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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།

མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་དགོ་མི་དེ་

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

གཞི་བདག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ 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་ ཅོག་རང་འཐད་རུང་ ནང་གསེས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོོདཔ་ཨིན།

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་
ཡུལ་ལྷར་བསྐོས་ཏེ་

སྟོོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ཤུལ་མར་

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་ ཙིའུ་དམར་གསོོལ་མཆོད་ལས། དང་པོོ་འདུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་དགེ་སློོང་ཆེ། །བར་དུ་ཚངས་སྤྱོོད་
ཉམས་པའི་གདུག་པ་ཅན།

།ཟེར་གསུངས་དོོ་བཟུམ་སྦེ་

།ཐ་མ་སྲིད་གསུམ་ཕུང་བ་སྲོོག་གི་གཤེད།
ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

།ད་ལྟ་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན།

ས་གནས་ཁག་མ་འདྲཝ་སོོ་སོོ་ཡོོད་མི་ཚུ་ནང་ཡང་

གནས་བདག་གཞི་བདག་ བཙན་ལ་སོོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ཡོོདཔ་ཨིན།

i

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་

ii

མཆོད་ཕུལ་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྲུང་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡོོངས་བསྡོོམས་ ༡༠༦༢ དེ་ཅིག་
ཞིབ་འཚོོལ་འབད་དེ་ཡོོད།

ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་འཚོོལ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བྱུང་ཚུགས་མི་དེ་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་

འཚོོལ་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་དྲག་དྲག་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ཞིབ་

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།

iii

iv

ཨང།

དཀར་ཆག

མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོོད།

དོོན་ཚན་

མོོང་སྒར་རྒེད་འོོག་གི་གཞི་བདག། (༧ )

༡

༡ ལྕང་གཞོོང་ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ།

༢ སྡོོང་ཕུ་རོོང་བཙན་བསོོད་ནམས་ཕུན་ཚོོགས།
༣ རྡོོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

༤ དགོན་གསར་བཙན།

༦

༡༡

༡༧

༣༦

༧ སྐོར་ཕུ་ནོོར་བུ་རྒྱལ་མོོ།

༤༡

ཆ་གླིང་རྒེད་འོོག་གི་གཞི་བདག། (༣)

༤༦

༡ འདོོད་ཡོོན་བཟང་པོོ།

༤༦

༢ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།

༥༣

༣ བཙན་ཕུ་བཙན།

༥༨

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོོག། (༦)

༦༤

༡ དྲག་པོོ་དབང་འདུས།

༦༤

༢ མདའ་ཧཱུྃ་སྲིད་ཐར་ནོོར་བུ།

༧༡

༣ ཁྲེལ་ཕུ་པ།

༧༨

༥ ལྷ་བཱ་ལིང་། (ལྷ་དཀརཔོོ།)

༨༨

༤ ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོོ།

༤

༦

༢༩

༦ རྡོོ་རྗེ་དཔལ་མོོ།

༣

༡

༢༣

༥ མགོ་གླང་བྲག་བཙན།

༢

ཤོོག་གྲངས།

༨༣

༦ བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོོ།

༩༡

༡ འདོོད་ཡོོན་བཟང་པོོ།

༩༥

དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོོག། (༢)

༩༥

༢ འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ།

༡༠༢

v

འབྲས་སྤུངས་རྒེད་འོོག་གི་གཞི་བདག། (༣)

༥

༡ ཀླུ་སྨན་བཀྲིས་ལྷ་མོོ།

༢ ཡབ་བརྩེག་ནོོར་བུ་རྒྱལ་པོོ།

༧

༤ ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་དང་ ཡུམ་བདེ་བ་བཟང་མོོ།
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རྣམས༔ ལྷོ་རོང་སྦས་པའི་ཡུལ་དུ་བོས་ཤིག་ཨང་༔ གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྦས་ཡུལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་
ཅིག་ཨིན། 

1

ཨོ་རྒྱན་པདའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་ལྷོ་རོང་སྦས་པའི་ཡུལ་འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལྷོ་
མོན་ཁ་བཞི་ལུ་དབྱེ་བའི་ནང་གསེས་ ཤར་ཕོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་དེ་
ཤར་ཕོགས་ལུ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་བཀྲ་ཤིས་ཡངས་རྩེ་ལྷོའི་ཧོངས་ལུ་པད་དགའ་ཚལ་དང་གཞལམ་སྒང་ནུབ་

ཁ་ཐུག་ལུ་བུམ་ཐང་ བྱང་ཕོགས་ལུ་ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེ་བཅས་རོང་ཁག་དྲུག་གི་ ས་མཚམས་དང་གཅིག་
ཁར་སྦྱེལ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་བཀའ་ཐང་གསེར་ཕྲེང་མའི་ནང༌།ལྷོ་

ན་མོན་གྱི་སྲིབ་བཙའ་ལུང་༔ ཟེར་ཐོན་པའི་མོན་ཡུལ་སྲིབ་བཙའ་ལུང་ངམ་ཨ༔རྒྱ་དང་། མོན་ཁ་ཤྲཱི་རོང་གཉིས་
རོང་ཁག་དེ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ས་གནས་དེ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས།


ད་རེས་

མང
ོ ་སྒ
སྒར
ར་ཟེ
ཟེར
ར་བའི
འི་་མི
མིང
ང་གི
གི་་ཁུ
ཁུང
ངས་དན
ོ །

མོང་སྒར་རོང་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་དེ་ སྔོན་མ་གནམ་མེད་ས་མེད་ནགས་ཚལ་སྦོམ་སྦེ་

ཡོདཔ་ལས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ཨ་རྟག་ར་འདི་ཁར་འཁྱམས་སོད་ལུགས་བཤདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཁར་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་ཟེར་མི་ཅིག་ ནགས་ཚལ་བརྒྱུད་དེ་ ཤ་བདའ་བར་འོངས་པའི་བསྒང་ལུ་ ཁ་སྐོམ་སྟེ་
དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ཆུ་འཚོལ་ཡི་རང་འོངམ་ད་ད་རེས་གླིང་སྨད་ཐང་ལས་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་

འགྱོཝ་ད་ མོང་སྒར་ཁྲོམ་གྱི་རྒྱལ་སྒོ་ལུ་མ་ལྷོད་པའི་ མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ཆུ་གཟར་རུ་གང་གི་

རྩིས་ཡོད་པའི་ ཆུ་མིག་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཁ་ལས་ ཆུ་འཐུང་སྟེ་ཁ་སྐོམ་བསངས་པའི་ཁར་ ས་གནས་
ཀྱི་མིང་ཡང་གཟར་སྒང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་ཚུལ་དང་ ཆུ་མིག་འདི་ ད་རེས་བར་ན་ཡང་ གནམ་བྱཱར་དགུན་
མེད་པར་ཚད་གཅིག་སྦེ་སོད་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སོལ་འདུག།


དེ་ལས་ཡར་འོངས་ཏེ་ ད་རེས་རོང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་སའི་ནགས་ཚལ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཤཝ་དང་ཀ་ཤ་ལ་སོགས་པ་
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་སྤུངས་འཛོམས་སོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་པོ་ལྷོདཔ་ཅིག་རི་དྭགས་སེམས་

ཅན་ཕུད་རོག་གཅིག་ཡང་མེད་པར་ ཁ་གཏོར་བྱོག་ཡར་སོངམ་ལས་ རྒྱལ་པོ་དེ་ག་ནི་ཡང་འབད་སའི་ལམ་མ་
ཐོབ་པར་ ཧམ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་བཞུགས་སྒར་འདི་ཁར་བཅགས་ཏེ་ སོད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་

འདུག ཤར་ཕོགས་པའི་ཁ་སྐད་ནང་ ཧམ་ཐལ་ཐལ་ལུ་མོང་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་
བརྟེན་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་མོང་སྒར་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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མང
ོ ་སྒ
སྒར
ར་རང
ོ ་ཆགས་གནས།



ད་རེས་ཡོད་པའི་མོང་སྒར་རོང་དེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་

གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྔོན་མ་གདུང་བསམ་མདོ་གསུམ་ག་ར་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་གི་
མངའ་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ དོན་གྲངས་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་མི་སེར་ལུ་མཁོ་བའི་གོང་འཕེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གིས་ཤོ་སྙོམས་སྦེ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ཐུགས་བཞེད་བ་

མེད་གནང་སྟེ་ གདུང་བསམ་མདོ་གསུམ་འདི་ པད་དགའ་ཚལ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་
གཉིས་སོ་སོ་སྦེ་བཟོ་གནང་ནུག།


མང
ོ ་སྒ
སྒར
ར་རང
ོ ་བཞེ
ཞེང
ངས་ཚུ
ཚུལ
ལ།

ཧེ་མ་གཞོང་མཁར་རོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལའི་སྐབས་ལུ་ ད་རེས་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ས་ཁོངས་ཆགས་ཏེ་ཡོད་

སར་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ གཞི་ཁྱིམ་བཟུམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས།
དགྲ་མེད་རྩེ་ཆོས་རྗེ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ སྣག་ཚང་གཅིག་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ གཞོང་མཁར་རོང་དཔོན་རོ་རྗེ་
དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ མོང་སྒར་ལུ་སོ་སྟེ་རོང་གི་དབུ་རྩེ་དེ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་ ས་རོ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་
གིས་པར་སྐྲུན་འབད་མི་ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་བཞི་པའི་ཀ་ནང་བཀོད་དེ་འདུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའི་གནམ་ལོ་ཤིང་རྟ་ལོའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མོང་སྒར་རོང་དཔོན་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ཀྱིས་
གཟིམ་ཅུང་གསརཔ་དང་

ད་རེས་ཡོད་པའི་རོང་གི་དབུ་རྩེ་འདི་གི་གདོང་ཁའི་ཤག་སྐོར་གདང་རིངམོ་གཅིག་

བཞེངས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།


རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་གནམ་ལོ་ལྕགས་བྱི་ལོའམ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་
མཁས་པའི་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པ་ རོང་དཔོན་བཱ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ རོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཤིང་ཆས་དེ་ཚུ་རོང་གི་ཉེ་
འདབས་ལུ་སྤུངས་པའི་ཁར་ སྟོན་པ་དང་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨན་སྐུ་མི་ཚད་གཉིས་ཡང་བཞེངས་གནང་པའི་
ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
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སྐུ་བགྲེསཔ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ། རོང་དཔོན་བཱ་བུ་དཀར་ཅུང་གིས་ རབ་བྱུང་
༡༩༦༠ ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ལྷའི་བ་མ་རྒྱལ་སར་ཕེབས་པའི་ གྲུབ་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་གཟའ་སྐར་
མཆོག་ཏུ་བཟང་བའི་ཉིནམ་འདི་ལུ་ བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ཐོག་ རོང་གི་རང་གཞི་བཙུགས་ཏེ་རོང་གསར་

བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་ ཤིང་གི་བཟོ་ཆེན་ཡ་དྷི་པ་ཐར་པོ་དང་ ལྕགས་ས་མཁར་པ་ཕྲིན་ལས་གཉིས་ཀྱིས་
གཙོས་པའི་ཡ་དྷི་བདེ་སྐུ་དང་རྩྭ་མང་ར་མགོ་ལ་སོགས་པ་བཟོ་ཆུང་བཅོ་ལྔ།


དེ་ལས་རྩིག་པའི་བཟོ་ཆེན་ ཀེང་མཁར་རྒྱལ་གྱི་བུ་གནམ་ལྕགས་དབང་འདུས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་
བཟོ་ཆུང་བཅོ་ལྔ་གིས་གཙོས་པའི་ མོང་སྒར་ཆ་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་ལས་ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ ལས་མི་ལྔ་བརྒྱ་རེ་

ཡོད་པའི།ལཱ་དཔོན་སྐུ་བགྲེསཔ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་དྲུང་ཡིག་བདེ་ཆེན་དབང་འདུས་ལཱ་རྒྱབ་པ་ཡ་དྷི་
རྩིད་པོ་ སྔ་ཚང་པ་ཕྲིན་ལས་རོ་རྗེ་ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ ཐེམ་ནང་སྦིས་པ་རྟ་མགྲིན་བཅས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཞིནམ་ལས་ རོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་རོང་གསར་བསྒྲུབས་
ནུག། 


རང
ོ ་གི
གི་་དབུ
བུ་་རྩེ
རྩེའི
འི་་བཀོ
ཀོད
ད་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་གསུ
སུང
ང་ཐུ
ཐུག
གས་རྟེ
རྟེན
ན་བཞུ
ཞུག
གས་ཚུ
ཚུལ
ལ།
རོང་གི་དབུ་རྩེའི་བཀོད་པ་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཡོད་མི་ནང་ འོག་ཐོག་ལུ་ཅ་ཆས་འགངས་ཅན་ཚུ་བཞག་སའི་

མཛོད་ཁང་དང༌།དེ་ལས་སྟེང་ཐོག་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་གཞོང་མཁར་རོང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་སྐུ་
རྟེན་གཙོ་བོ་རོ་རྗེ་འཆང་གིས་གཙོས་པའི་ བཀའ་བརྒྱུད་བམ་ཚུ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་ གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་སར་

མ། མཐོང་གྲོལ་རྙིངམ་གཅིག་དང་ གོས་འདྲུབ་ཀྱི་མཐོང་གྲོལ་གསརཔ་གཅིག དེ་ལས་མགོན་ཁང་གཅིག
ཟངས་ཀྱི་བླུགས་སྐུ་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་རེ་གཅིག་དང༌། ཛེཀྵིཾ་གྱི་སྟོན་པ་འོད་ལྡན་མ་གཅིག པད་གླིང་གི་ཕག་བཟོ་
ཕུར་པ་ཁྱུ་གང་མ་གཅིག་ སྨན་སྐུ་དང་ཐུགས་རྟེན་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བཞུགས་ཡོད་

པའི་ཁར་གཞོང་མཁར་རོང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མ་བཅས་བཞུགས་ནུག།
མོང་སྒར་རོང་ཁག་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལས་ རྒེད་འོག་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མིའི་རོང་ཁག་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་
པས། རོང་ཁག་དེ་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞུ་བ་ཅིན་ ༡ མོང་སྒར། ༢ ཆ་གླིང་།

༣ རྩྭ་མང་། ༤ ཙ་ཀ་གླིང་། ༥ སྔ་ཚང་། ༦ ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ། ༧ བར་ལམ། ༨ སྦྲ་མི་བཙན།(དགྲ་མེད་རྩེ)
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༩ ན་རང་། ༡༠ ལྕགས་ས་མཁར། ༡༡ ཐང་རོང་། ༡༢ ཀེང་མཁར།(སྐྱེངས་མཁར) ༡༣ མཇུག་
མེད།(འགྱུར་མེད) ༡༤ གུང་འདུག ༡༥ སི་ལམ་སྦི། ༡༦ ས་གླིང་། ༡༧ འདྲེ་སོང་།(འབས་སྤུངས)བཅས་
རྒེད་འོག་བཅུ་བདུན་འདུག།

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་གཅིག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ རྒེད་འོག་བཅུ་བདུན་ཡོད་སའི་ས་གནས་

ཁག་ལས་ཕར་ ཕ་ཁར་ཕ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། །བུ་ཁར་བུ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་

དགྲ་ལྷ། ཟ་མ་རྣམས་ཀྱི་མོ་ལྷ། །ཟེར་དོ་བཟུམ་ སྔོན་ཕ་མའི་བསྒང་ལས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དང་ གནས་བདག་

གཞི་བདག་ལ་སོགས་པ་ལུ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་སོལ་ཡོད་མི་གི་ངོ་སོད་ཚུ་ རྒེད་འོག་གི་
གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 




མངོ ་སྒར
སྒར་རངོ ་ཆེ
ཆེན
ན།
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མང
ོ ་སྒ
སྒར
ར་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༧ 
༡ལྕ
ལྕང
ང་གཞང
ོ ་ཀུ
ཀུན
ན་བཟང་དྲ
དྲག
ག་རྩ
རྩལ
ལ།
རྒྱལ་དབང་པད་ཀ་རའི་དམ་གནས་པའི།།ལྕང་གཞོང་ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།
སྔོན་འབྱུང་གཏམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲི་བ་ལ།།དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་སོངས་གྲོགས་མཛོད།།

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

ལྕང་གཞོང་ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ།ལྕང་གཞོང་བཙན།


ས་གནས།ལྕང་གཞོང་ལ།

གཡུས།སང་གཙང་སྟོད།
བསྟེན་མི།ཝེང་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཝེང་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་མི་ནོར་
ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་བར་ཆད་མེད་པར་

ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
མོང་སྒར་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

ཝེང་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་

གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ལྕང་ཡོངས་ཀུན་བཟང་བག་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་མཚན་ངོ་མ་ལྕང་གཞོང་ཀུན་བཟང་

དྲག་རྩལ་ཟེར་ཨིན་པས། ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ་གྱི་ཕོ་བང་འབད་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་
སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡) “ཀྱཻ༑ འགྱུར་མེད་ལྷུན་ཆགས་བག་དཀར་རི་བོའི་རྩེ། །རང་བྱུང་རོ་ཡི་ཐེམ་སྐས་སྣ་
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ཚོགས་པ།
གཤེགས།

།ལྗོན་ཤིང་ནགས་ཚལ་མཛེས་པའི་ཕོ་བང་ནས།
།འཁོར་དུ་སྨན་མོ་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་དང་།

།ལྷ་བཙན་ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ་གནས་འདིར་
།གཡས་གཡོན་རི་བག་ཆུ་ཀླུང་གནས་པའི་

ཚོགས། །མངག་གཞུག་བན་གཡོག་མ་ལུས་སྡེ་བཅས་པ། །མཐུན་རས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ལྕང་གཞོང་གཡུས་སྟོད་ལུ་ བྱག་དཀརཔོ་སྦེ་ རོའི་སྒོན་ཐེ་བརྩིགས་

བརྩིགསཔ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ བྱག་དེ་གི་མཐའ་འཁོར་ལས་ ལྗོན་ཤིང་སྣ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས།ཕོ་བང་ཚུན་འགྱོ་བ་ཅིན་གཡུས་དེ་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༣༠དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས།དེ་

གི་གཡས་གཡོན་ལས་ཕར་ འཁོར་སྨན་མོ་དང་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་ཚུ་གི་ གནས་ཁང་རི་བག་དང་ ཆུ་ཀླུང་

ཚུ་དང་བཅས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ་གྱི་ཀ་ཁྲབ་སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་ཏེ་འདུག།
སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་དེ་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ལུ་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་དང་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་
ཆོས་འཕེལ་གཉིས་ཀྱིས་གདན་ས་བཏབ་སྟེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས་གནང་ནུག།
དམ་བཞག།
ལྕང་གཞོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢) “ཧཱུྃ༑ “ཀུན་བཟང་བག་བཙན་གདོད་
ནས་ཀློང་ཆེན་པོར།།བརྒྱུད་འཛིན་པད་ཀཱ་རཡིས།།དབང་བསྐུར་དམ་བཏགས་སྤྱི་བོར་བཀོད།།ཁས་བངས་མ་

འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
དབང་བསྐུར་ཏེ་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིན་ན་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ལྕང་གཞོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ མཐུ་སྟོབས་

ལྡན་པའི་ལྷ་བཙན ་ཁྱོད། །སྐུ་མདོག་གངས་རི་ཞི་ཁྲོ་མ། །ཕག་གཡས་མདུང་དམར་དགྲ་ལ་འཕར། །གཡོན་
པ་ནོར་བུ་འཛིན་བསྟོད། །སྐུ་ལ་ན་བཟའ་བེར་ཁྲབ་གསོལ། །རླུང་ཤུགས་དྲག་པོའི་རྟ་དམར་ཆིབས། །འཁོར་དུ་
སྨན་མོ་ཚོགས་དང་བཅས།

།དགོས་འདོད་ཐོགས་མེད་མཛད་ལ་བསྟོད།
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།ལྷ་བཙན་ཡོངས་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་

ཁྱོད། །མཐུ་རྩལ་སྔགས་པའི་ཆས་འཛིན་ཚེ། །ཕ་རོལ་དགྲ་རྣམས་ལས་ལ་མྱུལ། །དབང་འདུས་འཕྲིན་ལས་
མཛད་ལ་བསྟོད།།་་་’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ལྕང་གཞོང་ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ་དེ་སྐུ་མདོག་གངས་རི་བཟུམ་

དཀརཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་གུར་ ཞལ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞི་ཁྲོ་གཉིས་དང་ལྡན་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ ན་
བཟའ་བེར་ཁྲབ་གསོལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་གཡས་ལུ་ མདུང་དམར་དགྲ་ཕོགས་ལུ་འཕར་ཏེ་བསྣམས་

ཡོདཔ་དང་ ཕག་གཡོན་པ་ལུ་དགོས་འདོད་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་འདུག། ཆིབས་རྟ་དེ་ རླུང་

ཤུགས་བཟུམ་སྦེ་རྒྱུག་ཚུགས་པའི་རྟ་དམརཔོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཁོ་གི་འཁོར་ལུ་སྨན་མོ་

དང་ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལྷ་ཀླུ་
བཙན་བདུད་ཐམས་ཅད་བན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་ནུས་པའི་ ནུས་རྩལ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་བཙན་ཡོངས་
ཀྱི་སྡེ་དཔོན་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོད
ཆོད།
ཝེང་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ལྕང་གཞོང་བཙན་དེ་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ལོ་

ལྟར་བཞིན་དུ་རང་སོའི་ ཁྱིམ་ནང་ ལོ་མཆོད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་
ཚོགས་འཁོར་རེ་བསྐོརཝ་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ ཁར་ སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང བསྐང་རྒྱུན་པ་གིས་དུས་རྒྱུན་

མ་ཆད་པར་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་བཞིན་དུ་དུག།དེ་ལས་བར་སྐབས་ལས་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་རྐྱེན་ངན་
བར་ཆད་རེ་འབྱུང་པའི་དུས་ཚོད་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་བཙན་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་སོལ་འདུག།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ཆད་དེ་ ལུས་པ་ཅིན་གནོད་པ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ ཧེ་མ་ཨིན་པ་ཅིན་
བམ་ཆོསཔ་ཆེནམ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་གནས་བདག་གཞི་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་

མ་ཚུགས་པར་ལུས་དཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་ མི་ཚུ་གཡིབ་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་
གཡིབ་བཞག་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།དེ་ལས་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ལུ་ཡང་ནཝ་ཚཝ་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ལུང་པ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མེད་ ལོ་ཕྱུགས་ཚུ་ ལེགས་མ་བཏུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་ནི་འདུག།

གསོལ་ཁ་ནང་ལུ་མངགས་ཟེར་འདུག།
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ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བའི་བསྒང་ལསནི་སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་དེ་གཞུང་གི་བདག་དབང་ལུ་འབདཝ་

ལས་ མོང་སྒར་ རོང་ལས་ བམ་ཅིག་བཀོད་གནང་མི་དེ་གིས་ སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བསང་གསུར་དང་ གསེར་
སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ལུང་པའི་ནང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ལོ་ལྟར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཕུལ་
ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་མི་སེར་ཚུ་སེམས་དགའ་
སྟེ་དགའ་སོའི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་འདུག།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།



ལྕང་གཞོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ ) “་་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་མཐའ་དག་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་།ཁྱད་པར་དུ་
རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་བདག་ཡོན་གནས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་གནོད་པ་ལ་སོགས་རབ་

ཏུ་ཞི་ཞིང་། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་། བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་གང་བའི་འཕྲིན་ལས་གཉེན་པོ་མཛད་དུ་གསོལ།’’

ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ ལྕང་གཞོང་ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་
དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྲུང་ཕྱིར་དང་ ལྷག་པར་དུ་གཡུས་སྒོའི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་

ཡང་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་འཁྲུག་རྩོད་མེད་པར་ལུང་པ་ལུ་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་གཡང་ཆགས་ཀྱིས་གང་སྟེ་
བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འའགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། ལྕང་གཞོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བ་མ་ཚེ་རིང་།
ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན།རྒེད་འོག་དམངས་མི།

9




ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ།
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༢སང
ོ ་ཕུ
ཕུ་་རང
ོ ་བཙན་བསད
ོ ་ནམས་ཕུ
ཕུན
ན་ཚག
ོ ས།
ཡུལ་ལྗོངས་སྐྱིད་དགའ་ཆེ་བ་བདེ་སྐྱིད་མཁར།།རི་རྩེའི་བཙན་ཆེན་དྲག་པོ་སོང་ཕུ་རོང་།།
བན་གཡོག་འཁོར་བཅས་ལོ་རྒྱུས་བྲི་བ་ལ།།དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་སོང་གྲོགས་མཛོད།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སོང་ཕུ་རོང་བཙན།བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས།

གནསཁང་།སོང་ཕུ་རོང་།ལྷ་ཁང་།
གཡུས།བདེ་སྐྱིད་མཁར།
བསྟེན་མི།བདེ་སྐྱིད་མཁར་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།བདེ་སྐྱིད་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་མི་
ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ ཆོས་མཐུན་
གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
མོང་སྒར་རྒེད་འོག་གི་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༥ དེ་ཅིག་རིང་འགྱོཝ་ད་ ལྷོད་ཚུགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་

མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ སོང་བུ་རོང་ཟེར་སབ་

ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་དེ་ སོང་བུ་རོང་གི་

གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡)

“ཧཱུྃ༑ ཆོས་དབྱིངས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐུ་མཁར་

ནང་། །སང་དང་ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་མཛེས་པའི་གནས། །བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་དགྱེས་པའི་བཙན་རྒོད་
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ཁྱོད། །དད་དང་གདུང་བའི་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་གཤེགས། །ཡུལ་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་



འདིར། །ཡིད་ཀྱི་དད་པས་འབུལ་ལགས་ན། །བདག་ཅག་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །རེ་བ་སྐོང་
བའི་མཆོག་སྦྱིན་རྒྱས་པར་མཛོད།།’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྐྱིད་བདེ་མཁར་གཡུས་ཚན་སྟོད་ལུ་བུམ་པ་

ལྷ་ཁང་ཟེར་ཡོད་སའི་རི་རྩེ་ལུ་ཕོ་བང་ཟེར་ཕུ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
དེ་ནང་མི་ཆེནམ་ཅིག་འགྱོ་ནི་མིན་འདུག། སོང་བུ་རོང་བཙན་གྱི་ཀ་
ཁྲབ་དེ་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་བཤད་གྲྭ་ ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་

ལུ་ཡོདཔ་དང་ བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས་དེ་ བུམ་པ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་
བཞུགས་ཏེ་འདུག།

ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་གྱི་ལྷ་ཁང་དེ་

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠ པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གི་ལུང་

བསྟན་ལྟར་དུ་སྦེ་༡༩༩༩གི་ལོ་ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག།དེ་ཟུམ་སྦེ་
བུམ་པ་ལྷ་ཁང་དེ་ ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ ལོ་ཚིགས་ཤེས་མི་

མེད་རུང་ ཡ་དྷི་བྱ་རྒོད་ལྷ་ཁང་གི་ བམ་རིམ་བྱོན་གསུམ་པ སོབ་

དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་སམ་བསྟན་འཛིན་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཕ་ཇོའམ་
རྩིས་པ་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ གཡུས་སྒོ་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ མཐའ་དོན་

ལུ་དགོངས་ཏེ་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་སའི་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་གནང་

སོང་ཕུ་རོང་བཙན་གྱི་བཀའ་ཁྲབ།

ནུག།

དམ་བཞག།







སོང་བུ་རོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡) “ཧཱུྃ༑ ང་ནི་པད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ང་
ཡིས་བཀའ་ལས་འདས་པ་ན། །དོན་སྙིང་གས་ཏེ་འཚལ་པར་འཆི། །དེ་བས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བདག་


་་་བའི་ཟེར་འདུག།
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གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད།།་་་’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་
ཀྱིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཞིན་ན་ ཉིན་མཚན་གཡེལ་བར་མེད་པར་ རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་ནིའི་སྲུང་མ་སྦེ་
བཀོད་གནང་འདུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
སོང་བུ་རོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས།
ཤོག་གྲངས་༥)

པར་སྐྲུན་མེད།

“ཀྱཻ༑ དབྱིངས་སྣང་སྒྱུ་མར་སྤྲུལ་པའི་སྟོང་གསུམ་

ཁྱབ།།གཞི་བདག་་ཆེན་པོ་མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན།།སྐུ་མདོག་སྔོ་
བསངས་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན།
མདངས་ཅན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།

།འཇིགས་ཚུལ་ཁྲོ་འཛུམ་

།སྒེག་དཔའ་འཇིགས་ཚུལ་ཕག་

གཡས་དར་དམར་འཕར། །གཡོན་པ་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་ཐུགས་

ཀར་འཛིན།།དབུ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་རོག་ཞྭ་རྒྱལ་མཚན་འཕར།།སྐུ་སྟོད་
བསྒྱིང་པའི་ཚུལ་དང་ལྡན་ལ་བསྟོད། །ལུས་དང་དར་ནག་ཅོད་པན་
བསེ་ཁྲབ་གྱོན།

།སྨད་ལ་བསེ་རས་གོ་ཁྲབ་ཨང་རག་

གསོལ། །ཆིབས་སུ་རྟ་གནག་གོང་སྨད་སྤྲུལ་དང་ལྡན། །སྐད་ཅིག་

སྟོང་གསམ་ཁྱབ་པར་ནུས་ལ་བསྟོད། ། བག་བཙན་སྨན་མོ་ཀླུ་བདུད་
འཁོར་བཅས་ལ།

།བན་གཡོག་མང་པོས་འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས།

སོང་ཕུ་བཙན་ཀྱི་སྐུ་པར།

།རང་རང་ཕག་མཚན་སྐུ་མདོག་

མདངས་དང་ལྡན། །བསྟོད་དོ་འཁོར་བཅས་གུས་པའི་བདག་གི་བསྟོད། །་་་’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ སོང་བུ་
རོང་བཙན་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ སྐུ་མདོག་དེ་ སྔོ་བསངས་ཟེར་ཧོནམ་སྦེ་ གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་

ལྡན་པའི་གུར་ ཞལ་འཇིགས་སྣང་སི་སི་གི་ཁྲོ་བོའི་འཛུམ་མདངས་སྟོན་ཏེ་གིས་སྦེ་ དབུ་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་རོག་ཞྭ་
རྒྱལ་མཚན་འཕར་མི་དེ་ གསོལ་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དར་དམརཔོ་

་་་ཆན་ཟེར་འདུག།



་་་་་དངས་ཟེརའདུག།
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བཟུང་སྟེ་ གཡོན་ལུ་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་ ཐུགས་ཀར་བསྣམས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྐུ་སྟོད་ལུ་ ན་

བཟའ་དར་ནག་དང་ཅོད་པན་བསེ་ཁྲབ་གྱོན་སྨད་ལུ་བགོ་ཁྲབ་དང་ཨང་རག་ཚུ་གསོལ་ཞིན་ན་ལས་ཆིབས་རྟ་
ནགཔོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཁོ་གི་འཁོར་ལུ་ བག་

བཙན་སྨན་མོ་དང་ ཀླུ་
བདུད་འཁོར་དང་
བཅས་པ་

དེ་ལས་

བན་གཡོག་གི་འཁོར་

དང་ ཡང་འཁོར་ཚུའི་
རང་རང་གི་ཕག་མཚན་
དང་

སྐྱི་བདེ་མཁར་གཡུས་སྟོད་ལུ་ཡོད་པའི་བུམ་པ་ལྷ་ཁང་།

སྐུ་མདོག་གི་

མདངས་དང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་གནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་བཟུམ་ བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ནུས་མཐུ་

འབད་བ་ཅིན་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གི་ནང་ལུ་སྟོང་གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ཁར་ཀླུ་བདུད་ཐམས་ཅད་
བན་གཡོག་བཀོལ་ཐུབ་པའི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
སྐྱིད་བདེ་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སོང་བུ་རོང་བཙན་དེ་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་
ཡང་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༢༩ལུ་ལྷ་གསོལ་དུས་སྟོན་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ལུ་སྦེ་ ལོ་ལྟར་སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་
ཚེས་༢༡ལུ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཆེན་མོ་བཀའ་འགྱུར་ལྷག་གནང་སོལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཁོ་ལུ་གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་དོ་བར་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་
ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དུས་ཚོད་དེ་གི་ནང་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་

གསོལ་མཆོད་དེ་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ར་ཡོདཔ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་
འཁྲུག་རྩོད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ཆ་མེད་པར་ཡོད་མི་ཡང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གི་ མགོན་སྐྱབས་དང་ སོངས་

གྲོགས་མཛད་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ལོ་རེ་ཆད་

མེད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དེ་ཆད་སོ་པ་ཅིན་མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་

ཚུ་ཡང་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་གོང་དུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཚེས་བཟང་དུས་
བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་གསོལཝ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏབ་སྟེ་ སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

པས།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
སོང་བུ་རོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༣ “སྐྱིད་དགའི་ཡུལ་ལྗོངས་ས་ཕོགས་འདི་

དག་གི་གཞིའི་བདག་པོ་སྐུ་མདོག་སྔོ་བསང་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ།ཡུམ་སྨན་མོ་བན་གཡོག་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། སོ་སོར་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་ནས། སྤྱིར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་སྐྱེས་རོ་རྗེའི་བཀའ་
དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།

འདིར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོ་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་

སྲིངས། ཁྱད་པར་ངན་སྔགས་དང་ཐུགས་གཏད་ས་ལ་མནན་པ་ཆུ་ལ་གཏད་པ་རླུང་ལ་འཁོར་བ་མེ་ལ་བསྲེག་པ་

སོགས་དྲག་པོས་ལས་ཀྱིས་ཚར་ཆོད་ཅིག།བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ།ནད་རིགས་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཅིང་། བདག་ཅག་ཅི་ཟ་ཅི་འཐུང་བ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །དབྱར་
དགུན་སྟོན་དཔྱིད་ཞིང་ལ་སད་སེར་བཙའ་ཐན་མུ་གེ་དང་། གནོད་འཚེའི་སེམས་ཅན་ཚེ་དང་ཀུན་གྱི་ཁ་འཆིངས་

ལ་སོགས་པ། ཆར་ཆུ་སྙོམས་ཤིང་ཅི་བཏབ་སྨིན་ནས། ལོ་ཐོག་ཤིང་འབས་རྩི་ཏོག་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་དང་།
ཁྱད་པར་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་བུ་ནོར་ཟས་གོས་འཁོར་གཡོག་རྣམས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་
མཛོད་ཅིག།’’ 

ཟེར་གསོལ་བ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་ སོང་བུ་རོང་བཙན་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་

མི་དེ་ཡང་སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ལྷག་པར་
དུ་ རྒྱུ་སྦྱོར་བ་པོ་གཡུས་སྒོའི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ཡང་ ངན་སྔགས་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་
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ཚར་བཅད་དེ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་འཁྲུག་རྩོད་མི་འབྱུང་ནི། དུས་བཞིའི་ས་ཞིང་ལུ་ ལོ་ཐོག་ག་ཅི་བཏབ་
རུང་ སད་སེར་བཙའ་ཐན་མུ་གེ་ཞི་སྟེ་ཆར་ཆུ་སྙོམས་ནི། ལོ་ཐོག་ཤིང་འབས་རྩི་ཏོག་ཐམས་ཅད་རྒྱས་ཏེ་ ཁྱད་

པར་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ བུ་ནོར་ཟས་གོས་ཐམས་ཅད་ ཡིད་བཞིན་དུ་འའགྲུབ་ནིའི་

དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་གྱི་ཐད་ཁར་

བཙན་གཞན་མི་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། སོང་བུ་རོང་བཙན་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།སྐྱིད་བདེ་མཁར་ཚོགས་པ།
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༣ར་ོ རྗེ
རྗེ་་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མཚན།
པད་གླིང་གདུང་གི་གདན་ས་རྒྱལ་ཕུའི་དགོན།།དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི།།
མཆེད་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རྒྱལ་ཕུག་བཙན། རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

གནས་ཁང་།རྒྱལ་ཕུག་དགོན་པ།
གཡུས།རྒྱལ་ཕུག་དགོན་པ།
བསྟེན་མི།འབས་སྤུངས་སྐྱིད་བདེ་མཁར་མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་མི་

ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ མཐུན་རྐྱེན་

ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
གནད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།

ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནས་ཁང་།
མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ འབས་སྤུངས་དང་ སྐྱིད་བདེ་མཁར་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་

བཙན་སྦེ་ བསྟེན་མི་ བཙན་ཆེན་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ ཕོ་བང་དེ་ རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་

ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་༢) “ཀྱཻ༑ རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཏགས་གཏད་གཉེར་དམ་ཚིག་གིས། །རོ་རྗེ་ཆེན་
པོའི་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་བར།།དགོསས་འདོད་རེ་བ་སྐོང་བའི་གཏེར་གྱི་བདག།དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་མགྱོགས་པ་

བཙན་གྱི་རྗེ། །མཆེད་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །ཀླད་ལྡིང་ཤུལ་འབང་རོལ་འདུར་ཕག་གཉན་

དང་།།གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་སྲུང་མའི་ཚོགས།།རང་རང་སྡེ་དཔུང་འཁོར་བཅས་མ་ལུས་པ།།ཀུན་ཀྱང་
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བསྟན་སྲུང་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་གཉེན། །དེང་འདིར་མཐུན་རས་ཚོགས་པའི་གནས་འདིར་བྱོན། །”

ཟེར་

ཡོད་དོ་བཟུམ་ མོང་སྒར་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་རིང་འགྱོཝ་ད་

ལྷོད་ཚུགས་པའི་རྒྱལ་ཕུ་དགོན་པ་ཟེར་ཞུ་ས་ལུ་ཀ་ཁྲབ་དང་བཅས་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།དེ་གིས་མ་དོ་བར་
མོང་སྒར་རོང་ནང་ལུ་ཡང་ ཀ་ཁྲབ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མོང་སྒར་སྨན་ཁང་ནང་ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་རིགས་

ཀྱིས་ཡང་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ཡང་ རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཀྱི་སྐུ་

འདྲ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང་ ཕག་མཆོད་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་སོལ་
འདུག།

དམ་བཞག།
རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས།

པར་

སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་ ༣) “ཀྱཻ༑ རྒྱལ་
སས་པད་འབྱུང་གནས་དང་།

།གྲུབ་ཐོབ་

བརྒྱུད་པའི་སན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་
དམ་བཅའ་བཞིན།

།བདག་གི་བསམ་དོན་

འགྲུབ་པར་མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་
དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་

འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་
མ་ཚད་

རིག་འཛིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོའི་

སན་སྔར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་

ཁས་བངས་བཞིན་དུ་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་
ཉིན་མཚན་གཡེལ་བར་མེད་པར་རྒྱལ་བསྟན་
སྐྱོང་ནིའི་དང་ སྦྱིན་བདག་མི་རྣམས་འཁོར་

རྒྱལ་ཕུ་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་བཙན་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།


དང་བཅས་པ་ལུ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་དུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༣རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑མྱུར་མགྱོགས་

རྗེ་བཙུན་ལྷ་ཡི་སས།།རིག་འཛིན་སྲུང་མ་མཐུ་རྩལ་ཅན། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ།།མཐུ་སྟོབས་རྒྱ་
མཚོས་བརྗིད་ལ་བསྟོད།

།སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་འཛུམ་བག་ཅན།

།སག་རི་ལྷམ་གསོལ་མདོང་དྲུག་

ཆས། །ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱིས་འོད་ཟེར་འཕོ། །འཛམ་གླིང་སྣང་བས་ཁྱབ་ལ་བསྟོད། །སྤྲུལ་པས་རི་ཀླུང་ཁྱབ་པར་
ཉུལ། །ཉིན་གསུམ་རི་བོའི་རྩེ་ལ་བཞུགས། །མཚན་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ན་བྱོན། །འདོད་དགུར་འགྱུར་བའི་

ཚོགས་ལ་བསྟོད།།ལེགས་ཉེས་ཀུན་གྱི་སྟངས་ཀྱང་འཛིན།།དམ་ཚིག་ཅན་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར།།ཁྱོད་ནི་འདོད་
དགུའི་བདག་པོ་སྟེ། །བསྟོད་དོ་བདག་གི་གུས་པས་བསྟོད། །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །མི་

མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བཟློག་པ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་གྲུབ་པར་

མཛོད། །ཁྱད་པར་སྤྱི་དང་དཔལ་འབྲུག་པའི། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །སྲུང་མར་ཆེན་པོ་

གསོལ་ལགས་ན།།མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད།།’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རོ་

རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ སྐུ་མདོག་ཨིན་པ་ཅིན་ དཀརཔོ་གསལ་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་གུར་ ཞལ་འཛུམ་
མདངས་མཚར་མངའ་བ་ ཞབས་འབད་བ་ཅིན་ སག་རིའི་ལྷམ་བཞེས་ཏེ་ ཆིབས་རྟ་དམརཔོ་གུར་བཞོན་ཞིན་

ན་ ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྣམ་པའི་ཚུལ་དུ་སྦེ་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་

པས།

མཐུ་སྟོབས་དེ་ རི་ཀླུང་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ལུ་ ཁོ་གི་སྤྲུལ་པ་གིས་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་གསུམ་རི་བོའི་རྩེ་

ལ་བཞུགས། །ཟེར་ ཉི་མ་རྒྱལ་ཕུག་དགོན་པའི་ཕོ་བང་ལུ་བཞུགས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ མཚན་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་

གཏིང་ན་བྱོན། །ཟེར་ ཕྱི་རུ་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་ སྐུ་རི་ཆུ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འ་ནེ་

འབདཝ་ད་བཙན་ཆེན་དེ་ལུ་ཡར་དང་མར་སྦེ་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཕོ་བང་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་

རྒྱལ་ཕུའི་བཙན་ཆེན་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་དེ་ཡང་ མ་གཞི་མོང་སྒར་རོང་ནང་དང་ རྒྱལ་ཕུའི་དགོན་པའི་ མགོན་ཁང་ནང་ལུ་

དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡོད་རུང་ ཆོ་འཕྲུལ་ཟླཝ་དང་འཁྲིལ་ ཟླཝ་༡ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་རྒྱལ་ཕུའི་ལྷ་

ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་འཛོམས་ཞིན་ན་ བཙན་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་

རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལོ་ལྟར་གྱི་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་

སྐབས་ལུ་དང་ བར་ན་ལས་ནང་མི་ཚུ་དང་ ཨ་ལོ་རེ་ན་བའི་སྐབས་ དེ་ལས་ ཟླ་གྲངས་ཀྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་
དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་འདུག།

རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་ མགོན་

སྐྱབས་དང་ དཔུང་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཧེ་མ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ བོད་དང་

དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་རྒྱལ་ཕུག་དགོན་པའི་སྐུ་གཉེར་དེ་ཁྱིད་དེ་སོང་ནུག།དུས་དེའི་ནང་ལུ་སྐུ་གཉེར་
གྱི་ཨའི་དེ་ བུ་དམག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ སེམས་སྡུག་འབད་དེ་ བུ་གིས་ ཨའི་ལུ་ཚ་གྱང་ལང་མི་དགོ། བཙན་དེ་

ཡང་ང་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་དོ་ཟེར་ཨའི་ལུ་སེམས་གསོ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་བཙན་ཆེན་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་

དེ་ ལུས་ཀྱི་གྱིབ་མ་བཟུམ་སྦེ་ འགྲོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བོད་དམག་ལས་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མའི་སྐུ་ཅིག་ཡང་ སྐུ་གཉེར་དེ་ལུ་དགའ་ཚོར་སྦེ་གནང་མི་
ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་རྒྱལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་རུང་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལས་གཙོས་པའི་ ཤར་ཕོགས་རོང་ཁག་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མི་

དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་སྦོམ་ཚུ་ ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་པའི་སྐབས་ རོ་རྗེ་རྒྱལ་

མཚན་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཅིན་ གནམ་གཤིས་ཚུ་ར་འབད་རུང་ ཐུགས་མཉེས་ཏོག་ཏོ་

བཟང་སྟེ་ སྐྱབས་དང་སོངས་གྲོགས་ཚུ་མཛད་ནི་ཡོད་ཟེར་དགོན་པའི་བམ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། ཞིབ་འཚོལ་

པ་རང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོཝ་ད་ དེ་བསྒང་ མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཤར་ཕོགས་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་༡༩གི་གཟིགས་ཞིབ་གནང་པའི་བསྒང་
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འབདཝ་ལས   མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྐུ་ཚེ་ལུ་ བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང་ ཐུགས་དོན་ཚུ་ཡིད་བཞིན་
དུ་འའགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན་ཟེར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་བསྒང་འདུག།

གལ་སྲིད་ཀྱི་ གསོལ་མཆོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཕུལཝ་དང་ གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ ཆདཔ་འདྲཝ་ཅིག་

འབད་བ་ཅིན་ མི་ལུ་གནོད་པའི་ཁར་ བཙན་འཁྲུག་རྐྱབ་སྟེ་ རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕོ་བང་མཐའ་འཁོར་ལས་

རོ་ཁྱི་གིས་བདུན་ཕག་སྦེ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སོད་དེ་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཡང་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་ འབུ་སྲིན་ལ་

སོགས་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དུས་རྒྱུན་ཆད་ནི་མེད་པར་ བསངས་དང་གསེར་
སྐྱེམས་ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤) “མཆོད་སྦྱིན་དག་པའི་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་

འདི་ཉིད།

དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཕུའི་རྗེ་བཙན་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་མཆེད་འཁོར་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཚོགས་

དངབཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་

ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་། མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་མཛོད། ས་དང་ཡུལ་ཕོགས་འདི་ཉིད་ལ་སད་སེར་བཙའ་ཐན་ནད་མུག་

མཚོན་གནོད་སོགས་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམསཅད་བཟློག་པ་དང་།བུ་ནོར་ལོངས་སོད་དཔལ་དང་

འབྱོར་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།’’

ཟེར་མི་ཡོངས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་དོ་

བཟུམ་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ལུང་པའི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་

གཡུས་སྒོའི་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་། ལུང་ཕོགས་དང་ ས་ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་

སད་དང་སེརཝ་དེ་ལས་བཙའ་ཐན་དང་ནད་མུག་མཚོན་གནོད་ལ་སོགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་
ཕོགས་རིགས་ངན་པ་ ཐམསཅད་ལས་བཟློག་སྟེ་ བུ་ནོར་ལོངས་སོད་ དཔལ་དང་འབྱོར་པའི་ལེགས་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད།  ཤར་ཕོགས་མོང་སྒར་ཐེག་ཆེན་ནོར་བུ་ཆོས་གླིང་གི་སྐྱེས་བཙན་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་
གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
ཆོས་ཉིད་རོ་རྗེ།
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༤དགོ
གོན
ན་གསར་བཙན།
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་དབེན་གནས་དགོན་གསར་གྱི།།བཙན་ཆེན་དྲེགས་པ་དབང་འདུལ་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།
སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣ་ལས་བབས་པའི་རྒྱུན།།བྲི་ལ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་སོངས་གྲོགས་མཛོད།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
ག ན ད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན། 


བྱ་ཕུགས་བཙན། དགོན་གསར་བཙན།སྟག་ཆུ་ཕོག་ལ་བཙན།
དྲེགས་པ་དབང་འདུལ།

གནས་ཁང་། 



དགོན་གསར།

གཡུས།





སྟག་ཆུ་སྟོད།

བསྟེན་མི།





དགོན་གསར་ སྟག་ཆུ་ ཆ་གླིང་གི་མི་སེར།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།



སྟག་ཆུ་སྟོད་དང་དགོན་གསར་གྱི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་
མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ བར་ཆད་མེད་པར་ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་

ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ན ད ་ད ན
གནས་ཁང་།
དགོན་གསར་ཟེར་མི་དེ་ མོང་སྒར་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༤ དེ་ཅིག་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་

ཚུགསཔ་ཨིན། གཡུས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་དང་ སྟག་ཆུ་སྟོད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཡོངས་
གྲགས་ལུ་ དགོན་གསར་བཙན་དང་ བྱ་ཕུག་བཙན་ དེ་ལས་སྟག་ཆུ་ཕོག་ལ་བཙན་ཟེར་ སབ་སོལ་ཡོདཔ་

ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ དྲེགས་པ་དབང་འདུལ་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་དེ་ དགོན་གསར་བཙན་
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གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡རྒྱབ།) “ཧཱུྃ༑བདེ་ཆེན་ཆོ་དབྱིངས་ངང་ལས་མ་

གཡོས་ཀྱང་།

།འགགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གྱི་རོལ་པ་ལས།

།སྤྱིར་ཡངས་སྣང་བའི་བཙན་ཆེན་ཕོ་ལྷའི་

རྒྱལ།།དད་པས་འབད་དོ་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་གཤེགས།།ལྷོ་ལྗོངས་ཤར་ཡུལ་ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་
ན།

ནས།

།བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་དགོན་ནས་བརྗིད་ལྡན་སར།

།རྗེས་སུ་འཛིན་ཕྱིར་སན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ།

།སྔོན་བྱོན་པདའི་རིང་ལུགས་བཀའ་བཅགས་

།བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་

བཅས། །ཕྱི་ཡི་རྐྱེན་དང་ནང་གི་བར་ཆད་སེལ། །བཀུར་སྟི་རིམ་གྲོ་བཀྲ་ཤིས་ཡུལ་ལྟར་རྒྱས། །དཔལ་དང་
འབྱོར་པ་རྒྱས་མཛད་སན་འདྲེན་ནོ། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གཙོ་བོ་དགོན་གསར་ལྷ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་ ངོས་

འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས། ངོ་མ་ར་འབད་བ་ཅིན་ དགོན་གསར་བཙན་དེ་ སྟག་ཆུའི་ མི་སེར་གྱི་སྐྱེས་བཙན་

ཨིན་པས། དེ་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གཞོང་སྒར་རོང་ལུ་ རབ་བྱུང་གི་སྡེ་མིན་པར་

སྒོམ་ཆེན་གྱི་སྡེ་ཡོད་པའི་བསྒང་ལུ་ སྒོམ་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་བ་རབས་གསུམ་པ་ཡང་ཨིན་མི་ རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲི་

གི་དངོས་སོབ་ བམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ མོང་སྒར་སོང་བཅའ་ལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ བཞུགས་པའི་
སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་སྟག་ཆུ་ཕོག་ལ་བཙན་དེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་སའི་དགོན་གསར་གི་ ས་གནས་ལུ་ ཉི་མ་ཨ་རྟག་

ར་ཁམས་སངས་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་བམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་མནལ་ལམ་ནང་གཟིགས་ནུག།
དེ་ལས་འབད་

བ་མ་གི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་

དགོན་པ་བཞེངས་དགོ་པའི་ལུང་བསྟན་ཨིནམ་གཟིགས་ཏེ་

དགོན་པ་གསརཔ་བཅགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་དགོན་གསར་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ལྷ་བཙན་

གྱི་བཞུགས་གནས་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ བམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཡང་བརྩམས་

གནང་སྟེ་དགོན་པ་དེ་གི་གཞི་བདག་སྦེ་བསྟེནམ་ལས་དགོན་གསར་བཙན་ཟེར་ཤུལ་ལས་སབ་སོལ་དར་ཁྱབ་

འགྱོ་འགྱོཝ་ཅིག་ཨིན་པས།

བ་མ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་དེ་ དགོན་པ་བཅགས་ནིའི་དོན་ལུ་བྱོནམ་ད་ དགོན་གསར་བཙན་གྱིས་ བསུ་ལེན་

འབད་བར་དངོས་སུ་སྦེ་འོངས་ཏེ་ གསུང་གྲོས་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ཏེ་ གསོལ་ཁ་གི་དཔེ་ཆ་ཡང་དེ་བསྒང་ལུ་བརྩམས་

གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། དགོན་གསར་བཙན་གྱི་ གསང་བའི་མཚན་ལུ་ བྱག་ཕུག་
བཙན་ཟེར་སབ་མི་དེ་ཡང་

ལྷ་བཙན་དེ་གི་མགྲིན་པ་ལུ་ལྦཝ་བྱ་གི་མཆོ་ཏོ་བཟུམ་ཡོདཔ་ལས་
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དེ་སྦེ་སབ་

སོལཅིག་དང་ བཙན་དེ་གིས་ གཟུགས་བྱ་པོད་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ འོང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁོ་བཞུགས་ས་དེ་ ལུང་

པའི་ཕུ་ལུ་འབདཝ་ལས་བྱ་ཕུ་བཙན་ཟེར་སབ་སོལ་ཅིག་ཡང་འདུག།

ག་ལས་སྐོར་རུང་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ སྟག་ཆུ་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་སོདཔ་ད་
སྟག་ཆུ་ཕོག་ལ་བཙན་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་སྟག་ཆུའི་མི་སེར་དང་ དགོན་གསར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་

ལྷ་སྦེ་བསྟེན་དགོ་མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་མ་ཚད།ཆ་གླིང་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་

བ་ཅིན་བཙན་བཞུགས་ས་དེ་ཁོང་གི་གཡུས་སྟོད་ཁམ་ལུ་འབདཝ་ལས་བཙན་དེ་ཁོང་གིས་གནས་བདག་སྦེ་

བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྦེ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དགོན་པ་དེ་ཆ་གླིང་གི་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་
ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འདུག།
དམ་བཞག།
དགོན་གསར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ སྔོན་བྱོན་པད་ཀ་ར་
ཡིས། །དམ་བཅའ་ཇི་བཞིནབརྩེར་དགོངས་ལ། །ད་ལྟོ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས། །ཅི་བཅོལ་མ་གཡེལ་

འཕྲིན་ལས་མཛོད།།་་་’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་

གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་མ་ཚད་བ་མ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཚུ་གིས་ཡང་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་

ཉིན་མཚན་གཡེལ་བར་མེད་པར་ རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་ནིའི་དང་ རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་བདག་མི་རྣམས་འཁོར་བཅས་ལུ་
མགོན་སྐྱབས་མཛད་མིའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་འདུག།


རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
དགོན་གསར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༥) “ཧཱུྃ༑མི་བསྲུན་དྲེགས་

པ་ཟིལ་གནོན་ཕོ་ལྷ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་གཟི་མདངས་ཅན། །དགྱེས་ཞལ་སན་གྱིས་གཟིགས་

མོས་དགྲ་དཔུངས་འཇོམས། །རྣལ་འབྱོར་སྟོང་གྲོགས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །ཕག་གཡས་དར་དཀར་

གཡབ་པའི་ཚེ་བཅུད་ཁུག །འཆིང་བྱེད་ཞགས་པས་མ་རུངས་དབང་པོ་སོམ། །ཕག་གཡོན་ཁ་ཊཾ་དུག་གསུམ་
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ཚར་གཅོད་མཛད།

།ཐབས་ཤེས་མདའ་གཞུ་

འཛིན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཞི་མཛད་སྐུ་ལ་ན་
བཟའ་རས་དཀར་གསོལ།

།རྒྱས་པའི་ལས་

མཛད་སྐུ་རགས་གསེར་སྒ་བཅིངས།

དམར་སྐུ་སྟོད་དམར་སེར་ལས་ལ་

།དར་

དབང་། །དྲག་མཛད་གཡུལ་དཔུང་བརླགས་ལ་
ཕག་འཚལ་བསྟོད།
བཞེངས་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་དགོན་གསར་བཙན་གྱི་སྐུ་འདྲ།

།བདག་གིས་བསྟོད་དོ་

དགྱེས་པར་གསན་མཛོད་ཅིག།’’ ཟེར་གསལ་དོ་

བཟུམ་ དགོན་གསར་བཙན་དྲེགས་པ་དབང་འདུལ་གྱི་

སྐུ་མདོག་འབད་བ་ཅིན་ དཀར་པོའི་གུར་དམར་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ ཞལ་འཛུམ་དགྱེས་
པའི་ སན་གྱིས་དགྲ་ལུ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་དུ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚེ་བཅུད་

བཀུག་པའི་ དར་དཀར་གཡབ་མི་དང་ མ་རུངས་དགྲ་བོ་སོམ་བྱེད་ཀྱི་ ཐགསཔ་བསྣམས་ཏེ་ གཡོན་ལུ་
དུག་གསུམ་ཚར་གཅོད་པའི་ཁ་ཊཾ་དང་ མདའ་གཞུ་གཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མདོར་ན་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་

གི་ཐོག་ལས་ བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ མཚན་རྟགས་ལུ་ སྐུའི་ན་བཟའ་ཡང་ ཁ་དོག་མ་
འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
དགོན་གསར་དང་སྟག་ཆུ་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ དགོན་གསར་བཙན་ལུ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་སོལ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བཙན་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ ལྷ་གསོལ་དང་ལོ་ཆོག་
གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་གཏང་སོདཔ་ཨིན་རུང་

ཤུལ་ལས་བམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་

གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་བརྩམས་གནང་སྟེ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་ལམ་སོལ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་

ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཟླ་གྲངས་ཀྱི་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་
དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་ཚོད་སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་བཟུང་སྟེ་ ཕུལ་སོལ་ཅིག་མིན་འདུག། ད་རུང་ བར་ན་ལས་
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ནང་ཚན་མི་ཚུ་དང་ ཨ་ལོ་རེ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་དང་ སྟག་ཆུ་དགོན་པ་

དང་ དགོན་གསར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ བསང་གསུར་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚོགས་དང་ གསོལ་ཁ་

ཚུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག།

དགོན་གསར་བཙན་དེ་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་

མཛད་གནངམ་ཨིན་པས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ བྱ་ཕུ་བཙན་ ཐུགས་མ་མཉེས་པའི་ རག་རོག་ལྷམ་རལཝ་ལ་

སོགས་པ་མེ་བཏང་སྟེ་དུ་པ་ཐོན་བཅུག་པ་ཅིན་བཙན་འཁྲུག་རྐྱབ་སྟེ་ལུང་པ་ལུ་འཁྲུག་རྩོད་དང་སེརཝ་ལ་

སོགས་པ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་

ཆདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབདཝ་བ་ཅིན་ མི་ལུ་གནོད་པའི་ཁར་ ཆརཔ་དཀོན་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་བསྐམས་ཏེ་ཤི་ནི་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ལོ་ཐོག་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་རུང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།

སྟག་ཆུ་དགོན་པ་དེ་ཡང་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་ལུ་ གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་ཨོན་ཕུན་

ཚོགས་དང་ པད་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་ སྐུ་ནུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག་གི་ ཡུམ་པད་ཆོས་

སྐྱིད་ཀྱི་ཨ་ཞང་ཡང་ཕོག་མི་ པད་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་༨ པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་ གདན་ས་
ཕག་བཏབ་མཛད་གནང་ནུག།

དེ་ཡང་གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་པད་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་༨མཆོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་

གྱི་གདུལ་བྱའི་ལུང་བསྟན་དེ་ ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕོགས་ལུ་བབས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གདན་ས་འཚོལ་ཡི་ར་ རི་

ཁྲོད་འགྲིམས་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷོད་དེ་ སེམས་ཅན་སྟག་ཅིག་དང་ཕད་དེ་ སྟག་གི་

རྐང་རྗེས་ཀྱི་ཤུལ་ལམ་བདའ་སྟེ་འབྱོནམ་ད་ སྟག་དེ་གིས་ ཡམ་ཤིང་སྦོམ་ཅིག་གི་རྩ་བར་ ཆུ་འཐུང་ས་

གཟིགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་དེ་ཁར་བྱོན་ཏེ་གཟིགས་ཚེ་ མགོ་མཇུག་མེད་པའི་ཨོམ་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་

ཅིག་མཐོངམ་མ་ཚད་ས་ཆགས་ཉམས་དགའ་བ་མཐོང་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་གཟིགསཔ་ལས་རང་གི་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་ས་
ས་གནས་འདི་ཁར་འོང་ནི་མས་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་ཞིན་ན་

མཚམས་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་

མཚམས་ཁང་གི་མིང་ཡང་ སེམས་ཅན་སྟག་དེ་གིས་ཆུ་འཐུང་སྟེ་ ལུང་བསྟན་སྟོན་གནང་པའི་ས་གནས་ཅིག་
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འབདཝ་ལས་ སྟག་ཆུ་དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་གནངམ་ལས་ཚུར་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ སྟག་ཆུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་

སོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།་

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
དགོན་གསར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ།) “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད། ལྷ་བཙན་དྲེགས་པ་དབང་འདུལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་

འབུལ་ལོ། །འདི་བཞེས་ལ། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས།ཁྱད་པར་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་དང་ཡུལ་ཕོགས་སུ་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་མི་

ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ། ཕྱིའི་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནོད་པ་དང་། ནང་གི་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་། ཕ་རོལ་གྱི་
མི་ཁ་ཁ་མཆུ་

ལྟས་ཁྲམ་བྱད་ཁ་སོགས་ཞིང་ལ་ལོ་ཏོག་ལེགས་ཤིང་བྱ་བྱིའུ་གཅན་གཟན་སོགས་ཀྱི་གནོད་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག།’’ ཟེར་འདོད་དོན་ཞུ་དོ་བཟུམ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་
པོ་དྲེགས་པ་དབང་འདུལ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ལུང་པའི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

འབྱུང་གནས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དགོན་སྡེ་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་ནི་ དེ་ལས་ ལྷག་པར་དུ་
གཡུས་སྒོའི་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཕྱིའི་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནོད་པ་དང་། ནང་གི་བར་ཆད་བསལ་ཏེ། ཕ་
རོལ་གྱི་མི་ཁ་ཁ་མཆུ་ ལྟས་ཁྲམ་བྱད་ཁ་སོགས་ཞི་ཞིནམ་ལས་ ས་ཞིང་ལུ་ལོ་ཐོག་ལེགས་ཏེ བྱ་བྱིའུ་གཅན་

གཟན་སོགས་ཀྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
བམ་བཀྲིས་རབ་རྒྱས། སྤྱི་ལོ་མེད། དགོན་གསར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཚེ་དབང་།ཆ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ཚོགས་སོབ་བགྲེསཔ།
བམ་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།ཨོན་བསྟན་འཛིན།ཆ་གླིང་རྒེད་དྲུང་།
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༥མགོ
གོ་་གླ
གླང
ང་བག་བཙན།
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཞོང་སྒར་རོང་ཆེན་གྱི།།བསྟན་སྲུང་མགོ་གླང་བག་བཙན་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།
སྔོན་བྱུང་མཚར་གཏམ་རྣ་ལས་འབབ་པའི་རྒྱུན།།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མགོ་གླང་བག་བཙན། རོ་རྗེ་འགྱུར་མེད།

གནས་ཁང་།མགོ་གླང་བག།མོང་སྒར་རོང་།
གཡུས།སྦྱང་གདུང་།
བསྟེན་མི།རྩ་མང་ས་གླིང་མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།རྩ་མང་ས་གླིང་མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་གནས་བདག་
སྦེ་བསྟེན་མི་

མགོ་གླང་བག་བཙན་ལུ་

མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་

འགལ་རྐྱེན་བར་  ཆད་མེད་པར་ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་མགོན་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

རྩ་མང་དང་ ས་གླིང་ མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་
ཡོངས་གྲགས་ལུ་མགོ་གླང་བག་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་དེ་ རོ་རྗེ་འགྱུར་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།
གནས་བདག་དེ་གི་ ཕོ་བང་ནི་ གཞོང་དཀར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས་
གྲངས་༡)

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་

“ཀྱཻ༑ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་སྐབས་གསུམ་འབྱོར་པའི་གྲོང་། །ས་ལ་འཕོས་འདྲ་སྐྱེད་ཚལ་ནགས་ཀླུང་

ནི། །སྐྱིད་དྲོའི་ཁོ་ནའི་དབུས་ན་མགོ་གླང་བག

།ནང་ལ་ནོར་བུའི་རྩིག་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །དེའི་ནང་མཁོ་

དགུའི་འབྱོར་པའི་སྨུག་འཛིན་གྱི། །དབང་པོའི་བང་མཛོད་ལ་འཁུའི་གནས་མཆོག་ནས། ། ཀླུབཙན་སས་པོ་རོ་
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རྗེ་འགྱུར་མེད་རྩལ། །དད་པས་འབོད་དོ་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་བྱོན། །འཆི་མེད་བུ་མོ་དང་འདྲ་སྦྱོར་བའི་
ཡུམ། །མཛེས་ཕུལ་སྨན་མོ་ནུས་ལྡན་འཁོར་གྱི་སྡེ། །ས་ཕོགས་འདིར་གནས་ལྷ་བཙན་ཀླུ་བདུད་སོགས། །གཞི་
བདག་མ་ལུས་ཀུན་ཀྱང་གནས་འདིར་བྱོན།།’’ 

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གཞོང་སྒར་རོང་ཤུལ་ཡོད་ས་ལས་ ཤར་

ཁ་ཐུག་དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ མོང་སྒར་རོང་ནང་བཞུགས་པའི་
བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ “ཤར་གྱི་ཕོགས་སུ་ཆུ་གསུམ་
འདུས་པའི་གནས།

།སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་མགོ་གླང་བག་

བཙན་བཞུགས། །”ཟེར་ཡོདཔ་བཞིན་ ཆུ་གསུམ་འབབ་ས་འམ་

འཛོམས་སའི་ ས་གནས་མགོ་གླང་བག་ཟེར་ བྱག་རང་བྱུང་གི་
ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ གཞོང་སྒར་རོང་ཉམས་
ཆག་ཤོར་ཏེ་

མོང་སྒར་རོང་ལུ་སོ་བཤུད་འབད་དེ་

མོང་སྒར་

རོང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ ཀ་ཁྲབ་དང་བཅས་སྦེ་བཞེངས་ཞིན་ན་

གསོལ་ཁ་ཚུ་ག་ར་ མོང་སྒར་རོང་ནང་ལུ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 


དམ་བཞག།
གཞོང་དཀར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ།
མོང་སྒར་རོང་ནང་གི་མགོ་གླང་བག་བཙན་ཡབ་ཡུམ་ཀྱི་སྐུ་པར།

པར་སྐྲུན་མེད།

ཤོག་

གྲངས་༢  “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་གནས་དང་། །རིག་འཛིན་

བ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།།བཀའ་སོད་ཕོ་ཉར་རྩིས་ལ་ཕབ། །དམ་

བཅའ་བཞིན་དུ་འཕྲིན་ལས་མཛད།།ས་བོན་ཚ་དང་མངར་བ་ཡིས།།འབས་བུ་མི་བསླུ་སྨིན་ངེས་པ།།རྒྱལ་བའི་

བཀའ་བདེན་དམ་ཚིག་ཆུ། །བཞེས་ནས་ཕན་བདེའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས།།’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ དུས་གསུམ་
མཁྱེན་པའི་སྤྱི་གཟུགས་ ཨོན་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་

མ་ཚད་ རིག་འཛིན་གྱི་བ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་ཁས་

བངས་འབདཝ་བཞིན་དུ་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་ ཉིན་མཚན་གཡེལ་བར་མེད་པར་ རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་ནིའི་
དང་སྦྱིན་བདག་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་དུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གཞོང་དཀར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་

གྲངས་༥ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ རཱ་གའི་མདངས་ཅན་དར་བབ་སྐུ། །རྣམ་
རྒྱལ་ཞལ་ནི་ཁྲོ་ལ་འཛུམ།

།མགུལ་ཟླུམ་སྟོད་རྒྱས་ཡན་ལག་

རགས། །ཐུང་བ་མ་ཡིན་ཆུ་ཞེང་གབ། །དཔོན་སའི་ཆོས་གོས་རྒྱན་
གྱིས་མཛེས།

།སྐྱེ་འགྲོའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་རྟགས།

བསྣམས་བུམ་བཟང་གིས།

།ནོར་བུ་ཕག་

།ཁེངས་འཕོག་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་

བསྟོད། །ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཚེ་དམར་ནག་སྐུ། །སྨིན་མ་མེ་འཕོ་གླང་པོའི་

སན། །ཉི་མའི་བྱིན་མཚུངས་ཁྲོ་གཉེར་ཞལ། །གདངས་ཤིང་རྣོ་
དཀར་མཆེ་བ་གཙིགས།

།མདུང་དམར་གཡས་འཕར་ལྟོ་བདག་

མཚོན། །ཕམ་བྱེད་འཁྱིལ་བའི་ཞགསཔ་ནི། །རོ་འཛིན་སྐྱོང་བ་
གཡོན་པའི་འཕེན།

།གཏུམ་རྔམ་འཇིགས་མཛད་ཁྱོད་ལ་

བསྟོད། །གང་ལ་དགའ་སྐྱེད་སྨན་བཙུན་ཡུམ། །འཆི་མེད་བུ་མོ་
མཚར་བའི་གཟུགས། །ཟླ་ཞལ་སྨིན་མའི་གཞུ་བཀང་ནས། །ཟུར་
བལྟའི་མདའ་འཕེན་ཀུན་ཡིད་ཕུག

མོང་སྒར་རོང་ནང་གི་མགོ་གླང་བག་བཙན་གྱི་སྐུ་པར།

།ཟུར་ཕུད་རི་ལ་ནོར་བུའི་བརྒྱན།

།ཉི་མའི་འོད་འབར་ཕག་ཞབས་

མགུལ། །རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་གདུབ་བུས་མཛེས། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྟོད། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་འཁོར་

དྲེགས་པའི་སྡེ།།ཞི་ཁྲོའི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་རྫུ།།མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་གཏེར་འཆང་བ།།ལྷ་བཙན་ཀླུ་བདུད་ཁྱོད་

ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་གང་གི་ཐུགས། །ལྷ་ལྗོན་དབང་པོས་བདག་ཅག་ལ། །མཛའ་བའི་བསམ་དོན་
སྒྲུབ་པ་དང་། །འགལ་རྐྱེན་སེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད།།’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གཞོང་སྒར་བཙན་གྱི་སྐུ་

མདོག་དེ་ པད་རཱ་གའི་མདངས་ཅན་ཟེར་དམརཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་གཞོན་ནུའི་ན་ཚོད་དར་ལ་
བབ་པ་ དེ་ལས་ ཞལ་ཁྲོ་འཛུམ་དང་ལྡན་ཏེ་  ཕག་གཉིས་ལུ་ ནོར་བུ་དང་ བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། བསྟན་འགྲོའི་དོན་དྲག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་མཛད་པའི་སྐབས་ སྐུ་མདོག་དམར་ནག་འབད་
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ཞིན་ན་ཞལ་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་པ་མིག་རྫིམ་ལས་མེ་འབར་ཏེ་སན་གཉིས་གླངམ་ཆེན་གྱི་མིག་ཏོ་བཟུམ་གཟིགས་

ཏེ་ཡོདཔ་  རྣོ་དཀར་གྱི་མཆེ་བ་གཙིག་སྟེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕག་གཡསཔ་ལུ་ མདུང་
དམར་བསྣམས་ཕག་གཡོན་ལུ་ཞགས་པ་བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གནས་བདག་བག་བཙན་དེ་ལུ་བཙུན་མོ་འཆི་མེད་ལྷའི་བུ་མོ་མཚར་བའི་གཟུགས་གུར་ཞལ་ཆུ་ཤེལ་ཟླ་བའི་

འོད་འཆང་སྟེ་ སྨིན་མ་གཞུ་བཀང་འདེ་ལེགསཔ་ ག་ནི་བ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁར་ ཕག་དང་ཞབས་ལུ་
རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་དང་གདུབ་ཅུས་བརྒྱན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་
བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འཁོར་ལུ་ཀླུ་བདུད་བཙན་ཚོགས་ཀྱིས་

ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་ད་ གཞོང་སྒར་རོང་བཞེངས་མི་བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་ཡང་ མགོ་གླང་བག་བཙན་གྱི་འཁོར་ལུ་
བདུད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིནམ་པས། དེ་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་

གིས་ གཞོང་སྒར་རོང་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིན་ན་ རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་གིས་ བཟོ་ཆེན་ལུ་ ང་བཅས་

རའི་རོང་དེ་ སྐྱོན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡང་མེད་པར་ ག་ནི་བ་བརྗིད་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་

ཤོམ་ཡོད། ད་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བ་དྲགཔ་ཅིག་བཞེངས་ཚུགས་ག་ཟེར་དྲིཝ་ད་ བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་གིས་ ལག་སྦྱང་
ཚུད་སོང་ནི་འདི་གིས་དེ་བ་ལེགས་པའི་རོང་བཞེངས་ཚུགས་ཟེར་ཞུཝ་ལས་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལུ་བཟོ་ཆེན་
བཱ་ལ་གིས་ གཞོང་སྒར་རོང་དེ་བ་ལེགས་པའི་ ས་གནས་གཞན་ཁར་བཞེངས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ ཐུགས་དོག་
ཚ་གྱང་སྦོམ་བཞེས་ནུག།

ས་གནས་བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་ས་བཟོ་ཆེན་ལུ་ སྐྱེལ་ཆང་བསྒྲིགས་པའི་སྐབས་ ཆང་ལེ་ཤ་སྦྱིན་པའི་རྐྱེན་ལས་ ར་

བཟི་སོདཔ་ད་ལ་ལུ་གིས་ལགཔ་གཡསཔ་བཏོག་བཏངམ་ཡོདཔ་དང་གཞན་གཅིག་ལས་ལགཔ་གཉིས་ཆ་
ར་གི་མཛུབ་མོ་བཏོག་བཀོ་བཏང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་གཉིས་འདུག། དེ་གཉིས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ གནམ་མེད་ས་
མེད་བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྦོམ་མོངམ་ལས་བཟོ་ཆེན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ཡང་ང་བཟུམ་སྦེ་ན་ཟུག་རྐྱབ་

སྟེ་བཤགས་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་བརྒྱུད་སྟོང་ཤིག་ རོང་ཞིག་སྟེ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག་ བཟོ་ཆེན་ཁོ་ར་ཤིཝ་ཅིག་
ས་གནས་དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་བདུད་ཅིག་སྦེ་སྐྱེས་ཏེ་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཁོ་རའི་སྨོན་
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ལམ་ལོག་པ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་སྦུལ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་གྱང་ཁོག་ཐལ་མི་གཞོང་
སྒར་རོང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ས་གླིང་དང་རྩ་མང་ མོང་སྒར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ མགོ་གླང་བག་

བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་དེ་ཡང་ མ་གཞི་མོང་སྒར་རོང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་
ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་རོང་ནང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ཚུ་གནང་པའི་སྐབས་དང་དམིགས་བསལ་གྱིས་རང་

ཟླ་༡༠ པའ་ཚེས་༢༩ ལུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ས་གནས་གཞན་ཁར་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་

འབད་བ་ཅིན་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ལོ་ལྟར་གྱི་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་དང་ བར་ན་ལས་ནང་མི་ཚུ་དང་
ཨ་ལོ་རེ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ལས་ ཟླ་གྲངས་ཀྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་ དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།

མགོ་གླང་བག་བཙན་དེ་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་
མགོན་སྐྱབས་དང་ དཔུང་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྔོན་མ་གཞོང་སྒར་རོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་
ཡོད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མཆོད་ཆ་དང་ཅ་ལ་མེད་མི་ཚུ་ ཅ་ཆས་དགོཔ་ཐོནམ་ད་ བསང་གསུར་དང་ཚོགས་
འབག་སོང་ཞིན་ན་གནས་ཁང་གི་རྩ་བར་བསྐྱེལ་བཞག་སྟེ་ཅ་ལ་དགོ་མི་ཚུ་བརྙའ་གནང་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྦེ་

འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ནངས་པ་ལོག་སྟེ་བལྟ་བར་འོངམ་ད་ ཅ་ཆས་ཚུ་གནས་ཁང་གི་སྒོའི་ཕྱི་ཁར་བཏོན་བཞག་

བཞགཔ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས། མི་དེ་ཚུ་གིས་ ཅ་ལ་ལ་ལུ་མེདཔ་བཏང་། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཆུ་མ་འཁྱུ་བར་
ཁམས་ལོག་སི་སི་སྦེ་བཟོ་སྟེ་བསྐྱལཝ་ལས་ཅ་ལ་བརྙའ་བར་སྦྱིན་ནི་དེ་རྒྱུན་ཆད་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།ད་

རེས་ནངས་པ་འབད་རུང་ མི་ནོར་ལུ་གནོད་འཚེ་གི་བར་ཆད་མེད་ ས་ཞིང་ལུ་ལོ་ཐོག་གནོད་ཁ་དང་འཚུབ་ཆ་
མེད་མི་ཚུ་ཡང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་དང་ ཆད་དེ་ལུས་པ་ཅིན་ ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་ཐོག་ལུ་
འབུ་སྲིན་སོགས་པའི་གནོད་ཁ་བྱུངམ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་མགོ་གླང་བག་བཙན་གིས་ཁོ་གི་ ས་གོ་ནང་ བཟོ་ཆེན་
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བཱ་ལ་གིས་ རོང་བཞེངས་ནི་ཨིན་མས་མནོ་བའི་ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ་ བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་གསད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙན་

གཞོན་ཅུང་གཉིས་བཏང་མི་དེ་གིས་ ལམ་ཁར་གཡིབ་སོདཔ་ད་ དངམ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་དང་
གཉིསཔ་ཟེརཝ་ད་ བཟོ་ཆེན་ཁོ་རའི་ཁ་རྗེ་ལས་སྦེ་ བག་བཙན་གཉིས་གྱི་མིག་ཏོ་ཁར་ བཟོ་ཆེན་མེན་པར་
ལམ་ཁར་ཤིང་ཀོ་ཀྲ་ཅིག་སར་སོད་ས་མཐོང་མི་དེ་ བཟོ་ཆེན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཐིག་ཤིང་དེ་མཐོང་སྟེ་ བཟོ་ཆེན་
སོག་རྐྱབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བཟོ་བོ་ཚུ་གིས་བཟོ་བའི་སོབ་དཔོན་ཐིག་ཤིང་དེ་མི་གཞན་ག་ལྷོད་གུ་ལྷོད་མ་
སོད་པར་ རང་ག་འགྱོ་ས་ སྐེད་པ་ལུ་ལྟེབ་སྟེ་འབག་འགྱོ་མི་དང་ ཕྱི་རུ་ཉལ་རུང་ ཧང་མགུ་རང་བཀལ་ཏེ་

ཉལ་དགོ་མི་དེ་ བཟོ་བོ་ཚུ་གི་སྲུང་འཁོརཔ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ནི་ཡོད་མི་དེ་ བདེན་ཁུངས་འདུག་ཟེར་མནོ་

མས།བག་བཙན་དེ་ཚུ་གིས་དེ་སྦེ་གནོད་སེམས་འཆང་མི་ གཙོ་བོ་ར་ཁོང་ལུ་ཕག་མཆོད་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་
མ་ཕུལ་བའི་གཡོ་འཕྲུལ་ཨིན་པས་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
གཞོང་སྒར་བཙན་ རོ་རྗེ་འགྱུར་མེད་རྩལ་དེ་ ཀླུའི་སས་ཨིན་རུང་ མགོ་གླང་བག་བཙན་ཟེར་སབ་ལས་
བཙན་གྱི་གྲས་ལུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། གནས་བདག་བཙན་ཆེན་དེ་གིས་ ནུབ་མོ་ནམ་ཤར་རང་ ཕོ་སྐྱེས་བོད་
སྒརཔ་དོད་ཁག་ཁག་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ ཉིནམ་ནམ་སོ་རང་ སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་སོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་རྩ་
མང་ལྟོ་ཀ་རི་དཔོན་ཆེན་གྱི་བུམོ་ བྱད་ངོ་རིས་འཇའ་རིསམ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་ བུམོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གི་

ཁྱད་ཆོད་མི་གཅིག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས་མགོ་གླང་བག་བཙན་དེ་གིས་ནུབ་མོ་ཨ་རྟག་ར་ཕོ་སྐྱེས་དོད་རིལ་རི་

ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ མོ་སོད་ས་ལུ་འོང་ཡི་ར་གནམ་དྲོ་པ་ བྱ་པོད་མ་འབོཝ་ལས་ལོངས་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ནམ་
ཅིག་འབདཝ་ད་ མོ་གི་སེམས་ཁར་དོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ སྐུད་བསྒྲིལ་ཏེ་གོང་ཞིན་ན་ཁོའི་གོ་གི་སྒྲོག་ཐག་གུར་

བཏགས་ཏེ་ དྲོ་པ་སྐུད་པའི་མཐའམ་མདའ་སྟེ་འགྱོ་ལྟཝ་ད་ མགོ་གླང་བག་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ནང་ སྦུལ་
སྦོམ་ཅིག་ཡོདཔ་མཐོང་སྟེ་ ཁོ་གིས་སོག་བཅད་དེ་ཤི་སོངམ་ལས་ མོ་ཡང་ཁོ་གི་འཁོར་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ ད་རེས་

ནངས་པ་ཡང་ མོང་སྒར་རོང་ནང་ གནས་པོ་གཞོང་སྒརཔ་ཟེར་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཀ་ཁྲབ་བཟོ་བཞག་ཡོད་མི་ལུ་
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༢༩ལུ་གནསཔོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱིས་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ལ་སོགས་པའི་སྲུང་མ་ཚུ་ བཀའ་དང་དམ་གནང་

པའི་སྐབས་ ཁོང་ར་གིས་ཁས་བངས་ཕུལ་དོན་བཞིན་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ནི་དང་ དེ་ལས་བ་
མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིང་ནི་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོང་ནིའི་ཆེད་དུ་དང་ བྱེ་བག་ ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ ནད་མུག་མཚོན་གནོད་སོགས་མི་མཐུན་པའི་ འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཉེ་
བར་ཞི་སྟེ་ མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ ཞི་བདེའི་
ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།


རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། གཞོང་དཀར་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ༢༠༠༩  ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་བཞི་པ་ཀ།འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་།ས་
རོ།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
སེང་གོརཔ་ཨ་རྒས་རོ་རྗེ།དགུང་ལོ་༨༥བཞེས་མི།
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༦ར་ོ རྗེ
རྗེ་་དཔལ་མ།ོ 
རྒྱལ་པོ་ཞིང་གི་གནས་བདག་ཀླུ་བདུད་རྣམས།།གནས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་བཀུར་བའི་གཏམ།།


རྒན་པོའི་ཞལ་ལས་བབས་པའི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན།།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།



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

མཚོ་སྨན་ཀླུ་རོ་རྗེ་དཔལ་མོ་དང་བདུད།


གནས་ཁང་།རྒྱལ་པོ་ཞིང་།

གཡུས།རྒྱལ་པོ་ཞིང།
བསྟེན་མི།རྒྱལ་པོ་ཞིང་མི་སེར་དང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།རྒྱལ་པོ་ཞིང་མི་སེར་དང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་དེ་
ལས་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་

ཞིན་ན་ལུང་ཕོགས་ལུ་མི་ནོར་ལུ་ཐམས་ཅད་ལུ་གནོད་འཚེ་
མེད་པར་

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་

འཕེལ་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཀུར་རི་ཟམ་པ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༥ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ས་གནས་རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་པས། གཡུས་སྒོ་
དེ་ནང་གི་ མི་སེར་དང་སོབ་གྲྭ་པ་ཚུ་གིས་ སྐྱབས་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་ཟེར་མཚོ་སྨན་ཀླུ་རོ་རྗེ་
དཔལ་མོ་དང་བདུད་བཅས་གཉིས་འདུག།

ཀླུ་བདུད་གཉིས་ཀྱི་ཕོ་བང་དེ་
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རྒྱལ་པོ་ཞིང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་

མངའ་ཁོངས་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡོད་མིའི་ནང་ སྦུག་ལུ་མཚོ་སྨན་རོ་རྗེ་དཔལ་མོ་དང་ གཡས་ཁ་ཐུག་བཙན་རྒོད་
རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ དེ་ལས་གཡོན་ཕོགས་ལུ་བདུད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་དང་བཅས་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་འདུག།

རྒྱལ
རྒྱ
ལ་པ་ོ ཞི
ཞིངང་ཟེ
ཟེར
ར་སབ་མི
མིའི
འི་་ཁུང
ཁུངས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ཟེར་མ་བཏགས་པའི་ཧེ་མ་ མི་གཟིམ་
སྦིས་ཟེར་སབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

ཧེ་མ་ཨ་ཞེ་རྒྱ་གཟའ་འབྲུག་ལུ་ཁམས་སངས་བྱོན་ཏེ་

འདི་ནང་ཕེབས་པའི་

སྐབས་ གནམ་སོ་ཆི་རུང་ ས་ཆ་འཚུབ་དྲགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ དགུང་ཞག་འདི་ནང་མ་གཟིམས་པར་ གཞན་
ཁར་བྱོན་ནི་དེ་གིས་ མི་གཟིམ་སྦིས་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་

མ་སེ་ནི་ལ། །སྟག་ཆུ་དགོན་པ་གོ་ཅོ་ལེ། །དམལ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་མ་སི་ནི་ལ། །མི་གཟིམ་སྦིས་ག་གོ་ཅོ་ལེ། །ཟེར་

སབ་སོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་འདི་འདྲོག་སི་སི་སྦེ་བརྩིས་སོད་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཤུལ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཞིང་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་

གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་དེ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ལུང་བསྟན་ལྟར་དུ་སྦེ་ རོང་བཞེངས་ནི་སྦེ་འབྱོནམ་ད་ ས་གནས་དེ་ནང་ལྷོད་དེ་

ཕོ་བང་བཞེངས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཟླཝ་དག་ཅིག་ལངསམ་ད་ ཕོ་བང་ཡར་ལྷོང་མི་ཆ་མཉམ་ཧྲམ་འགྱོཝ་ལས་ ང་
འདི་ནང་སོད་ནིའི་ལུང་བསྟན་མིན་འདུག་ཟེར་

ལོག་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

ས་གནས་དེ་ཚར་ཅིག་དགྲ་

མཁར་རྒྱལ་པོས་ དབང་སྟེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་

པོ་ཞིང་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་ ཨ་རྒས་ཕུན་
ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་

ཕོ་བང་གི་རྩིགཔ་

ཤུལ་དེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 
དམ་བཞག

རྒྱལ་པོ་ཞིང་གི་ས་གནས་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ག་ཅི་
དེ་འཚུབ་དྲགས་འབད་ནི་དེ་གིས་

དང་ཕུ་

ཡར་དང་

མར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཞག་འདི་ནང་
རྩ་ལས་སོད་ནི་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་།
རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལུ་ཡོད་པའི་མཚོ་སྨན་ཀླུ་རོ་རྗེ་དཔལ་མོའི་སྐུ་འདྲ།
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དངོས་སུ་འདི་

ག་ཅི་མི་འདྲོག་པ་ ཐ་ན་ གཉིད་ལམ་ནང་འབད་རུང་ ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ མོང་སྒར་གྱི་གནས་ཡིག་

ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལུ་ ཚོད་དཔག་འབདཝ་ད་ གནས་བདག་མཚོ་སྨན་ཀླུ་
བདུད་ཚུ་ དང་ཕུ་ལས་ དེ་ནང་གནས་ཡོད་རུང་ གསོལ་མཆོད་དང་གསོལ་ཁ་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་ ཕུལ་
ནི་མེདཔ་ཨིནམ་པས།

ཨིན་རུང་ས་གནས་དེ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་གི་བར་ཆད་ཐོན་ཚད་ཅིགཔ་ མོ་བཏབ་ད་གདོན་དེ་ མཚོ་

སྨན་ཅིག་གིས་གནོད་ཡོདཔ་སྦེ་ འཐོན་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་རེ་བཞིན་ ཀླུ་བདུད་ཀྱི་གཡོ་འཕྲུལ་གྱིས་ མི་རེམ་
གཉིསམ་ ཀུ་རི་ཆུ་གིས་འཕག་འབག་འགྱོ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ངོ་༡༠ དེ་ཅིག་སྔ་གོང་ལུ་ ༧སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་
༧༠ ཀུར་རི་ཟམ་པ་ལུ་བྱོན་སྐབས་ བམ་ཆོས་ཉིད་རོ་རྗེ་གིས་ གནོད་འཚེ་དེ་ཚུ་གི་ཁ་གནོན་གནང་དགོ་པའི་
སྐྱབས་འཇུག་ཞུཝ་ད་

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་

ཀུར་རི་ཆུ་ལུ་མཚོ་སྨན་ཀླུ་བདུད་དང་བཅསཔ་སྦེ་འདུག་ཟེར་

གསུངས་ཞིན་ན་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཡང་བརྩམས་གནང་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ལས་ གནོད་ཁ་དེ་ལས་

བཟློག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཚུལ་ཡོདཔ་ལས་ མཚོ་སྨན་ཀླུ་བདུད་དང་བཅས་པ་ལུ་ བཀའ་དང་དམ་ཚུ་ སྐྱབས་རྗེ་
མཆོག་གིས་ གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆའི་ནང་ གནས་བདག་མཚོ་སྨན་ཀླུ་
བདུད་གཉིསཔོ་ཆ་ར་གི་ སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་

གྱི་སྐོར་ལས་ འཐོན་ནི་མེད་རུང་ རྒྱལ་པོ་ཞིང་ཀུན་
ཕན་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ངམ་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་
ས་གོ་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་

ཡོད་མིའི་ལྟར་དུ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་ མཚོ་སྨན་རོ་རྗེ་དཔལ་
མོ་འབད་བ་ཅིན་

སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་

གུར་ ཞལ་འཛུམ་ལྷ་མོ་སྟོང་གིས་འགྲན་ས་མེད་པའི་
དཔལ་ལྡན་ཡིད་འཕོགམ་གི་མདངས་མཚར་མངའ་བ།

རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལུ་ཡོད་པའི་བདུད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ།
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ཕག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་སྦེ་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་བདུད་དེ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཞལ་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་དུ་ མཆེ་བ་

གཙིགས་ཏེ་སན་གཉིས་དམར་མདངས་ཀྱི་སྦུག་ལས་ཐིག་ནག་སྦེ་ཉི་ཟླ་བཟུམ་ཡར་ནམ་མཁར་སེང་སུ་ཅིག་

སྦེ་གཟིགས་ཡོདཔ།ཕག་གཉིས་ཀྱིས་ཞགས་པ་བསྣམས་ཏེ་ཁོད་སྟོད་སྐུ་གཅེར་དང་ཁོད་སྨད་ལས་ཨང་རག་
གསོལ་ཞིན་ན་ཆིབས་རྟ་དམར་མདངས་ཅན་ཅིག་གུར་བཞོན་ཏེ་བཞུགས་ནུག།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
མཚོ་སྨན་ཀླུ་རོ་རྗེ་དཔལ་མོ་དང་ བཙན་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ དེ་ལས་ གནས་བདག་བདུད་གསུམ་ལུ་ གསོལ་

མཆོད་དེ་ མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་ལུ་ མོང་སྒར་གྲྭ་ཚང་ལས་ བམ་ཅིག་བསྐོ་བཞག་གནང་
ཡོད་མི་དེ་གིས་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསོལ་མཆོད་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་རང་སོའི་ཁྱིམ་

ནང་ ལོ་ལྟར་གྱི་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ ཚོགས་འཁོར་རེ་
བསྐོརཝ་ད་དེ་ལས་རིམ་གྲོ་རེ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་སོལ་འདུག།ཕོ་བང་དེ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ས་གོ་དེ་
ནང་ར་ བཞེངས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མཚོ་སྨན་དང་བདུད་དེ་ ས་གནས་དེ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ཨིནམ་པས།

མཚོ་སྨན་ཀླུ་དང་བདུད་དེ་ བཀའ་གཉན་དྲགས་དང་བཙན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་ལུ་ཕག་མཆོད་དང་གསོལ་

ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་མགོན་སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ཡང་ཧེ་མ་

ཀུར་རི་ཆུ་གིས་ ལོ་རེ་ནང་ མི་རེ་གཉིསམ་རེ་མ་ཆད་པར་ འཕག་འབག་འགྱོ་མི་ཚུ་ཞི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནང་

ཚན་མི་ནོར་དང་བཅས་པ་ལུ་གནོད་ཁ་དང་ འཚུབ་ཆ་མེད་པར་སོད་མི་ཡང་ ཁོང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་
ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་སོགས་ཆད་པ་ཅིན་ འཚུབ་ཆ་འོངས་ཏེ་ ཞག་ཉལ་མ་
བཅུག་པར་འདྲོག་སི་སི་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་༢༠༢༠ གི་ལོ་ལུ་ ལྷ་ཁང་གི་བམ་དེ་སྐུ་སྙུང་སྟེ་ སྨན་ཁང་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ཅིག་ར་
ལོག་ནི་སྦེ་སོང་ཞིན་ན་ ལོག་མ་ཚུགསཔ་ལས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ཅིག་གསོལ་ཁ་ཆད་པའི་ཚེ་ ས་གནས་དེ་ནང་
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སྦུལ་མདོག་ནགཔོ་རོག་རོ་པ་ལང་བཟུམ་ཅིག་ཐོན་སྟེ་འཚུབ་ཆ་སྟོན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།དེ་མ་

ཚད་ ས་གནས་དེ་ནང་མི་གསརཔ་ ག་འོང་རུང་ལྷ་ཁང་ནང་ཚར་ཅིག་གནང་བ་སྐྱེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕག་ཕུལ་

བར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སོབ་གྲྭ་ནང་ སོབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་གསརཔ་འོངམ་ད་ ལྷ་ཁང་ནང་ ཕག་ཕུལ་བ་འགྱོ་

སོལ་འདུག།དེ་འབདཝ་ལས་གསོལ་མཆོད་དང་གསོལ་ཁ་བསང་གསུར་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དུས་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
མཚོ་སྨན་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོན་ནི་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ མ་ཤེས་མ་མཐོང་པའི་དབང་གིས་ གནས་

བདག་ཚུ་ ཐུགས་མ་མཉེས་པའི་ ལས་སྣ་ས་གཉན་བརྐོ་བ་དང་རོ་གཉན་ལྷོག་པ་ དེ་ལས་ཉ་བཟུང་བ་དང་
སྦལཔ་དང་སྦུལ་སོགས་བསད་ཡོད་པའི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་འབད་མི་ཐམས་ཅད་བཤགས་ནིའི་དོན་

ལུ་དང་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གནས་པའི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ངན་

པའི་ གནོད་འཚེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ ལུང་པའི་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་
སྐྱབས་བསྟེན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིད་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
༧ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས། སྤྱི་ལོ་མེད།  ཀླུ་བདུད་སྨན་མོ་རོ་རྗེ་དཔལ་

མོའི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།

ཨ༔རྒྱཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། སྤྱི་ལོ་མེད། དད་པའི་ས་བོན།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཨ༔རྒྱཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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༧སྐོ
སྐོར
ར་ཕུ
ཕུ་་ནར
ོ ་བུ
བུ་་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ོ 
རྒྱལ་དབང་ཨོན་པདའི་སན་སྔ་རུ།།བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པའི་སྐོར་ཕུ་བཙན།།
ཐེམ་ནང་ལུང་ཕོགས་སྐྱེས་བཙན་བཀུར་བའི་གཏམ།།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

སྐོར་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ།



གནས་ཁང་།སྐོར་ཕུ།ཐེམ་ནང་སྦིས་ལྷ་ཁང་།
གཡུས།སྐོར་ཕུ།
བསྟེན་མི།ཐེམ་ནང་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཐེམ་ནང་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་མི་
ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ རྐྱེན་འགལ་བར་ཆད་མེད་པར་ ཆོས་མཐུན་
གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཐེམ་ནང་སྦིས་སྤྱི་འོག་དེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊྲར་༢༤ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ ལྷོད་
ཚུགསཔ་ཨིན། སྤྱི་འོག་དེ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་བཙན་ཆེན་སྐོར་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་དེ་ མོ་
བཙན་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན་པས།ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཐེམ་ནང་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཕོ་རྒྱས་ལས་བང་
ཆེ་མི་དེ་སྐྱེས་ལྷ་དེ་མོ་བཙན་འབདཝ་ལས་ཨིན་ཟེར་སབ་ནི་འདུག།
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ལྷ་བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་འབད་བ་ཅིན་སྐོར་ཕུ་མ་ཎི་རཱ་ཛའི གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་
གྲངས་༡) “ཀྱཻ༑སྐྱེ་མེད་ཀློང་ལས་འཆར་བའི་ལྷ་བཙན་ཆེ།།འཇའ་ཀློང་འཁྱིལ་བའི་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ནས།།དེང་

འདིར་ཡུལ་ཕོགས་འདི་ལ་སན་འདྲེན་གྱིས། །མ་ཐོགས་རླུང་ལྟར་མྱུར་མགྱོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དེ་ཀློང་

ལྷུན་འབྱམས་དག་པ་རབ་འབྱམས་དང་། །སྐྱོབ་པའི་དགྲ་ལྷ་མ་གྱུར་སུ་ཞིག་ཡོད། །གནམ་སའི་བར་ན་གླིང་
བཞིའི་མཐུ་རྩལ་བདག །ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ལ་དབང་གྱུར་བའི། །དུག་ལྔ་འཇོམས་བྱེད་མཚོན་ཆ་ཡེ་
ཤེས་ལྷ།།མཛེས་པའི་སན་གཟིགས་འབུལ་ལོ་གནས་འདིར་གཤེགས།།’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཐེམ་ནང་སྦིས་ལྷ་ཁང་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་རིང་གི་འགྱོཝ་
ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཐེམ་ནང་སྦིས་ལྷ་ཁང་དང་ སྨྱུང་གནས་
ལྷ་ཁང་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་

