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

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

བཏགས་དགོ་མི་དེ་ཡང་

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

བདག་པོོ་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་

སོོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བྱིས་པ་རྒན་པོོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་ལོོག་མྱོོས ་ཤིང་རབ་མྱོོས་རྣམས། །ལྷ་

དག་སྲུང་བ་བྱེད་པར་ཤོོག །ཟེར་གསུངས་དོོ་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་གསོོལ་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་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྗོན་ཤིང་དང་ཆུ་མིག་མཚོོ་རྫིང་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་ལུ་ཀླུ། བྲག་
དང་ཤིང་ཆེན་རྡོོ་ཕུང་བཟུམ་ལུ་གནས་པའི་གཞི་བདག་ལུ་བདུད་ཟེར་གཞི་བདག་ཨིནམ་
ནང་གསེས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཅོག་རང་འཐད་རུང་

གཞི་བདག་གི་གོ་དོོན་ཡང་ཧེ་མ་རྒྱ་གར་གཡུས་ལུ་རྒྱལ་པོོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོོའི་སྐབས་གནོོད་སྦྱིན་འཕྲོོག་
མའི་རྟོོགས་བརྗོད་དང་རྒྱལ་པོོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་དུས་ལུ་

བློོན་པོོ་གཅིག་ཤི་བའི་ཤུལ་ལས་གནོོད་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་དོོ་བཟུམ་དང་། སྔོན་ལྕང་
ར་སྨུག་པོོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་དགེ་སློོང་གཅིག་སྒོམ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

རྒྱལ་པོོ་གིས་

བསད་ནིའི་དཔའ་བཅམས་ལས་ དགེ་སློོང་གིས་སྨོོན་ལམ་ལོོག་པ་བཏབ་སྟེ་ ཤི་བའི་ཤུལ་ལས་ བཙན་རྒྱལ་
ཙིའུ་དམར་པོོ་དྲག་པོོ་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་
བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་ཚུལ་དེ་ཡང་

པའི་དགེ་སློོང་ཆེ།

ཙིའུ་དམར་གསོོལ་མཆོད་ལས།

།བར་དུ་ཚངས་སྤྱོོད་ཉམས་པའི་གདུག་པ་ཅན།

།ད་ལྟ་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན།

།ཐ་མ་སྲིད་གསུམ་ཕུང་བ་སྲོོག་གི་གཤེད།

།ཟེར་གསུངས་དོོ་བཟུམ་སྦེ་

ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གནས་ཁག་མ་འདྲཝ་སོོ་སོོ་ཡོོད་མི་ཚུ་ནང་ཡང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་
ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན།

i

དང་པོོ་འདུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་
ས་

བཙན་ལ་སོོགས་པ་མང་རབས་

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

མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་ཡོོདཔ་མ་

ཚད་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་ཡོོདཔ་ལས་

མི་སྡེའི་ནང་

དར་ཏེ་ཡོོད་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོོལ་ཚུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ཡང་ཨིན། དེ་ཡང་། དཔེར་ན་གནས་བདག་

གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསོོལ་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་པོོ་ཚུ་གནས་པའི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ནང་ ཤིང་
བཅད་ནི་དང་བཙོོག་པ་བཏང་ནི་ལུ་འཛེམས་གཟན་འབད་དེ་བདག་འཛིན་འབདཝ་ལས་
སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་

མཐའ་འཁོར་གནས་

ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་

དུས་སྟོོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་བཅོལ་ནི་བཟུམ་ རང་གི་གོམས་གཤིས་ལུ་ཡོོད་པའི་ལམ་སྲོོལ་ལེ་
ཤ་ཅིག་རང་ཡོོདཔ་ལས་ ལམ་སྲོོལ་གྱི་སྲོོག ་ཤིང་བཟུམ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བཟང་པོོ་ཐུན་
མོོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཡང་ཨིན།
དེ་ཡང་གཏམ་དཔེ་ལས།

ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྤྱོོད་ལམ་གཅིག།

ཟེར་གསུང་དོོ་བཟུམ་

ཆོས་སྲུང་དང་གནས་

བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་གསོོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་སྡོོང་གྲོགས་མཛད་ནི་དང་གནོོད་པ་བཀལ་བ་ཅིན་
གཅོད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡང་ཡོོདཔ་ལས་དད་གུས་བསྐྱེད་དེ་གསོོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

ཚར་

ལྷག་པར་དུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོོད་པའི་ གནས་བདག་དང་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོོངས་ལུ་

སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་སྟེ་

མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་བྱུང་མི་དེ་

འཕྲལ་དང་མྱུར་དུ་རང་ བསམ་དོོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་ནི་དང་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།

དེ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ མི་དབང་རྒྱལ་པོོའི་སྲསམོོ་བསོོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ འབྲུག་གི་གནས་

བདག་གཞི་བདག་ལ་སོོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ ནུས་མཐུ་ཅན་དང་ སྐྱབས་ཀྱི་སྡོོང་གྲོགས་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོོང་བར་དུ་གནས་ཐབས་དང་
ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གནང་སྟེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་

འབྱུང་ནི་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་གནས་ཏེ་ཡོོད་པའི་གནས་བདག་

དང་གཞི་བདག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་དང་གསོོལ་མཆོད་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དེ་ དུས་སྟོོན་ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ཉིནམ་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་

ཁར་ གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།
དེ་ལུ་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་

སྲོོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་

སྤ་རོོ་རྒྱལ་ཡོོངས་

འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ ༡༤ དེ་ཅིག་གིས་ རྫོོང་ཁག་ ༢༠
གི་འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་ཡོོངས་གྲགས་ཡོོད་མི་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ ལུང་ཕྱོོགས་སོོ་སོོ་ལས་ཕར་གསོོལ་

i

མཆོད་ཕུལ་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྲུང་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡོོངས་བསྡོོམས་ ༡༠༦༢ དེ་

ཅིག་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་དེ་ཡོོད།

ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་འཚོོལ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བྱུང་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ གཙོོ་བོོ་རང་ མི་དབང་རྒྱལ་
པོོའི་སྲསམོོ་མཆོག་གིས་ ཐུགས་སྨོོན་དང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་མི་དང་ དངུལ་རྩིས་བློོན་པོོ་དང་ སྲོོལ་

འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོོ་ཆེན་ དེ་ལས་རྫོོང་ཁག་ ༢༠ གི་རྫོོང་བདག་དང་ སྲོོལ་འཛིན་འགོ་དཔོོན་༢༠ རྒེད་
འོོག་ ༢༠༥ འི་རྒཔོོ་དང་ དམངས་མི་དང་ཚོོགས་པ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་སའི་མཁས་མཆོག་ཉམས་མྱོོང་ཅན་ཚུ་
གིས་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་དྲག་དྲག་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

དེའི་ནང་དོོན་ཉིད་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ རང་སོོའི་ཉམས་མྱོོང་དང་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ འགན་

ཁུར་ཚུ་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ མཉམ་འབྲེལ་གང་དྲག་མཛད་དེ་ ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ལས་བརྟེན་
ད་རེས་གྲུབ་འབྲས་སྦོོམ་བྱུང་མི་ལུ་ འགོ་འདྲེན་པ་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་ལས་རང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

ད་རེས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ནང་ལུ་ རྫོོང་ཁག་ ༢༠ གི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དཔེ་དེབ་གླེགས་བམ་ ༡༡ དང་ ད་
རུང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་གསོོལ་མཆོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོོད་པའི་ དཔེ་ཆ་ པོོ་ཏི་གྲངས་

༡༡ ཡོོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ ཞུན་དག་ཐེངས་གཉིས་པ་འབད་དེ དམིགས་བསལ་གྱི་དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་དང་པ་འབད་
དེ་ཡོོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ནོོར་བ་དང་འཛོོལ་བ་ཡོོད་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་བཟོོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

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

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་འགྲེམས་སྟོོན་ཁང་། སྤ་རོོ།

ii

ཨང།
༡

དཀར་ཆག

དོོན་ཚན་

བྱག་ཕྱོོགས་རྒེད་འོོག་གི་གཞི་བདག། (༥)

༡

༣ ཕོོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག།

༡༥

༩

༤ ཡུམ་ཆེན་སྲིན་མོོ་ལག་རིངམོོ།

༢༢

སྦོོང་སྒོ་རྒེད་འོོག་གི་གཞི་བདག། (༥)

༣༥

༥ མན་དགོན་བཙན།

༡ ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་མ།
༢ གཙང་ལྷ་དཔལ།

༣༥

༤༢

༤༧

༥ ལྷ་བཙན་འབར་བ།

༦༠

༡ བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར།

༦༥

སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོོག་གི་གཞི་བདག། (༩)
༢ ཕོོ་ལྷ་ནག་ཆེན།

༥༣

༦༥

༦༨

༣ ཀླུ་བཙན།

༧༣

༤ ཕོོ་ལྷ་གནམ་ཐེད་དཀར་པོོ།

༧༧

༦ བྲག་དམར་བཙན།

༩༠

༥ བྱི་ལི་བཙན་/བྱི་སྙིང་བཙན།

༨༥

༧ ཕོོ་ལྷ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་/གཞུང་འགུགས་བཙན།
༨ ཕོོ་ལྷ་རྟ་དམར་རོོང་བཙན་དང་མཚོོ་སྨན།

༤

༣༠

༣ ཨམ་དཀར་མོོ། /ཀླུ་མོོ་དཀར་མོོ།
༤ ཞིང་སྐྱོང་དབངམོོ།

༣

༡

༡ ལྷ་བཙན་ཕོོ་ལྷ།

༢ དགྲ་ལྷ་ལོོངས་སྤྱོོད་རྒྱལ་མོོ།

༢

ཤོོག་གྲངས།

༩༦

༡༠༧

༩ ལྷ་བཙན་རྡོོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད།

༡༡༤

༡ དགེ་བསྙེན།

༡༢༠

དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འོོག་གི་གཞི་བདག། (༤)
༢ རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོ།

༡༢༥

༣ ཨམ་ནོོར་བཟང་རྒྱལ་མོོ།
༤ སྒང་བཙན།

༡༢༠
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ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ བདའ་གཏང་ཚརཝ་ཅིག་ ཕུར་པའི་སྐུ་འད་འདི་ ཕུར་ཏེ་འདི་ནང་བྱྱོན་ནུག། ཁོ་རའི་ལུང་བསན་
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ཀྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི་

སྦྱིན་པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་གི་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ཟེར་

བཟུམ་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་





གནསཔྱོ་ཕྱོ་ལྷ་དང་སྨན་མྱོ་དཔང་བཙུན་རྒྱལ་མྱོའི་ཀ་ཁྲབ།


རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

ཕྱོ་ལྷའི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༤ པར) “ཀྱཻ༑ མ་རིག་གཉིས་འཛིན་དགྲ་བགེགས་
ལ།

།སྙིང་རྗེ་དག་པྱོ་ཁྲོས་པའི་ཚེ།

།ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ལྟར།

3

།བདུད་དཔུང་ཕྱེ་མ་ལེབ་བཞིན་

བསྲེགས། །གང་གི་ཕག་གཡས་རུ་མཚྱོན་རྩེས། །ལྱོག་རྱོག་འཁྲུལ་པའི་སྙིང་ཕུག་ནས། །ཁམས་གསུམ་དབང་
འདུས་བ་དན་དམར།

།གཡབ་ཚེ་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་འགུགས།

།གཡྱོན་ན་རིན་ཆེན་འབར་བའི་

མེས། །འཕྱོངས་པའི་འཇིགས་པ་གཞྱོམ་དུ་སྲེག །ཅི་འདྱོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་དུ། །འབེབས་མཛད་ཁྱོད་

ལས་ལྷག་པ་ཅི། །ལྷ་མིའི་གཡུལ་ངོར་བཞུགས་པའི་ཚེ། །བསེ་ཞུབ་རྱོག་སྱོགས་དཔལ་ཆས་ཀྱིས། །བརྗིད་ཚེ་
སྲེད་མྱོའི་བུ་ཉིད་ཀྱང་། །རབ་ཏུ་ཞུམས་ལ་ཉམ་ང་བའི། །བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་བདག་ཅག་རྣམས། །དད་མྱོས་
གདུང་བས་བསྱོད་ལགས་ཀྱི།།”

ཟེར་གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་

དཀརཔྱོ་ ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ཟ་འྱོག་གི་བེར་དང་ དར་སྣ་ཚྱོགས་གསྱོལ།
ཕག་གཡསཔ་ལུ་དར་དཀར་གྱི་བ་དན་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ འབད་མེད་

ཆར་དུ་འབེབས་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས། མིག་ཏྱོ་བཙུམ་པའི་ཡུན་ལུ་ སྱོང་གསུམ་ག་

ར་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ ར་རྒོད་དཀརཔྱོ་གུ་ལུ་ཆིབས་སྦེ་ དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་
པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་གི་གཡྱོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཤེས་རབ་ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་མའི་རྣམ་རྱོལ་ཡུམ་ཆེན་ དཔང་བཙུན་རྒྱལ་མྱོ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་
ལྷབ་ལྷུབ་དར་སྣ་ཚྱོགས་གསྱོལ།

རིན་ཆེན་གསེར་གཡུའི་ཕྲ་ཚྱོམ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྱོད་པའི་

ཕག་དང་ཞབས་

གཉིས་ཀྱི་ གདུབ་བུ་ནས་ སིལ་སིལ་གྱི་སྒྲ་སྒྲོག་ནི་ཡྱོདཔ། ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མདའ་དར་དང་ གཡྱོན་པ་ལུ་
སྲིད་གསུམ་ག་ར་གསལ་བའི་མེ་ལྱོང་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་

བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར།

ཀླུ་བཙན་བདུད་ཚྱོགས་

འཁོར་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚྱོགས་

བྱེ་བ་འབུམ་ཚྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།







4





གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་མཐྱོང་སྣང་།

ཕྱོ་ལྷའི་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར)“ཕུན་ཚྱོགས་དགེ་
ལེགས་དཔལ་ཀུན་མ་ལུས་པ། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་འདུ་བའི་ས་འཛིན་རྩེར། །སྨན་སྱོས་ཤིང་སྣ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་
མིག་གིས།
ནས།
ཅན།

།རབ་མཛེས་བྲག་རི་རིན་ཆེན་འབར་བའི་དབྱིབས།

།རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་ལྱོག་འདྲེན་གདུག་པའི་གཤེད།

།མཐུ་སྱོབས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བདག་བཙན་རྒོད་ཆེ།

རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ལས་

།རང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་གཞལ་ཡས་

།ཡྱོན་མཆོད་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་བརྩེ་གདུང་

།”ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ཁ་ཡར་ལྟ་ལམ་འགྱོ་ཚུགས་མི་ཨིན་པ་ཅིན་

བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་

༥

ལྷགཔ་ཅིག་འགོར་དྱོ་ཡྱོདཔ་དང་། ལམ་འགྱོ་མ་ཚུགས་མི་དང་རྒན་ཤྱོས་ཚུ་གིས་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཉིནམ་གཅིག་དེ་

ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྱོདཔ་ལས་ ལམ་ཐག་རིང་ནི་འདི་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ར་ཕྱོ་ལྷ་མཆོད་
པ་ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཡྱོད་སའི་གནས་ཁང་ལུ་ ངོ་མ་འགྱོ་ནི་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

ཨིན་རུང་ ཕྱོ་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་ལས་མར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༥ དང་ ༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་
གཡུས་ཚན་གྱི་སྱོ་ལྱོགས་ཁར་ ཤིང་སྱོང་སྱོམ་དག་པ་ཅིག་ཡྱོད་མི་ལས་ལྟཝ་ད་ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་གདྱོང་
སྐོར་ཀྲིག་ཀྲི་ཕྱོགཔ་ལས་ དེ་ནང་ལས་ཡར་ལྟ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 

གཡུས་གོའི་མཐའ་མ་ལུ་ཡྱོད་པའི་གནས་ཁང་།

གནས་བདག་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ གཙྱོ་བྱོ་བྱག་ཕྱོགས་སྤྱི་འྱོག་དང་ བཀྲ་ཤིས་དགའ་ཚལ་སྤྱི་འྱོག་གཉིས་

ཀྱི་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་དང་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་
གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་

ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་
འདུག། ལྷག་པར་དུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་དགོན་བཙན་ལུ་
བསྟེན་ནི་འདི་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྱོགས་ཕུལ་བ་འྱོང་མི་ ལེ་ཤ་ར་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་མ་ཚད། དད་པ་དང་

མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་
འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།





6

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

ཧེ་མ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་བའི་དུས་སྐབས་ལུ་

ཕྱོ་ལྷ་དགོན་བཙན་ལུ་གསྱོལ་

མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཟླཝ་བཅུ་པ་དང་ཟླཝ་དང་པའི་ ཚེས་༡

ལས་ ༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་གཟའ་སྐར་ནམ་ལེགས་ཞིམ་ཡྱོདཔ་ཅིག་ལུ་ གཡུས་སྒོའི་ཁ་སྐད་ལས་ གླང་པུ་
མཆོད་ཟེར་

གླང་རེ་བསད་ཞིནམ་ལས་

ཕྱོ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་དར་ཁྱབ་དེ་སྦེ་སྱོང་

ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྱོ་༢༠༠༥ གི་ལྱོ་ལུ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༩ པ་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་
ཕྱོ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ དམར་མཆོད་འབད་དེ་ཕུལ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ བཀའ་ཤྱོག་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གཡུས་
སྒོ་འདི་ནང་དམར་མཆོད་འབད་ནི་འདི་
དང་

བཀག་དམ་གནང་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་བཀའ་སླྱོབ་

ཡང་ལས་ཡང་དུ་གནང་།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བླམ་རིན་པྱོ་ཆེ་མང་རབས་ཅིག་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ མི་
མང་ལུ་དབང་དང་ལུང་

ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་

གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྷ་ལུ་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་མཇུག་བཅད་ནུག།

ཧེ་མ་དམར་མཆོད་འབད་དེ་

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ཚར་གཅིག་དང་། ཟླཝ་དང་པའི་

ནང་ཚར་གཅིག་ གནསཔྱོ་བརྒྱ་ཚར་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་དང་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་
ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ མར་དང་དར་ཚིལ་ཚུ་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་སྒྲིག་སྟེ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་གནང་

ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་
སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་
འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་ར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལྷ་ཁང་གི་ བླམ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

དེ་བསྒང་ས་གནས་ལབ་རྩ་ཁ་ཟེར་ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་དགོན་པ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱོགས་བྱང་ཤར་མཚམས་

ལུ་ཕྱོགཔ་ཨིནམ་ད། དེ་ནང་ལུ་བདུད་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་ཟེར་མི་གཅིག་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག། བདུད་དེ་
གིས་མི་ཚུ་གི་སྱོག་ལུ་གནྱོད་པ་སྱོམ་སྦེ་ར་བཀལ་ནི་འདི་གིས་ ལྱོ་རེ་ལུ་ བྱ་པྱོད་གནགཔྱོ་རེ་བསད་ཞིནམ་ལས་
བདུད་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་དང་། 
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ད་རུང་བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་གཡུས་ཚན་དང་ ཝང་ཁའི་སྲིནམྱོ་ལག་རིངམྱོ་འདི་གདྱོང་སྐོར་སྦེ་ཕྱོག་ནི་
དེ་གིས་ སྲིནམྱོ་གིས་ཡང་ དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གི་སྱོག་ལུ་གནྱོདཔ་བཀལ་ནི་འདི་གིས་ ལྱོ་རེ་ལུ་བྱམྱོ་གནགཔྱོ་རེ་
བསད་སྦེ་ སྲིནམྱོ་ལག་རིངམྱོ་ལུ་ མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ཡང་ཡྱོད་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། 

ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ བདུད་དང་སྲིནམྱོ་གཉིས་ལུ་ བྱཔྱོ་དང་བྱམྱོ་རེ་མཆོད་ནི་ཡྱོད་པའི་ལུགས་
སྱོལ་ཡང་

དང་ཕུ་མི་ལུ་གནྱོད་པའི་སྐབས་ལུ་བཏང་བཏངམ་ཅིག་ཨིན་པས་

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་

དམར་མཆོད་སྦེ་གཏང་ནི་ ག་ཏེ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ དེ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་ཡང་ཕུལ་སྱོལ་མིན་འདུག་ཟེར་ལྱོ་
རྒྱུས་རེ་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

ཕྱོ་ལྷའི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ། ༢༠༡༥ 
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས། 
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གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༢དགྲ
གྲ་་ལྷ
ལྷ་་ལངྱོ ས་སྤྱ
སྤྱྱོད
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ྱོ

གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགྲ་ལྷ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་རྒྱལ་མྱོ། ཧེ་མའི་མཚན་གངས༌རི༌གངས༌བཙན།

གཡུས།

སྨད་སྦི་ས།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།


སྨད་སྦི་ས་ལྷ་ཁང་།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འྱོག་གཡུས་ཚན་གཙྱོ་བྱོ་སྨད་སྦི་ས་སྤྱི་འྱོག་གི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།



གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་ཁང་།

སྨད་སྦི་སའི་ལྷ་ཁང་འདི་ བླམ་ག་གིས་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་ན་ ཡིག་ཐྱོག་ལུ་བཀོད་

བཀོདཔ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ཆགས་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ཚུགས་མི་ཡང་ག་ཡང་མིན་འདུག་
ཟེར་ སྐྱེས་ལྱོ་༣༩ ལང་མི་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཉིམ་རྱོ་རྗེ་གིས་སླབ་ཨིན་པས། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་
གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་རུང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཡང་ དགྲ་ལྷ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་རྒྱལ་མྱོ་འདི་ཨིནམ་ལས་
དགྲ་ལྷ་ལས་སྐྱབས་ཞུ་དྱོ་ཟེར་ཨིན་མས།

ཨིན་རུང་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་༢༡ གི་ མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་

སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ལྷ་ཁང་འདི་
ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྱོགས་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་གཞན་ བཞེངས་བཞེངསཔ་ར་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།
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སྨད་སྦི་ས་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།



རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

གཞི་བདག་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤ གི་རྒྱབ་) “འགྱུར་མེད་གཤིས་ལུགས་ངོ་བྱོ་

ལ། །དངོས་སུ་གྲུབ་པ་མི་དམིགས་ཀྱང་། །མ་བརགས་ཀུན་རྱོབ་འཁྲུལ་པའི་ངོར། །ལྱོངས་སྤྱྱོད་རྒྱལ་མྱོ་འཆར་
ལ་བསྱོད། །ཁྱོད་སྐུ་བསིལ་ཟེར་འབུམ་འྱོད་ཀྱིས། །ཆགས་ལྡན་འདྱོན་པའི་གདུང་བ་སེལ། །ཟུར་མིག་ལྕགས་

ཀྱུའི་མདའ་བསྣུན་པས། །ཀུན་ཡིད་འཕྲྱོག་པའི་རྐུན་མར་མཐྱོང་། །བཅུ་དྲུག་ལང་ཚྱོའི་དཔལ་འཛིན་མར། །ལྷ་
མཛེས་དར་གྱི་སྱོད་གཡྱོགས་དང་།

།དབང་གཞུའི་མདངས་ཀྱི་སྨད་གཡྱོགས་བར།

གསེར་གྱི་སྐ་རགས་དྲིལ་

ཆུང་འདར། །གང་གི་ཕག་གཡས་བསམ་འཕེལ་འཛིན། །ཅི་འདྱོད་བུ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩྱོལ། །གཡྱོན་པ་མདའ་
དར་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས།

།ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དབང་དུ་བསྡུས།

ཚྱོགས་གཅིག་དང་དུ་འཆར་ཡང་།

།གཞན་ཡང་མ་ངེས་སྨན་མྱོ་དང་།

།ཐམས་ཅད་ལྷ་མྱོ་ཉིད་ཀྱིས་འཕྲུལ།

།འཁོར་

།གཉིས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པས་

བསྱོད།།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་ལྷ་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ རིགས་ལྔའི་
ཡུམ་གྱུར་ཤེས་རབ་ཕ་རྱོལ་ཕྱིན་མའི་ངོ་བྱོ་ དགྲ་ལྷ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་རྒྱལ་མྱོ་ སྐུ་མདྱོག་དཀར་སེར་ ཞལ་འཛུམ་

པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མཆོག་དང་ཐུན་མྱོང་གི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་
པའི་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསམ་འཕེལ་བསྣམས།
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གཡྱོན་པ་ལུ་མདའ་དར་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་ཏེ་

ཁམས་གསུམ་ག་ར་དབང་དུ་བསྡུས་བའི་ ལྟ་བའི་ཆོག་མི་ཤེས་པར་ སྒེག་པའི་ཉམས་ཀྱིས་འགྱིངས་པའི་ཚུལ་
གྱིས་སྦེ་ བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར།

འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོ་སྱོགས་གྲངས་མེད་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚྱོགས་དང་བཅས་པ་ རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནས་ གློག་ལྟར་མྱུར་
བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཆེན་དང་བཅསཔ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་
གསལཝ་ཨིན་པས།

བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

མངོན་རྱོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་















དགྲ་ལྷ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་རྒྱལ་མྱོའི་སྐུ་འད།

དམ་བཞག།

དགྲ་ལྷ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་རྒྱལ་མྱོའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༢ཀྱི་རྒྱབ་)
“ཀྱཻ༑

གདྱོད་མའི་མགོན་པྱོ་ཀུན་བཟང་གིས།

།འགྱུར་མེད་རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ།

།བར་སྱོད་ཕག་རྒྱའི་

དབང་བསྐུར་ཚེ། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དམ་ཚིག་སྦྱིན། །དེ་ནས་གནས་ལུགས་ཆེན་པྱོའི་ཀློང་། །རྱོགས་པ་ཆེན་པྱོ་
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གཏན་འབེབས་དུས། །ཆོས་རྣམས་རྟེན་ཅིང་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །ཡིན་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་གྲུབ།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་

དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ གདྱོད་མའི་མགོན་པྱོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་གི་བཀའ་དང་ དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་
པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༢པར་)“ཧཱུྃ༑ རང་བཞིན་ཡྱོངས་ཤེས་ཆོས་

སྐུ་ཐིག་ལེ
ལེའི་ཀློང་། །མ་འགགས་གདྱོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ལྱོངས་སྐུའི་ཞིང་། །ཀུན་ཁྱབ་ཅི་འཆར་སྤྲུལ་སྐུའི་གཞལ་
ཡས་སྱོགས།

།བཀོད་ལེགས་ཕུན་ཚྱོགས་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་གྲོང་།

།སུམ་རྩེན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་

བཞིན།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྨད་སྦི་ས་སྤྱི་འྱོག་གི་ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ལས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་སྦེ་ ཁ་ཡར་
ལྟ་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ རྐང་སྱོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་ཡྱོད་
སར་ལྷྱོདཔ་ཨིན་མས།

སྨད་སྦི་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཁྱིམ་གུང་པ་༢༡ གི་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛྱོམས་

ཞིནམ་ལས་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ དུས་ཚྱོད་གུ་ལུ་མ་ཆད་པར་ གསྱོལ་མཆོད་ཚར་གཉིས་རེ་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་
ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཉིནམ་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དགྲ་ལྷའི་གནས་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་ཡང་ དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་བའི་དུས་སྐབས་
ལུ་

དེ་བསྒང་དགྲ་ལྷ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་རྒྱལ་མྱོ་ལུ་

ཕགཔ་རེ་དམར་བསད་འབད་ཞིནམ་ལས་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་

ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་

བྱཱར་སུ་དགུན་སུ་སྦེ་

ལན་ཐེངས་༢

རེ་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས། གནམ་བྱཱར་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་
༡༠ ལུ་ཉིནམ་གཅིག་དང་། ནམ་དགུན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ཉིནམ་གཅིག་གི་ཚེ་

ཕགཔ་རེ་བསད་ ཕག་ཤ་ཕྱེད་ཀ་ ཕ་ཇོའི་ཐྱོབ་ཁུངས་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་ད། དེ་གི་ལྷག་ལུས་འདི་ གཡུས་སྒོ་
འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་ག་ར་འཛྱོམས་ དགའ་སྱོན་བརྩི་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ཞུ་སྦེ་ ཉིན་གྲངས་༡གི་རིང་ལུ་ མཛར་ཅུམ་
བཟུམ་ཅིག་ཟ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་

ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཉིནམ་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

ཨིན་རུང་ ལྱོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལུ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༨ པ་ སྐྱབས་རྗེ་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་
མཆོག་གིས་ དགྲ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ དཀར་མཆོད་ཀྱི་ཐྱོག་ལས་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་ཤྱོག་གནང་ཞིནམ་

ལས་ཚུར་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་དམར་མཆོད་འབད་ནི་འདི་ མར་ཕབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་བཀའ་སླྱོབ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་གནང་།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བླམ་རིན་པྱོ་ཆེ་མང་རབས་ཅིག་

ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་། མི་མང་ལུ་དབང་དང་ལུང་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་
ཧེ་མ་དམར་མཆོད་འབད་དེ་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྷ་ལུ་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་མཇུག་བཅད་ནུག།

ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གོང་གི་གནམ་བྱཱར་དགུན་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ དུས་ཚྱོད་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་དཀར་
མཆོད་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ རང་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ གནསཔྱོ་བརྒྱ་ཚར་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་

ཚྱོགས་རས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ། མར་དང་དར་ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་ དཀར་
རས་ཙང་ཙ་སྦེ་འགྲིག་སྟེ་

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ཕུལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་པའི་
རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་སྦེ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་

ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་འདི་

གཉེར་བསྱོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་

དཀོན་

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 

གཙྱོ་བྱོ་སྨད་སྦི་སའི་སྤྱི་འྱོག་དང་ བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་
སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་

གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ སྨད་སྦི་སའི་ལྷ་ཁང་ནང་
ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཡང་འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ རྐྱངམ་ཅིག་ལས་ཕུལ་ནི་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་

དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་
བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

དགྲ་ལྷའི་གསྱོལ་ཁ་་དཔེ་ཆ།།


འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

སྨད་སྦི་སའི་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཉིམ་རྱོ་རྗེ།
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གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༣ ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷ་་གཏེཏེར
ར་ཆེ
ཆེན
ན་གཞི
ཞི་་བདག།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཕྱོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག།

གཡུས།

རྩི་མ་ཁ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

རྩི་མ་ཁའི་ལྷ་ཁང་

རྩི་མ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འྱོག་གཙྱོ་བྱོ་རྩི་མ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་

དང་ ཆུ་ཁ་རྱོང་ནང་ཕག་ ལཱ་གནང་མི་དང་རྱོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་སྱོད་མི་ཚུ་གི་
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།


གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་མི་བླམ་འདི་

ཆོས་རྗེ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚྱོ་རིན་པྱོ་ཆེའམ་

མཚན་གཞན་ཆོས་མཛད་རས་ཆུང་པ་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས་
དུས་རབས་འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་བཞེངས་ཡྱོད་པའི་སྐོར་ལས་

ཁུངས་ལེགས་ཤྱོམ་སྦེ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མེད་

པའི་ཁར་ བླ་མའི་མཛད་རྣམ་དང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་
གཉེར་གྱིས་སླབ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ལྷ་ཁང་འདི་ ཆུ་ཁ་རྱོང་གི་ལྟག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་
༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷྱོད་ཚུགས་པའི་ ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི། གཤིན་
པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་འབད་ནི་ཡྱོད་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་རུང་

གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག་ལུ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་
བཤད་ནི་འདུག།

ཨ་ལུ་སྐྱེས་རེ་སྐྱེས་ཚད་



15

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཡང་

ཕྱོ་ལྷ་

ཕྱོ་ལྷ་ལས་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་



རྩི་མ་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

ཕྱོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༧ པར་) “ཁྱོད་སྐུ་རང་བཞིན་
རྣམ་དག་མཚྱོན་པའི་བརར།
ལྡན་ཞལ་གཅིག་ནི།
གཉིས་ཀྱི།
པུ།

།སྐུ་མདྱོག་གངས་རིའི་ལྷུན་པྱོའི་ཟླ་བའི་འྱོད།

།ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

།གཡས་ན་བརྒྱ་བྱིན་གཙུག་གི་ནྱོར་བུ་ཡིས།

།སྲིད་གསུམ་སྙན་པས་ཁྱབ་པ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

།འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་པའི་མདངས་

།ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཚྱོན་བྱེད་ཕག་

།སྒྲུབ་པར་དངོས་གྲུབ་སྩྱོལ་མཛད་ཡབ་གཅིག་

།གཡྱོན་གྱི་ཕག་མཚན་བ་དན་དཀར་པྱོ་ནི།

།མྱུར་བར་

བསྐྱོད་པས་མཐྱོ་རིས་ཐར་པའི་ལམ། །སྒྲུབ་པའི་གཉེན་གཅིག་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་བ། །ཕྱོ་ཉ་ཡྱོངས་ཀྱི་རྗེ་བྱོ་ཁྱོད་ལ་

བསྱོད། །”ཟེར་གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ གངས་རི་ལུ་
ཟླ་བའི་འྱོད་ཟེར་འབུམ་གྱིས་ཕྱོག་ཡྱོདཔ་བཟུམ་ བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པར་ཞལ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་སྱོན། ཕག་
གཡསཔ་ལུ་ བརྒྱ་བྱིན་གཙུག་གི་ བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པྱོ་ ནམ་མཁའི་མཐྱོངས་སུ་འཕར་
ཏེ་ ཅི་འདྱོད་ཡིད་ལ་རེ་སྨྱོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩྱོལ་ཞིང་།
རྩེ་མྱོ་གུར་ལྷྱོདཔ་སྦེ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་

གཡྱོན་པ་ལུ་བ་དན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ སྲིད་པའི་

ལང་ཚྱོ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་སྡུག་ཕུལ་ཕྱིན་གྱི་མདའ་བརྒྱ་

འཕེན་པ་དེའི་བཞྱོན་པ་ ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་ཤིང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྱོབས་ རླུང་ཤུགས་རྩལ་གྱིས་ སྐད་ཅིག་ཙམ་
ལ་སྱོང་གསུམ་མྱུལ་བར་ནུས་པའི་
ཚྱོགས་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་སྟེང་ན་

ཟླ་འྱོད་ཅན་གྱི་ཆིབས་ལ་

སྒ་སབ་གོང་རྨེད་རིན་ཆེན་

ཕྲ་ཚྱོམ་གྱི་སྐར་

དབུ་ལ་ཁྲབ་རྱོག་དང་ཟ་འྱོག་གི་བེར་གོས་གཉིས་བརྩེགས་སུ་གྱོན་ཞིང་

ལྷུབ་དར་གྱི་དབུས་སུ་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།
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མཐའ་འཁོར་ལུ་

ལྷབ་

ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོའི་

འཁོར་ཚྱོགས་

གྲངས་མེད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

གསལཝ་ཨིན་པས།

མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་











ཕྱོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག་དང་མཚྱོ་སྨན་མྱོའི་ཀ་ཁྲབ།
དམ་བཞག།

གཞི་བདག་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ གྱི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑
གདྱོད་མའི་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པྱོ་དེས།
ཚེ།

།ཡེ་ཤེས་རྱོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ།

།ཁྱོད་དང་བདག་ཅག་གཡར་དམ་གཅིག

།དེ་ཕྱིར་པདྨ་ཀ་ར་ཡིས།

།གསང་ཆེན་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་
།དམ་ཚིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་

ངང་། །དབང་བསྐུར་མིང་བྱིན་དམ་ཕྱོག་པ། །སྲུང་མཚམས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཞིན། །མ་བརགས་ཀུན་རྱོབ་
འཁྲུལ་པའི་བླྱོར། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཀུན། །འདའ་བར་དཀའ་ཞེས་ཆད་མདྱོ་མཛད། །ད་ཕྱིར་བསན་

འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབས།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་དང་འཁྲིལ་སྤྱིར་
རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་ལུ་ ངལ་བ་མེད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་

པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་དང་། སྒོས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྱོ་ཆེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་
ནི་ལུ་

རྣམ་ཀུན་ལས་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་

རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཟུམ་

17

སྐྱབས་དང་

དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་ ཁས་བླངས་བཞེས་ཡྱོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་
མས།


གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་
འཕྱོས་ཡ་མཚན་རྩེའི།
བའི།

བདུན།
གྲོང་།

ཕྱོ་ལྷའི་གནས་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
སྤྱན་འདྲེན་ལས།

(དཔར་ལྱོ་མེད་

ཤྱོག་གྲངས་༣པར་)“སྣྱོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་

།བཀོད་པས་ཕུལ་ཕྱིན་སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡུལ་གྱི།

།འདྱོད་དགུའི་ལྱོངས་སྤྱྱོད་ཀུན་འབྱུང་སྨན་གྱི་ལྗོངས།

།ཐྱོགས་མེད་འཁོར་ལྱོའི་རྩིབས་མང་ཆགས་པའི་སྟེང་།

།བལྟ་ན་སྡུག་དང་དབྱེ་བ་མ་མཆིས་པའི།

།ས་གཞི་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་ཇི་ལྟ་

།མཐའ་བཞིར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རིན་ཆེན་

།ཕུན་ཚྱོགས་འདྱོད་ཡྱོན་ཀུན་ཚང་འཆི་མེད་

།”ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལས་

ཁ་ཡར་

བལྟཝ་ད་ ཤིང་དང་ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་བའི་ རི་སྱོམ་སྦེ་མཐྱོང་ནི་ཡྱོད་མི་ ལ་འདི་གི་མིང་གུང་ལ་ཟེར་སླབ་
དྱོ་ཨིན་མས། འ་ནེ་ལ་འདི་ ཕྱོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག་གི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། ཕྱོ་ལྷའི་གནས་ཁང་གི་རི་
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གུང་ལ་ཟེར་མི་གུར་ འཛེགས་པ་ཅིན་ ཉིམ་གཅིག་ལུ་ཡར་འགྱོ་སྦེ་ ཕྱི་རུ་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོག་ལྷྱོད་མི་ཚུགས་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།





མཚ་ྱོ སྨ
སྨན
ན་མའི
འི་
ྱོ ་བླ
བླ་་མཚ།ྱོ

རྩི་མ་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་ གཡས་ཁ་ཐུག་ ཁ་ཕར་ལྟ་ སྱོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ནང་ལས་རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ སྐར་མ་༥

དང་༧ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྱོ་ནམ་སྣུམ་འཁོར་ཞིང་ལམ་གསརཔ་ ཆུང་
ཀུ་ཅིག་བཏྱོན་ཏེ་འདུག།

དེ་གི་འྱོག་ལུ་ར་

ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ལུ་

མཚྱོ་མགོ་མཇུག་ག་ཏེ་ཡང་མེདཔ་ཅིག་

མཇལ་ནི་ཡྱོད་མི་འདི་ ཕྱོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག་གི་སྨན་མྱོའི་བླ་མཚྱོ་ཨིན་མས། མཚྱོ་འདི་ གནམ་བྱཱར་
དང་དགུན་ལུ་སྐམ་ནི་ཟེརཝ་མེད་པར་

དེམ་ཅིག་སྦེ་ར་

སྱོད་འྱོང་ཟེར་ཨིན་པས།

ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཕྱོ་ལྷ་

མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་ མཚྱོ་དེ་ཁར་ཚར་རེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་བསྱོད་
ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 

གཙྱོ་བྱོ་རྩི་མ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་
སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་

ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། རྩི་མ་ཁ་ལྷ་ཁང་དང་ ཆུ་ཁ་དངོས་གྲུབ་རྩེ་རྱོང་ནང་

གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་ཁ་རྱོང་ནང་

ལུ་ ཕག་ལཱ་གནང་མི་གཞུང་གཡྱོགཔ་དང་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་
དང་སྨན་མྱོ་ལུ་བསྟེནམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མ་ཚད།

དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་

སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་ཡང་ དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་

བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་ཕྱོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་

ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ དུས་ཅི་གི་ལྱོར་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཡར་ཚེས་མ་རྱོགསཔ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་
གི་ཚེ་ གླང་ཆད་ཟེར་ གླང་གཅིག་བསད་སྦེ་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་དང་།

གླང་ཤ་ཕྱེད་ཀ་

ཕ་ཇོའི་ཐྱོབ་ཁུངས་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་དང་ གླང་ཤ་ལྷག་ལུས་འདི་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་ག་ར་འཛྱོམས་སྦེ་
དེ་ཚེ་ལུ་སྣ་ཚྱོགས་ངལ་གསྱོ་ཟེར་

དེ་གི་ནངས་པ་ལས་ ཉིནམ་ ༢ ཀྱི་རིང་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ཕྱོ་

སྐྱེས་ཚུ་ མདའ་རྩེད་མདུང་རྩེད་སྦེ་དགའ་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཉིན་གྲངས་༢ ཀྱི་རིང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྦེ་ མཛར་ཅུམ་
ཟ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

སང་ཕྱོད་ལྱོ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཡར་ཚེས་མ་རྱོགས་པའི་ཧེ་མ་ལུ་ མཚྱོ་སྨན་མཆོད་ཟེར་ མཚྱོ་
སྨན་མྱོ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་འདུག། མཚྱོ་སྨན་མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཤ་
ཆང་དང་གྲིབ་རས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ མ་པ་ལས་ཕུལ་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ མར་དང་དར་ཚིལ་ ཨོམ་དང་ཤིང་འབྲས་

ཀྱི་རིགས་ཚུ་བསྡུ་སྟེ་ གཙང་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་སྒྲིག་ཞིནམ་ལས་ དང་པ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཕུལ། དེ་ལས་མཚྱོ་སྨན་མྱོའི་
བླ་མཚྱོ་ཡྱོད་སར་འགྱོ་སྦེ་

མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་

ད་རེས་ལྱོ་ལུ་ཕྱོ་ལྷ་

མཆོད་པ་ཅིན་ སང་ཕྱོད་ལྱོ་ལུ་མཚྱོ་སྨནམྱོ་མཆོད་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཕྱོ་ལྷ་དང་མཚྱོ་སྨནམྱོ་གཉིས་ཀུ་ སྐོར་
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རྒྱབ་འབད་ཡི་ར་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཡར་ཚེས་ལུ་ བྱོན་པྱོ་གིས་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་འདི་ དར་ཁྱབ་སྱོམ་སྦེ་

འདུག། ཨིན་རུང་ ལྱོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལུ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༧ པ་ སྐྱབས་རྗེ་ཉི་ཟེར་
སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ དམར་མཆོད་འབད་དེ་ཕུལ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ བཀའ་ཤྱོག་གནང་

ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་དམར་མཆོད་འབད་ནི་འདི་མར་ཕབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་བཀའ་སླྱོབ་ཡང་ལས་ཡང་དུ་གནང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

འཛིན་པའི་ སྐྱེ་སཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ མི་མང་

ལུ་དབང་དང་ལུང་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ རབ་དང་རིམ་པ་སྦེ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དམར་མཆོད་ཀྱི་
སྱོལ་ཉམས་སྱོ་ནུག། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ གནསཔྱོ་
རྒྱ་ཚར་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ མར་དང་དར་

ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་འགྲིག་སྟེ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ གསུང་ཆོག་འགོ་བཙུགས་

པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་
པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་རང་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་ དཀོན་གཉེར་བསྱོད་
ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག།

གཞི་བདག་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

རྩི་མ་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་བསྱོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།
རྩི་མ་ཁ་ཨ་རྒས་རྒྱལ་མཚན།
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༤ཡུ
ཡུམ
མ་ཆེ
ཆེན
ན་སྲི
སྲིན
ན་མ་ྱོ ལག་རིང
རིངམ།ྱོ
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཡུམ་ཆེན་སྲིན་མྱོ་ལག་རིངམྱོ།

གཡུས།

ཝང་ཁ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།


ཝང་ཁ།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འྱོག་གཙྱོ་བྱོ་ཝང་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
ཡུལ་ལྷ་སྦེ་རྐྱངམ་གཅིག་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།


གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཝང་ཁ་བདེ་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལྱོ་༢༠༡༠ གི་ལྱོ་ལུ་གསརཔ་བཞེངས་ནུག། བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་གཙྱོ་བྱོ་
ཨཔ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་ཨཔ་པེ་ལ་གཉིས་ཀྱིས་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་དྱོན་ལུ་

ས་ཆ་ཌིསི་ཁལ་གཅིག་

འབད་མི་ཅིག་ཕུལ་ གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་གི་འགོ་འདྲེན་ཡང་ ཁོ་རང་གཉིས་ཀྱིས་སྦེ་འཐབ་སྟེ་ གཡུས་སྒོའི་

མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་སྦེ་ ལྱོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཞེངས་ཚར་ནུག། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྱོ་ཆེ་ བསམ་
རྩེ་རྱོང་ཁང་ནང་

སྨྱོན་ལམ་ཆེན་མྱོ་གནང་པར་བྱྱོན་མི་དང་འབྲེལ་

བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་མདྱོར་བསྡུས་ཅིག་

ཐུགས་སྨྱོན་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནང་སྟེ་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ཡང་བདེ་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་ཟེར་གསྱོལ་གནང་ཡྱོདཔ་ཨིན་
པས།

ས་གནས་འདི་གི་གཞི་བདག་ སྲིན་མྱོ་ལག་རིངམྱོ་ ཟེར་མི་དེ་ཨིན་པས། གཞི་བདག་གི་སྐུ་འད་གཅིག་ཡང་ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་ བཞེངས་ཡྱོད་མི་འདི་མཇལ་ནི་འདུག།
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ཝང་ཁ་བ
བདེ
དེ་་ཆེ
ཆེན
ན་རྩེ
རྩེ་ལྷ
ལྷ་་ཁང་གི
གི་་མཐངྱོ ་སྣ
སྣངང་།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།



གཞི་བདག་སྲིན་མྱོ་ལག་རིང་མའི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤ པར་) “ཀྱཻ༑ ཕུན་
ཚྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་བྱོ་ན། །བསན་སྲུང་ལྷ་མྱོ་ཀུན་གྱི་གཙྱོ། །ཆོས་ཉིད་རྣམ་ཀུན་འགྱུར་མེད་བརར། །སྐུ་མདྱོག་
སག་གཟིག་འཕྲྱོ་ལྟར་ནག

།ཉམས་པའི་སྱོག་རྩ་གཅོད་མཛད་པའི།

།ཕག་གཡས་གྲི་གུག་འབར་བ་

རྣམས། །འགྲོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩྱོལ་བའི་ཕྱིར། །གཡྱོན་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་འབུམ་འཛིན། །དྱོན་དམ་དབྱིངས་ལས་

གཡྱོ་མེད་ཀྱང་། །མ་དག་སྣང་ངོར་དྲེགས་པའི་ཚུལ། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བཙན་སྨན་མྱོ་སྱོགས། །མ་མྱོ་འཁོར་དང་
བཅས་ལ་བསྱོད།

།དེ་ལྟར་ཁྱོད་དང་ཡྱོན་བདག་གཉིས།

།མི་འབྲལ་གནས་མགྲོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

།གསྱོལ་

མཆོད་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་པས། །མ་གཡེལ་བསམ་དྱོན་གྲུབ་པར་མཛྱོད།།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་
དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བར་མཚྱོན་ལུ་ སྐུ་

མདྱོག་གནག་པྱོ་ རལ་པའི་ཆུན་པྱོ་གཅིག་ཏུ་འཆང་བ་ ཞི་ཆགས་ཁྲོ་མྱོའི་རྣམ་འགྱུར་སྱོན་ཅིང་ སྒྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་
དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དྱོན་ལུ་

འཛུམ་མདངས་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་བཟུམ་ ཐུགས་མཉེས་པའི་ཞལ་ཨ་ཙི་དགྱེས་

པའི་ཚུལ་སྱོན། མ་རུངས་པའི་དགྲ་བྱོ་ཚུ་ ལུས་སྱོག་ཐལ་བར་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་ ཕག་གཡསཔ་ལུ་གཟུང་
འཛིན་མཚན་མའི་རྣམ་རྱོག་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་

རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གྲི་གུག་ནམ་མཁའི་དགུང་ལུ་འཕར།
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གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་

ཆར་དུ་འབེབས་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་

སྐུ་ལུ་དར་དམར་པྱོའི་འཇོལ་བེར་ཉེས་བརྩེགས་སུ་གསྱོལ་མགུལ་རྒྱན་འབད་བ་ཅིན་

རིན་ཆེན་དྱོ་ཤལ་མགུལ་

ལུ་འཆང་ཞིང་ཕྲ་ཚྱོམ་ཀྱི་རྒྱན་ཆས་སྱོགས་ སྐར་ཚྱོགས་བཟུམ་འྱོད་ཆེམ་ཆེམ་སྦེ་ གར་སབས་ཀྱིས་འགྱིང་ཞིང་
རྱོལ་པའི་ཚུལ་དུ།

འཁོར་ཀླུ་བཙན་བདུད་གཟའ་སྨན་མྱོ་སྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ སྲིད་པ་གསུམ་པྱོ་འགུལ་ནུས་

པའི་ལྟས་ཆེན་པྱོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག།

གཞི་བདག་གི་ལྡེབས་རིས།

གཞི་བདག་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣པར་) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་
ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་བཀའ། །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྱོང་རྒྱལ་པྱོ་དང་། །ལྷག་པར་འཇིགས་མེད་པད་དཀར་སྱོགས། །གོང་མ་

རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་ཞིག །འགྲོ་ལ་བདེ་སྡུག་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ། །འབྲས་བུ་བསླུ་

བར་མི་འགྱུར་བའི། །དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་ཕན་བདེར་འགྲུབ།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་
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པྱོ་ཆེའི་བཀའ་དང་།

གྲུབ་ཐྱོབ་ཆེན་པྱོ་ཐང་སྱོང་རྒྱལ་པྱོ།

ལྷག་པར་དུ་

འཇིགས་མེད་པད་དཀར་སྱོགས་

མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་འཁྲིལ། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འཆད་རྩྱོད་
རྩྱོམ་གསུམ་ལུ་ ངལ་བ་མེད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་དང་ སྒོས་སུ་གྲུབ་ཐྱོབ་ཀྱི་གདན་

ས་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྱོ་ཆེ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་ལུ་ རྣམ་ཀུན་ལས་

དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་
ལུ་ཁས་བླངས་བཞེས་ཡྱོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༢ ཀྱི་རྒྱབ་)“ཀྱེ༑ འཛམ་གླླླིང་
གཡང་ཆགས་ཁ་བཞི་ལྷྱོ་ཡི་ཡུལ།
གཉེར་ཆས་འབིགས་བྱེད་རི།

།ནྱོར་འཛིན་ཕུན་ཚྱོགས་བྱེ་བས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་།

།ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་གྱིས་བལྟམས་པའི་གླིང་མཆོག་ནས།

།ཀུན་གསལ་དགའ་བ་
།སྲིན་མྱོ་ལག་རིང་

གནས་བཅས་བསྲུང་མའི་གཙྱོ། །འཁོར་དུ་ཀླུ་བཙན་བདུད་གཟའ་སྨན་མྱོ་སྱོགས། །གཡྱོག་འཁོར་སྡེ་བཅས་མ་
ལུས་མཆོད་ཡུལ་འདིར།

།བདག་ཅག་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཁྱོད་འབྱོད་ན།

།ལྷ་ཡི་གླིང་བཞི་སྲིད་པ་གང་

མཆིས་ཀྱང་། །གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་འཕྲུལ་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསྱོལ།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་
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ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་ལྟཝ་ད་ ཤིང་དང་་ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་སྟེ་ རི་སྱོམ་སྦེ་མཐྱོང་ནི་ཡྱོད་མི་འདི་ སྲིན་མྱོ་ལག་
རིངམྱོ་གི་གནས་ཁང་ འབིགས་བྱེད་རི་ཟེར་ སླབ་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།


རྱོང་ཆུའི་སྦུག་ལུ་ཡྱོད་མི་སྲིནམྱོ་ལག་རིངམྱོ་གི་བླ་མཚྱོ།
ཝང་ཁ་ཟངས་མདྱོག་དཔལ་རི་ གཡྱོན་ཁ་ཐུག་ལས་འབབ་སྟེ་ཡྱོད་པའི་ རྱོང་ཆུ་གི་སྦུག་གཅིག་དང་ ཟུར་ཁ་
ལུ་གཅིག་ ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་ཡྱོད་མི་འདི་ གཞི་བདག་གི་བླ་མཚྱོ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ཏན་ཏན་ཅིག་

སླབ་ཚུགས་མི་མ་ཐྱོབ་ལས་ ཆུ་རྫིང་གཉིས་ཡྱོད་མི་ལས་ ག་འདི་བླ་མཚྱོ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་གཉིས་ཆ་ར་མེན་ན་
ངོ་ཕྱེ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ཤུལ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡྱོད།
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རྱོང་ཆུའི་ཟུར་ཁར་ཡྱོད་པའི་གཞི་བདག་གི་བླ་མཚྱོ།


གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཧེ་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་ཡང་ དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་བའི་དུས་སྐབས་

ལུ་ དེ་བསྒང་གཞི་བདག་སྲིནམྱོ་ལག་རིངམྱོ་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་

ལུག་རེ་དམར་བསད་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ སྱོད་ནུག་ཟེར་སླབ་མ་གཏྱོགས། ནམ་
ཕུལཝ་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་འབད་སྱོལ་ཡྱོདཔ་ཨིན་ན་ ལྱོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་མ་ཐྱོབ་ལས། དེ་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་
འཚྱོལ་ཤུལ་ལས་འབད་ནི་སྦེ་བཞག་ཡྱོད་པའི་དན་གསྱོ།

ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཝང་ཁ་བདེ་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟླ་༡ པའི་་ཚེས་༡༠ ལུ་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་དམངས་འཛྱོམས་ཞིནམ་ལས་ གཞི་བདག་ལུ་དཀར་མེ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ དེ་
ལས་ཚྱོགས་རས་ཚུ་ཕུལ་སྦེ་ གསྱོལཝ་བཏབ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་ ཨཔ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
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ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན། 


དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ལུ་བྱྱོན་མི་བླམ་ གྲུབ་ཐྱོབ་ཐང་སྱོང་རྒྱལ་པྱོ་མཆོག་ སྐྱབས་ཆ་གི་རྱོང་རྙིངམ་ཡྱོད་སའི་
ས་གོ་ནང་ སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་ཏེ་ ས་གནས་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་བྲག་གནས་
དེ་ནང་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ ད་རེས་ཡྱོད་པའི་མཐའ་བྲག་གནས་ཁང་ནང་ སྒྲུབ་པ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་ གདན་ས་
བཅགས་གནང་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ བླམ་མཆོག་དེ་ནང་བཞུགས་ཏེ་ ད་རེས་ཆུ་ཁ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་

ཡྱོད་སར་ ལྕགས་ཟམ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་འབདཝ་ད་ དེ་ཁའི་སྲིནམྱོ་ལག་རིངམྱོ་གིས་ འཚུབ་བཀལ་ཏེ་ བར་ཆད་

ཀྱིས་ལྕགས་ཟམ་བཏགས་མ་སྟེརཝ་ལས་ བླམ་གིས་ སྲིནམྱོ་ལག་རིངམྱོ་ལུ་ བླམ་དང་གཉེན་སྱོར་གྱི་གནམ་

བསྐོས་བལྟ་ནིའི་དྱོན་ལུ་ སྲིནམྱོ་གི་ནུས་པ་གིས་སྦེ་ ཆུ་བཏྱོག་དགོཔ་སྦེ་སླབ་སྟེ་ སྲིནམྱོ་གིས་ ཝང་ཆུ་དེ་ ཁ་
ནང་ཧུབ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ཧུབ་བཅུག་སྟེ་ གྲུབ་ཐྱོབ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་ ལྕགས༌ཟམ་རྐྱབ་ཡྱོདཔ་ལས་ ས་གནས་དེ་
གི་མིང་ལུ་ཡང་ཆུ་ཁ་ཟེར་བཏགས་གནང་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
སྲིན་མྱོ་ཚུ་གི་གཙྱོ་མྱོ་ཅིག་ཨིན་མས།

མ་གཞི་སྲིནམྱོ་ལག་རིངམྱོ་དེ་ཡང་

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྱོང་རྒྱལ་པྱོ་མཆོག་གིས་

བཀའ་དང་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་

ས་གནས་འདི་གི་ གནས་བདག་སྦེ་བསྐོས་བཞག་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་ ལྱོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 


གཙྱོ་བྱོ་ཝང་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་
པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།
བཙུགས་ཏེ་

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།

གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་
ཝང་ཁ་བདེ་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་དང་

ཆུ་ཁ་ཟངས་མདྱོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་
དུ་ དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་
གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གཞི་བདག་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

ཝང་ཁ་ལས་ ཨཔ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ།
ཝང་ཁ་ལས་ ཨཔ་པེ་ལ།
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༥མན་དགོ
གོན
ན་བཙན།
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགོན་བཙན།

གཡུས།

བྱག་ཕྱོགས།

ས་གནས།

བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཁང་།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་བྱག་ཕྱོགས་རྒེད་འྱོག་བྱག་ཕྱོགས་སྤྱི་འྱོག་དང་ བཀྲ་ཤིས་

དགའ་ཚལ་སྤྱི་འྱོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་
ཨིན་མས།


གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཁང་འདི་

འགོ་ཐྱོག་དང་པ་

བླམ་ག་གིས་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་

གནངམ་ཨིན་ན་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཡིག་ཐྱོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ངག་རྒྱུན་
ལུ་སླབ་སྱོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་
ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་གཏེར་སྱོན་འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་མི་དང་།

ལ་ལུ་

མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་བླམ་ངག་དབང་འབྲུག་པ་མཆོག་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་མི་ཡང་

འདུག། ཨིནརུང་ཞིབ་འཚྱོལ་འབད་ལྟཝ་ད་ལུ་ དེ་གཉིས་ཆ་ར་ དགོན་པ་འདི་ཁར་ བྱྱོན་རང་མ་བྱྱོན་པས་
ཟེར་དགོན་པའི་བླམ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

ལྷ་ཁང་འདི་ཕར་ཀི་ལྱོགས་ལུ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་རུང་



མེ་མཆོད་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ཉམས་

གསྱོ་ཞུ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ནུབ་མྱོ་ཕར་ལས་ལྟཝ་ད་ ད་ལྟྱོ་བཞེངས་ཡྱོད་པའི་ལྷ་
ཁང་གི་རི་ལས་

མེ་དམར་ཡུག་ཡུག་ཅིག་འབར་ཏེ་ཡྱོདཔ་ བླམ་ཤཱཀྱ་པད་དཀར་གྱིས་གཟིགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་

པས། དེ་ཚེ་ནུབ་མྱོ་བླམ་གིས་ མེ་འབར་སའི་ས་གོ་འཐད་ཕྲང་སྟེ་ ཤིང་གཅིག་དཔག་ཚད་བཀལ་བཞག་སྦེ་

ནངས་པ་དྱོ་པ་ས་གོ་ནང་བྱྱོན་ཏེ་གཟིགས་པའི་བསྒང་ལས་ མེ་གིས་བཞེས་མི་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ ཕུར་པའི་སྐུ་
འད་འདི་ ཕུར་ཏེ་འདི་ནང་བྱྱོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

30

དེ་ལས་བླམ་གིས་དེ་འཕྲྱོ་ལས་ར་

མི་སེར་ཚུ་བཀུག་ཞིནམ་ལས་དཔལ་ཆེན་རྱོ་རྗེ་གཞྱོན་ནུའི་ལུང་བསན་འདི་

ནང་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་
ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་སུ་གསྱོལ་ནུག།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཕུར་པའི་སྐུ་འད་འདི་

བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཁང་གི་

གདན་ས་བཅགས་གནང་མི་དཔལ་ཆེན་གཞྱོན་ནུའམ་ ཕུརཔ་འདི་ཨིན་མས་ཟེར་ ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་
ལས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།



བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།



དམ་བཞག།

དགོན་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༥ པར་) “ཀྱཻ༑ རིག་
འཛིན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ།

།མཉམ་ཉིད་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་ཚེ།

།དན་ཤེས་དམ་ལས་མི་འདའ་

བ། །རྱོ་རྗེ་ཐ་ཚིག་དེར་དགོངས་ཤིང་། །པདྨ་ཀ་རའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །འདའ་དཀའ་རྱོ་རྗེ་དམ་ཚིག་ནི། །རྒྱལ་བའི་
བསན་པ་ལེགས་སྐྱོང་བ། །ཞལ་བཞེས་གཉེན་པྱོར་ད་དགོངས་ཤིང་། །གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །དམ་ཚིག་

ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པྱོ། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་བཞིན། །འཕྲིན་ལས་གཉན་པྱོ་འགྲུབ་ལ་དགོངས།།” ཟེར་
དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་པདྨ་ཀཱ་རའི་བཀའ་དང་

དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་

སྤྱིར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ནི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི་ སྦྱིན་

31

པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་གི་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ཟེར་

མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

དམ་བཞག་

དགོན་བཙན་གྱི་ཀ་ཁྲབ།

དགོན་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༤ པར་) “ཀྱཻ༑ མ་རིག་གཉིས་འཛིན་དགྲ་
བགེགས་ལ། །སྙིང་རྗེ་དག་པྱོ་ཁྲོས་པའི་ཚེ། །ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ལྟར། །བདུད་དཔུང་ཕྱེ་མ་ལེབ་བཞིན་
བསྲེགས། །གང་གི་ཕག་གཡས་རུ་མཚྱོན་རྩེས། །ལྱོག་རྱོག་འཁྲུལ་པའི་སྙིང་ཕུག་ནས། །ཁམས་གསུམ་དབང་
འདུས་བ་དན་དམར།

།གཡྱོབ་ཚེ་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་འགུགས།

།གཡྱོན་ན་རིན་ཆེན་འབར་བའི་

མེས། །འཕྱོངས་པའི་འཇིགས་པ་གཞྱོམ་དུ་བསྲེག །ཅི་འདྱོད་དངོས་གྲུབ་འཆར་བཞིན་དུ། །འབེབས་མཛད་ཁྱོད་

ལས་ལྷག་པ་ཅི། ། ལྷ་མིའི་གཡུལ་ངོར་བཞུགས་པའི་ཚེ། །བསེ་ཞུབ་རྱོག་སྱོགས་དཔལ་ཆས་ཀྱི། །བརྗིད་ཚེ་

སྲེད་མྱོའི་བུ་ཉིད་ཀྱང་། །རབ་ཏུ་ཞུམས་ལ་ཉམ་ང་བའི། །བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་བདག་ཅག་རྣམས། །དད་མྱོས་
གདུང་བས་བསྱོད་ལགས་ཀྱི།

།བསམ་དྱོན་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་།

།འཕྲིན་ལས་གཉན་པྱོ་སྒྲུབ་པར་

མཛྱོད།།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་ རབ་ཏུ་རྔམ་ཞིང་
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ཁྲོས་པའི་གཟུགས་ཅན་
འཕར།

གཡྱོན་པ་ལུ་

ཕག་གཡསཔ་ལུ་

ཉམས་པ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱིས་རུ་མཚྱོན་དར་དམར་པྱོ་ནམ་མཁའ་ལུ་

