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དེབ་ཐེར་འདི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་ནི་དེ་གི་ འགོ་ཐོག་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ལོ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་པར་སྐྲུན་ཞུ་
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1 

གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་ཚུལ་སྐོར། 

[གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་] གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་ཟམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ལྷོ་མོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། 

མཚུངས་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པའི།  །རྣམ་ཐར་ལྔ་ཡི་ངོ་མཚར་ཀུན་གསལ་
བ། །དྲི་མེད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་གསང་བ་འདིར། །རབ་དཀར་དད་པའི་གཟུགས་མཛེས་ཅི་ཡང་
འཆང་ །  (རྣམ་ཐར་འདི་ ཤོག་གྲངས་ཡོངས་བསྡོམས་༢༢༤ བཞུགས།) 

ཤོག་གྲངས་༧ གྱི་རྒྱབ་ཤོག 

༈ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་རང་གི་གསུང་ལས། །ང་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་ཟེར། །སྐྱེ་བ་འདི་ལ་སྨྱོན་
པ་བརྩོན་འགྲུས་ཟེར། །ཡུལ་འོལ་བ་ཡུམ་རྒྱ་གར་ལྷ་མོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་ལ། ཡབ་དབོན་པོ་རྡོ་རྗེ་
རྒྱལ་མཚན། ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉིས་ལ་ སྲས་ལྕམ་སྲིང་དྲུག་འཁྲུངས་པ་ནི། ཁྲོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ནི། ཨུ་
རྒྱན་རང་གིས་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལྕགས་ཟམ་པ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་ རྩ་རི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་
ནས་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་རྣམས་བཞེས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ཕྱི་ནང་གསང་
གསུམ་གྱི་རྟགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ། གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་གཏེར་ནས་བཞེས་པས། 
 

དེ་ཉིད་ལས་ཕྱི་རྟགས་ཞི་མ་ཁྲོ་ཡོད་ཚུལ་ནི། 
ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། །དྲག་པོ་ཁྲོ་བ་དབང་ཆེན་གཉིས། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་ལས། ། 
སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཞི་མ་ཁྲོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སྐུ་མདོག་སྨུག་པོ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པའི་སྨེ་བས་བརྒྱན་
ཅིང་། ཐུགས་དང་རྒྱུད་དལ་བ་རིག་རྩལ་ཆེ་བ། ཆ་ལུགས་དང་སྤྱོད་པ་མ་ངེས་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པར་
མཛད་པ་ནི། ལུང་བསྟན་ལས། མདོག་སྨུག་དྲི་ཞིམ་སྨེ་བས་བརྒྱན། །ངང་རྒྱུད་དལ་ཞིང་རིག་རྩལ་ཆེ། 
།མ་ངེས་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྐྱོང་། །ཞེས་བྱུང་།  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ལྕགས་མོ་གླང་གི་ལོ་1ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མགོ་མཇུག་
མ་ལྡོག་པར་འཁྲུངས་མ་ཐག། ༀ་མ་ཎི་པད་མེ་ཧཱུྃ༔ གསུང ་ཞིང་ཨ་མང་པོ་འདྲེན།  

ཤོག་གྲངས་༡༠ ནང་། 

ཡབ་ཀྱི་གསུང་ལས་ རྒྱ་གར་ལྷ་མོ་རང་རེའི་བུ་འདི་མངལ་ན་ཡོད་དུས་ ཁྱོད་ལ་ལྷ་མཐོང་འདྲེ་མཐོང་
གི་རྨི་ ལམ་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་། ལུས་ལ་ཡང་ཟླ་བ་༡༢ སྡད། སྐྱེས་དུས་རྐང་པ་སྔོན་ལ་
བཏང་། སྐྱེ་མ་ཐག་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཅིང་། མི་ཟེ་དགུ་ཟེར་མང་པོ་ལབ་པ་འདི་ཨེ་
དགའ་མི་ཤེས་གསུང་པ་ལ།  
 
ཤོག་གྲངས་༤༥འི་རྒྱབ། 

མཁའ་འགྲོམ་ཐམས་ཅད་ མགྲིན་གཅིག་ཏུ་སྡེབས་ནས་ གླུའི་དབྱངས་སྙན་པོས་མཚན་ལྔ་པོ་
འདི་གསོལ་བ། 

རྒྱས་སྡེ་ཐང་ལ་བཞུགས་པ་ཡི། །ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མི་འདི་ལ། །དོན་དང་མཐུན་པའི་མིང་རེ་འདོགས། ། 
ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་ཐང་ཆེན་ན། །སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ། ། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་པོ་ལྟ་
བུར་བཞུགས། །དེ་ཕྱིར་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཐོགས། །མཉམ་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ལུང་པ་ན། །སྣང་སྟོང་དབྱེར་
མེད་ལྟ་བ་ཅན། །སྤང་བླང་བྲལ་བའི་སྨྱོན་པ་ལ། །ལུང་སྟོང་སྨྱོན་པ་ཞེས་སུ་ཐོགས། །རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་
ཟས་སྐོམ་དང་། །མི་གཙང་ངན་སྐྱུགས་གང་བྱུང་བ། །ཕན་གནོད་བྲལ་བའི་བཅུད་ལེན་མཁན། །ཟས་
རྣམས་བཅུད་ལེན་མཁན་དུ་ཐོགས། །སྣ་ཚོགས་རྐྱེན་རྣམས་གང་བྱུང་ཡང་། །རྨི་ ལམ་བྲག་ཆ་ལྟར་
རྟོགས་ནས། །ཆོས་རྒྱད་ཟིལ་གནོན་རོ་སྙོམས་པ། །རྐྱེན་རྣམས་རོ་སྙོམས་མཁན་དུ་ཐོགས། ། 

ཤོག་གྲངས་༢༠༢  ཡིག་འཕྲེང་དང་པའི་ནང་། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ལྕགས་ཟམ་མང་
པོ་འཛུགས་དགོངས། ལྷོ་སྤ་གྲོར་བྱོན་པའི་ལམ་སྣ་དཀར་རྩེར་ཕེབས།  

                          
1 (1385 CE–1464 CE[1] or 1361 CE–1485 CE[2]) 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་] གྲུབ་ལྕགས་ཟམ་པ་མཆོག་ལྷོ་མོན་ཕྱོགས་སུ་གདན་དྲངས་ཚུལ། 

ཤོག་གྲངས་༢༠༢ ཀྱི་རྒྱབ་ཤོག་ཡིག་འཕྲེང་༤ འི་ནང་། 

དེའི་དུས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་དང་། སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཞོན་པའི་པ་གྲོའི་(སྤ་གྲོ།) བྲག་
སྐྱེས་དང་། མི་ནག་པོ་རྟ་ལ་ཞོན་པ་ཧལ་(ཧཱ)གྱི་ཁྱུང་འདུས་དང་གསུམ་བྱུང་ནས། བླ་མ་ཆེན་པོ་
ལྕགས་ཟམ་འཛུགས་པའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས་པས། ལྷོ་ཁ་བཞི་ལ་འབྱོན་པར་ཞུ་ཟེར་མི་སྣང་བར་
སོང་ངོ་། དེ་ནས་པ་གྲོ་ལ་བྱོན། ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གནས་སྟག་ཚང་དུ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་
མཛད་པས། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དངོས་སུ་བྱོན། སྟག་ཚང་གི་གནས་བདག་ཀླུ་
བདུད་མགོ་དགུ་པ་བྱུང་ནས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རང་གིས་ཆོས་སྐལ་ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བཞག་ཡོད་
པས། གཏེར་ནས་འདོན་པར་ཞུ་ཟེར། སྟག་ཚང་གི་བྲག་ལོགས་ནས། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟབ་
གནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིས་གཤོག་དྲིལ་འདོམ་བཅུ་པ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་སོ། དེ་ནས་མོན་ཡུལ་ནམ་
མཁའ་རྫོང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་ཀྱིས་བསྐོར། ཡིད་དམ་གྱི་ལྷ་མང་པོ་དང་མཇལ། དུར་ཁྲོད་རྔམ་པ་
སྒྲ་སྒྲོག་ཆུ་དང་བྱ་རྣམས་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་དེར།  
 

[གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་] སྤ་གྲོ་གདུང་རྩེ་ལྷ་ཁང་གི་སྐོར། 

ཤོག་གྲངས་༡༠༤ འི་ནང་། 

དེ་ནས་སྟག་ཚང་སེང་གེའི་ཕུག་རི་བརྒྱུད་དུག་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཐུར་དུ་རྒྱུགས་པས། པ་གྲོའི་(སྤ་གྲོ།)ལུང་པ་
གཞུང་གཤག་བྱེད་པ་འདྲ་བའི་སྣ་ལ། ས་བདག་ཁ ་གནོན་གྱི་མཆོད་རྟེན་རྩིག་པའི་ས་དཔྱད་མཛད། 
ཕྱོགས་བཞིར་ལྕགས་ཕུར་རེ་བཏབ། རི་དེའི་གདོང་བྲག་རུས་སྦལ་མང་དུ་བརྩེགས་པ་འདྲ་བའི་སྟེང་དུ། 
ཆོས་ཁྲི་བརྩིགས་ཏེ་མཚན་མོ་བཞུགས་ས་མཛད། མཆོད་རྟེན་འདི་གྲུབ་པ་དང་ལྷོ་ཁ་བཞི། ནང་ལྟ་
མཛེས་ཕོ་མོའི་སྡེ་བཅས་པ་འདི་སྟོངས་འགྲོ། རྒྱ་གར་ཀ་མ་ཏའི་བུ་སློབ་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པ་ཡོད། 
མཆོད་རྟེན་འདི་ལའང་ཀ་མ་ཏ་རྒྱལ་པོས་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ལྕགས་ཟམ་སོགས་མང་དུ་འགྲུབ་པས། ཁྱོད་ལྷོ་ཁ་བཞི་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྡུད་ཤེས་པར་གྱིས་
ཤིག་གསུངས་ནས། མཚན་མོ་ཆོས་ཁྲིའི་སྟེངས་ཁོ་ནར་བཞུགས། ཉི་མོ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་སྐུ་དུ་མ་སྤྲུལ་
ནས་དགེ་བསྐུལ་མཛད་པས། ལྕགས་ཟམ་གྱི་རྐང་བརྡུང་བའི་མགར་བ་དང་། ལྕགས་སོལ་མང་རྙེད་
ནས་བཟོ་མཛད་པས། དོལ་པ་ཕུ་གདུང་མཁར་བྱིའུ་སྨལ་ཕུ་ ལྷོ་གླིང་ཁ་རྣམས་སུ་མགར་བ་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱི་སར། སྐུ་བཅོ་བརྒྱད་སྤྲུལ་ནས། སྦུད་པ་འབུད་པ། ཐོ་བ་བརྡེག་པ། སོལ་བ་ལྡུགས་པ་སོགས་
མཛད། མ་དད་པ་རྣམས་འཕྲང་པས། ཆོས་རྗེ་ངའི་ས་ཁོ་ནར་བཞུགས་ཟེར།  སོ་སོ་ནས་ཡུས་དག་
ཀྱང་། ཕྱིས་ཐ་དུ་སྤྲུལ་པ་བྱོན་པར་ཤེས་ནས། མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ལྷག་པར་
འོ་ཆུ་སྒ་བྲག་དུ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པས་མགར་བ་བརྒྱད་ལ། ལྕགས་ཚ་གྲང་གང་ལ་ཡང་སྟོབས་ལྡན་སུ་
གང་གིས་ཐོ་བ་བསྣུན་ཡང་། གཞོམ་འཇིག་མི་པའི་འོག་རྡོ་རེ་དང་། སྣོད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རེར་
ཁྲེ་ཆང་གིས་བཀང་ནས་གནང་ཞིང་། ཟླ་བ་གསུམ་ལ་རྐང་བུ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་དང་། རྡོ་ཐོ་ རྡོ་གཟོང་། 
ལྕགས་སྔར་སྟོབས་ཆེན་གྲུབ།  
པ་གྲོ་པ་(སྤ་གྲོ།)རྣམས་ཀྱིས་ཞུས་པ། བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྕགས་ཟམ་འདི། ཆུ་བོ་རིའི་མདུན་ལ་འཛུགས་
པར་མཛད་ནས། ངང་ལྷ་ས་སྐོར་བ་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་པར་འདུ་ཞུས་པ་བཞིན་འཛུགས་པར་ཞལ་གྱིས་
བཞེས། ཝཾ་སྟེང་ཆེན་དུ་ཕྱུག་པོ་ལ་ལེགས་ཀྱིས་ཊཁ་ཁལ་བདུན་ཅུ་རི་བའི་སྐྱེ་གཡུ་ཕུལ་ནས། བདག་
གི་ཡུལ་འདི་ཆུ་དཀོན་པོ་ཡོད་ལགས་པས། ཆུ་བཟང་དུ་འགྲོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་མཛད་པར་ཞུ་ཟེར་བ་
ལ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་རྡོ་འཕང་ཐེགས་གསུམ་ལ་ཁྲོ་ཆེན་པོ་བཀལ་བ་ཆུས་བཀང་། འབྲུ་སྣ་ཚོགས་
བཏབ་པས་བདག་ཀླུ་གཉན་ལ་བསྔོས་པས། ཡུལ་དེའི་མི་ཕྱུགས་རྣམས་འཚོ་བའི་ལྷགས་ཞིང་ལ་ཡང་
འདྲེན་རྒྱུད་ཡོད་པ་བྱུང་ངོ་། སྟེང་ཆེན་ནས་འུ་འདུལ་ཤར་རི། མི་སུས་ཀྱང་མི་ཐར་བའི་བྲག་ལོགས་ལ་
ཐེགས་སོང་བ། ཟླ་བ་གཅིག་ནས་རིའི་ཁོང་གསེང་ནས། བཀྲིས་སྒོ་མང་ཟེར་བའི་གནས་ཡ་མཚན་ཅན། 
བྱང་ཤམྦྷ་ལ་དང་ཁྱད་པར་མི་འདུག་ནའང་། རྫུ་་འཕྲུལ་མེད་པས་བགྲོད་པར་མི་ནུས། གནས་ཡོད་པའི་
རྟགས་སུ་བྲག་གི་སྒོའི་དབྱིབས་མཐོང་བ་བྱས་ཡོད། ལྟོས་དང་གསུངས་བལྟས་པས།  བྲག་ལོགས་
མེ་ལོང་འདྲ་བ་ལ། སྔར་མེད་པའི་སྒོ་ཞིག་མི་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ངོ་། དེ་ནས་འུ་འདུལ་ལ་བྱོན། གཞུང་ཆུ་
ཆེན་པོ་དེ་ལ་འཁྱགས་པའི་ཟམ་པ་འདོམ་གང་ཙམ་སྐྱ་ཐལ་ལེ་ཡོད་པའི་སྟེང་ལ་ཕེབས། ཆུ་འགྲམ་གྱི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཡུལ་པ་རྣམས་ན་རེ། ལྷོ་རོང་འདིར་ཆུ་ལ་འཁྱགས་པའི་ཟམ་པ་ཡོད་པ་ད་ལམ་ལས་མ་མཐོང་ཟེར། 
དེའི་སང་འཁྱགས་ཟམ་ལ་ལྟར་ཕྱིན་པས། རོང་གི་རྦ་ཀློང་འཁྲུག་འཁྲུག་འདུག་གོ།  

དེ་ནས་མོན་རྒྱལ་གདུང་གླང་དམར་པོ་དང་། ཧད་སྟོད ་སྨད་དུ་ཕེབས། འབུལ་བ་རྣམས་ལྕགས་སུ་དྲིལ། 
པ་གྲོར་དྲངས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པའི་ཀྱེ་ཝཾ་འཕགས་གནས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཟླ་
བ་གསུམ་སྐུ་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་བཞུགས་པས་ལྷོ་ཁ་བཞི་དང་ མོན་གྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་གྲུབ་
ཐོབ་རྩོད་མེད་དུ་གྲགས། སྐུ་ལ་གླགས་འཚོལ་བར་ནུས་པ་སུ་ཡང་མེད་དོ། མོན་བླུན་པོ་ནོར་དད་ཅན་
གསུམ་གྱིས་གྲོས་བྱས། བླ་མ་ཁོ་རང་གཅིག་པོ་བྲག་སྟེང་གི་ཆོས་ཁྲིར་ཉལ་འདུག་པས། ཁོལ་ཏྲཾ་ཁ་
དང་གཡུ་མང་པོ་ཡོང་བ་ཡོང་། ཁོ་རང་གཡང་ལ་བསྐྱུར་ནོར་རྣམས་བླངས་པ་དྲག་ཟེར། ནམ་ཕྱེད་ཙམ་
ལ་ཡོང་ནས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་བྲག་གཡང་ལ་བསྐྱུར་ནས། ནོར་རྣམས་བཙལ་བས་མ་རྙེད། གྲུབ་ཐོབ་
ཆེན་པོ་ཁྲི་ཐོག་དེ་ཁ་ནས་ཧཱུྃ་ཕཊ་གསུང་བ་ཐོས་པས་སྔར་བསྐྱུར་བ་གོ་མ་ཆོད་པ་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ་
ནས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བཏེག་ནས་བྲག་གཡང་མཐོན་པོ་དེ་ལ་བསྐྱུར་ནས། ནོར་ཅི་ཡང་མ་ལུས་པ་
འཁྱེར་དགོས་སྙམ། བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་ཐམས་ཅད་ལ་བཙལ་བས། ཡང་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་སྐུ་སྔར་
བས་ཀྱང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བར་མཐོང་བས། རྐུན་མ་གསུམ་པོ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས། རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་
ཕྱིན་པ་དང་། གྲུབ་ཐོག་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ནས། མོན་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐུ་རེ་རེ་བཞུགས། 
མོན་གཅིག་གིས་སྟ་གྲི་བླངས་ནས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་བརྒྱབ་པས། ཡང་སྐུ་གཅིག་སྒོ་ནང་དུ་བྱོན ་ཏེ། 
མོན་བླུན་པོ་ཕག་མ་གསོད་གསུངས་པས། སྟ་གྲི་ཕག་གི་མགོ་ལ་འཕོག་པར་མཐོང་། ཡང་མོན་
གཅིག་གིས་ཁྱིམ་དུ་གྲུབ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལ་མདའ་བརྒྱབ་པས། ཡང་སྐུ་གཅིག་སྒོ་ནང་དུ་བྱོན་ཏེ།  མོན་
བླུན་པོ་ཕག་མ་གསོད་གསུང་། བལྟས་པས་ཕག་གི་གསུས་པ་ལ་མདའ་འཕོག་པ་མཐོང་།ཡང་མོན་
གཅིག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁོ་རང་གི་གྲི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་བརྒྱབ་པས། ཡང་སྐུ་གཅིག་སྒོ་ནང་དུ་བྱོན་ཏེ། 
བློན་བླུན་པོ་བ་གླང་མ་གསོད་གསུངས་པས། དེའི་ནུབ་གསུམ་འགྱོད་ཀྱང་བྱ་ཐབས་མ་རྙེད། སང་ཉིན་
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་ལྕགས་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་མང་པོ་ཕུལ་ནས་བཤགས་པ་བྱས་སོ། 
 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་] ཝང་ཐིམ་ཕུག་ཏུ་བྱོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཝང་ཐིམ་བུ་ལ་བྱོན། མཛོམ་ལྕགས་ཟམ་དང་བྲག་གྲོང་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས། ཤར་མོན་དུ་ནུབ་
ཀྱི་མོན་པ་བཅུ་ཙམ་གྱིས་གསེར་གཡུ་སྟོབས་ཆེན་འབུལ་བ་མཐོང༌། དེ་ལ་རྔམ་སེམས་སྐྱེས་ཐིམ་བུའི་
ཟམ་གདོང་དུ་དུག་མདའ་རུབ་རྒྱབ་ཀྱི་བཀྲོངས། གསེར་གཡུ་སྐུ་ལུས་ལ་བཅངས་པ་རྣམས་འཕྲོག་
བསམ།  ཟམ་པའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་མདའ་རུབ་བྱུང་ཡང་མདའ་ན་བཟའ་ལ་རེག་པ་ཙམ་ཡང་མ་
བྱུང་བར། ཞབས་འོག་ན་ཟིང་ཟིང་འདུག་པ་དང་། ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱི་མི་མང་པོ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མཇལ་བ་
ལ་ཚོགས། རྟ་གླང་སོགས་འབུལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཕུལ་བས། དུག་མདའ་བརྒྱག་མི་རྣམས་བྲོས་ནས་
གར་སོང་མི་སྣང་ངོ་། ལྷོ་ཁ་བཞི་མོན་ཡུལ་གྱི་སའི་མེ་ཙ་ལ། ཀྱེ་ཝཾ་འཕགས་གནས་སུ་ས་བདག་ཁ་
གནོན་གྱི་མཆོད་རྟེན། ལྕགས་ཡུལ་ར་བ་ཁ།  སྙལ་ཕག་མོ་གྲོང་། རྟ་མཆོག་སྒང་། འུ་འདུལ་དྲོ་
དཀར། བག་གྲོང་སྡི་ནང་ཁ་ཆེ། དྭགས་ལྷ་གྱེར་གླིང་། ཉི་ཤར་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པའི་ས་ཆར་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བརྟེན། ལྕགས་ཟམ། སྒྲུབ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་དོ།  
ལྕགས་ཀྱི་རྐང་བུ་བཅོ་ལྔ་རེ་ལ་དོས་ཚད་བྱས་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ཁུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དང་བཞི་བརྒྱ། 
ཤོག་བུ་སྣག་ཚ་སོགས་ལྷོ་ཟོང་གི་འཁུར་པོ་བདུན་བརྒྱ་རྣམས། པ་གྲོའི་དགོན་པ་གསར་འདེབས་ཀྱི་
གྲྭ་པ་དང་། ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་དད་བླངས་ཀྱིས་ཕག་རི་ཁར་བསྐྱལ། ཕག་རིག་ནས་དད་བླངས་
དང་འུལ་ལག་གང་ཡང་མ་བྱུང་བའི་བར་ལ་བཙུན་པ་ཨ་མི་མགོན་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པས་ལྗང་
ཞིང་སྔོ་གྲས་ཕུལ། རྡོ་དུང་ཁ་ཆེན་དང་གྱང་ས་ཉག་གཏེར་ནས་བཏོན།   
 

ཤོག་གྲངས་༡༡༧ པར་གསལ་བ། གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོ་རང་གིས་སྔ་ཕྱིར་ལྕགས་ལྔ་བཅུ་དང་
བརྒྱད་འཛུགས་པར་མཛད་དོ།  
ཤོག་གྲངས་༡༢༥ པར་གསལ་བ། དེ་ནས་མོན་བུམ་ཐང་བྱོན་ཡུལ་གྲོང་སི་དཔལ་གྱི་ཆུ་ཕ་གའི་ཕ་བོང་ལ། 
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་ཞབས་རྗེས་བཞག། ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག་
པའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཞག་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པས། གནས་དེར་བསྐོར་མི་མང་པོ་བྱུང་པ་རྣམས་ཀྱིས་གུ་རུ་
དངོས་སུ་མཐོང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱི་འདུག།  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཤོག་གྲངས་༡༢༦ པར་གསལ་བ། བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ནས་མོན་ཀུ་རུ་ལུང་ཚུན་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ་་་་་ལྷོ་
བྲག་མཁར་ཆུར་ཕེབས།  
ཤོག་གྲངས་༢༢༡ པར་གསལ་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་བསྙུང་བའི་ཚུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ དྲུག་ཅུ་སྐོར་
གཉིས་དང་ལོ་རྐྱང་ལྔའི་ངོ་ཐོག། བཤོལ་བརྩིས་པས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད་པའི་ཤིང་མོ་སྦྲུལ་
ལོ་ ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན། སྐྱེ་མེད་ངང་ལ་འགག་མེད་རྩལ་རྫོགས་ཏེ། །བརྗོད་མེ་སེམས་
དེ་མ་རིག་རིག་པ་ཡིན། །སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲོས་མེད་ངང་དུ་ཐལ། །བློ་འདས་ཡིན་ན་འཁོར་འདས་
རྒོད་རེ་བྲོ། །ཟེར་གསུངས་པའི་མོད་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ས་གཞི་ཐམས་སྤོས་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེར། ཐུགས་སྲས་
པས། གྲུབ་ཆེན་ད་ལྟ་བཞུགས་བཞིན་དུ། སྐུ་ནི་མི་སྣང་འོད་དུ་ཡལ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གདུང་ཤུགས་
དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ཞིག་མདུན་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས། 
འདི་སྐད་གསུངས་སོ།  
 

[གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་] གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ། 

༄༅། །བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་
ཆོག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། 

གཏེར་མཛོད་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཆོས་གླླིང་།   ཤོག་གྲངས་༡ གི་རྒྱབ་ཤོག 

༈  སྒྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དག་སྣང་དུ་
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མངོན་སུམ་དུ་སྩལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཁྱད་འཕགས་ཉམས་ལེན་ཟིན་བྲིས་ནི། རང་ཉིད་
ཡིད་དམ་རྟ་མགྲིན་སོགས་གང་རུང་དུ་གསལ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ནི། འགྱུར་
མེད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མེ་འབར་གསལ། ལྟེ་དབུས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པ། །ལོ་བརྒྱ་ལོན་ཚུལ་
དབུ་སྐྲ་སྨ་ར་དང་། ཨག་ཚོམ་དཀར་ལ་སྨུག་ནག་སྤྱན་གསུམ་འབར། །སྐུ་ལ་རས་གོས་དྲི་མ་མེད་པ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་གཞག་ཚེ་འབུམ་འཛིན། །དབུ་གཙུག་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་
ཡས་བཞུགས། །མགྲིན་པར་རྟ་མགྲིན་ཁྲོ་རྒྱལ་མེ་དཔུང་འབར། །ཐུགས་ཀར་པདྨ་འབྱུང་གནས་དཀར་
དམར་མདངས། །དེ་རྣམས་གསལ་བསྒོམ་བདག་ཉིད་དུས་མིན་དུ། ། (མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་འཆར་
བཞིན་གསལ། མཆན) འཆི་སོགས་བར་ཆད་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་
འགྲུབ་ཕྱིར། །མདུན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོར་ཁ་སྙིང་སྤྲད། །མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་འདི་ལྟར་བཏབ།། 

ཧྲཱི༔ཧྲཱི༔ཧྲཱི༔  སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོང་། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲོ་ལ་འཆི་མེད་སྟེར། ། 
རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་འགྲོ་བའི་བར་ཆད་སེལ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས། །ཐང་
སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བཏབ་བསླུ་བ་མེད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་
རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །  
ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ གྲུབ་ཐོབ་དང་། གནས་གསུམ་ལྷ་ཡི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། 
བདག་གི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་འཐོར་བ་དང་། སྡེ་བརྒྱད་མི་མ་ཡིན་གྱི་བར་ཆད་དང་། འབྱུང་བཞིའི་བཅུད་དང་
སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་དང་། ། འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཀྱི། །བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་སྦྲང་
རྩི་ལྟ་བུར་བསྡུས། །བུམ་པར་ཐིམ་པས་མ་ཤོང་ཁ་ནས་ལུད། །བདག་གི་ཚངས་པའི་བུ་གནས་མར་
ཞུགས། །ལུས་ཀུན་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་ཐོབ། །མ་ཡེངས་སྔགས་འདི་ཉིན་བཞིན་བརྒྱ་རྩ་
བརྗོད།  ༀ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་གུ་རུ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ཧྲཱི༔ཧྲཱི༔  
ཐ་མར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་འོད་དུ་ཞུ། །བདག་ལ་ཐིམ་པས་བདག་ཉིད་གྲུབ་ཆེན་སྐུ། །སྔ་མ་ལྟ་བུ་རྡོ་རྗེའི་
གདང་ལ་འཁོད། །རྭ་རྩེ་ནས་འཕྲོས་མཚོན་ཆ་མེ་གུར་གྱིས། །བར་གཅོད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར་
བར་བསྒོམ། །གསོལ་འདེབས་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་དང་། སྔགས་འདི་སྟོང་ཕྲག་རེ་རེ་ནི། །ཉིན་རེ་བཞིན་
དུ་བཟླས་པ་ན། །ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་། །ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་རྦད་མིན་ནོ། འདི་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་
པོས་མངོན་སུམ་དུ་སྩལ་བ་ལྟར་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་དེ། བསམ་གཏན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མལ་གྱིས་མཉེས་པར་བྱས་པ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། 
བྱིན་རླབས་འདི་ཀ་ཆེ་བར་བསམ་སྟེ་སྦྱིན་པའོ།། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[གུ་རུ] སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ། 
(རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་སྐོར།) 

ཤོག་གྲངས་༧༣ གྱི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་སྐོར་ཁ་གསལ་བཀོད་ནས་བཞུགས་པ་དེ་ཡང་། 
རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་ བསྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཏེ་ བཀའ་བབས་ཀྱི་སློབ་མ་བརྒྱད་ 
བསྒྲུབ་གནས་བརྒྱད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཏང་སྟེ།  
༡. སྒྲགས་ཡང་རྫོང་དུ་ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་སྒྲུབས་པས་ 
ཞག་ཉེར་གཅིག་ན་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་སྟེ། ཉི་ཟླ་གདན་དུ་གཏིང་།  བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ། ༢. 
ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱིས་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུར་དབང་ཆེན་སྒྲུབས་པས་  རང་
ལུས་ཡིད་དམ་ལྷ་རུ་གྱུར་ཏེ་སྤྱི་གཙུག་གི་རྟ་མགོས་རྟ་སྐད་བསྒྲགས། ༣. དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་
པོས་ ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་ཡང་དག་གྲུབ་སྟེ་ཉི་ཟེར་ལ་ཞོན། ༤. གཉགས་ཛྙཱ ་ནས་ ཆེ་མཆོག་གྲུབ་
པས་ ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ཏུ་བྲག་ལ་མཛུབ་མོས་བདུད་རྩི་བཏོན། ༥. མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ་
གྱིས་ མོན་ཁ་ནེ་རིངས་སེངྒེ་རྫོངས་གསུམ་དུ་ཕུར་པ་གྲུབ་སྟེ་བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ། དེར་ཕུར་པ་འཕུར་
ཏེ་སོང་བ་ཁང་པའི་ལྟག་ན་སྐྱེར་ཕུར་གཅིག་ལ་ཕ་མེས་ཀྱི་ཟ་འདྲེ་ཞིག་གནས་པ་དེ་ལ་ཟུག །ཕུར་པ་ཐོན་
པའི་ཤུལ་ནས་ཁྲག་དམར་ཅེར་གྱིས་བྱུང་། ཟ་འདྲེ་ཐུལ་བས། དབོན་བརྒྱུད་རྣམས་ལའང་ མཁར་ཆེན་ 
བཟའ་འདྲེ་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད ་པ་ཞེས་གྲགས། ༦. འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡར་སྟོད་ཤམ་པོ་
གངས་སུ་ མ་མོ་གྲུབ། ལས་ཀྱི་མ་མོ་དངོས་ སུ་བྲན་དུ་འཁོལ། ༧. རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ཕྱི་
མས་ སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྲུབ་པས། ལྷ་སྲིན་ལ་ལས་བཅོལ་ཚད་བསྒྲུབ་པ་བྱུང་། 
༨ བཻ ་རོ་ཙཱ་ནས་ བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་དུ་ དྲག་སྔགས་གྲུབ་སྟེ་ དམོད་པ་བོར་བ་ཙམ་གྱིས་དགྲ་
བགེགས་མོད་ལ་སྒྲོལ། ༩. མངའ་བདག་གིས་ ཏིང་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་ གང་གིས་
ཀྱང་གཡོ་བར་ མི་ནུས་པ་ཐོབ། གཞན་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་། ༡༠. གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་
གྱུར།  ༡༡. སྣ་སྣམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་མཁའ་ལ་རླུང་ལྟར་འཕྱོ། ༡༢. སྦ་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་ཀྱིས་
མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ། ༡༣.  སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅན་གཟན་རྣམས་གཉའ་བ་ནས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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འཛིན། ༡༤. ལྡན་མ་ཙེན་མང་གིས་ མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་རྣམས་ཐོབ། ༡༥. སྐ་བ་དཔལ་རྩེགས་
མངོན་ཤེས་དང་ལྡན། ༡༦. ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ གཙང་པོ་ཉི་མ་ཕྱེད་དུ་གྱེན་ལ་སློག། ༡༧. འབྲེ་
རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་རོ་ལངས་གསེར་དུ་བསྒྱུར། ༡༨. ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་བས་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་འཕུར་
ཕྱག་གིས་འཛིན། ༡༩. དྲན་པ་ནམ་མཁའ་བྱང་གི་འབྲོག་དགུག། ༢༠. རྨ་ ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཕ་
བོང་ཟས་སུ་ཟ། ༢༡. སྣ་སྣམ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ མཁའ་ལ་འཕུར། ༢༢. འོ་བྲན་དབང་ཕྱུག་ཆུ་ལ་ཉ་ལྟར་
འཕྱོ། ༢༣. ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་རི་བྲག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཛུལ། ༢༤. ལང་གྲོ་དཀོན་
མཆོག་འབྱུང་གནས་ གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་འཕེན། ༢༤. ལ་སུམ་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་ ནམ་
མཁའ་ལ་རྡོ་རྗེ་དཀྱྱིལ་དཀྲུང་བཅའ་བ་ལ་སོགས་པ་ སོ་སོས་གྲུབ་རྟགས་མང་དུ་བསྟན་ཏོ། 
 

རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༩ གི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། (སྤ་དྲོ་(སྤ་གྲོ)གནམ་ཐང་དཀར་པོར་སོག་དམག་འཛོམས། ། 
ལས་སུ་རྨེ་འཁྲུག་གོས་སུ་ལྕགས་ཆ་གྱོན།) 
རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༡༠༣ ནང་། (མཆོད་རྟེན་དཀར་པོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་
པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། །གཏེར་སྟོན་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐྱེ་
བ་ཡིན། རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ནི་ ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་གོང་མ་ཡིན།) 

གཙུག་ལག་ཁང་བཟང་ཆགས་པའི་རི་ངོགས་སུ། །ཟིལ་གནོན་ཞེས་བྱའི་ལོ་ལ་འདི་སྦྱར་རོ།། དགེའོ། 
བཀྲིས། ཤུ་བྷཾ། 

  [གུ་རུ] གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་གསེར་འཕྲེང་མའི་ནང་ ལོ་ཙ་བའི་ལོ་རྒྱུས། 

གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གསེར་གྱི་འཕྲེང་བ་ ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། 
པུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ནས་ གུ་རུ་སངས་རྒྱས་གླིང་པས་གཏེར་བཏོན་པའོ། 
གསེར་འཕྲེང་མ་ ཤོག་གྲངས་༡ ནང་།  ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བ་དང་༔ བལ་འབངས་ཀ་སིདྡྷི་དང་༔ བལ་མོ་ཤཱཀྱ་
དེ་བ་དང་༔ མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱི་འདྲེན་དང་༔ བུད་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་༔ གུ་རུའི་ཐུགས་སུ་
བྱོན་པའི་བུད་མེད་ལྔ༔  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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 གསེར་འཕྲེང་མ་ ཤོག་གྲངས་༢༡༧ རྒྱབ་ཤོག  བསམ་ཡས་སྒྲ་བསྒྱུར་གླིང་དུ། གུང་གྲལ་དབུས་སུ་ དར་
ཟབ་ཀྱི་ཁྲི་བཤམས་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་བཞུགས། གཡས་གྲལ་དུ་གསེར་ཁྲི་བཤམས་པ་ལ་ སློབ་
དཔོན་པད་མ་བཞུགས། གཡོན་ངོས་སུ་དངུལ་ཁྲི་བཤམས་པ་ལ་མཁན་པོ་བོདྷི་ས་ཏྭ་བཞུགས་སུ་
གསོལ། གཡས་སུ་སློབ་དཔོན་པད་མའི་ཁྲི་ཟུར་ན་གབ་རྩེའི་ཁྲི་ཞིག་ལ་ལོ་ཙྪ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ན་བཞུགས། 
མཁན་པོའི་ཁྲི་ཟུར་གཡོན་གྲལ་དུ་གབ་རྩེའི་ཁྲི་རེ་བཤམས་པ་ལ་ ལོ་ཙྪ་བ་ལྕོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་
དང་ཀ་དཔལ་བརྩེགས་གཉིས་བཞུགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལོ་ཙྪ་གསུམ་གྱིས་བོད་སྐད་བསྒྱུར་བར་
ཞུ༔་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་ སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གླང་གི་ལོའི་གཞུག་ནས་སྟག་ལོ་སོང་གི་
བར་དུ་ སྔགས་ཕྱི་པ་ཀྲྀ་ཡོག་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ ལྕོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལོ་ཙྪ་བ་བསྒྱུར་ནས་
གསུངས༔ གསང་སྔགས་ནང་པ་ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་རྣམས་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ལོ་ཙྪ་བསྒྱུར་ནས་
གསུངས༔ མཁན་པོ་བོདྡྷི་ས་ཏྭ་དང་ སྐུ་གཅིག་ལ་མཚན་མང་བ་ བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་(བཻ་རོ་ཙ་ན)གཉིས་
ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས་གསུང་ཚུལ་ནི། འདུལ་བའི་ལུང་སྡེ་བཞི༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ། བྱམས་པས་ཞུས་པ། 
རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་སོགས་མདོ་རྒྱས་འབྲིང་རྣམ་གསུམ་མ་ལུས་བསྒྱུར༔ ལང་ཀར་གཤེགས་པ་བམ་པོ་བཅོ་
ལྔ་པ༔ དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་བམ་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ༔ ཕལ་མོ་ཆེ་བམ་པོ་ཉིས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད༔ མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་བམ་པོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས༔ གཞན་ཡང་ལས་འབྲས་དྲང་དོན་བསྟན་པའི་མདོ་
མང་པོ་རྣམས་བསྒྱུར་རོ༔  
གསེར་འཕྲེང་མ་ ཤོག་གྲངས་༢༢༩ ནང་གསལ་བ།  རྒྱལ་པོས་ཁྲུས་ཁང་གླིང་དུ༔ མཁན་པོས་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་སྤྱན་
དྲངས་ནས༔ བོད་ཀྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་ཨེ་ཐུབ་སྙམ་ནས༔ སད་མིའི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི། སྦ་
མི་གསལ་སྣང་༔ དཔལ་དབྱངས༔ རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས༔ ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ༔ རྨ་ རིན་ཆེན་
མཆོག༔ ལན་གསུམ་རྒྱལ་བ༔ མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ༔  
གསེར་འཕྲེང་མ་ ཤོག་གྲངས་༢༦༥/༢༦༦  སྒྲ་བསྒྱུར་གླིང་དུ། ་་་་་་་་་་་་་་ བསོད་སྐྱབས་བདུད་རྩི་ལྔ་པ༔ ཡེ་
ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར༔ རྣམ་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་མེ་ལོང་ ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར༔ འོད་སྲུང་༔ སྟོང་པ་
རབ་འབྱེད༔ བསྐལ་བཟང་༔ རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་སྡེ་བསྒྱུར་ཏེ༔ 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བཻ ་རོ་ཙ་ནའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས། 
སྔགས་བསྒྱུར་གྱི་ནང་དུ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང ་༔ བོན་བསྒྱུར་གྱི་ནང་དུ་གན་ཇག་ཐང ་ཏ ་དང ་༔ རྩིས་
འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ཨིནྡྲ་བ་རོ་ཤྲི/བཻ་རོ་དང་༔ སྨན་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ ཆོས་འབར་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་
ལ་ཕབ་པའོ༔   
གསེར་འཕྲེང་མ་ ཤོག་གྲངས་༢༦༩  པཎ་ཌི་ཏ་ཤཱནྟ་དེ་བ་དང་༔ ལོ་ཙྪ་ཞང་པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་སླར་ཡང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་བསྒྱུར༔ སློབ་དཔོན་པད་མ་དང་༔ རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་
གཉིས་ཀྱི་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་དང་༔ དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་༔ དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་རྣམས་
བསྒྱུར་རོ༔ པནྡྲི་ཏ་དཱ་ན་ཤི་ལ་དང་༔ ཤི་ལ་བོ་དྷི་དང་༔ ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་བཞིས་ བསྟན་
འཆོས་བྱེ་བྲག་ཆེན་མོ་གསུམ་བརྒྱ་པ་བསྒྱུར་འཕྲོ་བཙུགས་ནས་རྒྱ་དཔེ་ཉིད་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེར་
བཞུགས༔  

 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ] མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། 

༄༅། །བོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་ཚུལ་རྣམ་པར་ཐར་པ། བབ་མངོན་ཁྱུང་ རྒྱུད་
མངས་དྲི་ཟའི་གླུ་ཕྲེང་བཞུགས་སོ།། ཇོ་མོའི་རྣམ་ཐར་སྐབས་དོན་བརྒྱད་པ། (ཤོག་གྲངས་༢༦༡ 
བཞུགས ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་མ།) 
ཤོག་གྲངས་༣ ནང་།  
 
 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྤྲུལ་གཞི། 
༈ ཁྱད་པར་དུ་ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྤྲུལ་པ་ལྔ་དང་ དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་བ་མེད་པར་གནས་སོ༔ དེ་ཡང་ 
སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ མ་ར་བ༔ གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ ཤཱཀྱ་དེ་མ༔ 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ ཀ་ལ་སིདྡྷི༔ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་འདྲེན2༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་
པ་ མཁའ་འགྲོ་འོད་འཆང་སྟེ༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཆེན་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་གོ༔ 
 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ] མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རིགས་བརྒྱུད། 

བོད་སྤྱིའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བསྐོས་པའི་ རྒྱལ་ཕྲན་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ 
ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ནི་ མཁར་ཆེན་པའི་རིགས་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། (བོད་སྤྱིའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ མངའ་བདག་
ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད) རྒྱལ་ཕྲན ་བདུན་ནི། མཁར་ཆེན་པ༔ ཟུར་མཁར་བ་དང་༔ མཁར་
ཆུ་པ་དང་༔ གོང་ཐང་པ་དང་༔ བཙེ་པ༔ གྲགས་པ༔ རོང་པ་དང་བཅས་བདུན་ནོ༔  ཡབ་ མཁར་ཆེན་
དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་དང་༔ ཡུམ་གནུབས་གཟའ་དགེ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་ བྱ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་
ཚེས་བཅུའི་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་དུས་སུ་མཚུངས་སུ་ཡུམ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་སྐུ་འཁྲུངས་སོ༔  
(མཁར་ཆེན་གཟའ་འདི་ཉིད་ ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་དབང་གི་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་རྩོད་པ་དང་ བོད་སྤྱིའི་
རྒྱལ་པོས་ ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཚུལ་ གུ་རུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་སོགས་ འདིར་མ་བཀོད་ འདིར་བཀོད་པ་
རྣམས་ནི་ འབྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བ་ཙམ་མོ) 
 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ] མོན་ཁ་སེངྒེ་རྫོང་དུ་སྨན་བཅུད་བླངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༩༨ ནང་།  

དེ་ནས་བདག་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་དང་ བུ་མོ་བདེ་བ་མོ་གཉིས་གྲོགས་སུ་འཁྲིད་ནས་ མོན་
སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ་སོང་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ༔ དང་པོ་མོན་ཁ་སེངྒེ་རྫོང་དུ་བྱོན་ནས་ སྨན་ལྡུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་

                          
2 བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་འདྲེན་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་ཀུར་སྟོད་མཁོ་མ་ནས་ཡིན་ཞེས་ ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུན་དུ་ལོ་རྒྱུས་སྣ་
ཚོགས་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་འདུག་པས་དཔྱད་པའི་གཞི་རུ་སྣང་། ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ སིནྡྷུ་ར་ཛའི་སྲས་མོ་ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་
ཡིན་པར་བཤད། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བཅུད་ལེན་མཛད་པས༔ དང་པོ་རྡོའི་བཅུད་བླངས་ཏེ༔ རྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཅོང་ཞི་ལ་ཡོད་པར་གཟིགས་
ནས་རྡོའི་བཅུད་ལེན་བྱས་པས༔ ལུས་ནི་མཚོན་གྱིས་མི་ཕིགས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་གྱུར༔ ངག་ནི་ཚངས་
པའི་དབྱངས་དང་ལྡན་ཏེ་ ང་རྒྱལ་གྱི་སྟག་མོས་ཀྱང་ ཞི་ནས་ཉར་པར་གྱུར༔ ཡིད་ནི་ཟག་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་
བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་གྱུར་ཏོ༔ དེའི་ཚེ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ༔ ད་ནི་ཡང་དག་གི་དཀའ་བ་
སྤྱད་པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག་དགོངས་ནས༔ ཐོག་མར་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་པའི་ཆེད་དུ་བསྙེན་པས་
བསྙེན་པ་དང་༔  བསྒྲུབ་པས་བསྒྲུབ་ཅིང་༔ ཆོས་སྤྱོད་ཆོ་གའི་ཚུལ་གྱིས་ཉིན་མཚན་ཐུན་དུ་མེད་པ་སྒྲ་
ཡི་རྒྱུན་ཆད་མེད་དུ་བཟླས་ཤིང་༔ དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཡིག་བརྒྱ་སོགས་རིགས་སྔགས་དང་གཟུངས་
སྔགས་ཀྱི་རིགས་ཀྲི་ཡོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བཤགས་སྦྱང་དང་༔ བར་ཚིག་ཏུ་རིགས་ལྔ་རིགས་
གསུམ་སོགས་ཨུ་པ་དང་ཡོ་གའི་གཟུངས་སྔགས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཟླས་པ༔ མཐར་མདོ་སྡེ་ཁ་ཏོན་
བཤགས་སྡོམ༔ འདུལ་བའི་ཚུལ་ལུགས་བྱ༔ ཚེ་དཔག་མེད་སྤྱོད༔ མངོན་པའི་བློ་སྦྱང་སྒྲ་ཚན་སོགས་
མཐར་ཆགས་ལ་བརྩོན་པས༔ ཐོག་མར་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག་པ་དང་༔ གྲེ་བ་རལ་ནས་ཁྲག་དང་རྣག་
མང་དུ་ཁོལ་བ་དང་༔ མིད་པ་གཟེར་ཞིང་འཆུས་ནས་རེངས་པ་དང་༔ སྐམ་པ་དང་༔ རྣག་ཁྲག་སོགས་
སྐྲངས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འཆི་ལ་ཐུག་པ་བྱུང་༔ མཐར་ཅི་ཙམ་སྨྲས་ཀྱང་མི་བདེ་བ་མེད་པ་དང་༔ སྨྲ་བ་
རྣམས་སྒྲོས་ཐོན་ལ་ཚིག་དག་པ་དབྱངས་སྙན་ལ་རྒྱུན་རིང་བ༔ ཆེ་འབྲིང་ཆུང་བ༔ དལ་བྲེལ་ལན་
གསུམ་གང་བྱས་ཀྱང་རང་དབང་ཡོད་པ་སོགས་མདོར་ན་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་སྒྲ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིང་
༔ མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་བདུན་ཐོབ་པར་བྱུང་པའོ༔  (ས་གནས་ མོན་ཁ་སེངྒེ་རྫོང་།)  
དེ་ནས་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་ཚུལ་ལུགས་ལྟར་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས༔ བསྙེན་
པས་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཞལ་མ་གཟིགས་ཀྱི་བར་དུ་བསྙེན༔ དེ་ནས་བསྒྲུབ་པས་གཉིས་མེད་
གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་བར་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ༔ ཕྱག་མཉམ་བཞག༔ ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་
བཞུགས་ཤིང་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཐོག་མར་ཞལ་གཟིགས༔ དེ་ལའང་འོད་དུ་འབར་བ་སོགས་
རྟགས་ཡོན་མང་དུ་བྱུང་༔ བར་དུ་ཡི་དམ་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་གནང་བ་ཐོབ༔ ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ 
གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཐོབ༔ མཆོག་ནི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་དང་༔ དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཐོབ་ནས་མཐར་
ཐུག་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཀློང་དུ་གྲོལ་བའི་ལུང་བསྟན་པར་གྱུར་ཏོ༔  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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དེ་ནས་བླ་མ་དགོངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ༔ ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་ཚུལ་ལུགས་ལྟར་སྒྲུབ་སྟེ༔ 
དེ་ཡང་སྔགས་རླུང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་གཅུན་ནས༔ རང་ལུས་དགོངས་པ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་རྩའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་སུ་བཀོད་ནས་བསྒྲུབ་སྟེ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ་གྱི་གནད་མ་འཁྲུལ་བར་
ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ ཐོག་མར་རྩ་ཟུག་རླུང་ལོག་ཐིག་ལེ་རེངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འཆི་བ་ལ་ཐུག་
པའི་ ཟུག་ཟེར་བྱུང་ཡང་སྐྱོན་དུ་མ་བལྟས་པར་བསྒྲུབས་པས༔ རེ་ཞིག་ནས་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟིགས༔ 
རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ་རང་དབང་ཐོབ་ཅིང་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཆུ་བོ་བཞིའི་རྒྱུན་ཆད་དེ༔ གྲུབ་པ་ཐོབ་བྱ་བ་
དེ་རང་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བས༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་འཁོར་ཐབས་མེད་པའི་བསམ་པ་སྐྱེས་ནས་
སྨྲས་པ༔  

(རྟགས་ཐོབ་བཀའ་དྲིན་ བསྟོད་བསྔགས་འདི་ འདིར་མ་བཀོད) ཅེས་གསུངས་ནས་ སྨན་
དང་ལྡུམ་བུའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་བཅུད་ལེན་མཛད་པས༔ ལྷའི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་
སྡེ་བཞི༔ དེ་ལ་སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ༔ ནུས་པ་རྐྱང་སེལ་གྱི་བདུད་རྩི་སྨན་
གྱི་ལྷ་མོ་རེ་རེས་བུམ་པ་རེ་ཐོགས་ནས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཕུལ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྟོད་པ༔  
ཀྱེ་མ་ཧོ༔ མི་ཡི་བུ་མོ་ཡ་མཚན་མཆོག་བརྙེས་པའི༔ སྔོན་ཚེ་ལྷ་ཡི་དུས་ན་བདག་གིས་མཆེད༔ རྒྱུ་
མཐུན་སྨོན་ལམ་དག་པས་ཤེས་རབ་ཆེ༔ རྒྱུད་མངས་སྒྲ་ཡིས་དྲི་ཟའི་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ དབྱངས་ཅན་
མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ལ་ངོ་མཚར་བསྟོད༔ བར་དུ་ཐུབ་དབང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ རྒྱུ་མཐུན་དག་པས་
ཉན་ཐོས་དགེ་སློང་མ༔ སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱིས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་འདྲེན༔ གང་གའི་ལྷ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ལ་
བསྟོད༔ ད་ལྟ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པད་འབྱུང་གི༔ སློབ་དཔོན་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས༔ 
གསང་སྔགས་སྒོ་འབྱེད་ཐེག་ཆེན་བཀའ་རྣམས་བསྡུ༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་དཀའ་སྤྱད་མཚོ་རྒྱལ་བསྟོད༔ 
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་དུ་བརྡོལ༔ སྨན་དུག་སྣ་ཚོགས་བཅུད་བླངས་བདུད་རྩིར་རོལ༔ 
འཆི་མེད་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལ་མཚན་དཔེ་རྫོགས༔ དུས་གསུམ་འགྲོ་བའི་མ་མ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔ སྐྱེ་དགུའི་
གཅོང་ནད་ངན་པ་དྲུང་ནས་འབྱིན༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྩིས་གསོ་ཞིང་༔ སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་ཡོན་ཏན་
ཀུན་གྱི་མ༔ གཅིག་གྱུར་མཚོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཉིད་མ་ལགས་སམ༔ ཞེས་ཟེར་ནས་མཁའ་ལ་གཤེགས་སོ༔  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  མི་ཡི་བུ་མོ་ ཁི་འདྲེན་གྱི་སྦྲང་རྩི་ཕུལ་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༠༣ ནང་།  

དེར་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་རིག་པའི་སྟབས་ཀྱིས༔ མི་ཡི་བུ་མོ་ཁི་འདྲེན་ཡང་བྱུང་ནས་སྦྲང་རྩི་མང་པོ་
ཕུལ་བས༔ དེ་རྣམས་གསོལ་ནས་ཡང་ལུས་ཀྱི་དཀའ་བ་སྤྱད་དོ༔ དེ་ལ་ཐོགས་མར་བསྐོར་བ༔ དེ་ནས་
ཕྱག་སོགས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་ཐུན་ལས་འདས་པ་སྤྱད་པས༔ དབུ་ཐོད་ཞབས་ཕྱག་གི་མཐིལ་ཐམས་
ཅད་བུག་ནས་རུས་པ་དོན་ཏེ༔ ཁྲག་རྣག་གི་རྒྱུན་ཆེན་པོ་བབ་པ་བྱུང་༔ དེ་ནས་ལུས་སྦྱང་གི་རིགས་མི་
འདྲ་བ་གྲངས་ལས་འདས་པ་དང་༔ ཕལ་ཆེར་ནི་ངག་སོ་སོའི་དཀྱུས་སུ་འདུག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་
བླངས་པས༔ དང་པོ་ལུས་ཆད་ངལ་དུབ་གསུམ་དུ་བྱུང་༔ དེ་ནས་ཡན་ལག་གི་ཚིགས་ཐམ་ཅད་ཀྱི་
ཐིག་ལེ་རྣམས་ཆུ་སེར་དུ་གྱུར་ནས་ཁོལ་ཞིང་གཟེར་འཆུས་སྐྲང་རྩ་བྱེར་བ་དང་༔ རྩ་སྣ་རྣམས་ཀློད་པས་
ལུས་ཀྱི་ཟུངས་ཤོར་བར་བྱུང་༔ དེ་ནས་སླར་ཐིག་ལེ་ཡང་དྭངས་སྙིགས་བྱེ་བས་ཤེས་པ་སྤྲོ༔ དེ་ནས་
ཐིག་ལེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་རྒྱུན་བརྟན༔ རྩ་རྣམས་ཀྱི་མདུད་པ་གྲོལ༔ ཞ་བ ་རང ་༔ རྒུད་པ་
སོས༔ ཆད་པ་མཐུད༔ རྡོལ་བ་ཕྲད་༔ བྱེར་བ་ཚུད་ནས་གསང་སྔགས་གྲུབ་པའི་གཏན་གཞི་ཚུགས་
པར་བྱུང་ངོ་༔ 
 
[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ] སེངྒེ་རྫོང་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་གནང་སྐབས་མི་མ་ཡིན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བྱུང་ཚུལ། 

 དེ་ནས་སེང་གེ་ནེ་རིང་སོགས་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་རྣམས་སུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་བཤིག་
བལྟ་སྟངས་མི་ཕབ་༔ ལུས་གནད་མི་ཀློད་སྨྲ་བ་རྒྱུན་བཅད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་དམ་བཅད་ནས་
བཞུགས་པས༔ དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཇོ་མོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟིལ་མ་བཟོད་
ནས་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་བྱུང་སྟེ༔ ཞི་བ་དྲག་པོ་༔ གཟུགས་མེད་གཟུགས་ཅན་སོགས་དུ་མས་བསྡིགས་ཏེ་
༔ ཐོག་མར་ཟས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་མདུན་དེར་ཡང་ཡང་དུ་བྱུང་༔ དེ་བཞིན་དུ་གོས༔ རྟ་གླང་
སོགས་འཇིག་རྟེན་འདིར་སྲིད་ཚད་ཀྱི་ཟོང་དངོས་པོར་བརྫུས་ནས་བྱུང་བས་༔ ཇོ་མོས་དེ་ཐམས་ཅད་ཏིང་
ངེ་འཛིན་གྱི་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་༔ ལ་ལ་ནི་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་གཟིགས་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་
ལ་ཆགས་མེད་ཀྱི་ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པ་ཙམ་ལ་ཡལ་སོང་༔ ལ་ལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ས་རྡོ་
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སོགས་བོང་བ་རུ་བསྒྱུར་བས་འགྱུར་སོང་༔ ལ་ལ་ནི་མ་འོངས་པར་ཡུལ་དེར་ཟས་ནོར་གྱི་གཏེར་དུ་སྨོན་
པས་གྲུབ་པར་གྱུར་ནས་ཡལ༔ ཡང་སྐབས་ཤིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་གཞོན་ནུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་༔ བཞིན་ལེགས་
པ༔ མདོག་བཟང་བ༔ དྲི་ཞིམ་པ༔ ལྷུན་ཆགས་པ་༔ བརྟེན་ཐུབ་པ་༔ བལྟ་ན་སྡུག་པ་མང་དུ་སྤྲུལ་ནས་
༔ ཐོག་མ་ནས་ཨ་མ་ཇོ་མོ་སོགས་ཟེར་ནས་མིང་ནས་བོས༔ དེ་བཞིན་དུ༔ བུ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་ཟེར་ནས་
ཆགས་པའི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་གླེང་༔ སྐབས་སུ་རྩེད་མོའི་རྣམ་པ་མང་དུ་བྱས༔ དེ་ནས་རིམ་གྱིས་
མཚན་མའི་རྡོ་རྗེ་སྟོན་ནས་བུ་མོ་རང་འདི་འདོད་དམ་༔ ཞོན་བཏང་ངམ་སོགས་ཟེར་ནས་རྐེད་པར་
འཁྱུད༔ ནུ་མ་མཉེ༔ མཚན་མ་སློག༔ འོ་བྱ་བ་སོགས་ཆགས་པའི་ལས་སྣ་ཚོགས་གཤོམ་པ་དང་༔ 
ལ་ལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཟིལ་གྱིས་མནན་པས་ཡལ་སོང་༔ ལ་ལ་ནི་བྱང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གྱིས་བདེན་མེད་དུ་ཡལ༔ ལ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟློག་བསྒོམ་བྱས་ནས༔ ལ་ལ་ནི་རོ་ནག་
པོ་བསྒྱུར༔ ལ་ལ་རྒན་པོ་གྱ་གྱུ་ཅན་དུ་བསྒྱུར༔ ལ་ལ་ནད་པ་མཛེ་ཅན༔ ལ་ལ་ལོང་བ་ཞ་བོ་ལྐུགས་པ་
གཟུགས་མི་སྡུག་པར་བསྒྱུར་བས་འགྱུར་ནས་མི་སྣང་ནས་ཐམས་ཅད་ཡལ༔ 

དེ་ནས་དྲག་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་བསྟན་ཏེ༔ ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོམ་ཡོམ་ཤིག་ཤིག་ཏུ་འགུལ་
ཞིང་༔ འུར་ཆོམ་སྟོང་སྒྲ་སོགས་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་བསྒྲགས་པའི་སྒྲ་བས་ཆེ་བ་དང་༔ ཟེར་ཡང་
ནག་པོ་ཆེམ་ཆེམ༔ དཀར་ཤར་ཤར༔ དམར་ཀྱུར་ཀྱུར༔ སེར་ཏང་ཏང་༔ སྔོ་བལ་བལ༔ ཁྲ་ཁྱུག་
ཁྱུག༔ འོད་མེར་མེར་སོགས་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དང་༔ དེ་བཞིན་དུ་མཚོན་རྩེ༔ ཕུར་རྩེ༔ མདུང་གྲི་སྣ་
ཚོགས་སྔོན་དུ་སྔ་ཧྲཾཧྲཾ༔ ཟེང་ཟེང་༔ འཚུབ་འཚུབ་སོགས་བཟོད་པར་དཀའ་བ་བྱུང་ཞིང་༔ དེ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གདེངས་ཀྱིས་འཆིང་ཞིང་གཏུབ་པར་གྱུར་ཀྱང་ཉམ་ང་མེད་པའི་བློ་གདིང་གིས་ཡལ་
སོང་ངོ༔  
    དེ་ནས་ཀྱང་ཞག་པོ་ཁ་ཡར་ནས༔ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་སོགས་གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ང་
རོ་སྒྲོག་ཅིང་གཟུགས་སུ་ཕུག་པའི་སྒོ་སྟེང་དང་སྒོ་འགག་དང་༔ གཡས་གྱོན་མདུན་སོགས་ཁེངས་
པར༔ ངེར༔ ཟུག༔ ཆོ་ངེ་སྣ་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་དུ་ལ་ལས་ཟ་བ་ལ་རྔམས་པའི་ཁ་གདངས་མཆེ་བ་
གཉེར༔ མཇུག་མ་བརྡེག༔ སྡེར་མོ་བྲད༔ ལུས་སྤྲུགས༔ སྤུ་གཟེང་༔ གྲེ་བ་སློང་བ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་
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བས༔ ཐམས་ཅད་ལ་ལུས་གཅེས་འཛིན་བློས་བཏང་བའི་གདིང་གིས་སྙིང་རྗེ་ཁོང་ནས་སྐྱེས་པས་ཡལ་
སོང་༔ 
      དེ་ནས་བསྟུད་མར་འབུ་དང་སྲིན་བུའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་བྱེ་བ་ས་ཡ་མང་པོ་ལ་སྡོམ་སྡིག་སྦྲུལ་
གསུམ་གྱིས་དམག་དཔོན་བྱས་ཡུལ་ཁེངས་པ་དང་༔ ལ་ལ་དབང་པོའི་སྒོ་རྣམས་ནས་འཛུལ༔ ལ་
ལས་རྨུག༔ ལ་ལས་གཙེས༔ ལ་ལས་བྲད༔ ལ་ལས་འཛེག༔ ལ་ལས་མཆོངས༔ ལ་ལས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་འཚེ་ནས་ཟ་བ་ཚལ་བུར་གཏོར་བ་སོགས་མི་བྱེད་དགུ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་མ་བཀྲོལ་ནས་བྱུང་
བས༔ དེ་ནས་ཇོ་མོ་ཅུང་ཟད་སྐྱི་གཡའ་ཞིང་སྙིང་རྗེ་བའི་སེམས་ཤར་བས༔ སླར་དེ་ཐམས་ཅད་ཆེར་
འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པར་གྱུར་པ་དང་༔ ད་ཅི་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གང་ལ་ཡང་མི་ཆགས་པའི་ཁ་
ཚིག་མང་པོ་ཐལ་ཟིན་པས༔ སེམས་ཅན་འབུ་བྱ་བ་ལས་ཀྱིས་ཀློང་རྡོལ་བ༔ འབྱུང་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་འདི་
འདྲ་བ་ལ་སྐྱི་གཡའ་བའི་དོན་ཅི་ལ་ཡོད༔ བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བཟང་ངན་གྱི་རྟོག་པས་བྱས་ཟིན་པས༔ དེ་
བས་བཟང་ངན་གང་བྱུང་དེ་རྟོག་པར་ཤེས་ཤིང་མགོ་སྙོམས་པར་བྱའོ༔ སྙམ་པའི་གདིང་རྙེད་ནས་སྨྲས་
པ༔ སྣང་སྲིད་བྱ་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཙམ༔ ནམ་མཁའི་ཀློང ་ལ་འཇིགས་པ་ངས་མ་མཐོང་༔ དེས་ན་
འདི་ཀུན་གསལ་བའི་རང་མདངས་ལས༔ གཞན་མིན་ཅི་ཕྱིར་བྱ་བ་གང་ཡང་མེད༔ བྱ་བ་ཐམས་ཅད་
ཁོ་མོའི་རྒྱན་དུ་ལགས༔ དེས་ན་སྨྲ་མེད་མཉམ་པར་བཞག་ན་ལེགས༔ ཞེས་གསུངས་ནས་བཟང་ངན་
བླང་དོར་མེད་པར་ཕྱམ་བརྡལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཞུགས་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཡལ་སོང་༔  
    དེ་ནས་ཡང་གཟུགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་༔ གཟུགས་མེད་པའི་ཡན་ལག་མང་པོས་ཡུག་ཡུག་
དང་༔ ཡིད་མི་སྡུག་པ་མང་པོ་ར་རི་གྱ་གྱུ་བྱས་ནས་ཟེང་ཟེང་དང་༔ ལུས་མེད་པའི་མགོ་གཟུགས་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཡ་མཁལ་གནམ་མ་མཁལ་ས༔ ལྕེ་བར་སྣང་དུ་ཡུག་ཡུག་བྱ་ཞིང་མཆེ་བ་རྣམས་སྐྱ་ཟིང་ཟིང་དུ་
ཇེ་ཉེར་བྱུང་བ་དང་༔ སྐབས་ཤིག་ཡུངས་ཀར་ཙམ་གྱི་མཁར་ནང་དུ་མི་མང་པོ་གཡུལ་འཁྲུག་པ་དང་༔ 
ཡང་མེ་མཆེད༔ ཆུ་རྡོལ༔ བྲག་ཉིལ༔ ཤིང་ཆག༔ རླུང་འུར་བ་སོགས་བྱུང་ཡང་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ལ་གཡོ་མེད་དུ་བཞུགས་པས་ཡལ་བར་གྱུར་ཏོ༔  
   དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ཨེ་མན་ཆད་དང་༔ མོན་ཡུལ་འཇའ་ཡན་ཆད༔ ཀློ་ཡུལ་ཁ་བཀྲ་དང་རྐང་ཁྲ་ཚུན་
གྱི་ལྷ་འདྲེའི་དམག་མང་པོ་ཡོད་ཟེར་ནས༔ ལ་ལ་ངུ་བའི་སྐད༔ ལ་ལ་མྱ་ངན་གྱི་སྐད༔ ལ་ལ་དྲག་པོའི་
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སྒྲ་སོགས་བསྒྲགས་ནས༔ སྟེང་ནས་ཐོག་བཅས༔ འོག་ནས་མེ་བཏེག༔ བར་དུ་ཆུ་བསྐྱུར༔ དེ་བཞིན་དུ་
མཚོན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བུ་ཡུག་འཚུབ་ནས་བར་ཆད་བརྩམ་པས༔ ཇོ་མོས་རྟོགས་པ་ལ་ངར་
ཐོན༔ རིག་པའི་ཀློང ་བརྡོལ༔ ཤེས་རབ་རྩ་བྱེ་ནས་སླར་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་ནས་སྨྲས་པ༔  
   ཨེ་མ་ཧོ༔ ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་ཡི་སྙིང་པོ༔ ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་ཉིད་
སྤྱོད་པ༔ ཁོ་མོ་ང་ཚད་ལྡན་དུ་ཕྱིན་པས༔ སྣང་བ་ལ་འཇིགས་མཁན་ཞིག་མིན་པས༔ གང་ཤར་དེ་ཆོས་
སྐུ་ཡི་ཡོ་ལངས༔ ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་བླ་མ་ཡི་ཐུགས་རྗེ༔ ད་དུང་ཡང་རྩལ་སྤྲུག་རེ་མཛད་ཞུ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ 
བླ་མ་ཀུན་བཟང་གི་དགོངས་པ༔ ལྟ་སྒོམ་འབྲས་བུ་ཡི་སྙིང་པོ༔ གང་ཤར་བཟོ་མེད་ཉིད་སྤྱོད་པ༔ ཁོ་མོ་
ང་ཚད་ལྡན་དུ་ཕྱིན་པས༔ རྣམ་རྟོག་ལ་སྐྲག་མཁན་ཞིག་མིན་པས༔ གང་སྐྱེས་དེ་རྟོག་པ་ཡི་ཡོ་ལངས༔ 
རྣམ་རྟོག་རྣམས་བླ་མ་ཡི་ཐུགས་རྗེ༔ ད་དུང་ཡང་རྩལ་སྤྲུག་རེ་མཛད་ཞུ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ བླ་མ་པད་མ་ཡི་
དགོངས་པ༔ ཨ་ཏི་ཁྱབ་གདལ་གྱི་སྙིང་པོ༔ རང་སེམས་དྲི་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ༔ ཁོ་མོ་ང་ཚད་ལྡན་དུ་ཕྱིན་
པས༔ དྲི་མ་ལ་སེམས་མཁན་ཞིག་མིན་པས༔ དྲི་ཚོགས་རྣམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཡོ་ལངས༔ མཐོང་ཚུལ་
ཀུན་བླ་མ་ཡི་ཐུགས་རྗེ༔ ད་དུང་ཡང་རྩལ་སྤྲུག་རེ་མཛད་ཞུ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ བུ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་
ལེན༔ ཐེག་མཆོག་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ༔ བདེ་སྡུག་རོ་སྙོམས་སུ་སྤྱོད་པ༔ ཁོ་མོ་ང་ཚད་ལྡན་དུ་
ཕྱིན་པས༔ བཟང་ངན་ལ་གདམ་མཁན་ཞིག་མིན་པས༔ བཟང་ངན་རྣམས་ཉམས་མྱོང་གི་བོགས་
འདོན༔ སྣང་ཚད་འདི་བླ་མ་ཡི་ཐུགས་རྗེ༔ ད་དུང་ཡང་རྩལ་སྤྲུག་རེ་མཛད་ཞུ༔ ཞེས་གསུངས་པས༔ 
   སླར་ཡང་རྒྱ་བལ་བོད་གསུམ་ཀི་ལྷ་འདྲེའི་དམག་ཚོགས་བྱུང་ཞིང་༔ དམག་དཔོན་དུ་དམར་ནག་
སྔོན་པོ་གསུམ་གྱིས་བྱས་ནས་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བར་ཆད་བརྩམས་ཀྱང་ཅི་ཡང་བྱར་
མ་བཏུབ་པས༔ སླར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་ལ་བསྐུལ་ནས་མི་ཐོ་འཚམས་སུ་བྱུང་སྟེ༔ དེ་ཡང་ལྷ་འདྲེ་
རྣམས་ཀྱི་འཚུབ་དེས་མོན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཉིན་མཚན་ངོ་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་འཁྲིག་པ་དང་༔ ཤྭ་འོད་
ཐོག་ཟེར༔ སེར་ཆར་ནད་སོགས་འཁྲུགས་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཁྲུག་ཅིང་མི་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བས༔ དེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གང་གི་དོན༔ ཅི་ལ་བྱུང་སོགས་གླེངས་པས༔ 
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[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  མཚོ་རྒྱལ་ལ་ནེ་རིང་སེངྒེ་རྫོང་དུ་ མོན་པས་དམག་དྲངས་ཚུལ། 
མོན་པའི་གླིང་པ་ཞིག་གིས༔ མཚོ་རྒྱལ་མ་མཐོང་བས༔ སླར་སྨྲས་པ༔ ཕ་གི་ནེ་རིང་བྲག་གི་ཕུག་པ་
ནང་དུ་བོད་མོ་ལྐུགས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་པ་དེས་ལན་ནམ༔ དེ་ལས་ཅི་བསམ་མི་འདུག་སྨྲས་པས༔ 
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དེས་ལན་པར་འགྲོས་འཆམ་ནས་བསད་པ་ལ་དམག་ཏུ་ཆས་ནས་ཕུག་པ་རུ་བྱུང་ནས་
དེ་ན་རེ༔ བོད་མོ་ལྟོགས་རོ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངན་སྔགས་བསྒྲུབས་པས༔ ད་ངེད་མོན་ཡུལ་ལ་མུན་པ་
འཁྲིགས༔ འཐིབ་ཡུལ་དུ་བཏང་༔ ཐོག་དང་སེར་བ་བབས༔ ནད་དང་མི་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བས༔ 
ཁྱོད་ཀྱི་ངན་སྔགས་རྣམས་ཕྱིར་ཕྱུངས་ཤིག༔ དེ་མི་འདོན་ན་ཁྱོད་ད་ལྟ་རང་བསད་པ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་ཟེར་
བས༔ ཇོ་མོའི་དགོངས་པ་ལ༔ ད་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱི་ལྷོངས་ཁོང་རྣམས་ལ་ཕོག་པ་ཡིན་འདུག་པས་ཅི་
ཡང་ཕན་མེད་པས་གང་བྱུང་དེ་ལམ་ཁྱེར༔ གང་ཤར་དེའི་བློ་བྱེད༔ ཅི་ལ་ཐུག་ཀྱང་དམ་བཅའ་མི་དོར་བ་
བྱེད་བསམ་ནས་ལན་མེད་པར་རང་སར་བལྟ་སྟངས་ཧྲིག་གེར་བསྡད་པས༔ དེར་ལ་ལས་གནོང་ཡོད་
འདུག་ཟེར༔ ལ་ལས་སྐད་མ་ཐོས་པར་འདུག་ཟེར་ནས༔ མིག་ལ་ཐལ་བ་བཏབ༔ རྣ་མཆོག་ཏུ་གྲི་
བརྒྱུས་པས༔ ཇོ་མོ་འཛིན་རྟོག་མེད་པར་དེ་ཀ་རུ་བསྡད་པས༔ ཨ་ཅོ་དྲེད་མ་ཟེར་ནས་ལ་ལས་མདའ་
བཀང་༔   ལ་ལས་དབྱུག་པས་བརྡུང་༔ ལ་ལས་མདུང་གཟིར༔ ལ་ལས་གྲི་བཏབ་པས༔ ཇོ་མོའི་སྐུ་
ལ་ཅི་དང་གང་གིས་ཀྱང་མ་ཚུགས་པས༔ བོད་མོ་འཇིགས་མེད་མ་ཐོགས༔ ད་ནི ་ཅི་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མི་
འདུག་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་རང་སར་དེང་བ་དང་༔  

  

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཁི་འདྲེན་གྱིས་མ་ཧེའི་འོ་མ་དང་སྦྲང་རྩི་ཕུལ་ཚུལ། 

དེར་སྔོན་དུས་སྦྲང་རྩི་ཕུལ་མཁན་གྱི་བུ་མོ་དེ་ཡང་དེར་ཡོད་པས༔ མོ་དེ་མོན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་
ཡིན་པས་དབང་འབྱོར་ཆེ་བ་འདུག༔ ཡང་དད་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་ནས་ཇོ་མོ་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས་སླར་ལོག་
ནས་ལན་རེ་མ་ཧེའི་འོ་མ་ཕུལ༔ ལན་རེ་སྦྲང་རྩི་ཕུལ་ཏེ༔ ཇོ་མོ་གང་མཉེས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་ཅིང་
གནས༔ དེ་ནས་ཡུན་རིང་ཙམ་ནས་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱིས་ཐོག་དྲངས་སྔོན་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་མཁན་
ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཞིང་༔ ཁྱད་པར་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱིས་ཇོ་མོའི་བསྟན་པ་
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བསྲུང་ཞིང་དགྲ་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ནས་སྨྲས་པ༔ ཨེ་ཧོ་ཧོ༔ པད་མ་ཐོད་ཕྲེང་
དགྱེས་པའི་ལྕམ་གཅིག་ལགས༔ སུས་ཀྱང་གཞོམ་མེད་དཔའ་མོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྱོད་ལ་ཐོ་འཚམས་ནོངས་
པ་མཆིས་རྣམས་བཤགས༔ ད་ནི་འབངས་གྱུར་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔ ཅི་བསྒོའི་བཀའ་ཉན་དམ་ལས་
འདའ་རེ་ཀན༔ ཞེས་སོགས་ཟེར་ནས་སོ་སོའི་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ནས་གཤེགས༔ དེ་བཞིན་དུ་གཟའ་དམ་
ཅན་སོགས་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཆེ་དགུ་གཉན་གྱུར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་ཞིང་བསྟན་པ་སྲུང་བར་
ཁས་བླངས་ནས་བྱེར་རོ༔  
   དེ་ནས་ཡུལ་དེའིསྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་སྔོན་ངན་པ་གཤོམ་མཁན་ཐམས་ཅད་དེར་འདུས་ནས་བཤགས་པ་
སོགས་བྱས༔ ཁྱད་པར་དུ་མོན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཧཾ་རས་བྱ་བས་ཀྱང་དད་པ་དང་ངོ་མཚར་བའི་གནས་
བྱས་པས༔ དེའི་བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་པ༔  མཛེས་ལ་མཁའ་འགྲོའི་མཚན་རྟགས་ཚང་བ་ཁི་
འདྲེན་མིང་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་བསླངས་པས༔ རྒྱལ་པོ་དེ་མཚོ་རྒྱལ་ལ་དད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བུ་མོ་ཁི་
འདྲེན་ཕུལ་བྱུང་བས༔ དེ་ལ་བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་འདྲེན་དུ་མཚན་གསོལ་ནས་སླར་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་བྱོན་ནས་
རང་དོན་གྱི་དཀའ་བ་ཐ་མ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེའི་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ༔ གྲོགས་པོ་ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་
དང ་༔ མོན་བུ་ས་ལེ་དང་ཨ་ཙ་ར་དཔལ་དབྱངས་གསུམ་ལ་བཅུད་ལྡན་གྱི་རྩི་སྨན་གྱིས་གསོས་ནས༔ 
ཉིན་མཚན་ཐུན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར༔ ཟླ་བདུན་གྱི་རིང་རྩལ་སྦྱངས་པས༔ ཐོག་མར་ལུས་ཐམས་ཅད་
འཁྲུག་ནས་ཟུངས་ཆད༔ ཡིད་ཐོམ་མྱོས་སོགས་བྱུང་ནས༔ ལུས་སྟོད་སྨད་ཐམས་ཅད་ཆུ་སེར་རྒྱུག་སྟེ་
ན ་བ་དང་ཚ་བ་དང་༔ གཙེ་བ་དང་༔ ཤིག་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་འཆི་ལ་ཐུག་པར་བྱུང་༔ དེ་ནས་ཆུ་སེར་
ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེའི་ངོ་བོར ་གྱུར་ནས་ལུས་ཐམས་ཅད་བདེ་བས་ཁྱབ༔ དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཉོན་མོངས་པ་
དང་འདྲེས་པའི་བདེ་བ༔ བར་དུ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདེ་བ༔ མཐར་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་བརྟན་པའི་བདེ་བ་དང་༔ 
དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གཉིས་འདྲེས་པར་བསྲེས་ཤིང་འབྲས་བུ་གཉིས་ནང་དུ་སྨིན་པའི་
སྐལ་བ་དུ་མ་བཞག་སྟེ༔ ཕུང་པོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཁྲེམ་པར་བཀྲམ་ནས༔ བདེ་བར་མཆོར་
བས་བདེ་ཆེན་གྱི་ལུས་ལ་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡུལ་ཐིབ་སྟེ༔ ལུས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཐོན་པ༔ 
གཞོན་ལ་སྒེག་པ་བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚོ་ལས་གཡོས་ཤིང་ཧེ་རུ་ཀ་དཔའ་མོའི་སྐུར་གྱུར་ཏོ༔  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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འདིའི་དུས་སུ་ཚེ་དཔག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་གཟིགས་ནས༔ ཇི་སྲིད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རྒུད་མེད་པར་ཚེའི་
རིག་འཛིན་ཐོབ༔ འཇིག་རྟེན་འདིར་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་འདུག་པའི་ལུང་བསྟན༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་དང་
ཕག་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད༔ དཔའ་བོ་ལྔ་དང་ཌཱཀྐི་མ་ལྔ་ནི་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་
འགྲོགས་ནས་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་ཚེ་ལ་
དབང་བའི་རིག་འཛིན་མར་འདུག་པས་ཚེ་བདག་མཐིང་འོད་འབར་མ་ཞེས་བྱ་བར་མཚན་གསོལ་ཏོ༔  
    དེ་ནས་སླར་ཡང་མཚོ་རྒྱལ་དཔོན་སློབ་དྲུག་པོ་འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་དུ་ཕེབས་པ་དང་༔ དེར་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས༔ དཔལ་མོ་ཧེ་རུ་ཀ་བྱོན་ནམ༔ འོ་མ་བརྒྱལ་ལསམ༔ ཞེས་གསུངས་ནས་བཀའ་
སྩལ་པ༔ ཀྱེ་མ་ཧོ༔ གསང་སྔགས་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ མི་ལུས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་གཞི་ལ༔ ཕོ་མོ་
དམན་ལུས་ཁྱད་པར་མེད༔ སེམས་བསྐྱེད་སྡན་ན་མོ་ལུས་ལྷག༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཚོགས་གཉིས་
བསགས༔ ད་ལྟ་སྐྱོན་བྲལ་ཡོན་ཏན་ལྡན༔ བུད་མེད་མཆོག་གྱུར་སེམས་མའི་ལུས༔ བདེ་བ་མོ་ཁྱོད་མ་
ལགས་སམ༔ ད་ནི་རང་དོན་ཚགས་སུ་ཚུད༔ གཞན་དོན་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བརྩོན༔ ཁྱེད་འདྲའི་བུད་
མེད་ཡ་མཚན་ཅན༔ མི་ཡུལ་བསྐོར་འདིར་སྲིད་པ་ཙམ༔ སྔར་ཡང་མ་བྱོན་ད་མི་འབྱོན༔ ཕྱིན་ཆད་
འབྱོན་པ་ངས་མ་ཚོར༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཨ་ལ་ལ༔ འདི་ནས་མ་འོངས་ཐ་མའི་དུས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་
སྤྲུལ་པ་རྣམ་ལྔ་འགྱེད༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སུམ་ཅུར་བསྲིང་༔ ཁྱད་པར་དྭགས་ཡུལ་ལབ་ཅེས་
སར༔ སྒྲོལ་མའི་མཚན་ཅན་བུད་མེད་འབྱུང་༔ ཡུམ་ཆེན་དམ་པའི་བཅུད་རྣམས་གསོལ༔ ཟབ་མོ་
གཅོད་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ༔ འགྲོ་བའོ་དོན་མཆོག་བསྟན་པ་འབྱུང་༔ དེ་དུས་ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་འདི༔ ཐོད་
པའི་མིང་ཅན་བན་ངྷེ་འབྱུང་༔ ཇོ་མོའི་ཡབ་གྱུར་གསང་སྒོ་དབྱེ༔ མོན་བུ་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་འདྲེན་འདི༔ སྐུ་
ཡི་བུ་མོ་ལྕམ་གཅིག་འབྱུང་༔ མོན་བུ་ས་ལེ་བྱ་བ་ཡང་༔ བསྙོན་པའི་ཚུལ་ཅན་སྲས་སུ་འབྱུང་༔ ཨ་ཙ་
ར་ནི་དཔལ་དབྱངས་འདི༔ གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཇོ་མོའི་གསང་བའི་ཡབ་བྱེད་ནས༔ 
བདག་གཞན་དོན་མཆོག་འགྲུབ་པ་འབྱུང་༔ ད་ལྟའི་པད་མ་འབྱུང་གནས་ང་༔ རྒྱ་གར་དམ་པའི་མཚན་
འཛིན་ནས༔ ལ་སྟོད་ཕྱོགས་ནས་ཞི་བྱེད་སྤེལ༔ ཇོ་མོ་ཁྱོད་དང་བདག་འཕྲད་ནས༔ གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་
རྟེན་འབྲེལ་འབྱུང་༔ ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་ཞི་གཅོད་ཀྱི༔ བསྟན་པས་འཇིག་རྟེན་དར་ཅིག་བདེ༔ དེ་ནས་
ཡུན་དུ་མི་གནས་ཏེ༔ སླར་ཡང་པད་མ་འོད་མཆོག་ཏུ༔ བདག་དང་ཁྱེད་ཉིད་གཉིས་མེད་འགྱུར༔ 
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ལོངས་སྐུའི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་དོ༔ ཞེས་སོགས་ལུང་བསྟན་དང་བཅས་པ་གནང་ནས་དབུགས་དབྱུང་
བ་ཡང་མཛད་པས༔ 
    མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བ་འདི་ཡང་ཕུལ་ལོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ གསང་སྔགས་
སྡོང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ འཆི་མེད་རྐྱེན་བྲལ་ཚེ་དཔག་མེད༔ མཐུ་སྟོབས་མངའ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ པད་མ་
འབྱུང་གནས་ཁྱེད་གཅིག་པུ༔ གཞན་ན་མ་རྙེད་བདག་འཁུམ་པས༔ འདྲེན་པ་མཆོག་ཁྱོད་བཀའ་དྲིན་
ལས༔ གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲུབ༔ ད་ལྟ་ངག་ནི་
སྔགས་སུ་གྱུར༔ དགོས་མེད་ལོང་གཏམ་འཆལ་མ་ནུབ༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ཤར༔ མདོ་སྔགས་
ཆོས་རྣམས་རང་བྱན་ཚུད༔ ད་ལྟ་སེམས་ནི་སངས་རྒྱས་གྱུར༔ ཐ་མལ་རྣམ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་ནུབ༔ 
དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཤར༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་དགོངས་པ་མཉམ༔ བཀའ་དྲིན་ཆེ་འོ་བླ་མ་རྗེ༔ 
འདི་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་དང་༔ སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཅི་སྙེད་དུ༔ ཁྱེད་ཞབས་པད་མོ་སྤངས་བྱས་ནས༔ 
གཙོ་བོ་གཞན་ན་མི་འཚོལ་བས༔ ནམ་ཡང་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ བཀའ་དྲིན་ཆེའོ་འཁོར་
ཐབས་བྲལ༔ ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན༔ ཕྲིན་ལས་ཆར་གཏོགས་སྔོན་དུས་སུ༔ མ་རིག་
དབང་གིས་འགལ་གྱུར་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་ཙམ༔ ཉམས་པར་མི་བགྱིད་དམ་བཅས་
ཕུལ༔ ད་དུང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དོན༔ གངས་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ཡི༔ གུ་རུས་བཀའ་དྲིན་
སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུས་ནས༔ སླར་ཡང་དཀའ་བ་སྤྱད་ཚུལ༔ གྲུབ་པ་ཐོབ་ཚུལ༔ ལྷ་འདྲེ་དང་མི་
ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་བྱུང་ཚུལ་དང་༔ ཁྱད་པར་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་གསང་སྔགས་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ ཚེ་
དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟིགས་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཏུ་ཞུས་པས༔  
 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཁི་འདྲེན་གུ་རུ་ལ་ཕུལ་ཚུལ། 

དེ་ལ་བདག་ཇོ་མོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་བཀའ་དྲིན་དུ་གསེར་གཡུའི་མཎ་ཌལ་དང་བུ་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་
འདྲིན་བཅས་པ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ལགས༔ བདག་བུད་མེད་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ཡོ་ག་ཚེའི་མན་
ངག་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས༔ ཚེའི་རྟེན་དཔའ་བོ་ཅི་འདྲ་བ་དགོས༔ ཨ་ཙ་ར་ས་ལེས་མི་ཉན་
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ནམ༔ གསང་སྔགས་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་བ་ནི་ཅིས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས༔ བུ་མོ་ཁི་འདྲིན་
བཅས་ཕུལ་བས་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་དབྱེ་བར་ཞུ་ཞུ༔ བདག་བུད་མེད་འདྲ་བ་
ཁས་ཉེན་ལ་ནུས་པ་ཆུང་༔ སྐྱེ་བ་དམན་པས་ཀུན་གྱིས་སྡང་༔ སློང་མོ་ལ་སོང་ན་ཁྱིས་སྡང་༔ ཟས་ནོར་
ཡོད་ན་རྐུན་མས་སྡང་༔ སྐྱེ་གཟུགས་ལེགས་ན་བྱི་ཕོས་སྡང་༔ བྱ་བ་མང་ན་ཡུལ་པས་སྡང་༔ མ་བྱས་
པ་ལ་མི་མཁས་སྡང་༔ འགྲོས་སྟབས་ཉེས་ན་སུས་ཀྱང་སྡང་༔ གང་བྱས་ཀྱང་སྟབས་མ་བདེ་བ་བུད་
མེད་ལ་ཆོས་འདི་འདུག་པས༔ ཆོས་མགོ་ཐོན་པ་ནི་ལྟ་ཞོག༔ སྲོག་མགོ་ཡང་ཐོན་དཀ་བར་འདུག་
པས་བདག་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གདམས་པ་དེ་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ་ཞུ༔ ཞེས་ཞུས་པས༔ 
    གུ་རུས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་དགོངས་པ་ལ་བཞུགད་པས༔ སླར་བཀའ་སྩལ་པ༔ ད་ཡོ་ག་ཚེ་བསྒྲུབ་ནི་
དེད་དཔོན་དང་འདྲ་ལ༔ ཕུར་པ་ནི་མགོ་འདོན་གྱི་སྐྱེལ་མ་དང་འདྲ་བས༔ ཐོག་མར་གསང་སྔགས་
གང་བསྒྲུབ་ཀྱང་བར་ཆད་སེལ་བྱེད་ཕུར་པ་བསྒྲུབ་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་༔ ཁྱད་པར་དུ་ཁྱོད་རང་གི་ལྷ་ཡང་ཕུར་
པ་འདུག་པས་དེ་བྱ་ཆོག་གསུངས་ནས་ཕུར་པ་དང་ཚེ་བསྒྲུབ་གང་བྱས་ཅི་ལའང་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་
དགོས་པ་ཡིན་པས༔ འདིའི་བོད་ཡུལ་དབུ་རུ་དེར་སོང་དང་༔ ཡབ་ལྷ་དཔལ༔ ཡུམ་ཅོག་རོ་གཟའ༔ 
རུས་པ་གླང་ཡིན་པ༔ བུ་ལོ་བཅུ་བཞི་ལོན་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་གྱིས་ལ༔ ལྷར་བསྒྲུབ་
ཅེས་གསུངས་ནས༔ བདག་གིས་གུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་གྱི་བུ་དེ་རྙེད་ནས་སླར་གུ་རུའི་དྲུང་དུ་འོང་བས༔ 
སློབ་དཔོན་གྱིས་འདི་ནི་ཕུར་པ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཏེ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་བརྙེས་གཞན་གྱིས་གཞོམས་པར་
དཀའ༔ ལྷ་ཡིས་ལུང་བསྟན་བདུད་འདུལ་དཔའ་བོ་སྟེ༔ སྟོབས་ལྡན་སེང་གེ་ལྟ་བུར་མངའ་གསོལ་
ནས༔ མིང་ཡང་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་སེང་གེར་ཐོགས༔ ཞེས་གསུངས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་དུ་བཙུད་ནས་སྨིན་པར་མཛད་དོ༔ དེ་ནས་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་དང་༔ ལྷོ་བྲག་གི་ནམ་
མཁའི་སྙིང་པོ་དང་༔ རྨ་ རིན་ཆེན་མཆོག་དང་༔ བདག་མཚོ་རྒྱལ་དང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་སོགས་
རྩ་བའི་བུ་ལྔ་དང་༔ བུ་མོ་བདེ་བ་མོ་འདི་དཔལ་གྱི་མཆོད་གནས་མ་ཐོགས་གསུངས་ནས་རྡོ་རྗེ་བྱན་
མོར་བསྐོས༔ ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་འདི་དང་ཨ་ཙ་ར་དཔལ་དབྱངས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་གིང་པར་བསྐོས་ནས༔ ཀརྨ་
དོན་འགྲུབ་དང་ཀརྨ་ མཐར་བྱེད་ཐོགས་གསུངས༔ མོན་བུ་ས་ལེ་འདི་བྱམས་པ་དཔལ་བཟང་ཐོགས་
གསུངས་ནས་རྡོ་རྗེ་ལས་པར་བསྐོས་ནས༔  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 

 25 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཚུལ། 

 ཐོག་མར་རྩ་བའི་གཟུངས་མ་མཚོ་རྒྱལ་རང་མཛད། དེ་ནས་སྒྲོལ་བའི་གཟུངས་མ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱི་
འདྲེན་མཛད་དེ་ གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུད་བྱི་ཏོ་ཏ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཨེ་ཁྲམ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས༔ ཕུར་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་ཞག་
བདུན་བསྒྲུབས་པས། དེར་རྟགས་དང་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་ཞལ་མཐོང་༔ ཀུན་རྫོབ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་རྣམས་འཕར་བཞད༔ ལྡིང་སོགས་མེ་འབར་དྲི་
བཟང་འཐུལ༔ དེ་བཞིན་རྟགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱུང་བའི་སྲོད་དུ་གུ་རུ་ཉིད་ མཚོ་རྒྱལ་སྦྱོར་
ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིར་བཞེངས་ ཁི་འདྲེན་སྟག་མོར་གྱུར་ཏོ༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ནས་ སྟོང་
གསུམ་བོད་ཁམས་གླིང་བཞིའི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ༔ བུ་མོ་ཁྱི་འདྲེན་ སྟག་མོའི་རྣམ་པར་
གྱུར་བའི་སྟེང་དུ་ གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ ་དགུ་
གདེངས་ཤིང་གཡོན་པས་ མཁར་བའི་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ་ནས༔ ཁྲོ་བོ་རྡ་མ་བའི་སྐུའི་ཆ་བྱད་ལས་རང་འདྲ་ 
སྦྱོར་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་ གྲངས་མེད་པ་སྤྲོ་ཞིང་༔ ཁྱད་པར་མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་ཕུར་བྱ་ཅིག་སྟག་ཙང་སྤ་གྲོ་
རུ་གཤེགས་ནས་མོན་བལ ་རྒྱ་གར་ལྷོ་སོགས་མཐའ་འཁོབ་ཡང་འཁོབ་ཀྱི་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དབང་
དུ་བསྡུས་ནས་དམ་ལ་བཏགས༔ སྨུ་ནག་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་ཕུར་བྱ་བ་ཞིག་ཁམས་ཀྱི་སྟག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་
མཚམས་སུ་བྱོན་ནས་ཁམས་འཇང་རྒྱ་ནག་ཧོར་སོགས་མཐའ་འཁོབ་ཡང་འཁོབ་ཚུན་གྱི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་
བརྒྱད་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་སྲོག་སྙིང་བླངས་པས། སོགས་རྒྱས་པར་བཞུགས། 
འདིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་བཀོད། 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  གྲུབ་རྟགས་བྱུང་ནས་གྲུབ་རྟགས་ཐོབ་ཚུལ་དང་ཐོབ་སའི་ས་གནས། 
ཤོག་གྲངས་༡༢༦ པར་གསལ་བ། 

དེ་ནས་བསྒྲུབས་པས་རྟགས་བྱུང་ཚུལ་དང་༔ གྲུབ་པ་ཐོབ་ནས་གྲུབ་རྟགས་སྟོན་ཚུལ་གཉིས་ལས༔ 
དང་པོ་རྒྱས་པ་ནི་གོང་གི་ཞོར་ལ་བྱུང་བས་མ་བྲིས་ཤིང་༔ མདོར་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་ཏེ༔ 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཏིལ་སྒྲོར་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་བསྐུལ་ནས༔ དཀའ་བ་བརྒྱད་སྤྱད་གྲུབ་རྟགས་ཐོན༔ གཡའ་གངས་
གཏུམ་མོའི་མེ་དྲོད་བརྙེས༔ འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་གོས་དང་བྲལ༔ ཚོགས་ཁང་དབང་བཞི་དྲོད་དང་
ལྡན༔ མཐོང་སྣང་བླ་མའི་དག་སྣང་འབྱོངས༔ བལ་ཡུལ་མི་བསད་རོ་བསླངས་ནས༔ ཨ་ཙ་ར་ནི་ཐབས་
ཀྱིས་བསླུས༔ ཟབ་ལམ ་བཅུད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ངག་ནི་ཚངས་པའི་དབྱངས་དང་ལྡན༔ ལུས་ནི་
འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ༔ སེམས་ནི་དུས་གསུམ་དགོངས་པར་ལྡན༔ སེངྒེ་རྫོང་དུ་སྨན་བཅུད་
ལེན༔ སྨན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་ཞལ་མཇལ༔ ནེ་རིང་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་བཏུལ༔ སློང་ཚར་རྫོགས་
ནས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ ཡི་དམ་གང་བསྒྲུབ་ཞལ་གཟིགས་ནས༔ དེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདེ་བ་ཐོབ༔ སྤ་
གྲོ་སྟག་ཚང་ཟབ་ལམ་སྤྱོད༔ གྲོགས་གསུམ་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་རང་དབང་ཐོབ༔ 
འབྱུང་བ་ལྔ་ནི་བདག་དབང་བསྒྱུར༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐུ་གསུམ་གྱུར༔ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ལུང་
བསྟན་ཐོབ༔ ཕག་མོ་ཉིད་དང་དབྱེར་མ་མཆིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་གྱུར༔ འོན་ཕུ་སྟག་
ཚང་ཕུར་པ་གྲུབ༔ སྟོང་གསུམ་ལྷ་འདྲེའི་སྲོག་སྙིང་ལེན༔ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་གཟིགས༔ 
འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་གཞོམས་གཞིག་མེད༔ བོད་ཡུལ་འཛམ་གླིང་སྟོད་སྨད་
བར༔ ཁོ་མོ་བསྒྲུབ་པའི་གནས་མཐའ་ཡས༔ བདག་གིས་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པའི༔ ས་ཁོལ་སྙིམ་
པ་གང་ཡང་མེད༔ ཨེ་བདེན་མ་འོངས་རིམ་གྱིས་བརྡོལ༔ བདེན་རྟགས་གཏེར་རེ་འབྱིན་པ་འོང་༔  
 དེ་ལྟར་གནས་ཕྲན་བསམ་ཡས་སུ༔ རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་ཀྱིས་བཀང་༔ སྔགས་དང་ཡིག་འབྲུ་
སྐུ་བརྙན་བཀོད༔ མ་འོངས་དད་པའི་རྟེན་དུ་བཞག༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་སྨོན་ལམ་བཏབ༔ གྲུབ་
རྟགས་བདུད་དང་ཕྱིན་ལོག་རྣམས༔ བསྣུབས་ཚུལ་འོག་ནས་ཞིབ་པར་གསལ༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བྱན་
ཚུད་པས༔ ས་འོག་ཐམས་ཅད་གཏེར་གྱིས་བཀང་༔ མི་བརྗེད་པ་ཡི་གཟུངས་ཐོབ་པས༔ པདྨའི་
བཀའ་རྣམས་བསྡུ་བར་གྱུར༔ མི་འཇིགས་པ་ཡི་གདིང་བརྙེས་པས༔ མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ལས་ཅན་
སྐྱོང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་གྱུར་པས༔ དུས་གསུམ་་བདེ་གཤེགས་མཛད་ཕྲིན་རྫོགས༔ དེ་ཕྱིར་
ཁོ་མོ་གྲུབ་པའི་རྒྱན༔ ཐུན་མོང་མདོར་བསྡུས་སྣང་སྲིད་དབང་༔ རྐང་མགྱོགས་མིག་སྨན་རིལ་བུ་གྲུབ༔ 
མཁའ་སྤྱོད་ས་སྤྱོད་གསང་སྤྱོད་གྲུབ༔ མཆོག་ནི་ཏིང་འཛིན་གསུམ་དང་ལྡན༔ དགོངས་པ་ཀུན་ཏུ་
བཟང་མོའི་ཀློང་༔  མ་བསྐུངས་ཆོས་ཉིད་རྒྱན་དུ་རོལ༔ ཡར་ལ་མི་རེ་མར་མི་དོག༔ མུ་སྟེགས་ཆད་ལྟ་
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མ་ལགས་ཏེ༔ སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོའི་གདིང་དང་ལྡན༔ རྫོགས་ཆེན་བྱ་བྲལ་འབྲས་བུ་བརྙེས༔ ཨ་ཏི་ཁྱབ་
གདལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་ཁྱབ༔ སོགས་རྒྱས་པར་བཞུགས།  
 

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  སྟག་ཚང་གསུམ་གྱི་ཆགས་རབས། 
ཤོག་གྲངས་༡༧༢ གསལ། 

༈  གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས༔ དེ་ནས་མཆིམས་ཕུ་ནས་རིམ་གྱིས་བོད་ཡུལ་སྤྱི་ཡི་གནས་ཐམས་ཅད་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ༔ ཐོག་མར་སྟག་ཚང་གསུམ་དུ་བྱོན་ཏེ༔ མོན་གྱི་སྤ་གྲོ་
སྟགཚང་དུ་བྱོན་ནས་གཏེར་ཐམས་ཅད་སིལ་བུར་བཀྲམ་ཞིང་ལུང་བྱང་བཏབ༔ འདི་ནི་ ཐུགས་ཀྱི་
གནས་ཡིན་པས་འདིར་གང་གིས་བསྒྲུབ་ཀྱང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་གསུངས༔ གུ་རུ་འོག་
མིན་དུ་བཞུགས་པ་དང་དུས་མཚུངས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་འདི་རྣམས་རང་བྱོན་དུ་བྱུང་པ་ཡིན་
གསུངས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དང་༔ མཆོད་རྟེན་རང་བྱོན༔ ཡིག་དྲུག་རང་བྱོན་འདུག་པ་རྣམས་
ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲིས་མཛད༔  
 དེ་ནས་བོད་ཀྱི་འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་དུ་ཕེབས་ཏེ༔ གཏེར་བདག་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་
བཀའ་གཏད་ཅིང་སྙིང་བྱང་བཏབ༔ འདི་ནི་སྐུའི་གནས་ཡིན་པས་ འདི་ལ་གང་གིས་བསྒྲུབ་ཀྱང ་ཚེའི་
དངོས་གྲུབ་ཐོབ་སྟེ༔ དྷ་ན་ཀོ་ཤར་ང་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་དུ་མཚུངས་སུ་འདི་རྣམས་རང་བྱོན་དུ་བྱུང་པ་
ཡིན་གསུངས་ཏེ༔ དངོས་ལྟར་སྐུ་དང་གསུང་འབྲུ་གསུམ་དང་རུ་ལུ་འབྲུ་དུག་མཆོད་རྟེན་རྡོ་རྗེ་བཅས་
ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་མཛད་དོ༔  
 དེ་ནས་ ཁམས་ཀྱི་སྟག་ཚང་དུ་ཕེབས་ཏེ༔ གཏེར་རྣམས་སོ་སོར་སྦས་ཏེ་ གཏེར་བདག་རྣམས་
ལ་མནའ་དང་དམའ་བླངས་ནས་ལུང་བསྟན་ནས་ཁ་བྱང་བཏབ༔ འདི་ནི་གསུང་གི་གནས་ཡིན་པས་ 
སྙན་གྲགས་ཆེ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱང་ཆེ་ དམ་ཚིག་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་འཁུ་ལྡོག་ཀྱང་ཆེ་ཞིང་མཆོག་དང་
ཐུན་མོང་གཉིས་ཀའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པས༔ ང་ཡིས་ རྡོ་རྗེ་གདན་སོགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
ཞིང་ བདུད་བཏུལ་བ་དང་༔ ལོག་ལྟ་ཅན་བཏུལ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ སྐུ་གསུམ་རང་བྱོན་དུ་བྱུང་
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ཞིང་ཡི་གེ་དྲུག་པ་འབྲུ་གསུམ་པ༔ བཅུ་གཉིས་པ་སོགས་ཐུགས་རྟེན་དང་བཅས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་
གསུངས་ནས་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་མཛད་ནས༔ སླར་ཡང་གནས་མང་པོ་ལ་བྱོན་ཚུལ་ནི་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ལ་ལྟ་བར་བྱའོ༔   

[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ] རྣམ་ཐར་དེའི་ནང་གསལ་བའི་ཡིག་རིགས་མ་འདྲ་བའི་སྐོར། 
ཤོག་གྲངས་༩༠ པར་གསལ་བ།  

༈ འདི་སྐབས་སུ་ གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གནང་ནས༔ ཡི་གེ་
མགྱོགས་པ་ཕུལ་ཕྱིན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་༔ སྐྱེན་པ་ཕུལ་ཕྱིན་ཨ་ཙ་ར་དཔལ་དབྱངས་དང་༔ དག་
མགྱོགས་སྐྱེན་གསུམ་ཕུལ་ཕྱིན་ལྡན་མ་རྩེ་མང་དང་༔ དག་པ་ཕུལ་ཕྱིན་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་༔ 
གཙང་པ་ཕུལ་ཕྱིན་ཅོག་རོང་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ སྒྲ་ཚད་ཕུལ་ཕྱིན་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་དང་༔ ཐམས་ཅད་
ཀློང་རྡོལ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་༔ མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་མཚོ་རྒྱལ་བདག་སོགས་གཞན་ཡང་རྗེ་འབངས་ཉི་
ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་མཆན་བུ་མང་པོས་ ལ་ལས་ རྒྱ་ཡིག༔ ལ་ལས་མཁའ་འགྲོའི་ཡིག་རིགས༔ ལ་ལས་
བལ་ཡིག༔ ལ་ལས་མེ་ཡིག༔ ལ་ལས་ཆུ་ཡིག༔ ལ་ལས་རླུང་ཡིག༔ ལ་ལས་བོད་ཡིག་དབུ་ཅན་
དང་དབུ་མེད༔ ལྕགས་ཀྱུ་རིང་ཐུང་༔ བརྗིད་ཡིག་ཁ་ནག༔ འབྲུ༔ འབྲུ་ཚ༔ ཁོང་སེང་༔ ཁྱི་ཉལ༔ རྐང་
རིང་༔ རྐང་ཐུང་༔ ཚག་ཕྲོག་ཤད་ཐིག་ཅན་བྲིས་ཤིང་ ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་བྱེ་བ༔ སྙིང་ཐིག་སྐོར་ཁྲི་ཕྲག༔ 
རྒྱུད་དང་ལུང་དང་མན་ངག་སོགས་ཟབ་ལ་ཆེས་ཟབ་པ༔ མང་ཡང་གནད་ཆེ་བ༔ ཉུང་ཡང་ཆ་ཚང་བ༔ 
ལག་ལེན་བདེ་ལ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ༔  ཟབ་ལ་མྱུར་ཞིང་གང་དགོས་ཚང་བ༔ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཕྱིར་ཁ་
བྱང་ཡང་བྱང་སྙིང་བྱང་གྱད་སྙིང་བྱང་ལུང་སོགས་ཀྱིས་མནན་ཏེ་ཆ་རྣམས་བསྒྲིགས་པའོ༔  མོན་སྟག་
ཚང་། བོད་ཀྱི་འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་། ༼༩༢ ནང་ བདག་མཚོ་རྒྱལ་ཡང་ཉི་ཟེར་ལ་ཆིབས་ནས་བལ་བོད་མཚམས་ཀྱི་ཤོད་
རོང་དུ་གུ་རུ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བྱོན་ནས།༽ 
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[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ] གཏེར་ཁ་ཕྱོཊ་མཐར་སྦས་པའི་གྲངས་དང་སྦས་པའི་གནས་ཀྱི་ས་
གནས་ཁ་གསལ། 

རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༡༩༦ ནང་གསལ་བ།  

༈ སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་ཆོས་གཏེར་རྣམས་ཞབས་བསྡམས་ཤིང་འགྲོ་བ་རིས་མེད་ཀྱི་དོན་བྱེད་ཕྱིར་གནས་
ཕྲན་རྣམས་དང༔ སྦས་ཡུལ་ལྗོངས་དང་བཅས་པ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་གཏེར་སྦས་ཚུལ་ཅུང་
ཞིག་བཤད་པ་ནི༔ དེ་ནས་ཇོ་མོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ༔ ད་ནི་འགྲོ་དོན་དང་བསྟན་དོན་ནི་གྲུབ༔ གུ་
རུས་ལུང་བསྟན་པའི་ཚེ་ཕྱེད་དེ་རྫོགས༔ རིག་པ་ཡང་ཚད་དུ་ཕེབས་ཏེ༔ སྤྱོད་པ་ཚད་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་
པས༔ སྔོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་གཏེར་ཞབས་རྣམས་
བསྡམ་པ་དང་༔ བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་རུ་གཤེགས་དགོངས་ནས༔ ཐོག་མར་ཏིལ་
སྒྲོ་རང་དུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་བདུན་དང་ལོ་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཅུ་ཐམ་པ་སྦས་ཤིང་འབྲེལ་
ཚད་དོན་སྡན་དུ་བྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་པ་བརྗོད་ནས༔ སླར་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་སུ་སྤྱོད་དེ༔ ཡར་
ལུང་ཤེལ་བྲག་ཏུ་གཏེར་ཁ་ལྔ་སྦས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་ནས་སྨོན་ལམ་མཛད༔ ཡང་རྫོང་
དུ་ལོ་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཅུ་གསུམ་སྦས༔ ཡེར་པར་ཟླ་བ་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་
ཁ་བཅུ་ཐམ་པ་སྦས༔ དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཤར་ཕྱོགས་ཙཱ་རི་གངས་སུ་བྱོན་ནས་ལོ་གཅིག་ཟླ་བ་བཞི་
བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་དུ་སྦས༔ སྤྱིར་ནི་ཀོང་པོའི་ཡུལ་དུ་གཏེར་ཁ་བརྒྱ་
ཕྲག་གཅིག་དང་བཅུ་ཕྲག་བདུན་སྦས་སོ༔  
      དེ་ནས་ལྷའི་བལ་ཡུལ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་
ལྔ་ཕྲག་བདུན་སྦས་སོ༔ དེ་ནས་ནུབ་ཀྱི་ལ་ཕྱི་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བཞི་དང་ཞག་པོ་བདུན་
བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བརྒྱད་སྦས་སོ༔ དེ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་བྱོན་ནས་ཟླ་
གསུམ་ཞགས་ལྔ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་གསུམ་སྦས་སོ༔ དེ་ནས་ཤར་ལྷོའི་རྒྱལ་གྱི་མཁན་པ་ལུང་
དུ་བྱོན་ནས་ལོ་གཅིག་ཟླ་ཕྱེད་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་སྦས་སོ༔ དེ་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་གྲ་
ཕུང་ལུང་དུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་དང་ཞག་བཅུ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བདུན་སྦས་སོ༔ དེ་ནས་ནུབ་བྱང་
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གི་འཇག་མ་ལུང་དུ་ལོ་གཅིག་ཟླ་བ་ལྔ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་དགུ་སྦས་སོ༔ བྱང་ཤར་གྲོ་མ་
ལུང་དུ་བྱོན་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་ཤིང་གཏེར་ཁ་ལྔ་སྦས་སོ༔ དེ་ནས་ཡར་བུ་གངས་ཀྱི་ར་བ་
རུ་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཞག་བཅུ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་གསུམ་སྦས་སོ༔ དེ་བཞིན་དུ་གསལ་བྱེད་གངས་
ཀྱི་ར་བ་ལ་ལོ་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཅུ་སྦས་སོ༔ གཡུ་ལུང་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་བ་གསུམ་
བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་གསུམ་སྦས་སོ༔ འབྲོང་རྗེ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཞག་བཅུ་བཞུགས་ནས་གཏེར་
ཁ་གསུམ་སྦས་སོ༔ གཡུལ་ལུང་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་གསུམ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཞི་སྦས་སོ༔ 
ཇོ་མོ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་བ་ལྔ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཅུ་སྦས་སོ༔ སྙེ་བོ་གངས་ཀྱི་རི་བ་རུ་ཟླ་ལྔ་
བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཞི་སྦས་སོ༔ རྫ་ཡུལ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཞག་བདུན་ཕྲག་གསུམ་བཞུགས་
ནས་གཏེར་ཁ་གཅིག་སྦས་སོ༔ སྣ་ནམ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་
ལྔ་སྦས་སོ༔ ལྷོ་རོང་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཞག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་
ཁ་བཅུ་གསུམ་སྦས་སོ༔ རོང་བཙན་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་བ་བདུན་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཅུ་ཕྲག་
གཅིག་དང་ལྔ་སྦས་སོ༔ ཤེལ་བཟང་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་བ་གཉིས་དང་ཞག་བཅུ་བཞུགས་ནས་གཏེར་
ཁ་ལྔ་སྦས་སོ༔ སྐམ་པོ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་གཅིག་དང་ལོ་གཅིག་ཞག་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་
ཁ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་སྦས་སོ༔ བྱེ་ཕུ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཟླ་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བདུན་ཕྲག་
གཉིས་སྦས་སོ༔ བུ་འབོལ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་གསུམ་སྦས་
སོ༔ སེང་ཕྲོམ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཞག་བདུན་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་གཉིས་སྦས་སོ༔ མཚོ་ནག་
གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ་ཞག་དགུ་ཟླ་ཕྱེད་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་གཅིག་སྦས་སོ༔  
 དེ་བཞིན་དུ་ཤར་གྱི་མ་ཀུང་ལུང་དུ་ཟླ་གཅིག་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཅུ་གསུམ་སྦས་སོ༔ 
ལྷོའི་བྷ་ལྕག་ཤྲཱི་ལ་ལོ་གཅིག་ཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བདུན་སྦས་སོ༔ ནུབ་ཀྱི་སྦྲང་སྨན་ལུང་དུ་ཟླ་གཅིག་
བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་གསུམ་སྦས་སོ༔ བྱང་གི་སེ་མོ་དོ་རུ་ཟླ་གསུམ་བཞུགས་ནས་གཏེར་ཁ་བཞི་
སྦས་སོ༔ གཞན་ཡང་སྟོད་ཀྱི་ཙཱ་རི་རྫོང་དང་༔ བར་གྱི་ཁ་རག་རྫོང་དང་༔ སྨད་ཀྱི་སེང་གེ་རྫོང་དང་༔ 
མོན་གྱི་ཕག་རི་རྫོང་དང་༔ ཀོང་པོའི་བུ་ཆུ་རྫོང་དང་༔ སྤུ་བོའི་བག་ཡུལ་རྫོང་དང་༔ ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྫོང་
དང་༔ ཕྱམས་ཀྱི་ན་བུན་རྫོང་དང་༔ ནེ་རིང་སེང་གེ་རྫོང་དང་༔ གཡའ་རི་བྲག་དམར་རྫོང་༔ ཀ་ལིར་སྲིན་
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པོ་རྫོང་དང་༔ ལྷ་རུ་གཡུ་རུ་རྫོང་དང་༔ ལྷོ་ལའི་དཔལ་འབར་རྫོང་དང་༔ རེ་ཁེའི་བུ་མོ་རྫོང་དང་༔ འབྲི་
ཡི་ལྷ་བྲག་རྫོང་དང་༔ ཀོང་སྨད་བྲག་དཀར་རྫོང་སོགས་རྣམས་ལའང་ཟླ་རེ་ཞག་རེ་གནས་འབྲེལ་
མཛད་ཅིང་གཏེར་ཁ་རེ་སྦས་སོ༔  
དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གྱི་འབྲས་མོ་ཤོང་དང་༔ ཀློ་ཡུལ་གྱི་པད་མ་བཀོད་དང་༔ ཤང་གི་ཟམ་བུ་ལུང་དང་༔ 
སྨད་ཀྱི་གོ་བོ་ལྗོངས་དང་༔ རྒྱལ་མོ་རྨུ་ ཐོ་ལྗོངས་དང་༔ ལྷ་མོ་དངུལ་ཁང་ལྗོངས་དང་༔ རྒྱལ་ལུང་
འཇོག་པོ་ལུང་དང་༔ མོན་གྱི་བུ་ལྡུམ་ལུང་སོགས་སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུའང་ལོ་ཁ་ཡར་བཞུགས་
ཤིང་གནས་དང་འཚམས་པའི་གཏེར་ཁ་མང་དུ་སྦས་ཤིང་༔ སྤྱིར་ཡང་གངས་རི་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ༔ 
བྱིན་རླབས་ཀྱི་གནས་བཞི༔ རྫོང་ཆེན་གྱི་གནས་བཅོ་བརྒྱད༔ གུ་རུ་རིང་པོ་ཆེའི་བསྒྲུབ་གནས་བརྒྱ་
དང་རྩ་བརྒྱད་དུ་བྱོན་ནས་ལོ་བསྒྲུབ་ཟླ་བསྒྲུབ་ཞག་བསྒྲུབ་མཛད་ཅིང་གཏེར་སྦས་ནས་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་
ལམ་དང་བཅས་པ་མཛད་དོ༔  
    ཁྱད་པར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གནས་
བརྒྱད༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སྡེ་ལྔའི་གནས་ལྔ༔ ངོ་མཚར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་བཅུ་གཉིས༔ ལུང་བསྟན་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་གསུམ་སོགས༔ ཁ་བྱང་བྱས་པ་ལོགས་ནས་བྱུང་བ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
ཤིང་གཏེར་ཁ་རེ་སྦས་སོ༔ སྤྱིར་བོད་ཁམས་ཡོངས་སུ་དྲིལ་བ་གནས་ཆེན་བརྒྱ་དང་རྩ་ལྔ༔ གནས་
ཕྲན་སྟོང་དང་བདུན་ཅུ༔ བྱེ་བ་མང་དུ་སྨོས་ཀྱང་༔ དེ་དག་གི་མིང་དོན་གྲངས་ནི་ཡི་གེ་མང་དོགས་ནས་
འདིར་མ་སྨོས་སོ༔ གཞན་ཡང་བོད་ཡུལ་སྤྱི་དང་བསམ་ཡས་ལྷ་ས་ཁྲ་འབྲུག་སོགས་ལ་གཏེར་ཁ་
སྦས་ཚུལ་ནི་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་རྣམས་དང་གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བྱའོ༔  

(རྣམ་ཐར་བར་ནས་ གལ་གནད་ཐོར་བུ་རྣམས་གསལ་པོར་བཀོད་པ།) 
ཤོག་གྲངས་༢༠༧ ནང་གསལ་བ།  དེ་ནས་ བདག་མཚོ་རྒྱལ་ཡང་ ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུའི་ ཕུག་མོར་ཆེར་
ཕེབས་ཏེ༔ འདིར་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་རྩ་རླུང་གི་བོགས་འབྱིན་ཅིང་འཆི་མེད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་ནས་ 
དགེ་སློང་ཡང་མཆོག་ཐུན་མོང་གཉིས་ཀའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ༔  

ཤོག་གྲངས་༢༡༠ ནང་། མདོར་ན་ ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ འབྱུང་བས་གར་ཁྱབ་སེམས་ཅན་གྱི་ས་ཁྱབ༔ 
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སེམས་ཅན་གྱིས་གར་ཁྱབ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་ཁྱབ༔ ཉོན་མོངས་ཀྱིས་གར་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེས་
ཁྱབ་པས་འགྲོ་བའི་དོན་ཡང་མཛད་པ་ དེ་ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་པར་མཛད་དེ༔ རེ་སྣང་ལ་རེས་མི་སྣང་བར་
གྱུར་ཏེ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་བཞུགས་སོ༔) 
 
[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  མཁའ་འགྲོ་མ་ར་བས་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལས་མན་ངག་༢༧ ཞུ་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་ ༢༡༡ ནང་གསལ་བ། 

༈ དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་སུ་ རྒྱ་གར་ནས་སྔོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཡི་གཟུངས་མ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་
མ༔ གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་རིག་འཛིན་གདུང་སྨན་རྒྱལ་མོའམ༔ མཚན་གཞན་ལྷ་ལྕམ་མེ་ཏོ་མ་ར་བ་ 
དཔོན་སློབ་བདུན་ ནམ་མཁའ་ནས་བྱོན་ཏེ་ མཚོ་རྒྱལ་དང་མཇལ་ནས་ མིའི་ཞག་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་
བཞུགས་ནས་ གདམས་ངག་གི་ག་དར་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་མཐའ་ལས་འདས་པ་མཛད་ཅིང་ 
ཁྱད་པར་དུ་མ་ར་བས་ རྒྱ་གར་དུ་མ་གྲགས་པའི་ གུ་རུའི་ཁྱད་ཆོས་མན་ངག་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ མཚོ་
རྒྱལ་ལ་ཞུས་པས་ཕུལ༔ མ་ར་བ་ནི་ཚེའི་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བདག་ཏུ་འདུག་པས་ཚེ་ཡི་མན་ངག་བདུན༔ 
གཞན་ཡང་རྟ་མགྲིན་སོགས་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས་ནས་གཏེར་དུ་སྦས༔  
 
[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ] བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་འདྲེན་གྱིས་མཚོ་རྒྱལ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པར་འགྲོ་བ་

སྐྱོང་པར་ཞུ་བ།  
ཤོག་གྲངས་༢༡༨ ནང་། [ས་གནས་ སྤ་མ་གངས་ཀྱི་ཕུག་པ་གོང་མ།] 

༈  དེ་ལ་བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་འདྲེན་གྱིས་གསེར་གྱི་མནྡྲལ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པ༔ ཨ་མ་ཇོ་མོ་དྲིན་ལྡན་ལགས༔ 
ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་གཅིག་པུ༔ ད་དུང་བུ་བརྒྱུད་མི་སྐྱོང་ན༔ ཁ་ལག་འཕྲོད་རྣམས་མགོ་ཐོན་
ཀྱང་༔ ཁ་དམར་མང་པོ་ཅི་མི་མཆིས༔ དབྱིངས་ཀྱི་ནོར་བུ་གསེར་ཆེན་ཁྱེད༔ ད་དུང་འགྲོ་མུན་མི་
བསལ་ན༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་ལམ་མཐོང་ཡང་༔ ཆུ་བུར་མིག་ཅན་གཡང་དུ་ལྷུང་༔ མཚན་ལྡན་སྟོན་
པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྱེད༔ ད་དུང་ཉན་ཐོས་མི་སྐྱོང་ན༔ འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་མགོ་ཐོན་ཀྱང་༔ བཙུན་ཆུང་
ཐོས་རྨོངས་གང་གིས་སྐྱོབ༔ ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་ཁྱེད༔  ད་དུང་འདུས་པ་མི་སྐྱོང་ན༔ 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ལོ་ཙཱ་མཁས་གྲུབ་མགོ་ཐོན་ཀྱང་༔ སྐྱེ་བོ་མཐའ་མེད་གང་གིས་འདྲེན༔ ཀྱེ་མ་ཇོ་མོ་མཚན་ལྡན་མ༔ ད་
དུང་འཁོར་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ འདིར་འདུས་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ལ༔ ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་སྕལ་
དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུས་ནས་ཕྱག་གྲངས་མེད་པ་འཚལ་ནས་གནས་པ་ལ།  ཇོ་མོས་བཀའ་སྕལ་པ། 
 ཀྱེ་མ་ཉོན་དང་དད་ལྡན་མོན་བུ་མོ༔  བདག་ཉིད་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས༔ འགྲོ་བའི་དོན་
ལ་སྐྱོ་དུབ་མེད༔ བོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་བསྐྱངས༔  ལོ་ཡང་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་སོང་༔ ད་
ནི་གདུལ་བྱ་ངེས་པར་རྫོགས༔ སྡོད་པའི་ཐབས་བྲལ་བཤོལ་བ་དཀའ༔ སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་འགྲོ་དང་
མཚུངས༔ དེས་ན་ཁ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་བཞག༔ འདིར་འདུས་མཆེད་ལྕམ་གསན་པར་འཚལ༔  

མགོ་ནག་སེམས་ཅན་གྲངས་མེན་ཀྱང་༔ བསྟན་པར་བཞུགས་པ་གྲངས་ལྡན་ཙམ༔ ཆོས་
ལྡན་དགེ་འདུན་དེ་བས་ཉུང་༔ གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཉིན་སྐར་ཙམ༔ སངས་རྒྱས་གྲུབ་པ་སྲིད་ཙམ་ཟད༔ 
དེས་ན་མདོ་དོན་ཆོས་ལ་དྲིལ༔ ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་དང་༔ གྲངས་མེད་བཞི་སྟོང་སྨོས་ན་ཡང་༔ 
བསྡུས་པ་ཐེག་པ་དགུ་ལ་འདུས༔  ཐེག་དགུ་རིམ་དགུ་ཨ་ཏི་སྟེ༔ ཨ་ཏིའི་དོན་ནི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད༔ 
འབྲས་བུ་བླ་མེད་ཆོས་ལ་འདུས༔ ལྟ་བ་ཡིད་སྤྱོད་འཛིན་པ་བྲལ༔ སྒོམ་པ་ཉམས་མྱོང་གཉུག་མའི་
གཤིས༔ སྤྱོད་པ་ཡེངས་མེད་ལྷུག་པར་འདུས༔ འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་རང་རྩལ་རྫོགས༔ འདི་རྣམས་
ཆོས་ཀྱི་འགག་དོན་ཡིན༔ ཕྱི་ཚུགས་འདུལ་བའི་ཆོས་དང་བསྟུན༔ བསོད་ནམས་རྒྱུ་མཐུན་ངང་གིས་
གསོག༔ གྲུབ་མཐའི་ཤན་ཕྱེ་མངོན་པར་བསྟུན༔ ཐེ་ཚོམ་སྒྲོ་འདོགས་ངང་གིས་ཆོད༔ འདི་གསུམ་
བསྟན་པའི་གཞི་མ་ཡིན༔ བསྟན་པ་འཛིན་ལ་མེད་ཐབས་མེད༔ གཙང་སྤྱོད་ཀྲི་ཡའི་གཞུང་དང་བསྟུན༔ 
ཆོས་ལ་གོམས་འདྲིས་ངང་གིས་འཇུག༔ ལྷ་བསྒྲུབ་ཡོ་གའི་གཞུང་དང་བསྟུན༔ བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་
ངང་གིས་འཇུག༔ བསྙེན་བགྲུབ་མ་ཧཱ་ཡོ་གར་འཇུག༔ ནུས་པ་གྲུན་པ་ངང་གིས་ཐོབ༔ ཐིག་ལེ་ཨ་ཏི་
ཉིད་ལྟར་སྦྱང་༔ སངས་རྒྱས་སྐད་ཅིག་ཉིད་ཀྱིས་འགྲུབ༔ དེ་བས་ཞལ་གདམས་མི་དགོས་ཏེ༔ མ་ང་
ཡི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཀུན༔ མ་ང་ཡི་རྣམ་ཐར་བརྟུལ་ཤུགས་བསྟེན༔ དེ་ཡི་དོན་བརྙེས་འབྲས་བུ་འགྲུབ༔ 
ཅེས་གསུངས་སོ། 

 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ]  སྐུ་གཤེགས་ཁར་བཀྲིས་སྤྱི་འདྲེན་དང་ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་གཉིས་ལ་མགོ་ཕྱག་
བཞག་ཚུལ།  

ཤོག་གྲངས་༢༤༨ནང་གསལ་བ།  (མ་འོངས་ལུང་བསྟན་སོགས་རིམ་པར་གནང་བའི་སྐབས།) ལུང་
བསྟན་བསླབ་བྱ་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག༔ ཅེས་གསུངས་ནས་ ཕྱག་གཡས་པས་ མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྤྱི་
འདྲེན་ལ་རེག་པས་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཞིག་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དགུའི་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
ནས་ཇོ་མོའི་ཐུགས་ཀ་གཡས་སུ་ཐིམ༔ ཕྱག་གཡོན་པས་བལ་འབངས་ཀཱ་ལ་སི་དྡྷི་ལ་རེག་པས་ པདྨ་
དམར་པོ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཨ་ལི་བཅུ་དྲུག་དང་ཧྲཱིས་མཚན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཐུགས་ཀའི་
གཡོན་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཏོ༔ (ཞིབ་པར་མ་བཀོད) 
(སྐུ་གཤེགས་སའི་ས་གནས་ནི་)   འདིར་གང་ཟག་ལ་ལའི་མཐོང་ཚུལ་དུ་ མུ་ཏིག་སྤ་མ་གངས་ཕུག་དེར་ 
མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣྣང་བ་བསྟན་ནས༔ སྣ་ཡི་གཤོག་པ༔ སོ་དང་སེན་མོ༔ སྐྲ་དང་བ་
སྤུ་རྣམས་མལ་དུ་ལུས་ཏེ༔ དེ་ཐམས་ཅད་རིང་བསྲེལ་དུ་གྱུར་ནས་འགྲོ་བའི་དད་རྟེན་དུ་བཞག༔ དེ་
ལས་སྐུ་མི་སྣང་བར་གླེངས་སོ༔  
རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་ནི༔ ཚེ་གཅིག་གྲུབ་པ་བརྙེས་ཤིང་ མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ 
བདག་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་དང་སྐྱེ་ཤིའི་མཚན་མ་དང་བྲལ་བའི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་
དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་ ལྷོ་བྲག་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས༔ ཇོ་མོའི་གསུང་ལ་བསྣན་འཕྲི་མེད་པ༔ མཛད་པ་
ལ་སྒྲོ་བཏགས་མེད་པར་ཤོག་གུ་སེར་པོའི་ལེབ་ཏུ་བྲིས་ནས༔ ཆུ་བདག་ནག་པོ་སྟོང་རྒྱུག་གི་ལག་ཏུ་
གཏད་ནས་མ་འོངས་ཇོ་མོས་ལུང་བསྟན་པའི་བུའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་ཅིག༔ ཅེས་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་བོ༔ མ་
འོངས་ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔  
 
[གུ་རུ] བཀའ་ཐང་ཟངས་གླིང་མ་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ཆོས་འབྱུང་ནོར་བུའི་

ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 
ཤོག་གྲངས་༩༢ འི་ནང་གསལ་བ།   

ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་དང་ ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ རྨ་ རིན་ཆེན་མཆོག་དང་གསུམ་ལ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གསེར་བྲེ་གསུམ་བརྫངས་ནས་་་་་་་་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་གདན་འདྲེན་ལ་བཏང་།  
ཤོག་གྲངས་༡༣༠ ནང་གསལ་བ། 

སྟག་ཚང་སེང་གེའི་ཕུག་ཏུ༔ མངོན་པར་འཚང་བའི་ཆོས་སྐོར་སྦས༔ མོན་ཁ་ནེའུ་རིང་དུ་སྤྱི་ཏི་ཡོ་ག་
དང་༔ སྤུ་གྲི་རེག་ཆོད་རྣམ་བཞི་སྦས༔  

རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༡༣༧ ནང་གསལ་བ། 

མོན་ཁ་ནེའུ་རིང་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཞག་བཅུར་དགོངས་པ་མཛད༔ མོན་མཐའ་བྲག་མཐའ་ཁྲ་མོར་
ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཞག་གསུམ་དགོངས་པ་མཛད༔ མོན་གོང་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཞག་བདུན་
ཐུགས་དམ་མཛད༔ (འབྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་རག་ཙམ) 

 

[ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད]  རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་སྐོར། 
(སློབ་དཔོན་པད་མ་ལས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་པར་མ།) 

༈   གཟའ་དམར་རྒྱན་མ་ངན་གཡོ་ལ་རྟེན་ ལོ་ཙྪ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཚ་བ་རོང་དུ་བཙུགས་པའི་རྐྱེན་ལ་
བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་པོས་ དམར་རྒྱན་མ་ལོ་ལྔ་ཚུན་མ་གཟིགས་པར་བཞག་པའི་ཚེ་ དམར་རྒྱན་མ་འདོད་
ཆགས་ཀྱི་སྨྱོས་ཏེ་ ཁྱི་གཅིག་དང་ར་གཅིག་མཉམ་འདོད་པ་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ བུ་འདི་མགོ་ར་ཁ་ཁྱི་
བྱས་ནས་སྐྱེས་སོ། 
འདི་ལྟས་ངན་དུ་གཟིགས་ཏེ་ རྒྱལ་པོས་དམར་རྒྱན་མའི་འབངས་རྣམས་གཡོག་པར་བྱིན་ཏེ་ མཐའ་
བཤུད་བཏང་སྟེ་ མོན་མཁན་པ་ལུང་དུ་གཞིས་བཅག་སྟེ་བཞུགས།  

ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་། རྒྱུ་ཤིང་དབུ་རྩེ་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཆེ་ལ་དཔངས་ཐོ་བ་ དེ་ལ་རིན་པ་
ཆེའི་རྩི་དུ་མས་རྒྱན་པ། འོད་མདངས་དང་བཅས་ སྒེ་དཀར་དང་ སྒོ་མང་དང་ རྒྱ་མཐོང་རབ་གསལ་
དང་བཅས་ བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་བཞུགས་ནུག། དེའི་མཐའ་འཁོར་ ལྕགས་རི་
གསུམ་བསྐོར་གྱིས་བསྐོར་ཡོད་པ། ལྕགས་རིའི་ཕྱི་ནས་ མ་སྒོ་གཉིས། དེའི་ཕྱི་ནས་ འབངས་འཁོར་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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གྱི་ཁྱིམ་༡༦༡ བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་བཞུགས། 
མཁན་པ་ལུང་ནས་ཀྱང་མཐའ་བཤུད་བཏང་པའི་སྐོར་ (པད་གླིང་གཏེར་མ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག་ཤོག་གྲངས་༧ པའི་
ནང་གསལ།)  
༈ རྒྱལ་པོའི་ཇོ་མོ་དམར་རྒྱན་མ། །བྱོལ་སོང་གཉིས་དང་འཁྲིག་པའི་བུ། །མུ་རུམ་བཙན་པོ་ཞེས་བྱ་
བྱུང་། །དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས། །རྒྱལ་བུ་རྗེ་འབངས་དྲུག་ཅུ་ཡིས། །མོན་གྱི་མཁན་པ་ལུང་དུ་
ཕྱིན། །མཁན་པ་ལུང་དུ་ཡུལ་བཟུང ་ནས། །རྒྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་སེ་འདར་དང་། །མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བ་ཟབ་
ཏུ་བྱས། །ལོངས་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་།  །ལོ་ནི་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བསྡད།  །དེ་དུས་མུ་རུམ་བཙན་པོ་
ཡིས། །རྒྱ་དམག་བསྡུས་ནས་བོད་དུ་ཁྱེར། །བསམ་ཡས་ལ་སོགས་འཇིག་ཚུལ་སྟོན། །དེ་དུས་ཨུ་
རྒྱན་ང་དང་ནི། །མུ་ཏིག་བཙན་བདག་ཅག་གཉིས། །བསྒྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་བཞུགས་པའི་དུས། ། 
བདག་འདྲ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ངས། །མུ་རུམ་བཙན་པོས་དམག་དྲངས་མཁྱེན། །གནམ་ཐེ་དཀར་པོ་
ངས་བསྐུལ་ནས། །ཐོག་ཀྱང་མ་སྨད་བདུན་དུ་ཕབ། །དམག་རྣམས་སྔངས་ཤིང་འདའ་བར་གྱུར། །དེ ་
ནས་རང་ཡུལ་ལྡོག་ནས་སོང་། །ཨུ་རྒྱན་མུ་ཏིག་བཀའ་བགྲོས་མཛད། །རྒྱལ་བུ་མུ་རུམ་བཙན་པོ་དེ།། 
མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པར་མ་བྱས་ན། །ཡང་ཡང་འདི་རུ་དམག་འདྲེན་སྲིད། །དེ་བས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པར་
བྱ། །བདག་འདྲ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན། །མུ་རུམ་བཙན་པོ་
མགོ་བསྐོར་ནས། །ཛུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་ཡུལ་བཏོན་ནས། །བུམ་ཐང་སྟང་ཞེས་བྱ་བར་སོང་། །ཨུ་
རྒྱན་བདག་གིས་སླར་ལོག་ནས། །རྒྱལ་པོས་དཀོར་ཆས་ནོར་སྣ་རྣམས།  །ཐབ་ཆ་དུམ་ཅིག་གཏེར་དུ་
སྦས། །བྱོལ་སོང་ཕྱུགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས། །མུ་ཏིག་བཙན་པོས་བོད་དུ་ཁྱེར། །མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་
ཡུལ་ཕྱོགས་རྣམས། །རྒྱ་ནི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྡམས། །དུས་ལ་སླེབས་ཚེ་མ་གཏོགས་པ། །སུས་
ཀྱང་མི་མཐོང་བར་བྱས་སོ། །མུ་རུམ་བཙན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས།  །བཙལ་ཀྱང་རྙེད་པར་མ་གྱུར་ཏེ།། 
དེ་ལས་ཁྱི་རྩུམ་བྱ་བ་ཡི། །དུས་ཕྱིས་ཆོས་བསྐོར་མདའ་རུ་འགྲོ། །ཞེས་གསུངས། གནམ་ཐེ་དཀར་པོ་
ངས་བསྐུལ་ནས། །ཐོག་ཀྱང་མ་སྨད་བདུན་དུ་ཕབ། །(མུ་རུམ་བཙན་པོའི་རྒྱ་དམག་བསྡུ་མི་དེ་ བསམ་
ཡས་ལུ་ལྷོད་ཐོ་བརྩམ་ནི་འབདཝ་ད་  བསྒྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་ལས་ གནམ་ཐེ་དཀར་པོ་བསྐུལ་ཏེ་ 
གནམ་ལྕགས་ཆེ་ཆུང་བདུན་ཕབ་པའི་ཚེ་ དམག་ཚུ་འདྲོགས་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག) 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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མུ་རུམ་བཙན་པོ་མགོ་བསྐོར་ནས། །ཛུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་ཡུལ་བཏོན་ནས། ། (གུ་རུས་མི་གནག་
འཇིགས་ཤིང་རྔམ་པར་སྤྲུལ་ཏེ་མཁན་པ་ལུང་དུ་བྱོན་ཏེ་ མུ་རུམ་བཙན་པོ་ལུ་ ང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སློབ་
དཔོན་ཧ་ར་ནག་པོ་ཡིན། ཁྱོད་བླ་མ་ངས་བྱས་ནས་ བོད་རླག་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཚུ་རིམ་པར་ཞུ། དེ་ནས་
རིམ་པར་ གུ་རུས་ ཤིང་གི་བྱ་ཁྱུང་གནམ་ཁར་འཕུར་ཚུགས་མི་ ཁོག་པའི་ནང་རྒྱལ་པོ་དཔོན་གཡོག་
ལྔ་བརྒྱ་ཤོང་པོ་གཅིག་བཟོ་སྟེ་ གནམ་ལུ་འཕུར་ཏེ་འགྱོ་བའི ་ཚེ་ རྒྱལ་པོས་ཁྱི་སྐད་ལྷང་ལྷང་གོ་བའི་
ཚེ།)  རྒྱལ་པོ་བློ་མ་བདེ་བར་ ཚིགས་བཅད་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག།  

ཀྱཻ་ བདག་གི་སྟེང་གི་ཟོག་པོ་པད་མ་འབྱུང་། །སངས་རྒྱས་ཡིན་ཟེར་སེམས་ཅན་གནོད་པ་བྱེད། ། 
གཞན་དོན་ཡིན་ཟེར་མིག་ལོག་མགོ་བསྐོར་མཁན། །བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་གནོད་པ་མ་བྱས་ཀྱང་། །གུ་
རུས་ལན། ཀྱཻ་  ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་བདག་ལ་གསོན། །ལོག་པར་བལྟ་བ་དམར་རྒྱན་བུ། །བདག་གི་རིགས་
བརྒྱུད་ཁྱོད་ལ་མེད། ཁྱོད་ནི་བྱོལ་སོང་གཉིས་ཀྱི་བུ། །མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པོ་རྨུ་ རྒོད་མཁན། །ད་ལྟ་ཁྱི་སྐད་
གོ་བ་དེ། །རྒྱ་གར་རྩང་ལུ་ཁྱི་སྐད་ཡིན། །ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་ཞུ་བ། ཀྱཻ་ མགོ་བསྐོར་མཁན་གྱིས་ཟོག་པོ་
མཁན། །ཡབ་རྒྱལ་བློན་གྱི་མགོ་བསྐོར་བས། །བདག་ཅག་ཡུམ་སྲས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས།  །སངས་
རྒྱས་ཡིན་ཟེར་བོད་སྡུག་བཏང་། །སྙིང་རྗེ་ཡིན་ཟེར་བདག་ཉིད་མཐའ་ལ་སྤྱུགས། །སྤྱུགས་པས་མི་ཚད་
ཡུལ་འདོན་བྱེད་པ་འདི། །སྡིག་དཔོན་ཡིན་ཡང་དེ་འདྲ་ངས་མ་མཐོང་། །ལཱ་ཡོག་བདེན་ན་ཟོག་པོའི་སྟེང་
དུ་ཐོང་། །གུ་རུས་ལན ། ཀྱཻ་  བྱོལ་སོང་ཕྲུ་གུ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཉོན། །ལྟ་ལོག་མ་སྨད་གཉིས་ཀྱི་བོད་ཡུལ་
དུ། །ཡབ་ཀྱི་བཀའ་བཅག་བདུད་བློན་དབང་དུ་བསྒྱུར། །བཻ་རོ་ལ་སོགས་སྒྲ་སྒྱུར་ལོ་ཙཱ་རྣམས། །མཐའ་
ལ་སྤྱུགས་པས་དམ་ཆོས་ཉི་མ་ནུབ། །དམག་དྲངས་ཆོས་རྒྱལ་གཙུག་ལག་བཤིག་པར་བརྩམས། ། 
ཐུབ་ན་ང་ཡང་གསོད་པའི་བསམ་ངན་ཡོད། །ཕྱི་གཞུགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བརླག་བསམ་ནས། ། 
སེམས་ཅན་དོན་དུ་སྡིག་རྒྱལ་ཡུལ་འདོན་ནོ།།  ཞེས་གསུངས་ནས། ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་འཁོར་བཅས་བུམ་
ཐང་སྟང་ཁྱི་ཚུམ་ཟེར་སར་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་ཡུན་རིང་བཞུགས། དེ་ནས་ གནས་སྤོ་སྟེ་ཆོས་འཁོར་སྨད་ 
རྒྱལ་མཁར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་བཞུགས། དེ་ཁར ་མི་རྒྱུད་ད་ལྟའི་བར་ན་ཡང་ཡོད། 
 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[སིནྡྷ་ར་ཛ།]  རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་རྣམ་ཐར་དང་ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
[མཛད་པ་པོ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་མཆོག་གིས་སྔོན་བརྗོད་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།] 

