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དཀར་ཆག།
སྔོན་བརྗོད།       ix
མཆོད་པར་བརྗོད་པ།      ༡
སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།  ༢
སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་གནས་སྟངས།     ༡༦
སྐོར་ཕུག་གི་སྒྲུབ་སྲོལ་གཏོད་གནང་མི་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།  ༡༨
མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐང་།   ༢༢
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆམ་རྒྱུགས་སྐབས་ཀྱི་ལས་རིམ།   ༢༣
བླམ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་མི་གླུ་ཚིག།   ༢༤
སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་དམ་མཛད་ཚུལ།      ༢༧
སྒྲུབ་ཉིན་དང་པའི་ལས་རིམ་ལས་ཕྱི་རུའི་སྲི་མནན་མཛད་ཚུལ།  ༢༩
དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་རིམ་པ།     ༣༣
ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༠ དེ་ཅིག་ལས་སྐོར་ཕུག་མེ་དབང་གི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུཊ་ཚུལ།  ༣༦
མེ་དབང་གི་དགོས་པ་དང་མི་དམངས་ལུ་ཕན་པ།    ༣༨
བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་ལས་རིམ།     ༣༩
སྒྲུབ་སྐབས་ལྷ་ཁང་བསྐོར་ནིའི་ལམ་སྲོལ།    ༤༠
སྐོར་ཕུག་གཏེར་འཆམ་གྱི་རིམ་པ།     ༤༢
གཏེར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་པའི་ཕན་ཡོན།  ༤༥
དྲོ་པ་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་ཚུལ།     ༤༩

༗



རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ཆོ་ག་གནང་བའི་ལས་རིམ།  ༥༡
མཆོད་པའི་གཞས་ཀྱི་ཚིག།      ༥༢ 
གཞས་མོ་ཚུ་གིས་བསྟོད་པ་ཕུལ་བའི་གླུ་ཚིག།    ༥༤
མི་དམངས་ཀྱི་ཚེ་ཞུ་ཚུལ།      ༥༥
ཚེ་ཞུ་དགོ་པའི་དགོས་པ།      ༥༧
གར་འཆམ་གྱི་གླེང་གཞི།      ༥༧
གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།      ༥༩
འབྲུག་ལུ་གར་འཆམ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ།     ༦༠

སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་དང་པ།     ༦༢
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་གཉིས་པ།    ༦༥
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་གསུམ་པ།    ༦༧
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་བཞི་པ།    ༦༨
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་ལྔ་པ།    ༦༨
སྐོར་ཕུག་ཨ་ཙ་ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ།     ༧༠
པད་མ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།   ༧༣
ཕུར་འཆམ་རྩ་ཚིག།      ༧༣
བཀའ་བརྒྱད་ནང་ནས་ཞྭ་ནག་ལྔ་པའི་རྩ་ཚིག།    ༧༥
རུས་རྒྱན་རྩ་ཚིག།      ༧༦
གིང་གི་རྩ་ཚིག།       ༧༧
      

༗



ཚོགས་གླིང་རྩ་ཚིག།      ༧༨
བསྒྲལ་འཆམ་རྩ་ཚིག།      ༧༨     

   སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་གིང་རྩ་ཚིག།     ༧༩
ཕག་གདོང་རྩ་ཚིག།      ༧༩
གླུ་ཚིག།       ༨༠
བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་ གིང་འཆམ་རྩ་ཚིག།   ༨༢
གྲི་གིང་བསྟན་པ།       ༨༣
ངོ་མཚར་བསྟོད་པའི་རྔ་གིང་།      ༨༤
གར་འཆམ་རྐྱབ་པའི་ཡོན་ཏན།     ༨༥
དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་ཤོར།     ༨༦
མཇུག་རྩོམ།       ༩༤
རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ།     ༩༦

༗



ཆེད་བརྗོད།
༈ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་གི་ཀྲོང་སར་རྫོང་ཁག་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ པད་གླིང་གར་འཆམ་གྱི་རིགས་
ཚུ་ གློག་བརྙན་(video)བཟོ་ནིའི་ལཱ་འགན་འདི་ ང་བཅས་རའི་ཞིབ་འཚོལ་པ་རྡོ་རྗེ་
རྒྱལ་མཚན་སྤྲོད་ཅི། ཁོ་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་དེ་ལུ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཞིབ་འཚོལ་འབད་
དེ་ ད་རེས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁའི་ནང་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་དེ་
གིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་དར་ཁྱབ་གཏང་ཐབས་དང་ ཁྱད་པར་དུ་སྐོར་
ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་པད་གླིང་གར་འཆམ་གྱི་རིགས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་
སྐྱོང་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྦྱོར་ཚུགས་པའི་སྨོན་འདུན་ཡོད། 

ཁྱད་པར་དུ་ པད་གླིང་གར་འཆམ་གྱི་རྩ་ཚིག་ཚུ་ཡང་ཁ་གསལ་སྦེ་རྩོམ་སྒྲིག་འདི་
ནང་བཀོད་དེ་འདུག་ དེ་གིས་མ་འོངས་ན་གཞོན་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་ པད་གླིང་གར་
འཆམ་ལུ་དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དངོས་བརྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཞབས་ཏོག་ཞུ་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ཡོད།

ཀརྨ་ཨུ་ར།
གཙོ་འཛིན།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།



རྩོམ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་བརྗོད། 
  དེ་ཡང་ ལུང་བསྟན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས།  ད་ལྟའི་ལྷ་ལྕམ་པད་མ་

གསལ། །མ་འོངས་གཏེར་དང་ཕྲད་ཙམ་ན། །གཏེར་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལྟ་སྟེ། ། 
ལྕགས་ཁམས་པད་མ་གླིང་པ་ཡིས།  །བཅོ་ལྔའི་ཐོག་ཏུ་ཟབ་གཏེར་འཕྲད། །ཟེར་
རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྔགས་པ་ གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ཟེར་གྲགས་པའི་
ཡ་གྱལ་ རིག་འཛིན་པ་གླིང་པ་གི་གདན་ས་སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་གྱི་
སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་ མ་
འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་མིག་ལམ་དུ་སྤྱན་འབུལ་ཞུཝ་ཨིན།  

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ མི་རིགས་སོ་སོ་གི་རིག་གཞུང་དང་ལྷག་པར་དུ་ 
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཉམས་
པ་སོར་ཆུད་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་ གཏིང་ཟབ་བཏང་དང་གཏང་བཞིན་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་
ཡང་ ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ལམ་ལས་འབད་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཟུང་འབྲེལ་
གྱི་ཐོག་ལས་ ལེགས་ཉེས་བསལ་ཏེ་རིག་པའི་ས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡང་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་
ཐུགས་སྐྱེད་བླ་ན་མེད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩོམ་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་
རྩོམ་གནང་སྟེ་རིག་པའི་ས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ རྒྱལ་
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ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མ་ལུ་ འབྲུག་འཁོར་ལོའི་རྟགས་མ་བཞེས་མི་ དཔལ་
འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་གཙོ་འཛིན་ དྲགོས་ཀརྨ་ཨུ་ར་མཆོག་གི་ཞིབ་འཚོལ་
གྱི་ལམ་ལས་སྦེ་ སྐོར་ཕུག་པད་གླིང་གདན་སའི་ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་འབད་དགོ་
པའི་ ཐུགས་བརྩེའི་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་གནང་བ་ཇི་བཞིན་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་རང་
གིས་ཡང་ གུས་བཀུར་དང་ལེན་ཐོག་ལས་ཞབས་ཏོག་ཞུཝ་ཨིན། 

ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ དགོས་འདོད་ག་
ར་འབྱུང་བའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཁྲུས་གསོལ་དང་བདུག་སྤོས་ཕུལ་
ཏེ་ སྨོན་ལམ་བཏབ་མི་མེད་པ་ཅིན་ དགོས་འདོད་མི་འབྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་
རའི་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་གཏིང་ཟབ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་དར་ཁྱབ་མ་བཏང་པ་ཅིན་ 
ལོ་རྒྱུས་དང་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ཡལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཞིབ་འཚོལ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་དེ་གིས་ ཕྱི་དང་ནང་གི་མི་རིགས་ཆ་མཉམ་དང་ 
ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཨིན་མི་ཚུ་གི་
གྲལ་ལས་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཚུ་ ཧ་
གོ་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་ཧིང་གི་དཀྱིལ་ལས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ རང་བློས་བཟོ་བའི་སྒྲོ་འདོགས་དང་
སྐུར་འདེབས་མེན་པར་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ང་རང་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་ལུ་ ཚར་
གཉིས་དེ་ཅིག་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཕ་མ་རྒན་རྒས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ 

x



པད་གླིང་རྣམ་ཐར། དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་ཤོར། སྐོར་ཕུག་གི་འཆམ་ཡིག། 
ལྕགས་མཁར་བླ་མའི་ མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་གི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ལུ་ཁུངས་གཏུགས་
འབད་དེ་ ཕྲན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་རང་གིས་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ 
གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་དེ་
གིས་ བློ་གསར་ཕོ་མོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཧིང་
གི་དཀྱིལ་ལས་ཞུཝ་ཨིན།

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

xi



བཀའ་དྲིན་དགའ་འཚོར།
ད་རེས་ དུས་རབས་༢༡ པའི་ནང་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་

པའི་ཡང་སྙིང་ཟེར་མི་འདི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་མི་འདི་
ཡང་ ཤེས་བྱའི་གནས་ལུ་མཁས་པའི་དྲགོས་ཀརྨ་ཨུ་ར་མཆོག་གི་ བསླབ་སྟོན་
གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་གནང་བའི་བཀྲིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ ཧིང་
དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་དྲགོས་མཆོག་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་གིྱ་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་བའི་
སྐབས་བསླབ་སྟོན་བཟང་པོ་གནང་མི་དང་ གློག་བརྙན་(video)བཟོ་ནིའི་བསླབ་
སྟོན་གནང་མི་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ཁྱད་པར་དུ་ཞིབ་འཚོལ་སྐབས་ སྐོར་
ཕུག་བླ་མ་དང་དཀོན་གཉེར་ཉན་ཐོས། ངག་ཐོག་ལུ་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་གནང་མི་
ཡོངས་དང་ འབྲེལ་འཐབ་ཀྱི་དོན་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་མི་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ། དེ་
ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་ཀི་དེབ་དེ་གིས་ཞུ་དག་མཛད་གནང་མི་ སློབ་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་
ཚུ་ལུ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་ཨིན། 

དེབ་ཆུང་འདི་གི་བརྗོད་བྱ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་རུང་ 
རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ཉམས་མྱོང་ཚུད་ནི་དང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ པར་
སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ མཉམ་གྲོགས་མཛད་གནང་མི་ཡོངས་ལུ་ཡང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་
ཚོར་སྦོམ་སྦེ་རང་ཞུཝ་ཨིན། 

xii



བཟོད་གསོལ།
༈ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་ཟེར་ ཀི་

དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ ང་རའི་ཁོངས་ལས་ ཀི་དེབ་འདི་ནང་བཀོད་མིའི་གནད་
དོན་ཚུ་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་གི་ཐོག་ལས་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་གང་རྙེད་དང་ གཙོ་
བོ་ངག་ཐོག་དྲི་བཀོད་འབད་དེ་ སྒྲུབ་བཙུགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་
འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་བའི་རྩིས་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་
གཏམ་ལས་ ཆད་པ་གཟར་གྱི་ཆུ། འཛོལ་བ་བླ་མའི་གསུང་། ཟེར་སླབ་སྲོལ་
ཡོད་དོ་བཟུམ་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་རང་ལུ་སྐྱེས་སྦྱངས་དང་ཐོས་པའི་རིག་པ་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ ཚིག་དང་དོན་གྱི་ཆ་ག་ཅི་ལས་དཔྱད་རུང་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་
པའི་ཆ་ངེས་པར་དུ་བྱུང་སྲིད། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་རྟེན་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་
མཚོ་དང་ དཔྱད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ མཁས་དབང་དམ་པ་ཚུ་ལུ་ སྙིང་
གི་ཐག་པ་ལས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ སྐྱོན་སེལ་ལེགས་བཅོས་
ཀྱི་བསླབ་སྟོན་བཟང་པོ་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་གནང་པ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་པར་བསྐྲུན་ཐེངས་
གཉིས་པ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་ཆད་བཞུགས་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 
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མཆོད་བརྗོད།
 ༈   འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དགེ་སྦྱོང་གོ་ཏ་མས། །
  ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཆར། །
  སྐལ་བཟང་འགྲོ་ཁམས་ས་གཞིར་འབེབས་མཛད་པར། །
  སྒོ་གསུམ་བཅོས་མེད་དད་པས་གུས་ཕྱག་བརྩེགས། །

  ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ལ། །
  ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་གསལ་བའི་ཉི་ཟླ་ཤར། །
  སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱོགས་བཅུར་དོན་མཛད་པའི། །
  སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཨོ་རྒྱན་པར་འདུད། །

  སྔོ་ལྗང་ཙན་དན་སྦས་ཡུལ་ནགས་ལྗོངས་འདིར། །
  སླར་ཡང་ཨོ་རྒྱན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །
  པའི་མཚན་ཅན་མི་ཡི་གཟུགས་སྤྲུལ་ནས། །
  འགྲོ་རྣམས་བདེ་བར་བཀོད་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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  ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཚབ་པད་གླིང་གདན་ས་མཆོག །
  ངོ་མཚར་སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི །
  ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་འདི། །
  དགའ་གུས་སྤྲོ་བའི་ངང་ནས་ཐལ་ལ་གསོན། །

  ཟེར་ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག་མཚར་དུ་དངར་བས་མདུན་
བསུ་སྟེ་ གླེང་བྱའི་གཞི་ནི་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་ལུ་ཆགས་
ཡོད་མི་ ཨོ་རྒྱན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ རིག་འཛིན་པ་གླིང་པའི་གདན་ས་ སྐོར་ཕུག་
ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དང་པ་སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་ཪབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་   
མདོར་བསྡུས།

རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལས། ལོ་རྒྱུས་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་
དུ་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྐབས་བབས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་དངོས་མ་ཞུ་
བའི་ཧེ་མ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཁུངས་བཙུན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་མ་བཤད་པ་
ཅིན་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ ཡིད་མི་
ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དང་པ་ར་སྐྱོན་སྤང་གི་ཕྱིར་
དུ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི། 
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དེ་ཡང་ རབ་འབྱུང་༦ པའི་ ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལོ།  དུས་རབས་༡༥ པའམ་སྤྱི་ལོ་
༡༤༥༠ འི་ལོ་ལུ་བུམ་ཐང་སྟང་། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྲག་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཀུན་
བཟང་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་ བ་རི་བྲང་ཟེར་སར་སྐུ་འཁྲུངས་མི་  རིག་འཛིན་པ་གླིང་
པ་མཆོག་ གཏེར་བཞེས་ནིའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་མ་འབབ་ཚུན་ མཚན་ལུ་ཡང་
མི་མང་གིས་རྫུན་གྱི་སྐྱལ་པ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ ཡབ་ཀྱི་ཏེབ་ལང་། ཡུམ་གྱི་སོང་
ཟད་ཟེར་བཏགས་ཏེ་བཞུགས་ནུག།  པ་གླིང་པ་ཟེར་བའི་མཚན་འདི་གཏེར་སྟོན་
མཆོག་དགུང་ལོ་༢༧ ཡོལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མནལ་ལམ་གྱི་དག་སྣང་ལུ་མཁའ་
འགྲོ་མ་གསུམ་གྱིས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་དྲུང་དུ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བླ་མ་ཡང་གསང་བཀའ་འདུས་
ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་ བཞག་བདུན་སྒྲུབ་པ་མཛད་ ཕྱི་རྫས་ལུ་རྟེན་པའི་བུམ་
དབང་། ནང་བདུད་རྩི་ལུ་རྟེན་པའི་གསང་དབང་། གསང་བ་ཐབས་ཤེས་ལུ་རྟེན་པའི་
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ག་ར་བསྐུར། ཡང་གསང་ངོ་སྤྲོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཚིག་
དབང་བཅས་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་བསྐུར་བའི་སྐབས་གསང་མཚན་པ་གླིང་
པ་ཟེར་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལུ་སྦེ་མཚན་གསོལ་
གནང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

རིག་འཛིན་པ་གླིང་པ་མཆོག་སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཁོ་རའི་
ཨ་མི་ལས་མགར་བ་ལྷབ་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་ཁྱིམ་པའི་བྱ་བ་ལས་གཙོ་བོ་ལྕགས་
བཟོའི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་དེ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་རྡོ་བཟོ་

སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
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དང་བོན་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཡང་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག། དེ་སྐབས་གཏེར་སྟོན་
མཆོག་མགར་བའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་སའི་མགར་ཚང་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་པའི་
གྲལ་ལས་ གཅིག་སྔོན་དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལུ་
མ་འབྱོན་པའི་སྔོན་དུ་ མོན་བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་ཛ་དང་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་
ཆེ་གཉིས་འཆམ་ཁ་བཟོ་བར་བྱོན་པའི་སྐབས་ མོན་བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་
ཛ་རྒྱལ་བློན་འཁོར་འབངས་༥༠ དང་། རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་རྒྱལ་བློན་འཁོར་
འབངས་༨༠། ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མོན་དང་རྒྱའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ཉེ་

འདབས་ལུ་ ཐང་ཆེན་ཅིག་ནང་འཆི་མེད་ཞི་བའི་རྡོ་རིང་
བཙུགས། དུས་འདི་ལས་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་དམག་མི་རྐྱབ་ཟེར་བའི་མནའ་བོར་བཅུག། དེ་
ལས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་
གནང་། གཏེར་ཁ་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་སྦས་གནང་སའི་
གནས་མཆོག་ མནའ་སྦྱིནའམ་དེང་སང་མནའ་སྦིས་
ཟེར་གྲགས་པ་དེ་ཁར་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་
ཡང་མགར་ཚང་བཅགས་ཏེ་བཞུགས་ནུག། 

མགར་ཚང་འདི་ནང་མགར་བའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་སྟེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ ད་ལྟོ་སྐོར་ཕུག་གི་ཡུལ་ཆགས་
སའི་ཕྱོགས་ལུ་གདན་ས་བཅགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་

མནའ་སྦིས་མནའ་རྡོ།
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གཟིགས་ཏེ་བྱོནམ་ད་ སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཡོད་སའི་འོག་གི་སྤོག་ཏོ་གུ་
བྱོན་ནུག། དེ་ཁར་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་ནི་འབད་སྤོག་ཏོ་འདིའི་གཤོང་འདི་ནང་ཆུའི་
གནས་སྟངས་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་གཟིགས་པར་བྱོནམ་ད་ ཆུ་ཡོད་སའི་གཤོང་
འདི་ནང་རྡོན་ཁྲི་གསུམ་དེ་ཅིག་བརྩེགས་རུང་ འདི་ཁར་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་མ་
གཟིགས་པར་གཏེར་སྟོན་མཆོག་ལོག་སྟེ་བྱོན་ནུག། རྡོན་ཁྲི་འདི་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་
མཇལ་ནི་འདུག།  

དེ་གི་ནངས་པར་ ས་གནས་དེ་ལས་ཡར་ ད་རུང་ས་གཟིགས་པར་བྱོནམ་ད་ ད་
ལྟོ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ཡོད་སར་ལྷོད་པའི་སྐབས་ ད་རུང་དེའི་ཐད་ཀར་ཆུ་
གཤོང་ནང་ཆུའི་སྟབས་བདེ་སྡུག་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་གཟིགས་པར་བྱོན་པའི་སྐབས་ 

མནའ་སྦིས་པད་གླིང་མགར་ཚང་། 

སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ཆུ་གཤོང་དེའི་ཆུ་རྫིང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་མནའ་སྦིས་པའི་ཤ་རོགཔ་ཅིག་གིས་ རི་
དྭགས་སེམས་ཅན་བཟུང་ནིའི་ཧིང་བཀལ་བཞག་ས་ལུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་སྣ་
ཚོགས་ཧིང་ནང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་གཟིགས་ནུག། པ་གླིང་པ་གིས་རི་དྭགས་སེམས་
ཅན་ཧིང་ནང་ཚུད་མི་ག་ར་ཧིང་ནང་ལས་ཐར་བཏང་ནུག། དུས་ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་
ལས་ ཤ་རོགཔ་འདི་ཧིང་ནང་ཤ་ཚུད་ཡོད་མེད་བལྟ་བར་འོངམ་ད་ ཧིང་ནང་ཚུད་མི་
རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ག་ར་ཧིང་ལས་བཏང་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་བསྒང་ལས་ ཤ་
རོགཔ་འདི་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ དབའེ་འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ངན་འབད་མི་འདི་ག་ཡང་མི་འོང་ 
ཐད་རི་བ་རི་སྒོམ་ཆེན་སྤྱང་སློང་འདི་རང་ཨིན་ཟེར་མནོ་སྟེ་ པ་གླིང་པ་འབད་སར་
སོང་སྟེ་ ཧད་བཏགས་དེ་སྦེ་འཚོལ་ནུག།

སྒོམ་ཆེན་སྤྱང་སློང་ཁྱོད་ ང་ལུ་དེ་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ངན་འབད་མི་དེ་ག་ཅི་སྨོ་ ངེ་གི་
ཕ་ཞིང་ཟེར་རུང་འདི་ཨིན། ཕ་ལས་བུ་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ཨ་ལོ་ཚུ་དེ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་གསོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་དེ་བཟུམ་གྱི་ཞེ་སྡུག་འབད་མི་འདི་བཏུབ་
རང་མི་བཏུབ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ངན་སྣ་ཚོགས་བརྗོད་དེ་ཧད་བཏགས་
འཚོལཝ་ད་ རིག་འཛིན་པ་གླིང་པ་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་ཕབ་
སྟེ་ མནའ་སྦིས་པའི་ཤ་རོགཔ་འདི་ནང་དོགས་བཅུག་སྟེ་ པད་གླིང་ཁོ་ར་རྡོ་ཆུང་
ཀུ་ཅིག་གི་འོག་ལུ་ སེརཔ་སྦྱམ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཤ་
རོགཔ་དེ་ དབའེ་སྒོམ་ཆེན་འདི་ མི་ཕལ་པ་ཅིག་མེན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་
ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་མནོ་སྟེ་ བཤགས་པ་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནུག། 
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ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་ང་གིས་མ་ཤེས་ ང་གིས་སྐུར་པ་ཞུ་མི་དེ་བཤགས་པ་
བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་སྟེ་བཤགས་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་ཚུ་
ཡང་ཞི། དེ་ལས་ཤ་རོགཔ་དེ་གིས་ སྐོར་ཕུག་གིས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཆུ་གཤོང་དེ་ཁར་
ཁྱིད་ཞིན་ན་ ཆུ་ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་ དབོག་པ་ཅིན་དྲགས་ཟེར་ཆུ་དབོག་སའི་
ལམ་ཚུ་ཡང་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ འཐུང་ཆུའི་བདེ་སྡུག་ཚུད་ནི་དེ་གིས་ སྐོར་ཕུག་གི་
གདན་ས་འདི་ ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་རྒྱུན་ཙམ་སྐྐོར་ཕུག་
རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་འདུག། 

སྐོར་ཕུག་ཟེར་གཡུས་མིང་དར་མི་དེ་ཡང་ པ་གླིང་པ་གིས་མནའ་སྦིས་ཤ་
རོགཔ་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་རླུང་འཚུབ་དང་སེརཝ་ཕབ་པའི་སྐབས་པད་གླིང་ཁོ་ར་ 
རྡོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་འོག་ལུ་འཛུལ་ཏེ་བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་གི་ཁ་སྐད་ལུ་རྡོ་ལུ་
གོར་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡུལ་གྱི་མིང་ལུ་གོར་ཕུག་ཟེར་དར་རུང་ ཤུལ་
ལས་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་སྐོར་ཕུག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག། སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་
གྱི་གདན་ས་ལུ་ ནང་རྟེན་ཡང་པད་གླིང་མནའ་སྦིས་མགར་ཚང་ནང་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ རྡུང་མི་ཀྲིང་ཀྲི་ཆ་གཅིག་དང་པད་གླིང་ཁོ་རའི་སྐུ་འདྲ་ཟངས་སེར་ལས་གྲུབ་
མི་གཅིག། ཁོ་རའི་ཕྱག་བྲིས་གསེར་གྱི་བརྒྱད་སྟོང་པ། བརྒྱད་སྟོང་པའི་གླེགས་ཤིང་
གུ་རྒྱུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གསེར་སྐུ་ཚུ་ པད་
གླིང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་བཟོ་ལས་གྲུབ་མི་བྱིན་ཅན་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་སྔར་བཞིན་མ་
ཉམས་པར་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ མནའ་སྦིས་གར་ཚང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་

སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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བརྡུངས་མི་ཚུ་ཨིན་ཟེར་གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 

 

དགུང་ལོ་༨༠ བཞེས་མི་ བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གིས་གསུངས་
དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན། དུས་རབས་༡༦ པ་བར་ཡོལ་ཙམ་ལུ་ གཏེར་སྟོན་མཆོག་
ལྡན་མགོན་པོ་མཆོག་མནའ་སྦིས་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་ལྷག་ཙམ་སྦེ་མི་གཅིག་བཞེངས། དེ་ལས་ཁོ་རའི་སྐུ་
ཚེ་སྔ་མ་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ཡང་བཞེངས་ཏེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
དང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་

སྐོར་ཕུག་ཟེར་བའི་གཡུས་མིང་འདི་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་རྡོ་ཕུག་ཆུང་ཀུ་འདི་ནང་རྫུ་་
འཕྲུལ་གྱི་བཞུགས་ནས་བཟུང་དར་ནུག།
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སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཅིག་ལུ་ མནའ་སྦིས་གཡུས་ཐར་པ་གླིང་ཟེར་ས་དང་མ་
ལེགས་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་གླིང་གཉིས་ལུ་ནད་རིམས་ཐོན་ཏེ་ མི་རབས་ཆད་ནི་གུ་ཐུག་
པའི་སྐབས་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ཐུགས་ཀྱིས་བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ ཁོ་
རའི་རྩ་བའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་པ་གླིང་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག། རིག་འཛིན་ཆེན་
པོ་གིས་རིམ་གྲོ་ཡང་དང་པ་རང་ དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་རིགས་ག་ར་སྲི་མནན་མཛད། 
དེའི་ཐོག་ཁར་མཆོད་རྟེན་གདང་རིང་མ་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ མི་དམངས་ག་ར་
ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་བཅུག་སྟེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནུག། མཆོད་རྟེན་
དེ་གི་མཚན་ལུ་བཛྲ་གུ་རུའི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མཚན་གསོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ར་
ཁུངས་ ལྕགས་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གིས་ཕམ་རྒན་རྒས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་སྦེ་བཤད་
སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཟིན་བྲིས་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། 

ཨིན་རུང་སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༦/༢༠༡༠ ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་སྐོར་ཕུག་བརྒྱུད་དེ་
མནའ་སྦིས་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ མནའ་སྦིས་གཡུས་མཇུག་གི་ལམ་ཁར་ མཆོད་
རྟེན་གདང་རིང་མ་ཞིག་འགྱོ་མི་གཅིག་མཇལ་ཡི། སྐོར་ཕུག་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བཤད་
དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ མཆོད་རྟེན་འདི་གཏེར་སྟོན་པ་གླིང་པ་གིས་བཞེངས་མི་
འདི་ཨིན། ད་རྩ་བ་ལས་རང་ཞིག་སྟེ་སོང་སྦེ་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། རང་གི་
དོགས་པ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མཆོད་རྟེན་འདི་གོང་དུ་བཤད་མི་བཛྲ་གུ་རུའི་མཆོད་
རྟེན་འདི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།

སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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དེ་ལས་ནད་རིམས་ཚུ་རིམ་པར་ཞི་བའི་སྐབས་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པ་གླིང་
པ་མཆོག་ མནའ་སྦིས་གཡུས་བཀྲིས་གླིང་ལུ་བྱོན་ཏེ་མགར་ཚང་བཅགས་ཏེ་
བཞུགས་ནུག། དེ་ཁར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གིས་ དྲིལ་བུ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་
ཟེར་མི་གཅིག་དང་ གྲི་རིང་བཀའ་མི་བྱ་ཤ་ཀ། ལྕགས་གཡུ་ཚུ་རྡུང་སའི་མགར་
ཚང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། དེའི་
སྐབས་ལུ་རིག་འཛིན་པ་གླིང་པ་མཆོག་ སྐོར་ཕུག་གི་རི་མགོ། རི་བོ་པོ་ཏ་ལ་
ཟེར་སར་གཟིགས་བསྐོར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས། ད་ལྟོ་སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཆགས་ས་
ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ རི་བོ་འདི་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅིག་འདུག་ དེ་ཁར་གདན་ས་ཅིག་

མནའ་སྦིས་གཡུས་མཇུག་ལུ་མཆོད་རྟེན་གདང་རིང་མ་ཅིག་ ཞིག་འགྱོ་མིའི་ཤུལ། པདྨ་གླིང་
པ་གིས་བཞེངས་མི་བཛྲ་གུ་རུའི་མཆོད་རྟེན།
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བཏབ་པ་ཅིན་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་ཅིག་འོང་འོང་རང་འདྲ་བས། ཨིན་རུང་ཆུ་ཅིག་མི་འོང་ག་
ཟེར་མནོ་སྟེ་ཆུ་འཚོལ་བར་བྱོནམ་ད་ མནའ་སྦིས་ཤ་རོག་པའི་ཤ་བཟུང་སའི་ཆུ་རྫིང་
ཅིག་གཟིགས་ནི་དེ་གིས་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གིས་རི་འདི་ནང་གདན་ས་བཏབ་ནིའི་
ལུང་བསྟན་གཟིགས་ནུག།  དེ་ལས་མར་ལོག་བྱོན་པའི་སྐབས་ལམ་བར་ན་ཆརཔ་
དང་སེར་བ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ག་སོང་མེད་པར་བྱང་ནི་
དེ་གིས་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་འཚོལ་བའི་སྐབས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྡོ་ཕུག་
ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་འོག་ལུ་འཛུལ་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་མཇལ་ནུག། དེ་བསྒང་ཕྱག་ཞུ་
སྟེ་ཡོད་མི་ག་ར་ཧ་ལས་ཏེ་ བླམ་ལུ་ཕྱག་འཚལ་ནུག། སྐོར་ཕུག་ཟེར་བའི་མིང་ཡང་
འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། 

རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་ཡང་ སྐོར་ཕུག་བླ་མའི་གདན་ས། །ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་བསྐོར་ས། །མནའ་སྦིས་ཨོ་རྒྱན་སྦས་ཡུལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
དར་ས། །ཟེར་དང་ སྐོར་ཕུག་སྒང་ཏོག་ཁ་ལུ། །ག་ཐོབ་འགྱོ་བའི་ཚ་གྱང་། །མནའ་
སྦིས་པའི་ཐང་གི། །ས་གཞི་ཤོར་བའི་ཚ་གྱང་། །(ས་གཞི་རོགས་ལུ་ཤོར་ནིའི་
ཚ་གྱང་།) ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ཡང་ ལྕགས་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གིས་ཕ་མ་རྒན་རྒས་ཚུ་
ལས་གསན་མི་འདི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་འདུག། ད་རུང་ཁོ་གིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་
ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ལས་རིག་འཛིན་པ་གླིང་པ་གིས་སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་གྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ དགོན་པ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཏབ་ཞིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ 
རིམ་པར་མནའ་སྦིས་མི་སེར་ཚུ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ལུ་གནས་སྤོ་ཡི་རང་སོང་སྟེ་

སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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གཡུས་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་མནའ་སྦིས་ལུང་པ་ལུ་འབྲུམ་ནད་
ཐོན་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་གྱི་སེམས་ཁར་ཚ་གྱང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་
རིམ་པར་གནས་སྤོ་སྟེ་དགོན་པའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་སོང་ནུག།  དེ་ལས་རིམ་པར་
སྐོར་ཕུག་གི་གཡུས་དེ་ཆགས་ནུག་ཟེར་གསུངས་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་གནས་སྤོ་
འགྱོ་བའི་བསྒང་རང་གི་ཕ་ཞིང་ཚུ་རོགས་ལུ་ཤོར་བའི་ཚ་གྱང་དང་ སྐོར་ཕུག་ལུ་ས་
མ་ཐོབ་པའི་ཚ་གྱང་གིས་གོང་གི་གླུ་གཞས་ཚུ་འཐེན་སྲོལ་དར་ནུག་ཟེར་ ལྕགས་
མཁར་བླམ་དང་ཕ་མ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་འདུག།

སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
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ལྕགས་མཁར་བླ་མ་གིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྐོར་ཕུག་ལྷུན་
གྲུབ་ཆོས་གླིང་འདི་ རིག་འཛིན་པ་གླིང་པའི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ དུས་རབས་༡༦ པའི་
འགོ་ཙམ་ལུ་གདན་ས་བཏབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས། དེ་གིས་སྦེ་དགོན་པ་དེ་གི་
མིང་ཡང་ སྐོར་ཕུག་བླ་མའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་
པས། གོང་ལུ་སྐོར་ཕུག་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་ལུ་དཔག་པ་ཅིན་ དུས་
རབས་༡༥ པའི་བར་ཡོལ་ཙམ་ལུ་བཏབ་པ་དང་ ལྕགས་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གིས་
གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་རབས་༡༦ འགོ་ཙམ་ལུ་བཏབ་པར་བཤད་མི་
གཉིས་ཀ་ པད་གླིང་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་བཏབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་པས་
ཟེར་ཞུ་ནི། 

 དུས་རབས་༢༠ པའི་བར་ཙམ་ལུ་སྐོར་ཕུག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ རྩིས་
ཤིང་སྔོ་ལྗང་ལྡན་པའི་སྤང་ལྗོངས་ཅིག་ནང་ སྒོམ་སྡེ་པ་ཆོས་གླིང་དང་དེའི་ལྟག་
ལུ་ཡིད་འོང་མཛེས་པའི་སྤོག་ཏོ་ཅིག་གུ་ ཨ་ནེམ་གྱི་སྡེ་ ཡ་ལེང་ཟེར་ཆགས་ཏེ་ 
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་སྡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ཕུག་གི་རྒན་ཤོས་
ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་ཙམ་བཤད་སྲོལ་འདུག། ས་གནས་དེ་ཁར་སྔོན་དགོན་པ་ཆགས་
ཡོད་པའི་རྟགས་ལུ་ ད་ལྟོ་དགོན་པའི་གྱང་འཁོགས་དང་ཙན་དན་ཤིང་ཚུ་དངོས་
སུ་སྦེ་ཡོད། དགོན་པ་འདི་ནང་བྲིས་པའི་བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ་དང་དཀར་ཆག་མཐོང་
བའི་འཛུམ་ཤོར་སྤྲང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཟས་སྐོར་ལགས་སོ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་
ཡོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་གདན་ས་འདི་གཉིས་རྒྱུན་སྐྱོང་སྟེ་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་

སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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མེད་པའི་སྐབས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ག་ར་སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལུ་
གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག། དེ་ཚུ་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་སྐོར་ཕུག་ལྷ་ཁང་ནང་བཞུགས་ཏེ་
འདུག།  དགོན་པ་འདི་གཉིས་ཕྱག་བཏབ་མི་ཡང་སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་ཟེར་
མི་ཅིག་གིས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག་ཟེར་སྐོར་ཕུག་ལས་རྒན་ཤོས་ལ་ལུ་གིས་ཁ་
རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་འདུག།

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་དཔོན་མཛད་
མི་ དྲགོས་ཤིང་མཁར་བླ་མ་དང་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་གཙོ་འཛིན་དྲགོས་
ཀརྨ་ཨུ་ར། དྲུང་བགྲེས་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ནང་ སློབ་དཔོན་
འགངས་ཆེན་ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གིྱ་དྲུང་ཡིག་
ཨིན། ཁོ་ར་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡང་ཀྲོང་གསར་ཚང་ཁ་ལས་ཨིན་པས་ཟེར་ཁ་རྒྱུན་ཙམ་
བཤད་ནི་འདུག། ཁོ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གིྱ་དྲུང་ཆེན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཕྱག་

སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྔོན་སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་མཆོག་གིས་བཏབ་མི་ 
སྒོམ་སྡེ་  པདྨ་ཆོས་གླིང་དང་  ཡ་ལེང་ཟེར་ཆགས་ཡོད་སའི་ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
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ཞུ་སྟེ་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིན་པས། ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གིྱས་
འབྲུག་འབངས་ཡོངས་ལུ་བཀའ་ཐམ་གནང་མི་འདི་ བྲིས་མི་ཡང་སློབ་དཔོན་འགངས་
ཆེན་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། ཁྱད་པར་དུ་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ལུ་དབུ་ཞྭ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་
བཟོ་གནང་མི་ དཔོན་སློབ་ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
བྲིས་མི་ཡང་ སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་ཨིན་པས། ཁོ་གི་མཚན་ངོ་མ་ གཞན་ཕན་རོལ་
པའི་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ཨིན་རུང་ བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ འབྲུག་པ་མཁས་པ་ཟེར་དང་ 
མི་དམངས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་ཟེར་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 
གང་ལྟར་སློབ་དཔོན་གངས་ཆེན་ཟེར་མི་འདི་ མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཅིག་ཨིན་པས། བཤད་
སྲོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་མཆོག་ འཁྲུངས་གཡུས་
ཡང་ཀྲོང་གསར་སྐྱེས་ལ་ལས་ཨིན་པས་ཟེར་དང་། ཁོ་ཀྲོང་གསར་སྐོར་ཕུག་ཡ་ལེང་ལུ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་མཚན་ཡང་ཡ་ལེང་སློབ་དཔོན་ཟེར་ཞུ། འོག་ལུ་སྒོམ་སྡེ་པདྨ་ཆོས་
གླིང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མཚན་ཡང་སྤམ་གིྱ་སློབ་དཔོན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་སྡོད་ནུག་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། 

དེ་ལས་ ཀྲོང་གསར་སྐྱེ་ལ་ལུ་ཡོད་པའི་ སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་གིྱ་མི་བརྒྱུད་ཚུ་
གིས་བཤད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ སྐོར་ཕུག་བླམ་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གསུངས་མི་ནང་ སློབ་
དཔོན་འགངས་ཆེན་ཁོ་ར་འཁྲུངས་གཡུས་ མནས་སྦིས་ལས་ཨིན་པས། སློབ་དཔོན་
འགངས་ཆེན་གིྱ་གཞི་གསརཔ་སྦེ་སྐྱེ་ལ་ལུ་ཆགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཁོ་
ར་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། 
འགངས་ཆེན་གིྱ་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་  མནའ་སྦིས་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་
ཚུ་གསོལ་ནི་ཡོད་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག།

སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་གནས་སྟངས།

 མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་གི་གཡུས་དེ་འབྲུ་སྣ་དགུ་སྨིན་པའི་ལུང་པ་ཅིག་
ཨིནམ་མ་ཚད། ཁྱད་པར་དུ་སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ས་ཅིག་
ཡང་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དེང་སང་གི་དུས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་ཟུར་གྱི་གཡུས་
བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་ལུ་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་མི་
ལམ་གཉིས་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ཀྲོང་གསར་གླང་མཐིལ་ལས་མང་སྡེ་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ 
སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་བྱོན་སའི་འབྱོན་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ མནའ་སྦིས་སྐོར་
ཕུག་ལུ་ཉིན་ལམ་༢ ཀྱི་ལམ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཞལ་སྒང་རི་བོ་རྟ་ལ་ལས་སྦེ་
མང་སྡེ་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་ལམ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། 
སྔོན་དང་ཕུ་སྦེ་བ་ཅིན་ ཁེངས་སྟག་མ་ལས་ལམ་གཅིག་དང་ སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་པའི་བྱོན་ལམ་ རི་ཏི་ལས་ཅིག་ཡང་འདུག། ཨིན་རུང་དེང་སང་ལམ་
དེ་གཉིས་ལས་ མི་རེ་གཉིས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་སྲོལ་མེདཔ་
ཨིན་པས། གཡུས་དེ་གཉིས་ནི་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
པའི་སྦས་གནས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཉམས་དགའ་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ཡུལ་ཁྱད་
པར་ཅན་ཅིག་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ སྐོར་ཕུག་ལས་མར་བལྟ་བ་ཅིན་མནའ་སྦིས་
གཡུས་དང་དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཆུ་ཞིང་གི་དབྱིབས་ཚུ་ རྨ་ བྱའི་དབྱིབས་བཟུམ་དང་
ཁྱད་པར་ཆུ་ཞིང་ཚུ་རྨ་ བྱའི་གདོང་སྒྲོ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་
སོགས་པ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ད་ལྟོ་སྐོར་ཕུག་ལུ་ཁྱིམ་དགུང་པ་༦༥ དང་འོག་ལུ་
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མནའ་སྦིས་གཡུས་མཚན་འདི་ནང་ཁྱིམ་དགུང་པ་༥༨ འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

མནའ་སྦིས་ལས་སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།

སྐོར་ཕུག་ལས་མནའ་སྦིས་པདྨ་ཐང་གི་མཐོང་སྣང་།

སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་གནས་སྟངས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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སྐོར་ཕུག་གི་སྒྲུབ་སྲོལ་གཏོད་གནང་མི་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། 

 བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་སྒྲུབ་ཟེར་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་༡༩ 
ཚུན་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་རྒེད་འོག་སྐོར་ཕུག་ ཡུལ་
མནའ་སྦིས་ལུ་ཡང་མནའ་སྦིས་སྒྲུབ་ཟེར་ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་༢༠ ཚུན་
གནང་སྲོལ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་
༡༥ ལས་༢༠ ཚུན་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ སྐོར་ཕུག་རྒན་ཤོས་
ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་གསལ་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་རབས་༢༠ པའི་
ནང་སྲོལ་གཏོད་གནང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྲོལ་གཏོད་གནང་དགོ་
པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ སྤྱིར་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་གི་གཡུས་འདི་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་གིས་་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་
ཚད་ བྱེ་བྲག་ཏུ་རིག་འཛིན་པ་གླིང་པ་གིས་ཡང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་གདན་
ས་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཡུས་འདི་མཐའ་ཁོབ་ཀྱི་གཡུས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལུས་
ནི་དེ་གིས་སྒྲུབ་འདི་བཙུགས་གནང་ནུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་
ཁོ་རང་ འཁྲུངས་ཡུལ་བུམ་ཐང་གཏམ་ཤིང་ཆོས་རྗེའི་གདུང་སྲས་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་སྐུ་ཞོགས་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་དང་གཅིག་ཁར་ སྤ་རོ་ལུ་ཡུན་
རིངམོ་སྦེ་བཞུགས་ནུག། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་སྐུ་ཞོགས་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་དང་བླ་
མ་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་སྐུ་མཆེད་ཡང་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་
འཁྲུངས་ལོ་དང་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་བཙུགས་པའི་སྤྱི་ལོ་སོགས་ཁ་གསལ་ཡིག་ཐོག་
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བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ གཏན་འཁེལ་ཞུ་མི་ཤེས་པས། 

ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་མེད་རུང་ སྐོར་ཕུག་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་བཤད་མི་ལུ་
དཔག་པ་ཅིན་ སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལུ་ བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་མ་
བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་རང་ པད་གླིང་སྐུ་འཆམ་ལེའུ་དག་པ་ཅིག་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་
ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་བཙུགས་
པའི་སྐབས་ པད་གླིང་སྐུ་འཆམ་ཡོངས་རྫོགས་གསར་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ད་ལྟོ་
དུས་རབས་༢༡ པའི་བར་དུ་ པད་གླིང་གར་འཆམ་ཚུ་ཉམས་མེད་དར་ཞིང་རྒྱས་
ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མེད་པའི་སྐུ་དྲིན་ཁོ་ན་ལུ་
བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། བཤད་སྲོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ པད་གླིང་
གི་གདན་ས་གཙོ་བོ་གཏམ་ཤིང་ལུ་ཡང་བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་ པད་གླིང་གར་འཆམ་
ཚུ་ཉམས་ཏེ་ཤུལ་ལས་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
༡༩༥༡-༢༠༡༠ བོད་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་འབྲུག་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་ 
བོད་ལྷ་ལུང་ལས་སྦེ་དར་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་སྲོལ་འདུག། ཨིན་རུང་ སྐོར་
ཕུག་ལུ་མ་ཉམས་པར་དར་ཤིང་རྒྱས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་བཀྲིན་
དང་ ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་ཞིང་ལུ་གཤེགས་ཁར་ སྐོར་ཕུག་པ་དམངས་ལུ་བླ་མ་
གིས་ ང་མེད་པའི་ཤུལ་ལུ་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་འདི་་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཡང་
ན་ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེ། པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་ཞུ་སྟེ་གནང་
དགོ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་ཆེམས་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མི་སེར་ཚུ་

བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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གིས་་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་སྟེ་ མི་ལོ་༢༨ ཀྱི་རིང་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ བཙུགས་ཏེ་སྡོད་ཅི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔ་པ་མཁྱེན་བརྩེ་མདོ་
སྔགས་གླིང་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་སྦེ་ཡོད་པའི་
གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། ་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ལུ་གཤེགས་ཁར་ ཞལ་
ཆེམས་ཡང་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་འདི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནས་ཐབས་ལུ་ ཐུགས་སྲས་
རིན་པོ་ཆེ་དང་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་ཞུ་སྟེ་གནང་དགོ་ཟེར་
གསུངས་ནུག། བླ་མ་གིས་ཞམ་ཆེམས་ལྟར་སྐོར་ཕུག་པ་དམངས་ཀྱིས་ཡང་ ལོ་
གཅིག་ཐུགས་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་སྟེ་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་ སྐོར་ཕུག་
སྒྲུབ་སྐབས་དྲག་པོའི་ཆོ་ག་གནང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཐུགས་སྲས་མཆོག་
ཐུགས་གནམ་མེད་ས་མེད་འཇམ་དྲག་པའི་དབང་གིས་ ཤུལ་ལས་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་
གནང་པ་མ་གསན་པར་ སྐོར་ཕུག་པ་དམངས་ཀྱིས་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་གནང་པ་པད་
ཚལ་སྤྲུལ་སྐུ་ལོ་གཉིས་ཞུ་ནུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་སྐོར་ཕུག་པ་དམངས་ཀྱིས་སྔོན་
མ་བཟུམ་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་བླ་མ་བརྟན་བརྟན་སྦེ་བྱོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒང་སྟེང་
སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ཞུ་བ་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་བྱོན་ཏེ་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་
བླ་མ་མཛད་དེ་ལོ་གཅིག་གནང་རུང་ལོ་ཤུལ་མམ་ལས་ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཐུགས་
དལ་ཁོམས་མེད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐུ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་བཏང་སྟེ་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་
བླ་མ་མཛད་ནུག། དེ་གི་ཤུལ་མའི་ལོ་ལུ་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ སྐོར་ཕུག་ལས་
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མི་སེར་དག་པ་ཅིག་སྒང་སྟེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞུ་བར་འགྱོ་རུང་ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱིའི་རྒྱལ་
ཁབ་ལུ་བྱོན། ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་གནང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་མཛད་མི་འདི་ ཀྲོང་གསར་གཞུང་གྲྭ་ཚང་
ལས་བླ་མ་གི་གོ་གནས་གནང་སྟེ་བཏང་མི་ བླ་མ་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་
མཛད་དེ་གནང་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ལྕགས་མཁར་བླམ་གིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་འདི་ 
རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པ་གླིང་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་རྣམ་
གཉིས་ཀྱིས་ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་མནའ་སྦིས་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ སྐོར་
ཕུག་ལུ་པད་གླིང་གར་འཆམ་གྱི་གཙོས་སྒྲུབ་གསར་བཙུགས་མཛད་ནུག་ཟེར་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་གཡུས་མཐའ་ཟུར་འབད་ནི་དེ་གིས་ བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་ སྲོལ་འདི་
ཚུ་ཉམས་སུ་ཅིག་འགྱོ་བའི་བསྒང་ བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཁོ་ར་སྐོར་ཕུག་དབང་གླིང་ལུ་
གདན་ས་བཏབ་སྟེ་བཞུགས། དེ་བསྒང་མི་སེར་ཚུ་བཀུག་སྟེ་ པད་གླིང་གར་འཆམ་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྦྱངས་བ་འབད་བཅུག་པ་དང་ ཁོ་རའི་ལྟོ་ཞིང་ཚུ་ཡང་སྐོར་ཕུག་
བླ་མའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་གྱི་དོན་ལུ་མཆོད་ཞིང་སྦེ་ཕུལ་གནང་སྟེ་ སྐོར་
ཕུག་གི་སྒྲུབ་སྔར་བ་ལྷག་པའི་གཞི་བརྟན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་སྦེ་
ཕྱག་ལཱ་གནང་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ཡང་བླ་མ་ཁོ་རང་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་
གཉིས་པའི་སྐུ་འཁོར་ཅིག་སྦེ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ནི་འདུག། ཁོ་
གིས་དེ་སྦེ་མཛད་དགོ་མི་དེ་ཡང་བླམ་ཁོ་རང་པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་ཅིག་འབད་ནི་དེ་

བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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གིས་ཨིན་པས་ཟེར་གསུངས་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། རང་གི་ངོས་ནས་བལྟ་རུང་ སྐོར་
ཕུག་སྒྲུབ་འདི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ རིག་འཛིན་
ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཚབ་ གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་རྣམ་
གཉིས་ཀྱིས་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་བདེན་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་མནོཝ་མས། 
འདི་ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་ འོག་ལུ་མནའ་སྦིས་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ སྔོན་ལྷ་
གཅིག་འབུམ་ལྡན་གྱིས་བཞེངས་ཏེ་རབས་གནས་མཛད་ཚུགས་རུང་ སྒྲུབ་མཛད་
མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་འདི་ གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་གིས་དུས་རབས་༡༤ པའི་
ནང་མནའ་སྦིས་སྒྲུབ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་གིས་ཤུལ་ལས་དུས་རབས་༡༥ 
པའི་མཇུག་ཙམ་ལུ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ཡང་ 
སྦས་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་ཏེ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྨན་སྐུ་ལ་སོགས་པ་
བཞེངས་གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་སྤྲུལ་སྐུ་ཉིད་པད་གླིང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཡང་ཨིནམ་
མི་ཚུ་ལུ་ཚོད་དཔག་བལྟཝ་ད་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྲོལ་གཏོད་གནང་མི་བླ་མ་ཕུན་
ཚོགས་མེན་པས་ཟེར་བའི་དོགས་པ་ཨིན། 

མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐངས་།

སྒྲུབ་ཀྱི་གྲབས་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ཁྱིམ་དགུང་པ་༦༥ ཡོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལས་
སྤྱི་དཔོན་གྱིས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཟླ་བ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ ལས་༡༤ ཚུན་
བསྡུ་བླངས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། བསྡུ་བླངས་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་
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འདུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁྲལ་པ་ཆ་ཁྱབ་ལས་ཆུམ་བྲེ་༥ རེ་དང་ ཟུར་པ་ཆ་ཁྱབ་ལས་
གེ་ཟ་བྲེ་༤ རེ་བསྡུཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཁྲལ་པ་དང་ཟུར་པ་ཟེར་དབྱེ་བ་མེད་པར་
ཁྱིམ་དགུང་པ་རེ་ལས་ མར་སྲང་༡ རེ། སྒོང་རྡོག་ཕུད་རྡོག་༤ རེ། དར་ཚིལ་གོང་༢ 
རེ་བསྡུ་བླངས་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་བླམ་དང་ཆོ་ག་པ་ཚུ་ལུ་ཕྱག་འགྱེདཔ་
ཕུལ་ནི་དང་ ཉོ་ནི་བཅའ་ནི་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་དགུང་པ་རེ་ལས་དངུལ་
ཀྲམ་༥༠༠ རེ་ སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བསྡུ་བླངས་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་
སྲོལ་དེ་སྔོན་དང་ཕུ་ལས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྒྲུབ་བཙུགས་ནི་ལུ་སྟབས་
མ་བདེཝ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་སྐོར་ཕུག་མི་སེར་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། 

སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆམ་རྒྱུགས་སྐབས་ཀྱི་ལས་རིམ།

ཟླ་བ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆམ་མཇུག་གི་ཉིནམ་ཨིན་
པས། ཉིནམ་འདི་ཁར་དང་པ་རང་ དྲོ་པ་ཚུ་ཚོད་༨ དེ་ཅིག་ལས་འཆམ་པ་ཚུ་དང་ 
ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་གཞས་མོ་ཚུ་གིས་ གཡུས་མགོའི་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་ལུ་སོང་
སྟེ་ རང་ལུགས་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཐོག་ལས་ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པད་གླིང་གདན་ས་
ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་རམ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་དེ་ སྔོན་བླ་མ་
ཕུན་ཚོགས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་
ཟམ་མ་ཆད་པར་འབད་སྲོལ་འདུག། ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་ སྔོན་དུས་རབས་
༢༠ པའི་ནང་ བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། ཆིབས་

སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་འཆམ་རྒྱུགས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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གྲལ་བཙར་ཏེ་བླ་མ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལུགས་
སྲོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་པས་འཐེན་ཏེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚུལ་ཡོད་རུང་ 
སྐོར་ཕུག་ལུ་སྔོན་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་ལས་རང་ལེགས་པས་འཐེན་ཏེ་མེན་
པར་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་སྐབས་ལུ་ཚིག་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཡོད་མི་འདི་འཐེན་ཏེ་
གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་སྲོལ་བཟང་བཙུགས་གནང་མི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་
མ་ཉམས་པར་སྲོལ་དེ་ལུ་རང་གཞི་བཞག་སྟེ་འཐེན་སྲོལ་འདུག། 

བླམ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་མི་ གླུ་ཚིག།

དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གཡོན་ལས་བྱོན། །    
གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་བྱོན་པའི་ལམ། ། 
སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །ཤཝ་རྒོད་རྭ་བཅུ་བྱོན་པའི་ལམ། །

རྫོང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བྱོན་པའི་ལམ། ། 
དགོན་བཟང་ཁྲ་མོ་གཡས་ལས་བྱོན། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་བྱོན་པའི་ལམ། ། 
གཡུས་བཟང་ཁྲ་མོ་གཡས་ལས་བྱོན། །སྨན་ཆུང་བུ་མོ་བྱོན་པའི་ལམ། །

