མཛྫོད།

།ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་

།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

སྲུང་ཕྱིར་དམག་དཔྫོན་ནམ་རྒྱལ་པྫོའི་ཆ་ལུགས་སྦེ་

མེ་རིས་

འབར་བའི་སྦུག་ལུ་

སེང་གེ་དཀར་མྫོ་ལུ་ཆིབས་སྟེ་

རྣམས་སྲུང་ཞིང་

སྫོང་གྲོགས་མཛད་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་

ཉམས་པའི་དགྲ་བྫོ་སྒྲལ་ཞིང་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

དམ་

བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་

ཆོས་སྲུང་དེ་ཚུ་ ང་བཅས་སྫོ་སྫོ་སྐྱེ་བྫོའི་གདུལ་བྱའི་ངོར་ སྫོང་

གྲོགས་མཛད་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ གང་ལ་གང་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་

གནང་ཞིང་ བར་ཆད་སྲུང་བའི་བཀའ་སྲུང་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་
རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་ མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ ཡིད་བཞིན་དུ་སྟེར་བའི་མཐུ་དང་
ནུས་པ་ཡྫོདཔ་ལས་ བཅོས་མིན་སྙིང་གི་སྒོ་ནས་གསྫོལ་བ་འདེབས་དགོཔ་ཨིན།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་སྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ར་གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད་མི་ནང་ལུ་ ཚངམ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་
ནང་ལྫོགས་སྦེ་མ་བྲི།
དམ་བཞག།

སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་་དེ་ལས་ རྗེས་འཇུག་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོངས་བའི་
མཛད་དེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཆོས་སྐྱོངས་སྲུང་མ་ཅིག་སྦེ་བསྐོས་ཅིང་ཞལ་བཞེད་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་
ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྲུང་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ། སྐྱབས་རྗེ་ བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེས་མཛད།
ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་

ལྫོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་

འབྲེལ་ཐྫོག་ལས་བཏུད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆདང་

ཡྫོངས་

༤ མགོ
གོན
ན་པ་ྫོ ཕྱ
ཕྱག
ག་བཞི
ཞི་་པ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཆོས་སྲུང་མགོན་པྫོ་ཕྱག་བཞི་པ།

ལྷ་ཁང་།

རྟྫོགས་དཀའ་ཕུ་ མི་དམང་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

བྱང་ཕུག་རྩེ།

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་ཕྱག་བཞི་པ་དེ་

སྫོང་ཞང་རྒེད་འྫོག་གི་ཆོས་སྲུང་ཅིག་

ཨིནམ་ལས་ རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་རའི་ཁྱིམ་ནང་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་

ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཁག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་
པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་
རྟག་ར་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གཙྫོ་བྫོ་གཅིག་ཨིན། ཆོས་སྐྱོང་དེ་ཚུ་ ས་ཐྫོབ་ཀྱི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་པ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་

སྤྱིར་བཏང་

བརྗོད་ཚུ་

འདྫོན་ཆའི་

འཇིག་རྟེན་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཟུམ་མེན་པ་ལས་བརྟེན་ ཁོང་གི་རྟྫོགས་
ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀོད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་

མངོན་རྟྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཙམ་འྫོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཡེ་་ཤེ
ཡེ
ཤེས
ས་མགོ
གོན
ན་པའི
འི་
ྫོ ་མངོ
ངོན
ན་རྟ
རྟྫོག
ྫོ ས་ལས།

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷྫོ྅ཧཾ། སྫོང་པའི་ངང་ལས་རྫོ་རྗེའི་ས་གཞི་རྭ་བ་གུར་ཁང་མེ་དཔུང་འབར་བ་

དང་བཅས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལྫོའི་ནང་།

རང་གི་མདུན་དུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྫོ་བརྒྱད།

ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བ་དང་། ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། ཤིང་དང་། མེ་དང་། ཆུ་དང་བཅས་ཤིང་། རྫོ་དང་རྫོ་ལངས་དང་སྲིན་པྫོ་

དང་འབྱུང་པྫོ་དང་། དཔའ་བྫོ་དང་། མཁའ་འགྲོའི་ཚྫོགས་ཀྱིས་ཡྫོངས་སུ་གང་བའི་དབུས་ཀྱི་ས་གཞི་ལ་ རིན་པྫོ་
ཆེ་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་

རྟ་བབས་བཞི་དང་བཅས་པ།

དབུས་སུ་

ཐྫོད་པ་འབར་བའི་

གཞལ་ཡས་ཁང་ཟླུམ་པྫོ། སྟེང་ཀེང་རུས་ཀྱིས་ཕུབ་པ། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་། ལྷ་རས་ཀྱི་གོས་དང་། མེ་

ཏྫོག་དང་། ཞིང་ལྤགས་ནང་ཁྲོལ་རུས་ཕྲེང་སྐྲའི་རྔ་ཡབ་ལ་སྫོགས་པ། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་དབུས་སུ། གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་པཾ་ལས་པདྨ་དང་། རཾ་
ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་དུ་གྱུར། འདི་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་ཚུལ་རྒྱས་པ་
ཡིན་ལ།

ལས་རེ་རེ་ལ་ལས་དང་མཐུན་པའི་ཁང་པ་སྫོ་སྫོ་དང་། བསྡུ་ན་རྒྱུན་འདྫོན་ལ་ཡང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གཞི་ཁོ་

ནས་ཆོག་པ་ཡིན་ནྫོ། །རང་གི་སྙིང་ག་ནས་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་འབར་བ་ཞིག་འཕྫོས་ཏེ་གདན་སྟེང་དུ་འཁོད། ཧཱུྃ་དེ་ཉིད་

ཀྱི་འྫོད་ཀྱི་འཕྫོ་འདུ་ལས། རྫོ་རྗེ་གྲི་གུག་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ལས་འྫོད་འཕྫོས། དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་
ཅན་ཚར་བཅད་དེ་གནས་སྤར།

ཚུར་འདུས་ཡྫོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་

དཔའ་བྫོ་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་དུས་མཐའི་སྤྲིན་དང་མཚུངས་པ། དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་

ཏུ་གཟིགས་པ། ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ལྗགས་འདྲིལ་ཞིང་། ཧ་ཧ་དང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱི་

གད་རྒྱངས་སྒྲོག་པ། ས་ར་སྨིན་མ་དབུ་སྐྲ་སེར་པྫོ་མེ་ལྟར་འབར་བ། ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ཀྱི་དང་པྫོས་རྫོ་རྗེ་གྲི་གུག་
དང་། གཡྫོན་གྱི་དང་པྫོས་ཀ་པཱ་ལ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་སྟེང་འྫོག་ཏུ་འཛིན་པ། གཡས་འྫོག་མས་རལ་གྲི་
འབར་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་ཅིང་།
བཅས་པ་འཕྱར་སབས་སུ་བསྣམས་པ།

གཡྫོན་འྫོག་མས་ཏྲི་ཤཱུ་ལས་མཚན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དར་དཔངས་དང་

མི་མགོ་སྐམ་པྫོ་ལྔས་དབུ་རྒྱན་དང་།

རླྫོན་པ་ཁྲག་འཛག་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

གཅིག་གིས་དྫོ་ཤལ་བྱས་པ། རིན་པྫོ་ཆེའི་རྩེ་ཕན་དང་། སྦྲུལ་རིགས་བཞི་དང་། རུས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

བརྒྱན་པ། སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན་ཞིང་ཆེན་བསྣྫོལ་

བའི་གདན་ལ་དཔའ་བྫོ་རྫོལ་པའི་འདུག་སངས་ཀྱིས་བཞུགས་པའྫོ། །དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་གསུམ་སྫོས་ཏེ། གཙྫོ་
བྫོའི་གཡས་གཡྫོན་དང་། མདུན་གྲལ་འཁོད་པ་ནི། ལས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག །ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་

202

པའི་གཟུགས་ཅན་མིའུ་ཐུང་གི་རྣམ་པ་རྫོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་དང་ལྡན་པའི་བྱ་རྫོག་གི་གདྫོང་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས་

ཤིང་སྤྱན་གསུམ་པ། གཡས་གྲི་གུག་འཕྱར་བ། གཡྫོན་ཐྫོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་ཞལ་དུ་རྔུབ་པ། ཞབས་
བརྐྱང་བསྐུམ་གྱིས་དྫོར་སབས་ཅན། དུག་སྦྲུལ་ནག་པྫོས་བརྒྱན་ཅིང་། སྐྲ་མཚམས་ནས་རྫོ་རྗེ་བྱ་ཁྱུང་སྫོ་བ། སག་

ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན་གསུམ་དུ་གྱུར། གཙྫོ་བྫོའི་གཡས་སུ་ཀྵ་ལས་ལེགས་ལྡན་ནག་པྫོ། ཕྱག་གཡས་ཙནྡན་
གྱི་བིང་ཆེན་དང་།

གཡྫོན་པས་ལྕགས་ཀྱི་པར་བུ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པ།

ཞབས་ལ་སག་ལྷྭམ་ཡུ་རིང་གསྫོལ་ཞིང་།

གཡྫོན་བརྐྱང་བ།

དར་ནག་གི་འཇོལ་བེར་ཅན།

གསེར་གྱི་སྐ་རགས་ཅན།

བྫོཿལས་ཙཎྜི་ཀ་དམར་མྫོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་རལ་གྲི་དང་ཐྫོད་ཁྲག

གཙྫོ་བྫོའི་གཡྫོན་དུ་

།གཡྫོན་གཉིས་མི་མགོ་

དང་མདའ་གཞུ་འཛིན་པ། གཅེར་བུ་ཁྲོ་ཞིང་སྒེག་པ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། གཡས་བསྐུམ་གཡྫོན་བརྐྱང་
པའི་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ།
ཁྲག་འཛིན་པ།

གཙྫོ་བྫོའི་མདུན་དུ་ཧཱུྃ་ལས་ཤ་ཟ་ནག་པྫོ་སེང་གེའི་གདྫོང་པ་ཅན་རལ་གྲི་དང་ཐྫོད་

གཡྫོན་བརྐྱང་བའི་གར་སབས་ཅན།

དར་ནག་གི་ན་བཟའ་དཀྲིས་པའྫོ།

།དེའི་ཕྱི་རྫོལ་སྒོ་

མཚམས་བརྒྱད་དུ་ཡི་གེ་མ་བརྒྱད་ཡྫོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་གདྫོང་པ་ཅན། བྱང་
དུ་ཁྱུང་གི་གདྫོང་པ་ཅན། ནུབ་ཏུ་ཁྭ་ཏའི་གདྫོང་པ་ཅན། ལྷྫོར་འུག་པའི་གདྫོང་༴ ཤར་ལྷྫོར་ཕག་གི༴ ལྷྫོ་ནུབ་ཏུ་
ཁྱིའི༴

ནུབ་བྱང་དུ་སྤྱང་ཀིའི༴

བྱང་ཤར་དུ་སག་གི་གདྫོང་པ་ཅན།

བརྒྱད་ཀའང་གཅེར་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐྫོད་པ་འཛིན་པ་བཞེངས་པའི་སང་སབས་སྣ་ཚྫོགས་པས་གནས་པ། འཁོར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་བརྫེས་ཤིང་སྤྱན་གསུམ་པ།

མི་མགོའི་དབུ་རྒྱན་དང་དྫོ་ཤལ་ཅན།

མི་རྫོའི་གདན་ལ་རྣམ་པར་

འགྱིངས་པ་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའྫོ། །དེའི་ཕྱི་རྫོལ་དུ་ནག་པྫོ་སྫོང་། ཤ་ཟ་འབུམ། མ་མྫོ་བྱེ་བ།
ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པར་གྱུར།

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་དང་།

མགོན་

པྫོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འྫོད་ཟེར་འཕྫོས། འྫོག་མིན་དང་། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྫོ་བསིལ་བའི་ཚལ། ན་ལེནྡྲ། དཔལ་གྱི་རི་

ལ་སྫོགས་པ་ནས། མགོན་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཟེར་ཞེས་ གསུངས་པའི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་མ་ཧཱ་
ཀཱ་ལ་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་སྦེ་

ཕྱག་བཞི་ལས་

ཕྱག་གཡས་ཀྱི་དང་པྫོ་གིས་་རྫོ་རྗེ་གྲི་གུག་དང་།

ཕྱག་

གཡྫོན་གྱི་དང་པྫོ་གིས་ ཀ་པཱ་ལ་ཁྲག་གིས་གང་སྟེ་ སྙིང་གི་ཐུགས་ཀར་སྟེང་འྫོག་ཏུ་འཛིན་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་འྫོག་

མ་གིས་ རལ་གྲི་འབར་བ་འཛིན་ཅིང་། གཡྫོན་འྫོག་མ་གིས་ ཏྲི་ཤཱུ་ལས་མཚན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དར་དཔངས་དང་
བཅས་པ་ནམ་མཁར་འཕྱར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྣམས་ཏེ།

མི་གི་མགུ་ཏྫོ་སྐམ་པྫོ་ལྔ་གིས་དབུའི་རྒྱན་ཆ་དང་།

མགོ་རླྫོན་པ་ཁྲག་འཛག་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གིས་དྫོ་ཤལ་སྦེ་གོན་ཏེ།
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རུས་པའི་རྒྱན་དང་

མི་

སེམས་ཅན་སག་གི་

སྤགས་པའི་གཤམ་ཐབས་གསྫོལ་ཏེ་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་ཀློང་ན་ ཞིང་ཆེན་བསྣྫོལ་བའི་གདན་ལ་དཔའ་བྫོ་
རྫོལ་པའི་འདུག་སངས་ཀྱིས་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསྫོལཝ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོ་

དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་ནང་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་ཨིན་པས།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དཔའ་བྫོ་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་དུས་མཐའི་སྤྲིན་དང་མཚུངས་པ།

དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་ཏུ་གཟིགས་པ། ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ལྗགས་འདྲིལ་

ཞིང་། ཧ་ཧ་དང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱི་གད་རྒྱངས་སྒྲོག་པ། ས་ར་སྨིན་མ་དབུ་སྐྲ་སེར་པྫོ་མེ་ལྟར་འབར་བ། ཕྱག་
བཞིའི་གཡས་ཀྱི་དང་པྫོས་རྫོ་རྗེ་གྲི་གུག་དང་། གཡྫོན་གྱི་དང་པྫོས་ཀ་པཱ་ལ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་སྟེང་འྫོག་

ཏུ་འཛིན་པ། གཡས་འྫོག་མས་རལ་གྲི་འབར་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་ཅིང་། གཡྫོན་འྫོག་མས་ཏྲི་ཤཱུ་ལས་

མཚན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དར་དཔངས་དང་བཅས་པ་འཕྱར་སབས་སུ་བསྣམས་པ། མི་མགོ་སྐམ་པྫོ་ལྔས་དབུ་རྒྱན་དང་།
རླྫོན་པ་ཁྲག་འཛག་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གིས་དྫོ་ཤལ་བྱས་པ།

རིན་པྫོ་ཆེའི་རྩེ་ཕན་དང་།

སྦྲུལ་རིགས་བཞི་དང་།

རུས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་
ཀློང་དཀྱིལ་ན་ཞིང་ཆེན་བསྣྫོལ་བའི་གདན་ལ་དཔའ་བྫོ་རྫོལ་པའི་འདུག་སངས་ཀྱིས་བཞུགས་པའྫོ།

།དེའི་ཐུགས་

ཀ་ནས་ཧཱུྃ་གསུམ་སྫོས་ཏེ། གཙྫོ་བྫོའི་གཡས་གཡྫོན་དང་། མདུན་གྲལ་འཁོད་པ་ནི། ལས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་
མཐིང་ནག

།ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་མིའུ་ཐུང་གི་རྣམ་པ་རྫོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་དང་ལྡན་པའི་

བྱ་རྫོག་གི་གདྫོང་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས་ཤིང་སྤྱན་གསུམ་པ།
འཛིན་ཅིང་ཞལ་དུ་རྔུབ་པ།

གཡྫོན་ཐྫོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་

སག་ལྤགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན་གསུམ་དུ་གྱུར།

གཙྫོ་བྫོའི་གཡས་སུ་ཀྵ་ལས་

ཞབས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱིས་དྫོར་སབས་ཅན།

མཚམས་ནས་རྫོ་རྗེ་བྱ་ཁྱུང་སྫོ་བ།
ལེགས་ལྡན་ནག་པྫོ།

གཡས་གྲི་གུག་འཕྱར་བ།

ཕྱག་གཡས་ཙནྡན་གྱི་བིང་ཆེན་དང་།

དུག་སྦྲུལ་ནག་པྫོས་བརྒྱན་ཅིང་།

སྐྲ་

གཡྫོན་པས་ལྕགས་ཀྱི་པར་བུ་བདུད་རྩིས་གང་བ་

འཛིན་པ། དར་ནག་གི་འཇོལ་བེར་ཅན། ཞབས་ལ་སག་ལྷྭམ་ཡུ་རིང་གསྫོལ་ཞིང་། གཡྫོན་བརྐྱང་བ། གསེར་གྱི་

སྐ་རགས་ཅན། གཙྫོ་བྫོའི་གཡྫོན་དུ་བྫོཿལས་ཙཎྜི་ཀ་དམར་མྫོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་རལ་གྲི་དང་
ཐྫོད་ཁྲག །གཡྫོན་གཉིས་མི་མགོ་དང་མདའ་གཞུ་འཛིན་པ། གཅེར་བུ་ཁྲོ་ཞིང་སྒེག་པ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་

པ། གཡས་བསྐུམ་གཡྫོན་བརྐྱང་པའི་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། གཙྫོ་བྫོའི་མདུན་དུ་ཧཱུྃ་ལས་ཤ་ཟ་ནག་པྫོ་སེང་གེའི་
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གདྫོང་པ་ཅན་རལ་གྲི་དང་ཐྫོད་ཁྲག་འཛིན་པ། གཡྫོན་བརྐྱང་བའི་གར་སབས་ཅན། དར་ནག་གི་ན་བཟའ་དཀྲིས་
པའྫོ། །དེའི་ཕྱི་རྫོལ་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ཡི་གེ་མ་བརྒྱད་ཡྫོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱ་རྒོད་

ཀྱི་གདྫོང་པ་ཅན། བྱང་དུ་ཁྱུང་གི་གདྫོང་པ་ཅན། ནུབ་ཏུ་ཁྭ་ཏའི་གདྫོང་པ་ཅན། ལྷྫོར་འུག་པའི་གདྫོང་༴ ཤར་
ལྷྫོར་ཕག་གི༴

ལྷྫོ་ནུབ་ཏུ་ཁྱིའི༴

ནུབ་བྱང་དུ་སྤྱང་ཀིའི༴

བྱང་ཤར་དུ་སག་གི་གདྫོང་པ་ཅན།

བརྒྱད་ཀའང་

གཅེར་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐྫོད་པ་འཛིན་པ་བཞེངས་པའི་སང་སབས་སྣ་ཚྫོགས་པས་གནས་པ།
འཁོར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་བརྫེས་ཤིང་སྤྱན་གསུམ་པ།

མི་མགོའི་དབུ་རྒྱན་དང་དྫོ་ཤལ་ཅན།

རྫོའི་གདན་ལ་རྣམ་པར་འགྱིངས་པ་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའྫོ།
ཤ་ཟ་འབུམ།

མ་མྫོ་བྱེ་བ།

མི་

།དེའི་ཕྱི་རྫོལ་དུ་ནག་པྫོ་སྫོང་།

ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པར་གྱུར།

རང་གི་

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་དང་། མགོན་པྫོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འྫོད་ཟེར་འཕྫོས། འྫོག་མིན་དང་། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྫོ་བསིལ་བའི་

ཚལ། ན་ལེནྡྲ། དཔལ་གྱི་རི་ལ་སྫོགས་པ་ནས། མགོན་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཟེར་ཞེས་ གསུངས་པའི་
དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྫོ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་མཐིང་ནག་སྦེ་ ཕྱག་བཞི་ལས་ ཕྱག་གཡས་ཀྱི་དང་པྫོ་
གིས་་རྫོ་རྗེ་གྲི་གུག་དང་། ཕྱག་གཡྫོན་གྱི་དང་པྫོ་གིས་ ཀ་པཱ་ལ་ཁྲག་གིས་གང་སྟེ་ སྙིང་གི་ཐུགས་ཀར་སྟེང་འྫོག་

ཏུ་འཛིན་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་འྫོག་མ་གིས་ རལ་གྲི་འབར་བ་འཛིན་ཅིང་། གཡྫོན་འྫོག་མ་གིས་ ཏྲི་ཤཱུ་ལས་མཚན་
པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དར་དཔངས་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁར་འཕྱར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྣམས་ཏེ།

མི་གི་མགུ་ཏྫོ་སྐམ་པྫོ་ལྔ་

གིས་དབུའི་རྒྱན་ཆ་དང་། མི་མགོ་རླྫོན་པ་ཁྲག་འཛག་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གིས་དྫོ་ཤལ་སྦེ་གོན་ཏེ། རུས་པའི་རྒྱན་
དང་

སེམས་ཅན་སག་གི་སྤགས་པའི་གཤམ་ཐབས་གསྫོལ་ཏེ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་ཀློང་ན་

བསྣྫོལ་བའི་གདན་ལ་དཔའ་བྫོ་རྫོལ་པའི་འདུག་སངས་ཀྱིས་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཞིང་ཆེན་

དམ་བཞག།

སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་ དེ་ལས་ རྗེས་འཇུག་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་
མཛད་དེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཅིག་སྦེ་བསྐོས་ཅིང་ཞལ་བཞེས་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་

ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྲུང་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཆོས་སྐྱོངས་གི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས།
མགོན་པྫོའི་གསྫོལ་ཁའི་འདྫོན་ཆ་དཔེ་ཆ་དང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐྫོག་གི་ཡིག་ཆ་ལུ་ཁུངས་གཏུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།།

འབྲེལ་ཡྫོད་ སླྫོབ་དཔྫོན་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལུ་གཞི་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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༥ དཔལ་ལྡ
ལྡན
ན་ལྷ
ལྷ་་མ་ྫོ དམག་ཟར
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ྫོ

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དམག་ཟྫོར་མ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཆོས་སྲུང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་དམག་ཟྫོར་རྒྱལ་མྫོ།

ས་གནས།

སྫོང་ཞང་།

བསྟེན་མི།

སྫོང་ཞང་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་དམང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ལྷ་ཁང་།

བླ་མའི་དགོན་པ།

སྫོང་ཞང་གི་ཆོས་སྲུང་གཙྫོ་བྫོའི་གྲལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
དཔལ་ལྡ
ལྡན
ན་ལྷ་
ལྷ་མ་ྫོ དམག་ཟར
ྫོ ་མའི་
འི་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
དཔལ་ལྡན་དམག་ཟྫོར་གྱི་རྒྱལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ནི།

མེ་ལྕེ་འབར་བའི་རྒྱུད་ལ་སྫོགས་པ་མདྫོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ཡང་ཡང་

འབྱུང་བ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་འདི་ལྟར་གྲགས་ཏེ།

སྔོན་གྱི་བསྐལ་བའི་དུས་སུ་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་དང་པྫོ་འཁོར་

བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ ལྷ་མྫོ་འྫོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེ་བ་བླངས། དགེ་བཅུའི་སྤྱྫོད་པ་འབའ་ཞིག་

ལྷུར་བླངས། རྣམ་འདྲེན་གཉིས་པ་གསེར་ཐུབ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ འདི་ཉིད་ལྷ་མྫོ་དཔལ་ལྡན་མ་ཞེས་

པའི་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས་ཞེ་སང་རང་ག་བར་སྤྱྫོད། །བསྐལ་བཟང་གསུམ་པ་འྫོད་སྲུང་གི་སྐབས་ ལྷ་མྫོ་མགྲད ༤
ཞེས་པའི་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་དང༌།

སྐབས་དེར་

སྫོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དགེ་སླྫོང་དབང་ཕྱུག་དཔའ་བའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་

ནས། སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ཀྱི་འཁོར་དུ་འདུས་པ་ལས་སྫོན་ལམ་མཉམ་དུ་བཏབ་པའི་མཐུ་ལས། རྣམ་འདྲེན་
བཞི་པ་ སྫོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་འདི་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བའི་བསན་སྲུང་ཀུན་གྱི་གཙྫོ་མྫོར་གྱུར་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་ ཚེ་སྔོན་དགེ་བཅུར་སྤྱྫོད་པས་མ་ཧཱ་དེ་བའི་སས་མྫོ་དང༌། ཞེ་སང་རང་གར་སྤྱྫོད་པས་སྲིན་པྫོ་ལངྐ་
མགྲིན་བཅུའི་ཆུང་མར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ།

དྫོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚྫོས།

འྫོད་སྲུང་བསན་པའི་མཇུག་ཏུ་ལྷ་མྫོ་ཁྱེད། །ཉི་མའི་གཉེན་དང་སྫོན་ལམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཞིང་འདི་ཐུབ་བསན་སྲུང་

དང་སྤེལ་མཛད་པའི། བསན་སྲུང་ཀུན་གྱི་གཙྫོ་མྫོར་མངའ་གསྫོལ་ལྫོ། །ཞེས་གསུངས།། དེ་ལ་དང་པྫོ་ལྷ་ཆེན་མ་

ཧཱ་དེ་བའི་སས་མྫོ་གྱུར་ཚུལ་དང༌། དེ་ནས་སྲིན་པྫོ་ལངྐ་མགྲིན་བཅུའི་ཆུང་མ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ནི། སྔོན་གྱི་བསྐལ་
པའི་དུས་སུ་འདྫོད་པའི་ཁམས་འདིར་རི་རབ་ལྷུན་པྫོའི་བྱང་ཤར་མཚམས་འདྫོད་འཇོ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌།

ལྫོ་

མ་ལས་འདྫོད་ཡྫོན་ལྔ་དང༌། འབྲས་བུ་ལ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལྫོ་ཏྫོག་ལྟར་སྨིན་པ། ཡལ་གའི་རྩེ་མྫོ་རྣམས་སུ་ཉི་

ཟ་གཟའ་སྐར་གྱི་རྒྱན་ཞིང༌། རྩེ་མྫོར་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌ་གནས་པ། རྩ་བར་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་དང་ཙན་དན་གོརྵི་ཤ་ལ་
སྫོགས་པའི་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྱི་རྩེར་སྫོན་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བསྫོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་གྲུབ་པར་ལྷ་དང་ལྷ་མྫོ་

རྣམས་ཀྱིས་ཅི་དགར་སྤྱྫོད། དེ་ལ་རི་རབ་ཀྱི་རྩ་བར་གནས་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་རྒྱལ་པྫོ་སུམ་རྩེགས་དང༌། ཐགས་

བཟང་རིས་དང༌། ཧེ་རན་ཀེའུ་ཤུན་ལ་སྫོགས་པའི་གཙྫོ་འཁོར་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་གནས་པ་དེ་དག་གིས་དཔག་བསམ་
ཤིང་གི་རྩ་བ་ལ་ཇི་ཙམ་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་ནའང་འབྲས་བུ་ལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་པའི་སྐལ་བ་མ་བྱུང་བས།

ཞེ་སང་གིས་

ཁྲོས་ཏེ། རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མྫོ་ཆོས་བཟང་ལྷའི་མདུན་སར་ལྷགས་ནས། འདྫོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བའི་གཏེར། །ཤིང་
འདིའི་རྩ་བ་སྲུང་བྱས་པས། །འབྲས་བུའི་བགོ་སྐལ་ལྷ་དང་ནི། །ལྷ་མིན་མཉམ་པར་དགོས་ཞེས་སྨྲས། དེ་ལ་ལྷ་
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རྣམས་ཀྱིས།

འདྫོད་འཇོ་ས་བརྟྫོལ་ལྗོན་པའི་ཤིང༌།

།རྩ་བ་ལྷ་མིས་གནས་བརྟེན་ཀྱང༌།

།ལྷ་ཡི་བསྫོད་ནམས་

མཐུས་གྲུབ་ཕྱིར། །ལྷ་མིན་དག་ལ་སྟེར་མི་འྫོས། །ཞེས་བརྗོད་པ་དང༌། ལྷ་མིན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ། །ཐུན་
མྫོང་ལས་གྲུབ་ལྗོན་པའི་ཤིང༌། །སྦྱིན་སྐྱེས་བུ་ལ་མི་སྟེར་ན། ། འཇིག་རྟེན་བསྲེགས་པའི་མཚྫོན་ཆ་ཡིས། །ལྷ་དང་
ལྷ་མིན་གཡུལ་འགྱེད་དྫོ།

།ཞེས་བརྗོད་དེ་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གླང་ཆེན་མགོ་བྫོ་སྫོ་གསུམ་ཅན་པའི་དབུས་སུ་ལྷ་མ་ཡིན་

གྱི་དབང་པྫོ་ཐགས་བཟང་རིས་ཞྫོན།

མགོ་བྫོ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དབང་པྫོ་སྒྲ་གཅན་ལ་སྫོགས་པའི་

དཔུང་གི་སྣེ་འཁྲིད་པ་དག་གིས་བཞྫོན། གཞན་ཡང་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དམག་དཔྫོན་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་མང་པྫོས་སྣེ་འཁྲིད་
དེ་དཔུང་ཚྫོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་དང་ཀླུང་བཞིའི་བྱེ་མའི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ལྷ་ཡུལ་དུ་ལྷགས་ཏེ་མཚྫོན་ཆ་སྣ་
ཚྫོགས་ཀྱིས་ཆར་འབེབས་པ་ལྟར་འཐབ་པས།

ལྷ་རྣམས་ཁོང་ཁྲོ་བ་ལ་གོམས་པ་མེད་སབས་ཁྲོ་བྫོ་ལངྐ་ནག་པྫོའི་

ཁ་ཆུའི་རྫིང་བུ་འཁྱིལ་བ་འཐུང་བས་གཞི་ནས་ཁྲོ་བ་འཕེལ།

ལྷའི་བཟྫོ་བྫོ་བིས་ཤྭ་ཀརྨས་གསེར་གྱི་གོ་ཁྲབ་བྱེ་བ་

ཕག་དགུ་ཁྲི་དགུ་འབུམ་དང༌། ལྷའི་བཟྫོ་བྫོ་མཧཱ་ཀྲོ་ངྷས། རལ་གྲི་དང་འཁོར་ལྫོ། མདུང༌། ཐྫོ་བ། ལྕགས་ཀྱུ།

དགྲ་སྟྭ། རྩེ་གསུམ། ཆུ་གྲི། གྲི་གུག་སྫོགས་མཚྫོན་ཆ་བྱེ་བ་དགུ་ཁྲི་དགུ་འབུམ་བརྡུངས། ལྷའི་གླང་ཆེན་མགོ་སྫོ་
གསུམ་ཅན་གྱི་དབུས་སུ་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་དང༌།
བཞྫོན་ཏེ་ལྷ་དམག་གི་སྣེ་དྲངས།

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་འཇུག་སྫོགས་ཉེ་དབང་སྫོ་གཉིས་ཀྱིས་

གཞན་ཡང་ལྷའི་དམག་དཔྫོན་བྱེ་བ་ཕག་ཁྲིག་མང་པྫོས་སྣེ་འཁྲིད་དེ་ལྷ་མ་ཡིན་

དང་གཡུལ་འགྱེད། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་བསད་པའི་ཁྲག་ཐིགས་རེ་རེ་ལས་ཀྱང་ གདུག་རྩུབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལྷ་མིན་
ཁྲི་ཚྫོ་རེ་འཕེལ།

ལྷ་རྣམས་ཤི་བའི་ཤུལ་ནས་

འཕེལ་ཁ་མེད་སབས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བར་གྱུར། དེའི་ཚེ་ དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེས་ལྷ་རྣམས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ ཐུགས་ཀ་ནས་

ཧཱུཾ་ཡིག་མཐིང་ནག་འྫོད་ཟེར་འབར་བ་ཞིག་སྫོས་པ་ ཁྱབ་འཇུག་གི་དཔལ་བའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས་ ལྕགས་
ཀྱི་འཛེར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེར་བརྟྫོལ་བ་ལས་ ལྷ་མི་སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མེད་པའི་བུད་མེད་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ།
ལྟ་ན་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ལ་

ལྷ་མྫོ་ཨུ་མ་དེ་ཝི་ཞེས་བཏགས།

ལྷ་ཆེན་པྫོ་ཀུན་གྱིས་ཆུང་མར་འདྫོད་

པས་ཁ་མ་འཆམ་པ་ན། ནམ་མཁའ་ན་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པའི་སྒྲ་ལས། ལྷ་རྒྱལ་ལྷ་མིན་ཕམ་པ་དང༌། །རིགས་
དྲུག་བདེ་ལ་འགོད་པའི་ཆེད།

།ལྷ་མྫོ་ཨུ་མ་དེ་ཝི་གང༌།

དབང་ཕྱུག་དང་བཤྫོས་ཤིང་འདུས་པ་ལས།

།དབང་ཕྱུག་ལྷ་ལ་ཆུང་མ་བྱིན།

།ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར།

མིང་སས་གཉིས་བྱུང་བའི་མིང་པྫོ་གཤིན་རྗེ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་དང༌།

སྲིང་

མྫོར་ལྷ་མྫོ་དམར་མྫོ་ཙནྟྲི་ཀ་ཞེས་བཏགས། ལག་ན་རྫོ་རྗེས་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་
ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཡུལ་འགྱེད་པའི་ཚེ།

མ་ཧཱ་ཀ་ལས་
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ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གཡུལ་ངོར་ལྕགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་རི་རབ་

ཙམ་སྒྲིལ་བས།
མང་པྫོ་བསད།

གཡུལ་ངོ་བཟྫོག

ལྷ་དམག་རྣམས་ཀྱིས་མཚྫོན་ཆ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་སྟེ་

ལྷ་མིན་ཁྲི་ཕག་

ལྷ་མྫོས་རལ་གྲི་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བས་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དམག་དཔྫོན་ཧེ་རན་ཀེའུ་ཤུན་མགོ་བྫོ་བཅད་པའི་

ཐྫོད་པར་ལྷ་མིན་གྱི་ཁྲག་འཐུང་བས། ཁྲག་ཐིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དམག་གི་འཕེལ་ཁ་ཆད། ལྷ་མྫོ་ཙ་
མུན་ཌིའི་ལྟྫོ་བར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རྫོང་བཅས་ནས་འཐབ་པས་ ལྷ་མིན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཕམ། ལྷ་རྣམས་གཡུལ་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང༌། དཔག་བསམ་ཤིང་གི་བདག་པྫོ་བྱས་པས། དེའི་ཚེ་ཆོས་བཟང་ལྷའི་མདུན་སར་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། ལྷ་མྫོ་འདིའི་མིང་ལ་དུང་མཁར་རྫོང་མ་ཞེས་གསྫོལ། དྫོན་

འདི་ལ་དགོངས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚྫོས། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཡུལ་འཐབ་ཚེ། །ལྷ་མྫོ་ཁྱེད་

ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་རྫོང་བཅས་ནས། །ལྷ་མིན་རྣམས་ཀྱི་གཡུལ་ངོ་བཟྫོག །དེས་ཕྱིར་དུང་མཁར་
རྫོང་མ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་སྫོ། དེ་ནས་ ལྷ་མྫོ་དུས་ནམ་ཞིག་ན་ཀླུ་དུང་གི་འཛེར་པ་ཅན་བྱ་བའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཞིག་ བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌས་གཙེས་པ་དང༌། དེ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་ བྱ་ཁྱུང་བཏུལ་བས་དཀར་མྫོ་དུང་སྐྱོང་

དུ་གྲགས། ལྷ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྫོ་བྲང་འདིའི་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་ གཞལ་མེད་ཁང་དུ་
ལྷ་དང་ལྷ་མྫོ་མང་པྫོས་མཆོད་དེ་བཞུགས་སྫོ།

།དེས་ཚེ་

ལྷ་དང་སྲིན་པྫོ་གཡུལ་བཀྱེས་ཏེ་

སྲིན་པྫོའི་གྲོང་ཁྱེར་

འབུམ་ཕག་བདུན་བརླགས་པའི་ལྷག་མ་སྲིན་པྫོ་ར་ཤ་གྷི་བ་དང་སྲིང་མྫོ་ན་ལ་རྩེ་གཉིས་ལུས་པ་ལ། སྲིན་པྫོ་ངྷཤ་གྲཱྀ་
བ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་མི་ཀུན་བསླུ་བའི་ཕྱིར་དུ།

སྲིང་མྫོ་ན་ལ་རྩེ་ལྷ་ཆེན་མ་ཧཱ་དེ་བ་ལ་ཆུང་མ་སྟེར།

ལམ་མཐུ་བཙན་པས་བུ་མྫོ་ཞིག་སྐྱེས་པར་ཡབ་ལྷ་ཆེན་པྫོ་མ་མགུ་ནས་ཁྲོས་ཏེ་

མྫོའི་སྫོན་

ཐལ་ཁུང་དུ་སས་པ་ལས་སས་པ་

ཐལ་མདྫོག་ཅེས་བཏགས། ཡུམ་གྱིས་མི་ཕམ་ཁྲོ་གཉེར་མ་ཞེས་གསྫོལ། དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེས་བསན་པ་སྲུང་
བའི་དབང་བསྐུར་ཏེ་ གནྫོད་སྦྱིན་བཤན་པ་ནག་རེ་མ་ཏི་ཞེས་གསྫོལ། བར་སྣང་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བར་དུ་འཁོལ།
དུང་སྐྱོང་མས་སྲིང་མྫོ་དམར་འདབ་ཕུར་བའི་ལྷ་ཞེས་གསྫོལ།
བརྩམས་པ་ན་སྲིང་མྫོ་ནཱ་ལ་ཙེས་ཅི་ཉེས་དྲིས་པར།

དུས་ནམ་ཞིག་ན་སྲིན་པྫོ་ངྷཤ་གྲཱྀ་བ་

ལྷ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ་ཆོ་འབྲང་དུ་འདྫོད་པར་བཤད།

འཆི་བ་

སྲིང་མྫོས་

དེའི་ཆེད་དུ་ རང་གི་བུ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ཁོལ་མྫོར་ཕུལ་བ་ལྟར་ ལྷ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མས་བཞེས། རྗེ་ཁོལ་ཕན་ཚུན་ཤིན་ཏུ་
གཤིན་པས་ཕན་ཚུན་ དེའི་ཚེ་ ལང་ཀ་པུ་རིར་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པྫོ་བླ་ལེན་དང༌། མགྲིན་བཟང་གཉིས་རྒྱལ་སར་རྩྫོད་
དེ་

དམག་བྱེད་པར་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལྟད་མྫོར་ཆས་པའི་ཤུལ་དུ།

སྲིན་པྫོ་དྷ་ཤ་གྷི་བས་

གཟུགས་

དུང་སྐྱོང་མར་ཕུལ་ནས།

གཟུགས་

བཟང་ཞིང་མཛེས་པའི་མིར་སྤྲུལ་ཏེ་ ལྷ་ཡུལ་དུ་བསྙེགས། གླུ་དང་རྫོལ་མྫོའི་འགྱུར་ཁུག་སྙན་པར་སྒྲོག་པས་ལྷ་མྫོ་
སྒྲ་ལ་ཆགས་ཏེ་འཛུམ་བསན།

སྲིན་པྫོས་ལྕགས་ཀྱི་ལྷམ་སྒྲོག་བཀྲོལ་ཏེ་
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མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་བསུང་ལྡན། །རྫོ་མངར་རེག་འཇམ་ཁྱེད་འདྲ་བ། །སྫོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་དཀོན། །དེ་
སླད་འདི་ཉིད་བཞེས་པར་མཛད། །ཞེས་ཞུས་ཏེ་ཕྱིན། ཕྱིས་ནས་ཁོལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ལ་མི་བཟང་རྟ་བཟང་དེ་ཉིད་སུ་
ཡིན་གང་ནས་འྫོང་པའི་གཏམ་དྲིས།

ཁོལ་མྫོས་སྲིན་པྫོའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཚུལ་དང་

སྔོན་གྱི་བྱུང་བ་རྣམས་

བརྗོད་དེ། རྗེ་མྫོ་ཅིས་ཀྱང་ཁོང་དང་མཇལ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་ཚུལ་ཞུས་པས། སྔར་ནས་རྗེ་ཁོལ་གྱི་དམ་ཚིག་ཤིན་
ཏུ་གཙང་བས་
ཁྲོས་ཏེ།
བཞིན།

རང་དབང་མེད་པར་ཁས་བླངས་ཏེ་སྲིན་པྫོ་དང་མཉམ་དུ་བཤྫོས་སྫོ།

ང་ཡི་བུ་མྫོ་གཅེས་པ་དེ།

།མི་ཡི་ཤ་ཁྲག་ལྤགས་པ་ལ།

།རིགས་ངན་སྲིན་པྫོའི་ཆུང་མ་བྱས།

།ལྫོངས་སུ་སྤྱྫོད་ཅིག་དུང་སྐྱོང་མ།

།དེས་ཚེ་ཡུམ་ལྷ་མྫོ་ཨུ་མ་

།ཕྱིན་ནས་མདྫོག་ཉམས་སྲིན་པྫོ་

།ཁོལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ཁྱེད་ཀྱིས།

།རྗེ་མྫོ་

བསླུས་ཏེ་སྲིན་ཡུལ་བརངས། །ཕྱིས་ནས་མདྫོག་ཉེས་ཁྱོ་བྫོ་དང༌། །ནམ་ཡང་འཕད་པ་མ་གྱུར་ཅིག །ཞེས་དམྫོད་
བྫོར་བ་དང་རྗེ་ཁོལ་གཉིས་ཀར་ལྷའི་གཟུགས་ལུས་ཀྱི་མདྫོག་ཉམས་ཏེ་སྲིན་པྫོ་དངོས་ལྟར་གྱུར། རྗེ་མྫོ་སྲིན་པྫོ་དང་
འདུས་པ་ལས་

སེང་གེ་ཟ་བ་སྫོགས་སྲིན་ཕྲུག་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་སྐྱེས་པའི་རྗེ་ངྷཤ་གྲཱྀ་བ་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས།

ཡུགས་སའི་ཆས་ཀྱིས་སྐྲའི་ལན་བུ་གཅིག་ཏུ་བསླས།

རྗེ་མྫོས་

བྲན་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ཡང་སྲིན་པྫོའི་ཕག་རྫི་དུམ་བུ་བྱ་བས་བཙན་

གྱིས་སྤྱྫོད་དེ་སྦྲུམ་མར་གྱུར། དེའི་ཚེ་རྗེ་ཁོལ་གཉིས་སྲིན་ཡུལ་དུ་སྫོད་མ་འདྫོད་ནས། སྲིན་པྫོའི་ནྫོར་བུ་བརྐུས་ཏེ་
བྫོང་བུ་ལ་ཞྫོན་ནས་བྲྫོས།

སྲིན་དམག་གིས་དེད་ཀྱང་རྗེས་མ་བསྙེགས་པར་དུར་ཁྲོད་གཅིག་ཏུ་སླེབས།

དེ་ན་

གཡུལ་དུ་ཤི་བའི་སྐྱེས་པའི་རྫོ་སྐྱེལ་བ་ཞིག་དང་འཕད་པ་ རྒྱ་མཚྫོའི་མཐར་རྫོ་སྫོལ་གྱི་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་ཟྫོས། །ཕྱི་
ནས་ཁྱི་དཀར་པྫོ་ཞིག་འབྲངས་པ་དེ་ཡང་བསད་དེ་ཟྫོས། དེ་ནས་ ཁོལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ལ་ནལ་བུ་སྐྱེས་པ་དེ་ཡང་ཟྫོས།
རྗེ་ཁོལ་གཉིས་ཀས་གཤིན་རྗེ་རླུང་འཁོར་ཅན་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སྟེ་

གཤིན་རྗེ་རླུང་གི་འཁོར་ལྫོས་རླུང་ནག་

བསན་པ་སྲུང་བ་དང༌།

ཁོལ་མྫོ་འདི་ཡང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ངའི་

འཚུབ་མ་རེ་ཕུལ། དེ་ལ་ཞྫོན་ནས་འདི་ནས་ ཚེ་འཕྫོས་མ་ཐག་ཏུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
འདྫོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

འབངས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྫོགས་ཀྱི་སྫོན་ལམ་བཏབ་ཏེ་རྒྱ་མཚྫོ་ལ་མཆོངས།

དེ་ལྟར་སྫོན་པ་དང་མི་ཤ་ཟྫོས་པའི་

མཐུ་ལས། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྫོ་གཅིག་ཏུ། གཤིན་རྗེའི་ལྷ་མཐུ་རྩལ་གྱི་བུ་མྫོར་སྐྱེས། གཤིན་རྗེ་མཱ་རི་ཙེ་དང་སྦྱྫོར་བ་

ལས་བུ་བདུད་ཁྲམ་ནག་པྫོ་བྱ་བ་བྱུང༌། ཁོལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ནི་རྒྱ་མཚྫོ་དེའི་ནང་དུ་ ཀླུ་མྫོ་གཞྫོག་སྐམ་མ་ཞེས་པ་ལུས་
བྫོང་ཕྱེད་ཀ་སྐམ་པའི་ ཆུ་སྲིན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ་ཞག་དགུ་བཅུ་ན་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས། དེ་ནས་ ཡུལ་དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་

གསེར་སྡིང་སྐྱེད་མྫོས་ཚལ་འདི་ནང་བདུད་རེ་ལྡེ་གོང་ཡག་དང༌། ཡུམ་བདུད་མྫོ་དབང་མེད་མ་གཉིས་ཀྱི་སས་མྫོར་
འཁྲུངས།

ཡབ་ཀྱིས་མཚན་ལ་སྲིད་གསུམ་བླ་ྫོ འཕྫོག་དང༌།
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ཡུམ་གྱིས་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་གཤྫོག་པ་ཅན་དུ་

བཏགས། བྱི་བྱས་པའི་མངལ་ཕྲུག་གཞན་གྱིས་མཐྫོང་བ་ལ་འཚེར་ཏེ་ ཐྫོད་པའི་སྐུ་མཁར་ནང་མི་རྫོ་འབུམ་གྱི་ཁྲི་
ལ་བཞག་སྟེ་སྒོ་བཅད།

ཁོལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་དྲན་ཞིང་

སྲུང་བས་སྐོར་ནས་བཞག་དེའི་ཚེ་ལྷ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མས་
དེ་བཀུག་པའི་ཕྱིར་དུ།

སྔོན་གྱི་སྫོན་ལམ་གྱི་མཐུ་ལས་

དཔལ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེའི་གསང་སྔགས་བྱེ་བ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་

བཟས་སྫོ། དེའི་མཐུ་ལས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལག་ཏུ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཐྫོགས་པ་ཞིག་ རང་བྱུང་གི་བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་

ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པས་བདུད་སྡེ་ཀུན་དྲན་པ་ཉམས། བདུད་མྫོ་རེ་མ་ཏིས་ཀྱང་རྗེ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ་དྲན་ནས། ཡབ་
ཀྱི་མཚྫོན་ཆ་བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་བམ་ནག་པྫོ་དང༌།
གཉིས་བསྣམས་ཏེ་བྲྫོས།

ཡུམ་བདུད་མྫོ་དབང་མེད་ཀྱི་མཚྫོན་ཆ་མཚྫོན་གྱི་གྲུ་གུ་སྔོ་དམར་

ལམ་དུ་བ་རྫི་མྫོ་དམངས་རིགས་བྱ་ཧ་མུ་ཞེས་བྱ་བ་དང་ཐུག་པ་དང་དེ་བསད་དེ་ཤ་རྗེན་

ཟྫོས། ལྤགས་པ་རྐེད་པར་དཀྲིས། དེའི་གྱོན་པ་རེ་ལྡེ་ནག་པྫོ་དེ་ཉིད་སྐུ་སྫོད་དུ་གྱོན། དེ་ནས་སྫོང་སྫོང་བའི་ལམ་
ཁར་ སྲིན་པྫོ་བུམ་སྣ་ཤི་བའི་ཁྲག་ནད་ཀྱི་རྫིང་བུར་གྱུར་ཏེ་ འཁྱིལ་བ་ལ་སྐམ་ནས་འཐུང་བས་ཁ་རླང་ཐམས་ཅད་
ནད་དུ་གྱུར།

དེ་ལ་ཡ་མཚན་ཏེ་སྔར་གྱི་བ་རྫི་མྫོའི་མི་ལྤགས་རྐེད་པ་ནས་བཀྲོལ་ཏེ།

ནད་རྫིང་གིས་བཀང་ནས་

སྦྲུལ་གྱིས་ཁ་བཅིངས། དེ་ནས་ སྫོང་བ་དང་བཙན་སྐྱ་རྫོ་རྗེ་ཟ་བ་དང་ཕད་པ་ལ་ དགའ་མགུ་སྤྱད་པའི་རིན་དུ།
གང་དུ་བྫོར་བ་དེ་འཕུང་བར་འགྱུར་བའི་ཤྫོ་རྡེའུ་དཀར་ནག་གཉིས་བླངས།
ལྟྫོགས་ཏེ་རྒྱལ་པྫོ་སེང་གེ་རྩལ་ལ་

བསྫོད་སྙོམས་སླྫོང་བས་

གྲོང་ཁྱེར་སྦྲང་ལྡན་དུ་སླེབས་པ་དང་

སྦྲང་རྩི་ལྷུང་གཟེད་གང་ཕུལ་བར་མཛད་པའི་ཧབ་

སྦྲིད་ཐེབས་པའི་མཆིལ་མ་འཐྫོར་དེ་ཟྫོས་པ་དང་ བར་སྣང་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །བདུད་མྫོ་ཆེན་མྫོ་རྒྱལ་པྫོའི་བྲན་

ཁོལ་གྱི་ཁ་འཕྫོ་འཐུང་ངམ། ཁྱེད་ཀྱི་ཆེ་བ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རམ། ཞེས་པའི་སྒྲ་བྱུང༌། དེ་ལ་ བདུད་མྫོ་རེ་མ་
ཏི་ཁྲོས་ཏེ་

ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་ཁ་ཕྱེས་པས་རིམས་ནད་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་ཁྱབ།

རྒྱལ་པྫོས་འགྱོད་བཤགས་སུ་དཀོར་

ནྫོར་མང་པྫོ་ཕུལ་བས་ གཞི་ནས་ནད་རིམས་ཀྱི་འཕྫོ་བཅད། དེ་ནས་སྫོང་སྫོང་བས་རྒྱ་མཚྫོའི་འགྲམ་ དུར་ཁྲོད་
ཆེན་པྫོ་རྫོ་ཡི་ཚལ་དུ་ཇོ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ་དང་འཕད། ཇོ་མྫོའི་བཞྫོན་པ་སྲིན་པྫོའི་བྫོང་བུ་གྭ་དམར་དང༌། རྒོད་མ་རླུང་
གི་གཤྫོག་པ་ཅན་གཉིས་ཕད་པ་ལས་ བྱུང་བའི་དྲེའུ་རླུང་གཤྫོག་ཅན་ལ་རྒྱུ་མཐུར་དང་ཟངས་སྒ་སས་ཏེ་ཁོལ་མྫོའི་
བཞྫོན་པ་བྱས།

རྗེ་ཁོལ་གཉིས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་གིས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཟད་ཅིང་

སྫོང་ལ་ཉེ་བའི་བར་དུ་ བསད་ཅིང་ཤ་ཁྲག་རུས་པར་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་བཏུང་བ་བྱས། རྗེ་ཁོལ་གཉིས་ཀར་

ལྷ་ཡི་སྤྲུལ་པ་དང༌། བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ། སྔགས་ཀྱི་ནུས་མཐུ། བཞྫོན་པའི་བང་ཤུགས། མཚྫོན་གྱི་རྣྫོ་དབལ།
སྫོན་ལམ་གྱི་མཐུ་སྫོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བས་

ལྷ་ཀླུ་མཐུ་བྫོ་ཆེ་སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མི་བཟྫོད་པར།

འཇིག་རྟེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང༌། ཤུགས་འགྲོ་མ། བདུད་མྫོ་དང་སྲིན་མྫོ་སྫོགས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་མཐུ་བྫོ་ཆེ་ཀུན་
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བྲན་དུ་མཆི་བར་ཁས་བླངས། ཇོ་མྫོས་ར་ཧུ་ལ། སྲིན་པྫོ་སྒྲ་ལྡན། གཤིན་རྗེ་མཱ་རུ་རྩེ། བདུད་འཆར་ཁ་ནག་པྫོ།

ཀླུ་ཀུན་ངྷ་ཁྱོ་བྫོ་བསྟེན། ཁོལ་མྫོས་འབྱུང་པྫོ་དགེ་བ་དང༌། བགེགས་བི་ན་ཡ་ཀ །གནྫོད་སྦྱིན་ཡ་ཀྵ་ཀཱ་ལ། རླུང་
བ་ཡེ་བྷེ་བཞི་ཁྱོ་བྫོར་བསྟེན་ནས་ཉིན་མྫོར་མཆན་ཁུངས་སུ་སས་ཞིང་

མཚན་མྫོར་དུར་ཁྲོད་རྣམས་སུ་འཁྱུད་དེ་

སྦྱྫོར། དེའི་ཚེ་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ འཇིག་རྟེན་དུ་བྱྫོན་ཏེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྫོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བ་ན་ ལྷ་མྫོ་དུང་སྐྱོང་མ་སྔོན་གྱི་སྫོན་ལམ་གྱི་མཐུ་བརྟས་
ཏེ་

རྗེ་ཁོལ་གཉིས་སྫོན་པའི་སྤྱན་སྔར་འཁོད་དེ་བསན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་སྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་ཕུལ་ནས་

བྱང་

ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་དང་མཉམ་དུ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་རལ་གཅིག་མ་
བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་སྟེ་ཞལ་གཟིགས། རྗེ་མྫོ་ལ་མ་ཧཱ་ཀ་ལི་དང༌། ཁོལ་མྫོ་ལ་ཡཀྵ་རེ་མ་ཏི་ཞེས་གསྫོལ། བསན་
པའི་སྡེ་དང༌།

ད་རི་སྡེ་ཞེས་པའི་དགེ་སླྫོང་ཕ་མ་གཉིས་

སྫོམ་ཁྲིམས་ཉམས་ནས་རྒྱལ་པྫོའི་ཆད་པས་བསད་པ་

ལས། སྫོན་ལམ་ལྫོག་སྟེ་བདུད་ཕྫོ་གེའུ་རི་དང༌། བདུད་མྫོ་རྫོ་ཤ་ཁ་འདར་གཉིས་སུ་སྐྱེས་ནས་ ཡུལ་གྱི་མི་རྣམས་
རྫོགས་ལ་ཉེ་བར་ཟྫོས་པ་དེ་གཉིས་བསྒྲལ།

ས་ཡི་ལྷ་མྫོ་བརྟན་མས་ནམ་གྲུ་མཆེད་བརྒྱད་འབངས་སུ་ཕུལ།

དེ་

ནས་ སྲིན་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་ཏེ་ སྲིན་པྫོ་ཡཀྵ་གོ་ར་བསྒྲལ་ཏེ་ དེའི་མགོ་ཡི་སྒ་དང་ལྤགས་པས་ཁེབས་བྱས།
དེ་ནས་ ཁྲོ་བྫོ་རྟ་མགྲིན་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་སྟེ་ ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐྫོང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྫོའི་དབང་བསྐུར་ཏེ་
ལས་ཀྱི་ལྷར་བྱིན་གྱིས་བརླབས།
བཏགས།

འདི་ལ་དགོངས་ནས་

རྗེ་མྫོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་ནག་མྫོ་དང༌།

ཁོལ་མྫོ་ལ་གློག་དམར་སྤྲིན་ལྡན་དུ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚྫོས།

རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པྫོས་མཚན་

བཏགས་པ། །གློག་དམར་སྤྲིན་ལྡན་གཤེགས་སུ་གསྫོལ། །ཞེས་གསུངས། ལྷ་མྫོ་རྗེ་ཁོལ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་སྫོག་གི་

སྙིང་པྫོ་ཕུལ་ཏེ་བསན་པ་སྲུང་པ་ཁས་བླངས། དེའི་ཚེ་ སྔོན་ཡུམ་ཨུ་མ་དང་ན་ལ་ཙེ་གཉིས་ཀྱིས་ རང་རང་གི་བུ་
མྫོ་དྲན་ཏེ་སྲིན་ལག་གི་རྩེ་ལ་ནུ་ཞྫོ་བསྐུས་ནས་གཏྫོར་ཏེ་བྫོས་པས་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྨ་བྱ་དང༌།
དུ་བརངས།

དེ་ནས་རྗེ་ཁོལ་གཉིས་ཀྱིས་དུར་ཁྲོད་རྫོ་ཁང་ནག་པྫོའི་དབུས་སུ་

གྲུབ་སྟེ་ ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གསང་འདུས་པ་དང་
པའི་དབང་དགུ་བསྐུར་བ་དང་
དཔལ་མ་ཧཱ་ཀ་ལི་དང༌།

བྱ་དེ་ནག་མྫོ་ནྫོར་སྐལ་

དཔལ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེ་བསྒྲུབ་པས་

ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་སྫོགས་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ས་རྣམ་པར་དྲུག་ཏུ་གཡྫོས།

ཁོལ་མྫོ་ལ་གནྫོད་སྦྱིན་གཤན་པ་ནག་མྫོ་ཞེས་སུ་བཏགས།

དཔལ་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེས་

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེ་དགེ་

འདུན་རྒྱ་མཚྫོས། ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེས་མཚན་བཏགས་པ། གནྫོད་སྦྱིན་གཤན་ནག་རེ་མ་ཏི། ཞེས་གསུངས་སྫོ། རྗེ་
ཁོལ་གཉིས་ཀས་སྫོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་

བསན་པ་སྲུང་པ་ཁས་བླངས་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱས།
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མཐུ་སྫོབས་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བས་ འདྫོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་བ་དང༌། ཚངས་པས་རྨ་བྱའི་
གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བ་དབུ་གདུགས་ཏུ་མཛད།

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐྫོས་སས་ཀྱིས་སེང་གེ་ཕུལ་བ་

ཁྱབ་འཇུག་གིས་ཉི་མ་དང་ཟ་བ་ཕུལ་བ་
སྙན་གཡས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་བྱས།

ལྟེ་བ་དང་དབུ་ལ་རྒྱན།

ཀླུ་རྒྱལ་པྫོ་དགའ་བྫོ་ཡིས་སྦྲུལ་གྱི་

གདེངས་ཀ་ཕུལ་བ་སྙན་གཡྫོན་གྱི་རྒྱན་དུ་འཆང༌། སྲིན་པྫོ་དང་ཤ་ཟ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲག་ཞག་དང་ ཐལ་ཆེན་ཕུལ་བ་

སྐུ་ལ་རྒྱན། དུས་བཞིའི་ལྷ་མྫོ་དང༌། མ་མྫོ་དང༌། བདུད་དང༌། གཤིན་རྗེ་དང་སྲིན་པྫོ་དང༌། གཟའ་དང༌། རྒྱུ་
སྐར་ལ་སྫོགས་པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་

དབང་དུ་འདུས་ཏེ་སྲིད་པ་གསུམ་ན་འགྲན་པའི་ཟ་དང་བྲལ་

བར་གྱུར། དེའི་ཚེ་ ཁོལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ནི་ མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟྫོར་གྱི་རྒྱལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ།
རྗེ་ཁོལ་འདི་ཉིད་

རྣམ་པར་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལས་དྫོན་དུ་སྒེག་པའི་རྫོ་རྗེ་མཚན་བརྒྱད་འགྲེལ་བ་ལས།

ཉིད་ཀྱིས་དུ་མའི་གར་ཤར་བ།

གཅིག་པུ་

ཞེས་གསུང་པ་དང་མཐུན་པ་ངོ་བྫོ་གཅིག་པ་སྣང་ཞིང་ངེས་པའི་དྫོན་དུ་ནི་

རྒྱལ་

ཀུན་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་དབྱངས་ཅན་མ་དྲག་ཏུ་ཁྲོས་པའི་རྣམ་པར་གསུངས་ཏེ། རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚྫོས། དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་དབྱངས་ཅན་མ། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་མྫོ་སྐུར་བསན་ཀྱང༌། །ས་བཅུའི་དབང་
ཕྱུག་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་དུ། །ཡིད་ཆེས་གསྫོལ་འདེབས་བླ་མེད་བསན་ཆོག་འདིས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།

དེ་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་ཕན་ཚུན་གུང་བསྒྲིག་ན། རྫོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་དང༌། རྫོ་རྗེ་ཕག་མྫོ། གསང་བ་ཡེ་ཤེས་
མཁའ་འགྲོ།

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ།

དབྱངས་ཅན་མ་ལ་སྫོགས་པའི་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚྫོ་སྫོ་བ་དང་