གིས་གནང་མིའི་ མཚན་ ཕག་ན་པདོ་རྒྱས་པའི་གླིང་ཟེར་ ཞུ་མིའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ལྷ་བཙན་དེ་གི་ལྡེབས་རིས་
ཅིག་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

ལྷ་ཁང་དེ་གཡུས་ཐེམ་ནང་སྦིས་ལས་ཨིན་མི་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་བཟང་མོ་

གི་སྐུ་མཆེད་ཡང་ཕོག་མི་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་གི་དངོས་སོབ་དགེ་བཤེས་
ཤེས་རབ་རོ་རྗེ་གིས་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག། དགེ་བཤེས་མཆོག་
སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཨིནམ་ལས་མི་ཚེ་གཅིག་སྨྱུང་གནས་དེ་
ར་ སྲུང་བཞུགསཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་ཟེར་

སབ་དགོ་མི་ཡང་དེ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།ལྷ་ཁང་དེ་མི་རྗེ་གསོ་བའི་
བོན་པོ་སྐུ་བགྲེས་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལུ་

རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་སྟེ་ ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་
ཡང་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་

གིས་མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ཡང་ ཕག་ན་པདོ་
སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོའི་སྐུ་པར།

རྒྱས་པའི་གླིང་ཟེར་གསོལ་གནང་ནུག།
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དམ་བཞག།
སྐོར་ཕུ་མ་ཎི་རཱ་ཛའི་གསོལ་ཁ་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢)

“ཀ་དག་གདོད་མའི་ཀློང་ཡངས་

སུ།།གུ་རུ་རོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཞབས།།གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་གཟུགས་སྟོན་དུས།།ལྷ་སྲིན་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོར་བསྐོས།།དེ་
འོག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡུལ་ཕོགས་འདིར། །མི་ནོར་ལོ་ཏོག་རིགས་རྣམས་

ལ། །སྲུང་དང་སྐྱོབ་བྱེད་འཕྲིན་ལས་པ། །ད་ལྟ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས་པར་མཆོད་བཤམས་

ནས། །ཁྱོད་ལ་བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབས། །ཕོ་ཉར་མངགས་སོ་ས་མ་ཡ། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་
ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ པད་ཀཱ་ར་གིས་ རོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཞིན་ན་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པ་

གིས་མ་ཚད་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་
རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་དུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
སྐོར་ཕུ་མ་ཎི་རཱ་ཛའི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ བསྟོད་བྱ་
བསྟོད་བྱེད་བལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས། །སྐྱེས་མེད་ངང་ལས་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་གཅིག །ཆོས་རྣམས་གདོད་ནས་

སྙོམས་པའི་ངང་འབྱམས་སུ། །ཕན་ཚུན་སོ་སོའི་འཛིན་སྣང་མ་མཆིས་ཀྱང་། །མ་དག་སྣང་ཚུལ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་
ལས། །སྟག་རོལ་གཟིགས་ཤུབས་སྔོ་བསངས་སྙེགས་པའི་མདུང་། །དགྲ་དཔུངའཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ་རི་ལྟར་

སྤུངས།།ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་ཁྱེད་འཁོར་བཅས་ལ་བསྟོད།།ལྷ་སྲིན་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མོ་རཏྣའི་རྒྱལ།།དར་ཟབ་ནོར་

བུས་བརྒྱན་པའི་ཡིད་ལུས་ཀྱི། །ཅི་འདོད་རེ་བ་སྐོང་བའི་སྨན་བཙུན་ཆེ། །ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
བསྟོད།།’’ 

ཟེརཝ་ཙམ་མ་གཏོགས་ ལྷ་བཙན་གྱི་སྐུ་མདོག་དང་ ཕག་མཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ཁ་གསལ་མེད་རུང་ ལྡེབས་རིས་
གུར་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐོར་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་དེ་ སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་ ཞལ་འཛུམ་ག་ནི་ཡ་

མཚན་ཆེཝ་སྦེ་འདུག། ཕག་གཡས་ལུ་ ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་ཚེ་དར་དང་ གཡོན་ལུ་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུ་བསྣམས་ཏེ་འདུག། ལྷ་བཙན་ལུ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ལུས་དང་གྱིབ་མ་བཟུམ་
འགྲོགས་ཏེ་ཅི་འདོད་ཐམས་ཅད་རེ་བ་སྐོང་བའི་མཐུ་རྩལ་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཐེམ་ནང་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐོར་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་དེ་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་

དེ་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ཝ་དི་པའི་གནས་ནང་ རྩ་བོ་བཟུང་སྟེ་ སྐོར་རི་ལ་

ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས། ཚེས་བཅུའི་སྐབས་
དད་ཅན་གི་མི་ལྕགས་ས་མཁར་དང་ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ་ལས་ཚུར་འཛོམས་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
 ཝ་དི་པ་གནས་ཟེར་
སབ་དགོ་མི་ཡང་ ས་གནས་ སྐོར་རི་ལའི་ལྟག་ལུ་ བཙན་ཕུག་དགོན་པ་ཁ་ཐུག་ མཐོང་རྒྱ་སྒང་ཟེར་ས་ལུ་
ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཐེམ་ནང་སྦིས་ལས་ཨིན་མི་ ནོར་རྫིཔ་ཅིག་གིས་ རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ གི་དྲོ་
པ་ ཉི་མའི་ཟེར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ལྟག་གི་དེ་གུར་

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྒོམ་ཆེན་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ གུང་ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ ཐུགས་དམ་གནང་སྟེ་
བཞུགསཔ་ད་ འགོ་དང་པ་མཇལ་མི་འདི་ ཝ་དི་པ་ཟེར་ ནོར་རྫིཔ་ཅིག་གིས་མཇལ་ནི་དེ་གིས་ གནས་ཀྱི་
མཚན་ཡང་དེ་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མོ་བཙན་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་དང་ ཚེས་
བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ བར་སྐབས་ལས་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ རྐྱེན་ངན་
བར་ཆད་རེ་འབྱུང་པའི་ དུས་ཚོད་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་
ཡང་མ་དོ་བར་ སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་ངམ་ཕག་ན་པདོ་རྒྱས་པའི་གླིང་ལུ་སྦེ་ དུས་ཆེན་བཞི་གི་ནང་ལུ་ སྨྱུང་
གནས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ཆ་རོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་མཛད་གནང་དོ་ཨིན་མི་ནང་ལས་ཡང་
ལྷག་པར་དུ་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཨོམ་དང་མར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་ནི་ཡོད་ཟེར་
ཨིན་པས།ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ཆད་དེ་ལུས་པ་ཅིན་ཕངམ་ཕང་ས་རང་ནོར་སེམས་ཅན་

ག་སོང་མེད་པར་ འབྱང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་བཀལཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་
འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ མི་ལུ་ཡང་གནོད་པའི་ཁར་ལུང་པ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མེད་ ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་མ་བཏུབ་ལ་
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སོགས་པའི་རྐྱེན་ཆ་ ངེས་པ་མེད་པར་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ལྟར་རྐྱངམ་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ ཚེས་བཟང་དུས་
བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ཕུལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ་
གོ་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ལྕང་གཞོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣) “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་ནམ་མཁའ་

གང་བ་འདི་ཉིད། སྐོར་ཕུའི་ནོར་བུ་བཙན་ཆེ་འཁོར་འབུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །བསྔོའོ་འདི་

བཞེས་ནས་རོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་དང་། རྒྱལ་སས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་འཛིན་དང་ཡུལ་ཕོགས་འདིར་གྱི་མི་རྣམས་འཐབ་འཛིང་མེད་པར་དགའ་སོ་དང་ལྡན་ཏེ་ཚེ་བསོད་དཔལ་
དང་ནོར་ལ་གོད་ཁ་ལོ་ཐོག་ལ་མུ་གེའི་འཚེ་བ་སོགས་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བར་མཛོད་ཅིག།
དམ་ཚིག་སྲུངས་ཤིག།ཡུལ་འདིའི་མི་རྣམས་བོ་སྣ་ཆོས་ལ་སྒྲུབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།’’

གནས་མགྲོན་གྱི་

ཟེར་འདོད་དོན་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐོར་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་
སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྲུང་ཕྱིར་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གཡུས་སྒོའི་
སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ གོད་ཁ་མི་འབྱུང་ནི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་འཁྲུག་རྩོད་མེད་པར་ དགའ་སོ་དང་
ལྡན་ཏེ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་རྒྱས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ལུ་ཚུ་ཡང་ མུ་གེའི་འཚེ་བ་སོགས་མེད་
པར་བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། སྐོར་ཕུ་མ་ཎི་རཱ་ཛའི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། (༢༠༡༧) གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། གླེགས་བམ་༣པ། ཀྲི་ཨེན་དཔར་སྐྲུན་ཁང་།
ཐིམ་ཕུག།

འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཨ་རྒས་དོན་གྲུབ།དགུང་ལོ་༧༥བཞེས་མི།ཐེམ་ནང་སྦིས་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་གི་བམ།
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ཆ་གླི
གླིང
ང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༣ 
༡འདད
ོ ་ཡན
ོ ་བཟང་པ།ོ 
འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་ཆ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཡི།།སྐྱེས་ལྷར་བཀུར་བའི་འདོད་བཟང་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།
རྣ་ལས་འབབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན།།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གན ད ་ ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།

འདོད་ཡོན་བཟང་པོ།


གནས་ཁང་།ཀར་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
གཡུས།ཆ་གླིང་།
བསྟེན་མི།ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཨིནམ་ལས་མི་
ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ གཡུས་
སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ཕུན་སུམ་

ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ ད ན
གནས་ཁང་།

མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༩༩ གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་དེ་ནང་

འགྱོ་བ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༤༢ ཀྲིག་ཀྲིག་འགོརཝ་ཨིན། རྒེད་འོག་དེ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ བཙན་གྱི་མཚན་དེ་ འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་ཕོ་བང་ཨིན་པ་ཅིན་
འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༣) “ཀྱཻ༑ ལྷོ་ཕོགས་བསྟན་
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པའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་བའི་སས། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་གདུལ་བྱའི་ཞིང་། །འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་ཡུལ་
གྲུ་ཆ་གླིང་དགོན། །རྒྱལ་བའི་གནས་མཆོག་དབེན་པའི་ཉེ་འདབས་ན། །སྐོམ་པའི་བདུད་རྩི་ཆུ་རྒྱུན་རབ་འབབ་
པ།

ཅན།

གིས།

།ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་འཁྲིགས་པའི་ཕོ་བང་ནས།

།གནས་ཆེན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་འཁོར་བཅས་ལ།

།བསྟན་སྲུང་རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་དམ་ཚིག་

།མཐུན་པའི་མཆོད་རས་ཚུལ་བཞིན་བཀྲམ་ནས་ཀྱང་།

ན།།བརྩེ་གདུང་ཆེན་པོས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།།”

།དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་
།དད་གུས་མཛའ་བའི་ཡིད་ཀྱི་སན་འདྲེན་

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་

ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་སྐར་མ་༢༠དེ་
ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་

ཀར་

ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཆུ་
རྒྱུན་བདུད་རྩི་བཟུམ་འབབ་པའི་ལྟག་ལུ་

ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་རྩ་བར་ ཕོ་
བང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་

འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་ཕོ་བང་།

ཚད་ ཀར་ཆོས་གླིང་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་

ཀ་ཁྲབ་དང་བཅས་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་དེ་ དུས་རབས་ ༡༤ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་དབང་ཀར་སྐུ་

འཕྲེང་༣ པ་ དཔལ་རང་འབྱུང་རོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ལུང་བསྟན་ལྟར་དུ་སྦེ་ དེའི་དངོས་སོབ་ངང་ཤིང་བ་མ་
མཆོག་གིས་བཞེངས་གནང་ནུག།

དགོན་པའི་མཚན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཤིང་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལུ་ཀར་པ་མཆོག་གིས་ལུང་བསྟན་ལྟར་དུ་སྦེ་

བཞེངས་བཞེངསམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཀར་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག། དགོན་པ་དེ་ནགས་ཚལ་གྱི་

ལྟེ་བ་ལུ་ བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ནགས་ཚང་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོངས་གྲགས་སོང་སྟེ་

འདུག།

ངང་ཤིང་བ་མ་ཁོ་ར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་

ཐུགས་དམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གནང་སྟེ་

བཞུགསས་མི་ཅིག་ཨིན་པས། ཉམས་ལེན་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ བ་མའི་དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཅོག་བཅིངས་ཡོད་པའི་
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ཐོག་ལུ་ བྱའི་ཚང་བཟོ་ཡོད་རུང་ ཉམས་ལེན་གྲོལ་ནི་མེད་པར་ གྲུབ་རྟགས་བཟང་པོ་སྟོན་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་འདུག།

གཡུས་དེ་གི་མིང་ལུ་ ཆ་གླིང་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ ལྷ་ཁང་དེ་གི་ཆགས་རབས་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ཆ་འདྲ་ཡུལ་གྲུ་
ཆ་གླིང་དགོན། །ཀར་སྐུ་འཕྲེང་གསུམ་པའི་ལུང་བསྟན་ལྟར། །དགོན་འདིར་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་བཞེངས་པ་

པོ།།ངང་ཤིང་བ་མའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ།།ཟེར་ཡོད་དོ་བཟུམ་གཡུས་ཚན་གྱི་སའི་དབྱིབས་དེ་ཡི་གུ་

ཆ་གི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཆ་གླིང་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག

འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢༣རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ཨོ་རྒྱན་པད་གྲུབ་ཐོབ་

བརྒྱུད་པཡི། །སན་སྔར་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བར། །དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་

ལ།།མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་སྟོང་གྲོགས་མཛོད།།’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་
པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་སྟེ་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་དུག།
རྣམ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས།
པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༧༢)

བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་པའི།

“རྒྱལ་བའི་

།དགོས་འདོད་སྐོང་

བའི་གཞི་བདག་ནི། །སྐུ་མདོག་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་
འཆར།

།ལྷག་པར་ལུགས་གཉིས་སྲིད་ཞི་

ཡི། །བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་དམ་བཅས་པའི། །འཇིག་

རྟེན་སྐྱེ་དགུའི་མགོན་སྐྱབས་ཚེ། །རབ་བརྗིད་མི་རྗེ་
རྒྱལ་པོའི་ཚུལ།
ཀར་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་བཀའ་ཁྲབ།
གསོལ་ཁའི་ནང་བསྲུང་ཟེར་འདུག།
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།ལྷབ་ལྷུབ་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་

གསོལ། །ཕག་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསྣམས། །འགྲོ་བ་འདོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིར། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་དཔུང་

དང་བཅས། །སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་བསྐོར་ལ་བསྟོད། །ཆོས་ལྡན་སྒྲུབ་པོ་བདག་ཅག་གི །སྲུང་མ་ཆེན་པོར་

མངགས་པའི་ཚེ། །རབ་འབྱུང་བཙུན་པའི་ཆས་བཞུགས་ནས། །ཉིན་མཚན་སྟོང་གྲོགས་མཛད་ལ་བསྟོད། །དེ་

ལྟར་དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས། །བསྟོད་དོ་བསམ་དོན་སྒྲུབཔ་དང་། །མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་བཟློག །ཚེ་

དཔལ་བསོད་ནམས་དགུང་དུ་སྤེལ།།ཅི་བསམ་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད།།’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་གི་ སྐུ་མདོག་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་དོག་ངེས་པ་མེད་པར་ མ་འདྲཝ་

སོ་སོར་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་དང་ལྷག་པར་དུ་འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་དགུ་ཕོ་མོ་ཚུ་ལུ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་པའི་

སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་པོའིཚུལ་ལུ་སྦེ་བྱོན་ཏེ་སོངས་གྲོགས་མཛད་གནང་དོ་ཨིན་པས། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཨིན་

པ་ཅིན་ རྒྱན་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་གསོལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དགོས་འདོད་བསྐང་ནིའི་ཆེད་དུ་ཕག་
ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ང་བཅས་ར་ཚུ་ ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འདོད་ཡོན་

བཟང་པོ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལ་མི་ཚུ་ལུ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པར་ དགེ་སོང་རབ་བྱུང་གི་རྣམ་
པ་སྦེ་ བྱོན་ཞིན་ན་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དོ་ཨིན་པས། ཁོ་ལུ་མཐུ་རྩལ་དེ་ སྟོང་

གསུམ་ སྐད་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ ནུས་རྩལ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འདོད་ཡོན་

བཟང་པོ་ལུ་གསོལ་ཁའི་ནང་ལས་གཞི་བདག་དང་གནས་པོ་ཟེར་འཐོན་ནི་ཡོད་རུང་ཆ་གླིང་གི་རྒེད་འོག་གི་

མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དེ་བཙན་ཕུའི་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ཨིན།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཞིན་ན་ གསོལ་མཆོད་
དེ་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༨ ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཟེར་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་

ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གསོལ་མཆོད་དེ་ ཀར་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལུ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིནམ་ད་ དེ་གི་

སྐབས་ལུ་ སྦྱིན་བདག་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཉེར་ཚང་ཚུ་ སྐུ་གཉེར་གིས་སྦེ་

ཁྱིམ་བཤལ་འགྱོ་ཞིན་ན་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་གཉེར་ཚང་ལ་སོགས་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་སྐུ་གཉེར་གྱིས་བསྡུ་

ལེན་འབད་མི་དགོ་པར་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཁོང་ར་གིས་སྦེ་ གཉེར་ཚང་ཚུ་འབག་སྟེ་

ཆོསཔ་ལུ་དགྱེབ་ལ་སོགས་པ་དྲང་པ་ལྷ་ཁང་ནང་འོངམ་ཨིན་པས།  ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་དེ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

ར་ཕུལ་དགོཔ་དེ་ཡང་ ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཟེར་ མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོ་དང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་

པའི་ ཆོས་སྲུང་གོང་མའི་རིགས་ཚུ་གཏངམ་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་བཏང་པ་ཅིན་ ཨོག་ཀོ་ནང་ལུ་ནོར་
སེམས་ཅན་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ད་རུང་གཞན་དང་གཞན་ ཁམས་ལོག་སི་སི་སྦེ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ གྲབ་སྒྲིབ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ཆོས་སྲུང་ཚུ་མི་འབྱོན་འོང་ཟེར་བའི་དོགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ གཡུས་དེ་
ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ གྲོས་འཆམ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་
ནངས་པ་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ར་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ་ བཀའ་བཙན་དྲགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་

ཞིན་ན་ སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དོ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་ངང་ཤིང་བམ་གདན་ས་བཅགས་ནིའི་
དགོན་ས་གཟིགས་པར་འབྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་གནས་བདག་གིས་གཟུགས་དངོས་སུ་སྟོན་ཏེ་དགོན་པ་བསྲུང་
ནི་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ཁས་བངས་ཕུལ་ཏེ་ དགོན་པ་ཡོད་སའི་རྩ་བ་ར་ ཆུ་མིག་ཅིག་ཡང་བཏོན་ཕུལ་

ནུག།དེ་བཟུམ་སྦེ་དགོན་པ་དེའི་སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ནང་ཕར་དང་ཚུར་འགྱོཝ་ད་འདོད་ཡོན་བཟང་
པོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་གསོལཝ་བཏབ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ནི་ཡོད་

ཟེར་བཤདཔ་མ་ཚད་ དགོན་པའི་ནང་ལུ་སོད་དེ་འབད་རུང་ གཉེར་ཚང་ལ་སོགས་པ་རོགས་སུ་ཅིག་ཁར་
འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་མཁོ་ཆེ་གི་ཅ་ཆས་དང་ གཉེར་ཚང་ཕུལ་མི་འཐོན་ནི་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པའི་སྒོ་ལས་བཤད་ནི་འདུག།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་རེ་འབྱུང་ནི་དང་ མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་རེ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པ་
ཅིན་ ལྷ་ཁང་གི་རྩ་བ་ལས་ ཁྲག་འཛག་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་ རྟགས་མཚན་མ་འདྲཝ་སྟོན་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་
རུང་ ཤུལ་ལས་བཤད་གྲྭ་དེ་ཆགས་ཞིན་ན་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་རྟགས་མཚན་ཚུ་སྟོན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ སོད་
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རུང་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱི་ཟིང་ཟིང་དང་གཡང་བཟའ་སི་སི་སྦེ་མེད་པར་ བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡར་སོའི་ཟེར་
ཨིན་པས།

གལ་སྲིད་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ལུས་པ་ཅིན་ མི་ལུ་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་མ་ཚད་ མི་ཚུ་འཆོལ་ལོང་འགྱུར་ནི་

ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་
བ་ཅིན་ ཀར་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ནང་ལུ་ སྒང་སྟེང་༧ སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གཞི་རིམ་བཤད་

གྲྭ་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ བཤད་གྲྭ་པ་ཚུ་གིས་ སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ བསང་གསུར་དང་གསོལ་ཁ་ཚུ་
དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བཞིན་དུ་འདུག།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༤༧) “་་་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་

རྣམས་དང་ཡུལ་ལྗོངས་འདིའི་མི་ནོར་ལོ་ཕྱུགས་རྣམས་ཀྱི་ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ། མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་
ཚོགསས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློག་པ་དང་།

རྟག་ཏུ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་རོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོད་ཅིང་།མཐར་ཐུག་སྒོ་གསུམ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་
བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དུས་བཞིའི་བར་མ་ཆད་པར་སོལ་བའི་མཛོད་དུ་གསོལ།’’

ཟེར་འདོད་དོན་ཞུ་དོ་བཟུམ་ གཡུས་སྒོའི་འདིའི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དང་

མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ངན་པའི་ཚོགསས་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནི་གི་དོན་ལུ་ དེ་ལས་ རྟག་ཏུ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་

དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ རོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལུ་

ལོངས་སོད་ཐོབ་དོན་ལུ་དམིགས་ཞིནམ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།ལྷ་གསོལ་དང་གསོལ་མཆོད་ལ་

སོགས་པ་ཕུལ་མི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ་ཡང་ ལུང་པའི་མི་སེར་ཚུ་གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ འབྲེལ་
མཐུན་སྦོམ་བཞག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསོལ་ནི་གི་ལམ་སོལ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་
བཞག་ཚུགས་པའི་ཁར་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ལམ་སྟོན་ཡང་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།



གསོལ་ཁའི་ནང་མཛད་ཟེར་འདུག།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་གི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
ཀར་ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
ཚེ་དབང་།ཆ་གླིང་གི་ཚོགས་སོབ་འགྲེསཔ།
ཨོན་འཕྲིན་ལས།ཀར་ཆོས་གླིང་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།
ཨོན་བསྟན་འཛིན།རྒེད་དྲུང།
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༢དགའ་རབ་དབང་ཕྱུ
ཕྱུག
ག །
འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་ཆ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཡི།།གནས་བདག་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི།
རྣ་ལས་འབབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན།།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།སོག་བདུད་ནག་པོ།དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ།དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག།
ས་གནས།ཆ་གླིང་གཡུས་སྨད།
གཡུས།ཆ་གླིང་།
བསྟེན་མི།ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བདག་ཨིནམ་
ལས་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་

ཞི་སྟེ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་   ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་


ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ད ན
གནས་ཁང་།
ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བང་དེ་ གསོལ་

ཁའི་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢༢) “ཧཱུྃ༑རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་ལས།།འགག་
མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཟུགས་སྣང་བ། །དྲེགས་པའི་གཙོ་བོ་སོག་གི་བདུད། །དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །རང་སྣང་རྣམ་དག་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང་། །ཡིན་མིན་རྟག་ཆད་གཉིས་མི་སྣང་། །དུག་གསུམ་འཁྲུལ་འཛིན་
སྐྱེ་འགྲོའི་ངོར། །གང་འདུལ་ཞི་ཁྲོའི་རོལ་པས་བྱོན། །མཐུ་ལྡན་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །གཡོག་དང་ཡང་
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གཡོག་དམག་ཚོགས་བཅས།

།རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་གཤེགས་སུ་གསོལ།

།བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་

ནི། །གཏིང་ཟབ་འདོད་དགུའི་འབྱུང་གནས་དང་། །རྟེན་མཛད་ཟླ་བཞིན་སྨན་མོ་འཕྲུལ། །སྒྲུབ་པར་ཙམ་ཞིག་

གཤེགས་སུ་གསོལ།།ས་དང་རི་བོ་གནས་ཡུལ་ནི།།ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ན།།སྡེ་དཔུང་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཀླུ་
བཙན།།སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ།།” 

ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་ཆེན་པོ་དེ་ རྣམ་པར་དག་པའི་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་

བཞིན་དུ་ ཐུགས་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་ དགའ་རབ་ཕྱུག་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ གནས་བདག་གི་ཚུལ་སྦེ་བྱོན་
ཞིན་ན་ བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་གནང་མི་ཅིག་ཨིནམ་ གོང་གི་སན་འདྲེན་ཚིག་ལས་གསལ་དོ་བཟུམ་ཨིན་

པས། ཨིན་རུང་འཇིག་རྟེན་པའི་སྣང་བ་དང་མཐུན་པའི་ སྒོ་ལས་ འཕྲིན་ལས་མཛད་གནང་ནིའི་དོན་ལས་
སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་བདག་གཞི་བདག་བཟུམ་སྦེ་ བཞུགས་ས་གི་ཕོ་བང་ཡང་ ཆ་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་
ལུ་ཕོ་བང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག།ཕོ་བང་དེ་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་ཀུར་སྟོད་ཁ་ཐུག་འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་

ས་གནས་ ལི་སིང་རོང་སྦ་ཟེར་ས་ལས་ ཁ་མར་ལྟ་རྐང་སྟོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་
ཚུགས་པས།
དམ་བཞག།
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༢) “ཧཱུྃ༑ སྲིད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རང་

མཚང་ཀུན། །སྔོན་གཟིགས་རྒྱལ་སས་པད་འབྱུང་དང་། །རྩ་བརྒྱུད་བ་མའི་སན་སྔ་རུ། །ཁས་བངས་བཞིན་དུ་
འཕྲིན་ལས་མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་

བཏགས་གནངམ་མ་ཚད་ པད་གླིང་པའི་གདུང་འཛིན་ཡབ་སས་ཚུ་གིས་ཡང་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་
བསྟན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་དེ་གནང་དུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༢) “ཧཱུྃ༑ དམ་ཚིག་ལྡན་པས་སྐྱོང་
མ་ཆེ། །རོ་རྗེ་འབར་བ་ཁྲོས་པའི་གཟིགས། །མ་རུངས་གདུག་པའི་གཉེར་བཅིངས་ནས། །ཕས་རྒོལ་ཕམ་མཛད་

ཁྱོད་ལ་བསྟོད།།འདོད་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར།།དགོས་འདོད་ཐོགས་པ་མེད་བསྒྲུབ་ཅིང་།།ནད་གདོན་
མི་འདོད་གནོད་བྱེད་ཚོགས། །མྱུར་དུ་ཞི་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །བལྟ་ན་མཛེས་ཤིང་མཐོང་དགའ་བའི། །སྨན་
བཙུན་ཡིད་འཕོག་ཟླ་བའི་དཔལ།

།འཛིན་བྱེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་བའི།

།བདུད་རྩིའི་སྤུན་ཟླ་དེ་ལ་

བསྟོད། །ཁྱེད་འཁོར་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སོགས། །གནམ་གྱི་སྐར་ལྟར་བཀྲ་བའི་ཚོགས། །འདོད་པའི་འཕྲིན་
ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པའི།།མཐུ་དང་རྩལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བསྟོད།།’’

ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ གནས་བདག་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དེ་ ཁྲོ་བའི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་
སན་ཡང་ཁྲོ་བའི་སྒོ་ལས་གཟིགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་ཚུལ་ཡང་ཁོ་ལུ་ཕག་མཆོད་
ཕུལ་ཞིན་ན་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ འདོད་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཟུམ་སྦེ་ གང་ལ་གང་

འདོད་ཀྱི་དོན་ ཐོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྒྲུབ་གནང་ཚུགས་པའི་མཐུ་རྩལ་དང་ ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་

པའི་ཁར་གནས་བདག་དེ་ལུ་བཙུན་མོ་སྦེ་སྨན་མོ་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཨིན་པས།གནས་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་
གི་ འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་ཚུ་གིས་ གནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་བཟུམ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་ གཟི་
བརྗིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་སྐྱབས་

བསྟེན་མི་དེ་ཆ་གླིང་གཡུས་མཇུག་གི་མི་སེར་ཚུ་ཨིན་པས།གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་
༤ པའི་ཚེས་༧ ལས་༩ ཚུན་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ མཁར་ཕུ་ལྷ་གསོལ་འབད་བའི་སྐབས་

ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཚེས་༡༠ གྱི་ཚེ་གནས་པོ་ལོག་སྐྱེལ་ཟེར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ ས་གནས་
ནང་ལུ་དྲོ་པ་བསངས་བཏང་མིའི་དུ་པ་ཐོན་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་བདག་དེ་ཕོ་བང་ཡོད་ས་ལུ་ཞབས་སྐྱེལ་
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ལུ་འགྱོ་ཞིན་ན་ ལོགཔ་ད་ ཁ་ལས་ཆར་པ་ཆར་པ་ཟེར་སབ་སྦེ་ འོང་ནིའི་སོལ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་

བདག་ཞབས་སྐྱེལ་འབད་བའི་ དུས་དེ་གི་ཚེ་ ཞབས་ཁྲ་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ དགའ་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཞིན་ན་ལས་ཉིནམ་ཅིག་གི་རིང་དགའ་དགའ་སོ་སོའི་ངང་ལུ་སོད་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ད་རུང་བམ་ཆོསཔ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་སྐབས་
ལུ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀར་པ་སྐུ་འཕྲེང་གསུམ་པའི་ གདན་ས་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་དང་ ངང་ཤིང་བ་
མའི་གདན་ས་ ཀར་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ དེ་ལས་དབང་མོ་མཁར་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་

དུས་རྒྱུན་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་དུས་དེ་ནང་ མ་ལྷོདཔ་

དང་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ཆད་དེ་ལུས་པ་ཅིན་ཕངམ་ཕང་ས་ར་མིག་ཏོ་ལུ་གནོད་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་
ཉེ་ཚན་ནང་འཁྲུགས་འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།ལྷག་པར་དུ་ལུང་པ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མེད་པར་རླུང་
འཚུབ་འཕུ་སྟེ་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༤༦།) “་་་་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་
འཚེ་བ་ལས་སྲུངས། མཐུན་རྐྱེན་བཀྲ་ཤིས་འདོད་དགུའི་ ཚོགས་གོང་དུ་སྤེལ་བ་དང་། ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་
ཆར་ཆུ་དུས་སྙོམས།ནད་མུ་འཁྲུག་རྩོད་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་ཞི་བའི་སྟོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛོད་ཅིག།’’ ཟེར་
གསོལཝ་བཏབ་དོ་བཟུམ་གཙོ་བོ་ར་གཡུས་སྒོ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་ལུ་བབས་ཏེ་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་དུ་ལེགས་ནི་
དང་ ཉེན་ཚན་ལུ་འཁྲུག་རྩོད་མི་འབྱུང་ནི། དེ་ལས་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་

པའི་ ཕོགས་རིགས་ངན་པ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ མཐུན་རྐྱེན་བཀྲ་ཤིས་འདོད་དགུའི་ ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་
འཕེལ་ཏེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་་ཨིན་པས།
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མི་་སྡེ
མི
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཕན་པ།
གཏམ་དཔེ་ལས། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྣང་བ་གཅིག། ཟེར་སབ་སོལ་བཟུམ་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་གནས་

ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ ཀླུ་དང་བཙན་ལ་སོགས་པ་ལུ་ བསངས་དང་

གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་
རང་གི་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ནད་ཡམས་མུ་གེ་ དམག་འཁྲུགས་ལ་སོགས་ཚུ་མེད་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ལུ་གནས་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་ཀྱི་ཕ་མེས་ཚུ་གི་བསྒང་ལས་ར་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་
ནི་ཡོད་མི་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ལྷག་པར་
ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སོད་ཚུགས་པའི་ཁར་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་
ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཚེ་དབང་།ཆ་གླིང་གི་ཚོགས་སོབ་འགྲེསཔ།
ཨོན་འཕྲིན་ལས།ཀར་ཆོས་གླིང་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།
ཨོན་བསྟན་འཛིན།རྒེད་དྲུང།
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༣བཙན་ཕུ
ཕུ་་བཙན།
འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་ཆ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཡི།།གནས་བདག་བསྟེན་པའི་བཙན་ཕུ་བཙན་འཁོར་བཅས།།
འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ལུགས་གཏམ།།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

བཙན་ཕུ་བཙན།


གནས་ཁང་།བཙན་ཕུ།
གཡུས།བཙན་ཕུ།
བསྟེན་མི།ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བདག་
འབདཝ་ལས་ས་གཞི་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ནི་དང་ འབུཔ་
གིས་གནོད་པ་མེད་པར་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དེ་

ལས་ མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ལུ་ བར་ཆད་མེད་པར དགའ་
སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་དེ་འབད་བ་ཅིན་
བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་ གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༡) “ཀྱཻ༑ གཟི་བརྗིད་ལྷུན་
ཆགས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་རི།།གདུག་པ་ཅན་རྣམས་དྲེགས་ཤིང་རྒྱལ་བྱས་ནས།།རང་འབྱུང་མི་འགྱུར་རོ་
ཡི་ཐེམ་སྐས་དང་། །དགེ་མཚན་རྟགགས་ཀྱི་མཛེས་པའི་གུར་ཁང་ནས། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྲུང་ཉམས་པའི་ཞིང་
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བཅུ་སྒྲོལ། །འགྲོ་ཀུན་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའིདགྲ་ལྷའི་རྒྱལ། །བཙན་ཕུའི་བཙན་རྒོད་འཁོར་བཅས་གནས་མཆོག་
འདིར།
གྱིས།

དམག

།མཐུན་པའི་རས་དང་དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྒྲ།

།བཙུན་མོ་སས་དང་ཡབ་ཡུམ་བཀའ་འཁོར་ཚོགས།

།རྒྱལ་བསྟན་ལས་བཞིས་སྐྱོང་སད་སྐུ་མདོག་དང་།

།གནམ་ས་མ་ལུས་འགེངས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་

།སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པའི་

།ཕག་མཚན་བཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་སྣ་

ཚོགས། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་གར། །ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིས། །མདུན་དུ་
མཆོད་པའི་གནས་འདིར་ས་མ་ཛ༔”


ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཕོ་བང་ཟེར་རུང་ བཙན་ཕུ་ཟེར་སབ་སའི་རི་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ནང་ གནས་ཡོདཔ་ལས་
བཙན་ཕུ་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིནམ་པས།བཙན་ཕུ་ལྷོད་ལྷོད་ལུ་ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་

ཆུ་ཚོད་༡༣༠ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས། བཙན་ཕུ་བཙན་ལུ་ བཙུན་མོ་དང་སས་དེ་ལས་ ཡབ་ཡུམ་དང་
བཅས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།
བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་
སྐྲུན་མེད།

ཤོག་གྲངས་༢༢)

གདོད་ནས་རང་ཞིའི་ཀློང་ཆེན་
པོར།

“ཀྱཻ།

།དཔལ་ལྡན་པད་ཀཱ་ར་

ཡིས། །སན་སྔར་ཞལ་བཞེས་དམ་མནན་
ཚེ།

།བཙན་ཕུ་གཏེར་གྱི་སྲུང་མར་

ཡི།

།པད་གླིང་པ་ཡབ་སས་

བཀོད།

བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།

།དེ་འོག་རིག་པ་འཛིན་པ་

ཀྱིས། །མཆོད་བསྟོད་འཕྲིན་ལས་གཉེར་བཅོལ་ཞིང་། །དམ་བཏགས་བསྒྲུབ་པའི་ཕོ་ཉར་མངགས། །ད་ལྟ་རྣལ་
འབྱོར་བདག་ཅག་གི །བསྐྱེད་རིམ་གསལ་ཞིང་རོགས་པ་ཆེ། །མངོན་འགྱུར་འབས་བུ་གྲུབ་སྟེར་བའི། །འཕྲིན་

ལས་གཉེན་པོ་མ་ལུས་སྒྲུབས།།’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
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དམ་ལུ་བཏགས་གནང་པའི་ཁར་ ཤུལ་ལས་ད་རུང་པད་གླིང་པའི་གདུང་འཛིན་ཡབ་སས་ཚུ་གིས་ཡང་ འཕྲིན་

བཅོལ་གནང་སྟེ་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་འདུག།
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣ

བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༢)

“ཀྱཻ༑ རིག་འཛིན་པད་

འབྱུང་གནས་བཀའ་གཉན་ཆེ། །བཙན་རྒོད་རོ་རྗེ་འབར་བ་ཆེན་པོ་ཁྱོད། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྟ་གདོང་འབར་

བཞིན་བརྗིད། །གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གང་ཡང་། །དྭངས་ཤིང་རྒྱལ་བྱེད་སན་གསུམ་ཉི་མར་

འགྲན།

འཐིབ།

།འཐོར་བྱེད་རླུང་མར་གཡོ་པའི་རབ་བརྟན་ལྷུན།

།ཕོགས་བཅུར་གཏོར་བའི་ཤངས་བུག་མུན་ལྟར་

།ཁྲོས་ཤིང་གདངས་མིག་ཞལ་གྱིས་སྲིད་གསུམ་ཁམ།

།གཅིག་ཏུ་བཟའ་བའི་མཆེ་བ་རི་ལྟར་

གཙིགས།།གློག་དམར་འཁྲུགས་དང་ཞབས་པ་ལས་མྱུར་བའི།།ལྗགས་བསྐྱོད་རྐན་སྒྲ་བཏོག་པའི་བདུད་རིགས་

བརླགས། །བསྟན་ལ་གནོད་བྱེད་ཕོགས་བཅུར་གང་འདུག་ཀྱང་། །མྱུར་དུ་འགུགས་བྱེད་ལྕགས་ཀྱུས་གཡས་
པས་བཟུང་། ། ལོག་འདྲེན་བདུད་དང་དྲེགས་པ་ཀུན་འཆིངས་པའི། །བཙན་ཞག་དམར་པོ་གནམ་ལྕགས་གློག་

ལྟར་འཕེན། །གོམ་པའི་འདེགས་འཇོགས་རེས་ཀྱང་གླིང་བཞི་ཀུན། །འཁོར་བའི་བཙན་རྟ་སྨུག་ནག་ཁྲ་རལ་

ཅན།།དིང་ཡོན་ཟ་འོག་བསྲེས་པའི་བསྲེ་མཐུར་དང་།།རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་སྒ་ཟུར་འབྲུག་གཟུགས་ཅན།།གཡུ་

ཡི་ཕ་མང་བཏབ་པའི་སྟེང་བཞོན་ནས། །དཀར་ནག་ཀུན་ལ་ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཅིང་། །དམ་ཚིག་ལྡན་

པའི་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོངས།།ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་གནོད་འཚེ་འགལ་རྐྱེན་སྲུངས།།གང་ཞིག་ནག་པོ་སོད་ལ་རོ་
རྗེ་ཐོག།
ཆེ།

འཕར།

།བརྒྱ་ཕག་འཕངས་ལས་ལྷག་པའི་ཆད་པ་འབེབས།

།སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཕྱིར།

།ནད་གདོན་ཀུན་སེལ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས།

།རེས་འགའ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ལྷ་བཙན་

།ཕག་གཡས་དར་དཀར་མཛེས་པའི་རྒྱལ་མཚན་
།རེས་འགའ་སྐུ་མདོག་སེར་ཡོད་ཡིད་འཕོག་

ཞལ། །ཕག་གཡས་ཕུན་ཚོགས་རྒྱས་བྱེད་ནོར་བུ་དང་། །གཡོན་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་འཛིན། །ལས་

བཞི་ཐོགས་མེད་བསྒྲུབ་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཡབ་ཡུམ་སས་དང་འཁོར་དང་ནང་མི་བོན། །མངག་གཞུག་
འབངས་འཁོར་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བ་ཡི། །སོ་སོའི་སྡེ་རིགས་བཅས་ལ་བསྟོད་ལགས་ན། །ཡང་གསང་སྙིང་པོ་
བསྟན་ལ་རྒྱས་པར་མཛོད།།’’ 
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ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ལྷ་བཙན་བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐུ་མདོག་ཨིན་པ་ཅིན་དམརཔོ་སྦེ་རྟ་གི་ཞལ་སྦེ་ག་ནི་

བ་གཟི་བརྗིད་དང་ ལྡནཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སན་གསུམ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གནམ་ཁའི་ཉིམ་ལུ་འགྲན་པ་
ཁམས་གསུམ་ཁམ་རོག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཟའ་ཚུགས་པའི་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ བསྟན་

པ་ལུ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་དགྲ་བོ་བཀུག་ནིའི་ བཙན་ཞགས་ དམར་པོའི་ལྕགས་ཀྱུ་གཟུང་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ཆིབས་རྟ་
འབད་བ་ཅིན་བཙན་རྟ་ཁ་དོག་སྨུག་ནག་ཁྲ་རལ་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་སེར་གྱི་སྒ་ཟུར་ལུ་འབྲུག་གཟུགས་ཡོད་མི་
གུར་བཞོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་ཨིན་པས།

འཕལ་འཕལ་སྐབས་ལུ་ ཞི་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ ཕག་གཡས་ལུ་ དར་དཀར་མཛེས་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཕར་

ཏེ་ ཚེ་ཡི་བུམ་པ་ བསྣམས་ཞིན་ན་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཕག་ལཱ་མཛད་དོ་ཨིན་པས། རེས་ཚེ་སྐབས་ལུནི་
སྐུ་མདོག་སེརཔོ་སྦེ་ ཡིད་འཕོག་ ཚུགས་པའི་ཞལ་འཛུམ་མཚར་བའི་གུར་ ཕག་གཡས་ལུ་ དགོས་འདོད་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཡོདཔ་ གཡོན་པ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་རིན་ཆེན་གཏེར་སྒྲོམ་

བཟུང་སྟེ་ བསྟན་འགྲོའི་སྨན་པའི་མཛད་བྱ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཚུགས་པའི་
ལྷ་བཙན་དྲག་པོ་ཅིག་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་བཙན་ཕུ་བཙན་དེ་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༢པའི་ནང་ལུ་བཙན་མཆོད་ཟེར་མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་གཡུས་ཁའི་རྩིསཔ་གིས་སྦེ་

ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཕུལ་ཐངས་དེ་ཡང་སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་
སང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད་ས་ལུ་སྦེ་ རྩིསཔ་གིས་ཆོ་གའི་གཞུང་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ བཙན་ཕུ་བཙན་ལ་

སོགས་པ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིད་པས།དེ་གིས་མ་ཚད་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་
གི་ནང་ལུ་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་ནང་ཚོགས་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་བཙན་ཕུ་བཙན་དེ་ཆ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་

བསྟེན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ བཙན་ཕུ་བཙན་དེ་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གཡུས་
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དེ་ཁའི་གཞི་བདག་ངོ་མ་དེ་ འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྐྱེས་ལྷ་དེ་འདོད་ཡོན་བཟང་
པོ་དེ་ར་བསྟེནམ་ཨིནམ་པས།

གལ་སྲིད་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་ལུས་པ་ཅིན་མི་ཚུ་གཞུང་ལམ་ལས་ཕར་འགྱོཝ་ད་མི་ལུ་གནོདཔ་མ་

ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་ཨིན་པས་ དེ་ཡང་ ཧེ་མ་གཡུས་འཁྲུགས་བྱུང་སྟེ་ ལོ་ཐེངས་ཅིག་

བཙན་ཕུ་བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ལུས་པའི་སྐབས་ཅིག་ལུ་ ཆར་ཆུ་མེད་པར་ལོ་ཐོག་ཚུ་འབུཔ་

གིས་བཟའ་སྟེ་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་སྟེ་ དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ ལོ་ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ལས་

འབུཔ་གི་གནོད་པ་ཞི་བའི་ཁར་ ཆརཔ་ཡང་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་གིས་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་
ནི་དེ་ལོ་ལྟར་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ར་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤༤)

“་་་གནོད་འཚེ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་སྲུངས་། སེམས་ཅན་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་མི་ནོར་འཕེལ་བ་ལ་

སོགས་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པར་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་

དུ་ བཙན་ཕུ་བཙན་དེ་ལུ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ བཙན་དེ་གནས་བདག་དང་དགྲ་ལྷ་ དེ་ལས་

གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་ཡང་འབདཝ་ལས་ སྤྱིར་རྒྱལ་བསྟན་བསྲུང་ནིའི་ དོན་ལུ་དང་ བྱེ་བག་ས་ཞིང་ནང་ལུ་ ཆར་

ཆུ་དུས་ལུ་འབབ་ནི་དང་ འབུཔ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཞི་སྟེ་ ལོ་ཐོག་ལེགས་ཏེ་ ཕུན་སུ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་

ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ཡང་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ བསམ་དོན་
ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་གིས་ མི་
སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་གནས་བདག་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་དེ་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། བཙན་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
ཚེ་དབང་།ཆ་གླིང་གི་ཚོགས་སོབ་འགྲེསཔ།
ཨོན་འཕྲིན་ལས།ཀར་ཆོས་གླིང་བཤད་གྲྭའི་དབུ་འཛིན།
ཨོན་བསྟན་འཛིན།རྒེད་དྲུང།
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ལྕག
ལྕ
གས་ས་མཁར་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ། ༦ 
༡དྲ
དྲག
ག་པ་ོ དབང་འདུ
དུས
ས།
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྕགས་མཁར་ལུང་།།མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་བཀུར་བའི་སྐྱེས་ལྷ་བཙན།།
 

དྲག་པོ་དབང་འདུས་སས་འཁོར་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །གཏམ་དེ་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།

གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། དྲག་པོ་དབང་འདུས།
གནས་ཁང་།ཟིམ་རོང་ཕུ།
གཡུས།ལྕགས་ས་མཁར།
བསྟེན་མི།
ལྕགས་ས་མཁར་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ མི་
ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་

ཤིས་དང་གཡང་ཆགས་ཏེ་

ལོ་ལེགས་ཤིང་བཀྲ་

གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་འཚོལཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གཞོང་སྒར་འཚོ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ལྕགས་ས་མཁར་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་དེ་ གཡུས་སྟོད་ལུ་ བཙན་ཆེན་

དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་གྲོང་། གཡུས་སྨད་ལུ་མདའ་ཧཱུྃ་པའི་གྲོང་།གཡུས་བར་ལུ་ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོའི་གྲོང་
ཟེར་གྲོང་གསུམ་གྱིས་ཁྱབ་པའི་ས་གནས་ག་ནི་བ་ཕུན་སུམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་ས་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།
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གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་

དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཕོ་བང་དེ་

བཙན་དེའི་གསོལ་ཁ་ལས་ (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོགས་གྲངས་༡ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡངས་རི་བོའི་ལྷོ་

འདབས་སུ། །ཟུར་གསུམ་མཐོ་བའི་ཕུན་ཚོགས་འབྱོར་པའི་ཞིང་། །ཆུ་འཛིན་ཁུག་སྣའི་འདྲ་བའི་རྒྱས་པའི་
གནས། །རིན་ཆེན་ལྷུན་མཐོ་གནམ་གྱི་ཀ་མཚོན་ནས། །སྲིད་པའི་རི་བདག་དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཚོགས། །ཡུམ་
དང་བཅས་ཏེ་འཁོར་རྣམས་མ་མོ་དང་། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །སན་དྲངས་མྱུར་

དུ་མ་ལུས་བྱོན་པའི་ཚེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་སྙིང་རྗེ་བཅས་ཏེ་གཤེགས། ། གནམ་ས་གང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་
ཡོངས་བསྐོར་ནས།།མྱུར་དུ་བྱོན་གཅིག་བཛྲ་སཱ་མཱ་ཛཿ





ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་

ལྕགས་ས་

མཁར་གྱི་ གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་
ཟིམ་རོང་ཕུ་ཟེར་སབ་མི་དེ་ཨིན་པས།
ཕོ་བང་དེ་ བྱ་རྒོད་ལྷ་ཁང་ངམ་ བྱ་
རྒོད་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལས་

ལྟཝ་ད་ རི་ཐང་རོང་ཁ་ཐུག་གཡོ་

ཞིན་ན་ རིའི་ཟུར་གྱི་རྩེ་གསུམ་དེ་
གནམ་སྟེགས་པའི་ཀཝ་དང་འདྲཝ་


སྦེ་མཐོང་ནི་འདུག།རི་དེའི་མགུ་ཏོ་

དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཕོ་བང་།

ཐང་རོང་ཁ་ཐུག་གཡོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་དྲག་པོ་དབང་འདུས་དེ་ཡ་དྷི་རྒྱལ་ཕུ་བཙན་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་གིས་
སབ་ད་ མ་ཉནམ་ལས་ རིན་ཆེན་བཟང་པོ་གིས་ གཟན་སྐྱ་གིས་རྐྱབ་ད་ གཡོ་ཡར་སོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་
འདུག།ཨིན་རུང་བཙན་དེ་གི་ཀ་ཁྲབ་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་ལོགས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།




་་་་ཀྱི་ཟེར་འདུག།
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ས་གནས་ཀྱི
ཀྱི་་མི
མིང
ང་ལྕ
ལྕག
གས་ས་མཁར་ཟེ
ཟེར
ར་སབ་མི
མིའི
འི་་འབྱུ
བྱུང
ང་ཁུ
ཁུང
ངས།
རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ཕར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་ད་ ས་གནས་ སྐོ་ཤོག་པ་ཟོར་ཟེར་ས་ལུ་ ཧེ་

མ་ བྱག་གི་ལོགས་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་ ལྕགས་ཐོན་ནི་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ལྕགས་ས་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་
ཁར་ དེ་གི་ཚུར་ཁ་ཐུག་ བྱག་གི་མགུ་ལུ་ ལྷ་སས་གཙང་མའི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་ ཕོ་བང་བཞེངས་ཡོད་ནི་དེ་

གིས་ མཁར་ཟེར་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གཉིས་གཅིག་ཁར་བསོམས་ཏེ་ ལྕགས་ས་མཁར་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་

སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཞིབ་འཚོལ་པ་ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་སས་གཙང་མའི་ཕོ་བང་མེན་པར་ ཀ་

ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མི་གཅིག་ འདི་ནང་ལུ་བྱོན་ཞིན་ན་ལས་ ལྕགས་ས་གིས་སྦེ་ ཕོ་བང་ཐོག་དགུ་འབད་མི་
ཅིག་བཞེངས་ཏེ་ གཞི་བཅགས་བཞུགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ལྕགས་ས་མཁར་ཟེར་འབྱུང་བྱུངམ་སྦེ་བདེན་ཁུངས་

བརངམ་ཨིན། 

དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

ལྕགས་ཀྱི་ཁ་དོག་སྦེ་

ས་གནས་སྐོ་ཤོག་པ་ལུ་

ལྕགས་ཀྱི་ས་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་

ལྕགས་ངོ་མ་མེན་པར་

ལྕགས་ས་ཟེར་ཡོད་པའི་མིང་ལས་ར་ཤེས་རྟོགས་

འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་པོས་དེ་ནང་ཁྱིམ་ཐོག་དགུ་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཀ་

ལིངྐའི་ལྷ་ཤིང་ཟེར་ཡོད་མི་དང་ ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོའི་བ་མཚོ་ཚུ་ཡོད་མི་ལས་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་པས། དེ་བཟུམ་

སྦེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༨ལས་༡༠ ཚུན་ སངམ་གདུང་སྲིང་མ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ས་གནས་ཀོ་ཀ་ལི་ཟེར་ས་ལུ་ ཏོ་ཀ་རི་ས་གཉན་ཟེར་ ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་
གི་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས། 

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལྕགས་ས་མཁར་པ་གིས་སབ་སོལ་ལུ་ གཡུས་སྟོད་ལུ་ བཙན་ཆེན་དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་

གྲོང་།གཡུས་སྨད་ལུ་མདའ་ཧཱུྃ་པའི་གྲོང་།གཡུས་བར་ལུ་ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོའི་གྲོང་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོད་མི་

གིས་ཡང་ གཡུས་དེ་འགོ་དང་པ་ར་ ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོས་བཅགས་ཏེ་ ཁོ་གིས་དབང་སོད་ཡོད་པའི་ཁུངས་

མངོན་གསལ་བྱུངམ་མས། རྒྱལ་པོ་དེ་ལྷ་སས་གཙང་མ་གི་སས་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲལ་ལུ་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་སས་

གཙང་མའི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་ཡང་ ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་བྱོན་ཡོདཔ་ད་ ལྕགས་ས་མཁར་ཟེར་བའི་མིང་དེ་ ཧེ་མ་

ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་ལས་ སབ་སོལ་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི། གོང་གི་གནས་ཚུལ་ལུ་དཔྱད་ལྟཝ་ད་ ཀ་
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ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་དེ་མི་མ་ཡིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་ཨིནམ་འོངས་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནད་ཁུངས་ལེ་ཤ་

ཅིག་སྦྲག་ནི་ཡོད་རུང་ཡིག་ཚོགས་མང་བར་དོགས་ཏེ་མ་བྲིས།
དམ་བཞག།
དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས་
གུ་རུ་ཡིས།

པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡རྒྱབ།) “ཧཱུཾ༑སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་སས་མཧཱ་

།སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་རྣམས་དབང་འདུས་ཅིང་། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབང་པོ་མ་ལུས་

པ། །སོག་སྙིང་བཞེས་ནས་དམ་ཚིག་སྤྱི་ཐོག་ཏུ།།དམ་ཆོས་སོ་ཏི་རོ་རྗེ་བཞག་གནས་སུ།།དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱང་དམ་
ལས་མ་འདའ་བར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཀུན་ཏུ་སྐྱོང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོརབདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་
ཡིས།།བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད།།’’ 

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་བཙན་ཆེན་དྲག་པོ་དབང་འདུས་དེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོན་མ་ཧཱ་གུ་རུས་སྤྱིར་རྒྱལ་

བསྟན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་དང་ ལྷག་པར་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་སྦེ་བཀའ་དང་

དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་གནང་ནུག།

རྣམ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤) “ཀྱཻ༑ སྐྱེ་དགུའི་ཉོན་མོངས་དུག་
གསུམ་ལས། །འཆར་བའི་ལྷ་བཙན་རི་བདག་པོའ།ོ །དཔའ་ཞིང་གཏུམ་པའི་ཤུགས་སྒྲ་སྒྲོགས། །རླུང་ཤུགས་རྟ་

དཀར་ཆིབས་ལ་བསྟོད།།རི་བདག་དྲག་པ་དབང་བསྡུས་ཉིད།།དབུ་ལ་གསེར་རོག་བསེ་ཁྲབ་གསོལ།།གཙུག་
ན་དམ་ཆོས་སོ་ཏི་བརྒྱན།

།རོ་རྗེ་བཞག་ལ་

བདག་བསྟོད་དོ། །ཕག་གཡས་མདུང་མདའ་
དཀར་པོ་བསྣམས།
དགྲ་བོ་སྒྲོལ།
རྒྱུག

བསྟོད།

ལྕགས་ས་མཁར་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་ཡོད་པའི་དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་སྐུ་པར།
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།བསྟན་ལ་གནོད་པའི་

།སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སོག་ལ་

།སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་བསྐོར་ལ་

།ཕག་གཡོན་ཆིབས་ཟླའི་ཐུར་རྩ་

བཟུང་།།སྲིད་པ་མ་མོ་འབུམ་སྡེ་བཅས།།ལྷ་

སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར།

།ལྷ་ཆེན་ཁྱེད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད།

།དཔའ་བོའི་སྟག་ཆས་ཚང་བར་

བསྣམས། །སབ་འཇམ་དར་གྱི་ལྡ་ལྡི་གསོལ། །སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱིས། །བརྗིད་པར་བརྒྱན་ལ་བདག་

བསྟོད་དོ། །སྨན་བཙུན་འཕྲུལ་གཟུགས་མཛེས་པའི་གཟུགས། །ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་བདེའི་བརྩེ་གྲོགས་མཛད། །ཁྱི་
དཀར་ཚོགས་རྣམས་རོལ་དུ་འཁྲིད། །བྱ་དཀར་རླུང་ཤུགས་ཀླད་ལ་ལྡིང་། །རྭ་བརར་ངར་རླངས་འཚུབ་པའི་

གླང་། །རོལ་དུ་འདུར་ཞིང་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས། །རི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
གྲུབ་པར་མཛོད། །’’


ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ བཙན་དྲག་པ་དབང་འདུས་དེ་ སྐུ་ལུ་རིན་ཆེན་གྱི་དར་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་གསོལ་བའི་གུར་
དབུ་ལུ་གསེར་རོག་དང་བསེ་ཁྲབ་བཞེས་ཞིན་ན་ ཕག་གཡས་ལུ་མདུང་དར་དམརཔོ་བསྣམས་ དེ་ལས་ཕག་

གཡོན་པ་གིས་ ཆིབས་རྟ་གི་མཐུར་རྩ་གུར་བཟུང་ རྟ་དཀར་རླུང་ཤུགས་བཟུམ་རྒྱུག་མི་ཅིག་གི་ ཐོག་ལུ་

བཞུགས་ཏེ་འདུག། བཙན་རྒྱལ་དེ་གི་འཁོར་ལུ་ཡུམ་སྨན་མོ་དང་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ དེ་ལས་ མ་མོ་འབུམ་
དང་བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་འཛམ་གླིང་སྐོར་ར་རྒྱབ་ཚུགས་
པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་དྲག་པོ་དབང་འདུས་ལུ་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་
སྦེ་ ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་བཀོད་པ་ཅིན་ ལྕགས་ས་མཁར་ བཀའ་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ ལོ་ལྟར་

ཚེས་བཅུ་འདི་རང་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ལུ་འཁྲུས་བཙར་ཐོག་ལས་འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཞིན་ན་ཚེས་
བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ དེ་ལས་ ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལུ་མཐོང་གྲོལ་བཅས་ མཇལ་ཁ་གནང་ཐོག་ལས་ ཚེས་བཅུ་
བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་བོད་ཀྱི་བམ་སྤུན་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ཡག་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་

དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ལྟར་འབུམ་སྡེ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ཡང་
སབ་སོལ་ལུ་ ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ།། མར་གྱི་ཧབ་ཁྱུ་ཟ་ནི་ཡོད།། ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབུམ་སྡེ་སྐབས་
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ཁྱིམ་གུང་རེ་རེ་ལས་ མར་གྱི་ཧབ་ཁྱུ་ཟེར་ བ་མར་ཀེ་ཇི་རེ་རེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ ཟླ་བཅུ་པའི་
ཚེས་ བཅུ་བཞི། བཅོ་ལྔ། བཅུ་དྲུག་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ ཡག་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཚེས་བཅུ་འཆམ་
དང་བཅས་སྦེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་ནང་ ལོ་ཨ་རྟག་ར་རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༨ ལུ་སངམ་གདུང་སྲིང་མ་སྤྱི་འོག་ ས་
གནས་ཀོ་ཀ་ལི་ཟེར་ས་ལུ་ ཏོ་ཀ་རི་ས་གཉན་ཟེར་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་

དང་གཅིག་ཁར་ཕུལ་སོལ་འདུག། དེ་གི་སྐབས་ ཚོགས་ཡང་དཀར་ཚོགས་སྦེ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ ཕུལ་མི་ཡང་
ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་མི་གི་མི་རྒྱུད་ཅིག་གིས་སྦེ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཨིན་པས།

གལ་སྲིད་དྲག་པོ་དབང་འདུས་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མེད་
ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པའི་འབུཔ་ལ་སོགས་པའི་རླུང་འཚུབ་དང་ དེ་ལས་ མི་ནོར་ལུ་ནད་ཡམས་དང་ གོད་ཁ་ཚུ་
འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ཨིད་པས།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༤)

“་་་ཁྱད་པར་དུ་ལུང་པའི་ཕྱི་ཚང་སྔ་

ཚང་ལ་སོགས་པ་ཕུ་མདའ་གྲོང་གསུམ་གྱིས་མི་ལ་ནད་ཡམས་དང་ནོར་ལ་གོད་ཁ་ལ་སོགས་པ་བསྲུངས་ཤིང་

བཟློག་པ་དང་། ལོ་ཐོག་ཡོངས་ལ་སད་སེར་མུ་གེ་ངན་པ་བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོབས་ཤིག། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་
དང་ལྕེ་འབབ་བསམ་ངན་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ་ཕོགས་ཐུགས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་ཅིག།

ཚིམ་ཞིང་རྒྱས་

པར་རོལ་ལ་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་མཐུན་པའིསྟོངས་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོལ་ཅིག། ཁྱེད་
ནི་གནས་པོ་ཡིན།

བདག་ནི་མགྲོན་པོ་ཡིན།

གནས་མགྲོན་གྱི་དམ་ཚིག་སྲུངས།

སྒྲིགས།གཞི་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལྡན་སྐྱོང་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ།’’ 

དཔོན་སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་

ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་སྔ་ཚང་ཕྱི་ཚང་ཚུ་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་མི་ལུ་ནད་ཡམས་དང་བ་ནོར་ལུ་
གོད་ཁ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ལས་བསྲུང་ནི་ དེ་ལས་ ས་ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ སད་དང་སེརཝ་ བཙའ་
ཐན་མུ་གེ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྐྱབ་ནིའི་ཆེད་དུ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་
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འཇིགས་པ་ཚུ་ཡང་མེད་པར་  བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ་ ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་གནས་ཐབས་
ཀྱི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) དྲག་པ་དབང་འདུས་ཀྱི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུན
སྟུན་འབད་ས།
ཨོན་ཕུན་ཚོགས།གཡུས་ཁའི་བམ་བགྲེསཔ།
ཨ་བརྒྱཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
རོ་རྗེ་བཀྲིས།ཏོ་ཀ་རི་ས་གཉན་མཆོད་མི།
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༢ མདའ་ཧཱུྃ
ཧཱུྃ་་སྲི
སྲིད
ད་ཐར་ནར
ོ ་བུ
བུ།།
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་སྔ་ཚང་ལུང་པའི་མདའི།།ཤེལ་རི་ཆུ་བོ་འབབ་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ།།
གནས་པའི་དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་མདའ་ཧཱུཾ་པའི། །གཏམ་དེ་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མདའ་ཧཱུྃ་སྲིད་ཐར་ནོར་བུ།
གནས་ཁང་།མདའ་ཧཱུྃ་པའི་ཕོ་བང་།
གཡུས།ཡ་དྷིའི་གཡུས་མཇུག།
བསྟེན་མི།ལྕགས་ས་མཁར་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ 
མི་ནོར་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང
ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཚོལཝ་ཨིན་པས།

ལོ་ཐོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་

གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གཞོང་སྒར་འཚོ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ ལྕགས་ས་མཁར་
ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་དེ་ ཡ་དྷི་ཁྲོམ་ལས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་

༥༠ དེ་ཅིག་སྣུམ་ནང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པས། གཡུས་
སྒོ་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་

གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ མདའ་ཧཱུྃ་པ་ཟེར་སབ་རུང་ མཚན་ངོ་
མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གནམ་དགུན་བཞུགས་གནས་ཁང་།

མ་དེ་ སྲིད་ཐར་ནོར་བུ་ཟེར་ཨིན་པས། གནས་བདག་གི་
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ཕོ་བང་དེ་ མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ སྐུ་མཁར་རབ་བརྗིད་
སྨུག་ནག་བག་རི་དབྱིབས།།ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་འཁྲིག་ཅིང་ཤེལ་རི་ཆུ། །རྔམས་པའི་རྦ་གློང་དྲག་པོའི་འབྲུག་སྒྲ་

སྒྲོགས། །རབ་བརྗིད་མདའ་ཧཱུཾ་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ནས། །བཀའ་གཉན་ཀླུ་བདུད་སྨན་མོ་འཁོར་བཅས་ཀུན། །རབ་
ཏུ་དངས་བའི་སེམས་ཀྱིས་སན་འདྲེན་ནོ།

།ཐོགས་མེད་ཡིད་ལྟར་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས།

།མཐུན་རས་

བཤམས་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།།’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཡ་དྷི་ཁྲོམ་ཡོད་ས་ལས་མར་ བཀྲ་
ཤིས་སྒང་ལུ་འགྱོ་སའི་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ཟ་ལ་ཕང་མ་སྒོར་ལྟབ་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ ཤེལ་

རི་ཆུ་གི་རྩ་བ་ ས་གནས་ཕ་མིན་ཟེར་ས་ལུ་ གནསཔོ་མདའ་ཧཱུཾ་པ་ སྲིད་ཐར་ནོར་བུའི་གནས་ཁང་འདི་ བྱག་
གི་ལོགས་ལུ་སྒོ་དང་བཅསཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་གནམ་དགུན་བཞུགས་གནས་དང་།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་

གནསཔོ་མདའ་ཧཱུཾ་པ་གི་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ གནས་ཁང་འདི་ སེང་གོར་གཡུས་ཚན་གྱི་ ནུབ་

ཕོགས་ཁ་ཐུག་ ཁྲུམ་སེ་ལའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་རི་གུར་ རོ་རང་བྱུང་གི་ཕོ་བང་ཁྱིམ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ནི་བ་གཟི་
བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་ལུ་གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་སྦེ་ བཞུགས་སའི་གནས་ཁང་གཉིས་
འདུག། 

དམ་བཞག།
གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོགས་གྲངས་༢)“ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་

ཀ་ར་ཡིས། །སན་སྔར་སོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྒྲུབ་མ་རུངས་ཚར་གཅོད་
པའི། །ཁས་བངས་དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །གཞན་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་

ལ། །བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་བའི། །རེ་ལྷོད་ཞུ་བོ་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགོངས། །མ་གཡེལ་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་གྲུབ། །” 


གསོལ་ཁ་ནང་སྲིག་ཟེར་འདུག།



་་་རུང་ཟེར་འདུག།
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ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གནས་བདག་
མདའ་ཧཱུཾ་པ་དེ་

ཨོན་གྱི་སོ་དཔོན་

ཆེན་པོ་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་
སྟེ་

བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་

ཆེན་ཚུ་

བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོང་བའི་

གནས་བདག་སྦེ་ དམ་བཞག་གནང་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་རུང་ གསེར་
གཞོང་གང་ཕུག་

སྤྲེལ་སྣ་ལུ་གདན་

ས་བཅགས་ཏེ་བཞུགས་མི་

མདའ་ཧཱུཾ་པའི་ཕོ་བང་གནམ་བྱཱར་བཞུགས་གནས།

བམ་ངག་དབང་གིས་ཡང་

མེས་མེས་མདའ་ཧཱུཾ་པ་

བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་

ཞབས་རྗེས་དང་ཕག་རྗེས་ཚུ་ཡང་ སྒོའི་ལོགས་ལུ་བཞག་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་ ཨཱ་
རྒྱཔ་ སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ནི་འདུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།

གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་
མེད། ཤོག་གྲངས་༣) “ཀྱཻ༑ འཇིགས་བྱེད་གཟུགས་
འཆང་ཁྲོ་གཏུམ་བརྗིད་པའི་སྐུ།
བ་གངས་ཀྱི་རི།
གློག་ལ་འཁྱུག
སྟག་འཕོ།

ཞགས་འཛིན།

།སྨུག་ནག་ཞལ་གྱི་མཆེ་

།གཙིགས་པའི་བར་ནས་ལྗག་དམར་

།ཨག་ཚོམ་སྨིན་དབག་གསེབ་ནས་མེ་

།ཕག་གཡས་མདུང་ཐུང་གཡོན་པ་སྦྲུལ་
།རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྷ་གོས་ནག་པོ་

གསོལ།

།བདུད་རྟར་ཆིབས་ནས་ཉམས་པའི་སོག་

བསྟོད།

།དཔལ་མོ་བརྒྱད་གཉིས་ལོན་འདྲ་དར་

དབུགས་ལེན། །དྲག་པོའི་སྡེ་དཔོན་ཁྱེད་ལ་བདག་གིས་
བབགཟུགས།
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།སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འཛུམ་ཞལ་པདོའི་

ནང་། །ཐགས་བཟང་སོ་ཡི་ཟེའུ་འབྲུ་བུམ་པའི་ཆུ། །ཨུཏྤལ་སན་གཡོ་ཆགས་ལྡན་ཀུན་ཡིད་འཕོག །ནུ་སྤུར་གོས་
ལྡེང་གསེར་གཡུ་རིན་པོ་ཆེ། །སྣ་ཚོགས་བརྒྱན་ལྡན་འཆི་མེད་གོས་ཀྱི་སས། །མཛེས་སྡུག་ཀུན་གྱི་ཕུལ་ཕྱིན་སྨན་

མོ་ནི། །ཝང་མ་ལྡེ་མིག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །གཞན་ཡང་སྔ་ཚང་ཕུ་མདར་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་བཙན་ཀླུ་
བདུད་སྨན་མོ་ཐུགས་རྩལ་ཅན།།ཁྱེད་ལ་བཟའ་བས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་འབུལ་ན།།བདག་ཅག་བསམ་དོན་གྲུབ་
པའི་སྟོངས་གྲོགས་མཛོད། །’’


ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ མདའ་ཧཱུཾ་སྲིད་ཐར་ནོར་བུ་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་གཟུགས་ ལྷ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྦེ་
ཁྲོ་གཏུམ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ཁར་ཞལ་གྱི་ཚོས་གཞི་སྨུག་ནག་གུར་མཆེ་བ་གཙིགས་པའི་སྦུག་ལས་ལྗགས་

དམརཔོ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་གཡས་པ་ལུ་མདུང་ཐུང་དང་ གཡོན་པ་ལུ་སྦུལ་གྱི་ཐགསཔ་བསྣམས་
ཏེ་ ན་བཟའ་རིན་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ནགཔོ་བཞེས་ཞིན་ན་ ཆིབས་རྟ་ བདུད་རྟ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།


གནས་བདག་ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་ཡུམ་ཝང་མ་ལྡེ་མིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ཡུམ་དེ་སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་བུམོ་
ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ལོན་མི་ མཛེས་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཡོདཔ་དང་འདྲ་བའི་གུར་ ཞལ་འཛུམ་མེ་ཏོག་པདའི་མདངས་

ཕྱུང་བའི་ནང་ལས་ སོའི་ཕྲེང་བ་མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་བཟུམ་སྦེ་ག་ནི་བ་ལེགསཔ། སན་གཉིས་ཨུཏྤལ་རླུང་གིས་
གཡབ་དོ་བཟུམ་གཟིགས་ཏེ་ ཨོམ་དེ་ རིན་ཆེན་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤུབས་ཏེ་ མཛེས་སྡུག་ཀུན་གྱིས་འགྲན་
ས་མེད་པའི་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ གནས་བདག་མདའ་ཧཱུྃ་པ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་
ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་བཀོད་པ་ཅིན་ ལྕགས་ས་མཁར་ བཀའ་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ ལོ་ལྟར་ཚེས་
བཅུ་འདི་རང་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡༣ལུ་ཁྲུས་བཙར་ཐོག་ལས་འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཞིན་ན་ཚེས་བཅུ་བཞི་

དང་བཅོ་ལྔ་ དེ་ལས་ ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལུ་མཐོང་གྲོལ་བཅས་ མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ་ ཚེས་བཅུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་
སྐབས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་བོད་ཀྱི་བམ་སྤུན་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ཡག་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་

དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ལྟར་འབུམ་སྡེ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ཡང་
སབ་སོལ་ལུ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ།མར་གྱི་ཧབ་ཁྱུ་ཟ་ནི་ཡོད།ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབུམ་སྡེ་སྐབས་ཁྱིམ་

གུང་རེ་རེ་ལས་ མར་གྱི་ཧབ་ཁྱུ་ཟེར་ བ་མར་ཀེ་ཇི་རེ་རེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་
བཅུ་བཞི། བཅོ་ལྔ། བཅུ་དྲུག་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ ཡག་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཚེས་བཅུ་འཆམ་དང་
བཅས་སྦེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་ནང་ ལོ་ཨ་རྟག་ར་རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༨ ལུ་སངམ་གདུང་སྲིང་མ་སྤྱི་འོག་ ས་
གནས་ཀོ་ཀ་ལི་ཟེར་ས་ལུ་ ཏོ་ཀ་རི་ས་གཉན་ཟེར་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ཕུལ་སོལ་འདུག།

གནས་བདག་དེ་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་

མོང་སྒར་རྒེད་འོག་མང་ཤོས་ནང་ར་བསྟེན་སོལ་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ མགོན་སྐྱབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་ ཐད་རི་བ་རི་འབད་རང་
མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་གསེར་གཞོང་པ་དང་ལྕགས་ས་མཁར་པ་ཚུ་གི་ནོར་གྱི་
འབྱང་ས་དེ་ གནས་བདག་ཕོ་བང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་འབདཝ་ལས་ མདའ་ཧཱུཾ་པ་ལུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཏེ་སོད་པ་

ཅིན་ བ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ཡོད་པའི་ཁར་ ནོར་འཚོ་སོད་པའི་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཡང ཀ་
ལ་ཐབ་ཆས་ལ་སོགས་ཀྱི་རིགས་ཡང་བརྙའ་བཅུག་དོ་ཨིན་པས།

ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ གནས་བདག་དེ་ལས་ ཀ་ལ་ཐབ་ཆས་བརྙའ་འབག་སོང་ཞིན་ན་ འཚིགས་བཞག་དཔ་

ལས་ཤུལ་ལས་བརྙའ་མ་བཅུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།ཨིན་རུང་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་
སྐྱབས་འཚོལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ག་འབད་རུང་ གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་
མཛད་གནང་དོ་ཨིན་པས།

གལ་སྲིད་གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་པ་ལུ་ སྐྱབས་མ་འཚོལ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་སོད་པ་ཅིན་ གཡུས་

སྒོ་དེ་ནང་གི་ བ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་མ་བཏང་པར་ ཁོ་གི་འཁོར་སྦེ་བཞག་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལུང་པ་
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ལུ་ཡང་ཆརཔ་མེད་པར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་བསྐམས་ དེ་ལས་ ངེས་མེད་ཀྱི་གློ་བུར་གྱི་ནད་ཡམས་དང་ འཇིགས་པ་
ཚུ་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མ་ཆད་པར་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཆརཔ་རེ་མེད་
པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཆརཔ་གི་དོན་ལུ་སྦེ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཆརཔ་མེད་པའི་མུ་གེ་ལྟས་ངན་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ སྤྱི་འོག་གི་ཚོགས་
པ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ དང་པ་རང་ཡག་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གནས་པོ་མདའ་ཧཱུྃ་པ་སྐུ་རྐྱང་ལུ་གསོལ་

མཆོད་ མི་སེར་དམངས་འཛོམས་ཏེ་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་ ཆརཔ་ཕབ་ཚུལ་
འདུག། དེ་སྦེ་འབད་རུང་ ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་མེད་པ་ཅིན་ ལྕགས་ས་མཁར་གཡུས་མཇུག་གི་སང་ནང་ལུ་སྦེ་ ལོག་
སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ཆརཔ་ཕབ་ཨིན་པས། 
དེ་གིས་ཡང་

ཆར་ཆུ་འབབ་མ་བཏུབ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

གཡུས་དེའི་ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་མི་རེ་ཐོན་ཏེ་

གནས་པོ་མདའ་ཧཱུྃ་པའི་ཕོ་བང་གི་རྩ་བ་འགྱོ་ཞིན་ན་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ བསང་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཐོག་

ལས་ ཆརཔ་ཕབ་མི་དེ་གིས་ ཆར་ཆུ་འབབ་ནི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གསོལ་མཆོད་
མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་ཞིང་ལུ་ཆརཔ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་མུ་གེ་ལྟས་ངན་པ་ཚུ་བྱུངམ་ད་ གོང་
ལུ་ཞུ་བཟུམ་སྦེ་

དམིགས་བསལ་གྱིས་གནས་བདག་སྐུ་རྐྱང་ལུ་

གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་

རིམ་

ཐེངས་གསུམ་དེ་རེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་དེ་གི་ཡ་མཚན་ཆེ་སི་སི་གི་ལོ་རྒྱུས་
དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡ་དྷི་རྒེད་འོག་
གི་ནང་གནས་བདག་དེ་གི་སྐོར་ལས་བྲིས་ཡོད་མི་ལུ་གཟིགས་གནང་། 
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུལ
ཕུལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢རྒྱབ།) “་་་ཁྱད་པར་དུ་བདག་ཅག་ཡོན་བདག་

འཁོར་དང་བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་བསྲུང་ཞིང་། མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ནད་ཡམས་
མུ་གེ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཅིང་།

ལོ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་

གསོལ།’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ མི་ནོར་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་

ནད་ཡམས་མུ་གེའི་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནི་
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དེ་ལས་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ཞིན་ན་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ལེགས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་ དཔལ་
དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།


རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།





ཨོན་ཕུན་ཚོགས།གཡུས་ཁའི་བམ་འགྲེསཔ། 
ཨོན་རོ་རྗེ།བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན།
ཨ་རྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
རོ་རྗེ་བཀྲིས།ཏོ་ཀ་རི་ས་གཉན་མཆོད་མི།
ལེགས་སྐྱིད་རོ་རྗེ།སྔ་ཚང་རྒཔོ།
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༣ ཁྲེ
ཁྲེལ
ལ་ཕུ
ཕུ་་པ།
ཉམས་དགའ་ཕུན་ཚོགས་ལྡན་པའི་ཤར་ཕོགས་ལུང་། །ལྕགས་ས་མཁར་གྱི་གནས་བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པའི། །
ཡུམ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གནའ་གཏམ་བྲི་བ་ལ། །ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ་དུ་གསོལ། །
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཁྲེལ་ཕུ་པ།
གནས་ཁང་།ཁྲེལ་ཕུ་པའི་ཕོ་བང་།
གཡུས།ལྕགས་ས་མཁར།
བསྟེན་མི།ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་
བསྟེན་ཏེ་ མི་ནོར་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང ལུང་ཕོགས་ནང་
ལོ་ལེགས་དང་བཀྲ་ཤིས་པ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་། 
ལྕགས་ས་མཁར་གཡུས་ཚན་དེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་གི་རིང་སྣུམ་

འཁོར་ནང་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་ས་ལུ་

ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡུས་དེའི་སྟོད་ལུ་ བཙན་ཆེན་དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་གྲོང་དང་། གཡུས་སྨད་ལུ་
མདའ་ཧཱུྃ་པའི་གྲོང་།གཡུས་བར་ལུ་ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོའི་གྲོང་ཟེར་ཡོད་སའི་ལྟེ་བ་ལུ་ཨིན་པས།གཡུས་དེ་ནང་
གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ ཁྲེལ་ཕུ་པ་ཟེར་སབ་རུང་ མཚན་ངོ་མ་དེ་

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཨིན་པས། གནས་བདག་གི་ཕོ་བང་དེ་ཡང་ ཁྲེལ་ཕུ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ (པར་སྐྲུན་མེད།
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ཤོག་གྲངས་༡)

“བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་སྟུག་ཟུར་གསུམ་མཐོ་བའི་རི།

།ལྗོན་ཤིང་མཛེས་པའི་འཕྲེང་བ་ཀུན་ནས་

བསྐོར། །རྔམ་བརྗིད་བག་དང་ཆུ་ལྷུང་འབབ་པའི་ས། །སྐོར་སར་སྒང་གི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །དོན་གྲུབ་

རྒྱལ་པོ་ཀར་རྒྱལ་པོ་དང་། །ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་བསམ་བྷ་གྲུབ་པ་དང་། །རི་རྩོང་བཙན་རྒོད་སྡེ་དཔུང་བཅས་པ་

ལ། །འཁོར་དུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བསམ་ཡས་པ། །དད་དང་གདུང་བའི་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་ནོ། །མཐུན་
རས་ལེན་པའི་ཚུལ་གྱི་གནས་འདི་རུ།།མ་ཐོགས་མྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།’’ 

ཟེར་གསལ་ཡོད་རུང་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་མི་ཅིག་མེད་རུང་ སན་འདྲེན་
ཚིག་ནང་ཐོན་མི་ལྟར་དུ་སྦེ་ ཕོ་བང་གི་བཀོད་པའི་བཤད་པ་ཞུ་བ་ཅིན་ རིའི་དབྱིབས་ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཟུམ་སྦེ་

ཟུར་གསུམ་ཡར་ལྷོང་སྟེ་ ཕོ་བང་རིའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ ལྗོང་ཤིང་སྣ་ཚོགས་དང་ རྔམ་པ་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་
བའི་བྱག་

དེ་ལས་ཆུ་བོ་ལྷུང་ལྷུང་འབབ་མི་ཚུ་གིས་བསྐོར་བའི་སྒང་གཤོང་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གནས་ཚུལ་ལུ་དཔྱད་ལྟ་བ་ཅིན་

ཕོ་བང་གི་

དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཕོ་བང་གི་རྩ་བ་ལས་རི་ཟུར་གསུམ་འབད་ཞིན་ན་

སྒང་གཤོང་ཅིག་མཐོང་མི་དེ་ཨིན་པའི་ཚོད་ཅིག་འདུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གནས་བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པ་གི་འཁོར་ལུ་

ཀར་རྒྱལ་པོ། ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ། བསམ་བྷ་གྲུབ། རི་རྩོང་བཙན་རྒོད་ཚུ་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དམ་བཞག།

གནས་བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོགས་གྲངས་༢) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་བདེན་གཉིས་

མཐའ་བཙན་པས། །ལོག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་གྱུར་ཀྱང་། །ཕན་གནོད་འབྲུ་ཡིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །ཁྱེད་ཀྱང་
འདའ་བར་མ་བྱེད་པར། །གདུག་རྩུབ་བསམ་སྦྱོར་ཞི་བར་མཛོད། །ད་ལྟ་རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་བདག་གིས། །དད་དང་

དང་བས་འཁོར་མཆོད་ཀྱི། །གདུང་ཅིང་འཚེ་བའི་སེམས་བོར་བ། །མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་བྱ་ར་མཛོད། །རྣལ་འབྱོར་
བདག་གི་བཀའ་མ་བཅག།’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གནས་བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པ་དེ་ སངས་རྒྱས་དང་ཨོན་གྱི་སོབ་
དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་སྟེ་

བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་

བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོང་བའི་གནས་བདག་སྦེ་ དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་གྲུབ་ཐོབ་
དང་ རིག་འཛིན་གྱི་བ་མ་ཚུ་གིས་ཡང་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིན་ན་ འཕྲིན་བཅོལ་གནང་སྟེ་ འགྲོ་བའི་དོན་
སྒྲུབ་མིའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག། 
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གནས་བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པའི་གསོལ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣) “ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་
ཚོགས་གཉིས་མཚམས། །འདོད་དགུའི་བྱུང་བའི་རིན་ཆེན་ནོར་རྣམས་སུ། །སྔོ་བསངས་མཁའ་ལ་སྙེགས་པའི་རི་
རྒྱལ་འདི།

།ཤིན་ཏུ་བརྗིད་ཅིང་ལྷུན་ཆགས་ཁུ་རླངས་འཁྲུགས།

།སྣུམ་ཞིང་མཛེས་པའི་ལྗོང་ཤིང་རྭ་བའི་

བསྐོར། །གཉིས་སྐྱེ་རི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་རྩལ་ཡང་སྦྱོང་། །དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་སྒོར་སར་སྒང་ར་ན། །ཕོ་

ལྷ་ཆེན་པོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་དང་། །སྐུ་མདོག་སྔོ་བསངས་ཞི་ཁྲོ་གར་གྱི་རོལ། །རྟ་དམར་སྟེང་ནས་ཕག་གཡས་
རལ་གྲི་འཕར།

།གཡོན་གྱི་མདུང་དམར་བསྣམས་པའི་སྙིང་ནས་བསྣུན།

།གཡས་ན་ཀར་རྒྱལ་པོ་འགྱིང་ཞིང་

སྒྲིག །རྟ་དམར་སྟེང་ནས་ཕག་གཡས་རུ་མཚོན་འཕར། །གཡོན་ན་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོའི་ཚུལ། །རྟ་ཁར་
ཆིབས་ནས་མདུང་དམར་ཀླད་ལ་བསྐོར།

།མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆས་སྨན་མོ་རྒྱབ་ཏུ་གནས།

།མདུན་དུ་བསམ་བྷ་

གྲུབ་པ་བྲེ་སང་ཐོག །ལས་གོ་ལུང་སྒོ་ནོར་རྣམས་སོལ་ཞིང་གནས། །གཡས་ཟུར་ལོགས་ནས་རི་ཙོང་བཙན་རྒོད་
ཡང་།

།རང་འདྲའི་ཡུམ་བཅས་སྣ་ཚོགས་རྒྱལ་གྱི་མཛོད།

།གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མང་པོའི་

ཚོགས། །ལྷབ་ལྷུབ་རྒྱན་གོས་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །རྟ་དང་དྲེ་ཡི་མ་ཧེ་གཡག་ལ་སོགས། །མ་ངེས་སྣ་
ཚོགས་ཆིབས་ནས་སྟོང་གསུམ་མྱུར། །དེ་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་སྦྱིན་བདག་ལ། །མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་
ཆད་ཞི་བ་དང་།
མཛོད།།’’

།ཅི་དང་ཅི་བསམས་ཡིད་བཞིན་གྲུབ་ནས་ནི།

།བཀྲ་ཤིས་འབྱོར་བའི་ཡུལ་ཁམས་གང་བར་

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གནས་བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པ་དེ་ སྐུ་མདོག་སྔོ་བསངས་ཟེར་ཧོནམ་སྦེ་ ཞལ་ཞི་ཁྲོ་གཉིས་
དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་རལ་གྲི་གནམ་མཁར་འཕར། གཡོན་པ་ལུ་ མདུང་དམར་དགྲ་

བོ་ལུ་བསྣུན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྣམས་ཞིན་ན་ རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་བཞོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་
བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པ་གི་གཡས་ལུ་

ཀར་རྒྱལ་པོ་

ཕག་གཡས་པ་ལུ་

རུ་མཚོན་འཕར།

གཡོན་པ་ལུ་ནོར་བུ་

བསྣམས་སྦེ་ རྟ་དམརཔོ་གི་ཐོག་ལུ་བཞོན་ཏེ་བཞུགས། དེ་ལས་རྒྱབ་ཁར་ མཛེས་པའི་སྨན་མོ་མདུང་དམར་

བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གདོང་ཁར་བསམ་བྷ་གྲུབ་པ་ བྲེ་སང་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་
གནས་བདག་གི་གཡས་ཟུར་ལོགས་ལས་ རི་རྩོང་བཙན་རྒོད་ཡང་ རང་གི་ཡུམ་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་
མ་ཚད་འཁོར་གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ གནས་བདག་ཁྲེལ་ཕུ་པ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ལོགས་སུ་སྦེ་ དུས་
སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སོལ་ཅིག་མེད་རུང་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་བཀོད་པ་ཅིན་ ལྕགས་ས་མཁར་

བཀའ་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ ལོ་ལྟར་ཚེས་བཅུ་འདི་ རང་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལུ་ཁྲུས་བཙར་

ཐོག་ལས་ འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཞིན་ན་ ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ དེ་ལས་ ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལུ་མཐོང་གྲོལ་
བཅས་ མཇལ་ཁ་གནང་ཐོག་ལས་ ཚེས་བཅུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་བོད་ཀྱི་བམ་སྤུན་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ཡག་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་

དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞེངས་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ལྟར་འབུམ་སྡེ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ཡང་
སབ་སོལ་ལུ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ།མར་གྱི་ཧབ་ཁྱུ་ཟ་ནི་ཡོད།ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་འབུམ་སྡེ་སྐབས་ཁྱིམ་

གུང་རེ་རེ་ལས་ མར་གྱི་ཧབ་ཁྱུ་ཟེར་ བ་མར་ཀེ་ཇི་རེ་རེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་
བཅུ་བཞི། བཅོ་ལྔ། བཅུ་དྲུག་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ ཡག་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཚེས་བཅུ་འཆམ་དང་
བཅས་སྦེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་གིས་ལུང་

པ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་ཚུལ་དང་ མ་ཕུལ་བ་ཅིན་གནོད་ཉེན་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་ གནས་བདག་
མདའ་ཧཱུཾ་པ་དང་ གཞི་བདག་དྲག་པོ་དབང་འདུས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་བྲིས་མི་དང་ ཅོག་འཐདཔ་ཨིནམ་ལས་འདི་
ནང་མ་བཀོད།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ཁྲེལ་ཕུ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ རྒྱབ།) “་་བདག་ཅག་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་འཁོར་
དང་བཅས་པའི་ཉིན་མཚན་གྱི་མལ་ཚེ་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་ལོ་ཐོག་སད་སེར་མུ་གེ་བསྲུང་
བའི་འཕྲིན་ལས་དང་སྟོངས་གྲོགས་མཛོད་ཅིག།’’

ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་

ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་ ནད་ཡམས་མུ་གེའི་ཐམས་ཅད་

བཟློག་ནི་ ལོ་ཐོག་ལུ་སད་དང་སེརཝ་མུ་གེ་ཚུ་ཞི་སྟེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་
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བཀྲ་ཤིས་པ་དང་གཡང་ཆགས་བྱུང་ཞིན་ན་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡིག
ཡིག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) ཁྲེལ་ཕུ་པའི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།





ཨོན་ཕུན་ཚོགས།གཡུས་ཁའི་བམ་འགྲེསཔ།
ཚེ་བརྟན། ཡག་འདུག་དགོན་པའི་སོབ་དཔོན།
ཨོན་རོ་རྗེ།བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན།
རོ་རྗེ་བཀྲིས།ཏོ་ཀ་རི་ས་གཉན་མཆོད་མི།
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༤ ཀ་ལི
ལིངྐ
ངྐའི
འི་་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་པ།ོ 
ཤར་ཕོགས་ལྕགས་ས་མཁར་གྱི་ལུང་ཕོགས་ཀྱི། །མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཡུལ་ལྷར་བསྟེན་པའི་ལྷ། །
རྒྱལ་པོ་ཀ་ལིང་ཀ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་དག །བྲི་ལ་ཨོན་བ་མས་གནང་བ་སོལ། །
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ།
གནས་ཁང་།བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་།
གཡུས།ལྕགས་ས་མཁར།
བསྟེན་མི།ལྕགས་ས་མཁར་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ 
མི་ནོར་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང

ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པའི་

འགལ་རྐྱེན་བཟློག་སྟེ་ མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་
ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་། 
ལྕགས་ས་མཁར་གཡུས་ཚན་དེའི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གཙོ་བོ་ལོ་ཐོག་གི་དོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་སོལ་

ཡོད་པའི་ གནས་པོ་ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་ཟེར་རུང་ ས་གནས་ཀོ་ཀ་ལི་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་

ཚུགས་པའི་ སྤུན་ཤིང་སོ་ཏོག་ ཕར་ཁ་ཐུག་ལུ་ བྱག་གམ་རི་བང་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱལ་པོ་ཀ་ལིངྐའི་གྲོང་
ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་མ་གཏོགས་ཕོ་བང་ཟེར་སོ་སོ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་བཞེངས་ཏེ་མེད་རུང་ གནས་
བདག་དེ་གི་སྐུ་པར་ བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་ལོགས་ལུ་བཞེངས་ཏེ་འདུག། 
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བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་དེ་ ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ དེ་ཅིག་ལུ་
ལྷོད་ཚུགས་པའི་བཀའ་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ ས་ཁོངས་ལུ་བཞེངས་ཏེ་འདུག། ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ད་
ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཡོད་ས་ལུ་ ཧེ་མ་ལྕགས་ས་མཁར་པ་ཚུ་གིས་ བོན་ལྷ་མཆོད་ས་ཨིནམ་ད་ ཤུལ་ལས་དུས་

རབས་༢༠ པའི་འགོ་སྟོད་ཙམ་ལུ་ བམ་ཨཱ་ཙཱ་རྱ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་མི་ཅིག་ བོད་ལས་མར་ཨཱ༔རྒྱ་བརྒྱུད་དེ་ དེ་
ཁར་ཕེབས་ད་

དམར་མཆོད་ཀྱི་ལཱ་འབད་ས་གཟིགསཔ་ལས་

བཞེད་གནང་སྟེ་

བོན་ནག་གསོལ་བའི་ལུགས་ངན་དེ་བཀའ་དམ་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་

རྒྱལ་བསྟན་གྱི་བཀའ་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་ངན་ཨིནམ་མ་ཚད་
ཡང་

དེ་བཟུམ་གྱི་ལྷ་གསོལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་དེ་

སོག་བཅད་གོང་ན་སྡིག་གཞན་མེད་པའི་ཐུགས་

དམར་མཆོད་མི་འབད་ནིའི་ཁ་བངས་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་

བཞེངས་ཡོད་མིའི་

སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

མི་སེར་ཚུ་གིས་

བམ་གིས་བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་

མངའ་ཁོངས་ལུ་བཞེངས་གནངམ་ཡོདཔ་ལས་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་ཟེར་སབ་སོལ་དར་ཁྱབ་
ལྷ་ཁང་དེ་ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ལོ་ཚིགས་དང་

ཁུངས་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ཅིག་ཕད་མ་ཚུགས།

ག་གིས་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་

དམ་བཞག།
ལྕགས་མཁར་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་གནས་པོ་ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་དེ་

བཀའ་དང་དམ་བམ་ག་གིས་གནང་ཡི་ག་

ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ལྷ་སྲིན་དྲེགས་

པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ སངས་རྒྱས་དང་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་ལུ་ མ་གནས་མི་

དང་ མ་ཉན་མི་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་པའི་ ས་
ཕོགས་རྟ་རྨིག་ཙམ་དང་ ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ སོབ་དཔོན་
པད་འབྱུངགནས་མཆོག་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་གནངམ་འོངས་ནི་ཨིན་པས། 
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གནས་པོ་ཀ་ལིངྐའི་སྐུ་མདོག་དང་
རྣམ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཁུངས་

གཏུགས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཐོབ་མ་

ཚུགས་རུང་ བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་
ནང་ཡོད་པའི་གནས་བདག་དེ་གི་

སྐུ་པར་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བཀོད་
ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ཞལ་གངས་རིའི་

ཀལིངྐའི་རྒྱལ་པོ།



ཁཝ་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕག་གཉིས་ཀྱིས་མདའ་གཞུ་བཀང་སྟེ་བསྣམས་པ། དབུ་ལུ་རོག་ཞྭ་
བཞེས། ན་བཟའ་ གོས་དཀར་དམར་འདྲེས་པ་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་བརྒྱན་ཞིན་ན་ ཆིབས་རྟ་དཀརཔོ་ཅིག་གུར་བཞོན་
ཏེ་བཞུགས་ནུག། གནས་པོ་དེ་གི་འཁོར་དང་ཡུམ་ཚུ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་
མི་མེདཔ་ལས་བཀོད་མ་ཚུགས། 
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཤོ་ཐེངས་
གསུམ་དེ་རེ་ གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༨ ལུ་

ས་ཁ་རམ་ས་གཉན་ཟེར་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ད་ དེ་གི་སྐབས་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་
སྒོང་རོག་རེ་དང་ ས་ཞིང་ལས་ ས་ཀོག་ཏོ་རེ་འབག་འོངས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིན་ན་ ལོག་འགྱོཝ་ད་ ས་
ཀོག་ཏོ་དེ་ཕྱེ་བསྒྲལ་ཏེ་ལོ་ཐོག་གི་ཞིང་ནང་གཏོརཝ་ཨིནཔས། དེ་སྦེ་གཏོར་དགོ་མི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ལོ་ཐོག་ལུ་
གནོད་པའི་འབུཔ་གི་ཁ་གནོན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། 
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དེ་ལས་རང་ཟླ་༤

པའི་ཚེས་༨

ལུ་བདུད་ཟ་ས་གཉན་ཟེར་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཐངས་ཡང་

ཟླཝ་འདི་གི་ཚེས་༡ ལས་ ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་གུང་ག་ར་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཆང་བཙོ་ནིའི་དོན་ལས་
གེ་ཟ་ལ་སོགས་པའི་འབྲུའི་རིགས་བསྡུས་ཏེ་

བདུད་ཟ་ས་གཉན་གསོལ་མི་གི་ཕ་ཇོ་གི་ཁྱིམ་ནང་སྐྱེལ་བཞགཔ་

ཨིནམ་པས། ཕ་ཇོའི་ཁྱིམ་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ཚེས་༧ ལུ་ ཆང་བཟོ་ཞིན་ན་ཚེས་༨ ཀྱི་ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་
མི་སེར་དམངས་འཛོམས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ཆང་བཟོཝ་ད་མཚམས་ཤིང་བརབས་ཏེ་འབད་ར་

བཟོ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚེས་༧ གྱི་ཚེ་བཟོ་མ་ཚར་བ་ཅིན་ཚེས་༨ ཀྱི་ཉིན་མར་ཡང་བཟོ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཤིང་གི་ལྕུག་གུ་རེ་ཡང་བྱིན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་སྦེ་བྱིན་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་