ཟེར་འཆམ་པ་དང་གཞས་མོ་ཚུ་གིས་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་
བཅས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ གོང་གི་ཚིག་ཚུ་གདངས་དབྱངས་འཐེན་ཏེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་
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ནང་ཆིབས་སྐྱོད་གནང་ཚར་བ་དང་ བླ་མ་གིས་གཙོས་ཆོས་གནས་པ་དང་འཆམ་
པ། གཞས་མོ། དེ་ལས་མི་མང་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ག་ར་ཚོགས་ཏེ་དང་པ་ར་ མར་ཆང་
གི་ཕུད་གཏོར། ཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་དྲངས་སྲོལ་འདུག། དེ་
ལས་ དེ་ཁར་ཚོགས་པའི་འཆམ་པ་དང་གཞས་མོས་གཙོས་མི་མང་ག་ར་ལུ་ བླ་
མ་གིས་སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་བསྲུང་དགོས་ཚུལ། བསྲུང་བའི་དགོས་
པ་ཕན་ཡོན་སོགས་གསུངས་མས། ཁྱད་པར་དུ་ སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་
དང་ཞབས་བྲོ་བརྐྱབ་མི་བུམོ་ཚུ། དེ་ལས་འགན་ཁུར་ཕོག་པའི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ 
འབད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་པའི་བསླབ་བྱ་སོགས་རྒྱས་པར་གནང་སྟེ་མནའ་ཆུ་བདུད་
རྩིས་གནང་སྟེ་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ བླ་མས་དབུ་གཙོས་ཆོས་གནས་པ་
དགེ་འདུན་པ་དང་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་ པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་ལས་ འཕྲིན་ལས་སྙིང་
པོའི་ཆོ་ག་འདི་གིས་སྦེ་སྒྲུབ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། ཚུ་ཚོད་༡༠ དེ་ཅིག་ལས་ 
ཆོ་གའི་བམ་གྲོལ་ཏེ་ འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་ནིའི་གྲབས་གྲིགས་འབདཝ་མས། 

སྔོན་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་དང་་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཞལ་བཞུགས་
སྐབས་ཨིན་པ་ཅིན་ བླ་མ་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་བདུད་རྩི་འཐུང་ཚར་ཞིནམ་
ལས་འཆམ་པ་ཚུ་ སྡོམ་པ་སྲུང་སྟེ་ལུས་འབྲེལ་ལ་སོགས་གྲིབ་ཀྱི་རིགས་ག་ནི་
ཡང་འབད་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ སྒྲུབ་འདི་མ་གྲོལ་གྱི་བར་དུ་ཞག་ཡང་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་
ཉལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དེང་སང་གི་དུས་ལུ་བླ་མ་སྦོམ་ག་ཡང་ཞུ་
མ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ འཆམ་པ་ཚུ་གི་སྒྲིག་འདི་ལུ་མ་གནས་པར་ཕྱི་རུ་ཞག་ཉལ་

སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་འཆམ་རྒྱུགས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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བར་རང་ར་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ཉལ་བར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ལས་རང་འཆམ་དཔོན་གྱི་བདག་འགན་འབག་སྟེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་
ཚོད་ཀྱི་བར་ན་འཆམ་དཔོན་ཚར་གསུམ་འབད་མི་ ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་
ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོ་འཆམ་དཔོན་འབད་བའི་སྐབས་ ནངས་པར་རཀྵ་གླང་མགོ་འཐོན་
ནི་འབདཝ་ད་ ད་རེས་བཟུམ་ཁོ་ཨམ་སྲུ་དང་གཅིག་ཁར་ལུས་འབྲེལ་ཤོར་བ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ རཀྵ་གླང་མགོའི་ཞལ་འབག་གི་ཁོ་གི་མགུ་ཏོ་ཨེབ་སྟེ་ གཟུགས་ལས་
རྔུལ་ནག་ཐོན། གཟུགས་ག་ར་ལྗིད་བཏགས་ཏེ་ལཱ་ཁག་བཏང་ཡི་ཟེར་བཤད་ནི་
འདུག། སྡོམ་པ་སྲུང་སྟེ་གྲིབ་མ་ཤོར་པ་ཅིན་ རཀྵ་གླང་མགོའི་ཞལ་འབག་བཙུགས་
ཏེ་འཆམ་རྐྱབ་ད་ ཤོག་གུ་གཡུག་དོ་བཟུམ་ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་ཨིན། རཀྵ་གླང་
མགོའི་ཞལ་འབག་འདི་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཧིང་དེ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་ ཧེ་མའི་འཆམ་དཔོན་ 
ད་ལྟོ་གདན་ས་དེ་གིས་དཀོན་གཉེར་སྒོམ་ཆེན་ཨ་རྒས་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བཤད་ནི་
འདུག། 

འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་བའི་བསྒང་ སྐུ་འཆམ་ག་ར་རྒྱུགས་མ་ཕུལ་བར་ གཤིན་
རྗེ་དང་པད་གླིང་ཕྱག་འཚལ། སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་འཆམ་གསུམ་ཕུལ་ནི་
འདུག། སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་ལམ་དངོས་གཞི་སྐབས་མཇལ་ཁ་གནང་མི་
ག་ར་འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མས། ཨིན་རུང་དེང་སང་བླ་མ་སྦོམ་ག་ཡང་མ་
བྱོན་ནི་དེ་གིས་བསྡུས་སུ་ཅིག་སྦེ་བཞག་དོ་ཡོད་པའི་སྣང་བ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས། 
འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཚརཝ་ད་ཧ་ལམ་ཉི་མའི་གསོལཝ་དྲང་ནིའི་དུས་ཚོད་རན་ནི་



-26- -27-

དེ་གིས་ བླ་མ་དང་ཆོས་གནས་པ་ཚུ་ལུ་ཉི་མའི་གསོལཝ་དྲངས་མས། དེ་ལས་
འཆམ་རྐྱབ་མི་དང་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་བུམོ་ཚུ་ལུ་ཡང་གསོལཝ་དྲངས་མས། སྐོར་
ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་འཆམ་རྐྱབ་མི་ག་ར་སྐོར་ཕུག་གི་མི་གནགཔ་དང་ སློབ་གྲྭར་
འགྱོ་མི་ན་གཞོན་བུཚ་ཚུ་ཨིན་པས། ཕོ་སྐྱེས་ཡིན་ནས་བཟུང་སྟེ་གཡུས་དེ་ཁར་
འཆམ་རྐྱབ་མ་ཤེས་མི་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། 

སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་དམ་མཛད་ཚུལ།

ཉིན་དགུང་ཡོལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་༣ ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་དམ་མཛད་མས། ཐོ་དམ་ཡང་
ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཐོག་ལས་མཛད་པའི་སྐབས་དང་པ་ར་མི་གནགཔ་ན་གཞོན་
ཚུ་གིས་ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ལ་སོགས་པའི་རུ་དར་འབག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་
གཞས་མོ་ཚུ་གིས་ལེགས་པས་འཐེན་ཏེ་ཐོན་པའི་རྟིང་བདའ་སྟེ་མི་སྐྱ་གཉིས་ཀྱིས་
ཀྲིང་ཀྲི་བང་རྔ་རྡུང་། དེའི་ཤུལ་ལས་ དུང་པ་གཉིས། དུང་དཀར་པ་གཉིས། རྒྱ་
གླིང་པ་གཉིས། རྐང་གླིང་པ་གཉིས། དེའི་ཤུལ་ལས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གཙོས་
པའི་དབུ་མཛད། རྔ་པ་སོགས་རིམ་གྱིས་ཐོན་པའི་གྲལ་ལས་ཆོ་ག་པ་ག་ར་དབུ་ལུ་
སྒོམ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་ གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་གྱི་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་
ལུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་གཏོར་མ་ཕུལ་སྟེ་ཐོ་དམ་མཛདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཁོང་ར་
གཡུས་ཁའི་མི་ ས་གནས་གཞན་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་སྒྲུབ་ལུ་འོངས་པ་ཅིན་ ག་ཨིན་
རུང་ཐོ་དམ་འདི་མ་མཛད་པའི་ཧེ་མར་ལྷོདཔ་སྦེ་འོང་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཡང་ 

སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་དམ་མཛད་ཚུལ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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སྒྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ཚུདཔ་སྦེ་འོངམ་ཨིན་པས། མི་སེར་གྱི་སེམས་ཁ་ལས་
འབད་བ་ཅིན་སྒྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ནང་ཚུད་ཚུགས་པ་ཅིན་ལོ་གཅིག་གི་རྐྱེན་
ངན་ག་ར་ཟློག་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ དད་པ་དང་མོས་གུས་ཡིད་ཆེས་སེམས་
ཀྱི་གདིང་ལས་བསྐྱེད་དེ་འོངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག། སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཟེར་མི་
འདི་ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་སྦེ་བ་ཅིན་ སྒྲུབ་ཆེན་སྦེ་ཞག་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ཚོགས་སྲོལ་
ཡོད་རུང་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་སྒྲུབ་དངོས་གཞི་ཞག་གསུམ་ལས་ཚོགས་སྲོལ་
མིན་འདུག། དེ་ཡང་ནུབ་མོ་གསུང་ཆོག་གནང་ཉི་མ་འཆམ་རྐྱབ་སྟེ་སྒྲུབ་ཚོགས་སྲོལ་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་སྐབབས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ལས་རིམ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ཡང་ སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་སྤྲོ་བ་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་བསྐྱེདཔ་མས་ཟེར་སླབ་ནི་
འདུག།

སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་དམ་པའི་སྐབས།
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སྒྲུབ་ཉིན་དང་པའི་ལས་རིམ་ལས་ ཕྱི་རུའི་སྲི་མནན་མཛད་ཚུལ།

ཐོ་དམ་མཛད་ཚར་བ་དང་ སྲི་མནན་མཛད་ཚུལ་ཡང་ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་
སྐུ་མདུན་ལུ་ ཤོག་གུ་གྲུ་བཞི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་༢ དེ་ཅིག་འབད་མི་གུ་ ལིང་གའི་
གཟུགས་བརྙན་བྲིས་ཏེ་བཞག་སའི་སྟེང་དུ་ དཀརཔོ་ཕྱེ་སྣད་དེ་བཟོ་མི་ལིང་ག་
བཀལ་ཏེ་བཞག་མས། དེ་ལུ་ཆོ་ག་པ་དང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཀའ་བདེན་པ་
ཚར་གསུམ་བརྡར་བའི་སྐབས་ འགུགས་གཞུང་གི་དྲག་རོལ་དང་ དུང་དང་རྐང་
དུང་ཙེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་འཕུ། ཕོ་སྐྱེས་གཞོནམ་ཆ་མཉམ་གྱིས་བྱི་སི་དང་ལྟས་ཁྱེད་
སོགས་ཀྱི་ངར་སྐད་དང་ཙེར་སྐད་ཀྱི་འུར་སྒྲ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ བགེགས་བསྐྲད་
ཀྱི་ཞལ་འབག་བཞེས་མི་བཞི་ཐོན། ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་སླ་བསྲེས་ཏེ་ ཕོ་སྐྱེས་
གཞོནམ་༡༠དེ་ཅིག་བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ་སྟེ་བཀབ་མི་ཚུ་གིས་རུ་དར་ནམ་མཁའ་ལུ་
འཕྱར་ཏེ་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གནམ་མཆོངས་འབད་ཡི་རང་ ལིང་ག་བསྐོར་
ར་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་སྟེ་བགེགས་བསྐྲད་འབད་ནི་འདུག། ལས་རིམ་འདི་མི་དམངས་
ག་ར་འཛོམས་སའི་སྦུག་ལུ་མཛད་མས། དེ་ལས་ལིང་ག་ལུ་འབྲུ་སྣ་དགུ་བླུགས་ཏེ་ 
གླང་གི་རྭཝ་གནག་པོ་ནང་བཙུགས། ཕྱི་ཁ་ལས་གཡག་གི་སྤུ་ལས་བཟོ་མི་སིབ་ལ་
ཆར་ཀབ་གནག་པོ་གིས་སྤུར་ཏེ་གནག་ཐག་གིས་བསྡམས།  གནག་ཐག་གུ་ལས་
དམག་དཔོན་ཚུ་གིས་བཤེད་དེ་འཐེན་པའི་སྐབས། རྦད་བཤད་རྐྱབ་མི་དཔོན་གཡོག་
གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ རྦད་གཡོག་གི་ལེའུ་འཇུག། རྦད་དཔོན་གིྱས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་
སྲིའི་མདོས་ཆེན་འདི་འཐེན་ཏེ་ ས་དོང་གྲུ་གསུམ་འོག་ལུ་མནན་པའི་སྐབས། 

སྲི་མནན་མཛད་ཚུལ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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རྦད་བཤད་ཀྱི་ཚིག། དང་པ་ར་གདྭངས་བསྣར་ཏེ་ རྦད་དཔོན་གྱིས་བཤད་པ་
ཡང་ དཔལ་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་སྲིན་ཡུལ་ལས། །མགོན་ཨོ་རྒྱན་པད་མ་མཐུ་སྟོབས་
ཅན། ། ཐུགས་གཏད་པ་དགྲ་ཡི་སྙིང་ལུ་གཏད། །གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་དགྲ་རྣམས་
ཐལ་བར་བརླག །གཟིགས་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལུ་གཟིགས། །གཟིགས་པ་
ཙམ་གྱིས་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བར་བཀོད། །ཕར་དགྲ་ཡི་སྲོག་ཐག་གཏུབས་མི་འདི། 
།མི་ང་དང་བྱ་རོག་གདོང་ཅནཡིན། །ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་
ནི་འདུག། དེ་ལས་ ཨ་ཙི་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ རྦད་དཔོན་གྱིས་ལེའུ་ཡང་ལགཔ་ལུ་
ཤིང་གི་འཁར་བ་ཅིག་བཤེད་མི་དེ་གིས་ སྲིའི་མདོས་བསྡམས་མི་འདི་ལུ་སྟོན་ཡི་
ར་ ལེའུ་འཇུག་མས། དེ་བསྒང་རྦད་ཚིག་ཡང་ སྐྱབས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

སྒྲུབ་ཐོ་དམ་སྐབས་དཔག་དཔོན་ཚུ་གིས་སྲི་ཆེན་འཐེན་པའི་སྐབས།
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པོ་དབའེ། (དམག་དཔོན་ཚུ་གིས) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས་ཟེར་འཐེན།  (ད་
རུང་རྦད་དཔོན་གྱི་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་
གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཕུ་ཡ་ལ་བཞུགས་པའི་དུར་ཤིང་དབའེ། 
(དམག་དཔོན)  ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་
བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས།(རྦད་དཔོན་) ཕུ་ཡ་ལ་
བཞུགས་པའི་སྣང་ལྷ་དབའེ། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་
དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་
གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཡུལ་འདི་ནང་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་དབའེ། (དམག་
དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་
དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཡབ་ཨ་
པས་བསྟེན་པའི་ཕོ་ལྷ་དབའེ། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་
དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་
གཉིས། (དམག་དཔོན་) ཡུམ་ཨ་མས་བསྟེན་པའི་མོ་ལྷ་དབའེ། (དམག་དཔོན་
)  ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། 
(དམག་དཔོན) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཡུལ་འདི་ནང་གནས་
པའི་སྲི་ཆེན་ཁྱོད། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) 
མཚན་ལྡན་བླ་མའི་བཀའ་ལུ་གནས་དགོ་པས། དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་
གཉིས། (རྦད་དཔོན་) མཚན་ལྡན་བླ་མའི་གསུང་ལུ་གནས་དགོ་པས། (དམག་

སྲི་མནན་མཛད་ཚུལ།
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དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) གཟར་རུ་ཟན་སྐྱ་འཁྲུགས་པའི་
སྲི་ཆེན་ཁྱོད། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས།  (རྦད་དཔོན་) གཏན་
གྱི་བདེ་བ་བརླག་པའི་སྲི་ཆེན་ཁྱོད། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། 
ཟེར་རིམ་པར་ཐེན་ཏེ་སྒོ་ཐེམ་གྱི་རྩ་བར་ ས་གདོང་གྲུ་གསུམ་བརྐོ་སར་བཀལ། དེ་
ཁར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ཆོ་ག་པ་ཚུ་གིས་ དང་པ་ར་གསེར་
སྐྱེམས་ཕུལ། དེ་ལས་ ཆོ་གའི་གཞུང་དང་བསྟུན་ཏེ་སྲི་མནན་མཛད་པའི་སྟེང་དུ་ 
རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་མནན་པའི་བྲོ་རྡུང་། རྦད་འཆམ་ཡང་ཚིག་
དང་སྦྲགས་ཏེ་རྐྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་སྲི་མནན་གྱི་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་
བསྡུཝ་མས། 

དེ་གིས་ཤུལ་ལུ་ག་ར་ལོག་སྟེ་རྡོ་གཅལ་ནང་བྱོན་པའི་སྐབས། རྦད་དཔོན་
གཡོག་གཉིས་དང་དམག་དཔོན་ཚུ་ ཕ་རོལ་མི་མ་ཡིན་འདྲེ་སྲིན་འབྱུང་པོའི་
ཚོགས་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ལེགས་སོའི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མས། དེ་བསྒང་བཀབ་
ནེ་ཕྱག་རྐྱབ་སྟེ་བཀབ་མི་འདིའི་རལ་པ་ ལགཔ་གཡས་གཡོན་ལུ་བཤེད་དེ་རྐྱབ་
པའི་སྐབས་ དང་པ་ར་འགོར་ལས་སྦེ་རྐྱབ་མས། དེ་ལས་རིམ་པར་ཤུགས་་ཆེ་སུ་
ཆེ་སུ་སྦེ་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་གནམ་མེད་ས་མེད་མཆོངས་ཏེ་ རྦོབ་རིལ་སག་ས་སྦེ་
མཆོངས་ཏེ་ མར་ཆང་གི་ཧོད་འདི་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་འདུག་ཟེར་
ཞུ་ནི། འདི་ཡང་ གོང་ལུ་རྦད་བཤད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
གྱིས་གཙོས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག། སྐྱེས་ལྷ། ཡུལ་ལྷ། ཕོ་ལྷ། མོ་ལྷ་
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ཚུ་ག་ར་ སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་གནོད་པ་རྩམ་མི་དང་ ཁྱད་པར་དུ་ཡུལ་འདི་
ནང་ལུ་གནོད་པའི་ སྲི་སློང་མི་མི་མིན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་འདི་ཚུ་ བསྐྲད་དེ་ས་གྲུ་
གསུམ་གྱི་འོག་ཏུ་མནན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཚུལ་སྦེ་ལེགས་སོའི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་
ཨིན་པས། 

དེ་ལས་མར་ཆང་གི་ཕུད་གཏོར་ཚར་བ་དང་ མཇུག་འཆམ་ཟེར་ཐོན་ཏེ་ཁྲོ་བོའི་
སྐུ་འཆམ་གནང་པའི་སྐབས་གནམ་ཡང་སྲོ་མས། དེ་ལས་ཕྱི་དྲོའི་གསོལཝ་བཞེས་
ནིའི་བམ་གྲོལཝ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། 

དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་རིམ་པ།

 དེ་ཡང་ པད་གླིང་བཀའ་འབུམ་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ ལས་བཞིའི་སྦྱིན་
སྲེག་རྣམ་བཞི་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ༔ མནྡྲལ་ནག་པོ་དཔངས་
མཐོ་གང་༔ གྲུ་གསུམ་ཐིག་གསུམ་མེ་རིས་བྲི༔ མུ་ཁྱུད་རིམ་གསུམ་རལ་གྲི་
བསྐོར༔ སྐྱེར་པའི་ཤིང་ལ་དགུ་ཆུ་བྱུག༔ གྲུ་གསུམ་བརྩིག་ལ་སྲེག་རྫས་ནི༔ ཤ་
ཁྲག་ཏིལ་ནག་གཏོར་མ་བསྲེག༔ དུག་ཤོག་ལིང་གར་དགྲ་བགེགས་རྦད་བསད་
བྲིས༔ ཉེར་གཅིག་མཱ་ར་ཡ་བཟླས་སྲེག་རྫས་འབུལ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐོར་
ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་ དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བླུགས་ཚུལ་ཡང་ ཕྱི་དྲོ་གསོལཝ་བཞེས་
ཚར་ཏེ་ལོག་བཀུག་པའི་སྐབས་ སྤྱིར་མེ་མཆོད་སྦྱིན་སྲེག་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྦེ་
བླུགས་སྲོལ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་དབུ་བཙུགས་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་དྲོ་

དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག།
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དྲག་པོ་སྦྱིན་སྲེག་བླུགས་ནིའི་སྲོལ་ སྔོན་མ་ལས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རྡོ་རྗེ་
སློབ་དཔོན་མཆོག་སྔགས་འཆང་ཞྭ་ནག་གི་ཆས་བཞེས་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཡུལ་
དེ་ནང་ཡོད་པའི་མི་མང་ཡོད་ཚད་ག་ར་འཛོམས། དེ་ཁར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་
གི་རིང་ལུ་སྦྱིན་སྲེག་གི་རྫས་ཚུ་རིམ་པར་བླུགས་པའི་སྟེང་ལུ་ སྣོད་ལྕགས་གོང་
༼སྣོད་ཀྱི་མིང་ལུ་ལུང་པ་དེའི་ཁ་སྐད་ལུ་སླ་ང་ཟེར།༽ནང་ཤིང་མར་ཙག་བཅད་
དེ་བཞག་པའི་ནང་གཡུས་ཁའི་ཆང་གར་དྲགས་ཡོད་མི་འདི་བླུགས་ནི་འབདཝ་
ད་ ཕྱོགས་བཞི་ལས་མི་བཞི་གིས་ དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་
ཅན་མ་ཕར་ཚུར་ཆེ་ཆུང་ཧ་ལམ་ཕི་ཊ་༡༠ དེ་ཅིག་འབད་མི་འབྲུག་ཤོག་གུ་བྲིས་མི་
དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ ཕྱོགས་བཞི་ལས་མི་བཞི་གིས་ཤིང་གུར་ཐགཔ་གིས་བསྡམས་
ཏེ་ ཡར་སྦྱིན་སྲེག་བསྲེགས་པའི་མེ་རླབས་རླུང་བཟུམ་ལྡིང་བའི་དགུང་དབྱིངས་
ལུ་ཐེག་སྟེ་བཞག་མས། དེ་ལས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་ཆང་གར་དྲགས་
སྐྱོགས་ནང་བཀང་མི་འདི་ ཤིང་མར་ཙག་བཅད་དེ་མེ་རླབས་ལྷབ་ལྷབ་འབར་བའི་
ནང་ཚར་གསུམ་བླུགས་པའི་སྐབས་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ མེ་རླབས་
ལྷ་ཁང་དང་མཉམ་པར་འབར་བའི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་
ཚིག། བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་དང་ཕོ་སྐྱེས་གཞོནམ་ཚུ་གིས་ཕྱ་དང་ཧུ་
སྐད་རྐྱབ་སྟེ་གནམ་ཁར་མཆོངས། ལྟས་ཁྱད་དང་བྱི་སིའི་ཙེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་སྦྱིན་སྲེག་
བླུགས་སའི་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐོར་ར་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་སྟེ་ཡུལ་དེར་གནོད་པར་བྱེད་
པའི་ལྷ་འདྲེ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་སྐྲད་བཏངམ་ཨིན་པས། 
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དེ་བསྒང་ཆོ་ག་པ་ཚུ་གིས་དྲག་རོལ་རྡུང་། དུང་དང་རྐང་གླིང་ཙེར་སྐད་འཕུ་བའི་
སྐབས་ དེ་ཁར་འཛོམས་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཟིར་བ་ལ་སོགས་པའི་
ཚོར་སྣང་ཡང་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁྱད་པར་དུ་ད་རེས་འབདན་ དྲག་པོའི་
སྲེག་མཆོད་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱིར་ཡུལ་འདི་ལུ་གནོད་པའི་གཤིན་འདྲེ་གསོན་
འདྲེ་གིས་གཙོས་པའི་འབྱུང་པོའི་རིགས་ཀྱི་ལུས་སྲོག་ཐལ་བར་བརླགས། རྣམ་
ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དྲངས་ཚར་ཡི་ཟེར་བའི་ཚོར་སྣང་ཡང་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གྱི་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བླུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ཡང་ ཡུལ་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནིའི་

དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་བླུགས་པའི་སྐབས།

དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དད་པ་ཡིད་ཆེས་སྦོམ་སྐྱེདཝ་ཨིན་ཟེར་མི་སེར་ཚུ་གིས་སླབ་
ནི་འདུག།  སྦྱིན་སྲེག་དེ་སྦེ་བླུགས་སྲོལ་ཡང་ སྔོན་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྲོལ་གཏོད་པའི་
བསྒང་ལས་རང་བཙུགས་གནང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་
གྲོལཝ་ཅིག་ མཆོད་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མའི་འཆམ་འདི་རྡོ་གཅལ་སྦུག་
ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་འདུག།

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༠ དེ་ཅིག་ལས་སྐོར་ཕུག་མེ་དབང་གི་ལས་རིམ་འགོ་
བཙུགས་ཚུལ།

 སྦྱིན་སྲེག་གྲོལ་བ་དང་མེ་དབང་གི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་མས། མེ་
དབང་མ་ཞུ་བའི་ཧེ་མ་ ཉིན་མ་ལས་མེ་དབང་གི་དོན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་ཡང་གཡུས་
ཁའི་ཁྱིམ་ཚུ་ལས་ཚར་གྱིས་འཐག་པའི་ཙིའུ་ར་རྡུགས་དང་སྦ་ལེབ་སྐམ། ཤིང་གི་
འདབ་མ་སྐམ་ཚུ་སྒྲོམ་སྟེ་བསྡུ་གསོག་འབད། མེ་དབང་ཞུ་སའི་ས་གོ་འདི་གཡུས་
ཀྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐང་ཅིག་ནང་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་ཁར་གཡས་གཡོན་
གཉིས་ལས་ཤིང་གི་ཀ་བ་བཙུགས། ཀ་བ་དེ་གུ་གདངམ་སྐྱེལ། ཀ་བ་གཉིས་དང་
གདངམ་གུ་ལས་ཙིའུ་ར་རྡུགས་དང་སྦ་ལེབ་སྐམ་ཚུ་དཔྱང་སྟེ་བསྡམས། དེའི་གུ་
ལུ་ཤིང་གི་འདབ་མ་སྐམ་ཚུ་བླུགས་ཏེ་མེའི་སྒོ་ཆེན་བཟོ་སྟེ་བཞག་མས། 
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དེ་ལས་ཕྱི་དྲོ་སྦྱིན་སྲེག་གྲོལ་བ་དང་བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་དོན་ལུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་
དཔོན་གྱིས་དབུ་གཙོས་ མེ་འཆམ་པ་བཞི་ཐོན། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་ཆོ་ག་པ་ཚུ་
གིས་ཆོ་ག་གནང་པའི་སྐབས་ ཆོ་གའི་ཚིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་མེ་འཆམ་པ་ཚུ་གིས་
ཕྱག་ལུ་མེ་ཆག་བཤེད་དེ་མེ་འཆམ་མཇལ་ཁ་མི་མང་ལུ་གནངམ་ཨིན་པས། དེ་
སྐབས་གཡུས་དེ་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཡོད་ཚད་ག་ར་མེ་དབང་ཞུ་བར་འཛོམས་
པའི་སྦུག་ལུ་ རིམ་པར་མེ་འཆམ་གྱི་གར་འཆམས་ལེའུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
སྒོ་ལས་ མེའི་སྒོ་ཆེན་བཟོ་མི་འདི་ལུ་མེ་སྤར་པའི་སྐབས་ སྒོ་ཆེན་འདིའི་གཡས་
གཡོན་དང་སྟེང་ལས་མེ་རླབས་ལྷབ་ལྷབ་འབར་ཏེ་མེ་ལྕེ་དགུང་དབྱིངས་སུ་ལྡིང་