རིན་ཆེན་མེ་འབར་བསྣམས་ཏེ།

མཚྱོན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡྱོད་པ།

སྐུ་ལུ་དར་དམརཔྱོ་དང་བསེ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྱོག་རུ་

དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་མགྱོགས་པའི་

སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ཏེ་

ཆིབས་ར་དམརཔྱོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་

དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་

ཨིན་པས། འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་སྲིན་ཕག་བརྙན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚྱོགས་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ ལྷ་
ཀླུ་བདུད་བཙན་སྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་མཐྱོང་སྣང་།

དགོན་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།

དགོན་བཙན་གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༥ པར་)“ཀྱཻ༑ ཆོས་
སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཐིག་ལེའི་ཀློང་།
བཞེངས་སྒྱུ་མའི་གར།

།སྱོར་རྱོག་ཡེ་ཤེས་རྱོགས་པ་ཆེན་པྱོའི་དཔྱིད།

།དགོན་བྲག་བཙན་རྒོད་བཀའ་ཡི་ཕྱོ་ཉ་བ།

།དབང་ཆེན་འབར་བའི་སྐུ་

།འཁོར་དུ་དགྲ་སྱོག་གཅོད་པའི་མཐུ་བྱོ་

ཆེ། །འབར་བ་སྤུན་བདུན་ལྷ་ཀླུ་སྨན་བདུད་བཙན། །གྲངས་མེད་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ཚྱོགས་མ་ལུས་པར། །དད་
པས་འབྱོད་དྱོ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྱོལ།།”ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་

ཁང་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟག་ལམ་འགྱོ་ཚུགས་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༥ ལྷགཔ་ཅིག་འགོར་དྱོ་
ཡྱོདཔ་དང་།

ལམ་འགྱོ་མ་ཚུགས་མི་དང་རྒན་ཤྱོས་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་
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ཉིནམ་གཅིག་དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་

གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྱོད་ནི་འདི་གིས་

ཧེ་མ་ལས་ར་ཕྱོ་ལྷ་མཆོད་པར་

སར་ ངོ་མ་སྦེ་འགྱོ་སྱོལ་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་གནས་ཁང་ཡྱོད་

ཨིན་རུང་ ཕྱོ་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཁང་ལས་མར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ དང་༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་
གནས་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཤིང་སྱོང་སྱོམ་དག་པ་ཅིག་ཡྱོད་མི་ལས་ལྟཝ་ད་ རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་
གདྱོང་སྐོར་ཀྲིག་ཀྲི་ཕྱོག་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་ འ་ན་ལས་ཡར་ལྟ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལཝ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 

གཙྱོ་བྱོ་བྱག་ཕྱོགས་སྤྱི་འྱོག་དང་ བཀྲ་ཤིས་དགའ་ཚལ་སྤྱི་འྱོག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱལཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་

ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།
དགོན་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་

བྱག་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག། 
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

དགོན་བཙན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ར་ཞུ་སྱོལ་མིན་འདུག།
ཨིན་རུང་ཕྱོ་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་སུ་ དགོན་བཙན་ཡང་གཅིག་ཁར་སྦེ་མཆོད་ནི་ཡྱོད་ཟེར་མ་གཏྱོགས། ཕྱོ་ལྷ་
མཆོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དགོན་བཙན་གྱི་ དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྱོལ་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

དགོན་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས། 
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སངྱོ ་སྒོ
སྒོ་་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༥ 
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༡ ཨམ་གཡང་བལྟ
ལྟམ
མས་དང་གཡང་ཆུ
ཆུངང་མ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་མ།


གཡུས།

རྱོག་རྱོ་ཁ།


ས་གནས།

སས་ཡུལ་ཀུན་བཟང་། རྱོག་རྱོ་ཁ།


བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་གཙྱོ་བྱོ་ རྱོག་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་དང་སྐྱེ་སྱོ་ཁ་
གཡུས་ཚན་སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་།

དེ་ལས་ དགེ་ལྟག་ན་

རྒེད་འྱོག་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་སྐྱེས་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་
མས།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྱོང་སྒོ་རྱོག་རྱོ་འྱོགམ་གི་ལྷ་ཁང་འདི་འབད་བ་ཅིན་
དབང་འབྲུག་པ་མཆོག་གིས་

དུས་རབས་༡༣

པའི་ནང་ལུ་

མཚམས་བྲག་བླམ་ངག་

དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པས།

མཚམས་བྲག་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

གནམ་བྱཱར་ལུ་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུངམ་འདི་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་ སྐྱབས་འཚྱོལ་
ཏེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།






སངྱོ ་སྒོ
སྒོ་་རག
ྱོ ་ར་ྱོ ཁའི
འི་་ལྷ
ལྷ་་ཁང་།
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དམ་བཞག།
གཞི་བདག་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༣ པའི་རྒྱབ་) “ཧཱུྃ༑ སྔོན་
ཚེ་རྱོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པྱོས། །དྲེགས་པ་མ་ལུས་དབང་བསྡུས་ཚེ། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །ཁྱེད་
ཀྱང་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་ཅིག ། བར་དུ་རིག་འཛིན་པདྨྨྨ་ཡིས། །བྱོད་ཡུལ་ལྷ་འདྲེ་དམ་བཏགས་ཚེ། །ཀུན་གྱི་
བཀའ་ཉན་དམ་བཅས་བཞིན།
དང་།
ལྟར།

།འདའ་དཀའི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ཤིག

།བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་ལ་སྱོགས་པའི།

།ཁྱེད་ཀྱང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།

།མཐའ་མར་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་

།བླ་མ་གོང་མ་དེ་རྣམས་ཀྱིས།

།ཇི་ལྟར་དམ་ལ་བཞག་པ་

།རྣལ་འབྱྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།”

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་

བཟུམ་སྦེ་སྔོན་ཚེ་རྱོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་གྱི་བཀའ་དང་། བར་དུ་སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། མཐའ་མར་ངག་དབང་
ཆོས་རྒྱལ་དང་ བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་ཚུ་གི་བཀའ་དང་འཁྲིལ། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་
བུ་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་ལུ་

ངལ་བ་མེད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་དང་།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ བསན་པ་རིན་པྱོ་ཆེ་འདི་

སྒོས་སུ་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་ལུ་ རྣམ་ཀུན་ལས་དང་

བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཞིན་དུ་ སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་
ཁས་བླང་བཞེས་ཡྱོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
གཞི་བདག་ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༦ པར་)

“ཀྱཻ་༑ མཚར་སྡུག་མཛེས་པ་ཁྱོད་ལ་སྱོན་ཀའི་ཟླ། །ལང་ཚྱོ་དཔལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱོངས་རྱོགས་ཤིང་། །འཛུལ་ཞལ་

སྨིན་འཁྱོག་རི་དྭགས་མཚན་མ་ཅན། །ཆགས་ལྡན་མིག་གི་བདུད་རྩི་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །ཉིད་སྐུ་རབ་དཀར་གངས་
རི་ལྷུན་ཆགས་ཤིང་།
ཅན།

མཛད།

།ལྷ་གོས་དབང་པྱོའི་གཞུ་རི་ཉེར་ཀླུབས་ཏེ།

།འགྲོ་ཀུན་མ་མར་གྱུར་ལ་བདག་གིས་བསྱོད།

།ཀུན་ལ་བརྩེ་བའི་ཞལ་རས་འཛུམ་མདངས་

།ཕག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་འཇིགས་མེད་སྟེར་བར་

།གཡྱོན་པས་འདྱོད་བྱུང་གཏེར་འབུམ་ལེགས་བསྣམས་ནས།

།འགྲོ་བའི་རེ་བ་མ་ལུས་སྐོང་མཛད་

པའི། །འདྱོད་འབྱུང་ལྷ་མྱོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྱོད་དྱོ། །མཚར་སྡུག་འྱོད་ཆགས་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན། །མཛེས་

པའི་མེ་ཏྱོག་ཅོད་པན་རྣམས་ཀྱིས་སས། །མཐྱོ་རིས་བུ་མྱོ་མདུན་ས་རྩེར་མཚུངས་པའི། །འགྲོ་བའི་མ་མ་དབྱིབས་
འཛིན་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

སྐུ།

།ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆུ་སྐྱེས་མདངས་ལྡན་མ།

།ནྱོར་སྦྱིན་ལྷ་མྱོ་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཡི།

།མིག་ལ་བདུད་རྩི་སྦྱིན་པའི་ཡིད་འཕྲྱོག་

།གཡང་ཕྱུག་རབ་མཛེས་ལྷ་མྱོར་བདག་བསྱོད་དྱོ།

།ཕྱི་ལྟར་རབ་

མཛེས་ལྷ་མྱོའི་ཚུལ་འཆང་ཞིང་། །ནང་ལྟར་ཞིང་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོའི་གཙྱོ་མྱོ་སྟེ། །གསང་བ་རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་མཛད་

ཡུམ་ཆེན་མ། །གུས་པས་བསྱོད་དྱོ་བསམ་དྱོན་འགྲུབ་པར་ཤྱོག།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་
གཞི་བདག་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་

གངས་རི་ལུ་ཟླ་བའི་འྱོད་ཟེར་འབུམ་གྱིས་ཕྱོག་ཡྱོདཔ་བཟུམ་

བལྟ་

བའི་ཆོག་ཤེས་མེད་པར་ཞལ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་སྱོན། ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མཆོག་སྦྱིན་སྟེར་བའི་ཕག་རྒྱ་འཇིགས་
པ་ཀུན་ལས་ཐར་བར་མཛད་པ།

གཡྱོན་པ་ལུ་

འདྱོད་དགུའི་དཔལ་འབྱུང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྱོད་བུམ་པ་

བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ཅི་འདྱོད་ཡིད་ལ་རེ་སྨྱོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩྱོལ་ཞིང་།

སྐུ་ལུ་རིན་ཆེན་དུ་མའི་རྒྱན་

བཟང་ ལྷའི་གོས་དར་སྣ་ལྔའི་དབང་པྱོའི་གཞུ་རིས་བཞིན་དུ་ ན་བཟའ་མཆོག་གིས་གྱོན་སྦེ་ ལྷབ་ལྷུབ་དར་གྱི་

དབུས་སུ་ དགྱེས་པའི་ཞལ་འཛུམ་གར་སབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། མཐའ་འཁོར་ལུ་ སྨན་
བཙུན་མྱོ་བརྒྱུད་བསྲུང་མའི་ཚྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ མ་ངེས་དུ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྱོན་ཞིང་ཡྱོན་མཆོད་དམ་
ཚིག་ཟྱོལ་ཟྱོག་སྱོགས་སངས་པའི་མཆོད་པའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་བཞིན་པར་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་
བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
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མངོན་རྱོགས་དང་

གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་)“ཛ་བྱོ༑ རི་རབ་ཆེན་པྱོ་

ལྷྱོའི་ཕྱོགས་ཤེད་ན། །གཉའ་ཤིང་འཛིན་དང་དབྱེ་བ་མ་མཆིས་པའི། །ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་བྱེད་པའི་ས། །རབ་
མཛེས་དཔལ་གྱི་རི་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ནྱོ།
ཟིལ་བདུད་རྩིས་ལེགས་འཐྱོར་བཞིན།
སྤྱན་འདྲེན་ནྱོ།

།མགུལ་ན་ལྷ་གོས་དར་དཀར་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས།

།ལྷ་བྱ་མཁའ་ལྡིང་བྱ་རྒོད་ཉེར་བརྩེ་བའི།

།ལྱོགས་ལ་རྐང་འཐུང་དཔག་བསམ་ཡྱོངས་འདུའི་ཚལ།

།བྱིན་རླབས་ཆར་

།འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་གནས་ནས་

།ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དྲི་ངད་ཕྱོགས་

བརྒྱར་འཐུལ། །རྱོ་ལྡན་འབྲས་བུའི་འཁུར་གྱིས་ཉེར་བཀླུབས་པའི། །སྐྱེད་ཚལ་གཞལ་མེད་ཁང་ནས་སྤྱན་འདྲེན་
ནྱོ། །ཕྱི་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྲག་རི་རྭ་བས་བསྐོར། །ནང་ནས་དྲི་བཟང་སྨན་རིགས་ལེགས་བསྐོར་ཞིང་། །དལ་འབབ་
ཆུ་བྱོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་པ།

།གསེར་མཚྱོ་གཡུ་མཚྱོའི་གནས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ན།

།ལྷའི་ཞིང་ཁམས་འབུམ་

ཕྲག་གར་མཆིས་ཀྱང་། །འགྲན་མེད་ངོ་མཚར་ཕར་ཕྱིན་གནས་མཆོག་ནས། །གཡང་བལྟམས་གཡང་ཆུང་ལྷ་མྱོ་
ཟུང་འབྲེལ་དུ།

།འཆི་མེད་གྲོང་ནས་མ་སྲིང་སྤྱན་འདྲེན་ནྱོ།།”

ཚྱོགས་གླིང་འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་

ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ས་གནས་ལྟག་ཏི་ཀོ་ཊི་ཟེར་མི་དང་

ཐིམ་ཕུག་ལས་ཕུན་

ཕག་འཚལ་གླ་ཁར་མ་ལྷྱོདཔ་ཅིག་གི་

བར་ན་ གདྱོང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རི་ཨ་ཙི་སྱོམ་སྦེ་ཡྱོད་མི་དེ་ ཨམ་གཡང་བལྟམས་ཀྱི་ཕྱོ་བྲང་དང་། གདྱོང་ཁ་
ལུ་རི་ཨ་ཙི་ཆུང་ཀུ་སྦེ་མཐྱོང་མི་དེ་ ཨམ་གཡང་ཆུང་གི་ཕྱོ་བྲང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།



ཨིན་རུང་ རི་དེ་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་འདུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ཕྱོ་བྲང་གི་རིའི་

མཐྱོང་སྣང་དང་པ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་ལས་མཐྱོངམ་ད་ པར་རིས་བཏབ་སྟེ་ཡྱོདཔ་དང་།
མཐྱོང་སྣང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གི་འདི་

སྱོ་ལྱོགས་ཁར་ཨ་ཙི་མ་ལྷྱོདཔ་ཅིག་ལས་པར་བཏབ་ཡྱོད་པའི་

མཐྱོང་སྣང་ཚུ་གོ་རིམ་སྦེ་སྒྲིག་སྟེ་ གཟིགས་འབུལ་ཕུལ་ཡྱོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
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མཐྱོང་སྣང་དང་པ།

མཐྱོང་སྣང་གཉིས་པ།






མཐྱོང་སྣང་གསུམ་པ།
ད།
ཆོད
ྱོ ་མཆོ
གསལ
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་གཞི་བདག་ ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུངམ་འདི་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གནམ་སྱོ་

ཁའི་དུས་ལུ་ སྱོ་མཆོད་ཟེར་ཕུལ་སྱོལ་དང་ གནམ་སེར་ཁ་ལུ་ སེར་མཆོད་ཟེར་ ལེན་ཐེངས་ ༤རེ་ གསྱོལ་

མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་ཨིན་མས། སྱོ་ཁ་ཟླཝ་༤ པའི་ཚེས་ ༡༥ དང་ཟླཝ་༧ པའི་ཚེས་༡༥

ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོདཔ་དང་། སེར་ཁ་ཟླཝ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༥ དང་ཟླཝ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥ གི་ཚེ་

གཞི་བདག་ལུ་བྱོན་པྱོ་གིས་སྦེ་ དམར་མཆོད་ཀྱི་ཐྱོག་ལས་སྦེ་ མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ལས་

བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ སྐུ་ཚབ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་
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མི་ བླམ་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་གིས་བཀའ་བསྒོ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་
དེ་མཆོད་ནི་འདི་བཞག་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་དཀར་མཆོད་སྦེ་ར་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ དེ་བསྒང་སྒོང་རྱོ་རེ་ཕུལ་སྦེ་མཆོད་

ཕུལ་སྱོལ་དར་ནུག། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། དུས་
ཚྱོད་འདི་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་གཅིག་གུར་བཟུང་སྟེ་ཕུལ་ནི་མེན་པར་ ཟླ་རིམ་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་

འཕྲལ་འཕྲལ་རང་གཞི་བདག་ལུ་ གནསཔྱོ་བརྒྱ་ཚར་ཟེར་གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་

ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ མར་དང་དར་ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་སྒྲིག་ བླམ་ཆོསཔ་

ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ ཕུལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་
ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་

ཡང་མེད་པར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་སྦེ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་
ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་འདི་ དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་ རྱོག་རྱོ་ཁའི་ཚྱོགས་པ་ཟླ་བ་
དཔལ་བཟང་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གཙྱོ་བྱོ་རྱོག་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་དང་སྐྱེས་ཏྱོ་ཁ་གཡུས་ཚན་ སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་། དེ་ལས་དགེ་ལྟག་ན་
རྒེད་འྱོག་གི་

མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་

སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་

དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ སྱོང་སྒོ་རྱོག་རྱོ་ཁ་ལྷ་ཁང་དང་ དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་

ད་དཀར་ལྷ་ཁང་། ཕུ་ཚ་ལྷ་ཁང་། ལྕེ་ཡུལ་ལྷ་ཁང་། བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལྷ་ཁང་དང་ས་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ དུས་
རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གཞི་བདག་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ། ༢༠༡༥
ཆུ་ཁ་སྨྱོན་ལམ་ཆེན་པྱོའི་དེབ། ༢༠༢༠ 

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དར་ལ་རིན་ཆེན་རྩེའི་བླམ་ར་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།
གཏུམ་བྲག་གནས་ཀྱི་བླམའཇིགས་མེད་རྱོ་རྗེ།
རྱོག་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་ཟླ་བ་དཔལ་བཟང་།
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༢ གཙང་ལྷ
ལྷ་་དཔལ།
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།
ས་གནས།
བསྟེན་མི།



གཙང་ལྷ་དཔལ།

དགེ་འདུ་ལྷ་ཁང་།
ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་གཙྱོ་བྱོ་དགེ་འདུ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་
དགེ་འདུ་ཁྲོམ་ཁར་སྱོད་མི་ཚུ་གི་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་
ཨིན་པས།


གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

དགེ་འདུ་ལྷ་ཁང་འདི་

བླམ་ངག་དབང་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་ལས་

བརྒལ་ཏེ་ དུས་རབས་འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་བཞེངས་ནུག་ཟེར་ ཁུངས་ལེགས་ཤྱོམ་སྦེ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་མིན་འདུག།

ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཚར་གཅིག་མེ་གིས་བཞེས་བཞེསཔ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གདན་ས་ཕག་བཏབ་མི་བླ་མའི་རྣམ་
ཐར་དང་ ལྷ་ཁང་གི་ཆགས་རབས་ཚུ་ ག་ར་མེ་གིས་འཚིག་སྱོང་ནི་འདི་གིས་ ག་གིས་ཡང་སླབ་མི་ཚུགས་པས་
ཟེར་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་
རུང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཡང་ ལྷ་བཙན་གཙང་ལྷ་དཔལ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ཨིན་མས། ལྷ་བཙན་འདི་ ད་ལྟྱོ་དགེ་

འདུ་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་ ཇོ་བྱོ་གསུང་བྱྱོནམ་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་བཙན་འདི་ཧེ་མ་བྱོད་
ཀྱི་ས་གནས་

དབུས་གཙང་ཟེར་མིའི་གཡུས་ཚན་ལས་མར་

ཇོ་བྱོ་གི་ཕག་ཞུ་སྦེ་

ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་བྱྱོན་

བྱྱོནམ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། འ་ནེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྷ་བཙན་གྱི་མཚན་ཡང་ གཙང་ལྷ་དཔལ་
ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་འདི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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དགེ་འདུ་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
རྣམ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

ལྷ་བཙན་གཙང་ལྷ་དཔལ་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༧ པར་) “སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་

ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབྱིངས།

།རྱོལ་རྩལ་འགགས་མེད་ཅི་ཡང་འཆར་བའི་འཕྲུལ།

།དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི་

གཟུགས་སྱོན་སྲིད་པའི་བདག །གཞི་བདག་ཆེན་པྱོ་གཙང་ལྷ་དཔལ་ལ་བསྱོད། །རང་རིག་དྱོན་དམ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་
བྱོ་ངོ་བྱོ་ལ།

།ཞི་དང་ཁྲོ་བྱོའི་རྣམ་པ་ལས་འདས་ཀྱང་།

།གདུལ་བྱ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་ཐབས་མཁས་

ཀྱིས། །གཟུགས་སྐུའི་རྱོལ་པ་ཅི་ཡང་སྣང་ལ་བསྱོད། །གར་ཐུག་མཉེས་པའི་བདེ་བས་མཆོད་པའི་ཡུལ། །སྲིད་
གསུམ་ཡིད་དབང་འཕྲྱོག་པའི་ཟླ་བཞིན་མ།

།ཕག་གཉིས་མདའ་དར་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་བསྣམས།

།དགོས་

འདྱོད་མ་ལུས་སྩྱོལ་བ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །སྣང་ཆད་མ་རིག་འཁྲུལ་བའི་གཞན་དབང་གིས། །མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་
ཐ་དད་འཛིན་པས་བསླུས།
བསྱོད།

སྱོགས།

མཛྱོད།།”ཟེར་

།དེང་ནས་སྣང་སྲིད་རང་རིག་ཆེན་པྱོ་རུ།

།དེ་ལྟར་བསྱོད་པས་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཡིས་མཚྱོན།
།མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་དབྱིངས་སུ་ཞི།
གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་

།ཤེས་པས་དྱོན་དམ་གཉིས་སུ་མེད་པས་

།འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ནད་ཡམས་འཁྲུག་རྩྱོད་

།བཀྲ་ཤིས་འབྱྱོར་པས་གང་བའི་འཕྲིན་ལས་

ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དཀརཔྱོ་

ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ནག་ཕྱོགས་མ་རུངས་པའི་ཕྱོགས་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བར་མཚྱོན་ལུ་ དར་དཀར་པྱོ་

ནམ་མཁར་འཕར་ཞིང་།

བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས།

གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་
སྐུ་ལུ་ལྷ་རས་ཀྱི་གོས་སྣ་ལྔའི་བརྒྱན་

འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་ཡིད་

དབུ་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་རྱོག་ཞུ་གིས་གསྱོལ་ཏེ།

དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པའི་ ཆིབས་ར་ཅང་ཤེས་དཀརཔྱོ་ གསེར་དངུལ་གྱི་སྒ་དང་སབ་ལ་
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སྱོགས་པ་ རིན་པྱོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྱོགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཡྱོད་པའི་ཐྱོག་ལུ་ཆིབས་ཞིནམ་ལས་ སྱོང་གསུམ་
དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ཏེ་
དེ་གི་གཡྱོན་ཁ་ཐུག་ལུ་

དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

བདེ་སྱོང་རྩེ་དགའི་འཁྲི་ཤིང་

སྨན་མྱོ་ལང་ཚྱོ་བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་ལྱོན་མི་གི་སྐུ་

མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ དཀར་པྱོ་སྱོན་ཀའི་ཟླཝ་ཉ་གང་གངམ་བཟུམ་སྦེ་ ཞལ་འཛུམ་ལང་ཚྱོ་རྒྱས་ཏེ་ སྐུ་ལུ་ན་
བཟའ་དར་དང་རིན་པྱོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚྱོགས་ཀྱིས་བཞེས།

ཕག་གཡསཔ་ལུ་མདའ་དར་བསྣམས།

ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་གང་བའི་གཞྱོང་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡྱོད་པའི་གུར།

གཡྱོན་པར་

འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་

མྱོའི་འཁོར་ཚྱོགས་ གྲངས་མེད་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་
པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།


ལྷ་བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས།
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དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་) “སྲིད་གསུམ་ཟིལ་

གནྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི།

།སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན།

།བསན་དང་དེ་འཛིན་མ་ལུས་

སྐྱོང་བ་དང་། །སྐྱེ་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་སྟེར་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་
ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ནི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི་ སྦྱིན་པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་གི་ འགལ་རྐྱེན་བར་
ཆད་སེལ་ནི་ཟེར་ ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ པར་)“ཀྱཻ༑ དགེ་ལེགས་བཀྲ་

ཤིས་དཔལ་ཡྱོན་ཡྱོངས་འདུའི་ཞིང་། །ཕུན་ཚྱོགས་ལྱོངས་སྤྱྱོད་འདྱོད་དགུ་འཛྱོམས་པའི་གླིང་། །སུམ་རྩེན་གྲོང་
ཁྱེར་ས་ལ་འཕྱོས་པ་བཞིན། །མཛེས་སྡུག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདིར། །ཡིད་བཞིན་ནྱོར་དང་བུམ་པ་
བཟང་པྱོ་ལྟར།
མཚན།

།དགོས་འདྱོད་ཀུན་སྩྱོལ་མྱོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་ལྷ།

།འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཆོག་ཤེས་རབ་ཡུམ།

།གཞི་བདག་ཆེན་པྱོ་གཙང་ལྷ་དཔལ་གྱི་

།རབ་མཛེས་སྨན་མྱོ་ཟླ་བའི་བཞིན་ཅན་

སྱོགས། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོའི་འཁོར་ཚྱོགས་བཅས།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ

ལྷ་བཙན་གཙང་ལྷ་དཔལ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལས་རང་ སེམས་ཅན་སྱོག་གཅོད་འབད་དེ་དམར་མཆོད་
སྦེ་

མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་མེད་པའི་ཁར་

དང་ཕུ་ལས་ལྷ་བཙན་འདི་

བྱོད་ལས་མར་ཇོ་བྱོ་གི་ཕག་ཞུ་སྟེ་

བཀའ་སྲུང་སྦེ་བྱྱོན་བྱྱོནམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་ ལྱོགས་སུ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་
ཞུ་ནི་མེད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ དགོན་པའི་བླམ་དང་སྐུ་གཉེར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
གཙྱོ་བྱོ་དགེ་འདུ་སྤྱི་འྱོག་དང་

སྐབས་

དགེ་འདུ་ཁྲོམ་ཁར་སྱོད་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

45

ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་

རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།

ལྷ་བཙན་ཡང་

གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་

དགེ་འདུ་ལྷ་ཁང་

དང་ ལབ་རྩ་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་

དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་
ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།


རྒྱ
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ། ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དགེ་འདུ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར། སྐྱབས་ཆཔ་ཨ་རྒས་རྩ་རྒས།
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༣ ཨམ་དཀར་མ།ྱོ ཀླུ
ཀླུ་་མ་ྱོ དཀར་མ།ྱོ
ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ས་གནས།

ཨམ་དཀར་མྱོ། 

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་གཙྱོ་བྱོ་ཅུང་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་འྱོག་ལུ་ ཚྱོ་ཁ་

གཡུས།

ཅུང་ཁ།

གཡུས་ཚན་དང་ཅུང་ཁ་བཱང་སྟེ་སྒང་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

མི་སེར་ཚུ་གིས་

ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།



ཅུང་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ དགེ་འདུ་ཁྲོམ་ཁར་མ་ལྷྱོད་པའི་
བར་ན་ ཕག་འཚལ་གླ་ཁ་ཟེར་ས་ལས་ ཁ་མར་ལྟ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་༩ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་

ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་རྙིངམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རྐྱབ་ཡྱོད་མི་འདི་ ཧེ་མ་དམག་མི་བགྲེསཔ་ དཔྱལ་

ཐེ་ཟེར་མི་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་སྦེ་སྤྱི་ལྱོ་༡༩༨༤ གི་ལྱོ་ལུ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་
ཟེར་ཨིན་པས།

ད་རུང་ དེ་གི་འྱོག་ལུ་ར་ལྷ་ཁང་གསརཔ་ཅིག་ སྤྱི་ལྱོ་༢༠༡༥ གི་ལྱོ་ལུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལས་ཨིན་མི་
བཀྲ་ཤིས་རྱོ་རྗེ་གིས་

དེ་བསྒང་ཁོ་ར་རྒཔྱོ་སྦེ་སྱོད་པའི་སྐབས་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་

མ་དངུལ་གཞུང་ལས་

གནང་སྦེ་ བཞེངས་བཞེངསཔ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་སྐྱེས་ལྱོ་༦༠ ལང་མི་ རྒཔྱོ་བགྲེསཔ་བཀྲ་ཤིས་རྱོ་རྗེ་ཁོ་ར་གིས་

བཤད་ནི་འདུག། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་རུང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཡང་ ཨམ་དཀར་
མྱོ་འདི་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ཁར་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་ལུ་

ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་

སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་ཁང་

གསརཔ་ནང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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ཅུང་ཁ་ལྷ་ཁང་གསརཔ།
རྣམ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
གཞི་བདག་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༤གི་རྒྱབ་) “ཧཱུྃ༑ མི་སྡུག་གཟུགས་འཆང་ཁྲོ་

གཏུམ་རྔམ་པའི་ཚུལ། །སྣ་ཚྱོགས་ཅིར་ཡང་སྱོན་པའི་ལྷ་མྱོ་ནི། །ཐུབ་བསན་བསྲུང་ཞིང་རྣལ་འབྱྱོར་སྐྱོངས་མཛད་
པའི། །ཨ་མ་དཀར་མྱོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྱོད། །སྐུ་མདྱོག་དཀར་གསལ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་

ཅན། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་གཡྱོན་པས་ནྱོར་བུ་འཛིན། །ཡིད་ལ་ཅི་འདྱོད་བསམ་པའི་མྱོད་ཉིད་དུ། །ཆགས་

ལྡན་སྙིང་ལ་འབབ་པ་ཅི་ཡང་གིས། །ཁྱོད་ལ་བསད
ྱོ ་དྱོ་རྣལ་འབྱྱོར་བདག་ཅག་གི །བསམ་དྱོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་

པའི་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།” ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་ལྷ་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་

སྐུ་མདྱོག་དཀར་སེར་ ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མདའ་དར་བསྣམས།

གཡྱོན་པ་ལུ་ མཆོག་དང་མཐུན་མྱོང་གི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབ་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་

བསམ་འཕེལ་བསྣམས་སྦེ་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པར་ སྒེག་པའི་ཉམས་ཀྱིས་འགྱིངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྦེ་བཞུགས་

ཡྱོད་པའི་གུར་ འཁོར་བ་འབད་བ་ཅིན་ཀླུ་བདུད་བཙན༌གསུམ་གྱིས་ རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་
ནས་གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཆེན་དང་བཅསཔ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ བསྱོད་པ་དང་
མངོན་རྱོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
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ཨམ་དཀར་མྱོའི་སྐུ་འད།
དམ༌བཞག།
ཨམ་དཀར་མྱོའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ པར་) “ཨོ་རྒྱན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །བཀའ་རགས་གཉན་པྱོའི་རྗེས་

སུ་དགོངས་ནས་ཀྱང་། །རྣལ་འབྱྱོར་བདག་གི་བསམ་དྱོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སླྱོབ་
དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་དང་ དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་

སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།


ཡུལ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
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གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༡ པར་)“བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་དཔལ་
གྱི་གནས་ཕྱོགས་ནས།

ཆུས་བསྐོར་བའི་གནས།

།ཕུན་ཚྱོགས་རང་བྱུང་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་གནས།

།ཆུ་འཛིན་ན་བུན་འཁྲིགས་པའི་གནས་ཕྱོགས་ནས།

།སྨན་ལྗོངས་ནགས་ཚལ་འབབ་

།ཡུལ་ལྷ་ཨ་མ་དཀར་མྱོ་འཁོར་

དང་བཅས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ཅུང་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ ལྷ་ཁང་ལས་མར་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ ས་ཞིང་
ཅིག་གི་ནང་ ཤིང་རིངམྱོ་ཅིག་མཐྱོང་མི་འདི་ ཡུལ་ལྷ་ཨམ་དཀར་མྱོའི་ གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
མས།

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 

གཙྱོ་བྱོ་ཅུང་ཁ་སྤྱི་འྱོག་ལུ་ མཚྱོ་ཁ་གཡུས་ཚན་དང་ བཱང་སྟེང་སྒང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་
ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

རིམ་པར་གསྱོལ་

མཆོད་ཕུལ་ གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་

ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཅུང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ཨམ་དཀར་མྱོ་ལུ་བསྟེནམ་ཨིན་ཟེར་ བཤདཔ་མ་
ཚད། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྐྱེས་ལྷ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ ཚྱོགས་ཕུལ་བ་འྱོང་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

དེ་བསྒང་

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་

གཡུས་གདུང་ན་ཟེར་མི་ལས་

ཨམ་ཆོས་ལྷ་མྱོ་ཟེར་མི་གཅིག་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

ཨམ་འདི་ དེ་བསྒང་ཁྱིམ་ནང་སྱོད་ནི་མེད་པར་ ཉིནམ་ཨ་རག་ར་ འུར་ལཱ་རྒྱུག་ནི་དང་ དྱོས་བཀལཝ་བཀལ་
སར་ ཡར་མར་རྒྱུག་སྱོད་དགོ་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་ སྱོང་སྒོ་ལས་ཕྱོ་སྐྱེས་ཅིག་དང་ བལྟཝ་མིག་གཞི་མཐུནམ་

ལས་བརྟེན་ ཨམ་འདི་དགའ་བའི་གྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ མནའམ་སྦེ་ཚུར་ཅུང་ཁ་གཡུས་ཚན་
ནང་ གཞིས་སྱོ་སྟེ་སྱོད་སྱོདཔ་ཅིག་ཨིན་མས།

ཧེ་མ་གཡུས་ཁ་ལུ་སྱོད་པའི་སྐབས་ ཡུལ་ལྷ་ཨམ་དཀར་མྱོ་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཨ་རག་ར་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་ལས་

བརྟེན། མྱོ་མནའམ་སྦེ་ཚུར་ཅུང་ཁའི་གཡུས་ཁར་ གཞིས་སྱོ་སྟེ་འྱོང་རུང་ མྱོ་ར་སྱོད་སའི་སྱོ་ལྱོགས་ཁར་ ཨ་
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རག་ར་ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྱོད་ནི་དེ་གིས་ ཤུལ་ལས་ཨམ་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཡུལ་
ལྷ་དེ་ལུ་ར་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ལུ་དར་ཁྱབ་ཡར་སྱོང་ནུག།



རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་ཨམ་དཀར་མྱོ་ལུ་བསྟེན་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ དར་ཁྱབ་

སྱོང་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་མ་ཚད། ཅུང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཨམ་ཆོས་ལྷ་མྱོ་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་མི་བརྒྱུད་ཀྱིས་
ཁྱབ་སྟེ་ཡྱོད་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་ཨམ་དཀར་མྱོ་གསྱོལ་དགོཔ་བྱུང་ཡྱོད་

རུང་། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ཡུལ་ལྷ་ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་ལུ་ གསྱོལ་
ནི་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་ རྒཔྱོ་བགྲེསཔ་བཀྲ་ཤིས་རྱོ་རྗེ་གིས་སླབ་ནི་འདུག། 


ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།


ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་ཡུལ་

ལྷ་ཨམ་དཀར་མྱོ་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གཡུས་
ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ཡྱོད་པའི་ ཡུལ་ལྷའི་གནས་ཁང་ལུ་ སྱོ་མཆོད་ཟེར་ ཟླཝ་དང་པའི་ཚེས་༡༥ གི་ཉིནམ་གཅིག་

གི་རིང་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་འཛྱོམས་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ བྱཱར་མཆོད་ཟེར་ཟླཝ་
བཞི་པའི་ཚེས་༡༥
མཇུག་རང་

ལུ་ཉིནམ་གཅིག། དེ་ལས་ སེར་མཆོད་ཟེར་ཟླཝ་དགུ་པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ཉིནམ་གཅིག།

དགུན་མཆོད་ཟེར་

ཟླཝ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཉིན་ལྱོག་དང་འབྲེལ་

ད་རིས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་

མི་

དམངས་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛྱོམས་སྦེ་ དགུན་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་ནངས་པ་ལས་ གཡུས་

སྒོ་འདི་ནང་གི་
འདུག། 

ཕྱོ་རྒྱ་ཚུ་གཅིག་ཁར་འཛྱོམས་སྦེ་

ཕྱོགས་མདའ་ཕད་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐངས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྱོནམ་ཕུད་རྱོག་གཅིག་གིས་སྦེ་
ལྷ་ཤིང་རྱོ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཡྱོད་པའི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ བྱོན་ཤིང་ཟེར་ ཤིང་གི་སྤྱི་ཏྱོག་ཞལ་ལག་གསུམ་སྦེ་ཡྱོད་

མི་གཅིག་ བཏྱོག་སྟེ་གདྱོང་ཁར་བརབ། དེ་ལས་མར་གྱིས་སྦེ་གཏྱོརམ་ཕུད་རྱོག་གསུམ་འབད་མི་ཅིག་ བྱོན་
ཤིང་གུ་ལུ་བཞེངས་

བྱཔ་མཆོད་ཟེར་

བྱ་པྱོད་དཀརཔྱོ་ཅིག་བསད་ཞིནམ་ལས་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོདཔ་
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དང་། དེ་ལས་ ཨ་མའི་ཚྱོགས་ཟེར་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་རེ་ལས་ ལྟྱོ་བང་ཅུང་གང་རེ་དང་ དེ་གུ་མར་དང་དར་

ཚིལ་བཀལ་སྦེ་ གནས་རྱོ་གུ་ལས་ཡར་བཀྲམ་ མ་ཤྱོང་མི་ཚུ་ ས་ཁར་བཀྲམ་སྦེ་ བྱོནམ་གིས་ཚིག་ཚུ་སླབ་སྟེ་

ཚྱོགས་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས། ཚྱོགས་ཕུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རང་རང་སྱོ་སྱོ་གི་ལྟྱོ་བཟེད། རང་གི་བང་ཅུང་

འདི་འཐུ་འབག་སྟེ་ ཟ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
ད་རེས་ནངས་པ་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་འབད་བ་ཅིན་

ལྱོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་

དམག་མི་བགྲེསཔ་

ཨཔ་དཔྱལ་ཐེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་བཞེངས་སྦེ་ ཅང་མཇུག་རིན་པྱོ་ཆེ་ གདན་འདྲེན་
ཞུ་སྟེ་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ལས་དམར་མཆོད་ཀྱི་ཐྱོག་ལས་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་བཀག་བསམས་མཛད་ནུག།
དེ་ལས་ཚུར་

དཀར་མཆོད་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་འདི་

ཉིནམ་ཅིག་གི་རིང་

གནས་ཁང་གི་རྩ་བར་

ཟླཝ་བཅུ་གཅིག་པའི་

ཉིན་ལྱོག་དང་འབྲེལ་

མི་སེར་དམངས་འཛྱོམས་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་

གཏྱོགས། གཞན་ག་ར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་ཕུད་རྱོག་གཅིག་འབད་མི་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྱོགས་
མདྱོར་བསྡུས་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་ རྒཔྱོ་བགྲེསཔ་བཀྲ་ཤིས་རྱོ་རྗེ་གིས་ལྱོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
གཞི་བདག་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཅུང་ཁ་ལས་ རྒཔྱོ་བགྲེསཔ་བཀྲ་ཤིས་རྱོ་རྗེ།
ཅུང་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ར་མགྲིན། 
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༤ ཞི
ཞིང
ང་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་དབང་མ།ྱོ 
གན ད ་ ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།
ས་གནས།

ཞིང་སྐྱོང་དབངམྱོ།རྱོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ།


མེ་རི་རྩེ་མྱོ།

གཡུས།

མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་སྤྱི་འྱོག།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་མེ་རི་རྩེ་མྱོ་སྤྱི་འྱོག་གི་་ཤིང་ཆེན་ཁ་དང་གཡུས་
བཟང་སྱོམ་ དེ་ལས་ཨ་རི་ཁ་བཅས་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་མི་སེར་དང་།
ཐིམ་ཕུག་འབྱུང་གཞི་ན། ཕ་ཇོ་སྡིངས། དེ་ལས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ན་ལཎྜ་བཞུགས་
མི་ཚུ་གིས་ཡང་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། 

གན ད ་ ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་༥ དང་ཕྱེད་དེ་ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་ནང་

འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ གཏེར་སྱོན་འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེ་
མཆོག་གིས་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་སྐྱེས་ལྱོ་༥༨ལང་མི་
སླབ་ཨིན་པས།

དཀོན་གཉེར་ཀར་རྱོ་རྗེ་གིས་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་རུང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཡང་ ཞིང་སྐྱོང་

དབང་མྱོ་འདི་ཨིནམ་ལས་

གཡུས་ཚན་ཁག་གསུམ་གྱི་

ཡུལ་ལྷ་ལས་སྐྱབས་ཞུ་དྱོ་ཟེར་ཨིན་མས།
མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་ལུ་

གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ནི་དང་

ཨིན་རུང་

ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་

མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་སྤྱི་འྱོག་གི་

སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི།

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་འབདཝ་ཨིན་

ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ཤུལ་ལས་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ མེ་རི་རྩེ་
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མྱོ་ལུ་བྱྱོན་པའི་སྐབས་

ལྷ་ཁང་གི་མིང་གསརཔ་ཐེག་ཆེན་འྱོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ཟེར་

ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

མཚན་གསྱོལ་གནང་



མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྱོའི་མངོན་རྱོགས་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད། ཤྱོག་གྲངས་༡པར་) “མདུན་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷའི་
སྐྱེད་མྱོས་ཚལ། རིན་པྱོ་ཆེའི་ཤིང་དང་མེ་ཏྱོག་བྱ་དང་རི་དྭགས་འབབ་ཆུ་དང་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ལ་སྱོགས་པ་ ཕུན་
སུམ་ཚྱོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་དུ་མཆིས་པར་བྱས་པའི་དབུས་སུ་

པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་

གདན་དུ་བཏིང་བའི་ཧྲི༔ ཡིག་དཀར་པྱོ། དེ་ཡྱོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཀུ་མུ་ཏའི་ཕུང་པྱོ་ལྟ་བུ་ཡྱོངས་སུ་དཀར་བའི་
རྱོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ་ལྷའི་བུ་མྱོ་ལྱོ་བཅུ་དྲུག་ལྱོན་པའི་ལང་ཚྱོ་ཅན། བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པར་མཛེས་པ། རིན་པྱོ་
ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་བཞིན་དུ་བརྒྱན་ཅིང་། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་གོས་དབང་པྱོའི་གཞུ་
ལྟར་བཀྲ་བ་ཉིས་བརྩེགས་སུ་གྱོན་པའི་ཕག་གཡས་ཤེལ་གྱི་རྔ་།
དེ་བརྡུང་བའི་ཚུལ་དུ་མཛད་པ།

གཡྱོན་གསེར་གྱི་འུ་ལུ་ རྔ་ཆུང་ བསྣམས་པས་

ཤིན་ཏུ་སྒེག་ཅིང་འགྱིང་བས་བཞུགས་པའི་མདུན་གྱི་འདབ་མ་ལ་ཧ་ཡིག་ལས་

རྱོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྔོན་མྱོ། ལྷྱོར་རི་ཡིག་ལས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར་མྱོ། ནུབ་ཏུ་ནི་ཡིག་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་
དམར་མྱོ།

བྱང་དུ་ས་ཡིག་ལས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལྗང་མྱོ།

ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷའི་ན་ཆུང་ཡིད་འཕྲྱོག་པ།

གཡས་རིན་པྱོ་ཆེ་དང་གཡྱོན་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལྱོང་འཛིན་ཅིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་གཙྱོ་མྱོ་ལ་
འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པ།

ཕྱི་རྱོལ་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཞིང་སྐྱོང་གི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་རྩེད་འཇོ་སྣ་ཚྱོགས་
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ཀྱིས་རྱོལ་པར་གྱུར།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ལྷ་མྱོའི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ མེ་ཏྱོག་ཀུ་

མུ་ཏའི་སྱོང་པྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀརཔྱོ་སྦེ་ཡྱོད་པའི་གུར་བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚྱོ་ལྡན་པའི་
པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཕག་གཡསཔ་ལུ་

རྔ་ཆུང་ བསྣམས་ཏེ་བརྡུང་བའི་ཚུལ་དུ་མཛད་པའི་

ཤེལ་གྱི་རྔ་བསྣམས།

གཡྱོན་པ་ལུ་

ཞལ་འཛུམ་

གསེར་གྱི་འུ་ལུ་

སྒེག་པའི་ཉམས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་གུར་འཁོར་འབད་བ་

ཅིན་ མདུན་དུ་ཧ་ཡིག་ལས་རྱོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྔོན་མྱོ། ལྷྱོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ རི་ཡིག་ལས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར་
མྱོ། ནུབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནི་ཡིག་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མྱོ། བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ས་ཡིག་ལས་ལས་ཀྱི་མཁའ་

འགྲོ་ལྗང་མྱོ། དེ་ཚུ་ག་ར་གིས་ཡང་ ལྷའི་ན་ཆུང་ཡིད་དབང་འཕྲྱོག་པའི་ གཡས་རིན་པྱོ་ཆེ་དང་ གཡྱོན་དངུལ་
དཀར་གྱི་མེ་ལྱོང་འཛིན་ཅིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་ གཙྱོ་མྱོ་ལ་འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པ། ཕྱི་
རྱོལ་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་ཞིང་སྐྱོང་གི་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེའི་ཚྱོགས་དང་བཅསཔ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་
སྦེ་ མངོན་རྱོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།



གནས་བདག་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྱོའི་སྐུ་འད།
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དམ་བཞག།
གནས་བདག་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྱོའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་

དམ་བཞག་ནང་ལས།

(དཔར་ལྱོ་མེད་

ཤྱོག་གྲངས་

༣པར་) “ཧྲཱིཿ རྱོགས་ལྡན་བསྐལ་པའི་དང་པྱོ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལྱོ་སྱོམ་པ་ཡི། །བྱོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་རྗེ་
མྱོར་བསྔགས།

འཛིན་མ་ལུས་པ།

།རང་བྱུང་གནས་ཀྱི་བདག་མྱོར་བསྐོས།

།སྐྱོང་བའི་བཀའ་རགས་རྗེས་དགོངས་ལ།

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་
ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་
པས།

།ཁྱད་པར་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ཀྱི།

།བསན་དང་དེ་

།བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛྱོད།།”

ཁྱད་པར་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་བཀའ་དང་

དམ་ལས་

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་





གནས་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༢ ཀྱི་རྒྱབ་)“ཕྱོ་བྲང་གཉུག་རི་རྱོ་
བའི་སྙིང་ཕུག་དང་།

།སྤྲིན་དཀར་བརྩེགས་པའི་གུར་ཁང་ལ་སྱོགས་པ།

།གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཚྱོགས་ཁང་མ་

ལུས་པ། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་ཚུལ་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན་བསྲུང་ཉམས་པའི་ཞིང་བཅུ་སྒྲོལ།།”
ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལས་འཐྱོན་ཏེ་ དུས་
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ཡུན་སྐར་མ་༢༥

དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་

རྐང་སྱོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་

ཚྱོགས་ཅིག་མཐྱོང་མི་འདི་ ལྷ་མྱོའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།

གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་

ནགས་ཚལ་སྤུངས་

མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༨ པའི་ཡར་ཚེས་ལུ་ ཁོང་ག་ར་གཅིག་ཁར་
འཛྱོམས་ཞིནམ་ལས་

བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

དུས་ཚྱོད་གུ་ལུ་མ་ཆད་པར་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་

རྒྱུན
ན།
ངག་རྒྱུ
ལྱོ་ལྟར་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་གསྱོལ་མཆོད་འདི་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ལས་འགོ་བཙུགས་སྦེ་ ཚེས་༡༤ གི་
ཚེ་

ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་རེ་གིས་

ཨ་མའི་ཚྱོགས་ཕུད་ཟེར་

ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་རེ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཆང་ཕུད་ཟེར་

ཆང་དམ་སྦྱིས་གང་བཀལ་དགོཔ་དང་། ཨམ་གི་ཚྱོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་སྱོའི་
ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་གི་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ མིང་ཚུ་བཏྱོན་ཏེ་ ལེགས་སྱོ། ལེགས་སྱོ།

ཟེར་ཁ་ལས་སླབ་སྦེ་ཕུལ་

དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚེས་༡༥ གི་དྱོ་པ་ལུ་ རྱོང་དཔྱོན་ཟེར་ དཀོན་གཉེར་གཅིག་དང་ བྱོན་པྱོ་གཅིག་
བྱང་ཞ་ཤེལ་ཀ་ཟེར་ ཆུམ་དང་མར་ཨོམ་གྱིས་བསྣད་སྦེ་གནསཔྱོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཚེས་༡༥ གི་དྱོ་པ་ཆུ་ཚྱོད་༣

དེ་ཅིག་ལས་བཞེངས་བར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་བསངས་བཏང་སྟེ་ ཆུ་ཚྱོད་༥ དེ་ཅིག་ལས་ ཕྱོ་རྒྱ་བདུན་གྱི་
མགུ་ཏྱོག་ཁར་རས་དཀརཔྱོ་ཅིག་ཐྱོད་བཅིངས་ ཁ་རས་རྐྱབ་ བྱང་བཞག་གཞྱོངམ་༧ འབག་གྱལ་བཙར་ཏེ་
ཁ་ལས་ འྱོ་ལེགས། འྱོ་ལེགས། ཟེར་བགྱང་སྟེ་ ཡར་གནས་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས།

གནས་ཁང་ནང་ལྷྱོད་ཞིམ་ལས་ སྐུ་གཉེར་འདི་གིས་ ལྷ་བསངས་བཏང་ ད་རུང་ཚྱོགས་འདི་ཚུ་བཅད་ ཁྲི་
སྱོར་འབད་སྦེ་ ག་ར་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ དྱོ་པ་ཆུ་ཚྱོད་༨ དང་༩ དེ་ཅིག་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་རེ་ལས་ མི་ཚུ་
འཛྱོམས་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།
དང་པ་ར་བྱོནཔྱོ་འདི་བྱྱོན་སྦེ་

བཞག་དགོཔ་ཨིན་མས།
དགོཔ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་ནང་ལུ་མི་ཚུ་མ་འཛྱོམས་པའི་ཧེ་མ་
ལྷ་ག་ཏེ་ལས་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ན་

དེ་ལས་མི་ག་ར་གིས་

དེ་ཚུ་ག་ར་

དྱོ་པ་ཆུ་ཚྱོད་༥

དེ་ཅིག་ལས་

སྙན་དར་གུ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་བཀལ་

སྙན་དར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཁ་དར་དཀརཔྱོ་རེ་འབག་སྦེ་ཕུལ་

གནས་ཁང་ནང་ལུ་རྱོའི་གླངམྱོ་ཆེ་ཕྱོ་མྱོ་༢

57

མགུ་མཐུད་སྦེ་ཡྱོད་མི་གཅིག་དང་

མཆོད་རྟེན་

བཟུམ་རྱོ་གིས་བརྩེགས་བརྩེགསཔ་ཅིག་ཡྱོད་མི་འདི་

ས་ཡྱོམ་རྐྱབ་རུང་ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་མེདཔ་ཅིག་

དེ་

བསྒང་ལས་ར་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། འ་ནི་གི་རྩ་བ་ལུ་གཞས་ཟེར་ ཕྱོ་རྒྱ་ཡྱོད་པ་ཅིན་༡༡ དང་༩ མེད་པ་ཅིན་

༧ དེ་ཅིག་གིས་ ཝང་གཞས་བཟུམ་སྦེ་ར་རྐྱབ་སྱོལ་འདུག། གཞས་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ གཞསམྱོ་ཟེར་བུམྱོ་ཚུ་
གིས་

གྱངས་ཁ་ཡང་

གོང་གི་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ར་འགྲིག་ཞིནམ་ལས་རྐྱབ་དགོཔ་དང་།

དེ་ལས་གཞས་

གཞསམྱོ་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ དེ་ཁར་འཛྱོམས་ཡྱོད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་སྱོན་གྱི་
ལས་རིམ་ཟེར་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་རབ་དང་རིམ་པ་སྦེ་རྐྱབ་སྦེ་ མཇུག་ལུ་ལེགས་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་ སྨྱོན་ལམ་བཏབ་སྱོལ་
འདུག།

དེ་ཡང་དང་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྱོན་ལུ་སྨྱོན་ལམ་བཏབ་ དེ་ལས་རྱོང་ཁག་ དེ་ལས་རང་གི་རྒེད་འྱོག་དང་གཡུས་སྒོ་
གི་དྱོན་ལུ་

སྨྱོན་ལམ་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བཏབ་སྦེ་རྒས་པ་རྣམས་ལུ་ཚེ་སྲིང་།

།གཞྱོན་པ་རྣམས་ལུ་དཔལ་

བསྐྱེད། །ཟེར་སྨྱོན་ལམ་བཏབ་སྦེ་ བཀྲ་ཤིས་ཕབ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། ཡར་ལས་མར་ལྱོག་འྱོངམ་ད་ལུ་

ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ མར་ཆང་ཕུད་གཏྱོར། གནས་པྱོའི་མར་ཆང་། རིན་ཆེན་ས་གཞི་ཉམས་དགའ་
བར།

།དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ།

།ཞིང་ཆེན་དབང་མྱོ་འཁོར་བཅས་ལ།

།བསམ་དྱོན་གྲུབ་པའི་

བཞུགས་སུ་གསྱོལ། །སརྦ་པཉྩ་ཨམྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛཱ་ཁའེ། །ཟེར་ དེ་སྦེ་ ཡར་ལས་མར་ ཆང་ཕུད་གོ་རིམ་སྦེ་ཕུལ་

ཞིནམ་ལས་ གནསཔྱོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ལྱོག་སྟེ་རང་ལྷྱོད་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།

མཇུག་ར་གནསཔྱོ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་

ད་རུང་གནས་པྱོའི་ཁྱིམ་ནང་བཀྲ་ཤིས་ཕབ། མར་ཆང་གཏྱོར་ དམངས་མདའ་ཟེར་ མདའ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་མེན་
ན་ ལྱོ་གསར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན། དམངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་ དང་ཕུ་ལས་ཡྱོད་པའི་ ལམ་ལུགས་
སྱོལ་གུར་གནས་ཞིནམ་ལས་

མདའ་རྐྱབ་པ་ཅིན་

དམངས་མདའ་རྐྱབ་ནི་སྦེ་ཁ་འཆམ་པ་ཅིན།

ཉིམ་ག་དེ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན།

དྱོ་པ་གི་དུས་ཚྱོད་དང་ཕྱི་རུ་གི་དུས་ཚྱོད་ཚུ་

བང་རྔ་ཀྲིང་ཀྲི་བརྡུང་སྦེ་ར་འབད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས།



འ་ནི་གི་སྐབས་ལུ་

བཀག་འདི་གིས་སྦེ་

མཇུག་རང་ རྒྱལ་ཟཝ་ཟེར་ མདའ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཚེ་ མདའ་རྩེདཔ་དམངས་རྒྱལ་ཟ་ནི་ཟེར་

དེ་ཚེ་དྱོ་པ་

མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ ད་རུང་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མྱོ་ལུ་གསྱོལ་ཁ་ཕུལ། དགེ་བསྙེན་གྱི་སྐུ་རྐྱང་གཏང་སྟེ་མཇུག་བསྡུཝ་
ཨིན་ཟེར་ དཀོན་གཉེར་ཨཔ་ཀར་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གཙྱོ་བྱོ་མེ་རི་རྩེ་མྱོ་སྤྱི་འྱོག་གི་ མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་

དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། གནས་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་
ཏེ་མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།

མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་དང་
མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་
འགྲོ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་མྱོའི་གསྱོལ་ཁ།



གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ།
 ༢༠༡༥

ཆུ་ཁ་སྨྱོན་ལམ་ཆེན་པྱོའི་དེབ། ༢༠༢༠ 
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས། 
འདྲི
མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་ལྷ་ཁང་གི་སྐུ་གཉེར་ཀར་རྱོ་རྗེ།
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གན ད ་ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༥ལྷ
ལྷ་་བཙན་འབར་བ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ལྷ་བཙན་འབར་བ།

ས་གནས།

སས་ཡུལ་ཀུན་བཟང་། རྱོག་རྱོ་ཁ།

གཡུས།

རྱོག་རྱོ་ཁ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་གཙྱོ་བྱོ་

རྱོག་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་

དང་། དེ་ལས་ དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་
བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

གན ད ་ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
སྱོང་སྒོ་རྱོག་རྱོ་འྱོགམ་གི་ལྷ་ཁང་འདི་འབད་བ་ཅིན་

དུས་རབས་༡༣

པའི་ནང་ལུ་

མཚམས་བྲག་བླམ་ངག་

དབང་འབྲུག་པ་མཆོག་གིས་ དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་སྦེ་བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས། གནམ་བྱཱར་ལུ་
མཚམས་བྲག་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
སྐྱབས་འཚྱོལ་ཏེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་)“ཧཱུྃ༑ དཔལ་ཆེན་ར་

མཆོག་རྱོལ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ།
དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར།

།མ་འགགས་ལྱོག་འདྲེན་གཤེགས་པའི་སྐུར་སང་བའི།

།དངོས་འབྱྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཐུན་རས་རབ་ཚྱོགས་ཤིང་།

།དེང་འདིར་ལྷ་བཙན་

།རྣལ་འབྱྱོར་བདག་ཅག་

གདུང་བས་ཁྱོད་འབྱོད་པས། །དགྱེས་སྤྱྱོད་ཡུམ་དང་མངགས་བཞུགས་ཕྱོ་ཉ་སྱོགས། །མྱུལ་བས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་
མཚྱོར་གར་མཆིས་ཀྱང་། །གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཆེན་པྱོར། །ཅི་གར་འཆར་བ་ཆུ་ཟླའི་གར་བཞིན་

དུ། །གནས་འདིར་བྱྱོན་ཅིག་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ རྱོག་རྱོ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ལས་ དུས་
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ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༨
འདུག།

ལྷགཔ་ཅིག་རྐང་སྱོང་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ལུ་ལྷ་བཙན་གྱི་ཕྱོ་བྲང་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
ལྷ་བཙན་འབར་བ་གི་མངོན་རྱོགས་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༣ པར་) “སྱོང་པའི་ངང་ལས་རང་

སྣང་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ གཡས་གཡྱོན་སྨན་ཤིང་ལྗོན་པའི་མྱུ་གུ་བྲག་
རི་མཚྱོ་རྫིང་སྣ་ཚྱོགས།

ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་སྐྱིད་པའི་ཕུར་པ་གནས་མཆོག་བདེ་བའི་དབུས་སུ།

འཇིགས་སུ་རུང་བ་མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་
སྐྱོང་བའི་དགེ་བསྙེན་ལྷ་བཙན་འབར་བ་ཆེན་པྱོ་
གཉིས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་

མཐྱོ་རི་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་འཕར་བ་

ཕྱོ་བྲང་

དཔལ་ཆེན་ར་མཆོག་རྣམ་རྱོལ་རྟེན་གསུམ་ཡྱོན་བདག་

སྐུ་མདྱོག་པདྨ་རཱ་གའི་འྱོད་ལྟར་དམར་བ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

ཕག་གཡས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཡི་བ་དན་

གཡྱོན་ན་ཡྱོན་བདག་མི་ནྱོར་འཁོར་བཅས་ལ།

འདྱོད་དགུའི་ལྱོངས་སྤྱྱོད་

ཆར་ལྟར་འབེབས་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་པ། རིན་པྱོ་ཆེའི་ཁྲབ་རྱོག་ས་ལྷམ་གསྱོལ་ཞིང་། གསེར་
སྐེད་མགུལ་བརྒྱན་བླ་གཡུས་འྱོད་འབར་གཙུག་ན་རུ་དར་དབང་གི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ།
ཆས་དཔའ་བྱོའི་རྒྱན་གྱིས་ཀླུབས་པ།

ཆིབས་སུ་ར་དམར་མགྱོགས་ལ་ཆིབས་ནས་

སྨན་མྱོ་སྱོགས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དཔུང་བཞིས་བསྐོར་ནས།

འཁོར་གསུམ་རགས་

འཁོར་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་

བསྐལ་པའི་མེ་རླུང་དུད་སྤྲིན་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་

བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་ལས་འྱོད་ཟེར་འཕྲྱོས་པས། རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་གློག་

ལྟར་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཆེན་པྱོའི་མཆོད་པའི་གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་དུ་སྐད་ཅིག་གི་བཛྲ་ས་མ་ཡཱ་ཛཿ”ཟེར་
གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་

གཞི་བདག་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་

གངས་རི་ལུ་ཟླ་བའི་འྱོད་

ཟེར་འབུམ་གྱིས་ཕྱོག་ཡྱོདཔ་བཟུམ་ བལྟ་བའི་ཆོག་ཤེས་མེད་པར་ཞལ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་སྱོན། ཕག་གཡསཔ་
ལུ་ མཆོག་སྦྱིན་སྟེར་བའི་ཕག་རྒྱ་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་ཐར་བར་མཛད་པ། གཡྱོན་པ་ལུ་ འདྱོད་དགུའི་དཔལ་
འབྱུང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛྱོད་བུམ་པ་ བསྣམས་ཞིནམ་ལས་ཅི་འདྱོད་ཡིད་ལ་རེ་སྨྱོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩྱོལ་
ཞིང་།

སྐུ་ལུ་རིན་ཆེན་དུ་མའི་རྒྱན་བཟང་

མཆོག་གིས་གྱོན་སྦེ་

ལྷའི་གོས་དར་སྣ་ལྔའི་དབང་པྱོའི་གཞུ་རིས་བཞིན་དུ་

ལྷབ་ལྷུབ་དར་གྱི་དབུས་སུ་

ན་བཟའ་

དགྱེས་པའི་ཞལ་འཛུམ་གར་སབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་
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ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། མཐའ་འཁོར་ལུ་ སྨན་བཙུན་མྱོ་བརྒྱུད་བསྲུང་མྱོའི་ཚྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་མ་ངེས་
དུ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྱོན་ཞིང་ཡྱོན་མཆོད་དམ་ཚིག་ཟྱོལ་ཟྱོག་སྱོགས་སངས་པའི་མཆོད་པའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་བཞིན་
པར་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།





ྱོ ་ར་ྱོ ཁའི
འི་་ལྷ
ལྷ་་ཁང་།
རག
དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་འབར་བ་གི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤པར་) “ཧཱུྃ༑
གཤིས་ལ་ལྷ་དང་འདྲེ་ཞེས་པ། །གཉིས་སུ་སྣང་བ་མ་མཆིས་ཤིང་། །ཀུན་རྱོབ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །ལྟར་
སྣང་དམིགས་སུ་འཛིན་པ་འཁྲུལ། །དེ་ཕྱིར་དགེ་སྡིག་གཉིས་པྱོ་ཡིས། །འབྲས་བུ་བདེ་དང་མི་བདེའི་རྒྱུ། །བསྐྱེད་

པའི་དམ་བཅའ་འདི་ཉིད་ལས།

།མི་འདའ་བསན་པའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ།།”

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་

སྦེ་ བདག་ཅག་ཡྱོན་མཆོད་སྦྱིན་བདག་མི་ནྱོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་། མདུན་གྱི་འཁར་བ་ཕར་