བདུད་ཟ་ས་གཉན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཉིནམ་ནངས་པ་ལས་

ནགས་

ཚལ་ནང་ལས་དང་ གྲོང་སྡེའི་ནགས་ཚལ་ཚུ་ལས་ ནོར་གྱི་སོག་མ་དང་ ཤིང་གི་ཞལ་ལག་ ནོར་གྱི་རྩྭ་སྦེ་
འབྱེག་སྟེ་བྱིན་ཆོག་པའི་གནང་བ་སོད་པའི་ཚུལ་ཨིནམ་ལས་

དུས་དེ་ལས་བཟུང་

ནོར་གྱི་སོག་མ་ལ་སོགས་

པའི་ ནོར་གྱི་རྩ་ཚུ་ཚལ་མ་ནང་ལས་བཏོག་ནི་དང་ འཐུ་ནི་ཚུ་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་པས། བདུད་ཟ་ས་གཉན་གྱི་

གསོལ་མཆོད་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་མ་ཞུ་ཚུན་ ནགས་ཚལ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ནོར་གྱི་གདན་སོག་མ་བཏོག་འབག་
འོང་ནི་དང་ ནོར་གྱི་རྩ་ལ་སོགས་པ་འབྱེག་སྟེ་བྱིན་ནི་ཚུ་རྩ་ལས་མི་ཆོགཔ་ཨིན་པས།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་རང་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ཕོབ་ལ་ས་གཉན་ཟེར་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཅིག་ཞུ་

སོལ་འདུག། དེ་ཡང་གཡུས་དེ་ཁའི་སྐད་ལས་ ཤ་ཇུ་ལ་ཤིང་ རོང་ཁའི་ནང་ ཟན་ཀྲུ་ཤིང་ཟེར་མི་གིས་ ཕུར་
པའི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་སྦེ་ཕུར་ཤིང་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་

ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་

ཕུར་ཤིང་རེ་རེ་འབག་འགྱོ་སྟེ་གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་སྦེ་ རང་གིས་འབག་མི་ཕུར་ཤིང་དེ་ ལོག་འབག་འོང་སྟེ་ ཞིང་ནང་བརབས་ཏེ་བཞག་དོ་ཨིན་པས།
དེ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མི་དེ་གིས་

གེ་ཟ་ལ་སོགས་པ་ལུ་

རླུང་འཚུབ་ཚུ་གི་གནོད་པ་མི་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་

བཙུགས་དོ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ལུང་པ་ལུ་ སེརཝ་དང་རླུང་འཚུབ་ཚུ་གིས་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་ ཆུ་རུད་ལ་

སོགས་པའི་མུ་གེ་ཚུ་འབྱུང་སྟེ་མེདཔ་བཏང་པ་ཅིན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་གིས་ ཐོག་ཚབ་སོད་དགོ་པའི་ལམ་
སོལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མ་ཆདཔར་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན། 
ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོག་ཕུལ་དགོ་མི་ཡང་

གཙོ་བོ་ར་

ལོ་ཐོག་གི་ཞིང་ལུ་

སད་དང་སེརཝ་ལ་

སོགས་པའི་མུ་གེ་ལས་ཞི་སྟེ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནིའི་ དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལཝ་
ཨིནམ་དང་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནི་དང་

ཚེ་དང་བསོད་

ནམས་འཕེལ་ཏེ་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།


འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།





ཨོན་ཕུན་ཚོགས།གཡུས་ཁའི་བམ་འགྲེསཔ།
ཡོན་ཏན། བཀའ་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རའི་སོབ་དཔོན།
རོ་རྗེ་བཀྲིས།གནས་པོ་ཀ་ལིངྐ་གསོལ་མི།
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༥ ལྷ
ལྷ་་བཱ
བཱ་་ལི
ལིང
ང་། (ལྷ
ལྷ་་དཀརཔ།ོ )
དགའ་སྐྱིད་ལྷ་གྲོང་འཕོས་འདྲའི་ལྕགས་ས་མཁར། །མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཡུལ་ལྷར་བསྟེན་པའི་ལྷ། །
ལྷ་བཱ་ལིང་གི་གནའ་གཏམ་བྲི་བ་ལ། །ལྷ་དང་བ་མས་སོངས་གྲོགས་མྱུར་མཛོད་ཅིག །
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། ལྷ་བཱ་ལིང་། ལྷ་དཀརཔོ། 
གནས་ཁང་།ལྕགས་ས་མཁར།
གཡུས།ལྕགས་ས་མཁར།
བསྟེན་མི།
ལྕགས་ས་མཁར་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་
ཅད་བཟློགས་ཏེ་

ནད་མེད་ཚེ་རིང་ཞིང་

བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་

བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཕྱིར་དུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་། 

ལྕགས་ས་མཁར་གཡུས་སྒོའི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ལྷ་གསོལ་འབད་ནི་ཡོད་པའི་གཡུས་སྐད་ལས་ ལྷ་བཱ་ལིང་
ཟེར་ལྷ་དཀརཔོ་ལུ་སབ་ཨིན་པས། ལྷ་དེའི་ཕོ་བང་དང་གནས་ཁང་ཟེར་ སོ་སོ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་སོལ་ཅིག་
མེད་རུང་ ལྕགས་ས་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་ས་གནས་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་པས།



དམ་བཞག།
ལྷ་བཱ་ལིང་དེ་

བཀའ་དང་དམ་ག་གིས་གནང་ཡི་ག་

ཁ་གསལ་སྦེ་ཁུངས་སྦྲགས་ཚུགས་མི་མེད་པའི་ཁར་

གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་
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བཏགསཿ ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་ལྷ་སྲིན་

དྲེགས་པ་ཅན་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡོདཔ་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ལ་སོགས་པའི་

མ་རུངས་དགྲ་བོ་ཚུ་ཡང་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ལུ་མ་གནས་མི་དང་ མ་ཉན་མི་ཅིག་མེདཔ་མ་ཚད་
བདག་གི་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་ས་ཆགས་ནིཿ

བཟུམ་

ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་དང་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མེད༔

ཟེར་གསལ་དོ་

ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་པའི་ ས་ཕོགས་རྟ་རྨིག་ཙམ་དང་ ཏིལ་འབྲུ་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ སོབ་དཔོན་པད་འབྱུངགནས་མཆོག་གིས་ དམ་ལུ་

བཏགས་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། 
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣ

གནས་པོ་ལྷ་བཱ་ལིང་གི་སྐུ་མདོག་དང་རྣམ་པ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ལྷ་གསོལ་འབད་མི་དང་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ལྷ་
བཱ་ལིང་ཟེར་ལྷ་དཀརཔོ་ལུ་སབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་
དམངས་འཆམ་རྐྱབ་ད་

ལྷ་བཱ་ལིང་གི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ཚུ་ཡང་

ལྷ་དཀརཔོ་ཟེར་ཐོན་ནི་ཡོད་པའི་ལྷ་དཀརཔོ་བཟུམ་སྦེ་

རཀྴ་

སྐུ་མདོག་དང་ཞལ་དཀརཔོ་

སྦེ་ ཕག་ལུ་གསེར་གྱི་མེ་ལོང་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ལྷ་བཱ་ལིང་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སོལ་ཅིག་མེད་རུང་

གཟུགས་ལས་རྔུལ་ནག་ལ་སོགས་པ་ཐོན་སྦེ་
འབདཝ་ད་

ལུང་པའི་མི་ཚུ་ན་སྟེ་

ཞག་ཉལ་མ་བཅུག་འབད་བ་ཅིན་

ལྷ་བཱ་ལིང་གིས་གནོད་ཡོདཔ་སྦེ་གདོན་ཐོནམ་ད་

དེ་སྐབས་ལུ་

རྨི་ལམ་ཚུ་འཚུབ་

མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་ཚུ་

བོན་པོ་གིས་སྦེ་གསོལ་མཆོད་

ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཚོགས་སྦེ་ལྟོ་གཡོ་ རས་སྣ་ ས་ལྒ། ཤིང་བུ་ཟེར་རྩ། རམ་དང་བཅས་སྦེ་ཚོགས་
བཀྲམ་ཞིན་ན་ བོན་པོ་གིས་ ཡར་ཚེས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་ནི་མ་གཏོགས་ ཚེས་ཐལ་བའི་ཉེར་ཚེས་ཀྱི་ནང་ལུ་
ཕུལ་མི་ཆོགཔ་ཨིན་པས། 
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ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་གསོལ་མཆོད་སྦེ་ཚོགས་ཚུ་ཕུལཝ་ད་

ལྷ་བཱ་ལིང་གིས་

ཚོགས་

བཤམ་མི་དེ་ དངོས་སུ་སྦེ་བཅིངས་ཏེ་འབག་འགྱོ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད ཕ་བུ་ཅིག་གིས་ངོ་རྒོལ་

འབད་དེ་ དེ་སྦེ་མི་བཏུབ་ཁོ་ལྟོགས་ལི་ཆེ་བས་ཟེར་གྲང་མེད་ཆུ་ནང་བཀོ་ནི་སྦེ་ ཙེའུ་ནང་བཙུགས་ཞིན་ན་སྒལ་

པ་འབག་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ལྷ་བཱ་ལིང་གིས་ དོན་དག་མེད་པར་ཁྱེད་ཚུ་གི་དཀོར་ཟཝ་མེན་ ང་གིས་ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་
བདག་འཛིན་འཐབ་ཨིནམ་མ་ཤེས་སྦེ། གལ་སྲིད་ང་གིས་ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ལུ་བདག་འཛིན་འཐབ་འཐབ་ཨིན་པ་ཅིན་
ཆུ་གིས་ཁ་ཡར་ཏེ་འབག་འགྱོ་ནི་དང་

ཁྱེད་ཚུ་གི་ལོན་ཆགས་སྦེ་འཁོར་འཁོརཝ་དང་

དཀོར་ཟ་མི་སྦེ་ཨིན་པ་

ཅིན་ ཆུ་གིས་ཁ་མར་ལྟ་འབག་འགྱོ་འོང་ཟེར་སབ་ནུག། ཁོང་ཕ་སད་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་དེ་ཆུ་ནང་བཀོཝ་ད་ ཁ་
ཡར་ལྟ་འབག་འགྱོ་སྦེ་ ཆུ་གི་སྦུག་ལུ་རོ་ཅིག་ཡོད་མི་གུར་སོད་ནུག། 
ཁོང་ཕ་སད་གཉིས་ལོག་སྟེ་ཁྱིམ་སྒོ་ཁ་ལུ་ལྷོད་དེ་ རྟ་གུ་ལས་འབབ་ད་

སོབ་མི་དེ་གིས་

ཧད་བཏགས་འབད་དེ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་

ཚར་ཡོད་རུང་ཁྱད་མེད་

ཤིང་བུ་ཟེར་རྩ་ཅིག་གིས་རྐངམ་གུར་

དྲག་མ་བཏུབ་ལས་མོ་བཏབ་འབད་ད་

ལོག་དངོས་སུ་སྦེ་འོང་ཞིན་ན་

གདོན་ལྷ་བཱ་ལིང་ཐོན་ཏེ་

ང་ཟ་འདོད་ཆེ་བའི་མིང་གཏམ་འདིནི་ ཐོན་

ད་ལས་ཕར་དྲིམ་ཧུམ་སྟེ་ཟ་སོད་ནི་ཨིན་ཟེར་སབ་སྦེ་ཡལ་ཡར་སོཔ་ལས་

ད་རེས་

ནངས་པ་མི་ཚུ་ན་སྟེ་ མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་རེ་འབདཝ་ད་ གདོན་ལྷ་བཱ་ལིང་ཐོན་པ་ཅིན་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་
ཚོགས་བཀྲམ་སྦེ་ བོན་པོ་གིས་ཚོགས་དང་མཆོད་པ་ཚུ་ཕུལཝ་ད་དྲག་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་སྦེ་ ལྷ་བཱ་
ལིང་དེ་ མི་ཚུ་ནཝ་ད་ དུས་ཚོད་ངེས་མེད་སྦེ་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ དུས་ཚིགས་བཟུང་སྟེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་
བརྩི་སྲུང་ཞུ་སོལ་ཅིག་མིན་འདུག། 
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི





ཨོན་ཕུན་ཚོགས།གཡུས་ཁའི་བམ་འགྲེསཔ།
ཡོན་ཏན། བཀའ་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སོབ་དཔོན།
རོ་རྗེ་བཀྲིས།ལྷ་བཱ་ལིང་གསོལ་མི།
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༦ བཙན་ངག་དབང་ལྷ
ལྷ་་མ།ོ 
ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་གྲོང་བཞིན་མཛེས་པའི་ཡུལ། །ལྕགས་ས་མཁར་གྱིས་ཡུལ་ལྷར་བསྟེན་པའི་ལྷ། །
བཙན་ཆེན་ངག་དབང་ལྷ་མོའི་གཏམ་དེ་དག །བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ། །
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན། མཐོང་རྒྱ་བཙན།བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོ།
གནས་ཁང་།མཐོང་རྒྱ།
གཡུས།ལྕགས་ས་མཁར།
བསྟེན་མི།
ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ལུང་པའི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པའི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློགས་ཏེ་ 
བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཕྱིར་དུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་

པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ད ན
གནས་ཁང་། 
ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་དེ་

མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་གི་རིང་ སྣུམ་

འཁོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ ཡ་དྷི་ཁྲོམ་ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ ཀྲིག་ཀྲིག་ལུ་

ལྷོད་ཚུགས་པས།གཡུས་དེ་རབ་མཛེས་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་གྲོང་ཁྱེར་བཟུམ་སྦེ་ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་

ཟས་ནོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྡན་ཏེ་འདུག།
རྒེད་འོག་དེ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ག་ར་གིས་
ཡུལ་ལྷ་

གཙོ་བོ་ལོ་ཐོག་གི་དོན་ལུ་

མཐོང་རྒྱ་བཙན་ཟེར་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་སབ་ཨིན་རུང་
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སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་སོལ་ཡོད་མི་

མཚན་ངོ་མ་དེ་

ངག་དབང་ལྷ་མོ་ཟེར་

ཞུཝ་ཨིན་པས། གནས་བདག་གམ་ཡུལ་ལྷ་ བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོ་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཙན་གྱི་གྲངས་

སུ་བརྩིཝ་ཨིནམ་ད་ བཙན་དེའི་ཕོ་བང་ཡང་ ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་དུས་ཡུན་ཆུ་
ཚོད་༢ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ མཐོང་རྒྱ་ཟེར་ས་ལུ་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་
ཨིནམ་སྦེ་ངོས་གཟུང་འབདཝ་ཨིན་པས། 

བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོའི་ཕོ་བང་གི་མཐོང་རྒྱ།





དམ་བཞག།
བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོ་དེ་

བཀའ་དང་དམ་ག་གིས་གནང་ཡི་ག་

ཁ་གསལ་སྦེ་ཁུངས་སྦྲགས་ཚུགས་མི་མེད་

པའི་ཁར་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་མ་ཤེས་
རུང་

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཁ་བ་ཅན་རིའི་ལྷོ་ཕོགས་ཆར།།སཱ་ལའི་ནགས་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང༌།།ཟེར་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་གིས་ ལུང་བསྟན་པའི་ཙན་དན་ནགས་མའི་ལྗོངས་དེ་ སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་

ལུ་སྐྱེས་པའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་གྱི་སྐྱབས་མགོན་བ་ན་མེད་པ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ པད་

འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་ ས་གནས་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྐུ་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་

ལས་བྱོན་སྦེ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོད་པའི་ཁུངས།
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གཏེར་ལུང་ལས།

ལྷོ་རོང་ལྷོ་སྒོར་བས་མཐའ་བསྟི་གནས་འཚོལ༔

དེ་ལྟར་བྱས་ན་བོད་དུ་མི་ལོ་བདུན༔

བསྒོམས་ལས་གནས་འདིར་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་ཐག་ཉེ༔ཟེར་དང་ གནས་དེར་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་སྣ་ཟིན༔ང་
ཡི་རྗེས་འཇུག་ཆོས་བྱེད་གང་ཟག་རྣམས༔ ལྷོ་རོང་སྦས་པའི་ཡུལ་དུ་བོས་ཤིག་ཨང་༔ གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་
ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་ནང་གནས་

པའི་ མ་རུངས་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་ཅན་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ དམ་
ལུ་བཏགས་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོ་ཡང་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ བཀའ་
དང་དམ་གནང་གནངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 
རྣ
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གནས་བདག་གམ་ཡུལ་ལྷ་བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོའི་ སྐུ་མདོག་དང་རྣམ་པ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ གསལ་རི་རི་སྦེ་ངོ་
སྦྲགས་མ་ཚུགས་རུང་ བཙན་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཁྱབ་པའི་ སྐུ་མདོག་དམརཔོ་དང་ དབུ་ལུ་རོག་ཞྭ་བཞེས། ཕག་
ལུ་

རུ་དར་དམརཔོ་ཚུ་བསྣམས་ཞིན་ན་བཙན་རྟ་དམརཔོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་དོ་བཟུམ་

ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 

ཡོད་པའི་

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་
གསོལ་མཆོད་ཟེར་

དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ལོགས་སུ་སྦེ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་མིན་འདུག།

ཞུ་སོལ་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་

བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོ་ལུ་

ཨིན་རུང་ལོ་ལྟར་གྱི་ལོ་ཐོག་ཚར་རེ་བསྡུཝ་ད་

ལོ་ཆོག་གཏངམ་ད་ཡང་
ཐོག་གསར་ཕུད་དེ་

བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོ་ལུ་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕུལ་ཐངས་ཡང་ གེ་ཟ་(ཨ་ཤོམ)དང་ དཀར་དང་ནག་
དེ་ལས་ཀེ་བ་ཚུ་བསྡུའི་སྐབས་ དེ་ཚུ་གི་ཕུད་བཙོ་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་སྦེ་ བཙན་ངག་དབང་ལྷ་མོ་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ད་ བྱཱ་
བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་

བྱཱ་གི་གསར་ཕུད་དེ་

ཨ་རིང་ནང་ལུ་ར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་གི་

སྐབས་ གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་པ་དང་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སྦེ་མི་ དྲག་པོ་དབང་འདུས་ལུ་ཡང་ མོས་གུས་
བསྐྱེད་དེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ལྕགས་ས་མཁར་གཡུས་སྒོའི་ས་གནས་ནང་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྡུ་ཚུགས་མི་དེ་

ས་གཞིའི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་

ཁོང་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་

ཐོག་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་གི་མགོན་སྐྱབས་

ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་མོས་བསྐྱེད་དེ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ སྐུ་དྲིན་གཏང་

རག་གི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་ཁར་ དུས་ཅི་གི་ལོ་བཟུམ་སྦེ་ སང་ཕོད་ཡང་ དུས་བཞིའི་ས་ཞིང་ལུ་ལོ་
ཐོག་ག་ཅི་བཏབ་རུང་ སད་སེར་བཙའ་ཐན་མུ་གེ་ཞི་སྟེ་ཆར་ཆུ་སྙོམས་ ལོ་ཐོག་ཤིང་འབས་དང་རྩི་ཏོག་ཐམས་
ཅད་རྒྱས་ཏེ་ ཐོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བསྡུ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི





རྒེད་འོག་དམངས་མི།
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། གཡུས་ཁའི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས།
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དགྲ
གྲ་་མེ
མེད
ད་རྩེ
རྩེ་་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ། ༢ 
༡འདད
ོ ་ ཡན
ོ ་བཟང་པ།ོ 
བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་དགྲ་མེད་རྩེའི། །སྐྱེས་ལྷ་བཀུར་བའི་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་ཡི།།
ཡུམ་སས་འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་སྔོན་བྱུང་གཏམ། །བྲི་ལ་པད་གླིང་ཡབ་སས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན།འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་སྦྲ་མི་བཙན་དགྲ་མེད་རྩེའི་བཙན་
གནས་ཁང་།དགྲ་མེད་རྩེ་རོང།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།བ་ལམ།ན་རང་།དགྲ་མེད་རྩེ་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།






གཞི་བདག་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་འདི་གཡུས་དེ་ནང་གི་སྐྱེས་
ལྷའམ་སྐྱེས་བཙན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

མི་ནོར་དང་ལོ་ཕྱུགས་ཚུ་ལུ་

བར་ཆད་མེད་པར་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་བཤད།
གནད་དན
གནས་ཁང་།

དགྲ་མེདརྩེ་རྒེད་འོག་དེ་ འབྲུག་ཤར་ཕོགས་གཞོང་སྒར་ ཚོ་བདུན་གྱི་གྲས་ལས་ཅིག་ཨིན། གཡུས་ཚན་དེ་
མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལོ་ཀྲར་༡༠༠ དེ་ཅིག་དང་ བཀྲ་ཤིས་བསྒང་དང་མོང་སྒར་གྱི་གཞུང་ལམ་

ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢༠ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ ཨིན། གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་

ཡོད་མི་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ་མོང་སྒར་རོང་ཁག་གི་མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་སྐྱབས་བསྟེན་སོལ་ཡོད་

རུང་ བ་ལམ་དང་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་དང་  ན་རང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
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གནས་བདག་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས།ལྷག་པར་དུ་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ་བ་ལམ་དང་།ན་རང་།དགྲ་མེད་
རྩ་རྒེད་འོག་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བསྟེནམ་ཨིན་པས།

སྐྱེས་ལྷ་དེ་ལུ་

སྦྲ་མི་བཙན།

དགྲ་མེད་བཙན། འདོད་ཡོན་
འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་ཀ་ཁྲབ་བཞུགས་ས་སྒར་པ་ལྷ་ཁང་།

བཟང་པོ་ཟེར་ མཚན་གྱི་རྣམ་
གྲངས་གསུམ་སྦེ་སབ་སོལ་

འདུག། ཡུལ་ལྷ་དེ་ བཙན་གྱི་
གྲས་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་
ཨིན་པས།

ལྷ་བཙན་དེ་གི་གནས་ཁང་དེ་ དགྲ་མེད་རྩེ་གི་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁའི་ཆོ་ག་སན་འདྲེན་ལས་
པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡༤) “ཀྱཻ༑བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་རྒྱས་པའི་ཡུལ།།འཆི་མེད་ཆུ་ཀླུང་

ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །བསྐོར་བའི་དབུས་ན་རིན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །ཕོ་བང་དགུང་དུ་སྙེགས་འདྲའི་སྐུ་

མཁར་ནས། །བཙན་རྒོད་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་སྨན་བཙུན་དང་། །འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སན་
འདྲེན་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གནས་འདིར་བྱོན། །བདག་ཅག་བསམ་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིར་གནས་

འདིར་བྱོན།།རྣལ་འབྱོར་བདག་བསྐུལ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།།”ཟེར་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཡུལ་ ཆུ་བོ་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ རི་དགུང་ལུ་རེག་རེགཔ་བཟུམ་

ཡོདཔ་ སན་འདྲེན་ཚིག་ལས་གསལ་རུང་ ཕོ་བང་དེ་ཚྭ་ཕུ་ཁ་ཐུག་ཨིན་ཟེརཝ་མ་གཏོགས་ འ་ནི་ཨིན་ཟེར་ངོ་

སྦྲགས་ཚུགས་མི་ཅིག་མིན་འདུག།དེ་འབདཝ་ད་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་ཀ་ཁྲབ་དེ་དགྲ་མེད་རྩེ་རོང་གི་རྩ་
བ་ལུ་ཡོད་མི་ སྒར་པ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་ཏེ་འདུག།



སྒར་པ་ལྷ་ཁང་དེ་ ག་གིས་ཕག་བཏབ་མཛད་ཅི་ག་དང་ ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ ལོ་ཚིགས་ཚུ་ཤེས་མི་མེད་

རུང་ བོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་
མར་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དགྲ་མེད་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་གི་ ཀ་

96

ཁྲབ་བཙུགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའི་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ མ་ཆད་པར་ ཤ་ཕང་མ་

དང་ཟངས་མཁར། དེ་ལས་ ཝའི་ཆུར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་
དམངས་ཀྱིས་ དགྲ་ལྷ་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་ས་ཡང་ཨིན་པས།
སྦྲ་་མི
སྦྲ
མི་་བཙན་ཟེ
ཟེར
ར་སབ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་ལུ་ སྦྲ་མི་བཙན་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཨོན་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐུགས་སས་ གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ལྔ་

བྱོན་ཡོད་པའི་ནང་ལས་བཞི་པ་ལྷོ་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་རིག་འཛིན་པད་གླིང་པའི་སས་ཆུང་བ་རྒྱལ་སས་གསང་

བདག་གི་སས་ བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་གི་ཡབ་ཨིན་པས། ཡབ་བསྟན་འཛིན་
རྒྱལ་པོའི་ཡང་སས་ སྤྲུལ་སྐུ་པད་དབང་ཆེན་འདི་ དག་པ་ལ་འོག་གོང་གསུམ་ལས་ ཏེ་ལེ་ཟེར་ས་ལས་སྐུ་
འཁྲུངས་མི་འདི་ ཨ་ནེ་གིས་ མོ་རའི་ཡབ་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་
བའི་སྐབས་དག་པ་ཟེར་འབྱོགཔ་གི་གཡུས་སྐད་ལས་མི་ལུ་སྦྲ་མི་ཟེར་སབ་ཨིནམ་ལས་སྦྲ་མི་གི་གཡུས་

ཁར་ཡོད་པའི་ ཡུལ་བཙན་ཡང་ གཅིག་ཁར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྦྲ་མི་བཙན་ཟེར་སབ་སོལ་
དར་ཁྱབ་སོང་སོངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། སྦྲ་མི་བཙན་ལུ་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་ཟེར་ མཚན་ག་གིས་གསོལ་

གནང་ཡི་ག་ཤེས་མི་ཅིག་མེད་རུང་བཙན་དེ་དགྲ་མེད་རྩེ་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཡང་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོདཔ་
ལས་དགྲ་མེད་རྩེའི་བཙན་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

དགྲ་མེད་རྩེ་ཡི་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡༤ 
“ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་པད་ཀཱ་ར་དང་། །རིག་འཛིན་པད་གླིང་པ་ཡིས། །སན་སྔར་ཁས་བང་དམ་བཅས་བཞིན། །ད་ལྟ་

རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སོབ་ཀྱིས།།ཅི་བཅོལ་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་།།ཁྱད་པར་པད་གླིང་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི།།བུ་སོབ་
མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ལ།།མི་མཐུན་རྐྱེན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས།།”
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ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་

འབྱུང་གནས་དང་ རིག་འཛིན་པད་གླིང་པ་གཉིས་ཀྱིས་
བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་མིའི་

སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།དེ་ལུ་བརྟེན་ཞིན་ན་མོང་

སྒར་རོང་ཁག་གི་

མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ཕག་མཆོད་

ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུཝ་ཨིན་པས།


འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་བཀའ་ཁྲབ།





རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
དགྲ་མེད་རྩེ་ཡི་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༨  “ཀྱཻ༑ ལྷ་
བཙན་དོན་ཡོན་བཟང་པོ་ནི།

།སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འཛུམ་ཞིང་ཞལ།

།རབ་མཛེས་དབང་གི་གཟི་མདངས་

འཕོ།།རིན་ཆེན་གོ་ཁྲབ་སྐུ་ལ་གསོལ།།ཕག་གཡས་རུ་མཚོན་མཁར་ལ་འཕར།།གཡོན་པ་མདའ་མདུང་དམར་

པོ་བསྣམས།།སྟག་རལ་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་གཡོན།།སྐྱེ་འགྲོའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ལ་བསྟོད།།ཆིབས་སུ་

བཙན་རྟ་དམར་པོ་ཆིབས། །རེ་འགའ་རྟ་དཀར་དོམ་ནག་ཆིབས། །གསེར་གཡུའི་སྒ་སབ་མུ་མེན་འཐུར། །དར་
ཟབ་དུ་མའི་སྒ་གཡོགས་ཅན།

།རིག་འཛིན་པད་གླིང་ཡབ་སས་ཀྱི།

།གདན་སའི་གནས་པོར་གཙོ་གྱིས་

ཤིང་། །བ་མ་བ་དང་སྤུན་ལ་འཁུ། །བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད་མཛད་ལ་བསྟོད། །རིན་ཆེན་རྒྱན་གོས་དཀར་པོ་

གསོལ། །ཕ་བཙན་མ་ཀླུ་ཚོགས་པའི་སས། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་བརྗིད་པའི་སྐུ།

།ཤཱུ་ལ་རཱ་ཙ་ཁྱོད་ལ་

བསྟོད།།རབ་མཛེས་མདངས་ལྡན་སྨན་མོ་ནི།།དཀར་དམར་བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་གཟི། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་དུ་

མས་བཀླུབས།།ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འགུག་ལ་བསྟོད།།དེ་ལྟར་བསྟོད་ནས་དོན་གསོལ་བ།།དགོན་སྡེ་དར་ཞིང་
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སྒྲུབ་པ་པོའི།།མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་རབ་ཞི་ཞིང།།མཐུན་རྐྱེན་ཡར་ངོ་ཟླ་ལྟར་རྒྱས།།ཁྱད་པར་པད་གླིང་གདན་

ས་འདིར།།སོབ་བརྒྱུད་དབྱར་མཚོ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་།།གསང་སྔགས་བསྟན་པ་གོང་འཕེལ་ཞིང་།།བདག་གིས་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །”ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ལྷ་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ་ ན་བཟའ་རིན་ཆེན་

གྱི་གོ་ཁྲབ་གསོལ་ཏེ་ སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕག་གཡས་ལུ་ རུ་མཚོན་ནམ་མཁར་འཕར་ གཡོན་པ་ལུ་མདའ་མདུང་དམརཔོ་བསྣམས་ཞིན་

ན་ ཆིབས་རྟ་ བཙན་རྟ་དམརཔོ་གི་ཐོག་ལུ་བཞོན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རེས་ཚེ་སྐབས་ རྟ་དཀརཔོ་དང་ དོམ་

ནག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ སྐྱེ་འགྲོའི་མགོན་མཛད་བཞིན་དུ་ བཞུགསཔ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་བཙན་

འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ་ ཕ་བཙན་དང་ མ་ཀླུ་གི་སས་ཨིན་པའི་ཁར་ འཁོར་ལུ་ བཙུན་མོ་ལྷ་སྨན་བཟང་མོ་

དང་སས་བོན་འཁོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ དགྲ་མེད་རྩེ་ལྷ་ཁང་ནང་ གསོལ་མཆོད་དེ་ དྲོ་པ་ཚར་ཅིག་དང་ ཕྱི་རུ་ཚར་ཅིག་སྦེ་

ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་ ཚར་གཉིས་རེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་འབདནི་ མགོན་ཁང་ནང་

ལུ་ བསྐང་རྒྱུན་པ་གིས་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་ཁ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའི་

ཁྱིམ་ནང་ལོ་ཆོག་སྐབས་དང་།རང་ལུ་ན་ཚ་རེ་བྱུང་སྦེ་མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་བའི་སྐབས་སྐྱེས་བཙན་

རེ་གསོལ་དགོཔ་སྦེ་ཐོནམ་ད་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

སབ་སོལ་ལས་ དགྲ་མེད་རྩེའི་བསྐང་གསོ་མཇལ་བ་སྨོ།། མཁའ་གླིང་མཐོང་གྲོལ་མཇལ་བ་སྨོ།། གསེར་ག་མ་

ཐང་མོང་པ་སྨོ།། ཟེར་སབ་སོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་ལྟར་གནང་སོལ་ཡོད་པའི་ ཤར་ཕོགས་དགྲ་མེད་རྩེའི་

བསྐང་གསོ་ཆེན་མོ་འདི་ རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་སུམ། བཅུ་བཞི། བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ བ་མའི་ཤེད་
གཟའ་གུར་

མ་ཕོགཔ་སྦེ་གཟའ་སྐར་ལྟ་སྟེ་

གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་

སྦྱིན་བསྲེག་གནང་ཞིནམ་ལས་

པད་གླིང་གཏེར་འཆམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནང་པའི་སྐབས་

མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།
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ཚེས་བཅུ་འདི་

ཉིན་གྲངས་

ལྷ་བཙན་དེ་ལུ་ཡང་

གསོལ་

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ཟླ་ལྔ་པའི་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ ཚེས་བརྒྱད་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་
རིང་ལུ་ སྐུ་འཆམ་ཚུ་མཇལ་ཁ་གནངམ་དང་བསྟུན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ཟླ་དྲུག་པའི་
ནང་ དགྲ་མེད་རྩེ་དམངས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ སྒྲུབ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་འདུག།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན་གྱི
གྱི་་ལ་ོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
ལྷ་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དེ་ བཀའ་བཙན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ལ་སོགས་ཚུ་ མ་ཕུལཝ་
འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འདི་འཕོ་ལས་གནོད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐོག་ལས་སྐྱབས་ཞུ་བ་

ཅིན་ སྐྱབས་དང་སོངས་གྲོགས་ཚུ་ཡང་ དེ་འཕོ་ལས་གནང་ནི་ཡོདཔཨིན་པས། ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ད་དགྲ་
མེད་རྩེཔ་ཚུ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ཕོགས་མདའ་རྐྱབ་པ་འགྱོ་འབདཝ་ད་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་ལུ་གསོལ་

ཁ་ཕུལ་ཞིན་ན ཁ་དར་ཞུ་འབག་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕོགས་མདའ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།
དགྲ་མེད་རྩེ་པ་ཚུ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལས་ མདའ་རྩེདཔ་དྲག་ཤོས་ཨིན་པའི་ སྐད་གྲགས་ཁྱབ་ཡོདཔ་ལས་
ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་མོང་སྒར་རོང་བདག་ལྷག་པ་གིས་དབྱེ་ཞིབ་མཛད་ཅིག་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་རོང་བདག་
གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ མདའ་རྩེཔ་སྡེ་ཚན་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ དགྲ་མེད་རྩེཔ་ཚུ་དང་མདའ་རྐྱབ་ད་ རོང་

བདག་གི་སྡེ་ཚན་ཕམ་སོངམ་ལས་རོང་བདག་གིས་དགྲ་མེད་རྩེཔ་ལུ་རྒྱབ་ཐག་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འདུག་ཁོང་དང་
གཅིག་ཁར་མདའ་མ་རྐྱབ་ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

དེ་སྦེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ར་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། སྦྲ་མི་

བཙན་ལས་ དར་ཞུ་འབག་མི་འདི་ བྱང་ཕད་ཀྱིས་ཤེས་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་  མདའ་རྩེདཔ་ཆ་རོགས་ཚུ་
གིས་ཡང་ དར་རེ་རེ་འབག་བཅུག་ཞིན་ན་ འབའ་གཏདཔ་ད་ ཆ་རོགས་ཚུ་གི་དར་ཡང་བཏོན་སྦེ་ འབའ་

གཏདཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷ་དར་དེ་འབའ་གུར་བཞག་དཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་
མདའ་གིས་ཕོགཔ་ད་དར་མེདཔ་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
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ལྷ་བཙན་དེ་ལས་ཞུ་འབག་མི་དར་དེ་གནོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་སྔར་ག་ཨིན་སྦེ་ལོག་མགོན་ཁང་ནང་སྐྱེལ་

དགོཔ་ལས་ འབའ་གུར་སྐྱེལ་བཞག་ནི་མེད་ཟེར་ དེ་བསྒང་གི་མདའ་རྩེདཔ་གྲས་ལུ་ཡོད་པའི་ སྦི་མཁར་སྤྱི་
འོག་ལས་ཨིན་མི་ཨ་རྒས་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
དགྲ་མེད་རྩེའི་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢༡རྒྱབ།) “་་་སྤྱིར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། བ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་
སྐྱོངས། ཁྱད་པར་དུ་རིག་འཛིན་པད་གླིང་པའི་དགོན་གནས་འདིའི་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་།
བདག་ཅག་གསོལ་ཞིང་མཆོད་པའི་རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་དང་

འབྱོར་པ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་སྟོང་

གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་དུ་གསོལ།’’ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ དེ་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་བསྲུང་ཕྱིར་དང་ བྱེ་བག་ལུང་ཕོགས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ མི་ནོར་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ལུ་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་

དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།

རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) དགྲ་མེད་རྩེ་ཡི་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གསོལ་ཁའི་ཆོ་ག། པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དགྲ་མེད་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན།
དགྲ་མེད་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན།
ཨ་བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་།དགྲ་མེད་རྩེ་རྒཔོ།
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༢འཕྲི
ཕྲིན
ན་ལས་བསམ་གྲུ
གྲུབ
བ།
ལེ་མེད་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་། །གཞི་བདག་ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི།།
ཡུམ་བོན་འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དག །བྲི་ལ་པད་གླིང་ཡབ་སས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུས
སྡུས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ལེ་མེད་བཙན།

ས་གནས།

ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་།

གཡུས།


ལེ་མེད།

སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།

དགྲ་མེད་རྩེ་གི་མི་སེར་དང་ཡོན་ཕུ་ལ།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་དང་ཡུམ་བོན་གསུམ་དེ་གཡུས་
དེའི་གནས་བདག་འབདཝ་ལས་མི་ནོར་ལོ་ཕྱུཊ་ཚུ་ལུ་ནད་རིམས་
མུ་གེ་འཁྲུག་རྩོད་ལོ་ནད་ཕྱུཊ་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་  ལུང་པ་ལུ་
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུཊ་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་དགེ་

ལེགས་ཀྱི་ལོངས་སོད་དང་ བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་

ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་

བསམ་གྲུབ་དང་ བོན་པོ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ་ བཙུན་མོ་ཀླུ་སྨན་བཟང་མོ་གསུམ་གྱི་ཕོ་བང་དེ་ ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་

གླིང་གི་གཞི་བདག་ཀླུ་བཙན་ འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་
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གྲངས་༡) “ཀྱཻ༑ལྷོ་ལྗོངས་སྦྲ་མི་ཡུལ་མཆོག་རི་བོའི་རྩེ། །མ་གཅིག་རཏྣའི་སྒྲུབ་གནས་གཡོན་གྱི་མགུལ། །མེ་

ལེ་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་།།དབེན་གནས་ཕུན་ཚོགས་བག་དཀར་དཔལ་གྱི་རི། །སང་ལྗོངས་སྐྱེད་

ཚལ་ཆུ་མིག་ནགས་འདབས་ཀྱི། །བསྐོར་བའི་དབུས་ན་བདེ་སྐྱིད་ཉམས་དགའི་ས། །རིན་ཆེན་སྤུངས་འདྲའི་
མདུན་ངོས་བག་སོགས་ནས།

།ཀླུ་བཙན་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་སན་འདྲེན་གཤེགས།

།གཡས་ཕོགས་བྷ་གམ་

བརྩེགས་འདྲའི་ཕུག་པ་དང་། །ཆུ་བག་ཕ་བོང་སྣ་ཚོགས་རྔམ་འཇིགས་ནས། །ཀ་ཡེ་བོན་པོ་བདུད་བཙན་ཀླུ་
ཚོགས་པའི། །སྟོབས་ལྡན་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ་འཁོར་བཅས་གཤེགས། །གཡོན་བག་མཁའ་དབྱིངས་འདྲ་བའི་ཕོ་བང་
ནས། །བཙུན་མོ་ཀླུ་སྨན་ཡིད་འོང་སས་དང་འཁོར། །གཞན་ཡང་ཡུལ་འདིའི་ཕུ་མདའ་བར་དག་ཏུ། །གནས་
པའི་ལྷ་བཙན་བདུད་ཀླུ་སྨན་གཞི་བདག

།རངརང་ཡུམ་སས་གཡོག་འཁོར་དཔུང་དང་བཅས། །སན་འདྲེན་

མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།།”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ དགྲ་མེད་རྩེ་ཐེག་
མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་

པ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༥ གི་ས་ཁར་
ཆགས་ཡོད་པའི་

ལེ་མེད་ལྷ་ཁང་ཟེར་

སབ་མི་ལུ་དེ་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་

པས། ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་དགོན་
པའི་ནང་
ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

གསུང་འབྱོན་སག་སག་སྦེ་སྐུ་པར་བཞུགས་ཏེ་འདུག།

ཀླུ་བཙན་ཡུམ་བོན་དང་

བཅསཔ་སྦེ་ ལྡེབས་རིས་གུར་ ད་ལྟ་ར་

ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་དེ་ ཨཱ༔བརྒྱ་བམ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ བམ་གནས་སྐོརཔ་གིས་ ལྷ་
ཁང་དྲུག་བཞེངས་ཡོད་མིའི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན་པས།

དགོན་པ་དེ་ཤུལ་ལས་མེ་མཆོད་བཞེས་དཔ་ལས་

ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་མེད་པར་སོདཔ་ད་ ཨང་རྒས་ ཚེ་རིང་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་གཉེན་ ཡོན་ཕུ་ལ་བམ་ཀོ་ཏ་ཟེར་ཞུ་མི་
ཅིག་བྱོན་ཞིནམ་ལས་

ལྷ་ཁང་དེ་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྦེ་
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ཁོ་གིས་བདག་འཛིན་མཛད་དེ་

ལོ་མ་རབས་ཅིག་

བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལས་

བམ་ཀོ་ཏ་ཁོ་ར་ ཕར་བཀའ་ལུང་ཡོན་ཕུ་ལ་བཞུགས་གནས་སོར་སྟེ་བྱོན་ཞིན་ན་

ས་ལས་ས་ཆུ་ཐོན་ཏེ་བཤགས་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ལེ་མེད་སོབ་དཔོན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།


ད་རུང་དབྱིན་ལོ་༢༠༠༩
བཞེངས་ནི་འབདཝ་ད་
གཟིགས་ཏེ་

ལུ་ས་ཡོམ་གྱིས་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་

ལོག་སྔོན་མ་ལྷ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་རང་

གཡུས་ཁའི་ཁྱིམ་གྱི་རྩ་བ་རང་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་

ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ ལྟག་ལུ་ས་ཆགས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མིའི་ནང་ ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལོ་དེ་ནང་ར་ གསར་བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་གི་བམ་ཡང་ དགྲ་མེད་
རྩེའི་གྲྭ་ཚང་ལས་གཏང་གནང་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
དམ་བཞག

ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གི་གཞི་བདག་ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས་ པར་

སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢  “ཧཱུཾ༑ སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་རོ་རྗེ་འཆང་། །ཨོ་རྒྱན་པད་རིག་འཛིན་པད་གླིང་
དང་། །རཏྣའི་མཚན་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས།།བཀའ་སྲུང་རོ་རྗེ་དམ་ལས་མ་འདའ་བར།།རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། །བདག་ཅག་
རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སོབ་རིམ་བརྒྱུད་ལ།
མཐུན་ཉེར་འཚེ་གནོད་པའི་ཕོགས་སྲུང་
ཞིང་།

།མི་

།མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་ལ་རིང་དུ་མི་གཡེལ་

བར། །ཅི་བཅོལ་ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་
མཛོད།།”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་

རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་

ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་

དང་རིག་འཛིན་པད་གླིང་པ་དེ་ལས་རིག་
འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོས་

ལེ་མེད་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཀླུ་བཙན་ཡུམ་བོན་བཅས་ཀྱི་སྐུ་པར།


བཀའ་དང་དམ་

གནང་སྟེ་ བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་མིའི་སྲུང་
མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གི་གཞི་བདག་ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས་ པར་
སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ རྒྱབ།  “བོཿ དོན་དམ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཞིན། །གང་འདུལ་རྒྱལ་
བའི་ཐུགས་རྗེས་རོལ་པའི་རྩལ།

།ཞི་ཁྲོ་རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་བསམ་མི་ཁྱབ། །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བརྒྱད་

ཚོགས་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བཙན་ཆེན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་སྤྲུལ། །ཀླུ་བཙན་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་མཐུ་རྩལ་

ཅན།།སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན།།སྡེ་བརྒྱད་སྒྱུ་མའི་སྤྲུལ་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།།ཆས་གོས་
ཆིབས་དང་ཆ་ལུགས་ལོངས་སོད་སོགས། །ལྷ་བཙན་ཀླུ་བདུད་རྣམ་པ་དུ་མར་སྤྲུལ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་གང་
ཡང་མྱུར་བའི་སྐུ།
ཚུལ།

།ལས་བཞི་མྱུར་མཛད་ཀླུ་བཙན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།

།བདུད་ཆས་ཡུམ་སས་སྟོབས་ལྡན་དཔུང་བཅས་དང་།

བཅས། །གནས་ཡུལ་གཞི་བདག་བཅས་ལ་བསྟོད་པར་བགྱིས།
བ།

།སྨུག་ནག་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ་བོན་པོའི་

།ཡིད་འོང་སྨན་བཙུན་ནོར་ལྡན་ཀླུ་འཁོར་

།དེ་ལྡན་བསྟོད་ཅིང་འདོད་པའི་དོན་གསོལ་

།རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་པད་ཀཱ་ར་ཡི། །བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་སོགས་རྟག་ཏུ་སྲུང་། །ཁྱད་པར་གནས་

འདིར་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལ་སོགས། །མི་མཐུན་ཕ་རོལ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཆོས་ཀྱི་གླིང་འདིར་འདོད་
དོན་ཆར་བཞིན་འབེབས།།སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་དབྱར་མཚོ་ལྟར་འཕེལ་ཤིང་། །དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་
ཁྱབ་པར་མཛོད།།’’

གསལ་དོ་བཟུམ་ ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་དེ་ རྒྱལ་པོའི་ཆ་ལུགས་འབད་ཞིན་ན་ སྐུ་མདོག་དམར་

སྨུག་ཟེར་སྨུག་ཁམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་གི་སྤྲུལ་པ་ཨིན་པས།ཀླུ་བཙན་

གིས་ལྷ་བཙན་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཚུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ཆིབས་རྟ་
དང་ཆ་ལུགས་ཚུ་ངེས་པ་མེད་པར་སོ་སོར་སྦེ་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྟོན་ཏེ་རྒྱལ་བསྟན་གྱི་འཕྲིན་ལས་ཚུ་སྒྲུབ་གནང་
དོ་ཨིན་པས།

ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ལུ་

བོན་པོ་ཀཱ་ལ་ཡཀྴ་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དང་

ཡུམ་ཀླུ་སྨན་བཟང་མོ་

བདུད་ཀྱི་ཆ་ལུགས་སྦེ་ཨིན་རུང་ གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནང་ཚུགས་པའི་ ནོར་དང་ལྡན་པའི་ཀླུ་
སྨན་སས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་

རང་སོའི་འཁོར་ཚུ་གིས་མཐའ་འཁོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་མདོ་ཆེན་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་ཡང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ ཡུམ་བོན་སས་དང་བཅས་པ་ལུ་ དགྲ་མེད་རྩེ་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་

བསྟེནམ་ཨིན་རུང་ སྐྱབས་གཙོ་བོ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ལེ་མེད་དང་ ཡེང་ཁར་ཚིང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཨིན་པས། ལེ་

མེད་དང་ཡེང་གར་ཚིང་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཟླ་གྲངས་ཚེས་བཅུ་ཟེར་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སྐབས་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་དེ་དགྲ་མེད་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་བདག་དབང་ལུ་ཨིནམ་ལས་ གྲྭ་ཚང་
ལས་བམ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བཞིན་དུ་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་སེར་གཞན་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་
ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ དགྲ་མེད་རྩེའི་ལྷ་ཁང་ནང་ཡང་ དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ ཚེས་བཅུ་གནང་པའི་དུས་

ཚོད་དེ་གི་སྐབས་ གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་

གྲུབ་དེ་ བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལཝ་དང་ ཕོ་བང་གི་རྩ་བ་ལས་
མི་གཙང་ཆབ་གསང་ཚུ་གཏང་ནི་ ལ་སོགས་པ་འབད་བ་ཅིན་ མི་ལུ་གནོདཔ་དེ་ལོས་ཀྱང་ སྐྱབས་རྗེ་གསུང་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ཡང་ མནལ་གཟིམ་གྱི་འཚུབ་ཆ་ཚུ་ཡང་ འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་ཞལ་རྒྱུན་འདུག། དེ་
གིས་སྦེ་ ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལས་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་དགོ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གསོལ་མཆོད་
གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོ་དོ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན་གྱི
གྱི་་ལ་ོ རྒྱུས
རྒྱུས།
ཀླུ་བཙན་ཡུམ་བོན་སས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

བཀའ་བཙན་དྲགས་དང་

བཀའ་གཉན་དྲགས་

ཡོདཔ་ལས་ ཐུགས་མ་དགྱེས་པའི་ ལས་སྣ་རེ་འབད་ཡར་སོ་རུང་ ལུང་ཕོགས་ནང་ ཆརཔ་དུས་སུ་མེད་
རླུང་འཚུབ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གསོལ་མཆོད་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་
མགོན་འཚོལ་བ་ཅིན་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སོངས་གྲོགས་ཚུ་མཛད་གནངམ་ཨིན་པས།

སྐྱབས་དང་

ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

སྔོན་མ་གི་ལྷ་ཁང་ཉམས་ཆག་བྱུང་མི་དེ་ ཡོན་ཕུ་ལ་བམ་ཀོ་ཏ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་གིས་ ལོག་སྟེ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཟེར་ཉམས་

གསོ་ཞུ་ཞིན་ན་ལས་ ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དེ་ བདག་གཉེར་མཛད་དེ་བཞུགསཔ་ད་ དུས་ཨ་
རྟག་ར་ ཀླུ་བཙན་ཡུམ་བོན་དང་བཅས་སྦེ་ ལྷ་ཁང་ནང་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ བམ་ལུ་
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ཕག་མཇལ་ཟེར་ཁྱོསམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརཝ་ད་ བམ་གིས་ ཁྱེད་ཚུ་གི་ མིང་ཅིག་སབ་གནང་

ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁོང་གིས་ ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་དེ་ རྒྱལ་པོ་ཨིན་པའི་ངོ་སོད་ཕུལ་ དེ་ལས་ ཀཱ་
ལ་ཡཀྴ་དེ་བོན་པོ་ བཙུན་མོ་ཀླུ་སྨན་བཟང་མོ་ཨིན་པའི་ གོ་གནས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ངོ་སོད་ཕུལ་ནུག། 
དེ་ལས་བམ་གིས་

དགོན་པ་གི་མཆོད་ཡོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

བསྟེན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སྟེ་

བཞུགསཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ བམ་ཀོ་ཏ་ཁོ་ར་ ཡོན་ཕུ་ལ་བཞུགས་གནས་སོར་ཏེ་ བྱོན་ཡོད་རུང་ གནས་
བདག་ཀླུ་བཙན་ཚུ་
བཞུགསཔ་ལས་

བམ་གི་ཡོན་བདག་བཟུམ་ཅིག་འབདཝ་ལས་

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་

ཡོན་ཕུ་ལ་

ཁོང་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་

བམ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཡང་

གནས་བདག་ལུ་ཡིད་ཆེས་མཛད་དེ་ ལེ་མེད་བཙན་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 


དེ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོད་ས་ ཡར་ལྟག་ལུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བྱག་ཕུ་ཅིག་ཡོད་ས་ལས་ ཀླུ་བཙན་ཚུ་གི་

འགྱོ་ལམ་ཨིན་ཟེར་མི་དེ་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ མིའི་རྐང་ལམ་བཟུམ་ ཆ་མཉམ་ཟད་ཟདཔ་སྦེ་མཐོང་ནི་ཡོད་

ཟེར་དགྲ་མེད་རྩེ་རྒཔོ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། གནས་ཚུལ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཚོད་དཔག་འབད་ལྟ་བ་ཅིན་ ཀླུ་བཙན་དང་
ཡུམ་བོན་འཁོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ས་གནས་དེ་ནང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ དངོས་སུ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་འོང་ནི་
ཨིན་མ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་མགོན་སྐྱབས་མཛད་

ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ བཙུན་མོ་ཀླུ་སྨན་བཟང་མོ་དེ་ ནོར་གྱི་བདག་པོ་ཨིནམ་སྦེ་ གསོལ་ཁ་ནང་གསལ་དོ་བཟུམ་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་འབད་བ་ཅིན་ ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཞུ་རུང་ གནང་ནི་ཨིན་པས།
དེ་འབདཝ་ད་

སྦུལ་གྱི་མགུ་ཏོ་གུར་ནོར་བུ་ཡོད་མི་དེ་

ལེན་མ་ཤེསན་སོག་དང་བལ་བའིགནོད་ཉེན་ཡོདཔ་

བཟུམ་སྦེ་ དེ་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གཟབ་གཟབ་ཡང་མཛད་གནང་དགོ་པའི་རེ་བསྐུལ་ཞུཝ་ཨིན།
གཡུ
ཡུས
ས་ཀྱི་
ཀྱི་མི
མིངང་ལུ
ལུ་་ལེ
ལེ་་མེ
མེད
ད་ཟེ
ཟེར
ར་སབ་མི
མིའི
འི་་ཁུ
ཁུངངས།
ལེ་མི་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལེ་མི་ལྷ་ཁང་ཆགས་རབས་ནང་

ཤོག་གྲངས་ ༡

ནང་ “ལེ་མི་

ཚངས་ལྷའི་ཁ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རྩེདམོ་རྩེ་མི་ལུ་ ལེ་མི་ཟེར་སབ་ཨིན། ལེ་མི་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་དོན་དག་
འདི་ མི་ལོ་༣༠༠ དེ་ཅིག་ཧེ་མར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ སྐུ་སྐྱེ་རིམ་བྱོན་ཚུ་ སྐུ་རྩེད་གནང་ས་ ས་གནས་
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ལེ་མི་སྒྱིར་ཝང་ཟེར་ས་ སྦྱིག་དུམ་རྩེ་དོ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ ལེ་མི་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག”
ཟེར་བཀོད་ནུག།


དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལེ་མེད་ཟེར་སབ་མིའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ དགྲ་མེད་རྩེ་རོང་ནང་གི་ སྒརཔ་གཅིག་ ད་ཝའི་སང་ཐང་
ནགས་སྐྱེས་སང་ཐང་ ལས་མར་ཤཝ་གཅིག་ ཤ་ཁྱི་གཉིས་ཀྱིས་སྦུག་ལུ་བཙུགས་བདའ་འོངམ་ད་ ས་གནས་

དེ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཤཝ་གི་ཁ་ནང་ ལྕེ་མེདཔ་མཐོངམ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཚངས་ལྷའི་སྐད་ལས་ ལེ་
མེད་ཟེར་བཏགས་སྟེ་
འདུག།

ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་

གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ལུ་

ལེ་མེད་ཟེར་སབ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་



ད་རུང་ངག་རྒྱུན་གཞན་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན ཧེ་མ་ཨ་ཞེ་ དགེ་བསྙེན་ཟེར་ཞུ་མི་ལས་ བུ་གསུམ་སྐྱེས་ནུག།
བུཚ་གསུམ་དེ་༡ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ། ༢ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ། ༣ རྟ་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ཨིན་

པས། ཁོང་གསུམ་ཨ་རྟག་ར་ སྐུ་རྩེད་ཡང་ སྦྱིག་དུམ་རྩེ་གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་ཡོན་སའི་ལྟག་ལུ་
ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་སྦྱིག་དུམ་ཝང་ཟེར་སབ་སོལ་ཡོདཔ་

མ་ཚད་

ས་ཆགས་དེ་ནང་བམ་མང་རབས་ཅིག་

བྱོན་ སྐུ་རྩེ་གནང་ས་ལུ་ ལྟོདམ་གཟིགས་བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ བ་མང་ཟེར་ཨིན་རུང་ སྒྲ་
ཉམས་སྟེ་ལེ་མེ་ཟེར་འོང་ནི་མས་ཟེར་ བཤད་སོལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ག་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཨིན་ན་ མ་
འོངས་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་དཔྱད་གཞི་སྦེ་བཞག་ཡོད།





གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུལ
ཕུལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གི་གཞི་བདག་ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས་ པར་
སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣) “་་་སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་སྲུང་ཞིང་ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་དང་
དགོན་ནས་འདི་ཡི་མི་ནོར་ལོ་ཕྱུཊ་ཀུན་ལ་ནད་རིམས་མུ་གེ་འཁྲུག་རྩོད་ལོ་ནད་ཕྱུཊ་ནད་སད་སེར་གཅན་ཟན་ཤ་

ཁ་བྱིའུ་འབུ་སྲིན་སོགས་མི་མཐུན་པའི་ཉེར་འཚེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲུང་ཞིང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་དང་
ལོ་ཕྱུཊ་རྟག་ཏུ་ལེགས་པ་སོགས་འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ལོངས་སོད་དང་བདེ་སྐྱིདདཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་སོལ་ཞིང་་་།’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀླུ་བཙན་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ། བོན་པོ་ཀ་ལ་
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ཡཀྴ་བཙུན་མོ་ཀླུ་སྨན་བཟང་མོ། སས་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་
སྦེ་ཕུལ་དགོཔ་དེ་ཡང་

སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་གནས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་

བྱེ་བག་

ལུང་

ཕོགས་དེ་ནང་གི་ དགོན་པ་དང་ མི་ནོར་ལོ་ཕྱུཊ་གསུམ་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་འཁྲུག་རྩོད་དང་ ལོ་ནད་ཕྱུཊ་
ནད་ དེ་ལས་ ས་ཞིང་ལུ་ སད་དང་སེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ གཅན་གཟན་ཤ་ཁ་བྱ་བྱིའུ་འབུ་སྲིན་སོགས་ མི་
མཐུན་པའི་ཉེར་འཚེ་ཐམས་ཅད་བཟློགས་ཏེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུཊ་རྟག་ཏུ་ལེགས་ འཇིག་རྟེན་དགེ་

ལེགས་ཀྱི་ལོངས་སོད་དང་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་་ཨིན་པས།


རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) ལེ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གི་གཞི་བདག་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་གྱི་གསོལ་ཁ།
པར་སྐྲུན་མེད།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་།དགྲ་མེད་རྩེ་རྒཔོ།
རྡོེ་སོབ་བགྲེསཔ་དབང་འདུས།
ལེ་མེད་སོབ་དཔོན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།
ལེ་མེད་འུང་གི་ཨང་རྒས་ཀར།
ཨ་རྒས་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར།
ལེ་མེད་བཟོ་བོཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
ས་ཐུང་བ་མའི་སས་ལས་འཕོ།
མཁའ་སོང་པ་རིན་ཆེན་དབང་འདུས།
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འབས་སྤུ
སྤུངངས་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༤ 
༡ཀླུ
ཀླུ་་སྨ
སྨན
ན་བཀྲི
ཀྲིས
ས་ལྷ
ལྷ་་མ།ོ 
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་འབས་སྤུངས་རི་བོའི་རྒྱུད་།།བག་རི་འབབ་ཆུ་ལྗོན་ཤིང་གཡོ་གནས་པའི།།
དུང་སྨན་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།མཚར་གཏམ་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།
དུང་མཁར་མ་ནི་གནས་པོ་/ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ།
གནས་ཁང་།དུང་མཁར།
གཡུས།འབས་སྤུངས་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།འབས་སྤུངས་ཚོགས་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།འབས་སྤུངས་ཚོགས་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་
བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་གཡུས་དེ་ནང་གི་ལོ་ཐོག་གི་གནོད་པ་ལས་སྲུང་

ནིའི་ཕྱིར་དུ་དང་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང།
འབས་སྤུངས་རྒེད་འོག་དེ་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་དང་ ངང་ལམ་གྱི་གཞུང་ལམ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་

༢༠༤༠ གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འབས་སྤུངས་གཡུས་ཚན་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༠༦
ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢༧ དེ་ཅིག་ནང་ལྷོད་ཚུགས་པས། འབས་
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སྤུངས་ཚོགས་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ དུང་
མཁར་གནས་པོ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་མཚན་ངོ་མ་ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་ཟེར་ཨིན་པས།

གནས་བདག་དེ་གི་ཕོ་བང་འབད་བ་ཅིན་ དུང་མཁར་གནས་པོ་ཀླུ་སྨན་བཀྲིས་ལྷ་མོ་གསོལ་མཆོད་ལས། པར་
སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢) “ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་འབས་སྤུངས་རི་བོའི་རྒྱུད། །འགྱུར་མེད་བག་རི་

མཐིང་ནག་རྒྱབ་ཏུ་བརྗིད། །གཡས་སུ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཀླུང་དལ་གྱིས་འབབ། །གཡོན་ན་ལྗོན་ཤིང་རླུང་གིས་གཡོ་

བའི་གནས། །དུང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་མཐུ་རྩལ་ཅན། །འོག་ཏུ་ས་བདག་ཀླུ་བདུད་ནག་མོ་དང་། །བག་ཆུ་
བར་གྱི་བདུད་པོ་རོ་རྗེ་སོགས། །འཁོར་བཅས་བདག་གིས་འབོད་དོ་ད་ཚུར་བྱོན།།’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ འབས་
སྤུངས་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་རྒྱུད་དང་ ས་གནས་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ཁྲོམ་གྱི་འཐུང་ཆུ་གི་རྐ་མཇུག་ལུ་འདུག། ཕོ་བང་དེ་

གི་གཡས་ཧོང་གི་ རི་བང་ལས་མར་ཆུ་བོའི་གཞུང་འབབ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་དང་ གཡོན་གྱི་ནགས་ཚལ་ནང་ལྗོན་
ཤིང་སྣ་ཚོགས་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འཁོར་འབད་བ་ཅིན་

ཕོ་བང་དེའི་འོག་གི་

ཀླུ་བདུད་ནག་མོ་དང་

བྱག་དང་ཆུ་གི་བར་ན་གནས་པའི་ བདུད་ཕོ་རོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕོ་བང་བཏབ་
སྟེ་ བཙུགས་ནིའི་རེ་འདོད་སྦོམ་བསྐྱེད་རུང་ ཕོ་བང་གི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་དེ་ སྐྱི་ཟིང་ཟིང་སྦེ་ཡོདཔ་
ལས་གཡང་བཟའ་སྟེ་

ག་ཡང་འགྱོ་མི་ནུམ་པའི་ཁར་

ཟླཝ་༦

པའི་ཚེས་༡༥

ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་

རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ དུས་ཚོད་གཞན་ནང་ལུ་མ་འགྱོ་ཟེར་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་
གྲགས་མཆོག་གིས་ གསུངས་གནང་སྟེ་ཡང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ འགྱོ་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ པར་ཐོབ་མ་ཚུགས།

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ དུང་མཁར་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ གཡུས་ཚན་དེ་གི་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་བྱ་དཀརཔོ་ཅིག་ཕུར་ཏེ་ སྐོར་

ར་རྐྱབ་སྦེ་ སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དུང་དཀར་ཟེར་ཨིནམ་འོངས་ནི་ཨིན་རུང་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ དུང་
མཁར་ཟེར་ཡར་སོངམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཕ་ཇོ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 
དམ་བཞག།
དུང་མཁར་གནས་པོ་དེ་ དམ་ག་གིས་བཏགས་གནང་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན། དུང་མཁར་གནས་པོ་སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་
ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ།)

“སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་

བཞིན།།དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས།།དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རུ།།བསྔགས་སོ་ཕན་བདེའི་ལས་
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རྣམས་སྒྲུབས།།”ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ཨོན་པདའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་དུ་

དམ་ལུ་གནས་ཏེ་ འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཁར་ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་ཡང་
བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་སྟེ་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་
མཛད་པའི་སྲུང་མ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
དུང་མཁར་གནས་པོ་སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ རྒྱབ། 
“ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྩལ། །གང་འདུལ་ཅི་ཡང་འཆར་
བའི་གཟུགས། །དུང་སྨན་རྒྱལ་མོ་མཐུ་རྩལ་ཅན། །བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་ཁྱོད་

ལ་བསྟོད། །སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཞི་མ་ཁྲོ། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་རྒྱན་
གྱིས་མཛེས། །རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་ཅི་ཡང་སྟོན། །མཐུ་སྟོབས་བདག་པོ་

ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཕག་གཡས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕར། །གཡོན་པ་
འཆིང་བྱེད་ཞག་པ་བསྣམས།

།རྟ་དམར་བཅིབས་ནས་འཇིག་རྟེན་

མྱུལ། །ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ས་བདག་ཀླུ་བདུད་

ནག་མོ་དང་། །དུང་མཁར་བདུད་པོ་རོ་རྗེ་སོགས། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་
དྲེགས་པའི་ཚོགས། །བཀའ་གཉན་འཁོར་དུ་གྱུར་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་

ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པའི་མཐུས། །ཡུལ་ཕོགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དུ། །དུང་

མཁར་འབུ་ཡིས་གནོད་པ་ཆོད།།བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛོད།།”
ཟེར་གསལ་དོན་བཞིན་

སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་གི་སྐུ་མདོག་འབད་བ་

ཅིན་ དཀར་དམར་གཉིས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོད་པའི་གུར་ ཞལ་འབད་རུང་
ཞི་ཁྲོ་གཉིས་དང་ལྡན་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཨིན་པ་

ཅིན་ རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ ག་ནི་བ་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡན་པའི་
འོབས་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཀླུ་སྨན་བཀྲིས་ལྷ་མོ།

རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་སྤྲུལ་ཏེ་སྟོན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
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པས།དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕག་གཡས་པ་ལུ་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་གནམ་མཁར་འཕར་ཏེ་

སྦེ་ཡོདཔ་ ཕག་གཡོན་པ་ལུ་ མ་རུངས་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ བསམ་ནིའི་ཐགསཔ་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཆིབས་རྟ་འབད་བ་ཅིན་རྟ་དམརཔོ་གུར་བཅིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་དང་འཁོར་ཨིན་པ་ཅིན་ས་བདག་ཀླུ་

བདུད་ནག་མོ་དང་ དུང་མཁར་བདུད་པོ་རོ་རྗེ་ཚུ་དང་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་དྲེགས་པ་ཅན་ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་
མཐུ་སྟོབས་འབད་བ་ཅིན་ཁོང་ཚུ་བན་དུ་བཀོལ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
འབས་སྤུངས་ཚོགས་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཡུལ་ལྷའམ་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་དུང་མཁར་

གནས་པོ་སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ཕ་ཇོ་
གིས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕུལ་ཐངས་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁ་ལས་ཐོན་པའི་ཀ་ར་ཚུ་
བླུགས་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་དགོ་དོ་ཨིན་རུང་ གཡུས་ཁ་ལས་ཀ་ར་འཐོན་ནི་མེདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཨིན་པ་ཅིན་གསེར་སྐྱེམས་སྦེ་ཨོམ།ཞོ་ཕུད།ཤིང་འབས།དེ་ལས་བསང་རས།དཀར་གསུམ་ལ་སོགས་

པ་བསྒྲིགས་ཞིན་ན་ སྨན་མོ་གི་ཕོ་བང་ཚུར་ཁ་ཐུག་ལུ་  ཆོ་ག་གི་གཞུང་ཅིག་བཏང་ཞིནམ་ལས་ སྨན་མོ་གི་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་རན་པའི་སྐབས་སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་གི་ཕོ་བང་གི་རྩ་བར་འགྱོ་སྦེ་གསོལ་ཁའི་ཚིག་དང་

སྦྲགས་ཏེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ད་རུང་ཁྱིམ་ནང་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་དང་ འབས་སྤུངས་ལྷ་ཁང་
ནང་ལུ་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་ད་གཅིག་ཁར་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཕོ་བང་དེ་གི་རྩ་བར་ དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་ལུ་མ་གཏོགས་ འགྱོ་མི་ཚུགས་དོ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་
འཇིགས་སྣང་སི་སི་དང་སྐྱི་གཡའ་སི་སི་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་འགྱོ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་འགྱོ་རུང་མི་གཅིག་སྦེ་འགྱོ་
མི་ཚུགས་དོ་ཨིན་པས།དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་དེ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི་མི་འོང་ཟེར་སྐྱབས་

རྗེ་མཆོག་གིས་ གསུངས་ཡོད་པའི་ཞལ་རྒྱུན་འདུག། གལ་སྲིད་སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་
བར་ལུས་པ་ཅིན་ ལོ་ཐོག་ནང་ལུ་དུང་དཀར་འབུཔ་ལ་སོགས་པ་ཐོན་ཏེ་གནོདཔ་བཀལཝ་མ་ཚད་ རྒྱལ་པོའི་
ཞིང་གི་འཐུང་ཆུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནང་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།
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དེ་གིས་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་
གསོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལུ་ཡོད་པའི་གློག་མེའི་ལས་འཛིན་གྱིས་ སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོང་གིས་དེ་སྦེ་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་གི་འཐུང་ཆུའི་རྐ་

དེ་ སྨན་མོ་གི་ཕོ་བང་གི་མཇུག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ སྨན་མོ་ལས་ཆུ་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་
ལས་བརྟེན་ སྨན་མོ་ལུ་ལོ་རེ་ཆད་མེད་པར་ འབས་སྤུངས་ཚོགས་འོག་གི་མི་སེར་དང་ གློག་མེའི་ལས་འཛིན་
གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
དུང་མཁར་གནས་པོ་ སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་དེ་ འབས་སྤུངས་ཚོགས་འོག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་
བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་

བསྟོད་ཚིག་ལས།

དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་སྟོད་པའི་

མཐུས། །ཡུལ་ཕོགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དུ། །དུང་མཁར་འབུ་ཡིས་གནོད་པ་ཆོད། །བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པར་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་ ལོ་ཐོག་ལུ་ དུང་དཀར་འབུཔ་ཐོན་ཏེ་
གནོད་པ་སྐྱེལཝ་ལས་བརྟེན་དེ་གི་ཁ་གནོན་ལུ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ཞིང་ནང་ལུ་མ་ཚད་ ལམ་བདའ་སྟེ་ཡང་ དུང་དཀར་འབུཔ་ཐོན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་བྱེལཝ་འཐབ་སོད་པའི་བསྒང་
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠ མཆོག་འབས་སྤུངས་ལུ་ ཞབས་བསྐྱོད་གནང་བའི་སྐབས་ ལུང་པ་ལུ་རྐྱེན་ངན་འཚུབ་
ཆ་ཐོན་པའི་ཁ་གནོན་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ལས་བརྟེན་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གིས་གནས་བདག་སྨན་

མོ་གི་ གཡོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་མཁྱེནམ་ལས་ སྨན་མོ་གི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཡང་ བརྩམས་གནང་སྟེ་ འ་ནི་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་ དུང་དཀར་འབུཔ་ མར་འབབ་འགྱོ་འོང་ཟེར་ བཀའ་སོབ་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནངམ་

ལས་ཚུར་ མ་ཆད་པ་ར་ཕུལཝ་ལས་ དུང་དཀར་འབུཔ་ཚུ་ཡང་གཅིག་ར་མེད་པ་ ཞི་ཡར་སོ་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་
ཨིན་པས།

སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་དེ་བཀའ་བཙན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནང་ནི་

ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཅ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་ བརྙའ་བཅུག་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས་
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དེ་བསྒང་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲོ་ཅིག་བརྙའ་འབག་འོང་མི་དེ་ འཚིགས་དཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་མ་བརྙའ་མ་སྟེར་ཟེར་

ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ས་རུད་ཆུ་རུད་རེ་ཐོན་འོང་རུང་ བཀག་བཞག་སྟེ་ སྨན་མོ་གི་ཕོ་བང་ལས་མར་
འཕག་སྟེ་འབག་མ་ཚུགསཔ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལུ་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་ར་ཐོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།


དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འབས་སྤུངས་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་
སྤེག་ཀ་གནས་ཟེར་

རོ་ནོར་བུའི་དབྱིབས་བཟུམ་

ཅིག་མཇལ་ནི་འདུག། སྤེག་ཀ་གནས་པོ་ཡང་ དུང་
མཁར་གནས་པོ་སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་དེ་ར་ཨིན་

མས་ཟེར་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུངས་

གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། སྤེག་ཀ་གནས་དེ་ནང་ལུ་
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

ཨ་ལོ་སྐྱེས་སྦེ་ཤི་སྟེ་གསོ་མ་

ཚུགས་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

ཨ་ལོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ས་སྤེག་ཀ་གནས།

དེ་ནང་ལས་

དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཞུ་ཐངས་དེ་

ཡང་སྲུང་སྐུད་འཁལ་ཞིན་ན་རོ་དེའི་འོག་ལུ་སོད་ས་ཡོད་མི་ནང་ལུ་མཆོད་བཤམ་བཟུམ་བཟོ་ཡོད་མི་རོ་ཆུང་

ཀུ་གུར་བཏགས་བཞག་སྟེ་ལོག་འཐུ་འབགཔ་ད་སོར་གང་དེ་ཅིག་ཐེབ་རིངམ་འགྱོ་བ་ཅིན་ཨ་ལོ་གི་དངོས་
གྲུབ་གནངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ འ་ནི་སྲུང་སྐུད་དེ་བཏགས་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་དེ་གསོ་ཚུགས་དོ་ཨིན་

རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་དེ་སྦེ་འབད་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།སྤེག་ཀ་གནས་ཟེར་སབ་དགོ་མི་

ཡང་ གཡུས་སྐད་ལས སྤེག་ཀ་ཟེར་ གད་པ་ལུ་སབ་ཨིན་པས་ གནས་དེ་ས་གནས་གད་པ་ཅིག་གུར་
ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་སྤེག་ཀ་གནས་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
མི་་སྡེ་
མི
སྡེ་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་ལས། ༢༠༠༩།ཤོག་གྲངས་༢༩༡།) “ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་།།ལོ་ཏོག་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤོག།’’ ཟེར་

གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནས་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་
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བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་
ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ལོ་ཐོག་ལུ་དུང་དཀར་གྱི་འབུཔ་མ་ཐོན་པར་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་

ཅན་གྱི་གནོད་པ་ལས་བསྲུང་ནི་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་
དམག་འཁྲུག་ཚུ་ཞི་སྟེ་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩། སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས། སྤྱི་ལོ་མེད  དུང་མཁར་སྨན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོའི་

གསོལ་མཆོད།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

བཀྲིས་རོ་རྗེ།གཡུས་ཁའི་ཕ་ཇོ།
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༢ཡབ་བརྩེ
རྩེག
ག་ནར
ོ ་བུ
བུ་་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་པ།ོ 
དཔལ་ལྡན་གཡང་ཆགས་འབས་སྤུངས་ལུང་ཕོགས་ཀྱི།།སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མཆོག་བཙན་ཆེན་ནོར་བུ་རྒྱལ།།
འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་རྣ་ལས་བབས་པའི་གཏམ།།བྲི་ལ་དྲིན་ཆེན་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་བདག་གི་མཚན།ཡབ་བརྩེག་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ/ བཙན་ཆེན་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོབརྩེག་ཕུ་བཙན།
གནས་ཁང་།བརྩེག་ཕུ།
གཡུས།ལབ་རྩ་སྤྱི་འོག། 
བསྟེན་མི།འབས་སྤུངས་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།འབས་སྤུངས་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་
ཏེ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་
ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
འབས་སྤུངས་རྒེད་འོག་དེ་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢༠༤༠ གི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག། འབས་

སྤུངས་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷའམ་སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་
ཡབ་བརྩེག་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་ཟེར་སབ་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་ཆེན་གྱི་ཕོ་བང་
དེ་འབད་བ་ཅིན་ བརྩེག་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡) “ཀྱཻ༑ ཀུ་

རིའི་རྒྱལ་ཞིང་གྲུ་དྷི་གདུང་མཁར་གཉའ། །སྣ་ཚོགས་འབྲུ་སྨིན་ཉམས་སུ་དགའ་བའི་ས། །དཔལ་ལྡན་གཡང་
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ཆགས་འབརས་སྤུངས་ལུ་སྟོད་ན།།ལྷུན་ཆགས་གཟི་བརྗིད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་རིའི།།ལྷ་ཡི་གདན་ས་བརྩེག་ཕུ་
ཉམས་དགའ་ཞེས།
རྒྱལ།

སངས།

།ཆེ་མཐོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་མཚོན་པ་ནས།

།འཁོར་བཅས་རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་སན་དྲངས་ཚེ།

།བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་བཅས།

།སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མཆོག་བཙན་ཆེན་ནོར་བུ་
།དུག་སེམས་རུ་ངཕ་དོག་ལ་སོགས་

།ཐོགས་མེད་སྐད་ཅིག་མཆོད་པའི་གནས་འདི་

རུ།།མྱུར་དུ་བྱོན་ཅིག་བཛྲ་ས་མ་ཛ༔’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་རྒེད་འོག་ལས་བལྟཝ་དའབས་སྤུངས་ལུང་པའི་

སྟོད་ལུ་ རིའི་དབྱིབས་རྩིགཔ་བརྩེགས་ཏེ་ བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་  རྩེ་མོ་གནམ་མཁའ་སྟེགས་པའི་ ཀ་
བ་དང་འདྲཝ་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ཨིན་པས། དེ་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༣༠དེ་
ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག།
བརྩེག་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡) “ཧཱུྃ༑ རོར་འཆང་ཤཱཀ་ཐུབ་

པད་འབྱུང་། །ངེས་བདེན་དོན་གཟིགས་གྲུབ་ཐོབ་དང་། །བསྟན་འཛིན་བ་མ་གོང་རྣམས་ཀྱི། །སན་སྔར་དམ་
བཅའ་ཇི་བཞིན་དུ། །རྒྱལ་བསྟན་དགེ་དར་སྐྱོང་མཁན་རྣམས། །རྐྱེན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །དམ་ལས་

མ་འདའ་བཙན་ཆེན་ཁྱོད། །ཆོས་གཞི་དབེན་སྐྱོངས་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །”ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ བསྟན་པ་
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་དང་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་དེ་ལས་ གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་དང་སྐྱེས་ཆེན་
གྱི་དམ་པ་ བ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་བཏགས་ཞིན་ན་ དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་
གནང་སྟེ་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
བརྩེག་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡  ཀྱཻ༑ སྟོབས་

ལྡན་བཙན་ཆེན་ནོར་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་
ཁྱེད།

།དབུ་ལ་ཁྲ་རོག་ལུས་ལ་གསེར་ཁྲབ་

གསོལ། །ཕག་གཡས་མདུང་ལ་རུ་དར་དམར་
འཕར་བསྣམས།།གཡོན་པ་ཞགས་ནག་ལྕགས་
ཀྱུ་འཕང་བ་འཛིན།།མ་རུངས་རྡུལ་དུ་རློག་ལ་

བདག་བསྟོད་དོ། །རྟ་དམར་ཆིབས་ཤིང་ཞལ་
དམར་ཁྲོས་པའི་སན།།རྔམས་སྟོབས་ཤུགས་་
འོབས་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཡབ་བརྩེག་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་པར།

ལྡན་བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་བཅོམ། །དད་གུས་མོས་པའི་ཆོས་སེམས་བརྩེ་གདུང་ཅན། །དབེན་གནས་ཆོས་གཞི་
སྲུང་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །བཞིན་བཟང་རབ་མཛེས་ལེགས་པའི་སྐུ་ལུས་ལ། །འཇའ་ཚོན་གོས་གྱོན་དར་ཚོན་
ཐོད་དུ་བཅིངས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དོ་ཤལ་མགུལ་དུ་བརྒྱན། །འདོད་དགུ་ལོངས་སོད་སྟེར་ལ་བདག་བསྟོད་

དོ། །ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པའི་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བསམ་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་གང་བ་དང་། །དགྲ་
བགེགས་མི་མཐུན་ཕོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས།

།རྒྱལ་བར་འགྱུར་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས་པར་མཛོད།།’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་བརྩེག་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་དེ་སྐུ་ལུ་གསེར་ཁྲབ་གསོལ་ཞིན་ན་དབུ་ལུ་ཁྲ་རོག་བཞེས་ཏེ་
ཕག་གཡས་པ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རུ་དར་དམརཔོ་འཕར་ཏེ་བསྣམས་པ་ དེ་ལས་གཡོན་ལུ་ ཐགསཔ་གནགཔོ་
ཅིག་ལྕགས་ཀྱུ་གི་ཚུལ་དུ་སྦེ་བཟུང་སྟེ་གིས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

་་རུང་ཟེར་འདུག།





་་་བཤུགས་ཟེར་འདུག།
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ཆིབས་རྟ་དམརཔོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་

ཞལ་དམརཔོ་སྦེ་ཁྲོ་བའི་སན་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་མཐུ་སྟོབས་འབད་བ་ཅིན་ མ་རུངས་པའི་དགྲ་བོའི་སྡེ་ ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་བརླགས་
ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
འབས་སྤུངས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཕ་མེས་ངོ་བསྒང་ལས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་

སྐྱབས་ཞུ་སའི་ཡུལ་ ཡབ་བརྩེག་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༢ པའི་
ཚེས་༧ ལུ་ཕོ་བང་གི་རྩ་བར་འགྱོ་ཞིན་ན་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ གསོལ་མཆོད་

ཕུལ་དོ་ཨིན་པས། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྦེ་ ཚེས་༨ ལས་༡༠
ཚུན་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་

ལྷ་གསོལ་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ཡང་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་འདུག།

བརྩེག་ཕུ་བཙན་དེ་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ བར་སྐབས་ལས་ ཨ་ལོ་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་རེ་བྱུང་པའི་དུས་

ཚོད་དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ འབས་སྤུངས་འོབས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ དུས་རྒྱུན་ཆད་ནི་
མེད་པར་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།

འོབས་ལྷ་ཁང་དེ་བརྩེག་ཕུ་རྣལ་

འབྱོར་པ་མཁོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་
དུང་བསམ་མཁར་ལས་ཨ་ནེ་རྟ་

མགྲིན་ཆོས་འཛོམས་གཉིས་ཀྱིས་
གཙོ་བོ་འབད་དེ་

མི་ལོ་༢༠༠

དེ་ཅིག་སྔ་གོང་ལུ་གདན་ས་
བཅགས་གནང་ནུག།

འོབས་

འབས་སྤུངས་འོབས་ལྷ་ཁང་།

ཟེར་མི་དེ་ས་གཤོང་སྦེ་ཡོད་མི་ལུ་
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གོཝ་ཨིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་སའི་ས་དབྱིབས་དེ་གཤོང་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་འོབས་ལྷ་ཁང་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
སའི་དབྱིབས་འ་ནི་བཟུམ་ དུང་བསམ་མཁར་ལྷོད་ལྷོད་ལུ་དགུ་ཡོདཔ་ད་ ས་གནས་དེ་འཚུབ་དྲགས་ཡོདཔ་
ལས་དེའི་ཁ་གནོན་ལུ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
སྐྱེས་ལྷའམ་སྐྱེས་བཙན་ བརྩེག་ཕུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འབས་སྤུངས་རྒེད་
འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་
ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསལ་ཏེ་ ཚེ་རིང་ནད་ཉུང་སྟེ་ མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་བསྒྲུབས་ རེ་བསྐང་ནི་གི་དོན་ལུ་

དང་ དེ་ལས་གོ་ནོར་སེམ་ཅན་བསྲུང་ཆེད་དང་ ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནི དེ་བཟུམ་སྦེ་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་
ལོ་ཐོག་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

མི་་སྡེ་
མི
སྡེ་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་ལས་བསྒང་ལས་ར་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གསོལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུན་མ་

ཉམས་པར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ནི། ལུང་པའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགསཔ། དེ་
ལས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་
རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལས་བརྟེན་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་
བགེགས་མེད་ཕུང་སྲི་ཞི་ཞིནམ་ལས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས། སྤྱི་ལོ་མེད  བརྩེག་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་
སྐྲུན་མེད།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།



བཀྲིས་རོ་རྗེ།གཡུས་ཁའི་ཕ་ཇོ།
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༣ཀླུ
ཀླུ་་སྨ
སྨན
ན་བཀྲ
ཀྲ་་ཤི
ཤིས
ས་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ོ 

གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནས་བདག་གི་མཚན།ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ།
གནས་ཁང་།བརྩེག་ཕུ།
གཡུས།ལབ་རྩ་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།འབས་སྤུངས་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ལུང་
ཕོགས་ནང་ལུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
ཡུམ་ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་དེ་ འབས་སྤུངས་རྒེད་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ བརྩེག་ཕུ་
ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་གི་གསང་ཡུམ་ཨིན་པས། ཡུམ་དེ་གི་ཕོ་བང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡུམ་ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་གི་
གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས།པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡ ཀྱཻ༑“ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་འབས་དཀར་སྤུངས་
པའི་ཞིང་།།གཟུར་གསུམ་དབང་གི་རི་བོའི་ཕོ་བང་ན།།ལྷ་བཙན་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོའི་གསང་བའི་ཡུམ།།བཀྲ་ཤིས་

རྒྱལ་མོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ འབས་སྤུངས་གཡུས་སྒོའི་རི་མགུ་ལུ་ རིའི་
དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་ མཐོ་སུ་ཅིག་སྦེ་རི་སྦོམ་ཅིག་མཐོང་མི་དེ་ཨིན་པས། རྒེད་འོག་ལས་རྐང་

སྟོང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༣༠དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པས།ཡུམ་ཟེར་སབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་
སན་འདྲེན་ལས། ལྷ་བཙན་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོའི་གསང་བའི་ཡུམ། །ཟེར་གསལ་བའི་དོན་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་པོ་གི་
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གསང་ཡུམ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་སབ་ཨིན་པས། ཡུམ་ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་དེ་ ཀླུ་མོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་རུང་
མཚན་ངོ་མ་དེ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་ཟེར་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།
ཡུམ་ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་གི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢  ཀྱཻ༑ བདག་ཅག་ཆོས་
བཞིན་སྒྲུབ་པ་པོས། །གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་སྲུང་མ་རུ། །མངའ་གསོལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལགས་ན། །མ་

གཡེལ་བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབས། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གཙུག་ལག་
ཁང་གི་སྲུང་མ་སྦེ་ མངའ་གསོལ་ཏེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལས་རྣམས་བཅོལ་བཞག་མི་དེ་ཚུ་ སྒྲུབ་པ་པོ་སྦེ་བཀའ་
བསྐོས་གནང་ནུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ཡུམ་ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་གི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣)

“ཀྱཻ༑ སྐུ་

མདོག་དཀར་གསལ་ཡིད་འོང་ཆས་གོས་མཛེས། །ཆ་ལུགས་རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་ཅི་ཡང་སྟོན། །བསྟན་པ་སྲུང་

ཞིང་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ།།” ཟེར་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཡུམ་ཀླུ་
སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་གི སྐུ་མདོག་ཨིན་པ་ཅིན་ དཀར་གསལ་གྱི་འོད་མདངས་ལྡན་ཏེ་ཡོད་པའི་གུར་ ན་

བཟའ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཚར་སྡུག་གི་མཛེས་ཆས་བརྒྱན་ཏེ་རྣམ་འགྱུར་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་སྦེ་སྟོན་ཚུགས་པའི་
ནུས་རྩལ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འབས་སྤུངས་ཟེར་སབ་དགོ་མི་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་འབས་
དཀར་སྤུངས་པའི་ཞིང་། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ གཡུས་དེ་ནང་ སྒོ་ནོར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

ཏོག་ཏོ་ བྱུང་སའི་ས་གནས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ བྱའི་ཐོན་ཤུགས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོན་ས་གི་
ལུང་ཕོགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས། ཁ་རྒྱུན་གཞན་ཅིག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་
བམ་ཅིག་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བམ་ལུ་འབུལ་བ་ཕུལ་ཆ་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་

ཆུམ་གྱི་རིགས་ རི་འདེ་སྤུངས་ཏེ་ཕུལཝ་ལས་ འབས་སྤུངས་ཟེར་སབ་སོལ་དང་འབྲི་སོལ་དར་ཁྱབ་ དེ་ལས་
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བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་སྦེ་ཕ་ཇོ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཀླུ་སྨན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་ ཕུལ་
དགོ་པའི་དགོས་པ་ དེ་ལས་མི་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ ཡབ་བརྩེག་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་ལུ་
བྲིས་མི་དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབདཝ་ལས་འདི་ནང་ལོགས་སུ་སྦེ་མ་བཀོད།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས། སྤྱི་ལོ་མེད  ཡུམ་ཀླུ་སྨན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མོ་གི་

གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།



བཀྲིས་རོ་རྗེ།གཡུས་ཁའི་ཕ་ཇོ།
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༤ཡབ་དུ
དུང
ང་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་ཀཱ
ཀཱ་་རུ
རུ་་དང་ཡུ
ཡུམ
མ་བདེ
དེ་་བ་བཟང་མ།ོ 
ཟུང་ལེན་ཚོགས་འོག་སྨན་ཐང་མཚོའི་བདག་པོ།།ཡབ་ཆེན་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུའི་ཡབ་སས་ཀྱི།།
མཚར་གཏམ་རྣ་ལས་བབས་པའི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན།།རྒྱ་ཤོག་སྟེང་དུ་བྲི་ལ་གནང་བ་སོལ།།

གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་དང་ ཡུམ་བདེ་བ་བཟང་མོ།
གནས་ཁང་།སྨན་ཐང་མཚོསྨན་གཙང་མཚོ།
གཡུས།ཟུང་ལེན་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།

ཟུང་ལེན་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། ཟུང་ལེན་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ
མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་

ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཟུང་ལེན་སྤྱི་འོག་དེ་ འབས་སྤུངས་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༥ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། ཟུང་

ལེན་སྤྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ གནསཔོ་གི་

མཚན་ ཡབ་གདུང་ཅུང་དཀརཔོ་དང་ཡུམ་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ གསོལ་ཁའི་ནང་ ཡབ་གདུང་
སྐྱོང་ཀཱ་རུ་དང་ ཡུམ་བདེ་བ་བཟང་མོ་ཟེར་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་དང་ ཡུམ་བདེ་བ་བཟང་
མོ་ཟེར་རང་ཨི་ནམ་ཐག་ཆོད་ཨིན་པས།

གནས་བདག་གི་ཕོ་བང་ཟེར་རུང་ཁོང་གི་མཚོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་
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ཡབ་གདུང་སྐྱོང་ཀ་རུ་གི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡) “ཀྱཻ༑ འཛམ་གླིང་ཁྱོན་
ཡངས་བཀྲ་ཤིས་ནགས་མའི་ཚལ། །ཕུན་ཚོགས་འབྱོར་པ་འབས་བུ་གཏམས་པའི་ཞིང་། །ཆུ་འཛིན་ཁུ་སྣའི་དྲྲྭ་

བས་བརྒྱན་པའི་གནས། །རང་བཞིན་ལྷུན་ཆགས་ལྗོན་ཤིང་ར་བས་བསྐོར། །འཆི་མེད་གཏིང་ཟབ་རྦ་ཀློང་བརྗིད་

པའི་དབུས། །སྲིད་པའི་ལྷ་བཙན་དུང་སྐྱོང་ཀ་རུ་རྗེ། །བདེ་བ་བཟང་མོ་གཅེན་པོ་གཅུང་པོ་སས། །འཁོར་བཅས་
མཐུན་རས་ཚོགས་པའི་གནས་འདིར་བྱོན།།༔’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ཟུང་ལེན་གཡུས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ་

དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༥ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ གཡུས་ཚན་དེ་གི་སྟོད་ཁམས་ཅིག་ཁ་ལུ་ ནགས་
ཚལ་སྦོམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡུམ་བདེ་བཟང་མོ་དང་ གཟིམ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་དགེ་འདུན་ སྒོ་རཔ་ཁམས་གསུམ་
དབང་འདུས་དང་བཅས་སྦེ་མཚོ་ཁག་སོ་སོ་སྦེ་ཁག་བཞི་འདུག། 
དམ་བཞག།
ཡབ་གདུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་གི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡༨) “ཧཱུྃ༑ སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་
སས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡིས། །སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་རྣམས་དབང་འདུལ་ཅིང་། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབང་པོ་
མ་ལུས་པ།

།སོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་དམ་

ཚིག་ཆད་རོ་བྲིས། །དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱང་དམ་

ལས་མ་འདའ་བར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་
པ་ཀུན་ཏུ་སྐྱོང་བ་དང་།

།རྣལ་འབྱོར་

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ཡིས། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་
སྒྲུབས་པར་མཛོད།།”
བཟུམ་

ཟེར་གསལ་དོ་

ཟུང་ལེན་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་

ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་པའི་

ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུའི་བ་མཚོ།

ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་དེ་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཞིན་ན་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་ནིའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་གི་གསོལ་ཁའི་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༥༧ ཀྱཻ༑སྐྱེས་དགུའི་ཉོན་
མོངས་དུག་གསུམ་ལས།

།འཆར་བའི་ལྷ་ཆེན་མཚོ་བདག་པོ།

།དཀར་ཞིང་དཔའ་བོའི་ཤུགས་སྒྲ་

སྒོགས། །ཆིབས་སུ་རྟ་དཀར་རླུང་ཤུགས་ཆིབས། །སྲིད་པའི་མ་མོ་འབུམ་སྡེས་བསྐོར། །སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་
ཡུད་ལ་མྱུལ།།སྐུ་ལ་དར་དཀར་བེར་ཆེན་གསོལ།།སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སོག་ལ་རྒྱུག།ཕག་གཡས་བ་དན་དམར་

པོ་བསྣམས།།ཕག་གཡོན་ཆིབས་རྟའི་མཐུར་རྩ་བཟུང་།།ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར།།ལྷ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་
ཕག་འཚལ་བསྟོད།

།སྨན་བཙུན་འཕྲུལ་གཟུགས་མཛེས་པའི་གཟུགས།

།ཁྱོད་ཀྱི་དགའབདེའི་རྩེ་གྲོགས་

མཛོད། །ཁྱི་དཀར་ཚོགས་རྣམས་རོལ་དུ་འཁྲིད། །བྱ་དཀར་རླུང་ཤུགས་ཀླད་ལ་ལྡིང་། །ར་བརར་དར་རླངས་

འཚུབ་པའི་གླིང་། །རོལ་དུ་འདུར་ཞིང་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས། །གཞི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས་པར་མཛོད།།’’ 

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྐུའི་ཁ་དོག་འབད་བ་ཅིན་དཀརཔོ་སྦེ་དཔའ་བོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་གུར་ན་བཟའ་
དར་དཀརཔོ་གི་བེར་ཆེན་གསོལ་ དེ་ལས་ ཕག་
གཡས་ལུ་བ་དན་དམརཔོ་བསྣམས་པ་

ཕག་

གཡོན་ལུ་ ཆིབས་རྟའི་མཐུར་རྩ་བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས། ཆིབས་རྟ་ཨིན་པ་ཅིན་ རླུང་བཟུམ་
ཤུགས་སྦེ་རྒྱུག་ཚུགས་པའི་ རྟ་དཀརཔོ་ཅིག་གུར་

ཆིབས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ འཁོར་སྲིད་པའི་མ་མོ་

འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཐུ་རྩལ་

ཡུམ་བདེ་བའི་བཟང་མོའི་བ་མཚོ།

ཨིན་པ་ཅིན་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་ སྟོང་

གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཡུམ་བདེ་བ་བཟང་མོ་འབད་བ་ཅིན་
འཕྲུལ་གཟུགས་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ བྱ་དཀརཔོ་ཅིག་གུར་བཞོན་ཞིན་ན་ ཁྱི་དཀར་ཚོགས་མི་ཚུ་
འཁྱིད་དེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཟུང་ལེན་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་བཞིན་དུ་ འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་

དེ་ རང་ཡུལ་གྱི་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕག་མཆོད་དང་སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོད་པའི་ ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་དེ་
ལུ་གསོལ་མཆོད་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་ བོན་པོ་གིས་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡབ་བརྩེག་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ་དང་ པད་བཟང་མོ་ དེ་ལས་འདས་ལོག་བཀྲིས་ཕུན་
ཚོགས་དང་ལེ་བ་རི་ཧ་རི་ནག་པོ་བཅས་ཁོང་བཙན་བཞི་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ད་རེས་ནངས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་གྱི་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ བམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་

སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཁར་ཟླ་གྲངས་ཀྱི་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལུ་ཟུང་ལེན་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ཕུལ་

སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་ག་གིས་ཕག་བཏབ་མཛད་གནང་ཡི་ག་དང་ ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ ལོ་
ཚིགས་ཚུ་ཤེས་མི་མེད་རུང་ གཡུས་དེ་ནང་བམ་བྱོན་མི་ནང་ལས་ ཧ་ཤོས་ར་ པད་གླིང་གི་བམ་ཚུ་བྱོན་ཡོདཔ་

ལས་ཆོ་ག་ཆ་ལེན་ཚུ་ཡང་པད་གླིང་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་བཏང་སྟེ་སོད་ཡོད་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་
པད་གླིང་བཀའ་རྒྱུད་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་གཏང་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་

གནས་

བདག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་
སྐབས་ ད་རེས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་

ནི་ཨིན་ ཅ་ཆས་རིགས་བརྙའ་དགོ་

པས་ཟེར་སབ་ད་ གནས་བདག་དེ་
གཟིམ་དཔོན་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྱི་བ་མཚོ།

གིས་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་བརྙའ་བཅུག་
ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་

འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་གསོལ་བཙན་མཆོད་ཕུལ་ཞིན་ན་ གནས་བདག་ཚུ་དང་ བཙན་ཚུ་གི་ཕོ་བང་ལས་
ཕར་འགྱོ་ནི་མེད་པའི་ ལ་བསམས་འབད་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་རི་དེ་ཁ་ལས་ ཐང་རོང་འགྱོ་ས་གི་
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གསང་ལམ་ བཏོན་འབག་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཁའི་ཚུ་གིས་ རི་ཁ་དེལས་ཕར་ མི་འདིནི་རང་བཞིན་གྱིས་