༁༔  ༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་འདྲ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གིས༔ ལོ་ལྔ་ལོན་
ནས་ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་ཕྱིར་འབྲེངས༔ ལོ་དགུ་ལོན་ནས་ཡིག་རིགས་སུམ་བརྒྱ་ཤེས༔ ལོ་བཅུ་ལོན་ནས་
མོན་ཡུལ་མཐིལ་དུ་ཡོང་༔ བཅུ་གཅིག་ལོན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཚུལ་བཞིན་བྱས༔ བཅུ་གཉིས་ལོན་ནས་གྲུབ་
རྟགས་ཚུལ་བཞིན་རྫོགས༔ བཅུ་གསུམ་ལོན་ནས་ལྷ་འདྲེ་དབང་དུ་བསྡུས༔ མཁན་པ་ལུང་དུ་རྒྱལ་
པོའི་བང་མཛོད་བཟུང་ ༔ ལྕགས་མཁར་ནང་དུ་བསྟན་པའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ༔ རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པར་གསལ་
བའི་མེ་ལོང་བསྟན༔ རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་བུ་སློབ་བརྒྱད་དུ་སོགས༔ རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ལོགས་
ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ༔ ལྔ་བཅུ་ཁ་རལ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས༔ མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་འདི་རུ་འཛོམས་
གྱུར་ནས༔ ཨོ་རྒྱན་དངོས་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་བ་དང་༔ རྫོགས་ཆེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཉམས་ལེན་
ཅིང་༔ སྐུ་རྗེས་འདི་ལ་གཙུག་ཁང་བཞེངས་པ་དང་༔ ཚེ་འཕོས་ཨོ་རྒྱན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་
ཀུན་ལ་ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་འབྲི་བར་བྱ༔ ཞེས་པ་འདི་ ཨོ་རྒྱན་རིན་
པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་ཚིག་རྣམས་བདག་གིས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ༔ 

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲིན། 
སུམ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱ་གར་ཡུལ་ན་བཞུགས༔ 

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] རྒྱལ་སྲས་སིནྡྷ་ཇི་ལྟར་བྱོན་ཚུལ། 

[༡ ལྕགས་མཁར་གྱི་རྒྱལ་སྐྱོང་དང་པ།]  
༁༔  ༔སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལུང་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད༔ བུམ་ཐང་སྨད་ན་ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད༔  
ཅེས་བྱ་བའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་དབྱིབས་ཟླ་གམ་དུ་ཡོད་པ་ལས་འབུར་དུ་དོད་པ༔ གཡས་ན་ལྕགས་རྡོའི་
ལྕགས་རི་གནམ་ལ་འགྱིངས་པ༔ གཡོན་ཕྱོགས་ན་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོའི་སྒྲ་སྐད་རང་གྲགས་སུ་ཡོད་
པ༔ རྒྱབ་རི་རི་བོ་མཆོག་རབ་དང་མཉམ་པ༔ ཡུལ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དེའི་ཤར་ཕྱོགས་ན་ཉི་ཟླ་རང་བྱོན་དུ་
ཡོད་པ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་ན་སའི་དབྱིབས་བུམ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཧོམ་ཁུང་རང་བྱོན་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཡོད་པ༔ བྱང་ཕྱོགས་ན་འཛམ་བུ་གླིང་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་ཕུག་པ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གུར་བྱ་བ་ཡོད་
པ༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་དེའི་ཤར་ལྷོ་ན་སྨན་མོ་བདེ་ལྡན་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་རྩེ་ས་ཡོད་པ༔ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་
རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེའི་ཕོ་བྲང་ཡོད་པ༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་ན་རླུང་མ་མ་ཤྭ་ཤྭའི་ཚང་ཡོད་པ༔ བྱང་ཤར་གྱི་
མཚམས་ན་སྤྱི་བདུད་ཁ་ལ་མེ་འབར་གྱི་སྐུང་མཚོ་ཡོད་པ༔ ལུང་པ་དེ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་གསུམ་གཉིས་
སུ་བཅད་པའི་ལྟེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༔ མ་ཚང་བ་མེད་པའོ༔ ཕོ་བྲང་དེའི་དབུས་ན་ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་
པ་འོག་ནས་རྒྱུ་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ༔ རྒྱུ་ལམ་དེ་ལ་རིམ་བརྩེགས་ལྔ་ཡོད་པ༔ དེའི་ཚིགས་རེ་རེ་ལ་
རིན་ཆེན་ལྔའི་རྒྱལ་སྒོ་ཡོད་པ༔ མཁར་དེ་ལ་སྐར་ཁུང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པ༔ མཆོང་རྩེ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་
ལ༔ ཐོག་ལེ་དགུ་ཡོད་པ་ལས་བང་རིམ་གསེར་གྱསི་བྱས་པ༔ ཟངས་ཀྱི་མཆོང་རྩེ་ལ་གསེར་གཡུའི་
འབུར་རྒྱབ་པ༔ སྲིན་པོ་དང་མི་རྒོད་ཀྱི་འཕན་ཕྱར ་བ༔ ལྕོགས་ཟུར་དང་བང་རིམ་ལ་ཟངས་ཀྱི་ཨ་ལོང་
ལ་གསེར་དངུལ་གྱི་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བ༔ ཐོག་གཅིག་གསེར་གྱི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ ཐོག་གཅིག་དངུལ་
གྱི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ ཐོག་གཅིག་ཟངས་ཀྱི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ ཐོག་གཅིག་ལྕགས་ཀྱི་གདུང་དུ་བྲིས་
པ༔ ཐོག་གཅིག་གཡུ་ཡི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ ཐོག་གཅིག་མུ་མེན་གྱི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ ཐོག་གཅིག་
གཟིའི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ ཐོག་གཅིག་དུང་གི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ ཐོག་གཅིག་བྱི་རུའི་གདུང་དུ་བྲིས་པ༔ 
ཉི་ཟླ་ཤར་བའི་ཚེ་ཕོ་བྲང་གི་ལུང་པ་དང་༔ ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་དང་༔ ཕོ་
བྲང་གི་ཕྱི་རིམ་ནས་མཛོད་མིག་སྒོར་མོ་ཡོད་པ༔ འདོད་ཡོན་གང་དགོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་བརྒྱ་རྩ་ཡོད་
པ་ལ༔ ཕོ་བྲང་དེ་ལ་རྒྱལ་སྒོ་གཉིས་བྱས་ཏེ༔ གཅིག་ཆུ་ལ་གཏད་པ༔ གཅིག་ནུབ་ལ་གཏད་པ་ཤིན་ཏུ་
བཙན་པའི་ཕོ་བྲང་དེའི་ནང་ན༔  
 
[སིནྡྷ་ར་ཛ།]  [མཐར་བསྐྲད་བཏང་བའི་རྒྱལ་སྲས་བུམ་ཐང་གི་དཔོན་ཇི་ལྟར་བསྐོས་ཚུལ།] 

དམག་རྒྱབ་ནས་རང་གི་བློན་པོའི་ཡུལ་སུམ་ཅུ་བཅོམ་པས༔ ཡབ་དང་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་
ཡུལ་སིདྡྷིའི་[སིནྡྷའི་]རྒྱལ་ཁམས་ལ་སྤྱུགས་པས༔ དེར་སིནྡྷའི་རཱ་ཛ་བྱས་ནས་བཞུགས་པས༔ རྒྱའི་
རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་དང་འཁྲུགས་པས་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ཡུལ་གྱི་དབུས་བུམ་ཐང་དུ་ རྒྱལ་བློན་བརྒྱད་ཅུ་
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ཐམ་པ་བཅས་ཡོང་ནས་རྒྱལ་པོས་ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་བཟུང་ནས་བཞུགས༔ ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་
ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་རོལ་བུམ་ཐང་ཕྱེད་ལ་ལྕགས་རི་བཏབ་སྟེ༔ རྒྱལ་པོར་སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་རྒྱའི་བློན་པོ་བརྒྱད་ཅུ་
ཐམ་པ་བཞུགས༔ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་བཙུན་མོ་ཉི་ཟེར་ལྡན༔ ཟླ་ཟེར་ལྡན༔ འོད་ལྡན་མ༔ གཟུགས་
ལྡན་མ༔ ཀུན་སྐྱོང་མ་བྱ་བ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས༔ རྒྱ་བོད་མོན་གསུམ་གྱི་བུ་མོ་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཙུན་
མོར་བླངས་པས་བརྒྱ་ཐམ་པའོ༔ བཙུན་མོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་སྲས་མེད༔ རྒྱལ་མོ་ཉི་ཟེར་ལྡན་ལ་རྡོ་
རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དངོས་གཅིག༔ ཟླ་ཟེར་ལྡན་ལ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ་ོམ་དངོས་གཅིག༔ འོད་ལྡན་མ་
ལ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་དངོས་གཅིག༔ གཟུགས་ལྡན་མ་ལ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དངོས་གཅིག༔ 
ཀུན་སྐྱོང་མ་ལ་སྲས་སྟག་ལྷ་མེ་འབར་བྱ་བ་འཁྲུངས་སོ༔ 
ཡང་བློན་པོ་དབང་ཆེ་བ་རྒྱའི་བློན་པོ་ཀུན་འདུས་དང་༔ སིནྡྷའི་བློན་པོ་ཀུན་ཚོར༔ ཧོར་གྱི་བློན་པོ་ཀུན་
བྱེད༔ བོད་ཀྱི་བློན་པོ་ཀུན་རྒྱལ༔ མོན་གྱི་བློན་པོ་ཀུན་གནོན༔ དེ་ལ་སོགས་པའི་བློན་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་
པ་བཞུགས་སོ༔ ལྷ་རུ་གནོད་སྦྱིན་བདུད་འདུལ་གསོལ༔ དགྲ་ལྷ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་གསོལ༔ གཞི་
བདག་ཀླུ་བདུད་ཆེན་པོ་སྤྱི་བདུད་ཁ་ལ་མེ་འབར་གསོལ༔ ལྷ་རུ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གསོལ༔ རྒྱལ་བློན་
ཐམས་ཅད་ལྕགས་མཁར་ལ་མངའ་ཐང་དགུང་ལ་རེག་པ་བྱས་ནས་བཞུཊ་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ 
 

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་སློབ། 

[༡  རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་དང་སྣ་བོ་ཆེ་གཉིས་ཕྱོགས་ཁག་གི་ལུ་དམག་འཁྲུགས།] 
༁༔ ༔རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་སྟག་ལྷ་མེ་འབར་གྱིས་ཡུལ་གསར་བཞི་བཟུང་སྟེ༔ བོད་ཀྱི་
ཡུལ་ན་རྡོ་རྗེ་བྲག༔ མོན་གྱི་ཡུལ་ན་ཁང་སར༔ ཧོར་གྱི་ཡུལ་ན་གླིང་གོར༔ རྒྱ་ཡུལ་ན་སིནྡྷ་ཕ་རི༔ དེ ་
ལྟར་ཡུལ་གསར་མང་དུ་བཟུང་ནས༔ འཁོར་འབངས་མངའ་ཐང་ཆེ་བས༔ རྒྱལ་པོ་སྟག་ལྷ་མེ་འབར་དེ་
ལོ་ཉི་ཤུ་ལ༔ རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེས་བསད་དོ༔ དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛས་དམག་རྒྱབ་སྟེ༔ རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་
སྣ་བོ་ཆེའི་ཡུལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་སྣ་བོ་ཆེ་ཕམ་པར་བྱས་སོ༔ ཡང་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་
ཆེས་དམག་རྒྱབ་པས་སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་ཡུལ་ཉི་ཤུ་བཅོམ་མོ༔ དེ་རུ་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེའི་བློན་པོ་དབང་ཆེ་བ་བུ་
དང་བཅས་བཅུ་དྲུག་བསད༔  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་བྱ་ཐབས་རྫོགས་ཏེ་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་འཁོན་ལེན་པ།] 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ན་མོན་བཅོམ༔ མོན་བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ན་རྒྱ་ཡུལ་བཅོམ༔ 
སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་བུ་སྡུག་ཚིག་ཟོས་པས་ཕོ་ལྷ་ལ་གསོལ་མཆོད་མ་བྱས་པར་སླར་མི་གཙང་བའི་མནོལ་བྱས་
པས་སྟེང་གི་ལྷ་འོག་གི་ཀླུ་བར་གྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་བྱས༔ དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷ་འདྲེ་
ཐམས་ཅད་ཁྲོས་ནས་རྡོ་རྗེ་གུར་དུ་འཛོམས་ནས་གྲོས་བྱས་པ༔ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་བུ་མིས་བསད་པ་
ལ༔ སྡུག་ཚིག་ངེད་རང་ཚོ་ལ་ཟ༔ ད་ནི་ཆད་པ་འབེབས་སོ་ཟེར་ཏེ༔ རྒྱལ་པོའི་བླ་བརྐུས་ཏེ་ལྷ་འདྲེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཤེལ་གིང་དཀར་པོས་སྲོག་ང་ལ་དབང་བས་ལྷ་འདྲེ་གཞན་ལ་ཐོབ་ཆ་མེད་དོ་ཟེར་
ནས་བླ་སྲོག་བཟུང་ངོ་༔ དེར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ན་བར་གྱུར་ཏེ༔ ཅི་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད་པ་ཤ་དང་ཁྲག་
ཟད༔ རུས་པ་དང་པགས་པ་རུ་གྱུར་ནས༔ རྩིབས་མ་ཕྱོགས་གཅིག་པགས་པས་གདན་བྱས༔ རྩིབས་
མ་ཕྱོགས་གཅིག་པགས་པས་སྟེང་ནས་བཀབ༔ དབུ་སྐྲ་སྔས་བྱས་ནས་དར་དཔྱངས་འདྲ་བར་བཞག༔ 
མིག་ཁྲོན་པའི་སྐར་མ་བཞིན་དུ་གྱུར༔ ཤི་བ་ལ་ཐུག་པས༔ བློན་པོ་རྣམས་གྲོས་བྱས༔ རྒྱལ་པོ་བཅོས་
པའི་བླ་མ་ཞིག་བཙལ་བ་དྲག་བྱས་པས༔ གར་ཡང་བཙལ་བའི་ཐབས་མ་རྙེད་པས༔ མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་
རྒྱལ་ཕྲན་གཅིག་ན་རེ༔ རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེའི་བླ་མ་ཡིན༔ རྒྱ་གར་གྱི་སྔགས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་གདན་
དྲངས་ན་ཕན་སྔགས་པ་ནུས་པ་ཅན་ཅིག་ཡིན་བྱས་པས༔  

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བུམ་ཐང་དུ་ཕྱག་ཕེབས་པ།] 

གསེར་ཕྱེ་བྲེ་བདུན་བསྐུར་ནས་གདན་འདྲེན་པ་ལ་བཏང་བས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མོན་བུམ་ཐང་
དུ་ཕྱག་ཕེབས༔ ཕོ་བྲང་ལྕགས་མཁར་ནང་དུ་བྱོན་པས༔ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ཁོ་ཤིན་ཏུ་ན་ནས་ཤི་བ་ལ་
ཐུག་པས༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་ནས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ནའམ་གསུངས་པས༔ རྒྱལ་པོས་འོ་སློབ་དཔོན་
ལགས་ང་ནི་འདི་ལྟར་མནར་ཞིང་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ཤིག་མཛད་ན༔ ཅི་བཞེས་པ་འབུལ་
ལགས་བྱས་པས༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་ལ་ཕན་པ་ངས་བྱ་ཡི༔ ང་ཡིས་ཅི་ཟེར་བའི་བཀའ་ལ་ཉོན་
ཅིག་གསུངས་པས༔ རྒྱལ་པོས་ང་རང་ལ་ཕན་པས་ཆོག༔ ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་ལ་ཉན་ནོ་ཟེར༔ དེ་ནས་ཨོ་
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རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞལ་ནས༔ ངས་སྒྲུབ་པ་བྱེད་དེ་ལྷ་འདྲེའི་ལག་ནས་བླ་སྲོག་ལེན་པ་
ཡིན་པས༔ ངས་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ལ་གཟུངས་མ་གཅིག་དགོས་གསུངས་པས༔ གཟུངས་མ་ཅི་ལ་ཟེར་
བ་ཡིན་ཞུས་པས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་ནས༔ བུ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་གསུངས་
པས༔ རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས༔ ང་ལ་བུ་མོ་བཞི་ཡོད་པས་དེའི་ནང་ནས་གང་གིས་བཏུབ་གཟིགས་པར་ཞུ་
བྱས་པས༔ གུ་རུས་ཉི་ཟེར་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་ ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་མཚོ་མོ་བྱ་བ་དང་༔(མོན་མོ་བཀྲིས་
ཁྱེའུ་འདྲེན) ཟླ་ཟེར་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་ལྷ་གཅིག་ཁྲི་མཚོ་དང་༔ འོད་ལྡན་མའི་བུ་མོ་ལྷ་གཅིག་རྒྱལ་ལྡན་
མཚོ་མོ་དང་༔ གཟུགས་ལྡན་མའི་བུ་མོ་ལྷ་གཅིག་འོད་ལྡན་མཚོ་མོ་བྱ་བ་བཞི་ཡོད ་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་
ཅད་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲུལ་པར་འདུག༔ དེའི་ནང་ནས་ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་མཚོ་མོ་བྱ་བ་ལ་མཁའ་
འགྲའོི་མཚན་རྟགས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འདུག་གསུངས་ནས༔ (མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་འདྲེན) ལྷ་གཅིག་
འབུམ་ལྡན་ཁྲིད་ནས་བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པར་རྡོ་རྗེའི་གུར་བྱ་བའི་ཕུག་པ་ལ་བཞུགས་ནས༔ 
སློབ་དཔོན་པདྨས་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་གྱིས་ཆུ་ལེན་པ་དང་གཏོར་མ་བཤམ་པ་
སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཡོག་མ་བྱས་པས༔ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གཅིག་ལ་གཅིག་དགའ་བར་གྱུར་ནས༔ 
མིང་ལ་མ་གཅིག་ཟེར་བ་ལས༔ མཚན་ཡང་མ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་དུ་བཏགས་སོ༔  
 
[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [སྲོག་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོས་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷའི་བླ་སྲོག་སླར་སྤྲོད་ཚུལ།] 

དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨས་ཞག་བདུན་གྱི་ཉིན་མོར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་སྟོན་ནས༔ ལྷ་
འདྲེའི་གཙོ་བོ་ཤེལ་གིང་དཀར་པོས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ལ་གསོལ་པ༔ ཀྱཻ་༏ སྔགས་པ་ཆེན་པོ་ལགས༔ 
བདག་ནི་སྲོག་བདག་དཔོན་བྱེད་ཚེ༔ ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་བྱ་བ་ཡིན༔ གནོད་སྦྱིན ་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ 
གང་བ་བཟང་པོ་བྱ་བ་ཡིན༔ དམུ་ཡི་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ དམུ་རྟ་ཞུར་ཆེན་བྱ་བ་ཡིན༔ བཙན་གྱི་
དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་བྱ་བ་ཡིན༔ གཟའ་ཡི་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ གཟའ་བདུད་
རྒྱལ་པོ་ར་ཧུ་ལ༔ བདུད་ཀྱི་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ འཆི་བདག་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས་ཡིན༔ ཀླུ་ཡི་དཔོན་པོ་བྱེད་
པའི་ཚེ༔ ཀླུ་ཆེན་མགོ་དགུ་ང་ཡིན་ནོ༔ མ་མོའི་དཔོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ༔ ང་ནི་དམ་སྲི་མ་མོ་ཡིན༔ ང་ནི་ལྷ་
འདྲེ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེཿ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ང་ཡི་འབངས༔ ང་བས་ཆེ་བཙན་སུ་ཡང་མེད༔ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་
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རཱ་ཛའི་བླ་སྲོག་འདི་ཡིན་ཁྱེད་ལ་འབུལ་ལོ༔ སྔར་ཡང་སྤྱོད་ངན་བྱེད་པས་ལེན༔ ད་གཟོད་སྤྱོད་ངན་མ་
བྱེད་མཛོད༔ ལར་ནི་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས༔ དབུགས་མེད་ས་རྡོ་མ་གཏོགས་པ༔ 
དབུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲོག་ལ་ང་དབང་བས༔ སྲོག་འདི་རྒྱལ་པོ་རང་ལ་འབུལ་ཟེར་ནས༔ ལྕགས་
ཀྱི་གའུ་ནང་ནས་བྲ་བའི་རླིད་བུ་གཅིག་ཐེར་རྒྱངས་སེ་འདུག༔ དབུགས་འདི་སྲོག་ཡིན་ཟེར༔ དབུགས་
འདིའི་ནང་ན་དོམ་དཀར་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་འདི་བླ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་གཏད་དོ༔ ང་རང་གི་སྲོག་སྙིང་ཏྲི་དུ་ཏྲི་
ཛ༔ ཞེས་སློབ་དཔོན་ལ་ཕུལ་ལོ༔ དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དང་མ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་(འདི་ མོན་མོ་བཀྲིས་
ཁྱེའུ་འདྲེན་ཡིན་ཡང་ཟེར) གཉིས་ཀྱིས་ལྕགས་མཁར་དུ་བྱོན༔ བྲ་བའི་རླིད་བུ་ཁ་ཕྱེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་
སྣའི་ནང་ནས་ཡར་བཏང་༔ རླིད་བུའི་ནང་ན་དོམ་དཀར་པོ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་འཇའ་ཚོན་ཞིག་སེ་བ་
གཅིག་འདུག་པ་དེ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཐིམ་པ་ལས༔  

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་སྙུང་གཞི་གྲོལ་བའི་དགའ་སྟོན།] 

རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ནད་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཏོ༔ དེ་ནས་བཙུན་མོ་དང་རྒྱལ་པོ་བློན་པོ་འཁོར་འབངས་
དང་བཅས་པ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ནས་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་སོ༔ རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་
དབང་བསྐུར༔ རྗེས་གཅོད་པ་ལ་སེང་སྡིག་ཁ་སྦྱོར་བསྲུང་བ་བཏགས༔ དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གསེར་ཕོར་དུ་
རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆང་དྲངས་ཕྱག་བཙལ་ནས་ཞུས་པ༔    ཨེ་མ་ཧོ༔ འཆི་མེད་སྐྱེས་མཆོག་སྣང་སྲིད་
ལྷ་འདྲེའི་གཤེད༔ སྤྱིར་ནི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་མགོན༔ ཁྱད་པར་ད་ལྟ་ང་ཡི་དཔལ་དུ་
ཤར༔ མི་ཚེ་འདི་ལ་བདག་གི་ཕ་མ་མཛོད༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་གསུངས་ཉན༔ རྒྱ་
བོད་མོན་གསུམ་སྲིད་སྡེ་འབངས་འཁོར་གཡོག༔ ཕོ་བྲང་བང་མཛོད་ལོངས་སྤྱོད་གང་ཡོད་པ༔ ཁྱོད་ལ་
འབུལ་བས་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པར་ཞུ༔ ཞེས་ཞུས་པས༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ༔ ཀྱཻ་༏ ཉོན་
ཅིག་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ཁྱེད༔ ང་ནི་རྒྱལ་ཁམས་སྤྱི་རྗེ་ཡིན་པ་ལ༔ བུམ་ཐང་གཅིག་ཏུ་ང་མི་སྡོད༔ སྣང་
སྲིད་ཐམས་ཅད་ང་ཡི་གཞལ་ཡས་ལ༔ ཕོ་བྲང་ཡུལ་གྱིས་ཅི་བྱེད་པ༔ འཇིག་རྟེན་ང་ཡི་ནོར་གྱིས་གང་༔ 
ཁྱོད་ཀྱི་ནོར་གྱསི་ཅི་བྱེད་པ༔ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཡོན་བདག་ལ༔ ཕྱོགས་རིས་ཡོན་བདག་ཅི་བྱེད་པ༔ ཅི་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཡང་མི་དགོས་དེ་བས་བཀའ་ལ་ཉོན༔  

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [མནའ་སྦིས་ལུང་པའི་ཞི་བའི་ཆིངས་སྒྲིགས།] 

[དམག་འཐབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན།] ༁༔ ༔ དེ་ནས་ཡང་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག་གིས༔ ཀྱཻ་༏ རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་
དང་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན༔ ཁྱེད་གཉིས་བདག་གི་བུ་ཡིན་པས་ན༔ ངའི་བཀའ་
ལ་ཉོན་ཅིག༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་ཞལ་ནས༔ ངེད་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་
རྒྱུ་ནི༔ བདག་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སིང་ག་ལའི་བུ་བར་མ་ཡིན༔ དེས་
བདག་སྤྱུགས་པས༔ རྒྱ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་བྱས་པས༔ རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེས་ཆགས་སྡང་བྱས་ཏེ༔ བདག་གི་བུ་
བསད་པས་འཁྲུག་པ་ཆེར་འཁྲུགས་སོ༔ ཞེས་ཞུས༔ དེར་པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག་གིས༔ ཀྱཻ་༏ རྒྱལ་
པོ་ཆེན་པོ་ལགས༔ ཁྱེད་གཉིས་འཁྲུགས་པས་རྒྱ་མོན་གཉིས་པོ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ སྲོག་གཅོད་མང་པོ་བྱེད་
ཀྱི་འདུག༔ དེ་བས་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་བཀོད ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ཁྱེད་ཀྱང་རྒྱ་མོན་གྱི་མཚམས་སུ་
འདོང་༔ ངས་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་ཡང་རྒྱ་མོན་གྱི་མཚམས་སུ་འབོད་པར་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔  

[༢ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་ཕྱིས་ལོག་ཕེབས་ཀྱི་ཞལ་བཞེས།] 
དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དགོངས་པར༔ ག་རེ་བོད་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་འདུག༔ 
ང་ཉིད་སླར་ཡང་བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འོང་༔ ད་རུང་འགྲོ་དོན་ཇི་རྒྱས་བྱ་བ་ཡིན༔ ང་ཉིད་སླར་ཡང་འདི་རུ་
མ་བསླེབས་བར༔ སྡིག་པ་སྤངས་ལ་དགེ་བ་གང་འགྲུབ་འབད༔ ང་བསླེབས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
བར་བྱ༔ སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་འཁྱོལ་བར་བྱ་བ་དང་༔ གཏེར་ཁ་མང་པོ་སྦས་པར་བྱ་བ་ཡིན༔ མ་ཤི་མྱུར་དུ་
འཕྲད་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོད༔ 
བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་སྐུ་རྗེས་ལ་ཞུན་མར་དང་དཀོན་གཉེར་བཞག༔ ང་ཉིད་མ་བསླེབས་ཀྱི་བར་དུ་ 
དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ༔ 
 
[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་སྣ་བོ་ཆེའི་གནས་སུ་ཕེབས་ཚུལ།] 

དེ་ནས་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཕེབས་ནས༔ སྣ་བོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་འཁོར་མང་པོས་བསུ་བ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཟ་འོག་གི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས༔ འབྲས་ཆང་རྒུན་ཆང་ལ་སོགས་
པ་དྲངས་ནས་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདག་གི་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་བཞུགས༔ གཤེགས་
བཞུད་མི་མངའ་ཐུགས་རྗེས་བཟུངས༔ བདག་གིས་སྡིག་པ་གང་བྱས་པ༔ ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་
བཤགས༔ ཞེས་ཞུས་པས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུས་བཀའ་སྩལ་པ༔ ཨེ་མ་ཉོན་ཅིག་རཱ་ཛ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ 
བདག་འདྲ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་སྐུའི་ལུང་བསྟན་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ རྒྱ་གར་
ཤར་ནུབ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ལ་སོགས༔ མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་མཐིལ་དུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས༔ ད་ནི་བལ་
པོར་འགྲོ་དོན་ཡོད་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཞབས་ཏོག་བྱེད་དུ་འགྲ༔ོ དུས་ལ་བབས་པས་བོད་ཡུལ་
མཐིལ་དུ་འགྲ༔ོ འགྲོ་དོན་རྫོགས་ནས་སྲིན་པོ་འདུལ་དུ་འགྲ༔ོ དེ་བས་ད་ལྟ་ང་ཉིད་བཞུགས་པའི་དུས༔ 
རཱ་ཛ་རྗེ་འབངས་བཀའ་ལ་ཉན་པར་མཛོད༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེས་ཞུས་པ༔ 
ཀྱེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདག་སོགས་རྒྱ་ཡི་རྒྱལ་ཁམས་ལ༔ སྤྱི་ཡི་ཉི་མ་ནུབ་བམ་ཅི༔ བདག་འདྲའི་
བུ་སློབ་མི་སྐྱོང་བར༔ སྤྱི་གཙུག་ནོར་བུ་གང་དུ་གཤེགས༔ ཞེས་ཞུས་པས༔ གུ་རུས་བཀའ་སྩལ་
པ༔ ཨེ་མ་ཉོན་ཅིག་རྗེ་འབངས་རྣམས༔ འགྲོ་བའི་ཡུལ་དང་ཕྱོགས་ཡོད་དེ༔ བདག་ལ་ཕྱོགས་རིས་
ག་ལ་ཡོད༔ བདག་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ ནམ་དྲན་དུས་སུ་ང་ཡིས་སླེབ༔ ཁྱེད་རང་མོས་པ་མ་གྱུར་
ན༔ ང་ཉིད་བྲལ་བ་ག་ལ་ཡོད༔ ད་དུང་བུམ་ཐང་མཐིལ་དུ་ཡོང་༔ བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པ་ལ༔ ང་
ཡི་སྐུ་རྗེས་ཡོད་པས་ན༔ ལན་གཅིག་དད་པས་སུས་མཇལ་བ༔ དངོས་གྲུབ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བར་
འགྱུར༔ ཁྱེད་རང་རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་རྣམས༔ ང་ཡི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་ཞུ༔ དེ་ནས་ཡང་གུ་རུས་
བཀའ་སྩལ་པ༔ ཀྱཻ་༏ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ཁྱེད་གཉིས་བདག་གི་ཡོན་བདག་ཀྱང་ཡིན༔ མཆེད་
གྲོགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་ད་ནས་བཟུང་ འཁྲུག་པ་མ་བྱས་འཆམ་པར་མཛོད་ཅིག་དང་༔ ང་ཡང་ངོ་སོ་
མཐོ་ཞིང་ཕན་ཚུན་བདེ་བར་འགྱུར་གསུངས་པ་དང་༔ རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལ་
མ་ཉན་ན༔ བདག་དམ་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཞེ་སྡང་ཆེ་ཡང་ འཁྲུག་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་ལོ༔ 
ཞེས་གསུངས་སོ༔  
 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[སིནྡྷ་ར་ཛ།]  [ཐང་ཆེན་གྱི་ཞལ་འཛོམས།] 

དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ རྒྱ་མོན་གྱི་མཚམས་སུ་གཤེགས་པར་ཞུས་ཏེ༔ རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེའི་
འཁོར་བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པ་དང་༔ བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་རྒྱལ་བློན་ལྔ་བཅུ་དང་༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་
པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད༔ མོན་དང་རྒྱ་ཡི་མཚམས་ན་ སྤང་ཐང་ཆེན་པོ་འོག་ན་རྡོའི་
རང་བཞིན་སྟེང་ན་རྩི་ཤིང་མེད་པའི་ཐང་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་འཚོགས་ནས༔ དབྱེན་ཟླུམ་ཞིང་འཆམ་པར་བྱ་
སྟེ༔ ས་དེ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར༔ རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཚེ་འདིར་མཆེད་གྲོགས་དང་༔ 
ཕྱི་མ་ཞིང་ཁམས་གཅིག་ཏུ་མཇལ་བར་བྱས་སོ༔  
 

 [སིནྡྷ་ར་ཛ།] [འཆི་མེད་ཞི་བའི་རྡོ་རིང་བཙུགས་པ།] 

དེ་ནས་ས་དེ་ཀར་རྡོ་རིང་བཙུགས་ཏེ༔ རྒྱ་དང་མོན་གྱི་བློན་འབངས་རྣམས་དང་ རྒྱལ་པོ་བཙུན་འབངས་
དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ ཨོ་རྒྱན ་ཆེན་པོས་བཀའ་སྩལ་པ༔ ཀྱཻ་༏ རྒྱ་དང་མོན་གྱི་བློན་འབངས་རྣམས༔ 
དུས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ རྡོ་རིང་མནའ་རྡོ་འདི་བརྒལ་ནས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ 
གལ་ཏེ་འདི་ལས་སུས་བརྒལ་བ༔ པདྨ་བདག་ལ་བསྡོས་པ་ཡིན༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ 
འདི་ལས་བརྒལ་བར་བྱེད་པ་དེའི༔ སྙིང་ཁྲག་ཐང་ལ་འཕོས་ནས་ཀྱང་༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སྲོག་ཆོད་
ཅིག༔ ཅེས་དང་༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་མནའ་རྡོ་འདི་ལས་བརྒལ་ནས་རྒྱ་དམག་བུམ་ཐང་ལ་མི་འགྲོ༔ བུམ་
ཐང་གི་དམག་རྒྱ་ལ་མ་འགྲ༔ོ གལ་ཏེ་བརྒལ་ན་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ༔ 
དེར་རྒྱལ་བློན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ དེ་ལྟར་བྱའོ་ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོ་རིང་ལ་
ལག་པ་རེག་ནས་མནའ་བྱས་པས་ཐང་དེ་ཉིད་མནའ་ཐང་དུ་གྲགས་སོ༔  
 
 [སིནྡྷ་ར་ཛ།] སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་མང་ཡུལ་དང་ཡར་ལུང་ལྷོ་བྲག་བཅས་ལ། 

དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་བྱོན་པས་ མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ༔ བུ་ཆུང་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ཡང་གྲོངས༔ ཡང་ཟླ་
གཅིག་གི་མཚམས་སུ་ཡུམ་གྲོངས་ནས་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཡོད་ཀྱང་༔ ཆོས་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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སྐྱོང་མཐུ་དྲག་པས་རེག་ནུས་མཁན་དང་དགེ་རྩ་བྱེད་པ་ཡང་མ་བྱུང་བས་གུ་རུས་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ལ་
བཏགས་ཤིང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དགེ་བ་བྱས༔ བུ་ཆུང་ཆོས་ཕྱིར་ཕྱག་ཕྱིར་ཁྲིད་ནས༔ ཡི་གེ་བསླབས་པས་
ཡིག་རིགས་སུམ་བརྒྱ་ཤེས༔ དེ་ནས་མོན་བུམ་ཐང་དུ་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ལ་ཆོས་གསུང་ཞིང་བདེ་ལ་
བཀོད་པར་ཁས་བླངས་ཡོད་པས་བུམ་ཐང་དུ་འགྲོ་གསུངས་ནས་བྱོན་པས་ཡར་ལུང་ཤམ་པོ་གངས་ཀྱི་
ར་བ་ལ་ཞག་གཅིག་བཞུགས་ནས༔ ལྷོ་བྲག་ཏུ་བྱོན་པས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་རྒྱལ་བློན་དང་ཐུག་
ནས༔ ཞུས་པ༔ ཀྱཻ་༏ མ་ཧཱ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཁྱེད་བོད་ནས་འདིར་ཕེབས་པ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་ལགས༔ ན་ནིང་
ཙམ་ནས་བུམ་ཐང་དུ་བྱོན་ནས་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག༔ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་ནད་ལས་གྲོལ་ཞིང་ཕན་
བཏགས༔ རྒྱ་མོན་བདེ་ལ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ བདག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དད་པ་སྐྱེས་ལགས་པས༔ 
བདག་གི་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་འབྱོན་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པས༔  

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [ལྡན་མ་རྩེ ་མང་གི་རྨི་ ལམ་དང་མཁན་པ་ལུང་གི་ལྷ་སྲིན་དམ་འོག་བཙུགས་ཚུལ།] 

ཨོ་རྒྱན་གྱིས་བྱོན་ནས་མོན་ཁ་སྣེ་རིངས་ཕུག་ཏུ་ཞག་གཅིག་བཞུགས་པས༔ ལྡན་མ་རྩེ་མང་གི་རྨི་
ལམ་དུ་ལྷ་འདྲེ་མང་པོས་ཞུས་པ༔ ཀྱཻ་༏ བོད་ཀྱི་བན་ཆུང་ཁྱོད་ཉེ་གནས་སུ་འདུག་པས༔ ཁྱོད་ཀྱི་སློབ་
དཔོན་ངེད་ཀྱི་ཡུལ་མཁན་པ་ལུང་དུ་མ་བྱོན་ཟེར་གྱིས་དང་༔ མི་ཉན་ན་ངེད་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཁ་
འཆམས་ནས་གནོད་པ་བྱེད་དོ་ཟེརཿ ལྡན་མ་རྩེ་མངས་གཉིད་སད་ནས་སློབ་དཔོན་ལ་ཞུས་པས༔ སློབ་
དཔོན་གྱིས་སྣེ་རིངས་ཕུག་ཏུ་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས༔ ལྷ་འདྲེ་རྣམས་སྐྲག་ནས༔ འདི་སྐད་
ཅེས་ཞུས་པ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་རྨོངས་པའི་བློས༔ ཁྱེད་ལ་བསྡོ་བའི་བསམ་པ་རྣམས༔ སློབ་དཔོན་
ཉིད་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ མཁའ་འགྲོའི་དགོངས་པ་ལྷོད་པར་ཞུ༔ ཞེས་མཁན་པ་ལུང་གི་ལྷ་འདྲེ་
ཐམས་ཅད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མོས་ཤིང་གུས་པར་གྱུར་ཏོ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨས་མཁན་པ་ལུང་གི་ལམ་གྱི་
ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ ༔ 
 
 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་གཉིས་བུམ་ཐང་གི་བྱང་ཤར་ལུ་ཕེབས་པ།] 

༁༔  ༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་གྱསི་མཁན་པ་ལུང་དུ་ཕེབས་པ་དང་༔ བདུད་པོ་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བས་
བརྒྱན་པ༔ བདུད་པོ་བྱེ་བས་བསྐོར་ནས་བསུ་བ་བྱས༔ སྦལ་མགོ་ཁྲག་མིག་མ་འཁོར་བཅས་ནས་ཀྱང་ 
བསུ་བ་བྱས་སོ༔ ཁྲག་གི་མ་མོ་སྤུན་བདུན་གྱསི་བསུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ༔ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱིས་ 
ཡུལ་ཞིང་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཨོ་རྒྱན་བདག་ལ་ཕུལ་ནས་འདི་སྐད་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་
མ་ཕྱི་མ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ན༔ ཚེ་འདིར་རྒྱལ་སྲིད་འབངས་ཀྱིས་ཅི་བྱེད་པ༔ བདག་གི་
ལོངས་སྤྱོད་ཅི་ཡོད་གུ་རུས་བཞེས༔ ཁྱེད་རང་ལྟ་བུ་ང་ཡང་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས༔ ཞེས་ཞུས་སོ༔ དེར་གུ་
རུས་ལོངས་སྤྱོད་བཞེས་ཤིང་ཆོས་གསུངས་ནས་བཞུགས་པ་དེའི་བར་ལ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱིས་རྒྱལ་
པོའི་བང་མཛོད་ཀྱི་གཉེར་པ་མཛད་དོ༔ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་བློན་པོ༔ ཁུ་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ཁུ་རྣམ་
རྒྱལ༔ ཁུ་དབང་རྒྱལ༔ ཁུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་དང་༔ བྲོ་དབང་ཕྱུག་དཔལ་དང་༔ བྲོ་སྲིད་བཟུང་དང་༔ 
ཐེན་དཔལ་བཟང་དང་༔ ཐེན་དགེ་དབང་དང་༔ ཐེན་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་དང་༔ ཐེན་གུང་རྒྱལ་དང་༔ 
ཐེན་བཟང་དང་༔ ཐེན་ཆོས་ཀྱི་དབང་དང་༔ ཐེན་དིང་ཀ་དང་༔ ཐེན་རྒྱལ་དང་༔ ཐེན་སྤྲར་ཆོས་ཀྱི་བློན་
པོ་དང་བཅོ་ལྔའོ༔ བདུད་ཀྱི་བློན་པོ་ནམ་མཁའ་དབང་དང་༔ སྤྱི་ཐེར་དང་༔  གབ་པ་དང་༔ ཁ་རོལ་
དང་༔ དབང་ཀ་དང་༔ ཤིང་བུམ་དང་༔ བ་ས་དབང་དང་༔ རིན་ཆེན་འབུམ་དང་༔ ཁྱེན་རྒྱལ་དང་༔ 
རྡོས་ཐར་དང་༔ གང་འཁོར་དང་༔ རིན་ཆེན་དང་༔ ལས་ཀྱི་དབང་དང་༔ བུམ་པ་རྒྱལ་དང་༔ ཕྱིར་ཟློག་
དང་༔ ཀྱིར་རྫི ་ཤོག་ཀ་དང་༔ བྲོས་དབང་དང་༔ གྲག་སེང་དང་༔ དཔོན་གྷོན་དང་༔ བཀའ་མི་དང་༔ 
བདུད་ཀྱི་བློན་པོ་ཉི་ཤུའོ༔ བཙུན་མོ་འབྲོག་བཟའ་མོ་རྡོ་རྗེ་མཚོ་དང་༔ ཁྱུང་བཟའ་མོ་པདྨ་སྒྲོན་དང་༔ 
ལྡནབཟའ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་དང་༔ ར་བཟའ་མོ་དབང་ཕྱུག་སྒྲོན་དང་༔ གཞན་ཡང་བཙུན་མོ་མང་
པོ་དང་བཅས་ནས་བུམ་ཐང་ལ་ཡོང་༔ སྒར་དང་གཞིས་ཀ་བཏེགས་ནས་བྱོན༔  

 

 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[སིནྡྷ་ར་ཛ།] སློབ་དཔོན ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བུམ་ཐང་དུ་ཕྱག་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ཆེན་གྱི་རྨང་
གཞི་བཙུཊ་པ། 

མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་གཏེར་དུ་སྦས༔ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་
རྣམས་འབྲོས་པའི་ལམ་མི་རྙེད༔ ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྤྱོད་པས་དེ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་
གཏེར་དུ་སྦས་སོ༔ ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བུམ་ཐང་ཡང་ཐོག་སྟེང་དུ་
གསུངས༔ དེར་ཆོས་ཁྲི་དཔལ་གྱི་བཀའ་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ༔ མཁན་པ་ལུང་གི་ཕུར༔ དབང་གི་
ཆུ་བོའི་ཁར་ཆོས་ཁྲི་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ༔  

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [ལྕགས་མཁར་ཕོ་བྲང་དུ་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་པ།] 

དེ་ནས་སྐུ་རྗེས་སུ་སྒར་བཏེགས་ནས་བྱོན༔ ཆོས་བློན་བཅོ་ལྔ་བཙུན་མོ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཉན་པ་
ལ་བྱོན༔ བདུད་བློན་ཐམས་ཅད་ཉ་ལམ་ལ་ཐོན༔ བློན་འབངས་ཕལ་ཆེར་བསམ་ཡས་ཀྱི་མེ་རྩ་དགེ་
གནས་ལྷ་ཁང་ལ་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་ལ་བཞག་གོ༔ དུས་དེ་ཙམ་ན་ལྕགས་ཁར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་
ཡབ་ཡུམ་སྲས་མོ་བཙུན་མོ་བློན་འབངས་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ལ་བསུ་བ་དང་བཅས་ 
ལྕགས་མཁར་ནང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་དགའ་བདེ་སྐྱིད་པའི་ཡོ་ལང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་སོ༔ གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེས་མཁན་པ་ལུང་དུ་གཏེར་སྦས་པ་དང་༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་བཞིན་ལྕགས་མཁར་དུ་ཕྱག་ཕེབས་
པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔ ༔ 

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [བཀའ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གསུངས་པ།] 

༁༔  ༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལ་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་དང་༔ ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་
གཉིས་ལ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པ་ལ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁུ་བ༔ རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ༔ 
མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག༔ ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་པ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་
གསལ་བར་བྱེད་པའི་མེ་ལོང་༔ ངན་སོང་འཁོར་བའི་ས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་
སྐས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག་གི་སྙིང་གི་ཐིགས་པ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་༔ རྒྱལ་བློན་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བཙུན་འབངས་དང་སྲས་མོ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གསུངས་སོ༔ འཁོར་དེ་རྣམས་ཀྱང་ས་དེ་ཉིད་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ༔ དུས་དེ་ཙམ་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ལོངས་སྤྱོད་ཕལ་ཆེར་
གཏེར་དུ་སྦས༔ སྲས་མོ་བཞི་པོས་ཀྱང་ཆ་གསུམ་བྱས་ཏེ༔ ཆ་གཅིག་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་བཏང་༔ ཆ་
གཅིག་གིས་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསོ་བྱས༔ ཆ་གཅིག་གིས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་ལ་ཞུན་མར་བྱས་
སོ༔ རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་རྫས་ཐམས་ཅད་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཞུན་མར་ལ་ཕུལ་ལོ༔ གུ་རུའི་
ཞལ་ནས་ད་ལྟ་གསུངས་པའི་ཆོས་འདི་བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཡིན༔ མ་
འོངས་པའི་དུས་སུ་བདག་གིས་བྱིན་གྱི་བརླབས་པ་ད་ལྟ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གི་སྤྲུལ་པ་དེས་རྙེད་ནས་ད་
ལྟའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་བཙུན་མོར་སྲས་བཅས་པའི་ཆོས་སྐལ་དུ་སྦས་པ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་
གསུངས་པས༔  

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [མ་འོངས་ལྕགས་མཁར་ཞིག་ཚུལ་གྱི་ལུང་བསྟན།] 

རྒྱལ་པོ་སྣང་བ་སྤྲོ་བར་གྱུར་ཏེ༔ ལྕགས་མཁར་དགུ་ཐོག་གི་རྩེ་ལ་གདན་དྲངས༔ ཟ་འོག་གི་འབོལ་
གསུམ་བརྩེགས་ཀྱི་ཁར་སློབ་དཔོན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ མདུན་དུ་འབོལ་གཉིས་སྟེང་དུ་རྒྱལ་པོ་
གཉིས་བཞུགས༔ གཡས་གཡོན་ལ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་དང་ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་གཉིས་བཞུགས་
ནས༔ གསེར་དངུལ་གྱི་ཕོར་པར་འབྲས་ཆང་དྲངས་ནས་ཞུས་པ༔ སོགས་སོ། དེ་ནས། རྒྱལ་པོ་གླང་གི་
མིང་ཅན་འབྱུང་༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལན་གཅིག་ནུབ༔ དེ་ཚེ་ལྕགས་མཁར་བརླག་པར་འགྱུར༔ ད་
ལྟའི་ལྕགས་མཁར་ཐོག་དགུ་ཡང་༔ གཟེར་ལྕགས་གཅིག་ཀྱང་མི་ལུས་ན༔ ཁང་ཁྱིམ་གཞན་ལ་ཅི་ཆ་
ཡོད༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ས་ལ་འགྱེལ་ལོ༔  
 

[རྒྱལ་པོ་སིནྡྷའི་མ་འོངས་སྐྱེ་རབས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དང་ཞལ་གདམས།] 

དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རེ་བུམ་ཐང་དུ་བཙན་པོའི་གདུང་བརྒྱུད་རེ་ལ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས༔ རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་༔ 
སོགས། ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེ་བའི་ཐ་མ་ལ༔ བཙན་པོའི་བླ་མའམ་ཡང་ན་མི་ནག་དབང་ཆེན་ཅན་དུ་སྐྱེ་
བའང་སྲིད༔ དཀོན་མཆོག་ལ་མོས༔ ཨོ་རྒྱན་གྱིས་གསུངས་པའི་ཚིག་དང་གུ་རུའི་ཆོས་ལ་མོས་པའི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བཀྲ་ཤིས༔ དབང་ཆེ་བ་དང་སེམས་སྟོབས་ཆེ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས༔ ངའི་སྐུ་རྗེས་སམ་ཐང་ཆེན་ཟླ་
ཚེས་ལྟ་བུ་ལ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་ཡོན་བདག་བྱེད༔ ད་ལྟ་ལྕགས་མཁར་ཡང་བཟུང་༔ ད་ལྟ་བཤད་
པའི་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་འདི་གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གི་སྤྲུལ་པ་ཨོ་རྒྱན་
གྱི་མིང་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གིས་གཏེར་ནས་བཏོན་ཏེ་ཁྱོད་དང་མཇལ་བ་ཡིན་ནོ༔ བཙུན་མོ་དགུ་དང་
ཆོས་མཛད་དགུ༔ ཆོས་བློན་བཅུ་གསུམ་དེའི་དུས་ཆོས་དང་མཇལ་བ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔  

[སིནྡྷ་ར་ཛ།]  [མ་འོངས་གཏེར་སྟོན་བརྒྱད་ཀྱི་ལུང་བསྟན།] 

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་སྡེ་བཙན་དང་༔ མངའ་བདག་ཉང་དང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གཉིས༔ སྐྱེ་བ་
གཉིས་སུ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་པར་འགྱུར༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འགྲོ་དོན་སྐུ་སྤྲུལ་པ༔ ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་
མཚན་ཞེས་བྱ་གཏེར་སྟོན་འབྱུང་༔ རྒྱལ་པོ་མུ་ཏིག་བཙན་པོའི་སྐུ་སྤྲུལ་པ༔ ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གླིང་པ་
ཟེར་བ་འབྱུང་༔ བོད་བློན་རྡོ་རྗེ་སྤྲེལ་ཆུང་སྐྱེ་བ་འདི༔ གཏེར་སྟོན་པྲཛྙཱ་ཤེས་རབ་མེ་འབར་འབྱུང་༔ 
སྔགས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྐུའི་སྤྲུལ་པ༔ སྤྲུལ་སྐུའི་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་མིང་ཅན་འབྱུང་༔ དེས་ན་སྔོན་གྱི་ལས་
འཕྲོ་སད་པའི་མཐུས༔ ལྡན་མའི་སྤྲུལ་པ་ཨོ་རྒྱན་མིང་ཅན་འབྱུང་༔ དེ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་རྣམས་མཇལ་
བར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔  
[མ་འོངས་བུམ་ཐང་གི་ལུང་བསྟན།] 
དེ་ནས་བུམ་ཐང་མཐིལ་དུ་དུས་ངན་ལང་༔ དུས་ངན་ཟེར་ནས་སྤྱོད་ངན་མང་བའི་དུས༔ རྒྱལ་པོའི་གདུང་
བརྒྱུད་དམངས་སུ་འབེབས་པའི་དུས༔ ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་སྤྲུལ་འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་དུས༔ རི་མོ་ཅན་ནས་
ཐུགས་གཏེར་ཐོན་པའི་དུས༔ ལ་སྒོར་ཕྱག་རྡོར་མིང་ཅན་གྲི་རུ་གསོད་པའི་དུས༔ བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་
ཞིག་གསོས་བྱེད་པའི་དུས༔ དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་མེ་ཡིས་འཇིག་པའི་དུས༔ ལྷ་མོའི་ལྷ་ཁང་ཁང ་རུལ་
སོང་བའི་དུས༔ སོགས་སོ། 
འགོང་པོ་སྤུན་དགུ་བུམ་ཐང་མཐིལ་དུ་ཚོགས༔ སོགས་སོ། སྐྱེས་པའི་སྙིང་ལ་འགོང་པོ་སྤུན་དགུ་ཞུགས༔ 
བུད་མེད་སྙིང་ལ་དམ་སྲི་སྲིན་མོ་ཞུགས༔ བྱིས་པའི་སྙིང་ལ་ལྟོ་འགོང་ཐེའུ་རང་ཞུགས༔ སོགས་སོ། 
བོད་དམག་ཉི་ཁྲི་བུམ་ཐང་མཐིལ་དུ་ལྷག༔ སྨོན་ལམ་ལུང་ལ་རྫོང་བཞི་བཏབ་པའི་དུས༔ བུམ་ཐང་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བཙན་པོ་བོད་ལ་ཁྲལ་སྐྱེལ་དུས༔ ལྟས་ངན་དང་པོ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ལང་༔ དེ་ནས་བུམ་ཐང་སྡེ་
བཞིར་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་༔ མུ་གེ་ཐམས་ཅད་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་འབྱུང་༔ འཁྲུག་པ་ཐམས་ཅད་ནུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འབྱུང་༔ ནད་རིམས་ཐམས་ཅད་བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་འབྱུང་༔ བསྟན་པ་དར་དར་འདྲ་
བའི་དུས་གཅིག་ན༔ མེ་འབར་ཆུས་བསད་ལྟ་བུའི་དུས་གཅིག་ཡོང་༔  
 

[སིནྡྷ་ར་ཛ།] [དུས་ངན་སྙིགས་མར་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལུང་བསྟན།] 

དུས་ངན་སུམ་ཅུ་ལངས་པའི་ཚེ༔ ཅིས་ཀྱང་བཟློག་པར་མི་ནུས་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས༔ བྱོན་དང་རང་རེས་བཞེངས་པ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་བརྟེན་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་
སྔགས་བྲབ་རབ་གནས་གྱིས༔ རྫོགས་ཆེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་འདི༔ ས་སྟེང་ཐོན་ནས་ཉན་བཤད་
ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་རྒྱབ་ལོགས་ན༔ ཐང་ཆེན་ཟླ་བ་འདྲ་བ་ཡོད༔ དེ་རུ་རྟེན་གསུམ་མཆོད་ཁང་
བཞེངས༔ ལྷ་དང་དབུ་རྩེའི་བཀོད་པ་སོགས༔ ཤོག་རིམ་ངོས་ལ་བྲིས་པ་བཞིན༔ ལྷ་བརྒྱད་ཀླུ་བརྒྱད་
ཀ་གདུང་དང་༔ མུ་ཏིག་ཕྲེང་དང་འབྲུག་རིས་རྣམས༔ ཤོག་ཁྲའི་ལོགས་ལ་བཀོད་པ་བཞིན༔ གུ་རུའི་
ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་ཡིས༔ དུས་ངན་ཐམས་ཅད་རང་སངས་ནས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་༔ 
སེམས་ཅན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་འགྱུར༔ དགེ་གནས་ནང་དུ་མི་ཡི་ཁ་ནོན་བཞེངས༔ བྱམས་ཁང་ནང་དུ་
བསེ་རག་ཁ་ནོན་བཞེངས༔  
 
 
[མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།]   ན་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ཚུལ། 

༄༅།   །ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་གསང་སྒྲུབ་ལྡང་ལྷ་ཁྲ་མོ་བྲག་གི་གཏེར་མའོ།། 

མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་གཏེར་མ། (༡༡༢༤-༡༡༩༢-༦༨) བསམ་གཏན་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་ 
སྦྲུལ་ལོ་སྦྲུལ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ ཤོག་སེར་ཞེང་སོར་གསུམ་དཀྱུས་མཐོ་གང་བཞི་ཡོད་གཅིག་དག་
པར་བཤུས་སོ།  (ཤོག་གྲངས་༥ བཞུགས) 
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ཤོག་གྲངས་༢ པར་གསལ་བ། 

༈  ཤྲི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ལ་ན་མོ༔  ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་༔ སྣུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་
པོ༔ བཙུན་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས༔ སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས༔ ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་
གནས༔ དཔལ་གྱི་མཆོད་གནས་ཤེལ་དཀར་བཟའ༔ བདག་མཚོ་རྒྱལ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ མོན་
ཁ་ན་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གི་སྒྲུབ་ཁང་གོང་མ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་
པའི་དུས་སུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཕུར་རྣམས་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་༔ འཁྲབ་པ་དང་༔ མེ་འབར་བ་ལ་
སོགས་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་བའི་དུས་སུ༔ བདག་མཁའ་ཆེན་བཟས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྐོར་ལ་ཡང་
ཟབ་སྙིང་པོའི་ཆོས་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཞུས་པ་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་མེད་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི་ནི༔ ཐུགས་
བཅུད༔ ཁོ་མོའི་སྙིང་དང་སྲོག་ལྟ་བུ་འདི་ནི༔ བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ༔ 
གཏེར་གནས་བཟང ་ཕྱིར་ལྡང་ལྷ་ཁྲ་མོའི་བྲག་ལ་སྦས་སོ༔  

 

[མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།] མངའ་བདག་མྱང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་རྣམ་ཐར་གསལ་བའི་མེ་
ལོང་བཞུཊ་སོ༔ 

(ཤོག་གྲངས་༡༨༣ བཞུགས) 
ཤོག་གྲངས་༣༣ ནང་གསལ་བ། 

༈ གུ་རུས་ གཞན་ཡང་མངའ་བདག་གིས་སྲས་མོ༔ ལྷ་གཅིག་པད་མ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་
པའི་ཐ་མ་ལ༔ ལུ་ལོན་པའི་ཚེ་མོ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཁ་རལ་གྱིས་དུས༔ མངའ་བདག་གསུང་གིས་སྤྲུལ་པ་
མྱང་རལ་པ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན༔  
རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༣༥ ནང་། པད་མ་བཀའི་ཐང་ཡིག་ལས༔ གཏམ་ཤུལ་སྦར་རྗེས་སྦས་པའི་གཏེར་
ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ མངའ་བདག་སྤྲུལ་པ་མྱང་རལ་ཞེས་
འབྱུང་༔ རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༦༤ ནང་། མྱང་རལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤུལ་གྱིས་ཡུལ༔ 
བརྗོད་པ་སེར་དགོན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས༔ རིགས་ནི་བྲམ་ཟེར་མྱང་གི་རིགས༔ མངའ་བདག་མྱང་ཉི་མ་འོད་
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ཟེར་ནི༔ ས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ་མཛོད་པ་སེར་གྱིས་དགོན་པར༔ ཡབ་མྱང་སྟོན་ཆོས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ༔  
ཡུམ་གསང་མཚན་པད་མ་བདེ་བ་རྩལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས༔ (ཡུམ་གྱི་རྨི་ ལམ་ལ་ སེང་གེ་
དཀར་མོ་གྲངས་མེ་ལུས་ལ་ཐིམ་པ་ གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ནས་མངལ་དུ་
ཆགས༔) སོགས་སོ། 
ཇི་ལྟར་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ་ནི་ ཤིང་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༩༨ ཀྱི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 
ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་བྱོན་ནས༔ ལྕགས་ཕུར་ཅན་དུ་ཞག་གཅིག་བཞུགས་པ་ལས༔ ནམ་སེངས་ལ་ 
ཁད་ཙམ་ན༔ བུད་མེད་མཛེས་མ་གཉིས་དྲུང་དུ་བྱུང་ནས༔ སེན་མོ་སྡེར་མོ་གང་ཕུལ་ནས༔ མཆོད་རྟེན་
ལ་བསྐོར་བ་བྱེད་ཅིང་འདི་སྐད་དོ༔ ཨེ་མ་ལས་ཅན་དད་བརྩོན་ཅན༔ ལེ་ལོ་སྙོམས་མ་བྱེད་བུདྷའི་
དགོངས་པ་ནི༔ བུམ་ཐང་དགེ་གནས་སྐུ་རྗེས་བྲག་ལ་ཡོད༔ དེ་ལོང་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་ཐོབ་པར་
བགྱིས༔ ངེད་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཡུལ་ནས་མཆིས༔ མ་ཧཱ་གྷུ་རུ་ཕཊ་ཕཊ་ཟེར་ནས་བདྷའ་ཆོས་མང་པར་
མཛད་ཀྱིན་བདའ༔ དེ་ནས་མཁར་ཆུར་ཚོགས་འཁོར་དང་མེ་མཆོད་མཛད་ཅིང་༔ ཆོས་བཀའ་ཡང་
བཙུགས་པས་འགྲོ་དོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ངོ་༔  

 
[མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།] མངའ་བདག་མྱང་རལ་ བུམ་ཐང་དུ་བྱོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་བུམ་ཐང་ལ་བྱོན་ཏེ་ དགེ་མཉེན་བྲག་བཙན་ནས༔ རྫོགས་ཆེན་གྷུ་རུ་ཞི་བ་སྣ་གྲངས་པའི་ཆོས་
དང་བསྒྲུབ་ཐབས༔ གཏོར་བཟློག་བསྐོར་ལ་སོགས་པ་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་སྤྱན་དྲངས་སོ༔ དེ་ནས་ཕུ་ཐང་
མཁའ་འགྲོ་དགོན་པར་བྱོན་ནས༔ (ཁྲོ་དགོན་པར་) དུས་དེ་ཙ་ན་མཁའ་འགྲོ་དགོན་པ་ན༔ རྗེ་སྨྱོན་པ་
དོན་ལྡན་འཕེབས་བྱ་བ་ཐོས་ཏེ༔ མོས་གུས་དུང་པ་ཅིག་བྱུང་ནས་མཇལ་དུ་ཕྱིན་པས༔ རྗེ་བཙུན་གྱི་
ལས་དང་བསྐལ་བར་ལྡན་པ་གཟིགས་ནས༔ ང་ཡིས་གདམས་པ་འདི་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་གསུང་ནས་ཡོད་པ་
ལ༔ དེའི་ལོ་རྗེ་བཙུན་བྱ་བྲལ་བ་གཅིག་བྱུང་ནས་ངས་སང་ཕོད་མཇལ་དུ་ཕྱིན་པས༔ སོགས་སོ།  
 དེ་ནས་ཚུར་བྱོན་ནས་གྲོངས་ཡུལ་དང་དགོན་པ་དང་རི་བསེབ་དང་༔ དབེན་གནས་རྣམས་སུ་
ཉམས་ལེན་མཛད་པས༔ རྟོག་གྲོལ་དུས་མཉམ་དུ་གྱུར་ནས༔ མཆོག་དང་མཐུན་མོངས་གཉིས་ཀ་
མངའ་རྙེས་སྟེ༔ དེ་ཡང་གང་ཟག་ཐ་མལ་པ་སྣང་བ་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་དུ༔ ཐུན་མོངས་ཀྱིས་གྲུབས་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བརྟགས་མང་དུ་སྟོན་ཏེ༔ ཁུ་བྱུག་བུམ་ཐང་གནས་ཀྱིས་རྩ་ནས་ཡར་བྱོན་དུས༔ སློབ་མ་གཉིས་གསུམ་
དང་འགྲོགས་ནས་ཡོད་པ་ལ༔ མངའ་བདག་ཉིད་ཐུགས་ཉམས་འུར་ཏེ་ཕགས་འདེབ་ཀྱི་སྔོན་ལ་
བཞུགས་ཙམ་ན༔ ཌཱ་མ་རུ་ཁྲོལ་ཞིང་བཙན་གྲོ་ནས་ཡར༔ ཞབས་ས་ལ་མ་རེགས་པར་ནམ་མཁའ་ལ་
བྱ་བཞིན་ལྡིང་གིན་བཞུགས༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྐུར་མཛད་དུས༔ སྐུ་དཀྱིལ་མོ་ཀྲུངས་མ་ཞིག་
པར་མཁའ་ལ་བྱོན་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་ལེན་གསུམ་མཛད་པ་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་༔ གཞན་ཡང་དྲུང་ན་འདུས་པའི་འཁོར་སློབ་རྣམས་ལ༔ ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཐོག་མི་ཐོགས་ 
ལས་འཕྲོ་ཡོད་མེད་ ཚེ་རིང་ཐུང་ ལོང་སྤྱོད་ཆེ་ཆུང་ སྐྱེ་བ་གང་སྐྱེས༔ བསམ་པ་བཟང་ངན་༔ རྫུན་དང་
གཡོ་རྒྱུ་གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་མཁྱེན་པ་ཡང་བྱུང་ངོ་༔ (སྨྲ་བོ་ཅོག་པོའི་ཕྱག་དཔེ་ལས་ 
སྣང་རྩེར་མཆོག་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་ ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཐུགས་རྗེའི་བརྟེན་དུ་བཞེངས་ དེ་ཉིད་ལས་རྩང་རོང་
གི་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེའི་མཚན་པ་ མཚན་གཞན་གོང་ར་ལོ་ཆེན་དུ་གྲགས་པའི་ དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཤུས་ དེ་
ལས་བདག་པ་སྙིགས་མའི་བེནྡྷེ་པད་མ་དཀོན་མཆོག་ཞེས་ཀྱང་བྱ་ ཆོས་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱག་
དཔེ་ལས་ བདག་པད་མ་བདེ་མཆོག་གི་བྲིས་ནས་ ཞབས་དྲུང་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕུལ་བ་ལགས་སོ།) 
 
[མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར] སེངྒེ་རྫོང་དུ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་བའི་སྐོར། 

༄༅།   །ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་གསང་སྒྲུབ་ལྡང་ལྷ་ཁྲ་མོ་བྲག་གི་གཏེར་མའོ།། 
མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་གཏེར་མ ། (༡༡༢༤-༡༡༩༢-༦༨) བསམ་གཏན་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་ 
སྦྲུལ་ལོ་སྦྲུལ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ ཤོག་སེར་ཞེང་སོར་གསུམ་དཀྱུས་མཐོ་གང་བཞི་ཡོད་གཅིག་དག་
པར་བཤུས་སོ། 
ཤོག་གྲངས་༢ པར། ༈   ཤྲི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ལ་ན་མོ༔  ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་༔ སྣུབས་
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ༔ བཙུན་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས༔ སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས༔ ལང་གྲོ་དཀོན་
མཆོག་འབྱུང་གནས༔ དཔལ་གྱི་མཆོད་གནས་ཤེལ་དཀར་བཟའ༔ བདག་མཚོ་རྒྱལ་ལ་སོགས་
རྣམས་ཀྱིས༔ མོན་ཁ་ན་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གི་སྒྲུབ་ཁང་གོང་མ་རུ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་དུས་སུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཕུར་རྣམས་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་༔ འཁྲབ་པ་
དང་༔ མེ་འབར་བ་ལ་སོགས་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་བའི་དུས་སུ༔ བདག་མཁའ་ཆེན་བཟས༔ རྡོ་རྗེ་
ཕུར་པའི་སྐོར་ལ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོའི་ཆོས་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཞུས་པ་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་མེད་དོན་གྱི་
སྙིང་པོ་འདི་ནི༔ ཐུགས་བཅུད༔ ཁོ་མོའི་སྙིང་དང་སྲོག་ལྟ་བུ་འདི་ནི༔ བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་
གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ༔ གཏེར་གནས་བཟང་ཕྱིར་ལྡང་ལྷ་ཁྲ་མོའི་བྲག་ལ་སྦས་སོ༔  
 

[གུ་རུ་ཆོས་དབང་] གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་ མཛད་པ་བཅུ་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ། 

༄༅།   །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་ལྔས་འཕགས་པ༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མས་འགྲོ་
བའི་དོན་ཛད་པ༔ ཨུ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ༔ མཛད་པ་བཅུ་
གཅིག་ཅེས་བྱ་བ༔ བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལེགས་སོ།། (གུ་རུ་ཆོས་དབང་གྱི་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས།) 
ཤོག་གྲངས་༢༧༠ ནང་། 

༈ དང་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་མདོག་ལྔ་སྤྲོས་ཏེ༔ འོད་ཀྱི་ཁང་པ་ནམ་མཁའི་
སྒོ་མོ་བཅུ་དྲུག་པ་གཅིག་སྤྲུལ་པའི་དབུས་སུ༔ སེང་ཆེན་བཞི་བསྣོལ་གྱི་ཁྲི་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་
ནས༔ ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ༔ ཕྱག་གཡོན་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་བསྣམས་པ༔ ཟ་བོག་བེར་ཕྱམས་
སྐུ་ལ་གསོལ་བ༔ རྒྱལ་མཚན་ཁ་མདོག་ལྔ་བསྒྲེངས་པ་དང་༔ གསང་སྔགས་མི་ནུབ་པའི་བརྡ་བདུན་
བསྟན་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ལས་ ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ལ་སོགས་འབུམ་ཚོ་བྱེ་བ་ལྔས་བསྐོར༔ 
ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡོངས་ཡང་༔ གསང་ཕོ་མོ་སྟོང་གིས་དྲྭ་བས་བསྐོར་ནས༔ ཨུ་
རྒྱན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ལྔ་ལས་སྤྲུལ་པའི་རྩ་བ་ལྔ་འོད་ཀྱི་ཁང་པ་ལྔར་བཞུགས་
ཏེ༔ དེ་རེ་རེ་ལས་ཀྱང་ཡང་སྤྲུལ་བྱེ་བ་བརྒྱ་བརྒྱ་སྤྲུལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་སྤྲུལ་པ་ལྔ་ལྔར་
བཞུགས་སོ༔  ཤོག་གྲངས་༢༧༤ ནང་། 

འཛམ་གླིང་འདི་ཉིད་གཅིག་པུ་རུ་ཡང་༔ གཏེར་ཆེན༔ གཏེར་ཕྲན༔ ཐུགས་གཏེར༔ གཏེར་ཁ་བྱེ་བ་
དགུ་ཁྲི་སྦས་པའི་མཛད་པ་མཛད་ལ༔  
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[གུ་རུ་ཆོས་དབང་] གྷུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་སྐུའི་རྣམ་ཐར་སྐབས་བརྒྱད་མའོ། དྷརྨ་ཤྭ་རའི་
རྣམ་ཐར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུཊ་སོ། 

གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག།  1212-1270  
གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་ དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གཏེར་ཁ་༡༣ བཞེས།  
ཤོག་གྲངས་༡༢ པར་གསལ་བ། 

༼གཏེར་སྟོན་ དགུང་ལོ་༡༣ བཞེས་པའི་ཚེ་ རྨི་ ལམ་ནང་ ཆུ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་ གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བདུད་
མགོ་དགུ་པས་ གཏེར་གཏད་དེ་ ཀླུ་བདུད་ཀྱི་གཟུགས་དེའི་ནང་ནས་ བསྡམས་པ་སྐོར་ཚོགས་བཞི་
བྱུང་སྟེ་ དེ་ཡང་མགུལ་པ་ཡན་ཆད་ནས་ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་གཏེར་སྐོར། སངས་རྒྱས་མཉམ་
སྦྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་སྤྱི་ཆིངས་སྟོང་ཐུན་གྱི་སྐོར་གསུམ། སོགས་དང་ སྐུ་སྨད་ནས་ ཕན་གནོད་འཕྲིན་ལས་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ སོགས་བྱུང་། དེའི་རྟགས་མཚན་དུ་  རྨི་ ལམ་དུ་ གཏེར་བཅུད་བྱ་
རྒོད་ཁྱུང་འདྲ་བ་༡ བྱུང་སྟེ་ དེའི་ཁ་ནས་མེ་ཁ་མདོག་ལྔ་ལྡན་འབར་བ་༡ གི་ ཆོས་དབང་ཐུལ་ཚིག་
ནས་ སེམས་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ།  སྣང་བ་དེ་ བྱ་རྒོད་ལ་གཞོན་ནས་འཕུར་ཏེ་ 
གནམ་རིམ་པ་༡༣གྱིས་སྟེང་གཞལ་འོད་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁང་དུ་ སངས་རྒྱས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་
ཞལ་གཟིགས། རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ། བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་གཏད་པ་རྨིས།༽ 
ཤོག་གྲངས་༡༥ ནང་། 

དགུང་ལོ་༩ སྐབས་ རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་བདེ་འཁྲོས་གསན་པའི་ཅིང་ བསྒྲུབ་ཐབས་ལྕགས་སྦུགས་ཆེན་གྱི་
བསྙན་པ་ཡི་གེ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལ་བདུན་འབུམ་ཉི་ཁྲི་ཚར་རྗེས་སུ། བུམ་བསྒྲུབ་བཙམ་པས། ལོ་གསར་
ལྷག་པའི་ཨ་རཾ་སྒང་ལ་བུམ་ཆུ་ཁོལ། དེའི་ནང་པར་བུམ་པའི་ནང་ལ་ལྗང་བུ་སྐྱེས་བསྲུགས་སུ་སྨིན། 
ཡུངས་དཀར་ལ་མེ་ཏོག་ཤར་བ་བྱུང་། 
དགུང་ལོ་༡༢ ལོན་པའི་ཚེ་ ཕུར་པའི་བསྒྲུབ་པ་ཞག་༢༡ མཛད་པའི་དུས་ རིགས་ལྔའི་ཕུར་པ་བར་སྣང་
ལ་འཁྲབས་ཏེ་ དལ་གྱིས་སྟེང་དུ་བྱོན་པ་ གྲལ་ན་ཡོད་པ་ཀུན་གྱི་མཐོང་།  
དགུན་ལོ་༡༣ ལོན་པའི་ཚེ་ ངན་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་ རྗེ་པ་སྤུན་༣ལོང་མེད་པར་བསྒྲལ། 
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དགུང་ལ་ཨོ་༡༤ ལོན་པའི་ཚེ་ འཛམ་ལྷ་མཆེད་དགུའི་བསྒྲུབ་པ་མཛད་ཅིང་ ཐོད་པའི་སྐུ་ལ་ཆུ་སྦྱིན་
བཏང་བའི་དུས་ ཉི་མ་༣ དུ་ གསེར་ཕྱེ་ འཛམ་ནག་གིས་ཞལ་ཁྱབ་པ་ཙམ་རེ་བྱུང་། ཁྱི་ལོ་ལ་བུད་མེད་
ལོ་༣༧ ལོན་པ་༡ གི་རོ་བསྒྲུབས་པས་ རོ་ལོང་ཏེ་བྱུང་པ་བསྡུས་པ་ བདེ་ལེགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད།  
མེ་སྤྲེའི་ལོ་ལ་ སྣེ་སྔོན་དགོན་པར་ ཌ་ཀིའི་གསང་བསྒྲུབས་བགྱིས་པས་ ཉམས་ཐོད་རྒལ་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ 
ཕ་ཝོང་༣ལ་ཞབས་རྗེས་ཞག།  ཤིང་འབྲུག་ལོ་ལ་ རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་ཞག།  
རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ རྣམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་གྱི་བུ་ཆུང་གི་རོ་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ་ ཚོགས་གྲལ་དུ་ 
གྷུ་རུ་པད་མ་བྱོན། ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ། དགེ་བསྙེན་མཁའ་རི།  ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་དང་བཞིས་ དངོས་
གྲུབ་རྣམ་པ་སོ་སོར་གནང་།   
ས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་ གྷུ་རུ་པད་མའི་བསྒྲུབ་ཆེན་གསང ་བ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་སྒྲུབ་མཛད་པའི་དུས་སུ་ ཚེ་
བུམ་ཆང་ཇ་ལྟར་ཁོལ་བ་ཀུན་གྱི་གཟིགས། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རབ་གནས་བྱས་
པའི་ཚོགས་གྲལ་དུ་ སྟོན་བསྒོམ་མང་པོའི་སྤྱན་སྔར་དུ་ གསང་བ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ འོ་མ་སྔུབས་ཏེ་ 
ཞལ་དུ་བྱུང་བ་ཀུན་གྱི་མཐོང་།  
བདུད་རྩིའི་ཕུག་ཏུ་ གྷུ་རུ་པད་མའི་ཐུགས་སྒྲུབས་གསང་བ་འདུས་པ་མཛད་པའི་དུས་སུ་ གཏོར་མའི་རྩེ་
ལས་གྷུ་རུའི་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཟིགས།  
ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ རྟ་མགྲིན་མགུལ་གྱི་གཏེར་འདོན་པར་བསྐུལ་བའི་ཚེ་ བཙུན་པ་༢ 
སྤང་པོར་བཞག་སྟེ་ བྲག་གི་བུག་ཕོ་རོན་ཤོང་ཙམ་༡ ལ་སྐུ་ལུས་ཐོག་པ་མེད་པར་ས་ལ་བྱི་བ་འཛུལ་
བ་ལྟར་འཛུལ་ཏེ།   ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར།  
སྤང་གྲོང་དུ་ རྣམས་འཇོམ་བུམ་པའི་བསྒྲུབ་པ་བཞག་བདུན་མཛད་པའི་ཚེ་ ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་
༡༥འི་ཉིན་ བུམ་ཆུ་ཁོལ་བའི་རླངས་པ་འཐོན་ཏེ་ འཇའ་ཚོན་འཁྱིལ་བ་བཞིན་དུ་བྱུང་བ་ནི་ རྣམ་འཇོམ་
བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་མ་བཞུགས་པའི་ ཞལ་དུ་ཐིམ་སོང་པ་ནི་ དེར་འདུས་པ་ཕལ་གྱིས་མཐོང་།  

དྲུག་པ་-ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གྱིས་བླམ་སྦེ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཚུལ།  
གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་ཞལ་ལས།  
༈   ཀྱེ་མ་གསན་ཅིང་མཁྱེན་པ་དགོངས་མཛོད་ དང་། །སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་རབས་ཀུན། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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།བདག་འཛིན་ཡོད་རིང་རྣམ་སྨིན་བདེན། །སེམས་ཅན་སྲོག་ལ་ཁྱེད་མ་འཚེ། །མེད་ལ་ཡོད་འཛིན་
འཁྲུལ་འཁོར་ཡིན། །རང་སེམས་རྟོགས་ན་འཆིང་གྲོལ་མེད། །ཁྱེད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ང་ལ་ཡོད། །ཡ་ཏ་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནས། །འཇག་སྨིན་སྲིན་བུ་ཡན་ཆོད་པ། །རང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་སྲོག །མི་
མཉམ་མཉམ་པར་ཡེ་ནས་གནས། །མཉམ་ཡང་རྒྱལ་པོ་ང་ཡི་བཀའ། །འདི་ལ་ཁྱེད་ཀྱང་འདའ་མ་བྱེད། 
།ང་ཡང་པད་མ་འབྱུང་གནས་སྲས། །ཁྱེད་ཀྱང་མངོན་གྱི་ཡལ་ཁམ་ཅན། །རང་གི་དེ་ཉིད་རྟོག་བགྱིས་
ལ། །འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་དང་།   

བདུན་པ་-འགྲོ་འདུལ་འཕྲིན་ལས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཚུལ།   
༈  རྟེན་གསུམ་ལམ་མདོ་ཀུན་ཏུ་ཁྱད་པར་ཅན་ ༡༠༨ ཞེངས་སེམས་ཅན་བདེ་བར་བཀོད་ ཡུལ་
ཁམས་བཀྲིས་པར་མཛད། སྐུའི་རྣམ་ཐར་སྐབས་བརྒྱད་མ་དང་གཅིག གསུང་གི་རྣམ་ཐར་ཞལ་
ཆེམས་མ་ཚན་བརྒྱད་མ་དང་གཉིས། ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བྱིན་རླབས་ཐབས་བརྒྱད་མ་དང་གསུམ་དུ་
བཞུགས་སོ། 
 

[གུ་རུ་ཆོས་དབང་] བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་ལས་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 

གྷུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་གཏེར་འབྱུང་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ།། དགེ་བར་གྱུར་ཅིག་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ།། 
(ཤོག་གྲངས་༦༠ བཞུགས)  ཤོག་གྲངས་༥༢ ནང་། 

༈  སྐབས་སུ་མོན་བུམ་ཐང་གཏེར་གདན་དྲངས་ཏེ་ལོག་ནས། ལོ་ཚེས་མ་ཐག་ཏུ་ལྷ་བྲོ་དགོན་པར། 
སློབ་དཔོན་ཡོན་བདག་ཕོ་མོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཚོགས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ། ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་བཏང་
ནས། མངའ་ཕུལ་ཏེ་གཏེར་ཞལ་ཕྱེ་བས། གོང་དུ་དཀར ་ཆག་ཞལ་བྱང་ནས་བཤད་ཚོ་མ་རྣམས་བྱོན་ནོ།  
ཤོག་གྲངས་༥༣ ནང་། 

ཨེ་མཱ་ཧོ་ངོ་མཚར་ཆེའོ།  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་གཏེར་ཁ་བཅོ་བརྒྱད་ཞལ་ཆེ་བ་ལས། མོན་
བུམ་ཐང་རྣམ་སྣང་གདན་འོག་དང་། སྐོར་ཁང་གི་གཏེར་བྱུང་བཤད་ན་གསུམ་སྟེ། ཁ་བྱང་ནས་བྱུང་པ་
དང་། ཇི་ལྟར་སྟོན་པ་དང་། གཏེར་གྱི་དོན་བྱེད་ཚུལ་ལོ། དང་པོ་ཁ་བྱང་ནི། བྲག་མོ་འཕྲང་གི་བཀའ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཤོག་ལས། ཨེ་མ་མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་གི །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གདན་ཤིང་སྒྲོམ། །ཕྱི་ཟུར་གཡས་ནས་
གཏེར་སྒོ་ཕྱེ། །ཟབ་ཆེན་ཁྲུ་གང་སྟེང་དར་ནག །ཁུང་ན་གཤིན་རྗེ་དམར་ནག་དང་། །ཤན་པ་ར་མགོའི་
རྒྱུ་དྲུག་དང་། །དཔེ་དཀར་དཔེ་ནག་དཔེ་དམར་གསུམ། །དྲིལ་ནས་གཙང་བཙན་རྒོད་ལ་གཏད། ། 
ལོག་ནོན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཡོད། །གཏེར་འབྱུང་གཏེར་བདག་མངོས་ཀྱིས་མཆོད། ། ཅེས་བྱུང་ངོ་།  
གཉིས་པ་གཏེར་དངོས་སྟོན་ཚུལ་ནི། དགེ་ཤེས་ར་སངས་པས། །མོན་དུ་གདན་དྲངས། བུམ་ཐང་ལྷ་
ཁང་ཕུལ། དེའི་ཚེ་དགེ་ཤེས་ཞལ་ནས། གཏེར་ཕྲན་འདོན་རྒྱུ་གདའ་ན་འདོན་པ་ཞུ་གསུངས་ནས། 
བྲག་མོ་འཕྲང་གི་བཀའ་ཤོག་ལྟས་པས། སྐོར་ཁང་གི་བྱང་ལོགས་ན། །རིན་ཆེན་གཟུགས་ཡོད་དེ་
དབུས་ན། །མཐོ་གང་འོག་ན་གསང་ཚད་ཡོད། །དེ་ན་སྡེ་བརྒྱད་རྒྱལ་པོ་རུ། །དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་
ཅོག་གདུངས་ཡོད། །བྱ་བ་གདའ་ནས། སྲོད་ལ་ཞུ་མར་བསྟེག་ནས།  དཔོན་སློབ་བཅུ་གསུམ་གྱིས་
མདུན་དུ་བྱུང་པས། སྙིང་ནས་ཁ་བྱང་ཡོད་ན། གཏེར་དང་དྲོ་མ་སྐོ་བ་ལ་ཁྱད་མི་གདའ་ཟེར་རོ། དེའི་ནུབ་
མོ་གཏེར་བདག་ཁོ་མོན་དུ་བྱས་ནས་བྱུང་པས།  
ང་ལ་བྲོ་ཅིག་བླང་། ལར་དགོས་བྱེད་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱང་འདོན་པར་གདའ་བ་ཟེར་སོང་། དེའི་སང་
གསོལ་ཁ་བྱས། དཔེ་དེ་དགེ་བཤེས་ར་སངས་པ་ལ་བྱིན། དེ་ནས་དེའི་ཉིན་མོ་རྣམ་སྣང་གདན་འོག་གི་
གཏེར་ཁ་ཕྱེ་བ་ལས། ཟབ་ཆེན་ཁ་གང་པོ་དེ་དང་། ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་གཅིག་བྱོན། དེ་འདུལ་གྲ་
པ་ལ་བྱིན། ཆོས་སྐོར་གཅིག་གིས་ཁྱེར་ཟིན་གདའོ། གསུམ་པ་འགྲོ་དོན་ནི་ མོན་སྐོར་བས་རྐང་པའི་
འགྲོ་དོན་ལས་མ་བྱུང་ངོ་། བུམ་ཐང་གཏེར་བྱུང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པའོ།། (དཔལ་ཁར་ཆུའི་བདུད་རྩི་ཕུག་ཏུ་
སྦྱར་བ་ལས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་ཡོན་ཏན་གྱིས། །ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ། དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཡར་ངོ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་
དཀར་ཆག་ཐེབས་པའོ། །བུ་སློབ་དང་གདུལ་བྱ་སྤྱིའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག།) 
 

[རཏྣ་གླིང་པ།] གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པའི་སྐོར་/ སེངྒེ་རྫོང་གི་བཤད་པ། 

༄༅།   །གུ་རུ་རཏྣ་གླིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མཛད་ བཀའ་འབུམ་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་རབས་ ཟུང་
འཇུག་སྐུ་བཞིའི་གངས་རི་ལས་ བྱིན་རླབས་དབང་དབང་བཞིའི་ཆུ་བོ་ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ 
ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར་བཞུགས་ཤིང་བཀྲིས་སོ།།  ཤོག་གྲངས་དབྱིན་ཨང་༤༧ པར། ༈ གཏེར་སྟོན་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གཅིག་ལ་གླིང་པ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་འདིར་སྨོས་ན། བསམ་
ཡས་ནས་གཞལ་བའི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས། ལྷོ་བྲག་ཤར་ཕྱོགས་མོན་བོད་གཉིས་ཀྱི་མཚམས།  
ཡབ་ཕྱུག་པོ་མདོ་སྡེ་དར་ཞེས་བྱ་བ། །ཡུམ་པད་མ་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་ངེས་སྲི་ཐར་སྨན། དེ་གཉིས་
ཀྱི་སྲས་སུ་སླར་ཡང་འདི། ཆུ་མོ་ལུག་གི་ལོ་ སྟོན་ཟླ་ར་བའི་བཅོ་ལྔ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། སྲས་ལ་མཚན་
ཡང་རིན་ཆེན་དར་ཞེས་གསོལ། 
ཤོག་གྲངས་དབྱིན་ཨང་༧༢  དགུང་ལོ་༢༧ གྱི་ལོ་ལ་ གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་ནས། དེ་ནས་དགུང་
ལོ་༣༠ ཆུ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལ་འདོན་པར་བཤད་དོ།  
ཤོག་གྲངས་དབྱིན་ཨང་༧༧ 

བསེའི་གའུ་སྨུག་པོ་ཅིག་བྱུང་སྟེ། གའུ་བཏོན་གཏེར་ཚབ་བཅུག་ཚོགས་གཏོར་རྒྱས་པར་བྱས། དེར་
བསེ་སྒྲོམ་ཕྱེ་ནས་ཤོག་སེར་ཅིག་ལ་ཉེ་བརྟགས་པས། སེམས་དཔའ་སུམ་སྦྲག་གི་ཐུགས་བསྒྲུབ་ཤིན་
ཏུ་ཟབ་པ་དེ་བྱུང་། ལོ་གསུམ་བར་དུ་གསང་བཅས་སོ།  
 
གའུ་ནང་ནས་གདམས་པ་བྱོན་པ་ནི་ ཕ་དང་འདྲ་བ་བླ་མའི་ཐུགས་བསྒྲུབ། མ་དང་འདྲ་བའི་མཁའ་
འགྲོའི་གསང་སྒྲུབ། བུ་དང་འདྲ་བའི་ཡི་དམ་གྱི་བུམ་སྒྲུབ། མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་སངས་
རྒྱས་ལག་བཅངས། ཞལ་གདམས་མཐོང་གྲོལ། སེམས་དཔའ་གསུམ་སྦྲག། དམ་ཅན་དང་བྲག་
བཙན་གྱི་སྒྲུབ་པ་སོགས་གདམས་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ ཨུ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་
རིལ་བུ་བཅུ་ཐེམ་པ་བྱོན་ནོ། དེའི་ཚེ་ གནམ་ལོ་ཆུ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལ་ ཁྱུང་ཆེན་བྲག་གིས་ཟབ་གཏེར་
གདན་དྲངས་ཏེ་ གུ་རུའི་ཐུགས་བསྒྲུབ་ཞག་ཉེར་གཅིག་བྱས་པས།  

ཤོག་གྲངས་ཨིན་ཨང་༦༢༤ 

གསང་སྔགས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དུ་མ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ ཨུ་རྒྱན་པད་མའི་གསུང་
འཛིན་ལྷོ་བྲག་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པོས་ ལྷ་ཕྱོགས་མོན་བོད་ཀྱི་མཚམས། མཚོ་སྨན་ཕྱུག་མོ་
གནས་པ་གཡུ་མཚོའི་ཞོལ། བདེ་ཆེན་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཀོད་པའོ། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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༄༅།  །གུ་རུ་རཏྣ་གླིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མཛད་པ་ བཀའ་འབུམ་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་རབས་  
  ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་གངས་རི་ལས་   བྱིན་རླབས་དབང་བཞིའི་ཆུ་བོ་ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་
མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར ་བཞུགས་ཤིང་བཀྲིས་སོ། ། 
 
[རཏྣ་གླིང་པ།] ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པས་ སེངྒེ་རྫོང་དུ་ ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རྟགས་དྲུག་མཐོང་ཚུལ། 

(ཤོག་གྲངས་༧༠ ནས་མར)   

གནམ་ལོ་འབྲུག་གི་ལོ་ སྟག་ཟླ་༢༢ ལ་ མོན་ཁ་ནེ་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ། དཔོན་སློབ་བཞིས་ 
གནས་བསྐོར་དང་གཏེར་འདོན་དུ་བྱོན་དུས། གནས་དེར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་རྟགས་དུ་མ་མཐོང་དུས་
མགུར་འདི་གསུངས་སོ།  

༈  ན་མོ་གུ་རུ། རྗེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་གིས་རྒྱན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ལས། ། 
གང་འདུལ་དེར་སྟོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བདག་སྙོམས་ལས་ཀྱིས་
སྤྲང་པོ་རིན་ཆེན་དཔལ། །གནས་ནེ་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དེ། །མ་མཚོ་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་
གནས། །ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་ཕྱིན་པའི་དུས། །ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རྟགས་དྲུག་མཐོང་། །གཡས་ཀྱི་
དཔའ་བོ་པད་མ་རྫོང་། །གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་སླང་བ་འདྲ། །མི་འགྱུར་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་མཆོག །སྒྲུབ་པའི་
གནས་སུ་ངོ་མཚར་ཆེ། །གཡོན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རིན་ཆེན་རྫོང་། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་སྤུངས་པ་འདྲ། །རྩ་
རླུང་ཐབས་ལམ་བསྒོམ་པའི་གནས། །རྩོལ་མེད་བསྒྲུབ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །དབུས་ཀྱི་བྲག་དཀར་སེངྒེ་
རྫོང་། །རྒྱལ་པོ་གདན་ལ་བཞུགས་པ་འདྲ། །བདེ་སྟོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་དྭངས། །ཉམས་སྣང་གོང་དུ་
འཕེལ་བའི་གནས། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ངོ་མཚར་ཅན། ། མདུན་ན་ནེ་རིངས་གཡུ་ཡི་ལྗོངས། །ཡན་
ལག་ཆུ་བོ་དལ་གྱིས་འབབ། །རང་བཞིན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་དང་། ། རིག་པ་ངང་གིས་དྭངས་པའི་
གནས། །ལུང་པ་པད་མ་ཁ་ཕྱེ་འདྲ། །ལྷ་སྲིན་ཀུ་ཅོ་སྒྲོག་པའི་གནས། །སྐྱོ་ཤས་བྱུང་བ་ངོ་མཚར་ཅན། 
།དེ་ལྟར་ངོ་མཚར་ལྟས་དྲུག་པོ། །མི་ཁོ་བོས་ལྟས་པས་དེ་ལྟར་མཐོང་། །གཏམ་འདས་སུ་འཕངས་པའི་
ཚིག་དྲུག་འདི། །ཉམས་དགའ་ནས་བླངས་པའི་གླུ་ཆུང་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དུས་དེར་བཀོད་པའོ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[རཏྣ་གླིང་པ།] (སེང་གེ་རྫོང་དུ)གནམ་ཐོ་རངས་རིག་པ་དྭངས་པར་བྱུང་དུས་མགུར་འདི་གསུངས་སོ། 

ན་མོ་གུ་རུ། རཏྣའི་མིང་ཅན་གཏེར་སྟོན་བདག །ནེ་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ། །བློ་མོས་པའི་འདུན་པ་
དྲག་པོ་ཡི། །རྗེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དུས། །མ་རིག་མུན་པ་ཅུང་ཟད་སངས། །ཡིན་ལུགས་དོན་གྱི་
ལྟ་བ་རྟོགས། །གཏམ་བཤད་དུ་འཕངས་ཡང་ཚིག་གསུམ་བཟླས། །མི་ཁོ་བོའི་ཉམས་ལེན་འདི་ལྟར་
ཡིན། །གཞི་ཀུན་གཞིའི་གནས་ལུགས་མཐའ་བྲལ་ལ། །བློ་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་བརྗོད་བྱ་མ་རྙེད་པས། །དེ་
ཁའི ་ངང་དུ་ཅེར་ཉལ་བྱས། །སྤྲོས་བྱས་སྤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ། །སེམས་གང་ཤར་གྱིས་ངོ་བོ་སྐྱེ་
མེད་ལ། །བློ་རྩོལ་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་ལྷུག་པར་གཞག །བློས་བཅས་ཀྱིས་རྩོལ་བསྒོམ་མ་ཤེས་པས། ། 
གཤིས་ངང་དངས་སུ་གཞག་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ། །རྩོལ་བྲལ་རང་ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ། །བཟང་རྟོག་
གིས་འཇུར་བུས་མ་བཅིངས་པར། །ཆོས་མིན་གྱི་ལོག་སྤྱོད་མི་བྱེད་ཅིང་། །བག་ཡངས་བྱེད་པའི་རྣལ་
འབྱོར་བདེ། །འཁོར་འདས་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས། །བྱེད་པོ་འགའ་ཞིག་གཞན་མེད་པས། །ད་ངོ་
ཤེས་པས་ཀུན་རྟོག་ཆོད། །སྙོམ་ཐག་ཆོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ། །བདེ་བ་བཞི་ཡི་དབྱངས་ཆུང་འདི། ། 
སེངྒེ་རྫོང་དུ་བླངས་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཉེས་པའི་རྒྱུ་མཆིས་ན། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། ། 
ཅེས་གསུངས་སོ། 

[རཏྣ་གླིང་པ།] སེངྒེ་རྫོང་གི་བྲག་རིའི་སྐོར། 

༈ ཨེ་མ་ འཁོར་འདས་མ་གྲུབ་སྔོན་རོལ་ན། །གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་བཞུགས་ཚུལ་ནི། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་
དབྱིངས་ནང་ན། །ནང་གསལ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཉིད། །སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕྱག་མི་སྣང་ཞིང་། །ཀ་
དག་སྤྲོས་བྲལ་ངོ་བོར་བཞུགས། །ལྷུན་གྲུབ་རང་སྣང་འཆར་ཚུལ་བརྒྱད། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་
མཉམ་རྫོགས་དང་། །ཀུན་གཞི་ཚོགས་བརྒྱད་དང་བཅས་ཏེ། །འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི་རུ་གྱུར། ། 
རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གདངས། །ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་ཀུན་ལ་སྣང་། །དེ་ཉིད་རིག་དང་མ་
རིག་ལས། །འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་རྒྱབ་གྱེས་སོ། །རིག་སྟེ་ཀུན་བཟང་ཆོས་དྲུག་ལས། །རྒྱལ་བ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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སྲས་བཅས་དཔག་མེད་བྱོན། །མ་རིག་པ་རྣམ་གསུམ་རྐྱེན་གཞི་ཡི། །འཁྲུལ་ཏེ་འཁོར་བ་སྣོད་བཅུད་
སྲིད། །འཁྲུལ་འཁོར་སེམས་ཅན་བསམ་ལས་འདས། །ངན་སོང་དུ༔ཁ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེ་དག་མ་
ལུས་སྙིང་རེ་བརྩེ། །ཨུ་རྒྱན་པད་མའི་སྐུ་དྲིན་གྱི། །རིན་ཆེན་ས་རྡོ་བྲག་རི་སོགས། །སྲ་འཁྲེགས་རྡོ་རྗེ་ཕ་
ལམ་བཞིན། །ཀུན་གྱི་མི་སྤྱོད་ཁྱད་པར་གྱི། །ངོ་མཚར་ཟབ་གཏེར་ཁྱད་འཕགས་རྙེད། །གདམས་ཟབ་
མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་བྱོན། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྟོན་པ། །བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་ཕུད་ནི། །ཡང་
གསང་བླ་མེད་རྫོ གས་པ་ཆེ། ། ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་ཆོས། །དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་
ཏིག་བྱོན། །ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་། །རིམ་གཉིས་ཁྲེགས་མཆོད་ཐོད་རྒལ་ཏེ། །ཟབ་ཁྱད་ཕུལ་དུ་
ཕྱིན་པ་རྩལ། །ཡ་མཚན་སྐུ་དྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ། །འདི་དོན་ཀུན་གྱི་རྟོགས་གྲོལ་ནས། །འགྲོ་ཀུན་
སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ངོ་བོ་སྐུར་རུ་སྣང་བ་འདི། །རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པའི་རྟགས། ། 
གནམ་ས་གྲུ་གསུམ་ཚེར་ཅན་ནི། །དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པའི་རྟགས། །ཟབ་གཏེར་དཔག་མེད་
ནང་བཞུགས་པ། །མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ཐོབ་རྟགས། །དབུས་རི་གནམ་དུ་འཕྱོ་བ་འདི། ། 
སྒྲུབ་རིག་རང་སོ་ཚུགས་པའི་རྟགས། །མི་འགྱུར་བྲག་རི་སྲ་བརྟན་ནི། །ཆོས་སྐུ་འགྱུར་མེད་དོན་རྟོགས་
རྟགས། །བཞུཊ་པའི་གནས་སུ་དང་རེ་སྤྲོ། །གུ་རུ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །དགྱེས་ཤིང་བྱིན་
གྱིས་བརློབ་ཕྱིར་བཞུཊ། །གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ། །མོས་པའི་བུ་ལ་ཞལ་བསྟན་འཚལ། ། 
གསུང་གི་གདམས་པའི་གནད་སྒྲོག་འཚལ། །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྒོ་དབྱེ་འཚལ། །གནས་མཆོག་
འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་ཅིག་བསྐུར། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་
སེལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་
། །རྩ་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །དེང་གི་སྒྲུབ་གནས་དམ་པ་འདིར། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་
བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བཀྲིས་ཤོག ། 

[རཏྣ་གླིང་པ།] གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ་མཆོག་རོང་མོ་སྟེང་གི་ གནས་ཕུག་མོ་ཆེར་བྱོན་པ། 

དེ་ནས་ ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་རོང་མོ་སྟེང་གི་ཕུག་མོ་ཆེར་ཕྱིན་དུས། གྲོགས་པོ་ཉེར་གནས་གསུམ་གྱིས། གནས་
འདི་ལས་ལེགས་པ་མཐོང་མ་མྱོང་། འདིར་མགུར་ཅིག་ཞུ་ཟེར་དུས་གསུངས་པའོ། ན་མོ་གུ་རུ་བྷེ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གནས་མཁའ་འགྲོས་བཟུང་བའི་རོང་མོ་སྟེང་། །ཉིན་པར་བྱ་ཚོགས་གསུང་སྙན་གྲོག །དགེ་སྦྱོར་ཤུགས་
ཀྱིས་འཕེལ་བར་ངེས། །མཚན་མོ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཚོགས། །སྣང་བ་སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བའི་གནས། །རྣལ་
འབྱོར་ལྟ་བ་གདིང་ལྡན་ན། །ལམ་གྱི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བར་ངེས། །དུས་བཞིར་མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་
འདུད། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབབ། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་བྱེད་ཅིང་། །ཕྱི་ནང་
བར་ཆད་སེལ་བར་ངེས། །གངས་རི་གནམ་དུ་སྙག་པ་འདྲ། །ལྟ་བ་ཡངས་རྩེ་རྟོགས་པར་ངེས། །བྲག་
རི་རྒྱལ་པོ་གདན་བཞུགས་འདྲ། །སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཟིན་པར་ངེས། །ལུང་པ་བེ་རོ་ཕྱེ་བ་འདྲ། །དུར་ཁྲོད་
གནས་ཤིག་ཡིན་པར་ངེས་།  །གནས་འདིར་སྡོད་ན་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ།  །སྒྲུབ་པ་དམྱུར་དུ་ཐོབ་པར་
ངེས། །མཐའ་བཞི་གངས་ཀྱི་ར་བས་བསྐོར། །སྦས་ཡུལ་གནས་ཤིག་ཡིན་པར་ངེས། །ལུང་ཕྲན་ཆུ་མདོ་
གཅིག་ཏུ་འདུས། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འབྱུང་བར་ངེས། །མཚན་མོ་ཚོགས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད། །རྟག་
ཏུ་མཁའ་འགྲོ་འཚོགས་པར་ངེས། །སྐབས་སུ་བཤུག་གླུ་རོལ་མོ་གྲོག །བྱིན་རླབས་དྲོད་དང་ལྡན་པར་
ངེས། །སྤོས་དང་དྲི་བཟང་ཡང་ཡང་འཐུལ། །རིག་འཛིན་དྷ་ཀི་བཞུགས་པར་ངེས། །དེ་ལྟར་ཡ་མཚན་ཆེ་
བའི་ལྟས། །གསང་ཚིག་སྒྲགས་པ་ཉེས་མཆིས་ན། །མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་བཤད། །ཅེས་
ཕུག་མོ་ཆེར་སྦྱར་བའོ། དགུང་ལོ་སོ་བཞིའི་ལོ་ལ་མཛད་ཚུལ་ཡིན།  
 

[རཏྣ་གླིང་པ] དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས། 

(སྔ་འགྱུར་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པའི་ཕྱོགས་
བསྒྲིགས་མཛད་མི་ རྙིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་ སླར་ཡང་པར་སྐྲུན་མཛད་པའི་སྐོར་གསལ་བཤད་ དིལ་མགོ་
མཁྱེན་བརྩེ་རང་གིས་ ཕྱག་བྲིས་འོག་ཏུ་གསལ།) 

  གཞན་དབང་ལུང་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་རྣམས་གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པས་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་ཕྱག་དཔེ་གསར་བསྐྲུན་མཛད་
པའི་ཕྱིས་སུ་ཆེ་ཡོལ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་བཀའ་བསྐུལ་ནས། སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཙུན་མོ། 
ལྷ་ལྕམ་ངང་ཚུལ་རྒྱལ་མོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒ་རྗེ་བཟའ་ཚེ་དབང་མོས་ཤིང་པར་དུ་བཞེངས་ཏེ་ དཀར་ཆག་
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ཀ༔ཐོག་དགེ་རྩེ་པི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་འདི་དག་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་དང་སྟོན་པ་
ལ་མོས་རྗེས་འབྲང་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་ཕྲ་མོ་ཐོབ་པ་ དིལ་མགོ་མཁྱེན་སྤྲུལ་བདག་གིས་ སྤར་ཞིག་
བསྐྲུན་ན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པར་རློམ་ཏེ་ རབ་འབྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་ མེ་ལུག་ནས་ཤིང་པར་
གྱི་ལས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དཔེ་གཡར་སྩོལ་བཀའ་དྲིན་ཀྱང་ 
གནས་དུས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚོགས་པས་བཤོལ་བྱུང་བ། རྒྱལ་ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་དང་ ལྷ་
བཙུན་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཟུང་གིས་འགྲོ་སོང་མཐུན་སྦྱོར་གནང་བ་དང་།  
མཁྱེན་སྤྲུལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། 

 

[ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ།] 

འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  
ཕ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 
(༡༡༨༤-༡༢༥༡) འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་ཁམས་བཀྲིས་སྒང་གི་ཡང་རྩེ་་་་་་འབབ་ཆུ་ཞེས་བྱར་
འཁྲུངས། རུས་ནི་རྒྱ་ཡིན་པར་བཤད། ཡབ་ཚོང་དཔོན་ཟླ་བཟང་དང་། ཡུམ་ཨ་ལྕེ་དཔལ་མོ་སྐྱིད་
གཉིས་ལ་སྲས་པོ་གསུམ་དང་། སྲས་མོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ སྲས་པོ་ཆེ་བ་ ཚོང་དཔོན་དོན་གྲུབ། འབྲིང་
ཡང་དག་དཔལ། ཕ་ཇོ་ཉིད་ཆུང་བ་ཡིན་ལགས། ཤིང ་ཕོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་བལྟམས། མིང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་
མཚན་དུ་བཏགས། དགུང་ལོ་༧ ལོན་ནས་ སྔགས་པ་རྙིང་མ་པའི་སློབ་དཔོན་གཅིག་གི་སར་སྐྱལ་ཏེ། 
ཀློག་ཡིག་སླབས་པ་བརྡ་སྟོན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན།  
དགུང་ལོ་༡༢ ལོན་ཚེ་ཆོས་ལ་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་ སྟག་ལུང་པའི་ཚོང་པ་ནས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྲོང་
ཤིང་ གཏང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་མར་གསན། དེ་ལས་ བླ་མ་ཐར་པ་གླིང་པས་ལུང་བསྟན་གནང་ 
དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ལུ་བྱོན། ཚོང་པ་ཞིག་གིས་ བླ་མ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཞིང་ལུ་གཤེགས་ཏེ་ཟླ་ངོ་
གསུམ་སོང་ཟེར་ཞུག། དེ་ལས་ སངས་རྒྱས་དབོན་རས་དང་མཇལ། དབོན་རས་པས་ཕ་ཇོ་ལ་ ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག། རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག། བསྲེ་འཕོ་གཞུང་དྲུག། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བླ་མ་སྒྲུབ་པ། གཏུམ་མོའི་ཀ་དཔེ། རྗེ་དྭགས་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བཞི། རྒོ་ཚང་པའི་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད། ལོ་
རས་ཀྱི་ཐུབ་པ་ལྔ། འབྲས་མོ་པའི་དགེ་སྦྱོར་བདུན་པ། སྙན་རྒྱུད་ནོར་བུ་སྐོར་གསུམ། དགེ་སློང་མ་པད་
མོ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཚང་བ་རྣམས་གནང་ཞིང་། ལོ་གཅིག་གི་རིང་སྒོམ་
གྲུབ་ལ་བཏང་། རིམ་པས་ ལྷོ་མོན་གྱི་གདུལ་ཞིང་ལུང་བསྟན་དང་སངས་རྒྱས་དབོན་གྱི་ཞལ་
གདམས་གནང་། ཞལ་ལྷ་མོན་ཕྱོགས་སུ་བསྒོར། གླིང་བཞི་པས་བདག་མཛད། མཁའ་འགྲོ་བསོད་
ནམས་དཔལ་འདྲེན་རྗེས་སུ་བཟུང་།  

 བླ་མ་ལྷ་པ་གིས་ ཕ་ཇོ་དགོངས་པ་མཉམ་ཆུང་སྦེ་རྩ་བཞུགས་མ་སྟེར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཕ་ཇོ་གིས་ རྩ་
བའི་བླ་མ་སྤྱི་བོར་སྒོམ་སྟེ་ ཆུ་བར་དུ་ཕོ་བྲང་ཐོག་བཅུ་དང་གསེར་ཏོག་བརྒྱ་བཅས་ཐོག་བཅུ་གཅིག་ 
ཕྱོགས་བཞིར་ཕོ་བྲང་ཆུང་བ་བཞི། ཕྱོགས་བཞིར་ལྕགས་ཀྱི་སྒོ་བཞི་བཅས་ མདུན་གྱི་སྒོའི་ཐོག་རི་
དྭགས་ཆོས་འཁོར་ཡོད་སའི་རྩེ་མོར་ ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ། གཡས་
ལུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། གཡོན་དུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བསྐོར་བ། 
ཐོག་གོང་མའི་གོང་མ་ལ་ ཕ་ཇོ་རང་ཉིད་ དཔལ་རྟ་མགྲིན་ལ་སྤྲུལ་ཏེ་རྟ་སྐད་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པའི་སྐད་
བསྒྲགས། བར་ཐོག་ལ་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ བཙུན་མོ་སྟོང་ཕྲག་གིས་བསྐོར། ཕོ་བྲང་ཆུང་ངུའི་ནང་ 
སྲས་བཞི་པོ་ བློན་ཆེན་བཞི་ལ་སྤྲུལ། སྒོ་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། ཕྱོགས་བཞིར་དམག་སྟོང་ཕྲག་དང་
བཅས་པར་སྤྲུལ་པའི་དབང་གིས་བླ་མ་ལྷ་པའི་དམག་ལས་རྒྱལ།  

 

[ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ] [གུ་རུ་འི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ།] 

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་
བ་བཞུགས་སོ།། 
བླ་མེད་དོན་རྫོགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། 
ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ།  །ལོ་ནི་བཅུ་རུ་གཉིས་ཆད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བས་མཆོག ། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་ང་ཉིད་འབྱུང་། པད་མ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ། །པད་མ་ལས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 
གསང་སྔགས་སྟོན་པར་ངས་ལུང་བསྟན། ། ཞེས་ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་རྫུས་སྐྱེས་སུ་ལུང་བསྟན། 
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༡༠ 

དེ་ལྟར་རྒྱ་བོད་གཉིས་སུ་གྲགས་པར་གྱུར་པའི་སློབ་དཔོན་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མི་འདྲ་བ་སྟོང་ཕྲག་
གཅིག་དང་དགུ་བརྒྱ་ཡོད་པར་གསུངས་ཏེ། པད་མ་བཀའ་ཐང་དུ༔ རྣམ་ཐར་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དང་
བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་མ་འོངས་དད་ལྡན་དོན་དུ་བཀོད་ནས་སྦས།  
 རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༨༢ 
 

[ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ] བོད་ལུ་ གུ་རུ་བཞུགས་ལོའི་ཚད། 

ལོ་ཧྲིལ་པོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་དགུང་ལོ་༢༡ ལ་ སློབ་དཔོན་ཕེབས། 
རྒྱལ་པོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ལ་གཤེགས། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཅིག་བཞུགས། ལྷོ་ནུབ་ལ་
གཤེགས་དུས་ མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱིས་པ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་ཡོད་ཟེར། གང་ལྟར་སྐུ་ན་གཞོན་ཏེ་ སྐྱེལ་
ཐུང་ལ་བྱོན་དུས། ཡབ་ཅིག་རྒྱལ་པོ་དགུང་དུ་གཤེགས། །གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་གཤེགས། ཡབ་རྒྱལ་
པོ་སྐུ་ཚེ་ཐུང་ལགས་སོ། །བོད་འབངས་སྐྱིད་པ་ཟད་ལགས་སོ། །ཡབ་དང་གུ་རུ་བཞུགས་རིང་ལ། །མུ་
ཁྲི་བཙན་པོ་མི་འགུམ་པ། ། 
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༡༧༡  

ལྷ་ལྕམ་པད་མ་གསལ་ཚེའི་དུས་བྱས་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་རོ་ལ་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སྟེ་སྨྲ་ཤེས་པར་
བྱུང་པ་ལ། དབང་བསྐུར་དང་གདམས་པའི་གཏད་རྒྱ་མ་མང་དུ་གནང་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་། ལས་
འབྲེལ་རྩལ་དང་། དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དང་། པད་མ་གླིང་པ་ལ་སོགས་པར་ཆོས་བདག་འགྲོ་དོན་སྟོབས་
ཆེན་ཡོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ལུང་བསྟན།  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༡༧༥ 
(འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུས་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཡོངས་བསྡོམས་གྲངས།) 

གཏེར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་དགོས་པའི་གཏེར་ཁ་ལྔ། བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་དགོས་པའི་གཏེར་ཁ་ལྔ། སའི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བཅུད་ལ་དགོས་པའི་དོན་དུ་མི་བཏུབ་པའི་གཏེར་ཁ་ལྔ། བཏོན་ནས་གཏེར་ཚབ་བཙུགས་དགོས་པའི་
གཏེར་ཁ་ལྔ། མ་གཏོན་ན་དངོས་གྲུབ་ཡལ་བར་འགྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་ལྔ་ཡོད་ལ། མིང་མེད་བགྲང་བར་
མི་ནུས་སོ།  

[ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ]  འབྲུག་ལས་གཏེར་བཞེས་སའི་ས་གནས་དང་གཏེར་སྟོན་པའི་མཚན། 
གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་གྱི་ཤོག་གྲངས་ ༡༨༢ ནང་། 

༈  བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། ། 
གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་བྲག་ཚལ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལི་
མ་བཞུགས་པས་མོན་པ་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོས་
སྐྐོར་མང་དུ་བཞེས།   བོན་ཆོས་རྣམས་ནི་མ་འོངས་པ་ན་བོན་དར་བར་མཁྱེན་ནས། ཆོས་བོན་དུ་བསྒྱུར་
བ་ཡིན། སེམས་ཕྱོགས་བོན་ལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་བྱུང་།  

རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༡༨༦   ༼ས་གནས་འབྲུག་བུམ་ཐང་།༽ 
མོན་ཁ་བུམ་ཐང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། ། 
གཏེར་སྟོན་ཁྱུང་སོ་བུ་དཔལ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །དེ་དུས་མ་ངེས་ཀྱང་སྔ་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ།  

རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༡༩༨   ༼ས་གནས་འབྲུག་སྤ་གྲོ།༽ 
མོན་ཁ་སྤ་གྲོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། ། གཏེར་
སྟོན་གྲུབ་དབང་དང་མཁར་ནག་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །ཞེས་པ་ལ་ དཔེ་རྣམས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་མཁར་ནག་
ཞེས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། བླ་མ་གྲུབ་དབང་དང་ སྤ་གྲོའི་ཡོན་བདག་ནག་པོ་མཁར་བྱ་ 
ཡོན་མཆོད་གཉིས་སྡེབས་ཏེ ་འདོན་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན།  

རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༢༠༠  ༼ས་གནས་འབྲུག་སྤ་གྲོ།༽  
མོན་ཁ་ཆུ་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། །གཏེར་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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སྟོན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །འདི་མོན་ལ་མོ་སྟོད་པ་ཡིན་ སྣང་ཐང་པ་ཡིན་ཡང་ཟེར། སྤ་
གྲོ་ཆུ་མོ་ཕུག་ནས། བླ་མ་ཞི་དྲག། རྫོགས་ཆེན་མཉམ་རང་གྲོལ། །ཚེ་དཔག་མེད། བདེ་ཆོག། དམེ་
རྩེགས། བཅུད་ལེན་བརྒྱ་རྩ། ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཏོན།   

རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༢༠༣  ༼ས་གནས་བོད། ༽ 
བསམ་ཡས་འཆིམས་བུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་
། །གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །འདིས་འཆིམས་བུ་ནས་ཤོག་རིལ་གསུམ་ཙམ་ཐོན། 
གཞན་རྣམས་མ་བཞེས།  

རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༢༠༨   ༼ས་གནས་འབྲུག་བུམ་ཐང་།༽ 
མེ་འབར་མཚོ་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། །ཨོ་
རྒྱན་པད་མ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །དེ ་ནི་མོན་བུམ་ཐང་དུ་ ཆོས་འཁོར་པ་དཔོན་པོ་ཐུབ་པས་ཁྲོམ་
བསགས་ཏེ། གཏེར་ཐོན་ན་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་སྟེར། མ་ཐོན་ན་ངའི་ལུང་པ་འདི་ཟོག་པོས་འགོངས་པས་
ཁྲིམས་ལ་སྒྲོལ་ལོ་ཞེས་བྱས་པས། ཉམས་འུར་ཏེ་ཕྱག་ཏུ་སྒྲོན་མེ་ཤིང་ཅིག་ལ་མེ་སྦར་ཏེ། ཟམ་པའི་ཁ་
ནས་མཚོ་ནང་དུ་འཚོང་། དེར་ཁྲོམ་པ་ཀུན་ ཀུ་ཙེ་རེ་རིངས་ཀྱིས་བྱུང་། ཕ་མ་གཉིས་ངུས། དཔོན་པོ་
ཐུབ་པ་ཡང་སྐྱེངས་ཏེ། ཕ་མ་ལ་ ད་བུ་ཚབ་ངས་བྱ་ཡིས་མ་ངུ་ཟེར་སྐབས། ང་ཅིའི་མེ་མར་དེ་མ་ཤི་བར་
ཕྱག་གཡས་སུ་བསྣམས། མཆན་ཁུང་ལ་ ལ་བསེའི་གཏེར་སྒྲོམ་ཆེན་པོ་ཛ་མ་ཙམ་རེ་བཅུག་ནས། སྐུ་
ལུས་ཆུའི་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་མེ་ཀ་ནས་བྱོན་ཆས་མེད་པར་བྱུང་། ཁྲོམས་མི་མང་ཐམས་ཅད་ལ་ གཏེར་ཞལ་
ཕྱེ་སྟེ་བྱིན་རླབས་བྱས་པས། ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་ཏེ་སྙན་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། དམ་རྫས། 
སྐུ་གཏེར། ཆོས་གཏེར་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། སྔོན་གྱི་སྨོན་
ལམ་གྱི་མཐུས། གཏེར་བསྟན་པ་ཡང་ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུའི་བར་དུ་གནས་སོ།   
རྣམ་ཐར ་འདིའི་ཤོག་གྲང་༢༡༢ 

ཤེས་རབ་མེ་འབར། ་་་་་་་་་་་་ཇོ་གདན་དཀོན་མཆོག་གྲགས་ལ་སོགས་གཏེར་འདོན་པ་པོ་བགྲང་བར་
མི་སྤྱོད་པ་དག་བྱུང་པས།  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༢༡༦ 

ཡང་ཐང་ཡིག་ཅིག་ནང་། མཐའ་དམག་དབུས་བརྡེབ་འབྲི་དང་ཕག་པ་འཐབ། །དབུས་གཙང་སིལ་བུ་
ཕག་ཁྱུ་ཚལ་པར་འགྲོ། །སྟག་ཚང་ཟབ་ལུང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་
བསྟན་ནས་འབྱུང་། །གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །ཞེས་པ་འདི་ཕལ་ཆར་མི་སྣང་ཡང་རྙིང་
མ་ གཅིག་གཉིས་ན་སྣང་བ་དེ་ཉིད་ད་ལྟའི་དུས་ཡིན་པ་སྙམ་མོ། ཞེས་ལྷོ་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་གཙུག་ལག་
ཕྲེང་བའི་ཆོས་འབྱུང་ནང་དུ་བཤད་ན། གཏེར་སྟོན་འདི་སྔར་བྱོན་ཟིན་ནམ། ཕྱིས་འབྱོན་ཡང་མ་ངེས་སོ།  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༢༡༨ 

ལྷོ་ཡི་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཟབ་གཏེར་སྦས། །བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་རྗེ་གཏེར་སེམས་ཕྱོགས་སྦས། །བུམ་ཐང་
དགེ་གནས་ཡུམ་གཏེར་མ་མོ་སྦས། །་་་་་་་་་་་་་་སྟག་ཚང་གསང་ཕུག་ཐུགས་གཏེར་སྐོར་དགུ་སྦས། ། 
་་་་་་་་་་་་མོན ་ཁ་ན་རིངས་སེང་གེ་རྫོང་གསུམ་དུ། །མ་ནིང་གཏེར་ཁ་ཕྲ་གཏེར་བཅོ་ལྔ་སྦས། །སྤ་གྲོ་
གནམ་ཐང ་དཀར་ནས ་འབྲི་མཚམས་སུ། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ནོར་གཏེར་མང་དུ་སྦས།   
མོན་མཁར་མགོན་པོ་གདོང་ལ་ཐུགས་གཏེར་སྦས། །་་་་་སྤ་གྲོ་ཆུ་མོ་ཕུག་ཏུ་ཐུགས་གཏེར་སྦས། ། 
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲང་༢༣༧ 

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ ་མཆོག་འབྲུག་གི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ལོ་ཚད། མོན་ཁ་སྣ་རིངས་ཟླ་བ་༣ བཞུགས། སྤ་
གྲོ་སྟག་ཚང་ཟླ་བ་༤ བཞུགས། སྤ་གྲོ་ཆུ་མོ་ཕུག་ཏུ་ཟླ་བ་༢ བཞུགས། སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་ལ་ལོ་
གཅིག་བཞུགས། མོན་བོན་བྲག་ལ་ཟླ་བ་༣ ། 

[སྦས་གནས་པད་མ་བཀོད]  སྦས་གནས་པད་མ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་བྱང་ མ་འོངས་ལུངས་བསྟན། 

གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་ལ༔ མ་འོངས་ལུང་བསྟན༔ བསྟན་
པའི་དར་གུད་དང་སྦས་གནས་པད་མ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་བྱང་ཆགས་ཚུལ་བཅས་བཞུགས་སོ༔ 

 ༈   དེ་སྐད་ཅེས་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཞུས་པ་དང་༔ མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ལན་དུ་བཀའ་རྩལ་པ༔ ལེགས་པར་ཉོན་
དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལགས༔  མར་པ་ཞེས་བྱ་ལྷོ་བྲག་ཕྱོགས་སུ་བྱོན༔ རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ནས་གསང་
སྔགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེད༔ བཀའ་རྒྱུད་བསྟན་པའི་གངས་རི་བོད་ལ་བསྟན༔ ཐེག་ཆེན་མན་ངག་རྒྱ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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མཚོ་ཆེན་པོ་འཁྱིལ༔   
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༢༣ 

བདུད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ལོགས་པར་ཐེབ་གྱུར་ནས༔ མ་འོངས་དུས་ངན་བཞི་བཅུ་རིམ་གྱིས་ལྡང་༔  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༢༧ 

བྲོས་པའི་ཡུལ་དགུ་སྦས་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ བྲོས་ན་ཐར་ཀྱང་བྲོས་མཁན་ཅིག་ཀྱང་མེད༔ སེམས་
ཅན་ལས་ཀྱི་དུས་བབ་དེ་ཙམ་མོ༔ སྐྱིད་པའི་ཉི་ནུབ་སྡུག་བསྔལ་བདུད་མུན་འཐིབ༔ དུ་ཁའི་སེམས་ཅན་
ལས་ཉོན་ཨ་ཙ་མ༔ བྲོས་པའི་རྗེས་ཁངས་གབ་ནས་གནས་མཆོག་དགུ༔ དབུས་ན་པད་མ་བཀོད་པའི་
ཞིང་ཁམས་ཡོད༔ དེ་བཞིན་ཤར་ན་གཡའ་ལུང་ལྷོར་འབྲས་མོ་ལྗོངས༔ ནུབ་ན་ཨ་བརྒྱ་བྱང་ན་མཁན་པ་
ལྗོངས༔ ཤར་ལྷོ་ཤེལ་ལྗོངས་ལྷོ་ནུབ་གྲོ་མ་ལྗོངས༔ ནུབ་བྱང་དཔའ་བ་བྱང་ཤར་གོ་བོ་ལྗོངས༔  

• སྦས་གནས་པད་མ་བཀོད་ཀྱི་ལུང་རྒྱས་པར་བཞུགས་པའི་ནང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤོག་གྲངས་༣༦ 
གནས་འདིར་བདག་ཉིད་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱང་༔ ལོ་གསུམ་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཞག་བདུན་
བཞུགས༔ མན་དཱ་ར་བས་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུ་འགྲུབས༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་
ཐོབ༔ ཞིང་མཆོག་པད་མ་བཀོད་དང་གཉིས་སུ་མེད༔  

རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༥༠ 

ཕལ་འཆེར་མི་རྣམས་ལྷོ་མོན་ཕྱོགས་གསུམ་བྲོས། །ལྷོ་མོན་མཐའ་འདུལ་ཡང་འབུལ་ལྷོ་རུ་བྲོས། ། 
 
ཨུ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་སངས་བསྟན་པའི་ཆོས་འབྱུང་མུན་སེལ་སྒྲོན་

མེ་སྟོད་ཆ་བཞུགས།།  [པད་གླིང་བཀའ་འབུམ] 
ཤོག་གྲངས་༧  

 ༈   ང་ཡི་རྣམ་ཐར་བསམ་ལས་འདས་ན་ཡང་༔ རིགས་ལྡན་མཁའ་འགྲོས་ཞུས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཟ་
ཧོར་ལྷ་ལྕམས་མནྡྷ་ར་བ་དང་༔ རྒྱ་གར་བལ་འབངས་ཀ་ལ་སི་དྷི་དང་༔ བལ་ཡུལ་མཁའ་འགྲོ་ཤཀྱཱ་
དེ་ཝ་དང་༔ མོ་ཡུལ་མཚན་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་དང་༔ གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་
སོགས༔ པདྨ་འབྱུང་ཐུགས་སུ་བྱོན་པའི་མཚན་ལྡན་ལྔ༔  
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རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༨ ནང་། 

རྣམ་ཐར་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ༔ རིགས་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་ཡིས་ལེགས་བཀོད་ནས༔ མ་
འོངས་དད་ལྡན་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས༔  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༥༨  ནང་། 

མདོ་ལྟར་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟེ༔ སྔགས་ལྟར་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་ས་ཡ༔ དེ་བཞིན་སྒྲ་མི་
སྙན་དང་ཤར་ནུབ་བོ༔ བསྟན་པ་གཉིས་ལྡན་ཆགས་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་༔ བཀྲིས་རབ་རྫོགས་ལས་ཀྱི་
ས་པ་འདིར༔ རིགས་ལྔ་བྱོན་ཏེ་ཡུལ་སྐལ་ལྔ་བརྒྱ་བྱུང་༔ དེ་ནས་སྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན་བྱ་བ་ལ༔ མང་
པོས་བསྐུར་བའི་ཡར་དེད་ལྷ་དགུ་བྱུང་༔ སྤྱིར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་༔ སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་
པའི་བདག་པོ་སངས་རྒྱས་གཅིག༔ ལོངས་སྐུའི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་རྫུས་སྐྱེས་གཅིག༔ གཅན་གཟན་
རྒྱལ་པོ་གངས་ཀྱི་སེང་གེ་གཅིག༔ འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ་མཁའ་ལྡིང་ཁྱུང་ཆེན་གཅིག༔ མེ་ཏོག་རྒྱལ་
པོ་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་གཅིག༔ འདི་དག་དུས་མཚུངས་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་པ་ལ༔  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༦༡  ནང་། 

རྩོད་ལྡན་དུས་ ཉི་འོག་རྒྱལ་པོ་སྣ་བ་ཅན་གྱི་བུ༔ གོའུ་ཏ་མ་ཞེས་བྱར་སྐྱེ་བ་བླངས༔ ཡབ་ནི་རྒྱལ་པོར་
ཞུ་བ་བྱས་ནས་སུ༔ དྲང་སྲོང་མདོག་ནག་ཞེས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་༔ གྲུ་འཛིན་ཡུལ་སྨད་ཚོང་བཟང་མོ་དང་
༔ སྐྱེ་བུ་གཡོན་ཅན་པད་མའི་རྩ་ལ་གཉིས༔ དགའ་གུར་སྤྱད་པ་་་་་་་ལམ་དུ་ཚོང་པ་ཨ་རིས་་་་་ཀར་ཤ་
པ་ནི་༥༠༠ བཟང་མོ་ལ་བྱིན༔ གཡོན་ཅན་པད་མ་རྩ་ལའི་ བཟང་མོ་བསད། རལ་གྲི་དྲང་སྲོང་གོའུ་ཏ་
མའི་མདུན་དུ་བོར༔ དྲང་སྲོང་ འཆད་པ་སྤྱད་ཕྱིར་གསལ་ཤིང་རྩེ་ལ་སྐྱོན༔ གོའུ་ཏ་མས་བཟང་མོ་མ་
གསད་ན༔ མཁན་པོའི་སྐུ་མདོག་གསེར་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔ ཅེས་མ་ངེས་བདེན་པ་བརྗོད་པ་ཡིས༔ 
མཁན་པོའི་ལྤག་པ་ནག་པོ་གསེར་དུ་འགྱུར༔ དྲང་སྲོང་གསེར་མདོག་ཅན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས༔ ་་་་་
མཁན་པོས་ཆར་ཟིལ་ཕབས་པ་དང་ གོའུ་ཏ་མས་བདེ་བའི་དམིགས་པ་བསྐྱེད་བའི་ཚེ་ ཐིག་ལེ་བབས་
པས་ སྒོ་ང་གཉིས་སུ་འགྱུར༔  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༧༨   
བསྟན་པ་གཅིག་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་མིན་འབྱུང་༔ འབྱུང་ན་མི་སྲིད་མདོ་སྔགས་ལུང་དང་འགལ༔  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༧༨   

དབུས་འགྱུར་འཚལ་དུ་ལུང་བསྟན་མདོ་ལས་ནི༔ ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་བཞི་གཉིས་ན༔ ཨུ་རྒྱན་དྷ་
ན་ཀོ་ཤའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ མདངས་ལྡན་པདྨའི་སྙིང་པོའི་སྟེང་དུ་ནི༔ པད་མ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་སྤྲུལ་
པའི་སྐུ༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་འབྱུང་༔ ཅེས་དང་། 
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༡༡༠   

ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་ ཨུ་རྒྱན་རྒྱལ་པོ་ ཨིན་དྲ་བྷོ་དྷིའི་སྲས་ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའམ་པདྨ་འབྱུང་གནས༔ རྒྱལ་ 
སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཚེ་ འོད་འཆང་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། ༼འོད་འཆང་མ་འདི་དྷ་ཧའི་བུ་ལ་ལན་གཅིག་སྦྱིན་
ཟིན་པས༔ རྒྱ་གར་མ་ག་ཏའི་གྲོང་ཁྱེར་ན༔ ངའི་མིང་འོད་འཆང་མ་ཡིན། སིང་གྷ་ལ་ཡི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་
པོ་ནི། ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་བུ་མོ་ཡིན། རྦང་གྷ་ལའི་རྒྱལ་པོ་བྷ་ཧ་ཏའི་བུ་ལ་གསང་གྲོས་ནས།༽ 
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༡༢༤   

རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཕྱིར་བརྟུལ་བཞུགས་སྤྱོད་པ་མཛད༔ ཅེར་བུར་ཕྱུང་ནས་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གསོལ༔ 
ཕོ་བྲང་དུ་གར་སྟབས་མཛད་ལྟད་མོ་ལྟ་མི་ཕལ་ཆེར་འཛོམས༔ བདུད་ཀྱི་བློན་པོ་དབང་ཆེ་ཁ་བཙན་པ༔ 
ཀ་མ་ཏ་ཞེས་ཨུ་པ་ཏའི་བུ༔ པྲ་ཏ་ཀརྨའི་བུ་ཡི་མགོ་ལ་ཕོག༔ རྡོ་རྗེ་ཀླད་པའི་དཀྱིལ་དུ་སོང་ནས་ཤི༔  
ཤོག་གྲངས་༡༤༡   

དུར་ཁྲོད་སིལ་བ་ཚལ་དུ་ལོ་ལྔ་བཞུགས༔ ཟས་སུ་རོ་འབྲས་ཟོས་གོས་རོ་གོས་རས་ཡུག་གོན༔ ཡུལ་
འདི་མུ་གེ་བྱུང་ནས་ ཟས་སུ་རོ་ཟ་གོས་སུ་རོ་གོས་གོན༔  
ཤོག་གྲངས་༢༣༠   

དེ་ནས་སྒྲུབས་པ་མཛད་པའི ་གནས་གསུངས་པ༔ སྒྲུབས་གནས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱད་འཕགས་པ༔  
མཁའ་འགྲོ་མ་སྒྲུབས་རང་བཞིན་འདུ་བའི་གནས༔ སྐུ་ཡི་དབེན་གནས་སྒྲག་གི་ཡང་རྫོང་དང་༔ 
གསུང ་གི་དབེན་གནས་བསམ་ཡས་འཆིང་ཕུག་དང་༔ ཐུགས་ཀྱི་དབེན་གནས་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་དང་༔ 
ཡོན་ཏན་དབེན་གནས་ཡར་ལུངས་ཤེལ་བྲག་ཕུག༔ འཕྲིན་ལས་དབེན་གནས་མོན་ཁ་སེངྒེ་རྫོང་༔  
ཤོག་གྲངས་༢༤༨  ནང་། 

སྒྲུབ་པའི་གནས་སོ་སོར་ལུང་བསྟན་པ༔   མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ལ་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ༔ དཔལ་སེང་ཕྱི་
མ་ལ་སེངྒེ་བསམ་གྲུབ༔ བེ་རོ་ཙ་ན་ལ་གཡའ་མ་ལུང་རྣམས་ལུང་བསྟན༔ 
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ཨུ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་སངས་བསྟན་པའི་ཆོས་འབྱུང་མུན་སེལ་སྒྲོན་

མེ་སྨད་ཆ་བཞུགས།། [པད་གླིང་བཀའ་འབུམ] 
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༡༩༩   

 ༈   སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཟབ་གཏེར་སྦས༔ བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་རྗེ་གཏེར་སེམས་ཕྱོགས་སྦས༔ བུམ་
ཐང་དགེ་གནས་ཡུམ་གཏེར་མ་མོ་སྦས༔ གཏེར་ཕྲན་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སྦས༔ ་་་་་་གཏེར་
ཕྲན་བྱེ་བ་དགུ་ཁྲི་གཏེར་དུ་སྦས༔ སྟག་ཚང་སེང་ཕུག་ཐུགས་གཏེར་སྐོར་དགུ་སྦས༔ མོན་ཁ་སྣ་རིངས་
སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ༔ མ་ནིང་གཏེར་ཁ་ཕྲན་གཏེར་བཅོ་ལྔ་སྦས༔ སྤ་གྲོ་གནམ་ཐང་དཀར་ནས་འབྲི་
མཚམས་བར༔ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ནོར་སྣ་མང་དུ་སྦས༔  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༢༠༤ ནང་། 

སྤ་གྲོ་ཆུ་མོ་ཕུག་ཏུ་ཐུགས་གཏེར་སྦས༔ ཟང་གཡག་བྲག་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་
འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ མཆིམས་པ་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་སྐྱེ་བ་འདི༔ གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཇོ་ཙེ་
ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༢༡༦  ནང་། 

མེ་འབར་མཚོ་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ ལྷ་
ལྕམ་པད་གསལ་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་ཆོད་པ༔ གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔  
རྣམ་ཐར་དེའི་ཤོག་གྲངས་༢༣༠ ནང་། 

དེ་ནས་སྒྲུབས་པ་མཛད་པའི་གནས་གསུངས་པ༔ སྒྲུབས་གནས་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱད་འཕགས་པ༔ 
མཁའ་འགྲོ་མ་སྒྲུབས་རང་བཞིན་འདུ་བའི་གནས༔ སྐུ་ཡི་དབེན་གནས་སྒྲག་གི་ཡང་རྫོང་དང་༔ 
གསུང་གི་དབེན་གནས་བསམ་ཡས་འཆིང་ཕུག་དང་༔ ཐུགས་ཀྱི་དབེན་གནས་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་དང་
༔ ཡོན་ཏན་དབེན་གནས་ཡར་ལུངས་ཤེལ་བྲག་ཕུག༔ འཕྲིན་ལས་དབེན་གནས་མོན་ཁ་སེངྒེ་རྫོང་༔  
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་༢༤༨   

སྒྲུབ་པའི་གནས་སོ་སོར་ལུང་བསྟན་པ༔   མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ལ་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ༔ དཔལ་སེང་ཕྱི་
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མ་ལ་སེངྒེ་བསམ་གྲུབ༔ བེ་རོ་ཙ་ན་ལ་གཡའ་མ་ལུང་རྣམས་ལུང་བསྟན༔ བླ་མ་ནོར་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ 
ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆེ་བ་དགུའི་རྣམ་ཐར༔ ཀུན་མཛེས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ༔ 
༔༔  ༔༔བདག་འདྲ་པདྨ ་གླིང་པ་ཡིས༔ རྗེས་འཇུག་སློབ་མ་རྣམས་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བ་དང་༔ གཞན་
རྣམས་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་དང་༔ ལོག་ལྟ་ཅན་སུན་འབྱིན་པ་དང་༔ མོས་ལྡན་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཟབ་
མོ་འདོགས་པའི་ཕྱིར༔ ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆེ་བ་དགུའི་རྣམ་ཐར་བསྟན་པར་བྱ༔   
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་ཁ་༦  

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས༔ འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ༔ ཀྱེ་འཁོར་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་
ང་ལ་མྱ་ངན་མ་བྱེད་ཅིག༔ ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ༔ ལོ་ནི་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ན༔ དྷཱ་ན་ཀོ་ཤའི་
མཚོ་གླིང་དུ༔ ང་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་༔ ཡིད་བཞིན་ནང་ནས་ནོར་བུ་ལྟར༔ ཐུགས་རྗེ་དབང་པོ་
པདྨ་འབྱོན༔ སྐར་ཚོགས་ནང་ནས་ཉི་ཟླ་ལྟར༔ མཐའ་ཡས་དབང་པོ་པདྨ་འབྱོན༔ སེམས་ཅན་ནང་ནས་
གངས་སེང་ལྟར༔ ཐུགས་རྗེས་དབང་པོ་པད་མ་འབྱོན༔ འདབ་ཆགས་ནང་ནས་ཁྱུང་ཆེན་ལྟར༔ ཐུགས་
རྗེས་དབང་པོ་པད་མ་འབྱོན༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་བསྔགས་པའི༔ ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱེས་བུ་
འབྱུང་༔ བདུད་ཀྱི་དཔུང་ཡང་དེའི་འཇོམས༔ ལྟ་ལོག་ངན་པ་དེའི་འདུལ༔ རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཐམས་ཅད་
དུ༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དེའི་འཛིན༔ མ་འོངས་བསྟན་པའི་མཐར་གྱུར་དུས༔ སྟོན་པའི་བཀའ་དང་
བསྟན་བཅོས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ༔ རི་ནག་བཅུ་གཉིས་འདས་པ་ན༔ ཁ་བ་ཅན་གྱི་
རྒྱལ་ཁམས་སུ༔ ཐུབ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཁྱེད་རྣམས་མྱ་ངན་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཅེས་
བཀས་བསྩལ། 
རྣམ་ཐར་འདིའི་ཤོག་གྲངས་ཀ་༥  

ད་ལྟའི་ལྷ་ལྕམ་པད་མ་གསལ༔ མ་འོངས་བུམ་ཐང་སྐྱེས་པའི་དུས༔ བདག་གི་ཐུགས་སྲས་སྙིང་
སྟོབས་ཅན༔ པད་མའི་མིང་ཅན་སྐྱེས་བུ་དེས༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་འཕྲད་པའི་དུས༔ ལས་ལྡན་སློབ་
མ་འདི་ལྟར་རོ༔ ལས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག༔ སྨོན་ལམ་འབྲེལ་པ་སྟོང་རྩ་གཉིས༔ ཟབ་མོའི་
གནད་འབྲེལ་བུ་གཅུག་གཅིག༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཛིན་པའི་བུ་དང་༔ ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་སྲས་གསུམ་དུ་
འབྱུང་༔  
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ཤོག་གྲངས་ཀ་༦  