མེ་དབང་ཞུ་བའི་སྐབས།

མེ་དབང་ཞུ་ཚུལ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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པའི་འོག་ལས་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཡོད་ཚད་ག་ར་འཛུལ་ཏེ་མེ་དབང་ཞུཝ་ཨིན་
པས། དེ་བསྒང་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་མེ་དཔུང་ཤིན་ཏུ་ཚ་བའི་
ནང་ལས་ཕར་མཆོངས་སྟབས་དང་བཅས་ཏེ་མེའི་སྒོ་ཆེན་འདི་ནང་ལས་འཛུལ་
བའི་སྐབས་ མེ་འཆམ་གྱི་དྲག་རོལ་རྡུང་ དུང་དང་རྐང་གླིང་ཙེར་རྐྱབ་སྟེ་འཕུ། ཕོ་
སྐྱེས་གཞོནམ་ཚུ་གིས་ཕྱྭ་དང་ཧུའི་སྐད་གནམ་ས་གང་བར་རྐྱབ་སྟེ་མེ་དབང་ཞུ་
ནི་འདུག། མེ་དབང་ཞུ་བའི་སྐབས་ གལ་སྲིད་རྒན་རྒས་དང་ཞན་འཁོགས། དེ་
ལས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཁ་ཐུབ་རྐྱབ་སྟེ་མེའི་སྒོ་ཆེན་འདི་ཁར་འགྱེལ་འགྱོ་
མི་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ སྐྱོབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕོ་སྐྱེས་གཞོནམ་དག་པ་ཅིག་དང་མེ་
འཆམ་པ་ཡང་ལ་ལུ་ཅིག་མེའི་སྒོ་རྩར་སྒྲིམ་སྡོད་ནི་འདུག། འཇིགས་རྔམ་ལྡན་
པའི་བྱ་བ་དེ་ཙམ་འབད་རུང་མི་རབས་ལས་མི་རབས་ཀྱི་བར་ན་ མེ་དབང་སྐབས་
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རྐྱེན་ངན་ལ་སོགས་རྩ ་ལས་བྱུང་མ་
མྱོང་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

མེ་དབང་གི་དགོས་པ་དང་མི་དམངས་ལུ་ཕན་པ།

 སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ མེ་དབང་ཞུ་དགོ་པའི་དགོས་པ་དེ། གཡུས་
དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་མེ་དབང་འདི་ཞུ་བ་ཅིན་ རང་ལུ་གནོད་པའི་
འབྱུང་པོའི་རིགས་ཚུ་ མེ་དབང་ཞུ་བའི་སྐབས་འདྲོགས་ཏེ་མེའི་སྒོ་ཆེན་འདི་ནང་
འཛུལ་མ་ཚུགས་པར་ལུསཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་རང་གི་རྐྱེན་ངན་ཐམས་ཅད་བཟློག་
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ཚུགས་ཟེར་བའི་དད་པ་དང་མོས་གུས། ཡིད་ཆེས་ལ་སོགས་པ་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་
སེམས་གཤིས་ལུ་མ་བཅོས་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་མེ་དབང་འདི་
ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་གྱི་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཕན་པ་ཡང་དུས་
མིན་འཆི་བ་དང་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་བསལ་ཏེ་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་
ནི་དང་ལྷག་པར་དུ་ལུང་པ་འདི་ནང་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕན་པ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་ལས་རིམ།

 དེ་ལས་ནུབ་མོ་ཆུ་ཚོད་༡༡ དེ་ཅིག་ལས་མེ་དབང་གྲོལཝ་ད་ རྡོ་རྗེ་སློབ་
དཔོན་མཆོག་ཞྭ་ནག་སྔགས་འཆང་གི་ཆས་བཞེས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་
བགེགས་བསྐྲད་པ་འབད་མི་འཆམ་པ་བཞི་དང་ འཆམ་དཔོན་འཆམ་མཇུག་
གཙོས་འཆམ་པ་ཚུ་  སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིམ་ཡོད་རེ་ཡོད་ཚད་ ཕུད་རྡོག་
གཅིག་ཡང་མ་ལུས་པར་བཤལ་ཏེ་སོང་བཞིནམ་ལས་ བགེགས་བསྐྲད་མཛདཔ་
མས། རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བགེགས་བསྐྲད་མཛད་མི་
བླ་མ་སྐུ་བགྲེས་ཨིན་པ་ཅིན་ བགེགས་བསྐྲད་མཛད་ཚར་ཚར་ཡུདཔ་ཅིག་ནམ་
ཡང་ལང་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ད་རེས་བླ་མ་སྐུ་ན་གཞོནམ་སྦེ་ནི་དེ་
གིས་ དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༣.༣༠ ཕྱེད་ལུ་བགེགས་བསྐྲད་མཛད་ཚར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། 

བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་ལས་རིམ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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སྒྲུབ་སྐབས་ལྷ་ཁང་བསྐོར་ནིའི་ལམ་སྲོལ།

འཆམ་པ་དང་ན་གཞོན་བུཚ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ཁྱིམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྒོ་བཤལ་
རྐྱབ་སྟེ་སོང་བཞིནམ་ལས་ མི་མང་ལུ་བརྡ་བསྐུལ་དེ་བཟུམ་འབདཝ་ཨིན་པས། 
བསྐོར་ར་བརྐྱབ་པ་མི་འགྱོ་ག་ (རོལ་མོ་ཡང་ ཚེང་ཚེང་ཚེང་ཟེར་རྡུང་མས།)  ཚིག་
ཡང་ གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། །བླ་མ་པད་གླིང་གདན་སར། །སྐོར་བ་རྐྱབ་
པ་མི་འགྱོ་ག། ཟེར་མི་མང་ག་ར་ལུ་བརྡ་བསྐུལ་འབད་དེ་ ཁྱིམ་ནང་ཁྱིམ་སྲུང་པ་
གཅིག་མ་གཏོགས་མ་བཞག་པར་ ཕྱི་ཁའི་མགྱོནམ་ཡོད་རུང་ལྷ་ཁང་སྐོར་བ་རྐྱབ་
པར་བདའ་གཏངམ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་སྐོར་ར་རྐྱབ་ས་ལུ་ བསྙེན་པའི་ཚིག་འདི་
གདངས་འཐེན་ཏེ་བགྱངས་མི་འདི་ཡང་ “ཨོཾ་ཅིག་ཨཱ༔༔ ་ཧ་ར་བཛྲ་ཧ་ར་ཀུ་
ཤ་་ལ་ཕཊ༔ པད་གླིང་བླ་མའི་གདན་སར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།” ཟེར་གདངས་
དབྱངས་འཐེན་སྦེ་གོང་གི་གཟུངས་སྔགས་འདི་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་འཐེན་ཏེ་ནུབམོ་
གང་ མི་མང་ག་ར་ལྷ་ཁང་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་མས། ཧེ་མ་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་དང་
་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་སྒྲུབ་གནང་པའི་སྐབས་ 
ལྷ་ཁང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་བདུད་རྩིས་བསྐང་པའི་སྐབས་བདུད་རྩི་ ཀཱ་པ་ལ་ཕྱེད་
བསྐང་སྟེ་བཞག་མི་འདི་ སྒྲུབ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་མི་མང་གིས་ཉིན་མཚན་མེད་
པར་བསྙེན་པ་བཟླས་ཏེ་སྐོར་བ་རྐྱབ་ནི་དེ་གིས་ དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་སྐབས་ བདུད་
རྩིས་ཀཱ་པ་ལ་གང་སྟེ་འོངམ་ཨིན། དེ་ཡངབསྙེན་པ་བསགས་པའི་རྟགས་མཚན་
དངོས་སུ་སྦེ་ཐོན་ནི་ཡོད་ཟེར་ གཡུས་འདིའི་སྒོམ་ཆེན་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་གཙོས་རྒན་
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ཤོས་ཚུ་གིས་མགྲིན་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་བཤད་ནི་འདུག། འདི་ཚུ་ད་ལྟོའི་དུས་
ལུ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་མཚན་གང་སྡོད་དེ་བསྙེན་པ་བསགས་སྲོལ་མེད་རུང་ ཚུལ་མ་
ཉམས་ཅིག་འབད་ནི་འདུག།

དེ་ལས་བགེགས་བསྐྲད་ཚར་བ་དང་ ལོག་སྟེ་ལྷ་ཁང་གདོང་གི་རྡོ་གཅལ་ནང་ 
དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་བསྒྲལ་འཆམ་ ཕྱི་རུ་གནག་དུང་དུ་ནང་གར་འཆམ་རྐྱབ་
ནི་འདུག། དེ་བསྒང་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༣ ཟུན་མ་ཟུན་ཅིག་འགྱོཝ་མས། བསྒྲལ་འཆམ་
འདི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་འཆམ་པ་ཚུ་དང་རོལ་མོ་རྡུང་མི་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་
པ་ ལྟདམོ་བལྟ་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་བླམ་མཆོད་པ་ཚུ་ཡང་མི་བཞུགས་པས། 
སྤྱིར་བཏང་གི་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ལུ་འཆམ་རོལ་རྡུང་པའི་སྐབས་རྔ་རྡུང་ནི་མིན་འདུག། 
དེ་ག་ཅི་འབད་སྨོ་ཟེར་དྲིཝ་ད་མ་གཞི་རོལ་མོ་རྡུང་པའི་སྐབས་རྔ་ཡང་རྡུང་དགོ་ནི་
ཨིན་རུང་ མ་རྡུང་མི་འདི་རྔ་རྡུང་ནི་ལུ་འཚེར་ཏེ་ག་གིས་ཡང་རྡུང་མི་བཏུབ་པས་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས། 

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་ ལ་ལུ་གིས་བགེགས་བསྐྲད་གནང་
པའི་སྐབས་ མི་སྐྱ་ལ་ལུ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ལྷ་ཁང་སྐོར་ར་རྐྱབ། ན་གཞོན་བུཚ་
དང་བུམོ་ཚུ་ནུབ་གང་ཆང་བསྐོར་ཟེར་ ཁྱིམ་བཤལ་ཏེ་འགྱོ་བཞིན་ལས་ཆང་འཐུང་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཆང་འཐུང་ས་ལུ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་
ལས་སྤྲོ་སྟོན་ཏེ་སྡོད་མས། ཆང་བཤལ་སྐབས་ ན་གཞོན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་
རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་སྡེ་ཚན་གཅིག་བཟོ་སྟེ་ཆང་བཤལ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

སྒྲུབ་སྐབས་ལྷ་ཁང་བསྐོར་ནིའི་ལམ་སྲོལ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ན་གཞོན་བུཚ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་ཡང་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་རན་པའི་བསྒང་སྤྲོ་བ་ཐེབས་
བསྐྱེད་མི་འདི་གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ན་ཨིན། 

སྐོར་ཕུག་གཏེར་འཆམ་གྱི་རིམ་པ།

དེ་ལས་ནུབ་མོ་དགུང་ཡོལ་ཏེ་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༣.༤༠ དེ་ཅིག་ལང་པའི་སྐབས་ 
བསྒྲལ་འཆམ་གྱི་རྟིང་བདའ་སྟེ་གཏེར་འཆམ་ཐོན་སྲོལ་འདུག། དེ་སྦེ་དུས་ཚོད་
ཕྱིས་དྲག་མི་འདི་ཡང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་མ་པ་ལས་རྫོགས་མ་ཚུགས་པར་
ལུསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། ཧ་ཅང་དུས་ཚོད་ཕྱིས་ནི་དེ་གིས་སྦེ་དེ་
ཚེ་ གཏེར་འཆམ་མཇལ་ཁ་ཞུ་མི་ མི་རེ་གཉིས་ལས་མི་འོངས་པས། སྤྱིར་བཏང་
སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་གཏེར་འཆམ་འདི་ སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་དམ་འབད་མི་དེ་ལོག་སྟེ་བསྡུ་མ་
ཚུགས་ཚུན་ཚོད་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གི་གྲལ་ལས་
སྒྲུབ་དངོས་གཞིའི་ཉིན་དང་པ་ལས་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་རིང་ལུ་གཏེར་འཆམ་
མཇལ་ཁ་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༩ དེ་ཅིག་ལས་གནང་མས། དེ་བསྒང་ཨིན་པ་ཅིན་ དོ་
དམ་གྱིས་སྦེ་ རོལ་ཆེན་རྡུང་སྟེ་མི་སེར་དམངས་ གཏེར་འཆམ་མཇལ་ཁ་ཞུ་
ནིའི་དོན་ལུ་བརྡ་བསྐུལ་འབདཝ་མས། སྤྱིར་བཏང་དགོན་སྡེ་དང་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ནང་
དགེ་འདུན་པ་དང་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་བཀུག་ནིའི་བརྡ་བསྐུལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱ་རྔ་རྡུང་སྟེ་
བཀུག་སྲོལ་ཡོད་རུང་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ རྒྱང་རྔ་མིན་པར་རོལ་ཆེན་རྡུང་སྟེ་
མི་དམངས་བཀུག་སྲོལ་འདུག། 
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མི་དམངས་ག་ར་འཛོམས་ཚར་མ་ཚར་ཅིག་ལས་འཆམ་པ་ཚུ་དང་ན་གཞོན་
བུཚ་སྐྱེ་ལོ་༨ དང་༩ འབད་མི་ཚུ་ཡང་སྤྲོ་བའི་ཐོག་ལས་གཏེར་འཆམ་རྐྱབ་མི་
འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ ག་ར་མགུ་ཏོ་གུ་རས་དང་བཀབ་ནེ་ལ་སོགས་པ་
གིས་སྤུར་ཏེ་མིག་ཏོ་བལྟ་སའི་ས་གོ་ཙམ་མ་གཏོགས་མ་བཞག་པར་གདོང་སྦ། 
གཟུགས་ག་ར་སྒྱེན་མོ་འབད་ཐོནམ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་འཆམ་གྱི་ལེའུ་འདི་དང་
འདི་ཨིན་ཟེར་ཡང་མེད་པར་ འཆམ་དཔོན་སྦེ་ཐོན་མི་དེ་གིས་ཉིན་མ་རྐྱབ་མི་འཆམ་
གྱི་ལེའུ་སྣ་ཚོགས་སླ་བསྲེས་ཏེ་ སྣ་འཁྲིད་འབད་ཡི་ར་རྐྱབ་སྲོལ་འདུག། གཏེར་
འཆམ་རྐྱབ་སའི་ས་གོ་ཡང་ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཁར་རྡོ་གཅལ་ནང་ཨིན་པས། གཏེར་
འཆམ་འདི་རྡོ་གཅལ་སྦུག་ལུ་མེ་འཕུ་སྟེ་ཡོད་ས་ལུ་ མེ་སྐོར་ཞིནམ་ལས་ ལེའུ་ཪེ་
རེ་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་གཏེར་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་༣ དེ་རེ་ངལ་གསོ་
འབད་དེ་མེ་བསྲོ་སྟེ་སྡོད་མས། དེ་སྐབས་ནམ་དགུན་འབད་ནི་དེ་གི་གནམ་མེད་ས་
མེད་གྱང་པའི་ཁར་ རླུང་མ་ཡང་བསིལ་དྲགས་སྦེ་འཕུ་མས། དེ་སྐབས་ལུ་ཕོ་མཚན་
སྤྲིང་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་དོ་དམ་པ་གིས་ ཁོ་རའི་ཁ་ལས་སྦེ་ཅུ་ཅུ་ཀེར་ཀེར་བཅོས་ལེ་
ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག། དོན་དག་འདི་ཕོ་མཚན་སྲ་ཀྲག་ཀྲ་བཟོ་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་བསྒང་གཏེར་འཆམ་པ་ཚུ་གིས་ཕོ་མཚན་འདི་ལགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་བཙུགས་ཏེ་འཕུར་སྦེ་ལོང་བཅུག་པ་སོགས་དགོད་བྲ་སི་སིའི་ལེའུ་སྣ་ཚོགས་
བསྒྱུར་ནི་འདུག། བར་མཚམས་ཅིག་ལས་མཚམས་བཞག་སྟེ་ གཏེར་འཆམ་པ་
ཚུ་གྲལ་སྒོར་སྒོར་སྦེ་བཟོ་སྟེ་སྡོད་པའི་སྐབས། དོ་དམ་པ་གིས་གཏེར་དབང་གཏེར་

གཏེར་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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དབང་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་སྦུག་ན་ལུ་ སྙན་དར་ཕུལ་སའི་ཧོད་ཟངས་གཞོང་སྦོམ་
གཅིག་བཀལ་བཞག་མས། དེ་བསྒང་མི་དམངས་ག་ར་གྲལ་སྒྲིག་སྟེ་གཏེར་དབང་
ཞུ་བར་འགྱོཝ་མས། སྙན་དར་ཡང་རང་གི་དད་མོས་དང་བསྟུན་ཏེ་སྦུག་གི་ཟངས་
གཞོང་ནང་བཀལ་སྦེ་གཏེར་དབང་ཞུ་ནི་འདུག། གཏེར་དབང་ཟེར་རུང་ཕོ་མཚན་གྱི་
དབང་ཞུཝ་ཨིན་པས། གཏེར་དབང་གནང་མི་ཚུ་ཡང་མགུ་ཏོ་རས་ཀྱིས་སྤུར་ཏེ་ཡོད་
ནི་དེ་གིས་ ག་ཨིན་ན་ངོ་ཤེས་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་གིས་འབད་རང་གི་
ཨའི་དང་མོ་སྤུན་ག་འོང་རུང་ ངོ་ཚ་མེད་པར་ལགཔ་གཉིས་རང་གི་ཕོ་མཚན་གུ་
བཤེད་དེ་ མགུ་ཏོ་གུ་དབང་གནངམ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ན་གཞོན་བུམོ་ལ་ལུ་ཅིག་
གིས་དགོད་བྲ་འགྱུར་ཏེ་ གཏེར་དབང་གནང་མིའི་ཕོ་མཚན་གུ་སེན་མོ་བཏབ་སྟེ་
ཡང་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་མས། 

དེ་ལས་འཆམ་དཔོན་གྱིས་སྣ་འཁྲིད་འབད་དེ་ སྒྱེན་མོ་སྦེ་ཡོད་མི་གཏེར་འཆམ་
པ་ག་ར་གྲལ་བཙར་ཏེ་སྦུལ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཡར་མར་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཅི་རྐྱབ་ཅི་སྦེ་
མི་དམངས་ཀྱི་སྦུག་ལས་ཕར་སོང་ཡི་རང་ལོག་སྟེ་རྡོ་གཅལ་སྦུག་ལུ་འཛོམས་
ནི་འདུག། དེ་བཟུམ་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་ཚར་གསུམ་དེ་ཅིག་འབད་ཚརཝ་ཅིག་ གཏེར་
འཆམ་པ་ཚུ་ལྷ་ཁང་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་མས། ལྷ་ཁང་གི་ཟུར་ཁ་ལས་ད་རུང་
ལོག་ཐོནམ་ད་ གཏེར་འཆམ་རྐྱབ་མི་ལ་ལུ་གིས་གཏེར་འཆམ་པ་ན་གཞོན་བུཚ་
ཚུ་ལྟག་ལྐོ་གུ་བཀལ་ཏེ་འཆམ་གྱི་གར་སྟབས་དང་བཅས་ཏེ་ཐོན་ནི་དུག། དེ་ལས་
རྡོ་གཅལ་སྦུག་ལུ་འཁྲབ་སྟོན་ཡང་ན་གཞོན་ལ་ལུ་མགོ་མཇུག་ལྡོག་སྟེ་བཟུང་། 
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གཅིག་གིས་བ་ལས་ཨོམ་བཞོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་མཚན་ལས་བཟུང་སྟེ་བཞོ་ཚུལ་ལ་
སོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན་སྲོལ་འདུག། ཨིན་རུང་དེང་སང་མིའི་སྤྱོད་
ལམ་གྱི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕོ་སྐྱེས་གཞོནམ་ལ་ལུ་གིས་ ཕོ་མཚན་སྦ་ནིའི་དོར་
མ་ཆུང་ཀུ་རེ་གྱོན་ཏེ་ཐོན་མས། ཨིན་རུང་ན་གཞོན་ལ་ལུ་གིས་སྒྱེན་མོ་སྦེ་རང་ཐོན་
ནི་འདུག། 

གཏེར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་པའི་    
ཕན་ཡོན།

འདི་བཟུམ་སྦེ་གཏེར་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྔོན་དུས་
རབས་༨ པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མོན་དང་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་
འཆམ་ཁ་བཟོ་གནང་སའི་སྦས་གནས་མནའ་སྦིས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ལོག་སྟེ་རྒྱ་
གར་ལུ་བྱོན་རན་ཁར་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་དང་ ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་
ཛའི་སྲས་མོ། བཙུན་མོ་ཉི་ཟེར་ལྡན་གྱི་སྲས་མོ་ ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་དང་ ཟླ་ཟེར་
ལྡན་གྱི་སྲས་མོ་ ལྷ་གཅིག་ཁྲི་མཚོ། གཟུགས་ལྡན་མཚོ་མོའི་སྲས་མོ་ ལྷ་གཅིག་
འོད་ལྡན་མཚོ་མོ། འོད་ལྡན་མའི་སྲས་མོ་ ལྷ་གཅིག་རྒྱལ་ལྡན་མཚོ་མོ་བཅས་པ་ 
ག་ར་མཁའ་འགྲོ་མཚན་ཉིད་ཚང་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ཁྱད་པར་ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་
མཚོ་ནི་མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ཉིད་༢༡ ཚང་མི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཁོང་མོ་སྤུན་བཞི་
གིས་སྦེ་ས་གནས་དེ་ཁར་འཕྲལ་མྱུར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བཞེངས་དགོཔ་སྦེ་ 

གཏེར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ལུང་བསྟན་གསུངས་དོ་བཟུམ་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་ཛའི་སྲས་མོ་བཞི་གིས་མནའ་སྦིས་
ལུ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པར་བྱོན་ནུག། དེ་སྐབས་ཉིན་མར་མི་གིས་བཞེངས་
རུང་ནུབ་མོ་ནག་ཕྱོགས་ལྷ་འདྲེ་ཚུ་གིས་བཤིག་སྟེ་བར་ཆད་བརྩམས་པའི་སྐབས་ 
ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལ་སོགས་པ་གིས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ 
གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྐབས་ སྔོན་མ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དང་དམ་
ལུ་གནས་ཏེ་ བཀའ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཚུ་གིས་ 
གནམ་སྲོ་པའི་བསྒང་མནའ་སྦིས་ལྷ་ཁང་གི་ཕར་ཁ་ཐུག་གི་བྱག་གི་སྦུག་ལས་སྦེ་ 
གཏེར་འཆམ་འདི་ཐོན་ནུག། 

 གཏེར་འཆམ་འདི་ཐོན་པའི་སྐབས་གདོང་མ་མཐོང་པར་ གཟུགས་ག་ར་
སྒྱེན་མོ་སྦེ་ཐོན། ཕོ་མཚན་ཡང་གཅིག་ལས་གཅིག་སྦོམ། ཕོ་མཚན་ལ་ལུ་མདོག་
ནགཔོ། ལ་ལུ་དམརཔོ།  ལ་ལུ་ཧོནམ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཐོན་ཏེ་གར་འཆམ་
གནང་པའི་སྐབས་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ག་ར་ཧ་ལས་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བལྟ་
སྟེ་ལུས་སོ་ནུག། དེ་བསྒང་གཏེར་འཆམ་གནང་མི་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཚུ་
གིས་ སྐད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སྐད་གཅིག་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ལུ་ སྟེང་ལྷའི་བུམོ་དང་
འོག་ཀླུའི་བུམོ། བར་བཙན་གྱི་བུམོ། མིའི་བུམོ། ཐ་ན་རྒན་མོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་
པ་ག་ར་ཧ་ལས། ཡིད་རངས། ཁྱད་པར་དུ་དེ་ཁར་ཚོགས་པའི་མོའི་རིགས་ཀྱི་འདོད་
ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་ག་ར་འཇོམས་ནུག། གཏེར་གྱི་གར་འཆམ་གནང་
མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ཧ་དང་ཧི་ཧི། ་་ཟེར་སྐད་ལེ་ཤ་རྐྱབ་སྡོད་པའི་བར་ན། རྒྱལ་པོའི་
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བཙུན་མོ་ཉི་ཟེར་ལྡན་གྱི་སྲས་མོ་གིས་ ཤར་གྱི་ཟུར་བཟུང་། ཟླ་ཟེར་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་
གིས་ ལྷོའི་ཟུར་བཟུང་། གཟུགས་ལྡན་མཚོ་མོའི་སྲས་མོ་གིས་ ནུབ་ཀྱི་ཟུར་བཟུང་། 
འོད་ལྡན་མཚོ་མོའི་སྲས་མོ་གིས་ བྱང་གི་ཟུར་བཟུང་སྟེ་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་རྫུ་འཕྲུལ་
དང་འདྲཝ་སྦེ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་ཚར་ནུག། 

 དེ་ལས་ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོས་བཞེངས། ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོས་བཞེངས། 
ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་པ་མཁའ་འགྲོས་བཞེངས། བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ ལས་སྐྱིད་
མཁའ་འགྲོས་བཞེངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ག་གིས་རང་གནོད་པ་མ་འབད་
ཤིག་ཟེར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་ཛའི་སྲས་མོ་བཞི་གིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནུག། དུས་ལུ་
འཕོ་འགྱུར་ག་ཅི་རང་བྱུང་རུང་གཏང་རག་ཆད་མདོ་འདི་འབུལ་ལོ་ཟེར་གསུངས་
ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེའི་ལོ་རྒྱུས་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཕྱག་རྡོར་གྱི་བུ་
སློབ་ཐེར་སྐྱོར་ལ་དང་ བྲག་པ་ལ་གཉིས་ལུ་བརྒྱུད། ཁོང་གཉིས་ལས་ད་ལྟོ་དགུང་
ལོ་༨༠ བཞེས་མི་ལྕགས་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གིས་གསུངས་མི་དེ་རང་ ཡིག་ཐོག་
བཀོད་མི་དེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ གཏེར་འཆམ་གྱི་
སྲོལ་དང་པ་དེ་སྐབས་གཏོད་གནང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི། 

 ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་ སྲོལ་དེ་ཚུ་ཉམས་ཏེ་མཇལ་ཁ་གནང་
སྲོལ་མེད་ནི་དེ་གིས་ དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ། 
ལོ་ཆེན་་རོའི་རྣམ་སྤྲུལ་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་གིས་ལྗོངས་འདིར་ཞབས་ཀྱིས་