འགྲོ་ཚུར་འྱོང་གི་སྐྱེལ་མ་ཉིན་མཚན་གྱི་བྱ་ར་མཛྱོད་ཅིག།
སྐྱབས་དང་བསམ་དྱོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ།
འཁྲུག་རྩྱོད་གོད་ཀ་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས།

ཁྱད་པར་ལས་དང་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཀྱང་དེའི་མགོན་

ཞིང་ཁང་མི་ནྱོར་སྱོགས་ལ་སད་སེར་རྩྭ་དང་མུ་གེའི་ནད་ཡམས་

ཚེ་བསྱོད་དཔལ་འབྱྱོར་དགུང་དུ་འཕེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་

གསྱོལ། སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་ཁས་བླང་བཞེས་ཡྱོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་
སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།
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ལྷ་བཙན་འབར་བ་གི་སྐུ་འད།
གས ལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྷ་བཙན་འབར་བ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ ཧེ་མ་ཕམ་གི་ངོ་བསྒང་ལས་ར་

འབད་ས་ཡང་མ་མཐྱོང་། ད་ལྟྱོ་ང་བཅས་སྐབས་ལུ་ གཡུས་ཚན་རྱོག་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ དུས་བཟང་

གི་སྐབས་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས་ ལྱོ་ལྟར་ལུ་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཚུ་
ལ་སྱོགས་པ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ག་ནི་ཡང་ཞུ་སྱོལ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།


གཙྱོ་བྱོ་རྱོག་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་
ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ ལྷ་བཙན་ལུ་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་

ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། སྱོང་སྒོ་རྱོག་རྱོ་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་

གསྱོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས། 
རྱོག་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་ཟླ་བ་དཔལ་བཟང་།
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སྐྱབ
སྐྱ
བས་ཆ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༩ 
༡ བཀྲ
ཀྲ་་ཤི
ཤིས
ས་བྲ
བྲག
ག་དཀར།

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

བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་མ།

ས་གནས།

ས་སྒར་ཚྱོར་ར།

གཡུས།

ས་སྒར་ཚྱོར་ར།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གཙྱོ་བྱོ་ས་སྒར་ཚྱོར་ར་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་
ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་རྐྱངམ་གཅིག་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༦
པར་)

“ཕན་གནྱོད་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ཆ།

དཀར་པ།

།དུས་ལས་ཡྱོལ་བ་མེད་ཅེས་གསུངས།

།རྣམ་ཀུན་ཕན་བདེ་སྐྱོངས་ཤིག་ཀྱཻ།།”

འབྲས་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་
ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

།དེ་བཞིན་ལྷ་ཁྱོད་བྲག་

རྒྱལ་བས་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་

རྣམ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ

ལྷ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༡ གི་རྒྱབ་) “རྒྱལ་བསན་

གཡེལ་མེད་བསྲུང་མའི་ལྷ།
པའི།

།རྣལ་འབྱྱོར་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་མགོན།

།བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

།ཡྱོན་བདག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་མཛད་

།ཕན་བདེ་བསྱོད་ནམས་འབྱུང་བའི་ཞིང་།

།འཆི་མེད་གྲོང་གི་

བདག་པྱོ་བཞིན། །ར་དཀར་བཅིབས་ནས་སྱོང་གསུམ་གྱི། །འཇིག་རྟེན་ཡུལ་གྱི་བསྐོར་ལ་བསྱོད། །སྐུ་མདྱོག་
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དཀར་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཞལ།

།རྣམ་པར་ཕྱེད་པའི་ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི།

།མི་མཐུན་མུན་པ་སྙོམས་མཛད་པའི།

།ལྷ་

བཙན་ཆེན་པྱོ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །ཕག་གཡས་ལྷ་ཡི་བ་དན་དང་། །གཡྱོན་པ་རིན་ཆེན་འཛིན་པའི་མཐུས། །སྐྱེས་
དགུའི་ཕྱོངས་པ་སེལ་མཛད་པའི།
ལྡན་མ།

།འདྱོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་མཛད་ལ་བསྱོད།

།སྨིན་འཁྱོག་དུ་མའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས།

།མཚར་སྡུག་ལང་ཚྱོ་དཔལ་

།སྲིད་གསུམ་གྲུབ་པའི་སྨིན་ལེགས་འབུམ།

།རྣམ་ཀུན་རྱོལ་

རྩེད་མཛད་ལ་བསྱོད།།” ཟེར་གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་

ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྱོ་བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་ལྱོན་པའི་ལང་ཚྱོ་ཅན། ཞལ་ནི་དཀར་པྱོའི་གུ་ལུ་དམར་བའི་
མདངས་དང་ལྡན་པ།

ཕག་གཡསཔ་ལུ་

ལྷའི་མདུང་དང་རུ་དར་གནམ་ལུ་འཕར།

བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་འདྱོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་པ་བཟུང་ནས་

གཡྱོན་པ་ལུ་

དམ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པྱོའི་རེ་བ་སྐོང་ཞིང་།

ཡིད་

སྐུ་ལུ་ན་

བཟའ་ དར་དཀར་གྱི་བེར་དང་ཞབས་ལུ་ས་རི་ལྷམ་པྱོ་ཆེ་གསྱོལ་སྦེ། རླུང་གི་ཤུགས་ལྡན་ ར་ཅང་ཤེས་གུར་

རྒྱལ་པྱོ་རྱོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་ཡྱོདཔ། མཐའ་འཁོར་ལུ་ གཡས་སུ་ལས་བྱེད་བཙན་རྒོད་ཆེན་པྱོ་དང་།
གཡྱོན་ལུ་ཡིད་འཕྲྱོག་མཛེས་པའི་སྨན་མྱོ་

སྐུ་བྱད་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་མཛེས་པ།

ཕག་གཡསཔ་ལུ་མདའ་

དར་དང་གཡྱོན་ལུ་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ་ ཡང་སྤྲུལ་བྱེ་བའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་
རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།






ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷའི
འི་་གནས་ཁང་།
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གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༥གི་རྒྱབ་)“ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་

འགྱུར་མེད་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡངས་པྱོར། །ཟུང་འཇུག་རྱོལ་གར་འདྱོད་དགུའི་འཕྱུར་བའི་ཡུལ། །ནྱོར་བུའི་བྲག་

རི་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་པྱོར། །ཞི་དུལ་གཉུག་མར་གནས་པའི་ལྷ་ཆེན་པྱོ། །མཐུ་རྩལ་དག་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་བྲག་
དཀར་བ།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་ རྐང་སྱོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་
༣༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ ཤིང་དང་ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་བའི་རི་སྱོམ་སྦེ་མཐྱོང་ནི་ཡྱོད་མི་ རི་འདི་
གི་མིང་མགོན་བྲག་བྱག་ཟེར་སླབ་དྱོ་ཨིན་མས་ འ་ནེ་ལ་འདི་ ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་པས། 
གས ལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 
གཙྱོ་བྱོ་ས་སྒར་སྤྱི་འྱོག་གཡུས་ཚན་ཚྱོར་ར་ཚལ་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས།

སྱོལ་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལྷ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་བྲག་དཀར་ལུ་

དམིགས་བསལ་གྱིས་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་ཁ་ཕུལ་

དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་

ཧེ་མ་ཕམ་གི་ངོ་

བསྒང་ལས་ར་འབད་ས་ཡང་མ་མཐྱོང་། ད་ལྟྱོ་ང་བཅས་སྐབས་ལུ་ གཡུས་ཚན་ཚྱོར་ར་ཚལ་གྱི་མི་ཚུ་གི་རྐྱངམ་

གཅིག་ ལྱོ་ལྟར་ལྱོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་སྱོའི་ཁྱིམ་ནང་ ཕུལཝ་མ་གཏྱོགས། ལྷ་ཆེན་ལུ་ལྱོ་ལྟར་གྱི་
མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ར་མེད་ཟེར་ ས་སྒར་ལས་ ཨ་རྒས་ཇོ་ཆུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱབ་རྟེ
རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཕྱོ་ལྷ་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ས་སྒར་ལས་ ཨ་རྒས་ཇོ་ཆུ།
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༢ ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷ་་ནག་ཆེ
ཆེན
ན།

གན ད ་ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་བདག་གི་མཚན།

ཕྱོ་ལྷ་ནག་ཆེན།

ས་གནས།

ས་སྒར་ལུང་རིགས་དགོན་པ། 

གཡུས།

ས་སྒར།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གཙྱོ་བྱོ་ས་སྒར་སྤྱི་འྱོག་ལུང་རིགས་
དགོན་པ་དང་དཔལ་ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་མི་ཚུ་
གིས་ ཕྱོ་ལྷ་འདི་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་ཡང་ བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

གན ད ་ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

གནས་ཁང།






ས་སྒར་ལུང་རིགས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།

ས་སྒར་ལུང་རིགས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་བྱོད་ལས་མར་ ས་སྐྱའི་བླམ་ འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་ཕྲིན་ལས་
རབ་ཡངས་མཆོག་གིས་

ང་བཅས་རའི་ལྷྱོ་མྱོན་ལུ་

ཤེལ་མ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དང་

པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག། 

ས་སྐྱའི་བསན་པ་དར་ནིའི་ལུང་བསན་ཡྱོདཔ་གཟིགས་ཏེ་

ས་སྒར་ལུང་རིགས་དགོན་པའི་གདན་ས་
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དུས་མཉམ་ལུ་ཕག་བཏབ་གནང་

ཤེལ་མ་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་

ལག་བྲིས་མའི་

ཤྱོག་གྲངས་

༧

པར་འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་ཕྲིན་ལས་རབ་

ཡངས་ཀྱིས། །ལྗོངས་འདིར་བསན་པའི་སྱོག་ཤིང་དམ་པའི་ཆོས། །སྱོལ་གཏྱོད་ཕྱིར་དུ་ཡུལ་ཁམས་བསྐོར་བའི་
ཚེ།

ཞིག

།ཡུལ་འདིར་ལུང་བསན་གཟིགས་པས་གདན་ས་ཆགས།

།ཡུལ་འདིའི་སྐྱེ་འགྲོའི་བསྱོད་ནམས་ཞིང་དུ་བཞེངས།

།རྟེན་གསུམ་བཞུགས་སའི་གཞལ་མེད་རྩ་ཅན་
།གར་དང་དབྱངས་ཀྱི་ལམ་སྱོལ་འདི་རུ་

བཙུགས། །ཆོས་སྐྱོང་བྱི་ལི་མིང་ཅན་གནས་བདག་བསྐོས། །ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡྱོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་རབས་༡༤པའི་
ནང་ལས་ར་

གདན་ས་བཅགས་གནང་ཡྱོད་པའི་དགོན་པ་རྙིང་ཤྱོས་ཅིག་ཨིན་མས།

ལུང་རིགས་དགོན་པ་དང་ དཔལ་ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་གི་ མི་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་

ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་ནག་ཆེན་འདི་ བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་ མི་ཚུ་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི་

ཤིན་པྱོའི་དགེ་བ་དང་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ གོང་གི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་

ཕུལ་བར་འྱོང་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
དམ་བཞག།

ཕྱོ་ལྷ་ནག་ཆེན་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤ པར) “སྲིད་
གསུམ་ཟིལ་གནྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྗེ། །འཁྲུལ་པའི་འཆིང་གྲོལ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྱོ་དང་། །མཐུ་སྱོབས་དབང་
ཕྱུག་བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་སྱོགས།

།རྱོ་རྗེ་འཛིན་དབང་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱི།

།སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་ཁས་

བླངས་དམ་བཅས་པའི།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སྔོན་ཚེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བར་
དུ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པྱོ།

ཐ་མ་མཐུ་སྱོབས་དབང་ཕྱུག་བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་གི་བཀའ་དང་དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་

དགོངས་ཏེ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་

རིང་ནི་ སྦྱིན་པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་གི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ཟེར་ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་བཟུམ་

སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ཕྱོ་ལྷ་གཏེར་ཆེན་གཞི་བདག་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༠ གྱི་རྒྱབ་) “ཧཱུྃཿ ཐྱོག་

མཐའ་དབུས་བྲལ་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབྱིངས། །བསམ་དང་བརྗོད་པའི་ཡུལ་མིན་དེ་ཁོ་ན། །རྐྱེན་གྱི་ངོ་ན་ཅིར་
ཡང་སྣང་བའི་ཚུལ།
བསྙེན་ཆེ།

།མ་བརགས་འཇིག་རྟེན་རྗེས་ཞུགས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ།

།བསན་དགྲའི་གཤེགས་དུ་མདག་ཚེ་གཤིན་རྗེའི་གཟུགས་།

།སྲིད་པའི་བདག་པྱོ་རྫུས་པ་དགེ་

།དུག་རླངས་འཚུབ་འད་མི་ཟད་མཚྱོན་

འཆར་གྱི། །ཉམས་པ་རྨེད་མེད་བཅོམ་པའི་སྱོག་དབུགས་ལ། །དུར་ཁྲོད་རྱོ་ལ་ཅི་སྤྱང་ནུབ་པ་ལྟར། །རྔམས་ཤིང་

རིངས་པ་འཇིགས་པའི་འཁོར་གྱི་དཔུང། །གདུག་པའི་གཞྱོན་པ་ཅན་གྱིས་སྱོང་ཁམས་ཁྱབ། །བསན་པའི་མེལ་ཚེ་

བསན་འཛིན་སྐྱོང་བ་ལ། །དཔའ་ཞིང་བརྗིད་པ་གཏེར་བདག་ཆེན་པྱོའི་བྱིན། །སྨུག་ནག་མདྱོག་ཅན་རུ་དར་རིན་

ཆེན་འཛིན།
ཤིང་།

།མྱུར་མགྱོགས་རྩལ་ལྡན་ར་ནག་རྟིང་དཀར་བཅིབས།

།དགོས་འདྱོད་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་ཚྱོགས་ཅན།

།མཛེས་པའི་རྒྱན་སས་ས་བའི་གོ་དགོས་

།མཚུངས་མེད་མཐུ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྱོད་པར་

བགྱིས།།” ཟེར་གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ འཇིགས་
པའི་སྐུ་མདྱོག་སྨུག་ནག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ཕུང་པྱོ་ལྟར་

སྔོ་ནག་ཉ་མ་འབུམ་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརྗིད་ལྟར་

འབར་

བའི་སྤྱན་གསུམ་གཟིགས་ནས་ སྙིང་ཁྲག་ཧུར་ཐུམ་བཞེས། སྨིན་མ་དང་ཨག་ཚྱོམ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་འཇིགས་

པའི་སྐུ་ལ་ མཛེས་པའི་རྒྱན་སས་པ་ས་བ་གོ་བགོས་ཤིང་རྱོག་ཁྲབ་གསྱོལ་བ། ཕག་གཡསཔ་ལུ་ དགྲ་བགེགས་
གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ དབང་པྱོའི་རུ་མཚྱོན་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྱོན་པ་ལུ་ བསམ་པའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་ཡིད་

བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས། སྐུ་ལས་འྱོད་འཁྱིལ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་པ། རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་ར་ནག་རྟིང་དཀར་
ལུ་ཆིབས་ཤིང་།

མཐའ་འཁོར་ལུ་

ཕག་བརྙན་

གཡྱོག་འཁོར་ནང་མི་ཕྱི་བླྱོན་འཁོར་ཚྱོགས་ཐམས་ཅད་

ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོ་རང་རང་གི་བཙུན་མྱོ་སས་དང་
རང་རང་གི་ཕག་མཚན་སྣ་ཚྱོགས་བསྣམས་ནས་

གནམ་ས་བར་སྣང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་འཇིགས་རུང་རྔམ་པའི་གར་སབས་ཀྱི་དྲེགས་པའི་དཔུང་དང་བཅསཔ་སྦེ་
བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
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ཕྱོ་ལྷ་ནག་ཆེ།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༣གྱི་རྒྱབ་)“ཀུན་ཁྱབ་རྡུལ་བྲལ་རང་

བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་།

།རང་རིག་འགག་མེད་སྣ་ཚྱོགས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ།

།ཟུང་འཇུག་རྱོལ་གར་སྲིད་པའི་

རྗེར་བཞེངས་པ། །མཐུ་ལྡན་དགེ་བསྙེན་ཇོ་བྱོ་ནག་ཆེན་པ།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ལས་

ཁ་ཡར་བལྟ་སྦེ་ ཉིནམ་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོཔ་མ་ཚད་ གནས་ཁང་འདི་ རི་འདི་གི་རྒྱབ་ཁར་འབད་ནི་འདི་

གིས་ པར་ཡང་བཏབ་ཚུགསཔ་སྦེ་མིན་འདུག།
གས ལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 

གཙྱོ་བྱོ་ས་སྒར་སྤྱི་འྱོག་གི་ མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་
སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་

དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། ས་སྒར་ལུང་རིགས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ དཔལ་ཐུབ་
བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག།

དེ་ལས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། དད་པ་དང་
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མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་
འགྲོ་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་ཡང་ དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་

བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་ཕྱོ་ལྷ་ནག་ཆེན་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་

རང་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ གཡུས་ཁའི་ཚྱོགས་པ་གིས་སྦེ་ གླང་ཅུང་དམརཔྱོ་ གཟུགས་ལུ་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་
མེད་མི་གཅིག་འཚྱོལ་ཏེ་འབག་འྱོང་། དེ་ལས་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་འཛྱོམས་སྦེ་ གླང་བསད་ཞིནམ་ལས་
ཕྱོ་ལྷ་ནག་ཆེན་ལུ་

བསྒོ་ཞིནམ་ལས་

མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་

ཤུལ་ལས་དཀར་མཆོད་ལུ་བཀའ་

དམར་མཆོད་སྦེ་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་དེ་བཀོ་བཞག་སྦེ་

ད་རེས་ནངས་པ་

རང་ཟླ་༥

པའི་ཚེས་༡༠ གྱི་ཚེ་ གནསཔྱོ་བརྒྱ་ཚར་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་

ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ མར་དང་དར་ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་སྒྲིག་སྟེ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་
གིས་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ཕུལ་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ།

ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་

ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡྱོདཔ་མ་
ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་རང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་
ཟེར་ སྐྱེས་ལྱོ་༦༩ ལང་མི་ཨ་རྒས་ ཇོ་ཆུ་གིས་ལྱོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཕྱོ་ལྷ་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ས་སྒར་ལས་ཨ་རྒས་ཇོ་ཆུ།
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༣ ཀླུ
ཀླུ་་བཙན།

གན ད ་ ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཀླུ་བཙན།

ས་གནས།

ས་སྒར་དཔལ་ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། 

གཡུས།

ས་སྒར།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གཙྱོ་བྱོ་ས་སྒར་སྤྱི་འྱོག་དཔལ་ཐུབ་བསན་
ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་གི་མི་ཚུ་གིས་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

གན ད ་ ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས།
གནས་ཁང་།
ས་སྒར་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལྱོ་༡༧༢༦ ལུ་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚྱོའམ་ མཚན་ཡྱོངས་གྲགས་

ལུ་ ས་སྒར་དགེ་བཤེས་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ གདན་ས་ཕག་བཏབ་གནང་སྟེ་ དགོན་པའི་མཚན་ཡང་ དཔལ་ཐུབ་
བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་ཟེར་གསྱོལ་གནང་ནུག།

དགོན་པ་འདི་གི་གནས་བདག་ཟེར་རུང་གཞི་བདག་

ཟེར་རུང་ གདུང་ནག་ཆེན་དང་ ཀླུ་བཙན་འདི་གཉིས་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལྱོ་༢༠༡༢ ལུ་ མེ་
རྐྱེན་ཤྱོར་སྱོཔ་ལས་བརྟེན་

ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ར་མེ་གིས་འཚིགས་ད་ནུག།

ད་ལྟྱོ་ལྱོག་སྟེ་

བཞེངས་པའི་བསྒང་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྷ་བཙན་སྐུ་པར་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་བཏབ་བཞག་བཞགཔ་ག་ནི་ཡང་མེད་

ཟེར་ དགོན་པའི་བླམ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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ལྷ་ཁང་གསརཔ་བཞེངས་པའི་བསྒང་།



དམ་བཞག།
ཀླུ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༨ པར་) “ཀྱཻ༑ སྣང་

སྲིད་ཟིལ་གནྱོན་པདྨ་བྱུང་གནས་སྱོགས། །རྱོ་རྗེ་འཛིན་དབང་ཀུན་གྱི་བདེན་པའི་བཀའ། །སྤྱི་བྱོར་ཕབ་པའི་དམ་
ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ཨོ་རྒྱན་
གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་
སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
ཀླུ་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༧ པར་) “ཀྱཻ༑ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་བསྲུང་བའི་བྱ་

ར་བ།

།རྣལ་འབྱྱོར་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་མགོན་དང་གྲོགས།

།ཡུལ་འཁོར་བྱམས་པས་སྐྱོང་བའི་གཉེན་གྱི་

མཆོག །བཀའ་སྲུང་ཆེན་པྱོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྱོད་དྱོ། །འྱོད་ཀྱི་ཉི་མ་ཕམ་བྱས་ཡིད་བཞིན་གྱི། །ནྱོར་བུ་གདེངས་
ཀའི་རྒྱན་དུ་རབ་བཟུང་ནས།
མེད་པ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།
ཏེ།

།འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འདྱོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་པའི།

།ལི་ཁྲིའི་རི་བྱོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ།

།མྱུར་མགྱོགས་ཆིབས་ལ་བཙན་ཞིང་སྱོང་གསུམ་གྱིས།
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།མཐུ་རྩལ་མཚུངས་པ་

།འཇིགས་རུང་དཔའ་བྱོའི་ཆས་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་

།འཇིག་རྟེན་ཡུལ་གྱིས་བསྐོར་ལ་བདག་བསྱོད་

དྱོ། །ཞིང་དག་ལས་རྣམས་གང་ལའང་མཐུ་སྱོབས་ཀྱི། །ཚ་ཟེར་འབར་བས་ཆོས་མཛད་པདྨྱོའི་ཚལ། །ལེགས་
པར་སྐྱོང་ཞིང་བསན་དགྲའི་མུན་སྟུག་ནི། །མིག་གི་ལྷག་པ་ཙམ་དུ་མཛད་ལ་བསྱོད། །མཐྱོ་རིས་གར་མར་འགྲན་
པའི་མཛེས་སྡུག་གིས།

།སྲིད་གསུམ་ཡིད་སན་འཕྲྱོག་པའི་སྨིན་ལེགས་མ།

།ཟླ་བ་ཁྲོམ་དུ་ཚྱོགས་འདྲེ་དུར་བ་

ཡིས། །ལུས་འཇམ་པདྨའི་རིགས་བྱ་མཆོད་ལ་བསྱོད། །བསན་པའི་ཀུ་མུད་མཐའ་ནས་སྐྱོང་བ་ལ། །རང་རང་
སྱོབས་ཀྱི་འྱོད་རླབས་སྱོ་མཁན་པའི།

།འཁོར་གྱི་དཔུང་ཚྱོགས་རྒྱུ་སྐར་འབུམ་གྱི་དབུས།

།མཚན་མྱོའི་ནྱོར་བུ་

བཞིན་དུ་མཛེས་ལ་བསྱོད། །དེ་ལྟར་བསྱོད་པས་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པྱོ་འདིར། །རྣལ་འབྱྱོར་དཔྱོན་སླྱོབ་ཡྱོན་མཆོད་
འཁོར་བཅས་ཀྱི།

།མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་།

།མཐུན་རྐྱེན་དབྱར་མཚྱོ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་

མཛྱོད།།” ཟེར་གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ གངས་རི་ལུ་
ཟླ་བའི་འྱོད་ཟེར་འབུམ་གྱིས་ཕྱོག་ཡྱོདཔ་བཟུམ་
ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་ཤིང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྱོབས་

བལྟ་བའི་ཆོག་ཤེས་མེད་པར་ཞལ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་སྱོན།

རླུང་ཤུགས་རྩལ་གྱིས་

སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་སྱོང་གསུམ་མྱུལ་བར་

ནུས་པའི་ ཟླ་འྱོད་ཅན་གྱི་ཆིབས་ལ་ སྒ་སབ་གོང་རྨེད་རིན་ཆེན་ ཕྲ་ཚྱོམ་གྱི་སྐར་ཚྱོགས་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་སྟེང་ན་
དབུ་ལ་ཁྲབ་རྱོག་དང་ཟ་འྱོག་གི་བེར་གོས་གཉིས་རྩེགས་སུ་གྱོན་ཞིང་
བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

མཐའ་འཁོར་ལུ་

ལྷབ་ལྷུབ་དར་གྱི་དབུས་སུ་འགྱིང་སྦེ་

ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོའི་འཁོར་ཚྱོགས་

གྲངས་མེད་ཀྱིས་

བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༨ པར་)“ཀྱཻ༑ འཕགས་ཆེན་
རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས།

།རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བསྟི་ནས་མཆོག

།རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུ་ཡིད་

བཞིན་སྨིན་པའི་ཚལ། །ངོ་མཚར་ཡྱོན་ཏན་འབུམ་གྱིས་མངོན་མཐྱོ་བར། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིམ་
བྱྱོན་གྱིས། །བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའི་སྣང་བ་ཆེར་འབར་ཞིང་། །ནམ་མཁའ་ལི་ཁྲིའི་མདངས་སུ་སྒྱུར་བ་ཡི། །ངུར་

སྨྲིག་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚྱོ་འདུ་བའི་གཞི། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཕན་བདེའི་ཁུངས་གཅིག་པུ། །ཐུབ་བསན་ལེགས་
བཤད་ཆོས་ཀྱི་གླིང་ཆེན་པྱོ།

།གཡེལ་མེད་སྐྱོང་བའི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་བྱོ་ཆེ།

།ཀླུ་བཙན་བསན་ལ་རབ་དགའ་

འཁོར་དང་བཅས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྦེ་ ཉིནམ་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་
འགྱོ་དགོཔ་མ་ཚད་ གནས་ཁང་འདི་ རི་འདི་གི་རྒྱབ་ཁར་འབད་ནི་འདི་གིས་པར་ཡང་བཏབ་མ་ཚུགས།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 
གཙྱོ་བྱོ་ས་སྒར་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་
སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།

ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།

གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

མར་

ས་སྒར་དཔལ་ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་

དགོན་པ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

ཀླུ་བཙན་དང་ནགས་ཆེན་འདི་ ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལས་རང་

སེམས་ཅན་སྱོག་གཅོད་ཀྱི་དམར་མཆོད་སྦེ་ མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་མེད་པའི་ཁར་ དང་ཕུ་ལས་རང་ བྱ་རྒྱུད་

སྦེ་ར་དངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ལས་ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་ ལྱོགས་སུ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་ཞུ་
ནི་མེད་པའི་ ལྱོ་རྒྱུས་ཚུ་དགོན་པའི་བླམ་འདི་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ། ཕྱོ་ལྷ་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས། ས་སྒར་དཔལ་ཐུབ་བསན་ལེགས་བཤད་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་བླམ།
ས་སྒར་ལས་ ཨ་རྒས་ཇོ་ཆུ།
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གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༤ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷ་་གནམ་ཐེ
ཐེད
ད་དཀར་པ།ྱོ

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཕྱོ་ལྷ་གནམ་ཐེད་དཀར་པྱོ།

ས་གནས།

སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

སྒང་ཁ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གི་ གཙྱོ་བྱོ་སྒང་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ མི་སེར་
ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།


གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྒང་ཁ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧེ་མ་དུས་རབས་༡༤པའི་ནང་ལུ་ བླམ་གནས་རྙིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ དགེ་

ལུགས་པའི་བླམ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག། ཤུལ་ལས་

དགོན་པ་འདི་ བླམ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སས་ བླྱོ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཆོས་
བརྒྱུད་འཛིན་འདི་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལས་རང་ བྱོད་ལས་མར་གནས་རྙིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་བླམ་ཚུ་སྒང་ཁ་
དགོན་པ་ལུ་ བྱྱོན་ནི་ཡང་རྒྱུན་ཆད་སྱོ་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་ཡང་ མེ་རྐྱེན་དང་ས་ཡྱོམ་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཐེངས་ ༣ དེ་
ཅིག་བྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་ལྟྱོ་ལྷ་ཁང་གི་ཤུལ་གྱང་ཁོག་ཙམ་ཅིག་མ་གཏྱོགས་མི་ནུག།

ཨིན་རུང་དུས་རབས་༡༧ པ་མཇུག་མཚམས་ལུ་ མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་ ངག་དབང་འབྲུག་པ་མཆོག་ སྒང་ཁ་
ལུ་བྱྱོན། སྒང་ཁཔ་ཚུ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་སྦེ་ ས་ཀོ་རྙིངཔ་ཟེར་ གཡུས་ཀྱི་གཤམ་ལུ་ནགས་ཚལ་ཡྱོད་པའི་

ཤིང་ཚུ་ མཚམས་བྲག་ལྷ་ཁང་བཞེངསམ་ད་ལུ་ ཤིང་ཆས་སྦེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ བླམ་གིས་ང་བཅས་སྒང་ཁ་
དགོན་པ་ཡང་ ཡར་ལས་མར་ ད་ལྟྱོ་བཞེངས་ཡྱོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ས་གོ་ལུ་ གདན་ས་བཅགས་གནང་པ་གིས་
མ་ཚད་ སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ཕག་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁོ་རང་སྐུ་འྱོ་བརྒྱལ་བ་

ལུ་མ་གཟིགས་པར་ བླམ་ཁོ་རང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་སྟེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
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བཞེངས་སྦེ་ ལྱོ་ངོ་ ༣༠༠ དེ་ཅིག་སྱོང་པའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལྱོ་༢༠༠༤ ལུ་ མེ་རྐྱེན་ཅིག་བྱུང་སྦེ་ ད་རུང་རང་
ལྱོག་བཞེངས་ནིའི་དྱོན་ལུ་

རྱོ་རྗེ་སླྱོབ་དཔྱོན་གྱི་ཞལ་བཀོད་ལྟར་དུ་

ཟངས་མདྱོག་དཔལ་རི་གི་བཀོད་པ་སྦེ་

བཞེངས་ནིའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལྱོ་༢༠༠༨ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠ པ་མཆོག་གིས་ བཀྲ་ཤིས་རབ་
གནས་མཛད་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་
ཨིན་མས།

ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ཡང་སྒང་ཁ་བསྱོད་ནམས་རྩེ་ལྷ་ཁང་ཟེར་གསྱོལ་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་

སྒང་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱོ་ལྷ་གནམ་ཐེད་དཀར་པྱོ་དེ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་
གིས་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་
ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ ག་ར་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།




སྒང་ཁ་བསྱོད་ནམས་རྩེ་ལྷ་ཁང་།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
གནསཔྱོ་དཀར་བྲག་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༥པར་) “ཀ་དག་གདྱོད་མའི་ཀུན་བཟང་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས།

།ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྱོལ་པ་ལས།

།གང་འདུལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བའི་ལྷ་ཆེན་

པྱོ། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔྱོན་གནམ་ཐེད་དཀར་པྱོ་ཁྱོད། །སྐུ་མདྱོག་མ་ངེས་ཕག་མཚན་སྣ་ཚྱོགས་བསྣམས། །མྱུར་
ཤུགས་རླུང་ར་ཆིབས་ནས་སྐད་ཅིག་ལ།

།སྱོང་གསུམ་བསྐོར་ཞིང་ཡུལ་གྱི་བྱ་ར་བྱེད།
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།ལས་བཞི་ཐྱོགས་མེད་

འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་ལ་བསྱོད། །མི་བསྲུན་ཡྱོངས་ལ་ཁྲོས་པའི་ཚུལ་སྱོན་ཚེ། །ས་བདག་བདུད་བཙན་མཐུ་བྱོར་སྐུ་

སྤྲུལ་ནས། །མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་ནད་ཡམས་མུ་གེ་ཞི། །མི་མཐུན་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་བརླག་ལ་བསྱོད། །རིག་
འཛིན་རྣལ་འབྱྱོར་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ངོར། །ལྷ་ཀླུ་སྨན་མྱོ་འབུམ་གྱི་ཚྱོགས་དཔྱོན་མཛྱོད། །ཡུལ་ལྗོངས་འདི་

ལ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། །མི་ཕྱུགས་འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩྱོལ།།”ཟེར་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་
གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྱོ་ ཞལ་འཛུམ་པའི་
ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ ཟ་འྱོག་གི་བེར་དང་ དར་སྣ་ཚྱོགས་ཀྱིས་གསྱོལ་ཏེ་ དབུ་ལུ་དར་
དཀརཔྱོ་གི་ཅོད་པན་དང་ མགྲིན་པ་ལུ་ གཡུ་ཡི་རིན་ཆེན་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚྱོགས་བཟུམ་ ཕྲ་ཚྱོམ་སྦེ་བརྒྱན།
ཕག་གཡསཔ་ལུ་ ལྷའི་བ་དན་དཀར་པྱོ་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་

ཆར་དུ་འབེབས་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས། དཀར་པྱོའི་ཕྱོགས་ལུ་མངོན་པར་དགའ་བའི་
འཛུམ་ཞལ་བལྟ་བས་ངོམས་པ་མེད་པའི་ སྐུ་ཅན་དུ་བཞུགས་རུང་།

ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྡེའི་ཚྱོགས་ལུ་

སྐུ་

མདྱོག་ཕག་མཚན་ཚུ་ངེས་པ་མེདཔ་ རྣམ་འགྱུར་རྣམ་པ་སྣ་ཚྱོགས་ དུས་གཅིག་ལུ་སྱོན་སྦེ་ དུས་མཐའི་རླུང་

ཤུགས་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པའི་ ཆིབས་ར་དཀརཔྱོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་
བསྐོར་ནས་ དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།



ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷའི
འི་་ཀ་ཁྲ
ཁྲབ
བ་དང་སྐུ
སྐུ་་འད།
དེ་གི་གཡྱོན་ལུ་ གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ ལྷ་སྨན་དཀར་མྱོ་མདའ་དར་དང་ མེ་ལྱོང་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་
པའི་གུར། དེ་གི་མཐའ་བསྐོར་ལུ་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚྱོགས་ག་ར་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་ ནག་
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ཕྱོགས་གཞྱོམས་པའི་ལཱ་ལུ་རྔམས་པར་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ བསྱོད་པ་དང་མངོན་རྱོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་
གསལཝ་ཨིན་པས།


ལྷ་་བཙན་གྱི
ལྷ
གྱི་་གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་

གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་གྱི་ངོགས། །རིན་ཆེན་ནྱོར་བུ་སྤུངས་འདའི་གནས་ཕྱོགས་སྟེང་། །རང་སྣང་ལས་
གྲུབ་རིན་ཆེན་ཕྱོ་བྲང་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན་བསྲུང་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོང་བའི་མགོན། །བསན་དགྲ་མ་རུངས་ཚར་

གཅོད་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །ལྷ་ཆེན་གནམ་ཐེད་དཀར་པྱོའི་ཡུམ་སས་དང་། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོ་ཚྱོགས་དང་
བཅས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་གནས་ཁང་འདི་ལྷ་ཁང་གི་མགུ་ལུ་ ཕྱོགས་ལྷྱོ་ཁ་ཐུག་མཚམས་ཅིག་ལས་

རྐང་སྱོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ སྒོང་ཕུག་ཅན་ཟེར་ས་ལུ་ ག་
ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ གངས་རི་དང་ནགས་ཚལ་ གཡུས་ཚན་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་མཐྱོང་མི་རི་འདི་
ཕྱོ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ པར་) “ཀྱཻ༑ སྲིད་

གསུམ་ཟིལ་གནྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །དཀར་བརྒྱུད་བླ་མ་རིམ་བྱྱོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བཀའ་རགས་ཕག་
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རྒྱ་གཉན་པྱོ་རྗེས་དགོངས་ལ། །གནྱོད་འཚེ་སངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་འགྲུབ་པར་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་

བཟུམ་སྦེ་ སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། དཀར་བརྒྱུད་བླ་མ་རིམ་བྱྱོན་སྱོགས་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་
ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་
ཨིན་པས།

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཕྱོ་ལྷ་གནམ་ཐེད་དཀར་པྱོ་ལུ་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ར་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ལས་ དམར་མཆོད་འབད་ཞིནམ་ལས་
གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་

ཧེ་མ་ལས་རང་མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་མེད་པའི་ཁར།

ཕྱོ་ལྷ་དེ་དགེ་སླྱོང་ཅིག་

ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གསྱོལ་མཆོད་ཡང་དཀར་མཆོད་སྦེ་ བྱ་རྒྱུད་རྐྱངམ་གཅིག་
ཕུལཝ་མ་གཏྱོགས་ཤ་ཁྲག་གི་རིགས་ཚུ་མ་པ་ལས་ར་དང་ནི་མེད་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༤ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚེས་༡༦ ཚུན་ཚྱོད་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་

རིང་ལུ་ མཆོད་སྱོལ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ལྱོ་ལྟར་གི་དུས་ཚྱོད་ལས་ ཧ་རུང་མི་བཏུབ་ ཕྱིས་སྱོ་རུང་མི་བཏུབ་སྦེ་
གོང་གི་དུས་ཚྱོད་གུར་མཆོད་དགོཔ་ཨིན་པས། ཚེས་༡༤ གི་དྱོ་པ་ཆུ་ཚྱོད་༩ ལུ་ སྒང་ཁ་པའི་ཕྱོ་རྒྱ་ལྱོ་ཚད་༡༨
ཡར་བཅད་དང་༦༠ མར་བཅད་ཚུ་ཐྱོ་བཀོད་ངེས་པར་དུ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་།

ཐྱོ་བཀོད་མ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ ཉིནམ་རེ་

རེ་ལུ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠རེ་སྦེ་ཉིནམ་༣ གྱི་ནང་ལུ་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་༡༥༠༠ ཐམ་པ་སྱོད་དགོ་པའི་སྒྲིག་
གཞི་འདུག། 

ཕྱོ་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟས་སྣ་ཤ་ཁྲག་གི་རིགས་ཚུ་སླ་བསྲེ་མ་པ་ལས་མེདཔ་སྦེ་ སྒྲིག་དགོ་པའི་ཁར་ཚེས་

༡༥ གི་ཚེ་ ལྷ་དར་གཅིག་ལྷྱོང་དགོཔ་ཨིན་པས། ལྷ་དར་ལྷྱོང་ནི་ལུ་ ལྷ་ཤིང་བཅད་པ་འགྱོ་དགོཔ་ལས་ལྷ་ཤིང་
འདི་ཤེལ་མ་ཁའི་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་
ཤིང་གཞན་མི་

གླང་ཀ་ཚལ་ཟེར་མིའི་

ས་གནས་ཁར་ལས་བཅད་དགོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་དང་།

ས་ཤིང་དང་གདུང་ཤིང་ སྱོང་ཕུ་ཤིང་ཚུ་རྩ་ལས་མི་བཏུབ་པའི་ཁར་ ཟ་ཁ་ཟ་མའི་ཤིང་ཟེར་

ཤིང་རིགས་བཟང་དག་ ཟ་ཤིང་འདི་བཅད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། 
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ལྷ་ཤིང་བཅདཔ་ད་ལུ་ མི་ཡྱོད་ཚདཔ་ཅིག་གིས་བཅད་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ དེ་བསྒང་ལས་ར་ ལྷ་ཤིང་བཅད་མི་
ལུ་ ལྷ་དཔྱོན་ཟེར་མི་ཅིག་ དང་ཕུ་ལས་ར་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྦེ་ར་ འབད་དགོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་དང་། ད་ལྟྱོ་

སྐྱེས་ལྱོ་༦༥ ལང་མི་ རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་གི་ ཁོང་གི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་འབད་དགོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། ཁོ་གིས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་བཅད་འབག་འྱོང་དགོཔ་དང་།

ལྷ་དཔྱོན་དེ་

མི་ཤི་ས་དང་ཨ་ལུ་སྐྱེས་ས་ལུ་འགྱོ་ནི་ཡང་

མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པས། ཁོ་གྲབ་གྲིབ་ཚུ་མ་པ་ལས་རེག་ནི་མེདཔ་ གཙང་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་སྱོད་དགོཔ་ཨིན་མས།

ལྷ་ཤིང་བཅད་པ་འགྱོཝ་ད་ལུ་ ལྷ་དཔྱོན་གྱིས་ དང་པ་རང་ ཆང་ཕུད་ཅིག་གཏྱོར་ དེ་ལས་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་
གིས་ བང་རྔ་ཀྲིང་ཀྲིང་བརྡུང་སྦེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ ཧེ་མ་ར་ལྷ་དཔྱོན་འདི་བཙུགས། ལག་པ་ལུ་ དར་
གནགཔྱོ་ཅིག་འབག་

དེ་གི་ཤུལ་ལུ་དར་དཀརཔྱོ་འདི་འབག་

བཙན་གྱི་དར་དམརཔྱོ་འབག་སྟེ་

དཔའ་

གཟརཔ་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་དཔྱོན་འདི་གིས་ ཕྱྭདང་ཧུ་སྐད་རྐྱབ་སྦེ་ ཡར་རི་ཁའི་ནགས་
ཚལ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཤིང་རྩ་བར་མ་ལྷྱོད་ཚུན་ཚྱོད་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་སྐད་རྐྱབ་སྦེ་ར་འགྱོ་ཞིན་ན་ ལྷ་ཤིང་གི་རྩ་བ་ལྷྱོདཔ་

ཅིག་ ལྷ་ཤིང་གདྱོང་ ཤར་ཁ་ཐུག་བསྒོར་མི་ཅིག་ལྟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་དར་ཅིག་བཀལ། ལྷ་དཔྱོན་གྱིས་ལྷ་
ཤིང་ལུ་ཕག་འཚལ་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་ཤིང་གུ་ལུ་རགས་ཅིག་བཀལ་སྦེ་

དེ་ལས་དཔའ་གཟརཔ་སྐྱེས་ལྱོ་༡༨

ལས་༦༠ གི་བར་ན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཤིང་འདི་བཅད་དགོཔ་དང་ ལྷ་ཤིང་བཅད་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཤིང་སྱོམ་
ཆུང་ག་བཟུམ་ཅིག་རང་ཡྱོད་རུང་

དཔའ་རགས་ཀྱིས་ར་བརབ་དགོཔ་མ་གཏྱོགས་

མ་པ་ལས་ར་མ་བཏུབ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག།
ལྷ་དཔྱོན་འདི་ཧེ་མ་བཙུགས་

ས་རེ་གིས་བརབ་ནི་འདི་

དེ་ལས་ལྷ་ཤིང་ རི་ཁ་ལས་མར་འབག་འྱོངམ་ད་ལུ་ དང་པ་རང་

ལྷ་དཔྱོན་གྱིས་སྐད་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ལས་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ལམ་

བདའ་སྟེ་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ཅི་རང་ ཡར་རི་ཁ་ལས་མར་ སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་ཚུན་ཚྱོད་རང་ གྱལ་བཙར་ཏེ་ ཚེས་
༡༤ གི་ཚེ་ཕྱི་རུ་ལྷ་ཤིང་འདི་བཀལ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་པས།

དེ་གི་ནངས་པ་ཚེས་༡༥ གི་དྱོ་པ་ཧེ་མ་རང་ ལྷ་དཔྱོན་འདི་ལྷྱོད་སྦེ་ ལྷ་ཤིང་གི་འཁོར་ལྱོ་བཟྱོ་ནི་དྱོན་ལུ་ དྱོ་པ་

ཆུ་ཚྱོད་༩ ལུ་ལྷ་དཔྱོན་གིས་ ཀྲིང་ཀྲིང་བརྡུང་ མི་སེར་ཚུ་བཀུག་སྟེ་མིང་ཐྱོ་ལྷག་ མ་འྱོང་མི་ཚུ་ལུ་ཆད་བཀལ།

དེ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚྱོད་༤ དེ་ཅིག་ལུ་ ལྷ་དར་གྱི་འཁོར་ལྱོ་དང་ མདྱོས་འཐག་མི་ཚུ་ཡར་བཀལ་ཚརཝ་ཅིག་

ལྷ་དཔྱོན་གྱིས་ད་རུང་ར་ ཀྲིང་ཀྲིང་ཚར་ཅིག་བརྡུངམ་ཅིག་ མི་ཚུ་ག་ར་ཡར་འཛྱོམས། ཨོམ་གད་པ་གུ་ལས་

82

ཨེབ། དེ་ལས་གནམ་མེད་ས་མེད་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ ལྷ་དཔྱོན་ལུ་ཆང་དང་། ཕར་རྒྱུགས་ཚུར་རྒྱུགས་ བསྐོར་ར་
རྐྱབ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་

གནམ་མེད་ས་མེད་རླུང་འཕུར་

ཕྱོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་གནམ་མེད་ས་མེད་སྐད་རྐྱབ།

ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་མར་ལས་དབའི་ད་འབདན་ ཕྱོ་ལྷ་གནམ་ཐེད་དཀར་པྱོ་ ལྷ་ཤིང་ལྷྱོང་པ་བྱྱོན་སྨ་རེ་ཟེར་ ཁྱིམ་
ནང་ལས་ ཆང་ཕུད་དང་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ལྷ་དར་ཤིང་འདི་ག་དེ་ཅིག་སྱོམ་རུང་སྱོམ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་
གི་ནང་ལུ་ ལྷ་དར་ཤིང་འདི་རྒྱང་ཐག་ཁེགམ་ཡར་ལྷྱོང་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

ནངས་པ་ཚེས་༡༦གི་ཚེ་ དྱོ་པ་ཆུ་ཚྱོད་༡༠ དེ་ཅིག་ལུ་ ཧེ་མ་ར་ལྷ་ཁང་ནང་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་འཛྱོམས་ དེ་
ལས་བླམ་ཁྲི་གུར་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྱོགས་པ་བགྱང་སྟེ་ གསྱོལ་ཇ་བཞེས་ཚརཝ་
ཅིག་ ཧེ་མ་རང་བླམ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་མར་ཁྲི་འཛིན། དེ་ལས་དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་བཀབ་ནེ་ཕག་རྐྱབ་སྟེ་

བང་རྔ་ཀྲིང་ཀྲིང་བརྡུང་སྟེ་ གྱལ་བཙར་སྦེ་ ལྷ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་བྱྱོན་སྦེ་ ལྷ་དར་གྱི་རྩ་བ་ལུ་རྱོའི་ཁྲི་བཟྱོ་ཡྱོད་མི་

གུ་ལུ་ དར་གསུམ་འདི་དེ་གུ་ལུ་འཕར་བཞག། ལྷ་དཔྱོན་གྱིས་ དང་ཕུ་གི་ཁྲོ་ལུང་གསུམ་འབད་མི་ཅིག་ཡྱོད་མི་
འདི་ནང་ལུ་སང་ཆང་བླུགས་ ཡར་སྒྲོན་བཀལ། དེ་ལས་དང་པ་ར་བླམ་གིས་དཔའ་གཟརཔ་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཁྲུས་

གསྱོལ་གནང་ཚརཝ་ཅིག་ ཆང་ཕུད་གཏྱོར་སྟེ་ ཧུ་ཚར་གསུམ་སྦྱེལཝ་སྦྱེལ་ས་རྐྱབ་དགོ། འྱོ་ལེགས་སྱོ།། འྱོ་
ལེགས་སྱོ།། ཟེར་འགོ་བཙུགས་སྦེ་ བྱོད་ལྷ་ས་མར་བཅད་དང་ དཔག་བསམ་ཨ་མའི་གནས་ཡར་བཅད་ཀྱི་
གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ག་ར་ ཕྱོ་ལྷ་གནམ་ཐེད་དཀར་པྱོའི་མགྱོནམ་སྦེ་འབྱོ་སྦེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་གཏྱོར་

དགོཔ་ཨིན་པས། གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་འདི་ ལྷ་དཔྱོན་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་གཏྱོགས་ གཞན་གྱིས་རྩ་ལས་གཏྱོར་
མི་ཆོག་ཟེར་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ཕྱོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ ལྷ་དར་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལྟདམྱོ་ལྟ་སྦེ་ ཚིག་ཚུ་ག་ར་སླབ་ཚརཝ་ཅིག་ བང་

རྔ་ཀྲིང་ཀྲིང་བརྡུང་སྦེ་ བགེགས་བདའཝ་ཟེར་ དར་ཤིང་གཉའ་བ་བཀལ་སྦེ་ བགེགས་བདའ་སྟེ་ གཡུས་ཚན་
གྱི་མགུ་ལུ་ དཔའ་གཟརཔ་ཆ་མཉམ་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་སྐད་རྐྱབ་རྒྱུག་སྟེ་ ཡར་དེའུ་སྒང་ཟེར་སའི་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་

ཤུགཔ་ཤིང་སྱོམ་སྦེ་གཉིས་ཡྱོད་མིའི་ རྩ་བར་ལྷྱོད་ལྷྱོད་རྒྱུགས་ དེ་ཁར་བགེགས་བསྐྲད། ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡྱོད་མི་

ལས་ བགེགས་འདི་ རྒྱ་ལས་མར་བསྐྲད་བཏངམ་ཨིན་མས་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ བགེགས་བསྐྲད་པའི་
སྐབས་ ཆུ་ཁའི་ཟམ་ཡང་སར་ནི་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
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དེ་ལས་ དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ ཤུགཔྱོ་ཤིང་གི་རྩ་བར་ ཨ་ཙི་ངལ་གསྱོ་སྱོད། ཡར་ལྱོངམ་ཅིག་ དེའུ་སྒང་ཟེར་

ས་ལུ་ ཁོང་རྩ་བྱོ་ལྔ་འབད་མི་ཅིག་ཡྱོད་མི་གིས་ ཁྲོ་ནང་སང་ཆང་བླུགས་ཡར་སྒྲོན་བཀལ། བཞུགས་གདན་
རྐྱབ་སྦེ་བཞག་སར་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གྱལ་སྒྲིག་སྱོད་ཚརཝ་ཅིག་

འབྲེལ་བརྩིས་ཞིནམ་ལས་

ཁོང་རྩ་བྱོ་ལྔཔྱོ་གིས་

ཕྱོ་རྒྱ་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་ཅིག་རྐྱབ།

ཇ་ཆང་དང་རྟེན་

དེ་ལས་ཡར་ལྱོག་འྱོངམ་ཅིག་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་བཀབ་ནེ་ཕག་རྐྱབ། ལྷ་དར་ཤིང་གི་རྩ་བ་ལས་ གདྱོང་ཁ་ཡར་ལྟག་བསྒོར་སྦེ་ མཆོད་པ་
ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་ཨིན་མས་ མཆོདཔ་ཕུལ་ཚརཝ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་ཟེར་ ཤེལ་གཡུས་ལས་སྐྱེས་
ལྱོ་༦༨ལང་མི་ སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་ དཀོན་གཉེར་བགྲེསཔ་ ཀར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྱོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 
སྒང་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་དང་
ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། ཕྱོ་ལྷ་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་
སྦེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། སྒང་ཁ་བསྱོད་ནམས་རྩེ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་
མཆོད་་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཕྱོ་ལྷའི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
སྒང་ཁ་བསྱོད་ནམས་རྩེ་གི་དཀོན་གཉེར་བགྲེསཔ་ཀར་རྒྱལ་མཚན།
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གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༥ བྱི
བྱི་་ལི
ལི་་བཙན་བྱི
བྱི་་སྙི
སྙིངང་བཙན།

གཞི
ཞི་་བདག་གི་
གི་མཚན།

བྱི་ལི་བཙན།

ས་གནས།

ཤེལ་གཡུས་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་དང་། གུར་དགོན་ལྷ་ཁང་།

གཡུ
ཡུས
ས།

ཤེལ་གཡུས།

བསྟེ
སྟེན
ན་མི
མི།།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གི་ གཙྱོ་བྱོ་ཤེལ་མ་དགོན་པའི་སྤྱི་འྱོག་
དང་ ཤེལ་མ་གཡུས་ཁའི་སྤྱི་འྱོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་ཡང་
བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།


གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཤེལ་མ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་

ས་སྐྱའི་བླམ་འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་

ཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་མཆོག་གིས་

ང་བཅས་རའི་ལྷྱོ་མྱོན་ལུ་ ས་སྐྱའི་བསན་པ་དར་ནིའི་ལུང་བསན་ཡྱོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ ཤེལ་མ་གཡུས་ཚན་ནང་
བྱྱོན་སྦེ་

གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་།

དེ་ལས་བླམ་ཁོ་རའི་བཀའ་སྲུང་འདི་ཡང་

གཡུས་འདི་གི་གནས་

བདག་སྦེ་བསྐོས་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ ཤེལ་མ་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་ལག་བྲིས་མའི་ཤྱོག་གྲངས་༧པར་ འགྲོ་
མགོན་ས་སྐྱ་ཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་ཀྱིས། །ལྗོངས་འདིར་བསན་པའི་སྱོག་ཤིང་དམ་པའི་ཆོས། །སྱོལ་གཏྱོད་ཕྱིར་

དུ་ཡུལ་ཁམས་བསྐོར་བའི་ཚེ། །ཡུལ་འདིར་ལུང་བསན་གཟིགས་པས་གདན་ས་ཆགས། །རྟེན་གསུམ་བཞུགས་
སའི་གཞལ་མེད་རྩ་ཅན་ཞིག །ཡུལ་འདིའི་སྐྱེ་འགྲོའི་བསྱོད་ནམས་ཞིང་དུ་བཞེངས། །གར་དང་དབྱངས་ཀྱི་ལམ་

སྱོལ་འདི་རུ་བཙུགས། །ཆོས་སྐྱོང་བྱི་ལི་མིང་ཅན་གནས་བདག་བསྐོས། །ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡྱོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་
རབས་༡༤

པའི་ནང་ལས་ར་

གདན་ས་བཅགས་གནང་ཡྱོད་པའི་

དགོན་པ་རྙིང་ཤྱོས་ཅིག་ཨིན་མས།

ཤེལ་མ་དགོན་པ་དང་ གུར་དགོན་ལྷ་ཁང་ དེ་ལས་ཤེལ་མ་གཡུས་ཁའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ མི་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་

ཡུལ་ལྷ་ཡང་བྱི་ལི་བཙན་འདི་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་ མི་ཚུ་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི་

85

གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ གོང་གི་ལྷ་ཁང་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ལུ་
ཕུལ་བར་འྱོང་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཤེལ་ཡུལ་གྱི་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་།



དམ་བཞག།
བྱི་ལི་བཙན་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ པར་) “ཀྱཻ༑

རྒྱལ་བའི་ཕན་གནྱོད་ལས་ཀྱི་འབྲས། །བདེ་སྡུག་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་སྲུངས་པ། །དེ་བཞིན་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་
ལ། །འགྲོ་ལ་ཕན་པ་འགྲུབ་ཅིང་དགེ།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་བས་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་
ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
བྱི་ལི་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༤ པར་) “ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ཆེན་

པྱོའི་རྩལ། ། འགགས་པ་མེད་པའི་འཕྲྱོ་འདུ་ལས། །ཟུང་འཇུག་དྲེགས་པའི་སྐུར་སྣང་བ། །མཐུ་ལྡན་ལྷ་བཙན་
ཆེན་པྱོ་ནི། །མྱུར་མགྱོགས་རྩལ་ལྡན་ཅང་ཤེས་སྟེང་། །གཏེར་བདག་ཆེན་པྱོ་བྱིན་ལྡན་ཞིང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་
ལྷ་མཛེས་ཀྱིས། །ལེགས་པར་བརྒྱན་པའི་ཕག་གཡས་ན། །བསན་པ་བསྲུང་བའི་བ་དན་དང་། །གཡྱོན་ན་ཕན་
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བདེ་འབྱུང་བའི་གཏེར། །ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ནས་ནི། །འགྲོ་བའི་ཕྱོངས་པ་སེལ་ལ་བསྱོད། །མྱོས་ངོར་
རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མའི་གཟུགས།

།སྱོང་ཁམས་ཁྱབ་པའི་དཔུང་བཅས་ལ།

།གུས་པས་བསྱོད་དྱོ་བདག་ཅག་

གི། །བསམ་དྱོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛྱོད།།” ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་

བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་ རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདངས་ཤིང་ མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། སྤྱན་གསུམ་པྱོ་

ར་གདྱོང་གི་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་ དབུ་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲབ་རྱོག་གསྱོལ་ཏེ། ཕག་གཡས་པ་ལུ་བསན་པ་བསྲུང་བའི་
བ་དན་གནམ་ལུ་འཕར་ཞིང་

བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ནས།

གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་

ཡིད་

སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་སྐོར་བའི་ར་ཅང་ཤེས་རླུང་གི་བང་རྩལ་སེམས་ལྟར་

མགྱོགས་པ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ། མཐའ་འཁོར་
ལུ་

བཀའ་གཉན་བཙན་དམར་འབུམ་སྡེ་དང་

སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་གྲངས་མེད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་

བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།









བྱི་ལི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
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གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡ པར་)“ཀྱཻ༑རབ་འབྱམས་རྒྱལ་
བ་ཀུན་གྱི་བྱིན་བརླབས་པའི། །བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ཡི་འབྱྱོར་པས་བརྒྱན་པའི་ཡུལ། །ལེགས་པར་སྐྱོང་ཞིང་མི་མཐུན་
བསྲུང་བའི་ལྷ། །གཉུག་མར་གནས་པའི་དགེ་བསྙེན་མཐུ་རྩལ་ཅན། །གཅིག་ལས་དུ་མར་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་

ཚྱོགས་བཅས། །དད་དམ་གདུང་བས་འབྱོད་དྱོ་གནས་འདིར་གཤེགས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ཤེལ་མ་

དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ ཕྱོགས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༣ དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ས་གནས་བྱི་ལི་སྒང་ཟེར་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ གངས་རི་དང་ནགས་ཚལ་གྱིས་མཐའ་
བསྐོར་ཏེ་ ལྗིད་ཉམས་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཐྱོང་མི་རི་འདི་ ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྷ་བཙན་བྱི་ལིའམ་བྱི་སྙིང་བཙན་འདི་འབད་བ་ཅིན་

དུས་དང་ཕུ་ལས་ར་

བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་ནང་

དམར་མཆོད་འབད་དེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ ཧེ་མ་ལས་རང་མ་མཇལ་ཟེར་ཨིན་པས། ལྷ་བཙན་
དེ་བྱོད་ལས་མར་ས་སྐྱའི་བླམ་འགྲོ་མགོན་ས་སྐྱ་ཕྲིན་ལས་རབ་ཡངས་མཆོག་
ཕེབས་ཏེ་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་

ལྷ་བཙན་དེ་

ང་བཅས་ལྷྱོ་མྱོན་གྱི་ཡུལ་ལུ་

བླམ་གི་བཀའ་སྲུང་སྦེ་བསྟེན་བསྟེནམ་

ཅིག་ཨིན་པས། ལྷ་བཙན་དེ་བཀའ་སྲུང་གི་གྲལ་ཁར་ འབད་ནི་འདི་གིས་ གསྱོལ་མཆོད་ཡང་དམར་མཆོད་སྦེ་

ཕུལ་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ལྱོ་འཁོར་གཅིག་ནང་འཁོད་ ཞག་གྲངས་༢༦ འབད་མི་ཅིག་ འབུམ་སྡེ་གཏང་ནི་ཡྱོད་
པའི་ཁར། ཟླ་རིམ་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་བསྐང་རྒྱུན་གཏང་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། གཡུས་སྒོ་འདི་

ནང་ལུ་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ལྷ་བཙན་འདི་བསྟེན་ནི་འདི་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་དང་དཀར་མེ་ དེ་

ལས་ཚྱོགས་དང་སྙན་དར་ཚུ་ཕུལ་ སྨྱོན་ལམ་བཏབ་སྦེ་འབད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་སྱོལ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་

བར་ན་ཡང་ སྱོལ་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་ ཕུལ་བར་འྱོང་མི་ ཡྱོངས་གྲགས་སྦེ་ར་ཡྱོད་ཟེར་ དགོན་པའི་སླྱོབ་
དཔྱོན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལྷ་བཙན་གྱི་མཚན་ ཧེ་མ་ལས་ཡྱོད་པའི་ གསྱོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ བྱི་སྙིང་བཙན་ཟེར་བཀོད་
དེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་ བྱི་ལི་བཙན་ཟེར་བྲིས་ཡྱོད་པའི་
ཁར་ མི་གིས་ཡང་བྱི་ལི་བཙན་ཟེར་ ཞུ་ནིའི་ཡྱོངས་གྲགས་ཡར་སྱོང་ནུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 
ཤེལ་མ་དགོན་པའི་སྤྱི་འྱོག་དང་ ཤེལ་མ་གཡུས་ཁའི་སྤྱི་འྱོག་གཉིས་ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་
ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།
ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།

ཤེལ་མ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ གུར་དགོན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་
འདུག། 

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཤེལ་མ་དགོན་པའི་དབུ་མཛད།
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༦ བྲ
བྲག
ག་དམར་བཙན།

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

བྲག་དམར་བཙན།


ཤེལ་མ་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

ཤེལ་མ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གི་ གཙྱོ་བྱོ་ཤེལ་ཡུལ་སྤྱི་འྱོག་གི་གཡུས་
ཚན་ ཁྱིམ་གུང་པ་༡༤ འབད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ལྷ་བཙན་འདི་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་
བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཤེལ་ཡུལ་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།

90

ཤེལ་མ་ཡུལ་ཁ་གི་ལྷ་ཁང་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་བྱོད་ལས་མར་བྱྱོན་མི་གཙང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྱོ་
གི་སླྱོབ་མ་ རྒྱ་མཚྱོའི་མཚན་ཅན་༦ ལུ་གྲགས་ཡྱོད་མི་ ས་སྒར་དགོན་པ་ལས་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚྱོ། ཆོས་སྐྱིད་

རྒྱ་མཚྱོ། གུར་དགོན་པ་གི་བསམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚྱོ། དགེ་གླིང་དགོན་པ་གི་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ། ཝ་ན་ཁ་གི་བཙྱོན་
འགྲུས་རྒྱ་མཚྱོ། ས་རྱོ་ཕུ་ཀྲུ་དགོན་པ་གི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚྱོ་ཟེར་ མཁན་ཆེན་གྱི་དངོས་སླྱོབ་ ཡྱོངས་གྲགས་ལུ་
རྒྱ་མཚྱོའི་རྣམ་དྲུག་སྦེ་བྱྱོན་ཡྱོད་པའི་ནང་གསེས་ ཤེལ་མ་གཡུས་ཁར་ལས་འཁྲུངས་མི་ ཕུར་པའི་རྣལ་འབྱྱོར་པ་
སླྱོབ་དཔྱོན་བསམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གིས་
དེ་ལས་

གདན་ས་དང་པ་ གུར་དགོན་པ་འདི་ཕག་བཏབ་གནང་ནུག།

བླམ་ཁོ་རའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཤེལ་མ་གཡུས་ཁ་ལུ་བྱྱོན་ཞིནམ་ལས་

གདན་ས་གཉིས་པ་ཕག་བཏབ་

གནང་ནུག། གདན་ས་དེ་ཁར་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་གནང་སྦེ་ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ཡང་ ཤེལ་མ་དཀར་
གསལ་ལྷ་ཁང་ཟེར་

མཚན་དེ་སྦེ་གསྱོལ་གནང་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་མ་ཚད།

གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་

ས་བདག་

གིས་ རྒྱུན་ཆད་བཏང་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སླྱོབ་དཔྱོན་བསམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་

གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་ས་བདག་གི་ཁ་གནྱོན་སྦེ་བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ ངག་རྒྱུན་སྦེ་བཤད་ནི་
འདུག། ཁོང་ཁྱིམ་གུང་པ་༡༤ འབད་མི་གིས་ བྱག་དམར་བཙན་འདི་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་རྐྱངམ་ཅིག་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་

སྦེ་སླབ་ཨིན་པས། སྐྱེས་ལྷ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ སླྱོབ་དཔྱོན་བསམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གིས་ དུས་རབས་༡༨
པའི་ནང་གུར་དགོན་པ་ལས་གཏེར་ལས་བཞེས་པའི་

ཕུརཔ་གི་སྐུ་འད་གཅིག་ཡྱོད་མི་དེ་ལུ་བསྟེནམ་ཨིན་ཟེར་

སླབ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་སྦེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ཨ་ལུ་སྐྱེསཝ་ཅིག་ གུར་དགོན་པའི་

ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ འབག་དགོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་ ཨ་ལུ་བུ་ཨིན་པ་ཅིན་ མིང་ཕུརཔ་རྱོ་རྗེ་དང་ བུམྱོ་ཨིན་པ་ཅིན་
ཕུརཔ་དབངམྱོ་ཟེར་མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྱོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
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བྲག་དམར་བཙན།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ལྷ་བཙན་གྱི་མངོན་རྱོགས་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༡པར་) “མདུན་དུ་ལྷུན་ཆགས་ས་འཛིན་མངོན་
པར་མཐྱོ་བའི་ངོས་ལ་དཔག་བསམ་གྱི་ནགས་དང་མེ་ཏྱོག་སྣ་ཚྱོགས་བཀྲ་བའི་དབུས་སུ། རིན་ཆེན་ནྱོར་བུའི་བྲག་
རི་བ་གམ་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་རང་སྣང་དགྱེས་པར་བརྟེན་པའི་སྐུ་ཁར་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

རྱོགས་པའི་ནང་དུ། གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་འཆང་ར་དམར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སས་པའི་སྟེང་ན་
དགེ་བསྙེན་བྲག་དམར་བཙན་རྒོད་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུ་ལ་སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་ཏུ་བགྲད་པའི་སྨིན་
མ་དང་སྨ་ར་ལས་མེའི་ཚ་ཚ་འཕྲྱོ་བ།

ཕག་གཡས་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རུ་དར་དང་།

གཡྱོན་ན་

དམ་ཉམས་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་བདུད་ཞགས་དང་གང་འདྱོད་སྩྱོལ་བའི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཞབས་བཙན་འཁྱིལ་གྱི་
འགྱིང་བའི་བག་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པའྱོ།།

དེའི་གཡྱོན་དུ་གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་སྨན་མྱོ་ཟླ་བའི་མདྱོག་ཅན་

ཕག་གཉིས་མདའ་དར་དང་མེ་ལྱོང་འཛིན་ནས་བཞེངས་སབས་སུ་གནས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་འཁོར་སྨན་བཙུན་
སྡེ་བཞི་སྱོགས་སྲིད་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚྱོགས་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ལས་འྱོད་ཟེར་

འཕྲྱོས།” ཟེར་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་རབ་ཏུ་ཁྲོས་
པའི་ཞལ་མདངས་ཤིང་མཆེ་བ་བཞི་པྱོ་གཙིགས་པ།

སྤྱན་གསུམ་པྱོ་ར་གདྱོང་གི་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་

དབུ་ལུ་

ལྕགས་ཀྱི་ཁྲབ་རྱོག་གིས་གསྱོལ་ཏེ། ཕག་གཡསཔ་ལུ་བདུད་སྡེ་ག
གཡུ
ཡུལ
ལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ རུ་དར་དམར་པྱོ་གནམ་

ལུ་འཕར་ཞིང་་ གཡྱོན་པ་ལུ་དམ་ཉམས་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་བདུད་ཞགས་དང་ མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབད་
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མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ནས། སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་སྐོར་བའི་ར་དམར་རླུང་
གི་བང་རྩལ་སེམས་ལྟར་མགྱོགས་པ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་
ཡྱོདཔ།

དེའི་གཡྱོན་ལུ་

གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་མཚྱོ་སྨན་རྒྱལམྱོ་

སྐུ་མདྱོག་དཀརཔྱོ་སྱོན་ཀའི་ཟླཝ་ཉ་གང་

བཟུམ་ ཞལ་འཛུམ་ལང་ཚྱོ་རྒྱས་ཏེ་ ཕག་གཉིས་ལུ་མདའ་དར་དང་མེ་ལྱོང་བསྣམས་ཏེ་ བཞེངས་སབས་སུ་

བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར། མཐའ་འཁོར་ལུ་ སྨན་བཙུན་སྡེ་བཞི་སྱོགས་ སྲིད་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚྱོགས་
དང་བཅས་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།
བྲག་དམར་བཙན་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑
འཆི་མེད་མགོན་པྱོ་པདྨ་ཀ་ར་དང་། །གྲུབ་བརྙེས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསན་འགྲོ་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་
དམ་བཅས་པའི། །གཡར་དམ་སྦྲན་ནྱོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ འཆི་མེད་

མགོན་པྱོ་པདྨ་ཀ་ར་གི་ བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་
མི་ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ལྷ་་བཙན་གྱི
ལྷ
གྱི་་གནས་ཁང་།
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གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༡ པའི་རྒྱབ་)“ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་
འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྱོའི་རྩལ།

།འགགས་མེད་ཅི་ཡང་འཆར་བའི་རྱོལ་པ་ལས།

།དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་

སྲུང་མ་མཐུ་བྱོ་ཆེ། །བྲག་དམར་བཙན་རྒོད་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས། །སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་གནས་མཆོག་

དམ་པ་འདིར། །དགྱེས་པའི་མཆོདརས་མ་ཚང་མེད་བཤམས་ནས། །”ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཁང་
འདི་ལྷ་ཁང་ལས་ཕྱོགས་ལྷྱོ་ཁ་ཐུག་མཚམས་ཅིག་ལས་རྐང་སྱོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༢ལྷགཔ་ཅིག་
འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ བྱག་དམར་ཚལ་ཟེར་མི་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ གངས་རི་དང་ནགས་ཚལ་
གཡུས་ཚན་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་མཐྱོང་མི་རི་འདི་ ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 
གཙྱོ་བྱོ་ཤེལ་མ་གཡུས་ཁའི་སྤྱི་འྱོག་གི་ ཁྱིམ་གུང་པ་ ༡༤ འབད་མི་གི་མིསེར་ཚུ་གིས་ ལྱོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་

གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། ལྷ་བཙན་
ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།

ཤེལ་ཡུལ་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་ནང་ གསྱོལ་མཆོད་་ཡང་ ཨ་རག་རང་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ལྷག་
པར་དུ་ དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་
རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

བྲག་དམར་བཙན་དེ་ ཧེ་མ་ལས་རང་ སེམས་ཅན་སྱོག་གཅོད་འབད་དེ་དམར་མཆོད་སྦེ་ མཆོད་པའི་ལུགས་

སྱོལ་མེད་པའི་ཁར་ དང་ཕུ་ལས་ར་བྱ་རྒྱུད་སྦེ་དངམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་

ཟེར་ ལྱོགས་སུ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཟླཝ་དང་པའི་ནང་བསྙུང་གནས་ཅིག་སྲུང་
ནི་འདུག། བསྙུང་གནས་སྲུང་པའི་སྐབས་རྒྱབ་ཆོག་ཅིག་བཏང་ནི་ཡྱོད་ཟེར་ཨིན་མས་ དེ་གི་སྐབས་ལུ་ གསྱོལ་

མཆོད་རེ་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་དང་། དེ་ལས་ཟླཝ་༤ པའི་ནང་ འབུམ་སྡེ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་བཏང་པའི་སྐབས་
ལྷ་བཙན་ལུ་
སྐབས་

གསྱོལ་ཁ་ཅིག་ཕུལ་ནི་འདུག།

ཟླཝ་༦

པའི་ཚེས་བཞི་ལུ་

ལྷ་བཙན་ལུ་ཡང་ཚྱོགས་འཁོར་དང་གཅིག་ཁར་
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ཚྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལྱོ་བསྐོར་བའི་

གསྱོལ་མཆོད་རེ་ཕུལ་བཞག་ནི་མ་གཏྱོགས།

དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ར་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག།

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
དང་ཕུ་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ སྒོ་ཁ་ལུ་ར་དམརཔྱོ། ཨོ་ཀ་ནང་ལུ་བྱམྱོ་དམརཔྱོ་དང་ གླང་དང་བ་དམརཔྱོ་ཡྱོད་པ་
ཅིན་ ནྱོར་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡར་འཕེལ་བའི་ལྱོ་རྒྱུས། ར་ཡྱོད་པ་ཅིན་ར་འདི་ཚུ་ལུ་

རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ག་ཅི་ཡང་བྱུང་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ གཅན་གཟན་འཕརཝ་གིས་ ཟ་བའི་ཟེརཝ་མེད་ སེམས་
ཅན་སག་གིས་བསད་པའི་ཟེརཝ་མེད་པར་ སྒོ་ནྱོར་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡར་
འཕེལ་ནི་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་འདུག།

ཧེ་མ་སླྱོབ་དཔྱོན་བསམ་གྲུབ་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གི་ཡབ་ལྷ་རྒྱལ་ཟེར་མི་

ལུ་ ནྱོར་དཔྱོན་ལྷ་རྒྱལ་ཟེར་ཞུ་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས། ཁོ་ལུ་ནྱོར་སེམས་ཅན་ གཅིག་བརྒྱ་དང་ཉིས་བརྒྱ་སྦེ་ཡྱོད་
པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག་

བཤདཔ་ཨིན་མས།

ལྷ་བཙན་འདི་ནྱོར་སེམས་ཅན་ལུ་

གནམ་མེད་ས་མེད་ཐུགས་མཉེས་མི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས། 
ཡུལ་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཀར་རྒྱལ་མཚན།།
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གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༧ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷ་་དམ་ཆོ
ཆོས
ས་ལྷུ
ལྷུན
ན་གྲུ
གྲུབ
བ་གཞུ
ཞུངང་འགུ
གུག
གས་བཙན།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཕྱོ་ལྷ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་གཞུང་འགུགས་བཙན།

ས་གནས།

སླྱོབ་གནས་ཁའམ་གླང་ཉལ་ཁ་ལྷ་ཁ།

གཡུས།

གླང་ཉལ་ཁ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གི་གཙྱོ་བྱོ་གླང་ཉལ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་
བཟང་ཐལ་གཡུས་ཚན་དང་

ཀོ་མྱོ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སླྱོབ་ཉལ་ཁའམ་གླང་ཉལ་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སླབ་སྱོལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་

བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར། མི་མང་ཤྱོས་ཅིག་གིས་ར་ ལྷ་ཁང་འདི་ བླམ་ག་
གི་གདན་ས་བཅགས་གནང་གནངམ་ཨིན་ན་

ཡིག་ཐྱོ་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་

ཆགས་

རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ཚུགས་མི་ཡང་ ག་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ སྐྱེས་ལྱོ་༣༩ ལང་མི་ ལྷ་ཁང་གི་
དཀོན་གཉེར་ཉིམ་རྱོ་རྗེ་གིས་སླབ་ཨིན་པས།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་

གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་རུང་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། མཚན་གཞན་གཞུང་འགུགས་བཙན་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཕྱོ་ལྷ་
ལས་སྐྱབས་ཞུ་དྱོ་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་༢༡ གི་ མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་

ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་
ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་འབད་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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གླང་ཉལ་ཁའི་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།



རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ལྷ་བཙན་བཀའ་དགྲ་དེ་ བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༧གྱི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ བདེ་རྱོལ་མཐའ་
དབུས་ལས་འདས་དྭངས་མའི་མཁའ།
པད་ཚལ་སྐྱོང་བ་ལ།
ཁྲིམས།
འབུམ།

།ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་འགྲོ་ཅིར་ཡང་རྫུ་བའི་འཕྲུལ།

།འྱོད་ལྡན་ཉི་མའི་སྙིང་པྱོར་སྣང་ལ་བསྱོད།

།ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བའི་སྐྱེས་བུ་ཀུ་མུཏ་ནགས།

།གཡྱོན་པའི་ཕག་འཛིན་ཟླ་དང་མཚུངས་ལ་བསྱོད།

།དེང་འདིར་ཐུབ་བསན་

།བསན་པའི་རྩ་བ་བསླབ་གཞི་འདུལ་བའི་

།གོང་འཕེལ་མཛད་ལ་མཐུ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་

།གང་ཞིག་ཁྱོད་ལ་རེག་གནས་གཅེས་པའི་

འགྲོར། །ཉི་བཞིན་འདྱོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ཕྱིར། །བསམ་འཕེལ་ནྱོར་བུས་མཚན་པ་གཡས་པའི་ཕག །

འགྱིང་བཅས་ནམ་མཁའི་མཐྱོངས་སུ་ངོམས་ལ་བསྱོད། །ཁམས་གསུམ་ལྷ་ཀླུ་བཅས་པའི་འདྱོད་ཡྱོན་རས། །དར་
ཟབ་ནྱོར་དང་འབངས་འཁོར་གཡྱོག་བཅས་པ།
ཉམས།

།དབང་བསྡུས་མཛད་ཕྱིར་གསང་གསུམ་ཆགས་པའི་

།ཀུན་ལྡན་བྱུ་རུའི་མདྱོག་ལྟར་དམར་ལ་བསྱོད།

།བསན་དགྲ་ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་ཞིང་བཅུ་

སྱོག །ལེན་ཕྱིར་བསེ་ཞུབ་རྱོག་སྱོགས་དཔའ་ཆས་ཅན། །དག་པྱོར་ཁྲོས་པའི་སྤྱན་ནས་མེ་འབར་ཞིང་། །གློག་

འདའི་ར་དམར་སྟེང་ན་བཅིབ་ལ་བསྱོད། །གང་ཐུགས་དགྱེས་བསྐྱེད་ས་ལམ་འཕེལ་བའི་གྲོགས། །སྨན་མྱོ་བཞིན་
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མཛེས་མདྱོག་དཀར་རིན་ཆེན་རྒྱན། །ཀུན་ལྡན་ཕག་གཡས་གཉུག་མའི་མདའ་དར་དང་། །གཡྱོན་པ་ཆོས་ཉིད་
གསལ་བའི་མེ་ལྱོང་འཛིན།

།དར་གོས་མེ་ཏྱོག་ཐྱོད་ཀྱིས་སྤུད་པ་དང་།

།གཞན་ཡང་རིགས་གཏྱོགས་ལྷ་སྲིན་

དྲེགས་པའི་དཔུང་།།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་

རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདངས་ཤིང་ མཆེ་བ་བཞི་པྱོ་གཙིགས་པ། སྤྱན་གསུམ་པྱོ་ ར་གདྱོང་གི་མེ་བཟུམ་སྦེ་

འབར་ དབུ་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲབ་རྱོག་གསྱོལ་ཏེ། དམ་ཚིག་ཅན་ཚུ་ལུ་འབད་མེད་དུ་སྩྱོལ་བའི་ ཕག་གཡསཔ་ལུ་
ནྱོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ནམ་མཁའི་མཐྱོངས་སུ་འཕར་ཞིང་།

སྒྲིབ་གཉིས་མཚན་མའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་

སངས་ཤིང་ དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བླུགས་པས་ བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ཕག་གཡྱོན་པ་གིས་ ཐུགས་ཀར་བཟུང་
ནས། སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་སྐོར་བའི་ར་རྒོད་དམར་པྱོ་རླུང་གི་གཤྱོག་པ་ཅན་སེམས་ལྟར་མགྱོགས་པའི་སྟེང་ལུ་
དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྱོ་གཞུང་འགུག་བཙན་ཆེན་དེ་ཆིབས་ཏེ་བཙན་ཐབས་སུ་འགྱིང་པའི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་ཡྱོདཔ།

དེའི་མདུན་ལུ་ བདུད་རྩི་འྱོད་ལྡན་ སྨན་མྱོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ། འཁོར་རིགས་གཞིའི་སྨན་མྱོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་
ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།

ཕྱོ་ལྷ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཀ་ཁྲབ།
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དམ་བཞག།
བཙན་བྲག་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ པའི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑

ཐྱོགས་མེད་མགོན་པྱོ་ཀུན་བཟང་གིས། །འགྱུར་མེད་རྱོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཁྱོད་དང་བདག་ཅག་ལྷན་ཅིག་
བཅུག །གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྦྱིན། །འགག་མེད་རང་འབྱུང་དབང་མཆོག་བསྐུར། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
ཆད་རྱོ་བཙལ། །ཅི་ཕན་སྒྲུབ་པར་ཞལ་བཞེས་ཕྱིར། །ད་ལྟ་ཆོས་ཀྱི་གྲོགས་རྣམས་དང་། །ཡྱོན་མཆོད་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ལ། །གནྱོད་པའི་མ་རིག་དགྲ་རྣམས་སྒྲོལ། །བསན་ལ་ཕན་པའི་རྣལ་འབྱྱོར་ལ། །སྱོང་གྲོགས་མཛད་པ་
མ་གཡེལ་ཞིང་།།”

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་
ཨིན་པས།

ཐྱོགས་མེད་མགོན་པྱོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་གི་བཀའ་དང་ དམ་

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་



ཕྱོ་ལྷའི་གནས་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
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གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་)“ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་

འགྱུར་མེད་མཐའ་བྲལ་ཀློང་། །མ་འགག་འདྱོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ལྱོངས་སྐུའི་ཞིང་། །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་སྣང་སྤྲུལ་པའི་
ཞལ་ཡས་སྱོགས། །གནས་དང་ཡུལ་ཁམས་འགྲོ་བའི་བླྱོ་ངོ་ན། །ཅི་ལ་ཅི་འཆར་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི། །བཀོད་
པས་རབ་མཛེས་ལྷ་ཡུལ་བདེ་བའི་ལྗོངས།

།ཁྱད་པར་ཐུབ་བསན་འཇོམས་པའི་བདུད་དཔུང་ཚྱོགས།

།འཐྱོར་

བྱེད་གླང་པྱོ་ཉལ་འདའི་རི་བྱོ་རྩེར། །རྱོ་རྗེ་ལྟར་བརན་བྲག་དང་མེ་ཏྱོག་གླིང་། །ལྗོན་ཤིང་རྣམ་པ་མང་པྱོས་མཐའ་

བསྐོར་བ།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཁང་འདི་ལྷ་ཁང་གི་མགུ་ལུ་ ཕྱོགས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལས་རྐང་སྱོང་
སྦེ་འགྱོཝ་ད་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༡ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ ས་གནས་ཁར་གངས་རི་དང་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ལུ་
མཐྱོང་མི་བྱག་འདི་ ཕྱོ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།



གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གཙྱོ་བྱོ་གླང་ཉལ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་
ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

བཟང་ཐལ་གཡུས་ཚན་དང་

ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

ཀོ་མྱོ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། ཕྱོ་ལྷ་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་
ཕུལ་ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར།

གླང་ཉལ་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག།

དེ་

ལས་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས། འཕྲལ་འཕྲལ་
རང་ སྐྱེས་ལྷ་ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ དཀར་མེ་དེ་ལས་ཚྱོགས་དང་སྙན་དར་ཚུ་ཕུལ་སྦེ་ གསྱོལཝ་བཏབ་པ་འྱོང་
མི་རེ་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་ཡང་

དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་བའི་དུས་སྐབས་ལུ་

དེ་

བསྒང་གཞུང་འགུགས་བཙན་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་

དུ་ཟླཝ་གསུམ་པ་དང་ཟླཝ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༡༧ གྱི་ཉིནམ་གཅིག་མཆོད་ནི་ཡྱོདཔ་དང་། ད་རུང་ ཟླཝ་བཞི་པའི་
ཚེས་༡ ལས་༡༠ གི་ནང་འཁོད་ གཟའ་སྐར་ནམ་ལེགས་ཞིམ་ཡྱོདཔ་ཅིག་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ཚེ་ ཕྱི་ཁར་སང་
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ནང་ལུ་ མི་དམངས་ག་ར་འཛྱོམས་སྦེ་ གཡུས་གོའི་ཁ་སྐད་ལས་ གླང་ཕུད། ར་ཕུད། བྱཔྱོ་ཕུད། ཟེར་གླང་

གཅིག་དང་ ར་གཅིག་ དེ་ལས་བྱཔྱོ་གཅིག་ སྱོག་གཅོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་
ལུགས་སྱོལ་དེ་སྦེ་ཡྱོད་ཟེར་སླབ་མས། ཨིན་རུང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་
གིས་བཀའ་སླྱོབ་ཟབ་མྱོ་གནང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བླམ་རིན་པྱོ་ཆེ་མང་

རབས་ཅིག་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ མི་དམངས་ལུ་དབང་དང་ལུང་ ཆོས་

བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ རབ་དང་རིམ་པ་སྦེ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཧེ་མ་དམར་མཆོད་འབད་དེ་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་

ལུགས་སྱོལ་ ལྷ་ལུ་དམར་མཆོད་སྦེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་ བཀག་བསམས་གནང་ཞིནམ་
ལས།

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གོང་ལུ་དམར་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེས་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་

གིས་གནསཔྱོ་རྒྱ་ཚར་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་
མར་དང་དར་ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་

དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་སྒྲིག་སྟེ་

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་

གནང་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་ འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་ཉིན་མ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས།
མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་
ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་ར་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ དར་

ཁྱབ་ཡྱོངས་གྲགས་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་ དགོན་པའི་སླྱོབ་གྲྭའི་སླྱོབ་དཔྱོན་སྐྱེས་ལྱོ་༣༤ ལང་མི་ ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་
བཤད་ནི་འདུག།
ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།

འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྱོལ་གྱི་དཔེ་དེབ་

ཤྱོག་གྲངས་༣༥༤

པར་གནས་པྱོའི་གསྱོལ་ཁའི་བསྱོད་ཚིག་ལུ་

ཆོས་དབྱིངས་ཕྱོ་བྲང་ཆེན་པྱོའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཀུན་ཏུ་ཚད་མེད་དགྲ་རྣམས་བརླགས་པའི་ཕྱིར། །སྙིང་རྗེས་
དག་པྱོ་ཁྲོས་པའི་བཙན་སྐྱ་བ།

།གཞུང་འགུགས་བཙན་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འདུད།

།ཟེར་ཞུ་བའི་

གནསཔྱོ་གཞུང་འགུགས་བཙན་ ཕྱོ་ལྷ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ སླྱོབ་གནས་ཁ་གཡུས་སྒོའི་གནས་
བདག་སྦེ་ བསྟེན་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་དེ་ སླབ་ལུགས་མ་འདཝ་ཁག་གཉིས་སྦེ་འདུག།
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དེ་ཡང་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནྱོར་བུའི་སྐུ་ཐྱོག་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕྱོ་བྲང་
རྱོང་གི་གནསཔྱོ་འདི་ གནས་བདག་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། ཚར་གཅིག་

རྱོང་འདི་མེ་མཆོད་བཞེསཔ་ད་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནྱོར་བུ་གིས་ གནས་བདག་ལུ་ ཆརཔ་ཕབ་དགོཔ་སྦེ་
བཀའ་གནངམ་ད། ཁོ་གནས་བདག་སྦེ་བཞག་ནིའི་ དུས་སྐབས་རྱོགས་པའི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆརཔ་གི་ཚབ་
ལུ་ མར་ཁུ་ཕབ་བཏང་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ ཁོ་གནས་བདག་ལས་བཏྱོན་
ཏེ་ བདའ་བཏང་བཏངཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་བདེན་རགས་ལུ་ མཚན་ཡང་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ འྱོང་འྱོངམ་འབད་ནི་
དེ་གིས་ གཞུང་འགུགས་བཙན་ཟེར་ ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག།

འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྱོལ་གྱི་དཔ་དེབ་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣༥༦ པར་ སླབ་ལུགས་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་
གནས་བདག་འདི་ བྱོད་ལས་མར་བྱྱོག་བྱྱོན་བྱྱོནམ་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་བདེན་དྱོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
དེ་ལས་

གནསཔྱོ་གི་མཆོད་པ་

དགྲ་ལྷའི་སྐུ་བསྱོད་ནང་ལས།

བྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་ལེ་ཤ་ར་འཐྱོན་ནི་

འདུག དཔེར་ན་ ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་གཞུང་འགུགས་ཏེ། །སྐུ་འཁྲུངས་པ་སྐུ་རྒྱལ་བྱོད་ལ་འཁྲུངས། །བཞུགས་པ་བྲག་
དམར་གནས་ལ་བཞུགས།

།བྱོད་མི་སེར་མང་ཡང་གསྱོལ་མཆོད་དཀོན།

།ཤ་ལ་དགྱེས་པའི་ཤ་བཟའ་

ཡིན། །ཁྲག་ལ་དགྱེས་པའི་ཁྲག་འཐུང་ཡིན། །བྱོད་བྲག་དམར་གནས་ལས་ཉན་བལྟ་ཚེ། །གསྱོལ་མཆོད་རྒྱ་ལ་

འབྱོལ་ཟེར་དྱོ། །ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལ་འགྱོ་དགོས་པའི། །རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལ་བྱྱོན་པར་དགོངས། །མགོན་པྱོ་ར་ལ་

ཆིབས་ཏེ་བྱྱོན། །དགུང་དང་སྤྲིན་གྱི་བར་ལས་བྱྱོན། །གཞའ་དང་འྱོད་ཀྱི་ནང་ལས་བྱྱོན། །ཟེར་འཐྱོན་མི་ལུ་བལྟ་
བ་ཅིན་ གནསཔྱོ་འདི་ བྱོད་ལས་མར་བྱྱོན་པའི་ ར་ཁུངས་གསལ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་གནས་བདག་འདི་སླྱོབ་གནསཔ་གི་གཡུས་ཁར་ བཞུགས་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདི་ ཧེ་མ་ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ བྱཱར་གཞིས་དགུན་གཞིས་སྦེ་ གནས་སྱོ་སྟེ་འགྱོ་སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུ་ཁ་

རྱོང་ཁག་སྐྱབས་ཆ་སླྱོབ་གནས་ཁའམ་ གླང་ཉལ་ཁ་གི་ མི་སེར་ཚུ་ཡང་ གནམ་བྱཱར་ཁོང་རའི་གཡུས་ཁར་
སྱོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་དེ་སྱོད་རུང་ ནམ་དགུན་ལུ་དགུན་གཞིས་ མཐའ་ས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་
དཔག་བསམ་ཁའི་ སྱོ་ལྱོགས་ཁར་ཨིན་མི་ས་གནས་ པཱ་ན་ཟེར་སར་ དགུན་གཞིས་སྱོ་སྟེ་སྱོད་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་

102

པས། དེ་བསྒང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་མེད་པར་ རྐང་ཐང་སྦེ་ལམ་འགྲུལ་འབད་
དེ་ འགྱོ་དགོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། 

ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ སླྱོབ་གནསཔ་ཨཔ་དར་དཀར་ཟེར་མི་ཁོ་རང་ པཱ་ན་ལས་ཡར་གཡུས་ཁར་ལྱོག་འྱོང་
པའི་ལམ་ཁར་ ས་གནས་ར་མཐིལ་བྱག་གི་མཇུག་ལུ་ ར་ཆག་ལྷ་མྱོ་ཟེར་སར་ལྷྱོདཔ་ད་ དགེ་སླྱོང་གི་ཆས་ལུ་
བཞེས་ཏེ་

མགུ་ཏྱོ་ཁར་འབྱོད་ལྱོ་གཅིག་བཙུགས་

ར་གུར་བཞྱོན་ཏེ་

ཁ་མར་འགྱོ་མི་གཅིག་དང་ཕད་ནུག།

ཨཔ་དེ་གིས་ དགེ་སླྱོང་གི་ཆས་ལུགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བླྱོ་མ་བདེ་བར་ གཏམ་ལྱོ་རྒྱུས་དེ་སྦེ་དྲིས་ཡྱོད་མི་དེ་ཡང་།
མར་ར་ཆག་ལྷ་མྱོ་ཕག་གིས་མཇལ། །དེ་གར་སྐལ་ལྡན་དཔའ་བྱོ་གིས། །གསན་ཅིག་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པྱོ་ལ། །ཉན་
ཅིག་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པྱོ་ལ། །ད་སང་འྱོང་འྱོང་གང་ལས་འྱོང་། །ད་ལྟ་འགྲོ་འགྲོ་ག་ལ་འགྲོ། །དྱོན་གཅོད་པའི་འབྲས་

བུ་ཇི་ལྟར་ཡིན། །དམིགས་གཏད་པའི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་ལགས། །ཟེར་ཞུཝ་ད་ དགེ་སླྱོང་གི་ཆས་ལུ་ཡྱོད་པའི་

མི་དེ་གིས་ མ་གཞི་སླབ་དགོཔ་ཅིག་མེད། ཨིན་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་དྲིས་ཏེ་འཐྱོན་འྱོངམ་ལས་ མ་སླབ་པ་ཐབས་
ར་མིན་འདུག་ཟེར་སླབ་ནུག།

གསན་ཅིག་སྐལ་ལྡན་དཔའ་བྱོ་གིས།

།ཉན་ཅིག་སྐལ་ལྡན་དཔའ་བྱོ་

གིས། །བཞུགས་པ་བྲག་དམར་གནས་ལ་བཞུགས། །བྲག་དམར་གནས་ལས་ཉན་བལྟ་ཚེ། །གསྱོལ་མཆོད་རྒྱ་
ལ་འབྱོལ་ཟེར་དྱོ། །ཤ་ཁྲག་རྒྱ་ལ་འབྱོལ་ཟེར་དྱོ། །རྒྱ་གར་ཡུལ་ལ་བྱྱོན་ནི་ཡིན། །དེང་སང་བྱོད་ཁམས་གཡུས་

བརླག་ཡིན། །ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཡུལ་ལ་འགྲོ། །དྱོན་གཅོད་པའི་འབྲས་བུ་སྦྱིན་བདག་འཚྱོལ། །དམིགས་གཏད་པའི་
འབྲས་བུ་བར་ཆད་སེལ།

།བྱོད་མི་སེར་མང་ཡང་གསྱོལ་མཆོད་དཀོན།

།སྦྱིན་བདག་འཚྱོལ་བར་འགྲོ་བ་

ཡིན། །ཟེར་སླབ་ད་ལུ། ཨཔ་དེ་གིས་ གསན་ཅིག་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པྱོ་ལ། །ཉན་ཅིག་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པྱོ་ལ། །ཡུལ་རྒྱ་
གར་ཡུལ་ལ་འབྱྱོན་མི་དགོས། །རྒྱ་གར་མེ་ལྷབ་མདའ་བ་ཚ། །རྒྱ་གར་ཚད་པ་མེ་བ་ཚ། །བྱོད་ཀྱི་སྐུ་ཤ་དར་བ་
འཇམ།
ཡྱོད།

།དར་ཁ་མེ་གིས་བཞེས་མི་དགོས།

།སག་ཤར་བཙན་བ་ལྷག་པ་ཡྱོད།

།ང་བཅས་གཞྱོང་ཡུལ་ཁྲ་མྱོ་གི།

།བུ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་གླང་འགྱེད་ཕུལ།

།སྨན་ཆུང་ལྷ་བ་ལེགས་པ་

།བུམྱོ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་ར་འགྱེད་

ཕུལ། །ཁོལ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་བྱ་འགྱེད་ཕུལ། །གསྱོལ་མཆོད་མི་ཆད་ང་དང་གེ། །མགོན་སྐྱབས་མི་ཆད་སྐྱབས་མཛད་

ཅིག །ཟེར་སླབ་སྦེ་ མར་འབྱྱོན་མི་དགོ་པས་ ངེ་གི་གཡུས་ཁར་གནས་བདག་མེད་ ལྱོག་བྱྱོན་གེ། འབྱྱོན་པ་

ཅིན་ བུ་སྐལ་སྐྱེསན་གླང་རེ་ཕུལ་འྱོང་ བུམྱོ་སྐལ་སྐྱེསནི་ ར་རེ་ཕུལ་འྱོང་། ཁོལ་སྐྱེསནི་ བྱ་རེ་ཕུལ་འྱོང་ཟེར་
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ཞུ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ངེ་གི་གཡུས་ཁར་ སྨན་ཆུང་ལྷ་བ་ལེགསཔ་ སག་ཤར་སྱོབས་ཤུགས་བཙན་བ་ལྷགཔ་ལེ་ཤ་

ཡྱོད། ལྱོག་འབྱྱོན་གེ་ཟེར་ གསྱོལཝ་བཏབ་ད་ དགེ་སླྱོང་གི་ཆ་ལུགས་སྒྲིག་མི་འདི་གིས་ཡང་ ཁ་བཟེད་དེ་
ཁོང་གཉིས་གཅིག་ཁར་ལྱོག་ཡར་འྱོང་ནུག།



དེ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་ ཆུ་ཁ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ཟངས་མདྱོག་
དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་གི་སྱོ་ལྱོགས་ཁར་ཡྱོད་པའི་ འབྲུག་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཨམ་གི་ལྟག་ལུ་ དངོས་སུ་མཐྱོང་གསལ་
ཡྱོད་པའི་ རྣམ་ཐར་བྲག་ཟེར་ས་ལུ་ ལྷྱོདཔ་ད་ འཕྲད་པ་ར་ཆག་ལྷ་མྱོར་འཕྲད། །གཏམས་པ་རྣམ་ཐར་བྲག་

ལ་གཏམས། །ཟེར་འཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨཔ་དེ་གིས་ ད་རེས་ཁྱོད་ བྲག་དེ་གི་རྩ་བར་བཞུགས་གནང་ ང་
གིས་གཡུས་ཁར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་

ཁྱོད་ཀྱི་ཕེབས་བསུའི་

འཐྱོན་འྱོང་ཟེར་ སླབ་སྟེ་གཏམས་བཞག་ནུག།

བཅའ་བསྒྲིགས་བརྐྱབ་སྟེ་


ནངས་པར་ཞུ་བར་

དེ་ལས་ཨཔ་འདི་ ཁོ་རའི་གཡུས་ཁར་ལྷྱོད་ལྱོང་མེད་པར་ གཡུས་དེ་ཁའི་སང་གི་སྦུག་ལུ་སྱོད་དེ་ དེ་སྦེ་སླབ་
ནུག་ བཀུག་ཅིག་བཀུག་ཅིག་ལས་ཚན་གྱིས། །འཛྱོམས་ཤིག་འཛྱོམས་ཤིག་རྒས་ཤྱོས་ཀྱིས། །སག་ཤར་བཙན་
བ་ལྷག་པ་ཤྱོག

།སྨན་ཆུང་ལྷ་བ་ལེགས་པ་ཤྱོག

།མར་ཆང་མཚྱོ་ལྟར་འཁྱིལ་ཏེ་ཤྱོག

།ཕྱོ་གྲལ་ཐམས་ཅད་

གཡས་ལས་ཤྱོག །མྱོ་གྲལ་ཐམས་ཅད་གཡྱོན་ལས་ཤྱོག ལྷ་སྐལ་མི་གཞན་ལྷ་སྐལ་བཟང་། །ལྷ་སྐལ་བཟང་པྱོ་
ང་ཐྱོབ་ཅི།

།བུ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་གླང་འགྱེད་ཕུལ།

།བུམྱོ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་ར་འགྱེད་ཕུལ།

།ཁོལ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་བྱ་འགྱེད་

ཕུལ། །གསྱོལ་མཆོད་མི་ཆད་དང་ནི་ཨིན། །མགོན་སྐྱབས་མི་ཆད་མཛད་ནི་ཨིན། །ཕྱོ་ལྷ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་

པས། །ཟེར་སླབ་སྦེ་འབདཝ་ད་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་དམངས་ག་ར་འཛྱོམས་ནུག དེ་ལས་ཨཔ་དེ་གིས་ ལྱོ་རྒྱུས་
ཚུ་ག་ར་ དྭངས་འཕྲྱོས་འཕྲྱོས་སྦེ་སླབ་སྟེ་འབདཝ་ད་ ག་ར་གིས་བླྱོ་སེམས་ ཆུ་དང་ཨོམ་བཟུམ་སྦེ་ གཅིག་
མཐུན་ལུ་གྱུར་ཏེ་ གནསཔྱོ་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་གུ་ཁ་འཆམ་ནུག།

དེ་ལས་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ལེགས་ཤྱོམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ ཆུ་ཁ་ལས་གནསཔྱོ་འདི་ གདན་འདྲེན་ཞུ་
སྟེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལྱོ་རྒྱུས་ཤེས་མི་མིན་འདུག་

སླྱོབ་གནས་ཁའི་གཡུས་ཁར་ལྷྱོད་ཞིནམ་

ལས་ བཞུགས་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཞུཝ་ད་ གནསཔྱོ་དེ་གིས་ གནས་པྱོའི་དཔེ་ཆ་ལས་བཤུས་པ་

བྱོད་རི་

མཐྱོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །བྱོད་ས་དང་སེརཝ་འགོག་དགོ་པས། །ཤར་རི་མཐྱོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །དགྲ་
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བྱོའི་ཁ་གནྱོན་ཟླྱོག་དགོ་པས།

།ལྷྱོ་རི་མཐྱོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ།

།མུ་གེ་ཁ་གནྱོན་སླྱོག་དགོ་པས།

།ནུབ་རི་

མཐྱོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །སྲིན་པྱོའི་ཁ་གནྱོན་སླྱོག་དགོ་པས། །བྱང་རི་མཐྱོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །བྱང་ངན་

པའི་ཁ་གནྱོན་སླྱོག་དགོ་པས། །རྩེ་མྱོ་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར། །ས་དང་སྤྲེའུ་ཡང་རྩལ་འཇོམས། །བྱ་དང་བྱིའུ་
ཤྱོག་རྩལ་འཇོམས།

།སྐྱེདཔ་ནགས་ཚལ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར།

།སག་གཟིག་ཕྱོ་མྱོ་གཡས་བསྐོར་རྐྱབ།

།དྱོམ་

གཟིག་ཕྱོ་མྱོ་གཡྱོན་བསྐོར་རྐྱབ། །སག་གཟིག་དྱོམ་གཟིག་ཟི་ལི་ལི། །རྩ་བ་ཆུ་ཆེན་གཡྱོན་བསྐོར་རྐྱབ། །གསེར་
མིག་ཕྱོ་མྱོ་གཡས་བསྐོར་རྐྱབ།

།དུག་སྦྲུལ་ཕྱོ་མྱོ་གཡྱོན་བསྐོར་རྐྱབ།

།གཤྱོངས་གཞི་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩི་

བཀྲམ། ། ལྱོ་ཐྱོག་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་འབྲུའི་མཛྱོད། །ཆུ་མིག་རྣམས་ཀྱིས་ཡྱོན་ཆབ་ཕུལ། །ནགས་ཚལ་རྣམས་
ཀྱིས་མནྜལ་ཕུལ།

།མདུན་རི་ནྱོར་བུ་སྤུངས་པ་འད།

།རྒྱབ་རི་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་འད།

ཚྱོགས་སུ་འད། །གནས་བྲག་རི་གསེར་གྱི་སྐེད་པར་བཞུགས།

།ཟུར་རི་དམག་དཔྱོན་

།ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

རི་མཐྱོང་

གསལ་ཅན་ཅིག་ དགོ་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ གཡུས་དེ་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ རི་གཙང་ཏྱོག་ཏྱོ་མཐྱོང་གསལ་ཆེ་
བའི་ ས་གནས་ཅིག་གནས་ཁང་སྦེ་ཕུལ། གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རང་སྱོའི་ཨ་ལུ་བུ་དང་བུམྱོ་ག་ཅི་སྐྱེསཝ་
ཅིག་ བུ་སྐལ་གླང་དང་བུམྱོ་སྐལ་ར། ཁོལ་སྐལ་བྱ་རེ་མཆོད་ནི་སྦེ་ ཁས་བླངས་འབད་དེ་ དགེ་སླྱོང་གི་ཆས་
ལུགས་ཡྱོད་པའི་མི་དེ་ གཡུས་དེ་ཁའི་གནསཔྱོ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་འགོ་བཙུགས་ཆེ་ནུག།

དེ་ལས་ ལྱོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཞཝ་དབང་འདུས་ཟེར་ ཁ་དག་དབང་ཅན་ཅིག་

ཡྱོད་མི་དེ་གིས་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་རེ་སྐྱེས་ཚདཔ་ཅིག་ལུ་ དེ་སྦེ་རང་མཆོད་དེ་སྱོདན་ རྩ་ལས་རང་གནས་གཞི་མི་
བསྒྲིགས་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ གནསཔྱོ་མཆོད་ནི་ བཀག་བསམ་འབད་དཔ་ལས་ གནས་བདག་འདི་ཁྲོས་ཏེ་ མི་
དེ་གི་རིགས་རྒྱུད་གཅིག་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ རབ་ཆད་སྱོང་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་གཡུས་དེ་ཁར་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔྱོ་ལུ་ གླང་དང་ར་ དེ་ལས་བྱ་རེ་མཆོད་དེ་སྱོད་པའི་བར་སྐབས་ཅིག་
ལས་ ལྱོ་ཚིགས་  སྐྱབས་ཆ་ས་སྒར་ལས་ དགེ་བཤེས་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་གིས་ བཟའ་ཚང་ནང་
ལུ་ཨ་ལུ་ལྔ་སྐྱེསནི་ གླང་ལྔ་རེ་མཆོད་ནི་འདི་དག་རང་དག་པས་ཟེར་ ལྱོ་ལྟར་ཕ་ཚན་གྱི་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་
ལུ་ གླང་རེ་རེ་མཆོད་ནི་གུར་ཕབ་གནང་ནུག།
ཞུ་ནི་ཨིན་

ཕ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་འྱོག་ལུ་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་ཁ་གསལ་སྦེ་
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དེ་ལས་

སྐྱབས་ཆ་རྱོར་དགོན་གྱི་བླམ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གིས་

ལྱོ་ལྟར་ཕ་ཚན་གྱི་ལྷ་མཆོད་སྱོལ་

སྐབས་ལུ་ མཆོད་ནི་དེ་ཡང་མ་བཏུབ་པའི་ གནས་ལུགས་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་ལྱོ་རེ་ལུ་ རང་ཟླ་༣ པའི་
ཚེས་༡༧ ལུ་ ར་གཅིག་དང་། རང་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ གླང་སྐྱོན་གཞི་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ རྣམ་ཅོ་རལ་
རལཝ་དང་ ཞིང་རྱོ་རྱོཝ་མེན་མི། སྤུ་ཁ་གནགཔྱོ་མེན་པའི་ གླང་དམརཔ་གཙང་ཏྱོག་ཏྱོ་འབད་མི་རེ་ མཆོད་

ནི་ལུ་ཕབ་མཛད་གནང་སྟེ་ དམར་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། དན་གསྱོ་ བྱ་མཆོད་སྱོལ་འདི་ གོང་གི་མི་
དེ་གིས་

བཀག་བསམ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལས་ཡལ་སྱོངམ་འྱོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་

ཨཔ་མཛེས་སྐོར་གྱིས་སླབ་ནི་འདུག།

གཡུས་དེ་གི་རྒན་ཤྱོས་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཕྱོ་ལྷ་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྱོལ། ༢༠༡༨ ཞིབ་འཚྱོལ་གོ་རིམ་དྲུག་པ། དཔར་ཐེངས་གཉིས་པ། 
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དགོན་པའི་སླྱོབ་གྲྭའི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས།
གླང་ཉལ་ཁའི་ཚྱོགས་པ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མྱོ།
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༨ ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷ་་ར་དམར་རངྱོ ་བཙན་དང་མཚ་ྱོ སྨ
སྨན
ན།
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།
ས་གནས།
གཡུས།



བསྟེན་མི།

ཕྱོ་ལྷ་ར་དམར་རྱོང་བཙན་དང་མཚྱོ་སྨན།
བུ་ནག་ཁ་ལྷ་ཁང་།
བུ་ནག་ཁ།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གི་གཡུས་སྒོ་ གཙྱོ་བྱོ་
བུ་ནག་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་ མི་ སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ཁར་ ད་རུང་
སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་གི་གཡུས་ཚན་ ཤིང་ཆེན་ཁའི་མི་སེར་

དག་པ་ཅིག་

གིས་ཡང་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
བུ་ན་ཁ་ལྷ་ཁང་འདི་ འགོ་དང་པ་ བླམ་ག་གིས་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨིན་ན་ དེ་གི་སྐོར་

ལས་ཡིག་ཐྱོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ཆགས་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ཚུགས་མི་
ཡང་ ག་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་མི་ སླྱོབ་དཔྱོན་དགེ་སླྱོང་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སླབ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ཧེ་མ་ལས་རང་

བླམ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ། དེ་ལས་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནྱོར་བུ་བཅས་ ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་
པ་ཚུན་ རིམ་པར་སྦེ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ སྐུ་དངོས་སྦེ་ར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་
ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར་ ནང་རྟེན་གཙྱོ་བྱོ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་ སྐུ་འད་གསུང་བྱྱོནམ་གཅིག་
ཡང་བཞུགས་ཏེ་འདུག། 
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བུ་ན་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་རིམ་བྱྱོན་ཚུ་ལུ་ འདི་ཁར་བཞུགས་རིང་ཁར་ག་ཅི་གི་

འཐད་ལས་འབད་རུང་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐྱོག་ལས་ ཕག་ཕྱིད་གང་དག་ཞུ་མི་དད་དམ་ཅན་གྱི་མི་སེར་

ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་གྱི་རགས་མ་སྦེ་ ཡ་ལས་མར་གནང་པའི་ བཀའ་ཤྱོག་ཕག་ཐམ་ཅན་གཅིག་ཡང་ ད་
ལྟྱོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་མཇལ་ནི་འདུག།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཟེར་རུང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་ར་དམར་རང་བཙན་་

དང་སྨན་མྱོ་དེ་གཉིས་ཨིན་མས། བུ་ནག་ཁའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་ ༢༩ དེ་ཅིག་གི་ མི་སེར་
ག་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།



བུ་ན་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ཕྱོ་ལྷ་ར་དམར་རྱོང་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༤གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ ཞི་རྒྱས་དབང་
དང་དག་པྱོ་སྱོགས། །ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་རྱོལ་པའི་སྐུར། །དམར་བརྗིད་གཞི་ཆགས་ཁྲོ་བ་ཡིས། །ཉམས་བརྒྱའི་

གར་གྱི་རྱོལ་ལ་བསྱོད། །ཆོས་ལྡན་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་དང་། །སྐྱེ་འགྲོ་སང་རྣམས་སྙིང་འབྱིན་པའི། །རྣྱོ་མྱུར་རྫུ་
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འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ།

།ར་དམར་སྟེང་ནས་ངོམས་ལ་བསྱོད།

།ཚེ་དང་བསྱོད་ནམས་སྤེལ་བ་དང་།

།འདྱོད་

དགུར་འབད་མེད་སྟེར་བའི་གཉེན། །ཕག་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་དང་། །དར་དཀར་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས་ལ་

བསྱོད། །སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདེའི། །རྣྱོ་མྱུར་ལས་བྱེད་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་། །རིག་པའི་རྩལ་མདངས་ཤར་ལ་བསྱོད། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་གསང་བའི་ཡུམ། །སྨན་མྱོ་ཟླ་བའི་མདྱོག་

ཅན་མ། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་གཡྱོན་མེ་ལྱོང་། །བཟུང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་དེར་བསྱོད།།” ཟེར་གསྱོལ་ཁ་
ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་

འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་།

ཡུལ་ལྷ་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་

ཉི་མ་འཆར་གྱི་མདྱོག་ལྟར་གཟི་འྱོད་

ཕག་གཡསཔ་ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་པས་ དམ་ཚིག་དང་ལྡན་

པའི་སྒྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་ དགོས་འདྱོད་འབད་མེད་དུ་སྩྱོལ་བ་དང་། གཡྱོན་པ་ལུ་ཁམས་གསུམ་ག་ར་ལས་རྒྱལ་བའི་
དར་དཀར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེངས
ས་ནས་ སྐྱེ་འགྲོ་ག་ར་ལུ་ཕན་པའི་བདེ་བ་གྲུ་ཆར་འབེབས་པ། དབུ་
ལུ་བསེ་རྱོག་དང་བསེ་ཁྲབ་གསྱོལ་སྦེ་

དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པྱོ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམ་པ་སྣ་ཚྱོགས་པས་བརྒྱན།

སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་སྐོར་བའི་ཆིབས་ར་དམར་པྱོ་ སེམས་ལྟར་མགྱོགས་པའི་སྟེང་ལུ་ ཞབས་གཉིས་རྱོལ་པའི་
སབས་ཀྱིས་ཆིབས་སྦེ་འགྱིངས་པའི་ཚུལ་ལུ་བཞུགས་ཡྱོདཔ།

དེའི་གཡྱོན་ལུ་ ཐུགས་དགྱེས་བདེ་བའི་གསང་ཡུམ་ཆེན་མྱོ་ འཛུམ་ཞལ་པདྨའི་སྤྱན་དང་ལྡན་པའི་ སྨན་མྱོ་ཟླ་
བའི་མདྱོག་ཅན་

ཕག་གཡསཔ་ལུ་

མདའ་དར་དང་གཡྱོན་པ་ལུ་མེ་ལྱོང་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར།

འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ རང་སྡེའི་འཁོར་ཚྱོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྱོབས་ཟིལ་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང་
བཅས་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
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དམ་བཞག་།
ཕྱོ་ལྷ་ར་དམར་རྱོང་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ ཀྱི་རྒྱབ་)
“ཧཱུྃ༑ སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཡི། །དབང་བསྐུར་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ། །བསན་པ་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་
པའི།

།དམ་ལས་མ་གཡེལ་ཕྲིན་ལས་མཛྱོད།

།བར་དུ་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་སས།

།འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེ་ལ་སྱོགས་

པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབས་པ་རུ། །བསྐུལ་བའི་ཐ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ཤིང་། །ད་ལྟ་སྔགས་འཆང་འཇིགས་མེད་
ངས། །མཆོད་བསྱོད་དམ་ཚིག་སྦྲན་ལག་ན། །དམ་ལྡན་བརྩེ་བས་དགོངས་མཛྱོད་ལ། །འདྱོད་དགུ་སྒྲུབས་པའི་

སྱོང་གྲོགས་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བར་དུ་
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གཏེར་སྱོན་འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེ། ཐ་མ་ལུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་སྱོགས་ཀྱིས་བཀའ་དང་ དམ་ལས་ནམ་

ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
བུ་ནྱོར་ཁ་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ སྨན་མྱོའི་བླ་མཚྱོ་ཨིན་ཟེར་ ཆུ་གཙང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འཁྱིལ་ཏེ་ཡྱོད་མི་འདི་
མཐྱོང་ནི་འདུག།








སྨན་མྱོའི་བླ་མཚྱོའི་མཐྱོང་སྣང་།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 
གཙྱོ་བྱོ་བུ་ནག་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་ སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག་གི་གཡུས་ཚན་ཤིང་ཆེན་ཁ་གི་ མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་
ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

རིམ་པར་གསྱོལ་

མཆོད་ཕུལ། དེ་ལས་ ཕྱོ་ལྷ་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་

ཡྱོད་པའི་ཁར། བུ་ནག་ཁ་ལྷ་ཁང་དང་ ཐིམ་ཕུ་རྱོང་ནང་ལུ་ཡང་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་
ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ཕྱོ་ལྷ་དང་སྨན་མྱོ་ལུ་
བསྟེནམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མ་ཚད། དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་
མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ཡང་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།



111

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་ཡང་ དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་འགྱོ་

བའི་དུས་སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་ཕྱོ་ལྷ་ར་དམར་རྱོང་བཙན་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་
སྱོལ་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ཚེ་གླང་གཅིག་བསད་སྦེ་ བྱོནཔྱོ་
གིས་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་འདི་ དར་ཁྱབ་སྱོམ་སྦེ་སྱོང་ནུག།



ཨིན་རུང་ ལྱོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་༡ ལྷགཔ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལུ་ བླམ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱྱོར་ཟེར་ ཡྱོངས་གྲགས་ལུ་ བླམ་

ཟླ་དགའ་བྱོ་ ཟེར་མི་འདི་གིས་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་ལུ་ དགོངས་བསྐོར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ཕྱོ་ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་
དམར་མཆོད་འབད་དེ་ཕུལ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་
གིས་

བཀའ་ཤྱོག་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་དམར་མཆོད་འབད་ནི་འདི་

མར་ཕབ་སྱོང་

ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་སླྱོབ་ཡང་ལས་ཡང་དུ་གནང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་
གནང་ མི་དམངས་ལུ་དབང་དང་ལུང་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ རབ་དང་རིམ་པ་སྦེ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

ཧེ་མ་དམར་མཆོད་འབད་དེ་ བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྷ་ལུ་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་ བཀོ་བཞག་ཞིནམ་
ལས།

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་ གནསཔྱོ་བརྒྱ་ཚར་ཟེར་
གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ མར་དང་དར་ཚིལ་ལ་སྱོགས་
པའི་རིགས་

དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་སྒྲིག་

འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ།

ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས།

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་

མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་

སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་

འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་ར་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་
སླྱོབ་དཔྱོན་དགེ་སླྱོང་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཕྱོ་ལྷའི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བུ་ནྱོར་ཁ་ལས་ སླྱོབ་དཔྱོན་དགེ་སླྱོང་ཕྲིན་ལས།
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༩ ལྷ་
ལྷ་བཙན་ར་ྱོ རྗེ
རྗེ་་ཁྱུ
ཁྱུངང་བདུད
དུད།
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གནས་བདག་གི་མཚན།
ས་གནས།
གཡུས།

བསྟེན་མི།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།



ལྷ་བཙན་རྱོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད།
མཚམས་བྲག་དགོན་པ།
མཚམས་བྲག།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་གི་ གཙྱོ་བྱོ་མཚམས་བྲག་སྤྱི་འྱོག་ མི་
སེར་ཚུ་གིས་བཀའ་སྲུང་སྦེ་ བསྟེན་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ཁར་ ཧཱཔ་ཚུ་གིས་ཡང་
བསྟེནམ་ཨིན་མས།


གནས་ཁང་།

མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་༢༠

དང་ཕྱེད་དེ་ཅིག་

མཚམས་བྲག་བླམ་ངག་དབང་འབྲུག་པ་མཆོག་གིས་

དགོན་པའི་ས་སྒོ་

སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

དགོན་པ་འདི་

དུས་རབས་༡༣

གདན་ས་ཆགས་བཏབ་གནང་ནུག།

པ་ནང་

འདི་ དར་དཀར་ལའི་རི་ཚུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡྱོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཡང་ གཙྱོ་བྱོ་རྱོ་རྗེ་
ཁྱུང་བདུད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བྲག་གདངས་བཙན། དེ་ལས་དར་དཀར་ལའི་གཞི་བདག་ ཇོམྱོ་དར་དཀརམྱོ་གི་
གསྱོལ་ཁ་ཡང་ ཨ་རག་ར་གཏང་ནི་འདུག།

དགོན་པ་དེ་གི་སྲུང་མ་གཙྱོ་བྱོ་འདི་ རྱོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་དེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་བླམ་ངག་དབང་འབྲུག་པ་
མཆོག་ བྱག་ཕུག་འདི་ནང་ལུ་ མཚམས་བཅད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བླམ་གིས་བཀའ་སྲུང་ཅིག་སྒྲུབ་དགོ་

པའི་ཟེར་གསུངསམ་ཅིག་ རྱོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་འདི་གིས་ བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཞིནམ་ལས་ ང་གིས་འབད་
གེ་ཟེར་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་སྦེ་

ཕར་ལས་ཚུར་ཆིབས་ར་གུར་ཆིབས་ཏེ༌བྱྱོནམ་ད།

བླམ་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་

ཆིབས་ར་འདི་ བཏགས་ས་མེད་པ་ཅིན་ ཨ་ཕར་བཏགས་ད་ཟེར་ ཕག་གི་མཛུབ་མྱོ་གཉིས་ཀྱིས་བཏྱོན་གནང་
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པའི་ ཆིབས་ར་བཏགས་སའི་ཨ་ལྱོང་ཟེར་ རྱོ་གུ་ལུ་ཧྱོ་ཀ་དྱོད་རིལ་རི་སྦེ་བཏྱོན་གནང་གནངམ་ཅིག་ གནས་
ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ བྱག་ཕུག་གུ་ལུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག།





དགྲ་ལྷ་རྱོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་ཀ་ཁྲབ།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ལྷ་བཙན་རྱོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་ བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༩ པར་) “ཧཱུྃཿ དུག་གསུམ་
རྣམ་དག་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཡི་གར། །རྱོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་བཻཌཱུརྱའི་མདྱོག །ཕག་གཉིས་རྱོ་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུས་
མཚན།
དབུས།

།ནྱོར་བུའི་རྱོག་དང་བེར་ནག་གཡུ་ཁྲབ་གསྱོལ།

།ནམ་མཁའི་འྱོད་ཅན་མྱུར་མགྱོགས་རར་བཅིབས་ནས།

།དར་མཚྱོན་རིན་ཆེན་རྒྱན་གཟུང་མེ་རླུང་
།རྣྱོ་མྱུར་ཐྱོགས་པ་མེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས། །བསན་འགྲོའི་མེལ་ཚེ་མཛད་ལ་བདག་བསྱོད་དྱོ། །རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་མི་རྫུ་མེད་པས་ན། །འཁོར་དང་
གནས་མཐུའི་ངེས་པ་གཟུང་དཀའ་ཡང་། །ལྷྱོ་མྱོན་རྒྱ་བྱོད་ཧས་གྲུ་འབྲས་ལྗོངས་སྱོགས། །ཡུལ་རྣམས་ཀུན་གྱི་
དགྲ་ལྷ་མཛད་ལ་བསྱོད།

།སྒྲུབ་ལ་སྙིང་ཉེའི་དམ་གཙང་ལས་ལ་མྱུར།

།འཁོན་ཆུང་ངོ་ཡང་དཀར་པྱོ་སྤྱྱོད་ལ་

དགྱེས། །མཐུ་རྣྱོ་རྫུ་འཕྲུལ་སྱོབས་ཆེན་ངང་རྒྱུད་རིང་། །བརྩེ་གདུང་མ་འད་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྱོད་དྱོ། །བྱོཿ གང་
ཐུགས་བདེ་བའི་ཞགས་པས་འཆིང་བ་མྱོ། །ཟླ་ཤེལ་མདངས་ཅན་གཟི་བཟང་སྨན་ལེ་སྒྲོན། །ཕག་གཉིས་མདའ་
དར་འདྱོད་སྦྱིན་བུམ་པས་འབྲེལ། །ཡིད་འྱོང་རྒྱན་འཆང་རྐྱང་བུར་བཅིབས་ལ་བསྱོད། །རྫུ་འཕྲུལ་ར་དམར་སྟེང་
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ན་ཉི་མ་འབུམ། །འཆར་ཀའི་འྱོད་ལྟར་དམར་གསལ་ཟླ་འྱོད་རྒྱལ། །རྒྱལ་མཚན་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་བསྣམས་པ་
ཡིས།
ཆེ།

།ས་གསུམ་དབང་སྡུད་སས་མཆོག་དེ་ལ་བསྱོད།

།མངག་གཞུག་ཀླུ་བཙན་བདུད་སྱོགས་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས།

།ནང་འཁོར་ཕྱི་ནང་ཕྱོགས་བཞིའི་བཀའ་བླྱོན་

།དྭངས་བའི་ཤེལ་ལྟར་རྐྱེན་གྱི་ངོ་བཟུང་

བས། །མདྱོག་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚྱོགས་རྱོལ་ལ་བསྱོད།།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་
གསང་བའི་བདག་པྱོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པྱོ་ཁྱུང་ལེགས་རྩལ་གྱི་ སྐུ་མདྱོག་བཻཌཱུརྱའི་འྱོད་ཟེར་

སྱོང་ལྡན་བཟུམ་སྦེ་ ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན།
ཕག་གཡསཔ་ལུ་
བརླག་པ།

གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྱོ་རྗེ་གནམ་ལུ་འཕར་ཏེ།

བསན་པ་ལུ་གནྱོད་པའི་དགྲ་བྱོ་ག་ར་ཐལ་བར་

གཡྱོན་པར་དགོས་འདྱོད་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ།

སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་

ཅད་དབུལ་ཕྱོངས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནུས་པ། དབུ་ལུ་ ནྱོར་བུའི་རྱོག་དང་སྐུ་ལུ་གཡུ་ཁྲབ་དང་ བེར་ནག་
དར་གྱི་ལྷབ་ལྷུབ་གསྱོལ་ཞིང་།

ཞབས་ལུ་སག་ལྷམ་མཛེས་པར་གསྱོལ་བ།

སྐེད་ལུ་སགས་རལ་གཡས་དང་

གཟིག་ཤུབ་གཡྱོན་དུ་བཅིངས་ནས། དར་དང་རིན་པྱོ་ཆེའི་བརྒྱན་སྦེ། ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་ཏུ་བསན་འགྲོའི་

མེལ་ཚེ་མཛད་པའི་ཁུར་བཞེས་ཏེ། སྐད་ཅིག་ལ་སྱོང་གསུམ་མྱུལ་བའི་ ར་མཆོག་ནམ་མཁའི་འྱོད་ཅན། རིན་པྱོ་

ཆེའི་སྒ་སབ་དང་གོང་རྨེད། ཟ་འྱོག་གི་སྤུ་ལེན་ལྱོང་ཁེབས་བསན་དང་སབ་མཐུར་ལ་སྱོགས་པས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་
དུ་ འགྱིང་སབས་ཀྱིས་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་དབུས་སུ་བཞུགས་སྦེ་ཡྱོདཔ། དེ་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ གསང་བའི་
ཡུམ་ཆེན་སྨན་ལེ་སྒྲོན་ཟླ་ཤེལ་མདྱོག་ཅན།
བསྣམས་པ།

ཕག་གཡས་པར་མདའ་དར་དང་

གཡྱོན་པར་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་

ཡིད་དུ་འྱོང་བའི་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་དུ་མས་བརྒྱན་ཅིང་རྐྱང་བུ་ལ་བཅིབས་པ།

གཡྱོན་ལུ་ས་

གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་སས་མཆོག་ཟླ་འྱོད་རྒྱལ་ སྐུ་མདྱོག་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འྱོད་ལྟར་དམར་བ། ཕག་གཡས་

རྒྱལ་མཚན་དང་གཡྱོན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ ར་མཆོག་དམར་པྱོ་ལུ་ཆིབས། འཁོར་འབད་བ་ཅིན་
ཕྱི་ནང་ཕྱོགས་བཞིའི་བཀའ་བླྱོན།

མངག་གཞུག་ལྷ་ཀླུ་བདུད་སྱོགས་

དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དམག་ཚྱོགས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དཔའ་ཞིང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཆ་བྱད་ཅན། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་
གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་ བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “ཧཱུྃཿ བཅོམ་
ལྡན་ཕག་ན་རྱོ་རྗེ་དང་། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནྱོན་པད་འབྱུང་ལ། །རང་སྱོག་ཕུལ་ནས་དམ་བཞེས་པ། །མ་གཡེལ་
མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།”