འགྱོ་སོད་མས་ཟེར་བསྟུན་གྲོས་འབད་ཞིན་ན་ལ་བསམས་འབད་ནི་དེ་བཀག་བཞག་ཡོད་པའི་ཁར་བཙན་
བཞི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དེ་ཡང་བཤོལ་བཞག་ནུག།

ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་ས་རྐྱེན་ཆུ་རུད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འཕལ་འཕལ་འོང་མི་དེ་ཡང
བཙན་བཞི་ལུ་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་བཤོལ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་མས།འ་ནི་འབད་ནི་
འདི་གིས་

ལོག་སྟེ་ར་བཙན་བཞི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཟེར་ཟུང་ལེན་ཚོགས་པ་གིས་

བཤདཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན་གྱི
གྱི་་ལ་ོ རྒྱུས
རྒྱུས།

གནས་བདག་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུ་དང་ ཡུམ་བདེ་བ་བཟང་མོ་གཉིས་ལུ་ སས་ཆེ་བ་ངག་དབང་བན་ཆེན་དང་ ཆུང་

བ་ལེགས་པ་དར་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སས་མོ་བསམ་གྲུབ་ལྷ་མོ་ དེ་ལས་ མནའམ་མཚོ་དྲུག་ལྷ་མོ་
གཟིམ་དཔོན་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་ སྒོ་
རཔ་ ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་ཟེར་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོང་ལུ་ཞུ་བཟུམ་སྦེ་
ཡབ་ཡུམ་དང གཟིམ་དཔོན་ དེ་ལས་

གོ་རཔ་ཁོང་བཞི་གི་མཚོ་རེ་སྦེ་ མཚོ་

ཁག་བཞི་མཇལ་ནི་འདུག། མཚོ་དེ་ཚུ་
ག་ར་ཆུ་ཆབ་ཁྱོབ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ མཚོ་
གི་ཐོག་ཁ་ལས་ཕར་འགྱོཝ་ད་

སྒོ་རཔ་ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས།

མེར་

མེར་བཏང་སྟེ་འཇིག་ས་སྣ་སི་སི་སྦེ་སར་ནི་འདུག།
ཡབ་དང་ཡུམ་ གཟིམ་དཔོན་ སྒོ་རཔ་ཚུ་ས་གནས་དེ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ སས་སསམོ་ཚུ་ ཁེངས་བུ་

ལིའི་མཚོ་སྨན་གྱི་གཉེན་ལུ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་སས་སསམོ་ཚུ་བུ་ལི་མཚོ་
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དང་ཟུང་ལེན་མཚོ་གི་བར་ན་ འོ་ལོག་རྐྱབ་སྟེ་ཕར་ཚུར་འོངས་ཏེ་ སོད་སོལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ཅིག་ལུ་ གཡུས་

དེ་ནང་ལུ་འཕལ་འཕལ་ར་བུམོ་འཇའ་རིསམ་ཅིག་དང་ཕད་ནི་ཡོད་ད་བུམོ་དེ་དང་ཕད་མི་མི་དེ་ན་སྟེ་ཤི་རྐྱེན་
འབྱུང་དོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གནས་བདག་གི་ སས་སསམོ་ཚུ་གིས་འཕྲུལ་འཁོར་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་

གིས་སྦེ་ ཤུལ་ལས་བཀའ་དམ་གནང་པའི་ཁར་ རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལུ་ སྤྲིང་ཟམ་ཡོད་ས་གི་རྩ་བ་ལས་ མཆོད་
རྟེན་ཅིག་བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་གིས་ཡང་སས་སོས་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ཡབ་

ཡུམ་སོད་ས འོང་མ་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚུ་རྐྱབ་ད་ ཁོང་ཚུ་གི་ནང་རྒྱབ་འཛུལ་ཏེ་
སབ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

གནས་བདག་དེ་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོད་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་
ཕག་མཆོད་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་ འབད་བ་ཅིན་དངོས་གྲུབ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་མཛད་གནང་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་འདུག། མི་སེར་ཚུ་ལུ་དགོཔ་གཙོ་བོ་ར་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་རྐྱེན་མི་རྐྱབ་ནི་སྲུང་སྐྱོབ་ ལོ་ཐོག་ལེགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ཆར་ཆུ་ཨིནམ་ལས་ ཞིང་ལུ་ཆརཔ་རེ་དཀོན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་

བཏབ་སྟེ་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ ཆརཔ་ཚུ་ཡང་རྐྱབ་སྟེ་ ལོ་ཐོག་ལེགས་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
མོང་སྒར་རྒེད་འོག་དང་ ཐང་རོང་ དེ་ལས་ལྕགས་ས་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ཆརཔ་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་
འོང་ས་དངོས་སུ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་ལས་ཚོགས་པ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་བདག་ཁོང་ཚུ་འཁྱམས་ས་གི་ ས་གོ་ཚུ་ནང་གི་ ཤིང་ཡང་བཏོག་མི་བཅུག་དོ་ཡོད་ཨིན་

པས་ ཚར་ཅིག་ཨ་རྒས་ཅིག་གིས་ ཤིང་བཏོག་པའི་སྐད་ གནས་པོ་ཚུ་གིས་གོ་སྟེ་ རོ་ཁྱི་སྐད་ཧབ་དོ་ཡོདཔ་

ལས་ཨ་རྒས་ཀྱིས་ང་ཤིང་སྐམ་བཏོག་འབག་དོ་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སབ་ད་ཁུ་སིམ་བཏང་སྟེ་འགྱོ་ནི་ཡོད་མི་ལུ་
བལྟཝ་ད་ ས་གནས་དེ་གི་འཁོར་ཆ་གི་ ཤིང་ཆས་ཚུ་ཡང་ག་ར་ཁོང་བདག་འཛིན་འཐབ་དོ་ཨིན་པས། གཟུང་

ལེན་ཚོགས་པ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཤིང་ཆ་ཚུ་ཐད་རི་བ་རི་སྦེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དོ་འོང་ནི་ཨིན་
པས་ ད་རེས་ནངས་པ་གཡུས་དེ་ཁའི་ནགས་ཚན་ གཞན་དང་འདྲ་བའི་སྟུག་དྲགས་ཡོད་པའི་ཁར་ དཀར་
ཤིང་ཚུ་ཡང་སྦོམ་འདྲ་མེད་སྒྲིག་མེད་སྦེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།
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ཤིང་བཏོག་འབག་འོང་མི་ཨ་རྒས་དེ་
ཟུང་ལེན་ལྷ་ཁང་གི་སྐུ་གཉེར་བཟུམ་

ཅིག་སྦེ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ དྲོཔ་ཕྱི་
རུ་

བསངས་གསུར་རེ་བཏང་སྦེ་

སོདཔ་ལས་ ཁོང་གནས་བདག་ཚུ་
ཐུགས་མཉེས་པའི་ དགའ་ཚོར་ལུ་
གནས་བདག་དེ་ཡང་ ལྷ་ཁང་སྲུང་

ཟུང་ལེན་ལྷ་ཁང་།

རོགསཔ་འབད་བར་ ཕྱི་རུ་སྦུལ་

སྦོམ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འོང་སྟེ་ དྲོ་པ་

མི་སྐད་གོ་བའི་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དེ་ཅིག་ལས་ལོག་འགྱོ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨ་རྒས་ཀྱིས་སབ་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱས་ཚུ་
ཨང་རྒས་གུང་ལོ་༨༠ལྷག་ཅིག་ལོན་མི་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

གལ་སྲིད་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ ཆད་དེ་ལུས་སོཔ་དང་ གནས་པོ་ཁོང་གི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ ལཱ་རེ་
འཐུས་ཤོར་བྱུང་པ་ཅིན་ ཚར་ཅིག་གུར་གནོད་དོ་ཡོད་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཧེ་མ་གསོལ་མཆོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་
ཕུལ་བ་ལུ་བརྟེན་ མཚོ་གླང་ཅིག་ཐོན་འོངས་ཏེ་ གཡུས་དེ་ནང་གི་ རྒྱ་ཚ་ཆ་མཉམ་བརྡུངས་ཏེ་ བསད་དཔ་
ལས་མི་ཚུ་གིས་ཁ་རུབ་སྟེ་མཚོ་གླང་དེ་ཡང་བསད་ད་ནི་དེ་གིས་ཤུལ་ལས་གཡུས་ཁ་ལུ་བ་མེན་གསོ་ཝ་ད་

ར་ཤི་སྟེ་ བ་མེན་གསོ་མ་བཅུགཔ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ བ་མེན་གསོ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་

བཀའ་དམ་ཚུ་གནང་ཞིནམ་ལས་

དེ་ཅིག་ར་འདི་འབད་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་

གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ དུས་རྒྱུན་ཆད་ནི་མེད་པར་ཕུལཝ་ལས་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ཡང་གནོད་རྐྱེན་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ར་རྐྱབ་མ་བཅུག་པར་སྐྱབས་དང་སོང་གྲོགས་མཛད་བཞིན་དུ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀཱ་རུའི་ཡབ་སས་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཟུང་ལེན་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་

ཀྱིས་ གནས་བདག་འབདཝ་ལས་ གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ ལོ་ཐོག་ལུ་འགལ་རྐྱེན་མེད་པར་
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་  སྒོ་ནོར་སེམ་ཅན་སྲུང་ནི་དང་ ནོར་གྱི་

དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གོང་གི་བཙན་བཞི་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་དེ་ ཕོགས་བཞི་

གི་རྐྱེན་ངན་ལས་སྲུང་ཞིན་ན་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་ ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
 གནས་བདག་ཚུ་
གསོལ་མི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་གྱི་སྐོར་ ཡབ་བརྩེགས་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོའི་ སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་
ཨིན།


གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཕག་ལཱ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལུང་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་ཕོ་

བང་ཚུ་ ཤུབ་བཏང་ནི་མེདཔ་ཅིག་མཛད་གནང་པའི་གྲོས་འཆར་དང་ དེ་སྦེ་ར་བཞག་སྟེ་ཡར་སོང་པ་ཅིན་
ཡུལ་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཁང་ཚུ་སོ་ཤུབ་བཏང་པའི་བསྒང་ལས་བྱེམ་དེ་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ལུ་ཆར་ཆུ་

དུས་སུ་མེད་པར་ལོ་ཐོག་སྐམས་ཏེ་ཤི་ཆར་ཆུ་མ་དགོཔ་ད་ལུནི་ཆརཔ་ཤུགས་ཅན་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ས་རུད་ཆ་རུད་
ཆད་འོངས་ཏེ་ས་ཞིང་ག་ར་མེདཔ་བཏངམ་ཨིནམ་གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ཐང་རོང་འགྱོ་སའི་གསང་ལམ་བཏོན་
མི་དེ་གིས་ གཟུང་ལེན་གཡུས་ཚན་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཚུལ་བཟུམ་ ལུང་ཕོགས་གཞན་ལུ་ཡང་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་
འོང་ཟེར་བའི་གྲོས་འཆར་དང།

དེ་ལས་མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ རང་གི་ལུང་པའི་ལམ་སོལ་དང་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ ཡིད་ཆེས་

བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་བདེན་ཁུངས་སྦྲགས་ཐབས་ལུ་བདེན་རྟགས་ཕག་འཁར་ཤིང་དང་དེ་ལས་གནས་རོ་ལོ་
རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་རོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ སོག་བཀོ་ནི་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་གནང་དགོ་པའི་
གྲོས་འཆར་ཚུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད ཡབ་དུང་སྐྱོང་ཀ་རུ་གི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ལུང་བསྟན།གཟུང་ལེན་གྱི་ཚོགས་པ།དགུང་ལོ་༨༠བཞེས་མི་ཨང་རྒས།
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གུངང་འདུ
གུ
དུག
ག་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༢ 
༡བག་བཙན་ཕ་ོ ལྷ
ལྷ་་ཆེ
ཆེན
ན་པ།ོ 
གསང་བདག་ཨོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་དང་།།ཆོས་རྗེ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ།།
བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པའི་ཕོ་ལྷ་ཡི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་པདས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།མེས་མེས་ཕོ་ལྷ་བག་བཙན་ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཕོ་ལྷ་རོ་རྗེ་དྲག་པོ།
གནས་ཁང།གུང་འདུག་ལྷ་ཁང་།
གཡུས།གུང་འདུག།
བསྟེན་མི།གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཞིན་
ན་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་
ཞིང་ལོ་ཐོག་ལུ་སད་དང་སེར་བ་འབུ་སྲིན་ཚུ་གི་གནོད་པ་ལས་བསྲུངས་

ཏེ་ ལུང་ཕོགས་ནང་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
མོང་སྒར་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊྲར་༡༥༠ གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་

སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ མེས་མེས་ཕོ་ལྷ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་གཞན་ བག་བཙན་ཕོ་ལྷ་
ཆེན་པོ་ཟེར་སབ་ལས་ བཙན་གྱི་ གྱལ་ཁར་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་ཕོ་བང་འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་ལྷ་གསོལ་ཁ་
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སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༥ རྒྱབ།) ‘‘ཀྱཻ༑ ས་གཞི་ཕུན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་ལྗོན་པའི་
ཞིང་།

།བག་དཀར་འབབ་ཆུ་སྣ་ཚོགས་མཛེས་པའི་གནས།

།ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་སྨན་བཙུན་འཁོར་དང་

བཅས། །གནས་འའདིར་མཆོད་པས་གནས་ལ་སན་འདྲེན་གྱིས། །དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྒྲ་བཅས་ཁྱོད་འབོད་
ན།།མྱུར་བར་མཐུ་སྟོབས་ལྡན་པས་འདིར་གཤེགས་ཤིག།’’

ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་

དམ་མཁར་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་
ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་

བསྐོར་ཏེ་ གཙང་ཆུ་ལྷུང་ལྷུང་
འབབ་པའི་བྱག་དཀརཔོ་རང་
འབྱུང་བཞིན་ཅིག་

ག་ནི་བ་

གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་

ནི་འདུག། ཕོ་བང་ཚུན་འགྱོ་བ་
ཅིན་ཝི་རིང་ལ་ལས་

མཚོ་སྐྱེས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

དུས་

ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་རྒེད་འོག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་

ནང་སྐར་མ་༢༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ གུང་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་ངམ་མཚོ་སྐྱེས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་གི་
ལྡེབས་རིས་གུར་ཕོ་བང་དང་བཅས་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག།
དམ་བཞག།
ཕོ་ལྷ་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢རྒྱབ ཀྱཻ༑གསང་བདག་ཨོ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་

དང་།ཆོས་རྗེ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ།།བཀའ་དང་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ།།མ་གཡེལ་བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་གཉེན་པོ་མཛོད།།ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་ ཆོས་རྗེ་བམ་གོངམ་ཚུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་འཕྲིན་
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ལས་པ་དང་ སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཉན་པོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་
ནུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་
༡༢ རྒྱབ་)

“ཀྱཻ༑ བསྟན་པ་སྲུང་བའི་མཐུ་སྟོབས་

ཅན། །ཕོ་ལྷ་རོ་རྗེ་དྲག་པོ་ནི། །སྐུ་མདོག་དམར་ལ་འཛུམ་

པའི་ཞལ། །དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་རིན་ཆེན་དང་། །དོ་ཤལ་
ཕང་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱིས་སས།

།རྟ་དམར་ཆིབས་ནས་སྟོང་

གསུམ་དུ། །སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ལ་བསྐོར། །མཐུ་
སྟོབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བསྟོད། །ཕག་གཡས་མདུང་

དམར་དགྲ་ལ་བསྣུན། །གཡོན་པར་འདོད་དགོས་ནོར་བུ་

འཛིན། །རྣལ་འབྱོར་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་པའི། །ཡིད་
བཞིན་ནོར་མཆོག་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་
མཚོ་སྐྱེས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་མེས་མེས་ཕོ་ལྷའི་སྐུ་པར།

དྲེགས་པའི་སྡེ།

།དཔུང་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལ། །རྣལ་འབྱོར་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་དང་། །མཐུན་
རྐྱེན་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད།།”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ཕོ་ལྷ་རོ་རྗེ་དྲག་པོའམ་བག་བཙན་ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གི་སྐུ་མདོག་འབད་བ་ཅིན་དམརཔོ་སྦེ་
འཛུམ་པའི་ཞལ་དང་ལྡན་པའི་གུར་དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་སྦེ་བཅིངས་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་དང་དོ་ཤལ་གྱིས་བརྒྱན་

ཞིན་ན་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན མདུང་དམརཔོ་བསྣམས་སྦེ་ བསྟན་པའི་དགྲ་ལུ་བསྣུན་པའི་ཚུལ་དང་
གཡོན་པ་ལུ་དགོས་འདོད་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཟུང་སྟེ་

རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་

ཁར་ ཕོ་ལྷ་རོ་རྗེ་དྲག་པོ་གི་ ནུས་མཐུ་དེ་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ སྟོང་གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་
ཚུགས་པའི་མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཁེངས་གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཕོ་ལྷ་རོ་རྗེ་དྲག་པ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་ཐངས་དེ་  ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ལོ་ལྟར་ཆད་མེདཔ་སྦེ་
ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ཡངས་བར་བམ་སྐྱོགས་ལ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ལུ་ བོན་པོ་གིས་

སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མ་ཆོག་པའི་ བཀའ་དང་དམ་གནངམ་ལས་ཚུར་ ནང་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་དུ་
སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སོལ་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་གིས་སྦེ་ད་རེས་ནངས་པ་བམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་སྦེ་ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་དང་བར་ན་ལས་ཨ་

ལོ་དང་མི་ལུ་ རྐྱེན་ངན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཟང་
དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕུལ་སོལ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལམ་ཐག་རིང་ས་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་
ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ མེས་མེས་ཕོ་ལྷ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཞིན་ན་འགྱོ་ནིའི་ ལམ་སོལ་ཚུ་
ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་མེས་མེས་ཕོ་ལྷ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ བོན་ལུགས་སྦེ་ཕུལ་བའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཕག་

རེ་བསད་ཞིནམ་ལས་ ཕུལཝ་མ་ཚད་ དེ་ནང་འཛོམས་པའི་མི་སེར་ལུ་ཡང་ སགས་བཙོ་སྟེ་བྱིན་སོལ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས།ཕགཔ་དེ་དུས་ཅི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལས་ར་སང་ཕོད་ལྷ་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་ཕོ་ལྷ་གི་
ཕགཔ་ཨིན་ཟེར་གསོ་ནིའི་སོལ་ཡོདཔ་མས།

ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་མེས་མེས་ཕོ་ལྷ་གི་དོན་ལུ་གསོ་མི་ཕགཔ་དེ་སྟག་གིས་བཟའ་བཞག་སྟེ་ལུང་པའི་མི་ལུ་
གནོདཔ་མ་ཚད་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་གིས་ ལོ་ཐོག་ག་ར་མེདཔ་གཏངམ་ལས་ ལོག་སྟེ་གསོལ་མཆོད་
ཕུལཝ་ད་དེ་གི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཞི་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་རྐྱེན་ངན་དེ་སྦེ་བྱུང་མི་དེ་ཕོ་

ལྷ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ གསོལ་
མཆོད་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མ་ཆད་པ་ར་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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ཤུལ་ལས་ཡངས་བར་བམ་སྐྱོགས་ལ་ཟེར་མི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལྷ་གསོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཏེ་ མཁྱེན་ཞིནམ་
ལས་ ལོ་ལྟར་མ་ཚད་ མི་ལུ་རྐྱེན་ཆ་རེ་བྱུང་རུང་ ནང་པའི་ཆོ་གའི་ལྟར་དུ་སྦེ་ བམ་ཆོསཔ་གིས་ གསོལ་ཁ་

ཕུལ་མི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་དམ་གནང་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་དུས་ཚོད་ངེས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ནམ་སྟབས་སྒྲིག་མི་ཅིག་ལུ་
གུང་འདུག་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ལོ་ལྟར་ཚར་རེ་ཆད་ནི་མེད་པར་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཟེར་ ལྷ་བཙན་ཀླུ་བཙན་
ལ་སོགས་པ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་གྱི་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག།

ངག་རྒྱུན་གཞན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ངོ་ ༨༠ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ དམ་མཁར་ལས་ ཨང་རྒས་ཀུ་

ལུང་མི་ཟེར་མི་གཅིག་ ཁོ་གིས་གསང་ཡུམ་སྦེ་འཁྱིད་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲོ་གཅིག་
གནང་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ ཁྱིམ་ནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཧེ་མར་ མནའ་

སྒོར་དང་གུང་འདུག་གི་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ གེ་ཟ་དང་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ སྐྱེ་བཅུག་ནི་ཡོད་
རུང་ ན་སྒོར་པ་ཚུ་གིས་ སྐྱི་ཚབ་སོད་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་ཆད་སོ་ཡི་ཟེར་ཉམས་མོང་བཤད་མི་ལེ་ཤ་
འདུག།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ཕོ་ལྷ་རོ་རྗེ་དྲག་པོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་དོན་ཡང་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་

གྲངས་༤རྒྱབ) “་་་ཁྱད་པར་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་།
མཐུན་རྐྱེན་རྒྱས་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་སྟོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་

གསོལ།།”ཟེར་རང་གི་གཡུས་སྒོའི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ནོར་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་ནི་དང་ལུང་པའི་

ནང་ནད་ཡམས་མུ་གེ་ སད་དང་སེརཝ་ཚུའི་མི་མཐུན་པའི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་ མི་
རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ གཉེན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་གྲོགས་དཔོན་མཛད་ཞིན་ན་ ཅི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་

ཅད་ཐོག་མེད་ཡིད་བཞིན་དུ་ གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་དང་ སྟོངས་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོར་མཛད་དེ་ མཐུན་རྐྱེན་

ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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མི་་སྡེ
མི
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཕན་པ།
སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་ལས། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་༢༩༡) “ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལོ་ཏོག་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤོག །’’ ཟེར་
གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་སྐྱེས་ལྷ་

ཡུལ་ལྷ་ དེ་ལས་ཀླུ་དང་བཙན་ཚུ་ལུ་ བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་
གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་
དང་ རྒྱལ་པོ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་སྟེ་གིས་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དམག་འཁྲུགས་ཚུ་ཞི་སྟེ་ མངའ་

འབངས་ཐམས་ཅད་དཔལ་འབྱོར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕ་མེས་ཚུ་གི་བསྒང་ལས་ར་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གསོལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ནི་དང།  རང་གི་
ལུང་པའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ནི། དེ་ལས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ལམ་
སོལ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སོད་ནི་དང་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་
ནི་ལུ་ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།
རང་རང་སོ་སོའི་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ལོ་ཆོག་བཏང་ནི་བཙན་གསོལ་བདུད་གསོལ་འབད་ནི་ཚུ་ཧེ་མ་གི་

གནས་སྟངས་དང་ འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལེ་ཤ་གི་གྱུར་བ་སོང་སྟེ་འདུག། ནེ་སྦེ་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་
ལམ་སོལ་ཚུ་ཉམས་འགྱོ་འོང་། དེ་ཉམས་སོ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཐོ་སྦོམ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཟེར་རུང་ དེ་རང་

ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོའི་ ལྷ་གསོལ་བདུད་གསོལ་གྱི་ལམ་སོལ་འདི་ མཐོང་ཐོས་རྒྱུན་ལམ་ནང་
ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཚུ་གི་གྲ་སྒྲིག་དང་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་དུས་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཚུའི་ལམ་སོལ་ལུ་བརྩི་
མཐོང་དང་ གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ འཆམ་ཆས་ཉོ་ནི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ རྒྱུ་སྟོབས་མེད་པའི་

དཀའ་ངལ་རེ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་གཞུང་གིས་དེ་ཚུ་ལུ་ཐོབ་ངེས་བདེན་ཨིན་མེན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་གནང་སྟེ་མ་
དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་རེ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།


139

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེརྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།ཕོ་ལྷ་སྨན་མོ་གཞི་བདག་བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
རོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ།
གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་དམངས་མི།
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༢ལྷ
ལྷ་་སྨ
སྨན
ན་བདེ
དེ་་ཆེན
ཆེན་དབང་མ།ོ 
གུང་འདུག་མཚམས་ལ་སང་གི་གནས་བདག་མོ།།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ཡི།།
ཡབ་ཡུམ་སས་སོས་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་པདས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མིང་།ལྷ་སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ།
གནས་ཁང་།མཚམས་ལ་སང།།
གཡུས།གུང་འདུག།
བསྟེན་མི།གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བདག་འབདཝ་ལས་
མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་

ས་ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་ འབུ་སྲིན་ཚུ་གི་གནོད་པ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ ལོ་
ལེགས་ཆོས་མཐུན་གྱི་ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་ འའགྲུབ་ནིའི་དོན་
ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གུང་འདུག་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་འདི་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལས་ གླིང་མའི་ཐང་བརྒྱུད་དེ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༥༠ དེ་

ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ འགྱོ་དགོ་པའི་ས་གནས་ དག་ས་ཟེར་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། རྒེད་འོག་དེ་ནང་གི་ མི་

སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ སྨན་མོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ཟེར་མི་གི་ཕོ་བང་དེ་ ཕོ་ལྷ་སྨན་མོ་
གཞི་བདག་བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ།) ‘‘ཀྱཻ༑ དགོངས་འདུས་སྨན་
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ལྗོངས་ཡངས་པའི་འདིར།།རིན་ཆེན་ལྔ་ཡི་རི་བོ་ལ།།མཚམས་ལ་སང་གིས་མཛེས་པའི་གནས།།དཔག་བསམ་
ལྗོན་བཟང་བསྐོར་བའི་དབུས། །ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་ཕོ་བང་ཆེ། །སྲིད་གཞིའི་འདོད་དགུ་རོགས་པའི་ནང་། །ལྷ་

སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་མཆོག །ལས་བཞི་མཛད་པའི་གཙོ་མོར་བཞུགས། །’’ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གུང་

འདུག་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ལྷོད་ཚུགས་པའི་ས་གནས་ མཚམས་ལ་སང་ཟེར་ས་
ཕོ་བང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་དགོངས་འདུས་ (གུང་འདུག་)ཟེར་སབ་མིའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ ལོ་

རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་མ་གཞུང་ལྟེ་བ་བུམ་ཐང་ལས་མར་ བོད་སྒརཔ་ཅིག་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ གཟིགས་

སྐོར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཁེངས་ཡང་མ་རི་ལས་ ལོག་བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་བྱོནམ་ད་ ཡང་མ་རི་ལས་ མི་ཅིག་ ཁོ་གི་དོས་

འབག་མི་སྦེ་འཁྱིད་འོང་མི་དེ་གིས་ ནཱ་བོད་སྒརཔ་ཧེ་མ་བྱོན་གནང་ ང་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ རྟིང་བདའ་འཐོན་འོང་
ཟེར་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བོད་སྒརཔ་ཧེ་མ་བྱོན་ཏེ་ དག་སའི་གཡུས་མཇུག་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ དགོངས་འདུས་

ཟེར་ ཕོ་བང་གི་ཤུལ་ཡོད་ས་ལུ་ དགུང་ཞག་ཅིག་བཞུགས་ནི་སྦེ་ལྷོདཔ་ད་ དོས་འབག་མི་གིས་ གསང་ལམ་

མདའ་སྟེ་ སོང་ཞིན་ན་ སེམས་ཅན་གུང་ལུ་སྤྲུལ་སྦེ་སོདཔ་ད་ བོད་སྒརཔ་རྣམ་རྟོག་ལང་སྟེ་ དབའི་ ས་

གནས་འདི་ན་ སེམས་ཅན་གུང་འདུག་སྨ་རེ་ཟེར་ སབ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི༌མིང༌ གུང༌འདུག༌ཟེར་

འོང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཡིག་སྡེབ་དང་ བརྗོད་སྒྲའི་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ དགོངས་འདུས་ཟེར་འབྲི་སོལ་དང་ སབ་
སོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་ རྒཔོ་རོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
དམ་བཞག།
ཕོ་ལྷ་སྨན་མོ་གཞི་བདག་གི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༣རྒྱབ་)

“ཀྱཻ༑སྤྱིར་ན་ཡེ་ཤེས་

སྐུ་ཅན་ཕྱིར།།དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་ཡང་།།འགྲོ་བའི་དོན་ལས་མི་འདའ་བས། །ཐུགས་དྲན་བསྐུལ་དོན་

མ་མཆིས་ཤིང་། །ཁྱད་པར་རྒྱལ་བ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེས། །འཁྲུལ་པའི་གདུལ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ངོར། །བཀའ་བསྐོས་དམ་

བཞག་གནང་བ་བཞིན། །ཕན་བདེའི་འཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛོད།།” ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་གྱི་ ལྷ་
སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་དེ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ གདུལ་བྱ་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ངོ་ལུ་  འཇིག་རྟེན་པའི་

ཁམས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཨོན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀའ་དམ་གནང་ཞིན་ན་
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བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་ བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོང་མི་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
དཔུང་གྲོགས་མཛད་མི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་དང་ཕག་མཚན།
རྣ
ཕོ་ལྷ་སྨན་མོ་གཞི་བདག་བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༦ རྒྱབ་  “ཀྱཻ༑
ཡེ་ནས་རྒྱལ་བའི་སར་གཤེགས་ཀྱང་།

།བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་པས།

།འཇིག་རྟེན་ཞིང་སྐྱོང་སྐུར་

བཞེངས་པ།།ལྷ་སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོར་བསྟོད།།དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི།།ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་
མ་གཡོ་བཞིན། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཛད་ལ་བསྟོད། །བསྟན་དང་

བསྟན་འཛིན་སྦྱིན་བདག་བཅས། །གཅེས་པའི་བུ་ལྟར་ལེགས་བསྐྱངས་ཤིང་། ། འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་
འབེབས་ཅན། །རྟག་ཏུ་གཡེལ་མེད་ཕྲིན་ལས་མཛད།།”


ཟེརཝ་ཙམ་མ་གཏོགས་ སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་རྣམ་པ་ཚུ་ ཁ་
གསལ་སྦེ་འཐོན་ནི་མེད་རུང་ སན་འདྲེན་གྱི་སྐབས་ལུ་གསལ་དོན་
ལྟར་ཞུ་བ་ཅིན་

གོང་གི་ཚིག་འཕོ་ནང་

“སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་ཚོགས་

འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །སྐུ་མདོག་ཆུ་ཤེལ་འཛུམ་འོད་ཅན། །ལྷ་མོ་
འབུམ་གྱིས་འགྲན་དུ་མེད། །ཕན་བདེ་རྩལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྷ། །ཕག་
གཡས་མདའ་དར་སྣ་ལྔས་མཛེས།

།བ་ཚེ་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་

མཛད། །ཕག་གཡོན་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་བསྣམས། །མི་ཟད་
གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན།

།རང་ངོ་དབྱིངས་ལས་མི་གཡོས་

འཛིན་སྦྱིན་བདག་བཅས།

།སྐྱོབས་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་

བཞིན། །གཞན་ངོར་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ། །བསྟན་དང་བསྟན་

གསོལ།།”ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སྨན་མོར་
བཞུགས་པའི་ལྷ་སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་གི་སྐུ་མདོག་དེ་ནོར་བུ་
མཚོ་སྐྱེས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ།

ཆུ་ཤེལ་གི་ཁ་དོག་བཟུམ་དཀརཔོ་སྦེ་ ལྷ་མོ་འབུམ་གྱིས་འགྲན་ས་
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མེད་པའི་ ཞལ་འཛུམ་འོད་མདངས་ཕྱུང་སྟེ་གིས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཕག་གཡས་པ་ལུ་ བ་ཚེ་བཀུག་
ནིའི་ མདའ་དར་སྣ་ལྔ་བསྣམས་ གཡོན་པ་གིས་ མི་ཟད་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་དང་ལྡན་པའི་ འདོད་འཇོའི་

བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་སྨན་དེ་ སངས་རྒྱས་ཚར་ཏེ་འབད་རུང་ ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་

པོའི་སྒོ་ལས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ལྷ་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་
གི་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་ཚུགས་པའི་མཐུ་རྩལ་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
ཁེངས་གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕག་མཆོད་དང་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་

སོལ་ཡོད་པའི་ ལྷ་སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་དེ་  ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བོན་པོ་

གིས་སྦེ་ དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ལོ་ལྟར་ཆད་མེདཔ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ཡངས་

བར་བམ་སྐྱོགས་ལ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ལུ་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མ་ཆོག་པའི་ བཀའ་

དང་དམ་གནངམ་ལས་ཚུར་ ནང་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་དུ་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སོལ་བཙུགས་
གནང་ནུག།

དེ་གིས་སྦེ་ད་རེས་ནངས་པ་བམ་ཆོགཔ་ཚུ་གིས་སྦེ་ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་དང་བར་ན་ལས་ཨ་

ལོ་དང་མི་ལུ་ རྐྱེན་ངན་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དག་སར་ལྷ་ཁང་ངམ་ མཚོ་

སྐྱེས་ལྷ་ཁང་ནང་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་འདུག།དེ་བཟུམ་སྦེ་

ལམ་ཐག་རིང་ས་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ལྷ་སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་དང་མེས་མེས་ཕོ་

ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལ་ཞིན་ན་འགྱོ་ནིའི་ལམ་སོལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།དག་ས་ལྷ་

ཁང་དེ་སྔོན་མ་ག་གིས་གདན་ས་ཕག་བཏབ་མཛད་གནང་ཡི་དང་ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ལོ་ཚིགས་ཚུ་མ་

ཤེས་རུང་དུས་རབས་ ༢༠ པའི་ནང་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་ལོག་བཞེངས་གནང་ནུག། ཧེ་
མར་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ དག་ས་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་ལུ་ རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་གྱི་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ བམ་ཤཱཀྱ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ ༧སྐྱབས་རྗེ་ གྲུབ་དབང་པད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
ལུ་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ཅིག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུཝ་ད་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ས་ལུ་ ཧེ་མར་ མཚོ་ཆགས་ཡོད་པའི་

144

ཤུལ་ཨིནམ་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ མཚོ་སྐྱེས་གླིང་ཟེར་ བཏགས་གནང་ཡི་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། 

དག་ས་ལྷ་ཁང་ངམ་མཚོ་སྐྱེས་གླིང་ནང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ ཧེ་མ་གཡུས་

སྒོ་དེ་ནང་ གསོན་པོའི་རིམ་གྲོ་རེ་འབད་དགོཔ་ཐོན་རུང་ ཤ་བསད་དེ་གཏངམ་ཨིནམ་དང་
རྐྱེན་རེ་བྱུང་རུང་

གཤིན་པོའི་དགེཝ་དགེ་རྩ་ཚུ་

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་༧༠

པའི་སྐུ་ཚེ་གོངམ་

ཕགཔ་དང་བ་གླང་གི་

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤི་

ཤ་རེ་སྟོན་ཏེ་སྒྲུབ་སོདཔ་ད་

དགེ་བཤེས་པད་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་

༧

དེ་སྦེ་འབད་མ་ཆོག་པའི་

བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་ གཡུས་དེ་ནང་གི་ མི་སེར་ཚུ་ བཤགས་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ ཚོགས་

འཁོར་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སྐོར་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་

ཟླ་གྲངས་བཞིན་དུ་ མི་སེར་བགོ་

བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
པས།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
གུང་འདུག་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ གནས་བདག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ ལྷ་སྨན་གྱི་རྣམ་པར་བརྫུས་
བཞུགས་པའི་

ལྷ་སྨན་བདེ་ཆེན་དབང་མོས་གཙོས་

བསྟན་པ་དང་

དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་བསྲུང་ཆེད་དང་

ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལུ་
དང་བཅས་པའི་

དེའི་ཡབ་ཡུམ་སས་སོས་དང་

གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

འགལ་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟློགས་ཏེ་

མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་

ལྷག་པར་དུ་

དེ་ཡང་

འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་འབུམ་

སྤྱིར་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

དེ་ལས་ལུང་ཕོགས་ཀྱི་

མི་ནོར་འཁོར་

མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མགོན་སྐྱབས་

ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་གིས་མི་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་
གིས་འཐུསཔ་སྦེ་ཨིན།
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མེས་མེས་ཕོ་ལྷའི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།


རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།ཕོ་ལྷ་སྨན་མོ་གཞི་བདག་བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
རོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།གུང་འདུག་གི་རྒཔོ།
གུང་འདུག་གི་རྒེད་འོག་དམངས་མི།
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མཇུ
ཇུག
ག་མེ
མེད
ད་༼འགྱུ
གྱུར
ར་མེ
མེད
ད༽ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༢ 
༡རྔ
རྔམ
མ་ཕུ
ཕུ་་བཙན།
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་ཡིས།།འཛམ་གླིང་དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་དུས།།
བཀའ་ལ་གནས་པའི་རྔམ་ཕུ་བཙན།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་གནང་བ་སོལ།།
ག ནད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མིང་།རྔམ་ཕུ་བཙན་/ མཚོ་སྐྱེས་རོ་རྗེ།
ས་གནས།རྔམ་ཕུ།
གཡུས།བསང་ཀ་མ་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།བསང་ཀ་མ སྦིས་ལམ་དང་ ཡ་རག་ལ་སྤྱི་འོག་ཚུ་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།གོང་གི་སྤྱི་འོག་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེལུང་ཕོགས་ནང་
གི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་

ཞིན་ན་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ འབད་མེད་ལྷུན་

གྱིས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ ད ན
གནས་ཁང་།

མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༧༨ ཀྱི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་མཇུག་མེད་རྒེད་འོག་དེ་ སྣུམ་འཁོར་

ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༢༣གྱི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པས།རྒེད་འོག་དེ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བསང་ཀ་མ

སྦིས་ལམ་དང་ ཡ་རག་ལ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ རྔམ་ཕུ་
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བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་མཚན་ངོ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རོ་རྗེ་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་ཟེར་རུང་ རྔམ་ཕུ་

ཟེར་ས་ལུ་ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་མི་དེ་ཨིནམ་ད་མགོན་པ་གི་མཚན་ལུ་རྔམ་ཕུ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།
མཇུག་མེད་རྒེད་འོག་ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༣༠དེ་ཅིག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་རྔམ་ཕུ་

ལྷ་ཁང་དེ་ རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཚེ་གོང་མའི་དངོས་སོབ་ རྔམ་ཕུ་སོབ་དཔོན་རོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱིས་སྦེ་ ཕག་

བཏབ་མཛད་གནང་ནུག།ནང་རྟེན་སྦེ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་མ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ལྷ་ཁང་དེ་ནམ་བཞེངས་
གནང་ཡི་ག་ཁུངས་སྦྲག་ཚུགས་མི་ཅིག་མིན་འདུག།

རྒེད་འོག་གི་མིང་འགྱུར་མེད་ཟེར་ སབ་སོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་རུང་ རྒྱུ་མཚན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཀུ་རི་ཆུ་
དང་གོང་རི་ཆུ་གཉིསཔོ་

རྒེད་འོག་གི་

མཇུག་ལུ་ འཛོམས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གི་
མཇུག་ལུ་

གཡུས་མེད་ནི་དེ་གིས་

མཇུག་མེད་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་

ནི་འདུག། ད་རུང་ སབ་སོལ་གཞན་ཅིག་

ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྦས་ཡུལ་ཨཱ༔རྒྱ་ལུང་
གི་ གནས་མཇུག་འབདཝ་ལས་ མཇུག་

མེད་ཟེར་བཏགས་པའི་ཁུངས་ མཚམས་

རྔམ་ཕུ་ལྷ་ཁང་དང་རྔམ་ཕུ་བཙན་གྱི་གནས་གནས་ཁང་།

པ་ཀུན་བཟང་གིས་བཤད་ནི་འདུག། ཞིབ་

འཚོལ་པ་ང་གིས་འབད་རུང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ དངོས་སུ་སྦེ་ལྟ་བའི་སྐབས་ འགྱུར་མེད་མེན་པར་ མཇུག་
མེད་ཟེར་མི་འདི་ར་འོས་འབབ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣) “ཀྱཻ༑ ཨོན་པད་གྲུབ་ཐོབ་སན་སྔ་
རུ།

།སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སོགས།

།བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་

བར། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་ བ་མ་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ རྒྱལ་བའི་
བསྟན་པ་བུ་བཟུམ་སྦེ་སྐྱོང་ནིའི་དམ་བཅའ་འབད་བཞིན་དུ་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༦ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ དགོས་འདོད་ཡིད་

བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །མདངས་གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །དཀར་སེར་དམར་
ལྗང་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་

སྲུང་བའི་གཞི་བདག་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །”ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གནས་

བདག་གཞི་བདག་སྤྱི་བཏང་གི་བཙན་རང་སོའི་སྐུ་མདོག་དང་བསྟུན་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སོགས་གང་

རུང་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་མ་གཏོགས་ རྔམ་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འཐོན་
ནི་མེད་པའི་ཁར་ དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་མི་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ངོ་སྦྲགས་མ་
ཚུགས།


གསལ
ོ ་མཆོད
ཆོད།
བསང་ཀ་མ སྦིས་ལམ་དང་ ཡ་རག་ལ་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ རྔམ་ཕུ་བཙན་ལུ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་དེ་ཡང་ བམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་སྦེ་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ གཅིག་ཁར་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་དང་

ཟླ་གྲངས་ཀྱི་

ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་

དམིགས་བསལ་གྱིས་སྦེ་ དུས་ཚོད་སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་བཟུང་སྟེ་ ཕུལ་སོལ་ཅིག་མིན་འདུག། ད་རུང་ རང་གི་མི་
འཁོར་ནང་ཚན་ཚུ་དང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་
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སྦེ་ཁོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་སྐྱབས་འཚོལ་ཏེ་འགྱོ་བ་ཅིན་རང་ལུ་ཆ་རོགས་མཛད་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་

པས། གཡུས་ཁའི་ཕོ་རྒས་ཚུ་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཕོགས་མདའ་རེ་རྐྱབ་པ་འགྱོཝ་ད་ རྔམ་ཕུ་བཙན་ལུ་

གསོལ་ཁ་ཕུལ་གསོལཝ་བཏབ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མདའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་
ལུང་པའི་མི་སེར་གྱིས་ ང་བཅས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མིའི་ སྲུང་མ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་

བསྐྱེད་དེ་ དུས་རྒྱུན་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སོད་དོ་ཨིན་པས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ་བར་
ཆད་དེ་ལུས་པ་ཅིན་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ནི་མེད་པར་ཐོག་ཚུ་ག་ར་བསྐམས་ཏེ་ མེདཔ་གཏངམ་མ་ཚད་
གལ་སྲིད་ལོ་ཐོག་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་རུང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་ནིའི་ཡོད་པའི་ཁར་ ངེས་མེད་ཀྱི་
ནད་རིམས་དང་མུ་གེ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་བཏངམ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་མ་ཡིན་པ་ཚེས་
བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
གསལ
ོ ་མཆོད
ཆོད་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
འགྱུར་མེད་དམ་མཇུག་མེད་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བསང་ཀ་མ་དང་ སྦིས་ལམ་དེ་ལས་ ཡ་རག་ལ་སྤྱི་འོག་ཚུ་

གིས་སྐྱེས་ལྷ་གསོལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ རིང་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་བྲིས་ཡོད་མི་དེ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་
ནི་དེ་གིས་ ལོགས་སུ་སྦེ་མ་བྲིས་པར་ དེ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་དེ་ལྷད་མེད་འདྲ་བཤུས་བཀོད་པ། གཞི་བདག་གསེར་

སྐྱེམས་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤ རྒྱབ།  ཀྱཻ༑ གཞི་བདག་ཆེན་པོ་བཙན་བདུད་འཁོར་བཅས་

ལ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བརྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་དང་། །འབྲུ་བཅུད་མངར་བའི་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལོ། །སོ་
སོར་མཉེས་ཡོན་མཆོག་མི་ནོར་ལ། །ནད་རིགས་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཀུན་བཟློག་ཕྱིར། །ཚེ་དང་བུ་ནོར་ཟས་ཀྱི་
དངོས་གྲུབ་སོལ། །ས་ཡུལ་གནས་ཀྱི་མི་ནོར་བདག་པོ་མཆོད། །གཙོ་འཁོར་དཔག་མེད་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་

ལ། །ཅི་བཟའ་ཅི་འཐུང་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། །ཅི་བཅོལ་གྲུབ་ཅིང་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་གྲུབ་། །ཞིང་ལ་

སད་སེར་རྩྭ་ཐན་མུ་གེ་དང་། །ལོ་ཐོག་ཤིང་འབས་རྩི་ཐོག་རྒྱས་པར་མཛོད།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཕ་མེས་བསྒང་
ལས་ར་སྐྱབས་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསོལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ གཙོ་བོ་ར་ མི་ལུ་ནད་
རིམས་འཁྲུག་རྩོད་དང་ མཚོན་འཁྲུགས་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང་  རྐང་བཞི་ནོར་
ཕྱུགས་ལུ་ཉེར་འཚེ་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ལུ་སད་སེར་དང་ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་ གནོད་པ་
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ལས་བསྲུངས་ཏེ་ མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ ལུང་པ་ལུ་དགའ་ཏོག་ཏོ་
དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩། སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། བཙན་བསྡུས་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
གཡུས་ཁའི་རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན།
རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ།མཇུག་མེད་རྒཔོ།
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༢རི
རིང
ང་ཕུ
ཕུ་་བཙན།
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་ཡིས།།འཛམ་གླིང་དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་དུས།།
བཀའ་དམ་གནས་པའི་རིང་ཕུ་བཙན།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མིང་།རིང་ཕུ་བཙན/ རོ་རྗེ་ཕན་ཆེན།
གནས་ཁང་།རིང་ཕུ།
གཡུས།མུག་སྟང་མཁར་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།སྦིས་ལམ་མུག་སྟང་མཁར་དང་རྩེ་ལམ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།སྦིས་ལམ་མུག་སྟང་མཁར་དང་ རྩེ་ལམ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་
ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ ལུང་ཕོགས་ནང་གི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིན་ན་

ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འའགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།

མཇུག་མེད་ཟེར་མི་གཡུས་ཚན་དེ་ འབྲུག་ཤར་ཕོགས་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༧༨ ཀྱི་
ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༢༣ གྱི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པས། འགྱུར་མེད་

རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྦིས་ལམ་དང་མུག་སྟང་མཁར་ དེ་ལས་རྩེ་ལམ་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་རིང་ཕུ་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་མཚན་ངོ་མ་རོ་རྗེ་ཕན་ཆེན་ཟེར་ཨིན་པས།བཙན་དེ་

གི་ཕོ་བང་ཟེར་རུང་ རིང་ཕུའི་རྩེ་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག། དེ་ལུ་རིང་ཕུ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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ལྷ་ཁང་དེ་ནང་རིང་ཕུ་སོབ་དཔོན་རྟེན་གསོ་ཁོ་ར་གིས་བྲིས་གནང་མི་རིང་ཕུ་བཙན་གྱི་པར་རིས་དེ་ལྡེབས་
རིས་གུར་ཧེ་མ་མཐོང་ནི་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བཅིན་ ཡལ་འགྱོ་སྟེ་གིས་སྦེ་ མཇལ་མི་ཚུགས་

པས།  མཇུག་མེད་རྒེད་འོག་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ རིང་ཕུ་ལྷ་
ཁང་དེ་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཚེ་གོང་མའི་དངོས་སོབ་རིང་ཕུ་སོབ་དཔོན་རྟེན་གསོ་ཟེར་ཞུ་གིས་གདན་ས་
བཏབ་གནང་སྟེ་ ནང་རྟེན་ཡང་ གུ་རུ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གིས་གཙོས་པའི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་
ཡང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ལྷ་ཁང་དེ་ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ལོ་ཚིགས་ཚུ་ཤེས་མི་མིན་འདུག།
དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་
གསོལ་ཁ་ལས།

པར་

སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ 
“ཀྱཻ༑ ཨོན་པད་གྲུབ་ཐོབ་

སན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་
བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་
དབུ་འཕང་སོགས།
རིང་ཕུ་ལྷ་ཁང་དང་རིང་ཕུ་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།

།བུ་

བཞིན་སྐྱོང་བའི་དམ་བཅས་

མ་གཡེལ་བར།

།རྣལ་

འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་
གནས་དང་བ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༦ རྒྱབ།   “ཀྱཻ༑ དགོས་འདོད་ཡིད་

བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །མདངས་གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །དཀར་སེར་དམར་

ལྗང་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་

སྲུང་བའི་གཞི་བདག་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ།།” ཟེར་བཙན་སྤྱིར་བཏང་གི་ སྐུ་
མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་སྟོནམ་མ་གཏོགས་ རིང་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕག་མཚན་རྣམ་པ་གི་སྐོར་ལས་མེདཔ་མ་


ཚད་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པ་ལས་དེའི་སྐོར་ག་ཅི་ཡང་བཀོད་མ་ཚུགས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

སྦིས་ལམ་དང་མུག་སྟང་མཁར་དེ་ལས་རྩེ་ལམ་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་རིང་ཕུ་

བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ཡང་ བམ་ཆོགཔ་ཚུ་གིས་སྦེ་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་
གཞི་བདག་གི་གྲས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ཕུལ་སོལ་དང་ ཟླ་གྲངས་ཀྱི་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་

ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་སྦེ་ དུས་ཚོད་སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་བཟུང་སྟེ་ ཕུལ་སོལ་ཅིག་མིན་འདུག།

ད་རུང་ བར་ན་ལས་ནང་ཚན་ཚུ་དང་ ཨ་ལོ་རེ་ན་བའི་སྐབས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ དུས་ཚོད་སྟབས་མ་བདེཝ་ལས་བརྟེན་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ཆད་སོངམ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་

བ་ཅིན་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་མ་བཏུབ་པར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ག་ར་བསྐམས་ཏེ་ཤི་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ལོ་

ཐོག་སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་རུང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་ནིའི་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་ཚུ་ཡང་

འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་ནི་མེད་པར་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ རྔམ་ཕུ་བཙན་ལུ་ཕུལ་མི་དང་
ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིནམ་པས།
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གཞི་བདག་གསེར་སྐྱེམ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༤རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑གཞི་བདག་ཆེན་པོ་བཙན་བདུད་

འཁོར་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བརྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་དང་། །འབྲུ་བཅུད་མངར་བའི་གསེར་སྐྱེམས་འདི་

འབུལ་ལོ།།སོ་སོར་མཉེས་ཡོན་མཆོག་མི་ནོར་ལ།།ནད་རིགས་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཀུན་བཟློག་ཕྱིར།།ཚེ་དང་བུ་

ནོར་ཟས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སོལ། །ས་ཡུལ་གནས་ཀྱི་མི་ནོར་བདག་པོ་མཆོད། །གཙོ་འཁོར་དཔག་མེད་མ་ལུས་
ཐམས་ཅད་ལ། །ཅི་བཟའ་ཅི་འཐུང་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། །ཅི་བཅོལ་གྲུབ་ཅིང་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་

གྲུབ་། །ཞིང་ལ་སད་སེར་རྩ་འཐན་མུ་གེ་དང་། །ལོ་ཐོག་ཤིང་འབས་རྩི་ཐོག་རྒྱས་པར་མཛོད།།’’ ཟེར་དོ་བཟུམ་

ཕ་མེས་བསྒང་ལས་ར་སྐྱབས་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསོལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ གཙོ་བོ་ར་

མི་ལུ་ནད་རིམས་འཁྲུག་རྩོད་དང་ མཚོན་འཁྲུག་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང་  རྐང་

བཞི་ནོར་ཕྱུགས་ལུ་ཉེར་འཚེ་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ལུ་སད་སེར་དང་ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་
གནོད་པ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ ལུང་པ་ལུ་དགའ་
ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
མི་་སྡེ
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
མི
སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་ལས། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་༢༨༥  “དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བྱིས་པ་

རྒན་པོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་ལོག་མོས་ཤིང་རབ་མོས་རྣམས། །ལྷ་དག་སྲུང་བ་བྱེད་པར་ཤོག།”

ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་ དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་ལྷ་བཞིན་

དུ་ གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བསྟེན་པའི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གསོལ་ནིའི་ལམ་སོལ་ ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་

འབད་ཚུགས་ནི་དང་རང་གི་ལུས་སྐྱེས་པའི་བསྒང་ལས་དུས་མཉམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕྱིའི་ས་གཞི་འཇིག་རྟེན་ལུ་

ཡང་ ལྷའི་ཚུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་ལྷ་རེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ ཇི་སྐད་དུ།
ལུང་པ་རེ་ལ་ལུགས་སོལ་རེ།།བདེ་སྡུག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་།།ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་གསོལ་མཆོད་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་ ལམ་སོལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ མི་སྡེ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་རང་

དབང་རང་བཙན་གནས་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ལུང་པའི་མི་སེར་ཚུ་འབྲེལ་བ་དང་མཐུན་
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ལམ་སྦོམ་བཞག་ཚུགསཔ་ལས་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ འབད་

ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གྲོ

རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནས་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ ཀླུ་བཙན་ཚུ་

གསོལ་ས་རིང་ཕུ་ལྷ་ཁང་གི་ཨེན་ཏ་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་ཆ་ཚུ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཡོདཔ་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུ་

ནི་ ཐབས་ལམ་དང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམས་ཡོད་རུང་ རྒྱུ་སྟོབས་ཀྱིས་མ་ལངས་པར་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་དང་ དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ རང་གི་ལུང་པའི་སྐྱེས་ལྷ་

ཡུལ་ལྷ་གི་ཀ་ཁྲབ་དང་ཕོ་བང་མེད་མི་ཚུ་བཞེངས་ནིའི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་རེ་རྒྱབ་སྒྱོར་མཛད་གནང་པ་
ཅིན་མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ཡང་ཕུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྟེན
ན་དཔེ
པེ་་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩། སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། བཙན་བསྡུས་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
གཡུས་ཁའི་རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན།
རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ།མཇུག་མེད་རྒཔོ།
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སྐྱེང
སྐྱེ
ངས་མཁར་རྒ
རྒད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༢ 
༡ སྨྱུ
སྨྱུག
ག་ཕུ
ཕུའི
འི་་བཙན་ཆེ
ཆེན
ན་བཀྲི
ཀྲིས
ས་རྣ
རྣམ
མ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ།
གུ་རུ་པད་འབྱུང་ཆོས་རྗེ་གོང་རྣམས་ཀྱི།།བཀའ་དམ་གནས་པའི་སྐྱེངས་མཁར་རི་མགོ་ཡི།།
སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི།།སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་གནང་བ་སོལ།།

གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ། སྨྱུག་ཕུ་བཙན།
གནས་ཁང་།སྨྱུག་ཕུ།



གཡུས།སྐྱེངས་མཁར།
བསྟེན་མི།སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ
ལུང་ཕོགས་ནང་གི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་

མེད་པར་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ འབད་མེད་ལྷུན་
གྱིས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་དེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༦༨ ཀྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་
སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༨དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པས།སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་

སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་དེ་ བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་
ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

ཁོ་གི་ཕོ་བང་དེ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་

མེད། ཤོག་གྲངས་༢ ) “ཀ་དག་མི་འགྱུར་ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་གཞི། །འགག་མེད་སྣང་ཆ་ཆུ་ཟླའི་མཚོན་

དཔེའི་དཔྱིད། །ཚང་ཚིང་ནགས་མ་འཁྲིགས་པའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །རི་བོ་གླང་ཆེན་ཉལ་བའི་ཕོ་བང་ནས། །བཙན་
ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་སན་འདྲེན་གཤེགས། །བདག་ཅག་གདུངས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཁྱོད་འབོད་ན། །གསན་
ཅིང་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སན་འདྲེན་གཤེགས།།སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་སན་འདྲེན་གཤེགས།།་་་
’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ཡར་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་
ཚུགས་པའི་ སྐྱེངས་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་རིའི་མགུ་ལུ་ ཕོ་བང་གི་རི་དེ་ གླང་ཆེན་ཉལ་སོད་སོདཔ་བཟུམ་སྦེ་

འདུག། ཕོ་བང་ཡོད་སའི་ས་གནས སྨྱུག་ཕུའི་རི་རྩེ་ལུ་ སྐྱེངས་མཁར་ཤའི་སྟོང་མིན་ལས་འཁྲུངས་པའི་

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་དངོས་སོབ་ བམ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
ཕག་བཏབ་མཛད་གནང་ནུག། ལྷ་ཁང་དེ་གི་མཚན་ལུ་ སྨྱུག་ཕུ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་རུང་  ལྷ་ཁང་དེ་ནམ་
བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ལོ་ཚིགས་ཚུ་ཤེས་མི་མིན་འདུག།སྨྱུ་ཕུ་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་དགོན་པ་

ཆགས་སའི་དབྱིབས་འདི་ཙཱ་རི་སྨྱུག་མ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བཏགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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དམ་བཞག།
སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢)
འདས་པའི་གོང་རོལ་ན།

།བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱི།

“ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་

།ཆོས་ཕུང་རྒྱུ་འབས་བདེན་པའི་

བཀའ། །འགལ་བར་མ་འདའ་མ་འཆེས་སམ། །བར་དུ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་གིས། །འཛམ་གླིང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་
རྣམས། །སོག་སྙིང་ཕུལ་བའི་བཀས་བསྒོ་དེ། །ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་འགལ་ལམ། །ཐ་མ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་

ཀྱིས་།།མཆོད་ཅིང་དགོན་སྡེ་གཉེར་བཅོལ་དེ་།།བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོབ་པ་གཡེལ་མེད་ཀྱིས།།འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་

མ་ཆད་དམ།།ད་ལྟ་སྔགས་འཆང་བདག་ཉིད་ཀྱི།།དད་གུས་གདུངས་པའི་དབྱངས་སྙན་གྱིས།།དངོས་བཤམས་

ཡིད་སྤྲུལ་ཁྱོད་མཆོད་པས། །ཁས་བངས་འཕྲིན་ལས་བཀའ་བཞིན་མཛོད། །’ ’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ སངས་

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་ལུ་གནས་མི་ཨིན་པའི་ཁར དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་ བམ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ དེ་ལས་ རོར་གླིང་གདུང་བརྙེས་

འཛིན་པ་ བམ་མུ་དྷེ་བ་རོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ཚུ་གིས་ཡང་འཕྲིལ་བཅོལ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྐྱོང་ནིའི་

དམ་བཅས་བཞིན་དུ་སྲུང་མ་སྦེ་བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག།

རྣམ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་

ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤  ཀྱཻ༑ རང་

བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །པདའི་བཀའ་
གཉན་སྡེ་བརྒྱད་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ།

།སྙིགས་དུས་སངས་རྒྱས་

བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་བ། །བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་
ལ་བསྟོད།
པའི།

།སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་ལྡན་

།སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་

རྟགས། །སྐུ་ལ་གོ་ཁྲབ་དབུ་ལ་ལྕགས་རོག་གསོལ། །བསྟན་
སྨྱུག་ཕུ་བཙན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ


པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་བསྒྲལ་ལ་བསྟོད། །ཕག་གཡས་རལ་
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གྲི་གནམ་མཁའ་འཕར་བ་དེ་། །ཕ་རོལ་དམག་དཔུང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྟགས། །གཡོན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཁ་
དར་སབ་ཐག་གཟུང་།

།སྦྱིན་བདག་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་འབྱུང་བའི་རྟགས།

།ཆིབས་སུ་རྟ་དམར་གློག་

འཁྱུག་ཆིབས་པ་ནི། །འཛམ་གླིང་སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་བསྐོར་བའི་རྟགས། །ཡུམ་སས་བོན་འབངས་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ལ།།རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་བསྟོད་དོ་བསམ་དོན་གྲུབ།།’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ སྐུ་མདོག་དེ་ དཀར་དམར་གཉིས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོད་

པའི་གུར་ ཞལ་འབད་རུང་ཞི་ཁྲོ་གཉིས་དང་ལྡན་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཨིན་པ་ཅིན་ གོ་

ཁྲབ་གསོལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་དབུ་ལུ་ལྕགས་རོག་བཞེས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕག་གཡས་པ་ལུ་
ཕ་རོལ་གྱི་དམག་དཔུང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྟགས་ལུ་རལ་གྲི་གནམ་མཁར་འཕར་ཏེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཕག་གཡོན་
པ་ལུ་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་འབྱུང་ནིའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་གྱི་སབ་ཐག་གུར་

གཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཆིབས་རྟ་དེ་ གློག་ཀེམ་རྐྱབ་ད་ཚར་ཅིག་གུར་ འཛམ་གླིང་ཁྱབ་དོ་བཟུམ་མའི་
མགྱོགས་དྲགས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་ཡོད་པའི་རྟ་དམརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་དུས་ཡུན་སྐད་
ཅིག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྐོར་ར་རྒྱབ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན་

པས།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་

བསྟེན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་དེ་ཡང་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༥པའི་

ཚེས་༩ དང་༡༠ ལུ་ སྨྱུག་ཕུ་དགོན་པ་དང་ དུང་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་

བཟུམ་སྦེ་ དུང་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཟླཝ་དང་པའི་ནང་ བཀའ་འགྱུར་
དག་ཚར་གནང་པའི་སྐབས་དང་ རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ སྒྲུབ་ཆེན་ཚོགསཔ་ད་ དེ་ལས་ ཟླཝ་དེའི་ཚེས་༡༥
ལུ་

མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་བསོད་ནམས་བསག་ནི་གི་དོན་ལུ་

གཡུས་ཁ་ལས་ཐོན་པའི་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཀྱི་ཕུད་དམ་

གསར་ཕུད་དེ ཕུལ་ནི་གི་སོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་དེའི་སྐབས་ ལྷ་བཙན་དེ་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་
སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གསོལ་མཆོད་དེ་ཚུ་ཆད་སོང་པ་ཅིན་རླུང་འཚུབ་འོང་སྟེ་ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་རི་

དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་ལས་ཡང་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་དང་།འཕལ་

འཕལ་རང་མི་ལུ་ངེས་མེད་ཀྱི་ནད་ཡམས་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་དེ་གིས་གོང་གི་གནོད་

ཁ་དང་འཚུབ་ཆ་ཚུ་ཞི་སྟེ་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ག་ར་ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་ཏེ་འདུག།

དུང
ང་མཁར་ལྷ
ལྷ་་ཁང་དེ
དེ་་ཡང་
དུ

དུང་

དཀར་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་དཀར་
ཆག་ནང་ལས

མེ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ལ།

“དེ་ནས་གནམ་ལོ་

ཨོ་རྒྱན་དབང་པོས།

།གོང་ས་སྡེ་པ་

ནས་སར་ལྡོག་གྲོང་ཕུ་
སྙེལ་གནང་བ་དང་།
ལྟར།

གསུངས།
ནི།

།དེ་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ་ཁང་མཐོང་པ་དང་།

།མཐོང་ནས་མཎལ་ཆོས་གླིང་ཞེས་མིང་བཏགས།

།དགོན་པའི་མཆོག་གྱུར་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་འདིར།

།སྡེ་དཔོན་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས།

ལར།

།རྒྱ་ལ་བྱོན་

།ཕེབས་ནས་དར་ཅིག་སྐུ་

།ས་འདི་དབྱིབས་ཀྱང་མཎ་ཌལ་ཚོམ་བུ་

།གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཆེ་བ་བཞེངས་དགོས་
།མི་དབང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་

།མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་ཡིས།

རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་གཟིགས་ནས་ནི། །དགེ་བའི་རྩ་བ་ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་གསུངས།།” 

།ཐུགས་

ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ ལྷ་ཁང་འདི་ ཨ་ཎེམོ་ཅིག་གིས་མཚོ་མིག་གུར་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཡོད་
པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལུ་ མི་དབང་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ དུང་མཁར་ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་

ཁང་ཡོད་ས་འདི་ བོང་ཕུ་དགོན་པ་ལས་གཟིགས་པའི་སྐབས་ དུང་མཁར་ཆོས་གླིང་སྦུག་ནང་། དུང་མཱན་བ་
ཟོར་ལས་གཟིགསཔ་ད་ དུང་མཁར་ཆོས་གླིང་དམའ་སུ་སྦེ། རྒྱལ་མཁར་ཟོར་འདི་ དུང་མཁར་ཆོས་གླིང་གི་
ཚུར་ཁ་ཐུག་ལས། དོབ་ཏང་ཟོར་འདི་ དུང་མཁར་ཆོས་གླིང་གི་ཕར་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་ རི་ལྔ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ ས་
ཆའི་དབྱིབས་

འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཚུལ་ལམ་

མཎལ་ཚོམ་བུ་བཟུམ་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་
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གནམ་མེད་ས་མེད་

ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ལྷ་ཁང་གི་སྒོར་ལས་གསུངསམ་ད་

ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་མཆོདཔ་ཡང་

དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཆུ་མིག་ཅིག་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ལས་ དབོག་སྟེ་ཕུལ་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་ཞུཝ་ལས་ མི་དབང་མཆོག་
ཧེང་སྐལ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་དེ་ངེས་པར་དུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དེ་སྦོམ་སྦེ་ བཞེངས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་
གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ བཟོ་བོ་ཅིག་གཏང་གནང་མི་གི་བཟོ་གླ་ཚུ་ཡང་གནང་སྟེ་ མི་དབང་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སའི་དབྱིབས་
མཎལ་གྱི་ཚོམ་བུ་བཟུམ་གཟིགསཔ་ལས་ མཎལ་ཆོས་གླིང་ཟེར་གསོལ་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 
ལྷ་ཁང་གི་མཚན་དེ་ཡང་

དུང་མཁར་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཟེར་ཨིན་རུང་

དགོན་པ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།

ཡོངས་གྲགས་ལུ་

དུང་དཀར་

ལྷ་ཁང་གི་མཚན་དུང་མཁར་ཟེར་སབ་དགོ་མི་ཡང་ ཧེ་མ་ཀུར་སྟོད་དུང་

མཁར་ལུ་སྤུན་ཆ་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་སྤུན་ཆ་བར་ན་ཀོམ་དེ་གཡུས་དེ་ནང་ལྷོད་དེ་གཞི་ཆགས་སོད་ཡོདཔ་

ལས་བརྟེན་གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་དུང་མཁར་དང་གཡུས་ཀྱི་མིང་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ཡང་དུང་

མཁར་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཟེར་སབ་སོལ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན། 
གས ལ

རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་གིས་གཙོས་པའི་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ལ་སོགས་ཕུལ་

ཐོག་ལས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སྤྱིར་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་

གནས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ནི་དང་ བྱེ་བག་ སྐྱེངས་མཁར་གཡུས་སྒོའི་ཕུ་མདའ་ སྟོད་

སྨད་བར་གསུམ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་དང་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལུ་ རིམ་ནད་ན་ཚ་དང་ ཕྱུགས་ལུ་གོད་ཁ་ དེ་ལས་ཞིང་ལུ་སད་དང་སེརཝ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་
དམག་འཁྲུག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་པ་དང་གཡང་ཆགས་འབྱུང་སྟེ་གིས་སྦེ་ དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་
འཕེལ་ཏེ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་རྐྱེན་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩ སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
མུ་དྷེ་བ་རོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན། སྤྱི་ལོ་མེད། སྨྱུག་ཕུའི་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ།རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན།
སྐྱེངས་མཁར་པ་མེས་མེས། དགུང་ལོ་༨༡ 
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༢གནས་པ་ོ རྒྱ
རྒྱ་་སུ
སུ་་རི
རི་་པ།
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་སྐྱེངས་མཁར་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི།།གནས་བདག་ཆེན་པོ་རྒྱ་སུ་རི་པ་ཡི།།
མཚར་གཏམ་རྒན་པོའི་ངག་ལས་བབ་པའི་རྒྱུན།།འདི་ནང་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མིང་།གནས་པོ་རྒྱ་སུ་རི་པ།
གནས་ཁང་།རྒྱ་སུ་རི་དབང་།



གཡུས།སྐྱེངས་མཁར།
བསྟེན་མི། སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་
ཏེ ལུང་ཕོགས་ནང་གི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ གནོད་འཚེ་མེད་པར་

ལུང་པ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ཚེ་རིང་ནད་
མེད་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་
ཞུཝ་ཨིན་པས།

ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
གནས་པོ་རྒྱ་སུ་རི་པ་དེ་ སྐྱེངས་མཁར་ལུང་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཞིན་ན་ གཡུས་ཁ་ལུ་

རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཡན་ཆད་ལུ་ སྐྱབས་དང་དགོན་མཛད་དེ་ ལོ་གཅིག་
གི་ནང་འཁོད་ལུ་

གཡུས་སྒོ་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་

སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཕོ་བང་ཟེར་རུང་གནས་ཁང་དེ་ སྐྱེངས་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་སྨད་ལུ་ རྒྱ་སུ་རི་དབང་ཟེར་ས་ལུ་ཡོདཔ་
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ཨིན་པས། གནས་ཁང་དེ་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ལུ་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡:༣༠དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་
པས། གནས་པོ་རྒྱ་སུ་རི་པ་དེ་ ཧེ་མ་དགེ་སོང་ཅིག་གི་སྐྱེསཝ་ཨིན་སྦེ་ བཤདཔ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ དེ་གི་

ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཁུངས་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ཅིག་མིན་འདུག། གནས་བདག་དེ་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་ཟེར་

ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་བདུད་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན་པས།



དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། “ཀྱཻ༑ ཨོན་པད་གྲུབ་ཐོབ་སན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དཀོན་

མཆོག་དབུ་འཕང་སོགས། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་

གྲུབ་པར་མཛོད།’’ ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ གནས་བདག་གཞི་བདག་སྤྱིར་བཏང་གི་གསོལ་ཁ་ཨིནམ་ལས་
བདུད་དེ་ཡང་དེའི་གྲས་ལུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་དང་ རིག་འཛིན་གྱི་གྲུབ་
ཐོབ་མང་པོས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག་ཟེར་སབ་སྟེ་འབད་རུང་བདེན་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། བདུད་དེ་གི་
ཕག་མཚན་དང་རྣམ་པ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངོ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་
ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བཀོད་མ་ཤེས།

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཡང་ སྤྲེལ་ཟླ་

ཚེས་བཅུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༩ དང་༡༠ ལུ་དུང་མཁར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་
ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལཝ་ད་གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་ཨིན་

པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གནསས་བདག་གི་ཕོ་བང་རྩ་བར་འགྱོ་ཞིན་ན་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་རུང་

ཤུལ་ལས་བམ་ཆོསཔ་ཚུ་བྱོན་ཏེ་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་
དུས་བཟང་གི་སྐབས་ཚོགས་འཁོར་ལ་སོགས་པ་བསྐོརཝ་ད་ཕུལ་ནིའི་ལམ་སོལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་མི་

སེར་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ འཕལ་འཕལ་འབད་ཡི་རང་ ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་སྟེ་
ཕག་དང་མཆོད་པ་ཚུ་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ཚུ་ཕུལ་ནིའི་ཆད་སོང་པ་
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ཅིན་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས ལོ་ཕྱུགས་མ་ལེགས་ མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་ཚུ་ཡང་འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ནོར་

སེམས་ཅན་ལུ་འབད་རུང་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་

གོང་དུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་གསོལཝ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་

པར་བཏབ་སྟེ་སོདཔ་ཨིན་པས།

ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་ད་ གནས་བདག་རྒྱ་སུ་རི་པ་གིས་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལུང་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ ཀ་ལ་ཐབ་
ཆས་ལ་སོགས་པ་

རང་ག་ཅི་དགོཔ་ཡོདཔ་ཅིག་

གནས་པོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་འབད་བ་ཅིན་

ཅ་ལ་ཚུ་

བརྙའ་བར་གནང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ གེ་ཟ་ལ་སོགས་པའི་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ བསྐྱི་བཅུག་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཅ་

ལ་ཚུ་བརྙཝ་ད་དེ་སྦེ་སབ་དགོཔ་ཨིན་མས་ གནས་པོ་རྒྱ་སུ་རི་པ་ལགས་ ད་རེས་ ཀ་ལ་ཅིག་བརྙའ་དགོ་པས་
ལགས་ཟེར་སབ་སྦེ་ རྒྱབ་བསྒྱིར་སོདཔ་ད་ ཀ་ལ་དེ་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱེལ་བཞག་བཞགཔ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གེ་ཟ་རེ་དགོཔ་ཡོད་རུང་ རང་དགོ་མི་ཅིག་སབ་སྦེ་བཞགཔ་ད་ ཀྲིག་ཀྲི་བསྐྱེལ་བཞག་ནི་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

དེ་འབདཝ་ད་ ཅ་ལ་ཚུ་གཡོག་བཀོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སོདཔ་ད་ཡང་ ཧོད་ཚུ་

ཆུ་འཁྱུ་ཞིན་ན་ལས་ སྐྱེལ་བཞག་དགོ་དོ་ཨིན་པས། དུས་དེའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་གཞན་ཁའི་ཕོ་རྒས་གཉིས་

ས་ཕོགས་གཞན་ཁར་འགྱོ་ནི་སྦེ་འོང་པའི་ལམ་ཁར་ གནས་བདག་རྒྱ་སུ་རི་པའི་ གནས་ཁང་གི་རྩ་བ་ལྷོདཔ་ད་
གནམ་སོ་སྟེ་ ཞག་དེ་ནང་ལུས་སོང་སྟེ་ ཕྱི་རུ་ལྟོ་འབད་ཟ་གེ་མནོ་བ་ ཀ་ལ་ཐབ་ཆས་ཚུ་ ལུས་སོ་ནུག་ཟེར་
ཁོང་ར་གཉིས་ ནང་དོག་བོ་སབ་སོད་ས་ གནས་བདག་དེ་གིས་གོ་སྟེ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བ་ལུ་ ཀ་ལ་ཐབ་ཆས་
ཚུ་བསྐྱེལ་བཞག་ནུག། 

ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སེམས་ཁར་ མི་གཞན་གྱི་ཀ་ལ་ཐབ་ཆས་ དེ་ནང་ལུས་ལུསཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས་ ད་རེས་ཀྲིག་ཀྲི་
ར་བཏང་ཡི་ཟེར་མནོ་སྟེ་ ལྟོ་འབད་ཟ་ཞིན་ན་ ནངས་པ་ཁོང་གཉིས་འགྱོཝ་ད་ ཀ་ལ་ཐབ་ཆས་ཚུ་ག་ར་འབག་
འགྱོ་སྟེ་

ལམ་བར་ན་ལྷོདཔ་ད་

ཚུགསཔ་ལས་

ཤིང་སྦོམ་ཅིག་གཉིས་སྟབས་སྦེ་སྐྱེས་ཡོད་མི་གུར་

ཀ་ལ་ཐབ་ཆས་ཚུ་བཏོན་བཞག་དགོཔ་ཐོན་ནུག།

ཐོག་ལུས་ཏེ་འགྱོ་མ་

ཤིང་དེ་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཅ་ལ་ཚུ་དང་གེ་ཟ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བརྙའ་ནི་དང་བསྐྱི་ནི་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ གཡུས་དེ་ཁའི་རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན་མཆོག་གིས་གསུངས་ནི་འདུག། དེ་ལས་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གསོལ་
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མཆོད་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གནས་བདག་རྒྱ་སུ་རི་པ་དེ་ དངོས་སུ་སྦེ་འོང་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས་ ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་གི་ཕོ་བང་རྩ་བར་འགྱོ་སྟེ་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ཕུལཝ་ད་ཡང་དང་
པ་རང་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ལུབ་བཙན་སྡེ་བ་དྲག་པོ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ཞིན་ན་ དེ་ལས་གནས་པོ་རྒྱ་སུ་རི་

པ་ལུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གནས་བདག་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་

ད་རེས་གནས་པོ་ལུ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་གོ། བྱོན་ཤིག་ཟེར་ སབ་ཏེ་ ཚོགས་སྦེ་ལྟོ་སྐྱེལ་བཞག་སྟེ་རྒྱབ་བསྒྱིར་སོདཔ་ད་ སྐད་
འུར་སྒྲ་དང་བཅས་སྦེ་འོང་ཞིན་ན་ ལྟོ་བསྐྱེལ་བཞག་མི་དེ་ཡང་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ར་ཟ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།






ལུབ
ལུ
བ་བཙན་སྡེ
སྡེ་་བ་དྲ
དྲག
ག་པའི
འི་
ོ ་སྐོ
སྐོར
ར། 
སྐྱེངས་མཁར་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་
ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོད་པའི་ ལུབ་བཙན་སྡེ་བ་དྲག་པོ་ཟེར་སབ་ལས་བརྟེན་ བཙན་གྱི་གྱལ་ཁར་བརྩིཝ་ཨིན་
པས།ཕོ་བང་དེ་ཨིན་པ་ཅིན་སྐྱེངས་མཁར་རྒེད་འོག་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགསཔ་

ཨིནམ་པས། སྡེ་བ་དྲག་པོ་ཟེར་ བཙན་གྱི་སྡེ་གཞན་ལས་ དབང་ཆེ་དྲག་དང་ ཁོང་ལས་ནུས་རྩལ་དྲག་པོ་

ཨིནམ་ལས་ ལུབ་བཙན་སྡེ་བ་དྲག་པོ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། ལུབ་བཙན་དེ་བཀའ་དང་དམ་དེ་ གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་

ཞལ་ལས་། བདག་གི་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་ས་ཆགས་ནི༔ རྟ་རྨིག་ཙམ་དང་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད༔ ཟེར་
ཨོན་པད་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་ ཞབས་མ་བཅགས་པའི་ ས་ཕོགས་རྟ་རྨིག་ཙམ་དང་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་རང་
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མེདཔ་ལས་ལུང་ཕོགས་ནང་ཡོད་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ཡང་བཀའ་དང་དམ་བཞག་མ་གནངམ་
ཅིག་མི་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བཀའ་དམ་གནང་ནུག་ཟེར་སབ་རུང་

འཐུས་ནི་ཨིན་པས།

གསོལ་མཆོད་ཐད་ཁར་

གནས་པོ་རྒྱ་སུ་རི་པ་དང་བཙན་ཆེན་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་གཅིག་ཁར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་
གསེར་སྐྱེམས་

གནས་ཡོད་པའི་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་འབདཝ་ལས་ཁོང་ལུ་

ཚོགས་ཚུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་

ཕག་འཚལ་ཏེ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་

རང་གིས་བསང་དང་

ནད་དང་མུ་གེ་མེད་པར་

རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ཏེ་ ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་ཚུགས་ནིའི་ཆེད་དུ་དང་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་

ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བསྡུ་ཚུགས་ནི་དང་ མི་སེར་ག་ར་ དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ལུ་ལོངས་སོད་ནི་ཐོབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།



མི་
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
མི་སྡེ
སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་ལས། ༢༠༠༩། ཤོག་གྲངས་༢༨༣།)

“མགྲོན་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕོགས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤོག །གང་གི་དོན་དུ་འགྲོ་བྱེད་པ། །དེ་འབད་མི་དགོས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །”ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ་ ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་ དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་མི་ལྷ་བཞིན་དུ་
སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིན་ན་ གསོལཝ་བཏབ་མི་ལས་བརྟེན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འོང་ནི་
དང་ ལུང་ཕོགས་གཞན་གྱི་མི་གསརཔ་ཚུ་ རང་གི་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ འོང་སྟེ་འབད་རུང་ གནས་བདག་

གཞི་བདག་ཚུ་ ཐུགས་མ་ཁྲོས་པར་ཡུལ་ཁམས་ལུ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་གནས་

ཚུགས་ནི། དེ་བཟུམ་མའི་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ལམ་སོལ་ཚུ་ ནམ་
གནས་ཀྱི་བར་དུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་འབད་རུང་ འབྲེལ་བ་དང་མཐུན་

ལམ་སྦོམ་བཞག་ཚུགསཔ་ལས་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ འབད་

ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩ སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ།རོ་རྗེ་སོབ་དཔོན།
སྐྱེས་མཁར་པ་མེས་མེས།དགུང་ལོ་༨༡བཞེས་མི།
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ན་རང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༡ 
༡ནར
ོ ་བུ
བུ་་དགྲ
གྲ་་འདུ
དུལ
ལ།
འཛམ་གླིང་ལྷོ་ཕོགས་ཤར་གླིང་སྐྱིད་པའི་ཡུལ། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་མཁའ་ཀློང་ལུང་པའི་བཙན།།
ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཁ་སོང་བཙན།ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ།ལྷ་བཙན་དགེ་སྙེན་ཆེན་པོ།
གནས་ཁང་།ཁ་སོང་།
གཡུས།ཁ་སོང་།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།ན་རང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ན་རང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་བཙན་ཨིནམ་ལས་གཡུས་
སྒོའི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ཏེ་

ཚེ་

རིང་ནད་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་ནིའི་ཕྱིར་དུ་དང་ ཆར་ཆུ་དུས་
སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་

འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་བཤད།
གནས་ཁང་།

ན་རང་རྒེད་འོག་དེ་ འབྲུག་ཤར་ཕོགས་མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ལོ་མི་ཀྲར་༦༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་

ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༢༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ ལྷོད་
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ཚུགསཔ་ཨིན།ན་རང་གི་གཡུས་སྒོ་ནང་སོད་མི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཞིན་ན་ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་
སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཁ་སོང་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་དེ་ ནོར་བུ་
དགྲ་འདུལ་ཟེར་ཨིན་པས།


ལྷ་བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་ནི་ ཁ་སོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡༤ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑

འཛམ་གླིང་ལྷོ་ཕོགས་ཤར་གླིང་སྐྱིད་པའི་ཡུལ། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་མཁའ་ཀློང་རི་བོའི་མགུལ། །ནགས་
ཚལ་མེ་ཏོག་སང་ལོའི་རྣམ་པར་བཀྲ།

།དབུས་རི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུའི་ཕོ་བང་ནས། །ལྷ་བཙནདགེ་བསྙེན་ལྷ་ཀླུ་སྨན་

བཙན་འབུམ། །བདག་ཅག་དད་པའི་སེམས་ཀྱི་སན་འདྲེན་ན། །ལྷ་བཙན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གནས་འདིར་
བྱོན།།དཀར་ཕོགས་བསྟན་པ་སྲུང་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས།།་་་’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཁ་སོང་གཡུས་ཚན་གྱི་རིའི་རྩེ་ཁམ་ཅིག་ཁར་ ནགས་ཚལ་ཚང་ཚིང་འཁྲིགས་པའི་ཁར་
བཀྲ་མདངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་སྦུག་ལུ་

རིའི་དབྱིབས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་དང་འདྲ་བའི་

ནང་ཆགས་ཏེ་འདུག། ཁ་སོང་གཡུས་གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡༣༠ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་

ཚུགས་ཨིནམ་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒེད་འོག་དེ་
གི་མིང་

ན་རང་ཟེར་

བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་

དྲགོས་

སངས་རྒྱས་དབང་འདུས་
ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་

དགྲ་མེད་རྩེ་ལས་ཚུར་ལྟ་
བའི་སྐབས་

ཁ་སོང་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།

ན་རང་

གཡུས་ཚན་ཆགས་སའི་
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སྒང་ཏོག་གི་དབྱིབས་དེ་

གླང་པོ་ཆེ་གི་ལྷ་པ་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་

མཐོང་ནི་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་ ན་རང་ཟེར་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྣ་རིང་ཟེར་

ལོ་རྒྱུས་བཤད་སོལ་གཞན་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་ ས་གནས་མཱའི་ཐུང་ཟེར་ ས་གནས་སོ་ཏོག་ཅིག་
ཡོད་ས་ལས་མར་ ལྟ་བའི་སྐབས་ ན་རང་གི་གཡུས་ཚན་ལས་ཡར་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ འབོད་སྒརཔ་ཚུ་
གྱལ་བཙར་ཏེ་ ན་ར་ར་སྦེ་འོང་ས་མཐོང་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ན་རང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། ད་རུང་
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་

གཤགས་ཤིང་དགོན་པ་ལས་ཚུར་

གདན་ས་ཨོ་

རྒྱན་ཆོས་གླིང་ལུ་བྱོནམ་ད་ ཨ་ནེ་དང་ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་གྱལ་བཙར་ཏེ་ ན་ར་ར་སྦེ་བྱོན་སར་མཇལ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

ན་རང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

ན་རང་རྒཔོ་རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་

ཨཱ༔རྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་ དད་པའི་ས་བོན་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། 
ཞིབ་འཚོལ་པ་ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་དབང་འདུས་ཀྱིས་གསུངས་མི་དེ་

བདེན་པ་

འདུག་ཟེར་མནོཝ་མས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ས་གནས་དེ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ལྟཝ་ད་ གཡུས་ཚན་ཆགས་སའི་སྒང་ཏོག་དེ་
གླང་པོ་ཆེ་གི་ལྷ་པ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་མཐོངམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།

ད་རུང་གཞན་མི་གིས་བཤད་སོལ་ཡོད་མི་དེ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ཚན་དེ་

མ་བདེནམ་མེན་རུང་

དེ་ཚུ་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་

སབ་སོལ་དང་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཐངས་དར་ཁྱབ་སོང་

དེ་གི་གནད་ཁུངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཡོད་རུང་

མེནམ་ལས་ཡིག་ཚོགས་མང་དོགས་ཀྱིས་བཤོལ་བཞག་ཡི།
མཚན་དེ་ཡང་

སྟོངམ་འབད་མི་

ཁ་སོང་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་བུམ་པ་ཟེར་བའི་
སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མིའི་ནང་

དེ་བཟུམ་སྦེ་

དེ་གི་ཐོག་ལུ་

ཁ་སོང་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་

དགོན་པ་ཆགས་ས་ལུ་ལྷ་ཤིང་ཙན་དན་

ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་

ནང་

སྒོམ་གནང་བཞུགས་ཡོད་མི་ཤིང་དེ་

འགྱེལ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ འདི་ནང་ལས་ཁྲོ་ཅིག་ཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ཁ་ཡར་སོང་སྟེ་སོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སྦེ་
གཡུས་ཚན་གྱི་ མིང་ཡང་ཁ་སོང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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དམ་བཞག།
ཁ་སོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་

པར་སྐྲུན་མེད།

ཤོག་གྲངས་༡༥ 

“ཀྱཻ༑

སྔོན་ཚེ་པད་ཐོད་ཕྲེང་

གིས། །འཛམ་གླིང་དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་ཚེ། །གཞི་བདག་ཆེན་པོ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱང་། །བཀའ་ཡི་འབངས་སུ་

འདུས་པ་བཞིན།།ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་སོབ་དཔོན་ཀྱིས།།བསྐུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཚེ།།ཀོ་ལོང་རུ་ང་མ་
མཛད་པར། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གཉན་པོ་སྲུངས། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཁ་སོང་བཙན་དགེ་སྙེན་ཆེན་
པོ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དེ་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ ཨོན་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་

གནས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་དྲེགས་པ་ཅན་ཚུ་ བཀའ་དང་དམབཞག་གནང་པའི་དུས་དེར་ བཀའ་དམ་གནང་
ཞིན་ན་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་མའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།


རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ཁ་སོང་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢༨ རྒྱབ།  “ཀྱཻ༑ བཙན་ཡུལ་མཁའ་ཀློང་རི་
བོའི་མགུལ།

།སྤྲིན་དང་ཁ་ཆར་འབབ་པའི་ཀློང་། །ཕག་གཡོས་མཉམ་གཞག་ལྡན་པའི་ནང་། །ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་

ཐུགས་ཀྱི་སས། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་འཛུམ་མདངས་ཅན། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སས། །ཕག་གཡས་
མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་ཐོག

།གཡོན་ན་དགོས་འདོད་ནོར་བུ་འཛིན།

ཆིབས། །སབ་འཇམ་དར་གྱི་གོང་རྨེད་བྱས།

།ཆིབས་སུ་ལྷ་རྟ་ངང་དཀར་

།འཁོར་དུ་བཙན་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར། །སྲིད་གསུམ་སྐད་

ཅིག་བསྐོར་ལ་བསྟོད། །ཞི་འཛུམ་བཙན་པའི་ཚུལ་དང་ལྡན། །གཟི་བརྗིད་ཉི་མ་འབུམ་ལས་ལྷག །ཞལ་ནས་

ཆོས་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་འདིར། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བསྲུང་ལ་བསྟོད། །ཕྱི་ལྟར་མཁའ་ཀློང་ལྷ་བཙན་ཞེས། །ནང་
ལྟར་ནོར་ལྷ་འཛམ་བྷ་ལ། །གསང་བའི་དགེ་བསྙེན་ནོར་བུ་འཛིན། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སོལ་ལ་བསྟོད། །དེ་
ལྟར་བསྟོད་པའི་སྦྱིན་བདག་ལ།

།དཔལ་དང་འབྱོར་པ་རབ་ཏུ་འཕེལ།

།གནས་མགྲོན་དམ་ཚིག་མི་ཉམས་

པར། །ཁྱེད་ནི་གནས་ལ་ངེད་ནི་མགྲོན། །གནས་མགྲོན་དམ་ཚིག་མི་བལ་བར། །སྡིག་སོང་དགེ་སྒྲུབས་བྱང་
སེམས་ཆེ།།རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཞུགས་ནས།།བྱང་ཆུབ་སྒྲུབས་ལ་མི་གཡེལ་མཛོད། །’’
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ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཁ་སོང་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་དེ་ ཁ་སོང་བཙན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དེ་
དགྲ་མེད་རྩེའི་བཙན་འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་སས་ཨིན་པས། བཙན་དེ་སྐུ་མདོག་དམརཔོ་སྦེ་ ཕག་གཡས་པ་
གིས་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་ཏེ་ གཡོན་པ་ལུ་ དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཟུང་ཞིན་ན་ ཆིབས་ ལྷ་རྟ་

དཀརཔོ་གུར་བཞོན་ འཁོར་བཙན་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཐུ་སྟོབས་
འབད་བ་ཅིན་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་སྲིད་གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ནུས་རྩལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཁ་སོང་བཙན་དེ་ཕྱི་ལྟར་དུ་ཁ་སོང་བཙན་སྦེ་བཞུགས་ནང་ལྟར་ནོར་ལྷ་འཛམ་བྷ་ལ་དང་གསང་བ་ལྟར་

ཨིན་པ་ཅིན་ དགེ་སྙེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ འགྲོ་བ་གང་ལ་གང་འདོད་ཀྱི་དོན་མཛད་བཞིན་

དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ང་བཅས་ཀྱིས་དད་མོས་ཀྱིས་གོ་ལས་ བསང་གསུར་དང་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་
དཀར་མེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་སྦེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོདལ་

སོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་དགོཔ་ཡོད་རུང་ གནང་ནིའི་ནུས་ཤུགས་དང་མཐུ་སྟོབས་ཡོདཔ་ལས་
དུས་རྒྱུན་ཕག་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་མགོན་སྐྱབས་ཚུ་ཞུ་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།
གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ན་རང་པ་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་

ཁ་སོང་བཙན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལུ་

གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ དུས་ཚིགས་ལོགས་སུ་སྦེ་བཟུང་སྟེ་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་

སོལ་ཅིག་མེད་རུང་

ལོ་ལྟར་གྱི་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ནང་ལུ་

བཙན་གཏོར་ཅིག་བཞེངས་ཞིན་ན་

བཙན་གྱི་གྲས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་གཏངམ་ཨིན་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་ ལོ་ལྟར་གྱི་རིམ་གྲོ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབད་
སོལ་ཡོད་རུང་ ཁ་སོང་བཙན་དེ་ ཡིན་ཅིག་མིན་ཅིག་གཅིག་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཆེན་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་སྐབས་ ཚོགས་འཁོར་རེ་བསྐོར་བའི་
དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལ་ནི་འདུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཁ་སོང་སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་བའི་ཁར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་རང་འབད་རུང་ མོས་གུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚོགས་དང་
གསེར་སྐྱེམས་ དཀར་མེ་ཚུ་འཕལ་འཕལ་རང་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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ཁ་སོང་བཙན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དེ་

དགྲ་མེད་རྩེའི་བཙན་

འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་སས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་

ཐུགས་ཀྱི་སས་ཨིན་པའི་ཁར་ དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བ་ལྷ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ བཙན་གཞན་བཟུམ་སྦེ་འཚུབ་ཆ་དང་
གནོད་ཁ་ དེ་ཅིག་ར་མེད་རུང་ གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ཡུན་རིང་སྦེ་ལུས་སོ་པ་ཅིན་ ཐུགས་ཁྲོས་ཏེ་ ཨ་ཙི་
རེ་མི་ལུ་གནོད་རྐྱེན་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་
མཆོད་ཚུ་ ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

ལོ་རེ་མ་ཆད་པར་གསོལ་ཁ་དང་

ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་གསོལ་

ཁ་སོང་སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་དེ ཁ་སོང་དགོན་པའི་འོག་ལུ་ གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ནང་ ཆགས་ཏེ་འདུག། སོལ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལུ་ ཐོ་བཀོད་རྐྱབ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དགྲ་མེད་ཆོས་རྗེ་ ཀུན་བཟང་
དབང་འདུས་ཀྱིས་

སྤྱི་ལོ་

༡༧༦༧

ལོ་ལུ་

བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

ཨཱ༔བརྒྱ་བ་མ་འགྲོ་འདུལ་རོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཡབ་ཨིན་པས།



ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་དེ་

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་བཅས་པ་བསྲུང་ནི་དང་

ལྷག་པར་དུ་

དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་མི་ལུ་ཐུགས་མཉེས་མི་ ལྷ་དཀར་ཨིནམ་མ་ཚད་ནོར་ལྷ་ཡང་ཨིནམ་ལས་

ཁ་སོང་བཙན་དེ་

ལུང་ཕོགས་ནང་

གི་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མེད་པར་ ཚེ་རིང་ཞིང་ནད་ཉུང་བ་ ཚོང་ཅིག་
རྐྱབ་ན་

ཚོང་གི་དངོས་གྲུབ་དང་

སྒོ་ཁའི་རྐང་བཞི་ནོར་ལུག་ཕྱུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་

དེ་ལས་

ས་ཞིང་ལུ་

དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་ནམ་ཨིན་རུང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་ སད་དང་སེརཝ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་
རྐྱེན་ཚུ་བཟློགས་ཏེ་

ཆར་ཆུ་སྙོམས་ཤིང་

ག་ཅི་བཏབ་མི་དེ་

ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་རྒྱས་ཤིང་ ལོ་ལེགས་ཏེ་

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིན་ན་ བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཡིད་
བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་ཞུ་སྟེ་ལོ་ལྟར་མ་ཆད་པར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིད་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཨཱ༔བརྒྱ་བ་མ་འགྲོ་འདུལ་རོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན། (སྤྱི་ལོ་མེད)ཁ་སོང་བཙན་དགེ་སྙེན་ཆེན་པོའི་ག། པར་སྐྲུན་མེད།
ཨ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། སྤྱི་ལོ་མེད དད་པའི་ས་བོན།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བམ་སྐལ་བཟང་།
ཨ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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སྔ་་ཚང་རྒེ
སྔ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༢ 
༡མདའ་ཧཱུཾ
ཧཱུཾ་་པ།
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་སྔ་ཚང་ལུང་པའི་མདའི།།ཤེལ་རི་ཆུ་བོ་འབབ་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ།།
གནས་པའི་དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་པོ་མདའ་ཧཱུཾ་པའི། །གཏམ་དེ་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ག ནད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མཚན།

མདའ་ཧཱུཾ་པ། སྲིད་ཐར་ནོར་བུ།

གནས་ཁང་།མདའ་ཧཱུཾ་པའི་ཕོ་བང་།
གཡུས།ཡ་དྷི།
བསྟེན་མི།ཆ་གླིང་འབས་སྤུངས་ས་གླིང་རྩ་མང་མོང་སྒར་ལྕགས་ས་མཁར་
སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གོང་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ 
མི་ནོར་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང ལོ་ཐོག་གི་དངོས་གྲུབ་.
ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་འཚོལཝ་ཨིན་པས།
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གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཆ་གླིང་ འབས་སྤུངས་ ས་གླིང་ རྩ་མང་

མོང་སྒར་ ལྕགས་ས་མཁར་ སྔ་ཚང་རྒེད་

འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ ཀྱིས་གནས་བདག་

སྦེ་བསྟེན་མི་ མི་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་
མདའ་ཧཱུཾ་པ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་
མཚན་ངོ་མ་

ཁོ་གི་

སྲིད་ཐར་ནོར་བུ་ཟེར་ཨིན་

པས། གནས་བདག་གི་ཕོ་བང་དེ་ མདའ་
ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་
ཤོག་གྲངས་༡ 
རྒྱབ།)

“ཀྱཻ༑

(པར་སྐྲུན་མེད།

མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གནམ་དགུན་བཞུགས་གནས་ཁང་། 

སྐུ་མཁར་རབ་བརྗིད་སྨུག་ནག་བག་རི་དབྱིབས། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་འཁྲིག་ཅིང་ཤེལ་རི་

ཆུ། །རྔམས་པའི་རྦ་གློང་དྲག་པོའི་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས། །རབ་བརྗིད་མདའ་ཧཱུཾ་་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ནས། །བཀའ་གཉན་

ཀླུ་བདུད་སྨན་མོ་འཁོར་བཅས་ཀུན།

།རབ་ཏུ་དྭངས་བའི་སེམས་ཀྱིས་སན་འདྲེན་ནོ། །ཐོགས་མེད་ཡིད་ལྟར་

མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །མཐུན་རས་བཤམས་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །’’

ཟེར་གསལ་དོ་

བཟུམ་ ཡ་དྷི་ཁྲོམ་ཡོད་ས་ལས་མར་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་འགྱོ་སའི་ སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་
ཟ་ལ་ཕང་མ་བསྒོར་བཏབ་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ ཤེལ་རི་ཆུ་གི་རྩ་བ་ ས་གནས་ ཕ་མིན་ཟེར་ས་ལུ་ གནསཔོ་མདའ་ཧཱུཾ་

པ་ སྲིད་ཐར་ནོར་བུའི་གནས་ཁང་འདི་ བྱག་གི་ལོགས་ལུ་སྒོ་དང་བཅསཔ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་པས། 
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དམ་བཞག།
གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢) “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་
ཀཱ་ར་ཡིས།

།སན་སྔར་སོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྒྲུབ་མ་རུངས་ཚར་གཅོད་

པའི། །ཁས་བངས་དམ་ལས་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །གཞན་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་

ལ། །བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་བའི། །རེ་ལྷོད་ཞུ་བོ་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགོངས། །མ་གཡེལ་

བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་གྲུབ།།”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་པ་དེ་ ཨོན་གྱི་སོབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་སྟེ་ བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་ སྲུངས་ཤིང་སྐྱོང་བའི་
གནས་བདག་སྦེ་དམ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ད་རུང་གསེར་གཞོང་གང་ཕུག་ སྤྲེལ་སྣ་ལུ་གདན་ས་

བཅགས་ཏེ་བཞུགས་མི་

བམ་ངག་དབང་གིས་ཡང་

མེས་མེས་མདའ་ཧཱུཾ་པ་

བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་

ཞབས་རྗེས་དང་ཕག་རྗེས་ཚུ་ཡང་ སྒོའི་ལོགས་ལུ་བཞག་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་ ཨཱ་
བརྒྱཔ་ སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ནི་འདུག།



རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་་པའི་གསོལ་ལས་

པར་

སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣)

“ཀྱཻ༑ འཇིགས་བྱེད་

ཞལ་གྱི་མཆེ་བ་གངས་ཀྱི་རི།

།གཙིགས་པའི་བར་

སྐྲའི་གསེབ་ནས་མེ་སྟག་འཕོ།

།ཕག་གཡས་མདུང་

གཟུགས་འཆང་ཁྲོ་གཏུམ་བརྗིད་པའི་སྐུ། །སྨུག་ནག་
ནས་ལྗགས་དམར་གློག་ལ་འཁྱུག

།ཨག་ཚོམ་སྨིན་

གནས།.