སྡུད་པའི་བྱེད་པྫོ་དམ་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དྫོན་ལ་ངོ་བྫོ་གཅིག་ཅིང༌། གདུག་པ་འདུལ་བ་དང་འཕྲིན་ལས་སྫོལ་བའི་

སྤྲུལ་པ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་དང༌། དུད་སྫོལ་མ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་ནག་མྫོ་ཁྲོས་མ། མ་མྫོ་སྲིད་པའི་རྒྱལ་
མྫོ། དུང་སྐྱོང་རྒྱལ་མྫོ། ཙ་མུན་ཌི། དུས་མཚན་མ། པརྞ་ཤ་བ་རི། ཡཀྵ་ནག་མྫོ་རེ་མ་ཏི། ཁོལ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་ལ་
སྫོགས་པ་

མིང་བརྒྱ་དང་མཚན་སྫོང་གིས་བསྙད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་

བསྡུ་ཙམ་དུ་ངེས་ཏེ།

འདིའི་ཁུངས་ནི་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་དང༌།

དྫོན་ལ་སྤྲུལ་གཞི་གཅིག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྫོ་

ཁྲོས་མ་ནག་པྫོའི་གསང་བའི་སྙིང་རྒྱུད་དང༌།

གཤན་པ་ནག་པྫོའི་རྒྱུད་སྫོགས་མདྫོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དང༌།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་

རྒྱ་མཚྫོ་དང༌། བསྫོད་ནམས་རྒྱ་མཚྫོ། རྗེ་དྲུང་བླྫོ་བཟང་འཕྲིན་ལས་སྫོགས་ཀྱི་གསུང་རྩྫོམ་རྣམས་སུ་ མདྫོ་རྒྱུད་
ནས་གསུང་པའི་དྫོན་གྱི་སྙིང་པྫོ་བསྡུས་ནས་བཀོད་སྣང་ངོ༌།

།བསན་སྲུང་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ཉིད་རྫོ་རྗེ་འཆང་གིས་

གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་ལ་གནང་ཞིང་དེས་སྒྲུབ་སྐོར་དང་ལས་ཚྫོགས་མཛད།
རྒྱས་ཀྱིས་བྫོད་དུ་

སྤྱན་དྲངས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཞིག་དང༌།
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དེ་ནས་རིམ་གྱིས་

ཕ་དམ་པ་སངས་

ཡང་རྒྱལ་བ་རྫོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཨཙཱ་རྱ་དམར་པྫོར་

གསུངས་པ་དང༌། དེས་ལྕེ་འབྱུང་གནས་བཟང་པྫོ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་པར་བཞིན་སྣུབས་ རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྫོགས་
ལ་བརྒྱུད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྫོགས་གསུངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ
ལྷ་མྫོ་དམག་ཟྫོར་མའི་ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་ཨིནམ་ལས་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐྫོག་ལུ་མཁས་པ་ཚུ་གིས་བཀོད་
དེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ནཱ་ལུ་འདྲ་བཤུས་འབད་དེ་བཙུགས་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་སྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ནང་ལུ་ རྒྱས་པར་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་ནང་

ལྫོགས་སུ་སྦེ་བྲི་སྟེ་མེདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།

སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་་དེ་ལས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོངས་བའི་

མཛད་དེ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྗེས་འཇུག་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་

ཆོས་སྐྱོངས་སྲུང་མ་ཅིག་སྦེ་བསྐོས་ཅིང་ཞལ་བཞེད་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་

ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྲུང་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་

ལྫོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་

འབྲེལ་ཐྫོག་ལས་བཏུད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆདང་

ཡྫོངས་

༦ དགེ
གེ་་བསྙེ
སྙེན
ན་སྙོ
སྙོན
ན་ཁ་དགེ
གེ་་འདུ
དུན
ན་ཆོ
ཆོས
ས་འཕེ
ཕེལ
ལ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགེ་བསྙེན་སྙོན་ཁ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།

ལྷ་ཁང་།

སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་པའི་གླིང་ ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

རྒེད་འྫོག།

བསྟེན་མི།

འཇམ་ཁར་ སྒོམ་ཕུ་སྐྱིད་པའི་གླིང་།
སྫོང་ཞང་།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཁ་ཤས་དང་ སྫོང་ཞང་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་

དེ་ལས་ གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་ མྫོང་སྒར་གི་མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཡང་

བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ལྷ་་ཁང་དང་ས་གོ
ལྷ
གོའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས་མདར
ྫོ ་བསྡུ
སྡུས
ས།
སྔོན་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ སྒོམ་ཕུག་

སྐོར་རའི་བདུད་ སྙོན་ཁ་བཏུལ་ནིའི་
དྫོན་ལུ་ བྱག་ཕུག་ ཅིག་ནང་ སྒོམ་

གནང་བཞུགསཔ་ལས་སྒོམ་ཕུག་དང་
ཤུལ་ལས་དད་མྫོས་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་
གིས་བྱག་ཕུག་དེ་

སྐོར་ར་རྐྱབ་ནི་

འདི་ གིས་ དད་མྫོས་ཅན་གྱི་ངོ་ལུ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་ གྱུརཝ་ལས་ ཡྫོངས་གྲགས་

ལུ་ གནས་དེ་གི་མིང་ ཡང་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་ར་ཟེར་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག།
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ཨིན་རུང་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་སླྫོབ་དཔྫོན་ དབུ་འཛིན་ བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྫོ་ཆེ་ ཁྲི་

རབས་༧༠ པས་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་རྩིས་གཞུང་སླྫོབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ སྒོམ་ཕུག་བསྐོར་ར་

མེན་པར་ སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་པའི་གླིང་ ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡྫོདཔ་ལས་
གླིང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནས་དེའི་མིང་ལུ་ སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་པའི་

གནས་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་ཆ་འདུས་ ཨྫོན་གུ་རུའི་གནས་མཆོག་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་ར་དང་ གནས་

ཀྱི་མིང་ ངོ་མ (སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་པའི་གླིང་) གི་གནས་བདག་ དགེ་བསྙེན་སྙོན་ཁ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཟེར་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཏེ་

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་བའི་མངའ་བདག་དང་

གསེས་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་སྫོང་མི་བྱང་སའི་རྒེད་འྫོག་

གཡུས་འཇམ་ཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་

ཆད་སེལ་ཞིང་ སྐྱབས་རེ་སའི་གནས་བདག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
གནས་བདག་དང་འབྲེ

གནས་བདག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་

སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་པའི་གླིང་གི་དབུ་འཛིན་

ནང་

འགལ་རྐྱེན་བར་

བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

གནས་བདག་དེ་ ད་རིས་སྤྱིར་བཏང་སླབ་སྫོལ་ལུ་ སྙོན་ཁ་དང་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ ཁོ་
ར་ངོ་མ་དེ་ བདུད་པྫོ་ཏི་པ་ར་ཛ་ ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་ད་ ཏི་པ་ར་ཛ་དེ་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་

ས་གནས་གཞན་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་
གསྫོལ་ཁ་ མཐུ་རྩལ་དགྲ་འདུལ་ལས།

ཡྫོད་མི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་

གནས་བདག་གི་

ཀྱཻ༑ ཡང་ཅིག་བདུད་པྫོ་ཏི་པ་རཱ་ཛ་ཁྱོད། །བྱང་གི་ཕྱྫོགས་སུ་གཉན་

ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་། །སྐྱིད་ཤྫོད་ལུང་དུ་གཉན་ཆེན་མཁར་ཆུ་དང་། །ཕྫོ་ཛའི་རི་ར་ཀླུ་བདུད་ཁྱབ་དཀར་དང་། །ལྷྫོ་

སྫོད་ཀུ་རིའི་སྐུ་ལ་ཁ་རི་ཞེས། །སེང་གེ་རྫོང་དུ་ཟྫོ་ར་རྭ་སྐྱེས་དང་། །སྒ་ཆུ་ལ་རྒྱབ་བདུད་པྫོ་ཟ་བ་དང་། །མྫོན་ཁའི་
རགས་མྫོར་བདུད་པྫོ་སྒག་ཆེན་དང་།
དགེ་བསྙེན་སྙོན་ཁ་གནས།

།གནས་མཆོག་ཙཱ་རིར་ཀུན་དགའ་གཞྫོན་ནུ་དང་།

།ལྷྫོ་མྫོན་སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་པའི་ལུང་དུ་ནི།

།ལྷྫོ་བྲག་མཁར་ཆུར་

།གཏེར་བདག་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་

གྲགས་པའི། །ཞེས་གསྫོལ་ཁའི་མཆོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ བདུད་པྫོ་སྙོན་ཁ་དེ་ བྫོད་ལུ་ཨྫོན་

རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་

ལྷ་སྲིན་མང་རབས་ཤིག་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་བཅུག་པའི་སྐབས་
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བདུད་པྫོ་དེ་དམ་ལུ་

གནས་མ་བཏུབ་པར་ ཕྱྫོགས་སྫོ་སྫོ་ལས་མར་བྱྫོག་ཐལ་ཏེ་འབད་རུང་ ཁོ་ག་ཏེ་འགྱོ་ས་ལུ་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་
བདའ་བྱྫོན་ཏེ་ དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ གནས་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གནས་བདག་ དགེ
གེ་་འདུ
དུན
ན་ཆོ
ཆོས
ས་འཕེ
ཕེལ
ལ།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

གནས་བདག་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་སྐུ་མདྫོག་
ཕྱག་མཚན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་

ཁ་གསལ་སྦེ་ལྫོ་རྒྱུས་

སླབ་མི་ཅིག་འཚྫོལ་མ་ཐྫོབ། ཨིན་རུང་ སྒོམ་ཕུག་
སྐོར་རའི་དབུ་འཛིན་བགྲེསཔ་

ཐུབ་བསན་བཀྲ་

ཤིས་ཀྱིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནས་
བདག་གི་

གསྫོལ་ཁའི་སྤྱན་འདྲེན་ནང་ལུ་ཐྫོན་དྫོ་

བཟུམ་སྦེ་

སྐུ་མདྫོག་ལུ་ངེས་པ་མེདཔ་ཨིན་རུང་

གཙྫོ་བྫོ་བདུད་ཁ་མཐིང་ནག་སྦེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་

གསྫོལ་ཁ་མཐུ་རྩལ་དགྲ་འདུལ་ལས།རྒྱ་

མཚྫོ་བདག་པྫོ་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པའི་ཀློང་།

མཚྫོ་བདུད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་ཆེན་པྫོ་ནས།

མངའ་བདག་གཏེར་སྲུང་མཐུ་བྫོ་ཆེ།

།རྫོལ་

།བསན་སྲུང་

།ཕ་ནི་བདུད་

དང་མ་ཀླུ་བཤྫོས་པའི་བུ། །སྫོག་བདག་འཇིགས་བྱེད་

ཆེན་པྫོ་དྲག་ཤུལ་ཅན། །སྐུ་མདྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན།

མཚ་ྫོ སནམ།ྫོ

སྫོད་མི་ལ་སྐུ་སད་སྦྲུལ་དུ་འཁྱིལ།

།ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་

།མཐིང་ནག་བདུད་ཁ་དམར་ནག་སྲིན་པྫོའི་གདྫོང་།

།ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས།

།མགོ་ལུས་མེད་པར་ཐམས་ཅད་མིག་གིས་གང་།

།སྐུ་

འཁོར་ལྫོ་བསྐོར་ཞིང་བརྡེག །གཡྫོན་ན་སྦྲུལ་ནག་ཞགས་པ་ཐྫོགས་ཤིང་འཕེན། །བདུད་རྟ་ཆིབས་ནས་འཛམ་གླིང་
ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར། །ཟེར་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་བདུད་ཁ་མཐིང་ནག། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་ གཉིས་སྦེ་འབད་

ཞིན་ན་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཁྲོ་བའི་ཞལ་སྦེ་ ཆིབས་རྟ་ལུ་གཞྫོན་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གནས་བདག་གི་གསྫོལ་མཆོད་ཡང་

ཉིན་ལྟར་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ཟ་རིམ་བཞིན་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་

སྐབས་ལུ་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་སྫོན་ཞིན་ན་ སྐུ་རྐྱང་ལྫོགས་སུ་སྦེ་གནང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྫོ་ཨ་རྟག་ར་ རང་

219

ཟ་གཉིས་པའི་ཚེས་༨/༩/༡༠ ཉིནམ་ གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ཚེས་བཅུ་ཆེན་མྫོའི་སྐབས་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་
ཏེ་རྒྱས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ སྐུ་རྐྱང་གནང་ཐྫོག་གསྫོལ་མཆོད་
འཛིན་གྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་དབུ་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་བའི
འི་་ཕན་པ།

ཕན་ཐྫོགས་མགོན་སྐྱབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ གནས་བདག་དེ་ལུ་གསྫོལ་བ་མ་བཏབ་ན་མ་

ཤེས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ཁོ་ལུ་བཅོས་མིན་སྙིང་གི་སྒོ་ལས་གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་

གསྫོལ་བ་ག་ཅིག་བཏབ་མི་འདི་

ཕལ་དང་མྱུར་དུ་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ དབུ་འཛིན་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ ཨམ་སྲུ་ ཨ་ལྫོ་སྐྱེས་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་ལྫོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་དྫོན་ལས་མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ལས་ རང་ལུ་བུ་དགོ་མི་བུའི་དངོས་གྲུབ་དང་ བུམྫོ་འདྫོད་མི་ལུ་བུམ་ དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ཅི་བསམ་

པའི་དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཡང་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཏེ་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་

ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་མ་རན་པའི་གོང་ལས་
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཐྫོག་ལེགས་ནི་དྫོན་ལས་

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གནས་བདག་དེ་ལུ་གསྫོལ་ཁ་དང་
མཆོད་ཆད་

སྫོངཔ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་སྦེ་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུལ་མཐུན་མ་ཕུལཝ་བཟུམ་དང་

གསྫོལ་

རླུང་ཚུབས་དང་ཆུ་རུད་ལ་སྫོགས་པའི་གནྫོད་རྐྱེན་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་

ཚད་ མི་ལུ་ཡང་བར་ཆད་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་མཆོད་ཞིང་བདག་འཛིན་འབད་མི་ དགེ་སླྫོང་

བགྲེསཔ་
ཨིན།

སླྫོབ་དཔྫོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བཤད་ཡྫོདཔ་སྦེ་

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

དབུ་འཛིན་བསན་པ་རྒྱལ་མཛན་གྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་

གཏེར་སྲུང་གནས་བདག་འདི་གི་

ལྷ་ཁང་དང་གནས་ཁང་མཇལ་ཁ་ཞུ་ནིའི་དྫོན་ལས་

མཚན་གྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཧེ་མ་ལས་ད་རེས་ནངས་པར་

གཉིས་ཆ་རང་ལྷ་ཁང་

དང་གནས་ཁང་ནང་ལུ་

འཛུལ་ཆོགཔ་སྦེ་
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ཨམ་སྲུ་དང་ཕྫོ་སྐྱེས་

སྒོམ་ཕུག་སྐོར་རའི་བླམ་བསན་པའི་རྒྱལ་

གནས་སངས་འབད་བ་ཅིན་སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་

པའི་གླིང་ལུ་ སྔོན་མ་ལས་གཞི་རིམ་སླྫོབ་གྲྭ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྐབས་ཅིག་ལས་ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐྫོག་གི་རྩིས་གཞུང་
ལྟེ་བའི་སླྫོབ་གྲྭ་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ དབུ་འཛིན་གྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེང་རབས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ གནས་བདག་དེ་ བསྟེན་མི་དང་མ་བསྟེན་མི་ཁྱད་པར་འབད་བ་ཅིན།
མ་དང་ད་རེས་ནངས་པར་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་

ཧེ་

སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་

པའི་གླིང་གི་གནས་བདག་ལུ་བསྟེན་མི་འདི་ ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་མངམ་གིས་རང་ རང་

གི་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་

པའི་གླིང་གི་

གནས་བདག་ལུ་གཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྒོམ་ཕུག་སྐྱིད་

སླྫོབ་དབུ་འཛིན་གྱིས་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

གནས་བདག་དེ་

ཕལ་དང་མྱུར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་སྟེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས།
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ཀླུ་་བདུ
ཀླུ
དུད
ད་ཏི
ཏི་་པ་ར་ཛའི
འི་་ ལག
ྫོ ་སད
ྫོ ་པའི
འི་་སྤ
སྤར
ར་རི
རིས
ས། .

ཨན
ྫོ ་རི
རིན
ན་པ་ྫོ ཆེ
ཆེ་་གི
གི་་ཕྱ
ཕྱག
ག་ཐམ།
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སད
ྫོ ་ཚག
ྫོ ས་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། (༤)
༡ རི
རིན
ན་ཆེ
ཆེན
ན་སྒ
སྒང
ང་པ།

གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

རིན་ཆེན་སྒང་པ།

ལྷ་ཁང་།

གཤང་ཕུ་ལ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན

བྱང་ཕུ་རྩེ།

གཤང་ཕུ་རྩེ། མ་ནམ་ཆེམ་མཁར་གྱི་སྤྱི་འྫོག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་

མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་དང་ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་རང་གི་འདྫོད་པ་གྲུབ་པའི་ཡུལ་བཙན་
ཅིག་སྦེ་ བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྫོགས་སུ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་གསེར་སྐྱེམས་ཅིག་ཕུལ་ དེ་ལས་སྔོན་དང་ཕུའི་ལུགས་སྫོལ་

ལྟར་

ལས་

ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་འབད་སྫོལ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཨོཾ་བའི་གཙྫོ་འཛིན་བླམ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡྫོད་རུང་

སྒང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་

ཁ་གསལ་སྦེ་ཐྫོབ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན།

འདི་གི་སྐོར་

རིན་ཆེན་

ཨོཾ་བའི་གནས་ཀྱི་བླམ་གིས་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་

ཡང་ རིན་ཆེན་སྒང་པ་དེ་ལུ་སྤུན་ཆ་དགུ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་མྫོན་རྟ་ཝང་ སྒོར་

ཟམ་ལས་འྫོང་པའི་ལྫོ་རྒྱུ་ཨིན་པས།

ཕྫོ་རྒནམ་སྫོམ་ཤྫོས་དེ་

སྒོར་ཟམ་མ་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ཁར་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

བུ་དི་རི་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཕྫོ་རྒནམ་དེ་

ཡར་ལས་མར་ཆུ་གནམ་མེད་ས་མེད་སྫོམ་སྦེ་འབབ་སྟེ་ཡྫོདཔ་

ཨིན། ཆུ་འདིའི་རྩ་བ་ལས་ཕར་མི་གཅིག་གཉིས་སྦེ་འགྱོ་མ་ནུམ་པའི་ཆུ་ཆེན་ ཡར་ལས་མར་ཆུ་འྫོང་ས་མ་མཐྫོང་

རུང་ མར་འྫོག་ལས་མར་ཐྫོན་འགྱོ་ས་མཐྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མར་ཐྫོན་འགྱོ་སའི་ས་གནས་ཁར་ལས་ དུ་པ་དང་
བཅས་ཏེ་ཐྫོན་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཐྫོང་ནི་ཡྫོདཔཨིན།

སྤུན་ཆ་གཅིག་དེ་

གོང་ཟ་གནས་གུ་ལུང་ཤྫོ་ད་ཟེར་ས་ལུ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ གཞན་མི་ཚུ་ གནས་པྫོ་རྫོར་སེ་ལ། རིན་ཆེན་སྒང་པ། དར་སེང་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་
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སྤུན་མཆེད་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྤུན་ཆ་གཞན་མི་ཚུ་དྲི་བསྟུན་འབདཝ་ད་ སེམས་ཁར་དྲན་མ་ཚུགསཔ་ལས་

ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀོད་མ་ཚུགས།

རིན་ཆེན་སྒང་པ་དེ་ དམར་མཆོད་སྦེ་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུའི་ལུགས་སྫོལ་ ཆརཔ་རེ་
རྐྱབ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཁོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་ ཆརཔ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ གསྫོལ་མཆོད་བཏང་ནི་མེདཔ་ཨིན།

སྔོན་དང་ཕུ་ ལྫོ་ལྟར་བཞིན་དུ་དམར་མཆོད་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་ ད་རིས་ཨོཾ་བ་གནས་
ཀྱི་གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་དངོས་སུ་མཐྫོང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་གསུངས་ནི་འདུག།

སྔོན་མ་རིན་ཆེན་སྒང་པ་དེ་ལུ་

ཟཝ་

༤དང་༥ དེ་ཅིག་ར་ དམར་མཆོད་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོད་པའི་བར་ན་ རིན་ཆེན་སྒང་ཕ་དར་ལས་ ཨ་རྒས་
དང་ཨང་རྒས་གཉིས་

ད་རེས་གནས་པྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ལྫོ་

བར་འྫོང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
དེ་ལས་

དམར་མཆོད་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སར་ལྷྫོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཅིག་རབ་མཁར་ཟེར་སར་ལུ་ ཤིང་འཐུ་བར་སྫོང་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
སྫོད་པའི་སྐབས་

ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་གཉིས་འྫོང་འྫོངམ་ཨིན་པས།

ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བལྟ་
དེ་བསྒང་ཁྱི་ཉལ་གྱི་མི་གཉིས་གསུམ་

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་རབ་མཁར་ལུ་ངལ་གསྫོ་སྟེ་

ཨ་རྒས་མགུ་ཏྫོ་ཁར་ཚར་གྱི་ཞྭམྫོ་ཅིག་

བཙུགས་ དེ་ལས་ཨང་རྒས་ཀྱིས་ མྫོན་རྟ་ཝང་གི་ཞྭམྫོ་ཅིག་བཙུགས་སྦེ་འྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སླྫོ་སླབ་དེ་འྫོང་
སར་མཐྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ཡང་ མྫོན་རྟ་ཝང་གི་ཁ་སྐད་སྦེ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་གནས་པྫོ་གསྫོལ་དྫོ་

ལྫོ་ག་དེ་གསྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གསྫོལ་དེས་ ད་
རེས་ཟ་ནི་འཐུང་ནི་ཚུ་ཇོབ་ཇོབ་ཨིན་པས་སེམས་དགའ་ཡི།

ནངས་པར་ལས་ཁོ་ར་ཆརཔ་དགོ་པའི་སྐབས་ཆརཔ་

མ་ཆད་པར་རང་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་སླབ་སྟེ་འགྱོ་སར་མཐྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
དེ་ལས་ཨང་རྒས་དེ་

སྔོན་མ་སྦེ་ཨ་རྒས་དེ་བརྟིང་ལས་སྦེ་འགྱོ་སྫོད་པའི་བར་ན་

ཨ་རྒས་ལམ་འྫོག་ལས་མར་

རྦྫོབ་རིལ་ཡར་སྫོངཔ་ཨིན་པས། རྦྫོབ་རིལ་འགྱོ་མི་ཨ་རྒས་ཀྱི་ཞྭམྫོ་ཕུད་དེ་ལུས་མི་འདི་ ཁྱི་ཉལཔ་ཤིང་འཐུ་བར་
འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་འཐུ་འབག་འྫོང་སྟེ་

ཕུལཝ་ད་

ཁྱི་ཉལ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་བཞག་ཡྫོད་མི་འདི་

ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་གཉིས་དངོས་སུ་བཟྫོ་སྦེ་ཐྫོན་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

འདི་བསྒང་ཨ་རྒས་ཀྱི་ཞྭམྫོ་དེ་བཙུགས་

གནས་པྫོ་གསྫོལ་མཆོད་

ཨ་རྒས་ཐྫོན་མི་འདི་གིས་

རྒྱབ་ཁར་དཔའ་རྟགས་ཅིག་བཏགས་སྦེ་གཏྫོརམ་ཡང་དེ་སྦེ་གནས་པྫོའི་

ཕྫོ་བྲང་ཁ་ཐུག་ལུ་བཤགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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ཕ་དར་གྱི་གནས་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཕ་དར་གྱི་རྩ་བར་སྫོང་ཞིན་ན་ གསེར་སྐྱེམས་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་ དར་

ཤིང་བདུན་འབད་མི་ཅིག་བཅད་ཞིན་ན་ཕུལ་ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་སླབ་ནི་ཡྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཡཱ་ད་ ད་རེས་ང་བཅས་

ཀྱིས་ཁྱེད་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་འདི་ཚུ་ཡང་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ཕུལ་ཡི་གོ།

ཁྱེད་ཀྱིས་འབད་རུང་

ང་བཅས་ལུ་རྐྱེན་

དང་བར་ཆད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྫོགས་པ་མེད་པར་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཚུ་ཕུལ།

ད་ང་བཅས་ཀྱིས་ཨ་ན་ཁར་ཕུལ་བཏག་ཡྫོད་མི་འདི་ཁྱེད་

ར་གིས་ལེན་འབག་ས་རེད་སླབ་ཞིན་ན་ དེ་སྦེ་ཕུལ་བཞགཔ་ད་ དུས་ཚྫོད་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ འདབ་རུ་ངོ་མེན་
པར་ འདབ་རུ་ཨ་ཞ་སྐྱེས་ཏེ་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་གི་སྦུག་ལས་ཕར་མི་འགྱོ་འགྱོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སྦུག་ཤག་སྟེ་

ལམ་འགྱོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཐྫོན་ནི་འདུག་ཟེར་

ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྔོན་དང་ཕུ་ཕ་མའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་

གཙྫོ་འཛིན་བླམ་གིས་དེ་སྦེ་གསུངས་

ཡིད་ཆེས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་རྟགས་དང་མཚན་མ་དེ་ཚུ་ཡང་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

འགྱོ་ཚུགས་པར་ཡང་ལཱ་ཁག་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་ཁར་

མི་གཅིག་དང་གཉིས་སྦེ་

བྱག་ཕུག་དང་རྫོའི་ཨེ་ཁུག་ཚུ་ཡང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

གནས་

པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་དེ་ད་ལྟྫོ་་བར་ན་ཉམས་ཆགས་ཤྫོར་བ་ལ་སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།
གསྫོལ་མཆོད་དེ་ཡང་

གཡུས་ཁ་ལུ་ཆརཔ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པའི་སྐབས་ལུ་མ་གཏྫོགས་

གཞན་མཆོད་སྫོལ་མིན་

འདུག། གསྫོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ རྒེད་འྫོག་ལུ་གནང་བ་ཞུ་ཞིན་ན་ མི་ཚུ་ལས་ཆུམ་ཕུད་ཏ་རེ་དང་ཆང་དམ་སྦྱིས་རེ་

ཏི་རུ་ལྔ་ལྔ་དེ་རེ་བསྡུ་ཞིན་ན་མི་༢༠དེ་ཅིག་འགྱོ་ཞིན་ན་

དེ་སྦེ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

ད་རིས་ནངས་པར་

འབད་བ་ཅིན་བསྡུ་བླངས་དེ་ཚུ་གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་རུང་་མི་གྲངས་ ༧ ༨ གང་རུང་ཅིག་འགྱོ་ཞིན་ན་
མཆོད་མི་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
ཨ་རྒས་ཀྱི་ཞྭམྫོ་དེ་
ཨིན་རུང་

ན་ཧིང་ཞེ་ཧིང་དེ་ཅིག་ཁར་ཚུན་ཚྫོད་

ད་རིས་མེདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་

གཡུས་ཚན་གྱི་མི་གཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་བསད་ཡྫོདཔ་

གཙྫོ་འཛིན་བླམ་མཆོག་

ཁྱིམ་འདི་ནང་ཚར་གཉིས་དེ་ཅིག་རང་དྲི་

བཀོད་འབད་བར་ལྷྫོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་འདི་གིས་ ཞྭམྫོ་དེ་མིན་འདུག།

ཨིན་ན་མ་ཤེས་

འབུཔ་གིས་བཟའ་སྦེ་བདག་འཛིན་ཡང་འབད་མ་ཚུགས་

ག་ཏེ་བཞག་དཔ་

ག་ཏེ་ཡྫོད་ག་རང་མིན་འདུག་ཟེར་

ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཞྭམྫོ་གི་པར་རིས་ཡང་ཐྫོབ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སར་ལྷྫོད་
ཞིན་ན་

སྔོན་མའི་ལུགས་སྫོལ་བཟུམ་སྦེ་དམར་མཆོད་སྦེ་མེན་པར་དཀར་མཆོད་སྦེ་

ཕུལ་ཞིན་ན་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཀྱི་ཆས་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོད་མི་གཉིས་འབྫོ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཚྫོགས་དང་གཏྫོར་མ་ཚུ་
དེ་ཡང་

ཡར་ལས་

མར་ལན་འཇལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་མར་ལྷྫོད་ཞིན་ན་ ཁོང་ལུ་ཆར་ཆུ་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་དེ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ཏེ་འབདཝ་ད་ ཨ་རྒས་ཀྱིས་ཆརཔ་བྱིན་ནི་དང་ཨང་རྒས་ཀྱིས་མི་བྱིན་ལ་སྫོགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
ཚུ་ལེ་ཤ་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ཚུ་ག་ར་འབད་ཚར་ཞིན་ན་

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་

བཟུམ་སྦེ་རང་ ཆརཔ་ཡང་དུས་ཚྫོད་དེ་ཁར་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

ཁོང་གིས་སླབ་དྫོ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚྫོད་དེ་ ཟཝ་༥ པའི་ནང་ལུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ཆར་ཆུ་དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཨོཾ་བ་གནས་ཀྱི་གཙྫོ་འཛིན་བླམ་གིས་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཚར་ཅིག་
གཙྫོ་འཛིན་ཁོ་རང་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སར་ཡྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་

མུ་ཤིང་ལས་འབད་མི་

རིན་ཆེན་སྒང་པ་

མེ་མེ་ཐྫོན་མི་འདི་གིས་ ཆརཔ་བྱིན་ནི་ཟེར་ ཁ་བཟེད་རུང་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་ ཆརཔ་བྱིན་མི་ཚུགས་ཟེར་བའི་ བླྫོ་

ཕར་སླབ་ཚུར་སླབ་འབད་དེ་ མཇུག་ལུ་འབདཝ་ད་ གཞན་མི་བྱིན་ནི་སྦེ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མེས་མེས་ཀྱིས་ཉན་
རང་མི་བཏུབ་པས་
འདུག།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གནངས་ཚེ་ཞེ་ཚེ་དེ་ཅིག་ཁར་བྱིན་ནི་འྫོང་ཟེར་

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་སླབ་དྫོཝ་བཟུམ་སྦེ་རང་

སླབ་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་

ཆརཔ་ཡང་རྐྱབ་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

མ་

གཞི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གཉིས་སྔོན་མ་ མི་འབད་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་

ཤུལ་ལས་ས་གནས་འདི་ཁར་ གནས་བདག་སྦེ་སྐྱེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། ས་གནས་དེ་ཡང་ཡ་མཚན་
ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣ
རྣམ
མ་པ་དང་ དམ་བཞག་སྐོ
སྐོར
ར།

གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ བཙན་དེ་གི་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི་སྐོར་

ལས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།
གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གྲོ

རིན་ཆེན་སྒང་པ་དེ་ མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་མེན་རུང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་འབད་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་

ས་མེད་

ཕན་ཐྫོགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་རུང་

འབྲེལ་བའི་སྐྱབས་རེ་ས་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

གཡུས་ཁ་ལུ་

ལྫོ་ཐྫོག་ཀྱི་གནས་སངས་

གཞུང་ཞབས་ལས་འབད་རུང་

ས་གནས་གཞུང་

ལས་འབད་རུང་ ལམ་སྫོལ་བདག་འཛིན་མཛད་གནང་མི་ ལྷན་ཁག་སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་ རིན་ཆེན་སྒང་
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པའི་གནས་འདི་ཁར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་ཅིག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ ག་ར་

ལུ་ཕན་ཐྫོགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་

རང་ཡྫོད་པའི་ ཡུལ་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕྫོ་བྲང་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གོང་འཕེལ་
གྱི་གཞི་བལྟ་བཤལ་པ་འྫོང་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་འྫོང་ནི་ཨིནམ་ལས་
ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་

དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ དམར་མཆོད་ཀྱི་

མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རིས་ནངས་པར་ དཀར་མཆོད་སྦེ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་

ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག། སྤྱིར་བཏང་སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་ཞིན་ན་ ཚྫོགས་ཕུལ་སྦེ་སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་སྟེ་

མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
པས།

ངག་ཐྫོག་ལས་རང་གི་འདྫོད་པ་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཨོཾ་བ་གནས་ཀྱི་གཙྫོ་འཛིན་ ཨྫོན་ཚེ་རིང་།
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༢ བཙན་ཆེ
ཆེན
ན་ར་ྫོ རྗེ
རྗེ་་གྲ
གྲག
གས་པ་/ཞི
ཞི་་བདེ
དེའི
འི་་དགེ
གེ་་སླ
སླྫོང
ྫོ ་།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ། གཤང་ཕུ།

ས་གནས།

བྱང་ཕུ་རྩེ།

བསྟེན་མི།

ཤང་ཕུ་རྩེ། མ་ནམ་ཆེམ་མཁར་གྱི་སྤྱི་

ལྷ་ཁང་།

ཤང་ཕུ་ལ།

འྫོག་གསུམ། གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་
དང་ བར་ཆད་སེལ་བའི་ཡུལ་བཙན་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན་པས། བྱང་ཕུ་རྩེ་གི་

བཙན་ལུ་ ཤང་ཕུ་རྩེ་བཙན་ཟེར་ བཙན་སྡེ་ལྔ་སྦེ་བརྩི་སྫོལ་འདུག། དེ་

ཡང་ ཕྱྫོགས་བཞི་རེ་རེ་ལུ་ཤར་དུ་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ།
ལྷྫོ་རུ་རིན་ཆེན་གྲགས་པ།

གྲགས་པ་ཟེར་

ནུབ་ཏུ་པདྨ་གྲགས་པ།

ལྔ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

སངས་རྒྱས་གྲགས་པ་ཨིན་རུང་

བྱང་དུ་ ལས་ཀྱི་

སྤྱིར་བཏང་ཤུ་ཕུ་བཙན་དེ་

བཙན་འཁོར་བཞི་གི་གྲས་ལས་གཙྫོ་བྫོ་

འདི་ རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་ ཨིནམ་ལས་ བཙན་ཆེན་རྗེ་རྗེ་གྲགས་པ་ཟེར་ཞུ་
སྫོལ་ཡྫོད་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།

བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ལས་བརྟེན་ དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ དམག་ལས་རྒྱལ་
ཁ་ཐྫོབ་ནི་དང་

ཚྫོང་རྐྱབ་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་

ཚྫོང་ལམ་ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་ནི་ལ་སྫོགས་པ་མཐུ་དང་ནུས་པ་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ འདི་གིས་མ་ཚད་ བྱང་ཕུ་རྩེ་སྤྱི་འྫོག་དང་ མ་ནམ་ཆེམས་མཁར་སྤྱི་

འྫོག་གསུམ་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པ་ཅིན་ བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཆར་ཆུ་འབབ་ནི་དང་

ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་པ་ཅིན་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ནི་སྫོགས་ཕན་པ་ཡྫོད་པའི་ཁར་སྐྱེས་བཙན་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཨ་ལྫོ་

གསར་སྐྱེས་སྐབས་ཨ་ལུའི་མིང་ཞུ་ནི་དང་ ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུའི་སྐབས་ནཝ་ཚཝ་ག་ཅི་རང་འབྱུང་རུང་ སྐྱེས་བཙན་ལུ་
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བསྟེན་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ཡུལ་བཙན་འདི་གིས་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་

ལས། མི་ལ་ན་ཚ་མ་བཏང་ཅིག །ཕྱུགས་ལ་རྒོད་ཁ་མ་བཏང་ཅིག །ཞིང་ལ་སད་སེར་མ་བཏང་ཅིག །ཙ་དང་མུ་

གེ་མ་བཏང་ཅིག །རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ཕྱྫོགས་ནི་གར་འགྲོ་གར་སྫོད་ཀྱང་། །མདུན་ནས་
བསུ་ལ་རྒྱབ་ནས་སྐྱོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ག་ར་གི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་ལུ་མེད་
ཐབས་མེདཔ་ཨིན་པས།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་།

ག ནད ་ ད ན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

གཞལ་ཡས་འདི་ནི་ཉམས་རེ་དགའ།

།ནང་དུ་འདི་ནི་སུ་བཞུགས་པ།

།ཕུ་ནི་ཤང་ཕུ་ཤང་མའི་བདག་པྫོ་

བཞུགས། །རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཁྲི་ཐྫོག་ལ། །བཙན་ཆེན་སྐྱེས་བུ་བཞུགས་པ་ནི། །ཕ་ནི་བཙན་ལ་མ་ནི་ཀླུ། །ཀླུ་
བཙན་བཤྫོས་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི།

།གཡས་སུ་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་བཞུགས།
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།ཅེས་དང་

དབུ་ལ་ཐྫོད་དམར་ལྡེམ་བུ་

གསྫོལ། །སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དམར་པྫོ་གསྫོལ། །ཕྱག་ན་ཟངས་ཀྱི་མདུང་ དམར་བསྣམས། །ཞེས་དང་ འྫོག་ཏུ་དེ་

ནི་རྟ་དམར་བཞྫོན། །རྫོལ་དུ་དེ་ནི་ཁྱི་དམར་འཁྲིད། །གསུངས་པ་བཞིན་ ཤང་ཕུའི་བཙན་ཆེན་འདི་གཞན་དང་
མ་འདྲ་བའི་བཙན་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ གནས་སྐབས་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་བའི་ལྷ་སྐལ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན་པས། བཙན་ཆེན་འདི་ ཕྫོ་བཙན་ཡིན་པ་ལ་ མ་ཀླུའི་བུ་

ཨིནམ་ལས་

མཐུ་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཕྱག་ལུ་ཕྱག་མཚན་

ཟངས་ཀྱི་མདུང་

དམར་བསྣམས་ཤིང་ རྟ་དམར་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ བཙན་ཆེན་སྡེ་ལྔའི་དབུས་སུ་ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་ བཞུགས་

ཡྫོདཔ་ཨིན། ཆིབས་རྟ་དམར་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་གཡང་རྩེའི་གཡུས་ཚན་གྱིས་མ་དྫོ་བར་ གླིང་གཞན་ལུ་ཡང་ སྐྱབས་

དང་མགོན་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་བཞག་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་

དམ་བཞག་ལྫོགས་སུ་ཐྫོན་ནི་མིན་

འདུག། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ ཡུལ་བཙན་མང་ཤྫོས་ཅིག་
ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཡྫོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ཤང་ཕུ་བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་
པ་ཡང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས་ཚུགས་པས། དེ་ཡང་

བཙན་ཆེན་འདི་གི་གསྫོལ་ཁའི་ནང་ལས་འབད་རུང་བཙན་ཆེན་འདི་གི་མཐུ་སྫོབས་ནུས་པ་འདི་གཞན་དང་མ་
འདྲཝ་སྦེ་ཐྫོན་མི་འདི་གིས་ཡང་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་

ཚད་

ལྫོ་ལྟར་

ཉིན་ལྟར་མ་ཆད་པར་གསྫོལ་ཁ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཙན་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་མ་

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཡང་ལྫོགས་སུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

དམང་གི་རིམ་འགྲོའི་སྐབས་བཙན་

ཆེན་འདི་གི་ གསྫོལ་ཁ་འདི་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ།

230

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

སྔོན་དང་ཕུ་ཕན་པ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས། སྔོན་དང་ཕུ་རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་མངའ་སྡེ་ལུ་ འབྲུམ་ནད་ཐྫོན་པའི་སྐབས་
བྱང་ཕུ་རྩེ་གི་མི་སེར་ཚུ་ ཚྭ་བཏྫོན་ས་དང་ ཉོ་བཙྫོང་འཐབ་ས་ ས་གནས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ གུ་ད་མ་ཟེར་

མི་ འདི་ཁར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ནི་འདི་ཕར་བཞག་ མི་གཅིག་ལུ་ཡང་ ནད་གཞི་མ་ཐྫོབ་

ལས་ བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་
མི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གི་ བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་སྦེ་ སྫོད་ཚྫོགས་རྒཔྫོ་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཆད་པའི
འི་་བཀའ་ཆད།

གནྫོད་པ་ཡང་ ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ གཡུས་ཁ་ལུ་རླུང་ཚུབས་འྫོང་ནི་ སེརཝ་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ ནཝ་
ཚརཝ་རེ་འབྱུང་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བཙན་ཆེན་དེ་ ཕ་བཙན་དང་མ་ཀླུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བཙྫོག་

གྲིབ་ལ་སྫོགས་པ་རེག་ས་མེད་པའི་ཁར་

མཆོད་ཆད་སྫོང་པ་ཅིན་

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་དང་

གཡུས་ཁ་ལུ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་

མ་ལེགས་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་ཚུ་ཐྫོན་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་རང་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

བཙན་ཆེན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

གཙྫོ་འཛིན་ པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། སྫོད་ཚྫོགས་རྒཔྫོ།
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རྟག་བུ་ར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་གསྫོལ་

༣ ཤ་རང་བཙན་བསན་འཛིན
ཛིན་གྲ
གྲག
གས་པ།

བཙན་ཆེན་བསན་འཛིན་གྲགས་པའིགནས་ཀྱི་རྩ་བར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ།
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན།
ས་གནས།

ལྷ་ཁང་།

ཤ་རང་བཙན་བསན་འཛིན་གྲགས་པ།

གསེབ་སྤྱི་འྫོག

སྣང་མཁར་དགོན་པ།
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བསྟེན་མི།

གསེབ། ཆོག་ལབ་རྩ། གསེར་མཚྫོ། བྲག་རྩ། ས་ཁབ་ཅན། སྣང་མཁར་དང་
སྤང་ཐང་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་གཡུས་ཚན་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན་པས།

དེ་མ་ཚད་

ཁམས་དྭངས་གཡུས་ཚན་ནང་ཡང་ ཤ་རང་བཙན་ཟེར་མི་ཅིག་གསྫོལ་ནི་ཡྫོད་
མི་དེ་ཡང་ ཤ་རང་བཙན་བསན་འཛིན་གྲགས་པ་དེ་རང་ ཨིན་པས།

མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བས།

མ་གཞི་ཡུལ་བཙན་དེ་ལུ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དང་མ་མཛད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མེད་རུང་ མི་སེར་རང་རང་སྫོ་སྫོ་གིས་

རང་གི་འདྫོད་པ་འགྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཙྫོ་བྫོ་གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་བའི་སྐབས་ ལྫོ་ཐྫོག་ ལེགས་ནི་དྫོན་ལུ་དང་ དེ་ལས་ དར་སྣེ་ལྔ་གིས་ རང་གི་ཚེ་སྫོག་ལུ་བར་མི་བྱུང་ནི་

དྫོན་ལས་ཨིནམ་ལས་ མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ བར་ཆད་ལས་བཟྫོག་པའི་མགོན་སྐྱབས་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

འབབ་ ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་བཙན་ཡང་ཁོ་ར་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ལྫོ་གསར་

སྐྱེས་སྐབས་ལུ་ཡང་ མགོན་སྐྱབས་རེ་ས་ ཁོ་ར་ལས་གཞན་མེདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

ལྕགས་ཀྱི་རྨྫོག་ཁྲབ་གསྫོལ།

སྐུ་མདྫོག་དམར་ལ་འྫོད་ཟེར་འཕྫོ།

།སྐུ་ལ་བསེ་ཁྲབ་དམར་པྫོ་གསྫོལ།

།ཕྱག་ན་དར་མདུང་དམར་པྫོ་བསྣམས།

།མགོ་ལ་

།སག་རལ་གཡས་ལ་གཟིགས་ཤུབ་

གཡྫོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྫོན་ལྟར། སྐུ་མདྫོག་དམར་བའི་མདངས་དང་ ལྡན་ཞིང་གོས་དམར་གསྫོལ་ཞིང་
དབུ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་རྨྫོག་ཁྲབ་གསྫོལ་ཏེ་

ཕྱག་གཡས་ལུ་དར་དང་མདུང་དམརཔྫོ་བསྣམས་ཏེ་

གཡས་དང་གཟིགས་ཤུབ་གཡྫོན་ལུ་གསྫོལ་ཏེ་

དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་བའི་

འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཡང་

སྤྱིར་བཏང་གཡུས་ཁའི་མི་གིས་

སྐུ་ལུ་སག་རལ་

ཁྲོ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་

ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཚུལ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

སྔོན་མ་ལས་ད་ལྟྫོ་ཚུན་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་རང་སྫོད་མི་ བླམ་མེས་མེས་ལྟའུ་པྫོ་དང་། མེས་མེས་རྫོ་རྗེ། མེས་
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མེས་ཚེ་རིང་སྫོབས་རྒྱས། དེ་ལས་ མེས་མེས་བླམ་དེ་ཚུ་གི་སྔོན་མ་ལས་བྱྫོན་མི་གོང་མ་ཚུ་གིས་ དམང་གི་རིམ་

འགྲོའི་སྐབས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་འདི་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད་པའི་ བླ་བརྒྱུད་ཚུ་

གིས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་མི་ཡང་

བླམ་དེ་ཚུ་གི་བརྒྱུད་པ་གོངམ་ཚུ་

གིས་ དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག། ཡུལ་བཙན་མ་བསྐོས་པའི་ སྔོན་མའི་གནས་སངས་
ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སྫོད་ཅི་ག་ ག་གིས་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསྫོལ་མཆོད་ཡང་སྔོན་མ་ལས་ད་ལྟྫོ་ཚུན་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་རང་སྫོད་མི་

བླམ་མེས་མེས་ལྟའུ་པྫོ་དང་།

མེས་མེས་རྫོ་རྗེ། མེས་མེས་ཚེ་རིང་སྫོབས་རྒྱས་ཚུ་གིས་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ད་

ཡུལ་

བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟ་༣ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་མཆོད་ཚུལ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་། སྐབས་ཅིག་ལས་ གནས་སངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ རང་ཟ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་

བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་སེར་དམངས་ལས་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཡང་ སྔོན་མ་

འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་སྫོམ་ཅིག་གི་རྩ་བ་ལུ་སྦེ་ གསྫོལ་མཆོད་མཆོད་ཚུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་

རྫོ་ཕུང་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་རྩ་བ་ལུ་སྦེ་དར་ཁ་ཤ་ དཀརཔྫོ་ཅིག་གིས་རྫོ་གུར་སྦྱར་ཞིན་ན་ མི་རེ་གིས་ཤིང་

ལྕུག་གུ་ཡྫོད་མི་རེ་འབག་སྟེ་ འདི་གུ་ལུ་རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ མི་ག་དེམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ གྱངས་ཁ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་

སྐུདཔ་སྣ་ལྔ་བཏགས་ཏེ་སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་སྟེ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའམ་

བཙན་དེ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ རི་བསམ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མི་ག་ཡང་ཕུ་ལུ་འགྱོ་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁེགས་པ་ཟེར་ མི་ཨརཝ་བརྐུ་མི་ཐྫོན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་ ས་སྨུག་
སྤུབ་ནི་དང་

པས།

ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་

དེ་ལས་

རླུང་འཚུབ་འཕུ་ནི་ལ་སྫོགས་པའི་རྟགས་མཚན་ཚུ་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
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གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཆད་པའི
འི་་བཀའ་ཆད།

གནྫོད་པ་ཡང་ ལྫོ་ཐྫོག་མི་ལེགས་ནི་དང་ གཡུས་ཁ་ལུ་རླུང་ཚུབས་འྫོང་ནི་ དེ་ལས་ ནཝ་ཚརཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་

ཡུལ་བཙན་ལུ་གསྫོལ་ཁ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་མ་འགྱོ་བའི་རྟགས་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་སྦེ་བྲཙི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ ཤ་རང་བཙན་དེ་ ཁམས་དྭངས་གཡུས་ཚན་ལུ་བསྟེན་ནི་འདུག། གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ལུ་ སྫོད་
ཚྫོགས་རྒེད་འྫོག་གི་དང་ ཁམས་དྭངས་རྒེད་འྫོག་གི་ མ་འདྲཝ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་གཅིག་

ཨིན་པས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཤ་རང་བཙན་གྱི་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

གསེབ་ཚྫོགས་པ་ རིག་འཛིན་རྫོ་རྗེ་དང་ ཁམས་དྭངས་ བླམ་ཡེ་ཤེས་རྫོ་རྗེ།
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གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།
བསྟེན་མི།

༤ གསེ
སེར
ར་ཕུ
ཕུ་་བཙན་ཆེ
ཆེན
ན་དྲ
དྲག
ག་པ།ྫོ
གསེར་ཕུ་བཙན་ཆེན་དྲག་པྫོ།

གསེར་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
གཡུས་ཁའི་

གསེར་ཕུ་བཙན་དེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

མི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་

གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དང་

ལྫོ་རྒྱུས་གཞན་ག་ནི་ཡང་འདུག།

བཙན་ཆེན་འདི་གི་

གསེར་ཕུ་བཙན་བསྟེན་

ཚུལ་དེ་ཡང་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་ དེ་ལས་མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་རེ་ འབད་བའི་ནམ་དུས་

ལུ་ སྐྱེས་བཙན་མཆོད་དགོཔ་རེ་ཐྫོན་འབདཝ་ད་ གསེར་ཕུ་བཙན་ཟེར་མྫོས་པ་བསྐྱེད་

ཞིན་ན་གསེར་སྐྱེམས་དེ་. སྤྱིར་བཏང་གི་གསེར་སྐྱེམས་ཡྫོངས་རྫོགས་དང་ སྡེ་བརྒྱད་
གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་གནང་བའི་སྐབས་ གསེར་ཕུ་བཙན་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཟེར་ཁ་
བསྒྱུར་ཞིན་ན་

གཡུས།

ལྷ་ཁང་།

མྫོས་པ་བསྐྱེད་བཞག་ནི་ཅིག་མ་གཏྫོགས་

ལྫོ་རྒྱུས་སྐུ་འདྲ་ལྡེབས་རིས་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་

གསེར་ཕུ་གཡུས་ཚན།

ལྷ་ཁང་ལྫོགས་སུ་མེདཔ་ཨིན།

མགོ
གོན
ན་སྐྱ
སྐྱབ
བས །

གསེར་ཕུའི་བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཡང་

གཡུས་ཁའི་རི་བཙན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཁོ་གིས་དབང་བའི་ས་གོ་ནང་ལུ་སྫོད་དགོ་ནི་འདི་གིས་ དམིགས་གཏ་བསྐྱེད་ཞིན་ན་ ནཝ་ཚཝ་འབྱུང་མ་བཅུག་
འཕལ་ལུ་གནྫོད་པའི་དྫོན་བགེགས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་དང་ སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མྱྫོང་
མ་བཅུག་པར་
ཨིན།

དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྫོན་འདེབས་རྐྱབ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣ
རྣམ
མ་པ་དང་དམ་བཞག

ས་གནས་འདི་ཁར་ སེར་ཕུ་བཙན་ཟེར་བཞགཔ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ག་
ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་ཚུ་གིས་

ནག་ཕྱྫོགས་ཀྱི་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་ག་ར་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་

རིགས་འགྲེས་ཏེ་གོ་བ་ལེན་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་དེ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དགོཔ་འདུག
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསེར་ཕུ་དེ་གིས་དབང་བའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་དང་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ ཕུ་དེ་ལུ་མ་

མཆོད་པ་ཅིན་ མི་དྲག་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་མེད་རུང་

སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་སྫོགས་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

སྫོད་ཚྫོགས་ ཚྫོགས་པ་ སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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བཀྲིས་སྒང་རྫོོང།
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བར་མཚམས་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གཞི་
ཞི་བདག། (༣)
༡ ཕན་ཐག
ྫོ ས་ལྷ་
ལྷ་ཁང་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་བཙན།
ས་གནས།

ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

བར་མཚམས།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བར་མཚམས་པ་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་གི་བཙན་འདི་ལུ་
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་གང་ཡང་མེད་རུང་

གདྫོན་གྱི་གནྫོད་པ་རེ་བྱུང་པའི་

གསྫོལམཆོད་བཏང་ནི་རེ་ཡྫོདཔ་ མ་གཏྫོགས་

དུས་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་མི་གང་ཡང་མིན་

སྐབས་གསུར་ གཏང་ནི་དང་ཚྫོགས་དང་ཆང་སྫོགས་ཁ་སྫོང་བྫོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྫོལ་
འདུག།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

པར་མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབདཝ་ད་

ན་ཚ་གིས་ན་སྟེ་བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་

དགའཝ་སྐྱིདཔ་མེད་

ཕན་ཐྫོག་ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་ས་ལས་ནད་གདྫོན་འཐྫོན་པའི་ཤུལ་

ལས་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་ནིའི་སྫོལ་རྒྱུན་འགོ་བཙུགས་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་ཟེར་རུང་ དང་ཕུའི་མཆོད་རྟེན་ཆགས་ཤུལ་གཅིག་མ་གཏྫོགས་ གནས་ཁང་དང་ ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་
པ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་ཟེར་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ཐྫོ་བཀོད་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་རུང་ ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་
འདི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་གང་ཡང་མེན་པས་
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ཨིན་རུང་ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་

གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ནང་མཆོད་རྟེན་ཕྱག་ཤུལ་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕན་ཐྫོགས་
ལྷ་ཁང་བཙན་གྱི་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་བྱུང་སྟེ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ཕན་ཐག
ྫོ ས་ལྷ
ལྷ་་ཁང་ཟེ
ཟེར
ར་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས་དར་ཁྱབ
ཁྱབ་འགྱོ
གྱོ་་ཚུལ
ཚུལ།
སྔོན་མ་མེ་རག་གཡུས་ཚན་ལས་ཨིན་མི་
གཅིག་བཞེངས་ནི་འབད་བའི་སྐབས་

བླམ་བླྫོ་གྲོས་རྒྱ་མཚྫོ་ཟེར་མི་ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྫོན་ཏེ་

བླམ་གྱི་ཆིབས་རྟ་འདི་གིས་འབྱྫོག་ཅི་རང་ས་གནས་རྟ་དབང་ཟེར་ས་ལུ་

ཚར་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡར་སྫོངམ་ལས་བརྟེན་
བསན་མིན་འདུག།

ལྷ་ཁང་

ས་གནས་འདི་ཁར་གདན་ས་བཏབ་སྟེ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ལུང་

ཨིན་རུང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་ནིའི་ཕྱིར་དུ་བླམ་བླྫོ་གྲོས་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་མཆོད་རྟེན་གཅིག་

བཞེངས་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ཚུར་
དར་ཁྱབ་སྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ས་གནས་འདི་ཁར་ཡྫོད་པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་མཚན་ལུ་ཕན་ཐྫོག་ལྷ་ཁང་ཟེར་

སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི་
གི་སྐོར
སྐོར།
གོང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ནང་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལབཙན་གནས་བདག་གཞི་བདག་ངོ་མ་མེནམ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་དང་
ཕྱག་མཚན་གྱི་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་གི་བཙན་ལུ་

ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྫོལ་རྒྱུན་ལྫོགས་སུ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁར་

རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་གང་ཡང་མེད།

དུས་

ཡུལ
ཡུ
ལ་བཙན་ གནས་བདག་གཞི་
ཞི་བདག་མེན
མེན་རུང
རུང་ གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་མ་འབད་བ་ཅིན
ཅིན་གནད
ྫོ ་པ།
ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་གི་མཆོད་རྟེན་འདི་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་གང་ཡང་མེད་པར་

ཚལ་མ་གིས་སྤུར་ཏེ་མཆོད་

རྟེན་འདི་ཉམས་ཆགས་ཤྫོར་བའི་སྒང་ལས་ མཆོད་རྟེན་འདི་ལུ་རྒྱལ་འགོང་ལ་སྫོགས་པ་ཞུགས་ཏེ་ གཡུས་ཁའི་
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་གིས་བརྡུངས་ཏེ་བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་ དགའཝ་སྐྱིདཔ་མེད་པར་ མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབདཝ་
ད་

ཕན་ཐྫོགས་ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་ས་ལས་

ནད་གདྫོན་འཐྫོན་པའི་ཤུལ་ལས་

ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ ཕུལ་ནིའི་སྫོལ་རྒྱུན་འགོ་བཙུགས་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

242

གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་ འ བད ་ ས།
བར་མཚམས་དགོན་སྡེའི་ ཞིང་གཤེགས་ མཚམས་པ་ལྟའུ་ལ།
བར་མཚམས་དགོན་སྡེའི་རྫོ་རྗེ་སླྫོབ་དཔྫོན་བགྲེསཔ་ བསྫོད་ནམས་བཟང་པྫོ།
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༢ མང
ྫོ ་ལེན
ལེན་གཞི
ཞི་་བདག་བཙན་རྒོ
རྒོད
ད་ཆེན
ཆེན་པ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མྫོང་ལེན་གཞི་བདག་བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ།

ས་གནས།

ཕྱག་རྫོར་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

བར་མཚམས།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་བར་མཚམས་རྒེད་འྫོག་

བར་མཚམས་རྒེད་འྫོག་ སྤྱི་འྫོག་

ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་

མཚན་ཡྫོངས་གྲགས་

ལུ་མྫོང་ལེན་གཞི་བདག་བཙན་རྒོད་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤྱི་འྫོག་
ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་བསྟེན་སྫོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་ རྐྱེན་བར་ཆད་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་འྫོང་ནི་
དྫོན་ལས་ སྫོན་འདེབས་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་ཟེར་རུང་ བར་མཚམས་ལྷ་ཁང་དེ་ཨིན། དེ་ཡང་ དགེ་དགུ་ཚང་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཕྱག་
གཉིས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དབྱིབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་གཟའ་སྐར་ཐང་ལ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་
པ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་

བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པའི་དབང་པྫོ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་སས་མཆོག་དཔལ་

ཆེན་གསང་བའི་བདག་པྫོ་མངོན་པར་དགྱེས་པའི་གནས་མཆོག་བར་མཚམས་ཟེར་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་གཏེར་ལས་
བྱྫོན་པའི་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེའི་སྐུ་འདྲ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱི་ཚེ་འདིའི་བར་ཆད་ལྷག་མ་མེད་པར་འཇོམས་ནུས་པ་དང་
ཕྱི་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་འགོད་ནུས་པ་ཡྫོད་པའི་གནས་མཆོག་
ཨིན།

244

ཚེ་

ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ཕྱག་རྫོར་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་བསྐྱེལ་མི་

དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་བསྒྲལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་བར་

མཚྫོན་ལུ་ སྐུ་མདྫོག་མི་སྡུག་པ་ཟེར་ནག་པྫོ་ཁྲོ་བའི་ཞལ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་པ་དམ་ཉམས་
རྣམས་ཀྱིས་སྫོག་རྩ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་དུ་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་བསྐོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་།
ཧིང་ཞལ་དུ་གསྫོལ་ཏེ་

བདུད་རྟ་ནག་པྫོ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་

ཚྫོགས་འབུམ་དང་བཅས་སྐོར་ཏེ་
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ལས།

ཕྱག་གཡྫོན་དམ་ཉམས་པའི་དྫོན་

ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཙན་གྱི་དམག་སྡེ་འཁོར་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་བའི་ཚེ།

།སྐུ་མདྫོག་མི་སྡུག་གཟུགས་འཆང་

ཞིང་། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་བསྐོར། །གཡྫོན་པས་མི་སྙིང་ཞལ་དུ་གསྫོལ། །བདུད་རྟ་ཆིབས་ཤིང་ཉིན་
མཚན་ཉུལ། །ཞེས་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ད མ་ བ ཞ ག །

སྔོན་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ནས་
བསན་སྲུང་དགྲ་ལྷའི་གཙྫོ་བྫོ་མྫོང་ལེན་ཟེར་

རང་རེའི་སན་ལྗོངས་འདིར་ས་གཞི་རྟ་

ས་འདུལ་མཛད་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདིའི་

སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་

དབང་མྫོའི་བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་ཏེ་ རང་ཀྱི་སྫོག་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་བར་མཚྫོ་གསུམ་ཟེར་བ་ ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་

བར་མཚམས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་འབད་མངའ་གསྫོལ་མཛད་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ལས་ ཀྱཻ། མི་
འགྱུར་རྫོ་རྗེ་ཕྫོ་བྲང་དུ། །སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །ཁྱོད་ཀྱི་གདུག་པའི་ང་རྒྱལ་བཅོམ། །བསན་སྲུང་
ཆེན་པྫོའི་དབང་ཡང་བསྐུར། །དབེན་གནས་སྒོམ་བཀང་རྩེ་མྫོ་རུ། །ཡེ་ཤེས་དབང་མྫོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་
སྐྱེས་འགྲོ་བའི་བར་ཆད་སྲུང་།
གནས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