མ་འོངས་པད་མའི་མིང་ཅན་གྱིས༔ གདུལ་བྱ་འགྲོ་དོན་འདི་ལྟར་རོ༔ སྐུ་ཡི་འགྲོ་དོན་བུམ་ཐང་དང་༔ 
དབུས་གཙང་ལྷོ་མོན་མཐའ་རུ་བྱེད༔ ཞལ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་པ་བྱེད༔ ཕྱི་ཞུགས་གདུལ་བྱའི་ཞིང་
དུ་སྐྱེས༔ གསུང་གི་འགྲོ་དོན་དེ་ཉིད་ནི༔ ཁམས་ཀོང་དགས་པོ་སྙལ་ལོ་དང་༔ དབུས་གཙང་མངའ་
རིས་མོན་ལྷོ་བྲག༔ བུམ་ཐང་ཕྱོགས་སུ་དར་རྒྱས་ཡོང་༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་དོན་འདི་ལྟར་རོ༔ བྱམས་
དང་སྙིང་རྗེ་རླབས་ཆེན་གྱིས༔ ཉེ་རིང་མེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དེའི༔ འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེས་
སྐྱོབས༔ ཡོན་ཏན་འགྲོ་དོན་དེ་ཉིད་ནི༔ ལས་ལྡན་སྐྱེས་བུ་སུ་འབྲེལ་ལ༔ གསང་སྔགས་ཕྱི་ནང་གསང་
བ་ཡི༔ ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་གྱིས༔ འགྲོ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ལམ་ལ་བཀོད༔ 

 

 

གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར། 

༄༅།   །གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལེའུ་གསུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པ་བཞུགས་སོ་ཧེ་ཧེ།། 

༄༅༅།  །ༀ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ བསམ་བརྗོད་ཡུལ་འདས་མི་རྟོག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་རིག་རང་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཀུན་ཁྱབ་ཤར་གྲོལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་བླ་མ་རྣམས་
ལ་འདུད༔ ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང་༔ སེམས་ཅན་བློའི་མོས་པ་ཐ་དད་ཕྱིར༔ 
ཐེག་དགུའི་ཡང་རྩེ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཆོས༔ སྡོམས་གསུམ་རིམ་དགུའི་སྲོག་སྙིང་ཡང་ཟབ་བཅུད༔ ཕ་རྒྱུད་
དྲི་མེད་ཟླ་ཤེལ་སྐོར་གསུམ་དང་༔ མ་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་རྒྱུད༔ གཉིས་
སུ་མེད་པའི་བཅུ་བདུན་རྒྱུད་འགྲེལ་སྐོར༔ ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་མ་བུ་ཚང་བའི་ཆོས་བཀལ་རྣམས༔ ལྷག་
ཆད་མེད་པར་བུ་ལ་གདམས་པ་དང་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་གཞན་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར༔ གཏེར་གཏོན་
བདག་གི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་དང་༔ གཏེར་གྱི་བྱུང་ཚུལ་ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་དང་༔ ལྡེ་མིག་སྒོ་ལྕགས་
གཏེར་གྱི་ངོས་འཛིན་དང་༔ ཁྱད་པར་གཏེར་འའབྱུང་རྣམ་ཐར་བཤད་པར་བྱ༔ ཕྱི་རབས་ང་ལ་མོས་ཤིང་
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དད་པ་དང་༔ བྱིན་བརླབས་ལས་འབྲེལ་ཆོས་ཀྱི་བབས་དང་ བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་
བྱའི་ཕྱིར༔ ཤེས་རབ་མེ་འབར ་བདག་གི་ཚིག་ལ་ཉོན༔  
 
[ཤེས་རབ་མེ་འབར] ༡.  སྐྱེས་རབས། གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ བྱ་ཕོར་སྐྱེས་ཚུལ། 

སྐྱེ་བ་ལྔའི་གོང་རོལ་དུ༔ བྱ་རྫི ་མ་ནི་གཟའ་འཚོ་གཉིས༔ བྱ་ནི་འཚོ་ཞིང་འདུག་པའི་དུས༔ བྱ་ཡིས་སྦྱོར་
བ་བྱས་པ་ལས༔ ཡིད་ཀྱི་ཆགས་སེམས་སྒོང་ངར་འཐུམ༔ སྒོང་ང་ཉོལ་བའི་ནང་ཤེད་དུ༔ བྱ་ཕོ་ཚ་ལུ་
ཅིག་ཏུ་སྐྱེས༔ དེ་ཡང་རྨི་ ལམ་ཙམ་ཅིག་དྲན༔ ཨུ་རྒྱན་པད་མའི་ལུང་བསྟན་ལས༔ འཆིང་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་
ཆུང་ཁྱོད༔ སྐྱེ་བ་སྔ་མ་བྱ་རུ་སྐྱེས༔ དེའུ་རྟགས་སུ་ལྟེ་བའི་དཀྱིལ་ལ་བྱ་སྤུ་ཡོད༔ ཅེས་ལུང་བསྟན་དང་
མཐུན་པར་འདུག༔  
དེ་ནས་ཚེ་འཕོས་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་སྟེ༔  
 

[ཤེས་རབ་མེ་འབར] ༢.  བོད་དུ་ ནང་བློན་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

རྐོང་ཡུལ་བྲེ་སྣའི་དགོན་པ་རུ༔ ཕ་ནི་འཆིང་འཕྲུག་ཞང་དར་དང་༔ མ་ནི་རྐོང་ལྕམ་དཀར་ཡག་གཉིས༔ 
བཤོས་པའི་སྲས་ནི་སྤྲེའུ་ཆུང་༔ སྲིང་མོ་ཆིངས་ཟ་ནེལ་ཆུང་དང་༔ རྐོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་དགོན་པ་རུ༔ ཆིང་
ལ་དར་ཚོན་རྣམ་གསུམ་འཁྲུངས༔ རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཆུང་མ་ནི༔ ཉ་ཟ་དཀར་ཡག་དཀར་སྐྱིད་དཀར་རྒྱན་
གསུམ༔ དེ་གསུམ་དག་ལ་བུ་གསུམ་སྐྱེས༔ དཀར་ཡག་བུ་ནི་ཐོད་པར་དཀའ༔ དཀར་སྐྱིད་བུ་དོན་
གྲུབ་རྒྱལ༔ དཀར་རྒྱན་བུ་ནི་བློ་གྲོས་རྒྱལ༔ གཟའ་ཚོ་མི་སྲིང་བཅུ་གཅིག་ནི༔ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལས༔ འབངས་འཁོར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་བྱུང་༔ ཡུལ་གྱི་མ་བཞི་ཆིང་ཡུལ་ལུང་མོ་གསུམ༔ 
སྟོང་ཞོང་དོ་བོ་གསུམ་ལ་བཙན་མཁར་བཅོས༔ ལེ་ལ་གཉིས་ཀྱི་རི་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཙ་བཞེང་༔ ཟངས་
ཁྱབས་ཅན་དང་ཁྱུང་ལྡིང་ཅན་དང་གཉིས༔ གཡུ་ལྡིང་ཅན་དང་རྟ་སོ་རི་ལ་སོགས༔  བསམ་ཡས་ཅི་
བཞིན་སའི་འོག་ན་ཡོད༔  
དེ་དུས་ཨུ་རྒྱན་པད་མ་ཉིད་དང་འཇལ༔ མཆོད་པ་རྣམས་ལ་རབ་གནས་མཛད༔ ཁྱུང་ལྡིང་ཅན་དུ་ཨུ་
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རྒྱན་པད་མ་བཞུགས༔ བེ་ས་སྒྲོན་འདི་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་ཕུལ༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་དང་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གིས༔  
ཉང་སྒོང་དྲེ་དྲུག་ཨེ་དམྱལ་བྱར་གསུམ་དུ༔ ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་བཏགས་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བཅག༔ མཆོད་
རྟེན་འབུམ་དང་སྒྲུབ་གནས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཁྱད་པར་ཨུ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ རྒྱ་ལ་ཙེ་
དུམ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་གཏེར་མང་དུ་སྦས༔ གཤི་རྗེ་ཕོ་དོང་མོ་དོང་ཤ་ར་དོང་བསར་དང་༔ བདུད་དོང་རྨུ་
དོང་བཙན་དོང་ལ་སོགས་དང་༔ ཆུ་ནག་བྲག་ཕུག་རལ་ལ་ཚར་དགུ་དང་༔ སྦ་དོང་ཚར་གསུམ་རྣམས་
སུ་མ་བཤིན་དམ་ལ་བཏགས༔ མཚོ་རྫོང་མཚོ་གནས་རྣམས་སུ་མཚོ་སྨན་དམ་ལ་བཏགས༔ སེང་གེ་
གནས་དང་རྣམས་རྫོང་གནས་སུ་གསང་གཏེར་ 
སྦས༔ དེ་ནས་ ཨུ་རྒྱན་བསམ་ཡས་གནས་སུ་བྱོན༔ ཤུལ་དུ་སྤྲེའུ་ཆུང་འཁོར་བཅས་ལུས་པ་ལས༔ 
ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འབངས་འཁོར་དགྲ་རུ་ལངས༔ རྒྱལ་གཟི་རྒན་མོས་རྒྱ་དམག་རྐོང་པོར་དྲང་༔ 
སྤྲེའུ་ཆུང་ཕམ་ནས་ཡར་ཡར་བྲོས་པ་སྟེ༔ དོ་ཅོག་རེ་ལ་མཁར་རེ་བཙིག་ཅིང་བྲོས༔ ཟས་ནོར་རྣམས་ནི་
འཆད་སྦས་ནས་སུ༔ དུག་དང་ས་མདའ་རལ་གྲིས་རྒྱས་སྟབ་བཞག༔  དེ་ནས་མཐའ་མ་གཟའ་མ་
སྨད་ཤུན་འཁོར་དང་བཅས༔ རྐོང་པོ་ང་ལ་བརྒལ་ནས་བྲོས་ནས་སུ༔ ལྷ་མཁང་ཟོ་བྲང་སྲིན་མཁང་རིན་
ཐང་གཉིས༔ མི་མཁར་དོ་བོ་གསུམ་ལ་བྲང་གཏབ་ནས༔ བྱ་དཀའ་ཨེ་དམྱལ་བསྐུལ་ནས་བཟློག་པས་
ལོག༔ དེ་རུ་ཆུ་གཏེར་ནོར་གཏེར་དུམ་དུམ་སྦས༔ དེ་ནས་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ་དབུས་སུ་ཕྱིན༔ བསམ་ཡས་
འཆིང་ཕུར་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཤི༔ བུ་ཐོས་པ་དགའ་ནི་བྱང་དུ་ཟས་འཚོལ་སོང་༔ དོང་གྲུབ་རྒྱལ་ནི་བལ་
པོའི་ཡུལ་དུ་སོང་༔ བློ་གྲོས་རྒྱལ་ནི་ཙང་ཕུར་ཆོས་ལ་བཏང་༔ སྲིང་མོ་གཉིས་ནི་རྐོང་པ་རྒྱ་ལར་བཏང་༔ 
སྤྲེའུ་ཆུང་གཟའ་ཚོ་གསུམ་པོ་འཆིང་ཕུར་གདོད༔ བཙིགས་ཁང་ཚེར་མའི་ཁ་རྒྱན་ཅན་གྱི་ནང་༔ ར་
ཁལ་ཅིག་དང་རྫས་སྤྱད་ཁལ་ཅིག་དང་༔ དེའི་ནོར་དང་བཞི་རྫས་ལ་སྤྱོད་ཅིང་ལོང་༔ སྨད་དུ་ཆོས་རྒྱལ་
ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བཞུགས༔  བླ་མཆོད་བྷོུ་དེ་སྭ་ཏྭ་འཇམ་དཔལ་བཤེས༔ ཨུ་རྒྱན་པད་མ་ལོ་པན་མང་
པོ་བཞུགས༔ བློན་པོ་ན་ངོམ་གྱི་སྟག་ར་ཀླུ་གོང་དང་༔ ཀླུམ་དཔལ་ལ་སོགས་རྣམས་པ་མང་པོ་
མཆིས༔ དེ་དུས་བདག་ལ་མངོན་ཤེས་རིག་ཤེས་དང་༔ ཨུ་རྒྱན་པད་མས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བར་
ཤེས༔ ཡིན་ཀྱང་རྫུས་ཏེ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་གདོད༔ ཐ་མ་བསམ་ཡས་ལྷ་ཁང་ལྷ་འདྲེས་པས་
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བཀག༔  རྩིག་ཏུ་མ་སྟེར་ཞིག་རལ་བྱུང་པ་ལ༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་ལ་བསྙེན་བསྐུར་བཏབ༔ ཀྱཻ༔ 
རྒྱལ་པོས་ཆོས་རྒྱལ་གསན་པར་ཞུ༔ ད་ལྟ་ལྷ་ཁང་འདི་ལ་ལྷ་འདྲེས་དབང་དུ་འདུས༔ མི་ཅིག་དབང་དུ་
མ་འདུས་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཡོད༔ འདི་དག་བོས་ལ་བློན་པོའི་གྲལ་དུ་ཆུགས༔ ས་བཞི་རྣམས་ཀྱི་ས་ཐིག་
གནམས་ཐིག་དང་༔ བར་གྱི་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ཐིག་རྣམས་བྲིས༔ དམིག་དེ་ཉེ་སྐོར་ཅིག་ལ་ར་རྫིའི་
ཚུལ་དུ་ཡོད༔ དེ་ནི་གང་ཡིན་བློ་བསྟུན་ལ་འཚོལ༔ དེ་སྐད་སྙན་དུ་བསྐུལ་བས་ཆོས་རྒྱལ་ཉེས༔ ནང་
པར་སྔར་མོ་ལངས་ཕྱི་བློན་ནང་བློན་བསྡུས༔ ཨུ་རྒྱན་གསུང་བཞིན་ཀུན་ལ་བསྒྲགས་པ་ཡིས༔ གཞན་
རྣམས་ཀུན་གྱིས་ལེགས་པར་འཚོལ་དགོས་ཟེར༔ སྟ་ར་ཀླུ་གོང་ན་རེ་འདི་སྐད་ལོ༔ རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཞེས་
བྱའི་རྒྱའི་འཐབ་མོ་མཁན༔ རྐོང་པོ་འཆིང་ཡུལ་ལུང་གསུམ་དུ་སྤང་མཁན༔ འཁོས་ཆུས་ཕུང་སྲི་
མཁན་ཅིག་གྲགས་པ་དེ༔ ད་ལྟ་རྒྱའམ་བལ་པོ་བྱང་ངམ་རྩང་ཕུར་གྲགས༔ སྟིན་ཏིག་པོ་མ་ཚོར་ཉེ་
ལམ་དུ་ཡོད་མི་སྲིད༔ གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཆིང་བུའི་ར་རྫིས་སྨང་ར་ཅན༔  རྒྱ་གར་གཟའ་ཚོ་སྐྱུག་ལོག་བཞི་
འདུག་ཟེར༔ དེ་ཉིད་ཡིན་ན་བདག་གིས་བློ་རྐུ་ཟེར༔ དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཁ་འཆམས་སྟེ་གྱེས་པའི་ནང་
པར་དུས༔  
༼དེ་ནང་ཤོག་གྲངས་༦ པ་ཆད། ༽ 

ར་རྫིས་གླིང་བཞི་དང་༔ གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་པོ་ཚར་བ་དང་༔ དབུས་ཀྱི་རི་མོ་ཐམས་ཀུན༔ ས་ལ་རི་མོ་བྲིས་
པ་རྣམས་སྟག་ར་ཀླུ་གོང་ལ་བྲིས༔ གཞེན ་རྣམས་ཚར་ནས་དབུ་རྩེའི་བྱང་ལོགས་མ་ཚར་བ་ལ་ནི༔ ར་
རྫིའི་རིགས་ནས་ལངས་པ་དང་༔ སྟག་ར་ཀླུ་གོང་རྟ་ལ་གཞོན་ནས་བྲོས༔ རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་ཞུ་བ་ཕུལ༔ 
རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཡིན་པ་འདྲ༔ ཁོའི་ཞིང་ཁམས་བཀོད་པ་རྣམས༔ ངའི་བླ་དཔྲེ་འདི་ལ་ལྟོས༔ དེ་སྐད་
ཞུས་ནས་བླ་ལ་པྲེ་བཤུས་ནས༔ བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་བཞེངས་པས་གྲུབ༔ ད་རུང་དབུ་རྩེའི་བྱང་མ་
ཚར༔ ཉིན་པར་བརྩིགས་པ་ནུབ་མོ་འགྱེལ༔ དེ་ནས་སྤྲེའུ་ཆུང་གདན་དྲངས་ནས༔ བློན་པོ་རྣམས་ཀྱི་
གྲལ་དུ་བཙུགས༔ བསམ་ཡས་ཐམས་ཅད་ས་ཕུར་བཏབ༔ མཆོད་རྟེན་བཞི་དང་ལྕགས་རི་དང་༔ མེ་
བཙའ་བརྒྱད་དང་མཆོད་རྟན་བརྒྱད༔ དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཀུན༔ ཚེ་ད་ལྟ་ལུས་སུ་ལྷ་ལམ་མེ་
གསལ༔ ཁྱད་པར་མཆོད་རྟེན་སྔོན་པོ་དང་༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ལ་གསུང་པའི་ཆོས༔ དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་དྲན་པའོ༔   



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས༔ རྐོང་པོར་འཛོམས་ནས་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་
བསོས༔ སྤྲེའུ་ཆུང་ཉིད་ནི་མྱ་ངན་འདས༔  ཉད་ཟ་གསུམ་ནི་ལེགས་བཤུག་མཆོད་པར་སྦས༔ བུ་
གསུམ་རང་རང་ཡུལ་དུ་གདུང་རྒྱུད་བཟུང་༔ ལྕམ་གཉིས་རྐོང་ཡུལ་བྲེར་སྣར་འདོད༔ དེ་ཡན་ཆད་
རྣམས་ནི་སྐྱེ་བ་གཉིས་དྲེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་བརྗོད་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ གཅིག་པའོ༔  

 
[ཤེས་རབ་མེ་འབར]  ༣. གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཁང་བཟང་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

ས་སྐྱེ་དེའི་གོང་རོལ་དུ༔ སྐྱེ་བ་དྲན་པ་བཤད་པ་བྱ་བ་ནི་འདི་ལྟར་རོ༔ གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཁང་
བཟང་ཆེན་པོ་རུ༔ གློ་འབུར་བྱང་མའི་འཁོར་ལྔ་བརྒྱའི་བདག་པོ་ཟུར་ལྔ་པ་ཅན་དང་༔ ཡུམ་ལྷ་མོ་གཟི་
ལྡན་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས༔ འཁྲུག་བརྩོད་ཀྱི་ལས་ལ་སྤྱོད་པ་དང་༔ གསུམ་ཅུ་
རྩ་གསུམ་ནང་གིས་བཀོད་པ་རྣམས་མི་གསལ་ཀྱང་༔ ཕྱི་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་
པ་དང་༔ གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་༔ ལྟ་ན་མཛེས་པ་དང་ ཆོས་བཟངས་ལྷའི་འདུན་ས་དང་༔ 
དོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཨ་མོ་ལེ་ཀ་བསྐྱེད་བསྐུམ་ཁ་མདོག་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཤིང་ཡོངས་སུ་ས་རྡོལ་གྱི་མེ་ཏོག་
ལོ་འབྲས་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་དང་ ཚལ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་ རི་རབ་ཅོག་བཞིར་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁང་བཟང་
བཞི་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་བཀོད་པ། མངོན་པ་འཇིག་
རྟེན་བསྟན་བཞབས་ལྷག་པའི་ཡུལ་ཁམ། གླང་པོ་ཆེ་ཟས་སྐོམ་མི་དགོས་ཤིང་མེད་པ། ཉལ་བའི་ཚུལ་
ཅན་གྱི་ལུས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་། གླང་འདྲ་དཔག་ཏུ་མེད་ དམག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དང་། དེ་ལ་སོགས་ཏེ་སྟེང་
གསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་བཀོད་པ་རྣམས་ཀྱང་། ཚེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གསལ་ཞིང་དྲན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ 

[ཤེས་རབ་མེ་འབར] ༤. ཁམས་སྨེ་ཤོད་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

སྐྱེ་བ་དེའི་འོག་རོལ་དུ་ ཁམས་སྨེ་ཤོད་དུ་སྡེ་པེ་ཚོང་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་པ་དང་། སྟོང་གཟིག་གི་མཆོད་པ་
རྩིག་པ་དང་། ཕུག་ཡུག་གི་མཚོ་འོག་མ་ལ་གྲུ་བཅས་པ་དང་། ཀོམ་ཇོ་རྫོང་དང་། རལ་གོང་སྔོན་དུ་
ནོར་ཕྱུགས་སྐྱོང་བ་རྣམས་ནི་རྨི་ ལམ་ཙམ་དྲན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔   



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[ཤེས་རབ་མེ་འབར] ༥. སྐོང་ཡུལ་ཞ་ཤ་ལ་ལུང་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ། 

སྐྱེ་བ་དེའི་འོག་རོལ་དུ༔ སྐོང་ཡུལ་ཞ་ཤ་ལ་ལུང་བྱ་བ་རུ༔ ཞང་སྐྱིད་ཁྲོམ་གྱི་བུ་རུ་སྐྱེས་ནས་གྱང་རྡོ་སྒོང་
འདྲ་བ་ལ་བརྩེ་ས་སྤང་པའི་ཡང་ཡང་ཡུད་ཙམ་དྲན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ བཞི་པའོ༔  

 
[ཤེས་རབ་མེ་འབར] ༦. གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ།  

དྲུག་པ་དུས་ད་ལྟ་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ༔ (རྣམ་ཐར་ནང་ལྔ་པ་དུས་ད་
ལྟའི་སྐྱེ་བ་ཟེར་འདུག) ཁམས་ལྕི་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆ་རུ༔ ཡབ་ནི་སྐོ་ཚབ་དཔལ་ཞེས༔ མ་ནི་རྒྱ་ཟ་
ཁྲོ་མོའི་བུ༔ ཁྱི་ལོ་པ་ཨ་པུ་ཞེས་བྱར་སྐྱེས༔ ལོ་བརྒྱད་ལོན་ནས༔ སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དྲན༔ འཇིག་རྟེན་
འདྲེ་དང་མི་མ་ཡིན་རྣམས་མཐོང་༔ ལོའི་ཐོག་མར་གཉེན་ཆེན་ཐང་ལྷ་འབབས༔ རྩི་ས་ཐོག་མར་ཁ་
སྒྲོག་གསུམ་ཅུ་ཤེས༔ གཏོའི་ཐོག་མར་གཏོ་ནག་མགོ་གསུམ་ཤེས༔ ཁ་ཐོན་དང་པོར་གྲོལ་མ་རྣམ་
འཇོམས་ཤེས༔ ཕུར་པ་ལྷ་ནག་མ་དང་ལས་བྱང་ཤེས༔ མ་བསླབ་པའི་ཡི་གེ་ཤར་མ་དང་༔ བསུང་བ་
ཡིག་ནག་བཟློག་པ་དུམ་ཙམ་ཤེས༔ དེའི་དུས་ལྟོ་གོས་ཐམས་ཅད་རྙེད༔ མི་བྱེད་དགུ་བྱེད་མུ་རིག་
མིང་དུ་བཏགས༔ བཅོས་ལྔའི་བར་དུ་བཤེས་སྙེན་དེ་དག་ཀྱང་༔ བླ་དགོན་བསོད་ནམས་གྲགས་ལ་རབ་
ཏུ་བྱུང་༔ དེ་ནས་སྔན་མའི་བག་ཆགས་དྲན་རང་མེད་པར་སྤྲང་བཞིན་ཕྱིན༔ རྐོང་ཡུལ་ལུང་སོ་ལུང་པ་
དང་༔ བྲག་གསུམ་སྟོང་དུ་ལོ་གསུམ་སྤྲང་༔ དེ་ནས་རྩི་ས་དུམ་དུམ་བྱས༔ དེའི་སྣ་ཁྲིད་བྱས་ནས་སུ༔ 
སྟོད་ཀྱི་རྒྱ་ཤལ་རྒྱུད་གསུམ་དང་༔ སྨད་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དོང་ཟླ་དང་༔ བར་གྱི་གློ་ལམ་དཀར་ནག་དང་༔ 
ཁ་བཀྲལ་ཅན་དང་འཇུག་རིངས་ཅན༔ ལྷོ་མོན་ཐམས་ཅད་ཤིག་བཞིན་ཉུལ༔ མོ་རྩིས་སྨན་དང་མདོས་
ཚོགས་དང་༔ མཐུ་གཏད་སེའུ་གསུམ་རླུང་འཁོར་དང་༔ ཡིབ་སྣ་ཕྲན་བུ་མཐོང་ཚད་བཅད༔ དེ་དག་
རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཁྱེར་ནས༔ སྔར་གྱི་བག་ཆགས་ཅིག་མ་དྲན༔ ཕྱིའི་རྫུན་ཟོག་ཕོ་ཚོད་དང་༔ འཇིག་རྟེན་
འདིའི་མི་བསྲུང་མཁན༔ སྡིག་དང་བསད་བཅད་མི་འཛེམ་ཤིང་༔ ཁ་སྡིག་ལག་སྡིག་སེམས་སྡིག་
བསགས༔ ཁང་ཁྱིམ་ལྔ་ཙམ་རེ་བསོར་བྱས༔ མིའི་འཁོལ་ཀྱང་ལན་གཉིས་ཕོག༔ ༡ དེ་ལྟར་ལོ་ནི་བཅུ་
གསུམ་འཁྲུལ༔ སྤྱིར་ནི་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་བདུན༔ ཡང་མ་ཡེང་ལ་སྤྱད་པའི་ལེའུ་སྟེ་ དྲུག་པའོ༔  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[ཤེས་རབ་མེ་འབར] རིག་འཛིན་ཀུ་མ་ར་ཙ་སོགས་ནས་སྙིང་ཐིག་སོགས་ཞུ་ཚུལ། 

དེ་ནས་སྐྱོ་བ་བཙན་ཐབས་སྐྱེས༔ ཡུལ་ཞིང་ཐམས་ཅད་བོར་ནས་སུ༔ བུ་གྷུ་སྟག་གི་ལོ་པ་ཅིག༔ བུད་
མེད་བཀྲིས་མཚོད་དང་གཉིས༔ གཡོག་པོ་ཁྲོ་བོ་བདག་རང་གཟའ་ཚོ་བཞི་ཆིངས་ཡུལ་ལུང་མོ་
གསུམ་ལམ་བྱས་ནས༔ དྲང་སྟོད་བསྟད་དུས་མོ་ཡང་དུམ་དུམ་བཏབ༔ དེ་རུ་གྲུབ་ཐོག་བདེ་བ་ཡན་པ་
དང་༔ མཇལ་ནས་ཞག་བདུན་རྫོགས་ཆེན་ཞུས༔ དག་སྣང་ཚད་མེད་སྐྱེས་ནས་ཅི་ཡོད་ཕུལ༔ མིང་ཡང་
བདེ་བ་དར་རྒྱལ་ཞེས་སུ་བཏགས༔ ཆོས་བྲོ་དགའ་སྐྱིད་མའི་ལུང་བསྟེན་ཕོག༔ དེ་ནས་རྐོང་པོ་ང་ལ་
བརྒལ༔ སྤྱི་གཏིང་པ་དང་ཀ་དྲུག་གངས་ལ་བབ༔ ཡུལ་བཞིའི་ལྟོ་རྒྱག་ཕོག་ནས་ནི༔ སྲོག་གི་བླ་
མཆོད་ངན་ཐབས་བཟློག་པ་དང་༔ བསྲུང་བཟློག་མཁན་པོར་ལོ་གསུམ་གསོས༔ དེ་དུས་རྫོགས་ཆེན་
ཡང་ཡང་དྲན༔  ཚེ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཐོལ་ཐོལ་བཤད༔ བཤད་ཀྱང་ཉན་མཁན་མི་གཅིག་མེད༔ 
ཡིན་ཀྱང་ཆོས་ལ་དུང་དུང་བྱས༔ ཚར་སྟིང་པ་དང་ གྲགས་ཚུལ་དང་ དཔོན་གཞོན་གསུམ་ལ་མཁའ་
འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཞུས༔ རིག་འཛིན་ཀུ་མ་ར་ཙ་ལ༔ སྙིང་ཐིག་ལུང་ཞུས་བཀའ་ཡང་སྩལ༔ བླ་མ་ནམ་
མཁའ་པ་ལ་རྫོགས་ཆེན་བཅུ་བདུན་རྒྱུད༔ ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་བ་ཟབ་པའི་པོད་བཞི་དང་༔ གསང་སྐོར་མ་བུ་
ཡང་རྫོང་སྐོར་རྣམས་ཞུས༔ དེ་ནས་ཆོས་ལ་བློ་ཐག་ལེགས་པར་བཅད༔ ཉམས་འབར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ་
དང་༔ ལམ་དུ་ཨར་བས་བཅོམ་ནས་མཚོན་གྱིས་བཏབ༔ དེ་ལ་ཞེ་སྡང་རླུང་འཁོར་བལྟས་ངན་བཏང་༔ 
དོན་ལ་བབས་ནས་ཇོ་མོ་ལྷ་སྐྱིད་བྱིན༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གོང་ལོན་བ་དང་ཐུག༔ ཕ་ནོར་བཅོམ་སྟེ་
དཀོན་མཆོག་ལྷ་མ་སྨད༔ ཁོང་གིས་འཚམ་དགྲ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཅིག་བཙུགས༔ གནམ་ལྕགས་བལྟང་བལྟས་
ངན་རྨི་ ལམ་མང་དུ་བྱུང་༔ དེ་ཡང་ཏྲི་དང་པ་ལ་ཏྲ་དང་མེད་ཅི་ཀྱང་རྨིས༔ གཤིན་རྗེ་རྟ་གཞོན་གསུམ་
གྱིས་བཟློག་པས༔ ཟློག་པ་ལོག་ནས་ཤ་བ་རྣ་བ་དང་༔ སྙོ་འབོག་བསང་བཅད་འཚམས་པ་ཅིག་ཀྱང་
ཤི༔ མཐུ་སྨས་རྣམས་ལོག་པས་བླ་མ་མཛེའི་ཁྱེར༔ གོང་ལ་བའི་བསྟེན་པ་ས་འོག་སྦས༔ བར་སྐབས་
མཐུ་འདྲེན་དང་ཆོས་སྤྲེལ་མར་སྤྱོད་པའི་ལེའུ ་སྟེ་ བདུན་པའོ༔ 
 
 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[ཤེས་རབ་མེ་འབར] རྡོ་རྗེ་ལེགས་པས་ལུང་བསྟན་གནང་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཆུང་མ་ལྷོག་པས་བསད༔ བུ་གཉིས་ཤུལ་དུ་ལུས་ནས་ལྷ་སྐྱིད་བླངས༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ལེགས་
པས་ལུང་བསྟན་ནས༔ མི་མེ་ཁར་དོ་བོ་འདི་ལ་ཁྱིམ་ཅིག་བརྩིགས༔ བར་གྱི་ལྟོང་ཉག་འདི་ལ་ཆང་
འཚོང་ཅིག༔ དེ་འོག་ཏུ་ཆུ་གཏེར་ཐོན་ཅིག༔ དེ་སྐད་ལུང་བསྟན་བྱུང་གནས་སུ༔ མི་ཁར་དོ་བོར་ཁྱིམ་
མལ་ས་བཙལ༔ དེ་ལ་རྡོ་ལ་སོགས་ཁྱིམ་ཤུལ་རྙིང་པ་རྙེད༔ ད་རུང་རྐོས་པས་རྡོ་གཞོང་ཁ་སྤྲོད་དུ༔ 
རལ་གྲི་གཡར་མོ་འབྲུག་ལྕེ་དང་༔ ཁྲོ་ཆུ་ཁྲ་རིང་སྲིན་མོ་ཁྲག་ལྡག་བྱ་བ་གསུམ༔ དེ་ཉིད་ཁ་ཕྱིས་
བལྟས་པས་འདི་ལྟར་འདུག༔ ཡི་གེ་དཀྱུས་ཡིག་པུག་རིངས་ཞིབ་མོ་ལ༔ ཀླག་བརྒྱད་པའི་ནང་ན་དུ་
འདི་སྐད་ལོ༔  
ༀ་སྲ་སྟི་སིད་།། བྷའུ་སིན་སན་དྷཱཾ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་མོན་ཁ་མཚོ་སྣ་ཞེས༔ ཡར་ར་ཞེས་བྱའི་ཕུའི་ལྷོ་
ནུབ་འཚམས༔ དིང་རིང་ཞེས་བྱའི་ལ་བཙས་ཟིལ་བཙམ་ནུབ༔ ཧཱུྃ་སྟག་ཁུང་བྱ་ར་སྤྱིའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ༔ 
མཆོལ་ཀ་གོང་འོག་ཞེས་བྱའི་མཚོ་གཉིས་ཡོད༔ དེ་རུ་ཤ་བ་ཉལ་བ་ལྟ་བུའི་ཕ་བོང་ཡོད་༔ རྒུ་ཟླ་ར་བའི་
ཚེས་ཀྱི་ཉི་ཤར་དུས༔ ཕ་འོང་དེའི་རྩེའི་གྲིབ་མས་གར་སླེབ་སར༔ འདོམ་གང་ཐུར་དུ་བྲུས་པའི་ས་ཆ་རུ༔ 
ཁར་གོང་དཀར་པོ་ལུག་ཐོད་རྩམ་ཅིག་ཡོད༔ དེའི་འོག་ཏུ་རྔོ་སྒྲོམ་བྱས་པའི་ནང་༔ བསེའི་སྒྲོམ་བུའི་
ནང་ནི༔ གཡུ་ཆེན་པོ་བྱ་ཐི་བ་ཙམ་ཅིག་ལ༔ གཡུ་བྲན་སྟང་གིས་སྟོང་གིས་བསྐོར་བ་ཟངས་གང་ཡོད༔ 
ནོར་གཏེར་དེ་ནི་དབུལ་བ་བསེལ་གྱུར༔ དེ་རུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ཀུན་སྐྱོབ་དང་༔ རྫོགས་ཆེན་
དོན་གསལ་བ་ཉི་སྒྲོན་དང་༔ ལས་ཚོགས་དགོས་པ་ཀུན་འབྱུང་དང་༔ ཁ་བྱང་ལུང་བསྟེན་རེག་མཆོད་
སྐོར་རྣམས་ཡོད༔ གཏེར་དེ་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་༔ སྐྱེས་མཐའ་ཤེས་རབ་ཚུལ་མིང་ཅན༔ ཁྱིའཾ་ཕག་པའི་ལོ་
པ་ཡིས༔ རྟ་སྦྲུལ་ལོ་ལ་འདོན་པར་གྱུར༔ གཏེར་དེ་ཐོན་དུས་ཨུར་རྒྱན་ང་ཉིད་འོངས༔ དེ་ནས་ལོའི་
ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་འོངས༔ སྦས་ཡུལ་བསྒྲུབ་གནས་མདོ་སྟེ་སྐྱིད་གསུམ་འཛོམས༔ ཅེས༔ ས་མ་ཡ། 
རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། གཏེར་རྒྱ། སྦས་རྒྱ། ཟབ་རྒྱ། གཏད་རྒྱ། ༈ ཅེས་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པས་ལུང་བསྟན་ནས་ཁ་
བྱང་རྙེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་ བརྒྱད་པའོ༔  
 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[ཤེས་རབ་མེ་འབར] གཏེར་སྟོན་ཨུ་རྒྱན་གླིང་པ་དང་མཇལ་ཚུལ། 

དེ་ནས་ལོ་ཡང་གསུམ་བཅུ་ཙ་༣སོང་༔ དེའི་ཁ་བྱང་ཟུམ་ཙམ་བཤད་པས་སུ༔ ཀུན་གྱི་ཧ་ཧ་ཧོ་ཧོ་གཞད་
བགར་བྱས༔ ལོ་ཅིག་ཙམ་ཅི་ཐེ་ཚོམ་ཡིད་གཉིས་ཟོས༔ དེ་ནས་བློ་ཐག་བཅད་ནས་རྟ་ལོ་ལ༔ ལྷ་སྐྱིད་
ཁྲོ་འཕེ་འོ་བདག་དང་གསུམ་པོས་ཕྱིན༔ སྤྲང་པོའི་ལམ་ལ་ཟླ་གསུམ་སོང་༔ ལམ་རོགས་སྤྲང་པོ་ཁ་
ཅིག་ལ༔ ཤོག་ལྡེབ་ཅིག་ལ་འདི་སྐད་འདུག༔ གྲ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་ཆ་རུ༔ མེ་ཁམས་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི༔ 
ཨུ་རྒྱན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ དེ་དང་འཕྲད་པར་གྱུར་པ་ན༔ ཆིང་སྤྲུལ་ཨུར་རྒྱན་གནས་སུ་བདེ༔ 
ཤམ་པོ་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ༔ ཐོད་པ་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔ སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ངང་རྒྱུད་རིང་༔ ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་༔ སྐལ་ལྡན་ཡིན་པས་ཆོས་གཏེར་དེ་ལ་སྤྲོད༔ སྤྲེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པས་དེ་ལྟར་
བསྒྲུབ༔ ཅེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྒྱུད་རིང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་༔ སྐལ་ལྡན་ཡིན་པས་
ཆོས་གཏེར་དེ་ལ་སྤྲོད༔ སྤྲེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་པས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ༔ ཅེས་པས་དེ་ལྟ་ཅིག་འདུག་པས་དེ་ཉིད་བློ་
ལ་བཅུག༔ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་ནས་ཡར་ལུང་དུ༔ ཨུར་རྒྱན་གླིང་པ་དེ་དང་འཇལ༔ ལོ་རྒྱུས་བཤད་པས་ལམ་
བསྟན་རྒྱགས་ཆེན་བསྐུར༔ དེ་ནས་གཡོས་སྤྲེའུ་ཆུང་སྟོད་དུ་སྐལ་ལྡན་པ་དང་འཇལ༔ དེ་ནས་ལུང་
བསྟན་བཤད་པས་རོགས་ནང་རྒྱགས་ཕྱེ་རྫངས༔ དེ་ནས་མོན་ཁམ་ཚོ་སྣར་སླེབ༔ གཞི་ཀ་སྟེང་གོང་པ་
ཡི་གནས་པོ་བྱས༔ གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བཤད་པས་ཡིད་ཆེས་སྟེ༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་ཧོར་འདྲ་ལྔ་ཡང་བཏང་
༔ འབྲོག་པས་བཀག་ཀྱང་མ་ཁྱེགས་པར༔ ཨ་པོ་ཡེ་ཤེས་དར་དང་༡། ཧོར་འདྲས་བསེ་སྒྲོམ་རྙེད༔ 
ཤིན་ཏུ་དགའ་སྟེ་མི་རེས་རྟ་རེ་གཞོན༔ ངོམ་ཅིང་སྤྲོས་པས་ལམ་དུ་གཏེར་སྡུར་གྱི༔ ང་རང་མགོ་གཟེར་
ལངས་ནས་འགྱེལ༔ བསེ་སྒྲོམ་ཁོང་གི་ཁྱེར་ནས་དཔོན་ལ་བསྟན་ནས་འདུག༔ དེ་ནས་ཧོར་འདྲ་ཀུན་
གྱིས་ཕྱག་འཚལ་སྤྱི་བོར་བླངས༔ ནང་པར་བསེ་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བལྟས་པས་སུ༔ ཁ་བྱང་ནང་དུ་ཅི་ལྟར་
བཤད་བཞིན་འདུག༔ དེ་ནས་ཡིད་ཆེས་ཐག་ཆོད་རིག་པ་གསལ་བ་ལྟ་བུར་བྱུང་༔ དེ་ནས་ཡང་རང་གི་
ནོར་གཏེར་ཁ་བྱང་རྣམས་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ དགུ་པའོ༔  
 དེ་ནས་འོར་ཟམ་སྡོང་དུ༔ མི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་གཤིན་ནེའི་བསྒྲ་ཡིག༔ འབོད་
སྤད་གསད་༣གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྟོན་ནོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ དྲུང་ཤུལ་འོར་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 

 86 

མ་རྡོ་ཟམ་དུ༔ གཤིན་ནེའི་བསྒྲ་ཡིག་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ དེ་ནས་གུང་ཐང་ཚར་མ་རུ༔ དཔོན་སློབ་
༣གྱིས་ནམ་ལ༔ འཇམ་པལ་པ་ཏྲི་སྐོར་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྟོན་ནོ༔ གཏེར་སྟོན་པྲ་བྷ་ལྱེ་པ་བཙལ་
གྱི༔ གུང་ཐང་ཆར་མར་གསང་བསྟེར་སྟོན་པའི་ལེའུ་༣ པའོ༔ 
དེ་ནས་ཡང་མོན་ཡུལ་བང་ཆེན་གྲུ་གུའི་བྲག་ནས་སྐྱེ་༧ དུན་ཆེན་གྲགས་པའི་སྐུ་ཤ་བུབ་རིམ༔ ཕུང་པོ་
ལྷག་མེད་ཎ་དུ་འགྲོ་ལ་ཁང་པ་ཁྱད་པ་༡བསྟོན་ནོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ བང་ཆེན་གྲུ་
གུའི་བྲག་ནས༔ སྐྱེ་བདུན་དུན་ཆེན་གྲགས་པའི་སྐུ་ཤ་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ ༤  པའོ༔ 
དེ་ནས་ཤ་པོ་གང་དུ་ཕར་ཕྱིན་ནས༔ དེ་ནས་ཤ་པོ་གང་དུ༔ བླ་མ་གང་པ་དང་༔ སླད་འཀྱ་འོད་ཟེར་དང་༔ 
འབྲག་གེ་པ་དང་༔ ཡུལ་མི་དང་༔ ཉི་རྒྱ་ཙཾ་ཕྱིན་པ༔ ཤཾ་པོ་གང་ཀྱི་བྲག་མོེང་གདོང་ནས་མཐོ་རངས་
ནམ་ལངས་པ་ལ༔ ལུས་པོ་གཅེར་བུར་ཐག་སྦྱངས་བྱས་ནས༔ དུང་གཡས་ཁྱིལ༔ མ་ནི་རང་བྱོན༔ ཐྱོ་
ནོེ་པོ་འཁོར་བ་ཀུན་སྐྱོབས༔ རྫོགས་ཆེན་དོན་གསལ་ཉི་སྒྲོན༔ ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསྟོན༔ 
ནམ་མཁའ་ལ་འཇས་གང་པ་བྱུང་ནས་མི་རྣམས་ཡིད་ཆེས་སོ༔  
དེའི་དུས་སུ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟེན་པ༔ ཀྱེ་མ་རྡོ་རྗེ་སྤྲེའུ་ཆུང་ཉོན༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཇོ་མོ་ལྷ་སྐྱིད་འདི༔ 
ལས་སྨོན་དག་པར་གྱུར་པ་ན༔ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལུས་ལ་འཁོར༔ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་སྐྱེ་པ་གྱིས༔ 
དེ་ལྟར་མ་བྱས་གྱུར་པས་ན༔ བུ་༡སྐྱེས་ཏེ་ཉེར་༡དག་ལ་འཆི༔ ཤི་རུས་སྒྲ་འོད་ཟེར་༣རུལ་སྲེལ་འོང་༔ 
(རིང་སྲེལ) བླ་གཡས་མཁྲོའི་སྤྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཤི་མ་ཐོག་ཏུ་བཙུན་མ་དཾ་ཉཾས་༡གི་ལུས་སུ་འཁོར༔ 
ཕ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཡིན༔ བྱའཾ་སྤྲེའུ་ལོ་པ་ཐར་པ་གླིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར༔ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡིན་ཏེ་
རྟྲེལ་འཆུག༔ གཏེར་རྣམས་མི་ཐོན་གཞན་གྱི་སྤྱོ༔ དེའི་ཁ་བྱང་ཐམས་ཅད་སྤྲེལ་གདོང་ཅན་དུ་བསྐྱར་
ལ་ཚོལ༔ ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་བྱུང་པ་རྣམས་ཡི་གེ་ལ་དེ་མ་ཐོག་ཏུ་བཏབ་བོ༔ ཕྱི་རབས་བདེན་བརྫུན་
ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་སུ་བྲིས་པའོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ གང་གི་བྲག་མོེ་ནས་གཏེར་
བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པའོ༔   
དེ་ནས་མར་ལོག་ནས༔ བྷ་རི་ལ་མཚམས་བཅད༔ ལྷ་སྐྱིད་ཐར་པ་གླིང་དུ་གསེར་དང་གཡོག་དང་བྲག་
ལ་བཏང་བྱས་པས་མ་ཉན༔ དེ་ནས་ཡི་མུག་ནས་མགཽན་སྤྲེལ་གདོང་དུ༔ སྔར་གྱི་ཧེར་ཤུལ་དུ་བསྐོས་
པས༔ ལ་ཆའི་རྡོ་རྗེ་༡ གི་ནང་དུ་འདི་སྐད་བྱ་བའི་ཤོག་དྲིལ་༡ བྱུང་ངོ་༔  
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[ཤེས་རབ་མེ་འབར] སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་སྟེང་གི་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལམ་ཡིག་སྐོར། 

ༀ་སྭ་སྟི་སིདྷྭཾ༔ བདག་འདྲ་ཅིག་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྲེལ་ཆུང་དང་༔ བསམ་པ་དག་པས་ཨུ་རྒྱན་ཉིད་དང་
འཇལ༔ གདམས་པ་ཁྱད་འཕགས་ཀློང་གསལ་སྐོར་གསུམ་ཞུས༔ ཡང་ཟབ་དམ་པ་བཅུ་བདུན་རྒྱུད་
འགྲེལ་འཐོབ༔ བདག་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་པ་སྟེ༔ མངོན་ཤེས་དུཾ་དུཾ་ཡོད་མོད་ཀྱང་༔ ཨུ་རྒྱན་ལྷོ་ནུབ་
བྱོན་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་༣ དག་ནས་འབྱུང་༔ དེའི་ངའ་ཁ་བྱང་ལམ་བསྟན་ཡིད་ལ་ཞོག་ལ་
བཙོལ་བ་བསྐྱེད་མཛོད་ཅིག༔ ཨུ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལ་སྟན་བྱས་ནས༔ སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་གཏེར་གྱི་
ཁ་བྱང་ལམ་ཡིག་སྐོར༔ ཕྱི་རབ་ངའི་སྐྱེ་མཐའི་སྤྲ་བྷ་ལེགས་པ་རྩལ༔ ཨུ་རྒྱན་ལུང་སྟན་ཐོབ་པ་ཁྱི་
ཕག་ལོ༔ ནམ་ཞིག་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ལ༔ མི་ལ་ནོ་མེད་ས་མཐའ་འཁྱམས༔ ས་ལ་
ནས་ལ་ཞག་ཎ་འཇག་ས་སྐྱ་འཕྱོ༔ (ས་ལ་བཞག་ནས་ལ་ཎ་འཇག་ས་སྐྱ་འཕྱོ༔) ལོ་ཤི་མུ་གེ་སད་
བེར་འོང་༔ མི་ནད་ཕྱུག་ནད་སྐལ་པ་འཁྲུག༔ ཕ་བློ་བུ་ལ་མི་གཏད་དུས༔ ངའི་སྦས་ཡུལ་མོན་ཁ་རོང་
མོ་སྟེངས༔ ཡུལ་ལ་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་ཡུལ་ཅིག་ཡིན༔ ཡུན་ཕུག་ཡུན་འཁའི་ཕུ་དང་གཅིག༔ 
མདང་རང་ཟམ་བུའི་ཕུ་དང་གཉིས༔ ཡར་རྒྱལ་དུག་མའི་ཕུ་དང་གསུམ༔ ཨ་པྲང་ལའུ་ཕུ་དང་བཞི༔ 
རྣ་ལྦགས་མེལ་གྱི་ཕུ་དང་ལྔ༔ ཕུ་ལྔ་འདུས་པའི་རོང་མོ་སྟེང་༔ མོན་བོད་མཚམས་ཀྱི་སྦས་ཡུལ་ངོ་
མཚར་ཅན༔ དབྱར་རྒུན་བསིལ་དྲོད་ཁོད་སྙོམས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་གཅིག༔ དེ་ལ་ནས་གྲོ་བྲག་སྲན་
ནས་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་དང་གཉིས༔  ཕུ་འབྲོག་པང་འང་འ་ཞིང་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་
གསུམ༔ སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་བསྒྲགས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་དང་བཞི༔ མོན་ཁན་རིང་འབྲོག་དང་ལྔ༔ 
མངའ་རུ་ཀུ་རུ་ལུང་པ་འབྲས་དྲུག་སྨིན་དང་དྲུག༔ ལམ་རྣམ་བྲག་ཕུག་ཆུ་ཤིང་ལྡན་པ་དན་དང་བདུན༔ 
གླུ་ལེན་ཟམ་ཀ་ས་འགག་དམ་དང་བརྒྱད༔ གཤན་གྱི་ཞིང་ཆེན་སྐྱེ་འཁྲུངས་བཟང་དང་དགུ༔ བཟང་
ལུང་གདང་སྲིབ་སེམས་ཡིད་ཆགས་དང་བཅུ༔ བདུང་མཚོ་ནག་པོ་བཞི་གཉན་དང་བུ་བཅིུག་གོ༔ 
གཏེར་བདག་སྒོ་བསྲུང་གངས་རིས་བསྐོར་དང་བཅུ་གཉིས་སོ༔ ནམ་ཕུག་ཡུལ་དགོན་མཐའ་རྒྱས་
འབྱུང་པས་སྦས་ཡུལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་བཅུ་གསུམ་མོ༔ དང་པོ་ངའི་ཤུལ་ཡིན་པས༔ རྣ་ལུང་མེལ་གྱི་
ལུང་འདི་ལ༔ དིང་ང་དིང་ཆུང་ཞེས་བྱའི་གཏེར་གཉིས་ཡོད༔ དེ་རུ་བདུད་པོ་ཟུ་ར་ར་སྐྱེས་དང་༔ ཀླུ་མོ་
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སྦས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་བྲ་༣ མོ༔ དང་པོ་ངའི་ཤུལ་ཡིན་པས༔ རྣ་ལུང་མེལ་གྱི་པུ་འདི་ལ༔ དིང་ང་དིང་
ཆུང་ཞེས་ཞེས་བྱའི་གཏེར་གཉིས་ཡོད༔ དེ་རུ་བདུད་པོ་ཟུ་ར་ར་སྐྱེས་པ་དང་༔ ཀླུ་མོ་སྦས་གདོང་ཁྲག་
མིག་དང་༔ ཇོ་འོ་ཆིང་པ་ཐེན་ཚོ་དང་༔ ཙན་དམར་རོམ་པོ་སྐྱ་བདུན་ལ༔ གསོལ་མཆོད་བརྔན་ཡིག་ཁ་
བྲབ་ཐོན༔ བན་དེ་མི་ཁྲིད་རང་ཡང་སྐྱ་ཆས་ཞུད༔ རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་བཀྲོལ་མི་བྱ༔ ཞ་གོན་སྣ་ལྷམ་
རྣམ་ནག་པོ་ཤིས༔ དེ་ནས་ཡར་ཡར་ཕྱིན་པས་སུ༔ གང་ཏེང་བརྒལ་ནས་ལ་ཁར་སླེབ་པའི་དུས༔ ཤར་
དུ་དུམ་ཙམ་ཕྱིན་པས་སུ༔ གངས་ཀྱི་བཀྲོལ་ལི་མི་བྱ༔ ཞི་གོས་ལམ་རྣམ་ནག་པོ་ཤིག༔ དེ་ནས་ཡར་
ཡར་ཕྱིན་པས་སུ༔ གང་ཏེང་བརྒལ་ནས་ལ་ཁར་སླེབ་པའི་དུས༔ ཤར་དུ་དུམ་ཙམ་ཕྱིན་པས་སུ༔ 
གངས་ཀྱི་སེར་ག་སྔོ་ལ་གདང་རིང་ངོ་༔ དེ་ལ་ཐག་སྐས་བྱས་ན་ཐར༔ ཡང་ན་ཤིང་ཡང་དོམ་འདོད་
དོལ༔ ༤ལྔ་རིག་པ་མདའི་ཡིས་བསྣུན༔ དེ་ནས་མར་ལ་གང་ཏེང་བབ་ནས་ཕྱིན༔ དེ་ནས་རོང་མོ་ཁ་
ཏོང་བྱ་བར་སླེབས༔ སྒང་དུ་མར་བབས་ག་ཡལ་གྱི་ཕྱོགས་རོལ་དུ༔ ཨུ་རྒྱན་ཕུག་མོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་
ཡོད༔ དེ་ལ་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་གྱིར༔ དེ་ནས་གཡས་སུ་ལ་མནན་ནས་ཕྱིན་པས་ན༔ རོང་མོ་ཁ་བསྟོད་
ཁ་ཁ་༣ཞེས་བྱར་ཡིན༔ དེ་ནས་ཡར་ལ་ཕྱིན་པས་ནག་མ་ཆུས་སྟེང་བྱ་བ་སླེབ་པས༔ ཕར་ཀ་གཞུང་མོ་
སྐྱེ་བ་འདྲ༔ ཚུར་ཀ་བཞོང་པ་ཆུས་སྐང་འདྲ༔ རི་སྒང་ཉ་མོ་གཞིབ་པ་འདྲ༔ དེ་ནས་ཕུ་ཆུ་སྒལ་ནས་མར་
ཕྱིན་པས༔ གླུ་ལན་ཕུག་པ་དང་༔ དེའི་རྟག་ཏུ་ གཞེན་གྱི་ཞིང་མོ་ཆེ་༡ ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་འཁྲུང་པའོ༔ 
དེའི་གཡོན་ངོས་ཕུག་སུ་ནི༔ བདུད་མོ་ཚོ་ནག་པོ་བྱ་བ་ ནག་ལ་འཇིགས་པ་ཡོད༔ དེའི་འོག་ཏུ་གྷུ་རུའི་
བྲག་སཕུག་༡ཡོད་དོ།། གཏོར་སྟེགས་གཟིམས་པའི་ཁྲི་མང་ཡོད་པའོ། །དེ་རུ་རྫོགས་ཆེན་ ཨར་གཏད་
ལམ་ཁྲིད་བཞུ༔ ཤོ་བདྲིལ་ཕུག་སུ་ལ་ཆས་བྲིལ་ནས་ཡོད། །དེ་ནི་སྙིང་བཅུད་དཾ་པའོ༔  
 

[ཤེས་རབ་མེ་འབར] སེངྒེ་རྫོང་གི་རྒྱབ་ཟང་ཕུག་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བྱུང་ཚུལ། 

ཡང་༡ གླུ་ལན་ཕུག་པ་ནས༔ མདའ་རུ་གཡས་ཕྱོགས་མནན་ས་ཕྱིན་པས་སུ༔ ཡུལ་ལུང་ཆུང་ཅིག་གི་
གྲམ་དུ་འོང་༔ ཆུ་དེ་དག་ལ་ནས་གྱེན་ལ་ཕྱིན་པས་ལམ་༡ ཡོད༔ དེ་ལ་ཞུགས་ནས་ཡར་ལ་ཕྱིན་པ་དང་
༔ ཡར་ཡོངས་པའི་ས་རུ་སེངྒེ་རྫོགས་ཅེས་ཡོད༔ (རྫོང་) དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཟང་ཕུག་ཞེས་པ་རུ། ཀློང་
གསལ་སྐོར་༣ བྱ་བའི་ཤོག་དྲིལ་ལྔ། ཆ་དར་སྔོན་པོས་དྲིལ་ནས་ཡོད༔ བྲག་ནག་པོ་ལྷམ་གོན་འདྲ་བ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཅིག་སྦྱར་ན་སྐོད་ཡོད༔ ལག་པ་འཆང་འཆང་ས་སྐོང་༡ ཀྱང་ཡོད༔ དེའི་ཆུ་ར་མཚལ་གྱི་གཡུ་དྲུང་པར་
སར༔ ལྕགས་སྣ་༣ ལ་སྡུངས་པའི་ཐོ་བ་ཡིས༔ ཐུག་ཐུག་བྱང་པས་དུས་བབ་གྱུར་ན༔ བྲག་དེ་གས་
ནས་གཏེར་རེ་ལུག་ནས་འོང་༔ གཏེར་འདི་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་འོང་༔ བུམ་ཐང་ཏང་གི་ཁ་བྱང་དེ་
ཉིད་ཡིན༔ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དབང་པས་ཁས་བྱང་ལུང་བསྟན་གཏོད༔ ཏྲེལ་འཆུག་པ་བུ་རང་ལོང་ལ་
སྤྲེལ༔ དཔའ་རོ་ཙང་རྐོང་དབུས་འཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་བར་འགྱུར༔ དབང་བཞིའི་འགྲོ་དོན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་
གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བ་བྱ་དང་༔ གདམས་ངག་དྲན་བུམ་རེག་ཆོད་སྨད་དུ་འདུག་གོ༔ འདི་ནི་བྲག་མགོ་
གོན་སྤྲེ་གདོང་ཁ་བྱང་༔ ལམ་ཡིག་ལྡེ་མིག་ས་འགག་དང་བཅས་ཐོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ 
དེ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣ་སྤད་སུ་ཕྱིན་ནས༔ སྦས་ཡུལ་ཆོས་གཏེར་ཁ་བྱང་ལ་འདུག་པ་ལྟར་ཆད་ལྷག་
གསུམ་ཙམ་ཡང་ཎ་ནི་པ་གྲུབ་པར་བྱས་སོ༔ ཨ་མ་དང་བུ་༢ ལྷ་སྐྱིད་ཀྱང་ལོ་༣ གྱི་བར་དུ་ས་ཡུལ་
བཟུང་སོ༔ བླ་མ་རྒྱུན་ན་ཆོད་པས་ཀྱང་དགུན་ཟླ་བརྒྱད་འབང་ནས་གྲྭ་རྟག་ཐོན༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་
མེ་འབར་གྱིས༔ ཆོས་གཏེར་ཡུལ་གཏེར་བསྒྲབ་ཁ་༤ ་མཚན་པ་ཐམས་ཅད་ཤི་པ་སྲོག་དང་བསྡོས་
ཅིང་གྲྭ་རྟྱ་རྩ་རླུང་ མཚན་པ་རྣཾ་གསང་སྤྱོད་དུ་བསྟེན་ཅིང་སྤྱོད་དུ་སྤྲེལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔  
 

[ཤེས་རབ་མེ་འབར] མོན་ཀུ་རུ་ལུང་ལམ་བྱས་ནས་མོན་དུང་རང་དུ་བྱོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་སྦས་ཡུལ་གྱིས་མངའ་ཞུགས་ནས༔ མོན་ཀུ་རུ་ལུང་པ་ལ་ལཾ་བྱས་ནས༔ མོན་དུང་རང་ལུང་པའི་
དབུས༔ ཆི་ལི་བི་ལིང་བྱ་ཟེ་མའི་གནས་སུ༔ དཾ་ཆོས་ཆོ་མདོ་སྡེ་བཞེངས༔ གྭ་རྟང་བསྟོན༔ དབང་ཁྲིད་
རྫོགས་པར་བཤད༔ རྱ་བོད་༢ ཀྱི་འཚམས༔ བཙན་མཁར་ཤག་ཤིག་མའི་མདའ༔ མཚོ་མུ་ཏིག་
མཚོའི་ཚུ་རོལ༔ རྒྱ་གར་ཨ་རུ་སྦ༢༩ ནག་པོའི་ཤིང་༔ བྷ་བྷ་སེར་སྐྱའི་ཁོང་སེང་ནས༔ མཁྲོའ་མས་
མངོན་༣ དུ་ལུང་བསྟན་ས༔ མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སྐོར་༣ གཏེར་ནས་ཁྲོཾ་གཏེར་དུ་གདན་
དྲངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅྱོད་པའོ༔  

དེ་ནས་སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་སྟེང་སུ་ང་ལོག་ནས༔ མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གི་ཕུ༔ རྫ་རྡོ་རྗེ་གང་
བར་རྫོང་དུ་ཕྱིན་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་ཞུ་དག་བྱས་པའིདུས་སུ༔ ཉིན་བར་བྲག་ས་ཅད་ཉུལ་བས༔ བྲག་༡ 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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དུ་མེ་ལྕགས་༡དང་ས་༣ ལ་སུ་༣ དང་ རྡོ་སྒྲོཾ་༡ འདུག་པའི་ནང་དུ༔ འདི་སྐད་བྱ་བའི་ཤོག་དྲིལ་༡ ༔ 
འདུག་གོ༔  

ༀ་སྭ་ཏི་སི་༔ བདག་འདྲ་ཆིང་གི་རྡོེ་སྤྲེའུ་ཆུང་གིས༔ བསམ་པ་དག་པས་ཨུ་རྒྱན་ཉིད་
དང་འཇལ༔ གདམས་པ་ཁྱད་འཕགས་དོན་གསལ་ཉི་སྒྲོན་ཞུས༔ ཁ་བྱང་ལུན་བསྟན་ཚེ་ཆུའི་སྡེ་མི་
བཤད༔ བསམ་ཡས་དབུས་རྩེ་ཤར་ལྷོ་འཚམས༔ སོ་ཕག་ནག་པོའི་མཆེད་རྟེན་དམིགས་མང་རིས༔ 
བྲ་༡༢ སྒོ་ལྡན་ཁྱད་འཕགས་མན་འཛིའི་ལུང་༔ སྲོག་ཤིང་བརྒྱད་བརྩེགས་རང་འདོཾ་དྲ་བ་རིས༔ དེའི་
སྨད་ནས་ཤར་སྒོ་ཕར་ཕུགས་པས༔ འདོཾ་གང་ཁྲུ་བདུན་བུས་པའི་ས་ཆ་རུ༔ མཆོད་རྟེན་སྲོག་ཤིང་ཐང་
ནས་མར་བྲུས་པས༔ སོ་འཕག་སྒྲོཾ་བུའི་དཀྱིལ་དུ་འདི་སྐད་ཡོད༔ ཟངས་ཀྱི་བུམ་པ་གསེར་གྱིས་
འགུལ་ཆང་ཅིང་༔ དུང་གི་ཁ་ཆོད་ཙག་ཕྲན་ཕྲན་ག་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་བཀག༔ དངུལ་གྱི་སྲོག་ཤིང་
གསེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་ཅན༔ ནང་དུ་ཁྲོ་ལྕགས་གསེར་གཡུའི་སྤྲས༔ མི་རུལ་མི་སུས་ལ་ཆས་ཀྱི་དྲིལ་
ནས་ཡོད༔ འདི་ནི་མཆོད་རྟེན་སྲོག་ཤིང་རྩ་བའི་འཐད༔ འདོཾམ་གང་ཁྲུ་བདུན་བྲུས་པའི་ས་ཆ་རུ༔ དཔེ་
དཀར་རྒྱལ་པ་དག་ལ་གཏད་ནས་སྦས༔ ཁྱད་པར་ནོར་བུ་སྐོར་ལྔ་འདྲི་པ་ཡོད༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཟའི་
ཞབས་སྔོ་བྱས༔ ཚེ་ཆུས་འདིའི་དབང་སྐལ་ནི༔ སྐལ་པ་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བའི་དུས་ཚོད་དུ༔ ས་སྟོད་ཙང་ངམ་
ཕག་ཞེས་སུ༔ ངཾ་སྟད་ར་ཀླུ་གོང་གི་སྤྲུལ་པ་ནི༔ དགེ་སྦྱོར་ཐུབ་པ་མི་ཅན་དབང་༔ ཤཀྱཱ་བཞོན་ནུ་ཚུལ་
གྱི་མཚན༔ དབང་ངོ་མི་ལོ་གྱ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཐུབ༔ བྱི་ཕག་ལོ་ལ་དུས་ལ་བབ་པའོ།། དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུང་འི་
གཏོར་མ་བཏང་ལ་ཐོན༔ སྤོས་དུད་བུཾ་པ་བདུག་པར་བྱ༔ སྤྲེལ་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཁྱི་ཕག་ལོ་པས་འདོན་
པའོ༔ ཅེས་འདུག་པ་དེ་ཐོན་ནས༔ མོན་ཀུ་རུ་ལུང་པ་ཕ་མ་བརྗེད་པའི་ཡུལ་དེར་ཆོས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་
སྐྐོར་རོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་སྔོན་པའི་ཚེ་ཆུའི་ཁ་བྱང་ཉེད་
པའི་ལེའུ་སྟེ་ བཅུ་དགུ་པའོ༔ 

 
[ཤེས་རབ་མེ་འབར] ཀུ་རུ་ལུང་ མོན་ཉ་ལམ་གྱི་ཕུ་ནས་ མཁན་པ་ལུང་དུ་བྱོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་ དུང་རང་ལུང་པ་ནས་ ཀུ་རུ་ལུང་པ་རུ་སླེབ་ནས༔ མོན་ཉ་ལམ་གྱི་ཕུ་ནས་ བྲག་ར་རུ་འདྲ་བའི་
བར་ནས༔ ཟེ་རི་ཟེ་ལ་འགྲིམ་ནས༔ མཁན་པ་ལུང་ཕུ་བར་༣ ལ༔ ཐང་ཆད་སྒྱིད་ལུག་ནས༔ སྡུག་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཅིང་བསྔལ་བ་སྟེ༔ ལྡ་བཟོད་པ་དང་ལྷ་སྐྱིད་བདག་༣གྱིས་མཁན་པ་ལུང་བསྟས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ེར་པའོ༔  
དེ་ནས་ཕག་ལོ་ལ་རྟོགས་ལྡན་དཀོན་མཆོག་སེངྒེས་གདན་དྲངས་ནས༔ ལྷོ་བྲག་ལུང་པ་

བཤཊ་ནས༔ (བཤད) ཡར་འབྲོག་ནས་གྲ་རོལ་གཞུ་༣ ལ་བྱས༔ གཞིས་ཀ་ལེན་གདོང་དུ་སླེབ་
ནས༔ ཟླ་བ་ལྔ་བསྡད༔ ཕག་ཟླའི་ེ་བརྒྱད་ལ་དཔེ་དཀར་གྱིས་ལུང་བསྟན་དང་༔ ཁ་བྱང་ལ་ཇི་ལྟར་
བསྟོན་ནོ༔ མི་ལོག་པར་ཏ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཡང་༔ དག་པ་སྦྱོང་ནས་ཡིད་ཆེས་སོ༔ བསྟོན་དུས་ཡང་
གཅེར་བུ་རྒྱན་ཎ་པ་ཁྲུས་ཀྱིས་བཀྲུས་ན༔ མཛུག་གུ་བཅུག་པས་འུལ་ག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོས༔ 
དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུའི་གཏོར་མ་བཤམས༔ ཁྲོཾ་གཏེར་ཡང་དག་པར་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ༔ ཉི་ཤུ་པའོ༔  

དེ་ནས་ཡར་ལུང་ཕུའི་ཆིང་སྟག་ཙེར༔ བླ་མ་སྨན་ལུང་པ་དཔོན་སློབ་དང་༔ བླ་མ་ཁྲས་པ༔ 
པ་ལ་ལ་སོགས་པའི་བརྒྱ་ཕྲག་རང་བཅས་ནས༔ སྐྱེ་བདུན་རི་ལུ༔ བསམ་ལེ་བསྐོར་༣ དང་བཅས་པ༔ 
ཁྲོམ་གཏེར་བསྟོན་པའི་ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པའོ༔  

མར་ལོག་པའི་ལམ་དུ༔  གྭ་རྟགས་ཕྱག་རྗེས་མང་དུ་བཞགོ༔ ལྷོ་བྲག་ཁར་ཆུ་གཏེར་༡ 
ཡོད་པས་མ་གྲུབ་བོ༔ དེ་ནས་ཡར་རིན་རྣ་ལྕགས་ལྦཊ་ནས་རྫས་རིན་སྤུངས་པར་ཞག་གཅིག་བསྡོད་དོ༔ 
བྲག་མེ་ལྕེ་འབར་བ་ལ་ཕྱག་རྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཀྱི་མོེང་སྐོར་༣ ༔ ཤོག་བཀྲ་ཙ་རླུང་༣ དང་བཅས་པ་
བསྟོན་ནོ་ གསང་གཏེར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉེར་གཉིས་པའོ༔  
དེ་ནས་ཡང་ལུང་ཏན་བྱུང་ནས༔ མཁན་པ་ལུང་གི་མངའ་རུ། དར་བཟང་། ལྷ་སྐྱིད་བདག་དང་༤ ས་ 
གྷུ་རུ་ཞི་དྲག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བསྟོན་པས༔ ལྷ་དྲེས་མངོན་སུམ་དུ་འབྲུག །དྲག་ཆར་འོད་ཀྱི་
ལུང་པ་གང་སྟེ༔ ང་རང་ཞེང་ནས་དགེས་འབྱོར་གྱིས་བསྟོན་པ་ཡིན་ནོ། རྒྱལ་གྱི་མཁན་པ་ལུང་དུ༔ བས་
གྷུ་རུ་ཞི་དྲག་རྨི་ ལམ་ནས་བྱུང་པ་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ ེར་༤པའོ༔  
 
[ཤེས་རབ་མེ་འབར] བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ནས་ལ་ཅའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གཏེར་སྟོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཡང་རྐོང་པོ་རྡོ་རྒྱལ་དང་ དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན་ བཟོད་པ་བདག་དང་དཔོན་སློབ་གཡོག་
འཁོར་བརྒྱད་ཕྱིན་ནས༔ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་རྩེའི་ནང་༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ཙ་ནས་བྲུས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ནས་བསྟོན་པའི་དུས་སུ༔ རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལག་པ་རྡོ་བར་དུ་འདྲེ་བཟུང་ནས་ས་མ་ཐོ་ན༔ དེའི་བར་ལ་
བུམ་ཐང་བཙང་པོ་དཔོན་གཡོག་ཤ་བྱུང་ནས་གཏེར་འདོན་པ་ཡིན་མེན་ལྟ་རུ་བྱུང་༔ དེ་ལ་བདག་ཞེང་
ནས་ཀོང་པོ་རྡོ་རྗེ་རྒྱན་མཚན་གྱིས༔ ལ་ཅའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་༡ བསྟོན་ནོ༔ དེའི་ནང་དུ་དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡང་དག་པའི་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་ཐོན་ནོ༔ ཤོག་སེར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་
རང་གི་ཁྱེར་སོང་༔ གཏེར་སྟོན་གྱིས་ཚེ་སྔ་མ་སྐྱེ་བ་༣གྱི་གོང་རོལ་དུ་སྦས་པ་དྲན་ནས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་
པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉེར་ལྔ་པའོ༔  
 

[གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར] བུམ་ཐང་བཏང་རི་མོ་ཅན་ནས་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཡང་གཞིས་སྟན་ནས་བུམ་ཐང་དུ་ལྷ་ཁང་༡ ལུང་ལང་འདུག་པ་དེ་བསྒྲུ་པ་དང་༔ བུམ་ཐང ་ཏང་
གི་རི་མོ་ཅན་གྱི་དྲི་ཎ་འོད་ཟེར་གྱི་དེ་འདོན་པ་ལ་ཕྱིན་པས༔ གླང་གི་ལོའི་ཚེས་༡༤ འི་ཉིན་པར་ཕུད་སུ་
གདོང་ནས༔ ནུབ་མོ་རྩད་པོ་ཕུར་བ་འབུཾ་དང་༔ ལྷ་སྲུང་འབུཾ་༢ཀྱིས་རོང་བྱས་ནས༔ ཆོས་གཏེར་ཆེན་པོ་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀློང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་རྒྱུད༔ བཅུ་བདུན་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ༔ ཀློང་གསལ་ལེའུ་
བརྒྱད་པ་རྣམས་བསྟོན་པས༔ གཏེར་བདུལ་ལ་དཔག་ཏུ་མེད༔ བླ་མ་ཁམས་པ་སྐུ་འབུམ་པ་ལ་སྦྱིན་
རླབས་བྱས་པས༔ ཞག་༡ལ་ཤི་ ཞག་༡ལ་ བཁར་པོ་ཆུར་པ་བུཾ་མིས་པ༔ དེ་ནས་བདག་ལ་མ་ཉེས་
པའི་དམག་བྱུང་༔ བདག་གིས་བྱུ་བྱག་གི་ཆིངས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས༔ དམག་མི་བཅུ་བཞི་
གསད་པས་ནས་ཁལ་༡བཟུང་༔ གོ་མཚོན་ཐམས་ཅད་ཕྲོག༔ དེ་དུས་བདག་ཉིདབ་སྐྱེས༔ དེ་ནས་ལུས་
མུས་ཀྱི་ཡྲེལ་བས་ད་ལྟ་བཀྲིས་སོ༔ ཕུང་འཚེངས་༢ཀ་གྲྭང་པའི་གཏེར་༡ཐོན༔ གཏེར་འདོན་མཁན་ཕུ་
ལ་བློབ་ཚེངས་པའོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས༔ ༡༧རྒྱུད་དང་ཁ་བསྐང་༤༔ ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་
གོང་ན་ཎ་པའི་རྒྱུད༔ ཆོས་སྟེར་ཆེན་པོ་གསང་གཏེར་བསྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ ེར་དྲུག་པའོ༔ 

[ཤེས་རབ་མེ་འབར] སྤ་གྲོ་ནས་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 

དེ་ནས་ཡང་མོན་ཡུལ་ པ་གྲོ་ཡུལ་ནས༔ གསང་གཏེར་༢བསྟོན༔ ཨ་༔ གསང་གཏེར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་
ཉེར་༧ ཉེར་བརྒྱད་པའོ༔  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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དེ་ནས་གསང་གཏེར་གཡང་ཐམས་ཅད་བཀྲིས་འབར་བའི་ནང་དུ༔ ལས་བརྒྱ་བླ་མའི་བསྒྲ་སྙོར་གྱིས་
ཤཾ་དུ་ཁ་བྱང་ནི༔  ༈  ཙང་གི་གྲོ་མོ་ལས་སྒོ་རུ༔ གྲོ་མོ་རྡོ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕྱོད་རུ་ཙའི་མདུན་ལ་བདུན༔ རྡོ་རྗེ་
གུར་ནི་ཟང་ནག་ཁ་ཕུབ་འདྲ༔ དེ་འོག་ཏུ་བྲག་དམར་ཟུར་སྲུང་ཕུག༔ ནག་ལ་གདངས་རིར་དེ་རུ་མེ་སྒྲོན་
གཏེར་ལ་ཕྱིན༔ དེ་རུ་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་བཙིག་པའི་ནང་༔ ར་གན་བུཾ་པ་དུང་གི་ཁ་མཆོད་ཅན༔ བུཾ་སྙིང་
རིན་ཆེན་སྣ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ཡོད༔ ཕྱི་རུ་ཤོག་དཾ་ལ་ལ་ཆེས་དྲིལ་ནས་ཡོད༔ གཟྱུ་ནི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་
འཚུལ་དུ་ཡོད༔ ཆེ་ཆུང་དེ་ནི་འཕད་པ་དཔས་ཞེས་དབང་༔ དབང་༤ བསྐུར་ལས་བྱིན༔ ཧ ཅེས་པ་
ཡང་ལུང་དང་མཐུན་པར་བསྟོན་ནོ༔ དབང་བསྐུར་དང་ཚེ་ཆུ་ཆུ་དྲིལ་པ་ནི་ལ་སླེབས་སོ༔ གཞོན་གནོད་
ཚེ་ཆུའི་ཕྱེད་ནི་དཔོན་ཕཊ་བྲ་ལམ་ལུང་པས་བརྒྱུད་པའོ༔ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས་གྲོ་མོ་རྡོཾ་
གུ་དུ༔ ཚེ་ཆུ་སྟོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉེར་དགུ་པའོ༔  
དེ་ནས་ཡང་༔ དེ་ཉིད་དུ་ཁ་བྱང་ཤོག་རིལ་གཅིག་ལ༔ ༀ་སྭ་སྟི་སི་༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ཧས་དང་གྲོ་མོ་
བར༔  དབང་སྐུར་དང་ཚེ་ཆུ་ཧྲིལ་མ་ནི་མ་སླེབས་སོ༔ དེ་ནས་ཡུལ་ཕྱོད་ཀྱི་ཆུ་འཕྱོ་ཕོ་དོས་ཕྱོགས་སུ༔ 
ཨོ་རྒྱན་སྟེངས་དང་༔ བྲག་ཕུག་ཟོཾ་འདྲ་སྤྲེ་ཟེར་ཐང་དེ་ལ་སྦེ་ཐང་གོང་འོག་ཟེར༔ ཆུ་དེ་ལ་མཚོ་སྐམ་རྫིང་
ཆུ་ཟེར༔ རི་དེ་ལ་ཕོ་རི་བའི་དམར་པོ་ཟེར༔ དེ་ནས་ཡུལ་སར་ཕྱོག་རིང་ཟུར་གྱི་གཤཾ༔ བྱས་ཆུ་མིག་
འཁྲུལ་བྲག་ཕུག༔ རྡོ་རིང་འདི་གནཾ་གྱི་ཀ་བ་ཅན་ཀྱང༔ སྦས་ཡུལ་ཕྱི་སྐོར་ཡིན༔ བར་སྐོར་ཨུ་རྒྱན་ཏེ་ 
ཀུན་སྐྱིད༔ ནང་སྐོར་དཾ་པ་གོང་འོག་དཾ་པ་ལུང་༔ སྦས་ཡུལ་དྷི་ནི་ བསྒྲུབས་བྱེད་པའི་གནས་ཡིན་ནོ༔ 
སྒོ་༢ ཕྱིར༔ སྒོ་༢ ཁོག༔ ཅེས་ལུང་འཐུན་ནས་སྦས་ཡུལ་ པེ་རིན་ཆེན་རྫོང་དུ་དུ་བློ་གཏད་པའི་ལེའུ་སྟེ་
སོ་ཞི་པའོ༔  
བདག་འདྲ་སྒྲུབ་ཆུང་གཟུང་ན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་ངས༔ དེ་ལྟར་ཨུ་རྒྱན་ལུང་༔ སྤྲེ་ཆུང་ཞལ་ཆེམས་
དང་༔ མཁའ་འགྲོའི་ལུང་དང་ མི་མ་ཡིན་གྱི་ལུང་༔ བདག་གི་ཟོ་རིང་སྙིང་ནུས་དཀའ་ལས་ཀྱི༔ ཡུལ་
གཏེར་བཞི་དང་༔ ཆོས་གཏེར་ཉེར་བརྒྱད་དང་༔ ནོར་གཏེར་༡ དང་སྟག་ཚང་རྫོང་བྲག་གསང་གཏེར་
༢༔ སུམ་ཅུ་སོ་༡ བདག་གི་གཏེར་ཁ་ོ༔ ད་ནི་ལོ་ཡང་མང་ཞིང་བློ་བདེ་ཁོང་དུ་ཆུད༔ ཆོས་དང་རང་
རྒྱུད་འདྲེས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་བྲལ༔ ཆོས་རྣམས་ལྟ་ཕུ་༡ཅིང་རང་ངོར་ོ༔ སེམས་དང་
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སེམས་འབྱུང་ཕྱེ་རིག་ངོར་ོ༔ ༡ ཤེས་ཀུན་གྲོལ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་རྣམས་ོ༔ ད་ནི་བྱར་མེད་ཐག་ཆོད་
དབྱིངས་་དི་དུ་ོ༔ ཡིན་མེན་ཐ་སྙད་ཐོེམ་བློང་ཡུལ་ོ༔ སྨྲ་ན་བསམ་བརྗོད་ཐལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ 
རིག་པ་རྟེན་མེད་དབྱིངས་སུ་བྷུད་དྷ་ཧོ༔ ཨ་ཨཾ་ཨ༔ ས་མ་ཡ་དྷ་ཐིམ༔ ཨེ་མ་ར་ལ་མོས་ཤི་གཉེ་སྟེ་
རྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་དང་༔ བུ་དང་བུ་ཆེན་ཁྲི་ཞུས་བློབ་མ་དང་༔ རང་བྱད་རང་གིས་མ་མཐོང་བུ་སྨད་
དང་༔ རང་ཕྱེད་རང་གིས་མན་མཐོང་བུ་སླ་དང་༔ མར་གྱིས་མར་སྟོད་ཀ་མ་མཐུལ་ཡོན་ཆ་དང་༔ 
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་(རྣམ་ཐར་དེའི་མཇུག་མ་ཐོབ།) 
 
 
 
[པད་གླིང་] བུམ་ཐང་པད་མ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་ འོད་ཟེར་ཀུན་མཛེས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་ལོ་

རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས། 

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ང་ནི་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ན། །ཁ་བ་ཅན་དུ་མཚོ་བྲི་ནས། སཱ་ལའི་ནགས་ནི་
འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 
༈  བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་རིགས་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ཇོ་མོ་གླིང་གསུམ་མཐའ་འདུལ་ཡང་ 
འདུལ། མཆོད་རྟེན་བཞི་མེ་རྩ་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རྟའི་ལོ་ལ་
བཞེངས་ཚར་ནས། ལུག་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རབ་གནས་ཚར་བར་བྱས་ ཡ་མཚན་པའི་ལྟས་
ཀྱང་མང་དུ་བྱུང་། རྒྱལ་པོ་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ནས། ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ སྒྱུ་མའི་དངོས་ནོར་ཐམས་
ཅད་ཕུལ་ནས། ཕྱག་བརྩལ་ཞིང་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས་སོ། དེ་དུས་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཇོ་མོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོན་ལ་ 
བུ་མོ་གཅིག་བཙས་པར ་གྱུར་བ་ལས། མིང་ཡང་པད་མ་གསལ་དུ་བཏགས་ཏེ། ལྔ་ནས་ཆོས་ལ་རབ་ཏུ་
མོས་པ་གཅིག་བྱུང་ནས།  
དགུང་ལོ་༨ ལ་ ཚེ་ལས་འདས། 
ཨུ་རྒྱན་གུ་རུའི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་སྲས་མོ། སྐྱེ་བ་འདི་ཐར་མ་ཕྱིན་པ་ནི། སྐྱེ་བ་འདིའི་སྔ་མ་ལ་ མ་
ཀུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་བྷི་མ་ཀུ་ཏྲའི་བཙུན་མོ་ ཆེན་མར་ཡོད་པ་ལ། རང ་ལ་བུ་མེད་པའི་ཕྲག་དོག་
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གིས་བཙུན་མོ་ཆུང་མའི་བུ་རྐུས་ནས་བསད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་ ཚེ་ཐར་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན།  

ཡབ་སྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་དང་མཁན་པོ་ངེད་རང་གསུམ་ཨ་མ་བྱ་རྫི ་མའི་བུ་ཡིན་ཏེ། ཨ་
མའི་དགེ་རྩ་ལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་བཞེངས་པའི་དུས། སྨོན་ལམ་སོ་སོར་བཏབ་ནས། དེ་དུས་
ལྷ་ལྕམ་སྦྲང་བུ་ཏྲེ་མའི་ལུས་སུ་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་རྩེའུ་ཆུང་ལ་ཟོས་པ་དང་། ཕྱག་གིས་བཤད་པ་
བྱས་པས་ཤི། དེ་དུས་ཁྱོད་ལ་འགྱོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེས་ནས། ནམ་ཞིག་ངའི་བསྟན་པ་བྱུང་པའི་
དུས་སྲས་བསམ་འཁོར་གྱི་དང་པོར་སྐྱེ་བར་ཤོག། ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། ད་ལྟ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་
སྲས་སུ་བྱུང་པའོ། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་ནི། མ་དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་དང། ང་ལ་ཆོས་དང་དབང་ཞུས་པའི་ཡོན་ཏན་
གྱིས། དག་པའི་སྐྱེ་བ་བདུན་བླངས་ནས་ལས་འཕྲོ་སད་ཅིང་ངའི་ཟབ་གཏེར་དང་འཕྲད་ཏེ། སེམས་
ཅན་མང་པོའི་དོན་བྱེད་པ་ཡོང་། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།  

བདག་པད་མ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་གོང་མ་ ལས་མ་དག་པའི ་སྐྱེ་བ་ལྔ། 

ལས་ངན་གྱི་རྣམ་སྨིན་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། མ་དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བླངས་པ་ནི། ཡར་ལུང་གི་ནང་དུ་   
སྤྲང་མོ་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བ་རིམ་པར་བླངས།  
དེ་འོག་ཏུ་ཡར་ལུངས་འོལ་ཀ་རུ། ཁྱི་དཀར་མོ་གཅིག་གི་སྐྱེ་བ་བླངས་ནས། མི་ཡིས་འཕོངས་ལ་གྲི་
རྒྱབ་ནས་ནུབ་ཀྱི་རིགས་ལ་ཀང་ཀང་ཟ་བ་ཅིག་བྱུང་།  
དེ་འོག་ལྷ་ས་རུ་ལུག་མོ་གཅིག་གི་ལུས་བླངས། ང་ལ་རྐོང་པ་ཞུགས་ནས་གྲུང་རྡོ་གྲུད་བྱེད་ཅིག་བྱུང༌།  
 

[པད་གླིང་] དག་པའི་སྐྱེ་བ་བདུན། 

༡ དབུས་ཀྱི་གྲ་མདའ་གྲོང་སར་དུ། བུད་མེད་གཅིག་གི་སྐྱེ་བ་བླངས། ཚེ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་སད་དེ་
རབ་ཏུ་བྱུང་། མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བ་  མྱང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གཏེར་བཞེས་སྐབས་ གསང་བའི་
སྦྱོར་ཡུམ་མཛད།  
༢ ལ་ཡག་སྐྱི་གྲོང་བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས། རྫར་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་གྱིས་བཤོད། ཆོས་ར་སྟེངས་ཤེས་ཁང་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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མོ་ཆེར། པ་ཚུར་པ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་བྱ་བ་གཅིག་གིས་བུ་མོར་སྐྱེས་ཏེ། སྤྲེལ ་ལོ་མའི་མིང་ཡང་ པད་
མ་སྒྲོལ་མ་བྱ་བ་གཅིག་ཏུ་བཏགས། དེ་དུས་ གྷུ་རུ་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ལྡན་མར་གཟིགས་
ནས་ཇོ་མོར་བླངས་སོ། སྲས་ཡང་མིང་སྲིང་གསུམ་དུ་བྱུང་བ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲོལ། པད་མ་དབང་
ཆེན། གཅིག་གིས་ཚེ་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་བྱུང་། སྲས་པད་མ་དབང་ཆེན་ མོན་ལུང་ནག་དུ་ཤིང་གི་རྟག་མ་
ལ་གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་། ༼སྲས་པད་མ་དབང་ཆེན་ནི། ཀུར་སྟོད་མཁོ་མ་ ལུག་ཆུ་དང་ཉ་ལམ་དུང་གཉིས་སུ་ཡབ་ཀྱི་
གདན་ས་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་མི་འདི་ཡིན།༽ 
༣ དེ་འོག་གི་སྐྱེ་བ་ལ། གཙང་གི་གཡས་རུའི་ནང་ ཡུལ་གྲོང་སར་བྱ་བར། སྔགས་པའི་རིགས་རྒྱུད་ 
རིན་ཆེན་གྲགས་བྱ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས། དེ་དུས་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་དང་འཇལ་ནས། རྟ་མགྲིན་ 
ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྐོར་མ་ལུས་པ་ཞུས་པས། ཞལ་དངོས་སུ་འཇལ།   
༤ དེ་འོག་གི་སྐྱེ་བ་ནི། སྙལ་དང་ལོ་རོའི་མདའ་འབྲིན་ཐང་དུ། སྔགས་པ་ཕོ་མོ་མིང་སྲིང་སྣོལ་བའི་
ལུས་ལ་འཁོར་ཞིང་། ལྕགས་མོ་ཡོ་ལོ་བ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ། མིང་ཡང་པད་མ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་དུ་
བཏགས། (1284-1339) ཕ་མ་གཉིས་པོ་སྒོ་ཞན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་དབུལ་ཞིང་སྡུག་པ་ཅིག་
བྱུང་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་ཅིག་གིས་ལུང་བསྟན་དང་ཤོག་དྲིལ་གནང་སྟེ་ ཟབ་གཏེར་རྣམས་གཏེར་
བཞེས། གཏེར་སྟོན་དེ་དང་ ཀརྨ་ ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་དུས་ཚུངས་ཨིན་པས། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ནས། 
ལྷོ་རོང་གཏེར་སྟོན་དཔོན་སློབ་རྣམས་ངེད་ཀྱི་རྩར་ཤོག་ཟེར་གསུང་ནུག། (ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་བཞུགས་སོ།) 
༥ དེ་འོག་གི་སྐྱེ་བ་ནི། དབུས་ཀྱི་སྒྲགས་ལུང་པའི་སྟོད། ཤེལ་བྲག་གི་འོག། ཡུལ་ཆུང་བཤོང་བྱའི་
ནང་དུ་ཕ་ནི་བསྟན་པ་མ་ནི་བསོད་ནམས་སྐྱིད་ཀྱི་ལུས་ལ་འཁོར་ཏེ། པད་མ་ལས་འབྲེལ་གཤེགས་ནས་
ལོ་ལྔ་སྤྲེའུའི་ལོ་ལ་འཁྲུངས་པས། མིང་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེར་བཏགས་སོ། སྐྱེ་བ་འདི་ཀུན་ཆེན་ཀློང་
ཆེན་རབ་འབྱམས་ཨིན་པས། ༼ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཡང་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་བགྱི་ཅིག་གསུང་ནས་བགྱེར་པར་གྱུར༽ 

ཤོག་གྲངས་༢༣ གྱི་རྒྱབ་ཤོག་དང་༢༤  འི་ནང་ ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ལ་ སྲས་མོ་༡ དང་ 
སྲས་དེ་ ཐར་པ་གླིང་གི་ཤར་ལྷོའི་འཚམས་ཀྱི་ནགས་སེབ་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། (སོགས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་

བཞུགས་སོ།) ༼པད་གླིང་རྣམ་ཐར་ནང་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་ ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དང་ རྣ་ལུང་བྱ་བ་ན་ རིག་འཛིན་ཀུ་མ་ར་ཛ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཕེབས་སྐབས་ ཚུལ་རྡོར་རྣལ་འབྱོར་པ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ལ་ བྷི་མའི་ཆོས་ཀ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་མཚན་ཡང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གསོལ། ཡར་ལུངས་སྣེ་གདོང་
དུ་སྐབས་ གོང་མ་རྟའི་སི་དྷུ་དང་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡབ་སྲས་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་ དེ་དུས་རྣལ་
འབྱོར་པ་མཁས་པ་གཅིག་ཡོད་ཟེར་བ་ཐོས་པས་ སྐུ་དྲུང་དུ་ཤོག་ཟེར་གསུང་པའི་བང་ཆེན་གཏང་བྱུང་
པ་དང་ ཚུལ་རྡོ་དཔོན་སློབ་རྣམས་བྱོན་པས་ གོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ན་རེ་་་་་་་་་་་་་གོང་མའི་
ཞལ་ནས་ རྣལ་འབྱོར་ཁྱེད་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་དཀོན་ ཁྱེད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་
མཉམ་པས། ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཡང་ ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་བགྱིས་ཅིག་གསུང་ནས་བགྱེས་པར་གྱུར།༽ 
 
༦ དེ་འོག་གི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ། ཐར་པ་གླིང་གིས་ཤར་ཕྱོགས། ཡུལ་སྡོད་མ་སྟེངས་སུ། ཕ་ནི་པད་
སྐྱབས། མ་ནི་ལྷ་སྐྱིད་བཟང་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་སྐྱེས་ཏེ། མིང་ཐོད་དཀར་ཟེར་བ་དང་། ལོ་བདུན་ལ་སྲན་
ཞིང་རྐུར་ཕྱིན་པས་མི་ཡིས་མགོ་ལ་རྡོ་རྒྱབ་ནས་ཤི།  

དེ་ནས་ལོ་༢༥  ཟངས་མདོག་པད་རིར་ཨུ་རྒྱན་དྲུང་དུ་སྡད། དེ་ནས་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་ 
ད་ཁྱོད་རང་གྱིས་གདུལ་བྱའི་དུས་ལ་བབ་འདུག་པས། བུམ་ཐང་ཕྱོགས་སུ་སོང་ཤིག།  ཤེལ་དཀར་
མཚོ་སྒྲོན་སྐྱེ་བ་པད་མའི་མིང་ཅན་ཅིག་ཡོད། དེའི་ལུས་ལ་ཞུགས་ཤིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བགྱི་ཤིག 
ངའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་བྱས་ནས། གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཐབས་ཀྱི་སྤེལ་ཅིག་གསུངས་ནས། གྷུ་
རུའི་ལུང་བསྟན་ཞིང་། བདག་པད་མ་གླིང་པའི་སྐྱེས་རབས་འདི་ལྟར་བསྟན་བྱའོ།། 

(པད་གླིང་)  པ་ དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་ལམ་ པད་མ་གླིང་པ་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༢༦ ནང་། 

དེ་ནས་བུམ་ཐང་གི་ནང་། བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་བྱ་བའི་དབུས། ཆལ་ཞེས་བྱ་བའི་ལུང་པ།   ཆུ་མགོ་
ནུབ་བྱང་དུ་བསྟན་པ། ཆུ་འདའ་ཤར་ལྷོར་བསྟན་པ། ལུང་སྟོད་གདུགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་འདྲ་བའི་ནང་། ནམ་
ཡོད་པའི་དཀྱིལ། ཧོ་ཁུང་འདྲ་བའི་ཡུལ་དབུས་སུ། སྙིགས་མའི་སྔགས་བརྒྱུད། རུས་གཉོས། ཡབ་
དོན་གྲུབ་ མ་འབྲོག་མོ་  པད་མ་སྒྲོལ་མ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་བྱུང་བའི་དུས། བདག་པད་མ་གླིང་པ་ཨ་
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མའི་ཁོང་ན་ཡོད་པའི་དུས་དེར། མ་ཡང་ལུས་བདེ་ལ་ཡང་བ་དང་། རྨི་ ལམ་དུ་ཡང་ བུད་མེད་དང་། 
སྐྱེས་པ་མང་པོའི་ཁྲོད་དུ་བརྩེད་མོ་བྱེད་པ་དང་། ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་ཏུ་ཤར་བ་དང་། ནམ་མཁའི་མཐོངས་
ནས་གཡུའི་བུད་མེད་གཅིག་གིས་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཐིམ་པ་ཡང་རྨིས་སོ། ཕའི་རྨི་
ལམ་ན་ཡང་། ནམ་མཁའི་མཐོངས་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་གང་བ་མཐོང་བ་དང་། བར་སྣང་གི་
ཁམས་ལ་གླེགས་བམ་པོ་བྲིས་པ་མཐོང་བ་ལ་སོགས། རྨི་ ལམ་གྱི་ལྟས་ཡ་མཚན་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་ལ་
བརྟེན། ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལོ་ དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་སྟག་གི་ཟླ་བའི་ཉ། གཟའ་སྤེན་པ། སྐརྨ་ རྒྱལ་གྱི་ནུབ་མོའི་སྐྱ་
རེངས་གཉིས་པའི་དུས་སུ་སྐུ་བལྟམས། ༼ཟླཝ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥༽ དེ་དུས་ཨབ་ཅི་དཔལ་འདྲེན་
གྱིས་བླངས་ནས་ཁྲུངས་བྱས་ཏེ ་སྤང་དུ་བཞག་པའི་དུས། ཉི་མ་གསུམ་འཇའ་འཁྱིལ་ནས་བུ་ཆུང་མིག་
གི་དགུང་ལོ་༩ ལོན་པའི་དུས་སུ་ ཨ་མི་ལ་མགར་བསླབས། ལ་དང་ རི་ཁ་ ཡུལ་ཁྲོད་གར་སྡོད་ཀྱང་། 
བྱིས་པ་མང་པོ་འདུས་ནས་ལྷ་ཁང་རྩིག་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་རྩིག་པ་དང་། ཆོས་གསུང་བ་དང་། དབང་
བསྐུར་བ་དང་། དར་ཕྱར་བ་དང་། ཤིང་གི་ལོ་མ་ལ་ཆོས་བྲིས་བ་དང་།  
(ཤོག་གྲངས་༢༧ ནང་ཡོད།) 

པད་མ་གླིང་པའི་ སྐྱོན་མིང་།  ཕ་ཡིས་ཏེབ་ལང་ཟེར། མ་ཡིས་སོང་ཟད་ཟེར། མི་མངས་ཀྱིས་རྫུན་གྱི་
སྐྱལ་པ་ཟེར་རོ། 

 

[པད་གླིང་] སྐུ་ཡོན་བཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས། 
ཤོག་གྲངས་༢༧  གྱི་རྒྱབ་ཤོག 

[པད་མ་གླིང་པ] ཡང་མ་ཎི་དགོན་པར་སྡད་དུས། བླ་མ་བསམ་འགྲུབ་བཟང་པོའི་གྲ་པ་ སྤྲེའུ་བྱ་བ་དེ་ 
མ་ཎི་དགོན་པར་ཡོངས་ནས། རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ལས་བྱང་བློ་ལ་བཅུག་ཀྱིན་འདུག་པས། བདག་དོན་
འགྲུབ་རྒྱལ་གྱི་བསམ་པ་ལ། འདི་ལ་ཡང་བལྟ་དགོས་བསམ་ནས། ཁོང་ཉལ་སར་ཕྱིན་ནས། ཡི་གེ་
གང་ལ་མིང་ཅི་འབོད་བལྟས་པས། ཀ་ཁ་སླབ་མ་དགོ་པར་ཡི་གེ་ངོ་ཤེས་པ་བྱུང་། དེ ་ནས་གཞུང་དེ་བློ་
འཇུག་བྱས་པས། ཞོགས་ལྔ་ལ་བློ་ལ་སོང་ཚར། ཁོང་སྔོན་ལ་སླབས་པ་ནི་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་མ་ཚར།  
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བོན་ཆོག་ལ་སླབ་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༢༨  

ཆལ་ཀྱི་གཞོང་ན་ ཨ་མའི་གཞང་པོ་ རྒྱགས་དཔོན་དོན་འགྲུབ་བྱ་བ་གཅིག་ཡོད་པས་ ཁོང་གི་འཇིག་
རྟེན་པའི་ལྷ་གསོལ་བའི་ཤུག་པ་ཁྱེར་ལ་ཤོག་ཟེར་བ་བྱུང་བས་ ཤུག་པ་ཁྱེར་ནས་ཕྱིན། དེ་དུས་དགེ་
ཤེས་རིན་ཆེན་དགའ་ཟེར་བ་གཅིག་བྱུང་སྟེ་དགེ་ཤེས་དེས་ཅི་འདྲ་བྱེད་བལྟ་དགོས་བསམ་ནས། རྩ་བར་
སྡད་ནས་བལྟས། ཁོང་གིས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་བཞིན་རང་བྱེད་དགོས་བསམ་སྟེ། ཁོང་ལྷ་གསོལ་བའི་དཔེ་
ཆ་ང་ལ་མ་གཏད། རྒྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་གྷུ་རུ་ནས་དཔེ་ཆ་ལེན་ནས་ སླབས་ཏེ་བོན་ཆོག་ཀྱང་བྱས་སོ། 

 

[པད་གླིང་] ཨ་མི་གིས་ མ་ཎི་དགོན་པ་རྩིས་སྤྲོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། 
ཤོག་གྲངས་༢༨  

 པད་མ་གླིང་པ་མ་ནི་དགོན་པར་ཕྱིན་ནས། ཨ་མི་མགར་བའི་ནད་གཡོག་བྱེད་ཀྱིན་སྡད་དུས། ཨ་མི་ན་
རེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཡིས་དཀའ་ལས་བྱས་པའི་དགོན་པ་འདི་མ་བསྒྱུར་ཅིག ཨ་ནེ་དོན་འགྲུབ་བཟང་མོ་
དང་ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་བཟུང་ཅིག གལ་ཏེ་མི་སྡོད་ན་ ཡུ་བ་ཞིང་པའི་བླ་མ་ལ་སྤྲོད་བྱས་ནས་ སྦྲུལ་ལོ་
རྟའི་ཟླ་བ་ལ་ ཨ་མི་མགར་བ་ཤི། དེའི་དགེ་རྩ་ཡང་གྲུབ་པར་བྱས་ཤིང་།  ཨ་ནེ་དོན་འགྲུབ་བཟང་
མོས་ དགོན་གཞི་སྲུངས་བྱེད། བདག་ཀྱང་སྐབས་སུ་དགོན་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ། 

འགོ་དང་པ་ རྨི་ ལམ་དུ་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ། 
ཤོག་གྲངས་༢༨ ཀྱི་རྒྱབ་ཤོག 

ལུག་ལོ་ཤར་བ་དང༌། ༼སྤྱི་ལོ་༡༤༦༣ དགུང་ལོ་༡༣༽ རྨི་ ལམ་དུ་བུད་མེད་མང་པོ་བྱུང་སྟེ་དགོན་པར་སྡོད་
ཅིག་ཟེར་བ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ རང་ཡང་དགོན་པར་སྡད་སྙིང་འདོད་པ་བྱུང་ནས་དགོན་པར་སྡད་དུས། རྨི་
ལམ་དུ་དུར་ཁྲོད་ཡིན་ཟེར་ནས་ མི་རོ་མང་པོ་རྩེགས་པའི་སྟེངས་སུ་སྡོད་པ་དང་ ཐོད་པ་བདུད་རྩས་
བཀང་ནས་བྱིན་པ་དང་། གར་དང་གིང་དང་རོལ་མོ་མང་པོ་སྣ་ཚོགས་པས་རྩེ་ཞིང་། བདག་ལ་ཕྱག་
འཚལ་བསྐོར་བ་བྱེད་པ་དང་། རིའི་རྩེ་མོར་སླེབ་ནས་བལྟས་པས། གླིང་བཞི་ཕྱོགས་མཐའ་མེད་པ་
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མཐོང་ཞིང་འོད་ཀྱི་གང་བ་ཡང་རྨིས། ཉི་ཟླ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤར་ནས་བདག་གི་མདུན་དུ་བབས་པ། 
གཅིག་ཨྃ་ཕྲག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་ གཅིག་སྤང་དུ་བཏབ་པ་ཡང་རྨིས་སོ། 

[པད་གླིང་]   གཏེར་དང་པ་ ཀློང་གསལ་གསང་བའི་སྙིང་བཅུད་བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༢༩-༣༢ 

༡༽ དེ་ནས་སྤྲེའུ་ཟླ་ཤར་ནས། སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན། ༼ཟླཝ་༥ ༽ཨ་ནེ་དོན་འགྲུབ་
བཟང་མོ་ནི་ཡུལ་དུ་སོང་། ང་རང་གཅིག་པུ་དགོན་པར་སྡད་དུས། སེམས་པ་སྐྱོ་བ་དང་ དགོན་པའི་སྟེང་
ནས་ཡར་ཤ་མོ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པས་ མང་པོ་མ་རྙེད། ལོག་ཡོངས་ནས་ དགོན་པའི་མདུན་གྱིས་མཆོད་
ཁང་གི་རྩ་བར་སྡད་དུས། ཁམས་ཉོག་པ་བྱུང་སྟེ་ ཉལ་སྡད་པས་གཉིད་དུ་སོང་སྟེ། དེ་ཁ་མ་ལ་ ལོངས་
དང་བྱ་བ་ཅིག་བྱུང་མ་ཐག སུ་ཡིན་ནམ་བསམ་ལངས་ནས་བལྟས་པས། བཙུན་པ་གོས་སེར་པོ་ཧྲལ་
ཧྲུལ་གོན་པ་གཅིག་རྩ་བར་སྡད་འདུག་སྟེ། དགེ་ཤེས་ཁྱོད་གང་ནས་ཡིན་དྲིས་པས། དེ་ན་རེ་ ང་ ང་
རང་གི་ཡུལ་ནས་ཡིན་ཟེར་ འོ་ན་ དོན་ཅི་ལ་ཡོངས།  དོ་ནུབ་གར་འགྲོ་བྱས་པས། ཁྱོད་ཀྱི་རྩར་ཡོངས་
པ་ཡིན་ དོ་ནུབ་ང་རང་གི་ཡུལ་དུ་འགྲོ། ང་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲ་ོགཅིག་སྦྱིན་དང་བྱས་པས། བདག་གི་བསམ་
པ་ལ་ཕྱེ་ཡང་མེད་ང་རང་ལ་ཕྱེ་ཕུལ་དག་གང་ཡོད་པ་བྱིན་དགོས་བསམ་ནས། འོ་ན་དགེ་ཤེས་རང་
འདིར་སྡོད་ཅིག ང་ཡིས་གྲོ་བྲབས་བྱེད་དུ་འགྲོའོ་བྱས་ནས་ལངས་པ་དང་། ཨམ་ཕྲག་ནས་ཤོག་དྲིལ་
གཅིག་སྟོན་ནས་ང་ལ་བྱིན་ཏེ། འདི་སྐད་ཟེར་རོ།   ཤོག་དྲིལ་འདི་ལེགས་པར་ལྟོས་ཤིག་བྱས་སོ། དེ་
ནས་ བདག་དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་ནང་དུ་ལོག་ནས་ ཤ་མོ་དེ་བཙོས། རྔོར་མེད་པར ༼ཤ་མུ་རྔོ་ནིའི་མར་
མེད་པའི་དོན༽ཨ་ནེ་དོན་འགྲུབ་བཟང་མོའི་མར་རྐུས་ནས་བཏབ། ཤ་མོ་དེ་རྔོས་ནས་ཟན་རྫིས་ཚར་བ་
དང་། དགེ་ཤེས་ཤོག་བྱས་འབོད་པས་ལེན་མ་བྱུང་། བལྟར་ཕྱིན་པས་གར་སོང་མ་སྙེད། ལམ་ཤུལ་
བལྟས་པས་རྗེས་ཀྱང་མ་རྙེད། སླར་ལོག་ནས་དགོན་པའི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཉི་མ་སྲོ་ཞིང་སྡད་ནས་ཤོག་
དྲིལ་དེ་ལ་བལྟས་པས། ཤོག་དྲིལ་དེའི་ནང་ན།   འདིའི་ཟླ་བ་ཉའི་ནུབ་མོ། ཁྱོད་རང་གི་ལུང་པའི་
མདའ་ན་ སྣ་རིངས་བྲག་བྱ་བ་ཅིག་ཡོད། དེ་ན་ཁྱོད་རང་གིས་ནོར་སྐལ་ཡོད་པས། གྲོགས་༥ ཁྲིད་ལ་
ལེན ་དུ་སོངས་ཤིག་བྱ་བ་བྲིས་འདུག་པས། དེའི་ནང་པར་སྐྱེས་ཡུལ་ བ་རི་བྲང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ཨ་ནེ་བདེ་
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ལེགས་ཀྱང་སླེབ་འདུག ཤོག་དྲིལ་དེ་ ཕ་མ་གཉིས་དང་ ཨ་ནེ་ལ་བསྟན་པས། ཕ་ན་རེ་ ཁོ་ཡིས་རྫུན་
ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ ཁོའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡིན་ཟེར་རོ།  

ཨ་ནེ་བདེ་ལེགས་ན་རེ། རྫུན་ཅི་ཤེས་ སྔར་གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ་ལ་ཡང་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་བྱ་བའི་ནུབ་
མོ། ན ་ནས་ དྲན་མེད་དུ་སོང་དུས། མཁའ་འགྲོ་བབས་ནས་མང་པོ་བཤད་པ་བྱུང་པས། དེ་དུས་ ཨ་
མའི་ནུ་མོ་དཔལ་གྱི་ཁྱོ་པོ་ བསོད་ནམས་འཕེལ་བྱ་བ་ཡང་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོས་དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་ལ་དེ་
འདྲ་བྱུང་ཡོད་ཟེར་བའི་གླེང་མོ་བྱས་པས། ཟླ་བའི་ཉ་ལ་ ཁོ་དགོན་པར་ཁྲིད་ནས་ ཨེ་བདེན་ལྟ་དགོས་
ཟེར་བའི་གྲོས་བསྟུན་ཡོད་པ་ལ། ཟླ་བ་ཉ་ལ་སླེབ་པའི་ནུབ་མོ།  འདི་རིང་དགོན་པར་ཕྱིན་པ་དྲག་ཟེར་
བས། བདག་གི་དགོན་པར་ཕྱིན་ནས་ཅི་བྱས་དྲིས་པས། ཁོང་རྣམས་ན་རེ། སྔར་ཁྱོད་རང་ལ་ལུང་བསྟན་
བྱུང་བ་རྣམས་བདེན་རྫུན་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་དྲག་ཟེར་བས། ང་ནི་མི་འགྲོ་ཁྱོད་རང་ཚོ་སོང་། ང་ཁ་འདྲ་ལ་
གཏེར་གྱི་སྐལ་བ་དང་ཅི་ལ་ཡོང་བྱས་པས། ཁོང་ཚོ་ན་རེ་བཞད་གད་ཡིན། དོ་ནུབ་ངེད་ལ་བཏང་སི་སྦི་
ནས་རྐུན་མས་འབྲི་གཅིག་ཡོང་བ་ཡོད་པས། དེ་ལེན་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱས་ནས། ས་སྲོས་པ་དང་། རང་
གི་ནོའུ་གྷུ་རུ། ཨ་འཕེལ་ཆོས་འབུམ། ཨ་ལེགས། བསོད་ནམས་འཕེལ། ང་དང་བཅས་མི་དྲུག་ཕྱིན་
པས། སྣ་རིངས་བྲག་གི་རི་རྒྱུད་ལ་སླེབ་པ་དང་། དྲག་ཆར་ཆེན་པོ་ཅིག་བྱུང་སྟེ། སྣ་རིངས་བྲག་མིག་
གིས་མ་མཐོང་སར་སླེབ་པ་དང་། ཆུ་ཕར་ཁའི་བྲག་སྟེང་ན་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། ཕ་གི་ན་མི་
མང་པོ་ཡོད་བྱས་པས། ཁོང་ཚོ་ན་རེ། འབྲི་ཡོང་མཁན་ཡིན་བྱས་མ་ཐག་ དྲན་མེད་དུ་སོང་ནས། གོས་
ཀྱང་ཕུད་ནས་ལམ་ལ་སྐྱུར། ཅེར་བུ་བྱས་ནས་ཕྱིན་ཏེ་ མཚོ་ལ་མཆོངས་པ་དང་། སྒོ་ཕྱེ་བ་འདྲ་སྐྱ་ལྷག་
པ་ཅིག་བྱུང་ནས་ལྟས་པས། བྲག་དེའི་ནང་ན་ ཕུག་པ་མི་བརྒྱ་ཙམ་བཤོང་བ་ དཔལ་གྱིས་ཕུག་རིངས་
ཟེར་བ་ཡོད། ཕུག་པའི་ནང་ན་ཁྲི་གཅིག་འདུག ཁྲི་དེའི་སྟེང་ན་སྟོན་པའི་སྐུ་མི་ཚད་ཙམ་གཅིག་ཡོད། 
ཁྲི་དེའི་གཡོན་ན་སེ་སྒམ་མང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་བལྟས་པས། བུད་མེད་གོས་སྨུག་པོ་གོན་པ་མིག་
གཅིག་ཡོད་པ་གཅིག་གིས། གསང་བ་ཡང་བཅུད་ཀྱི་ཤོག་སེར་གྱི་སྒམ་བླངས་ནས་ ང་ལ་གཏད་ཅིང་
རྒྱུག་ཟེར་བས། བདག་གིས་ཕྱིར་ལྟས་བྱས་ཕྱིན་པས། ཆུའི་སྒྲ་འུར་དེ་བྱུང་བ་དང༌། དྲན་པ་སད་ནས་
གཡས་གཡོན་དུ་བལྟས་པས། བྲག་བར་ཆུ་དང་བཅས་པ་ལ་ ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ཐར་མཉམ་པའི་དུས། བྱ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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སྤུ་ལ་ཕུས་བཏབ་པ་བཞིན། ཟམ་པའི་ལོགས་ལ་ལིང་ལིང་བྲག་གི་སྟེང་ལ་སླེབས་སོ། དེར་ཁོང་
གྲོགས་༥ ཡང་སླེབ་བྱུང་། གོས་གོན་ནས་ཡར་ལོག་ཕྱིན་པས་ ནམ་ཕྱེད་ལ་ རང་སྐྱེས་ བ་རི་བྲང་གི་
ཕ་མ་ཡོད་པའི་སར་སླེབ་ནས། ཕ་མ་གཉིས་དང་ཨ་ནེ་བདེ་ལེགས་ལ་གཏེར་སྒྲོམ་འདི་བསྟན། ང་ནས་
ཞག་ཁ་ཡར་ཆོས་རྗེ་ཟླ་བའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཟླ་ལ་བཞག་ནས་མཆོད་པ་དང་དཀར་མེ་འབུལ་
གྱི་ཡོད་པ་ལ། བསམ་གཏན་གླིང་ནས་བླ་མ་དབོན་པོ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཕེབས་བྱུང་བས། ཨ་ནེ་
བདེ་ལེགས་ན་རེ། དྲུང་ནས་ལ་གཟིགས་ཕུལ་ན་དྲག་བྱས་ནས་གཏེར་སྒྲོམ་དེ་གདན་དྲངས་ནས་
གཟིགས་ཕུལ་བས།  དྲུང་ནས་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ནས། འདིའི་ཡི་གེ་འདི་སུས་ཀྱང་མི་ཤེས། 
ཁྱེད་རང་ལ་སྐལ་བ་ཡོད་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ལ་ལེགས་པར་ལྟོས་ཤིག་གསུངས་
པ་དང་། མ་ཎི་དགོན་པར་ཕྱིན་ནས། ཤོག་སེར་རྣམས་རིམ་པར་ཕྱི་ནང་མེད་པར་ལྟས་པས། ལུང་བསྟན་
གྱི་ཤོག་དྲིལ་ཕྱི་ལོག་ཀྱི་པད་མ་ལ། བོད་ཡིག་གི་ ཀ་སྨད་གསུམ་ཅུ་དང་། དེ་ཡི་ཡ་བཏགས་གུ་གུ་
འགྲེང་པོ་རྣམས་བྱས་ཡོད། དེའི་འགན་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀ་སྨད་གསུམ་ཅུ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་
ཞབས་སྐྱུ་དང་འགྲེང་པོ་ན་རོ་གུ་གུ་རྣམས་རིམ་པར་ལྟས་པས། ཆོས་བཀའ་དེ་ ཀློང་གསལ་གསང་བ་
སྙིང་བཅུད་ཡིན་པར་ཤེས། ཁ་བྱང་གི་ཡི་གེ་ཡོད་པ་དེ་བལྟས་པས། དེའི་ནང་ན་ཆོས་འདི་བབ་ནས་ཟླ་
བ་གསུམ་པའི་ཕག་ཟླ་ལ་ དབང་སྐུར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་བྱུང༌། 

གཏེར་འདི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་མཁན་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༡ གི་རྒྱབ་ཤོག 

ཀློང་གསལ་གསང་བའི་སྙིང་བཅུད་ཡིག་བྲིས་པ་བམ་རིན་གྱི་ ཁམས་པ་དབོན་ཡིག་བོས་ནས་བྲི་
དགོས་བསམ་སྟེ། ཨ་ནི་བདེ་ལེགས་འབོད་པ་ལས་ སང་འགྲོ་དགོས་བྱས་པའི་ནུབ་མོ། བདག་པད་
མ་གླིང་པ་གཉིད་དུ་སོང་བའི་ནམ་ཕྱེད་ཀྱི་རྨི་ ལམ་ན། བུ་མོ་ལྔ་བྱུང་ནས། ཆོས་བཀའ་འདི་བྲི་བའི་ཡིག་
མཁན་ནི་དབུར་བ་ན་ཡོད། མི་རྐང་པ་གཡོན་པ་མི་བདེ་བ། གོས་དམར ་པོ་ལ་ཕུ་ཐུང་གི་ཚིགས་པ་སྔོན་
པོ་བྱས་པ་གཅིག་ཡོད། དེ་བོས་ལ་བྲིར་ཆུག་ཟེར་ནས་ཡལ་སོང་། དེ་དུས་དབུ་རའི་ཇོ་བོ་ལྷ་དབང་ཡང་
ཡོད་པས། སང་ཞོགས་པ་རྨི་ ལམ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བཞིན་བཤད་པས། ཇོ་བོ་ལྷ་དབང་ན་རེ། ངེད་ཀྱི་ས་ན་
ཕན་ཡུལ་བའི་ཡིག་མཁན་རྐང་པ་ཡང་དུམ་པ་མི་བདེ་བ་གཅིག་ཡོད་བྱས་པས། འོ་ན་སང་འབོད་པ་ལ་
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འགྲོ་དགོས། ཨ་ཁུ་བསོད་ནམས་འཕེལ་ཁྱོད་ཇོ་བོ་དང་སྡེབས་ནས་ཕྱིན་པ་དྲག་བྱས་པས། འགྲོ་བའི་
ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། ཞག་གསུམ་ལ་དབོན་ཡིག་དེས་སླེབ་བྱུང་སྟེ། སྔར་རྨི་ ལམ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་
ཡོད་པས། ཡིད་ཆེས་པ་བྱུང་། དེ་ལས་མ་ཎི་དགོན་པ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཡིག་མཁན་ལུ་ཡི་གུ་བྲིས་བཅུགཔ་
ད་ ངོ་མ་ཤེས་པར་ པད་གླིང་ཁོ་ར་གིས་ཤོག་སེར་ཀློག་སྟེ་བྲིས་བཅུག་དགོཔ་ཐོན་ནུག། (དེ་སྐབས་
གནག་ཚ་རྫོགས་ཏེ་ ནངས་པ་འབྲིས་དགོ་པས་མནོ་སྟེ་བཞག  ཨིན་རུང་ནངས་པར་  ཁ་ཙའི་རྫོགས་
མི་ གནག་ཚ་བུམ་པ་གང་བྱུང་མི་དེ་ ཡི་གུ་བྲིས་ད་ག་ནི་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བྱུང་ནུག།) 
ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ པད་མ་གླིང་པ་ལུ་ གདངས་དབྱངས་དང་གར་འཆམ་ཚུ་སྟོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༢ འི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

གོང་གི་གཏེར་འདི་བཞེས་ཚར་བཞིནམ་ལས་ པད་གླིང་གིས་ ང་གི་ གདངས་དབྱངས་གར་འཆམ་གྱི་
ལག་ལེན་ཚུ་མི་ཤེས་ཟེར་ ཐུགས་བསམ་བཞེསཔ་ད་ རྨི་ ལམ་ནང་  མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་
ཨིན་ཟེར་ བུད་མེད ་དབུས་མོའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གཅིག་བྱུང་ནས། པད་མ་གླིང་པ། འཕྲིན་གཞུང་གི་
དབྱངས་རྟ་འདི་ལྟར་བགྱིས་ཟེར་ནས། ལེའུ་རིམ་པ་བཞིན་དབྱངས་འཐེན་པ་དང་། གར་འཆམས་ཀྱི་
བྱིན་འབེབས་འདི་ལྟར་བགྱིས་ཟེར་གསུངས་ནས།  མཁྲོའ་སྡེ་ལྔའི་གར་རྣམས་བསྟན་པ་རྨིས་སོ། དེ་
ནས་གཉིད་སད་པ་དང་ ཡིད་ལ་གསལ་འདུག་པ་ ལག་ལེན་ལ་སྐལ་ནས་རྗེས་འཇུག་གི་སློབ་མ་
རྣམས་ལ་རིམ་པར་བསྟན་ཅིང་གསལ་བར་མཛད་པའོ། (དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་གསུངས་ཚེ་ ཡ་
མཚན་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་བྱུང་།) 
 

[པད་གླིང་] རྨི་ ལམ་དུ་  པད་མ་གླིང་པར་ རཏྣ་གླིང་པས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐོར། 
ཤོག་གྲངས་༣༢ འི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

ཚེས་༡༤ འི་ནུབ་མོ་ རྨི་ ལམ་དུ་ བུད་མེད་གསུམ་བྱུང་སྟེ་ སང་གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་
འབྱོན་པ་ཡོད་ཟེར། སང་ཚེས་༡༥ འི་སྔ་དྲོ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་ ཁམས་ཉོག་པ་གཅིག་བྱུང་ནས། མཆོད་རྟེན་
བང་རིམ་རྩར་ཉལ་སྡད་པས། ཡ་མཚན་པའི་རྟགས་དུ་མ་དང་བཅས་ བཙུན་པ་ཡར་རྒན་ ཨུ་རྒྱན་གྱི་
པད་ཞྭ་བཞེས་མི་གཅིག་ ཤར་ཕྱོགས་བྱོན་ཏེ་ བདག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བྱུང་བ་དང་། ཁྱེད་སུ་ཡིན་དྲིས་
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དུས། ང་གཏེར་སྟོན་ རཏྣ ་གླིང་པ་ཡིན། ཁྱེད་ངའི་སྐྱེ་བ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ཡིན་པས། ཟེར་བ་སོགས་དང་ 
ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་ཐར་ཕྱིན་པར་མཛོད་གསུང་པ་དང་གཉིད་སད་བྱུང་། 

[པད་གླིང་] མེ་འབར་མཚོ་ལས་ཁྲོམ་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༣ གྱི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

༢༽ ཕག་ཟླའི་ཉི་ཤུ་བཞི་ལ་ ༼ཟླཝ་༨ པའི་ཚེས་༢༤༽ སྣ་རིངས་བྲག་ཏུ་མི་མངས་པོ་
ཚོགས་ནས། ཉིན་མོ་ཁྲོམ་གཏེར་འདོན་པ་ལ་ཕྱིན་དུས། བྲག་གི་སྟེངས་མི་སྨངས་ཀྱི་མདུན་ནས། 
ལག་ཏུ་ཞུན་མར་གཅིག་ཁྱེར། ང་བདུད་སྤྲུལ་གཅིག་ཡིན་ན་ ཆུ་འདི་ལ་འཆི་བར་གྱུར་ཅིག གྷུ་རུའི་
ཐུགས་སྲས་ཅིག་ཡིན་ན།  མར་མེ་འདི་ཡང་མ་ཤི་བར་དགོས་པའི་ནོར་ལེན་ནས་ལོག་པར་ཤོག་ཅིག་
ཅེས་ སྨོད་བོར་ནས་ ཆུ་ལ་འཆོངས་པས། མི་ལ་ལ་ན་རེ། ཁོ་ངོ་ཚ་ནས་མཚོ་ལ་ལྕེབས་ཟེར། ལ་ལས་
ཕ་ལ་ ཁྱེད་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་ འདི་ལ་འཆོངས་ནས་ཤི་བ་ཡིན་ཟེར། དེ་ཁའི་མོད་ལ་ མཚོའི་ནང་ནས་ སྟོན་
པའི་སྐུ་ཁྱུང་གང་བ་གཅིག་དང་། ཐོད་པ་ཁ་སྦྱར་རྫས་བཀང་བ་གཅིག་སྟོན་ནས།  ཅི་ཡང་མ་ཉེས་པར་
ཐོན་བྱུང་བས་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས་པར་གྱུར་ཏོ།  

 

[པད་གླིང་] དགོན་པ་པད་མ་གླིང་ཕྱག་བཏབས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༤ 

སྦི་གྲོང་ནས་བཟུང་སྐྱབས་བྱ་བ་གཉིས་ན་རེ། གཏེར་འདི་འདྲ་སྟོན་ནས། ད་དགོན་པ་གཅིག་བཟུང་ན་
ཡོང་ཟེར་བ་དང་། འོ་ན་དགོན་པ་གང་ལ་བཟུང་བྱས་པས། ཁོང་གཉིས་ན་རེ། ལུང་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོན་
བདག་ཀྱང་འཁོར་བས་བདེ། བཙན་བུ་རི་ལ་བཟུང་བ་བྱེད། ངེད་ལུང་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་རོགས་
ཀྱང་བྱས་ཟེར་བས།  དེ་དུས་ལུང་པ་ སྦག་ལེབ་སྡུས་ནས། སྙུག་ཁྱིམ་ཕུབ་ནས་སྡད། དགོན་པའི་མིང་
ཡང་པད་མ་གླིང་དུ་བཏགས་སོ། དེ་ནས་ སང་ཕོད་དགོན་པའི་གཞི་གཏིང་ནས་རྩིགས་པས་མདུ་ཁང་
ཐོག་གསུམ་པ་གཅིག་བསྒྲུབས། དེ་ལ་སྡོད་ས་བཅས་ནས་གཞི་བཟུང༌། 
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[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༣ པ་ མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༤ འི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

༣༽ ཡང་དེ་དུས་ བྱ་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ། ༼སྤྱི་ལོ་༡༤༦༥༽ཞང་པོ་ཀུན་དགའ་བསམ་
འགྲུབ། ཇོ་བོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར། ཚེ་རྟན་རྡོ་རྗེ་དང་གསུམ་ཁྲིད་ནས། མི་རེ་རྟ་རེ་ཞོན་ཏེ། བུམ་
ཐང་རེ་མོ་ཅན་ནས་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༤ པ་ པད་མ་གུ་རུའི་སྐུ་གཅིག་གཏེར་ལས་བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༤ འི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

༤༽ དེ་ནས་ ཡོས་བུ་ཟླ་བ་ལ་ བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་སེངྒེ་བྲག་ནས་ གཏེར་འདོན་པའི་ལུང་བསྟན་
བྱུང་སྟེ་ཡོས་ཟླའི་ཚེས་༡༠ ལ། དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་སྲེག་ལེན་ལྔ་བྱས་ནས་ཕྱིན་དུས། གཞན་
ཡང་ མི་མངས་ཕོ་མོ་མང་པོ་འདུས་བྱུང་ནས། མི་ཡང་བརྒྱ་ལྷག་བྱུང་། དེའི་ནུབ་མོ་ སེངྒེ་བྲག་གི་རྩ་
བར་སྡད་ཅིང་། དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། ལུག་ནག་པོ་སྤྱི་དཀར་གཅིག་གིས་གཏེར་བདག་
མཆོད། ༼ལུག་ནགཔོ་གི་དམར་མཆོད༽ མི་སྨངས་ལ་ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐྱེད་རིམས་ཕོག་ནས་སྙིང་པོ་
འདྲེན་དུ་བཅུག ནམ་ཕྱེད་ལ་རྡོ་ཆར་ཕབ་པ་དང་། སྤྲེའུ་ཤི་བའི་རོ་གཅིག་ཀྱང་སྐྱུར་བྱུང་། དེ་ནས་ སང་
ནམ་ལངས་ཉི་མ་འབོལ་དྲོས་ལ་མི་སྨངས་ཚོགས་པའི་དཀྱིལ་དུ་ཁྲོམ་གཏེར་སྟོན་པས། ཤོག་སེར་གྱི་
སྒྲོམ་གཅིག་དང་ པད་མ་གྷུ་རུའི་སྐུ་གཅིག་བྱུང་། དེ་མ་ཐག་ལ་ ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཡིས་
གང་བ་བྱུང་ཞིང་། མི་རྣམས་ལ་གཏེར་སྒྲོམ་གྱི་བྱིན་བརླབས་ཀྱང་བྱས། དེ་དུས་ བླ་མ་རྒྱམ་དར་གྱིས་
གཏེར་བདག་མཆོད་པའི་ལུག་གཅིག་དང་མར་ཁལ་གཅིག་ཕུལ་ལོ། 

[པད་གླིང་] ཀུ་རི་ལུང་དུ་ ཟངས་མོ་ཆེ་ཆང་གིས་བཀང་ནས་ བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༥ འི་ནང་། 

དེའི་དགུན་སྟོང་ མོན་ཀུ་རུ་རི་ལུང་དུ་སླེབ་དུས། ཡོན་བདག་གཅིག་གིས་ དཔོན་སློབ་རྣམས་ལ་ 
ཟངས་མོ་ཆེ་ཆང་གིས་བཀང་ནས། ཐོག་མར་བདག་ལ་ཞུས་ཙམ་ན་ཞིམ་པའི་ཚུལ་བྱས། ཕྲོག་ནས་
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ཀྱང་བཏུངས་པ་དང་ ལྷག་མ་འདུག་ན་ཡང་བཏུང་དགོས་གསུངས་པས། ལྷག་མ་ལུས་པར་ཟད་འདུག 
ད་གཞན་ལ་རྩལ་བས་ཀྱང་མ་རྙེད་ལགས་ཞུས་པས། སླར་ཡང་ཆང་ཅིག་བྱུང་ན་ལེགས་པ་ཡིན་ཏེ། 
རྟེན་འབྲེལ་ཅུང་ལོགས་གསུངས། (ཆང་དེ་ཙམ་བཞེས་ཀྱང་མ་ཚིམས་པ་ནི་ པད་མ་གླིང་པས་ ཞི་ཁྲོ་
དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ལ་ ཕུལ་བ་ཡིན་གསུངས་) 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་ལྔ་པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༥ པ་ རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་ལས་ བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་༡ དང་ དགོངས་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ཤོག་སེར་
གསུམ་གདན་དྲངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༥ འི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

༥༽ ང་ཡོན་སར་གྱི་བླ་མ་རྒྱན་རྡོར་དབུན་གཉིས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ནས་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་
ནས་དུད་རྩིའི་བུམ་པ་༡ དང་ དགོངས་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ཤོག་སེར་གསུམ་གདན་དྲངས་ནུག། དེ་ནས་ 
ཡར་སྟོད་ངོས་ལ་ཕིན་ནས་ དབྱིམ་བྱ་གྲོང་བྱ་བར་སླེབ་ དེ་ཚོ་རང་གིས་ཕའི་ཞང་པོ་ཡིན་པའི་སྟོབས་
ཀྱིས་ ངེད་ལའང་དངོས་གྲུབ་ཅིག་དགོས་ཟེར་བའི་ལན་ ཕྱག་རྗེས་གཅིག་བཞག།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༦ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༦ པ་ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་ཅིག་པ་དང་ བྲམ་ཟེའི་ཤ་རིལ་སྲན་རྡོག་ལྔ་བརྒྱ་གཏེར་སྟོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༦ ནང་། 

༦༽ སྤྲེ་ཟླའི་ཚེས་ལྔ་ལ་ བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་ཀྱི་ཆུ་གསུམ་འདུས་པའི་འདུད། ལུང་གསུམ་འདུས་པའི་
མདའ།  སེང་གེ་གནམ་རྫོང་བྲག་ལ་གཏེར་འདོན་དུ་ཕྱིན་པས་ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་ཅིག་པ་དང་། བྲམ་
ཟེའི་ཤ་རིལ་སྲན་རྡོག་ལྔ་བརྒྱ་སྟོན་ནས་ཡར་ཡོངས།   

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༧ པ་ ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར་གདན་དྲངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༦ ནང་། 

༧༽ དགུན་ཟླའི་གནམ་སྟོང་ལ་ བུམ་ཐང་སྐུར་རྗེས་ བྲག་ཐོད་པ་དགུ་རྩེགས་པ་འདྲ་བའི་འོག་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ནས་ ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར་གདན་དྲངས།  

[པད་གླིང་] ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་ངོ་མ་ཤེས་པར་འགྱོད་པ་བསྐྱེད་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༦ གི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

དེ་ནས་ ཁྱི་ལོ་ཤར་བའི་ཡོས་ཟླ་ལ་  མཐའ་བུ་ལི་རྟ་ལིར་ཕྱིན། བུ་རིའི་ཡུལ་ནང་ཨ་མ་རྣམས་འཛོམ་
པའི་འཕོང་ར་བ་ཅིག་ཏུ་ཆ་ཐེར་ཕུབ་ནས་སྡད་པས། དགེ་ཤེས་གཅིག་བྱུང་ནས། ཁྱེད་འདི་ན་ཅི་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ཟེར། བདག་གི་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་དེ་ཁ་ལ་སྡད་པ་ཡིན། ཁྱེད་གང་ནས་ཡིན། མཐའ་འདི་རུ་སླེབ་ནས་
ཅི་ཙམ་སོང་བྱས་པས། རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡི། སྡོད་ས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱེད། 
ཅེས་ཟེར་བའི་སྐབས། ཨ་མ་ཚེ་དབང་སྐྱིད་ཀྱིས་འབྲས་ཡོས་སྡེར་མ་གང་ཁྱེར་བྱུང་ནས། དགེ་འདུན་པ་
ལ་སྦྱིན། ཡོས་ཀྱང་མང་དུ་ཟོས། བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་དང་དོགས་པ་ལ་གླླིང་མོ་མང་དུ་བྱས། དེ་ནས་དགེ་
འདུན་པ་ན་རེ། འོ་ན་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཟབ་གཏེར་དེ་དག་རྣམས་ལ་ ཚོང་ཡོད་བླ་བཅོས་མི་བཏུབ་པ་ཡིན། 
མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་པར་སྤེལ་དགོས། མི་རྣམས་ཀྱིས་བཤེ་བཀུར་འདེབས་པ་མང་། 
རང་བཏགས་ཐུབ་པར་བྱེད་ཅིང་སྨྲ་བ་ཉུང་ངུ་བྱེད་དགོས། ཅི་ཙམ་གྱིས་ཟེར་བློ་མང་བས། བསམ་ཚད་མི་
ལ་མ་བཤད། ཟབ་ཆོས་ལས་ལྡན་བུ་ལ་ཐབས་ཀྱི་སྤེལ། རྣམ་གཡེང་དང་འདུ་འཛིའི་དབང་དུ་མི་བཏང་
བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཟེར་བའི་དུས། བདག་གིས་གང་བཤད་ཕྱིའི་ཨ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐོས་ནས། བླ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་
ས་ན་སུ་ཡོད་ཟེར་བས། ཨ་མ་རྣམས་ལ་ལན་བྱེད་དགོས་བསམ་ནས། གུར་གྱི་སྒོ་ནས་མགོ་ཉུག་བ་
ཅིག་བྱས་པའི་ངང་ལ། ད་ཅིའི་དགེ་འདུན་པ་ནི་གར་སོང་མ་སྙེད་ཅིང༌། ཨ་མ་རྣམས་ལ་དྲིས་པས། ངེད་
ཀྱི་འདི་ན་དགེ་འདུན་པ་གཅིག་ཡོད་པ་གར་སོང་མེད། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མ་མཐོང་ངམ་བྱས་པས། ཨ་མ་
ཚོ་ན་རེ། ཁྱེད་ཉིན་རྩེར་ལབ་ཀྱི་འདུག་པ་ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཐོས་པ་མ་གཏོགས་ དགེ་འདུན་པ་ངེད་ཀྱི་
མ་མཐོང་ཟེར་བས། དེ་དུས་རང་གི་བསམ་པ་ལ། ད་ཅི་ནས་ཁྱོམ་ཚོ་བྱེད་ལུགས་དང་། ད་ལྟ་གར་སོང་
ཆ་མེད་ལ་ལྟས་པས། དེ་ནི་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་སྤྲུལ་གཅིག་ཡིན་པ་འདྲ་བསམ་ནས། ངང་གིས་
རང་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེས། བདག་ལྟ་བུའི་ལས་ངན་སྒྲིབ་པ་ཅན། རྗེ་གྷུ་རུ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་སླབ་བྱ་དེ ་ཙམ་
ཅིག་བྱས་ཀྱང་། ངོ་མི་ཤེས་པའི་བླུན་རྨོངས་ང་འདྲ་བ་ཡོད་པ་བསམ་ནས། འགྱོད་པ་སྐྱེས་སོ། གཏིང་དུ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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རྨི་ ལམ་ལ་འཇལ་དུས་ཅིག་ལ། གྷུ་རུའི་གསུང་ནས་ ཁྱོད་ལས་ལྐུག་པ་ ངེད་བུ་ལི་ལྟ་ལིར་དངོས་སུ་
ཡོངས་ནས་ སླབ་བྱ་དེ་ཙམ་བྱས་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས་གསུང་། 

[པད་གླིང་]  གཏེར་ཁ་༨ པ་ སྟོན་པའི་སྐུ་ ལི་དམར་ལས་གྲུབ་པ་སྟོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༧ གྱི་རྒྱབ་ཤོག་ནང་། 

༨༽ དེ་སང་ཕོད་ ཀུ་རི་ལུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ རྒྱ་གར་ཁམས་ཕུག་གི་ཕུག་པ་ནས་ ལུག་ཟླའི་སྟོད་ལ་ ཉིན་
མོ་མི་མངས་འདུས་པའི་ཁྲོད་དུ་ཁྲོམ་གཏེར་སྟོན་ཏེ། ཕ་ཝོང་གླང་ཆེན་གྱི་གློ་བ་ལྟ་བུའི་ནང་ནས། སྟོན་
པའི་སྐུ་ ལི་དམར་ལས་གྲུབ་པའ་གཅིག་ ཕ་ཝོང་ལ་སོལ་མེ་བཏང་ནས་བཅག་པའི་ནང་ནས་སྟོན། 
ཕུག་པའི་ཡ་ཐོད་མདུང་གིས་མི་སླེབ་པའི་ས་ལ་ཞབས་རྗེས་༡ བཞག། 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༩ པ་ དྲག་སྒྲུབ་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་སྐོར་གདན་དྲངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༨  

༩༽ ཁྱིའི་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༠ ལ་ བུམ་ཐང་ མདའ་སེང་གེ་ཁྱི་བཅོག་བྱ་བའི་བྲག་ ནས། ག་སྒྲུབ་
མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས། 

[པད་གླིང་] བླ་མ་ནམ་མཁའ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་ལོག་ལྟ་བསྐྱེད་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༨ རྒྱབ་ཤོག 

ཡང་གཙང་གཉི་མོ་ནས། བླ་མ་ནམ་མཁའ་དཔོན་སློབ་གཉིས་བྱུང་ནས། པད་གླིང་དུ་ ང་ལ་ཕྱག་མི་མ་
ཚལ་བར། ཇོ་བོ་ལྐུག་པ་ཀུན་དགའ་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། ལྐུག་
པས་ ང་བླ་མ་མ་ཡིན། ཆོས་རྗེས་གཏེར་སྟོན་ནི་ཕ་གི་ཡིན་བྱས་པས། དེ་ནས་ང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། 
ངུས་ནས་ཁྱེད་གཏེར་སྟོན་པ་ཨུ་རྒྱན་གྱིས་ཐུགས་སྲས་ཡིན་པས། འཇལ་དུ་ཡོངས་པ་ཡིན། ཆོས་ང་
རང་ལ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཀ་རྣམས་གསུངས་བྱུང་ན་ཞུ། མ་བྱུང་ན་ང ་རང ་ལ ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་མེད་
ལས་ཆེ། བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་ལོག་སྟེ། ལོ་གསུམ་ཙམ་སྡད་དུས་ན། དེས་དུས་ ངས་འཆིང་
ཕུའི་གནས་ཡིག་ཤོག་སེར། འབེབས་འཕྲོ་ཡོད་གཏོར་ནས་བླ་མས་མ་སྙེད་དམ་བྱས་པས། ཁོང་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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འཁྲོས་ནས། ངས་ཡུན་དེ་ཙམ་སྡད་དེ། ཤོག་སེར་མ་མཐོང་། བཏོར་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་ཟེར་ནས་ལོག་ལྟ་བྱེད་
ཀྱིན་སོང་སྟེ། ཀུ་རུ་ལུང་དང་མཁར་ཆུའི་ཕྱོགས་ལ་སྡང་ནས། ལྟ་ལོག་གི་ཚིག་མང་པོ་སྨྲ་ཞིང་། མི་
རྣམས་ལོག་པའི་ལམ་ལ་གྱུར། ངན་སོང་གི་རྒྱུ་བསག་ཏུ་བཅུག། 

[པད་གླིང་] ཆོས་རྗེ་ཞྭ་དམར་པས་  བུམ་ཐང་ཨུ་རར་དམག་དྲངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༩ རྒྱབ་ཤོག 