གཏེར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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བཅགས་ཏེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲོ་དོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་
མཛད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་འདི་མནའ་སྦིས་དང་བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་
གི་སྒྲུབ་བཙུགས་གནང་མི་འདི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་མཆོག་
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མནའ་སྦིས་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་བྱོན་
ནུག། དེ་སྐབས་ལུ་སྔོན་གྱི་མཛད་རྣམས་ཚུ་ག་ར་མངོན་གསལ་སྦེ་མཁྱེན་ཏེ་ སྦས་
ཡུལ་འདི་ནང་བླ་མ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་
འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གཏེར་བདག། གཞི་བདག་དང་བཅས་པ་ག་ར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ རབ་
གནས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་འདི་བཙུགས་གནང་ནུག། དུས་འདི་ལས་བཟུང་སྟེ་ད་
ལྟོ་དུས་རབས་༢༡པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་གཏེར་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་
གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

བཤད་སྲོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རབ་བྱུང་༦ པའི་ནང་ཁམས་ལྕི་བར་སྐུ་
འཁྲུངས་མི་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་མཆོག་གདུལ་བྱ་དང་ལུང་བསྟན་ལྷོ་
མོན་འབྲུག་ཕྱོགས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་རིམ་པར་ རྐོང་པོ་ང་ལ་བརྒལ་ཏེ་ འབྲུག་ཀུར་
སྟོད་སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་སྟེང་ལུ་བྱོན། རོང་མོ་སྟེང་ལས་སྦེ་སེང་གེ་རྫོང་ཟངས་ཕུག་
ལས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་གཏེར་བཞེས་ཏེ་ རིམ་པར་ཀུར་སྟོད་མཁོ་མ་ཉ་ལམ་གདུང་
ལས་སྦེ་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ལུ་བྱོན། དེ་ལས་སྦེ་འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན། 
བུམ་ཐང་ལུ་སྔོན་དུས་རབས་༧ པའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་
སྒམ་པོས་བཞེངས་གནང་མི་ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་རྩེ་ལས་ལ་ཆའི་
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དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གཏེར་བཞེས་མི་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་གཏེར་
འཆམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་མི་ཡང་འདུག། ཨིན་རུང་འཐད་ཕྱོགས་འདི་གོང་གི་གཏེར་
སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་རང་ཨིན་པས་མནོཝ་མས། 

འདི་བཟུམ་སྦེ་གཏེར་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་པའི་སྐབས་གཏེར་དབང་ཞུ་བ་
ཅིན་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་ཡང་སྔོན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནི་དེ་
གིས་ རང་གི་ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བསལ་ནི་དང་ ཁྱད་པར་ལོ་གཅིག་གིས་
རྐྱེན་ངན་ག་ར་བཟློག་ཚུགས་ཟེར་བའི་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་བཅོས་
མེད་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་དུས་ལུ་ཡང་ 
གཏེར་འཆམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དྲོད་མ་ཉམས་པར་གནས་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་
འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

དྲོ་པ་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་ཚུལ།

དྲོ་པ་ཧ་སག་ཆུ་ཚོད་༣ དེ་ཅིག་ལས་གཞསམོ་ཚུ་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་གི་སྒོ་
ཁར་སོང་ཞིནམ་ལས་ འོག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ གདངས་དབྱངས་
ག་ནི་བ་ཧན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་སྒྲུབ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚོད་
ལུ་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། ཨིན་རུང་དེ་ཚེའི་ཉིནམ་འདི་སྒྲུབ་
བཙུགས་པའི་བསྒང་འབད་ནི་དེ་གིས་ བླམ་གཟིམ་ནིའི་དུས་ཚོད་རང་མ་ཐོབ་ལས་
བརྟེན་ བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་ནི་དེ་ལུས་མས་ཟེར་ཞུ་ནི། 

གཏེར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་བའི་གླུ་ཚིག།

དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་ལེགས་སོ། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཞུ་ལོ་བཞེངས། །

ཡང་ན་དགའ་བ་ཡོད་ཀྱང་། ཡང་ན་སྐྱིད་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཡར་བཞེངས་ཅིག། 

གངས་སྟོད་མཐོན་པོའི་རྩེ་ནས། སེང་ཆེན་དཀར་མོ་ཞུ་ལོ་ཅིག་བཞེངས། 

ཡང་ན་དགའ་བ་ཡོད་ཀྱང་། ཡང་ན་སྐྱིད་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཡར་བཞེངས་ཤིག། 

དགོན་བཟང་ཁྲ་མོ་ལེགས་སོ། མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཞུ་ལོ་ཅིག་བཞེངས། །

ཡང་ན་དགའ་བ་ཡོད་ཀྱང་། ཡང་ན་སྐྱིད་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་
བཞེངས་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་མས། སྤྱིར་བཏང་
གངས་ལྗོངས་ཧི་མ་ལའི་ནང་པའི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཡོད་ཚད་ལུ་ བཞེངས་བརྡ་
ཕུལ་བའི་སྐབས་ དུང་ཆེན་དང་རྒྱ་གླིང་འཕུ་སྟེ་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་སོང་ཡོད་རུང་ 
སྐོར་ཕུ་སྒྲུབ་སྐབས་བཞེངས་བརྡ་འདི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་
འདི་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུག་ལས་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་ཆོད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཅིག་བཙུགས་
གནང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྒྲུབ་མ་གྲོལ་བར་དུ་དྲོ་པ་ཨ་རྟག་རང་ཕུལ་
སྲོལ་འདུག། དེ་ལས་བླ་མ་བཞེངས་ཏེ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཆིབས་གྲལ་བཙར་
ཞིནམ་ལས་ བསུ་བ་སེར་སྦྲེང་གོང་བཞིན་གླུ་གཞས་འཐེན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་ནང་གདན་
འདྲེན་ཞུཝ་མས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་པ་དང་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཆོ་ག་དབུ་བཙུགས་གནངམ་ཨིན་པས།
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རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ཆོ་ག་གནང་བའི་ལས་རིམ།

དེ་ལས་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༤ དེ་ཅིག་ལས་ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ 
པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོ་ག་འགོ་བཙུགས་གནང་མས། ཆོ་ག་
བཙུགས་ཏེ་ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་ལས་གཞས་མོ་༧ དང་འཆམ་པ་ཚུ་གཙུག་ལག་
ཁང་ནང་འཛོམས་ཏེ་ ཕྱག་འཚལ་ཁྲུས་ཆུ་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ འཆམ་པ་ཚུ་གིས་
དང་པ་ར་བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་འཆམ་ཐོན་ནིའི་གྲབས་སྒྲིབ་འབད། གཞསམོ་ཚུ་རྡོ་
རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ཟུར་ལས་མར་གྲལ་སྒྲིག་སྟེ་ས་ཁར་སྡོད་མས། 

དེ་ལས་ཆོ་གའི་ལས་རིམ་བགེགས་བསྐྲད་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་འཆམ་པ་བཞི་
གིས་གེགས་བསྐྲད་ཀྱི་སྐུ་འཆམ་གནང་སྟེ་ གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལུ་བགེགས་
བསྐྲད་འབདཝ་མས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཆོ་གའི་ལས་རིམ་མཆོད་པ་ལུ་ལྷོད་པའི་
སྐབས་ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་པ་༧ ཐོན་ཏེ་ དང་པ་ར་དབུ་མཛད་ཀྱིས་དྲག་རོལ་རྡུང་
པའི་སྐབས་ ཁྲོ་འཆམ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་གར་འཆམ་རྐྱབ་མས། དེ་
ལས་གདངས་འཆམ་སྐབས་ཆོ་གའི་ཚིག་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཞྭ་གནག་རྔ་འཆམ་གྱི་
གར་འཆམ་རྐྱབ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་སྲོལ་འདུག། དེ་
བསྒང་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་གཞས་མོ་༧ གྱིས་ཡར་ལོང་སྟེ་གྲལ་བསྣར། ལགཔ་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བཤེད་དེ་ ང་བཅས་ར་གཞུང་སྒྲའི་ལེའུ་བཟུམ་སྦེ་བསྒྱུར་ 
མཆོད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ཕུལ་ནི་
འདུག། 

ཆོ་ག་གནང་ཚུལ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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སྤྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ནང་གློག་མེའི་ཞབས་ཏོག་མེད་རུང་ ཉིན་དྲོད་ལུ་བརྟེན་
པའི་མེ་འོད་རབ་རིབ་ཅིག་ནང་ དབུ་མཛད་ཀྱི་དྲག་རོལ་རྡུང་པའི་སྐབས་ དུང་པ་
གཉིས་ཀྱི་དུང་འཕུ་ལུགས་སྒྲ་སྒྲིག་ལ་ གཞས་མོས་མཆོད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཕུལ་
ལུགས་སྙན་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ཡང་ དུས་
གཅིག་ལུ་མཇལ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཟིང་བ་དང་དད་པའི་མཆི་མ་
དབང་མེད་དུ་ཤོར་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། 

གཞས་མོ་ཚུ་གིས་མཆོད་པའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ཡང་གཤམ་འཁོད་ལྟར་
ཨིན་པས། 

མེ་ཏོག་མི་མཆོད་མེ་ཏོག་མཆོད། །མེ་ཏོག་བླ་མའི་དབུ་ལ་མཆོད། །
དབུ་ལ་མཆོད་པའི་སྙན་འགྱུར་མ། །སྲོག་ལ་རྟག་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

གཡས་སུ་དཔའ་བོའི་གར་འཆམ་དོ། །གཡོན་དུ་དཔའ་མོའི་བྲོ་འཆམ་དོ། 
དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་དཔའ་མོ་སྟོང་། །བརྒྱ་སྟོང་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ཕུལ། །

མར་མེ་མི་མཆོད་མར་མེ་མཆོད། །མར་མེ་བླ་མའི་སྤྱན་ལ་མཆོད། །
སྤྱན་ལ་མཆོད་པའི་སྙན་འགྱུར་མ། །སྲོག་ལ་རྟག་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

གཡས་སུ་དཔའ་བོའི་གར་འཆམ་དོ། །གཡོན་དུ་དཔའ་མོའི་བྲོ་འཆམ་དོ། 
དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་དཔའ་མོ་སྟོང་། །བརྒྱ་སྟོང་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ཕུལ། །
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བདུག་སྤོས་མི་ཆོད་བདུག་སྤོས་མཆོད། །བདུག་སྤོས་བླ་མའི་ཤངས་ལ་མཆོད།།
ཤངས་ལ་མཆོད་པའི་སྙན་འགྱུར་མ། །རྟག་ཏུ་སྲོག་ལ་ཐོབ་པར་ཤོག །

གཡས་སུ་དཔའ་བོའི་གར་འཆམ་དོ། །གཡོན་དུ་དཔའ་མོའི་བྲོ་འཆམ་དོ། 
དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་དཔའ་མོ་སྟོང་། །བརྒྱ་སྟོང་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ཕུལ། །

ཞལ་ཟས་མི་མཆོད་ཞལ་ཟས་མཆོད། །ཞལ་ཟས་བླ་མའི་ཞལ་ལ་མཆོད། །
ཞལ་ཟས་མཆོད་པའི་སྙན་འགྱུར་མ། །སྲོག་ལ་རྟག་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

གཡས་སུ་དཔའ་བོའི་གར་འཆམ་དོ། །གཡོན་དུ་དཔའ་མོའི་བྲོ་འཆམ་དོ། 
དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་དཔའ་མོ་སྟོང་། །བརྒྱ་སྟོང་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ཕུལ། །

ཟེར་ཆོ་གའི་ཚིག་འདི་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ གཞསམོ་ཚུ་གིས་མཆོད་
པའི་གླུ་དབྱངས་འདི་གདངས་འཐེན་ཏེ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་ཕུལ་སྲོལ་འདུག།

དེ་ལས་བསྟོད་པ་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཆོ་ག་པ་ཚུ་གིས་ཆོ་གའི་
གཞུང་གི་བསྟོད་པའི་ཆོ་ག་གནང་། ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་པ་ཚུ་གིས་བསྟོད་པའི་
གར་འཆམ་གནང་། གཞསམོ་ཚུ་དཔའ་མོའི་ཚུལ་སྦེ་བྲོ་འཁྲབ་སྟེ་བསྟོད་པ་
ཕུལ་ཚུལ་ཡང་གོང་དུ་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཕུལ་
སྲོལ་འདུག།

མཆོད་པའི་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ཆོ་ག་བསྟོད་པ་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ གཞསམོ་ཚུ་གིས་བསྟོད་པ་ཕུལ་
བའི་བསྟོད་ཚིག།

ཨོ་རྒྱན་དྷ་ན་ཀོ་ཤར་ཤིང་གཅིག་འཁྲུངས། །ཤིང་མོ་འདི་ནི་པ་སྡོང་པོ་འཁྲུངས།།

མེ་ཏོག་པའི་ཤིང་སྡོང་ཡངས་པའི་སྟེང་།།ཡང་ན་ཕ་ཡང་མེད་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།།

ཡང་ན་མ་ཡང་མེད་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཕ་མེད་མ་མེད་ཁྱད་པར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

བླ་མའི་མཚན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཞུ། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུཊ།།

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས་པར་བྱེད། །ཕྱག་གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་ 
   གང་བར་བྱེད། །

ཐུགས་ཀྱིས་ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་གཟིགས་པར་བྱེད། །སྤྱན་གྱིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ 
    ཁམས་ཡོངས་ལ་གཟིགས། །

ཟེར་བསྟོད་པ་སོགས་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆོ་ག་པ་དང་འཆམ་པ། གཞསམོ། དེ་
ཁར་འཛོམས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཇ་དང་དྲོ་པའི་བཞེས་ཐུག་དྲངས་མས། དེ་གི་ཤུལ་
ལས་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥ དེ་ཅིག་ལང་པའི་སྐབས་ཚེ་འགུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་གནང་མས། དེ་
བསྒང་མི་སེར་ལོང་ཚུགས་མིའི་རིགས་ཚུ་ ཚེ་ཞུ་བ་ཨིན་ཟེར་ཧ་ལམ་ལྷ་ཁང་ལྟེམ་
སྟེ་འོང་མས། ཚེ་འགུགས་གནང་ཚར་བའི་སྐབས་ཧ་ལམ་གནམ་སྐྱ་རེངས་ཡང་
ཤར་ ཆོ་ག་པ་ཚུ་ཡང་བམ་གྲོལཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི། 
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྒྲུབ་བཙུགས་ཏེ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ དྲོ་པ་ཨ་རྟག་རང་
གཞསམོ་ཚུ་གིས་བླ་མ་ལུ་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་ནི་ལས་བཟུང་ སྐོར་ཕུག་པད་གླིང་བླ་
མའི་གདན་སར་བླ་མ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི། མཆོད་པའི་གླུ་གཞས་ཕུལ་ནི། བསྟོད་
པའི་གླུ་བཞེས་ཕུལ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་གཞས་མོ་ཚུ་གིས་འབག། མཆོད་པ་དང་
བསྟོད་པའི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་གར་འཆམ་རྐྱབ་ནིའི་འགན་ཁུར་
འཆམ་པ་ཚུ་གིས་འབག་སྟེ་རྐྱབ་ནི་འདུག། ཨིན་རུང་སྒྲུབ་བཙུགས་པའི་སྐབས་
བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ སྒྲུབ་དངོས་གཞི་སྐབས་ཕྱི་རུ་གཟིམ་ནིའི་དུས་ཚོད་འདུག།

སྒྲུབ་དངོས་གཞི་ཉིན་དང་པའི་སྐབས་དྲོ་པ་ མི་དམངས་ཀྱིས་     
ཚེ་ཞུ་ཚུལ།

 དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༧ དེ་ཅིག་ལས་ རོལ་ཆེན་རྡུང་སྟེ་ མི་དམངས་ཚེ་ཞུ་བར་
འོང་ནིའི་བརྡ་བསྐུལ་འབད་བའི་སྐབས་ རྡོ་གཅལ་ནང་མི་དམངས་ག་ར་འཛོམས་
མས། ཚེ་ཞུ་ཐངས་ཡང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ཆོ་ག་པ་ཚུ་ 
གོང་བཞིན་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་རྡོ་གཅལ་ནང་བྱོན་བཞིན་ལས་དང་པ་ར་ དཔའ་
འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་མས། དེ་ལས་ད་རུང་ཆོ་ག་པ་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་དང་པ་ར་ རྡོ་
གཅལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་ ཚེ་ཁུག། དེ་ལས་རིམ་པར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་
བཅས་ཕྱོགས་བཞི་ལས་སྦེ་ཚེ་ཁུག་པའི་སྐབས་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཡོད་ཚད་
ག་ར་རྡོ་གཅལ་སྦུག་ལུ་སྡོད་དེ་ཚེ་ཞུ་ནི་འདུག། དེ་བསྒང་ཨ་ཙ་ར་མི་སྦོམ་༣དང་

མི་དམངས་ཀྱི་ཚེ་ཞུ་ཚུལ།
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 མི་དམངས་ཀྱི་ཚེ་ཞུ་བའི་སྐབས།

ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་༣ ཐོན་མས། ཨ་ཙ་ར་ཚུ་གིས་ཤིང་གི་དབྱུག་པ་རིངམོ་ཅིག་གུར་ 
ཤིང་གི་བཟོ་མི་ཕོ་མཚན་ཅིག་ཐགཔ་བཏགས་ཏེ་དཔྱང་། དེའི་གུ་ལུ་དར་ཅིག་ཡང་
བཏགས་ཏེ་ དབྱུག་པ་ལས་ཨ་ཙཱ་ར་ཨ་ལོ་གསུམ་སྦོམ་གཉིས་ཀྱིས་བཤེད། ཨ་
ཙ་ར་གཅིག་གིས་སྦུག་ལས་བཤེད། ཨ་ཙ་ར་ཨ་པ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ 
མགུ་ཏོ་ལས་བཤེད་དེ་ དགོད་བྲ་འགྱུར་ཡི་རང་དེ་ཁར་ཚོགས་པའི་མི་དམངས་
ཡོངས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་གུ་ དབང་གནང་ནི་འདུག། 

དེ་ལས་ཆོ་ག་པ་ཚུ་གིས་ཕྱོགས་བཞི་ལས་ཚེ་བཀུག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ རྡོ་
རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ཁྲི་གུར་བཞུགས་པའི་གཡས་གཡོན་
ལས་ཚེ་ཆང་དང་ཚེ་རིལ་གནང་མི། དབུ་མཛད་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་དུང་རྒྱ་གླིང་
པ་ལ་སོགས་རིམ་པར་བཞུགས་པའི་འཕྲོ་ལས་ མི་དམངས་ག་ར་གཡས་ཁ་ཐུག་
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ལས་སྦེ་གྱལ་བསྣར་ཏེ་ཚེའི་དབང་ཞུཝ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ཚེ་ཆང་གནང་མིའི་ཟུར་
ཁ་ལུ་ ཨ་ཙ་ར་ཚུ་གིས་ཚེ་ཆང་འཐུང་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ཟ་ལྟབ་གུ་ ཁོ་རའི་ཁ་ལས་སྦེ་
མི་ཉོག་ཏ་ཡ་། (མི་ཞིམ་པས་ག།) ཟེར་ཤིང་གི་ཕོ་མཚན་དེ་གིས་དབུར་བྱིན་མས། 
དེ་བསྒང་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ལན་ ཉོག་ཏ་ (ཞིམ་པས།) ཟེར་པད་སྐོར་ར་ཤིག་ཤི་
སྦེ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་སྤྲོ་བ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ཚེ་ཞུ་ཚར་བ་དང་ 
དྲོ་པའི་གསོལ་མཛར་གྱི་བམ་གྲོལཝ་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྒྲུབ་མ་གྲོལ་བར་དུ་དྲོ་པ་
ཨ་རྟག་རང་ ཚེ་ཞུ་སྲོལ་འདུག།

ཚེ་ཞུ་དགོ་པའི་དགོས་པ།

 རིག་འཛིན་པ་གླིང་པའི་ཚེའི་གསང་སྒྲུབ་ལས། ཀྱེ་མ་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་
དཔག་མེད། །ད་ལྟ་དུས་ངན་མཐའ་མའི་མི། །ཚེ་ལ་རིང་ཐུང་ངེས་མེད་པས། །དུས་
མིན་འཆི་བའི་རྐྱེན་སེལ་ཕྱིར། །བདག་ལ་སྐྱབས་མཛོད་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །དུས་
མིན་འཆི་བའི་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་དོན་དང་མཐུན་པར་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཚེ་ཞུཝ་ཨིན་པས།         

གར་འཆམ་གྱི་གླེང་གཞི།

 སྤྱིར་གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ རྫོང་གཞིས་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལྷ་སྐུའི་
འཁྲབ་སྟོན་མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། གར་འཆམ་གྱི་སྒྲ་

གར་འཆམ་གྱི་གླེང་གཞི།
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བཤད་ཡང་ ལགཔ་གི་ཕྱག་རྒྱ་གཙོ་བོ་འབད་མི་ལུ་འཆམ་དང་ རྐང་སྟབས་གཙོ་
བོ་འབད་མི་དེ་ལུ་གར་ཟེར་མི་དེ་གཉིས་ལུ་གར་འཆམ་ཟེརཝ་ཨིན། དེ་ནི་སྔོན་གྱི་
དུས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་མེད་ས་མེད་གསང་བ་མཛད་དེ་ གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་
རང་སོའི་སྒྲུབ་ཁང་ལ་སོགས་པར་མ་གཏོགས་ གཞན་ལུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གསང་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྐུ་འཆམ་རྐྱབ་མི་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་གང་རུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་ཁར་ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་མི། བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་དུ་
འཁྱོལ་མི་ཚུ་གིས་ གར་འཆམ་ཚུ་གནང་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་དགོ་པའི་གནད་
དོན་ཡང་ གར་འཆམ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་མ་
གཡོས་བཞིན་དུ་ སྣང་བ་ལྷ་སྐུ་དང་། བསྒྲགས་པ་སྔགས་སྒྲ། རིག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གྱི་ཐོག་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱི་
དགྲ་ཚུ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྒོ་ ལས་མནན་པ་དང་བསྐྲད་པ། བསད་པ་ལ་
སོགས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དུས་
ཀྱིས་གྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ ཐ་ན་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་ 
ལྷ་སྐུའི་གར་འཆམ་ཚུ་ གནས་དང་དུས་ངེས་མེད་ལས་ཕར་འཁྲབ་སྟོན་འབད་བའི་
སྐབས་ འཆམ་པ་ཚུ་གོང་གི་མཚན་ཉིད་དང་མ་ལྡན་པའི་ཁར་ མཇལ་ཁ་ཞུ་མི་ཚུ་
ཡང་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་མི། འདི་བཟུམ་དད་མེད་སྣང་མེད་
ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་བ་ལྷ་སྐུའི་འཁྲབ་སྟོན་འབད་མི་དེ་ནི་ བྱིན་རླབས་ཉམས་ནིའི་
གཞི་རྩ་ཨིནམ་ལས་ ཤིན་ཏུ་ནས་མ་རུང་པ་ཞིག་ཨིན་པ་ནི་སླབ་མི་དགོས་པས་
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ཟེར་ཞུ་ནི། སྤྱིར་གར་འཆམ་ལུ་ སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ་དང་ བཀའ་
གཏེར་དག་སྣང་གི་གར་འཆམ། རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་གར་འཆམ་གསུམ་
ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གོང་གི་གཉིས་པོ་འདི་ནི་ བྱིན་རླབས་ཧ་ཅང་གི་ཆེ་བར་བརྟེན་ 
རྒྱལ་བ་གོང་མའི་སྲོལ་བཞིན་ལོ་རེར་ཚར་རེ་རྫོང་གཞིས་ཁག་དང་རང་སོའི་དགོན་
སྡེ་ཚུ་ནང་འཁྲབ་སྟོན་མཛད་ནི་དང་ རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་འབད་དེ་དེང་སང་
གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་འཁྲབ་སྟོན་གནང་རུང་འགལ་བ་མིན་འདུག་ཟེར་
མནོཝ་མས།

གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

དེ་ཡང་ སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གིས་ གསང་
སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སྐབས་ལུ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་མཐུན་
པའི་ སྐུའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་བརྙན་ལུ་བཀོད་པ་དང་། རི་མོར་བྲིས་
པ། ཞལ་འབག་ཏུ་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ རིམ་པར་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོ་གིས་
གསང་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་སྦེ་ཕྱག་བཞེས་མཛད་དེ་ཡོད། ཁྱད་
པར་དུ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་ཆེན་བོདྷི་སཏྭ་
གཉིས་ཀྱིས་དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ དཔལ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་བཅད་མཛད་པའི་
སྐབས་ ས་འདུལ་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དོན་ལུ་ ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མའི་
གར་འཆམ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་གིས་གནང་། དེ་བཞིན་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་སཏྭ་གིས་ ཞི་བ་

གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་གར་འཆམ་ཚུ་གནང་སྟེ་ མི་མིན་འབྱུང་པོའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་ཐབས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་གར་འཆམ་གྱི་སྲོལ་ཐོག་མར་གཏོད་གནང་ནུག།

གཉིས་པ་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་གར་འཆམ་ཇི་ལྟར་དར་བ།

 ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྨོན་ལམ་དབང་གིས་བོད་ལུ་མ་བྱོན་
པའི་སྔོན་དུ་ མོན་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་ སིནྡྷ་ར་ཛ་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་
ཆེད་དུ་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་བྱོན་པའི་སྐབས་ སྲོག་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་
བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲག་པོ་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་འཆམ་གནང་སྟེ་འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ གར་
འཆམ་གྱི་སྲོལ་ཐོག་མར་གཏོད་གནང་ནུག། གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་གིས་མོན་
གྱི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་དང་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་གཉིས་ འཆམ་ཁ་བཟོ་གནང་སའི་ 
ས་གནས་མནའ་སྦིས་ལུ་ ཨོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལོག་སྟེ་རྒྱ་ལུ་བྱོན་ཁར་ རྒྱལ་པོ་
སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་སྲས་མོ་ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་ལ་སོགས་པར་ ཞལ་ཆེམས་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུན་མ་རིང་པར་ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་ལ་སོགས་པ་གིས་ གོང་ལུ་
གཏེར་འཆམ་སྐབས་གསལ་དོ་བཟུམ་ མནའ་སྦིས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་
པའི་སྐབས་ ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་ཟློག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དཀར་
ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཚུ་གིས་གཅེར་བུའམ་སྒྱེན་མོ་སྦེ་རྐྱབ་པའི་གཏེར་འཆམ་ཟེར་
མི་འདི་སྲོལ་གཏོད་གནང་ནུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་༡༣ པའི་ནང་གཏེར་
སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་གར་འཆམ་ཚུ་འབྲུག་ཀུར་སྟོད་ལུག་ཁྱུ་
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དང་ཉ་ལམ་དུང་གཉིས་ལུ་དར་ནུག། དུས་རབས་༡༤ པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་
པའི་གར་འཆམ་དང་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་གར་འཆམ་དར་ཡོད་མི་
ཚུ་ ཡོངས་གྲགས་མེན་རུང་ ཁོང་གིས་ལྗོངས་འདིར་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ཚུལ་དང་ 
ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་སྲོལ་དེ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་དཔག་ན་
རྟོགས་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། 