གསོལ་ཁ་ནང་སྲིག་ཟེར་འདུག།
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མདའ་ཧཱུཾ་པའི་ཕོ་བང་གནམ་བྱཱར་བཞུགས་



་ཐུང་གཡོན་པ་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན།

།རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྷ་གོས་ནག་པོ་གསོལ།

།བདུད་རྟར་ཆིབས་ནས་

ཉམས་པའི་སོག་དབུགས་ལེན། །དྲག་པོའི་སྡེ་དཔོན་ཁྱེད་ལ་བདག་གིས་བསྟོད། །དཔལ་མོ་བརྒྱད་གཉིས་ལོན་
འདྲ་དར་འབབ་གཟུགས། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འཛུམ་ཞལ་པདོའི་ནང་།

།ཐགས་བཟང་སོ་ཡི་ཟེའུ་འབྲུ་བུམ་

པའི་ཆུ།། ཨུཏྤལ་སན་གཡོ་ཆགས་ལྡན་ཀུན་ཡིད་འཕོག། ནུ་སྤུར་གོས་ལྡེང་གསེར་གཡུ་རིན་པོ་ཆེ། །སྣ་ཚོགས་

བརྒྱན་ལྡན་འཆི་མེད་གོས་ཀྱི་སས།
བཅས་ལ་བསྟོད།

ཅན།

།མཛེས་སྡུག་ཀུན་གྱི་ཕུལ་ཕྱིན་སྨན་མོ་ནི།

།གཞན་ཡང་སྔ་ཚང་ཕུ་མདར་གནས་པ་ཡི།

།ཁྱེད་ལ་བཟའ་བས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་འབུལ་ན།

།ཝང་མ་ལྡེ་མིག་འཁོར་དང་

།ལྷ་བཙན་ཀླུ་བདུད་སྨན་མོ་ཐུགས་རྩལ་

།བདག་ཅག་བསམ་དོན་གྲུབ་པའི་སྟོངས་གྲོགས་

མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་མདའ་ཧཱུཾ་སྲིད་ཐར་ནོར་བུ་འབད་བ་ཅིན་སྐུ་གཟུགས་ལྷ་འཇིག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་

པ་སྦེ་ཞིན་ན་ཁྲོ་གཏུམ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་ཁར་ཞལ་གྱི་ཚོས་གཞི་སྨུག་ནག་གུར་མཆེ་བ་གཙིགས་པའི་སྦུག་

ལས་ ལྗགས་དམརཔོ་སྟོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་གཡས་པ་ལུ་མདུང་ཐུང་དང་ གཡོན་པ་ལུ་སྦུལ་གྱི་

ཐགསཔ་བསྣམས་ཏེ་ ན་བཟའ་རིན་ཆེན་གྱི་རྒྱན་ནགཔོ་བཞེས་ཞིན་ན་ ཆིབས་རྟ་ བདུད་རྟ་གུར་ཆིབས་ཏེ་
བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།


གནས་བདག་ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་ཡུམ་ཝང་མ་ལྡེ་མིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ཡུམ་དེ་སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་བུམོ་
ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ལོན་མི་ མཛེས་པའི་ལང་རྒྱས་ཡོདཔ་དང་འདྲ་བའི་གུར་ ཞལ་འཛུམ་མེ་ཏོག་པདའི་མདངས་

ཕྱུང་བའི་ནང་ལས་ སོའི་ཕྲེང་བ་མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་བཟུམ་སྦེ་ག་ནི་བ་ལེགསཔ། སན་གཉིས་ཨུཏྤལ་རླུང་གིས་

གཡབ་དོ་བཟུམ་གཟིགས་ ཨོམ་སོ་རིལ་རི་དེ་ རིན་ཆེན་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤུབས་ཏེ་ མཛེས་སྡུག་ཀུན་གྱིས་
འགྲན་ས་མེད་པའི་མཛེས་ཆ་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།




་་་མདུངས་ཟེརའ་དུག།



་་གཡན་ཟེར་འདུག།



་་་་པར་ཟེར་འདུག།
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

མདའ་ཧཱུཾ་སྲིད་ཐར་ནོར་བུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ ཡ་དྷི་

པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡ་དྷི་གཡུས་ཚན་དམངས་

ཀྱི་ལྷ་ཁང་ བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ མི་

དམངས་འཛོམས་ཏེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༥
པའི་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་དེ་

ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་བརྩི་

སྲུང་ཞུཝ་ད་ སྐྱེས་ལྷ་གསོལ་བའི་སྐབས་ལུ་གཅིག་

ཁར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
རང་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་བཅུ་དེ་ཚེས་༡༣ལས་འགོ་

ལྕགས་ས་མཁར་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་མདའ་ཧཱུཾ་པའི་སྐུ་པར།


བཙུགས་ཏེ་ཚེས་༡༥ཚུན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་པད་གླིང་གཏེར་འཆམ་དང་བཅས་སྦེ་མི་དམངས་

ལུ་མཇལ་ཁ་ གནང་པའི་བསྒང་ལུ་ཡང་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོད་རྐྱེན་མ་རྒྱབ་པར་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་གནང་སྟེ་
འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་བྱུང་ཡོད་མི་ལུ་ སྐུ་མགྲོན་གཏང་རག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་པས་དེ་གི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་ལྷ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།


རྒེད་འོག་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའི་ལྷ་གསོལ་དང་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕུལ་སོལ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ཚེས་བཟང་དང་དུས་ཆེན་ཚུའི་ནང་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས།ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་

ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་ཧཱུཾ་པའི་ཕོ་བང་གི་རྩ་བ་ལུ་ གུང་པ་རེ་ལས་ མི་རེ་འགྱོ་ཞིན་ན་ བསང་དང་
གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ཏེ་ཆརཔ་ཕབ་ནིའི་ལམ་སོལ་ཡང་འདུག།

གནས་བདག་དེ་བཀའ་གཉན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་

མོང་སྒར་རྒེད་འོག་མང་ཤོས་ནང་ར་བསྟེན་སོལ་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ མགོན་སྐྱབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་ ཐད་རི་བ་རི་འབད་རང་

མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་གསེར་གཞོང་པ་དང་ལྕགས་ས་མཁར་པ་ཚུ་གི་ནོར་གྱི་

འབྱང་ས་དེ་ གནས་བདག་ཕོ་བང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་འབདཝ་ལས་ མདའ་ཧཱུཾ་པ་ལུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཏེ་སོད་པ་

ཅིན་ བ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་ཡོད་པའི་ཁར་ ནོར་འཚོ་སོད་པའི་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཡང ཀ་
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ལ་ཐབ་ཆས་ལ་སོགས་ཀྱི་རིགས་ཡང་བརྙའ་བཅུག་དོ་ཨིན་པས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ གནས་བདག་དེ་ལས་
ཀ་ལ་ཐབ་ཆ་བརྙའ་འབག་སོང་ཞིན་ན་ འཚིགས་བཞག་དཔ་ལས་  ཤུལ་ལས་བརྙའ་མ་བཅུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་
འདུག།ཨིན་རུང་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ག་

འབད་རུང་གང་ལ་འདོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དོ་ཨིན་པས།

གལ་སྲིད་གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་པ་ཁོ་ལུ་ སྐྱབས་མ་འཚོལ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ མ་ཕུལ་བར་སོད་པ་ཅིན་

གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་ བ་ནོར་སེམ་མ་ཅན་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་མ་བཏང་བར་ ཁོ་གི་འཁོར་སྦེ་བཞག་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་

ལུང་པ་ལུ་ཡང་ཆརཔ་མེད་པར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་བསྐམས་ དེ་ལས་ ངེས་མེད་ཀྱི་གློ་བུར་གྱི་ནད་ཡམས་དང་

འཇིགས་པ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མ་ཆད་པར་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ཆརཔ་རེ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཆརཔ་གི་དོན་ལུ་སྦེ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

གནས་བདག་མདའ་ཧཱུཾ་པ་སྲིད་ཐར་ནོར་བུ་ལུ་ གནམ་བྱཱ་དགུན་སྦེ་བཞུགས་སའི་ གནས་ཁང་གཉིས་འདུག།
གནསཔོ་མདའ་ཧཱུཾ་པ་ གནམ་བྱཱའི་བཞུགས་གནས་ གནས་ཁང་འདི་ སེང་གོར་གཡུས་ཚན་གྱི་ ནུབ་ཕོགས་
ཁ་ཐུག་ ཁྲུམ་སེ་ལའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་རི་གུ་ རོ་རང་བྱུང་གི་ཕོ་བང་ ཁྱིམ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ཨིན་པས། སེར་གོར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནམ་བྱཱར་ འཁྲུལ་སྣང་སྦི་ལས་ ནོར་སེམས་
ཅན་ཚུ་ ཡར་ལྷོདཔ་ཅིག་ ཨོམ་ཕུད་དྲང་དགོ་པའི་ཁར་ རང་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༨ ལུ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

མདའ་ཧཱུཾ་པ་མཆོད་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ ཡ་དྷི་གི་མཇུག་
ལུ་ཨིནམ་ལས་ གནས་ཁང་དེ་ཁ་ལས་ཡར་ ཟླཝ་༨ པའི་ནང་ སེང་གོར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་དང་ རང་ཟླ་༣
པའི་ནང་ལུ་མར་ལོག་པའི་སྐབས་ལུ་ རྟ་དང་དྲིལ་བུའི་སྐད་ཚུ་གོ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ རླུང་མ་ཡང་ཨ་རྟག་དང་མ་
འདྲཝ་སྦེ་ སི་རི་རི་སྦེ་འཕུ་སྟེ་འགྱོ་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཡ་དྷི་སེར་བཀག་པ་ཟེར་ས་ལུ་ མ་ལྷོདཔ་གཅིག་ཁར་ བུམོ་ཅིག་ཁྱིམ་ནང་ འཐག་
ཐག་སོད་པའི་བར་ན་ གནསཔོ་མདའ་ཧཱུཾ་པ་གིས་ གསང་ཡུམ་སྦེ་ འཁྱིད་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ལམ་དེ་ཡང་ ཤ་
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བཅད་ཕུང་། ཟ་ལ་ཕང་མ། བུམ་ཕའི། རོང་ཀོ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཕོ་བང་ནང་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་

ལས་ ཕྱི་རུ་ཨ་པ་དང་ཨའི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ བུམོ་ག་ཏེ་ཡང་མེད་པར་ རྐང་རྗེས་བདའ་སྟེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་
མདའ་ཧཱུཾ་པའི་ཕོ་བང་གི་སྒོ་ཁར་ བུམོ་གི་དཀྱི་ར་དང་གྱོན་ཆས་ཚུ་ འཕུད་བཞག་ས་མཐོང་སྟེ་ ཨ་པ་དང་ཨའི་
གིས་ སྐད་རྐྱབ་སྟེ་རྔུཝ་ད་ གནསཔོ་གིས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

གནསཔོ་མདའ་

ཧཱུཾ་པ་ སྲིད་ཐར་ནོར་བུ་གི་གསང་ཡུམ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཨམ་བུད་མེད་དབང་མོ་ཟེར་མི་གི་ གཟིམ་ཅུང་
ཨིན་ཟེར་

རྩིག་ཤུལ་ཅིག་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མཐོང་ཚུགས་པས། གསང་ཡུམ་གྱི་མིང་ལུ་ ཨམ་བུད་མེད་

དབང་མོ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་གསོལ་ཁའི་ནང་ཝང་མ་ལྡེ་མིག་ཟེར་འཐོན་ནི་འདུག།
གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།

མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ།) “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

འདི་ཉིད། བཀའ་བསྲུང་ན་མ་ར་ཝང་མ་ལྡེ་མིག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། ཚིམ་ཞིང་དགྱེས་པར་

བཞེས་ལ། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་དང་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རོ་རྗེ་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་།

མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པ་དང་།

ཁྱད་པར་དུ་བདག་ཅག་ཡོན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་བསྲུང་ཞིང་།
ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ནད་ཡམས་མུ་གེ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཅིང་།

ལེགས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ།’’

ལོ་

ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་

སྤྱིར་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྲུང་ཕྱིར་དང་ བྱེ་བག་ལུང་ཕོགས་ཚུ་གི་ནང་
ལུ་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་ ནད་ཡམས་མུ་གེའི་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནི་ དེ་
ལས་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ཞིན་ན་ ལོ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) མདའ་ཧཱུཾ་པའི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི





ཨོན་རོ་རྗེ།བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན།
ཨ་རྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
ལེགས་སྐྱིད་རོ་རྗེ།སྔ་ཚང་རྒཔོ།
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༢རི
རིན
ན་ཆེ
ཆེན
ན་བཟང་པ།ོ 
དཔལ་ལྡན་དགའ་བའི་སྔ་ཚང་ལུང་པ་ཡིས།།སྐྱེས་ལྷར་བཀུར་བའི་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཡི།།
ཡུམ་དང་འཁོར་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་གཏམ་བྲི་ལ། །ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ་དུ་གསོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ག ནད ་ ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།

རིན་ཆེན་བཟང་པོ། རྒྱལ་ཕུ་བཙན།

གནས་ཁང་།རྒྱལ་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང།
གཡུས།ཡ་དྷི།



བསྟེན་མི།སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

སྔ་ཚང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཞིན་ན་ མི་ནོར་ལུ་
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ནི་དང་ས་
ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་སད་སེར་དང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བཟློག་

ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ག ནད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་འདི་མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཡ་དྷི་ཟེར་ས་ལུ་

ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་གཡུས་ཁའི་ཚུ་གིས་

རྒྱལ་ཕུ་

བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་དེ་ ཡ་དྷི་སྐྱེས་
བཙན་རྒྱལ་ཕུ་པ་རིན་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་ལས། (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ གཡང་

ཆགས་ཤེལ་རི་ཡུལ་དུ་བསྐྱངས་པའི་སྟོད། །མདའ་ནི་ཉམས་དགའ་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡངས་པོར། །ཡུལ་ཕོགས་
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འོག་མཁར་རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་གནས། །ས་གཞི་ནོར་བུ་མཐུ་ལས་ཤིང་འབས་དང། །འབྲུ་སྣ་ལ་སོགས་མི་ཟད་

གཏེར་བཞིན་འབྱུང་།

།དེ་སྟེང་སྤྱི་ལུང་ཡེ་མཁར་ལྷ་ཁང་དང་།

།དཔལ་ལྡན་དགའ་བའི་ཡ་དྷི་ལུང་པའི་

སྟོད། །ལྷུན་མཐོ་དཔུང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་རི། །བཙན་གྱི་སྐུ་མཁར་རྒྱལ་ཕུ་དང་དུང་ཞེས། །ཆེས་མཐོ་
གནམ་གྱི་ཀ་བ་མཚོན་པ་ནས།

།སྲིད་པའི་ལྷ་བཙན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་ཚོགས། །ཡུམ་བཅས་འཁོར་ཚོགས་

བཅས་པའི་སན་འདྲེན་དུས། །རུ་ང་ཕག་དོག་གདུག་པའི་སེམས་སངས་ནས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་བཅས། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་འཚོགས་པའི་གནས་མཆོག་གནས། །ཐོགས་མེད་སྐད་ཅིག་མཆོད་པའི་

གནས་འདི་རུ།།མྱུར་དུ་བྱོན་ཅིག་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་

ཡ་དྷི་ལུང་པའི་

གཡུས་སྟོད་ལུ་ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་དབྱིབས་

བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་

རྒྱལ་ཕུ་ཟེར་མི་དེ་ཨིན་

པས། རིན་ཆེན་བཟང་པོ་གི་ཕོ་བང་ཚུན་འགྱོ་

བ་ཅིན་ ཡ་དྷི་ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་
ཆུ་ཚོད་༣

ཚུགས་པས།
ཡ་དྷིའི་སྐྱེས་ལྷ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་ཕོ་བང་།

ནང་སྦི་ལས་

ནོར་རྫིཔ་ཅིག་གིས་

སྐོར་རི་ལའི་ལྟག་ལུ་

དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ན་ལྷོད་

སྔ་ཚང་ཟེར་སབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ཐེམ་

མཐོང་རྒྱ་སྒང་ཟེར་ས་ལུ་

ནོར་འཚོ་སྟེ་སོད་པའི་

སྐབས་ཅིག་ལུ་ ཁོ་གིས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཧེ་མ་རང་ ཞལ་སྔ་ཚང་གི་གཡུས་

ཚན་ཁ་ཐུག་ ཞལ་བསྒོར་ཏེ་བཞུགས་ས་མཇལ་ནི་དེ་གིས་ སྔ་ཚང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ནོར་རྫིཔ་གིས་
དྲངས་མི་ཨོམ་འདི་བཞེས་ཞིན་ན་ལས་ ཞལ་ཐེམ་ནང་སྦི་ ཁ་ཐུག་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ བཞུགས་ས་མཇལ་ནི་དེ་གིས་

ཕྱི་ཚང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། ཕྱི་ཚང་ཟེར་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཐེམ་ནང་སྦི་ཟེར་སའི་གཡུས་
ཚན་དེ་ལུ་ སབ་ཨིན་ཟེར་ མོང་སྒར་གྱི་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། 
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དམ་བཞག།
ཡ་དྷི་སྐྱེས་བཙན་རྒྱལ་ཕུ་པ་རིན་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་ལས། (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢) “ཧཱུཾ༑ རོ་རྗེ་

འཆང་དང་པད་མ་འབྱུང་།།ངེས་དོན་བདེན་གཟིགས་གྲུབ་ཐོབ་དང་། །བསྟན་འཛིན་བ་མ་གོང་རྣམས་ཀྱི།།སན་
སྔར་དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་དུ། ། རྒྱལ་བསྟན་དགེ་དར་འཛིན་མཁན་ལ། །བགེགས་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་

ཡི། །དམ་ལས་མ་འདའ་བཙན་ཁྱེད་ཀྱང་། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད།།” ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་
རྒྱལ་ཕུ་བཙན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དེ་ ག་གིས་དམ་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དང་ ངེས་དོན་གཟིགས་
པའི་གྲུབ་ཐོབ་དང་དེ་ལས་རིག་པ་འཛིན་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་བམ་གོངམ་ཚུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་

སྟེ་ བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་ སྲུངས་ཤིང་སྐྱོང་བའི་གནས་བདག་སྦེ་ དམ་བཞག་གནང་ཞིནམ་
ལས་ཚུར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
ཡ་དྷི་སྐྱེས་བཙན་རྒྱལ་ཕུ་པ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་གསོལ་མཆོད་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣)

“ཀྱཻ༑

ལྷ་བཙན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཉིད། །སྐྱེ་དགུའི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ལས། །འཆར་ཞིང་དཔའ་བོའི་འགྱིང་

སྟབས་ཀྱིས། །སྐུ་མདོག་དམར་ལ་རྔམས་སྒྲ་སྒྲོག །ཆིབས་སུ་རྟ་དམར་རླུང་ཤུགས་ཆིབས། །སྲིད་པའི་སྨན་མོ་
འབུམ་སྡེ་བཅས།
བསྟོད།

།ཕག་གཡས་མདུང་དམར་བསྟན་དགྲར་བསྣུན།

།སྟོང་གསུམ་ཡུད་ཅིག་བསྐོར་ལ་

།ཕག་གཡོན་ཆིབས་རྟའི་སབ་ཐག་བཟུང་། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར།

གནོད་པའི་དགྲ་བོ་བསྒྲལ།

།དཔའ་བོའི་རྟགས་ཆས་ཚང་ལ་བསྟོད།

།བསྟན་དགྲར་

།དབུ་ལ་ཞྭ་མཆོག་གསེར་ཁྲབ་

གསོལ། །མཆེ་གཙིགས་གཏུམ་རྔམས་འཇིགས་པའི་ཞལ། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སོགས་ལ་རྒྱུག །མྱུར་དུ་དམ་
ཉམས་སྒྲལ་ལ་སྟོད། །ཁྱི་ནག་ཚོགས་རྣམས་རོལ་དུ་འཁྲིད། །བྱ་དམར་རླུང་ཤུགས་ཀླད་ལ་ལྡིང་། །རྭ་བརར་

ངར་རླངས་འཚུབ་པའི་གླང་།།རོལ་དུ་ངུར་ཞིང་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོག །རི་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །བཅོལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད།།’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་རིན་

ཆེན་བཟང་པོ་གི་ སྐུ་མདོག་དེ་དམརཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དབུ་ལུ་ཞྭ་མཆོག་བསེ་ཁྲབ་བཞེས་ཞིན་ན་ མཆེ་བ་

གཙིགས་པའི་ཞལ་ཁྲོ་བོ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕག་གཡས་ལུ་མདུང་དར་དམརཔོ་བསྣམས་ཡོད་མི་དེ་
བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་ཚར་གཅོད་པའི་ཚུལ་ཨིན་པས།དེ་ལས་གཡོན་པ་གིས་ཆིབས་རྟ་གི་སབ་ཐག་གུར་བཟུང་
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སྟེ་ ཆིབས་རྟ་ རླུང་ཤུགས་སྦེ་འཕུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུག་ཚུགས་མི་ཅིག་གི་ ཐོག་ལུ་བཞོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་

ཨིན་པས། རྒྱལ་ཕུ་བཙན་དེ་གི་འཁོར་ལུ་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་
གཅིག་གི་ནང་ལུ་སྟོང་གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་མཐུ་རྩལ་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཕམ་མེས་བསྒང་ལས་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་སྐྱེས་ལྷ་ རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ མ་གཞི་ཡ་དྷི་
དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་

བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་

གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་མ་ཚད་

དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་ཀྱིས་

ལྷ་ཁང་དེའི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་མ་ཆད་པ་རང་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་འདི་

ཨིན་རུང་

ཡ་དྷི་གཡུས་ཚན་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་

མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༥ པའི་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་དེ་ ཚེས་བཅུ་ཐམ་ལུ་བརྩི་སྲུང་

ཞུཝ་ད་སྐྱེས་ལྷ་དེ་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་བཅུ་དེ་ཚེས་

༡༣ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚེས་༡༥ཚུན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་པད་གླིང་གཏེར་འཆམ་དང་བཅས་

སྦེ་ མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་ གནང་པའི་བསྒང་ལུ་ཡང་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྡུ་ཚུགསཔ་ཡོད་པའི་
སྐུ་མགྲོན་གཏང་རག་གི་དོན་ལུ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གལ་སྲིད་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ མ་ཕུལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་
ལུང་པ་ལུ་ཆར་ཆུ་ཚུ་མེད་པར་དཀོན་དྲགས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལེགས་མི་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ངེས་

མེད་གློ་བུར་དུ་ནད་ཡམས་མུ་གེ་འདྲ་མིན་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ལོ་རེ་ཆད་མེད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ཡ་དྷི་སྐྱེས་བཙན་རྒྱལ་ཕུ་པ་རིན་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད།

“མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད།

ཤོག་གྲངས་༢

རྒྱབ། 

རི་བདག་རྒྱལ་ཕུ་བཙན་ཆེན་སྨན་མོ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡོངས་ལ་འབུལ་ལོ། །འདི་བཞེས་ལ་ལུང་པ་ཡ་དྷི་ཕུ་མདའ་གྲོང་གསུམ་གྱི་མི་ལ་ན་ཚ་དང་

མུ་གེ་ནོར་ལ་གོད་ཁ། ལོ་ཐོག་ལ་བཙའ་དང་སད་སེར་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་དང་
གློ་བུར་གྱི་ནད་རྣམས་བསལ་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་

ལས་མཛད་དུ་གསོལ།” ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་ ཡ་དྷི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་དང་
མུ་གེ་ དེ་ལས་བ་ནོར་ལུ་གོད་ཁ་ ལོ་ཐོག་ལུ་བཙའ་དང་ སད་དང་སེརཝ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནོད་པ་ཞི་ཆེད་དུ་
དང་ གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་དང་ གློ་བུར་གྱི་ནད་རྣམས་བསལ་ཏེ་
ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་

མཐུན་རྐྱེན་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་

བཀའ་བརྒྱ
རྒྱད
ད་ཆོ
ཆོས
ས་གླི
གླིང
ང་གི
གི་་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུ
སྡུས
ས།
ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ནང་འགྱོ་སའི་
ཁར་ཆགས་ཡོད་པའི་

ལམ་

ཡ་རབས་

གཡུས་ཚན་ལས་ ཡི་གུ་ཡ་ལ་ཤེ་ཅིག་
རོ་རང་བྱུང་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཞིན་ན་
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་སྨོན་གནང་སྟེ་
ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་
ཟེར་

ལུང་བསྟན་ག་

འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་

ཕོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལུ་

གཏོར་གནང་པའི་སྐབས་

ཡ་དྷི་བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།


རང་བྱུང་གཅིག་
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ཡི་གུ་ཡ་

ས་གནས་འདི་ལུ་

བབས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཡ་དྷི་ཟེར་སབ་སོལ་དང་འབྲི་སོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཡི་གུ་ཡ་ཡོད་པའི་རོ་རང་བྱོན་དེ་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་

ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་

གནས་བྱིན་

རླབས་ཅན་དེ་ཁར་ མཇལ་མ་ཙམ་གྱིས་ ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་རང་བཞིན་གྱིས་འགྱུར་ཚུགས་པའི་ བཀའ་བརྒྱད་
ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་དེ་

ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འདུག།

དེ་ཡང་

ཡ་དྷི་གཡུས་ཀྱི་མགུ་ལུ་

བྱ་རྒོད་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ ས་གནས་གོ་བ་བང་ཏོག་ཟེར་ས་ལུ་ སེར་སྲུང་བ་

མའམ་མཚན་གཞན་ས་འཁོད་ནང་བ་མ་ཟེར་ཞུ་མི་གདན་ས་ཡོད་ས་དང་།བམ་ཁོ་རའི་ཆོས་གྲོགས་ལྕགས་ས་

མཁར་ཤ་མཇུག་ལ་དགོན་པ་ ངང་རིར་མཚམས་ཁང་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ ཁོང་ཕན་ཚུན་གཉིས་

སྐུ་ཁམས་བཟང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ བར་སོད་ཀྱི་དོན་དུ་ སྔ་དྲོ་རྟག་པར་བསངས་བཏང་སྟེ་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་ བར་དང་བར་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ གོ་བར་སོད་དེ་ ཐུགས་བརྩེ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གནང་སྟེ་ བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དྲོ་པ་ཚར་ཅིག་འབདཝ་དབསངས་ཀྱི་དུ་པ་འཐོན་ནི་མེདཔ་ལས་ སེར་སྲུང་བམ་དེ་ཐུགས་སྡུག་སྟེ་ བལྟ་བར་

འབྱོན་པའི་བསྒང་ལས་ ཤ་མཇུག་ལ་དགོན་པའི་བམ་དེ་ ཞིང་ལུ་ཕེབས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤ་མཇུག་ལ་

དགོན་པའི་ནང་རྟེན་དང་མཆོད་ཆས་ཚུ་ ག་ར་ སེར་སྲུང་བམ་ཁོ་རའི་གདན་ས་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞིན་ན་ སེར་

སྲུང་བམ་གིས་ ཨ་ཎེ་གི་གྲྭ་ཚང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་སོད་རུང་ སེར་སྲུང་བམ་
ཁོ་ར་བཤགས་པའི་ཤུལ་ལས་དེ་ནང་ལུ་སོད་མི་ག་ཡང་མ་ཐོནམ་ལས་གྲྭ་ཚང་དེ་ཧྲམ་སོང་པའི་གྱང་ཤུལ་

ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མཐོང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ས་གནས་གེ་གི་མིང་ལུ་ཨ་ནེ་དགོན་པ་དང་ཆུ་ལུ་ཨ་ནེའི་གྲུབ་

ཆུ་ཟེར་སབ་སོལ་འདུག།

དེ་ལས་ཡ་དྷིའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་བམ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་བཟང་ཚུ་བཞག་སའི་བཞུགས་ཁང་དང་།ལུང་ཕོགས་

དེ་ནང་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཕག་འཚལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ འགོ་དང་པ་

ཡེ་མཁར་དུ་བཞེངས་ནུག།རྟིང་ལས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་གདན་ས་འཚོལ་ཏེ་འོངམ་ད་ད་

ལྟོའི་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ལྷོད་ད་ དྲི་བཟང་འཐུལ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལུ་འཇའ་ཚོན་ཤར་ཏེ་སྦེ་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་
པོ་འགྲིགསཔ་ལས་ ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་ ཡ་དྷི་བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་དེ་བཞེངས་གནང་ནུག། ཨིན་
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རུང་ལྷ་ཁང་དེ་ དུས་ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ལོ་ཚིགས་དང་ ག་གིས་ཕག་བཏབ་གནང་ཡི་ག་ཚུ་གི་ རྒྱབ་

རྟེན་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་དེ་འབད་རུང།  མི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་ལྟར་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་
ཨིན་རུང་ ལྷ་ཁང་དེ་བཞེངས་ཏེ་ ལོ་ལེ་ཤ་ཅིག་སོངམ་བརྟེན་ ཉམས་ཆག་ཤོརཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལ་
ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་ སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་གི་ཁྲི་འཛིན་རོ་རྗེ་ལས་སྐྱིད་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་གནང་སྟེ་ ཉམས་བཅོས་
ཞུ་བཞིན་པའི་བསྒང་ར་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་རང་ཟླ་བརྒྱད་པ་བཀྲིས་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ལ་ཡ་

དྷིའི་གཡུས་སྟོད་ དཔལ་ཤུགས་ཕུ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་དང་། གཡུས་་སྨད་ཡེ་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་དམངས་

ཀྱིས་ མ་བསྐུལ་དང་བངས་མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ མཁན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ རིག་འཛིན་པད་རོ་རྗེ་མཆོག་ལུ་
ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཡ་དྷི་བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཆོས་གཞིའི་ས་

ཁྲམ་དང་བཅས་ཕུལཝ་ལས་ མཁན་སྤྲུལ་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐུགས་བརྩེའི་ཡུལ་ལུ་ གཟིགས་ཏེ་ལོ་འདིའི་ཟླ་བ་

༡༡པའི་ཚེས་༡༥ལ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་པད་གླིང་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་

ཅན་དང་འབྲེལ་ དགེ་སོང་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་ འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གྲངས་དང་མཚུངས་པར་
གསར་པ་བཙུགས་གནང་མི་གིས ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་

ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཕན་རླབས་སྦོམ་འདུག།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) ཡ་དྷི་སྐྱེས་བཙན་རྒྱལ་ཕུ་པ་རིན་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། པར་

སྐྲུན་མེད།

སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། (༢༠༡༧) གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། གླེགས་བམ་༣པ། ཀྲི་ཨེན་དཔར་སྐྲུན་ཁང་།
ཐིམ་ཕུག།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཨོན་རོ་རྗེ།བཀའ་བརྒྱད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན།
གཡུས་ཁའི་ཚོགས་སོབ།ལེགས་སྐྱིད་རོ་རྗེ།སྔ་ཚང་རྒཔོ།
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ས་གླི
གླིང
ང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༡༠ 
༡ཀྲ
ཀྲང
ང་ལ་བཙན།
ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་འཁྲིགས་པའི་འབོག་གསར་ལུང་།།སྐྱེས་ལྷར་བཀུར་བའི་བཙན་ཆེན་ཀྲང་ལ་བཙན།།
རྒན་པོའི་ངག་ལས་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དག།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ག ནད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཀྲང་ལ་བཙན།
གནས་ཁང་།ཀྲང་ལ་ཕུ།
གཡུས།འབོག་གསར།
བསྟེན་མི།འབོག་གསར་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།འབོག་གསར་གཡུས་ཚན་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ལུང་
ཕོགས་ནང་གི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་དང་ ཞིང་ལུ་སད་དང་སེར་བ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་

ལས་བསྲུངས་ཏེ་ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ད ན
གནས་ཁང་།
ས་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༢ གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ འབོག་གསར་གཡུས་ཚན་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་  ཀྲང་ལ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་ཚུན་ འབོག་གསར་གཡུས་ཚན་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་ཉིནམ་

གཅིག་འགོརཝ་ཨིན་མས། ཀྲང་ལ་བཙན་ཟེར་མི་དེ་ རི་དེ་གི་མིང་ལུ་ཀྲང་ལ་དང་ དེ་ནང་ལུ་གནས་པའི་
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བཙན་འབདཝ་ལས་ ཀྲང་ལ་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིནམ་པས། བཙན་དེ་ལུ་ མཚན་ངོ་མ་ཅིག་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་

རུང་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ཁུངས་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ཅིག་ག་ཡང་མིན་འདུག། འབོག་གསར་ཟེར་སབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་
ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་ རྩ་འབོག་གསར་བཙུགས་ཡོད་མི་ལས་འགྲེས་ཏེ་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ འབོག་གསར་ཟེར་
སབ་སོལ་དང་འབྲི་སོལ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་འདུག།
དམ་བཞག།
“ས་ཡུལ་འདི་ཡི་གནས་པ་ཡི།།ལྷ་གཉན་ཀླུ་གཉན་བཙན་གཉན་དང།།ཡུལ་ལྷ་གཉན་དང་མ་མོ་གཉན།།ཡུལ་

བདག་མཐུ་ཆེན་བཞུགས་པ་རྣམས། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་ལ།།” ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་
ས་གནས་ལུང་ཕོགས་རེ་རེ་ལུ་ དབང་བའི་གནས་བདག་ གཞི་བདག་མ་འདྲཝ་རེ་ཡོདཔ་བཞིན་ འབོག་

གསར་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཡང་ གཞི་བདག་ཀྲང་ལ་བཙན་ཟེར་མི་ཅིག་གནས་ཡོད་མི་དེ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་

མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། སྐྱེས་བཙན་དེ་ དམ་བཞག་ག་གིས་གནང་ནུག་ག་ཟེར་མནོ་བ་
ཅིན་ གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། “ཀྱཻ༑ ཨོན་པད་གྲུབ་ཐོབ་སན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་

དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སོགས། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་

འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད།།’ ’ཟེར་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཕོགས་ལུང་ཕོགས་ལུ་གནས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་

བདག་ཚུ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་ བ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡོདཔ་

བཟུམ་ ཀྲང་ལ་བཙན་དེ་ཡང་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་ རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ལུ་ མ་
གནས་མི་དང་མ་ཉན་མི་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་དམ་བཞག་གནང་གནངམ་ཅིག་ཨིན་པས།སྐུ་

མདོག་དང་ཕག་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ ཀྲང་ལ་བཙན་གྱི་སྐོར་ལས་ངོ་སྦྲགས་ཚུགས་མི་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ དེ་
དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བཀོད་མ་ཤེས།




193

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
འབོག་གསར་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་

མི་སེར་ཚུ་གི་ སྐྱེས་ལྷ་ཀྲང་ལ་

བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དེ་

རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་

གཏངམ་ད་དང་

ལྷ་གསོལ་

བཙན་གསོལ་རེ་འབད་བའི་

སྐབས་དེ་ལས་ཟླ་གྲངས་ཀྱི་
ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་

འབོག་གསར་ཨོན་ཆོས་གླིང་།


དུས་

བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་འབད་ དུས་ཚོད་སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་བཟུང་སྟེ་ ཕུལ་
སོལ་ཅིག་མིན་འདུག། གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ས་དེ་ འབོག་གསར་ལྷ་ཁང་ ཨོན་ཆོས་གླིང་ནང་ལུ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་
པས།

ཀྲང་ལ་བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཕུལ་ དེ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དེ་ ཆད་སོངམ་འདྲཝ་

ཅིག་འབདཝ་བ་ཅིན་ ནང་ཚན་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་

ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མེདཔ་ལས་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ག་ར་བསྐམས་ཏེ་ཤིཝ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་ལོ་ཐོག་

སྐྱེས་ཏེ་ཡོད་རུང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་འབྱུང་ནིའི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ལོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
གཞི་བདག་གསེར་སྐྱེམས་ལས། ཀྱཻ༑ ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་སྒོ་བཞི་བཙན། །དཀར་སེར་དམར་ལྗང་རྒྱལ་བོན་
དང་། །ལུང་པའི་བཙན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་ལོ། །མཆོད་དོ་འབུལ་ལོ་
བཞེས་སུ་གསོལ།།བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་ལ།།མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཛོད་དུ་གསོལ།ཀྱཻ༑ས་
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ཡུལ་འདི་ནི་གཞི་བདག་རྣམས། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོ་གཟའ་བཙན་དང་། །བདུད་དང་སྲིན་པོ་མུ་དང་ཐེའུ་
རང་དང་། །ཕོ་ལྷ་གཏེར་བདག་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་རྣམས། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་ལ། །མགོན་

སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཛོད་དུ་གསོལ། །ཀྱཻ༑ ཕུ་གཅིག་གངས་དཀར་བདག་པོ་སྙན་གསན་དང་། །བདག་དང་
རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་ལ། །མི་ལ་ན་ཚ་མ་གཏོང་ཅིག །ནོར་ལ་གོད་ཁ་མ་གཏོང་ཅིག །ཞིང་ལ་སད་སེར་མ་གཏོང་

ཅིག །ཉིན་གསུམ་དེ་ནི་བྱ་ར་མཛོད། །མཚན་གསུམ་དེ་ནི་མལ་ཚེ་མཛོད། །རྟག་ཏུ་བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོབ་པར་

མཛོད་དུ་གསོལ། །’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབོག་གསར་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་
སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ལོ་གཅིག་གི་

ནང་འཁོད་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཡོད་མི་ གཙོ་བོ་ར་ ཁོང་
གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གི་ བཀའ་དྲིན་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དགའ་ཚོར་གྱི་ སྐུ་མགྲོན་གཏང་

རག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཕུལ་བའི་ཁར་ ནད་མ་འོངམ་ལས་རིམ་གྲོ་དང་། །ཆུ་མ་འོངམ་ལས་ཡུར་བ་ཟེར་དོ་བཟུམ་

ད་ལས་ཕར་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མི་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་ ཕོགས་རིགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནི།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ས་ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་སད་དང་སེརཝ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཞི་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་
ལུ་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་གོད་ཁ་ཚུ་ནི་མི་བཏང་ནི།དེ་ལས་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཡང་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་མེད་

པར་རྒྱལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལུ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་རིམ་གྲོ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། གཞི་བདག་གསེར་སྐྱེམས།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཨོན།འབོག་གསར་ཚོགས་པའམ་སྐུ་གཉེར།
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༢གནས་བདག་སྟུ
སྟུང
ང་ཀ་ལ།
དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་བསྟན་པའི་ཆོས་རྗེ་གིས།།བསྟེན་པའི་གནས་བདག་སྟུང་ཀ་མཚན་ཅན་གྱི།།
འཁོར་འབངས་བཅས་ཀྱི་རྣ་ལས་འབབ་པའི་གཏམ།།བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།



གཞི་བདག་གི་མཚན། གཅན་གཟན་སྦིས།
གནས་ཁང་། གཅན་གཟན་སྦིས།སྟུང་ཀ་ལ།
གཡུས། གཅན་གཟན་སྦིས།
བསྟེན་མི། གཅན་གཟན་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

གཅན་གཟན་སྦིས་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་བདག་འབདཝ་ལས་ལུང་
ཕོགས་ནང་གི་ མི་ནོར་ ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ མི་མཐུན་གྱི་གནོད་པ་

ཐམས་ཅད་དང་ ཞིང་ལུ་སད་དང་སེར་བ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་
གྱི་ཉེར་འཚེ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ས་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་༡ གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ གཅན་གཟན་སྦིས་གཡུས་

སྒོ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་གནས་པོ་སྟུང་ཀ་ལ་གི་ཕོ་བང་འདི་བོད་ར་ལུང་གི་
ནུབ་ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་རུང་

གཅན་གཟན་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་མཇུག་ལུ་
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གནས་པོ་གི་

གནས་ཁང་མཚོ་དང་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ དེ་ནང་གཡའ་བཟའ་སི་སི་དང་

འདྲོག་སི་སི་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་མི་ག་གིས་ཡང་འགྱོ་མི་ནུམ་མས།

གནས་པོ་སྟུང་ཀ་ལ་འདི་ གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་ དགྲ་ཁར་རྒྱལ་པོའམ་ཆོས་རྗེ་བསྟན་པ་གིས བོད་ར་ལུང་

ལས་ཞུ་འབག་འོང་སྟེ་ཁོ་གིསསྲུང་མ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་སོད་སོདཔ་ཅིག་ཨིན་པས།རོང་དཔོན་གྱི་གསང་ཡུམ་དེ་

གཅན་གཟན་སྦིས་ལས་ཨིནམ་ལས་ཤུལ་ལས་དེ་ནང་ལུ་སོ་ཤུད་འབདཝ་ད་གནས་བདག་དེ་ཡང་གཅིག་

ཁར་གདན་དྲངས་ཞུཝ་ལས་ གནས་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཡང་ གཅན་གཟན་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་སྦེ་
ཕུལ་ནིའི་ལམ་སོལ་ཚུད་སོངཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས། རོང་དཔོན་ཁོ་ར་དགོངས་པ་ རོགས་པའི་ཤུལ་ལས་འབད་

རུང་ ཁོ་གི་མི་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཚུ་གིས་སྦེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ན་

ཡང་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག།
དམ་བཞག།

གཞི་བདག་གསོལ་ཁ་ལས།ཀྱཻ༑ཨོན་པད་གྲུབ་ཐོབ་སན་སྔ་རུ།།སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་

འཕང་སོགས། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་

མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་པད་འབྱུང་གནས་དང་ བ་མ་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོས་ དམ་ལུ་

བཏགས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་ དབུ་འཕང་མཐོ་བའི་རིགས་ བུ་བཟུམ་

སྦེ་བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་དམ་བཅས་བཞིན་དུ་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

གཅན་གཟན་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་སྟུང་ཀ་ལ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ གཞོང་སྒར་

རོང་དཔོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཟེར་མི་གིས་ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༡པའི་ཚེས་༢༦ལུ་བོན་

པོའི་ལུགས་སོལ་སྦེ་ མི་ག་ར་ འཛོམས་ཐོག་ལུ་ཕུལཝ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རོང་དཔོན་གྱི་

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཁྱིམ་ཐོག་གསུམ་ཡོད་ས་ནང་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ཕུལ་མི་ཡང་ཁོང་ར་བརྒྱུད་པ་འཛིན་

མི་ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་གིས་ ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་དག་
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པ་ཅིག་གི་སྔོན་མ་ལས་ ཁྱིམ་དེ་ཡང་ཧྲམ་ཆག་སོང་ ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་དང་ གཡུས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ མ་

བསྒྲིགསཔ་ཐལ་ཏེ་ ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཁོ་ར་ སོད་གནས་སོ་སོར་ཐོན་ཏེ་སོང་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་ གནས་
བདག་སྟུང་ཀ་ལ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་སོ་སོར་སྦེ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཅན་གཟན་སྦིས་

ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ནང་འབད་བ་ཅིན་གནས་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་བོན་པོ་ཅིག་ཞུ་སྟེ་ལོ་ལྟར་གོང་གི་ཚེས་

གྲངས་ལུ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་དམངས་འཛོམས་ཏེ་གཡུས་མཇུག་གི་སང་ནང་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གནས་པོ་གསོལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་དགྲ་ཁར་རྒྱལ་པོའི་ སྲུང་འཁོར་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

བསྟེན་ཏེ་ བཞུགས་ ཡོད་པའི་ཁར་ དམག་ལས་རྒྱལ་བ་ཐོབ་པའི་ སྐུ་མགྲོན་བཏང་རག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
ཕུལ་ཕུལཝ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཞིང་ནང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་ སད་

དང་སེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་ཚུ་གི་ གནོད་པ་ལས་སྲུངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་

དེ་གི་ཟློག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ལོ་ཐོག་མ་བཏབ་པའི་སྔ་གོང་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
སྒྲིག
ག།
བཅའ་སྒྲི

གནས་པོ་སྟུང་ཀ་ལ་གི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ བཅའ་སྒྲིག་ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ར་

མཆོད་བཤམས་དེ་ ཐགས་འཐག་ནི་གི་འཐག་ཤིང་བཟུམ་སྦེ་ མཐོ་སུ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཞིན་ན་ལས་ དེ་གུ་ལས་

ཕར་ དར་ཤིང་དགུ་འཕར་ མཆོད་བཤམས་ གཡས་དང་ གཡོན་ལས་དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་གི་ གོ་ལ་རྙིངམ་

དང་ གྱི་རིང་དཔའ་རྟགས་ལ་སོགས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་དཔྱངས་  དེ་ལས་ གཡུས་སྒོའི་ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་

ཚོགས་བང་ཆུང་རེ་དང་།དར་ཚིལ་སྒོང་རེ།ཆང་ཕུད་ཟེར་ཨོམ་དམ་སྦྱིས་གང་རེ་དེ་ལས་སྒོང་རོག་རེ་དང་

མར་ཚུ་འབག་འོང་མི་དེ ཚོགས་སྦེ་བཀྲམ་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྩ་བོ་ཅིག་ཆང་པ་ལང་གང་འབག་སྟེ་ གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་མི་བོན་པོ་ཞུ་བ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་བོན་པོ་དེ་མར་བྱོན་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་ཚིག་ཡང་ བོད་ཀྱི་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ལས། གཅན་

གཟན་སྦིས་ཀྱི་ཕོ་བང་ནང་བྱོན་ཤིག།ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།ཚིག་ཚུ་ཆ་ཚང་སྦེ་ཡིག་ཐོག་
ལུ་བཀོད་ནིའི་རེ་བ་ཁ་སྐོམ་ཆུ་ལྟར་དྲན་ཡོད་རུང་ག་ར་རེ་མ་སྟེརཝ་ལས་འབྲི་ཐབས་མ་བྱུང་།
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ཞར
ོ ་ཁ་དགྲ
གྲ་་ཁར་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་པའ
ོ མ་བསྟ
སྟན
ན་པ་ཆོ
ཆོས
ས་རྗེ
རྗེ་་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར་ལས་ཞུ
ཞུ་་བ་ཅི
ཅིན
ན་ རོང་དཔོན་དེ་ བོད་ར་ལུང་གི་ནུབ་
ཕོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཡུམ་ཀུམ་པ་ནི་ཟེར་མི་གི་སས་ལུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ནུག། ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་
དམག་དཔོན་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ལུ་

ཞབས་དྲུང་གིས་
ཞིན་ན་

གྱུར་སོངམ་ལས་

འབྲུག་ལུ་དམག་དཔོན་སྦེ་ཁྱིད་འོང་

རྟིང་ལས་གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་

གུར་ཕེབས་ནུག། རོང་དཔོན་གྱི་ཅ་ལ་རྙིངམ་ བཀབ་ནེ་

རྟ་ཆས་ བཞེས་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཆ་ཚངམ་སྦེ་

ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་སྤུན་ཆ་ཚུའི་ སྐལཝ་བགོ་བཤའ་ཐོབ་
དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོའི་བཞེས་ཆ།

ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ འབག་སོངམ་ལས་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཁ་
གཏོར་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཁོ་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་པའི་ བཞེས་ཆ་དེ་ ཧེ་མ་དགྲ་ཁར་རྒྱལ་པོ་ དམག་ལུ་དང་ ཐག་

རིང་ས་ལུ་འབྱོནམ་ད་ ཆང་ལ་སོགས་པ་བཞེས་པའི་བཞེས་ཆ་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ཆང་དང་ བང་ཆང་ཇ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་འཐུང་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནི་དང་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་

དུ་འགྲུབ་ནི་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིནམ་མས།

ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཁོ་ར་ཡང་ ཐག་རིང་ས་ལུ་འགྱོཝ་ད་ འ་ནི་བཞེས་ཆ་ནང་ལུ་ ཆང་དང་བང་ཆང་ཚུ་འཐུང་
སྟེ་འགྱོཝ་ད་ བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་དགྲ་ཁར་རྒྱལ་པོའམ་

གཞོང་སྒར་ རོང་དཔོན་ གྱི་ བཀབ་ནེ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཅ་ཆས་རྙིངམ་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ནང་ཡང་ ཨ་རྒས་
ཕུན་ཚོགས་དང་ཁོ་གི་སྤུན་ཆ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ཀུན་གྱི་མཐོང་སྣང་ལུ་འདུག།
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ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་བསྟན་པའི་ཆོས་རྗེ་དེ་གཞོང་
སྒར་རོང་དཔོན་མཛད་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་སྦྲགས་ནི་ཡོད་རུང་ས་གྲོ་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་བཞི་པ་

ཀ་ནང་ལུ་ གཞོང་སྒར་ རོང་དཔོན་ རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོ་ནང་འཁོད་དེ་མེདཔ་
ལས་རོང་དཔོན་རིམ་ཐེངས་ག་དེ་ཅིག་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས།

ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་བཞི་པ་ཀ། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་༡༥༥ 

“དྲགོས་བམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་འགོ་ཐོག་སྤྱི་ལོ་

༡༦༥༠ ང་གྲངས་ལུ་བོད་མི་ཅིག་ བསྐོས་ཡོད་རུང་ དེ་གི་མཚན་མི་ཤེས་

པས་ཟེར་གསུངསམ་ཨིན་པས།’’

ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ དགྲ་

མཁར་རྒྱལ་པོ་དེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི

དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོའི་རས་གཟན།

གཞོང་སྒར་རོང་ དཔོན་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༠ ནང་བསྐོས་ཡོད་མི་

རོང་དཔོན་དེ་དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་ཨིནམ་ཐག་ཆོད་འོང་ནི་ཨིན་པས།

དེ་འབདཝ་ད་ དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་དེ་ བོད་ལས་ཨིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་ རོང་དཔོན་དེ་
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་ཀྱི་རོང་དཔོན་ཨིན་ན། ཞབས་དྲུང་ ཐུགས་སྤྲུལ་དང་པ་འཇིགས་མེད་
གྲགས་པ་དང་ གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ བཞུགས་པའི་བསྒང་གི་ཨིན་ན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་
གསུང་སྤྲུལ་དང་པ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་ལུ་ཨིན་ན།དཔྱད་གཞི་ཅིག་འདུག།

ག་ལས་བསྐོར་རུང་  དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་ ཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་མཛད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ རོང་དཔོན་གྱི་

ཅ་ཆས་ཡོད་ལུགས་དེ་ལས་གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལ་དེ་ཡང་དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་གཞོང་སྒར་རོང་

དཔོན་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རོང་དཔོན་གྱི་བུམོའི་རགཔ་སྦེ་ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་ བཤད་ལུགས་ཚུ་ལུ་

དཔྱད་ལྟཝ་ད་གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་མཛད་ཡོདཔ་དེ་ཐག་ཆོད་རྦད་ཆོད་ཨིནམ་མ་ཚད་གཞོང་སྒར་རོང་

དཔོན་སྣ་མེད་ལ་ལས་ཧེ་མ་མཛད་མཛདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
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ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
གཅན་གཟན་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་གི་ལུང་པའི་ཡུལ་ལྷ་འབདཝ་ལས་ ཁོང་ལུ་ཕག་མཆོད་
ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་མགོན་སྐྱབས་མཛད་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་

པས།. དེ་ཡང་ དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོའམ་གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་གྱི་མི་བརྒྱུད་ཨིན་མི་ ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་

བཤད་མི་དང་འཁྲིལཝ་དགནས་པོ་སྟུང་ཀ་ལ་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཅིན་དམག་ལུ་འགྱོ་

ན་དམག་དཔོན་མཛད་དེ་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་དཔེར་ན་དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་ལུ་དམག་གི་རྒྱབ་

སྐྱོར་མཛད་ལུགས་བཟུམ་དང་ ཚོང་ལུ་འགྱོ་ན་ཚོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ འབད་ནི་ཡོདཔ་དང་ ཐག་རིང་ས་ག་ཏེ་འགྱོ་

རུང་ཁོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་གསོལཝ་བཏབ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་མནོ་ཚེ་དོན་ལུ་གྲུབ།བསམ་ཚེ་ལག་ཏུ་འཁོར་ནི་
ཡོད་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ མ་བསྒྲིགསཔ་རེ་ཐོན་ཏེ་ སབ་གཞི་རྩིས་གཞི་བཟུམ་ཕྱེ་པ་འགྱོ་རུང་ ཆ་རོགས་
མཛད་ནི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།

གལ་སྲིད་གནས་བདག་དེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་སོགས་ཆད་ན་ གཡུས་སྒོའི་ལོ་ཐོག་ལུ་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་

རྐྱབ་སྟེ་ མེདཔ་ གཏང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པ་ཡང་ ཐོན་ཏེ་གནོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་
སྦེ་ཞིང་ནང་ཤ་ཁ་ཐོན་ཏེ་ལོ་ཐོག་བསྡུ་ཚུགས་ཚུགསཔ་ལུ་ལཱ་ཁག་གཏང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་གཅན་གཟན་

ཚུ་གིས་ བ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ཡང་ གནོད་པ་སྐྱེལ་ནི་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལོ་ལྟར་གྱི་

གསོལ་མཆོད་ཏེ་ཆད་མ་བཅུག་པར་དམིགས་བསལ་གྱིས་དུས་ཚིགས་ བཟུང་སྟེ་གནས་བདག་སྟུང་ཀ་ལུ་

གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་  དེ་བཟུམ་གྱི་གནོད་རྐྱེན་ཚུ་ ཞི་འགྱོ་བའི་་ལོ་རྒྱུས་བཤད་

ནི་འདུག། གཡུས་ཀྱི་མིང་ གཅན་གཟན་སྦིས་ཟེར་སབ་མི་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

བཙན་ས་སྦིས་ཟེར་ སབ་ཨིན་རུང་ ངོ་མ་དེ་གཅན་གཟན་སྦིས་ཟེར་ཨིན་པས་ཧེ་མ་གཞོང་སྒར་ རོང་དཔོན་

བསྟན་པ་ཆོས་རྗེ་གིས་ གཅན་གཟན་སྦིས་ལས་ བུམོ་ཀར་ཆོས་འཛོམས་ཟེར་མི་འདི་ མནའམ་ལེན་ནི་སྦེ་

འབདཝ་ད་ མོ་གི་ཁྱིམ་སྒོ་ཁར་ཁྱིམ་སྲུངཔ་ གཅན་གཟན་ལེ་ཤ་ བཏགས་བཞགས་ཡོདཔ་ལས་ ཚར་ཅིག་
ལེན་མ་ཚུགས་རུང་ཤུལ་ལས་ཐབས་ཤེས་བསྒྱིར་ཏེ་ཁོ་གི་མནའམ་སྦེ་ལེན་ཆི་ནུག།གཡུས་དེ་ནང་གཅན་

གཟན་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ལས་ལྟ་དྲངས་ཏེ་གཅན་གཟན་སྦིས་ཟེར་སབ་སོལ་དང་འབྲི་སོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།
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མི་་སྡེ
མི
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
གནས་བདག་སྟུང་ཀ་ལ་གསོལ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕ་མཁར་ཕ་ཡིས་
བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། བུ་མཁར་བ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། ཟེར་ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ངག་ལས་ཐོན་དོ་བཟུམ་

སྦེ་ ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་བསྒང་ལས་བསྟེན་པའི་ དགྲ་ལྷ་འབདཝ་ལས་ རང་གི་ཡུལ་ལྷ་གསོལ་ནི་འདི་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་

བརྒྱུད་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་ མ་ཉམས་པར་ཡུན་རིང་དུ་ གནས་ཚུགས་ནི་དང་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ ག་ར་བགོ་

དང་དཀྱི་ར་དཀྱིས་ཏེ་འོང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་ ཡར་ལྷོང་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ ལྷན་
ཐབས་འབདཝ་མ་ཚད་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སོད་ནི་དང་རང་གི་ལུང་


པའི་ལམ་སོལ་ཚུ་ལུ་རྩི་མཐོང་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།



མ་གཞི་ཧེ་མ་ གནས་བདག་སྟུང་ཀ་ལ་དེ་ དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་གིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཤུལ་

ལས་གཅན་གཟན་སྦིས་ གཡུས་སྒོ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་

ལས་དགྲ་མཁར་རྒྱལ་པོ་གིས་ གནས་པོ་སྟུང་ ཀ་ལ་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་

མེད་པའི་ཤུལ་ལས་ར་འབད་རུང་ ཁོ་གི་མི་རྒྱུད་ཚུ་གིས་ གསོལ་ མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ཕུལ་

སོལ་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འདུག།

ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་དང་ གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་མ་བསྒྲིགསཔ་ལས་ རྒས་

ཕུན་ཚོགས་ཁོ་ར་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཁོ་ར་གིས་འབད་ཕུལ་དོ་ཨིན་པའི་ཁར་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་

མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གནས་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ བོན་པོ་ཅིག་ཞུ་སྟེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་

དམངས་འཛོམས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་སྦེ་ ཁག་གཉིས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་

གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་རྒེད་འོག་ལུ་བཀའ་གནང་སྟེ་རྒེད་འོག་ལས་

སྤྱི་འོག་བརྒྱུད་དེ་ ལོག་སྟེ་གཞི་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཧེ་མ་གཞོང་ སྒར་

རོང་དཔོན་ཐོབ་ལམ་དེ་ རང་གི་གཟུགས་ཚད་དེ་ རོ་ཅིག་ཡོད་མིའི་རིང་ཚད་དང་ འདྲན་འདྲ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་
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ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ཡང་ཟེར་ས་ གཟུགས་ཚད་འཇལ་ས  ཟེར་རོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་
ཤུལ་ལས་མིག་གིས་མཐོང་ས་ར་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་དེ་ཚུ་ཡང་མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་གཞུང་གིས་བདག་འཛིན་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ༢༠༠༩ ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་བཞི་པ་ཀ།འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང།ས་རོ།
དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། ༡༩༩༩  དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།
རོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཕུན་ཚོགས།ཕ་ཇོ།གཞོང་སྒར་རོང་དཔོན་གྱི་རྒྱུད་པ།
སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག།གསོལ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་མཆོད་དཔོན།
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༣བཀྲ
ཀྲ་་ཤི
ཤིས
ས་རྣ
རྣམ
མ་རྒྱ
རྒྱལ
ལ།
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་ཡིས།།འཛམ་གླིང་དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་དུས།།
དམ་བཅས་ཕུང་ཀ་ལ་བཙན་ཀྱི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཕུང་ཀ་ལ་བཙན་དགེ་སོང་བཀྲི་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།
གནས་ཁང་།ཕུང་ཀ་ལ་ཕོ་བང།
གཡུས།སྦྱང་གདུང།
བསྟེན་མི།སྦྱང་གདུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།སྦྱང་གདུང་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ལུང་ཕོགས་ནང་
གི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་

སྟེ་ ཞིང་ལུ་སད་དང་སེར་བ་ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་

ལས་བསྲུངས་ཏེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ འབད་
མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་འཚོལཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱས
རྒྱས་པ།
གནས་ཁང་།
གླིང་སྨད་ཐང་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་སྐར་མ་༢༠ གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ སྦྱང་གདུང་གཡུས་སྒོ་ནང་
གི་  མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཕུང་ཀ་ལ་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ དགེ་སོང་
བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་ཆེན་དེ་གི་ ཕོ་བང་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་ཚུགསཔ་ལུ་ སྦྱང་གདུང་ལས་
རྐང་སྟོང་སྦེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༥ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ རྩིགཔ་བརྩིགས་ཏེ་ ཕོ་བང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
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ཡང་བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། ཕུང་ཀ་ལ་བཙན་ཟེར་མི་འདི་ རི་དེ་གི་མིང་ལུ་ ཕུང་ཀ་ལ་དང་ དེ་
ལུ་གནས་པའི་བཙན་འབདཝ་ལས་ཕུང་ཀ་ལ་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།

ད་ལྟོ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་ཡོད་ས་ལུ་ ཧེ་མ་དགེ་སོང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་ཅིག་ མཚམས་བཅད་བཞུགས་

པའི་སྐབས་ བག་བཙན་ཅིག་གིས་སོག་བཅད་དེ་ ཤི་ཡོད་མི་འདི་ ལོག་ཕུང་ཀ་ལའི་བཙན་གྱི་ སྐྱེ་བ་ལེན་
ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་ཡིས། །འཛམ་གླིང་དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་

དུས། །ཁྱོད་ཀྱང་བཀའ་གཉན་དམ་བཅའ་བཞིན། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་

བཟུམ་ཨོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་ཅན་ཚུ་འདུལ་བའི་དུས་ལུ་གནས་བདག་
གཞི་བདག་ ཁྱོད་རྣམས་ཀྱང་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་གོང་གི་ཚིག་གིས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་

པས།

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། ཀྱཻ༑ དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །མདངས་

གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་
རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་སྲུང་བའི་གཞི་བདག་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་
འབྱོར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ།།ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་བཙན་རང་སོའི་སྐུ་མདོག་དང་བསྟུན་དཀར་སེར་


དམར་ལྗང་སོགས་གང་རུང་དང་ལྡན་ཏེ་རང་གི་འཁོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

སྦྱང་གདུང་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ཡང་ནང་

པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟརལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་གཞི་བདག་གི་གྲས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་ཨིན་
པས།
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བོན་པོའི་ལུགས་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༡པའི་ཚེས་༢༠ལུ་ལྷ་གསོལ་ཟེར་མི་དམངས་འཛོམས་
ཐོག་ལུ་ ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།  དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་ཐོག་བཏབ་རན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆར་ཆུ་རེ་དཀོན་ཏེ་

འབད་བ་ཅིན་ཕུང་ཀ་ལ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་རྩ་བ་ལས་ཕར་འགྱོ་ཞིན་ན་ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་དྲངས་ཏེ་

ཆར་ཕབ་ཚུལ་གྱི་ལམ་སོལ་ཚུ་ཡང་འདུག།  ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ཆད་སོངམ་འདྲཝ་

འབདཝ་བ་ཅིན་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་མ་བཏུས་པར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ བསྐམས་ཏེ་ཤི་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་

གནོད་པ་འབྱུང་ནིའི་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་ཚུ་ཡང་ འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གོང་གི་ཚེས་གྲངས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

སྦྱང
དུང
ང་ཟེ
ཟེར
ར་སབ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
སྦྱང་གདུ
ཧེ་མ་རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་གིས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལྟེ་བ་ རོང་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གྲོ་ལས་

བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་ཟེར་མི་ཅིག་འབོ་སྟེ་བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་ས་གནས་དེ་ནང་ཧོདཔ་ད་ཞག་བདུན་གར་སོང་མེད་པར་

ཡར་སོང་དཔ་ལས་ འཚོལ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་སྦྱང་གདུང་ ས་གནས་ནང་ལུ་ འཁན་པ་ཤིང་གིས་
ཕོ་བང་གི་དཔེ་གཅིག་བཟོ་ནི་དང་འབྲེལ་ སྦྱང་བ་འབད་སོད་ས་མཐོང་ནུག། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཤར་

ཕོགས་པའི་ཁ་སྐད་ལས་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་གདུང་དང་ ཁོ་སྦྱང་བ་འབད་སའི་ ས་གནས་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

སྦྱང་ཟེར་ དེ་གཉིས་བསོམས་ད་ སྦྱང་གདུང་ཟེར་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ སབ་སོལ་དང་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་

འདུག།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
སྦྱང་གདུང་གཡུས་སྒོའི་ མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལུ་ རིམས་ནད་ འཁྲུག་རྩོད་དང་ མཚོན་འཁྲུག་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ་ཏེ་
ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས་ནི་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ར་འབད་རུང་ གཅན་གཟན་ལ་སོགས་

པའི་འཇིགས་པ་དང་ གོད་ཁ་ཚུ་བཟློགས་ཏེ་ཆར་ཆུ་ དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ཐོག་ལུ་སད་སེར་དང་ འབུ་སྲིན་ལ་

སོགས་པའི་གནོད་འཚེ་མེད་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ ལས་
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སྣ་ག་ཅི་ར་བརྩམས་རུང་ བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

མི་
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
མི་སྡེ
སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་ལས། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་༢༨༥) “དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བྱིས་པ་

རྒན་པོ་མགོན་མེད་པ། །གཉིད་ལོག་མོས་ཤིང་རབ་མོས་རྣམས། །ལྷ་དག་སྲུང་བ་བྱེད་པར་ཤོག།”

ཟེར་

གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ ཡུལ་མི་ཚུ་ལུ་ དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་ནི་དང་
ཡུལ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ སྐྱབས་མཛད་པའི་ ལྷ་བཞིན་དུ་ གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བསྟེན་པའི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་

གསོལ་ནིའི་ལམ་སོལ་མ་ཉམས་པར་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་རང་གི་ལུས་སྐྱེས་

པའི་བསྒང་ལས་ དུས་མཉམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ ཕྱིའི་ས་གཞི་འཇིག་རྟེན་ལུ་ཡང་ ལྷའི་ཚུལ་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་ལྷ་རེ་

ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ ཇི་སྐད་དུ། ལུང་པ་རེ་ལ་ལུགས་སོལ་རེ། །བདེ་

སྡུག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ གསོལ་མཆོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་
ལམ་སོལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་མི་སྡེ་ལུ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གནས་ཚུགས་པའི་

ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལུང་པའི་མི་སེར་ཚུ་ འབྲེལ་བ་དང་མཐུན་ལམ་སྦོམ་བཞག་ཚུགསཔ་ལས་ ལཱ་ག་

ཅི་རང་འབད་རུང་གཅིག་སྒྲིལ་དང་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩། སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། མེད གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཨཔ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས།
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༤ལའི
འི་་ཐང་བཙན་ཆེ
ཆེན
ན།
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདའི་སན་སྔ་རུ།།མ་འོངས་རྒྱལ་བསྟན་བསྲུང་བའི་ཁས་བངས་ཅན།།
ཀ་ལ་སང་གི་ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་གྱི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་པདས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ག ནད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།ལའི་ཐང་བཙན་ཆེནཚེ་དབང་ནོར་བུ།
གནས་ཁང་།ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་ཕོ་བང་།
གཡུས།ཀ་ལ་སང་།
བསྟེན་མི།ཀ་ལ་སང་དང་རེ་ས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་དེ་ཀ་ལ་སང་དང་རེ་ས་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་
འབདཝ་ལས་ ལུང་ཕོགས་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་དང་ སད་སེར་

ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ ཆོས་དང་མཐུན་

པའི་སོང་གྲོགས་མཛད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ད ན
གནས་ཁང་།

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༦ གི་ས་ཁར་ཆགས་ཡོད་པའི་ ཀ་ལ་སང་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་

བཙན་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ཟེར་

ཨིན་པས། བཙན་ཆེན་གྱི་ཕོ་བང་དེ་ ཀ་ལ་སང་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།
ཤོག་གྲངས་༡) “ཀྱེ༑ རང་ཉིད་པད་དབང་གྲགས་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་ཆོས་

སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །ཁྱད་པར་ཡུལ་ཕོགས་ཀ་ལ་སང་གིགནས་འདིར་ནས། །གྲུ་གསུམ་ལ་དང་

208

འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་རོང་ཀ་ལ། །ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་གདུང་ཁར་མེག་ཏེ་མཚོ་སྨན་ཚོགས། །གཞན་ཡང་ལྷ་ཀླུ་

གནས་བདག་གཞི་བདག་འཁོར་བཅས་སོགས། །གར་བཞུགས་གནས་ནས་སན་འདྲེན་འདི་རུ་ས་མཱ་ཛ༔’’ ཟེར་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀ་ལ་སང་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་སྟེ་ ཆུ་ཚུད་༤ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་རི་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་

ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་གྱི་འཁོར་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བསྟེན་མི་ གྲུ་གསུམ་ལ་འདི་ བཙན་

ཆེན་ལ་གི་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོདཔ་དང་
རོང་ཀ་ལ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་དེ་ བཙན་ཆེན་
ལས་གཡོན་ཧོང་ལུ་ཡོད་པའི་ཁར་དང
འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་གི་ཕོ་བང་དེ་

གསུམ་ལ་གི་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གདུང་ཁར་མེག་ཏེ་མཚོ་སྨན་

གྲུ་

མཚན་

གཞན་ཞི་བྱེད་ནོར་བུ་གི་ཕོ་བང་དེ་ཀ་

ལ་སང་གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་འདུག།
ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་དང་ གྲུ་གསུམ་ལ་གི་

ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་གྱི་གནས་ཁང་།

བཙན་ དེ་ལས་རོང་ཀ་ལ་བཙན་བཅས་ཁོང་གསུམ་དེ་ བཙན་གྱི་གྲས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིནམ་ད
འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་དང་མེག་ཏེ་མཚོ་སྨན་གཉིས་དེ་གནས་བདག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག
ཀ་ལ་སང་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢) “ཀྱཻ༑ ཨོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང་
གསང་བདག་གིས། །དམ་ལ་བཏགས་པའི་སྲུང་མ་མཐུ་བོར་ཆེ། །བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁྱེད་རྣམས་
ཀྱིས། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་ས་མཱ་ཡ༔”

ཟེར་གསུངས་ཡོད་བཞིན་ ཨོན་པད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང་

གཏེར་སྟོན་ཕག་རོར་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་ གསང་བདག་རོལ་པའི་རོ་རྗེ་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་སྟེ་ ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།

209

དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་བཙན་ཆེན་གྱི་ ཕག་མཚན་དང་རྣམ་པ་གི་ཐད་ཁར་ ཀ་ལ་སང་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་
ཁའི་བསྟོད་ཚིག་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ རྒྱབ)

“སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་པད་

འབྱུང་།།སན་སྔར་ཁས་བངས་ཞལ་བཞེས་དམ་ཅན་ཚོགས།།སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སྟེར།།སྲུང་

མ་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད།།” ཟེར་གསུངསམ་མ་གཏོགས་ ཕག་མཚན་དང་རྣམ་པ་གི་སྐོར་
ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་མེདཔ་ལས་དེ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་མ་ཤེས།

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཀ་ལ་སང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་

ཐངས་དེ་ཧེ་མ་བོན་ལུགས་སྦེ་ཇོ་མོ་གིས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཤུལ་ལས་མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཟེར་

མི་ཚུ་ བྱོན་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་ རིམ་པ་སྦེ་ ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་
ཆོས་སྲུང་དང་གཅིག་ཁར་འགབ་སྟེ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་རྟིང་ལས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ལྷ་ཁང་

ནང་ལུ་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་གི་དུས་བཟང་སྐབས་ལུ་ ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་

ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ མཚམས་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོདཔ་ མ་གཏོགས་ལྷ་ཁང་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཀ་ལ་སང་གཡུས་

སྒོ་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཡོད་དེ་སྦེ་  མི་སེར་ཚུ་ཁོང་ར་ ལྷ་ཁང་ཅིག་གིས་བཞེངས་ནིའི་
གྲོས་བསྟུན་འབད་རུང་ མཐུན་རྐྱེན་ལ་སོགས་པའི་ སྟབས་སྒྲིག་མ་བྱུངམ་ལས་ ཚར་ཅིག་བཞེངས་མ་ཚུགས་

པས། ཨིན་རུང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བྱོན་པའི་ཚེ་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལྷ་ཁང་ཡོད་རེ་རྣམས་ལུ་ སྙན་དར་ཕུལ་བར་ སྐྱེལ་གནང་པའི་སྐབས་ ཀ་ལ་སང་ལུ་ཡང་
སྙན་དར་དེ་ཁ་དར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཧོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་གི་སེམས་ལུ  ལྷ་ཁང་ཅིག་

ངེས་པར་བཞེངས་དགོ་པའི་ སེམས་ཤུགས་ཐོབ་ལས་ ཀ་ལ་སང་གི་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས ལྷ་ཁང་གསར་
བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་བསྒྲུབས་ཚརཝ་ཅིག་ར་ ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ ད་ལྟོའི་

བར་ཡང་སྙན་དར་སྦེ་གནང་མི་ཁ་དར་དེ་མཇལ་ནི་འདུག།
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ལས་འཕས
ོ ་པའི
འི་་མཚམས་པ་རྟ
རྟག
གས་རྗེ
རྗེ་་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར།
ཆུ་འགྱོ་བའི་ཞོར་ཁར་ རང་ཐག་འདྲུད་ཟེར་དོ་བཟུམ་ བཙན་ཆེན་གྱི་གསོལ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་

ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ཀ་ལ་སང་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་ལུ་ནང་

པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་དར་ཁྱབ་གནང་མི་ཅིག་ཨིན་མི་ མཚམས་པ་རྟགས་
རྗེའམ་ མཚན་ངོ་མ་ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་དེ་ རྒྱ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའམ་ མཚན་ངོ་མ་ ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་
ཟེར་ཞུ་མི་གི་དངོས་སོབ་ཨིན་པས།

རྒྱ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་འཁྲུངས་ས་ཀུར་སྟོད་ལས་ཨིན་རུང་ ཕག་དཔེ་གཟིགས་ས་བོད་ལུ་ཨིན་པས་ ལོག་སྟེ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་བྱོན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ཧེ་མ་བོད་ལུ་མངོན་ཤེས་ ཐོགས་པ་མེད་པར་གཟིགས་

པའི་ ཨ་ཙ་ར་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ བཞུགས་ཡོད་མི་དེ་ གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག་ བོད་ལུ་བྱོནམ་ད་ མཇལ་ཕད་

བྱུངམ་ལས་གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཨ་ཙ་ར་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཁྱེད་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་བམ་

ཅིག་ཨིནམ་ལས་ངེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་རིམ་གྲོ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག།ཟེར་གསུངས་པའི་ལན་ལུ་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྒྱལཔོ་ཁྱེད་ར་ པད་གླིང་གི་གདུང་བརྒྱུད་གཙང་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བོད་རི་བོ་ཆེ་དགོན་པ་

ལུ་པད་གླིང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མི་བམ་རྟོགས་ལྡན་པ་རྒྱ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་བཞུགས་ཡོད་མི་འདི་ཞུ་བ་

ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཆབ་སྲིད་བརྟན་ནི་ལུ་ ག་ནི་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་བསྒྲིག་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུཝ་ལས་བརྟེན་

རྒྱ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག་གི་མཆོད་གནསཔ་>སྲུང་སྒོར@སྦེ་བོད་ལས་མར་ཞུ་སྟེ་བུམ་
ཐང་ལུ་བཞུགས་ནུག།

དེ་གི་སྐབས་ལུ་ མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཡང་ ཆོས་འབད་ནིའི་བམ་འཚོལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་འབདཝ་ལས་ རྒྱ་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ མཇལཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཐུགས་ལུ་བཅོས་མེད་ཀྱི་དད་པ་འཁྲུངས་ཏེ་ བ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་

བཅརཝ་ད་ བ་མ་གིས་ ཞབས་ཕྱིདཔ་ལུ་ ཁོ་ངེའི་ཕག་ཞུ་མི་སྦེ་བཞག་སྨ་རེ་ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་

ཞབས་ཕྱིདཔ་གིས་ ཕག་མཛོདཔ་ལུ་ བ་མ་གིས་ཕག་ཞུ་མི་སྦེ་བཞག་ཟེར་ གསུངས་དེས་ཟེར་སབ་ལས་ ཁོ་
གིས་ཡང་གུས་ཞབས་ཀྱིས་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གདན་དྲངས་ཏེ་ ནཱ་ བ་མ་དང་མཇལ་ཕད་ཧེ་མ་ལས་ཡོདཔ་

ཨིན་ན་ཟེར་སབ་ད་མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་གིས་མེན་ང་བམ་དང་འགོ་དང་པ་མཇལཝ་ཨིན་ཟེར་སབ་ནུག།དེ་
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ལས་ཕག་མཛོདཔ་དེ་ ཞབས་ཕྱིདཔ་གིས་ རྣམ་ཅོ་ཕྱི་སྒྱུར་སྦེ་ཉན་ཏེ་ཁྱིད་འོང་ནུག་ བམ་དགོངསམ་ཁྲེལཝ་

འོང་མནོ་སྟེ་ བ་མ་ལུ་མེན་བརྫུ་ལོག་ལོག་སྦེ་ བོ་བསྐོར་ཏེ་ མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་གི་སྐོར་ལས་ཞུཝ་ལས་

བམ་གིས་ཁོ་གི་ཕག་ཞུ་མི་སྦེ་བཞག་ཟེར་གསུངས་དོན་དེ་བམ་ཚུ་བཞུགས་ས་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁར་འབདཝ་ལས་
མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་གིས་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེསཔ་ཨིན་ བམ་གིས་མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་

ཁོ་གིས་ང་བཅས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིན་མིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་པས།

རྒྱ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ང་བཅས་ཚུ་སོད་ས་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་འབདཝ་ལས་  སྒོམ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་

མནོ་བསམ་བཏང་ནི་ མི་འོང་ ང་མེད་པའི་ཤུལ་ལུ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ནཱ་ལུ་མི་སོདཔ་འོང་ དེ་བསྒང་འབདནི་

ང་གིས་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཡི་གུ་ཅིག་འབྲི་བཞག་འོང་འ་ནི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ་སྨ་རེ་ཟེར་གསུངས་ནུག།རྟིང་
ལས་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རོགས་ཞིནམ་ལས་ སྒྲོམ་དེ་ཁ་ཕྱེ་ བལྟཝ་ད་ མི་ལོ་ཉི་ཤུ་༢༥ གི་རིང་མཚམས་

སྒྲུབ་འབད་དེ་སོད་དགོ་པའི་བཀའ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་གནངམ་ལས་གྲུབ་རྟགས་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཟེར་ ཡོངས་གྲགས་ཡར་སོངམ་ཨིན་པས། དུས་ཚོད་དེམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ རེ་ས་དང་ཀ་

ལ་སང་ལུ་ བམ་ཆོགཔ་ཟེརཝ་མེད་པར་ མི་ཤི་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཤིན་རྩིས་བལྟ་བར་ ཐག་རིང་ས་འགྱོ་
དོ་ཨིནམ་ལས་ རྩིས་བལྟ་བར་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ ཤི་མི་གི་ལོ་བརྗེད་མོང་སྟེ་ གསོན་པོའི་ལོ་ཐོག་ལུ་ བལྟ་
འབག་འོངས་ཏེ་གཤིནམ་གི་ཕུངམ་དེ་གསོན་པོའི་ལོ་གུར་བཏོན་དགོཔ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་བྱུང་

སྟེ་སོད་སྐབས་ཅིག་ལུ། དེ་བསྒང་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཡུམ་ཟེར་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཨ་ཞེམ་གཉིས་

ཡོད་ས་ལས་ཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཡུམ་གྱི་སྒརཔ་སྦེ་སོད་མི་ རེ་ས་ལས་ཨིན་
མི་ མེས་མེས་སངས་པོ་ལ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ལུ་ཕག་འཚལ་ཏེ་  རེ་ས་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ བམ་

ཆོསཔ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ གོང་ལུ་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་ཞིན་ན མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་དེ་ རེ་
ས་དང་ཀ་ལ་སང་གི་ བམ་སྦེ་བཏང་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་

འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིསམཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་དེ་རེ་ས་གི་བམ་སྦེ་འགྱོ་དགོཔ་དང་ཁོ་གི་ཕ་བུ་

ཚུ་ལུ་གཞུང་གི་ཁྱལ་འཐུས་དང་འུ་ལཱ་ཚུ་རྒྱུག་མི་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཏང་གནང་ནུག།
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ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ལུ་གནང་པའི་ བཀའ་ཤོག་འདྲ་
 མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་གི་ཚཝ་ འགྲིམ་དཔོན་འགྲེསཔ་ བསམ་གཏན་ཟེར་མི་གི་ལག་པར་གནང་ཡོད་
ངོ་མ་དེ་

མི་དེ་བྱང་དཔ་ལས་འདྲ་ངོ་མ་སྟོན་ནི་མེད་རུང་ཁོ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སོདཔ་ད་བཀའ་ཤོག་ཧེམ་ཅུ་ནང་བཙུགས་
ཏེ་ དུས་ཚོད་དལ་ཁོམ་ཐོནམ་ད་ར་ བཀའ་ཤོག་དེ་ལྷག་སྟེ་ སོད་ཡོདཔ་ལས་ཁོང་ལུ་ཚུད་ཡོད་མི་དེ་ བཀའ་

ཤོག་གི་ཚིག་ཁོ་གིས་བོ་ལས་སྐྱོར་མི་ལྟར་དུ་སྦེ་བཀོད་པ།


>གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས་ སྐྱེངས་མཁར་དྲུང་འོག་རོ་མང་ལ་ མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཕ་བུ་གསུམ་ ཁེངས་རེ་ས་

ལའི་ཐང་དགོན་པ་ལུ་མཚམས་བཅད་དང་འབྲེལ་ཏེ་མི་སེར་གྱི་བ་མཆོད་དུ་སོང་མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཕ་བུ་

གསུམ་ མི་ཆོས་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་དུ་ གཞུང་གི་ ཁྱལ་འཐུས་འུར་ལཱ་ བསྡུ་བྱ་བསྡུ་བངས་ལ་སོགས་པ་

གང་ཡང་མི་ཕོག་པའི་བཀའ་ཐམ་ གནམ་ལོ་ཤིང་ཁྱི་ལོར། འབྲུག་རྒྱལ་པོ།@ ཟེར་ཕག་ཐམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་


གནང་སྟེ་འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

མ་གཞི་མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཁོ་ར་ འཁྲུངས་ཡུལ་སྐྱེངས་མཁར་ལས་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་
གིསརེ་ས་གི་བམ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་གིས་སྦེ་ ཀ་ལ་སང་གཡུས་ཚན་ཡང་བྱོན་ཞིན་ན་མཚམས་བཅད་

དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་སེར་གྱི་བ་མཆོད་སྦེ་ གཞི་བཅགས་སོད་ཡོདཔ་ལས་ རེ་ས་དང་ ཀ་ལ་སང་གི་གཡུས་སྒོ་
ནང་གསོལ་མཆོད་ག་ཅི་འབད་རུང་མང་ཤོས་ཅིག་བོན་ལུགས་སྦེ་འབད་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་པའི་ཆོ་གའི་

གཞུང་ལུགས་ལྟར་ འབད་ནིའི་ལམ་སོལ་དར་ཁྱབ་ བཏང་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་
སོབ་མ་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བྱུང་སྟེ་ རེ་ས་དང་ ཀ་ལ་སང་གི་གཡུས་ཚན་གྱིས་གཙོས་པའི་ ལུང་ཕོགས་གཞན་

ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕན་བདེ་སྦོམ་སྦེ་ སྒྲུབ་གནང་མི་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་
ལས་ ཀ་ལ་སང་ལུ་གཞི་འགོ་དང་པ་བཙུགས་མི་དེ་ མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཨིན་པས་སབ་རུང་ བཏུབ་ནི་

བཟུམ་ཅིག་འདུག།  དེ་བསྒང་ཀ་ལ་སང་ལུ་མི་དང་ཁྱིམ་ཟེརཝ་མེད་པའི་ཁར་ གཡུས་དེ་ནང་མི་དང་པ་ལྷོད་
མི་ར་མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་དགོ
གོས
ས་པ།
ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ར་ ཀ་ལ་སང་

གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་གྱི་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ རིམས་ནད་ལ་སོགས་པའི་

རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ཡང་ གཅན་

གཟན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་ ཕྱུགས་ནད་ཚུ་ཞི་སྟེ་ ལུང་པ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་

ཏུ་ལེགས་ཏེ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་མི་མཐུན་པའི་ འཚུབ་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཐམས་ཅད་ ཞི་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་
ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ལུང་ཕོགས་ནང་མི་སེར་ཚུ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་སྒོ་

ལས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
མི་་སྡེ
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཕན་པ།
མི

ཕ་ཁར་ཕ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། བུ་ཁར་བུ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་

ནང་ལུ་ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་བསྒང་ལས་ར་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་

ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་སྦེ་ བརྒྱུད་དེ་ མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ ལམ་སྟོན་འབད་ཚུགས་
པའི་ཁར་རང་གི་ལུང་པའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་

ནི་དང་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ བརྩི་མཐོང་ སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་

ཨིནམ་པས།དེ་བཟུམ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལུང་ཕོགས་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ཐུགས་མཐུན་པའི་ཐོག་

ལས་སོད་ནི་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་མི་སྡེ་ནང་ལུ་མཐུན་ལམ་སྦོམ་སྦེ་བཞག་
ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
གསང་བདག་རོལ་པའི་རོ་རྗེ། སྤྱི་ལོ་མེད ཀ་ལ་སང་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཀ་ལ་སང་ལྷ་ཁང་གི་བམ།
བསམ་གཏན།མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་གི་ཚབོ།
ཨཱ་བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།
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༥ཕ་ོ ལྷ
ལྷ་་གདང
ོ ་ཕུ
ཕུ་་བཙན།
རོ་རྗེ་འཆངདབང་པད་འབྱུང་གནས་དང།།རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོའི་བཀར་གནས་པ།།
དམངས་གླིང་སྐྱེས་ལྷར་བཀུར་བའི་གདོང་ཕུ་བཙན།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།

གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཕོ་ལྷ་གདོང་ཕུ་བཙན།

གནས་ཁང་།གདོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།
གཡུས།དམངས་གླིང་།
བསྟེན་མི།དམངས་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།དམངས་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ལུང་
ཕོགས་ནང་གི་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་

ཅདཞི་ཞིང་ ས་ཞིང་ལུ་སད་དང་སེར་བ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་གྱི་

གནོད་པ་ལས་ བསྲུངས་ཏེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།


གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ས་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་༢༣༠དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ཧོད་ཚུགས་པའི་དམངས་གླིང་གཡུས་

ཚན་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་  ཕོ་ལྷ་གདོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་དེ་ གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་
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གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡ རྒྱབ།) ‘‘ཀྱཻ༑ གཙུག་ལགཁང་དང་དགོན་གནས་

ཡུལ་འཁོར་དང་། །ས་དང་རི་བོ་ཀུན་ན་གནས་པ་

ཡི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་
ཀུན། །མཆོད་སྦྱིན་བཤམ་པའི་གནས་མཆོག་དམ་

པ་འདིར། །གུས་པས་སེམས་ཀྱི་ཁྱེད་རྣམས་སན་
འདྲེན་གྱིས།

ཚོགས་ཀུན།

།ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སྣང་སྲིད་ལྷ་

།རང་རང་འཁོར་དང་བཅས་པ་

འདིར་གཤེགས་ཤིག །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་

དམངས་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ལྷོ་ཕོགས་ཁ་ཐུག་
ལུ་རྐང་སྟོང་སྦེ་ཆུ་ཚོད་༣དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་

ད་ རི་དབྱིབས་སགས་ཚོགས་བཟུམ་སྦེ་ མཐོང་


མི་དེ་ཨིན་པས།

གདོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།

དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢  སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་ཀཱ་ར་

དང་། །རིག་འཛིན་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །མཆོད་ཅིང་བསྟེན་པའི་ནོར་བྱུང་བདག་ཅག་གིས། །དགོན་
གནས་ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། །མི་མཐུན་གདུག་པའི་ནད་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །དེ་ལྟར་ཁས་བངས་

དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར།།བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་གྱི་

སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་སྐྱིན་ རིག་པ་འཛིན་པའི་


བམ་ཚུ་གིས་དམ་གནང་སྟེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལུ་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
དམངས་གླིང་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་

ཕོ་ལྷ་གདོང་ཕུ་བཙན་ལུ་

གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་
ལུ་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕུལ་

ཐངས་དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ བམ་

ཆོགཔ་གིས་ ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་
བཙན་གཏོར་ཅིག་བཞེངས་ཞིན་ན་ ཆོས་སྲུང་དང་
གཅིག་ཁར་བཙུགས་ཏེ་གཏངམ་ཨིན་པས།

ཕྱི་ཁར་ལུ་བོན་པོ་གིས་སྦེ་ཚོགས་བཀྲམ་མཆོད་

མེ་བཏེགས་ཏེ་

ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།


བཙན་གྱི་མིང་བཏོན་འབོ་ཞིན་ན་

བོན་པོའི་ལུགས་སོལ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་

མས། ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བོན་ལུགས་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་ མི་དམངས་སྤུང་འཛོམས་འབད་དེ་ གསོལ་མཆོད་

ཕུལ་སོལ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་དམངས་གླིང་གཡུས་སྒོའི་ནང་ ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་མི་
བམ་སྲིད་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་ཀྱིས་གསོལ་མཆོད་དེ་ནང་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་ལྟར་དུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་གནངམ་
བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ལུ་ བོན་པོ་གིས་བཙན་གསོལ་ བདུད་གསོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་  ཡུལ་

བཙན་ལུ་བམ་ཆོསཔ་གིས་ཡང་ གསོལ་ཁ་ལྷ་ཁང་ལུ་ཕུལ་ནིའི་ འགོ་བཙུགསཔ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ད་

རེས་ཀྱི་བར་དུ་གསོལ་མཆོད་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཚུད་དེ་འདུག།

ལྷ་ཁང་དེ་བམ་སྲིད་རྒྱལ་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་གནམ་ལོ་ལྕགས་སྦྲུལ་ལོ་ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག།ལྷ་
ཁང་གི་མཚན་ ཏོ་ཀ་སྤུངས་ལྷ་ཁང་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་
ཨིན་པས། ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཟེར་ ཞུ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷ་ཁང་ནང་གི་ ལྡེབས་རིས་ག་ར་ པད་
གླིང་ཀུན་བཟང་ཞི་ཁྲོ་གི་ལྷ་ཚོགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་དེ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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ཕོ་ལྷ་གདོང་ཕུ་བཙན་དེ་ གཡུས་ཚན་ལས་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་ཡོདཔ་དང་ ཤར་ལུ་རོང་རྟ་ལ་བཙན་དང་ བྱང་ལུ་

བཀྲིས་མཐོང་ལེགས་བཙན་ ནུབ་ལུ་ཏོ་ཀ་སྤུངས་བཙན་ཚུ་གིས་ བསྐོར་སྟེ་ཡོད་མི་དང་ གཡུས་མཇུག་ལུ་

གནས་བདག་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཁོ་དེ་དབང་ཆེ་དྲགས་འབདཝ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་

ད་ཡང་ གཙོ་བོ་ཕོ་ལྷ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ དེ་ལས་འབད་ཞིན་ན་ ཕོགས་གསུམ་ལུ་གནས་པའི་བཙན་དང་ གཡུས་

མཇུག་གི་གནས་བདག་ཚུ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གདོང་ཕུ་བཙན་དེ་བཀའ་བཙན་དྲགས་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་

བསྐྱེད་དེ་ ཁོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ སྐྱབས་འཚོལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་

ཡང་ འཕལ་མགྱོགས་ར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ གལ་སྲིད་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོངམ་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལཝ་ཨིནམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་

ཡང་དུས་རྒྱུན་ཆད་ནི་མེད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ོ ་ཁ་ལུ
ལུ་་གནས་བདག་ར་ོ རྗེ
རྗེ་་དབང་ཕྱུ
ཕྱུག
ག་གི
གི་་གནས་ཁང་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ལ་ོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས།
ཞར
དམངས་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་

ལུང་ཕོགས་ནང་གི་

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་

སྐྱབས་འཚོལ་མི་གནས་བདག་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བང་འདི་གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས།
པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡ རྒྱབ།) ‘‘ཀྱཻ༑ གཙུག་ལགཁང་དང་དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་དང་། །ས་དང་

རི་བོ་ཀུན་ན་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །མཆོད་སྦྱིན་བཤམ་པའི་གནས་

མཆོག་དམ་པ་འདིར། །གུས་པས་སེམས་ཀྱི་ཁྱེད་རྣམས་སན་འདྲེན་གྱིས། །ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སྣང་སྲིད་ལྷ་

ཚོགས་ཀུན། །རང་རང་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཤིག །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དམངས་གླིང་

གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་མར་བལྟ་སྟེ་ རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་གནམ་ཁར་

གཏོར་ཏེ་ འགྱོ་ས་མཐོང་མི་འདི་ཨིན་པས། གནས་བདག་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དེ ཀླུ་དཀར་ནག་སྦེ་ཡོད་ས་ལས་
ཀླུ་དཀར་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དོ་ཨིན་པའི་ཁར་ གཡུས་ཚན་ནང་ཤིང་སོང་སྦོམ་ཅིག་གི་རྩ་བར་  གནམ་

བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ཆུ་མིག་ཚད་གཅིག་སྦེ་བསིལ་དྲོད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་གིས་དམངས་གླིང་

གི་ ས་ཞིང་ནང་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་བདག་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གནང་པའི་
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དངོས་གྲུབ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ཁོ་ལས་ཆུ་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་དེ་

ཡང་ གདོང་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བམ་ཆོགཔ་གིས་ནང་པའི་ཆོ་ག་ལྟར་དུ་དང་ བོན་པོའི་
ལུགས་སོལ་སྦེ་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཕོ་ལྷ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢  སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་ཀཱ་ར་

དང་། །རིག་འཛིན་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །མཆོད་ཅིང་བསྟེན་པའི་ནོར་བྱུང་བདག་ཅག་གིས། །དགོན་

གནས་ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། །མི་མཐུན་གདུག་པའི་ནད་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །དེ་ལྟར་ཁས་བངས་
དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ དུས་

གསུམ་མཁྱེན་པ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་ རིག་འཛིན་བམ་ཚུ་གིས་དམ་གནང་སྟེ་ བསྟན་
འགྲོའི་དོན་ལུ་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།

དྲན
དྲན་གས།ོ  གནས་བདག་གསོལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པ་

ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཕོ་ལྷ་གདོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ནང་བྲིས་མི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་ཨིན།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ

སྐྱེས་ལྷ་དང་གནས་བདག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ར་ དམངས་གླིང་གི་ལུང་ཕོགས་

ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་འབདཝ་ལས་ དེ་ལུ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ རིམས་ནད་
འཁྲུག་རྩོད་དང་མཚོན་འཁྲུགས་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་

དོན་ལུ་དང་ ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ར་འབད་རུང་ གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་ ཕྱུགས་ནད་ལ་
སོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ལུ་སད་སེར་དང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ལས་ཟློག་ཐབས་

ལུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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མི་་སྡེ
མི
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཕན་པ།
ཕ་ཁར་ཕ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། །བ་ཁར་བུ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། ཟ་མ་

རྣམས་ཀྱི་མོ་ལྷ། །ཟེར་དོ་བཟུམ་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ ཕ་མེས་ཚུ་གི་བསྒང་ལས་ར་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་

པའི་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་འདི་ རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ཏེ་ རང་གི་ལུང་པའི་
ལུགས་སོལ་ཚུ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ནི་དང་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སོལ་ཚུ་ ཁ་རྒྱུན་གྱི་
སྲུངམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མནོ་བསམ་གཏང་སོད་མི་ཚུ་གི་ཀུན་སོང་ཡང་འགྱུར་བཅོས་འབད་དེ་རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་

ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
གསོལ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་དམངས་གླིང་གི་མི་སེར་ཡོངས་འཛོམས་ཏེ་ ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ལུང་ཕོགས་ནང་

གི་མི་སེར་ཚུ་ གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་དང་ མཐུན་ལམ་ཡང་སྦོམ་སྦེ་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་