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

དཔལ་གསང་བའི་བདག་པྱོ་ཕག་ན་རྱོ་རྗེ་དང་།

སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་དང་ དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་བཅུག་ནི་ སྦྱིན་པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་
གི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ཟེར་ ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས།



ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་། སྒྲུབ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་ཆིབས་བཏགས་སའི་རྱོ་ལུང་ཅནམ།
གནས་ཁང་ནི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ པར་)“ཀྱཻ༑ རིན་ཆེན་ནྱོར་བུའི་ས་འཛིན་
འབུར་བའི་ངོས།

།བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་བྲག་རི་བརྩེགས་པའི་མདུན།

།སྨན་ལྗོངས་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་རྒྱས་པ་

ནས། །པདྨ་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་མཆོག །བྲག་གདངས་བཙན་རྒོད་ཆེན་པྱོ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཟག་

མེད་བདེ་བའི་དཔལ་སྟེར་མཚྱོ་སྨན་དང་། བཀའ་ཉན་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚྱོགས་དང་བཅས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་

117

བཟུམ་སྦེ་མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་

ལྷགཔ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་
ཨིན་པས།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་

བྲག་གི་སྐེད་པ་ལུ་


རྒྱབ་ཁར་ལས་རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥

ཕྱོ་བྲང་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་ཡྱོད་མི་འདི་མཇལ་ཚུགསཔ་

རྗེ་ངག་དབང་འབྲུག་པ་མཆོག་ འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབྱོན་སས་ གྲུབ་ཐྱོབ་དབུ༌ཐྱོད་བཞུགས་
སའི་སྒྲུབ་ཁང་ནང་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགསཔ་ད་

ཆོས་སྲུང་ཡང་ཁྱུང་བདུད་སྒྲུབ་ཡྱོདཔ་ལས་

ཁྱུང་བདུད་

ཀྱིས་ར་གུར་ཆིབས་ཏེ་ དངོས་སུ་སྦེ་བྱྱོན་ཏེ་ ཆིབས་ར་ག་ཏེ་བཏགས་ནི་སྨྱོ་ཟེར་གསུངསམ་ད་ བླམ་གིས་འ་ནཱ་
བཏགས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ རྱོ་ནང་ལུ་ཕག་མཛུབ་ཀྱིས་སྦེ་ རྱོ་ལུང་ཅན་བཟྱོ་སྟེ་ ཆིབས་ར་བཏགས་ས་བཟྱོ་གནང་
ཡྱོད་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པ་མཇལ་ནི་ཡྱོདཔ་ཨིན། 
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྱོ་ལྟར་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་གསྱོལ་མཆོད་འདི་

རང་ཟླ་༧

པའི་ཚེས་༡༠

ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཚེས་༡༥

ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༦ གི་རིང་ལུ་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ བྱག་གི་སྐེད་པ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྱོད་པའི་ དགྲ་ལྷའི་གནས་
ཁང་ནང་སྦེ་

གསྱོལ་མཆོད་གཞན་དག་མ་འདཝ་སྦེ་རང་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་

བཤདཔ་ཨིན་པས།

དགོན་སྡེའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་

གཙྱོ་བྱོ་མཚམས་བྲག་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་
དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་
རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་
གསེར་སྐྱེམས་དང་

ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་
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རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་

མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགྲུབ་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
དགྲ་ལྷ་རྱོ་རྗེ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ། གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ། ༢༠༡༥
ཆུ་ཁ་སྨྱོན་ལམ་ཆེན་པྱོའི་དེབ། ༢༠༢༠ 
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
མཚམས་བྲག་དགོན་པའི་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།
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དགེ
གེ་་ལྟ
ལྟག
ག་ན་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༤
༡ དགེ
གེ་་བསྙེ
སྙེན
ན།

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

དགེ་བསྙེན།


དར་དཀར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

དར་དཀར་སྤྱི་འྱོག།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གི་བཀའ་སྲུང་སྦེ་གསྱོལ་
མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ ཁར་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་འདི་འབད་བ་ཅིན་
གཙྱོ་བྱོ་རང་ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་དེ་རང་

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་

སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

གནས་ཁང་།

ད་གར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་འདི་ དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་ ༣ དང་
ཕྱེད་ལྷགཔ་ཅིག་ འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།
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དར་དཀར་དཀར་གསལ་ལྷ
ལྷ་་ཁང་།
གདན་ས་ཕག་བཏབ་གནང་མི་བླམ་འབྲུག་ངག་དབང་ཆོས་རྱོང་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་

དགོན་པ་འགོ་དང་པ་བཅགས་

གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ རི་ཕ་ཀི་ལྱོགས་ བྱོད་སྒོམ་ས་ཟེར་བའི་སྒྲུབ་ཁང་གཅིག་ཡྱོད་མི་ལས་ བླམ་གིས་ འབྲུ་
གཏྱོར་གནང་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག། འབྲུ་ག་ཏེ་འབབ་ས་ལུ་ གདན་ས་བཅག་ནིའི་ ལུང་བསན་ཡྱོད་པའི་སྐོར་

ལས་གསུངས་ཏེ་ འབྲུ་གཏྱོར་གནངམ་ད་ལུ་ འབྲུ་ཕུད་རྱོག་གཅིག་ ཚེ་སྦྱིས་ཟེར་སའི་ ས་གནས་ལུ་བབ་
ཡྱོདཔ་དང་།

གཅིག་འདི་ དར་དཀར་ལུ་བབ་ དེ་ལས་ འབྲུ་གཅིག་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཟེར་ས་དང་ ལྕེ་ཡུལ་

ཟེར་ས་ལུ་བབ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུ་ག་ཏེ་འབབ་ས་ལུ་ གདན་ས་རེ་རེ་བཅགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་པའི་
ལྱོ་རྒྱུས་ ངག་ཐྱོག་ལས་སླབ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས། དུས་རབས་འ་
ནི་ཅིག་ལུ་བཞེངས་ནུག་ཟེར་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་

སྦྲགས་ཚུགས་མི་ ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ བླམ་གི་མཛད་རྣམ་དང་
རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མིན་ནུག་ཟེར་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་
ལྷགཔ་རྱོ་རྗེ་གིས་སླབ་ཨིན་མས།

གྲུབ་ཆུ་མཆོད་རྟེན།
ད་རུང་ ཧེ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཟེར་མི་གི་ གཡུས་ཚན་ ཆུ་མེད་པར་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྱོང་མཆོག་གིས་ ཆུ་

བཏྱོན་ནིའི་དྱོན་ལུ་ བླམ་གི་ཕག་ལུ་ གཏེར་གྱི་ཕུརཔ་གཅིག་ཡྱོད་མི་འདི་ རི་ཕ་ཀི་ལྱོགས་ བྱོད་སྒོམ་ས་ཟེར་

མིའི་ སྒྲུབ་ཁང་ལས་ཚུར་གཡུག་བཀོ་བཏང་སྦེ་ ཕུརཔ་གི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་བླམ་བྱྱོནམ་སྦེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་
ག་ཏེ་འཚྱོལ་རུང་མེད་པར་ ལྱོག་དར་དཀར་ལུ་བྱྱོནམ་ད་ ཕུརཔ་དེ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ ལུང་བསན་མེད་པར་

དར་དཀར་ལུ་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ དར་དཀར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་ མགོན་ཁང་ཟུར་ཁར་ རྱོ་རང་
རྱོང་ནང་ལུ་ཟུག་སྱོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས་ དེ་ནང་ལས་ཕུརཔ་ལྱོག་བཞེསཔ་ད་ གྲུབ་ཆུ་འཐྱོན་ཡྱོད་མི་འདི་ ད་

རེས་ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ལྷགཔ་རྱོ་རྗེ་གིས་ དེ་གུར་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་སྦེ་ གྲུབ་ཆུ་མཆོད་རྟེན་ཟེར་
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མིང་བཏགས་ཡྱོད་པའི་ཁར་ གཏེར་ཕུར་དེ་ཡང་ ད་ལྟྱོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ནང་རྟེན་སྦེ་ བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་
པས།

ད་རུང་ལྷ་ཁང་འདི་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་དང་
མགོན་ཞུ་ནི། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་
འབད་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འདི་

བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་སླབ་ཨིན་པས།

གཙྱོ་བྱོ་ར་ཨམ་གཡང་

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
དགེ་བསྙེན་དང་སྒོ་མྱོའི་ བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༣ གྱི་རྒྱབ་)
“ཀྱཻ༑

དགེ་བསྙེན་རྱོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ནི།

།སྐུ་མདྱོག་དམར་པྱོ་གཟི་བརྗིད་ཅན།

།རབ་

འཇིགས་ཁྲོ་གཏུམ་རྔམས་པའི་ཞལ། །མི་ཤིག་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསྱོལ། །ཕག་གཡས་མདུང་

དམར་དགྲ་ལ་བསྣུན། །གཡྱོན་པ་དམ་ཉམས་ཙིཏྟ་གསྱོལ། །གསེར་སྒ་གཡུ་ཡི་ཕྲ་ཚྱོམ་
ཅན། །སབ་འཇམ་དར་ལ་བརྒྱུས་པ་དང་། །རིན་ཆེན་དྱོ་ཤལ་མགུལ་དུ་འཕང་། །མྱུར་
མགྱོགས་ར་
དགེ
གེ་་བསྙེ
སྙེན
ན་གྱི་
གྱི་ཀ་ཁྲ
ཁྲབ
བ།
དམར་རླུང་བཞིན་རྒྱུ། །འགུགས་བྱེད་བཙན་གྱི་བཤན་པ་དང་། །སྒྲོལ་བྱེད་བདུད་ཀྱི་བཤན་པ་དང་།
གཅོད་གཤིན་རྗེའི་བཤན་པ་སྱོགས།

།འཁོར་དུ་བཤན་པ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར།

།སྱོག་

།བཀའ་སྲུང་ཆེན་པྱོ་དམ་ཚིག་

ཅན།།” ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ལྷ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ དམརཔྱོ་ཁྲག་
གི་མདྱོག་ཅན་དང་

བསེ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྱོག་གསྱོལ་བ་ཟེར་

ནྱོར་བུ་བསི་ལི་རྭའི་པགས་ཀོ་གིས་བཟྱོ་བའི་གོ་

ཁྲབ་ དགྲ་ལི་དང་ལྕགས་ཞྭམྱོ་བཞེས། ཕག་གཡས་པ་ལུ་དུང་གི་དར་དམར་པྱོ་གནམ་ལུ་འཕར་ཞིང་ གཡྱོན་
ལུ་ སྤྱིར་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ལུ་གནྱོད་པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་
བྱོའི་དྱོན་སྙིང་བཟུང་ནས་

ཞལ་ལུ་གསྱོལ་བ།

སེམས་ལྟར་མགྱོགས་པ་ལུ་ཆིབས་སྦེ།

སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ར་དམར་རླུང་གི་བང་རྩལ་

དེའི་འཁོར་འབད་བ་ཅིན་སྨན་མྱོ་གཅིག་དང་
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དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བྱོ་



ཡུད་ཀྱིས་་འགུགས་པར་བྱེད་པའི་བཙན་གྱི་བཤན་པ། སྒྲོལ་བྱེད་བདུད་ཀྱི་བཤན་པ།

བཤན་པ་སྱོགས་ འཁོར་བཤན་པ་འབུམ་གྱིས་སྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

སྱོག་གཅོད་གཤིན་རྗེའི་

དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་) “ཀྱཻ་༑ སྔོན་
ཚེ་གཤན་པ་དམར་པྱོ་ཁྱོད། །སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །དམ་ཚིག་རྱོ་རྗེ་སྤྱི་བྱོར་བཞག །དགེ་བསྙེན་
ཆེན་པྱོ་དམ་ལ་བཏགས།
ཤིང་།

།མཁས་གྲུབ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་ཡིས།

།ཡྱོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་པྱོས་ཀྱང་།

།དབེན་གནས་བསྲུང་མར་བཀའ་བསྒོས་

།སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསན་པའི་གཉེར་ཁ་གཏད།

།བླ་མ་གོང་མ་དེ་

རྣམས་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་དམ་ལ་བཞག་པ་བཞིན། །ཁྱོད་ཀྱང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།། བདག་གིས་བཅོལ་བའི་

འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བར་དུ་མཁས་
གྲུབ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ། མཐའ་མར་ཡྱོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་པྱོ་སྱོགས་ བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་

དང་ དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་

གསུམ་ལུ་ ངལ་བ་མེད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་དང་ སྒོས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
རིང་ལུགས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྱོ་ཆེ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་ལུ་ རྣམ་ཀུན་ལས་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་
རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཞིན་དུ་

སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་ཁས་བླངས་བཞེས་ཡྱོད་མི་

དང་འཁྲིལ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

དགེ་བསྙེན་འདི་ བཀའ་སྲུང་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཞན་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་

བཟུམ་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ཞུ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་
འདུག། ཨིན་རུང་རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ དྱོ་པ་ལས་ལྷ་བསང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ དགེ་བསྙེན་སྐུ་རྐྱང་
གི་གསུང་ཆོག་གནང་ཐྱོག་ལས་

དགེ་བསྙེན་གྱི་ལྷ་དར་ཟེར་

ལྷ་དར་གཅིག་ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

ལྷྱོང་ནིའི་

ལུགས་སྱོལ་ཅིག་འདུག། ལྷ་དར་ལྷྱོང་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འྱོག་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྒཔྱོ་གིས་ དབུ་
ཁྲིད་མཛད་ཐྱོག་ལས་ལྷྱོང་ནི་ཡྱོད་ཟེར་ བླམ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
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དགེ་ལྟག་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་
ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྐབས་

དགེ་བསྙེན་ཡང་དེ་གི་གྲལ་ལུ་

བཙུགས་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར། དར་དཀར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་
མཆོད་ཡང་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག། 
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
དགེ་བསྙེན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དར་དཀར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ལྷགཔ་རྱོ་རྗེ། སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ།
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གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༢ རྒྱ
རྒྱལ
ལ་ཆེ
ཆེན
ན་ཀུ
ཀུན
ན་ཏུ
ཏུ་་བཟང་པ།ྱོ 

གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ།

ས་གནས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་
བཀའ་སྲུང་སྦེ་གསྱོལ་

མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་

ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ གཙྱོ་ བྱོ་ར་ཨམ་གཡང་
བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་དེ་རང་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལྷ་ཁང་འདི་ དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༢ ལྷགཔ་ཅིག་
འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

གདན་ས་ཕག་བཏབ་གནང་མི་བླམ་འབྲུག་ངག་དབང་ཆོས་རྱོང་

ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ དགོན་པ་འགོ་དང་པ་བཅགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ རི་ཕ་གི་ལྱོགས་ བྱོད་སྒོམ་ས་ཟེར་བའི་
སྒྲུབ་ཁང་གཅིག་ཡྱོད་མི་ལས་

བླམ་གིས་

འབྲུ་གཏྱོར་གནང་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག་

འབྲུ་ག་ཏེ་འབབ་ས་ལུ་

གདན་ས་བཅགས་ནིའི་ ལུང་བསན་ཡྱོད་པའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཏེ་ འབྲུ་གཏྱོར་གནངམ་ད་ལུ་ འབྲུ་ཕུད་རྱོག་
གཅིག་ ཚེ་སྦྱིས་ཟེར་སའི་ ས་གནས་ལུ་འབབ་ཡྱོདཔ་དང་།
འབྲུ་གཅིག་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཟེར་ས་དང་

གདན་ས་རེ་རེ་བཅགས་ཏེ་

གཅིག་འདི་ དར་དཀར་ལུ་འབབ་ དེ་ལས་

ལྕེ་ཡུལ་ཟེར་ས་ལུ་འབབ་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་

འབྲུ་ག་ཏེ་འབབ་ས་ལུ་

ངག་ཐྱོག་ལས་སླབ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས།

དུས་རབས་འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་བཞེངས་ནུག། ཟེར་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མེད་
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པའི་ཁར་ བླམ་གི་མཛད་རྣམ་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ལྷགཔ་
རྱོ་རྗེ་གིས་སླབ་ཨིན་མས། 

ད་རུང་ ཧེ་མ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཟེར་མི་གི་ གཡུས་ཚན་ལུ་ཆུ་མེད་པར་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྱོང་མཆོག་གིས་

ཆུ་བཏྱོན་ནིའི་དྱོན་ལུ་ བླམ་གི་ཕག་ལུ་ གཏེར་གྱི་ཕུརཔ་གཅིག་ཡྱོད་མི་འདི་ རི་ཕ་གི་ལྱོགས་ བྱོད་སྒོམ་ས་

ཟེར་མིའི་སྒྲུབ་ཁང་ལས་ཚུར་ གཡུ་བཀོ་བཏང་སྦེ་ ཕུརཔ་གི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་བླམ་བྱྱོནམ་སྦེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་
ལུ་ག་ཏེ་འཚྱོལ་རུང་མེད་པར་ ལྱོག་ད་གར་ལུ་བྱྱོནམ་ད་ ཕུརཔ་དེ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ ལུང་བསན་མེད་པར་
ད་དཀར་ལུ་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ དར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་ མགོན་ཁང་ཟུར་ཁར་ རྱོ་རང་རྱོང་ནང་
ལུ་ཟུབ་སྱོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས་

དེ་ནང་ལས་ཕུརཔ་ལྱོག་བཞེསཔ་ད་

གྲུབ་ཆུ་འཐྱོན་ཡྱོད་མི་འདི་

ད་རེས་

ནངས་པ་ ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ལྷགཔ་རྱོ་རྗེ་གིས་ དེ་གུར་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་སྦེ་ གྲུབ་ཆུ་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མིང་

བཏགས་ཡྱོད་པའི་ཁར་ གཏེར་ཕུརཔ་དེ་ཡང་ ད་ལྟྱོ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོད་ཟེར་ ངག་རྒྱུན་
གྱི་ལྱོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ལྷ་ཁང་འདི་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་
དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་

སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ནི།

གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནི་དང་

གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ འབད་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
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སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འདི་ གཙྱོ་བྱོ་རང་ ཨམ་གཡང་བལྟམས་དང་གཡང་ཆུང་དེ་ བསྟེན་དྱོ་
ཡྱོདཔ་སྦེ་སླབ་ཨིན་པས།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྒྱལ་པྱོའི་མངོན་རྱོགས་ལས་ (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༡ པར་) “བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པྱོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་
ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་ར་བབས་བང་རིམ་དང་བཅས་པ། ཤར་དཀར་པྱོ་དུང་ལས་གྲུབ་པ། ལྷྱོ་སེར་པྱོ་རིན་པྱོ་
ཆེ་གསེར་ལས་གྲུབ་པ།

ནུབ་དམར་པྱོ་བྱུ་རུ་ལས་གྲུབ་པ།

བྱང་སྔོན་པྱོ་གཡུ་ལས་གྲུབ་པ།

དབུས་མཐིང་ཁ་

བཻཌཱུརྱཱ་ལས་གྲུབ་པའི་དབུས་སུ། པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རུ་ཏྲ་ཕྱོ་མྱོ་བསྣྱོལ་བའི་
སྟེང་དུ། ཛཿདམར་པྱོ་ལྔ་ལས་འྱོད་འཕྲྱོས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། ཚུར་འདུས་ཡྱོངས་སུ་གྱུར་པ་
ལས།

དབུས་ཕྱོགས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་མཐིང་ནག་བདུད་ཞགས་དང་སྤུ་གྲི་ཐྱོགས་པ་གླང་ཆེན་ལ་གནས་པ།

ཤར་ཕྱོགས་སྐུའི་རྒྱལ་པྱོ་མྱོན་བུ་པུ་ཏྲ་རྱོ་རྗེ་དང་ གསེག་ཤང་བསྣམས་ནས་སེང་ཆེན་དཀར་མྱོ་ལ་གནས་པ། ལྷྱོ་
ཕྱོགས་ཡྱོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་པྱོ་གནྱོད་སྦྱིན་ཤིང་བྱ་ཅན་

དགྲ་ས་དང་ཞགས་པ་ཐྱོགས་ནས་པད་ཉི་ལ་གནས་པ།

ནུབ་ཕྱོགས་གསུང་གི་རྒྱལ་པྱོ་དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་གཅིག་པྱོ་འགིང་ཁར་དང་བེང་ཆེན་བསྣམས་ནས་ར་ནག་རྟིང་དཀར་ལ་

ཆིབས་པ། བྱང་ཕྱོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་པེ་ཧར་དགྲ་ལྷ་ལྕགས་ཀྱུ་མདའ་དང་རལ་གྲི། སྤུ་གྲི་གཞུ་དང་བེར་
ཀ་བསྣམས་ནས་སེང་ཆེན་དཀར་མྱོ་ལ་གནས་པ། གཞན་ཡང་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ལྔ་། གསང་བའི་ཡུམ་ལྔ་། བཀའི་
བླྱོན་པྱོ་ལྔ་།

རུ་འདྲེན་སྡེ་བཞི།

ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་དང་བཅས་པ། དེའི་གཡས་སུ་

ཛཿལས་ལྷ་བཙན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྱོ་སྐུ་མདྱོག་དམར་པྱོ་
འཁྱུག་པ་དགྲ་བྱོའི་སྐེ་ལ་འཆིང་བ།

སྐུ་ལ་བསེ་ཁྲབ་དང་བསེ་རྱོག་གསྱོལ་བ།

དང་བཙན་དམག་འབུམ་སྡེའི་ཚྱོགས་ཀྱི་བསྐོར་བ།
ལྕགས་ཀྱི་ཐྱོ་བ་ཐྱོགས་ནས་

གཡས་བ་དན་དང་གཡྱོན་བཙན་ཞགས་གློག་ལྟར་
འཁོར་དུ་བཙན་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན་

གཡྱོན་དུ་དམག་དཔྱོན་བཛྲ་སཱ་དྷུ་ནག་པྱོ་གཡས་གནམ་

དགྲ་བྱོའི་མགོ་ལུས་གཤྱོག་པ།

གཡྱོན་སྦུད་པ་དག་ཏུ་འབུད་པར་བྱེད་པ་ར་སྐྱེས་

ཁམས་པ་ལ་ཆིབས་པ། ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་སྡེ་མ་བཞི་དང་། མཆེད་འཁོར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་
བ།

བྱོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བསན་མ་བཅུ་གཉིས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་

འཁོར་དང་བཅས་པ།”ཟེར་

གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་
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དབུས་ཕྱོགས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལཔྱོ་དེ་གི་སྐུ་

མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ མཐིང་ནག་ ཕག་གཡསཔ་ལུ་ སྤུ་གྲི་བསྣམས། གཡྱོན་པ་ལུ་ བདུད་ཞགས་བསྣམས་

སྦེ་ གླང་ཆེན་ལུ་ཆིབས་ཏེ་གར་སབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཕྱོགས་བཞིའི་
རྒྱལ་པྱོ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པར་
མཆོད་

ཚྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་

མ་ངེས་དུ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྱོན་ཞིང་ཡྱོན་

དམ་ཚིག་ཟྱོལ་ཟྱོག་སྱོགས་སངས་པའི་མཆོད་པའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་བཞིན་པར་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

མངོན་རྱོགས་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།



རྒྱལཔྱོ་གི་ཀ་ཁྲབ།
དམ་བཞག།
རྒྱལ་པྱོའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ གཉེར་གསྱོལ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢༡ གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ་༑ དཔལ་
ཆོས་སྐྱོང་བའི་མགོན་པྱོ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོའི་རྣམ་འཕྲུལ། རིག་འཛིན་པདྨའི་བསན་སྐྱོངས་། དཔལ་

ལྡན་བླ་མའི་བཀའ་ཉན། རྣལ་འབྱྱོར་ཡྱོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། སྟེང་གི་མི་བྱོ་ཆེན་པྱོ་དམུ་རྗེ་བཙན། ཚངས་པ་དུང་གི་

ཐྱོར་ཚུགས། ཤིང་བྱ་ཁུ་ལེ་ལག་དགུ་ལ་སྱོགས་པ་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་
དགོངས་སུ་གསྱོལ།

རིག་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱྱོར་པ་བདག་ཅག་གིས་དངོས་འབྱྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་གྱི་མཆོད་པ་མི་ཟད་

ནམ་མཁའི་མཛྱོད་དུ་གཏིབས་པའི་ཚྱོགས་གཏྱོར་ཆེན་པྱོ་འདི་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐོང་ཞིང་དགྱེས་པར་

མཛྱོད་ལ། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨ། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྱོང་ལྡེའུ་བཙན། གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་
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དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ངག་དབང་ནྱོར་བུ་དབང་པྱོའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་པའི་
ཐུགས་དམ་གཉེན་པྱོ་དགོངས་ལ།

སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་བྱེ་བྲག་གསང་ཆེན་རྱོ་རྗེ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རིང་

ལུགས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་མཐའ་དག་གི་སྐུ་ཚེའི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་
ལ་བཞེད་དགུའི་བསམ་དྱོན་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་དང་།

ཡངས་པའི་ས་ཆེན་ཀུན་ཏུ་དཀོར་དང་དམ་སྲི་རྦད་

འདྲེ་རྦྱོད་གཏྱོང་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་སྱོགས་མི་མཐུན་ངན་དགུ་མཐའ་དག་དབྱིངས་སུ་སེལ་ལ།

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་

བདེ་སྐྱིད་རྱོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་ལྱོངས་སུ་སྤྱྱོད་ཅིང་ནད་མཚྱོན་མུ་གེའི་གནྱོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུངས་ཤིང་
སྐྱོབས།
ལ།

ཅི་འདྱོད་པའི་འཕྲིན་ལས་བཞིའི་དྱོན་ཐམས་ཅད་ཐྱོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སྱོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛྱོད་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་མཆོག་ལ་སྱོར་བའི་མཐུ་དང་དཔུང་བསྐྱེད་ནས་བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་

ལེགས་འཆར་བཞིན་འབེབས་པར་མཛྱོད་ཅིག།”

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་བཀའ་

དང་། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྱོང་ལྡེའུ་བཙན། གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་

ངག་དབང་ནྱོར་བུ་དབང་པྱོ་ལ་སྱོགས་པའི་ བཀའ་དང་འཁྲིལ། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་
བུ་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་ལུ་ ངལ་བ་མེད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་དང་ སྒོས་སུ་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྱོ་ཆེ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་ལུ་ རྣམ་ཀུན་ལས་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་
རང་འབད་རུང་

རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཞིན་དུ་

སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་

བླངས་བཞེས་ཡྱོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

ཁས་

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བརྩི་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་རུང་ གཞན་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་
དང་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་ དམིགས་བསལ་

སྦེ་ཞུ་ནིའི་ ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ མི་ཚུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕྱོག་སྟེ་ མྱོ་བཏབ་རྩིས་
བཏབ་རེ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱལཔྱོ་མཆོད་དགོཔ་སྦེ་འཐྱོན་ནི་ཡྱོད། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཤ་
ཕུད་དང་ཆང་ཕུད་སྦེ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་

མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ཡྱོདཔ་ཨིན་རུང་།
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ད་རེས་ནངས་པ་

འབད་བ་ཅིན་ མར་དང་དར་ཚིལ་གྱིས་སྦེ་སྒྲིག་ གསེར་སྐྱེམས་བསྐང་སྦེ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལཔྱོ་སྐུ་རྐྱང་
ཅིག་གཏང་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།


སྤྱིར་བཏང་དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་
པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྐབས་ རྒྱལཔྱོ་ཡང་དེ་གི་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་ཁར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ དུས་རྒྱུན་དུ་
གསྱོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།


རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱལཔྱོ་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དར་དཀར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ལྷགཔ་རྱོ་རྗེ།
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༣ ཨམ་ནར
ྱོ ་བཟང་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ྱོ

གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།


གཞི་བདག་གི་མཚན།
ས་གནས།

ཨམ་ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོ།


ཡུལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་དང་ས་ཆུ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

ལྕེ་ཡུལ་ ཁྱིམ་གུང་པ་༢༥ དང་ས་ཆུ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ གཙྱོ་བྱོ་ལྕེ་ཡུལ་
སྤྱི་འྱོག་དང་ས་ཆུ་སྤྱི་འྱོག་ གཉིས་ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་
བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།
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གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ལྕེ་ཡུལ་ལྷ་ཁང་འདི་ དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འབད་བ་ཅིན་ སྐར་མ་ ༡༥ དེ་ཅིག་
འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

ལྷ་ཁང་ཕག་བཏབ་གནང་མི་བླམ་འབྲུག་ངག་དབང་ཆོས་རྱོང་

ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ དགོན་པ་འགོ་དང་པ་བཅགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ རི་ཕ་གི་ལྱོགས་ བྱོད་སྒོམ་ས་ཟེར་མིའི་
ས་གནས་ཁར་ སྒྲུབ་ཁང་གཅིག་ཡྱོད་མི་ལས་ བླམ་གིས་ འབྲུ་གཏྱོར་གནང་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག་ འབྲུ་ག་ཏེ་

འབབ་ས་ལུ་ གདན་ས་བཅགས་ནིའི་ ལུང་བསན་ཡྱོད་པའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཏེ་ འབྲུ་གཏྱོར་གནངམ་ད།
འབྲུ་ཕུད་རྱོག་གཅིག་ སྤྱི་ཡུལ་ཟེར་སའི་ ས་གནས་ལུ་བབ་ཡྱོདཔ་དང་།

གཅིག་འདི་ དར་དཀར་ལུ་བབ།

དེ་ལས་འབྲུ་གཅིག་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཟེར་ས་དང་ ཚེ་སྦྱིས་ཟེར་ས་ལུ་བབ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུ་ག་ཏེ་བབ་ས་ལུ་
གདན་ས་རེ་རེ་བཅགས་ཏེ་

ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་

ངག་ཐྱོག་ལས་སླབ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས།

དུས་རབས་འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་བཞེངས་ནུག་ཟེར་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ ག་ཡང་མེད་

པའི་ཁར་ བླམ་གི་མཛད་རྣམ་དང་རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ལྷགཔ་
རྱོ་རྗེ་གིས་སླབ་ཨིན་མས། 

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
གཞི་བདག་ཨམ་ནྱོར་ཟང་རྒྱལ་མྱོའི་མངོན་རྱོགས་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤ པར་) “སྱོང་པའི་
ངང་ལས་རང་ཉིད་ཡིད་ལྷར་གསལ་བའི་མདུན་དུ།

ཤིང་སྣ་སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པའི་ལྗོངས་སུ་གཉུག་

མར་གནས་པའི་གཞིའི་བདག་མྱོ་ཆེན་མྱོ་ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོ་སྐུ་མདྱོག་གངས་ཀྱི་རི་བྱོ་ལ་ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱིས་

འཁྱུད་པ་ལྟ་བུའི་འྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་། སྣ་ཚྱོགས་དབང་པྱོའི། གཞུ་ལྟར་བཀྲ་བའི་ན་བཟའ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གསྱོལ་

བ། འཛམ་བུའི་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཕག་གདུབ་དང་ཞབས་གདུབ་སྱོགས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ། དཀར་
འཇམ་གཞྱོན་ཤ་རྒྱས་པའི་ཕག་གཡས་མདའ་དར་དང་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལྱོང་འཛིན་པ།

ཕག་གཡྱོན་རིན་པྱོ་ཆེའི་

གཞྱོང་པར་འཛད་མེད་འབྲས་ཀྱིས་གང་བར་བསྣམས་པའི་འཁོར་དུ།རང་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ཚྱོགས་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པས་བསྐོར་བ་སྐད་ཅིག་གིས་བཛྲ་ས་མའི་ཛ།”ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་དེ་
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གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ གངས་རི་ལུ་ཉིན་བྱེད་འྱོད་ཟེར་འབུམ་གྱིས་ཕྱོག་ཡྱོདཔ་བཟུམ་ བལྟ་བའི་ཆོག་ཤེས་
མེད་པར་ཞལ་དགྱེས་པའི་འཛུམ་སྱོན།

སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ཁ་དྱོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚྱོགས་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚྱོན་བཟུམ་

བཀྲ་བས་གསྱོལ་ཡྱོདཔ། རིན་ཆེན་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཕག་དང་ཞབས་ལུ་དྱོབ་ཅུ་ཚུ་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བརྒྱན།
དཀར་འཇམ་གཞྱོན་ཤ་རྒྱས་ཏེ་ཡྱོད་པའི་གུར། ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མདའ་དར་དང་མེ་ལྱོང་བསྣམས་པ། གཡྱོན་
པ་ལུ་རིན་པྱོ་ཆེའི་གཞྱོང་པ་ནང་ལུ་
ཡྱོདཔ།

མཐའ་འཁོར་ལུ་

འཛད་པ་མེད་པའི་འབྲས་ཀྱིས་བཀང་སྟེ་

རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་

བསྣམས་ཞིནམ་ལས་བཞུགས་

འཁོར་ཚྱོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་

ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

གཞི་བདག་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ཤྱོག་གྲངས་ ༥པར་) “ཀྱཻ་༑ སྔོན་ཚེ་
རིག་འཛིན་པདྨ་ཡིས། །དབང་བསྐུར་དམ་ལ་བཏགས་པ་ནི། །བསན་པ་བསྲུང་བར་བཀའ་བསྒོས་པའི། །དམ་

བཅའ་མ་གཡེལ་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད། །བར་དུ་ཐང་སྱོང་རྒྱལ་པྱོ་དང་། །འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེ་ལ་སྱོགས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་

ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པ་རུ། །བསྐོས་པའི་ཐ་ཚིག་དམ་པར་མཛྱོད། །ད་ལྟ་རྣལ་འབྱྱོར་བདག་ཅག་གིས། །མཆོད་བསྱོད་
དམ་ཚིག་དན་ལགས་ན། །དམ་ལྡན་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བ་དང་། །སྦྱིན་བདག་བསམ་དྱོན་གྲུབ་པར་མཛྱོད།།” ཟེར་
དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་པདྨའི་བཀའ་དང་། 



ཨམ་ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོའི་སྐུ་འད།
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བར་དུ་ཐང་སྱོང་རྒྱལ་པྱོ། མཐའ་མར་གཏེར་སྱོན་འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེ་ཚུ་གི་བཀའ་དང་འཁྲིལ། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་
པ་དང་

དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འཆད་རྩྱོད་རྩྱོམ་གསུམ་ལུ་

སྤེལ་ནི་དང་

ངལ་བ་མེད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་

སྒོས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པྱོ་ཆེ་འདི་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་ལུ་

རྣམ་ཀུན་ལས་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཞིན་དུ་ སྐྱབས་དང་དཔུང་
གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་ཁས་བླངས་བཞེས་ཡྱོད་མི་དང་འཁྲིལ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།


སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༤ གི་རྒྱབ་)“ཀྱཻ་༑ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་བསྱོད་ནམས་

འཛིན་མའི་ཕང་། །དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་ནགས་མ་རྒྱས་པའི་ལྗོངས། །དབུལ་འཕྱོང་སེལ་མཛད་ནྱོར་རྒྱུན་ལྷ་མྱོ་
བཞིན། །གང་འདྱོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་མ་ཅིག་མ། །ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོ་མཚར་སྡུག་རྱོགས་པའི་ཞལ། །ཀུན་
གྱི་ཡིད་འཕྲྱོག་མིག་གི་བདུད་རྩི་མ།

།ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཀླུ་དང་གནྱོད་སྦྱིན་དང་།

།དྲི་ཟ་ལ་སྱོགས་འབྱུང་པྱོའི་

ཚྱོགས་མ་ལུས། །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས། །དམ་ཚིག་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་སྤྱན་
འདྲེན་ན།

།པདྨའི་མཚྱོ་ལ་འདུ་བའི་ངང་པ་ལྟར།

།མ་ཚྱོགས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་ལ་འུར་སྤྱྱོན།

།”ཟེར་

གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་གི་མགུ་མཚམས་ཅིག་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་
དགོ་པའི་ ཁ་ཡར་ལྟ་ས་གནས་ཁར་ ནགས་ཚལ་སྤུངས་ཚྱོགས་ཅིག་ཡྱོད་མི་འདི་ ཨམ་གི་གནས་ཁང་ཨིན་
པས།

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
དང་ཕུ་ ཨམ་ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོ་མཆོད་པའི་སྐབས་ རང་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་
༡༢

ལས་འགོ་བཙུགས་ཚེས་༡༤

དམངས་མདའ་ཟེར་
ཟེར་ཨིན་མས།

དཔའ་གཟརཔ་དང་

ཚུན་

ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ཕྱོ་རྒྱས་ཚུ་མདའ་རྐྱབ་ནི་ཡྱོད་

དམངས་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་གི་རྩེ་དཔྱོནམ་ཚུ་

རེག་ཏྱོག་མེདཔ་སྦེ་སྱོད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

མདའ་རྐྱབ་མི་གི་
གྲབ་གྲིབ་ཚུ་ལུ་

གལ་སྲིད་གྲབ་གྲིབ་ཚུ་ལུ་

ཡུལ་ལྷ་གི་གནས་ཁང་།

134

འབྲེལ་ཏྱོག་རེ་འབད་དེ་ཡྱོད་པ་ཅིན་
འདུག།

གཡུས་སྒོའི་ཁ་སྐད་ལས་འབད་བ་ཅིན་

མདའ་མི་གུར་རེག་ནི་ལ་སྱོགས་པ་རགས་མཚན་སྱོན་ནི་ཡྱོད་ཟེར་སླབ་ནི་
དགེ་ལྟག་དགུ་པའི་ན་རྱོ་ཟེར་སླབ་སྱོལ་འདུག་

འ་ནི་དགེ་ལྟག་དགུ་

པའི་ན་རྱོ་གི་ ཉིནམ་མཇུག་ཚེས་༡༥ ལུ་ ཨམ་མཆོད་ནི་ཡྱོད་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། ཨམ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་

བའི་སྐབས་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་ནི་མེད་པར་ ཧེ་མ་རང་ བྱོན་པྱོ་འདི་གཙང་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་བགོ་གྱོན་

ལག་རྒྱན་སླྱོག། བཀབ་ནེ་བཀབ་ ཙིའུ་གཅིག་སྤུབས། དེ་གི་ལྟག་ལུ་མཁན་པ་ཤིང་བཏྱོག་སྟེ་ཟུར་གསུམ་སྦེ་
བཀག་ དེ་གུར་ངང་ལག་ཤྱོམ་འདབ་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་བཟྱོ་ དེ་ནང་ལུ་ ལྟྱོ་དང་སྒོང་རྱོག་ དར་ཚིལ་ཚུ་གཙང་ཏྱོག་ཏྱོ་

སྦེ་བཙུགས།ཨ་མའི་རྟེན་འཛུགས་ཟེར་ དེ་གི་སྱོ་ལྱོགས་ཁར་ བྱ་པྱོད་གཅིག་ཐགཔ་གིས་བཏགས་ བྱ་པྱོད་གུར་
ཆུ་བླུགས། ད་རུང་གླང་གཅིག་ཐགཔ་བཏགས་ གླང་གུར་ཆུ་བླུགས་སྦེ་ ལྷ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁ་ལུ་མཆོད་ནིའི་ལུགས་
སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་ བཤདཔ་ཨིན་པས།

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལྱོ་༢༠༠༨ ལུ་ ས་སྒར་བླམ་ཚེ་རིང་

རྱོ་རྗེ་གིས་ བཀའ་བསྒོ་གནང་ཞིནམ་ལས་ བྱོན་པྱོ་གིས་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་འདི་བཀོག་བཞག་སྟེ་ བླམ་

ཆོསཔ་ཚུ་གིས་སྦེ་ ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དགེ་ལྟག་དགུ་པའི་ན་

རྱོ་ཟེར་ ཟླཝ་༩ པ་ལུ་ དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡྱོད་མི་འདི་ མི་ཚུ་ལཱ་དང་གཡྱོག་གིས་ཚར་མ་ཚུགས་ནི་འདི་
གིས་ དུས་ཚྱོད་ཕར་འཕུད་རྐྱབ་དགོ་ནི་མས་ཟེར་ དམངས་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་སྦེ་ བཏུབ་ག་མི་

བཏུབ་ཨམ་ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོ་ལས་ ཤྱོ་ཞུ་བའི་སྐབས་ བཏུབ་སྦེ་འཐྱོན་ནི་འདི་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ རང་
ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༢ ལས་ ༡༥ ཚུན་ལུ་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ། ཚེས་༡༦ གི་ཚེ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ མི་
མང་ག་ར་འཛྱོམས་ མཛར་ཅུངམ་ཟ་སྦེ་ དམངས་ལུ་རྩིས་སྱོད་ལེན་ཚུ་འབད་སྦེ་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཡྱོད་

ཟེར་ སྤྱི་ཡུལ་ལས་སྐྱེས་ལྱོ་ ༤༤ ལང་མི་སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྱོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། 
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
དགེ་ལྟག་རྒེད་འྱོག་གི་གཙྱོ་བྱོ་ལྕེ་ཡུལ་སྤྱི་འྱོག་དང་ ས་ཆུ་སྤྱི་འྱོག་ནང་ལུ་ མི་བརྒྱུད་ལྕེ་ཡུལ་ལས་ཨིན་མི་ཚུ་

གིས་ཡང་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཡུལ་ལྷ་ཨམ་ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོ་ཡང་དེ་གི་གྲལ་ལུ་བཙུགས་སྦེ་གསྱོལ་

135

མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྕེ་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་དང་ ས་ཆུ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་ཁ་
མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ གཡུས་སྒོ
སྒོ་འདི་ནང་སྐྱེས་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་སྐྱེས་ལྷ་ཡང་ ཨམ་ནྱོར་

བཟང་རྒྱལ་མྱོ་ལུ་བསྟེན་ནི་འདི་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚྱོགས་ཕུལ་བར་ འྱོང་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཨམ་ནྱོར་བཟང་རྒྱལ་མྱོའི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
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༤ སྒ
སྒངང་བཙན།

གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

ཕུ་ཙ་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

གནས་བདག་གཞི་བདག་སྒང་བཙན།

ས་གནས།

ཕུ་ཙ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

ཕུ་ཙ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་

མི་སེར་ཆ་

མཉམ་གྱི་སྒང་བཙན་འདི་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ཁར། སྐྱེས་ལྷ་འདི་
འབད་བ་ཅིན་

གཙྱོ་བྱོ་རང་ཨམ་གཡང་གཏམས་དང་གཡང་ཆུང་དེ་རང་

བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།
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གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཕུ་ཙ་ལྷ་ཁང་དང་ས་ཆུ་ལྷ་ཁང་འདི་སྤྱི་ལྱོ་༡༩༨༧ དང་༡༩༨༨ ནང་ལུ་ ས་སྒར་བླམ་ཚེ་རིང་རྱོ་རྗེ་མཆོག་གིས་
བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ལྷ་ཁང་དེ་ དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ་

འཁོར་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་༡ ལྷགཔ་ཅིག་ འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་སྒོ་

འདི་ནང་ལུ་ སྒང་བཙན་དེ་ཡུལ་ལྷ་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་
ལྷ་འདིནི་ ཨམ་གཡང་གཏམས་དང་གཡང་ཆུང་འདི་ར་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་གཡུས་ཚན་

འདི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་དགུང་པ་༢༡ གི་ མི་སེར་ག་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་

ཞུ་ནི། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ནི་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་འབད་ནི་
ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།



རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

སྒང་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡༥ གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ་༑ ལྷ་ཆེན་བཙན་རྒོད་ཆེན་པྱོ་
ནི།

།སྐུ་མདྱོག་དམར་ལ་ཁྲོ་བའི་ཉམས།

།ར་དམར་ཆིབས་ནས་སྱོང་གསུམ་བསྐོར།

།ཕག་མཚན་སྣ་ཚྱོགས་

འཛིན་ལ་བསྱོད། །འཁོར་དུ་ཡིད་འྱོང་སྨན་བདུད་དང་། །ཕག་གཉིས་མདའ་དར་མེ་ལྱོང་བསྣམས། །སྦྱིན་བདག་
མི་ནྱོར་འཁོར་བཅས་ལ།

།མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།”

ཟེར་

གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་

དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་ རབ་ཏུ་རྔམ་ཞིང་ཁྲོས་པའི་གཟུགས་ཅན་ ཕག་ལུ་མདའ་
དར་དང་མེ་ལྱོང་བསྣམས་པའམ་ ཕག་མཚན་མ་ངེས་ སྣ་ཚྱོགས་བསྣམས་ཡྱོད་པའི་གུར།

ཆིབས་ར་དམརཔྱོ་

གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ནས་ དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་
སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ ཡིད་དུ་འྱོང་བའི་སྨན་མྱོ་དང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་ལ་སྱོགས་པའི་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་མས།
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སྒང་བཙན་གྱི་སྐུ་འད།
དམ་བཞག།
སྒང་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༦ གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ་༑ སྔོན་
ཚེ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡིས། །བར་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་རྒྱས་ཀྱི། །ཐ་མར་སྔགས་འཆང་བདག་ཅག་གི། །སྲུང་སྐྱོབ་འཕྲིན་

ལས་མ་གཡེལ་ཞིག །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །བླ་མ་དམ་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསན་པ་བསྲུང་

བའི་ཁས་བླངས་བཞིན། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ།།”ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སྔོན་ཚེ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་
བཀའ་དང་། བར་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་རྒྱས། ཐ་མར་སྔགས་འཆང་ཚུ་གི་བཀའ་དང་འཁྲིལ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་ནི་དང་དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྱོད་ནི།

དེ་ལས་

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརན་ནི་དང་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེ་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་དང་ སྒོས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་
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བསན་པ་རིན་པྱོ་ཆེ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནི་ལུ་ རྣམ་ཀུན་ལས་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་
མདུན་གྱི་འཁར་བ་བཞིན་དུ་

སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་ནི་ལུ་ཁས་བླངས་བཞེས་ཡྱོད་མི་དང་འཁྲིལ་

མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་མས།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

དགེ་ལྟག་ན་གི་སྒང་བཙན་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བརྩི་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་རུང་ གཞན་ཁར་སྐྱེས་

ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་ མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ དམིགས་བསལ་སྦེ་
ཞུ་ནིའི་ ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

ཨིན་རུང་ རང་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ ཨམ་གཡང་

གཏམ་དང་གཡང་ཆུང་མཆོད་པའི་སྐབས་ ཨམ་གཡང་གཏམ་ལུ་དར་ཅུང་གཅིག་དང་ སྒང་བཙན་ལུ་དར་ཅུང་

གཅིག་ བཀལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས་ གཞན་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ ག་ཅི་ཡང་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

སྤྱིར་བཏང་དགེ་ལྟག་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་
པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྐབས་ སྒང་བཙན་ཡང་དེ་གི་གྲལ་ཁར་
བཙུགས་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་ཁར།

ཕུ་ཙ་ལྷ་ཁང་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལྷ་ཁང་

དར་དཀར་

དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་དང་ ལྕེ་ཡུལ་ལྷ་ཁང་ དེ་ལས་ ས་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་ཁ་མ་ཆད་པར་
ཕུལ་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
སྒང་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དར་དཀར་དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་ལྷགཔ་རྱོ་རྗེ།སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ།
རྱོ་རྗེ། སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ།

140

གདུ
དུང
ང༌ན༌རྒེ
རྒེད
ད༌འག
ྱོ ༌གི
གི་་གཞི༌
ཞི༌བདག། ༤
༡ལ་ྱོ མེ༌
མེ༌བཙན་དང་གདུ
དུང
ང་དགོ
གོན
ན་པའི
འི་་རྒྱ
རྒྱལ
ལཔ།ྱོ
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ལྱོ་མའི་བཙན་དང་གདུང་དགོན་པའི་རྒྱལཔྱོ།

གཡུས།

སང་མགོ།


ས་གནས།
བསྟེན་མི།

གདུང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།



ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གདུང་ན་དང་ སྨད་སབས་ཁ་གི་མི་སེར་ ཆ་མཉམ་གིས་

བཙན་དང་རྒྱལཔྱོ་འདི་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སྦེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་
ཟེར་ཨིན་མས།



གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།


གདུང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།
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གདུང་ན་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་བྱོད་ལས་མར་བྱྱོན་མི་ གཙང་མཁྱེན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་
མཚྱོ་གི་སླྱོབ་མ་ ཡྱོངས་གྲགས་ལུ་ རྒྱ་མཚྱོའི་མཚན་ཅན་ ༦ ཡྱོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཕུར་པའི་རྣལ་འབྱྱོར་པ་
རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོའམ་མཚན་ཡྱོངས་གྲགས་ལུ་ དཔྱོན་སླྱོབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོ་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ དུས་

རབས་༡༧ པའི་ནང་ལུ་ གདན་ས་བཅགས་གནང་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གི་
གདན་ས་གཙྱོ་ཆེ་ཤྱོས་ར་ ས་རྱོ་རྒྱ་བར་ན་གི་ ས་ཕྱོགས་དགོན་པ་ཟེར་མིའི་དགོན་པ་འདི་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ལྱོ་མའི་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢༦ གི་རྒྱབ) “ཀྱཻ་༑ རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་རི་
བྱོ་གནས།

།ལྷ་བཙན་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་གྱི་མངོན།

།སྐུ་མདྱོག་དམར་པྱོ་བརྗིད་པའི་ཞལ།

།རྱོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་

གསྱོལ། །གདུག་པའི་གཡུལ་ངོར་ལས་རྒྱལ་བའི། །ཕག་གཡས་དར་དཀར་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །འགྲོ་ཀུན་རེ་བ་

སྐོང་མཛད་ཕྱིར། །ཕག་གཡྱོན་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་བསྣམས། །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་བཙན་གྱི་སྡེ། །སྐད་ཅིག་
ཉིད་ལ་སྙིང་འབྱིན་པའི།
ནས།

།མྱུར་མགྱོགས་རྩལ་དང་རབ་ལྡན་པའི།

།ཉམས་པའི་བླ་ཚེ་སྱོག་དབུགས་སྱོགས།

།ར་དམར་རླུང་གཤེགས་ལ་བཅིབས་

།སྙིང་ཁྲག་འཐུང་བའི་ཕྱོ་ཉ་ཆེ།

།ཟ་བྱེད་བྱ་ཁྱི་རྱོལ་དུ་

འབྲིང་། །སྲིད་པའི་གཤེད་མ་ཁྱེད་ལ་བསྱོད། །ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་སྨན་མྱོ་ནི། །ཕག་གཉིས་དར་དང་མེ་ལྱོང་
འཛིན། །བསྒྲུབ་པའི་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པའི། །སྨན་བཙུན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྱོད། །དད་ལྡན་བདག་ཅག་

འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མཆོད་ཅིང་བསྱོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི །དབུ་འཕངས་བསྱོད་ལ་བསན་པ་དང་། །དེ་འཛིན་
བསྲུང་སྐྱོབ་མི་གཡེལ་མཛྱོད།།”ཟེར་

གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་

མདྱོག་དམརཔྱོ་ རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་གདངས་ཤིང་ མཆེ་བ་བཞི་པྱོ་གཙིགས་པ། སྤྱན་གསུམ་པྱོ་ ར་གདྱོང་

གི་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་ དབུ་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲབ་རྱོག་གསྱོལ་ཏེ། ཕག་གཡསཔ་ལུ་དར་དཀར་པྱོ་གནམ་ལུ་འཕར།
གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་
ཞིནམ་ལས།

འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་

དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པའི་

ཆིབས་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་

སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་སྐོར་བའི་ར་

དམར་རླུང་གི་བང་རྩལ་སེམས་ལྟར་མགྱོགས་པ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ འགྱིང་
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སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་སྨན་མྱོ་

ཞལ་འཛུམ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་

ལྡན་པ། ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མདའ་དར་དང་། གཡྱོན་པར་མེ་ལྱོང་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར། འཁོར་
འབད་བ་ཅིན་

ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་ལ་སྱོགས་པ་

ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

འཁོར་ཚྱོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་

དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༩ པར་) “སྔོན་ཚེ་ཐུབ་
དབང་སྒྱུ་མའི་གར།
མཚྱོའི་སྱོགས།

།རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱ་

།ཡྱོངས་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྤྱན་

སྔ་རུ། །དམ་ཚིག་རྱོ་རྗེ་གཡར་དམ་འདྲེན། །དེ་
བཞིན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི།

།སྔོན་གྱི་དམ་

ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ། །མཐུན་པའི་སྱོང་གྲོགས་
ཀུན་སྒྲུབ་ཅིང་།
མཛྱོད།།”

།ཅི་བསམ་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སྔོན་ཚེ་

ཐུབ་པའི་དབང་པྱོ་དང་།

རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱ་

མཚྱོའི་ བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་
བར་

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་

མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

བཙན་རྒོད་ཆེན་པྱོ།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༨ ཀྱི་རྒྱབ་) “ལྷུན་ཆགས་རི་བྱོ་
རྩེ་མྱོ་དགུང་དུ་བསྙེགས། ། འཇིགས་རུང་རྔམ་པ་སྐྱི་གཡའི་གནས་མཆོག་ནས། །མ་རུངས་སྐྱེ་འགྲོའི་སྱོག་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའི། །ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་དམ་ཚིག་བརྩེ་གདུང་ཅན། །རུ་འདྲེན་སྡེ་བཞི་སྨན་བཙུན་ལྷ་མྱོ་དང་། །ལྷ་སྲིན་
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དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔུང་མ་ལུས་པ། །རང་རང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་ཟད་པ། །གདུང་བའི་འབྱོད་པའི་གནས་

འདིར་མྱུར་དུ་བྱྱོན།།”ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ གདུང་ན་རྒེད་འྱོག་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་ ཉིནམ་ཕྱེད་དང་གཉིས་
དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ ལྱོ་མའི་ལ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པས།

ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ལྱོ་མའི་ལ་གི་མཐྱོང་སྣང་།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྷ་བཙན་རི་བཙན་དཔལ་ལྷ་འདི་འབད་བ་ཅིན་

དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་འབད་ནི་འདི་གིས་

ཧེ་མ་ལས་ར་

སེམས་ཅན་སྱོག་གཅོད་འབད་དེ་དམར་མཆོད་སྦེ་ མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་མེད་པའི་ཁར་ དང་ཕུ་ལས་ར་ལྷ་
བཙན་འདི་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་ ལྱོགས་སུ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཚུ་ དགོན་པའི་
བླམ་དང་དཀོན་གཉེར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

གཙྱོ་བྱོ་གདུང་ན་རྒེད་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་
ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།
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གདུང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

མར་

དུས་རྒྱུན་དུ་

གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་བསང་
དང་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགྲུབ་
ཚུགསཔ་ཨིན་མས།



རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གདུང་དགོན་པའི་བླམ་ཆོས་སྐྱིད་རྱོ་རྗེ། ཆུ་ཁ་རབ་སྡེ།
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༢ སྒ
སྒངང་བཙན་བཀྲ
ཀྲ་་ཤི
ཤིས
ས་རབ་བརན་དང་གསང་ཡུམ
ཡུམ་ཀླུ་
ཀླུ་མ་ྱོ དཀར་མ།ྱོ 
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་དང་གསང་ཡུམ་ཀླུ་མྱོ་དཀར་མྱོ།

ས་གནས།

གདུང་ན།

གཡུས།

གདུང་ན། དེ་གི་ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་སྐུ་འད་ཚུ་གང་ཡང་མེད། 

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གདུང་ན་རྒེད་འྱོག་ གདུང་ན་སྤྱི་འྱོག་མི་སེར་ཚུ་གི་སྦེ་གསྱོལ་

གདུང་ལྟག་རྱོང་ཟེར་ཧེ་མ་ཡྱོད་རུང་ད་རེས་མེད། 

མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ ཁར་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་རྐྱངམ་གཅིག་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་
ཨིན་མས།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
སྒང་བཙན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་གྱི་བཞུགས་ཁང་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་མེན་པ་
ཧེ་མ་ གདུང་ན་བླམ་གྲགས་པ་རྒྱ་མྱོ་མཆོག་གིས་བཞེངས་བཞེངསཔ་
ཨིན་ཟེར་བའི་

མཆོད་རྟེན་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡྱོད་པའི་ སྒོ་ཅུང་ནང་

ལུ་ རྱོ་ནག་གུ་ པ་ཏྲ་བརྐོ་སྦེ་བཙུགས་ཡྱོད་པའི་ གནསཔྱོ་གི་སྐུ་པར་
རི་མྱོའི་ཐྱོག་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས། གནསཔྱོ་

གི་སྐུ་འད་དང་ ཀ་ཁྲབ་ དེ་ལས་ལྡེབས་རིས་ལ་སྱོགས་པ་ཚུ་ ག་ཏེ་
ཡང་མ་མཐྱོང་ཟེར་ གདུང་ནག་བླམ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

མཆོད་རྟེན་གྱི་མཐྱོང་སྣང་།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
སྒང་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤ པར་) “ཀྱཻ༑ ཡེ་ནས་ཀ་དག་ཆོས་སྐུ་
གཤིས། །འགགས་པ་མེད་པ་ལྱོངས་སྐུའི་རྩལ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་སྣ་ཚྱོགས། །སྱོན་མཛད་བཙན་རྒོད་
ཆེན་པྱོར་བསྱོད། །མྱུར་མགྱོགས་བཙན་ར་དམར་པྱོའི་སྟེང་། །བས་བའི་ཁྲབ་དང་བསེ་རྱོག་གསྱོལ། །གཡས་པ་

མདུང་དར་གནམ་དུ་བསྒྲེང་། །གཡྱོན་པ་བཙན་ཞགས་འཛིན་ལ་བསྱོད། །གསང་ཡུམ་ཀླུ་མྱོ་དཀར་མྱོ་ནི། །རིན་
ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤུད།

།དབུ་གཙུག་སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་ཅན།

།ཕག་གཉིས་རིན་ཆེན་འཛིན་ལ་

བསྱོད། །གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྱོགས། །རང་རིགས་གཡྱོག་དང་འཁོར་གྱི་ཚུལ། །བཟུང་བའི་ལྷ་སྲིན་

འཁོར་བཅས་ཀྱང་། །བསྱོད་དྱོ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།” ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་
ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་ ཕག་གཡསཔ་ལུ་མདུང་དར་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྱོན་པ་ལུ་ བཙན་གྱི་

ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་འཐྱོནམ་ཨིན་པས། རྱོ་ནག་གུར་ཡྱོད་པའི་ལྷ་བཙན་

གྱི་སྐུ་པར་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཕག་གཡྱོན་པ་ལུ་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྱོདཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྱོད་མི་འདི་ ཕག་མཚན་
ལུ་ངེས་པ་མེདཔ་སྦེ་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ནས་དཔའ་བྱོའི་ཉམས་

ཆིབས་ར་དམརཔྱོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་

སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་

དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་
པས།

གསང་ཡུམ་ཀླུ་མྱོ་དཀར་མྱོ་ནི་

དབུ་གཙུག་

སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་ཅན་ སྐུ་ལུ་རིན་ཆེན་
མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་།

ཕག་

གཉིས་ལུ་དབུལ་བ་སེལ་བའི་དགོས་འདྱོད་
ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་

ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་

བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར། མཐའ་འཁོར་ལུ་ལྷ་
ཀླུ་བདུད་བཙན་སྱོགས་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

བསྱོད་

པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་མས། ཀླུ་མྱོ་དཀར་མྱོའི་བླ་མཚྱོའི་མཐྱོང་སྣང་།
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གདུང་ན་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༥ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ གདུང་ན་སླྱོབ་
གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡྱོད་མི་འདི་ ཀླུ་མྱོ་དཀར་མྱོའི་བླ་མཚྱོ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་
ཨུ་རྒྱན་པདྨ་ཡི། །མཐུ་སྱོབས་རྱོ་རྗེའི་མཚྱོན་རྣྱོན་པྱོས། །ལྷ་སྲིན་གདུག་པའི་མེ་དབལ་བཅོམ། །དེ་ཕྱིར་དང་པྱོའི་
གཡར་དམ་དགོངས། །དེ་འྱོག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རྗེས། །འགྱུར་མེད་མཐའ་ཚིག་རྱོ་རྗེའི་བཀའ། །སས་ཡུལ་
ལྷ་འདྲེའི་ཐྱོད་དུ་བཅིངས།

།དེས་ན་བརྗེད་མེད་དམ་ཚིག་བཟུང་།

།མཐའ་མར་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོ་ཡིས།

།མ་

འྱོངས་གནས་འདིར་རྟེན་གསུམ་དང་། །དེ་མཆོད་ཡྱོན་བདག་འབྱུང་ལུང་བསན། །དེ་ཕྱིར་མ་གཡེལ་འཕྲིན་ལས་

མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་ཨྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།
རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོ་སྱོགས་ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་
དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།


གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

སྒང་བཙན་དང་མཚྱོ་སྨནམྱོ་ལུ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གདུང་ན་གི་གཡུས་ཚན་ནང་གི་ གཙྱོ་བྱོ་རང་ ཁྱིམ་གུང་པ་
༦ འབད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ རང་ཟླ་༩ པའི་ གནམ་སྒང་ལུ་ཚར་གཅིག་ ས་ཞིང་ལས་ལྱོ་ཐྱོག་ འགོ་དང་

པ་བསྡུ་བའི་ཚེ་ ཧེ་མ་རང་ ཡུལ་ལྷ་ལུ་ གསར་ཕུད་ཟེར་ ཕུད་དང་སྱོལ་ཡྱོདཔ་དང་། དེ་ལས་ རང་ཟླ་༡༡
པའི་ཚེས་ ༢ ལུ་ཚར་གཅིག་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་འཛྱོམས་ཞིནམ་ལས་ དཀར་མཆོད་སྦེ་མཆོད་ནིའི་
ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་གུར་ ད་རུང་མཚྱོ་སྨནམྱོ་ལུ་ ལྱོ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁོང་གཙྱོ་བྱོ་ཚུ་ནམ་ཚུདཔ་ཅིག་
ཀླུ་མྱོ་དཀར་མྱོའི་མཚྱོ་གི་རྩ་བར་ ཚར་རེ་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་འདུག། མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་

ལས་རང་ སྒང་བཙན་གྱི་ཚྱོགས་སྒྲིགཔ་ད་ ཚྱོགས་ཤ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་དང་། མཚྱོ་སྨནམྱོ་ལུ་འབད་
བ་ཅིན་ བྱ་རྒྱུད་སྦེ་རྐྱངམ་གཅིག་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས་ དམར་མཆོད་སྦེ་མཆོད་ནི་འདི་ དང་ཕུ་ཕམ་རྒན་
རྒས་ཀྱི་སྐབས་ལས་ར་ མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་མེད་ཟེར་ གདུང་ན་བླམ་ཆོས་ཀྱི་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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གདུང་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ གཙྱོ་བྱོ་ཁྱིམ་གུང་པ་༦ གི་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་

ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་
ཏེ་ མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་ཁ་ཕུལ་སྱོལ་མིན་
འདུག།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གདུང་ན་བླམ་ཆོས་ཀྱི་རྱོ་རྗེ། ཆུ་ཁ་རབ་སྡེ།
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༣ ཨམ་ལྷ
ལྷ་་མད་ྱོ དུ
དུན
ན་ཏིཏིངང་དཔལ་གྱི
གྱི་་ལྷ
ལྷ་་མ།ྱོ 