དེའི་དུས་སུ་ ཆོས་རྗེ་ཞྭ་དམར་བ་ བུམ་ཐང་དུ་ཕེབས་བྱོན་ནས། བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དུ་འཇལ་
འཕྲད་བྱས་པས། ཆོས་རྗེའི་ཞལ་ནས། ངེད་ཀྱི་ཡང་སྒྲུབ་སྡེ་ཅིག་འཛུགས་པའི་བསམ་པ་ཡོད་པས། ས་
ཕྱོགས་གང་དུ་བཏབ་ན་དྲག་གསུངས་པས། དེ་ཚེ་པད་གླིང་པས་ ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་དང་བྱམས་པ་ལྷ་
ཁང་གཉིས་ཀྱི་བར། བྱམས་པ་སྙིང་པ་རུ་བཏབ་ན་ཡོང་ཞུས་པས། ཁོང་བླ་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་
བསམ་པ་ལ། ཐང་ཁ་སྦི་བཟུང་དགོས་མཉམ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་འདུག་པས། བླ་མ་གཞོན་ནུ་ཚེ་དབང་
ལ་སོགས་པ། དབུ་ར་སྟང་སི་སྦི། བམ་རིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐང་ཁ་སྦིར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ། 
གཙུག་ལག་ཁང་བཞེང་པའི་དུས་སུ། དབུ་རའི་ཇོ་བོ་རྣམ་རྒྱལ་རབ་བརྟན་དཔུན་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེའི་
དགོངས་པར་མ་ལྡན་པ་ལ་རྟེན། མི་དམངས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་ལ་སྙན་བྲ་ཞུས་ནས། དབུ་ར་རུ་དམག་
དྲངས་དུས།  བླ་མ་གཞོན་ནུ་ཚེ་དབང་དང་། ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་ ཆོས་རྗེ་ལ་དམག་མི་
འདྲེན་པའི་ཞུ་བ་འབུལ་རོགས་མཛོད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཆོས་རྗེ་སྨ་བབ་པ། ངེད་རང་མོན་པའི་བླ་མ་
རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འཆོར་བར་འདུག་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་མ་དགའ་ནས། ཁྱེད་རང་ཅི་དགའ་བ་
འགྱིས་ཟེར་ནས་སོང་ངོ༌། དེའི་རྗེས་ལ་ བམ་རིན་གྱི་དཔོན་པོ་ ཡེ་ཤེས་བཟང་པོས། ཆོས་རྗེ་ལ་དམག་
མི་འདྲེན་པའི་ཞུ་བ་ལ་བཏང་པས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་བཀའ་ཡིན། ད་ལན་དཔུང་མི་འཁྱེར་བར་ཞུ་
ཞུས་ཀྱང་མ་བསན་པར། དབུ་ར་རུ་དམག་སྟེག་པས།  དམག་འཕམ་པར་གྱུར་ཏེ་ཞབས་འདྲེན་ཆེན་
པོར་སོང་། དེ་ལ་སྙད་རྟགས་ཏེ་ བུམ་ཐང་གི་བླ་མ་རྣམས་ཆགས་སྡང་གི་གཞིར་གྱུར་ནས་ ཁོ་ནི་རྫུན་
སྐྱལ་ཟོག་པོ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་བྱུང་།  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་] ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཚུལ་སྐོར། 
ཤོག་གྲངས་༤༠ 

ཡང་ཕག་ལོ་ལ་༼སྤྱི་ལོ་༡༤༦༧༽ཨུ་རྒྱན་གྱི་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་བཞུ་
ཡོད་པ་དང་ ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་གི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙན་ཟུར་གཡས་པའི་འདེབས་ནས་ གསེར་
སྲན་སྡོག་ཙམ་གཉིས་བྱུང་། དེ་རྟུལ་ནས་ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་ ལྷ་རྣམས་ལ་ཞལ་
གསེར་ཕུལ། ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྐབས་ དབོན་ཀུན་དགའ་བ་རྣམ་ལྷོ་བྲག་ནས་བོས།  དེར་ལུང་
པའི་མི་མང་པོ་འདུས་ནས་ཁྲོམ་དབང་བྱེད་པའི་དུས། རྡོ་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཅིག་བཞག།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༠ བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༡༠ པ་ སྟོན་པའི་སྐུ་དང་ བླ་མ་དག་པོ་དཔའ་བོ་ཅིག་པའི་ཆོས་སྐོར་གདན་དྲངས་ཚུལ། 

༡༠༽ དེ་ནས་ ལྷ་བཟོ་རྣམས་པད་མ་གླིང་དུ་སླེབ་སྟེ་ གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་གྱིས་སྐུ་འདྲ་དང་ 
ཐུགས་དམ་ཐང་ཀ་དྲུག་དང་། ཞི་ཁྲོའི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་ཚར་དུས་སུ། ནུབ་གཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ན། བུད་
མེད་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གོན་པ་ལྔ་བྱུང་ནས། བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་སེངྒེ་ཁྲི་ལྕོག་བྱ་ཡོད་པའི་གཏེར་འདོན་
པའི་དུས་ལ་སླེབ་པས། འབྲུག་ཟླ་ཉའི་དགོངས་མོ་འདོན་དུ་སོང་ཅིག་ཟེར་ནས་ཡལ་ལོ། ལུང་བསྟན་
ལ་རྟེན་ནས། འབྲུག་ཟླའི་ཉའི་ཉིན་མོ་དབོན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་སེང་གེ་ཁྲི་ལྕོག་རྩར་ཕྱིན་ཏེ། སྟོན་པའི་སྐུ་ 
ལི་དམར་ལས་གྲུབ་པ་ཁྲུ་གང་བ་གཅིག་དང་། བླ་མ་དག་པོ་དཔའ་བོ་ཅིག་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་
གདན་དྲངས།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༡ པ་དང་༡༢ པ་བཞེས་ཚུལ། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན ་ཐེངས་༡-༢ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 

༡༡/༡༢༽ བོད་ སྦེན་ཚ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགསཔ་ད་ གཏེར་སྟོན་གྱིས་དོགས་ནས་ དགེ་སློང་༣ 
གྱི་བསྲུངས་རུང་ ཤེལ་གྱི་ཚ་ཚ་དཀར་སྔོན་༢  དང་ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྱིས་གད་པ་གཏེར་
ལས་སྟོན། རང་རེ་དཔོན་སློབ་༣ དང་བཅས་པས། མཁའ་རིའི་མགུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་དུ་ཕྱིན་ནས་ 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཕ་བོང་ནག་པོ་རུས་སྦལ་ཁ་བུབ་པ་འདྲ་བའི་ནང་ནས། པད་མ་སམ་བྷའི་སྐུ་༡གདན་དྲངས། སླར་ལོག་
ནས་དགོན་པར་ཕྱིན་པ་དང་། བླ་མ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ན་རེ། སྐུ་འདྲ་དེ་ ངེད་ལ་ཅིས་ཀྱང་གནང་
དགོས་ཟེར། བཀའ་ལུང་ནན་ཆེན་བྱུང་བ་དང་། སྐུ་འདྲ་དེ་ཕུལ།   གནང་སྦྱིན་ལ་གསེར་སིལ་མ་ཞོང་། 
སྐུ་ཚབ་ལ་སྟོན་པའི་གསེར་སྐུ་མ་ཁྱུད་གང་བ་ཅིག ཁྲོ་ཆེན་༡ ། ཟླ་ཁམ་སྐྱེར་ཁ་༡  ། བེར་ལྷམ་༡ 
རྟ་རྒོད་མ་རྒྱགས་ཆུང་ཆུང་གཅིག་རྣམས་གནང་། དེ་ནས་བུམ་ཐང་དུ་ལོག། 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༣ པ་བཞེས་ཚུལ། 

༡༣༽ མ་ཎི་དགོན་པའི་ཐང་ གསེར་གཞོང་ཞེས་བྱ་བར་སྙུག་སྤྱིལ་མང་པོ་ཕུབ་ནས་ དཔོན་སློབ་
རྣམས་ཟླ་བ་གསུམ་མཚམས་ལ་སྡད་དུས། བདག་པད་མ་གླིང་པས་ཀློང་གསལ་གྱིས་དབང་སྐོར་
རྣམས་དང་ ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཕབ་ཀྱི་ཡོང་བའི་དུས། བུད་མེད་ལྔ་བྱུང་ནས། འོ་བུ་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉིན་མོ། བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ། ལྷ་བྲག་བྱ་བའི་ལ་ ཁྱེད་རང་
གི་ནོར་ལེན་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོང་། དེ ་གདན་འདྲེན་པ་ལ་སོང་ཅིག་བྱས་ནས་ཡལ་སོང་ངོ་། སང་ནམ་
ལངས་པ་དང་གྲ་པ་རྣམས་ལ། མདངས་ནུབ་ང་ལ་རྨི་ ལམ་འདི་འདྲ་བ་ཅིག་བྱུང་། ནང་པར་ངེད་རང་
དཔོན་སློབ་ ཆོས་འཁོར་དུ་འགྲོ་བྱས་ནས་ ཆོས་འཁོར་དུ་ཕྱིན། དེ་ནུབ་ཡུལ་ཁྱབ་པ་སྟེངས་སུ་སྡད། 
ནམ་ཕྱེད་ལ་གཏེར་འདོན་དུ་ཕྱིན་པས། གཏེར་སྒོ་མ་རྙེད་པར་ལོག་པ་ལ་ཐུག་པ་བྱུང་། དེའི་དུས་ རྡོ་རྗེ་
ལེགས་པ་སྤྱད་ཁུལ་ལ་ཞོན་ནས།  པད་མ་གླིང་པ་འདིར་ཤོག་བྱས་ནས། གཏེར་ཡོད་པའི་སར་ཁྲིད་
ཅིང་། ཁྱོད་རང་གིས་ནོར་འདི་ན་ཡོད་ཟེར་འཛུབ་མོ་རྩུགས་ནས་བསྟན་པ་དང་། བདག་པད་མ་གླིང་
པས་གཏེར་གྱི་སྒོའི་རྒྱབ་ཀྲོལ་ནས། བཀའ་བརྒྱད་ཐུཊ ་ཀྱི་མེ་ལོང ་གིས་གཏེར་སྒྲོམ་གདན་དྲངས་སོ། 

[པད་གླིང་] རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་གདན་དྲངས་ཚུལ། 

ཐོ་རངས་ཀྱི་རྨི་ ལམ་ནང་ བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་གདན་དྲངས་པའི་ལོ་རྒྱུས། 
ཤོག་གྲངས་༤༣ ནས་ ༥༢ བར། 

དེ་ནས་ ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་ སྦྲུལ་གྱི་ཟླ་བའི་ཉ་ལ།  དགོན་པ་པད་མ་གླིང་གི་གཟིམས་ཁང་འོག་ཏུ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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དབོན་པོ་གུ་རུ་ལ་སྦེ་ཆུང་གཅིག་རྩིགས་ནས་ དེའི་ཐོག་ཕུབ་ནས་ཚོགས་འཁོར་ཅིག་བྱས་པའི་ནུབ་མོ། 
གཟིམས་ཁང་ཡངས་སྟེངས་ཀྱི་རབ་གསལ་ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཉལ་བའི་ ཐོ་རངས་ཁའི་རྨི་ ལམ་ལ་ བུ་མོ་
གསུམ་བྱུང་སྟེ་ཡར་ལོངས་དང་ཟེར་བ་ལ། བདག་གིས་ཁྱེད་རྣམས་ཅི་བྱེད་ གང་ནས་ཡོངས་དྲིས་པས། 
བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ་ ངེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདྲི་མི་དགོས།  ཕྱི་རུ་འདེང་ཟེར་རོ། བདག་གིས་དགོན་པའི་ཕྱིར་
ཐོན་པ་དང་། རྟ་དཀར་པོ་གཅིག་ཁྲིད་འདུག་སྟེ། བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། འདི་ལ་ཆིབས་ཅིག་ཟེར་བའི་མོད་
ལ་རྟའི་སྟེང་དུ་སླེབ་འདུག་པས། བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་རྟའི་མཐུར་མདའ་ནས་བཟུང་སྟེ། རི་ཟུར་གཅིག་གི་
སྒང་ལ་ཡར་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། གངས་དཀར་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཅིག་འདུག་པ་མཐོང་། བདག་གིས་
བསམ་པ་ལ་བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་གངས་རི་འདིའི་རྩེ་མོ་ལ་ཁྲིད་བ་སྲིད། གལ་ཏེ་གངས་སེབ་ལ་ཁྲིད་ན། 
ད་ལན་གོས་བཟང་པོ་ཡང་མི་འདུག ད་འདི་རུ་འཆི་བ་ཡང་སྲིད་བསམ་ནས། བུ་མོ་གསུམ་ལ། ཁྱེད་བུ་
མོ་གསུམ་གྱིས། ང་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ས་འདིར་ཁྲིད་ནས་འགྲོ་བ་ཅི་ཡིན། གངས་སེབ་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་ང་
མི་འགྲོ། ཁྱེད་རང་གསུམ་སོང་བྱས་པས། བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། ངེད་གར་འགྲོའི་ཕྱི་ལ་ཤོག་ཅིག་ཟེར་
ནས། རྟ་དེ་ཁྲིད་ནས་གངས་སེབ་ནས་ཡར་ཕྱིན་པས། གངས་དེའི་རྩེ་མོར་སླེབ་པ་དང་། བདག་གིས་
བསམ་པ་ལ། ད་རེས་ བུ་མོ་འདི་གསུམ་གྱིས་སྔར་མ་སླེབ་པའི་གངས་རྩེ་འདིར་རུ་ཁྲིད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། 
ཡང་ན་བདུད་ཡིན་ནམ། དགོས་དོན་མེད་པར་ཡོང་བ་ང་རང་ཡང་སླུན་པོར་འདུག ང་འདི་ནས་ རང་
ཡུལ་དུ་མི་སླེབ་པར་འཆི་བ་ཡང་སྲིད་བསམ་ནས། རང་ཡུལ་ཕ་མ་ཉེན་འཁོར་རྣམས་ལ་སེམས་འཕྲེང་
ཙམ་བྱུང་པས། བུ་མོ་གསུམ་ལ། ཁྱེད་གསུམ་གྱིས་འདི་ལྟ་བུའི་གངས་རྩེར་འཁྲིད་པ་ཅི་ཡིན།  བདུད་
ཡིན་ནམ། དོན་ཅི་ཡོད། རང་ཡུལ་དུ་སྐྱོལ་དང་བྱས་པས། བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། ཁྱེད་ཀྱིས་མདུན་མ་ངེད་
ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཟེར། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་འཁོར་བ་ལ་མ་ཆགས། མིག་མ་ཡེངས་པར་ཕར་ལྟོས་
དང་ཟེར། བདག་གིས་ལྟས་པས། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྔོ་ཞིང་དངས་པའི་དབུས་ན། ས་གཞི་གྲུ་གསུམ་དུ་
ཡོད་པ། དེའི་དཀྱིལ་ན་རི་གནམ་དུ་ལངས་པ་འདྲ་བ།  ཐ་མ་ཡུལ་མཁར་མང་པོས་སྐོར་ནས་འདུག་པ་
མཐོང་། བུ་མོ་གསུམ་ལ། ཕ་གིའི་རྒྱ་མཚོ་དང་། དབུས་ཀྱི་ས་གཞི་དང་རི་དང་ཡུལ་མཁར་མང་པོས་
མཐའ་བསྐོར་ནས་འདུག་པ་ནི་ཅིའི་ཡུལ་ཡིན་དྲིས་པས། བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ཀྱིས་
ས་གཞི་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ནི་ རྔ་ཡབ་གླིང་ཡིན། དབུས་ཀྱི་རི་འདི་ཟངས་མདོག་པད་རི་ཡིན། ཡུལ་
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མཁར་ཕ་གི་རྣམས་སྲིན་པོའི་ཡུལ་ཡིན། ད་རུང་མིག་མ་ཡེངས་པར་ཕར་ལྟོས་ཤིག་ཟེར་བ་དང་། ལྟས་
པས་རི་དེ་ལ་པད་མ་ཁ་མདོག་རིགས་མི་ཅིག་པ། རིགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སེབ་ན། 

ཤིང་རྩ་བ་དཀར་བ། ལོ་འདབ་མདངས་ཆེ་བ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་པ་མང་པོ་མཐོང་། བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། 
ལེགས་པར་ལྟོས་ཤིག་ཟེར། བདག་གིས་བལྟས་པས། པད་རིའི་རྩེ་མོ་ན་འཇའ་སྨུག་ཁྱིལ་བ་འདུག 
དེའི་དབུས་ན་ཕོ་བྲང་ལྟ་ན་གདུག་པ། ཡིད་དུ་འོང་བ། ལོགས་བཞི་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་འོད་འཕྲོ་བ། ཕྱི་
ནང་གི་རྣམ་པ་མེད་པ། ངོས་བཞི་ལམ་མེ་ཡོང་བ་ལ། ནང་ན་གང་ཡོད་ཕྱི་རུ་གསལ་བ་རྣམས་མཐོང་
པས། བདག་གིས་བུ་མོ་གསུམ་ལ། ཕ་གིའི་རི་རྩེའི་ཕོ་བྲང་སུའི་ཡིན་ཟེར་བྱས་པས་ ཁྱོད་ལ་རྒྱུས་མེད་
དམ། རི་རྩེའི་ཕོ་བྲང་པད་མ་འོད་ཀྱི་ཞལ་ཡས་ཁང་ཡིན། ལྟ་ན་གདུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི། བྱས་པ་
མེད་པར་གཟོ་རིས་ཚད་དུ་འཁྱོལ་བ་ཡིན། ཕྱོགས་བཞི་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་འོད་འཕྲོ་བ་ནི། པད་མའི་
རང་འོད་ལས་རང་ནའི་ཕོ་བྲང་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། ཕྱི་ནང་གི་རྣམ་པ་མེད་པ་ནི། བཅོས་སླད་ཀྱི་
ཐ་སྙད་དང་བྲལ་བ་ཡིན། ངོས་བཞི་ལམ་མེ་འདུག་པ་ནི། ཀུན་གྱིས་ཐུན་མོང་དུ་གསལ་བ་ཡིན། ནང་ན་
གང་ཡོད་ཕྱིར་གསལ་བ་ནི། འདོད་ཞེན་བཟུང་འཛིན་གྱིས་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་ཡིན། རང་བཞིན་ལྷུན་
རྫོགས་པད་མའི་ཞལ་ཡས་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ཁའི་མོད་ལ་ བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་ནང་ནས། བུ་མོ་ཤ་མདོག་
དཀར་བ།  སྐུ་ལ་དར་མཐིང་གི་བེར་གསོལ་བ། དབུ་སྐྲ་སྣུམ་འབོལ་ལྕང་ལོ་བྱས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་
བརྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་གཅིག་གིས་གླུ་འདི་ལྟར་བླངས་སོ།  
བུ་གསལ་བྱེད་ཤེས་པ་ཡར་ཐོན་ལས། མིག་གི་དབང་པོ་ཕར་ལྟོས་ཤིག །པད་རི་པད་མ་བྱིན་རེ་ཆེ། ། 
པད་མའི་ཞལ་ཡས་མདངས་རེ་གསལ།  །རིག་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་ཉམས་རེ་དགའ།  །དཔའ་བོ་
མཁའ་འགྲོ་ག་རེ་གྲོ།  །ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་རུ། །བུ་ཁྱོད་སྤྲོ་བས་མི་འགྲོ་འམ། །ཟེར་
ཕྱག་གཉིས་དྲིལ་འཁྲོལ་བ་དང་།རི་དེ་དང་གངས་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་དར་དཀར་སྐྱང་པ་འདྲ་བའི་ལམ་
གཅིག་བྱུང་པ་དང་། དེའི་སྟེང་ན་ཕར་ལ་བུ་མོ་གསུམ་གྱིས། རྟ་ཁྲིད་ཕྱིན་པས། སྐད་ཅིག་མ་ལ་པད་
རིའི་རྩ་བར་སླེབ དེ་ན་ཆུ་ཆེན་པོས་སྐོར་བ་ལ། ཟམ་པ་ལྕགས་ལ་བྱས་པས། ཁྲོ་ཆུས་སྡམ་པ། དེ་ལ་
ཕྱིན་པས་པད་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཡར་ལམ་སྦྲུལ་དཀར་སྐྱོག་པོ་འདྲ་བ་འདུག བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་
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ལམ་དེ་ནས་ཡར་ལ་ཁྲིད་ནས་ཕྱིན་པས། པད་རིའི་ངོས་ལ་ཅན་ཟན་མང་པོ་འདུག་པ་མཐོང་། ཤིང་མང་
པོ་ཡང་སྐྱེས། དེ་རྣམས་རྩ་བ་དཀར་བ། ལོ་འདབ་མདངས་ཆགས་པ་འདུག་པ་དང་། བུ་མོ་གསུམ་ལ་
དྲིས་པས། ཅན་ཟན་འདི་ཚོ་གང་ཡིན། ཤིང་འདི་ཚོ་ཅི་ཡིན་བྱས་པས་ བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། ཅན་ཟན་འདི་
ཚོ་ སྟག་སེངྒེ་ མ་ཧེ་ལ་སོགས་པ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཡིན། ཤིང་འདི་རྣམས་བྱང་ཆུབ་
ལྗོན་ཤིན་བྱ་བ་ཡིན་ཟེར། རྟའི་མཐུར་ནས་བཟུང་ནས་རིའི་རྩེ་མོར་ཁྲིད་པ་དང་། དེའི་ཅན་ཟན་དང་རིག་
དྭགས་རྣམས་ཀྱང་བཛྲ་གུ་རུའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་དང་། ཤིང་རྩེའི་བྱ་རྣམས་ཀྱང་བཛྲ་གུ་རུའི་གསུང་སྙན་སྒྲོག་
ཅིང་། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤོས་དང་དྲི་བཟངས་ཀྱིས་ངད་དང་ལྡན་པ་འདུག རི་དེའི་རྩེ་ ཐང་ཆེན་
པོའི་དབུས་ན་ ཕྱི་ནང་གི་རྣམ་པ་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ། ལྟ་ན་འདུག་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཐའ་ཡུལ་
མཁར་མང་པོས་བསྐོར་བ། དེའི་ཕྱི་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩས་བསྐོར་བ་འདུག ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་འཚམ་
ན་བམ་རི་ཐོད་ མཁར་བྱ་བ་འདུག ཕོ་བྲང་དེ་ན་ འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་དང་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་འདུག དེ་
རྣམས་ཀྱིས་ནང་ནས་རུས་པའི་རྒྱན་གོན་པ་དང་། རོལ་ཆས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྣམས་ནས། 
ལ་ལས་གར་བྱེད་པ།  ལ་ལས་རོལ་མོ་སྒྲོག་པ། ལ་ལས་སྤོ་མེ་བཤེད། ལ་ལས་མཆོད་པ་འབུལ། 
ལ་ལས་གདུགས་དང་བ་དན་འཆར། ལ་ལས་གླུ་དང་གར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པ་བསྐྐོར་བ་མཐོང་པས། 
 ཡང་བུ་མོ་གསུམ་ལ། འདིའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབུལ་བ་རྣམས་གང་ཡིན་
དྲིས་པས། འདི་རྣམས་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། ཕོ་བྲང་གི་
ནང་དུ་ཁྲིད། སྒོ་དེའི་གཡས་གཡོན་ན་ མི་ནག་པོ་འཇིགས་ཤིང་རྔམ་པ་གཉིས་ཀྱིས། ཁྱོད་བུ་མོ་
གསུམ་གྱིས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་ཁྲིད་ནས་ཡོངས་བ་ཅི་ཡིན། ཕོ་བྲང་གི་ནང་ན་མི་སྟོང་། ངེད་ལ་མི་འདི་
སྦྱིན་དང་། བསད་ནས་ཟ་བ་ཡིན་ཟེར་པས། བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། སྔོན་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་དུས། 
རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚེ་ པད་མས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་དུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི་
ཡིན། བར་ཆད་མ་གཏང་པར་ མ་ཧ་རཀ་ཤ་ར་ཛའི་སྤྱན་སྔར་ཐོང་ཟེར་བ་དང་། སྒོ་ཕྱེ་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་
ཕྱིན་ ཕོ་བྲང་གི་དབུས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས་སྟེང་ན། མི་ན་སོ་སྒྲེས་སེ་བ། རལ་པའི་ཐོར་
བཅོག་མཛད་པ། སྐུ་ལུས་སྒེག་པ། ཞལ་གྲུ་བཞི་ལ་སྨང་ར་དང་ཁ་སྤུ་སེར་བ། ཕྱག་ན་རག་ཤའི་ཕྲེང་བ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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དང་སྡིང་འཛུག་གིས་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་པ་ཅིག་བཞུགས་འདུག དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ན་ མི་ཤ་མདོག་སྨུག་
གེ་བྱས་པ་ དབུ་ལ་སྙན་ཞྭ་གསོལ་བ། རས་ཀྱིས་ཨང་རག་དང་། དར་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གིས་
ཆོས་གོས་གསོལ་བ་རྣམས་གཡས་ཀྱིས་གྲལ་ལ་ཁད་དེ་འདུག གཡོན་གྱིས་ཕྱོགས་ན་མི་ཤ་མདོག་
ལ་ངེས་པ་མེད་པ་ཞྭ་སེར་ཞྭ་དམར། པད་ཞྭ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པ་མེད་པ་གསོལ་ནས། གཡོན་དྲལ་ལ་
ཁང་དེ་བཞུགས་འདུག མདུན་ན་མི་རིགས་མི་གཅིག་པའི་མི་མང་པོ་འདུག ངེའི་མཐའ་ནས་མར་བུ་མོ་
གཞོན་ནུ་མང་པོས་གར་བྱེད་པ་འདུག དེ་དུས་ཡང་བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། བླ་མ་ལ་ཕྱག་ཚོལ་ཟེར། བདག་
གི་བསམ་པ་ལ། བླ་མ་གང་ན་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ལ་ ཕྱག་མི་ཚལ་ལམ་ཟེར། སུ་ལ་འཚལ་བྱས་
པས། དབུས་ཀྱི་བླ་མ་ལ་ཚོལ་ཟེར། སྔར་འཇལ་མ་མྱོང་བའི་བླ་མ་སུ་ཡིན་དྲིས་པས། འདི་མ་ཧ་རཀ་
ཤ་གུ་རུ་བྱ་བ་ཡིན། སྔོན་ཁ་བ་ཅན་ན་སློབ་དཔོན་པད་མ་བྱ་བ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གི་བླ་མ་ཡིན་མོད་ཕྱག་
འཚོལ་ཟེར། བདག་གི་ཕྱག་བཙལ་ཏེ་བྱིན་བརླབས་ཞུས་མ་ཐག གུ་རུའི་ཞལ་ནས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སླེབ་
སམ་གསུང་། དེ་དུས་གཡས་གྲལ་དང་གཡོན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་ཕར་ཧྲིག་ཚུ་ཧྲིག་གཟིགས་ནས། གླའུ་
ཤབ་ཤུབ་མང་པོ་བྱེད་པ་ཐོས་པ་དང་། བདག་གིས་གུ་རུ་ལ་ཞུས་པ།  རྗེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་
ལགས་ གཡས་གྲལ་གཡོན་གྲལ་འདི་ཚོ་གང་ནས་ཡིན། མདུན་གྲལ་གྱིས་མི་མངས་ཚོ་སུ་ཡིན་ཞུས་
པས། གུ་རུའི་ཞལ་ནས། བུ་འདིའི་གཡས་གྲལ་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱིས་རིག་འཛིན་རྣམས་ཡིན། གཡོན་
གྲལ་རྣམས་བོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཡིན། མདུན་གྲལ་འདི་ཚོ་ངའི་སློབ་བུ་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཡིན། 
ཕྱི་བསྐོར་གྱིས་མ་དམངས་ཚོ་ང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཡིན། ཁྱོད་རང་འདིར་སྡོད་
ཅིག་གསུང་། བདག་གིས་སྡོད་ས་རྩལ་བས། མདུན་གྲལ་གྱིས་སེབ་ན། མལ་ས་སྟོང་པ་གཅིག་ལ་ 
འབོལ་གཉིས་རྩེགས་སྟིང་པ་གཅིག་པ་འདུག་པས། འདིའི་སྡོད་ས་སུའི་ཡིན་དྲིས་པས། བུ་མོ་གསུན་
ན་རེ། ཁྱོད་རང་སྔར་འགྲོ་དོན་ལ་མ་ཕྱིན་པའི་དུས་ཀྱི་སྡོད་ས་ཡིན་མོད། འདིར་སྡོད་ཅིག་ཟེར། བདག་
གིས་དེ་ལ་སྡད་པས། དེ་རྣམས་ན་རེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སླེབས་སམ། སླེབ་བམ།  འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་གྱི་དུས་
དང་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡོད། མཛད་སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བུ་བྱེད་རྐྱིན་བརྡའ་ཟེར་བས། བདག་གི་ད་ནི་དུས་སྙིགས་
ནས་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་གྱིས་བསྟན་པ་ལེགས་པོ་མི་འདུག ཁྱེད་རྣམས་འདི་ན་བཞུགས་ནས་སེམས་
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ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞུས། ཡང་བདག་གིས་བསམ་པ་ལ།   བླ་མ་ནས་ཆོས་གཅིག་ཞུ་
དགོས་བསམ་ནས། བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་འདི་སྐད་ཞུས་སོ།།  
རྗེ་འདྲན་གྱིས་དོ་མེད་པད་མ་བྱུང་། །ཐུགས་ཀྱིས་པད་མོ་ཁ་ཕྱེ་ནས།  །ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཀྱིས་ཆ་ཟེར་
གྱིས། ། བདག་སོགས་མ་རིག་སེམས་ཅན་གྱིས། །མུན་པའི་ཚོགས་རྣམས་གསལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་
ཞུས་པས། གྷུ་རུས་གསུངས་པ། བུ་སྣ་བའི་དབང་པོ་ཚུར་ཉོན་དང་། །དུས་ངན་དུས་ཀྱིས་མཚན་ཉིད་
ལྟོས། །ཡང་དགོས་བསྟན་པ་ཐ་མའི་མི། །དུས་འགྱུར་སྤྱོད་པ་མིན་ལོག་མཁས། །དེ་དང་སྤྱོད་པ་མ་
སྟུན་པར། །ཆོས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སུ་རྩོལ་བ་བགྱིས། །རང་གིས་ས་ཕྱོགས་རབ་སྤངས་ནས། །གཞན་དོན་
མཐའ་དག་རྒྱལ་ཁམས་བསྐོར། །རང་དོན་བསྒྲུབ་ནས་ཡར་བྲོས་ཤིག །ཕ་ཡུལ་བདུད་ཀྱི་བརྩོན་ད་
སྤོངས། །འདུ་འཛི་མེད་པའི་དབྱེན་གནས་རྟེན། གནས་ལུགས་རྟོགས་ལས་ཡར་བྲོས་ཤིག །རང་
གནས་རང་ཡུལ་མ་འཛིན་པར། པད་ལྡན་གནས་ཆེན་གང་ཡོད་བསྐོར། །ཆགས་སྡང་སྤོངས་ལ་ཡར་
བྲོས་ཤིག །ནག་མོ་མ་རྟེན་རིགས་ངན་སྤོངས། །མཚན་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་རིགས་ལྡན་ཚོལ། །རྟོགས་པའི་
བོགས་ཐོན་ཡར་བྲོས་ཤིག །འཇིག་རྟེན་གཉེན་གྱིས་འཁྲི་བ་ཚོང་། །སྐྱབས་མཆོག་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ལ་ཏོད། །ཡ་ང་བག་མེད་ཡར་བྲོས་ཤིག །སྒྱུ་མ་ནོར་རྫས་འཁྲི་བ་ཆོད། །འདོང་ཞེན་རྩ་བའི་ཞེན་
པ་སྤོངས། །ཆགས་མེད་རྟེན་ལ་ཡར་བྲོས་ཤིག །གཞན་དོན་མཐའ་དག་སྐྱོང་བའི་དུས། ། སེམས་སྐྱེད་
ཉེ་རིང་མེད་པ་རུ། །སྙིང་རྗེ་སྒོམས་ལས་ཡར་བྲོས་ཤིག །སེམས་ཀྱི་སྤྲ་སྤྲོ་བྱུང་པའི་ཚེ། །འཁྲུལ་པའི་
རྗེས་སུ་མ་འབྲེང་པར། །རྣམ་གཡེངས་སྤོངས་ལོ་ཡར་བྲོས་ཤིག །བསམ་གཏན་རྩེ་གཅིག་སྒོམ་པའི་
དུས། །གང་ཤར་ཆོས་སྐུའི ་རོལ་པ་ལ། །སྤང་བླང་མ་སྒྲུབ་ཡར་བྲོས་ཤིག །གནས་ལུགས་ཐོག་ཏུ་
འཇོགས་དུས་སུ། །དངོས་འཛིན་མཚན་མའི་གཞི་རྩ་ཆོད། །བྱར་མེད་རྟོགས་ལས་ཡར་བྲོས་ཤིག ། 
རིག་པའི་ངོ་བོ་བླང་དོར་བྲལ། །ཡེངས་མེད་སྙུག་མའི་རྟན་ཡུལ་བཟུང་། །བཅོས་སླད་ཕྲོལ་ལས་ཡར་
བྲོས་ཤིག །མ་སྐྱེས་མ་བྱུང་རིག་པའིངོ་བོ། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་དག་སྒྲུབས། །རང་ས་བཟུང་
ལས་ཡར་བྲོས་ཤིག  །སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་རིག་སྐུ་འདི། །ཀུན་བཟང་གསང་བའི་བྷ་ག་རུ། །མ་བུར་
སྤྲོད་ལས་ཡར་བྲོས་ཤིག །ཨུ་དུམ་ལྷ་བུའི་མི་ལུས་འདི། །སླར་ཡང་ཐོབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །ད་རེས་
ཐོབ་དུས་དཀའ་བ་ཆོད། །ཅེས་གསུངས་སོ།  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཡང་བདག་གིས་འདི་སྐད་ཞུས། དྲིན་གྱིས་སྐྱང་པའི་དྲིན་པོ་ཆེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་མི་ལང་། ། 
དགོས་འདོད་འབྱུང་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མ་རིག་མུན་སེལ་འགྲོ་བའི་མགོན། །སྐྱབས་མཆོག་རྟེན་ས་ཁྱོད་
ཉིད་བཟང་། །དུས་ངན་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརློབས། །ཕ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །རང་གིས་ས་
ཕྱོགས་མ་སྤངས་ཀྱང་། །གླིང་ལས་ཁྱད་འཕགས་རྔ་ཡབ་གླིང་། །ས་འདིར་སླེབ་པ་ང་རེ་སྤྲོ། །རང་
གནས་རང་ཡུལ་མ་སྤངས་ཀྱང་། །པད་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཡས་ཁང་།  །ཕོ་བྲང་འཇལ་བ་ང་རེ་སྤྲོ། །ཕ་
ཡུལ་ཞེན་པ་མ་སྤངས་ཀྱང་། ། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འདྲ་བ། །མཚན་དཔེ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྲས་པའི་སྐུ། །ཕ་
དང་འཇལ་བ་ང་རེ་སྤྲོ། །ནག་མོ་མ་སྤངས་རྟེན་གྱུར་ཀྱང་། །མཁའ་འགྲོས་རོལ་རྩེད་མཛད་པ་དང་། །མ་
སྲིད་འཇལ་བ་ང་རེ་སྤྲོ། །ཉེ་འབྲེལ་འཁྲི་བ་མ་ཆོད་ཀྱང་། །རིག་འཛིན་ཕོ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། ། 
སྒྲུབ་ཆེན་འཇལ་བ་ང་རེ་སྤྲོ། །གྲོགས་ཀྱིས་ཞེན་པ་མ་སྤངས་ཀྱང་།  །སྔ་རབས་གང་ཟག་ཁྱེད་རྣམས་
དང་། །ལྷན་ཅིག་འཁོད་པ་ང་རེ་བྲོད། །ནོར་རྫས་ཆགས་ཞེན་མ་སྤངས་ཀྱང་། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་
འཁོར་སྤྲིན་བཞིན་སྟིབས། །ཆགས་མེད་རོལ་པ་ང་རེ་བྲོད། །སྔར་འཇལ་ཕྱི་འཇལ་མ་མྱོང་བའི། །དུས་
གསུམ་མཁྱེན་པའི་པད་བྱུང་འཇལ། །བརྩོད་མེད་མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། སྤྲང་མ་རིག་བུ་ལ་ཐུགས་རྗེ་
བཟུང་། །གནས་ལུགས་ལྟ་བ་བསྟན་དུ་གསོལ། །ཅེས་ཞུས་སོ། 

ཡང་གུ་རུས་གསུངས་པ། 
བུ་དྲན་བྱེད་ཤེས་པ་གསལ་མཛོད་དང༌། །གྱ་གྱུ་ཝལ་ཝལ་སེམས་ཀྱི་ངོ༌། །ལྟོས་སྐྱེས་རྣམ་རྟོག་བཟུང་
འཛིན་ཅན། །རྐྱེན་ཁར་མ་གཏང་རང་སར་ཞོག །ལེ་ལོ་ཡེང་མེད་གཉེན་པོ་རྟེན། །རིག་པ་ཤེས་རབ་ལ་
ཁར་ཐོན། །དམིགས་མེད་གཉུག་མའི་རྟན་ཡུལ་བཟུང་། །བཟུང་འཛིན་ཤེས་པ་རང་སར ་གྲོལ། །མ་
སྐྱེས་མ་བྱུང་རིག་པའི་ངོ༌། །ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་བཅོད་བླང་བྲལ། །རྩ་བྲལ་རིག་པ་ནོར་བུ་འདྲ། །སྤྲོས་
བྲལ་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་ལ་ཕྱོར། ། ད་ལྟར་བྱས་པས་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། 
ཅེས་གསུངས་སོ།  

ཡང་བདག་གིས་གསོལ་བ་འདི་བཏབ་བོ། 
བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ཡིས། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་སྤྲས་པའི་སྐུ། ། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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དཔལ་བེ་ཐུགས་ཀྱིས་ཀློང་ཡངས་ནས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཆོས་ཀྱིས་མཛོད། །འགག་མེད་མགྲིན་
པའི་གསང་ལམ་བརྒྱས། །ཞལ་གྱིས་པད་མོའི་ནམ་མཁའ་ལ།  །དགོས་འདོད་མན་ངག་ལྟ་བདུན་
ཤར། །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །མ་རིག་སྲིད་མཚོ་སྐེམ་པ་དང་། །ཉོན་མོངས་མུན་
པ་བསལ་དུ་གསོལ། །ཐུགས་རྗེའི་བར་སྣང་ཀློང་དཀྱིལ་དུ། །གཞན་དོན་ཐབས་ཀྱིས་སྤྲིན་དམར་
འཁྲིགས། །གདམས་པ་ཟབ་མོའི་སྒྲང་ཆར་བབ། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ། 
འཁྲུལ་པའི་ཚང་པ་སིལ་བར་མཛོད། །དུས་དང་འབྲལ་བ་མེད་པ་དང་། །ཞབས་པད་སྤྲང་པོའི་སྤྱི་བོར ་
འདུད། །བུ་ལ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ནས་ཀྱང་། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ས་ལ་བཀོད། །ཅེ་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། 

པད་མ་གླིང་པ་ཟེར་མཚན་གསོལ་ཚུལ། 

དེ་ནས་བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ།  
ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་ལ་སྐྱེ་སངས་ལ་གཤེགས་སོ་ཟེར། ཕྱི་རུ་ཕྱིན་ཏེ། ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྟས་པས། ནུབ་
བྱང་མཚམས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་བུ་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་ན་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་
འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་རོལ་ཆས་གོན་ནས། ཉི་མ་གཅིག་མ་ཆག་པར་ཕོ་བྲང་ལ་བསྐོར་བ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག 
ཕོ་བྲང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཨིན་དྲ་ནི་ལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་བུའི་ནང་ན་ གསོལ་ཆས་ཀྱིས་སྐོར་
རྣམས་དང་ ཇ་ཆང་ཤ་མར་ཐུད་དང་བཅས་པ། ཟས་ཀྱི་འབྱོར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞག་སྟེ། 
གསོལ་ཆ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕོ་བྲང་གི་དབུས་སུ་ཚོགས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་འདུག བྱང་
ཤར་གྱི་མཚམས་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་བུ་དེ། གྷུ་རུའི་གཟིམས་ཁང་དུ་འདུག་པས། 
ཉིན་པར་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བྱོན་ནས་ཆོས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་སྐོར། མཚན་མོ་གུ་རུའི་གཟིམས་ཁང་དེར་བྱོན་
ནས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གཟིམས་གཡོག་མཛད་ཀྱི་འདུག དེ་དུས་ 
ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། མཚོ་རྒྱལ་དང་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་ མལ་ཤོམས་ཅིག་ བོད་ཀྱིས་བན་
ཆུང་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་དུས་ མུ་ཏིག་བཙན་པོ་དང་ མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་མལ་
བཤམས། བླ་མ་ཡང་གསང་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ། བཞག་བདུན་དུ་བསྒྲུབ་པ་བཟུང་
ནས། ཕྱི་རྫས་ལ་རྟེན་ནས་བུམ་པའི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྐུར། ནང་བདུད་རྩི་ལ་རྟེན་ནས་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གསང་བའི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྐུར། གསང་བ་ཐབས་ཤེས་ལ་རྟེན་ནས་ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྐུར། ཡང་གསང་ངོ་སྤྲོད་ལ་རྟེན་ནས་ཚིག་དབང་རྣམས་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་བསྐུར། དེ་ལྟར་དབང་བཞི་རྫོགས་སུ་བསྐུར་བའི་གསང་མཚན་ཡང་པད་མ་གླིང་པར་བཏཊ་
སོ། ༼པད་མ་གླིང་པ་ཟེར་མཚན་དེ་སྐབས་སུ་ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུས་གསོལ་ནུག༽ 

དེ་ནས་  ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཡུལ་སོང་ལ། སེམས་ཅན་གྱིས་དོན་རབ་ཏུ་
ཆོད་པར་བགྱིས་ཤིག སྤྱིར་ཡང་ དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་འདས་ནས་འདིར་ཤོག་ཅིག སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་རཀ་
ཤ་ཏ་ན་དང་སྲིན་མོ་མགྲིན་བཅུ་མའི་བུར་བཙས་ནས། ལོ་ལྔ་ལ་བསྙེན་གནས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་བསྲུང་ཞིང་། 
རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་གནས་པར་བྱའོ་གསུང་། དེ་དུས་བདག་གིས་བསམ་པ་ལ། འདི་ལྟ་བུའི་གནས། 
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཟས་ཟ། བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུང་། ཉིན་མཚན་གྱི་སྣང་བ་མེད་པ། ཕ་ཨུ་རྒྱན་དང་འཇལ་
དུ་ཡོད་པ། རིག་འཛིན་ཕོ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཁོར་བ། དཔའོ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་གླུ་གར་
བྱེད་པ། འདི་ལྟ་བུའི་གནས་མཆོག་ཏུ་སྡོད་པ་དགའ་བསམ་ནས་ཞུས་པ། ཕ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། 
རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཀྱང་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་མ་མཆིས། ཕ་ཁྱེད་ལྟ་བུའི་དྲུང་དུ་སྡོད་པ་སྤྲོ་བས། བདག་
ཀྱང་འདིར་སྡད་ན་མི་ཡོང་ངམ། ཞུས་པས། འདིར་མ་སྡོད་པར་སོང་ཅིག ཁྱོད་རང་གི་གདུལ་བྱའི་
འདུལ་སྐལ་ཡོད་པས། གཏེར་ཆོས་རྣམས་རིམ་པར་གདན་དྲོངས་ལ་སྤེལ་ཅིག པད་མ་ངའི་བཀའ་
བཞིན ་སྒྲུབས་ཅིག ནམ་འཆི་ངེས་པ་མེད་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་འབུངས་ཅིག འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ལ་སྙིང་པོ་
མེད་པས། ཚེ་འདི་བྱ་བ་བོར་ཅིག ཕ་ཡུལ་དུ་མ་སྡད་སྙེན་གྱིས་ཁ་ཡོགས་ཡོང༌། གྲོང་ཡུལ་མ་བཟུང་ 
རྣམ་གཡེངས་འཁྲུལ་པས་འཁྱེར། གཉེན་གྱི་ཁང་མ་བཟུང་སྡུག་གཡུས་རང་ལ་ཡོད། གཞན་གྱིས་
ངོས་བཟུང་མ་བྱེད་ཐ་མ་ཁོན་དུ་ཡོང་། དངོས་པོ་ལ་བདག་འཛིན་མ་བྱེད། དགྲ་བོའི་གཡབ་ཤིང་ཡིན། 
ནོར་དུ་ནག་མོ་མ་རྟེན། མར་མཐན་གྱིས་སུ་བ་བྱེད། གདམས་པ་ཟབ་མོ་མ་གཏེར། གསང་སྔགས་པ་
ཆལ་དུ་འགྲ ོསྣོད་མ་བརྟག་པར་ཆོ་མ་བསྟན། བདུད་ཀྱིས་སྤྱིར་ཡང་རྫུར་ཡོང་། མི་ཟེར་ཁ་ལ་མ་ཉན་སྨྲ་
བ་ཉུང་ངུ་བགྱིས། རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་འགྲིམས་ཤིག རི་ཁྲོད་དབེན་གནས་རྣམས་སུ་ གཞན་དོན་
ཕྱོགས་མེད་བགྱིས་ཤིག དགེ་སྡིག་མདོར་ལེན་མ་བྱེད། རྒྱུ་འབྲས་ཞིབ་ཏུ་བསྲུངས་ཤིག ཆགས་སྡང་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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འཁྲུལ་པ་སྤོངས་ལ། དགས་སྣང་ཕྱོགས་མེད་སྦྱོངས་ཤིག བླ་མ་སྤྱི་བོར་སྒོམ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོ་
བགྱིས་ཞིག སྐྱེད་རྫོགས་བཟུང་འཇུག་བསྒོམས་ལ། ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མར་ལྟོས་ཤིག གང་ཤར་ཆོས་སྐུའི་རོལ་
པ། སྤང་བླང་གཉིས་མཐའ་ཆོད་ཅིག སེམས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟོས་ཤིག རིག་པ་གནས་ལུགས་ཀྱི་
ངང་ལ་ཞོག་ཅིག སྤྲོས་པའི་ཟག་པ་ཟད་པར་བགྱིས་ཅིག བསྟན་གྱིས་མདུན་མ་ད་རེས་ཡིན་ནོ། ཞེས་
གསུངས་སོ།  
ཡང་བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། རྟ་འདི་ལ་ཆིབས་ཅིག་ཟེར་བའི་མོད་ལ།  རྟ་དཀར་ཁྲིད་བྱུང་པས། བདག་
གིས་ཞོན་ནས་སྔར་གྱི་ལམ་ལ་ཡོངས་པས། སྐད་ཅིག་མ་ལ་གངས་རྩེར་སླེབ་ནས། བུ་མོ་གསུམ་
གྱིས་ང་ལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་གཅིག་གཏད་ནས། ཁྱོད་རང་གིས་རང་ཡུལ་དྲན་པར་བགྱིས་ཤིག་ཟེར། རང་
ཡུལ་དྲན་པ་ཙམ་ལ་སྒོམ་པའི་སྲང་སྒོར་སླེབ་འདུག དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཉིད་སད་བྱུང་པས། རྨི་ ལམ་ལ་
གང་བྱུང་གི་ཐོར་བུ་ཡི་གེར་བྲིས་པའོ།།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༤ པ་ དྲག་པོའི་སྐུ་དང་ དེའི་བསྒྲུབ་ཁོག་རྣམས་བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༥༢  ༼སྤྱི་ལོ་༡༤༦༩༽ 

༡༤༽ ཡང་བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་སེངྒེ་ཁྱི་ལྕོག་གི་བྲག་ནས་སྟོན་པའི་དྲག་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་ཁ་
བྱང་གི་ནང་ནས། ཐར་པ་གླིང་གི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་སེངྒེ་བྲག་བྱ་བ་ཡོད། དེའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁ་
བསྟན་པའི་བྲག་ལྡེབས་ལ། རྡོ་ལེབ་བླ་ང་ཁ་སྦུབ་པ་འདྲ་བ་ཡོད། དེའི་ནང་ན་མ་དྲོས་བྱེ་མ་ལ་བྱས་
པའི་དྲག་པོའི་སྐྐུ་དང་དེའི་བསྒྲུབ་ཁོག་རྣམས་སྦས་ཡོད། གླང་ལོ་ཤར་དུས་ཐོན་ཅིག་བྱ་བའི་ལུང་སྟན་
ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གླང་ལོ་སྦྲུལ་གྱིས་ཟླ་བའི་ཚེས་པ་གཅིག་གིས་ནུབ་མོའི་རྨི་ ལམ་ན། མི་སྤྱང་
ཁུ་ཁ་དཀར་ལ་ཞོན་པ་གཅིག་བྱུང་ནས། ཐར་པ་གླིང་གིས་གཏེར་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོང་། ཁྱོད་
རང་གིས་ནོར་སྐལ་ཡིན་པས་ལེན་དུ་ཤོག་བྱས་མ་ཐག་གཉིད་སད་བྱུང་། དེ་ནས་དཔོན་སློབ་རྣམས་
ཀྱིས་གཏེར་འདོན་པ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། གཏེར་སྒོ་གར་ཡོད་བརྟག་ནས། དེ་ནུབ་འདོན་པའི་བསམ་པས། ཆོས་
རྗེ་བྲག་ན་རིན་ཆེན་མགོན་པོ་མ་སྨད་ཀྱིས་ན་སྡད་དུས། བམ་རིམ་སྟོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་བསམ་
འགྲུབ་བཟང་པོ་ཆར་པ་གཅོད་དུ་ཡོངས་པ་དང་ཐུག་ནས། ཆར་གཅོད་མ་ཚུགས་པ་དང་ ང་ཡོངས་པ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཤེས་ནས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་རི་རྩེར་ཡོངས་ནས་ཆར་པ་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པས་ངས་མ་ཚུགས་པ་ཡིན་
ཟེར་བ་དང་། བམ་རིན་པོའི་མིག་དཔོན་རྣམས་ང་ཡོད་སར་ཡོངས་ནས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་ཁྱོད་ཆར་པ་
ཕབ་པ་ལ་ཡོངས་པ་ཅི་ཡིན།  ངེད་བམ་རིན་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི་བྱས་ཟེར་བས། ངེད་ལ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ལུང་
བསྟན་ལ་སྟེན་ནས་ཡོང་བ་མ་གཏོགས། ཆར་མ་ཕབ་བྱས་ཀྱང་མ་ཉན། ཨ་སྣེ་རིན་ཆེན་འཛོམ་གྱསི་
ཁོང་དཔོན་སློབ་ནི་ཐལ་ལེ་འདིར་བྱོན་བྱུང་། དེ་འདྲ་མི་བདེན། སུས་ཟེར་བ་ཡིན་བྱས་པ་དང་། ཁོང་
རྣམས་ན་རེ། བླ་མ་བསམ་འགྲུབ་བཟང་པོའི་མངོན་ཤེས་ལ་བྱུང་པ་ཡིན་ཡོད་མེད་ལྟར་ཕྱིན་པས། འདི་
ན་ངེས་པར་འདུག་པ་ཁོང་བདེན་ཟེར་ནས། སྣ་སྐྱལ་བྱས་ཀྱང་མ་ཉན་པར། དབང་མེད་ཁྲིད་ནས་ལུང་
པར་ཕབ་ནས། བསམ་གཏན་གླིང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྣ་བོར་ནས་ཕྱིན། དེ་ནུབ་ཡུལ་དུ་
འགྲོ་མ་ཉན་པར་ རིན་ཆེན་དཔལ་བཟངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་སྡད། ནང་པར་སེམས་མ་དགའ་བར། སྔ་མོ་
ལངས་ནས་ཐར་པ་གླིང་དུ་སོང་སྟེ། སེངྒེ་བྲག་རྩར་ཕྱིན་ནས། གཏེར་སྒོ་བླ་ང་འདྲ་བ་དེ་ལྐོག་པའི་ནང་
ནས། བླ་མ་དྲག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུ་ཁྲུ་གང་བ་གཅིག་དང་། དེའི་སྒྲུབ་ཁོག་ཤོག་
རིལ་གསུམ་གདན་དྲངས། གཏེར་ཚབ་འགྲུ་སྣ་བཅུག་ནས། གཏེར་སྒོ་སྔར་བཞིན་བཀག་ནས་བཞག་
སྟེ། རྒྱ་ལམ་ལ་ཡོངས་ན། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་གཉེགས་བྱས་ཀྱི་དོགས་ནས། ཀྱིས་ཀྱི་རི་རྩེའི་བཟུང་
ནས། གསང་ལམ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། སྣང་རྒྱ་ཕལ་དུ་ལྟོ་ལ་སླེབ་པ་ཕྱིན་པས། གྲ་པ་རྣམས་གྲོང་པ་གཞན་ལ་
ལྟོ་ཁྲལ་ལ་བཏང་། ང་རང་ཉེ་བ་ཅིག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་པས། ནས་ཟན་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་གཅིག་བྱུང་པ་ལ་ 
སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་བཏབ་བོ།།  
སོ་བའི་མདོག་ཅན་པ་ ཚྭའི་དྲི་མ་ཅན། གྲེ་བའི་འཕྲེང་ལ་ཆེར་མའི་མངའ་གཞུ་དངོས། དེ་འདྲའི་ཟས་
ངན་ནམ་ཡང་འཕྲད་པར་མ་གྱུར་ཅིག། ཅེས་བྱས་པས།  

[པད་གླིང་] པད་མ་གླིང་པ་བསད་དུ་འོང་བའི་སྐོར། 

པད་གླིང་རང་བསད་དུ་བྱུང་པས་ ནུབ་མོ་བྲོས་ནས་ ཤར་ཀུ་རི་ལུང་གིས་ ཁོ་མའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༥༤ འི་རྒྱབ་ཤོག 

དགོན་པ་ཀུན་བཟང་གླིང་ན་སྡད་དུས། ཀློང་གསལ་གསང་བ་སྙིང་བཅུད་ཀྱིས་ཁྲིད་ཁ་ཅིག་གསུངས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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པའི་དུས། ཀུ་རི་ལུང་གི་ བླ་མ་དགེ་འདུན་བཟང་པོ་དང་ སྐོང་པའི་ཕྱོགས་ནས་ཡོངས་པའི་ཁམས་པ་
བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ། གཞན་ཡང་ཆོས་ཉན་པ་མང་དུ་ཡོང་བའི་སྐབས། གསང་བའི་དབང་བྱེད་
པའི་ནུབ་མོ་ཡུད་ཙམ་གཉིད་དུ་སོང་དུས། རྨི་ ལམ་ལ་གོས་སྨུག་གོན་པའི་བུད་མེད་གཅིག་བྱུང་ནས། ད་
ལྟ་སྐོངས་པོའི་ཕྱོགས་ནས་ཡོངས་པའི་ཁམས་པ་འདི་ནི། དགའ་ལྡན་པའི་རིགས་སུ་རྟོགས་ཤིང་། 
ངེད་རང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པས། གསང་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་མ་བྱེད་གཅིག འགྱོགས་པོ་དམ་ཚིག་
གི་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ཡོང་པས། བཟབ་ལ་གལ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཡལ་སོང་ངོ་། དེ་ནས་དབང་
བསྐུར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཁོང་གཉིས་འདོན་པ་ལ་སྟབས་བདེ་པོ་རང་མ་བྱུང་པ་དང༌། ཨའུ་རྩི་སྙམ་
ནས་དབང་བསྐུར་པས། བཀའ་བསྲུངས་རྣམས་མ་དགྱེས་ནས། ཁམས་པ་དམྱོ། པད་མ་གླིང་དུ་རང་
གི་གཡོག་ ཐུར་ཟེར་བ་དེ་བརྩན་ཐབས་སུ་ཤི། ཁྲིད་གྲོལ་ནས་པད་མ་གླིང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ནུབ་ཅིག་
ཁམས་པ་དམྱོ་ནས། གྲི་སྟོན་ཏེ་རང་གསོད་དུ་བྱུང་པས། གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་ནས་རྩར་མ་བཏང་པ་
དང་། ནུབ་མོ་བྲོས་ནས་ ཤར་ཀུ་རི་ལུང་གིས་ཁོ་མ་ཡུལ་དུ་སླེབ་དུས།  ཁོ་རང་གིས་གཡོག་པོའི་སྣ་
བཅད། བཀའ་བསྲུངས་མ་དགྱེས་པའི་མཐུ་དེ་འདྲ་བྱུང་། དེ་དུས་ དགེ་འདུན་བཟང་པོ་ན་རེ། ང་དྲི་
མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་ཆོས་ལ་ཤིན་ཏུ་མོས་ཤིང་། དད་པ་ཡང་དེ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པས། ཁྱེད་པད་མ་གླིང་པ་
དྲི་མེད་པའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན། ང་ལ་དྲི་མེད་པའི་མཚན་བརྒྱད་ལ་བྲས་པའི་གསོལ་འདེབས་གཅིག་གནང་
བར་ཞུ་ཟེར་བ་ལ། བདག་གིས་ཀུན་བཟངས་ནས་རིམ་རྒྱུད་དུ་སྤེལ་བའི་མཚན་བརྒྱད་ཀྱིས་གསོལ་
འདེབས་འདི་བཙམས་སོ།། ༼དྲི་མེད་པའི་མཚན་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་བཀའ་བུམ་ནང་ཡོད།༽ 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༥ པ་ ལ་སེའི་གའུ་སྨུག་པོ་གཏེར་ལས་བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༥༥ འི་རྒྱབ་ཤོག ༼སྤྱི་ལོ་༡༤༧༠༽ 

༡༥༽ དེ་ནས་ སྟག་ལོ་ཤར་བའི་སྤྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ། ཆོས་འཁོར་ཁྱབ་པ་སྟེངས་ཀྱི་ རྒྱགས་
དཔོན་གྲགས་པ་ལ་ དབང་གཅིག་བྱས་པའི་ནུབ་མོ། ཐོ་རངས་ཁའི་རྨི་ ལམ་ལ། མི་ཤ་མདོག་དཀར་
བ། གོས་དཀར་པོ་གོན་པ་ཅིག་བྱུང་ནས། པད་མ་གླིང་པ་ སྐུར་རྗེས་གུར་ཕུབ་ན། ཁྱོད་རང་གིས་ནོར་
སྐལ་ཡོད་པས། དེ་ལེན་པ་ལ་འགྲོ་དགོས། མ་ཕྱིན་ན་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐོ་རྡོ་ཀློག་བྱས་ནས་ཁྱིམ་འཆོས་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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པ་འདུག་ཅིང་། ངས་བྱ་ར་དཀའ་བར་འདུག་ཟེ་བས། འོ་ན་ནམ་ཡོང་ངམ་བྱས་པས། སང་ཤོག་ཟེར་བ་
དང་སྙིད་སད་བྱུང་། དེའི་ལང་ ཚེས་གསུམ་གྱི་ནུབ་མོ་ནམ་ཕྱེ་ལ། དཔོན་བདུན་གྱིས་ཕྱིན་ཏེ། གཏེར་
གར་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་ཕྱིན་ནས་བརྩལ་བས། གང་ཡང་དྲན་འཛིན་མེད་པའི་ཤེས་པ་བུན་ནེ་བ་ཅིག་
ཏུ་སོང་པ་དང་། གཏེར་བདག་ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་སྔོན་གསུམ་དུ་བྱུང་ནས་ཁྲིས་པས། སྐུ་རྗེས་ཀྱི་སྟེང་
གི་ཆ་གཡོན་ངོས་ནས། རྡོ་རྗེ་གུར་ཕུབ་ཏུ་སླེབ་པ་དང་། ཚེ་ཁྲིད་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཤོག་སེར་ཁ་བྱང་ཇི་ལྟར་
ཡོད་པའི་ལུགས་བཞིན། གཏེར་སྒོའི་ཐད་ན། ཕ་ཝང་ནག་པོ་བླ་ང་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད། དེའི་ཟུར་ནས་
གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐོ་རུ་བཅུག་ནས་མི་བོང་ཕྱེད་ཙམ་སོང་པ་དང་། གཏེར་སྒོ་བྲག་མེ་ལོང་ལྟ་བུ། 
མདོག་དམར་ལམ་མེ་ཡོང་། དེ་ལ་ལྟས་པས་རྡོ་ཆོལ་གྲུ་བཞི་གཅིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དེ་ལ་རྡོ་རིལ་
གྱིས་སྡུངས་པས། རྡོ་ཆོལ་དེ་གོག་ནས་བྱུང་པའི་ནང་དུ། ལག་པ་བཅུག་པས་སོལ་བ་ཕུངས་སེ་འདུག 
དེའི་ནང་ན་ ལ་སེའི་གའུ་སྨུག་པོ་གཅིག་ཐོན་ནས་བྱུང་པས། སློབ་མ་དྲུག་ལ་བྱིན་བརླབས་བྱས། 
གཏེར་ཚབ་འབྲུ་སྣ་བཅུག སྔར་བཞིན་བཀག་ནས་བཞག། 

 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༦ པ་ ལ་སེའི་གའུ་སྨུག་པོ་གཏེར་ལས་བཞེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༥༦ གི་རྒྱབ་ཤོག 

༡༦༽ དགོན་པ་གདུང་ཁ་བི་བྱ་བར། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཀློང་གསལ་གྱིས་ཁྲིད་ཁ་ཅིག་བཤད་ཅིང་། 
ཞི་ཁྲོའི་དབང་གིས་སྐབས་སུ། དྲག་པོའི་གཏེར་སྒྲོམ་ཞལ་ཕྱེ་ནས། སློབ་མ་རྣམས་ལ་བྱིན་བརླབས་
བྱས་པས། འཇའ་ལ་སོགས་པ་ཡ་མཚན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། ཞག་ཤས་གཅིག་སྡད་ནས་ ཀློང་གསལ་
གྱི་ཆ་ལག་རྣམས་དང་། བླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་སང་བླ་མེད་ཀྱི་ཤོག་སེར་བདུན་གྱིས་སྐོར་རྣམས་རྫོགས་
པར་བྲིས། ཤོག་སེར་དེའི་ཟླ་ལ། ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་བྱང་ཡང་བྱུང་ དེའི་དུས་སུ་མཆོད་ཁང་བཀྲ་ཤིས་
སྒོ་མངས་ཀྱི་བར་ཁང་དུ། ཇོ་བོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཐོག་དྲངས། རང་རེའི་གྲ་པ་ཨ་སྣེ་ཉི་ཤུ་
རྩ་བདུན་འཚམས་ལ་བཞག་ནས། དམིགས་པའི་གསལ་འདེབས་རིམ་པར་བྱས་སོ།། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༧ པ་ བོད་ ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོའི་བྲག་ནས་གཏེར་མཛོད་ བཞེས་ཚུལ། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༣ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 

ཤོག་གྲངས་༥༨ ཀྱི་རྒྱབ་ཤོག ༼༡༤༧༢༽ 

༡༧༽ འབྲུག་ཟླའི་མར་ངོ་ལ། ལྷོ་བྲག་ཕྱོགས་ལ་གཏེར་འདོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྐུ་རྗེས་ཀྱི་
བྲག་རྡོ་རྗེ་གུར་ཕུབ་པའི་ནང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དྲག་པོ་ཡང་སང་བླ་མེད་ཀྱི་ཟླ་ལ། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་
མཚོའི་ཁ་བྱང་ལ་ཡང་ བྱད་གསང་བྱད་གསུམ་ལ་ལྟས་པས། ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོའི་བྲག་དཀར་པོ་དགྱེད་
བུ་བརྩུགས་པ་འདྲ་བ་ཡོད། དེའི་བྱང་ཕྱོགས་ན་བྲག་སེང་གེའི་སྡོང་པ་འདྲ་བའི་ཁའི་ནང་ན་གཏེར་
མཛོད་ཡོད། དེ་སྟོན་པའི་མཚན་མ་ལ། ཕུག་པ་དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་ན།  རྡོ་འབུར་མཐོ་གང་པ་དབང་
ཕྱུག་གི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་འདོམ་གང་ན། གཏེར་སྒོ་ཡོད་ཅེས་པ་ལྡེ་མིག་ཤོག་
སེར་བྱུང་། 

 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༨ པ་ བོད་ ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོའི་བྲག་ནས་གཏེར་མཛོད་བཞེས་ཚུལ། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༤ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 

ཤོག་གྲངས་༥༩  

༡༨༽ སྟག་ལོ་ ལུག་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལུ་ ཀུན་བཟངས་གླིང་གི་དགོན་པར་ཡོན་བདག་གླེའུ་སང་དང་། 
བཟུང་སྐྱབས་གཉིས་ཀྱིས་ཚོགས་འཁོར་བྱས་པའི་ནུབ་མོ་ཐོ་རངས་ཁའི ་རྨི་ ལམ་ན། བུ་མོ་གོས་སྨུག་
པོ་གོན་པ་ཅིག་བྱུང་ནས། པད་མ་གླིང་པ་ཉོན་དང་། སང་ཕོད་ཡོས་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ། ཁྱོད་
རང་གི་ཆོས་སྐལ་སེམས་ཕྱགས་ཀྱི་ཆོས་གཏེར་རྣམས་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཡིན་པས། ལེ་ལོ་
མེད་པར་ཐོན་ལ་སོང་གཅིག་ཟེར་བའི་མོད་པ་གཉིད་སད་བྱུང་། ལུང་བསྟན་དང་ཁ་བྱང་དེ་དག་ལ་སྟེན་
ནས། ས་མོ་ཡོས་ལོ་ སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ། བདག་པད་མ་གླིང་པ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས། ལྷོ་བྲག་
སྨན་མདོའི་གཏེར་གནས་ཨ། གཏེར་འདོན་པ་ལ་ཕྱིན་དུས། དང་སྤྲོ་གླེའུ་ཆུང་དུ་སླེབ། བླ་མ་སྟོན་པའི་
གཟིམས་ཁང་དུ་དེའི་ནུབ་མོ་གདད་པས། བླ་མ་སྔོན་པ་ན་རེ། ཁྱེད་དཔོན་སློབ་རྣམས་གར་འགྲོ་ཟེར་བ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ལས། བདག་གིས་ངེད་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ལུང་བསྟན་ལ་སྟེན་ནས། སྨན་མདོའི་གཏེར་
འདོན་པའི་དུས་ལ་སླེབ་པས།དེ་འདོན་པ་ལ་ཡོངས་པ་ཡིན་བྱས་པས། བླ་མ་སྟོན་པ་ན་རེ། ངེད་ཀྱི་
གྲོགས་ངན་གང་དྲག་བྱེད་པ་ཡིན། གཏེར་འདོན་པ་ལ་བྱོན་པ་ལེགས། ཆས་ཁ་ཅི་དགོས་ཀྱིས་བཀའ་
ལུང་སྣང་པར་མཛོད། ངེད་ཀྱིས་འགྲུབ་པ་བྱེད་ལགས་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ངེད་ཀྱིས་གཏེར་འདོན་པ་ལ། 
གཏེར་བདག་མཆོད་དགོས་པས། ཕྱེ་ཕུད་དང་དཀར་རྒྱན་དམར་རྒྱན་ཆང་ཕུད་གཙང་མ་དགོས་བྱས་
པས། དེ་རྣམས་ཚང་པར་བསགས་ནས། ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་ཉིན་མོ་དང་སྤྲོ་གླིའུ་ཆུང་གི་དགེ་ཤེས་ཨ་
སྣེ་ལ་སོགས་ཁྲོམ་མང་པོ་དང་བཅས་ནས། སྨན་མདོའི་བྲག་ལོག་ལ་ཕྱིན་ཏེ། གཏེར་བདག་རྣམས་ལ་
གསོལ་མཆོད་བྱས། སྔོན་གྱི་ཆང་མདོའི་བདེན་སྔར་བྱས་ནས། ཉི་མ་གུང་ལ་བདག་པད་མ་གླིང་པས་
འདོན་ཆས་རབ་ཏུ་བྱས་ནས། སེང་སྡོང་གི་གཏེར་སྒོ་ལ་འཛུལ་ནས་ཕྱིན་པ་དང་། གཏེར་སྒོ་ནས་འདོམ་
གང་ཕྱིན་པའི་ས་ན། ལྕགས་ཀྱི་ལྕང་ཁུ་གཅིག་ཚུར་འཆོང་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་། ང་མི་ཐད་སྙམ་ནས་ཕྱིར་
ལན་གཅིག་ཕྱིན་ནས། གསང་བྱང་གི་ཤོག་སེར་ལ་ལྟས་པས། གཏེར་སྒོ་དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་འདོམ་
གསུམ་གྱི་ཚང་ན། རྡོ་དཀར་པོ་སྒོ་ང་ཙམ་གཅིག་ཡོད། རྡོ་དེ་སྐོག་ལས་སོང་ཅེས་པ་འདུག་པས། དེ་
ལྟར་བྱས་ནས་ཕྱིན་དུས། སྤྱང་ཁུ་དེ་རང་ཁྲེས་སེ་སོང་ཡོད། ལེགས་པར་ལྟས་པས་ཤོག་བུ་ལ་བཅོས་པ་
ཡིན་པར་འདུག དེའི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་གཏེར་མཛོད་ནང་ནས། ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་སྒྲོམ་དང་། བྲམ་
ཟེའི་ཤ་རིལ་བརྒྱ་ཐམ་པ། དེའི་ནང་ནས་བྱུང་པ་ལ། རྟ་ཕག་གི་སྐུ་གཉིས། པད་མ་གུ་རུའི་སྐུ་གཉིས། 
མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྐུ་གཅིག ཕག་མོའི་སྐུ་སྨ་བྱའི་སྒོ་ངའི་སྐྱོགས་ནང་ན་ཡོད་པ་གཅིག་རྣམས་བྱུང་པས། 
རྟ་ཕག་གཅིག་གླེའུ་ཆུང་སྟོན་པ་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྦྱིན། ཅིག་ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་ལ་སྟིང་དུ་ཕུལ། པད་
མ་གུ་རུའི་སྐུ་གཅིག་གཏེར་སྟོན་པའི་ཡར་ལམ་སྦང་ལྕི་དཔོན་པོ་ལ་སྦྱིན། ཅིག་སྟིང་དུ་ནང་སོ་རྟ་མགྲིན་
ལ་ཕུལ། ཕག་མོའི་སྐུ་དང་ཞབས་རྗེས་གཅིག་རྡོ་ལ་རྒྱབ་ནས། ཕྱིས་འབྱུང་རྒྱལ་པོ་ཛ་འབག་ལ་མོས་
པའི་རྟེན་དུ་སྦྱིན། ནང་སོ་ཆོས་མཛད་ལ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་གཅིག་ཡོད་པ་ཕྱིས་སུ་ཕུལ་ལོ། དེ་རྣམས་
གདན་དྲངས་ནས་མི་མངས་ལ་ཁྲོམ་དུ་བསྟན་ཅིང་བྱིན་བརླབས་ཡང་ཟབ་པར་བྱས་ཏེ།  
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[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༡༩ པ་ བོད་ རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱིས་དཔེ་སྒྲོམ་བཞེས་ཚུལ། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༥ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 

ཤོག་གྲངས་༦༥ 

༡༩༽ ནང་སོ་དབང་རྒྱལ་པ་གསུམ་གྱིས་ཇ་སུན་གཅིག་གི་བར་ལ་ལྷན་དུ་སྡད་ཚེ། ནང་སོ་རྒྱལ་
ལའི་བཀའ་ལུང་ལ། བུམ་ཐང་ནས་གཏེར་སྟོན་གཅིག་བྱོན་འདུག་ཟེར་བ་ཐོས་ནའང་། ད་ཕན་འཇལ་རྒྱུ་
མ་བྱུང་། ད་ལན་འདིར་ཕེབས་པ་ལ། ངེད་ཆེས་པའི་གཏེར་གཅིག་འདོན་དགོས་ཟེར་བ་དང་། གཏེར་
འདོན་རྒྱུ་མི་འདུག་བྱས་པས། སྔར་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ལུང་བསྟན་ལའང་འདུག གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ལུང་
བསྟན་ལའང་འདུག་པས། བྲག་མོ་འཕྲང་གི་བྲག་འདི་ནས་གཏེར་ཅིས་ཀྱང་འདོན་དགོས་ནན་ཆེས་
པས། བདག་གིས་ཁ་བྱང་ལ་ལྟས་པས། བྲག་གི་སྟེང་ནས་འདོམ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ས་ན། མཚལ་གྱིས་
གཡུ་རུང་རིས་མཐོ་གང་བ་གཅིག་ཡོད། དེ་ནས་མར་ལ་ཁྲུ་གསུམ་བརྩལ་བའི་འཚམས་ན། རྡོ་ཆོལ་
འབུ་རེ་བ་གཅིག་ཡོད་སྐོག་པའི་ནང་མ། རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱིས་དཔེ་སྒྲོམ་ཡོད་པས་ཐོན་ཅིག་
བྱ་བ་ཡོད་པ་དང་། ནང་སོ་ལ་ཞུས་པ། བྲག་དེའི་དཀྱིལ་ན་འཚལ་གྱི་གཡུ་རུང་གཅིག་ཡོད་པར་འདུག 
དེ་མཐོང་ན་གཏེར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པར་འདུག་པས། 

ལྟ་པོ་བྱས་ཏེ་ཆས་ནས། བྲག་རྩར་འགྲོ་དུས་ཟོག་བྱས་ཀྱིས་དོགས་ནས། ནང་སོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དཀྱིལ་
དུ་བདག་བཅུག གྲ་པ་རྣམས་དང་འཕྲད་དུམ་བཅུག་པར། བྲག་དེའི་རྩ་བར་ཕྱིན་ནས་ལྟས་པས། 
དཔོན་ས་དབང་རྒྱལ་ན་རེ། མཚལ་གྱིས་གཡུ་རུང་རིག་འདི་ན་ཡོད་བྱས་ནས་བསྟན་པ་དང། བདག་
གིས་ལེགས་པར་ལྟས་པས་ཡོད་པར་མཐོང་ནས། དེ་དུས་ངེད་ཀྱི་ཆོད་ལྟ་བྱེད་པ་ལ། ཁྲོམ་མང་པོ་ཡང་
འཚོགས་བྱུང་། དེ་ནས་བདག་པད་མ་གླིང་པ་དང་། ནང་སོ་ཡབ་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པས། བྲག་གི་
སྟེང་དུ་ཕྱིན་ནས། ནང་སོ་སྒྲེས་པའི་ཞལ་ནས་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ལགས། དེ་ཁ་ལ་འབྱོན་ནམ་ཇི་ལྟར་
བྱེད་གསུངས། བདག་གི་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཆོག་བྱས་པས། ནང་སོའི་ཞལ་ནས། དེ་རིང་ཁྲོམ་ཚོགས་
མང་པོ་ཡོད་པས། བར་ཆད་ཡོང་པ་སྲིད་ ཐག་པ་བཏགས་ནས་གཏོང་དགོས་བྱས་ནས། ལུས་ཀྱི་གོས་
རྣམས་ཕུད་དུ་བཅུག ལྷ་ལུང་ཕུའི་དགེ་ཤེས་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་དོར་མ་གོན་པས། ཁོ་ལ་
སེབ་དྲི་ཡོད་པས་དྲི་མས་མི་ཚུགས་པ་བྱུང ་ ། དེ་ནས་སྐྱེད་པ་ལ་ཐག་པ་མང་པོ་འཐུད་ནས་ཚད་ལ་སླེབ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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པའི་ཚོད་རྟགས་ནས། ལྕགས་ཀྱི་གཟོང་གཅིག་དང་རྡོ་རིལ་གཅིག་ཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པས། གཏེར་སྒོའི་
ཐད་ལ་སླེབ་པ་དང་། བྲག་ལ་རྡོ་ཆོལ་འབུར་དེ་འདུག་པ་དེ་ལ། གསང་ཚད་སྦྱལ། གཟོང་རྒྱབ་པས་རྡོ་
ཆོལ་ལག་དར་ཙམ་གཅིག་རྒྱངས་ཏེ་ཐོན་བྱུང་པའི་ཤུལ་དུ་ལག་པ་བཅུག་པས། གཏེར་སྒྲོམ་ལག་ཏུ་
བྱུང་པ་དང་། ཕྱིར་གདན་དྲངས་པས། བྲག་ཟུར་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ནས། ཧབ་ཤ་དི་རི་བྱས་པས། 
ཐེན་ཟེར་བར་གོ་ནས་སྟེང་ནས་ཐག་པ་ཐེན་པས། གཏེར་སྒོ་བཀག་ལོང་མ་བྱུང་པར་གཏེར་ཚབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་
གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བྲག་ཟུར་ཅིག་ལ་བཞག ཕྱིས་གཏེར་ཚབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཁྱིར་བས་སྙེད་པར་འདུག 
ཡར་བྲག་སྟེང་ལ་སླེབ་ནས་ ནང་སོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་གཙོས་བྱས་པའི། མི་མངས་དེར་འདུས་པ་རྣམས་
ལ། གཏེར་སྒྲོམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་ཡང་བྱས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་པཎ་ཞྭ་ཡང་ནང་སོའི་དབུ་ལ་སྐྱོན་ནས། 
སྦྱིན་བདག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། དེའི་ནུབ་མོ་ གད་མདོར་བླ་མའི་གཏོར་དབང ་གཅིག་བྱས་པའི་
ནང་པར་ ནང་སོའི་ཞལ་ནས། གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ལགས། སྔར་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ནས། ལ་ལས་
ཟོག་པོ་ཡིན་ཟེར། ལ་ལས་གཏེར་སྟོན་ཡིན་ཟེར་བ་བྱུང་པས། ཐེ་ཚོམ་གྱིས་དབང་དུ་སོང་ནས་ཡིད་ཆེས་
པ་ཉུང་པས། ད་ལན་གཏེར་འདོན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཡིན། ད་ནས་མི་ཀུན་ཡིད་ཆེས་ཤིང་མོས་པ་ཡང་
ཚུད། དེང་ནས་ངེད་ཀྱིས་བླ་མ་ཡང་མཛད་དགོས། འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་ཁྱེད་ལ་འཚོལ་བ་ཡིན་
གསུངས་ཞིང་། ༼བོད་ ལྷ་ལུང་བཅས་ལ་ མཚན་སྙན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ ཤོག་གྲངས་༦༦ རྒྱབ་ནས་མར་འདུག༽ 

[པད་གླིང་] བོད་ ཡང་སྤྱི་ཕུ་རུ་ རྡོ་ལ་ཕྱག་རྗེས་བཞག་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༦༧ གྱི་རྒྱབ་ཤོག 

དེ་ནས་ཡང་སྤྱི་ཕུ་རུ། ཕ་ཇོ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བོས་ཏེ་ཕྱིན་ནས། ཉིན་མོ་ཁྲོམ་དབང་བྱས་པའི་དུས། ཕ་ཇོ་
ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྨན་སྣུར་བའི་རྡོ་གཅིག་ཡོད་པ་གཏད་ནས། ངེད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ ཅིས་ཀྱང་དགོ་
ཟེར་བས། བདག་པད་མ་གླིང་པའི་བསམ་པ་ལ། ད་ལན་འདི་ལ་རྟགས་གཅིག་མ་བྱུང་ན་ མི་རྣམས་
འཆ་མོ་འདེབས་ཤིང་ ལོག་ལྟ་སྐྱེ་སྲིད་པས། ཇི་ལྟར་བྱ་མཉམ་པའི་མོད་ལ། སྣང་བ་གཏད་མེད་དུ་སོང་
བའི་ངང་ལ། རྡོ་དེ་ལ་ལག་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གཅིག་བྱུང་།  དེར་འདུས་མི་རྣམས་ལོག་ལྟའི་
ལམ་ལས་ལོག ། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༠ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༢༠ པ་ རྟ་མགྲིན་ཡང་སང་བླ་མེད་དང་ ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་རྣམས་གཏེར་བཞེས་
ཚུལ། ༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༦ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 
ཤོག་གྲངས་༦༨ 

༢༠༽ དེ་དུས་ ནུབ་གཅིག་ཉལ་བའི་རྨི་ ལམ་ན། བུ་མོ་གསུམ་བྱུང་ནས། ནང་པར་སྨན་མདོའི་སེང་
སྡོང་གི་སྣ་བ་ནས་གཏེར་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབ་པས། སོང་ཅིག་ཟེར་བས། དེའི་ནང་པར་སླར་ལོག་
ནས། གླེའུ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ།  དེ་ནུབ་བླ་མ་སྟོན་པ་དང་། བླ་མ་ཀུན་དགའ་མཆོག་སྒྲུབ་ཁྲིད་ནས། སྨན་
མདོར་ཕྱིན་ཏེ། སེང་སྡོང་གི་སྣ་བ་གཡས་ན་རྟ་མགྲིན་ཡང་སང་བླ་མེད། གཡོན་ནས་ཕུར་པ་ཡང་གསང་
བླ་མེད་རྣམས་གདན་དྲངས་ཏེ། ནང་པར་སྨན་ཐང་དུ་ཕྱིན། སྨན་ཐང་ཞལ་དུ་བླ་མའི་ཁྲོམ་དབང་ཅིག་
བྱས། སོགས་ལོ་རྒྱུ་དུ་མ་བཞུགས་སོ། 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༡ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༢༡ པ་ བོད་ བྲག་དམར་དོ་ལས་ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་གདམས་པ་རྣམས་བཞེས་ཚུལ། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༧ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 
ཤོག་གྲངས་༦༨ རྒྱབ་ཤོག  

༢༡༽ དེ་ནས་ཉེས་གནས་ཀུན་ཆོས་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཉལ་དའི་རྨི་ ལམ་ན་བཙུན་པ་གཞོན་ཤ་དང་ལྡན་པ།  
ཁ་མ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས་པ་གཅིག་བྱུང་ནས།  བྲག་དམར་དོའི་གཏེར་ཁ་ལེན་པའི་དུས་ལ་བབ་
པས།  ནང་པར་སོང་བྱས་པ་དང་། བདག་པད་མ་གླིང་པས། སྔར་ཁ་བྱང་དང་ལྡེ་མིག་ལས་མ་བྱུང་
པས། གཏེར་རྙེད་པ་མི་འོང་བྱས་པ་དང་།  ཡང་དགེ་འདུན་པ་ན་རེ། བྲག་དམར་གྱི་མདུན་ནས་མར་
འགྲོ་བའི་ ཆུའི་མཚམས་ན། ཕ་ཝང་དམར་པོ་སྙིང་གི་གཟུགས་འདྲ་བ་ མི་ལངས་པ་ཙམ་གཅིག་
ཡོད། དེའི་རྩེ་མོ་འཇལ་བའི་ཐང་། མདོམ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ས་ན་ བྲག་རྩ་ནས་ཡར་འདོམ་གསུམ་
བཙལ་བའི་ས་ན། མཚལ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་སྒོ་ང་ཙམ་གཅིག་ཡོད། དེའི་འོག་མཐོ་གང་གི་ས་ན་ རྡོ་ཆོལ་ཕོ་
མཚན་འདྲ་བ་ཡོད། དེ་སྒོག་པའི་ནང་ནས་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་གདམས་པ་རྣམས་སྟོན་པའི་དུས་སུ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བུ་མོ་བྱ་ལོ་མ་གཅིག་ཁྲིད་ལ་ཐོན་ཅིག་ཟེར་བའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་པ་དང་གཉིད་སད་བྱུང་།  དེའི་
ནང་པར་ཡར་ལོག་ནས། ལྷམ་མདོ་དགོན་པར་ཞག་གཅིག་སྡད། དེ་ནས་ཞལ་པ་སྡེའུ།  དེ་ནས་བྲག་
དམར་དོ་རུ་སླེབ་པའི་ནང་པར། ས་གནང་ཇི་ལྟར་ཡོད་བརྟག་པས། རྨི་ ལམ་ལ་བྱུང་བ་བཞིན་འདུག་པ་
དང་། གཏེར་མཚན་ཡང་རྙེད་བྱུང་། དེ་ནས་ བཙན་རུ་འབྲོག་སར་བུ་མོ་བྱ་ལོ་མ་གཅིག་འཚོལ་དུ་བཏང་
པས་ཁྲིད་བྱུང་པ་དང་། ཁྲོམ་མང་པོ་འཚོགས་བྱུང་ཞིང་། ཉི་མ་གུང་ལ་ བུ་མོ་བྱ་ལོ་མ་དེ་ཁྲིད་ནས། 
བྲག་གི་གཏེར་མཚན་ཡོད་སར་བཟོང་རྒྱབ་པས། མཚན་མའི་རྡོ་དེ་ཐོན་བྱུང་པ་དང་།  ནང་ནས་སོལ་བ་
དང་བྱེ་མའི་སེབ་ནས། གཏེར་སྒྲོམ་སྨུག་པོ་གཅིག་སྟོན་ནས་བུ་དེ་ལ་གཏད་པས། དར་གྱི་བུད་དུ་
སླངས། གཏེར་ཚབ་ལ། རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་འབྲུ་སྣ་སོགས་བཅུག་ནས།  མཚན་མའི་རྡོ་དེ་སྔར་བཞིན་
བཀབ་ནས་བཞག་གོ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེར་བ་དང་རླུང་ཚུབ་ཆེན་པོ་གཅིག་བྱུང་ནས། གར་སྡོད་ཀྱང་མ་
ཚུགས་པས། གཏེར་བདག་གཡག་བདུད་ནག་པོ་ལ། བཀའ་བསྒོ་བདེན་སྔར་བྱས་པས།  རླུང་ཚུབ་དེ་
ཞི་བར་གྱུར།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༢ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༢༢ པ་ བོད་ སེང་སྡོང་བྲག་ནས་ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་རྣམས་རྣམས་བཞེས་ཚུལ། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༨ པ་བཞེས་ཚུལ།༽  
 ཤོག་གྲངས་༧༠  རྒྱབ་ཤོག 

༢༢༽ གླེའུ་ཆུང་དུ་སླེབ་ནས་ཞག་གཉིས་སོང་པའི་ཐོརངས་ཁའི་རྨི་ ལམ་ན། མི་དཀར་པོ་གཡག་
དཀར་པོ་ལ་ཞོན་པ་གཅིག་བྱུང་ནས། སེང་སྡོང་བྲག་གི་གཏེར་ སྔར་སྟོན་པའི་ཤུལ་རྣམས་ལ་མི་གཞན་
གྱིས་གཏེར་ཤུལ་འཚོལ་བ་ལ་ཡོང་གི་འདུག་པས།  མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་རྣམས་སང་ཉིན་མོ་
ལེན་དུ་ཤོག་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་སྨིད་སད་བྱུང་། དེ་ནས་ བླ་མ་སྟོན་པ་ལ་རྨི་ ལམ་བཤད་པས། ཁོང་ན་རེ་
ངེད་རང་དཔོན་སློབ་ དོ་ནུབ་འགྲོ་བ་དྲག་ཟེར་ཏེ། སྒྲུབ་བ་བ་ལེབ་སྦྱིན་དང་། དཔོན་སློབ་གསུམ་གྱིས་
དགོངས་མོ་ས་སྲོས་པ་དང་ཕྱིན་།སེང་སྡོང་གི་སྣ་ཕུབ་ནས། མཁའ་འགྲོ་ཉེ་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་དང་། 
མིག་གཉིས་ནས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་སྐོར། གནམ་ལྕགས་འོད་ཀྱི་དྲ་བའི་རྒྱུད། སྒྲུབ་ཁོག་མན་ངག་ལས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཆོགས་དང་བཅས་པ་གདན་དྲངས་ནས་ སླར་གླེའུ་ཆུང་དུ་སླེབ་དུས།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༣ པ་ བོད་རྫ ་ལུང་ནས་ ལ་སེའི་གའུ་སྒོ་ང་ཙམ་གཅིག་ཐོན་བྱུང་། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༩ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 
ཤོག་གྲངས་༧༠  རྒྱབ་ཤོག 

༢༣༽ བོད་རྫ ་ལུང་ལ་ ཀློང་གསལ་ཁྲིད ་ཁ་གསུངས་སྐབས། རྫ་ལུང་བླ་མ་ན་རེ། ངེད་ཀྱི་དགོན་པའི་
སྟེང་ན་ ཕ་ཝང་གཅིག་ལ་གཏེར་ཡོད་ཟེར་ནས་མི་རྣམས་ཀྱང་ལབ་ཅིང་། གཏེར་ཚག་ཀྱང་འདུག་ཟེར་
བས། དེ་ལ་རུ་ཕྱིན་རྩ་ན་གཏེར་སྒོ་མ་ཉམས་པ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ནས།  སླར་ལོག་སྟེ་ ཆོས་ཐུན་
གྲོལ་ནས་དགོངས་མོ་ས་སྲོད་པ་དང༌། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་དང་ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་གསང་བྱང་གང་
ཡང་མ་བྱུང་ཀྱང་མིས་མ་ཚོར་བར། ང་རང་དང་ ནོ་བོ་ ཨ་འཕེལ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱིན་ནས། ཕ་ཝང་དེ་ལ་
བཟོང་རྒྱབ་ནས་སྡོལ་བས། དེའི་ནང་ནས་ལ་སེའི་གའུ་སྒོ་ང་ཙམ་གཅིག་ཐོན་བྱུང་ནས་ཁྱེར་ཕྱིན། དེ་
ནས་ཁྲིད་ཁ་རྒང་ཡོལ་བ་དང་། གཏེར་སྡུར་གྱིས་འབྲུམ་ནད་གཅིག་བློ་བུར་དུ་བྱུང་ནས། འཛོམ་དར། 
རྒྱལ་དར། ཨ་འཕེལ། ཁྲིད་ཐོན་རྗེས་ ཨ་འཕེལ་ཤི་བའི་དུས། ནམ་མཁའ་དངས་ཤིང་འཇའ་ཚོན་གྱི་
གུར་ཕུབ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕུར་ཙམ་བབ་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་པས། ཡ་མཚན་ཆེ་ཟེར་ནའང་།  ལུང་
བསྟན་མེད་པའི་གཏེར་སྟོན་པས་ལན་ཟེར།  རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་གྱོད་སྔ་ཆེར་བར་བྱུང་། དེ་ནས་ ང་
རང་སྔོན་ལ་ཡོངས་ནས་བུམ་ཐང་དུ་སླེབ་པའི་རྗེས་ལ། དོན་པོ་ཡང་ཤི་ཟེར། གཞན་རྣམས་སོས་ནས་
སླེབ། 

[པད་གླིང་] བཀྲིས་རྒང་(སྒང་)དུ་བྱོན་ཚུལ། 
༼འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ བཀྲིས་སྒང་།༽ 

ཤོག་གྲངས་༧༢ 

དེ་ནས་ དཀར་གྱིས་བསོད་སྙོམས་བསྡུས་ཚར་ནས། ཨུ་རའི་སྟོན་ཐོན་པ་དང་།  ཇོ་བོ་ལྷ་དབང་གིས་ 
བཀྲ་ཤིས་རྒང་དུ་བོས་ནས། ཞི་ཁྲོའི་དབང་གཅིག་བྱས།   དེ་ཡང་ལུང་ཟིན་གྱི་ཡོན་བདག་ཡིན་ཏེ། 
ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས། ད་ལྟའི་སློན་པོ་ཤཱཀྱ་པྲ་ཏི་འདི། །ལྷ་དབང་མིང་ཅན་རྒྱལ་རིག་ཤར་དུ་འབྱུང་། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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།ཇོ་ཤཀ་ཞག་རྟོག་ལན་ལྔ་བྱས་ནས་ནི། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་རྟོགས་ཤཱཀྱའི་དྲུང་དུ་བདེ།  །གཅེས་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་མ་འཆུགས་ཤིང་། འབུལ་བ་ཡང་ རྟ་རྒོད་མ་བྲུམ་མ་གཅིག་བྱིན། བུ་ཤེས་རབ་འབུམ་
ཡང་བཙུན་པར་ཁྲིད། དེ་ནས་པད་མ་གླིང་དུ་སླེབ་ནས། 

[པད་གླིང་] མཁའ་འགྲོ་བཞེས་ལུང་བསྟན། 

མཁའ་འགྲོ་བཞེས་དགོ་པའི་ལུང་བསྟན་ ཐར་པ་གླིང་གི་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་རྨི་ ལམ་དུ་བྱུང་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༧༢  རྒྱབ་ཤོག 

བྲའིུ་བསོད་སྙོམས་རྣམས་འདུས་པའི་རྗེས་སུ། ཐར་པ་གླིང་གི་བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་དར་གྱིས་ཤོག་བྱས་ནས་
ཕྱིན་པས། ཁོང་ན་རེ། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་པ་ཁྱོད་འདི་རུ་ཡོངས་པ་ལེགས། ང་ཡང་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་མིན་
རུང༌། བུམ་ཐང་གི་བླ་མ་གཞན་ལ་ནི་དད་མོས་མ་བྱས། ད་བར་ བྱི་བའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོ།  
རྨི་ ལམ་ན ་བཏད ་ནས་  ང་རང་གི་དཔུན་ཟླའི་བུ་མོ་ རིགས་ལྔ་ལྡན་བྱུང་ནས། ཨ་ཁུ་ཁྱོད་རའི་བླ་
མ་ཆོས་འཁོར་གྱི་བླ་མ་གཏེར་སྟོན་ལ་ཆོལ་ཅིག་ཟེར་བ་བྱུང་བས། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་དུ་གོ་ནས་
གདན་འདྲེན་བཏང་པ་ཡིན་པས། ངེད་ལ་ དོ་ནུབ་བྱེད་དམ་སང་བྱེད་དམ། ཚེ་དབང་གཅིག་བསྐུར་
དགོས་ཟེར་བ་དང་།  ཨ་མ ་དོན་སྐྱིད་ན་རེ། དེ་རིང་ལམ་ལ་བྱོན་པས་ཐང་ཆད། ནང་པར་བྱས་པས་
ཆོག་ཟེར་བ་དང་། སང་ཚེ་བསྒྲུབ་ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བྱས་ནས། ཞག་གསུམ་སྡད་པའི་
ནང་པར། ཡར་ཡོངས་འདུས། གནང་སྦྱིན་ལ་ རྟ་པོ་བཟང་པོ་གཅིག འབྲུ་སྲང་བཅུ་གཉིས། བ་གླང་
གསུམ། རྒྱ་དར་དམར་པོ་ཡུག་གཅིག སྤེན་མདོག་ལྔ། ཨ་ཀ་རུ་བྲེ་བདུན།  མར་ཤེ་གསུམ་རྣམས་
བྱུང་། དེ་ནས་ཡར་ལམ་བཅུད་དཔལ་དུ་ ཇོ་བོ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་སར་སྡད་ནས། ཚེ་དབང་གཅིག་བྱས་
པའི་འབུལ་བ་ལ། གཡག་གཅིག སྤེན་ཐོག་གཅིག གཞན་ཡང་སྐྱེར་ཚེགས་མན་ལ་བྲའུའི་བསོད་
སྙོམས་བསྡུས་པས་སྲང་བཅིུ་རྩམ་བྱུང་། དེ་ནས་ཡར་ཡོངས་ནས་ བདུང་ཁ་སྦི་རུ་དེ ་ནུབ་སྡད་པས། བླ་
མ་རིན་ཆེན་འཕེལ་ན་རེ། ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཟིན་འཕྲལ་ལ་འདིར་ཁྲིད་ཁ་གཅིག་བརྩུགས་དགོས་ཟེར་
ནས་ཁས་སླངས་ནས། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༤ པ་ ཐར་པ་གླིང་ནས་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 
༼བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་༽   
ཤོག་གྲངས་༧༣  རྒྱབ་ཤོག 

༢༤༽ སྟག་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ། ཀློང་གསལ་ཁྲིད་འཆང་པའི ་གསང་དབང་གི་ནུབ་མོ། ནམ་ཕྱེད་
ཡོལ་གྱིས་རྨི་ ལམ་ན། བུ་མོ་གོས་དམུག་མོ་གོན་པ། སྤྲལ་བ་ན་མིག་ཅིག་བྱས་པ་གཅིག་བྱུང་ནས། 
བམ་རིན་གྱི་ཐར་པ་གླིང་ན་ ཁྱེད་རང་གི་ཚེ་ལྔ་མ་སྦས་པའི་ཆོས་སྐལ་ཡོད་པས། དེ་འདོན་པ་ལ་ཡོང་
དགོས་ཟེར་བའི་མོད་ལ་གཉིད་སད་བྱུང་། དེ་ནས་ཁྲིད་གྲོལ་འཕྲལ་ལ་པད་མ་གླིང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཞག་པོ་
དྲུག་སོང་པ་དང་པ། ཕ་མ་ཚོའི་སར་ བ་རི་བྲང་དུ་སྡད་པའི་ནུབ་མོའི་རྨི་ ལམ་གོང་བཞིན་བྱུང་པས། ཨ་
ཁུ་ཀུན་བཟངས་འཕེལ། ཇོ་བོ་ཤེས་རབ་འབུམ། ཞང་པོ་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ། ནོ་བོ་ཆོས་འབུམ། 
ཁམས་པ་རིན་བཟངས། རང་རེ་དང་བཅས་པའི་མི་དྲུག་གིས་ཐར་པ་གླིང་དུ་ཕྱིན་ནས། དང་པོའི་ཆོས་
ཁྲི་དང་། རྡོའི་ཕུང་པོ་རྣམས་དང་ཁང་རུལ་གྱིས་རྨང་རྣམས་ལ་ཉི་མ་གསུམ་རྩལ་ཀྱང་མ་རྙེད། དེའི་
ནུབ་མོ་རྨི་ ལམ་ལ་སྔར་གྱིས་བུད་མེད་དེ་བྱུང་ནས། ཁང་རུལ་གྱི་ནང་དུ་ཁྲིད་དེ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་
ལོགས་ཀྱིས་དཀྱིལ་དུ་ལག་པ་བཅབ་པས་བྱས་ནས།  འདི་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང་གཉིད་སད་བྱུང་། དེའི་
ནང་པར་ལྟར་ཕྱིན་པ་དང་། རྗེས་གང་ཡང་མ་མངོན་པར། ཞལ་ལ་བད་ར་ཆགས་ཡོད་ནའང་། རྨི་ ལམ་
ལ་བུ་མོས་སྟན་པར་ཀོས་ནས་ལྟས་པས། དཀར་ཁུང་ལ་རྡོ་ལེབ་རིམ་པར་རྩིགས་པའི་ངོས་ནས་ཤིག་
པས། དཀར་ཁུང་བུ་གུ་ཧོ་རེ་བྱུངས་སར། ལག་པས་དཀྲུག་པས། གོས་དར་གྱིས་དྲིལ་བའི་ཐུམ་པོ་
དང་འཕྲད་དེ་སྟོན་པས། དེ་ལ་ ཁམ་པ་རིན་བཟངས་ཀྱིས་དགའ་གྲགས་སུས་ཐོབ་གྱི་དཔེ་ལ་སྦར་བ་
རྒྱབ་པས། གཟའ་བདུད་ཀྱིས་སྤར་མོ་རྒྱབ་པའི་ཉམས་གཅིག་བྱུང་པས། དེ་འཕྲལ་ལ་ཁོའི་མིག་
གཉིས་ཁུར་ཚོས་སྟེངས་སུ་དོན་པས། ང་རང་གི་ལག་པས་བཅུག བདེན་པ་སྡར། སོར་ཚུད་པའི་སྟེངས་
སུ། ཕྲུལ་ཕྲུལ་བྱེད་པ་བྱུང་ངོ༌། དེ་ནས་ལྟས་པས། གོས་དང་སྨུག་ལོག་གེ་སོང་པའི་ནང་ནས། སྤོ་ཏི་
བཞི་ཐོན་བྱུང་། གཞན་དཔེ་ཆ་ཟབ་མོ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ལག་པ་རེག་པ་དང་དངོས་མེད་ལ་སོང་ནས་ལྟ་
མ་སྟུབ། དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་ཚན། ལུང་བསྟན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། ལོ་རྒྱུས་ཆུང་བ། སྙིང་པོ་
འདུས་པ་དོན་གྱི་རྒྱུད། ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱིས་མེ་ལོང་། སྣང་བཞིའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། སྒྲོན་བཞི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གནད་ཀྱིས་མེ་ལོང་། ཟབ་ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ། དོན་ཁྲིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། འཕོ་བ་བདེ་
ཆེན་ལམ་མཆོག དབང་མཆོག་ནོར་བུ་སྒྲོན་མ་དང་ཆོས་སྐོར་བཅུ་པོ། སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་མ་
ཉམས་པར་འདུག་པས། གདན་དྲངས། རིན་ཆེན་གླིང་དུ་དཔོན་པོ་ཡེ་བཟངས་ཀྱིས་རྩར་ཕྱིན་པའི་ནུབ་
མོ་ རྟ་མགྲིན་གྱིས་དབང་གཅིག་བྱས་ནས། སང་ཉིན་ཆལ་དུ་ལོག་སྟེ་ཞག་གསུམ་སོང་པ་དང་། 
ཁམས་སྤོམ་ པོར་རྒང་གིས་བླ་མ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་དཔོན་སློབ་དྲུག་སླེབ་བྱུང་།  པད་མ་གླིང་
གི་གཟིམས་ཁང་འོག་གི་གྱང་ཆུང་གཅིག་ལ་སྡད་ནས། ཞག་གསུམ་བཞི་སོང་ཀྱང་། ཆོས་བཀའ་
སོགས་དགོས་ཟེར་བ་གང་ཡང་མ་བྱུང་པ་དང༌། བདག་པད་མ་གླིང་པས། ངེད་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་རིངས་
པར་འདུག་པས། དཔེ་ལུང་སོགས་དགོས་ན་ང་ལྟ་ ཁོམ་དུས་བྱེད།  མི་དགོས་ན་ཕྱོགས་གཞན་ལ་བ་
གྲོ་བྱས་པས། དེའི་ནང་པར་ངེད་ལ་ཡི་གེ་གཅིག་སྐྱལ་བྱུང་པ་ལྟས་པས། ཁྱེད་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་
མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་མངའ་བསྙེད་པས། ངེད་ལ་འབུལ་བ་ཅི་ཡོད་བཤད་དགོས་ཟེར་བ་འདུག་པས། 
ཕ་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་གང་ཡོད་རྣམས་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཏེ། དེའི་ལན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་
ཡི་གེ་ལ། སྒྱུ་མའི་ནོར་ལ་སྟེན་ནས་ངེད་ལ་མགོ་སྐོར་བྱེད་པ་གང་ཡིན། ཆོས་ཟབ་སར་བདུད་ཡང་ཟབ་
པས། ཞུ་འདོད་དང་མོས་གུས་ཡོད་ན་བསན་དགོངས་མཛད་པས་ཆོག མོས་གུས་མེད་ན་ནོར་ཕྱིར་ཆོས་
མི་འཚོང་། བྱ་བའི་ཡི་གེ་བསྐུར་བ་དང་།  དེའི་སང་ཞོགས་ང་ལ་ཤོག་ཟེར་བ་དང་། ཁོང་ཚོའི་སྡོད་སར་
ཕྱིན་པས། མལ་གྱི་ཁལ་གཡུ་དགུ། གསེར་ཞོ་བཅུ་གཉིས། བླ་རྩི་བུབས་བཅུ་གཅིག། གོས་ཡུག་
སེར་པོ་གཅིག་རྣམས་བྱིན་བྱུང་།  དེ་ནས་མགོ་བཟུང་ནས་དཔེ་ལུང་ནམ་བྱེད་ཚོགས་འཁོར་འཆག་མེད་
བྱས། དེ་དུས་ཐར་པ་གླིང་ནས་གདན་དྲངས་པའི། དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་རྣམས་ཁམས་
པ་དཔོན་ཡིག་ལ་ཤུ་རུ་བཅུག་ནས་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། ཤངས་ཀྱི་བླ་མ་ཤཱཀྱ་དཔོན་སློབ་གཉིས་བྱོན་
བྱུང་ནས། ངེད་ལ་ཁྲིད་བཀའ་གཅིག་དགོས་པས། ཀུན་བཟངས་གླིང་གི་དགོན་པར། དགོངས་པ་ཀུན་
འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཁ་ཉམས་ཁྲིད་དུ་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བྱས།   
དེ་ནས་ པད་མ་གླིང་དུ་ལོག་ནས་སྡད་དུས།   རྒྱ་པ་ནགས་ཀྱི་དགོན་པའི་བླ་མ།  ཧ་ཡ་གྷི་བ་དཔོན་
སློབ་གསུམ་བྱོན་བྱུང་ནས།   པད་མ་གླིང་གི་སྙུག་ཁྱིམ་ཅིག་ལ་སྡད་དུས། བདག་པད་མ་གླིང་པས།  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ནང་པར་སྔ་མོར་ལངས་ནས། སྙུག་ཁྱིམ་དེའི་རྩ་བ་ནས་བཞོང་དུ་ཕྱིན་པའི་དུས། སྙུག་ཁྱིམ་དེའི་ནང་དུ་
ལྟས་པས། བླ་མ་ཧ་ཡ་གྷི་བ་མིའི་གཟུགས་སུ་མི་འདུག་ཅིང་། རྟ་མགྲིན་དངོས་སུ་ཡོད་པར་མཐོང་། 
མིག་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནམ་བསམ་ནས་ལེགས་པར་ལྟས་ཀྱང་ རྟ་མགྲིན་དངོས་སུ་འདུག་པ་དེ་ལ།  
ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མོས་གུས་སྐྱེས་ནས། བདག་ལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་དབང་གཅིག་ཅིས་ཀྱང་དགོས་ཞུས་ཀྱང་
གནང་མ་ཉན། ཡང་དེ་དུས་ གཞོང་དུ་ བླ་མ་སྐྱབས་ཤེས་བྱ་བའི་སྦྱིན་བདག་ཅིག་གིས་སར་ཚེ་དབང་
ལ་བྱོན་པས། མཆོད་པ་ཤོམས་ཚར་རྗེས།  སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་སྐྱེད་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ཚར་བ་
དང་། བུམ་པའི་ནང་ནས་ལྗང་པ་སྐྱེས་ཏེ། བུམ་པའི་ཁ་ལ་སོར་བཞི་ཙམ་ཐོན་པ་བྱུང་། གྲུབ་རྟགས་སྟོན་
པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་མ་བཀོད། 
ཁོ་མ་འི་ཨ་མ་བཛའུའི་ཁྲིད་གཞིས་བྱས་ཏེ། པད་མ་གླིང་དུ་ཀློང་གསལ་གྱིས་ཁྲིད་ཁ་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་
བཙུགས་པའི་སྐབས། ཧ་ཡ་གྷྲི་བ་དཔོན་སློབ་ཡང་གསན་ཕྱིར་ལོག། དེ་ནས་དཔྱིད་ཁ་སྤྲེའུ་ཟླ་ལ། 
བམ་རིན་གྱི་ཨ་མ་སངས་རྒྱས་བཟང་མོས་ཤོག་བྱས་ནས། རིན་ཆེན་གླིང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་
སེལ་སྒྲོན་མེའི་ཁྲིད་ཁ་བརྩུགས་ནས། འབུལ་བ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་བདུར་ལ་ཐོན་ནས། དེ་ནུབ་ཇོ་
བོ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་དབང་གཅིག་བྱས་པའི་སང་ཉིན། བསོད་སྙོམས་ཡང་མང་དུ་བྱུང་།  དེ་ནས་ ལོག་ནས་
ཞུ་རུ་སྐྱེར་ཚེགས་སུ་ཕྱིན། ཐར་པ་གླིང་དུ་དབང་གཅིག་བྱས། ཁོ་མར་ཕྱིན་བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན་ལ་དབང་
གཅིག་བྱས། དེ་བཞིན་  ཀུ་རི་ལུང་དུ་བྱོན་ནས་འགྲོ་དོན་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་ སོགས་དུ་
མ་བཞུགས།  

[པད་གླིང་] ཀུ་རི་ལུང་དུ་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས། 

སང་རབ་གནས་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཀུ་རི་ལུང་ནས་འབོད་མཁན་སླེབ་བྱུང་པས། ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཚང་པ་དང་། 
ཀུ་རུ་ལུང ་དུ་ཕྱིན་ནས། དགོན་སར་ཞག་གཅིག་སྡད་པའི་ནང་པར། ལྟེ་གངས་སུ་ཕྱིན་ནུབ་མོ་ནམ་ཕྱེད་
ཀྱིས་རྨི་ ལམ་ན། རྟོགས་ལྡན་གྱིས་གཟུགས་མང་པོ་བྱུང་ནས། དེའི་ནང་ནས་རྟོགས་ལྡན་རལ་པ་ཅན་
གྲེས་སེ་བ་གཅིག་གིས། ཁྱེད་བླ་མ་གཏེར་སྟོན་པ་འདིར་ཡོངས་ནས་ཅི་བྱེད། མི་འདི་རྣམས་ང་ལ་
དབང་བ་ཡིན། ངའི་ཟ་འཕྲོ་དང་ལྟུང་འགྲོ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁ་ལ་ངས་བཙན་དུག་གཅིག་བསྡུངས་ནས་
བླུག་པ་ཡིན། དེ་བས་ང་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་གཅིག་ཟེར་བ་དང་། དེའི་ལན་དུ་འདི་གསུངས་སོ། ཨེ་མ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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སྙིགས་མའི་རྣལ་འབྱོར་པད་གླིང་ང༌། །དེ་ནས་དང་པོར་སྔ་མོའི་དུས། །མ་རིག་རྒན་མོ་ལོང་མ་ཡིན། 
།མ་རིག་འཁྲུལ་བའི་དུག་བཏང་པས། ། བྲེལ་འཕོངས་དུག་ལངས་མང་དུ་བྱུང་།  །ཉོན་མོངས་ནད་
ཀྱིས་བཟིན་པའི་དུས།  ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་ལྷ་རྗེ་བརྟེན། །ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྨན་སྦྱྲར་ནས། །དྲན་འཛིན་ཟ་
དུས་སྨན་འདི་སྟོང་།  །སྤྲིན་པ་མཁའ་ལ་དེངས་པ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་བདུག་ནད་རང་སར་ཞི། །ཉོན་
མོངས་འཁྲུལ་པའི་ནད་ལས་གྲོལ། ། 
སོགས་ ཤོག་གྲངས་༧༨ འདུག   

དེ་ནས་ ཡོན་བདག་ཤི་བའི་བདུན་ཚིགས་བྱས་པའི་རྗེས་ལ། དབྱིམ་བྱ་གྲོང་པ་རྨངས་ལ་དབང་གཅིག་
བྱས། དེ་ནས་ཡུལ་གོང་མར་ཕྱིན་ནས། ཡོན་བདག་པད་མ་རིན་ཆེན་དང་དོན་འགྲུབ་གསུམ་གྱིས་
གཙོས་བྱས། མི་མངས་ལ་དབང་གཅིག་བྱས། དེ་ནས་བྱ་ཕོག་ཏུ་ཕྱིན། ཨ་མ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ཨ་མ་
ནམ་མཁའ་མཛོམ་དུའི། དགེ་ལེགས་རྣམས་ལ་དབང་གཅིག་བྱས། དེ་ནས་སྟོངས་གྲོངས་དུ་ཕྱིན།  
ཨ་མ་ཀུན་དགའ་སྨན་ལ་དབང་གཅིག་བྱས། ཡང་དེ་ཉིད་དུ་ཚེས་བརྟན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཨ་མི་ལ་སོན་
བུམ་གཅིག་བྱས། དེ་ནས་ཆུས་པ་རུ་ཕྱིན་ནས། རྨངས་ལ་དབང་གཅིག་བྱས། དགོས་དབང་གཉིས་
གསུམ་བྱས་ནས། ཀུན་བཟངས་གླིང་དུ་ཕྱིན། བླ་མ་དགེ་འདུན་བཟང་པོ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས།  ཁྲིད་ཁ་
གཅིག་དགོས་བྱས་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་གསེལ་སྒྲོན་མེ་བཤད་ནས། འབུལ་བ་ཡང་། ཁྲོ་རྣམ་
བུ། མར་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་བཏང་རུང་དུ་ཕྱིན་མ་ཎི་སྒྲུབ་པ་ཞག་གསུམ་དང་། མངས་ལ་
ཁྲོམ་དབང་གཅིག་བྱས། དེ་ཚེ་དགེ་ཤེས་རིན་བཟའ་མི་ཤི་བའི་བདུན་ཚིགས་བྱས། བླ་མ་གྷུ་རུ་རིན་
ཆེན་ལ་དགོས་དབང་གཅིག་བྱས། དེ་དུས་དུང་དཀར་དུ་ཕྱིན་མངས་ལ་དབང་གཅིག་བྱས། རྟ་བིར་ཡང་
མངས་ལ་དབང་གཅིག་བྱས། རྟ་བི་ཕན་ཚུན་གྱི་ཨ་མ་གསུམ་ལ་སོན་བུམ་གསུམ་ཙམ་བྱས། དེ་ནས་
གཞམ་གླིང་དུ་ཡོངས་ནས། སྟག་རྩེ་སོགས་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ཁྲོམ་དབང་རེ་བྱས། ཨ་མ་ནོར་བུ་འཇོམ་
དང་དཀོན་མཆོག་གཉིས་ལ་ཡང་བསོན་བུམ་རེ་རེ་བྱས། དེ་ནས་གཞམ་གླིང་པའི་ཨ་མ་མངས་ཀྱིས། 
ངེད་མཐའ་འཁོབ་ཀི་མི་ཡིན་པས་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི། ཁྲིད་ཅིག་གསུངས་དགོས་ཟེར་ནས།  
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་ཁྲི་ཁ་གཅིག་གསུངས་པའི་དུས། 
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[པད་གླིང་] བླ་མ་ཤངས་པ་ནམ་མཁའ་ ཆགས་སྡང་ལངས་ཚུལ། 

 བླ་མ་ཤངས་པ་ནམ་མཁའ་ ཆགས་སྡང་ལངས་ནས། འཛུགས་སྟོན་བྱེད་པའི་ཉིན། ཁོང་དཔོན་སློབ་
རྣམས་བྱུང་ནས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་ཆོས་གསུངས་ན་ ངས་ཀྱང་གསུང་པ་ཡིན་པས། ནང་པར་ 
ངེད་གཉིས་པོ་ལ་ ཆོས་ཁྲིད་རེ་རེ་རྩིག་དགོས། ཁོང་སྔ་དྲོ་གསུངས་ན། ངས་ཕྱི་དྲོ་གསུངས་པས་ཆོག  
ཁྱེད་རང་རྣམས་དབྱེར་མེད་པར་ཉན་དགོས་ཟེར་བ་དང༌། གཞན་ད་ལ་ བདུད་སྤྲུལ་ཡིན་ཟེར་ མང་དུ་
བྱུང་པས། འདི་ལ་དག་ཐེར་བྱེད། ཡང་མ་བྱས་ཟེར་ན། དེའི་གདོང་ཐུགས་དགོས། བྱས་ཟེར་ན། བླ་མ་
དབུས་པ་དང་གཙང་པ་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་དུ། ཆོས་སྐད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚང་པར་བྱེད་དགོས། སྤང་པོ་ཁྱོད་
གཉིས་ལ་མཆོལ། གང་ཡང་མ་བྱེད་པར། ཆོས་མཉམ་དུ་གོང་བཞིན་འཆད་ཟེར་བ་ལ། བདག་གིས་
སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་གནས་བོས། ཡིག་གེའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བྱས་སོ། 
བླ་མ་ཁྱེད་རང་དགོངས་པ་མཐོ་བས་མིའི་འཆའ་མོ་ལ་མ་བསན།  བདག་གི་ས་དེ་འདྲ་མ་བྱས་པས། 
ད་ལན་ཁྲིད་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་འགྲོ་བར་འདུག འོང་ཀྱང་སྔོན་གྱིས་སྨོན་ལམ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་ལོག་པའི་
ཤུགས་ཀྱིས་ངེད་དང་ཁ་མི་འཕྲད། བདག་ཀྱང་ཁམས་ཅུང་ཞིག་མ་བདེ། ཁྱེད་རང་གི་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་
ཐེགས་པར་ཞུ་བྱས་ནས་ཡི་གེ་བཏང་པས། ཁོང་ན་རེ་ ང་ལ་ཆོས་སྐད་དང་གདོང་སོགས་མི་ཐུབ་པའི་
རིགས་སུ་འདུག་པས།  ད་རུང་ཁྲི་ཐ་དད་དུ་རྩིགས་ནས་ཆོས་འཆད་ཟེར་ནས། ཁོང་དཔོན་སློབ་སུམ་ཅུ་
ཙམ་གྱིས་དུང་གཉིས་འབྲེལ་དུ་འབུད་ཅིང་། ཞག་གསུམ་བཞི་རྩམ། སྐོར་ནས་སྡད་དུས་ངེད་དཔོན་
སློབ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཁང་ནང་དུ་ཡོན་བདག་རྣམས་བཞག། གུར་དཀར་པོ་གཅིག་ཕུབ་ནས་ཉལ་ས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་དུས་བདག་གི་ནུ་བོ་དཔོན་པོ་པད་མ་བཀྲིས། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་
གནས། རང་རེའི་གྲ་པ་རྒན་གཞོན་རྣམས་ན་རེ། ངེད་རང་དཔོན་སློབ་ཉུང་པས། འདིར་ཆོས་རྗེའི་
གཟིམས་གུར་ལ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བཀབ་ཉེན་ཡོད་ཟེར།  ཆོས་རྗེ་ཡོན་བདག་གི་མཁར་ལ་གདན་
དྲངས།  རང་རེའི་གྲ་པ་རྣམས་དགྲ་ཟོན་གྱི་ཆས་སུ་བྱས་ནས། གུར་ནང་ཉལ། དེ་དུས་ཉིན་མོ་ཆོས་
གསུང་བའི་ལུགས་སུ་བྱས་ནའང་། ཁོང་མ་སོང་གི་བར་ལ་ཆོས་དམར་པོ་རང་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ཞམ་
གླིང་གི་གཙོ་བོ་རྣམས་འདུས་ནས། ཡོན་བདག་རྣམས་ན་རེ། ཁྱེད་ཡུལ་གྱི་བླ་མ་ཡིན་པས་ནམ་ཀྱང་
ཉན་པས་ཆོག དེ་རེས་ཁོང་ལ་འབྲེལ་པ་འདོགས་པ་ཡིན་བྱས་ཀྱང་། མ་ཉན་པར་ཕུར་ཆུགས་བཏང་
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པས། ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་འོ་ན་བླ་མ་གཏེར་སྟོན་བྱོན་འཕྲལ་དུ། ཁྱེད་རང་ཅི་ཟེར་བཀའ་ལ་ཉན་
ཅིང་། ཁྲིད་ཀྱང་འཛུགས་བྱས་པས་མ་ཉན། དེ་དུས་ཡོན་བདག་རྣམས་ན་རེ། བདག་པ་མ་གླིང་པ་ལ། 
ཁོང་གིས་མ་ཉན་པས། ང་ལ་ཡང་ཉན་པ་མི་དྲག་གམ། ངེད་རང་གིས་ཞབ་རྟོག་ནི་གང་ལའང་བྱེད་ཟེར་
བས། བདག་གིས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་རང་ཡོན་བདག་རྣམས་དེ་རིང་གཡོག་རྣམས་ཤིང་ལ་ཏོང་། སང་ཉིན་
ངེད་གཉིས་པོ་ལ། མེ་ཧོམ་རེ་རེ་རྩིག་དགོས། དེ་ནས་ངེད་རང་གཉིས་དཀོན་མཆོག་ལ་བདེན་པ་སྡར་
ནས། མེ་ནང་དུ་འཆོང་པ་བྱེད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་གཞན་གྱིས་རྟགས་བསྟན་ཀྱང་།  ཁོང་གིས་ཟོག་
ཡིན་ཟེར་ནས་སྨྲར་ཡོང་བས། དེ་ལ་ཐག་ཆོད་བྱས་ནས། ཁོང་ལ་ཡང་ཡི་གེ་འདི་ལྟར་དུ་བཏང་ངོ༌། ཁྱེད་
རྣམས་ཀྱང་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ལོག་མ་སོང་ཅིག གཞན་གྱི་བརྟགས་སྟན་པ་ཁྱེད་ཡིད་མི་ཆེས། 
ངེད་རང་གཉིས་པོ་མེ་ནང་དུ་འཆོང་པ་བྱེད་དོ། ང་ཚིག་པར་གྱུར་ན་ཟོག་བྱེད་མཁན་མི་ཡོང་པས་བསྟན་
པ་ལ་ཕན། ཁྱེད་ཚིག་ནའང་ཆགས་སྡང་བྱེད་མི་ཡོང་པས་བསྟན་པ་ལ་ཕན། གཉིས་ག་གང་ཚིག་ནའང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་འདུག་བྱས་ནས། ཡི་གེ་ཡོན་བདག་བརྩུན་འདུག་གི་ལག་ཏུ་
བསྐུར་ཞིང་། ཡོན་བདག་ཁྱོད་ཀྱིས་ངག་ཏུ་ཡང་། ཁོང་གི་མདུན་དུ། ངེད་རྣམས་ཀྱིས་མེས་ཧོམ་གཅིག་
རྩིག་གོ། ཁྱོད་རང་གཉིས་འཆོང་པ་དགོས་སོ། དེ་ལྟར་སུས་མ་ནུས་པ་ལ་བླ་མ་ལ་ བླ་མ་མིན་པའི་
རྟགས་སུ་གྱིས་ཤིག་བྱས་པས། ཡི་གེ་སླེབ་འཕྲལ་དུ་ཁོང་དཔོན་སློབ་རྣམས་བྲོས་ནས་སོང་། དེའི་
ཉིན་པར་གཞམ་གླིང་ཕྱོགས་ལ། ཆར་པ་ཐུལ་རྩམ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་། ཤ་བའི་ལུང་པ་ དར་རླུང་ཆེན་
ལངས་ཞིང་སེར་བས་སྤུངས་ནས། ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་བྱུང་པས། ཤ་བའི་ཡོན་
བདག་རྣམས་ཀྱིས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་ལ་དེ་འདྲ་བྱས་པས་ལན། ག་རེ་ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་མེད་པར་
སོང་བྱས་པས། ཁོང་སྙིང་རླུང་ལངས་ནས་ནད་ཀྱི་བཏབ་པས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་དུག་བཏང་ངོ་ཟེར་
བའི་མི་ཁ་ཆེན་པོ་ཡང་བྱུང་ངོ། དེ་དུས་བདག་གི་བར་ཆད་ལས་ཐར་པ་དང་། ཡོན་སྟན་གྱི་འགྲོ་དོན་
རྫོགས་པའི་རྟགས་སུ། ཡ་སོ་ལ་རིང་སྲེལ་གཅིག་དོན་བྱུང་བ། སློབ་དཔོན་མོས་པའི་དོན་དུ་གནང་། 
དེའི་ལོ་ ཀུ་རི ་ལུང་གི་འབུལ་བ་ ཀུན་དྲིལ་བས། ཟངས་གསུམ། ཐེར་པོ་ལྔ། ལྕགས་སྒྱེད་དགུ། གཡུ་
ཕྲང་གཉིས། རྣམ་བུབས་དྲུག་ཅུ་ཐེམ་པ། མར་སྲང་ཁལ་བཞི་རྣམས་བྱུང་ཅིང་། མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ འདུལ་བྱའི་ཞིང་ལ་བཀོད་པར་མཛད་དོ།། 
༼ཤ་འུག་ཏུ་ བུར་འགྱེད་དང་། གཡག་ཤའི་ཚོགས་འཁོར་བྱས་ཤིང་ཞག་གསུམ་སྡད།༽ས་གནས་བོད།   

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༥ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༢༥ པ་ བོད་འཆིང་ཕུ་བྲེ་གུའི་མཆོད་ཁང་གིས་གཡས་ཕྱོགས་ལས་ ལ་སེའི་སྒྲོམ་སྟོན་
ཚུལ། 

༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༡༠ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 
ཤོག་གྲངས་༩༡  

༢༥༽ དེ་ནས་དཀར་གྱིས་བསོད་སྙོམས་ཐོན་པ་དང་། ཁྱིའི་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོ། པད་མ་གླིང་གི་
རབ་གསལ་ལྷོ་ངོས་ན་ཉལ་བའི་རྨི་ ལམ་ན། རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་ཡོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བའི། བུ་མོ་གསུམ་
གྱིས་འདི་སྐད་ཟེར་བ་བྱུང་།  
ཀྱེ་ པད་མ་གླིང་པ་ངེད་ལ་ཉོན་མཛོད་དང་། ད་ནས་དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང་། ཁྱོད་རའི་ཆོས་སྐལ་ལེན་
པའི་དུས་ལ་བབ། ཅེས་སྐུལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་སྡུ་ན། ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ལས། ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་
གི་ཤོག་སེར། ཤིང་ཕོ་འབྲུག་ལོའི་དུས། སྟོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ། མ་ཎི་དགོན་པར་ཞལ་ཕྱེ་ནས་ལྟས་
པས། གཏེར་གྱི་ལྡེ་མིག་འདི་ལྟར་བྱུང་པ་ནི། བསམ་ཡས་འཆིང་ཕུ་བྲེ་གུའི་མཆོད་ཁང་གིས་གཡས་
ཕྱོགས། ས་འབུར་རུས་སྒལ་ཁ་བུབ་པ་འདྲ་བ་ཡོད། དེའི་སྟེང་ན་མཆོད་སྟེན་ཡོད་པའི། དབུས་ཀྱི་
མཆོད་སྟེན་པད་རིམ་བདུན་པ་ཡིས། པད་རིམ་བར་མ་བྱང་ཕྱོགས་ངོས་ལ་ནི། རྡོ་དཀར་གྲུ་བཞི་བྲེ་འདྲ་
གཅིག་ཡོད་དེ། དེ་ཉིད་སྟོན་ནས་མར་ལ་དཀྲུགས་པ་ཡིས། བྱེ་ཕུད་དཀྱིལ་ན་ལ་སེའི་སྒྲོམ་གཅིག་ཡོད། 
དེ་ཉིད་ཐོན་ལ་གཏེར་སྒོ་སྔར་ཤུལ་བཞིན། རྒྱ་ཡིས་བཀག་ལ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ཡང་ལུག་ལོ་
ཕག་ཟླའི་དུས་སུ་ཐོན། ཅེས་པའི་ལུང་བསྟན་སྔ་ཕྱིར་བྱུང་པས། དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས། ཁྱིའི་ཟླ་བའི་
ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས། ཞག་དགུ་ལ་ངང་སྤོར་སླེབ། ཚེས་ལྔ་ལ་གྲ་པ་མང་ཞིག་དེར་
བཞག་ནས། བུམ་ཐང་གི་གྲ་པ་ཤར་གྱི་ཨུ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ། ནུབ་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་ལུན་གྲུབ། ངང་སྤོའི་
བླ་མ་དཀུན་དགའ་ཆོས་གྲུབ་རྫ་ལུང་བླ་མའི་གྲ་པ་གཉིས། ཤངས་ཀྱི་བླ་མ་ཤཱཀྱ་དཔོན་སློབ་གསུམ་ཏེ། 
ངེད་དཔོན་སློབ་དགུས་སྨན་ཐང་ནས་ཕྱིན་ནས། ཞག་བཞི་ལ་འགྲོན་དཀར་གྲུ་ལ་ཐོན་ནས། ཕག་གི་ཟླ་
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བའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་མོ། བསམ་ཡས་འཆིང་ཕུར་སླེབ་ནས། མཁས་པ་ཉེར་ལྔའི་འདུ་ཁང་དུ་
གདོང་རྩིས་བྱས་པས། རྫ་མ་གཡེན་པོ་སྟོང་ཁན་མ་བྱུང་། དེ་ནས་བ་སོ་ལྷ་ཁང་འོག་ངོས་ནས། ཁང་
ཆུང་སེར་པོ་གཅིག་ལ་ཕྱིན་ནས། རྫ་མ་གཡར་བས་བེ་རལ་ལྟེ་མ་ལ་བཞག་དགོས་པ་བྱུང་།  དེ་ནས་
བ་སོ་ལྷ་ཁང་གི་གོང་ན་ཐང་ཆུང་ཅིག་ལ་སྡད་ཡོད་པས། དུར་ཁྲོད་ལ་འགྲོ་ཟེར་ནས། བླ་མ་ཀུན་དགའ་
ཆོས་སྒྲུབ་དང་། ཨུ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་དུར་ཁྲོད་མཇལ་དུ་སོང་པས། ས་རུག་རྩམ་ན་མ་སྙེད་ཟེར་
ནས་ལོག་བྱུང་། དེ་ནས་བདག་གིས་འོ་ན་ངས་སྣ་ཁྲིད་བྱའོ་ཤོག་གཅིག་བྱས་ནས་ཁྲིད་པ་དང་། སྔོན་
གྱིས་བག་ཆགས་ཡོད་པས་དུར་ཁྲོད་སྙེད་བྱུང་པས། ཀུན་དགའ་མཆོག་སྒྲུབ་ན་རེ། ངེད་སྔར་སླེབ་པ་
ལས། ཁྱེད་མ་ཕེབས་པ་ཐུགས་རྒྱུས་ཆེ་བར་འདུག་ཟེར་ཞིང་། ཁ་ས་ལ་བུབ་ནས་མང་དུ་དུས། རིང་
ཞིག་ན་ཁོང་ན་རེ། འོ་ན་དེའི་ཕ་ཚད་ན་ས་ཁྱིམ་ཡོད་ཟེར་ནས། རྩལ་བས་སྙེད་སྟེ། དེའི་ནང་པར་ཁོང་
གཞན་རྣམས་ཀྱིས།  དགེ་གོང་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སྐོར་དུ་སོང༌།  བདག་དང་གཙང་ཚུད་
གཉིས་པོས།  གཏེར་སྒོ་གར་ཡོད་བརྟག་པས་སྙེད་ནའང་། གྲེ་གུའི་མཆོད་ཁང་གིས་གོང་། ཕ་ཝང་
གཅིག་གི་སྟེང་ལ་སྡད་དུས་བསམ་སྣོ་ལ། བསམ་ཡས་དང་འཆིང་ཕུ་འདི་རྣམས་སུ།  ཆོས་སྐྱོང་བའི་
རྒྱལ་པོའི་སྐུ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས། ཨུ་རྒྱན་དང་བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས། མཁས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་
ལྔ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་ཀྱང་འདིར་བཞུགས། ཕྱི་སྡེ་སྣོད་དང་། ནང་གསང་སྔགས་ཀྱིས་གདམ་པ་
རྣམས་ཀྱང་འདིར་རྒྱུར། བདག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་གསུམ་འདི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེས། སམ་ཙ་ན།  དུས་ད་ལྟའི་
གནས་སྐབས་འདི་ལ། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ནི་ཞིང་ཁམས་གཞན་ལ་ཐེགས། བདག་འདྲའི་སྤྲང་པོ་
ཆོས་མེད། བསམ་ཞིང་སྐྱོ་བ་རང་སྐྱེ་ན་བསམ་ནས། ཕ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་དྲན་པ་གཅིག་བྱུང་
ནས། གསོལ་འདེབས་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་མ་འདི་ལྟར་བྱས་སོ།། 
ན་མོ་མཁྱེན་རྩེའི་བདག་ཉིད་ཨུ་རྒྱན་དང་། །མཁས་པ་པཎ་ཆེན་ཉེར་ལྔ་དང༌། །སྒྲ་སྒྱུར་ལོ་ཙྪ་སྒྲུབ་ཐོབ་
རྣམས། །མི་ཁོའི་སྤྱི་གཙུག་བརྒྱན་དུ་མཆོད། ལྔ་བཅུ་ཁ་རལ་ཡང་མཐའི་དུས། །གྷུ་རུའི་སྨོན་ལམ་
བདག་བསྐུལ་ནས། །སྤྲང་པོ་ས་འདིར་སླེབ་རྩ་ན། །ཁྱེད་རྣམས་མི་བཞུགས་གང་དུ་བྱོན། བདུང་
ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །ཕ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་
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པད་མ་དང་། །མཁས་པ་ཉེར་ལྔ་ལོ་ཙྪ་རྣམས། །ཁྱེད་རྣམས་མི་བཞུགས་གནས་ཆེན་འདིར། །ཉི་ཟླ་
མེད་པའི་མུན་ཁང་འདྲ། ། ཅེས་གསུངས་སོ། སོགས་ ཤོག་གྲངས་༩༣-༩༥ འི་རྒྱབ་ཤོག་བར།  
དེ་ནུབ་དུར་ཁྲོད་གནས་སུ་ཕྱིན། བྲག་བཙན། ཀླུ་སྨན། དཔེ་དཀར་གསུམ་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱས། དེ་
ནུབ་ནམ་ཕྱེད་ལ་སྙིང་དུ་སོང་པ་དང་། དཔེ་དཀར་བྱུང་གནས། ལོངས་དང་དུས་ལ་བབ་ཟེར་བས་སྙིད་
བྱུང་སྟེ། རོགས་རྣམས་བླང་ནས། མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩ་རུ་པྱིན་ཏེ། བང་རིམ་ལ་འཛེགས་ནས། ལྕགས་ཕུར་
ཁ་ལེབ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་བདབས་པས། གཏེར་སྒོ་བཀག་པའི་རྡོ་དེ་ཐོན་ནས་བྱུང་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་
ལག་པས་དཀྲུགས་པས། བྱེ་མ་མ་རྟོགས་མི་འདུག དེ་ནས་ལག་པ་མར་བཏང་ནས། བཏིང་དུ་
དཀྲུགས་པས། གའུ་ཛམ་ཅམ་པ། གོས་འགད་དཀར་ཁ་གང་གིས་དྲིལ་བ་གཅིག་བྱུང་ནས་ལྟས་པས། 
ལ་སེ་ཁ་སྦྱར་རྒྱ་ཡིས་ལེགས་པར་གདམས་པ་འདུག་ནས། སློབ་བུ་རྣམས་ལ་བྱིན་བརླབས་ཡང་བྱས། 
བླ་མ་ཤཱཀྱའི་ཕྱག་ཏུ་གཏད་ཅིང་། དུར་ཁྲོད་གནས་སུ་གདན་དྲངས། དེ་ནས་ཨུ་རྒྱན་ལྷུ་གྲུབ་ཀྱི་རས་
ཀྱིས་གཏུམས་ནས་གདན་དྲངས་པའི་དུས། གསང་གཏེར་ཡིན་པས། ཀུན་གྱིས་ཤེས་ཀྱིས་དོགས་
ནས། གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀྱང་འཇལ་ལོང ་མེད་པར་མྱུར་དུ་འོངས་པས། སྔ་དྲོ་གཙང་འགྲམ་ན་
རླུང་ཚུབ་སིཧ་ཏུ་ཆེ་བས། ས་སྲོས་པ་ལྟར་འཐིབས་ནས། འགྲོ་བའི་ཐབས་མ་བྱུང་པས། བདག་གིས་
སྔོན་གྱི་བཀའ་བཞིན་བདེན་པ་རྡར་བས། ནམ་ལངས་པ་བཞིན་གསལ་བར་གྱུར་ནས་ལྟས་པས་གྲུ་ཁར་
སླེབ་འདུག དེ་ནས་ཞག་གསུམ་ལ་རྫ ་ལུང་དགོན་པར་སླེབ། རྫ་ལུང་བླ་མ་རྩ་གསུམ་བླ་མའི་དབང་
གཅིག་བྱས་དུས། ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྐང་པ་ན་བ་ལ། གཏེར་བདག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྒོ་
བདེན་པ་བརྡར་བྱས་པས་བདེ་བར་བྱུང་།  

 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༦ པ་ གཏེར་ཞལ་འབྱེད་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༩༧ 

༢༦༽ དེ་ནས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་གཏེར་ཞལ་འབྱེད་པའི་དུས། པད་མ་གླིང་དུ་གཏེར་སྡུར་བྱུང་
ནས། ཁྱི་གཅིག། རྟ་གཅིག་ཤི།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༧ པ་ མང་དེ་ལུང་དུ་གཏེར་སྒྲོམ་གདན་དྲངས་ཚུལ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཤོག་གྲངས་༩༧ 

༢༧༽ དེ་ནས་ མང་དེ་ལུང་དུ་གཏེར་སྒྲོམ་གདན་དྲངས་ནས། གྲོང་རེ་བཞིན་དུ་དབང་དང་འཇལ་ཁ་
མང་དུ་བཏད་པས། དཔོན་ཡིག་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་དབུ་ཐོད་ཀྱི་དབང་བདག་ཏུ་བཟུང་ནས་བསྐུར་
བས། ནུབ་གཅིག་ཤབ་ཁར་ཉལ་བས་ལྷུངས་ནས་ཐོད་པ་ཚལ་པ་ཉིས་སུ་ཆག་ནས་ཤི། དེ་ནས་ སླར་
ལོག་ནས་བམ་རིན་དུ་སླེབ་དུས། ཡོན་བདག་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཡང་ཤི་བས། མཁའ་འགྲོའི་ལུང་
བསྟན་མེད་པར་སྒྲོམ་ཞལ་ཕྱེ་བས་ལན་པ་ཡིན་བསམ་ནས། པད་མ་གླིང་དུ་བསྐང་བཤགས་བརྒྱ་རྩ་
བྱས། སྦྱིན་སྲེག། སྐང་སོ་ལ་སོགས་བྱས་པས་གཏེར་དངུར་སངས།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༨ བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༢༨ པ་ དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གཏེར་སྒྲོམ། བྲམ་ཟེ་པད་དཀར་གྱིས་དབུ་ཐོད། ལྷ་ལྕམ་
གྱི་དབུ་ཐོད་གཉིས་ཁ་སྦྱོར་ཞལ་ཕྱེ་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༩༨ 

༢༨༽ དེ་རྗེས་འབྲུག་ཟླའི་སྐབས་སུ་ཀུ་རི་ལུང་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་ནས། དབང་དང་འབྲེལ་བའི་འབུལ་
བ་མང་པོ་དོན་དང་ལྡན་པ་བྱས། སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་སླར་ལོག་སྟེ། པད་མ་གླིང་དུ་ ནུབ་
གཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ལ། བུ་མོ་གོས་སྨུག་པོ་གོན་པ་གཅིག་བྱུང་ནས། པད་མ་གླིང་པ་ མ་ཎི་དགོན་པར་
སོང་ལ་བུ་ཡིག་ལ་ཕོ་གཅིག་ཟེར་ནས་ཡལ་སོང་། དེ་ལྟར་ལུང་བསྟན་བྱུང་པས། སྤྲེ་ལོ་སྤྲེ་ཟླའི་ཚེས་
བཅུ་ལ། མ་ཎི་དགོན་པར། རྩ་གསུམ་གྱི་དབང་ལ་རྟེན་ནས། དགོངས་པ་དཀུན་འདུས་ཀྱི་གཏེར་སྒྲོམ། 
བྲམ་ཟེ་པད་དཀར་གྱིས་དབུ་ཐོད། ལྷ་ལྕམ་གྱི་དབུ་ཐོད་གཉིས་ཁ་སྦྱོར་ཞལ་ཕྱེ་བས། འཇའ་སྣ་ལྔའི་
གུར་ཕུབ་པ་དང་། ཀ་བ་བརྩུགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སོགས། ཡ་མཚན་པའི་
རྟགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ངོ༌། ཤོག་དྲིལ་ཉེར་ལྔ། ལྷ་ལྕམ་གྱིས་སྐུ་ཆས་གཡུ་གུང་རི་ཁ་
དམར། གཟི་འཆོད་དཔེལ་མའི་ལན་ཚར། དངུལ་གྱི་མེ་ལོང་རྒྱང་གསལ་ལ་སོགས་རྒྱན། སོ་ཕག་
གི་ཚ་ཚ་གཉིས་ཀྱིས་ནང་ན་འཇམ་འཇམ་དཔལ་ཤས་སྙེན་གྱིས་རིང་སྲེལ། ཨུ་རྒྱན་གྱིས་ཆོས་གོས་
གསེར་གྱི་ཧ་རིས་ཅན་གྱིས་གོང་པའི ་དུམ་བུ། མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཟབ་དོར་བསྲུབས་མེད་ཀྱི་དུམ་བུ་ གཡུ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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སར་གྱིས་ཚ་ཚའི་ནང་ན་བྱང་སེམས་དཀར་དམར། གཞན་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་དམ་རྫས་མང་དུ་བྱུང་། 
དེ་ནས་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ནས་བཟུང་སྟེ། ཤོག་སེར་རྣམས་ལས། གསང་བའི་ལུང་བསྟན། བསྟན་པའི་
རྣམ་དབྱེ་ཅེས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གསང་བར་འོས་པས། མ་ཕབ། ལུང་བསྟན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། དྲི་མེད་པའི་
དམ་དའི་ཚབ་ལ་བཞག་པ་ཡིན། ཡང་གུང་རི་ཁ་དམར། ཇ་པ་ནང་སོ་ལ་བྱིན། འཇམ་དཔལ་ཤེས་སྙེན་
གྱིས་རིང་སྲེལ། ནང་སོ་ལྷ་ལུང་པ་ཡོན་མཆོད་ལ་རེ་རེ་བྱིན། ལྷ་ལྕམ་གྱི་དབུ་ཐོད་དཔོན་མོ་ལྷ་ལེགས་
ལ་བྱིན། བྲམ་ཟེའི་ཐོད་པ་ ཀུན་ཐུབ་ལ་བྱིན། སོ་ཕག་གི་ཚ་ཚ་གཉིས་ བླ་མ་ཤཱཀྱ་ལ་བྱིན་ནོ།།  གཞན་
ཆོས་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་རྣམས་ཞལ་ཤུས་ཤིང་། རང་གིས་ཉམས་སུ་སླངས་པས། སྣང་བཞིའི་ཉམས་
ལེན་ཚད་དུ་ཕྱིན། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའི་རོལ་པར་གོ་ཞིང༌། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྣྣང་བ་མངོན་སུམ་དུ་
རྟོགས། ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་པའི་བུ་ཆེན་ཡང་ཤངས། ཁམས་སྤོམ་སྤོ་རྒང་། ཀ་རྟོག། གླིང་། སྐོང་པོ་སྟོང༌། 
བུ་ཆུ། སྐོང་པོ་འོ་ཤོང༌། རྟ་པ་ཆག་ནག། ཉང་པོ།  སོག་པོ་སྟེངས། གྲ། ལོ་རོ། སྙལ། གྲུ་ཤུལ། འཕྲེང་
པོ། རྩེ་ཐང་། འཕན་ཡུལ། གཙང་། ཤངས་ཟབ་ལུང་། ཀུ་རི་ལུང༌། སྨན་ཐང་།  ཆོས་ལུང་། ཡ་འཕྲོག། 
ལྷོ་བྲག། ལས་སྟོད་རྣམས་ཀྱི་བུ་སློབ་གཞན་ཡང་ཕྱོགས་ངེས་པ་མེད་པའི། རྣལ་འབྱོར། རྟོགས་ལྡན། 
དགེ་འདུན་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་དབང་ཁྲིད། དཔེ་ལུང་དང་བཅས་པ་མང་དུ་བྱས་ཤིང་། གངས་ཆེན་ཁྲོད་
འདིར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་སྤར་བར་བྱས། ཟབ་ཆོས་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་གཞན་དོན་
འགྲུབ་པ་དང་། བདག་པད་མ་གླིང་པའི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༢༩ པ་ ཁན་པ་ལུང་གནས་ཡིག་གཏེར་སྟོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༠༢ རྒྱབ་ཤོག 