ཨིན་པས།

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བམ་སྲིད་རྒྱལ།ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་བམ།
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༦མ་སངས་ཟླ
ཟླ་་བཟའ།
བ་མ་རིག་འཛིན་གསང་བདག་གཏུམ་པོ་ཡིས།།བཀའ་ལས་མི་འདའ་ཁས་བངས་དམ་ཚིག་ཅན།།
མ་སངས་སྤུན་ཟླ་འཁོར་འབངས་བཅས་ཀྱི་གཏམ།།བྲི་ལ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ག ནད ་ ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།མ་སངས་ཟླ་བཟའ།
གནས་ཁང་།མ་སངས་ཟླ་བཟའ།
གཡུས།མ་སངས་ཟླ་བཟའ།
བསྟེན་མི།མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་བདག་འབདཝ་ལས་ལུང་
ཕོགས་ནང་གི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་མི་མཐུན་ཉེར་འཚེ་ཐམས་

ཅད་དང་ ཞིང་ལུ་སད་དང་སེར་བ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་གྱི་འཚེ་བ་
ལས་ བསྲུངས་ཏེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ འབད་
མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཆེད་དུ་ཨིན་པས།

ག ནད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
གླིང་སྨད་ཐང་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་༡ གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ཧོད་ཚུགས་པའི་ མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་གཡུས་
ཚན་གྱི་  མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཀླུ་བདུད་མ་སངས་ཟླ་བཟའ་ཟེར་ཞུ་མི་གི་ཕོ་བང་

དེ་ མ་སངས་སྤུན་མཆེད་ གསོལ་ཁའི་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡  ཀྱཻ༑ མ་བཅོས་

རིག་རྩལ་འགག་མེད་རྣམ་རོལ་ལས། །ནགས་ཚལ་ལྷུན་སྟུག་འཇིགས་ཏུ་གནས་ཕོགས་ནས། །ཡུལ་འདིའི་
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བདག་པོ་མ་སངས་མཆེད་འཁོར་གསོན།།གདུང་དབྱངས་རྔ་རོལ་གྱུར་འཆོམས་འབོད་བསྐུལ་དགོངས།།གནས་
གཞིའི་མ་སངས་སྤུན་ཟླ་འཁོར་འབངས་བཅས། །མཐུན་རས་ཚོགས་པའི་གནས་འདིར་མྱུར་དུ་འབྱོན། །ཟེར་

གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མ་སངས་ལྷ་ཁང་ལས་ཁ་ཡ་ལྟག་བལྟཝ་ད་ ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་སྦེ་ མཐོང་མི་འདི་
གསོལ་ཁ་ནང་ལས་ ནགས་ཚལ་ལྷུན་སྟུག་འཇིགས་ཏུ་གནས་ཕོགས་ནས། །ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པས་ དེ་གི་དོན་

དག་ཁ་གསལ་སྦེ་འོག་ལུ་གནས་བདག་དམ་བཞག་གི་སྐབས་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིན།
དམ་བཞག།
མ་སངས་མཆེད་སྤུན་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡)

“ཀྱཻ༑ བ་མ་རིག་འཛིན་གསང་

བདགགཏུམ་པོ་ཡིས། ། བཀའ་ལས་མི་འདའ་ཁས་བངས་དམ་ཚིག་དྲན། །སེམས་ཅན་གནོད་སངས་ཕན་བདེ་

ལེགས་གྲུབ་ཅིང་། །མཐའ་ཚིག་གཉན་པོ་ ནམ་ཡང་མི་འདོར་བར། །ཡུལ་འདིའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཁས་བངས་ཅི་
བཅོལ་རྣམས། །ཁྱེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་

བཀའ་བཞིན་མ་གྲུབ་ན།།མནའ་
བོར་རོ་རྗེ་དམལ་བར་ལྷུང་ངེས་
པས།

།དེ་བས་མྱུར་དུ་ཅི་གསུངས་

གྲུབ་པར་མཛོད། །” ཟེར་གསལ་དོ་

བཟུམ་ ཀླུ་བདུད་མ་སངས་ཟླ་བཟའ་

དེ་ བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་དགེ་ལྡན་ལུ་
བདུད་སྦུལ་འཁྱམས་སའི་ནགས་ཚལ།

བཞུགས་མི་ བ་མ་རིག་འཛིན་གྱིས་

དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ནུག། དེ་གི་

སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་ བ་མ་རིག་འཛིན་འདི་ བམ་ག་གི་སོབ་མ་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་རུང་

རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁར་བམ་མངོན་ཤེས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས་བམ་རིག་འཛིན་བཞུགས་གནས་བུམ་ཐང་
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ཨུ་ར་དགེ་ལྡན་ཟེར་ས་ལུ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཕོགས་ལས་ཕར་ བསོད་སྙོམས་བངས་པའི་ཚུལ་དུ་སྦེ་བྱོན་ཏེ་
མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ཕེབས་ནུག།

དེ་བསྒང་ མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་གཡུས་སྒོ་ནང་ བདུད་དེ་གིས་ འཕལ་འཕལ་བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་

བུཚ་ཚུ་གི་སོག་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ། རེ་ཚེ་སྐབས་ སྦུལ་དང་སེམས་ཅན་ སྟག་དང་གཟིག་ལ་སོགས་པ་ལུ་

སྤྲུལ་ཏེ་ ནོར་ཕྱུགས་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ཏེ་གིས་སྦེ་ གཡུས་དེ་ནང་ དགའཝ་སྐྱིདཔ་རྩ་ལས་མེད་པར་སོདཔ་

ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་བམ་རིག་འཛིན་དེ་མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་གཡུས་ཚན་ལྟག་ལས་སྦེ་འབྱོན་པའི་ལམ་ཁར་
མི་གསུམ་ཕད་མི་དེ་ལུ་ དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་ ན་ལས་ཕར་འགྱོཝ་ད་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ཅིག་ཕད་འོང་ དེ་

གིས་ཁྱེད་ཚུ་ལུ་ཁ་སབ་འོངམ་ད་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ལན་རྩ་ལས་མ་སབ་པར་སོང་ཟེར་ བཀའ་གནངམ་

བཞིན་དུ་འགྱོཝ་ལས་གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཁྱིམ་ནང་ཐོན་སོང་ནུག།

དེ་ལས་ བམ་རིག་འཛིན་འབྱོན་པའི་ འབྱོན་ལམ་ཁ་གི་ཤིང་ཅིག་གི་ཐོག་ཁར་ སྦུལ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་

འཛེགས་སོདཔ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་གནོདཔ་བཀལ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་འབད་མ་ཚུགས་པས། དེ་ལས་བདུད་
དེ་དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་དུས་འབབ་དང་བསྟུན་བ་མའི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་འ་ནི་བདུད་དེ་ནེ་སྦེ་

ར་བཞག་པ་ཅིན་ མ་འོངས་པ་ལུ་ བསྟན་འགྲོ་ལུ་གནོད་པ་སྦོམ་རྐྱབ་ནི་ཨིནམ་གཟིགས་ཏེ་ དེ་ལས་འབད་

ཞིནམ་ལས་ སན་འདྲེན་ནང་ལས་ ནགས་ཚལ་ལྷུན་སྟུག་འཇིགས་ཏུ་གནས་ཕོགས་ནས། །ཟེར་གསལ་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ མ་སངས་ཀྱི་གཡུས་ མགུ་གི་ ནགས་ཚལ་འཇིགས་སྣང་སི་སི་སྦེ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ བདུད་
འཁྱམས་སོད་སའི་ས་གོ་ནང་བྱོན་ཞིན་ན་ ཞག་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ སྒོམ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ བདུད་

དེ་གིས་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ རྒྱན་ཆ་ཟབ་རྒྱས་བསྒྲིགས་ཏེ་བརྒྱན་མི་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཆང་དྲང་པར་འོང་ནི་
སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ཐུགས་དམ་དཀྲོགས་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་རུང་ཐུགས་དམ་དཀྲོགས་མ་ཚུགས་པས།

དེ་ལས་བདུད་ཕག་གཅིག་ལངས་རན་པའི་བསྒང་ལས་ བདུད་ཀྱིས་སྦུལ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་གིས་སྦེ་ བམ་

སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ་ཡོད་མིའི་སྐུ་གཟུགས་ ག་ར་དཀྱིས་ཏེ་སོདཔ་ད་ བམ་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགསཔ་བཞུགས་ས་
ར་སྦུལ་དེ་ སྐུ་གཟུགས་ལས་ མར་བུད་སོང་སྟེ་ མར་འགྱོ་མཚུགས་པར་ བ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ར་ལུས་དཔ་

ལས་བ་མ་གིས་ཁས་བངས་དམ་བཅའ་འབད་བཅུག་ཞིན་ན་ལས་ད་ལས་ཕར་མི་ནོར་ག་གི་ཚེ་སོག་ལུ་
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ཡང་གནོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་ཅིག་ཡང་བཞེངས་སྦེ་ བམ་
རིག་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཅིག་གིས་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐུསཔ་སྦེ་ བཟོ་གནངམ་ལས་ཚུར་ མ་སངས་

ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ སེམས་ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་ གནས་ཚུགས་ནུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ ལོ་ཨ་རྟག་ར་བམ་རིག་
འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡོད་སར་བྱོན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་གནང་

ནིའི་སོལ་འདུག།

རྣམ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
མ་སངས་མཆེད་སྤུན་གསོལ་ཁ་བསྟོད་པ་ལས། ཀྱཻ༑ མ་སངས་སྤུན་ཟླ་གདུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། །ཕན་བདེ་གྲུབ་ལ་
སྐྱོང་བར་ རབ་མངགས་པ། རྒྱལ་བསྟན་སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་གོང་དུ་འཕེལ། །ཀླུ་བདུད་མ་སངས་ཁྱོད་ལ་
བདག་བསྟོད་དོ།

།ཆིབས་སུ་གླང་ནག་མཇུག་དཀར༌ང་རོའི་སྟེང་།

།སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་ཁྲོ་ཞིང་སྐུ་སྨད་

སྦུལ། །སན་གཉིས་ཉི་ཟླ་ལྟར་བུར་ཧྲིལ་གྱིསགཟིགས། །མི་སྲུན་འོད་སྟོང་འཕོ་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཕག་

གཡོས་ཁྲམ་ཤིང་གཡོན་པར་ནོར་བུ་འཛིན། །བདག་ཅག་རྒྱུ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཅི་བསམ་ལ། །ཅི་འདོད་སྟེར་

ཞིང་གང་བསམ་འདོད་དོན་གྲུབ། །ནོར་ལྷའི་

ཚུལ་བཞུགས་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ན་
བཟའ་གཟིག་པགས་དར་ཟབ་རྒྱན་གྱིས་

བཀླུབས། །དབུ་སྐྲ་རལ་མཚམས་སྦུལ་ནག་

དགུ་ཡིས་བརྒྱན། །ཅི་བཅོལ་མྱུར་གྲུབ་ཁྱོད་
ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དོ་

གཙུག་ལག་ཡུལ་ཕོགས་འདིར། །མཐུན་རྐྱེན་

སེལ་ཞིང་མཐུན་ཚོགས རྒྱས་པ་དང་། །ཅི་
བཅོལ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྤུན་ཟླར་

མ་སངས་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་མ་སངས་ཟླ་བཟའི་སྐུ་འདྲ།
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བསྔགས།

།འདོད་དོན་བསམ་གྲུབ་འཁོར་

བཅས་བདག་བསྟོད་དོ།།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢  ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ མ་སངས་འདི་ སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་ སྐུ་སྨད་

སྦུལ་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་ ན་བཟའ་དར་ཟབ་བཞེས་ཏེ་ ཞལ་ཁྲོ་འཛུམ་དང་ལྡན་པ་ ཕག་གཡས་ལུ་ཁྲམ་ཤིང་

བསྣམས་གཡོན་ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འཛིན་ཏེ་སན་གཉིས་ཉི་ཟླ་བཟུམ་སྦེ་གཟིགས་ཞིན་ན་དབུ་སྐྲ་རལ་

མཚམས་ལས་སྦུལ་དགུ་གིས་བརྒྱན་སྦེ་ གླང་ནག་མཇུག་དཀར་གུར་ཆིབས་ཏེ་ ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་ནོར་ལྷའི་ཚུལ་དུ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ









མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡང་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་

བཟུམ་སྦེ་ བམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ བམ་རིག་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་
འཛིན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་སྦེ་ མ་སངས་ཟླ་བཟའ་ དམ་ལུ་བཏགས་གནངམ་ལས་ཚུར་ མི་རབས་དགུ་བཅུའི་

བར་ བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩ་བར་ ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ཀླུ་བདུད་མ་སངས་ལུ་ གསོལ་

ཁ་ཕུལ་ནིའི་སོལ་ཡོད་རུང་

ཤུལ་ལས་

བམ་རིག་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་བམ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་

གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཅིག་བརྩམས་གནང་སྟེ་ ལོ་ལྟར་མ་སངས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་ཅིན་དེ་གིས་

འཐུསཔ་སྦེ་བཟོ་གནངམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལོ་ཨ་རྟག་ར་གོང་གི་ཚེས་གྲངས་གུར་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ར་
གསོལ་ཁ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ལྷ་ཁང་དེ་ བམ་རིག་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་ བམ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ རོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཐུགས་རྟགས་ཞུ་བའི་སྐབས་ རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཡུས་ཚན་ཀྱི་མགུ་ལུ་ རི་སྦུལ་གྱི་

དབྱིབས་ཅན་ཅིག་འདུག། དེ་གིས་ གཡུས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནོད་ནི་ཨིན་པས་ དེ་གི་ཁ་གནོན་སྦེ་
སྦུལ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་རི་མཇུག་ལུ་ བཞེངས་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ཚུལ་ གསུངས་མི་ལྟར་དུ་སྦེ་བཞེངས་

གནང་ནུག།
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མ་སངས་ཟླ
ཟླ་་བཟའ་ཟེ
ཟེར
ར་སབ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ཁུ
ཁུང
ངས།
ཧེ་མ་བོད་ལས་ཨིན་ཟེར་མི་ མི་ཅིག་གཡུས་དེ་ནང་འོང་ཞིན་ན་ གཞི་བཅགས་སོད་མི་འདི་ ཁེ་ཀོ་ཡོད་པའི་

ཁར་ གཟུགས་སྟོབས་སྦོམ་སྦེ་ ཤུགས་ཡོད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁོ་ལུ་མ་སངས་ཟེར་ གཉའ་རྒོད་ ལུ་
སབ་ཨིན།

ཟླ་བཟའ་ཟེར་ཆུང་ཀུ་ལུ་སབ་ཨིནམ་ལས་

མ་སངས་ལུ་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་

གཡུས་དེ་ནང་གཞི་

བཅགས་སོད་མི་འདི་ཆུང་ཤོས་འབད་ནི་དེ་གིས་མ་སངས་ཟླ་བཟའ་ཟེར་སབ་དོ་ཨིནམ་མ་ཚད་གཡུས་ཀྱི་

མིང་ལུ་ཡང་ཁོ་གི་མིང་ལས་འགྲེས་ཏེ་ བཏགས་བཏགསཔ་ འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག། ཞིབ་འཚོལ་པ་ངེའི་

བསམ་ཚུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན། མ་སངས་འདི་ བོད་ལས་འོངས་ཏེ་གཞི་བཅགས་སོདཔ་མེན་པར་ གཞོང་

སྒར་རོང་དཔོན་ དགྲ་ཁར་རྒྱལ་པོ་ལུ་སས་ མ་སངས་ཡ་གི་ མཁའ་འགྲོ་ ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ གཞོང་

སྒར་རོང་བཞེངས་ཏེ་ དཀའཝ་སད་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་རོང་དཔོན་འབད་ནིའི་ རེ་བ་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ སོད་རུང་
རོང་དཔོན་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་དེ་ གཞོང་སྒར་རོང་ལས་ཟུར་ཏེ་ ཡར་སོང་མི་འདི་
གཡུས་དེ་ནང་གཞི་བཅགས་སོད་སོདཔ་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་ཅིག་འདུག།ག་ཅི་སྨོ་ཟེརན་ཁོ་ཡང་ཁེ་ཀོ་དང་

ཤུགས་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་རོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་མིང་གཏམ་ཡོད་མི་ཅིག་ཡང་

ཨིནམ་མ་ཚད་ རོང་དཔོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ང་རྒྱལ་ཕག་དོག་གུར་སྐྱེལ་ཏེ་ སོད་མི་ཅིག་
ཨིན་པས།

འ་ནི་མ་སངས་དེ་ ཁེ་ཀོ་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁོ་ལུ་ག་གིས་ཡང་རྒོལ་མ་ནུམ་ལས་

གཡུས་དེ་ནང་ སོད་མི་ཚུ་ ཁོ་གིས་དབང་སུ་ཅིག་སྦེ་སོད་ནུག། ཤུལ་ལས་ མ་སངས་དེ་ ཚེ་རོགས་ཏེ་ཤི་ས་

ཅིག་རུང་ ལོག་སྐྱེ་བ་བདུད་གདུག་དྲགས་ཅིག་ལུ་ལེན་ནི་དེ་གིས་ བདུད་དེ་གི་མིང་ལུ་ ལོག་སྟེ་ར་མ་སངས་

ཟླ་བཟའ་ཟེར་ སབ་ཨིན་མས། བདུད་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་
གནོད་པ་བཀལ་སོདཔ་ལས་བམ་རིག་འཛིན་གྱིས་བཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ནུག།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སོད་ལམ་གཅིག་ཟེར་དོ་བཟུམ་ མ་གཞི་གི་ མ་སངས་དེ་བདུད་འབད་དེ་འབད་རུང་ ང་

བཅས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བ་ཅིན་ བ་མ་གི་དམ་ཚིག་དང་ ཁས་བངས་ལས་མ་གཡེལ་བར་

བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་སོངས་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དམ་བཅའ་བཞིན་དུ་མ་སངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ནང་
ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཆ་རོགས་མཛད་དོ་ཨིན་པས།

ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༢པའི་ཚེས་༣༠ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་དེ་ཡང་ལོ་ཐོག་བཏབ་པའི་ཤུལ་ལས་ཞིང་ལུ་སད་

སེར་དང་ རྩ་ཐན་དང་ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་ འབྱུང་བཞིའི་གྱུར་ལྡོག་ དེ་ལས་འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་གྱི་
གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ བསྲུངས་ཏེ་ ཡུལ་འདི་ནང་ ཉེ་ཚན་ནང་ལུ་མཚོན་འཁྲུགས་ རྩོད་གཞི་ལ་སོགས་

པའི་མི་མཐུན་པའི་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ཞི་བདེའི་ངང་

ལུ་གནས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ

བམ་འཇམ་དབྱངས།སྤྱི་ལོ་མེད།མ་སངས་མཆེད་སྤུན་གྱི་གསོལ་ཁ་མདོར་བསྡུས།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བམ་བསྟན་པ་བཀྲིས།
ཨ་རྒས་གནས་བརྟན། ༨༥ 
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༧ཕ་ོ ལྷ
ལྷ་་དགྲ
གྲ་་ལྷ
ལྷ་་ར་ོ རྗེ
རྗེ།།
སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་མཐའ་བལ་ཆོས་དབྱིངས་ལས།།འཆར་བའི་པདའི་བཀའ་གཉན་ཕོ་ཉ་བ།།
བསྟན་སྲུང་ལྷ་བཙན་དགྲ་ལྷ་སྤུན་མཆེད་ཀྱི།།མཚར་གཏམ་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།

གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ།ཡུམ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ།སས་འབྲུག་པ་རོ་རྗེ་
བཅས་གསུམ་ཨིན།
གནས་ཁང་།ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་གི་ཕོ་བང་།
གཡུས།སེང་གོར་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།སེང་གོར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་འདི་སེང་སྒོར་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ལུང་
ཕོགས་ལུ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་ འཁྲུག་རྩོད་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལས་སྲུང་ནི་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་ དེ་ལས་

རྐང་བཞི་བ་ནོར་ སེམས་ཅན་ལུ་ སོངས་གྲོགས་མཛད་ནིའི་ཆེད་དུ་
ཨིན་པས།

ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ན ད ་ད ན
གནས་ཁང་།
མོང་སྒར་རོང་ཁག་འོག་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་སེང་གོར་གཡུས་ཚན་དེ་ས་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་

ཆུ་ཚོད་ ༣༣༠ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོདཔ་ཨིན། ལུང་ཕོགས་དེ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་སྐྱེས་བཙན
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སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་

གཡུས་ཁའི་མི་

གིས་ཕོ་ལྷ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་མཚན་
ངོ་མ་དེ་ ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་ཟེར་ཨིན་

པས། ལྷ་ཕོ་དེ་ལུ་ ཡུམ་ཀུན་བཟང་
སྒྲོལ་མ་

སས་འབྲུག་པ་རོ་རྗེ་བཅས་

གསུམ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་སྤུན་ ཨ་ཞེ་
ཀླུ་བཙན་སྒྲོལ་མ་དང་

ཨ་ཞེ་བསོད་


ནམས་ལྷ་མོ་ཟེར་ཡང་འདུག།

ལྷ་བཙན་ཕོ་ལྷ་དགྲ་རོ་རྗེ་གི་ཕོ་བང་

ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེའི་ཕོ་བང་།

འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་ལྷའི་གསོལ་ཁའི་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤) “ཀྱཻ༑  འཛམ་གླིང་

གཡང་ཆགས་ཤར་གྱི་ལྟེ་བ་གཡུས། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་སྐྲུན་པའི་རི་བོ་དང་། །བག་དཀར་གསེར་གྱི་བུམ་པའི་
གནས་ཕོགས་ནས། །ཇོ་བོ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་གཤེགས་སུ་གསོལ།།” ཟེར་སེང་གོར་གཡུས་ཚན་ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་ཆུ་
ཚོད་༢ དེ་ཅིག་གི་རིང་ འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པས།  ཕོ་ལྷ་གི་ཕོ་བང་འདི་ སེར་གོར་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཤར་

ལྷོ་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་མོང་སྒར་འགྱོ་ས་གི་གཞུང་ལམ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ་ལྟཝ་ད་ ལྗོན་

ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ རི་སྦོམ་ཅིག་གི་ལྟེ་བ་ལུ་ བྱག་རང་འབྱུང་གི་དབྱིབས་བུམ་པ་བཟུམ་ཅིག་

མཇལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ ལྷ་བཙན་ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་གི་ སྐུ་པར་འདི་ སེང་གོར་ལྷ་ཁང་གི་ ལྡེབས་རིས་ལོགས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་
འདུག། ལྷ་ཁང་དེ་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་འཕྲེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གདན་
ས་བཏབ་སྟེ་ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་དང་ ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་

ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ར་གིས་མཛད་གནང་ནུག། ལྷ་ཁང་དེ་ཡང་ སྤྲུལ་སྐུ་གི་སྐུ་གོང་མ་ གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་
གྲུབ་གྱི་ སྦྱིན་བདག་དང་པ་ སེང་གོར་པ་ཚུ་གིས་འབད་དེ་ ཡུལ་དེ་ནང་ཧེ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་
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ཡོདཔ་མི་ལུ་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སེང་གོར་པ་མི་སེར་ཚུ་གི་ཕག་མཆོད་ཀྱི་རྟེན་སྦེ་བཞེངས་གནང་གནངམ་
བཟུམ་ཅིག་འདུག།

དམ་བཞག།
སེང་གོར་ལུང་པའི་ཕོ་ལྷ་དང་གཞི་བདག་བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས་། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤ །  ཧཱུྃ༑
སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་ཀཱ་ར་དང་། །རིག་འཛིན་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །ཁས་བང་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་མ་

འདའ་བར། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ ཕོ་ལྷ་དེ་
ཨོན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་དང་ རིག་པ་འཛིན་པའི་བ་མ་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་སྲུང་མ་

སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
སེང་གོར་ལུང་པའི་ཕོ་ལྷ་དང་གཞི་བདག་

བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ལས་། པར་སྐྲུན་མེད།
ཤོག་གྲངས་༤) “ཀྱཻ༑ ཇོ་བོ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་

ནི།།སྐུ་མདོག་ཉ་གང་ཟླ་བ་འདྲ།།དབུ་སྐྲ་
ལྕང་ལོ་དར་དཀར་དཀྲིས།

།འཇའ་

མདངས་ཅན་གྱི་སྟོད་གོས་དང་། །སྐུ་ལ་
བསྲེ་ཁྲབ་དམར་པོ་གསོལ། །དགྲ་བོ་སོག་
གཅོད་རལ་གྲི་གཡས། །གླིང་བུ་པི་ཝང་རྟ་

སེར་གོར་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷའི་ཡུམ་སས་ཀྱི་སྐུ་པར།


དཀར་དང་། །ཁྲ་གཉིས་རིས་མོ་ཆིབས་ལ་
བསྟོད།

།རིན་ཆེན་སྣ་སྔའི་སྒ་སབ་

སྒྲོན། །དར་སབ་རྣམས་ཀྱི་གོང་རྨེད་བྱས། །ཉ་གང་ཟླ་བའི་མཐེ་བོང་གསོལ། །མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་བསྣམས་ལ་

བསྟོད། །འགྲོ་རྣམས་བདེ་བ་སྟེར་བའི་ཡུམ། །ཀུན་བཟང་སྟོང་ཉིད་བཞིན་མཛེས་ཤིང་། །ལྷབ་ལྷུབ་གོས་རྒྱན་
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མདའ་དར་སོགས།།བུ་ནོར་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་བསྟོད།།འཁོར་དུ་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་སོགས།།སྐུ་མདོག་མ་ངེས་

ཅིར་ཡང་བསྟོད།།དཀར་སེར་དམར་ལྗངས་འབུམ་གྱིས་བསྐོར།།སྤྲུལ་བསྒྱུར་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་བསྟོད།།’’ཟེར་

ལྷ་བཙན་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་འདི་ སྐུ་མདོག་གངས་རི་བཟུམ་སྦེ་དཀརཔོ་སྦེ་ དབུ་སྐྲ་ལྕང་ལོའི་ཚུལ་གྱི་སྐུ་རྒྱབ་ལས་

མར་དཔྱང་ཏེ་ དར་དཀརཔོ་ཅིག་གིས་བསམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་ལུ་འཇའི་མདངས་ཅན་གྱི་སྟོད་གོ་དང་

ལྷའི་གོ་ཁྲབ་དམརཔོ་གིས་བརྒྱན་པ།

ཕག་གཡས་ལུ་དམ་ཉམས་དགྲའི་སོག་རྩ་གཅོད་ནིའི་རལ་གྲི་འཕར་ཏེ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕག་གཡོན་པ་ལུ་སྒྲ་སྙན་པི་ཝང་བསྣམས་ཏེ་ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་སྒ་སབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་
པའི་རྟ་དཀརཔོ་ཅིག་གུར་ཆིབས་ཏེ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞུགས་ནུག། དེ་གི་གཡས་ལུ་སས་འབྲུག་པ་

རོ་རྗེ་དང་ ཡོན་ལུ་ ཡུམ་མཆོག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ འཁོར་ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་ལ་སོགས་པའི་ འཁོར་

འབངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ

གཡུས་འདི་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཕོ་ལྷ་ཡུམ་སས་ལུ་གསོལ་མཆོད་འདི་ ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༨ ལུ་

ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ སེང་གོར་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཐོག་ལས་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་ སེང་གོར་ལུ་ཁྱིམ་གུང་པ་བདུན་རྐྱངམ་ཅིག་ འབདཝ་ལས་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་ཆུམ་བྲེ་༥ དེ་རེ་

བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ་དོ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་ ཆུམ་བྲེ་༢ རེ་དང་
འཛརཝ་བྲེ་༢ སྲིབ་བྲེ་༢ རེ་བསྡུ་ལེན་འབད་དོ་ཨིན་པས། གཡུས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ག་ར་འཛོམས་ཞིན་ན་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་  སེང་གོར་གྱི་ལྷ་ཁང་ལས་སྦེ་ ཕོ་རྒས་གཅིག་གིས་གདོང་ལས་ཕོ་ལྷ་

བཙན་དར་འབག་སྟེ་ རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་ཕོ་མོ་ཆ་མཉམ་རང་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཕོ་ལྷ་གི་ཕོ་བང་གི་མཇུག་ལུ་
སང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད་ས་ལས་ཚུར་ ཕོ་ལྷ་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ནང་ཞུ་

ཞིན་ན་ལས་བོན་པོ་གིས་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ཉི་མ་གསོལཝ་གྲོལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཞབས་སྐྱེལ་ཨིན་ཟེར་ལོག་སྟེ་ དར་འབག་སྟེ་ཧེ་མ་ཚུར་ཞུ་ས་གི་ སང་

ཐང་ནང་ལུ་དར་འཕར་ཏེ་བཞག་སོལ་འདུག།ལོག་ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལམ་ཕྱེད་ཀ་ལས་

འགྱོ་མི་ཆོགཔ་ཨིན་པས། ཨམ་སྲུ་ལམ་ཕྱེད་ཀ་ལས་སྒུག་སོད་དེ་ ཕོ་རྒས་ཚུ་དར་འཕར་ གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་
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ཏེ་ལོག་ཞིནམ་ལས་ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པ་རྐྱབ་ཐོག་ལས་མཇུག་བསྡུ་དོ་ཨིན་པས།གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཉིམ་འདི་

ཁར་འཛོམས་པའི་མི་ཚུ་ཡང་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ཟ་ནི་འཐུང་ནི་ཚུ་ཡང་དེ་ནང་ལས་འཐོབ་དོ་ཨིན་པས།

ད་རུང་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ བར་སྐབས་ལས་ཨ་ལོ་ལུ་ན་ཚ་དང་ དེ་ལས་ཐག་རིང་ས་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་

ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། མདོར་ན་ རྐྱེན་ངན་དང་བར་ཆད་རེ་བྱུང་བའི་སྐབས་

དུས་ཚོད་ངེས་པ་མེད་པར་ཧེ་མ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་ར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ།ཟ་མ་རྣམས་ཀྱི་མོ་ལྷ།ཕ་
ཁར་ཕ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། བུ་ཁར་བུ་ཡིས་བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ། ཟེར་ ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་གི་ངག་ལས་ཐོན་དོ་

བཟུམ་ དང་ཕུ་ཕམ་ཚུ་གི་ངོ་བསྒང་ལས་ བསྟེན་པའི་དགྲ་ལྷ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ཕག་

མཆོད་དང་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱིར་དཀོན་མཆོག་

ལུ་མཆོད་པ་དང་ ཁྱད་པར་ལུང་ཕོགས་འདི་ནང་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་འཁྲུག་རྩོད་ དེ་
ལས་སད་དང་སེརཝ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་ནི་དང་།

མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་ཏེ་ རྐང་བཞི་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ཆེད་དང་ སྐྱབས་དང་སོངས་གྲོགས་མཛད་ནི་གི་དོན་ལུ་
ཕུལ་ཨིན་པས།

ཞེ་་གཉི
ཉིས
ས་ལུ
ལུ་་གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཨ་ཞེ
སེང་གོར་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་ལུ་ གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་གཅིག་ཁར་སྦེ་གཡུས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ཨ་ཞེ་གཉིས་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་
ཨིན་རུང་བར་ན་ལས་ཨ་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་བར་ཆད་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ ཨ་ཞེ་ཀླུ་བཙན་སྒྲོལ་མ་འདི་གནམ་སྒོ་སྲུང་མི་དང་ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་འདི་ས་གོ་སྲུང་མི་སྦེ་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གིས་འབད་ གསོལ་མཆོད་ཡང་དེ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ཨ་ཞེ་བསོད་

ནམས་ལྷ་མོ་ལུ་ དར་དམརཔོ་འཕར་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ ཨ་ཞེ་ཀླུ་བཙན་སྒྲོལ་མ་ལུ་ བཙན་དར་ནགཔོ་
འཕརཝ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་དར་ནགཔོ་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཨ་ཞེ་ཀླུ་བཙན་སྒྲོལ་མ་འདི་ བདུད་ཧ་རི་
ནག་པོ་གི་མནའམ་འབད་ནི་འདི་གིས་མོ་ལུ་དར་ནགཔོ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

233

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་སེང་གོར་པ་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་མདའ་ཧཱུྃ་པ་དང་ ཕོ་དགྲ་ལྷ་གཉིསཔོ་ཆ་ར་བསྟེན་སོལ་
ཡོད་རུང་མདའ་ཧྲྲཱུྃ་པ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ཕགཔ་དང་གླང་ཟེརཝ་མེད་པར་ཤ་རོ་རེ་ཨིན་ཅིག་

མིན་ཅིག་བསད་དེ་ ཕུལ་དགོ་དོ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ སེང་གོརཔ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་སྒོ་ཁར་ ནོར་
སེམས་ཅན་མཐོང་ནི་ར་མེདཔ་ཡར་སོང་སྟེ་གནསཔ་མདའ་ཧྲྲཱུྃ་པ་ལུ་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུུུལ་བར་བཤོལ་བཞག་

ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ཁྱིམ་སྒོ་ཁར་ནོར་སེམས་ཅན་ རེ་གཉིསམ་རེ་མཐོང་མི་ཚུ་ཡང་ གནསཔོ་མདའ་ཧྲྲཱུྃ་པ་ལུ་
གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་བཤོལ་བཞགཔ་བརྟེན་ ནོར་སེམས་ཅན་རབ་ར་ཆད་སོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། རྒྱུ་

མཚན་དེ་གིས་འབད་མཆོད་པ་བྱ་རྒྱུད་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ཕོ་ལྷ་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་བསྟེན་སོལ་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབད་ ད་རེས་ནངས་པ་ཁུ་མུ་ནང་ཟེར་ ཀེབ་ཏང་བཟོ་སྟེ་ ཟ་སོལ་བྱུང་ཡོད་མི་ཡང་ཕོ་ལྷ་ལུ་

ཀེབ་ཏང་བཟོ་ཞིན་ན་ མཆོད་པ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ སེང་གོར་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཁུ་མུ་ནང་བཟོ་སྟེ་ཟ་སོལ་

དར་ཁྱབ་སོང་མི་འདི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་འབད་ཨིན་མས།ཁུ་མུ་ནང་བཟོ་ཐངས་དེ་ཀར་དང་ནག་གི་ཕྱེ་དང་
ཆུམ་དེ་ལས་མར་དང་གུ་རམ་ཚུ་བླུགས་ཏེ་ཀེབ་ཏང་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཟ་དོ་ཨིན་པས།འ་ནི་ཀེབ་ཏང་དེ་རྒྱལ་བ་
གོངམ་ལ་སོགས་པ་འབྱོན་པའི་སྐབས་ བཟོ་སྟེ་དྲང་དོ་ཨིན་པའི་ཁར་ ལོ་གསར་ལ་སོགས་པའི་ དགའ་སྟོན་

ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ས་རྐྱངམ་གཅིག་བཟོ་སྟེ་དྲང་དོ་ཨིན་པས།
ོ ་པ།
གནད

ལྷ་བཙན་ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་འདི་ལུ་དུས་ཚོད་སྟབས་མིན་ལས་བརྟེན་གསོལ་མཆོད་ཆད་སོངམ་དང་གསོལ་

མཆོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཕུལ་བར་ལུས་པ་ཅིན་ མི་ལུ་བར་ཆད་དང་ ལོ་ཐོག་ཚུ་སད་དང་སེརཝ་གིས་ མེདཔ་

བཏང་དོ་ཨིན་པའི་ཁར་ ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་གནོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཚོད་མ་ཡིན་པ་ཁཝ་ལ་སོགས་པ་
རྐྱབ་དོ་ཨིན་མི་ཁུངས་ཡང་ ཧེ་མ་བོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་ལུང་ཕོགས་དེ་ནང་ དབང་བཙོང་འབད་དེ་ གསོལ་
མཆོད་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕུལ་མ་སྟེར་བ་ལུས་པའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ལུ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཞིང་གཤེགས་

དམ་པ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་བྱོན་པའི་དུས་བཟང་ལུ་ཁཝ་གནམ་མེད་ས་མེད་རྐྱབ་ད་འབྲུག་རྒྱལ་
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གསུམ་པ་མཆོག་གིས་

ཟླཝ་བཞི་པའི་ནང་ཡང་ཁཝ་རྐྱབ་མས་

ཁྱོད་ནཱ་ལུ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ལུ་

གསོལ་མཆོད་འདྲཝ་ག་ནི་ཡང་ ཕུལ་ནི་མེད་སྦོ་ཟེར་གསུངསམ་ད་ དེ་བསྒང་ཡར་ལོག་ཞུ་ཚུགས་མི་ ལོ་
བརྒྱད་ཅུ་ལེན་པའི་ཨ་རྒས་རོ་རྗེ་ཟེར་མི་གི་ཨ་པ་ཨིན་མས།

ཁོ་གིས་ སྔོན་མ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་རུང་ བོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་ ཕུལ་མ་བཅུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་བའི་བསྒང་ལས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ཕོ་ལྷ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་
པའི་

བཀའ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

ལོག་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ལམ་སོལ་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་ཕུལ་སོལ་འགོ་

བཙུགསཔ་ལས་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་མི་དབང་མངའ་ཞབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་སེང་གོར་ལས་ཡར་མར་འབྱོན་

པའི་སྐབས་ཕོ་ལྷ་ལུ་སྐུ་རྐྱང་སྦེ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།དེ་གི་ཚེ་ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་ལུ་མོང་སྒར་

རོང་ནང་ལས་གསེར་སྐྱེམས་ཆང་དང་ ཆུམ་བང་ཆུང་གང་རེ་ དེ་ལས་སྙན་དར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྐྱེལ་གནང་

སོལ་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ ཨཔ་རོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་སྦེ་ལོ་ཨ་རྟག་ར་ རེ་ཆད་མེད་པར་ ལྷ་
བཙན་ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་ལུ་ སེང་གོརཔ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གསོལ་མཆོད་དེ་ཆད་མ་བཅུག་པར་ ལཱ་ག་ཅི་ཁག་
ཆེཝ་ཡོད་རུང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་ལ་སོགས་པའི་ནང་སོ་བའི་ སྒོ་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་
གིས་སྦེ་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

མི་
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
མི་སྡེ
ཕོ་ལྷ་ཉེར་གསོལ་ལས། སར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༩) “ཧོ། གསོན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ། ལྷ་ཆེན་པོ་
དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ། ཡུམ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ། སས་འབྲུག་པ་རོ་རྗེ་རྣམས་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ། གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་གྱིས། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། མི་ལ་ན་ཚ་མ་བཏང་ཅིག། ནོར་ཕྱུགས་

ལ་གོད་ཁ་མ་བཏང་ཅིག། ཞིང་ལ་སད་སེར་མ་བཏང་ཅིག། ཁ་སྨྲས་གླེང་ཞིག་མ་བཏང་ཅིག། ཡམ་ནད་རིམས་
ནད་མ་བཏང་ཅིག། འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བསྲུང་བ་དང་། ཆག་ཆེ་ཉམས་ང་ཟློག་ཏུ་གསོལ། ཚེ་དང་བསོད་

ནམས་རྒྱས་པ་དང་།ལྷ་མི་ཐམས་ཅད་དབང་བསྡུས་ལ།ཡིད་ལ་ཅི་བསམ་དངོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསོལ།ཕ་ཅིག་

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡིས། མདུན་ནས་བསུ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཛོད། རྒྱབ་ནས་སྐྱེལ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཛོད། དམག་ལ་འགྲོ་ན་

དམག་དཔོན་མཛོད། རྒྱ་ལ་འགྲོ་ན་རྒྱ་དཔོན་མཛོད། རྗེས་ལ་འགྲོ་ན་རྒྱབ་རྟེན་མཛོད། ཚོང་ལ་འགྲོ་ན་ཚོང་
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དཔོན་མཛོད། ཕར་འགྲོ་རྒྱ་ཡིས་སྐྱེལ་མ་མཛོད། ཚུར་འོང་སྟོང་གིས་བསུ་མ་མཛོད།  དགྲ་བྱུང་ན་དམག་

གཏོང་།དུག་བྱུང་ན་སྨན་གཏོང་།མུན་པའི་ནང་དུ་སྒྲོན་མེ་མཛོད།ཆུ་བོ་ཆེ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས།ཉམས་ཉམས་

ནང་ནས་ཁྱོད་འཐོན་ཅིག། མགྱོགས་མགྱོགས་ནང་ནས་བསྐུལ་མ་སྲིངས་ཅིག། སུ་དང་ཕད་ན་གོང་དུ་འཐོན།

ནོར་བུ་རྟ་མགྱོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་མཛོད། བདག་ཅག་གར་འགྲོ་གར་འདུག་རྐྱང་། བསམ་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་

མཛོད། བར་ཆད་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཟློག་པ་དང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛོད། ཁ་རྗེ་

དབང་ཐང་རྒྱས་པར་མཛོད།དཔལ་འབྱོར་འདོད་དགུ་གྲུབ་པར་མཛོད།
ཟེར་གསལ་དོ་སྦེ་

ལྷ་ཆེན་དགྲ་ལྷ་རོ་རྗེ་ཡུམ་སས་ལུ་

བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ ཁེ་ཕན་ གོང་ལུ་གཉེར་གསོལ་ནང་ལས་འཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་དང་ནོར་ཕྱུགས་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དཔུང་གཉེན་དང་ སོངས་གྲོགས་ཐད་རི་བ་རི་འབད་ར་མཛད་ནི་ཡོད་ཟེར་ བོ་གཏད་དང་ཡིད་
ཆེས་སྦོམ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སེང་གོར་ལུང་ཕོགས་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་བྱོན་

པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ཁཝ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་སྐབས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ ཤུལ་ལས་ སྐྱབས་མཛད་ཡོད་

ལུགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བཟུམ་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་བཤད་ནི་འདུག།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། སེང་སྒོར་ལུང་པའི་ཕོ་ལྷ་དང་གཞི་བདག་བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ཕོགས་བསྒྲིགས།
པར་སྐྲུན་མེད།

ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་།

བརྗོད།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།

༢༠༡༠  པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་



ཨཔ་རོ་རྗེ།དགུང་ལོ་༨༡བཞེས་ཡོདཔ།
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༨ཚས
ོ ་ཕུ
ཕུག
ག་དགེ
གེ་་སང
ོ ་གྲ
གྲག
གས་པ།
རྒྱལ་དང་ཨོན་པདའི་བཀར་གནས་པའི།།ཁེངས་ལུང་རེ་སའི་སྐྱེས་ལྷ་ཚོས་ཕུག་བཙན།།
སྔོན་བྱུང་རྣ་ལས་བབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དག།བྲི་ལ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
ག ན ད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མིང་།ཚོས་ཕུག་བཙནཚོས་ཕུག་དགེ་སོང་གྲགས་པ།དགེ་སོང་གྲགས་བཙན།
ས་གནས།ཚོས་ཕུག་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།
གཡུས།རེ་ས།

བསྟེན་མི།རེ་ས་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།རེ་ས་གཡུས་ཚན་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ལུང་ཕོགས་ནང་
གི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དང་ཞིང་

ལུ་སད་དང་སེར་བ འབུ་སྲིན་གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་པ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་
ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཨིན་པས།

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་

ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ན ད ་ད ན
གནས་ཁང་།
རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་ ༢༣༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ཧོད་ཚུགས་པའི་ རེ་ས་གཡུས་ཚན་གྱི་

མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་  ཚོས་ཕུག་དགེ་སོང་གྲགས་པ་དེ་བཙན་གྱི་གྲས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁོ་

གི་ཕོ་བང་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡
རྒྱབ།) ‘‘ཀྱཻ༑ གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་དང་། །ས་དང་རི་བོ་ཀུན་ན་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་
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སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན།།མཆོད་སྦྱིན་བཤམ་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར།།གུས་པས་

སེམས་ཀྱི་ཁྱེད་རྣམས་སན་འདྲེན་གྱིས། །ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སྣང་སྲིད་ལྷ་ཚོགས་ཀུན། །རང་རང་འཁོར་དང་
བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཤིག། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རེ་ས་ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་གི་རིང་

འགྱོཝ་ད་ཧོད་ཚུགས་པས། རེ་ས་གཡུས་ཁ་ལས་བལྟཝ་ད་ རི་དབྱིབས་གླང་གི་གཉའ་ལ་བཟུམ་སྦེ་ མཐོང་མི་
དེ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་
མགྲོན་གསོལ་
ཁ་ལས།

པར་སྐྲུན་

མེད། ཤོག་
ཚོས་ཕུ་དགེ་སོང་གྲགས་པའི་ཕོ་བང་།


གྲངས་

སོབ་དཔོན་

༢

ཆེན་པོ་པད་ཀཱ་ར་དང་། །རིག་འཛིན་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །མཆོད་ཅིང་བསྟེན་པའི་ནོར་བྱུང་བདག་ཅག་

གིས། །དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། །མི་མཐུན་གདུག་པའི་ནད་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །དེ་

ལྟར་ཁས་བངས་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་

བཟུམ་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་རིག་པ་འཛིན་པའི་བམ་ཚུ་གིས་དམ་བཏགས་གནང་

སྟེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལུ་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
རྣམ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ



གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། ཀྱཻ༑ དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །མདངས་

གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་
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རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་སྲུང་བའི་གཞི་བདག་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་
འབྱོར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །ཟེར་གསུང་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་སྤྱིར་གྱི་བཏང་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་

གསུངམ་མ་གཏོགས་ ཚོས་ཕུག་བཙན་གྱི་ སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་མི་མེད་པའི་ཁར་

གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་ཡང་མིན་འདུག།ང་གིས་ཡང་དེའི་སྐོར་ལས་གང་ཡང་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོད།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

རེ་ས་གི་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ཚོས་ཕུག་དགེ་སོང་གྲགས་བཙན་ལུ་གསོལ་

མཆོད་དེ་ཡང་ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་༩པའི་ནང་ལུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།ཕུལ་ཐངས་དེ་ཡང་ཧེ་མ་འབད་

བ་ཅིན་ ཁེངས་ལས་རེ་ས་ལུ་མནའམ་སྦེ་འོང་མི་གི་ ནུམ་ཨང་རྒས་ཇོ་མོ་ཅིག་ཞུ་སྟེ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་རུང་ ཇོ་མོ་

ཨང་རྒས་དེ་གྱོང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་གསོལ་འབད་མི་མེད་ཞིནམ་ལས་ མཚམས་པ་རྟགས་རྗེ་ལ་སོགས་པ་གིས་
ནང་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་དུ་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་ལམ་སོལ་བཙུགས་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ད་

རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་བམ་ཆོགཔ་གིས་སྦེ་རེ་ས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ལོ་ལྟར་གོང་གི་ཚེས་གྲངས་ལུ་དང་

ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས།

ཚོས་ཕུག་དགེ་སོང་གྲགས་པ་དེ་ བཀའ་བཙན་དྲག་ཨིནམ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དགོ་མི་ཡང་ ཧེ་མ་ཇོ་མོ་གིས་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དངོས་སུ་སྦེ་འོང་ཞིན་ན་ རོག་མ་བཏགས་རོག་མཆོད་བཤམ་གུར་སྐྱེལ་ཏེ་

བཞག་ཡོདཔ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛོམས་མི་ ག་ར་གིས་མཐོང་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་འདུག།
ཁོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ སྐྱབས་འཚོལ་བ་ཅིན་ རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་ མཛད་
གནང་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ཡང་ བདག་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་ནི་ཆད་སོངམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་གནོདཔ་མ་ཚད་ ནོར་
སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་གནོདཔ་སྐྱེལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།
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གནས་བདག་འབངས་བའི
འི་་བདེ
དེ་་བ་བཟང་པའི
འི་
ོ ་གནས་ཁང་།
རེ་ས་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

གནས་བདག་སྦེ་

བསྟེན་ཏེ་ ལུང་ཕོགས་ནང་གི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་མི་

གནས་བདག་འབངས་བའི་བདེ་བ་བཟང་པོ་གི་ཕོ་བང་

དེ་ གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས།
པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡རྒྱབ།) ‘‘ཀྱཻ༑གཙུག་

ལག་ཁང་དང་དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་དང་། །ས་དང་

རི་བོ་ཀུན་ན་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་
པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན།

།མཆོད་སྦྱིན་བཤམས་པའི་

ཁྱེད་རྣམས་སན་འདྲེན་གྱིས།

།ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སྣང་

གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར།

འབངས་བདེ་བའི་བཟང་པོའི་གནས་ཁང་།


།གུས་པས་སེམས་ཀྱི་

སྲིད་ལྷ་ཚོགས་ཀུན། །རང་རང་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཤིག །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རེ་ས་
གཡུས་ཚན་ལས་ ཁ་མར་བལྟ་སྟེ་ རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ ཧོད་ཚུགསཔ་

ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢  སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་ཀཱ་ར་

དང་། །རིག་འཛིན་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །མཆོད་ཅིང་བསྟེན་པའི་ནོར་བྱུང་བདག་ཅག་གིས། །དགོན་
གནས་ཡུལ་འཁོར་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། །མི་མཐུན་གདུག་པའི་ནད་རྣམས་ཞི་བ་དང་། །དེ་ལྟར་ཁས་བངས་

དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར།།བཅོལ་བའི་ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་གྱི་
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སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ པད་འབྱུང་གནས་དང་ རིག་འཛིན་བམ་ཚུ་གིས་དམ་བཏགས་གནང་སྟེ་ བསྟན་འགྲོའི་
དོན་ལུ་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།

དྲན་གས།ོ  གནས་བདག་གསོལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་དང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པ་
དྲན

ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཚོས་ཕུག་དགེ་སོང་གྲགས་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུཞུ་མི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་ཨིན།
གས ལ
ོ ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།

ཚོས་ཕུག་དགེ་སོང་གྲགས་བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ར་ རེ་ས་ལུང་ཕོགས་ནང་

འཁོད་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་རིམ་ནད་འཁྲུག་རྩོད་
དང་ མཚོན་འཁྲུག་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་

དོན་ལུ་དང་ ནོར་ཕྱུགས་ལུ་ར་འབད་རུང་ གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་ ཕྱུགས་ནད་ལ་
སོགས་པ་མི་འབྱུང་ནི་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ལུ་སད་སེར་དང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ལས་ཟློག་ཐབས་

ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། མདོར་ན་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་མི་མཐུན་པའི་ རྐྱེན་ངན་
བར་ཆད་གྱི་གནོད་པ་ལས་སྲུང་ཏེ་ མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ བསམ་

དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་ སོངས་གྲོགས་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ཚོས་ཕུག་བཙན་གསོལ་མི་

གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པ་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་ ཀ་ལ་སང་གི་ལའི་ཐང་བཙན་ཆེན་སྐབས་ལུ་ ཞུ་མི་དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་

ཨིནམ་ལས་དེ་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཡོད།
གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གྲོ

མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་དེ་
 ཧ་ལམ་ཅོག་ར་འཐདཔ་མཚམས་

ཅིག་འབདཝ་ལས་ དམངས་གླིང་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་ བྲིས་མི་ལྟར་དུ་སྦེ་བཀོད་པ་ཅིན་ རང་རང་སོ་སོའི་
ལུང་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ལོ་ཆོག་བཏང་ནི་བཙན་གསོལ་བདུད་གསོལ་འབད་ནི་ཚུ་ད་ལྟོ་ཕམ་ཚུ་བཞུགས་པའི་

བཀྲིན་ལས་ གསོལ་མཆོད་དེ་ མ་ཆད་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ ཨ་རྟག་ག་ཨིན་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་ཏེ་ཡོད་ མ་

འོངས་པའི་ནང་ལུ་ རང་གི་ལུང་པ་ནང་ ལྷ་གསོལ་བདུད་གསོལ་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་
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ཉམས་འགྱོ་ནིའི་ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་སྦེ་ གཞུང་གིས་ལུང་ཕོགས་ནང་གི་ ལམ་

སོལ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྱོམ་འབད་དེ་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ སོད་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་
འདུག། དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་བཙུགས་སྟེ་ གསལ་སྟོན་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕོགས་ཁག་ལས་ཕར་ ཚེས་བཅུའི་དོན་ལུ་གཞུང་ལས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ཡང་

གནང་སྟེ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། དམངས་གླིང་གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག།ཀ་ལ་སང་ལྷ་ཁང་གི་བམ།
བཀྲ་ཤིས།ས་གླིང་རྒེད་འོག་གི་དམངས་མི།
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༩མཐང
ོ ་ཕུ
ཕུ་་བཙན།
སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པདའི་སན་སྔ་རུ།མ་འོངས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཁས་བངས་ཅན།།
ལྷ་བཙན་མཐོང་ཕུ་ཡབ་སས་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་པདས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གནད་དན
ཞི་བདག་གི་མིང་།མཐོང་ཕུ་བཙནམཐོང་ཕུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུབཙན་དགེ་སོང་བཀྲིས་ནོར་བུ།
ས་གནས།མཐོང་ཕུ།
གཡུས།མ་སངས་ཟླ་བཟའ།
བསྟེན་མི།མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།མཐོང་ཕུ་བཙན་དེ་མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་
ལུང་ཕོགས་ལུ་ ནད་རིམས་མུ་གེ་དང་ སད་སེར་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སོངས་གྲོགས་མཛད་ནིའི་ཕྱིར་

དུ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

གླིང་སྨད་ཐང་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་༡ གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ མ་སངས་ཟླ་བཟའི་གཡུས་

ཚན་གྱི་ མི་སེར་ ཡོངས་ཀྱིས་སྐྱེས་བཙན་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ མཐོང་ཕུ་བཙན་དེ་ལུ་ མཐོང་ཕུ་བཙན་
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་ མཐོང་ཕུ་བཙན་ དེ་ལས་བཙན་དགེ་སོང་བཀྲིས་ནོར་བུ་ཟེར་ མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་

གསུམ་སྦེ་ཞུ་སོལ་འདུག། མཐོང་ཕུ་ བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་ནི་ མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁའི་སན་འདྲེན་ལས།
པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡) “ཀྱེ༑བཀྲ་ཤིས་སྨན་ལྗོངས་ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ཡི་ཞིང་།།རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ནགས་
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ཚལ་སང་ལོ་བཀྲ།།གཅན་གཟན་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་འཁྲིགས་པའི་གླིང་།།རི་བོ་ལྷུན་ཆགས་གྱེན་དུ་འཕུར་བའི་
རི།

།འཇིགས་རུང་རྔམ་པའི་སྐྱི་གཡའི་གནས་མཆོག་ནས།

།ལྷ་བཙན་མཐོང་ཕུ་ཡབ་ཡུམ་སས་འཁོར་

བཅས། །སྣ་ཚོགས་མཛེས་པའི་
རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་
བཅས།

།མཆོད་པའི་གནས་

གསོལ།

།”་་་ཟེར་གསལ་དོ་

འདིར་སན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་

བཟུམ་ གླིང་སྨད་ཐང་ལས་སྦེ་

འགྱོཝ་ད་ བཙན་ཟ་སྦིས་དང་
མ་སངས་ཟླ་བཟའ་འགྱོ་སའི་

མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།

ལམ་རྒྱ་གྲམ་ལས་ཕར་བལྟ་

བལྟཝ་ད་ ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲག་སྦོམ་པའི་གུར་ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ གྱེན་དུ་འཕུར་འགྱོ་དོ་བཟུམ་གྱི་ རི་སྦོམ་

ཅིག་མཐོང་མི་འདི་ཨིན་པས། མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་ཚུན་ འགྱོ་བ་ཅིན་ མ་སངས་ཟླ་བཟའ་གཡུས་ཚན་

ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤དེ་ཅིག་རིང་རྐང་སྟོང་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།

“ཀྱེ༑ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གི །མི་བསྲུན་དྲེགས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །དབང་སྐུར་དམ་བཏགས་
གཉེར་གཏད་པའི། །མ་འོངས་བསྟན་པའི་སྲུང་མར་བསྐོས། །བར་དུ་རིག་འཛིན་གྲུབ་བརྒྱུད་དང་། །བསྟན་པ་

འཛིན་པ་ལ་སོགས་པས། །བསྐུལ་ཞིང་བཅོལ་བའི་ལས་འདི་དག །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ད་

ལྟ་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོས། །དངོས་འབྱོརཡིད་སྤྲུལ་ཚངས་བཤམས་ནས། །འབོད་པའི་དམ་ཚིག་མ་མདའ་

བར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །”(པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡  ཟེར་གསུངས་ཡོད་
བཞིན་ཨོན་གྱི་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཏེ་ མ་འོངས་བསྟན་པ་བསྲུང་ནིའི་སྲུང་

མ་སྦེ་བཀའ་བསྐོས་གནང་ནུག། བར་དུ་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་ལེ་ཤ་ཅིག་དང་ བསྟན་འཛིན་གྱི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་
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པ་རྣམས་ཀྱིས་ བསྟན་པའི་ལས་སྣ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ དཔུང་གྲོགས་མཛད་མའི་ སྲུང་མ་སྦེ་བཀའ་དང་དམ་

གནང་ནུག།

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་པ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣) “ཀྱེ༑ རབ་མཛེས་ཞི་བའི་ངང་

ཚུལ་གྱིས།།སྐུ་ལ་དར་དམར་ན་བཟའ་གསོལ།།ཕག་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བསྣམས།།དགོས་འདོད་རེ་བ་སྐོང་

ལ་བསྟོད། །རབ་འཇིགས་རྔམ་པའི་སྐུ་མཁར་ནང་། །འཁོར་དུ་བཙན་དམག་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །ཡིད་མྱུར་
མགྱོགས་པའི་རྟ་དམར་ཆིབས།

།སྐད་ཅིག་སྟོང་གསུམ་བསྐོར་ལ་བསྟོད།

།ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་

ནས། །རྔམ་པའི་ཞལ་ལ་གཏུམ་པའི་གཟུགས། །ཕག་ན་འཇིགས་པའི་མཚོན་ཆ་བསྣམས། །མ་རུངས་རླག་པར་

མཛད་ལ་བསྟོད། །རེ་འགའ་ལུང་གསུམ་མདོ་རྣམས་ཀུན། །ཀླུ་མོ་བདུད་མོ་སྨན་མོ་དང་། །ལྷན་ཅིག་དགའ་

མགུར་རྩེ་འཇོར་རོལ། །བསྐོར་ནས་འགྲོགས་གླེངས་མཛད་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པ་ཡི། །བདག་
ཅག་ རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ལ། །མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་ལ་རེ་བ་སྐོངས་། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་
མཛོད།།” ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་ཞི་བའི་ཚུལ་ལུ་སྦེ་རབ་མཛེས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གུར་ན་བཟའ་དར་

དམརཔོ་གསོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕག་གཡོན་ལུ་ དགོས་འདོད་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་

ཏེ་རླུང་ལྟར་མགྱོགས་པའི་རྟ་དམརཔོ་གི་ཐོག་ལུ་ཆིབས་ཞིན་ན་སྐུ་བལྟ་བའི་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་གཟི་བརྗིད་

ག་ནི་བ་ཆེཝ་སྦེ་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལུ་ད་ལྟོ་ར་གསུང་འབྱོན་ནི་བཟུམ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཁོ་ལུ་ནུས་མཐུ་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཡང་ དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ནང་ སྟོང་གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགསཔ་
མ་ཚད་ སྐུ་གསུང་ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟོན་ཏེ་ འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྔམ་པའི་ཞལ་དང་ གཏུམ་པའི་གཟུགས་

སྟོན་ཞིན་ན ཕག་ལུ་འཇོག་པའི་ མཚོན་ཆ་བསྣམས་ བསྟན་པའི་མ་རུངས་པའི་དགྲ་བོ་ཚུ་ ཐལ་བ་བརླགས་

བཏང་སྟེ་ འགྲོ་བ་ཡོངས་ལུ་ ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཨིན་པས། རེ་ཚེ་སྐབས་ལུང་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ ཀླུ་བདུད་ཚུ་

གནས་སའི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་བྱོན་ཏེ་ སྤྲུལ་པ་སྟོན་མ་འདྲཝ་སྟོན་ཞིན་ན་ ཀླུ་མོ་དང་ བདུད་མོ་ དེ་ལས་

སྨན་མོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དགའ་མགུར་སོད་ཐོག་ལས་ ཀླུ་བདུད་ཚུ་ཡང་ གཡོག་བཀོལ་ནིའི་
ནུས་མཐུ་དང་ནུས་སྟོབས་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
མ་སངས་ཟླ་བཟའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་ ལྷ་ཆེན་མཐོང་ཕུ་བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་

ཐངས་ མ་འདྲཝ་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཀོད་པ་ཅིན། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་
སྐབས་ ཆོས་སྲུང་དང་གཅིག་ཁར་འགབ་
སྟེ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་

རང་ཟླ་༡༢

པའི་ཚེས་༡༢ ལས་༡༥ ཚུན་ཉིནམ་གསུམ་

གྱི་རིང་ མ་སངས་ཟླ་བཟའ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

ཚེས་བཅུ་བཙུགས་སོལ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་
མཐོང་ཕུ་བཙན་ལུ་ཡང་དེ་གི་སྐབས་སུ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོད་ཨིན་པས། ལྷ་
མ་སང་ཟླ་བཟའ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་སྐུ་འདྲ།


ཁང་དེ་

བུམ་ཐང་ཨུ་ར་དགེ་ལྡན་པའི་

བམ་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་མི་

བམ་

འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་ རོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་མིའི་ ལུང་བསྟན་ལྟར་དུ་ལོ་ངོ་༣༠ གི་སྔ་གོང་ལས་

བརྟེན་དང་རྟེན་པར་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་ནུག།

བོན་ལུགས་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ ཞིང་ནང་ཆར་ཆུ་དཀོན་ ལོ་ཐོག་ལུ་ཤ་རེ་ཐོན་ཏེ་དྲེགས་མ་ཚུགས་པའི་ནམ་
དུས་ལུ་ ལྷ་བཙན་མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ ཕོ་བང་གི་རྩ་བར་སོང་ཞིན་ན་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་

བཤམས་ཏེ་ བོན་པོ་གིས་འབད་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ལམ་སོལ་ཚུ་ཡང་འདུག། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གསོལ་

མཆོད་ཚུ་ཆད་པ་ཅིན་ ལུང་ཕོགས་ནང་ རིམས་ནད་མུ་གེ་དང་ ལོ་ཐོག་གི་ས་ཞིང་ནང་ སད་དང་སེར་བ་ལ་

སོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླུང་འཚུབ་འོངས་ཏེ་ལོ་ཐོག་ག་ར་མེདཔ་བཏང་པའི་ལོ་རྒྱུས་

འདུག། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་ བམ་ཅིག་ཡང་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་
སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ བསང་གསུར་དང་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་གྱི་གནོད་

ཁ་ལས་ཞི་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་རང་འབད་རུང་ ལོ་ལྟར་གྱི་གསོལ་མཆོད་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་
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འཕལ་འཕལ་རང་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཕར་ ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ དཀར་མེ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།

ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་ མཚན་ངོ་མ་ དགེ་སོང་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ་ཟེར་ཨིན་མས། ཕོ་ལྷ་ལུ་དགེ་སོང་

ཟེར་ཞུ་དགོ་མི་ དེ་ཡང་ མཐོང་ཕུ་བཙན་དེ་ ཧེ་མ་དགེ་སོང་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་མཐོང་ཕུ་གི་རི་ཁྲོད་ལུ་
མཚམས་སྒྲུབ་ལུ་རོལ་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་རུང་ སེམས་ངོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕོད་མ་ཚུགས་པར་ བཤགས་སོངམ་
ལས་ གནས་དེ་ནང་གི་ བཙན་ཅིག་སྦེ་སྐྱེ་བ་ ལེན་ལེནམ་བཟུམ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ མ་སངས་ཟླ་
བཟའ་ལྷ་ཁང་གི་བམ་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིནམ་པས།

མཐོང་ཕུ་བཙན་ཟེར་སབ་དགོ་མི་འདི་མཐོང་ཕུ་ཟེར་བ་ཅིན་མ་སངས་གཡུས་ཚན་གྱི་གཡུས་སྟོད་གུར་རི་

སྦོམ་ཅིག་མཐོང་རྒྱ་ག་ནི་བ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ལུ་སབ་ཨིན་པས་ དེ་ནང་གནས་པའི་བཙན་འབདཝ་ལས་ མཐོང་

ཕུ་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།འ་ནི་ཕོ་ལྷ་མཐོང་ཕུ་བཙན་དེ་མ་སངས་གཡུས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་

ཡུལ་བཙན་ནང་ལསཁོ་དབང་ཆེ་དྲག་འབད་ནི་འདི་གིས་རྩ་མང་རྒེད་འོག་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ཨཔ་

སྒོག་འཕེལ་ལ་ཁོ་ཡང་ དབང་ཆེ་སུ་ཅིག་སོདཔ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ མ་འཆམས་པར་ བཙན་འཁྲུགས་ཟེར་
ཁོང་གཉིས་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

ད་རུང་མཚན་གཞན་ མཐོང་ཕུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ལྷ་ཆེན་མཐོང་ཕུ་བཙན་ལུ་ བོ་གཏད་དང་
ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་འབད་བ་ཅིན་ཞིང་ལུ་སད་སེར་མ་བཏང་ ཆར་ཆུ་

དུས་སུ་འབབ་སྟེ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ ལེགས་ མི་ལུ་ནད་རིམས་མུ་གེ་དང་ འཁྲུག་རྩོད་ཚུ་མ་བྱུང་པར་
སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་ འདྲ་བའི་ཆ་ལས་སྦེ་ མཐོང་ཕུ་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ཟེར་ཞུཝ་མེན་ན་མནོཝ་ཅིག་འདུག།

ཕོགས་ཅིག་ལས་བསམ་ཞིབ་འབད་བ་བལྟ་ཅིན་ བསྟོད་ཚིག་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣  “ཀྱེ༑
རབ་མཛེས་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །སྐུ་ལ་དར་དམར་ན་བཟའ་གསོལ། །ཕག་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསྣམས།
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དགོས་འདོད་རེ་བ་སྐོང་ལ་བསྟོད། །”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ལྷ་ཆེན་མཐོང་ཕུ་བཙན་དེ་ སེམས་ཅན་གྱི་

དགོས་འདོད་རེ་བ་བསྐང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕག་གཡོན་པར་ ཡིད་ བཞིན་ནོར་བུ་བསྣམས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཞུ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་འདུག།

གྲོས
བུལ
ལ།
གྲོས་འབུ
མ་སངས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ བཙན་གསོལ་བདུད་གསོལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ འཆམ་
དང་བཅསཔ་སྦེ་ མི་དམངས་ལུ་ མཇལ་ཁ་ཕུལ་གནང་དོ་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་སྐབས་ འཆམ་ཆས་དང་ཞལ་

འབག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཉམས་ཆགས་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་

ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ འཆམ་ཆས་དང་ཞལ་འབག་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རེ་
མཛད་གནང་པ་ཅིན་ གོང་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གསོལ་མཆོད་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཨིན་

པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་བཙན་གསོལ་བདུད་གསོལ་ལ་སོགས་པའི་ ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཤེས་ཡོན་ཚུ་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་སོད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་དགོ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད། མཐོང་ཕུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཨ་རྒས་གནས་བརྟན།
བམ་བསྟན་པ་བཀྲིས།
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༡༠ འཁྲུ
ཁྲུལ
ལ་སྣ
སྣང
ང་སྦི
སྦིས
ས། 
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡུལ།།འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་ན་ན་ཕུའི།།
བཙན་རྒོད་འཁོར་བཅས་ངག་ལས་བབས་པའི་གཏམ། །བྲི་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ག ནད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མཚན། 

ན་ན་ཕུའི་བཙན།

གནས་ཁང་།

ན་ན་ཕུའི་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།

གཡུས།

འཁྲུལ་སྣང་སྦིས།

བསྟེན་མི།


འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས།

སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

 གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ མི་ནོར་
ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དངལོ་ལེགས་དང་བཀྲ་ཤིས་པ་
འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཚོལཝ་ཨིན་པས།

ག ནད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་  ན་ན་ཕུའི་བཙན་ཆེན་ཟེར་སབ་ལས་
གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིནམ་དང་

བཙན་གྱི་

བཙན་དེ་གི་མཚན་ངོ་མ་ཅིག་འོང་སྲིན་ཨིན་རུང་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་

ཤེས་ཅིག་མིན་འདུག། ཁོ་གི་ཕོ་བང་དེ་ འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགུ་ལུ་ ན་ན་ཕུ་ཟེར་ས་ལུ་ཕོ་
བང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

དེ་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་

འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ཀྱི་གཡུས་གཞུང་ལྟེ་བ་

ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོ་བ་ཅིན་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། 
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དམ་བཞག།
གཞི་བདག་གསོལ་ཁ་ལས།ཀྱཻ༑ཨོན་པད་གྲུབ་ཐོབ་སན་སྔ་རུ།།སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་
འཕང་སོགས། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་

མཛོད།། ཟེར་འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ཀྱི་གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་པད་འབྱུང་
གནས་དང་ བ་མ་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང་དཀོན་མཆོག་

ལ་སོགས་པའི་དབུ་འཕང་མཐོ་བའི་རིགས་བུ་བཟུམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་དམ་བཅས་བཞིན་དུ་སྲུང་མ་
སྦེ་བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག།

རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན། 
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། ཀྱཻ༑ དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །མདངས་

གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་
རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། ། ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་སྲུང་བའི་གཞི་བདག་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་

འབྱོར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ།། ཟེར་གཞི་བདག་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཁྱབ་པའི་ རང་སོའི་སྐུ་མདོག་དང་བསྟུན་
དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སོགས་

གང་རུང་དང་ལྡན་ཏེ་

རང་གི་འཁོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་

གསལཝ་མ་གཏོགས་ ན་ན་ཕུའི་བཙན་གྱི་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ འཐོན་ནི་མེད་པའི་
ཁར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ཡང་མེདཔ་ལས་དེའི་སྐོར་ལས་བཀོད་མ་ཤེས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་གྱིས་ སྐྱེ་ལྷ་ན་ན་ཕུ་གི་བཙན་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་གཡུས་
ཚན་གྱི་ རི་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་ནགས་ཚལ་ནང་སང་ཡོད་ས་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་མི་རེ་འགྱོ་ཞིན་ན ལོ་ལྟར་
རང་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིནམ་ད་ དེ་གི་
སྐབས་ཚོགས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་བཤམས་ཏེ་དཀར་ཚོགས་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ན་ན་ཕུའི་བཙན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་གཅིག་ཁར་ ལྷ་བཙན་སྒོག་འཕེལ་
ལ་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་

བཙན་དེ་གིས་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་

གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ནོར་དང་ལུང་པ་ལུ་ མུ་གེ་ལྟས་ངན་ལ་སོགས་པ་མ་བྱུང་པ་ཡོད་མི་དེ་ ཁོང་གནས་
བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གི་མཐུ་རྩལ་དང་

རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ན་ན་ཕུའི་བཙན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ཆད་པ་ཅིན་ མི་ནོར་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་
ལུང་པ་ལུ་ནད་ཡམས་མུ་གེ་ དེ་ལས་ངེས་མེད་ཀྱི་ན་ཚ་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལོ་
ལྟར་བཞིན་དུ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་འདུག།

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
སྤྱིར་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་སྒོ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་

དུ་གནས་ཐབས་དང་ ཁྱད་པར་ འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ལུང་ཕོགས་ནང་ཡོད་པའི་ མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་

རྣམས་ཀྱི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ་ཏེ་ མི་ལུ་ན་ཚ་ཕྱུགས་ལུ་གོད་ཁ་ ཞིང་ལུ་སད་དང་སེརཝ་

ཁ་ཆར་རླུང་དང་ ཤ་ཁ་ཟ་ཁ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་དེ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུག་རྩོད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ ཚེ་
དང་བསོད་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད
འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུཝ་ཨིན་པས། 

གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིན་ན་ བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་

གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གྲོ
འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ཀྱི་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་

སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དང་བཙན་ལུ་

ཚོགས་ཚུ་ཕུལ་ས་གཡུས་དེའི་རི་མགུ་ལུ་བཙན་གསོལ་འབད་ས་ལུ་

བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་

ལོ་ཨ་རྟག་ར་ས་གནས་དེ་ནང་

གསོལ་

མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ ཆརཔ་རྐྱབ་ད་དང་ ཉིམ་ཤུགས་སྦེ་ཤར་བའི་སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཙན་གསོལ་

འབད་ནི་ལུ་ གདོང་ལེན་སྦོམ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ས་གནས་དེ་
ནང་ ལྷ་གསོལ་བཙན་གསོལ་གྱི་ཁྱིམ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་དང་གསོལ་འདེབས་
ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གྱི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ། གཡུསས་དེའི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས། (༨༡)
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ཤེལ
ཤེ
ལ་རི
རི་་མུ
མུ་་ཧཱུཾ
ཧཱུཾ་་འག
ོ ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༧ 
༡སྒོ
སྒོ་་སྲུ
སྲུང
ང་བསད
ོ ་ནམས་གྲ
གྲག
གས་པ།
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཨཿབརྒྱ་གནས་ཀྱི་གཞོལ།།ཡ་རབས་མཐིང་གླིང་ཁྲ་མོའི་ལུང་ཕོགས་ཀྱི།།
གནས་བདག་སྒོ་སྲུང་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ཡི། །ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན།བསོད་ནམས་གྲགས་པ།སྒོ་སྲུང་བསོད་ནམས་གྲགས་པ།
ས་གནས།ཡ་རབས། 
གཡུས།ཡ་རབས།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།ཐིང་གླིང་ཁྲ་མོ་ཡ་རབས་ཀྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཐིང་གླིང་ཁྲ་མོ་ཡ་རབས་གཡུས་ཚན་གསུམ་གྱི་མི་སེར་གྱིས་གནས་
བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལུང་པའི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་
རིང་ལུ་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པའི་རྐྱེན་ཆ་
ཞི་སྟེ་

ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་

ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་

གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡ་རབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་དེ་ སྦས་ཡུལ་ཨཱ༔བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་མཆོག་ནང་
འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཕོགས་དེ་ནང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཡ་རབས་ཀྱི་གནས་བདག་ བསོད་
ནམས་གྲགས་པ་དེ་ ཨཱ༔་བརྒྱ་གནས་ཀྱི་ ལྷོའི་སྒོ་སྲུང་བདག་པོ་ཨིནམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས། སྒོ་སྲུང་
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བདག་པོའི་ཕོ་བང་གི་མཚོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་
གྲངས་༡)

“ཀྱཻ༑ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཨཿབརྒྱ་གནས་ཀྱི་གཞོལ། །སྨན་ལྗོངས་སོས་ངད་ལྡན་པའི་ཡ་ར་

ལ། །བག་རི་བ་གམ་བརྩེག་པའི་ཉི་ཟླའི་འགྲམ། །ཆུ་རྒྱུན་ལྷང་ལྷང་སྒྲོགས་པའི་ཕོ་བང་ནས། །གནས་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་
བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དང་། །ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་ཡིད་འོང་སྨན་མོ་བཅས།

།རྩེ་གཅིག་གདུང་བ་དྲག་པོས་

ཁྱོད་འབོད་ན། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཡ་རབས་དང་



ཁྲ་མོའི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་དང་ ཨཱ༔བརྒྱ་འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་ མར་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཉི་ཟླའི་རི་ལུ་ མཚོ་
ནག་ལྡིང་ལྡིང་སྦེ་
འདུག། 

ཡར་ལས་མར་ལྟཝ་ད

གཡང་བཟའ་སི་སི་དང་

འདྲོག་སི་སི་སྦེ་མཇལ་ས་ལུ་ཆགས་ཏེ་

ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨཱ༔བརྒྱའི་བམ་ ཤར་ཅུང་ཟེར་མི་འདི་ ཨཱ༔བརྒྱའི་གནས་ནང་ལས་བྱོན་ཏེ་ མཚོ་གི་

ལྟག་ལུ་ཕེབསཔ་ད་ མཚོའི་སྦུག་ཕང་སྟེ་ཁ་གུ་ ཁྲོ་གཅིག་ཐོན་སོད་ས་གཟིགས་ནུག། དེ་ལས་ བམ་གིས་ ང་
ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ནང་ལུ་ ལོག་ལྷོད་ཚུགས་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁྲོ་འདི་ ངེའི་ལག་པར་ལྷོད་ནི་གཅིག་དང་། ང་ལོག་མི་

ལྷོད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁྲོ་འདི་མཚོ་ནང་ཐིམ་བཅུག་ཅིག་ཟེར་ ཐུགས་སྨོན་གནང་སྟེ་ སན་བཙུམ་སྦེ་བཞུགས་པའི་
སྐབས་

ཁྲོ་འདི་མཚོ་ནང་ལོག་ཐིམ་སོངམ་པའི་ལོ་རྒྱུལ་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་མཚོ་དེ་གཏེར་མཚོ་དང་

མི་ཡང་

ཡ་རབས་ལུང་པའི་མི་སེར་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་

མཐིང་གླིང་ཁྲ་མོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་

གནས་བདག་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དེ་ གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཡང་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་པས། བསྟེན་

གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་དང་སྐྱབས་འཚོལཝ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག། 

བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་མེད།  “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་
གནོན་གྱིས། །གནས་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་དམ་བཞག་དུས། །སོག་སྙིང་ཕུལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །མ་གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་
ལས་མཛོད། །’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་གུ་རུ་པད་འབྱུང་གནས་ གུ་རུ་སྣང་སྲིད་གཟིལ་གནོན་གྱིས་

སྐུར་བཞེངས་ཞིན་ན་ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་པ་སྦེབཀའ་དང་དམ་བཞག་གནང་ནུག།རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་
གནས་བདག་དེ་གིས་ ཨ༔བརྒྱ་གནས་ནང་ མི་ག་མེད་གུ་མེད་དང་ ག་ལྷོད་གུ་ལྷོད་གཏང་ནི་མེད་པའི་ཁར་


གསོལ་ཁ་ནང་པོའི་ཟེར་དུག།
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མི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦོམ་ཡོད་མི་དང་ མི་ངན་པ་ རིགས་ངན་དྲགས་ གཤན་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ ཨ༔བརྒྱའི་
གནས་ནང་མ་གཏང་པར་ བཀག་བཞག་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། ཧེ་མ་ རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཁུངས་གཅིག་ དྲོ་

པ་ཧ་སག་ ཁྲ་མོ་གཡུས་ཚན་ལས་ཚུར་བརྒྱུད་དེ་ ཨཿབརྒྱ་གནས་ནང་འགྱོ་ནི་སྦེ་འོངས་ཏེ་ འདི་ནང་ལྷོདཔ་ད་
གནམ་སོ་ད་པའི་ཁར་ གནས་བདག་གི་བ་མཚོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ ཉི་ཟླ་རི་གཞུག་བཤགས་ཏེ་འབབ་འགྱོའི་ཆུ་

སྐད་ཡང་ མི་དེ་གི་རྣམ་ཅོ་ཁར་ ཁ་ནི་ཁ་ནི་ཟེར་(བཟའ་ནིའི་ཟེར་སབ་ཨིན་པས) གོཝ་ལས་ ང་བཟའ་ནི་ཨིན་
པས་ཟེར་འདྲོག་སྟེ་ ལོག་ཁྲ་མོ་གཡུས་ཚན་ལས་ཐོན་འགྱོཝ་ད་ གཡུས་དེ་ནང་ཨོམ་བཞོ་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ ཨ༔བརྒྱཔ་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་མི་དེ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ང་གིས་འབད་རུང་

བདེན་པ་འདུག་ཟེར་མནོ་མས་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཡིག་ནང་ཡང་ མི་སྡིག་སྒྲིབ་ཅན་དང་ རིགས་ངན་གཤན་པ་ལ་
སོགས་པའི་རིགས་ གནས་དེ་ནང་ལྷོད་མི་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
སྒོ་སྲུང་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་མེད། “ཀྱཻ༑ འགྱུར་མེད་བདེ་
ཆེན་དབྱིངས་ཉིད་ལས།

།འགགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་གཟུགས།

།སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་མཛད་

པའི། །གནས་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྐུ་མདོག་དམར་ལ་ཞི་མ་ཁྲོ། །ཕག་གཡས་རུ་དར་དབྱིངས་ལ་

འཕར། །གཡོན་པའི་ནོར་བུ་ཐུགས་ཁར་འཛིན། །ཆིབས་སུ་ཆུ་གླང་སྔོན་པོར་ཆིབས། །འཁོར་དུ་ལྷ་ཀླུ་བཙན་
བདུད་དང་། །སྨན་མོ་ལ་སོགས་དུ་མས་བསྐོར།།འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་ལ་ཐོགས་མེད་པ།།སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ལ་
བསྟོད། །རེ་དགའ་ཞི་བའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སོལ། །རེ་འགའ་ཁྲོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་

གྱིས། །བསྟན་དགྲ་དམ་ཉམས་ཐལ་བར་བརླགས། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་མཆོད་བསྟོད་པས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་

ཅག་འཁོར་བཅས་དང་། །ལྗོངས་འདིར་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཀུན། །སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །’’
ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་ལྷོའི་སྒོ་སྲུང་ བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དེ་ སྐུ་མདོག་དམརཔོ་སྦེ་
ཞལ་ཞི་ཁྲོ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཕག་གཡས་པ་གིས་རུ་དར་ནམ་མཁར་འཕར་ གཡོན་པ་གིས་ནོར་བུ་

ཐུགས་ཁ་ལུ་བཟུང་སྟེ་ ཆིབས་ལུ་ཆུའི་གླང་ཧོནམ་འབད་མི་ཅིག་གུར་ བཞོན་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་སྨན་མོ་ལ་སོགས་པས་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མཐུ་རྩལ་ཨིན་པ་
ཅིན་རེ་ཚེ་སྐབས་སྐུ་ཞི་བའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་མཛད་འཕལ་འཕལ་སྐབས་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་
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བཞེངས་ཏེ་བསྟན་པའི་དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་ཚུ་ཚར་བཅད་དེ་ཐལ་བ་བརླག་གཏང་ཚུགས་པའི་མཐུ་སྟོབས་དང་
ནུས་ཤུགས་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གས ལ
ཡ་རབས་ཀྱི་གནས་བདག་ སྒོ་སྲུང་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་

ལྟར་གྱི་རིམ་གྲོ་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་དང་ ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ ཚོགས་མཆོད་དང་ ལྷ་
གསོལ་བཙན་གསོལ་ཚུ་འབདཝ་ད་ ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བར་ན་ལས་མི་ནོར་ལུ་ འགལ་
རྐྱེན་བར་ཆད་རེ་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་

འཕལ་འཕལ་རང་

ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཕར་ཡང་

སྐྱེམས་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

བསང་དང་གསེར་

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
སྤྱིར་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་
དང་

ཕན་བདེའི་སྒོ་གཅིག་པུ་འགྱུར་པ་

ཁྱད་པར་སྦས་ཡུལ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐབས་

ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་སྒོའི་ལུང་ཕོགས་ནང་ཡོད་པའི་

མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་

རྣམས་ཀྱི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ་ཏེ་ མི་ལུ་ན་ཚ་ཕྱུགས་ལུ་གོད་ཁ་ ཞིང་ལུ་སད་དང་སེརཝ་
ཁ་ཆར་རླུང་དང་ ཤ་ཁ་ཟ་ཁ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་དེ་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཁྲུག་རྩོད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ ཚེ་
དང་བསོད་ནམས་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད
འབྱུང་ནི་འི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 

གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིན་ན་ བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་

རྒྱབ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱབ་རྟེ
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) སྒོ་སྲུང་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་བམ།
ཨ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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༢ཁུ
ཁུམ
མ་བང་བཙན།
སྦས་ཡུལ་ཨ༔རྒྱ་ལུང་གི་རི་རྒྱུད་ན། །ཁུམ་བང་བག་བཙན་སྨན་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།
ལོ་རྒྱུས་རྣ་ལས་བབ་པའི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན། །རྒྱ་ཤོག་དཀར་པོར་འགྲེམས་ལ་བ་མས་སོལ།།
ག ནད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཁུམ་བང་བཙན།ཁུམ་བང་བག་བཙན། ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ།
ས་གནས།ཁུམ་བང་།
གཡུས།གསེར་གཞོང་།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།གསེར་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།གསེར་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་བཙན་འབདཝ་ལས་
གཡུས་སྒོའི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ཏེ་
ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་ནིའི་ཕྱིར་དུ་དང་
དུས་སུ་བབས་

ལོག་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་

ཆར་ཆུ་

བསམ་དོན་ཡིད་

བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ག ནད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ལོ་མི་ཀྲར་ ༧༡ དེ་ཅིག་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ ལྷོད་ཚུགས་པའི་ ཤེལ་རི་

མུ་ཧཱུཾ་རྒེད་འོག་དེ་ས་གནས་གསེར་གཞོང་ཟེར་ས་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན།ལུང་ཕོགས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་དྲག་

ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་གོང་དུ་བཀུར་ཏེ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོད་མི་
ཁུམ་བང་བག་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་དེ་ རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཟེར་ཨིན་པས། ཁུམ་བང་བག་བཙན་
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གྱི་ཕོ་བང་དེ་ཁུམ་བང་རོ་རྗེ་བག་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡) “ཀྱཻ༑ སྐུ་མཁར་
ཟླ་གམ་རིན་ཆེན་བག་རི་དབྱིབས། །ཕུན་ཚོགས་ཡིད་འོང་ལྗོན་ཤིང་ལོ་འདབ་འཁྲིགས། །སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་
འཕྲེང་བའི་དྲི་བསུང་གཏམས། །རྩེད་འཇོ་བུང་བ་རབ་སོད་ཕོ་བང་ནང་། །ཆོས་འཁོར་སྐྱོངས་བའི་ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་
བག

།ཡིད་འོང་སྨན་བཙུན་དེ་དང་དཔུང་འཁོར་བཅས།

།མཆོད་པའི་གནས་འདིར་སྤྲིན་ཕུང་འཐིབ་པ་

ལྟར། །མྱུར་དུ་གཤེགས་ཤིང་མཐུན་པས་དམ་རས་འབུལ། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ ས་གནས་ཁུམ་བང་ཟེར་ས་ལུ་ རིའི་དབྱིབས་ཟླ་གམ་

སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་ལས་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ དྲི་བསུང་གིས་ཁྱབ་པའི་ བྱག་རང་
བྱུང་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ལུ་སབ་ཨིན་པས། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གསེར་གཞོང་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ཧེ་མ་ བ་མ་བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་མཁའ་ཁྱབ་རོ་རྗེ་
མཆོག་ བུམ་ཐང་ལས་སྦེ་ མོང་སྒར་བརྒྱུད་དེ་ ཨ༔རྒྱབ་གནས་ཁ་ཐུག་ལུ་བྱོནམ་ད་ བསོད་ནམས་མཁར་སྤྱི་

འོག་ གནམ་ལྕགས་སྒང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཚུར་ལོག་གཟིགསཔ་ད་ སའི་བཟོ་རྣམ་དང་དབྱིབས་དེ་ གསེར་གྱི་
གཞོང་པ་བཟུམ་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ གསེར་གཞོང་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
དམ་བཞག།

རོ་རྗེ་བག་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡  “ཀྱཻ སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་
གནས་དང་།
ལྟར།

ལ།

།རིག་འཛིན་བ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱི།

།སན་སྔར་ཁས་བངས་དམ་དུ་བཅས་པ་

།བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་གཡེལ་མ་མདའ་མཛོད། །གཞན་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་
།བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་།

།མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར་པའི་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ལེགས་

ཤིང་། །སད་སེར་མུ་གེ་བསྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཁུམ་བང་བཙན་དེ་ སོབ་

དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་དང་ རིག་འཛིན་གྱི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པས་ བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིན་ན་
བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་ནིའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢༢རྒྱབ། “ཀྱཻ༑ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་གྲགས་རྩལ་

ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འཛུམ་ལྡན་ཞིང་། །བཞིན་མཛེས་མདངས་འཕོག་གཞོན་ནུའི་གཟུགས། །སྐུ་ལ་དར་
དམར་རྒྱལ་མཚན་གསོལ།

།ཕག་གཡས་རུ་མཚོན་ནམ་མཁའ་འཕར།

།ཕག་གཡོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་

འཛིན། །རྟ་དམར་འཆིབས་ནས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡི། །མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཛད་ལ་བསྟོད། །མཚར་སྡུག་ཡིད་
འཕོག་སྨན་མོ་ནི། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རབ་འཛུམ་ཞིང་། །བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོ་དཔལ་འབར་བ། །རིན་ཆེན་
རྒྱན་གྱི་མཛད་ལ་བསྟོད།

།ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་དཀར་དམར་རིགས།

།སྣ་ཚོགས་འགྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་

ཅན། །ལྷབ་ལྷུབ་ལྔ་ལྡེང་ཕག་མཚོན་སོགས། །མ་ངེས་སོ་སོར་རྣམས་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་ནས་དོན་

གསོལ་བ།།དགོན་སྡེ་དར་ཞིང་སྒྲུབ་པ་པོའི།།བསམ་དོན་གྲུབ་ལ་མི་མཐུན་ཀུན།།ཞི་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པར་
མཛོད། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གསེར་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་གྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ལྷ་བཙན་རོ་

རྗེ་དྲག་རྩལ་དེ་ སྐུ་མདོག་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨི་ན་ མནོ་བ་ཅིན་ སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་
མཛེས་པའི་བཞིན་རས་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ གཞོན་ནུའི་སྐུ་གཟུགས་འཆང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ན་
བཟའ་འབད་བ་ཅིན་ དར་དམརཔོ་གི་རྒྱལ་མཚན་གསོལ་ཞིན་ན་ ཕག་གཡས་པ་གིས་རུ་མཚོན་ཟེར་ རུ་དར་

ནམ་མཁར་འཕར་ཏེ་བསྣམས་ ཕག་གཡོན་པ་ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བཟུང་སྦེ་ ཆིབས་རྟ་དམརཔོ་གུར་
བཞོན་ཏེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁུམ་བང་བཙན་གྱི་བཙུནམོ་ སྨན་མོ་དེ་ སྐུ་མདོག་

དམརཔོ་སྦེ་མཚར་སྡུག་ཡིད་འཕོག་གི་ལྷ་མོའི་ཞལ་འཛུམ་ལྡན་པ་ན་ཚོད་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོའི་དར་ལ་འབབ་
པ་རིན་ཆེན་གྱི་རྒྱན་གསོལ་ཏེ་ག་ཅི་དེ་མཛེས་སྡུག་གྱི་དཔལ་དང་ལྡན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཁོ་གི་འཁོར་ལུ་ལྷ་
ཀླུ་བཙན་བདུད་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསལ
ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་དེ་ གསེར་གཞོང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་བཙན་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་

དེ་ ལོ་ལྟར་གྱི་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་དང་ དུས་ཆེན་བཞི་ལ་སོགས་པའི་

ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་གཏོགས་ དུས་ཚིགས་ལོགས་སུ་སྦེ་བཟུང་སྟེ་ དུས་
སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སོལ་ཅིག་མིན་འདུག།

ལྷག་པར་དུ་
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གསེར་གཞོང་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་གཞི་རིམ་བཤད་གྲྭའི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལུ་

བསང་གསུར་དང་

དཀར་མེ་ཚོགས་དང་

གསེར་སྐྱེམས་ལ་

སོགས་པ་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་མི་དེ་གིས་ཡང་ ལུང་ཕོགས་ལུ་ཕན་སྦོམ་ཐོག་སྟེ་འདུག། གསེར་གཞོང་བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དེ་ ནམ་བཞེངས་གནང་ཡི་ག་ ལོ་ཚིགས་མ་ཤེས་རུང་ མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་བཞེངས་ཏེ་
༧སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྟེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ རིག་འཛིན་པད་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ལུ་ རྩིས་ཕུལ་
བའི་ཤུལ་ལས་

གཞི་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཅིག་བཙུགས་གནང་མི་དེ་གིས་

ཐོགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་འདུག། 

གསེར་གཞོང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ཕན་

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁུམ་བང་བཙན་དེ་ལུ་ གསོལ་ཁ་དང་ བསང་གསུར་ལ་སོགས་པའི་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཆད་

སོ་པ་ཅིན་ དང་པ་ར་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ངེས་མེད་ཀྱི་ནད་རིམས་དང་གོད་ཁ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་
ཁར་ གཉིསཔ་ཟེརཝ་ད་ རླུང་འཚུབ་འོངས་ཏེ་ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་

ལས་ཡང་ ལེགས་ཞིམ་ཅིག་སྦེ་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ལོ་ལྟར་གསོལ་

མཆོད་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་

འཕལ་འཕལ་རང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ནང་ལས་ཕར་ བསང་དང་གསེར་

སྐྱེམས་ དཀར་མེ་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ ལུང་པ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ མི་

འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་དང་དཔུང་གྲོགས་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁམས་ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་གནས་ཐབས་དང་ བྱེ་བག་

གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་ སྐྱེས་བཙན་འབདཝ་ལས་ རང་ག་ཏེ་སོད་རུང་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་བསལ་ཏེ་ ཚེ་རིང་
ཞིང་ནད་མེད་པར་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་འོང་ནིའི་དོན་དུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ལོ་ཐོག་ལུ་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་
འབུ་སྲིན་གི་གནོད་ཁ་དང་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་ཆེད་དུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཨིན་པས།
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དྲན
དྲ
ན་གས།ོ 
གསོལ་ཁའི་ནང་ བཙན་དེའི་མིང་གི་དག་ཆ་ལུ་ འབྲི་ཐངས་ ཁུམ་བང་དྲག་བཙན་དང་། ཁུམ་བང་བག་བཙན།
ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་གྲགས་རྩལ།

ཟེར་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་

ཁུམ་བང་གི་བྱག་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་གནད་ལས་འགྲེས་ཏེ་

ངེའི་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ལྷ་བཙན་དེ་

ཁུམ་བང་བག་བཙན་ཟེར་འབྲི་བ་ཅིན་འོས་འབབ་

ཡོད་ལུགས་དང་ ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་གྲགས་རྩལ་ཟེར་མ་བྲིས་བར་ བག་བཙན་དེ་ལུ་ མཐུ་སྟོབས་དང་མཐུ་རྩལ་
ལྡན་ཡོད་པའི་གནད་ཁུངས་ལུ་ ལྷ་བཙན་རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཟེར་བྲིས་བ་ཅིན་ དོན་དང་མཐུནམ་མས་ཟེར་མནོཝ་
མས།

རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) ཁུམ་བང་བཙན་རོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་བམ།
ཨ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
བདག་དབང་རོ་རྗེ།གསེར་གཞོང་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་སོབ་དཔོན།
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༣ཀླུ
ཀླུ་་མ་ོ སྟ
སྟག
ག་གདང
ོ ་མ།
སྦས་ཡུལ་ཨ༔རྒྱ་ལུང་གི་གནས་མཆོག་གི །གནས་སྲུང་ཆེན་པོ་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མའི།།
འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲི་བ་ལ། །ཕ་གཅིག་ཨོན་པདས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ག ན ད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།གནས་སྲུང་ཆེན་པོ་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ།ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་
མ།ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ།
གནས་ཁང་།ཨ༔བརྒྱ་གནས།
གཡུས།ཨ༔བརྒྱ།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།ལྷུན་རྩེ་སྨིན་རྗེས་སྟོང་གཞང་བཙན་མཁར་ཐིང་གླིང་ཁྲ་མོ་ཡ་རབས་.
ཀྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་དེ་གནས་མཆོག་དེ་ནང་གི་གནས་བདག་
འབདཝ་ལས་ ཨ༔བརྒྱ་གནས་ལུ་མཚམས་བཅད་བཞུགས་མི་དང་ གོང་

གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ མི་ནོར་ལུ་བར་ཆད་དང་ནད་རིམས་བཟློགས་ཏེ་ དམིགས་
བསལ་གྱིས་

པས།

བ་ནོར་ལུ་གོད་ཁ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་
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གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ཨཱ༔༔བརྒྱ
ཨཱ
རྒྱ་་གནས་ཀྱི
ཀྱི་་ངོ
ངོ་་སད
ོ །
ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ་བསོད་ནམས་མཁར་ལས་ཡར་

རྒྱ་མཚོ་ཁ་ལས་

མཐོ་ཚད་མི་ཊར་

༢༧༠༠

ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་

ལྷགཔ་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་འདི་

ཨ༔བརྒྱ་གནས་དེ་

གནས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཡིག་ལས “ཨཱཿབརྒྱ་ལུང་གི་

ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས༔ གནས་དེར་སླེབས་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཐོབ༔ དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ངེས་

པར་ཐོབ༔ ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་དང་ཁྱད་མེད་ཡིན༔”

ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

“རིགས་བཟང་དང་

སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་རབ་ང་ལ་མོས་པའི་དད་ཅན་རྣམས་ལ༔ ཚེ་ཆུ་རང་བྱོན་དང་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྐུ་དང༔”
སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཁར་

ལ་

གནས་དེར་སླེབས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མེད༔

དགའ་བདེ་ཉམས་དགའ་བ་དང་ཕད་སེམས་བག་ཕེབས་ཤིང་བདེ་བ་ཡིན༔ གནས་དེའི་ཆུ་འཐུང་ཚད་ཚེ་ལུས་ཀྱི་