ཡོངས་གྲགས་ལུ་དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ རིག་འཛིན་པ་གླིང་པའི་གར་
འཆམ་ཚུ་དར་ཡོད་རུང་ རྫོང་གཞིས་ཚུ་ནང་དར་ཁྱབ་གནང་མི་དེ་ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ལུང་
ལས། རྡོར་གདན་མཐིལ་ནས་བསྟན་འཛིན་མིན་ཅན་འབྱུང་༔ དེ་བཞུགས་རིང་ལ་
ལྷོ་བོད་ཡུག་གཅིག་བདེ༔ ཟེར་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ལྟར་ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་བཞི་
པ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ལྷོ་
བྲག་ལས་མཆོག་གི་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གདན་ས་སྣེད་གདོང་ཆོས་སྡེ་
ལས་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གར་འཆམ་ཚུ་གདན་དྲངས། པད་གླིང་གདན་ས་ལྷ་
ལུང་ལས་པད་གླིང་གཏུམ་རྔམ་སོགས་གདན་དྲངས་ཏེ་རྫོང་གཞིས་ཚུ་ནང་མཇལ་
ཁ་གནང་བའི་སྲོལ་གཏོད་མཛད་པ་ནི་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་གར་ཆར་གྱི་རིགས་
སྤྱིར་བཏང་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་རག་ཙམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་
བཟུང་བའི་འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་ ངག་དབང་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་
མཆོག་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནི་ རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ བོད་རྒྱལ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
པོ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་ མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར། མཆོག་གི་གཏེར་

སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་གར་འཆམ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་། མངའ་རིས་པཎྡྲིཏ་ཆེན་པོ་པ་དབང་ཆེན་སོགས་ཡིན་པར་
གསུངས་ཏེ་ཡོད།

སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ་ ཉིན་དང་པ།

 སྒྲུབ་དངོས་གཞི་ཉིན་དང་པའི་ཆོ་ག་པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་ལས་ བླ་མ་
ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་གནང་མས། དེ་ལས་དྲོ་པ་ དང་པ་ར་ས་བཅགས་མི་ རྫོ ་གཞིས་
དང་དགོན་སྡེ་གཞན་ལུ་བཟུམ་སྦེ་ གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་གར་འཆམ་ཐོན་
མས། གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ། ཤ་རྫམ། སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་འཆམ། ཕོ་ལེགས་
མོ་ལེགས། རཀྵ་དམངས་འཆམ། པད་གླིང་གིང་གསུམ་བཅས་ཀྱི་གར་འཆམ་
གནང་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་གཞན་དུ་ རྒྱས་པར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་འདི་ནང་མ་བཀོད།

གཉིས་པ། པད་གླིང་ཕྱག་འཚལ་ཟེར་བའི་གར་འཆམ་ལེའུ་༦ འབད་མི་ཅིག་
རྐྱབ་ནི་འདུག། འཆམ་དེ་གི་ཞལ་འབག་ནི་རྫོང་གཞི་ཚུ་ནང་གིང་ཚོགས་ལིང་ཟེར་
ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གིང་གི་ཞལ་འབག་དང་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་འདུག། འཆམ་དེ་གི་
ཕྱག་མཚན་ཡང་ཕྱག་ལུ་རྔ་བསྣམས་ཏེ་གར་འཆམ་གནང་མས། སྐྐོར་ཕུག་ལས་
འཆམ་དཔོན་བགྲེས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་ པད་གླིང་ཕྱག་
འཚལ་གྱི་གར་འཆམ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ཡང་མེད། ཨིན་རུང་ལོ་དག་པ་
ཅིག་གིས་ཧེ་མ་ རིག་འཛིན་པ་གླིང་པའི་སྐུ་ཡི་དམར་གདུང་བཞུགས་སུ་གསོལ་
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ས། གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་སློབ་
སྟོན་འབད་དེ་ ད་ལྟོ་གདན་ས་འདི་ཁར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད། ཨིན་རུང་ང་བཅས་ན་བཟུམ་
སྦེ་སྤུས་དག་སྦེ་རྐྱབ་སྲོལ་མིན་འདུག་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། གང་ལྟར་པད་གླིང་ཕྱག་
འཚལ་འདི་དར་ཁྱབ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་འགྱོ་མ་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།

པད་གླིང་ཕྱག་འཚལ་ཞལ་འབག་འདི་བཞེས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་
འཆམ་དང་ གིང་འཆམ་གཉིས་ཡང་ཞལ་འབག་འདི་རང་བཞེས་ཏེ་གནངམ་
ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཞལ་འབག་གཅིག་གིས་འཆམ་ཁག་གསུམ་དེ་རེ་རྐྱབ་དགོ་མི་
འདི་ ཧེ་མ་ཡོད་མིའི་ཞལ་འབག་ཚུ་ཉམས་སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་
གར་འཆམ་གྱི་ལེའུ་དང་སྟངས་སྟབས་ཀྱི་ཟམ་མ་ཆད་པར་ཡོད་རུང་ མ་དངུལ་
དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཞལ་འབག་ཚུ་གར་འཆམ་དང་བསྟུན་ཏེ་གསར་
བསྒྲུབས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འཆམ་ལེའུ་གཞན་ལུ་ཡང་
ཞལ་འབག་མེད་པར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། 

གསུམ་པ། སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་མས། དེ་ལུ་ལེའུ་
༩ འདུག། གར་འཆམ་འདི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་ནང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་ཡོད་རུང་ 
གར་འཆམ་གྱི་ལེའུ་ཚུ་ཨ་ཙི་རེ་མ་འདྲཝ་འབད་འདུག།

བཞི་པ། ཧོམ་འཆམ་ཟེར་མི་ཅིག་ཐོན་ནི་འདུག། འདི་ཁོ་རའི་ཁ་ལས་སྦེ་བ་ཅིན་ 
ཞའུ་ལི་ཟེར་སླབ་མས། སྤྱིར་ཧོམ་ཟེར་མི་མི་མ་ཡིན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཚུལ་ཨིན་པས། 

སྐོར་ཕུག་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ།
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མི་མ་ཡིན་དེ་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་ཚུལ་སྦེ་ འཁྲབ་
སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་སྐབས་ལུ་ཁྱུང་ག་རུ་ཊ་བཞི་ཐོན་ཏེ་བསྒྲལ་ནི་འབདཝ་
ད་ མི་མིན་ཧོམ་ཟེར་མི་འདི་བྱོག་འགྱོ་ནི་འབད་བའི་སྐབས་ ཕྱོགས་བཞི་ལས་ཁྱི་
བཞི་ཐོན་ཏེ་ ཧོམ་བྱོག་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་ སྡོད་པའི་བར་ན་ ཁྱུང་བཞི་གིས་བསྒྲལ་
ཏེ་རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དྲངས་པའི་ཚུལ་སྦེ་གར་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་
ནི་འདུག། ཧོམ་བསྒྲལ་ཚར་བཞིནམ་ལས་ ཁྱུང་བཞིའི་འཛུལ་འཆམ་ཡང་གནམ་
ཁར་འཕུར་འགྱོ་བའི་ཚུལ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་འཛུལཝ་མས། 

དེ་སྐབས་ སྤྱིར་ཁྱུང་བཞི་གིས་ཧོམ་འདི་བསྒྲལ་ཏེ་དམ་ལུ་བཏགས་པའི་ཚུལ་
ཨིན་རུང་ འཁྲབ་སྟོན་འབད་མི་འདི་ མི་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ ཨ་ཙ་ར་ཚུ་གིས་རྡོ་
གཅལ་སྦུག་ལུ་ཤི་བའི་ཚུལ་སྦེ་ཉལ་ཏེ་ཡོད་མི་ ཧོམ་འཆམ་རྐྱབ་མི་དེ་ གསོས་
ནིའི་དོན་ལུ་ མོ་པ། རྩིས་པ། གྲུབ་ཐོབ། བོན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྐྱབ་མི། 

སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ ཧོམ་གྱི་གར་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན།
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ལྷོ་མཚམས་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྐྱབ་མི། དྲུང་འཚོ་ཚུ་འབོ་སྟེ་ ནདཔ་བཅོས་
ཁ་འབད་བའི་ཚུལ་སྦེ་ འཁྲབ་སྟོན་སྣ་ཚོགས་འབད་ནི་འདུག། དེ་བསྒང་ཨ་ཙ་ར་
ཚུ་གིས་འཁྲབ་སྟོན་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ ལྟདམོ་བལྟ་མི་ཚུ་ཡང་དགོད་བྲ་སི་
སིའི་འཁྲབ་སྟོན་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སྤྲོ་བ་གནམ་མེད་ས་མེད་བསྐྱེད་བཅུག་མས། 
མཐའ་མཇུག་ལུ་ནདཔ་འདི་ དྲུང་འཚོ་གིས་བཅོས་ཏེ་ལོངས་ཚུགས་པའི་སྐབས་ 
དྲུང་འཚོ་གིས་དོས་འབག་མི་འུར་ལཱ་ཕོག་པའི་སྐབས་ འུར་ལཱ་འཇུག་མི་མི་ངོ་ཐོན་
མ་བཏུབ་པར་ འཐབ་འཛིང་འབད་བའི་འཁྲབ་སྟོན་ཚུ་འབད་དེ་ཉིན་དང་པའི་གར་
འཆམ་གྱི་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།  

སྒྲུབ་ཉིན་གཉིས་པ།

སྒྲུབ་ཉིན་གཉིས་པའི་ཆོ་ག་པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་ལས་གུ་རུ་དྲག་པོ་གནང་མས། 
དེ་ལས་དྲོ་པ་དང་པ་ར་ ཤ་རྫམ་གྱི་གར་འཆམ་ལེའུ་༥ འབད་མི་ཅིག་མཇལ་ཁ་
གནང་མས། ཉིན་༢ པའི་ས་བཅགས་པའི་ཚུལ་སྦེ་གར་འཆམ་འདི་གནང་མས་
ཟེར་ཞུ་ནི། ཤ་རྫམ་ཡང་གཞན་ཁར་མཇལ་ཁ་གནང་མི་དང་ སྐོར་ཕུག་ལུ་ཡོད་
མིའི་གར་འཆམ་གྱི་ལེའུ་ཚུ་ཨ་ཙི་རེ་མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག། 

གཉིས་པ་ མི་རྒོད་ཀྱི་འཆམ་ཐོན་མས། མི་རྒོད་འཆམ་རྐྱབ་སྡོད་པའི་བར་
ན་ པད་གླིང་རྒྱུག་གིང་ཐོན་ཏེ་ མི་རྒོད་དམ་ལུ་བཏགསཔ་ཨིན་པས། མི་རྒོད་ཀྱི་
གར་འཆམ་འདི་ལུ་ལེའུ་༡༣ ཡོད་ཟེར་འཆམ་དཔོན་བགྲེས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་

སྐོར་ཕུག་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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སླབ་ནི་འདུག། རྒྱུག་གིང་ཐོན་ནི་འབད་བའི་སྐབས་ ཨ་ཙ་ར་གིས་མི་རྒོད་ལུ་
ཁྱོད་བསད་མི་གཅིག་འོང་དེས་ཟེར་བརྡ་སླབ་ད་ མི་རྒོད་ཀྱིས་ལམ་བསུབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ར་བ་རྐྱབ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་འབདཝ་མས། ཨིན་རུང་འདི་
རྨི་ ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་བཀག་མ་ཚུགས་པར་ མི་རྒོད་འདི་དམ་
ལུ་བཞག་པའི་ཚུལ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། གར་འཆམ་འདི་ལུ་ཡང་
འབགཔ་མེད་པར་ འདྲེ་གནག་ཅུང་གི་ཞལ་འབག་བཞེས་ཏེ་འཁྲབ་སྟོན་འདི་
འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་གིས་སྦེ་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་
མི་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་ལས་ལས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དང་ འབགཔ་
བཟོ་མི་ཁེངས་པ་འཕྲིན་ལས་དབང་འདུས་གཉིས་ཀྱིས་མི་རྒོད་གར་འཆམ་གྱི་
དོན་ལུ་ཞལ་འབག་ཅིག་གསར་བསྒྲུབས་འབད་དེ་ཕུལ་ཡི། དེ་གིས་སྐོར་ཕུག་
སྒྲུབ་ཀྱི་མི་རྒོད་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་སྐབས་མི་རྒོད་ངོ་མའི་ཞལ་འབག་ཡོད་ནི་དེ་
གིས་ གར་འཆམ་མཇལ་མི་ཚུ་ལུ་སྤྲོ་བ་ཐེབས་ཅིག་སྐྱེད་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་
ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

འདྲེ་གནག་ཅུང་གི་འབག་བཞེས་ཏེ་མི་རྒོད་ཀྱི་གར་འཆམ་གནང་བ།
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གསུམ་པ། དུར་བདག་གི་གར་འཆར་དང་བཅས་ཏེ་ ལིང་ག་འབག་སྟེ་རྡོ་
གཅལ་ནང་བསྐྱལ། གར་འཆམ་ཚར་བ་དང་ པད་གླིང་གྲི་གིང་ཐོན་ཏེ་ལིང་ག་འདི་
བསྒྲལཝ་མས། 

བཞི་པ། གྲི་གིང་ཐོན་ཏེ་ལིང་གའི་གཟུགས་ཕུང་རྡུལ་དུ་བརླགས། རྣམ་ཤེས་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དྲངས་པའི་གར་འཆམ་ལེའུ་༧ འབད་མི་ཅིག་མཇལ་ཁ་
གནང་མས།  

ལྔ་པ། པད་གླིང་རྔ་གིང་གི་འཆམ་ཐོན་མས། པད་གླིང་རྔ་གིང་གི་ཞལ་འབག་སོ་
སོ་སྦེ་མེད་ནི་དེ་གིས་ པད་གླིང་ཕྱག་འཚལ་གྱི་ཞལ་འབག་བཞེས་ཏེ་གར་འཆམ་
གནང་མས། དེ་ལུ་ལེའུ་༡༡ འདུག། 

སྒྲུབ་ཉིན་གསུམ་པ།

སྒྲུབ་ཉིན་གསུམ་པའི་ཆོ་ག་པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་གནང་མས། 
དེ་ལས་དྲོ་པ་ དང་པ་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་ལེའུ་༨ འབད་མི་འདི་ ཉིན་གསུམ་པའི་
ས་བཅགས་མི་སྦེ་ཐོན་མས། པད་གླིང་ཕག་འཆམ་ལེའུ་འདི་ བུམ་ཐང་གཏམ་ཤིང་
དང་གཡུ་དྲུང་ཆོས་གླིང་ཚུ་ལུ་ཡོད་མི་དང་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི། 

གཉིས་པ་ པད་གླིང་ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ་ཐོན་མས། ཞྭ་ནག་འཆམ་གྱི་སྟངས་
སྟབས་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་དྲག་པོ་སྦེ་གནང་ནི་དེ་གིས་ ལྟདམོ་བལྟ་མི་ཚུ་སྤྲོ་བ་

སྐོར་ཕུག་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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གནམ་མེད་ས་མེད་སྐྱེད་ཚུགས་པའི་ གར་འཆམ་ཅིག་ཨིན་པས། 

 གསུམ་པ་ གིང་ཚོགས་ལིང་གི་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་མས། གར་
འཆམ་འདི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་ནང་རྐྱབ་མི་དང་འདྲཝ་འདུག།

ཉིན་བཞི་པ།

 རཀྵ་དམངས་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་མས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་དགྲ་
ལྷ་དཔང་བསྟོད་འཆམ་གྱིས་འབད་བཀྲ་ཤིས་ཕབ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཧེ་མ་སྒྲུབ་
བཙུགས་པའི་སྐབས་བཟུམ་སྦེ་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཐོག་ལས་ཐོ་བསྡུ་སྟེ་གྲོལཝ་

ཞ་ནག་སྐུ་འཆམ་གནང་པའི་སྐབས།
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མས། དགྲ་ལྷ་དཔང་བསྟོད་ཟེར་བའི་གར་འཆམ་འདི་ ཨ་ཙ་ར་ཚུ་གིས་ཆོ་ག་གནང་
སྟེ་བཀྲ་ཤིས་ཕབ་སྲོལ་འདུག། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་ དབང་གསུམ་
གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གནང་མས། དེ་ལས་མི་དམངས་ལུ་ཚེ་དབང་གནང་སྟེ་སྐོར་ཕུག་གི་
སྒྲུབ་གྲོལཝ་ཨིན་པས། 

ཉིན་ལྔ་པ།

 ཉིན་ལྔ་པའི་སྐབས་བླམ་གིས་སྦེ་ཁྱིམ་བཤལ་ཏེ་ཁྲུས་གསོལ་
གནང་པར་བྱོན་པའི་སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ཁྱིམ་གུང་པ་དྲུག་དེ་
ཅིག་རེ་གཅིག་ཁར་སྤུངས་ཏེ་སྡོད་ས་ལུ་ བླ་མས་ཁྲུས་གསོལ་གནང་མས། 
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཆང་བཤལ་གྱི་ལས་རིམ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་འཆམ་པ་
དང་གཞས་མོ་ཚུ་གིས་གཡུས་མགོའི་མཆོད་རྟེན་ གནམ་སྒོ་མཆོད་རྟེན་
ཟེར་ས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཆང་བཤལ་རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ བླ་མ་
ཆོས་པ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་གཡུས་མཇུག་ལུ་ཡོད་པའི་ས་སྒོའི་མཆོད་རྟེན་ལས་སྦེ་
ཆང་བཤལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉི་མ་ཆུ་ཚོད་༡ དེ་ཅིག་ལས་ལས་རིམ་འདི་
མཇུགཝ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ དེང་སང་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཆང་
བཤལ་ལས་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་རྐྱབ་པའི་སྲོལ་ཧ་ལམ་ཡལ་སག་ས་གུ་ལྷོད་ནུག། 

 སྐོར་ཕུག་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ སྔོན་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་དང་་རོ་
མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ལུ་སྦེ་བ་ཅིན་ ཉིན་དང་པ་ལས་བཟུང་འཆམ་མ་

སྐོར་ཕུག་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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གྲོལ་གྱི་བར་དུ་ལས་རིམ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་རིམ་འདི་དང་
འདི་ཟེར་ག་ནི་ཡང་མེད་ འཆམ་པ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆམ་རྐྱབ་སྟེ་
སྡོད་ནུག། ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་
འཆམ་གིྱ་ལས་རིམ་འདི་བཟོ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་
འཆམ་འདི་ ཉིན་གསུམ་གིྱ་བར་ན་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ འཆམ་གྲངས་མང་
ནི་དེ་གིས་ ཉིནམ་གསུམ་ལུ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ཉིན་ལྔའི་བར་ལུས་དོ་ཡོདཔ་
མས། སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མིའི་སྡེ་ཚན་གཞས་མོ་ ལོགས་སུ་
སྦེ་འགན་ཁུར་སྤྲོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཆམ་ལྷམ་པ་མང་ནི་དེ་གིས་ གཞས་མོ་ཚུ་གིས་
ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མི་ཐོབ་པས།  

སྐོར་ཕུག་ཨ་ཙ་ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ།

སྐོར་ཕུག་གི་སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་ རྫོང་གཞིས་དང་དགོན་སྡེ་གཞན་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་
ཙ་རའི་དགོད་བྲ་འགྱུར་མི་ མི་སྦོམ་དང་ཨ་ལོའི་ཨ་ཙ་ར་ཚུ་ཐོན་ཏེ་ སྒྲུབ་མ་གྲོལ་
གྱི་བར་དུ་དགོད་བྲ་འགྱུར་ཚུལ་འདུག། ཨིན་རུང་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་ཨ་ཙ་
ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཟེར་མི་འདི་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ད་ལྟོ་
ཨ་ཙ་ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཐོན་མི་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་སྐྱེས་ལོ་༡༩ 
སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ ཁོ་ཡང་སྒྲུབ་བསྒང་འཆམ་རྐྱབ་མིའི་གྲལ་ཁར་ཚུད་དེ་ འཆམ་
རྐྱབ་མི་ཨིན་པས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ་རོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་གར་འཆམ་
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ལྟདམོ་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་བར་ན་ ཧ་སྟོངམ་སྦེ་ཁོ་སྐུ་མདུན་ལུ་འབོ་སྦེ་ ད་
རེས་ལས་ཨ་ཙ་ར་ཨ་པ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་ད་སྨ་རེ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཨ་ཙ་ར་ཨ་
པའི་གོ་གནས་གནངམ་ད་ ཁོ་གིས་ང་གིས་དེ་བཟུམ་གྱི་དགོད་བྲ་འགྱུར་ནི་འདི་རྩ་
ལས་མི་ཤེས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླམ་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས། འབད་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་
ཏེ་གོ་གནས་འདི་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཁོ་གིས་རྣམ་རྟོག་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་མགོན་ཁང་ནང་ལས་ ཨ་ཙ་རའི་ཞལ་འབག་འདི་བཙུགས་ཏེ་ཨ་ཙ་ར་སྦེ་
ཐོན་ནུག། དེ་བསྒང་ཁོ་རང་བཞིན་གིྱས་ཁ་ཐོན་ནི་མེད་པར་ངག་ལྐུག་པ་ཐལ། གཟུགས་
ལས་རྔུལ་ནག་ཐོན་སྡོད་པའི་བར་ན་ རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་མགོན་ཁང་ནང་ གསེར་སྐྱེམས་
ཕུལ་ཏེ་བཤགས་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྔར་བཞིན་སྦེ་ངག་ལྐུག་མི་འདི་ཡང་སངས་ 
ལྷག་པར་དུ་ཁོ་གིས་ཧེ་མ་ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་རུང་དུས་འདི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ དགོད་
བྲ་འགྱུར་ནིའི་ངག་གི་རིག་རྩལ་རང་བཞིན་གིྱས་ཤེས་ཅི་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག། 

སྐོར་ཕུག་ཨ་ཙ་ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ།

སྐོར་ཕུག་གི་ཨ་ཙ་ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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དེ་ལས་ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁོ་གི་རྨི་ ལམ་ནང་ ཨ་ཙ་རའི་ཞལ་འབག་དེ་
གིས་ཁྱོད་ཀྱི་དཔྱལ་ལུ་ཉི་ཟླ་ཡོད།  དེ་གིས་སྦེ་ད་ལས་ཕར་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལུ་ཟླ་བ་
གྲགས་པ་ཟེར་འབད་ད་ཟེར་ལུང་བསྟན་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོ་གིས་མགོན་ཁང་
ནང་སོང་ཞིནམ་ལས་ བལྟ་བའི་སྐབས་ཨ་ཙ་རའི་ཞལ་འབག་གི་དཔྱལཝ་གུ་ ཉི་
ཟླ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གིས་ད་ལྟོ་ཨ་ཙ་ར་ཨ་པའི་མིང་ལུ་ཟླ་བ་
གྲགས་པ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཡི་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག། 

 སྐོར་ཕུག་ལྷུན་འགྲུབ་ཆོས་དར་པད་གླིང་བླ་མའི་གདན་ས་ལུ་ པད་གླིང་
གར་འཆམ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ འོག་གི་ཡང་གསང་
གར་འཆམ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གར་འཆམ་གནང་མས་ཟེར་ཞུ་ནི། པ་
གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་གསང་གར་འཆམ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ་ཟེར་མི་ ད་
ལྟོ་སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལུ་བཞུགས་མི་དེ་ཨིན་
ཟེར་ཞུ་ནི།

ཨ་ཙ་རའི་འཁྲབ་སྟོན།
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༁༔ པ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ།།

༄༅།           །དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཞོན་ནུའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཡང་
གསང་ཕུར་པའི་བསྲོ་འཆམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་བསྟན་པར་བྱའོ༔ སློབ་དཔོན་
པ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ རྒྱ་གར་སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧ་ཏི་ལ༔ ཕུར་པའི་བརྒྱུད་པའི་
ལུང་མན་ངག་བཅས་ཞུས་ནས་སྦས་ཡུལ་ཨེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། 
དེ་ནས་བོད་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་གདུལ་བའི་ཕྱིར་དུ༔ ཆོས་
རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་གདན་དྲངས་ནས་བོད་དུ་བྱོན། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཕྱིར༔ དཔལ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་བཅད་
པའི་དུས་སུ༔ ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་བྱེད་ནས་ས་བཅད་མ་
ཐུབ་པར༔ དེའི་དུས་སུ་ས་འདུལ་བའི་ཕྱིར་དང༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱིར་
དུ༔ ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མའི་གར་འཆམས་འདི་མཛད༔ མ་འོངས་སྙིགས་མའི་
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བཀོད་ཅིང་གཏེར་དུ་སྦས༔ དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་པའི་མིང་ཅན་
དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག༔ བདག་ཅག་པ་གླིང་པས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ལྷོ་བྲག་
སྨན་རྡོའི་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་ནས་ ཕྱི་རྒྱུད་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྤེལ་བའོ༔ 

ཕུར་འཆམ་རྩ་ཚིག་ནི།

ཧོ༑ དང་པོ་ལམ་འགོྲ་གོང་མ་ནི། གོམ་པ་གསུམ་དང་པད་སྐོར་སྟུན༔ བྷན་ཕུར་
གཉིས་པ་གཡོན་དུ་སྦྱོར༔ གཉིས་པ་ལམ་འགོྲ་འོག་མ་ནི༔ ལག་གཉིས་རེ་མོས་ཟུར་

ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།
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དུ་འགོྲ༔ མཆན་ཁུང་ཁུ་ཚུར་ནམ་མཁའ་ལྡིང་༔ ལམ་འགོྲ་གསུམ་པ་ས་རིས་བཅད་
པ་ནི༔ གོམ་པ་གསུམ་དང་པད་བསྐོར་བྱ༔ གཡས་གཡོན་རེ་མོས་གསུམ་གསུམ་
སྐོར༔ བཞི་པ་ས་འདུལ་གོང་མ་ནི༔ ཕུར་བུ་བྷན་སྦྱར་གསུམ་འགོྲ་བྱ༔ ལག་གཉིས་
རེ་མོས་གསུམ་གསུམ་བྱ༔ ལྔ་པ་ཁྲོ་བོའི་སྟངས་སྟབས་ནི༔ ལག་གཉིས་ཐུགས་
ཁར་ཁུ་ཚུར་བསྣོལ༔ གཡོན་པའི་རེ་མོས་ལྡིང་ལ་སྙན་ཟུར་བྱ༔ གཡས་བཞག་གཡོན་
བཞག་བདུན་དུ་གུགས༔ དྲུག་པ་རྣམས་(གནམ)ལ་འཁོར་ལོ་ནི༔ ཕུར་རྩེ་ནམ་
མཁའ་རྩིབས་བརྒྱད་ནི༔ པད་སྐོར་ལམ་འགོྲ་ཅིག་ལ་བྱ༔ བདུན་པ་བར་ལ་བཀྲ་ཤིས་
རྟགས་བརྒྱད་ནི༔ པད་སྐོར་ལམ་འགོྲ་གཉིས་གཉིས་བྱ༔ བརྒྱད་པ་པ་འདབ་བརྒྱད་
ནི༔ པད་སྐོར་ལམ་འགོྲ་གསུམ་དུ་བྱ༔ དགུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ནི༔ གཡོན་ན་རེ་མོས་
བཞི་སྐོར་བྱ༔ བཅུ་པ་གཞལ་ཡས་རྨང་བཏིང་པ་ནི༔ གཡོན་ན་རེ་མོས་རྡོ་བཞག་
ཚལ༔ དེ་ཡང་ལན་གྲངས་གསུམ་གསུམ་བྱ༔ བཅུ་གཅིག་གཞལ་ཡས་སྒོ་(ལྷོ)
སྟོན་པ་ནི༔ གཡོན་ནས་སྐོར་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལྡིང་༔ བཅུ་གཉིས་གཞལ་ཡས་ཐོགས་
ཕུག་ནི༔ གཡོན་ནས་རེ་མོས་ལྡིང་ཞིང་གསུམ་སྐོར་བདུན་དུ་བཞག༔ བཅུ་གསུམ་ལྷ་
ལ་གདན་བཏིང་ནི༔ གཡོན་ན་རེ་མོས་གསུམ་གསུམ་བྱ༔ བཅུ་བཞི་ལྷ་ཞལ་ཡས་
སྐྱེད་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ བཅོ་ལྔ་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་ནི༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་
ནི༔ བཅུ་དྲུག་ཁྲོ་བོ་་དཀར་ཕྱག་རྒྱ་ལ༔ མདའ་གཞུ་འགེངས་ཚུལ་ལན་གསུམ་
བྱ༔ བཅུ་བདུན་རྣམས་རྡར་རྒྱལ་བ་ནི༔ ཕྱག་རྒྱ་འཁོར་ལོ་ཐོགས་ཚུལ་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་
གཤོག་པ་ལན་ལྔ་དེང་༔ དེ་བཞིན་གཡོན་དུ་རིན་ཆེན་གཤོག༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་ཆེན་ཐོད་
སྐམ་ནི༔ བྷན་ཕུར་གཉིས་པོ་སྤྲལ་གཏད་གིྱས༔ སེང་གླང་སྟོད་གཡོགས་བརྒྱན་པ་ནི༔ 
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གཡས་ཕུར་གཡོན་གིྱ་བཀང་སྟེང་བྱ༔ གཡོན་གིྱ་ཕྱོགས་སུ་དེ་བཞིན་ནོ༔ ཤར་དུ་བཛྲ་
ཆེ་མཆོག་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ ལྷོ་རུ་རཏྣ་རིན་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ བྷན་ཕུར་རྩེ་བསྣོལ་ནོར་བུའི་
གཟུགས༔ ནུབ་ཏུ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ པ་འདབ་སྟོང་འབར་བ་བྱ༔ བྱང་དུ་ཀརྨ་ རལ་
གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་ཕར་ཚུར་བསྣོལ་བ་བྱ༔ བཅོ་བརྒྱད་དབྱུག་སྔོན་
རྒྱལ་པོ་ནི༔ དབྱུག་པ་ནམ་མཁར་གདེངས་བྱ་ཞིང་༔ བཅུ་དགུ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་
ནི༔ མི་གོས་དབྱུག་པ་གཡས་སུ་སྐོར༔ ཉི་ཤུ་མི་གཡོ་མགོན་པོ་ནི༔ བསྐང་ལ་རལ་
གྲི་ནམ་མཁར་གདེངས་༔ རྩ་གཅིག་གཏད་མོ་རྒྱལ་པོ་ནི༔ སྐྱུག་མའི་ཞགས་པ་
ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ རྩ་གཉིས་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ རྔ་གཡབ་ཡབ་པའི་ཚུལ་དུ་བྱ༔ རྩ་
གསུམ་བདུད་བརྩི་འཁྱིལ་བ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཚུལ་དུ་བྱ༔ རྩ་བཞི་ཁམས་གསུམ་
རྣམ་རྒྱལ་ནི༔ མདའ་གཞུ་འགེངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ རྩ་ལྔ་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དོར་
སྟབས༔ ཕུར་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ས་སྣོན་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཁྲོ་བཅུའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ གཡོན་པ་ཐམས་
ཅད་དབུ་ལ་བརྟེན༔ རྐང་པ་གཡས་དོར་པད་སྐོར་བྱ༔ རྐང་པ་གཡོན་པ་དོར་སྟབ་བྱ༔ 
ཕྱག་མཚན་ཡར་གདེངས་གཡོན་པ་དབུ་ལ་རྟེན༔ ཁྲོ་ཚུལ་གིང་བག་ལྡན་པའི་ཚུལ༔ 
བརྐྱང་བསྐུམ་ཚུལ་གིྱ་ཕྱག་རྒྱ་སྐོར༔ དེ་ནས་འཛུལ་འཆམ་བྱ༔

དེ་ནས་བཀའ་བརྒྱད་ནང་ནས་ཞྭ་ནག་ལྔ་པའི་རྩ་ཚིག་ནི༔

དང་པོ་ལམ་འགྲོ་ཐོན་འཆམ་ལ་བེར་གྲམ་ཅིག་བྱ༔ བེར་གྲམ་གཉིས་བྱ༔ 
བེར་གྲམ་གསུམ་གསུམ་གསུམ༔ བཞི་ཞིག་ལྔ་བྱ༔ ཐོན་ཚར་ནས་འདི་འདྲ་

ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།
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བ་ཁྲོ་བོ་ཚར་གཅིག་ལེན་མཚམས་གོང་དང་མཚུངས༔ ཡང་ཅིག་གཉིས་པ་
དགུ་གུ་རླུང་ཚུབ་ནི༔ བེར་གྲམ་གཅིག་གཉིས་བསྭོ་མུ་བཞི་ལྔ་ལྔ་དྲུག་བདུན་
བརྒྱད་དགུ་ཐང་ཐང་ཐང་༔ དགུ་ཐང་ཐང་ཐང་དགུ་བྱ་ ལེན་མཚམས་གསུམ་
ནས་ ཁྲག་ཞག་ནི༔  བེར་གྲམ་གཅིག་བྱ་ བེར་གྲམ་གཉིས་བྱ་ བེར་གྲམ་
གསུམ་བྱ་ བེར་གྲམ་བཞི་བཞི་བཞི་ བེར་གྲམ་ནས་ལན་གསུམ་བྱེད༔ བཞི་
པ་ཕྲག་དྲུག་ནི༔ བེར་གྲམ་གཅིག་བྱ་ བེར་གྲམ་གཉིས་བྱ་ བེར་བྱས་གསུཾ་
གསུཾ་གསུཾ་ བེར་གྲམ་ནས་ལན་གསུམ་བྱེད༔ དེ་ནས་ལན་མཚམས༔ ལྔ་པ་
དགུ་དགུ་རླུང་འཚུབ༔ གཉིས་པ་དང་མཚུངས་ཆག་གཅིག༔ དྲུག་པ་མགར་
བའི་གིང་གསུམ༔ གཅིག་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནས་ལག་པ་གཡས་པའི་ལན་
གསུམ་གཡབ༔ གཅིག་གཉིས་གསུམ་བྱས་ནས་ལག་པ་གཡོན་པས་ལེན་
གསུམ་གཡབ་ནས་ གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་དགུ་
བྱས་ནས་བཞག༔ དེ་ནས་དུར་བདག་བཞིས་ལིང་ག་དཀྱིལ་དུ་བཞག༔ བདུན་
པ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ༔ བརྒྱད་པ་བདེན་པ་བརྡར༔ དགུ་པ་ཕུར་སྐོར་ལ་བཀའ་
རྒྱད་སྔགས་བརྗོད༔ བཅུ་པ་སྒྲལ་སྟབས༔ བཅུ་གཅིག་པ་རྩེ ་གསུམ་པ་ནས་
རང་གནས་སུ་དེངས་༔  

ཡང་རུས་རྒྱན་གྱི་རྩ་ཚིག་ནི༔ 

ཧོ༑ དང་པོ་ལམ་འགྲོ་གོང་མ་ལ་གསུམ་གསུམ་བྱ༔ གཉིས་པ་ལ་རྐང་པ་རྒྱབ་
བསུ་དེང་གདོང་བསུ་དེང་༔ གསུམ་པ་ལ་ ལག་གཡས་གསུམ་བསྐོར་གཡོན་
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གསུམ་བྱ༔ བཞི་པ་ལག་པ་གཉིས་པས་ བསྐོར་གསུཾ་གསུཾ་བསྐོར༔ ལྔ་པ་ རྐང་
པ་རྒྱབ་ཏུ་ལན་གསུམ་ མདུན་དུ་ལན་གསུམ་བྱ༔ 

དྲུག་པ་ཕྱག་འཚལ༔ བདུན་པ་ལ་རྐང་པའི་རྟིང་པ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ 
རྒྱབ་གསུམ་གདོང་གསུམ་བྱ༔ བརྒྱད་པ་ལ་ཌ་མ་རུ༔ དགུ་པ་ལ་དྲིལ་བུ༔ 
བཅུ་པ་ལ་ རྐང་པ་གཅིག་གིས་སྟེང་དུ་གཅིག་བསྐྱལ་ནས་བསྐོར༔ བཅུ་
གཅིག་པ་ལ་གིང་སྟབས་བྱ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཞལ་སྦྱོར༔ བཅུ་གསུམ་པ་
བྱིན་འབེབས་ལམ་འགྲོ༔ བཅུ་བཞི་པ་ལ་འཁྲིལ་སྦྱོར༔ བཅོ་ལྔ་པ་ཅོག༔ བཅུ་
དྲུག་པ་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་
འགྲོ༔ པ་མཁའ་འགྲོ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ༔ བུདྡྷ་མཁའ་འགྲོའི་གར༔ དེ་
ནས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས་༔ དེ་ནས་འཛུལ་འཆམ་ལམ་གཅིག་པ་བྱས་
ནས་བྱོན༔ 

དེ་ནས་གིང་གི་རྩ་ཚིག་ནི༔ 

དང་པོ་ལམ་འགྲོ་ནས༔ གཉིས་པ་ནམ་གིང་༔  གསུམ་པ་བར་གིང་
༔ བཞི་པ་ལ་ ས་གིང་༔ བཞི་པ་ལ་དབྱུག་པ༔ ལྔ་པ་ཕྲག་གིང་༔ དྲུག་
པ་ཀླད་སྐོར༔ བདུན་པ་པད་བསྐོར་ཕྱག་རྒྱ༔ བརྒྱད་པ་སྒོམ་སྒྲུབ༔ དགུ་
པ་མུན་འདེབས༔ བཅུ་པ་ཞལ་སྦྱོར༔ བཅུ་གཅིག་པ་མ་ཏྲཾ་ལེན་ཚུལ་ཐལ་
འདེབས༔ 

ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།
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དེ་ནས་གྲི་གིང་༔ དྲི་གཡུག༔ གྲི་ཐུབ༔ རྩེ་ནོན༔ སྟག་ཕྲད༔ རྩེ་ཐུབ༔ གྲི་
བརྡར༔ ལག་འཁྲུག༔ རྐང་བྲོ༔ ལག་བྲོ༔ བཤགས་ཚུལ༔ ཕུད་གཏོར༔ གར་
སྟབས༔ ཕྱོགས་བཅུ་འབུལ་སྟབས་ཡིན༔ དེ་ནས་འཛུལ་འཆམ་དེངས་༔

ཚོགས་གླིང་རྩ་ཚིག་ནི༔ 

དང་པོ་ལམ་འགྲོ༔ གཉིས་པ་མི་དགེ་བཅུ་པོ་ཡེ་ཤེས་མིག་ཟིར༔ གསུམ་པ་
བླ་མ༔ བཞི་པ་ཡི་དམ༔ ལྔ་པ་མཁའ་འགྲོ༔ དྲུག་པ་ཅོག༔ བདུན་པ་བསྒྲལ་
སྟབས༔ བརྒྱད་པ་ཟུར་རྒྱབ༔ དགུ་པ་ཚོགས་ཕུད༔ ནས་པ་བཅོག༔ ཁྲོ་བོའི་
གར་སྟབས༔ བཅུ་པ་ལྕགས་ཀྱུ༔ བཅུ་གཅིག་པ་ཞག་པ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལྕགས་
སྒྲོག༔ བཅུ་གསུམ་པ་དྲིལ་བུ༔ བཅུ་བཞི་པ་ཅོག་ནས་ལམ་འགྲོ་རང་གནས་སུ་
དེངས༔ 

ཡང་བསྒྲལ་འཆམ་རྩ་ཚིག༔ 

དང་པོ་ལམ་འགྲོ༔ གཉིས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་རྟ་མགྲིན་མ༔ གསུམ་པ་ཟུར་ཆེན༔ 
བཞི་པ་ཟུར་ཆུང་དང་ཞི་དྲག༔ ལྔ་པ་བསྒྲལ་སྟབས་ནས་འཛུལ་འཆམ༔ 

པད་གླིང་རྔ་གིང་རྩ་ཚིག༔ དང་པོ་ལམ་འགོྲ༔ གཉིས་པ་ཕྱག་འཚལ་གསཾུ་གསཾུ་
བྱ༔ གསུམ་པ་ལྟག་ཕྲད༔ བཞི་པ་གཉིས་གཉིས་ནས་གསུམ༔ ལྔ་པ་འཛུལ་དེངས༔ 
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དེ་ནས་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་གིང་རྩ་ཚིག༔ 

དང་པོ་ལམ་འགྲོ༔ གཉིས་པ་གཡས་གཉིས་གཡོན་གཉིས་ནས་རྒྱབ་
ནུར་གསུམ༔ གསུམ་པ་རྒྱབ་གདོང་གསུཾ་གསུཾ༔ བཞི་པ་གདོང་བཞི་
གཞན་གསུཾ་གསུཾ༔ ལྔ་པ་ལྔ་ལྔར༔ དྲུག་པ་གཡས་གཅིག་གཡོན་ནས་
གསུམ༔ བདུན་པ་བདུན་བདུན༔ བརྒྱད་པ་གཡས་གསུམ་གཡོན་གསུམ་
ནས་བརྒྱད༔ དགུ་པ་གཡས་གཅིག་གཡོན་གཅིག་ནས་དགུ༔ བཅུ་པ་
འཛུལ་འཆམ་དེངས༔ 

ཡང་ཕག་གདོང་རྩ་ཚིག༔ 

དང་པོ་ལམ་འགྲོ༔ གཉིས་པ་ས་རྨོས༔ གསུམ་པ་ལག་སྡོམ༔ བཞི་པ་མདོ་
ཞག༔ ལྔ་པ་འདོམ་འཇལ༔ དྲུག་པ་བགེགས་བསྐྲད༔ བདུན་པ་ཕྱག་འཚལ༔ 
བརྒྱད་པ་འཛུལ་འཆམ་དེངས༔ 

ཡང་ཚངས་པའི་གིང་ནི༔ དང་པོ་ལམ་འགོྲ༔ གཉིས་པ་དགུ་བརྡུང་བདུན་དང་
དགུ༔ གསུམ་པ་ཞལ་སྦྱར་དང་ཕྱག་འཚལ༔ བཞི་པ་ཕྱིར་སོང་ནས་དུ་རུབ་གསཾུ་
གསཾུ༔ ལྔ་པ་ཟུར་ཆུང་གསཾུ༔ དྲུག་པ་ཟུར་ཆེན་གསཾུ༔ བདུན་པ་འཛུལ་འཆམ་དེངས༔ 

ཡང་བྱ་ཁྱུང་ནི༔  དང་པོ་ལམ་འགྲོ༔ གཉིས་པ་བས་ལན་གཉིས༔ གསུམ་པ་
ཕྱོགས་མཚམས་ཅད་གཉིས་གཉིས༔ བཞི་པ་ཡུལ་ལུག་མ་བདག་གསུཾ་གསུཾ༔ 

ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ལྔ་པ་ཤ་ཟ་གསུཾ་གསུཾ༔ དྲུག་པ་འཛུལ་འཆམ་དེངས༔ 

དེ་ནས་ཕོ་ལེགས་མོ་ལེགས་གདངས་ཡི་གེ་ཚིག་དང་བཅས་བཞུགས༔

གླླུ་ཚིག།

འ༑ རྒྱལ་པོ་ཡོང་ཡོང་ག་ནས་ཡོང། རྒྱལ་པོ་ཡོང་ཡོང་རྒྱ་ནས་ཡོང། རྒྱལ་པོའི་
སྐྱེ་ལ་དར་ཐགས་ཡོད། རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་ཅིག་གསོལ་ཡོད། རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་དར་
དཀར་གསོལ། འ་ཝོ་ཁྲོམ་མདོག་ཅན་གིྱ་རྒྱལ་པོ། རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་མོ་ལ་ན་སེམས་
ཏན། སྤ་སངས་དབང་མོ་དེ་ལ། སྐྱིད་པའི་བྲོ་བདེ་ལ་ལྷ་ས་ར་མོ་བཞེངས་སྟག་རོགས་
ཨའོ་དྭང་ཁ་ཧི། དགའ་བའི་གླུ་དེ་ལ་དགའ་བའི་གླུ་དེ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་
འཁྲུངས་རོག་ ཨའོ་དྭངས་ཁ་ཉི༔ སྐྱིད་པའི་བྲོ་དེ་ལ་སྐྱིད་པའི་བྲོ་དེ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་
ཆོས་སྒྲོན་མ་ལེན་སགས་རོགས་ ཨ་འོ་དངས་ཁ་ཧི། དགའ་བའི་གླུ་དེ་ལ་པ་གླིང་
པ་འཁྲུངས་ས་རོགས་ ཨ་འོ་དྭངས་ཁ་ཧི། སྐྱིད་པའི་བྲོ་དེ་ལ་ཆོས་གླིང་བཞེངས་པ་རོ་
ཨ་འོ་དྭངས་ཁ་ཧི། དགའ་བའི་གླུ་དེ་ལ་གདུང་འཛིན་འཕྲིན་ལས་འཁྲུངས་རོགས་ཨ་
འོ་དྭངས་ཁ་ཧི། སྐྱིད་པའི་བྲོ་དེ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གིང་བཞེངས་ས་རོ་ཨ་འོ་དྭངས་ཁ་ཧི། 

༈ ཕག་མགོ་ཅན་གྱི་ལག་ན་ཁྲམ་ཤིང་མཐུ་ཐོན་ནས། ཆོས་རྒྱལ་གྱི་མདུན་
དུ་དར་ཕྲི་ལི་ལི་བྱེད་པའི་ངང་ནས་ཕུལ་བའི། དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་
ལས་འབྲུག་ལྡིར་བ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས། འོ་རཀྵ་གླང་མགོ་ལན་གསུམ་འབོད། དེ་ནས་
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རཀྵ་གླང་མགོའི་སྐྱེ་དར་ཕྲི་ལི་ལི་ངང་ནས་འོང་ལ། ལན་གསུམ་བྱ། དེ་ནས་ཆོས་
རྒྱལ་ཞལ་ནས་ང་ཡིས་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་དང་ཁྲམ་ཤིང་ལ་བལྟས་པས། མི་ཡུལ་
བྲང་མ་མཁར་ཅིག་ན། མི་ཅིག་ཚེའི་དུས་ལ་བབ་འདུག་པའི་ང་ཡི་ཁྲམ་ལ་བབས་
བྱུང་ངོ་། གདུག་པ་སྦྲུལ་མགོ་ལ་དྲི་དང་ཨང་། དེ་ནས་རཀྵ་གླང་མགོའི་ཆུའི་ལུང་
པ་རུས་ཀྱི་བབ་པ་ལྟ་བུར་ འུ་རུ་རུ་ངང་ནས། འོ་གདུག་པ་སྦྲུལ་མགོ་ལན་གསུམ་
འབོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལ་ལྟོས་དང་། ཚེ་འདས་འདི་ཡི་ཡུལ་ནི་གང་
ནས་ཡིན། རིགས་ནི་གང་ཡིན། མིང་ནི་ཅི་ཟེར། ཅི་ཡིན་ལྟོས་ཨང་། དེ་ནས་གདུག་
པ་སྦྲུལ་མགོ་བོས་ སྐྱེ་ཚང་བུ་འདར་ཧྲི་ལི་ལི་ངང་ནས་འོ་ རྟ་ལག་ལན་གསུམ་
ནས་ཆོས་རྒྱལ་དྲུང་དུ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ ལག་པས་མེ་ལོང་ལན་གསུམ་
འཕྱག་ནས་ཞུས་པ། ཀྱེ༑  ཚེ་ལས་འདས་པ་དེ་ཡི་ཡུལ་ནི་རྒྱ་གར་ཟངས་གླིང་བྱ་བ་
ན། ཁྱིམ་ནི་གཤན་པའོ་གྲོང་ཁྱེར་ཤན་ཏི་ནག་པོ་ན། རིགས་ནི་ལ་རི་བཞི་ཡིན་པས། 
ཁོ་ནི་གདོལ་པའི་རིགས་སུ་འདུག། མིང་ནི་སྡིག་ཅན་དམྱལ་འབུཾ་ཟེར། ཁྱོད་ནི་ཚེ་
ཟད་རྒྱགས་ཟད་འདུག་ཨང་།།

༄༅།     །བླ་མའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ནས། །གནམ་ལོ་རྒྱལ་པོ་
ས་ཡོས་ཞེས་བྱ་ལ། ། སྤྲང་པོ་བློ་ཆུང་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས། །མཇུག་ཏུ་བསྟན་
པ་ཡུན་རིང་གནས་ཕྱིར་དུ། །གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་བར་དུ་ཕུལ་
ཡོད་དོ། །ཕར་ཚུར་བག་མེད་བྱུང་ན་གཉེར་ཁ་དམ་ཅན་ཕ་མ་བུ་གསུམ་གྱི་མཛོད་
ཅིག །མ་ལ་གང་ཡོད་བུ་ལ་ཕབ་ནས་བྲིས། མ་དག་ཡོད་ན་མཁས་པས་ཞུན་དག་

ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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མཛོད། །སྔགས་འཆང་པ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་མ་འགྱུར་མཁའ་ཁྱབ་འདོད་དོན་
འདིའང་ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔     ༔

 འོག་གི་གིང་འཆམ་རྩ་ཚིག་འདི་ པད་གླིང་བཀའ་འབུམ་ཐ་པ་ བཀའ་བརྒྱད་
ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ནང་ལས་བཏོན་མི་འདི་ཨིན། གོང་འཁོད་སྐོར་ཕུག་བླ་མའི་གདན་ས་
ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ནང་ཡོད་མི་དང་ གཤམ་འཁོད་བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་
རྩ་འཆམ་རྩ་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ རང་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྣམ་ཞག་ཚུ་མ་ཤེས་
རུང་ གར་འཆམ་ལུ་མཁས་པ་དང་ དང་འདོད་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་གིས་ 
འདི་ནང་བཙུགས་ཏེ་མཁས་དབང་ཚུ་ལུ་གཟིགས་ཕུལ་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། 

བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་ གིང་འཆམས་རྩ་ཚིག་བཞུགས།

 བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས༔ གསང་སྔགས་དབང་གི་ལག་ལེན་
མ་ཏྲཾ་སྒྲོལ་བའི་གིང་གི་རྩ་ཚིག་ལ་ དང་པོ་ལམ་འགོྲས་གོང་འོག་གསུམ༔ ལྤ་ལྕག་
རྐྱང་ཁྲུ་ལྔ་པ་ཅན༔ ལག་པ་བསྡིགས་མཛུབ་ས་ལ་བཙུགས༔ རྐང་པ་རྒྱབ་བསྐྱུར་
མདུན་འགོྲས་བྱ༔ གཉིས་པ་ས་འདུལ་བྱ་བ་ནི༔ དེ་ནས་དབྱུག་པ་གཡས་གཡོན་
དུ༔ པད་སྐོར་ཕྱག་རྒྱས་བསྒྱུར་ཞིང་བསྐོར༔ གསུམ་པ་གོམ་པ་གསུམ་གསུམ་གིྱས༔ 
གཡས་པ་པད་སྐོར་གཡོན་པ་རྒྱུ་ཞགས་ཐོགས་པའི་ཚུལ༔ གཡས་གཡོན་བསྒྱུར་
ཞིང་མདུན་དུ་བཞག༔ རྐང་པ་ཟེར་བརྟེན་བསྟོད་དབྱུག་་་པ་ཕྲག་ལ་བཀལ༔ བཞི་པ་
དབྱུག་རྩེ་ས་ལ་བརྟེན༔ གཡས་པ་གོམ་གསུམ་པད་སྐོར་རང་ས་བཟུང་༔ གཡོན་
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པ་རྒྱབ་ཟུར་མདུན་དུ་བཞག༔ དེ་བཞིན་ལག་པའི་དབྱུག་པ་ཡང་༔ ལན་གསུམ་ས་
ལ་བཙུགས་ཤིང་བསྐོར༔ ལྔ་པ་རྐང་སྟབས་རྡོ་རྗེའི་འགོྲས༔ གཡས་གཡོན་བསྐོར་
ཞིང་ནམ་མཁར་གདེང་༔ དྲུག་པ་གོམ་པ་གསུམ་དེར་པད་སྐོར་བྱ༔ གཡས་གཡོན་
དབྱུག་པ་ཕྲག་ལ་བཀལ༔ རྐང་པ་བརྡེག་ཅིང་རེ་མོས་བསྒྱུར༔ བདུན་པ་མདའ་འཕེན་
ཇི་བཞིན་དུ༔ གཡས་གཡོན་ལེབ་རྒྱག་རེ་མོས་བྱ༔ གོམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཚད་
ལ་སྦྱར༔ བརྒྱད་པ་ཕུར་པ་མདུན་བསྐོར་ཞིང་༔ གཡས་གཡོན་རེ་མོས་རྐང་སྟབས་
བསྟུན༔ བསྐོར་ཅིང་དབྱུག་རྩེ་ས་ལ་གཏད༔ དགུ་པ་ནམ་མཁར་བསྐོར་ཅིང་ས་ལ་
བརྡབ༔ གོམ་གསུམ་ནམ་མཁར་མཆོངས་སྟབས་བྱ༔ ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ལ་
བརྡེག་ཚུལ་བྱ༔ བཅུ་པ་མེ་ལྟབ་པུས་བཙུགས་སྦྱར༔ ཕྱོགས་བཞིར་དབྱུག་རྩེ་བསྟན་
ཅིང་སྨོད༔ ལ་ལས་མེ་ལྟབ་ཚུལ་དུ་བྱ༔ སྐབས་སུ་གིང་ལུགས་ལན་གསུམ་བྱ༔ བཅུ་
གཅིག་ཁྲོ་བོའི་ལྟག་སྤྲོད་ནི༔ ལག་པ་དཔུང་འཁྱུད་གཉིས་པ་སྦྱར༔ གཡས་གཡོན་
དབྱུག་པ་གཡབ་ཅིང་ཟུར་འགོྲས་བྱ༔ བཅུ་གཉིས་མ་ཏྲཾ་ལེན་ཚུལ་ནི༔ མར་རྒྱུག་
དབྱུག་པས་གཡབ་མོ་འདེབས༔ ཡར་ཕྱིན་དབྱུག་རྩེ་མ་ཏྲཾ་བསྟན༔ རྒྱབ་ཟུར་ཐལ་མོ་
བརྡེབ་ཅིང་ཧ་ཧ་བརྗོད༔ དེ་ནི་དབྱུག་གི་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སོ༔ 

དེ་ནས་གྲི་གིང་བསྟན་པ་ནི༔

 མ་ཏྲཾ་གོས་བླངས་ལྷོ་ནུབ་བཞག༔ དེ་སྟེང་མ་ཏྲཾ་བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་
བླངས༔ རྐང་པ་བསྐུམ་ཞིང་ལག་པ་བསྣོལ་ནས་བཞག༔ དེ་ནས་གྲི་གིང་འཛུགས་

ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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པ་ནི༔ དང་པོ་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་བསྐོར་ཅིང་ལམ་འགྲོས་བྱ༔ གཉིས་པ་དཔུང་
པ་ས་ལ་བསྟན་ གྲི་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་ཟུར་འགྲོས་བྱ༔ གསུམ་པ་རལ་གྲི་དབྱུག་ཅིང་
མཁའ་ལ་བོར༔ གོམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཚད་ལ་སྦྱར༔ བསྐོར་ཞིང་གར་སྟབས་
ཚུལ་དུ་འགྱིང་༔ བཞི་པ་པད་སྐོར་བྱ་ཞིང་རྒྱུག༔ ལྔ་པ་ཁྲོ་བོའི་ལྟག་སྤྲོད་ནི༔ གཉིས་
སྡེབ་རྐང་པའི་གཡོན་རྩེ་གཏད༔ དྲུག་པ་གོམ་པ་གསུམ་གསུམ་ལ༔ གཡོན་པའི་
རྐང་པས་མལ་ས་འཛིན༔ གཡས་རྐང་སེང་ཚུལ་གསུམ་གསུམ་བྱ༔ རལ་གྲི་དེ་
ལ་བསྟུན་ཅིང་ནམ་མཁར་འཕྱར༔ བདུན་པ་རྡོ་རྗེ་འགོྲས་ཀྱི་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་བསྐོར༔ 
བརྒྱད་པ་རལ་གྲི་བྲང་དང་ལྟག་ཁུང་དང་༔ རྒྱབ་དང་ཕོ་བ་མཚན་མར་སྦྱར༔ རེ་རེར་
གིང་ཚུལ་གསུམ་གསུམ་བྱ༔ དགུ་པ་མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་ཚུལ་ནི༔ མཚོན་རྩེ་མ་ཏྲཾ་སྙིང་ལ་
གཏད༔ ཀླ་དུ་བསྐོར་ཅིང་ནམ་མཁར་འཕྱར༔ བཅུ་པ་བསྒྲལ་བའི་ཚུལ་དུ་བྱ༔ ལག་
པ་གཡོན་པས་མ་ཏྲཾ་བཟུང་༔ གཡས་པས་མ་ཏྲཾ་གཤའ་ཚུལ་གིྱས༔ ཕྱི་ནང་གསུམ་
གསུམ་གནམ་ལ་གདེང་༔ བཅུ་གཅིག་རྐང་ལག་མགོ་མཇུག་སྤྲུགས༔ རེ་རེའི་
སྐབས་སུ་གིང་རེ་བྱ༔ བཅུ་གཉིས་ཕྱོགས་བཞིར་ཕུད་གཏོར་ཞིང་༔ ལྷག་མ་གིང་པའི་
ཁ་རུ་བཙུགས༔ མཚམས་སུ་གིང་སྣ་རེ་རེ་སྦྱར༔ དེ་ནི་གྲི་གིང་བཅུ་གཉིས་སོ༔ 

དེ་ནས་ངོ་མཚར་བསྟོད་པའི་རྔ་གིང་བྱ༔

 དང་པོ་གཅིག་བརྡུང་གཡས་གཡོན་བསྐོར༔ གོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚད་
ལ་སྦྱར༔ གཉིས་པ་གཉིས་བརྡུང་གཡས་བཞག་གཡོན་བཞག་བདུན་དུ་བརྡུང་
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༔ གསུམ་པ་གསུམ་བརྡུང་ལེབ་རྒྱ་ཡི༔ ས་ལ་སྦྱར་ཞིང་ནམ་མཁར་འཕྱར༔ བཞི་
པ་གོམ་པ་གསུམ་གསུམ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་འགྲོས་ཀྱིས་གཡས་གཡོན་བསྐོར༔ ལྔ་པ་
གིང་པའི་ལྟག་སྤྲོད་ནི༔ གཉིས་གཉིས་སྡེབས་ལས་གཡས་གཡོན་དུ༔ བསྐོར་ཞིང་
མདུན་དུ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བྱ༔ དེ་ནས་ཟུར་འགྲོས་གོམ་པ་གསུམ༔ རྒྱབ་ཏུ་སྒྱེད་ཅིང་
མདུན་དུ་རུབ༔ དེ་ཡང་ལན་གྲངས་རེ་མོས་བསྒྱུར༔ དྲུག་པ་རྔ་ནི་མཆོངས་སྟབས་
བརྡུང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལ་བསྐོར་བ་བྱ༔ བདུན་པ་རྐང་གཉིས་ས་ལ་སྦྱར༔ 
གཡས་གཡོན་ལན་གྲངས་གསུམ་གསུམ་མཆོངས་༔ དེ་རྗེས་གཡས་གཡོན་རེ་
མོས་བསྐོར༔ རྒྱབ་ཏུ་གཟུར་དང་མདུན་དུ་རུབ༔ དེ་རྗེས་རྔ་ཤིང་གཅིག་རྡུང་བྱ༔ 
བརྒྱད་པ་རྐང་དོད་མདུན་དུ་མཆོངས་༔ རྔ་ཡང་གསུམ་བརྡུང་དྲག་ཏུ་བྱ༔ དགུ་པ་
རྐང་དོར་འགྲོས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྔ་ཡང་གཡོན་དུ་འཆར་ཅིང་རྐང་གཡས་ཀྱིས༔ 
འོག་ནས་བསྟེན་ཅིང་རྒྱབ་ཏུ་བརྡུང་༔ བཅུ་པ་རྔ་ནི་འཐེང་འགྲོས་ཀྱིས༔ ཕྱོགས་
བཅུར་བསྟན་ཅིང་འཆམས་པར་བྱ༔ བཅུ་གཅིག་ཁྲོ་བོའི་རྒྱབ་འགྲོས་ཀྱིས༔ གྱེན་
དུ་ལོག་ཅིང་ཐུར་ལ་བུབ༔ རྔ་ནི་གསུམ་བརྡུང་དྲག་ཏུ་བྱ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ཀྱོ་གཡས་
གཡོན་བསྐོར༔ འཐེང་འགྲོས་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བྱ༔ 

 གར་འཆམས་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ 

གདུག་པ་ཅན་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྱིར༔ བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་བཤད་
ཚུལ་ནི༔ ཡར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་

ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ 
ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་
ཆག་སྐོང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་༔ གར་བྱས་པ་ཡི་ས་ཕྱོགས་སུ་
ཡང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་ལྡན་ཞིང་ས་གཞི་ལ་བྱིན་རླབས་ཆགས༔ མི་ནོར་
དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས༔ གདོན་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་གྱིས་གནོད་མི་ཚུགས༔ 
ཆར་ཆུ་དུས་སུ་ཕབས༔ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་རྒྱུན་ཆད་ 
དུས་ཀྱི་འཁྲུག་པ་ཞི་ ཡོན་ཏན་མ་ལུས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ༔ པ་གླིང་གི་ནུབ་གཡས་
སུ་ ཡོས་ལོ་རྟའི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལ་དགེའོ།།

དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་ཤོར།

དཀར་ཆག་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འཛུམ་ཤོར་པ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སེམས་ཅན་ལ་ལྕེ་དར་ལེགས་པར་བཞུགས་ལགས་སོ་ཨང་།

(དཀར་ཆག་འདི་ སྐོར་ཕུག་པད་གླིང་བླ་མའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་
ནང་བཞུགས་མི་འདི་ཨིན། དཀར་ཆག་འདི་སྐོར་ཕུག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་གསུངས་རབ་
བཞེངས་པའི་སྐབས་བྲིས་མི་འདི་ཨིན་པས། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་སླབ་དོ་བཟུམ་ཨིན་པ་
ཅིན་ དཀར་ཆག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་རབ་ཚུ་ སྐོར་ཕུག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་
སྔོན་སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་གྱིས་གདན་ས་བཏབ་གནང་པའི་ སྒོམ་སྡེ་པད་མ་
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གླིང་དང་ཡ་ལེང་གཉིས་ནས་གདན་དྲངས་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།)

 དམ་ཆོས་དར་བ་བོད་ཡུལ་གངས་རི་ཁྲོད། །དེང་སང་དར་བ་ཙན་དན་ནགས་
ཀྱི་ཚལ། །ཆོས་ལུང་དཀར་པོ་སྦས་ཡུལ་མནའ་སྦིས་ཏེ།།ཁྱད་པར་འཕགས་པ་
མཐོང་མོན་དར་རྒྱས་འདི། །ནང་དུ་སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་བཞུགས། །སྣང་
སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། །མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་
གཅོད་ནས། །མི་རྣམས་ཡོངས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་གནང་། །སངས་རྒྱས་
བསྟན་པ་དར་བ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཟེར་དང་། 

(པད་གླིང་བླ་མའི་གདན་ས་མཆོག) ཡར་བལྟས་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ནས་བབས་
པ་འདྲ། །ལྷ་ཡུལ་འདྲ་སྟེ་ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན། །མར་བལྟས་ཀླུ་ཡི་ཡུལ་ནས་
འཁྲུངས་པ་འདྲ། །ཀླུ་ཡུལ་འདྲ་སྟེ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འདྲ། །བར་དུ་རྒྱལ་པོའི་
ཕོ་བྲང་ཆགས་པ་འདྲ། །ཕོ་བྲང་འདྲ་སྟེ་མངའ་ཐང་དགུང་ལས་མཐོ། །གཡས་རི་
འགྱུར་མེད་སེངྒེ་འགྱིང་པ་འདྲ། །གཡོན་རི་མི་འགྱུར་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་འདྲ། །རྒྱབ་
རི་དར་དཀར་ཡོལ་བ་དཔྱངས་པ་འདྲ། །མདུན་རི་མི་འགྱུར་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་
འདྲ། །ཕུ་ནི་སྣང་ལྷ་གངས་རི་དཀར་བ་འདྲ། །མགོན་སྐྱབས་མཛད་པའི་ལྷ་བཙན་
དྲག་པོ་བཞུགས། །མི་ནོར་གཉིས་ལ་མགོན་སྐྱབས་ལེགས་པར་མཛད། །མཆོག་
དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བྱ་བ་ངོ་མཚར་ཆེ། །མདའ་ན་ཀླུ་བདུད་ཆེན་པོ་ནག་པོ་གོང་
བཤགས་བཞུཊ། །ཟ་མ་མོ་ལ་བུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ། །ཆུ་རྟ་ཆུ་གླང་གསེར་གྱི་
ཉ་མོ་མཆོངས། །འབྲུ་སྣ་མང་པོ་ཅི་བཏབ་དུས་སུ་སྨིན། །དགོན་པའི་དབུས་སུ་ཨོ་

དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་ཤོར།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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རྒྱན་དངོས་སུ་བཞུགས། །ཚེས་བཅུའི་དུས་ན་མཆོད་པ་ལེགས་པར་ཕུལ། །དུས་
བཟང་རྣམས་ལ་ཉེ་གནས་སྙུང་གནས་བཟུང་། །དད་པ་ཅན་རྣམས་ཕྱག་འཚལ་སྐོར་
བ་བསྐོར། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབབ། །ཆོས་གྲོགས་རྣམས་
ནི་གསུང་སྙན་དི་རི་རི། །ཨ་ནེ་ཐམས་ཅད་མ་ཎི་འུ་རུ་རུ། །ད་ལྟའི་བར་ཆད་ཐམས་
ཅད་འདི་ཡིས་བསལ། །ཕྱི་མ་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་གྲོལ། །མི་ནོར་
ཟས་གསུམ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ཡོད། །དེ་འདྲའི་ཡུལ་ཕྱོགས་འབྲི་ཀློག་དཔག་
མེད་དར། །ཕྱོགས་བཞི་ལས་སྒོ་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་མཚུངས། །དེ་འདྲའི་ཡུལ་
མཆོག་སྐྱིད་དོ་བདག་ཡི་ཆགས། །དབྱར་བསིལ་དགུན་དྲོ་སྐྱིད་པའི་ཡུལ་བཟང་
འདི། །མཐོང་ན་ཉམས་དགའ་སྡོད་ན་ལུས་སེམས་བདེ། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་དགོན་
པའི་བསྟོད་པ་མཛོད། །

ཟེར་སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་པད་མ་དོན་གྲུབ་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་སྐོར་ཕུག་བླ་མའི་གདན་
ས་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་བྲིས་པའི་སྐབས་ དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་
ཤོར་ཟེར་མི་དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ མནའ་སྦིས་སྐོར་གྱི་ལུང་པ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་དར་བའི་གཡུས་ཨིནམ་ཧ་གོ་
ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།  

ད་རུང་ ཻ། དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་ལྷ་ཁྱིམ་དཀར་པོ་འདི། །ཕྱི་ནས་བལྟས་
ན་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་འདྲ། །ལྕོག་ཆེན་ལྕོག་ཅུང་སེངྒེ་འགྱིངས་པ་འདྲ། །སྒོ་ཆུང་
སྒོ་ཆེན་སྟག་མོ་ངར་བ་འདྲ། །ལོགས་ཆེན་ལོགས་ཆུང་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་འདྲ།་
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ཟུར་བཞི་བལྟས་ན་མདའ་གཞུ་ཕྲང་བ་འདྲ། །ཡང་ཅིག་བལྟས་ན་ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི་འདྲ། །ཡང་ཅིག་བལྟ་ན་བཀྲིས་སྒོ་མང་འདྲ། །སྟེང་ཁང་རིན་ཆེན་འབྲུ་
སྣ་སྣ་ཚོགས་བསགས། །བར་ཁར་ཟངས་ཐེར་ལྕགས་གཡུ་རྒྱན་རིགས་སྤུངས། 
།འོག་ཁང་བ་གླང་རྭ་ལུག་རྐང་བཞི་དར། །ཁང་ཁྱིམ་ནང་དུ་བཀྲིས་གཡང་ཆགས་
འགྱུར། དེ་འདྲའི་ཁང་ཁྱིམ་བསྟོད་པ་ཟུར་ཙམ་བརྗོད། །

ཻ། ད་རུང་གསོན་དང་ལྷ་མི་ཁྲོམ་པ་ཀུན། །བླ་མའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་
དར་ནས། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་པད་གླིང་ཡབ་སྲས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་རབ་
གནས་མེ་ཏོག་ཐོར། །དངོས་གྲུབ་ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་མ་ལུས་ཀུན། །ནང་དུ་བསྡུས་
པ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཟེར་དང་།

ཻ། སྨིན་པར་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆེན་ཡི་གེ་པ། །བླ་མའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་
དར་ནས། །མི་ཤེས་རྨོངས་པ་པད་མ་དོན་གྲུབ་ངས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་
ཟུར་ཅི་ལ་ཁེངས། །མི་ཤེས་བླུན་པོའི་སྨད་པར་མ་བྱེད་ཅིག །མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་
ཐུགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། 

ཻ། གནམ་ལོ་རྒྱལ་པོ་ས་མོ་གླང་ལོ་ལ། །ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཚེས་པ་བཞི་ཡི་
ཉིན། །སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་གཟའ་ནི་ཕུར་བུ་དང་། །རྟེན་འབྲེལ་སྐྱེ་མཆེད་ཕག་གི་
ཉིན་ལ་རབ་གནས་མཛད། །ཁྱད་པར་རབ་གནས་མཛད་པའི་གནས་སྐབས་སུ། 
།བཀའ་སྲུང་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ནས། །གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་

དཀར་ཆག་མཐོང་བའི་འཛུམ་ཤོར།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བསྐྲད་དེ། །ཕྱི་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བསྡུས། །བར་
ཆད་མ་བྱུང་པུ་ཏི་ཕྱག་ལ་ཕུལ། །ད་ནི་སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་ཡི་དམ་མཛོད། །ཟེར་
དཀར་ཆག་འདི་ནང་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་ཤོར་སྤྲང་པོ་གཉིས་ཀྱི་              
ཟས་སྐོར་ལགས་སོ། 

ཻ། བརྡལ་བ་བཀོད་ལེགས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡང་འདིར། །བརྟན་ཞིང་བྱིན་
ཆགས་རིན་ཆེན་སྤུངས་འདྲའི་རྩེ། །རྩེ་ལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་འོད་ཤར་འཁོར། །ལོག་
བཞི་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྨད་ནི་སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་བཏིང་
། །འཁོར་ཡུག་སླུབ་གཏིང་གཡང་ཞབས་འཁྱིལ་བ་འདྲ། །ལྕགས་རི་མི་འགྱུར་ཕ་
རོལ་རྒོལ་བ་སྲུང་། །རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ལོ་འདབ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །རི་དྭགས་
ཕྱོགས་བཞི་བྱ་ཚོགས་གསུང་སྙན་འགྱུར། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བུང་བ་གླུ་གར་
རྩེད།།གཙང་ཆབ་བསིལ་མས་གཡས་སུ་བསྐོར་བ་བྱེད། །འདོད་དགུ་ཚང་ཞིང་ཡིད་
འོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །མཐོང་སྨོན་ཕོ་བྲང་འདི་ཡི་བསྟོད་པ་མཛོད། །ཟེར་དང་། 

རྡོ་རྗེ་གནད་ནས་བྱང་དང་བྱང་གི་ཕྱོགས། །རི་བོ་ནག་པོ་བཅུ་གསུམ་འདས་པའི་
ས། །ཁ་བ་ཅན་གྱི་བོད་ཡུལ་རྒྱལ་ཁམས་འདིར། །བསྟན་པའི་མཐའ་ཉེ་ཚེ་ལོ་དྲུག་
ཅུའི་དུས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བར་ལུང་ཡང་བསྟན། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཇི་
བཞིན་དྲུག་ཅུའི་འགོ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱིས། །ཇོ་
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ཤག་གདན་དྲངས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཙུགས། །དེ་ནས་གདུང་རབས་རིམ་ལྔ་
བརྒྱུད་པའི་དུས། །འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས། །མཁན་སློབ་
སྤྱན་དྲངས་གཙུག་ལག་འབུམ་སྡེ་བཞེངས། །དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་ངོ་
མཚར་ཆེ། །་རོ་ལ་སོགས་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་གྱིས། །རྒྱ་ཆོས་མ་ལུས་བོད་དུ་
དར་བར་མཛད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དཀར་ཆག་ཨེ་མ་མཚར། །ཟེར་དང་། 

དེང་སང་དར་བ་བཙན་དན་ནགས་ཀྱི་ལྗོངས། །ཆོས་ལུང་དཀར་པོ་སྦས་ཡུལ་
མནའ་སྦིས་འཁུལ། །འབུར་འདོན་དགོན་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་འདི། །སོགས་
དང་། སངས་རྒྱས་དྲིན་བསབ་རྡོར་གཅོད་སྡིག་བཤགས་བཞེངས། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་
འདས་གྲོངས་གཉིས་མི་མངའ།    །པད་གླིང་གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་
གཙོ། །རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ལས་མ་གཡོས་པར། །འདས་དང་མ་འོངས་ད་
ལྟར་མཁྱེན་པའི་ཐུགས། །དྲི་མེད་རྣམ་དག་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པར་ཤོག །ཟེར་
དང་ བླ་མའི་གདན་ས་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ནས། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་བསྟན་འཛིན་
འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་རབ་གནས་མེ་ཏོག་ཐོར། །དངོས་གྲུབ་ཚེ་
དང་ལོངས་སྤྱོད་མ་ལུས་ཀུན། །ནང་དུ་བསྡུས་པ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཟེར་དང་།

གནམ་ལོ་རྒྱལ་པོ་ལྕགས་ཁྱི་གསུམ་འདི་ལ། །ཟླ་བ་དང་པོ་ཚེས་པ་བཅོ་
ལྔའི་ཉིན། །སྐར་མ་ཆུ་དང་གཟའ་ནི་ཟླ་བ་དང་། །རྟེན་འབྲེལ་སྐྱེ་བ་ཁྱིའི་ཉིན་ལ་
བཙུགས།།ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་པ་གཅིག་གི་ཉིན། །སྐར་མ་ནམ་གྲུ་གཟའ་ནི་
ཕུར་བུ་དང་། །རྟེན་འབྲེལ་སྐྱེ་མཆེད་སྤྲེའུ་ཉིན་རབ་གནས་མཛད། །ཟེར་དང་། 

དཀར་ཆག་མཐོང་བའི་འཛུམ་ཤོར།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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ཕྱི་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བསྡུས། །བར་ཆད་མེད་པའི་པུ་ཏི་ཕྱག་ཏུ་
ཕུལ། །ད་ནི་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་མཛོད། །

ཟེར་དཀར་ཆག་འདི་ནང་བཀོད་དེ་འདུག། 

དཀར་ཆག་ནང་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་གི་ལུང་པ་འདི་ 
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ གཡུས་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་གི་ལུང་པ་འདི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པ་ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི། 

དེ་གི་མ་ཚད་ལུང་པ་འདི་ནང་ འབྲུ་སྣ་དགུ་ག་ཅི་བཏབ་རུང་དུས་སུ་སྨིན། 
གནམ་བྱཱ་བསིལ་དྲོ་ལྡན་ཞིང་ གནམ་དགུན་དྲོད་དང་ལྡན་པའི་ས་ཕྱོགས་ཅིག་
ཡང་ཨིན་པས། དེ་གི་སྦེ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཧ་ལམ་རྟ་ནོར་འཚོ་སྐྱོང་མ་
འཐབ་མི་མིན་འདུག། རྟ་ནོར་རྐང་བཞིའི་རིགས་ག་ཅི་ཡོད་རུང་ སྐོར་ཕུག་
སྒྲུབ་རན་པའི་སྐབས་ ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ས་གནས་ག་སྟེ་ཡོད་རུང་བཀོག་
བཞག་སྟེ་ ནོར་རྫིཔ་ཚུ་ སྒྲུབ་མཇལ་བ་འོངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་
ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་སྒྲུབ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚོད་ནགས་ཚལ་ནང་བཀོག་བཞག་རུང་ 
ནོར་སེམས་ཅན་བཏགས་ནིའི་ཐགཔ་ཚུ་འབག་འོངས་ཏེ་ སྐོར་ཕུག་བླ་མའི་
གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་གྱི་གདོང་ཁར་དཔྱངས་ཏེ་ སྒྲུབ་མ་གྲོལ་ཚུན་
ཚོད་བཞག་ནི་འདུག། དེ་འབད་བཞག་མི་དེ་གིས་ སྒྲུབ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚོད་ནོར་
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སེམས་ཅན་ཚུ་ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ རི་དྭགས་གཅན་གཟན་ཚུ་གིས་གནོད་པ་རྩ ་
ལས་བཀལ་ནི་མེད་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག། 

སྐོར་ཕུག་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྒྲུབ་མ་གྲོལ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ནོར་སེསམ་ཅན་
གྱི་ཐགཔ་ཚུ་འབག་འོངས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་གི་གདོང་ཁ་ལས་མར་དཔྱངས་ཏེ་བཞག་ནི་
འདུག། འདི་བཟུམ་གྱི་སྲོལ་འདི་སྔོན་ཕ་མའི་བསྒང་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ད་
ལྟོའི་བར་ན་ལུ་ཡང་ མ་ཡང་ཉམས་པར་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

དཀར་ཆག་མཐོང་བའི་འཛུམ་ཤོར།

࿉ ཐག་པ་དཔྱ
ངས་ས།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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མཇུག་རྩོམ། 
  ལྷ་ལྕམ་སྐྱེས་མཐའ་ཨོ་རྒྱན་པད་མ་གླིང། །
  མགར་བའི་ཚུལ་བཟུང་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་ཏུ། །
  ཞབས་བཅགས་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་བཏབ། །
  དད་ལྡན་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་བསྟི་གནས་བཟང་། །

  ཨོ་རྒྱན་སྦས་གནས་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་ཏུ། །
  ཨོ་རྒྱན་ལུང་བཞིན་དམ་ཆོས་བསྟན་པ་བཙུགས། །
  མ་འོངས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར། །
  གཞན་དུ་མ་གྲགས་ངོ་མཚར་ནང་རྟེན་བཞུགས། ། 

  དེ་ཡི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྲོག་ཤིང་དུ། །
  སྐོར་ཕུག་གཡས་ཕྱོགས་རི་ངོས་ཡངས་པ་ལ། །
  ཉམས་ལྡན་སྒོམ་སྡེ་པ་ཆོས་གླིང་ཆགས། །
  དེ་རུ་བྲིས་ཀློག་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དར། །

  དེ་ཡི་ཕུ་རུ་མཛེས་སྡུག་ཡ་ལེང་ཞེས། །
  ཨ་ཎེའི་སྡེ་ཆགས་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གནས། །
  བུད་མེད་དད་ལྡན་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། །
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  ཤེས་བྱར་སྤྲོ་རྣམས་བྲིས་ཀློག་སྦྱངས་པའི་ཡུལ། །

  སྐལ་བཟང་དུས་སུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གནས། །
  ངོ་མཚར་ཡ་ལེང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གཉིས། །
  ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཁང་རུལ་མཐོང་བའི་ཚེ། །
  ཆོས་དད་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ་དབང་མེད་ལྷུང་། །

  འོན་ཀྱང་དེ་རུ་བྲིས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས། །
  པད་གླིང་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དུ། །
  མ་ཉམས་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་པ་མཇལ་བའི་ཚེ། །
  ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ལྡང་ཞིང་སྙིང་ནས་དད། །

  ཆོས་དད་ཆོས་ལ་སྤྲོ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གིས། །
  ལམ་ནས་བགྲོད་ཀྱང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ལུ། །
  ནོངས་པའི་ཆ་རྣམས་མཁྱེན་ལྡན་ཡངས་རྣམས་ཀྱིས། །
  སྤྱན་སྔར་བཤགས་པས་བརྩེ་བས་བཟོད་པར་མཛད། །
  སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
 

མཇུག་རྩོམ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

 ༡༽ པ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།
 ༢༽ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། 
 ༣༽ བུམ་ཐང་པ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་འོད་ཟེར་ཀུན་མཛེས་ནོར་བུའི་ 

  ཕྲེང་བ། 
 ༤༽ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར། 
 ༥༽ ལྕགས་མཁར་བླ་མའི་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་གི་གནས་ཡིག་ 

  མདོར་བསྡུས། 
 ༦༽ པད་གླིང་བཀའ་འབུམ་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ།
 ༧༽ པད་གླིང་བཀའ་འབུམ་ལས་གུ་རུ་དྲག་པོ།
 ༨༽ པད་གླིང་གིང་འཆམ་རྩ་ཚིག་བཀའ་བུམ་ཐ་པ།
 ༩༽ འཆམ་བཤད་སྟོང་མཐུན་དང་སྲོག་འཆམ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་  

  བཀའ་འབུམ་མ་པ། 
 ༡༠༽ པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
 ༡༡༽ དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་ཤོར།
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ངག་ཐོག་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དྲི་བཀོད་འབད་བའི་མི་ངོ་།

 ༡༽ སྐོར་ཕུག་གི་འཆམ་དཔོན་བགྲེས་པ་ ཉན་ཐོས། 
 ༢༽ སྐོར་ཕུག་བླ་མ་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས། 
 ༣༽ སྐོར་ཕུག་ བླ་ཚབ་འཆི་མེད།
 ༤༽ ལྕགས་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ། 
 ༥༽ དྲགོས་ཤིང་མཁར་བླ་མ།
 ༦༽ དྲུང་བགྲེས་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ།
 ༧༽ སྐོར་ཕུག་རྒཔོ་དབང་གྲགས།
 ༨༽ སྐོར་ཕུག་ཨ་ཙ་ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ།
 ༩༽ སྐོར་ཕུག་ཚོགས་པ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།
 ༡༠༽ སྐོར་ཕུག་སྒོམ་ཆེན་ རྡོ་རྗེ།
 ༡༡༽ སྐོར་ཕུག་སྒོམ་ཆེན་ པད་མ་བཀྲིས། 

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ།



སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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