༢༩༽ སྟག་གི་ཟླ་བའི་ནང་འཁོད། དབྱིམ་བྱ་གྲོང་དུ་ཕྱིན་ནས་དབང་གཅིག་བྱས། དེ་དུས་ ག་རི་མོ་
སྤྱན་གྱི་གཏེར་མ། དགོངས་པ་བླ་མེད་ཀྱི་བཤམ་ནས་ལུང་བསྟན་བྱུང་པ་དེ་ལ་རྟེན་ནས། ཁན་པ་ལུང་དུ་
ཕྱིན། བཀྲ་ཤིས་བརྒང་དུ་གནས་སྒོ་བཟུང་ནས་ཞག་གསུམ་སྡད་པའི་རྨི་ ལམ་ན།  བུད་མེད་གོས་
དཀར་པོ་གོན་པ་གཅིག་བྱུང་ནས།  ནང་པར་ཁན་པ་ལུང་གི་གནས་ཡིག་འདོན་པ་ལ་སོང་ཅིག་བྱས་པ་
དང་། ངེད་ཀྱིས་གནས་ཡིག་གང་ན་ཡོད་དྲིས་པས། འདི་ནས་ཡར་ཉི་མ་ཕྱེད་སོང་བའི་ས་ན། སྡོང་ཤོང་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཕུག་དམར་གྱི་མར་ཚང་ན། ཕ་ཝང་ནག་པོ་སྤྲ་ཕུབ་པ་འདྲ་བ། ཕུག་པ་ཐོག་རང་རིམ་གསུམ་ཡོད་པ། 
དེའི་སྟེང་ནས་མར་ལ་ཐག་པ་འདོམ་དགུ་འཇལ་བའི་སར།  བྲག་ལོག་ཕུག་པའི་ནང་ན། གཏེར་ཚག་
མོ་མཚན་འདྲ་བ་ཡོད། དེ་ལྟོལ་བའི་ནང་ན་ཁན་པ་ལུང་གི་གནས་ཡིག་ཡོད་པས། དེ་ཐོན་གཅིག་བྱས་
མ་ཐག་སྙིད་སད་བྱུང་། དེ་ནས་ ནང་པར་ངེད་རང་ཡོན་མཆོད་མང་པོས་ཕྱིན་པས། བྲག་དེའི་རྩ་བར་
སླེབ་ནས་ལྟས་པས། རྨི་ ལམ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་གཏེར་བདག་ལ་གཏོར་མ་བཅོས་
གྲབས་བྱས་པའི་སྐབས། སྐད་ཅིག་མ་ལ་གནམ་འཐིབ་ནས། སེང་དྲག་དང་ཆར་པ་རླུང་དམར་
འཚུབས་ནས་ས་སྲོས་པ་བཞིན་སོང་བ་དང་། གཏེར་བདག་ཟོ་ར་རས་སྐྱེས་དང་། ཁྲག་མིག་མ་
གཉིས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བདེན་པ་བརྡར་བྱས་ཤིང་མཆོད་པས། ཉི་མ་ཤར་བྱུང་དེ་ནས་བྲག་དེའི་སྟེང་ནས་
ཐག་པ་འདོམ་དགུའི་ཚད་སྐྱང་ལ་བརྟགས་ཤིང་། གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དང་། 
ཕུག་པ་གོང་མར་སླེབ་ནས་ལྟས་པས། རྨི་ ལམ་ཇི་བཞིན་འདུག་པའི། མཚན་མ་ལ་བཟོང་རྒྱབ་པས། 
གཏེར་སྒྲོམ་ཐོན་བྱུང་པའི་ཚབ་ལ། འབྲུ་སྣ། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་གཅིག་བཅུག་ནས། སྔར་བཞིན་བཀག་ནས་
བཞག དེ་ནས་ལོག་ནས་བཀྲ་ཤིས་རྒང་དུ་ཞག་གཅིག་སྡད།  

[པད་གླིང་] ནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་སྟོན་ལ་དམག་རྐྱབ་ཚུལ། 

དེ་ནས་ དབྱིམ་བྱ་གྲོང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་པར་ ནས་པ ་རྣམས་ཀྱིས་ངེད་ཀྱི་ས་ཆ་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་གཏེར་
སྟོན་པ་ཟེར་ནས་དམག་བྱས་ཏེ། གྲོང་དེ ་བསྐོར་བྱུང་པས། བདག་གིས་ཀྱང་གཏང་རུང་ཆུས་པ་བ་
རྣམས་ལང་ཤོག་བྱས་ནས། སང་ཉི་དྲོས་ལ་རང་རེའི་དམག་གིས་སླེབ་བྱུང་ནས། ཁོང་རྣམས་སྡས། གོ་
ཆ་རྣམས་ཕྲོགས། གཙོན་གཅིག་བཟུང་། དེ་ནས་རང་རེའི་དཔུང་དང་སྡེབས་ནས། བཏང་རུང་དུ་ཕྱིན་
ནས་ཞག་ཁ་ཡར་གཅིག་སྡད་ནས། ནས་པ་རྣམས་ལ་སེར་བ་གཅིག་ཕབ་པས། ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་
བར་དུ་ཞུ་རུ་མ་སྟུབ་སྟེ། ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱས་སོ། དེ་ནས་ ཆུས་པའི་ས་ལུ་ལ། སེར་བ་
འདིས་ཆོག་ག་མང་རུ་བསྟོང་། ང་རང་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་གཏེར་སྟོན་པ་མ་
རྟོགས། ཁྱེད་ཚོའི་ནོར་ནི་མ་ཕྲོགས། ད་མི་ལ་བསྟོང་ངམ། ནོར་ལ་སྟོང་ཅེས་འཕྲིན་བསྐུར་བས་མ་བཟོད་
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ནས། ནོར་གཅིག་གིས་ཤའི་འགྲོན་དནག་བཅས་སྟེ། འབབས་སུ་བྱུང་ནས། མཁན་པ་ལུང་གི་ས་ཆ་
ཕུལ་ནས།  ཡོན་བདག་ཏུ་ཁས་སླངས། བཙོན་བཟུང་བ་དེ་བཏང་ནས་འཆམ་པར་བྱས་སོ།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༣༠ བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༣༠ པ་ སྨན་མདོའི་རྟ་ཕག་དང་པད་མ་གུ་རུ། ཤོག་སེར་བརྒྱ་རྩམ་གདན་དྲངས་ཚུལ། 
༼བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༡༡ པ་བཞེས་ཚུལ།༽ 

ཤོག་གྲངས་༡༠༤ འི་རྒྱབ་ཤོག ༣༠༽  

དེ་ནས་བྱ་ལོ་ཕག་གི་ཟླ་བ་ལ་ ལྷོ་བྲག་བྲག་པས། འབོད་པ་ལ་དོན་འགྲུབ་དཔལ་འབྱོར་བཏང་བྱུང་
ནས། ཡར་བོད་ལ་ཕྱིན་སྟེ། ལྷ་ལུང་དུ་སླེབ་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྒྲུབ་དབང་། 
སྨན་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་བཞག་བདུན་བྱས་པའི་དུས། ལུང་བསྟན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས། ལྔ་བཅུ་ང་
གཉིས་ལོན་པ་དང་། །ཤོག་སེར་ཟབ་མོའི་དབང་ཁྲིད་བསྐུར། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་རྣམས་ལོག་པ་སེལ། ཅེས་
པ་ལྟར་དུས་འགྲིག་ཏེ། སྨན་མདོའི་རྟ་ཕག་དང་པད་མ་གུ་རུ། ཤོག་སེར་བརྒྱ་རྩམ་གདན་དྲངས། 
དབང་ཞུ་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་རླབས་བྱས་ཤིང་ཞལ་བསྟན་ནོ།  

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༣༡ བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༣༡ པ་ སྨན་མདོའི་རྟ་ཕག་དང་པད་མ་གུ་རུ། ཤོག་སེར་བརྒྱ་རྩམ་གདན་དྲངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༠༥ འི་རྒྱབ་ཤོག 

༣༡༽ དེ་ནས་ ནུབ་མོ་གནས་སུ་ཕྱིན་བསམ་པའི་རྨི་ ལམ་ན། དགེ་སྙེན་མཁའ་རི་ཡིན་ཟེར་བའི། 
གོས་དམར་པོ་གོན་པ་གཟུགས་བཟང་བ། ན་ཚོད་ཡང་རྒན་གཅིག་བྱུང་ནས། ཕ་ཝང་གཡུ་སྒྲོམ་གྱིས་
གཏེར་འདོན་པའི་དུས་ལ་སླེབ་འདུག་པས། སང་ཉིན་ཤོག་ཟེར་ནས་ལོག་པའི་རྗེས་ལ། རྨིད་སད་བྱུང་
དེ་ནས་དེའི་ནང ་པར ་ སྡེ་པ་ཡོན་མཆོད་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས། ཁྲ་པ་དཔོན་པོ་སྒྲོན་ལེགས། ཕྱག་ཕྱི་དྲུང་
སྐོར། ཆུ་ཤུལ་རྟོགས་ལྡན། ཟབ་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ་རྟོགས་ལྡན་ཀུ་རིན་སོགས་བྱ་བྲལ་མང་པོ་དང་། མི་
མངས་ཀྱིས་ཁྲོམ་དང་བཅས་ཏེ། མོན་མཁར་སྟེངས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ཉི་མའི་གུང་ལ་ཕ་ཝང་གཡུ་སྒྲོམ་
གྱིས་རྩར་ཕྱིན་ནས། ཕ་ཝང་དེའི་འོག་ན་བྱི་ལམ་ཐར་རྩམ་གྱི་བུག་པ་གཅིག་འདུག་པའི་འདུན་ནས། 
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དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ཨུ་རྒྱན་གྱིས་སྦས་ཚུལ་བདག་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅིང་དབང་
བའི་ཚུལ་བཤད་དེ། གཏེར་བདག་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ། བདེན་པ་རྡར་ནས། ཨུ་རྒྱན་སྤྱི་བོར་སྒོམ་ནས་
གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྣང་བ་ཟི་བུན་པའི་ངང་། སྟོང་མངེ་ཕུད་ནས། རྩར་ཤག་ཀྱང་པ་གོན་དེ། ཉོན་
མོངས་པ་གང་གིས་འཛིན་པ་མེད་ཀྱང་། ལྕགས་ཀྱི་བཟོང་གཅིག་དང་རྡོ་རིལ་གཅིག་མི་རྟོགས་ལུས་ལ་
གང་ཀྱང་མེད་པར་འཛུལ་ནས། ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྟས་པས། གཏེར་མཚན་འབུར་རེ་བ་གཅིག་འདུག་
པའི་སྟེངས་སུ། བཟོང་ལན་གསུམ་རྒྱབ་པའི་གཏེར་སྒོ་གོག་བྱུང་ནས། དེ་ལ་ལག་པ་བཅུག་ནས་ལྟས་
པས། ལ་སེའི་གའུ་སྟེང་ན་འཁོར་ལོའི་རྒྱ། འོག་ན་པད་མའི་རྒྱ། མདུན་ན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ། གཡས་ན་ནོར་
བུའི་རྒྱ། རྒྱབ་ན་བང་མིའི་རྒྱ། གཡོན་ན་རྒྱ་གྲམ་རྒྱ། རྒྱ་དྲུག་གིས་གདམས་པའི་གའུ་གཅིག་བྱུང་
ཞིང༌། གཏེར་ཚབ་འབྲུ་སྣ་ལྔ། སྨ་སྣ་ལྔ་རྣམས་བཅུག་ནས། གཏེར་སྒོ་སྔར་བཞིན་བཀག་ནས་བཞག་
སྟེ་ཕྱིར་ཐོན་དུས། གཏེར་ཤུལ་དུ་སུ་ཡང་མ་འགྲོ་ གཉན་ཆ་ཡོད་བྱས་པས་མ་ཉན ་པར། སྔོན་ལ་
རྟོགས་ལྡན་ཀུན་རིན། དེར་རྗེས་ཟབ་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ། ནང་སོ་ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱིས་མགོ་རྫངས་པས། 
རྟོགས་ལྡན་ཀུན་རིན་མཛེས་ཟིན།  སྤྲུལ་སྐུའི་མིག་ལ་འཕྲལ་དུ་མིང་ཐོག་གཉིས་རྒྱབ། ནང་སོ་ལ་ཤུ་
བ་འཕྲལ་དུ་བྱུང་ངོ༌། རྟོགས་ལྡན་ངའི་རྗེས་ལ་ཐར་བསམ་པས། མགོ་ཡང་མ་ཤོང་པར་ལུས། རྗེས་སུ་
གཏེར་བདག་གིས་འཁུ་ཟློག་བྱུང་ནས། མཛེ་ནད་ཚབས་དེ་འདྲ་བས་བཟིན་རུང་འགྱོད་སེམས་མེད་པར་
རྣམ་སྨིན་འཁོར་རོ་ཟེར་ནས་བདག་ལ་མོས་པར་གྱུར་ཏོ། དེ་དུས་དེར་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱང་། དྲན་པ་
འཛིན་མེད་དུ་ཆོ་ལེ་བའི་ངང་ནས། གཟོང་གིས་སྐད་ཐག་ཐག་ཐོས་པ་བྱུང་ཟེར། ཁྱད་པར་ཡང་ཆོས་རྗེ་
མཁན་ཆེན་པ་ངེས་འབྱུང་གི་དད་པས་ཀུན་ནས་བསྐུལ་ཤིང་མང་དུ་བཤུམ་ནས།  གཏེར་སྒྲོམ་གྱིས་
བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ལ་བསྐུར་རོ། 
དེ་ནས་མོན་དུ་ལོག་དུས་ ནང་སོ་ཆོས་མཛད་ཀྱིས་ཐལ་ལ་ཚེར་དུ་ བར་ཞག་བྱས་ཤིང་སྐྱལ། འགྲོ་
ཁར་རྟ་བཟང་པོ་གཅིག་ལ་ ནས་ཁལ་བརྒྱ་འཇལ་ནས་རྗེས་སྙགས་ནས་ཕུལ་བྱུང་པའི་ལན་དུ། མེ་
འབར་མཚོ་ནས་བྱུང་པའི་གཏེར་སྣོད་ བྲམ་ཟེའི་ཐོད་པ་དེ་ཕུལ།  

 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་] པད་མ་གླིང་པ་ལུ་མི་ཁ་ཕོག་སྟེ་ ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༠༧ 

དཀར་གྱི་བསོད་སྙོམས་སོགས་མང་ལྡེ་ཚུན་ཚད་བྱས། ཡང་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་འབྲུག་གི་ཟླ་བ་ལ་རང་
ཡུལ་དུ་སླེབ་དུས། བུད་མེད་མ་ནན་མོ་ཟེར་བ་གཅིག་ལ་རྒྱ་འདྲེ་བབས་ནས། ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་གིས་
རྣམ་པར་སྣང་མཛད ་ཀྱི་སྐུ་རྒྱབ་ནས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་ གཡུ་གཏེར་སྟོན་ནས་མེད་ཟེར་བ་བྱུང་བ་
དང་། ཆོས་འཁོར་མིག་དཔོན།  གཙོ་བོ། བླ་མ། མི་མངས་ཕོ་མོ་རྣམས།  ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ནས་
གཡུའི་གཏེར་སྟོན་པ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་གླེང་མོ་བྱས་པས། དེ་ལ་ངན་གཡོ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་བྱས་
ནས། མིའི་ཚེ་དང་ནོར་གྱི་གཡང་མ་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་གྱིས་གཡུ་སྟོང་དགོས།  མི་
སྟོང་ཆད་པ་གཅོད་ཟེར་བ་ལ། ཨུ་རྒྱན་གྱི་བཀའ་ལུང་ལས་མ་བྱུང་མི་བདེན་ཟེར་བ་བྱས་ཀྱང་། ཆོས་
འཁོར་ལྷ་ཁང་དུ་ཁྲིད་ནས་སྣ་སྐྱེལ་དགོས་པ་བྱུང་། དེས་དུས་སྐྱོ་བ་ཤིན་ཏུ་སྐྱེ་བ་བྱུང་ནས་ཨུ་རྒྱན་པད་
མ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོབ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངོ་གཅིག་
ལོ་འདིའི་ཅིའི་ལོ། ངོ་གཅིག་གི་ ལོ་འདིའི་ཁྱིའི་ལོ། སྤྲང་པོ་མི་ཁ་ཕོག་པའི་དུས། མི་རྣམས་བདུད་
དབང་སོང་པའི་ལོ། ཆོས་བྱེད་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བའི་ལོ། འདི་འདྲའི་དུས་གཅིག་བྱུང་ཙ་ན། སངས་རྒྱས་བསྟན་
པ་ནུབ་ལུགས་སམ། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་རྨ་ ལུགས་སམ། །ཆོས་སྐྱོང་ནུས་མཐུ་ཆུང་ལུགས་
སམ། ། སྤྲང་པོ་བདག་ཀྱང་སྐྱོ་བ་སྐྱེ། །ཞིང་ཁམས་གང་ན་བཞུགས་གྱུར་ཀྱང་། །གྷུ་རུས་ཐུགས་རྗེས་
བཟུང་དུ་གསོལ།།སོགས་རྒྱས་པར་བཞུགས། 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༣༢ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༣༢ པ་ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལི་སྐུ་ཁྲུ་གང་པ་གཅིག་དང་  དེའི་ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་
ཐབས། ཡི་གེ་ཨའི་ཟབ་རྒྱ་ཚུ་གཏེར་ནས་སྟོན་ཚུལ།   

༼ས་གནས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་གི་ཉེ་འདབ།༽ 
ཤོག་གྲངས་༡༡༠                                                                                    
༣༢༽ དེ་ནས་ རྟའི་ཟླ་བ་ལ་ ཀུན་བཟངས་བྲག་ལ་ ཟླ་བ་གཅིག་སྡད་དུས། ནུབ་གཅིག་རྨི་ ལམ་ན་ 

བཙུན་པ་གཅིག་དང་ བུད་མེད་ བོད་མོའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གསུམ་བྱུང་ནས།  པད་མ་གླིང་པ་ལོངས་དང་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བྱས་མ་ཐག སྙིད་སད་བྱུང་སྟེ། ༼གཉིད༽ དེ་དུས་ ཤེས་པ་གཟི་བུན་ནེ་བ། ཡིད་ལ་དྲན་པ་གང་ཡང་
མེད་པའི་སྐབས་སུ། གོང་གིས་བུ་མོ་གསུམ་ན་རེ། ལུང་པའི་མདོ་ ཐར་པ་གླིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ བྱ་བྲག་
བྱ་བའི་ས་ན།  རྡོ་རྗེ་བྲག་བྱ་བ་ལྷོ་རུ་ཁ་བསྟན་པ་ཡོང་། དེའི་མདུན་ན་ཆུ་ཡོད་པའི་འགྲམ་ན། བེ་ནག་
གི་ཤིང་སྡོང་གཅིག་ཡོད། དེའི་རྩེ་མོའི་ཐད་ན་ བྲག་དམར་པོ་མེ་ལོང་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད། དེའི་དཀྱིལ་
ནམ་ཚལ་གྱིས་ཨ་དམར་པོ་གཅིག་ཡོད།  དེའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འདོམ་གང་འཇལ་བའི་ས་ན། 
གཏེར་སྒོ་གཡུ་རུང་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད། གཡུ་རུང་དེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཕྱིན་ནས་མི་སྔོན་པའི་བུ་གུ་ ༼མི་
མངོན་པའི་བུ་གུ༽ སྒོ་ང་ཤོང་པ་ཙམ་གཅིག་ཡོད།  དེ་ལ་ ཤིང་གིས་ཕུར་པ་བཅུག་ནས་ ཡར་བཀན་
བས་གཏེར་སྒོ་དོན་འབྱུང་། དེ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལི་སྐུ།  སྐུ་མ་ཁྲུ་གང་པ་གཅིག་ཡོད།  དེའི་ཟླ་ལ་
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཡི་གེ་ཨའི་ཟབ་རྒྱ། ཤོག་རིལ་རྩེ་སོར་བཞི་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་
རྣམས་ ལུག་ཟླའི་ཚེས་པ་བཅུ་ལ་ཐོན་ཅིག་ཅེས་བྱས་ནས།  བུད་མེད་གསུམ་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་
སོང་། དེ་ཡིད་ལ་བཞག་ཅིང་ ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྟངས་སི་སྦི་ལ་ཕྱིན། ཇོ་བོ་དངུལ་བཟངས་དཔོན་
གཡོག་བདུན། ཕ་ཇོ་ཤ་ཁ་ངེད་རང་དཔོན་སློབ་བཅུ་གཉིས། རྒྱགས་ཀྱི་གྲབས་བྱས་ནས། ཚེས་དགུ་
ལ་བྱ་བྲག་ཏུ་སླེབ་སྟེ། གཏེར་གར་ཡོད་ཀྱིས་ས་སྣང་སྟག་བས། བེ་ནག་གི་ཤིང་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་ དེའི་
རྩར་སོང་ནས་བྲག་དེ་ལ་ གཏེར་གར་ཡོད་རྩལ་བས་ཤིང་དེའི་རྩེ་མོའི་ཐད་ན། མཚལ་གྱིས་ ཨ་ལུང་
བསྟན་ལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་ དེ་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་རྩལ་བས། ཐར་ས་ནི་མི་འདུག་པ་
དང་། མི་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྙུག་མ་བཅད་ནས་ བགྲིལ་བའི་ཐག་པ་མང་པོ་ལ། ཤིང་གི་སྡང་བུ་ཁལ་
གསུམ་ཡོད་པ་དེ་བཅོས་ནས་བཞག་པའི་ནུབ་མོ། ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་ཁའི་རྨི་ ལམ་ན། མི་ནག་པོ་
གཅིག་བྱྱུང་ནས། ཁྱེད་རང་གིས་ནོར་ལེན་པའི་དུས་ལ་བབ་པས་འདེད་ཟེར་བྱུང་པ་དང་། སྣང་བ་ཟི་བུན་
ནེ་བ་གཅིག་བྱུང་།  དེ་ནས་ལངས་ནས་སྐ་རགས་བཅིངས་པ་དང་། ཇོ་བོ་དངུལ་བཟངས་ཀྱིས་གར་
འགྲོ་བྱས་མ་ཐག་ཉམས་འུར་ནས་ དྲན་པ་མ་བཟིན་པར་བྲག་འདེབས་ལ་སོང་ནས་གཏེར་དེ་སྟོན་ནས་
མར་ཡོངས་ཙམ་ན། ཁོང་ཚོ་ཐམས་ཅད་མི་མང་པོ་ཤེད་ནས་བྲག་རྩར་སླེབ་བྱུང་། དེ་ནས་ངེད་རང་དྲན་
འཛིན་བྱུང་བ་དང་། བྲག་མི་གང་ཙམ་ལ་བབ་པས་མ་ཐར་བར། གཏེར་སྒྲོམ་ཁོང་ཚོའི་ལག་ཏུ་བཏང་
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ནས་། གོ་ལེ་བབས་དགོས་པ་བྱུང་། དེ་ནས་ ནམ་ལངས་ནས། བཏང་སི་སྦིར་སླེབ་སྟེ། དེ་ནུབ་ཇོ་བོ་
དངུལ་བཟངས་ལ་དབང་གཅིག་བྱས། དེ་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ཕྱེ་ནས་བསྟན་ཞིང་བྱིན་
རླབས་ཡང་བྱས།  

[པད་གླིང་] གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས། 
ཤོག་གྲངས་༡༡༢ འི་རྒྱབ་ཤོག 

དེ་དུས་ བླ་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་ རྡོ་རིལ་གཅིག་ཁྱེར་ནས། བྱིན་རླབས་གཅིག་དགོས། སྔོན་ཤེས་རབ་མེ་
འབར་གྱི་ཕྱག་རྗེས་ཀྱང་འདི་ཡིན། ཟེར་བསྟན་བྱུང་བ་དང་། ཁོང་གི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་
ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ལག་གཡས་པའི་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གཅིག་བྱུང་ནས་ཁོང་རང་ལ་བཞག 
།དེས་ན་ བླ་མ་དེ་ཡང་ལུང་ཟིན་ཏེ། ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས། ད་ལྟའི་ཞད་ཛྙ་ན་ཤེས་རབ་འདི། འོད་
ཟེར་མིང་ཅན་ཤར་གྱིས་ཕྱོགས་ནས་འབྱུང་། སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་སྟེག་ཕྱི་བཞུག་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག ཅེས་
པའི་ལུང་དང་མཐུན་པར། ༼ལུང་གི་ཟིན་མི་འདི་ བླ་མ་འོད་ཟེར་ཨིན་པས༽ དེ་དུས་བླ་མས་རྟ་བཟང་པོ་གཅིག 
ཇོ་བོ་དངུལ་བཟངས་ཀྱིས་ཁྲོ་གཅིག །གཞན་ཡང་རས་སོགས་འབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང་། དེ་དུས་བླ་མ་
འོད་ཟེར་ན་རེ། ཁྱོད་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་སྐྱེ་མཐའ་ཡིན་ན།  ཁྱེད་རང་གིས་ཆོས་སྐལ་རྒྱུད་པུ་ཆུང་། 
ད་ལྟ་ངེད་ཀྱི་ལག་ན་ཡོད་བྱས་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་གང་ནས་བྱུང་དྲིས་པས། ༼དྲི་མི་པད་མ་གླིང་པ་ཨིན་པས་༽ 
གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་དང་། ཇོ་བོ་ཕུར་ཡོན་ཆོད་གཉིས་ རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་རྩ་ནས་  བཏང་
ལ་འགྲོ་དུས་ ཇོ་བོ་ཕུར་ན་རེ་ བྲག་འདི་ལ་གཏེར་ཡོད་ཟེར་བར་འདུག་པས། སྔོན་ཆད་ནི་ཁྱོད ་ཀྱིས་
གཏེར་འདོན་པ་ངས་མ་མཐོང་། འདི་རིང་ཅིས་ཀྱང་བྲག་འདི་ནས་གཏེར་འདོན་དགོས།  མི་འདོན་ན་
ཁྱོད་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པས་སྐྱེ་བཅད་ནས་ཆུ་ལ་སྐྱུར་རོ་བྱས་པས།  གཏེར་སྟོན་པས་ གཏེར་ཡོད་
ནའང་། ༼གཏེར་སྟོན་པས་ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཨིན་པས་༽ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏེར་སྐལ་ཡིན་
པས་ ང་ལ་སྐལ་བ་མེད་བྱས་པས་ སྟོན་ན་ཡང་། ངེད་རང་ཡོན་ཆོད་གཉིས་ཀ་ལ་ ལེགས་པོ་མི་ཡོང་
བྱས་པས། མ་ཉན་པར་གཏེར་སྟོན་གྱིས་ཕྱིན་ནས། གཏེར་སྒྲོ་ལ་ལག་པ་བཅུག་སྟེ་ སྦྲུལ་གཅིག་ཇོ་
བོའི་མདུན་དུ་སྐྱུར་བྱུང་པས། ཇོ་བོ་འཇིགས་ནས་ཕྱི་འགྲོས་ཤིག་པ་གཅིག་བྱུང་ཟེར། དེ་ནས་ སྦྲུལ་དེའི་
ཤུལ་ནས་ གཏེར་སྒྲོམ་གདེན་དྲངས་ཏེ། བཏང་ལ་མ་ཕྱིན་པར་ ཕྱིར་ལོག་ནས། གཏེར་སྟོན་པས། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 

 149 

༼ཤེས་རབ་མེ་འབར༽ངེད་རང་གཉིས་ཀྱིས་མི་དབང་པའི་གཏེར་སྟོན་པས། ཁྱོད་རང་ལ་ཡང་ལེགས་པོ་
མི་ཡོང་གསུངས་བཞིན། ཇོ་བོ་ཞག་གསུམ་ལ་ཆོས་འཁོར་པས་བསླུས་ནས་བསད། གཏེར་སྟོན་པ་
གཞུ་རིར་བྱོན་ནས། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཟིན་བྲིས་ལྕགས་སྙུག་གི་བྲིས་ནས་ཕབ་སྟེ། ཤོག་སེར་
རྣམས་བླར་གཏེར་གནས་སུ་སྐྱལ། བུ་ཡིག་དེ་བསྣམས་ནས་སྔ་ལོང་བལ་དུ་བྱོན་པས། ༼བུ་ཡིག་ཟེར་མི་
འདི་ མ་དཔེ་ནང་ག་ཡོད་མི་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་འདྲ་བཤུས༽ དེར་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་། གཏེར་སྟོན་པ་ཡང་
གྲོངས། དེའི་སྲས་པོ་བླ་མ། བླ་ལས་ཀྱང་ཆོ་འཕྲུལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། སྤོ་ཏི་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་འདེབས་
གཅིག་ཏུ་སྐྱལ་ནས། གྲོངས་དུས་ ༼ཤི་བའམ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས༽ སྲས་པོ་ཁམ་ཆུང་ལ་ཞལ་ཆེམས་
བཞག་པ་ལ་རྟེན་ནས། བྲག་སེབ་དེ་ནས་ བླ་མ་ཁམ་ཆུང་གིས་ སླར་ཡང་གདན་དྲངས་ནས་ ད་ལྟ་
ངའི་ལག་ན་ཡོད་ད། ༼ད་ལྟ་ངའི་ལག་ན་ཡོད་ཟེར་མི་འདི་ བླ་མ་འོད་ཟེར་ཨིན་པས།༽ ཚེག་མེད་པས་ཀློག་པ་
དཀའ་བ་དང་། ད་ལ་ཡང་ ཆོ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་འཚུབ་པས། ཁྱེད་རང་ཆོས་བདག་ལ་འབུལ་ཟེར་
ནས་ ང་ལ་བྱིན་བྱུང་། ༼ང་ལ་བྱིན་བྱུང་ཟེར་མི་འདི་པད་མ་གླིང་ཨིན་པས༽ དེ་ནས་ བདག་གིས་རི་མོ་ཅན་དུ་ 
ཤོག་གསེར་ལྟར་ཕྱིན་པས། རུལ་ནས་འགྲོ་དོན་ནུས་པ་མི་འདུག་པས། བླ་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་བྱིན་པའི་
བུ་ཡིག་དེ་ལ་ ཁམས་པ་དཔོན་ཡིག་གིས་ཞལ་ཤུས་བྱས་ནས། ཟིན་བྲིས་བྱས་ཏེ་ སླར་ལོག་ནས་
སྦྱིན། དེ་ནས་ བླ་མ་འོད་ཟེར་ཡང་ཀུན་བཟང་བྲག་ཏུ་བྱོན། བདག་ལས་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པར་གསན། 
བདག་གིས་ཀྱང་གུ་རུའི་སྨོན་ལམ་ལ་རྟེན་ནས། གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེ་བར་སྤེལ་ལོ།། 

[པད་གླིང་] འགྲོ་དོན་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་མཛད་ཚུལ། 

༼དེ་ནས་ སྤྲེལ་ཟླའི་ཡར་ངོ་ལ། བམ་རིན་དུ་ རིན་ཆེན་གླིང་གིས་གོང་དུ་ དགོན་སྣར་བཟུང་ནས། མི་
ཡང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་བཏགས། ༽ 

༼དེའི་ཕྱི་མ་ལ། ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་གིས་རབ་གནས་ཚར་རྗེས། ཤར་ཀུ་རི་ལུང་དུ་ཕྱིན། ཉ་ལམ་དུ་
དབང་གཅིག་བྱས། ༼ཀུར་སྟོད་མཁོ་མོ་རྒེད་འོག། ཉ་ལམ་དུང་ནི་ གཏེར་ཆེན་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་
བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ཕྱག་བཏབ་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ཡུལ་གྲོང་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན།༽ དེ་ནས་ཡི་མི་བཞོང་དུ་མི་
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མངས་ལ་དབང་གཅིག་བྱས་པའི་དུས། གཉེར་ཆེན་བཟོད་པ་ལ་གར་འཆམས་བགྱིས་བྱས་པས་མ་
ཉན་པ་ལ། སླབ་བྱའི་མགུར་མ་འདི་གསུངས་སོ། གསུངས་འགུར་སུམ་ཅུ་པ་འདི།  བཀའ་བུམ་ནང་
ན་ཡོད།༽  

དེ་ནས་རྒང་ཟུར་དུ་ཕྱིན། ༼ཀུར་སྟོད་སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག།༽ མངས་ལ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་རྩིགས། སེར་བའི་
འགྱུ་ལམ་བཅད། དེ་ནས་ ལ་ཡག་རྟག་གཡག་ལ་རིམས་བཞིན། བྱོངས་མི་ཡུལ། གང་ལྷ།  ༼ལ་
ཡག་དང་རྟག་གཡག་ཟེར་བ་ནི་ དེང་སང་ལ་ཝ་ཡུལ་དང་ཏཱ་ཡག་ཟེར། ཀུར་སྟོད་མཁོ་མོ་རྒེད་འོག་ཏུ་ཡིན།༽  གཞམ་
གླིང་། ལྟེ་རྒངས་རྣམས་ལ་དབང་དང་ཟང་ཟིང་གི་འགྲེལ་པས་ཀུན་ལ་ཕན་བཏགས་ཤིང་། ཀུན་བཟང་
གླིང་དུ་སླེབ༽  

༼ཤོག་གྲངས་༡༢༠ ནང་།༽ ལུང་པའི་མིང་། སྟག་རྩེ། བཏང་ཟི་སྦི། རུལ་ཁ་སྦི། རི་སྡང་རྣམས་ལ་རིམ་
པར་བྱས་ཏེ། རྒྱ་གར་རྟོག་གའི་དགོན་པར་སླེབ། གདུང་དཀར། རྟ་བི། དགོན་སར།  

ཀུན་བཟངས་གླིང་གིས་ བླ་མ་རྣམས་ལ་ དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་སྐུའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཚུལ་སྟོན་པ། 
༼ཤོག་གྲངས་༡༢༡ ནང་།༽ 

ཀུན་བཟངས་གླིང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཀུན་བཟངས་གླིང་གི་བླ་མ་ཆོས་དཔལ། གྲགས་དབང་། གྲགས་པ་
འོད་ཟེར། རྒྱ་མཚོ། ཨ་ཏྲ། དཔལ་ལྡན་འོད་ཟེར། ཁོང་བླ་མ་སྐུ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ཡང་མ་
འཚལ། བྱིན་བརླབས་ཀྱང་མ་ཞུས་པར། དེ་ནུབ་ངེད་དཔོན་སློབ་རྣམས་ མཆོད་ཁང་གི་ནང་དེར་
བཞག་ནས། ཞབས་རྟོག་ནི་བཟབས་ནས་བྱས། ནང་པར་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། ཁོང་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ 
ཁམས་པ་རིན་བཟང་བོས་ནས། རིན་བཟངས་ལ་ ཆོས་རྗེ་གཏེན་སྟོན་པ་འདི། ངེད་ཀྱང་བླ་མ་རྒྱལ་
སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་འདུག་པས། ངེད་ཀྱང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། བྱིན་རླབས་ཞུ་
བསམ་ཀྱང་། ཐེ་ཚོམ་གྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་ཞུ་བ་མ་བྱུང་། ངེད་ཐེ་ཚོམ་སངས་ཤིང་། མོས་གུས་བྱེད་
པས། ཁོང་དྲི་མེད་ཟེར་གྱི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན། དགོན་པ་འདི་ཁོང་རང་གིས་བཟིན་པ་ཡིན་པས། དགོན་པ་
མཆོད་ཁང་། ཆོས་གསུང་པའི་བཞུགས་ཁྲི། འདི་རྣམས་གང་ཡིན་ངོ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཟེར་བས། བླ་
མ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་ ཚེ་སྔ་མའི་ བཞུགས་ཁྲིས་གཙོས་ རྒྱུ་དངོས་ ས་ཆ་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་ངོ་ཤེས་
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ཏེ་ དེར་བསྡུས་པ་རྣམས་ཡིད་ཆེས་དྲོངས་ཏེ་ ཆོས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ དད་པའི་ས་
ལ་བཀོད་ནུག། 

[པད་གླིང་]  མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ ཨུ་རྒྱན་དྲུང་དུ་ཁྲིད་ཀྱང་ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུས་ལོག་སྟེ་  

སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་ལ་བཏང་ཚུལ། 
༼ཤོག་གྲངས་༡༢༦ ནང་།༽ 

རྣམ་ལོ་འདབ་ཆགས་འབྲུག་ཟླ་ཡི། ཡར་ཚེས་ལྔ་ནུབ་ཐོ་རངས་ཁ། མོན་བན་པད་མ་གླིང་པ་ང་། སྙིད་
དུ་སོང་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ལ། ཕྱོགས་མཐུན ་བུ་མོ་ལྔ་བྱུང་ནས། དར་གྱི་མདོ་ལེ་གཅིག་སྟིང་སྟེ། པད་གླིང་
དེ་སྟེང་སྡོད་དང་ཟེར། བདག་གིས་དེ་སྟེངས་སྡད་པ་དང་། བུ་མོ་ལྔ་ཡི་མདོ་ལ་སྟེག འདབ་ཆགས་
འཕུར་བ་ཇི་བཞིན་དུ། ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལ་ཡར་ཁྱེར་ནས། ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱིས་སྟེང་དུ་བུད། ཁྱབ་
རྡལ་ནམ་མཁའ་སྟོང་པའི་ཀློང་། །འཇའ་ཚོན་འབར་བའི་གུར་ཁང་ནང་། །རིན་ཆེན་རྩེགས་པའི་ཁྲི་འཕང་
སྟེང༌། །ཁོ་བོའི་བླ་མ་ཨུ་རྒྱན་ནི། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །བདག་གིས་ཕྱག་རྩལ་བྱིན་
བརླབས་ཞུས། །ཨུ་རྒྱན་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས། །སོགས་རྒྱས་པར་བཞུགས། བུ་ཁྱོད་རང་ 
འགྲོ་དོན་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་ འདིར་མ་སྡོད་ རང་ཡུལ་དུ་སོང་ལ། ངའི་ཆོས་ལུགས་མ་ནོར་བར་བྱས་ 
སེམས་ཅན་གྱིས་དོན་རབ་ཏུ་ཆོད་པར་བགྱིས་ཤིག །ཁྱེད་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཁོ་པད་མ་
གླིང་པ་ འདིར་ཁྲིད་དོན་མེད་པ་ལ་ཁྲིད་པ་ཅི་ཡིན། ཁོ་རང་གིས་ཡུལ་དུ་སྐྱོལ་གསུངས་པས། མཁའ་
འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞུས་པ། མི་ཡུལ་དུ་སྡད་ན་དམ་ཚིག་བསྲུང་མཁན་ནི་མེད། བྱིས་པ་བུད་མེད་ཚོས་
ཀྱང་འདྲན་ཟླ་བྱེད་པ་ལས་མེད། དེ་ལྟར་བྱུང་ཙམ་ན་ ངེད་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་སྙིང་འགས་པ་ཙམ་
ཡོངས་ཀྱི་འདུག །འོན་ཀྱང་དཔའ་བོ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་མི་བཅོག་པར་སྐྱལ་བས་ཆོག་ཞུས་ནས། དར་
གྱི་མདོ་ལེ་ལ་སྟེག་ནས་སྐྱལ་བྱུང་པ་དང་། སྙིད་སད་བྱུང་པས། དེའི་རྨི་ ལམ་ཐོར་བུ་རྩམ་ཡི་གེར་བྲིས་
པའོ།། 
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[པད་གླིང་] མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་དང་འགལ་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༢༨ 

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སླར་ལོག་ནས་བུམ་ཐང་དུ་སླེབ་སྟེ། མ་ཎི་དགོན་པར་སྡད་ནས། སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་
ནས་བཟུང་སྟེ། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཤོག་སེར་རྣམས་ཞལ་ཤུས་དུས། ཟླ་བ་ཉའི་ནུབ་མོའི་རྨི་ ལམ་
ན། ནང་པར་ བ་ཐལ་གྲོང་མའི་ཡུལ་ནས། ཨ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་འཁོར་ཡོང་བ་ཡོད་པས། དེ་
དུས་ ཤོག་སེར་གྱིས་བྱིན་བརླབས་བྱེད་དགོས་ཟེར་བས། མ་བྱེད་གཅིག་བྱས་མ་ཐག་སྙིད་སད་བྱུང་། 
དེ་ནས་ཉི་དྲོས་ལ་ཆོས་འཁོར་ཨ་མ་བཞིས་ཤ་ཆང་ཟན་དང་བཅས་པ་ཁྱེར་བྱུང་པས། ཨ་མ་ཞང་ལྷན་
འཛོམས་ན་རེ། ཁྱེད་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ཆོས་ཁྲི་ཡོང་ལོ། ངེད་ལ་བྱིན་བརླབས་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དང་། 
མདངས་ནུབ་རྨི་ ལམ་ཡང་རིམ་པ་གཅིག་ལས་མ་བྱུང་། གཏེར་ཆོས་འདི་ཤིན་ཏུ་བཀའ་ཉན་པས་བྱིན་
རླབས་བྱེད་མི་རུང་ངོ་བྱས་པས། མོ་འཁྲོས་ནས་སོང་པ་དང་། ཨེན་ཚན་ལྡན་ལ་ འོ་ན་བྱིན་བརླབས་
བྱེད་པ་ཡིན། ཁྱེད་གི་ཨ་ནི་བོས་ལ་ཤོག་བྱས་པ་དང་། བོས་ནས་ལོག་བྱུང་། དེ་ནས་གྲོ་བཞེས་ཚར་བ་
དང་། ཤོག་སེར་རྣམས་ཀྱིས་དྲིལ་ནས། དབང་གཅིག་བྱས་སྟེ། ཁོང་རྣམས་ལོག་པའི་རྗེས་ལ་ ང་རང་
གིས་སྡོད་སར་ཕྱིན་ནས། ཡི་གེ་བྲི་དགོས་བསམ་ནས་ལྟས་པས། ཤོག་སེར་གྱི་མ་ཕྱི་གར་སོང་ཆ་མེད་
གཏོར་ནས་མི་འདུག་པ་དང་། དེའི་ཉིན་ཡི་གེ་བྲི་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དགོངས་མོ་དེ་རྟ་ཟམ་པ་ལ་འགྲིལ་ནས་
ཤི་ལ་ཁར་གཅིག་བྱུང་། དེའི་རྗེས་སུ།  ངེད་རང་གི་སྤྱི་མིག་གཡོན་ལ་མདུང་གིས་རྩུགས་པ་ལྟ་བུའི་
ནད་ཅིག བཟོད་རླགས་མེད་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་སྙིད་ཟིམ་པ་གཅིག་བྱུང་པ་དང་། མདང་ནུབ་ཀྱི་བུད་
མེད་དེ་བྱུང་ནས། ངེད་ཀྱིས་བཀའ་བཅག་པས་ཁྱེད་ལ་ཅི་འདྲ་བྱུང་། ད་རུང་དེ་བཞིན་བཀའ་དང ་
འགལ་ན། ལན་གཅིག་སྲོག་ལ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་ཟེར་བས། བདག་གིས་ཁྱེད་བདེན། ད་ཕྱིན་ཆད་ ཁྱེད་
ཀྱིས་བཀའ་དང་འགལ་བ་མི་བྱེད། ད་ལྟ་ན་བསྐང་བཤགས་དང་བསྐང་སོ་བྱེད་པས་ བར་ཆད་མ་
བལྟང་གཅིག་བྱས་ནས། ཐོ་རངས་བསྐང་སོ་སོགས་ཀྱི་གྲབས་བྱས་མ་ཐག འགྲོ་ཤེས་ཤིང་མུས་ཀྱིས་
བདེ་བར་བྱུང་ན་ཡང་། ཤོག་སེར་མེད་པས་ཡིད་ཕམ་ཞིང༌། སྡོད་སར་ཕྱིན་པས། ཤོག་སེར་རྣམས་སྔར་
བཞིན་འདུག། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[པད་གླིང་] གཏམ་ཤིང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༢༩ 

དེ་ནས་མཆོད་ཁང་གཅིག་བཞེངས་དགོས་བསམ་པས། དཔོན་པོ་ཀུན་ཐུབ་ན་རེ། ཆོས་རྗེ་ཁྱེ་ལྟ་བུའི་
གདུལ་བྱ་འཕྲིན་ལས་དེ་ཙམ་ལ། ས་འདི་མན་པའི་ཡངས་ས་གཅིག་ཏུ། གཙུག་ལག་ཁང་དྲག་པ་
གཅིག་བཞེངས་པ་དྲག། ལས་མི་ཡང་ཆོས་འཁོར་ ཀི་གླིང་སྟོད་སྨད་ལ་བསྐུལ་བ་བྱེད་པས། ཁྱེད་རང་
བསྡུ་ཆང་གཅིག་གྲབས་བགྱིས་ཅིག་ཟེར་བ་དང་། པད་མ་གླིང་དུ་ ཆོས་འཁོར་མིག་དཔོན་རྣམས་
འདུས་པས། དཔོན་ཀུན་ཐུབ་ན་རེ། ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་བཞེངས་པའི་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡོད་པས། ལས་མི་ངེད་རང་རྨངས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས་ཤིང་། གང་དུ་རྩིགས་གྲོས་བགྱིས་ཤིག་ཟེར་
བ་དང་། མི་མངས་ན་རེ། དཔོན་ཁྱེད་ཀྱིས་གར་བྱེད་ཡིན་ཟེར་བས། འོ་ན་གཏམ་ཤིང་བྱེད་པ་དྲག། རབ་
གནས་ཀྱིས་དུས། མདུན་ན་རྟ་རྒྱུགས་བྱེད་མོ་ཡོད་པ་འདུག་ཟེར། ལྕགས་མོ་བྱ་ལོ་ བྱི་བའི་ཟླ་བའི་
ཚེས་བཅུ་དགུ། སྐར་མ་བི་རྫི།  

གཟའ་སྤེན་པ་དར་བའི་དུས། གླང་གི་ཉི་མ་ལ་རྨང་སྟིང་པའི་ཚེ།  ཆོས་འཁོར་གྱི་མིག་དཔོན་ཐམས་
ཅད་བསགས་ནས། སྟོན་མོ་བརྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ཤིང་། གཙན་ཁང་གི་ལོགས་ལ་ མདོམ་བཞི་པ་གྲུ་བཞི། 
མདོ་འཁྱམས་ཀྱི་སྐྱུས་ལ་མདོམ་བཅོ་ལྔ། མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞེང་ལ་མདོམ་བརྒྱད། རྒྱབ་ཞེང་ལ་འདོམ་
དྲུག། གྲུ་ཆད་གཡས་གཡོན་ལ་འདོམ་རེ་སྟེ། ཀྭ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཡུལ་རྨང་རྡོ་བཞག་ནས། གྷུ་རུ་
དང་འཛོམ་དར་གཉིས་ཀྱིས། རྩིག་བཟོའི་བྱེ་བྲག་ལེགས་པར་བྱས། ཤིང་བཟོ་བ་ བླ་མ་ཆོས་རྒྱམ་
དང་ ། ཀུན་དགའ་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་བྱེད་ཅིང་ཡོད་པའི་སྐབས། ཆུ་ལྷོ་བྱང་ལ་གྲ་པ་རྣམས་ཤིང་
འདྲན་དུ་བཅུག། ད་ཡིས་ཁ་ལྟ་ལ་ཕྱིན་དུས།   ཞབས་རྗེས་ཅིག་བྱུང་པ་ཕྱིས་ནང་སོ་བརྒྱལ་པོ་ལ་
གནང་ ། རིམས་བཞིན་ཁྱི་ལོ་ཤར་བའི་སོས་ཁ། བམ་རིན་གྱིས་ཕྱུག་པོ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཆུང་མ་ཤི་
ནས། དེའི་ཁྲུས་ཆོག་ཞག་བཅུ་བཞི་བྱེད་དགོས་ཟེར་ནས་བྱས་པའི་སྐབས་དེར། ལྷོ་བྲག་ནང་སོ་རྒྱལ་
པོ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས་སོ། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་]  གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་གིས་ལྡེབས་རི་དང་ ནང་གཟུངས་སྐུ་རྟེན་གྱིས་ལོ་རྒྱུས། 

བླ་མ་གཏེར་སྟོན་མཆོག་ བོད་ལྷ་ལུང་ནས་ལོག་སྟེ་ བུམ་ཐང་ལུ་སླེབ་ཚེ། ལྷ་ཁང་གི་ཐོག་ཕུབ་ཚར་
འདུག། དེར་རྗེས་ བླ་མ་ཆོས་རྒྱམ་གྱིས། ཞལ་ལ་རྣམས་བྱས་ནས། ཕག་ལོ་འབྲུག་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་
བཅོ་ལྔ་ལ།  ཐོག་ཕུབ་གཙན་ཁང་གི་ལྡར་སྐུའི་གཙོ་ལ། ཨུ་རྒྱན་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱིས་གཡས་ནས་
རིམས་བཞིན། སྟོནཔ་རིན་པོ་ཆེ། མར་མེ་མཛད། པད་མ་བྱུང་གནས། བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད། ཉི་མ་འོད་
ཟེར། སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག།གཡོན་ཕྱོགས་ནས་ བྱམས་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས། པད་མ་བསམ་བྷ། པད་མ་
རྒྱལ་པོ།  ཤཱཀྱ་སེང་གེ། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། རྣམས་ཀྱིས་རུས་ཚུགས་བྱས་པའི་སྐབས། ནང་ཞུགས་ཡང་
ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ།  ས་རིངས་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཅིག། དགོངས་
པ་དུན་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདུས་དོན་གྱིས་རྒྱུད།  རིག་པའི་ཀློང་གྲོལ་གྱིས་རྒྱུད། སྟགས་གྲོལ་སངས་
རྒྱས་སྲས་གཅིག་གི་རྒྱུད། ངོ་སྤྲོད་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྲིད་གཞུང་དོན་གསལ་མེ་
ལོང་རྣམས་ཀྱིས་ཤོག་སེར་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོའི་ཆོས་གོས་དུམ་བུ། ཟག་པ། 
བྱང་སེམས་དཀར་དམར། མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཞབ་དོར། འཇམ་དཔལ་ཤེས་སྙེན་གྱི་རིང་སྲེལ།  དགའ་
རབ་རྡོ་རྗེའི་ཟག་པ། རྒྱ་གར་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་སྣ། པད་མ་གསལ་གྱི་ལན་ཚར་ཆོས་སྨན་ཨ་སྨྲི་ཏ། 
སྐྱེ་བདུན་ཨ་མ། ཆོས་དབང་གི་སངས་རྒྱས་མཉམ་འབྱོར་ཚད་མ་རྣམས་བཞུགས་ཤིང༌། སྨན་ཐང་རྫ ་
ལུང་ནས་སྟོན་པའི་གཡུ་སོགས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ། འབྲུ་སྣ།  ལྡེར་སྐུ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་། ཤོག་སེར་
རེ་དང་དམ་རྫས་སྣ་ཚང་། གཞན་ཡང་གཟུངས་སྔགས་སོགས། རབ་གནས་ཀྱིས་གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་
བཤད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་བཞུགས་ནས། དཔོན་མོ་ཆེ་པ་ཆུའི་ གྱིས་བཞེངས་སུ་གསོལ།  
ཡང་ཕག་ལོ་འབྲུག་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་དགུ། སྐར་མ་ནམ་ཟོ། གཟའ་སྤ་བ་བསངས་དར་བའི་ཉིན། མདོ་ 
ཁྱམས་ཀྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་ལ་ཐིག་བཏབ་ཅིང་། དཔོན་མོ་ཆེ་པ་ ཚེ་རིངས་པས། རི ་མོ་དབུ་བརྩུགས་
ནས་གཞེངས་པའི་བཀོད་པ་ཡང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་
ཞིང་བཀོད། དེ་འོག་ནས་རིམས་བཞིན། ཚེ་དཔག་མེད་ཡང་སང་བླ་མེད། དྲག་པོ་ཡང་སང་བླ་མེད། རྟ་
མགྲིན་ཡང་སང་བླ་མེད། དེ་འོག་ ཀུན་བཟངས་ཡབ་ཡུམ་ལ་ ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་སྐོར་བའི་
ཞིང་བཀོད། ཧེ་རུ་ཀ་རིགས་ལྔ་ལ། ཁྲག་མཐུང་ལྔ་བཅུས་བསྐོར་བའི་ཞིང་བཀོད། དེ་འོག་ ཕྱག་རྡོར་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཡང་སང་བླ་མེད། དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་གཙོ་འཁོར་གྱིས་ཞིང་བཀོད། ཡུམ་ཆེན་ལ་སོགས་ཕྱོགས་
བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བཀོད། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་ཁྲོ་བོ་བཅུས་བསྐོར་བ། ཕུར་པ་ཡང་སང་བླ་མེད་
རྣམས་ཀྱིས་ཞིང ་ཁམས། སྐྱ་རིས་བྱེད་པའི་བསྐབས་སུ། གཞིས་ཁ་རིན་དཔུངས་ནས། 
ཤོག་གྲངས་༡༣༥ འི་རྒྱབ་ཤོག 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞྭ་ནག་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་དྲུང་ནས་ཅིས་ཀྱང་བོད་དུ་ཕེབས་དགོས་
བཀའ་ཤོག་ནན་ཆེར་སླེབ་པ་ལ་རྟེན་ བོད་དུ་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་བཞུགས། དེ་
ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ ཁྱིའི་ཟླ་བ་ལ་རང་ཡུལ་དུ་སླེབ་དུས། མཆོད་ཁང་གི་འདེར་སྐུ་རྣམས་ཀྱིས་འདམ་
བཟོ་དང་། ལོགས་རིས་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱང་དཔོན་ཀུན་བཀྲས་དང་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་ཚར་ལ་ཁར་
དུག། དེ་རེས་བླ་མ་རྒྱལ་མཆོག་ཀྱང་ཁྲིད་ནས། ཁོང་ལྷ་གཟོ་བ་གསུམ་གྱིས་སྒོ་གཡས་གཡོན་གྱིས་
ཁ་ཡར་བསྟན་དང་། གཡས་ཕྱོགས་ནས་རིམས་བཞིན། བཞེངས་པའི་ཞིང་བཀོད་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ནི། 
གཡས་ཀྱི་གྲུ་ཁུགས་དང་པོ་ནས་རིམ་བཞིན། ཀུན་བཟངས་རྡོར་སེམས་དང་རིགས་ལྔ་ལ་ཞིང་བཀོད། 
དེ་འོག་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། ཤིར་སིང་ཧེ། ཨུ་རྒྱན། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཞྭ་ནག་པ་སྐྱེ་བ་བདུན་པ། 
བདག་པད་མ་གླིང་པ་ལ་སྐྱེ་བ་ན་རིམས་སྐྱིས་བསྐོར་བའི ་ཞིང་བཀོད་རྣམས། ཡར་བསྟན་ཕྱོགས་ལ་གྲུ་
ནས་རིམས་བཞིན། ཤན་པ་སྲོག་སྒྲུབ། གནོད་སྦྱིན་དམར་ནག། སྲོག་བདུད་ནག་མོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་
མོ་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ། རྡོར་ལེགས་ཀྱི་ལྡིང་སྐུ་དང་འཁོར་ལོ་རི་མི། སྒོའི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུ་ནས་རྣམ་
སྲས་མདུང་དམར་ཅན། མ་ནིང་ཨེ་ཀ་ཅ་ཏི། བཟའ་བདུད་དཔེ་དཀར་ལྡིར་སྐུ་ལ་འཁོར་རྣམ་རི་མོ་ལས་
གྲུབ་པ་རྣམས་སོ་སོའི་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྐོར་བའི་བཀོད་པ་ཡོད།  དེར་རྗེས་བཙན་ཁང་གི་སྒོ་
གཡས་ན། སྤྱན་མི་བཟངས་དང་རྣམས་སྲས། གཡོན་ན་ ཡུལ་འཁོར་བསྲུངས་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ་
བཞི། བླ་མ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་བཞེངས། དང་པོ་ཞ་ལའི་སྐབས་སུ་ཡང་། ཞིང་ཁམས་རེ་རེའི་ལྷའི་སྐུའི་
ཐད་རྣམས་སུ། ཤོག་སེར་རེ་ཡང་བསྙུགས་སྦུབས་ལ་སྟེན་ནས་བཞུགས། རི་མོ་དེ་རྣམས་རྒྱུད་ནས་ཇི་
ལྟར་གསུངས་པའི་ཐིག་ཚད་དང་ལྡན་ཞིང་། མཚོན་བཟང་བ་ལ་སོགས་ ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ཅིང་
ཡོད་པའི་སྐབས།  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་] ཤར་དོང་ཁའི་རྒྱལ་པོ་ཇོ་འཕག་དར། 
ཤོག་གྲངས་༡༤༠ 

ཤར་དོང་ཁའི་རྒྱལ་པོ་ ཇོ་འཕག་དར་མ་དཔོན་སློབ་གཡོག་ཀྱང་བདག་འཕྲད་དུ་སླེབ་བྱུང་ནས། འཇལ་
རྟེན་དངུལ་ཕོར། མེ་ཤལ་སྨན་བཟང་དྲུག་གླེ་ཁྲེས། དར་ཡུག་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། ལྷན་དུ་སྡད་
ཡོད་པའི་དུས། ལྷར་སྐུ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་དང་ཞལ་གསེར་སོགས་ཚར་བ་བྱས་ནས། ཐམས་ཅད་ལྷུན་
གྱིས་གྲུབ་པར་བྱས་སོ།  

[པད་གླིང་] གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་གི་ རབ་གནས་སྐབས་ སྒྲུབ་རྟགས་སྟོན་ཚུལ། 

དེ་ནས་བྱི་བའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ། སྐརྨ་ ནམ་གྲུ་གཟའ་མིག་དམར་དར་བའི་དུས།  བཅན་ཁང་གི་
ལྡིར་སྐུ་རྣམས་ལ། བདག་གིས་རབ་གནས་བརྡའ་མཚོན་པ་ལ། ནང་ལྷར་དུ་གཞུང་ནས་ཇི་ལྟར་
གསུངས་པའི་ཚུལ་རྣམས་རྫོགས་པར་བྱས་པའི་སྐབས་སུ། ཡར་ལུངས་པ་བྱ་བ་ཏང་ཟེར་བ་ཅིག་དང་
ཆོས་གཏམ་མང་དུ་བྱས་པས། ཁོང་ཤིན་ཏུ་ལྟ་བའི་ཁ་ཕོ་འཐོ་བར་བྱས་བྱུང་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་དེ་ཙམ་
གྱིས་ནུས་པ་དང་ལྡན་ན། སྒྲུབ་བརྟགས་གཅིག་བསྟན་དགོས་བྱས་པས། གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་རྡོ་ཟླུམ་
པོ་གཅིག་ཁོའི་རྩ་རུ་ཀྱུར་བ་དང་བདག་གི་སྣང་བ་ཟི་བུན་པ་གདེན་མེད་ཀྱིས་རྟོགས་པ་གཅིག་ཤར་བའི་
ངང་ལ། ཁོང་གིས་མ་བྱུང་ན། བདག་གིས་བརྟགས་གཅིག་བསྟན་དགོས་བསམ་པའི་མོད་ལ། ལངས་
ནས་རྡོ་དེ་ལ་རྐང་པ་རྒྱབས་པས་ རྗེ་བཙུན་དགེ་འདུན་གྱིས་མྱུར་བར་སླངས་བྱུང་སྟེ། གཟིགས་པས་
རྐང་པའི་རྗེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གཅིག་བྱུང་འདུག།  

ཁོང་ཡང་ཉམས་འུར་སྟེ། སླར་ཡང་ རྗེའི་སྔར་གྱིས་རྟགས་དེ་ ཡ་མཚན་ཆེ་རྒྱུ་མེད། དེ་བས་རྩིག་པ་འདི་
ལ་ཐོགས་མེད་འབྱོན་དགོས་ཟེར་ནས། ཆོས་བྲོ་མང་དུན་བྱེད་ཅིང་འདུག རྒྱལ་པོ་དར་མ་ཡང་ངུ་ཞིང་། 
རྐང་རྗེས་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་འདུག། རྗེས་སུ་ཁོང་ལ་དགོས་ཟེར་ནན་ཆེས་ནའང་། 
ཀུན་ཐུབ་ཀྱིས་གཏེར་མ་ཉན། མཆོད་ཁང་གི་རྟེན་གྲལ་ལ་བཞག  ཕྱིས་ཆོས་རྗེ་གཡང་ལྡན་རྩེ་པ་ལ་
གནང་། ད་ལྟའང་བཤངས་ན་བཞུགས་ཡོད།  དེར་རྗེས་ བྱི་བ་ལོའི་ཡོས་ཟླ་ལ། ཀུ་རི་ལུང་དུ་ཕྱིན། 
དབང་དང་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཁ་གཅིག་བཤད།  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༣༣ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༣༣ པ་ ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་ཚེ་ཆུས་གང་པ་ གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 
༼ས་གནས་བུམ་ཐང་ནས་ཀུར་སྟོད་ཁ་ཐུག་ བྲག་རི་མོ་སྤྱན་གྱི་ཉེ་འདབ།༽ 
ཤོག་གྲངས་༡༤༡  

༣༣༽དེ་ནས་འབྲུག་ལོ་ཕག་གི་ཟླ་བ། གཟའ་དཔའ་བསང་དར་བའི་དུས། ཤར་ཀུ་རེ་ལུང་དུ་འབུལ་
སྡུད་ལ་བྱོན་པའི་དུས། ལམ་ཞོར་ལ་བྲག་རི་མོ་སྤྱན་གྱི་འདུན་དུ། བསྒར་བསྟབ་ནས་བཞུགས་པའི་སྒོང་
མོ། གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་པ་ལ། ངེད་རྣམས་གཏེར་སྟོན་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་ལ། མ་ཁྲིད་ཀྱིས་དོགས་
ནས། ཞུ་མ་ནུས་པ་ལ་བསྟེན་པ་དང་། ཁོང་གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོས་བྱས་ནས། གཟིམས་གུར་གྱི་སྒོ་
ཀུད་པས་བརྩེམས། མཐའ་མ་བསྐོར་ནས་ཉལ་བའི་དུས། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཚོར་བར། ངེད་ཀྱིས་
བྲག་སྟེངས་སུ་སླེབ་ནས། མ་ཎི་སྒྲ་དིར་རི་བ་གཅིག་བྱུང་པ་དང་། གྲ་པ་རྣམས་ཉིད་སད་ནས་བལྟས་
པས། བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་བྱས་ནས་ ཤིང་སྡོང་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་རྩེ་ལ་བྱོན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིམས་
གུར་གྱི་མདུན་དུ་ཕེབས་ནས། ནང་ལ་འབྱོན་དུས་སྒོ་བཙེམ་པ་གཤིག་དགོས་པ་བྱུང་། དེ་དུས་ ཤེལ་གྱི་
བུམ་པ་ཚེ་ཆུས་གང་བ། སྟེང་ལ་རྨ་ བྱའི་འབྱིང་གནོལ་ཡོད་པ་གཅིག། སྡན་གྲངས་ནས། རྨངས་ལ་
དབང་སྐུར་ཚེ་ཆུ་ཡང་སྐྱེ་བས། ཚེ་ཡང་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་བཞིན་འཕེལ་བ་དང༌། མི་ནོར་གྱི་ནད་ཡམ་ཆད། ལོ་
ཡང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་བྱུང་། ཀུ་རུ་ལུང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་མཁོད་པར་
བྱས་སོ།། 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༣༤ པ་བཞེས་ཚུལ། 

གཏེར་ཁ་༣༤ པ་ རྟ་མགྲིན་དཔའོ་གཅིག་པའི་སྐུ་མ་ཁྲུ་གང་མ་ གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 
༼ས་གནས་བུམ་ཐང་གི་མདའ༽  ཤོག་གྲངས་༡༤༢  

༣༤༽ སྤྲེའུ་ཟླ་བ་ཚེ་བཅུའི་སྒོང་མོ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཡིན་ཟེར་བའི་བུ་མོ། ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་
གཅིག་བྱུང་ནས།  པད་མ་གླླིང་པ་ཁྱོད་རའི་ནོར་སྐལ་ བུམ་ཐང་གི་མདའ། ཆ་བྲག་ན་ཡོད་པས། ལོང་
ཞིག་ཟེར་བྱུང་བ་དང་གཉིད་སད་བྱུང་། དེ་ནས་དཔོན་སློབ་བདུན་གྱིས་བྱོན་ནས། བྲག་དེའི་རྩ་བར་བྱོན་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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པས། གཏེར་ཚག་ཡང་གསལ་བར་འདུག་པས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐུགས་ཉམས་འུར་པ་གཅིག་བྱུང་ནས། 
བྲག་ཁ་སྡང་པའི་ནང་ནས། རྟ་མགྲིན་དཔའོ་གཅིག་པའི་སྐུ་མ་ཁྲུ་གང་པ་གཅིག སྟོན་ནས་ཚེ་དབང་
དོན་འགྲུབ་ཀྱི་ལག་ཏུ་བཏད་པས། གྲོད་༼དྲོད༽ལག་པ་མེས་ཚིག་པ་བཙམ་བྱུང་། ལོག་བྱོན་པའི་
ལམ་ཁར། འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཕུག་ནས། མངར་སྟིང་གཉིས་གཅིག་གིས་ གཅིག་མི་མཐོང་པ་བཙམ་
བྱུང༌། ཡ་མཚན་པའི་རྟགས་དེ་འདྲ་བ་ཡང་བྱུང་། 

[པད་གླིང་] སྤྱན་ལུ་བར་ཆད་བྱུང་ཚུལ་དང་ ད་ལྟོའི་གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་དབྱེར་མེད་མཇལ་ཚུལ། 

པད་གླིང་གི་སྤྱན་ལུ་བར་ཆད་བྱུང་ཚུལ་དང་ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་ ད་ལྟོ་བཞེངས་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྐུ་འདྲ་དང་
དབྱེར་མེད་མཇལ་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༤༢ རྒྱབ་ཤོག 

དེ་ནས་ ཡང་གསེར་གཞོང་དུ་སྙག་ཁྱིམ་གཅིག་ཕུབ་ནས། ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་དུས། འགྲོ་བ་
རིགས་དྲུག་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ ལག་མཐིལ་ལ་ལྟས་པར་ལྟར་བྱུང་པ་དང༌། ཡང་དགོས་འཛམ་བུ་
གླིང་གི་བྱ་བ་ཅི་བྱེད་གཟིགས་པས། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བ་གཅིག་བྱུང་པ་ནས། སྤྱན་ལ་ཕྱག་བཀབ་ཀྱང་
ཟླ་བ་གཅིག་གཞན་ལས་གསལ་བ་གཅིག་བྱུང་།  དེ་དུས་ བདལ་གྲོང་ནས་ བུད་མེད་ཁྱོ་པོ་ཤི་བ་ཅིག་
གིས། པུ་ཐག་ཅིག་བྱིན་བྱུང་པས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགྲིབ་ནས་མཐོང་མ་བྱུང། ༼དེ་སྐབས།༽ལྷ་ལྟུང་
བའི་སྡུག་བསྔལ། ལྷ་མ་སྲིན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། མི་སྐྱེ་ཤིའི་སྡུག་བསྔལ། དུད་འགྲོ་གླེང་
ལྐུག་གི་སྡུག་བསྔལ། ཡི་དྭགས་སྐྲེས་རྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ། དམྱལ་བ་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་དེ་
རྣམས་ལ་དཔེ་བྱས། གྲ་པ་ཡོན་བདག་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་མང་དུ་༽ དེར་
རྗེས་ བྱི་བ་ལོའི་ཡོས་ཟླ་ལ། ཀུ་རི་ལུང་དུ་ཕྱིན། དབང་དང་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གྱིས་འབྲེལ་བ་མང་དུ་
སྐྱངས་ཤིང་། རྟའི ་ཟླ་བ་ལ་ཡར་སླེབ་ནས། དཔོན་སློབ་ཐོགས་གཅིག། གདུར་ལ་ཕྱིན་ནས་སླར་ལོག་
དུས། སྣང་བ་གཟི་བུན་ནེ་བའི་ངང་ལ་སོང་ནས། དྲན་མེད་ཀྱི་ངང་ནས། བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣ་བའི་
ཡུལ་དུ་ཆོས་གླུ་མང་པོ་ལེན་ཅིང་འདུག་ཟེར། དེ་ཀའི་ངང་ལ་ནམ་མཁའ་དམར་སྟིང་ངེའི་བའི་མཐོང་སྣང་
གཅིག་བྱུང་ནས་ལྟས་པས། འཇའ་ཚོན་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བ་གཅིག་འདུག།  ནུབ་རི་ནས་ཤར་རིའི་བར་
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ལ་ དར་ལམ་སྐྱང་པ་འདྲ་བ་གཅིག་འདུག་པས། བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཐོང་ནས། འདི་འདྲ་
བའི་འཇའ་ཚོན་ཡ་མཚན་ཆེ་ཟེར། བདག་གིས་ལེགས་པར་ལྟས་པས། འཇའ་ཚོན་དེའི་སྟེང་ནས་ཤར་
ཕྱོགས་ངོས་ལ། ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ ལོ་བརྒྱད་ལོན་པའི་ན་ཚོད་ཅན། ད་ལྟ་ལྷ་བཟོ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་
བཞེངས་པའི་ཚུལ་ངང་མཚུལ་པ། སེང་གེ་དཀར་མོ་ཁྱི་རྩམ་གཅིག་ལ་ཆིབས་པ། དངོས་སུ་བྱོན་པ་
མཐོང་པ་དང་། གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གཏང་མེད་དུ་སོང་ཞིང་། ཉམས་འུར་ལམ་དེའི་ཕ་ཝོང་
ལ་ལྷམ་དང་བཅས་པའི་རྗེས་སྟིང་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱུང་འདུག་པ་དང་།  གཙོན་འགྲུབ་བཟང་པོས་
མཐོང་ནས། མཆེད་གྲོགས་རྣམས་བོས་ནས་ལྟ་ཞིང་འདུག། བདག་གིས་ཆུ་ཕར་ལོགས་ལ་སླེབ་ནས་
འདུག། འཇའ་ཚོན་ལ་སོབས་མི་སྣང་ཞིང་མི་འདུག། དེ་དུས་དཔོན་ཚེ་རིངས་དང་། ཀུན་བཀྲས་གཉིས་
ཀྱིས། བཙན་ཁང་གི་སྐོར་ ལམ་བསྟན་གྱི་གུང་ལ་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན། གཡས་ན་གནས་བསྟན་
བརྒྱད་དང་ཧ་ཤང་། གཡོན་ན་བརྒྱད་དང་དར་མ་ལྟ་རྣམས་བཞེངས་ཤིང༌། དཔོན་མོ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
ཕྱག་བཟོ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། ཡོན་རྫོངས་ཀྱང་། དཔོན་ཆོས་རྟ་གཅིག སེ་ཆོལ་ཏིང་བདུན་
ཚར་བཟངས་དཀར། ལྕགས་སྒྱེང་གཉིས། ༼སྒྱེང༌།༽ སྤེན་ཐོག་མ་སོགས་རས་འདྲེས་མ་བཅུ་དྲུག་
རྣམས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱས། བླ་མ་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ཏིང་བདུན་ཚར་གཅིག། ཟངས་ཆུ་ཁུར་གསུམ་
འགྲོ་བ་གཅིག། ཀུན་བཀྲས་དང་ཚེ་རིངས་གཉིས་ལ་རྟ་བཞི། ཁྲོ་གཅིག་དར་ཡུག་གཉིས། ལྕགས་
སྐྱེད་གཉིས། མཁར་སྔ་གཅིག། གསེར་ཞོ་ངོ༌། དཔོན་ཚེ་རིངས་སྔུན་ལ་ཡོངས་པས་ལི་ཏིར་གཅིག།  
བཞུགས་རིངས་ལུང་པ་མངས་ཀྱི་ཟ་མ་ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། མཉེས་པར་བྱས་ནས། ཡར་
རྫོངས་ལྟར་བྱས་ནས་ཉེས་མེད་ཏུ་ རང་ཡུལ་དུ་སླེབ་པར་བྱས། དེ་ནས་དཀར་གྱི་བསོད་སྙོམས་ཐོན་
རྗེས།  

[པད་གླིང་]  གཏེར་ཁ་༣༥ པ་ སྟོན་པའི་ལི་སྐུ་གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 
༼ས་གནས་བུམ་ཐང་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག༽ ཤོག་གྲངས་༡༤༢  

༣༥༽གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོག་གླིང་ན། ཁྱི་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་བྱས་པའི་ནུབ་མོ། རྨི་ ལམ་ལ་བཙུན་པ་
ཆོས་གོས་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ། གཞོན་ཤ་ཅན་ཅིག་བྱུང་ནས། པད་མ་གླིང་པ་ལོངས་དང་། བུམ་ཐང་
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རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག། སེང་གེའི་མགོ་བོ་ལྟ་བུ་ལ། རྣ་བ་གཡས་པ་ཟངས་ཕུབ་རྡོའི་ར་བ་ནས། སྟོན་པའི་སྐུ་
ལི་མ་ཁྲུ་གང་པ་ཅིག་ཡོད། དེ་ཐོན་གཅིག་བྱས་པ་དང་། གང་ན་ཡོད་ཀྱི་མཚན་མ་མེད་པར་མི་ཐོན་
བྱས་པས། ཕུག་པ་ཚེས་ལྔའི་ཟླ་བ་འདྲ་བ་ཅིག་ཡོད། དེའི་ཕུགས་ན་ཚལ་གྱིས་ནོར་བུ་ཅིག་བྲིས་ཡོད་
པས། དེ་སྐོག་པའི་ནང་ན་ཡོད་དོ། ཟོ་ར་རས་སྐྱེས་དང་། བྲག་མིག་མ་གཉིས་མཆོད་ལ་ཐོན་ཅིག་བྱས་
མ་ཐག་སྙིད་སད་བྱུང་། དེ་ནས་ ཟླ་བ་ཉའི་ནུབ་མོ་གཏེར་དེ་འདོན་དུ་ཕྱིན་པས་ ཆོས་འཁོར་གྱ་ིལ་ཕན་
ཚུན། གཏང་པ་སོགས་མི་མང་པོ་འཚོག་བྱུང་ཞིང་། ཁྲོམ་དེ་ཁའི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་པར་ཉི་མི་
གུང་ལ་ཕྱིན་ནས། གཏེར་ཚག་ནོར་བུ་དེ་ཉིད་ལ་གཟོང་རྒྱབ་པས། རྟེར་སྒོ་དེ་ཁྲུ་གང་ཙམ་གོག་བྱུང་པས། 
དེའི་ནང་ནས་སྐུ་རྟེན་དེ་གདན་དྲངས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལ་སྟན་པས། མི་རྣམས་ན་རེ། ལྷ་ནི་མི་ནེ་ལ་
ལྕའི་རིལ་རིལ་ཅིག་འདུག་བྱས་ནས།  
 དེ་ནས་ཆལ་དུ་སླེབ་དུས། དཔོན་པོ་ཀུན་ཐུབ་ཡང་སླེབ་ནས། ས་མལ་བཞོང་ན། འདིའི་ཞལ་ཅིས་ཀྱང་
དེ་རིང་འབྱེད་དགོས་ཅེས་ནན་ཆེས་པས། ལ་སེའི་སྒྲོམ་ཞལ་ཕྱེ་ནས་བསྟན་པས་ རབ་ཏུ་གཟི་བརྗི་དང་
ལྡན་པའི་ཞལ་མཐོང་པས། དད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་བྱུང་། དེའི་ཕྱག་གཡོན་ན་ཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན། ར་
གན་སྙུག་སྦུགས་ལྟ་བུ་སོར་གསུམ་པ་གཅིག་གིས་ནང་ན། རྟེན་གྱི་དཀར་ཆག་གི་ཤོག་སེར་ཅིག་ཀྱང་
འདུག། དེ་ནས་པད་མ་གླིང་དུ་གདན་དྲངས་ཞག་གཅིག་བཞུགས། དེའི་སང་ཉིན་ཆོས་འཁོར་དུ་གདན་
དྲངས་པས་གཏེར་སྔུར་༼སྡུར༽བྱུང་ནས་ཕར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཁར་རྟ་ཐོག་ནས་དྲན་མེད་དུ་འགྱེལ་ནས་
འགྲོ་མ་ནུས་ཏེ། སླར་ལོག་ནས་པད་མ་གླིང་དུ་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བསྐང་བཤགས་བསྐངས་སོ། 
གཏེར་བདག་གསོལ་མཆོད་མང་དུ་བྱས་པས་ཕན།  ཕྱི་དུས་རྟེན་དེ་ ཀུན་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཞག་ཅིག་
བཞགས་པས། མིའི་སྐད་ལྟ་བུའི་གླེང་མོ་མང་པོ་བྱུང་་པས། འཛིན་མ་ནུས་ཏེ། གཏམ་ཞིང་གཙུག་
ལགས་ཁང་དུ་སྐྱལ་ནས་འདུག།  
དེ་ནས་དེའི་དཀར་ཆབ་ཀྱི་ཤོག་རིལ་ཕབ་ཅིང༌། ལྟས་པས། སྔོན་བསྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ཉིད། འོག་
མིན་གྱིས་གནས་སུ་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་དང་། ལྷ་དམ་པ་རྟོག་དཀར་གྱིས་དབང་བསྐུར་
ལུང་བསྟན་ལ་རྟེན་ནས། གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མ་དང་། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་
གཉིས་ཀྱིས་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ནས། རིམས་བཞིན་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིམས་པ་རྣམས། སྐུ་མྱ་
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ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་བར་དུ་རྫོགས་པར་མཛད་པའི་རྗེས་ལ།  
འཁོར་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད། ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ། དགྲ་བཅོམ་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས། ཨ་སུ་རའི་
བྲག་ཕུག་ཏུ་བཀའི་བསྡུ་བ་མཛད་དུས། བསྡུ་བར་མ་ནུས་སྟེ། དེའི་དུས་སུ་ ཀུན་དགའ་བོ་་ལ། སྟོན་པ་ 
ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། གསུངས་པ། སྐྱེ་ ཀུན་དགའ་བོ་བཀའི་བསྡུ་བ་བྱེད་ན། ངའི་སྐུ་འདྲ་
གཅིག་བཞེངས་ལ། དེ་སྤང་དུ་བཞོག་ལ་བགྱིས་ཤིག་གསུང་ནས་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ལོ། དེ་ནས་ ཡུལ་
ཀ་རན་ཏ་བྱ་བ་ནས། བྷི་ཤོའི་སྤྲུལ་པ་རྡརྨ་ བྷ་དྲ་བོས་ཏེ། རིན་ཆེན་ལི་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་འདྲ་
བཞེངས་ནས། ནང་རྫོངས་ལ་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་པོ་ལྔ་ལས་བྱོན་པའི་རིང་སྲེལ་བཅུག་ནས། 
ནམ་ཟ་གསོག་སྟེ། ཁྲི་ལ་སྐོར་ཅིང་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབས་པས་ཕུལ་ཞིང་བཞུགས་
སུ་གསོལ་ཏེ། བཀའི་བསྡུ་བ་བྱས་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོགས་པ་མེད་པར་བྱུང་ནས་ངོ་་མཚར་སྟོ། དེ་
དུས་ ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་པད་མ་འབྱུང་གནས། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་གསུམ་ཅུ་
གཉིས་ན། རྡ་ན་ཀོ་ཤའི་མཚོ་གླིང་དུ་པད་མའི་སྡོང་པོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། སློབ་དཔོན་སྤྲ་ཧ་ཏི་ལ་རབ་ཏུ་
བྱུང་ནས། ཨ་སུ་ར་བར་བྱོན་ཏེ། སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཆོས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་ཤིང་། བཞུགས་པའི ་དུས། 
དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས།  རྟེན་དེ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕུལ་ལོ།  དེ་ནས་ ཨུ་རྒྱན་གྱིས་སོ་ས་གླིང་
དུ་གདན་དྲངས་ནས་ལོ་མང་དུ་བཞུགས། དེར་རྗེས་ ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་གཡའ་རི་གོང་གིས་བྲག་ཕུག་ཏུ་
གདན་དྲངས། དེ་ནས་ བལ་ཡུལ་ཨེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་དུས། བོད་གདན་འདྲེན་བྱུང་
པས། བོད་ལ་ཕེབས་ནས། ཐུབ་པ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་གཙན་ལ་སྐྲེ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
གནང་།  
དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ ཇོ་མོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོན་མ་ལ་གནང་ནས། ངེད་རང་གིས་མཆོད་པའི་རྟེན་བྱའོ་
གསུང་ནས་ཡི་དམ་མཛད་ཅིང་། རྗེས་སུ་ བུ་ཆབ་༼ཚབ་༽གསེར་ཁང་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་དུས། ངོ་
མཚར་བའི་ལྟས་ཀྱང་མང་དུ་བྱུང༌། དེ་དུས་ཇོ་མོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོན་མ་ལ་ བུ་མོ་གཅིས་བརྩས་པའི་ མིང་
ཡང་ པད་མ་གསལ་དུ་བཏགས་ཏེ། ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་རྟེན་འདི་ལ་མཆོད་ཅིང་ཡོད་པའི་སྐབས། 
པད་མ་གསལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། ཡབ་ཡུམ་གྱིས་མྱ་ངན་གསལ་ཕྱིར། ༼སེལ་ཕྱིར༽ མ་འོངས་
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པའི་དུས། མོན་བུམ་ཐང་གི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེས་ནས་ངའི་ཟབ་གཏེར་གྱིས་བདག་པོར་འགྱུར་གསུངས་པ་
དང་། རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ། འོ་ན་རྟེན་འདི་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་ལ།  མོའི་རྟེན་སྐལ་དུ་སྨོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག་
ཞུས་པས། ཨུ་རྒྱན་གྱིས་འོ་ན་འདི་ལྟར་བྱའོ་གསུངས་ནས། ཨུ་རྒྱན་དང་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་མོན་བུམ་
ཐང་དུ་གདན་དྲངས་ནས། རི་མོ་ཅན་གྱིས་བྲག་སེང་གེའི་སྡོང་པ་འདྲ་བའི་སྣ་བ་གཡས་པའི་ནུབ། 
ཟངས་ཕུག་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་ནས། མ་འོངས་བཙུབ་གྱུར་གྱིས་དུས་སུ། སྐྱེ་བུ་པད་མའི་མིང་ཅན་དེའི་ཐུགས་
སྲས་དམ་པས་བསྙེད་པར་གྱུར་ཅིག། ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་མཐུས། བདག་གིས་གདན་དྲངས་
ནས་ གཏམ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ ཁང་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་
གཉིས་ལ་སྦྱོར་བའི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་བཞུགས་པར་བྱས་སོ།། 

[པད་གླིང་] གར་འཆམས་གསར་བཙུགས་མཛད་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༤༤ རྒྱབ་ཤོག  

དེ་ནས་ གླང་ལོ་ཤར་བའི་ ལོ་སར་སྟག་གིས་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་སྐར་མ་རྒྱལ་གཟའ་སྤེན་པ་དར་བའི་
དུས་སུ། མེན་ཐང་གནས་ན་ མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར་གདན་དྲངས་ནས་ཕེབས། ལྷུན་
གྲུབ་ཆོས་གླིང་གིས་རབ་གནས་མངའ་གསོལ་ཆེན་མོ་བརྒྱས་པར་མཛད་པའི་དུས།  དེ་ཉིད་ཀྱི་རབ་ཏུ་
གནས་ཤིང་། ལུང་པའི་མི་མངས་ཀྱིས་ཀྱང་། སྣུམ་ཁུར་གྱིས་བསྟོན་མོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཤམས། བྲོ་དང་
གླུའི་མཆོད་པ་མང་པོ་བྱས། གཞན་ཡང་དེ་དུས་ནུབ་གཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ན།  སྔགས་པ་མཆེད་ལྔ་བྱུང་
ནས། ཁྱེད་རང་གིས་ལྷ་ཁང་གི་རབ་གནས་ལ། འཆམས་འདི་ལྟ་བུ་བགྱིས་ཤིག་གསུངས་ནས། 
གར་འཆམས་སྒྱུར་བ་རྣམས་ སྙིད་སད་པ་དང་ཡང་། ཡིད་ཡུལ་དུ་ཝལ་ལེ་འདུག་པས།  སློབ་མ་
རྣམས་ལ་བསྟན་ཅིང་། ཕུར་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲའི་རྩ་ཚིག་ཏུ་གསལ་བར་བཀོད་ནས། རབ་གནས་ལའང་
བྱས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་གར་འཆམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་མང་པོས། དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་པ་པོས་  ལྷ་འདྲེ་
མི་གསུམ་སྤྲོ་བར་བྱས་སོ། དེ་དུས་ བོད་ནས་སྡེ་པ་ཡོན་མཆོད་རྣམས་ཀྱིས་ཞིང་ཁམས་སྦྱིན་བདག་
མཚོན་རྣམས་ཕུལ་ལོ།  
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[པད་གླིང་] བླ་མས་ བཀུར་པ་བཏབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལྕེའི་སྟེང་ན་སྤུ་སྐྱེས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༤༥ འི་རྒྱབ་ཤོག 

གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་ བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱིས་མངའ་བདག་ཡིན་པ། མཚན་ཡང་ 
དཀར་པོ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པར་བརྗོད་པ་གཅིག་ཀྱང་ཕེབས་བྱུང་། དབང་ཁྲིད་དཔེ་ལུང་དང་བཅས་པ་
རེ་རེ་ནས་བཟུང་ཞིང་མང་དུ་བསན།  དེ་ནས་བཟུངས་སྟེ་ སློབ་མའི་དམ་པར་གྱུར་ཞིང་། བདག་གིས་
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱིས་དོན་ལ་བསམ་ནས། བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ཡས་ཀྱིས་བསོ་ནམ་ཅིས་
ཀྱང་མཛད་དགོས་བྱས་པས།  ཁོང་ན་རེ།  བདག་གིས་ཅིས་ཀྱང་བྱེད་པས། ངེས་པར་འགྲུབ་པའི་སྨོན་
ལམ་བཀའ་དྲིན་སྐྱང་དགོས་གསུངས་བྱུང་། བླ་མ་དཀར་པོ་ཁྱོད་ཅི་མཁྱེན་བྱས་པས། ངས་མཐུ་ལེགས་
པོ་ཤེས་ཟེར་བ་ལ། ཁྱེད་སྐོང་པོའི་བླ་མ་མཐུ་ཆེ་བ་ལ་བཟང་པར་འཛིན་ནམ་བྱས་པས། བླ་མ་ན་རེ། ཁྱེད་
མོན་པའི་བླ་མ་བཟང་པོ་དེ་  ཆུང་མ་ཡོད་པ་ལ་བཟང་པར་འཛིན་ནམ་ཟེར་བྱུང་། དེ་ནུབ་ཁོང་ལ། ཉམས་
དངོས་ལ། ལྕེའི་སྟེང་ན་སྤུ་སྐྱེས་ནས་ཤིན་ཏུ་ན་བ་གཅིག་བྱུང་།དེ་ཁོང་རང་གིས་བསམ་པ་ལ། བླ་མ་ལ་
ངག་བཀུར་བཏབ་པས་ལན་པར་ཤེས་ཏེ། བཤགས་པ་བྱས་པས་དེ་མ་ཐག་སོས་སོ།།   
པད་མ་གླིང་པའི་མགུར་མ། ཤོགས་གྲངས་༡༤༦ ནང་བཞུགས། 

[པད་གླིང་] རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཆོས་ཞུ་ཚུལ། 
ཤོགས་གྲངས་༡༥༠ 

དེ་ནས་ ཡོས་ལོ་ལ་དགོན་པ་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ། ཨ་མ་རྫའུ་ཁྲིད་གཞི་བྱས་ནས། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་
ཁྲིད་ཞལ་ཕྱེ་ནས་བཤད་དུས།  གཡང་ལྡན་རྩེ ་པའི་ཆོས་མཛད། རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དཔོན་སློབ་ཀྱང་ཕེབས།  
ཆོས་ཁྲིད་ཡང་དེ་དུས་རྩིགས་ནས་དབང་ཁྲིད་མང་དུ་སྐོར་བ་ཡང་བྱུང་།  
ཤོགས་གྲངས་༡༥༡ གི་རྒྱབ་ཤོག་ནས་མར།  

[པད་གླིང་] ཤར་དོང་ཁའམ་ རྒྱ་གར་ཡུལ་སོགས་སུ་འགྲོ་དོན་མཛད་ཚུལ། 

དེ་ནས་ མཁའ་རི་ནས་སླར་ལོག་སྟེ། བྱི་བའི་ཟླ་བ་ལ་བུམ་ཐང་དུ་སླེབ། ཤར་དོང་ཁའི་རྒྱལ་པོའི་འབོད་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཁན། རྣམ་དག་གསལ་གྲོགས་མཆེད་གསུམ་ལ་དར་ཡུག་ཅིག་གིས་ཡིག་སྟེན་དང་བཅས་ཏེ། འབོད་
ཁན་སླེབ་འདུག། མི་འགྲོ་བྱས་ནའང་། རྡོར་འཛོམ་གྱིས་མ་ཉན་པར། གླང་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ལ་
སྟེ། ཞག་བཅུ་གསུམ་ལ་ དུང་མཚོ་ཀརྨ་ ཐང་དུ་སླེབ་པའི་ནུབ་མོ།  ཐབས་སུ་སླེབ་ནས་འབྲས་ཀྱི་
བསྙེན་བསྐུར་སྐབས་ལ་བབ་པར་བྱས། དེ་ནས་ཞག་གཉིས་ཀྱི་ཉིན། བགེགས་བསྐྲོད་ཡིན་ཟེར་ནས། 
གོ་ཆ་གོན་པ་ཚོའི་སྟིང་ལ་རྒྱལ་པོ་ཁོང་རང་གོས་མགོ་བྱས། རྟ་པ་བཅོ་ལྔ་རྩམ་དང་བཅས། འཇལ་དར་
དུང་དཀར་ཅིག་ལ་དར་དཀར་པོ་ཡུག་ཅིག་རྣགས་ན་ཕུལ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱའི་མདོ་ལེ་འབྲུག་མགོ་དང་། 
རིན་པོ་ཆེའི་ནོར་བུས་བརྒྱན་པ་ཅིག་ལ། བདག་སྡོད་ཅིག་ཟེར་ནའང་།  བདག་གིས་དེར་མ་སྡད་པ་
དང་། རྟའི་མཐུར་མདའ་ དར་ཡུག་གིས་བྱས་ནས་ཁྲིད་དེ། ཡུལ་དུ་སླེབ་ལ་ ཁང་ཅིག་གིས་སྟེང་ན་ ཟ་
འོག་གི་ཡུག་གདན་དུ་སྟིང་པའི་སྟེང་དུ་གདད་ཅིང་། དེར་ རྒྱའི་ཡུལ་ལུགས་ཀྱིས་ཟས་སྣའི་བྱེ་བྲག།  
རྒུ་བ་དང་། བུ་རམ་ལ་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཀོད་ཅིང་། ནོར་དངོས་པོ་ འཇལ་རྟེན་གྱིས་བྱེ་བྲག་
ཡང་། གྲངས་ཀྱིས་མི་ལངས་པ་བྱུང༌། དེ་ནས་ ཕོ་བྲང་དུ་སླེབས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དེས་ 
ཡབ་མེས་ནས་ ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཚུན་ལས་མ་ཐུབ་པའི་སྲིད་པ། སྙུང་དུས་རིམ་འགྲོ་ལ་ཡང་། མི་དང་ར་
ལྔ་བརྒྱ་རྩམ་དང་། བ་གླང་ལྟོས་ཆེ་བ་བསད་ནས་ཁྲག་མཆོད་ཀྱིས། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གསོལ་དགོས་
པ་ལ་སྲོག་དང་སྡིག་པའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱིས་འཇིགས་ཏེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཞ་ནག་པ་ལ་སྐྱབས་ཞུས་དུས་ལོ་
གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་མཛད།   
དེ་རྗེས་ བདག་གིས་སྐྱབས་པས་ལོ་སོ་དགུར་ཐུབ་ཅིང་།  དེ་དུས་ སྲས་ཡང་འཁྲུངས། སྡི་པ་རྣམས་
བྱས་མ་དགོས་སོ། རྔ་དང་། དུང་དང་། པི་ཝང་རྫ ་རྔ། ལ་སོགས་མཆོད་པའི་གར་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་
དཔག་ཏུ་མེད་པས། མཆོད་པ་རྣམ་ལྔའི་རོལ་མོའི་སྟབས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱེད་ཅིང་འདུག། མིག་
མཐོང་ཅིག་གིས་ས་ན་ཞུན་མར་གྱིས་བཀང་པའི་སྒྲོན་མེ་ འདོམ་གང་གིས་ཚད་ལ་ཤམ་ནས་ཕོ་བྲང་གི་
སྒོ་ཐེམ་བར་དུ་སྒྲིགས་འདུག། དེ་ནས་ ཕོ་བྲང་གི་ཚོམས་ཆེན་ལ་ཁྲིད་ནས།་ རྒྱ་ཁྲི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་
ཅིག་གིས་སྟེང་ན་བདག་གིས་གདད་ཅིང་། དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ན་ ཁོང་རང་གིས་ཡབ་ཀྱིས་ནང་རྟེན་
ཡིན་ཟེར་བའི་ རྡོ་རྗེ་འཆང་མི་ཚད་ཀྱིས་གཙོ་བྱས།  སྐུ་རྟེན་མང་པོ་བཞུགས། དེ་ལ་གསེར་དངུལ་
གྱིས་མཆོད་རྫས་ཡང་།  མཚན་པ་མང་དུ་བཤམས་འདུག་པའི་དྲུང་དེར་གྲོ་བཞེས་ཅིག་བྱས། དེའི་
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སང་ཉིན་བླ་མའི་དབང་ཅིག་གིས་མགོ་བཟུང་སྟེ་ ཀློང་གསལ་གྱི་དབང་ལ། ཐེག་དགུའི་རིན་ཆེན་ཐེམ་
སྐས་དང་། ཞི་ཁྲོའི་དབང་། དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སློབ་མ་ལྟ་གོན་ནས་བཟུང་སྟེ།  དབང་དགུ་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། གཞན་ཡང་དྲག་པོ། རྟ་མགྲིན་ཕྱག་རྡོར། ཚེ་དཔག་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དབང་དང༌། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་གིས་སྐབས་སུ། ཐང་ཅིག་ལ་ཆོས་ཁྲིད་རྩིག་ནས།  ཁྲོམ་དབང་བྱས་ཤིང་། དེ་
དུས་ མངས་ཀྱི་འབུལ་བ་ལ་ཡང་། ཁྲོ་གསུམ་གྱིས་མགོ་བྱས་རས་མང་དུ་བྱུང་། དེའི་ཕྱིའི་ཉིན་ རྒྱལ་
པོ་རང་གི་འབུལ་བ་ལ། ནང་འཁོར་ཆེན་ཟེར་བའི་ ཟངས་ཆེན་ཅིག། གཡུ་ཅིག། དངུལ་ཕོར་ཅིག། 
གསེར་ཞོ་བདུན། ཧོར་དཀར་གསུམ། ཁྲོ་ཅིག། བུ་པ་གསུམ། ར་གན་གྱིས་་་་་་་་མའི་གའུ་ཅིག། ར་
གན་གྱི་ལྕོག་རྩེ་རྐང་རིངས་གཉིས། མཁར་རྔ་གསུམ། ལྕགས་ཀྱི་སྒྲོན་འདོགས་གསུམ། གྲོས་ཡུག་
བཟང་པོ་བདུན་གྱིས་མགོ་བྱས་དར་ཡུག་ཅུ་གཉིས།  རས་སྔོ་ཁྲ་ཉི་ཤུ་རྩ ་ལྔ། ཀ་དན་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ། 
དུང་དཀར་གསུམ། བུར་ཏང་མང་པོ། ལྗང་སེར་གྱི་ལག་སྐོར་ལྔ། ཟངས་ཀྱི་ལག་དུབ་ཅིག། ཁྲག་རྨོག་
གྲི་གསུམ། རག་ཚོས་རྟ་གྲི་རྩམ་ཅིག། རྟ་ཕོ་མོ་ ལུག་ཕོ་མོ་ བྱ་ཕོ་མོ། འབྲི་ཕོ་མོ། བ་མེན་ཕོ་མོ། 
སྨན་བཟང་དྲུག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབས་པ་དང༌། དངུལ་གྱི་པད་ཞྭའི་གཟོ་རྒྱུ། གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ། 
ཉི་ཟླ་པད་མ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཟ་འོག་གི་ཡོལ་བ་བླ་བྲེས། བརྟན་བཞུགས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་ལ། 
ཟ་འོག་གི་འབོལ་སྐུ་སྙེལ། དངུལ་གྱིས་དངུལ་གྱིས་གསོལ་སྐྱན་ཅིག་སྟེ། རགས་རིམས་རྩམས་ཡི་
གེར་བཀོད་པའོ།། 
དེ་དུས་ རྒྱ་གར་ཀ་མ་ཏའི་ར་ཛ་ཡང་འཇལ་དུ་བྱུང་ཞིང། འཇལ་དར་ལ་དར་ཡུག་དཀར་དམར་ཁྲ་
གསུམ་འབུལ་ཞིང་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། ཁོང་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་ཆེན་
ཡིན་པས། བདག་གིས་ཀྱང་ལངས་ནས་སྡད་པས། བདག་གིས་རྐང་པ་ལ་ལག་པས་རེག་ནས། ཁོ་
རང་གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ཅིང་འདུག། དེ་ནས་  ཡང་ ཕྱག་རྩལ་ཏེ་ཕྱིས་འགྲོས་བྱས་ཏེ་སོང་། དེ་
དུས་ རྒྱལ་པོ་བླ་མ་དཔོན་པོ་རྣམས་ལྐོག་ཏུ་བོས་ནས། ནན་གྱིས་ལོ་ཅིག་ཅིས་ཀྱང་བཞུགས་དགོས་
ཟེར་ནའང་། ཞག་ཅུ་ཅིག་ལས་མ་སྡད། དེ་དུས་ཡར་ཡོངས་དུས། ཁ་ཁྲའི་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་ཕྱིར་གོ་ཆ་
གོན་པ་དང་། ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་རོལ་རྩེད་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། ཕུ་ངུ་ཟེར་བའི་
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སར་ཞག་ཅིག་གིས་སྐྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག། རྒྱལ་པོ་ཡང་ ལུང་ནས་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་
ལས། ད་ལྟའི་འོ་བྲན་དབང་ཕྱུག་འདི། ཤར་གྱིས་ཕྱོགས་སུ་དར་མའི་མིང་ཅན་འབྱུང་། །སྤྲུལ་སྐུའི་
ཞབས་སྡེག་སྤོ་ཏ་རི་ལ་བདེ། ཅེས་པའི་ལུང་དང་མཐུན་པར་རྟེན་འབྲེལ་མ་འཆུགས་ཤིང༌། ཕྱིར་ལོག་
པའི་དུས་སུ་ཡང༌། རབ་ཏུ་དད་པས་ངུ་ཞིང༌། ཕྱིས་འཇལ་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་སོང༌། དེ་ནས་ དུང་
འདི་རང་ཟེར་བའི་ས་ན་སྡད་དུས། འདི་རང་རྒྱལ་པོས་ཞབས་རྟོགས་ཤིན་ཏུ་བཟབ་པར་བྱས་ཤིང༌། 
དར་ཟབ་ཁ་ཅིག་ཕུལ་ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཡང་བྱས། དེ་ནས་ ཞག་ལྔ་ལ་། ཨུ་རྒྱན་གླིང་དུ་སླེབ་ནས། 
ཞག་ཅུ་གཅིག་སྡད་ཅིང་། ཁྲོམ་ཆོས་འགའ་རེ་བྱས། ནས་ཀྱི་འབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང།  དེ་ནས་བཞག་
གཉིས་ལ་ བདེ་སྟོང་མཁར་དུ་སླེབ་ནས། སྟོང་བདེ་བརྒྱས་པ་དར་ལ་དབང་ཅིག་བྱས། དེ་ནས་ ཞག་
བཅུ་ལ་ ཀུ་རེ་སྟོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཀུན་བཟངས་གླིང་ན། བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་དབང་ཞག་ལྔ་བྱས་ནས། 
ཡོན་བདག་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབྲེལ་བ་མང་པོ་ལ་ བསྔོ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་
ནས། འབྲུལ་ལོ་ཕག་གི་ཟླ་བ་ལ་ཡར་བོད་ལ་ཕྱིན་ནས། བླ་མ་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་ཁྲིད་གཞི་
བཟུང་སྟེ། འགུ་རུ་ཆོས་དབང་གིདབེན་གནས་སྣེ་སྔོན་དགོན་པར་ཕྱིན་ནས། སྔ་དྲོ་དགོངས་པ་དཀུན་
འདུས་དང་། ཕྱི་དྲོ་ རྒྱུད་པུ་ཆུང་གི་ཁྲིད་ཁ་རྩུགས་ནས་བཤད་དུས། ༼སྐུ་ལ་འཁའ་རིའི་སྣལ་ལམ་སྐོར་  
བཀའ་འབུམ་ནང་ན་བཞུགས་སོ།༽ 

ཁྲིད་ཁ་དེ་གྲོལ་ནས། དེ་དུས་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་འཇའ་སྣ་ལྔ། ཡོལ་བ་ལྟར་ཉིན་གང་སྡོད་པ་དང་། འཇའ་
དཀར་ཕྱོགས་བཞི་ནས་ཟུག་པ་ཉིན་ཐུབ་པ་བྱུང་སྟེ། ཐར་ལྷོ་ནུབ་ངོས་སུ་ཡལ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་པར་
གྱུར་པ་ ཕ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་པའི་ལྟས་སུ་སྔོན་ནོ། འབུལ་བ་ཡང་།  བསམ་སྟན་གླིང་པས་ ཁྲོ་
གཅིག། སེ་ཆོལ་རྟ་ལྕམ་སྔོན། ཟངས་སྐྱེན། རྣམ་བུ། འཕྲུག་གདན་སོགས་ཕུལ། གནས་པ་མཁན་
ཆེན་པ་དང༌། ནང་སོ་ཡར་མར་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་མཛད། ཆོས་ཉན་མི་མངས་རྣམས་ཀྱིས་འབུལ་བ། ཁྲོ་
གསུམ་གྱིས་མགོ་བྱས་ རྣམ་བརྒྱན། རྟེན་ཁེབས། ཆོས་གོས། ཤམ་ཐབས། བེར་ཐུལ་རྟ། 
རྣམས་བལ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་མར་ལམ་ ལྷ་ལུང་དུ་ཞག་གཉིས་སྡད་ནས། རང་ཡུལ་ལ་
ཆས་པའི་ལམ་ཁར། རྒྱལ་མཁར་བ་དང་། ཁྲ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་མ་སྟག་རྩེ་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་བྱས་
དུས། བརྩོན་མང་དུ་བཟུང་འདུག་པ་ལ། དམག་དཔོན་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར། ཡོན་དུ་ དབུ་མ་སྟག་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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རྩེ་པའི་ བརྩོན་པ་རྣམས་སྟོན། ཕན་བདེ་སླབས་ཆེན་ལ་བཀོད།  
ཤོག་གྲངས་༡༥༤ འི་རྒྱབ།  

བྱ་ལོ་ཤར་ནས། ཤར་ཀུ་རི་ལུང་དུ་སྐོར་ཅིག་སོང་ནས། སྦྲུལ་ཟླ་ལ་སླར་ལོག་ནས། པད་མ་གླིང་གི་བྱང་
ཤར། ཀུ་བཟངས་བྲག་གི་འདབས་ཀྱི་རི་རྒངས་ན་སེར་བཞོང་བྱ་བ་ལ་ དགོན་པ་བཟུང་ནས་ལུག་ཟླ་
ལ། ཨ་མ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་གཞི་བྱས་ཏེ། དགོངས་པ་ཀུན་དུས་ཀྱིས་ཁྲིད་ཁ་བརྩུགས་
ནས། ཞག་ཉི་ཤུ་རྩམ་བཤད་སྟེ། དགོན་པའི་མིང་ཡང་ བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བཏགས་སོ།། 

ཤོག་གྲངས་༡༥༥ 

སྦྲུལ་ལོ་འབྲུག་གི་ཟླ་བ་ལ།  ཞང་པོ་ཚེས་སྐྱབས་ཀྱིས་གཙོ་བྱས་པ་ཡོན་བདག་གསུམ་གྱིས་ཁྲིད་བཞི་
བྱས་ནས། བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་འཁོར་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩམ་དུ་སྐོར་ཞིང༌།  དེ་ནས་ 
དཀར་གྱིས་བསོད་སྙོམས་ཐོན་ནས། སྟོན་དགའ་བོད་ནས། བླ་མ་རྒྱལ་མཆོག་དཔོན་ཚེ་རིངས། དཔོན་
དཔལ་འབྱོར་རྣམས་བོས་ནས། བམ་རིན་བླངས་མ་ཐིལ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཉམས་པ་ལ། བསོད་ནམ་བྱས་ཏེ། 
མཚོན་དང་ཡོན་རྫོངས། ཁ་ལྟ་ལ་སོགས་གང་དྲག་བྱས། དེ་ཡང་དྲི་མེད་འོ་ཟེར་གྱསི་ནང་རྟེན་ལ། དེའི་
སྲས་གྲགས་པ་འོད་གཟེར་གྱིས་བཞེངས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་མཐུ་ལ་རྟེན་ནས།  བདག་
གིས་བསམ་པ་འགྲུབ། བམ་རིན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་པའི་ཞིང་དམ་པར་བཞུགས།། 
ཤོག་གྲངས་༡༥༥ 

དེ་ནས་ རྟ་ལོ་ལ་ སྔ་ལོང་གིས་དུས་ཟིངས་ཆེས་པས། བཏང་གི་ནམ་ཁྱེར་སོང་ནས་ཟླ་ཤས་སྡད་དུས། 
བླ་མ་རྩེ་སྡང་གི་དགོན་པ་ནམ་མ་ཁའི་གཙུག་ལག་ཁང་གིས་གྷན་ཕྱིར་ལ་ གསེར་མགུར་ཞོ་གཞི་
གསོལ་ཞིང་རྟོག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱས་སོ།  
ཤོག་གྲངས་༡༥༧ 

ལུག་ལོ་འབྲུག་གི་ཟླ་བ་ལ། རྒྱལ་མཁར་རྩེ་ནས་བདག་མོའི་ཕྱག་དམ་ཕེབས་ཤིང་།  ནང་སོ་ལྷ་ལུང་
པས་མི་བཏང་བྱུང་པ་དང༌། ཡར་ཕྱིན་དུས་གནས་མཁན་ཆེན་པ་དང། ནང་སོ་ཆོས་མཛད་སྐུ་མཆེད་
དཔོན་གཡོག་མང་པོས། རྡོ་གཞོང་མཚོ་བཞུག་ཏུ་བསུ་བ་ལ་ཕེབས་བྱུང༌། དེ་ནས་རིམས་བཞིན་ལྷ་ལུང་
དང་གནས་སུ་སླེབ་ནས། ཐེམ་པ་རུ་ཐབས་སུ་དང༌། བདག་མོ་ལ་སྐྱའོ་ཞྭ་ར་རྔ་བདུན་རྩམ་དང་། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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གཞན་ཡང་འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས། གྲ་ཆུང་ཐང་དུ་བསུ་བ་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་རྒྱ་སྒོ་
གདོང་དུ། བདག་ཆེན་པོ་དོན་འགྲུབ་འཕགས་དང་བདག་པོ་རབ་བརྟན་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་པོ་
ཡབ་སྲས་གཉིས་བསུ་བ་ལ་ཕེབས། བདག་ཆེན་པས་ཕྱག་མ་བརྩལ་བར་ འཇལ་དར་གཏེར་བ་དང་། 
དུས་མཚུངས་སུ་དབུ་ཐུག་ཞུས་བྱུང་། བདག་པོ་སྐུ་གཞོན་པས་ཕྱག་རྩལ་ཞིན་དེ་ལ་ཡང་བདག་གིས་
དབུ་ཐུག་བྱས། དེ་ནས་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ཞག་གཅིག་གི་ཕྱི་ཉིན་ནས་བཟུང་ནས། བླ་མ་རྩ་
གསུམ་གྱི་དབང་གིས་དབུ་རྩུགས་པའི་དུས། བདག་ཆེན་དོན་འགྲུབ་འཕགས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཕྱག་བརྩལ་
ཞིང་དབང་ཁ་བསན། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཀུ་བཟངས་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཁ་དགུ་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་ཕུལ་ཞིང་། དེའི་སྐབས་ལ་མངོན་དགའ་གཟིམས་ཆུང་དུ། བདག་ཆེན་དོན་འགྲུབ་
འཕགས་ཀྱིས་ཚོགས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཤམ་ཞིང༌། བདག་པའི་ཞལ་ནས། བོད་དབུས་གཙང་ན་བླ་མ་
ཇི་རྩམ་བཞུགས་ཀྱང་། ཕྱག་ཀྱང་མ་རྩལ་ཞིང་། བྱིན་རླབས་ཀྱང་མ་ཞུ་མ་ཉོང་སྟེ། ད་ལན་ཆོས་རྗེ་ ཁྱེད་
ལྟ་བུ་ཨུ་རྒྱན་གཉིས་པ་ཡིན་པས། དད་ཅིང་མོས་པ་བྱས་པ་ཡིན་གསུང་ཞིང་བདག་ལ་ཆོས་ཞུས་པའི་
ཐུགས་ཡུས་ཆེ་བར་མཛད།  
ཡང་ཉིན་ཅིག་སྔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ།  བླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་སང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་ཅིག་བྱས། གཞན་ཡང་
ཕྱག་རྡོར། རྟ་མགྲིན། ཚེ་དཔག་མེད་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱིས་དྲ་བའི་དབང་རྣམས་ཕུལ། གཞན་ཡང་ཉིན་རེ་
བཞིན་རྡོ་ཆལ་སྟེངས་སུ་ཁྲོམས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ། ཕྱོགས་མཐའ་བཞི་ནས་སྒོར་མར་བྱུང་ཞིང༌། སྔོན་
དགའ་རབ་གསལ་ནས་ཆོས་འབྲེལ་རྒྱུན་དུ་བྱས། གཞན་ཕན་གྱིས་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་མཛད་ཅིང༌། 
གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་མང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་པ་མཛད་དོ།  དེ་ནས་ ཡུན་ཅི་རིང་སྡོད་དགོས་
གསུང་ནའང་། དེ་དུས་ས་གཙང་པོ་རང་མང་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། ཞག་བཅུ་སོང་བ་ཉིན་འབུལ་བ་ཡང ་ །  
ཐུབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཅིག། པལ་ཆེན་དུམ་པ་བཞི། གདུང་རྟེན། ཞྭ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལུས་ཆས་ཚང་མ། 
རྟ་གཡུ་ཁྲོ་དངུལ་གྱིས་དཀར་བཟུངས་གསེར་ཞོ་གསུམ། དར་ཡོལ་གོས་ཡུག། རྟེན་ཁེབས་སོགས་
ཡང་མང་དུ་བྱུང་ཞིང།  གཞན་ཡང་དེར་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་། དགེ་ཤེས་སྔག་པ།  དཔོན་སྐྱ་སོགས་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབང་ཞུས། ཆོས་འབྲེལ་ཐོགས་ཚད་ཀྱིས། དངུལ་ཕོར་ཁྲོ་ཟངས་གོས་རྣམས་ལ་
སོགས་ རག་པ་ཙམ་ལས་ཡི་གེར་མ་བཀོད། དེ་དུས་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་བྱས་ཚུལ་
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ཀྱང་། 
 ཨེ་མ་ཧོ། ཀ་དག་གདོད་མའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཐོག་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་གཞིའི་བདག །སོགས། 
ཤོགས་གྲངས་༡༥༧  རྒྱབ། 

དེའི་སང་ཉིན་ མཐོང་ལྟགས་རྫོང་དུ་ཡོངས་པའི་ནུབ་མོ། ར་ལུང་གི་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་ཡར་ཤོག་
གསུངས་ནས། བཀའ་ཤོག་བྱུང་ནའང་། དེ་ཕྱོགས་ན་ས་གཙང་པོ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁས་མ་སླངས་
པས། སང་ཉིན་ཐེམ་པ་རུ། སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཅིག་ གསེར་གྱི་སྤང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་ཅིག། གདུང་
རྟེན་རྡོ་དྲིལ། རྟེན་ཁེབས། དཀར་ཡོལ། ཟླ་ཁམ་ཅིག་རྣམས་གནང་བྱུང་། ད་ལན་ཡར་ཕེབས་ན་དབང་
ཁ་སོགས་ཞུ་འདོད་ནའང་མ་ཕེབས་པས། འབུལ་བ་བརྡའ་མཚོན་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་བཞུག་རྟེན་འབྲེལ་
སྒྲིག་པ་ཡིན་གསུང་པའི་བཀའ་ལུང་བྱུང༌།  
ཤོག་གྲངས་༡༥༨  

དེ་ནས་ རོ་སྒོར་སླེབ་དུས། འབྲུག་པ་སྨྱོན་པ་བྱ་བཏང་ཀུན་ལེགས་པས། ལྕགས་ཅིག་ཕུལ་ ནས། 
ཕུར་པའི་དབང་ལུང་ཅིག་དགོས་གསུང་པས་མ་བྱས། དེ་ནས་ནང་པ་ འབྱོར་པས་ཐོག་དྲངས་ དཔོ་
གཡོག་ལྔ་བཅུ་རྩམ་གྱིས། རྒྱ་ཅུ་རབ་དུ་སྐྱལ།  གནས་ནས་སུ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེར་སླེབ་ནས། 
སླར་ཡང་གནས་སུ་སླེབས་པའི་དུས། ཚེ་དབང་དྲག་པོ། རྟ་མགྲིན་གསུམ་གྱིས་དབང་བྱས། མངས་
ལའང་ཁྲོམ་དབང་བྱས། ནང་སོ་རྟ་མགྲིན་པས། གླེབས་བམ། ཁྲོ་རྟ་གོས་ཆ་ཚང་། དཀར་ཡོལ་
སོགས་དང། གཞན་ཡང་མངས་ཀྱིས་འབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང་པ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་།  དེ་ནས་གུ་རུ་
བསམ་བརྟན་གླིང་པ་ལ་ཚེ་དབང་ཅིག་བྱས། དེ་དུས་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་འཇལ་དུ་ཕྱིན་པས། རང་འབྱོན་གྱི་
བྱིན་རླབས་བྱེད་དུས།  རྟེན་འདི་ལ་དར་འདབ་ཀྱིས་ཤུབས་ཡོད་པས། དེའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཅིང་ཞལ་
ཕྱེ་ན་ལེགས་བྱས་པས།  བླ་མ་ལྷ་དབང་ན་རེ། ཤུབས་དེ་ཡོད་ གར་ཡོད་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤེས་བྱས་
པས། བདག་གིས་བཙན་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་སྐྱེད་ཚང་བར་མ་ན་ཡོད་བྱས་པས། རྗེས་སུ་ངེས་པར་སྟོན་ནས་
འདུག་པས། བདག་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་འདུག། དེ་ནས་ ལྷ་ལུང་དུ་ཞག་ལྔ་རྩམ་སྡད་ནས་
ནང་སོ་ རང་ལ། རྟ་མགྲིན། ཚེ་དཔག་མེད། བླ་མ་དྲག་པོ་གསུམ་གྱིས་དབང་བྱས། འབུལ་བ་ཡང་ 
ཁྲོ་ རྟ་ བེར་བློ་ཁ་མེ་ཏོག་གིས་རི་མོ་ཅན་ཅིག། ལུས་གོས། ཁྲོ་ཟངས།  རྟེན་ཁེབས་སོགས་མང་དུ་
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བྱུང་། ཁྲོམ་དབང་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་གྱི་འབྲེལ་བ་སྔར་ལས་མ་གཡོས་པ་བྱས། དེ་དུས་ མི་རྣམས་གོ་བ་
ཤིན་ཏུ་ཆུང་པས། བོད་རྣམས་བྱོལ་སོང་འདྲ་བ་བྱས་པས། ནང་སོ་བཅུང་མ་མ་གཉེས་པ་འདྲ་བས། 
ཚིགས་བཅད་འདི་བྱས་སོ།  
ཁམས་པ་རྣམས་ལ་ཕ་ཡུལ་མེད། དབུས་གཙང་པ་ལ་སེམས་སྐྱེད་མེད། འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་དགེ་བ་
མེད། ལྷོ་བྲག་པ་ལ་གོ་བ་མེད། མོན་པ་རྣམས་ལ་སྡོམ་པ་མེད་བྱས་པས། ནང་སོ་གཞད ་ཅིང་འདུག། 

ཤོག་གྲངས་༡༥༩ 

དེ་ནས་ སླར་ལོག་ནས། ལུག་ཟླ་ལ་ཆམ་པ་དགོན་པ་པའི་དཔོན་པོ་བསམ་པས་ཐོག་དྲངས་  དགེ་
འདུན་རྣམས་ཀྱིས་  སྙེན་སྐུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནང་ཅིང་། ཆོས་འབྲེལ་དགོས་གསུངས་པས་བླ་
མའི་རྣལ་འབྱོར་ཅིག་བྱས། སྔ་ལོང་སྡང་བཅུ་པ་ལ་སྟོང་འཇལ་དགོས་ཡོད་པས་ནོར་སློབ་བྱེད་ཟེར་བས། 
བསྟན་པ་སྤྱི་དོན་ལ་བསམ་ནས། རྟ་ཅིག་ཕུལ། དེ་ནས་དང་དུ་སླེབ་དུས། དང་པ ་རྣམས་ཀྱིས་གཙུག་
ལག་ཁང་གིས་གསེར་འབྲུའི་རབ་གནས་ལ། མེ་ཏོག་འཐོར་བས། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གཡག་ཅིག་གིས་
ཤ་སྟོན་བྱས། གསེར་འབྲུ་གཞེངས་པའི་ཀ་རུ་མ་ལ་གསེར་ཞོ་གསུམ་བྱིན། ད་གོང་དུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་
དུས་ཡང་།   བླ་མ་སྒྲུབ་བབ་ལ་གསེར་བོང་ཞོ་གཉིས་དང༌། དངུལ་ཕོར་ཅིག་རྣམས་ཁུལ། དང་པ་མི་
མངས་ལ། རྟ་ཅིག་དང་ཟོང་སྲང་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སྦྱིན། འཇིག་རྟེན་ཕྱོགས་ནས་འབྲེལ་བཏགས་ཤིང་ 
རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་བཞིའི་གྲ་བུ་སློབ་ལའང་གནོད་པ་མེད་ཅིང་ཕན་ཐོག་པར་བྱས།  
ཤོག་གྲངས་༡༥༩ 

དེ་དུས་ གསེར་སྐུ་བ་ཁྲིད་ནས་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་། ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ། གསེར་སྐུ་མི་ཚད་རྩམ་
ཅིག་བཞེངས། གསེར་ཞོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཅིག་གསོལ་ནས་ནང་བཞུགས་ལ་པྱང་། བུམ་ཐང་སྨད་ནད་གདན་
དྲངས་པའི་པད་མ་གྷུ་རུའི་སྐུ་ཅིག། གཞན་ཡང་སྟོན་པའི་སྐུ་ཅིག། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཅིག་རྣམས་
བཞུགས། གསུང་བཞུགས་པ་ལ། དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱིས་ཤོག་སེར་ལྔ། ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཤོག་
སེར་བདུན། དྲག་པོའི་ཤོག་སེར་ཅིག། བྷི་མ་ལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྤོ་ཏི་ཅིག། གསང་སྐོར་པོ་ཏི་ཅིག། དྲི་མེད་
བཤགས་རྒྱུན་གསེར་ཆོས་ཅིག། གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་རིམ་པ་་གཙུག་གཏོར་ནས་ པད་མའི་བར་རྒྱུད་
དང་མཐུན་པ། ཨུ་རྒྱན་གྱིས་ནམ་ཟའི་ཐོག་དྲངས་དམ་རྫས་ཚང་མ། གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ། དར་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཟབ་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་བཞུགས། སྤྲེ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རབ་གནས་བྱས་ཤིང་། ཚོགས་ཁང་གིས་དབུས་
སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས། མཐོང་ཐོས་རེགས་ཐམས་ཅད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱས་སོ།། 
དེ་ནས་བཟུངས་སྟེ་སྤྲེ་ཟླ་ལ་དགོན་པ་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ། ཀུན་དགའ་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་ཁྲིད་གཞི་སྟེག་ནས། 
གསང་སྔགས་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱིས་ཁྲིད་ཁ་བཤད་པའི་དུས། འཇའ་འོད་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་བར་
འཁྱིལ་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབ་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཞིང་། མིང་གང་གི་ཐད་ལ་
སླེབས་པ་དང་། འཛིན་པ་མེད་པར་ཡལ་བར་གྱུར་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་། བདག་གིས་མཐོང་སྣང་ལ། 
མདུན་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་འཁྱིལ་འདུག་བསམ་ལྟས་པས། འཇའི་ཀློང་ན་ཨུ་རྒྱན་དངོས་སུ་
བཞུགས་པ་མཐོང་ནས། རབ་ཏུ་དད་པའི་སྒོ་ནས། ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། འགྲོ་བ་སྐྱབས་
མེད་རྣམས་ཀྱིས་མགོན། བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད། ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བས་བཟུང་ནས་ཀྱང་། དབང་
སྐུར་བྱིན་གྱིས་རླབ་ཏུ་གསོལ། རིག་འཛིན ་པད་མའི་ས་ལ་བཀོད། ཞེས་སོགས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 
མཆི་མ་མང་དུ་ཤོར་བྱུང་པ་དང་། ཆོས་ཉན་རྣམས་ཀྱང་ཡིད་སྐྱོ་ཤས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་ནས། ངུ་ཞིང་
འདུག། དེའི་རྗེས་སུ། ཤར་གྱིས་དམག་གིས་བླ་དཀའ་བཅོ་དུས་བླི་ལྕགས་མཁར་བི་རྟེན་གྱི་གཙོ་ཨུ་
རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དམག་གིས་ཁུར་བྱུང་པས། བླ་མ་ནོར་བུ་རང་གིས་སྐུ་ཚབ་བྱིན་ནས་བླུས་ནའང་། 
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་བྱེད་པ་མ་བྱུང་པས། བདག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གིས་བསྟན་པ་ལ་
བསམ་ནས་དཔོན་པོ་རྟ་ཅིག་གི་ཟོང་། བེར་ཐུལ་ཅིག་མགོ་བྱས་ནས་བྱིན་ཏེ། སྟོན་གྱིས་དུས་ཚེས་
གྲངས་བཟངས་དུས་སྤྱན་དྲངས་ནས། རབ་གནས་བྱས། བསོད་ནམས་བསོག་ཕྱིར། རྟེན་བཞུགས་
པའི་དབུ་ཐོག་ཏུ། དེའི་སྔོན་ནས་བླ་རེས་ཅིག་ཀྱང་ཕུབ་ཅིང་། བདག་ལ་ཡང་དབྱར་རྒུན་གཉིས་ཀ་
དཀར་ནས་བྲེ་གསུམ་མ་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བྱས་ནས།  སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་བརྩེ་བར་བྱས་
སོ།། 

[པད་གླིང་] བླ་མ་གཏེར་སྟོན་ལ་དུག་དྲངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༦༠ འི་རྒྱབ་ཤོག 

ཡང་ལུག་ལོའི་སོས་དྲུག་ཅུ་རེ་ཅིག་གི་དུས་ ཤར་ཀུ་རི་ལུང་གི་གཙང་ལུང་ན་དབང་བྱེད་པའི་དུས། མི་
ཅིག་གིས་ཤོག་ཟེར་ནས་ཕྱིན་པས། ཆང་འཐུང་ཟེར་ནས་བཏུངས་པས། དུག་གིས་ཞག་བཞིག་བཅུའི་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བར་དུ་ཤིན་ཏུ་ན་བར་བྱུང་པས།  དེ་དུས་སུ། དུག་སང་ཡོད་པའི་དེ་རིང་སྟེ། གྲ་པ་རྣམས་ལ་ སང་ངེད་
རང་ལ་ དུག་གཏེར་མཁན་ཅིག་ཡོང་པ་འདུག་བྱས་ནས། ངེད་ཀྱི་རྩ་བར་ཆང་གཏེར་མི་སུ་ཡང་མ་
བཏང་པར་བསྲུངས་ཤིག་བྱས་ནའང་། གྲ་པ་རྣམས་ཡེངས་པའི་བར་ལ། བླ་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཆང་
ཕོར་པ་གང་ལ་དུག་བཏབ་ནས། མི་འཐུང་བྱས་ཀྱང་མ་ཉན་པར། ཕོར་པའི་ཤམ་ནས་ཕུལ་སྟེ། ཧུབ་གང་
ཁར་སོང་པས་སྐྱོན་བྱུང་། ལྷ་མ་ཁོང་རང་ལ་བྱིན་པས། འཐུང་མ་ནུས་པས། མདུན་དེར་ས་ལ་ཕོ་སོང་། 
ཉེས་པ་སྔོན་དུ་དོད་ཀྱང་སྙིང་རྗེས་མི་བཟོད་པར། མི་སྔོན་དུ་མ་ལབས་ཀྱང་། གཞན་རྣམས་ཀྱི་འོས་
སྔས་ནས། ཁོང་ལ་ཁག་བརྩུགས། གནོད་མཚེ་མི་བྱེད་པ་བདག་རང་གིས་སྐྱབས། དེ་དུས་ཤིན་ཏུ་ན་
བའི་ཤི་བ་ལ་ཐུག་འཚམས།  གྲ་པ་སྲས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས། བཅོས་ཁ་གང་ཡང་མ་ཤེས། ཟས་སྐྐོམ་
གཉིས་ཀ་ཁོང་དུ་མ་སོང་པའི། མི་མན་རོ་མན་ལ་ཡོང་ཚམས་ སྣང་བ་ཟི་བུན་པ་ཅིག་ལ། བར་སྣང་
ནས་འཇའ་སྣ་ལྔ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབ། རོལ་མོའི་སྒྲ་སོགས་ ནད་གཡོག་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བ་
དང་། ཚོར་བ་བྱུང་འདུག བདག་རང་གིས་མཐོང་སྣང་ལ་ བུ་མོ་རུས་རྒྱན་ཅན་འདའ་དྲིལ་འཁྲོལ་བ། 
རིགས་མང་པོ་དང༌། གཞན་ཡང་སྐྱེས་པའི་རིགས་མང་པོ་ལང་མཚོ་དང་ལྡན་པ། འཚར་དུག་འང་
ཆགས་པ། སྟག་ཤམ། རུས་བརྒྱན། སེ་རལ་ཁ་གྱོན་པའི།  ཕོ་མོ་ཁ་དོག་མི་གཅིག་པ་མང་པོས་
རོལ་མོ་དང་སྤོས་ཀྱིས་བྱེ་བྲག། དར་མཚོན་མདོ་ལེ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཁྱེར་ནས། 
བར་སྣང་ལ་ཆར་བབ་པ་བཞིན་བདག་གིས་རྩ་བར་སླེབ་བྱུང་པ་དང་། བུད་མེད་རུས་རྒྱན་ཅན་གཉིས་
ཀྱིས་གར་བྱེད་ཅིང་། རྟ་དཀར་པོ་གཅིག་ལ། ལྒ་དར་ཟབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲས་པ་སྒོ་དྲུང་ན་ཁྲིད་འདུག་པའི་
དུས་སུ། སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ།  བཙུན་པ་གཞོན་ཤ་དང་ལྡན་པའི་ཐང་ཤ་མ་ཅན་ཅིག་བྱུང་ནས། ཕྱག་ཏུ་
སྤ་ལྕག་ཅིག་བསྣམས་ནས། གདན་འདྲེན་པ་དེ་རྣམས་ལ་བཅབ་པ་རེ་རྒྱབ་རྗེས། ཁྱེད་རྣམས་ངའི་བུ་
འདི་འབོད་པ་ཅི་ཡིན། གཏེར་འདོན་འཕྲོ་ལང་ལས་ཡོད། འགྲོ་དོན་གྱིས་བཞུག་ཡང་མ་རྫོགས། ཁྱོད་
རང་རྣམས་ལོག་རྒྱུག་གསུངས་པ་དང་། པད་མ་གླིང་པ་རང་ཡང་། ལེ་ལོ་སྙོམས་ལས་ངང་ལ་མ་སྡད་
པར། གཏེར་ཆོས་རྣམས་   ལས་ལྡན་ལ་དཔེལ་ལ། གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱིས། བསྲུངས་
འཚམས་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་སོང་། དྲན་པ་སྙེད་རྩམ་ན། ནད་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་
ལྟ་བ་ལ།  སྔར་མིས་བླ་རློག་སྒྱུར་དགོས་པའི་སྐུ་ཤེད་མེད་པ། དེ་དུས་གཞན་ལས་ཤེད་ཆེ་བ་ཅིག་བྱས་
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ནས། མལ་ནས་ལངས་ནས་ང་འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཟུང་པས་མི་ཐུབ་པ་བྱུང་ཟེར་ནས།  
ཐ་ཕྱི་ཡོད་པ་རྣམས་མཆི་མ་འདོན་གྱི་འདུག། དེ་ཁའི་མོད་ལ་ནད་ཡང་ཕན།  དང་ཁ་ཡང་བྱེ། སོས་ལ་
ཁད་ལ་ཡང་། བསྙན་མགུལ་འགགས་ཀྱིས་ནད་རྒྱབ་ནས། མགྲིན་པ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཁ་སྐྲངས་ནས། 
ཆུ་ཡང་མི་ཐར་བ་ལ་ཐུག་དུས། ཕྱག་རྡོར་གྱིས་ལས་མཐའ་དུག་སྦྱོངས་ཚར་གསུམ་བྱས་པའི་སྐབས། 
ཐོ་རངས་ཁའི་རྨི་ ལམ་ན། བུད་མེད་གོས་སྨུག་པོ་གོན་པ། རུས་རྒྱན་ཅན་ཅིག་བྱུང་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་
ནད་ལ་འདི་ཕན་ཟེར།  རྣམ་བུ་དཀར་པོ་ཁ་གང་སྐྱེ་ལ་སྐབ་བྱུང་པ་དང་། གཉིད་སད་བྱུང་། རྨི་ ལམ་དེ་
བཞིན་ནད་གཡོག་རྣམས་ལ་ལབ་རྗེས། བསྣག་རྡོལ་ནས་ནད་ལས་གྲོལ་བ་དེ་ཡང་། ཕ་ཨུ་རྒྱན་གྱིས་
ཐུགས་རྗེས་སྐྱབས་པར་འདུག །དེ་དུས་ བྱེད་ བུ་སློབ་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིས། ཆང་གཏེར་མཁན་དེ་
ལ་དམག་རྒྱབ་པ་ཡིན་ཟེར་གྲབས་ཀྱིན་འདུག། དེ་ནས་བདག་གིས་ཁོང་ལ་སྙིང་རྗེ་བ་མེད་པས་དེ་འདྲ་
མ་བྱེད། གལ་ཏེ་བྱེད་ན་ སྔོན་ལ་ང་གསོད་ལ། དེ་ནས་དམག་རྒྱོབ་བྱས་པས་ཤོལ། དེ་ནས་ ཡར་
སོངས་ནས། ནད་ལས་ལེགས་པར་གྲོལ་ཏེ། འགྲོ་བ་མ་བྱུང་པར། གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་ཏུ་གདན་
དྲངས་ནས་བུམ་ཐང་དུ་སླེབ། ཤོག་གྲངས་༡༦༣ 
ལྷ་ལུང་དུ་ བཀའ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཆེན་ཅིག་བྱས་པའི་དུས་སུ། ཉིན་ཅིག་ཇ་གྲལ་ཅིགས། སྣང་བ་ཟི་
བུན་ནེ་བ་ཅིག་ལ་བཙུན་པ་ཅིག་ན་རེ། བླ་མ་ལྔ་དར་གྱིས་ཀྱང་ཕྱག་རྗེས་སྟོན་ལོ། ཆོས་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་
ཀྱང་སྟོན་དགོས་ཟེར་ནས། རྡོ་རིལ་ཅིག་ཁྱེར་བྱུང་པ་བླངས་ནས་བཟུངས་པས། ཟན་ཆངས་ལ་བཏབ་པ་
བཞིན་གསལ་བར་བྱུང་པས། ༼བླ་མ་དཀར་པོ་དཔོན་སློབ་ལ་ ཚེ་དབང་ཅིག་བྱས། རྟ་ཕོ། གཡུ་གྲེའུ། 
གཡག ཁྲབ་རྨོག་སོགས་མང་དུ་བྱུང༌།༽ 

[པད་གླིང་] གཏེར་ཁ་༣༦ པ་ གཏེར་བཞེས་ཚུལ། 
༼བསམ་ཡས།༽ 

ཤོག་གྲངས་༡༦༧  

༣༦༽ དེ་དུས་ འཆིང་ཕུ་སྒྲུབ་ཁང་གིས་གཏེར་འདོན་དུ་འགྲོ་བསམ་པའི་ནུབ་ཅིག་གི་རྨི་ ལམ་ན། ཁྲི་
སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡིན་ཟེར་མི་ གོས་སྣག་པོ་གོན་པ། ཐོར་ལྕོག་བྱས་པ་ཅིག་བྱུང་ནས། ད་ལན་འཆིང་
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ཕུའི་གཏེར་མ་འདོན། བར་ཆད་ཡོང་བ་ཡོད། དེ་བས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཞབས་དཀྱིལ་དཀྲུང་སྣོལ་
འཚམས་དང་། སྒོ་བསྲུངས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་འཆན ་ཁུང་གཡས་ན། ཁྱེད་རང་གིས་གཏེར་སྐལ་ཡོད་
པས། དེ་གཉིས་སྟོན་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ་དགའ་ཟེར་བ་རྨིས་བྱུང་།  

དེའི་ནང་པར་ འཁོར་རྣམས་འཆིང་ཕུའི་གནས་སྐོར་ལ་བཏང་། ངེད་རང་ཤོལ་ནས་ དབུ་རྩེར་ཤོང་ན་
ཅིག་པོར་སྡད་དུས།  སྐོར་བ་སྐོར་ཞིང་ བསྲུངས་དང་གཙོ་བོ་ལ་ཇི་ལྟར་ཕོད་བསམ་ནའང་། ཨུ་རྒྱན་
རིན་པོ་ཆེའི་སྨོན་ལམ་ལ་སྟེན་ནས། ཡེ་ཤེས་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ཡུད་རྩམ་གཤེགས་སུ་
གསོལ། སྒོ་བསྲུངས་ཀྱི་འཆན་ཁུང་གཡས་ནས། མན་ངག་སྐོར་ཤོག་དྲིལ་ཅིག། གཙོ་པའི་ཞབས་
དཀྱིལ་དཀྲུངས་སྣོལ་འཚམས་ནས།  དག་པོ་མཐིང་ཁ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐྐོར་ ཤོག་
དྲིལ་གསུམ། སྐྱེ་བདུན་རིམ་བུ་དྲུག་ཅུ་ཐམས་པ ། ཆོས་སྨན་ཨ་སྨྲི་ཏ་རྣམས་སྟོན་ནས་བཀག་པའི་
སྐབས་སུ། བཀོས་པའི་ས་རྣམས་རང་གིས་དྲི་ཆུས་སྦྱར་ནས། མི་མངོན་པར་བྱས། དེ་ནས་སླར་ཡང་
རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། ཆོས་མཛད་པ་ན་རེ།  ཐོག་ལ་སྐུ་ཁམས་སེང་དུ་འགྲོ་ཟེར་
ནས་ཕྱིན་པས། ཤིན་ཏུ་འགོལ་སར་སླེབ་པ་དང་། ཤོག་སེར་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་དགོས་ཟེར་བས། 
བྱིན་རླབས་དང་སྐྱེ་བདུན་ཆོས་སྨན་སོགས་བྱིན་པས། ཁོང་ན་རེ། མོན་དུ་མ་སླེབ་ཚུན་ལ་རང་གི་གྲ་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་མ་བཤོད་ཟེར།  

དེ་ནས་ སླར་ལོག་པར་ཆས་ཏེ་གྲུ་ཐོན་ནས་ཡོངས་དུས། དགས་ལྷ་གམ་པོའི་ཆོས་རྗེ་དཔོན་སློབས་མང་
དུ་ཕེབས། ཆོས་འབྲེལ་དགོས་གསུངས་པ་ལ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཅིག་བྱས། དེ་དུས་ ལྷུན་གྲུབ་གླིང་པ་
ལ། བླ་མ་ཞི་དྲག་གིས་དབང་ཡང་བྱས། ༼འབུལ་བ༽ གྲིའུ་གསེར་དངུལ་གྱིས་དཀར་བཟུངས། རྟེན་
ཁེབས་གོས་ཆེན་ཁ་གང་རྣམས་གནང་བྱུང་། དེའི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱལ་ཆེན་གླིང་པ་ལ་ཚེ་དབང་ཅིག་བྱས། 
༼འབུལ་བ༽ པོར་རྟ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་ཅིག་གནང་བྱུང༌། དེས་དུས་གོང་དཀར་བས། དབང་ཞུ་བས་ཅིས་
ཀྱང་ཤོག་གསུང་ནན་ཆེ་ན་ཡང་། དེ་སྔོན་རྟེན་འབྲེལ་འཆུགས་པའི་མཐུ་ལ་རྟེན་ནས་མ་སླེབ། དེ་ནས་
གྲའི་ཕུ་ནས། ཞག་ལྔ་ལ་སྤྱི་ཕུར་སླེབ། དེ་ནས་ ལྷ་ལུང་དུ་ཞག་བདུན་སྡད་ནས་སྐྱེ་བ་བདུན་དང་ཆོས་
སྨན་བསྒྲུབ་པ་ཡང་མཛད་ནས། སླར་ལོག་ནས་ ཁྱི་ལོ་ཤར་བའི་སྟག་ཟླ་ལ་རང་ཡུལ་དུ་སླེབ།  
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ཤོག་གྲངས་༡༦༨ 