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

ཨམ་ལྷ་མདྱོ་དུན་ཏིང་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོ།


ངང་ལ་ལྕོང་། ལྷ་ཁང་དང་ཀ་ཁྲབ་ལྡེབས་རིས་སྐུ་འད་ཚུ་ག་ཡང་མིན་འདུག།

གཡུས།

ངང་ལ་ལྕོང་།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གདུང་ན་རྒེད་འྱོག་གཡུས་ཚན་ ངང་ལ་ལྕོང་མི་ཚུ་གིས་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ཁར་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་རྐྱངམ་གཅིག་ བསྟེན་དྱོ་

ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཨམ་ལྷ་མདྱོ་ཟེར་མི་འདི་ དུན་ཏིག་ དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོ་
ལུ་ ཞུ་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་འདུག།
གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་
༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་དང་དབྱེར་མེད་འཕགས་པའི་ཡུལ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་རི་བྱོ་དུན་ཏིང་

ནས། །དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོ་ལས་བྱེད་མ་མྱོའི་ཚྱོགས། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་བཅས་མྱུར་དུ་བྱྱོན།།” ཟེར་གསལ་
དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་གི་ཁྲོམ་ཁར་ལས་ ཕར་ལྟ་
བསམ་རྩེ་རྱོང་ཁག་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་
ལམ་བདའ་སྟེ་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་ ༣ གྱི་ས་ཁར་ ཏུར་ས་
རྱོང་ཆུ་ཕར་ཁ་ལུ་ ཤིང་དང་སྔོ་ཤིང་སྣ་ཚྱོགས་པའི་

ནགས་ཚལ་གྱིས་གང་སྟེ་ཡྱོདཔ་སྦེ་མཐྱོང་མི་རི་འདི་ ལྷ་
མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།

གནས་ཁང་རི་བྱོ་དུན་ཏིག་མའི་མཐྱོང་སྣང་།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

སྐུ་མདྱོག་དང་ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན་ དུན་ཏིང་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོ་དེ་ བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༣
རྒྱབ་) “ཧཱུྂ༑ རྒྱ་གར་དུར་ཁྲོད་ནུབ་ཕྱོགས་ན། །གཡུ་ཡི་མཚྱོ་མྱོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །མ་ཅིག་ཙནྟྲི་རལ་གཅིག་

མ། །སྐུ་མདྱོག་སྨུག་ནག་ཆེན་མྱོ་སྟེ། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །ནད་རྐྱལ་གཡས་ལ་
དགྲ་སྙིང་གཡྱོན།

།སྤྱན་གཅིག་ཅེ་སྤྱང་སྔོན་མྱོར་ཆིབས། །སྔགས་སྲུང་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྱོད་དྱོ།

།བྱོཿ

མ་

གཅིག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པྱོ་འད། །མི་མཐུན་ནད་དང་གནྱོད་པ་ཞི་མཛད་ཅིང་། །ཡིད་ལ་རེ་བའི་འབྲས་
བུ་ཐམས་ཅད་པ།

།ཐྱོགས་མེད་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་ལ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར།

།ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་འགུགས་པའི་

ལྕགས་ཀྱུར་མཐྱོང་། །དག་པྱོའི་ལས་ལ་རྣྱོ་བའི་རལ་གྲི་མཚུངས། །གནས་གསུམ་ཌཱཀྐིའི་གཙྱོ་མྱོ་དཔལ་གྱི་ལྷ། །
འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་བདག་བསྱོད་དྱོ།།”ཟེར་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

གནས་

མཆོག་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྱོའི་དབུས་སུ་ པདྨ་དང་ཉི་མའི་བཞུགས་གདན་གུར་ མ་གཅིག་དུན་ཏིང་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོ།
སྐུ་མདྱོག་སྨུག་ནག་ཁྲོ་མྱོ་མཆེ་བ་གཅིག་པ་ སྤྱན་གཅིག་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བསྣམས་ཡྱོདཔ་
དང་ གཡྱོན་པ་ལུ་དགྲ་སྙིང་བསྣམས་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་གཅེར་མྱོ་ ཐྱོད་པ་དང་སྦྲུལ་དང་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཏེ་

ཅེ་སྤྱང་སྔོན་མྱོར་ཆིབས་པ། འཁོར་ལྷ་མ་སྲིན་གྲངས་མེད་ རྒྱ་མཚྱོ་བཟུམ་སྦེ་ འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་
ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།




རིན་ཆེན་ལྡིང་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་སྐུ་འད།
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དམ་བཞག།
ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་ གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ ཀྱི་རྒྱབ་ཤྱོ་)
“རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་ར་དང་། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་ཡིས། །བསན་པ་རིན་ཆེན་ཐྱོད་བཀུར་ནས། །ཇི་
ལྟར་བསྒོས་པ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀ་ར་དང་ མཐུ་ཆེན་བདུད་

འཇོམས་རྱོ་རྗེ་གི་བཀའ་དང་ དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་
སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གཙྱོ་བྱོ་གདུང་ན་སྤྱི་འྱོག་ ངང་ལ་ལྕོང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས། དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་ ཕུལ་སའི་ས་གོ་
ལྷ་ཁང་ཡང་མེད་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ཟླཝ་ ༡༠ པའི་གནམ་སྒང་ལུ་ ངང་ལ་ལྕོང་གི་མི་ཚུ་ག་ར་ ཨམ་ལྷ་མདྱོ་གི་ལྷ་ཤིང་རྩ་བར་ གཅིག་ཁར་
འཛྱོམས་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་བསང་བཏང་ཚྱོགས་ཕུལ་འབད་སྦེ་

དར་ཤིང་ཅིག་འཕར་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས་

གཞན་བཟུམ་སྦེ་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ གདུང་
དགོན་པའི་བླམ་ཆོས་ཀྱི་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གདུང་དགོན་པའི་བླམ་ཆོས་སྐྱིད་རྱོ་རྗེ། ཆུ་ཁ་རབ་སྡེ། 
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༤ ས་ཕག
ྱོ ས་བཙན།སྨུ
སྨུག
ག་པའི
འི་་བཙན།ཧཱུྂ
ཧཱུྂ་་ལའི
འི་་བཙན།
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
བདག་གཞི་བདག་གི་མཚན།

ས་ཕྱོགས་བཙན། སྨུག་པའི་བཙན།ཧཱུྂ་ལའི་བཙན།

གཡུས།

མྱོ་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག།

ས་གནས།

མྱོན་རྱོ་ཁ།

དེ་གི་ཀ་ཁྲབ་དང་ལྡེབས་རིས་སྐུ་འད་ཚུ་མེད་

གནས་ཁང་དང་དཔེ་ཆ་ཡྱོད།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གདུང་ན་རྒེད་འྱོག་ གཙྱོ་བྱོ་ མྱོན་རྱོ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཕྱོགས་བཙན་དང་རྒྱལཔྱོ་འདི་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། 



གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

ཞལ་གྱི་མདྱོག་སྨུགཔ་སྦེ་ཡྱོད་ནི་འདི་གིས་ སྨུག་བཙན་དང་།རྒྱ་བར་ནང་ས་ཕྱོགས་དགོན་པའི་བཙན་འབད་ནི་

འདི་གིས་ ས་ཕྱོགས་བཙན། དེ་ལས་ལ་གི་མིང་ལུ་ཧཱུྂ་ལ་ཟེར་སླབ་ནི་འདི་གིས་ ཧཱུྂ་ལའི་བཙན་ཟེར་ཡང་མཚན་
དེ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དན་གས།ྱོ ས་ཕྱོགས་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ ངོ་མ་རང་ རྒྱ་བར་ནང་ ས་ཕྱོགས་དགོན་པའི་བཙན་ཨིནམ་སྦེ་
བཤད་ནི་འདུག་ ཧེ་མ་གདུང་ན་བླམ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་ གནམ་བྱཱར་ལུ་

རྒྱ་བར་ནང་དང་།

དགུན་ལུ་གདུང་ན་ལུ་གསྱོལ་ཐབ་བྱྱོན་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་བརྟེན་ གདུང་ན་མི་ཚུ་གིས་ ས་ཕྱོགས་བཙན་བསྟེན་དགོ་
མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

སྒང་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤ པར་) “ཀྱཻ༑ བསན་པ་སྲུང་མཛད་བཙན་
རྒོད་མཐུ་བྱོ་ཆེ།

།སྐུ་མདྱོག་དམར་པྱོ་མེ་ཡི་ཕྲེང་བ་ཅན།
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།རྔམས་བརྗིད་འགྱིངས་པ་གློག་སྱོང་འགྱུར་འད་



བ། །རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚྱོགས་དུས་མཐའི་རླུང་ཆེན་གཡྱོ། །ཉམས་པའི་སྱོག་གཅོད་ཕག་གཡས་རལ་གྲི་འཕར། །མ་

རུངས་འཆིང་བྱེད་གཡྱོན་པ་བདུད་ཞགས་འཛིན། །བདུད་ར་ཆིབས་ནས་སྱོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་བསྐོར། །གཡུལ་
ངོར་ཐྱོགས་འབེབས་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྱོད་དྱོ། །བསན་ལ་གནྱོད་བྱེད་ཕ་རྱོལ་དགྲ་དཔུང་རྣམས། །ཡུལ་མཁར་

ཁྱིམ་ཡང་མིང་ཙམ་འཛིན་མེད་པར། །རྡུལ་དུ་རླྱོག་བྱེད་བཙན་རྒོད་འཁོར་བཅས་ལ། །འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་
ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་སྒྲུབས།།”
དམརཔྱོ་

ཕག་གཡས་པ་ལུ་

ཟེར་གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་
རལ་གྲི་ནམ་མཁའི་མཐྱོངས་སུ་འཕར་ཏེ་

ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་

བསན་པའི་དགྲ་བྱོའི་ཀླད་པ་ལུ་

འགེམས་ཤིང་། གཡྱོན་པ་ལུ་ ཉམས་པའི་མཚན་ཉིད་བདུན་ལྡན་བཅིངས་པའི་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ།

སྐུ་ལུ་དར་དམརཔྱོ་དང་བསེ་ཁྲབ་བསེ་རྱོག་རུ་མཚྱོན་ཚུ་གིས་བརྒྱན་སྦེ་ཡྱོདཔ། དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་ཀྱང་
མགྱོགས་པའི་ ཆིབས་བདུད་ར་ནགཔྱོ་ རླུང་གི་གཤྱོག་པ་ཅན་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལུ་བསྐོར་ནས་ དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་དཔུང་བཞི་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་དང་གཏྱོར་བསྔོ་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་)
“ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྱོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པ། །རྣལ་འབྱྱོར་དཔྱོན་

སླྱོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཅི་འདྱོད་འཕྲིན་ལས་དམ་ལས་མ་འདའ་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་
སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སྱོགས་པ་

རྣལ་འབྱྱོར་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་

དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་

འདའ་བར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་
ནི་ སྦྱིན་པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་གི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་ཟེར་ ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་
བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གདུང་ན་རྒེད་འྱོག་འདི་ ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ལས་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་༣༨ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད། སྒང་ལ་
ཁ་ལུ་ལྷྱོད་དྱོ་ཡྱོདཔ་ད་ དེ་ཁ་ལས་གསེབ་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཀི་ལྱོ་མི་ཀྲར་༦༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།
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རྒེད་འྱོག་དེ་གི་འྱོག་ལུ མི་རླྱོབས་ ༩༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་༡༨༠ དང་སྤྱི་འྱོག་ ༥ དེ་ཅིག་

ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ལས་ མྱོན་རྱོ་ཁ་གཡུས་ཚན་ལུ་ རྐང་སྱོང་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་

ཚྱོད་༢ དང་༣ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོཔ་དང་། སྣུམ་འཁོར་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་ཚྱོད་ ༡ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་

ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཟླཝ་༡༡ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་
ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛྱོམས་ཞིནམ་ལས་ དཔའ་བྱོ་གིས་སྦེ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་འ་ནི སྨུག་པའི་བཙན་ལུ་ དཀར་
མཆོད་ཀྱི་ཐྱོག་ལས་མཆོད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།





ས་ཕྱོགས་བཙན་མཆོད་སའི་ཁྱིམ།
གཙྱོ་བྱོ་མྱོན་རྱོ་ཁ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་

ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་

གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གསྱོལ་

མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག། གསྱོལ་ཁ་དུས་རྒྱུན་དུ་མ་ཆད་པར་ ས་རྱོ་རྒྱ་བར་ན་ས་ཕྱོགས་དགོན་པ་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཡྱོད་
པའི་ལྱོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གདུང་དགོན་པའི་བླམ་ཆོས་སྐྱིད་རྱོ་རྗེ། ཆུ་ཁ་རབ་སྡེ།
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སྨད
སྨ
ད་སབས་ཁ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༡ 
༡ མན་ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷ་་བཀྲི
ཀྲིས
ས་འབྱུ
བྱུངང་གནས།

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

མན་ཕྱོ་ལྷ་བཀྲིས་འབྱུང་གནས། ཨཔ་གནསཔྱོ་ཟེར་ཡང་ཞུ་ནི་འདུག།


ལྷ་ཤིང་རྩ་བ།

གཡུས།

སྨད་སབས་ཁ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ སྨད་སབས་ཁ་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཡུལ་
ལྷ་སྦེ་རྐྱངམ་གཅིག་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།


གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྨད་སབས་ཁའི་ལྷ་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གྲུབ་ཐྱོབ་ལྕགས་ཟམ་པའི་སས་ཟླ་བ་བཟང་པྱོ་མཆོག་གིས་ གདན་

ས་བཅགས་གནང་སྟེ་ དགོན་པའི་མིང་ཡང་ ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་རི་ཟེར་ མཚན་དེ་སྦེ་གསྱོལ་གནང་ནུག། ད་
ལྟྱོ་ལྷ་ཁང་འདི་ རྩ་བ་ལས་བཤུབས་ཏེ་ ཉམས་གསྱོ་ཞུ་བའི་བསྒང་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕྱོ་ལྷ་གི་

ཀ་ཁྲབ་དང་ སྐུ་འད་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ཕྱོ་ལྷའི་ལྡེབས་རིས་འདི་ གྱང་ལས་སྱོག་བཞག་སྟེ་
ཡྱོད་མི་ལས་ སྐུ་པར་ཅིག་འདུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

ཕྱོ་ལྷ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མངོན་རྱོགས་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༤ པར་) “དལ་རྒྱུན་ལྷུག་
པར་འབབ་པའི་མཐའ་བསྐོར་གདུག་པའི་གཅན་གཟན་སྣ་ཚྱོགས་མཆེ་སྡེར་བགྲད་དེ་ ཕ་རྱོལ་གྱི་དགྲ་གཤེགས་
གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ངར་སྐད་སྒྲོགས་པའི་གནས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་འཇའ་སྤྲིན་གུར་ཁང་འཁྲིགས་པའི་འྱོག་ཏུ་

དང་སྱོང་ལྷའི་སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་དྲི་ཞིམ་སྱོས་ཀྱིས་འཐུལ་བའི་དབུས་སུ་ གསེར་སྒ་གཡུ་ཐུར་ལེགས་པར་སས་
པའི་ཆིབས་ར་ཅང་ཤེས་ཀྱི་སྟེང་ན་

འགག་མེད་རྱོལ་རྩལ་གྱི་ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་ཞལ་གཅིག་
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ཕག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་བ་དན་ནམ་མཁར་འཕར་ཞིང་།

གཡྱོན་རིན་པྱོ་ཆེའི་སྣྱོད་དུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུས་གང་

གཉིས་གར་གྱིས་རྱོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་

འཛུམ་ཞལ་བལྟ་བས་ངོམ་མེད་གཟི་བརྗིད་རབ་འབར་

བར་འཛིན་པ།

སྐུ་ལ་རྱོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་གསྱོལ་བ་དཔའ་བྱོའི་ཆས་རྣམས་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པར་བརྒྱན་པ།

འཁྱིལ་ཞིང་བཞུགས་པ།

དེའི་གཡྱོན་དུ་

ཞབས་

ཤེས་རབ་བདེ་བའི་སྨན་མྱོ་ལ་སྱོགས་པའི་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་གངས་

སྨན་མཚྱོ་སྨན་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྱོལ་རྩེད་ཀྱི་ཀློང་ནས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་

འྱོད་ཕུང་འཁྲིགས་པ།””ཟེར་ གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་
དཀརཔྱོ་ ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ ཟ་འྱོག་གི་བེར་དང་ དར་སྣ་ཚྱོགས་ཀྱིས་
གསྱོལ།

ཕག་གཡསཔ་ལུ་

དར་དཀར་གྱི་བ་དན་གནམ་ལུ་འཕར།

དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་

གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་ཐུན་གྱི་ལྷུག་པར་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས་

མིག་འཛུམ་ཙམ་

གྱིས་ དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་ སྱོང་གསུམ་ག་ར་བསྐོར་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ ར་ཅང་
ཤེས་ཀྱི་སྟེང་ལུ་ཆིབས་སྦེ་ དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་ འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།


ཕྱོ་ལྷ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས།
དེའི་གཡྱོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཤེས་རབ་བདེ་བའི་སྨན་མྱོ་ལ་སྱོགས་པའི་ འཁོར་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་གངས་སྨན་ མཚྱོ་
སྨན་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྱོལ་རྩེད་ཀྱི་ཀློང་ནས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་
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འྱོད་

ཕུང་འཁྲིགས་པ་ལྟ་བུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་
རྱོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།

བྱེ་བ་འབུམ་ཚྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

མངོན་

དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་) “ཧཱུྃ༑ འཁོར་

འདས་ཀུན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད།

།མངོན་མཛད་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱི།

།སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་མ་གཡེལ་

བར། །ཁས་བླངས་དམ་བཅས་དན་པར་མཛྱོད། །དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་ལ། །རྒྱུ་འབྲས་ཡང་དག་མ་

བསམས་ན། །ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་བཟྱོད་དཀའ་བས། ། བག་ཡྱོད་དན་པས་བླང་དྱོར་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་

ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ

སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་གྲུབ་བརྙེས་མང་པྱོའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་

གཉན་པྱོ་ དེར་དགོངས་ལ་ བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་

དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ནི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི། སྦྱིན་པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་གི་ འགལ་
རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ནི་ཟེར་

ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དམ་

སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤ པར་)“ཀྱཻ༑ སྐུ་

གསུམ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚྱོའི་རྣམ་རྱོལ་ལས། །སྱོང་གསུམ་མི་མཇེད་

འཛམ་གླིང་ལྷྱོ་མྱོན་ཕྱོགས། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་ཉེ་བར་གནས་པའི་
ལྗོངས། །དགོན་གནས་སྦྱིན་བདག་འདི་རྣམས་ལེགས་སྐྱོང་

བའི། །གཞི་བདག་ཆེན་པྱོ་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན། །གནྱོད་སྦྱིན་སྡེ་
འྱོག་ལྟེ་བ་གི་ས་.

བརྒྱད་མགྲིན་རིགས་འཁོར་བཅས་ཀུན།།”ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་རྒེད་

ཕྱོ་ལྷའི་གནས་ཁང་།

ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གོ་ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག།

གོ་ལས་ ཁ་མར་བལྟ་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠ ལྷགཔ་

158

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད། 
སྨད་སབས་ཁ་རྒེད་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་
ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་

ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། སྨད་སབས་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་གི་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་

གསྱོལ་ཁ་འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ རང་རང་སྱོ་སྱོ་
སྦེ་ཁྱིམ་ནང་ གསྱོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
ཕྱོ་ལྷ་འདི་ དང་ཕུག་ལས་རང་ གནམ་དགུན་ལུ་ང་བཅས་སྨད་སབས་ཁ་ཟེར་ གནམ་བྱཱར་ ས་རྱོ་རྱོང་ཁག་ཟླ་

བ་ཁ་ལུ་དང་། གནམ་དགུན་ལུ་ རྒྱ་ཨེ་ཏི་བྱེམ་སི་ མར་ཏུར་ས་དང་གཱ་ཊི་ཕར་ཁ་ལས་ སྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་

འདུག། བྱ་ཕྱོ་དང་མྱོ་ཅིག་གིས་ ཡར་དང་མར་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ ཡར་མར་མ་འགྱོ་བར་ ས་གནས་འདི་

ཁར་དགའ་ཏྱོག་ཏྱོ་འདུག་ཟེར་ གནས་བཏབ་ཏེ་ སྒར་བཅག་སྟེ་སྱོད་ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་

གནས་བཏབ་ཁ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སྱོང་ནུག། ཨིན་རུང་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ སྨད་སབས་ཁ་ཟེར་སྱོལ་དར་ནུག། ལྷ་ཁང་
ཉམས་བཅོས་ཞུ་ནི་གི་དྱོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་བཤུབས་ནི་འདི་གིས་ ཀ་ཁྲབ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ལྡེབས་རིས་ཡང་
སྱོག་ད་ནུག།

ཕམ་རྒན་ཤྱོས་ཚུ་གི་བསྒང་ལས་རང་ ཡུལ་ལྷ་གསྱོལ་ཏེ་ཚྱོགས་དངམ་ཟེར་ ཚེས་༡༥ དང་ ༣༠ ལུ་ དྱོ་པ་ལུ་

ཚྱོགས་དང་ ཆང་ཕུད་ཚུ་ཕུལ། ཕར་ཚུར་ལམ་འགྲུལ་འབད་དགོ་རུང་ ཚྱོང་ལུ་འགྱོ་རུང་ ཚྱོགས་ཕུལ་འབད་
སྦེ་འགྱོ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་འདུག།

འགྱོནི་དམག་དཔྱོན་ཟེར་

ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་

ཚྱོང་ལུ་འགྱོནི་ཚྱོང་དཔྱོན་དང་

ང་བཅས་རང་འ་ནི་སྦེ་ཚྱོགས་དང་པའི་སྱོལ་དང་གསྱོལ་བཏབ་སྦེ་

གོང་མའི་ཞབས་སར་བཅར་བ་ཅིན་

རང་གི་དྱོན་དག་གྲུབ་བཅུག་ཟེར་

ས་ཐག་རིང་སར་

དམག་ལུ་

ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་

ཕར་ཚུར་ལམ་

འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྟག་ལས་མར་ལས་རྱོ་ཆད་མ་བཅུག་ཟེར་ འྱོག་ལས་མར་ཤུར་དངས་མ་བཅུག་
ཟེར་ གསྱོལཝ་བཏབ་པའི་ཚུལ་འདུག།
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སྤྱི་ལྱོ་༢༠༠༦ གི་གོང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དམར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་སྤྱི་ལྱོ་ ༢༠༠༧
ལས་ཚུར་བཅད་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་ དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་ཤྱོག་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེའི་བཀའ་ཤྱོག་ལྷག་ ལྷ་བསང་དང་རི་བྱོ་བསང་མཆོད་བཏང་ཞིནམ་ལས་ དཀར་རས་ཙང་
ཙང་སྦེ་ ཞིང་ཁ་ལས་འཐྱོན་པའི་ཆུམ་དང་ མར་དང་དར་ཚིལ་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་སྒྲིག་སྟེ་ཕུལ་ཞིནམ་

ལས་ཚུར་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ལུ་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་ ཟླཝ་༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ དང་གནམ་གང་ལུ་ གླང་ཅུང་པད་སྱོང་ཟེར་ ལྱོ་

གསུམ་འབད་མི་ གླང་ཅུང་གཅིག་ འདི་ནང་ལུ་ ང་བཅས་དམངས་ཀྱི་དཔའ་བྱོ་ཟེར་ དཔའ་བྱོ་གཅིག་བཏྱོན་

ཞིནམ་ལས་ རྒཔྱོ་དང་དམངས་མི་ཚྱོགས་པ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་གྱི་ཐྱོག་ལུ་མི་སེར་དམངས་འཛྱོམས་སྦེ་ གླང་

ཅུང་འདི་བསད་ཞིནམ་ལས་ མཆོདཔ་ཤ་ཟེར་ཀོཝ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་དང་ཤ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡར་ཕུལ། ཟླཝ་དང་པའི་

ནང་ཀོཝ་འདི་མེ་བཏང་པའི་སྱོལ་འདུག། དེ་སྦེ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཞིང་ནང་ལུ་
ཆར་ཆུ་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་རྐྱབ་ནིའི་དྱོན་ལུ་དང་ ལྱོ་ཐྱོག་ཚུ་ལུ་ གནམ་ཁ་ལས་འབྲུག་ལྡིར་ སེརཝ་ལ་སྱོགས་པའི་
རྐྱེན་ངན་མི་འབྱུང་ནི་དང་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཀག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཟུམ་ཅིག་ཕུལ་བའི་སྱོལ་འདུག།

ད་རུང་རང་ཟླ་༤ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ རིཔ་མཆོད་ཟེར་ བྱཔ་གཅིག་དང་ཕགཔ་གཅིག་ དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་དང་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠ ཆང་པ་ལང་གཅིག་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ར་བཀལ་དགོཔ་དང་།
ལས་

ལས་

བྱ་པྱོད་དང་བྱམྱོ་ག་འབད་རུང་གཅིག་དང་
བྱོན་པྱོའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་

དེ་

ཕགཔ་ལྱོ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་ལང་མི་གཅིག་གསད་ཞིནམ་

ཁྲག་ཕུད་གནམ་ལུ་གཏྱོར།

དམར་ཤ་ཐང་ལུ་བརལ་ཟེར་ཚྱོགས་ཕུད་སྦེ་

བཅད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་དང་། ཚྱོགས་ཡན་ལག་ཚུ་ མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩ་བ་ཟེར་ དམངས་ཀྱི་དཔའ་བྱོ་གིས་
སྦེ་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་གདྱོན་འཚུབ་ག་ཅི་ར་ཡྱོད་རུང་ བདུད་ཀྱི་ཡར་ཁ་ཟེར་ བདུད་འདི་ཚུ་གིས་གནྱོད་
པའི་རིགས་ཚུ་ དྱོ་པ་ཆུ་ཚྱོད་ ༣ དེ་ཅིག་ཁར་ བདུད་ཀྱི་ཡར་ཁ་ལྱོག་དགོ་པས། བདུད་འདི་ཡ་ལས་མར་
གངས་རི་མེ་རྩེ་ལས་འྱོང་པའི་དུས་ལུ་ ཁ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལུ་ ཚྱོགས་འདི་ཚུ་ འ་ནེ་སྦེ་ཕུལ་

དྱོ་ཟེར་ ད་རེས་ལས་སང་ཕྱོད་དུས་ཚྱོད་འ་ནེ་ཚུན་ཚྱོད་ལུ་ རི་ཁ་ལུ་ཤིང་འཐུ་རུང་ ཤིང་གུ་ལས་བུད་ནི་དང་

ས་རི་གིས་རྐངམ་ལུ་ཕྱོག་མ་བཅུག་ཟེར་ སྨྱོན་ལམ་དེ་སྦེ་བཏབ་སྟེ་ ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་ཨིན་པས།
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རང་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་ ༦ དང་ ༡༥ གང་རུང་ལུ་ ཚྱོགས་རྒྱབ་ཟེར་ ཕྱོ་ལྷ་ལུ་ཚྱོགས་ཕུལ་ ཁྲུས་གསྱོལ་

འབད་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤད་པའི་ཁར། ཟླཝ་༡༡ པའི་ ༢༩ ལུ་ གཏྱོར་རྒྱབ་
ཕངས་

དེ་ལས་གནམ་གང་ལུ་

ཁོ་རང་ལུ་

ལྱོ་འཁོར་ལྱོའི་བཅུ་གཉིས་

ཞག་ཁལ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

ང་

བཅས་རའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ག་ར་འཛྱོམས་ ལྱོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་ལས་མི་རེ་འྱོང་སྟེ་ ཕྱོ་ལྷ་བཀྲ་

ཤིས་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཡྱོངས་རྱོགས་བཏང་སྦེ་

ས་རྱོ་པའི་ལྱོ་འབག་ཟེར་

གནམ་གང་ལས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ མདའ་རྐྱབ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། ད་རེས་ནངས་པ་

འབད་བ་ཅིན་ གོང་གི་དུས་ཚྱོད་ལུ་ ཤའི་རིགས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྒྲིག་སྟེ་ཕུལ་དྱོ་
ཟེར་ རྒཔྱོ་པ་སངས་ཀྱིས་ལྱོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཕྱོ་ལྷའི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གནས་སབས་ཁ་རྒེད་འྱོག་གི་རྒཔྱོ་པ་སངས།
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དར་ལ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༢ 
གན ད ་ ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༡ ཨམ་རྐ
རྐང
ངམ་གཅི
ཅིག
གམ།ྱོ སྔ
སྔག
གས་སྲུ
སྲུང
ང་ཨེ
ཨེ་་ཀ་ཛ་ཊཱི
ཊཱི།།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི།

གནས་བདག།

ཨམ་རྐངམ་གཅིགམྱོ།

ས་གནས།

གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་གནས།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་གཙྱོ་བྱོ་དར་ལ་རྒེད་འྱོག་དང་།

སྱོང་སྒོ་

རྒེད་འྱོག། སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག། བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འྱོག་བཞི་གི་ མི་
སེར་ཚུ་གིས་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་གནད་དྱོན་ཁག་ལེ་ཤ་གི་ཐྱོག་ལས་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་

བཤད་ནི་འདུག།

ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་པའི་མི་མང་ཤྱོས་ཀྱིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་ཡང་


བསྟེནམ་ཨིན་མས།
གན ད ་ ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ དར་ལ་རྒེད་འྱོག་གི་ ས་གནས་སྐལ་བཟང་རིའི་ལ་ཞྱོལ་ ཤཱཀྱ་ཕུ་གི་
ཉེ་འདབས་ལུ་

རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཇཱ་ཡན་ཏི་

མཚམས་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།

གཡུས་ཚན་གྱི་སྱོ་ལྱོགས་ཁར་

གནས་དེ་ཁར་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁག་གཉིས་ཡྱོད་ས་ལས་

རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་ས་

ལམ་གཅིགཔྱོ་འདི་

དར་ལ་ཤིང་སྐྱུར་ལ་ལས་མར་ སྐལ་བཟང་རིའི་ལ་ཞྱོལ་ལས་བབས་ཏེ་ རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་ ༦ དེ་
ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡྱོད་རུང་ གྱེན་གཟར་དགས་ཡྱོད་ནི་འདི་གིས་ ལམ་དེ་ཁ་ལས་འགྱོ་མི་མེདཔ་ཨིན་མས། དེ་

གིས་སྦེ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ ཛ་ཡ་གའུན་ཟེར་ས་ལས་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་༡༦ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ ས་གནས་
ཧང་སི་མཱ་ར་ཟེར་ས་ལས་འགྱོཝ་ད།

ཧེ་མཱལ་ཀྲིན་བརྒྱུད་དེ་ཀཱལ་ཅི་ནི་ཟེར་མིའི་ས་གོ་དི་ལས་རཱ་ཛ་བཱཊ་ཁ་བ་
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ལས་འགྱོཝ་ད་ལུ་ ས་གནས་ཇཱ་ཡན་ཏི་ཟེར་ས་ལུ་ལྷྱོདཔ་ཨིན་པས། ད་རུང་ཇཱ་ཡན་ཏི་ལས་སྦེ་ ཆུའི་མཐའམ་
བདའ་ཡི་ར་

ཆུ་ཕར་བརྒལ་ཏེ་འགྱོཝ་ད་

ཤཱཀྱ་ཕུ་ལས་བབས་པའི་རྱོང་ཆུའི་གཡས་ཁ་ཐུག་

རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་གོ་ཅིག་ཡྱོད་ས་ལུ་ལྷྱོདཔ།
འབྲུག་པའི་ས་ཆ་དང་

གཡྱོན་ཁ་ཐུག་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ཨིན་

མས། ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ཁྲོམ་ལས་ གནས་དེ་ནང་ཚུན་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་ ༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོ་

དགོ་པའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་མྱོ་ མི་དབང་རྒྱལ་རབས་བཞི་པའི་ལྷ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་
ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དུ་ སླྱོབ་དཔྱོན་ཉ་ཕྱིས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱི་ལྱོ་

༡༩༦༧ གྱི་ལྱོ་ལུ་ བསན་འགྲོའི་དྱོན་ལུ་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པས།

གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།
རྣ
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
གཏུམ་བྲག་ཨམ་རྐང་གཅིག་མའི་
ཤྱོག་༡པར་)

སྐུ་མདྱོག་དང་ཕག་མཚན་འབད་བ་ཅིན་གཏྱོར་བསྔོ་ལས།

(དཔར་ལྱོ་མེད་

“རང་གི་མདུན་དུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྱོའི་དབུས་སུ་ཕྱོ་བྲང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་

པའི་ཀློང་ན། དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ། ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་མ། ནག་མྱོ་རལ་མྱོ་ཆེན་མྱོ་ཆོས་ཉིད་དྱོན་དམ་དབྱིངས་

ལས་གཡྱོ་བ་མེད་པའི་བརར་རལ་པའི་ཆུན་པྱོ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བ། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་དེ་ཉིད་གཟིགས་ཏེ། ཆོས་
སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉ་གཅིག་ལས་མ་གཡྱོས་བཞིན་དམ་ཚིག་དང་བཀའི་བྱ་ར་མཛད་པའི་སྤྱན་གཅིག་ཉི་མའི་དཀྱིལ་
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འཁོར་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས་པ། ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཅན་གྱི་རུ་ཏྲའི་ཤ་ཁྲག་ལྷག་མ་མེད་པ་ཅིག་ཅར་
ཞལ་དུ་ཁ་རྡེབ་ཅིང་། གསྱོལ་བའི་ཚེམས་གཅིག་གངས་རི་ལྟར་གཙིགས་པ། བདེ་བ་ཆེན་པྱོ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་འབད་མེད་དུ་སྩྱོལ་ཞིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་མ་གཅིག་པུ་ལྟར་བརྩེ་བའི་ནུ་མ་གཅིག་མ། ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་བྲལ་ཆེན་པྱོའི་ཀློང་ནས་ཆོས་ཅན་མཚན་མྱོའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་རྱོ་གཅིག་ཏུ་བརྫི་བའི་

ཞབས་གཅིག་ངར་འཛིན་གྱིས་དགྲ་བྱོ་མནན་པ། ཕག་གཡས་པ་ཞིང་གི་དབྱུག་ཐྱོ་ནམ་མཁའ་འཕར་བ། ཉམས་
པའི་མཚན་ཉིད་བདུན་དང་ཞིང་བཅུ་ཚང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤ་རུས་འདམ་དུ་སྨྱག་ཅིང་རྨེག་མེད་དུ་བཏང་བ།

གཡྱོན་

པས་བྷཉྫ་དམར་གྱི་བསྐང་བ་ཐྱོར་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པྱོར་མཆོག་ཐུན་མྱོང་གིས་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་དུ་སྩྱོལ་བ། གཞན་
ཡང་སྦྲུལ་དང་ཐྱོད་པའི་འཕྲེང་བ། རུས་པ་དང་རིན་པྱོ་ཆེ་རྒྱན་དར་ནག་གི་ཕྱོད་ཁ་དང་། འཁོར་དུ་འགུགས་བྱེད་
མ་ལ་སྱོགས་ཞི་མཛད་བུ་མྱོ་དཀར་མྱོ་འབུམ་སྡེ།

འཆིང་བྱེད་མ་ལ་སྱོགས་རྒྱས་མཛད་བུ་མྱོ་སེར་མྱོ་འབུམ་སྡེ།

བསྱོམ་བྱེད་མ་ལ་སྱོགས་དབང་མཛད་བུ་མྱོ་ནག་མྱོ་འབུམ་སྡེ།
འབུམ་སྡེ།

སྨྱྱོས་བྱེད་མ་ལ་སྱོགས་སྒྲོལ་མཛད་བུ་མྱོ་ནག་མྱོ་

མ་མྱོ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་གྱིས་བསྐོར་བའི་གནས་གསུམ་ལས་འྱོད་ཟེར་འཕྲྱོས་པས་གཏུམ་བྲག་ཚང་ཚིག་

འཁྲིགས་པ་སྱོགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྱོ་བརྒྱད་དང་།

གནས་ཡུལ་ཆེན་པྱོ་རང་རང་གི་ཞིང་ནས་མ་མྱོ་ཆེན་མྱོ་རྐང་

གཅིག་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཱཿ”ཟེར་

གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་

བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་མདྱོག་ཁྲོ་མྱོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རལ་པའི་ཆུན་པྱོ་གཅིག་ཐུར་དུ་དཔྱང་ཞིང། མིག་གཅིག་གྲུ་གསུམ་གློག་

ལྟར་འབར་བ། མཆེ་བ་གྲུ་གསུམ་པ་གཅིག་ཐུར་དུ་གཙིགས་པ། ནུ་མ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཕྲག་ལ་གཟར་བས་ནུ་རྩེ་
རྟིང་པར་སླེབ་པ། རྐང་པ་གཅིག་སྱོར་མྱོ་བསྒྲད་དེ་མི་རྱོ་དང་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་ མི་མགོ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ཕྲེང་
བ་རུས་པའི་རྒྱན་སྱོགས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་རྔམ་པར་སས་པའི་ཕག་གཡས་པ་ལུ་དབྱུག་ཐྱོ་བསྣམས་ཏེ་གནམ་ལུ་འཕར་

བ།

གཡྱོན་པ་ལུ་བྷཉྫ་དམར་གྱིས་བཀང་བའི་ཐྱོད་པ་བསྣམས་

བརྒྱན་པ།

འཁོར་འབད་བ་ཅིན་

བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

སྐུའི་རྒྱན་ཆ་ཐྱོད་པ་དང་སྦྲུལ་ལ་སྱོགས་པས་

ཁྲོ་མྱོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྱོགས་མ་མྱོ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་
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ལྷ་མྱོའི་སྐུ་འད་དང་ལྡེབས་རིས།
དམ་བཞག།
ལྷ་མྱོ་ཨམ་རྐང་གཅིག་མའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ནང་ལས།

(དཔར་ལྱོ་མེད་

ཤྱོག་གྲངས་

༤པར་)

“ཧཱུྃ་བྱོཿ སྔོན་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དམ་བཅས་བཞིན། །རྩྱོད་ལྡན་འགྲོ་ལ་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཆོས་ཅན་

སྒྱུར་མའི་ཟླྱོས་གར་ད་སྐྱེས་ཞེས།

།དམ་ཚིག་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ལྷང་ལྷང་འབྱོད།

།སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཀ་རའི་

སྤྱན་སྔ་རུ། །མ་འྱོངས་གདུང་ཚྱོབ་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་བཞིན། །དར་དཀར་དམ་ཚིག་དབང་གིས་འབྱོད་ལགས་

ན། །མ་ཐྱོགས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཀ་ར་གི་ བཀའ་
དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་

ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་
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ཨམ་རྐང་གཅིག་མའི་གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་ལྷ་ཁང་གི་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་

༥ དེ་ཅིག་གི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཟླཝ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ གནས་

ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་དབུ་བཞུགས་ཐྱོག་ ཚྱོགས་འཁོར་བསྐོར་ ཚེས་༡༦ ལུ་ བླ་མཚྱོའི་

མཐའ་མ་ལུ་ཡང་ ཚྱོགས་འཁོར་བསྐོར་གནང་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ གཏེར་སྱོན་འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེའི་ཡང་
སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་དབུ་བཞུགས་ཐྱོག་ རང་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཚྱོགས་འཁོར་བསྐོར་
གནང་དྱོ་ཡྱོདཔ་དང་།

ད་རུང་གཏུམ་བྲག་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་གི་བླམ་འཇིགས་མེད་རྱོ་རྗེ་གིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་

ཟླཝ་གཉིས་པའི་༢༥ལུ་ གནས་ཁང་ནང་དང་ ཚེས་༢༦ལུ་ བླ་མཚྱོའི་མཐའ་མ་ལུ་ ཚྱོགས་འཁོར་བསྐོར་ནི་
ཡྱོད་ཟེར་ བླམ་འཇིགས་མེད་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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ཨམ་རྐང་གཅིག་མའི་བླ་མཚྱོའི་མཐྱོང་སྣང་།
བླ་མཚྱོ་དེ་ཁར་འགྱོ་སའི་ལམ་དེ་

ཇཱ་ཡན་ཏི་གི་ནགས་ཚལ་འགེགས་སྲུང་ནང་ལས་

ཁ་གཡྱོན་ཁ་ཐུག་གསེབ་

ལམ་བདའ་སྟེ་ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་༢ དེ་ཅིག་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ རྐང་སྱོང་སྦེ་སྐར་མ་༡༥ དེ་ཅིག་
འགྱོཝ་ད་

སྔོན༌མ༌དངུལ་གྱི་བྱམྱོ་གཅིག་འཕུར་ཏེ་

ས་གནས་ཇཱ་ཡན་ཏི་ལས་ཀི་ལྱོ་མི་ཀྲར་༣

དེ་ཅིག་གི་རི་

མགུའི་ས་ཁར་ཆགས་ཡྱོད་མི་ ལྷམྱོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་བླ་མཚྱོ་ཡྱོད་སར་ལྷྱོད་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན། བླ་མཚྱོ་དེ་ ཡར་མར་
རིང་སུ་ཅིག་དང་

ཕར་ཚུར་རྒྱ་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར་

མ་གཞི་མཚྱོ་དེ་ལུ་

ཨ་མའི་བླ་མཚྱོ་ཟེར་སླབ་སྱོལ་ཡྱོད་མི་དེ་ཡང་

ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་ཨིན།

དེ་ཁར་གཙང་སྦྲ་མ་བསྟེན་པར་

མཚྱོ་དེ་

ཆགས་ཡྱོད་རུང་ ཤུལ་ལས་གནས་སྱོ་སྟེ་བྱྱོན་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས། 

ཧེ་མ་བདེ་གླིང་མཚྱོ་ཁར་

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་བླ་མཚྱོ་ཨིནམ་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། མཚྱོ་ཡྱོད་སར་ གནས་སྐོརཔ་ཚུ་གིས་གུར་སྤུབས་ཏེ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་གསྱོལ་མཆོད་
བཙྱོག་གྲིབ་རེ་ཤྱོར་བ་ཅིན་

རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་

ཆརཔ་ལ་སྱོགས་པ་རྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྱོདཔ་ལས་ མཚྱོ་དེ་མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕག་
མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ གསྱོལ་བ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཟངས་མདྱོག་དཔལ་རི་མཇལ་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག།
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དར་ལ་རྒེད་འྱོག་དང་། སྱོང་སྒོ་རྒེད་འྱོག། སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འྱོག་བཞི་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་། དེ་ལས་འབྲུག་པའི་མི་

སེར་མང་ཤྱོས་ཀྱིས་

ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་

དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་གཙྱོ་བྱོ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྟེ་

མཆོད་ཕུལ་མི་གཏུམ་བྲག་ཨ་མའི་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།

ཨམ་རྐངམ་གཅིགམ་ཡང་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

རིན་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་དང་།

མགོན་པྱོ་ལྕམ་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་

རྱོ་ཁ་ཀེར་དགོན་པའི་དགོན་

འཛིན་གྲྭ་ཚང་། དཔག་བསམ་ཁ་ཨོ་རྒྱན་རྱོ་རྗེ་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང། དེ་ལས་འབྲུག་ནང་འཁོད་

ཀྱི་དགོན་སྡེ་ལྷ་ཁང་མང་ཤྱོས་ཅིག་ནང་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་

མས། ལྷག་པར་དུ་ བུའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་མི་དང་རྒྱུ་ནྱོར་ལྱོངས་སྤྱྱོད་ལ་སྱོགས་པ་ གནད་དྱོན་ཁག་སྱོ་སྱོ་ལེ་ཤ་

གི་དྱོན་ལུ་ གསྱོལཝ་བཏབ། དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་འྱོང་མི་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཚུ་ཡང་ ལྱོ་གཅིག་བ་ལྱོ་
གཅིག་ལེ་ཤ་ར་འྱོང་མས་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་འདི་ལུ་དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ར་ཞི་སྟེ་ རང་
གི་བསམ་པའི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
ཨམ་རྐངམ་གཅིགམ་འདི་

ནྱོར་ལྷ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་བཞིན་དུ་

རྒྱུ་ནྱོར་ལྱོངས་སྤྱྱོད་དང་

བུ་ཕྱུགས་གཡང་གི་

དུས་ཆེན་ལུ་སྨྱོན་ལམ་གང་བཏབ་གནང་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་

གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་སྱོ་སྱོ་ལས་

ཤཱིཝ་རཱ་ཏྲཱི་གི་དུས་སྱོན་སྐབས་ལུ་

བཅད་དེ་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བར་འྱོང་ནི་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་

མི་སེར་དང་ཚྱོང་པ་ཁྲི་ཕྲག་ལས་

ལྷམ
མ་ྱོ རྐ
རྐང
ང་གཅི
ཅིག
ག་མའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར་ལས་ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས་ཡ་མཚན་ཅན། 
༡ ལྷ
སྐྱབས་ཆ་རྱོ་ཁ་ཀེར་དགོན་པ་ལུ་ཡྱོད་པའི་

ཨམ་རྐང་གཅིག་མའི་སྐུ་བྱིན་ཅན་ཨིན་མི་དེ་ཡང་

སྔོན་མ་དུས་

རབས་༡༨ ཙམ་ལུ་ ཕྱི་གླིངཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དབང་བའི་སྐབས་སུ་ དཔག་བསམ་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དེ་

གིས་

ཁོ་རའི་སྲུང་འཁོརཔ་

ས་སྒར་ལས་ཨིན་མི་དེ་ལུ་དཔག་བསམ་ཨ་མའི་གནས་ནང་

མའི་སྐུ་འད་བྱིན་ཅན་ཅིག་ཡྱོད་མི་དེ་

ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འབད་དེ་བསྣམ་འབྱྱོན་གནང་
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ཨམ་རྐང་གཅིག་
ང་གིས་བདག་

འཛིན་འབད་གེ་ཟེརནི་

ཨམ་རྐང་གཅིགམ་དེ་

བཀའ་གཉན་དགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ལཱ་

ཁག་འྱོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནུག། བླམ་དཔྱོན་གཡྱོག་གཉིས་ཀྱིས་ ས་སྒར་དགོན་པ་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནིའི་ཐུགས་

བཞེད་གནང་སྟེ་བསྣམས་བྱྱོན་སྦེ་ སྐྱབས་ཆ་ཟེམྱོ་ལ་ལུ་ལྷྱོདཔ་ད་ རྱོ་ཅིག་གུ་བཀལ་བཞག་སྟེ་ སྐུ་ངལ་གནང་།

གསྱོལ་ཇ་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་འབྱྱོན་ནི་འབདཝ་ད། སྐུ་དེ་གིས་རྱོ་གུར་རྱོགཔ་བསྒྲད་དེ་རྩ་ལས་ཞུ་མ་ཚུགས་པས།
བླམ་ཁོ་ར་མཁས་མཆོག་དམ་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

ས་སྒར་དགོན་པ་ལུ་

བྱྱོན་ནི་ལུང་བསན་མེདཔ་མཁྱེན་ཏེ་

ཨམ་རྐང་གཅིགམ་མྱོ་རང་ལུ་ གཉེར་གསྱོལ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ར་ལུང་བསན་ག་ཏེ་ཡྱོད་སར་ཞལ་བསྒོར་
ང་གིས་དེ་ཁར་ཕག་ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུཝ་ད།

སྐུ་དེ་གིས་ཞལ་རྱོ་ཁ་ཀེར་དགོན་པ་ལུ་བསྒོར་ཆེཝ་ལས་

ལུང་བསན་

དང་འཁྲིལ་ དེ་ཁར་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པ་དགོན་སྡེའི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་ཁར་ ལྱོ་
རེ་ཚར་རེ་མཇལ་ཁ་གནང་སྱོལ་ཡྱོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ གཞུང་ཞབས་ལས་མཇལ་ཁ་གནང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་
ཕག་ཐམ་གནང་སྟེ་འདུག།

༢ ནར
ྱོ ་གྱི
གྱི་་དངོ
ངོས
ས་གྲུ
གྲུབ
བ་གནང་བའི
འི་་ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
གཏེར་སྱོན་འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེའི་སྦྱིན་བདག་འབད་མི་
བསམ་ཁའི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ལྷྱོད་ཞིནམ་ལས་

སྐྱབས་ཆ་དཔྱོན་སླྱོབ་ལས་གོ་གནས་མར་ཕབ་སྟེ་

རྒྱ་གར་ཨ་སམ་དང་

ནུབ་བྷེངྒལ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་འཛུལ་སྒོ་

དཔག་

དྲུཝརསི་

༡༨ ནང་ལས་འབུལ་བ་དང་ཁྲལ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི་ར་ ཁོ་ར་གིས་ཟད་སྱོཔ་ལས་ ཡར་སྡེཔ་ལུ་ཕུལ་མ་

ཚུགས་པར་

གནམ་མེད་ས་མེད་ནང་དྱོག་སྟེ་

ཉིན་ནུབ་མེད་པར་གསྱོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།

དཔག་བསམ་ཁའི་ཨམ་རྐང་གཅིགམ་

དེ་ལས་ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་

ལྷ་མྱོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་ལུ་

ནུབ་གཅིག་ལུ་ཨམ་རྐང་

གཅིགམ་མྱོ་ར་ འཇའ་འྱོད་ནང་མངོན་སུམ་སྦེ་མཇལ་ཏེ་ དཔག་བསམ་ཁ་སྐུ་ཚབ་ལུ་ ཁྱོད་དེ་སྦེ་སྡུག་བསྔལ་

ལང་མི་དགོ། ཁྱོད་སྔོན་མ་ཡང་ བླམ་གཏེར་སྱོན་ལུ་ ག་དེ་དག་དག་ཞབས་ཏྱོག་ཞུ། ད་རེས་ད་རུང་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ང་ལུ་ དད་པའི་སྒོ་ལས་ དེ་ཚུན་ཚྱོད་གསྱོལཝ་བཏབ་ལས་ ད་ཁྱོད་རང་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ དཔག་

བསམ་བདེ་གླིང་མཚྱོ་ཁའི་གཟར་ཅུང་ཡྱོད་སར་

ཕད་ཅུང་འབག་སྟེ་བཟེད་བར་ཤྱོག་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་

ཕར་བཟེད་བར་སྱོངམ་ད། གསེར་ཀྲམ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ གཟར་ལས་བབས་ཏེ་ ཕད་ཅུང་གངམ་ད་ ད་རུང་དེ་
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གིས་ཡང་འདྱོད་པ་མ་ཚིམས་པར་ འཕྲྱོ་མཐུད་དེ་ཕད་ཙི་གཞན་ཅིག་བཟེདཝ་ད་ གསེར་ཀྲམ་དངུལ་ཀྲམ་མེན་
པ་ ས་རུ་རྱོ་རུ་བབས་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཨིན་མས།

༣ གཏེ
ཏེར
ར ་ས ན
ྱོ ་འབྲུ
བྲུག
ག་སྒྲ
སྒྲ་་ར་ྱོ རྗེ
རྗེ་་ལུ
ལུ་་ལུ
ལུང
ང་བསན་གནང་བའི
འི་་ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
གཏེར་སྱོན་འབྲུག་སྒྲ་རྱོ་རྗེ་མཆོག་ དཔག་བསམ་ཁ་ལས་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ས་གནས་ མཇལ༌མགུར་མ་ཟེར་མི་
ལུ་བཞུགསཔ་ད་

མནལ་ལམ་ནང་

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་གིས་

ལུང་བསན་གནང་བའི་ཤྱོག་རིལ་ལས་

ལྱོགས་སུ་བཏྱོན་མི་ནང་། ཟླཝ་༣ པའི་ཚེས་༡༥ལུ་ ཐྱོ་རངས་ཁར་རྨི་ལམ་དུ་ བུད་མེད་ཁྲོ་མྱོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རལ་

པའི་ཆུན་པྱོ་གཅིག་ཐུར་དུ་དཔྱང་ཞིང། མིག་གཅིག་གྲུ་གསུམ་གློག་ལྟར་འབར་བ། མཆེ་བ་གྲུ་གསུམ་པ་གཅིག་
ཐུར་དུ་གཙིགས་པ།

ནུ་མ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཕྲག་ལ་གཟར་བས་ནུ་རྩེ་རྟིང་པར་སླེབ་པ།

བསྒྲད་དེ་མི་རྱོ་དང་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་

རྐང་པ་གཅིག་སྱོར་མྱོ་

མི་མགོ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ཕྲེང་བ་རུས་པའི་རྒྱན་སྱོགས་ཀྱིས་

ཤིན་ཏུ་

རྔམ་པར་སས་པ་ཞིག་ལ། ཁྲོ་མྱོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞིས་བསྐོར་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ལག་པ་གཡས་པས་ཁོ་
བྱོའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་བཟུང་ཞིང།

གཡྱོན་པས་གྲི་གུག་ཞིག་གིས་ཁོ་བྱོའི་བྲང་གཤགས་ཏེ་སྙིང་དམར་པྱོ་རར་རེ་

བཏྱོན་ནས་མིག་འབྲུ་ཚུགས་སུ་བལྟ་ཞིང།

ང་རྱོ་དག་པྱོའི་ཚིག་གིས།

ང་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་རལ་གཅིག་

མ། །འདྱོད་པ་ལ་དབང་ཆེ་དུད་སྱོལ་གྲགས། །ང་དྱོན་གྱི་ལྷ་མྱོ་དབྱངས་ཅན་མ། །སྡིག་ཅན་ལ་ཁྲོས་མ་ནག་མྱོར་
གྲགས།

།ང་རྱོགས་ན་ཞིང་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོ་མ།

འཁྲིགས་པ་རྒྱ་བྱོད་མཚམས།

།བླྱོ་ཆུང་གིས་རྱོགས་པ་རྐང་གཅིག་ཟེར།

།གཏུམ་བྲག་གི་དུར་ཁྲོད་འདྱོད་དགུའི་མཛྱོད།

།གནས་ཚང་ཚིང་

།སྔོན་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་དུ་མ་

དང། །སླྱོབ་དཔྱོན་ནི་པདྨ་བཛྲ་ཡིས། །སྔར་རྱོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་ལྱོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་དག་
ཏུ་བསྐོར། །ཆོས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྱོང་ཁོང་སྙིང་བཅུད། །ཟབ་ཟབ་ཏུ་བསྡུས་པའི་མན་ངག་རྣམས། །རི་གླང་ཆེན་
འགྱིངས་པའི་སྱོག་རྩ་བར།

།ཆོས་འབྱུང་བའི་ཧྱོམ་ལ་སས་སས་ནས།

།ངེད་མ་སྲིང་འབུམ་ཕྲག་སྡེ་རིགས་

ལ། །གཏམས་གཏམས་ཏེ་བཅོལ་བ་གྲངས་མེད་ཡྱོད། །རྒྱ་དཀར་པྱོའི་ཉི་མ་ལྷ་ཡི་སས། །ཚྱོགས་བདག་གི་སྤྲུལ་
པ་དགུང་ལ་བསྙེགས། །འབྲུག་ལྷྱོ་སྤྲིན་གསེབ་ནས་སྐད་ཆེ་ཡང་། །ར་ལྗང་གི་ཟེར་གྱིས་མ་མནན་ན། །བར་མེ་ཆུ་
འཁྲུག་སྟེ་རང་གཞན་ཕུང།

།རྣག་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚྱོ་འཁྱིལ་ལ་ཁད།

།ཨ་ཙ་མ་སེམས་ཅན་ལས་ཀྱིས་

ཤུགས། །གཤིས་དེ་ལས་སྐྱོབས་པ་གང་དུ་ཡྱོད། །ཡྱོངས་ལྷ་མི་ཀུན་གྱིས་མཆོད་པའི་རྟེན། །དཔལ་མི་ཕམ་ངག་
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གི་དབང་ཕྱུག་ལྱོ། །ཕྱོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་འདྱོད་ན། །ལས་འདི་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གཟབ་པར་རན། །ས་

རྱོང་ཁུག་ཚ་བ་དཀར་པྱོས་བརྒྱན། །རས་འདྱོད་དགུ་འཛྱོམས་པ་དཔག་བསམ་ཤིང། །ངེད་མ་མྱོ་སྲིད་པའི་གྲོང་

ཁྱེར་ཏེ། །ཁྱོད་རྱོག་གེ་བ་རྣམས་ཅི་རུ་འཁྲུལ། །ཟབ་གཏེར་གྱིས་འགྲོ་བ་མི་འདུལ་ན། །སྙིང་ཁྲག་ལ་ཧུབ་སྐོར་མི་

བྱེད་རེ། །གནས་གཏུམ་བྲག་རི་ལ་ཟབ་གཏེར་ཡྱོད། །ཐབས་མཁས་ཀྱིས་བསྟེན་ལ་སྒྲུབ་པ་གྱིས། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་
རྣམ་པ་གང་བཅོལ་ཀྱང། །འབད་མེད་དུ་མ་མྱོས་མི་སྒྲུབ་རེ། །ཁྱེད་ལས་བཞིའི་མཐའ་མ་སྒྲུབ་པ་ཡྱོད། །ཐྱོག་མ་
ནས་མ་མྱོས་ལུང་བསན་ཀྱང།

།འཁྲུལ་པ་རུ་ཞེན་ན་བྱིས་པ་ཁྱོད།

།བླྱོ་ཆུང་བས་འཁོར་བར་མི་འཁྱམས་

རེ། །ངས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་བསྒྲིགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འདི། །ཁྱོད་ཐེ་ཚྱོམ་དམ་པྱོས་འཆིང་ཟེར་ན། །ལས་འདི་ལ་
འགལ་རྐྱེན་སུས་བྱས་ཀྱང་། །སྱོག་དབུགས་དེ་མ་མྱོས་མི་སྡུད་རེ། །ཁྱོད་བྱ་བ་སྱོངས་ལ་བྱ་བྲལ་སྐྱོངས། །ཡིན་
ལུཊ་ཀྱི་རྱོགས་པ་ས་འདིར་སྒོམས།

།མཆོག་ཐུན་མྱོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ།

།ལྱོ་དྲུག་ནས་མ་མྱོས་མི་སྟེར་

རེ། །ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པའི་འཆིང་དཀྲོལ་ཏེ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱྱོད་པ་དུར་ཁྲོད་འདིར། །སྱོར་སྒྲོལ་གྱི་ལྟ་བ་ཚད་
དུ་བཅོལ། །བསན་དགྲ་རྣམས་ཁོ་མྱོས་མི་འདུལ་རེ། །མཚར་སྡུག་གི་ལང་ཚྱོ་རྒྱས་ན་ཡང། །དྲི་བསུང་ལ་བདུད་

རྩིའི་རྱོ་མེད་ན།

།བཅུད་འདྱོད་ཀྱི་བུང་བ་མི་འཁོར་ཞེས།

འཁྲིག་པའི་བུ་མྱོ་ཡིས།
ཤར།

རིག་སྐུ།

།དབང་མྱོ་ཡི་སྙིང་གཏམ་མིན་རེ་ཤི།

།ཚེས་བཅུ་ཡི་དུས་བཟང་དགེ་བའི་ཉིན།

།རགས་དེ་ལ་བརགས་ནས་ཟབ་གཏེར་ལྱོངས།
།ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པྱོ་སྱོང་པ་ཉིད།

ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

།ཡྱོས་བུ་ཁོས་

།ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ལྟྱོས་དང་དུས་མེད་

།མ་མནྡྷ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཡུམ།

།བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤུལ་ན་འཇོག་ན་ལེགས།

།གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རང་

།ཟེར་བ་དང་ཉམས་སད།

༤ བུ
བུའི
འི་་དངོ
ངོས
ས་གྲུ
གྲུབ
བ་གནང་པའི
འི་་ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
ང་བཅས་རང་

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྱོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཡང་

རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སས་

ཅིག་ འཁྲུངས་མ་བཏུབ་པར་བཞུགས་སྐབས་ དཔག་བསམ་ཨ་མའི་གནས་ཀྱི་ ཨམ་རྐང་གཅིགམ་ལྷ་མྱོ་ཨེ་ཀ་

ཛཱ་ཊི་དེ་ བཀའ་གཉན་དགས་ཡྱོད་པའི་ཁར་ ནྱོར་ལྷ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ གསྱོལཝ་ག་བཏབ་ལུ་ བུ་འདྱོད་པ་ལུ་

བུ་དང་ ནྱོར་འདྱོད་པ་ལུ་ནྱོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ གང་འདྱོད་གནང་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་གསན་ཏེ་ སྐྱབས་ཆ་རྱོ་ཁ་ཀེར་
དགོན་པ་ལུ་ སྒྲ་སླྱོབ་སྐུ་བགྲེས་ཧང་ཧུང་བཞུགས་སར་བྱྱོན་ཏེ་ ཁོ་རང་དཔྱོན་གཡྱོག་གཉིས་ གསུང་གྲོས་རྒྱས་
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ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་པའི་མཐའ་མར་

མི་དབང་མཆོག་གིས་

སསམྱོ་ར་འཁྲུངས་ནིའི་དྱོན་ལུ་གསྱོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་

བླ་མ་ལུ་

ངེའི་སྐལ་བཟང་དབང་མྱོ་གིས་

སས་ཅིག་འཁྲུངས་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཏྱོན་ཚུགས་ག་ཟེར་

གསུངས་པའི་ལན་ལུ་ བླ་མ་གིས་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུཝ་ད། དཔྱོན་གྱིས་ དགོད་བྲྱོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ད་རེས་

ངེའི་སྐལ་བཟང་གི་ཕྱོཝ་ནང་གནས་ཏེ་ཡྱོད་མི་དེ་ བུ་ཨིན་ན་བུམྱོ་ཨིན་ན་མ་ཤེས། རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སས་

ཅིག་རྩ་ལས་འཁྲུངས་མ་བཏུབ་ཟེར་གསུངས་ནུག། བླམ་དེ་ཡང་ མཁས་མཆོག་དམ་པ་ཨིན་མི་ནང་ལས་ རྩིས་
རིགས་ལུ་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ས་རིས་བསྒྱུར་ཏེ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ ད་རུང་ཡང་ བུམྱོ་ཨིནམ་
མས་ཟེར་ཞུཝ་ད་

དཔྱོན་ཐུགས་མ་མཉེས་པས།

དེ་ལས་

བླམ་གིས་

དེ་སྦེ་ཐུགས་ཕམ་མི་དགོ།

སས་

འཁྲུངས་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཡྱོད་ཟེར་ཞུ་ནུག། དེ་ལས་ དཔྱོན་གྱིས་ཨིན་ན་ དེ་འབདན་བཏུབ་པས། སས་སྦེ་

འཁྲུངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ འགྲངས་པའི་ཟས་གོས་ཅིག་གནང་གེ། ག་དེམ་ཅིག་
སྦེ་