དང་བཅས་མཇལ་ནི་ཡྫོད།

།ཅི་བསྒོའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད།

།ཅེས་གསུངས་ཏེ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་

ད་ལྟྫོ་བར་ཡང་མྫོང་ལེན་ཟེར་བའི་ས་གནས་འདི་ནང་གཞི་བདག་མྫོང་ལེན་པའི་བླ་མཚྫོ་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་མྫོང་ལེན་བཙན་རྒོད་ལུ་བསྟེན་མི་ བར་མཚམས་རྒེད་འྫོག་ སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་

སེར་ཚུ་རང་གསྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་དུས་ཀྱི་ལྫོ་མཆོད་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཕྱག་
རྫོར་ལྷ་ཁང་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་ཁང་ནང་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་མི་སེར་ཚུ་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་

དཀར་མེ་སྫོགས་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་གསང་བདག་དགྱེས་པའི་གླིང་
གི་སྒོམ་སྡེའི་བླ་སླྫོབ་ཚུ་གིས་གསྫོལ་མཆོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཕན་གནད
ྫོ །
ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་མྫོང་ལེན་་པ་འདི་ཉིད་ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྫོམ་ཡྫོདཔ་ལས་ གནས་སྐབས་ཡུལ་ཕྱྫོགས་
འདི་ནང་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཏེ་ལྫོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་སྫོགས་

འཇོམས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོད་པ་གི་མ་ཚད་ མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་
མཛད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡྫོད།
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ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་ཏེ་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཤྫོམ་བསྡུ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་

མི་ནད་ ཕྱུགས་ནད་སྫོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་སྟེ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ དུས་མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ལ་སྫོགས་པའི་
རྐྱེན་ངན་པ་བྱུང་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་དཔེ་
པེ་ཆ།
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚྫོ་རྒྱལ་གྱི་ མཛད་པའི་མྫོང་ལེན་པའི་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཕྱྫོགས་སྒྲིགས།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བར་མཚམས་གསང་བདག་དགྱེས་པའི་གླིང་སྒོམ་སྡེའི་ རྫོར་སླྫོབ་སྐུ་བགྲེས་བསྫོད་ནམས་བཟང་པྫོ་དང་ སླྫོབ་
དཔྫོན་ཕྱག་རྫོར་ཕུན་ཚྫོགས།
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སྦི་་གདུ
སྦི
དུངང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གཞི་
ཞི་བདག། (༢)
༡ གནས་བདག་སྒོ
སྒོ་་སྲུ
སྲུངང་།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

གནས་བདག་སྒོ་སྲུང་།

ལྷ་ཁང་།

གསྫོལ་མཆོད་དགོན་པ།

གཡུས།

སྫོ་ལྫོ་དགོན་པ།

རྒེད་འྫོག

སྦི་གདུང་།

བསྟེན་མི།

སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་ ས་གླིང་སྤྱི་འྫོག་དང་ སྤྱི་འྫོག་གཞན་ཡྫོད་རིགས་མི་སེར་

གནས་ཁང་།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་

ཚུ་གིས་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད།

ས་གླིང་སྤྱི་འྫོག་ནང་ཡྫོད་མི་ལྷ་

ཁང་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ཚིག་གི་བརྗོད་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་གསྫོ་ལྫོ་དགོན་པ་ཟེར་
དྫོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་གསྫོལ་མཆོད་དགོན་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཡུལ་ཕྱྫོགས་ས་གླིང་སྤྱི་འྫོག་གིས་གཙྫོས་པའི་

སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་མི་སེར་ཚུ་

གིས་ གནས་བདག་སྒོ་སྲུང་འདི་ཉིད་ བཀའ་སྲུང་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ ཕྫོ་ལྷ་
གཅིག་ཡང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་

སྫོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ལས་སྲུང་སྟེ་
ཅད་

བསམ་པའི་དྫོན་ཐམས་

ཆོས་དང་མཐུན་སྦེ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཏེ་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་

ཚྫོགས་སྫོད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
གནས་བདག་སྒོ་སྲུང་གི་སྐུ་འདྲ་གསྫོལ་མཆོད་དགོ་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་བཞེངས་གནང་སྟེ་ཡྫོད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་
དཔེ་ཆ་མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ཨིནམ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ལྫོགས་སུ་
འབད་བྲིས་ཐབས་མིན་འདུག་ དེ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ནང་ཚིག་གི་མ་ཟིན་པས།
དམ་བཞག།
གསྫོལ་མཆོད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་དུས་རབས་༡༧
པའི་ནང་

ཨྫོན་པདྨ་གླིང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མི་

བླམ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་བླྫོ་གྲོས་མཆོག་གངས་
ཅན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ལས་
བསན་དང་འཁྲིལ་
བརྒྱུད་དེ་

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལུང་

མྫོན་རྟ་དབང་ཟེར་ས་ལས་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཆ་འྫོག་

གཡུས་ཚན་དང་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་

ཁྲ་སྒོམ་

སྡུག་སྟི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ནང་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་འགྲོ་

དྫོན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པྫོར་མཛད་པའི་མཐར་

བླམ་ཁོ་རའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལུང་བསན་དང་

འཁྲིལ་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་
ད་ལྟྫོ་གསྫོལ་མཆོད་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་ཆགས་ཡྫོད་
སའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ཕེབས་པའི་སྐབས་

ཡུལ་

ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཆོས་སྡེ་སྫོགས་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་བླྫོ་གྲོས་
མཆོག་གི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལུང་བསན་པའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ཨིནམ་གཟིགས་ཏེ་
གདན་ས་བཅགས་ཏེ་

ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་

མི་སེར་ཚུ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་སའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་སྟེ་ས་གནས་འདི་གི་མིང་

ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་དགོན་པ་ཟེར་གཏགས་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་
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སྐྱབས་རྟེན་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ནང་རྟེན་བྱིན་ཅན་སྫོགས་ བཞེངས་གནང་པ་མ་ཚད་ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་
རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྫོའི་འཁོར་གཙྫོ་བྫོ་ མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ གཤིན་རྗེ་གཤེད་ ལྷ་མྫོ་རེ་
མ་ཏི་དང་བཅས་

གནས་བདག་སྒོ་སྲུང་ཡང་

གནས་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས།

བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་དེ་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
དུས་རྒྱུན་དུ་དུ་གསྫོལ་མཆོད་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་

བསྐང་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོས་པའི་ཁར་

ལྷག་

པར་དུ་ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་དུས་ཚྫོད་ལུ་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སྫོལ་ཡྫོདཔ་
མ་ཚད་

རྒེད་འྫོག་དེ་ནང་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་བསར་ལྫོ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་

གཙྫོས་པའི་ གནས་བདག་སྒོ་སྲུང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་དཔེ་
པེ་ཆ།

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག་གི་དཔེ་ཆའི་ཐྫོག་ལུ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
མི་སྡེའི་འགོ་འཁྲིདཔ་ རྒཔྫོ་ བསྫོད་ནམས་ཕུན་ཚྫོགས་དང་ སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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མགོན་པྫོ་མ་ནིང་གིས་

༢ གཞི
ཞི་་བདག་ཝཾ
ཝཾ་་བུ
བུ་་ལ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཝཾ་བུ་ལའམ་ དགེ་སླྫོང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྫོ་རྗེ།

ས་གནས།

ལེམ་ཕངས་སྤྱི་འྫོག་ ས་གནས་ཝཾ་ཕུ་ལ།

གཡུས།

སྫོ་ལྫོ་དགོན་པ།

རྒེད་འྫོག

སྦི་གདུང་།

བསྟེན་མི།

སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་ ལེམ་ཕངས་སྤྱི་འྫོག་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འབད་བསྟེན་
སྫོལ་ཡྫོདཨིན།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་ཝཾ་བུ་ལ་འདི་ཉིད་ སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་ ལེམ་ཕངས་སྤྱི་འྫོག་
མི་སེར་ཚུ་གི་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་བར་མཚམས་མྫོང་ལེན་བཙན་གྱི་འཁོར་གཅིག་ཨིན་

པའི་ཁར་ ཕྫོ་ལྷ་གཅིག་ཡང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་

རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ ལས་སྲུང་སྟེ་ བསམ་པའི་དྫོན་ཐམས་ཅད་
ཆོས་དང་མཐུན་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་ ལེམས་ཕངས་སྤྱི་འྫོག་ནང་ ཝཾ་བུ་ལ་ཟེར་བའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ གནས་ཁང་ཟེར་རུང་

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་དང་འདྲཝ་གཅིག་ནང་ན་ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་བཙན་ཝཾ་བུ་ལའི་སྐུ་འདྲ་བཞུགས་སུ་གསྫོལ་ཏེ་
མཇལ་ནི་ཡྫོད་པ་མ་གཏྫོགས་ལྷ་ཁང་དང་གནས་ཁང་སྫོགས་རྒྱ་ཆེཝ་དང་སྤང་མཐྫོ་གང་ཡང་མིན་འདུག།

251

ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་ཝཾ་བུ་ལ།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་དཀར་བའི་མདངས་ལུ་ཞལ་ཞི་མ་ཁྲོ་འབད་ བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་གཅིག་གུ་ཆིབས་ཏེ་ མཛེས་པའི་དར་
སྣའི་སྐུ་གཟུགས་གསྫོལ་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་དང་ གཡྫོན་པ་བུམ་པ་རིན་པྫོ་ཆེའི་ཏྫོག་ ག་ཅི་དགོཔ་
ཅིག་དངོས་གྲུབ་གནང་ཚུགས་པའི་

ཕྱག་མཚན་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་

བསྫོད་ཚིག་ནང་ལས། སྐུ་མདྫོག་དཀར་མདངས་ཞི་མ་ཁྲོ། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་དགྲ་ལ་གདེངས། །གཡྫོན་པ་
བུམ་པའི་རིན་ཆེན་ཏྫོག

།ཅི་འདྫོད་དངོས་གྲུབ་སྐོང་ལ་བསྫོད།

།མྱུར་མགྱོགས་བཙན་རྟ་དམར་པྫོའི་

སྟེང་། །ཞབས་གཉིས་རྫོལ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །མཛེས་པའི་དར་སྣ་སྐུ་ལ་གསྫོལ། །ཟེར་བ་བཞིན་ནྫོ།།
དམ་བཞག།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་

ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་ཝཾ་བུ་ལའི་

སྫོག་དང་དྫོན་ཧིང་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུ་ཕུལ་བཞིན་ན་

ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་

ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོས་ དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག་ནས་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་
ལས་མ་ཡལ་བར་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་སྤངས་ལྗོངས་འདི་ནང་
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བསན་པ་སྲུང་བའི་བདག་པྫོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་

ཨིན། དེ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ༑ ཨྫོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་བཅས་
མ་ནྫོར་བར།
སུལ།

།ཇི་ལྟར་སྫོག་གི་སྙིང་པྫོ་ཕུལ།

།བསན་པ་སྲུང་བའི་གཉེར་ཁ་གཏད།

།དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་སྤྱི་བྫོར་བཞག

།ལྷྫོ་མྫོན་སྤངས་ལྗོངས་རི་བྫོའི་

།ད་ལྟ་རྣལ་འབྱྫོར་རྗེས་བསྐུལ་གྱིས།

།གང་གཡེལ་བཅོལ་བའི་

འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཡིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ཡང་ སྦི་གདུང་རྒེད་འྫོག་ ལེམ་ཕངས་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ རང་སྫོའི་
ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ལྫོ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་

ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་ཝཾ་བུ་ལ་ལུ་

མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་བཙན་གསྫོལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་གང་ཡང་མིན་འདུག།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་དཔེ
པེ་་ཆ།

གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག་གི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

རྒཔྫོ་བསྫོད་ནམས་ཕུན་ཚྫོགས།
སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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གསྫོལ་

རྐངང་པར་རྒེ
རྐ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གནས་བདག་གཞི་
ཞི་བདག། (༨)
༡ ཁྱ
ཁྱབ
བ་འཇུ
ཇུག
ག་ཆེན
ཆེན་པ་ྫོ གཟའ་རཱ
རཱ་་ཧུ་
ཧུ་ལ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པྫོ་གཟའ་རཱ་ཧུ་ལ།

ས་གནས།

རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པའམ་ ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ།

གཡུས།

རྐང་པར།

བསྟེན་མི།

རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་

མེར་མདའ་སྤྱི་འྫོག་

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ་སྫོགས་

རྐང་པར་མི་སེར་མང་ཤྫོས་ཅིག་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐྱ
སྐྱབ
བས་ཞུ་
ཞུ་ཚུལ
ཚུལ།
དེ་ཡང་ ཉི་འྫོག་ཤར་ཕྱྫོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་གྱི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པའི་ལྟེ་བ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ རྐང་པ་ར་རྒེད་
འྫོག་

ཡུལ་བཟང་མེར་མདའ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཡྫོངས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་གཙྫོ་བྫོ་གཅིག་

བདུད་ཆེན་པྫོ་རཱ་ཧུ་ལ་འདི་ཨིན་མས།

དེ་ཡང་ཨྫོན་པདྨའི་གཏེར་གཞུང་ལས།

སས་མཆོག་གཟའ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པྫོའི་སྤྲུལ་པ་

སྟེ། །ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་པའི་གྲོས་བཟུམ་ ལྷ་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་གམ་དྲང་སྫོང་ཆེན་པྫོ་འདི་ འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པྫོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་འབད་རུང་ སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ གནས་སྐབས་ལྷ་
དང་མིའི་བདེ་བ་ཐྫོབ་ནི་དང་

གཅོད་པའི་བགེགས་འདི་ཚུ་
ཨིན།

མཐར་ཐུག་ལུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐྫོབ་པ་ལུ་

བར་དུ་

དམིགས་མེད་དུ་ཞི་ཚུགས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་མཐུ་སྫོབས་འགྲན་ཟ་དང་བྲལ་བ་ཅིག་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

ལྷ་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་རཱ་ཧུ་ལ་དྲང་སྫོང་དེ་ཉིད་སྤྱིར་གྱི་རྐང་པ་ར་མི་སེར་ཡྫོངས་ཀྱིས་བསྟེན་སྫོལ་

ཡྫོདཔ་མ་ཚད་དེའི་ནང་ལས་ཡང་མེར་མདའ་གཡུས་ཚན་པ་ཚུ་གིས་སྐྱབས་ཞུ་ས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

254

ས་གནས་འདི་ཁར་གནས་བདག་སྦེ་ནམ་ལས་བསྟེན་ཡི་ག་ཟེར་བ་ཅིན།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ལྫོ་༡༩༢༨

ལྫོར་རྟྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་དངོས་སླྫོབ་ མཁས་གྲུབ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་མཆོག་གིས་ ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྷུན་གྲུབ་

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་ གདན་ས་བཏབ་གནངམ་དང་འབྲེལ་ བླ་མའི་ཞལ་ལས་ ང་བཅས་རའི་
བཙག་འཐུ་རྐྱབ་དྫོ་བཟུམ་ བླམ་འདི་གིས་ཡང་ ཁོང་རའི་རྗེས་འཇུག་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་བླ་
མའི་དགོན་པ་འདི་ཁར་

བསན་པའི་ལྷ་སྲུང་འདི་བཀའ་འབབ་ག་ལུ་འདུག་ག་ཟེར་ཐུགས་དམ་གྱི་སག་ལྤག་

གཟིག་ལྤག་དང་ ལྷ་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་དྲང་སྫོང་འབབ་ཡྫོདཔ་ལས་ བླ་མའི་ཐུགས་བཞེད་ལུ་དྲང་སྫོང་འདི་བཀའ་

གཉན་དྲགས་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་འྫོང་ག་མནྫོ་ ལྫོག་ད་རུང་ཐུགས་རྟགས་གཟིགསཔ་ད་ ལྫོག་
སྟེ་ར་དྲང་སྫོང་འདི་རང་འབབ་མཆིཝ་ལས་
བསྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་
སྐྱོང་སྲུང་མ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན།

དགོན་པ་འདི་ཁར་

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

དེ་ཡང་གོང་ལས་བཀོད་ཡྫོད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པྫོ་
པའི་

དུས་དེ་ལས་བཟུང་བསན་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་

མགོན་པྫོའི་མངོན་རྟྫོགས་གཞིར་བཞག་ཐྫོག་ལས་

སྐྱབས་ཞུ་སའི་ལྷ་ཆོས་

ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པདྨ་དཀར་པྫོའི་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་
ད་རུང་ཡིད་ཆེས་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་

དགོ་པས། དེ་ཡང་ མཁས་པ་ལ་ལུ་གིས་ རྫོ་རྗེ་འཆང་དབང་སྤྲུལ་པ་ལས། །ཡང་སྤྲུལ་མི་བཟད་འབར་བའི་
སྐུར། །ཞེས་དང་། ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་སྤྲུལ་པར་གྲགས། །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་ཕྫོ་ཉ་བ། །ཟེར་བའི་གདུལ་
བྱའི་ཁམས་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྤྲུལ་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་རུང་དྫོན་ལུ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་བརྒྱུད་དང་བསྟུན་

པ་ཅིན། སྔོན་བསྐལ་པ་མང་པྫོའི་སྒང་ལས་ར་ སས་མཆོག་གཟའ་བདུད་ཆེན་པྫོ་དེ་ཉིད་ དགེ་སླྫོང་དྲང་སྫོང་གི་
སྐྱེ་བ་བཞེས་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པྫོ་ཡྫོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་

ལས་ སྐྱེ་བྫོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས་ཞབས་ཏྫོག་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་སྟེ་སྫོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་
གི་རྒྱལཔྫོ་ཡང་དགེ་སླྫོང་དྲང་སྫོང་དེ་ལུ་མཆོད་གནསཔྫོ་སྦེ་བསྟེནམ་མ་ཚད་

བཙུན་མྫོ་དང་འཁོར་ཆ་ཁྱབ་ཡང་

དད་པ་དང་མྫོས་གུས་སྐྱེད་དེ་ ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་བཞིནམ་ལས་ཆོས་ཉན་སྫོདཔ་ད་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་རྒྱལཔྫོ་
ཁོ་ཨིན་རུང་ ཕྱག་དང་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་ས་དགེ་སླྫོང་འདི་ལུ་ཨིན་པས་ཟེར་ རྒྱལཔྫོ་འདི་གིས་མིག་སེར་དང་ཕག་
དྫོག་སྐྱེས་བཞིནམ་ལས་དགེ་སླྫོང་འདི་ཉེས་པ་གང་ཡང་མེད་རུང་ཁྲིམས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ཅུག་
ནུག་

དགེ་སླྫོང་འདི་གིས་ཁོ་ལུ་ཁྲིམས་འབག་དགོ་པའི་ཉེས་པ་གང་ཡང་མེད་མནྫོ་བཞིན་ན་སྫོན་ལམ་ལྫོག་པ་

བཏབ་སྟེ་ཡུན་མ་རིངམྫོ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་

འཇིག་རྟེན་ཕུང་བར་བྱེད་པའི་གཟའ་བདུད་དུག་གི་སྤུ་གྲི་ཟེར་མི་
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གཅིག་ལུ་གྱུར་སྫོཔ་མ་ཚད་

ཆོས་ཉན་མིའི་བཙུནམྫོ་བཞི་ཡང་སྲིངམྫོ་གི་ཚུལ་སྦེ་སྐྱེས་བ་བླངས་ཏེ་

བདུད་

བགེགས་མ་རུངས་པ་ལུ་དབང་སྒྱུར་བཞིནམ་ལས་ དེའི་ཚེ་རྒྱལཔྫོ་འཁོར་དང་བཅསཔ་བསད་པའི་ཁར་ ཤ་དང་
ཁྲག་ལུ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་པ་གི་མ་ཚད་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་མི་གཞན་ཚུ་ཡང་ཧ་ལམ་ཟ་ཚར་ནི་འབད་རནམ་ཅིག་
ཁར་ རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་སྙིང་པྫོ་ཟེར་མི་བྱྫོན་བཞིན་ན་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ གཟའ་བདུད་དེ་ཡང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུ་ཞུགས་བཅུགཔ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་
བརྟེན་

རིམ་པར་བཞིན་ལམ་རིམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཞུགས་མཆིཝ་ལས་

དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་གཟའ་དྲང་སྫོང་དེ་ཉིད་

རྒྱལ་བ་སྫོང་རྩ་བྱྫོན་པའི་ནང་ལས་སྐལ་བཟང་

འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ལངྐ་པུ་རིའི་ཟེར་བའི་གཡུས་ཁར་ ཡབ་སྲིན་པྫོ་གློག་འཕྲེང་ཅན་དང་ ཡུམ་སལ་མགོ་ཁྲག་
མིག་མའི་སས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་འཁྲུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མདྫོར་ན་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ག་ར་ཟིལ་

གྱིས་གནྫོན་ཏེ་ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔྫོན་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷ་མ་ཡིན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་

དམག་དཔྫོན་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་རིང་ ཕྱྫོགས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཕྱྫོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་རུ་
དར་འཕྱར་ཏེ་ རཱ་ཧུ་ལ་ཟེར་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ གཏམ་དང་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྫོཔ་ཨིན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

ཁྱབ་འཇུག་དྲང་སྫོང་འདི་ཉིད་སྐུ་ལུས་

སྫོད་ལུ་སྲིན་པྫོའི་གཟུགས་ཅན་དང་

དབུ་དགུའི་སྟེང་ལུ་བྱ་རྫོག་གི་

གདྫོང་ཅན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་སད་ལུ་སྦྲུལ་གྱིས་མཇུག་མ་ཆེན་པྫོས་འཁྱིལ་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྐུ་མདྫོག་དུད་ཁ་
ལུ་མིག་གིས་གང་བ་དང་

མགྲིན་པ་དང་ལྟེ་བའི་ཐད་ལུ་ཡང་

ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོག་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྫོས། ཀླུ་སྲིན་འདུས་པའི་མཐུ་བྫོ་ཆེ། །ལུས་པྫོ་གཅིག་ལ་མགོ་བྫོ་དགུ། །མགོ་
ལུས་ཐབས་ཅད་མིག་གིས་གང་། །སྐུ་མདྫོག་འཇིཊ་པའི་དུད་ཁའྫོ། །ཕྱག་གཡས་ཆུ་སྲིན་ཞགས་པ་སྟེ། །གཡྫོན་
པ་རྭ་ཡས་མདའ་གཞུ་བསྣམས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་ཨིན།
དམ་བཞག།

དང་པ་རང་ཡིད་ཆེས་པའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་དང་སྫོ་བ་སྐྱེད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྔོན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་རིམ་པར་བཞིན་དུ་ཁ་

གསལ་སྦེ་བཀོད་པ་ཅིན། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་པདྨ་དཀར་པྫོ་ ཕྱྫོགས་ཐམས་ཅད་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་གང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མགོན་པྫོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་དང་མཐུན་སྦེ་
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སྤྱིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་སྒོས་སུ་

དཔལ་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལུ་དབུ་འཕངས་སད་པའི་གནྫོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་

གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ མྱུར་དུ་སྒྲོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ནུས་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཚུལ་ དེ་ཡང་།

ཧྲཱི༔ ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པྫོ་འཇིཊ་བྱེད་རཱ་ཧུ་ལ། །མི་བསྲུན་ལས་ལ་མྱུར་མཛད་གདུག་པ་ཅན། །ཐུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་
དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་འབྱྫོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། །ཅེས་གསུངས་ཡྫོདཔ་བཞིན་
ཨིན་ནྫོ།

རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པའམ་ (ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།)
གས ལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ མེར་མདའ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་དགོན་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་

ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྲུང་མའི་གནས་ཁང་ཆགས་སངས་དེ་ཡང་ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་བླམ་སྫོན་ལམ་
རབ་བཟང་མཆོག་

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཐུང་གཡུས་ཚན་གྱི་གུ་ལུ་མྫོང་ལིང་དགོན་པ་ལས་
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སྲིད་མཁར་དགོན་པ་

ཟེར་མི་འདི་ཁར་ ཟ་ངོ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་བཞུགསཔ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་ལས་ཡུལ་དྭངས་དགོན་པ་ཟེར་མི་འདི་
ཁར་བྱྫོན་བཞིནམ་ལས་ཞག་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་བཞུགས་པའི་ཤུལ་གཡུས་ཚན་འདི་ཁའི་ལུང་པ་ཚེ་ཕུ་ཟེར་མི་

འདི་ནང་ཕྱག་ཕེབས་ཅིག་རྟྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཉམས་སྣང་ལུ་ཞལ་གཟིགས་ཐྫོབ་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་

དང་འབྲེལ་ འདི་གི་ནངས་པ་ལས་བླམ་གིས་ང་བཅས་ར་ས་གོ་ཅིག་ནང་ཆུའི་ལྷ་མྫོས་བཏྫོན་པའི་གྲུབ་ཆུ་ཡྫོད་ས་
བྱྫོན་གེ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ལམ་བསེལ་ཡི་སེལ་ཡི་རང་བྱྫོནམ་ད།

ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་གི་ས་ཁོངས་

ནང་ཕེབས་ནུག། དེ་ལས་བླམ་གིས་ཁོ་རའི་མཚམས་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་པའི་ཚུལ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་གནས་བདག་གཟའི་བཞུགས་ཁང་འདི་ཉིད་ བཀོད་པ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་
ཁྱད་ཆོས་སྫོ་སྫོ་ཅིགཔྫོ་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞིའི་ནང་ལུ་ཀྲིག་ཀྲིག་ཚུད་སྟེ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་ཁར་

བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་མཆོག་གིས་ རྫོ་བཟྫོ་དང་ཁྱིམ་བཟྫོ་ཚུ་ལུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ འ་
ནི་སྦེ་བཀོད་དགོ་ཟེར་གསུངས་གནང་སྟེ་ དྫོན་ལུ་གནས་བདག་གཟའ་དྲང་སྫོང་བཞུགས་ཁང་འདི་མཚམས་ཁང་

སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དེ་བ་ཡང་རྒྱ་སྫོམ་སྦེ་ཡར་སེང་ཐྫོག་ལུ་ ད་ལྟྫོ་
ཡྫོད་པའི་ལྷ་ཁང་རྐྱབ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ ད་ལྟྫོ་རྐང་པར་དགོན་སྡེ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ བླམ་བསན་འཛིན་
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞལ་རྒྱུན་ལས་སྫོ།།

སྤྱིར་བཏང་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་མ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སངས་གེ་ར་ཅོག་ཐདཔ་ཨིན་རུང་ དྲང་སྫོང་ཆེན་
པྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་དང་མཐུནམ་སྦེ་ རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པ་ལྷུན་གྲུབ་
བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ གཡུས་སྐད་ལས་འབདཝ་ད་ དགུ་སྫོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ལྫོ་གཅིག་
ནང་ཟཝ་བཅུ་གཉིས་ཡྫོདཔ་ད་

ཟཝ་རེ་རྩིས་བའི་ཉེར་དགུའི་ཚེ་ ཨ་རྟག་རང་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་

ཚུ་སྐོར་རྒྱབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་གཙྫོ་བྫོ་བཟུང་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡྫོད་པའི་
ཁར་ དུས་རྒྱུན་དུ་དགོན་སྡེ་དེ་ནང་གི་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གི་ བསྐང་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་གནང་བཞིན་ཡྫོད།
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བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་མེར་མདའ་སྤྱི་འྫོག་ཚེ་ཕུ་གཡུས་ཚན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་གྱི་
གྱི་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་དཀར་པྫོས་མཛད་པའི་མགོན་པྫོ་ཆོ་གའི་གཞུང་།
བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་སྒེར་གསྫོལ་དཔེ་ཆ་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།

མཁས་དབང་དགེ་རིན་པས་མཛད་པའི་ལྷྫོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།

ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟྫོ་ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་ཡྫོད་པའི་མ་དཔེ་རྙིང་པ་བཅས་སྫོ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པའི་བླམ་ བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་དང་ གཡུས་ཁའི་དམངས་མི་ ཚྫོགས་པ་ཚུ་དང་
མཉམ
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༢ གདུང
དུང་ཕུ།
ཕུ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཡུལ་བཙན་གདུང་ཕུ།

ལྷ་ཁང་།.

སྒྲུབ་ཁང་དགོན་པ།

གཡུས།

ཁྲལ་ཕུག

བསྟེན་མི།

རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ རྐང་པར་གཡུས་ཚན་དང་ ལམ་ཡྫོངས་གཡུས་ཚན་པ་ཚུ་གིས་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཏེ་ལྫོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

ཡུལ་བཙན་སྦེ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད།
བབས་

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་སྟེ་

ནད་

ཡམས་མུ་གེ་སྫོགས་འཇོམས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོདཔ་གི་མ་ཚད་ ཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཡུལ་བཙན་དུང་ཕུ།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་

ཕྱྫོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱར་ཏེ་

ཆིབས་ཏེ་ ཕྱྫོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་ཚུལ་དུ་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྟ་དཀར་ལ་

དམ་བཞག།

དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ དེ་ཡང་ ལྫོ་རྒྱུས་ལྟར་གདུང་ཕུག་བཙན་འདི་ལུ་ རྐང་
པར་རྒེད་འྫོག་ནང་ སྒྲུབ་ཁང་དང་དགོན་སྡེའི་བླམ་ཆོསཔ་དང་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ གདུང་ཕུ་
བཙན་འདི་དམ་ལུ་གནས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་

བླམ་གྱིས་འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་ཚུལ་

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་

སྫོགས་གང་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་སྔོན་ཕམ་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གི་རྣ་རྒྱུན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ རྐང་པར་རྒེད་
འྫོག་ཡིག་ཚང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་

བཟྫོ་བཀོད་ཕྱི་ལྷ་ཁང་ནང་མཆོད་རྟེན་སྦེ་ཡྫོད་མི་

ཟེར་ས་ནང་ལུ་ གདུང་ཕུ་བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མཇལ་ནི་ཡྫོད།

དམངས་ཀ་དུང་འགྱུར་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
དེ་ཡང་ཡུལ་བཙན་གདུང་ཕུ་པ་ལུ་བསྟེན་མི་ རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ ལམ་ཡྫོངས་གཡུས་ཚན་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་
ན་ཚ་གིས་གདུང་པའི་སྐབས་

ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་བཤམས་ཏེ་

ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླམ་བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས།

རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི་སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
ཞིབ་འཚྫོལ་པ་བདེ་སྲུངཔ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན།
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སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་སྫོལ་

༣ ཇོ
ཇོ་་མ་ྫོ ལེག
ལེགས་བྱ
བྱ་་སེར
སེར་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཇོ་མྫོ་ལེགས་བྱ་སེར་མྫོ།

གཡུས།

ཁྲལ་ཕུ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

མེར་མདའ་སྤྱི་འྫོག་ ཚེ་ཕུ་རི།
རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ ཁྲལ་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་གི་སེར་ཚུ་གིས་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ད་ཚུན་གྱི་
བར་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རི་བཙན་ཇོ་མྫོ་ལེགས་བྱ་སེར་མྫོ་འདི་ཉིད་དངོས་གྲུབ་སྫོལ་བའི་ནྫོར་ལྷ་ཨིནམ་ལས་

གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཏེ་ལྫོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
འབབས་

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་སྟེ་

ནད་

ཡམས་མུ་གེ་སྫོགས་འཇོམས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོདཔ་གི་མ་ཚད་ ཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
གྲུབ་པའི་དབང་པྫོ་རྟྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་མཆོག་གིས་

རྒྱ་བྫོད་མཐའ་མཚམས་སུ་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་དགོས་པའི་

ལུང་བསན་བཞིན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྫོ་བརྒྱུད་པའི་དངོས་སླྫོབ་ བླ་མ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་
མཆོག་གིས་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ས་ཕྫོ་འབྲུག་ལྫོ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༢༨ལུ་ བྫོད་ཙཱ་རི་རྫོང་བསྐོར་གྱི་རི་མཇུག་ ས་
གནས་ཚེ་ཕུ་ཟེར་དབྱིབས་དུང་དཀར་གཤྫོང་འདྲ་བའི་བར་ན་ལུ་གདན་ས་བཏབ་ནས་

རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་

པ་(ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་) ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ནང་རྟེན་བྱིན་

ཅན་སྫོགས་བཞུགས་སུ་གསྫོལ་ཏེ་

ཇོ་མྫོ་ལེགས་བྱ་སེར་མྫོ་བླམ་སྫོན་ལམ་བཟང་གི་དག་སྣང་ལུ་བྱྫོན་ཚུལ་ལྟར་

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལྡེབས་རིས་གུར་བཞེངས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་མཛད་བཞག་ཡྫོད་མི་ད་ལྟྫོ་
བར་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཇོ་མྫོ་ལེགས་བྱ་སེར་མྫོ།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་སེར་མྫོ་ཞི་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཕྱག་གཡས་མེ་ལྫོང་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་ཚེ་དར་དཀར་པྫོ་བསྣམས་

ཏེ་ འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གྲུབ་པའི་དབང་པྫོ་བླ་མ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་མཆོག་
རྗེ་བླ་མ་རྟྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པ་ (ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་
གླིང་)

གདན་ས་བཏབ་པ་བྱྫོན་པའི་ལམ་ཁར་བྱི་ལི་གཅིག་འྫོང་བཞིན་ན་ལམ་སྫོན་འབད་དེ་ཚེ་ཕུ་རིའི་རྐེད་པར་

ད་ལྟྫོ་བླ་མའི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ཆགས་ཡྫོད་སར་ལྷྫོད་པའི་སྐབས་ བྱི་ལི་འདི་གིས་རྐུབ་ས་ཁར་དབུར་ཏེ་འགྱོ་མ་
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བཏུབ་ལས་བརྟེན་ བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་མཆོག་ གོང་མའི་ལུང་བསན་དང་བསྟུན་ གདན་ས་ཆགས་ས་
ས་གོ་འདི་ཁར་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་བཞུགས་པའི་བར་ གཉིད་ལམ་གྱི་དག་སྣང་ནང་ལུ་ ལམ་སྫོན་འབད་འྫོང་མི་བྱི་

ལི་འདི་ མ་ཅིག་ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་རྣམ་སྤྲུལ་ལེགས་བྱ་སེར་མྫོ་ཨིནམ་གཟིགས་ཏེ་ སྐུ་མདྫོག་དང་རྣམ་པ་ཚུ་ བླམ་
ཁོ་རའི་དག་སྣང་ལུ་གཟིགས་ཡྫོདཔ་བཞིན་

གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་

ལྡེབས་རིས་ཐྫོག་ལུ་བཞེངས་ཡྫོདཔ་ད་ལྟྫོ་བར་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྫོད།
དམ་བཞག།

ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལས། ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་རྩལ། །ཀུན་གྱི་སྫོག་དབུགས་ང་ལ་ཡྫོད། །ང་ཡི་
བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།

།དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི།

།དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།

།སྦྱིན་བདག་

བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ དམ་ལུ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་
ཨིན་པས།

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ ཁྲལ་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་ བུ་ཆི་ལ་གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ ཇོ་མྫོ་དྫོག་ས་ཟེར་བའི་ས་གནས་ནང་ སྔོན་
བྫོན་གྱི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་

ཁ་དམར་ཟུགས་ལུ་དཀྱིལ་མགུ་ཏྫོ་གུར་རིགས་ལྔ་རྒྱན་

ལྟྫོ་རས་ཀྱིས་བསམས་ཏེ་

རྣལ་འབྱྫོར་མྫོ་ཆ་ལུགས་བཟྫོ་སྟེ་ ལྫོ་ལྟར་རང་ཟ་༨པའི་ཚེས་ ༡༠ལུ་ གཡུས་མཚན་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ག་ར་
འཛྫོམས་ཏེ་ ཇོ་མྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་

ཚེ་ཕུ་གཡུས་ཀྱི་ རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པ་

ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཟ་རིམ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་སྐབས་ལུ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དང་ཕུལ་
བཞིན་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་མཛད་ཡྫོད་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག་དཔེ་ཆའི་ཐྫོག་ལུ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བླམ་བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་དང་ རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི་སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།

265

༤ དྭ
དྭངངས་ལིང
ལིང་།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

གནས་བདག་དྭངས་ལིང་།

ལྷ་ཁང་།

རྐང་པར་ བླ་མའི་དགོན་པ།

གཡུས།

ཁྲལ་ཕུ།

བསྟེན་མི།

འབྲུག་ཤར་ཕྱྫོགས་འཁོར་ལྫོ་རྩིབས་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་
བཀྲིས་སྒང་གི་ཆ་འྫོག་

ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་མཁའ་གླིང་རྒེད་འྫོག་

ཤར་ཕྱྫོགས་

འཇམ་པའི་གཉེན་

དང་བཛའ་བའི་བཤེས་སུ་གྱུར་པ་ཕ་མས་རིགས་ལས་བསྟེན་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་གི་
མཚན་ལུ་

མེས་མེས་དྭངས་ལིང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་གནས་བདག་དྭངས་

ལིང་འདི་ཉིད་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ཡྫོད་རིགས་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་གནས་བདག་ཨ་
མ་ཇོ་མྫོ་ལུ་བསྟེན་ཡྫོད་ལུགས་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་

འཁོར་དྭངས་ལིང་འདི་ལུ་ཡང་

ཤར་ཕྱྫོགས་ཀྱི་ཡུལ་ མང་ཤྫོས་ནང་རང་ བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ རྐང་པར་
རྒེད་འྫོག་ནང་ཁྲལ་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་ཟྫོར་གདུང་སྤྱི་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་ནང་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཏེ་ལྫོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
བབས་

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་

ཡམས་མུ་གེ་སྫོགས་འཇོམས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོདཔ་གིས་མ་ཚད་

ནད་

ཐར་ཐུག་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡང་ཡྫོདཔ་
ཨིན།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་ཟེར་རུང་ ཁ་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་མགུ་ལུ་ མེས་མེ་དྭངས་ལིང་གི་བླ་མཚྫོ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ཨིན།

དྭངས་གླིང་ཕྫོ་བྲང་ངམ་ བླ་མཚྫོ་ཆགས་གནས་གཙྫོ་བྫོ་ ཁ་གླིང་ལུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁ་གླིང་རྒེད་འྫོག་གི་
ཡུལ་བཙན་གྱི་སྐབས་རྒྱས་པར་བཤད་ན་ལེགས།

བཙན་རྒོད་དྭངས་ལིང།

267

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན༌པྫོ༌མེས༌མེས༌དྭངས༌ལིང༌འདི༌སྐུ༌མདྫོག༌དཀར༌པྫོའི༌གུར་ མར༌པྫོའི༌འཛུམ་

བག་དང་ལྡན་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་། ཀྱེ༑ སྫོང་གསུམ་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་དྲེགས་པའི་རྒྱལ། །རིན་ཆེན་
གཏེར་གྱི་མངའ་བདག་དྭངས་ང་ལིང་། །སྤྱན་རྩ་ཧུར་ལ་དབུ་སྐྲ་ཅོད་པན་བཅིངས་། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སངས་ཡང་

ཐད་རི་ས་རི་གཟིགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་

དབུ་སྐྲ་ཚུ་ཡང་སྤྱི་བྫོར་ཅོད་པན་ལུ་

བཅིངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཕྱག་མཚན་ཡང་ བསྫོད་ཚིག་ལས། ཕྱག་གཡས་དགོས་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་
བུ་བསྣམ།

།གཡྫོན་པས་ཞལ་ཟས་གང་བའི་གཞྫོང་པ་འཛིན།

།ཞེས་དང་།

ཕྱག་གཉིས་རུ་དར་རླུང་བཞག་

འཁོར་ལྫོར་འཛིན། །ཕ་རྫོལ་དགྲ་དཔུང་འཇོམས་པར་ཁྱོད་ལ་བསྫོད། །ཞེས་གསུངས་ཡྫོདཔ་བཞིན་ནྫོ།།
དམ་བཞག།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

ཀྱཻ༑

བཀུག་ནས་དམ་ལ་བཏགས།

མི་འགྱུར་བསམ་ཡས་ཕྫོ་བྲང་དུ།

།སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་བཛྲ་ཡིས།

།གཏེར་བདག་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད།

།སྤྱན་སྔར་

།བྲང་ཟུང་རི་བྫོའི་དབེན་གནས་

སུ། །གྲུབ་དབང་གྲག་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པྫོའི་ཟིལ་འྫོག་ནན། །བཀའ་སྲུང་ཆེན་པྫོའི་དབང་

ཡང་བསྐུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ སྔོན་གྱི་དུས་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་
བཞག་ཡྫོད་རུང་ སླར་ཡང་ གྲུབ་པའི་དབང་པྫོ་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡང་ ཟིལ་གྱིས་གནྫོན་ཏེ་དམ་ལུ་
བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་

ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་གི་འཁོར་དུ་གཏྫོགས་པའི་མེས་

མེས་དྭངས་ལིང་དེ་གི་ འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་ཚུལ་ ཁག་གསུམ་དེ་ཅིག་ཡྫོད་རུང་ གཙྫོ་བྫོ་དེ་བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་
གི་ཆོས་སྲུང་དཔེ་ཆ་ཕྱྫོགས་སྒྲིགས་འབད་ཡྫོད་མི་ནང་ལས་བཏྫོན་ཏེ་བཏང་སྫོལ་འདུག་ དེ་ཡང་ཞིབ་འཚྫོལ་དང་

འཁྲིལཝ་ད་ གཡུས་ཁའི་མི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ལྟཝ་ད་ གནས་བདག་འདི་གི་དཔེ་ཆ་
ད་ལྟྫོ་གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་ རྫོང་ནང་བཏང་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ལས་སྫོ་སྫོར་མིན་འདུག།
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སྤྱི་འྫོག་འདི་གཉིས་ནང་ ལྫོ་ལྟར་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་ དྭངས་ལིང་བཙན་ལུ་གསྫོལ་
མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་

དམིགས་བསལ་མི་དམངས་འཛྫོམས་ཏེ་

བཙན་གསྫོལ་རིམ་པ་སྫོགས་

གང་ཡང་མིན་འདུག། གསྫོལ་མཆོད་དུས་ཚྫོད་ཁར་ མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་

ལྫོ་ཐྫོག་རིདྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་གནྫོད་པ་བསྐྱེལ་བ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་ནི་དང་ མེས་མེས་དྭངས་

ལིང་གི་ ཕྫོ་བྲང་ངོ་ བླ་མཚྫོ་ཡང་མར་གྲིབ་ཏེ་ འདི་ལུ་བསྟེན་པའི་མི་ནྫོར་ཚུ་ག་ར་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ དུས་
མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་བྱུང་ནི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་
ན་ཧིང་གཞེས་ཧིང་ཅིག་ཁར་ བླ་མཚྫོ་སྐམ་སྫོང་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ལྫོག་
སྟེ་གསྫོལ་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ་ཏེ་སྫོར་ཆུད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་གཤད་ནི་འདུག
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
དེ་ཡང་

སྔོན་དང་ཕུ་མེས་མེས་དྭངས་ལིང་མཆོག་ འགོ་ཐྫོག་བཞུགས་ས་ གནམ་བྱཱར་རྒྱ་གར་ཨ་སམ་ལུ་

དང་ དགུན་མཁའ་གླིང་དང་ གདུང་བསམ་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དགུན་བཞུགས་ཀྱི་དུས་ཚྫོད་ཡང་ ཟཝ་བཅུ་
གཅིག་པ་ལས་ཟཝ་གཉིས་པ་ཚུན་བཞུགས་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག།

དེ་མ་ཚད་དལྟྫོ་མཁའ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་

གུར་ མཚྫོ་ཆགས་སའི་ས་གོ་ནང་ ས་དང་རྫོ་ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་སྟེ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་

སྫོད་ས་ཁྱིམ་མེད་པ་སྤྱང་འཁྱམས་སྫོད་མི་གཅིག་གིས་ རི་མགུ་ལུ་སྫོད་ས་གཅིག་བཟྫོ་སྟེ་སྫོད་པའི་སྐབས་ ནུབ་
མྫོའི་རྨི་ལམ་ནང་ལུ་མཚྫོ་འདི་ཁའི་གནས་བདག་དྭངས་ལིང་དེ་བྱྫོན་ཞིན་ན་
གནས་གཞན་ཁར་སྤྫོ་ཡར་སྫོང་སླབ་ད་

ཁྱོད་ར་གནས་འདི་ཁར་མ་སྫོད་ས་

ཁོ་གིས་ཉན་ཁུག་མ་བཏབ་པར་ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ཉལ་བཅུག་ཟེར་

སླབ་སྟེ་ཉལ་སྫོད་དཔ་ལས་ དྲྫོ་པ་གཉིད་ཚྫོར་ལྟཝ་ད་མཐའ་འཁོར་ལུ་ག་ར་མཚྫོ་གི་སྒང་སྟེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཐྫོང་ཆེཝ་
ཨིན་པས།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་དུས་ད་ལྟྫོ་གི་བར་ནང་ཡང་

མཇལ་ཚུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་མཚྫོ་འདི་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླམ་བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས།
རྫོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། ལེགས་སྦྱར་བ།
རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི།
སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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༥ སྤ
སྤངང་ཟམ་པ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཡུལ་བཙན་ སྤང་ཟམ་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ།

ལྷ་ཁང་།

བླ་མའི་དགོན་པ།

ས་གནས།

ཁྲིམས་ཤིང་རྒེད་འྫོག་ ཐུང་མཁར་སྤང་ཟམ།

གཡུས།

དངུལ་གླིང་གཡུས་ཚན་ རྐང་པར་གཡུས་སད།

བསྟེན་མི།

རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ དངུལ་གླིང་གཡུས་ཚན་དང་ ཐུང་མཁར་སྤྱི་འྫོག་གཡུས་ཚུ་གིས་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ དངུལ་གླིང་གཡུས་ཚན་དང་ ཁྲིམས་ཤིང་ཐུང་མཁར་ཚུ་ ན་ཚ་

ཡུལ་བཙན་འབད་བསྟེན་ཨིན་པས།
གིས་གདུང་པའི་སྐབས་

ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་

ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་མཆོད་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདུག།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཆ་འྫོག་ རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་གི་ མེས་མེས་སྤང་ཟམ་པའི་གནས་ཁང་ཟེར་རུང་ རྐང་སྤར་བླ་མའི་
དགོན་པའི་ནང་ལུ་

སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་ཁ་དང་ཅིག་ཁར་

གསེར་སྐྱེམས་མདྫོར་བསྡུས་ཙམ་བཏང་ནིའི་

གནས་འདི་ཁྲིམས་ཤིང་རྒེད་འྫོག་ ཐུང་མཁར་སྤང་ཟམ་པ་ཟེར་མི་འདི་ཁར་ཨིན་པས།
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ས་

བླ་མའི་དགོན་མའི་མེས་མེས་སྤང་ཟམ་པ།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ དགོས་འདྫོད་སྟེར་བའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་
བུ་བསྣམས་ཤིང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་དམ་ཉམས་འཛིན་པའི་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་འཛིན་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དམ་བཞག།
དམ་བཞག་གི་ཁ་གསལ་ལྫོགས་སུ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ངག་རྒྱུན་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨྫོན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
སྤང་ཟམ་བཙན་འདི་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་ སྫོས་ཆང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལྫོངས་སྤྱྫོད་མི་

འབད་ཟེར་བའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡྫོད་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་སྤང་ཟམ་པ་བྫོད་ལས་མར་འྫོང་
པའི་ས་ཕྱྫོགས་ཐུང་མཁར་སྤང་ཟམ་ཟེར་ས་ལྷྫོད་པའི་སྐབས་ ཨང་རྒས་གཅིག་གི་ཆང་བཞེས་ཟེར་དྲངས་ཏེ་ སྤ་
ཟམ་པ་ཨང་རྒས་འདི་ལུ་སེམས་ཤྫོར་བའི་རྐྱེན་གྱི་
བླངས་ཕུལ་ཡྫོད་མི་

ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་

སེམས་ཁར་མ་དྲན་པ་ཆང་བཞེས་ཡྫོད་པའི་གནད་ལས་

ཆང་མི་འཐུང་ནིའི་ཁས་

ཤུལ་ལས་ཨང་རྒས་འདི་དང་

གཅིག་ཁར་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ལུ་སྫོད་དེ་ མི་ཚེ་རྫོགས་ཏེ་ ལྫོག་སྐྱེས་བ་ལེན་པའི་སྐབས་ སྔོན་ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་
ཆེའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་བརྒལ་བའི་ཉེས་པ་ལས་བརྟེན་
ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་

འབད་ཁྱབ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་དང་

རྐང་པར་གཡུས་སྫོད་ལུ་

གཡུས་སད་ལས་མར་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྦེ་སྐྱེས་ཡྫོདཔ་
ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོའི་ཡུལ་ཕྱྫོགས་ཀྱི་གཞི་བདག་

མེས་མེས་སྤང་ཟམ་པ་གིས་་ཁྱབ་ཚུགས་ཟེར་ཡིད་

ཆེས་སྐྱེད་ཐྫོག་ལས་ ཡུལ་བཙན་འབད་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་མ་ཚད་ རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་ལྷ་ཁང་ནང་མེས་མེ་
སསྤང་ཟམ་པའི་ལྡེབས་་རིས་

གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཡང་ཡྫོད།

བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་ཞལ་བཀོད་ལྟར་

བཞེངས་སྟེ་ཡྫོད་པའི་གུར་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
དེ་ཡང་ ཡུལ་བཙན་མེས་མེས་སྤང་ཟམ་པ་ལུ་བསྟེན་མི་ རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ དངུལ་གླིང་གཡུས་ཚན་པ་དང་
ཁྲིམས་ཤིང་ཐུང་མཁར་པ་ཚུ་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ན་ཚ་གིས་གདུང་པའི་སྐབས་ ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་
ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་མཆོད་སྐབས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད།
མེས་མེས་སྤང་ཟམ་བཙན་འདི་
དང་འབྲེལ་

ཀླུ་བདུད་ཨིནམ་ལས་

མཐུ་དང་རྫུ་ཕྲུལ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་

གསྫོལ་མཆོད་གསེར་སྐྱེམས་སྫོགས་དུས་ཚྫོད་ཁར་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་
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ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་

ནད་ཡམས་འཁྲུགས་རྩྫོད་སྫོགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཐྫོནམ་མ་ཚད་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ཡང་གནྫོད་རྐྱེན་བྱུང་ནི་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

མེས་མེས་སྤང་ཟམ་པ་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་དུས་ཚྫོད་ཁར་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་

འདི་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏེ་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་སྫོགས་གང་ཡང་མེད་
པར་གནས་ཏེ་སྫོད་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྫོད།
འདྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་ འ བད ་ ས།

བླམ་ བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས།
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༦ ཕ་ྫོ ལྷ་
ལྷ་དན
ྫོ ་གྲུབ
གྲུབ་རྒྱལ
རྒྱལ་པ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོའམ་ ཕྫོགཔ་ལྷ།

ས་གནས།

ཁྲལ་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་ རི་བྫོའི་རྩེ་མྫོ་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས།

ཟྫོར་གདུང་།

བསྟེན་མི།

སྤྱིར་བཏང་རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ ཁྲལ་ཕུག་སྤྱི་འྫོག་ ལམ་ཡྫོངས་སྤྱི་འྫོག་ ཟྫོར་གདུང་

སྤྱི་འྫོག་གསུམ་གྱི་བསྟེན་པའི་ཁར་
བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ལྷག་པར་དུ་ཁྲལ་ཕུག་སྤྱི་འྫོག་མི་སེར་ཚུ་གིས་

རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པའི་མགོན་ཁང་ནང་བསྐང་རྒྱུན་

གྱི་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གཞི་བདག་ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོ་འདི་ཉིད་ རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ ཁྲལ་ཕུག་སྤྱི་འྫོག་

ལམ་ཡྫོངས་སྤྱི་འྫོག་ ཟྫོར་གདུང་སྤྱི་འྫོག་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཅིག་ཨིན་
པའི་ཁར་ ཕྫོ་ལྷ་གཅིག་ཡང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་
རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ལས་སྲུང་སྟེ་

བསམ་པའི་དྫོན་ཐམས་

ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གྲུབ་པའི་དབང་པྫོ་རྟྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་མཆོག་གིས་

རྒྱ་བྫོད་མཐའ་མཚམས་སུ་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་དགོ་པའི་

ལུང་བསན་བཞིན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྫོ་བརྒྱུད་པའི་དངོས་སླྫོབ་ བླ་མ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་
མཆོག་གིས་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ས་ཕྫོ་འབྲུག་ལྫོ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༢༨ལུ་ བྫོད་ཙཱ་རི་རྫོང་བསྐོར་གྱི་རི་མཇུག་ ས་

གནས་ཚེ་ཕུ་ཟེར་དབྱིབས་དུང་དཀར་གཤྫོང་འདྲ་བའི་བར་ན་ལུ་ གདན་ས་བཏབ་ནས་ རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་

པ་(ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་) ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ནང་རྟེན་བྱིན་
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ཅན་སྫོགས་བཞུགས་སུ་གསྫོལ་ཏེ་

ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་

དག་སྣང་ལུ་བྱྫོན་ཚུལ་ལྟར་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལྡེབས་རིས་བཞེངས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དུས་རྒྱུན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་
མཛད་བཞག་ཡྫོད་མི་ ད་ལྟྫོ་བར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོའམ་ ཕྫོགཔ་ལྷ།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་།
ཞལ་ཞི་ཁྲོ་གར་གི་རྫོལ་པ་སྦེ་

སྐུ་མདྫོག་སྔོ་བསངས་ཟེར་ཧྫོནམ་འབད་

རྟ་དམར་པྫོའི་སྟེང་ལུ་གཟི་རྗིད་དང་

ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་ཕྱར་ཡྫོད་པ་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་དུང་
དམར་དམ་ཉམས་པའི་སྙིང་ཁར་མནན་ཏེ་ གཡས་ཕྱྫོགས་ལུ་འཁོར་ ཀརྨ་རྒྱལ་པྫོ་བཙན་རྟ་དམར་པྫོ་གུ་ཆིབས་

ཏེ་ ཕྱག་གཡས་ལུ་རུ་མཚྫོན་ཕྱར་ཏེ་ ཕྱག་གཡྫོན་རྟའི་ཐུར་ཐག་བཟུང་སྟེ་བཞུགས་པ་དང་ གཡྫོན་ཕྱྫོགས་ལུ་
འཁོར་ ནྫོར་བུ་རྒྱལ་པྫོ་དཔྫོན་པྫོའི་ཚུལ་དུ་རྟ་གུ་ཆིབས་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་དུང་དམར་ཀླད་ལ་སྐོར་ཏེ་
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ཕྱག་

གཡྫོན་རྟའི་ཐུར་ཐག་བཟུང་སྟེ་བཞུགས་པ་དང་

རྒྱབ་ཕྱྫོགས་ལུ་འཁོར་སན་མྫོ་མཛེས་པའི་རྒྱན་དང་བཅས་ཏེ་

ཕྱག་གཡས་ལུ་ད་དར་དང་ གཡྫོན་ལུ་བུམ་པ་བཟུང་ནས་བཞུགས་པ་དང་ མདུན་ཕྱྫོགས་ལུ་འཁོར་ བསམ་པ་
གྲུབ་པ་

ཕྱག་ལུ་བྲེ་སང་བསྣམས་ཏེ་

ཟུར་ཕྱྫོགས་ལུ་རི་བཙྫོང་བཙན་རྒོད་

ལ་སྒོ་ལུང་སྒོའི་ནྫོར་རྣམས་དངོས་གྲུབ་གནང་བཞིན་བཞུགས་པ་དང་

ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོ་དང་འདྲཝ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ད་རུང་

འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་སྫོགས་ རང་རང་སྫོའི་ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཏེ་ རྟ་དང་དྲེལ་མ་ཧེ་གཡག་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་
ཆིབས་ཏེ་ རྒྱན་ཆ་དར་སྣ་ཚྫོགས་གཡྫོག་ཞིན་ན་ སྫོང་གསུམ་ལུ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ བླམ་སྫོན་

ལམ་རབ་བཟང་གི་དག་སྣང་ལུ་བྱྫོན་ཚུལ་ལྟར་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་
ཐྫོག་ལུ་གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་བྲིས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོ་འདི་ ལྫོག་པའི་ལམ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་འབད་རུང་ སྔོན་ཚེ་གུ་རུ་པདྨའི་བཀའ་དང་དམ་
ལས་མ་འདའ་བར་གནས་དགོ་པའི་ཁར་

རྣལ་འབྱྫོར་པ་བླམ་སྫོན་རབ་བཟང་མཆོག་གི་

བཀའ་འྫོག་ལུ་ཟིལ་

གྱིས་མནན་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་བདེན་གཉིས་མཐའ་
བཙན་པ། །ལྫོག་པའི་ལམ་ལ་བཞུགས་འགྱུར་ཀྱང་། །ཕན་གནྫོད་འབྲས་བུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །ཁྱོད་ཀྱང་མདའ་
བར་མ་བྱེད་པར།

།དུག་རྩུབ་བསམ་སྦྱྫོར་ཞི་བར་མཛྫོད།

།ཞེས་དང་

རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གི་བཀའ་མ་

བཅག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཡིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།

རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ ཁྲལ་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་ ལམ་ཡྫོངས་སྤྱི་འྫོག་ ཟྫོར་གདུང་སྤྱི་འྫོག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཟ་རིམ་
ཚེས་ཉེར་དགུ་ལུ་སྐོར་རྒྱབ་ཐྫོག་ལུ་ མར་ངོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྫོ་ལྟར་བཞིན་རང་སྫོའི་
ཁྱིམ་ནང་

ལྫོ་མཆོད་སྐབས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་ཡྫོད།

དེ་མ་ཚད་བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་

གདན་ས་རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པ་ལུ་ཡང་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་སྐྱོར
སྐྱོར།
ཕྫོ་ལྷ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱལ་པྫོ་འདི་ཉིད་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྫོགས་འབདཝ་
ལས་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་ཚྫོགས་དང་ གསེར་སྐྱེམས་སྫོགས་ཕུལ་བའི་ཁར་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་
གསྫོལ་མཆོད་ཡང་སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཕུལ་སྫོལ་བཞིན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་ལུ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་
ཡྫོད།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་མཛད་ཡྫོད་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླམ་ བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས།
རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་གི་དམངས་མི་སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།

278

༧ མཐངྫོ ་རངྫོ ་ཟི
ཟིག
ག་སྟེ
སྟེར
ར།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མཐྫོང་རྫོང་ཟིག་སྟེར།

ས་གནས།

མཐྫོང་རྫོང་ལབ་ཙྭ།

གཡུས།

སྤ་ས་ཕུ་དཔལ་གདུང་།

བསྟེན་མི།

རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ སྤ་ས་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ད་ཚུན་གྱི་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

མཐྫོང་རྫོང་ཟིག་སྟེར་འདི་ དངོས་གྲུབ་སྫོལ་བའི་ནྫོར་ལྷ་ཨིནམ་ལས་ གནས་སྐབས་

བར་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འགལ་རྐྱེན་

བར་ཆད་སེལ་ཏེ་

ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་
སྫོགས་འཇོམས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོདཔ་གི་མ་ཚད་

མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་

སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་ དཔུང་གཉེན་མཛད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
མཐྫོང་རྫོང་ཟིག་སྟེར་

ཟེར་མི་འདི་ཡུལ་བཙན་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེན་པས།

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཅིག་ཨིན་རུང་

ལབ་རྩ་འདི་ཁར་ དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཐྫོ་བཀོད་ཚུད་སྫོངམ་བཟུམ་
ཅིག་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད།
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ངག་རྒྱུན
རྒྱུན།
མཐྫོང་རྫོང་ཟིག་སྟེར་འདི་ཉིད་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འབད་བསྟེན་སྫོལ་མེད་རུང་

མཐྫོང་

རྫོང་ཟིག་སྟེར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་མི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། སྔོན་དང་ཕུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁར་ ཚྫོང་ལཱ་དང་ཚྭ་བཏྫོན་པར་འགྱོ་བའི་སྫོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན་ དེའི་སྐབས་ རྐང་པར་སྤ་ས་ཕུ་དཔལ་གདུང་གཡུས་ཚན་ལས་ ཨའི་གཅིག་དང་ཨ་ལུ་སྦེ་ཁོང་གཉིས་
རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ལུ་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་རྫོ་སྫོམ་གཅིག་གུ་ངལ་འཚྫོ་ཉལ་སྫོད་པའི་སྐབས་

ཚལ་མ་ནང་གི་མི་

རྒོད་གཅིག་ རྐང་པ་ལུ་རྩང་སྫོབ་སྟེ་འྫོང་ས་མཐྫོངམ་ལས་ ཨ་ལུ་འདི་གི་མི་རྒོད་ཀྱི་རྐང་པ་ལས་རྩང་བཏྫོན་བྱིན་
པའི་དགའ་འཚྫོར་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁར་ལས་འགྱོཝ་ད་ཨའི་དང་ཨ་ལྫོ་འདི་གི་ཁུར་ཆ་མི་རྒོད་འདི་གི་འབག་སྟེ་

མཐྫོང་རྫོང་ལབ་ཙ་གུར་སྐྱེལ་བྱིན་ཡྫོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ས་གནས་འདི་གི་མིང་ལུ་མཐྫོང་རྫོང་གཟིགས་སྟེར་ཟེར་
བཏགས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༡༥ལུ་ མཐྫོང་རྫོང་ལབ་ཙ་འདི་ཁར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནིའི་
སྫོལ་ད་ལྟྫོ་བར་ཡང་འདུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་ དམ་བཞག་གི་
གི་སྐོར
སྐོར།
སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་ དེ་ལས་དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ག་ནི་ཡང་ཁ་གསལ་མེདཔ་ཨིན། འདི་གི་ལྫོ་རྒྱུས་
གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསྫོལ་མཆོད་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཕུལ་སྫོལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ རང་ཟ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༡༥ལུ་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་

སད་སེར་སྫོགས་དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ་མི་བཀལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ མཐྫོང་རྫོང་ལབ་ཙ་འདི་
ཁར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནིའི་སྫོལ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ད་ལྟྫོ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཕུལ་ཏེ་འདུག།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླམ་ བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས།
རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི།

སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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༨ གཞི
ཞི་་བདག་ཚེ་
ཚེ་ཕུ་
ཕུ་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

གཞི་བདག་ཚེ་ཕུ་བཙན།

གཡུས།

རྐང་པར།

ས་གནས།

བསྟེན་མི།.