ཡང་དེའི་ཡོས་ཟླ་ལ། མང་སྡེ་ལུང་ནས་ཡར་ལོག་ནས། འབྲུག་ཟླ་ལ་དགོན་པ་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ། མུན་
སེལ་སྒྲོན་མེའི་ཁྲིད་ཁ་བཤད་ཅིང་། དེ་དང་འབྲེལ་ནས། སྐྱེས་བདུན་བསྒྲུབ་པ་ཞག་ལྔ་བྱས། དེའི་དུས་ 
ལས་རྫོགས་ཀྱིས་དམ་སྲི་མནན་པའི་སྐབས་སུ། དམ་སྲིའི་གཟུགས་གོས་དང་བཅས་པ་ཅིག་བཅོས་
ནས་སྒྲལ་བས། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་གྱིས་མི་ཅིག་བསད་ཟེར་མི་ཁ་ཆེན་པོ་ཡང་བྱུང། དེའི་ ཁྱི་ཟླ་ལ། 
བོད་དུ་ནང་སོ་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་རྫོགས་ལ་ཕྱིན་ནས། ཡར་མར་གྱི་བསྡེ་པ་དཔོན་རིགས། བླ་མ་དགེ་
ཤེས། མི་མངས་རྣམས་ལ་དབང་དང་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཀུན་ལ་བཏང་། ནང་སོ་གཤེགས་པའི་བསྔོ་རྟེན། 
༼འབུལ་བ༽ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། རྟ་ཁྲོ་ཆེན། དཀར་ཡོལ་ཡེགས་པ་ཅིག། གཡུ་གོས་ལྕམ་སོགས་ 
གཞན་ཡང་འབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང༌། དེ་ནས་ ཕག་ལོ་ཐོན་ནས། སྟོན་མང་སྡེ་ལུང་གི་བསོད་སྙོམས་ནས་
སླར་འཁོར་ནས། བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་ཁྲིད་བཤད་པའི་ཁྲིད་གཞི། ཚེ་བརྟན་བཟང་པོས་
ཐོག་དྲངས། ཁོང་དགུས་བྱས་པའི་དུས་རྗེས་སུ། སེམས་མ་ལྷ་ལེགས་གྲོངས་པའི་བསྔོ་བ་ལ་ཤོག་
གསུང་ནས་ཕྱིན་ཏེ། གང་མདོ་རུ་བསྔོ་ཡོན་གཡུ་ཆེན་ཅིག་གིས་བྱས་འབུལ་བ་སྟོབས་ཆེ་བར་བྱུང་།  

[པད་གླིང་] བྱ་བཏང་ཀུན་ལེགས་པ་ལ་ ཆོས་འབྲེལ་བྱུང་ཚུལ། 
བསྔོ་བ་བྱས་དུས། ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་པ། ནང་སོ། བྱ་བཏང་ཀུན་ལེགས་པ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཡང་
བྱས། ༼བྱ་བཏང་ཀུན་ལེགས་པ་འདི་ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཨིན་པས༽ བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་
རྣམས་ལ། དྲི་མེད་པའི་གཅོད་ཀྱི་བཀའ་ལུང་དང་། དེ་དུས་ པད་མ་ཀའི་ཐང་ཡིག་ལ་ཁྲོམ་དབང་བྱས།  
དེ་ནས་སྣ་དཀར་རྩེར་ཕྱིན་ནས། ཚེ་དབང་། དྲག་པོ། ཕྱག་རྡོར་གསུམ་གྱསི་དབང་བྱས་ཏེ། འབུལ་བ་
ཡང་མང་དུ་བྱུང༌། དེ་ནས་སླར་ཚུར་ལོག་ནས། གནས་སུ་ཕྱིན། ཆོས་དང་དབང་གིས་འབྲེལ་ཞིང༌། ཞག་
གཉིས་སྡད་ནས།  གྷུ་རུ་ལྷ་ཁང་དུ་སླེབ། དེའི་ཤུལ་ལྷ་ལུང་དུ། བདག་གི་ནོ་བོ་པད་མ་བཀྲ་ཤིས་
འདས་དུས། རྟཊ་ཀྱང་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་རིམ་པ་གསུམ་དུ་གནས་ ཁང་ལ་ཟུག་པ་དང་། མེ་ཏོག་གི་
ཆར་བབ་པ་དང་། དྲི་བཟང་པོའི་དུད་པ་སོགས་ ངོ་མཚར་བའི་བརྟགས་བཟང་པོ་ཡང་བྱུང༌། ཟང་ཟིང་གི་
འབྲེལ་བ་མང་དུ་བྱས་ཤིང་སླར་ལོག་སྟེ། རང་ཡུལ་དུ་སླེབ། པད་མ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྗེས་འཇུག་སོགས་
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གྲུབ་ནས། བྱི་བ་ལོ་ཤར་བའི་སྟག་གི་ཟླ་བ་ལ། ཨ་མ་ངོར་མོས་ཁྲིད་བཞི་སྟེག་ནས། བླ་མ་དཔལ་
ལྡན་བཟང་པོ་སོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲ་བུ་སློབ་མང་དུ་ཡོད་ཅིང༌། དབང་ཁ་དང་། དཔེ་ལུང་སོགས་ཞག་
བཅྭོ་ལྔའི་བར་ལ་ཐེམ་པར་བྱས་ནས། དེ་རེས་འབུལ་བ་ཡང་། རྟ་དར་ཡུག སྤད་ཁེབས། རས་ཆ་རྣམ་
བུ། འབྲུ་ལ་སོགས་པ་འགའ་རེ་བྱུང་། དེ་ནས་ མང་སྡེ་ལུང་གིས་ འབྲས་ཀྱི་བསོད་སྙོམས་འཁོར་བའི་
རྗེས། འབྲུག་གི་ཟླ་བ་ལ། སྟེང་བུའི་ཚེ་དབང་དཔལ་གྱིས་དགེ་བ་ལ། ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁྲིད་
བཞི་བྱས་ནས། གདན་ས་ཡུ་བ་ཤིང་དུ་ ཀློང་གསལ་གསང་བ་ཡང་བཅུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཁ་བཤད་པའི་སྐབས་
སུ། གོང་གིས་བླ་མ་དགེ་བའི་ཤེས་སྙེན་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་། ཇོ་བོ་དཔལ་བཟངས། དཔོན་པོ་ཐུབ་པ་
བཀྲ་ཤིས་དང་།  ཆོས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས། ཡོན་བདག་ཕོ་མོ་མང་དུ་བྱུང༌། 
དེའི་དབང་ཁྲིད་དངོས་གཞི་རྣམས་གྲོལ་ནས། མཐའ་རྟེན་ཚེ་དབང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ནམ་མཁའ་
ཐམས་ཅད་འཇའ་དཀར་གྱིས་གང་པ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་དུས་དཔོན་པོ་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས། འབུལ་བ་
ཡང་ཁྲོ་དང་རྣམ་བུ་འབྲུ་སོགས་མང་དུ་བྱུང༌། དེ་ཡང་ཇོ་བོ་དཔལ་བཟངས་དེ་ནི་ལུང་ནས་བཟིན་པ་ཡིན་
ཏེ། དེ་ཡང་ ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས། ད་ལྟའི་བློ་པོ་བྷ་གསལ་སྟེ། །རྒྱལ་པོའི་རིགས་ལ་དཔལ་ཞེས་
བྱ་བ་འབྱུང༌། །བུམ་ཐང་ནུབ་འབྱུང་ཤམ་བྷ་ལ་རུ་བདེ་། །ཅེས་བསྟན་ཞིང༌།  

[པད་གླིང་] ཤར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དར་མ། 

ཡང་དེ་དུས་ ཤར་གྱྱི་རྒྱལ་པོ་དར་མས་ གདན་འདྲེན་གྱིས་ཡི་གེ་དར་གོས་ཅིག་གིས་རྟེན་ཆས་སླེབ་
བྱུང་པས། ངེད་ཤར་དུ་མི་སླེབ། ཁྱེད་རང་ཀུ་རེ་ལུང་དུ་ཤོག་བྱས་ནས། སླར་ཡིག་ལན་བསྐུར་བས། 
གཞམ་གླིང་དུ་ དུས་བྱས་ནས། རྟའི་ཟླ་བ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། གཞམ་གླིང་ན་ཡོང་དུས། རྒྱལ་པོ་དཔོན་གཡོག་
དྲུག་ཅུ་རྩམ་སླེབ་བྱུང་པས། ཁོང་དཔོན་གཡོག་གིས་ཐོག་དྲངས། གཞམ་གླིང་པ་མངས་ལ་ བླ་མ་ནོར་
བུ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་ཁ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བསྐུར། གཞམ་གླིང་པ་མངས་ཀྱིས་ཞབས་རྟོག་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པར་བྱས། རྒྱལ་པོས་འབུལ་བ་ཡང་། དར་ཡུག་གསུམ། བླ་རེས་དངུལ་ཕོར། དར་གོས་སེར་
པོ། དར་ཐུལ། ཕྱིབས་གསུམ། སྨན་སྣ་མང་པོ། གསེར་ལྗང་བདུངས་ཀྱི་སོར་དུབ། གསེར་སིལ་མ་
ཞོ་གང་། གཞན་ཡང་འབྲུ་སོགས་མང་དུ་བྱུང༌།  
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[པད་གླིང་]  གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༧༠ འི་རྒྱབ། 

རྟའི་ཟླ་བ་ལ། བདེ་ཆེན་གླིང་གི་ཚོགས་ཁང་གི་འཁྱམས་སྟོད་ན། བཙན་ཁང་གཉིས་མ་ཅིག་རྩིག། 
དཔོན་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་ཤིང་བཟོ་བྱས་ཏེ། དེ་དུས་བླ་མ་རྒྱལ་མཆོག་དང༌། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་
ཀྱིས། ཨུ་རྒྱན་གྱིས་ཁྲི་རྒྱབ་ཡང་བཀོས་སུ་གྲུབ་ཅིང་། ཡང་དེ་དུས། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་ལ། 
ཀློང་གསལ་གྱིས་དབང་ལུང་རྫོགས་པར་བྱས་པའི་ཞི་ཁྲོའི་དབང་གིས་ཉིན། འཇའ་འོད་ནར་གྱིས་ཟུག་
བྱུང༌། སྤྲིན་ཐམས་ཅད་དེའི་དུས་ལ་སླེབ་དུས་ འཇའ་འོད་དུ་ཤིག་ཤིག་སོང་པ་ཡང་བྱུང་།  

[པད་གླིང་] བུམ་ཐང་ དབུ་ར་རུ་བྱོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༧༡ 

དེ་ནས་ གླང་ལོ་ཤར་བའི་སྟོན། དབུ་ར་རུ་ བསོད་སྙོམས་ལ་ཕྱིན་པས། ལྷ་ཁང་མཆོད་པའི་སྟེངས་སུ། 
བསོམ་འཕྲང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཕྱིན་དུས། འཆར་དར་དཀར་པོ་སྔོན་པོ། ཁྲ་བོ་ལ་སོགས་པའི་བསུ་
བ། རྔ་དུང་ཆ་ལང་ལ་སོགས་སྒྲ་སྙན་གྱིས་མཆོད་པ། བྲག་བརྩན་གྱིས་འཆམས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་
བསུ་བ་ ཇོ་བོ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་དང་བྲོ་བསྡུངས་ལ་སོགས་བྱས་ཤིང་། བསུ་བའི་བྱེ་བྲག་བསོམ་
འཕྲང་གིས་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྲི་ཆེན་པོར་གནས་ཤིང༌། ཁྲོམ་གྱིས་གཏང་མོ་བྱས། དེ་ནུབ་
འཕྲིན་ལས་བྱས་ནས། ཁོང་རང་དཔོན་སློབ་ ཡོན་བདག་ཕྱོགས་མཐའ་བཞིའི་མི་འཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
བར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ། ཚེ་དབང་ཅིག་བྱས་ནས། གཞན་ཕན་རླབས་ཆེན་ལ་བཀོད།  འབྲུ་དང་རས་ཆ་
སོགས་ཀྱི་འབུལ་བ་ཡང་འགའ་རེ་བྱུང་།  
དེ་ནས་སླར་ལོག་ནས་ སྟག་གི་ཟླ་བ་ལ།  དགོན་པ་བདེ་ཆེན་གླིང་ན།  འཛོམ་དར་གྱིས་ཐོག་དྲངས་ 
ཁོང་གསུམ་གྱིས་ཁྲིད་བཞི་བྱས་ནས། རྒྱུད་པུ་ཆུང་གིས་ཁྲིད་ཁ་ཡང་བཤད། དེ་ནས་ མང་སྡེ་ལུང་ལུང་
འཁོར་ནས། གཏམ་ཞིང་དུ་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་། དཔོན་པོ་ཐུབ་པ། ཆོས་
ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས། ཆོས་འཁོར་གྱི་མི་དྲག་པ་མང་པོས་ཉན། དེ་དུས་ 
རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ཚང་པར་བྱས། འབུལ་བ། ཁྲོ་རྟ་འབྲུ་གཡག་རྣམ་བུ། རས་
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ཆ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། བསྔོ་བས་བརྒྱས་བཏབ།  
དེར་རྗེས་ རྟའི་ཟླ་བ་ལ། བམ་རིན་བུལ་དགོན་པ་ན། ནམ་མཁའ་འཛོམ་དང༌། ནོར་བུས་ཁྲིད་གཞི་
བྱས་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་ཁ་ལ་རྟེན། སྐྱེ་བདུན་སྒྲུབ་པ་བཞག་ལྔ་བྱས། འཕེལ་
ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང་སྟེ། འབུལ་བ་ཡང ་མང་དུ་བྱུང། དེ་ནས་ ནང་སོ་ལྷ་ལུང་པས་འབོད་མཁན་སླེབ་
ནས། ལུག་ཟླ་ལ་ཡར་ཕྱིན་པས། ནང་སོ་ཆོས་མཛད་པས་ཆུ་ཚན་ཁར་བསུ་བ་ལ་ཕེབས་བྱུང་། དེ་ནས་ 
ཡོན་མཆོད་ལྷན་དུ་ཕེབས་ནས། ལྷ་ལུང་དུ་བསུ་བ་སེར་འཕྲེངས་རྣམས་བཟབ་པར་བྱས་ནས། ཞག་
ཅིག་གི་ཉིན་ནས་བཟུང་ནས། བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཆེན།  སྨན ་སྒྲུབ་སྐྱེ་བདུན་རྣམས་སྦྲེལ་མར་
བསྒྲུབས་པས། དྲི་བཟངས་ཀྱི་དང་པ་དང་། སྐྱེ་བདུན་གྱིས་འཕེལ་ཆེ་བ་སོགས་བརྟགས་བཟང་དུ་བྱུང་། 
དེ་དུས་དབང་ཞུ་ཡང་།  ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་པས་ཐོག་དྲངས། ཤངས་ཀྱི་བླ་མ་ཤཱཀྱ་དཔོན་སློབ་རྒྱ་
བཅུ། སྐོང་པོ་བླ་མ་ལྔ་ ཁམས་ཀྱི་དྲུག་འབྲོག་ཀྱིས་བདུན། མྱ་ངན་བན་པ་སྟེ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བླ་མ་མང་
པོ། གྷུ་རུ་བ་ཁུ་མཚན་གྱིས་ཐོག་དྲངས། ལྷོ་བྲག་གི་བླ་མ་མང་པོ། སྡེ་པ་ཡར་མར་གྱིས་ཐོགས་དྲངས། 
ལྷོ་བྲག་སྟོད་སྨད་ཀྱིས་སྡེ་པ་དཔོན་རིགས། ཁྲ་པ་སྡང་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྔ་རིས།བྱར་དགས། 
དབུས་གཙང་རྣམས་དང༌། ཕྱོགས་ངེས་མེད་ཀྱི་རྟོགས་ལྡན། སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ། རྣལ་འབྱོར་པ། བྱ་བཏང་
སོགས་མང་པོ་དང་། ༼རྣལ་འབྱོར་པ་ བྱ་བཏང་སོགས་ཟེར་སྐབས་ བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཨིན་པས།༽  ཀུན་
དྲིལ་དབང་ཞུ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལ། དབང་དང་ལུང་འབྲེལ་དམ་རྫས་སོགས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བཏགས་ཤིང༌།  
འབུལ་བ་ཡང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། ཁྲོ་ཆེ་ཆུང༌། རྟ་གཡུ་གོས་དར། ཟངས། གསེར་དངུལ། 
ལུས་ཆས། རྣམ་བལ་སོགས་གྲངས་མེད་བྱུང། དེ་དུས་བདག་གིས་ བླ་མ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཤིན་ཏུ་
དྲན་པ་ཅིག་བྱུང་ནས་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་བཏབ་བོ།།  
བདག་གི་བླ་མ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། ། 

དེ་ནས་ ཡང་གནས་སུ་འགྲོ་བའི་དུས། སྟག་ལུང་པས ་ཤོག་ཟེར་ནས་ནན་ཆེ་ནའང་། ཐུད་དུ་ཡོད་པར་
བྱས་ནས། སྟག་ལུང་པ་རང་ཀྱང་ཚུར་ཕེབས། ཐུད་ཀྱི་མདུ་ཁང་དུ་ཞག་གསུམ་སྡད་ནས། བླ་མ་དྲག་
པོ། ཚེ་དཔག་མེད། ཕྱག་རྡོར། རྟ་མགྲིན། བཞིའི་དབང་བྱས། འབུལ་བ་ཡང་ སྐུ་ཅིག དངུལ་ཕོར། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 

 179 

ལུས་ཆས་ཚང་མ། རྟ་དར་གོས། གོས་ཡུག། གསོལ་དཀར། གཞན་ཡང་སེ་སྒམ། ལྗོན་སྐྱན་
སོགས་མང་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་སླར་ལོག་སྟེ། བསམ་སྟན་གླིང་དུ་དབང་ཅིག་བྱས། ལྷ་ལུང་དུ་ཞག་གཉིས་
སྡད་ནས་སྒྱིད་དུ་དབང་ཅིག་བྱས། དོ་བོ་རྫོང་ལ་ཕྱིན་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང༌།  
ཤོག་གྲངས་༡༧༤ 

སླར་ལོག་ནས་ བྱའི་ཟླ་བ་ལ་སླེབ། དཀར་གྱིས་བསོད་སྙོམས་རྣམས་རིམ་བཞིན་བྱས། བམ་རིན་དུ་
སླེབ་པ་དང་ ནད་ཀྱིས་ཐེབ་སྟེ། དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་ལ་སླེབ་པའི་དུས་ཡིན་པས།  ཤིན་ཏུ་ན་བར་བྱུང་
ནའང ་ ། རིམ་འགྲོ་མང་པོ་དང་། བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་བྱས། དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་
བ་བཏབ་པས་ ནད་ལས་གྲོལ་ཏེ། སྟག་གི་ཟླ་བ་ལ། གཏམ་ཞིང་ན། བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་
བདུན་བྱས་པ་དང༌། སྦྲེལ་ནས་ སྐྱེ་བདུན་ཡང་སྒྲུབས།  དཔོན་པོ་ཐུབ་པས་ཐོག་དྲངས། ཆོས་འཁོར་
གྱིས་མི་མངས་དགན་བཅས་པ་དེར་འདུས་རྣམས་ལ། དབང་དང་དམ་རྫས་ཀྱི་འབྲེལ་པས། ཀུན་ལ་
ཕན་བཏགས། དེའི་ལན་དུ། དཔོན་པོ་ཐུབ་པས་ཁྲོ་ཅིག་དང་། ཟ་འོག་ཡུག་ཅིག་རྣམས་ཕུལ། གཞན་
ཡང་འབྲུ་དང་རས་ཆ་མང་དུ་བྱུང་། དེ་རྗེས་ སོས་ཀའི་རྟའི་ཟླ་བ་ལ། བམ་རིན་བུ་ལ་དགོན་པར། ཐང་
ཁ་བིའི་དགེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས། ཁྲིད་སྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱས། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་
ཁྲིད་ཁ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བཤད་པའི་དུས། དབུས་གཙང་། མངའ་རིས། ཁམས་སྐོང་། ལྷོ་བྲག། 
བུམ་ཐང་སོགས་ཀྱི། བླ་མ། རྟོགས་ལྡན་རབ་འབྱམས་པ་སོགས། ཕྱོགས་འདུས་ཀྱིས་བུ་སློབ་མང་
པོས་བསན་པ་མཛད། འབུལ་བ་ཡང་། ནམ་མཁའ་བཟང་པོས། དར་གོས། ཀ་དན། གཞན་འབྲུ་སྣ་
སོགས་མང་དུ་བྱུང༌། དབང་ཆོས་ཀྱིས་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། 
ཡང་དེར་རྗེས། ལུག་ཟླ་ལ། པད་མ་གླིང་གིས་དཔོན་པོ་ དཀོན་མཆོག་བཟང་པོས། གྲགས་པ་སྐྱབས། 
ཚེ་རྟེན་བཟང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཁྲི་གཞི་བྱས་ནས། དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱིས་ཁྲིད་ཁ་བཤད་པའི་དུས། 
བླ་མ་ཚེ་རྟེན་པས་ཐོག་དྲངས། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་འདུས་ཀྱིས་བླ་མ་ དཔོན་སློབ། བུམ་ཐང་། དབུས་
གཙང་། ཁམས་སྐོང༌། མངའ་རིས། ཡ་འབྲོག། ལྷོ་བྲག་སོགས་ཀྱིས་བུ་སློབ་མང་པོ་དང་། གཞན་
ཡང་དཔོན་པོ་ཐུབ་པ་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས།  ཡོན་བདག་ཕོ་མོ་མང་ཞིག་ལ། དབང་ཁྲིད་དཔེ་
ལུང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས། དེའི་ཞི་ཁྲོའི་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་གོན་གྱིས་
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སྐབས་སུ། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཀྱིས་གང་པ་དང་།  ཡང་ཉིན་ཅིག་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་འཚམས་
ནས། འཇའ་དཀར་མང་པོ་འཁྱིལ་ཞིང་ནམ་མཁའ་གང་པ་དང་། ཡང་ཉིན་ཅིག་གིས་དུས། བཞུགས་
ཁྲིའི་སྟེང་དུ་རྒོང་ཅིག་ལྡིང་པ་སོགས། ཡ་མཚན་པའི་རྟགས་མང་དུ་བྱུང༌། དེ་དུས་འབུལ་བ་ཡང་། བླ་མ་
ཚེ་རྟེན་པས། ཁ་ཏི་ནག་ཁྲ་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་པ་ཡུག་ཅིག་གིས་ཐོག་དྲངས། རས་ཆས་མང་པོ། དཔོན་
པོ་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་རྟ་ར་  གཞན་ཡང་གསེར་འབྲུ། རས་ཆ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་།  
དེ་དང་སྦྲེལ་ནས། རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད། བླ་མ་ ནོར་བུས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱིས་ཆོ་ག་
བྱས། གྲ་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུངས་
ཤིག་ལོ་བརྒྱའི་བར་དུ་གདོད་པར་བྱའོ། ཞེས་ཁས་སླངས།   
དེ་ནས་ སྟག་ལོ་ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཟངས་པ་ལ། ནང་སོ་ཆོས་མཛད་པས་བོད་ལ་ཤོག་གསུང་
ནས། ལམ་དུ་ཆས་ཏེ། ཚེས་བདུན་ཡ་ནང་སོ་དཔོན་གཡོག་རྟ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔས། ལྷོ་སྟོད་ཆུ་ཚན་ཁར་
བསུ་བ་ལ་ཕེབས། ཆུ་ཚན་ཞག་གསུམ་བྱས། དེ་ནས་རྫོང་དུ་སླེབ། ཚེས་བཅུའི་ཉིན་གཞི་ལན་དབང་
བཟབ་པར་བྱས་ཏེ། བྲག་དཀར་དུ་ཡོངས། ཨ་མ་དཔལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་ཞག་
ཅིག་གི་གཞི་ལེན་བསུ་བ་དབང་དང་བཅས་པ་བྱས་ཤིང༌། དབང་ཅིག་ཀྱང་བྱས། དེ་ནས་ བློ་གྲོས་རྫོང་
དུ་ནང་སོ་ཐབས་སུ་ཞག་ཅིག་བྱས། དེ་ནས་ལྷ་ལུང་དུ་སླེབ་དུས། བསུ་བ་སེར་འབྲེང་། 
གར་འཆམས་གིང་སོགས། མགོ་སྙན་དུ་མ་དང་། གཞས་གཤོན་སོག་བསུ་བ་དུ་མས་བསུས་ཤིང་། 
བླ་མ་གྷུ་རུ་བའི་འཆམས་ཆེན་ཡང་མཛད། དེ་དུས་ ཞག་གཉིས་སོང་པ་དང་། ལྷ་ལུང་འཁྱམས་སུ་
བཀའ་བརྒྱད་བསྒྲུབ་ཆེན་དང་། སྨན་བསྒྲུབ། སྐྱེས་བདུན་བསྒྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཕྱོགས་མཐུན་དུ་སྦྲེལ་
ནས། ཞག་དགུའི་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་བཟུང༌། སྒྲུབ་རྫས་ཡང་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བཤམས། སྐྱེ་བདུན་བྲེ་
བཅོ་ལྔ་དང་། སྨན་དྲིལ་བུ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་བསྒྲུབས། སྨན་དྲིལ་བུ་དགུ་སྐྱེས། སྐྱེ་བདུན་དྲིལ་བཅུ་བདུན་
སྐྱེས། ངོ་མཚར་བའི་བརྟགས་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་དུས་ཕྱོགས་རིགས་ཀྱི་བླ་མ། གྷུ་རུ་བསམ་གླིང༌། 
དང་སྤྲོ་བ། གྲུམ་བུ་བ། བྲག་སླངས་པ། གླིང་སྟོད་པ། རྒྱ་པ་བླ་མ་མགོ་གཉིས། བྲག་རྩ་དཔོན་པོ་བ། 
སྐོང་པོའི་མགོ་གཉིས། ཁམས་པའི་མགོ་གཉིས། འབྲི་ཁུང་པ་བཅུ་གསུམ། བྱང་སྟག་ལུང་པ། ར་
སྒྲེངས་པ། མངའ་རིས་པ། ལས་སྟོད་པ། རྩ་རི་བ་སོགས། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་འདུས་ཀྱིས་བྱ་བྲལ་བ། 
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རྟོགས་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ། ཀུན་དྲིལ་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་བཞུགས་པའི་མི་བདུན་བརྒྱ་རྩམ་འཚོགས་ཤིང། སྒྲུབ་
པ་ཆེན་པོ་མཛད།  
དེ་དུས་ ཁམས་བཅུང་མ་བདེ་བ་ལ་རྟེན་བཞུགས་རིམ་འགྲོ་བཟབ་པར་བྱས། ཁམས་མ་བདེ་བ་ཡང་
བསོས་པར་བྱས། བར་ལེབ་མི་མངས་རྣམས་དབང་དང་སྐྱེ་བདུན། ཆོས་སྨན་སོགས་སྐྱེ་ཞིང༌། གཞན་
ཡང་ལྷོ་བྲག་ཡ་གསུམ། ཡང་འབྲོག་རྒང་སོགས། ཕྱོགས་རིགས་ཀྱི་མི་སྣ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚིམ་པར་
བྱས་ནས། འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་བསྒྲུབས།  དེ་དུས་ཡང་ནང་སོའི་འབུལ་བ། གོས་དམར་སྨུག་གི་ཟླ་ཁམ་
སར་པ། གསེར་སྐུ། གླེགས་བམ། ཁྲོ་གསུམ། རྟ་གསུམ། ཡང་ཁྲོ་ཆེ་ཆུང་གསུམ། གསོལ་འཆིང་
ལྕམ་སྔོན། ན་ཟ་ཆ་ཚང་། རྣམ་བུབས་བདུན། ཟངས་ཅིག 
གོས་དར་ཁ་ལྔ། སྲས་དཔོན་བླ་མ་རྣམས་ལ། གོན་མ་རེ་དང་བལ་རྒྱབ་རེ། གཞན་འཕྲིན་ལས་པ་བཅུ་
ལ་དགོན་མ་ལྔ། གྲ་པ་ཉི་ཤུ་ལ་ཐོ་རིངས་རེ་རེ། ཁྲ་པས་འཛོ་གསུམ། སྡང་པ་ཨ་མས་འཛོ་ཅིག། ལྷོ་
བྲག་ལུངས་པས། ཐེམ་ཁལ་གཉིས་པའི་རྣམ་བལ་ལ་གཞི་བྱས། འབུལ་བ་ཡང་དག་བྱུང་།  ནང་སོ་
དང་། ཨ་ལྕེ་ལྷ་མོ། དཔོན་མོ་ཡུམ་སྲས་རྣམས་ལ་བསོན་བུམ་བྱས། ཁོངས་རྣམས་ཀྱིས་ཐ་དད་ནས་
འབུལ་བ་བྱས་རྗེས། དེ་ནས་གནས་སུ་ཕྱིན་ཏེ། མཁན་ཆེན་པ་དང་། ཡོན་མཆོད་རྣམས་ལ། དྲག་པོ་
གསུམ་སྦྲེལ་དང་། ཚེ་དབང༌། ཕྱག་རྡོར་གྱིས་དུག་སྦྱོང་རྣམས་བྱས། དཔོན་མོ་ལ་སོན་བུམ་བཟུང༌། 
འབུལ་བ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། གཡུ་གོས་ཆ་ཚང་། གོས་ཅན་ལྟེ་མངས། བལ་རྣམ་དང༌། བླ་མ་
སྲས་དཔོན་རྣམས་ལ་གོན་མ་རེ་དང་བལ་རྒྱབ་རེ། གྲ་པ་སྤྱི་ལ་གོན་མ་བཅུ་དང་ལྤགས་པ་བཅུ། བལ་
རྒྱབ་ཉི་ཤུ་རྣམས་གནང་ཞིང་། ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་གྱིས་དཔོན་སློབ་རགས་བདུས་ལ། ན་མ་ཅིག་གིས་
ཞབས་རྟོག་བཟབ་མོ། ཟངས་སྐྱན་ཚ་དང་བཅས། ཁ་སྟག་དཀར་པོ། གནམ་བུ་ལེགས་པ་དཀར་
དམར་རེ་རེ་ལྔ་མཚན། དྲུང་དཔོན་པོ་བས་གོན་མ་དར་ཆེན་དང་བཅས་པའི་གསུམ་ཆེན་ཕུལ་བྱུང་།  
སླར་ཡང་ལོག་ནས། གྷུ་རུ་ལྷ་ཁང་དུ་རྟེན་འཇལ་བྱས། བསམ་བསྟན་གླིང་དུ་ཞག་ཅིག་སྡད་དབང་སྐུར། 
འབུལ་བ། རྟ་ཚྭ། བལ་རྣམ། མང་བར་བྱུང༌།  
དེ་ནས་ལྷ་ལུང་དུ་སླེབ་རྗེས། སྟག་ལུང་ནང་སོས་འབོད་མི་རིམ་པར་བྱུང་ནའང་། མ་ཕྱིན་པར། འབུལ་
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བ ་གསོལ་བྱ་དང་བཅས་འབུལ་མི་བྱུང་པ་ལ། རྒྱ་དཀར་གངས་སྦུག་ཅིག། འཆིང་དཀར་ལེགས་པ། 
རྣམ་བུ། དཀར་དམར་བུབས་གསུམ། གོས་ཁ་གང་དང་བདུན་ཚན་བྱུང་།  
དེ་ནས་ དང་སྤྲོ་ལ་ཕྱིན། རྫོང་རྒབ་ཏུ་ དོ་བོ་རྫོང་པས་ཇ་ཆང་གྲོ་བཞེས་ཟབ་པར་ཞུས། ཡུལ་དུས་བདེ་
བའི་ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། ངང་པོར་སླེབ་དུས། ངང་དིང་གཉིས་ཀྱིས་བསུ་བ་སེར་ཕྲེངས། 
གར་ཤོན་བཟབ་པར་བྱས། ཉི་མ་གསུམ་གྱིས་བར་དུ་མི་མངས་ལ། བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཚེ་དཔག་
མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲོམ་དབང་དང་། སྐྱེ་བདུན་ཆོས་སྨན་སྐྱེ་སྟེ། འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱས། ང་
སྐྲོ་བས་འབུལ་བ། ཁ་ཐི་ཡུག་ཅིག། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། ཁྲབ་ཅིག། རྣམས་བུགས་སུམ་ཅུ་དང་། 
སྲས་དཔོན་རྣམས་ལ་གོན་མ་རེ། གཞན་ཡང་སྨན་ཐང་པ་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབུལ་བ་སྟོབས་ཆེ་བར་བྱུང༌།  
དེ་ནས་ལྷ་ལུང་དུ་ཞག་གསུམ་བྱས་ནས། དེར་རྗེས་རང་གིས་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ། གྲུམ་ནང་དུ་
དཔོན་མོ་དཔོན་གཡོག་གིས་སྐྱལ་ནས། མཚོ་ཡུལ་རྒྱལ་མཁར་རྣམས་སུ་ཡང་། ཞག་རེའི་གཞི་ལེན་
ཞབས་རྟོག་བཟབ་པར་བྱས། སོ་སོར་སྤྱི་དབང་། དགོས་དབང་ཐུགས་ཚམ་པར་བྱས་ཤིང་།  
འབུལ་བ། ཐ་དད་ནས། ཁྲོ་མཇོ། རྣམ་བལ། པགས་པ། ཕོར་པ། འབྲུ་སོགས་ལེགས་པར་བྱུང་ནས། 
ཆུ་ཁྱེར་རྫོང་དུ་ཚེས་བཅུ་ལ་སླེབ། ནང་པ་རྣམས་ལ་ཚེས་བཅུའི་དབང་དང་ཕྱག་རྡོར་ཚེ་དབང་བྱས། ཆུ་
ཁྱེར་ལུང་པས་རྩམ་ནས་བལ་གྱིས་འབུལ་བྱུང་དུས། མི་མངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་། སྐྱེ་
བདུན་ཆོས་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་འགྱེད་བྱས། འགྲོ་དོན་ཆེན་པོ་སྒྲུབས་ནས། ས་ཕུག་ཏུ་སྤྱིས་ལ་དབང་
ཅིག་བྱས། ཚའི་ཐམ་བྲེ་ཕུལ། ནང་སོ་ཐབ་འཛིན་གཤེགས་སྐྱེལ། སྲས་དཔོན་རྣམས་ལ་རྟའི་སྐྱེལ་མ་
དང་བཅས་པས་ས་ཕུག་བར་སྐྱེལ་ཞིང་ཕྱིར་ལོག། འུ་ལག་དོས་དོ་ཉི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། ཁྲོ་ཟངས་ཀྱིས་མེ་ཁུར་
བཅོ་ལྔ་དང་བཅས། ས་ཕུག་པས་ཚམ་པར་སྐྱལ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་སླེབས་སོ། 

[པད་གླིང་] བོད་ནས་འབུལ་བ་ཟབ་རྒྱས་བྱུང་བ། 
ཤོག་གྲངས་༡༧༨ རྒྱབ། 

ཡོས་ལོ་ལ་ལྷ་ལུང་ནང་སོས། བོད་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་གདན་འདྲེན་པ་བཏང་བྱུང་ནས། ཆོས་རྗེ་ཆོས་
ལུང་པ་ཡང་འབྱོན་པ་ཡོད་པས། ད་ལན་བོད་དུ་ཅིས་ཀྱང་ཕེབས་པ་ཞུ་ཟེར་བའི་ནན་ཆེན་དང་། དེ་མཐུན་
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ཆོས་ལུང་པའི་ཞུ་ཡིག་དང་ཕེབས་དགོས་ཚུལ་འདུག་པའི་ལན་ལ། ད་ལོ་རྟེན་འབྲེལ་གནད་ཅིག་གྱིས་
བོད་དུ་མི་སླེབ། 
དོ་ཞག་བོད་དུ་ཡོང་པ་བྱེད་ཟེར་བ་བྱས་པས། ཡང་ཡོང་དགོས་ཚུལ་རིམ་པར་བྱུང་། མི་སླེབ་ཟེར་བ་རིམ་
པར་ཀློག་ཀྱང་། ཡོན་མཆོད་ནན་ཆེས་པ་ལ་རྟེན། སྟིང་མའི་ཡིག་ལན་ལ། མོན་ལ་སྒལ་ནས་མི་སླེབ། 
ཁྱེད་རང་ཡོན་མཆོད་ཚུ་དུམ་ཤིང་མགོ་རྩམ་དུ་བྱོན་ན། ངེད་ཀྱང་ཡོང་པ་བྱེད་ཟེར་བ་ཕུལ་བས། ཡོན་
མཆོད་ས་ཕུབ་ཏུ་སླེབ་ནས། ཡང་ས་ཕུག་ཏུ་ཡོང་དགོས། ངེད་ཡོན་མཆོད་ས་ཕུག་ན་དགུགས་ཡོང་། 
ད་རེས་ས་ཕུག་ཏུ་ཅིས་ཀྱང་འབྱོན་དགོས། བདག་མན་ལ་རྒལ་ནས་ཡོང་པ་ལ། སྔ་སོར་ལ་བདག་དང་
ཐུག་འཕྲད་བྱུང་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། བདག་ལ་སྒལ་ན་སྲོག་དང་རྡོ་དགོས་པ་འདུག་པས། ལ་སྒལ་ནས་
ཡོང་མི་ནུས་པར་འདུག། ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ནས། ཅིས་ཀྱང་ས་ཕུག་ཏུ་ཕེབས་པ་མཁྱེན་མཁྱེན་
ཟེར་བ་བྱུང་པ་དང༌། ཡང་ལན་ལ། ལ་རྒལ་ནས་བྱོན་རུང་། ལ་བདག་གིས་སྐྱོན་མི་ཡོང་པའི་ཁག་ངེད་
རང་གིས་ཁྱེག། དེ་ལ་བློ་ཁེལ་ན་ཆོས་པ་དང་མཉམ་པོར་ཤིང ་མགོར་བྱོན། ཐུགས་ཡིད་མི་ཆེས་ན་ ནང་
སོ་རང་རྫོངས་དུ་བྱོན་ལས་བཞུགས། ད་རེས་རྟེན་འབྲེལ་གནད་ཅིག་གིས་ས་ཕུག་ཏུ་མི་ཡོང་། ཆོས་
ལུང་པ་དཔོན་སློབ་ཤིང་མགོར་འབྱོན་ཚུག། སྐུ་ཆས་དེ་ནས་རྫོངས། ཆང་ཡང་མང་པོ་མི་དགོས། གཏོར་
མ་སྒྲོན་རྒྱུ་དང་། སྨན་ཕུད་ཀྱི་བན་གང་སྲིངས། དོ་ཞག་བོད་དུ་ཡོང་བ་བྱེད་པས་དེ་དུས་འཇལ་བས་ཆོག་
ཟེར་བའི་ཡི་གེ་ནང་སོས་གཟིགས་འཕལ། བཀའ་ལུང་དེ་བཞིན་ཡིན་ན། ཁོང་ལ་བློ་མི་འགལ་ན་སུ་
ལའང་འགེལ། ལ་རྒལ་ནས་ཡོན་མཆོད་ཕྱོགས་མཐུན་ཤིང་མགོར་འཇལ་དུ་འགྲོ་བས།  ཧོར་འདྲ་
རྣམས་ཀྱིས་ལ་བདག་དང་ཐུག། སྔར་ཡང་སྐུ་སྲོག་དང་ངོ་བྲལ་བྱུང༌།  བཀའ་ལུང་དེ་བཞིན་ཕེབས་
ནའང ་ ། སྐྱོན་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས། ངེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་རྟ་གང་འདུག། 
ཆོས་རྗེ་ལ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། ས་ཕུག་ཏུ་གདན་འདྲེན་པ་བྱེད། ནང་སོ་ལ་སྒལ་ནས་མི་བཏོང་ཟེར། ནན་
གྱིས་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་དང་། ང་བླ་མའི་བཀའ་ལ་ཡིད་ཆེས། བློ་ཁེལ། མཆི་བ་ལ་ཁྱེད་ཚོས་ལས་ང་རང་
མཚེར་གསུང། ཡར་བྱོན་ཞུས་རུང་བསན་པ་མི་འདུག། ནོར་ཕུལ་བ་ལ་གཟིགས་པའི་བླ་མ་དེ་མ་ཡིན། 
སྐྱོན་ཅི་ཡང་མི་ཡོང་པར་ཐག་ཆོད་གསུང༌། ཧོར་འདྲ་རྣམས་ཀྱིས་ཞུ་བ་ཅི་ཕུལ་རུང་མ་སན་པར། བླ་མ་
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ལ་བཏང་ནས་ཡོན་མཆོད་ཕྱོགས་མཐུན་བྱོན་པས། བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་དང་། བྱིན་རླབས་ནུས་
མཐུ་ལ་རྟེན་ནས།  
མོན་ལ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་ནམ་མཁའ་དངས་ཤིང་འཇམ་པ། ཀ་ཆར་བུ་ཡུག་གི་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་ནས། 
མི་ཕྱུགས་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱེལ་བུབ་སྐྱེད་འཇུར་ཅིག་ཀྱང་མེད་པ། གངས་ལ་བབས་ནས་གྱར་རེ་
སྟེངས་སུ་ཕེབས་འཚམས། མོན་ལ་བཏད་པའི་གདན་འདྲེན་ཆམ་པ་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་བཀའ་ཤོག་ན། 
ངེད་ལ་ས་ཕུག་ཏུ་ཤོག་གསུངས་པའི་ལན་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ། རྟེན་འབྲེལ་ཅིག་གིས་ང་རེས་ས་ཕུག་ཏུ། 
མི་ཡོང་པར་ཐག་ཆོད། ཤིང་མགོང་སླེབ་ནས་ཞག་གསུམ་དགུགས། ད་ལན་བྱོན་མ་བྱུང་ན། ངེད་མོན་
ལ་ལོག་འགྲོ་གསུང་པའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་དང༌། བང་ཆེན་ལ་དེ་རིང་ཤིང་མགོར་ཕེབས་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན། 
སྐད་ཆ་དྲིས་པས། དེ་རིང་ཤིང་མགོར་ཕེབས་ངེས་ཡིན་ཟེར་དང་། བོད་ནས་ཡོན་མཆོད་ཀྱིས་མྱུར་བར་
བྱོན། ཆུ་དུམ་དུ་ཆང་བཞེས་མཇང་ནས་བྱོན་ཏེ། རིངས་པར་སྒྱོང་པས་ཤིང་མགོ་སྤང་ཁང་སྙིང་པར་ན། 
གཟིམས་གུར་ཕུབ་ནས། རིགས་འཛིན་ཆེན་པོ་བཞུགས་འདུག་པ་དང་འཇལ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ནང་སོས་
ཆོས་རྗེ་ལ་ཞུས་པ། འདི་ས་ཁུལ་དོག་པོ་རང་འདུག་པས། ཝ་སྣ་ཐང་བདེ་ཞིང་ཡངས་པར་འདུག་པས་
དེར་ཕེབས་པ་དྲག་ཞུས་མ་ཐག་ཏུ།  ད་ཡང་ དེ་བཞིན་སྣོ་སྟེ། བྱེད་ཀྱིས་ཧོར་འདྲ་སྣ་འཕར་རྣམས་ན་
རེ། འདིར་བཞུགས་པ་དྲག་ཟེར་ནས་སྡད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡར་འགྲོ་གསུང་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིབས་རྒ་
རྩུགས་ནས་ཕེབས།  ཝ་སྣར་ཕེབས་འཕྲལ་ལ་རྒར་བཏབ། གསོལ་ཇ་དང་པོ་སོང་པ་དང་། ཉི་མ་ཡང་
དྲོ་ཞིང་བཞུགས་སྤྲོ་བ། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྤྲོ་བའི་སྐབས་སུ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་ལ། 
ནང་སོ་མོན་ལ་རྒལ་ནས་འདིར་བྱོན་པ་ཤིན་ཏུ་དགའ། ལ་ བདག་གིས་སྐྱོན་ཡོད་པ་མེད་བྱས་པ་བདེན་
ཨེ་བྱུང་། ངེས་ལ་བདག་ལ་ཁྱེད་དཔོན་གཡོག་ལ་སྣོད་པ་མ་བྱེད། ལམ་བདེ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་
འཇམ་པའི་གྲོགས་གྲོགས་ངན་མགོན་སྐྱབས་བགྱིས་ཟེར་བའི་བཀའ་མགོ་རིམ་པར་བྱས་ཡོད། ཕར་
ལམ་ཡང་སྐྱོན་སྤུ་ཙམ་མི་ཡོང་། ལ་བདེ་པོ་ཡོད་པ་ཁག་ཐེག། ད་ང་ཡང་ནང་སོ་རྒས་པས། བོད་དུ་ཡང་
ཡང་སླེབས་པ་དཀའ། ནང་སོ་མོན་ལ་རྒལ་ནས་ཡང་ཡང་བྱོན། ངེད་ཀྱང་ལ་འདི་ཕྱོགས་ལ་ལམ་
འདྲིས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། གང་དགོས་སུ་འཕྲད་པ་བྱེད་གསུང་པའི། མཉེས་མཉེས་ཞལ་འཛུམ་ཁྱད་
པར་ཅན་མཛད། དེ་དུས་ཝ་སྣ་ཐང་གི་དཀྱིལ་སྨད་བདེ་སར། གུར་དཀར་ཆེན་མོ་ཕུབ་ནས་དབང་ཁང་
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བྱས། དེའི་མདུན་ལ་སྒྲ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཁ་སྤྲད་ནས་ཕུལ། ཕྱོགས་འདུས་ཀྱིས་བླ་མ་རྣམས་འདིར་
འདུས། སྟོད་ཕྱོགས་ལ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་ལུང་པ། སྨད་ཕྱོགས་ལ་ནང་སོ་དཔོན་གཡོག་
རྣམས་ཀྱིས་གཟིམས་གུར་བཏབ། སྨད་ཕྱོགས་ལ་ལས་ཚན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒར་བཏབ། མཐའ་སྒོར་
མར་ཆོས་ཞུ་དང་དབང་ཞུ་རྣམས་ཀྱིས་སྒར་བཏབ་ནས། བཞུགས་པའི་སྐབས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་
གསུང་ནས། ད་ལན་ཁྱེད་བོད་ནས་བྱོན་པའི་ཡོད་མཆོད་རྣམས་ལ་མོན་ལ་སྒལ་ནས་བྱོན་པ་ཡིན་པས། 
ངེད་ཀྱིས་གཞི་ལེན་འབུལ་བ་ཞབས་རྟོག་ཆེར་དགོས་སྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་ནམ་ཟླའི་སྟོབས་ཀྱིས།  སྐྱ་
ཟང་སྔོ་མ་སླེབས་པར་སོང་། སྐྱ་འཕམ་པ་དང་། འབུལ་བ་ཞབས་རྟོག་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེའི་ཚབ་ཏུ། 
ཆོས་དབང་ཁྱེད་རང་ཡོན་མཆོད་ཀྱིས་ཐུགས་དང་གང་ལྡན་གཏེར་གསུང་དང་། ཡོན་མཆོད་གཉིས་
ཀྱིས་ཞུས་པའི་བཀའ་ལུང་དེ་ལས་བཟང ་པ་མི་ཡོང་།  
བཀའ་དྲིན་གྱིས་སྐྱངས། གཞན་ལན་དང་གནང་སྦྱིན་འདོད་ནས་ཡོངས་པ་མིན། ཆས་རྣམས་མདའ་མ་
ཐུངས་པ་ཁྱེར་ཡོང་། ཆོས་དབང་བློ་ཁ་ཚིམས་པ་བྱུང་ན། དེ་ལས་དགའ་བ་དང་། བཀའ་དྲིན་སྐྱངས་པ་
ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པ་ཡོད་ཐབས་མེད་པས། གནང་སྦྱིན་ཡིན་ན་ཁབ་ཅིག་ཀྱང་མི་དགོས། ན་ནིང་ནས་
བཀའ་བརྒྱད ་ཀྱི་དབང་ལན་མང་དུ་གནང་ན་ཡང་། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནུས་པའི་དབང་དང་། དྲག་པོ་སྒྲོལ་
དབང་སོགས། རྦ་བ་གནང་ནས་སྔར་མ་གནང་། ད་ལན་བཀའ་ལུང་བཟང་པོ་ཕེབས་པ་ཡིན་པས། རྡོ་རྗེ་
རྒྱལ་པོ་བཀའ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་དབང་མཆོག་ཅིག་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ན་ཨས་གནང་། ཅིག་ངེད་ཡོན་
མཆོད་ཀྱིས་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས། དཔེ་ཆ་གང་ཡོད་ལྷག་ཆད་མེད་པར་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཕུལ་ཆོག་
པ་ཅིག། བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་བ་ཞུ། དགོངས་ཁྲེལ་མེད་པ་མཁྱེན་ཞུས་པས་ཞལ་འཛུམ་དང་བཅས་ནས། 
དེ་བཞིན་བྱས་ཆོག། སྔར་ཕན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱིས་བུམ་དབང་ཙམ་མ་རྟོགས་བྱས་པ་མེད་གསུང༌། དབང་
མཆོག་གང་ཡོད་གཞུང་བཞིན་ཚང་པར་བྱེད་པས། སྒྲུབ་དབང་གིས་དབང་རྫས། གང་འཚམས་ཀྱིས་
ཆས་སོགས་ཚང་མར་སོགས་གསུང་པ་དང་། ཚམ་པ་དགོན་པ་ནས། དབང་ཆས་གར་འཆམས་ཀྱིས་
ཆས་སོགས་དང་། རོལ་ཆས་རྣམས་ཕབས་པའི་སང་ཉིན་དེ་ཀ་བླངས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་གཞུང་
དང་མཐུན་པར་བཞེངས། སྒྲུབ་རྫས་ཀྱང་ཚང་མར་བཤམས། བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གིས་སྒྲུབ་
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ཁོག་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་བཞིན། ཞག་ལྔའི་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་བཟུང༌། ཞག་དྲུག་པ་ལ་རྗོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་
རབ་འབྱམས་ཀྱིས་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་དབང་མཆོག་གནང་བཞིན། ཚིག་ཅིག་མ་ལུས་པར་
གནང་། རྗེས་ལམ་ཡིན་རུང་། དབང་རྫས་ཤིན་ཏུ་ཚང་པར་བྱུང། སྔ་སོར་རྒྱུ་མཚན་ཕུལ། བཀའ་ལུང་
བཟང་པོ་ཕེབས་པ་ལྟར་དུ། ཡོན་མཆོད་ཀྱིས་དབང་མཆོག་ཆི་ཅིག་བཟངས་པའི། ཞུས་དག་ཀྱང་ཕུལ་
བས། ལྷག་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གཉེས་བཞིན་གནང་། ཤིང་མགོར་ཞལ་བརྒྱས་ནས། 
མོན་བོད་ཐ་དད་དུ་མི་འབྱོན་བར་ལ། ནམ་ལངས་ས་སྲེས་དབང་དང་གསོལ་བ་བཞེས་པ་རྩམ་མ་
རྟོགས་སེད་མེད་པར་གསུངས། ཆོས་ཀྱི་ལུང་འཁོར་མར་གནང་བས། ཕུར་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་སྐོར་ཚང་
མ་སྨན་མདོའི་གཏེར་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་སྐོར་ཚང་མ། བུམ་ཐང་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་
ཁང་གིས་རྒྱབ་ཀྱིས་ལྷ་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་པ་དང་། ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་སར་ཕབ་རྣམས་ཚད་མར་
གནང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་འོད་ཟེར་ཀུན་མཛེས།  
ཞབས་རྟོགས་ཚད་མར་གནང་། ཡོངས་དྲིལ་ཤིང་མགོར་ཞག་དགུ་བཞུགས་པ། ཉིན་རེ་བཞིན་ཚོགས་
འཁོར་རེ་དང་དབང་རེ་གནང་། བརྒྱད་ཀྱི་དབང་མ་རྟོགས་པའི། གཞན་ཡང་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱིས་
དབང་རྒྱས་པར་གནང་། དེའི་སྐབས་སུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པའི་བཀའ་ལུང་ལ། ངའི་བླ་མ་གསང་འདུས་
ཀྱི་དབང་བྱེད་པའི་དུས། འཇའ་དང་མེ་ཏོག་ཆར་མི་ཡོང་མི་སྲིད། ཨེ་འདུག་ལྟོས་དང་གསུང༌། དབང་
ཞུས་རྣམས་ཀྱི་ནམ་མཁར་ལྟས་པས། དེ་ཁའི་མོད་ལ་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་། དབང་གིས་རྒང་རྩམ་ལ་ལྟས་
པས། ལུང་པའི་མདའ་ན་འཇའ་སྣ་ལྔ་སྣོལ་མར་ཟུག་པ་དང་། ཉི་མ་ཤིན་ཏུ་དངས་པའི་ཐང་ལ་མེ་ཏོག་
གི་ཆར། ཕུབ་དང་རྐརྨ་རྩམ་བབས་ནས། སར་སླེབ་ཁར་ཡལ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཞིང༌།ངོ་མཚར་བར ་
གྱུར་ཏོ། གཞན་ཡང་ཕུར་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་དབང་ཚང་མ། སྨན་མདོའི་ཚེ་དབང་བརྒྱས་། ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་དབང་བརྒྱས་པར་གནང་། དེ་དུས་དབང་གིས་སྐབས་ཅིག་ལ་ ནང་སོས་
ཞུས་པ།  ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལགས། ཁར་སང་གནང་བའི་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་དེ། ཆད་མདོ་ན་
ཡོད་པའི་ རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་ཟངས་མདོག་པད་རིའི་རྩེར། ཡང་གསང་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ཟེར་
བའི་། གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་དེ།  
ད་ལན་གནང་བ་འདི་ཡིན་ལགས་སམ། ཞེས་ཞུས་པས་བཀའ་ལུང་ལ། དེ་མ་ཡིན་གསུང། འོ་ན་ལྷ་
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ལུང་དུ་ཨོ་ལོ་རྟ་མགྲིན་འདས་ལོ་ལ། སྔར་མ་གནང་པའི་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱིས་དབང་། རང་ཅིག་པུ་
ལ་གནང་བ་དེ་ཡིན་ལགས་སམ་ཞུས་པས། དེ་ཡང་མ་ཡིན། བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་ལ་རིགས་
མི་ཅིག་པ་གསུམ་ཡོད། བླ་མ་ལ་ཡང་དབྱེ་ན་བཞི་ཡོད། ཤེས་རབ་སླབ་སྦྱངས་ཀྱི་བླ་མ་དང་ཅིག། སྐྱེ་
བ་རིམས་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་དང་གཉིས། བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན་གྱིས་བླ་མ་དང་གསུམ། རིག་པ་ཉམས་
མྱོང་གིས་བླ་མ་དང་བཞི་ལས། ང ་ནི་བཀའ་བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན་གྱིས་བླ་མ་ཡིན་གསུང།  
དེ་དུས་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་སྤྲོ་བའི་ངང་ནས་མཛད་ཅིང་། དམ་སྲི་མནོན་པའི་དུས་སུ་ཡང་སྐུ་
དྲུང་རང་ཕེབས། རྟ་གྲོའང་ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བརྒྱས་པར་མཛད། ཕྱག་རྒྱ་རྐང་སྟབས་འདི་བཞིན་
དགོས་པ་ཡིན་གསུང༌། སྦྱིན་སྲེག་གིས་རྗེས་སུའང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་རྟ་བྲོ་བརྒྱས་པར་གནང་། རྟ་བྲོའི་
དམིགས་པ་དང་ལག་ལེན་འདི་བཞིན་ཡིན་གསུང་། དྲག་པོ་སྒྲོལ་དབང་གིས་པད་དབ་ལ་ཡང་། སློབ་
མ་དྲག་པ་རྣམས་ལ་ཕུར་པ་གཏད་ནས། ལག་ལེན་བརྒྱས་པར་སློབ་པ་གནང་། དྲེགས་པ་སེད་བརྒྱད་
ཀྱིས་སྲོག་དབང་། སློབ་མའི་འབངས་སུ་སྡེ་བརྒྱད་སྟོང་པ། སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་སློབ་མའི་རྐང་འོག་
ཏུ་གནོན་པ་གནང་། དེ་དུས་དབང་ཞུ་ལ་བྱོན་པའི་གཙོ་བོར། ཆོས་རྗེ་ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་ ཚུལ་
ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར། ནང་སོ་ཆོས་མཛད་ རྒྱལ་བ་དོན་འགྲུབ། ཚང་པ་དགོན་པའི་བླ་མ། ཆོས་རྗེ་སོ་
པ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་ཡབ་སྲས། སློབ་དཔོན་ནམ་བཀྲས་པ། ཀ་ཏོག་བླ་མ་གཉིས་དང་། རྒྱ་ས་
ཤོང་གིས་ཆོས་མཛད། ཆོས་ལུང་བཀའ་བཅུ་པ་ལྷ་དབང༌། གཡག་བདེ་དབུ་མཛད་ཀུན་རྡོར་བ་སོགས། 
ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་བྱ་བྲལ་ཕྱེད་དང་ཉི་རྒྱ་རྩམ་དང་། ཡོངས་དྲིལ་དབང་ཞུ་གསུམ་བརྒྱ་རྩམ་ལ་
ཆོས་དབང་ཤིན་ཏུ་དམར་བར་གནང་།  
ཆོས་ལུང་པའི་འབུལ་བ་ཡང་།  གོས་ལ་ལྟ་འུན་གསེར་མའི་དབང་གོས་ཅིག། གོས་འཆིང་ཁའི་བེར་
ཅིག། རྟ་ཆས་གསེར་ཚགས། མན་ཧུ་དམར་པོའི་འབུར་གྱིས་བརྒྱན་པའི་ཁྱད་ནོར་ཅིག། གྲེའུ་བཟང་པ་
ལྒ་ཐག་དང་བཅས་པ་ཅིག། དངུལ་བྱིས་འོན་རྩེ། གོས་ལྕགས་ནག་གིས་འཕན་གསེར་མ། རྒྱའི་
མལ་མདོ་ངལ་རྒྱན། ༼རྒྱའི་མལ་མ་དངོལ་རྒྱན༽ ནམ་ཟ་ཆ་ཚང་། སྔོན་ཁེབས་གསུམ། 
ཟངས་ཀྱི་དབུ་ཐེབ། གཞན་ཡང་དར་དགོས་སོགས། ཐེར་རྣམས་བལ་སོགས་སྟོབས་ཆེ་བར་བྱུང་།  
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དབང་ཆོས་སྣ་རས་ཀྱིའབུལ་བ། ནང་སོས་ཁྲོ་ཆེན་ཅིག། ནམ་ཟ་ཆ་ཚང་། གོས་དར། ཚྭ་བལ། རྣམ་
བུ་ལྔ་བཅུ། འཕྲིན་ལས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བ། དབང་ཞུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འབུལ་བ་སྟོབས་ཆེ་བར་
ཕུལ། ཡོན་མཆོད་རྣམས་མོན་བོད་ཐ་དད་དུ་ཐེགས་ཁར། ནང་སོ་ཡོན་མཆོད་ཀྱིས་ད་ཟོད་བོད་དུ་
ཕེབས་དགོས་པའི་ཞུ་བ་ནན་གྱིས་ཕུལ་བ་སྟེན། དེ་བཞིན་སླེབ་པ་ཀྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་ནས། ནང་སོ་
ཡོན་མཆོད་ལ་ལ་ལོག །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དཔོན་སློབ་ཀྱང་ཚམ་པ་ནས་རིམ་པས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླླིང་
དུ་ཕྱགས་ཕེབས།  
ཤོག་གྲངས་༡༨༥ འི་རྒྱབ། 

ལྷ་ལུང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཚེ། གྲོ་མོ་ཟམ་མདོད་སེར་འཕྲེངས་ཀྱིས་སྣ་མོས་བསུ་ཞིང་། དགེ་འདུན་རྣམས་
ཀྱིས་གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན། བ་དན། བ་དན། འཕན་འཆར་དར་གྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་དང༌། རྔ་དུང་
སིལ་སྙན་སྟིང་ཤག། ཀ་ལིང་དུང་ཆེན་ལ་སོགས་ཏེ། རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་དང་། གྷུ་རུ་གདན་ས་
པས་གཙོས་བྱས། ཁྲག་མཐུང་རོལ་པའི་གར་འཆམས། མཁའ་འགྲོའི་གར། གིང་རིགས་མི་ཅིག་པ་
མང་པོ་དང་། ལྷ་ལུང་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་ཕུར་པའི་རྩ་འཆམས་དང་། རྣམ་སྲས་རྟ་བདག་གིས་
འཆམས། མགོན་པོ་ལྕམ་བྲལ། གཡག་སེང་། དར་སེང་། ཧུམ་ཧ་ཤང་། ཨ་ཙ་ར། དར་ཁྲི་བཀྲ་ཤིས་
ཁྲ་རིངས། གཉིས་དང་བཅས། སྤྱན་གཟིགས་ཀྱི་མཆོད་པ་མང་པོ་དང༌། གར་ཤོན་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་
སྙན་གླུ་གར་གྱིས་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕུལ།   

ཐུགས་དགྱེས་པའི་ཞལ་འཛུམ་དང་བཅས་ནས་ལྷ་ལུང་སྨུ་རྫིང་དུ་ཕེབས། དེར་དབང་གིས་ཁྲོམ་མང་པོ་
ཉིས་སྟོང་རྩམ་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཕྱག་དབང་ཐེམ་པར་གནང་། ཞལ་མཐོང་ གསུང་ཐོས་ཕྱག་
གིས་རེག་པས། འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱས་སོ།  
དེ་ནས་ གཟིམས་ཁང་འཁོར་གཡབས་གུང་ལ།  དར་ཡོལ་དང༌། བླ་བྲེས། སེང་ཁྲི། ཟ་འབོལ་ལྔ་
རྩེགས་ཀྱི་སྟེངས་སུ། རྗེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བཞུགས་སུ་གསོལ། གཡོན་དུ་ཐུགས་སྲས་རྣམས། སྐུ་
མདུན་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་སློབ་དཔོན། གྲ་བུ་སློབ་རྣམས་འཁོར་
ཡུག་ཕྱོགས་དང་གར་འོས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས། ཕེབས་པའི་དགའ་སྟོན་སྙེན་ཅིང་བསྐུར་བས་ཉེ་
བར་མཆོད།  
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ཤོག་གྲངས་༡༨༨ ནས་མར།  

དབང་ཁ་དུ་མ་ཞིག་གནང་པའི་སྐབས་༼ཤོག་གྲངས་༡༨༩༽དབང་ཞུ་བའི་ཐོག་མར་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་
ལྡན་མགོན་པོ། ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་གནས་གནས་མཁན་ཆེན། སོགས་ཀྱི་གཙོས་པའི་ ཕྱོགས་ངེས་
ཀྱི་བླ་མ་རྟོགས་ལྡན་བྱ་བྲལ་བ། ཡོངས་དྲིལ་དབང་ཞུ་སྟོང་ཕྲག་དགུ་རྩམ་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་ཕན་
བདེའི་ལམ་ལ་བཀོད།  འབུལ་བ་ཡང༌།  
ཆོས་ལུང་ནས། དངུལ་གྱི་ཏི་རི་ཆེ་བ་ཅིག། སྐྱོགས་ཅིག། གོས་དམར་སྨུག་གི་ཟླ་ཁམས་སར་པ་ཅིག ། 
སྟེན་ཁེབས་སར་པ་ཆེ་བ་ཅིག། གསེར་གཡུ། གོས་ཕྱི་ནང་ནམ་ཟ་ཆ་ཚང་སོགས་སྟོབས་ཆེ ་བར་ཕུལ། 
གནས་མཁན་ཆེན་པས། གོས་དར། ནམ་ཟ་ཆ་ཚང་སོགས་སྟོབས་ཆེ་བར་ཕུལ། མཁན་ཆེན་པ་རྣམ་
གཉིས་ཀྱིས་དབང་ནམ་ཞུའི་དུས་ཡང་འབུལ་བ་ལེགས་པར་མཛད། ནང་སོས་ཁྲོ་ཆེན་ཅིག། རྟ་
བཟངས་པ། འཇོ། ནམ་ཟ་ཆ་ཚང་། གོས་དར་རྣམ་བལ་ལ་སོགས་མང་པར་ཕུལ། སྲས་དཔོན་བླ་མ་
རྣམས་ལའང་། གོན་མ་རེ་གསུམ་ཚན། གྲ་པ་སྤྱི་མངས་ལ་རྣམས་བལ་སོགས་པ་དང༌། འཕྲིན་ལས་
པ་རྣམས་ལ་འབུར་དོད་དུ་ཕུལ།  
 

[པད་གླིང་] སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ བདུད་རྩི་དགུ་ཁོལ་ཚུལ། 

བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གིས་སྒྲུབ་པ་བཙུགས། ཞག་བདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་བཟུང༌། དེ་དུས་ཐོད་པ་
དགུའི་བདུད་རྩི་ཁོལ་བ་དང། སྨན་ཡང་འཕེལ་ཞིང་དྲི་བཟངས་ཀྱིས་ཁྱབ། སྨན་དྲིལ་བུ་དགུ་འཕེལ། 
གསང་བའི་དམ་རྫས་ཀྱིས་བདུད་རྩི། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པའི་དུས་སུ།  བདུད་རྩིའི་ཐོད་
པ་ཁོལ་ནས་མི་མངས་བྱིན་གྱིས་མཐོང་བ་དང༌། དྲི་བཟངས་ཀྱིས་དང་འཐུལ་བ་དང༌།  ནམ་མཁའ་ལ་
འཇའ་སྣ་ལྔ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ཡ་མཚན་པའི་རྟགས་མང་དུ་བྱུང༌། དེ་སྐབས་དབང་ཞུ་མི་སྟོང་
ཕྲག་བཞི་རྩམ། 
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[པད་གླིང་] བླ་མ་གཏེར་སྟོན་མཆོག་ལ་འཆི་རྟགས་སྟོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༡༩༧ 

འབྲུག་ལོ་ ཧོར་ཟླ་བཅུ་ཅིག་པའི་ཚེ་པ་དགུ་ནས་ ཁ་བ་ཆེན་པོ་སྔར་ཡོང་མི་སྲིད་པ་ཅིག་བབ། ལ་
རླུངས་ཐམས་ཅད་འགགས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔར་མི་ཡོང་པའི་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ཅིག་བྱུང་། ཁ་བ་བབ་
པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རླུང་དམར་ཆེན་པོ་ལངས་ནས། ཁྱིམ་གྱིས་ཕུགས་དང་ར་བ་
ཐམས་ཅད་ཁ་བས་ཁེངས་པ་བྱུང་པ་དང༌། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི་འདྲ་བྱུང་པ་རྒན་གྱིས་མ་དྲན་ ཅིའི་
རྟགས་ཡིན་ནམ་ཟེར་བ་དང་། འབྲུག་ལོའི་དབྱར་མོན་དུ་བྱ་བ་ལི་ཟེར། བོད་དུ་ཆག་ར་ཟེར། ལྷ་རྗེའི་
རྒྱུད་དུ་བྱེའུ་དབ་ཡང ་ཟེར། སྔར་གྱི་དེ་བས་ཆེ་བའི་དམར་པོ་མང་པོས། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ཁེངས་
ཏེ། ཉི་མ་སྒྲིབ་པ་རྩམ་གྱིས་བུམ་ཐང་ཐམས་ཅད་ཁེངས། ས་ལ་བབས་ནས་ལོ་ཐོག་ཐམས་ཅད་ཟོས། 
མོན་ལའི་མཚོ་ཆུ་ནི་ཤི་རོས་ཁ་ཆོད་པ་བྱུང་། བོད་དུའང་ཐར་བས་སླེབ། མི་ཤེས་ལྡན་རྣམས་འདི་འདྲ་
ལྟས་ངན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། མི་རྒན་བློ་ཞིབ་པ་འགའ་རེས་ནི། སྔར་གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ་གྲོངས་དུས་
ཡང་འདི་འདྲ་བྱུང། ཆོས་རྗེ་གཏེར་སྟོན་ལ་ངན་པ་མན་ན་དྲག་ཟེར་བ་བྱུང་། ཚེས་བཅུའི་ནང་པར་སྔ་མོ་
ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ བཞེངས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་བ་སྐྱུར་ཤོག་གསུང༌། གྲ་པ་རྣམས་བསྐུལ་
ནས་ཁ་བ་སྐྱུར་བའི་ཞལ་བཀོད་གནང་། བཅུ་གཅིག་གི་ནུབ་མོ་ནས་གཟིམས་མལ་དུ་ཆུག་པའི་སྐུ་སྙུང་
བཞི་བབས་ཆེ་བ་བྱུང༌།  གསོལ་དང་ཡང་འགགས། སྐུ་བཤེད་ཡང་ཇེ་ཆུང་ལ་སོང༌། ཞལ་སྒོ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཤུ་ཐོར་རྒྱབ་ནས། གསོལ་བ་བཞེས་པ་དང་གསུང་འབྱོན་པ་དཀའ་བར་བྱུང་།  
ཤོག་གྲངས་༢༠༡ གི་རྒྱབ། 

དེའི་རྗེས་ ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་དུ། ཨ་མ་ཚོས་ཞལ་ཟས་འབུལ་བ་དང་། མེ་མར་འབུལ་དུ་ཕྱིན་དུས། 
ཨ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་པ་ལ། ལྷ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ སྤྱན་ཆབ་ཤོར་བྱུང་བ་དང་། ཨ་མ་ དབུ་
རས་ཕྱིས་པས་ ལག་པ་བངས་བྱུང་འདུག། དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་མི་བསྟན་པའི་རྟགས་སུ་སྣང་།  
ཡང་ ཚམ་པར་མ་ཐེགས་གོང་དུ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ད་རེས་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོང་པ་ཡིན་
ནམ། སྐུ་འཚབ་ མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱིས་ ཞུན་མར་ཡང་མ་བཞེས། ཞལ་རས་ནག་ནས་ཞག་གསུམ་
སོང་། སྤྱན་ཆབ་ཡང་ཤོར་འདུག། ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱང་ཞལ་ངོ་ནག་འདུག། ད་ལན་ཚམ་པར་
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འགྲོ་བ་དེ། མཆི་བ་ལ་འགྲོ་བ་དང་ཁྱད་མི་འདུག། མ་ཕྱིན་ན་ནི་ ནང་སོ་མི་དགྱེས། ཕྱིན་ན་ནི་གསོད་
དུ་འགྲོ་བ་དང་འདྲ་བར་འདུག། ཡང་ན་ ང་རང་ལ་བར་ཆད་་ཡོང་། ཡང་ན་ ནང་སོ་ལ་བར་ཆད་ཡོང་། 
ལྟས་རྟེན་འབྲེལ་རྣམས་ལོག་བྱུང་། ལམ་ལ་བདུད་མོ་ཅིག་གིས་བར་ཆད་ཡང་ཡོང་ཤས་འདུག་གསུང་
པ་དང་། ཨ་མ་ཨ་ཞང་། གྲ་པ་རྣམས་ཀྱི། དེ་བཞིན་ཡིན་ན་ ད་ལན་ ཡར་མ་བྱོན་པར་བཞུགས་པ་
དྲག། ནང་སོ་མར་གདན་དྲངས་པས་ཆོག་ཞུས་པ། ད་ལན་ནང་སོ་སྐུ་ཁག་ཆེ་བས། ལས་བྱ་བ་ཅི་ལ་
ཐུག་ཀྱང་ཚམ་པར་འགྲོ་གསུང་ནས། ཞུ་བ་ལ་མ་བསན་པར་ཚམ་པར་ཐེགས་གྲབས་མཛད། དེ་དུས་ 
དུས་ཚེས་ལ་སླེབས་པ་དང་།  ཆོས་རྗེ་དཔོན་སློབ་དྲག་བསྡུས་ཞལ་འཛོམས་ལ་བྱོན། ཨ་མ་བུ་འདྲེན་
ཡང་་ཕྱག་ཕྱིར་བྱོན། བླ་མ་ཟླ་བ། ཨ་མ་ལེགས་པ་ནང་སོ་དཔོན་གཡོག་ལ་འགྲོན་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཞག་
ཅིག་གི་སྟིང་སྙག་ནས། མོན་ལམ་ལུང་ལ་གདད་པའི་ནུབ་མོ། ཟླ་བའི་རྨི་ ལམ་ན། གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་
ན་ཕོ་བྲང་ལྔ་ཕུབ་ནས། བུམ་པ་བཟུང་གི་འདུག། ཕོ་བྲང་དབུས་མའི་སྒོ་དྲུང་ན་ང་རང་ཡང་སླེབ་འདུག། 
རྨིད་སད་ནས། སྲུང་སུ་ལེགས་པ་ལ་རྨི་ ལམ་ངན་པ་འདི་བཞིན་བྱུང་། ང་རང་ལ་ངན་པ་ཡིན་ནམ། 
གཏམ་ཞིང་པ་ལ་ངན་པ་ཡིན་ནམ། བྱས་ནས་ཚམ་པར་སླེབ་རྩམ་ན། ཡོན་མཆོད་གཉིས་ཀ་ཕེབས་
ནས་ཞག་ཅིག་སོང་འདུག། ཆོས་རྗེ་ཡར་ཕེབས་དུས། མོན་ལམ་རླུང་ལའང་། བུད་མེད་མགོ་སྟུམས་
ཕུར་བ་ཅིག་དང་འཕྲད་ནས། དེ་མ་ལེགས་གསུང་བ་དང༌། གར་སོང་ཆ་མེད་སོང་འདུག་པ། ཕྱག་ཕྱི་བ་
རྣམས་ཀྱིས་མཐོང༌། བླ་མ་ཟླ་བ་ལ་རྨི་ ལམ་ངན་པ་དེ་བཞིན་བྱུང་བ། ཨམ་བུམ་འདྲེན་དང་གྲ་པ་རྣམས་
ལ་ཡང་བཤད། བོད་ནས་ ནང་སོས་ཀྱང་ཚམ་པར ་ཉེར་ལྔ་ལ་ཤོག་གསུང་པ་ལྟར་དུ། ཉེར་བཞི་ལ་ 
ས་ཕུག་ནས་འུ་ལག་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་བཅས། 
དོམ་འཆོངས་དུ་ལྟལ་མ་མཛད་པའི་ཉིན། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་བཞིན་དུ། ནམ་
མཁའ་དངས་ཤིང་སེར་བུ་མེད་པ། ལ་བདེ་བར་དོམ་འཆོངས་སུ་སླེབས་དེའི་ཉིན་བར་ ས་ཕུག་གློང་
རྟོལ་རྣམས་ལ།  
ཐལ་རླུང་གིས་ཉིན་གང་ཆོད་པ་བྱུང༌། ལ་ལམ་བྱུང་པ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་བརླབས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་
ལོ།  དེའི་ནང་པར་ལྷབ་བྱ་མོར་ཚ་བ་བྱས་དུས། ཚམ་པ ་ནས་བང་ཆེན་སླེབ་སྟེ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་
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ཕེབས་ཚར་མྱུར་དུ་བྱོན་ཟེར་བ་དང་། དེ་མ་ཐག་བྱོན་ནས་ཚམ་པར་ཕེབས་ཙ་ན། དགེ་ཤེས་ཀུན་དགའ་
གྲགས་པའི་ཤག་པ་བཞུགས་འདུག། ནང་སོ་དཔོན་གཡོག་གིས་སྒོ་རྩར་སླེབས་དང་། རིག་འཛིན་
ཆེན་པོ་ཡང་སྒོ་དྲུང་དེར་བསུ་བ་ལ་ཕེབས། དེར་ནང་སོའི་འཇལ་དར་ཕུལ་ཕྱག་དབང་ཞུ། དར་ཅིག་
ཤབ་ཁ་དེར་བཞུགས་པ་གནང་དུས། རྗེའི་བཀའ་ལུང་ལ་ནམ་མཁའ་འཇམ་པ་དང་།  ལ་བདེ་བ་ཨེ་
བྱུང་། ངེད་ཀྱིས་ལ་བདག་ལ་ལེགས་པོ་བགྱིས་ཟེར་བའི་བཀའ་སྒོ་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། ཁྱོད་ལ་བདག་ལྷོ་
རྒྱུད་ཀྱིས་གཞི་བདག་ཡིན། ནང་སོ་ཡང་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱིས་དཔོན་པོ་ཡིན། ཁོང་གིས་སྔ་ཞབས་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཁྱེད་རང་གསོལ་བ་ཡིན་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་གྲོགས་དན་ལེགས་མགོན་སྐྱབས་ལེགས་པོ་བགྱིས་
བྱས་ཡོད་པས། ཕར་ལམ་ཡང་ལེགས་པོ་ཡོང་། ལ་ལ་ཐུགས་འཚབ་མི་དགོས་གསུང་པའི་བཀའ་ལུང་
བཟང་པོ་ཕེབས། དེ་འཕྲལ་དགོན་པ་སྡོང་གོང་མ་རུ་བསྲུང་སྡོམ་བཞག་ནས་སྟག་པ་ཞུ་བའི་བཀའ་
བགྲོས་མཛད། ཚམ་པ ་ བླ་བྲང་དུ་དྲག་པོ་གསུམ་གྱིས་དབང་གྲབས་བྱས། གྲོ་བཞེས་ལ། ཚམ་པ་
བླ་མས་ཡོན་མཆོད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕེབས་སྐུ་གཞི་ལན་བཟབ་པར་ཞུས། དེ་ནས་སྦང་སར་སྐྲ་ཕུབ། 
ཤིང་ལོའི་བཅལ་བཀྲམ་ནས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་གཟིམས་ཆུང་གནང་། གྲ་པ་རྣམས་ཀུན་དགའ་
གྲགས་པའི་སར་བཞག། དེ་ནས་གཟིམས་ཆུང་དུ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མ་ནིང་གསང་བ་འཁོར་
ལོའི་རྒྱུད། སྨན་མདོའི་གཏེར་མའི་ལུང་དང། སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐང་སོ་བརྒྱས་པ། ལྷ་ལྕམ་ཁྲོམ་པ་
བརྒྱན་གྱིས་ཞུ་ལེན། དེའི་སང་ཞོགས་དྲག་པོ་གསུམ་གྱིས་དབང་སྣང་། ༼གནང་༽  དེའི་ཉིན་མོ་
དཔོན་པོ་ཐུབ་པ་ཡང་ནང་སོ་འཇལ་བ་ལ་བྱོན། སང་ཉིན་མ་་་་་་་་་དང་ཕྱག་རྡོར་གྱིས་དབང་གནང་། 
དུག་སྦྱོངས་ཡང་མཛད། དབང་ཚར་འཕྲལ་ཡོན་མཆོད་བཀའ་བགྲོས་སྔར་བཞིན་མཛད་དུས། རིན་པོ་
ཆེའི་བཀའ་ལུང་ལ། ངའི་རྨི་ ལམ་ན། ཆོས་ཁྲི་མཐོན་པོ་ཅིག་གི་ཁ་ན། རྒྱབ་ཡོལ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཅིག་
གིས་རྩེ་ལ་ང་སྡད་འདུག། ཉི་མ་དྲན་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་ལ་གཡང་ཟ་ཆོད་དེ་ལའི་ཉམས་ཤར་ནས། 
ལྷུང་ཉན་ཡང་འདུག་མཉམ། ཁྲི་ཁ་དེར་སྡད་དགོས་བསམ་ནས། ཁྲི་རྩ་དེར་སླེབ་པ་དང་། མི་ཅིག་
གིས་ཁྲི་ཁ་དེར་མ་འབྱོན། དེར་ནང་སོ་འབྱོན་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བའི་མོད་ལ་བསྙིད་སད་བྱུང། ཅི་ཡིན་ནམ་
གསུང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་བའི་བརྡར་འདུག་སྟེ། སླུན་སྨོངས་པས་མ་གོ། དེ་དུས་ བཀའ་གྲོས་མཛད་
དུས་ ནང་སོས་ རྗེ་ལ་ཞུས་པ། ཁར་སང་རྫོང་ན་སླེབ་འཕྲལ། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོས། ལྷོ་
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བྲག་གདུལ་བྱ་འབུལ་བ་སྡུད་གྲུབ་ནས། བདག་ལ་གནང་སྦྱིན་མཛད་པ་ལ་ཉིན་སྐར་ཅིག་བྱོན་བྱུང་ནས། 
བཀའ་བགྲོས་འགོལ་བ་ཅིག་གསེ་སྐབས་སུ།  
སྤྲུལ་སྐུའི་ཞལ་ནས།  རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་མ་གླིང་ན་བཞུགས་ཡོད་ཟེར། འཇལ་དུ་ཕྱིན་རྩམ་ན་ 
པད་མ་གླིང་དུ་སླེབ་དུ་ཉེ་བ་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཀྱིས་བར་སྣང་ལ། འཇའ་འོད་གུར་ཁྱིམ་གྱིས་ནང་ན་ཕར་ 
དར་དཀར་པོ་ཅིག་ལམ་སྐྱང་ནས། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་ རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་དང་གར་སྣ་
ཚོགས་སྒྱུར་གྱི་འདུག། བློ་མ་བདེ་བར་རིངས་པར་པད་མ་གླིང་གི་སྒོ་དྲུང་ན་སླེབ་དུས། བུད་མེད་འགྲོན་
ཐོད་གོན་པ། དཔྲལ་བ་ན་མིག་གསུམ་བྱས་པ་ཅིག་གིས། རྟ་དཀར་པོ་ཅིག་ལ་ལྒ་ཆ་བྱས་ནས་ཁྲིད། 
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱིས་ཕྱག་ཕྱི་བྱས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བླ་བྲང་གྲོ་ཕྱིར་ཕེབས་ནས་རྟ་
དཀར་པོ་དེ་ལ་ཕྱིབས་འདུག་པ་དང་། བདག་གིས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། སེམས་ཅན་གྱིས་དོན་ལ་མི་
བཞུགས་པར་གར་ཐེགས། འདིར་ཅིས་ཀྱང་བཞུགས་པ་ཞུ་ཞུས་དུས། བཙུན་པ་ཅིག་གིས་གདོང་དུ་
ཡོངས་ནས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལ། བཙུན་པ་ངེས། ང་གྲོ་བོ་ལུང་དུ་འཚམ་འཅད་པ་དྲག་གམ། སཱ་
སཱར་འཚམས་བྱས་ན་དྲག་གམ། འེན་ཆར་འཚམས་བྱས་ན་དྲག་ཟེར་ནས། བདག་མཆོག་ལྡན་མགོན་
པོས་ཞུ་བ་ཅི་ཕུལ་ཀྱང་སྙན་དུ།  ཐེབས་སུ་མ་བཅུག་པར། 
བཙུན་པ་དེས་བཀག། གཟི་ཡ་བཏང་བྱུང་པ་ལ་སྙིད་སད་བྱུང་། བཙུན་པ་དེ་དཔེ་དཀར་གྱིས་ཆོ ་འཕྲུལ་
ཡིན་པ་འདུག། བདག་དང་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་འགྲས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས། བར་ཆོང་ཡིན་པ་འདྲ་བརྟན་
བཞུགས་ཕུལ་ན་བཞུགས་ཙམ་ཡོང་། གཞན་སུས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ཀྱང་མི་བཞུགས་པ་འདུག་
གསུང་པས། དེའི་སྐྱོན་མེད་ལགས་སམ་ཞུས་དུས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་ལ། ངེད་ལ་དེ་འདྲའི་
སྐྱོན་ཡོད་པའི་ལྟས་ངན་པ་མ་བྱུང༌། ནང་སོ་རང་ལ་ཡང་བརྟགས་ངན་པ་མ་བྱུང༌། ང་ལོ་བབས་ཀྱིས་བོད་
དུ་ཕྱིན་ནས་སྒྲིབ་ཡིན་ནམ། རིག་པ་ཉོགས་ནས་བཟང་ངན་གྱིས་བརྟགས་གང་ཡང་མི་འཆར་ཞིང་། 
ཆམ་ཚོམ་འོང་ངེ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཅིག་ག་བྱུང་གསུང༌། ཡང་ཞུས་པ། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་འདི་
རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་གཙང་མ་རང་ཡིན་ལགས་སམ་ཞུས་པས། འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་གཙང་མ་
རང་ཡིན། ད་ཁོ་རང་ཕ་མ་གསོད། ཉ་བཤན་གྱིས་དཀྱིལ་ན་འདུག་ནའང་། དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་འགྱུར་ཟློག་མེད། འབྲེལ་ཚད་དོན་གྱིས་བླ་མ་ཡིན། ཁོང་རང་ཀྱང་ཐུགས་སྤྱོད་
བཙུབ་པ་དང་། ཇོ་མོ་ལེན་སྔས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གཏེར་ཐོན་མི་ཐོན་མི་ཤེས། བར་ཆད་འབྱུང་པའང་
སྲིད།  གལ་ཏེ་གཏེར་མ་ཐོན་པར་སྐྱོན་བྱུང་ན། མི་རྣམས་ཀྱིས།  མོན་པ་གཏེར་སྟོན་གྱིས། མཆོག་
ལྡན་མགོན་པོ་གཏེར་སྟོན་ཡིན་ཟེར་འདུག་པ། གཏེར་ནི་མི་ཐོན་པར་འདུག་ཟེར་ཡོངས་པས། གཏེར་
ཐོན་པའི་ཁག་མི་ཁྱག། རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་གསུང། དེ་ནས་ཆོས་གྲལ་དུ་ནང་སོས་
ཞུས་པ། སོགས་བཞུགས། 
ཤོག་གྲངས་༢༠༥ 

དེ་ནས་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་གཞི་བརྗེས་ཐམས་ཅད་ལ་མོན་ལུགས་ཀྱི་འགྲོན་ཆས། ཟས་སྣ་མང་པོ་
དང་བཅས་བཟབ་པར་གནང་། གནང་སྦྱིན་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ཚེམ་ཅིག། དངུལ་ཕོར་བཀྲ་ཤིས་བརྟགས་
བརྒྱད་ཀྱིས་རྒྱན་པ་སྨོག་རྩམ་པ་ཅིག། རྟ་ཅིག་ཟ་འོག་ཡུག་ཅིག། དཔེན་ཐོ་ཀ་དན། ཨ་ཀུ་རུ་དང་
བཅས་བཟབ་པར་གནང་།  
ནང་སོས་ཀྱང་། ཡབ་ཡུམ་སྲས་རྣམས་ལ། ཁྲོ་ནམ་ཟ། རྣམ་བལ་གོས་དར། ཚྭ་སིལ་སོགས་མང་
བར་ཕུལ། སོགས་རྒྱས་པར་བཞུགས། 
 

[པད་གླིང་] བདུད་མོའི་བར་ཆད་བྱུང་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༢༠༦ 
དེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་གཏམ་ཞིང་དུ་ཕེབས། བསྐང་བཤགས་དང་སྐུ་རིམ་མང་པོར་མཛད། དེ་ནས་སྔ་
ལོང་དུ་བྱོན་ཉེ་བའི་དུས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བདུད་མོ་ཅིག། ཁོ་མ་སྤང་ཁུ་ཤིང་ན་ཨ་མ་བུ་
འདྲེན་དང་མ་སྤུན་ཡིན་པ་ཅིག། དེ་གོང་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་ཐུགས་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་དེ་དུས་ཇོ་
མོར་བཞེས་ནས། སྤང་ཁང་སར་པའི་གཟིགས་ཆུང་དུ། དེས་ཞབས་རྟོག་བྱས་ འཕྲལ་ཞབས་ཏོག་ཏུ་
འགྱུར་འགྱུར་མ་བྱས་པ་ལ་རྟེན། སྔར་གོང་པད་མ་ལས་འབྲེལ་བརྩལ་དང་། དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དུས་ལ། 
བདུད་མོའི་བར་ཆད་ཀྱིས་འགྲོངས་སྐྱེན་བྱས་པ། དམར་རྒྱན་སྐྱེ་བ་ཡིན་པར་བཤད་པ་བཞིན། རྗེ་རིན་པོ་
ཆེ་ལ་བར་ཆད་ཀྱིས་བདུད་དུ་བྱུང་ནས། བདུད་མོ་དེ་ཉིད་དང་པོ་ ཁྱོ་ལ་ཕྱིན་དུས། བཀྲ་མི་ཤེས་པའི་
རྟགས་སུ། ཁྱོ་པོ་འབྱོར་ལྡན་ཡོད་པ་མོ་སླེབ་ནས་ དབུལ་པོར་སོང༌། ཁྱོ་པོ་དེ་དཔོན་པས་བསད། མོ་
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རང་གིས་མིང་སྲིང་ཚང་འདའ་ཐམས་ཅད་རབས་ཆད་པའི་ཁ་མ་དྲོ་ཞིང་མཚན་ལྟས་ངན་པ་དེ། ཕྱག་
ཕྱིར་སྡད་ནས་ཞག་བཞི་ལྔ། 
ཤོག་གྲངས་༢༠༨  

འདི་ནས་མར་ སྐྐུ་ལུས་ལ་སྙུང་གཞི་ཐེབ་ཚུལ་དང་མ་འོང་ལུང་བསྟན་  གདམས་ངག་ཟབ་རྒྱས་
གནང་ཚུལ་སྐོར། ཟབ་རྒྱས་བཞུགས།   

༼དེ་སྐབས་ རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ བཀའ་ལུང་ལས། ལུང་བསྟན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས། དྲུག་བཅུ་རེ་
བརྒྱད་ཚེའི་ཚད། །དེ་ལ་འདས་པར་མ་གྱུར་ན། །བྱ་སྤྲེལ་ལོ་ལ་ངེས་པར་ཡོང་།༽  

གདམས་ངག་ལ། ང་ཤི་བའི་ཤུལ་དུ། བོད་དུ་བླ་མ་དགེ་བའི་ཤེས་སྙེན་རྣམས་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་ཐུང་། སྡེ་པ་
དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་ཐུང་། ང་ནི་ཁྱིམ་གྱི་ཀ་བ་དང་འདྲ། གདུགས་ཀྱིས་ཡུ་བ་དང་འདྲ། ཡུ་
བ་སྔོན་ན་རྩིབ་མ་དིབ་པ་བཞིན། བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་སྐུ་ཚེ་ཐུང་ཞིང་འདུས་ཡོང༌། ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་ཡང་
ཆུས་སད་འཁྱེར་ཟེར་བའི་སྐད་ཆེན་པོ་ཡོང་། བསམ་ཡས་བྱང་ཆུབ་གླིང་གིས་རི་མོ་ཡལ་འགྲོ། བུམ་
ཐང་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་མེ་ཡིས་འཚིག། བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་ཆད། དཔལ་གྱིས་ལྷ་ཁང་
རང་སར་སྟོངས། ང་ཡོད་དུས་དགར་མ་ཚོར་ཏེ། ང་འདས་རྗེས་སུ་ སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ ནད་དུ་མི་
ཡོང་བྱ་བ་མེད། བློ་བུར་ལྷར་རྗེས་ཡང་བཅོས་སུ་མེད་པའི། སོ་རྒྱུ་མི་སྟུབ་པའི་ནད་མང་པོ་ཡོང༌། མུ་གེ་
དམག་འཁྲུག་ལོ་དགུ་ཡོང༌། ང་ནི་འཆི་ལ་འཚེར་བ་མེད་དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་སྙིང་རྗེ་གསུང༌། དབུ་
ཕུར་ནས་སྤྱན་ཆབ་མང་པོ་སིལ། ད་ལན་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང། ཕ་ཨུ་རྒྱན་གྱིས་བཀའ་ལུང་ལ་མ་
ཉན་པས་ལན། ནད་འདི་ནས་མི་ཐོན་པར་འདུག 
ཡིན་ལུགས་བྱས་ན་ ད་རུང་ལོ་གསུམ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་བུ་ཚ་རྣམས་ཀྱིས་སོགས་་་་་་་ 

ཤོག་གྲངས་༢༡༠༼མི་གཞན་ཡིན་ན་ ཚེ་མ་ཟད་པ་ལ་འཕོ་བ་རྒྱབ་ན་མི་ལུས་སྒྲིབ་པའི་རྣམ་སྨིན་ཡོད་དེ། 
ང་ནི་སྐྱེ་བ་ལེན་རྒྱུ་མ་ཡིན། རིག་འཛིན་གྱིས་ས་ལ་འགྲོ་བ་ཉེས་པ་མེད། ཤེལ་ཁྱེར་ཤོག་གསུང༌།༽ 

 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[པད་གླིང་] སྐུ་གཤེགས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༢༡༣ རྒྱ་ཤོག 

དེ་ནས་  སྤྱི་ལོ་༡༥༢༡ རབ་བྱུང་༩ པ། དུས་རབས་༡༦ པ། སྦྲུལ་ལོ་ཧོར་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་
གསུམ་ སྔ་དྲོ་ཆ་ཐོན་གྱིས་དུས་ལ་ སྐུ་དྲང་པོར་སྲང༌། ཞབས་དཀྱིལ་དཀྲུངས་གནང་ནས།་ཕྱག་
གཡས་པ་ཕྲེང་བ་བགྲང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་གནང་བྱུང་བ་དང༌། སྲས་ཟླ་བས་ཐུགས་དམ་གོས་ཟེར་བ་འདུག་
བསམ་ནས། ཐུགས་དམ། ཐོད་ཕྲེང་ཕུར་པ་ལ་སྐལ་ཡོད་པ་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བས། སླར་སྲས་ཟླ་བའི་སྤང་
དུ་གནང་བྱུང་པ་དང་། བླ་མ་ཟླ་བས། ཨ་ཕ་ངེད་རྣམས་སྐྱུར་ནས་ཁྱེད་གར་བཤེགས།་སེམས་ཅན་
གྱིས་དོན་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ་ཞུས་ཤིང་སྤྱན་ཆབ་སྟོན་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། སྔར་གསུང་འབྱོན་
མི་ཐུབ་པ་ལ། དེ་དུས་ཨ་ཨ་གསུང་བ་མང་དུ་གནང་བྱུང་བ་དང་། སྲས་གྲགས་རྒྱལ་ལ་གཟིགས་དུས་ 
སྲས་ཟླ་བའི་ལག་ཏུ་ཕྱག་གཡས་པ་གནང་། ཟླ་བས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར་
བཞུགས་པར་ཞུ་ཞུས་ཤིང་གདུང་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་འཆི་མ་ཕྱུང་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པས། འདེ་འདེ་
གསུང་བ་དང་། དབུ་ཇོག་ཇོག་པ་གསུམ་མཛད་ནས། དགོངས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་
ཐིམ། དེའི་ཞོགས་པ་ནམ་ལངས་ཁར། སྒྲ་འབྲུག་སྒྲ་ལྟར་འདིར་བ་ལན་གཉིས། དབུ་ར་བདེ་ཆེན་གླིང་
ཐམས་ཅད་དུ་ལས་དག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཐོས་པ་བྱུང་ཞིང༌། གཞན་དོན་དགོངས་པ་དང་དུས་
མཉམ་དུའང༌། བདེ་ཆེན་གླིང་དང་། ཀུན་བཟངས་བྲག་སོགས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ལ། སྒྲ་འདིར་
བ་དང་། གློག་འཁྱུག་པ་དང་། འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཆོས་འཁོར་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཆར་བ་དང༌། དྲི་
བཟངས་འཐུལ་བ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པ་སོགས་མཐོང་བ་དང༌། ལྟས་འོད་ཆོས་རྗེ་སྙེལ་པོ་
ཡོང་པས། གཞན་དོན་ལ་དགོངས་པ་མིན་ན་དྲག་ཟེར་ལངས་པ་དད་པ་དུ་མཚུངས། སྐུ་ཐིམ་པ་དང་
སྲས་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱག་ན་ཟའི་འོག་ཏུ་སྐུ་འཕང་བཅུག གཞན་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་མ་བྱེད་གསུང་ནས། 
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཆི་མ་ཕྱིས་ནས་ཕྱིར་སྟོན། ཞལ་ཕྱེམས་བཞིན་དུ། ཞག་དགུའི་བར་ཐོ་མ་ལྟང་མཆོད་
པ་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ། ཞག་བཅུ་སོང་པ་དང་ཚེས་གཉིས་ཀྱི་ཉིན།  བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ་
དང་། དཔོན་པོ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱང་བྱོན་པའི། སྤུར་ཁང་། ཤིང་གི་མཆོད་རྟེན་ཁང་བཟངས་མ་ཅིག་
བཞེངས་ནས། ཕྱི་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དང་། མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་མང་པོས་སྤྲས་པའི་རི་མོ་ལེགས་པར་
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བྱས། ནང་ལ་དྲི་བཟངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱུག་པ་བྱས། སྐུ་གདུང་སྤུར་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཁར། 
ནམ་ཟ་ཞུས་དུས། སྐུ་གདུང་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་རྩམ་དུ་སོང་པའི། སྐུ་ཐིམ་དུས་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་འཕང་དུ་ཡོད་
པ་ལ། སྤུར་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་དུས། ཕྱག་གཡས་པ་ཐུགས་ཁར་སྡིང་འཛུག་ནང་དུ་གཏད་ནས་
ཐུགས་ཁར་མ་རེག་རྩམ་པ་མཛད། སྐུ་ཐ་དད་ལྟས་ཙམ་ན་ཆུང་དུ་མ་སོང་པ། སྐུ་རིལ་པོར་ལྟས་ན་ཁྲུ་
གང་པ། རྫུ་འཕྲུལ་སྒྱུ་མའི་སྐུ། དཔག་པར་མི་ནུས་པ། བློའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དེ་ཉིད། སོགས་རྒྱས་
པར་བཞུགས།  

[པད་གླིང་] མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་མ་གླིང་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ། 

རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐྱེ་མཐའ། རིན་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་མ་གླིང་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ། སྤྲུལ་སྐུ་
མཆོག་ལྡན་མགོན་པ་ཞེས། མཚན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད། རབ་ཏུ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་
ཕྱགས་ཕེབས་ནས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་མ་གླིང་པའི་རྒྱལ་སྐུ་གདུང་རིལ་པོར། བླ་བྲང་གིས་ཁང་བུ་
ན་བཞུགས་པ། རོལ་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་ནས། ལྷུ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གིས་
བརྩན་ཁང་སྟེང་མར་སྤྱན་དྲངས། ཐུཊ་སྲས་བཞི་པོ་ལ། བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རྟེན་བུ་ཚེམས་ལྔ་ལྔས་ཞུས།  

༼བདག་པད་མ་གླིང་པ་ལ། ལས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ལ་རྟེན་ནས། བོད་གངས་ཁྲོད་ཀྱིས་བླ་མ་འདུས་པ་
རྣམས་ནི། དབུས་གཙང་ཁམས་སྐོང་། སྙལ་ལོར། དགས་པོ། ལྷོ་བྲག། སྣ་རིས། ལས་སཱོང་ལྷོ་བྱང་། 
བུམ་ཐང༌། སྤ་ཏྲོ། མེན་ལོག་ཕྱོགས་འདུས་ནས་བྱུང་པའི། བླ་མ་དགེ་བའི་ཤེས་སྙེན་རྣམས་ལ། ཆོས་
བཀའ་དབང་བཀའ་བྱས་པའི་རིམ་པ་ནི།  

[པད་གླིང་] ཁམས་ཕྱོགས་ནས་བྱོན་པའི་བླ་མ་དགེ་བའི་ཤེས་སྙེན། 

ཀ་རྟོག་པ་གྲགས་པ་སེང་གེ། ཀ་ཏོག་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ཀ་ཏོག་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན། ཀ་ཏོག་པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། ཀ་རྟོག་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཀ་རྟོག་པ་པད་མ་རྒྱལ་
མཚན། ཀ་རྟོག་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ར་རྟོག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ཀ་རྟོག་པ་རྒྱལ་མཚན་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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གྲགས་པ། ཀ་རྟོག་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ། རོང་པོ་བ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར། རོང་པ་ནམ་
མཁའ་རྡོ་རྗེ། རོང་པ་བསོད་ནམས། རོང་པ་བ་དཀོན་མཆོག་དཔལ། རོང་པོ་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། 
རྒྱལ་མོ་རོངས་པ་སངས་རྒྱས་སེང་གེ། རྒྱལ་མོ་རོང་པ་རྒྱལ་མཚན། ཚ་བ་རོང་པ་ཡེ་ཐེས་དཔལ་
བཟངས། ཚ་བ་རོང་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་འབར། སྤོམ་སྤོར་ནམ་མཁའ་འོད་བཟེར། སྤོམ་པོར་བ་ཡེ་
ཤེས་སེང་གེ། ཉང་རུམ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། རི་བོ་ཆེ་པ་ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན། བམས་པ་བཀའ་
ཐུབ་རྒྱལ་པོ། མྱང་རུམ་བ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས། མཐའ་བཞི་པ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། ཁམས་པ་བསོད་
ནམས་དཔལ་བ། ཕུ་བ་དཔོན་པོ་ཆོས་འབྱོར་ཡབ་སྲས། སོག་པོ་སྟེངས་ཀྱི་བླ་མ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ། མྱང་
པོ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། སྤོམ་པོར་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཁམས་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་
འབར། དགྱེད་རྒན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དྲ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྐྱབས། བྱ་བྲལ་བ་རིན་ཆེན་བ་ཟང་པོ།  རྗེ་བཙུན་
བདེ་ཆེན་དཀར་མོ། ༼༣༥༽ དེ་རྣམས་ནི་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་སློབ་བོ།༽  

[པད་གླིང་] དགས་སྐོང་སྙལ་ལོར་གྱི་སློབ་བུ། 

མྱང་པོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཉང་པོ་བ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། བུ་ཆུ་བ་རིན་ཆེན་སེང་གེ། 
ཆབ་དཀར་བ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན། ཆབ་དཀར་བ་བཀྲིས་འབྱུང་གནས། དཀར་ཆེན་པ་ཀུན་དགའ་གྲགས་
པ། བ་དཀར་བ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། གཏམ་སྙོགས་པ་བླ་མ་ཤཱཀྱ། རྐོང་པོ་རྒྱ་ལྡན་ན་བླ་མ་དབང་
ཆེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། སྐུས་དཀར་བ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། སྐུས་དཀར་བ་དགེ་ཤེས་ཀུན་
བཟངས། སྐོང་པོ་བདེ་ཆེན་བློ་གྲོས། སྐུ་དཀར་བ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། སྙལ་སྨད་ཀྱི་བླ་མ་ཆོས་
རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ། སྐོང་པོའི་རུང་པ་ཀུན་དགའ ་ལྷུན་གྲུབ། རྒྱ་པ་ནགས་ཀྱི་བླ་མ་ཧ་ཡ་གྷྲི་བ། སྙལ་པ་
དབང་ལྡན་དཔལ་འབྱོར། འབྲི་ཐང་པ་ཤེས་རབ་གོ་ཆ། ལོ་རོ་བ་བླ་མ་ཡིད་དམ། བཟོད་པ་རིག་འཛིན། 
ལོ་ར་དོལ་ནས་བླ་མ་མ་ཐབས་ཁས་ལོ་ར་ བདེ་ཆེན་དགོན་པའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ། དགེ་ཤེས་ཀུན་དགའ་
ཆོས་དཔལ། འབྲིན་ཐང་པ་རྣལ་འབྱོར་ལྷ་དབང་གྲགས་པ། ལོ་རོ་དགེ་ཤེས་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས། དགེ་
ཤེས་ཀུན་དགའ་དཔལ། སི་ཁུན་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། ༼༢༧༽རྣམས་ནི་སྙལ་ལོར་གྱིས་སློབ་
བུའི་རིམ་པའོ།། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[པད་གླིང་]  དགས་པོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་སློབ་བུ། 

དགས་ལྷ་སྒམ་པོའི་བླ་མ་ཀུན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། དགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས། དགས་པོ་ཀུན་
དགའ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། དགས་པོ་དཀར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ཤེས་རབ། ༼༤༽ དེ་རྣམས་དགས་
པོའི་སློབ་བུའོ།། 

[པད་གླིང་]  དབུས་ཕྱོགས་ཀྱིས་སློབ་བུ། 

 གཤེལ་བྲག་ཆོས་རྗེ། ཧལ་སླང་གིས་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས། ཡར་ལུང་པ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ། བཟང་
བདེ་ཆེན་སྟེངས་ཀྱི་བླ་མ་བང་སྟེངས་པ། ཡར་ལུང་སྒྲུབ་སྙགས་པ། ཡར་ལུང་པ་གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ། 
བསམ་ཡས་པ་མཁན་པོ་རྣམ་བཞི། བླ་མ་ཆུ་བོ་རི་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། རིན་ཆེན་མཚུངས་མེད། ཆོས་
རྗེ་འཕགས་དཔོན་རབ་འབྱམས་པ། འཕན་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ། འཕྲང་པོ་བ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། ཁྱི་བཤོང་
པ་འབྱུང་གནས་རྡོ་རྗེ། བཟང་པ་འོད་བཟེར་རྒྱ་མཚོ། ཆུ་ཤུལ་ཀུན་དགའ་ཆོས་རྒྱལ། དབུས་པ་གྲགས་
པ་རྡོ་རྗེ། འཕན་ཡུལ་རག་མོ་བ་བདེ་ཆེན། ཆོས་ལུང་གི་བླ་མ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར།  འཕན་ཡུལ་
སྐྱི་རུ་བ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟངས། ཁྲ་པ་ཁ་བ་ཆོས་ཀྱིས་བློ་གྲོས། དགེ་ཤེས་ཀུན་དགའ་ཆོས་རྒྱལ། 
བྲིངས་པ་བརྟ་མགོའི་གསོལ་དཔོན། རྩེས་ཐང་རབ་འཇམ་པ། ཆུ་བོ་རི་བའི་ཐུགས་སྲས་དཔོན་པོ།  
༼༢༥༽དེ་རྣམས་ནི་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་བུའི་རིམས་པའོ།། 

[པད་གླིང་] གཙང་གི་སློབ་བུ་རྣམས། 

ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར། བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེ། གཡང་ལྡན་རྩེ་པའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་
གླིང་པ། གཉེ་མོ་བ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ། ཤངས་པ་ཤཱཀྱ་བ། འུག་པ་ལུང་པའི་སྔགས་པ་སྐུ་མཆེད་གསུམ། 
ཟབ་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ། མཚོ་བྱེད་པ་ཡོན་ཏན་གྲགས་པ། སྤང་འཁོར་བདེ་ཆེན་གྱིས་སློབ་དཔོན་རྣམ་གཉིས། 
རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པའི་སྔགས་པ་དྲུག། ལས་སྟོད་ལྷོ་པའི་ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། སྤུ་རངས་བླ་མ་དགའ་
རབ་ལྡན། གཙང་གི་བླ་མ་འབར་ཆུང་པ།  རྟོགས་ལྡན་རིན་དཔལ། གཞུང་པ་མཚོ་བྱེད། སྔགས་པ་
རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། རྟོགས་ལྡན་རང་གྲོལ། ཆོས་རྗེ་ཀླུ་བདུད་རྒྱལ་པོ། སྙེ་མོ་ཕུགས་པ་བ་རབ་འཇམས་སྨ་
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བའི་ཉི་མ། རབ་འཇམས་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབར། བསང་ནམས་དཔལ་བཟངས། རབ་འཇམས་དགེ་
འདུན་རྒྱ་མཚོ། རབ་འབྱམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། བཀའ་བཅུ་པ་ཆོས་དར་རྒྱ་མཚོ། ཀུན་དགའ་
ཆོས་སྐྱོང་། བཀའ་བཞི་བ་བློ་གྲོས་ཕུན་འཚོགས། བསྒྲུབས་ཆེན་ཆེ་འཕེལ་བ། དུར་ཁྲོད་པ། བྱམས་
ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་བསོད་ནམས་དཔལ། རབ་འབྱམས་པ་དབང་པ། སྔོན་ལེགས་ཆོས་མཇང་། འུག་
པ་ལུང་པའི་ཡང་དབྱེན་ཆོས་རྗེ། རྩེ་སྒོང་རྩེ་པོའི་ཆོས་རྗེ། གཙང་རོང་གི་བ་སོ་པ། བསོད་ནམས་མགོན་
པོ། ཆོས་ལུང་གཞི་པའི་རབ་འབྱམས་པ་ལེགས་ལྡན། སྟག་དགོན་པའི་བླ་མ། ཨ་ཏ་བ་གཡུ་རུང་
རྒྱལ་པོ། ཆོས་རྗེ་ཁ་རག་པ། གཞོན་ནུ་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ། ར་པ་ཆོས་སྐྱོང་། བཀའ་བཅུ་པ་རིན་དར། 
བཀའ་བཅུ་པ་ལྷ་དབང་། གཡག་སྡེ་ལྕང་ལོ་ཅན་པའི་རབ་འབྱམས་བཀའ་བཞི་ཀུན་དོར་བ་ཆོས་རྗེ་བྲེ་
པ། བཀའ་བཅུ་པ་ཡོན་ཏན་བལ།  རྒྱལ་མཁར་ཆོས་རྫོངས་པའི་རབ་འབྱན། ཆོས་རྗེ་གླིང་བུ་བ། ཆོས་
རྗེ་འབོམ་པ། རྒྱ་ཆེན་པ། འབྲུ་གུའི་བླ་མ། རྒྱལ་རྩེ་བདག་མོ། ཁ་མོ་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ། ཆོས་
རྗེ་རས་པ། རྟོགས་ལྡན་དཔལ་འབྱོར། ༼༥༤༽ དེ་རྣམས་གཙང་ཕྱོགས་ཀྱིས་སློབ་བུའི་རིམ་པའོ།། 

[པད་གླིང་]  མངའ་རིགས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་བུ། 

རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དྲང་སོ་ཆོས་མཛད་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ། ལས་སྟོང་ཟུར་ཆོའི་ཆོས་རྗེ་བློ་
གྲོས་རྒྱ་མཚོ། ཆོས་རྗེ་དཔོན་ས། ༼དབོ་ནས༽ ཆོས་རྗེ་དྲུང་ཆེན། རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། བསམ་སྟན་རིན་
ཆེན། ལས་སྟོང་བྱང་གི་དབང་ཆེན་སྨྱོན་པ། ཆུ་འདུས་ཆོས་མཛད། མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་བྱ་བྲལ་སྡེའིུ་
དཀའ་ཐུབ་པ། མང་ཡུལ་གྱི་སྒོམ་ཆེན་གྲུབ་པ་པོ། གུང་ཐང་གི་བསྒྲུབ་པ་བ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ། 
༼༡༢༽ དེ་རྣམས་ནི་མངའ་རིས་ཀྱི་སློབ་བུའོ།། 

[པད་གླིང་]  ལྷོ་བྲག་ཤར་གྱི་གཏེར་སྟོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ། 

ཤར་བན་བ་ནས་སྤྲུལ་སྐྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། གྲོ་ཤུལ་དགེ་དབྱེ་མཁན་ཆེན། དགོན་སར་ཆོས་རྗེ་རྩ་
རི་བ། ཆོས་རྗེས་ཐུགས་སྲས་པ། ༼༤༽ དེ་རྣམས་ལྷོ་བྲག་ཤར་གྱི་སློབ་བུའོ།། 
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[པད་གླིང་]  ལྷོ་བྲག་གི་སློབ་བུའི་རིམ་པ། 

གནས་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་གྲགས་པ། ཕུག་ཁྲི་བ་ཆོས་རྗེ་དྲུང་གྲགས། དགོན་སར་བ་ཆོས་རྗེ་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན། བསམ་གཏན་གླིང་པ་ཆོས་རྗེ་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ། ཀ་བ་ཅན་གྱི་ཆོས་རྗེ་ཀུན་
བཟངས་པ་ཡབས་སྲས། གྷུ་རུ་ལྷ་ཁང་གི་གདན་ས་པ་ཚེ་བརྟན། གྲུམ་བུ་ལྷ་སྟེགས་ཀྱི་བླ་མ། འབྲས་
མོ་བ། དགྱེ་ངུར་པ། ཕོ་བྲང་སྟེངས་པ། ནུབ་ཚོ་བ། རྡོར་ར་པ། སློབ་དཔོན་ནམ་བཀྲས་པ། ཤན་རྒན་
ཆོས་རྗེ། འོད་གསལ་གྲང་གི་བླ་མ་བསོད་ནམས་ལེགས་པ། དང་སྤྲོ་གདན་ས་པ་ཁུ་དཔོན། བླང་ཀ་བ་
དཔོན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་དབང་པོ། ཁྲ་པ་ཐར་པ་བཟང་པོ། ཀུན་དགའ་གླིང་པ། ཡབ་སྲས། མཚོ་ཡུལ་བླ་མ་
ཀློང་ཡང་རྒྱ་མཚོ། གྷུ་རུ་བླ་མ་དྲུང་སྐྱབས། གྲོ་བོ་ལུང་གི་བླ་མ་ནོར་བུ་བ། ས་ཕུག་གི་བླ་མ། ཆོས་རྗེ་
བྲག་རྩ་བ་སངས་རྒྱས་བློ་གྲོས། ཤབ་རྒན་ནས་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། སྨོན་འདའ་བ་རི་བ་ཀུན་དོན། 
བྲག་ཏོག་པ་བླ་མ་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤིས། བླ་མ་གཟི་བརྗིད་པ། སྨན་ཐང་གི་བླ་མ་ལྷམ་མདོ་བ། རྫ་སྣ་
གདན་ས་དབང་ཆེན་བཟང་པོ། རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་ཆོས་བསམ་བླ་མ་རྫ ་ལུང་པ། བླ་མ་པད་མ་སྟེངས་པ་
ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ། གླེ་ཆུང་པ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟངས། བླ་མ་ཞལ་གྲགས་པ། སྨན་སྨན་
ཕུག་གི་བླ་མ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། བླ་མ་གྱོབས་པ། ཀརྨ་ ཆོས་རྫོངས་ཀྱི་བླ་མ་མི་ལ་བ། དགེ་
ཤེས་དཔལ་ལྡན་དོན་འགྲུབ་པ། བླ་མ་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན། ༼༤༡༽དེ་རྣམས་ནི་ལྷོ་བྲག་གི་སློབ་
བུའོ།། 

[པད་གླིང་]  ཡ་འབྲོག་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་བུ། 

ཆོས་རྗེ་གངས་བཟངས་པ། གླང་ལུང་སྐུ་སྐྱེ། མུ་ཏིག་པའི་སྐུ་སྐྱེ། ཤིང་ཚབ་ཆོས་རྗེ་གྲགས་པ། ཐུང་པའི་
བླ་མ། བདེ་ཆེན་མཁན་པོ། སོ་སོའི་བླ་མ། ཞལ་པ་སྡེའུ་ིཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། སེར་གླིང་བླ་
མ། གང་སྐྱ་བ། སྒོར་ཁྱིམ་པ་ཀུན་དགའ་དོན་ལྡན། རྒྱ་རས་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཆེན། སྟག་ལུང་གི་
བླ་མ་གཟད་ང༌། ༼གཟང་ང་༽ ཐར་གླིང་མཁན་པོ། ཐར་གླིང་གི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ནི། ༼༡༥༽ 
བྲོག་གི་སློབ་བུ་རྣམས་སོ།།   
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[པད་གླིང་]  སྔ་ལོང་གི་སློབ་མ་རྣམས། 

རྒྱ་གར་ཏོག་གི་བླ་མ། ཀུན་བཟངས་གླིང་གི་བླ་མ་ཆོས་དཔལ། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་འོད་ཟེར་བླ་མ་
གྲགས་དབང༌། བླ་མ་གྲགས་པ་འོད་བཟེར། བླ་མ་ཨ་གྲགས།  བླ་མ་རྒྱ་མཚོ། བླ་མ་སྤ་གྲོ་པ། བླ་
མ་ཕོ་རོག་པ། ༼༨༽ དེ་རྣམས་ནི་སྔན་ལོང་གི་སློབ་བུ་རྣམས་སོ།།  

[པད་གླིང་]  ཀུ་རི་ལུང་གི་སློབ་བུ་རྣམས། 

བླ་མ་རྒྱན་རྡོར། བླ་མ་ཨུ་རྒྱན། བླ་མ་འོད་ཟེར། བླ་མ་དགེ་འདུན་བཟངས་པོ། བླ་མ་གྷུ་རུ་རིན་ཆེན། 
བླ་མ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། སྒོམ་ཆེན་གཙང་ཆུང༌། ཡུང་གི་ལུང་པའི་བླ་མ་ཀུན་དགའ་དོན་འགྲུབ། 
སྨིན་རྒྱལ་ནས་དབུ་མཛད་དོན་འགྲུབ་བཟང་པོ། ལི་ཆུང་གི་བླ་མ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག ༼༡༠༽ དེ་
རྣམས་ནི་ཀུ་རེ་ལུང་གི་སློབ་བུའོ།།   

[པད་གླིང་]  བུམ་ཐང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སློབ་བུའི་རིམ་པ། 

ཡུ་བ་ཤིང་ནས་བླ་མ་རིན་བཟངས་དང་རྒྱ་མཚོ། སྐུར་རྗེས་བླ་མ་དཔུན་གསུམ།  ལྕགས་མཁར་བ་བླ་
མ་ནོར་བུ། གོང་དགར་ནས་བླ་མ་མཁྱེན། ཆལ་ནས་བསོད་ནམས། གྱོགས་ནས་ཧོར་པོ། བཏང་ནས་
དཔལ་བཟངས། ཡུར་མི་ནས་བླ་མ་ཚེ་རྟན། དབུ་ར་ནས་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ། བླ་མ་ལུག་སྐྱེ། ཤིང་
མཁར་ནས་བླ་མ་རྒྱ་བོད། གཏང་སི་བི་ནས་བླ་མ་འདོ་བཟེར་དང་། ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ། ཐར་པ་གླིང་གི་
བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་དར། བླ་ལོ་དང་། བམ་རིན་ནས་བླ་མ་ཡི་བཟངས། ཚེ་བརྟན་གྲགས་བཟངས། བདུར་
ནས་རྒྱལ་མཚན། ཁ་ཆེ་བ། དང་ནས་༼ངང་ནས༽བླ་མ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ། ཐང་ཁ་རྦི་ནས་བླ་མ་
རྗེ་བཙུན། བླ་མ་བཀྲ་ཤིས། བླ་མ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བཟང༌། ཚམ་པ་བ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས། 
༼༣༥༽ དེ་རྣམས་ནི་བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་སོ།། ག་ནན་ཡང་ཕྱོགས་འདུས་ནས། བླ་
མ་དགེ་ཤེས། བྱ་བྲལ། རྟོགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས། ཆོས་བཀའ་དང་དབང་
བཀའ་མང་པོ་བསན་ནས། བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་དར་རྒྱས་སུ་བྱས་སོ།། 
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[པད་གླིང་]  གཏེར་སྟོན་གྱིས་སློབ་མ་དྲུག་བྱུང་ཚུལ། 
༡  གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། ༢ གཏེར་སྟོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྐྱོང་། 
༣   གཏེར་སྟོན་བཟབ་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ། ༤   གཏེར་སྟོན་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོ།  
༥  གཏེར་སྟོན་བླང་ལུང་སྐུ་སྐྱེ་གྲེས་པ། ༦  གཏེར་སྟོན་དྲང་ས་ཆོས་མཛད་དེ་དྲུག་གོ། 

[པད་གླིང་]  རྟོགས་པ་ཐར་ཕྱིན་པའི་སློབ་མ། 
༡ རྟོགས་པ་ཐར་ཕྱིན་པ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས།  ༢ རྒྱ་ནགས་ཀྱི་བླ་མ་ ཧྱ་གྷྲིབ་རྟ་མགྲིན་གྱིས་གྲུབ་
ཐོབ། ༣ གཙང་ལུང་གི་བླ་མ་གྷུ་རུ་རིན་ཆེན་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་ཐོབ། ༤ ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་ཚུལ་
ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར་འཁྲོས་ནག་གིས་སྒྲུབ་ཐོབ། ༥ དཀར་པོ་བ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ་ ཁམས་
གསུམ་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་སྲིད་གསུམ་བྲན་དུ་འཁོལ་ནུས་པས། བསམ་ཡས་ཁྲ་འཁྲུག་རྣམས་ཀྱིས་
ཞིག་བསོས་འགྲུབ། བརྟུལ་ཤུགས་ཀྱིས་སྤྱོད་པས་དེད་དཔོན་གྲགས་པ་ཅན་འཁོལ། ༦ དྲང་པོ་ཆོས་
མཛད་ཤཱཀྱ་བཟང་པོས། བལ་པོ་སྔོ་རིག་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྟུལ་ནས། བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཞིག་སོས་སྒྲུབས། 
མ་གུ་ཏ་བལ་པོའི་ཐིལ་དུ། སོ་ཕག་ཆུའི་གཏེར་སྟོན་ཆོས་ལུང་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཚེ་འཕེལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོའི་གྲུབ་ཐོབ། ༧ ལས་སྟོང་ཟུར་ཚོའི་ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གུ་རུ་ཞི་བའི་གྲུབ་ཐོབ། མཁའ་ལ་
བྱ་བཞིན་འཕུར། ༼༧༽ འདི་རྣམས་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་སོ། 

[པད་གླིང་]  སྒྲུབ་བརྟགས་ཡ་མ་བཟུང་མངོན་དུ་འཇོག་ནུས་པའི་བུ་ཆེན་ལྔ། 

ཁྱད་པར་སྔོན་དུ་འཕགས་པ་ཡིན། ༡ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར་བའི་རྡོ་ལ་ཞབས་
རྗེས་བཞག། ༢ རྗེ་བཙུན་སྔ་ཆེན་དཀར་མོས་ཕྱག་རྗེས་བཞག། ༣ གྷུ་རུ ་དྲུང་སྐྱབ་པས་རྡོ་ལ་ཞབས་
རྗེས་བཞག། ༤ སྒྲོལ་དགར་སྤྲུལ་པ་རྗེ་བཙུན་བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་མཁའ་འགྲོ་མི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ། 
གྲོ་བོ་ལུང་གི་གྲུབ་པམ། འོད་གསལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆུ་དང་། ཕྱག་རྗེས་བཞག། ༥ ལྷོ་བྲག་ཤར་གྱི་ཆས་རྗེ་
རྩ་རི་བས་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེ་བཞག།༼༥༽དེ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་རྟགས་འཇོག་ནུས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་སོ།། 
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[པད་གླིང་]  མཁས་གྲུབ་དགེ་བའི་ཤེས་སྙེན་འཁོར་དུ་འདུས་པ། 

 མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར། བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེ། ཐར་གླིང་མཁན་ཆེན། གནས་མཁན་
ཆེན། བདེ་ཆེན་མཁན་པོ། ཕག་དཔོན་རབ་འབྱམས་གཡག་སྔོ་ལྕང་ལོ་ཅན་པ། རྒྱད་མཁར་ཆོས་རྫོང་
པ། ཤང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་རབ་འབྱམས། རབ་འབྱམ་ཕུག་པ་ཆོས་མཛད་སྨྲ་བའི་ཉི་མ།  རབ་འབྱམས་པ་
ཀུན་དགུ་ལེགས་པ། སྒྲུབ་སྙག་པའི་རབ་འབྱམས། རབ་འཇམས་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང༌། 
མངའ་རིགས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། རབ་འབྱམས་ཆོས་སྐྱོང་པ། ཐར་གླིང་གི་རབ་འབྱམས་པ་བཞི། 
བཀའ་བཅུ་པ་རིན་དར། བཀའ་བཅུ་པ་བློ་གྲོས་ཆོས་རྒྱལ། བཀའ་བཅུ་པ་ལྷ་དབང་། བཀའ་བཅུ་པ་
ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བཀའ་བཅུ་པ་རིན་མཆོག་པ། བཀའ་བཅུ་པ་དཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། བཀའ་བཅུ་པ་ཆོས་
རྗེ་ཤེས་རབ་པ། བཀའ་བཞི་བློ་གྲོས་ཕུན་འཚོགས། བཀའ་བཞི་པ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས། བཀའ་བཞི་པ་བསོད་
ནམས་ཆོས་སྐྱོང༌། ཁམས་པ་བཀའ་བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བཀའ་བཞི་པ་དོན་འགྲུབ་ལེགས་པ་
སོགས་ རགས་པ་ཐོར་བུ་ཞིག་བཀོད་པའོ། 

༼༢༧༽ སྐུ་དྲུང་ཉིད་ཀྱི་ རྣམ་ཐར་འོད་བཟེར་ཀུན་མཛེས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་འདི་ཉིད། རྗེས་འཇུག་སྤྲོ་
བ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དུ། བྱ་མོ་ལ་ཕྱག་རྡོ་རྒྱབ་ནས་ཕྱག་རྗེས་བྱུང་པ་ཡན་སྐུ་དྲུང་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲིག་པ་སྣང་། དེ་
མར་ཅད། ཤིང་མགོར་ཡོན་མཆོད་ཞལ་བརྒྱས་པ་ཡན་ཆོད། བླ་མ་བཀྲིས་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་སྐྱེད་
ཀྱིས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་གང་གསུངས་རྣམས་འཕྲི་མནན་མེད་པར། སྟག་ལོ་
ཡན་ཡི་གེར་བཏབ། ཞུ་བ་པོ་དང་། རྟེན་བཀུལ་སྒྲིག་པ་པོ་བསྟན་པ་ལ་དགོངས་པའི་མུན་པའི་སྒྲོན་མེ་
མཛད་ནས་སྒྲིགས། དེ་མར་བཅད་ཀྱི་འཕྲོ་རྣམས་མི་ཤེས་རྨོངས་པའི་སླུན་པོ། རྒྱལ་བ་དོན་འགྲུབ་
ཀྱིས། ག་འཛིན་ཆེན་པོ་གཞན་དོན་ལ་ཐེགས་ཁར་མོན་ཚམ་པ་དགོན་པར། འབྲུག་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་
གཅིག་པའི་ཉེར་ལྔ་ལ། ཞག་གསུམ་འཇལ་འཕྲད་མཛད་པའི་དུས། ནང་སོས་ཆོས་རྗེ་ལ་ཞུས་པ། སྐུ་
དྲུང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མཇུག་མ་རྫོགས་པ་རྣམས། ཅིས་ཀྱང་སྒྲིག་པ་གཅིག་གནང་དགོས་ཞུས་པས། 
རྡོ་ལ་ཕྱག་རྗེས་བྱུང་པ་ཡན་གྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ བསམ་བློ་བཏང་ནས་སྒྲིགས་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་པ་
ཡིན། དེ་མན་རྣམས་བསམ་སློ་སྟོང་ལོང་མེད་པར། བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོས་འཕྲོ་ཅན་དུ་འགྲོ་བ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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འདུག་བྱས་ནས། ནན་གྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཡིད་ལ་གང་དྲན་ཁར་སྟོན་པ་ཁོང་གིས་སྒྲིགས་
པ་ཡིན་པས། གོང ་འོག་སྔ་ཕྱི་ནོར་བ་དང་། གལ་ཆེ་བ་མ་ཐོགས་པ་སོགས་ནོར་འཁྲུལ་གྱིས་སྐྱོན་མང་
པོ་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་རྣམ་ཐར་དད་བྱོང་སྤྱོད་ནི། ནང་སོ་ཡོན་བདག་སྙིང་པ་ཡིན་རྒྱུས་ཆེ། བླ་
མའི་རྣམ་ཐར་གྲ་པས་སྒྲིགས་པ་མང་། 
ཁོང་གིས་སྒྲིགས་པ་མར་ཅད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་སྐྱོན་རྣམས་ཐོལ་ལ་བཟོ་པར་གྱིས།  མ་ཆད་པ་རྣམས་
ཚུག་ལ་རྣམ་ཐར་གྱི་ཁས་སྐོངས་གསུངས་པ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་སྐོར་མ་ཚང་
པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོར་བ་བསྡུས་ནས་ཁ་བཀང་པ་ལེགས། ངེའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་
སྒྲོན་མེའི་ལེའུ་བརྒྱ་པ་དཔེ་ཚན་དང༌། རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཅིག་ཏུ་
སྒྲིག་རྒྱུ་ཡིན་གསུང་པའི་གནང་བ་བྱུང་པས། ཤིང་མགོར་ཡན་མཆོད་ཞལ། འཛོམ་ཇང་པ་མན་གྱི་
བདག་གིས་སྒྲིགས་ཤིང་། རྣམ་ཐར་ནས་ཞལ་འཕགས་པའི་གསུང་འགྲོས་རྣམས་བཀའ་འབུམ་ནས་
སླངས། དག་སྣང་རྣམ་ཐར་དུ་མ་ཕབས་པ་རྣམས། མཐོར་བ་བསྡུས་ནས། རགས་པ་ཆེན་ལོང་ཙམ་
ཞིག་སྒྲིགས་པའོ།། བརྒྱས་པར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདུག་ཀྱང་། ཡི་གེས་འཇིགས་ནས་འདིར་མ་
བཀོད་དོ།། 
གཏེར་ཆེན་པད་མ་གླིང་པ་ལ་ གཏེར་ཁ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ ཁ་བྱང་བྱུང་། གཏེར་ཁ་༣༢ ལག་ཏུ་
ལེན།  ཞེས་གསོལ་འདེབས་ནང་བཞུགས་སོ།། 
 

[པད་གླིང་] པད་གླིང་གཏེར་ཆོས་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་དར་ཚུལ། 

བླ་མ་ནོར་རྒྱ་མཚོ་ལས་ གུ་རུའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ ཀ༽ ཤོག་གྲངས་༦༣ ནང་། 
ཉོན་ཅིག་མཚོ་རྒྱལ་དང་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས། །མ་འོངས་པད་མ་གླིང་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་འདི་ལྟར་
རོ། །ཀློང་གསལ་གསང་བའི་ཡང་བཅུད་དང་། །རྒྱུད་པུ་ཆུང་དང་དྲག་སྒྲུབ་བསྐོར། །སྙལ་ལོར་ཕྱོགས་
སུ་འགྲོ་དོན་ཡོངས། །བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་དང་། །མུན་གསལ་སྒྲོན་མེད་བླ་མེད་དོན་རྫོགས་སྐོར། 
།ལྕགས་རལ་ཅན་དང་ཟབ་དོན་སྙིང་གི་རྒྱུད། །དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་མོ་རྣམས། །ལྷོ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བྲག་ཕྱོགས་དང་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་དར། །ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར་དགོངས་པ་བླ་མེད་དང་། །སྙིང་ཐིག་
མ་བུ་གཅིག་སྡེབས་གཉིས་སྡེབས་རྣམས། །དཔའ་གྲོ་མོན་དང་ལྷོ་བྲག་ཕྱོགས་སུ་དར། །བཀའ་
བརྒྱད་གསང་འདུས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་མོ་དང་། །  
ཡང་ཟབ་གདམས་པ་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་རྒྱུད། །རྟ་མགྲིན་གསང་འདུས་རྡོ་རྗེ་དྲ་བའི་རྒྱུད། །བུམ་ཐང་
ཕྱོགས་དང་དུང་རང་ཕྱོགས་སུ་དར། །་་་་་་ 

[པད་གླིང་]  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་དེ་ལྟ་སྟེ། ། 
ལྕགས་ཁམས་པད་མ་གླིང་པ་ཡིས།  །བཅོ་ལྔའི་ཐོག་ཏུ་ཟབ་གཏེར་འཕྲད། །དགུང་ལོ་རྩ་བདུནན་ལོན་
པ་ དང་། །མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཤར་བའི་དུས། །ཨུ་རྒྱན་ངའི་ལུང་བསྟན་ཅིང་། །མེ་འབར་མཚོ་ནས་ཟབ་
གཏེར་ལེན། ། སྐྱེས་བུ་གང་འཁྲུངས་ལུང་པའི་མདའ། །སྣང་རིང་བྲག་ཞེས་ཐལ་སྦྱར་ནས། །སྟང་ཆུ་
སྔོན་མོ་རྒྱབ་བདུད་འཁྱིལ། ། རྩེ་ན་ཐང་ཤིང་རྐང་གཅིག་འོག །ཟམ་པའི་ངུར་ནས་མར་བཙལ་ནས། 
།འདོམ་ལྔ་འདས་པའི་ས་ཆ་ན། །ཁྲུ་གང་ཆུའི་ནང་མཚམས་བྲག།གཏེར་སྒོ་ཁྲོ་ཆུའི་བསྡམས་ནས་
ཡོད། །ཕུག་ན་ཀློང་གསལ་ཁྲི་བཞུགས་སྦས། །དེ་ཉིད་གདན་དྲངས་འགྲོ་དོན་བྱེད། །དེའི་བུ་ནི་འདི་ལྟ་
སྟེ། །དབང་ཁྲིད་སྐོར་རྣམས་ནི། །སྣང་རིང་སེངྒེ་བྲག་ལ་སྦས། །གནས་བར་དོའི་ཤོག་རིལ་གཉིས་པ་
ནི། །རྒྱ་གར་འདའ་ལྟ་ལུང་དུ་སྦས། །མ་དང་བུའི་མན་ངག་གཉིས། །དུང་རང་མེ་ཆུང་མདའ་རུ་སྦས། 
།གཏེར་ཁ་དེ་རྣམས་འདོན་པ་དང་། །ཀློང་སྙིང་ཐིག་ཁྲིད་སྐོར་རྫོགས།།ཅེས་གསུངས། 
 

[པད་གླིང་] གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པའི་གར་འཆམ་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་དུ་དར་ཚུལ། 
(གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་དཀོན་གཉེར་གྱི་བཤད་པ།) 

༈ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་པད་མ་གླིང་པའི་སྐུ་འཆམ་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་
ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།  དང་པ་བསྐོར་ཕུག་ལུ་གཏམ་ཤིང་ལས་བརྒྱུད་ཚུལ་བཤད་ནི། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་
པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་ བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་མེ་མེ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ དགུང་ལོ་༩༠ དེ་ཅིག་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བཞུགས་ནུག། མེ་མེ་བླ་མ་འདི་ གནམ་བྱཱར་གཏམ་ཤིང་ལུ་དང་དགུན་བསྐོར་ཕུག་ལུ་ཐ་སྟེང་འབད་
བཞུགས་སྐབས་ སྐོར་ཕུག་ཡང་པད་གླིང་གི་གདན་ས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གཏམ་ཤིང ་གི་སྐུ་འཆམ་
ཡོངས་རྫོགས་ མེ་མེ་བླ་མ་གི་བསྐོར་ཕུག་ལུ་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག།   
དེ་གིས་ཤུལ་ལས་ གདན་ས་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལུ་འཆམ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཡང་ རྒྱལ་
རབས་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་སྲས་མོ་ ཨ་ཞེ་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་
ཞལ་སློབ་ཀུན་བཟང་དོན་འགྲུབ་ཟེར་མི་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་གིས་སྐུ་གཉེར་སྦེ་བཙུགས་གནང་ནུག། 
ཀུན་བཟང་དོན་འགྲུབ་ཁོ་རང་ཡུལ་བུམ་ཐང་ལས་ཨིན་པས། ཨམ་སྲུ་འདི་སྐོར་ཕུག་ལས་བཀྲིས་
དབང་མོ་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ བསྐོར་ཕུག་གི་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་
སྡོད་ནུག། དེ་སྐབས་ཀུན་བཟང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་མནོ་བསམ་ལུ་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུའི་
དམར་གདུང་ངོ་མ་དེ་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ གདན་ས་འདི་ཁར་པད་
གླིང་སྐུ་འཆམ་ངེས་པར་དུ་རྐྱབ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྐོར་ཕུག་ལས་འཆམ་དང་
འཆས་ཆས་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ལོ་༨ དང་༩ འི་བར་དུ་སྐུ་འཆམ་འཇལ་ཁ་གནང་སྟེ་སྡོད་ནུག། ལོ་བསྟར་འཆམ་
པ་དང་འཆམ་ཆས་ཚུ་བསྐོར་ཕུག་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ད་ ལམ་ཐག་རིང་ནི་དེ་གིས་དཀའ་ངལ་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་གིས་གོ་ཁྲིདཔ་དང་རྒན་རྒས་ཚུ་བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ བསྐོར་
ཕུག་གི་འཆམ་དཔོན་ འདི་བུ་ལ་དང་འཆམ་མཇུག་ཀུན་གླང་ཟེར་མི་གཉིས་ཡར་འབོ་སྟེ་ གཡུང་དྲུང་
གླིང་གི་གྲ་པ་ཚུ་ལུ་འཆམ་ལྷབ་བཅུག་ནུག། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་འཆམ་ཚུ་ག་ར་མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་སྟོན་
བཞིནམ་ལས་ འཆམ་པའི་གླ་ལས་སངས་རྒྱས་ཟེར་མི་འདི་འཆམ་དཔོན་བསྐོས་ནུག། དེ་ལས་མར་
རིམ་བཞིན་ འཆམ་དཔོན་དངོས་འགྲུབ། འཆམ་དཔོན་ལྟའུ་ལ། འཆམ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལས་ 
འཆམ་དཔོན་རྩ་གྱེ་བཅས་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་སྐུ་འཆམ་ཚུ་མ་ཉམས་པར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད།  

[པད་གླིང་]  ཕག་འཆམ་གྱི་ལེའུ། 
དང་པ་ འཐོན་འཆམ། གཉིས་པ་ ས་སྨད་བར་སྨད། གསུམ་པ་ འདོམ་བྱེད། བཞི་པ་ ཕྱག་མཚན། 
ལྔ་པ་ བགེགས་ཀྲད། དྲུག་པ་ དོ་བཤགས། བདུན་པ་ དགུར་རྡུང་ཁྲུ་ནི་ རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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འདིངས། བཅས་ཨིན། ང་རང་གི་ལེགས་པོ་རང་ཞུ་མི་ཤེས་པས། 
(དགེ་བསོད་ནམས། གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་། གླང་ཐིལ་ཀྲོང་གསར།) 

 
[པད་གླིང་]  གདན་ས་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་གི་གར་འཆམ་གྱི་ལོས་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། 

༈ ཟླཝ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༤ ལས་༡༧ ཚུན་པད་གླིང་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཚེས་བཅུ་བཙུགས་ཏེ་སྐུ་
འཆམ་འཇལ་ཁ་གནང་ཚུལ། 
ཚེས་༡༤ ལུ་འཆམ་རྒྱུགས། ཚེས་༡༥ ལུ་ བཙུགས་བདུན། ཚེས་༡༦ ལུ་ བར་བདུན། ཚེས་༡༧ 
ལུ་ གྲོལ་བདུན། ཚེས་༡༤ འི་ འཆམ་རྒྱུགས་ཀྱི་ཧེ་མ་ འཆམ་པ་ཚུ་ཁྲུས་གནང་པ་བྱོན་དགོ། ཁྲུས་
གནང་ས་ལས་ལོགས་པའི་སྐབས་ ལེགས་པས་འཐེན་ཏེ་ལོགས་བཞིནམ་ལས་ མནའ་ཆུ་འཐུང་དགོ།  
ཉིན་དང་པ། སྐུ་འཆམ་དངོས་གཞི། 

༡. པད་གླིང་གཤིན་རྗེ། ༢. ཕག་འཆམ། ༣. པད་གླིང་རྔ་འཆམ།  
༤. ཉུ་ལིམ།  ༥. བདུར་བདག། ༦. གྲི་གིང་།   
༧. རྒྱུག་གིང་།  ༨. སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་འཆམ།  
༩. ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ། 

ཉིན་༢ པ། 
༡ ལྷ་ལུང་གཤིང་རྗེ་ཕོ་མོ། ༢ ཁྱུང་ཟམ།  ༣ འབེབས་ཕྱག་དྲུག།  
༤ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ། ༥ ཞྭ་ནག་ཕུར་འཆམ། ༦ བདུར་བདག་ 
༧ གིང་འཚོ་ལིང་།  ༨ ཕོ་ལས་མོ་ལས། བཅས་སོ། 

ཉིན་༣ པ། 
༡ ཤ་ཟམ།  ༢ ཁྱུང་ཟམ། ༣ རག་ཤ་སྒོ་འཆམ། (སྤྲེའུ་དང་རག་ཤ) 
༤ རག་ཤ་དམངས་འཆམ།  ༥ གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྗེ།  
༦ ཤ་བའི་མཇུག་འཆམ། ༼སྤྲེའུ་དང་ཤ་བ།༽ 