སསམྱོ་ཨིན་པ་ཅིན་རྐང་ལག་བསམས་ཏེ་

གསུངས་ཡྱོདཔ་ལས་

དེ་དང་འཁྲིལ་

ཆུ་ནང་སྐྱེལ་གེ་ཟེར་

དགོད་བྲྱོ་ཞལ་འཛུམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་

བླམ་གིས་ལྷ་མྱོ་རྐང་གཅིག་མ་ལུ་གསྱོལ་ཁ་ཕུལཝ་ལས་

ལྷ་མྱོ་རྐང་

གཅིག་མའི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལཔྱོ་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
རྐྱེན
ན་ངན་བར་ཆད་བཟླ
ཟླྱོག
ྱོ ་པའི
འི་་ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས། 
༥ རྐྱེ
སྔོན་མ་ང་བཅས་རའི་སྤྱི་ནྱོར་དམ་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ རྒྱལ་སས་སྦེ་

བཞུགསཔ་ད་ ས་གནས་མ་ནཱསི་ལུ་ ཁམས་སང་ལུ་བྱྱོནམ་ད་ དཔག་བསམ་ཨ་མའི་གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་

སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་

ཕག་ཞུ་མི་ཅིག་

གཉིས་སྨན་ཁང་ནང་ལྷྱོདཔ་ད་ཤི་སྱོ་རུང་

ས་གནས་དེ་ཁར་

ཁ་ཐུམ་སྦེ་ཤི་སྱོངཔ་མ་ཚད་

གཞན་མི་

མི་དབང་མཆོག་ཨམ་རྐང་གཅིག་མའི་རྒྱབ་དཔུང་ལུ་བརྟེན་

འཁོར་གདྱོང་ཁའི་ཤེལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐྱོན་སྱོང་མི་འདི་

ལམ་གྱི་ཟུར་ཁའི་རྩྭ་ཐང་གཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་

གཟུགས་ལུ་བར་རྐྱེན་ཁབ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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སྣུམ་
སྐུ་

༦ སྔ
སྔག
གས་སྲུ
སྲུངང་ཨེ
ཨེ་་ཀ་ཛ་ཊཱི
ཊཱིའི
འི་་སྤྲུ
སྤྲུལ
ལ་པའམ་སྤུ
སྤུན
ན་དྲུ
དྲུག
ག་གི
གི་་ལ་ྱོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
ངག་རྒྱུན་ལས་སླབ་དྱོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱིའི་སྤྲུལ་པའམ་ སྤུན་དྲུག་ཡྱོདཔ་

སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་སྤུན་ཆ་དྲུག་ལས་ ཨ་ཞེམ་སྱོམ་ཤྱོས་ར་ མེ་རི་རྩེ་མྱོའི་གནས་སྲུང་ཨ
ཨམ་ཞི
ཞིངང་སྐྱོ
སྐྱོངང་

དབང་མ་ྱོ དང་། དེ་གི་འྱོག་ བྱེ་མའི་ཆུའམ་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྱོ་རྗེའི་གནས་སྲུང་ཨ
ཨམ་གཡང་གཏམས། དེ་
ལས་ག
གཡང་ཆུ
ཆུངངམ།

དེ་གི་འྱོག་ལུ་རི་བྱོ་དན་ཏིག་གི་གནས་སྲུང་ཨ
ཨམ་དན་ཏིཏིག
ག་དཔལ་གྱི
གྱི་་ལྷ
ལྷ་་མ།ྱོ དེ་གི་འྱོག་

ཨམ་ནར
ྱོ ་བཟང་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ྱོ ཆུང་ཤྱོས་ར་གཏུམ་བྲག་གི་གནས་སྲུང་ཨ
ཨམ་རྐང
རྐང་གཅི
ཅིག
ག་མ། སྔ
སྔག
གས་སྲུང
སྲུང་ཨེ
ཨེ་་ཀ་ཛ་ཊཱི་
ཊཱི
ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཁོང་སྤུན་ཆ་དྲུགཔྱོ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐུ་སྱོབས་ཆེ་དག་

ཡྱོདཔ་མ་ཚད། ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་འྱོག་གི་ ས་གནས་ཁྱབ་ཚད་ག་ར་ སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱིའི་སྤྲུལ་པའམ་ སྤུན་
དྲུག་གིས་ཁྱབ་སྟེ་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤད་སྱོལ་ཡྱོད་པའི་ཁར། ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་འྱོག་ལུ་ ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ལས་དཔྱད་པ་
ཅིན་ ༨༥ དེ་ཅིག་ མྱོ་ལྷ་གིས་ཁྱབ་སྟེ་འདུག།



རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱིའི་་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ། ༢༠༡༥ 
ཆུ་ཁ་སྨྱོན་ལམ་ཆེན་པྱོའི་དེབ།
 ༢༠༢༠ 
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གཏུམ་བྲག་དགོན་པའི་བླམ་འཇིགས་མེད་རྱོ་རྗེ། 
རིན་ཆེན་ལྡིང་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་ཀར།
ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་སྱོལ་འཛིན་འགོ་དཔྱོན་ སླྱོབ་དཔྱོན་ནག་སྐྱིད་ལ།
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གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༢ རི
རི་་བཙན་དཔལ་ལྷ
ལྷ།།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

རི་བཙན་དཔལ་ལྷ།

ས་གནས།

དར་ལ་རིན་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་། 

གནས་བདག།
གཡུས།

བསྟེན་མི།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

གཞི་བདག་རི་བཙན་དཔལ་ལྷ།
རིན་ཆེན་རྩེ།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་གཙྱོ་བྱོ་དར་ལ་རྒེད་འྱོག་གི་ཉིནམ་སྒང་སྤྱི་

འྱོག་དང་། ར་དང་པྱོ་སྤྱི་འྱོག། རབ་སྦྱི་སྤྱི་འྱོག་གསུམ་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་
བསྟེནམ་ཨིན་མས།


གནས་ཁང་།

དར་ལ་་རིན་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་འདི་ དར་ལ་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་དང་ གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབ་ལུ་ ག་ནི་བ་མཐྱོང་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ས་གོ་ ཉམས་དགའ་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་ སྱོག་ཏྱོ་གཅིག་གུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། ཧེ་མ་ དར་ལ་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་

ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་ར་ཁོང་རང་གིས་བཞེངས་
བཞེངསཔ་ཅིག་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༧༠

པ་

སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་

གིས་ ལྷ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ནིའི་དྱོན་ལུ་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ དག་
ཤྱོས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལུ་བཀའ་གནང་ནུག།

དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱིས་ ཧེ་མ་བཞེངས་ཡྱོད་མི་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་འདི་ རྩ་བ་ལས་བཤིགཔ་བཏང་ཞིནམ་
ལས་

ལྷ་ཁང་ལྱོག་སྟེ་ར་གསརཔ་བཞེངས་ནིའི་དྱོན་ལུ་

ཕག་འགན་ག་ར་དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱིས་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་བཞེངས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ སྤྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༣

གྱི་ལྱོ་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་

ལྷ་ཁང་གསར་གྲུབ་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་གནངམ་དང་འབྲེལ་ དར་ལ་ལྷ་ཁང་གི་མིང་གསརཔ་ དར་ལ་རིན་
ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ མཚན་དེ་སྦེ་གསྱོལ་གནང་ནུག།
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དར་ལ་རིན་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

ལྷ་བཙན་རི་བཙན་དཔལ་ལྷ་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༤ པར་) “ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་
ཆེན་པྱོའི་རྩལ། །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་སྐུར་ཤར། །བསན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་མཛད་པ། །རི་བཙན་བཀྲ་
ཤིས་དཔལ་ལྷར་བསྱོད། །སྐུ་མདྱོག་དཀར་ལ་འྱོད་ཟེར་འཕྲྱོ། །དར་གོས་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པར་ཀླུབས། །ཅང་
ཤེས་སྟེང་ན་འགྱིང་བ་འདིས།

།ལྷ་དབང་གཟི་བརྗིད་འཕྲྱོག་ལ་བསྱོད།

།ཁྲོ་འཛུམ་ཉམས་ལྡན་ཞལ་རས་

ངོས། །ཤངས་ཀྱི་གཟེངས་མཐྱོ་མཆུ་སྒྲོས་དམར། །སྤྱན་ཟུང་ལྷུར་གཟིགས་སྨ་ར་དང་། །སྨིན་མའི་ཚྱོམ་བུ་གཡྱོ་

ལ་བསྱོད། །ཕག་གཡས་བ་དན་དཀར་པྱོ་སྒྲེང་། །དཀར་ཕྱོགས་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་བསྱོད། །ཕག་གཡྱོན་ནྱོར་
བུའི་གཞྱོང་པ་འཛིན།

།གང་འདྱོད་དངོས་གྲུབ་སྩྱོལ་ལ་བསྱོད།

།ཞི་འཛུམ་བདུད་རྩིའི་འྱོད་འཕྲྱོ་བའི།

།རབ་

དཀར་ཞལ་གྱི་ཟླ་བཞིན་ཅན། །བཙུན་མྱོ་སྨན་གྱི་བུ་མྱོ་དང་། །སས་དང་འཁོར་ཚྱོགས་བཅས་ལ་བསྱོད།།” ཟེར་
གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་དཀརཔྱོ་འྱོད་ཟེར་འཕྲྱོ་
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སྦེ་ ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ ཟ་འྱོག་གི་བེར་དང་ དར་སྣ་ཚྱོགས་ཀྱིས་གསྱོལ།
ཕག་གཡསཔ་ལུ་དར་བ་དན་དཀརཔྱོ་གནམ་ལུ་འཕར།

གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་

འབད་མེད་

ཆར་དུ་འབེབས་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས། དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་

པའི་ཆིབས་ ར་ཅང་ཤེས་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ནས་ དཔའ་བྱོའི་
ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ སྨན་མྱོ་ལང་ཚྱོ་བརྒྱད་གཉིས་ལྱོན་པ་ ཞལ་འཛུམ་ལྟ་བའི་ཆོག་མི་ཤེས་པར་ ཁམས་
གསུམ་གྱི་ཡིད་འཕྲྱོག་ཅིང་ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། འཁོར་སས་དང་བཅས་པ་ བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་

གསལཝ་ཨིན་པས།


ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་





ལྷ་བཙན་རི་བཙན་དཔལ་ལྷའི་ཀ་ཁྲབ།
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བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་

དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་རི་བཙན་དཔལ་ལྷའི་ གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༢པར་)
“ཀྱཻ༑དགེ་སྡིག་ལས་ལས་བདེ་སྡུག་འབྲས། །བསླུ་མེད་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དན་ནས། །མི་དགེ་སྡིག་པའི་བསམ་སྱོར་

བྱོར། །ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ བསླུ་
བ་མེད་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་
ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྷ་བཙན་རི་བཙན་དཔལ་ལྷ་འདི་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ར་ སེམས་
ཅན་སྱོག་གཅོད་འབད་དེ་དམར་མཆོད་སྦེ་

མཆོད་པའི་ལུགས་སྱོལ་མེད་པའི་ཁར་

དང་ཕུ་ལས་ར་ལྷ་བཙན་

འདི་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་ ལྱོགས་སུ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་ཞུ་ནི་མེད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཚུ་ དགོན་པའི་བླམ་
དང་དཀོན་གཉེར་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
དར་ལ་རྒེད་འྱོག་གི་

མི་སེར་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་

ལྱོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་

སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་

དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ དར་ལ་རིན་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་
མཆོད་་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་
དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དར་ལ་རིན་ཆེན་རྩེའི་བླམ་འཇིགས་མེད་རྱོ་རྗེ།
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ལག
ྱོ ་ཅི
ཅི་་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༡ 
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།
ས་གནས།

གཡུས་ཚན། 
བསྟེན་མི།


༡ མཐྱོ་ལ་བཙན།
མཐྱོ་ལ་བཙན།



ལྱོག་ཅི་ན། བཀའ་ཁྲབ་དང་ ལྡེབས་རིས་ སྐུ་འད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་ནུག།
ལྱོག་ཅི་ན།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ལྱོག་ཅི་ན་རྒེད་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་དྱོ་
ཡྱོད་པའི་ཁར་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

སྤྱི་་མུ
སྤྱི
མུ་་ན་ལྷ
ལྷ་་ཁང་གི
གི་་མཐངྱོ ་སྣ
སྣངང་།





གནས་ཁང་།
སྤྱི་མུ་ནའི་ལྷ་ཁང་འདི་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༢ ཀྱི་ལྱོ་ལུ་ སྤྱི་མུ་ན་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ རྒཔྱོ་

བགྲེསཔ་ལྷགཔ་རྱོ་རྗེ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ གསར་བཞེངས་འབད་འབདཝ་ཨིན་པས། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་
ལུ་ ཡུལ་ལྷ་འདི་ མཐྱོ་ལ་བཙན་འདི་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “སྔོན་ཚེ་ཨུ་
རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་། །མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། །རིག་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོའི་དྲུང་། །ཞལ་བཞེས་

དམ་ལས་མ་འདའ་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བར་དུ་མཐུ་
ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ མཐའ་མ་རིག་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚྱོ་ལ་སྱོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་དང་དམ་ལས་
ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ནི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་རིང་ནི་ སྦྱིན་པའི་བདག་པྱོ་དེ་ཚུ་གི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནི་ཟེར་ ཞལ་བཞེས་མཛད་དྱོ་
བཟུམ་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ལྷ་བཙན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་༣ པར་) “ཀྱཻ༑ བསན་པའི་བཀའ་བསྲུང་དགེ་
བསྙེན་ཆེན་པྱོ་ནི།

།སྐུ་མདྱོག་དམར་སེར་ཞི་མ་ཁྲོ་བའི་ཞལ།

།རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་ར་དམར་ལ་བཅིབས་

ནས། །སྱོང་གསུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་བར་མཛད་ལ་བསྱོད། །ཞི་བའི་ཚུལ་བཟུང་དགེ་སླྱོང་རབ་ཏུ་མཛེས། །སྙིང་
རྗེ་དབང་གིས་མི་ནྱོར་འཁོར་བཅས་རྣམས།

།གནྱོད་འཚེ་གདུག་པའི་བསམ་པ་རབ་ཞི་ནས།

།རྐྱེན་སེལ་ཆོས་

བཞིན་སྐྱོང་བར་མཛད་ལ་བསྱོད །མ་རུང་ཚར་གཅོད་རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བའི་ཞལ། །སྤྱན་གསུམ་འབར་བའི་ཕག་
གཡས་རལ་གྲི་འཕར།
མཛད་ལ་བསྱོད།

།གཡྱོན་པ་དགྲ་སྱོག་སྙིང་དང་བདུད་ཞགས་འཛིན། །བསན་དགྲ་རྡུལ་དུ་རླྱོགས་པར་

།བཅུ་དྲུག་ལང་ཚྱོ་ལྡན་པའི་སྨན་མྱོ་ནི།

།མཛེས་པའི་ཕག་གཡས་མདའ་དར་མེ་ལྱོང་

དང་། །གཡྱོན་པ་དགོས་འདྱོད་སྟེར་བའི་ནྱོར་བུ་བསྣམས། །སྨན་བཙུན་འབུམ་གྱི་གཙྱོ་མྱོ་མཛད་ལ་བསྱོད།།”ཟེར་
གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་དྱོབཟུམ་སྦེ་ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་

རབ་ཏུ་རྔམ་ཞིང་ཁྲོས་པའི་ཞལ་

ཨམ་གཙིགས་བསམས་པ། སྤྱན་གསུམ་ལས་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར། ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མ་རུངས་པའི་དགྲ་བྱོ་ཚུ་
ཚར་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ནམ་མཁའ་ལུ་འཕར།
དང་བགེགས་ལ་སྡེབས་པ་བསྣམས་ཏེ།

གཡྱོན་པ་ལུ་དགྲ་བྱོའི་ཙིཏྟ་དམར་པྱོ་དང་

དབུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ལྕགས་རྱོག་དང་
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བཙན་ཞགས་དགྲ་

དར་དཀར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་

འཕར།

སྐུ་ལུ་དབང་གི་གོ་ཁྲབ་ཚུ་གསྱོལ་སྦེ་

དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པའི་

ཆིབས་ར་

དམརཔྱོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ནས་ དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་
འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།



དེ་གི་གཡྱོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་དབང་མྱོ་ ལང་ཚྱོ་བརྒྱད་གཉིས་ལྱོན་པ་ ཞལ་འཛུམ་

ལྟ་བའི་ཆོག་མི་ཤེས་པར་ ཁམས་གསུམ་གྱི་ཡིད་འཕྲྱོག་ཅིང་ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། ཕག་
གཡསཔ་ལུ་

མདའ་དར་དང་མེ་ལྱོང་

བསྣམས།

གཡྱོན་པར་དབུལ་བ་སེལ་བའི་དགོས་འདྱོད་ཐམས་ཅད་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་

འབྱུང་བའི་ ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར། མཐའ་འཁོར་ལུ་ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱོ་ཉ་བྲན་གཡྱོག་
ཨིན་པས།


ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་མཐྱོ་ལ་གི་མཐྱོང་སྣང་།

གཡུས་སྒོའི་མཐའ་མ་ལུ་ཡྱོད་པའི་གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢ ཀྱི་རྒྱབ་)“ཀྱཻ༑ རང་བཞིན་

ལྷུན་གྲུབ་རྱོ་རྗེ་བྲག་རིའི་རྩེར།

།རང་སྣང་མ་འགགས་ཐྱོགས་མེད་འཆར་བའི་ཞིང་།

།ཕུན་ཚྱོགས་འདྱོད་དགུ་

འབྱུང་བའི་མཐྱོ་ལ་ནས། །བཙན་རྒོད་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྱོལ།།”ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

སྤྱི་མུ་ན་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་མཐྱོཝ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་

རྐང་སྱོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་
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དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་

༣

དང་ཕྱེད་

ལྷགཔ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྱོདཔ་ལས་ ལམ་ཐག་རིང་ནི་འདི་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ར་ ལྷ་

བཙན་མཆོད་པ་ ཡར་མཐྱོ་ལ་ལུ་ཡྱོད་པའི་ གནས་ཁང་ལུ་ ངོ་མ་འགྱོ་ནི་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་

རུང་ ལྷ་བཙན་མཆོད་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ ལྷ་ཤིང་སྱོམ་གཅིག་མཐྱོང་ནི་ཡྱོད་མི་གི་རྩ་བ་ལུ་
གསྱོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ

ལྱོག་ཅི་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ཁྱིམ་ནང་ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་

དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་

གཞི་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། ལྱོག་ཅི་ན་ལྷ་ཁང་དང་ སྤྱི་མུ་ན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

དུས་རྒྱུན་དུ་་གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག། 

མཐྱོ་ལ་བཙན་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕམ་རྒན་རྒས་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ར་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོདཔ་ཨིན་ན་ ད་ལྟྱོ་
གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ མི་ཚུ་གིས་ ཁུངས་སྐྱེལ་ཚུགས་མི་ཅིག་ག་ཡང་མིན་ནུག།

དང་ཕུ་ལས་ར་ ལྷ་བཙན་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་མཆོད་ནི་དེ་གིས་ ད་ལྟྱོ་ང་བཅས་ཀྱི་ངོ་བསྒང་ལུ་ཡང་ ལྷ་བཙན་
ལུ་

དཀར་མཆོད་སྦེ་ར་མཆོད་དྱོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་

དུས་ཚྱོད་གཏན་འཁེལ་མེད་དེ་འབད་རུང་
རི་བྱོ་བསང་མཆོད་དང་

དུས་བཟང་གི་སྐབས་

ལྷ་བཙན་ལུ་གསྱོལ་

འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་ར་

ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས།

དམིགས་བསལ་གྱི་ལྱོ་ལྟར་བརྩི་སྲུང་ལ་སྱོགས་པ་ ག་ནི་ཡང་ ཞུ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་ཅིག་མེད་ཟེར་ སྤྱི་མུ་ན་གི་

ཚྱོགས་པ་ཨཔ་སེང་གེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

ལྱོག་ཅི་ན་རྒེད་འྱོག་གི་ཡུལ་ལྷའམ་གཞི་བདག་ཟེར་རུང་ མཐྱོ་ལ་བཙན་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་མས།
འདི་ཡང་ཧེ་མ་

ས་རྱོ་རྱོང་ཁག་གི་ལམ་འདི་ས་གནས་སྤྱི་མུ་ན་ལས་བརྒྱུད་དེ་

འགྱོ་དགོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་དང་།

དེ་

བསྒང་དགེ་སླྱོང་གཅིག་ ལྱོག་ཅི་ན་གཡུས་ཚན་ལས་སྦེ་ ས་རྱོ་ཁ་ཐུག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ དགེ་སླྱོང་འདི་ཞག་
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གྲངས་༣ དེ་ཅིག་སྤྱི་མུ་ནའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ལུས་སྱོང་ནུག།
དེ་ལས་

དྲིམ་དང་།

སྤྱི་མུ་ན་ལས་འགྱོ་བའི་སྐབས་

ས་གནས་ཨེག་ཏི་ཟེར་སའི་ཁང་མཐྱོལ་ནང་ལྷྱོདཔ་ད་

མེ་ཏྱོག་གི་ཚལ་དགའ་ཏྱོག་ཏྱོ་གི་སྦུག་ལུ་

སེམས་དགའ་བའི་ཉམས་ཤར་ཏེ་
ནང་གི་བདག་པྱོ་

ཕྱོ་བྲང་ཆགས་ཏེ་ཡྱོདཔ་སྦེ་མཐྱོང་ཞིནམ་ལས་

ས་གནས་འདི་ནང་ར་ལུས་སྱོཔ་ལས་བརྟེན་

ལྷ་བཙན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་སྱོ་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཨིན་པས།

མཐྱོ་ལ་ཟེར་སླབ་དྱོ་ཡྱོདཔ་ལས་
བཤད་ནི་འདུག།

དྲི་བཟང་གི་

ལྷ་བཙན་གྱི་མཚན་ཡང་

དེ་ལུ་

དགེ་སླྱོང་འདི་ས་གནས་འདི་

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་

ལ་དེ་གི་མིང་

མཐྱོ་ལ་བཙན་ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་མས་ཟེར་ལྱོ་རྒྱུས་

གྲོས
བུལ
ལ།
གྲོས་འབུ
ལྱོག་ཅི་ནའི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡྱོད་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་
གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་མི་དེ་གི་མཆོད་ཡུལ་དང་
བསྒང་ལས་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཀླུ་བཙན་ཚུ་ལུ་

སྐྱབས་ཡུལ་ཚུ་གི་སྐུ་པར་ཅིག་ཡང་མཐྱོང་ནི་མེད་པའི་

ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞྱོན་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ཡིད་ཆེས་དང་བླྱོ་གཏད་མེད་མི་ཡང་འདུག།

འབདཝ་ལས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་

བརྩི་མཐྱོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་དྱོན་ལུ་

དེ་

ཀ་ཁྲབ་དང་ཕྱོ་བྲང་རེ་

བཞེངས་ཏེ་བཞག་པ་ཅིན་ དངོས་སུ་མཐྱོང་ནི་ཡྱོདཔ་ལས་ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐྱོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་

རླབས་སྱོམ་ཡྱོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གི་ཀ་ཁྲབ་དང་ཕྱོ་བྲང་བཞེངས་ནི་གི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་
རེ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་

ག་ཅི་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་

ཡང་ལས་ཡང་དུ་གྲོས་འཆར་ཕུཝ་ཨིན་པས།

སྤྱི་མུ་ནའི་ཚྱོགས་པ་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་གིས་

རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
མཐྱོ་ལ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
སྤྱི་མུ་ན་གི་ཚྱོགས་པ་སེང་གེ།
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དགེ
གེ་་གླི
གླིང
ང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༩ 
༡ དཀར་བྲ
བྲག
ག།

གན ད ་ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
བདག་གི་མཚན།

གནསཔྱོ་དཀར་བྲག།

ས་གནས།

དགེ་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་། 

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་

གནས་བདག།

དགེ་གླིང་དཀར་བྲག།

གཡུས།

གཙང་གླིང་སྤྱི་འྱོག།

འྱོག་གི་སྤྱི་འྱོག་དྲུག་

ཡྱོད་ས་ལས་གཙྱོ་བྱོ་གཙང་གླིང་སྤྱི་འྱོག་དང་དི་ལི་ཁ་སྤྱི་འྱོག་

དགེ་གེན་སྤྱི་

འྱོག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ཅིག་ཨིན་མས།

གན ད ་ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།



གནས་ཁང་།

དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས་ནི་གི་ལུང་བསན་གནང་མི་

རས་ཆུང་རྱོ་རྗེ་གྲགས་པའི་

སྐུའི་ཡང་སྲིད་ མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྱོ་གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གིས་ མ་འྱོངས་

ལུང་བསན་གནང་མི་ལྟར་དུ་ བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། གཙང་མཁན་ཆེན་མཆོག་བྱོད་
དབུས་གཙང་ལས་མར་ ལྷྱོ་མྱོན་ནགས་མྱོའི་ལྗོངས་ལུ་ཕེབས། དེ་ལས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་ གནས་
མཇལ་བར་ཕེབས་པའི་བྱྱོན་ལམ་
པའི་སྐབས་ལུ་

སྐྱབས་ཁྲ་ཟེར་མྱོའི་ལ་ཟེར་སའི་ལ་ཆུང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་

ནས་འབྲུ་གསུམ་གནམ་ལུ་གཏྱོར་གནང་སྟེ་བླ་མའི་སྐུའི་དྲུང་ལུ་

གཟིགས་ཞིབ་གནང་

ཕག་ཞུ་མི་ཞལ་སླྱོབ་དཔལ་

འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་ཀྱིས་གཏད་དེ་ དེ་སྦེ་གསུངས་གནང་ནུག།

བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་གྲོ་ ཐིམ་ཕུག་ ཧད་ལུང་གི་མདྱོ་སྲུང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ལྷྱོའི་རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པྱོའི་མཐའ་
དམག་བཟླྱོག་ནིའི་དྱོན་ལུ།
ཟེར་ཕག་གི་མཛུབ་མྱོ་

ཕ་གི་རི་མཐྱོན་པྱོ་དེ་ལུ་

དཔལ་ཆེན་རྱོ་རྗེ་གཞྱོན་ནུའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཅིག་བཙུགས་ཤིག་

དགེ་གླིང་དགོན་པའི་རི་དེ་ལུ་བསན་ཏེ་
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མ་འྱོངས་ལུང་བསན་གསུངས་གནང་ནུག།

ལུང་བསན་དེ་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡྱོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱབ་བརལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱྱོར་
པ་

གཙང་མཁན་ཆེན་ཁོ་རའི་དངོས་སླྱོབ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གིས་

གླིང་གི་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་སྟེ་

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་

དགེ་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་

བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་

སྐུ་ཚེ་བརན་ནི་དང་ ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་དྱོན་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཧཱ་ཆུ་དང་ས་ཆུ་ ཝང་ཆུ་གསུམ་
འཛྱོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ ལུང་པའི་གནྱོད་ཁ་བཟླྱོག་ཐབས་དང་ རྒྱའི་ཁ་གནྱོན་ལུ་བཞེངས་གནང་ཡྱོད་པའི་ཁར་
དགེ་གླིང་མི་སེར་ཡྱོངས་ཀྱི་གཤིན་གསྱོན་གྱི་སྐྱབས་ཞུ་ས་ཅིག་སྦེ་

གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

དང་བཅསཔ་སྦེ་ རབ་བྱུང་བཅུ་པ་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ལུ་ བཞེངས་གནང་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས། དགོན་པ་
དེའི་གནས་བདག་

དཀར་བྲག་དང་བཙན་བྲག་ཟེར་བའི་དགྲ་ལྷ་གཉིས་ཡང་

ཧེ་མ་མི་སེར་ལུ་

གནྱོདཔ་

བཀལ་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་བླམ་གིས་ དེ་ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀའ་བསྒོ་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་
ནི་འདུག།

དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
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ལྷ་བཙན་དཀར་བྲག་དང་སྨན་མྱོ།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
གནསཔྱོ་དཀར་བྲག་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༧གྱི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ བསན་པ་སྲུང་བའི་མཐུ་བྱོ་

ཆེ། །རྱོ་རྗེའི་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པྱོ་ནི། །སྐུ་མདྱོག་གངས་རི་ཞི་ཁྲོའི་འཛུམ། །ཟ་འྱོག་བེར་དང་ན་བཟའ་བརྗིད། །དབུ་
ལ་དར་དཀར་ཅོད་པན་གསྱོལ།

།རིན་ཆེན་ཁྲ་ཚྱོམས་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས།

།ཕག་གཡས་བ་དན་ནམ་མཁར་

འཕར། །གཡྱོན་པ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་འཛིན། །དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ར་དམར་ཅིབས། །རང་འདའི་ལྷ་དམར་
ཇི་སྙེད་དག

།སྨན་བཙུན་དར་དམར་འཇོ་སྒེག་མ།

འཁྲུགས་བདུད་དམག་སྱོང་།

།མདའ་དར་གསལ་བའི་མེ་ལྱོང་འཛིན།

།ཞགས་པ་ནག་པྱོ་མདའ་ལྟར་འཕེན།

།ནག་པྱོ་ཁྲོས་

།དགྲ་སྱོག་རྔམས་པའི་དག་ཤུལ་

ཅན། །མདུང་དང་ཞགས་པ་གློག་ལྟར་འཁྱུག །རྫུ་འཕྲུལ་སྲིད་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཡུད། །མྱུལ་བའི་མཐུ་ལྡན་ཁྱེད་
རྣམས་ལ།

།རྣལ་འབྱྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།

།མཆོད་བསྱོད་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་ན།

།ཕྲིན་ལས་

རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཁྱད་པར་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་འདི། །གནྱོད་ཅིང་འཚེ་བ་ཚར་གཅོད་ལ། །བཤད་
སྒྲུབ་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛྱོད།།”

ཟེར་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་

མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྱོ་ ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ཟ་

འྱོག་གི་བེར་དང་ དར་སྣ་ཚྱོགས་གསྱོལ་ཏེ་ དབུ་ལུ་དར་དཀརཔྱོ་གི་ཅོད་པན་དང་ མགྲིན་པ་ལུ་ གཡུ་ཡི་རིན་
ཆེན་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚྱོགས་བཟུམ་ཕྲ་ཚྱོམ་གྱིས་བརྒྱན། ཕག་གཡསཔ་ལུ་རུ་དར་གནམ་ལུ་འཕར།
ལུ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་

འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་

གཡྱོན་པ་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས།

དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པའི་ཆིབས་ ར་དམརཔྱོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་ སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་
ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ནས་
མདུན་ལུ་

དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་

དེ་གི་སྐུ་

སྨན་མྱོ་ལང་ཚྱོ་བརྒྱད་གཉིས་ལྱོན་པ་ཞལ་འཛུམ་ལྟ་བའི་ཆོག་མི་ཤེས་པར་

ཁམས་གསུམ་གྱི་ཡིད་འཕྲྱོག་ཅིང་ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ། ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མདའ་དར་

དང་མེ་ལྱོང་ དར་ཚྱོན་སྣ་ལྔ་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། གཡྱོན་པར་དབུལ་བ་སེལ་བའི་དགོས་འདྱོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

བའི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར། མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཕག་བརྙན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚྱོགས་བསམ་
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གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་

ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྱོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་

ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།



དཀར་བྲག་གནས་ཁང་།
དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་
དང་།

དམ་བཞག་ནང་ལས།

།གྲུབ་པ་བརྒྱུད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ།

(དཔར་ལྱོ་མེད་

ཤྱོག་༢)

།བསན་པ་བསྲུང་བའི་ཁས་བླངས་བཞིན།

“ཀྱཻ༑

སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཀ་ར་

།ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དམ་

བཞག་བཞིན། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་ཕྲིན་ལས་མཛྱོད། །བར་དུ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་དང་། །ངག་དབང་མཚན་
འཆང་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་བཞིན། ། དམ་ལས་མ་འདའ་ཕྲིན་ལས་མཛྱོད། །ཐ་མར་
སྔགས་འཆང་བདག་ཅག་གིས།
དང་།

།མཆོད་བསྱོད་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་ན།

།བསམ་དྱོན་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།”

།ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་པ་

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

དང་། མཁས་གྲུབ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ། ཡྱོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་པྱོ་སྱོགས་ རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་
བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་

མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་
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གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༣ པར་) “གནས་ཡུལ་ཞིང་དང་དུར་ཁྲོད་

བརྒྱད་ལ་སྱོགས།

།ཁྱད་པར་བྲག་དཀར་ཙིཏྟའི་དབྱིབས་འཆང་བ།

།རང་སྣང་དག་པ་འཕྲུལ་གྱི་གཞལ་ཡས་

ནས། །བསན་དང་འགྲོ་ལ་ལེགས་ཚྱོགས་སྤེལ་བ་དང་། །གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་གཉན་པྱོ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད།།” ཟེར་
གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐར་མའི་གཞི་ སྐརམ་ཇི་ ལས་དགེ་འདུ་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་

སྟེ་ ཀི་ལི་མི་ཊར་༡༢ ཀྱི་ས་གནས་སྒང་ལ་ཁ་ཟེར་ས་དང་ དགེ་འདུ་གི་བར་ན་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་གྱི་
ལྟག་ལུ་ ར་ཞྱོ་གེ་བྲག་དཀརམྱོ་ཟེར་མི་ བྱག་ཅིག་མཐྱོང་ནི་ཡྱོད་མི་འདི་ མཐའ་ས་ལུ་ཡྱོད་པའི་ གནསཔྱོ་
དཀར་བྲག་གི་གནས་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་ གཙང་གླིང་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་ ཕུརཔ་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
གས ལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཡང་དར་ཁྱབ་ཅིག་མ་སྱོང་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་
འདི་བསྒང་བཙན་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་

མི་ནགཔྱོ་པའི་

བྱོན་མཆོད་སྦེ་

གླང་བསད་ཞིནམ་ལས་

དམར་མཆོད་སྦེ་དང་སྟེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་རུང་ མི་ལྱོ་༡༠ དང་༡༡ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་བཀའ་གནང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་
པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་
ས་གནས་འདི་གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་

ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་

དབང་དང་ལུང་ཚུ་གནང་།

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་

ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་

གསུངས་གནང་ཞིནམ་

ལས་ཚུར་ ཧེ་མ་དམར་མཆོད་འབད་དེ་ བྱོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྷ་ལུ་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་བཞག་
ཞིནམ་ལས་ གཏྱོརམ་འདི་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་

བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་ ཕུལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་ཉིན་མ་ལས་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་

ནང་འཁོད་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་ར་

བཤད་ནི་འདུག།

གཙྱོ་བྱོ་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་

ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་

སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་

དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་དང་ སྐར་མའི་
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གཞིར་ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་་མ་ཆད་པར་་ཕུལ་ནི་འདུག།

ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་པ་
ཅིན་ རྒྱབ་དང་དཔུང་གཉན་བཟང་དགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
དང་ཕུ་ཕམ་རྒན་རྒན་

ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཚུ་གིས་

གཏམ་རྒྱུད་སླབ་དྱོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

ཁོང་

གནསཔྱོ་སྤུན་ཆ་བཞི་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་སྤུན་ཆ་བཞི་ལས་ ཕྱོ་རྒནམ་སྱོམ་ཤྱོས་ར་ ཝང་འདི་

གྲ་་ལྷ
ལྷ་་དང་ དེ་གི་འྱོག་ དགེ་གླིང་བ
བཀའ་བྲ
བྲག
ག་ དེ་གི་འྱོག་ལུ་ ཧཱཔ་ཁྱུ
ཁྱུང
ང་བདུ
དུད
ད་དང་ དེ་གི་འྱོག་ ན་ཡེ
ཡེ་་བཙན་
དགྲ
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཁོང་བཞིཔྱོ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐུ་སྱོབས་མཁས་དགས་ དམག་འྱོང་པ་

ཅིན་ དམག་གི་གདྱོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་མཁས་དགས་ཡྱོད་པའི་སྐོར་ལས་ བྱོན་མཆོད་རྐྱགསྱོལ་བའི་སྐབས་ལུ་
བྱོན་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་ཡང་

ྱོ ་དགྲ
གྲ་་ལྷ
ལྷའི
འི་་རྒྱ
རྒྱལ
ལཔ་ྱོ ཟེ
ཟེར
ར་ཝང་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལཔྱོ་འདི་
དམག་དཔན

དམག་ག་ཏེ་

རྐྱབ་ས་ལུ་ དམག་དཔྱོན་སྦེ་བྱྱོན་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་ གཙང་གླིང་སྤྱི་འྱོག་གི་ ཚྱོགས་པ་

ཕུརཔ་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

ལྷག་པར་དུ་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཕྱོ་མྱོ་ཡྱོངས་ལུ་ སབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ར་འཐྱོན་རུང་ དེའི་རྒྱབ་
དཔུང་དང་མགོན་མཛད་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་གནས་ཀྱི་རེ་འདྱོད་

དེའི་དམག་དཔུང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཡང་

གཡུས་དེ་ཁར་དགྲ་བྱང་ཕད་རེ་འཐྱོན་རུང་

དགེ་གླིང་དཀར་བྲག་དང་བཙན་བྲག་གཉིས་ཀྱིས་མཛདཔ་ཨིན་ཟེར་

སླབ་སྱོལ་འདུག། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་ནྱོར་ལྱོངས་སྤྱྱོད་ག་ཅི་ར་དགོ་རུང་ཐྱོབ་ཆོག་ཆོག་

སྦེ་ཡྱོད་ཟེར་ བཤད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་ ལྷ་བཙན་གྱི་ཕག་ལུ་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྱོད་པའི་ རྒྱུ་
མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུ་ནྱོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ གནངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་གྱི
གྱི་་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
དགེ་གླིང་དཀར་བྲག་དང་བཙན་བྲག་གི་གསྱོལ་ཁ།
གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ།
ཆུ་ཁ་སྨྱོན་ལམ་ཆེན་པྱོའི་དེབ།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་སླྱོབ་དཔྱོན་བསྐང་རྒྱུནཔ་ ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།
གཙང་གླིང་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་ཕུརཔ་རྱོ་རྗེ།།
རྒཔྱོ་བགྲེསཔ་རྱོ་རྗེ།
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༢ དགེ
གེ་་གླི
གླིང
ང་ན་ཡེ
ཡེས
ས་བཙན་བྲ
བྲག
ག།

ག ན ད ་ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

དགེ་གླིང་ན་ཡེས་བཙན་བྲག།

གནས་བདག།

ན་ཡེས་བཙན་བྲག།

ས་གནས།

དགེ་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་། 

གཡུས།

ན་ཡེས་སྤྱི་འྱོག།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་འྱོག་གི་སྤྱི་འྱོག་ ༥ ཡྱོད་ས་ལས་གཙྱོ་བྱོ་
ན་ཡེས་སྤྱི་འྱོག་མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།


ག ན ད ་ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་
སྐུའི་ཡང་སྲིད་

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྱོ་

བཞེངས་ནི་གི་ལུང་བསན་གནང་མི་

རས་ཆུང་རྱོ་རྗེ་གྲགས་པའི་

གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གིས་

འྱོངས་ལུང་བསན་གནང་མི་ལྟར་དུ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མ་

གཙང་མཁན་ཆེན་མཆོག་བྱོད་དབུས་གཙང་ལས་མར་ ལྷྱོ་མྱོན་ལུ་ཕེབས་གནང་ དེ་ལས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་ལུ་ གནས་མཇལ་བར་ཕེབས་པའི་བྱྱོན་ལམ་ སྐྱབས་ཆ་ཟེམ་ལ་ཟེར་སའི་ ལ་ཆུང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ གཟིགས་

ཞིབ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ནས་འབྲུ་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལུ་གཏྱོར་གནང་སྟེ་ བླ་མའི་སྐུའི་དྲུང་ལུ་ ཕག་ཞུ་མི་

ཞལ་སླྱོབ་ དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་གཏད་དེ་ དེ་སྦེ་གསུངས་གནང་ནུག། བུ་ཁྱོད་

ཀྱིས་ ས་གྲོ། ཐིམ་ཕུག ཧད་ལུང་གི་མདྱོ་བསྲུང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ལྷྱོའི་རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པྱོའི་མཐའ་དམག་

ཟླྱོག་ནིའི་དྱོན་ལུ་ ཕ་གི་རི་མཐྱོན་པྱོ་དེ་ལུ་ དཔལ་ཆེན་རྱོ་རྗེ་གཞྱོན་ནུའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཅིག་བཙུགས་ཤིག་ཟེར་ཕག་གི་
མཛུབ་མྱོ་ དགེ་གླིང་དགོན་པའི་རི་དེ་ལུ་བསན་ནས་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ མ་འྱོངས་ལུང་བསན་གསུངས་གནང་

ནུག། ལུང་བསན་དེ་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡྱོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱབ་བརལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་རྣལ་
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འབྱྱོར་པ་ གཙང་མཁན་ཆེན་ཁོ་རའི་དངོས་སླྱོབ་ དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གིས་ དགེ་དགོན་གསང་སྔགས་
ཆོས་གླིང་གི་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་སྟེ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ དུས་
རབས་

༡༧

པའི་ནང་ལུ་

བཞེངས་གནང་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

དགོན་པ་དེའི་གནས་བདག་དཀར་བྲག་དང་

བཙན་བྲག་ཟེར་བའི་དགྲ་ལྷ་གཉིས་ཡང་ཧེ་མ་མི་སེར་ལུ་ གནྱོདཔ་བཀལ་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ བླམ་
གིས་ དེ་ཁའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀའ་བསྒོ་གནང་གནངམ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣ

ལྷ་བཙན་བཀའ་དགྲ་དེ་ བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༨ ཀྱི་རྒྱབ་) “ཀྱེ༑ གདྱོད་ནས་རང་བྱུང་རིག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེས།

།དྲི་མེད་ཤེལ་གྱི་གདུལ་བྱ་འགྲོ་བའི་ཁམས།

།སྣ་ཚྱོགས་དར་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་

ཟྱོལ། །མཐའ་ཅིག་བཟུང་བར་དཀར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །དྱོན་དམ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ལས་མ་གཡྱོས་བཞིན། །ལྟར་
སྣང་སྐྱེ་འགྲོའི་ངོ་ན་དྲེགས་པའི་གཟུགས།
མཚུངས་པ་མེད་པ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

གྱོན་གྱིས།

བསྱོད།

།འཇིགས་རུང་དུས་མཐའི་མེ་ཡི་བྱིན་འཕྲྱོག་པའི།

།མཛེས་པའི་རྒྱན་དང་ས་བའི་གོ་ཆ་བགོས།

།རབ་མཛེས་ལྷ་དབང་གཡུས་ལས་རྒྱལ་བ་ལྟར།

།གཟི་བརྗིད་

།དེ་སྟེང་སྣ་ལྔའི་ཟ་འྱོག་ལྷུབ་

།དཔའ་མཚན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་ཁྱོད་ལ་

།གཡས་པའི་ཕག་གིས་མདུང་དམར་འབར་བ་བཟུང་།

།བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་སྙིང་རྩ་

ཕུགས། །གཡྱོན་པར་ཀླུ་དབང་བསམ་འཕེལ་ནྱོར་བུ་འཛིན། །ཅི་འདྱོད་མྱོད་ལ་སྟེར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །མྱུར་
མགྱོགས་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ར་དམར་ལ། །ནྱོར་བུའི་ཕྲ་ཚྱོམ་སས་པའི་གསེར་སྒ་གཏད། །སིལ་སིལ་གཡེར་ཀ་
བྲག་ཏུ་འཁྲོལ་བའི་སྟེང་།

།བཅིབས་ནས་སྱོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་མྱུལ་ལ་བསྱོད།

།སྲིད་གསུམ་ཡིད་དབང་

འགུགས་པའི་མེ་ཏྱོག་མདའ། །དལ་གྱིས་འཕངས་པའི་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མྱོས། །མདའ་དར་གཏེར་བུམ་འཛིན་
ཞིང་ནམ་གཞར་ཡང་།
འགྱུར་སྱོགས།
ཁྱོན།

།པདྨའི་རེག་བྱས་ངོམས་མེད་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

།གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚྱོགས་སྱོན།

།མ་ལུས་གང་བ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྱོད།།”ཟེར་

།གཞན་ཡང་སྐུ་མདྱོག་ཕག་མཚན་རྣམ་

།རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ལྡན་སྡེ་དཔུང་གནམ་སའི་

གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་དམརཔྱོ་ རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདངས་ཤིང་ མཆེ་བ་བཞི་པྱོ་གཙིགས་པ། སྤྱན་

གསུམ་པྱོ་ ར་གདྱོང་གི་མེ་བཟུམ་སྦེ་འབར་ དབུ་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་ཁྲབ་རྱོག་གསྱོལ་ཏེ། ཕག་གཡསཔ་ལུ་གདུང་
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གི་དར་དམར་པྱོ་གནམ་ལུ་འཕར་ཞིང་
པའི་

གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ནས།

ལྟར་མགྱོགས་པ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་

མདུན་ལུ་

སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་སྐོར་བའི་ར་དམར་རླུང་གི་བང་རྩལ་སེམས་

དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་

གསང་བའི་ཡུམ་ཆེན་མཚྱོ་སྨན་རྒྱལམྱོ་

འཛུམ་ལང་ཚྱོ་རྒྱས་ཏེ་

འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ།

སྐུ་མདྱོག་དཀརཔྱོ་སྱོན་ཀའི་ཟླཝ་ཉ་གང་བཟུམ་

སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་དར་སྣ་ལྔའི་བཞེས་སྦེ།

ཕག་གཡསཔ་ལུ་

དེའི་

ཞལ་

མདའ་དར་དང་མེ་ལྱོང་

བསྣམས་ གཡྱོན་པར་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་གང་བའི་གཞྱོང་པ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར། མཐའ་འཁོར་
ལུ་

བཀའ་གཉན་བཙན་དམར་འབུམ་སྡེ་དང་

སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་གྲངས་མེད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་

བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།

དགེ་ལེགས་དགོན་པ།

བཙན་བྲག་དང་མཚྱོ་སྨན་རྒྱལ་མྱོ།
དམ་བཞག།



བཙན་བྲག་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༥ པར་) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཀ་ར་

ཡིས། །ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་ཐ་ཚིག་བཞིན། །ཆོས་དང་རྗེས་སུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །བདག་ཅག་བསམ་དྱོན་བསྒྲུབ་པར་
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མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་
བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།




བཙན་བྲག་གི་གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༥ པར་)“ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་
རྣམ་པར་དག་པའི་གདངས།

།འགགས་མེད་རྱོལ་རྩལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་འཕྲུལ།

།རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་བ་

གམ་བརྩེགས་པའི་བྲག །གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཆས་འདའི་གཞལ་ཡས་ནས། །ལྷ་ཆེན་དགེ་བསྙེན་བྲག་བཙན་འཁོར་

དང་བཅས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་ལྟེ་བ་ཆགས་ས་ ས་གནས་ཅ་ན་ཅན་ཟེར་ས་ལས་

ཡར་ལྟ་སྟེ་རྐང་སྱོང་སྦེ་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྱོད་གཅིག་དང་ཕྱེད་དེམ་ཅིག་

འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ལུ་

བཙན་བྲག་གི་གནས་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་ ན་ཡེས་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་སྤེན་པ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དགེ་གླིང་

ན་ཡེས་སྤྱི་

འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཟླཝ་༢ པའི་ནང་ གནས་ཁང་ལུ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ གསྱོལ་མཆོད་རེ་
ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་

འདི་བསྒང་བཙན་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་

ནང་པའི་ཆོས་ཡང་དར་ཁྱབ་མ་སྱོང་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་

འཇིག་རྟེན་པ་གིས་

བྱོན་མཆོད་སྦེ་

གླང་བསད་ཞིནམ་

ལས་ དམར་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོད་རུང་ མི་ལྱོ་༡༠ དང་༡༡ དེ་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་
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རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་དང་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་བཀའ་གནང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་

ས་གནས་འདི་

གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབང་དང་ལུང་ཚུ་གནང་། ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་གསུངས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཧེ་མ་དམར་

མཆོད་འབད་དེ་ བྱོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྷ་ལུ་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ གཏྱོརམ་
འདི་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ དཀར་
རས་ཙང་ཙ་སྦེ་

ཕུལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་
པས།

ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་

ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན། 
དང་ཕུ་ ཕམ་རྒན་རྒས་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཚུ་གིས་ གཏམ་རྒྱུད་སླབ་དྱོ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་

གནསཔྱོ་སྤུན་ཆ་བཞི་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་སྤུན་ཆ་བཞི་ལས་ ཕྱོ་རྒནམ་སྱོམ་ཤྱོས་ར་ ཝང་འདི་

དགྲ་ལྷ་དང་ དེ་གི་འྱོག་ དགེ་གླིང་བཀའ་བྲག་ དེ་གི་འྱོག་ལུ་ ཧཱཔ་ཁྱུང་བདུད་དང་ དེ་གི་འྱོག་ན་ཡེ་བཙན་

ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཁོང་བཞིཔྱོ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐུ་སྱོབས་མཁས་དག་ དམག་འྱོང་པ་

ཅིན་ དམག་གི་གདྱོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་མཁས་དག་ཡྱོད་པའི་སྐོར་ལས་ བྱོན་མཆོད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བྱོན་
ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་ཡང་ དམག་དཔྱོན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལཔྱོ་ཟེར་ ཝང་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལཔྱོ་འདི་ དམག་ག་ཏེ་རྐྱབ་
ས་ལུ་ དམག་དཔྱོན་སྦེ་བྱྱོན་དྱོ་ཡྱོད་པའི་ ལྱོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏྱོག་ཏྱོ་སྦེ་ གཙང་གླིང་སྤྱི་འྱོག་གི་ ཚྱོགས་པ་
ཕུརཔ་རྱོ་རྗེ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
ལྷག་པར་དུ་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་གི་

མི་སེར་ཕྱོ་མྱོ་ཡྱོངས་ལུ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་

དེའི་རྒྱབ་དཔུང་དང་མགོན་མཛད་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་གནས་ཀྱི་རེ་འདྱོད་

ག་ཅི་བཟུམ་རང་འཐྱོན་རུང་

གཡུས་དེ་ཁར་དགྲ་བྱང་འཕད་རེ་

འཐྱོན་རུང་ དེའི་དམག་དཔུང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཡང་ དགེ་གླིང་དཀར་བྲག་དང་བཙན་བྲག་གཉིས་ཀྱིས་མཛདཔ་

ཨིན་ཟེར་སླབ་སྱོལ་འདུག། གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་ནྱོར་ལྱོངས་སྤྱྱོད་ག་ཅི་ར་དགོ་རུང་ ཐྱོབ་
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ཆོག་ཆོག་སྦེ་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་

ལྷ་བཙན་གྱི་ཕག་ལུ་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡྱོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱུ་ནྱོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

གཙྱོ་བྱོ་ན་ཡེས་སྤྱི་འྱོག་དང་ དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གཏང་པའིསྐབས་ མགོན་

པྱོ་ལྕམ་དལ་དང་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།

མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།

ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

སྐར་མའི་གཞིར་ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་རི་དགོན་

པའི་ལྷ་ཁང་དང་ དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་
ནི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་ གསྱོལ་མཆོད་
ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
དགེ་གླིང་ན་ཡེས་བཙན་བྲག་གི་གསྱོལ་ཁ། ཆུ་ཁ་སྨྱོན་ལམ་ཆེན་པྱོའི་དེབ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་སླྱོབ་དཔྱོན་བསྐང་རྒྱུནཔ། ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།
ན་ཡེས་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་སྤེན་པ།

རྒཔྱོ་བགྲེསཔ་རྱོ་རྗེ།
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ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༣ གངས་རི
རི་་བྱ
བྱ་་དཀར་མ།ྱོ

གཞི་བདག་གི་མཚན།

གངས་རི་བྱ་དཀར་མྱོ།

གནས་བདག།

གངས་རི་བྱ་དཀར་མྱོ།ཇོ་མྱོ་གངས་སྨན་བྲག་དཀར་གནས་ ཚེ་རིང་མཆེད་

ལྔའི་གྲལ་ལས་ ལྷྱོར་སག་མྱོ་འདྲུས་མ་ལ་ཆིབས་པ་ཟེར་ཡྱོད་མི་དེ་གི་ རྣམ་
སྤྲུལ་སྦེ་བརྩི་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

ས་གནས།

སྐར་མའི་གཞིར་ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།

ཁང་། སུམ་རྱོག་གླ་ཁ།

བསྟེན་མི།

སྐརམ་ཇི་ལྷ་

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་ འྱོག་གི་སྤྱི་འྱོག་ ༥ ཡྱོད་ས་ལས་གཙྱོ་བྱོ་
གཙང་གླིང་སྤྱི་འྱོག་དང་དི་ལི་ཁ་སྤྱི་འྱོག་ དགེ་དགོན་སྤྱི་འྱོག་གསུམ་གི་མི་
སེར་ཚུ་གིས་ གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ཅིག་ཨིན་མས།

ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།


སྐར་མའི་གཞིར་ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་། སྐམ་ཇི་ལྷ་ཁང་ 
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བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་མྱོ་

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་

མྱོན་མྱོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་

གཤེགས་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཕུན་ཚྱོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གིས་

མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་

ཞིང་

གསྱོན་ཤི་

གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ཞུ་ས་ གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་འདི་ཉིད། སྤྱི་ལྱོ་ ༡༩༨༥ ཤིང་མྱོ་

གླང་ལྱོ་ རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༥ ལུ་ ལྷ་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་འགྲོ་སྱོང་མ་དངུལ་ཡྱོངས་རྱོགས་གནང་། ས་

འདུལ་བྱིན་རླབས་སྱོགས་རྱོར་སླྱོབ་ཡྱོན་ཏན་འྱོད་ཀྱིས་མཛད་གྲུབ་སྟེ་
ཀྱིས་བཞེངས་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་ཡུམ་ཕུན་ཚྱོགས་ཆོས་སྒྲོན་ཞབས་

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣ

གནས་བདག་གི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པའི་རྒྱབ་) “ཧཱུྃ༑ རྱོ་རྗེ་བཙུན་མྱོའི་རྣམ་
རྱོལ་མ་མྱོ་ཁྱོད།

།སྲིད་པར་གནས་ཀྱང་ཉེས་པའི་ར་རིས་བྲལ།

།རབ་དཀར་ཟླ་བ་འབུམ་གྱིས་མི་མཚྱོན་

པའི། །རབ་མཛེས་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །སྐུ་ལ་དར་ཟབ་རིན་ཆེན་དུ་མས་བརྒྱན། །འཁོར་དུ་སྤྲུལ་
པའི་བུ་མྱོ་རིགས་བཞི་དང་།
དྱོབཟུམ་སྦེ་

།ལྷ་སྨན་འབུམ་ཕྲག་ཀུན་གྱིས་བསྐོར་ལ་བསྱོད།།”ཟེར་གསྱོལ་ཁ་ནང་ལས་གསལ་

ཡུལ་ལྷ་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་ཟླ་བ་འབུམ་གྱིས་འྱོད་ཕྱོག་ཕྱོགཔ་བཟུམ་

ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ལྟ་བའི་ཆོག་མི་ཤེས་པར་སྒེག་པའི་ཉམས་ཀྱིས་ སྐུ་ལུ་དར་ཟབ་རིན་པྱོ་
ཆེ་ལེ་ཤ་གིས་བརྒྱན་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར།

འཁོར་སྤྲུལ་པའི་བུ་མྱོ་རིགས་བཞི་དང་ ལྷ་སྨན་འབུམ་ཕྲག་

གིས་བསྐོར་ཏེ་ བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག།
ཇོ་མྱོ་གངས་སྨན་བྲག་དཀར་མྱོའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༢

ཀྱི་རྒྱབ་) “མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་དང་། །དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླངས་ཇི་ལྟར་དམ་

བཅའ་བཞིན། །དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བར་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་འདི་

གིས་ ཧེ་མ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ བླམ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་


མཚྱོའི་སྤྱན་སྔ་རུ་ ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ཏེ་ དམ་བཅའ་བཞེས་ཡྱོད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ཨིན་པས།
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གངས་རི་བྱ་དཀར་མྱོའི་གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༡ པར་)“ཧཱུྃ༑ ཧི་མ་ལ་ཡི་རི་ལ་

གནས་བཅས་ཤིང་། །ལྷ་སྨན་ན་ཆུང་འབུམ་གྱི་གཙྱོ་མྱོ་སྟེ། །ཇོ་མྱོ་གངས་རིའི་ལྷ་མྱོ་འཁོར་དང་བཅས། །སྤྱན་

འདྲེན་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྱོལ།།” ཟེར་ སྤྱན་འདྲེན་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚྱོགས་

གླིང་གི་གཞུང་ལམ་

དགེ་འདུ་ལས་མར་འགྱོཝ་ད་ས་གནས་གསུམ་མདྱོ་ཁ་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ་སྟེ་

སྐར་མ་༣༠དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷྱོདཔ་ཨིན་པས།

དུས་ཡུན་

གས ལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཇོ་མྱོ་གངས་སྨན་བྲག་དཀར་འདི་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཀྱི་བདག་པྱོ་ནྱོར་ལྷ་སྦེ་བརྩི་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་རུང་ གཞན་
ལུ་སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་ནིའི་

ལུགས་སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྱོན་བརྩི་སྲུང་ཟེར་

དམིགས་བསལ་སྦེ་ཞུ་ནིའི་ ལུགས་སྱོལ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་རང་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ སྐྱེས་ལྱོ་ ༦༧ ལང་མི་
ཨཔ་བཙན་བྲག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་
པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་ རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ། གནས་བདག་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མར་ཆང་
དང་བཅསཔ་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད། སྐར་མའི་གཞིར་ཕུན་ཚྱོགས་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་

ནང་ལུ་ གསྱོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ བྱག་དཀར་མྱོའི་གནས་ནང་ལུ་སྱོད་མི་མཚམས་པ་ཚུ་
གིས་ གསྱོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ གདན་ས་བཅག་གནང་མི་ བླམ་རྗེ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གི་

དུས་གསུམ་ལུ་ རང་སྱོའི་འབྱྱོར་པ་དང་བསྟུན་ཕག་ཞབས་ཏྱོག་ཞུ་མི་ རྒེད་འྱོག་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ དམ་

ཚིག་ནྱོར་བ་མེད་པར་བསྟེན་ཐབས་ལུ་སྐྱབས་དང་དགོན་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་བསྩྱོལ་བཞིན་དུ་

དེའི་དམ་

བཅའ་ལས་མ་འགལ་བར་ ད་ཚུན་ཆུངམ་ཕངམ་ལས་མ་གཡྱོ་བར་ སྐྱབས་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་དགའ་དགའ་སྱོ་
ཞིང་གི་ངང་ལུ་ཡྱོད་མི་འདི་

གངས་རི་བྱ་དཀར་བྱ་མྱོ་ཟེར་
ཟེར་

ལས་

གནསཔྱོ་འདི་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལས་རྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཤད་སྱོལ་ཡྱོདཔ་དང་།

ནྱོར་ལྷ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ལས་མི་གཡྱོ་གླང་བཟང་མ་

མ་འྱོངས་ལུང་བསན་གནང་བ་བཞིན་

བྱག་འདི་གི་གདྱོང་

ད་རེས་ནངས་པ་ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ལུང་ཕྱོགས་ལུ་

ཞལ་སེརཔྱོ་གཅིག་ཡྱོད་

ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ཁ་ཐུག་ལུ་སྒོར་ཏེ་ཡྱོདཔ་

ལྱོངས་སྤྱྱོད་ཆེ་ཞིང་

དེ་གའི་མི་སེར་ཚུ་ཕུན་སུམ་


ཚྱོགས་ཏྱོག་ཏྱོ་ཡྱོད་མི་འདི་ གནད་དྱོན་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

བྱག་དེའི་རི་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ཐྱོག་ཚད་རིངམྱོ་སྦེ་ཡྱོད་པའི་ཁར་ བྱག་དེ་ནང་མཚྱོ་ཅིག་ཡྱོད་མི་ལས་ཆུ་ཐྱོན་ཏེ་ཡྱོད་

མི་དེ་ ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་གི་དྱོ་ཏི་ཆུ་ཟེར་མི་དེ་ཨིནམ་ད་ ཆུ་དེའི་རྐ་དེ་ཡང་ དེ་ཁ་ལས་ཐྱོནམ་མ་ཚད་ ཕུན་

ཚྱོགས་གླིང་ལུ་སྱོད་མི་ཚུ་གི་འཐུང་ཆུ་ཡང་ མང་ཤྱོས་ཅིག་དེ་ཁ་ལས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། བྱག་དཀར་
དེ་ནང་

སྦུལ་གནགཔྱོ་སྱོམ་ཅིག་མཐྱོང་ནི་ཡྱོད་པའི་ཁར་

གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་སྱོད་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་རུང་

སྦུལ་དེ་དེ་ཁའི་གནསཔྱོ་ཨིནམ་ལས་

ནྱོར་དང་

གནྱོདཔ་བཀལ་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་

ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བྱ་རྒོད་ཅིག་ཡང་ གནས་དེ་ནང་འཁོར་ཏེ་ འཁྱམས་སྱོད་དྱོ་ཡྱོདཔ་
ལས་

བྱག་དཀར་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྱོད་རུང་
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ད་རེས་ནངས་པ་མཐྱོང་སྱོལ་མིན་

འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། གནས་དེ་ཁ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤྱོམ་མེད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་

གིས་ དུས་བཟང་ཚུ་ནང་དཀར་མེ་རེ་ཕུལ་བར་འགྱོ་དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་རུང་ མྱོ་རའི་གསྱོལ་མཆོད་དེ་ རང་སྱོའི་ལྱོ་

མཆོད་སྐབས་གཏང་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས་ གནས་ཁང་ལུ་འགྱོ་སྟེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ལྱོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་
མིན་ནུག། གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གངས་རི་བྱ་དཀར་བྱ་མྱོའི་གནས་ཟེར་སླབ་
དྱོ་ཡྱོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཆས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཇོ་མྱོ་གངས་སྨན་བྲག་དཀར་གནས་ཟེར་ བརྩི་དགོ་མི་དེ་

ཡང་ ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གྲལ་ལས་ ལྷྱོར་སག་མྱོ་འདྲུས་མ་ལ་ཆིབས་པ་ཟེར་ཡྱོད་མི་དེ་གི་ རྣམ་སྤྲུལ་སྦེ་བརྩི་
དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།



རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
དགེ་གླིང་དཀར་བྲག་དང་བཙན་བྲག་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྱོན་གྱི་དེབ།
ཆུ་ཁ་སྨྱོན་ལམ་ཆེན་པྱོའི་དེབ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་བསྐང་རྒྱུནཔ་ ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།
ན་ཡེས་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་སྤེན་པ།

རྒཔྱོ་བགྲེསཔ་རྱོ་རྗེ།


200

༤ དྲེ
དྲེག
གས་མ།ྱོ

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

དྲེགས་མྱོ།

ས་གནས།

སྦུརཔ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

སྦུརཔ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་ འྱོག་གི་སྤྱི་འྱོག་ ༥
ཡྱོད་ས་ལས་གཙྱོ་བྱོ་ སྦུརཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞི་བདག་སྦེ་
བསྟེན་མི་ཅིག་ཨིན་མས།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་མི་འབད་བ་ཅིན་
གདན་ས་བཅགས་གནང་མི་

དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་

མཁས་གྲུབ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གི་ཞལ་སླྱོབ་བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་ དུས་རབས་ ༡༧ པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་དང་ དུས་རབས་༡༨ པ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ལུ་ གཡུས་
ཚན་འདི་ནང་སྱོད་མི་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་དྱོན་ལུ་ཕག་དངམཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་དང་། བསྱོད་

ནམས་བསག་སའི་རྟེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཞེངས་གནང་ཡྱོད་པའི་ཁར་ གཙྱོ་བྱོ་དགེ་གླིང་དགོན་པའི་ཡན་ལག་
སྦེ་

བླམ་བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་

བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་

ཚྱོགས་པ་ པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྱོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་

སྦུརཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བཙན་

དྲེགས་མྱོ་དང་ སྲིན་སྡེ་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞི་བདག་ཨམ་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོ། ལྕང་རྒྱས་ཁའི་གཡུས་ཚན་
གྱི་ལྷ་བཙན་ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

བདགཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་བཅས་

གཡུས་སྒོ་ཁག་ ༥ གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་
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དང་། ཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ས་ དེ་ལས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ལྷ་ཁང་
འདི་ནང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར།
བཏབ་སའི་རྟེན་ཟེར་རུང་

གཡུས་ཚན་ཁག་ལྔའི་ནང་ལུ་

ཧེ་མ་ལས་སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྱོགས་

བཞེངསཔ་ར་མིན་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་གསྱོལཝ་
ལྷ་ཁང་གཞན་


བཞེངས་








སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་གི་མཐྱོང་སྣང་།
ལྷ་་བཙན་གྱི
གྱི་་རྣ
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
ལྷ
ལྷ་བཙན་དྲེགས་མྱོའི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༡༡ གི་རྒྱབ་) “བྱོ༑ ཕྱི་ལྟར་རྱོ་རྗེ་ཆེ་བཙན་རྱོ་རྗེ་

བྲག །ནང་ལྟར་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་འཇའ་མདངས་གསལ། །འཁོར་ཡུག་དགའ་
བའི་ལྗོན་ཚལ་དང་། །སྦུབ་ཀྱི་ཡུལ་དགོན་འདིའི་བདག །ལེགས་བྱས་ཡིག་རིས་བྲིས་འད་བའི། །སྲིད་པའི་ལྷ་མྱོ་

ཆེ་མྱོ་ཁྱོད། །སྐུ་མདྱོག་རབ་དཀར་སྱོན་ཟླའི་ཞལ། །ཕག་གཡས་མདའ་དར་མེ་ལྱོང་འཛིན། །གང་འདྱོད་དངོས་
གྲུབ་སྟེར་བའི་བདག

།གཡྱོན་པ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བུ་བསྣམས།
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།དབུལ་འཕྱོངས་སེལ་མཛད་མ་ལ་

བསྱོད། །ཆིབས་སུ་བདུད་ར་རླུང་གཤྱོག་ཆིབས། །གོང་སྨད་སབ་མཐུར་སྦྲུལ་ཆུན་སས། །སྱོང་གསུམ་ཉུལ་ཞིང་
བསན་དགྲ་བསྒྲོལ། །མཐུ་ཆེན་དཔའ་མྱོ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །འདྱོད་དགུར་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཞི་རྒྱས་

དབང་དག་ལ་སྱོགས་ཏེ། །རབ་འབྱམས་ལས་ལ་ཐྱོགས་པ་མེད། །རྩལ་ལྡན་མ་མྱོ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། །བསྟེན་ན་
བརྩེ་གདུངས་མ་བས་ཆེ།

།བསྐུལ་ན་འཕྲིན་ལས་གློག་བས་མགྱོགས།

།བཅོལ་ན་བསམ་དྱོན་མྱུར་འགྲུབ་

པའི། །བཙན་བདུད་སས་མྱོ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད། ། བདག་ཅག་ཡྱོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བསམ་དྱོན་མ་ལུས་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོ་སྱོགས། །འཁོར་ཚྱོགས་རྒྱ་མཚྱོ་བཅས་ལ་བསྱོད། །སངས་རྒྱས་
བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་།
ཅད།

།དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་དགོངས་བཞེད་འགྲུབ།

།གཡར་དམ་བཞིན་དུ་འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།”ཟེར་

བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་

།ཡྱོན་སྱོར་འདྱོད་པའི་དྱོན་ཐམས་

གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྱོ་

ལྷ་

ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་

ཕག་གཡས་པ་ལུ་ མདའ་དར་དང་མེ་ལྱོང་བསྣམས་ གཡྱོན་པ་ལུ་ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་
དུ་འབེབས་པའི་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་པ།

མཐུ་དང་ནུས་པ་འབད་བ་ཅིན་

སྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་

སྐོར་བའི་ བདུད་ར་་ཁ་མདྱོག་དམར་པྱོ་ རླུང་གི་གཤྱོག་ཅན་གུར་ རྒྱལ་པྱོ་རྱོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་བཞུགས་ཡྱོད་

པའི་གུར། མཐའ་འཁོར་ལུ་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོ་བཙན་དམར་འབུམ་སྡེ་དང་ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་མ་
སྲིན་གྲངས་མེད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
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ལྷ་བཙན་དྲེགས་མྱོ།
དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་དྲེགས་མྱོའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༣) “པདྨ་བཛྲ་གྲུབ་ཐྱོབ་

བརྒྱུད་བཅས་ཀྱི།
ན།

།རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྱུང་བཀའ་གསང་གཉན་པྱོ་དང་།

།དལ་ལྡན་མ་གཡེལ་གཡར་དམ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་།།”

གནས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་


དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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།དམ་ཚིག་རྱོ་རྗེའི་ར་བར་ཁྱོད་ཞུགས་

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་

གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༥ པར་)“བྱོ༑ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚྱོགས་དགེ་

ལེགས་རྒྱས་པའི་ཞིང་། །གཙང་ཆབ་ཕྱོ་མྱོ་གཡས་གཡྱོན་འབབས་པའ་མགུལ། །ནྱོར་བུའི་བྲག་རི་བ་གམ་

བརྩེགས་པའི་སྟེང་། །རྐང་ཐུང་ལྗོན་པ་གཡུ་ལྱོ་རྒྱས་པའི་གཡུས། །ལྷུན་ཆགས་རྔོམ་བརྗིད་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་
ནས། །སྲིད་པའི་མ་མྱོ་ཀུན་གྱི་གཙྱོ་མྱོ་མཆོག །མ་ཅིག་དྲེགས་མྱོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་
བཟུམ་སྦེ་གཡུས་ཚན་གྱི་མཐའ་མ་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།

ལྷ་བཙན་དྲེགས་མྱོའི་གནས་ཁང་གི་པར།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་

མ་སྱོང་པའི་

དུས་སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་བཙན་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་མཆོད་སྦེ་ ལྱོ་རེ་ལུ་ ཕགཔ་དང་བྱ་རེ་

བསད་ཞིནམ་ལས་ དམར་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་ཡྱོད་རུང་ མི་ལྱོ་༡༠ དང་༡༡ དེ་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལུ་ མི་

དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་དང་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་བཀའ་གནང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་

འཛིན་པའི་ སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་ ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་
གནས་འདི་གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་

དབང་དང་ལུང་ཚུ་གནང་

ཆོས་བཤད་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

ས་

ཧེ་མ་དམར་

མཆོད་འབད་དེ་ བྱོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ ལྷ་ལུ་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་བཀོ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ལྱོ་
ལྟར་བཞིན་དུ་ལྷ་མྱོ་ཚྱོགས་རྒྱབ་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་

བསྡུ་ མར་དང་དར་ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་ དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་འགྲིག་སྟེ་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་

ཆོག་གནང་སྟེ་ཕུལ་ནིའི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་

ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་
ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

པས།

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
ལྷག་པར་དུ་ རང་སྱོའི་དད་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་
གྱི་ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་ཚྱོད་ཁར་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་

འདི་ནང་གི་མི་དང་ ར་ནྱོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཀྱི་གནྱོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཆར་ཆུ་དུས་
ལུ་འབབ།

ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས།

གལ་སྲིད་གསྱོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་ཚུགས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དུས་ཚྱོད་ཁ་ལུ་མ་ཕུལ་

ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་

གཙང་

བཙྱོག་དང་གྲབ་གྲིབ་ཤྱོར་སྱོང་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕྱོག་ནི་དང་ ལྱོ་ཐྱོག་ལུ་གནྱོད་པ། ཕྱི་ཁ་ལས་
སླབ་ཁ་་ཟེར་ཁ་ཡང་ཕྱོག་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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གཙྱོ་བྱོ་སྦུརཔ་གཡུས་ཚན་དང་ བདགཔ་གཡུས་ཚན་ སྲིན་སྡེ་ཁ་འྱོག་གི་མི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་

སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་མར་ཆང་དང་བཅསཔ་སྦེ་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད།

དགོན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག། 


རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

དྲེགས་མྱོ་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།


འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།


བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་པདྨ་ཚེ་རིང་།
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རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ལྷ་

སྦུར་

༥ འདད
ྱོ ་ཡན
ྱོ ་བཟང་མ།ྱོ

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

འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོ།

གཡུས།

སིན་སྡེ་ཁ།

ས་གནས།
བསྟེན་མི།

སྦུརཔ་ལྷ་ཁང་།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་ འྱོག་གི་སྤྱི་འྱོག་ ༥
ཡྱོད་ས་ལས་གཙྱོ་བྱོ་ སྲིན་སྡེ་ཁ་སྤྱི་འྱོག་གི་མི་ཚུ་དང་ བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་དེ་

ལས་ སྦུརཔ་གཡུས་མཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ གཞི་བདག་འདི་བསྟེན་མི་

ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།
གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་མི་འབད་བ་ཅིན་

དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་

གདན་ས་བཅགས་གནང་མི་ མཁས་གྲུབ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གི་ཞལ་སླྱོབ་ བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་ དུས་རབས་ ༡༧ པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་དང་ དུས་རབས་ ༡༨ པ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ལུ་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་སྱོད་མི་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དངམཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་དང་།
བསྱོད་ནམས་བསག་པའི་རྟེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཞེངས་ཡྱོད་པའི་ཁར་ གཙྱོ་བྱོ་དགེ་གླིང་དགོན་པའི་ཡན་ལག་
སྦེ་

བླམ་བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་

ཚྱོགས་པ་ པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་བཤད་ནི་འདུག།
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་

བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་

གནས་བདག་གཞི་བདག་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་

སྦུརཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བཙན་

དྲེགས་མྱོ་དང་སྲིན་སྡེ་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞི་བདག་ཨམ་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོ། ལྕང་རྒྱས་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་
ལྷ་བཙན་ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

བདགཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་བཅས་

གཡུས་སྒོ་ཁག་ ༥ གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་
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དང་། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ས་ དེ་ལས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ལྷ་ཁང་
འདི་ནང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར།
བཏབ་སའི་རྟེན་ཟེར་རུང་

གཡུས་ཚན་ཁག་ལྔའི་ནང་ལུ་

ཧེ་མ་ལས་སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྱོགས་

བཞེངསཔ་ར་མིན་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།



ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་གསྱོལཝ་
ལྷ་ཁང་གཞན་

བཞེངས་

རྣམ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ

གཞི་བདག་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོའི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༡༡ པར་) “བྱོ༑ དྱོན་དམ་དབྱིངས་

ཡུམ་ཕག་མྱོའི་ངོ་བྱོ་ནི། །སྲིན་འདིར་མྱོས་ངོར་ཅི་འཆར་ལྷ་མྱོའི་གཟུགས། །སྱོན་མཛད་ཀུན་གྱི་མ་མྱོ་ཁྱོད་གཅིག་
པུར།

།མཐྱོང་བས་འགྲོ་བ་ཡྱོངས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་སྨྱོན།

།ཁྱོད་སྐུ་མཛེས་པས་བསིལ་ཟེར་དཀྱིལ་འཁོར་

བཞིན། །ཁྱོད་གསུང་སྙན་པ་རྒྱུད་མང་སྒྲ་བས་སྙན། །ཁྱོད་ཐུགས་བརྩེ་བས་སྙིང་རྗེའི་བྱེ་བས་མཛྱོད། །དེ་ཕྱིར་
ཡུམ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསྱོད་པར་བགྱི།

།རབ་དཀར་གསེར་གྱི་གདུབ་འཁྲོལ་ཕག་གཡས་ན།

།འགྲོ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་

འགུགས་པའི་མདའ་དར་དང་། །གཡྱོན་པས་ཆོས་ཉིད་གསལ་བའི་མེ་ལྱོང་འཛིན། །རྒྱལ་བསན་བྱ་ར་མཛད་པའི་
མ་མྱོར་བསྱོད།

།མཐྱོང་བས་ཡིད་འཕྲྱོག་ཐམས་ཅད་རྩེ་དགའི་གྲོགས།

ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར།

།སྲིད་གསུམ་འདི་ན་ཁྱོད་དང་འགྲན་ཟླ་མེད།

འབད་བ་ཅིན་

གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྱོ་

།སྨིན་ལེགས་མཛེས་སྡུག་ཐམས་ཅད་

།ཀུན་གྱིས་བཀུར་བས་བཅོལ་བའི་ལས་མཚྱོད་

ཅིག།”ཟེར་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བདག་ཨམ་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོའི་ སྐུ་མདྱོག་
ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་

མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་ཆར་དུ་འགུགས་པའི་

གསལ་བའི་མེ་ལྱོང་བསྣམས་ཏེ་

མདའ་དར་བསྣམས།

ས་སྨུག་གུ་ལུ་རྒྱལ་པྱོ་རྱོལ་པའི་སབས་ཀྱིས་

འཁོར་བ་འབད་བ་ཅིན་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སྨན་མྱོ་བཙན་དམར་འབུམ་སྡེ་དང་

གཡྱོན་པ་ལུ་
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ཆོས་ཉིད་

བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར།

སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་ལྷ་མ་སྲིན་

གྲངས་མེད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།


ཕག་གཡསཔ་ལུ་










གཞི་བདག་ཨམ་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོའི་སྐུ་པར།
དམ་བཞག།
ཨམ་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་ ༤ པར་) “ཧཱུྃ༑
སྔོན་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པས་བཀའ་བསྒོས་བཞིན། །ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་

བར། །དེང་འདིར་བརྩེ་བའི་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་། །ལྔ་བདྱོའི་སྙིགས་མའི་ཡང་མཐའ་འདིར། །བསན་གཉིས་ཉི་ཟླ་
ནུབ་ལ་ཁད། །དེ་ཕྱིར་པད་ཚལ་ཨུཏྤལ་གྱིས། ། གཙུག་ལག་གསལ་བའི་གདངས་ཕྱུངས་དང་།།” ཟེར་དེ་སྦེ་

ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དང་ དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་
དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་

ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༣གྱི་རྒྱབ་
)“བྱོ༑ ཕུན་ཚྱོགས་འདྱོད་ཡྱོན་དཔལ་

འབྱྱོར་རྒྱས་པའི་ཚེ། །ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་

དངོས་སུ་འཕྱོས་འད་བའི། །བལྟ་ན་སྡུག་

དང་དབྱེ་བ་མ་མཆིས་པའི། །རིན་ཆེན་ཞལ་
ཡས་ཁང་གི་ལྷུན་པྱོའི་དཔྱོན། །སྱོང་པ་

ཡུམ་གྱི་ངོ་བྱོ་ཕག་མྱོའི་ཚུལ། །སྲིན་སྡེའི་

འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོ་མཛེས་སྡུག་མ། །བལྟ་
བས་ཆོག་ཤེས་མེད་པའི་འཁོར་གྱིས་
བསྐོར།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ས་གནས་ སྲིན་སྡེ་

ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ རྱོ་ཕུང་སྱོམ་
ཅིག་ཡྱོད་མི་ གཞི་བདག་གི་གནས་ཁང་

ཨིནམ་སྦེ་ བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་

གཞི
ཞི་་བདག་ཨམ་གི
གི་་གནས་ཁང་།

པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་བཤདཔ་མས།
གས ལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་

མ་སྱོང་པའི་

དུས་སྐབས་ལུ་ འདི་བསྒང་བཙན་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་མཆོད་སྦེ་ ལྱོ་རེ་ལུ་ ཕགཔ་དང་བྱ་རེ་
བསད་ཞིནམ་ལས་ དམར་མཆོད་སྦེ་དང་སྟེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ མི་ལྱོ་༡༠

དང་༡༡ དེ་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
བཀའ་གནང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བླམ་རིན་པྱོ་ཆེ་མང་རབས་ཅིག་
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ས་

གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་
ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་
ལུགས་སྱོལ་སྦེ་

ས་གནས་འདི་གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབང་དང་ལུང་ཚུ་གནང་

གསུངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

ལྷ་ལུ་མཆོད་སྱོལ་ཡྱོད་མི་འདི་

ཧེ་མ་དམར་མཆོད་འབད་དེ་

བཀོ་བཞག་ཞིནམ་ལས།

བྱོན་མཆོད་ཀྱི་

ལྱོ་བསར་བཞིན་དུ་ལྷ་མྱོ་ཚྱོགས་

རྒྱབ་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ མར་དང་དར་ཚིལ་
ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་

དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་འགྲིག་སྟེ་

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ཕུལ་ནི་

འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་ཉིན་མ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་

ལ་སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་
འཁོད་ལུ་

གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་

བཤདཔ་ཨིན་པས།

ལྷ་ལུ་དཀར་མཆོད་སྦེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་

དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོདཔ་སྦེ་

རྒྱུན
ན།
ངག་རྒྱུ

ལྷག་པར་དུ་ རང་སྱོའི་དད་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་
གྱི་ལྱོ་ལྟ
ལྟར་གྱི་དུས་ཚྱོད་ཁར་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་

འདི་ནང་གི་མི་དང་ར་ནྱོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཀྱི་གནྱོད་པ་ག་ཡང་མེད་པར་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་
འབབ།

ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས།

གལ་སྲིད་གསྱོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་

བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་གྲུབ་ཚུགས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དུས་ཚྱོད་ཁ་ལུ་མ་ཕུལ་

ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་

གཙང་

བཙྱོག་དང་གྲབ་གྲིབ་རེ་ཤྱོར་སྱོང་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕྱོག་ནི་དང་ ལྱོ་ཐྱོག་གུ་ལུ་གནྱོད་རྐྱེན་ཕྱོག་

ནི་ ཕྱི་ཁ་ལས་སླབ་ཁ་ཟེར་ཁ་ཡང་ ཕྱོག་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

གཞི་བདག་གི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།



འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་པདྨ་ཚེ་རིང་།

212

ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༦ ཕ་ྱོ ལྷ
ལྷ་་ཆེ
ཆེན
ན་པ་ྱོ ལྕ
ལྕང
ང་ཁྱི
ཁྱི་་བཀྲ
ཀྲ་་ཤི
ཤིས
ས་དར་རྒྱ
རྒྱས
ས།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་ལྕང་ཁྱི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

ས་གནས།

སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་། 

གཡུས།

ལྕང་རྒྱས་ཁ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་ལུ་སྤྱི་འྱོག་ལྔ་ཡྱོད་ས་
ལས་གཙྱོ་བྱོ་ལྕང་རྒྱས་ཁ་ སྤྱི་འྱོག་དང་དེ་ལས་སྦུརཔ་གཡུས་ཚན་

དི་ལི་ཁ་

སྤྱི་འྱོག་ དགེ་གེན་སྤྱི་འྱོག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་
ཅིག་ཨིན་མས།

ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་འདི་ བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ དུས་རབས་ ༡༧ པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་
དང་ དུས་རབས་ ༡༨ པ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ལུ་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་སྱོད་མི་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་དྱོན་

ལུ་ ཕག་དངམཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་དང་། བསྱོད་ནམས་བསག་སའི་རྟེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་
བཞེངས་གནང་ཡྱོད་པའི་ཁར་

གཙྱོ་བྱོ་དགེ་གླིང་དགོན་པའི་ཡན་ལག་སྦེ་

ལྱོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་

བླམ་བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

མཆོག་གིས་ བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་ བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་ པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་ངག་རྒྱུན་གྱི་
སྦུརཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བཙན་དྲེགས་མྱོ་དང་

གནས་བདག་གཞི་བདག་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

སྲིན་སྡེ་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞི་བདག་ཨམ་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་

མྱོ། ལྕང་རྒྱས་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ ལྷ་བཙན་ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

བདགཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ ལྷ་

བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་བཅས་ གཡུས་སྒོ་ཁག་ ༥ གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་
པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་དང་། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ས་ དེ་ལས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་
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གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར།
ལུ་

ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་གསྱོལཝ་བཏབ་སའི་རྟེན་ཟེར་རུང་

གཡུས་ཚན་ཁག་ལྔའི་ནང་

ཧེ་མ་ལས་སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་

གཏྱོགས་ ལྷ་ཁང་གཞན་བཞེངས་བཞེངསཔ་ར་མིན་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོའི་བསྱོད་པ་ལས།

(དཔར་ལྱོ་མེད་

ཤྱོག་༧

གྱི་རྒྱབ་)

“ཀྱཻ༑



གནས་འདིར་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཆེན་

པྱོ། །སྐུ་མདྱོག་དཀར་པྱོ་གཟི་བརྗིད་ཅན། །ཕག་གཡས་བ་དན་དཀར་པྱོ་བསྣམས། །གཡྱོན་པ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་
བུ་འཛིན། །ཆིབས་སུ་ཅང་ཤེས་སྟེང་ལ་ཆིབས། །རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་དཔའ་བྱོ་ཁྱོད། །ཉམས་པའི་གཤེད་དུ་

མངགས་པའི་ཚེ། །ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་མཛད་ལ་བསྱོད། །དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །མགོན་
སྐྱབས་ཁྱོད་ལ་རས་ལྟྱོས་བཅས། །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་དགྲ་ལྷ་ཆེ། ། དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་བཅས་ལ་
བསྱོད།

།གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་དང་།

།གནྱོད་སྦྱིན་ས་བདག་སྨན་མྱོར་བཅས།

།བདག་འཛིན་རུ་ང་

ཀུན་སངས་ནས། །བྱམས་སྐྱོངས་སྱོང་གྲོགས་མཛད་ལ་བསྱོད། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བསྱོད་པའི་མཐུས། །མི་མཐུན་

རྐྱེན་རྣམས་ཞི་བ་དང་།

།དཀར་རྒྱུད་བསན་པ་རྒྱས་མཛད་པའི།

།བསམ་དྱོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་

མཛྱོད།།”ཟེར་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་གི་སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ གངས་

རི་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔྱོ་ ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་ལུ་ན་བཟའ་ ཟ་འྱོག་གི་བེར་དང་ དར་སྣ་
ཚྱོགས་ཀྱིས་གསྱོལ་ཏེ་

ཕག་གཡསཔ་ལུ་རུ་དར་གནམ་ལུ་འཕར།

འབད་མེད་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་
ཀྱང་མགྱོགས་པའི་ཆིབས་

ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཞིནམ་ལས།

ར་དམརཔྱོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་

གནྱོད་སྦྱིན་ས་བདག་སྨན་མྱོ་སྱོགས་

དུས་མཐའི་རླུང་ཤུགས་ལས་

སྱོང་གསུམ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུ་བསྐོར་ནས་

དཔའ་བྱོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་འགྱིང་སྦེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་ཨིན་པས།

དང་

གཡྱོན་པ་ལུ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་

འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་

ཡྱོདཔ་སྦེ་ མངོན་རྱོགས་དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
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ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་ལྕང་ཁྱི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་པར།
དམ་བཞག།
གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་ གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༣) “ཀྱཻ༑

སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་དང་། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་ཡིས། །སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་དན་མཛྱོད་ལ། །སངས་
རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་བར་མཛྱོད།

སྱོགས།

།བར་དུ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་།

།དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་རབ་ཕུལ་བས།

བདག་ཅག་གིས།

།ཐ་ཚིག་གཉན་པྱོ་དན་པར་མཛྱོད།

།མཆོད་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་དུས་འདི་རུ།

གཉན་པྱོ་བསྒྲུབ་པར་མཛྱོད།།”

།སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མ་རིམ་བྱྱོན་

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་
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།དེ་ལྟར་སྔགས་འཆང་

།མི་ཕྱུགས་ནྱོར་གྱི་སྲུང་མར་མཛྱོད།

སླྱོབ་དཔྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་།

།འཕྲིན་ལས་

མཐུ་ཆེན་

བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་སྱོགས་ རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་
མི་འདའ་བར་ བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པསགཞི་.

གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་།
གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ པར་) “ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་

གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚྱོགས་ནྱོར་བུའི་གླིང་།

།འབྱྱོར་ལྡན་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར།

།ཆོས་དབྱིངས་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་རང་མདངས་ལས། །འགགས་མེད་རིག་པའི་རྩལ་ཤར་ཡྱོངས་སྐུའི་ཚུལ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་
པའི་འགྲོ་བའི་སྐུར་སྣང་བའི། །གཞི་བདག་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གནས་འདིར་གཤེགས། །འགྲོ་འྱོང་མེད་ཀྱང་འགྲོ་

བའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་གནྱོད་སྦྱིན་ས་བདག་དང་། །སྨན་མྱོ་འབུམ་སྡེའི་འཁོར་བཅས་མགྲོན་
རིག་ཀུན།

།དམ་ཚིག་དབང་གིས་དད་པའི་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས།

།ལྷ་སྲིན་དཔུང་བཅས་མྱུར་དུ་བྱྱོན་ནས་

ཀྱང་། །རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བརྟེན་པརབཞུགས།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྕང་རྒྱས་ཁའི་གཡུས་
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ཚན་གྱི་ཞིང་སའི་སྦུག་ལུ་ ཙན་དན་གྱི་ཤིང་སྱོང་སྱོམ་གཅིག་མཐྱོང་ནི་ཡྱོད་མི་འདི་ གཞི་བདག་གི་གནས་ཁང་
ཨིན་མས།



ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསལ
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ མ་སྱོང་པའི་

དུས་སྐབས་ལུ་ འདི་བསྒང་བཙན་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་མཆོད་སྦེ་ ལྱོ་རེ་ལུ་ ཕགཔ་དང་བྱ་
རེ་བསད་ཞིནམ་ལས་དམར་མཆོད་སྦེ་དང་སྟེ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་སྱོང་སྟེ་སྱོད་ནུག།

ཨིན་རུང་ མི་ལྱོ་༡༠ དང་༡༡ དེ་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་དང་ སྐྱབས་རྗེ་

རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་ས་
གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་

ས་གནས་འདི་གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབང་དང་ལུང་ ཆོས་

བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་གསུངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཧེ་མ་བྱོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་ སེམས་ཅན་དམར་
བསད་འབད་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་

དར་ཁྱབ་སྱོམ་སྱོང་ཡྱོད་མི་འདི་བཀོ་

བཞག་ཞིནམ་ལས། ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ལྷ་མྱོ་ཚྱོགས་བརྒྱ་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་

རིགས་ཚུ་

ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་

མར་དང་དར་ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་གནང་སྟེ་ཕུལ་ནིའི་

དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་འགྲིག་སྟེ་

འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་ཉི་མ་ལས་འགོ་བཟུང་

ཆར་ཆུ་

དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་

པར་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་

ནང་འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་སྱོལ་ དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་འགྱོ་
དེས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།



ྱོ ་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
ཕན་གནད
ལྷག་པར་དུ་ རང་སྱོའི་དད་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་
ལྟར་གྱི་དུས་ཚྱོད་ཁར་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་
གྱི་ལྱོ་ལྟ
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འདི་ནང་གི་མི་དང་ར་ནྱོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཀྱི་གནྱོད་པ་ག་ཡང་མེད་པར་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་
འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཞིམ་འྱོང་ནི་ཨིན་མས།
གལ་སྲིད་གསྱོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་

དུས་ཚྱོད་ཁ་ལུ་མ་ཕུལ།

ལྷ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་

གཙང་

བཙྱོག་དང་གྲབ་གྲིབ་རེ་ཤྱོར་སྱོང་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕྱོག་ནི་དང་ ལྱོ་ཐྱོག་གུ་ལུ་གནྱོད་རྐྱེན་ཕྱོག་ནི་
ཕྱི་ཁ་ལས་སླབ་ཁ་ཟེར་ཁ་ཡང་ཕྱོག་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱ
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་པདྨ་ཚེ་རིང་།
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གནད ་ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༧ བདག་ཡུ
ཡུལ
ལ་བཀྲ
ཀྲ་་ཤི
ཤིས
ས་དར་རྒྱ
རྒྱས
ས།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

ས་གནས།

སྦུརཔ་ལྷ་ཁང་།

གཡུས།

བདག་ཡུལ།

བསྟེན་མི།

དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་འྱོག་གི་སྤྱི་འྱོག་༥ཡྱོད་ས་ལས་གཙྱོ་བྱོ་བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་

མི་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

ལ་ལུ་ཅིག་སྲིན་སྡེ་ཁ་དང་སྦུརཔ་གཡུས་ཚན་

གྱི་མི་སེར་དག་པ་ཅིག་གིས་ཡང་གཞི་བདག་འདི་བསྟེན་མི་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ད ན
གནས་ཁང་།

སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་མི་འབད་བ་ཅིན་

དགེ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་

གདན་ས་བཅགས་གནང་མི་ མཁས་གྲུབ་དཔལ་འབྱྱོར་རྒྱ་མཚྱོ་མཆོག་གི་ཞལ་སླྱོབ་ བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
གྱིས་

དུས་རབས་

༡༧

པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་དང་

དུས་རབས་༡༨

པ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ལུ་

གཡུས་ཚན་འདི་ནང་སྱོད་མི་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དངམཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་དང་།
བསྱོད་ནམས་བསག་པའི་རྟེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཞེངས་གནང་ཡྱོད་པའི་ཁར་ གཙྱོ་བྱོ་དགེ་གླིང་དགོན་པའི་ཡན་

ལག་སྦེ་ བླམ་བསྱོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་སྦེ་ བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་
ཚྱོགས་པ་ པདྨ་ཚེ་རིང་གིས་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྱོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་

གནས་བདག་གཞི་བདག་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

སྦུརཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བཙན་

དྲེགས་མྱོ་དང་ སྲིན་སྡེ་ཁའི་གཡུས་ཚན་གྱི་གཞི་བདག་ ཨམ་འདྱོད་ཡྱོན་བཟང་མྱོ། ལྕང་རྒྱས་ཁའི་གཡུས་ཚན་

གྱི་ལྷ་བཙན་ཕྱོ་ལྷ་ཆེན་པྱོ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

བདགཔ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་བཅས་

གཡུས་སྒོ་ཁག་༤གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དྱོན་ལུ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་
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དང་། གཤིན་པྱོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ས་ དེ་ལས་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་

ཁང་འདི་ནང་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར། གཡུས་ཚན་ཁག་ལྔའི་ནང་ལུ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་གསྱོལཝ་
བཏབ་སའི་རྟེན་ཟེར་རུང་

ཧེ་མ་ལས་སྦུར་དགོན་ལྷ་ཁང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏྱོགས་

བཞེངསཔ་ར་མིན་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གཞན་ལྷ་ཁང་བཞེངས་

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
གཞི་བདག་གི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༡༡ པར་) “ཧཱུྃ༑ ཆོས་སྐུ་འགྱུར་

མེད་ཐིག་ལེའི་རྩལ། །སྣ་ཚྱོགས་ཆུ་ཟླའི་གར་བཞིན་དུ། །ཅི་གར་འཆར་བའི་གཞི་བདག་ཁྱོད། །བླ་མར་མཐྱོང་
བས་བདག་གིས་བསྱོད། །ཁྱོད་སྐུ་མཛེས་པ་བསིལ་ཟེར་ཅན། །འཛུམ་པའི་རླབས་ཀྱི་རི་བྱོང་བཀྲ། །ལང་ཚྱོའི་ཆ་
ཤས་ཀུན་རྱོགས་པའི།

།འགྲན་ཟླ་མེད་པས་ཡིད་དབང་འཕྲྱོག

གཡས་བ་དན་བསྐྱོད་ཙམ་གྱིས།

།སྐལ་ལྡན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་བརར།

།ཆོས་སྤྱྱོད་བཅུ་པྱོ་ངང་གིས་འཕེལ།

།ཕག་

།ནག་པྱོ་བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་

འཇོམས། །གཡྱོན་པ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར་བསྣམས་ཤིང་། །སྒྲུབ་པྱོའི་རེ་སྐོང་འདྱོད་བཞིན་དུ། །འབད་མེད་རྩྱོལ་བར་
མཛད་པ་ཡིས། །དབུལ་ཕྱོངས་སེལ་བའི་མཐུ་ལྡན་བསྔགས། །དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ཚུལ་བཟུང་ཚེ། །མཆོད་བསྱོད་

ལས་ལ་དགྱེས་བཞིན་བར།

།ཡྱོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས།

།བསམ་དྱོན་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་

མཛྱོད།།”ཟེར་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་གཞི་བདག་དེ་གི་ སྐུ་མདྱོག་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་

སྐུ་མཛེས་པ་བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟེར་

ནམ་མཁའི་ཟླཝ་བཟུམ་

དཀར་པྱོའི་ཁ་དྱོག་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡྱོད་པའི་གུར་

ཞལ་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཕག་གཡསཔ་ལུ་ བ་དན་གནམ་ལུ་འཕར། གཡྱོན་པ་ལུ་ དབུལ་བ་
སེལ་བའི་དགོས་འདྱོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་

སས་དང་བཅས་པ་

ནྱོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོད་པའི་གུར།

ནང་བླྱོན་མངག་གཞུག་གཡྱོག་འཁོར་སྡེ་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

དང་བསྱོད་པའི་ཚིག་ནང་ལས་ འཐྱོན་ནི་འདུག།
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འཁོར་བཙུན་མྱོ་
མངོན་རྱོགས་








བདག་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དང་སྨན་མྱོའི་སྐུ་པར།
དམ་བཞག།
བདག་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་ གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་

༢ ཀྱི་རྒྱབ་) “སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རིམ་བྱྱོན་དང་། །ངག་དབང་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ཀྱིས། །བསན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་
བའི་ཕྱིར།

།རྱོ་རྗེ་དམ་ཚིག་སྤྱི་བྱོར་སྦྱིན།

།མཐའ་མར་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས།

།གསྱོལ་མཆོད་ལས་ཀྱི་

གཉེར་གཏད་དེ། །བདག་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ཉིད་ཀྱི། །མི་ཕྱུགས་ནྱོར་གྱི་བསྲུང་མར་བསྐོས། །དེ་ཕྱིར་རྒྱུ་འབྲས་

མི་བསླུ་བའི། །དམ་བཅའ་གཉན་པྱོ་འདི་ཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འདའ་བར། །ཕན་བདེར་སྦྱིན་པའི་
འཕྲིན་ལས་མཛྱོད།།” ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རིམ་བྱྱོན་དང་ བར་དུ་ངག་དབང་འབྲུག་པ་

ཡབ་སས་ མཐའ་མར་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་སྱོགས་ཀྱི་བཀའ་དང་ དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་ བསན་

པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་ཅིག་སྦེ་དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
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གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་ ༢ པར) “ཧཱུྃ༑ ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་

མེད་མཐའ་བྲལ་ཆེན་པྱོའི་གཤིས། །མདངས་གསལ་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་བརྫུ་བའི་འཕྲུལ། །སྣ་ཚྱོགས་ཐབས་
ཀྱིས་སྲིད་པའི་སྐུར་སྣང་བའི། །ལྷ་ཆེན་
བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱལ་ཡུམ་སས་
བཅས།

།སྨན་ལྗོངས་ཚང་ཚིང་རྱོ་བའི་

ཕུག་ཆེན་ནས།
ཞལ་བལྟ་

།དགྱེས་པའི་འཛུམ་

བས་མི་ངོམས་

པར། །མཐུན་རས་ཚྱོགས་པའི་གནས་
མཆོག་ཆེན་པྱོར་འདིར།།”ཟེར་འཐྱོན་དྱོ་

བཟུམ་སྦེ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་
ཆགས་ཏེ་འདུག།


བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཁང་།

གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་མ་འགྱོ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ མ་སྱོང་པའི་

དུས་སྐབས་ལུ་ འདི་བསྒང་བཙན་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་ཡང་ བྱོན་མཆོད་སྦེ་ ལྱོ་རེ་ལུ་ ཕགཔ་དང་བྱ་རེ་
བསད་ཞིནམ་ལས་ དམར་མཆོད་ཕུལ་སྱོལ་དར་ཁྱབ་སྱོང་ནུག། ཨིན་རུང་ མི་ལྱོ་༡༠ དང་༡༡ དེ་ཅིག་གི་སྔ་
གོང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་

བཅགས་གནང་།

ཞིནམ་ལས་ཚུར་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་

ས་གནས་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་

ཧེ་མ་བྱོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྱོལ་སྦེ་

ས་གནས་འདི་ཁར་བྱྱོན་ཏེ་

དབང་དང་ལུང་

ཞབས་ཀྱིས་

ཆོས་བཤད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་གནང་

སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་ལུ་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྱོལ་དར་ཁྱབ་སྱོང་ཡྱོད་མི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་ནུག། ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ལྷ་མྱོ་
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ཚྱོགས་རྒྱབ་ཟེར་ གཏྱོརམ་བཞེངས་ ཚྱོགས་རས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ མར་དང་དར་
ཚིལ་ལ་སྱོགས་པའི་རིགས་

དཀར་རས་ཙང་ཙ་སྦེ་འགྲིག་སྟེ་

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་གསུང་ཆོག་འགོ་བཙུགས་

གནང་པའི་ཉིན་མ་ལས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས། མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྱོགས་པའི་
རྐྱེན་ངན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ཡྱོདཔ་

མ་ཚད་ ད་ལྟྱོ་ཚུན་ཚྱོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ལྷ་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་དཀར་མཆོད་སྦེ་ཕུལ་སྱོལ་
དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་འགྱོ་དེས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།



ལྷག་པར་དུ་ རང་སྱོའི་དད་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་
ད་ཁར་ གནས་ཁང་ནང་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་
གྱི་ལྱོ་ལྟར་གྱི་དུས་ཚྱོ
ལྟ

འདི་ནང་གི་མི་དང་ར་ནྱོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཀྱི་གནྱོད་པ་ག་ཡང་མེད་པར་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་
འབབ།ལྱོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས།བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤྱོམ་འྱོང་ནི་ཨིན་པས།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ དུས་ཚྱོད་ལུ་གསྱོལ་མཆོད་མ་ཕུལ། ལྷ་བཙན་གྱི་ཁང་ནང་ལུ་ གཙང་བཙྱོག་དང་གྲིབ་ཞུགས་

པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་ལུ་ནཝ་ཚཝ་རེ་ཕྱོག་ནི་དང་ ལྱོ་ཐྱོག་གུ་ལུ་གནྱོད་རྐྱེན་ཕྱོག་ནི་ ཕྱི་ཁ་ལས་སླབ་ཁ་ཟེར་ཁ་ཡང་
ཕྱོག་ནི་ཡྱོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
ལྷ་བཙན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་པདྨ་ཚེ་རིང་།
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༨བེ
བེག
ག་རྩེ
རྩེན
ན།
གནད་དན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

བེག་རྩེན།

ས་གནས།

བདག་ཡུལ།

གཡུས།

ལྕང་རྒྱས་ཁ།

བསྟེན་མི།

ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་གི་འྱོག་ལུ་ཡྱོད་པའི་དགེ་གླིང་རྒེད་འྱོག་ལུ་སྤྱི་འྱོག་ལྔ་ཡྱོད་ས་
ལས་

གཙྱོ་བྱོ་ལྕང་རྒྱས་ཁ་སྤྱི་འྱོག་ བདག་ཡུལ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞི་

བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ཅིག་ཨིན་མས།

གནད་དན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༤གི་རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ ཡུལ་གཅིག་མྱ་

ངན་མེད་པའི་ཕ་རྱོལ་ན།
བཀྲམ།

།མདའ་ན་ཁྲག་མཚྱོ་ཕུ་ན་ཟངས་བྲག་བརྩེགས།

།མི་ཁྲག་ར་ཁྲག་དུ་མ་མཚྱོ་རུ་འཁྱིལ།

མཁར་སྨུག་པྱོ་མཆོང་གི་བ་གམ་ཅན།

།མི་རྱོ་ར་རྱོ་མང་པྱོ་བཅལ་དུ་

།འཁོར་ཡུག་ཟངས་རི་འཕྲེང་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར།

།ཐྱོད་པ་བརྩེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པྱོ་ནས།

།བསེ་

།ཆོས་སྐྱོངས་བེག་རྩེན་

ལྕམ་སྲིང་གཤེགས་སུ་གསྱོལ།།” ཟེར་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་བཙན་བསྟེན་མི་རང་སྱོའི་ཁྱིམ་ནང་ གཡབ་ཐྱོག་
ལུ་སྦེ་ ག་གིས་ཡང་མཐྱོངམ་སྦེ་ མཆོད་སྱོལ་ཡྱོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།

བེག་རྩེན་གྱི་བསྱོད་པ་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༣ གྱི་རྒྱབ་) “ཧཱུྃ༑ བེག་རྩེན་ཆེན་པྱོ་ཕྲག་དྱོག་
རལ་པ་ཅན།
སབས་ཀྱིས།

།ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་རྔམ་འགྱིང་ཁྲོས་པའི་སྐུ།

།བདུད་བཞི་གནྱོན་ཞིང་འཇོམས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

224

།ཞབས་གཉིས་གར་སབས་དཔའ་བྱོའི་གོམ་

།དར་དམར་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་ཡ་ལད་

དང་། །ཉིན་མྱོར་བྱེད་པའི་འྱོད་ཅན་ཟངས་ཀྱི་རྱོགས། །དམར་ནག་དར་གྱི་ཅོད་པན་དང་བཅས་པ། །སག་རི་

ལྷམ་ཆེན་གསྱོལ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྱོད། །ཕག་གཡས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཟངས་གྲི་འཕར། །གཡྱོན་པ་དགྲ་བྱོའི་
གློག་སྙིང་སར་བས་འདེབས། །བསེ་མདུང་ལྕགས་ཀྱི་མདའ་གཞུ་ལེགས་བསྣམས་པས། །སྐྱེ་འགྲོའི་སྱོག་གཅོད་
གཤན་པ་ཁྱོད་ལ་བསྱོད།

སྙིང་ལ་འདེབས།
བསྱོད།

།རྣྱོ་བའི་མཚྱོན་གྱིས་དགྲ་བྱོའི་མགོ་ལུས་གཤྱོག

།རང་འདའི་སྤྲུལ་པས་སྱོང་གསུམ་མ་ལུས་ཁྱབ།

།ལས་མཁན་ཆེན་པྱོ་སྱོག་བདག་མ་རུངས་པ།

།གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུ་བགེགས་ཀྱི་

།ཆོ་འཕྲུལ་ཡྱོངས་ཀྱི་སྣ་འདྲེན་མ་ལ་

།བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་གྲི་ཐྱོགས་གྱིང་ཆེན་

བརྒྱད། །བཙན་གྱི་གཤན་པ་མི་སྲུན་དྲེགས་པའི་ཚྱོགས། །མཆོད་པ་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེར་སྩྱོལ།།” ཟེར་

གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་བཙན་དེ་ རང་གི་མདུན་དུ་ར་ལས་ར་ཁྲག་དང་ མི་ཁྲག་
གི་རྒྱ་མཚྱོ་ཆེན་པྱོ་དམར་ལ་དྭངས་བ་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པའི་དབུས་སུ།
པདྨ་དང་ཉི་མ་ར་རྱོ་མི་རྱོའི་ཁྲི་བརྩེགས་པའི་གདན་ལ།
སྱོག་བདག་དམར་པྱོ་
མཁའ་ལ་འཕར་ཞིང་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ།

ཟངས་ཀྱི་རི་རབ་གྲུ་བཞི་པའི་སྟེང་དུ་

པཾ་ལས་ཟངས་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་

གནྱོད་སྦྱིན་ཆེན་པྱོ་

ཕག་གཡས་འབར་བའི་མེ་དང་བཅས་པའི་ཟངས་གྲི་ནམ་

དམ་ཉམས་སྱོག་རྩ་གཅོད་ཅིང་།

གཡྱོན་མདའ་གཞུ་དང་དགྲ་བགེགས་གློ་སྙིང་ཐགས་

ཀར་འཛིན་པའི་ མཆན་ཁུང་གཡྱོན་ན་བསེའི་རུ་མཚྱོན་དམར་པྱོ་བསྣམས་པ། ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་
རྣྱོན་པྱོ་བཞི་གཙིགས་པའི་བར་ནས་ལྗགས་རྣམ་པར་བསྐྱོད་པ།

སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་ཁྲོ་གཉེར་ཤིན་ཏུ་

བསྡུས་པ། སྨིན་མ་དང་སྨ་ར་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་། དབུ་སྐྲ་ཁམས་སེར་ལྷག་པར་བཅིངས་པ།

མི་མགོ་སྐམ་པྱོ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་ཁྲག་འཛག་པའི་མགོ་བྱོ་རླྱོན་པ་ལྔ་བཅུའི་དྱོ་ཤལ་བྱེད་པ། སྐུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་བེག་
རྩེན་དང་དང་དར་གྱི་རལ་གུ་དམར་པྱོས་བརྒྱན་པ། ཞབས་ལ་སག་ལྷམ་དམར་པྱོ་གསྱོལ་བ། སྒེག་པ་དཔའ་བ་
མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན་ ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གཡྱོན་རྐྱང་པའི་སབས་ཀྱིས་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་ཀློང་

དཀྱིལ་ན་བཞུགས་པ་གྱུར། དེ་གི་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ འཁོར་སྱོག་གཅོད་གཤན་པ་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡྱོད་པའི་གུར་

གཞན་ཡང་བཙན་དམག་སྱོང།
སྱོགས་པ་

བདུད་དང་གནྱོད་སྦྱིན་སྲིན་པྱོ་སུམ་སྱོང་།

མ་མྱོ་འབུམ།

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚྱོའི་ཚྱོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་

རྱོགས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལས་གསལཝ་ཨིན་པས།
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ཐེའུ་རང་སྱོང་ལ་

བསྱོད་པ་དང་མངོན་

དམ་བཞག།
བེག་རྩེན་གྱི་ གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་ དམ་བཞག་ནང་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་ ༦ པར་) “ཀྱཻ། རྒྱ་

གར་ཡུལ་གྱི་དགྲ་ལྷ་མ་རུང་རྩེའི་གནས་བསྲུང་མ་ཧཱ་དེ་ཝའི་བཀའ་གཉན།
ཡབ་གནྱོད་སྦྱིན་ཟངས་ཀྱི་རལ་པ་ཅན།

གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་བཀའ་སྱོད།

ཡུམ་སྲིན་མྱོ་ཁྲག་གི་རལ་པ་ཅན་གྱི་སས།

གནྱོད་སྦྱིན་ཟངས་ཀྱི་བེག་

རྩེན་ཅན་སྲིད་པའི་ལྷ་མྱོ་གདྱོང་དམར་མ་འཁོར་སྱོག་གཅོད་གཤན་པའི་ཚྱོགས་དང་བཅས་པ་
མཆད་སྦྱིན་གྱིས་གཏྱོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་འདི་འབུལ་ལྱོ།

ཁྱེད་རྣམས་ལ་

ཚིམས་ཞིང་དགྱེས་པར་མཛྱོད་ལ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསན་པ་བསྲུང། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕངས་བསྱོད། བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས། ཁྱད་

པར་དུ་རྣལ་འབྱྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔྱོན་སླྱོབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་
རྐྱེན་སེལ།

མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས།

སངས་རྒྱས་མ་ཐྱོབ་ཀྱི་བར་འགལ་

གནྱོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་དུ་རླགས་པར་

མཛྱོད།།”ཟེར དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་མ་གཏྱོགས་ ལྷ་བཙན་གཞན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་

བཞག་གི་ཚིག་ཁ་གསལ་སྦེ་ འདི་ནང་བཀོད་དེ་མིན་འདུག།
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
གཙྱོ་བྱོ་བདག་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམ་དགུང་པ་༦

དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་ལུ་

ལྱོ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་

རིམ་པར་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ།

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡྱོདཔ་མ་གཏྱོགས།

མས།

དེ་ཅིག་གིས་

མགོན་པྱོ་ལྕམ་

ལྷ་བཙན་ཡང་གཏྱོར་གྲལ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་

དུས་རྒྱུན་དུ་མ་ཆད་པར་གསྱོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
བེག་རྩེན་འདི་སྔོན་དང་ཕུ་

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་

ཇཱར་མ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དམག་རྐྱབ་ནི་སྦེ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་བྱོད་ལས་དམག་གི་རྒྱབ་འཚྱོལ་ཡྱོདཔ་ལས་

བྱོད་མི་གཅིག་གིས་ང་བཅས་ཀྱི་

བཙན་འདི་མི་ག་གིས་ཡང་མ་ཤེསཔ་སྦེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚུགས་པ་ཅིན་

ངེས་བདེན་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་

འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་
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རྒྱལ་ཁ་ཐྱོབ་

ནུབ་ཕྱེད་གནག་མི་དཀྱིལ་ཆུ་ཚྱོད་བཅིུས་ཀྲིག་ཀྲིག་

བརྡུངམ་ད་ བྱོད་བཙན་འདི་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱིས་ཐྱོབ་ཡྱོདཔ་བཞིན་དུ་ གཡུས་དེ་ཁར་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ལྱོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཟླཝ་༨པའི་ནང་ནུབ་མྱོ་

ཚུྱོད་༡༢ ལུ་ བྱ་པྱོད་རེ་བསད་དེ་དམར་མཆོད་འབད་སྱོལ་ཡྱོད་རུང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་གིས་ བཀའ་རྒྱ་ཟབ་
མྱོ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་དམར་མཆོད་འབད་ནི་ལས་འཛེམས་ཏེ་
བཙན་འདི་མཆོད་གསྱོལ་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
བེག་རྩེན་གྱི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བདགཔ་སྤྱི་འྱོག་གི་ཚྱོགས་པ་པདྨ་ཚེ་རིང་།
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གོང་གི་དུས་ཚྱོད་ཁར་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་

ཕུན
ཕུ
ན་ཚག
ྱོ ས་གླི
གླིང
ང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྱོ ། ༡ 
ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།

༡ དྷེ་ཝི་ཀོ་ཊ།ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མ།

གཞི་བདག་གི་མཚན།

ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མ།

ས་གནས།

ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་།

གཡུས།

རིན་ཆེན་ལྡིང་།

བསྟེན་མི།

གཙྱོ་བྱོ་ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་རྒེད་འྱོག་དང་ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ཁྲོམ་

ཁར་སྱོད་མི་དེ་ལས་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱ་གར་ཀལ་ཀ་ཏ་གི་མི་སེར་དང་། ལྷག་པར་
འབྲུག་པའི་ མི་སེར་ཡྱོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ཡུལ་ལྷ་གཉིས་ཆ་རང་
བསྟེནམ་ཨིན་མས།

ག ནད ་ ད ན
ྱོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་ ༤
གི་ས་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་གྱི་འྱོག་ལུ་ག་ནི་བ་མཐྱོང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ ས་གནས་ཉམས་དགའ་ཏྱོག་ཏྱོ་ཅིག་གུ་
རིན་ཆེན་ལྡིང་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ཆགས་ཏེ་འདུག།

ལྷ་ཁང་འདི་གཙྱོ་བྱོ་ར་

རྒྱ་

མཚམས་ལུ་སྱོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ གསྱོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་ དགེཝ་དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནིའི་དྱོན་ལུ་དང་ཕག་དང་
མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་

བསྱོད་ནམས་བསག་ནིའི་རྟེན་ལུ་དམིགས་ཏེ།

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྱོ་རྗེ་རིན་པྱོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ ས་བསླང་མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་ནུག། གཞུང་རྩི་ཟླ་ཐྱོ་ (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་༤༧
རྒྱབ་ཤྱོག་) “མེ་ལུག་རྒྱལ་ཡུམ་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས། །འཕགས་ཡུལ་ཉེ་མཚམས་ཕུན་གླིང་དུ། །ངོ་མཚར་རྟེན་གསུམ་
བརྟེན་བཅས་བཞེངས།།”ཟེར་བཀོད་དེ་ཡྱོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་མྱོ་ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་

མྱོན་མྱོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་གྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཕུན་ཚྱོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལྱོ་ ༡༩༦༧
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གྱི་ལྱོ་ལུ་ལྷ་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་འགྲོ་སྱོང་མ་དངུལ་ཡྱོངས་རྱོགས་གནང་སྟེ་བཞེངས་ཡྱོདཔ་ཨིན་མས།
ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་
གཤེགས་

ཕག་ལཱ་གནངམ་ད་

འགོ་འདྲེན་གཙྱོ་བྱོ་

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཟུར་བསན་འཛིན་དྱོན་གྲུབ་མཆོག་དང་

དཔྱོན་ཕུརཔ་རྱོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་

༦༨

རྒྱལ་ཡུམ་མྱོ་རའི་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་

མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མཛད་དེ་

པ་ཞིང་
སླྱོབ་

ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་དབུས་སུ་

བདག་ཅག་གི་སྱོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་འད་ ཇོ་བྱོ་སྨྱོན་ལམ་གང་བཏབ་མ་ཟེར་ རང་གི་དད་པ་དང་
མྱོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་སྨྱོན་ལམ་བཏབ་པ་ཅིན་ བུ་འདྱོད་པ་ལ་བུ་དང་ ནྱོར་འདྱོད་པ་ལ་ནྱོར་ཐྱོབ་ནི་འདི་གིས་ ང་
བཅས་འབྲུག་པའི་མི་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་
ཡྱོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱ་གར་ཀལ་ཀ་ཏ་ལས་ཚུར་

གནས་བསྐོར་རྐྱབ་མི་མང་སུ་འྱོང་ནི་










རིན་ཆེན་ལྡིང་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང།
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ལྷ་ཁང་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་གནང་མི་ཡང་
དང་།

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པྱོ་ཆེ།

ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་བདུད་འཇོམས་རིན་པྱོ་ཆེ་

བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྱོ་རྗེ།

སྱོ་ལྱོ་མཁན་པྱོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

སྐྱབས་རྗེ་བསན་འཛིན་དྱོན་གྲུབ་ལ་སྱོགས་པ་ གྲུབ་པའི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་པྱོ་ཚུ་ དབུ་བཞུགས་ཐྱོག་ལས་ ཉིན་

གྲངས་ ༨ ཀྱི་རིང་ལུ་ སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་རྒྱས་རྒྱས་སྦེ་གནང་སྟེ་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་

ཡང་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཟེར་ གསྱོལ་གནང་ཡྱོདཔ་སྦེ་ ད་ལྟྱོ་ལྷ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་སྟེ་བཞུགས་ཡྱོད་མི་ བླམ་ཀར་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྣམ
སྐུ་་མདག
ྱོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ

དུན་ཏིང་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོའི་བསྱོད་པ་ལས།

ཕྱོགས་ན།

(དཔར་ལྱོ་མེད་

།གཡུ་ཡི་མཚྱོ་མྱོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས།



ཤྱོག་༣

རྒྱབ་)

།མ་ཅིག་ཙནྟྲི་རལ་གཅིག་མ།

“ཧཱུྂ༑

རྒྱ་གར་དུར་ཁྲོད་ནུབ་

།སྐུ་མདྱོག་སྨུག་ནག་ཆེན་མྱོ་

སྟེ། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །ནད་རྐྱལ་གཡས་ལ་དགྲ་སྙིང་གཡྱོན། །སྤྱན་གཅིག་ཅེ་

སྤྱང་སྔོན་མྱོར་ཆིབས། །སྔགས་སྲུང་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྱོད་དྱོ།།

བྱོཿ མ་གཅིག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པྱོ་

འད། །མི་མཐུན་ནད་དང་གནྱོད་པ་ཞི་མཛད་ཅིང་། །ཡིད་ལ་རེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་པ། །ཐྱོགས་མེད་མྱུར་

དུ་སྒྲུབ་ལ་ཡིད་བཞིན་ནྱོར། །ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུར་མཐྱོང་། །དག་པྱོའི་ལས་ལ་

རྣྱོ་བའི་རལ་གྲིར་མཚུངས། །གནས་གསུམ་ཌཱཀྐིའི་གཙྱོ་མྱོ་དཔལ་གྱི་ལྷ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་བདག་
བསྱོད་དྱོ།།”ཟེར་

གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ནང་ལས་གསལ་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

པདྨ་དང་ཉི་མའི་བཞུགས་གདན་གུར་
གཅིག་པ་

བསྣམས་ཏེ་

གནས་མཆོག་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པྱོའི་དབུས་སུ་

མ་གཅིག་དུན་ཏིང་དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོ།

སྐུ་མདྱོག་སྨུག་ནག་ཁྲོ་མྱོ་མཆེ་བ་

སྤྱན་གཅིག་པ་ཕག་གཡས་པ་ལུ་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བསྣམས་ཡྱོདཔ་དང་
སྐུ་གཟུགས་གཅེར་མྱོ་ཐྱོད་པ་དང་སྦྲུལ་དང་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཏེ་

གཡྱོན་པ་ལུ་དགྲ་སྙིང་

ཅེ་སྤྱང་སྔོན་མྱོར་ཆིབས་པ།

འཁོར་ལྷ་མ་སྲིན་གྲངས་མེད་རྒྱ་མཚྱོ་བཟུམ་སྦེ་ སྦུགས་ལུ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

236

ལྷ་་མ་ྱོ དུ
ལྷ
དུན
ན་ཏི
ཏིང
ང་མའི
འི་་གནས་ཁང་།
དམ་བཞག།
ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་ གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་

དམ་བཞག་ནང་ལས།

(དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་

༢ཀྱི་རྒྱབ་)

“རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་ར་དང་། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྱོ་རྗེ་ཡིས། །བསན་པ་རིན་ཆེན་ཐྱོད་བཀུར་ནས། །ཇི་
ལྟར་བསྒོས་པ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས།།”

འཇོམས་རྱོ་རྗེ་གི་

ཟེར་དེ་སྦེ་ཐྱོན་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་

བཀའ་དང་དམ་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་

ཅིག་སྦེ་ དམ་བཞག་མཛད་ཡྱོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་ར་དང་

མཐུ་ཆེན་བདུད་

བསན་པ་དང་དགོན་སྡེ་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་མི་

གནས་ཁང་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་གསྱོལ་མཆོད་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལས། (དཔར་ལྱོ་མེད་ ཤྱོག་གྲངས་

༢

རྒྱབ་)

“ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་དང་དབྱེར་མེད་འཕགས་པའི་ཡུལ།

།རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་རི་བྱོ་དུན་ཏིང་

ནས། །དཔལ་གྱི་ལྷ་མྱོ་ལས་བྱེད་མ་མྱོའི་ཚྱོགས། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་བཅས་མྱུར་དུ་བྱྱོན།།” ཟེར་གསལ་
དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་གི་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ ཕར་ལྟ་ བསམ་རྩེ་རྱོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་
གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཀི་ལྱོ་མི་ཊར་༣གྱི་ས་ཁར་ ཏུར་ས་ཆུ་གི་ཕར་ཀ་ལུ་ ཤིང་དང་སྔོ་ཤིང་སྣ་ཚྱོགས་ ནགས་
ཚལ་གྱིས་གང་སྟེ་ཡྱོདཔ་སྦེ་མཐྱོང་མི་རི་འདི་ ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་གནས་ཁང་ཨིན་མས།
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གསལ
ྱོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གཙྱོ་བྱོ་ ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ཁྲོམ་ཁར་སྱོད་མི་ཚུ་དང་ བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འྱོག་གཉིས་ནང་གི་མི་སེར་ ད་རུང་

བསམ་རྩེ་རྱོང་ཁག་འྱོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ ལྱོ་ལྟར་གྱི་ཆོས་སྲུང་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ མགོན་པྱོ་ལྕམ་

དལ་ལ་སྱོགས་པའི་ཆོས་སྲུང་ཚུ་གི་གྲལ་ལུ་

ཨིན་པས།

ལྷ་མྱོ་ཡང་གཙྱོ་བྱོ་ཅིག་སྦེ་ར་བཙུགས་ཏེ་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་

ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་ཁྲོམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྱོད་པའི་

འདབ་ལུ་ཡྱོད་པའི་

གསྱོལ་མཆོད་ཕུལཝ་

རིན་ཆེན་ལྡིང་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དང་།
ཟངས་མདྱོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་དང་།

དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་བཤད་གྲྭ་ནང་

ཏུར་ས་ཆུའི་ཉེ་

དུས་རྒྱུན་དུ་གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདུག།

ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཚུ་ ཧེ་མ་ཅིག་ལས་ར་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་བར་འྱོང་ནི་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ ད་

རེས་ནངས་པ་ཡང་ གཙྱོ་བྱོ་ར་ ཨ་ལུའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་འྱོང་མི་ ལྱོ་གཅིག་བ་ལྱོ་གཅིག་མང་སུ་སྦེ་འྱོངམ་མས་

ཟེར་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

རྱོང་ཁག་གཞན་ལས་ཨིན་མི་

ཨ་ལུ་ས་གནས་འདི་ཁ་ལུ་

སྐྱེས་སྐྱེསཝ་ཨིན་པ་ཅིན་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ནི་དེ་གིས་ གསྱོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ མ་ཆད་པར་འྱོང་དྱོ་ཡྱོདཔ་སྦེ་ རིན་ཆེན་ལྡིང་ལྷ་ཁང་གི་

བླམ་ཀར་གིས་བཤད་ནི་འདུག། ལྷ་མྱོ་འདི་ལུ་དད་པ་དང་མྱོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་
གསྱོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་

ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་

ག་ར་ཞི་སྟེ་

རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྲུབ་



སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱིའི་ སྤྲུལ་པའམ་སྤུན་དྲུག་གི་གྲས་ལས་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཕུན་ཚྱོགས་གླིང་གི་གནས་

སྲུང་ལ། ཨམ་དན་ཏིག་མ། གཏུམ་བྲག་གི་གནས་སྲུང་ལ། ཨམ་རྐང་གཅིག་མ། བྱེ་མའི་ཆུའམ་དགའ་རབ་རྱོ་
རྗེའི་གནས་སྲུང་ལ།

ཨམ་གཡང་གཏམས་ཟེར་

མདྱོར་ན་ཆུ་ཁ་རྱོང་ཁག་འྱོག་གི་

གནས་བདག་ སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱིའི་སྤུན་ནམ་སྤྲུལ་པའམ་སྔགས་སྲུང་མ་ཨིན་པས།
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ས་གནས་མང་ཤྱོས་ཀྱི་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ལྷ་མྱོ་དུན་ཏིང་མའི་གསྱོལ་ཁ་དཔེ་ཆ།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
རིན་ཆེན་ལྡིང་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་ཀར། 
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