གཅོང་ནད་མ་ལུས་པ་ཞི༔ དབང་པོ་གསལ༔ ཀླུ་ནད་གཟའ་ནད་བརྒྱལ་ནད༔ གག་ལྷོག་གཟེར་ཟུག་སོགས་
ཀྱང་ཞི་བ་ཐོབ་བོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ གནས་དེར་སླེབ་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་བ་ཐོབ༔ དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྣ་

འདྲེན༔ནུབ་ཕོགས་བདེ་བ་ཅན་དང་ཁྱད་པར་མེད༔ཟེར་གསུངས་ནུག།

ད་རུང་ ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ དད་ཅན་གྱི་མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག༔ སྦས་ཡུལ་ཨཿབརྒྱ་ལུང་དེ་
གནས་འོག་མིན་དང་མཚུངས་སོ༔ ཨུ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ་མོ༔ བདེ་བ་ཅན་དངོས་ཡིན་པས་སྦས་ཡུལ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ༔

སྦས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མཇལ་བའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིའི་གསང་བའི་གནས་དང་ལྟེ་བ་སྙིང་ཁ་མགྲིན་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་ལྒང་བུ་

བཞིན་དུ་བཞུགས་པས༔ ཕྱི་རབས་ཀྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཕག་དང་བསྐོར་བ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚོགས་མཆོད་

མར་མེ་སོགས༔ མོས་གུས་གདུང་བས་ཅི་འབྱོར་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་ན༔ ཚེ་འདི་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་

བཀྲེས་སྐོམ་མེད་ཅིང༔ ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ༔ བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཕྱི་མ་པད་ང་ཡི་
གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

ཡུལ་གཞན་ལ་ལོ་གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་བས་ནི༔

གནས་འདི་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་བར་ཨུ་རྒྱན་ང་ཡི་རོ་རྗེ་གསུང་གི་ལུང་
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བསྟན་ཏོ༔”

ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ སྦས་ཡུལ་ཨཿབརྒྱ་ལུང་དེ་ གནས་འོག་མིན་དང་མཚུངས་པ་ཨུ་

རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ་པ་ བདེ་བ་ཅན་དངོས་ཨིནམ་ལས་

གུ་རུའི་གནས་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་གནས་དེ་མཇལ་བ་ཅིན་ གནས་ཐམས་ཅད་མཇལ་བའི་གོ་ཆོདཔ་ཨིན་
པའི་ཁར་ གནས་དེ་ནང་ལྷོད་ཙམ་གྱིས་ བྱིན་རླབས་འཇུག་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་ཨིན་པས།



གནས་ཁང་།
གོང་གི་མི་སེར་དང་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ནང་སོད་མི་ཚུ་གིས་སྐྱབས་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་གནས་སྲུང་ཆེན་པོ་ཀླུ་
མོ་སྟག་གདོང་མ་གི་ཕོ་བང་དེ་

སྦས་ཡུལ་ཨཱ༔བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མའི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་

ལས་མྱུར་གྲུབ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ་ལུས་འདུས་
པའི་དཔྱིད།

།པད་ཀཱ་རའི་མཁའ་སོད་གསང་བའི་གནས།

།རི་རྒྱལ་ལྷུན་ཆགས་བག་རི་འབབ་ཆུས་

བརྒྱན། །ཚང་ཚིང་ནགས་མས་འཁྲིགས་པའི་ལྡིང་ཁང་དུ། །པདའི་ཡང་རོང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བང་ནས། ། རིག་
འཛིན་སྲུང་མ་གསང་བ་གཏེར་གྱི་བདག

།ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་ཞལ། །སྐུ་བསྟོད་མི་ལ་སྐུ་སྨད་

སྦྲུལ་དུ་འཁྱིལ། ། ཕག་གཡས་ཁ་ཊཾ་གྲི་གུག་དབྱིངས་ལ་འཕར། །གཡོན་པ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུ་ཐུགས་ཀར་
འཛིན།

།སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ཞིང་སྐྱོང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།

།ས་བདག་ཀླུ་གཉན་དྲེགས་པའི་འཁོར་གྱིས་

བསྐོར། །སྡེ་དཔུང་གནམ་ས་གང་བའི་ཚོགས་བཅས་རྣམས། །འདའ་ཀ་རོ་རྗེའི་རྒྱ་ལས་མ་འདའ་བར། །ཕུན་

ཚོགས་ཡིད་འོང་བཀོད་པའི་གནས་འདི་རུ།།ལ་འུར་གཤེགས་ཤིག་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ པད་གཡང་རོང་ཟེར་ གནམ་ལུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་འོག། ས་ལུ་པད་

འདབ་རྒྱས་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕོགས་དང་ཕོགས་ལས་ ཞིང་ཁམས་བཞི། གླིང་བཞི། ཐང་བཞི། མཚོ་གསུམ་
གྱིས་སྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ དབུས་ཕོགས་བདེ་ཆེན་ཕོ་བང་ (པད་གཡང་རོང་།) ཟངས་

མདོག་དཔལ་རི་གོང་མ་ཟེར་ས་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་༧ སྒང་སྟེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཞེངས་གནང་པའི་ ལྷ་ཁང་
གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་པས། ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་གི་

བ་མཚོ་དཀར་ནག་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ ཤིང་ཚང་ནང་འདུག་ ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་རྒྱབ་ལས་མར་ དུམ་གྲ་ཅིག་འགྱོཝ་

ཅི་ར་ལྷོད་ཚུགས་པས།
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དམ་བཞག

སྦས་ཡུལ་ཨཱ༔བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མའི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་གྲུབ་ལས།

པར་སྐྲུན་

མེད།ཤོག་གྲངས་༣ “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བང་དུ།།ཁམས་གསུམ་གཟིལ་གནོན་པད་འབྱུང་གིས།།དམ་
ཚིག་རོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བསྐུར། །སྦས་ཡུལ་གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་བཀོད། །བར་དུ་ཀར་འཇམས་དབྱངས་དང་། །ཆོས་
དབྱིངས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་སོགས་ཀྱིས། །གནས་ཀྱི་སྲུང་མར་གཉེར་བཅོལ་བཞིན། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་

ཞིག །ད་ལྟར་སྔགས་འཆང་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་ཁྱོད་མཆོད་ན། །འཚེ་བའི་སེམས་འབོར་

གནས་མཆོག་འདིར། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཉེར་ཁ་མཛོད། །” ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ དང་པ་ར་ རྒྱལ་བ་
ཀུན་འདུས་ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིན་ན་གནས་ཀྱི་སྲུང་
མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག། དེ་ལས་ ཨཿ་བརྒྱ་གནས་གོ་ཕྱེ་གནང་མི་ བམ་ཀར་འཇམ་དབྱངས་དང་ རོ་རྗེ་གླིང་
པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ ཆོས་དབྱིངས་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ གནས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་ རྒྱལ་བསྟན་གྱི་

འཕྲིན་བཅོལ་གནང་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའི་ཡང་སྲིད་ བྷུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་མཁའ་ཁྱབ་རོ་རྗེ་གིས་ཡང་
བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་མི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ་
སྐུ་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
སྦས་ཡུལ་ཨཱ༔བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མའི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་གྲུབ་ལས།
མེད། ཤོག་གྲངས་༥ །  “ཀྱཻ༑

པར་སྐྲུན་

ཀ་དག་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །ལྷུན་གྲུབ་རང་ནང་སྙིང་རྗེའི་

གཟུགས། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་འཛིན་ཅིར་ཡང་འཆར།།སྦས་ཡུལ་གནས་སྲུང་ཁྱེད་ལ་བསྟོད། །ལྷ་བཙན་ཀླུ་མོ་
སྟག་གདོང་ཞལ། །སྐུ་བསྟོད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་འཕོ། །སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་འཇུག་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ།
བདག་ཆེན་པོ་སྣང་ལ་བསྟོད།

།ཕག་གཡས་ཁ་ཊཾ་གྲི་གུག་བསྣམས།

།གཏེར་

།ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་སོག་རྩ་

གཅོད།།ཕག་གཡོན་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུ་འཛིན།།དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།།ཞི་དང་ཁྲོ་ཚུལ་སྤྱིར་
སྟོན་ཡང་། །གཟི་བརྗིད་ཉི་ཟླའི་དཔལ་ལ་འགྲན། །དར་ཟབ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །ཡིད་འོང་གཟུགས་

མཛེས་ཁྱེད་ལ་བསྟོད། །ཞུབ་ཆེན་སྟག་ཆས་དགྲ་ལ་རྔམ། །སྤྲུལ་པས་སྲིད་གསུམ་ཁྱབ་པར་མྱུལ། །སང་དགྲ་
གནོད་བགེགས་མ་ལུས་ཀུན།

།དྲག་པོས་ཚར་གཅོད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།

།དེ་ལྟར་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པའི་

མཐུས།།རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་
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ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་གནས་སྲུང་དེ་སྐུ་སྟོད་མིའི་རྣམ་པ་དངསྐུ་སྨད་སྦུལ་སྦེ་

ཡོད་པའི་ཁར་ ཞལ་སེམས་ཅན་སྟག་གི་གདོང་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིད་པས། ཕག་གཡས་པ་ལུ་ ཁ་ཊཾ་གྲི་གུག་ནམ་
མཁར་འཕར་ཏེ་བསྣམས་ གཡོན་པ་གིས་ འདོད་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ ཐུགས་ཀར་ལུ་བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས། ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་གི་འཁོར་འབད་བ་ཅིན་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་དྲེགས་པའི་འཁོར་ཚོགས་ཀྱིས་
བསྐོར་ཏེ་

སྲིད་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྤྲུལ་ཏེ་

བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་ནུས་པའི་

དང་རྩལ་ཤུགས་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

མཐུ་སྟོབས་

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ པད་གཡང་རོང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ བམ་རེ་བསྐོས་བཞག་གནང་སོལ་མི་དང་བསྟུན་ བམ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད་མི་དེ་
གིས་ དྲོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་ར་ཕུལ་བའི་ཁར་

ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚོགས་འཁོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་

མས། ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཚོགས་འབུམ་བསག་གནང་པའི་
བསྒང་ལུ་

གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་ལུ་ཡང་

གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་སོལ་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་སྦེ་ ལོ་ཆོག་གཏངམ་ད་དང་ སྐྱེས་ལྷ་
ཡུལ་ལྷ་གསོལ་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་དེ་ལུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས།



ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་དེ་ ནོར་ལྷ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་དང་མགོན་
འཚོལ་བ་ཅིན་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ཁུངས་

ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་མི་

སོབ་མཆོག་སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ནོར་འཚོ་སྦེ་སོདཔ་ད་

སེམས་ཅན་སྟག་དང་དོམ་ལ་སོགས་པ་འོང་རུང་

ནང་ ཐིང་གླིང་ཁྲ་མོ་དང་ ཡ་རབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ ནོར་གྱི་བྱང་ས་དེ་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ནང་ཨིནམ་ལས་
བ་ནོར་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་
གསོལ་མཆོད་ཚུ་མ་ཕུལ

ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ཀླུ་མོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་སྐྱབས་མ་བཅོལ་བ་ཅིན་

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་

ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་

གཟན་ཁ་ལས་མི་ཐོབ་ཟེར་ དངོས་ཚོར་གྱི་ཉམས་མོང་ དགའ་སོའི་ཐོག་ལས་གསུངས་ནི་འདུག། 

266

གཅན་

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྗེ་བཙུན་ཀར་འཇམ་དབྱངས་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་གོ་ཕྱེ་ནིའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ བཀྲི་ཤིས་

ཡངས་རྩེ་སྟོང་ཞང་ལས་སྦེ་འབྱོནམ་ད་ ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་ གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་གིས་ ཕེབས་བསུ་
ཞུ་སྟེ་ པད་གཡང་རོང་མཆོད་གཞིས་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ བ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། འ་

ནི་སྦེ་འབདཝ་ད རང་གིས་དད་མོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ སྐྱབས་
དང་སོངས་གྲོགས་མཛད་ལུགས་གོང་ལུ་ཞུ་བཟུམ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ དཔུང་གྲོགས་ཐད་རི་བ་རི་མཛད་གནངམ་

ཨིན་པས། པད་གཡང་རོང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མ་གིས་བམ་ལུ་ མཆོད་གཞིས་སྦེ་ཕུལ་
བའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ བམ་གིས་བཞེངས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ ཧྲམ་སོང་མི་གི་ཤུལ་གུ་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་སྒང་
སྟེང་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་པད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་

བཅགས་ཏེ་ སྒྲུབ་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་བཅས་ བཞེངས་གནང་ནུག།

གདན་ས་

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
སྦས་ཡུལ་ཨཱ༔བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མའི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་ལས་མྱུར་གྲུབ་ལས།
མེད། ཤོག་གྲངས་༤  “་་་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས།
འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས།

པར་སྐྲུན་

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད།

བདག་ཅག་སྒྲུབ་མཆེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་།

པའི་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ཀུན་ལ་ཉིན་གྱི་བྱ་ར་དང་མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་གྱིས།

དགེ་

སྦས་ཡུལ་འདི་ཉིད་ལ་གནས་

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་

འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛོད་ཅིག།་་་”


ཟེར་གསོལ་བ་བཏབ་དོ་བཟུམ་ ཀླུ་སྟག་གདོང་མ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་དེ་ཡང་ རང་གི་ལུང་པ་ལུ་

གནས་པའི་གནས་བདག་འབདཝ་ལས་གཙོ་བོ་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་གཞི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་

ཆེ་བསྲུང་ནིའི་ཆེད་དུ་དང་ བྱེ་བག་ ལུང་ཕོགས་དེ་ནང་གི་ དགོན་པ་དང་ མི་ནོར་ལོ་ཕྱུཊ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་
ཐམས་ཅད་ཟློག་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ཕྱིར་དང་

བསྟན་པ་དང་དེའཛིན་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ནི་དང་

མེད་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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འཕྲིན་ལས་ཐོགས་

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།

(སྤྱི་ལོ་མེད)

ལས་མྱུར་གྲུབ། པར་སྐྲུན་

སྦས་ཡུལ་ཨཱ༔བརྒྱ་ལུང་གི་གནས་སྲུང་ཀླུ་མོ་སྟག་གདོང་མའི་གསོལ་ཁ་འཕྲིན་

 མེད།

སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། (༢༠༡༧) གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། གླེགས་བམ་༣པ། ཀྲི་ཨེན་དཔར་སྐྲུན་ཁང་།
ཐིམ་ཕུག།

འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་བམ།
ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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༤མེ
མེས
ས་མེ
མེས
ས་ཚྭ
ཚྭ་་ཕུ
ཕུ་་པ།
ཉམས་དགའ་སྐྱིད་པའི་མུ་ཧཱུཾ་ལུང་པ་ཡིས། །སྐྱེས་ལྷར་བཀུར་བའི་མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པའི།།
འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲི་བ་ལ། །ཕ་གཅིག་ཨོན་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
ག ནད ་ ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པ།དགེ་བསྙེན་ནོར་བུ་གྲགས་པ།
གནས་ཁང་།མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པའི་ཕོ་བང་།
གཡུས།མུ་ཧཱུཾ།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།མུ་ཧཱུཾ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།མུ་ཧཱུཾ་སྤྱི་འོག་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་མི་ནོར་ལུ་བར་ཆད་དང་ནད་
རིམས་ཟློག་སྟེ་

གོད་ཁ་ཚུ་ཞི་ཞིནམ་ལས་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་

ལོ་ལེགས་ཏེ་ ཞིང་ནང་གི་འབྲུའི་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་

ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ག ནད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

མུ་ཧཱུཾ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོད་པའི་
མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པ་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ གསང་བའི་མཚན་དགེ་བསྙེན་ནོར་བུ་གྲགས་པ་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་
ཆེན་གྱི་ཕོ་བང་དེ་

ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་ནོར་བུ་གྲགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གསོལ་ཁ་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑རི་གསུམ་འདུས་པའི་ཚྭ་ཕུ་དགུང་ལ་བསྙེགས།།གོར་མོ་ཡངས་

པའི་ལྗོན་ཤིང་གར་སྟབས་གཡོ། །ལྷ་ཆུའི་ཁེངས་འཕོག་རྒྱུན་དུ་འབབས་ངོགས་ནས། །ལྷ་བཙན་སྨན་མོ་འཁོར་
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བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཚང་ཚིང་མུན་ནག་འཐིབས་པ་ཕ་ལོང་མཁར། །མདུན་དུ་སང་ཐང་བདེ་མོར་མེ་
ཏོག་འཕྲེང་།

།རྩ་བར་ལྷ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་ནས།

།ཀླུ་བདུད་སྨན་མོ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་

བྱོན། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་གནས་ཡུལ་འཁོར་དང་། །གཡས་གཡོན་རི་བག་མཚོ་ལ་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་
སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད། །རངརང་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གནས་འདིར་བྱོན། །’’ཟེར་གསལ་
དོ་བཟུམ་ རིའི་རྩེ་མོ་གནམ་དགུང་ལུ་རེག་རེགཔ་བཟུམ་དང་ རིའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ ལྗོང་ཤིང་དང་ཆུ་བོའི་

རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་བབས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ རིའི་རྩ་བ་ལས་ལྷ་ཆུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལཝ་འདེ་འཁྱིལ་ཏེ་ ག་ཅི་དེ་ ཡ་
མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མུ་ཧཱུཾ་གི་རིའི་མགུ་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག།

མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པ་གི་ཕོ་བང་དེ་ དབྱིབས་ཡི་གུ་ཡ་བཟུམ་ཡོདཔ་སྦེ་ ༧སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྟེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་
པའི་མཆོག་གིས་གསུངས་གནང་པའི་ཞལ་རྒྱུན་འདུག། ཕོ་བང་ཚུན་འགྱོ་བ་ཅིན་ རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

༥ དེ་ཅིག་འགོར་ནི་ཨིན་པས། མུ་ཧཱུྃ་གཡུས་དེའི་རི་མགུ་ལུ་ ཚྭའི་གཏེར་ཡོད་པའི་ས་གནས་ནང་བཞུགསཔ་
ལས་ མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པ་ཟེར་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཏེ་འདུག། ཚྭ་ཕུ་པ་དེ་མུ་ཧཱུྃ་པ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་ཡིན་
པ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གོང་ཐུང་དང་ དུ་རུང་པ་ དགྲ་མེད་རྩེ་དང་ ན་རང་པ། མཁའ་ཀློང་པ་དང་བ་ལམ་པ།
ཐིང་གླིང་དང་ཁྲ་མོ་པ། རྒྱབ་སྒང་དང་ཤིས་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིད་པས།
དམ་བཞག།
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་ནོར་བུ་གྲགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་

གྲངས་༢ རྒྱབ།  “ཀྱཻ༑ སྔོན་ཚེ་ཨོན་ཆེན་པོ་ཡིས། །དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་ཚེ། །ལྷ་སྲིན་ཐམས་
ཅད་དམ་ལ་བཏགས།།དེ་དུས་གཞི་བདག་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱང་།།བཀའ་ཡི་འབངས་སུ་འདུས་གྱུར་ནས།།བདག་
ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ། །བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་རྩིས་ལ་ཕབ། །རྗེས་འཇུག་སྐྱོང་བར་དམ་ཡང་བཅས། །ད་ལྟ་

རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སོབ་ཀྱིས། །གསོལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཚེ། །རུ་ང་ཕག་དོག་མ་མཛད་པར། །བཅོལ་

བའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །”ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམརྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་པ་
ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིན་ན་རྒྱལ་བསྟན་དང་དེ་འཛིན་ཀྱི་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ བུ་བཟུམ་སྦེ་སྐྱོང་ནིའི་ ཁས་བངས་པའི་དོན་བཞིན་དུ་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནངམ་ལས་
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གཡུས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་གྱིས་མ་དོ་བར་ གཡུས་གཞན་ཁའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དང་མགོན་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་ནོར་བུ་གྲགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་

གྲངས་༥  “ཀྱཻ༑ བཙན་ཡུལ་ཚྭ་ཕུ་རི་བོའི་དགུང་། །སྤྲིན་ནག་ཁ་ཆར་འབབ་པའི་ཀློང་། །སྐུ་མཁར་དགུང་དུ་
བསྙེགས་པའི་ནང་།།ཤུ་ལ་རཱ་ཛ་ཐུགས་ཀྱི་སས།།གསང་མཚན་ནོར་བུ་གྲགས་པ་སྟེ།།ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

སྐུ་མདོག་དམར། །དབུ་ལ་དར་ཐོད་དམར་པོ་གསོལ། །སྐུ་ལ་དར་དམར་ན་བཟས་ཀླུབས། །ཕག་གཡས་རུ་
མཚོན་མཁའ་ལ་འཕར།

།གཡོན་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསྣམས།

།སྟག་རས་གཡས་ལ་གཟིག་ཤུབས་

གཡོན། །མདའ་མདུང་གཞུ་འགུགས་བསྣམས་ལ་བསྟོད། །སད་དང་སེར་བ་སྣ་ཡང་འདྲེན། །གནོད་བྱེད་ཐལ་

བར་རློག་ལ་བསྟོད། །ཡིད་འཕོག་རྒྱན་ལྡན་སྨན་མོ་ནི། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ལང་ཚོ་རྒྱས། །སྐུ་ལ་དར་
དཀར་ན་བཟའ་གསོལ།

།ཕག་གཡས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་འཛིན།

།གཡོན་ན་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་

བསྣམས། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་མཛེས། །སྒྲུབ་པའི་རེ་བ་སྐོང་མཛོད་པའི། །སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་ཁྱེད་ལ་

བསྟོད། །ཕ་ཀློང་མཁར་གྱི་ཀླུ་བདུད་དང་། །ས་རོ་རི་བག་ལྗོན་ཤིང་གནས། །ལྷ་བཙན་ཀླུ་བཙན་དྲེགས་པའི་
ཚོགས། །ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མི་མ་ཡིན། །བདག་ཅག་གུས་པས་བསྟོད་ལགས་ཀྱི། །ཁྱེད་ནི་གནས་ལ་ངེད་ནི་

མགྲོན།།གནས་མགྲོན་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད།།’’ཟེར་གསལ་དོ་
བཟུམ་ རྣམ་པ་དགྲ་ལྷ་དྲག་པོའི་ཆས་ཅན་ སྐུ་མདོག་དང་དབུ་ཐོད་སོགས་ དམར་པོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ།

ཕག་གཡས་པ་ལུ་རུ་མཚོན་ ནམ་མཁར་འཕར་ཞིན་ན་ གཡོན་པ་ལུ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། དེའི་བཙུན་མོ་ཡང་ ཧ་ཅང་གིས་མཛེས་ཤིང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡིད་འཕོག་མའི་རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་

པ་ ལྷ་སྨན་བཟང་མོ་སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་ ཕག་གཡས་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གཟུང་ གཡོན་པ་ཨིན་པ་ཅིན་
བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བསྣམས་ཏེ་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་མེས་མེས་ ཚྭ་ཕུ་པ་དེ་མུ་ཧཱུྃ་པ་རྐྱངམ་གཅིག་ མ་ཡིན་པ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གོང་ཐུང་དང་ དུ་

རུང་པ་ དགྲ་མེད་རྩེ་དང་ ན་རང་པ། མཁའ་ཀློང་པ་དང་བ་ལམ་པ། ཐིང་གླིང་དང་ཁྲ་མོ་པ། རྒྱབ་སྒང་དང་
ཤིས་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ཡང་བསྟེན་སོལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ཆོག་དང་

ལྷ་གསོལ་བཙན་གསོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

གསོལ་མཆོད་ཡང་ལོ་ལྟར་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་
ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།

ལོ་

མུ་ཧཱུཾ་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ཕུལ་མི་གིས་མ་དོ་བར་ མུ་ཧཱུྃ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ ཡར་ངོ་མར་ངོ་

དང་དུས་ཆེན་སྐབས་ཚོགས་འཁོར་བསྐོརཝ་དཡང་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་

གི་ དགེ་འདུན་པའི་ཚུ་གིས་ཡང་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བཞིན་པ་འདུག། 

ལྷ་ཁང་དེ་ནང་

གཞི་བདག་མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པ་ལུ་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་ཏེ་

སྐྱབས་བསྟེན་པ་ཅིན་

ལུས་དང་གྱིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་ཏེ་
བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་

འབད་མེད་ལྷུན་

དང་ལྟོ་གོས་སོགས་

ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་

གྱིས་གྲུབ་ཅིང་
འཕེལ་ཞིང་

ཕ་རོལ་གཡུལ་སོགས་མི་

མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་ཅད་

མུ་ཧཱུཾ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

ཡོད་པའི་ཁར་

ཚེ་འདིར་དཔལ་འབྱོར་

བཟློགས་ཏེ་ ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནི་

གསོལ་མཆོད་སོགས་ཆད་ན་ ཐུགས་དགོངས་ཁྲེལ་ཏེ་ ཡུལ་འདིའི་ལོ་ཐོག་དང་ མི་ནོར་

འཁོར་བཅས་ལུ་ ལྟས་ངན་མི་མཐུན་གནོད་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་བཏང་སྟེ་ སྟབས་མི་བདེ་བ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་
ཡོདཔ་ལས་

ལོ་ལྟར་བཞིན་

མ་ཆད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མུ་ཧཱུྃ་པའི་མི་ཐིམ་ཕུ་ལུ་སོད་ཡོད་རུང་

སྐྱེས་བཙན་ཚྭ་ཕུ་པ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཨིན་པས། 
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མུ་་ཧཱུྃ
མུ
ཧཱུྃ་་གསང་སྔ
སྔག
གས་ཆོ
ཆོས
ས་གླི
གླིང
ང་ལྷ
ལྷ་་ཁང་དེ
དེ་་ མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པའི་ཕོ་བང་གི་རིའི་འོག་ མུ་ཧཱུྃ་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྟག་ལུ་

རིའི་དབྱིབས་ གླང་པོ་ཆེའི་སྤྱི་གཙུག་དང་ཅོག་རང་འཐདཔ་སྦེ་ཡོད་མི་གུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་

དོན་མཛད་ནི་གི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ། བདེ་ཆེན་མཆོག་འགྱུར་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ བཛྲ་གུ་རུ་རིན་

པོ་མཆོག་གི་ཡང་སས་

མཁན་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་པད་རོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་འདི་བཞེངས་གནང་སྟེ་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་།

སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༣

ལུ་

མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་འབྱུང་

བའི་སྒོ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནིའི་དོན་ལུ གནམ་ལོ་ཤིང་ཕོ་
རྟ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་བཙུགས་གནང་མི་དེ་གིས་
བསྟན་འགྲོ་ལུ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། 

སྐྱེས
ཚྭ་་ཕུ
ཕུ་་པ་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན་གྱི
གྱི་་ལ་ོ རྒྱུ
རྒྱུས
ས། 
སྐྱེས་བཙན་ཚྭ
ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་
འཁྲིལཝ་ད་

དགོན་པའི་

ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་

མཚོ་གཅིག་

གཡས་ཁ་ཐུག་ མུ་ཧཱུྃ་གཡུས་
མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་
མཚོ་ཨིན་པའི་ཁར་

པོ་ཚྭ་ཕུ་པའི་བ་མཚོ་

མུ་ཧཱུཾ་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་པོ་ཚྭ་ཕུ་པའི་བ་མཚོ་མོ།

མོ་སྦེ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་

གཡང་

གནས་

ཕོ་དང་

གནས་འདི་ནང་ཡོད་མི་འདི་ མོ་མཚོ་ཨིནམ་ད་ ཚྭ་ཕུ་གི་རྒྱབ་ཁ་ལུ་ གསེར་མཚོ་དང་ བ་མཚོ་ཕོ་གསུམ་ཡོད་

ཟེར་ མཁན་སྤྲུལ་བཛྲ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུངས་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་
སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག། “གཡང་མཚོ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་། ཧེ་མར་ དགྲ་མེད་རྩེ་དང་། ཤུལ་
ལས་

བར་ལམ་

བསང་ཤིང་འུང་སྣག་ཚང་ནང་བཞུགས་མི་

གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་

དྲགོས་པད་རྣམ་རྒྱལ་

མཆོག་ མཚོ་དེ་གི་རྩ་བར་ཕེབས་ད་ འདི་གཡང་མཚོ་ཨིན་པས། མཚོ་འདི་ནང་དུང་དཀར་ཆ་གཅིག་འདུག།
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ང་གིས་བཏོན་འབག་པ་ཅིན་

འབད་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་

དུང་དཀར་བཏོན་པ་བྱོནམ་ད་

མུ་ཧཱུྃ་

དཔོན་ཆེན་གྱིས་བཏོན་མ་སྟེར་བས་ཟེར་ མཁན་སྤྲུལ་བཛྲ་གུ་རུ་རིན་པོ་མཆོག་གིས་གསུངས་ནི་འདུག།” ཟེར་
ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་དད་པའི་ས་བོན་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། 

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གནས་པོ་མདའ་ཧཱུཾ་པ་བདུད་དང་ ཚྭ་ཕུ་པ་དེ་བཙན་འབདཝ་ལས་ བཙན་བདུད་གཉིས་མ་

འཆམ་པར་ འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ ཚྭ་ཕུ་པ་ཕམ་ད་ མུ་ཧཱུཾ་གི་རི་མགུའི་སྟོང་ཕུ་ཤིང་ གཡོ་

གཏངམ་མ་ཚད་ ཤིང་ཚུ་ཆག་འགྱོ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ མདའ་ཧཱུཾ་པ་ཕམ་པ་ཅིན་ ཡ་དྷིཔ་གི་ བག་སྟོང་ལ་དང་
ཤེལ་རི་ཆུ་གི་ ཤིང་ཆ་མཉམ་བརབས་གཏངམ་ཨིན་པས། མི་ཚུ་གི་མཐོང་སྣང་ལུ་ རླུང་འཚུབ་འཕུ་སྟེ་ ཤིང་ཚུ་
དེ་སྦེ་འགྱོཝ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་རུང་ ངོ་མ་དེ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་དེ་ སྦུལ་སྦོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་འཐབ་

ད་མཇུག་མ་ ཤིང་གུ་ལུ་ཕོག་སྟེ་ཆག་འགྱོཝ་ཨིནམ་ ནོར་དཔོན་ཨ་རྒས་སྲིད་ཐར་གྱིས་མཐོང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། 
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པ་ནོར་བུ་གྲགས་པ་ལུ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་དོན་ནི་ རང་གི་ལུང་པའི་སྐྱེས་ལྷ་
འབདཝ་ལས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ཁུངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་བཅས་པ་བསྲུང་ཕྱིར་དང་ སྒོས་སུ་ ཕོགས་འདིས་གཙོས་
པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། འབས་བུ་དུས་སུ་སྨིན།

མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད། མུ་གེ་དང་འཁྲུགས་པ། སདདང་སེརཝ་བཙའ་ཐན་དང་། གནོད་འཚེ་ཐམས་ཅད་ཞི་
སྟེ་ རང་ག་ཏེ་སོད་རུང་ འཚོ་བ་འབྱོར། འགལ་རྐྱེན་སེལ། མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། གནས་པོ་བཟང་པོ་མཛད་དེ་

བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།




274

རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།

ཁ།

(སྤྱི་ལོ་མེད།) ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་ནོར་བུ་གྲགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གསོལ་

པར་སྐྲུན་མེད།

ཨཱ༔བརྒྱཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས། (སྤྱི་ལོ་མེད) དད་པའི་ས་བོན། པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་བམ།
ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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༥ལྷ
ལྷ་་ཕ་ོ ལྷ
ལྷ་་བཙན།
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚོགས་ལྡན་པའི་ཞིང་། །བསོད་ནམས་མཁར་གྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཕོ་ལྷ་བཙན།།
བཙུན་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་སྔོན་བྱུང་གཏམ། །བྲི་ལ་ཨོན་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
ག ནད ་ ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་བག་བཙན།དགེ་སྙེན་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་གྲགས་པ།
ཕོ་ལྷ་བག་བཙན།
གནས་ཁང་།བསོད་ནམས་མཁར།
གཡུས།བསོད་ནམས་མཁར།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ་སྤྱིར་བཏང་གི་མིསེར་དང་སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསོད་ནམས་
མཁར་པས་བསྟེནམ་ཨིན་མས།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཕོ་ལྷ་བག་བཙན་དེ་བསོད་ནམས་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་
འབདཝ་ལས་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ རྐྱེན་དང་བར་
ཆད་ཚུ་བསལ་ཏེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ ཚེ་
རིང་ནད་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ ད ན
གནས་ཁང་།
རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་ བསོད་ནམས་མཁར་ཟེར་བའི་

གཡུས་ཚན་དེ་ ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་གྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་

སྐྱབས་ཞུ་མི་ཕོ་ལྷ་བག་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་ཡང་ཕོ་ལྷ་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢།“ཀྱཻ༑
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ཕུན་ཚོགས་ནགས་ཀླུང་འཕྲེང་བའི་ཡོངས་བསྐོར་བའི། །དབུས་ན་འབབ་ཆུ་མེ་ཏོག་བཀྲ་བའི་གླིང་། །བཀྲ་ཤིས་
དཔལ་གྱི་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བའི་བདག །ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་ནོར་བུ་གྲགས། །རིན་ཆེན་རྡུལ་ཕན་བརྩེགས་

པའི་སྐུ་མཁར་ནས། །མཚར་སྡུག་ཡིད་འོང་ལྷ་མོ་མངག་གཞུག་བཅས། །བན་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་

བསྐོར་ནས། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པའི་གནས་འདི་རུ། །དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་བཅས་ཏེ་
གཤེགས་སུ་གསོལ། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ བསོད་ནམས་མཁར་གཡུས་ཚན་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༥ དེ་

ཅིག་འགྱོ་དགོ་པའི་ས་ཁར་འཁོབ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། ཕོ་བང་དེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་གི་ འཁོབ་
ལའི་

རིའི་རང་འབྱུང་ཁ་བ་རི་པ་བརྩིཝ་མ་ཚད་

ཕོ་བང་གི་རི་དེ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ སྦུག་ནང་གཙང་ཆུ་དང་ མདངས་བཀྲའི་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་གླིང་ ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག། 
ཕོ་ལྷ་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ།  “ཧཱུཾ༑ སྲིད་ན་ཆེ་དགུ་ཀུན་ཀྱང་མཐུ་སྟོབས་

ཀྱིས། །ཕག་རྒྱས་ཟིལ་གནོན་པད་ཐོད་འཕྲེང་དང་། །རིག་འཛིན་བ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །སན་སྔར་

ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་དམ་བཅས་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ལས་ངན་གདུག་རྩུབ་སོང། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
གཉིས་ཕན་བདེའི་འོད་དཀར་གྱིས། །འཇིག་རྟེན་རྒུད་པའི་མུན་པ་གཏན་ཞི་ནས། །རོགས་ལྡན་བདེ་སྐྱིད་སྣང་བ་

མགྲོན་འགུགས་པའི།།འཕྲིན་ལས་མཆོག་ལ་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ཨོན་གུ་རུ་

པད་ཐོད་འཕྲེལ་རྩལ་དང་ རིག་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ དཔལ་ལྡན་བ་མ་རྣམས་ཀྱིས་  བཀའ་དང་
དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་མི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མི་སྲུང་མ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ཕོ་ལྷ་བག་བཙན་གསོལ་ཁ་ལས་

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤  “ཀྱཻ༑

ཐོག་མའི་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་

རྩལ། །གཉིས་སྣང་འཕྲུལ་ལས་འཇིག་རྟེན་འདིར། །ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །པདའི་བཀའ་ཉན་ཁྱོད་ལ་

བསྟོད།།སྟོན་ཀའི་ཟླ་ཞུན་ལྟར་གསལ་བ།།མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་སྐུ་མཆོག་ལ།།སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་
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དང་། །ལྷབ་ལྷུབ་དར་གྱི་བརྒྱན་ལ་བསྟོད། །ཕ་རོལ་དཔུང་འཇོམས་རལ་གྲི་གཡས། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་
སྡུད་བྱེད་ཞགས། །འདོད་དགུ་ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུ་གཡོན། །ཕག་གི་པདོ་མཛེས་ལ་བསྟོད། །མི་མཐུན་འགལ་

རྐྱེན་ཤུགས་ཀྱིས་ཞི། །མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་འབད་མེད་གྲུབ། །དབང་འདུས་རྩལ་བའི་མཐུ་ལྡན་པ། །བསམ་
འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །མཚར་སྡུག་ཡིད་འཕོག་སྨན་མོ་དང་། །ཅི་བཅོལ་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་མཛད་

པའི། །འཕྲིན་ལས་འཁོར་གྱི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས། །ཀུན་ནས་གུས་པར་བསྐོར་ལ་བསྟོད། །བྱམས་པའི་གནམ་
སྔོན་གསལ་བའི་ཀློང་།

།སྙིང་རྗེས་འོད་སྟོང་འབར་བ་ཡིས།

།གཞན་གནོད་སྦྱིན་སོགས་ངན་པའི་

འབས། །འཇིགས་རུང་མུན་པ་གསལ་ལ་བསྟོད། ། ཀུན་ལ་སྙིང་པོས་ཁྱབ་ནས་ཕྱིར། །དག་དང་མ་དག་ཆོས་
ཐམས་ཅད།།གཉིས་མེད་མཉམ་པར་ཡོངས་ཤེས་ནས།།བདག་ཅག་ཁྱེད་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །་་་’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ བསོད་ནམས་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ དགེ་སྙེན་
ཆེན་པོ་ནོར་བུ་གྲགས་པ་དེ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀ་ཟེར་སེར་ཁའི་ཟླ་འོད་བཟུམ་གསལ་བའི་ཁར་ན་བཟའ་རིན་ཆེན་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དར་ ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་བརྒྱན་ཏེ་ ཕག་གཡསས་པ་ལུ་ བསྟན་པའི་དགྲ་བོའི་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས་

པའི་ རལ་གྲི་བསྣམས་ གཡོན་པ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་ནིའི་ཞགས་པ་དང དགོས་
འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསྣམས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཕོ་ལྷ་གི་འཁོར་ལུ་བཙུན་མོ་ལྷ་སྨན་བཟང་མོ་མཚར་སྡུག་ཡིད་འཕོག་གི་དཔལ་དང་ལྡན་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་
ཅི་བཅོལ་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ ནུས་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་གྱི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་

ཨིནམ་པས། ཕོ་ལྷ་བག་བཙན་དེ་ལུ་ མཐུ་རྩལ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁམས་གསུམ་གྱི་ མ་རུངས་པའི་དགྲ་བོ་ཐམས་
ཅད་དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
གསལ
ཕོ་ལྷ་བག་བཙན་དགེ་སྙེན་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་གྲགས་པ་དེ་
སོལ་ཡོད་རུང་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་

ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུཾ་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ག་ར་གིས་

སྐྱབས་དང་མགོན་གཙོ་བོ་སྦེ་འཚོལ་མི་དེ་

བསྟེན་

བསོད་ནམས་མཁར་གྱི་མི་

སེར་ཚུ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ བསོད་ནམས་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་འབད་བ་

ཅིན་ ས་གནས་རཏྣ་གླིང་ལྷ་ཁང་ཡོད་ས་ལས་ཡར་ གྱེན་འཛེགས་ཏེ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༡ ལྷགཔ་ཅིག་
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འགྱོཝ་ད་ རྒྱ་མཚོ་ཁ་ལས་ཡར་ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༡༣༥༠ ལྷགཔ་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཆགས་པའི་ གཡང་རོ་གི་

ལྟག་ལུ་ བཙན་གསོལ་འུང་ (འུང་ཟེར་མི་འདི་ཐང་ལུ་སབ་ཨིན་མས།) བཙན་གསོལ་ཐང་ཟེར་ ས་ལུ་ ལོ་
ཨ་རྟག་ར་བཙན་མཆོད་ཕུལ་སའི་

ས་གོ་ནང་ལུ་སྦེ་

མི་སེར་དམངས་འཛོམས་ཐོག་ལས་

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དང་བཙན་ཚུ་ལུ་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ ཚོགས་ཚུ་ཕུལ་
སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།



ཉིནམ་འདི་ལས་ཚུར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ལ་བསམས་དང་རི་བསམས་ཟེར་

ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་

ཨཱ༔བརྒྱ་

གནས་དང་ འཁོབ་ལ། དེ་ལས་སྦེ་ རི་ཁ་ལས་ཡར་ མི་ཚུ་རྩ་ལས་འགྱོ་མི་ཆོག་པས། གལ་སྲིད་ མི་ཚུ་རི་ཁ་
ལས་ཡར་ བཤལ་བར་འགྱོ་སྟེ་ རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་རྐྱེན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ རི་ཁར་འགྱོ་མི་དེ་
གིས་ ཐོག་གི་ཚབ་ མི་དམངས་ལུ་སོད་དགོ་ཟེར་ དམངས་མི་ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཤདཔ་ཨིན་
མས།

ཕོ་ལྷ་དེ་བཀའ་བཙན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ལྟར་གསོལ་མཆོད་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ མི་སེར་

དམངས་ཀྱིས་འཕལ་འཕལ་འབད་རང་ ལྷ་ཁང་ནང་གསེར་སྐྱེམས་དང་ཚོགས།དཀར་མེ་དང་བསང་གསུར་ལ་
སོགས་པ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། 

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ དེ་ཚུ་ཆད་སོང་པ་ཅིན་ རླུང་འཚུབ་འོངས་ཏེ་ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་ རི་དྭགས་

སེམས་ཅན་གྱི་ཁ་ལས་ཡང་ ལེགས་ཞིམ་ཅིག་སྦེ་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་དང་། འཕལ་
འཕལ་རང་གཡུས་ཁའི་མི་འབྱང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ལོ་རེ་ནང་མི་གཉིས་དེ་རེ་འབྱང་ནི་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་བཞིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠
ཁོང་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གི་
མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

གི་ལོ་ལུ་ཡང་

གཡོ་འཕྲུལ་ལས་བརྟེན་

ལོ་རེ་ཆད་མེད་པར་གོང་གི་ཚེས་གྲངས་ལུ་

ཨ་རྒས་ཅིག་དང་ཨ་ལོ་ཅིག་བྱང་ཡོད་མི་ཡང་
འབྱུང་བྱུངམ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

རྒྱུ་

གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་ནི་

ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་འབད་རུང་ དུས་དེ་གི་ཚེ་ ལཱ་ག་ཅིག་ཡོད་རུང་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ ཕག་རེ་འཚལ་

སྙན་དར་རེ་ཕུལ་བ་འགྱོ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་རཏྣ་གླིང་དགོན་པ་འདི་ནང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་
ཀར་མཆོག་གིས་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ གྲྭ་ཚང་ཅིག་བཙུགས་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ སྔ་ཕྱི་

གཉིས་ལུ་བསང་གསུར་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་གནང་མི་དེ་གིས་ནད་དང་མུ་གེ་ཡང་མ་བྱུང་
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ལོ་ཐོག་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བསྡུ་ཚུགས་ཏེ་མི་སེར་ག་ར་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལུ་ལོངས་སོད་ནི་

ཐོབ་མི་ཡང་ ཕོ་ལྷ་གི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ མཐུ་རྩལ་བརྟེན་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ཕག་དང་མཆོད་པ་ཚུ་
དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་སོད་དོ་ཨིན་པས། 

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ཕོ་ལྷ་བག་བཙན་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣ རྒྱབ།  “་་་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་
གནས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་དགུང་དུ་བསྒྲེང་

བ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཡུལ་ཕོགས་འདི་དང་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་

དུ་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཞི་ཞིང་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བ་དང་། ཆར་
ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་།
མཛད་དུ་གསོལ།

ས་ཕོགས་ཀྱི་ལ་སྒོ་ལུང་སྒོའི་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་

།’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་དུ་

གནས་ཆེད་དང་ ཁྱད་པར་དུ་

ཡུལ་ཕོགས་འདི་དང་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནང་

ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང་

འཁྲུག་རྩོད་ཞི་ཞིང་ འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་རིགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུངས་སྟེ་

འགྲོ་བ་

ཡོངས་ལུ་བདེ་སྐྱིད་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་དང་ དེ་ལས་ གཡུས་སྒོ་ནང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ཤིང་

ས་ཕོགས་ཀྱི་ལ་སྒོ་ལུང་སྒོའི་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་སྟེ་

ཕུལཝ་ཨིན་པས།

གསོལ་མཆོད་

གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གྲོ
བསོད་ནམས་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་
ཚོགས་ཚུ་ཕུལ་སའི་

ས་གོ་བཙན་གསོལ་འུང་ཟེར་

སྐྱེ་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་དང་བཙན་ལུ་

བཙན་གསོལ་སང་ཐང་ནང་

བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་

ལོ་ཨ་རྟག་ར་ས་གནས་དེ་

ནང་ གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ལས་ བཙན་མཆོད་ས་ཟེར་སབ་སོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོང་རུང་ ཆརཔ་རྐྱབ་ད་དང་

ཉིམ་ཤུགས་སྦེ་ཤར་བའི་སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཙན་གསོལ་འབད་ནི་ལུ་ གདོང་ལེན་སྦོམ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ས་གནས་དེ་ནང་ ལྷ་གསོལ་བཙན་གསོལ་གྱི་ཁྱིམ་ཅིག་ངེས་
པར་དུ་རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་དང་གསོལ་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན་པས། 
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་དྲག་པའི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་བམ།
ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།རྒེད་འོག་དམངས་མི།
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༦ཚེ
ཚེ་་དབང་ལྷ
ལྷ་་མ།ོ 
ཤེལ་རི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་འབབ་གཡས་ཕོགས་ཀྱི། །ཐིང་གླིང་ཁྲ་མོ་ལུང་པའི་སྐྱེས་བཙན་མོ།།
ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་འཁོར་བཅས་སྔོན་བྱུང་གཏམ། །བྲི་ལ་ཨོན་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ག ན ད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།
ས་གནས།ཐིང་གླིང་
གཡུས།རྒྱབ་སྒང་སྤྱི་འོག།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།རྒྱབ་སྒང་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་དེ་རྒྱབ་སྒང་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་. 
ལས་མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་དང་ནད་རིམས་ཟློག་སྟེ་



མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་
སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གན ད ་ད ན
གནས་ཁང་།
བསོད་ནམས་མཁར་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་འགྱོ་

དགོ་པའི་ས་ཁར་ རྒྱབ་སྒང་སྤྱི་འོག་ཆགས་ཏེ་འདུག། གཡུས་
སྒོ་དེ་ ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཚེ་དབང་
ལྷ་མོ་གི་ཕོ་བང་དེ་ གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་
ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་བ་མཚོ།

གྲངས་༨ །) “ཀྱཻ༑ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གི །སན་འདྲེན་
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སྨན་བཙུན་ཆེན་མོ་ནི། །ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ཞེས་གྲགས་པ། །ཕོ་བང་རིན་ཆེན་ དགུངས་པ་སྙེགས། །བག་རི་བ་

གམ་གཞལ་ཡས་ནས། །བརྩེ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཛུམ་སྟོན་ཏེ། །སྤྲིན་དང་ན་བུན་ཚུལ་དུ་གཤེགས། །མེ་ཏོག་ཆར་
ཟིམ་བཅས་ཏེ་བྱོན།།’’

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཐིང་གླིང་གཡུས་སྟོད་ཀྱི་ རི་གུར་བྱག་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་པས། ཕོ་བང་ནང་ལྷོད་ལྷོད་

ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༥ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས། ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་དེ་ མུ་ཧཱུཾ་གི་སྐྱེས་ལྷ་ མེས་མེས་ཚྭ་ཕུ་པ་

གི་གསང་ཡུམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། 

ད་རུང་ བཙན་ཆེན་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ལུ་ བ་མཚོ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡང་འདུག་ ཁྲ་མོ་གཡུས་ཚན་ལས་
ཡར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༤ དེ་ཅིག་ གྱེན་འཛེགས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ཁྲ་མོ་སང་ཐང་ཟེར་ས་ལུ་ དབྱིབས་ཀ་པ་ལི་

ཟེར་ཐོདཔ་དང་ཅོག་ར་འཐད་མི་གུར་ཆགས་ཏེ་འདུག། མཚོ་འདི་ནང་ ཤིང་གི་འདབ་མ་རེ་འབུད་སོང་པ་ཅིན་
དེ་འཕོ་ལས་

མཚོའི་བདག་པོ་བྱ་དཀརཔོ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་འཐུ་འབག་འགྱོ་སྟེ་

ཡོད་ཟེར་ ཨཿབརྒྱཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བཤད་ནི་འདུག།
གཡུས་ཀྱི་མིང་ཐིང་གླིང་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་

“ཁྲ་མོ་ལས་མར་

ཧིང་སངས་ས་བཞག་ནི་

འབའ་སྟོང་ལ་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་

དུས་

ཡུན་སྐར་མ་ ༢༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ དབང་རོངམ་ཀུན་བཟང་དོམ་ཅུང་གིས་བཅག་ཡོད་པའི་གཡུས་ ཐིང་
གླིང་ (མཐིལ་གླིང་ཐེག་གླིང་།) ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་ ༩ དེ་ཅིག་འདུག།
གཡུས་མིང་

ཐིང་གླིང་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་

ཐིང་གླིང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་།

ཧེ་མར་

ཚངས་ལྷའི་ཁ་སྐད་ལས་

ལྷ་སྒོམ་ཟེར་ཨིན་རུང་

ཤུལ་ལས་

ཐིང་ཟེར་མི་འདི་ཡར་ལོང་ནི་ལུ་

གོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་མར་ དབང་འདུས་ཕོ་བང་གི་རོང་དཔོན་ཀུན་བཟང་

དོམ་ཅུང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་གནང་བའི་ བཀའ་རྒྱ་
བཟང་པོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡུས་འདི་བཅག་པའི་སྐབས་ ད་ལྟོ་གཡུས་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་ རོ་ཕུང་གུ་འཛེགས་

ཞིནམ་ལས་ ཡར་ལོང་སྟེ་ལྟ་བའི་སྐབས་ ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ གཡུས་ཆགས་ནི་དེ་གིས་
ཐིང་གླིང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་

ཀུན་བཟང་དོམ་ཅུང་གི་མི་བརྒྱུད་
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ཨ༔རྒྱ་གནས་ནང་སོད་མི་

ཨང་རྒས་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།”

ཟེར་ཨཿབརྒྱཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་

འབད་མི་ དད་པའི་ས་བོན་ནང་བཀོད་དེ་འདུག།

དམ་བཞག། 
ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༨ རྒྱབ།  “ཀྱཻ

སྔོན་ཚེ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་

གི །དམ་བཞག་གནས་ཀྱི་བཀའ་བསྒོ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་ཁས་བང་དམ་བཅས་ལྟར། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་

འཕྲིན་ལས་མཛོད།།’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ཨོན་གུ་རུ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀའ་དང་དམ་གནང་ཞིན་ན་
བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་མི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་མི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ་ལས་ པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༢༢རྒྱབ། “ཀྱཻ༑ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ལས། །འགྱུར་ མེད་སྣང་བ་འཁོར་འདས་རྩལ། །དགུང་སྨན་མཐིང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ནི། །སྨན་བཙུན་ཚེ་དབང་ལྷ་

མོར་བསྟོད།།སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་འཛུམ་མདངས་ཅན།།ཕག་གཉིས་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་བསྣམས།།ལྷབ་

ལྷུབ་དར་གྱི་ན་བཟའ་བརྒྱན། །ཡིད་འོང་ལྷ་མོ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད། །ཆིབས་སུ་ཤ་བ་ཡུ་མོ་ཆིབས། །འཁོར་དུ་སྨན་
བཙུན་བརྒྱ་སྟོང་བསྐོར། །འཛམ་གླིང་སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་ཉུལ། །སྲིད་གསུམ་མཛེས་མ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དེ་
ལྟར་ཁྱོད་ལ་མཆོད་བསྟོད་པས། །བདག་ཅག་སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་རྣམས།
བསལ་ནས། །འཕྲིན་ལས་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛོད།

།འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་

།’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ རྒྱབ་སྒང་སྤྱི་འོག་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་དེ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་སྐུ་མདོག་དཀརཔོ་སྦེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ། ན་བཟའ་འབད་བ་ཅིན་ ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱི་དར་གོས་

བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།དེ་ལས་ཕག་གཉིས་ལུ་དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་བསྣམས་ཞིན་ནཤཝ་
ཡུ་མོ་གུར་ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་ཨིན་པས། ཡུལ་ལྷ་སྨན་བཙུན་དེ་ལུ་ འཁོར་སྨན་བཙུན་བརྒྱ་སྟོང་གིས་

བསྐོར་ཏེ་ ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ནང་ སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ ནུས་མཐུ་དང་
ཤུགས་སྟོབས་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
རྒྱབ་སྒང་སྤྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་་ ཐི་གླིང་། ཁྲ་མོ་། ཡ་རབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་

བསྟེན་ཏེ་ཕག་དང་ མཆོད་པ་ཕུལ་ཞིན་ན་ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིད་པས།ཧེ་

མ་འབད་བ་ཅིན་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་༣ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ མི་

དམངས་འཛོམས་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་ཡང་ དཀར་ཚོགས་བཤམས་ཏེ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ ཟླ་༣

པའི་ཚེས་༡༥ ལས་བཟུང་ ཟླཝ་༩ པའི་ཚེས་༡༠ ཚུན་ རི་ཁ་ལས་མི་ག་ཡང་ འགྱོ་མ་ཆོག་པའི་ ལ་

བསམས་དེ་ཡང་ དུས་དེ་གི་ཚེ་ལུ་ རྟགས་བསྐྱེལ་ཏེ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ རྟགས་དམ་
ཟེར་ད་ལྟོའི་བར་ནང་ཡང་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་འདུག། གལ་སྲིད་ནོར་ཚུ་འབྱང་སྟེ་ འཚོལ་བ་འགྱོ་རུང་ སྐད་
མེདཔ་སྦེ་ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་འགྱོ་ཞིན་ན་འཚོལ་ཏེ་ལོག་དགོཔ་ཨིན་པས།རི་ཁ་ལས་མི་རེ་འཛུལ་ཆརཔ་རྐྱབ་

སྟེ་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་མི་དེ་གིས་ ཐོག་ཚབ་སོད་དགོ་པའི་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གྱི་

ལམ་སོལ་དེ་ཉམས་ཆགས་ཤོར་ཏེ་ མི་ལོ་༣༠ དེ་ཅིག་ཡར་སོ་ནུག། ད་རེས་ནངས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ གསོལ་
མཆོད་ཡང་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ཆོག་གཏངམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྐྱེས་ལྷ་ཡང་གཅིག་ཁར་སྦེ་གསོལ་དོ་ཨིན་


པས།སྐྱེས་ལྷ་མ་གསོལ་བ་བཞག་པ་ཅིན་མི་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།

ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༤  “མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་
ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད།

ཡུལ་ལྷ་སྨན་བཙུན་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྐྱོངས། རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་
བདག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་སོལ།

མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས།

བསམ་པ་ཆོས་མཐུན་

ཡིདབཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་ཅིག། ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཟུམ་ སྨན་བཙུན་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་དེ་

ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོན་གཙོ་བོ་ར་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རང་གི་ནང་ཚན་མི་རྣམས་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ་ཏེ་ཚེ་རིང་ནད་མེད་མཐུན་རྐྱེན་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་
ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

285

གྲོས
གྲོ
ས་འབུ
བུལ
ལ།
ཕ་མེས་བསྒང་ལས་ར་ལྷ་གསོལ་དེ་རང་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༡༥མི་དམངས་འཛོམས་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ཞིན་

ན་ ལ་བསམས་ཚུ་འབད་ནི་ཡོད་མི་དེ་ ཉམས་སོང་སྟེ་ལོ་༣༠ དེ་ཅིག་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ བོ་ཕམ་པའི་ངང་

ལས་བཤད་ནི་འདུག།དེ་གིས་སྦེ་གཞུང་གིས་རྒེད་འོག་ལུ་བཀའ་གནང་རྒེད་འོག་བརྒྱུད་དེ་སྤྱི་འོག་གིས་

འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ལྷ་གསོལ་འབད་ནི་སོལ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་ས་ རྟགས་དམ་ཟེར་ས་ལུ་ གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ལྷ་གསོལ་འབད་ནིའི་ ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་རེ་

རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཚུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ། པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ཀྱི་བམ།
ཨ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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༧དབང་འདུ
དུས
ས་ལྷ
ལྷ་་མ།ོ 
སྦས་ཡུལ་ཨཿབརྒྱའི་གནས་གོ་ཡ་རབས་ལུང་། །སྐྱེས་བཙན་ཆེན་པོ་དབང་འདུས་ལྷ་མོའི།།
འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲི་བ་ལ། །ཕ་གཅིག་ཨོན་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན།དབང་འདུས་ལྷ་མོ།
གནས་ཁང་།ཡ་རབས།
གཡུས།ཡ་རབས།
སྐྱབས་གཙོ་བོ་བསྟེན་མི།ཡ་རབས་ཀྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ། དབང་འདུས་ལྷ་མོ་དེ་ཡ་རབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་
འབདཝ་ལས་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མི་ནོར་ ཕྱུགས་གསུམ་

ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་ནད་མེད་པར་

མཐུན་རྐྱེན་

ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་ དོན་

ལུ་ སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།

ཨ༔བརྒྱ་གནས་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ཡར་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༤ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་
ལྷོད་ཚུགས་པའི་ ཡ་རབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ དབང་འདུས་ལྷ་མོ་གི་ཕོ་བང་
ཨིན་ཟེར་ གཡང་ལ་ཟེར་མིའི་ རི་ཁ་བ་རི་པ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

དབང་འདུས་ལྷ་མོ་དེ་ ནོར་ལྷ་འབདཝ་

ལས་ ཨོམ་ཕུད་དྲང་དགོ་དོ་ཨིན་པས། བུ་ལི་བ་མའམ་ བུ་ལི་སྤྲུལ་སྐུ་མཁའ་ཁྱབ་རོ་རྗེ་ ས་གནས་དེ་ནང་
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འབྱོནམ་ད་ དབང་འདུས་ལྷ་མོ་གིས་ ཕག་དབང་ལུ་ འཐོན་མ་བཏུབ་ནི་འདི་གིས་ གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་མ་ཐོབ་

པའི་ཁུངས་བཤད་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་ས་གནས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོདཔ་
ལས་ ད་རེས་ཚུན་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ གསེར་སྐྱེམས་ཨོམ་ཕུད་དྲངས་ཏེ་ མཆོད་
སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་བཙན་དེ་གིས་ བ་ནོར་ལུ་སྐྱབས་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

“ཡ་རབས་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཕག་
དང་མཆོད་པའི་རྟེན་སྦེ་

ཡི་གུ་ཡ་ཁལ་ལྔ་གཏེར་ལུ་སྦ་སྟེ་

ཡོད་སའི་གནས་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཨིན་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་སྒང་སྟེང་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་

ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་པད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཚན་འདི་ཁ་ལས་ལྟཝ་ད་

མུ་ཧཱུཾ་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚྭ་ཕུ་ཟེར་བའི་ལའི་བཟོ་རྣམ་འདི་ཡི་གུ་ཡ་བཟུམ་སྦེ་ མཐོང་ས་འབད་

ནི་དེ་གིས་ ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནི་འདུག།” ཟེར་ ཨ༔བརྒྱཔ་ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་
པའི་ དད་པའི་ས་བོན་ནང་བཀོད་ཡོད་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ངེའི་ཐུག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གཉིས་ཆ་ར་འགལ་

བ་མི་མཐོང་མས་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་པས་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེརན་ ཡ་རབས་ཟེར་བའི་དོན་དག་དེ་ ལེགས་ཤོམ་དང་
བཟང་པོ་ལུ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་དེ་ནང་ ཡི་གུ་ཡ་ཁལ་ལྔ་གཏེར་ལུ་སྦས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ མེས་

མེས་ཚྭ་ཕུ་པའི་ ལའི་བཟོ་རྣམ་ཡི་གུ་ཡ་སྦེ་མཇལ་ས་ དེ་ལས་ ཨཱ༔བརྒྱའི་གནས་ནང་འགྱོ་སའི་གནས་གོ་ཡང

དེ་ནང་ལས་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ལས་ གཡུས་ཚན་དེ་ བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཡུས་གཞན་ལས་

བཟང་བའམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡ་རབས་ཅན་གྱི་ ས་གནས་འབདཝ་ལས་ ཡ་རབས་ཟེར་སབ་མེན་ན་ཟེར་
མནོཝ་མས།
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སྐྱིད
སྐྱི
ད་སྤྱི
སྤྱི་་མཁར་གནས་པ།ོ 
བསོད་ནམས་མཁར་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ལྷོད་ཚུགས་པའི་ ཐིང་གླིང་
གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ གཡོན་ཤེལ་རི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་འབབ་འགྱོ་ས་དང་ གཡས་འགྲན་ཟླ་རི་འགྱོ་ས་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་
ས་གནས་ག་ནི་བ་

ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་སོ་ཏོག་གུ་ལུ་

སྐྱིད་སྤྱི་མཁར་གནས་པོའི་ཕོ་བང་ཆགས་ཏེ་

འདུག། ཕོ་བང་དེ་ཡང་ ཁྱིམ་ཤུལ་གྱི་རྩིགཔ་ཡོད་ས་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས། སྐྱིད་སྤྱི་མཁར་གནས་
པོ་དེ་

ཐིང་གླིང་པ་ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིན་པའི་ཁར་

གསོལ་མཆོད་ཡང་

གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་

ཀྱང་། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་མཛད་པ་ཡི། །སྐྱིད་སྤྱི་མཁར་གྱི་གནས་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་

ཅག་བསམ་དོན་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ ཚིག་

ཁ་བསྒྱུར་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་བཞགཔ་ཨིན་པས། 

ད་ལྟོ་སྐྱིད་སྤྱི་མཁར་གནས་པོའི་ཕོ་བང་ཨིན་ཟེར་མི་

ཁྱིམ་ཤུལ་ཡོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་

སྐྱིད་སྤྱི་མཁར་གནས་

པོའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་མེད་རུང་ ཁྱིམ་ཤུལ་རྩིགཔ་ལུ་ལྟཝ་ད་ ཁྱིམ་དེ་སྦོམ་སྦེ་ར་ཡོད་པའི་
ཚོད་ཅིག་འདུག། ཞིབ་འཚོལ་པ་ངེའི་བསམ་ཚུལ་ལས་འབདན་ ཕོ་བང་གི་མིང་ སྐྱིད་སྤྱི་མཁར་ཟེར་ མཁར་

ཡོད་ཐངས་ལུ་ ཚོད་དཔག་འབད་ལྟཝ་ད་ ལྷ་སས་གཙང་མ་གི སས་བརྒྱུད་ཅིག་གིས་ ས་བཅགས་སོད་དེ་

གནས་པོ་ཡང་ ཁོང་གིས་བསྟེན་ཏེ་སོད་སོདཔ་ཅིག་མེན་ན་ཟེར་མནོ་མས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེརན་ ལྷ་སས་གཙང་མའི་
སས་རྒྱུད་ཚུ་གིས་ ཕོ་བང་བརྩིག་རེ་བརྩིགས་ཚད་ཐམས་ཅད་ མཁར་ཟེར་ཡོད་མི་དང་ ལྷ་སས་གཙང་མའི་
རྒྱུད་པ་

སྔ་ཚང་རྒྱལ་པོ་དང་ཕྱི་ཚང་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མཆེད་ཚུལ་ཡང་

མཁར་ལས་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ས་གནས་དེ་གི་ཉེ་འདབས་

དེ་ཚུ་གི་སས་ཅིག་ལྷོད་ལྷོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཁུངས་ལུ་

ཞུཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མ་འོངས་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་དཔྱད་གཞི་སྦེ་བཞག་ཡོད།
གནས་པོ་ཁོ་ར་

རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པ་སྦེ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས་

དེ་ཡང་

ལྕགས་ས་

གཞི་བཞག་སྟེ་

ཧེ་མ་བམ་ཅིག་ཨཱ༔བརྒྱ་གནས་ནང་

འབྱོནམ་ད་ ལམ་ཁར་ངལ་གསོ་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཕག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་མི་ཨ་རྒས་འཆི་མེད་ཟེར་མི་དེ་ ཆབ་
གསང་འགྱོཝ་ད་ སྦལཔ་གཉིས་ཀྱིས་ འཐེན་པའི་ཤིང་རྟ་གཱ་རི་གུར་ བཞོན་ཞིན་ན་ བྱ་ཞྭམོ་ཅིག་བཙུགས་
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ཡོད་མི་ཅིག་ ཁ་མར་ལྟ་འགྱོ་ས་ཁོ་གིས་མཐོང་མི་དེ་ ཆབ་གསང་ལས་ལོག་སྟེ་ བམ་ལུ་ཞུཝ་ད་ བམ་གིས་ནཱ་
གི་གནས་པོ་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།



ཤི
ཤིང
ང་ཆེ
ཆེ་་ལུ
ལུ་་གནས་པ།ོ  ཤི
ཤིང
ང་ཆེ
ཆེན
ན་གནས་པོ 
ཐིང་གླིང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ཤིང་ཆེ་ལུ་གནས་པོ་དེ་ ཐིང་གླིང་
གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ཤིང་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་ས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཤིང་ཆེ་ལུ་གནས་པོ་དེ་ཐིང་གླིང་པ་

ཚུ་གིས་བསྟེནམ་ཨིནམ་ད་ གསོལ་མཆོད་ཡང་ ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་གཏངམ་དང་ ཚིག་ཁ་བསྒྱུར་རྐྱབ་སྟེ་ གང་
ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་།
ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས།

།འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་བསལ་བར་མཛད་པ་ཡི།

།བདག་ཅག་བསམ་དོན་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛོད།

།ཤིང་ཆེ་ལུ་གནས་པོ་

།ཟེར་

ཕག་འབྲུ་ཅིག་གཏོར་སྟེ་གཏང་

གོང
གོ
ང་གི
གི་་གནས་བདག་ཚུ
ཚུ་་བཀའ་དམ་ག་གིས་གནང་ཡི་ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་

ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་


སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

བཏགས། །’’ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བྱིན་གྱིས་མ་རླབས་པའི་ ས་ཕོགས་ རྟ་

རྨིག་དང་ ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ ཞབས་བཅགས་གནང་ཡོདཔ་ལས ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་

འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ནུག་ཟེར་སབ་སྟེ་འབད་རུངའཐུས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།
གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།

ཁོང་ཚུ་ས་གནས་དེ་གི་བདག་པོ་ཨིནམ་དང་ ས་ཕོགས་དེ་ནང་ ས་བཅགས་སོད་མི་དེ་ མགྱོནམ་བཟུམ་ཅིག་

ཨིནམ་ལས་རང་གི་ནང་ཚན་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་གནོད་འཚེ་གི་བར་ཆད་མེད་པར་ས་ཞིང་གི་
ལོ་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ གཅན་གཟན་འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཞི་སྟེ་ ལོ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་
དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིནམ་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཨཱ༔བརྒྱཔ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།། (སྤྱི་ལོ་མེད)

དད་པའི་ས་བོན། པར་སྐྲུན་མེད།

དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
རིག་འཛིན་འོད་ཟེར།ཨཱ༔རྒྱ་གནས་ཀྱི་བམ།
ཨ༔རྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལེགས་བཤད་པ།
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སི་་ལམ་སྦི
སི
སྦིས
ས་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༢ 
༡ཕུ
ཕུ་་དག
ོ ་མའི
འི་་བཙན།
སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་སན་སྔ་རུ།།བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པའི་ལྷ།།
ཕུ་དོག་མའི་བཙན་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་གནང་བ་སོལ།།

གན ད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ཞི་བདག་གི་མཚན།ཕུ་དོག་མའི་བཙནབཙན་པོ་དོན་གྲུབ།
གནས་ཁང་།ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་།



གཡུས།ཝང་མ།
བསྟེན་མི།ཝང་མ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།

ཝང་མ་མི་སེར་ཚུ་གི་ སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་

ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ན ད ་ད ན
གནས་ཁང་།

སི་ལམ་སྦི་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་འདི་མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལས་གླིང་མའི་ཐང་བརྒྱུད་དེ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༧༥ དེ་ཅིག་

སྣུམ་འཁོར་ནང་འཛུལ་འགྱོཝ་ད་

མནའ་སྒོར་ཟེར་སའི་སོག་ཏོ་

དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གུར་ཆགས་ཏེ་འདུག།

རྒེད་འོག་དེ་ལུ་ཡོད་པའི་ཝང་མ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་

ཕུ་དོག་མའི་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་བཙན་པོ་དོན་གྲུབ་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ བཙན་གྱི་གྱལ་ཁར་
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བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན་པས། ཁོ་གི་ཕོ་བང་དེ་ གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གྱི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་

སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༣) ‘‘ཀྱཻ༑བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་ཤིང་།།ས་དང་ཡུལ་ཕོགས་
འདི་ཡི་ལྷ་མ་སྲིན། །གནས་བདག་གཞི་བདག་སྲུང་མར་བཅས་པ་ནི། །སན་འདྲེན་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །’’ ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ ཕོ་བང་ངོ་མ་དེ་ སི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོག་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་

ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་ ས་ཁར་བྱག་དཀརཔོ་སྦེ་ ཀུན་གྱི་མཐོང་སྣང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒེད་འོག་དེ་ནང་ལས་

སྣུམ་འཁོར་ནང་སྐར་མ་༤༠ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ ལྡེབས་
རིས་ལོགས་ལུ་ ཕོ་བང་གི་པར་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་འདུག། བཙན་དེ་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཨིནམ་
སྦེ་ ཕམ་དང་བམ་ཚུ་གིས་གསུངསམ་ཨིན་པས། ཕུ་དོག་ཟེར་མི་དེ་ ཕུ་ཐུང་ཀུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་སྦེ་སབ་
སོལ་དང་འབྲི་སོལདར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།
དམ་བཞག།
ཕུ་དོག་མའི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡རྒྱབ་)

“ཧཱུྃ༔སྔོན་ཚེ་པདའི་སན་སྔ་རུ།།ཁས་

བངས་དམ་བཅའ་བྱས་པའི་ལྷ། །ས་འདིར་གནས་པའི་བཙན་རྣམས་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་

ལ། །བདག་ཅག་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ལ། །འགལ་
རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་གྱུར་ནས། །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་རྣམས་ལ།

།བཅོལ་བའི་གསེར་

སྐྱེམས་འདི་བཞེས་ལ། །གནས་མགྲོན་དམ་ཚིག་

མ་ཉམས་པར།
ཤར་ལྟར་།



།བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཉི་

།ཅི་བསམ་གྲུབ་པའི་

འཕྲིན༌ལས༌མཛོད།།ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ དུས་

གསུམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་
པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་

ཕུ་དོག་མའི་བཙན་དང་ཕོ་བང་།



་་་ཉིན་ཟེར་འདུག།
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བཏགས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པ་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་
པ་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་གཉན་པོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།

རྣམ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣམ་པ་དང་སྐུ
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༦ རྒྱབ་)

“ཀྱཻ༑ དགོས་འདོད་ཡིད་

བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །མདངས་གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །དཀར་སེར་དམར་

ལྗང་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་

སྲུང་བའི་གཞི་བདག་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །”ཟེར་བཙན་སྤྱིར་གྱི་དབང་དུ་

གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ཕུ་དོག་པའི་བཙན་གྱི་ཕག་མཚན་དང་རྣམ་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་མེད་པའི་ཁར་

ཡིག་ཆ་དང་ཤེས་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་བཀོད་མ་ཚུགས།

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཝང་མ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཕུ་དོག་མའི་བཙན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་དེ་
ནང་པའི་ཆོ་ག་ལྟར་དུ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་གཅིག་དང་ བོན་པོ་གིས་ཕུལ་སོལ་སྦེ་ ཁག་གཉིས་སྦེ་འདུག། དེ་ཡང་

བམ་ཆོསཔ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་མཆོད་ཕུལཝ་ད་གཅིག་ཁར་
གཙོ་བོ་ཕུ་དོག་མའི་བཙན་གྱིས་གཙོས་པའི་ ཡུལ་ལྷ་ཉོག་མེད་ལ་མཆོད་རྟེན་གྱི་བཙན་དང་ བར་དར་ལའི་
བཙན་དང་ སྒོ་ང་སྐྱོང་སྐྱོང་གི་བཙན་ དེ་ལས་ཁྱིམ་ཞིང་པའི་བཙན་དང་ རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་ཚུ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་

པས།  བོན་པོ་གིས་འབད་རུང་ ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ མི་དམངས་

འཛོམས་ཞིན་ན་ གཙོ་བོ་སྐྱེས་ལྷ་ལུ་ཕུལ་ དེ་ལས་གོང་གི་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་
སྐབས་ལུ་མི་སེར་ཚུ་ ཕག་འཚལ་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་ ཚོགས་དང་ཚོགས་ཆང་ལ་སོགས་པ་དྲངས་ཏེ་ ལོ་ལྟར་

འབད་སོལ་ཡོད་པའི་ ལྷ་གསོལ་ཟེར་ རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་དེ་འབད་ཚར་ཡོད་པའི་ དགའ་ཚོར་ལུ་སྦེ་ ཉིནམ་

གཅིག་གི་རིང་ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པ་རྐྱབ་སྟེ་ སོད་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ བར་སྐབས་ལས་ངེས་
མེད་ཀྱི་ནད་རིམས་ཚུ་བྱུང་རུང་མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་ར་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།
ཝང་མ་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཕུ་དོག་མའི་བཙན་དེ་ བཀའ་བཙན་དྲགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དགོ་མི་

དེ་ཡང་ ཁོ་་ལུ་ཕག་མཆོད་དང་ གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ མགོན་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན་ མཆོག་

དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཡང་ འཕལ་མགྱོགས་ར་མཛད་གནངམ་ལས་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཧེ་མ་ཨ་རྒས་
ལོ་རྟགས་རྟ་འབད་མི་ཅིག་ བཙན་དེ་གིས་ སྐྱབས་དང་སོངས་གྲོགས་མཛད་གནང་ནི་དེ་གིས་ ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཅིག་བསྐྱེད་དེ་ ཕུ་དོག་པའི་བཙན་བསྒྲུབས་ཏེ་ ད་ལྟོ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་
འབད་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ལས་། རང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིངས་
པ་ཡི།།འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་སྐྱོབ་པར་ནུས།།ཟེར་གསུངས་ཡོད་བཞིན་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་འབད་མ་

ཚུགསཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ཨ་རྒས་དེ་ ཕུ་དོག་མའི་བཙན་གྱི་འཁོར་སྦེ་ སྐྱེ་བ་ལེན་ཆི་ནུག། མི་ཚུ་གིས་ཕུ་དོག་
མ་ལུ་སྐྱབས་འཚོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཙན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་མི་ཨ་རྒས་དེ་བཏང་སྟེ་ སྐྱབས་འབད་སོལ་ཡོདཔ་སྦེ་

ཨིན་མས།ཧེ་མ་ལུང་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕགཔ་ཚུ་གིས་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལཝ་ལས་ཇོ་བདག་དེ་ལུ་རང་
སོའི་ཕགཔ་དེ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་སབ་ཡོད་རུང་ ཉན་ཁུ་མ་བཏབ་པར་ ཐང་ཐང་སྦེ་བཀོ་བཞག་དཔ་

ལས་ ཨ་རྒས་བཙན་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཞིན་ན་ མེས་མེས་ད་རེས་འབདན་ ཕགཔ་གི་ཁ་གནོན་ཅིག་མཛད་
གནང་དགོ་པས་ལགས།ཇོ་བདག་དེ་གིན་ཕགཔ་བདག་འཛིན་རྩ་ལས་ར་འབད་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་བའི་བསྒང་
ལས་དོམ་ལུ་སྤྲུལ་འོངས་ཏེ་ཕགཔ་ཚུ་བསད་བཟའ་སྦེ་ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ཨོག་ཀོ་ནང་བདག་འཛིན་འཐབ་

བཞག་མི་ ཕགཔ་ཚུ་ཡང་བསད་བཟའཝ་ལས་ མེས་མེས་ ད་འབདན་བཏུབ་ཅི་ལོག་སྟེ་བསྣམས་བྱོན་ཟེར་

ཞུཝ་ད་ དོམ་ཐོན་ནི་མེད་ཟེར་ ཕམ་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ ཝང་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུངསམ་

ཨིནམ་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ཡང་གནོདཔ་ སྐྱེལ་མ་བཅུག་པར་བསྲུང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་

སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འཚོལ་རུང་ཆ་རོགས་མཛད་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ད་རེས་ནངས་པ་འབད་རུང་ མི་སྦོམ་ཚུ་བྱོནམ་ད་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཅིན་ ས་སྨུག་མ་སྤུབ་

པར་ ཆརཔ་རྐྱབ་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཞིན་ན་ དཔོན་ལ་སོགས་པ་ག་བྱོན་རུང་ ཐུགས་དགྱེས་ཐུགས་བཅུག་

ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།ཝང་མ་དང་སི་ལམ་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ཐག་རིང་ས་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་
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ཕུ་དོག་མའི་བཙན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཏེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མནོ་དོན་ཚུ་ཡང་འགྲུབ་ནི་ཡོད་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་པས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཚུ་ཆད་དེ་ལུས་སོངམ་འདྲཝ་བྱུང་པ་ཅིན་ མི་ལུ་

ནཝ་ཚཝ་དང་ནོར་སེམས་ཅན་དང་ཞིང་ནང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཟླཝ
འི་་ནང་གསལ
ོ ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ཟླཝ་༢པའི
ཕུ་དོག་མའི་བཙན་ནམ་བཙན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཟླཝ་༢ པའི་ནང་ལུ་གསོལ་མཆོད་

ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ ཕུ་དོག་མའི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡ རྒྱབ) “ཧཱུྃ༔ སྔོན་

ཚེ་པདའི་སན་སྔ་རུ། །ཁས་བངས་དམ་བཅའ་བྱས་པའི་ལྷ། །ས་འདིར་གནས་པའི་བཙན་རྣམས་ལ། །གསེར་
སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།

།བདག་ཅག་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ལ།

།འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་གྱུར་

ནས། །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བཅོལ་བའི་གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་ལ། །གནས་མགྲོན་དམ་
ཚིག་མ་ཉམས་པར། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཉི་ཤར་ལྟར་། །ཅི་བསམ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན༌ལས༌མཛོད། ། ཟེར་

གསལ་དོ་བཟུམ་ ལོ་ཐོག་བཏབ་ཡོད་མི་ལུ་ སེརཝ་ཚུ་གི་མུ་གེ་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷ་ཡང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

ཆར་འབེབས་ཤིང་།།ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག།ཟེར་དོ་བཟུམ་གཙོ་བོ་ལུང་པའི་ལོ་ཐོག་གི་དོན་ལུ་སྦེ་

ཕུལཝ་ཨིན་པས་ དེ་ཡང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་དང་  དེ་ལས་མི་རྣམས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ངེས་མེད་ཀྱི་ནད་རིམས་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་སེལ་ཞིང་ ཅི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ ཐོགས་མེད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་ དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་

པས།
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ཉོག
ཉོ
ག་མེ
མེད
ད་ལ་མཆོ
ཆོད
ད་རྟེ
རྟེན
ན་གྱི
གྱི་་བཙན་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།
ཝང་མ་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་
བསྟེན་ཏེ་

སྐྱབས་ཞུ་སོལ་
ཡོད་པའི་
ཉོག་མེད་ལ་མཆོད་རྟེད་གྱི་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།

ཉོག་

མེད་ལ་མཆོད་

རྟེན་གྱི་བཙན་དེ་

གི་ ཕོ་བང་དེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་དང་གཞལམ་སྒང་གི་ ས་མཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་ རིའི་དབྱིབས་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་

བཟུམ་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག། གསོལ་མཆོད་འབད་
བ་ཅིན་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་གསོལ་ཟེར་ རང་ཟླ་༢ པའི་ནང་ལུ་ ཕུ་དོག་པའི་བཙན་ལུ་ གསོལ་

མཆོད་ཕུལཝ་ད་གཅིག་ཁར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཉོག་མེད་ལ་ཟེར་མི་དེ་ ཧེ་མ་མོང་སྒར་གྱི་ས་མཚམས་

ཁར་སོད་མི་ གཞལམ་སྒང་པ་ཚུ་གིས་ དབང་བཙོང་འབད་དེ་ སི་ལམ་སྦིས་ཀྱི་མི་ཚུ་ འུར་ལཱ་གི་ཁྲལ་འཇུག་

དགོ་དོ་ཨིནམ་ལས་ སི་ལམ་སྦིས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་འུར་ཐག་ཕ་ཐག་འབད་སྦྱིནམ་དཔ་ལས་ ཞལ་སྒང་པ་ཚུ་

གི་སེམས་ཁར་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་བརྩེ་བ་ལེགས་ཤོམ་འདུག། ནཱ་ལས་ཕར་བལྟ་

འུར་ལཱ་རྒྱུག་མི་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ མོང་རོང་དང་གཞལམ་སྒང་གི་ས་མཚམས་ཀྱི་ རི་དེ་
ཁར་མནའ་རོ་བརྩིགསཔ་སྟེ་ རོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཉོག་དྲག་ཞི་སོངམ་ལས་བརྟེན་ ཉོག་མེད་ལ་མཆོད་
རྟེན་ཟེར་སབ་སབ་མེན་ན་ཟེར་ ཝང་མ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་ནི་འདུག། 
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བ་དར་ལའི
འི་་བཙན།
ཝང་མ་གཡུས་ཚན་ལས་

རྐང་སྟོང་སྦེ་ཆུ་ཚོད་༡༣༠

དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་

དར་ལའི་བཙན་ཟེར་བའི་

བ་

རིའི་ར་ཏོ་ཟུར་བཞི་སྦེ་ རྩེ་
མོ་དེ་ལྕགས་ཕུར་གྱི་རྩེ་མོ་

བ་དར་ལའི་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།


གནམ་ལུ་སྟོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་

མཐོང་ཚུགས་མི་དེ་ཨིན་པས། བཙན་དེ་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷ་ཨིནམ་ མ་ཚད་ ནོར་ལྷ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ རྩ་
འབོག་ཚུ་སྲུང་པའི་ཁར་

ཁོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་འབད་བ་ཅིན་

ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཨིན་པས།

བ་དར་ལ་ཟེར་

ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་གནང་ནི་ཡོད་པའི་

བཙན་དེ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་

བ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུཝ་

བཞིན་དུ་གནང་སྟེ་ སྒོ་ཁར་བ་ནོར་སེམས་ཅན་དར་རྒྱས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱུངམ་བརྟེན་སབ་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་མས།
སྒོ་་ང་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་བཙན། 
སྒོ
སྒོ་ང་སྐྱོང་སྐྱོང་བཙན་

གི་ཕོ་བང་དེ་ ཝང་མ་
ལས་རྐང་སྟོང་སྦེ་ཆུ་

ཚོད་༡༣༠ དེ་ཅིག་
རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་

ཚུགསཔ་ཨིན་པས།

སྒོ་ང་སྐྱོང་སྐྱོང་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།


བཙན་དེ་ལྷ་དཀར་

ཨིནམ་ལས་ ཝང་མ་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་དེ་ ཕུ་དོག་མའི་བཙན་ལུ་

ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ ལུང་པ་ལུ་མི་མཐུན་པའི་འགལ་རྐྱེན་བསལ་ཞིང་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་

298

དོན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྒོ་ང་སྐྱོང་སྐྱོང་ཟེར་མི་དེ་ ཕོ་བང་གི་རིའི་དབྱིབས་དེ་ སྒོང་རོག་གི་
བཟོ་རྣམ་བཟུམ་སྦེ་
འདུག།

སྐྱོང་སྐྱོང་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་

སྒོ་ང་སྐྱོང་སྐྱོང་ཟེར་སབ་སོལ་དང་འབྲི་སོལ་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་

ཁྱིམ
མ་ཞི
ཞིང
ང་མའི
འི་་བཙན།
ཁྱི
སི་ལམ་སྦིས་དང་དག་སར་གཡུས་ཚན་

གཉིས་ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་

བསྟེན་མི་ ཁྱིམ་ཞིང་པའི་བཙན་ མཚན་ངོ་
མ་རོ་རྗེ་གྲགས་པ་ཟེར་མི་དེ་ དཀར་ཕོགས་

སྐྱོང་བའི་ལྷ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ཁྱིམ་ཞིང་

པ་ཟེར་ ཕོ་བང་གི་རིའི་དབྱིབས་དེ་ཁྱིམ་གྱི་
རྩིགཔ་སྤུངས་བཞག་བཞག་བཟུམ་སྦེ་
ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས།




ཁྱིམ་ཞིང་པའི་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་།

ཁྱིམ
ཁྱི
མ་ཞི
ཞིང
ང་པའི
འི་་དམ་བཞག།
རོ་རྗེ་གྲགས་པའི་གསེར་སྐྱེམས་ལས།
ལྷ།

“ཧཱུྃ༔

།བསྟན་པའི་སྲུང་བར་ཁས་བངས་པའི།

གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།

སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་སན་སྔ་རུ།

།བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པའི་

།བཙན་རིགས་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ།

།བདག་ཅག་བསམ་དོན་ཆོས་གྲུབ་དང་།

གསོལ་ཁའི་ནང་བསྲིངས་ཟེར་འདུག།
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།གསེར་སྐྱེམས་

།བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་

མཛོད། །”ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཨོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ སྤྱིར་རྒྱལ་བསྟན་དང་ བྱེ་

བག་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་སོངས་གྲོགས་མཛད་མི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།གསོལ་མཆོད་

ཡང་ རང་ཟླ་༢ པའི་ནང་ལུ་ཕུ་དོག་པའི་བཙན་དང་ གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་ཨིནམ་ད་ སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ་ཡང་ ཕུ་

དོག་མའི་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཞུ་མི་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འབདཝ་ལས་འདི་གནང་ལོགས་སུ་སྦེ་མ་བཀོད།

མི་
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཕན་པ།
མི་སྡེ
རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཀླུ་དང་བཙན་

ལ་སོགས་པ་ལུ་ལྷ་གསོལ་འབད་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ཕམ་ཚུ་གི་བསྒང་ལས་ར་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ཡུལ་ལྷ་

གཞི་བདག་གསོལ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ནི་དང་

ལུང་པའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ཡང་

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ཁར་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་

སོད་ནི་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་དང་མཐུན་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་དེ་ རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་

འཐདཔ་སྦེ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནི་འདུག།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།ཕུ་དོག་མའི་བཙན་གྱི་གསེར་སྐྱེམས།པར་སྐྲུན་མེད།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།རོ་རྗེ་གྲགས་པའི་གསེར་སྐྱེམས།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ཝང་མ་རིན་པོ་ཆེ།
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ཞུ་མི་དེ་དང་ཅོག་

༢རི
རིང
ང་ཀུ
ཀུ་་ལའི
འི་་བཙན།
པད་འབྱུང་བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པའི་ལྷ།།མནའ་སྒོར་ལུང་པའི་སྐྱེས་བཙན་རིང་ཀུ་ལའི།།
བཙན་ཆེན་ཡབ་སས་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི།།གནའ་གཏམ་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།

ག ནད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་ཆེན་བདེ་ཆེན་གྲགས་པ།
ས་གནས།རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་། 
གཡུས།མནའ་སྒོར་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།མནའ་སྒོར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།མནའ་སྒོར་སྤྱི་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་
མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་

ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་

ལུ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
ག ནད ་ ད ན
གནས་ཁང་།

རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་།
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སི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོག་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཆུ་ཚོད་༢ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ མནའ་སྒོར་གཡུས་

སྒོའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་
མཚན་ངོ་མ་བདེ་ཆེན་གྲགས་པ་ཟེར་ཨིན་པས། བཙན་གྱི་གྲངས་སུ་རྩིཝ་མ་ཚད་ དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷ་ཡང་ཨིན་

པས། ཁོ་གི་ཕོ་བང་དེ་ རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༥) ‘‘ཧཱུྃ༑
རི་རྒྱལ་གཡུ་མཚོ་འཁྱིལ་འདྲའི་གཞལ་ཡས་གནས། །བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་བདེ་ཆེན་གྲགས་པ་ཡི། །རིང་ཀུ་ལའི་
བཙན་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདག་གི་སྦྱིན་
བདག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །’’ ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ མནའ་སྒོར་གཡུས་ཚན་གྱི་མགུ་ལུ་ཡོདཔ་ད་

འགྱོ་བ་ཅིན་རྐང་སྟོང་སྦེ་ཆུ་ཚོད་༢༣༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།

ཕོ་བང་གི་རིའི་དབྱིབས་དེ་

རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་གུར་ གཡུ་མཚོ་འཁྱིལ་སོད་སོདཔ་དང་ འདྲཝ་སྦེ་བྱག་ཅིག་འདུག། རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་ཟེར་མི་

དེ་ དབུ་དང་སྐུ་གཟུགས་རིང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས། རྒེད་འོག་དེ་ནང་ཡོད་པའི་
གཞི་བདག་ཚུ་ ག་ར་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷ་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་པས། 
དམ་བཞག།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༣)
རུ།

།སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སོགས།

“ཀྱཻ༑ ཨོན་པད་གྲུབ་ཐོབ་སན་སྔ་

།བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་

བར།།རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད།།’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་དང་ བ་མ་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་སྲུང་བའི་འཕྲིན་ལས་པ་དང་ སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་
ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཉེན་པོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
གཞི་བདག་སྤྱི་མགྲོན་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༦ རྒྱབ་)

“ཀྱཻ༑ དགོས་འདོད་ཡིད་

བཞིན་སྟེར་བའི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །མདངས་གསལ་མ་འགག་རང་རང་འཁོར་དང་བཅས། །དཀར་སེར་དམར་

ལྗང་སྐུ་མདོག་སོ་སོར་གསལ། །ལྷབ་ལྷུབ་རྒྱན་དང་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན། །ཆོས་མཐུན་དབེན་གནས་

སྲུང་བའི་གཞི་བདག་ལ། །བསྟོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ། །”ཟེར་གསུངས་མི་ནང་ བཙན་
སྤྱིར་བཏང་གི་ དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ཨིནམ་ལས་རིང་ཀུ་ལ་བཙན་དེ་ སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་


ཨིན་ན་ཤེས་མི་ཚུགས་པས།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་དརཝ་འབད་ནི་དེ་གིས་ལྷ་གསོལ་བདུད་གསོལ་དེ་ལས་

གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིགས་ག་ཅི་འབད་དགོ་རུང་ བོན་པོ་གིས་ར་འབད་སོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐའ་ན་ནཝ་ཚཝ་

གཅིག་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ར་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་དེ་ བ་གླང་དང་
ཕགཔ་ལ་སོགས་པའི་སོག་བཅད་དེ་ ཕུལ་ཏེ་སྦེ་ར་ མི་རབས་གསུམ་དེ་ཅིག་སོང་བའི་ཤུལ་ལས་ བམ་སྐྱོགས་

ལ་ཟེར་ཞུ་མི་ཅིག་བྱོན་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་བསད་དེ་འབད་མ་ཆོག་པའི་བཀའ་དམ་གནང་སྟེ་ ཕག་མཆོད་ཕུལ་སའི་
ཡུལ་སྦེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ དེ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་

གསུམ་གྱི་སྐུ་བཞེངས་ཏེ་མནའ་སྒོར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གནང་ནུག།

བམ་གིས་བ་གླང་དང་ཕགཔ་ཚུ་བསད་དེ་ ཕུལ་མ་ཆོག་པའི་བཀའ་དམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་མི་ བོན་པོ་དང་བམ་ཆོསཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཉ་བཟུང་སྟེ་ཕུལ་སོལ་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ ཤུལ་ལས་

གཡེངས་ཁར་ལ་དྲུང་ཁག་གྲྭ་ཚང་གི་ བམ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ གཡུས་དེ་བོན་ཆོས་ཀྱིས་དབང་སྟེ་ སོད་

ནུག་ཟེར་གསུངས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་གིས་དེ་སྦེ་འབད་ཆོག་པའི་ བཀའ་དམ་ཐེངས་གཉིས་པ་གནང་ཞིན་
ན་ལས་ཚུར་ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་བམ་ཆོསཔ་གིས་སྦེ་ར་གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་ ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ རང་ཟླ་༢ པའི་
ཚེས་༨ལས་༡༠ཚུན་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་དང་རང་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༨ལས༡༠ཚུན་དམངས་ཀྱི་རིམ་

གྲོ་འབད་ནི་ཡོད་མི་དེ་ རིམ་གྲོ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་དང་ ཁག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་

ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས། ལུང་པ་ལུ་གནམ་གཤིས་མ་བཟང་བར་ ས་སྨུག་སྤུབ་སྟེ་སོད་ཡོད་རུང་ ཁོ་ལུ་
གསོལ་ཁ་ཕུལ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ གནམ་གཤིས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་
གིས་མ་ཚད་ རྣམ་ཏོག་མེད་པར་ཧང་ཏོང་མ་ ས་སྨུག་སྤུབ་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་རྐྱབ་འབད་བ་ཅིན་ ལུང་

པའི་ནང་ལུ་ མི་གསརཔ་རེ་འོངས་ཏེ་སོད་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ལས་ མི་དེ་གིས་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་

གསོལཝ་བཏབ་ཏེ་སོད་པ་ཅིན་རླུང་འཚུབ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་འགྱོ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

བཙན་དེ་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷ་ཨིན་རུང་ཁོ་ལུ་གསོལཝ་མ་བཏབ་གསོལ་ཁ་ཚུ་མ་ཕུལ་བ་ཡུན་རིངམ་སྦེ་ཡར་

སོ་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་ནཝ་ཚཝ་བྱུང་སྟེ་ ཞག་ཉལ་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་
བའི་དུས་ཚོད་ཕྱི་རུ་ལས་ར་ ཞག་ཡང་སྦོང་སྦོང་སྦེ་ཉལ་ཚུགས་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ རང་ལུ་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་

ཡང་ རང་གི་མནོ་དོན་བཞིན་གྲུབ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ སྐྱེས་ལྷ་གིས་གཙོས་པའི་
ཡུལ་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་དུས་རྒྱུད་ཆད་ནི་མེད་པར་ ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ གཡུས་དེའི་རྩིསཔ་གིས་
བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཞར
ོ ་ཁ་སེ
སེར
ར་སྲུ
སྲུང
ང་ལའི
འི་་བཙན་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར་ལས་ཞུ
ཞུ་་བ་ཅི
ཅིན
ན།
མནའ་སྒོར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོད་མི་སེར་སྲུང་གདོང་བཙན་ཟེར་

སབ་ཨིན་རུང་ མཚན་ངོ་མ་ མེ་ལོང་རབ་རྒྱལ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་པས། ཕོ་བང་འབད་བ་ཅིན་ སེར་སྲུང་ལའི་

གསེར་སྐྱེམས་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༥)

“ཀྱཻ༑ ནགས་ཚལ་ཐོན་མཐིང་མེ་ལོང་ལྡན་ཀློང་

དུ།།རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་མེ་ལོང་རབ་རྒྱས་ལ།།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་འབུལ་ལོ།།ནད་གདོན་རིམ་སྲུང་

ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སེལ། །བདག་གི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །རིན་ཆེན་བག་རི་གསུམ་ལྡན་ཡིད་
ཀློང་དུ།

།ཁྲག་མཚོ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས།

།རྒྱལ་ཀློང་མེ་ལོང་རབ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་

ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདག་གི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མཛོད་
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ཅིག །”ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ སངམ་ཟེར་སའི་གཡུས་སྟོད་ལུ་ ཤིང་སྦོམ་ཅིག་གི་རྩ་བར་ཕོ་བང་ཨིན་
ཟེར་ཀླུ་བུམ་བཙུགས་ཏེ་བཞེངས་ཡོད་མི་ཅིག་འདུག།
སེར་སྲུ
སེར
སྲུང
ང་བཙན་ལུ
ལུ་་གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད །
སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ སེར་སྲུང་ལའི་བཙན་ལུ་ཡང་ གསོལ་མཆོད་དེ་བོན་པོ་གིས་སྦེ་ རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༩

ལུ་ཕུལཝ་ད་སེམས་ཅན་ཀྱི་སོག་བཅད་དེ་ ལྷ་གསོལ་ཟེར་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ གཡེངས་ཁར་ལ་གྲྭ་ཚང་གི་ བམ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ དེ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་མི་དེ་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དང་འགལ་བའི་ཁར་ ལྷ་ཡང་ཐུགས་མི་དགྱེས་པའམ་ མ་རུངས་པའི་ལཱ་ཨིན་པའི་སྐོར་

གསུངས་པའི་འཕོ་ལས་ ད་ལས་ཕར་བོན་ལུགས་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་པའི་དམ་གནང་སྟེ་ བམ་

ཆོསཔ་གིས་སྦེ་ཕུལ་ནིའི་ ལམ་སོལ་བཙུགས་གནངམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གོང་གི་ཚེས་

གྲངས་ལུ་དཀར་ཟས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཕུལ་ཐངས་དེ་ཡང་ ཁྱིམ་གུང་རེ་ལས་ ཆང་པ་ལང་གང་རེ་དང་ ཚོགས་བང་ཆུང་གང་རེ་ དེ་ལས་ ཁ་རམ་
ཤིང་ཟེར་ ཕོ་མཚན་ལྔ་རེ་དང་ མོ་མཚན་གྱི་མཚོན་བྱེད་ལུ་ ཕུར་པའི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་སྦེ་ ལྔ་རེ་བཟོ་སྟེ་