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཚེ་ཕུ་རི་ཡི་རྩེ་མྫོ།

སྤྱིར་བཏང་རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་མི་སེར་ག་ར་གི་བསྟེན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་མེ་མདའ་
སྤྱི་འྫོག་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པའི་

མགོན་ཁང་ནང་བསྐང་རྒྱུན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཞི་བདག་ཚེ་ཕུ་བཙན་འདི་ཉིད་ རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་ མེ་མདའ་སྤྱི་འྫོག་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཕྫོ་ལྷ་གཅིག་ཡང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ལས་

སྲུང་སྟེ་ བསམ་པའི་དྫོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་
ལུ་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གྲུབ་པའི་དབང་པྫོ་རྟྫོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་མཆོག་གིས་ རྒྱ་འབྫོད་མཐའ་མཚམས་སུ་ལྷ་ཁང་བཞེང་དགོ་པའི་ལུང་

བསན་བཞིན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྫོ་བརྒྱུད་པའི་དངོས་སླྫོབ་ བླ་མ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་མཆོག་
གིས་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ས་ཕྫོ་འབྲུག་ལྫོ་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༢༨ལུ་ བྫོད་ཙཱ་རི་རྫོང་བསྐོར་གྱི་རི་མཇུག་ ས་གནས་ཚེ་
ཕུ་ཟེར་དབྱིབས་དུང་དཀར་གཤྫོང་འདྲ་བའི་བར་མཚན་ལུ་གདན་ས་བཏབ་ནས་

རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པ་

(ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་) ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ནང་རྟེན་བྱིན་
ཅན་སྫོགས་བཞུགས་སུ་གསྫོལ་ཏེ་

ཚེ་ཕུ་རིའི་བཙན་ཡང་བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་དག་སྣང་ལུ་བྱྫོན་ཚུལ་

ལྟར་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་་ལྡེབ་རིས་བཞེངས་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གཞི་བདག་ཚེ་ཕུ་བཙན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
ཞལ་གཅིག་སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོ་ལུ་དམར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་རྣམ་པ་འབད་རྟ་དམར་པྫོ་ཅང་

ཤེས་ཀྱི་སྟེང་ལུ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ཕྱག་གཡས་ལུ་དར་དམར་པྫོ་འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱི་ཚེ་སྫོག་
སྤེལ་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ཡྫོདཔ་དང་

ཕྱག་གཡྫོན་ལུ་དགོས་པའི་འདྫོད་པ་མ་ལུས་པར་སྫོལ་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་

བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ལས་ ཞལ་གཅིག་སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་ཞི་
མ་ཁྲོ།

།ཕྱག་གཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཚེ་སྡུད་ཕྱིར།

།དར་དམར་ཕྱར་ཞིང་གཡྫོན་པས་སྒྲུབ་པ་པྫོར།

།དགོས་

འདྫོད་ཡིད་བཞིན་སྫོལ་ཕྱིར་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །ཞེས་དང་ རྟ་དམར་ཅང་ཤེས་སྟེང་ན་རྫོལ་པས་བཞུགས། །ཟེར་
བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་གསུངས་ཏེ་འདུག།
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དམ་བཞག།
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འདི་ཉིད་བུ་བཞིན་
དུ་སྐྱོང་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡྫོདཔ་བཞིན་

བླ་མ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་མཆོག་གིས་ཡང་བསྐྱར་བཙན་འདི་ལུ་

དྲན་གསྫོ་གནང་སྟེ་ རྣལ་འབྱྫོར་པ་བླམ་ཁོ་རའི་ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཟུམ་བཀོལ་རུང་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་གྲོགས་ལུ་ཚེ་
ཕུ་རིའི་བཙན་གཞི་བདག་འབད་ཡང་བསྐོས་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ལས།

ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །རྒྱལ་བའི་བསན་དང་དེ་འཛིན་བུ་བཞིན་དུ། །སྐྱོང་བའི་གཡར་དམ་
བཅས་པ་དྲན་མཛྫོད་ལ།

།རྣལ་འབྱྫོར་བདག་གི་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།

བཙན་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཡིན།

།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
རྐང་པར་རྒེད་འྫོག་

མེ་མདའ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ངོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡང་ཡྫོད་

ཟ་རིམ་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལུ་སྐོར་རྒྱབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་མར་

ལྫོ་ལྟར་བཞིན་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་མཆོད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་

དེ་མ་ཚད་བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གི་གདན་ས་རྐང་པར་བླ་མའི་དགོན་པ་

ལུ་ཡང་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་ནར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ཡྫོད།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་སྐྱོ
སྐྱོར
ར།

གཞི་བདག་ཚེས་ཕུ་པ་འདི་ཉིད་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་

ཕན་པ་དང་བདེ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་གཅིག་

འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་ ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་སྫོགས་ཕུལ་བའི་ཁར་ ཡར་
ངོ་མར་ངོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཡང་སྔོན་མ་ལས་ཕུལ་སྫོལ་བཞིན་
ཡྫོད།
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མི་སེར་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐྫོག་ལུ་ཕུལ་བཞིན་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་མཛད་ཡྫོད་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག་དཔེ་ཆའི་ཐྫོག་ལུ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན ་ འ བད ་ ས།

བླམ་ བསན་འཛིན་འཕྲིན་ལས།

རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་གི་དམངས་མི་སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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བཀང་ལུ
ལུངང་རྒེད
རྒེད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། (༨)
༡ ཀླུ་
ཀླུ་བདུ
དུད
ད།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

བར་ཚི་ཀླུ་བདུད།

ས་གནས།

ཡྫོན་ཕུ་ལ་།

གཡུས།

ཡྫོན་ཕུ་ལ།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་ ས་གནས་ཁྲ་སྒོམ་སྤྱི་འྫོག་ནང་ ཆགས་

ཡྫོད་པའི་བར་ཚི་འདི་ ས་གནས་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། འདི་
ཡང་

ཡུལ་བཙན་ག་ནི་མེན་རུང་

འབད་ཞུ་ནི་ཨིན།
དྲན་གསྫོ།

ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་གནད་དྫོན་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་

བར་ཚི་འདི་ཡང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་མེན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་ཡང་ ས་གནས་
ཀྱི་མིང་དང་ གཏེར་སྐུ་གཅིག་གི་མཚན་ཨིནམ་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ སྐུ་མདགོ་

རྣམ་པ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་ཡྫོད་མི་
འདི་ ཞུ་བ་ཅིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཁྲ་སྒོམ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་ཉེ་འདབ་ཀྱི་ཚྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ན་ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
བར་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ས་སྒོ་གཅིག་གི་མིང་གནས་ཨིན་རུང་ ལྫོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཀླུ་བདུད་ཆགས་ཡྫོད་སའི་
ས་ཁོངས་གཅིག་ཨིནམ་ཚད་

ཡྫོན་ཕུ་ཆོས་རྗེ་གི་སྔོན་མ་དགའ་རབ་རྗེ་ཟེར་མི་སྐུ་འདྲ་གཏེར་བཞེས་སའི་ས་

ཁོངས་གཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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བར་ཚི་ས་ཁོངས་ནང་ཡྫོད་པའི་ཀླུ་འདི་ལུ་དུས་རྒྱུན་དུ་མི་སེར་ཚུ་གི་བསྟེན་སྫོལ་གང་ཡང་མེད་རུང་

ལྫོ་ལྟར་

བཞིན་ཀླུ་ཡྫོད་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྩ་བར་རི་བྫོ་བསངས་མཆོད་ཟ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་གྲངས་ནང་མི་སེར་ཚུ་འཛྫོམས་

བཞིནམ་ལས་བསངས་མཆོད་རྒྱས་པ་འབད་གཏང་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ལྫོ་རྒྱུས་བཤདཔ་མ་གཏྫོགས་ལྫོ་རྒྱུ་གཞན་བཤད་
སྫོལ་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་ ་ལྫོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས་འབད་ཞུཝ་ཨིན།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི་
གི་སྐོར
སྐོར།
གོང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ནང་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་
ཨིན།

འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་བའི་སྐབས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་དཀར་ཆགས་ཚུ་གང་ཡང་ཐྫོབ་མ་ཚུགས་རུང་

བཀང་

ལུང་རྒེད་འྫོག་ ཁྲ་སྒོམ་སྤྱི་འྫོག་ཚྫོགས་པ་ བསམ་གྲུབ་དང་ ཡྫོན་ཕུ་ལྷ་ཁང་བདག་གཉེར་གནང་མཁན་ ཡྫོན་
ཕུ་ཆོས་རྗེ་གི་མི་རྒྱུད་ སྐྱེས་ལྫོ་ ༦༧ ལངས་མི་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མི་ ཁོང་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་
སྐབས་གོང་འཁོད་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།
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༢ དམ
ྫོ ་མཁར་མ་ནི།
ནི།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གནས་བདག་གི་མཚན། དྫོམ་མཁར་མ་ནི།
ས་གནས།

སན་ཐུང་།

གཡུས།

སན་ཐུང་།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སན་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་ཉེ་འདབ་ཀྱི་ཚྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ན་ཚཝ་ཕྫོག་སྟེ་ མྫོ་བཏབ་

བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་

གིས་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུངམ་ད་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སན་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་

རྩིས་བཏབ་འབདཝ་ད་ མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་ རྒྱལཔྫོ་མཆོད་དགོ་པའི་
གདྫོན་འཐྫོནམ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཚྫོགས་དང་ཆང་ཕུད་གཏྫོར་ནི་ལུགས་
སྫོལ་དར་ཁྱབ་སྫོང་མི་ལས་ཚུར་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གྲངས་སུ་བཟུམ་

གཅིག་སྦེ་བརྩི་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུངམ་ད་ མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་སྦེ་
ཨིན་པས།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
ཟེར་རུང་

གནས་ཁང་

གོང་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡྫོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་གྱི་པར་
རིས་དེ་ཨིན།

མཆོད་རྟེན་དེ་

སན་ཐུང་སྤྱི་

འྫོག་ནང་དྫོམ་མཁར་མ་ནི་
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ཟེར་ཡྫོད་མི་འདི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མེན་རུང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ཐྫོ་བཀོད་གྲངས་སུ་ ག་དེ་སྦེ་
བརྩི་སྫོལ་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ཞུ་བ་ཅིན་

མཐྫོ་རིམ་སླྫོབ་གྲྭའི་འཛུལ་སྒོའི་ཉེ་འདབས་ལུ་

སྔོན་དང་ཕུ་ལས་དྫོམ་མཁར་མ་ནི་ཟེར་མི་བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་
གཞུང་ལམ་འྫོག་ལས་མར་མི་ཊར་

༣༠

དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་

མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཡྫོད་མི་ བར་སྐབས་མཆོད་རྟེན་འདི་མི་ངན་ཚུ་གིས་སླྫོང་འབག་སྟེ་ ཉམས་བཅོས་འབད་མ་
ཚུགས་པར་ལུས་པའི་བར་

མཆོད་རྟེན་འདི་ལུ་རྒྱལ་གོང་བཞུགས་ཏེ་

འདབ་ཀྱི་ཚྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ན་ཚཝ་ཕྫོག་སྟེ་

མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབདཝ་ད་

རྒྱལཔྫོ་མཆོད་དགོ་པའི་གདྫོན་འཐྫོནམ་ལས་བརྟེན་

སན་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་ཉེ་
མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་

མི་སེར་ཚུ་གིས་ཚྫོགས་དང་ཆང་ཕུད་གཏྫོར་ནི།

ལུགས་

སྫོལ་དར་ཁྱབ་སྫོང་མི་ལས་ཚུར་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གྲངས་སུ་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་རྩིས་སྫོལ་ཡར་སྫོང་ཡི་
ཟེར་ སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་བཤད་ནི་འདུག

ཨིན་རུང་སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༩ ལུ་ མཆོད་རྟེན་འདི་ སན་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་
སྫོད་མི་ཚུ་གིས་མཉམ་རུབ་ཐྫོག་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་

རབ་གནས་དེ་ཡང་

ཡྫོན་ཕུ་ལ་བླམ་འཇིགས་མེད་

བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་མཛད་དེ་ སྔོན་མའི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་མ་གཏྫོགས་ རྒྱལ་
གོང་ལུ་བརྟན་ནི་མེད་པའི་བཀའ་སླྫོབ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ཚུར་
སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་
སྐྱེལ་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱལ་གོང་ལས་བརྟེན་བར་ཆད་ཡང་མ་བྱུང་ཟེར་

མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་

གཞི་
ཞི་བདག་མེ
མེན
ན་པའི་
འི་ཁུ
ཁུངངས།
དྫོམ་མཁར་མ་ནིའི་རྒྱལ་འགོང་འདི་ལུ་

ཡུལ་འདིའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་

བསྟེན་མི་

གང་མེདཔ་མ་ཚད་ སན་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འབད་ ཇོ་བྫོ་
གནམ་ཤིང་པ་ལུ་བསྟེན་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་པས།
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འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་བའི་སྐབས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གང་ཡང་མེད་རུང་ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་
སན་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་རྒས་གཞྫོན་བར་གསུམ་རེ་རེ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པའི་ཁར་

བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་

ལྷག་པར་དུ་

སྐྱེས་ལྫོ་

༦༧ ལངས་མི་ ལྷ་རྔ་ཟ་ཟ་ཟེར་མི་སྔོན་མ་ལས་སྤྱི་འྫོག་འདི་ནང་སྫོད་མི་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་
ཕྱག་བཞག་དང་ཡིད་ཆེ་ཡྫོདཔ་ལས་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཁོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་གོང་འཁོད་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་
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༣ རངྫོ ་ཀ་ཨ་རིང
རིང་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་།

ས་གནས།

རྫོང་ཐུང་།

གཡུས།

རྫོང་ཐུང་།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་
རུང་

བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་

རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་ཚེར་ཚུ་ཨིན་

ས་གནས་རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་ཟེར་མི་འདི་ གསྫོལ་འཛིན་གྱི་ཐྫོ་བཀོད་ནང་ལུ་ཚུད་

དེ་ཡྫོད་རུང་ ཡུལ་བཙན་ངོ་མ་མེན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ ཨིན་རུང་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་
རྒྱུས་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས།
རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་ཟེར་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ཐྫོ་བཀོད་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་རུང་
གནས་བདག་གཞི་བདག་གང་ཡང་མེན་པས་

རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་ཟེར་མི་འདི་

ཨིན་རུང་རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་ཟེར་མི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་གཅིག་ཨིན་

པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ནང་སྔོན་མའི་རྫོང་གཞི་ཕྫོ་བྲང་ཕྱག་ཤུལ་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕྫོ་བྲང་
འདི་ནང་རྒྱལ་འགོང་ཆགས་ཡྫོད་པའི་གནད་ལས་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་བྱུང་སྟེ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།

རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་འདི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བརྩི་ཁུངས་འབད་དེ་བསྟེན་མི་གང་ཡང་མེད་རུང་
པ་བྱུང་པའི་སྐབས་གསུར་གཏང་ནི་དང་

རྒྱལ་འགོང་གི་གནྫོད་

ཚྫོགས་དང་ཆང་ཕུད་སྫོགས་ཁ་སྫོང་བྫོན་སྫོལ་ལྟར་མཆོད་བཏང་ནི་རེ་

ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དུས་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་མི་གང་ཡང་མིན་འདུག།
རངྫོ ་ཀ་ཨ་རིང
རིང་ཟེ
ཟེར
ར་སར་ལུ
ལུ་་

རྒྱལ
རྒྱ
ལ་འགོ
གོང
ང་ཆགས་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་སྐོར
སྐོར་ལས་ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས་ཞུ
ཞུ་་བ་ཅི
ཅིན
ན།

རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་ཡྫོད་

སའི་ས་གནས་འདི་ཁར་ རྫོང་ཤུལ་ཕྫོ་བྲང་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་སྔོན་མ་རྫོང་གཞིས་ལྷ་ཁང་གཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
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བཤུལ་ལས་རྫོང་གཞིས་ལྷ་ཁང་འདི་རལ་ཉམས་བཅོས་གང་ཡང་མེད་པར་ལུས་པའི་སྒང་ལས་

འདི་ནང་ལུ་

རྒྱལ་འགོང་ཆགས་ཏེ་ རྫོང་ཐུང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་སྐྱེལ་ཏེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་མེདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་བྫོན་

པྫོའི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་ཆང་དང་ ཚྫོགས་ཨིན་ཟེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་མི་དགོས་པར་ གསུར་དང་སྦྲགས་གཏྫོར་

ཞིནམ་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བར་ཆད་རེ་སེལ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ རྫོང་
ཀ་ཨ་རིང་ཟེར་མི་འདི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་བཞག་འབད་བའི་ལྫོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁར་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དྫོན་ལུ་དཔེ་ཆ་སྫོགས་གང་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རང
ྫོ ་ཀ་ཨ་རི
རིང
ང་ཕ་ྫོ བྲང
བྲང་གི་
གི་ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས།

ད་ལྟྫོ་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཆེན་མ་ཆགས་པའི་སྔོན་མ་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་འདི་ རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་ཟེར་ ད་ལྟྫོ་རྒྱལ་འགོང་
གི་ཕྫོ་བྲང་རྫོང་ཤུལ་ཡྫོད་མི་གུར་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བཤད་པའི་ཁར་ ད་རེས་ནངས་

པའི་དུས་ཚྫོད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཤུལ་ཕྫོ་བྲང་འདི་ར་ བྫོ་ཐལ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ཁྱིམ་ཐྫོག་ཚད་༡ ཅནམ་ཕྫོ་
བྲང་ནང་ལས་ཤིང་སྫོམ་གཅིག་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཐྫོང་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་གི་རྒྱལ་འགོང་འདི་ལུ་མཐུ་དང་རྫུ་ཕྲུལ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
དང་

ཨ་རིང་གི་ཉེ་འབད་ལས་ཕར་ཚུར་

ད་ལྟྫོ་རྒྱལ་འགོང་ཆགས་སའི་ཕྫོ་བྲང་

སྦུལ་ནགཔ་སྫོམ་གཅིག་ཕྱད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་

འདི་ཕྱད་པའི་ཤུལ་ལས་ དབང་རྟ་རླུང་རྟ་སྫོགས་ཉམས་ཏེ་ གཟུགས་ཁར་ཆུ་བུར་འཐྫོན་ ཕྫོཝ་ན་བ་ལ་སྫོགས་
པ་འབྱུང་བ་བཞི་ལུ་བརྟེན་ སབས་མ་བདེ་བའི་གནད་ལས་མིའི་ཚེ་སྫོག་ལུ་བར་ཆད་འབྱུང་ནིའི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་
པའི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་འདུག།

སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་དང་དམ་བཞག་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར་ལས།
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལྫོ་རྒྱུས་གོང་
ལུ་བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན།
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གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་སྫོལ་རྒྱུན་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༧ལུ་ རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་ནང་
ཡྫོད་པའི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ག་ར་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་ཡྫོངས་རྫོགས་སྦེ་

གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་འཛྫོམས་ཏེ་ཕུལ་ནི་

ཡྫོད་ཟེར་ཨིནམ་དང་ འདི་གང་རྒྱལ་འགོང་འདི་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས་ གལ་སྲིད་དུས་

ཚྫོད་འདི་ཁར་གསེར་སྐྱེམས་ཡྫོངས་རྫོགས་འབད་ཕུལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རླུང་འཚུབ་ལས་བརྟེན་ལྫོ་གཅིག་གི་ལྫོ་
ཐྫོག་བསྡུ་ནི་ལུ་བར་ཆད་བྱུང་ནི་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་འདུག
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
སྐྱེས་ལྫོ་༨༣ལངས་མི་ མེས་མེས་ཁྱི་པྫོ་གིས་བཤད་མི་ལྫོ་རྒྱུས་ལྟར་བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

292

༤ དགའ་རབ་ར་ྫོ རྗེ
རྗེ།།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ།

ལྷ་ཁང་།

ཡྫོན་ཕུ་ ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

ཡྫོན་ཕུ་ལ།

གཡུས།

ཡྫོན་ཕུ་ལ།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་

བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་

ཡྫོན་ཕུ་ལ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་

གིས་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུངམ་ད་ བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཆ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

དྲན་གསྫོ།

ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་

དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་དང་ རབ་མཁར་ཟེར་མི་འདི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་མེན་པས་

ཟེར་ཞུ་ནི།

དེ་ཡང་

ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་

གཏེར་སྐུ་གཅིག་གི་མཚན་ཨིནམ་ད།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དང་ སྐུ་མདྫོག་རྣམ་པ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ གཡུས་མི་

ཚུ་གིས་ ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་ཡྫོད་མི་ལྟར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཡྫོན་ཕུ་ལ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་ཉེ་འདབ་ཀྱི་ཚྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་
ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ལྷ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས།
དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་འདི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མེན་རུང་

གནས་གཞི་བདག་པྫོ་གི་ཞིབ་འཚྫོལ་ཐྫོ་བཀོད་ནང་

ཚུད་དེ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡྫོན་ཕུ་ལ་སྤྱི་འྫོག་ ཡྫོན་ཕུ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བའི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུ་ཞུ་བ་ཅིན་ གཏེར་སྫོན་
པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་གཙྫོ་བྫོ་ཆེ་བར་གྲགས་པའི་ཡྫོན་ཕུ་ཆོས་རྗེ་གི་གདན་ས་
ཁང་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པས།

ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ཡྫོན་ཕུ་ལྷ་

དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་ བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་ ཡྫོན་ཕུ་ལ་སྤྱི་འྫོག་ནང་ལུ་ སྔོན་དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་
སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཡྫོན་ཕུ་ཆོས་རྗེ་ལུ་ད་ལྟྫོ་ལྷ་ཁང་ཆགས་སའི་ས་གཞི་འདི་ཡྫོན་སྦེ་ཕུལ་སྟེ་གདན་ས་ཕྱག་

བཏབ་གནང་པའི་སྐབས་ གདན་ས་འདི་ནང་ལས་མར་གཡུས་མཇུག་ཁ་ཐུག་ ད་རེས་ཁྲ་སྒོམ་སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་སའི་
ས་ཁོངས་བར་ཚི་ཟེར་ས་ལུ་

ཡྫོན་ཕུ་ཆོས་རྗེ་མར་གཟིགས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་

བར་ཚི་ས་ཁོངས་ནང་མེ་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་འབར་ཡྫོདཔ་འབད་མཐྫོང་པའི་ཤུལ་ ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་བར་ཚི་ཟེར་ས་ལུ་བྱྫོན་ བར་ཚི་ཟེར་མི་འདི་
ས་སྒོ་འདི་འདམ་གཙང་སྦེ་ཡྫོདཔ་དང་མེ་འབར་སའི་ས་ཁོངས་ལས་

དགའ་རབ་རྫོ་རྗེའི་སྐུ་འདྲ་རིང་ཚད་ཕིཊ་

༡དང་ཕྱེད་དེ་ཅིག་ཡྫོད་མི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་གཏེར་འབད་བཞེས་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མཚན་གསྫོལ་

ཏེ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་གནས་བདག་གཞི་བདག་མེན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ དགའ་རབ་
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རྫོ་རྗེ་གི་སྐུ་འདྲ་སྤར་རིས་ཐྫོག་ལུ་ཞིབ་འཚྫོལ་དང་འཁྲིལ་མཇལ་ཁ་ཕུལ་ནི་འབད་སྫོད་ཡྫོད་རུང་
མཇལ་ཁ་མེདཔ་ལས་མཇལ་ཁ་ཞུ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གཏེར་ལས་བཞེས་པའི་སྐུ་འདྲ་དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་ལུ་

དུས་རྒྱུན་དུ་

བསྟེན་སྫོལ་ག་དེ་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་

ཅིན། གནས་བདག་གཞི་བདག་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོདཔ་བཟུམ་སྦེ་བསྟེན་ནི་མེད་རུང་ བཀང་ལུང་
རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་

ལྷག་པར་དུ་ཡྫོན་ཕུ་ལ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་

ཨ་ལུ་གསྫོ་མ་ཚུགས་པ་བར་ཆད་

བྱུང་པའི་སྐབས་དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་ལུ་ཕྱག་འཚལ་གསྫོལ་བ་བཏབ་བསྟེནམ་ད་ཨ་ལུ་གསྫོ་ཚུགས་ཟེར་ཡིད་ཆེ་
བསྐྱེད་དེ་འདུག

སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི
གི་་སྐོར
སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་གསལ་ཁ་མེདཔ་ལས་ འདི་ནང་བཀོད་དེ་
མེདཔ་ཨིན།

གས ལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
ཡྫོན་ཕུ་ལྷ་ཁང་འདི་ རྩ་ཅན་དང་བྱིན་རླབས་ཅན་གཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མགོན་ཁང་ནང་བཀའི་སྲུང་མ་
མགོན་པྫོ་མ་ནིང་ནག་པྫོ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མ་

སྔོན་མ་ཡྫོན་ཕུ་ཆོས་རྗེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་འཕྲིན་

བཅོལ་མཛད་ཚུལ་བཞིན་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པ་མ་གཏྫོགས་

བཀའ་སྲུང་གནས་བདག་གཞི་བདག་འབད་བརྩི་སྫོལ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་འདི་ཉིད་ལུ་

རབ་མཁར་གྱི་
གྱི་ ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས།
བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་ ས་གནས་ཡྫོན་ཕུ་ལ་རབ་མཁར་གྱི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།
རབ་མཁར་འདི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་མེན་པར་ ཡྫོན་ཕུ་ལ་གི་ས་གནས་གཅིག་གི་མིང་ཨིན་པས་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ རབ་མཁར་ཟེར་མི་གནས་བདག་གཞི་བདག་གང་ཡང་མེན་རུང་ ད་ལྟྫོ་རབ་མཁར་ཟེར་
ཡྫོད་སའི་ས་ཁོངས་འདི་བཙན་ཡར་མར་རྒྱུགས་སའི་ས་ཁོངས་གཅིག་ཨིན་ཟེར་
འདབས་ལུ་སྫོད་མི་ཚུ་དང་ཡྫོན་ཕུ་ལའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཡིད་ཆེ་སྐྱེདཔ་ལས་བརྟེན་

རབ་མཁར་ས་གནས་ཀྱི་ཉེ་

ས་གནས་འདི་ནང་སྫོད་མི་ཚུ་

ཕལ་ཕལ་སྐབས་གདྫོན་རེ་བྱུང་སྟེ་ མི་ནད་ཕྱུག་ནད་རེ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ ཁ་ལས་བྫོན་གསྫོལ་གྱི་ལུགས་ལྟར་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཚིག་སྐམ་དང་ཅིག་ཁར་ ལྟྫོ་ལྷག་ཚྫོད་ལྷག་ ཆང་ཕུད་རེ་གཏྫོར་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་པས། མ་གཞི་
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བཙན་ཟེར་བའི་སྐབས་འདི་ལུ་ངོ་སྫོད་དང་ རྣམ་པ་ཚུ་ཡྫོད་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ འདིའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ཤེས་
མི་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་ཞིབ་འཚྫོལ་འདྲི་བཀོད་དང་འཁྲིལ་གང་ཡང་བྲིས་ཐབས་མ་བྱུང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་དང་དམ་བཞག།
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཁ་ག་ནི་ཡང་མདེཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ བཙན་དེ་
གཉིསཔྫོ་དེ་ གཉས་ཆ་རང་ ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ ཡུལ་བཙན་ངོ་མ་མེན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ས་གནས་འདི་ནང་སྫོད་མི་ཚུ་ཕལ་ཕལ་སྐབས་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕྫོགས་སྟེ་

མི་ནད་ཕྱུག་ནད་རེ་འབྱུང་པའི་སྐབས་

ཁ་ལས་བྫོན་གསྫོལ་གྱི་ལུགས་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚིག་སྐམ་དང་ཅིག་ཁར་
གཏྫོར་གཏྫོར་ཞིན་ན་མཆོད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ལྟྫོ་ལྷག་ཚྫོད་ལྷག་

ཆང་ཕུད་རེ་

འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
སྔོན་མ་ཡྫོན་ཕུ་ལྷ་ཁང་གི་དཀར་ཆགས་དང་བྱུང་རབས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུ་ཡྫོད་རུང་
ལྫོ་རྒྱུ་ལས་བརྟེན་
ཚུགས་རུང་

ལྷ་ཁང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་

ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་བའི་སྐབས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་དཀར་ཆགས་ཚུ་གང་ཡང་ཐྫོབ་མ་

བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་

ཡྫོན་ཕུ་ལྷ་ཁང་བདག་གཉེར་གནང་མཁན་

ཡྫོན་ཕུ་ཆོས་རྗེ་གི་མི་རྒྱུད་

སྐྱེས་ལྫོ་ ༦༧ ལངས་མི་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ་ཟེར་མི་ ཁོ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་གོང་འཁོད་ལྫོ་རྒྱུ་ཚུ་
འབག་གསང་མེད་པར་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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༥ གནམ་ཤི
ཤིངང་པ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

གནམ་ཤིང་པ།

ལྷ་ཁང་།

རྫོང་ཐུང་ མྫོང་གླིང་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

རྫོང་ཐུང་།

གཡུས།

རྫོང་ཐུང་།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་ རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་དང་ སན་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་
ཁྲ་སྒོམ་སྤྱི་འྫོག་ ཡྫོན་ཕུ་ལ་སྤྱི་འྫོག་བཞི་དང་ རི་གཙང་དུང་བསྫོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་གཞི་
བདག་གནམ་ཤིང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
རྫོང་ཐུང་གཡུས་ཚན་གྱི་ གཡྫོན་ཕྱྫོགས་རིའི་གུ་ གནམ་ཤིང་གྲང་ཟེར་ས་ལུ་ ཡུལ་བཙན་གནམ་ཤིང་པའི་ ཕྫོ་
བྲང་ཆགས་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གཞི
ཞི་་བདག་གནམ་ཤིང
ཤིང་པ་ལུ་
ལུ་གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་ཕུ
ཕུལ
ལ་སའི
འི་་ལྷ
ལྷ་་ཁང་འབྲེལ
བྲེལ་བའི་
འི་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
དེ་ཡང་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ མཁས་གྲུབ་བླ་མ་མང་རབས་ཤིག་གི་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན་པའི་ཁར་

འབྲུག་མི་ཡྫོངས་

ཀྱི་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱུང་
བ་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་བཟྫོག་པའི་མཐའ་དྫོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐྱབས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པའམ་

བདུད་འཇོམས་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་འཕལ་ཕུག་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་

བཀང་ལུང་རྔ་ཡབ་ཟངས་མདྫོག་

དཔལ་རི་ཐྫོག་གསུམ་མ་བཞེངས་ཕུལ་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ དགེ་བསྙེན་གྱི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ གཞི་
བདག་གནམ་ཤིང་པའི་ཀ་ཁྲབ་མཇལ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ཡང་
གནམ་ཤིང་གི་སྤྱན་འདྲེན་ནང་ལུ་

ཀྱཻ༑

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་མཛད་པའི་གཞི་བདག་

ཡུལ་ནི་གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཡི་ཕྱྫོགས།

།བཀྲ་ཤིས་རི་བྫོ་བརྩེགས་པའི་

མགུལ། །ཕུན་ཚྫོགས་གཡང་གི་ར་བའི་སྒང་། །འཆི་མེད་ལྗོན་བཟང་དཀྲིགས་པའི་ཚུལ། །དགྱེས་པར་བསྟི་བའི་

ཕྫོ་བྲང་ནས། །ཇོ་བྫོ་གནམ་ཤིང་བཙན་གྱི་རྗེ། །ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར་ ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་པའི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་
གི་གཙུག་ལག་སླྫོབ་དཔྫོན་ ཀརྨ་རང་གྲོལ་མཆོག་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༤ གི་ལྫོར་གནས་ཁང་དང་

སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༩ གི་ལྫོར་རྫོང་ཐུག་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གསྫོན་
ཤིན་གྱི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་སའི་ལྷ་ཁང་
ཁང་ནང་ལུ་ཡང་

འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་ལུ་བཞེངས་ཡྫོད་མི་ཨྫོན་མདྫོ་སྔགས་གླིང་ལྷ་

གཞི་བདག་གནམ་ཤིང་པའི་སྐུ་འདྲ་སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༩
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གི་ལྫོར་བཞེངས་ཏེ་དུས་རྒྱུན་དུ་

ཡུལ་

ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་གཞི་བདག་འབད་བཞུགས་དགོས་པའི་གསྫོལ་བ་བཏབ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ ཀྱཻ༑ དམ་ཚིག་གཙང་མའི་གནས་མཆོག་འདིར། །བཞུགས་པའི་གནས་སུ་དྭངས་རེ་སྫོ། །གཞི་བདག་
ཆེན་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས། །མཐུན་པའི་སན་ལ་བག་ཕྫོག་ཅིག །ཅེས་ཟེར་གསུངས་ཡྫོད་པ་བཞིན་ནྫོ།།

ཡུལ་བཙན་གནམ་ཤིང་པ།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ན་བཟའ་ཡང་དར་དམར་རལ་ཁ་གོ་ཁྲབ་བཞེས་ཏེ་
ཆིབས་རྟ་སྔོན་པྫོ་གཅིག་གུ་བཞྫོན་ཏེ་ཡྫོདཔ་དང་

ཕྱག་གཡས་ལུ་ཕྱག་མཚན་མདུང་དར་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་

ཕྱག་གཡྫོན་ལུ་ནྫོར་བུ་དང་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱིས་གནམ་ཤིང་པའི་

བསྫོད་ཚུལ་ནང་ལུ། དཀར་དམར་ཡིད་འྫོང་འཛུམ་པའི་ཞལ། །ནྫོར་བུ་དང་ནི་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན། །སྐུ་ལ་དར་
དཀར་རས་དཀར་གསྫོལ། །རིན་ཆེན་སྐ་རགས་དྫོ་ཤལ་སས། །དར་དཀར་ཐྫོད་བཅིངས་མེ་ཏྫོག་བརྒྱན། །རྟ་
སྔོན་རྒྱན་ལྡན་བཅིབས་ལ་བསྫོད། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཡིན། །
དམ་བཞག

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་འབད་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་གནང་མི་

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་

བྫོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་དང་འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སན་མྫོ་སྫོགས་དམ་ལུ་བཞག་པའི་སྐབས་

གཞི་བདག་གནམ་ཤིང་པ་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ གནམ་ཤིང་པའི་འདྫོད་གསྫོལ་ནང་ལས་ཡང་ སྔོན་ཚེ་
བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་དུ། །སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་གིས། །འཛམ་གླིང་བྫོད་ཁམས་ལྷ་འདྲེ་ཀུན། །དབང་འདུས་
ཐ་ཚིག་ཕྫོག་པའི་ཚེ། །ཁྱེད་ཀྱང་དམ་ལ་བཞག་པ་བཞིན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་
ལས་གྲུབ་ཐྫོབ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་སྐྱབས་བདུད་འཇོམས་

གྲུབ་དབང་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་ལ་སྫོགས་

པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀང་ལུང་དང་རྫོང་ཐུང་གི་ས་གནས་ནང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་
ལེན་ལུ་བརྩྫོན་བཞུགས་པའི་སྐབས་གནམ་ཤིང་པ་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་

གཞན་ལ་གནྫོད་འཚེ་སྫོགས་སྤངས་ཏེ་

རྣལ་འབྱྫོར་པ་དང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་རྫོགས་རམ་འབད་དེ་ ཕན་གཏགས་དགོ་པའི་བཀའ་འྫོག་ལུ་བཞག་ནུག་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གཞི་བདག་གནམ་ཤིང་པ་ལུ་བསྟེན་མི་ བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་དང་ སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལྫོ་
དུས་ཀྱི་ལྫོ་མཆོད་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་དང་
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བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡྫོད་པའི་

གནས་ཁང་དང་ རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་ནང་ཡྫོད་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་མི་སེར་
ཚུ་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་དཀར་མེ་སྫོགས་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ལུ་

ཉིན་ལྟར་བཞིན་

དུ་བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭ་གོང་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་བླ་སླྫོབ་ཚུ་གིས་གསྫོལ་མཆོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་
ཡྫོད།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
གནམ་ཤིང་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཕྱྫོགས་བསྒྲིགས།
བླམ་སྫོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་གནམ་ཤིང་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཕྱྫོགས་བསྒྲིགས།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་ར་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་དབུ་འཛིན་ ནྫོར་བུ་དབང་འདུས།
སྐྱེས་ལྫོ་༨༣ལངས་ཡྫོད་མི་ ངོམ་ཁྱི་པྫོ།
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༦ མཁས་ར་མ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མཁས་ར་མ།

ས་གནས།

རྫོང་ཐུང་།

གཡུས།

རྫོང་ཐུང་།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་ རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་ ས་གནས་རྫོང་ཀ་ཨ་

རིང་གི་ཉེ་འདབ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཀླུ་མྫོ་མཁས་ར་མ་འདི་ རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་
ཨིན་རུང་ མཁས་ར་མ་ཟེར་མི་འདི་ གསྫོལ་འཛིན་གྱི་ཐྫོ་བཀོད་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡྫོད་
རུང་ ཡུལ་བཙན་ངོ་མ་མེན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ ཨིན་རུང་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་
གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཁས་ར་མའི་གནས་ཁང་ངམ་ཆགས་གནས།
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དྲན
དྲ
ན་གས།ྫོ

རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་འཚྫོལ་གྱི་བཀོད་རིས་ལྟར་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་

དམ་བཞག་ཚུ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་བཀོད་ནི་ཨིན།
གནད་དྫོན་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནས ་ ཁང ་ །

ཀླུ་མྫོ་མཁས་ར་མ་ཡྫོད་སའི་གནས་ཁང་ངམ་ ས་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུད་བཤད་པ་ཅིན། རྫོང་ཀ་ཨ་རིང་གི་
ཉེ་འདབ་ལུ་

ཀླུའི་ཕྫོ་བྲང་གོང་འྫོག་འབད་མཐྫོང་ནི་ཡྫོདཔ་དང་

འཇིགས་སྣང་ཡྫོད་པའི་ས་གནས་གཅིག་འབད་འདུག།

འདི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ཆུ་དང་འདམ་ཚང་སྦེ་

ངག་རྒྱུན
རྒྱུན་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
མཁས་ར་མ་ཟེར་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གྲངས་སུ་ཞིབ་འཚྫོལ་ཐྫོ་བཀོད་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་རུང་

མཁས་ར་

མ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གང་ཡང་མེན་པས་ ཨིན་རུང་མཁས་ར་མ་ཟེར་མི་རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་
ནང་ཡྫོད་པའི་ཀླུ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཀླུ་འདི་གིས་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་གནྫོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཞིབ་
འཚྫོལ་ལྟར།

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་དུས་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྟེ་བསྟེན་མི་གང་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་

རུང་ཀླུ་མྫོ་འདི་ལས་བརྟེན་གནྫོད་པ་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ གཟའ་སྐར་དང་འཁྲིལ་ཀླུ་མྫོ་འདི་མཆོད་ནི་ཡྫོད་
ཟེར་ཨིན་པས།

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་དང་འབྲེལ
བྲེལ་བའི
འི་་ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས།
སྔོན་མི་རབས་༤དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ མི་སེར་ཚུ་ཚེས་བཅུ་མཇལ་བ་འགྱོ་ནི་འབད་གཟབ་སྫོས་གོ་ལ་མེདཔ་ད་ མི་

སེར་ཚུ་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་གཟུགས་འཁྱུ་བསངས་བདུག་རྐྱབ་ཀླུ་མྫོ་མཁས་ར་མའི་ཕྫོ་བྲང་རྩ་བར་སྫོང་བཞིན་
ན་ཕྱག་འཚལ་གསྫོལ་བཏབ་ཏེ་

ད་རེས་ཚེས་བཅུ་མཇལ་བ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་གཟབ་སྫོས་གོ་ལ་བརྙ་གནང་ཟེར་

སླབ་སྟེ་ རྒྱབ་བསྒྱིར་སྫོད་དེ་ལྫོག་ལྟཝ་ད་ གོ་ལ་ཆ་ཚང་སྦེ་བརྙ་བྱིན་ནི་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུ་དང་ རམ་ར་ཆས་ཚུ་
ཡང་བརྙ་བྱིན་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས་ ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ རམ་བརྙའ་འབག་མི་གཅིག་གི་རམ་ཆུ་མ་འཁྱུ་
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བར་གཤམ་ཚིག་སྟེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ལས་ཚུར་ ཀླུ་མྫོ་འདི་གི་ཅ་ཆས་གཉའ་སྐྱི་བྱིན་ནི་ཕར་ར་བཞག་ གཡུས་ཁའི་མི་

སེར་ཚུ་ལུ་ན་ཚ་ཐྫོབ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ནང་ལུ་ཀླུ་མྫོ་འདི་གིས་ མཚྫོ་གླང་གཏང་སྟེ་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་
ཤྫོམ་བསྡུ་མ་ཚུགས་པའི་གནྫོད་པ་བྱུང་ཡི་ཟེར་ལྫོ་རྒྱུ་བཤད་ནི་ཡྫོད་རུང་

ད་ལྟྫོ་བར་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ལ་ལུ་

ཐུང་ཆུའི་རྐ་ཀླུ་མྫོ་མཁས་ར་མའི་ཀླུ་བུམ་ཡྫོད་སའི་འྫོག་ལས་འཐྫོན་མི་ ཐུང་ཆུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།

འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་བའི་སྐབས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གང་ཡང་མེད་རུང་ལྫོ་རྒྱུ་དེ་ཚུ་ རྫོང་ཐུང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་
རྒས་གཞྫོན་བར་གསུམ་རེ་རེ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ སྐྱེས་ལྫོ་༨༣ལངས་མི་ མེས་མེས་ཁྱི་པྫོ་
ཟེར་མི་གིས་སྔོན་མའི་རྣ་རྒྱུན་ལས་དྲངས་ཏེ་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།
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༧ གཞི་
ཞི་བདག་ས་མཁར་པ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

གཞི་བདག་ས་མཁར་པ།

ས་གནས།

རི་གཙང་གདུང་སད།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་ རི་གཙང་གདུང་སད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་དང་

ལྷ་ཁང་།
གཡུས།

བཀང་ལུང་བཟང་མདྫོག་དཔལ་རི།

རི་གཙང་གདུང་སད།

ཨུ་ཛ་རྫོང་རྒེད་འྫོག་འཇོམས་གཙང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་པའི་ཁར་

བཀྲིས་སྒང་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མྫོའི་ནང་དུས་རྒྱུན་དུ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་
གྲལ་ཁར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭའི་མཁན་སླྫོབ་
ཡྫོངས་ཀྱིས་ཡང་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཡྫོན་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་ཉེ་འདབ་ཀྱི་ཚྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་
ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐྱབ
སྐྱ
བས་ཞུ་
ཞུ་ཚུ
ཚུལ
ལ་དེ
དེ་་ཡང་།
གཞི་བདག་ས་མཁར་པ་འདི་ བཀང་ལུང་རྒེད་འྫོག་ རི་གཙང་གདུང་སད་ལུ་སྫོད་མི་མི་སེར་དག་པ་གཅིག་དང་
ཨུ་ཛ་རྫོང་རྒེད་འྫོག་

སྤྱི་འྫོག་འཇོམས་གཙང་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་བསྟེན་པའི་ཕྫོ་ལྷ་

སྐྱེས་ལྷ་གཅིག་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ ནད་ཡམས་འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་
ཞི་སྟེ་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་བདེ་ཐབས་དང་གནས་ཐབས་ལུ་

དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
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གཞི་བདག་ས་མཁར་པ།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
བཀང་ལུང་རི་གཙང་དུང་ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་ས་མཁར་པ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་དེ་ཡང་
གྱི་དུས་ལུ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་

སྔོན་

མཁས་གྲུབ་བླ་མ་མང་རབས་ཤིག་གིས་ཞབས་ཀྱིས་

བཅགས་ བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན་པའི་ཁ་ལུ་ འབྲུག་མི་ཡྫོངས་ཀྱི་ཡབ་རྗེ་
དམ་པ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོགས་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་

རྐྱེན་ངན་བཟྫོག་པའི་མཐའ་དྫོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐྱབས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་ཞེས་དང་ ཡྫོངས་
གྲགས་ལུ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ལ་འཕལ་ཕུག་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ བཀང་ལུང་རྔ་
ཡབ་ཟངས་མདྫོག་དཔལ་རི་ཐྫོག་གསུམ་འབད་མི་བཞེངས་ཕུལ་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབ་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་

གཙུག་ལག་སླྫོབ་དཔྫོན་ཀརྨ་རང་གྲོལ་མཆོག་ སྔོན་མ་བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་
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སྐབས་

དགེ་བསྙེན་གྱི་གནས་ཁང་གསརཔ་བཞེངས་གནང་མི་ནང་ལུ་

བདག་ས་མཁར་པའི་སྐུ་འདྲ་མཇལ་ནི་འདུག་

བཀང་ལུང་རི་གཙང་གདུང་གི་གཞི་

མ་གཞི་ས་མཁར་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་ཁོ་རའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་བཀང་

ལུང་རི་གཙང་གདུང་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་རྫོ་ནག་སྫོམ་ཟུར་གསུམ་ཅན་མ་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡྫོད་
ཟེར་ཨིན་རུང་

ཕྫོ་བྲང་རྫོ་ནག་ཡྫོད་སའི་ནགས་ཚལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བ་ཞིག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ལས་

བརྟེན་ ས་གོ་འདི་ནང་འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་ ཕྫོ་བྲང་གི་པར་རིས་ཐྫོབ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

གཞི་བདག་གི་བསྫོད་ཚིག་ལས་ ཞི་བའི་དུས་སུ་དཀར་ལ་འཛུམ་པའི་ཞལ། །དར་ཟབ་འཇམ་པའི་ན་བཟའ་སྐུ་

ལ་གསྫོལ། །ཕྱག་མཚན་བཀྲིས་བུམ་པ་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཞལ་དཀརཔྫོ་འཛུམ་མདངས་
ལྡན་ཏེ་དར་ཟབ་འཇམ་པའི་ན་བཟའ་སྐུ་ལ་གསྫོལ་ཏེ་
པའི་ཁར་

ད་རུང་

གསྫོལ།

ཕྱག་མཚན་བཀྲིས་བུམ་པ་དང་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྫོད་

གནས་ཡུལ་མི་ནྫོར་ཡྫོངས་ལ་སྐྱོབ་པའི་ཚེ།

།ཕྱག་མཚན་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུས་སྐྱེ་དགུའི་ཚྫོགས།

།སྐུ་མདྫོག་སེར་ལ་ཟ་འྫོག་བེར་ཆེན་

།དཔལ་འབྱྫོར་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་

བསྫོད། །ཟེར་སྐབས་སྐུ་མདྫོག་སེརཔ་སྦེ་ རྒྱུ་དར་དང་སྐུད་ཀྱི་གདན་གུར་ ཟ་གམ་གསྫོལ་བཞུགས་པའི་ཁར་
ཕྱག་མཚན་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་དཔལ་དང་འབྱྫོར་པ་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

གནང་སྟེ་ འཁོར་ཀླུ་བདུད་བྱེ་བའི་ཚྫོགས་དང་བཅས་པའི་སྦུག་ལུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་

རྟའི་རྨིག་པ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་སས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་

འབད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་གནང་མི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ཀྱིས་

བྫོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་དང་འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སན་མྫོ་སྫོགས་དམ་ལུ་བཞག་པའི་

སྐབས་གཞི་བདག་ས་མཁར་པ་ཡང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ ས་མཁར་པའི་དམ་བཞག་ནང་ལས་ བདེ་བར་

གཤེགས་པ་ཀུན་གྱི་སས། །ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བྫོ་འདུས་པའི་སྐུ། །རིག་འཛིན་པདྨ་ཐྫོད་འཕྲེང་གི །སྔོན་ཚེ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་རྣམས། །དམ་ཚིག་གཉན་པྫོས་རྒྱུད་སྨིན་ནས། །བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་རྩིས་ལ་ཕབ། །གཞན་ལ་འཚེ་
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བའི་སེམས་སྤངས་ནས། །ཕན་པའི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་བསྒྲུབས། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གནས་བདག་སྦེ་བསྐོས་ཡྫོདཔ་
མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་འྫོག་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
དུས་རྒྱུན་དུ་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མྫོའི་མགོན་ཁང་ནང་ཆོས་སྐྱོང་གི་གྲལ་ཁར་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་

ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་ བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡང་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ཡྫོདཔ་དང་

གཞི་བདག་འདི་ལུ་བསྟེན་མི་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ནད་དང་འབྱུང་བཞི་རྐྱེན་ངན་རེ་འབྱུང་
པའི་སྐབས་ ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
བཀྲིས་སྒང་རྫོང་གཞི་ནང་དུས་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྫོ་སྒེར་གསྫོལ་གྱི་ཕྱྫོགས་བསྡེབས་དང་
བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭའི་དུས་རྒྱུན་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ ཕྱྫོགས་སྒྲིགས་ཐྫོག་ལུ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བཀང་ལུང་བཤད་གྲྭའི་མཁན་སླྫོབ་དང་ རི་གཙང་གདུང་སྤྱི་འྫོག་ཚྫོགས་པ་ བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ།
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༨ ཡུ
ཡུལ
ལ་བཙན་ར་ྫོ རྗེ
རྗེ་་གྲ
གྲག
གས་པ།
གནད་དྫོན་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལ།

ལྷ་ཁང་།

ལྷ་ཁང་སྫོ་སྫོ་ག་ནི་ཡང་མདེཔ་ཨིན།

ས་གནས།

བར་མཚམས།

རྒེད་འྫོག

བར་མཚམས།

བསྟེན་མི།

ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་འདི་ལུ་

བར་མཚམས་རྒེད་འྫོག་

རྫོང་མཐྫོང་གཡུས་

སད་དང་ ང་ལུང་གཡུས་ཚན་ ཀུ་མུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་
ལྷ་སྦེ་རྩིས་ཁུངས་འབད་དེ་བསྟེན་སྫོལའདུག་ཟེར་འདུག་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན།

ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་དང་ ལྷ་ཁང་ལ་སྫོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རང་རང་སྫོ་

སྫོའི་ སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟྫོག་གིས་སྦེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཚུལ་ཅིག་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས།

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣ
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་སྫོགས་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

སྔོན་མ་ལས་

མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་ དམིགས་བསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།
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དེ་སྦེ་མིང་བཏགས་བཞག་སྟེ་

དམ་བཞག།
ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་འདི་

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་དང་

དམ་འྫོག་ལུ་གནས་མི་ཡུལ་བཙན་ཞིག་ཨིནམ་དང་ ཤུལ་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མཛད་གནང་མི་ བར་

མཚམས་བླམ་ཞིང་གཤེགས་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ཀྱིས་ཡང་ གཟིལ་གྱི་མནན་ཏེ་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་དགྲ་
ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལ་སྫོགས་པའི་འཚེ་བ་སྫོགས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མི་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པ་འདི་ལུ་ བར་མཚམས་རྒེད་འྫོག་ རྫོང་མཐྫོང་གཡུས་སད་དང་ ང་ལུང་གཡུས་ཚན
ཀུ་མུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་རྩིས་ཁུངས་འབད་དེ་ མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་སག
ྫོ ས་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བ་ཅི
ཅིན
ན་ གནད
ྫོ ་པ་བྱུ
བྱུང
ང་ད་ྫོ ཡད
ྫོ པ།
ཡུལ་བཙན་རྫོ་རྗེ་གྲགས་པའི་གནས་ཁང་དང་

ལྷ་ཁང་སྫོགས་གང་ཡང་མེད་རུང་

རྟེན་འདི་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་གང་ཡང་མེད་པར་

ཕན་ཐྫོག་ལྷ་ཁང་གི་མཆོད་

ཚལ་མ་གིས་སྤུབས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་འདི་ཉམས་ཆགས་ཤྫོར་

བའི་སྒང་ལས་ མཆོད་རྟེན་འདི་ལུ་རྒྱལ་འགོང་ལ་སྫོགས་པ་བཞུགས་ཏེ་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་གིས་

གདུང་སྦེ་བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་

དགའཝ་སྐྱིདཔ་མེད་པར་

མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་ས་ལས་གདྫོན་འཐྫོན་པའི་ཤུལ་ལས་

ནིའི་སྫོལ་རྒྱུན་འགོ་བཙུགས་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབདཝ་ད་

ཕན་ཐྫོག་ལྷ་ཁང་

གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་རེ་ཕུལ་

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་བའི་སྐབས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཚུ་གང་ཡང་མེད་རུང་གོང་འཁོད་ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་

སྔོན་མ་བར་

མཚམས་དགོན་སྡེའི་ ཞིང་གཤེགས་ མཚམས་པ་ལྟའུ་ལ་ཟེར་མི་གི་སྔོན་མ་གསུངས་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུ་ལས་རྒྱུད་
དེ་ བར་མཚམས་དགོན་སྡེའི་རྫོ་རྗེ་སླྫོབ་དཔྫོན་བགྲེསཔ་ བསྫོད་ནམས་བཟང་པྫོ་དང་མཉམ་འདྲི་བསྟུན་འབད་
བའི་སྐབས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།
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མེ་་རག་རྒེ
མེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གནས་བདག་གཞི
ཞི་་བདག། (༡)
༡ ཨ་མ་ཇོ
ཇོ་་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཨ་མ་ཇོ་མྫོ།

ལྷ་ཁང་།

མེ་རག་ལྷ་ཁང་དང་ འགེངས་འགོ་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

མེ་རག

གཡུས།

མེ་རག་གཡུས་ཚན་ག་ར།

བསྟེན་མི།

སྤྱིར་བཏང་ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ མ་ཅིག་དཔལ་གྱི་ལྷ་

མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་མ་བསྟེན་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

མེ་རག་དང་སག་སྟེང་འདི་

ལྷག་པར་དུ་

ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་གདན་ས་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

མེ་རག་དང་སག་སྟེང་ག་ར་གིས་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་འདི་ ཕལ་ཕུག་གཉིས་ཆ་རའི་ ལྷ་སྐལ་

གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྟེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

མེ་རག་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁ་མཐྫོ་ས་
གཡུས་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

འཚྫོ་བ་ལ་ནྫོར་ལུ་བསྟེན་ཏེ་སྫོད་མི་

སྤྱིར་བཏང་མགོན་སྐྱབས་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་

མའི་སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ མང་ཤྫོས་སག་སྟེང་གི་མི་ཁུངས་འདི་
ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་གིས་

འབྫོད་ལས་མར་འཁྱིད་དེ་འྫོང་པའི་མི་བརྒྱུད་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་

མ་ཚད་ འཚྫོ་བ་ཡང་ ལ་ནྫོར་གཡག་དང་ཕྱུགས་ མཛྫོ་དང་མཛྫོ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་

བསྟེན་ཏེ་སྫོད་དྫོ་ ཡྫོདཔ་ལས་

འཇག་སྦེ་བཞག་ནི་མེདཔ་ལས་

ལམ་ཁར་དཀའ་ངལ་དང་

ལ་ནྫོར་དང་མཐའ་ནྫོར་ཚུ་ས་གནས་གཅིག་ལུ་གཏན་
ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་སྤྫོ་སྟེ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་

རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་
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སེམས་ཀྱི་གདིང་

ལས་རང་ ངག་ལས་མཚན་བཏྫོན་ཏེ་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་ཤིག་ ཟེར་བ་

ལ་སྫོགས་པའི་སྒོ་ལས་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན།

མེ་རག་ཇོ་མྫོ་སྐུ་མཁར། ཇོ་མྫོ་ཕྫོ་བྲང་།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཇོ་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ རྒྱ་མཚྫོ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཊར་ ༤ ༣༠༠/ བཞི་སྫོང་གསུམ་རྒྱའི་ས་ཁར་ཆགས་ཡྫོདཔ་

ཨིན།ཕྫོ་བྲང་གུ་འགྱོཝ་ད་ཨམ་སྲུ་འབད་བ་ཅིན་ལྫོ་བརྒྱད་མན་ཆད་མ་གཏྫོགས་འགྱོ་སྫོལ་མེད་མི་དེ་ཡང་སྤྱིར་

གཏང་བུད་མེད་ཀྱི་རིགས་ལས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲི་མས་མ་གོས་ཀྱང་ཨམ་སྲུའི་ཟ་ཁྲག་འདི་ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ལྫོ་
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བརྒྱད་ལས་ཡར་ཅད་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ཇོ་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་དེ་ཁར་འབག་གྲིབ་ལ་སྫོགས་བཀལ་བ་ཅིན་མི་ནྫོར་གྱི་
རིགས་ག་ར་ལུ་གནྫོད་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ཨམ་སྲུ་ལྫོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ལུ་འགྱོ་སྫོལ་མེདཔ་ཨིན་པས།

ཨ་མ་ཇོ་མྫོ།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
རྣམ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
མ་གཅིག་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་འདི་

འཁོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པའི་སྦུག་ལུ་

སྐུ་མདྫོག་སྔོ་

བསངས་ཞི་ཁྲོའི་གར་ལྡན་ ཐྫོད་སྐམ་རིགས་ལྔ་དབུ་ལུ་བརྒྱན་ཏེ་ ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་ལ་སྫོགས་པ་རིན་པྫོ་

ཆེ་སྣ་ལྔའི་ཕ་ཚྫོམ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་

ཕྱག་

གཡས་པ་ལུ་

དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་རྐེ་སྫོག་གཅོད་པའི་སྤུ་གྲིའམ་

རལ་གྲི་དང་ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ སྲིན་པྫོའི་ཐྫོད་པ་ རིན་ཆེན་ མང་པྫོའི་ཕ་སྣ་ཚྫོགས་བཏབ་པའི་ནང་ན་ ཕྱིའི་
རས་དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་སྒྲོལ་བའི་ཤ་ཁྲག་དང་ནང་ནའི་རས་འདྫོད་ཡྫོན་སྣ་ལྔ།

གསང་རས་བདུད་རྩི་ལྔ་བཅས་

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞལ་ལུ་གསྫོལ་ཏེ་ ཞབས་གཉིས་བཙན་འཁྱིལ། ཅུང་ཟད་འགྱིང་བའི་ སབས་ཀྱིས་
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འཇའ་འྫོད་ཁ་དྫོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་གུར་ཕུབ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་

སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན་ཏེ་

བཞུགས་ཡྫོད་པའི་གཡས་སུ་ ཡབ་མུ་ཁུ་གླིང་དང་ གཡྫོན་ལུ་དྭངས་ལིང་ལ་སྫོགས་པ་དང་ ཡུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་

མ་དང་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ལ་སྫོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་གནྫོད་སྦྱིན་
སྫོགས་ ག་ར་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་པ་འཛིན་ཅིང་ ཆིབས་གཞྫོན་རྟ་དང་ དྲེའུ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་

བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན།

ཚུལ
ལ།
དམ་བཞག་ཚུ
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཀུན་གྱི་སྫོག་དབུགས་ང་ལ་
ཡྫོད།

།ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།

།དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི།

།དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་

བར། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ གོང་ལུ་བཀོད་

དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བསྒོས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཤིང་

དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་གྲོགས་དང་

འགྲོ་བ་མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ག་ར་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་དམ་ལུ་བཞག་

314

ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་ལྷ་སྐལ་ མ་ཅིག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དེ་ མིའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་

མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་མི་ཚུ་ལུ་ རང་གི་བརྩེ་བའི་བུ་བཞིན་དུ་གཅེས་ཤིང་སྐྱངས་པའི་ཡུམ་ཆེན་མྫོ་འདི་ བླ་མ་
བྱ་རས་པ་ལ་སྫོགས་པའི་

རྗེས་འཇུག་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་

བཞེས་བཞིན་འཕྲིན་བཅོལ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ དེ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཇོ་མྫོ་མྫོ་རའི་ཞལ་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ།
སྒོར་ཐིག་སྦེ་བཀལ་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྷ་བྱ་ ཕུ་ལུང་དཀར་མྫོ་ ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྔོན་(མེ་རག་ལས་ ཟ་ཝ་)

ཕུ་ལུང་དཀར་མྫོ་དེ་ སྔོན་བྫོད་ལས་མར་ མ་ཅིག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དང་ ཅིག་ཁར་ཕྱག་ཞུ་འྫོང་སྦེ་ ཕྫོ་བྲང་འདི་ཁ་
ལས་ ལྫོག་བྫོད་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་ཟེར་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་ལུ་ དགོངས་སྐོར་ཞུཝ་ད་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོས་ ལྫོག་འགྱོ་མ་

དགོཔ་སྦེ་གསུངས་ཞིན་ན་ ལྷ་བྱ་དེ་ཡང་ གནས་དེ་ཁར་ལུས་སྫོངམ་ཨིན་པས། ཐིག་སྒྲོམ་སྦེ་བཀལ་མི་འདི་
ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་བཞུགས་གདན་ཨིན་པས།
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ལས་རི
རིམ
མ་དངོ
ངོས
ས་གཞི
ཞི་་གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་ཚུ
ཚུལ
ལ།
དྲྫོ་པ་ཧ་སག་ལས་ཕྫོ་སྐྱེས་ཚུ་ག་ར་ཡར་ཕྫོ་བྲང་གུ་འགྱོ་ཞིན་ན་ཕྫོ་བྲང་གུ་ལྷྫོད་སྦེ་ཕྫོ་རྒྱས་ཚུ་གིས་ཚྫོགས་ཕུལཝ་ད་

མར་ཐང་ནང་སྫོད་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཡང་གླིང་བཞི་གི་ཚྫོགས་དང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚྫོགས་ཚུ་འགྲིག་

ཚརཝ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཡར་ཕྫོ་བྲང་གུ་ཚྫོགས་ཕུལཝ་ད་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཡང་ཐང་ནང་ལས་སྦེ་

ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

ཕྫོ་བྲང་གུ་ལུ་ག་ཅི་རང་མཆོད་ནི་ཡྫོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན།

གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འྫོང་བའི་མཆོད་པའི་རས་རྒྱ་ཟས་བྫོད་

ཟས་ལ་སྫོགས་ཤིང་འབྲས་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་ཕུལ་ནི་དང་ཚེ་སྫོག་དབང་ཐང་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་རླུང་དར་དང་
བསངས་གསེར་སྐྱེམས་དང་འྫོ་མའི་ཕུད་སྫོགས་ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་པས།

མེ་རག་གཡུས་ཚན།
མེ་རག་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ཤུག་པའི་ཤིང་གི་བྱེ་བྲག་བསངས་ཤིང་སྤ་མ་ཟེར་མི་འདི་ཧེ་མ་མེ་རག་གི་གཡུས་སྒོ་དེ་
ནང་ལུ་ལེ་ཤ་སྦེ་སྐྱེས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་

དེ་བསྒང་གཡུས་ཚན་སྦེ་ཆགསཔ་ད་ཤིང་འདི་ཚུ་མེ་བཏང་ཞིན་ན་གཡུས་
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ཚན་སྦེ་ཆགས་ཆགཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་མེར་སག་གི་ཁ་སྐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་(ཧྲག) ཟེར་མི་

འདི་མེ་ནང་བཏང་ཞིན་ན་

ཚིག་མི་ཅིག་ལུ་གོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་མེ་དང་ཧྲག་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བའི་སྐབས་མེ་ཧྲག་

ཟེར་སླབ་མི་འདི་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་མེ་རག་ཟེར་དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

(མེ་རག་གི་གཡུས་ཚན་དེ་རྒྱ་

མཚྫོའི་ཐྫོ་ཚད་ལས་འབད་བ་ཅིན་མི་ཊར་༣ ༩༠༠༠གསུམ་སྫོང་དགུ་བརྒྱའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།)

མེ་རག་གཡུས་ལྟེ་བ་ལས་ཨ་ཙི་ཕར་འགྱོཝ་ད་རྟ་ཝང་ཐང་ཟེར་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༡༦པའི་ནང་ མེ་རག་བླམ་བླྫོ་

གྲོས་རྒྱ་མཚྫོ་གིས་གདན་ས་བཏབ་ནི་རྩིས་རྐྱབ་ཡྫོད་པའི་རྟ་ཝང་ཐང་ཟེར་
བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

མེ་ཏྫོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་ཤར་ཏེ་མི་རྣམས་

མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྫོང་བའི་གནམ་

ཀུན་ཡིད་འཕྫོག་པའི་ཐང་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་

རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
བཀྲིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
ཨ་མ་ ཇོ་མྫོའི་རྣམ་ཐར།
ཇོ་མྫོ་ རེ་མ་ཏིའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
མེ་རག་སག་སྟེང་གི་ཆགས་རབས་ གཤྫོག་བཟང་ འདབ་བཟང་ ཟེར་བའི་དེབ་ཆུང་།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
མེ་རག་རྒཔྫོ་ བླམ་རིན་ཆེན།
དམངས་མི་བགྲེསཔ་ འགྱུར་མེད།
མེ་རག་ ཉི་མ། ཟ་བ། ཕུརཔ། ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཁྲིམ
ཁྲི
མས་ཤི
ཤིང
ང་དྲུ
དྲུང
ང་ཁག་གི
གི་་གནས་བདག་གཞི
ཞི་་བདག། (༢)
༡ སན་མ་ྫོ བྱ
བྱང
ང་ཆུ
ཆུབ
བ་སྒྲོ
སྒྲོལ
ལ་མ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སན་མྫོ་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ།

ས་གནས།

གཙང་པྫོ།

གཡུས།

གཙང་པྫོ།

བསྟེན་མི།

ཁྲིམས་ཤིང་གཙང་པྫོ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་གི་ མི་སེར་ག་ར་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་

སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཁྱད་པར་དུ་

ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་

ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་བར་འྫོང་བཅུག་ཟེར་བའི་སྫོན་འདེབས་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་

ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་རུང་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་རུང་ ག་ཅི་འབད་རུང་
སན་མྫོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ལུ་ སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

རང་སྫོའི་བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་འཛྫོམས་ཏེ་

སྐྱེས་ལྷ་གསྫོལ་ནི་ཨིན་

ཟེར་སླབ་སྟེ་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་སྫོགས་བཤམས་བཞིན་ན་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ལུ་
གསྫོལ་བ་བཏབ་ཐངས་དེ་ཡང་

མེད་པའི་སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ་འདུག།

ལྫོ་གཅིག་རིང་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་གང་ཡང་འྫོང་ནི་

ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ ད ན
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན་གྱི
གྱི་་ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ ཁྲིམས་ཤིང་རྒེད་འྫོག་

ཡྫོད་པའི་ཕྫོ་ཆུ་ཟེར་ས་ལུ་སྔོན་མའི་དུས་ཚྫོད་ནང་

ཁྲིམས་ཤིང་སྤྱི་འྫོག་དང་བྲེ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ས་མཚམས་ཁར་

གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལཱ་འབད་སྫོད་པའི་སྐབས་

བུམྫོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཚེ་ལས་འདས་པའི་རྐྱེན་ལས་ ཤུལ་ལས་མི་སེར་ཚུ་ས་
གནས་འདི་ནང་ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་པའི་སྐབས་
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ཕྫོ་ཆུ་འདི་ནང་ལས་མི་སྔུ་བའི་སྐད་གོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

པས། བུམྫོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་ ས་གནས་འདི་གི་མིང་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་གཏགས་ཡྫོདཔ་མ་

གཏྫོགས་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡུལ་བཙན་ལ་སྫོགས་པ་ཨིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཁུངས་སྫོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་
ཁར་

བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་གི་གནྫོད་པ་སྐྱེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་མིན་འདུག་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་སྫོགས་གང་ཡང་མིན་འདུག།

ཕན་པ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་མིན་འདུག་

ལྫོ་རྒྱུས་མདྫོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཤིང་རྒེད་འྫོག་ནང་ སྔོན་བྱྫོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གི་བཀའ་དང་དམ་
ལུ་གནས་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་གང་ཡང་མེད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ལས་བརྟེན་

ཞིབ་འཚྫོལ་ལམ་སྫོན་དང་

འཁྲིལ་ལྫོ་རྒྱུས་ མདྫོར་བསྡུས་ཙམ་མ་གཏྫོགས་ རྒྱས་པར་ཤེས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་
ད་རིས་ཀྱི་ཞིབ་འཚྫོལ་འདི་གིས་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་

ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཚྫོར་

སྣང་ཐྫོབ་སྟེ་ ཤུལ་ལས་ ལྫོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་བཤད་ཚུགས་མི་ཐྫོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐུ་
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར་ལས།
སྐུ་མདག

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ གོང་ལུ་བཀོད་དྫོ་
བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་ རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ཁྱིམ་ན་ ལྫོ་ཆོག་རེ་བཏངམ་ད་ མགོན་པྫོ་ལྷ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ ཆོས་
སྲུང་ཚུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

གཡུས་ཁ་ལུ་ཡྫོངས་གྲགས་སྦེ་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་སྐོར་ལས་

གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་སླབ་མི་ཅིག་ག་ཡང་ཐྫོབ་མ་ཚུགས།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཨ་ལྫོ་ཚུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་མ་གཏྫོགས་ སྤྱིར་བཏང་ག་

ནི་ཡང་འབད་སྲཽལ་མིན་འདུག
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས། དམང་མི་ སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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༢ ཡུ
ཡུལ
ལ་བཙན་ཨ་དབང་རྒྱ
རྒྱལ
ལ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཡུལ་བཙན་ཨ་དབང་རྒྱལ།

ལྷ་ཁང་།

གཙང་པྫོ་ལྷ་ཁང་།

ས་གནས།

གཙང་པྫོ།

གཡུས།

གཙང་པྫོ།

བསྟེན་མི།

ཁྲིམས་ཤིང་གཙང་པྫོ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་གི་ མི་སེར་ག་ར་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་
སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཁྱད་པར་དུ་

ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལྫོ་གཅིག་གི་རིང་

ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་བར་འྫོང་བཅུག་ཟེར་བའི་སྫོན་འདེབས་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་

ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་རུང་ ལྫོ་ཐྫོག་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་རུང་ ག་ཅི་འབད་རུང་
ཨ་དབང་རྒྱལ་ལུ་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
དེ་ཡང་

ཡུལ་བཙན་ཨ་དབང་རྒྱལ་འདི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་མེན་ཟེར་ཨིན་རུང་།

བླ་མ་གོང་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་པའི་
ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་སྐྱེས་ལྷ་འབད་བསྟེན་དགོ་མི་དེ་ཡང་

གཙང་པྫོ་གཡུས་ཚན་ཆགས་པའི་སྐབས་སྐྱབས་ཞུ་སའི་ཡུལ་རྟེན་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

སྐྱེས་ལྷ་འབད་

བསྟེན་ཚུལ་ཨིན་གཅིག་མེན་གཅིག་དགོ་ཟེར་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ཕམ་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གི་ས་རྫོ་རི་བྲག་ལུ་བསྟེན་
ནི་འབད་ ད་ལྟྫོ་ཨ་དབང་རྒྱལ་ཟེར་མི་ས་གནས་འདི་སྐྱེས་ལྷ་འབད་བསྟེན་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཨ་དབང་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཁང་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ ས་རྫོ་རི་བྲག་

ལུ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྫོགས་གཞན་མིན་འདུག།།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
བཙན་དེ་ ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་བཤད་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ དེ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་ཡང་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་མི་ག་ཡང་ཐྫོབ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་ཡང་ གོང་གི་སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཞུ་དྫོ་བཟུམ་ཅིག་རང་ཨིན། ར་
ཁུངས་སྦྲག་་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག།

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
རང་སྫོའི་བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་འཛྫོམས་ཏེ་

སྐྱེས་ལྷ་གསྫོལ་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཏེ་ཚྫོགས་དང་

གསེར་སྐྱེམས་སྫོགས་བཤམས་བཞིན་ན་ སྐྱེས་ལྷ་ཨ་དབང་རྒྱལ་ལུ་གསྫོལ་བ་བཏབ་ ལྫོ་གཅིག་རིང་རྐྱེན་ངན་
བར་ཆད་གང་ཡང་འྫོང་ནི་མེད་པའི་སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ་འདུག།

ཕན་གནད
ྫོ །
ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ན་ཚ་གིས་གདུང་སྫོད་པའི་སྐབས་
ཕུལ་འབད་བཅིན་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་

སྐྱེས་ལྷ་ཨ་དབང་རྒྱལ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་

ན་ཚ་ལས་སྐྱབས་ཚུགས་ཟེར་ཨིནམ་དང་

བར་ཆད་བཟྫོག་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ན་ཚཝ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཐྫོན་སྟེ་

དགའཝ་སྐྱིདཔ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁར་

ཡིན་པའི་འཆི་བ་ལ་སྫོགས་པ་རྐྱེན་ངན་བྱུང་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་ འ བད ་ ས།

དམངས་མི་ སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།
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ཕྱི་འབྱུང་བ་བཞིའི་
དུས་མ་

ཡངས་གཉེ
ཉེར
ར་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གནས་བདག་གཞི
ཞི་་བདག། (༡)
༡ དུ
དུ་་རུ
རུང
ང་ཨ་བི
བི་་མེ
མེས
ས་མེ
མེས
ས།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་བདག་གི་མཚན། དུ་རུང་ ཨ་བི་མེས་མེས།
ས་གནས།

ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་།

གཡུས།

དུ་རུང་ གཡུས་ཚན།

བསྟེན་མི།

དུ་རུང་ཨ་བི་མེས་མེས་

བསྟེན་མི་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་གུ་ཏེ་ལས་

ཡང་འྫོང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

གསུངས་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

དུ་རུང་

དུ་རུང་ཨ་བི་མེས་མེས་འདི་

བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་

རྒྱ་གར་རྫོ་རྗེ་གདན་

དང་ བྫོད་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་ལས་འགོ་བཟུང་ག་ར་ཁོ་གིས་ ཁྱབ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཕྫོ་
བྲང་འདི་ཁར་ བསྟེན་མི་ཡང་ ག་ཏེ་གི་མི་ཡང་འྫོང་ནི་འདུག་ཟེར་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ཡང་
ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

རྒྱ་གར་ལས་

སྲུང་མ་ཚུ་མཁོ་མངགས་འབད་དྫོ་

མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་ཟེར་རུང་ མང་ཤྫོས་རང་ ཨ་ལུ་མ་ཐྫོབ་པར་སྫོད་མི་དང་ ཨ་
ལུ་ན་སྟེ་དྲག་རང་མ་ཚུགས་པར་ཡྫོད་མི་ཚུ་གིས་ ངེས་པར་དུ་ས་གནས་འདི་ཁའི་ ཨ་

བི་མེས་མེས་ལུ་མཆོད་དེ་ ན་མ་བཅུག་ ཤི་མ་བཅུག་ཟེར་བའི་སྫོན་འདེབས་ཚུ་རྐྱབ་

སྟེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་པའི་སྐབས་ ཆརཔ་རྐྱབ་
མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཁོ་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་ དེ་འཕལ་ལས་རང་ སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

པས།
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བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབདཝ་ད་ གཞི་བདག་དྲག་པྫོ་

འདུག་ཟེར་ཐྫོན་ནི་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན། ཁོ་ལུ་ལྟ་བུར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཆད་པ་ཅིན་ ཐད་རི་ས་རི་

ནཝ་ཚཝ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ད་རིས་ སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཡང་ བླམ་ཁོ་རའི་སས་བླམ་ཀརྨ་དཔལ་
འབྱྫོར་མཆོག་ སྐུ་བསྙུངས་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བླ་མའི་ཉམས་སྣང་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ སྐུ་འདྲ་དེ་སྦེ་བཞེངས་
དགོཔ་སྦེ་གཟིགསཔ་ལས་ ཨ་བི་མེས་མེས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འདི་ དུ་རུང་གི་གཡུས་ཚན་ཚལ་མ་ནང་མཚམས་ཅིག་ཁར་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོ་
ཕུང་རིངམྫོ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཅིག་མ་གཏྫོགས་ དཀར་མེ་ཕུལ་ས་དང་ཚྫོགས་ཕུལ་ས་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་
ཤུལ་ལས་ དུ་རུང་བླམ་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ གནས་ཁང་གི་རྩ་བར་ ཚྫོགས་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལ་ས་ ཆུང་ཀུ་

གཅིག་རྐྱབ་སྟེ་འདུག། གནས་ཁང་འདི་གི་རྩ་བ་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ ཕངམ་ཕང་སར་ རྫོ་ཤིང་ལ་སྫོགས་
པ་ག་ནི་ཡང་འབག་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས། ཤིང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་ མ་འབག་རུང་ གནྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
ཁོང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ གནང་བ་ཞུ་བའི་ཚུལ་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཅ་ཆས་ཚུ་དངོས་གྲུབ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད་ ཐ་ན་རང་གི་ཨ་ལུ་བལྟ་མི་མེད་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་ཡང་ལྟ་རྟྫོག་འབད་བྱིན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དུ་རུང་ ཨ་བི་མེས་མེས།

324

སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་དང་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི་
གྱི་རྣམ
རྣམ་པ།
དུ་རུང་ཨ་བི་མེས་མེས་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ བྫོད་ཞང་ཞུང་ལས་སྦེ་འྫོང་པའི་
ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཁོང་གཉིས་པྫོ་ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

བྫོད་གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབད་དེ་ བྫོད་ལས་འབྱྫོག་འྫོང་སྟེ་ དུ་རུང་ལུ་གནས་ཆགས་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྔོན་
གྱི་དུས་སུ་

མི་ངོ་མ་འབད་རུང་སྫོད་ནུག།

དུ་རུང་ལུ་ཆགས་ཏེ་སྫོད་པའི་སྐབས་

འབག་སྟེ་གཞི་བདག་སྦེ་སྐྱེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

མཁའ་ལྫོང་ཆུ་གིས་ཕྱག་

པར་རིས་ནང་ལུ་མཇལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ གཟུགས་ཁའི་གོ་ལ་ཚུ་ཡང་ བྫོད་པའི་ལུགས་སྫོལ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྐུ་
འདྲ་དེ་སྦེ་བཞེངས་མི་ཡང་ དུ་རུང་ བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཁོ་རང་གི་ཞལ་བཀོད་ལྟར་ འཇིམ་བཟྫོ་པ་གིས་བཞེངས་
ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
འདུག།

དེ་ཡང་

བླམ་དེ་གིས་

ཨ་བི་བསྫོད་ནམས་ལྷ་མྫོ་དངོས་སུ་སྦེ་མཐྫོང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་

བླམ་ཨ་རྒྱ་གནས་ལུ་བྱྫོན་པའི་ལམ་ཁར་ཞག་བཞུགས་པའི་སྐབས་

མནལ་མ་གཟིམ་པར་བཞུགསཔ་ད་

ནུབ་མྫོ་བླམ་ཁོ་རང་

ཨ་བི་བསྫོད་ནམས་ལྷ་མྫོ་དེ་ གཟུགས་རིངམྫོ་སྦེ་ ལགཔ་ལུ་ ཕྱག་

མཚན་ གཡག་གི་མཇུག་མ་འབག་སྟེ་འྫོང་ཞིན་ན་ བླམ་གི་ཆ་རྫོགས་གཉིད་ཐལ་མི་ཚུ་ལུ་ གཡག་གི་མཇུག་མ་

གིས་སྦེ་ དབང་བསྐུར་འབད་དེ་ བླམ་ཁོ་ར་ལུ་ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གི་ནངས་པར་
བཟུམ་ཅིག་ཁར་

བླམ་གི་ཆ་རྫོགས་ཚུ་

ཤུགས་སྦེ་རང་ན་སྟེ་རིམ་གྲོ་སྫོམ་སྦེ་

འབད་དེ་གཞི་བདག་དེ་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཤུལ་མ་ དྲག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་
པ་དང་ ཆིབས་དེ་ཚུ་ག་ར་ ཁོ་ར་ངོ་མ་ག་ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་ བླམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གསུངས་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

དམ་བཞག།
ཨ་བི་མེས་མེས་གཉིས་པྫོ་ས་གནས་འདི་ཁར་ ཆགས་ཏེ་སྫོད་པའི་སྐབས་ཆུ་གིས་ཆགས་འབག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་
མ་གཏྫོགས་ དམ་ལུ་བཞག་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་བཤད་ནི་མིན་འདུག
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གསྫོལ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ལུ་

ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་གསེར་སྐྱེམས་དང་

ཚྫོགས་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་

ཚད་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་སྫོལ་ ངག་ཐྫོག་ལས་ བླྫོ་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སླབ་ཞིན་ན་ མཆོད་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
ད་རིས་མི་ཚུ་གིས་ གོ་ལ་དང་བཟའ་ཐུང་གི་རིགས་ཚུ་འབག་འྫོང་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གྲོས
གྲོ
ས་འབུལ
བུལ།

གཞི་བདག་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ག་ར་གིས་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ གནས་ཁང་

སྫོམ་སྦེ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཡང་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ གཞི་བདག་གི་ས་ཁོངས་
ཡང་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ལས་ གཞི་བདག་དང་འབྲེལ་བའི་ བསངས་ཁང་རྐྱབ་ནི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་ གཞུང་གིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་ཐུབ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
ཡིག་ཆའི་རྒྱབ་ཁུངས་ དུ་རུང་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
དུ་རུང་ བླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས།
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བསམ་མཁར་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་ཡུལ
ཡུལ་ལྷ
ལྷ་་གནས་བདག་གཞི་
ཞི་བདག། (༣)
༡ ཡུ
ཡུལ
ལ་བཙན་གཞི་
ཞི་བདག་མར
ྫོ ་ཕུ
ཕུ་་པ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཇོ་བྫོ་མྫོར་ཕུ་པའམ་ དགྲ་ལྷ་བདེ་ཆེན་ནྫོར་བཟང་།

ལྷ་ཁང་།

བསམ་མཁར་ལྷ་ཁང་དང་ རྫོང་ནང་ལུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ།

ས་གནས།

བསམ་མཁར།

གཡུས།

བསམ་མཁར།

བསྟེན་མི།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་བསམ་མཁར་རྒེད་འྫོག་
སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མྫོའི་མགོན་ཁང་ནང་བསྐང་རྒྱུན་གྱི་

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད། གཡུས་ཚན་ཁབ་སྟི་སྤྱི་འྫོག་ སྦི་

མཁར་གཡུས་ཚན་ བསམ་མཁར་སྤྱི་འྫོག་ རང་གཤིས་མཁར་སྤྱི་འྫོག་ སྤམ་སྤྱི་འྫོག་
ནང་འཁོད་ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ཡུལ་བཙན་ཚུ་གིས་
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་འདི་ཉིད་

གཙྫོ་བྫོ་གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་

བསམ་མཁར་རྒེད་འྫོག་

སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་

རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཕྫོ་ལྷ་གཅིག་ཡང་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པའི་མི་མཐུན་

པའི་རྐྱེན་ངན་ལས་སྲུང་སྟེ་

བསམ་པའི་དྫོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མཐུན་སྦེ་འགྲུབ་

ཚུགས་པའི་རེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
ཁབ་སྟི་སྦི་མཁར་གཡུས་ཚན་དང་ བསམ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་རི་གཅིག་གུར་ རྫོ་ནག་
སྫོམ་གཅིག་གཙང་ཞིང་གསལ་ལ་རྙོག་པ་མེདཔ་སྦེ་ཡུལ་བཙན་མྫོར་ཕུ་པའི་ཕྫོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

ཇོ་བྫོ་མྫོར་ཕུ་པའམ་ དགྲ་ལྷ་བདེ་ཆེན་ནྫོར་བཟང་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་འདི་ སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁྲོ་བྫོའི་གཟུགས་ཅན་ རྟ་དམར་

པྫོ་གཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ དར་གྱི་ན་བཟའ་གསྫོལ་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་ཀྱིས་བཀླུབས་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་དུང་
དམར་དམ་ཉམས་ཀྱི་དྫོན་ཧིང་གུ་ཟུག་ཏེ་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་ལེགས་པར་གཟུང་སྟེ་ མྫོར་
ཕུ་པ་ལུ་སྐྱབས་འཚྫོལ་པ་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་གནང་དང་གནང་བཞིན་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཁར་

བཙན་འཁོར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ཚྫོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐོར་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
མཆོད་ཀྱི་བསྫོད་ཚིག་ནང་ལས།

རབ་ཁྲོས་བཙན་རྒོད་སྐུར་སྫོན་ཁྱོད་ལ་བསྫོད།

མཐའ་འཁོར་ལུ་

དེ་ཡང་གསྫོལ་

།པད་རག་ལྷུན་པྫོ་ཉིན་གྱེད་

འཁྱུད་འདྲའི་སྐུར། །དཔལ་ཆས་དར་གོས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བཀླུབས། །རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ལྡན་རྟ་དམར་ལ་ཆིབས་
ནས། །ཞེས་དང་ ཕྱག་གཡས་མདུང་དམར་ཉམས་པའི་སྙིང་ལ་བསྣུན། །གཡྫོན་པ་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ལེགས་
འཛིན་ནས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཡྫོད།
ད མ་ བ ཞ ག
སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་རིག་འཛིན་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་
བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབས་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་ཡྫོདཔ་བཞིན་

དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པ་ངག་གི་དབང་པྫོ་དང་སྒྲུབ་རྒྱུད་བསན་པ་འཛིན་པའི་གྲུབ་ཐྫོབ་རྣམས་དང་

ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་གྲུབ་ཐྫོབ་

ཕན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་འདས་ནི་མེད་པའི་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་གསྫོལ་མཆོད་དམ་

ཁྱི་རྗེ་ཟེར་མི་གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་འབད་རུང་ཆོས་དང་མཐུནམ་སྦེ་གཞན་ལུ་
བཞག་ལས།
དང་།

ཧཱུཾ༑

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་མཆོག

།རིག་འཛིན་རྒྱུད་པའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་བཞིན།

།འཆི་མེད་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་ཀཱ་ར་

།བསན་དང་དེ་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབས་འཕྲིན་ལས་

མཛྫོད། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ངག་གི་དབང་པྫོ་དང་། །སྒྲུབ་རྒྱུད་བསན་འཛིན་ཡྫོངས་ཀྱི་བཀའ་ཕྫོ་ཉར། །ཞལ་
བཞེས་ཐུགས་དམ་གཉན་པྫོ་རྗེས་དྲན་ནས།

།གང་བཅོལ་ལས་རྣམས་ཐྫོགས་མེད་སྒྲུབ་པར་མཛྫོད།

གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཡིན།
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།ཅེས་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
སྤྱིར་བཏང་བསམ་མཁར་རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ལུ་ཡྫོད་པའི་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་སྔོན་མ་ལས་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

ལྷ་ཁང་ཡྫོད་རིགས་ནང་གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་ལུ་

སྐུ་འདྲ་དང་ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་སྫོགས་སྔོན་མ་ལས་

བཞེངས་ཏེ་མིན་འདུག ཨིན་རུང་དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༩ལུ་ སྦི་མཁར་ཨྫོན་
ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཟེར་

ཤར་ཕྱྫོགས་བཀྲིས་སྒང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡྫོངས་སུ་གྲགས་པའི་གྲུབ་ཐྫོབ་ཀུན་བཟང་ཆོས་

འཕེལ་གྱི་དངོས་སླྫོབ་ ལར་རྒྱབ་གྲུབ་ཐྫོབ་ཐྫོག་མེད་རྫོ་རྗེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་ལྷ་

ཁང་འདི་ནང་ གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པའི་སྐུ་འདྲ་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་ད། གཞན་ཡང་ཁབ་སྟི་དགོན་པ་འཇིགས་མེད་

གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ ལྡེབས་རིས་གུར་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བསམ་ཆོས་གླིང་དགོན་
པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ལྡེབས་རིས་ཐྫོག་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བསམ་མཁར་རྒེད་འྫོག་ སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ལྫོ་མཆོད་
བཏང་པའི་སྐབས་ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་

ལྫོགས་སུ་

འབད་བཙན་གསྫོལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་གང་ཡང་མིན་འདུག་ ཨིན་རུང་ཡུལ་ཕྱྫོགས་དེ་ནང་ དུས་མ་ཡིན་པའི་ནད་
མུག་འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་འཐྫོན་ཏེ་

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཟེར་ཁྱིམ་གུང་རེ་རེ་ལས་གསྫོལ་

མཆོད་ཀྱི་ཕུད་དུམ་གྲ་རེ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ཚྫོགས་དང་གཏྫོར་མ་སྫོགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་
གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་

བསམ་མཁར་རྒེད་འྫོག་ནང་དགེ་

འདུན་པའི་སྡེ་ཡྫོད་སའི་ལྷ་ཁང་ཡྫོད་རིགས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ངག་རྒྱུན
རྒྱུན་ ལ་ྫོ རྒྱུས
རྒྱུས།
དེ་ཡང་

གཞི་བདག་མ་བསྐོས་པའི་སྔོན་གོང་

གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་ཁོ་ར་བླམ་ཆོསཔ་གཅིག་ཨིནམ་ཞིན་དུ་

མ་རུངས་པའི་བྱ་སྤྱྫོད་དགེ་སླྫོང་གི་སྫོམ་པ་ཉམས་ཏེ་ གཞན་གྱི་ཆུང་མ་མ་བྱིན་པ་ལེན་པའི་རྐྱེན་ལས་ སྔོན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཉེས་ཁྲིམས་སྫོག་ཐྫོག་བསྐྱེལ་ནི་འབདཝ་ད་

མྫོར་ཕུ་པའི་སྫོན་ལམ་བཏབ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་

ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་མི་གཅིག་ལུ་ལྫོག་སྐྱེ་བ་ལེན་བཅུག་ཟེར་

སྫོན་ལམ་ལྫོག་པ་བཏབ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་

སླབ་ཏེ་

སྫོན་ལམ་དེ་ཡང་ཚེ་འདིའི་ཕྱི་མ་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་དཔྫོན་དང་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་སྐྱེལ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་ངག་གི་དབང་པྫོ་ལ་སྫོགས་པ་

གྲུབ་ཐྫོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ཆོས་
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དང་མཐུན་པ་སྦེ་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་

གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

སྤྱིར་གྱི་དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་དང་སྒོས་སུ་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩྫོད་མི་མཐུན་

པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་གཞི་ཐབས་ མཐར་ཐུག་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལུ་ ཤ་ཞེན་ཆེ་
བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་པའི་ཕྱིར་དུ་
བའི་བདག་པྫོ་སྦེ་ཡང་བསྐོས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་འདི་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་གཞི་

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ནྫོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྫོལ་བའི་གཞི་བདག་གཅིག་

གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་ལུ་བརྟེན་པ་ཅིན་གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཏེ་

ལྫོ་

ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས་ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་
སྟེ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་སྫོགས་འཇོམས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་
གྲོགས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡང་ཡྫོད།
ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ཚུགས་པ་

རླུང་འཚུབ་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་བརྟེན་ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ཤྫོམ་བསྡུ་མ་

ལྫོ་ཐྫོག་རླུང་དང་སེརཝ་གིས་བཅོམ་ནི་དང་

ཆུའི་འཇིགས་པ་དང་ཆུ་རུད་འཐྫོན་པ་

ལྫོ་ཐྫོག་རི་

དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་གནྫོད་པ་བསྐྱེལ་བ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་ནི་དང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ དུས་
མ་ཡིན་པ་འཆི་བ་ལ་སྫོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་བྱུང་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གཞི་བདག་མྫོར་ཕུ་པ་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་གཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མྫོར་ཕུ་པའི་ཕྫོ་
བྲང་གི་ཉེ་འདབ་ལུ་

གནས་ཁང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་དང་མཐུནམ་སྦེ་

གཞི་བདག་བདེ་

ཆེན་ནྫོར་བཟང་གི་སྐུ་འདྲ་འཁོར་དང་བཅསཔ་བཞེངས་གནང་སྟེ་དུས་རྒྱུན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལུ་ཡང་

གཞུང་ལས་གསྫོལ་ཕྫོགས་ཀྱི་འཐུས་དུམ་གྲ་རེ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་སྔར་བ་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་
སུམ་ཚྫོགས་ཏེ་བར་ཆད་མེད་པར་གནས་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཟེར་གཞུང་ལས་གནང་དགོས་པའི་མི་སེར་ལས་
གྲོས་འབུལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་དུས་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བཀྲིས་སྒང་རབ་སྡེའི་དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་གི་གཙྫོ་འཛིན་ སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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༢ ཨོ
ཨོ་་ལ་བདུད
དུད།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཨོ་ལ་བདུད།

ས་གནས།

བདེ་ནྫོང་དགོན་པ་ཟེར་ཆུ་ཐྫོར་ཡྫོད་ས་ལུ།

གཡུས།

བསམ་མཁར།

བསྟེན་མི།

བསམ་མཁར་སྤྱི་འྫོག་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་སྫོགས་མི་བྱུང་ཞིང་ ལྫོ་ཆུ་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་ མི་སེར་

གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

དམ་ཡིག་ལྷག་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྫོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་

ཚུ་ལུ་ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩྫོད་ལ་སྫོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ལས་སྲུང་སྟེ་

བསམ་པའི་དྫོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མཐུན་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།

ཨོ་ལ་བདུད་ཀྱི་ཕྫོ་བྲང་།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
བསམ་མཁར་གཡུས་ཚན་ལས་

སྦི་མཁར་གཡུས་ཚན་ནང་འགྱོ་སའི་

ཟེར་སར་ ཆུ་ཐྫོར་སྦེ་འབབ་སྟེ་ཡྫོད་ས་ལུ་ཕྫོ་བྲང་ཨིནམ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག།

བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན།
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མི་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་བདེ་ནྫོང་དགོན་པ་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཁ་གསལ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་མི་འདི་འྫོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད།
དམ་བཞག་།
བསམ་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་
ཡྫོད་མི་འདི་

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་

ཨོ་ལ་བདུད་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་མཇལ་ནི་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ཉི་མ་རང་གི་ཞིང་ཁར་ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་

པར་ ཨོ་ལ་བདུད་ཀྱི་གནྫོད་པ་སྐྱེལ་ཏེ་སྫོད་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ཕྱི་རུ་གླང་གི་རྭ་བྫོ་གུར་མེ་ཆག་
བཏེག་སྟེ་ལཱ་འབད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིནམ་དང་

དེའི་སྐབས་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ གླིང་གེ་སར་གྱི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་

ཨིན་མི་རྒྱལ་པྫོ་ཅི་བ་ལ་ཟེར་མི་གི་གནས་ཚང་ཡང་

ཨོ་ལ་བདུད་ཀྱི་ཆོམ་ཕྲུལ་གྱིས་ཚེ་ལས་འདས་པའི་གནད་

ལས་ ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་རྒྱལ་པྫོ་ཅི་བ་ལ་གིས་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཐྫོག་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་
ལས་ཆུ་གཉིས་རྒལ་ཏེ་ བདེ་ནྫོང་དགོན་པ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཆུ་ཐྫོར་ཡྫོད་སའི་ས་གནས་ནང་ཨོ་ལ་བདུད་དམ་ལུ་

བཞག་ཡྫོདཔ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་སེམས་དགའ་སྟེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་
ལས་ད་རུང་ཨོ་ལ་བདུད་ཀྱི་སྲི་ཁ་སླྫོང་སྟེ་བསམ་མཁར་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལས་བདེ་ནྫོང་དགོན་པ་དང་

སྦི་

མཁར་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཨོ་ལ་བདུད་འདི་གིས་ལམ་མདའ་གནྫོད་པ་

སྐྱེལ་ཏེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ སྐུ་ཞྫོག་གུ་རུ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ ཐུབ་བསན་སྐལ་ལྡན་མཆོག་
ས་གནས་བསམ་མཁར་གཡུས་ཚན་ནང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཨོ་ལ་
བདུད་འདི་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་སྐྱེལཝ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་
འདི་ཁར་ལས་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་
བཞག་སྟེ་

ད་ལྟྫོ་བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་ཡྫོད་སའི་གནས་

ཨོ་ལ་བདུད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཚུར་བཀུག་སྟེ་ས་གནས་འདི་ཁར་དམ་ལུ་

དམ་ལུ་གནས་དགོས་པའི་དམ་ཡིག་མཛད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

རྟེན་གཅིག་བཞེངས་ཡྫོད་མི་ད་ལྟྫོ་བར་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྫོད།
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ས་གནས་འདི་ནང་བཀའ་དམ་མཆོད་

དམ་ཡིག།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཨོ་ལ་བདུད་དམ་ལུ་བསྐོས་གནང་པའི་སྐབས་ སྐུ་ཞྫོག་གུ་རུ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ ཐུབ་བསན་སྐལ་ལྡན་གྱི་
མཛད་ཡྫོད་པའི་དམ་ཡིག་འདི་ཉིད་ ལྫོ་ལྟར་བཞིན་རང་ཟ་༡༡པའི་ཚེས་༢ལུ་ སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ས་གནས་
འདི་ཁར་འཛྫོམས་ཏེ་

མཆོད་རྟེན་འདི་གི་གདྫོང་ཁར་ལུ་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་སྫོགས་བཤམས་ཏེ་

དམ་

ཡིག་ལྷག་བཞིན་ན་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཚུལ་གྱི་སྫོལ་རྒྱུན་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ ཨོ་ལ་བདུད་འདི་ཡུལ་ཕྱྫོགས་
འདི་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བརྩི་སྫོལ་འབད་དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་མེདཔ་ཨིན།
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ཕན་ཐག
ྫོ ས།
སྔོན་མ་ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་

སྐྱིདཔ་ཉི་མའི་སྐར་མ་བཟུམ་མེདཔ་ཨིན་རུང་
བསྟུན་ཏེ་ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་ནི་དང་

ཨོ་ལ་བདུད་དམ་ལུ་མ་བཞག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་
ཨོ་ལ་བདུད་དམ་ལུ་བཞག་པའི་ཉིནམ་ལས་ཚུར་

དགའཝ་

དུས་དང་

ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ཏེ་ ནད་ཡམ་མུ་གེ་མ་བྱུང་

པར་སྫོད་ཚུགས་ཅི་ཟེར་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་བཤད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

སྐུ་ཞྫོག་གུ་རུ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ ཐུབ་བསན་སྐལ་ལྡན་མཆོག་གིས་མཛད་ཡྫོད་པའི་དམ་ཡིག་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བསམ་མཁར་རྒེད་འྫོག་ བསམ་མཁར་སྤྱི་འྫོག་གི་སྔོན་མའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་ ཡཻས་བཟང་མྫོ་དང་མཉམ་ འགྲུལ་
འཕྲིན་ཐྫོག་ལུ།
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༣ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུ
ཕྱུག
ག།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག

ལྷ་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ རྫོང་ནང་།

ས་གནས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

གཡུས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཁྲོམ།

བསྟེན་མི།

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་གི་གནས་བདག་གཙྫོ་བྫོ་

གནསཔྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་

གནམ་མེད་ས་མེད་ཡྫོངས་གྲགས་ཡྫོད་པའི་གནསཔྫོ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

གཡུས་ཕྱྫོགས་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་ཡང་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་འི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ཁབ་
སྟི་སྤྱི་འྫོག་ སྦི་མཁར།
བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

བསམ་མཁར། རང་བཞིན་མཁར། སྤམ་སྤྱི་འྫོག་ཚུ་གིས་

མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ནི་གི་ཐད་ཁར་
ལས་

ཆོས་སྡེ་དང་

འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་གི་ཁ་ཐུག་

གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་འཚྫོལ་ས་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

གནསཔྫོ་

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་སྐྱབས་འཚྫོལ་ཏེ་གསྫོལབ་བཏབ་པ་ཅིན་ རང་གི་བསམ་དྫོན་

མ་གྲུབ་མེདཔ་ཨིན་ཟེར་ བཀྲ་ཤིས་རྫོང་ནང་གི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་
མ་ཚད་ གོ་ས་གོ་གནས་ཀྱི་དྫོན་ལས་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལུ་གསྫོལཝ་བཏབ་པ་
ཅིན་

བཀག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་

ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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མིག་མཐྫོང་ལག་བཟུང་སྦེ་དྫོན་གྲུབ་ཚུགསཔ་

བཀྲ་
ཀྲ་ཤི
ཤིས
ས་སྒང
སྒང་རྫོང་།

འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཆགས་རབས། ཤྫོག་གྲང་༡༧༦ (སླྫོབ་དཔྫོན་གདུང་རྫོ་རྗེ) གིས་འབྲི་མི། མདྫོ་མང་དཀར་

ཆགས་ཀུན་གསལ་མེ་ལྫོང་ལས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྫོ་བྲང་འདི། །སྫོང་གསུམ་འཁོར་ལྫོ་བསྒྱུར་
བའི་སྔ་ལྟས་སུ།
རྫོང་།

།སྫོགས་

།རྫོང་ཆེན་གླིང་བཞིའི་དབུས་ན་རི་རྒྱལ་ལྷུན།

གླིང་བཞིའི་དབུས་ན་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པྫོ་ལྟར།

།ཤར་གྱི་ཕྱྫོགས་ན་སྐྱིད་གླིང་དགྲ་འདུལ་

།རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་འཕྫོས་པ་

འདྲ། །ཟེར་འཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་སས་གཙང་མའི་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པར་མཆེད་མི་ལས་ ཝང་སེང་ཀུང་པའི་
རྒྱལ་རིགས་ལས་ རྒྱལ་པྫོ་གསེར་གདུང་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ད་ལྟྫོ་ཆགས་ཡྫོད་པའི་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ ཝེང་
མཁར་ཟེར་མི་འདི་འགོ་ཐྫོག་བརྐྱབས་ཏེ་བཞུགས་ནུག།

ཨིན་རུང་ རྫོང་དེ་ རྒྱལཔྫོ་གསེར་གདུང་གི་བུ་བརྒྱུད་

ལས་མཆེད་མི་ རྒྱལཔྫོ་སླ་ང་དང་ རྒྱལཔྫོ་ཚེ་དབང་གཉིས་ཀྱིས་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྫོ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་
རིན་པྫོ་ཆེ་ལུ་ མགུ་བཏགས་ཏེ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་ལུང་བསན་དང་ སྤྱི་བླ་མི་

འགྱུར་བརྟན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཐུགས་འཆར་གྱི་བཟྫོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
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པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་ཁོ་རང་དང་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ ཤར་ཕྱྫོགས་ལུ་ སྐྱིད་
གླིང་དགྲ་འདུལ་རྫོང་། ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ལུ་ མཐྫོང་མཁར་ལྟ་རྫོང་། ནུབ་ཕྱྫོགས་ལུ་སྒོ་སྲུང་ཕུད་བུ་རྫོང་། བྱང་ཕྱྫོགས་

ལུ་ རྫོང་སད་རྟ་ར་རྫོང་ཚུ་གིས་ གླིང་བཞི་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱྫོགས་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའི་ཕྫོ་བྲང་དེ་ བཙན་པ་བྱག་གི་རི་འདི་ རིའི་རྒྱལ་པྫོ་རི་རབ་ལྷུན་པྫོ་བཟུམ་མའི་སྒང་ཆེན་གུ་ ལྷྫོ་ལས་ལྟ་
བ་ཅིན་

གསེར་གྱི་མན་ཌལ་གུར་གཡུའི་ཚྫོམ་བུ་བྱུར་བཞག་ཡྫོདཔ་བཟུམ།

ནུབ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་

ནྫོརབུ་

དགོས་འདྫོད་དཔུང་འཇོམས་ ཁ་ཡར་ལྷྫོང་བཞག་ཡྫོདཔ་བཟུམ། བྱང་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ གླང་ཆེན་ཉལ་བའི་
མགུ་ཏྫོག་བཟུམ།

གཡང་རྩེ་དང་གོང་རི་ལས་ལྷུང་ལྷུང་དལ་གྱིས་བབས་པའི་ཆུ་ཆེན་ཕྫོ་མྫོ་གཉིས་འཛྫོམས་པའི་

གྲང་མེད་གཙང་ཆུ་འདི་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ མར་ལས་ཡར་ཡྫོན་ཆབ་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་མི་ སྒང་ཆེན་
དེ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་
བའི་སྐབས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པྫོ་ཆེ་གི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྫོང་ཆེན་དེ་བརྐྱབས་ཚར་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་

ཁ་བཞི་དབང་ལུ་བསྡུ་

ཤར་ཕྱྫོགས་འཁོར་ལྫོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཆ་མཉམ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འྫོག་ལུ་བསྡུས་ཚར་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫོང་ཆེན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྫོང་ཆེན་
འདི་གི་མིང་ཡང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་ཆེན་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་སྲུང་མང་རབས་ཤིག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་
བདག་གཞི་བདག་གཙྫོ་བྫོ་ གནསཔྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཡྫོད་པའི་གནས་ཁང་གཅིག་དང་ ཤུལ་ལས་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་གཙུག་ལགས་སླྫོབ་དཔྫོན་ ཀརྨ་
རང་གྲོལ་གྱིས་

གནས་ཁང་གསརཔ་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་ཏེ་འདུག།

སྔོན་དང་ཕུ་གི་འབད་བ་ཅིན་

བཀྲ་ཤིས་རྫོང་ལས་མར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ བྱག་གུ་ཡྫོད་མི་འདི་ཨིནམ་ད་ ད་རེས་གསརཔ་དེ་ རྫོང་གི་སྒོ་རའི་སྒོ་
ཁར་གཞི་བཙུགས་གནང་ཏེ་འདུག
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གནས་བདག་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་ནག་པྫོ་དབུ་སྐྲ་རལ་

པའི་ཐྫོར་ཅོག་གྱེན་དུ་བཅིངས་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ སྤྱན་གསུམ་བར་སྣང་ལ་གཟིགས་པ། ཕྱག་གཡས་
དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་དཔུང་ལས་རྒྱལ་བའི་རྟགས་སུ་ རུ་དར་དམར་པྫོ་གནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕྱར་བ།
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གཡྫོན་ཆོས་བཞིན་སྤྱྫོད་ལ་ཅི་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་ནྫོར་བུ་བཀང་བའི་གཞྫོང་པ་ཐྫོགས་པ། ཆིབས་སུ་རབ་
ཏུ་འཇིགས་པའི་ར་ནག་ལ་གཞྫོན་ནས་ སྫོང་གསུམ་རླུང་ཤུགས་དྲག་པྫོའི་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ ཡུད་ཀྱིས་

བསྐོར་བ། སྐུ་ལ་བཙན་ཁྲབ་དང་ལྕགས་རྨྫོག་གསྫོལ་ནས་ དཔའ་བྫོའི་རྟགས་ཆས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཏེ་སྫོབས་
ཟིལ་མཚུངས་པ་མེད་པ་འི་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སས་བཞིན་ལེགས་གཞྫོན་ནུ།
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དམ་བཞག།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། སྒོམ་བྲག་གཏེར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་དུ། །རིག་འཛིན་པདྨ་བཛྲ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་

བཅས་པས། །གནས་སྲུང་བདག་པྫོ་མངའ་ཡང་གསྫོལ། །གྲུབ་ཐྫོབ་གོང་མ་ན་རིམ་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་
སྲུང་བའི་ཕྱིར།

།རྫོ་རྗེའི་གསུང་གིས་བཀའ་བསྒོས་པས།

།དུས་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།

།ཅེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ ཨྫོན་གུ་རུ་རིན་པྫོ་ཆེའི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ད་རིས་
རིག་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱྫོར་པས་བཀའ་བསྒོས་ཤིང་དམ་ལུ་བཞག་ཏེ་
བདག་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བའི་གནས་

ག སལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་

དུས་རྒྱུན་ཨ་རྟག་ར་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཚེས་བཅུ་ཆེན་མྫོའི་སྐབས་དམིགས་བསལ་ ཞལ་འབག་

བཙུགས་ཏེ་སྐུ་འཆམ་ཡང་མཇལ་ཁ་གནང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གི་སྐབས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་དུས་རྒྱུན་གསྫོལ་མཆོད་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བཀྲིས་སྒང་རབ་སྡེའི་དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།
སླྫོ་དཔྫོན་སངས་རྒྱས་དྫོན་གྲུབ།
སྐུ་དྲུང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག།
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ར་དྷི་
དྷི་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་ཡུལ
ཡུལ་ལྷ་
ལྷ་གནས་བདག་གཞི་
ཞི་བདག། (༤)
༡ ཀོ
ཀོ་་ལ་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཀོ་ལ་བཙན།

ས་གནས།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་།

གཡུས།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་སྫོགས།

བསྟེན་མི།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་སྤྱི་འྫོག་ གཙང་མཁར་གཡུས་ཚན་ སན་གཙང་གཡུས་ཚན་ བྱྫོན་ལ་
གཡུས་ཚན་

ར་དྷི་སྤང་ཐང་གཡུས་ཚན་

གླང་སྟེང་གཡུས་ཚན་

མེ་ལྫོང་མཁར་

གཡུས་ཚན་ ཆེ་མ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ཀོ་ལ་བཙན་ལུ་བསྟེན་དང་བསྟེན་བཞིན་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཀོ་ལ་བཙན་འདི་ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་
ཡུལ་ལྷ་ གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་

སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་

ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་འཁོར་ཡང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

སེར་ཚུ་ལུ་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ནི་དང་

མི་

རྒེད་འྫོག་འདི་

ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ ཚྫོགས་ ནད་ཡམས་འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟྫོག་
པའི་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

ཀོ་ལ་བཙན་ཟེར་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་དང་ ལྷ་ཁང་སྐུ་འདྲ་ཀ་
ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་ལ་སྫོགས་པ་གང་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མིན་འདུག་

ཨིན་རུང་

མེ་ལྫོང་མཁར་གཡུས་ཚན་དང་

བྱྫོན་ལ་གཡུས་ཚན་ ར་དྷི་སྤང་ཐང་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཀོ་ལ་ཟེར་ས་གནས་རི་གཅིག་མགུ་ལུ་ ཤིང་སྫོམ་
གསུམ་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་ ཀོ་ལའི་གནས་ཁང་ངམ་བཙན་ཤིང་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

344

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
ཀོ་ལ་བཙན་ཁོ་ར་ལྫོགས་སུ་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་མེན་པར་ ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་འཁོར་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྫོ་

ཚུན་ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་ གཙང་མཁར་གཡུས་ཚན་ སན་གཙང་གཡུས་ཚན་ བྱྫོན་ལ་གཡུས་ཚན་ ར་དྷི་སྤང་ཐང་
གཡུས་ཚན་ གླང་སྟེང་གཡུས་ཚན་ མེ་ལྫོང་མཁར་གཡུས་ཚན་ ཆེ་མ་གཡུས་ཚན་མི་སེར་ཚུ་ གསྫོལ་མཆོད་

ཕུལ་སྫོལ་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་ བཙན་ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་ ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་སྫོགས་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་
ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཞུ་ཐབས་མེད་རུང་

ཀོ་ལ་བཙན་ཁོ་རང་མ་ཅིག་ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་འཁོར་ངེས་ཏིག་ཨིནམ་

གོང་ལུ་འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཀོ་ལ་ཟེར་བའི་གནས་

འདི་ཡང་ ཡ་མཚན་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་མགུ་ལུ་ ཤིང་སྤུན་གསུམ་སྦེ་འཇིགས་སྣང་ཅན་གཅིག་སྦེ་
མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་ལས་

དམ་བཞག་ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་

མ་ཅིག་འདྫོད་པའི་དབང་མྫོ་

དཔལ་ལྡན་དུད་སྫོལ་ལྷ་མྫོའི་ འཁོར་གཙྫོ་བྫོ་ཆེ་བར་གྲགས་པའི་ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་གཙྫོས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ལ་
ཡུལ།

བྫོཿ

དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་རྟགས་ཀྱིས་ཉེར་སས་ཤིང་།

།མ་ཅིག་འདྫོད་དབང་དུད་སྫོལ་རེ་མ་ཏི།

།དབང་ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་མཆོད་པའི་

།འཁོར་དང་བཅས་པ་དགྱེས་པའི་གནས་འདིར་

གཤེགས། །ཞེས་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཀུག་ནས་དམ་ལ་བཞག་ཚུལ་ དེ་
ཡང་

ཡྫོད།

གསྫོལ་མཆོད་ཚིག་གི་ཟིན་པ་ལྟར།
།ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།

ཧཱུཾ༑

ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ།

།དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི།

།ཀུན་གྱི་སྫོག་དབུགས་ང་ལ་
།དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་

བར། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་
སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་དངོས་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་ཡང་

ཀྱཻ།

ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ཀློངས་

ཡངས་ནས། །འགག་མེད་རྩལ་མདངས་རྩ་གསུམ་ལྷ། །རྫོལ་རྩལ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚྫོགས། །འཁོར་དུ་ལྷ་
སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་། །ཡུལ་ལྷ་ཀོ་ལ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན། །ཞེས་པ་ལ་སྫོགས་པའི་ཤྫོ་ཀ་ཕྱེད་དང་དགུ་མཛད་ཡྫོད་མི་

དང་། གདུང་འཛིན་དགའ་རབ་རྫོ་རྗེ་གིས་མཛད་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཚིག་ལས་ ཀྱཻ། ཡུལ་ཕྱྫོགས་སྲུང་བའི་ཙེས་
ཕུ་ཡུལ་ལྷ་དང་།

།ས་འཛིན་གཞི་བདག་ཀོ་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས།
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།ཕྱྫོགས་སྐྱོང་མགོན་པྫོ་ཨུར་ཕུ་ལྷ་ཚྫོགས་

རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་འདྫོན་དྫོན་སྒྲུབ་ཏུ་གསྫོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྲིན་བཅོལ་མཛད་པ་ཡིན་
ནྫོ།།

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཀོ་ལ་བཙན་འདི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ མི་སེར་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ན་ཚ་རེ་ཕྫོག་ འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་
ངན་རེ་འཐྫོན་ ཁག་ཆེའི་ལས་སྣ་རེ་མགོ་བརྩམ་འབདཝ་ད་ གཡུས་ཁའི་བླམ་ཆོསཔ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཞུ་སྟེ་
གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་རེ་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་
པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་གཞན་གང་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལྫོ་ལྟར་བཙན་གསྫོལ་ལ་སྫོགས་

གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།
ཀོ་ལ་བཙན་འདི་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འབད་བསྟེན་པའི་ཁར་

མི་སེར་ཚུ་ཚྫོགས་དང་གཏྫོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་

ས་གནས་གི་མིང་གཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

སྐྱབས་ཞུ་སའི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དང་

སྐུ་འདྲ་ཀ་

ཁྲབ་སྫོགས་ གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་ལུ་བཞེངས་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཀོ་ལ་བཙན་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་སྫོད་མི་ མི་
སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་འབད་འབྱུང་ཚུགས་ཟེར་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་དུས་རྒྱུན་གྱི་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཆོས་སྲུང་ཡྫོངས་རྫོགས་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླམ་བསན་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བཞིན།
ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི་དང་ སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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༢ ཨུ
ཨུར
ར་ཕུ
ཕུ་་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞིབདག་གི་མཚན།

ཨུར་ཕུ་བཙན།

ས་གནས།

ཨུར་ཕུ།

གཡུས།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་སྫོགས།

བསྟེན་མི།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་སྤྱི་འྫོག་ ཏྫོག་ཤིང་དམངས་སྤྱི་འྫོག་ སྣག་ཚང་གཡུས་ཚན་ པ་ཀ་གླིང་
སྤྱི་འྫོག་

ཕ་ཇོ་དགོན་པ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ཨུར་ཕུ་བཙན་ལུ་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་

བསྟེན་དང་བསྟེན་བཞིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཨུར་ཕུའི་བཙན་འདི་ ར་དྷི་་རྒེད་འྫོག་ སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་
ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་འཁོར་ཡང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་

སེར་ཚུ་ལུ་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས་ནི་དང་ རྒེད་འྫོག་འདི་

ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་ ནད་ཡམས་འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟྫོག་
པའི་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཨུར་ཕུ་བཙན་ཟེར་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་

བཙན་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་སྐུ་འདྲ་ཀ་

ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་ལ་སྫོགས་པ་གང་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མིན་འདུག་ ཨིན་རུང་ ཨུར་ཕུ་བཙན་ཁོ་རང་མ་ཅིག་ཇོ་མྫོ་
རེ་མ་ཏིའི་འཁོར་ངེས་ཏིག་ཨིནམ་

གོང་ལུ་འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨུར་ཕུ་ཟེར་བའི་གནས་འདི་ཡང་ ཡ་མཚན་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གུ་ལུ་རི་སྫོམ་སྦེ་
འཇིགས་སྣང་ཅན་གཅིག་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
ཨུར་ཕུ་བཙན་ཁོ་ར་ལྫོགས་སུ་འབད་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་མེན་པར་

ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་འཁོར་འབད་བ་ལས་བརྟེན་

ད་ལྟྫོ་ཚུན་ར་དི་རྒེད་འྫོག་ ཏྫོག་ཤིང་དམངས་སྤྱི་འྫོག་ པ་ཀ་གླིང་སྤྱི་འྫོག་ སྣག་ཚང་གཡུས་ཚན་དང་ ཕ་ཇོ་
དགོན་པ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་

བཙན་ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་ཀ་ཁྲབ་

ལྡེབས་རིས་སྫོགས་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཞུ་ཐབས་མིན་འདུག།
དམ་བཞག།
ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་ལས་

དམ་བཞག་ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་

མ་ཅིག་འདྫོད་པའི་དབང་མྫོ་

དཔལ་ལྡན་དུད་སྫོལ་ལྷ་མྫོའི་ འཁོར་གཙྫོ་བྫོ་ཆེ་བར་གྲགས་པའི་ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་གཙྫོས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ལ་
ཡུལ།

བྫོཿ

དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་རྟགས་ཀྱིས་ཉེར་སས་ཤིང་།

།མ་ཅིག་འདྫོད་དབང་དུད་སྫོལ་རེ་མ་ཏི།

།དབང་ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་མཆོད་པའི་

།འཁོར་དང་བཅས་པ་དགྱེས་པའི་གནས་འདིར་

གཤེགས། །ཞེས་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཀུག་ནས་དམ་ལ་བཞག་ཚུལ་ དེ་
ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚིག་ལྟར། ཧཱུཾ༑ ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཀུན་གྱི་སྫོག་དབུགས་ང་ལ་ཡྫོད། །ང་ཡི་
བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།

།དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི།

།དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།

།སྦྱིན་བདག་

བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ཡང་ ཀྱཻ། ཡུལ་ཕྱྫོགས་སྲུང་
བའི་ཙེས་ཕུ་ཡུལ་ལྷ་དང་།

།ས་འཛིན་གཞི་བདག་ཀོ་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས།

ཚྫོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་འདྫོན་དྫོན་སྒྲུབ་ཏུ་གསྫོལ། །
མཛད་པ་ཡིན་ནྫོ།།

།ཕྱྫོགས་སྐྱོང་མགོན་པྫོ་ཨུར་ཕུ་ལྷ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྲིན་བཅོལ་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
ཨུར་ཕུ་བཙན་འདི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ མི་སེར་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ན་ཚ་རེ་ཕྫོག་ འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་
ངན་རེ་འཐྫོན་ ཁག་ཆེའི་ལས་སྣ་རེ་མགོ་བརྩམ་འབདཝ་ད་ གཡུས་ཁའི་བླམ་ཆོསཔ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཞུ་སྟེ་
ལྷ་གསྫོལ་ཟེར་གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་རེ་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་
གསྫོལ་ལ་སྫོགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་གཞན་གང་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ལྫོ་ལྟར་བཙན་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་དུས་རྒྱུན་གྱི་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཆོས་སྲུང་ཡྫོངས་རྫོགས་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ར་དྷི་ བླམ་བསན་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བཞིན།
ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི་དང་ སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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༣ ཙེ
ཙེས
ས་ཕུ
ཕུག
ག་བཙན/རྩེ
རྩེ་་ཕུག
ཕུག་བྲ
བྲག
ག་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྩེ་ཕུག་བྲག་བཙན།