[པད་གླིང་] གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པའི་སྐུ་ཡི་དམར་གདུང་གི་སྐོར།  
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༈ གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ནང་ནས་ ལྷ་གཏེར་མངའ་བདག་ གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་ཡི་དམར་
གདུང་དེ་ཉིད་གཏམ་ཤིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ། ཡིན་ཀྱང་འབྲུག་གཞུང་དཔོན་
ཁག་སྤྱི་མཐུན་གྱིས་ དམར་གདུང་དེ་ཉིད་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ 
མི་ངོ་མང་ཙམ་ཤུགས་དྲག་བཅས་བུམ་ཐང་གཏམ་ཤིང་དུ་འབྱོར། དེའི་སྐབས་གཏམ་ཤིང་ཆོས་རྗེ་ 
དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱསི་བློ་སྣའི་དྲག་འཁྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ 
བཞུགས་རྟེན་ནང་གོ་ལྡོག་ཏུ་བཞག་ཀྱང་མ་ཕན་པས། ཆོས་རྗེ་གཟུར་ཅིང་གི་འོག་ཁང་བཞག་ནས་
པད་གླིང་འདྲ་སྐུ་ཆུང་ངུ ་ཞིག་ཡོད་པ་སྟོན་ཏེ་ ཕུ་དུང་གཡོན་པའི་བར་དུ་བཙུགས། ཕྲག་གཡས་ཀྱི་
མཛུབ་མོ་དེའི་ཐད་དུ་སྟོན་ཏེ་པད་གླིང་གི་སྐུ་འདྲ་མིན་ཟེར་ན་ ང་ཡི་ཁ་དང་སྣ་ནས་ཁྲག་འབབ་པར་ཤོག་
ཅེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས། གཞུང་མི་རྣམས་ཡིད་ཆེས་ཏེ། སྲས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་གདུང་དེ་
ཉིད་འབྲུག་གཞུང་ཕྱོགས་སུ་གདན་ཞུ་གྱིས་པའི་མཇུག་ཏུ། གཞུང་ཞབས་ནས་དགོན་ནས་དེའི་ཆོས་
ཞིང་འགའ་ཞིག་གསོལ་རས་གནང་ཡང་། ཆོས་རྗེ་ངོ་འཁོར་འཇིགས་ཏེ་པད་གླིང་སྐུ་གདུང་དེ་ཉིད་ཁེང་
སྟག་མའི་ཕྱོགས་སུ་ ཆེ་ཕྲ་སུས་ཀྱང་མ་ཤེས་པར་སྦས་ནས་ཡོད་པ་ལས། ཆོས་ཞབས་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་
མཚན་དང་ཆོས་རྗེ་མགྲོན་གཉེར་ཆོས་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་ལ། པད་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་བདུན་
པ་ ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་ལས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་དེ་ཉིད་ མཐའ་ཡུལ་བདག་
མེད་དུ་ཆུད་ཟོས་འབྱུང་ཞིང་འཇིགས་པ་སོགས་སུ་ཤོར་ན་ ལྷོ་ལྗོངས་སྤྱི་ལ་དར་རྒུད་ཆེ་ཞིང་ ས་ 
ཟུར་ཀླ་ཀློའི་ཡུལ་ཡང་གྲོང་མུན་གླིང་དུ་འགྱུར་ངེས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་ མཁའ་རིའི་ཞུ་ལན་ནང་དུ། ཤར་
ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འཛིན་ནོར་བུ་དེ། །ནུབ་ཕྱོགས་གྲམ་པའི་ཐང་ལ་ཤོར་བས་ན། །ལྷོ་འགྲོའི་
གཏེང་ཅན་གཙུག་ཕུད་དང་བྲལ་ཞིང་། །མགོན་མེད་དྲི་ཟའི་ཡུལ་ཀུན་ཉམས་རེ་ཐགས། ། ཞེས་དང་། 
ལྷོ་ཕྱོགས་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་མདུན་ཞོལ་དུ། །སྟོབས་ལྡན་གླང་པོ་ཉལ་འདྲའི ་མགོ་གཡས། །མཚན་ལྡན་
ཐོད་པ་ཁ་སྦུབ་འདྲ་བའི་སར། །འདོད་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷ་ཡི་མགོན། །སྐུ་གདུང་ས་ཡི་བཅུད་
དུ་དེར་བཞག་ན། །སྤྱིར་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་།  གོས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་
སྲིད་བཅས། །གོང་འཕེལ་རྫོགས་ལྡན་གསར་པ་རྨད་དུ་བྱུང་། །དེ་ཡང་ལུང་འཛིན་ཨོ་རྒྱན་མིང་གྲགས ་
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གསུམ། །སྲིད་ཞུ་གི་ངོམ་དང་བཅས་ཡིད་བཞིན་ནོར། །སྤྱི་བོར་རྒྱན་དུ་གུས་པའི་ལེན་ཤེས་ན། །དེའི་
རྒྱུད་འཛིན་བསྟན་པའི་པད་ཚལ་ལ། །ཕན་བདེའི་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་ཁྱབ་པར་གྱུར། །ཞེས་ལུང་ཚིག་ 
གཏམ་ཤིང་ཆོས་རྗེ་མགྲོན་གཉེར་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་ནས། འཇིག་རྟེན་མི་ནག་པའི་ཆས་སུ་མཛད ་དེ་
གསང་རྒྱའི་སྒོ་ནས་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་མང་སྡེ་མཚོ་བཞི་སོགས་ཀྱི་བརྟགས་དཔྱད་མཛད་པའི་ཐར་ གླང་
ཐིལ་དྲུང་འོག་ས་ཚིག་སྐད་དུ་སྦིལ་སྦིལ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་བཀའ་ལུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་ཞིང་ཆོས་རྗེ་ཙར་
ཕེབས་ཏེ་དགོན་ནས་ཚོགས་བཏབ་རྒྱུའི་དགོངས་ལྷུར་ལེན་དུ་མཛོད།། །། 
 

གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པའི་གཏེར་བཞེས་སའི་ས་གནས་དང་གཏེར་གྱི་གྲངས། 

གཏེར་དང་པ། 
སྤྲེའུ་ཟླ་ཤར་ནས། སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན། ཀློང་གསལ་གསང་བའི་སྙིང་བཅུད་སྐོར་ སྣ་རིངས་
བྲག་ནས་བཞེས། ༼ས་གནས་བུམ་ཐང་ ཟླཝ་༥ པ།༽ 
གཏེར་ཁ་གཉིས་པ། 
མེ་འབར་མཚོ་ལས་ སྟོན་པའི་སྐྐུ་ཁྲུ་གང་༡ དང་ཐོད་པ་ཁ་སྦྱར་རྫས་བཀང་༡  ཁྲོམ་གཏེར་བཞེས། 
(ས་གནས་བུམ་ཐང་མེ་འབར་མཚོ) 
གཏེར་ཁ་༣ པ། 
མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ བུམ་ཐང་རེ་མོ་ཅན་ནས་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་གཏེར་ནས་གདན་
དྲངས། (ས་གནས་བུམ་ཐང་བཏང་) 
གཏེར་ཁ་༤ པ། 
པད་མ་གུ་རུའི་སྐུ་གཅིག་གཏེར་ལས་བཞེས། (ས་གནས་མ་ངེས།) 
གཏེར་ཁ་༥ པ། 
རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་ལས་ བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་༡ དང་ དགོངས་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ཤོག་སེར་གསུམ་གདན་
དྲངས། (ས་གནས་བུམ་ཐང་སྟང་) 
གཏེར་ཁ་༦ པ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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སེང་གེ་གནམ་རྫོང་བྲག་ནས་ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་ཅིག་པ་དང་ བྲམ་ཟེའི་ཤ་རིལ་སྲན་རྡོག་ལྔ་བརྒྱ་
གཏེར་སྟོན། 
གཏེར་ཁ་༧ པ། 
 དགུན་ཟླའི་གནམ་སྟོང་ལ་ བུམ་ཐང་སྐུར་རྗེས་ བྲག་ཐོད ་པ་དགུ་རྩེགས་པ་འདྲ་བའི་འོག་ནས་ ནོར་བུ་
ལམ་ཁྱེར་གདན་དྲངས། (ས་གནས་བུམ་ཐང་སྐུར་རྗེས) 
གཏེར་ཁ་༨ པ། 
ཀུ་རི་ལུང་གི་ རྒྱ་གར་ཁམས་ཕུག་གི་ཕུག་པ་ནས་ ལུག་ཟླའི་སྟོད་ལ་ ཉིན་མོ་མི་མངས་འདུས་པའི་
ཁྲོད་དུ་ཁྲོམ་གཏེར་སྟོན་ཏེ། ཕ་ཝོང་གླང་ཆེན་གྱི་གློ་བ་ལྟ་བུའི་ནང་ནས། སྟོན་པའི་སྐུ་ ལི་དམར་ལས་
གྲུབ་པའ་གཅིག་ ཕ་ཝོང་ལ་སོལ་མེ་བཏང་ནས་བཅག་པའི་ནང་ནས་སྟོན། ཕུག་པའི་ཡ་ཐོད་མདུང་
གིས་མི་སླེབ་པའི་ས་ལ་ཞབས་རྗེས་༡ བཞག།  (ས་གནས་ཀུར་སྟོད་ཐིམ་དུང་ཕྱོགས) 
གཏེར་ཁ་༩ པ། 
ཁྱིའི་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༠ ལ་ བུམ་ཐང་གི་མདའ་སེང་གེ་ཁྱི་བཅོག་བྱ་བའི་བྲག་ནས། ག་སྒྲུབ་མེ་རླུང་
འཁྱིལ་བའི ་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས། 
གཏེར་ཁ་༡༠ པ། 
བུམ་ཐང་སྨད་ཀྱི་སེངྒེ་ཁྲི་ལྕོག་བྱ་ནས། འབྲུག་ཟླ་ཉའི་དགོངས་མོ་ སྟོན་པའི་སྐུ་ ལི་དམར་ལས་གྲུབ་
པ་ཁྲུ་གང་བ་གཅིག་དང་། བླ་མ་དག་པོ་དཔའ་བོ་ཅིག་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས། (ས་གནས་
བུམ་ཐང་) 

གཏེར་ཁ་༡༡ པ། 
སྦེན་ཚ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཚེ་ ཤེལ་གྱི་ཚ་ཚ་དཀར་སྔོན་༢  དང་ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྱིས་གད་
པ་གཏེར་ལས་སྟོན། (ས་གནས་བོད།) 
གཏེར་ཁ་༡༢ པ། 
མཁའ་རིའི་མགུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་དུ་ཕྱིན་ནས་ ཕ་བོང་ནག་པོ་རུས་སྦལ་ཁ་བུབ་པ་འདྲ་བའི་ནང་
ནས། པད་མ་སམ་བྷའི་སྐུ་༡གདན་དྲངས།  
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(གནས་བོད།) 

གཏེར་ཁ་༡༣ པ། 
ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉིན་མོ། བུམ་ཐང་རྩེ ་ལུང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱབ། ལྷ་བྲག་བྱ་བ་ནས་བཀའ་བརྒྱད་
ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གིས་གཏེར་སྒྲོམ་གདན་དྲངས་སོ།  
(ས་གནས་བུམ་ཐང་) 

གཏེར་ཁ་༡༤ པ། 
གླང་ལོ་ཤར་དུས་ ཐར་པ་གླིང་གི་བྱང་ཤར་མཚམས་ སེངྒེ་བྲག་ ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བསྟན་པའི་བྲག་
ལྡེབས་ལ། རྡོ་ལེབ་བླ་ང་ཁ་སྦུབ་པ་འདྲ་བའི་ནང་ནས་ ཏེར་སྒོ་བླ་ང་འདྲ་བ་དེ་ལྐོག་པའི་ནང་ནས། བླ་
མ་དྲག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུ་ཁྲུ་གང་བ་གཅིག་དང་། དེའི་སྒྲུབ་ཁོག་ཤོག་རིལ་གསུམ་
གདན་དྲངས། 
(ས་གནས་བུམ་ཐང་མེ་འབར་མཚོ) 

གཏེར་ཁ་༡༥ པ། 
སྐུ་རྗེས་ཀྱི་སྟེང་གི་ཆ་གཡོན་ངོས་ནས། རྡོ་རྗེ་གུར་ཕུབ་ཏུ་སླེབ་པ་དང་། ཚེ་ཁྲིད་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཤོག་སེར་
ཁ་བྱང་ཇི་ལྟར་ཡོད་པའི་ལུགས་བཞིན། གཏེར་སྒོའི་ཐད་ན། ཕ་ཝང་ནག་པོ་བླ་ང་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད། 
དེའི་ཟུར་ནས་གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐོ་རུ་བཅུག་ནས་མི་བོང་ཕྱེད་ཙམ་སོང་པ་དང་། གཏེར་སྒོ་བྲག་མེ་ལོང་
ལྟ་བུ། མདོག་དམར་ལམ་མེ་ཡོང་། དེ་ལ་ལྟས་པས་རྡོ་ཆོལ་གྲུ་བཞི་གཅིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དེ་ལ་
རྡོ་རིལ་གྱིས་སྡུངས་པས། རྡོ་ཆོལ་དེ་གོག་ནས་བྱུང་པའི་ནང་དུ། ལག་པ་བཅུག་པས་སོལ་བ་ཕུངས་སེ་
འདུག དེའི་ནང་ན་ ལ་སེའི་གའུ་སྨུག་པོ་གདན་དྲངས། (ས་གནས་བུམ་ཐང་) 
གཏེར་ཁ་༡༦ པ། 
དགོན་པ་གདུང་ཁ་བི་བྱ་བར། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཀློང་གསལ་གྱིས་ཁྲིད་ཁ་ཅིག་བཤད་ཅིང་། ཞི་ཁྲོའི་
དབང་གིས་སྐབས་སུ། དྲག་པོའི་གཏེར་སྒྲོམ་ཞལ་ཕྱེ།  
གཏེར་ཁ་༡༧ པ། 
 བོད་ ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོའི་བྲག་དཀར་པོ་དགྱེད་བུ་བརྩུགས་པ་འདྲ་བ་ཡོད། དེའི་བྱང་ཕྱོགས་ན་བྲག་
སེང་གེའི་སྡོང་པ་འདྲ་བའི་ཁའི་ནང་ནས་ གཏེར་མཛོད་ བཞེས་ཚུལ། (ས་གནས་བོད་) 
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གཏེར་ཁ་༡༨ པ། 
བོད་ ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོའི་བྲག་ནས་ ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་སྒྲོམ་དང་། བྲམ་ཟེའི་ཤ་རིལ་བརྒྱ་ཐམ་པ། 
དེའི་ནང་ནས་བྱུང་པ་ལ། རྟ་ཕག་གི་སྐུ་གཉིས། པད་མ་གུ་རུའི་སྐུ་གཉིས། མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྐུ་གཅིག 
ཕག་མོའི་སྐུ་སྨ་བྱའི་སྒོ་ངའི་སྐྱོགས་ནང་ན་ཡོད་པ་གཅིག་རྣམས་བྱུང་པས།  
(ས་གནས་བོད་)  

གཏེར་ཁ་༡༩ པ། 
བྲག་མོ་འཕྲང་གི་བྲག་འདི་ནས་ རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱིས་དཔེ་སྒྲོམ་བཞེས། 
(ས་གནས་བོད།) 

བོད་ ཡང་སྤྱི་ཕུ་རུ་རྡོ་ལ་ཕྱག་རྗེས་བཞག། 
གཏེར་ཁ་༢༠ པ། 
སྨན་མདོའི་སེང་སྡོང་གི་སྣ་བ་ནས་ རྟ་མགྲིན་ཡང་སང་བླ་མེད་དང་ ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་རྣམས་
གཏེར་བཞེས། (ས་གནས་བོད་) 
གཏེར་ཁ་༢༡ པ། 
བོད་ བྲག་དམར་དོ་ལས་ ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་གདམས་པ ་རྣམས་བཞེས།  
(ས་གནས་བོད) 

གཏེར་ཁ་༢༢ པ། 
བོད་ སེང་སྡོང་བྲག་ནས་  མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་རྣམས་རྣམས་བཞེས།  
(ས་གནས་བོད་) 

གཏེར་ཁ་༢༣ པ། 
བོད་རྫ ་ལུང་ནས་ ལ་སེའི་གའུ་སྒོ་ང་ཙམ་གཅིག་ཐོན་བྱུང་།  
(ས་གནས་བོད།) 
 

གཏེར་ཁ་༢༤ པ། 
བམ་རིན་གྱི་ཐར་པ་གླིང་ནས་ གོས་དང་སྨུག་ལོག་གེ་སོང་པའི་ནང་ནས། སྤོ་ཏི་བཞི་ཐོན་བྱུང་། གཞན་
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དཔེ་ཆ་ཟབ་མོ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ལག་པ་རེག་པ་དང་དངོས་མེད་ལ་སོང་ནས་ལྟ་མ་སྟུབ། དགོངས་པ་
ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་ཚན། ལུང་བསྟན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། ལོ་རྒྱུས་ཆུང་བ། སྙིང་པོ་འདུས་པ་དོན་གྱི་རྒྱུད། 
ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱིས་མེ་ལོང་། སྣང་བཞིའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། སྒྲོན་བཞི་གནད་ཀྱིས་མེ་ལོང་། ཟབ་
ཐིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ། དོན་ཁྲིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། འཕོ་བ་བདེ་ཆེན་ལམ་མཆོག དབང་
མཆོག་ནོར་བུ་སྒྲོན་མ་དང་ཆོས་སྐོར་བཅུ་པོ། སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་མ་ཉམས་པར་འདུག་པས། 
གདན་དྲངས། (ས་གནས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་)  
གཏེར་ཁ་༢༥ པ། 
བོད་ འཆིང་ཕུ་བྲེ་གུའི་མཆོད་ཁང་གིས་གཡས་ཕྱོགས་ལས་ ལ་སེའི་སྒྲོམ་སྟོན། 
(བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༡༠ པ་བཞེས་ཚུལ།) 

གཏེར་ཁ་༢༦ པ། 
དེ་ནས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དུ་གཏེར་ཞལ་འབྱེད་པའི་དུས། པད་མ་གླིང་དུ་གཏེར་སྡུར་བྱུང་ནས། ཁྱི་
གཅིག། རྟ་གཅིག་ཤི། (ས་གནས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་) 
གཏེར་ཁ་༢༧ པ། 
མང་དེ ་ལུང་དུ་གཏེར་སྒྲོམ་གདན་དྲངས།  (ས་གནས་ཀྲོང་གསར་) 
གཏེར་ཁ་༢༨ པ། 
དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གཏེར་སྒྲོམ། བྲམ་ཟེ་པད་དཀར་གྱིས་དབུ་ཐོད། ལྷ་ལྕམ་གྱི་དབུ་ཐོད་
གཉིས་ཁ་སྦྱོར་ཞལ་ཕྱེ། (གཏེར་ཁ་ཡིན་མིན་བརྟགས་དགོས) 
གཏེར་ཁ་༢༩ པ། 
ཁན་པ་ལུང་གནས་ཡིག་གཏེར་སྟོན། (ས་གནས་ཀུར་སྟོད) 
གཏེར་ཁ་༣༠ པ། 
སྨན་མདོའི་རྟ་ཕག་དང་པད་མ་གུ་རུ། ཤོག་སེར་བརྒྱ་རྩམ་གདན་དྲངས། (བོད་ལས་ གཏེར་ལེན་ཐེངས་༡༡ 
པ་བཞེས་ཚུལ།)  

གཏེར་ཁ་༣༡ པ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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སྨན་མདོའི་རྟ་ཕག་དང་པད་མ་གུ་རུ། ཤོག་སེར་བརྒྱ་རྩམ་གདན་དྲངས་ཚུལ། 
(ས་གནས་བོད་ཡིན་ནམ་ སེང་གེ་རྫོང་ཡིན་བརྟགས་དགོས) 

གཏེར་ཁ་༣༢ པ། 
ལུང་པའི་མདོ་ ཐར་པ ་གླིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ བྱ་བྲག་བྱ་བའི་ས་ནས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལི་སྐུ་ཁྲུ་གང་
པ་གཅིག་དང་  དེའི་ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཡི་གེ་ཨའི་ཟབ་རྒྱ་ཚུ་གཏེར་ནས་སྟོན། 
(ས་གནས་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་གི་ཉེ་འདབ) 

གཏེར་ཁ་༣༣ པ། 
པད་གླིང་གིས་གཏེར་ཁ་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱིས་བཞེས་པའི་ གཏེར་ རྒྱུད་པུ་ཆུང་ བླ་
མ་འོད་ཟེར་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་ཚུལ།  (ས་གནས་བུམ་ཐང་བཏང་རི་མོ་ཅན) 
གཏེར་ཁ་༣༤ པ། 
ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་ཚེ་ཆུས་གང་པ་ གཏེར་བཞེས། (ས་གནས་བུམ་ཐང་དང་ཀུར་སྟོད་ཀྱི་བར་ བྲག་རི་མོ་སྤྱན་གྱ་ིཉེ་
འདབ) 

གཏེར་ཁ་༣༥ པ། 
སྤྲེའུ་ཟླ་བ་ཚེས་བཅུའི་སྒོང་མོ་ བུམ་ཐང་གི་མདའ། ཆ་བྲག་ནས་ རྟ་མགྲིན་དཔའོ་གཅིག་པའི་སྐུ་མ་
ཁྲུ་གང་མ་ གཏེར་བཞེས། (ས་གནས་བུམ་ཐང་གི་མདའ) 
གཏེར་ཁ་༣༦ པ། 
བུམ་ཐང་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག སེང་གེའི་མགོ་བོ་ལྟ་བུ་ལ། རྣ་བ་གཡས་པ་ཟངས་ཕུབ་རྡོའི་ར་བ་ནས སྟོན་
པའི་ལི་སྐུ་གཏེར་བཞེས།  
༼སྐུ་འདྲ་དེ་ སྔོན་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ བཀའི་བསྡུ་བ་མཛད་སྐབས་ བཞེངས་པའི་སྐུ་འདྲ་ ཕྱི་
སུ་ གུ་རུས་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལ་གནང་ ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ བཙུན་མོ་ ཇོ་མོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་དང་ 
སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་པད་མ་གསལ་ལ་གནང་། ལྷ་ལྕམ་གཤེགས་པའི་དུས་ ཕ་མས་ སྐུ་འདྲ་དེ་ སྲས་མོ་ 
མོ་རང་གིས་ནོར་བསྐལ་དུ་ བཞག་དགོས་ཟེར་ གུ་རུ་ལ་ཞུས་པ་བཞིན་ ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་དང་ ཡེ་ཤེས་
མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་ མོན་བུམ་ཐང་ རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག་ སེང་གེའི་མགོ་བོ་ལྟ་བུ་ རྣ་བ་གཡས་པ་
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ཟངས་ཕུབ་རྡོའི་ར་བ་ལ་གཏེར་ལ་སྦས་པ་འདི་ཡིན་འདུག༽ (ས་གནས་བུམ་ཐང་བཏང་རི་མོ་ཅན་གྱི་བྲག) 

གཏེར་ཁ་༣༧ པ། 
འཆིང་ཕུ་སྒྲུབ་ཁང་ སྒོ་བསྲུངས་ཀྱི་འཆན་ཁུང་གཡས་ནས། མན་ངག་སྐོར་ཤོག་དྲིལ་ཅིག། གཙོ་
པའི་ཞབས་དཀྱིལ་དཀྲུངས་སྣོལ་འཚམས་ནས།  དག་པོ་མཐིང་ཁ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐྐོར་ 
ཤོག་དྲིལ་གསུམ། སྐྱེ་བདུན་རིམ་བུ་དྲུག་ཅུ་ཐམས་པ། ཆོས་སྨན་ཨ་སྨྲི་ཏ་རྣམས་སྟོན། 
(ས་གནས་ བོད་བསམ་ཡས།) 
(དེ་རྣམས་རྣམ་ཐར་ནང་ནས་རག་ཙམ་བཏོན་ནས་བཀོད་པ་གཏོགས་ཞུན་དག་མེད་ངེས། དེར་བརྟེན་མཁས་དབང་དག་གི་ ནོར་
འཁྲུལ་ལ་སོགས་བྱུང་ན་དག་བཅོས་གནང་བར་ཞུ) 

 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ།] གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། 

རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། རབ་བྱུང་༦ པ། མེ་ཕོ་ཁྱི་ལོ། (༡༣༤༦-༡༤༠༦) 

ཡུལ་མཆོག་གྲའི་དབེན་ཚ་ཞེས་བྱ་བར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་རྟ་མགྲིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཡིན།་་་་་་་ 
ཡབ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཡུམ་ནི་འཆིམ་བཟའ་སྒྲོན་མ་སྐྱིད།  
བྱེད་སྤྱོད་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལོ་གསུམ་ལོན་ཚེ་དྲན་ནོ།་་་་་་་་་་་ད་ལོ་བརྒྱད་ལོན་ཚེ་གནམ་ལྕགས་
འབར་བའི་བྲག་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སྦས་པ་ཡང་འདོན་རན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགུང་ལོ་དགུ་
ལོན་ཚེ་ཡབ་གྲོངས། ཡུམ་ཁྱོ་ལ་ཕྱིན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཤོག་གྲངས་༢༢ 

ད་འདིར་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ གཏེར་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་མོའི་ གཏེར་ཁ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། གཏེར་ཁ་རེ་
ལ་ཁྲི་ཆེན་རེ། ཁྲིད་ཆུང་དང་སྡོམ་པས་སུམ་བརྒྱ། བཀའ་སྲུང་གཏེར་བདག་དང་བཅས་ཏེ་མདོར་ན་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གཅིག་གདན་དྲངས་སོ།། 
དེས་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་མཛད་པ་རྣམས་ཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ། དྲུག་ཅུ་པ་ བྱའི་ལོ་
ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་ ཡག་དགེ་བ་ཧོར་གྱི་དགོན་པར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་གསུངས།་་་་་་་་་ 
སྤྲེའུ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉི་ཤུའི་དགོངས་ཀ་དག་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ།    
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ཤོག་གྲངས་༢༠  

རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གྲ་ལུང་དབེན་རྩ་རུ། རིག་འཛིན་སྔགས་འཆང་ཡབ་ནི་བསོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་ཏེ། ཡུམ་ནི་འཆིམ་བཟའ་སྒྲོན་མ་སྐྱིད་ཅེས་པའི། ལྷུམས་བཞུགས་དུས་ཡ་མཚན་མཆོག་གི་
རྟགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་འདིར་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ གཏེར་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་མོའི་གཏེར་ཁ་བརྒྱ་རྩ་
བརྒྱད། གཏེར་ཁ་རེ་ལ་ཁྲིད་ཆེན་རེ། ཁྲིད་ཆུང་དང་སྡོམ་པས་སུམ་རྒྱ། བཀའ་བསྲུང་གཏེར་བདག་
དང་བཅས་ཏེ་མདོར་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གཅིག་གདན་དྲངས་པ་རྣམས་དེར་ཤེས་སོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་མཛད་པ་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ། དྲུག་ཅུ་པ་བྱའི་ལོ་ཟླ་བ་
དང་པ་ལ་ཡག་དགེ་ཧོར་གྱི་དགོན་པར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་གསུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སྤྲེའུ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉི་ཤུའི་དགོངས་ཀ་དག་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ།་་་་ 
དེ་ནས་ བྱ་ལོ་ལ་གཤེགས་ནས་ཁྱི་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་སྤུར་ལ་ཡག་ཏུ་གདན་དྲངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མཁས་པ ་བཻ ་རོའི་སྐྱེས་མཐའ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྱ་བཏང་རས་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་
ཉིད་ཀྱི་ཞབས་པད་སྤྱི་བོས་རྟེན་ཅིང་།་་་་་་་་་་་་་་ཉང་གི་སྤྲང་པོ་ ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱིས་དབེན་
གནས་ གུ་ཡུའི་རི་ཁྲོད་དུ་བཀོད་པ་འདིས་འགྲོ་བ་ཕལ་མོ་ཆེའི་དོན་དུ་གྱུར་ཅིག།   
 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ།] གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང་ཞལ་གདམས། 

གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང་ཞལ་གདམས་བཅས་བཞུགས་སོ། 
ཤོག་གྲངས་༢༥༢ 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] བོན་གྱི་ཐེག་པ་རིམ་དགུ། 

ད་རེས་ཀྱི་ཆོས་གླུ་འདི་ཉིད་སྤ་གོར་དབེན་རྩ་ཁར་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་བློ་བས་ བོན་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་བྲོ་
མོ་ཆེ་གསུང་དུས།  ཁོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་ཀྱང་བོན་ཐེག་པ་ངལ་གསོ་གདོད་ཅིག་ཅེས་པ་གསུངས་སོ། 
ཨེ་མཱ༔ གཞིའི་གནས་ལུགས་ཡེ་གྲོལ་ངོ་མ་ཤེས༔ རང་སྣང་མ་རིག་ཁམས་སུ་རིགས་དྲུག་འཁོར༔ 
སྡུག་བསྔལ་བརྒྱན་དུ་འཛིན་ཅིང་རྟག་པར་འཐས༔ འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་ངལ་གསོ་བསྟོད༔ རྡུལ་
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དང་མུན་པ་སྙིང་སྟོན་ཅན་ནས་འཇུག༔ ལམ ་ནི་རྟག་ཆད་གཉིས་ནས་འཇུག༔ འབྲས་བུ་ཕྱ་དད་དབང་
ཕྱུག་འདོད༔ མུ་སྟེག་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་ངལ་གསོ་ཅིག༔ གཞི་ནི་བདེན་པ་བཞི་ནས་འཇུག༔ ལྟ་བ་
གཡག་ལྔ་ནེ་སིང་ལྟར༔  སྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ན་སངས་རྒྱས་རེ༔ ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་
ངལ་གསོ་ཅིག༔ འཇུག་པ་ཉན་ཐོས་འཆད་རྩོད་བྱེད༔ བསེ་རུ་ཁྱུང་ལྡིང་གཉིས་པ་བསྒོམ༔ འབྲས་བུ་
དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པར་འདོད༔ རང་རྒྱལ་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་བསྟོད༔ འཇུག་པ་ཚད་མེད་བཞི་ནས་འཇུག༔ 
སྤྱོད་པ་སྨོན་འཇུག་གཉིས་ལ་འཇུག༔ འབྲས་བུ་ས་བཅུ་སྤྲིན་ལ་རེ༔ བྱང་སེམས་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་ངལ་
གསོལ་བསྟོད༔ འཇུག་པ་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་བྱེད༔ སྤྱོད་པ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སྤྱོད༔ མི་ཚེ་
བདུན་ལ་སངས་རྒྱས་རེ༔ ཀྲི་ཡའི་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་ངལ་གསོ་བསྟོད༔ འཇུག་པ་དག་པ་གསུམ་ནས་
འཇུག༔ ལྷ་ནི་རྗེ་འབངས་གཉིས་སུ་ལྟ༔ མི་ཚེ་ལྔ་ན་སངས་རྒྱས་རེ༔ ཨུ་པའི་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་ངལ་
གསོ་སྟོད༔ འཇུག་པ་གཟའ་སྐར་བཟང་ལ་འཇུག༔ ལྷ་ནི་མཉམ་གཉིས་གྲོགས་ལྟར་ལྟ༔ མི་ཚེ་གསུམ་
ན་སངས་རྒྱས་རེ༔ ཡོ་གའི་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་ངལ་གསོ་བསྟོད༔ འཇུག་པ་ཏིང་འཛིན་གསུམ་ནས་
འཇུག༔ སྤྱོད་པ་་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་སྤྱོད༔ བར་དེར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད༔ མ་ཧའི་ཐེག་པ་
ཁྱོད་ཀྱང་ངལ་གསོ་བསྟོད༔ འཇུག་པ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས༔  སྤྱོད་པ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོ་སྤྱོད༔ 
འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་རེ༔ ཨ་ནུའི་ཐེག་པ་ཁྱོད་ཀྱང་ངལ་གསོ་བསྟོད༔  འཇུག་པ་ཆུ་ལས་ཉ་
ལྡང་ལྟ༔ སྤྱོད་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་མེད་སྤྱོད༔ འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་འདོད༔ རྫོགས་ཆེན་
ཐེག་པ་ཁྱོད་ངལ་གསོ་བསྟོད༔ གཞིའི ་རིག་པ་ཡེ་སངས་རྒྱས༔ ལམ་གྱི་རིག་པ་གྲོལ་སངས་རྒྱས༔ 
འབྲས་བུའི་རིག་པ་མངོན་སངས་རྒྱས༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ངང་དུ་གློད་ལ་ཞོག༔ མ་རྟོགས་འཛིན་
མེད་ཐེག་པ་དང་༔ ལོག་རྟོགས་མུ་སྟེགས་ཐེག་པ་དང་༔ ཕྱོགས་རྟོགས་ཐེག་དགུ་རྒྱུད་སྡེ་སོགས༔ 
རང་གིས་རང་སྒྲིབས་ངལ་གསོ་བསྟོད༔  ཡང་དག་རྟོགས་པའི ་སྨྱོན་པ་དང་༔  གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་
ལྷག་གོ་བ༔ འཁོར་འདས་འདི་ཕྱི་གཉིས་སུ་མེད༔ གཡུང་དྲུང་གླིང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལགས༔ ཅེས་
གསུངས་སོ།  ཤོག་གྲངས་༢༨༢ 

ར་ལུང་དུ་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྨི་ ལམ་དུ་མཇལ་མཚུལ། 

དེའི་ནུབ་མོ་ཅིག་ར་ལུང་དུ་སླེབ། འགྲོན་ཁང་དུ་ཉལ་དུས།  འགྷུ་རུ་ཆོས་དབང་ཡིན་ཟེར་བ་ཅིག་དང་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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འཇལ་བ་རྨིས་ནས།  དེས་ང་ལ་མ་ཎི་འདི་གསུངས་སོ།   ༀ་ན་ཎི་པད་མེ་ཧཱུྃ་ཧྲི༔ བདག་རང་ཆོས་ཀྱི་
དབང་ཕྱུག་ཡིན། །ཨུ་རྒྱན་བདག་དང་གཉིས་སུ་མེད། །བུ་ཁྱོད་ང་དང་གཉིས་སུ་མེད། །བུ་ཁྱོད་ང་
དང་དབྱེར་མི་ཕྱེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ། །བསྒོམ་མེད་བསམ་པ་མ་བྱེད་ཅིག །མ་ཎི་པད་མེ་
འདྲེན་པ་ལ། །སྙིང་པོ་ཞན་པར་མ་སེམ་ཅིག །ཨུ་རྒྱན་པད་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་ལ། །ཐ་མལ་བླ་མར་མ་
སོམ་ཅིག །སྣང་སྲིད་བླ་མའི་རང་བཞིན་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་ཕའི་བུ། །མཚན་ལྡན་བུ་མོ་ལ་སྤྱད་
པ་ན། །རྩ་མདུད་ཞིག་ནས་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ། །མི་གཙང་རྫས་ཀུན་བདུད་རྩི་ཡིན།  །རྣམ་རྟོག་ཆོམས་
ཅིག་ཕའི་བུ། །གསང་སྔགས་ཡང་སྙིང་ཉེ་རིང་མེད། །ཡིག་བདུན་སྒྲངས་ན་འགྲོ་དོན་འཕེལ། །སྙིང་གི་
དཀྱིལ་དུ་ང་བསྒོམས་ཅིག་།ཅེས་གསུངས་སོ།། 
 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] བན་བོན་གཉིས་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་གུར། 
ཤོག་གྲངས་༤༣༤ 

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྤུངས་པ་རི་བོ་ཆེར་བན་བོན་གཉིས་མེད ་དུ་རྟོགས་པའི་
ཚེ། ཆོས་གླུ་འདི་གསུངས་སོ། ཨེ་མ་ཧོ།  ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་བོན་
སྐུ་ཀུན་བཟངས་ཡིན། ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་དགའ་རབ་
རྡོ་རྗེ་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་དྲན་པ་ཡབ་སྲས་ཡིན། །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། ། 
ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་ཀུན་སྣང་ཁྱབ་པ་དམིགས། །ཆོས་བོན་གཉིས་
མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་གསལ་བ་རང་
བྱུང་ཡིན། །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས།  །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་
ཏེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་དགེ་ལ་གར་ཕྱུག་ཡིན། །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་
ཀྱི་དུས་ན་སྣང་བ་མཐའ་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་བྱེ་བྲག་དངོས་མེད་ཡིན། །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་
པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་དགའ་བ་དོན་གྲུབ་ཡིན། ། 
ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པས་སྟེ།  །བོན་གྱི་དུས་
ན་སྟོན་པ་བཤེན་རབས་ཡིན།  །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་
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ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་ཨ་དཀར་ས་ལེ་འོད། །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་
སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་པད་མ་འབྱུང་གནས་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་ཚེ་དབང་རིགག་འཛིན་རྩལ། ། 
ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་བྷཱེ་རོ་ཙ་ན་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་
གཡུང་དྲུང་སྟན་པ་ཡིན། །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། །ཆོས་ཀྱི་དུས་ན་རྡོ་རྗེ་གླིང་
པ་སྟེ། །བོན་གྱི་དུས་ན་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ཡིན། །ཆོས་བོན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས། ། 
ཅེས་གསུངས་སོ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྒྲུབ་མཐའ་བན་བོན་གྱི་ཁ་འཛིན་ཁྲོལ་གྱིས་ཞིག་པར་གྱུར་ཅིག།   
ཤོག་གྲངས་༤༣༩ 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ]  མོན་དྭངས་ཆུའི་མཁའ་འགྲོ་ཕུག་ཏུ་ཆོས་གཞས་བྲོ་བརྡུངས་ལ་བཞུགས་སོ།  

རྟ་ལོ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་གནམ་གང་གི་ཉིན། མོན་དྭང་ཆུའི་མཁའ་འགྲོ་ཕུག་ཏུ་ ཞག་འགྷ་མཁའ་འགྲོའི་
བསྒྲུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐབས་ཅིག་ཏུ་ཨུ་རྒྱན་དང་ མཁའ་འགྲོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དུས་སུ་ 
མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཨུ་རྒྱན་དང་མཁའ་འགྲོ་བྱོན་པ་མཐོང་ནས་ རིག་པ་གཏད་མེད་དུ་བོན་གྱ་ི
སོང་། ཉམས་འུར་བ་དང་འཁྲབ་པ་ཤེས་རབ་དར་ན་རེ། དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་པ་ལགས། ས་ཆ་འདིར་ཞབས་
རྗེས་འདི་འདྲ་བ་འོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ལགས་ཟེར་བའི་ལན་དུ་ ཚིག་བཞི་པ་བྲོ་རུ་བརྡུང་པ་འདི་སྐད་དོ།  
ཚེ་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་དྲན་པའི་མཐུས། །གནས་འདིར་རྐང་རྗེས་བྱུང་པ་ཡིན། །ལྐལ་ལྡན་དམ་ཚིག་
གཙང་བའི་མཐུས། །ད་ལྟ་དུས་ཅིག་ཚོགས་པ་ཡིན། །ཁྱོད་ཀྱང་ལས་འཕྲོ་བཟང་པའི་མཐུས། །བདག་
ལ་མོས་གུས་ཚུད་པ་ཡིན། །གདུལ་བྱའི་ལྷག་མ་བསྡུད་པའི་ཕྱིར། །ལོ་གསུམ་མོན་དུ་གདོད་པ་ཡིན། ། 
བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་བཛུགས་པའི་ཕྱིར། །དེ་རྗེས་ལྕགས་པོ་རི་ལ་གདོད། །ཨུ་རྒྱན་ཐུགས་དགོངས་
རྫོགས་པའི་ཕྱིར། །ཡང་རྫོང་ཐུགས་གཏེར་ཆེན་མོ་འདོན། །སེམས་ཅན་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་པའི་ཕྱིར། །རཊ་ན་
གྷུ་རུའི་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་། །འབྲེལ་པ་ཕྱོགས་མེད་འདོགས་པའི་ཕྱིར། །དངུལ་བུམ་ཆེན་མོའི་དབང་
བསྐུར་བྱེད། །ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་པའི་ཕྱིར། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཟབ་ཁྲིད་སྐྱོང་། །འཇམ་དཔལ་
ཆོས་ཀྱི་བཤེས་སྙེན་ང་། །མཁན་སློབ་འཇོམ་པའི་དགེ་སློང་ཡིན། །ཉན་ཐོས་སྡོམ་པ་མི་གཙང་ཡང་། ། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སླབ་པར་ལྡན།  །གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་བསྲུང་འཚམས་བྲལ། །ཡེ་གྲོལ་ཆེན་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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པོའི་སྤྱོད་པ་ལ། །སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་དགོངས་པ་ལོན། །འཁོར་བའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་འདུག་གིས། 
ཟས་ནོར་དངོས་པོ་མ་བསགས་པར། །ཆགས་ཞེན་མེད་པར་སློད་ཀྱི་བསྒོམ། །བསྟན་པའི་ཞབས་རྟོག་
ལྟར་འགྲོ་དང་། །བླ་མ་མཆེད་གྲོགས་ཅི་མཉེས་གྱིས། །གཡོ་རྒྱུ་ཟོལ་ཟོག་སྤོངས་ཀྱི་ལ། །མདོ་རྒྱུད་
ལུང་དང་བསྟུན་ལ་བསྒོམ། །རྟག་ཏུ་འཆི་བ་ཡོང་སྙམ་པས། །བློ་སྣ་ཧྲིལ་གྱིས་བཏུངས་ལ་བསྒོམས། ། 
རྣམ་རྟོག་མེད་པ་བསམ་སྟན་ཡིན། །རྣམ་རྟོག་རང་གྲོལ་ཤེས་ཙམ་ན། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་
འཇལ། ། འཁོར་བའི་ཆུ་གཏེར་སྐམས་པ་ལགས། །བདག་གཞན་དོན་གྲུབ་ཕོ་རྒོད་ཡིན། །སྙིང་གཏམ་
སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཆོངས། །ཅེས་སྨྲས་སོ། ཆོས་རྗེའི་གསུང་དགེའོ།། །། 
ཤོག་གྲངས་༤༢༣ 

བཛྲ་བྷོ་ཏྲ་ལ་ན་མོ།  དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་
རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ ལྷོ་མོན་དུ་ཡུན་རིངས་བཞུགས་སྟེ། སླར་ཡང་
ཤངས་ཀྱི་མདའ་བྷ་བོ་བྷ་ཉལ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཕེབས། དེ་རུ་ཆོས་རྗེ་བྷ་ར་བ་བྱོན་ནས་ ཆང་བན་ཅིག་ 
ལུག་ཤ་ཁོག་པ་ཅིག་ གནམ་བུ་ཕྲུག་དཀར་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་ རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་
གླིང་པ་ ཉེད་ཤངས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་ཡུལ་ཡིན་
པས། ཁྱེད་ལྷོ་མོན་མུན་པའི་གླིང་དུ་བྱོན་པའི་ སྐུ་སྤྱོད་ཧྲུལ་པོར་སོང་ཡོད་པས་ ནང་པར་ཡར་བྱོན་དུས་ 
བཙུན་པ་ཚོ་ཞེ་ཅིག་བྱེད་ བཙུན་མ་ཚོ་ཞེ་ཅིག་མཛད་ ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ལུས་ལ་ཡང་ཐང་ཤལ་ལེགས་མོ་
མཛད་དེ་ མི་དད་པ་ལོག་འགྲོར་ཡོང་པས། དཔོན་སློབ་ཚོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་སྤྱོད་ལེགས་སོ་མཛད་ནས་
བྱོན་པར་ཞུ། ཅེས་གསུང་ནས་ ཁོ་རང་ལོག་བྱོན།  
ཤོག་གྲངས་༤༤༣ 

མོན་སྤལ་གྲོ་ལྕལ་ཁར་གདད་དུས་རྨི་ ལམ་ན། རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་འཇའ་འོད་དུ་ཡལ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་
ཐིམ་པ་ཅིག་གི་རྗེས་ལ།  
ཤོག་གྲངས་༤༣༩ 

ཨེ་མ་ཧོ༔  སླབ་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལེགས་འཛིན་ཅིང༌། །སྦྱིན་རླབས་གསུམ་གྱིས་འགྲོ་དྲུག་
སྐྱོང་མཛད་པ། །མཆོད་འོས་བསྟོད་འོས་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཟོལ་མེད་གུས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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པས་འདུད། ། དུས་ངན་ད་ལྟ་སྐྱེས་པའི་རྡོར་གླིང་ང༌། །བསྟན་པའི་ཁུར་ཁུར་བརྩེ་ཚིག་འཕྲེང་དུ། །སྔོན་
ནས་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་བུ་སློབ་ལ། །སེམས་དཔའ་དར་ཅིག་སྙན་གསན་མཛད་པར་ཞུ། ། 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] ཀུན་བཟངས་རྒྱལ་ལ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཙན་དན་གྱི་ནགས་ཁྲོད་དུ་སྤྲིང་པའོ། 

ཀྱེ་མ༔ ཕྱི་སྣོད་ནང་བཅུད་ཉིན་མཚན་ལུས་འདི་ཡང་། །རིམས་ཀྱིས་མི་རྟག་བྱིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན། 
།ཡིན་པར་རྟག་ཅིང་རང་རང་གོ་ན་ཡང་། །འཆི་ཚེས་རྟག་པར་འཛིན་པ་ཨེ་འཐད་དམ། །བསགས་པ་
མཛད་ཅིང་འདུས་པ་བྲལ་བ་ལ། །སྐྱེས་པ་འཆི་ཞིང་རྩིགས་པ་འཇིགས་པ་འདི། །ད་ལྟ་དངོས་སུ་ངོ་སྤྲོད་
མཐོང་ནའང་། །ད་རུང་ཧར་རེ་ལོང་པ་ཨེ་འཐད་ལགས། །བསྙེན་བྱས་དགྲར་འགྱུར་ཡན་བྱས་ལོག་པར་
ལྟ། །ལེགས་བྱས་ཉེས་པ་མཐོན་པོ་དམའ་མོར་འབེབས། །དུས་ངན་སྙིགས་མས་ཀུན་དུས་སླེབ་འདུག་
ཀྱང་། །ད་རུང་ཉམས་ལེན་མེད་པ་འཐད་ལགས་སམ། །་་་་་་་་་་་་་་་་ཤོག་གྲངས་༣༨ ནང་ན་བཞུགས། 
ཤོག་གྲངས་༤༦ 

བསྐལ་པར་ཚོགས་གཉིས་མ་བསགས་པས༔ ཐེག་ཆེན་བློ་རུ་མི་ཤོང་ཞིང་༔ ཡིན་ལུགས་རྣ་བར་ཐོས་
ན་སྐྲག༔ བཟང་བཟང་འཛོམ་དང་མཉམ་པོ་མིན༔ བཙུན་ཀྱང་སྡོམ་དང་མེད་པ་དང་༔ མཁས་ཀྱང་
སངས་རྒྱས་མ་གྲུབ་པའི༔  རང་མགོ་རང་གིས་སྨོད་པ་རྣམས༔ ཇོ་སྲས་ང་དང་རྒྱབ་ལོག་ཡིན༔   
ཨེ་མ་ཧོ༔  འཁོར་བ་རླུང་ཁྱེར་གྱི་ཏྲོ་སྲས་སྐྱུར་མོ༔ མིང་མེད་མིང་དུ་བཏགས་པའི་རྡོར་གླིང་པ༔ སྣང་བ་
གང་ཤར་བྲོ་རུ་འཁྲབས༔ ཁ་ནས་ཐོན་ཚད་གླུ་རུ་ལེན་པ༔ སེམས་ལ་ཤར་ཚད་སྐྱེས་གྲོལ་དུ་ཤེས་པ༔ 
ལག་པས་སྒྱུར་ཚད་ཡིག་གེར་བྲིས་བ༔  ཁོ་འདི་སྐད་དོ། ༀ་མ་ཎི་པད་མེ་ཧཱུྃ་ཧྲི༔ བསྟན་པ་དར་ཞབས་
སྙིགས་མའི་དུས༔  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་ལས༔  པད་མ་འབྱུང་གནས་སྨོན་ལམ་གྱིས༔  
སྔགས་འཆང་རིགས་ལུ་སྐྱེས་པ་ལགས༔ དཀར་པོའི་ལས་འཕྲོ་སད་པའི་མཐུས༔  ལོ་ལྔ་ལོན་ཚེ་
ཡིག་གློག་ཤེས༔ ལོ་བདུན་ལོན་ཚེ་རྟ་ཕུར་མཁས༔  སྔགས་རྩིས་མདོས་སྨན་བདག་པོ་ལགས༔ དེ་
དུས་ཕ་ཤི་ད་ཕྲུག་བབས༔ བླ་མ་རྟོགས་ལྡན་ཉིད་དང་འཇལ༔ རྫོགས་ཆེན་ཞུས་པས་འཁོར་འདས་
འདས༔ སེམས་ཀྱི་རྩ་བདར་ཆོད་པ་ལགས༔ ལོ་བརྒྱད་ལོན་ཚེ་ལྷ་རི་ཁར༔ རབ་བྱུང་བྱས་ནས་བླ་མའི་
དྲུང༔ བཅུ་གཉིས་བར་དུ་འབྲལ་མེད་འགྲགོས༔ བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་ལོན་པས་ལགས༔ ཆོས་
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དྲུག་རི་ཆོས་གཅོད་ཡུལ་སོགས༔ གཟེར་ལྔ་སེམས་བདེ་ཉམས་སྦྱོར་སོགས༔ བཀའ་བརྒྱད་སྙིང་ཐིག་
གསང་བསྐོར་སོགས༔ ཟབ་ཆོས་མ་ལུས་ཞུས་པས་ལགས༔ བཅུ་གསུམ་ལོན་ཚེ་ཁྲ་འབྲུག་ནས༔ ཨུ་
རྒྱན་པད་མའི་ཟབ་གཏེར་སྙེད༔ བསྙེན་བསྒྲུབ་རྟགས་ཚད་ཐོན་པ་བྱས༔ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཅུ་
བདུན་ལོན་ཚེ་འགྲོ་ཀུན་བསྡུས༔ དབང་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་སྐྱངས༔ འདུས་ཚད་འབྲི་ཀློག་
གཉིས་ལ་བསྐོད༔  མཚན་ཡང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཟེར༔ དེ་ནས་ཉེར་གཅིག་ལོ་ལོན་བར༔ ཟབ་གཏེར་རྐང་
དྲངས་མང་དུ་སྟོན༔ སློབ་མ་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱིས་ཚར་བ་བྱས༔ གདུལ་བྱ་ཁྲ་བོར་སྐྱངས་པ་ལགས༔ 
ཉེར་ལྔ་ལོན་ཚེ་ལྷོ་མོན་ཕྱིན༔ སྟག་ཚང་བྲག་སོགས་ཟབ་གཏེར་སྟོན༔ བན་བོན་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་
བཟུང་༔  བླས་བློ་ལྷོ་མོན་ཆོས་ལ་བཀོད༔ སོ་ཅིག་ལོན་ཚེ་དབུས་གཙང་སླེབ༔ ཟབ་ལུང་ལ་སོགས་
ཟབ་གཏེར་སྟོན༔ སྣང་བ་གང་ཤར་ཐད་དཀར་སྐྱངས༔ འགྲོ་ལ་འབྲེལ་གསུམ་གཏགས་པ་ལགས༔  
ད་ལྟ་ཕོ་ལོ་སོ་གསུམ་འགྲོ༔ ཐུགས་རྟེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྟོན༔ བསྒྲུབ་གནས་རི་བོ་ཆེ་ལ་བྱས༔ 
མཚན་ཡང་པད་མ་གླིང་པ་ཟེར༔ ད་ནི་ཁོ་བོ་པད་གླིང་ང་༔ ཚེ་འདི་ལ་དངོས་པོའི་མི་ཆོས་མེད༔ ཕྱི་མ་
དངོས་པོའི་ལྷ་ཆོས་མེད༔ གཉིས་འཛིན་འདོད་བློ་ཞིག་པ་ལགས༔ བན་བོན་ཤེས་པའི་ཆགས་སྡང་
མེད༔ བོན་ལུགས་སྐྱངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཟད༔ ཐ་མལ་སྣང་བའི་འཁྲུལ་པ་ཞིག༔ ཤི་ཡང་ཀ་དག་
ངང་དུ་མདའ༔ རྟོགས་ཀྱང་དོན་མེད་ཆོས་སྐུ་དང་༔ ལེགས་ཀྱང་དོན་མེད་ལོངས་སྐུ་དང་༔ རིགས་ཀྱང་
དོན་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས༔ བསྒྲུབ་ལོ་ཞིག་པའི་ཇོ་སྲས་ལགས༔ གཞི་ལ་གདོད་པའི་གནས་བརྟེན་
མེད༔ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤོག་གྲངས་༥༩ 
རྨི་ ལམ་དུ་བརྡ་འདི་ལྟར་སྟོན་ཏོ།   
ཀྱེ་མ་བུ་ཁྱོད་འདི་ལ་ཉོན༔ རང་རིག་རྟོགས་ན་རང་དབང་རྒྱུ༔ དབང་བསྐུར་གཞན་རྣམས་བློ་བྱས་
སམ༔ འཁྲུལ་གྲོལ་ཤེས་ན་ངོ་སྤྲོད་ཡིན༔ ངོ་སྤྲོད་གཞན་རྣམས་བློས་བྱས་ཡིན༔ དམིགས་མེད་ལྟ་ན་ལྟ་
བ་ཡིན༔ ལྟ་བ་གཞན་རྣམས་བློས་བྱས་ཡིན༔ གཉིས་མེད་དམིག་བྲལ་བསྒོམ་པ་ཡིན༔ བསྒོམ་པ་
གཞན་རྣམས་བློས་བྱས་ཡིན༔ ་་་་་་་་ཀ་དག་བློ་ཟད་འབྲས་བུ་ཡིན༔ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ན་སྣང་
སྲིད་མཐོང་༔ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྙིང་མེད་བསམ་ན་བསམ་པ་ཡིན༔་་་་་་་་་་མ་ཉན་ཀུན་ཐོས་ཐོས་པ་ཡིན༔་་་་་་་་ 
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བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་གནས་རི་ཁྲོད་ཡིན༔ ཨེ་འགྲིམ་རང་གི་སེམས་ལ་རེག༔ འཁོར་བའི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་
ཡིན༔ བྱ་བ་མཐོང་དང་སྐྱེས་བུ་ཀུན༔ འདི་བཞིན་བྱས་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ༔ ལར་རྡོར་གླིང་ང་ལ་ཕ་ཡུལ་
མེད༔ རྡོར་གླིང་ང་ལ་བདག་བཟུང་གི་དགོན་པ་མེད༔ རྡོར་གླིང་ང་ལ་བསགས་པའི་སྐོ་ནོར་མེད༔ རྡོར་
གླིང་ང་ལ་སྐྱོང་དགོས་ཀྱི་གྲ་པ་མེད༔ རྡོར་གླིང་ང་ལ་ཟིན་པའི་བྱ་བ་མེད༔ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤོག་གྲངས་༦༢ 

རྡོར་གླིང་ང་དང་རྒོད་པོ་འདྲ༔ ལྟ་བ་ནམ་འཕངས་སྤྱོད་པ་འདྲ༔ རྡོར་གླིང་ང་དང་ཉི་ཟླ་འདྲ༔ བསྒོམ་ལ་
གསལ་འགྲིབ་མེད་པ་ཡིན༔ རྡོར་གླིང་ང་དང་བུ་ཆུང་འདྲ༔ སྤྱོད་པ་སྤང་བླླང་བྲལ་བ་ཡིན༔་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཧོ༔ གཞིའི་འདུག་ཚུལ་སྟོང་གསལ་འགག་པ་མེད༔ ལམ་གྱི་འདུག་ཚུལ་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་
ཡིན༔ འབྲས་བུའི་འདུག་ཚུལ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ལྷུན་གྲུབ༔  
ཤོག་གྲངས་༨༣ 

དགེ་ཤེས་རྣམས་ཀྱང་གྲུབ་མཐའ་རེ་རེ་བརྩོད༔ རང་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་གཞན་ཕྱོགས་སྨོད་པ་གང་༔ 
གནམ་རྟགས་བཅུ་གསུམ་ས་རྟགས་རྣམ་དྲུག་ཤར༔ རྒྱལ་ཁྲིམས་ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཀ་སྨང་ནས་
ཞིག༔ དུས་ངན་འདིར་ཐུག་ཁོ་བོ་རྡོར་གླིང་ང༔ ཡི་མུག་ག་ཆད་མཆི་མ་སྙིང་ནས་འཆོར༔ 
ཤོག་གྲངས་༨༦ 

ཀྱཻ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡིན་པས་བློ་ཐག་ཆོད༔   
ཤོག་གྲངས་༡༥༤ 
རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས༔ ཡོན་བདག་མོ་འཛོམས་པ་སྐྱིད་ལ་གསུངས་པ།  
ཨེ་མ༔ སྐྱེས་ནས་མ་ཤིའི ་བར་དུ་ནི༔ ཅི་ཙམ་འབུངས་ཀྱང་ཟིན་དུས་མེད༔ འཆི་དུས་སུ་ལའང་འཁྱེར་
དུས་མེད༔ ད་ལྟ་དམ་ཆོས་བྱས་ན་ལེགས༔ བུ་ཚའི་དོན་དུ་ཟས་ནོར་བསགས༔ རྣམ་སྨིན་ཁྲེས་པོ་རང་
ཐོག་ཡོང་༔  གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲིམས་ར་འཆའ༔ དགེ་སྡིག་གང་བྱས་མེ་ལོང་གསལ༔  དེ་དུས་
འགྱོད་པ་སྐྱེས་ལགས་ཏེ༔་་་་་་་་་་་ཤོག་གྲངས་༩༧ 
སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བློ་སྙིང་གཏད༔  ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས༔ འཕྲལ་
སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་གཅེས་པར་བཟུང་༔ ལུས་སྙིང་པོ་ལོངས་པའི་རྡོར་གླིང་བདེ༔ 
ཤོག་གྲངས་༩༨  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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འཁོར་དགོས་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐྱངས༔  ལྷ་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཁྲོལ་བ་མེད༔ 
ཆོས་ཡིན་ལུགས་རྟོགས་པའི་རྡོར་གླིང་བདེ༔ བདག་ཟག་བཅས་ནོར་གྱིས་དབུལ་ལགས་ཀྱང་༔ ཆོས་
ལུང་རིག་ནོར་བུའི་གཏེར་ཁ་འབྱེད༔  
 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] སེམས་ཀྱི་ངོས་སྤྲོད། 

འཁོར་འདས་སེམས་ལ་རྫོགས་ན་རྫོགས་ཆེན་ཡིན༔ གཟུང་འཛིན་རང་སར་གྲོལ་ན་ཕྱག་ཆེན་ཡིན༔ 
སེམས་སྤྲོས་དང་བྲལ་ན་དབུ་མ་ཡིན༔ མཐར་ཐུག་རང་ངོ་རྟོགས་པའི་རྡོར་གླིང་བདེ༔ སེམས་འཁྲུལ་
རྟོག་ཆོད་ན་གཅོད་མཁན་ཡིན༔ དུག་གསུམ་མཁའ་ལྟར་དག་ན་ཞི་བྱེད་ཡིན༔ བདེ་སྡུག་བླང་མདོར་
མེད་ན་བཏང་སྙོམས་ཡིན༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་རྟོགས་པའི་རྡོར་གླིང་བདེ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་
རྟོགས་ན་ལམ་འབྲས་ཡིན༔ འགྱུར་མེད་བདེ་སྟོང་བརྒྱས་ན་སྦྱོར་དྲུག་ཡིན༔ རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཚུད་
ན་རྩ་རླླུང་ཡིན༔ མན་ངག་གནད་ནས་གོ་བའི་རྡོར་གླིང་བདེ༔ མཁས་པ་ང་རྒྱལ་ཆུང་ན་དོན་དང་ཐུན༔ 
སྒོམ་མ་རྟོགས་འདོད་ཆུང་ན་ཀུན་ལ་མཛེས༔ བླུན་པོ་དམའ་ས་འཛིན་ན་ཚུལ་དང་མཐུན༔ ཅིས་བྱེ་དོན་
དང་མཐུན་པའི་རྡོར་གླིང་བདེ༔་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤོག་གྲངས་༡༠༤ 
ཡང་སྐབས་ཅིག་ཏུ༏ ལྷོ་ཕུ་ཆུ་ཁྱེར་ཕུའི་དགོན་པ་མཁའ་རི་གངས་མགུལ་མཁར་ལུངས་སུ༔ ཇོ་མོ་
འཛམ་གླིང་བརྒྱན་གྱིས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་སུ༔ ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ མདོལ་འདིས་
སྐད་གསུངས་སོ༔ སྐྱབས་སླུ་བ་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ༔ ཉིན་མཚན་མེད་པར་གསོལ་བ་
འདེབས༔ བྷཻ་རོའི་སྤྲུལ་པ་རྡོར་གླིང་ངས༔ ཕྱོགས་མེད་ཀུན་ཏུ་འཁྱམས་ཙ་ན༔ རིགས་བཟངས་ཀྱི་
མཁའ་འགྲོ་མ་དང་འཕྲད༔ ཁྱོད་འཛམ་གླིང་བརྒྱན་ལ་འདི་སྐད་སྨྲ༔ འཆི་བ་མི་རྟག་དྲན་པ་དེ༔ ཆོས་
རྣམས་ཀུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན༔ དངོས་གཞི་བླ་མ་སྤྱི་གཙུག་བསྒོམས༔ བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་
སེམས་གཉིས༔ དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུར་སྲེས་ལ་བཞག༔ མ་བཅོས་སོ་མ་ས་ལེ་བ༔ བསྒོམ་དུ་མེད་པར་
སིང་ངེ་ཞོག༔ རྣམ་རྟོག་འཕྲོ་རྒོད་གང་བྱུང་ཡང་༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཡིན༔ བེར་གྱིས་ལྟོས་ལ་
ངང་དེར་ཞོག༔ སྟོང་གསལ་འཛིན་མེད་ཧད་དེ་བ༔ ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་དེ་ཆོས་སྐུ་ཡིན༔ རྣམ་པ་རང་གསལ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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དེ་ལོངས་སྐུ་ཡིན༔ སྣ་ཚོགས་ཤར་གྲོལ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན༔ སྐྐུ་གསུམ་གཞན་ནས་བརྩལ་མི་དགོས༔ 
རང་བྱུང་རང་ཤར་བློ་ཐག་ཆོད༔ སྟུག་གོང་རྣམ་བུས་དྲིལ་བ་ཡི༔ ཉམས་མྱོངས་མེད་པའི་བླ་མ་ཚོ༔ སྒྱུ་
མ་ཡིན་ནོ་བླ་མ་གཏད༔ ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ བླ་མའི་ཐུགས་ཁར་རང་གི་སེམས༔ སྐར་
མདའ་ལྟ་བུར་རྒྱངས་ཀྱི་འཕངས༔ ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་ངང་དེ་ལ༔ ཕྱམ་མེ་བརྡལ་ལོ་ཧྲིག་གེ་ཞོག༔ 
སྲིད་པའི་ལྟེ་བ་ཆོད་པའི་གདམ་ངག་ཡིན༔ འདུས་འབྲལ་མེད་དོ་དགའ་བར་སེམས༔ ཁོ་བོ་ཆང་གཟིའི་
ཅལ་བཅོལ་ཡིན༔ དོན་འཕྲོ་པར་འདུག་ན་སེམས་ལ་ཞོག༔ ཅེས་པའི་སྙིང་གཏམ་ཚིག་གསུམ་པའོ༔ 
ཤོག་གྲངས་༡༤༤ 

ང་རང་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཁྱམས་པའི་རྡོར་གླིང་ཡིན༔ ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་བསྟང་ནས་རྒྱལ་ཁམས་རི་སུལ་
འགྲིམ༔ བཅུ་གསུམ་ལོན་ནས་ཟབ་གཏེར་སྙེད༔ ཨུ་རྒྱན་པད་མ་དང་ལན་མངས་འཇལ༔ སྙན་རྒྱུད་
ཀྱི་གདམ་ངག་མང་པོ་སྣང་༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཤམ་ཐང་དུས་འདིར་ཕྱེད༔ གོ་བར་མ་གྱུར་རྟོགས་པ་
ཤར༔ འདི་ཕྱི་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པ་ལགས༔ ང་རང་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཁྱམས་པའི་རྡོ་གླིང་ཡིན༔ ཚེ་འདི་
བློ་གཏང་ནས་རྒྱལ་ཁམས་རི་སུལ་འགྲིམ༔ བཅོ་ལྔ་ལོ་ལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད༔ འཆོས་ཕུ་འཇམ་རྫོང་
བྲག་ལས་སྙེད༔ ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་གྲུབ་པ་ཐོབ༔ ད་ལྟ་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་ལགས༔ ང་རང་ཕྱོགས་
མེད་འཁྱམས་པའི་རྡོར་གླིང་ཡིན༔  ཚེ་འདིས་བློ་ཡིས་གཏང་ནས་རྒྱལ་ཁམས་རི་སུལ་འགྲིམ༔ བཅུ་
བདུན་ལོན་ནས་འགྲོ་དོན་བྱས༔ ཀླ་གློ་ལྷོ་མོན་ཆོས་ལ་བཀོད༔  བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་མགྷོ་གྲོ་བོ་ལུང་
བཟུང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] ལྷོ་མོན་གྱི་བཙུན་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་དམ་པ། 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ། རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེའ་མཚན་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱིས༔  ལྷོ་མོན་གྱི་བཙུན་
པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་མདོ་འཐུང་དུ་གསུངས་པའོ༔   
གསོན་དང་མཁས་བཙུན་རྣམས༔ དུས་ངན་ཇོ་སྲས་རྡོར་གླིང་ངས༔ གང་ལ་བསམ་ཀྱང་ཡིད་འབྱུང་སྐྱེ༔ 
རྡོར་གླིང་དབེན་པར་བསྒོམ་དུ་འགྲོ༔ འཁོར་བའི་ཆོས་རྣམས་ལེགས་བརྟགས་པས༔་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཤོག་གྲངས་༢༠༧ 
 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] ལྷོ་མོན་ཆུ་ཕོ་མོ་འཛོམས་སར་རྗེས་འཇུག་བུ་རྣམས་ལ་དམ་པ།། 

བླ་མ་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད༔  རྗེས་འཇུག་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་
མཐའ་ལ་ཐུགས་ལུགས་སམ༔ དུས་ངན་བདུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ལུགས་སམ༔ སྤྲང་པོའི་ཡིད་ཆེས་
གང་ལ་བྱེད༔ བློ་སྟོད་གང་ལའང་མི་གདའ་བ༔ རྣ་དུས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ནུབ་ལུགས་སམ༔ གསོད་གཅོད་
ཆོམ་པོའི་དར་ལུགས་སམ༔ ངོ་ལོག་དམ་ལོག་བྱེད་བྱེའི་མང་ལུགས་སམ༔ ཆོས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་
ཚེའི་ཐུང་ལུགས་སམ༔ ནག་པོ་གླང་སྙིང་འདིའི་དར་ལུགས་སམ༔ སྤྲང་པོའི་ཡིད་ཆེས་ག་ལ་བྱེད༔ 
ཡང་གསང་སྙིང་པོ་ལྟ་བའི་ཉུང་ལུགས་སམ༔ གཞན་མཚང་སྐྱོན་ལ་ལྟ་བའི་མང་ལུགས་སམ༔ བླ་མེད་
ཐར་ལམ་ལྟ་བ་ཉུང་ལུགས་སམ༔ ཆོས་བྱེད་ཁྱིམ་པར་བཅས་པའི་མང་ལུགས་སམ༔ ཡིད་དམ་ལྷ་སྐུ་
བསྒོམ་པའི་ཉུང་ལུགས་སམ༔  ངན་རྟོག་བསམ་ངན་སྒོམ་པ་མང་ལུགས་སམ༔ མོས་གུས་དག་སྣང་
བྱེད་པའི་ཉུང་ལུགས་སམ༔ ཕྲ་དོག་སྒྲོ་སྐུར་བྱེད་པའི་མང་ལུགས་སམ༔ རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པའི་
ཉུང་ལུགས་སམ༔ ཁ་ལྟ་བོང་སྐད་འདོན་པའི་མང་ལུགས་སམ༔ གནས་ལུགས་ཉག་ཅིག་རྟོགས་པའི་
ཉུང་ལུགས་སམ༔ བསམ་བློ་སྤྲོས་པ་བྱེད་པ་མང་ལུགས་སམ༔ དཀའ་ཐུབ་ཆོས་ལ་བྱེད་པའི་ཉུང་
ལུགས་སམ༔ གསོག་འཇོག་ནོར་ལ་བྱེད་པའི་མང་ལུགས་སམ༔ རང་རེ་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པའི་ཉུང་ལུགས་
སམ༔ གུས་འདུས་དྲེགས་པ་འདོད་པའི་མང་ལུགས་སམ༔ དངོས་པོ་ཡོ་བྱད་འདོད་པའི་ཉུང་ལུགས་
སམ༔ འདོད་ཆུང་སྐྱེལ་དགོས་འདི་ཚོའི་མང་ལུགས་སམ༔ སྡུག་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་བའི་དཀོན་མཆོག་
གསུམ༔་་་་་་་་་་་་་་་ 
བཟའ་རྒྱུ་མེད་པར་ཁྱིམ་ཐབ་བྱེད་ལུགས་སམ༔ རྒྱལ་ཁམས་རི་ཁྲོད་མི་འགྲིམ་པར༔ བཙོན་ཁང་ཡུལ་
ལ་ཆགས་ལུགས་སམ༔ དུས་ངན་གྱི་སྤྲང་པོ་རྡོར་གླིང་ང་༔ ལྷོ་མོན་ནགས་ཁྲོད་འདི་རུ་སྐྱོ་བ་སྐྱེས༔ 
བདག་རྒྱུད་འཛིན་པའི་བུ་སློབ་ཀུན༔ དེ་ལ་སེམས་ལ་ཉམས་ལེན་མཛོད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ 
རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས༔ ལྷོ་མོན་ཆུ་ཕོ་མོ་འཛོམས་སར་དགེ་སློང་མས་ཆོས་གཞི་སྟེག་
དུས༔  ལུང་བསྟན་གྱི་སློབ་མ་རྒྱལ་སྲས་ལ་གདམས་པ༔ ད་དུས་ངན་པའི་ཇོ་སྲས་རྡོར་གླིང་ང་༔ ཨུ་
རྒྱན་བཀའ་བབས་པད་མ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངས༔ གཞས་ཨེ་གྷ་གྷུ༔ ལྷོ་ཀླ་གློ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལ་
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བཀོད་དུས་སུ༔ ལྕང་ཡུལ་ཆུ་རྡོ་ཉ་བཞུག་འདི་ཀ་སྲ་བར་བྱུང་༔ གཞས་ཨེ་གྷ་གྷུ༔ ཁ་ལ་སྐྱེ་ས་རིགས་
དྲུག་བཟང་ངོ་ཟེར་ནས་ནི༔ ལག་ལེན་ཉ་ཤོར་རྐུ་ཇག་བྱེད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ གཞེས་ཨེ་གྷ་གྷུ༔ སྤྲུལ་སྐུ་བྱོན་
ཡང་ལོག་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ༔ དམ་ཆོས་སྐལ་མེད་ལྕང་ཡུལ་བ་ཚོ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ ཐག་རིངས་རྒྱང་ནས་དམ་
པའི་ཆོས་ལ་འདུ་ལུགས་ལ༔ སྒོ་སྐོར་བྱས་ཀྱང་མི་གོ་བ་ཚོ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ བུ་ཁྱོད་སྣོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ངང་
རྒྱུད་ཅན༔ ཁོ་བོའི་རྒྱུད་པ་ཚུལ་བཞིན་སྟན་པར་གྱུར་ཅིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔ གཞས་ཨེ་གྷ་གྷུ༔ ཨུ་རྒྱན་
ཟབ་གཏེར་སྙིང་པོ་རྣམས་སྒོམ་དང་༔ བདག་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་འབྱུང་ངོ་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ལྟ་
བ་ནམ་མཁར་མདུང་སྐོར་འདྲ་བོ་བུ་རྣམས་ཀུན༔ དགེ་སྡིག་འདས་པ་ཁོ་བོའི་ལུགས་ཡིན་རིགས་ཀྱི་
བུ༔་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཤོག་གྲངས་༢༡༣ 

 [རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་བཞུགས་སོ༔ 

རྣལ་འབྱོར་དཔལ་བཟངས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་་་་་་་ཞུས་དུས་འདི་སྣང་ངོ་༔ ཨུ་རྒྱན་བཀའ་བབས་
རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ངའི༔ བདེན་པའི་ཚིག་འདི་སྙན་གསོན་དང་༔ ད་ལྟར་གྱི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མ༔ བཅོས་སླད་
བྲལ་བའི་སྟོང་པ་འདི༔ ཆོས་སྐུ་ཐང་ལ་འཁྱམས་པ་ཡིན༔  སྐལ་མེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་མི་གོ༔ སྐལ་
ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་འདི་བཟུང་ཅིག༔  སེམས་བྱུང་ས་མེད་པའི་རིག་པ་སྟོང་སང་ངེ་བ་འདི་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ཡིན་
པས་གཞན་ལ་མ་རེ༔ རང་ཐོག་ཏུ་ཐག་ཆོད་ཅིག༔ ད་ལྟར་གྱི་ཤེས་པ་ངང་གིས་གསལ༔ གནས་པ་
མེད་པའི་བློ་བྲལ་འདི༔ ལོངས་སྐུའི་ཐང་ལ་འཁྱམས་པ་ཡིན༔ སྐལ་མེད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་མི་གོ༔ 
སྐལ་ལྡན་ཁྱོད ་ཀྱིས་འདི་བཟུང་ཅིག༔ སེམས་གནས་པ་མེད་པའི་རིག་པ་རང་་་་་དུ་སིང་ངེ་བ་འདི་ 
ལོངས་སྐུ་ཞེན་མེད་ཡིན་པས་གཞན་ལ་མ་རེ་བར་རང་ཐོག་ཏུ་ཐག་ཆོད་ཅིག༔  
ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སྣ་ཚོགས་ཤར་འགག་མེད་རང་གྲོལ་སྤྱི་ལུགས་འདི༔ སྤྲུལ་སྐུའི་ཐང་ལ་འཁྱམས་པ་
ཡིན༔ སྐལ་མེད་རྣམས་ཀྱི་འདི་མི་གོ༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་བཟུང་ཅིག༔ སེམས་འགྲོ་ས་མེད་
པའི་རིག་པ༔ ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་གང་ཤར་ཡང་༔ འཛིན་མེད་ཅེར་གྲོལ་དུ་ཁྲོལ་ཁྲོལ་བ་འདི་སྤྲུལ་
སྐུ་ཡིན་པས་གཞན་ནས་མ་རེ༔ རང་ཐོག་ཏུ་ཐག་ཆོད་ཅིག༔ སྣྣང་དུས་སྟོང་ལ་སྟོང་དུས་སྣང་ཡེ་གྲོལ་
སྤྱི་ལུགས་སྐད་ཅིག་མ༔ རེ་དགོས་མེད་པའི་མིང་བྲལ་འདི༔ སྐུ་གསུམ་ཡིན་པས་ཐུགས་ལ་ཆོངས༔ 
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དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཁྲིད་ཀྱི་དབུ་ཟུག༔ སྐར་མ་རྒྱལ༔ ཆུ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་འཛོམས་ས༔ ཨུ་
རྒྱན་གྱི་བཞུགས་གནས་འདིར་ཉི་དབུས་ནས་ཐལ་སླེབ་པ་འདི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས༔ སྐུ་
གསུམ་གྱི་ནོར་བུ་འདི་ཟུང་ལ༔ མཚན་ཡང་སྐལ་ལྡན་་་སར་ཐོག་ཅིག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] ཀ་སྨད་སུམ་བཅུའི་གླུ་བཞུགས་སོ༔ 

སྤུར་སྣ་ཁར་དགེ་སློང་མ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཁྲིད་གཞི་སྟེག་ནས༔ རྡོ་རྗེ་དཔའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་སྐྱང་
པའི་དུས་སུ༔ ཚོགས་གྲལ་དུ་གནས་འདི་ལ་བསྟོད་པ་ཅིག་གསུང་པར་ཞུ༔ ཞུས་པས་འདི་སྐད་
གསུངས་སོ༔ ཨུ་རྒྱན་བཞུགས་གནས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་གནས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་གནས་ཕོ་
མོ་འཛོམ་པའི་གནས༔ གྲུབ་ཐོབ་བཞུགས་གནས་ཉམས་རྟོགས་འབར་བའི་གནས༔ གསང་སྔགས་
བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཆེན་གནས་ལ་བསྟོད༔ སྐལ་ལྡན་གྱི་འདུས་པ་སྤུར་སྣ་ཉག་པོ་འདིར༔ ཁ་བ་ཅན་
ལྗོངས་གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས༔ གང་ནས་ལྟས་ཀྱང་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་འདྲ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་
འཚོགས་ས་ངོམ་མཚར་ཆེ༔ ལྕང་ཡུལ་ཤར་ཕྱོགས་རི་བོ་ལྟ་ལ་འདྲ༔ ཆོས་མཛད་བཞུགས་པས་དབུས་
གཙང་རུ་བཞི་འདྲ༔་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

[རྡོ་རྗེ་གླིང་པ] མོན་བཙུན་བསོད་ནམས་ལ་གསུངས་པའོ༔ 

ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དེ་ཉིད་རི་བོ་ཆེར་བཞུགས་དུས༔ མོན་བཙུན་རྟོག་ལྡན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་
ཅེས་པ་ མོན་ཡུལ་དུ་འགྲོ་ཟེར་བ་ལ༔ ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས་ནས༔ ༔  ཁྱོད་མོན་ཡུལ་དུ་འགྲོ་
ན༔  འཕྲིན་ཡིག་འདི་རང་རེའི་གྲ་པ་བུ་སློབ༔ ཡོན་བདག་རྣམས་ལ་བསྐུར་བ༔  ཡེ་གསུམ་ལྡན་
གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ལ༔ སྦྱང་གཞི་སྦྱང་ལམ་སྦྱང་འབྲས་མཐར་ཕྱིན་པས༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་
གང་ལམ་འབྲས་ཁྱད་འཕགས༔ དོན་དེ་སྟོན་པའི་སྟོན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཁྲས་ཆེན་མཆོད༔ དེའི་བུ་ཆུང་
ཇོ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་བཤེས༔ འགྲོ་འདུལ་གཉེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཡིས༔ སྔོན་འབྲེལ་ལས་སད་དད་མོས་
འདུན་པ་ཐོབ༔ ཆོས་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་༔ དབང་ཁྲིད་འབྲེལ་ཐོགས་སེམས་ཀྱི་
བུ་རྣམས་དང་༔ ལུས་ངག་འབྲེལ་ཐོགས་དད་པ་སྐྱས་རྣམས་དང་༔ སྐྲ་བྲེག་སྡོམ་ཕོག་གྷོ་ཐོན་བུ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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རྣམས་དང་༔ མིག་འདྲེན་སྟོབས་ཀྱིས་ཁྱིམས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དད་འདུན་སྟན་པ་ཡོན་བདག་ཕོ་
མོ་རྣམས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་སྤ་གྲོ་ཐིང་བུ་ཐེད་ཤར་ཕྱོགས༔ ཁོ་ཐང་ཕུ་རིག་དང་ཆུ་་དགོན་ཡུལ་སོགས༔ ཕོ་
མོ་སྐྱ་སེར་མཆེད་ཡོན་ཐམས་ཅད་ལ༔ སེམས་ལ་ཅི་དགོས་ཡིག་གེར་འབྱུང་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ 
མ་ཡེངས་ཐུགས་དགོངས་དག་པའི་དབང་པོས་འདི་གསོན་ཅིག༔ ཨེ་མ་ཁྱེད་རྣམས་ཁམས་བཟང་
ཡུལ་འཁྲུག་མེད་ལས་ཆེ༔ ཉེས་ཀྱང་ཉིན་མཚན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱི་བདོག༔ སྐབས་ཀྱི་དོན་
ལ་ཀུན་གྱིས་དོན་འདི་དགོངས༔ ན་ནིང་དེ་ཕྱོགས་ཡོང་པ་སྤྲོ་ལགས་ཀྱང་༔ བོད་ཡུལ་སྡེ་པའི་ལག་པ་
རུ༔  སྔགས་འཆང་དབང་ཤོར་སྟོབས་ཀྱིས་མ་སླེབས་སོ༔ ཐུགས་འཁང་ཁྲེལ་གདའ་མ་མཛད་དོན་
དགོངས་མཛད༔ ད་ལོ་དབྱར་འདི་ལྷོ་ཡུལ་འོང་པ་ལ༔ ཕྱི་འབྲེང་མང་པས་ཚད་དུགས་ཕོག་གིས་
དོགས༔ དགུན་པོ་ཟླ་གཉིས་འོང་པས་བསམ་རྒྱུ་ལ༔ ཁོ་ཐང་ལྷ་ཁང་འགྷོ་ཅིག་འདོན་པ་དང་༔ བུ་སློབ་
རྣམས་དང་ཡུད་ཅིག་ཕྲད་པ་དང་༔ རང་ལྟོས་འགྷའ་ཞིག་འཇགས་བཞི་བྱེད་བསམ་བདོག༔ འཆི་
བདག་དབང་ཆེན་བྱུང་ན་དེ་ལྟར་ཤེས༔ སྔར་གྱི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ གཙུག་ལག་ཁང་
གཏབ་བསྟན་པའི་བསོད་ནམས་མཛད༔ རྒྱུད་འཛིན་ཆུ་བོའི་གཞུང་ལྟར་བཙུགས་འདུག་སྟེ༔ བདག་
འདྲའི་སྤྲང་པོས་དེ་ལ་འདྲེན་་་་་་མེད༔ འགྲན་ནས་སྒྲུབས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མི་འདུག་གོ༔ སྐུའི་འགྲོ་དོན་
དབུས་ཕྱོགས་ཡུལ་དུ་བྱེད༔ ཆོས་ཀྱི་ཚར་བའི་བུ་མནོ་མང་པོ་ཡོད༔ རྡོར་རྗེ་གླིང་པའི་ལག་རིས་དེ་ལ་
བྱེད༔ གསུང་གི་འགྲོ་དོན་ལྷོ་མོན་ཙང་ལ་བྱེ༔ ཆོས་ཀྱི་བུ་ཆེན་སྡེ་བདག་དུ་མ་དང་༔ ལུས་ངག་ཡིད་
ཀྱིས་འབྲེལ་ཐོགས་དུ་མ་རྣམས༔ སྣ་རེའི་ཡོན་ཏན་མ་བཞག་ཅིག་ཀྱང་མེད༔ པད་མ་གླིང་པའི་ལས་
ཐབས་དེ་ལ་གྱིས༔ ཅི་འདུག་དངོས་པོ་དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོང་༔ རང་སེམས་རྡོར་སེམས་མཐོང་པ་
དོན་ལྡན་འདི༔ འཛམ་གླིང་སྤྱི་མཆོད་ལྷ་ས་དེ་རུ་བཞུགས༔ ཟབ་གཏེར་ཆོས་བཀའ་ཐམས་ཅད་བཀང་
ནས་བཞག༔ སྒྲུབ་རྟགས་དུ་མས་སྐྱེ་འགྲོ་བློ་ངོ་སྒྱུར༔ པད་གླིང་ངའི་ཚབ་མ་དེ་ལ་གྱིས༔ དེ་ནས་ཐུགས་
ཀྱི་འགྲོ་དོན་སྐྱོང་༔ སྐོང་ཁམས་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ནས་འབོད་མི་ཡོང་༔ དབྱར་རྒུན་ཅིག་ལ་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་
འགྲོ༔ དེའི་ཕྱིར་ན་དོན་འདི་དགོངས་པར་མཛོད༔ ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་བོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན༔ ཤག་ཐུབ་སྐུ་
ཚབ་ཇོ་བོ་རིན་ཆེན་བཞུགས༔ ཨུ་རྒྱན་ངོ་བོ་བླ་མ་ཞང་གི་གནས༔ མདོའ་དང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའ་ལྟ་
བུའི་གཞི༔ བསྟན་པའི་ཞབས་རྟོག་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོ་ཡོང་༔ ཁྱེད་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་ཇོ་ཤག་བསྐོར་བའི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཕྱིར༔ སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཟས་ནོར་དངོས་པོ་ལ༔ སྙིང་པོ་ལེན་པའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་པར་འཚལ༔ ཡིག་
རྟེན་ཁྱོས་མ་ང་རང་སླེབ་དུས་འབུལ༔ བྱ་བྲལ་འཁྱམ་པོ་སུས་གདུང་མི་ཤེས་པས༔ ས་ཐག་རིང་པས་
དེའི་དབང་སོང་དགོས༔ ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད༔ ལྷོ་ཕྱོགས་ཙན་དན་ནགས་ཁྲོད་གནས་ཙམ་ན༔ ཆགས་སྡང་ཆེ་
ལ་སེམས་པ་དྲང་ངོ་མ་སྙེད༔ ཆུ་བྲན་ལྟ་བུར་སླ་ལ་ཆེ་ཆུང་ཅན༔ བཟའ་བཏུང་དབང་སོང་ཐོས་བསམ་
བསྒོམས་ལ་གཡེངས་༔ ནད་མང་ཚེ་ཐུང་བོད་ཀྱི་དུར་སར་འདུག༔ རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་བློ་གཏད་མ་སྙེད་དོ༔ 
ཀྱེ་མཱ༔ བོད་ཡུལ་གངས་ཀྱི་ར་བར་སླེབ་ཙ་ན༔ ཆོས་ལོག་སྡིག་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ལྗོངས་འཛིན༔ 
སྙག་མེད་བུ་རྟའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུར་འཇོམས༔ ང་ཆེ་མི་འཆམ་སེམས་ཅན་ཡོས་ལྟར་སྔོགས༔ 
རྒྱལ་ཁྲིམས་ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཀ་སྨང་ནས་ཞིག༔ བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མེ་ལོང་དུས་ཅིག་ཟད༔ ཆོས་
མཛད་བཟང་དགུ་མཐའ་མོན་སྐོང་ཁམས་གཤེགས༔ མཐའ་མིས་བོད་གང་ཆོས་བཞིན་བྱེད་པ་ཉུང་༔ སྡེ་
ཁྲུག་བྱེད་ཅིང་ཅིག་གི་ཅིག་བླུ་བྱེད༔ རུ་ཏྲ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་གྲུབ་མཐུ་ལྡན་མ༔ དབང་མེད་སྟོབས་ཀྱིས་ངོ་
ལྟ་དབང་ཆོས་སྤེལ༔ དགེ་ཤེས་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་མཐའ་དུ་མ་རྩོད༔ ང་ཆེ་གྷིང་ཞིང་ལོགས་ལྟ་རི་ལྟར་
སྤུངས༔ ད་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྟགས་ཙམ་འཛིན༔ རྡོར་གླིང་ཁོ་བོའི་བློ་གཏད་མ་སྙེད་དོ༔ རི་བོ་རྩེ་
ལྔར་ཏིང་འཛིན་ཅིག་ལ་འགྲོ༔ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་བླ་མཆོད་ཀྱང་༔ དུས་སྟབས་དབང་གིས་
དབང་མེད་མྱུར་དུ་འབེབས༔ སྔན་ཆད་ཉམས་དབང་སྣང་བ་ཟ་ཟིར་ཐལ༔ ད་ནི་ཉམས་སད་རྟོགས་པ་
མཆར་བ་ཡིན༔  ཡིག་ཆ་འདོད་པས་སྤྲོས་པ་ཆོད་འདོད་ཀུན༔ རང་རང་མྱོང་པའི་སྟེང་ནས་རྡོ་རུས་
བཏུགས༔ ཁོ་བོའི་རྗེས་ནི་གཞན་སྙོགས་པ་མེད༔ མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་ལགས་སོ༔ 
ཅེས་པ་འདི་ཉིད་བོད་ཡུལ་གངས་ཀྱི་ར་བ་ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེནན་པོའི་བཞུགས་གནས་ སྒྲུབ་
གནས་སྤུངས་པ་རི་བོ་ཆེ་ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བཞུགས་གནས་དུ་ཁྲོད་མེ་རི་འབར་བ་ལྟ་བུ་ནས་ཀྱི་ལོ་
ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཉེར་ལྔ་ལ་བྲིས༔ དགེ་ཞིང་བཀྲིས་པར་གྱུར་ཅིག༔ 

  
 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ] སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་མགུར་འབུམ། 
༄༅། །སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་མགུར་འབུམ་དད་ལྡན་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བྱེད་བཞུཊ་སོ། 

(རྣམ་ཐར་འདི་ དབྱིན་ཨང་ཤོག་གྲངས་༥༠༤ བཞུགས)   
(ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེས་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ 
འབྲུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས) 

[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ] སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་སྐྱེས་རབས།  

༡. སངས་རྒྱས་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པའི་ ཉེ་གནས་དགྲ་བཅོམ་ཀུན་དགའ་བོས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་བར་དུ་ཞབས་
ཏོག་མཛད།  
༢. ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས། ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་བྱ་བར་བྱོན་ནས་ བོད་དུ་ཆོས་
ཀྱི་བསྟན་པ་བཙུགས་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་དོ།   
༣. ཚ་བ་རོང་དུ་དགེ་སློང་པུརྣ་ཞེས་བྱར་བྱོན།  
༤.དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། བོད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་བསྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་དུས་ ལོ་
ཙྪ ་བ་བྷེ་རོ་ཙ་ན་ཞེས་མདོ་སྔགས་མང་དུ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ཨུ་རྒྱན་པད་མའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟའི་བྷེ་རོ་
ཙ་ན་འདི། སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིན། །བྷེ་རོ་ཙ་ན་འདྲ་བའི་ལོ་ཙྪ་བ། །སྔར་ཡང་མ་
བྱོན་ཕྱིས་ཡང་འབྱོན་རེ་ཀན། །ཞེས་གསུངས།  
༥. གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་སུ་གྲགས། །གསུང་གི་འགྲོ་དོན་ལྷོ་མོན་གཙང་ལ་བྱེ། །ཞེས་
གསུང་། 
༦. མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ནི། གཏེར་སྟོན་པད་མ ་གླིང་པའི་བསྟན་པ་སྤྱིའི་ལུང་བསྟན ་ཀུན་གསལ་མེ་
ལོང་ལས། བོད་ནང་ཞིག་ནས་མངའ་རྒྱ་ཧོར་བསྡུད། །བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ས་མཐར་
འགྲོས།།མདོ་ཁམས་སྒང་དུ་ཕོ་ཐོགས་འགའ་རེས་གསོད། །ཁ་བ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་
ཟད། །དེ་ཚེ་ཨུ་རྒྱན་སེམས་བསྐྱེད་མ་བཟོད་ནས། །ཐུཊ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་འབྱུང་། ། 
འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཤར། །སོགས་ལུང་བསྟན།  
སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། ཡབ་སུམ་དར་རྒྱལ་པོ་དང་ ཡུམ་བུམ་ཆུང་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ལྷོ་བྲག་བན་པ་ ཡུལ་ཆུང་སྣབ་ཟེར་སར་སྐུ་འཁྲུངས།  
ཤོག་གྲངས་༡༤༢ 

དེ་དུས་ཀོང་པོའི་ཡུལ་དུ། ཆོས་རྗེ་དཀར་པོ་བ་དང་མཉམ་དུ། ཁོང་ལས་ཡ་མཚན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་
ཕེབས་ཀྱིན་ཡོད་ཟེར་གྲགས་པ་བྱུང་ངོ་། དེ་ནས་མར་ཀོང་པོ་རྩ་འོར་མ་སླེབ་ཀྱི་བར། རྒྱུན་དུ་རིམ་པར་
བཀའ་ལུང་ནན་ཆེ་བར་གནང་ནས། ཁྱོད་མངའ་བདག་གུང་ཐང་རྒྱལ་པོའི་བླ་མ་ལ་གཏོང་བ་ཡིན། 
མངའ་བདག་པའི་ཞལ་ནས། རབ་ཏུ་ཁྱེད་རང་འབྱོན་དགོས། ཁྱེད་རང་མ་འབྱོན་ན་བུ་སློབ་དྲག་ཤོས་
ཅིག་རྫོང་དགོས། ངས་བླ་མར་ཁུར་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཚད་སོ་ཡོད་པས། འདི་ནས་སྒར་ཆས་ཀྱི་རྟ་བྲེ། 
གུར་ཆས། རོལ་ཆས། གྲྭ་པ་སོགས་གང་དགོས་གཏོང་པས་ཅིས་ཀྱང་རང་འགྲོ་དགོས་གསུང་། 
བཀའ་ནན་ཆེ་བར་མཛད་ནའང་། (སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་ཞལ་ནས།) ང་ད་ལོ་རྨི་ ལམ་དང་ལུང་བསྟན་
གྱི་སྟབས་ཀྱིས། ཅིས་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་པདྨ ་གླིང་པའི་དྲུང་དུ་འགྲ་ོདགོས་པ་ཡོད་བྱས་ ནན་གྱིས་ཞུས་
པས། ཡང་ཆོས་རྗེའི་ཞལ་ནས་། ཁྱོད་རང་མ་འགྲོ། བླ་མ་གྲགས་རྒྱལ་སོགས་སྲས་པོ་རྣམས་ཆགས་
སྡང་ཆེ་ཞིང་། མོན་ཚད་པ་ཆེ་ལ་དུག་མང་བས། ཅིས་ཀྱང་མ་ཕྱིན་པ་དྲག། ང་ལ་འང་ལེགས་པོ་མ་བྱས། 
དེ་བས་ཁྱོད་རང་ཀོང་པོ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་དགའ། འབའ་ཆག་ཤིང་རིའི་གནས་སྒོ་ཡང་འབྱེད་དགོས་
པར་ཡོད་གསུང་ ནན་ཆེ་བར་བྱུང་ནའང་མ་ཉན་པར། པདྨ་གླིང་པའི་དྲུང་དུ་འགྲོ་ཞུས་པས། ཁྱེད་སྤྲུལ་སྐུ་
སྤྲུལ་སྐུ་ཚོ་ལྷོ་མོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས། བོད་དབུས་གཙང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
གཙུགས་ནས། སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་མོ་འཆོས་པར། ང་རང་གི་བསྟན་པའི་ཁུར་བསྐྱེད་ལུགས་འདི་
ཙམ་ཞིག་བྱེད་པའི་མི་གསུམ་ཡོད་ནའང་། བོད་ཁམས་འདི་སྐབས་ཅིག་བདེ་བ་ཞིག་ཡོང་བར་འདུག་
སྟེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་། ལྷོ་མོན་ཀྱན་པར་མ་བཞུགས་པར། རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲོ་དོན་མཛོད་
ཅིག་གསུང་། དེར་ང་ལ་བརྟེན་བཞུགས་བྱེད་པ་ཡིན་གསུང་ནས། སྟག་གོས་ཕྱག་མ་ཅིག འཕྲལ་མར་
བཙེམས་ནས། སྟག་གིས་གདན་འདི་རྟེན ་འབྲེལ་ཡོང་གསུང་། དེའི་སྟེང་དུ་འབྲུའི་གཡུ་དྲུང་རེས་དང་། 
ཚོམ་བུ་བཀོད་ནས། གསོལ་སྐར་ཅིག་གསོལ་སྡེར་གཅིག་གསོལ་ཞལ་ཆེན་མོ་གཅིག་ སིལ་སྙེན་
གཅིག། ཆོས་རྗེ་རང་གི་ཕྱིབས་པ་སེང་གེ། སྒས་ཆས་དང་བཅས་པ་གནང་། ཕྱག་ནས་འཐོར། སྨོན་
ལམ་བཏབ། ཤིས་པ་བརྗོད་ནས། འོ་གཏེར་སྟོན་པདྨ ་གླིང་པ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་འགྲིག་པར་ཡོང་ངོ་། 
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ད་ལན་ངའི་རྟ་འདི་རྟེན་འབྲེལ་ཙམ་ཡིན། རྟ་འདི་བས་ལྷག་པ། མོན་རྟ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ། ཁྱོད་རང་
གི་གདུང་བརྒྱུད་དང་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏེག་ནས་། རྟ་བཟངས་སེང་གེ་འདྲ་བ་གང་དགོས་འབྱུང་ངོ་
གསུང་དུས། བདག་གི་བསམ་པ་ལ། ང་སྤྲང་འཁྱམས་ཅི་ཡང་མེད་པ་འདི་ལ། དེ་འདྲ་སྲིད་དམ་བསམ་
དགའ་དྲགས་ནས། དེ་འདྲ་མི་འོང་ངམ་ཞུས་པས། ལོས་འོང་ཁྱོད་རང་རྟིང་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་ཅིག་འོང་
གིས་གསུང་། ཕྱིབས་པ་ལ་ཡང་བསླབ་བྱ་མཛད། ཁྱོད་ཀྱི་སང་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་བྱས། ཕར་ལམ་ཁོང་
གི་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་པ་གྱིས་གསུང་ཞལ་བཀོད་མཛད་ནས་གནང་། དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་མར་ཀོང་པོར་
ཐེགས། ངེད་སྤ་གྲོ་བའི་གནས་བསྐོར་པ་འགའ་ཡར་དང་སྡོངས་ནས་ཡར་ཡོངས་པས། སྔགས་པའི་
གྲོང་གླིང་ཅིག་ཏུ་སླེབ། དེར་སྔགས་པ་དྲག་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་ཏུ་ཤོག་ཟེར་ཕྱིན་པས། ང་ལ་ཁོ་རང་གི་རྩ་
བར་བསྡོད་ཟེར། བསྡད་པས་ཁོ་ན་རེ། ད་དུས་སྙིགས་མའི་སྐབས་སུ། འདིར་ཟོག་པ་མང་གྲགས་ནས། 
ངེད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་པ་མི་འདུག། འོང་ཀྱང་ང་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་ལ་མོས་གུས་བྱེད་པ་ཡིན། ཕོར་པ་ལེགས་པོ་
ཅིག་ཆང་གིས་བཀང་ནས་ཕུལ། གྲོ་བཞེས་དང་བཅས་པ་སྦྱིན། ཡར་གཙང་རྒྱས་ནས་ལམ་མི་ཐར་
བའི་འཕྲང་དམ་པོ་ཡོད། ཁོང་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲལ་ནས་ཡར་སྐྱལ། ཉིན་གཅིག་ངེད་རྣམས་
ལམ་རིངས་པས། ངོ་ཤེས་མེད་ཅིང་ཐང་ཆད་པ་ཡོད་པའི་དུས། བུ་མོ་ཁྲུས་བྱས། ཆས་གཟབས་ཏེ། 
ཆང་ཁྱེར་ནས་བསུ་བ་བྱེད་པ་ལྟར་མདུན་དུ་སླེབ་བྱུང་། དེར་ང་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཕྱག་བཙལ། ཆང་
དྲངས་ནས། དོར་དགོངས་བཞུགས་འཚེར་ངེད་ཅན་དུ་བྱོན་ཅིག། ངེད་རང་དང་པོ་ནས། དམ་ཚིག་པ་
གཅིག་པ་ཡིན་ཟེར་ནས། དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ཏེ་ཁྱིད་དུ་ཁྲིད། ཟས་ཆང་རྣམས་ལེགས་པར་གཟབས། 
གྲོང་པ་རྣམས་ལའང་། མོས་ངོ་སྤྲད་སྟེ། ཐམས་ཅད་མཇལ་བ་ལ་བྱུང་། དེའི་ནུབ་མོ་ངའི་སྐྲ་ཡང་བཅོས་
ཤིང་། མོ་ན་རེ་ད་ལམ་ལ་བར་ཆད་ཡང་མི་འོང་། རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་འགྲིག་པ་ཡོང་། ང་ལོངས་
སྤྱོད་ཡང་མི་བཀྲེས་པར་ཅི་འདོད་འོང་ངོ་ཟེར་བསླབ་བྱ་ཡང་མང་དུ་བྱས། ཆུས་འཕྲང་ཡང་བསྒྲལ་ཏེ ་ཡར་
ཙམ་དུ་བསྐྱལ་ལོ།།་་་་་་་་་་་་་་་་ཤོག་གྲངས་༡༤༢ 
དེ་རྗེས་རྩན་འགྲོ་ཆག་ཏུ། ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྐྱོང་གི་དགོན་པར་སླེབ། དེར་ཁོང་གིས་དུང་
དཀར་བཟང་པོ་ཅིག་བསྐུར་ནས། ཁྱེད་རང་གཏེར་སྟོན་པདྨ ་གླིང་པའི་དྲུང་དུ་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་དུས་ཕུལ་
ཅིག་གསུང་ནས་གནང་ངོ་།་་་་་་་་་་་   དེ ་རིང་བསུ་བ་སླེབ་ཡོང་བ་ཡོད་བྱས་ཕྱིན་པས། སང་སང་མོའི་
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རྩར་ བླ་མ་ནོར་བུའི་གཙོ་བྱས། མོན་ལུང་པའི་རང་རེའི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་པའི་བུ་ཆེན་ཐམས་ཅད་
བསུ་བ་ལ་སླེབ་བྱུང་། དེར་ཁོང་གི་འབུལ་བ་རྣམས་རྨི་ ལམ་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་བྱས་བྱུང་པས། མོན་ཡུལ་དུ་
ཡུན་རིངས་མི་སྡོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གོ།   དེར་བླ་མ་ནོར་བུས་ཐོག་མར། ཕྱིབས་པ་ཨ་ལི་དགའ་ལ། 
གསེར་སྒ། དངུལ་ཆས་ཀྱི་བརྒྱན་པ། རྟ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་རྟ་རྫི ་དང་བཅས་པ། ནམ་གཟའ་བཞུགས་
འབོལ། སྙེས་འབོལ། ས་གདན་སོགས་གང་ཅིའི་ཆ་ཚང་བ་ཕུལ། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་འཆམ་དང་བཅས་
པའི་བསུ་བ་གཟབ་པར་བྱས་སོ། དེ་ནས་ཁོང་གི་རིམ་པར་སྟེང་དུ་བེར ་ཟླམ། ཕྱི་ནས་གཟིམས་གུར། 
རང་གི་སྒར་ཆས། སྒྲ་བ་གཞིས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་གང་དགོས་ཐམས་ཅད་ཕུལ་ཅིང༌། 
སྔར་སྤྲང་པོ་བྱས་ཡོངས་པ་ལ། ཕྱིས་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་བཅོས་སོ།  
 

[སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  འགོ་ཐོག་པད་མ་གླིང་པ་དང་མཇལ་ཚུལ། 

དེ་ཡང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྦབ་རིན་བསྒྲུབ་ཆེན་དབང་བསྐུར་མཛད་པའི་དུས། 
ད་ལོ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ ངའི་དྲུང་དུ་སླེབ་པ་ཡོང་ངོ་གསུང་བ་དང་། རེས་ད་ལོ་ངའི་དྲུང་དུ། སྔར་
གཅིག་ཀྱང་མ་བྱོན་པའི་སྐུ་བསོད་ཅན་ཅིག་བྱོན་པ་འདུག་གསུང་། བདག་གིས་ལྷོ་བྲག་ཆུས་ཁྱེར་ནས། 
བླ་མ་ལྕགས་མཁར་བ་ལ་ཡི་གེ་བྱས་པ། ཁོང་གི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་གཟིགས་ཕུལ་ནས། ཁོང་
རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་མ་ནོར་བར་ཡིན་ནམ་མིན། གང་ལྟར་བྱེད་པ་ལགས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་
ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མི་དགོས། བུ་ཆེན་གང་ཡོད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས། བསུ་བ་
དང་ཞབས་ཏོག་གཟབས་ནས་བྱས་པ་དྲག། ངེད་འདི་ནས་གཏམ་ཞིང་དུ་ཡོང་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་
པས་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་འཕྲད་པ་ཡིན། དེ་བར་ཁོ་རང་ངལ་གསོ་ཆུག། ཁོང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་དུས་ནས་ཀྱང་
ཐུགས་ཤིན་ཏུ་འུར་བ་ཡིན་པས། ཡིན་ན་མིན་ན་མཇལ་དུ་འགྲོ་ཟེར་ན་ཡང་། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔ་འགྲོས་དང་
སྣ་མོ་གིས་ལ་ཤོག་གསུང་གསུང་ཀྱང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལྟར། ས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ། 
(སྤྱི་ལོ་༡༥༡༩) ཁྱི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་མཇལ་དུ་ཕྱིན་དུས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་འབུལ་
རྒྱུའི་དུང་དཀར་དེ་ནུབ་རི་ནས་བུས་པས། ལུང་པ་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཡེངས་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཕར་ཚུར་བྲག་ཆ་
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འཐབས་ནས་ཤིན་ཏུ་སྐད་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོས་པ་བྱུང་། དེ་དུས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཀྱང་བདག་
གི་བསུ་བ་ལ་དགོངས་ནས། གཏམ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ན། བཞུགས་ཁྲི་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་
སྟེངས་ན། ཡོལ་བ་བླ་བྲེ་སྐུ་ཆས་སོགས་གཟབས་ནས།  སྐུ་གཞོགས་གཡས་སུ་བདག་ལའང་ཁྲི་
དང་། གདན་སོགས་གཟབ་པར་མཛད་འདུག་ཅིང་། བདག་གི་གྲོགས་ལ། བླ་མ་ནོར་བུའི་གཙོས་བྱས་
རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་བླ་མ་མང་པོ་ཡང་ཡོད། དེར་བདག་གིས་ཕྱག་འབུལ་བྱས་པས། 
རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཀྱང་བཞེངས་ནས། དབུ་ཞྭ་ཕུད་པ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་བསྣམས། ཕྱག་ལན་ཡང་
མཛད། དེར་བདག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་འབུལ་བ་འཕྲེན་ཚེགས་ནི། དུང་དཀར་བཟང་པོ་དར་
སྨན་ཙེ་བཏགས་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་སོགས་དགུ་ཚན་གཅིག་ཕུལ། སྐུ་ཚེ་བསྲིངས་བའི་བརྟན་
བཞུགས་ཅིག་ཀྱང་བྱས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་གི་བརའ་མཛད་ནས། སྐུ་གཞོགས་གཡས་ཀྱི་
བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྡད་དོ། དེ་དུས་འཚོགས་པའི་མི་ནི་ དབུས་གཙང་། ཀོང་ཁམས། འབྲི་ཁུང་། 
ཡར་འབྲོག། ལ་སྟོད། དམྱལ་ལོར། ལྷོ་བྲག། མོན་ཤར་ནུབ་སོགས་ཀྱི་མི་སྣ་མ་ཚང་བ་གཅིག་ཀྱང་
མེད་ཅིང་། དཔོན་པོ་ཐུབ་པ་དང་། མོན་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བྱས། མི་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་
འཚོགས་པའི་དཀྱིལ་དུ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞལ་འཛུམ་ཞིང་དགེས་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པས། ཁྱེད་
འབྱོན་ལམ་ལ་འོ་རྒྱལ་བར་མ་བྱུང་ངམ་གསུང་། བདག་གིས་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པར་བྱུང་ལགས་ཞུས་པས། 
ངས་ནི་ཕ་རིའི་ལམ་ནས་བྱོན་བྱུང་བ་ནས་ངོ་ཤེས་བྱུང་། ངའི་དག་པའི་སྣང་བ་ལ། ཟངས་མདོག་དཔལ་
རིར་ཨུ་རྒྱན་གྱི་དྲུང་དུ་སླེབ་པའི་དུས། གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་རིག་འཛིན་གྱི་གྲལ་ན་བཞུགས་འདུག་
པ་དང་། ད་ལྟ་གཉིས་སྐུ་བགྲེས་གཞོན་གྱི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས། སྐུ་ལུས་དང་། ཞལ་རས་ཀྱི་
དབྱིབས་འདི་ཀ་ཡིན། ལྤགས་པ་བཤུས་ནས་བཀབ་པ་དང་འདྲ། ཁོང་གི་སྐུ་ཆས་ཡང་། ནམ་བཟའ་
ངུར་སྨྲིག་ལ། དབུ་སྐྲ་ལྕང་ལོཅན་འདི་ཀར་འདུག། པད་ཞུ་འདི་མིན། འཐིང་ཁ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། འཐིང་
ཁ་ངས་བཟོ་བྱས་ནས་འབུལ་བ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་བ་ཡིན་གསུང་། བདག་གི་ཡུལ་
གྱི་མིང་ལ་ བན་པ ་ཟེར་ཞུས་པས། འོ་དེ་ཀ་ཡིན། བན་པའི་ཡུལ་ཆུང་སྣབ་ཟེར་བ། དབྱིབས་བསེ་ཕོར་
ཁ་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ། ཁང་པ་འཆོང་ལུང་ཟེར་བ། སྒོ་ལྷོར་བསྟན་པ་ཅིག་ཡོད། དེ་ཀ་ཨེ་ཡོད་གསུང་། བདག་
གིས་དེ་ཀ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཡོད་ལགས་ཞུས། ཡིད་ལྷག་པར་ཆེས་ནས། སྣ་རུས་ན་ཞོམ་པ། མིག་ཞག་
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སྒོར་བ་བྱུང་ཅི་ཡང་ལབ་མ་ནུས་པར་ལགས་ལགས་ཞུས། རྒྱབ་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཇོ་མོ་དང་
སྲས་ཆུང་རྣམས་བཞད་ཀྱིན་འདུག་གོ། དེའི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟས་པས། རླུང་དང་སེར་བུ་མེད་
ཅིང་གཡའ་དག་པའི་དཀྱིལ་ནས། བར་སྣང་དུ་འཇའ། གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་། 
མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་འདྲ་བ་མང་པོ་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་འཚམས་ནས་ཚུར་རིམ་པར་བྱུང་ནས། མཆོད་པ་འབུལ་བ་
ལྟར་གང་བ་ལས། འཇའ་དེའི་དཀྱིལ་ན། ཁྱེའུ་པད་ཞུ་དང་ཆོས་གོས་གསོལ་བ་ཅིག་ལ། འཁོར་བུ་མོ་
རུས་རྒྱན་ཆུང་ངུ་བཞིས་གར་སྟབས་ལིང་ལིང་བསྐོར་ནས་འདུག་པ་མཐོང་ཡང་། ཅི་ཡང་ལབ་མ་ནུས་
སོ། དེར་མེ་ཏོག་གི་ཆར་པ་ལིང་ལིང་དུ་བབས་པས། གྲལ་བ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟད་མོ་བལྟ་ཞིང་ངོ་
མཚར་དུ་གླེང་ངོ་།།   །། 

ཡང་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་རུ་རྒྱ་ཚར་ཡིན་ནམ་གསུང་། ཡིན་ལགས་་ཞུས་པས། 
ཡབ་རྒྱལ་པོའི་མཚན་ཅན་དང་། ཡུམ་ལ་བུམ་པའི་མཚན་ཡོད་དམ་གསུང༌། བདག་གིས་ཡོད་ལགས། 
ཕའི་མིང་ལ་སུམ་དར་རྒྱལ་པོ། མའི་མིང་ལ་ བུམ་ཆུང་རྒྱན་ཟེར་བ་ཡིན་ལགས་ཞུས་པས། འོ་དེ་ཀ་
ཡིན། འོ་ན་འཐུན་འདུག། མའི་མངལ་ནས་ཡི་གེ་དྷིའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་བྱུང་ངམ་གསུང༌། དེ་བཞིན་བྱུང་བ་
ཡིན་པར་འདུག་ཞུས། ཁྱོད་ཀྱིས་ལོ་སྙིང་གང་ཡིན་གསུང་། སྦྲུལ་ལོ་ཡིན་ལག་ཞུས་པས། འོ་དེ་ཀ་
ཡིན། སྔར་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་དུས་སུ་ཡང་། ཐུགས་འུར་ལ། སྤྱོད་པ་ངེས་པ་མེད་པ། ཤེས་རབ་ཆེ་བ། སྐུ་
གཟུགས་འཕྲ་བ། མདོག་དཀར་བ་ཡོད་གསུང༌། སྔར་གཏེར་སྟོན་ཇི་ཙམ་ཅིག་བྱོན་ཀྱང་། གཏེར་སྟོན་
སྔ་ཕྱི་ཞལ་མཇལ་ནས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བདག་སྐྱེན་བྱས་ལུང་སྟོན་པ་ ངེད་རང་གི་འདི་མིན་པ་
སུ་ལའང་མ་བྱུང་། ད་ངའི་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་དང་མཐུན་པར། འགྲོ་དོན་རྣམས་ཀྱང་བྱས་ཟིན། 
བྱ་བ་དང་ལས་སྟབས་དེ་ཀ་ཙམ་ཡིན་པས། ང་ཡང་ཤིན་ཏུ་བླ་བདེ། ད་ནི་མཐའི་དམག་དཔུང་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་ཁོང་གིས་བཟློག། བོད་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། བདུད་རིགས་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁོང་གིས་འདུལ། ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱི་གཏུག་ས་ཡང་ཁོང་ལ་བྱེད། ཁྱེད་རང་གི་ཟབ་
གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་། ལྡེ་མིག་རྣམས་ཀྱང་དེ་རིང་དགོས་ན་དེ་རིང་སྤྲོད། སང་དགོས་ན་སང་སྤྲོད་པ་ཡིན་ནོ། 
ངས་དང་པོ་ནས་ཁོང་འཁྲུངས་ཡོད་ཚུལ་དང་། ལོ་འདི་ཙམ་འགྲོ། སྤྱོད་པ་འདི་འདྲ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཚུལ་
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སོགས་རྒྱུན་དུ་རིམ་པར་ལབས་པ་རྣམས། ངེད་རང་གི་མི་འདི་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ལའང་རྒྱུས་ཡོད། 
ཁྱད་པར་མདང་ངའི་རྨི་ ལམ་ན། བུ་མོ་དཀར་མོ་ཅིག། སྔོན་མོ་ཅིག། དམར་མོ་ཅིག་དང་གསུམ་བྱུང་
སྟེ། བུ་མོ་དཀར་མོ་ནི། ཤ་ཡང་དཀར་མོ། གོས་ཀྱང་དཀར་མོ། རྒྱན་ཡང་དཀར་མོར་འདུག། སྔོན་མོ་
ཡང་། ཤ་གོས་རྒྱན་ཡང་སྔོན་མོ། དམར་མོ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་རྣམས་བྱུང་ནས། སང་མཆོག་ལྡན་
མགོན་པོ་སྐུ་མདུན་དུ་འབྱོན་པ་ཡོད་དོ་ཟེར། ངས་ཁྱེད་རྣམས་གང་ནས་ཡིན་བྱས་པས། ཨུ་རྒྱན་གྱི་
ཡུལ་ནས་ཡིན་ཟེར། ཁོང་སང་སྔ་མོར་ངའི་དྲུང་དུ་ཡོང་པར་ཡོད་ན། ཁོང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེས་མ་ནོར་
བ་ཡིན་ནམ་མིན་བྱས་པས། བུ་མོ་རྣམས་ན་རེ། ཁོང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེས་མ་ནོར་ལོས་ཡིན། ཁྱེད་
རང་ཐེ་ཚོམ་མ་མཛད་ཅིག། ཐེ་ཚོམ་སུས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་བདུད་དབང་དུ་ཤོར་བ་ཡིན་ཅིང༌། ཐེ་ཚོམ་
མ་བྱས་པར་ཞབས་ཏོག་བྱས་པ་རྣམས་ནི། ཁོང་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཡིན་པས། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་
གི་སེམས་ཅན་ཐམས་འཁོར་བའི་མཐའ་ཆོད་པར་འགྱུར་ཟེར། འོ་ན་ཁོང་གི་གཏེར་དུས་ནམ་འདོན་
བྱས་པས། ཁོང་རྣམས་ན་རེ། གཏེར་ནི་གུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་ནས་རིམ་པར་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། 
ཉམས་གྲིབ་ཅིག་ཕོག་ནས་འགྱངས་པ་ཡིན། ད་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་ན། གུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་
པའི་ཐོག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འདོན། ཨུ་རྒྱན་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ལུང་སྟོན་པ་འབྱུང་། དེ་དག་བཏོན་ནས་
གདུལ་བྱ་ནི་གཏེར་སྟོན་གང་ལས་ཀྱང་ཆེ་བ་འབྱུང་། བོད་ཀྱི་སྡེ་བདག་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་མངའ་འོག་
ཏུ་འགྲོ། སྤྲུལ་སྐུ་ཞྭ་དམར་ཞྭ་གནག་ཟེར་ཡང་དོ་བཟླ་མིན། གནམ་སའི་བར་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་
ཅིག་འབྱུང་། ཅེས་སོགས་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱས་ནས་ཡལ་སོང་གསུང་། གཞན་ཡང་ལུང་བསྟན་དང་། 
བསྔགས་པ་ཉིན་རྩེར་གྱི་བར་གནང་ཞིང་། ཡང་བོད་སྐད་མཛད་ནས་ཚར་རེ་གསུང་། མོན་པ་རྣམས་ལ་
མོན་སྐད་འཛད་ནས་ཚར་རེ་གསུང་ཞིང་། ད་ནི་ཁྱེད་རང་སྲས་པོ་རྣམས་ཀྱང་། ངའི་ཚབ་མ་ཁོང་བྱོན་ཡོད་
པས། རེས་ལྟོས་ཁོང་ལ་གྱིས། ཆོས་ཡང་ཁོང་ལ་ཞུས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མོས་གུས་གྱིས་ལ་ཕྱག་
ཚོལ་ཅིག། ན་སོ་བགྲེས་གཞོན་གྱིས་ངས་ཁོང་ལ་བདག་སྐྱེན་བྱེད་པ་མ་གཏོགས། ང་བས་ཁོང་ལྷག་པ་
ཡིན་གསུང༌། སྔར་ཡ་ན་ཤིན་ཏུ་བཀྲེས་པ་འོ་རྒྱལ་བ་བྱུང་ངམ་གསུང༌། བྱུང་ལགས་ཞུས་པས། དེ་ཀ་
ཡིན་ཡིན་སྔར་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་འོ་རྒྱལ་འདུག།  
ང་གཏེར་མ་བཏོན་གོང་དུ་ ང་རང་གིས་ཡང་གཏེར་སྟོན་ཡིན་པར་མ་ཤེས། རེས་མགར་བ་དང་། རེས་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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རྩིག་བཟོ་དང་། བོན་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ སྐྱིད་སྡུག་གང་ཡང་མྱོང་དགོས་པ་བྱུང་། ངས་ནི་
གཏེར་བཏོན་ནས་ཀྱང་ཁོའི་ཟོག་ཡིན་ཟེར། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་མི་བྱེད་པར་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་པ་བྱུང་། 
ད་ཁྱེད་རང་ངས་དང་པོ་ནས་ལུང་བསྟན། ད་ལྟ་ཡང་མི་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཁྱེད་རང་ལ་
དེ་འདྲའི་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མཁན་མི་ཡོང་ཅིང་། གདུལ་བྱ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོང་བས་འཇིགས་མི་དགོས། ད་ནི་
ཁྱེད་རང་རྒྱ་ལམ་ཅིག་ཏུ་འཕྲེད་ཉལ་བྱས་བསྡད་ཀྱང་། ཁྱི་ཕག་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་བྱས་རུང་། གུང་ལོ་ཉི་ཤུ་
རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ། རང་དབང་མེད་པར་གར་འདུག་ཀྱང་། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཟབ་གཏེར་རྣམས་གཏོད་དུ་
འོང་གསུང༌། དེའི་དུས་སུ་དཔོན་པོ་ཐུབ་པས་མོན་སྐད་བྱས་ནས་ཞུས་ཏེ། ཁོང་གི་ནོར་གཏེར་འདོན་
ནམ་ཆོས་གཏེར་འདོན་ཞུས་པ་དང་། ནོར་གཏེར་དང་ཆོས་གཏེར་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་གཏེར་ནས་
འདོན་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། དམ་རྫས་བཟང་པོ་གཏེར་ནས་འདོན། ནམ་མི་འདོན་ཞུས་པ་ལ། འདོན་
ཚུལ་རྣམས་གསུངས། མཐུ་གཏད་སེར་གསུམ་གདན་འདྲེན་ནམ་མི་འདྲེན་ཞུས་པས། ཁོང་བྷེ་རོ་ཙ་ན་
ནའི་དུས་ནས་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཡིན། ཧས་པོ་གངས་ནས། མངོན་སྤྱོད་དྲག་ལས་
སྤྱན་དྲངས་ནས། ཐམས་ཅད་དྲག་པོས་འདུལ་ཚུལ་རྣམས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། དེའི་མཚམས་སུ། 
དཔོན་པོ་ཐུབ་པས་ཟུར་མཇལ་ཅིག་ཞུ་བ་ལ་ལངས་ནས། ཕྱག་བཙལ་བ་དང་ཀུན་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚོམ་
ཆོད་ཅིང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་བཙལ། བྱིན་བརླབས་སུས་ཐོབ་ཏུ་ཞུས། དེའི་
དགོངས་མོ་ངེད་རྣམས་ལ་སྡོད་གསུང་ནས་བསྡད་པས། གཟིམས་ཁང་གི་ནུབ་གཡབས་སུ་བཞུགས་
གདན་བཅས་ནས། གྲོ་བཞེས་གཟབ་པར་གནང་། དེའི་དུས་སུ། བདག་གི་ཁ་བྱང་གནང་གསུང་པ་
ནམ་གནང་ན་ཡོང་ལགས་ཞུས་པས། དེ་རིང་མི་མངས་ཀྱི་ཟང་ཟིང་བྱས་ནས་མི་ཡོང་། འགོལ་བ་ཅིག་
ལ་འབུལ་གསུང་། དེའི་དགོངས་མོ་གཏམ་ཞིང་དུ་བསྡད། སང་ངེ་པོ་ལྟ་ལར་ལོག་ནས། ཀོ་རེ་དགོན་
པར་བླ་མ་འགའ་ཡིས་ཤོག་ཟེར་ཕྱིན་པས། དེར་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་ཞིང་བློ་བདེ་བའི་ཚིག་འདི་སྐད་བྱས་སོ།། 
 (བར་དེར་མགུར་ཚན་གཅིག་བཞུགས)   

དེ་ནས་ཞག་འགའ་ཡར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཞལ་བཀོད་མཛད་ནས། ཁོང་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཡིན་
པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་དབང་ཞུས་ཅིག་གསུང་ནས། གྲོང་རིམས་བཞིན་ཀུན་ལ་ཆོས་དབང་གི་
འབྲེལ་བ་བྱས་སོ། དེའི་དུས་སུ་རང་ཡང་ཚད་པ་ཕོག་ནས་ཁྲག་འབྱམས་ཏེ་དོ་ཤི་བྱས། བཙུན་ཅུང་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཅིག་ཀྱང་ཤིའོ། དེར་བདག་ལ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་སྨན་བཅོས་བསླབས་བྱ་རྒྱུན་དུ་མཛད་པས། ནད་དེ་
ཉིད་སོས་ཤིང་། པད་ཞུ་འཐིང་ཁ་ཡང་ཕྱག་གཟོ་མཛད་ནས་གནང་བྱུང་ངོ། ཡང་སྐབས་ཅིག་ཏུ། བླ་མ་
གྷུ་རུ་དཔལ་བཟང་པ་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྱིན་དུས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཁ་སང་ཁྲོམ་བསེབ་ཏུ་ལབ་
མ་བདེ་བ་ཡིན། སྔ་སོར་རྨི་ ལམ་དུ་བྱུང་བའི་བུ་མོ་གསུམ་པོས། ལུང་བསྟན་འདི་ལྟར་བྱུང་གསུང་ ཞིབ་
ཅིང་རྒྱས་པར་གསུངས་འདུག་གོ ། 
དེ་ནས་ཕག་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ། བླ་མ་ནོར་བུ་བས་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་བྱོན་པ་དང་། རིག་
འཛིན་ཆེན་པོས་ ཡོན་བདག་ཅིག་གིས་ནང་དུ་དབང་ལ་ཕེབས་ཏེ། བླ་མ་དེ་ཀའི་མགོར། མགོ་ཉུག་
ཐོན་པ་དང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས།  འོ་མདང་ངའི་རྨི་ ལམ་དེ་ དེ་རིང་ཁོང་འོང་བ་ལ་ལྟ་བ་
ཡིན་པར་འདུག །ཁོང་སྐུ་སྐྱེས་ཡོད་རུང་ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ལ་ངེས་པ་མི་འོང་བར་འདུག །མདང་རྨི་
ལམ་ན། ཉི་མ་དབུས་ཕྱོགས་ནས་བྱོན་པ་ཡིན་ཟེར། གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དཔོན་སློབ་ལྔ་བྱོན་ནས། 
ཁོང་དབུ་ལ་པད་ཞུ་ལྕགས་ནག་གཅིག་བཞེས། བེར་ནག་པོའི་ཕོང་ཁ་ཅིག་གསོལ། རྐྱེད་ལ་མི་རྐང་
ཅིག་བཙུགས། ཕྱག་ན ་ཁ་ཊཱཾ་རྩེ་གསུམ་ཅིག་བསྣམས་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་སྐུ་སྐྱེས་འདི་ལ། བསླབས་
བྱ་ལེགས་པར་གྱིས་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་ཅིག་མཛོད་ཟེར་བ་སོགས་ལབས་ནས་སོང་གསུང་། ཁོང་རྡོ་རྗེ་
གླིང་པའི་དུས་ན་རང་ཕྱག་རྒྱ་མོ་ལ་ཤིན་ཏུ་དགེས་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་མོ་རྒྱུན་དུ་
ཕུལ་ཅིག། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཁོང་ མོན་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུན་རིངས་མི་བཞུགས་སོ་གསུང་།  གྲྭ་པ་རྣམས་
ལ་ཞལ་བཀོད་མཛད་དོ།  
དེ་ནས་ འཇལ་རེས་ཀྱིས་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་ནས། ཕྱིབས་ལས་བཞོལ་བ་དང་། ཕྱག་ལན་རྩེ་སྤྲོད་དུ་
གནང་བ་དང་། བསླབ་བྱ་མགོ་འདོན་ལེགས་པར་མཛད་པ་དང༌། ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ སྐུ་མདུན་དུ་འཁོར་བ་
ཐམས་ཅད་ལ། འདི་ལྟར་ཡིན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་སོགས་རྒྱུན་དུ་མཛད།། 
ཡང་སྐབས་ཅིག་ བླ་མ་སྐུ་རྗེས་པ་དཔོན་སློབ་སོགས་མོན་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས། ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
གསོལ་འདེབས་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་འདུས་པ། གནས་ལུགས་ངོ་ཐོག་གི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་དུ་འཁྱེར་བདེ་
བ་ཅིག་ཞུ་ཟེར་བ་ལ། ད་ལྟ་ངའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ ང་རང་གིས་བྱེད་མ་རན། ང་རང་གི་འགྲོ་
དོན་གང་ལ་རྒྱབ་པའི་དུས་སུ་བྱེད་པ་ཡིན་བྱས་པས། མ་ཉན་པར་ནན་ཆེར་ཞུས་དུས་འདི་སྐད་བྱས་སོ།། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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༈  །།ན་མོ་གྷུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི། ཡེ་ནས་ནས་རང་སྟོང་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བྲལ། །སྒྲིབ་གཡོགས་གཡོས་
པ་མེད་པར་ཀ་ནས་དག །གསལ་འགྲིབ་སྤངས་ཐོབ་མེད་པར ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རང་རིག་རང་སྟོང་རྗེ་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངོ་བོ་ཀ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརློབས། །རང་སྣང་འགག་པ་མེད་པར་
ཀུན་ཏུ་ཤར། །ཕྱི་ནང་གསལ་འགྲིབ་མེད་པར་ཟང་ཐལ་སྣང་། །སྟོང་གསལ་འགག་པ་མེད་པར་རང་
སར་གྲོལ། །རང་རིག་རང་གསལ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་བཞིན་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་
བྱིན་གྱིས་བརློབས། །རྩལ་སྣང་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་ཤར། །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཡོ་ལང་རོལ་
པའི་ཚུལ། །དུ་མར་སྣང་ཡང་རྩ་བྲལ་ངོ་བོ་སྟོང་། །རང་རིག་རང་ཤར་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་
རྗེས་འགྲོ་དོན་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརློབས། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་གཞི་མེད་རྩ་བ་བྲལ། །མེད་པ་མ་ཡིན་
རང་གསལ་རྗེན་པར་སྣང་། །རྟོགས་དཔྱོད་མཐའ་བྲལ་སྤང་བླང་གཉིས་འཛིན་བྲལ། །རང་རིག་རང་
སྣང་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཁྲུལ་པ་ཀ་ནས་དག་པར་བྱིན་གྱིས་བརློབས། །རེ་དོགས་མེད་པར་
འབྲས་བུ་ཡེ་ནས་རྫོགས། །གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་རང་སྣང་ངང་དུ་དག ། 
རྟག་ཆད་མཐའ་བྲལ་མིང་དང་བརྗོད་ལས་འདས། །རང་རིག་ཡེ་གྲོལ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མ་
རིག་ཉོན་མོངས་སངས་པར་བྱིན་གྱིས་བརློབས། །བཅོས་དང་མ་བཅོས་ཡེངས་དང་མ་ཡེངས་མེད། ། 
མི་ཤིགས་མི་འགྱུར་གང་གིས་ཕན་གནོད་མེད། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རང་རིག་འོད་མི་འགྱུར། །རང་
འབྱུང་སངས་རྒྱས་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་འཛིན་བློ་ཆོས་ཟད་པར་བྱིན་གྱིས་བརློབས། །སྐྱེ་མ་
ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས། །རང་རིག་རང་ངོ་མ་ཤེས་པར། །ཨ་འཐས་འཛིན་པར་རྒྱུན་དུ་
བཅིངས། །རང་གིས་རང་ཉིད་མནར་བ་རྣམས། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱིས། །འཁོར་བ་
དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །ཅེས་བྲིས་སོ།།  །། 
དེ་ནས་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་རྒྱུན་དུ་མཇལ་རིས་ཀྱིས། ཕྱག་རྟེན་སྣ་རེ་མ་ཆག་པར་རྒྱུན་དུ་ཕུལ་ཞིང་ 
སྐབས་ཅིག་ དུར་པ་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ལ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ སྦབ་རན་ནས་ཚུར་
ཕེབས། དེའི་དགོངས་མོ་བཞུགས་ཁྲི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ནས། དབང་བཤད་རིག་འཛིན་ཆེན་
པོས་གནང་། ཡོན་འབྲུ་གང་བྱུང་རྣམས་རིག་འཛིན་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ་ཕུལ་བས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པར་བྱུང་ངོ༌། 
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དེ་ནས་མར་ པོ་ཏ་ལར་ཕེབས། བདག་ལ་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་
པོ་བཀའ་གཏད་རབ་འབྱམ་གྱི་དབང་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གནང་ཞིང་། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ རིག་
འཛིན་བླ་མའི་དབང་ཆོག་ཡོངས་རྫོགས་སུ་ཀུན་ལ་གནང་། དེའི་དུས་སུ་བདག་ལ་སྐྱེ་བདུན་གྱི་ཨ་མ་
ཅིག་ཞུ་ཞུས་པས། ཞལ་འཛུམ་མཛད་ཅིང་། འོ་ཁོང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་མ་ནོར་བ་ཅིག་ཡིན་ན། སྐྱེ་
བདུན་ཨ་མ་ ཨ་ཡོད་པ་ཅིག་ཤོག། 
ཡང་ཁོང་སྤྲུལ་སྐུ་མིན་ན། ཨ་མེད་པ་ཅིག་ཤོག་གསུང་། སྐུ་འཕང་ནམ་བཟས་གཏུམ་པའི་འོག་ནས་
ཕྱག་གིས་ནོམ་ནོམ་མཛད་ཅིང་གནང་བྱུང་བས། ཨ་ཕྱེད་དང་ལྔ་ཡོད་པ་ཅིག་བྱུང་ངོ༌། དེ་ནས་བདག་
གིས་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་སོགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན། འབྲུ་ཞིང་སོང་སྤྱད་སོགས་སྣ་ཚང་བར་
ཕུལ། དེ་ནས་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྲིད་ཆེན་གཙུགས་ནས་གནང་། དེའི་དུས་སུ་
བདག་གིས། ཡེ་ནས་རང་སྟོང་བྲིས་པ་གཟིགས་པ་དང་། མི་རྣམས་ཀུན་ལ་སྟོན་ཅིང་། འོ་འདི་ན། 
ངས་ལབས་པ་མི་བདེན་སྙམ་ན། ཁོང་སློབ་གཉེར་དང་བསྒྲུབ་པ་ནི་མ་བྱས། ཁོང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་
ཡིན་མིན། ཚིགས་རིགས་འདི་ལ་ལྟོས་ཤིག ། 
ཁོང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནས་ད་ལྟ་ཡང་ཆོད་དུ་ཡས་སྤྲུལ་གྱི་གང་ཟག། སྤྲུལ་པ་མར་འགྱེད་དུ་བྱོན་པས། 
ཁོང་གི་སྐུ་སྐྱེས་ཡིན་ཚད་ཀྱི་མགུར་མ་རྣམས་རྒྱུད་ཚིག་ཡོད་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌།།    །། 

དེ་ནས་ ཡང་སྐབས་ཅིག་འདི་སྐད་བྲིས་ནས་ཕུལ་ལོ།    ཡེ་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་
བྲལ།  །མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་ཡེ་གྲོལ་གཞལ་ཡས་ཁང་།  །རྒྱུ་སྐྱེན་མ་སྐྱེས་ལྷུན་གྲུབ་རང་གསལ་
ཀློང་། །ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་པདྨ ་གླིང་པ་བཞུགས། །དེ་ཉིད་རང་གསལ་ཆེན་པོར་བཟང་ཐང་སྣང་། །ཕྱི་དང་
ནང་མེད་གཅིག་དང་དུ་མར་བྲལ། །ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་འཁོར་འདས་སྤང་བླང་མེད། །རང་རིག་རྣམ་
དག་པདྨ ་གླིང་པ་བཞུགས། །དེ་ཉིད་ཐུགས་རྗེའི་མདངས་ལས་ཅིར་ཡང་སྣང་། །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་སྣ་
ཚོགས་རོལ་པར་ཤར། །ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་པ། །དུ་མར་སྣང་ཡང་རིག་རྩལ་པདྨའི་
མཚན། །བདག་གི་བླ་མ་དེ་ལྟར་ཤར་ལགས་ན། །ཨུ་རྒྱན་པདྨ་མི་གཟུགས་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིེས། །བདག་
གིས་བར་ཆད་མ་ལུས་བསལ་ནས་ཀྱང་། །གསང་སྔགས་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་དར་བ་དང་། ། 
ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་སྐུ་དྲུང་དུ་ཕུལ་ཅིང་། མ་འོངས་
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བདག་གི་དགོན་གནས་གང་དུ་འོང་། བརྒྱུད་འཛིན་གྱིས་སྲས་པོ་དུ་ཙམ་འོང་། དེ་ཉིད་འབྱུང་པའི་ལས་
ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཇི་ཙམ་འོང་། བདག་གི་ཚེ་ལོ་ཇི་ཙམ་ཐུབ། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ལུང་བཞིན་གསུང་དུ་གསོལ་ཞུས་
པས། རིམ་པར་བྱེད་དོ་གསུང་། སྙུག་མའི་སྦག་ཁྱིམ་ཅིག་གི་ནང་ན་བཞུགས་འདུག་པ། ངས་ཕྱི་རུ་ཐོན་
ནས་གོང་དུ་ཞུས་པའི་ཡི་གེ་དེ་རྣམས་བསུབས་པས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་སྦག་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ 
གཟིམས་མལ་ནས་ཐོགས་མེད་ཟང་ཐལ་དུ་གཟིགས་ཏེ། ཧར་བཞེངས་ནས་ངའི་མདུན་དུ་ཕེབས། ཡི་
གེ་དེ་མ་བསུབ། སྤྲུལ་སྐུའི་གསུང་ལ་ངེས་པ་མེད་ནམ་ ཕུགས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན་པས་
ཞོག་ཅིག་གསུང་ནས། མགོ་འདི་བཞག། བཞུག་རྣམས་བསུབས་ཟིན་ནོ།།   །། 
 
[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཧོར་དམག་བཟློག་ཐབས་ལུང་

བསྟན་གསུང་ཚུལ། 

དེར་ནོར་བུ་མཚོའི་འཁྲིད་གནང་དུས། ཆོས་ཉན་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་འཚོགས་པའི་དཀྱིལ་དུ། བདག་གི་ཆེ་བ་
བརྗོད་མི་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཕྱིར། བོད་སྐད་ཚར་རེ་དང་། མོན་སྐད་ཚར་རེ ་མཛད་ནས་ཀུན་ལ་ནན་
ཆེར་གནང་། དེར་རྗེས་ཁྲིད་ཐོན་དུས། བདག་གིས་མདོ་དང་། འབྲུ་ལས་སོགས་པ་འབུལ་བ་ཡང་
འགའ་རེ་བྱས། དེར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས། ཤོག་སེར་སྒམ་ལྡེམ་པ་གསུམ་འདུག་པའི་ནང་ན་བཀའ་
བརྒྱད་ཀྱི་ཤོག་སེར་ཆུང་བ་ཅིག་དང་། བྲམ་ཟེ་དྲི་མེད་སྙིང་པོའི་སྐུ་ཤའི་རིལ་བུ་ཆེ་བ་གསུམ། སྐྱེ་བདུན་
ཨ་མ་ཨ་བཞི་ཡོད་གཅིག། ཨུ་རྒྱན་གྱི་བྱང་སེམས་དཀར་པོ། མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་བྱང་སེམས་
དམར་པོ་དང་། ཟབ་དོར་བསྲུབས་མེད་ཀྱི་ནམ་བཟའ། ལྷ་ལྕམ་པཔདྨ་གསལ་གྱི་དབུ་སྐྲ་དང་བཅས་
པ་གནང་ནས། ད་བཟོད་ཁྱེད་རང་ལ་ཤོག་སེར་གྱིས་སུན་པ་ཅིག་འོང་སྟེ། ད་ལྟ་བྱིན་ན་དགའ་ཡོང་། 
དམ་རྫས་ཡང་མཐར ་ཁྱེད་རང་གི་ཕྱག་ཏུ་མང་བ་ཅིག་ཡོངས་ཏེ། ད་ལྟ་མི་ལ་སྟེར་དགོས་པ་ཡོང་ཉེན་
ཡོད་གསུང་། ད་ལན་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རྟེན་ཙམ་ཡིན་ནོ། གནང་སྦྱིན་ཁྱེད་ལ་འདིས་མི་ཡོང་། ཁྱེད་ལ་
ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དུག་པ་མི་ཡོང་ནའང་། ང་རང་གི་བྱེད་ཚུལ་ཡིན་པས། ཁྱེད་ལ་སྒར་ཆས། མཆོད་ཆ། ལྷ་
རྟེན། འཆམས་ཆས། གུར་ཆས། ཐབས་གདན་སྤྱད། རྟེ་བྲེ་དང་བཅས་པ། ཁྱེད་དབུས་གཙང་གི་སྡེ་པ་
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ཆེ་ཤོས་སམ། སྐར་མ་ལྟ་བུ་ནི་མི་ཡོང་སྟེ། གཞན་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ཚན་དུ་གཏོགས་པ་ཅིག །ང་རང་གིས་
འབུལ་བའི་རྩིས་སུ་ཡོད། ད་བཟོད་ཁྱེད་རང་གནམ་སའི་བར་ན་ འགྲན་བཟླ་དང་བྲལ་བ་ཅིག་ཡོང་
གསུང་། ད་ལན་མེན་ལག་ཕྱོགས་སུ་ཡང་། ཁོང་ཚོ་མི་སྤྱོད་པ་རྩིང་པོ་ཡོད་པས། ཐུགས་འུར་པོ་མ་
མཛད་གསུང་བསླབ་བྱ་མང་དུ་གནང་། དེ་ནས་བླ་མ་ཟླ་བའི་སྦང་མོར། ཕུད་བཞེས་ཅིག་གི་གྲལ་དུ་
རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན་མང་དུ་གསུང་། ཁྱད་པར་ད་ལོ་དང་། ད་བཟོད་རྣམས་ལ་ ཧོར་དམག་
བཟློག་པའི་ཐབས་རྣམས་མ་གྲུབ་ན། མགྱོགས་ན་ལོ་གཉིས། མགོར་ན་ཡང་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་ 
བྱང་ཁམས་ཀྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་ཧོར་གྱིས་བཅོམ་ཡོང་། དེ་ནས་རིམ་པར་ལྷ་སར་སླེབ་ཅིང་། ལྷོ་བྲག་
མཁར་ཆུ་ཡན་བཅད་དུ་ཧོར་ཚང་འཆའ་བར་འབྱུང་གསུང་། དེ་ལ་བདག་གིས་ཧོར་བཟློག་པའི་ཐབས་
ཅིས་ཀྱང་མཛད་དགོས་ཞུས་པས། མི་འོང་། བོད་དབུས་གཙང་གི་སྡེ་བདག་ཐམས་ཅད་ཞལ་འཐུན་
པར། དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ཕྱེ་ཕུད་བསྡུས་ནས། ལྷ་སར་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། འོ་ན་ཕྱག་རྟགས་གནང་
ནས་དབུས་གཙང་གི་ཕྱེ་ཕུད་བསྡུད་པ་ལ་ང་འགྲོ་ལགས་ཞུས་པས། རྫས་མི་འབྱོར་གསུང་། རྫས་གང་ 
གང་དགོས་ལགས་ཞུས་པས། ཧོར་ཆོས་མ་ཐོས་པའི་ཐོད་པ་དགོས། ཧོར་གྱི་དམག་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་
མིང་ཤེས་དགོས་གསུང་། བདག་གིས་འཆི་བ་སྲོག་ལ་ཐུག་ཀྱང་འགྲོ་ཞུས་པས། གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཧ་
ཧ་བྱས་ནས་མ་བྱུང་། དེར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ད་ངས་ཚེ་ཇི་ཙམ་ཐུབ་མི་ཤེས། བཟློག་
ཐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱེད་པ་ལགས་གསུང་ངོ།  