བསོམས་༡༠ རེ་འབག་འགྱོ་ཞིན་ན་ ཤིང་སོང་སྦོམ་གྱི་རྩ་བར་ སེར་སྲུང་ལའི་བཙན་གྱི་ཕོ་བང་ཀླུ་བུམ་

བཞེངས་ཡོད་སར་ མཐའ་སྐོར་ཏེ་བཙུགས་བཞག་སོལ་འདུག། དེ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
རྒྱ་དང་བོད་ལས་དམག་འོང་རུང་བཟློག་ཚུགས་ནི་དང་

ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག།

གཞན་གྱིས་ཁ་རམ་བཏང་རུང་

མི་ཁ་ཚུ་བཟློག་

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ ཆརཔ་རེ་དཀོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ སེར་སྲུང་ལའི་བཙན་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་
ཤིང་རློནམ་བཏོག་ཞིན་ན་ ལྷ་ཁང་སྐོར་ར་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་ ཨ་ཆུ་ཆུ་ཟེར་སབ་སྟེ་ར་ ཤིང་འཐེན་འགྱོཝ་ད་
ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ས་སྨུག་སྤུབ་ ཆརཔ་ཆད་ནི་མེད་པར་རྐྱབ་

ཡོད་རུང་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ ཤིང་སྐམ་བཏོག་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་སྐོར་ར་ཚར་གསུམ་
རྐྱབ་ དེ་ལས་ཨ་ཙ་ཙ་ཟེར་སབ་སྦེ་ ཤིང་སྐམ་དེ་འཐེན་འགྱོ་བ་ཅིན་ གནམ་གཤིས་བཟང་སྟེ་ ཉིམ་ཤར་ནི་
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ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་ག་ར་ཁོ་གིས་བྱིན་རླབས་དང་ མཐུ་སྟོབས་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ བཙན་དེ་ལུ་

གསོལཝ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏབ་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ཆད་ནི་མེད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཡུ
ཡུལ
ལ་ལྷ
ལྷ་་ལས་མཇུ
ཇུག
ག་བཙན་ཆེ
ཆེན
ན་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།
མནའ་སྒོར་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་པའི་ལས་མཇུག་བཙན་ཆེན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་མཚན་ངོ་མ་
བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཨིན་པས། ཁོ་བཙན་གྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་བའི་ཁར་ དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཅིག་ཡང་ཨིན་

པས། ཕོ་བང་དེ་འབད་བ་ཅིན་ ལས་མཇུག་བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་སྐྱེམས་ལས། པར་སྐྲུན་

མེད།ཤོག་གྲངས་༥ །  རྲཱུྃ་ཡྲཱུྃ་ཁྲཱུྃ༔ཨོྃ་ཨཱ༔ཧཱུྃ༔མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དང་།།གྲངས་

མེད་རིག་འཛིན་རྒྱུད་སྡེ་ཞི་ཁྲོ་དང་། །ཁྱད་པར་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་
བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདག་གི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །རིན་ཆེན་བག་རི་བརྩེགས་
པའི་ཕོ་བང་ནས། །མཐུ་རྩལ་ནུས་པ་འགྲན་ཟླ་དང་བལ་བ། །ལས་མཇུག་བཙན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཡབ་

ཡུམ་སས་སས་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཟེར་
གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ སངམ་ཟེར་སའི་གཡུས་བསྟོད་ཕོགས་ལུ་ བྱག་ཅིག་འདུག། མནའ་སྒོར་ལས་འགྱོ་བ་

ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་པས། གསོལ་མཆོད་འབད་བ་ཅིན་ མ་གཞི་ རིང་ཀུ་ལའི་

བཙན་ལུ་ཕུལཝ་དང་ གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ སངམ་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་
སྐྱེས་བའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་རིང་ཀུ་ལ་ལུ་ཕུལ་ཞིན་ན་ དེ་ལས་ལས་མཇུག་བཙན་ཆེན་ལུ་ གསོལ་མཆོད་

ཚོགས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
མནའ་སྒོ
སྒོར
ར་ཟེ
ཟེར
ར་སབ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་དན
ོ ་ཁུ
ཁུང
ངས།

མནའ་སྒོར་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ ཧེ་མ་གུང་འདུག་པ་ཚུ་སོདཔ་ཨིན་པས་ ཁོང་སོད་པའི་བསྒང་འབད་བ་ཅིན་

གཡུས་དེ་གི་མིང་བསམ་ཁར་ཟེར་སབ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ བྲུམ་ནད་ཐོན་ཏེ་མི་ཤི་ཞིནམ་ལས་ བོས་ཟུར་

འབད་དེ་འགྱོཝ་ད་ ང་བཅས་ལོག་མི་འོང་ཟེར་ རོ་གུར་མནའ་བོར་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་ མནའ་བོར་ཟེར་ཨིན་རུང་
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སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་མནའ་སྒོར་ཟེར་ཡར་སོངམ་འོངས་ནི་ཨིན་པས།མནའ་བོར་ས་གི་རོ་དེ་ཧེ་མ་མཐོང་ནི་ཡོད་

རུང་སོབ་གྲྭ་གསར་རྐྱབ་ད་ལྷོག་བཀོ་ད་ནུག་ཟེར་ད་རེས་ནངས་པ་མཐོང་ནི་མིན་འདུག།
གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།

ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཡམ་ནད་རིམས་ནད་སྲུང་ཞིང་ ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་རྒྱས་

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིན་ན་ བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་ནི་དང་ ཞིང་ལུ་ལོ་

ཐོག་བཏབ་ཡོད་མི་ཚུ་ སེརཝ་ཚུ་གི་མུ་གེ་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་དང་ ལྷ་ཡང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལོ་
ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག།ཟེར་དོ་བཟུམ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་དང་དེ་

མ་ཚད་ ངེས་མེད་ཀྱི་ནད་རིམས་ལ་སོགས་པའི་ མི་མཐུན་པའི་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་
ལུང་པ་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་

ལྷ་གསོལ་མི་གིས་མི་སྡེ་ལུ་ཕན་རླབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ཕུ་དོག་མའི་བཙན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཞུ་གིས་འཐུསཔ་ཨིན།
གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ།
གྲོ
རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནས་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ ཀླུ་བཙན་ཚུ་

གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོད་མི་དེ་གི་ མཆོད་ཡུལ་དང་སྐྱབས་ཡུལ་ཚུ་གི་སྐུ་པར་ཅིག་ཡང་ མཐོང་ནི་མེད་པའི་

བསྒང་ལས་ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ཡིད་ཆེས་དང་བོ་གཏད་མེད་མི་ཡང་འདུག།དེ་

འབདཝ་ལས་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་དོན་ལུ ཀ་ཁྲབ་དང་ ཕོ་

བང་རེ་བཞེངས་ཏེ་བཞག་པ་ཅིན་ དངོས་སུ་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཡིད་ཆེས་དང་ བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་

ལུ་ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་གཞུང་གིས་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་གི་ཀ་ཁྲབ་དང་ཕོ་བང་མེད་ཚུ་ལུ་བཞེངས་
ནི་གི་མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་རེ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།རིང་ཀུ་ལའི་བཙན་ཆེན་གྱི་གསེར་སྐྱེམས།པར་སྐྲུན་མེད།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།ལས་མཇུག་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསེར་སྐྱེམས།པར་སྐྲུན་མེད།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།སེར་སྲུང་ལའི་གསེར་སྐྱེམས།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
ངག་དབང་རོ་རྗེ།མནའ་སྒོར་རྩིསཔ།
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ཐ ང་ ར ང
ོ ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༢ 
༡ཚེ
ཚེ་་དབང་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ོ 
རྒྱལ་དབང་པད་ཀཱ་རའི་དམ་གནས་པའི།།ལྕང་གཞོང་ཀུན་བཟང་དྲག་རྩལ་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།
སྔོན་བྱུང་གཏམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བྲི་བ་ལ།།དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་སོངས་གྲོགས་མཛོད།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མཚན།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ། 

གནས་ཁང་།ལྕང་ཡོངས་ལ།
གཡུས།བའུ་ཆོས་གླིང་།
བསྟེན་མི།བའུ་ཆོས་གླིང་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།བའུ་ཆོས་གླིང་གི་མི་སེར་སྐྱེས་ལྷ་ཨིནམ་ལས་མི་ནོར་ཕྱུགས་
གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ བསམ་དོན་

ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ་

དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་

དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།

ཐང་རོང་རྒེད་འོག་དེ་ ལྕགས་ས་མཁར་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༦.༤ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཆགས་

ཏེ་འདུག། ཐང་རོང་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་གནས་ རོང་ཆེན་བཞི་དང་
རོང་ཕན་ ༡༨ ཟེར་ཡོད་ས་ལས་ ཐང་རོང་དེ་ རོང་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཅིག་འབདཝ་ལས་ ཐང་རོང་ཟེར་སབ་
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ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

རྒེད་འོག་དེ་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ལུ་

སྐར་མ་༤༠ ཀྲིག་ཀྲི་འགོརཝ་མས།

ལྕགས་ས་མཁར་ལས་སྣུམ་འཁོར་ནང་

དུས་ཡུན་

རྒེད་འོག་དེ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ བའུ་ཆོས་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་བཙན་དེ་གི་མིང་ ཚེ་

དབང་རྒྱལ་མོ་ཟེར་སབ་མི་གི་ཕོ་བང་ནི། བཙན་དཔེ་བསྡུས་པའི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།
ཤོག་གྲངས་༡

།

ཀྱཻ༑

“དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས།

།ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་བཙན་གྱི་

ཚོགས།།འཁོར་ནི་བཙན་ཕན་འབུམ་གྱིས་བསྐོར།།རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་འབོད་པའི་ཚེ།།འབོད་པའི་དུས་སུ་

ཚུར་བྱོན་ལ།།འཁོར་བཅས་མ་ལུས་གཤེགས་སུ་གསོལ།།”ཟེར་བཙན་སྤྱིར་བཏང་གི་སན་འདྲེན་ཨིནམ་ལས་
བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཐོན་ནི་མེད་རུང་ ལྕགས་ས་མཁར་ལས་འགྱོཝ་ད་ ཐང་རོང་
རྒེད་འོག་ལུ་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ལུ་ལྕང་ཡོངས་ལ་ཟེར་སའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ལྡེབས་རིས་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ཕོ་བང་ལྷ་

ཁང་དེ་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས།ལྕང་ཡོངས་ལ་ལྷ་ཁང་དེ་ཧེ་མ་མཚམས་པ་ལའུ་དཔལ་མཚན་ངོ་མ་

ཚེ་དབང་ཟེར་སབ་མི་གིས་ད་རེས་རྒེད་འོག་ཡོད་ས་གི་ཕར་ཐུག་ལུ་སྟག་རོང་ཟེར་ས་ལུ་ མཚམས་ཁང་ཆུང་
ཀུ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ཁོ་རའི་མིང་ལས་འགྲེས་ཏེ་ལའུ་དཔལ་དགོན་པ་ཟེར་བཏགས་སྦེ་མཚམས་གཅོད་བཞུགས་

ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༦ མེ་སྟག་ལོ་ལུ་མཚམས་ཁང་དེ་ ལྕང་ཡོངས་ལ་ལུ་སོ་བཤུད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་
ཁང་སྦེ་བཞེངས་གནང་སྟེ་མཚན་ཡང་ལྕང་ཡོངས་ལ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག།
དམ་བཞག།
སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས་ལས།

པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་

བདུད་གདོལ་པོ་ནག་པོ་དང་།

།ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་

གྲངས་༢ །)

“ས་བདག་ཧལ་ཁྱིལ་ནག་པོ་དང་། །ཀླུ་

དང་། །ཕོགས་སྐྱོངས་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་དང་། །མགོན་པོ་

བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་དང་། །ཡུལ་འདི་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་
དང་། །ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་སོག་ལྷ་དང་། །མོ་ལྷ་མོ་སྨན་ལ་

སོགས་པ། །སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ལ། །མཆོད་
ལྕང་ཡོངས་ལ་ལྷ་ཁང་།
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པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ། །གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ འཛམ་བུ་གླིང་ག་ཏེ་གི་ རྒྱལ་ཁམས་ནང་ལུ་འབད་རུང་ ས་གནས་ལུང་ཕོགས་རེ་རེ་ལུ་

དབང་བའི་གནས་བདག་ མ་འདྲཝ་རེ་ཡོདཔ་བཞིན་ བའུ་ཆོས་གླིང་གི་ལུང་གཤོང་ཡང་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་

སྐྱེས་ལྷ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ་ཟེར་མི་དེ་ གཡུས་དེ་ནང་ཡོད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེནམ་ཨིན་རུང་

སྐྱེས་བཙན་དེ་ དམ་བཞག་ག་གིས་གནང་ཡི་ག་ མ་ཤེས་རུང་ ཨོན་གུ་རུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལས། བདག་གི་
ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་ས་ཆགས་ནི༔ ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་དང་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མེད༔ ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་ལུ་ཚོད་
དཔག་འབད་བ་ཅིན་  ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་པའི་ ས་

ཆགས་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་དང་ རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ བྱིནགྱིས་བརླབས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་
དེ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ཡང་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་

ལུ་མ་གནས་མི་ རྩ་ལས་མེདཔ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས དམ་བཏགས་གནང་ནུག་ཟེར་སབ་སྟེ་འབད་རུང་

འགལ་བ་ཅིག་མི་མཐོང་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།

རྣམ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
རྣ
ཐང་རོང་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

བའུ་ཆོས་

གླིང་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་

ཡོད་པའི་ ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ་གི་ ལྡེབས་རིས་ལྕང་
ཡོངས་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡོད་མིའི་

སྐུ་མདོག་ཕག་

མཚན་རྣམ་པ་ཚུ་དང་  བཙན་བསྡུས་དཔེ་ཆ་ནང་ལུ་
བཙན་སྤྱིར་བཏང་གི་

ཕག་མཚན་དང་རྣམ་པའི་

སྐོར་ལས་ཐོན་མི་གཉིས་མ་འདྲམ་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་

རུང་ ལྡེབས་རིས་ནང་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ཞུ་བ་ཅིན་ ལྷ་

ཁང་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ བཙན་གྱི་ལྡེབས་རིས་དེ་ བམ་

བཙན་ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་སྐུ་པར།


ག་གིས་བཀའ་ལུང་ལྟར་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ན་
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མ་ཤེས་རུང་ ལྡེབས་རིས་ནང་མཇལ་བལྟཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདོག་ ནགཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་གུར་

ཞལ་ཁྲོ་བོ་འབད་ཞིན་ན་མཆེ་བ་གཙིགས་ཏེ་ཆིབས་རྟ་ནགཔོ་ཅིག་གུར་བཞོན་ཏེ་འདུག།དེ་ལས་ཕག་སྡིག་

མཛུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་ གཡས་པ་ནམ་མཁར་འཕར་ གཡོན་དེ་ ཆིབས་རྟ་གི་ལྟག་ཀོ་གུ་ལས་ལྟག་ཀོ་བསྐྱོར་སྦེ་
འདུག།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ་དེ་ བཙན་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སོལ་ཡོད་རུང་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ སྐྱེས་ལྷ་གི་ལྡེབས་རིས་

དེ་སྐུ་མདོག་ནགཔོ་སྦེ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་བཙན་ཚུ་གི་སྐུ་མདོག་གི་ཆས་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་

ཨིན་པའི་ཁར་ བཙན་ཨིན་ཟེརཝ་ཙམ་མ་གཏོགས་ བམ་ག་དང་ག་གི་བཀའ་ལུང་ལྟར་དུ་ བཞེངསམ་
བཞེངས་ཨིན་ན་ཁུངས་སྦྲག་མི་ཡང་མེདཔ་ལས་དཔྱད་གཞི་ཅིག་འདུག།
གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་

བའུ་

ཆོས་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བའུ་ཆོས་གླིང་ལྷ་
ཁང་ངམ་ བཀའ་དམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་

ནང་ལུ་སྦེ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༥ པ་དང་
༡༠ པའི་ནང་ལུ་ གར་འཆམ་དང་བཅས་སྦེ་
ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་
ཡོད་མི་དང་བསྟུན་

ཚེས་བཅུ་བཙུགས་སོལ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ་ལུ་ཡང་

གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་

ཐང་རོང་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་།

པས། དེ་ལས་ ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཡར་ངོ་མར་ངོའི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕུལ་སོལ་

ཡོད་པའི་ཁར་ ལྕང་ཡོངས་ལ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སོལ་འདུག།
གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ རྐྱེན་

འགལ་བར་ཆད་ཚུ་ཡང་ཆེནམ་ག་ཡང་མ་འབྱུང་པར་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་ཁོང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་གི་
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མཐུ་རྩལ་དང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ ཕག་མཆོད་དང་

གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ར་སོད་དོ་ཨིན་པས།
བའུ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ངམ་

བཀའ་དམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་

ཧེ་མ་བམ་ཨཱ་ཙ་ར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

དམར་མཆོད་ཀྱི་རིགས་དམ་གནང་པའི་ བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་ཡོད་མི་གུར་ ཤུལ་ལས་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་ རབ་བྱུང་ ༡༦ པ་ས་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ཀྱི་ལོ་ལུ་ ཐང་རོང་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ འཕྲིན་

ལས་དབང་ཕྱུག་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་ ཐང་རོང་ལྕང་ཤིང་དགོན་པའི་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ འགོ་

འདྲེན་ཐོག་ལུ་བཞེངས་གནང་ནུག།

གླིང
ང་མཁར་སྤྱི
སྤྱི་་འག
ོ ་གི
གི་་སྐྱེ
སྐྱེས
ས་ལྷ
ལྷ་་ནར
ོ ་བུ
བུ་་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་མ།ོ 
གླི
ཐང་རོང་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣དེ་ཅིག་གི་རིང་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་གླིང་མཁར་སྤྱི་

འོག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་སོལ་ཡོད་པའི་ བཙན་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་དེ་གི་ ཕོ་བང་ཟེར་རུང་

རི་ཕུ་ལུ་སྒེར་དབང་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡོད་མི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དོ་ཨིན་པས།ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་གི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཆ་

དང་འབྲེལ་བའི་ ཀ་ཁྲབ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་ཆ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ བཙན་དེ་དམ་བཞག་གནང་
ཚུལ་དང་ ཕག་མཚན་རྣམ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་མ་ཤེས་རུང་ སྐྱེས་ལྷ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ སྡེ་བརྒྱད་གསེར་

སྐྱེམས་གཏང་སོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་དེ་ཡང་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་ཆོག་གཏང་པའི་སྐབས་དང་དུས་བཟང་
ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་ལོགས་སུ་སྦེ་བཟུང་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཅིག་མིན་
འདུག།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
བཙན་བསྡུས་གསོལ་ཁ་ལས། པར་

སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ། 

ཀྱཻ༑

བཙན།

ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་སྒོ་བཞི་
།དཀར་སེར་དམར་ལྗང་

རྒྱལ་བོན་དང་། །ལུང་པའི་བཙན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །རིན་ཆེན་
གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབུལ་

ལོ། །མཆོད་དོ་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་

ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་གི་གནས་ཁང་།

གསོལ།།བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་ལ།།མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཛོད་དུ་གསོལ།ཀྱཻ༑ས་ཡུལ་འདི་

ནི་གཞི་བདག་རྣམས། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོ་གཟའ་བཙན་དང་། །བདུད་དང་སྲིན་པོ་མུ་དང་ཐེའུ་རང་
དང་། །ཕོ་ལྷ་གཏེར་བདག་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་རྣམས། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་ལ། །མགོན་སྐྱབས་
དཔུང་གཉེན་མཛོད་དུ་གསོལ།།ཀྱཻ༑ཕུ་གཅིག་གངས་དཀར་བདག་པོ་སྙན་གསན་དང་།།བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་
ཡོན་བདག་ལ། །མི་ལ་ན་ཚ་མ་གཏོང་ཅིག །ནོར་ལ་གོད་ཁ་མ་གཏོང་ཅིག །ཞིང་ལ་སད་སེར་མ་གཏོང་

ཅིག །ཉིན་གསུམ་དེ་ནི་བྱ་ར་མཛོད། །མཚན་གསུམ་དེ་ནི་མལ་འཚེ་མཛོད། །རྟག་ཏུ་བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོབ་པར་
མཛོད་དུ་གསོལ།།’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོ་ཟུམ་བའུ་ཆོས་གླིང་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ་

དང་གླིང་མཁར་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྐྱེས་ལྷ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོཔ་དེ་ཡང་

གཙོ་བོ་ར་ རང་གི་གཡུས་སྒོའི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མི་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་
ཕོགས་རིགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནི། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ས་ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་ སད་དང་སེརཝ་ལ་

སོགས་པའི་གནོད་པ་ཞི་སྟེ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་གོད་ཁ་ཚུ་མི་བཏང་ནི་ དེ་
ལས་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཡང་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་མེད་པར་ རྒྱལ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་
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སྐྱིད་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ཚེ་དབང་རྒྱལ་མོ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནོར་ལྷ་སྦེ་བརྩི་དོ་

ཡོདཔ་ལས་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ
རྩོམ་པ་པོ་མེད། སྤྱི་ལོ་མེད བཙན་བསྡུས་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
འདྲི
ཚོགས་སོབ།ཐང་རོང་བཀའ་དམ་དགོན་པ།
དགེ་འདུན་འཕྲིན་ལས།ཐང་རོང་བཀའ་དགོན་པའི་སོབ་དཔོན།
བཅོ་ལྔ།ཐང་རོང་རྒཔོ།
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༢བཙན་རྒྱ
རྒྱལ
ལ་བསད
ོ ་ནམས་རྒྱ
རྒྱ་་མཚ།ོ 
ལར་རྒྱབ་བག་དཀར་ཆོས་གླིང་གནས་མཆོག་གི།ཆོས་བདག་བཙན་རྒྱལ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡི།།
འཁོར་དང་བཅས་ཀྱི་མཚར་གཏམ་བྲི་བ་ལ།།དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་སོངས་གྲོགས་མཛོད།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
ག ནད ་ད ན
གཞི་བདག་གི་མཚན།

བཙན་རྒྱལ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། 

གནས་ཁང་།ལར་རྒྱབ་བག་དཀར་ཆོས་གླིང་།
གཡུས།ལར་རྒྱབ།
བསྟེན་མི།ལར་རྒྱབ་སྐོར་རི་ལ་སྔ་ཚང་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ལར་རྒྱབ་དང་ སྐོར་རི་ལ་གི་མི་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་དང་ ཐེམ་
ནང་སྦིས་དང་
བསྟེན་ཏེ་

སྔ་ཚང་གི་མི་སེར་གིས་

གནས་བདག་སྦེ་

མི་ནོར་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ སྟག་

གཟིག་དོམ་དྲེད་ལ་སོག་པའི་འཇིགས་པ་ཚུ་ཞིན་ན་

བསམ་

དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ལར་རྒྱབ་ཀྱི་བག་དཀར་ཆོས་གླིང་དེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ཐང་རོང་རྒེད་འོག་ལུ་ སྐོར་རི་ལ་མ་ལྷོད་པར་ ཀི་

ལོ་མི་ཊར་༢ དེ་ཅིག་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟག་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་ རྐང་སྟོང་སྦེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་

ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན།་ ས་གནས་དེ་ནང་གི་གནས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ ལར་རྒྱབ་དང་ སྐོར་རི་ལ་གི་

མི་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་དང་ ཐེམ་ནང་སྦིས་དང་ སྔ་ཚང་གི་མི་སེར་གིས་ གནས་བདག་བསྟེན་ཏེ་མགོན་སྐྱབས་ཞུ་
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སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། བཙན་དེ་གི་ཕོ་བང་ནི་ ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་ཁ་ཀུན་བཟང་མཆོད་

པའི་སྤྲིན་ལས་ (པར་སྐྲུན་མེད། ཤོགས་གྲངས་༡ རྒྱབ།) “ཀྱཻ༑ འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡངས་བཀྲ་ཤིས་ནགས་མའི་

ཚལ། །ཕུན་ཚོགས་འབྱོར་པའི་འབྲུ་ཡིས་བཏབ་པའི་ཞིང་། །ཆུ་འཛིན་ཁུག་སྣའི་འདྲ་བས་བརྒྱན་པའི་གནས། །
བག་དཀར་ལྷུན་མཐོ་གནམ་གྱི་ཀ་མཚོན་ནས།
དང་བོན་འཁོར་མ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས།
དྲངས་མ་ལུས་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་ཚེ།

།སྲིད་པའི་ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས།

།བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས།

།སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས།

།ཡུམ་

།སན་

།གནམ་ས་གང་བའི་

ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྐོར་ནས། །མྱུར་དུ་བྱོན་ཅིག་བཛྲ་སཱ་མ་ཛ༔ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་བྱག་དཀརཔོ་ས་སྨུག་
གིས་སྤུབས་བཞགཔ་བཟུམ་གྱི་ དབྱིབས་རི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ མཐོང་མི་དེ་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་

ཨིན་མས། ཆོས་བདག་བཙན་རྒྱལ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ ལྡེབས་རིས་དེ་ཡང་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རོ་

ལེབ་ཅིག་གུར་བྲིས་ཏེ་འདུག།ལྷ་ཁང་དེ་མོང་སྒར་གཡག་སྤུ་སྒང་གི་རྒྱབ་རི་ཁ་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་གཏད་དེ་ཐང་

རོང་གཡུས་དང་ཝམ་རོང་། གདུང་བསམ། པད་དགའ་ཚལ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས་པའི་ བྱག་རི་གཟར་དྲགས་ཅིག་
ལུ་བཞེངས་ཏེ་འདུག།

དམ་བཞག།
ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་ཁ་ཀུན་བཟང་མཆོད་

པའི་སྤྲིན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡ རྒྱབ།) “ཧཱུཾ༑
སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་སས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡིས། །སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས་
རྣམས་དབང་འདུས་ཤིང་།

།ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབང་པོ་མ་

ལུས་པ།།སོག་སྙིང་བཞེས་ནས་དམ་ཚིག་སྤྱི་ཐོག་ཏུ།།དམ་ཆོས་

སོ་ཏི་རོ་རྗེ་བཞག་ནས་སུ། །དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱང་དམ་ལས་མ་འདའ་

བར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཀུན་ཏུ་སྐྱོང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛོད། །”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ གནས་
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བམ་ཀུན་བཟང་རས་ཆེན།

བདག་གམ་ བཙན་རྒྱལ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོན་མ་ཧཱ་གུ་རུས་ དམ་ལུ་བཏགས་

གནང་སྟེ་རྒྱལ་བསྟན་ བསྐྱང་ནིའི་སྲུང་མ་སྦེ་བཀའ་བསྐོས་གནང་ཡོདཔ་ གོང་གི་བསྟོད་ཚིག་ལས་གསལ་རུང་
འཁྲུངས་ཡུལ་མོང་སྒར་ལས་ཨིན་མི་ བམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ལམ་ ཀུན་བཟང་རས་ཆེན་མཆོག་གིས་ཡང་
བཀའ་དང་དམ་གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། དེ་ཡང་ བམ་ཀུན་བཟང་རས་ཆེན་གྱི་ རྩ་བའིབམ་ ཆོས་ཀྱི་

དབུ་འཁྲིད་དམ་པ་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་ རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ ལུང་བསྟན་གནང་མི་
ལྟར་དུ་སྦེ་ ས་གནས་དེ་ནང་བྱོན་ཞིན་ན་ གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་བཞེངས་བཞུགས་ནུག།

བམ་མཆོག་ ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ མཚམས་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གནང་སྟེ་ སྐུ་མཚམས་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་
ཆུ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁོ་རང་གིས་ཆུ་བཏོན་ཏེ་ གསོལ་ཆུ་སྦེ་བཞེསཔ་ད་ གནས་བདག་མ་རངས་པར་ བཞེས་

མ་སྟེར་བས།ད་རུང་དེ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་བར་ན་ལས་གྲུབ་ཆུ་གཅིག་བཏོན་ཏེ་བཞེས་མི་དེ་ལུ་ཡང་

ཉ་ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ད་ ཆུ་མིག་བཀག་སྟེ་ རེ་མི་སྟེར་བས་ཟེར་ སོབ་མ་གིས་ བམ་ལུ་ཞུཝ་ད་ བམ་གིས་

འབྲུ་ལུ་ཞལ་སྔགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ འབྲུ་འདི་ཉ་གུར་གཏོར་བའི་འཕོ་ལས་ བཟུང་འབག་ཤོག་ཟེར་བཀའ་

གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཉ་དེ་བཟུང་ཞིན་ན་ བ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལཝ་ཅིག་ དམ་བཏགས་གནངམ་ད་ གནས་
བདག་དེ་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སོག་ལུ་ གནོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་ མནའ་སྐྱེལ་

བཅུགཔ་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་ཏེ་དམ་བཅའ་ཡང་ཕུལ་ནུག།

དེ་ལས་བམ་གིས་ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་བདེན་འཛིན་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་བརྟག་དཔྱད་མཛད་ནི་

གི་དོན་ལུ་ སྒྲུབ་ཁང་ཡོད་སའི་བྱག་གུ་ལས་མར་ རམ་གཅིག་རྦོབ་རིལ་བཏངམ་ད་ སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་

ཆགས་སོད་ནི་དེ་གིས་ བམ་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཚུ་ བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོང་བའི་

གནས་བདག་སྦེ་ དམ་བཞག་གནང་ཞིན་ན་ ཁྱོད་ལུ་ བ་མའི་བཀའ་བསྒྲུབ་ནི་གི་བསོད་ནམས་སྦོམ་འདུག་

ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གནས་བདག་གི་མཚན་ཡང་ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཚུལ་ཚུ་ལུ་དཔྱད་
ལྟ་བ་ཅིན་ བམ་ཀུན་བཟང་རས་ཀྱིས་ཡང་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་སྐྱོང་ནི་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་

མཛད་མི་ཅིག་སྦེ་བཀའ་དང་དམ་གནང་ནུག།
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ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་ཁ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་

༤)“ཀྱཻ༑ སྐྱེ་དགུའི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ལས། །འཆར་བའི་ལས་རྣམས་ལྷ་བཙན་ཆོས་བདག་པོ། །དཔའ་

ཞིང་གཏུམ་པའི་ཤུགས་སྒྲ་སྒྲོགས། །རླུང་ཤུགས་རྟ་དཀར་ཆིབས་ལ་བསྟོད། །ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་
ཉིད། །དབུ་ལ་གསེར་རོག་བསེ་ཁྲབ་གསོལ། །གཙུག་ན་དམ་ཆོས་སོ་ཏི་བརྒྱན། །རོ་རྗེ་བཞག་ལ་བདག་བསྟོད་

དོ། །ཕག་གཡས་མདུང་དར་དཀར་པོ་བསྣམས། །བསྟན་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བོ་སྒྲོལ་། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སོག་

ལ་རྒྱུག །སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་བསྐོར་ལ་བསྟོད། །ཕག་གཡོན་ཆིབས་རྟའི་ཐུར་རྩ་བཟུང་། །སྲིད་པའི་མ་མོ་
འབུམ་སྡེའི་བཅས། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །ལྷ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །དཔའ་བོའི་

སྟག་ཆས་ཚང་བར་བསྣམས། །སབ་འཇམ་དར་གྱི་ལྡ་ལྡི་གསོལ། །སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱིས། །བརྗིད་པར་
བརྒྱན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །སྨན་བཙུན་འཕྲུལ་གཟུགས་མཛེས་པའི་གཟུགས། །ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་བདེའི་བརྩེ་

གྲོགས་མཛད། །ཁྱི་དཀར་ཚོགས་རྣམས་རོལ་དུ་ཁྲིད། །བྱ་དཀར་རླུང་ཤུགས་ཀླད་ལ་ལྡིང་། །རྭ་བརར་ངར་

རླངས་འཚུབ་པའི་གླང་། །རོལ་དུ་འདུར་ཞིང་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས། །ཆོས་བདག་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །བཅོལ་

བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །’’ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་གི་ སྐུ་ལུ་རིན་
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ཆེན་གྱི་དར་ ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་གསོལ་བའི་གུར་ དབུ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གསེར་རོག་དང་བསེ་ཁྲབ་བཞེས་ཞིན་ན་
ཕག་གཡས་ལུ་མདུང་དར་དམརཔོ་བསྣམས་ དེ་ལས་གཡོན་པ་གིས་ ཆིབས་རྟ་གི་ མཐུར་རྩ་གུར་བཟུང་ རྟ་

དཀར་རླུང་ཤུགས་བཟུམ་རྒྱུག་མི་ཅིག་གི་ ཐོག་ལུ་བཞུགས་ཏེ་འདུག། བཙན་རྒྱལ་དེ་གི་འཁོར་ལུ་ཡུམ་སྨན་མོ་

དང་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ དེ་ལས་ མ་མོ་འབུམ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་
གཅིག་གི་ནང་ལུ་འཛམ་གླིང་སྐོར་ར་རྒྱབ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་

ལར་རྒྱབ་ལུ་བཞུགས་པའི་

མཚམས་སྒྲུབ་པ་ཚུ་གིས་

དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡང་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་
སྦེ་ ཐེམ་ནང་སྦི་པ་ཚུ་གིས་ཨིན་པ་ཅིན་ སྐོར་རི་ལ་ཚེས་བཅུ་ཟེར་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༥
ལུ་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ད་

སྔ་ཚང་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

རང་སོའི་ཁྱམ་

ནང་ ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ དུས་ཆེན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་མ་ཚད་ བར་སྐབས་ལས་
མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ རྐྱེན་འགལ་བར་ཆད་རེ་བྱུང་རུང་ བཙན་རྒྱལ་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ཨིན་པས།

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་ཁ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་
༤)

“་་་ཁྱད་པར་དུ་ལུང་པ་ཕྱི་ཚང་སྔ་ཚང་ལ་སོགས་ཕུ་མདའ་གྲོང་གསུམ་གྱི་མི་ལ་ནད་ཡམས་དང་སྟག་

གཟིག་ཁྱི་སང་དོམ་དྲེད་ཕར་བ་ནོར་ལ་གོད་ཁ་ལ་སོགས་པ་སྲུངས་ཤིང་བཟློག་པ་དང་ལོ་ཐོག་ཡོངས་ལ་སད་

སེར་བཙའ་ཐན་མུ་གེ་ངན་པ་སྲུངས་ཤིང་སྐྱོབས་ཤིག། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་དང་། །ལྕེ་འབབ་བསམ་ངན་
སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ་ཕོག་ཐུགས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད་ཅིག །ཚིམས་ཤིང་དགྱེས་པར་རོལ་ལ་བདག་ཅག་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་མཐུན་པའི་སྟོངས་གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛོད་ཅིག། ཁྱོད་ནི་གནས་པོ་ཡིན།

་་་བསྲུངས་ཟེར་འདུག།
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བདག་ནི་མགྲོན་པོ་ཡིན། གནས་མགྲོན་གྱི་དམ་ཚིག་སྲུངས་། དཔོན་སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། གཞི་ཐམས་

ཅད་ཆོས་ལྡན་དུ་བསྐྱང་བའི་ འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ།’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་ ལུང་པ་ཕྱི་

ཚང་སྔ་ཚང་ཚུ་གི་ མི་ལུ་ནད་ཡམས་དང་ སྟག་གཟིག་ཁྱི་སང་དོམ་དྲེད་ཀྱི་གནོད་པ་བཟློག་ནི་དང་ བ་ནོར་ལུ་

གོད་ཁ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ ས་ཞིང་གི་ལོ་ཐོག་ལུ་འབད་རུང་ སད་དང་སེརཝ་ བཙའ་

ཐན་མུ་གེ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ནིའི་ཆེད་དུ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་
འཇིགས་པ་ཚུ་ཡང་མེད་པར་  བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་སྟེ་ ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་གནས་ཐབས་

ཀྱི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཨིན་པས།


རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད། (སྤྱི་ལོ་མེད) ཆོས་བདག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་ཁ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེ་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །པར་སྐྲུན་མེད།

སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། (༢༠༡༧) གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན། གླེགས་བམ་༣པ། ཀྲི་ཨེན་དཔར་སྐྲུན་ཁང་།
ཐིམ་ཕུག།

ཨཱ༔བརྒྱཔ་སོབ་བསོད་ནམས་སྟོབས། (སྤྱི་ལོ་མེད) དད་པའི་ས་བོན། པར་སྐྲུན་མེད། 
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
དགེ་འདུན་འཕྲིན་ལས།ཐང་རོང་བཀའ་དམ་དགོན་པའི་སོབ་དཔོན།
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ཙ་ཀ་གླི
གླིང
ང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་གཞི
ཞི་་བདག། ༣ 
༡འཕྲི
ཕྲིན
ན་ལས་དབང་ཕྱུ
ཕྱུག
ག།

པད་ཀཱ་ར་པད་གླིང་བརྒྱུད་པ་ཡི།།ཡབ་སས་སན་སྔར་ཁས་བངས་དམ་ཚིག་ཅན།།
བཙན་རྒོད་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་ལྷ་ཡིས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གཞི་བདག་གི་མཚན།བཙན་རྒོད་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག། བག་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག།
གནས་ཁང་།བཙན་རྒོད་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བང་།
གཡུས།ཙ་ཀ་གླིང་།
བསྟེན་མི།ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་ཨིནམ་ལས་
མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་
གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་

ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།

གནད་དན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཙ་ཀ་ཀླིང་རྒེད་འོག་དེ་མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༥༢དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ད་སྣུམ་

འཁོར་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ ཀྲིག་ཀྲི་འགོརཝ་ཨིན། རྒེད་འོག་དེ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་
སྦེ་བསྟེན་མི་དེ་ལུ་ བཙན་རྒོད་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་དང་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་ བག་
བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་ཟེར་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་གསུམ་སྦེ་ཞུ་སོལ་འབདུག།
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གསོལ་ཁའི་ནང་ལུ་

བཙན་རྒོད་དང་བག་བཙན་ཟེར་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་བཙན་གྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན་པས།ཁོང་

གི་ཕོ་བང་དེ་ཨིན་པ་ཅིན་ བག་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས། པར་སྐྲུན་མེད།
ཤོག་གྲངས་༡) “ཧཱུྃ༑ ཀུན་བཟང་རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ཞིང་ཁམས་ནས། །འགག་མེད་སྣ་ཚོགས་ཅི་གར་འཆར་

བའི་འཕྲུལ། །སྣང་སྟོང་འཛིན་མེད་ཆུ་ཟླའི་གར་གྱི་རོལ། །བཙན་རྒོད་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་

གཤེགས། ། དགའ་བའི་ནགས་ཚལ་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡངས་ནས། །མངག་གཞུག་བན་གཡོག་ཀླུ་བདུད་འཁོར་
དང་བཅས། །རང་རང་མཐུ་རྩལ་ལྡན་པའི་ནུས་སྟོབས་ཀྱིས། །འབོད་དོ་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་ས་མ་ཛ༔”

ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༥ དེ་ཅིག་གི་རིང་ ཁ་ཡར་ལྟ་གྱེན་འཛེགས་
ཏེ་འགྱོཝ་ད་ལྷོད་ཚུགས་པའི་ཕོ་བང་དེ་རོ་རང་བྱུང་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དམ་བཞག།
བག་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ་ལས།
སྐྲུན་མེད།

ཤོག་གྲངས་༡)

“ཧཱུྃ༑

པར་

སྔོན་ཚེ་པད་ཀཱ་ར་

དང་། །པད་གླིང་བརྒྱུད་པ་ཡབ་སས་ཀྱིས། །བཀའ་བཏགས་
དམ་ཚིག་སྤྱི་བོར་བཀོད།

།ཁས་བངས་ཇི་བཞིན་འཕྲིན་ལས་

མཛོད། །’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་དབང་པད་ཀཱ་ར་དང་
པད་གླིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ ཡབ་སས་ཚུ་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་
གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་དང་ ལྷག་པར་དཀར་
ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་སྦེ་བསྐོས་གནང་འདུག།



བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག།
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རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
བག་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡)

“ཧཱུྃ༑ ཡེ་རོགས་

འགྱུར་མེད་མཐའ་བལ་ཀློང་། །རང་སྣང་པདའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཨོན་ཐུགས་སྤྲུལ་ཀུན་གྱི་མགོན། །བཙན་
རྒོད་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད།

།སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་ཞི་མ་ཁྲོ།

།ཕག་གཡས་བདུད་ཀྱི་ཞགས་ནག་

འཛིན།།གཡོན་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཚན།།སྐུ་ལ་དར་གོས་ལྷབ་ལྷུབ་གསོལ།།ཆིབས་སུ་བདུད་རྟ་ནག་

པོ་ཆིབས།།རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱི་ཤུགས་ལྡན་པའི།།སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཁམས་གསུམ་བསྐོར།།གཞན་ཡང་མངག་
གཞུག་འབངས་འཁོར་བཅས།

།ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དང་རྩལ་བཏོན་ནས།

།དམ་ཚིག་གཉན་ལས་མི་འདའ་

བར། །དགོས་འདོད་ཐོགས་མེད་སྒྲུབ་ལ་བསྟོད། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་སྒྲུབ་པ་པོས། །ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་

འབུལ་ལགས་ན། །མི་མཐུན་ཉེར་འཚེ་ཀུན་ཞི་ནས། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་སྒྲུབས་པར་མཛོད། །’’ ཟེར་

གསལ་དོ་བཟུམ་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པོ་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་ སྐུ་མདོག་དེ་དཀརཔོ་སྦེ་ཡོད་པའི་གུར་ ཞལ་

ཞི་ཁྲོ་གཉིས་དང་ལྡན་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཨིན་པ་ཅིན་ དར་གོས་ལྷབ་ལྷུབ་སྦེ་གསོལ་ཏེ་

ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕག་གཡས་པ་ལུ་ བདུད་ཀྱི་ཐགསཔ་གནགཔོ་བཟུང་སྟེ་ ཕག་གཡོན་པ་ལུ་

དགོས་འདོད་ཀྱི་ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ བསྣམས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་  ཆིབས་རྟ་དེ་ བདུད་ཀྱི་རྟ་ནགཔོ་གུར་

ཆིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཁོ་གི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་འཛམ་གླིང་
སྐོར་ར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

བཙན་ཆེན་དེ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་ལས་ ཨོན་པདའི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྦེ་ བསྟན་འགྲོའི་

དོན་ལུ་ བཙན་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་བྱོན་བྱོནམ་ཅིག་ཨིནམ་ བསྟོད་ཚིག་ནང་ལས་གསལ་དོ་བཟུམ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་

ཨིན་པ་ཅིན་ དམ་བཞག་གནང་ཚུལ་དང་ བཙན་གྱི་ཕོ་བང་ཡོད་ཚུལ་ཚུ་ མི་བདེན་འདྲས་མནོ་བའི་ ཐེ་ཚོམ་

གྱི་དྲྲྭ་བ་བསྣམས་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་སྣང་ཚུལ་གྱི་ངོ་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་བསྟུན་པའི་ སྒོ་ལས་མཛད་
གནང་པའི་མཛད་བྱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

དེ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་དགོ་དེ་ཡང་གལ་ཆེཝ་མ་ཚད་

གནས་ཚུལ་ལུ་འབད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་དད་མོས་བསྐྱེད་དེ་ ཕག་

མཆོད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་པས།
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གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ཕ་མེས་བསྒང་ལས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཞིན་ན་ བཙན་

རྒོད་ཆེན་པོ་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ཙ་ཀ་གླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་ལྷ་ཁང་ནང་

ལུ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་ལུ་རིམ་པ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་པ་ཅིན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

རང་ཟླ་༡ པའི་ནང་ལུ་ བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་དང་ བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར་དང་ བསྟན་འགྱུར་ཞལ་ཕྱེ་གནང་

པའི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་སྤྲེལ་ཟླའི་ནང་ལུ་དང་རང་ཟླ་༦པའི་ནང་ལུ་མཐོང་གྲོལ་རྙིང་པའི་ཚེས་བཅུ་ཟེར་གནང་སོལ་

ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་

ཙ་ཀ་གླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་དང་པ་

ས་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་གྱིས་ སྒང་གསུམ་འདུས་པའི་ ཆུ་འཐག་སྒང་ཟེར་ས་ལུ་ སངས་རྒྱས་འོད་

སྲུང་དང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་ནང་གཟུངས་སྦེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་གཡུས་ཁའི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་
པ་ཅན་ཚུ་གི་ཁ་གནོན་ལུ་བཞེངས་གནང་པའི་ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ལུ་ ལོ་རེ་ལུ་ཚར་རེ་ རབ་གནས་མཛད་
གནང་སོལ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་

རང་ཟླ་༦

པའི་ནང་མཆོད་རྟེན་རབ་གནས་གནང་པའི་སྐབས་

ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རང་ཟླ་༧ པའི་ནང་ལུ་མགོན་པོ་སྟོང་ཚོགས་དང་
ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ལུ་སྣག་ཚང་བསྐང་གསོ་ཆེན་མོ་

དང་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་ མཁའ་
འགྲོའི་སྐང་བཤགས་ཚུ་ གནང་པའི་དུས་ཚོད་དེ་

གི་ནང་ལུ་ཡང་བཙན་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ མ་

ཚད་ གུང་གྲངས་བགོ་བསོམས་ཐོག་ལས་ ཟླ་

གྲངས་ཚེས་བཅུ་ གཟུང་སོལ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་
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ཏེ་ཟླ་གྲངས་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་
ཡང་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཙ་ཀ་གླི
གླིང
ང་བསམ་གཏན་ཆོ
ཆོས
ས་གླི
གླིང
ང་ལྷ
ལྷ་་ཁང་། དེ་ཡང་ རཏྣ་གླིང་པའི་གདུང་འཐོར་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཡོན་ཕུ་ཆོས་

རྗེའི་སས་ ས་འཛིན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ ལྷ་དང་བ་མའི་ལུང་བསྟན་ དུས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་

ལས་ གཡུས་དེ་ནང་ལུ་དགོན་པ་ཕག་བཏབ་གནང་ནི་གི་ མགོན་ས་གཟིགས་པར་འབྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ད་

རེས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་ བ་མའི་དབུ་ཞྭ་རྩང་གིས་ཐོག་ལུས་ཚེ་ ཙ་ཀ་གླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་
གི་གདན་རབ་རྣམས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་ལས་ ༢༠༡༤ ཤོག་གྲངས་༡༥)

“འོ་ངའི་གདན་ས་འདི་ན་བཟང་བར་

འདུག་ཅེས་་་’’ ཟེར་གསུངས་པའི་དོན་དེ་ ངེའི་གདན་ས་འདི་ནང་ལུ་བཟང་ནི་མས་ཟེར་བ་མ་གིས་གསུངས་

ཞིནམ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༢༠ལུ་དང་རབ་བྱུང་༡༡པའི་གནམ་ལོ་ལྕགས་སྤྲེལ་ལུ་ཕག་བཏབ་མཛད་གནང་

ནུག། གཡུས་དེ་གི་སྐད་ལས་ དབུ་ཞྭ་ལུ་ ཙ་ཀ་ཀླིང་ཟེར་སབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གདན་སའི་མཚན་ཡང་ དབུ་

ཞྭ་རྩང་གིས་ཐོག་ལུས་མི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཙ་ཀ་གླིང་ཟེར་ཞུཝ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཙ་ཀ་


གླིང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནི་འདུག།
ངག་རྒྱུ
རྒྱུན
ན།

བཙན་རྒོད་ཆེད་པོ་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་དེ་ ཙ་ཀ་ལ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་གཅིག་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་

འབདཝ་ལས་ཚོགས་མཆོད་དང་ལོ་འཁོར་གྱི་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་འབད་རུང་བཀོ་མ་
བཞག་པར་ གྲས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ར་ཕག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ མཐའ་ན་ལྷ་ཁང་

སྐོར་བ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་རྐྱབ་རུང་ རང་གི་ཡུལ་ལྷ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ཡང་ གསོལཝ་བཏབ་
པའི་སོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་། ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾཿ ཨཱ་ཧ་ར་པཉྩ་ཨཱ་ཧ་ར་གུ་ཤ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པད་གླིང་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མ་ལས་ བསྲུང་བ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དང་ བྱིན་འབེབས་རིག་འཛིན་བསྐུལ་གྱི་རིམ་
པར་གསལ་བའི་བཟླ་སྔགས་དེ་བཞིན་ལན་༢འཐེན་རྗེས།
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སྟོན་པ་སྤྱིར་བཟང་། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བཟང་། བཟང་སེ་བཟང་། གདན་ས་སྤྱིར་བཟང་། གདན་ས་བསམ་
གདན་ཆོས་གླིང་བཟང་། བསང་སེ་བཟང་། བ་མ་སྤྱིར་བཟང་། བ་མ་པད་གླིང་ཡབ་སས་བཟང་། བཟང་སེ་

བཟང་།ཡི་དམ་སྤྱིར་བཟང་།ཡི་དམ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་བཟང་།།བཟང་སེ་བཟང་།མཁའ་འགྲོ་སྤྱིར་བཟང་།

མཁའ་འགྲོ་རོ་རྗེ་ཕག་མོ་བཟང་། བཟང་སེ་བཟང་། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱིར་བཟང་། ཆོས་སྐྱོང་མ་ནིང་ནག་པོ་བཟང་།
བཟང་སེ་བཟང་། བཙན་ཆེན་སྤྱིར་བཟང། བཙན་ཆེན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་བཟང་། བཟང་སེ་བཟང་། གཞི་
བདག་སྤྱིར་བཟང་།གཞི་བདག་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ་བཟང་།བཟང་སེ་བཟང་།ཟེར་གདང་འཐེན་ཏེ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་

སྟེ་གིས་སྦེ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཙ་ཀ་གླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་ གདན་རབས་རྣམས་ཀྱི་
རྟོགས་བརྗོད་ ༢༠༡༤ཤོག་གྲངས་༡༦༤ ནང་ལུ་བཀོད་མི་ལས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
བག་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༢ རྒྱབ།) “སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་

དབང་པད་ཀཱ་རཱ་དང་། པད་གླིང་བརྒྱུད་འཛིན་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མི་འདའ་བར་སྤྱིར་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་དང་། དགོན་གནས་འདིའི་མི་མཐུན་པ་ཕོགས་རིགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་
དང་བདེ་ལེགས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རེ་བ་མྱུར་དུ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་གཉེན་

པོ་མཛོད་དུ་གསོལ།” ཟེར་འདོད་དོན་ཞུ་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་

པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ སྒོས་སུ་ བསོད་ནམས་བསག་པའི་ཞིང་མཆོག་ ལྷ་ཁང་

དགོན་སྡེས་གཙོས་པའི་ སྦྱིན་བདག་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་ ཕོགས་རིགས་ངན་པ་

ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་སྟེ་ ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །ཟེར་བཀྲ་
ཤིས་པ་དང་ བདེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ ཞུ་བའི་
ཆེད་དུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།ཡུལ་ལྷ་གསོལ་མི་དེ་གིས་མི་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་གྱི་སྐོར་གུམ་བང་གནས་པོའི་སྐབས་ལུ་ཞུ་
མི་གིས་འཐུས་སྦེ་ཨིན།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས། ༢༠༡༤  ཙ་ཀ་གླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས།སྤུན་གཉིས་མཐུན་འབྲེལ་
པར་སྐྲུན་དང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཐིམ་ཕུག།

རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།བག་བཙན་འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་གི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
སངས་རྒྱས་དབང་འདུས།བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་སོབ་དཔོན།
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༢ལྟེ
ལྟེ་་གནས་པ་ོ གསང་རྒྱ
རྒྱ་་ཁ་དགུ
གུ་་མ།
ལྟེ་སའི་གནས་བདག་གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མའི།།རྒན་པོའི་ངག་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན།།
རྙོགས་མེད་ལོ་རྒྱུས་གཙང་མ་འཐུང་མོང་བའི།།གཏམ་དེ་བྲི་ལ་བ་མས་གནང་བ་སོལ།།
གན ད ་ ད ན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།ལྟེ་ས་གནས་པོ/ གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མ།
གནས་ཁངལྟེ་ས།
གཡུས།ཙ་ཀ་གླིང་།
བསྟེན་མི།རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་མི་སེར་དང་ལྟེ་ས་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།ལྟེ་ས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ
གཡུས་དེ་ནང་གི་ཞིང་ཆུའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ མི་

ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་
ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གན ད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཙ་ཀ་ཀླིང་རྒེད་འོག་དེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢༥༢ ཀྱི་ས་ཁར་ཆགས་ཡོདཔ་དང་
མོང་སྒར་དང་ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ ས་གནས་ཧོ་རོང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༢ འགྱོཝ་ད་ལྷོད་

ཚུགས་པས། མོང་སྒར་ལས་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ནང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་

པས།རྒེད་འོག་དེ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ལྟེ་ས་ཟེར་མིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་
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གཡུས་ཁའི་མི་གིས་ལྟེ་ས་གནས་པོ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་དང་ མཚན་གཞན་ གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མ་ཟེར་སབ་ཨིན་

པས།གནས་བདག་དེ་གི་ཕོ་བང་ཟེར་རུང་ གནསཔོ་གི་ས་ཁོང་སྦེ་བརྩི་མི་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ཁ་ཡ་ལྟག་བལྟཝ་

ད་ ནགས་ཚལ་སྦོམ་སྦེ་མཐོང་མི་ཚུ་དང་ རྒེད་འོག་དེའི་ཕར་ཁམ་ཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ རི་བང་ཚུ་ལུ་ངོས་འཛིན་
འབདཝ་ཨིན་པས།ལྟེ་ས་གནས་པོ་ཟེར་སབ་མི་དེ་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལས་འགྲེས་ཏེ་སབ་དོ་ཨིན་པས།

རྣམ
མ་པ་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།
དམ་བཞག་དང་རྣ
ས་ཡུལ་འདི་ཡི་གནས་པ་ཡི།

།ལྷ་གཉན་ཀླུ་

གཉན་བཙན་གཉན་དང། །ཡུལ་ལྷ་གཉན་དང་
མ་མོ་གཉན། །ཡུལ་བདག་མཐུ་ཆེན་བཞུགས་
པ་རྣམས། །’’

ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་

ས་གནས་

ལུང་ཕོགས་རེ་རེ་ལུ་དབང་བའི་གནས་བདག་
མ་འདྲཝ་རེ་ཡོདཔ་བཞིན་ལྟེ་ས་གི་གཡུས་སྒོ་
ནང་ལུ་ཡང་

ས་གནས་དེ་གི་བདག་པོ་སྦེ་

གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་

ལྟེ་ས་གནས་པོའམ་

གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མ་དེ་དམ་ག་གིས་གནང་ཡི་

ལྟེ་ས་གནས་པོ་འཁྱམས་སའི་ས་ཁོངས

ཁ་གསལ་སྦེ་མེད་རུང་ ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། །’’ཟེར་ཡོདཔ་ལས་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དམ་ལུ་མ་གནས་མི་ཅིག་དང་ བཀའ་ལུ་མ་ཉན་མི་ཅིག་མེནམ་ཨིན་པས། སྐུ་མདོག་

འབད་བ་ཅིན་ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་དེ་ མཇུག་སྦུལ་གྱི་བཟོ་རྣམ་སྦེ་ མགུ་ཏོ་

འམ་ཁ་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་དགུ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གིས་སྦེ་ གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།
གནས་བདག་དེ་ད་ལྟོའི་བར་དུ་ཡང་ས་གནས་དེ་ནང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།



330

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
ལྟེ་ས་གནས་པོ་གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མ་དེ་ ལྟེ་ས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་

ཕུལ་སོལ་ཡང་ ཉར་རྩི་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ མཁར་ཕུ་ལྷ་གསོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་

ཨིན་པས། ཕུལ་ཐངས་དེ་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢ ལས་ར་ ལྷ་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་
ཆང་ཕུད་ལ་སོགས་པ་བཙོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ ཚེས་༧ དང་༨ ལུ་ལྷ་གསོལ་འབད་དེ་གིས་སྦེ་ དེ་ལས་
སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་༩ ལུ་ ལྟེ་ས་གནས་པོ་གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གནས་པོ་དེ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ད་ ཚོགས་དེ་ཡང་ ཁུར་ལི་དགུ་དང་ བང་ཆང་དགུ་ ལ་སོགས་པ་
བཤམས་ཞིནམ་ལས་ནང་པའི་ཆོ་གའི་གཞུང་ནང་ལུ་སན་འདྲེན་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་གནས་པོ་ཡང་སན་འདྲེན་

པའི་ཚུལ་སྦེ་བོན་པོ་གིས་སྦེ་འབོ་ཚིག་དེ་སྦེ་སབ་ཨིན་པས་ཨོ་འོ།སྟེ་ས་གནས་པོ་གསང་རྒྱ་ཁ་དགུ་མ།ཟེར་

ཚར་གསུམ་འབོ་ཞིན་ན་ འདི་རང་རམ་མདའ་ཡོད་པའི་ནོ། །བྱོན་ཤིག་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ གདན་དྲངས་

པའི་ཚིག་སབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནས་པོ་དེ་ རླུང་སིལ་རི་རི་སྦེ་འཕུ་སྟེ་ དངོས་སུ་འབྱོན་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་
པས། གནས་བདག་ལྟེ་ས་གནས་པོ་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཙན་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་གུར་མ་ཕུལ་

བར་ལུས་པ་ཅིན་ ལུང་པ་ལུ་ཆུ་མ་སྦྱིན་པར་བཀག་བཞག་ནི་དང་ འཕལ་འཕལ་ར་གནས་པོ་གི་ རང་

གཟུགས་སྟོན་ཏེ་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ཡང་གནོད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་མི་ཚུ་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ལས་བརྟེན་རིམ་

གྲོ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་ རྒེད་འོག་གི་རི་བང་ལས་མར་ བགེགས་བསྐྲད་བཏང་སྟེ་ ཀུར་རི་ཆུ་ཚུན་བདའ་

བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་གསོལ་མཆོད་དེ་ ལོ་ལྟར་གྱི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ རྒྱུན་

ཆད་མེད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གས ལ

ས་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལུང་ཕོགས་དེ་ནང་གི་ ས་རོ་ཤིང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ ག་ར་ཁོང་གིས་

དབང་སྟེ་ སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ལུ་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བཏོག་འབག་བ་ཅིན་
གནོདཔ་ལས་བརྟེན་རང་སོད་སའི་ས་གནས་དེ་ནང་ཕ་མེས་ངོ་བསྒང་ལས་ར་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་སྐྱབས་
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ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་བཞིན་ བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཞིན་ན་ གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ར་ཞིང་ཆུ་ཚུ་གནས་བདག་ཁོ་ལས་ཞུ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་མའི་ཚེས་གྲངས་ལུ་ཞིང་ཆུ་ལྷང་པའི་ཚུལ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིནམ་པས།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གསོལ་མཆོད་ལེགས་སྦེ་ཕུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་  དུས་ཚོད་ལུ་ཕུལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་

འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་སྦྱིན་ནི་མེདཔ་ལས་ཞིང་ཆུ་ཆད་དེ་འགྱོ་སྟེ་ ཆུ་བཟོ་བ་འགྱོཝ་ད་ར་ གནས་པོ་དང་ཕད་དེ་
མིའི་བ་སོག་ཕོག་ཞིན་ན་ མི་ལུ་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། ཧེ་མ་ཨ་ལོ་གསུམ་ ཚལ་མ་ནང་

ཤིང་འཐུ་བ་སོང་སྟེ་ གནས་བདག་དང་ གདོང་སྐོར་སྦེ་ཕད་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་བདག་གིས་ཁ་དགུ་ཡོད་

མི་དེ་སྟོན་ས་མཐོང་ནུག། དེ་ལས་ཨ་ལོ་གསུམ་ལོག་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ཞིན་ན་ ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚུ་ལུ་

བཤད་སོད་པའི་བར་ན་རང་ན་སྟེ་ཤི་སོངམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལོ་༨༥ལོན་མི་ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་

བཤད་ནི་འདུག།

ཨ་རྒས་ཁོ་གིས་ཡང་གནས་པོ་དེ་ གཟུགས་དངོས་སུ་སྦེ་མཐོང་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་མཐོང་མི་བསྒང་

མགུ་ཏོ་དེ་ བྱག་ཕུག་གི་དོང་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཟུགས་ཕྱེད་ཀ་ལས་མར་ རྐྱངམ་ཅིག་མཐོང་ནུག
གལ་སྲིད་མགུ་ཏོ་དེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ང་ཡང་ཤི་སོངམ་འོངས་ཟེར་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་ལུ་ཉམས་མོང་གི་ཐོག་
ལས་བཤད་དེས། གོང་ལུ་གནས་པོ་གི་ སྐུ་མདོག་དང་རྣམ་པ་བྲིས་མི་ཡང་ ཨ་རྒས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལྟར་དུ་སྦེ་

བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ཧེ་མ་ཚར་གཅིག་རིམ་གྲོ་བགེག་བསྐྲད་བཏང་སྟེ་ རྒེད་འོག་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ རི་

བང་ལས་མར་ཀུར་རི་ཆུ་ཚུན་བདའ་འགྱོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་

ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་ ལོ་རེ་ཆད་མེད་པར་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ ཆུ་ཡང་གནང་སྟེ་ར་

ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་བཟོ་བ་ཡང་ཆེནམ་འགྱོ་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གུར་ས་གནས་དེ་ཡང་ བམ་སྦོམ་ཚུ་ཡང་

བྱོན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལས་ཕར་ གསོལ་ཁ་ཚུ་དུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་དེ་
འབད་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།


332

སྨན
སྨ
ན་འབར་གནས་པ་ོ གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར།
རྒེད་འོག་ལས་ཚུར་ལོགཔ་ད་སྣུམ་འཁོར་ནང་

སྐར་མ་༥ དེ་ཅིག་འགོར་བའི་གཡུས་ སྨན་
བར་ཟེར་ས་ལྷོད་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། གཡུས་
ཀྱི་མིང་ལས་འགྲེས་ཏེ་ སྨན་བར་གནས་པོ་

ཟེར་སབ་མི་དེ་

གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གིས་

གཙོས་པའི་ གཏོར་མ་གཞོང་གི་ མི་སེར་ཚུ་

གིས་ གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་
སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གནས་བདག་གི་ ཕོ་
བང་ཟེརཝ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་

སྨན་འབར་གནས་པོའི་ཆུ་ཐང་ཐིག་གཅིག་སྦེ་འབབ་མི།


བདག་གི་ས་ཁོང་ནང་ལས་

གནས་

གནམ་བྱཱར་

དགུན་མེད་པར་  ཆུ་མིག་ཐང་ཐིག་གཅིག་སྦེ་ཐོན་ཏེ་འདུག། ཆུ་དེ་གིས་ གཏོར་མ་གཞོང་གི་ཁྱིམ་གུང་པ་

༦༠ དེ་ཅིག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཞིང་ཆུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཆུ་དེ་ བ་ནོར་ཚུ་གིས་འཐུང་པ་ཅིན་

མར་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཚུལ་འདུག།

སྨན་བར་གནས་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཟེར་ལོགས་སུ་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་མི་ལུ་གནོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཕུལ་སོལ་

ཡོད་པའི་ཁར་ གནས་བདག་དེ་ རྣམ་ཅོ་ཞརཝ་འབདཝ་ལས་ ཁ་ལས་འབོ་སྟེ་མེན་པར་ རོ་བླུགས་ཞིན་ན་
ཚོགས་ཚུ་བཀྲམ་སྦེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས། སྨན་བར་གནས་པོ་གིས་གདོན་གདོནཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ན་
བའི་སྐབས་ལུ་ རྣམ་ཅོ་བསུབས་ཏེ་ན་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་གིས་གདོན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་

ཤེས་ཚུགས་དོ་ཨིན་པས།ན་སྟེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བའི་སྐབས་དཔའ་བོ་ཚུ་གིས་ཕུལཝ་དརྔ་བརྡུངས་ཏེ་ཁ་

ལས་ཚིག་སབ་སྟེ་སྦེ་ཕུལ་སོལ་ཅིག་དང་སྤྱིར་བཏང་མི་སྐྱ་ཚུ་གིས་ཕུལ་ཐངས་སྦེ་ཁག་གཉིས་སྦེ་འདུག།
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མི་་སྡེ
མི
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་ལས། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་༢༩༡) “ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལོ་ཏོག་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤོག །’’ཟེར་

གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནས་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་

བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་

ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ལུང་ཕོགས་ནང་གི་ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུ་ མནོ་འདོད་བཞིན་དུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་གནོད་པ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་

རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་ནི་དང་ རྒྱལཔོ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དམག་འཁྲུག་ཚུ་ཞི་
སྟེ་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཚུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།


རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩ སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
པད་བསྟན་འཛིན།རྒེད་འོག་དམངས་མི།
ཨ་རྒས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། ༨༥ 
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༣གུ
གུམ
མ་བང་གནས་པ།ོ 
སྟག་ཁམ་སྤྱི་འོག་གནས་བདག་གུམ་བང་པའི།།གནས་པོའི་ལོ་རྒྱུས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་གཏམ།།
སྐྱེས་འགྲོའི་ཡོངས་ཀྱི་མིག་ལམ་དུ་བཀྲམ་པའི།།ལྷ་དང་བ་མས་གནང་བ་སོལ་དུ་གསོལ།།
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས། 
གནད་དན
གཞི་བདག་གི་མཚན། 



གུམ་བང་གནས་པོ།

གནས་ཁང་།གུམ་བང་།
གཡུས།སྟག་ཁམ་སྦིས་སྤྱི་འོག།
བསྟེན་མི།སྟག་ཁམ་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།སྟག་ཁམ་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་
ལུང་པ་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་སྟེ་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་དུ་ལེགས་ནི་དང་

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱིས་གཙོས་པའི་ མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་

ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིན་
པས།

ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནད་དན
གནས་ཁང་།
ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༤ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ སྟག་ཁམ་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་

གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་གུམ་བང་གནས་པོ་ཟེར་སབ་ཨིན་པས།གནས་བདག་དེ་གི་ཕོ་བང་ཟེར་རུང་
གནསཔོ་གི་ས་ཁོང་སྦེ་བརྩི་མི་ གུམ་བང་ཟེར་ས་གི་རི་ཅིག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་མ་གཏོགས་ ཕོ་བང་ཟེར་སོ་
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སོ་ཅིག་མིན་འདུག། གུམ་བང་ཟེར་སབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཏོ་ཀ་རི་དཔོན་ཆེན་གྱིས་ སྒརཔ་ཚུ་ ཡངས་ལ་སང་

ཟེར་ས་ལས་ སེམས་ཅན་སྟག་ལེན་པ་བཏངམ་བཞིན་དུ་ ཁོང་ཚུ་གིས་ སྟག་ཕྲུག་ཅིག་ལེན་འབག་འོངས་ཏེ་
སྟག་ཁམ་སྦིས་ལུ་ བཏགས་བཞག་སྦེ་ ལོག་རྒྱབ་བསྒྱིར་བལྟཝ་ད་ སྟག་གི་ཨའི་དེ་ རྟིང་བདའ་སྟེ་ བདའ་
འོང་ས་མཐོངམ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གཡིབ་སོདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་གུམ་>གཡིབ@བང་ཟེར་སབ་སོལ་
དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།
དམ་བཞག།
ས་ཡུལ་འདི་ཡི་གནས་པ་ཡི། །ལྷ་གཉན་ཀླུ་གཉན་བཙན་གཉན་དང། །ཡུལ་ལྷ་གཉན་དང་མ་མོ་གཉན། །ཡུལ་
བདག་མཐུ་ཆེན་བཞུགས་པ་རྣམས། །རིན་ཆེན་གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་ལ། །འཁོར་གྱིས་གནོད་པ་མ་མཛད་

ཅིང་། །སྔ་མ་ལེགས་པ་གཏང་རག་དང་། །ཕྱི་མ་ལེགས་པའི་ཞུ་སྐྱེམས་འབུལ། །བདག་ཅག་ལེགས་པའི་འཕྲིན་

ལས་མཛོད། །བཞེས་ནས་དངོས་གྲུབ་སོལ་དུ་གསོལ། །’’ ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ག་

ཏེ་ལུ་ཡང་ ས་གནས་ལུང་ཕོགས་རེ་རེ་ལུ་ དབང་བའི་གནས་བདག་ མ་འདྲཝ་རེ་ཡོདཔ་བཞིན་ སྟག་ཁམ་

སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ཡང་ས་གནས་དེ་གི་བདག་པོ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་གུམ་བང་གནས་པོ་དེ་

ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དམ་ལུ་བཏགས་ གནང་གནངམ་ཨིན་པས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། བདག་གི་

ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་ས་ཆགས་ནི༔ ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་དང་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མེད༔ ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་མཆོག་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་པའི་ ས་ཆགས་
ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་དང་ རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ བྱིནགྱིས་བརླབས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་

གནས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ཡང་ ཨོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ལུ་ ཡིད་མ་
བཀུར་ཐབས་མེདཔ་ཨིནམ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས དམ་བཏགས་གནང་ནུག་ཟེར་སབ་མི་ལུ་ མ་བདེནམ་

མི་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས། ག་ལས་སྐོར་རུང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ ག་ཏེ་ལུ་

གནས་ཏེ་ཡོད་རུང་ སོབ་དཔོན་གྱིས་དམ་ལུ་མ་བཏགས་མི་ཅིག་དང་ བཀའ་ལུ་མ་ཉན་མི་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་

པས། གནས་པོ་དེ་གི་ སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་རྣམ་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་མི་མེདཔ་ལས་
བཀོད་མ་ཤེས།
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།
སྟག་ཁམ་སྦིས་སྤྱི་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡུལ་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ མི་རྣམས་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་

མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ སྐྱབས་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིད་པས། གསོལ་མཆོད་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཡོན་ཏན་ཆུ་ཟེར་ས ལོ་
ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕུལ་ཐངས་

འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་ར་ གུམ་བང་གནས་པོ་ཨིན་ཟེར་ ཕྱེ་བསྣོས་ཏེ་གིས་སྦེ་ཨ་རྒས་ཅིག་དང་ ཆིབས་རྟ་ཅིག་
ཨ་དྲུང་དང་བཅས་སྦེ་བཟོ་ དེ་ལས་ ཤར་ཕོགས་པའི་གཡུས་སྐད་ལས་ རོབ་ཏང་ཤིང་ ཟེར་མི་གིས་ གྱི་ཅུ་
དང་ཧོབ་ཤིང་ཅིག་ཡང་བཟོ་སྟེ་ མི་བདུན་དེ་ཅིག་གིས་ ས་གནས་གུམ་བང་ཕོགས་ལུ་འབག་འགྱོ་སྦེ་ གདོང་
གུམ་བང་ཁ་ཐུག་བསྒྱིར་ཞིན་ན་

གུམ་བང་གནས་པོ་ཟེར་

ཚར་གསུམ་འབོ་སྟེ་

ལོག་རྒྱབ་ལོག་མ་བལྟ་བར་

འོང་དགོ་དོ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ དེ་སྦེ་ལོག་འོངམ་ད་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་གནས་ནང་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་
ཡོད་སའི་

མི་ཚུ་གིས་བསུ་བ་བསུ་ལེན་གྱི་

ཐོག་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་

ཆང་མེན་པར་བང་ཆང་

ཤོམ་ཐག་གུར་བླུགས་དྲངས་སྦེ་ དེ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་བོན་པོའམ་ ཕུལ་མི་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་

 ཨ་རྒས་ནཱ་བྱོན་ནུག་སྨོ" ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་
གུམ་བང་གནས་པོ་འབག་འོང་མི་ཚུ་ལུ་ བོ་དེ་སྦེ་འདྲིཝ་ཨིན་པས་

བཞུགས་ནུག་སྨོ་ལགས" ཟེར་དྲིས་བའི་ལེན་ལུ་ ཁོང་གིས་ ད་འབདན་ ང་བཅས་ཨ་རྒས་ཐལ་ནི་དེ་གིས་

འོང་ཡང་མི་ཚུགས་པས་ ཨིན་རུང་ ཁྱེད་ཚུ་གིས་ བཅའ་སྒྲིག་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ རྐྱབ་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་

ཐབས་མེད་པར་འོང་དགོཔ་ཐོན་ཡི།ཟེར་འདྲི་བ་དྲིས་ལེན་འབད་ཞིན་ན་ལས་ཁྱིམ་གུང་པ་རེ་ལས་ཚོགས་
ཆང་འབག་འོང་མི་ཚུ་ག་ར་ས་བསྲེས་ཏེ་ཕོགས་བཞི་ལུ་གཏོར་ཞིན་ན་ད་འབདན་སྐྱབས་གཟིགས་དགོ་མས་

ལགས། ང་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཐོག་ལུ་གནོད་པ་མེད་ཅིག་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྐྱབས་གཟིགས་ཏེ་
བདག་འཛིན་མཛད་གནང་དགོ་ལགས། མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་ལུ་ཡང་ མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་དགོ་

སྦེ་དགོ་ལགས། ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ཞུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གནས་པོ་ཨ་རྒས་འབག་མི་གིས་ བཏུབ་བཏུབ་

ང་གིས་ལྕགས་ཀྱི་དྲྲྭ་མིག་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངེ་གི་ཨ་ལོ་ཡང་ག་ར་སྦོམ་ཡར་སོའི་ ཁོང་

གིས་ཡང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཨིན། ཟེར་དེ་སྦེ་སབ་ཏེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།དུས་དེའི་
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ཚེ་མི་དམངས་འཛོམས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཆང་དང་ཇ་རེ་འཐུང་སྦེ་སོད་དོ་ཡོདཔ་མས།གནས་པོ་ཨ་རྒས་དེ་ཧེ་
མ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མི་གི་ མི་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྦེ་བཟོ་ནི་མ་གཏོགས་ མི་ག་ལྷོད་གུ་ལྷོད་ཀྱིས་ བཟོ་ནི་

མེདཔ་ཨིན་པས།ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ལུས་པ་ཅིན་ལུང་པ་ལུ་རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་
ལ་སོགས་པ་རྐྱབ་སྟེ་

ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་མ་ཚད་ཞིང་ནང་ལུ་ཕགཔ་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་གཏང་དོ་

ཡོདཔ་མས།དེ་འབདཝ་ལས་གསོལ་མཆོད་དེ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མ་ཆད་པ་ར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།
གོང་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ཀྱི་ཚིག་ལས་ ད་འབདནི་སྐྱབས་གཟིགས་དགོ་མས་ལགས། ང་བཅས་ཀྱི་ལོ་ཐོག་ལུ་

གནོད་པ་མེདཔ་ཅིག་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་སྐྱབས་གཟིགས་ཏེ་བདག་འཛིན་མཛད་གནང་དགོ་

ལགས། མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ཡང་མགོན་སྐྱབས་མཛད་གནང་དགོ་སྦེ་དགོ་ལགས། ཟེར་གསོལ་

བ་བཏབ་དོན་བཞིན་དུ་གཙོ་བོ་ར་གཡུས་སྒོ་ནང་རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་མེད་པར་

ཆར་ཆུ་དུས་བབས་ཏེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་རྐྱེན་ག་ནི་མེད་པར་
སྒོའི་ཁའི་ནོར་དར་ཤིང་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་  ས་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལུང་ཕོགས་དེ་ནང་
གི་ ས་རོ་ཤིང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ ག་ར་ཁོང་གིས་དབང་སྟེ་ སོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ལུ་གསོལ་མཆོད་མ་ཕུལ་

ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བཏོག་འབག་བ་ཅིན་གནོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ཤིང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་འབག་ཆོག་པའི་གནང་
བ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ཕུལཝ་ཨིན་པས། མདོར་ན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ལུང་པ་ལུ་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱིས་གཙོས་པའི་ མི་རྣམས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལཝ་ཨིན་པས།





338

མི་་སྡེ
མི
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཁེ
ཁེ་་ཕན།
སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ་ལས། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་༢༩༡) “ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤིང་། ། ལོ་ཏོག་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དག་ཀྱང་དར་བར་ཤོག །’’ཟེར་

གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནས་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་
བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་

ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ལུང་ཕོགས་ནང་གི་ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུ་ མནོ་འདོད་བཞིན་དུ་དུས་སུ་བབས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་གནོད་པ་ལས་སྲུང་ནི་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་རྐྱེན་

ངན་བར་ཆད་ཞི་ནི་དང་ རྒྱལཔོ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་སྟེ་གིས་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དམག་འཁྲུགས་
ཚུ་ཞི་སྟེ་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནས་ཡོད་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ སྐྱེས་ལྷ་

ཡུལ་ལྷ་ ཀླུ་དང་བཙན་ལ་སོགས་པ་ལུ་ ལྷ་གསོལ་འབད་མི་དེ་གིས་ ལུང་པའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ཡང་ ཡར་

རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།
དེ་ལས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སོད་ནི་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལུ་ཡིད་

ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་མི་སྡེ་ནང་ལུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་

འབྲེལ་བ་དང་མཐུན་ལམ་བཞག་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱབ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྒྱ

རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། ༢༠༠༩ སོད་འཇུག་མཆན་འགྲེལ།ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།ཐིམ་ཕུ།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།སྟག་ཁམ་སྦིས་ཚོགས་པ།
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རྩ་་མང་རྒེ
རྩ
རྒེད
ད་འག
ོ ་གི
གི་་བདག། ༡ 
༡ སྒོ
སྒོག
ག་འཕེ
ཕེལ
ལ་ལ།
སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་པདའི་སན་སྔ་རུ།།རྒྱལ་བསྟན་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཁས་བངས་ཅན།།
སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་ཡབ་སས་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།ལོ་རྒྱུས་བྲི་ལ་ཌཱ་ཀིས་གནང་བ་སོལ།།
གནད་དན
ོ ་བཅུ
ཅུད
ད་བསྡུ
སྡུས
ས།
གཞི་བདག་གི་མཚན།སྒོག་འཕེལ་ལ་སྒོག་ཕུ་ལ་ཨཔ་སྒོག་འཕེལ་ལ།
གནས་ཁང་།སྒོག་འཕེལ་ལ་གི་ཕོ་བང་།
གཡུས།རྩ་མང་།



བསྟེན་མི།རྩ་མང་རྒེད་འོག།སྒང་ལ་སོང་།ས་གླིང་སྤྱི་འོག།འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་
གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར།
སྐྱབས་ཞུ་ཚུལ།རྩ་མང་རྒེད་འོག་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་པའི་ཁར་སྒང་
ལ་སོང་། ས་གླིང་སྤྱི་འོག། ཁྲི་དང་སྦིས་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ ཡུལ་

ལྷ་སྦེ་སྐྱབས་འཚོལ་ཏེ་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་ འགལ་རྐྱེན་བར་

ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ ལོ་ཐོག་ལུ་སད་དང་སེར་བ འབུ་སྲིན་ཚུ་
གི་གནོད་པ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ ཆོས་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
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གནད ་ ད ན
ོ ་རྒྱ
རྒྱས
ས་པ།
གནས་ཁང་།
ཡོངས་ཀ་ལ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༥ ས་ཁར་ཡོད་
པའི་རྩ་མང་རྒེད་འོག་གཅིག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་  ཨཔ་སྒོག་འཕེལ་ལ་དེ་

བཙན་གྱི་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
བང་འབད་བ་ཅིན་

སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་གྱི་

ཤོག་གྲངས་༥ རྒྱབ།)

‘‘ཀྱཻ༑ འཛམ་གླིང་བྱང་

གསོལ་ཁ་སན་འདྲེན་ལས།

ཨཔ་སྒོག་འཕེལ་ལ་གི་ཕོ་བང་།

ཁོ་གི་ཕོ་

པར་སྐྲུན་མེད།

ཕོགས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྷོར། །ཆུ་བོ་འཕེལ་གངས་

གཤེར་ཁུ་འཕང་འཁྱིལ་བསྟོད། །བག་དཀར་རྩེ་མོ་གནམ་ལ་བསྙེགས་འདྲ་བའི། །དབུས་རི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུའི་ཕོ་
བང་ནས།།སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་ཡབ་སས་ལྕམ་སྲིང་ནི།།འཁོར་དུ་ལྷ་ཀླུ་སྨན་བཙུན་འབུམ་དང་བཅས།།རྣལ་

འབྱོར་དད་པས་སེམས་ཀྱི་སན་འདྲེན་གྱིས། །ལྷ་བཙན་མཆེད་ལྕམ་མ་ལུས་གནས་འདིར་འབྱོན། །རང་རང་
འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་ཁནས་འདིར་གཤེགས། །་་་’’ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་  འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་ལས་ཕར་བལྟ་

བལྟཝ་ད་ བྱག་དཀརཔོ་སྦེ་ རྩེ་མོ་གནམ་དགུང་ལུ་ རེགཔ་དང་འདྲ་བའི་ རི་དབྱིབས་ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་
བཟུམ་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ཨིན་པས།
དམ་བཞག།
སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༦ རྒྱབ་  སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་གྱི་

གསོལ་ཁ་ལས།ཀྱཻ༑སྔོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་ཡིས།།འཛམ་གླིང་དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་དུས།།ཁྱོད་ཀྱང་བཀའ་

གཉན་དམ་བཅའ་བཞིན།

།མ་གཡེལ་མ་འདའ་འཕྲིན་ལས་མཛོད།

།ཁྱན་པརདཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་

བཀའ། །བདེན་པས་རྒྱུ་འབས་བསླུ་མི་སྲིད། །ལེགས་བྱས་དགེ་བས་བདེ་བ་དང་། །ཉེས་བྱས་གནོད་པས་སྡུག་
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བསྔལ་འབྱུང་། །དེ་བཞིན་ལྷ་བཙན་འཁོར་བཅས་ཀྱང་། །ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བརྩེར་དགོངས་ལ། །བདག་

ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ དུས་

གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་སྐྱིན་

སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་


བསྟན་འགྲོའི་ལས་རྣམས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པའི་སྲུང་མ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག།
རྣམ
རྣ
མ་པ་དང་སྐུ
སྐུ་་མདག
ོ ་ཕག་མཚན།

སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་ཚིག་ལས། པར་སྐྲུན་མེད། ཤོག་གྲངས་༡༢ རྒྱབ་) “ཀྱཻ༑ སྟོབས་

ལྡན་ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་འཛུམ་མདངས་ཅན། །དར་དཀར་ན་བཟའ་སྐུ་ལ་གསོལ། །ལྷ་
དར་ཕག་གཡས་འཕར་ལ་བསྟོད། །ཕག་གཡས་ཐུགས་ཀར་སྡིག་མཛུབ་མཛད། །གཡོན་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
འཛིན། །ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་བསོད་ནམས་ལ། །ཅི་བསམ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ལ་བསྟོད། །ཆིབས་སུ་ལྷ་རྟ་རྟིང་

དཀར་ཆིབས།།གསེར་སྒ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སས།།སབ་འཇམ་དང་ནི་གོང་རྨེད་བྱས།།སྲིད་གསུམ་སྐད་ཅིག་

བསྐོར་ལ་བསྟོད། །བག་བཙན་ཀླུ་བཙན་བདུད་བཙན་སོགས། །ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལ་མ་འདུས་མེད། །བཙན་
རིགས་ཡོངས་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་ཁྱོད།

།བདག་ཅག་གུས་པས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།

།རྒྱབ་ནས་སྐྱོལ་མ་མདུན་ནས་

བསུ། །བསམ་དོན་གྲུབ་ཅིང་རེ་བ་སྐོངས་། །དམ་ཚིག་གཉེན་ལས་མ་འདའ་བར། །བདག་གིས་བཅོལ་བའི་

འཕྲིས་མཛོད།།” ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྒོག་འཕེལ་ལ་གི་སྐུ་མདོག་འབད་བ་ཅིན་དཀརཔོ་སྦེ་ཞལ་འཛུམ་

པའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་གུར་ མནའ་ཟ་རིན་ཆེན་གྱི་དར་དཀརཔོ་གསོལ་ཏེ་ ཕག་ལྟག་གཡས་ལུ་ལྷ་དར་

འཕར་མི་དེ་བསྣམས་ དེ་ལས་ ཕག་གཡས་པ་ཐུགས་ཁ་ལུ་སྡིག་མཛུབ་སྦེ་མཛད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕག་

གཡོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འཛིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཆིབས་རྟ་དེ་ ལྷ་རྟ་རྟིང་དཀར་གུར་

གསེར་སྒ་རྐྱབ་ཞིན་ན་ རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད་པའི་ ཐོག་ལུ་ཆིབས་ཏེ་ཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨཔ་
སྒོག་འཕེལ་ལ་གི་ནུས་མཐུ་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ སྟོང་གསུམ་སྐོར་ར་རྐྱབ་

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཀླུ་བཙན་དང་བདུད་ཐམས་ཅད་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས་པའི་མཐུ་སྟོབས་ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།
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གས ལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད།

ལྟོ་ཀ་རི་ལྷ་ཁང་།

བཱན་སྦྱར་ལྷ་ཁང་།

རྩ་མང་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་མི་ ཨཔ་སྒོག་འཕེལ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཐངས་མ་
འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་པ་ཅིན་ རྩ་མང་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་

ལྟར་ ཟླ་བ་༢ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ལྷ་གསོལ་བདུད་གསོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཕུལཝ་མས། བཱན་སྦྱར་སྤྱི་འོག་
ནང་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ བཱན་སྦྱར་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ལོ་ལྟར་སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢ ལུ་ རྩ་བོ་མི་སེར་

དམངས་ཀྱིས་སྦེ་མི་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ཕུལ་སོལ་འདུག།དེ་བཟུམ་སྦེ་ཏོ་ཀ་རི་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ ཏོ་ཀ་རི་གི་གཡུས་ཚན་ལྟག་གི་ ཚལ་མ་ནང་ལུ་མི་དམངས་

འཛོམས་ཏེ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ལྷ་བཙན་སྒོག་འཕེལ་ལ་དེ་ བཀའ་བཙན་

དྲགས་ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ཁོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ སྐྱབས་འཚོལཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་
ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཡང་ འཕལ་མགྱོགས་ར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས སོབ་རིམ་༡༡ པ་

དང་༡༢པའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གཞུང་གི་ཆོས་རྒྱུགས་སྐྱེལ་བར་འགྱོཝ་ད་ཡང་ཨཔ་སྒོག་འཕེལ་ལ་ལུ་གསོལ་ཁ་

ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་འདུག། གལ་སྲིད་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་ནི་ཆད་པ་ཅིན་ མི་ནོར་ཕྱུགས་གསུམ་ལུ་གནོད་པའི་ཁར་ ཆར་

ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པར་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ཡང་མེདཔ་གཏངམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཡང་དུས་རྒྱུན་ཆད་ནི་

མེད་པར་ཕུལ་ནི་ཡོད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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སྒང
སྒ
ང་ལ་སང
ོ ་དང་ས་གླི
གླིང
ང་སྤྱི
སྤྱི་་འག
ོ ་གི
གིས
ས་ཡུ
ཡུལ
ལ་ལྷ
ལྷ་་གསལ
ོ ་ཐངས།
ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་གནས་བདག་སྦེ་བསྟེན་མི་ ས་གླིང་སྤྱི་འོག་དང་ སྒང་ལ་སོང་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གིས་འབད་བ་

ཅིན་ལོ་ལྟར་ལོ་ཆོག་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ཆོས་སྲུང་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགས་ཏེ་བཏངམ་ཨིནམ་དང་ཡར་
རོ་མར་ངོ་གི་དུས་བཟང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་བཏང་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཚུ་ཕུལཝ་
ད་གཅིག་ཁར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

ཁྲི་
སྦིས
ས་སམ་འཁྲུ
ཁྲུལ
ལ་སྣ
སྣང
ང་སྦི
སྦིས
ས་ཀྱི
ཀྱི་་ལྷ
ལྷ་་གསལ
ོ །
ཁྲི་དང་སྦི
འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་མི་སེར་གྱིས་ སྐྱེ་ལྷ་ན་ན་ཕུ་གི་བཙན་ལུ་གསོལ་མཆོད་དེ་ འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་གཡུས་

ཚན་གྱི་ རི་མགུ་གི་ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ འགྱོ་ཞིན་ན ལོ་ལྟར་རང་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུ་མི་དམངས་
འཛོམས་ཏེ་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ཕུལཝ་ད་གཅིག་ཁར་ གཡུས་སྒོདེ་ནང་གི་ མི་ཚུ་གིས་གྱིས་གནས་བདག་སྦེ་

བསྟེན་མི་ལྷ་བཙན་སྒོག་འཕེལ་ལ་ལུ་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གསལ
ོ ་མཆོ
ཆོད
ད་ཕུ
ཕུལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་རྒྱུ
རྒྱུ་་མཚན།

ལྷ་བཙན་ཆེན་པོ་སྒོག་འཕེལ་ལ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དགོ་པའི་དགོས་པ་འབད་བ་ཅིན་སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་
གྱི་གསོལ་ཁ་ལས། པར་སྐུན་མེད།ཤོག་གྲངས་༡༠རྒྱབ “་་་མཚན་གསུམ་གྱི་མེལ་འཚེ་མཛོད།།སང་དགྲ་

འཇོམས་པའི་དམག་དཔོན་མཛོད། །གཉེན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་འགྲོགས་དཔོན་མཛོད། །ནོར་ལུག་ཕྱུགས་ཀྱི་རྫི་བ་
མཛོད། །དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནད་ཡམ་མུ་གེ་སད་དང་སེར་བ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་

རྐྱེན་རྣམས་ཟློག་ཅིང་། ཡུལ་ལམ་བྱེད་གསུམ་དུ་སྔུན་ནས་བསུ། རྒྱབ་ནས་སྐྱོལ། ལེགས་དང་སོད། ཉེས་དང་

བསྣོལ།གཞན་ཡང་ཅི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མེད་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་དང་སྟོངས་
གྲོགས་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །’’ ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་དོ་བཟུམ་་ རྩ་མང་རྒེད་འོག་གི་ལུང་

ཕོགས་ནང་གི་སྐྱེས་ལྷ་འབདཝ་ལས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་མི་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་རིམས་ནད་འཁྲུག་

རྩོད་དང་མཚོན་འཁྲུགས་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་

དང་ ནོར་སེམས་ཅན་ལུ་ར་འབད་རུང་ གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་ ཕྱུགས་ནད་ལ་སོགས་
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པ་མི་འབྱུང་ནི་ དེ་ལས་ ལོ་ཐོག་ལུ་སད་སེར་དང་ འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ལས་ བཟློག་ཐབས་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་ཁར་ ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལས་སྣ་ག་ཅི་ར་བརྩམ་རུངས་ བསམ་དོན་
ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་སྟེ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།

མི་་སྡེ
སྡེ་་ལུ
ལུ་་ཕན་པ།
མི
གཏམ་དཔེ་ལས། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་སྣང་བ་གཅིག། ཟེར་སབ་དོ་བཟུམ་ རང་གི་ལུང་ཕོགས་ནང་ལུ་ གནས་
ཡོད་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་ སྐྱེས་ལྷ་ཡུལལྷ་ ཀླུ་དང་བཙན་ལ་སོགས་པ་ལུ་ བསངས་དང་གསེར་

སྐྱེམས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ཡུལ་

ཁམས་ལུ་ནད་རིགས་མ་བཏང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ དམག་འཁྲུགས་ཚུ་ཞི་ནི་ཚུ་ཡོད་པའི་ ང་བཅས་མི་ཚུ་

གིས་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དེ་ ཕ་མེས་ཚུ་གི་བསྒང་ལས་ར་ སྐྱེས་ལྷ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གསོལ་ནི་ཡོད་

མི་ཚུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་གནས་ནི་དང་རང་གི་ལུང་པའི་ལུགས་སོལ་ཚུ་ཡང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་

ཚུགས་ནི་ དེ་ལས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སོད་ནི་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་ཡུལ་
ལྷ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ཕན་རླབས་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས།
གྲོས
བུལ
ལ།
གྲོས་འབུ
རང་རང་སོ་སོའི་ ལུང་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ལོ་ཆོག་བཏང་ནི་ བཙན་གསོལ་བདུད་གསོལ་འབད་ནི་ཚུ་ ཧེ་མ་

དང་ཕདཔ་ད་ ལེ་ཤ་གི་གྱུར་བ་སོང་སྟེ་འདུག། དེ་སྦེ་ར་བཞག་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ ལམ་
སོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་སོད་ནུག་ཟེར་ མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྦེ་བཏང་སོད་ནིའི་དུས་

ཚོད་ལུ་ལྷོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ར་འདུག།དེ་གིས་སྦེ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྷ་གསོལ་བདུད་གསོལ་ལ་

སོགས་པའི་ འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་དང་སྒྲ་བཟུང་ཞིན་ན་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་

སྟོན་ཏེ་ དེ་གི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ མི་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་ཚུལ་བཤད་སྦྱིན་ཞིནམ་ལས་ མ་འོངས་བུ་

བརྒྱུད་ཚུ་གིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་པའི་ལམ་སྟོན་དང་  ལུང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་
ཡོན་ཚུ་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་སོད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
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རྒྱབ
རྒྱ
བ་རྟེ
རྟེན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཆ།
རྩོམ་པ་པོ་མེད།སྤྱི་ལོ་མེད།སྒོག་འཕེལ་ལྷ་བཙན་ཆེན་པོའི་གསོལ་ཁ།པར་སྐྲུན་མེད།
འདྲི
དྲི་་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་ས།
བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལྡན།རྩ་མང་དམངས་མི།
ཨ་རྒས་རོ་རྗེ། ༨༡ 
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མཇུག་བསྡུ།
སྔོན་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོོའི་ཤིང་དྲུང་དུ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོོའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་ཤིང་། །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་ལ་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོོགས་རྣམས་གྲངས་མེད་ཀྱང་། །
དེང་འདིར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ལ། །ཕྲིན་ལས་མྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོོ་དང་། །

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོོ་ལས་མགོན་བྱ་རོོག་གསུམ། །འབྲུག་གི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའིགཙོོ་བོོར་མཛད། །
དེ་ཡི་འཁོར་དུ་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་། །ཡུལ་ལྷ་བཙན་དང་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་ཚོོགས་ཀྱིས། །

འབྲུག་མི་ཡོོངས་ལ་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་གྱིས། །གནས་སྐབས་ནད་མེད་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ། །
མཐར་ཐུག་རྫོོགས་པའི་ས་ལ་བཀོད་མཛད་པའི། །ལྷ་ཚོོགས་ཡོོངས་ལ་དད་པའི་གཏང་རག་ཕུལ། །
དེ་ཡི་དགེ་བས་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་གཙོོས། །དད་ཅན་ཡོོངས་ལ་དགའ་བདེའི་ཉི་མ་ཤར། །

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུན་དུ་བརྟན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོོ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོོག །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོོག །ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོོག །

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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སྒང་སྟེང་མདྤྲོ་སྔགས་ཐྤྲོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་ མཐྤྲོ་རིམ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མྤྲོའི་ནང་ མཐྤྲོ་

རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཡྤྲོད་པའི་ཁར་ མཉྫུ་ཤྲཱི་སྐད་ཡིག་སྣ་ཚྤྲོགས་དང་
ལམ་སྤྲོལ་གཙུག་སྡེ་ལས་ སྤྲོབ་རིམ་༨ པ་དང་མཉམ་པའི་ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཤེས་ཡྤྲོན་སྤྲོབ་
སྤྲོང་འབད་ཡྤྲོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡངས་ཉེར་སྤྲོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་
ལྤྲོ་རིམ་བཞི་པ་ཚུན་ལྷབ་སངས་འབདཡྤྲོད།

སངྤྲོ ་བརྡ
རྡར
ར།

རྒྱལ་ཡྤྲོངས་ཁྱད་རིག་སྤྲོང་བརྡར།ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།

འདྲི་བ་བཟྤྲོ་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་སྤྲོང་བརྡར།སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐྤྲོ་རིམ་སྤྲོབ་གྲྭ།
སྤྲོབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྤྲོབ་སྟྤྲོན་ཐབས་ཤེས་སྤྲོང་བརྡར།ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།


སྤྲོབ་སྟྤྲོན་ཐབས་རིག་སྤྲོང་བརྡར།རྟ་དབྱངས།སྤ་རྤྲོ།


སབ
ྤྲོ ་སྟ
སྟྤྲོན
ྤྲོ ་ཉམས་མངྤྲོ ་།

སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐྤྲོ་རིམ་སྤྲོབ་གྲྭ་ནང་ལྤྲོ་གཅིག་གི་རིང་སྤྲོབ་སྟྤྲོན་འབད་ཡྤྲོད།
སྡེ་སྲིད་སྤྲོབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་ནང་ཡང་ལྤྲོ་གཅིག་གི་རིང་སྤྲོབ་སྟྤྲོན་འབད་ཡྤྲོད།
བྤྲོ་གསལ་གླིང་སྤྲོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ལྤྲོ་གཅིག་སྤྲོབ་སྟྤྲོན་འབད་ཡྤྲོད།



པད་གླིང་འདམ་ཅན་ལྷ་ཁང་གཞི་རིམ་བཤད་གྲྭའི་ནང་ལྤྲོ་གསུམ་སྤྲོབ་སྟྤྲོན་འབད་ཡྤྲོད།
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སྒྲིག
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