ས་གནས།

སྫོང་གླིང་།

གཡུས།

སྫོང་གླིང་།

བསྟེན་མི།

སྫོང་གླིང་སྤྱི་འྫོག་ ཏང་ཕང་ བ་ལམ་ དྲུང་དྫོན་ ར་དྷི་ཁ་སྫོད་ བཀའ་དམ་གཡུས་
ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་རྩེ་ཕུག་བྲག་བཙན་ལུ་བསྟེན་དང་བསྟེན་བཞིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

རྩེ་ཕུག་བྲག་བཙན་འདི་ཉིད་ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་

སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ བཀའ་སྲུང་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ནི་དང་

ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་འཁོར་གཅིག་ཡང་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས་

རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་

ནད་ཡམས་འབྱུང་བཞིའི་

རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟྫོག་པའི་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

སྫོང་གླིང་སྤྱི་འྫོག་གི་ བཀའ་དམ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་ ཙེས་ཕུ་ཟེར་རི་གཅིག་མཐྫོང་ནི་ཡྫོདཔ་དང་འདི་ཁར་
ཙེས་ཕུ་བཙན་གྱི་མཚྫོ་ཡང་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཙེས་ཕུའི་བཙན་ཟེར་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ བཙན་ལུ་གསྫོལ་
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མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་སྐུ་འདྲ་ཀ་ཁྲབ་སྡེབ་རིས་ལ་སྫོགས་པ་གང་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྫོ་རྒྱུ་གང་ཡང་བྲིས་ཐབས་མ་བྱུང་།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།

ཙེས་ཕུག་བཙན་ཁོ་ར་ལྫོགས་སུ་འབད་དམ་ལུ་བཞག་སྟེ་མེན་པར་

ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་འཁོར་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཞུ་ཐབས་

ད་ལྟྫོ་ཚུན་ར་དི་རྒེད་འྫོག་ སྤྱི་འྫོག་ཚུ་ནང་ ཙེས་ཕུ་བཙན་གྱི་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་གྱི་དཔེ་ཆ་དང་ བཙན་
མེད་རུང་

ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་སྫོགས་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་

ཙེས་ཕུ་བཙན་ཁོ་རང་མ་ཅིག་ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་འཁོར་ངེས་ཏིག་ཨིནམ་

ཚུལ་གྱི་ཚིག་ནང་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་

གོང་ལུ་འཕྲིན་བཅོལ་མཛད་

ཙེས་ཕུ་ཟེར་བའི་གནས་འདི་ཡང་

དྲགས་སྦེ་ མཚྫོ་ཆགས་ཏེ་འཇིགས་སྣང་ཅན་གཅིག་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཡ་མཚན་ཆེ་

དམ་བཞག།
ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་ལས་

དམ་བཞག་ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

དཔལ་ལྡན་དུད་སྫོལ་ལྷ་མྫོའི་

དེ་ཡང་

མ་ཅིག་འདྫོད་པའི་དབང་མྫོ་

འཁོར་གཙྫོ་བྫོ་ཆེ་བར་གྲགས་པའི་ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིས་གཙྫོས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ལ་ བྫོཿ དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་རྟགས་ཀྱིས་ཉེར་སས་ཤིང་། །དབང་ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་མཆོད་པའི་
ཡུལ།

གཤེགས།
དེ་ཡང་
ཡྫོད།

།མ་ཅིག་འདྫོད་དབང་དུད་སྫོལ་རེ་མ་ཏི།

།འཁོར་དང་བཅས་པ་དགྱེས་པའི་གནས་འདིར་

།ཞེས་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྱན་མངར་བཀུག་ནས་དམ་ལ་བཞག་ཚུལ་

གསྫོལ་མཆོད་ཚིག་གི་ཟིན་པ་ལྟར།

།ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།

ཧཱུཾ༑

ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ།

།དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི།

།ཀུན་གྱི་སྫོག་དབུགས་ང་ལ་
།དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་

བར། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་བསྒྲུབས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་
ལས་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་དངོས་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་ཡང་ ཀྱཻ། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ཀློངས་

ཡངས་ནས། །འགག་མེད་རྩལ་ལྡང་རྩ་གསུམ་ལྷ། །རྫོལ་རྩལ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚྫོགས། །འཁོར་དུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
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བརྒྱད་དང་། །ཡུལ་ལྷ་ཀོ་ལ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན། །ཞེས་པ་ལ་སྫོགས་པའི་ཤྫོ་ཀ་ཕྱེད་དང་དགུ་མཛད་ཡྫོད་མི་དང་།
གདུང་འཛིན་དགའ་རབ་རྫོ་རྗེའི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ཡང་ ཀྱཻ། ཡུལ་ཕྱྫོགས་སྲུང་བའི་ཙེས་ཕུ་ཡུལ་ལྷ་དང་། །ས་

འཛིན་གཞི་བདག་ཀོ་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས། །ཕྱྫོགས་སྐྱོང་མགོན་པྫོ་ཨུར་་ཕུ་ལྷ་ཚྫོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་
འདི་བཞེས་འདྫོན་དྫོན་སྒྲུབ་ཏུ་གསྫོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྲིན་བཅོལ་མཛད་པ་ཡིན་ནྫོ།།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད་ཕུལ
ཕུལ་ཚུལ
ཚུལ།
ཙེས་ཕུ་བཙན་འདི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ མི་སེར་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ན་ཚ་རེ་ཕྫོག་ འབྱུང་བཞིའི་

རྐྱེན་ངན་རེ་འཐྫོན་ ཁག་ཆེའི་ལས་སྣ་རེ་མགོ་བརྩམ་འབདཝ་ད་ གཡུས་ཁའི་བླམ་ཆོསཔ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཞུ་
སྟེ་

གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྫོགས་རེ་ཕུལ་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་

སྫོགས་པའི་གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་གཞན་གང་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལྫོ་ལྟར་བཙན་གསྫོལ་ལ་

གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།
ཙེས་ཕུ་བཙན་འདི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འབད་བསྟེན་པའི་ཁར་ ས་གནས་གི་མིང་གཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་
མི་སེར་ཚུ་ཚྫོགས་དང་གཏྫོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་
ཁྲབ་སྫོགས་

སྐྱབས་ཞུ་སའི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དང་

གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་ལུ་བཞེངས་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་

སྐུ་འདྲ་ཀ་

ཙེས་ཕུ་བཙན་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་སྫོད་མི་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྫོག་སྫོམ་འབད་འབྱུང་ཚུགས་ཟེར་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་དུས་རྒྱུན་གྱི་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཆོས་སྲུང་ཡྫོངས་རྫོགས་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླམ་ཞིང་གཤེགས་ཆོས་གྲགས་ལས་རྒྱུད་པའི་ངག་རྒྱུན།
ར་དྷི་་རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི་དང་ སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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༤ གནས་བདག་ཨ་མ་ཇོ་
ཇོ་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཨ་མ་ཇོ་མྫོ།

ས་གནས།

སྫོང་མན། གཙང་མཁར།

གཡུས།

བསམ་མཁར།

བསྟེན་མི།

སྤྱིར་བཏང་ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་གི་

སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་བསྟེན་སྫོལ་ཡྫོད་

རུང་ ཁྱད་པར་ད་རེས་ནངས་པའི་དུས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་
གི་ཉེ་འདབས་

སྫོང་མན་སྤྱི་འྫོག་དང་གཙང་མཁར་སྤྱི་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ཚེ་བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་སྫོལ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གནས་བདག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་འདི་ཉིད་ ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་ སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་

གནས་བདག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་འདི་ཉིད་

པའི་ཁར་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་བཀའ་སྲུང་གཅིག་ཨིན་

མྫོ་ལྷ་གཅིག་ཡང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་

ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས་ནི་དང་ རྒེད་འྫོག་ འདི་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་

ཚྫོགས་ ནད་ཡམས་འབྱུང་བཞིའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟྫོག་པའི་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་མས།ག
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
མེ་་རག་རྒེ
མེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི་
གི་ནང་ལུ་
ལུ་ཞུ
ཞུ་་མི་
མི་དང་ཅོག
ཅོག་འཐདཔ་ལས་འདི་
དི་ནང་ལག
ྫོ ས་སྦེ་
སྦེ་བཀོད
ཀོད་དགོ
གོཔ
པ་མི
མིན
ན་འདུག
དུག།
འདད
ྫོ ་ཡད
ྫོ ་མི
མི་་ཚུ
ཚུ་་གིས
གིས་ མེ
མེ་་རག་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི་
གི་སྐ
སྐབ
བས་ལུ་
ལུ་བྲིས
བྲིས་མི
མི་་ཡད
ྫོ ་ལུ་
ལུ་གཟི
ཟིག
གས་གནང་།
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མཁྱེན
ཁྱེན་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
ཡུལ་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གི་གནས་བདག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་གི་སྐུ་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་སྔོ་སངས་ཟེར་ཧྫོནམ་འབད་ འཇའ་
འྫོད་ཁ་དྫོག་སྣ་ལྔ་གིས་གུར་སྤུབ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་སྲིད་པ་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན་ཏེ་
གཡས་པ་ལུ་སྤུ་གྲི་རྣྫོ་བའི་མཚྫོན་ཆ་མ་རུངས་པའི་དགྲ་བྫོ་ཚུ་རྐེ་སྫོག་གཅོད་ནིའི་དྫོན་ལུ་དང་

ཕྱག་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་

སྲིན་པྫོའི་ཐེད་པའི་ནང་དུ་ཕྱི་རས་དགྲ་བྫོ་ཚུ་གི་ཤ་ཁྲག་ནང་ལྟར་དུ་འདྫོད་ཡྫོན་ལྔའི་གསང་རས་བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་

སྫོགས་པ་ཞལ་དུ་གསྫོལ་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གཡས་གཡྫོན་རྒྱབ་མདུན་ལུ་འཁོར་ཚྫོགས་བསམ་གྱི་ཁྱབ་
པ་སྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་

གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ལས་

ཕྱག་གཡས་སྤུ་གྲི་ངར་མས་སྫོག་རྩ་

གཅོད། །ཕྱག་གཡྫོན་རིན་ཆེན་ཐྫོད་པ་ཁྲག་བཀང་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ གཡས་སུ་ ཡབ་མུ་ཁུ་ལིང་

བཙན་ཤིན་ཏུ་གཏུམ་ཞིང་འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན། གཡྫོན་དུ་དྭངས་ལིང་བཙན་དཔའ་ཞིང་སྒེག་པ། མདུན་

དུ་ཙེས་ཕུའི་བཙན་སྤུན་གསུམ་དཔའ་བྫོའི་སག་ཆས་ཅན། འཁོར་གསུམ་མདྫོང་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། རྒྱབ་ཏུ་ཕྫོ་
ལྷ་ཆེན་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཕག་ལུ་ཆིབས་ཤིང་ཕྱག་གཉིས་བདུད་ཞགས་བསྣམས་པ།

ལ་སྫོགས་པའི་

ཕྱྫོགས་མཚམས་སུ་ཚྫོང་ཚྫོང་བཙན་དང་ལྷ་གླུ་གནྫོད་སྦྱིན་ཚྫོགས་ཀྱིས་སྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ནགས་ཕྱྫོགས་
མ་རུང་པ་རྣམས་ཚར་བཅད།

བསྒྲུབ་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོད་པ་ཡིན།

དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སླྫོབ་རྣམས་ལ་ཕྲིན་ལས་ཐྫོགས་མེད་དུ་

དམ་བཞག།
དེ་ཡང་ མ་ཅིག་འདྫོད་པའི་དབང་མྫོ་དཔལ་ལྡན་དུད་སྫོལ་ལྷ་མྫོའི་ འཁོར་གཙྫོ་བྫོ་ཆེ་བར་གྲགས་པའི་ཇོ་མྫོ་རེ་

མ་ཏིའི་གཙྫོས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ བྫོཿ དམ་ཚིག་རྫོ་རྗེ་རྟགས་ཀྱིས་ཉེར་སས་ཤིང་། །དབང་
ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་མཆོད་པའི་ཡུལ།
དགྱེས་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས།

།མ་ཅིག་འདྫོད་དབང་དུད་སྫོལ་རེ་མ་ཏི།

།འཁོར་དང་བཅས་པ་

།ཞེས་ཨྫོན་གྱི་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྱན་མངར་བཀུག་

ནས་དམ་ལ་བཞག་ཚུལ་ དེ་ཡང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚིག་གི་ཟིན་པ་ལྟར། ཧཱུཾ༑ ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཀུན་

གྱི་སྫོག་དབུགས་ང་ལ་ཡྫོད། །ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན། །དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི། །དེ་བས་དམ་
ལས་མ་འདའ་བར། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་བསྒྲུབས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་

ཚད་ ཤུལ་ལས་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་དངོས་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་ཡང་ ཀྱཻ། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་
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མེད་ཀློངས་ཡངས་ནས། །འགག་མེད་རྩལ་ལྡང་རྩ་གསུམ་ལྷ། །རྫོལ་རྩལ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚྫོགས། །འཁོར་
དུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་།།ཡུལ་ལྷ་ཀོ་ལ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན།

།ཞེས་པ་ལ་སྫོགས་པའི་ཤྫོ་ཀ་ཕྱེད་དང་དགུ་མཛད་

ཡྫོད་མི་དང་། གདུང་འཛིན་དགའ་རབ་རྫོ་རྗེའི་གསྫོལ་མཆོད་ལས་ཡང་ ཀྱཻ། ཡུལ་ཕྱྫོགས་སྲུང་བའི་ཙེས་ཕུ་ཡུལ་
ལྷ་དང་།

།ས་འཛིན་གཞི་བདག་ཀོ་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས།

།ཕྱྫོགས་སྐྱོང་མགོན་པྫོ་ཨུར་་ཕུ་ལྷ་ཚྫོགས་

རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་འདྫོན་དྫོན་སྒྲུབ་ཏུ་གསྫོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྲིན་བཅོལ་མཛད་པ་ཡིན་
ནྫོ།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
སྔོན་སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༠ ཚུན་བྫོན་གསྫོལ་གྱི་ལུགས་སྫོལ་ལྟར་(ཨའུ་ལ་) ཟེར་ གེ་ཟ་གི་ལྟྫོ་འབད་ཚྫོགས་ཤ་གི་ཚུལ་
ལུ་ ཀ་ཀུར་བཙྫོ་སྟེ་ཤ་གི་རིགས་སླ་བསྲེས་གང་ཡང་མེད་པ་ རང་ཟ་བདུན་པའི་ཚེས་ལུ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་

རིང་ གནས་བདག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་རུང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༠ ལས་ཚུར་འབད་བ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མིང་དང་དྫོན་མཐུནམ་སྦེ་ ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཇོ་མྫོ་སྒྲུབ་ཆེན་
ཟེར་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་
འདྲེན་ཐྫོག་ལུ་

རང་ཟ་བདུན་པའི་ནང་ཉིན་གྲངས་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་

ར་དི་་ཆོས་དམངས་འགོ་

ར་དི་་རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྤྱི་འྫོག་ཡྫོད་རིགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་སྐོར་རྒྱབ་ཐྫོག་སྤུངས་འཛྫོམས་

འབད་དེ་གནས་བདག་(ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་)ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིནམ་ད། དེ་གི་སྐབས་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་ལུ་
དྲྫོ་པ་བསངས་མཆོད་ཀྱི་རིགས་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་དང་ ཉིན་མ་གསྫོལ་ཁ་གསེར་སྐྱེམས་ཡྫོངས་རྫོགས་འབད་ཕུལ་
ནི་ཡྫོད་པའི་ཁར་

ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་དུས་རྒྱུན་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཡང་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་

གྱི་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ཕན་པ།
གནས་བདག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་འདི་
ཡྫོདཔ་ལས་

ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་སྲིད་གསུམ་གཟིལ་གྱི་མནྫོན་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་

གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ཏེ་ལྫོ་ཕྱུག་རྟག་ལེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས་

ཡམས་མུ་གེ་སྫོགས་འཇོམས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡྫོད་པ་གི་མ་ཚད་

དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོད་ཟེར་ཡིད་ཆེ་འདུག།
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ནད་

ཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་

ངག་རྒྱུན
རྒྱུན།
དེ་ཡང་ སྔོན་སྤྱི་ལྫོ་༡༩༠༧ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨྫོན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔྫོན་
ཕུན་ཚྫོགས་རྫོ་རྗེ་དང་ དབང་འདུས་རྫོང་དཔྫོན་ ཤ་ཀྲུ་ དེ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔྫོན་ ཨ་རྒས་རྫོ་རྗེ་གསུམ་
གྱིས་

འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨྫོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཀྲོང་གསར་དཔྫོན་སླྫོབ་འབད་བཞུགས་པའིསྐབས་

ཁོང་རྫོང་དཔྫོན་གསུམ་གོ་གནས་ཡར་སེང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ངོ་རྒོལ་འབད་དེ་ ནང་འཁྲུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་
བྱུང་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ཁོང་རྫོང་དཔྫོན་གསུམ་དང་ ཀྲོང་གསར་དཔྫོན་སླྫོབ་གོང་ས་ཨྫོན་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནང་འཁྲུགས་འཆམ་ཁ་འགྲིགས་ནི་འབད་བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་མཛར་ཅུམ་བཞེས་པར་ཐིམ་ཕུ་
ལྕང་གླིང་མེད་ཐང་ནང་བྱྫོན་

མཛར་ཅུམ་བཞེས་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ད་རུང་

སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔྫོན་ཕུན་

ཚྫོགས་རྫོ་རྗེ་གིས་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུ་སླབ་སྟེ་མཛར་ཅུམ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་བཞེས་མ་སྟེར་བ་
ད་རུང་ནང་འཁྲུགས་ལངས་པའི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་
པའི་བཤགས་པ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔྫོན་ཕུན་ཚྫོགས་རྫོ་རྗེ་ཚེ་ལས་འདས་ཡྫོད་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨྫོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་

མགྲོན་གཉེར་ཨྫོན་རྫོ་རྗེ་གི་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ལུ་ར་དྷི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལྫོ་༡༩༠༨ལུ་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ ར་དི་
རྒེད་འྫོག་

སྫོང་མན་སྤྱི་འྫོག་ནང་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ཤུལ་ལས་བྫོད་

གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ཨམ་ཇོ་མྫོ་ཟེར་ཞུ་མི་ས་གནས་འདི་
ཁར་བྱྫོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་ཚུར་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཇོ་མྫོ་དྫོག་ས་ཟེར་སླབ་སྫོལ་འདུག་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་དུས་རྒྱུན་གྱི་ གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཆོས་སྲུང་ཡྫོངས་རྫོགས་ཕྱྫོགས་སྒྲིག།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླམ་བསན་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བཞིན།
ར་དྷི་རྒེད་འྫོག་གི་དམངས་མི་དང་ སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ།
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སག་སྟེང
སྟེང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་གནས་བདག་གཞི་
ཞི་བདག། (༦)
༡ ཇོ
ཇོ་་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཨ་མ་ཇོ་མྫོ།

ས་གནས།

སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག།

གཡུས།

སག་སྟེང་།

བསྟེན་མི།

སྤྱིར་བཏང་ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ མ་ཅིག་དཔལ་གྱི་ལྷ་

མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་རྣམ་འཕྲུལ་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་མ་བསྟེན་མི་ག་ཡང་མེད། ལྷག་པར་དུ་མེ་རག་
དང་སག་སྟེང་འདི་ ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏིའི་གནས་ཁང་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་
མ་ཇོ་མྫོ་འདི་ ཕལ་ཕུག་གཉིས་ཆ་རའི་ ལྷ་སྐལ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྟེ་

བསྟེན་

དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སག་སྟེང་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁ་མཐྫོ་ས་
གཡུས་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་མགོན་སྐྱབས་ཚེ་འདི་དང་

ཕྱི་མའི་སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་
ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་གིས་

འཚྫོ་བ་ལ་ནྫོར་ལུ་བསྟེན་ཏེ་སྫོད་མི་
མང་ཤྫོས་ཅིག་

སག་སྟེང་འདི་

འབྫོད་ལས་མར་འཁྱིད་དེ་འྫོང་པའི་མི་བརྒྱུད་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་

མ་ཚད་ འཚྫོ་བ་ཡང་ ལ་ནྫོར་གཡག་དང་ཕྱུགས་ མཛྫོ་དང་མཛྫོ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་

བསྟེན་ཏེ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལ་ནྫོར་དང་ མཐའ་ནྫོར་ཚུ་ས་གནས་གཅིག་ལུ་གཏན་
འཇག་སྦེ་བཞག་ནི་མེདཔ་ལས་
ལམ་ཁར་

གདིང་ལས་རང་

དཀའ་ངལ་དང་

ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་སྤྫོ་སྟེ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་
རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་

ངག་ལས་མཚན་བཏྫོན་ཏེ་

ཟེར་བ་ལ་སྫོགས་པའི་སྒོ་ལས་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན།
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སེམས་ཀྱི་

ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་ཤིག་

སག་སྟེང་ ཇོ་མྫོའི་གནས་ཁང་ངམ་ བཙན་ཁང་།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
སག་སྟེང་ལུ་ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་གནས་ཁང་དེ་

སག་སྟེང་གཡུས་མཇུག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

འདི་གི་སྐོར་ལས་ (བླ་མ་རྫོ་རྗེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་) ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་གདན་ས་འདི་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གཉིས་
ལས་

དང་པ་སག་སྟེང་ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སག་སྟེང་ལུ་གདན་སའམ་གཡུས་ཚན་ཆགས་ནི་དྫོན་ལས་

ལུང་བསན་གཟིགས་མི་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དང་ བླ་མ་བྱ་རས་པའི་ཕྱག་མཁར་ བཙན་ཁང་ལྷ་ཁང་གི་རྩ་བར་ ཤུག་
པའི་ཤིང་སྫོམ་གཉིས་ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་མཇལ་ནི་ཡྫོད།

དེ་ལས་

ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དང་

བླ་མ་བྱ་རས་པའི་

ཞབས་ལྷམ་ཨིན་ཟེར་ རྫོ་ལྷམ་གྱི་དབྱིབས་འབད་མི་གཉིས་མཇལ་ནི་ཡྫོད། ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དང་ བླ་མ་བྱ་རས་པའི་
རྟ་བཏགས་སའི་རྫོའི་ཙྫོག་ཕུར་གཉིས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་
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ཕྱག་མཁར་གྱི་རྩ་བར་

ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་ལ་ནྫོར་

མཛྫོ་དང་མཛྫོ་མྫོ་ཚུ་གནས་རྫོ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་ གནས་རྫོའི་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་སྦེ་མཇལ་
ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཨ་མ་ཇོ་མྫོ།

360

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
མ་གཅིག་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་འདི་

འཁོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པའི་སྦུག་ལུ་

སྐུ་མདྫོག་སྔོ་

བསངས་ཞི་ཁྲོའི་གར་ལྡན་ ཐྫོད་སྐམ་རིགས་ལྔ་དབུ་ལུ་བརྒྱན་ཏེ་ ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་ལ་སྫོགས་པ་རིན་པྫོ་
ཆེ་སྣ་ལྔའི་ཕ་ཚྫོམ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་

ཕྱག་

གཡས་པ་ལུ་

དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོའི་རྐེ་སྫོག་གཅོད་པའི་སྤུ་གྲིའམ་

རལ་གྲི་དང་ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ སྲིན་པྫོའི་ཐྫོད་པ་ རིན་ཆེན་ མང་པྫོའི་ཕ་སྣ་ཚྫོགས་བཏབ་པའི་ནང་ན་ ཕྱིའི་
རས་དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་སྒྲོལ་བའི་ཤ་ཁྲག་དང་ནང་ནའི་རས་འདྫོད་ཡྫོན་སྣ་ལྔ།

གསང་རས་བདུད་རྩི་ལྔ་བཅས་

འཇའ་འྫོད་ཁ་དྫོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་གུར་ཕུབ་སྟེ་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་

སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནྫོན་ཏེ་

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞལ་ལུ་གསྫོལ་ཏེ་

ཞབས་གཉིས་བཙན་འཁྱིལ་ཅུང་ཟད་འགྱིང་བའི་

སབས་ཀྱིས་

བཞུགས་ཡྫོད་པའི་གཡས་སུ་ ཡབ་མུ་ཁུ་གླིང་དང་ གཡྫོན་དུ་དྭངས་ལིང་ལ་སྫོགས་པ་དང་ ཡུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་
མ་དང་ སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ལ་སྫོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་གནྫོད་སྦྱིན་
སྫོགས་ ག་ར་ཕྱག་མཚན་ རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་པ་འཛིན་ཅིང་ ཆིབས་བཞྫོན་རྟ་དང་ དྲེའུ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་ཆིབས་
ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན།
དམ་བཞག།
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ང་ནི་པདྨ་ཐྫོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཀུན་གྱི་སྫོག་དབུག་ང་ལ་
ཡྫོད།

།ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན།

།དྫོན་སྙིང་ཚལ་པར་གས་ཏེ་འཆི།

བར། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དྫོན་ཡིན་བཞིན་སྒྲུབས།
བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

།དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་

།ཟེར་གསུངས་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་

གོང་ལུ་

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་བཀའ་བསྒོས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་

ཤིང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་གྲོགས་དང་ འགྲོ་བ་མི་ནྫོར་ཕྱུགས་གསུམ་ག་ར་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་དམ་ལུ་
བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་ལྷ་སྐལ་མ་ཅིག་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དེ་

མིའི་གཟུགས་སུ་

སྤྲུལ་ཏེ་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་མི་ཚུ་ལུ་ རང་གི་བརྩེ་བའི་བུ་བཞིན་དུ་གཅེས་ཤིང་སྐྱངས་པའི་ཡུམ་ཆེན་མྫོ་

འདི་ བླ་མ་བྱ་རས་པ་ལ་སྫོགས་པའི་ རྗེས་འཇུག་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ ཇོ་མྫོ་རེ་
མ་ཏི་ཞལ་བཞེས་བཞིན་འཕྲིན་བཅོལ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ དེ་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
སག་སྟེང་ལུ་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ཡང་ ལྫོ་རེ་ལུ་ཚར་གསུམ་གསུམ་རེ་མཆོད་ནི་འདུག དེ་
ཡང་ སྫོ་ཁ་ནྫོར་ཚུ་ དགུན་གྱི་རྩ་འབྲྫོག་ལས་ ཡར་གནམ་བྱཱར་གྱི་རྩ་འབྲྫོག་ཁར་ལྷྫོད་རནམ་ད་ ཟཝ་༣ པའི་
ཚེས་༡༣/༡༤/༡༥

ཉིམ་གསུམ་གྱི་རིང་

ཇོ་མྫོའི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་

བསངས་སྫོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གསྫོལ་ཁ་ཚུ་རྒྱས་པར་ཕུལ་ཞིན་ན་

ཇོ་མྫོ་རེ་མ་ཏི་དང་རྒྱགས་བརྔན་ལྷ་

ཚེས་༡༥ལུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གནམ་སེར་ཁ་ ནྫོར་ཚུ་དགུན་གྱི་རྩ་འབྲྫོག་ཁར་ལྫོག་འགྱོ་རནམ་ད་ ཟཝ་༧ པའི་ཚེས་
༡༢/༡༣/༡༤གྱི་རིང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིན་ན་ ཚེས་༡༥ ལུ་ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་སྟེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས་
ཟེར་ཞུ་ནི།
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མ་ཅིག
ཅིག་ཨ་མ་ཇོ་
ཇོ་མ་ྫོ དང་བླམ
བླམ་བྱ
བྱ་་རས་པའི
འི་་

བ ཞན
ྫོ ་རྟ་
རྟ་བཏགས་ནིའི
ནིའི་་དན
ྫོ ་ལས་

བརླ
རླབ
བས་པའི
འི་་གསལ
ྫོ ་བམ་ དེ་
དེ་ལས་ རའི་
འི
ྫོ ་བཞུ
ཞུག
གས་ཁྲི་
ཁྲི་ཚུ
ཚུ་་གི
གི་་སྤར
སྤར་ཨིན
ཨིན།

ཙག
ྫོ ་ཕུ
ཕུར
ར་དང་

བྱི
བྱིན
ན་གྱིས
གྱིས་

སག་སྟེང་།
ངག་རྒྱུན
རྒྱུན།
སག་སྟེང་འདི་གནས་མཆོག་ཙཱ་རི་གཉིས་པ་ བྷ་ག་བྱང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ བྱང་སྤུན་གསུམ་མཚྫོ་ལས་འབབ་པའི་
བསིལ་ཞིང་འཇམ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཆུ་

རྒྱ་མཚྫོའི་རྦ་རླབས་གཡྫོ་དྫོ་བཟུམ་གཡྫོ་ཞིང་
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ལྷུང་ལྷུང་དལ་གྱིས་

འབབས་ཏེ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་འགྲོ་བ་ཚུ་ལུ་སྐོམ་པའི་གདུང་བ་ཚུ་སེལ་བཞིན་ཡྫོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་ནང་

གཡུས་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་

སག་སྟེང་སྐུ་ཞྫོག་གུ་རུའི་བླ་བྲང་

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དང་

དེ་གི་

གཡྫོན་ཁ་ཐྫོག་ལུ་ བླམ་བསན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསྫོལ་དཔྫོན་གྱི་གདན་ས་ སྫོ་རང་རྩེ་ཟེར་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་
དང་ལྡན་པའི་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དང་། གཡུས་མཇུག་ལུ་ སྔོན་དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་ བླམ་
བསན་པའི་སྒྲོན་མེ་གིས་
ཨིན།

ཀླུ་བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་བའི་

ས་གནས་ཀྱི་མིང་སག་སྟེང་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་

(སག་སྟེང་ལས་ཨིན་མི་

མེ་རག་དམངས་ཨཔ་

བགྲེསཔ་འགྱུར་མེད། སྐྱེས་ལྫོ་༥༩ ) གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁམས་གསུམ་ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དང་ བླམ་
བྱ་རས་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྣ་འཁྲིད་འབད་དེ་འྫོང་མི་

མེར་སག་གི་མི་ཆ་ཁྱབ་གཡུས་ཚན་སྦེ་ཆགས་ནི་དྫོན་ལས་

ས་གོ་འཚྫོལ་ཏེ་ (རང་གཞུང་)ཟེར་ ཡྫོངས་གྲག་ལུ་ རང་བྱུང་ཟེར་མི་ ས་གནས་ལས་སྦེ་ སྐྱ་ལིང་ཤྫོང་ཕུག་
ལ་སྫོགས་པ་ལས་བརྒྱུད་དེ་མཐའན་འཇུག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ལུང་བསན་ལས་བཀོད་པའི་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་

ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག (སག) ཟེར་མི་འདི་ མེ་རག་སག་སྟེང་ (འབྲྫོག་སྐད) འབྱྫོག་པའི་ཁ་
སྐད་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཚར་གྱི་རིགས་ (ཧིག་ཅུ) ལུ་གོ་ནི་དང་། སྟེང་ཟེར་མི་འདི་ ཐང་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་

པས། ཚིག་འདི་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བ་ཅིན་ སག་སྟེང་ཟེར་ ཚར་ཧིག་ཅུ་ལེ་ཤ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ས་གོ་ཅིག་འབད་ནི་
འདི་གིས་ སག་སྟེང་ཟེར་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག། (སག་སྟེང་འདི་ རྒྱ་མཚྫོ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཊར་ ༣ ༣༠༠/
གསུམ་སྫོང་གསུམ་རྒྱའི་ས་ཁར་ཆགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།)
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
བཀྲིསྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
ཨ་མ་ ཇོ་མྫོའི་རྣམ་ཐར།
ཇོ་མྫོ་ རེ་མ་ཏིའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
མེ་རག་སག་སྟེང་གི་ཆགས་རབས་ གཤྫོག་བཟང་ འདབ་བཟང་ ཟེར་བའི་དེབ་ཆུང་།
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༢ ཨམ་ཡུམ
ཡུམ་བཟང་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཨམ་ཡུམ་བཟང་མྫོ།

ས་གནས།

གསེར་དམ་དགོན་པ།

གཡུས།

ལྗོན་མཁར།

བསྟེན་མི།

ལྗོན་མཁར་སྤྱི་འྫོག་གི་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

མ་གཞི་ཨམ་ཡུམ་བཟང་མྫོ་དེ་

ཡྫོདཔ་ཨིན།

གཡུས་ཚན་ག་ར་གིས་

ཨམ་ཡུམ་བཟང་མྫོ་ལུ་བསྟེན་དྫོ་

ཨ་མ་ཇོ་མྫོའི་ནུམྫོ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

དེ་

འབད་ནི་འདི་གིས་ སག་སྟེང་དང་མེ་རག་གི་གཡུས་ཚན་ལུགཙྫོ་བྫོ་བཏྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
ལྗོན་མཁར་ལུ་ཡང་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་ལུ་དགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་བའི་ཁར་ གཙྫོ་བྫོ་ཨམ་ཡུམ་
བཟང་མྫོ་ལུ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
ཨམ་ཡུམ་བཟང་མྫོའི་ཕྫོ་བྲང་དེ་ ལྗོན་མཁར་གྱི་རི་མགོ་ལས་ཡར་འགྱོ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་ངམ་དགོན་པ་དེ་ ལྗོན་མཁར་གསེར་དམ་དགོན་པ་ལུ་ཨིན་པས།
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ལྗོན་མཁར་གྱི་ཡུལ་ལྷ་ ཨམ་ཡུམ་བཟང་མྫོ།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་

པར་རིས་ནང་ལུ་མཇལ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

སྐུ་མདྫོག་དཀར་པྫོའི་མདངས་དང་

ལྡན་ཞིང་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་བསྣམས་ཤིང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ དགོས་འདྫོད་སྫོལ་བའི་ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཚུལ་དེ་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་དང་འདྲ་རུང་ ལྗོན་མཁར་སེར་དམ་དགོན་པའི་ལྡེབས་རིས་དེ་
ཚྫོང་ཚྫོང་སླྫོབ་དཔྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་གནང་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ ཡུལ་བཙན་ཡང་ ཚྫོང་ཚྫོང་སླྫོབ་དཔྫོན་
རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་མེན་ནམ་ཟེར་བའི་ ལྫོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག
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གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ཟ་རིམ་བཞིན་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཨ་རྟག་རང་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་

ཁར་ ལྫོ་ལྟར་དམངས་ཀྱི་་རིམ་འགྲོའི་སྐབས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་
ལས་རང་སྫོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལྫོ་དུས་ཀྱི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ལྫོགས་སུ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་སྐྱོ
སྐྱོར
ར་གྱི
གྱི་་ཞུ
ཞུ་་བ།
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་གཞན་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་རུང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དེ་

གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་

དྫོན་ལས་ གཞུང་ཞབས་ལས་ ཕུ་བཙན་མདའ་བཙན་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁང་ གནས་ཁང་རེ་རྐྱབ་གནང་པ་ཅིན་
གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ལྗོན་མཁར་ གཙྫོ་འཛིན་ པདྨ་བཀྲ་ཤིས།
དཀོན་གཉེར་ བསན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
སླྫོབ་དཔྫོན་ པདྨ་ཆོས་འཕེལ།
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༣ མདའ་འཆམ་པ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མདའ་འཆམ་པ།

ས་གནས།

སྫོ་རང་རྩེ་དང་ སྫོ་རང་རྨང་།

གཡུས།

སྫོ་རང་རྩེ་དང་ སྫོ་རང་རྨང་།

བསྟེན་མི།

སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག་གི་ སྫོ་རང་རྨང་དང་ སྫོ་རང་རྩེ་སྤྱི་འྫོག་དེ་ལས མ་ནི་དུང་ཕྱུར་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་མགོན་སྐྱབས་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནརུང་

གྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།།

མང་ཤྫོས་ཅིག་ སག་སྟེང་འདི་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་གིས་ འབྫོད་ལས་མར་འཁྱིད་དེ་འྫོང་པའི་

མི་བརྒྱུད་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ འཚྫོ་བ་ཡང་ ལ་
ནྫོར་གཡག་དང་ཕྱུགས་
བསྟེན་ཏེ་

མཛྫོ་དང་མཛྫོ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་

སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལ་ནྫོར་དང་ མཐའ་

ནྫོར་ཚུ་ས་གནས་གཅིག་ལུ་གཏན་འཇག་སྦེ་བཞག་ནི་
མེདཔ་ལས་

ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་སྤྫོ་སྟེ་འགྱོ་

བའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཕུ་
བཙན་མདའ་བཙན་དེ་ཚུ་ལས་མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

མདའ་འཆམ་པའི་ཕྫོ་བྲང་།
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
མདའ་འཆམ་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་མཆོད་ལ་སྫོགས་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྫོ་རང་རྩེ་དགོན་པའི་ནང་ལུ་ཕུལ་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་ཁང་ངམ་ ཕྫོ་བྲང་དེ་ ས་གནས་ཉག་ཟྫོར་སྟེང་ཟེར་སའི་ ལམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྫོད་
པའི་ཤིང་ཆེན་མཐྫོང་སར་ཨིན།

མདའ་འཆམ་པ།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི་
གྱི་རྣམ
རྣམ་པ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། མདའ་ནི་འཆམ་པ་མཚན་གསྫོལ་བ། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་མྫོ་དུང་གི་མདྫོག །ཆིབས་སུ་
ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་ཆིབས།

།ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ནྫོར་གཞྫོང་བསྣམས།

།སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་

སྟེར། །ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དུང་དཀར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་ལུ་ཆིབས་
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པ་

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་

དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུའི་

གཞྫོངམ་བསྣམས་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་པྫོ་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
ངག་རྒྱུན་དང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལས་

སྔོན་བྱྫོན་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་

དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་ཐྫོན་ནི་མིན་འདུག།

ཉམས་སྣང་ལུ་གཟིགས་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་

ཏེ་ སྐྱེ་འགྲོ་སྲུང་བའི་ཕུ་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ཟ་རིམ་བཞིན་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཨ་རྟག་རང་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་

ཁར་ ལྫོ་ལྟར་ཟ་༥པའི་ནང་ལུ་སྤྲེལ་ཟ་ཚེས་བཅུ་དང་ ལྫོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ དམང་གི་སྐུ་རིམ་གཏེར་འཆམ་
ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་སྐྱོར
སྐྱོར་གྱི་
གྱི་ཞུ
ཞུ་་བ།
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་གཞན་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་རུང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དེ་

གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་

དྫོན་ལས་ གཞུང་ཞབས་ལས་ ཕུ་བཙན་མདའ་བཙན་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁང་ གནས་ཁང་རེ་རྐྱབ་གནང་པ་ཅིན་
གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
སྫོ་རང་བླ་མའི་གདུང་བརྒྱུད་ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ནྫོར་བུ།
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༤ མདའ་དུ
དུངང་དཀར་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མདའ་དུང་དཀར་མྫོ།

ས་གནས།

སག་སྟེང་།

གཡུས།

སག་སྟེང་དབུས་གཞུང་།

བསྟེན་མི།

སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག་གི་ སག་སྟེང་ཡུལ་དབུས་དང་ སྟེང་དམང་ སྤུ་སྫོ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་མགོན་སྐྱབས་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

འྫོག་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།།

རུང་ མང་ཤྫོས་ཅིག་ སག་སྟེང་འདི་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་གིས་ འབྫོད་ལས་མར་འཁྱིད་དེ་

འྫོང་པའི་མི་བརྒྱུད་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ འཚྫོ་བ་ཡང་ ལ་ནྫོར་གཡག་དང་
ཕྱུགས་ མཛྫོ་དང་མཛྫོ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་ སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལ་ནྫོར་དང་
མཐའ་ནྫོར་ཚུ་ས་གནས་གཅིག་ལུ་གཏན་འཇག་སྦེ་བཞག་ནི་ མེདཔ་ལས་
དང་ཡར་མར་སྤྫོ་སྟེ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་

ཕར་ཚུར་

རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཕུ་

བཙན་མདའ་བཙན་དེ་ཚུ་ལས་མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

མདའ་དུང་དཀར་མྫོ་ སྐུ་ཞྫོག་དགོན་པ་ལས་ དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚྫོད་༣ དང་ ༤ གི་རིང་ལུ་འགྱོ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན། ཨིན་རུང་ གཙྫོ་བྫོ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་ སྐུ་ཞྫོག་དགོན་པ་དང་ ཡུལ་མཇུག་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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མདའ་དུང་དཀར་མྫོ།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་གྱི་
གྱི་རྣམ
རྣམ་པ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ༑ མདའ་རུ་ཇོ་མྫོ་དུང་དཀར་མྫོ། །ཆིབས་སུ་རི་དྭགས་ཤ་བ་གཞྫོན། །ཕྱག་མདའ་

དར་གཡྫོན་ནྫོར་གཞྫོང་། །ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་སྲུང་བའི་ལྷ། །ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་མྫོའི་
མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་ ཆིབས་སུ་རི་དྭགས་ཤ་བ་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྫོན་པ་
ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུའི་གཞྫོང་པ་བསྣམས་ཏེ་ དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དམ་བཞག།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། སླྫོབ་དཔྫོན་མཚྫོ་སྐྱེས་རྫོ་རྗེ་དང་། །བསན་པའི་སྒྲོན་མེ་བཀའ་སྒྲུབ་པའི། །ཞེས་དང་

ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པྫོའི་ལས། །དྲན་པའི་མྫོད་ལ་བསྒྲུབས་མཛད་པའི། །ཟེར་གསུངས་བཞིན་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་
ཆེ་དང་

སག་སྟེང་སྐུ་ཞྫོག་གུ་རུ་རིནཔྫོ་ཆེའི་སྐུ་གོང་མ་

བླ་མ་བསན་པའི་སྒྲོན་མེ་གིས་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་

བཞག་པའམ་ སྔོན་བྱྫོན་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཉམས་སྣང་ལུ་གཟིགས་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་
བདག་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་ སྐྱེ་འགྲོ་སྲུང་བའི་ཕུ་བཙན་སྦེ་དམ་བཅའ་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་
ཁར་

ཟ་རིམ་བཞིན་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཨ་རྟག་རང་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་

ལྫོ་བསར་ཟ་༥པའི་ནང་ལུ་སྤྲེལ་ཟ་ཚེས་བཅུ་དང་

ལྫོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་

དམང་གི་སྐུ་རིམ་གཏེར་

འཆམ་ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།དེ་ལས་ རང་ཟ་དྲུག་པའམ་ བཞི་
པའི་ནང་ལུ་ སྨྱུང་གནས་དཀར་པྫོ་ཆ་བརྒྱད་ཚུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཞུ་་བ།
ཞུ
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་གཞན་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་རུང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དེ་

གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་

དྫོན་ལས་ གཞུང་ཞབས་ལས་ ཕུ་བཙན་མདའ་བཙན་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁང་ གནས་ཁང་རེ་རྐྱབ་གནང་པ་ཅིན་
གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
སྫོ་རང་བླ་མའི་གདུང་བརྒྱུད་ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ནྫོར་བུ
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༥ ཡུ
ཡུལ
ལ་བཙན་ཕུ་
ཕུ་ཤུ
ཤུག
གས་པ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཡུལ་བཙན་ཕུ་ཤུགས་པ།

ས་གནས།

སྫོ་རང་རྩེ་དང་ སྫོ་རང་རྨང་།

གཡུས།

སྫོ་རང་ རྩེ་དང་ སྫོ་རང་རྨང་།

བསྟེན་མི།

སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག་གི་ སྫོ་རང་རྨང་དང་ སྫོ་རང་རྩེ་སྤྱི་འྫོག་་དེ་ལས་མ་ནི་དུང་ཕྱུར་གྱི་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་མགོན་སྐྱབས་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།།

རུང་ མང་ཤྫོས་ཅིག་ སག་སྟེང་འདི་ ཨ་མ་ཇོ་མྫོ་གིས་ འབྫོད་ལས་མར་འཁྱིད་དེ་

འྫོང་པའི་མི་བརྒྱུད་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ འཚྫོ་བ་ཡང་ ལ་ནྫོར་གཡག་དང་
ཕྱུགས་ མཛྫོ་དང་མཛྫོ་མྫོ་ལ་སྫོགས་པ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་ སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལ་ནྫོར་དང་
མཐའ་ནྫོར་ཚུ་ས་གནས་གཅིག་ལུ་གཏན་འཇག་སྦེ་བཞག་ནི་མེདཔ་ལས་

ཕར་ཚུར་

དང་ཡར་མར་སྤྫོ་སྟེ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཕུ་
བཙན་མདའ་བཙན་དེ་ཚུ་ལས་མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཕུ་ཤུགས་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གསྫོལ་མཆོད་ལ་སྫོགས་པ་ཕུལབའི་སྐབས་

སྫོ་རང་རྩེ་དགོན་པའི་ནང་ལུ་ཕུལ་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ གནས་ཁང་ངམ་ ཕྫོ་བྲང་དེ་ སྫོ་རང་རྩེ་དགོན་པ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་ ༢ དང་ ༣ གི་
ས་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན།
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ཕུ་ཤུགས་པ།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི་
གྱི་རྣ
རྣམ
མ་པ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཕུ་ནི་ཤུགས་པ་མཚན་གསྫོལ་བ། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་རྒྱན་གྱིས་སས། །ཆིབས་
སུ་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་ཆིབས།

།ཕྱག་གཡས་ཐུགས་ཁར་ནྫོར་བུ་བསྣམས།

།ཅི་འདྫོད་ནྫོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་

སྫོལ། །ཕྱག་གཡྫོན་རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ་འཛིན། །འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྫོལ། །ཟེར་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་
མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ རིན་པྫོ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་
ལུ་ཆིབས་པ་

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་

བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་

རིན་པྫོ་ཆེའི་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ་དུ་
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དམ་བཞག།
ངག་རྒྱུན་དང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས་

དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ནི་ཡང་ཐྫོན་ནི་མིན་འདུག།

བྱྫོན་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་

སྐྱེ་འགྲོ་སྲུང་བའི་ཕུ་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྔོན་

ཉམས་སྣང་ལུ་གཟིགས་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ཟ་རིམ་བཞིན་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཨ་རྟག་རང་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་

ཁར་ ལྫོ་བསར་ཟ་༥པའི་ནང་ལུ་སྤྲེལ་ཟ་ཚེས་བཅུ་དང་ ལྫོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་གཏེར་
འཆམ་ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་སྐྱོར
སྐྱོར་གྱི་
གྱི་ཞུ་
ཞུ་བ།
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་གཞན་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་རུང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དེ་

གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་

དྫོན་ལས་ གཞུང་ཞབས་ལས་ ཕུ་བཙན་མདའ་བཙན་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁང་ གནས་ཁང་རེ་རྐྱབ་གནང་པ་ཅིན་
གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
སྫོ་རང་བླ་མའི་གདུང་རྒྱུད་ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ནྫོར་བུ།
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༦ ཡུ
ཡུལ
ལ་བཙན་ཕུ
ཕུ་་སེ
སེར
ར་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞིབདག་གི་མཚན།

ཡུལ་བཙན་ཕུ་སེར་མྫོ

ས་གནས།

སག་སྟེང་།

གཡུས།

སག་སྟེང་དབུས་གཞུང་།

བསྟེན་མི།

སག་སྟེང་རྒེད་འྫོག་གི་ སག་སྟེང་ཡུལ་དབུས་དང་ སྟེང་དམང་ སྤུ་སྫོ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྐྱབས་གནས་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལ་ནྫོར་དང་མཐའ་ནྫོར་

འྫོག་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།།

ཚུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
ཕུ་སེར་མྫོ་ སྐུ་ཞྫོག་དགོན་པ་ལས་ དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚྫོད་༣ དང་ ༤ གི་རིང་ལུ་འགྱོ་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ གཙྫོ་བྫོ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་ སྐུ་ཞྫོག་དགོན་པ་དང་ ཡུལ་མཇུག་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཕུ་སེར་མྫོ།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་གྱི་
གྱི་རྣ
རྣམ
མ་པ།
པའི་སྒྲོན་མེ་བཀའ་སྒྲུབ་པའི།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ༑ སླྫོབ་དཔྫོན་མཚྫོ་སྐྱེས་རྫོ་རྗེ་དང་། །བསན་
།དགེ་བསྙེན་ཇོ་བྫོ་སེར་མྫོ་བཞེས།

།སྐུ་མདྫོག་དཀར་དམར་རྟ་དཀར་

ཆིབས། །ཕྱག་གཡས་རིན་ཆེན་འབར་བ་བསྣམས། །ཟས་ནྫོར་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས། །ཕྱག་གཡྫོན་བུམ་
པ་བདུད་རྩི་བཀང་།

མདངས་དང་ལྡན་པ་

།ཚེ་སྫོག་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྫོལ།

།ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན།

རིན་པྫོ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་

རྟ་དཀར་ལུ་ཆིབས་པ་

དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་

སྐུ་མདྫོག་དཀར་བའི་

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་

རིན་པྫོ་ཆེའི་

གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བསྣམས་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེ་སྫོག་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

379

དམ་་བཞག།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས།

སླྫོབ་དཔྫོན་མཚྫོ་སྐྱེས་རྫོ་རྗེ་དང་།

།བསན་པའི་སྒྲོན་མེ་བཀའ་སྒྲུབ་པའི།

།ཟེར་

གསུངས་བཞིན་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ སག་སྟེང་སྐུ་ཞྫོག་གུ་རུ་རིནཔྫོ་ཆེའི་སྐུ་གོང་མ་ བླ་མ་བསན་པའི་སྒྲོན་མེ་

གིས་ བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་པའམ་ སྔོན་བྱྫོན་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཉམས་སྣང་ལུ་
གཟིགས་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐྱེ་འགྲོ་སྲུང་བའི་ཕུ་བཙན་སྦེ་དམ་བཅའ་མཛད་དེ་བཞུགས་

གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
གསྫོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་
ཁར་

ཟ་རིམ་བཞིན་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཨ་རྟག་རང་ཕུལ་སྫོལ་ཡྫོད་པའི་

ལྫོ་བསར་ཟ་༥པའི་ནང་ལུ་སྤྲེལ་ཟ་ཚེས་བཅུ་དང་

ལྫོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་

དམང་གི་སྐུ་རིམ་གཏེར་

འཆམ་ཚུ་ཐྫོན་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རང་ཟ་དྲུག་པའམ་
བཞི་པའི་ནང་ལུ་ སྨྱུང་གནས་དཀར་པྫོ་ཆ་བརྒྱད་ཚུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་སྐྱོ
སྐྱོར
ར་གྱི
གྱི་་ཞུ
ཞུ་་བ།
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་གཞན་ག་ནི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་རུང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དེ་

གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་

དྫོན་ལས་ གཞུངས་ཞབས་ལས་ ཕུ་བཙན་མདའ་བཙན་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁང་ གནས་ཁང་རེ་རྐྱབ་གནང་པ་ཅིན་
གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས།

380

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
སྫོ་རང་བླ་མའི་གདུང་རྒྱུད་ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ནྫོར་བུ།

381

ཝམ་རངྫོ ་དྲུང
དྲུང་ཁག་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། (༡༡)
༡ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག
ཕྱུག།
གནད་དྫོན་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།

ས་གནས།

ཀླུ་རྨང་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས།

ཀླུ་རྨང་།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ མི་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་མངའ་ཐངདར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ ནད་རིམས་

མགོན་ཁང་།

མུ་གེ་ མི་སྡེ་འཁྲུགས་རྩྫོད་ ཨར་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལ་སྫོགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་
རིགས་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པྫོར་མཛད་པའི་སྐྱབས་དང་
སྫོང་གྲོགས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

382

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
བཀྲིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ ཀ་བཞི་གདུང་གི་བརྒྱན་པའི་ རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་
གནས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་ཀླུ་རྨང་གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་

གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་གསེར་དངུལ་ས་རྫོ་ཤིང་ལས་

གྲུབ་པའི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ལུ་ གནས་བདག་ཆེན་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས།

བཙན་རྒོད་ཁོ་གི་དབང་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་

ས་བཀོ་རྫོ་སླྫོག་ཤིང་གཅོད་རྫོ་བཀྲུམ་ལ་སྫོགས་པ་དང་

ཁོངས་འདི་ནང་སྐད་རྐྱབ་ནི་བཙྫོག་གྲིབ་ལ་སྫོགས་པ་ཤྫོར་བའི་སྐབས་
ཁ་ལ་སྫོགས་པ་བྱུང་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ས་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་

གནས་བདག་མཆོག་གི་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ལུ་

གནྫོད་པའི་སྐབས་དམིགས་བསལ་གནས་ཁང་རྩ་བར་དང་

སྫོ་སྫོའི་སྫོད་གནས་ལས་གནས་བདག་མཆོག་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། གསྫོལ་མཆོད་འདི་ལུ་བརྟེན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་
པྫོ་བསྲུང་ནི་དང་

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་ཕངས་བསྫོད་ནི་དང་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་ནི།

འཕགས་ཚྫོགས་དགེ་

འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་སྐྱོང་ནི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མི་སྡེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལུ་ ནད་ཡམས་འཁྲུག་རྩྫོད་
སེལ༌བ༌ནི༌དང༌

སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་རྒོད་ཁ༌གཏྫོར་བརླག་མ་བཏང་བ་དང་

ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་སད་སེར་ཐམས་ཅད་ལས་

བསྲུང་བ་ནི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ནི། མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས་ནི་རེ་བ་སྐོང་ནི་ གཡུས་མི་ལུ་མདུན་ནས་བསུ་ནི་རྒྱབ་ནས་
སྐྱོར་ནི། འཁོར་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྒྱས་ནི་གིས་སྫོང་གྲོགས་མཛད་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཏན་དུ་སྫོད་པའི་གནས་
པྫོ་དང་ཕྱི་ལས་བྱྫོན་པའི་མགྲོན་པྫོ་ལུ་ཡང་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནི། གཡུས་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་གིས་སླྫོབ་དཔྫོན་དང་སླྫོབ་
མའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས་ཏེ་

ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་སྫོང་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན།

ལྷག་

པར་དུ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ནང་གི་གནས་བདག་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཡང་ ཀླུ་
རྨང་རྒེད་འྫོག་ནང་ལས་སྦེ་

བླ་མ་གནས་བརྟན་ཀརྨ་རང་གྲོལ་མཆོག་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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གདན་འདྲེན་ཞུ་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
ལྷ་ཆེན་ས་གཞི་འདི་ཡི་བདག་པྫོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནི་ ནུས་པའི་མཐུ་རྩལ་དང་ལྡན་པ་ སྐུ་མདྫོག་
ནག་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ འྫོད་ཟེར་ཕྱྫོགས་བཅུར་འཕྫོ་བ་ སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དར་ཟབ་སྣ་ཚྫོགས་དང་ རིན་པྫོ་

ཆེ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་བརྒྱན་གྱིས་སས་པ་ སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ་པའི་ ནྫོར་བུ་དགོས་འདྫོད་
ཕྱག་ལུ་བསྣམས་པ་ མ་རུང་སང་བའི་དགྲ་དང་བསན་ལ་གནྫོད་པའི་དགྲ་རྣམས་དམ་ལུ་བཏགས་ཕྱིར་ ཆིབས་
ནི་མྱུར་ཞིང་མགྱོགས་པའི་ར་དཀར་ལ་དམར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་གུར་བཞྫོན་ཏེ་

འཁོར་དུ་ལྷ་སྲིན་སྫོང་

དང་དྲུག་བརྒྱའི་བསྐོར་ཏེ་ སེམས་ཀུན་ཕན་བདེ་སྟེར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་སྐུ་འདྲ་ ཀླུ་རྨང་
རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ཡྫོད་པའི་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ནང་ལུ་མཇལ་ཚུགས།
དམ་བཞག།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་། ཧཱུྃ༑ སྒོམ་བྲག་གཏེར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་དུ། །རིག་འཛིན་པདྨ་བཛྲ་ཡིས། །ཁྱེད་ཀྱི་གདུག་པའི་
ང་རྒྱལ་བཅོམ། །མ་འྫོངས་བསན་པ་བསྲུང་བར་དམ། །ཟེར་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ཞབས་དང་ རིག་འཛིན་རྒྱུད་པའི་་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ ནུས་པའི་མཐུའི་རྩལ་དང་ཆོས་ཀྱི་བདེན་པའི་སྫོབས་ཀྱིས་
ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་པ་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་ཚེ་ སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་བདེ་
སྟེར་བའི་ཕྱིར་དང་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་བསྲུང་མ་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ནུག།

384

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གནས་བདག་མཆོག་ལུ་དམིགས་བསལ་དུས་སྫོན་བརྩི་བསྲུང་ཞུ་སྟེ་ ཟ་རིམ་ཚེས་༨་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་རྒྱས་པ་
སྦེ་སྒྲུབ་ཁང་གི་དགེ་འདུན་དམངས་འཛྫོམས་ཐྫོག་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ཟ་རིམ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་

དང་ ལྫོ་ལྟར་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྫོ་མཆོད་སྐབས་མ་ཆད་པར་ གསྫོལ་མཆོད་འཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་སྦེ་
གསྫོལ་མཆོད་འཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ནི་མི་ནད་

ཕྱུགས་ནད་ལ་སྫོགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་འཕུལཝ་ཨིནམ་པས། ལྷག་པར་དུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་

ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་སྲིན་གྱི་གནྫོད་པ་འབྱུང་ནི་
དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ་ ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། འདི་
མ་ཚད་གནས་བདག་འདི་གིས་
སྐབས་

མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གཡུས་སྒོ་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་

དམིགས་བསལ་དུ་གནས་པྫོའི་གནས་ཁང་དང་

གནས་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
མཁན་སྤྲུལ། བསྫོད་ནམས་བཀྲིས།
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གནས་པྫོའི་ས་ཁོངས་དང་

ཡང་ན་སྫོ་སྫོའི་སྫོད་

༢ བུ
བུམ
མ་ཆུ་
ཆུ་སྒྲོ
སྒྲོལ
ལ་མ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

བུམ་ཆུ་སྒྲོལ་མ།

ས་གནས།

ཀོས་ཕུ་གནས་པྫོ་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས།

མྫོ་ཤི།

བསྟེན་མི།

མྫོ་ཤི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུངས་ནི་དང་

ཁྱད་པར་དུ་རང་

ཕྱྫོགས་ལ་གོ་ལུང་སྒོ་མི་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་མངའ་ཐང་ཐམས་ཅད་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།

ལུང་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་ འཁྲུག་རྩྫོད་ཨར་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལ་སྫོགས་
པའི་

འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་

པྫོར་མཛད་པའི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེ་བའི་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་
དང་སྫོང་གྲོགས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

སྐྱབས་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ནགས་ཚལ་སྟུག་པྫོའི་གློག་ལྟར་འཁྲིགས་པའི་གླིང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་
ཏེ་ཡྫོད་པའི་གནས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་

དྲི་ཞིམ་མེ་ཏྫོག་ས་སྣ་ཚྫོགས་ཤར་

དཔལ་ལྫོངས་སྤྱྫོད་ཀྱི་འབྱྫོར་པ་ལྡན་པའི་ གཡུས་

སྒོ་འདི་གི་སྫོད་ལུ་གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་
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རི་བྲག་ཆེན་པྫོ་ལྷའི་ཕྫོ་བྲང་

དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ གནས་ཁང་ཀོས་ཕུ་མཐྫོན་པྫོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཆེན་པྫོའི་ནང་ལུ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མཆོག་ བཙན་
རྒོད་བུམ་ཆུ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
གནས་བདག་བུམ་ཆུ་སྒྲོལ་མ་འདི་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་སྐྱེས་བཙན་མྫོ་ལྷ་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི་འདུག་

གནས་བདག་ཡང་ ཞལ་དཀྱིལ་དམར་བ་ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་ ཕྱྫོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལས་
རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་དགོས་འདྫོད་སྟེར་བའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་

བསྣམས་ཏེ་ ན་བཟའ་དར་ཟབ་གོས་ཆེན་སྣ་ཚྫོགས་བཞེས་ཏེ་ ཆིབས་ནི་རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་པྫོའི་
སྟེང་དུ་ བཞྫོན་ཏེ་སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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དམ་བཞག
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ནས་

ནུས་པའི་མཐུའི་རྩལ་དང་ཆོས་ཀྱི་བདེན་པའི་

སྫོབས་ཀྱིས་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་པ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་ཚེ་ སེམས་ཅན་ཀུན་
ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་དང་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ནུག།
གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གནས་བདག་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་དུས་སྫོན་བརྩི་བསྲུང་ཞུ་སྟེ་ གསྫོལ་མཆོད་འཕུལ་ནི་མེད་རུང་ ཟ་རིམ་

ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ལྫོ་ལྟར་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྫོ་མཆོད་སྐབས་མ་ཆད་པར་གསྫོལ་མཆོད་འཕུལ་ནི་འདུག། དེ་
སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ནི། མི་ནད་
ཕྱུག་ནད་ལ་སྫོགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་འཕུལཝ་ཨིནམ་པས།

ལྷག་པར་དུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་

ཕུལ་བ་ཅིན་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་སྲིན་གྱི་གནྫོད་པ་འབྱུང་ནི་
དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ་ ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། འདི་
མ་ཚད་བཙན་རྒོད་འདི་གིས་ མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གཡུས་སྒོ་དང་ མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་བྱུང་པའི་སྐབས་
དམིགས་བསལ་དུ་གནས་པྫོའི་གནས་ཁང་དང་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག།

གནས་པྫོའི་ས་ཁོངས་དང་

ཡང་ན་སྫོ་སྫོའི་སྫོད་གནས་ལས་

བཙན་རྒོད་མཆོག་ལུ་ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ཆད་ནི་དང་ གནས་བདག་ཁོ་གི་དབང་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་
བཀོ་རྫོ་སླྫོག་ཤིང་གཅོད་རྫོ་བཀྲུམ་ལ་སྫོགས་པ་དང་
ཤྫོར་བའི་སྐབས་

ས་ཁོངས་འདི་ནང་སྐད་རྐྱབ་ནི་བཙྫོག་གྲིབ་ལ་སྫོགས་པ་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་བདག་མཆོག་གིས་ མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་གནས་ཁང་རྩ་
བར་དང་

སྫོ་སྫོའི་སྫོད་གནས་ལས་གནས་བདག་མཆོག་ལུ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གསྫོལ་མཆོད་འདི་ལས་བརྟེན་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་བསྲུང་ནི་དང་
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དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་ཕངས་

བསྫོད་ནི་དང་ བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་ནི། འཕགས་ཚྫོགས་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་སྐྱོང་ནི་དང་ ཁྱད་པར་དུ་མི་
སྡེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལུ་ནད་ཡམས་འཁྲུག་རྩྫོད་བསལ༌ནི༌དང༌སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་

གོད་ཁ༌མ་བཏང་བ་དང་

ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ སད་སེར་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་ནི་ འགལ་རྐྱེན་སེལ་ མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། རེ་བ་སྐོང་ གཡུས་

མི་ལུ་མདུན་ནས་བསུ། རྒྱབ་ནས་སྐྱོར། འཁོར་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་རྒྱས་ནིའི་སྫོང་གྲོགས་མཛད་ནི་དང་། ལྷག་པར་
དུ་གཏན་དུ་སྫོད་པའི་གནས་པྫོ་དང་།

ཕྱི་ལས་བྱྫོན་པའི་མགྲོན་པྫོ་ལུ་ཡང་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནི།

འདི་ནང་གིས་སླྫོབ་དཔྫོན་དང་སླྫོབ་མའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས་ཏེ་

གཡུས་ཕྱྫོགས་

ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་

གདྫོང་གྲོགས་མཛདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱབས་དང་
མགོན་མཛད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
མི་ཤི་བླ་མ། ཨྫོན་དབང་འདུས།
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༣ ཁ་རུང
རུང་བཙན་སབ
ྫོ ས་ལྡན
ལྡན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཁ་རུང་བཙན་སྫོབས་ལྡན།

གཡུས།

མཁར་ཕུ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཁ་རུང་ཕྫོ་བྲང་།

མཁར་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུངས།

འཁྲུགས་རྩྫོད་ཨར་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ལ་

ས་ཕྱྫོགས་འདི་ལུ་ནད་རིམས་དང་།

མུ་གེ་

སྫོགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་རིགས་

ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པྫོར་མཛད་པའི་སྐྱབས་དང་སྫོང་
གྲོགས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནས་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གསྫོལ་ཁ་ནང་ལུ་ ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་རྒྱ་མྫོན་མཚམས། །རི་རྒྱལ་མཁའ་སྤྱྫོད་གནས་མཆོག་
ཁ་རུང་བཀྲ། ། གསེར་གྱི་རི་བྫོ་ལྷུན་པྫོ་བརྗིད་ལྡན་པ། །འཇིགས་རུང་བྲག་རི་རྩིགས་པའི་དགུང་ལ་སྙེགས། །རི་
གསུམ་འཛྫོམས་པའི་ཁ་རུང་རི་བྫོའི་རྩེར།
ནག་འཁྲིག་པའི་གུར་ཁང་ན།
པའི་

།དུད་སྤྲིན་ཁག་སྣ་འབྱུང་རླངས་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་།

།ཕྫོ་བྲང་ཆེན་པྫོ་གསེར་གྱི་སྐུ་མཁར་ནས།

རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱ་དང་

འགྱུར་པ་

།ཆུ་འཛིན་སྨུག་

།བཀྲིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་ལྡན་

ལྷྫོ་མྫོན་གྱི་མཚམས་ལུ་རིའི་རྒྱལ་པྫོ་གནས་མཆོག་ཏུ་

ཁ་རུང་ཕུ་ཆེན་བཀྲ་བའི་གསེར་གྱི་རི་བྫོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱི་

ལས་མཇལ་ན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་བྲག་རི་བརྩིགས་པའི་སྟེང་ནམ་མཁའི་དགུང་ལ་སྙེགས་པ་དང་འདྲ་བ་
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རི་

གསུམ་འཛྫོམས་པའི་ཁ་རུང་རི་བྫོའི་རྩེ་ལུ་ཆུ་འཛིན་སྤྲིན་ནག་འཁྲིག་པའི་གུར་ཁང་
བྲང་ནང་ལུ་ ཁ་རུང་བཙན་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྫོ་

ཁ་རུང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།
དམ་བཞག།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་དུ།

པད་མ་འབྱུང་གནས་དཀར་རྒྱུད་བླ་མ་དང་།

།གྲུབ་ཐྫོབ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་

རུ། །རང་གཟུགས་སྙིང་པྫོ་སྫོག་གི་མདྫོང་ཕུལ་ནས། །དམ་བཅའ་བཞིན་དུ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད། །ཟེར་
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་དང་འབྲུག་པ་དཀར་རྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ ལྷ་སྲིན་

སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་པ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་ཚེ་ གནས་བདག་ཡང་ སེམས་ཅན་ཀུན་
ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་དང་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ནུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས། ཀྱཻ༑ ལྷ་ཆེན་གཞི་བདག་སྫོབས་ལྡན་མཐུ་རྩལ་ཅན། །སྐུ་མདྫོག་དམར་ནག་འྫོད་
ཟེར་ཕྱྫོགས་བཅུར་འཕྫོ། །དར་སྣ་རིན་ཆེན་བརྒྱན་གྱི་འགྱིང་ཐྫོད་སས། །བཙན་རྒོད་ཆེན་པྫོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
བསྫོད། །ཁྲོ་འཛུམ་མདངས་ལྡན་དར་སྣ་གོས་སུ་གྱོན། །བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཕྱག་ན་བསྣམས། །གང་
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འདྫོད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཐུ་ཆེན་སྟེ། །སྫོབས་ཆེན་གཞི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྫོད། །སང་བའི་དགྲ་
ཡི་གཤེད་མར་མངགས་པའི་ཚེ།

།མྱུར་ཞིང་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་རླུང་གཤྫོག་ཅན།

།ས་བའི་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་

ལེགས་གསྫོལ་ནས། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་གཡྫོན་པ་ནད་རྐྱལ་བསྣམས། །འཁོར་དུ་ལྷ་སྲིན་སྫོང་དང་དྲུག་བརྒྱའི་
བསྐོར།

།ཟེར་ལྷ་ཆེན་ས་གཞི་འདི་ཡི་བདག་པྫོ་སྫོབས་ལྡན་མཆོག་ནི་

སྐུ་མདྫོག་དམར་ལ་ནག་པྫོའི་མདངས་

དང་ལྡན་པ་ འྫོད་ཟེར་ཕྱྫོགས་བཅུར་འཕྫོ་བ་སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དར་ཟབ་སྣ་ཚྫོགས་དང་ རིན་པྫོ་ཆེ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་རྒྱན་
གྱིས་སས་པ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་

བསམ་དྫོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ནྫོར་བུ་དགོས་འདྫོད་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་པ་

ཕྱག་ཡྫོན་པ་ལུ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ནད་རིགས་འཇོམས་ཕྱིར་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བསྣམས་པ།

མ་རུང་སང་བའི་དགྲ་དང་

བསན་ལ་གནྫོད་པའི་དགྲ་རྣམས་དམ་ལུ་བཏགས་ཕྱིར་ མྱུར་ཞིང་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་པྫོ་བཞྫོན་ཏེ་ འཁོར་དུ་
ལྷ་སྲིན་སྫོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐོར་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་སྟེར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
གནས་བདག་མཆོག་ལུ་དམིགས་བསལ་དུས་སྫོན་བརྩི་བསྲུང་ཞུ་སྟེ་

གསྫོལ་མཆོད་འཕུལ་ནི་མེད་རུང་ཟ་རིམ་

ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ལྫོ་ལྟར་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྫོ་མཆོད་སྐབས་མ་ཆད་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་
སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ལྫོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ནི་མི་ནད་
ཕྱུགས་ནད་ལ་སྫོགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་
ཕུལ་བ་ཅིན་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིནམ་པས།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་

ལྷག་པར་དུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་

བཏབ་པའི་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་སྲིན་གྱིས་

གནྫོད་པ་འབྱུང་ནི་དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ་ ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་

ནི་འདུག། འདི་མ་ཚད་གནས་བདག་འདི་གིས་ མི་དང་ནྫོར་ཕྱུགས་སེམསཅན་གཡུས་སྒོ་དང་ མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་
ཁ་འབྱུང་པའི་སྐབས་

དམིགས་བསལ་དུ་གནས་པྫོའི་གནས་ཁང་དང་གནས་པྫོའི་ས་ཁོངས་དང་ཡང་ན་སྫོ་སྫོའི་

སྫོད་གནས་ལས་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག།
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གནས་བདག་མཆོག་ལུ་ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ཆད་ནི་དང་ བཙན་རྒོད་ཁོ་གི་དབང་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་
བརྐོ་རྫོ་སླྫོག་ཤིང་ཤིང་གཅོད་རྫོ་བཀྲུམ་ལ་སྫོགས་པ་དང་ས་ཁོངས་འདི་ནང་སྐད་རྐྱབ་ནི་

བཙྫོག་གྲིབ་ལ་སྫོགས་

པ་ཤྫོར་བའི་སྐབས་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་བདག་མཆོག་གི་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པའི་སྐབས་དམིགས་བསལ་གནས་ཁང་རྩ་བར་
དང་ སྫོ་སྫོའི་སྫོད་གནས་ལས་གནས་བདག་མཆོག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
མཁན་སྤྲུལ།བསྫོད་ནམས་བཀྲིས།
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༤ ལྷ་
ལྷ་ཆེན
ཆེན་དབང་ཕྱུ
ཕྱུག
ག།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག།

ས་གནས།

ལྷ་ཆེན་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས།

གདུང་མན་མ།

བསྟེན་མི།

གདུང་མན་མ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་།
སྲིང་།

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྫོད།

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང།

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་

མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ།

མཐུན༌རྐྱེན༌བསམ༌པ༌འགྲུབ༌ནིའི༌དྫོན༌ལུ་བསྟེནམ༌ཨིན༌པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གསྫོལ་ཁ་ནང་ལུ་ ཀྱཻ༑ ཡ་གི་རི་གསུམ་འཛྫོམས་པའི་སྟེང་། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་མཁར་པྫོ་ལ། །གསེར་གྱི་ཀ་

ཆུང་ཉེ་རེ་རེ། །གསེར་གྱི་སྒོ་ཆུང་ཁྲབས་སེ་ཁྲབས་། །ཟེར་ལྷྫོ་མྫོན་གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ ནགས་ཚལ་སྟུག་པྫོའི་
གློག་ལྟར་འཁྲིགས་པའི་གླིང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པའི་ལུང་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ལས་ཡར་རི་གསུམ་འཛྫོམས་པའི་སྟེང་དུ་

རྒྱུ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་འགྲུབ་པའི་ཁང་བཟང་ཆེན་པྫོ་ གསེར་གྱི་ཀ་ཆེན་དང་ཀ་ཆུང་གིས་སྟེགས་པའི་སྒོ་ཡང་རྒྱུ་
གསེར་ལས་འགྲུབ་པའི་སྒོ་ཆེན་དང་

སྒོ་ཆུང་གི་བརྩིགས་པའི་ནང་ལུ་གནས་བདག་ཆེན་པྫོ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

གཙྫོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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དབང་ཕྱུག
ཕྱུག་ཆེན
ཆེན་པའི
འི་
ྫོ ་ཕ་ྫོ བྲང
བྲང་།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ཕུ་གཅིག་དབང་ཕྱུག་བདག་པྫོ་ནི། །ཕ་ནི་བཙན་ལ་མ་ནི་ཀླུ། །ཀླུ་བཙན་ཚྫོགས་པའི་
སྐྱེས་བུ་ཡིན། །སག་རལ་དེ་ནི་གཡས་སུ་བཏགས། །གཟིག་ཤུབས་དེ་ནི་གཡྫོན་དུ་བཏགས། །རྒྱབ་རི་ཕུབ་ཆུང་

རྒྱབ་ཏུ་ཕུབ། །སག་རལ་གཡས་སུ་བཏགས་ཙ་ན། །སག་མྫོ་ཚང་ནས་ཐྫོན་པ་འདྲ། །གཟིགས་ཤུབས་གཡྫོན་དུ་
བཏགས་ཙ་ན། །གཟིག་མྫོ་ཚང་ནས་ཐྫོན་པ་འདྲ། །མདའ་དྫོང་གཡས་ལ་གཞུ་མྫོ་གཡྫོན། །དེ་ཚེ་སང་བའི་དགྲ་

རྣམས་ཐུལ། །ཕུ་ནི་དབང་ཕྱུག་བདག་པྫོ་ནི། །དབུ་ལ་ཐྫོད་དམར་ལྡེམ་བུ་གསྫོལ། །སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དམར་པྫོ་
གསྫོལ། །ཕྱག་ན་ཟངས་ཀྱི་མདུང་རིང་བསྣམས། །ཞལ་ནས་ཀི་སྒྲ་སི་ལི་ལི། །འཇའ་དམར་འྫོད་དུ་འཁྱིལ་ལི་

ལི། །སྟེང་དུ་དེ་ནི་བྱ་དམར་ལྡིང་། །འྫོག་ཏུ་དེ་ནི་རྟ་དམར་བཞྫོན་། །རྫོལ་དུ་དེ་ནི་ཁྱི་དམར་ཁྲིད། །ཟེར་ཡབ་ནི་
བཙན་དང་ཡུམ་ནི་ཀླུ་བཙན་ཚྫོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་གནས་བདག་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྫོ་མཆོག་ནི་ དབུ་ལ་དབུ་ཞྭ་ཐྫོད་

དམར་ལྡེམ་བུ་གསྫོལ་བ་སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དར་ཟབ་དམར་པྫོ་གསྫོལ་བ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་རྒྱུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་
མདའ་དྫོང་བསྣམས་པ།

ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་གཞུ་མྫོ་བསྣམས་ནས་
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སང་བའི་དགྲ་རྣམས་བཏུལ་བར་མཛད་པ་

ཆིབས་ནི་རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་པྫོ་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་
སྐད་ཅིག་ལ་སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་
ཨིན་པས།

འཁོར་དུ་ལྷ་བྱ་དམར་པྫོ་དང་ཤ་ཁྱི་དམར་པྫོ་ཁྲིད་དེ་

ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་འགྲོ་དྫོན་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་

དམ་བཞག།
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ནས་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་
པ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་ཚེ་

གནས་བདག་ཡང་ཐུགས་བརྩེ་གཉེན་པྫོར་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་

ཀུན་ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་དང་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་བསྲུང་མ་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ནུག།

སེམས་ཅན་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གནས་བདག་མཆོག་ལུ་དམིགས་བསལ་དུས་སྫོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་

ཟ་རིམ་

ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ མ་ཆད་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ལྫོ་ཕྱུགས་
རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་།

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ།

མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་

པས། གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་
སྲིན་དང་

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ།

ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

འདི་མ་ཚད་གནས་བདག་འདི་གིས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ གཡུས་སྒོ་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་
སྐབས་ རྐང་བཙུགས་སྦེ་གནས་ཁང་ནང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་ད། དེ་མིན་རུང་རང་སྫོད་ས་ལས་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེན
རྟེན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།

མཁན་སྤྲུལ་ སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན།

396

༥ ཇོ་
ཇོ་མ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཇོ་མྫོ།

ས་གནས།

ཇོ་མྫོ་ཕྫོ་བྲང་།

ལྷ་ཁང་།
གཡུས།

བསྟེན་མི།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

མཁར་ཕུ།

མཁར་ཕུ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་།
སྲིང་།

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྫོད།

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང།

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་

མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆདསེལ།

མཐུན༌རྐྱེན༌བསམ༌པ༌འགྲུབ༌ནིའི༌དྫོན༌ལུ་བསྟེནམ༌ཨིན༌པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

བཀྲིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྱྫོད་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱ་དང་ ལྷྫོ་མྫོན་གྱི་མཚམས་
ལུ་རིའི་རྒྱལ་པྫོ་གནས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་ཤར་གྱི་ཟྫོར་གྲགས་པའི་བཀྲ་བའི་གསེར་གྱི་རི་བྫོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱི་
གྲུབ་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱི་ལས་མཇལ་ན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་
འཛྫོམས་པའི་ཇོ་མྫོའི་གནས་ཁང་

བྲག་རི་བརྩིགས་པའི་རི་གསུམ་

ཆུ་འཛིན་སྤྲིན་ནག་པྫོ་འཁྲིག་པའི་གུར་ཁང་རྒྱུ་གསེར་ལས་འགྲུབ་པའི་ཕྫོ་བྲང་

ནང་ལུ་ ཇོ་མྫོ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་ཇོ་མྫོ་བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཆེན་ས་གཞི་འདི་ཡི་བདག་པྫོ་སྫོབས་ལྡན་མཆོག་ནི་ནུས་པའི་མཐུའི་རྩལ་དང་ལྡན་
པ་

སྐུ་མདྫོག་དམར་པྫོའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་འྫོད་ཟེར་ཕྱྫོགས་བཅུར་འཕྫོ་བ།

ཚྫོགས་དང་

རིན་པྫོ་ཆེ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་བརྒྱན་གྱི་སས་པ་

ཞགས་པ་བསྣམས་པ།

སྐུ་ལ་ན་བཟའ་དར་ཟབ་སྣ་

ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་བསྣམས་པ་ཕྱག་ཡྫོན་པ་ལུ་

མ་རུང་སང་བའི་དགྲ་དང་བསན་ལ་གནྫོད་པའི་དགྲ་རྣམས་དམ་ལུ་བཏགས་ཕྱིར་

ཆིབས་ནི་མྱུར་ཞིང་མགྱོགས་པའི་རྟ་དཀར་པྫོ་བཞྫོན་ཏེ་

ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

འཁོར་དུ་ལྷ་སྲིན་སྫོང་དང་དྲུག་བརྒྱའི་བསྐོར་ཏེ་སེམས་
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དམ་བཞག།
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ཀྱིས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་
པ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་ཚེ་

དེ་བཞིན་དུ་གནས་བདག་ཡང་ཐུགས་བརྩེ་གཉེན་པྫོར་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་

སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་ནུག།
གསལ
ྫོ ་མཆོད
ཆོད།
གནས་བདག་མཆོག་ལུ་དམིགས་བསལ་དུས་སྫོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་

ཟ་རིམ་

ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ མ་ཆད་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ལྫོ་ཕྱུགས་

རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་
པས། གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་
སྲིན་དང་

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ།

ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

འདི་མ་ཚད་གནས་བདག་འདི་གིས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ གཡུས་སྒོ་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་
སྐབས་ རྐང་བཙུགས་སྦེ་གནས་ཁང་ནང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་ད། དེ་མིན་རུང་རང་སྫོད་ས་ལས་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་ འ བད ་ ས།
མཁན་སྤྲུལ། བསྫོད་ནམས་བཀྲིས།
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༦ འདད
ྫོ ་ཡན
ྫོ ་བཟང་པ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ།

གཡུས།

མྫོ་ཤི།

ས་གནས།

འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོའི་གནས་ཁང་།

བསྟེན་མི།

མྫོ་ཤི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྫོད། བླ་མའི་
སྐུ་ཚེ་སྲིང་།

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང།མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆདསེལ་

མཐུན༌རྐྱེན༌བསམ༌པ༌འགྲུབ༌ནིའི༌དྫོན༌ལུ་བསྟེནམ༌ཨིན༌པས།
གནད་དྫོན་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གསྫོལ་ཁ་ནང་དུ།

ཀྱཻ༑

གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པའི་གླིང་།

།རྒྱ་བྫོད་འདུ་ལྫོང་མ་ལུས་

འཛྫོམས་པའི་གནས། །་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཐང་སྫོད་ན། །གཟི་བརྗིད་ལྷུན་ཆགས་གྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་
རི། །ལྷའི་ཕྫོ་བྲང་ཤྲཱི་མེ་རུ་ཞེས། །མཐྫོན་པྫོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཆེན་པྫོ་ནས། །སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མཆོག་དགེ་བསྙེན་འདྫོད་
ཡྫོན་བཟང་།
འགྱུར་པ་

།ཟེར་ལྷྫོ་མྫོན་གངས་ཅན་ལྷྫོ་ཕྱྫོགས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པྫོའི་གློག་ལྟར་འཁྲིགས་པའི་གླིང་མཆོག་ཏུ་

གནས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་

བསམ་བདེ་བའི་ཐང་གི་སྫོད་ལུ་

དཔལ་དང་ལྫོངས་སྤྱྫོད་འབྱྫོར་པ་ལྡན་པའི་གདུང་

གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའི་རི་བྲག་ཆེན་པྫོ་

ལྷའི་ཕྫོ་བྲང་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཤྲཱི་མེ་རུ་ཞེས་པའི་མཐྫོན་པྫོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཆེན་པྫོའི་ནང་ལུ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མཆོག་
དགེ་བསྙེན་འདྫོད་ཡྫོན་བཟང་པྫོ་ འཁོར་དང་བཅས་པ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ ཞི་ཁྲོ་གར་གྱི་རྣམ་རྫོལ་དུ། །ཅིར་ཡང་སྫོན་པའི་སྐུ་མཆོག་ལ། །དར་དམར་ན་བཟའི་

ཕང་ཕུང་གིས། ། བརྗིད་པར་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྫོད། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་ཕ་ཚྫོམ་གྱིས། །ཆལ་ཆིལ་
སྤྲུལ་པའི་ཅང་ཤེས་རྟ།

།འབྲུག་གཟུགས་འགྱིང་བའི་སྒ་བཅས་པར།

།བཅིབས་ནས་སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ལ་

བརྗིད་པའི་རྒྱན་ཆ་ཡང་གསེར་དང་དངུལ་མུ་ཏིག་ཕ་ཚྫོམ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་

ཆིབས་ཡང་སྤྲུལ་པའི་རྟ་ཅང་ཤེས་

བསྫོད།

།ཟེར་ཞལ་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བའི་རྣམ་སྤྲུལ་སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་ཏེ་

འབྲུག་གཟུགས་འགྱིང་བའི་སྒ་ཐྫོག་ལུ་བཞྫོན་ཏེ་
འགྲོ་དྫོན་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་

ཧཱུྃ༑

སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ཡང་དར་དམར་ཕང་ཕུང་གི་

སྐད་ཅིག་ཡུན་ལ་སྫོང་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་

སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་འབྱུང་།

།མཐུ་རྩལ་གནས་པའི་བདེན་སྫོབས་

ཀྱིས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་དམ་ལ་བཏགས། །དབང་བསྐུར་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད། །ཟེར་སྔོན་གྱི་དུས་
སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ནས་
བཏགས་གནང་པའི་ཚེ་

ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་པ་དམ་ལུ་

གནས་བདག་དེ་ཡང་ཐུགས་བརྩེ་གཉེན་པྫོར་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་

ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་དང་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ནུག།

སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གནས་བདག་ལུ་དམིགས་བསལ་དུས་སྫོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་

ཟ་རིམ་ཡར་ངོ་

མར་ངོ་དང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ མ་ཆད་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ནི་དང་།

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ།

མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་སྲིན་དང་

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ། ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། འདི་མ་ཚད་
གནས་བདག་འདི་གིས་

མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་
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གཡུས་སྒོ་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་སྐབས་

བཙུགས་སྦེ་གནས་ཁང་ནང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་ད།
མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ ཆ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
བླ་མ་ཨྫོན་དབང་འདུས།
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དེ་མིན་རུང་རང་སྫོད་ས་ལས་

གསྫོལ་

༧ ཡེ
ཡེ་་ཤེ
ཤེས
ས་རྣམ
རྣམ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུད
ཅུད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ།

ས་གནས།

མཚྫོ་དགུ་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང།

གཡུས།

མཚྫོ་དགོན་པ།

བསྟེན་མི།

མཚྫོ་དགོན་པ་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་།
སྲིང་།

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྫོད།

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང།

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་

མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆདསེལ།

མཐུན༌རྐྱེན༌བསམ༌པ༌འགྲུབ༌ནིའི༌དྫོན༌ལུ་བསྟེནམ༌ཨིན༌པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་བཙན་རྒོད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་ཕྫོ་བྲང་
ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྔོ་ཚལ་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཤར་ཏེ་

ཡང་ཤིང་ནགས་

བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་གླུ་དབྱངས་ལེན་སའི་གནས་མཆོག་འདི་

སྒང་དང་གཤྫོང་གི་སྦུག་ལུ་མཚྫོ་སྣ་དགུ་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་མཇལ་མི་

ཚུགས་པས་བཙན་རྒོད་མཆོག་གི་ཕྫོ་བྲང་འདི་ནང་ ཡུམ་སས་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱག
ཕྱག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣམ
རྣམ་པ།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པའི་སྐོར་ལས་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་བཤད་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ཨིན།དེ་མ་ཚད་ གསྫོལ་
ཁའི་དཔེ་ཆ་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགས།
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དམ་བཞག།
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུངགནས་ཞབས་ནས་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་
པ་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་ཚེ་

གནས་བདག་དེ་ཡང་

སངས་རྒྱས་བསན་པའི་བསྲུང་མ་སྦེ་དམ་ལུ་བཞག་གནང་ནུག།

སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་དང་

ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
གནས་བདག་མཆོག་ལུ་ལྫོ་ལྟར་གསྫོལ་མཆོད་ཆད་ནི་དང་བཙན་རྒོད་ཁོ་གི་དབང་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་བརྐོ་
རྫོ་སླྫོག་ཤིང་ཤིང་གཅོད་རྫོ་བཀྲུམ་ལ་སྫོགས་པ་དང་ས་ཁོངས་འདི་ནང་སྐད་རྐྱབ་ནི་བཙྫོག་གྲིབ་ལ་སྫོགས་པ་ཤྫོར་

བའི་སྐབས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་ལ་སྫོགས་པ་འབྱུང་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། གནས་
བདག་མཆོག་གི་མི་དང་སྒོ་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལུ་གནྫོད་པའི་སྐབས་དམིགས་གསལ་གནས་ཁང་རྩ་བར་དང་སྫོ་
སྫོའི་སྫོད་གནས་ལས་གནས་བདག་མཆོག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་འཕུལ་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བསྫོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས།
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༨ ཀླུ
ཀླུ་་རྨ
རྨང
ང་གསེ
སེར
ར།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཀླུ་རྨང་གསེར།

ས་གནས།

ཀླུ་རྨང་གསེར་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས།

ཀླུ་རྨང་།

བསྟེན་མི།

ཀླུ་རྨང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་།
སྲིང་།

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྫོད།

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང།

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་

མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆདསེལ།

མཐུན༌རྐྱེན༌བསམ༌པ༌འགྲུབ༌ནིའི༌དྫོན༌ལུ་བསྟེནམ༌ཨིན༌པས།
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཀླུ་རྨང་གཡུས་སྒོ་གི་སྦུག་ལུ་ཀླུ་རྨང་སླྫོབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབ་ལུ་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་

ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་དྲི་བཟང་པྫོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་

བྱ་བྱིའུ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱི་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་པའི་ག་ནི་བ་ཉམས་

དགའ་བའི་ས་ཕྱྫོགས་འདི་ནང་ ཀླུ་རྨང་གསེར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་རྫོ་
ཆེན་ཐྫོན་པྫོ་ནམ་མཁའི་ཀ་བ་དང་མཉམ་པ་སྦེ་

དཀར་སེར་དབུར་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།

དྲི་ཞིམ་པའི་མེ་

མཚྫོན་མདྫོག་
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ངག་རྒྱུན
རྒྱུན།
སྔོན་མ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ བྫོད་ལྷ་རི་ལས་བླམ་རྟྫོགས་པ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་བྱྫོན་ནུག་ བླ་མ་གཉིས་གཡུས་སྒོ་

འདི་ནང་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ བླ་མ་གཅིག་ས་གནས་ངང་ཤིང་དང་ བླ་གཅིག་ས་གནས་སྒྲུབ་ཁང་ལུ་སྦེ་ གདན་

ས་བཅགས་ཏེ་བཞུགས་ནུག།
གིས་

འདི་གི་སྐབས་ལུ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལ་སྫོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛྫོམས་ནི་འདི་

བླམ་རྟྫོགས་ལྡན་གཉིས་ཞལ་མཇལ་ནི་དྫོན་ལས་

བྱ་རྒོད་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་གདན་ས་སྫོ་སྫོ་ནང་བྱྫོན་ནི་ཡྫོདཔ་

ཨིན་པས། ཚར་གཅིག་ལུ་བླམ་རྟྫོགས་ལྡན་གཉིས་བྱ་རྒོད་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱྫོན་པའི་སྐབས་ ད་ལྟྫོ་ཀླུ་རྨང་གསེར་ཡྫོད་
སའི་ས་གནས་ནང་ཞལ་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཕྱག་མཇལ་གསེར་མཐྫོ་གང་ཕུལ་མི་འདི་ ས་གནས་འདི་ནང་བུད་

སྫོང་ནུག། དུས་ཚྫོད་འདི་ལས་ཚུར་ ས་གནས་འདི་ནང་ ཀླུ་དང་མཚྫོ་གཉིས་ཆགས་ནུག་ཟེར་ ཨ་པ་དབང་

འདུས་ཀྱི་བཤད་ནི་འདུག།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་ཕར་ཚུར་འགྱོ་བའི་སྐབས་རྐང་ལམ་གྱི་གཞུང་ལམ་འདི་ ཀླུ་རྨང་གསེར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་རྩ་

བ་ལས་ཨིན་པས་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་དྫོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
མ་བདེཝ་ག་ཅི་བཟུམ་ཐྫོན་རུང་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ནང་འཁྲུག་ལ་སྫོགས་པའི་སབས་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལས་རྩྫོད་གཞི་ཕྱེ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་

ཁོང་ཁྲོ་ལང་སྟེ་

ཡྫོད་རུང་ ས་གནས་ཀླུ་རྨང་གསེར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་རྩ་བར་ལྷྫོད་པའི་སྐབས་རང་བཞིན་གྱིས་ཁྲོ་བྫོའི་སེམས་ཞི་སྟེ་ རྩ་
ཕན་གཉིས་འཆམ་སྟེ་ གཡུས་ཁར་ལྫོག་འྫོང་ནི་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག། འདི་མ་ཚད་གཡུས་སྒོ་

འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་ནི་ཡྫོད་རུང་ ཀླུ་རྨང་གསེར་འདི་ལས་

སྐྱབས་ཞུ་ནི་འདུག། འདི་མ་ཚད་སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཀླུ་རྨང་གསེར་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་
གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

ཅ་ལ་ག་ཅི་དགོ་མི་འདི་བརྙ་བར་བྱིན་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་མས།

པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཅ་ལག་བརྙ་བར་བྱིན་ནི་ཡང་ཆད་སྫོ་ནུག།

ཨིན་རུང་མི་གི་བསྫོད་ཉམས་

ཀླུ་རྨང་གསེར་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ ཀླུའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་གི་རྨང་གཞི་འདི་ བླམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་བུད་འྫོང་

པའི་ གསེར་མཐྫོ་གང་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ཀླུ་རྨང་གསེར་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་གྱི
གྱི་་རྣ
རྣམ
མ་པ་དང་ དམ་བཞག།
སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་དམ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད་པའི་

ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏྫོགས་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ

གནས་བདག་མཆོག་ལུ་དམིགས་བསལ་དུས་སྫོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་

ཟ་རིམ་

ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ ལྫོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ མ་ཆད་པར་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་འདུག། དེ་ཡང་ལྫོ་ཕྱུགས་
རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་།

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ།

མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཚུ་ཞི་ཐབས་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་

པས། གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་
སྲིན་དང་

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱིས་གནྫོད་པ།

ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་ཉེན་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

འདི་མ་ཚད་གནས་བདག་འདི་གིས་ མི་དང་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ གཡུས་སྒོ་དང་མི་སྡེ་ལུ་གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་
སྐབས་ རྐང་བཙུགས་སྦེ་གནས་ཁང་ནང་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་ད། དེ་མིན་རུང་རང་སྫོད་ས་ལས་
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་པས།

རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
གནས་པྫོའི་གསྫོལ་ཁ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བླ་མ་བསྫོད་ནམས་བཀྲིས།
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༩ ཤར་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཤར་བཙན།

ས་གནས།

ཤར་བཙན་གནས་ཁང་།

གཡུས།

མྫོ་ཤི།

བསྟེན་མི།

མྫོ་ཤི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཤར་བཙན་འདི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་བཙན་གཙྫོ་བྫོ་སྦེ་བསྟེན་ནི་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་གཡུས་སྒོ་

འདི་ནང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་
སྲུང་ནི། མི་དང་སྒོ་
པས།

ལྫོ་ཐྫོག་ལེགས་ནི།

རྐུ་ཇག་འཕྫོག་གསུམ་ལས་

ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་གོད་ཁ་ལས་སྲུང་ནི་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
སྤྱིར་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་དང་ཕྫོ་བྲང་ཚུ་དམིགས་སལ་སྦེ་མཇལ་ནི་མེད་རུང་

བཙན་གསྫོལ་ནང་ལས་ཐྫོན་ནི་

ཡྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ། རི་དམའ་བ་དང་ཐྫོན་པྫོ། ཤིང་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ། མཁར་དང་བྲག་ཡྫོད་རེ་ཡྫོད་ཚེ་ བཙན་གྱི་
ཕྫོ་བྲང་དང་གནས་ཁང་ཨིན་སྦེ་ཐྫོན་ནི་འདུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་
བྱིན་བརླབས་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ཤིང་ནགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་དྲི་བཟང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྔོ་ལྗང་དང་
ལྡན་པའི་སྒང་གཤྫོང་གཅིག་མཇལ་ནི་འདུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྤྱིར་བཙན་ག་ར་གི་ཕ་ནི་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་དང་། མ་ནི་བྲག་སྲིན་དམར་མྫོ་ཨིན་པས། བྲག་བཙན་དང་བྲག་

སྲིན་ལས་སས་ཕྱྫོགས་བཞི་གླིང་བཞི་ཁྱབ་སྟེ་འགྱོ་ནུག།

བཙན་ཚུ་གི་རྣམ་པ་དང་ན་བཟའ་རྒྱན་ཆས་ཆིབས་དང་

ཤ་ཁྱི་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་བཞུགས་གནས་ཕྫོ་བྲངཚུ་ཡང་སྫོ་སྫོའི་ཕྱྫོགས་དང་འཁྲིལ་ཁ་མདྫོག་ཡང་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དཔེར་ན་ཤར་དུ་དཀར་པྫོ།

ལྷྫོ་རུ་སེར་པྫོ།

ནུབ་ཏུ་དམར་པྫོ།

བྱང་དུ་སྔོན་པྫོ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ཤར་བཙན་འབད་བ་ཅིན་ཞལ་དཀར་པྫོ་དང་ཆིབས་དང་ན་བཟའ་ལ་སྫོགས་པ་ཡང་དཀར་པྫོའི་རིགས་
བཞེས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག།
རང་རེ་དཔལ་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ས་རི་བྲག་རི་ཡྫོད་རེ་ཡྫོད་ཚེ་ལུ་ བཙན་ལ་སྫོགས་པའི་གནས་བདག་

གཞི་བདག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལས་ཡང་བཙན་གྱི་རིགས་འབད་བ་ཅིན་ དཔལ་པདྨ་

དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྱིས་བཀའ་དང་དམ་ལ་བཞག་གནང་ནུག།
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
གནས་བདག་འདི་ལུ་

སྤྱིར་བཏང་ལྫོ་ལྟར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་མ་གཏྫོགས་

གཞན་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སྫོན་

བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཐྫོག་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་བཙན་རྒོད་འདི་གིས་ ཡང་ན་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་
སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་དང་ ཡང་ན་ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་ལུ་གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་སྦེ་གསྫོལ་

མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཨིན་པས། གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་ལུ་ ཚྫོགས་དང་གསེར་བསྐྱེམས་དཀར་མེ། བཙན་དར་ཚུ་
ཁ་མདྫོག་སྫོ་སྫོར་སྦེ་ཕྱྫོགས་བཞི་ལུ་འཕྱར་ནི་འདུག།
ཤིང་འཕྱར་སྫོལ་འདུག།
དང་།

དར་ཤིང་ཡང་དར་ཁ་སྦེ་མེད་རུང་

རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ཡུལ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་རྩ་བར་འགྱོ་སྦེ་

རང་གི་སབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་

སྐུདཔ་སྣ་ལྔ་གི་དར་

གསྫོལ་མཆོད་འཕུལ་ནི་

སྫོ་སྫོའི་སྫོད་གནས་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཡང་ཕུལ་སྫོལ་འདུག།

ལྷག་

པར་དུ་ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་མཆོག་སྐབས་ ཡུལ་བཙན་འདི་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོ་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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དམིགས་བསལ་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་མེད་རུང་ གཞི་བདག་འདི་གི་མཚན་བརྗོད་པའི་ཐྫོག་ལས་ གསེར་བསྐྱེམས་
བསྡུས་པ་གནང་ནི་འདུག།

གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱི་ཀྱང་།

།འདྫོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་བྱེད་པ་

ཡི། །བཙན་རྒོད་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི། །བདག་ཅགབསམ་དྫོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛྫོད། །ཡུལ་

འདི་གཞི་བདག་གཉན་པྫོ་འཁོར་བཅས་ལ། །ཇ་ཆང་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་བས། །བདག་ཅག་དཔྫོན་
སླྫོབ་བསམ་དྫོན་གྲུབ་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྫོད།།

ཡུལ་བཙན་ཁོ་གི་དབང་བའི་ས་གཞི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ལས་ཤིང་བཏྫོགས་ནི་དང་རྫོ་དཀྲུམ་ནི།
བ་ལས་ཕར་སྐད་རྐྱབ་ནི་ལ་སྫོགས་པ་འབད་བ་ཅིན་

གནྫོད་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་གི་རྩ་

གཞན་ཡང་རང་དབང་ཐང་

རླུང་རྟ་རྒུད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནྫོད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། རེ་ཚེ་སྐབས་གཞི་བདག་གི་ས་ཁོངས་ནང་

ལྷྫོད་པའི་གཉིད་ལམ་མཐྫོང་ནི་དང་

རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་ན་ནི་

མགུ་ཏྫོ་ན་ནི་ལ་སྫོགས་པའི་རྟགས་མཚན་

འབྱུང་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ཡང་གནྫོད་ཉེན་འབྱུང་ནི་དང་། སྒོ་ཕྱུགས་ལུ་ཡང་གནྫོད་ནི་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་

རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན ་ འ བད ་ ས།
བླ་མ་བསྫོད་ནམས་བཀྲིས།
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༡༠ རི
རི་་མུ
མུང
ང་ཤི
ཤིང
ང་།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རི་མུང་ཤིང།

ས་གནས།

རི་མུང་གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས།

ཀླུ་རྨང་།

བསྟེན་མི།

ཀླུ་རྨང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་བཙན་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་གྲལ་ལས་གཅིག་ གཞི་
བདག་རི་མུང་ཤིང་ཨིན་པས།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་དུས་རྒྱུན་

དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་རྩྫོམ་པའི་བྱ་བ་ལུ་བར་ཆད་ཞི་ནས་བསམ་དྫོན་འགྲུབ་

ལཱ་

པའི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་སྐབས་མི་སྡེ་ནང་ནད་མུག་
འཁྲུག་རྩྫོད་ཞི་ཐབས་ལུ་ དུས་རྒྱུན་སྐྱབས་ཀྱི་སྫོང་གྲོགས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་འགྲོ་བའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་

ཧཱུྃ༑

གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་བྱྫོན།

ཞེས་གསལ་བར་ལྟར་སྤྱིར་བཏང་ས་གཞི་འདི་གི་བདག་

དང་། །ས་དང་རི་བྫོ་ཀུན་ལ་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚྫོགས་ཐམས་ཅད། །རང་རང་འཁོར་
།བཛྲ་ཨངྒུ་ཤ་ཛ།

པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་འདི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ དགོན་པའི་འཁོར་ཡུག་འདི་གི་མ་ཚད་ ས་གཞི་བཟང་པྫོ་ཕུག་དང་བྲག་

རི་རི་བྫོ་ཀུན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ང་བཅས་ར་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ལུ་ ས་དང་བྲག་རི་སྦེ་

མཐྫོང་རུང་ གཞི་བདག་ཁོ་རའི་སྣང་བ་ལུ་ དྲི་ཞིམ་བཟང་པྫོའི་ཙན་དན་དང་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་

411

གཞི་བདག་ཡབ་ཡུམ་སས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དག་པ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ངང་ལུ་བཞུགས་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་། དགོན་པའི་འཁོར་ཡུག། ཡུལ་གྲོང་། ས་གཞི། རི་བྫོ་ཚུ་ལུ་བཞུགས་དྫོ་ཨིན་

པས།

འདི་བཟུམ་སྦེ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་

གནས་པྫོའི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་

བཟང་པྫོ་མེ་ཏྫོག་སྣ་ཚྫོགས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་པས།

ཤིང་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དྲི་

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣ
སྤྱིར་གཞི་བདག་འདི་གི་རྣམ་པ་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་
དང་གཏུམ་པའི་ཞལ་རྔམ་པ།

མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་འཆང་བའི་ཁར་ཁྲོ་བ་

སྫོ་སྫོའི་དཔུང་ཚྫོགས་དང་ནུས་པ་མཐུ་ཡི་རྩལ་བཏྫོན་ཏེ

་དབེན་གནས་གངས་

ཁྲོད་རི་ཁྲོད་ཚུ་ལུ་བཞུགས་པའི་མི་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ལས་ གཞི་བདག་དང་ལྷ་སྲིན་འཇིགས་བྱེད་ཚུ་ཨིན་པས།

ཞལ་གྱི་མདྫོག་འབད་བ་ཅིན་ལྷ་བཙན་གྱི་རིགས་ནི་ཞལ་དཀར་པྫོ་དང་།
བཙན་ཞལ་ནག་པྫོ་རབ་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཞལ་དང་ལྡན་པ།

ཀླུ་བཙན་ནི་ཞལ་དམར་བ།

བདུད་

སྐུ་ལ་དར་སྣ་ཚྫོགས་ལྷབ་ལྷུབ་བརྗིད་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཕྱག་

མཚན་སྣ་ཚྫོགས་བསྣམས་པ། སྫོ་སྫོའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་འགྲོ་བའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་
འབྱུང་གནས་དང་

སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་

རིག་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་ལྟྫོ་གཏེར་གྱི་བདག་པྫོ་གཏེར་སྫོན་པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་དང་།

འབྲུག་པའི་ལྷ་སྐལ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་གཞན་ཡང་བླ་མ་གྲུབ་ཐྫོབ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་སྲུང་བའི་དམ་བཅའ་དང། མི་དང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡྫོངས་ལུ་གནྫོད་འཚེ་
ལས་སྤང་སྟེ་ ཕན་པ་འགྲུབ་པའི་ཁས་བླང་དམ་བཅའ་ལས་མ་གཡེལ་བར་མ་འདའ་བར་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་བརྩྫོན་
པའི་རྣལ་འབྱྫོར་པ་ཡྫོངས་ལུ་ འཕྲིན་ལས་དང་སྫོང་གྲོགས་འགྲུབ་པར་མཛད་པའི་དམ་བཅའ་གནང་ནུག།

412

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཀླུ་རྨང་རྒེད་འྫོག་ཀླུ་རྨང་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་

ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལྫོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་

སྫོགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། རེ་ཚེ་སྐབས་གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལྫོ་

ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་མི་ལེགས་ནི་དང་།

ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་འབུ་སྲིན་གྱི་གནྫོད་པ་འབྱུང་ནི་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་

ལྫོ་ཐྫོག་དང་ མི་ལུ་གནྫོད་པ་ཡང་ན་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནྫོད་པ་འབྱུང་ནི་ཡྫོད་ཟེར་གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་
ཁ་རྒྱུན་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

གནས་བདག་འདི་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ལྫོ་ལྟར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་མ་གཏྫོགས་གཞན་

དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སྫོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཐྫོག་ གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་མི་དང་དུད་འགྲོ་
སེམས་ཅན་ ལ་ནྫོར་ཚུ་ལུ་ གནྫོད་པ་དང་ཡང་ན་ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་ལུ་ གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་སྐབས་དམིགས་བསལ་

སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་དྫོ་ཨིན་པས། གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་ ཚྫོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་དཀར་མེ་དང་ དར་
ཤིང་འཕྱར་ནི་འདུག། དར་ཤིང་ཡང་དར་ཁ་མེད་རུང་སྐུདཔ་སྣ་ལྔ་གི་ དར་ཅུང་འཕྱར་སྫོལ་འདུག།
རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་གཞི་བདག་གི་གནས་ཁང་རྩ་བར་འགྱོ་སྦེ་

གསྫོལ་མཆོད་ལ་ནི་དང་།

སྡུག་དང་འཁྲིལ་སྫོ་སྫོའི་སྫོད་གནས་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཡང་ཕུལ་སྫོལ་འདུག།
གཞི་བདག་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བླ་མ་བསྫོད་ནམས་བཀྲིས།
ཚྫོགས་པ་ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ།
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རང་གི་སབས་བདེ་

ལྷག་པར་དུ་ལྫོ་ལྟར་ལྫོ་ཆོག་སྐབས་

༡༡ ཕ་ྫོ ལྷ
ལྷ་་ཡིད
ཡིད་བཞིན
ཞིན་ནར
ྫོ ་བུ།
བུ།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཕྫོ་ལྷ་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ།

ས་གནས།

ཀོས་ཕུ་ཕྫོ་ལྷ་ཕྫོ་བྲང་།

གཡུས།

མྫོ་ཤི།

བསྟེན་མི།

མྫོ་ཤི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཕྫོ་ལྷ་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་འདི་ ཕྫོ་གིས་བསྟེན་པའི་ཕྫོ་ལྷ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྐྱེས་པ་

འདི་ཚུ་མདའ་རྩེད་རྫོས་སྒོར་ལ་སྫོགས་པའི་སྫོ་སྫོན་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་
སྐབས་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་གནས་བདག་དང་བཙན་ཚུ་ལུ་ཡང་གསྫོལཝ་

བཏབ་པའི་ཁར་ གཙྫོ་ཕྫོ་ལྷ་ཁོ་ལུ་བསྟེན་ནི་འདུག།

གཞན་ཡང་གཡུས་སྒོ་

འདི་ནང་གི་ཡུལ་ལྷ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྫོ་ཐྫོག་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་
སུ་བབས་ནི་དང་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཡྫོད་པའི་རྒྱུ་ནྫོར་སྲུང་ནི་དང་།

སེམས་ ཅན་ཚུ་ལུ་གོད་ཁ་ལས་སྲུང་ནི་ཚུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་

གནས་སྐབས་

མི་སྡེ་ནང་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩྫོད་ཞི་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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སྒོ་ཕྱུགས་

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གཞི་བདག་གི་ཕྫོ་བྲང་དང་ གནས་ཁང་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་། དགོན་པའི་འཁོར་ཡུག། ཡུལ་གྲོང་། ས་གཞི།
རི་བྫོ། འདི་བཟུམ་སྦེ་གཞི་བདག་ཕྫོ་ལྷ་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་གི་ཕྫོ་བྲང་ཡང་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ཤིང་དང་ནགས་

ཚལ་གྱིས་བསྐོར་བའི་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་པའི་གངས་རི་ཆེན་པྫོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།

སྤྱིར་བཏང་གཞི་བདག་མཆོད་པའི་གསྫོལ་ཁ་ནང་ལས་ གཞི་བདག་འདི་གི་རྣམ་པ་འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡུག་པའི་

གཟུགས་འཆང་སྟེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ཞལ་འདི་ཁྲོ་བ་དང་གཏུམ་ཞིང་རྔམ་པ།
མཐུ་ཡི་ནུས་པ་རྩལ་དུ་བཏྫོན་ཏེ་

འཁོར་དཔུང་ཚྫོགས་དང་བཅས་པའི་

དབེན་གནས་གངས་ཁྲོད་དང་རི་ཁྲོད་ཚུ་ལུ་བཞུགས་པའི་མི་མ་ཡིན་པའི་

རིགས་ལས་ གཅིག་གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་ཨིན་པས། ལྷ་དང་བཙན་གྱི་ཞལ་གྱི་མདྫོག་ཡང་ལྷ་ཞལ་

དཀར་པྫོ་དང་། ཀླུ་བཙན་དམར་བ། བདུད་བཙན་ནག་པྫོ་རབ་ཏུ་ཁྲོ་བའི་ཞལ་དང་ལྡན་སྦེ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ན་
བཟའ་ཡང་དར་སྣ་ཚྫོགས་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་གཡྫོག་ཏེ།
བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

པས།

ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་སྫོ་སྫོའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་

ཕྫོ་ལྷ་ཁོ་ཡང་ཕྫོ་ལྷ་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཁྲོ་བྫོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཅིག་ཨིན་

དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་ལ་འགྲོ་བའི་གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ཐྫོན་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་

སྔོན་ཚེ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཆེན་པྫོ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་དང་ བླ་མ་གྲུབ་ཐྫོབ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྫོ་ཆེ་བསྲུང། མི་དང་དུད་འགྲོ་
སེམས་ཅན་ཡྫོངས་ལུ་

ནུག།

གནྫོད་འཚེ་ལས་སྤངས།

མཐུན་རྐྱེད་ཕན་བདེ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ཁས་བླང་དམ་བཅའ་ཕུལ་

415

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གནས་བདག་འདི་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་མ་གཏྫོགས་ གཞན་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་སྫོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་
ཐྫོག་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་སྫོལ་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་གནས་བདག་འདི་གིས་

མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ཚུ་

ལུ་གནྫོད་པ་དང་ ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་ལུ་གནྫོད་ཁ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་སྦེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་

པས།

གནད
ྫོ ་པ།
གཞི་བདག་ཁོ་གིས་དབང་བའི་ས་གཞི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ལས་ ཤིང་བཏྫོགས་ནི་དང་རྫོ་བཀྲུམ་ནི་གནས་ཁང་གི་རྩ་

བ་ལས་ཕར་སྐད་རྐྱབ་ནི་ལ་སྫོགས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གནྫོད་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། གཞན་ཡང་ དབང་ཐང་རླུང་
རྟ་རྒུད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་གནྫོད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
གསྫོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བླ་མ་བསྫོད་ནམས་བཀྲིས།

416

ཁ་གླི
གླིང
ང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་ཡུ
ཡུལ
ལ་ལྷ
ལྷ་་གནས་བདག་གཞི
ཞི་་བདག། (༡)
༡ དྭ
དྭང
ངས་གླི
གླིང
ང་།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་བདག་གི
གི་་མཚན།

གནས་བདག་གཞི
ཞི་་བདག་ དྭ
དྭང
ངས་གླི
གླིང
ང་ །

ས་གནས།

ཁ་གླི
གླིང
ང་།

གཡུ
ཡུས
ས།

ཁ་གླི
གླིང
ང་།

བསྟེ
སྟེན
ན་མི
མི།།

གཞི་བདག་དྭངས་གླིང་དེ་ ཤར་ཕྱྫོགས་ཁ་ཐུག་གི་ མི་མང་ཤྫོས་ཅིག་གིས་རང་

བསྟེན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་

ལྷག་པར་དུ་

ཁ་གླིང་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

གཙྫོ་བྫོ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ དྭངས་གླིང་གི་བླ་མཚྫོ་དེ་ ཁ་གླིང་
གཡུས་ཚན་གྱི་གུ་ལུ་ཆགས་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་

ཁ་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་ག་ར་

གིས་ ཇོ་མྫོ་དང་དྭངས་གླིང་དེ་ཡུལ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབ
ཞུ་་ཚུ
ཚུལ
ལ།
སྐྱབས་ཞུ

མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ག་ཅི་གི་དྫོན་ལས་ཡང་ གཞི་བདག་དྭངས་གླིང་ལུ་སྐྱབས་

མ་འཚྫོལཝ་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་རུང་ ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་རེ་འབད་རུང་ བྱ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་

རང་འགངོ་བཙུགས་རུང་ གཞི་བདག་དྭངས་གླིང་ལུ་སྐྱབས་འཚྫོལ་གོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ལྫོ་
ཐྫོག་བཏབ་རནམ་ད་དང་ ཐྫོག་བཏབ་ཚར་ཞིན་ན་ མ་བསྡུ་ཚུན་གྱི་རིང་ མེ་མེ་དྭངས་གླིང་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་

འཚྫོལཝ་འཚྫོལ་ས་རང་སྫོད་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་བསྟེན་ས་གཙྫོ་བྫོ་
ཅིག་ཨིནམ།
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མེ་་མེ
མེ
མེ་་དྭ
དྭང
ངས་གླི
གླིང
ང་བླ
བླ་་མཚ།ྫོ
གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

དྭང
དྭ
ངས་གླི
གླིང
ང་གསལ
ྫོ ་ཁའི
འི་་སྤྱ
སྤྱན
ན་འདྲེ
དྲེན
ན་ལས། དགའ་བའི་ནགས་ཚལ་མེ་ཏྫོག་སྤང་ལྫོ་བཀྲ། །རི་བྫོ་ཀུན་འདུས་

རྩེགས་པའི་རྩེ་མྫོ་ནས། །མུ་མེན་མཐིང་ཁའི་མཚྫོ་མྫོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ཕྫོ་བྲང་གཞལ་ཡས་

ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ཆེན་པྫོ་དྭངས་ང་གླིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ གཞི་བདག་མེ་མེ་དྭངས་གླིང་གི་

གནས་ཁང་ངམ་ བླ་མཚྫོ་དེ་ ཁ་གླིང་གཡུས་ཀྱི་རི་མགུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཁ་གླིང་ན་རྫོ་མཁའ་སྤྱྫོད་གླིང་

གི་སྒྲུབ་སྡེ་ལས་ དྭངས་གླིང་བླ་མཚྫོ་ཚུན་ རྐང་ཐངས་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྫོད་ ༥ དེ་ཅིག་སྒོར་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ སྤང་དང་ནགས་ཚལ་ མཛེས་པའི་མེ་ཏྫོག་གྱིས་རྒྱན་པའི་སྦུག་ལུ་ གཡུ་མཚྫོ་སྔོན་མྫོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་
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སུ་ རིན་པྫོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ དྭངས་ང་གླིང་གི་ཕྫོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པྫོའི་ནང་ལུ་
རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ཆེན་པྫོ་ དྭངས་ང་གླིང་བཞུགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྣམ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
དྭངས་གླིང་གསྫོལ་ཁའི་བསྫོད་ཚིག་ལས། སྫོག་གསུམ་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་དྲེགས་པའི་རྒྱལ། །རིན་ཆེན་གཏེར་
གྱི་མངའ་བདག་དྭངས་ང་གླིང་། །སྐུ་མདྫོག་དཀར་ལ་དམར་མདངས་འཛུམ་བག་ལྡན། །སྤྱན་རྩ་ཧུར་ལ་དབུ་སྐྲ་
ཅོད་པན་བཅིང་།
ཅན།

།སྙན་ཆ་མགུལ་རྒྱན་གསེར་གཡུའི་ཕ་ཚྫོམ་ཅན།

།སྐུ་ལ་ན་བཟའ་ཟ་འྫོག་བེར་ཆེན་གསྫོལ།

།ཕྱག་ཞབས་གདུབ་བུ་རིན་ཆེན་དྫོ་ཤར་

།ས་རི་ལྷྭམ་གསྫོལ་གདྫོང་ལྔའི་སྟེང་ན་རྫོལ།

།ཕྱག་གཡས་

དགས་འདྫོད་ཡིད་བཞིན་ནྫོར་བུ་བསྣམས། །གཡྫོན་པས་ཞལ་ཟས་གང་བའི་གཞྫོང་པ་འཛིན། །འཁོར་དུ་གནྫོད་
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སྦྱིན་ནྫོར་ལྷ་ཡྫོངས་ཀྱིས་བསྐོར། །ཅི་འདྫོད་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་མཛད་ལ་བསྫོད། །ཞེས་པ་བཞིན་ རྒྱལ་བའི་

བསན་སྲུང་ཆེན་པྫོ་དྭངས་ང་གླིང་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དཀར་པའི་གུར་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ ཕྱག་གཡས་པ་
ལུ་དགོས་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྫོར་བུ་བསྣམས་ཤིང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ རྫོ་བརྒྱ་དང་
ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་གང་བའི་གཞྫོངམ་འཛིན་ཏེ་

རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་བའི་ལྷ་སྐལ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གང་ལ་གང་འདྫོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ཞིང་

སྐུ་
སྐུ་མདག
ྫོ ་མཐའ་གཅི
ཅིག
ག་ཏུ
ཏུ་་མ་ངེ
ངེས
ས་པའི
འི་་ཚུ
ཚུལ
ལ་དུ
དུ་་

བཞུ
ཞུག
གས་ཡད
ྫོ པ་སྦེ
སྦེ་་ བཀྲ
ཀྲ་་རབ་བླ
བླམ
མ་བགྲེ
གྲེས
སཔ་ གཞུ
ཞུང
ང་གྲྭ
གྲྭ་་ཚང་གི
གི་་གཙུ
ཙུག
ག་ལག་སླ
སླྫོབ
ྫོ ་དཔན
ྫོ ་གྱི
གྱིས
ས།

སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་མ་ངེས་ཅིར་སྣང་ཡང་། །ཐམས་ཅད་བསན་སྐྱོང་འགྲོ་འདུལ་ཐབས་མཁས་སྟེ། །འཁོར་དུ་

ལྷ་སྲིན་སྡེ་དཔྫོན་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་ལ་བདག་གིས་བསྫོད། ། ཞེས་གསུངས་
པ་བཞིན་ མེ་མེ་དྭངས་གླིང་གི་སྐུ་མདྫོག་ཡང་ རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་སྦེ་སྣང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག
གས ལ
ྫོ ་ཁའི
འི་་དམ་བཞག་ལས། ཀྱཻ༑ མི་འགྱུར་བསམ་ཡས་ཕྫོ་བྲང་དུ། །སླྫོབ་དཔྫོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས། །སྤྱན་སྔར་
བཀུག་ནས་དམ་ལ་བཏགས། །གཏེར་བདག་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད། ཞེས་དང་། གསྫོལ་ཁའི་བསྐང་བ་

ལས། གསང་བའི་མངའ་བདག་ལག་ན་རྫོ་རྗེ་ཡི། །སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་འཆང་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་རྒྱལ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྫོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ གཏེར་བདག་ཆེན་པྫོ་ དྭངས་གླིང་དེ་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོད་རུང་ སླར་ཡང་
བྲང་ཟུང་རི་བྫོ་དབེན་གནས་སུ།

།གྲུབ་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས།

།ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པྫོའི་ཟིལ་འྫོག་

ནན། །བཀའ་སྲུང་ཆེན་པྫོ་དབང་ཡང་བསྐུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ ཤུལ་ལས་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་ གྲུབ་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཀྱང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་སྲུང་

བའི་ཕྱིར་དུ་ ཁ་གནྫོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ དམ་ལུ་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

420

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
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གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་དུས་ཚྫོད། རང་ཟ་བཞི་པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ བཀྲིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་སྦེ་ བླ་མ་
དང་ སླྫོབ་དཔྫོན་ཚུ་གིས་ དྭངས་གླིང་བླ་མཚྫོའི་རྩ་བར་བྱྫོན་ཞིན་ན་ གསྫོལ་ཁ་ བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་
དེ་ལས་ཚྫོགས་དང་གཏྫོར་མ་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ མེ་མེ་དྭངས་གླིང་ལུ་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གསྫོལ་མཆོད་སྐབས་ ཇོ་མྫོ་དང་དྭངས་གླིང་གི་སྐུ་འདྲའི་རྣམ་པ།

ྫོ ས་བརྒྱ
རྒྱ་་དང་རྩ
རྩ་་བརྒྱ
རྒྱད
ད།
ཚག

422

མར་ཆང་ངམ་ ཚེ་ཆང་།
རང་ཟ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༤ལུ་ ཁ་གླིང་རྒྱ་དྲུང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཚྫོགས་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད། དེ་ལས་ མར་ཆང་

དང་བཅས་ཏེ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ ཇོ་མྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མར་ཆང་ངམ་ ཚེ་ཆང་དེ་ཡང་
རྒྱ་དྲུང་ལྸ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་གྱིས་སྦེ་ ཨམ་ཇོ་མྫོ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ ལྫོ་གཅིག་གི་སྔོན་མ་

ལས་བཙྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཐབ་ཁུང་དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ཡྫོད་པའི་ ཨམ་ཇོ་མྫོའི་ཐབ་ཁུངས་ཨིནམ་སྦེ་
ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྐུ་འདྲའི་ན་བཟའ་ཚུ་སྔོན་དང་ཕུ་ལས་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་ མི་བརྒྱུད་རིགས་

བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ལགཔ་དཀྲོགས་ནི་མ་གཏྫོགས་ མི་གཞན་གྱིས་དཀྲོགས་མི་ཆོགཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་སྫོལ་དེ་
བྫོན་དཀར་དང་བྫོན་ནག་ཟེར་མཆོད་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ལས་ བྫོན་དཀར་གྱི་ལུགས་སྫོལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་གསྫོལ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ཁ་གླིང་རྒཔྫོ་ བཀྲ་ཤིས་རྫོ་རྗེ་གིས་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

423

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
ཇོ་མྫོ་དྭངས་གླིང་གི་གསྫོལ་མཆོད་བསྡུས་པ་དང་།
དྭངས་གླིང་གསྫོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་རྒྱས་པ།
གཙུག་ལག་སླྫོབ་དཔྫོན་ ཀརྨ་རང་གྲོལ་གྱིས་མཛད་མི་ གསྫོལ་བསྡུས།
འདྲི་
དྲི་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཁ་གླིང་ན་རྫོ་མཁའ་སྤྱྫོད་གླིང་སྒྲུབ་དཔྫོན་སེང་གེ།
ཁ་གླིང་ རྒཔྫོ་ བཀྲ་ཤིས་རྫོ་རྗེ།

424

གཤ ང
ྫོ ་ཕུ
ཕུ་་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་ཡུ
ཡུལ
ལ་ལྷ
ལྷ་་གནས་བདག་གཞི
ཞི་་བདག། (༤)
༡ མཐང
ྫོ ་ཕུ
ཕུ་་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་བདག་གི
གི་་མཚན།

མཐྫོང་ཕུ་བཙན།

ལྷ་ཁང་།

འྫོད་གསལ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་།

ས་གནས།

དགའ་གླིང་།

གཡུ
ཡུས
ས།

མཐང
ྫོ ་ཕུ
ཕུ།།

བསྟེ
སྟེན
ན་མི
མི།།

དགའ་གླིང་སྤྱི་འྫོག་

ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཡྫོམ་བཱི་ནང་གི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་

སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་

ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་། མཐྫོང་ཕུ་དགོན་པ་དེ་ སྔོན་མ་ནུབ་ཕྱྫོགས་ སྤུང་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལས་ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚྫོ་
གིས་གདན་ས་བཅགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

བླམ་དེ་ཁོ་ར་

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་

ཆེན་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྟྫོགས་ལྡན་ཅིག་ཨིན་མས། མཐྫོང་ཕུའི་བཙན་དེ་ བླམ་ཁོ་ར་གིས་བསྟེན་དེ་

ཡྫོད་པའི་

སྲུང་མ་ཅིག་ཨིནམ་ད་

བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ད་རིས་ནངས་པར་ཡང་

425

གཡུས་དེ་ནང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་

སྐྱབ
སྐྱ
བས་ཞུ
ཞུ་་ཚུ
ཚུལ
ལ།
སྔོན་མ་བླམ་ཁོ་ར་ཞལ་བཞུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་

བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དྫོན་ལུ་

ཐུགས་སྫོན་ཚུ་

གནང་སྟེ་མགོན་སྐྱབས་ཀྱི་དྫོན་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ད་རིས་ནངས་པར་འབད་རུང་
གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུཝ་ཞུ་ས་རང་ཨིན།

མཐང
ྫོ ་ཕུ
ཕུ་་བཙན།

426

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
མཐྫོང་ཕུ་བཙན་དེ་ དགེ་སླྫོང་རྣམ་པ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཕྱག་གཡས་པ་གནམ་ལུ་འཕྱར་

ཞིང་ དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་བའི་ མདུང་གི་རལ་གྲི་བསྣམས་པ། ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་དགོས་འདྫོད་ཐམས་
ཅད་བསྟེར་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་བསྣམས་སྟེ་ ཆིབས་རྟ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དམ་བཞག།
དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་སྐོར་ལས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ག་གིས་ཡང་ཁ་གསལ་སྦེ་སླབ་ནི་མིན་འདུག། བླམ་ཁོ་ར་ཞལ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་

བསྟེན་དེ་ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་

འདི་གི་སྐོར་ལས་

བླམ་ལུ་ཡང་ཞུ་མི་ག་ཡང་མ་ཐྫོནམ་

འྫོང་ནི་མས་ ད་རིས་ནངས་པར་གིས་་ཡང་ཁུངས་བསྐྱལ་ཚུགས་མི་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཨིན་རུང་

གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་སྲུང་མ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་

བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དྫོན་ལུ་

ཡྫོདཔ་ལས་ ཡུལ་བཙན་དེ་ཡང་ དེ་སྦེ་རང་བཞག་དགོཔ་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ནི།

མང་ཤྫོ་རང་

ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་གནང་

ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་ཚུལ
ཚུལ།
གས ལ
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་ལུ་

དང་ཕུ་གདན་ས་བཏབ་མི་བླམ་ཁོ་རང་ཞལ་བཞུགས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཕུལ་མི་

ཚུ་མ་ཉམས་པར་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ད་རིས་ནངས་འབད་རུང་ ཡར་ངོའི་ཚེས་ཅུ་དང་

མར་ངོའི་ཚེས་ཅུ་ དེ་ལས་ ཟ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཉེར་དགུ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཟཝ་བཅུ་
པའི་ནང་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་ཚེས་བཅུ་ཚུ་གནང་སྟེ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་པར་སྦེ་ཕུལ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཟཝ་༡༢ པའི་ ཚེས་༢༨་༢༩་༣༠ ལུ་ ལྫོ་ལྟར་གྱི་གསྫོལ་མཆོད་རྒྱས་པ་ གཏྫོར་ཕངས་དང་མཇུག་བསྡུའི་
གཏང་རག་བཅས་ཕུལ་ཏེ་ གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

427

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་དཔེ
པེ་་ཆ།
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
འདྲི་བསྟུན་འབད་ས།
གཤྫོང་ཕུའི་རྒཔྫོ་ མཆོད་རྟེན།
བླམ་ འཆི་མེད་རྫོ་རྗེ།

428

༢ མཧཱ་
ཧཱ་ར་ཛ།
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གནས་བདག་གི
གི་་མཚན།

རྒྱལ་པྫོ་ མཧཱ་ར་ཛ།

ས་གནས།

འཆང་མི།

ལྷ
ལྷ་་ཁང་།

འཆང་མི
མི་་ལྷ་
ལྷ་ཁང་།

བསྟེ
སྟེན
ན་མི།
མི།

བསྟེན་མི་འཆང་མི་གཡུས་ཚན་གྱི་སྤྱི་འྫོག་ནང་ཡྫོད་པའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་

ལཱ་ག་ཅི་

རང་འབད་རུང་ ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ བཙན་རྒྱལ་པྫོ་མཧཱ་ར་ཛ་ལུ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
རྒྱལ་པྫོ་མཧཱ་ར་ཛ་དེ་ སྔོན་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ རྒྱ་གར་ལས་འྫོང་

ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཨིན་རིན་པྫོ་ཆེ་ རྒྱ་གར་ལས་བྫོད་ལུ་བྱྫོནམ་ད་ཨིན་ན། བྫོད་ལས་ལྫོག་འབྲུག་ལུ་བྱྫོནམ་ད་

ཨིན་ན་

གསལ་ཁ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

ལྫོ་རྒྱུས་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བྫོད་ལས་མར་བྱྫོན་

ཡྫོདཔ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྒྱ་གར་ལས་འྫོང་ཡྫོདཔ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ ཆིབས་ཞྫོན་

ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ རྒྱ་གར་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་རུང་མ་བཏུབ་མིན་འདུག

429

སྐྱབ
སྐྱ
བས་ཞུ
ཞུ་་ཚུ
ཚུལ
ལ།
མགོན་སྐྱབས་ཞུ་ནིའི་དྫོན་ལས་

རྒྱལཔྫོ་མ་ཧཱ་ར་ཛ་དེ་ལུ་

དུས་རྒྱུན་ལྟ་བུ་རང་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་

སྐྱབས་ཞུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། རྒྱལཔྫོ་མཧཱ་ར་ཛ་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་མྱུར་དྲག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་ལུ་

མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་རུང་སྐྱབས་མྱུར་བ་སྦེ་མཛད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རྒྱལཔྫོ་གི་མཐའ་འཁོར་དང་ ལྷ་ཁང་དང་
འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་རེ་འཐུ་འབག་རུང་

ལ་ཁག་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

འཆང་མི་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

རྒྱལཔྫོ་མཧཱ་ར་ཛ་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་བསྟེན་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་འཚྫོལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐུ་་མདག
ྫོ ་རྣ
རྣམ
མ་པ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ
རྒྱལ་པྫོ་མཧཱ་ར་ཛའི་སྐུ་མདྫོག་དེ་ དཀརཔྫོ་སྦེ་ དབུ་ལུ་རྨྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་ཏེ་ ཕྱག་གཡས་པ་ལུ་སྦུལ་གྱི་ཞགས་པ་

དང་ ཕྱག་གཡྫོན་པ་ལུ་ དམ་ཉམས་དགྲ་བྫོ་བསྒྲལ་བའི་ རལ་གྲི་བསྣམས་སྟེ་ གླངམ་ཆེ་ལུ་ཞྫོན་ཏེ་ རྒྱལ་པྫོ་

ཆེན་པའོི་ཆ་ལུགས་སྦེ་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

430

དམ་བཞག།
རྒྱལ་པ་ྫོ ཆེན
རྒྱལ
ཆེན་པ་ྫོ མཧཱ
ཧཱ་་ར་ཛ་དེ་
དེ་ སྔོན
སྔོན་གྱི
གྱི་་དུ
དུས
ས་ལུ་
ལུ་ ཨན
ྫོ ་རི
རིན
ན་པ་ྫོ ཆེ
ཆེ་་གིས
གིས་བཀའ་དང་དམ་ལུ་
ལུ་བཞག་སྟེ
སྟེ་་ ནགས་ཕྱ
ཕྱྫོག
ྫོ ས་

ཀྱི
ཀྱི་་མ་རུང
རུངས་པ་རྣ
རྣམ
མས་བསྒྲ
སྒྲལ
ལ་ཞི
ཞིང
ང་

བསྐོས
སྐོས་གནང་ཡད
ྫོ པ་ཨི
ཨིན
ན་པས།

དཀར་ཕྱྫོ
ཕྱག
ྫོ ས་སྐྱོང
སྐྱོངས་བའི
འི་་

གཡུས
ཡུས་ཁའི་
འི་གནས་བདག་གཞི
ཞི་་གཞི
ཞི་་བདག་སྦེ་
སྦེ་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་ཚུལ
ཚུལ།
འཆང་མི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ཚུ་ཟ་རིམ་བཞིན་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཟཝ་ལྔ་པའི་

སྤྲེལ་ཟ་ཚེས་བཅུ་ཚུ་གནང་སྟེ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་རུང་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་རང་གི་སྐྱེས་ལྷའི་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རང་

སྫོའི་ཁྱིམ་ན་འབད་རུང་ གཙྫོ་བྫོ་སྫོན་སྟེ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

431

༣ བུ
བུ་་ན་བྲ
བྲག
ག་བཙན་དམར་པ།ྫོ
བུ་ན་བྲག་བཙན་དེ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ག་ནི་ཡང་མེནམ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་
ལ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ལྫོ་རྒྱུས་རག་ཙམ་སླབ་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད།

ས་གནས་བུ་ན་ལུ་ བུ་ན་བྲག་བཙན་དམར་པྫོ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་བརྩི་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་

ག་ནི་ཡང་མེན་པས། ཁོ་ར་རྒྱ་གར་ལས་ཨིནམ་ད་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཤི་སྟེ་ ཤུལ་ལས་བྲག་བཙན་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་

ཡྫོདཔ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག

ཁོ་ལུ་མཆོད་དེ་གིས་སྦེ་ ལེགས་ཤྫོམ་འབད་བ་ཅིན་ དྫོག་མ་དང་པ་ནི་ཚུ་ཡང་ས་གནས་འདི་ནང་བསྐྱལ་བཞག་
དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་

རང་དབང་ཐང་

རླུང་རྟ་རེ་རྒུད་པ་ཅིན་

བཀོ་ལ་དཀརཔྫོ་གྱོན་ཏེ་

རྒྱ་གར་གྱི་ཆ་

ལུགས་སྦེ་ཕྱད་ནི་ཡྫོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཁོ་དང་ཕྱད་པ་ཅིན་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་སྟེ་ ཁོ་ལུ་མཆོད་གོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

འདྲི་
དྲི་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གཤྫོང་ཕུ་རྒཔྫོ་ མཆོད་རྟེན།
ཨམ་ ཤེས་རབ་བཟང་མྫོ།

432

༤ དྲེག
དྲེགས་པ་དབང་འདུ
དུས
ས།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་བདག་གི
གི་་མཚན།

དུང་ཕུ་དྲེགས་པ་དབང་འདུས།

ལྷ་ཁང་།

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།

ས་གནས།

འཆང་མི།

གཡུ
ཡུས
ས།

འཆང་མི
མི།།

བསྟེ
སྟེན
ན་མི
མི།།

འཆང་མི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་མ་
ཚད་

དགའ་གླིང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཡང་

ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།.

དུང་ཕུ་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་བསྟེན་དྫོ་

ཡུལ་བཙན་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ་དང་གཞན་གྱི་གནས་བདག་

གཞི་བདག་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ་དང་མ་འདྲཝ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་

ནི་འདི་གིས་ ཨ་ལུའི་ཚེ་སྫོག་གི་དྫོན་ལས་སྐྱབས་ཞུ་ནི་དང་ ལྫོ་ཕྱུགས་ལེགས་ནིའི་དྫོན་ལས་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་ནི་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ལམ་གྲོས་ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལས་ མགོན་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན།

ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་ཟེར་ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

སྫོམ་ལྡན་ཅིག་ཨིན་པས།

མ་གཞི་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་ཁོ་རང་

སྔོན་མ་དགེ་སླྫོང་

ཤུལ་ལས་དགེ་སླྫོང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཏེ་ཨམ་སྲུ་དང་བུ་གཞི་ཚུ་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ཏེ་ ད་རིས་ནངས་པར་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཡྫོད་པའི་ གནས་ཚུ་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་དང་ཡུམ་སས་ཨིན་

པའི་ལྫོ་རྒྱུས་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

གནས་བདག་གི་མིང་དུང་ཕུ་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་

དཀར་གཡས་འཁྱིལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གཏེར་ལུ་ས་བཞག་ཡྫོདཔ་སྦེ་སླབ་ནི་འདི་གིས་

ས་གནས་འདི་ཁར་

དུང་

དུང་ཕུ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ད་ འཆང་མི་གི་གནས་འདི་ མྫོན་རྟ་ཝང་མངའ་སྡེ་གི་ གནས་བྷ་ག་བྱང་གི་ གནས་མཇུག་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་
འདུག།

དུང་དཀར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད།
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སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་རྣ
རྣམ
མ་པ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
སྐུ་མདྫོག་རྣམ་པའི་སྐོར་ལས་ ངག་ཐྫོག་ཁ་གསལ་སླབ་མི་མེད་པའི་ཁར་ དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་ཡང་ ཧིང་སངས་

ས་ཅིག་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ དུང་ཕུའི་བཙན་དེ་ སྐུ་མདྫོག་དམར་

བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་དབུ་ལུ་རྨྫོག་ཞྭ་གསྫོལ་ཏེ་ དཀར་ཕྱྫོགས་སྐྱོང་ཞིང་ནག་ཕྱྫོགས་ཚར་བཅད་པའི་ སྐྱེས་
བུ་ཆེན་པྫོ་དྲེགས་པ་དབང་འདུས་བཞུགས་སྫོ་གསྫོལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
བཀའ་དང་དམ་བཞག་དེ་ཡང་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྫོ་དུང་ཕུ་སྟེ།

།པདྨ་འབྱུང་གནས་བཀའ་གཉན་པ།

།དམ་ལ་

གནས་པའི་སྲུང་མ་རྣམས། །བཀའ་སྫོད་འབྲན་གཡྫོག་འཁོར་དང་བཅས། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་
ཆ་གི་བཀའ་དང་དམ་ལུ་གནས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་ཚུ
ཚུལ
ལ།
ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་ཚུ་ཟ་རིམ་བཞིན་དུ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་

ཟཝ་༡༠པའི་ཚེས་༡༣་༡༤་༡༥

གསུམ་ལུ་

ལྫོ་ལྟར་ཚེས་བཅུ་ཡང་གནང་དྫོ་

བཀའ་བརྒྱད་གཏྫོར་འཕངས་དང་བཅས་

གནང་སྟེ་གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་གནང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཟཝ་༣པའི་ཚེས་༡༣་༡༤་༡༥ ལུ་སྐུ་འཆམ་དང་བཅས་

ཏེ་ཚེས་བཅུ་ཚུ་གནང་སྟེ་ ཚེས་༡༦་༡༧་ལུ་བཀའ་བསྒྱུར་འབུམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་གསྫོལ་མཆོད་
ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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དུང་ཕུ་ བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན།
རྒྱབ
སྐྱོར
ར་གནང་དགོ་
གོ་པའི་
འི་གྲོ
གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ་ཞུ
ཞུ་་བ།
རྒྱབ་སྐྱོ
དུང་ཕུའི་བཙན་དེ་

ཡུལ་བཙན་རྩ་ཆེ་ཞིང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

མཚམས་པ་ཚེ་

རིང་ཕུན་ཚྫོགས་ཁོ་ར་ལྷག་བསམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ བཙན་ཁང་ངམ་ གནས་ཁང་གཅིག་རྐྱབ་ནི་རེ་བ་ཡྫོད་རུང་ མ་
དངུལ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་

རེ་བ་ཆུད་ཟྫོས་བཟུམ་ཅིག་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ད་རིས་སྫོལ་འཛིན་

ལྷན་ཁག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྫོག་ལས་ གནས་ཁང་རྐྱབ་ནི་དྫོན་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཅིག་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ དགའ་གླིང་
འཆང་མི་

ཕུལཝ་ཨིན།

གཤྫོང་ཕུ་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་འྫོང་ནི་ཨིནམ་ལས་

436

རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ཐུབ་པའི་ཞུ་བ་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་དཔེ
པེ་་ཆ།
དུང་ཕུ་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
འཆང་མི་ མཚམས་པ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚྫོགས།
འཆང་མི་ ཤེས་རབ་བཟང་མྫོ།

437

ཕང
ྫོ ས་མེ
མེད
ད་རྒེད་འྫོག་གི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག། (༡)
མེ་་མེ
མེ་་ར་ལང་ ངམ་ ར་ྫོ རླུང
རླུང་།
༡ མེ
གནད་དྫོན་བཅུད་བསྡུས།
གནས་བདག་གི་མཚན།

མེ་མེ་ར་ལང་།

ས་གནས།

ར་ལང་།

གཡུས།

བྱང་གཡུས།

གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་ལྫོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མེ་མེ་ར་ལང་གི་སྤྫོ་ཏྫོག་འདི་གུར་ བསན་འཛིན་གྱི་

སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་ཐུགས་དམ་གནང་བཞུགས་སའི་མཚམས་ཁང་དང་ དེ་ལས་ ཚྫོགས་མཆོད་ཕུལ་སའི་གནས་ཁང་

བཟུམ་རེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མེ་
མེ་མེ
མེ་་ར་ལང་།
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མེ་མེ་ར་ལང་འདི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ག་ནི་ཡང་མེནམ་ལས་

མེ་མེ་ར་ལང་གི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་ སྔོན་

ཕ་མེས་ཀྱི་སྐབས་ལས་སླབ་རྒྱུན་དར་ཏེ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཙམ་ཡྫོད་མི་འདི་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྐུ་་མདག
སྐུ
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར།
ར་ལང་འདི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ག་ནི་ཡང་མེན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། གནས་ཀྱི་མཐྫོང་སྣང་དང་འབྲེལ་ལྫོ་རྒྱུས་
ཙམ་མ་གཏྫོགས་ ཡུལ་བཙན་ལ་སྫོགས་ག་ནི་ཡང་མེདནམ་ལས་ སྐུ་མདྫོག་ཕྱག་མཚན་དང་ དམ་བཞག་གི་
སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མེདཔ་ཨིན། ངག་རྒྱུན་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ འྫོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།

གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་
སྐབས་

ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུངམ་ད་མེ་མེ་ར་ལང་ལུ་མཆོད་ནི་དང་

མེ་མེ་ར་ལང་ཟེར་ཚྫོགས་མཆོད་ཕུལཝ་དང་འབྲེལ་

ཡར་ངོ་མར་མྫོའི་

མཆོད་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཙམ་མ་གཏྫོགས་

གཞན་

དམིགས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། མ་གཞི་ར་ལང་ཟེར་བའི་སྙན་གྲགས་དེ་ ར་དཱི་ཕྫོངས་མེད་ག་ཏེ་

ཡང་ཁྱབ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
རྒྱུན
ན་ ལ་ྫོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
ངག་རྒྱུ

ར་ལང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ སྔོན་མ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ རྒྱལཔྫོ་
བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་གཉིས་ མཆེད་གྲོགས་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་གཉིས་གདུལ་བྱའི་དྫོན་ལུ་ དཔེ་གཅིག་ལུ་
སྦྱར་ཞིན་ན་ གནང་གནངམ་མས།

དེ་ཡང་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་བསད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་དེ་རིག་པ་གཞན་དང་མ་

འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་གི་ཕྫོ་རྒནམ་དེ་

སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་འབད་སར་

སྒྱུ་མ་ལྷབ་པར་བཏང་ཡྫོདཔ་ད་ སྒྱུ་མ་མཁན་ཚུ་གིས་ སྒྱུ་མ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་སྫོན་མ་བྱིནམ་ཨིན་པས། རྒྱལཔྫོ་
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བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་དེ་ ཕྫོ་རྒནམ་སྒྱུ་མ་ལྷབ་སར་རྒྱགས་སྐལ་སྐྱལ་བར་འགྱོཝ་ད་ སྒྱུ་མ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་སྫོན་མི་

བྱིན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོགས་འཁྱིད་འྫོང་ནུག། ལྫོགས་འཁྱིད་འྫོང་ཞིན་ན་ རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་དེ་ མི་

གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ དཀྲོངས་ནིའི་དྫོན་ལས་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱིས་ཏིང་བདའ་སྟེ་འྫོང་

ནུག། རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་ལུ་ ཕྫོ་རྒནམ་ལུ་རྒྱགས་སྐལ་སྐྱལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ རྟ་དཀརཔྫོ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་
པས།

རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་གིས་ཕྫོ་རྒནམ་ལུ་

ཁྱོད་འབད་སར་སྒྱུམ་རྐྱབ་མི་

ཁོང་སྒྱུ་མ་མཁན་སྤུན་

བདུན་ཐྫོན་འྫོང་། ཁོང་གིས་རྟ་བཙྫོང་གནང་ཟེར་སླབ་འྫོང་། དེ་སྒང་ཕྫོ་རྒནམ་ཁྱོད་ཀྱིས་ རྟ་དེ་བཙྫོང་རུང་ རྟའི་

ཐུར་དེ་མ་བཙྫོང་མ་ས་རེད་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་སྒྱུམ་རྐྱབ་མི་སྤུན་བདུན་ལྷྫོད་དེ་ རྒྱལཔྫོ་དེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་གིས་
ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་འགྲིག་ནང་ལས་ལྟཝ་ཅིག་

སྒྱུ་མ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ག་ར་ཤེས་ཤེསཔ་ཨིན་པས།

འབདན་ང་བཅས་ཀྱི་སྒྱུམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཁོ་གིས་ཤེས་ཅིར་ས་རེད།

གཞི་བརྩམས་ནུག

ཡ་ད་

ད་ཁོ་བསད་དཔ་དྲག་ཟེར་འཆར་

ཁོང་གི་འཆར་གཞི་དེ་སྦེ་ཨིནམ་ རྒྱལཔྫོ་དེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་གིས་ཤེས་ཏེ། ཕྫོ་རྒནམ་ཁྱོད་

ཀྱིས་ རྟ་བཙྫོང་རུང་ཐུར་མ་བཙྫོང་ས་རེད་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཁོ་རྟ་ལུ་སྤྲུལ་སྫོད་ནུག

རྟ་ལུ་སྤྲུལ་ཚར་བའི་ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་རྟ་ཉོ་བར་ལྷྫོད་ནུག་ དེ་ལས་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱིས་

ཕྫོ་རྒནམ་ལུ་ རྟ་བཙྫོང་གནང་ཟེར་སླབ་ད་ རྟ་མི་བཙྫོང་ཟེར་སླབ་ནུག ད་དེ་སྦེ་མ་འབད་ གཙྫོང་གནང་ཟེར་
སླབ་སླབ་སྟེ་ ཉན་རང་མ་བཏུབ་པར་ རྟ་བཙྫོང་ནི་འབདཝ་ད་ ཨ་ཅོ་དེ་རྩ་རྒས་མཚམས་ཅིག་སྦེ་ གསལ་ཏྫོག་
ཏྫོ་མེད་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་

རྟ་བཙྫོངམ་ད་

འདི་གིས་

རྟའི་རིན་ངོ་ལེན་ཞིན་ན་

རྒནམ་གིས་ག་དེ་སྦེ་འབད་འྫོང་ག་ཟེར་
པས།

ཐབས་རང་མེད་པར་

ནྫོ་ཅུ་དེ་རྟ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་

མནྫོ་བསམ་བཏང་སྫོདཔ་ད།

ཕྫོ་རྒནམ་དེ་

ཡ་ད་འབདན་ཕྫོ་

མི་ཕངམ་ཅིག་འབད་ནི་

རྟའི་ཐུར་ཡང་ཅིག་ཁར་སྫོད་བཏང་ཡི་ཟེར་ཨིན་

དེ་ལས་སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱིས་རྟ་འཁྱིད་འགྱོ་སྟེ་མཚྫོ་གཅིག་གི་མཐའ་མར་ལྷྫོདཔ་ད་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱིས་ རྟ་
དེ་བསད་ནི་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་
གིས་

མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་

བསད་ནི་འབདཝ་ད་

རྒྱལཔྫོ་དེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་མངོན་ཤེས་ཡྫོད་ནི་འདི་

ད་རིས་ང་བསད་རང་བསད་ནི་མས་

440

ད་རིས་འབདན་འབད་ཐབས་ཅིག་ག་ནི་

ཡང་མིན་འདུག་ས་རེད་ཟེར་ མནྫོ་སྫོད་པའི་བར་ན་ མཚྫོ་ནང་ལུ་ལྟཝ་ད་ མཚྫོ་ནང་ལས་ཉ་གཅིག་ཆུའི་ཁར་

ཐྫོནམ་ད་དང ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ རྣམ་ཤེས་ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱིས་ཡང་ཧ་གོ་སྟེ་ རྟའི་
རྣམ་ཤེས་བཀོ་བཞག་སྟེ་ཉ་བཟའ་མི་སམ་བདུན་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བདའ་འགྱོ་ནུག།

ཉ་དེ་གནམ་མེད་ས་མེད་མགྱོགས་

འགྱོ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་འུ་སྡུག་ ཐང་ཆད་དེ་ ག་དེ་འབདན་ན་མ་ཤེས་པར་ ཆུ་ནང་ལས་ཡར་འཆོང་སྟེ་ གནམ་

ཁར་ལྟཝ་ཅིག་ གནམ་ཁ་ལས་བྱ་ཅིག་ཕུར་འགྱོ་ས་མཐྫོང་ནུག། དེ་ལས་ ཉའི་རྣམ་ཤེས་བཀོ་བཞག་སྟེ་ བྱའི་

རྣམ་ཤེས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འགྱོ་ནུག

བྱ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འྫོང་རུང་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱིས་ཡང་ བྱ་བཟའ་མི་བྱ་གཟིགས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བདའ་འྫོང་ཏེ་ གནམ་

མེད་ས་མེད་ནགས་ཚལ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡྫོད་སར་མགྱོགས་ཏེ་ཕུར་འགྱོ་སྟེ་
ལྷྫོདཔ་ད་

འདི་ནང་ལུ་ནྫོར་གྱི་བྱང་ས་ཅིག་ཡྫོད་སར་ལྷྫོད་ནུག་

འདི་ནང་འགྱོཝ་ད་

རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་མི་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་

བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཇལ་ནུག

ཕུ་གཅིག་ཡྫོད་སར་

ནྫོར་གྱི་བྱང་ས་བཟུམ་འབད་མི་ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་

ནང་ན་འགྱོཝ་ད་

འདི་ནང་ལུ་དྲང་སྫོང་ཅིག་

དྲང་སྫོང་དེ་ལུ་ ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་སླབ་སྟེ་ སྫོག་སྐྱབས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ནུག། དྲང་སྫོང་གིས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་

དགོཔ་སྫོ་ཟེར་དྲིཝ་ད་

གཞན་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་དགོ།

ང་གིས་

དྲང་སྫོང་གི་ཕྱེངམ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་སྫོད་འྫོང་།

ཁོང་གིས་དྲང་སྫོང་གི་ཕྱེངམ་གནང་ཟེར་སླབ་འྫོང་། འ་ནི་སྦེ་སླབ་ད་ དྲང་སྫོང་གིས་ ཁོང་མི་བདུན་ལུ་ ཕྱེངམ་
འདི་གནང་རུང་ དྫོན་འཛིན་འདི་གནང་མ་ད་ སྫོ་གིས་རྨུར་ཡི་རྨུར་ཡི་རང་ ཁ་ནང་བཞག་ས་རེད་ཟེར་ཞུ་སྟེ་

དྲང་སྫོང་གིས་ཡང་བཏུབ་ཟེར་ ལྫོ་རྒྱུས་སླབ་ ཚརཝ་ཅིག་རང་ ཁོང་མི་བདུན་ཡང་ལྷྫོད་དེ་ ན་ལུ་མི་ག་ཡང་མ་
འྫོང་ག་ཟེར་དྲིཝ་ད་ དྲང་སྫོང་གིས་ག་ཡང་མ་འྫོང་ཟེར་ ཞལ་རྫུན་གསུངས་ཏེ་ ཨིན་ན་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དྲང་

སྫོང་གི་མ་ཎི་ཕྱེངམ་འདི་ང་བཅས་ལུ་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ད་ མི་བྱིན་ཟེར་སླབ་ནུག།
ད་དེ་སྦེ་མཛད་མ་ད་

ག་དེ་འབད་རུང་གནང་ཟེར་གསྫོལཝ་བཏབ་ལས་བརྟེན་

ཕྱེངམ་གནང་དགོཔ་ཐྫོན་ནུག།

ཕྱེངམ་གནངམ་ད་ གོང་ལུ་ཞུ་དྫོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱེངམ་གི་དྫོན་འཛིན་དེ་ ཁ་ནང་བཙུགས་བཞག་སྟེ་ གཞན་ཚུ་

441

བྱིན་ནི་འབདཝ་ད་ ཕྱེངམ་ཐགཔ་དྫོག་ཡར་སྫོང་སྟེ་ ཕྱེངམ་ག་ར་སྫོ་སྫོ་སྦེ་བརལ་ཡར་སྫོང་ནུག ཕྱེངམ་ཕུད་དྫོ་

རེ་རེ་གིས་ སལ་པའམ༼ཏག་ཏག་པ༽ རེ་ལུ་འགྱུར་ཡར་སྫོང་ཏེ་ སལ་པ་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འགྱུར་ཡར་

སྫོང་ནུག། སལཔ་༡༠༨པྫོ་དེ་ སྒྱུ་མ་སྤུན་བདུན་གྱིས་ བྱ་པྫོད་ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་ ག་ར་བཟའ་ད་ནུག། ཡཱ། ད་
འབདན་ ངེའི་ལཱ་དེ་འཛྫོལ་རང་འཛྫོལ་སི་ས་རེད་ ང་ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ཀྱི་རིང་ལུ་ དགོན་པ་ལུ་སྫོད་དེ་ མ་ཎི་བྱང་
སྫོད་མི་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ག་ར་ཆུད་ཟྫོད་ཡར་སི་

ཟེར་ཐུགས་རྗེ་གནང་ཏེ་

སལཔ་བཟའ་མི་བྱ་པྫོད་འདི་ལུ་

རྟས་ཐག་བླུག་བྱིནམ་ད་ བྱ་པྫོད་ཡང་ཤི་སྫོང་ནུག། བྱ་པྫོད་ཤི་སྟེ་ རྫོ་དེ་མི་རྫོ་བདུན་ལུ་འགྱུར་ཡར་སྫོང་ནུག

དེ་ལསན་དྲང་སྫོང་གིས་ ཁོ་རའི་ཞལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཞག་མི་ དྫོན་འཛིན་དེ་བཏྫོན་ཞིན་ན་ ད་འབདན་སྐལ་
ས་སྐལ་ཡི་ས་རེད་ གསུངམ་ད་ དྲང་སྫོང་དགོངམ་མ་ཁྲེལ་ཟེར་ཞུཝ་ནུག།

ཁྱོད་ཀྱིས་ང་མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་

སྒྲུབ་མི་དགེ་བ་ག་ར་ཆུད་ཟྫོས་བཏང་ད་ཡི་ཟེར་གསུངམ་ད་ དྲང་སྫོང་ཁྱོད་བླྫོ་འགྱོད་བསྐྱེད་མི་དགོ། ཁྱོད་ཀྱིས་
ག་ཅི་གསུངམ་ཅིག་ང་གིས་ཕྱག་ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུཝ་ད།

དེ་འབད་བ་ཅིན་བཏུབ་པས། རྒྱ་གར་རྫོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕྱྫོགས་སུ་ བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་གུར་ རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཟེར་མི་
ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན།

འ་ནི་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་འབག་འྫོང་ཚུགས་པ་ཅིན་

ང་བཅས་གཉིས་ཆ་རང་སངས་རྒྱས་ནི་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་འབག་འྫོང་ཚུགས་པ་ཅིན་བཀྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་ལས་རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་གིས་

རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་འབག་འྫོང་ནི་གི་དྫོན་ལས་

ཐབས་ཤེས་ག་དེ་སྦེ་སྫོན་ནུག་ག་ཟེར་བ་ཅིན་

ལྟྫོ་མི་བཀྱེ་ནིའི་

དྫོན་ལས་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས་དང་་ཁ་སྐོམ་པ་ཅིན་ ཆུའི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་སྦྱར་གནང་སྟེ་ ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་
ལམ་གྱི་དཔག་ཚད་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ མི་མ་འདྲཝ་དང་ཕྱད་འྫོང་། གཞན་ཡང་མ་འདྲཝ་མ་འདྲཝ་སྦེ་

རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་དང་ཕྱད་འྫོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ འ་ནི་དང་ཕྱདཔ་ད་ གཟུངས་སྔགས་ག་ཅི་བྱང་དགོཔ་ཨིན་ན་
ག་ར་གསུངས་ནུག།

442

བླམ་གིས་གསུངས་གནང་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ཀྲིག་ཀྲིག་སྦེ་སྦེ་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་

ཡང་ ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་ནི་གི་དྫོན་ལས་ ཕད་ཅུང་གཅིག་དང་སྟྭ་རེ་ དེ་ལས་ ཐགཔ་གཅིག་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན་

པས།

རུང་

ཕད་ཅུང་ལ་སྫོགས་པའི་ཅ་ལ་གསུམ་ལུ་མིང་

ཅ་ཆས་གསུམ་ཚངམ་སྦེ་མིང་ཐྫོབ་མ་ཚུགས།

སྟྭ་རེ་ཟ་བ་དཀར་པྫོ་ལ་སྫོགས་པ་

བླམ་གིས་ཅ་ལ་གསུམ་ལུ་ཡང་

མིང་རེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

གཞན་གྱིས་ག་ནི་ཡང་

ཧུ་་
འབད་མ་ཚུགས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ནུག། འདི་དང་ཅིག་ཁར་གཟུངས་སྔགས་འདི་ ཧ་ལ་ཧ་ལ་ ཧུ

རུ་་རུ
རུ
རུ་་ཟེར་བ་ལ་སྫོགས་པའི་སྔགས་འདི་གྱངས་པ་ཅིན་ ལམ་ཁར་བར་ཆད་མེད་པར་འདྲེ་གདྫོན་བྱུང་པྫོ་ཚུ་ ག་

ར་མགྱོགས་འགྱོ་ཏེ་མི་འྫོང་། དེ་ལས་ རྒྱ་གར་རྫོ་རྗེ་གདན་ལུ་འགྱོ་ཞིན་ན་ དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཐྫོག་ཁར་
རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་དབྱིབས་དེ་

དཀར་གྱི་དབྱིབས་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཞལ་དེ་མི་གི་གདྫོང་དང་།

རྐང་ལག་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་

དགུ་ཏྫོ་དེ་དུང་

འ་ནི་རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་དེ་ དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གུར་བཞུགས་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ། ད་ཁྱོད་རྫོ་
དངོས་གྲུབ་ཅན་ཞུ་བར་བྱྫོན་གནང་

ཁྱོད་མ་འགྱོ་བ་ཅིན་

ང་གིས་གོང་ལུ་སླབ་མི་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲིག་སྦེ་འབད་ཞིན་ན་

རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་ཞུ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་མིན་འདུག་

དཔག་བསམ་ཤིང་གི་རྩ་བར་ལྷྫོདཔ་ད་

རྫོ་དངོས་གྲུབ་

ཅན་དེ་ རང་དབང་མེད་པར་ཕད་ཅུང་ནང་འཛུལ་ཐྫོན་འྫོང་། དེ་ལས་འབདན་ ཁ་བསམས་སྦེ་འབག་ཤྫོག་ཟེར་
གསུངས་ནུག།

རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་དེ་ ཕད་ཅུང་ནང་ཚུད་ཞིན་ན་ལས་ ཁོ་གིས་བླྫོ་མ་འདྲཝ་ལན་འཇལ་གོ་མནྫོ་སི་སི་ དྫོན་རྒྱ་

ཆེ་བ། ཏིང་ཟབ་པ་ལེ་ཤ་རང་སླབ་འྫོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་ག་ནི་ཡང་མ་འཇལ་བར་ ཁྱོད་ར་ཁ་མ་སྤར་བར་ ཁོ་

གིས་ག་ཅི་སླབ་མས་ག་ ཉན་སྦེ་ཤྫོག་ས་རེད་ཟེར་གསུངས་ནུག། ཨིན་རུང་ རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་ ནམ་
ཡང་མ་གོ་བའི་བླྫོ་ཧན་ཏྫོང་ཏྫོ། དྫོན་ཟབ་ཀྲག་ ལན་སླབ་གོ་མནྫོ་བའི་ཚིག་ལེ་ཤ་སླབ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་བདེ་

སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་རང་དབང་མེད་པར་ ངག་ཤྫོར་སྫོང་ནུག། དེ་ལས་ན་རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་ སར་ང་ལ་མི་སྫོད་
ཟེར་གསུངས་ཏེ་

རླུང་ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་

ལྫོག་བྱྫོན་སི་ཟེར་ཨིན་པས།

ལན་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་གི་གི་རིང་

རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་དཀའཝ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིད་སྤྱད་པའི་ཤུལ་ལས་ རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གདན་འདྲེན་ཞུ་
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བའི་ རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདྲ་སྡེ་ཅིག་ ལུས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ད་རིས་མཇལ་ནིའི་ཡྫོད་པའི་སྤྫོག་ཏྫོའམ་ རི་དེ་

ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ ར་ལང་མེན་པར་ རྫོ་རླུང་ཟེར་ཨིན་པས། ར་ལང་ཟེར་ཟུར་ཉམས་མི་འདི་ རི་འདི་མར་ས་

ཁར་སྫོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ཚངས་ལྷའི་ཁ་སྐད་ནང་ལས་ རྩ་བར་སྫོད་མི་ལུ་ ༼ར་ག་ལང་ཤྫོ༽
ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྦེ་

ལུང་པའི་ཁ་སྐད་ལས་

དེ་སྦེ་བཏགས་བཞགཔ་ཅིག་མ་

གཏྫོགས་ ངོ་མ་དེ་ རྫོ་རླུང་ཟེར་ཨིན་པས། རྫོ་དངོས་གྲུབ་ཅན་དང་པ་དེ་ རླུང་ལུ་སྤྲུལ་ཞིན་ན་མགྱོགས་ཡར་

སྫོང་པའི་ཤུལ་ལས་
པས།

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདྲ་སྡེ་ཅིག་

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་

ར་ལང་མེན་པར་

ས་གནས་འདི་ཁར་གཏེར་ལུ་ས་བཞག་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་

རྫོ་རླུང་ཟེར་ཨིན་པས།

མ་གཞི་རྫོ་རླུང་དེ་་ཁར་

གནས་

གཞན་ཡང་ ཨྫོན་རིན་པྫོ་ཆེ་དང་ སྔོན་བྱྫོན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་བཞག་གནང་བའི་གནས་ལེ་ཤ་རང་ཡྫོད་
པའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
དྲན
ན་གས།ྫོ
དྲ
ལྫོ་རྒྱུས་དེ་

ཡྫོདཔ་ལས་

རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་དང་

སླྫོབ་དཔྫོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ལས་སྦེ་འབད་ཞིན་ན་

སྔོན་སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་

ལྫོ་བཞི་བརྒྱ་ན་

བྱྫོན་མི་

བཤད་དྫོ་

དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ རྒྱལཔྫོ་བདེ་སྤྱྫོད་བཟང་པྫོ་དེ་ཨིན་ན་ སྫོ་སྫོ་ཅིག་བསད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ ཕྱེ་མ་ཚུགསཔ་
ཨིན། ཤུལ་ལས་དཔྫོད་ལྡན་ཚུ་གིས་མཐའ་དཔད་མཛད་གནང་དགོ་པའི་དྲན་གསྫོ་ཞུཝ་ཨིན།
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རྩི་རང་རྫོང
ོ ་།
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རྩི
རྩི་་རང་རང
ྫོ ་ཁག་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། (༡)
༡ གཟའ་བཙན།
གནད་དན
ྫོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

གཟའ་བཙན།

ས་གནས།

རྩི་རང་འགྲམ་ཕུག།

ལྷ་ཁང་།

གཤང་ཕུག་ལ།

བསྟེན་མི།

གཟའ་བཙན་སྟེན་མི་གཡུས་ཚན་སྤྱི་འྫོག་ སྫོན་བཏབ་ས་དང་། སྫོང་ཤིང་སྒང་། དྫོམ་
ཚངས་པ། སག་ཚང་གི་མི་ཚེར་ཚུ་གིས་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཨ་ལྫོ་གསར་སྐྱེས་
སྐྱེ་བའི་སྐབས་འབད་རུང་

འབད་རུང་

ཐ་ན་

དེ་ལས་

ལྫོ་ཐྫོག་བཏབ་ད་དང་

ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་

རྩེདམ་མདའ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་རྩེད་རུང་

རྩི་རང་གི་གི་

གནསཔྫོ་དེ་ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་ནི་དང་ རང་གི་རྐྱེན་བར་ཆད་

ཚུ་སེལ་ཞིང་ མཐུན་པའི་གྲོགས་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཡུལ་ལྷ་

གཞི་བདག་གཙྫོ་བྫོ་ཅིག་སྦེ་མཆོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

་
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གནད་དན
ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་

ད་རེས་ཡྫོད་པའི་ལྷུན་གྲུབ་

རྩེ་ལྷ་ཁང་དེ་ མི་སྫོད་སའི་སྫོད་ཁྱིམ་ཨིན་པས། ཨིན་
རུང་

དང་ཕུའི་རྫོང་རྙིངམ་དེ་

ཧྲམ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་

ལས་ གཟའ་བཙན་གྱི་ཀོ་སྒྲོམ་དང་ ཅ་ཆས་གཞན་མི་
ཚུ་ག་ར་ཁྱིམ་འདི་ནང་བསྐྱལ་ཞིན་ན་

ལྷ་ཁང་སྦེ་བཟྫོ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་ ཉམས་གསྫོ་ཞུ་སྟེ་ ལྫོ་

གངམ་མ་སྫོང་ཏེ་འབད་རུང་

ཆརཔ་ཤུགས་དྲག་པའི་

རྐྱེན་ གྱང་ཚུ་ག་ར་མེདཔ་གཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གཟའ་བཙན།

ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་ལྷ་ཁང་།
་

གཟའ་བཙན་གྱི་ཕྫོ་བྲང་ ཀོ་སྒྲོམ་བཞུགས་ཁང་།
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འ་ནི་ཀོཝ་གི་སྒྲོམ་དེ་ རྫོང་རྙིངམ་ནང་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། ཀོཝ་གི་སྒྲོམ་འདི་
ནང་གཟའ་བཙན་ཁོ་རང་བཞུགས་ཡྫོད་པའི་སྣང་བ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བསྐྱེད་དེ་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་

དད་པ་བསྐྱེདཔ་མ་ཚད་ ཀོཝ་སྒྲོམ་འདི་ ཁ་ཡང་ཕྱེ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཨིན་པས། སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༣ ལུ་ ཉམས་གསྫོ་

ཞུ་བའི་སྐབས་ ད་རེས་རྒེད་འྫོག་གི་ བླམ་དེ་གིས་འཐུ་བལྟ་བའི་སྐབས་ ཀེ་ཇི་༡༢ དེ་ཅིག་ཡྫོདཔ་འྫོང་ནི་མས་

ཟེར་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྒྲོམ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག།

ཀོཝ་གི་སྒྲོམ་དེ་

བརླག་སྫོར་ཤྫོར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྫོདཔ་ལས་

མེ་ཐུབ་

ྫོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
རྩི་རང་ངམ་རྩེ་རྫོང་ཟེར་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཟུར་ཉམས་ཏེ་ རྩེ་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ རྩི་རང་ཟེར་ཟུར་ཉམས་ཏེ་
སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། གཟའ་བཙན་དེ་ བཙན་གཞན་དང་རྩ་ལས་ མ་འདྲ་བའི་གནསཔྫོ་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་

ཡང་ གསྫོལཝ་གང་བཏབ་ཀྱི་བཙན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གཟའ་བཙན་གྱི་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལས་

ཅ་ཆས་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་བརྒལ་འཐུ་འབག་མ་འྫོངས་རུང་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་ཏེ་ མྫོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་

བའི་སྐབས་ལུ་ གཟའ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ལས་ ཅ་ཆས་འབག་འྫོང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཐྫོནམ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་སྒོ་
དེ་ནང་གི་མི་ ག་གིས་འབད་རུང་ སེམས་ཁར་དྲནམ་ཐེབས་ཅིག་བཀལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྫོ ་ཕྱ
ཕྱག
ག་མཚན།
རྣ
གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། རྫོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྣམ་སྤྲུལ། རྒྱལ་བ་པདྨའི་བཀའ་ཉན། དམ་ཅན་གཟའ་བདུད་བཙན་
རྒོད་ཆེན་པྫོ་སྐུ་མདྫོག་དམར་ནག་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པ།
ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་གསྫོལ་བའི་

བསན་འགྲོ་ཡྫོངས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་

ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ།

ལྗགས་དམར་གློག་གི་འགྱུ་བ་

ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་སྐུ་ལུས་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ནས་ལྡང་མིག་དགྲ་ལ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་སྫོང་མེ་སག་ལྟར་
འཕྫོ་བ།

ཕྱག་གཡས་གཡུལ་ངོར་བཟྫོག་པའི་རལ་གྲི་དང་གཡྫོན་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བའི་དུང་དར་

དམར་པྫོ་སྫོགས་ཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་ཏེ་ཅིར་ཡང་རྫུ་བའི་སྐུ་མདྫོག་དང་ཕྱག་མཚན་སྣ་
་
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ཚྫོགས་འཛིན་ཅིང་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་སྐུ་ལ་རང་བཞིན་ཁྲོ་བའི་རྟགས་ཆས་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་དང་དར་གོས་
དང་རིན་པྫོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་ལེགས་པར་བཀླུབས་ཏེ་ཆིབས་སུ་རང་མདྫོག་དང་མཚུངས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྟ་ལ་
བཅིབས་ནས་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་སྫོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ལ་ཉུལ་བ།

ཟེར་ཞེས་གསུངས་པའི་རྩི་རང་གི་གཟའ་

བཙན་དེ་ སྐུ་མདྫོག་མ་ངེས་པ་ སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ངོ་མ་ལུ་ སྐུ་མདྫོག་དམར་ནག་ཁྲོ་ཞིང་
གཏུམ་པ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ད་

ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གངས་རི་ལྟར་གཙིགས་པ་

ཞལ་གྱི་ལྗགས་གློག་འཁྱུག་པ་

ལྟར་འགྱུ་བ་ སྐུ་ལུས་དང་ཡན་ལག་ག་ར་ལྡང་། མིག་དགྲ་ལུ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་སྫོང་མེ་སག་བཟུམ་སྦེ་འཕྫོ་བ།

ཕྱག་གཡས་པར་དགྲའི་གཡུལ་ངོར་བཟྫོག་པའི་རལ་གྲི་དང་ ཕྱག་གཡྫོན་པར་ མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་
བའི་དུང་དར་དམར་པྫོ་སྫོགས་འཛིན་ཏེ་

མཐའ་ཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྫོགས་སྫོན་ཏེ་

དར་

དང་ཆོས་གོས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཏེ་ ཆིབས་རྟ་རང་མདྫོག་མཚུངས་པའི་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྟ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་སྫོང་

གསུམ་ལུ་བསྐོར་བ་རྐྱབ་དགོ་རུང་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ལུ་ སྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཞུགས་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

སྔོན་དང་ཕུ་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་ བྱ་ཕུ་ཀྲུ་གཉིས་འབད་མི་ཅིག་ ཕུར་ཏེ་གིས་སྦེ་ཐང་ནང་ རྫོང་ཁ་ཐུག་ལུ་
ཕུར་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་འདུག་ འ་ནི་ཕུ་ཀྲུ་འདི་ གཟའ་བཙན་ཨིན་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས།

དམ་བཞག།
བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཞག་ཚུལ་དེ་ཡང་ རྩེ་རྫོང་གསྫོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ལས། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་ཤཱཀ་ཐུབ་གསང་བདག་
རྫོ་རྗེ་དང་། །པད་འབྱུང་ལ་སྫོགས་བླ་མའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་དེ་འཛིན་སྲུང་བ་དང་། །འགྲོ་ལ་
ཕན་བདེ་འགྲུབ་པའི་དམ་ཡང་བཅའ། །ད་ལྟ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱྫོར་བདག་ཅག་གིས། །ཁྱོད་ནི་གཞི་བདག་ཆེན་
པྫོར་མངའ་གསྫོལ་བའི། །ཡུལ་འདི་སྐྱོང་ཞིང་མི་མཐུན་སྲུང་བ་ལས། །འདྫོད་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐོང་བར་

མཛྫོད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ གསང་བའི་བདག་པྫོ་ཕྱག་ན་རྫོ་
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རྗེ་ ཨྫོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་སྫོགས་ཀྱི་ སྤྱན་སྔར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྲུང་ཞིང་ དེ་འཛིན་པའི་ བསན་
འཛིན་གྱི་སྐཡེས་ཆེན་དམ་པ་སྲུང་སྟེ་

བསན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་

ཁས་བླངས་མཛད་དེ་

དམ་ལུ་གནས་

ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཡང་ རིག་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱྫོར་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་བདག་སྦེ་
མངའ་གསྫོལ་ཏེ་ ད་ལྟྫོའི་བར་ཡང་ མི་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ལྫོ་ཉིས་རྒྱ་གི་ཧེ་མ་ གཟའ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ངམ་ཕྫོ་བྲང་ རྫོང་ར་བ།
གསལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
རྩི་རང་གི་གནས་བདག་གཟའ་བཙན་དེ་

རྒྱ་དང་བྫོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁར་བཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་དྫོ་ཡྫོདཔ་

ཨིན། གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་ཡང་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་དེ་ རང་ཟ་དགུ་

པའི་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཕུལ་ནི་དང་ དེ་ལས་ རང་ཟ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ལུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་

པས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཟེར་རུང་ ལྫོ་འཁོར་གཅིག་གི་དུས་

ཆེན་ཁག་དྲུགཔྫོ་ཆ་ར་གི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་གཟའ་བཙན་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསྫོལ་མཆོད་
ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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་

དེ་ལས་ དུས་ཆེན་དྲུག་པྫོ་མ་བརྩི་བའི་ གཞན་ཡང་ཟ་རིམ་བཞིན་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་
ཡང་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་

དེ་གི་སྐབས་སྦྱིན་བདག་བླམ་ཁོ་ར་གིས་

གཞན་ཁ་ལས་

འཚྫོལ་ཏེ་མཛད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། གཟའ་བཙན་གྱི་གནས་ངོ་མ་ རྩི་རང་སྫོད་ལུ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གནས་དེ་ཡང་
རྒྱབ་ལུ་བྲག་དང་ གདྫོང་ལུ་མཚྫོ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་རྩེ་མྫོར་ ད་རེས་ནངས་པ་ མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན། མཆོད་

རྟེན་དེ་ཁར་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་ རྒན་ཤྫོས་ཚུ་གིས་མཆོདཔ་རེ་ཕུལ་ ཚྫོགས་ཕུལ་ བསྐོར་
ར་རྐྱབ་པར་འགྱོཝ་ད་ དུང་དང་རྒྱ་གླིང་ཕུ་བའི་སྐད་ གོ་ནི་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཤད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ རང་ཟ་དགུ་པའི་
ཚེས་༢༥ ལུ་གསྫོལ་མཆོད་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
མགོན
གོན་སྐྱབ
སྐྱབས།
མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་

རྩི་རང་གི་གནས་བདག་གཟའ་བཙན་དེ་

འདྲ་བའི་མྱུར་བའི་ཡུལ་བཙན་ཅིག་ཨིན་པས།

གཟའ་བཙན་དེ་ལུ་

ཡུལ་བཙན་གཞན་དང་མ་

གསྫོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཨ་རྟག་ར་

ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་གིས་མནྫོ་མི་ག་ཅི་ཨིན་མི་འདི་ མ་གྲུབ་མེདཔ་ལས་ རྩི་རང་གི་སྤྱི་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་མ་ཚད་

ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་ཡང་ གཟའ་བཙན་མཆོད་པར་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གཟའ་བཙན་དེ་ལུ་
གསྫོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ བསམ་པའི་དྫོན་ཚུ་
བཀོད་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་
ཐ་ན་

ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཚུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ཨིན་པས།

དྫོན་དག་སྫོམ་ཆོད་ནིའི་དྫོན་ལས་

མདའ་རྩེད་ཅིག་ལས་གལ་མ་རྩེད་རུང་

བཤད་ནི་འདུག།

གོང་ལུ་

གསྫོལ་བ་བཏབ་ཏེ་བསམ་པའི་དྫོན་ཚུ་གྲུབ་པའི་ཁར་

རྒྱལ་ཁ་ཐྫོབ་པའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་

གས ལ
ྫོ ་མཆོ
ཆོད
ད་མ་ཕུ
ཕུལ
ལ་བའི་
འི་བཀའ་ཆད།
གསྫོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་གིས་བསམས་པའི་དྫོན་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ཡང་

ལེགས་ཤྫོམ་འགྱོ་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ ནཝ་ཚཝ་ཚུ་ཡང་ མངམ་སྦེ་འྫོང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ཁོ་ཐུགས་མ་མཉེས་
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པའི་རྐྱེན་གྱིས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་མ་བབས་ ལྫོ་ཐྫོག་མ་ལེགས་པར་ མུ་གེ་བྱུང་ནི་ལ་སྫོགས་པའི་

གནྫོད་སྐྱོན་སྫོམ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

རྩི་རྫོང་རྫོང་གི་ཡུལ་ལྷ་གཟའ་བཙན་ཆེན་པྫོའི་གསྫོལ་ཁ་འདྫོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
རྩི་རང་རྒེད་འྫོག་བླམ། སྐྱེས་ལྫོ་༧༡ ལངས་མི་ ཨཔ་ཀུན་ལེགས།

་
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མཇུག་བསྡུ།
སྔོན་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཤིང་དྲུང་དུ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྤྱོན་སྔར་ཁས་བློངས་ཤིང་། །

སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་སྲུང་ལ་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོོགས་རྣམས་གྲངས་མེད་ཀྱང་། །
དེང་འདིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟོན་པ་ལ། །ཕྲིན་ལས་མྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། །

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལས་མགོན་བྱ་རོག་གསུམ། །འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའིགཙོ་བོར་མཛད། །
དེ་ཡི་འཁོར་དུ་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་། །ཡུལ་ལྷ་བཙན་དང་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་ཚོོགས་ཀྱིས། །

འབྲུག་མི་ཡོངས་ལ་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་གྱིས། །གནས་སྐབས་ནད་མེད་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ། །
མཐར་ཐུག་རྫོོགས་པའི་ས་ལ་བཀོད་མཛད་པའི། །ལྷ་ཚོོགས་ཡོངས་ལ་དད་པའི་གཏང་རག་ཕུལ། །
དེ་ཡི་དགེ་བས་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་གཙོས། །དད་ཅན་ཡོངས་ལ་དགའ་བདེའི་ཉི་མ་ཤར། །

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་དུ་བརྟོན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་བརྟོན་པར་ཤོག །

སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
454

རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

ལེགས་བཤད་པ། ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ།
བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོོང་ཁག་ གཡུས་སག་སྟེང་ལས་ ངོ་མིང་ རྡོོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ སྐྱེས་ལོ་ ༦ ལས་སག་སྟེང་ སློོབ་
གྲྭ་ཆུང་བའི་སློོབ་གྲྭ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་

སློོབ་རིམ་དྲུག་པ་ཚུན་ ལྷབ་ཚོར་བའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་

༡༩༩༩ ལུ་ གྲྭ་ཚོང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ བཤད་གྲྭའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ རིམ་པ་བཞིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣
ལུ་འབྲིང་རིམ་དབུ་མ་གོང་འོག་དང་ རིག་གནས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་མངོན་པ་
གོང་འོག་ཀྱི་

གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་

མཐོ་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་གྲྭ་བསྟོན་བཅོས་མཁན་གྱི་རིམ་པ་ཡང་

མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཕྲོོ་འཐུད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ འདུལ་བ་དང་ཚོད་མ་ ཕར་ཕྱིན་སོགས་ཀྱི་
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་འཛིན་གྲྭ་ རིག་གཞུང་སློོབ་དཔོན་གྱི་རིམ་པ་ཡང་མཇུག་བསྡུ་སྟེ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཚུན་ ལྕགས་རི་རྡོོ་རྗེ་གདན་ལུ་ དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བློ་མ་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་བཙུན་བསྟོན་འཛིན་

དོན་གྲུབ༼ཁྲི་ཟུར༽རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ས་ལས་ ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་ ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ ལོ་གྲངས་ཙམ་
མཇུག་བསྡུའི་ཤུལ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་ གྲོ་ལུང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་སྒྲུབ་སྡེའི་
སྒྲུབ་དཔོན་འབད་དེ་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ཕྱོག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ གྲྭ་ཚོང་ལས་ དགོངས་ཞུས་འབད་དེ་ ཐིམ་ཕུ་ལྕང་དགེ་དར་ཕུ་ རིན་ཆེན་འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་གོང་
མའི་ རྫོོང་ཁའི་སློོབ་སྟོོན་པ་སྦེ་ ཕྱོག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་ ད་རིས་ ༢༠༢༡ ཚུན་
ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ ལེགས་བཤད་པ་སྦེ་ ཕྱོག་ཕྱིད་ཞུ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན།
བཀའ་དྲིན་ཆེ།
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