 
[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  བླ་མ་པད་མ་རྒྱལ་པོས་གདན་དྲངས་ཚུལ། 

དེའི་དུས་སུ་མེན་ལོག་ནས། རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྲས། ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་
བརྒྱུད། མི་རབས་བཞི་པའི་ཐོག། བླ་མ་པདྨ ་རྒྱལ་པོ། དཔོན་གཡོག་རྣམས། ང་འབོད་པ་ལ་བྱུང་ནས། 
ཅིས་ཀྱང་འགྲོ་དགོས་ཟེར་ནན་ཆེས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། མེན་ལོག་ཕྱོགས་ལ་དཔོན་རྒྱ་ཙམ་གྱིས་ཕྱིན་
པས།  
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[སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ] འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་རྟགས་བསྡུར་དགོས་གསུང་ཚུལ། 

ལམ་དུ་ཆས་དུས། ཆོས་རྗེ་བྱ་བཏང་ཀུན་ལེགས་པས། ངང་དུ་ཕེབས། ཁོང་སྤྲུལ་སྐྐུ་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་
གཞན་གྱིས་མི་ཤེས།  ང་དང་བསྒྲུབ་རྟགས་བསྡུར་ནས་ལྟ་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་འུར་འུར་བྱས་བྱུང་པ། 
རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་གསན་ནས། ཁོང་ནི་ཨོ་ལོ་ཨིན། ད་ལྟ་ང་ཡོད་པ་ལ། ཁོང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་མིན་ལྟ་
ཟེར་བ་དེ་ཁོང་ལ་ལབ་པ་མིན། ང་ལ་ལབ་པ་ཡིན་པས། ང་གཏེར་སྟོན་ཡིན་ན་ཁོང་ཡང་གཏེར་སྟོན་ཡིན། 
ང་མིན་ན་ཁོང་ཡང་མིན། ཁོང་གིས་མེ་ལ་འཆོངས་ན་ང་ཡང་འཆོང་། ཁོང་གིས་ཆུ་ལ་འཆོངས་ན་ང་ཡང་
འཆོང༌། ཁོང་གིས་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་བཞག་བྱུང་ན། ང་ཡང་རྒྱུ་རྒྱན་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་གསུང་
ངོ༌། དེ་ནས་ཡང་ མང་ཏི་ལུང་པར་དབང་བསྐོར་བྱས། མཁར་ཉལ་དུ་དབང་གྲལ་ལ་འཆམས་བྱས་དུས། 
བླ་མ་དཔལ་འབྱོར་གདན་འདྲེན་ལ་བྱུང་པ། སྤྲེ་འབག་པས་ཁོང་རྩེད་མོ་རྩེས་པས། ཁོང་འུ་ཐུག་ནས་
གྲི་བཏོན། དེ་ཡང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་གསན་ནས། ཁོང་ནི་ད་ལྟ་ཨོ་ལོ་ཡིན། ཁོང་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་
ཁོང་ལ་མིན། ང་ལ་རྔན་ཅན་བྱས་པ་ཡིན་གསུང༌། དེ་ནས་ནུབ་ལུང་པར་སླེབ་དུས། ཡོན་བདག་དང་ཆུ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་བསུ་བ་རོལ་མོ་འཆམས་དང་བཅས་པ་གཟབ་པར་བྱས་ཤིང་། དབང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་
ཀུན་ལ་བཏགས། འབུལ་བ་ཡང་ཁྲོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་མང་བར་བྱུང་།  
དེ་ནས་མེམ་ལོག་གི་རྩིབས་ལོགས་ཕྱོགས་སུ་སླེབ། ཀུན་གྱིས་བསུ་བ། དར་ལམ། རོལ་མོ། དར་
འཕྱར་སོགས་གཟབ་པར་བྱས་ཤིང་། དེར་བླ་མ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ མེན་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་
མཁས་གྲུབ་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད། ང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་མིན་བརྟག་པའི་ཕྱིར་གདན་དྲངས་ནས་སླེབ་བྱུང་ངོ༌། 
སྤྲུལ་སྐུ་འདི་ལྟ་བུའི་དྲུང་དུ་སླེབ་དུས། ཁོང་སེང་གེ་བསྒྱིངས་པ་བཞིན་དུ་སོང་ནས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་ཏེ། 
བདག་གི་སེམས་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཞུ་མི་སྤོབས་པར་འདུག་གསུང་། ཐམས་ཅད་ལ་བསྟོད་པ་བརྗོད་ཅིང་
ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པར་མཛད། དེའི་དུས་སུ་ཁོང་གིས་རང་ལ། ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་སྒྲིབ་གཉིས་
རྣམ་པར་སྤངས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བྱས། ལྷོ་མོན་རྒྱ་མཚམས་ཡན་ཆད་དུ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་
ཤིང་དིར་དིར་བྱེད་པ་ཅིག་བྱུང་ངོ༌།  དེ་ནས་ གྱི་ལིང་པས་གདན་དྲངས། བསུ་བ་དང་ལྟད་མོ་ཆེར་བྱས། 
ཁྲོམ་དབང་བསྐུར། རྟ་བཟང་པོ་བཅུ་གཉིས། ཁྲོ་བཞི། བ་གླང༌། རས་ཆ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཕུལ་ཅིང་། 
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འབྲུ་ཕུང་སྦྲ་དང་མཉམ་པ་སྤུངས་སོ།  
དེ་ནས་ཀ་བཞི་འོད་འབལ་གཉིས་ཀྱིས་གདན་དྲངས། བསུ་བ་སྔར་ལྟར་བྱས། དབང་འབྲེལ་བཏགས། 
འབུལ་བ་ཡང་མང་དུ་ཕུལ། འབྲུ་ཕུང་ལ་འཕྱར་དར་ཆེན་པོ་གཉིས་གཙུགས་སོ། དེར་བླ་མ་ཤེར་བཟང་
བ་མཁས་གྲུབ་ཏུ་གྲགས་པ་དེ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལ་མི་མོས་པས། ངེད་ལ་ཡང་ཁོང་བྷེ་རོ་ཙ་ནའི་སྐྐུ་
སྐྱེ་ཡིན་མིན། པདྨ ་གླིང་པས་མི་ཤེས་ངས་ལྟ་བ་ཡིན། ངའི་འདི་ན་ཡིག་རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་པོ་
ཡོད་པས་འདི་ཤེས་བྱུང་ན། ཁོང་གི་ཞབས་སྤྱི་བོར་ལེན། བདུད་རྩི་ཡང་ཟ་བ་ཡིན། དེ་མིན་ན་བསྟན་པའི་
ག་དར་དུ་འགྲོ་ཟེར་བ་ལ། བླ་མ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་པོས། ཁོང་དེ་སྐད་ཟེར་ཞིང་འདུག །ཁོང་དེ་སྐད་ཟེར་ཞིང་
འདུག། ཁྱེད་རང་འགྲོ་ནུས་སམ་མི་ནུས་ཟེར། ཅིས་ཀྱང་འགྲོ་བྱས་ཕྱིན། བླ་མ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་པོས་
བཀོད་པ་བྱས་ནས། ཁོང་གིས་བསུ་བ་རོལ་མོ་སོགས་བྱས། གྲལ་ལ་འཁོད་དུས་ཅི་ཡང་ལབ་མ་ནུས་
པར་རྡུལ་ཞིང་འདར་བར་འདུག་ཚེ། བླ་མ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ན་རེ། ད་ནི་ཁྱེད་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་
ཞུས་ཅིག་ཟེར་བ་ལ། ཅི་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མི་འདུག། དེར་བླ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ང་ལ་ལོབས་ཅིག་ཟེར། ང་རང་
གི་སྐྱེས་རབས་ཚིག་འགའ་ཡཡར་ལབས་པས། ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བར་རྟ་ཕོ་གཅིག་གི་གཙོ་བྱས་འབུལ་བ་
འདྲ་ཕུལ། ཕྱག་བཙལ་ཁྱིམ་ལ་རབ་གནས་བྱས་སོ། དེ་ནས་དོང་ཁ་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན། བསུ་བ་རྒྱ་ཆེར་
བྱས། དབང་འབྲེལ་བཏགས། རྟ་སོགས་འབུལ་བ་ཡང་མང་དུ་བྱས། དེ་ནས་གླིང་མོ་ཁར་སླེག་དར་
ལམ། རོལ་མོ། དར་འཕྱར་ལ་སོགས་པའི་བསུ་བ་གཟབས་ནས་བྱས། དབང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མང་
དུ་བཏགས། བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མེན་ལོག་ལུང་པར་གྲགས་པའི་རྟ་ཕོ་དགྲ་འདུལ་ནག་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་
གཙོ་བྱས། རྟ་ཕོ་བཅུ་ཙམ་ཕུལ། རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་རུས་རྒྱན་ལྔ་ལ་སོགས་པ་འབུལ་བ་མང་དུ་བྱས། དེ་
ནས་ཤར་ངང་ཕྱོགས་སུ་སླེབ། ཡུལ་ཚོ་རང་རང་གིས་བསུ་བ་བྱས། རིམ་པར་དབང་འབྲེལ་བཏགས་
ཤིང་འབུལ་བ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་ཝང་ལིང་མཐིལ་བའི་ཡོན་བདག་དྲག་ཤོས་རྟ་པ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་
གདན་འདྲེན་པ་སླེབ་ནས། བསུ་བ་དང་བལྟད་མོ་གཟབས་ནས་བྱས་ཤིང་། དབང་གི་འབྲེལ་བ་
བཏགས། འབུལ་བ་ཡང་སྟོབས་ཅན་ཕུལ། སླར་གླིང་མོ་ཁར་འཁོར། དེར་ལྟར་དབང་བྱས་ཚད་ཀྱི་ཁྲོམ་
འདུས་པ་རྣམས་ལ། སྔར་རྒན་རབས་ཀྱིས་དྲན་པ་ལ་འདི་ལས་ཆེ་བའི་ཁྲོམ་འཚོགས་མ་མྱོང་ཟེར་བ་
བྱུང་། དེར་རྟ་རྒོད་མ་ཅིག་ནུབ་མོ་སྟོར་བའི་རྗེས་ལ། གཏོར་མ་ཆ་ལྔ་པ་དེ་ཀ་རང་བཙུན་པ་ཀུན་གྱིས་
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འཕངས་པས། གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྫུབ་ཆེ་བར་བྱུང་ཞིང་། རྐུན་མ་གཉིས་ཡོད་པའི་སྣ་
འཁྲིད་མཁན་ཞག་བདུན་གྱི་བར་སྣ་ཁྲག་མ་ཆད་པར་བྱུང་ནས་ཤི་ཟེར། དོང་ཁར་སླེབ་དུས་ཐོས་པ་བྱུང་
ཞིང་། ཡར་ལམ་སྦེ་ནང་ཕྱོགས་ལ་དབང་བྱས་ཀྱིན་ཁོ་ཐང་དུ་སླེབ། མཐའ་སའི་བའི་ཡོན་བདག་རྣམས་
ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ནན་ཆེར་བྱས་དུས། ཁོང་རྣམས་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡི་གེ་ཚིགས་བཅད་དུ་བྱས་པ་ཅིག་
བསྲིངས་སོ།།   །། 
དེ་ནས་ཚུར་ལོག་བུམ་ཐང་པོ་ཏ་ལར་སླེབ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་རྟ་དྲུག། ཁྲོ་གཅིག། རས་ཆ་ལ་
སོགས་པ་ཕུད་དུ་ཕུལ། དེར་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་དཔེ་གཡར་པོ་བྱས་པའི་རྣམས་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་དུས། 
ང་རང་གི་པོ་ཏི་ལ་ཡང་ཕྱག་ནས་མཐོར། དེའི་དུས་སུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཨ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་བོད་
ལ་འགྲོ་ན་ཐོང་། །ངེད་མོན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཁྱེད་བོད་ཀྱི་བུ་མོས་ལྟོ་གཡོ་ལུགས་ཡང་མི་ཤེས། ལས་ཀ་བྱེད་
ལུགས་ཡང་མི་ཤེས་པས། འདིར་བུ་མོ་འདྲ་བ་ལ་མི་འཐོག། ལར་གཏེར་མ་ཐོན་གྱི་བར་ལ། བདག་
གཟུང་གི་ཇོ་མོ་བསྟེན་དུ་མི་རུང་། ངས་ཡང་གཏེར་མ་བཏོན་གྱི་བར་བསོད་སྙོམས་བྱས་པ་ཡིན། ཁྱེད་
རང་ཡང་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས། ད་ལོ་བོད་ལ་མ་བྱོན་པར་འདིར་བཞུགས། ང་ཡང་བྲེལ་བ་ཐམས་ཅད་
བཅམས་ཀྱི་ས་བཞག་ནས། ད་ལན་བསྟན་པའི་དོན་འདི་གལ་ཆེ་བར་འདུག་པས་ངེད་རང་གཉིས། 
ཡང་ན་དོམ་ཕུག་གམ། མ་ཎི་དགོན་པའམ། ཀུན་བཟང་བྲག་གམ། དེ་ལས་ཀྱང་འགོལ་བ་ཅིག་ཀུན་
བཟང་བྲག་གི་ཕུ་ན་ཡོད་པས་དེར་བསྡད། ཁྱེད་རང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཆོས་ཀ་རྣམས་དང་། ང་རང་གི་གང་
ཡོད་རྣམས་དང་། གར་དབྱངས་ཐིག་གསུམ་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་བསླབས་ནས། ཁྱེད་
རང་གིས་ཤེས་པ་ཅིག་བྱེད་པ་ཡིན། ཁྱེད་རང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་བཞིན་ཡིག་རིགས་དང་སྒྲ་རིགས་མང་པོ་ནི་
མི་ཤེས་ཏེ། ང་རང་གིས་ཡིག་རིགས་མི་གཅིག་པ་བཅུ་གཅིག་ཤེས་པས་དེ་རྣམས་བསླབས་ནས། ཁྱེད་
རང་གིས་གཏེར་ཐོན་པ་དང་ཤོག་སེར་ལྷོགས་པ་དུས་མཉམ་བྱེད་པ་ཡིན། ངས་ནི་དང་པོ་གཏེར་ཐོན་
ཀྱང་ཤོག་སེར་མ་ལྷོགས་པར། ཤོག་སེར་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བལྟས་པས། གཅིག་གི་བཤམས་ན་
དབུ་ཅན་གྱི་ཀ་ཁ་ཚར་གཅིག་འདུག །དེའི་ཐད་ཀ་ན་ཡིག་རིགས་དེ་ཀའི་ཀ་ཁ་ཚར་གཅིག་འདུག་པ་
ལ་ལྟ་རྟོག་བཅུག་པས། མགོ་མ་ཤེས་དུས། ནུབ་མོ་རྨི་ ལམ་དུ་བུ་མོ་གཅིག་གིས་ལེགས་པར་
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བསླབས་བྱང་བས། ནང་པར་ཤོག་སེར་ལ་བལྟས་པས་དེ་ཀ་བཞིན་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་བྱུང་། 
སྔར་གཏེར་སྟོན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་གཏོད་པ་ནི་མ་བྱུང་འདུག །ད་ལན་ཁྱེད་རང་
ལ་ངས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཐམས་ཅད་གཏད་ནས། ང་རང་ཡོད་དུས་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་གཏེར་བཏོན་ནས་
གཏེར་ཕུར་ང་རང་ལ་སྤྲོད་པ་ཅིག་བྱེད་པ་ཡིན། སྔར་ངས་ནི་ཁྱེད་རང་གི་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྱི་
སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་བསྙེན་པ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་དུས། ང་རང་གི་མདུན་པད་སྡོང་གི་སྟེངས་ན། 
ཨུ་རྒྱན་པདྨ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་གྱི་སྐུ་ལམ་མེ་མཐོང་བ། མི་གཅིག་ཟན་ཟ་ཡུན་ཙམ་དུ་བཞུགས་པ་བྱུང་། དེ་
ནས་རིམ་པར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དང་། རིགས་དྲུག་གི་གནས་དང་བཅས་པ། ལག་འཐིལ་དུ་ཀྱུ་
རུ་ར་བཞག་པ་ལྟར་དུ་གསལ་བ་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་གྷུ་རུའི་ཕྱི་སྒྲུབ་འདི་ལ་བསྙེན་པ་
སྐྱེལ་དུ་བཅུག་ནས། ཁྱེད་རང་དང་ཨུ་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་ངས་ཆོད་པ་ཡིན། ཡར་བོད་ལ་
འབྱོན་དུས་ང་རང་གི་སྒར་ཆས་སོགས་གཟོ་བཅོས་ནས་གཏོང་བ་ཡིན་པས། ད་ལོ་དབྱར་འདི་རུ་
བཞུགས་ཅིག་གསུང་། ལགས་ལགས་བྱས། དེ་ནས་ཚུར་ལོག། གོང་དཀར་དུ་ཆོས་རྗེ་ཚེ་བརྟེན་པས་
ཕེབས་སྐུ་ལ་གདན་དྲངས། དེའི་དགོངས་མོ་ཁོང་གི་གྲྭ་པ་རྣམས་ན་རེ། ངེད་ཚོ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱེད་ལྟ་བུ་
བཞུགས་ཡོད་པ་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་མགུར་མི་མང་སར་འཐེན་པས་ཆོག་པ་དབྱངས་དང་བཅས་པ་ཅིག་
ཞུ་ཟེར་དུས། ཐེར་མལ་ནས་འདི་སྐད་བྲིས་ནས།་བསྲིངས་སོ།།  །། 
ཤོག་གྲངས་༡༩༡ ནང་། 

[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  ད་ལོ་བོད་དུ་མ་བྱོན་པར་ཞུ་བ། 

ད་ཡང་ཡོད་ལ་འགྲ་ོཁར། སྐུ་དྲུང་དུ་ཕྱག་འབུལ་ལན་གཅིག་འོང་ལགས་ཞུས་པས། རིག་འཛིན་ཆེན་
པོའི་ཞལ་ནས། དགོངས་པ་ཁྱེད་རང་མཐོ་ན་ཡང་། ད་རེས་ན་སོ་བགྲེས་གཞོན་གྱིས། ངས་ཞུས་པ་ལ་
གསན་དགོས། ཆོས་ནི་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། ཁྱེད་རང་ཉམས་སུ་བླང་ཞིང་གཞན་ལ་བསྟན་
པས་ཆོག་པར་འདུག །ལོ་ཤས་གཏེར་མ་ཐོན་གྱི་བར། ཁྱེད་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་གདུལ་བྱའི་ལྷག ། 
ལྷོ་མོན་གྱི་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པས་ཅིས་ཀྱང་བཞུགས་ཅིག ། ད་ལོ་བོད་ལ་བྱོན་ན་རྟེན་འབྲེལ་འཆུགས་ཅིང་
བར་ཆད་ཡོང་པས། ཅིས་ཀྱང་མོན་དུ་བཞུགས། བསྟན་པ་ལ་བསྟན་ཐོགས་པ་ཡིན་པས། ང་རང་གིས་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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རྒྱབ་རི་མགོ་འདྲེན་གང་ལེགས་བྱེད་གསུང༌། བསླབ་བྱ་མང ་པོ་མཛད། དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་བྷན་ཙ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་གདན་འདྲེན་དང་ཞུ་ཡིག་ནན་ཆེར་སླེབ། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཁྱེད་ལྟ་བུ་དབྱར་མོན་ཕྱོགས་
སུ་བཞུགས་ན་ ཤིན་ཏུ་སྐུ་གཅེས་པས་བཞུགས་པ་ག་ལ་ཡོང་། ངེད་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱང་དབྱར་བསྡད་
ན་སྲོག་དང་འབྲལ་བས་སྡོད་མཁན་མེད་པས། ཅིས་ཀྱང་ཕེབས་དགོས།  དེ ་ན་དོས་གང་ཡོད་རྣམས། 
ངེད་རང་གི་འདི་ནས་བཙུན་པའི་སུ་མཁན་གཏོན་པས། ད་མགྱོགས་པར་ཕེབས་པ་དྲག་ཟེར། དེ་ནས་
རིག་འཛིན་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ། ཡར་བོད་ལ་གཏོང་བའི་ཞུ་བ་འབུལ་བ་ལ་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་ཕྱིན་པས།  
རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ད་ཁྱེད་རང་ཨ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ནི་འབྲལ་མི་ཕོད་པ་འདུག། ད་ནི་བྱིས་པ་
ཆང་གྲལ་དུ་མ་འཁྲིད། ཁྲིད་ནས་ངུར་མ་འཇུག་ཟེར་བ་ཡིན་པས ཁྱེད་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་རྡོ་རྗེ་གླིང་
པའི་དུས་སུ་བཟུང་བའི། ལི་བྲན་ཟེར་བ་འདི་ ས་ཆ་ཡང་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁྱེད་རང་སྐུ་གཅེས་
པས། ས་འདུལ་ཡང་ང་རང་གིས་བྱས། རྒྱུ་ཡང་བླ་མ་ནོར་བུ་བ་དང་། ངེད་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན། ལས་ཀ་
ཡང་ངེད་རང་གཉིས་ཀྱི་བཙུན་པས་བྱས་ནས་འཆོས་སུ་བཅུག་པས་མགྱོགས་པར་ཚར་ཡོང་། སེམས་
ཚད་ང་རང་ཆེ། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་གང་ན་འདྲེན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྔར་དམ་ཚིག་གི་སྲི་ཡོད་པས། ད་ལན་
བོད་ལ་བྱོན་ན་ཁྱེད་རང་གཉིས་ནང་འཁོན་ཡོང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆེ་རུ་སྲོག་ལ་བྱུང་ཉེན་ཡོད། ཆུང་དུས་
གཏེར་འགྱངས་སམ་ཡང་མི་ཤེས། འདིར་ཁྱེད་ཟབ་གཏེར་དང་མ་མཇལ་གྱི་བར་དུ། ང་རང་གིས་ཞུས་
པ་ལ་གསན། དེ་ནས་བོད་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ཀྱང་ནམ་ཟླ་དྲོས་པ་བཞིན་དུ་སོང་ནས་སུས་ཀྱང་བར་ཆད་མི་
འོང་ཅིང་། སླར་ཐིལ་གྱིས་ནོན་ནས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པ་ཅིག་ཡོང་། སྤྱིར་མིས་མིའི་སྲོག་
ཁག་ཁུར་བ་མེད། དགོས་ངས་སྔར་སྲོག་ཁག་ཁུར་བའི་དཔེ་མེད་ན་ཡང་བསྟན་པའི་དོན་ཡིན་པས།  
ཁྱེད་རང་དང༌། དྲུང་དགེ་སློབ་པ། ཀོང་པོ། ཨ་ཆེ་གཉིས་དང་། དཔོན་སློབ་ལྔ་པོ་འདིའི། ད་ནས་སྟོན་
ཚུན་གྱི་སྲོག་ཁག་ང་རང་གིས་འཁུར་བས། ཅིས་ཀྱང་བཞུགས། ད་ལོ་ཡར་བྱོན་ན་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་
འགྲོ་གསུང་། བཀའ་ལུང་ནན་ཆེར་གནང་ན་ཡང་། བདག་གིས་ངེད་བོད་ཀྱིས་དབྱར་མོན་དུ་བསྡད་ན་
འཆི་བ་ལས་འོས་མེད་པས། ད་ལོ་ཡར་ཕྱིན་ནས། བྷཉྩ་ལས་ཐག་རིང་བ་གང་དུ་ཡང་མི་འགྲོ་བར་སྟོན་
སྐུ་མདུན་དུ་འཁོར་འོང་། རེ་ས་ནི་གཞན་དུ་མེད་ལགས་ཞུས་པས། ད་ཁོང་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཆེན་རྣམས། ངེད་
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མོན་ལ་ལྐུགས་པའི་ཁ་ལ་མི་གསན་པ་ཡིན་པར་འདུག། ཅུང་ཟད་ཞལ་ངོ་གནག་སྟེ། སྐུ་མདུན་དུ། གྲྭ་
པ་འཁོར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྐྱོན་ཞིང་འདུག་གོ། ཡང་རྟ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཤོག་གསུང་ནས། ཁྱེད་
ཚོས་ཕྱག་རྒྱ་མ་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ནམ། ངས་བླ་མ་ནོར་བུ་ལ་ཡང་ལབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་མ་མ་ཕུལ་
ན་ ད་ནི་ཁོང་མི་བཞུགས་པ་འདུག་གོ་གསུང༌། ད་ཅིས་ཀྱང་མི་གསན་པར་བོད་དུ་འབྱོན་ན་འདི་ལྟར་
མཛོད་གསུང། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་མ་སོང་བར་དུ། ཕར་ལ་ཡག་མ་རྒལ། འཁྲུངས་ཡུལ་ཕྱོགས་
སུ་ཁྲ་ལ་མ་རྒལ། ང་རང་གི་སྦྱིན་བདག་སྡེ་པ་དྲག་ཤོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡི་གེ་བྱེད་པ་ཡིན་གསུང་། 
ནང་སོ་ཆོས་མཛད་ཀྱི་དྲུང་དུ་འདི་གནང་བ་ཡིན་ནོ།། 
 

[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  པད་མ་གླིང་པས་ནང་སོ་ཆོས་མཛད་ལ་ཡི་གེ་བཏང་བ། 

༈   ནང་སོ་ཆོས་མཛད་དྲུངདུ་ཞུ་བ། སྐུ་མཆོག་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལ་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་ཞིང་། སྐུ་ཚེ་
བརྟེན་པའི་ངོས་ནས་ཐུགས་དམ་འཕེལ་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་བརྟན་པར་བཞུགས་པ་བདག་ཀྱང་སེམས་
སྤྲོ། ད་ལྟ་འདི་བསྐོར་ན་ཡང་སྐུ་ཁམས་སྙོམས་པར་གནས། སྐབས་ཞུས། བྷེ་རོའི་རྣམ་སྤྲུལ། རྡོ་རྗེ་གླིང་
པའི་སྐྱེ་མཐའ། ངེད་ཀྱི་ལུང་ནས་ཟིན་ཅིང་། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་དེ་ཉིད། སྨོན་ལམ་གྱི་
འབྲེལ་ཤུགས་ལ་བརྟེན། ངེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་བྱོན་ནས། རྟེན་འབྲེལ་ཡང་ཟབ་པར་འགྲིག་ཅིང་། མོན་ཕྱོགས་
སྔ་ལོང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གདུལ་བྱ་མཛད་ནས། བོད་ལ་བྱོན་ཡོད་པས། སྐུ་དྲུང་དུ་བྱོན་པ་བྱུང་ན། 
ཞབས་ཏོག་ལ་སོགས་པ་གང་དྲག་གནང་པར་ཞུ། ལྷོ་བྲག་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་གདུལ་བྱ་མཛད་པ་ཡང་
གང་དྲག་གི་བདག་རྐྱེན་མགོ་འདོན་མཛད་པ་གནང་དགོས། ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་བདེ་ཆེན་
གླིང་ནས་ཕུལ།། ཞེས་པ་དང་།  
གཞན་ཡང་ཁྲ་པ་ལ་འདི་འདྲ་གཅིག། བེ་ཆུང་པ་ལ་གཅིག། རྒྱ་མཁར ་པ་ལ་གཅིག། སྣ་དཀར་རྩེ་པ་
ལ་གཅིག། སྟག་ལུང་པ་ལ་གཅིག་ལ་སོགས་པ། ཆོས་རྗེ་པ་རང་གི་གྲྭ་པའི་སྐྱེལ་མཁན་དང་བཅས་
པ་གནང་ནས། ད་སྟོན་སོ་ཅིས་ཀྱང་མར་ལ་ཤོག། དེའི་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྡོད་ཅིག། གདུལ་བྱ་བྱས་ན་
ཆེན་པོ་འོང་སྟེ། མཐར་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་དུ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པས། ཅིས་ཀྱང་ཐུགས་དམ་ལ་འབད ་པ་
མཛོད་གསུང་ཞལ་བཀོད་ཞིབ་པར་མཛད། དེ་ནས་པོ་ཏ་ལར་སླེབ། ཡར་འགྲོ་བར་ཆས་དུས། བླ་མ་ནོར་
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བུ་ཤིན་ཏུ་བསྙུང་བར་འདུག་ནས། ང་རང་ཡང་སེམས་ཤིན་ཏུ་འཕྲེང་བར་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་ཡང་ཐུགས་
འཕྲེང་ནས་སྤྱན་ཆབ་བཏང་། ཡར་དུམ་ཞིག་བསྐྱལ་བྱུང་བ་ལ། བྱིན་བརླབས་ཀྱི་བརྟེན་སྟེར་སྦྱིན་ཞིག་
ཀྱང་བྱས། དེ་ནས་བྷན་ཙར་སླེབ། དབང་སྦྱིན་ལ་སོགས་མང་དུ་བྱས། དེའི་དུས་བླ་མ་ནོར་བུས་ མོན་ལ་
ཡོང་དགོས་ཟེར་བའི་ཡི་གེ་བཏང་བྱུང་བ་ལ་འདི་སྐད་བྱས་སོ།།  །། 
(བར་དེར་ མགུར་དང་ ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་བཞུགས) 

 
[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ] སླར་མོན་ཡུལ་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་བརྟེན་བཞུཊ་འབུལ་ཚུལ། 

ཤོག་གྲངས་༢༢༥ ནང་། 

ད་ཡང་སེང་གེ་རྫོང་དུ་ཅིས་ཀྱང་ཤོག་ཟེར་ནན་ཆེས། ཁས་ལེན་ཐལ་བས་བསྐོར་ཅིག་མི་འགྲོ་ཁ་མི་
འདུག།  དེ་ནས་ང་ཡང་མྱུར་དུ་མོན་ལ་ཕྱིན་ནས་གདན་བཞུགས་འབུལ་ཐུབ་བམ་བལྟ་བ་ཡིན།  ད་ལོ་
ངས་གདན་བཞུགས་མ་ཕུལ་ན། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བཞུགས་པ་མེད་ཞུས། དེ་ནས་ངེད་རྣམས་ལྷོ་བྲག་
གི་བསོད་སྙོམས་ཟིན་ནས་མོན་ཡུལ་དུ་ཕྱིན། རྡོ་འཆོངས་ཟེར་བར། ནང་སོ་དཔོན་གཡོག་རིག་འཛིན་
ཆེན་པོའི་དྲུང་ནས་ཡར་ལོག་པ་དང་མཇལ་དུས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལ་གདན་བཞུགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་པས། གདན་བཞུགས་འབུལ་རྩིས་བྱས་པ་བརྗེད་ནས་ཡར་སླེབ་འདུག། ད་ཁྱེད་ཀྱིས་བརྟེན་
བཞུགས་ཅིས་ཀྱང་ཕུལ་ཅི་གསུང་། དེ་ནས་མར་མོན་ཡུལ་དུ་སླེབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལ་གཏམ་ཞིང་ལྷ་
ཁང་ན་བཞུགས་འདུགཔའི་དྲུང་དུ་མཇལ་དུ་ཕྱིན་ དེར་གདན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་ཁུར་འོང་བ་བརྗེད་
ནས། མཇལ་རྟེན་བལ་རྣམ་ཐོགས་ཅིག་ཕུལ་བས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། འོ་དགའ་ཚད་
ཡིན་ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་འབུལ་བ་ཀྱང་བྱས་ལེགས་པར་གཟབས་བྱུང་སྟེ། ངེད་རང་གིས་ཁྱེད་ལ་བུ་
ཆེན་གྱི་འབོགས་ཆ་ཅིག་བྱེད་དགོས་བསམ་པ་ཡོད་ནའང༌། ཅི་སྙད་ཅི་ལ་བཏགས་ནས་མ་བྱུང་གསུང་། 
བདག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་དྲུང་། ཁ་སང་ནས་བསྙུང་བ་མ་ལགས་སམ། སྐུ་ཤ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཞིང་། ཅུང་
སྐུ་བསྒྲེས་འདུག་ལགས་ཅི་ཡིན་ཞུས་པས།  
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[མཆོག་ལྡན་མགོན ་པོ] རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་མ་གླིང་པ་དུག་གིས་སྐུ་ཁྲག་འཛགས་ཡོད་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༢༢༦ ནང་། 

རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། འདི་དང་དེ་ཀ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་ཐུ་བ་ཅིག་མྱུར་དུ་འོང་གསུང༌། ངས་
སྔར་སུ་ལ་ཡང་མ་ལབས་པ་ཡིན། གཞན་ཁ་སང་ནས་བུད་མེད་ཅིག་གིས་པུ་ཐག་ལ་དུག་སྦྱར་ནས་
བྱིན་པས། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཁྲག་འབྱམས་ཏེ། མལ་ས་རུ་ཡང་སྡོད་མ་ཚུགས། ནུབ་མོ་བཞུགས་
ཁྲིའི་སྟེང་འདི་རུ། ང་རང་གཅིག་པུས། སུས་ཡང་མ་ཚོར་བར་ཉལ་སྡད། ཁྲག་འཕྲོ་མ་ཆད་དུ་འབྱམས་
ནས། མལ་སར་སྡོད་ཚུགས་ཚད་བྱུང་ཀྱང་། ཉིན་མོ་་ནི་མིའི་མདུན་དུ་མིན་པ་ལྟར་སྡུག་བསྲན་སྐྱེད་ནས་
རྫུ་ལེགས་པར་བྱས་ནས་མིའི་དོན་རྐྱང་བྱེད་དགོས་པས་ཤིན་ཏུ་བྲེལ་བར་བྱུང་། ཁ་སང་ནས་སྐབས་
ཅིག་ཉི་མ་གསུམ་ཙམ་གང་དུ་ཡང་འགྲོ་མ་བཏུབ་པར་སྡོད་དགོས་པ་བྱུང་། ང་རང་གིས་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་
ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས། རླུང་ནུས་དང་སྔགས་སྨན་བཅོས་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་གང་དྲག་བྱས་
པས། གདུག་དང་ཐོན་ཟིན། ཉིན་ཅིག་ང་ཆུ་འཁྲིས་ཀྱི་འགོལ་ས་ནས་ཕར་བསྡད་པ་ཅིག་ལ། ཁམས་
བསེང་འཕྲོ་མ་ཆད་བྱེད་སྙིང་འདོད་པ་ཅིག་བྱུང་ནས། ངེས་རང་གིས་སྲས་པོ་ཆུང་ངུ་ བླ་མ་གསང་
བདག་འདི་ངའི་རྗེས་ལ་ཡོད་པས། ངས་ཁམས་བསེང་བྱས་པའི་ཤུལ་ལྟ་རུ་ཕྱིན་ནས། ཨ་པའི་ཁམས་
བསེང་བྱས་པ་དེ་ནི་སྔར་དང་མི་འདྲ་བ་ཅིག་འདུག་ལྟ་རུ་ཤོག་ཟེར་ནས་ཕྱིན་པས། ཁྲག་གི་རྡོག་པོ་ཁུ་
ཚུར ་ཙམ་པ་ཅིག་གི་ནང་ཁྲག་སྐམ་དུ་བྱས་པའི་དཀྱིལ་ནས། སྦལ་པ་གསོན་པོ་ཆུང་ཆུང་སེན་མོ་སྔོ་
ཤབ་ཤབ། མདོག་ནག་པོ་བྱས་པ། ཤིན་ཏུ་དྲུང་བ་ཅིག་འདུག་གསུང་། འདི་མ་དོགས་སྔར་ང་ལ་ཀུ་
རེ་ལུང་དུ་ཕྱིན་དུས། བླ་མ་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཅིག་གིས་ཆང་ལ་དུབ་བཏབ།  མི་འཐུང་བྱས་ཀྱང་ཡིན་ན་
མིན་ན་འཐུང་ཟེར་བླུང་བྱུང་པ་ཡང་སོས། ཡང་ལན་ཅིག་སྦབ་རན་དུ། (བུམ་ཐང་སྦབ་རན་ ཐར་པ་གླིང་) 
ཨ་མ་ཅིག་གིས་པུ་ཐག་ལ་དུག་བཏབ་ནས་བྱིན། དེ་ཡང་ཐོན་བྱུང་། དུག་རང་འགའ་ཐོན་པ་འདུག་སྟེ། 
ད་རུང་ཅིར་འགྱུར་མི་ཤེས་པ་འདུག། ཆོས་ཟབ་ཙ་ན་བདུད་ཀྱང་ཟབ་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་ཡང་མིའི་
ཁ་བྲོས་ལ་བློ་མ་གཏད་པར།  ཨུ་རྒྱན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་འབད་པས་དྲག་
གསུང་། ཁམ་སང་ནས་དུག་ཞུ་མཁན་གྱི་བུད་མེད་དེ་སུ་ཡིན། ཅི་ལ་གཏོང་བ་ལགས་ཞུས་པས། ཐག་
ཉེ་ས་འདི་ཀ་ནས་ཡིན། ཁོང་རང་ནང་དུ་ཆགས་སྡང་བྱས་པ་ཡིན་པ་འདུག། ཁྱེད་རང་ཡང་ཇོ་མོ་མང་པོ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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དུས་ཅིག་ལ་མ་བསག་ཅིག། བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན་དུ་ཅི་འགྱུར་མི་ཤེས་གསུང་བ་སོགས་བསླབ་བྱ་མང་དུ་
མཛད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་དུས། བདག་གིས། བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟེར་བའི་
བརྟེན་བཞུགས་ཙམ་ཞིག་འཕྲལ་བར་ཞུ་བསམ་ཡང་སྤོབས་པས་མ་ནུས་སོ།  
དེར་དཔོན་ཐུབ་པས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བཀའ་བགྲོས་ཟུར་མཇལ་ལ་གདན་དྲངས་སོ། །དེའི་དགོངས་
ངེད་རྣམས་ལ་སྡོད་གསུང་། ཤ་ཆང་ལ་སོགས་གཟབ་པར་གནང་། དེར་ང་རང་གི་གྲི་དུང་ཡུ་མ་དེ་བླ་མ་
ནོར་བུ་ལ་བསྐུར་ནས། འདི་ལ་རྣལ་ལམ་བརྟག་པ་ཅིག་ཞུ་ཞུས། དབུ་སྔས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཞག། སང་དེ་
གཏད་བྱུང་དུས། ཁྱེད་རང་ལ་དྲོངས་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་མེད། ཟླ་བ་གཅིག་ཚུན་ལ་ཆགས་སྒོ་ཅི་
ཡང་མེད་་གསུང་ཟེར་རོ། དེ་ནས་ཕར་ལོག་ པོ་ཏ ་ལར ་ཕྱིན། ཆོས་རྗེ་ཚེ་བརྟེན་པ་དཔོན་སློབ་སྐུ་རིམ་
བསྐང་བཤེགས་ལ་ཐེགས་ཟེར་བས། བསྙུང་དུ་སོང་ཡོད་པ་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་།  

 
 

[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ] རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་བརྟེན་བཞུཊ་ཕུལ་དགོས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན། 
ཤོག་གྲངས་༢༢༩ ནང་། 

དེ་བརྗེས་བླ་དཀར་དུ་མ་ཎིའི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིན་པས། བུ་མོ་གསུམ་བྱུང་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་
པདྨ ་གླིང་པ་ལ་གདན་བཞུགས་འབུལ་ན་འབུལ་རན། གཞན་གྱིས་ཅི་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད། མི་
འབུལ་ན་ངེད་རྣམས་གདན་འདྲེན་པ་ཡིན་ཟེར་བྱུང་པ་དང༌། དེར་གཉིད་སད་དུས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་
དྲུང་དུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནས། ང་ལ་རྨི་ ལམ་འདི་ལྟར་བྱུང་པས། གདན་བཞུགས་འབུལ་དུ་འོངས་པ་ཆོག་
པ་ཅིག་ཞུ་བྱས། ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནས། བླ་མ་ནོར་བུ་སྐུ་མདུན་ན་ཡོད་ཀྱང་། ཞུ་ཡིག་དེ་འཕྲལ་ལ་མ་ཕུལ་
བར། སྲས་པོ་རྣམས་ལ་བསྟན། ཞག་འགའ་ཡར་གྱི་བར་དུ་ལུས་ནས་འགྱངས། ་སྐབས་ཅིག་བླ་མ་
ནོར་བུས་ཙམ་གཟིགས་ཕུལ་ནས། བདག་ལ་ཤོག་གསུང་པའི་ཤོག་བུ་ལ་ཕྱག་བྲིས་བྱས་པ་ཅིག་
གནང་འདུག་པ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱིབས་ནས་མ་གཏང་། ཡང་ས་བྷོ་ར་ལ་བྲིས་པ་ཅིག་གནང་འདུག་པ་
ཡང་མ་བྱུང་ཞིང་།  



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  མང་སྡེ་གླང་མཐིལ་གྱིས་ལོ་རྒྱུས། 
བདག་སྐུ་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ན་བསྟན་པ་གཅིག་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་མི་འབྱུང་། ཁོང་འོངས་ན་གནོད་ཟེར་ནས། 
སྲས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་མ་བཏང་བར་བྱས་ས་མ་བྱུང། དེ་ནས་མང་ཏེི་ལུང་པར་ཕྱིན། གླང་མ་མཐིལ་
ན ་ཡོད་དུས། ཚེས་གསུམ་གྱི་ཉིན་མ་གུང་ཡོལ་ཙམ་གྱི་དུས། བདག་གི་ཉམས་སྣང་ལ་རིག་འཛིན་
ཆེན་པོ་དཔོན་སློབ་ལྔ། ཉི་མའི་འོད་ཀོར་གྱི་ནང་ན་ཕར་ཕེབས། སོང་བ་ཁྲ་ཧྲིག་གེ་མཐོང་བ་བྱུང་ཞིང་། 
དེའི་ནུབ་བུམ་ཐང་ལུང་པའི་མི་རྣམས་ངུ་དིར་བྱེད་པ་རྨིས། ང་རང་ཡང་བློ་ཤིན་ཏུ་མ་བདེ་བར་ཚུགས་
ཐབས་མེད་པ་ཅིག་བྱུང་། ལུང་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་བཀྲག་མེད་དུ་སོང་བ་སྙམ་པ་དང་ནམ་ཟླ་དགུན་
ཡིན་ཀྱང་། ས་གཡོ་བ་དང་འབྲུག་ལྡིར་བ་དང་། རྩི་ཤིང་དང་། སྡོང་པོ་མང་པོ་རྨང་ནས་འགྱེལ་བ་དང་། 
རི་ཆད་པ་དང་ཁྱིམ་མང་པོ་ཞིག་པ་དང་། ལ་དང་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་བ་ཐོག་སོ་རེ་ལྷག་བབས་
ནས་རྒྱུ་འགྲུལ་འཆད་པ་སོགས་རྟགས་མང་པོ་བྱུང་དུས། བློ་མ་བདེ་བར། ང་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་
རྟགས་བྱུང་པས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དྲོངས་པ་ཡིན་པར་འདུག། ཁྱོད་ཀྱིས་ལྟ་བ་ལ་མི་འགྲོ་འམ་བྱས། 
རང་གིས་ཀོང་པོ་ལ་ལབས་པས། ང་ལ་བཟླ་བོ་རྒྱགས་པ་ཅིག་བྱུང་ན་ཕྱིན་པས་ཆོག་ཟེར། ནམ་མཁའི་
བྱ་ཐམས་ཅད་ལྷུང་ཡོང་པའི་དུས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་བ་གཤགས་ནས་ལྟ་བ་ལ་ཕྱིན་པས། རིག་
འཛིན་ཆེན་པོ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ། (སྤྱི་ལོ་༡༥༢༠) རྟ་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་གྱི་སྔ་དྲོ།  ས་དྲོས་
ལ་གཞན་དོན་ལ་ཕེབས་ཟེར། གཏམ་ཞིང་པའི་མི་རྣམས་ངུ་ཞིང་འདུག་པས་ པོ་ཏ་ལར་ལོག། བླ་མ་
ནོར་བུའི་ཡི་གེ་དནག་བཅས་པ་ཁྱེར་ནས་སླེབ་བྱུང་དུས། བདག་ནི་དེ་འདྲ་མི་བདེན་ནམ་སྙམ་ནས་ཧ་
ཆད་པ་ཅིག་བྱུང་། བདག་གི་ཉམས་སྣང་ལ་མཐོང་བ་དང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གཤེགས་པ་གཉིས་ཉི་
མ་གཅིག་ལ་དུས་མཚུངས་པ་འདུག་གོ། འོན་ཀྱང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་གཞན་དོན་ལ་ཕེབས་
ཁར། བདག་ལ་དགོངས་པའི ་ཞལ་ཆེམས་འདི་ལཏ་བཞག་པ་ནི།  
(པད་གླིང་རྣམ་ཐར་ནང་ སྦྲུལ་ལོ་ཧོར་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་གསུམ་ པད་མ་གླིང་པ་གཤེགས་ཟེར་དང་ སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་
པའི་རྣམ་ཐར་ ཤོག་གྲངས་ ༢༣༡ ནང་  ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་ རིག་འཛིན་པད་མ་གླིང་པ་གཤེགས་ཟེར་ རྟགས་མ་མཐུན། 
བར་ ལོ་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་འདུག)     
(བར་དེར་ རྨི་ ལམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་འདིར་མ་བཀོད) 

 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  རིག་འཛིན་པད་མ་གླིང་པའི་སྐུ་གདུང་མཇལ་དུ་ཕྱིན་པ། 
ཤོག་གྲངས་༢༣༧ གྱི་ནང་། 

དེ་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་གདུང་འབུལ་ལ་ སྲས་པོ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ། རྟ་བཟང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་སྙིང་
འདྲ་བ་ལྟ་བུ་གཅིག་དང་། རྒོད ་མ་ལེགས་པོ་གཅིག། སིལ་སྙན་གཅིག། རས་དོས་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་
ཞིང་། སྤུར་མཇལ་ལ་ཕྱིན་པས། སྤུར་དངོས་ཀྱི་མཇལ་ཁ་མ་བཏང་པར། འདི་ན་ཡོད་ཟེར་ འཛུ་གུ་
བཅུག་པ་ལ་ ཕྱག་འཚལ། སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ།  
ཤོག་གྲངས་༢༤༠ འི་ནང་། 
 

[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  བུད་མེ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ། 
ཀྱེ་མ། དུས་ཚོད་ད་ལྟའི་བུད་མེད་རྣམས། །སངས་རྒྱས་པས་ཀྱང་ཤར་པོ་དགའ། །བླ་བཟངས་པས་ཀྱང་
མཇེ་བཟངས་དགའ། །མཇེ་གཅིག་པས་ཀྱང་མཇེ་མང་དགའ། །རིགས་བཟངས་བས་ཀྱང་བདུད་
རིགས་དགའ། །དམ་ཚིག་པས་ཀྱང་རྒྱོ་ལ་དགའ། །བདུད་ཀྱི་སེམས་བཟུང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
དཀྲུགས། །མ་རབ་སེམས་བཟུང་ཡ་རབས་ཐམས་ཅད་དཀྲུགས།  །བྱི་ཕོའི་སེམས་བཟུང་གཉེན་
འཁོར་ཐམས་ཅད་དཀྲུགས།   །ཟེར་ལོ་འདུག་གོ་ལོས་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཀྲུགས།  །གཡོ་
སྒྱུ་ཆེ་བས་རང་གི་ཁྱོ་པོ་བསླུ། །མིག་ཟེར་ཆེས་བས་དོན་མེད་འཐབ་མོས་འགེངས། །ཕྲག་དོག་ཆེ་བས་
ན་མཉམ་རྣམས་དང་འཁྲུག། འདོད་ཆགས་ཆེ་བས་བསམ་རྒྱུ་རྒྱོ་ལས་མེད། །ཁྲམ་རྐྱལ་ཆེ་བས་སྙིང་
གྲོས་ཁྱོ་ལ་གསང་། །བརྫུན་མ་ཡིན་པས་ཁྱོ་ལ་བརྫུན་དུ་སྨྲ། །གསར་འགྲོགས་ཆེ་བས་ཁྱོ་གསར་ཤར་
པོ་དགའ། །མཐོ་ཁ་འགྲིམ་པས་དྲག་ཚད་དམའ་སར་འབེབས། །དབྱེན་ལ་དགའ་བས་སྡེ་པ་མི་ཆེན་
དཀྲུགས། །ཐབས་མ་མཁས་པས་ཡུལ་ཁམས་ཕུང་པར་བྱེད། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་
ཁྲེལ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁྲུགས། །བདུད་རིགས་དབང་སོང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་
ཤིག་མ། །ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་འཁྲིད་པའི་ལམ་མཁན་མི། །ཡུལ་ཁམས་བརླག་པར་བྱེད་པའི་
བརླག་རྒན་མོ། །རྒྱལ་ཁམས་ཕུང་པར་བྱེད་པའི་ཕུང་རྒན་མོ།། 
དེ་འདྲའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེས། །དུས་ངན་ད་ལྟ་དེ་འདྲས་རྒྱལ་ཁམས་གང་། །སྤྲང་པོ་བདག་
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གི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སར་བཀོད་ཤོག །ཨ་ཆེ་རྡོ་རྗེས་
གྲོགས་པོ་བསྐོར། །ཉམས་གྲིབ་སྤྲང་པོ་ཤི་ལ་ཐུག མི་ཁ་ངན་པས་རྒྱལ་ཁམས་གང་། །སྐྱོ་བ་སྐྱེས་
དུས་སྨྲས་པའོ། ། 
 

[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལུང་ལ་བྱོན་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༢༥༦ནང་། 

དེ་ནས་ཡར་བོད་དུ་ལོག་འོང་རྩིས་ལ། འཚམ་པ་དགོན་པར་སླེབ་དུས། རྨི་ ལམ་དུ་འགྲོག་པའི་མི་ནག་
མདའ་གཞུ་ཅན་འགའ་རེ་བྱུང་ནས། ཁྱེད་མཁན་པ་ལུང་དུ་འབྱོན་དགོས། ངེད་རྣམས་འབོད་དུ་འོངས་
པ་ཡིན་ཟེར་འཚུབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང་ནས། ཁོང་རྣམས་ལ་བཤད་པས། ད་ལྟ་མཁན་པ་ལུང་ལ་ ཁ་
བས་མི་ཐར་ཟེར། དེ་ནས་ཡར་རྡོ་འཆོངས་སུ་སླེབ་དུས། རྨི་ ལམ་ན་རྟ་པ་ནག་པོ་གསུམ་བྱུང་ནས། ད་
མཁན་པ་ལུང་དུ་བྱོན་དགོས། ད་རེས་མི་བྱོན་ན་ ངེད་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་ལ་ཕྱིན་ནས་བར་ཆད་
གཏོང་བ་ཡིན་ཟེར། གཉིད་སད་དུས་སུ་ཡང་རབ་རིབ་གསལ་བ་བྱུང་། དེར་ཁ་བ་ལ་འགྲོ་བ་འཚེར་
ནས། མིག་མཐོང་མཁན་ལ་དྲིས་པས། ད་རེས་མ་བྱོན་ན་ས་ཕུག་ཚུན་ལ་བར་ཆད་ཡོང་པ་འདུག་ཟེར་
ནས། དབང་མེད་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་བྱུང་ཞིང་ཕྱིན་པས། ཨུ་རྒྱན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི་མཐོང་གྲོལ་གྱི་དུང་དུ་
སླེབ། དེ་ནས་གནས་ཀྱིས་ཚད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པས། རང་འདོད་མེད་པའི་གནས་སུ་སླེབ་ཀྱང་ལམ་དུ་ཁ་
བ་བབས་ནས་ཤིན་ཏུ་བྲང་པ་བྱུང་ཞིང་འགྲོ་པར་ཆས་པ་ལས། ནུབ་མོ་རྨི ་ ལམ་དུ་མི་ཕོ་མོ་ཤིན་ཏུ་མང་
པར་བྱུང་ནས། མིའི་ཤ་ཁྲག་དང་། འབྲས་དང་། མཁུར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་ཀྱི་རིགས་བྱེད་ཀྱི་
ཚོགས་འཁོར་མང་དུ་སྦྱིན་ཞིང་། ད་ཁྱེད་རང་འདིར་བཞུགས་ལ་གནས་ཀྱི་གཞི་བཟུང་དང་། ངེད་རྣམས་
ཀྱི་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་ཡིཇན། སྐབས་ཅིག་ཐུགས་རུས་བསྐྱེད་ལ་བསྒྲུབ་པ་མཛོད།། གཞན་དུ་བྱོན་ན་
ལྷའི་བུའི་བདུད་ཀྱིས་བསླུ་ཉན་ཡོད་ཟེར་ཅིང་ལབས་བྱུང་། སང་དེ་བདག་རང་འགྲོ་སྙིང་ཡེ་མི་འདོད་པར་
འདུག་ཀྱང་། བཟླ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་བས་ཕྱུར་ཡོར་ཟེར་མ་ཉན་པར། ད་བཟོད་འཁོར་བའི་དམ་བཅའ་
བྱས་ནས། མོན་ཀུ་རི་ལུང་ལུངས་ཕྱོགས་སུ་ཐོན་ཕྱིན། ཆུད་པར་སླེབ་དུས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་
གཟབས་ནས་བྱས་ཤིང་། དབང་ཡང་བསྐུར། དེ་ནས་ཁམ་ཕུག་ཏུ་སླེབ། དེའི་ནུབ་མོ་རྨི་ ལམ་དུ། བྲག་
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དེའི་ལོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ཁྲིད་ཅིང་བསྟན་བྱུང་པས། ང་རང་སྡོད་ས་ལས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་པའི་
བྲག་ལོགས་དེ་ན་ཕུག་པ་གོང་འོག་གསུམ་འདུག། དེ་རྣམས་ནས་ ཚེ་དཔག་མེད་དང་། ཨུ་རྒྱན་དང་། 
རྟ་མགྲིན་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་སྨུག་པོ་འགའ་ཡར་དང་། ལ་ཆའི་གཏེར་སྒྲོམ་ཆེ་
ཆུང་འདྲེས་མ་མང་པོ་མཐོང་ཞིང་། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ལགས། བདག་ནི་གཞན་དོན་བྱེད་པ་ལ། རྟེན་
ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་ཞུས་པས། རིག་འཛིན་ཆེན་ཞལ་ནས་ཁྱེད་རང་དབང་ཞིང་ལས་
འཕྲོ་ཡོད་པའི་རྟེན་བདག་གིས་བསམ་ཡས་འཆིང་ཕུར་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་བྱས་དུས། 
བདག་དབང་ཆེན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་ནས། རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་བཏོན་ཞིང་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་
བསྡུས། སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས། བོད་ཀྱི་ལ་འདྲེ་ལས་ལ་བཀོལ་བའི་དུས་སུ་སྐུ་ཚབ་འདི་
ཉིད་བཞེངས་ཏེ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གནས་འདིར་སྦས་
ཤིང༌། སླར་བཏོན་པ་སང་དགོངས་ཁྱོད་རང་སྡོད་པའི་གནས་ཚང་ན་ཡོད་པས་རྩས་ཆོད་ལ་ཐབས་ཀྱི་
ལོང་ཅིག་ཟེར་བ་ལ། གཉིད་སད་དུས་སེམས་ལ་ཝལ་བྱུང་ཞིང་། དགོངས་མོའི་གནས་ཚང་གི་ཨ་མ་ལ་
རྩད་གཅོད་བྱས་པས་ལག་ཏུ་འཁོར་བྱུང་ངོ༌། དེ་ནས་ཁམ་ཕུག་དང་། ཏེ་གང། ཐེམ་བྱུང་སོགས་སུ་
དབང་བྱས། སྣམ་བུ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་ཡང་མང་དུ་བྱུང༌། 
(བར་དེར་ཡང་ འབྲུག་དང་འབྲེལ་མེད་པའི་མགུར་མ་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མ་བཀོད) 

 
[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ] མཁན་པ་ལུང་དུ་ལོག་སྟེ་བྱོན་ཚུལ། 

ཤོག་གྲངས་༢༨༦ནང་། 

དེ་ནས་ འཚམས་ལ་དམ་པར་བསྡད་པས། དོན་མེད་ཀྱི་དོན་སྤྱོད་མཁན་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་
མཁན་པ་ལུང་དུ་ཤོག་ལ་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ཅིག་ཟེར། མོན་པའི་མི་ནག་མདའ་ཞུ་ཅན་འགའ། ང་འབོད་དུ་
འོངས་ཡིན་པ་ཡིན་ཟེར། རྨི་ ལམ་དུ་བྱུང་བ་དང་བཅས་པས། ད་འཚམས་འདིའི་མི་འོང་བར་འདུག། 
ཨུ་རྒྱན་གྱི་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལུང་ལྟ་བུའི་གནས་ཆེན་མི་མེད་ཀྱི་ལུང་སྟོང་། སྒྲུབ་པ་བོགས་ཆེ་ཞིང་
བྱིན་བརླབས་མྱུར་བ་ཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ལ། སྙིང་རུས་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་གཤའ་མ་ཅིག་བྱེད་དགོས་པར་
འདུག་པས། འགྲོ་དོན་དུ་བཏགས་པའི་གཡེང་བ་འདི་ནི་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་དུ་འདུག་ཅིང་། རང་གཞན་
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 258 

གཉིས་ཀའི་དོན་པ་བྱེད་པ་བས། ད་ནི་མཁན་པ་ལུང་ལ་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་བྱེད་དུ་འགྲ་ོབསམ་ནས་
ཕྱིན་པས། མཁན་པ་ལུང་ཁ་བས་ཆོད་ནས་མ་ཐར་བར། སྤང་དཀར་དགོན་པར་ཕྱིན་ནས་དགེ་སྦྱོར་ལ་
བསྡད་པའི་དུས་ ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སོང་ནས། དགེ་སྦྱོར་ནི་ཤིན་ཏུ་དམར་བར་ཡོད་ཅིང་། བློ་ཡང་བདེ་
བར་ཡོད་པའི་དུས། སྐབས་ཅིག་བག་ཆགས་དྲན་པའི་ཚིག་ལག་དལ་དུ་འདི་སྐད་བྲིས་སོ།། 
(བར་དེར་མགུར་མ་ཁག་༤ ཙམ་མ་བཀོད) 
ཤོག་གྲངས་༢༩༥ནང་། 

དེ་ནས་འབྲུ་རྣམས་དྲངས་ཏེ། སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས། བྱེ་དཀར་ལུང་པའི་འཐིལ། ཨུ་རྒྱན་གྱི་
བཞུགས་ཁྲི་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་བསྡད། དར་ཞག་འགའ་ཡར་ནས་བློ་བདེ་བའི་དུས་འདི་སྐད་བྲིས་སོ།། 

༈  ཨེ་མ་ཧོ། གནས་ཡ་མཚན་ཅན་སྦས་ཡུལ་གྱི་མཁན་ལུང་དུ། མི་མདོ་མེད་ཀྱི་སྤྲང་པོ་བདག་ཉིད་
སྡོད། །ཕ་པད་གླིང་གདམས་པའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག །གྲོགས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་གྱི་བསྐོར། 
།ཀུན་བཟང་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་པས། །མི་ཁོ་བོའི་བློ་སེམས་འདི་རྒྱུན་དུ་བདེ། །གཞི་ཡེ་
ཤེས་རིག་པའི་འཚང་རྟོགས་པས། །ད་འཁོར་བའི་སྐྱེ་རྒྱུན་གཏན་ནས་ཆོད།  །ཁ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་
མཐའི་འཚང་ལོན་པས། །ད་གང་ལྟར་དུ་བྱས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་གྱི་ངང་། །ཆོས་གདམས་པའི་ཞུན་ལྟར་
ཐར་ལེགས་ཆོད་པས། །ད་མངོན་སུམ་གྱི་གནད་ལ་བར་ཆད་མེད། །རྗེ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ལུང་བསྟན་དེ་མང་དུ་
ཐོག །དུས་གཏན་གྱི་མདུན་མ་དེ་ལེགས་པ་ཡིན། །ང་སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་པའི་མཐུས། 
།ཆོས་སློབ་གཉེར་ལ་སྡུག་བཙིར་བྱེད་མ་དགོས། །ད་དུས་ངན་སྙིགས་མ་ལ་ཐུག་གྱུར་ཀྱང་། །གསང་
སྔགས་ཉེ་ལམ་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད། ། 
མི་ཀུན་གྱིས་ཟོག་པོར་ཐེ་ཚོམ་ཀྱང་། །ཕ་པད་གླིང་གིས་རྒྱལ་ཚབ་དབང་བསྐུར་མཛད། །བདུད་དང་
འགོང་པོའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་བྱས་ཀྱང༌། །སུ་འཕྲང་ལ་བྱིན་བརླབས་འཇུག་གིན ་འདུག །འཁོར་བ་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ངོ་ཤེས་པས། །ཆགས་དང་ཞན་འཛིན་གྱི་འདུས་པ་གྲོལ། །རང་དོན་གྱི་བསམ་པ་
ཡིད་ལ་མེད། །མི་ཚེ་འདི་གཞན་དོན་གྱི་འགྲོ་བ་འདྲེན། །ང་ད་རུང་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར། །ཕ་མ་
རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ། །ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་ཕབ་ནས་སྡུག་བསྔལ་བསལ། །ཁམས་
གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །ཅེས་བྱས་ནས། མཚམས་བཅད་དགེ་སྦྱོར་འབའ་ཞིག་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བྱེད་པའི་འདུན་པ་ཡོད་པ་ལ། ཀུ་རེ་ལུང་ཕྱོགས་ནས་ཡོན་བདག་ཕོ་མོའི་མཇལ་མཁན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། 
ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་གྲྭ་པ་ཨ་ནེ་མ་འགའ་ཡང་གྱིས། ཕྱགས་ཕྱི་ལ་ཆོས་ཞུ་ཡིན་སྡོད་པ་ཡིན་
ཟེར། ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འགྲོར་མ་ཉན་པ་ལ། ང་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་འདིར་འཚམས་ཅིག་བྱེད་པས། ཁྱེད་
རྣམས་ཆིས་ཀྱང་ལོག་དགོས་བྱས་དུས། ཁོང་རྣམས་ན་རེ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བཞུགས་དུས་  གསུང་
ཆོས་ངག་མང་དུ་ཐོབ་སྟེ། དྲན་འཛིན་མ་བྱུང་འདུག དེ་ངེད་རྣམས་ལ་ཅིས་ཀྱང་སེམས་ཁྲིད་གནད་དུ་
ཕོག་པ་ཅིག་གནང་དགོས་ཟེར་དུས་འཁྲིད་ཕོག་པས། ངེད་རྣམས་ཀྱིས་མ་གོ་བས་མོན་སྐད་གྱིས་ལ་
ཤོད་དང་ཟེར། མོན་སྐད་བྱས་བཤད་པས། གོ་བྱུང་སྟེ་ཚིམ་རྣམས་མི་ཟིན་པར་བརྗེད་འགྲོ་ཡིན་འདུག་
པས། ཁྱེད་ཀྱི་ཡི་གེར་བྲིས་ལ་སླང་ཟེར་དུས། འཁྲིད་ཡི་གེར་བྲི་མི་དགོས། ཡི་གེར་བྲིས་བྲིས་པ་མང་དུ་
ཡོད་པ་ལ་བྱས། འོ་ན་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཅིག་ཞུ་ཟེར་དུས་འདི་སྐད་བྲིས་སོ།། 
(བར་དེར་ཡང་མགུར་མ་དུ་མ་མ་བཀོད) 

 
[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ] ལུང་པ་སོ་སོར་བྱོན་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཚུལ། 

ཤོག་གྲངས་༣༡༨ནང་། 

དེ་ནས་མོན་ལ་ཕྱིན། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྲས་པོ་ བླ་མ་ཟླ་བ་དང་། བླ་མ་ནོར་བུ་བ་གཉིས་ཀྱིས། 
རང་རང་གིས་སར་དབང་གསན ་ཞིང་། རྩི་གོས་རས་དོས་སིལ་སྙན་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཕུལ། དེ་ནས་
ཀུ་རེ་ལུང་སྟོད་སྨད་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་ཞིང་། དབང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཀུན་ལ་བཏགས། འབུལ་བ་ཡང་རྒྱ་
ཆེར་བྱུང་། དེ་ནས་མཁན་པ་ལུང་གི་ མང་ཏི་མོ་ཞེས་བྱ་བར་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་མཚམས་ལ་བསྡད། 
དེ་ནས་སླར་བུམ་ཐང་དུ་ལོག། བཏང་ཟི་སྦི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན། ཀུན་གྱིས་མོས་ཤིང་ཞབས་ཏོག་ཡང་
གཟབ་པར་བྱས། དབང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཏགས། དེར་ཡོན་བདག་མོ་གཅིག་ན་རེ། ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་
ཐར་གསོལ་འདེབས་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་གསལ་བ། རྒྱུན་དུ་འཁྱེར་བདེ་བ་ཅིག་ཞུ་ཟེར་དུས་འདི་སྐད་བྲིས་
སོ།།་་་་་་་་་་་་་་་པད་མ་གླིང་པས་བཀའ་གཏད་རྒྱལ་ཚབ་སྐུར། །་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དེ་ནས་ཨུ་རར་སླེབ་དུས་ཀུན་གྱིས་མོས་པར་བྱས་ཤིང་། །གསོལ་འདེབས་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་མང་པོ་
བསླབས་ཀྱང་མི་ཤེས་པས། ཚིག་གཅིག་གིས་ཆོག་པ་ཅིག་ཞུ་ཟེར་དུས་འདི་སྐདབྲིས་སོ།། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་བོད་ལུ་ལོག།་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཅེས་བྱས་ནས་མཁན་པ་ལུང་དུ་ཕྱིན། དགུན་ཐོག་དེ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀུ་རེ་ལུང་དུ་བཏང་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་མ་གླིང་པའི་སྐུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་བཞེངས་ཚུལ། 
ཤོག་གྲངས་༣༧༢ནང་།  

དེ་རྗེས་ དགས་པོ་ནས་ཆོས་རྗེའི་ཞུ་ཡིག། རིགས་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ ་གླིང་པའི་སྐུ་གསེར་ཟངས་ལས་
གྲུབ་པ་མདའ་གང་ཙམ་ཅིག། བདག་གིས་བཞེངས་དགོས་ཞུས་པ་བཞེངས་ཚར་ནས། སྐྱེལ་མཁན་
གནང་དུས། སེམས་ལ་ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་ཅིག་དགོས་གསུང་པ་ལ། འདི་སྐད་ཕུལ་ལོ།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

 
[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ]  སྤུ་ན་གླིང་མོ་ཁར་གདན་དྲངས་ཚུལ། 

ཤོག་གྲངས་༣༨༣ནང་། 

དེའི་རྗེས་སུ་མེན་ལོག་གླིང་མོ་ཁ་ནས། རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད། བླ་མ་པདྨ ་རྒྱལ་
པོ་སྐུ་མཆེད། དཔོན་གཡོག་དཔོན་སློབ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདན་འདྲེན་རྐང་གཙུགས་སུ་སླེབ་
ནས། ཡིན་རུན་མིན་རུང་འབྱོན་དགོས། ཅིས་ཀྱང་མི་འབྱོན་ན་ བུད་མེད་རྣམས་སྙིང་རྗེ་བར་འདུག་སྟེ། 
སྐུ་དྲུང་དུ་ངེད་རང་རྣམས་ཤི་སྡོད་པ་མ་གཏོགས། ལོག་མི་འགྲོ་བ་མ་ཡོངས་ཟེར་ནས་བྱུང་དུས། ངས་
ནང་སོའི་དྲུང་དུ་བཀའ་གྲོས་ཞུས་ནས་བྱེད་དོ་བྱས། ཐམས་ཅད་ནང་སོའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས། ད་ལན་ཅི་
ཀྱང་འཚམས་ཅིག་བྱས་པས། ནང་སོས་ཁོང་རྣམས་ལ་ཡིན་ན་མིན་ན་ཞུ་བ་མ་འབུལ་གསུངས་ཅིག་
བྱས། ནང་སོས་ཀྱང་ཁོང་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པས། ཁོང་རྣམས་འུ་རྡུགས་ནས་བཤུམས་ཤིང་མ་
གསན་པ་ལ། ནང་སོས་བར་འཚམས་མཛད་ནས། ད་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ལ་མར་མེའི་
བརྟག་པ་གྱིས། དཀོན་མཆོག་གིས་མི་བསླུ་གསུང་།་་་་་་་་་་་་་་་་དེར་མོན་ལ་འགྲོ་བར་ཐག་ཆས་པའི་
དུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལམ་མཁའ་རི་ལ་བྱས། མོན་བུམ་ཐང་དུ་སླེབ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྲས་པོ། བླ་མ་
རྣམས་ཀྱིས་བསྙེན་བསྐུར་དང་འབུལ་བ་སོགས་གཟབས་པར་བྱས། བླ་མ་ལྕགས་མཁར་བས་ཚེ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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དབང་ཅིག་གསན། འབུལ་བ་ཡང་ལེགས་པར་མཛད། དེ་ནས་མང་ཏི་ལུང་པར་སླེབ།་་་་་་ 
ཤོག་གྲངས་༣༩༧ ནང་། 
 

[མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ།] དེ་སྐབས་ཀྱི་མོན་པའི་བྱ་སྤྱོད། 

མོན་ཡུལ་ཚད་པའི་གཏིང་ཁུང་འདིར། །མི་སྤྱོད་ལྷ་མིན་དུད་འགྲོ་འདྲ། །ཟ་དང་རྒྱོ་དང་འཐབ་པ་ 
གསུམ། །དེ་གསུམ་མདུན་མའི་འཐིལ་མར་འདུག །ཚད་པ་ཚ་ལ་ཁམས་ཀྱང་ཉོག  །བདག་འཛིན་ཕ་
ཡུལ་སྐྱུར་ལགས་ཀྱང་། །དོན་མེད་ས་ཐག་རིང་རིང་འདྲ། །སྐད་མི་གོ་ལ་ལམ་འཕྲང་དོག །ཆོས་ནི་མི་
གོ་དུད་འགྲོ་འདྲ། །མོན་ཡུལ་མཐའ་ས་སྦུ་བྲག་ཏུ། །ཤེས་པ་ཉོག་དུས་བྲིས་པ་ལགས། །འབྲེལ་ཚད་
འཁོར་བ་གྲོལ་བར་ཤོག །ཅེས་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་གོ་ཞིང་ཚད་པ་ཚ་ལ་
ཁམས་དུབ་པ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་བསམ་བློ་བཏང་བས། མི་སུའི་མདུན་མ་ལ་ལྟས་ཀྱང་། ང་རང་འཕྲལ་
ཕུགས་ཐམས་ཅད་དུ་ལེགས་འདུག་སྙམ་རང་ལ་དགའ་བྲོད་སྐྱེས་དུ་བྱས་པའོ།  
དེ་ནས་མར་ཆུ་འཁྲིས་སུ་ཕྱིན།་་་་་་་གྱེ་ལིང་གི་ལ་རྒྱབ་ཏུ་སླེབ་བྱུང་། དེར་བླ་མ་པད་མ་རྒྱལ་པོ་ན་རེ། 
འདི་ཁོང་རང་ཡོན་བདག་ གྱེ་ལིང་པ་རྣམས་ལ་སྐལ་བ་ཡོད་པས་ཡིན་པས། 
་་་་་་་་་་་་་་མེན་ལོག་གི་བླ་མ་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། དར་དང་། ཪོལ་མོ། རྟ་པ་མང་པོའི་ཚོགས་
དང་བཅས་ཏེ། ཟས་སྣའི་རིགས་བྱེད་མང་དུ་ཁུར་ནས་ལ་འཚམས་སུ་བསུ་བ་ལ་སླེབ་བྱུང་།  
་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་རྩིབ་ལོགས་སུ་གདན་དྲངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་བཀའ་བཞི་འདོ་དཔལ་གཉིས་ཀྱིས་
གདན་དྲངས།་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་འཕང་ཡེ་ཁར་གདན་དྲངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་ཝང་ལྷིང་མཐིལ་དུ་སླེབ། ་
་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་ཡར་སྔ་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་དུས། གནས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་ སྦས་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ན་ཡར་ཕྱིན། 
གནས་དེའི་ནང་ན། གླིང་མོ་ཁ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཞེས་བྱ་བ། སྔར་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་
གནས་ཀྱི་གཞི་བཟུང་བ་དེ་ཉིད་དུ་སླེབ། ་་་་་་་་་ 
(མཆོག་ལྡན་མགོན་པོས་ བོད་ལ་ཡི་གེ་བཏང་པའི་མཇུག་ཏུ་) མེ་ཕོ་ཁྱི་ལོ་སྟག་ཟླ་ཡིས། །ཚེས་པ་གསུམ་ལ་ལྷོ་
མོན་གྱི། །སྦས་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་ནང་། །གླིང་མོ་བདེ་བ་ཅན་ནས་དགེ། །ཅེས་ཕུལ་ལོ། 
་་་་་་་་་་་་་་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་མངའ་རིས་གུང་ཐང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་ལན་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུལ་
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ཞིང་། ལ་སྟོད་མངའ་རིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲོས་འཐུན་པའི་ཡི་གེ་མི་སྣ་དང་བཅས་པའི ་གདན་འདྲེན་རྐང་
ཚུགས་སུ་བྱུང་ནའང་། ཧོར་དམག་ཟློག་ཐབས་གཙོ་བོར་ལྷ་སར་བྱེད་དགོས་པ་འདུག་པས། དགོངས་
ཡུལ་རིན་པོ་ཆེར་བཞུགས་པ་ཞུ་ཞུ། ཞུ་ཡིག་གཟིགས་པའི་རྟེན། མྱོང་གྲོལ་གྱི་དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་ལ་
རྟགས་འབྱར་ཕུལ་བས་རྩིས་བཞེས་ཞེས། ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གསུམ་ལ། ལྷོ་མོན་ཙན་དན་གྱི་
ནགས་ཁྲོད། ཨུ་རྒྱན་སྦས་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་ནང་། གླིང་མོ་ཁ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས། ཕུལ་
བའི་ཞུ་ཡིག། ཅེས་ཕུལ་ལོ། 
དེའི་དུས་སུ་ ལ་སྟོད་པའི་གདན་འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས། ལོང་མེད་ཀྱང་། གསུང་བགྲོས་ཚིག་རེ་ཞུ་ཟེར་ 
ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དུས། མི་རེ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་བྲིས་ནས་བྱིན་ནོ།། 

འཁོར་བའི་བྱ་བ་རྒྱོ་དང་འདྲ། །འདོད་པ་ཆོག་ཤེས་བྱས་ན་ལེགས།  །དམྱལ་བའི་གནས་ནི་སྟུ་དང་
འདྲ། །ཁེང་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་མེད། །ཅེས་སོ། 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་ དཀྱུས་མོ་ཐང་དུ་སླེབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་ཤར་ངང་དུ་ཕྱིན་དུས་ལམ་ཁ་
ནས་ལྟས་པས། སྔར་བདག་གི་རྟ་རྒོད་མ་རྐུ་མཁན་གྱི་ལུང་པ་དེ་དག། ཁང་རོལ་ཤིག་གེ་ལུང་སྟོང་དུ་
སོང་འདུག་པས། དེ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ། ཤར་ངང་དུ་དབང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཀུན་ལ་བཏགས་
ཤིང་། རྟ་རས་འབྲུ་སོགས་འབུལ་བ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་། དེ་ནས་ རུལ་ལུང་པར་སླེབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་མཐའ་
ཨུ་ལར་སླེབ་དུས།་་་་་་་་་་་ 
དེ་ནས་ཟར་བ། ཨ་ཐང་ལུང་ཚོ། ས་ག་ལ་སོགས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་སར་གདན་དྲངས་
ནས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་ཡར་ལོག། ས་འདུལ་བྱས་པའི་ལྷ་ཁང་གི་བཀོད་པ་བྱས་ཤིང་། ཐིག་
བཏབ་དུས་ཆུ་མིག་རྡོལ་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་རྙེད་པ་སོགས་ལྟས་བཟང་བར་བྱུང་ངོ༌།  དེ་ནས་
ཡར་ཁོ་ཐང་ལ་བྱས་ཏེ་ཡིན་དུས་ལམ་དུ་ བླ་མ་འཕང་ཡེ་པས་གདན་དྲངས། གར་འཆམས་ལ་སོགས་
པའི་བསུ་བ་མཛད། དབང་ཆོས་གསན། འབུལ་བ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། རྟ་བ་གླང་། གོས་དར། 
རས་ཆ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་བྱུང་། སླིང་གླིང་མོ་ཁར་སླེབ། དེ་ནས་དོས་རྫངས་ཏེ་ཡར་ལམ་དུ། ཆུ་ཕོ་མོ་
འཛོམས་པའི་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་པས་དབང་བྱས། གཡུ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང་། དེ་
ནས་སྤ་གྲོར་བླ་མ་སྨན་རི་པས་གདན་དྲངས།་་་་་་ ་་་་་་་་་དེ་ནས་ཡོན་བདག་ ཝང་པ་རྣམས་ཀྱི་
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གདན་དྲངས། བསུ་བ་དང་ཞབས་ཏོག་སོགས་གཟབ་པར་བྱས་ཤིང་། རས་དོས་དྲུག་ཅུ་ལ་སོགས་
པའི་འབུལ་བ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་། དེར་སྐྱབ་ཁྲ་བ་སོགས་ཆུ་ཕན་ཚུན་གྱི་ལུང་པ་ཀུན་གྱིས་གདན་འདྲེན་
སུས་ཐོབ་ཏུ་བྱུང་ནའང་བོད་དུ་འགྲོ་བ་རིངས་པས། ཡར་ལྕགས་ཟམ་ཏོག་ཁར་སླེབ་དུས། སེ་ལུང་བླ་མ་
བསྟན་འཛིན་པས་གདན་དྲངས། དབང་ཆོས་གསན་ཞིང་ཞབས་ཏོག་དང་འབུལ་བ་གཟབ་པར་བྱས། 
སྤ་གྲོ་ཚང་དུ་བླ་མར་རང་བྱུང་པས་གདན་དྲངས་དབང་ཆོས་ཞུས། དེ་དུས་བླ་མ་བཀའ་ཐུབ་པས་དཀའ་
ཐུབ་པས་དབུས་གཙང་འཁོར་ནས། བླ་མ་སློབ་དཔོན། སྡེ་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྟེན་བཅས་
མང་དུ་ཁྱེར་ནས་སླེབ། དེར་གནས་བསྐོར་བ། སྔར་བདག་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་དུས་སུ་བཞག་པའི་ཞབས་
རྗེས། ཁྱེའུ་ལོ་བརྒྱད་པའི་རྐང་རྗེས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྙེད་ཅིང་། དེར་དར་པོ་ཆེ་ཅིག་གཙུགས། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཡར་ཕྱིན། གཙང་ཕག་རི་ཁ་ཨས་ལམ་བྱས་ཏེ་ཕྱིན་
པས་དཀར་ལ་རུ་གདན་དྲངས། དབང་བྱས་འབུལ་བ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་། དེར་བླ་མ་བྲག་ཕུག་པས། 
བདག་རི་ཁྲོད་དུ་སྡོད་པ་ལ། བར་ཆད་མི་འོང་བའི་ཕྱག་རྟགས་ཅིག་དགོས་ཟེར་དུས། འདི་སྐད་བྲིས་
སོ།། 
ཤོག་གྲངས་༤༩༩ ནང་། 

དེ་དག་ནི་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལོ་ཙྪ་ཆེན་པོ་བྷེ་རོ་ཙ་ནའི་རྣམ་འཕྲུལ། །ཨུ་རྒྱན་རྒྱལ་པོ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ། །རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ཞེས་ཉི་མ་
དང་ཟླ་བ་ལྟར་གྲགས་ཤིང་། སྙིགས་དུས་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་མགོན་དམ་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ་ཞེས། རྒྱལ་བའི་མདོ་རྒྱུད། གཏེར་ཆོས་རྣམས་ནས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་ཅིང་། དོན་དང་
འཐུན་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པ་ཞེས་། མེ་མོ་ཕག་ལོ་ས་ག་ཟླ་
བའི་ཚེས་ལྔ་ཡན་ཆད་ཀྱི། ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་མགུར་འབུམ་མདོར་བསྡུས། མང་པོས་བསྐུར་བའི་
གདུང་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ། མངའ་བདག་གུང་ཐང་རྒྱལ་པོ་རྗེ་འབངས་ལ་སྕོགས་པ་སྐལ་ལྡན་གྱི་
གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ངོར། དཔལ་གྱི་མགུར་ལས་རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་དུ་བཀའ་སྩལ་པ། སླར་ཡང་ཞུས་
མ་ཐག་ཏུ་མ་གནང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ།། 
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[ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན]  མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར། 
ཤོག་གྲངས་༦ 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ ཟླ་བ་གསུམ་གྱིས་བགྲོད་པར་བྱ་
བའི་ས། གྲོངས་འཁྱེར་དི་པ་ཞེས་བྱ་བར། ལྟི་ཡའི་རིགས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའི་རྒྱལ་རིགས།་་་་་ 

དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་རིགས་ལ་ ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ད་ཡ་གྷི་ཏྟི་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཡུམ་སྒྱུ་མཱ་རི་ཞེས་བྱ་བ་
གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང། དགུང་ལོ་བརྒྱད་གཞེས་པའི་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་ཉིད་
ན། མ་ཧཱ་ཙི་ཏྲ་ཞེས་བྱ་བའི་ དགེ་འདུན་གྱི་གནས་གཞི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེར། མཁན་པོ་ནི་གནས་དེ་ན་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་ལྷག་ཙམ་འདུ་བ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་ཞིང་། ཕྱི་ནང་གི་
རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ། ཡིད་དམ་གྱིས་རྗེས་སུ་གཟུང་བ། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངའ་
བའི་སངས་དབྱངས་ཤེས་བྱ་བ་དང་ སློབ་དཔོན་ནི་ དེ་དང་མི་རིང་བ་ཞིག་ན། དགེ་འདུན་གྱི་གནས་
གཞི་ཆེན་པོ་སུ་ཝརཎ་ཞེས་བྱ་བ་ དགེ་འདུན་ཁྲི་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་འདུ་བ་ཡོད་པ་དེའི་འདྲེན་པར་དབང་
བསྒྱུར་བའི་སུ་ཛཱ་ཏ་རཏྣ་ཞེས་བྱ་བ་དང་ གྲགས་དོང་གྲིབ་ཚོད་པ་བུདྷ་ཛྙཱ་ན་ཞེས་བགྱི་བ་ལ་རྣམས་ལས་
རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། སྒྲ་རིག་པ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱངས་ཤིང་་་་་་་་་ 

ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གཞེས་ནས་མཁན་པོས་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་དམ་དུ་གནང་། བསྙེན་བསྒྲུབ་
མཛད་པས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་སྐུའི་སྣང་བ་དངོས་སུ་བྱུང༌། གསང་སྔགས་ཕྱི་ནང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་
མང་པོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་།  རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་དུ་དབང་སྒྱུར། ་་་་་་་་་་་་་་ 
གནས་དེ་ན་ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའི་པི་ཏ་ རཏྣ་ཀིར་ཏྟི་ཞེ་བྱ་བ་ལའང་ 
གསང་སྔགས་ཕྱི་ནང་གི་དབང་མང་པོ་གསན། བྱམས་ཆོས་དང་མཁས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ 
ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་གསན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཁྱད་པར་སྲིད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་སྐྱོ་ཤས་དྲག་པོ་སྐྱེས་ནས། རྒྱལ་སྲིད་དང་དུ་མི་ལེན་
པའི་ཡིད་དམ་བརྟན་པོ་མཛད།་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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ཀླུ་གྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་རྟེན་ནས་མཁན་པོའི་སྤྱན་སྔར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་སྐྱེད། སྐབས་སྐབས་སུ་
མཁན་པོ་ལས་ཟབ་མོའི་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསན། ་་་་་་་་་་་་ 
ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཙག་མ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་སུ་རིམ་གྱིས་གཤེགས་ནས་ཕྱོགས་དེ་དང་ བྷཻ ་
ག་ལའི་ཡུལ་གྱི་བར་དུ་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོའི་ལག་གཅིག་ཡོད་པ་ལ་གཟིགས་ལ་བྱོན། དེ་ནས་སླར་ཡང་ལྷོ་
ཕྱོགས་ལ་ཐེགས་ནས། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་དགོན་པ་ ཀ་པོ་ར་པ་ཊ་ན་ཞེས་པར་ཐོགས་ཤིག་
བཞུགས།  དེ་ནས་ཡི་དམ་གྱི་སྣང་བ་ལ་རྟེན་ནས་སིང་གྷ་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་ཚོགས་པ་དང་འགྲོགས་
ནས་གཟིངས་ལ་ཞུགས་ཏེ་བྱོན་པས་སིང་གྷ་གླིང་དུ་ཕེབས། སིང་གྷ་གླིང་དེ་ནི་ གསུང་རབ་དག་ལས་
ལང་ཀའི་གླིང་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་གསུང་སྟེ། ར་མ་ཎས་འཛམ་བུའི་གླིང་ནས་ལང་ཀའི་གླིང་གི་བར་དུ་ 
རྡོའི་ཟམ་པ་གཙུགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྡོའི་ཕུང་པོ་འདུག་པ་དངོས་སུ་སྣང་ཞིང།་་་་་་་་་་་་་་་ 

དེའི་དོན་གྱིས་ གླིང་དེར་ལོ་དྲུག་བཞུགས་པའི་ཚེ། ཕལ་ཆེར་དབེན་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྐྱེད་པའི་
རིམ་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས། བར་སྐབས་དག་ཏུ་གླིང་དེ་ན་དགེ་འདུན་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་
ཙམ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཁས་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཅུ་ཙམ་འདུག་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འཕེལ་
བའི་བཀའ་འཆིད་མཛད་པ་དང་། འཛམ་བུའི་གླིང་ནས་བསྣམས་པའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཟང་པོ་ཡོད་
པ་རྣམས་ཀྱིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། ་
༼སིང་གྷ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་བཞུགས།༽ 

ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་ ཡ་བ་ཧ་བདེ་ཞེས་བྱ་བས་ཞབས་རྟོག་ཀྱང་ཆེ་བྱས།  
གླིང་དེ་ན་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱང་  འཛམ་བུའི་གླིང་པ་རྣམས་ལས་ ངེད་ཆོས་ལྷག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་
པར་ནི། ནགས་ཐམས་ཅད་གླང་པོ་ཆེས་གང་པ་ཡིན། ས་ཐམས་ཅད་འབྲུ་དང་རིན་ཆེན་ཚོས་གང་བ་
ཡིན། ཆུ་ཐམས་ཅད་མུ་ཏིག་གིས་གང་བ་ཡིན། ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་པད་མ་ཅན་གྱིས་ཟེར། དོན་ལ་ཡང་
ཆ་འདྲ་བར་འདུག་ཅིང་།  མི་རྣམས་རང་བཞིང་བཟང་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གུས། དབེན་པའི་གནས་
ནས་ གྲོངས་ཁྱེར་དུ་བསོད་སྙོམས་ལེན་པ་ལ་བཏང་པའི་ཚེ། ལེན་མི་ཇི་སྐད་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པའི་
བསོད་སྙོམས་བཟང་པོ། རྫུན་མི་སྨྲ་སྙེ་ནས་རྟག་དཔྱད་མི་བྱེད་པར་སྐུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདུང་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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མང་དུ་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་གྱིས་ཐོག་གྲངས་པའི་གནས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་དུ་ཡོད།  

དེ་ནས་བྱ་བྲལ་བྱས་ནས་ཀྱང་། འཕྲལ་སྐྱིད་པ་ལ་ལྟ་ན་དེར་འདུག་རིག་ནའང་ སྐྱིད་པ་ལ་མ་བལྟས་
པར་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་བྱོན་ནས།  དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་
འཇོག་པའི་དགོངས་པ་བཏང་ནས་གཟིངས་རྩལ་བ་ན། ཕྱི་རོལ་པ་གཅིག་གིས་ བདག་པོ་བྱེད་པའི་
གཟིངས་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། ངེད་དཔོན་སློབ་ཀྱང་འཛུད། དགོས་གསུངས་
པས་དོས་ཁས་སླངས་ནས། དཔོན་སློབ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དང་ གཟིངས་གྱི་བདག་པོ་དཔོན་གཡོག་ཉིས་
བརྒྱ་ཙམ་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་པ་ན། རྒྱ་མཚོའི་ལི་གྱི་བཞི་ཆ་ཙམ་དུ་སླེབ་པའི་ཚེ། ཕྱི་རོལ་པ་ན་རེ། ད་ནི་
གཟིངས་འདིས་མ་ཐེག་པར་འདུག་པས་ ཁྱོད་དཔོན་སློབ་འདོན་དགོས་ཤེས་ཟེར་བ་ན། བདག་ཉིད་
ཆེན་པོའི་ཕྱག་ན་ཡོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ཁོང་ལ་གཏེར། དེ་སྐད་མ་ཟེར་གཟིངས་ཀྱི་ཀྱང་
ཐེག་པར་འདུག་བཅེས་ཇི་ཙམ་སྨྲས་ཀྱང་ཁ་ཉོན་དུ་མ་འདོད། འདོན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་འདོན་ག་ལ་
འཕོད་ འགྲམ་ཞིག་ཏུ་འདོན་པའི་ཐབས་གྱིས་ཤེས་གསུངས་པ་ན་ ཁོས་ཐོག་མར་གཟིངས་དོ་ ནུབ་
ཕྱོགས་ལ་བཏད་ནས་བཏང༌། དེ་ནས་སིང་གྷ་གླིང་གི་ནུབ་བྱང་གི་འགྲམ་ཞིག་ཏུ་ དཔོན་སློབ་རྣམས་
གཟིངས་ལས་ཕྱུང་ནས་ཁོ་རང་འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་སོང་། གནས་དེ་ན་ཤ་ཟ་བ་རྣམས་ལ་མཚོ་འགྲམ་
གྱི་ཉ་སྐམ་པོ་འདུག་པ་དང་། མི་ཟ་བ་རྣམས་ལའང་ཤིང་ཏོག་བཟང་པོ་མང་པོ་འདུག་པས་མཚོ་བས་
ཉོན་མོངས་པ་མི་འོང་པར་འདུག་ནའང་། ཡན་མན་བྲག་གི་གཡང་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུག་པས་ཐར་བ་མེད། 
ནགས་དེ་ནས་སིང་གྷ་གླིང་གི་དབུས་སུ་འགྲོ་བ་ལའང་ནགས་ཐུག་ཆོས། གཅན་ཟན་གཏུམ་པོ་མང་པོ་
ཡོད་པས་ལམ་མེད་དོ། ཕྱོགས་དེར་གཟིངས་འོང་བའི་སྲོལ་ནི་ཡེ་མེད་པས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཁོར་
རྣམས་ཅི་བྱ་ཏོལ་མེད་ནས་ཡི་ཤི་བར་གྱུར་པ་ན།  
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིས་ འདོད་པའི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་མང་དུ་བཏབ་པ་ན། ནུབ་གསུམ་པའི་མནལ་
ལམ་དུ་དགེ་སློང་ཞིག་བྱུང་ནས། ཁྱེད་དཔོན་སློབ་ཡིད་མ་བདེ་བར་མ་བྱེད། ད་སྟེ་ཞག་གཉིས་ན་ཁྱེད་
རྣམས་སྒྲོལ་བའི་གཟིངས་འོང་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ཅིག་བྱུང༌། མནལ་སད་པ་ན་དགྱེས་ཏེ་འཁོར་རྣམས་
ལའང་། ཁྱེད་རྣམས་ཡིད་བདེ་བར་བགྱིས་ཤིག། རང་རེ་དཔོན་སློབ་མྱུར་དུ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་པའི་
མཚན་མ་བཟང་པོ་བྱུང་གསུང་བ་མཛད་ནས་དབུགས་ཕྱུང༌།  གནས་དེར་ཞག་ལྔ་སོང་པའི་སྔ་གྲོ་ཤིན་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཏུ་སྔ་བའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས། དེ་རིང་དུས་ཡིན་དགོངས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་ན་ཕར་གཟིགས་པ་ན། 
རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་རྒྱང་རིང་པོ་ནས་བྱ་རོག་ལྟ་བུ་ནག་ལིང་བ་ཅིག་བྱུང་བ་ན། ཕ་གི་ཅི་ཡིན་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་
གསུངས་ནས་ཐམས་ཀྱིས་ལྟས་པའི་ཚེ། རེ་ཤིག་ན་ ན་ཏྟ་ཙི་གྱི་ནག་ལིང་བ་ཅིག་བྱུང་། དེ་ནས་རིང་པོ་
མ་ཐོགས་པར་ཁང་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་། དེ་ཐམས་ཀྱིས་གཟིངས་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་དགའ་ཆོས་ཤིང་བླ་མ་
ལའང་ཡིད་ཆེས། དེ་མ་ཐག་དཔོན་སློབ་རྣམས་བཞུགས་ས་དེ་ཉིད་དུ་ གཟིངས་སླེབ་བྱུང་པ་ན། 
གཟིངས་ནང་དེ་ན་མི་མང་པོ་ཡང་མི་འདུག། བདག་པོ་དེ་ལ་ ངེད་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་འདོད་པ་ཡིན་
པ་ལ། ཕྱི་རོལ་པ་ཅིག་གིས་གཟིངས་ཀྱི་ནང་ནས་ གནས་འདི་འདྲ་བར་ཕྱུང་། ད་ཁྱེད་ཀྱི་གཟིངས་
འདིས་དཔོན་སློབ་སྒྲོལ་དགོས། ཁྱེད་རང་ལའང་ནོར་མང་པོ་གཏེར་བ་ཡིན་གསུངས་པས། དེ་ན་རེ་ཁྱེད་
དཔོན་སློབ་གནས་སྐབས་འདི་ལྟར་གྱུར་པ་འོ་རྒྱལ། ད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པོ་
འདུག་པ་དང་། ཁྱད་པར་བླ་མ་ཁྱེད་བཟང་པོ་ཅིག་ཡིན་པ་འདྲ་བས། ད་ལན་རྔན་པ་མི་འདོད་པར་ངེད་
དད་པའི་ལས་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས་གཟིངས་སུ་བཅུག་སྟེ་ཡུད་རྩམ་གྱིས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ཕྱིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
དེ་ནས་བཟུང་སྟོ་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་པི་ཏ་ཆེན་མོའི་ ཉི་མ་དོ་ཉིད་ཀྱིས་
ཀྱང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་ཞགས་ཏོག་མཛད་ནས་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ལོ་གསུམ་བཞུགས།་་་་་་ 

བདག་གིས་ དཔལ་གྱི་རི་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ དཔལ་ཤ་བ་རི་དང་འཇལ་ཁ་ཞུས་པས། ཞལ་སྔ་ནས། 
དེའི་འདུག་པའི ་ཚེ་ན། རེ་ཤིག་རི་བོ་དེའི་ངོས་ཀྱི་ཕུགས་ཟབ་མོ་ཅིག་ན། དཔལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་
བཙུན་མོ་དང་བཅས་པ་འདུག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ཤོག་གྲངས་༣༡ ༼ཡུལ་མ་གྷ་དྷ་དང་སོགས་སུ་བསྟན་པའི་འགྲོ་དོན་མཛད་ནས་ལོ་༦ བཞུགས༽ 
དེར་ལོ་དྲུག་བཞུགས་པའི་ཐ་མར་མནལ་ལམ་དང་ལུང་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་དང ་། ཁྱད་
པར་ 
དཔལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སོང་ཞིག། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པའི་དོན་ཆེན་
འོང་འགྲུབ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ན་ རྒྱལ་པོ་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་
པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གསུང་བའི་ལུང་བསྟན་ལ་བསྟོན་ནས་ བལ་པོར་དཔོན་སློབ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ཞིག་
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མཛད་ནས་ཕེབས། དེའི་ཚེ་ བལ་པོ་ན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤི་ལ་སཱ་ག་ར་ཡང་ཕེབས་ གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་
ཀིན་ཡོད་འདུག་པ་དང་དུ་མཚུངས་པས་ཁོང་ལ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལུགས་
ཀྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཆོ་ག་དང་བཅས་ཏེ་ལེགས་པར་གསན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ 
སྤྱིར་ཤྲི་ས་ག་ར་དེ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། བྱེ་བྲག་ཏུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་
བཟུང་བ་ལ་རྟེན་ནས་གཞན་ལ་ཕན་འདོག་ནུས་པ་ཞིག་སྣང་བས་སེམས་བསྐྱེད་ཞུས་པ་ཡིན་གསུང༌། 
དེ་བལ་པོར་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་དམ་ཁོ་ན་ལ་བཞུགས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱ་སྟོང་པ་
ཚར་གཉིས་གསུངས།   
དེར་ བོད་དུ་འབྱོན་དགོས་དགོངས་ནས་བོད་དུ་ཕྱིན་པའི་འཛོ་གི་འདྲ་ལ་གཏམ་འདི་དྲིས་དུས། བོད་
འདི་ཤིན་ཏུ་ལམ་རྩུབ་པས་ལམ་བགྲོད་དཀའ། ཤིན་ཏུ་གྲང་བས་ཁ་ཟས་འཇུ་ཀ། མི་རྣམས་ཀྱང་ཨ་རྩ་
ར་ཟེར་ནས་བརྙེས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་པར་སྣང་། འོ་རྒྱལ་འབྱོན་པ་མི་འཐད་ཟེར་བ་མང་དུ་བྱུང་པས། སླར་རྡོ་
རྗེ་གདན་དུ་ལོག་ནས་ཨེན་ཅིག་སོང་བ་ན། སྔར་གྱི་ལུང་བསྟན་སྐྱར་ནས་བྱུང༌། བྱང་ཕྱོགས་དང་བོད་དུ་
མ་ཕྱིན་ན་མི་བཟང་བའི་མཚན་མ་འདྲ་ལ་བརྟེན་ནས་སླར་བལ་པོར་ཕེབས།  
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་༢༡ པ་ལ་ཉིད་ཀྱིས་ཡུལ་ནས་བྱུང་སྟེ། སིང་གྷ་གླིང་དུ་གཤེགས་པའི་
ལམ་དུ་ ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་དང་། སིང་གྷ་ལའི་གླིང ་དང་མ་གྷ་དྷར་ལོ་དྲུག། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་
ལོ་གསུམ། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ལོ་གཉིས་མ་ལོངས་ཙམ། བལ་པོར་ལོ་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་ནས་ 
ཉིད་ཀྱི་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ་རྟའི་ལོ་ལ་བོད་དུ་བྱོན།  
ཤོགས་གྲངས་༣༧  

ཉངས་སྟོད་ནས་སི་ཏུ་རབས་བསྟན་པའི་གདན་འདྲེན་པས་བལ་ཡུལ་དུ་སླེབས། དེའི་སྔ་གོང་ནས་
མངའ་རིང་ནས་ མངའ་བདག་གི་གདན་འདྲེན་ཡོད་པ་ཅུང་ཟད་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནའང༌། རྒྱང་རྩེར་
བའི་གདན་འདྲེན་གྱིས་སླེབས་པ་ན། ད་ལན་དབུས་གཙང་ལ་འགྲོ་དགོས་པའི་གདན་འདྲེན་པ་ཡང་
བྱུང༌། ཅིས་ཀྱང་འགྲོ་དགོས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པས་འགྲོ།  ཉངས་སྟོད་དུ་ཕེབས། དེའི་ལོ་
ཙྪ་བ་མཉྫུ་ཤྲིས་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི ་སྐུ་མདུན་དུ་ཕེབས།་་་་་་་་་་་་་ 
དེ་ནས་ ལྷ་སར་ཕེབས་ཇོ་བོའི་དྲུང་དུ་འཇལ་ནས་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕུལ། འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མ་ཧཱ་
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བོ་དྷི་དང་བྱིན་རླབས་མཉམ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལྟས་ཀྱང་མང་དུ་བྱུང་བས། ངེད་རང་གིས་རྟེན་རྣམས་
ལའང་རབ་གནས་བྱེད་གསུང་ནས། ཐུགས་དམ་གྱི་ཐང་སྐུ་རྣམས་ལའང་རབ་གནས་མཛད། དེ་ནས་
སྲིན་པོ་རིར་ཕེབས། རོང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་དཔོན་སློབ་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། ས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། དཔལ་རྩེར་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ན་་་་་་་་་ 
ཁྱེད་ཀྱི་བླ་མ་པཎ་ཆེན་ཞིག་དེ་ན་ཕེབས་ཡོད་པ་འདུག། དེ་སྤྱན་དྲོངས་ལ་འདིར་བྱོན་ཅིག་ཅེས་པའི་
བཀའ་ཡིག་སྤྲིངས་པས། གླང་ལོ་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ལ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དཔོན་སློབ་རྣམས་དང་ཆོས་
རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཔོན་སློབ་ཤས་ཅིག་ཕེབས་ནས་རྩེར་ཐང་དུ་འཇལ།  
༼དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་གཙོས་པའི་ མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་དུ་མ་ཞིག་སྐོར་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས༽ 
ཤོག་གྲངས་༤༢ 

༼བོད་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།༽  
དི་པ་ཀ་ར་ན་བའི་སྨན་ཚོལ་བ་ལ་ མོན་དུ་འགྲོ་གསུང་བ་ལ་སྙད་ནས་ཐེགས་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་
བ་ན། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་  བཞུགས་པའི་གསོལ་བ་ལན་མང་དུ་བཏབ་ཀྱང་ཞལ་གྱིས་མ་
བཞེས།་་་་་་་ 
 

[ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན] ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འབྲུག་ལུ་བྱོན་སྐོར། 

དེ་ནས་རིན་དཔུངས་པ་དང་།  ཉངས་སྟོད་པ་ཁུ་དཔོན་གྱིས་ལམ་གི་ཞབས་ཏོག་རིམ་པར་མཛད་ནས། 
སྤ་གྲོ་བྱོན་ཏེ། སྤ་འགྲོར་བའི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེ་དད་ཅིང་། ཁྱད་པར་མི་ཆེན་བཙུན་མོ་ཞེས་བྱ་བས་ཞབས་
ཏོག་བྱས། སྤ་གྲོ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་བཟང་པོ་རྣམས་དང་འདྲ།  གནས་ངོ་མཚར ་དགེ་སྦྱོར་དེ་ཤིན་ཏུ་
འཕེལ་འགསུང་ཞིང་།  སྤ་གྲོ་དེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ ་བསམ་བྷ་བའི་བཞུགས་ནས་སུ་གྲགས་པ་
ཡིན་པས། པདྨ་བསམ་བྷ་བ་དང་འཇལ་ལམ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། དང་པོར་བྲག་ཕུག་ཡིན་པ་མཉམ་བྱེད་
པ་ཅིག་ཏུ་ བུད་མེད་ཅིག་གིས་ནང་དུ་ཁྲིད། ནང་དེར་ཕྱིན་པ་ན་བྲག་ཕུག་གི་རྣམ་པ་མིན་པའི་ ཁང་པ་
ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཅིག་ན་ པདྨ ་བསམ་བྷ་འཁོར་དུ་མས་སྐོར་ནས་བཞུགས་འདུག། དེར་ཡུན་རིང་རབ་
ཅིག་བསྡད། ཚོགས་འཁོར་༡ མཛད་ཀྱི་འདུག་པའང་ཟོས་གསུང་། འདོན་གནས་དེར་གྲུབ་བརྙེས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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གཞན་དང་འཇལ་ལམ་མ་འཇལ་ཞུས་པ་ན། པདྨ ་བསམ་བྷ་བ་ལེན་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་གསུང།  

རྒྱ་གར་དུ་ཤ་བ་རི་ དབང་ཕྱུག་དང་ནི་འཇལ་བ་མདའ། བོད་དུ་བྱོན་ནམ་མ་བྱོན་ཞུས་པས། རྒྱ་གར་དུ་
ནི་འཇལ། བལ་པོར་ནི་ཁོང་དང་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་ཡོད་པ་མཉམ་བྱེད་པ་ཅིག་བྱུང༌། བོད་དུ་ནི་མ་བྱོན། 
ངེད་རང་བོད་དུ་སླེབ་ནས་བི་རུ་པ་དང་ལན་མང་དུ་འཇལ་གསུང༌། འདོན་ཆོས་ཀྱང་གསན་ནམ་ཞུས་པ་
ན། ཏིག་པོ་ཡང་མེད་གསུང་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། དེ་ནས་ སྤ་གྲོ་ནས་ཡོས་ལོ་ལ་ཉངས་སྟོད་
དུ་ཕེབས།  
མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅན་དྲི་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་
མངའ་བའི་སྤྱོད་པ་མདོ་ཙམ་དུ་བྱས་པ་འདི་ནི། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་དང་། དྲུང་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་བས་ཀྱང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་
དང་འགྲེལ་པའི་གླེགས་བམ་གནང་ནས་བསྐུལ་བས་ན། ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་
ཡིག་གེར་བཀོད་པའོ།། 
 
 

[གནས་ཡིག] སྦས་ཡུལ་སེངྒེ་རྫོང་གི་གནས་བཤད། 

༄༅༔   ༔སྦས་ཡུལ་སེངྒེ་རྫོང་གི་གནས་བཤད་བཞུགས་སོ༔ 

 ༄༅༔    ༔འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་འདྲེན་པའི་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདག་
འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ རྣམ་འཕྲུལ་མཁྱེན་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར༔ མ་འོངས་དུས་མཐར་དགོངས་
ནས་ཀྱང་༔ བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་དཔག་མེད་དུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཏེར་ཡུལ་ནོར་ཆུ༔ དཔག་མེད་
གཏེར་གྱིས་བསྐལ་པའི་བར༔ མི་འཇིགས་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད༔ འོང་ཀྱང་དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་
ལ༔  འགོང་པོ་སྤུན་དགུ་བོད་དུ་ཡོང་༔ བློ་བུར་རྒྱལ་པོར་མིང་བཏགས་པའི༔ བོད་དུ་དཔོན་འགོང་སིལ་
བུར་འོང་༔ ཧོར་མིན་ཧོར་འདྲས་བོད་ཡུལ་གང་༔ མི་ཕྱུག་དམྱལ་ཐག་གཅོད་པ་འོང་༔ ས་བཙན་མདོ་
འགག་རྫོང་དུ་བརྩིགས༔ སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་བརྡུང་པ་འོང་༔ སྙིང་དུ་འགོང་པོ་ཞུགས་པ་ཡིས༔ མི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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རུང་སྣ་དགུ་བྱེད་པ་འོང་༔ སྡེ་དགོན་རི་རུལ་གཏོང་པ་དང་༔ ཆོས་བྱེད་མཐའ་ལ་འབྲོས་པ་འོང་༔ རང་
དབང་རང་གིས་མི་ཐོབ་པར༔ སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྤྱོད་པ་འོང་༔ དེ་དུས་ཉལ་ལངས་རེ་འཇིག་གིས༔ 
སྡུ་རུ་ཀ་ཡིས་བོད་རྣམས་བརྡུངས༔ གཙང་ཕྱོགས་ས་ཞེས་བྱ་བ་ན༔ ཧོར་གྱིས་ཕུང་རྟེན་བྱེད་པ་འོང་༔ དེ་
དུས་དགོངས་ནས་པདྨ་ངས༔ སྦས་ཡུལ་གནས་སྒོ་དཔག་མེད་སྦས༔ ནང་དང་མཐའ་མཚམས་
ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ༔ སྦས་ཡུལ་བཞི་དང་ཡུལ་བྲན་བཞི༔ མི་འདོན་ཡིབ་པའི་ཡུལ་ཆུང་བཞི༔ ཀུན་ཀྱང་
པདྨ་ང་ཡིས་བཞུགས༔ སྒྲུབ་ཕུག་བཙལ་ནས་སྒྲུབ་རྟགས་འབྱུང་༔ གཏེར་ཁ་དཔག་མེད་སྦས་ནས་
བཞག༔ ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས༔ སུ་ཡིས་བསྒྲུབ་ཀྱང་བསྒྲུབ་པ་ཐོབ༔ ཕྱིན་པ་ཙམ་
གྱིས་ངན་སོང་གཅོད༔ འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མི་འཚལ༔ སྦས་ཡུལ་ནང་ནས་ཡུལ་བྲན་བཞི༔ མོན་ཁ་ན་
རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ཞེས༔ ཨུ་རྒྱན་བདག་དང་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས༔ ཡང་ཕུར་བསྒྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་
གནས༔ མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་བཞུགས༔ འདི་ལས་ངོ་མཚར་གཞན་ན་མེད༔ དེ་གང་ཞེས་
ན་འདི་ལྟར་ཏེ༔ ལེ་རང་ཟུམ་ཕུ་ཞེས་པའི་ཕུ༔ ཡར་རྒྱལ་དུག་མེད་ཞེས་པའི་ཕུ༔ སྣ་དཔག་མེད་ལ་
ཞེས་པའི་ཕུ༔ ཡུང་ཕུག་ཕུ་བུ་ཞེས་པའི་ཕུ༔ ཕུ་བཞིའི་གོང་གི་ར་བ་ན༔ ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདི་
ཡོད༔ པདྨ་ང་ཡིས་དུས་ཚོད་དུ༔ རྒྱལ་པོ་དེ་མཚུངས་བྱ་བའི་ཡུལ༔ རྒྱལ་པོ་ཕྱི་གོང་རོང་དུ་གཤུགས༔ 
ཡུལ་འདི་མ་འོངས་དོན་དུ་སྦས༔ དེ་ལ་དགོངས་པའི་ལམ་ཡིག་འདི༔ སྦས་ཡུལ་གཞན་པས་ཚོལ་བ་
སླ༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱྱི་མཐའ་མ་ལ༔ ཁམས་སྟོན་མཚན་ཅན་བྱ་བ་དང་༔ མ་ཅིག་ཞེས་པ་དུས་མཉམ་
འབྱུང་༔ དེའི་དུས་ན་གནས་འདི་རྙེད༔ ལམ་ཡིག་ཁ་བྱང་རྙེད་ནས་འོངས༔ འོང་ཀྱང་འགྲོ་ས་སྒོ་བཞི་
ལ༔ ལེ་རང་ཟུམ་ཕུ་དག་ནས་ནི༔ ཤར་དུ་ཁ་སྟོད་ཕྱིན་པ་ན༔ བྱང་ན་གངས་རི་བཟིང་པ་འདྲ༔ ལྷོ་ན་
བྲག་རི་འཕྱོངས་པ་འདྲ༔ དེའི་བར་ལ་ཕྱིན་པ་ན༔ རྒྱལ་པོ་གདན་བཞུགས་ཅེས་པ་འདྲ༔ དེ་ན་མཚོ་
དཀར་བྱ་བ་མཐོང་༔ རིན་ཆེན་གཏེར་སྣ་མང་པོ་སྦས་ནས་ཡོད༔ དེ་ནས་མར་དུ་ཕྱིན་པ་ན༔ མཐོང་ང་
དུག་མཚོ་བྱ་བ་ཡོད༔ དེ་ན་ཕ་བོང་སྦྲུལ་འདྲ་ཡོད༔ དེ་ནས་མར་ཕྱིན་ན་རིང་སྟོད་དུ་ཡོང་༔ དེ་ལ་
འཆུགས་ས་མེད་པ་ཡིན༔ ཡང་ཅིག་ཡར་རྒྱལ་དུག་མ་ནས༔ གངས་བྲག་བར་ལ་ཤར་དུ་འགྲོ༔ རྫ་
དང་གངས་ཀྱི་བར་དག་ན༔ རྟ་སྒ་འདྲ་བའི་ལ་སྒོ་ནས༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་སུ་ཁ་སྟད་པས༔ ལུང་པ་པི་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 

 272 

ཝང་ཁོག་འདྲ་ཡོད༔  དེ་ནི་སྨན་ལུང་ནང་དུ་འབྱུང་༔ ཡང་ཅིག་སྣལ་དཔག་མོན་ཕུག་ནས༔ བྱང་ངོས་
བྲག་རི་ཟོམ་འདྲ་ཡོད༔ དེ་ཡི་ལྷོ་ཕྱོགས་གངས་རི་ལ༔ འབྲང་རྒྱས་འདྲ་བའི་སྟེང་ལ་ཕྱིན༔ ཡིད་ཙམ་ལྷོ་
ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ༔ དེ་ནས་ཤར་ན་བྲག་དམར་ནི༔ ནུབ་ཏུ་ཁ་སྟད་མི་རྒན་འདྲ༔ དེ་ནས་རོང་མོ་སྟེང་
རྣམས་མཐོང་༔ དེ་ནས་ལྷོར་སྟད་འདྲ་བ་ལ༔  ཕུག་མོ་ཆེ་ཡི་གཡོན་དུ་འོང་༔ ཡང་ཅིག་ཕུག་ཕུ་བུའི་
ཕུ༔ དེ་ནས་རི་ཞིག་རྒལ་ནས་འགྲོ༔ མར་སྣའི་བཞུགས་ནས་མཁའ་ཟུར་ཞེས༔ དེ་ནས་ཞོང་གང་ནུབ་ཏུ་
ཕྱིན༔ རིན་ཆེན་སྤུང་པའི་སྣང་ཕུག་ཡོད༔ ཡང་ན་སྣ་དཔག་ཤོང་འདྲ་གངས༔ རྒྱལ་ཀྱང་དེ་རུ་ཡོང་བ་
ཡིན༔ དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ལུང་པའི་ཕུར༔ གངས་རི་མ་ཐུབ་བར་དུ་འགྲོ༔ དེ་ནས་གངས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ངོས༔ 
གནས་པས་རྫ ་གང་ཤག་ལེབ་ལ༔ ལྷོ་ནུབ་ཁ་སྟད་རིག་པས་ལྟས༔ ལུང་པའི་ཕུ་རྩེ་དྲང་པོར་ཡོད༔ དེ་
རྣམས་ལམ་ཡིག་མདོར་བསྟན་ཡིན༔ ཅི་ཕྱིར་ཁ་བྱང་འདི་འདོན་དུས༔ གནས་དེའི་རལ་ཚོར་འགྲིམ་
ཡང་སྲིད༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱའོ༔  
སྦས་ཡུལ་འདིའི་ཆགས་ལུགས་ནི༔ ཤ་རུ་གཡས་པ་ཐང་ཞག་འདྲ༔ སྨད་ནི་ཀུ་རི་ལུང་པའི་ལ༔ ཙང་ངུ་
ཞེས་པའི་བྱང་གི་ཕྱོགས༔ ཆུ་འབབ་གཡས་ཕྱོགས་ཕྱིན་པ་ན༔ ལོང་ཀ་ཀྱོང་མ་འདྲ་བ་ཡི༔ ལུང་པ་ཟད་
ནས་ན་རིང་དང་༔ རོང་མོ་སྟེང་གི་མདོ་གསུམ་སླེབ༔ ལམ་འདི་ནམ་ཡང་མི་འགག་པས༔ མོན་གྱི་
ལམ་རིང་ལམ་ཅིག་ཟེར༔ མདོ་གསུམ་འདི་ནི་ཤ་རུལ་འབོགས་མཚམས་འདྲ༔ དེ་ནས་ཆུ་བཅད་བྱང་
དུ་འགྲོ༔ ནུབ་ཀྱི་རི་ཙ་མན་པ་ཡིས༔ ཟང་ལུང་ཞེས་པའི་ཆུ་གཅིག་འབབ༔ དེའི་སྟེང་ན་ཕྱིན་པ་ཡིས༔ 
ཐང་ནི་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་མིང་༔ གླུ་ལེན་གོང་འོག་བྱ་བ་ཡིན༔ གླུ་ལེན་སྟེང་དུ་མི་ཁྱིམ་སུམ་ཅུ་ཤོང་༔ 
ཡུལ་བདག་སྨན་མོ་བྱ་དཀར་ཟེར༔ བཤོས་བུ་སྨན་ལེན་གཏོར་མས་མཆོད༔ དེ་ནས་བཟང་ལུང་ཕུ་ཡི་
ཆུ༔ གཡས་སུ་བཞག་ནས་གཡོན་རྣན་ཏེ༔ དུམ་ཙམ་ཕྱིན་པའི་བཟང་ལུང་སྟེང་༔ གོང་འོག་བྱ་བ་ཡོད་
པ་ཡི༔ དེ་ནས་ཨར་མོ་ལེ་བརྒན་གྱི༔ རྡོ་ལེབ་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་ན༔ དེར་ཀྱང་མི་ཁྱིམ་ཉི་ཤུ་ཤོང་༔ ཨོ་
རྒྱན་ང་ཡི་སྒྲུབ་ཕུག་དང་༔ སྒྲུབ་ཆུར་བྱས་པ་དེ་ན་ཡོད༔ དེ་ནས་ཆུ་རྒལ་བཟང་ལུང་མདའི༔ ཕར་སྟེང་
ཕྱིན་པའི་དུམ་ཙམ་ན༔ ནགས་ལ་ཆུ་སྟེང་བྱ་བ་ཡོད༔ དེ་ཡི་ལོག་ལ་མི་ཁྱིམ་ཡང་༔ སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དེ་
ན་ཤོང་༔ ཤར་ནས་ཆུ་མིག་འཛི་འཛིག་ཡོད༔ ཟོ་རྭ་རྭ་སྐྱེས་གནས་པའི་ས༔ ཞིང་ས་མི་བཏུབ་ཁང་ས་
ཞིག༔ དེ་ནས་ལུང་པའི་མ་མོ་ན༔ ཆུ་དེ་གཡས་སུ་བཞག་ཕྱིན་པས༔ སྨན་ལུང་ཆུ་དང་ཆུ་ལུང་ཆུ༔ དེ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 

 273 

གཉིས་མདོ་གསུམ་སྟེང་དུ་བབ༔ རོང་མོས་ཁང་སྟོད་མདོ་གསུམ་ཟེར༔ མི་ཁྱིམ་བརྒྱ་ཙམ་དེ་རུ་ཤོང་༔ 
ལུང་པ་ནང་ནས་འདི་བཟང་ངོ་༔ དང་པོ་ཡུལ་ས་དེ་ནས་བཟུང་༔ དེ་ནས་འབྲོག་ས་བཟང་བ་ཡིན༔ མདོ་
གསུམ་ས་འདི་བཟང་བ་ཡིན༔ སྐྱེས་འབྲས་ས་འདི་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ གྲོ་དང་ཉུང་མ་སྒོག་ཙོང་སྐྱེས༔ 
ནས་དང་བྲའུ་སྲན་མ་སྐྱེས༔ སྐྱེས་འབྲས་དེ་ན་ཆེ་བ་ཡིན༔ སྨན་ལུང་ཕྱོགས་ན་སྒྲུབ་ཕུག་ཡོད༔ ཕུག་
བྲག་གོང་འོག་གཉིས་ན་ཡོད༔ ཆོས་དང་ནོར་གཏེར་མང་པོ་ཡོད༔ ཕུ་ལུང་ངོས་སུ་ཐོག་མི་བཟངས༔ 
སོག་ཁྲེ་བཏབ་ན་བྱུང་བར་ངེས༔ དེ་ན་ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་ནི༔ ཀྱ་ཁྱབ་ཞ་ར་བྱ་བའི་བཙན༔ ཇོ་བོ་
འབྲུག་བཙན་བྱ་བ་དང་༔ རྒྱ་རྗེ་རོང་དཀར་བྱ་བ་གནས༔ དེ་ལ་ཁ་རབ་གསོལ་མཆོད་བྱ༔ ཡོངས་སུ་
མི་ཁྱིམ་བརྒྱ་བརྒྱ་བཅུ༔ ལྷག་ཙམ་ཡུལ་དེར་ཤོངས་པ་ཡིན༔ དེ་རྣམས་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་པ༔ ཕུ་ནས་
བྱང་དུ་ལྟས་པ་སྟེ༔ ཤར་དུ་འདྲ་བཞི་མ་མོ་ཡིན༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ༔ ཤ་རུ་འབོགས་
མཚམས་རུ་ལག་གི༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཕར་ལྟས་ན༔ ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་མཐོང་༔ སྤྱི་མི་ལུང་
རིང་བྱ་བར་གྲགས༔ ཆུ་ནས་མར་འབབ་གཡས་ཕྱོགས་ན༔ ངོས་མནན་ཕྱིན་པའི་དཀྱིལ་སྟོད་ན༔ རི་ནི་
ཟླ་བ་ཚེས་འདྲ་ཡོད༔ མདོ་མཚམས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ཟེར༔ དེ་ནས་ཡང་ཕུར་མཉེས་པའི་ས༔ སྒྲུབ་
ཕུག་ཁྱད་འཕགས་ཤར་ལྷོར་ལྟ༔ གཡས་རི་སེངྒེ་འགྱིངས་པ་ལ༔ སེང་ཕྲུག་མང་པོས་བསྐོར་བ་འདྲ༔ 
གཡོན་རི་ཐུ་བ་བཟེད་པ་ལ༔ སྦང་དུ་འདོད་ཡོན་འབྱུང་བ་འདྲ༔ མདའ་འདི་ཕྱག་རྒྱ་སྣོལ་བ་འདྲ༔  ཆུ་
ལུང་སྦྲུལ་གྱི་དལ་འགྲོ་འདྲ༔ མདུན་ནི་རྒྱ་དར་བཏིངས་པ་འདྲ༔ མཐོང་པས་ཉམས་དགའ་འདི་འདྲའི་
གནས༔ སེངྒེ་རྫོང་གི་རི་ངོས་འདི༔ རུལ་སྦལ་ཁ་སྦུབས་བྱ་བ་འདྲ༔ ཕུག་པ་འདི་ནི་སེངྒེ་མགོ་བོ་འདྲ༔  
ཨོ་རྒྱན་པདྨ ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་༔ སྤྲིན་ཆུང་ཨ་ཙ་ར་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ལང་རོ་དཀོན་མཆོག་ཤེས་
དཀར་བཟའ༔ ཟླ་གསུམ་ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་གནས༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ འདི་རུ་
སྒྲུབ་ན་ཅི་བསམ་འགྲུབ༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ༔ གནས་ཆེན་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དུ༔ གཡས་
ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རྡོ་རྗེ་རྫོང་༔ དར་དཀར་ཡོལ་བ་འདིང་པ་འདྲ༔ གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་རིན་ཆེན་རྫོང་༔ 
རྒྱ་དར་ཡོལ་བ་བཏིང་པ་འདྲ༔ རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་པདྨ ་རྫོང་༔ གནམ་ནས་བྱ་རྒོད་ལྡིང་པ་འདྲ༔ 
མདུན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཀླུའི་བུམ་པ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་སྤུངས་པ་འདྲ༔ གནས་ཆེན་སེངྒེ་རྫོང་ནི་རིན་ཆེན་
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ཕོ་བྲང་འདྲ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་སྣ་མང་པོ་སྦས་ནས་ཡོད༔ ས་འོག་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་གཏེར་གྱིས་
བཀང་༔ རི་བྲག་ལུང་བྲག་ཐམས་ཅད་ཞབས་ཀྱི་བཅག༔ མདུན་གྱི་གནས་སྒོ་ནུབ་ཏུ་གཏད༔ དེའི་ཕུ་
ལ་སྙགས་པ་ཡིས༔ གངས་ལ་ཐུག་ཙམ་དེ་ཡི་འོག༔ བྲག་ནི་རྨོག་མོ་ཁ་སྦུབས་འདྲ༔ བྲག་དེའི་
གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ནི༔ ལུང་པ་རྫ ་ཆུ་རང་རོང་འདྲེས༔ དེའི་གསེབ་ལ་རྫ ་ཕུག་མང་དུ་ཡོད༔ ཁ་
ལོག་ཡར་གཏད་གཡས་ངོས་གངས༔ འདབས་ཀྱི་རི་བྲག་ལེགས་བརྟགས་པས༔ པདྨ་རྫོང་ཟེར་སྒྲུབ་
པའི་གནས༔ བྲག་ཕུག་ཟླ་གམ་དམར་པོ་ཡོད༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་ཕྱག་ཞབས་དང་༔ སྐྐུ་རྗེས་དག་ཀྱང་
ངེས་པར་ཡོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཚེ་རིལ་སྒྲུབ་ཆུ་ཡོད༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་ཆེན་བཞི་ཡང་ཡོད༔ གཏེར་ཆེན་
བརྒྱ་དང་རྩ ་བརྒྱད་ཡོད༔ གཏེར་ཕྲན་བྱེ་བ་ས་ཡ་ཡོད༔ ཤིན་ཏུ་བཙན་ཅིང་དམ་པའི་གནས༔ རྟ་མགྲིན་
སྒྲུབ་པའི་གནས་ཡིན་པས༔ ལུང་ཆུང་འདིའི་གཡོན་ངོས་ན༔ གངས་རི་ལོགས་ལ་རིན་ཆེན་རྫོང་༔ དེ་
ཡང་སྒྲུབ་གནས་བཙན་ལ་དམ༔ དེ་ན་ནོར་གཏེར་སྒྲུབ་པ་བཞུགས༔ ལར་རྫོང་གསུམ་ནི་འདི་རྣམ་
གསུམ༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་ལོ་གསུམ་བཞུགས༔ ཟབ་གཏེར་ཐམས་ཅད་དེ་རུ་བྲིས༔ མཁར་ཆེན་
བཟའི་ཕུར་པ་སོགས༔ སྒྲུབ་པ་བརྙེད་པའི་གནས་ཡིན་པས༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ 
སྐྱུག་ནད་ལོག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ གཡེངས་པའི་འདུ་འཛི་བཞག་ནས་ཤོག༔ སྤོངས་ལ་འདི་རུ་སྒྲུབ་
པ་བགྱིས༔ མ་ཉམས་གནས་མཆོག་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ༔ དངོས་གྲུབ་ལོ་ཟླ་ཙམ་གྱི་ཐོབ༔ ཨོ་རྒྱན་ངས་
ཀྱང་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྙིང་ལ་ཆོངས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ འདི་ཉིད་ཡུལ་དང་སྒྲུབ་གནས་བྱ༔ 
འཛིན་པའི་དུས་ནི་བློ་བུར་གྱིས༔ ཧོར་མན་ཧོར་འདྲས་ཧོར་རྒྱུད་འཇོམས༔ བྲག་དཀར་མདོ་རུ་སེངྒེ་རྫོང་
༔ ས་བཙན་བཟུང་ན་ཧོར་རྒྱུད་རླག༔ མཐིང་ཆུའི་བར་དུ་ལར་དམག་འཇུག༔ ཤངས ་དང་བུམ་ཐང་ས་
ཕྱོགས་ནས༔ ཀློང་རྟོལ་མིའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་བའི་དུས༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བྱ་ལ༔ ཡུལ་འདི་འཛིན་
ཐབས་སྐྱོང་ཐབས་དང་༔ སོ་ནམ་བྱ་ཐབས་ལ་སོགས་རྣམས༔ འབྱེད་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་དུས་རྣམས་
སྟོན༔ མོན་གྱི་ཟླ་རྩིས་རྟ་ཟླ་ནས༔ ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་ནས་རྣམས་ཐོབ༔ ཡང་ན་འདའ་རང་དག་དང་བསྟུན༔ 
བོད ་ཀྱི་སྦྲུལ་ཟླ་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་ནི༔ བོད་ཀྱི་སྦྲུལ་ཟླ་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་ནི༔ མོན་གྱི་ལོ་ལྔ་ཚུན་ཆད་དུ༔ འདི་ནི་ས་
བོན་བཟང་བ་ཡིན༔ བུམ་ཐང་བྲག་ལ་སྟོད་པ་དང་༔ འདའ་རང་ཁོ་མཐིང་སྲབ་སྨད་དང་༔ བཟང་ཡུལ་
གྲུས་ཤུལ་དེ་རྣམས་ནས༔ ནས་སྔོན་མོ་ཆུང་ལྟུག་དང་༔ དཀར་མོ་སྒྲོས་ཞིབ་འགྱོག་ནས་དང་༔ དམར་
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འགྲུམ་རིང་དེ་རྣམས་ནི༔ ནད་མེད་འབྲས་བུ་ཟླ་བཞིར་སྨིན༔ ཆར་སྲན་ཚེ་ཞིང་ཡོས་ཕྱེ་འཕེལ༔ སྲན་མ་
སྲན་ཆུང་ལྷོ་བྲག་གི༔ ཕུ་མདའ་ཁྱད་མེད་གང་ཡང་སྐྱེས༔ བྲའོ་རྒྱ་བྲ་བོད་བྲ་དང་༔ ཉུང་དཀར་ཉུང་ནག་
རིགས་འགྱུར་ནི༔ འདའ་རང་དག་དང་བཟང་ཡུལ་བསྟུན༔  ཐོག་གཉིས་བྱས་ཀྱང་སྐྱེས་པ་ཡིན༔ འོན་
ཀྱང་བྲའོ་ལ་སོགས་ཀྱི༔ འདེབ་དུས་མོན་གྱི་སྤྲེལ་ཟླ་ནས༔ བྱ་ཟླ་མ་ཤར་བར་དུ་ཐོབ༔ བོད་ཀྱི་ལུག་ཟླ་
ཤར་བ་ནས༔ སྤྲེའུ་ཟླ་མ་ཚེས་བར་དུ་རུང་༔ དེ་ལྟར་མ་ནོར་ལེགས་པར་བཏབ༔ བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་
ཤར༔ མདོར་ན་སྒྲུབ་གནས་ཡུལ་ཞིང་སོགས༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་སྐལ་ལྡན་གྱིས༔ ལེགས་པར་གཏན་
ལ་འབེབས་འདོད་ན༔ ཤེས་རབ་རིག་པ་བཟང་པོ་ཡིས༔ ཡུལ་གྱི་རུ་བ་ཤོག་ཁྲབ་འདྲ༔ ལེགས་པར་
རྟོགས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ སྦས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཡང་༔ འབྱུང་བ་འཕོ་འགྱུར་འབྱུང་དོགས་
ཅན༔ གཏེར་ཁ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་སྦས༔ འདི་ནི་པདྨ ་རྫོང་དག་ཏུ༔ ཨོ་རྒྱན་གསུང་བཞིན་མཁར་
ཆེན་བཟའི༔ བཤུར་ཡིག་བྲིས་ཏེ་ཕུ་རིང་སྦས༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ ལང་རོ་ལོ་ཙྩའི་སྐྱེ་བ་
གཅིག༔ ཤེས་རབ་བློ་ལྡན་ཚུལ་མ་ཆོང་༔ མ་འགག་སྤྱོད་པའི་སྣ་ཚོགས་སྐྱོང་༔ དེ་ལྟ་བུ་ལ་གཏོད་
ཅིག་རྒྱ༔ སྟོན་ཁ་ལྕམ་སྲིང་ཆེད་དུ་གཉེར༔ བཀའ་སྲུང་ཅིག་ལ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ༔ རྒྱ༔   
སྦས༔   རྒྱ༔   གཏད་རྒྱ༔ ཨིཐ༔    ༔ 
 
 

[གནས་ཡིག] སེངྒེ་རྫོང་དང་རོང་མོ་སྟེང་གི་གནས་ཆགས་ལུགས། 

༄༅༔     ༔ཨེ་མ་ཧོ༔ ད་ནི་གནས་ཀྱི་ཆགས་ལུགས་བཤད༔ གནས་ཆེན་སེངྒེ་རྫོང་དང་རོང་མོ་སྟེང་
༔ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་མཉམ་པའི་གནས་ཆེན་ཡིན༔ མིག་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ རིགས་
ངན་བཤན་པ་ཡིན་ཀྱང་མཐོ་རི་གནས་སུ་སྐྱེས༔ གནས་སྦས་ཡུལ་ཉིད་ལ་བསྟོད ་པ་བྱེད༔ ཕ་བླ་མ་ཡི་
དམ་མཉེས་འགྱུར་ཅིག༔ ང་བློ་ལྡན་མཁས་པ་མ་ལགས་ཏེ༔ ཕ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ 
ཕུ་ལ་གངས་རི་དཀར་པོས་བསྐོར༔ ལྷ་གཉན་མང་པོ་ཆགས་པའི་རྟགས༔ མདའ་ན་མཚོ་ཆེན་མར་མ་
མེར༔ ཀླུ་གཉན་མང་པོ་ཆགས་པའི་རྟགས༔ བར་ན་བྲག་རི་དམར་ལ་མཐོ༔ བཙན་གཉན་མང་པོ་
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ཆགས་པའི་རྟགས༔ སྦས་ཡུལ་འདི་ནི་པདྨའི་སྡོང་པོ་འདྲ༔ གུ་རུ་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པའི་རྟགས༔ ཆུ་བོ་
གཉིས་སུ་འབྲེལ་བ་འདི༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཡིན༔ དབུས་ན་གསེར་གྱི་མནྡྲལ་ཡོད༔ 
དགོས་འདོད་ཤུགས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན༔ རྒྱབ་རི་ནས་སྤུངས་བྱུར་བ་འདྲ༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྷ་དང་མཉམ་
པ་ཡིན༔ རྒྱུན་དུ་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འབབ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་རྟགས༔ རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་
སྐྱེས་པ་འདི༔ བུ་སློབ་འཁོར་གཡོག་མང་བའི་རྟགས༔ ཡུལ་གྱི་ལུང་པ་མང་བ་འདི༔ འཕྲིན་ལས་
ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་རྟགས༔ གཡས་གཡོན་བྲག་རི་མཐོ་ལ་བཙན༔ ཆོས་བྱེད་སྐུ་ཚེ་རིང་བའི་
རྟགས༔ དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཡ་མཚན་ཆེ༔ གངས་ལ་བོད་ལ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་འདྲ༔ མཚོ་དཀར་
མཚོ་ནག་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་འདྲ༔ ན་རིང་ཐང་ནི་གསེར་གྱི་གཞོང་པ་འདྲ༔ སེངྒེ་རྫོང་ནི་སེངྒེ་འགྱིང་པ་
འདྲ༔ རྡོ་རྗེ་རྫོང་ནི་ཡོལ་བ་བཏིངས་པ་འདྲ༔ རིན་ཆེན་རྫོང་ནི་ནས་ཕུང་བྱུར་བ་འདྲ༔ པདྨ་རྫོང་ནི་ཟླ་གམ་
དམར་པོ་འདྲ༔ དགའ་བ་རྫོང་ནི་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་འདྲ༔ དོ་བ་རྫོང་ནི་རྟ་མཆོག་རྒྱུགས་པ་འདྲ༔ རྩེ་མོ་
རྫོང་ནི་པདྨའི་མེ་ཏོག་འདྲ༔ ཆུ་དཀར་སྡོང་པོ་མར་གྱི་ལྷ་བཤོས་འདྲ༔ པདྨ་དཀར་པོ་མར་གྱི་པུ་ཏ་འདྲ༔ 
སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་ལུག་གི་བལ་འདབས་འདྲ༔ ཨུཏྤལ་མེ་ཏོག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་འདྲ༔ རམ་བུ་མེ་ཏོག་ཨོ་
ལོའི་དུད་པོ་འདྲ༔ ཏིག་ཏ་དཀར་པོ་ལུག་གི་རུ་བ་འདྲ༔ སུ་ལུ་བ་ལུ་སྤོས་ཀྱི་རྒྱུན་མེ་འདྲ༔ ལྷ་ཤིང་ཤུག་
པོ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་འདྲ༔ མཁོ་མོ་ཆུ་ནི་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ་འདྲ༔ དེ་ན་སྦས་ཡུལ་འདིའི་བཅུ་
མཛོད༔  
དེ་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ནི༔ གསན་དང་ཉོན་དང་སྐལ་ལྡན་ཀུན༔ ཆུ་ལུང་སྟོད་ན་ཕུག་མོ་
ཆེ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ན་བསྒྲུབ་ཕུག་ཡོད༔ སྨན་ལུང་ནང་ནས་སྒྲུབ་ཕུག་གོང་འོག་ཡོད༔ ཕྱག་རྗེས་
ཞབས་རྗེས་རང་བྱོན་ངོ་མཚར་བསམ་ལས་འདས༔ ཟང་ལུང་ནང་ན་བསྒྲུབ་པའི་ཕུག་པ་བཟང་༔ རྫ་དང་
གཡའ་སྤངས་མཚམས་སུ་སླེབས་ཙ་ན༔ སྒྲུབ་ཕུག་ཡ་མཚན་ལྟ་བས་མཆོག་མི་ཤེས༔ གུ་རུ་ལོ་
གསུམ་བཞུགས་པའི་དཀྱིལ་ཕུག་བྲག་མོ་ཆེ༔ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་གནས་ཡིན་པས༔ 
ཤིན་ཏུ་བཙན ་ཞིང་རང་བྱོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ངོ་མཚར་མཁའ་སྤྱོད་གནས་དང་ཁྱད་པར་མེད༔ གཟིལ་
གནོན་རྫོང་དང་བྱ་ཟེར་ཕུག༔ གསང་བའི་ཕུག་པ་མང་དུ་ཡོད༔ ད་ནི་ཉི་མ་ཕུག་དང་བདེ་གསལ་ཕུག༔ 
རྡོ་ཆེན་ཨར་མོ་ལེ་རྒན་ཡོད༔ སྦས་ཡུལ་ལྟེ་བ་གསེར་ཞོང་མཐིལ་ན་ཡོད༔ སེངྒེ་རྫོང་དང་དགའ་བ་
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རྫོང་༔ རིན་ཆེན་རྫོང་དང་རྩེ་མོ་རྫོང་༔ པདྨ་རྫོང་དང་རྡོ་རྗེ་རྫོང་༔ དུ་བ་རྫོང་དང་ནམ་མཁའ་རྫོང་༔ 
སེམས་ཅན་དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པ་སུ་ཡོད་ཀྱང་༔ འདི་ཕྱིར་བདེ་བ་འདོད་ན་གནས་འདིར་ཤོག༔ སྐྱུག་
ནས་ལོག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཞག་ནས་ཤོག༔ རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་
སྐྱེ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ལུང་ཆེན་ལུང་ལག་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ ཕྱག་རྗེས་ཞབས་རྗེས་བརྒྱ་དང་རྩ་
བརྒྱད་ཡོད༔ སྐུ་རྗེས་རང་བྱོན་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོད༔ མི་མེད་ཀྱི་ལུང་པའི་གནས་དེ་ན༔ ངོ་མཚར་གྱི་
ལྟད་མོ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཤར་ན་དུང་གི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ ལྷོ་ན་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ ནུབ་ན་བྱི་
རུའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ བྱང་ན་གཡུའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད༔ དབུས་ན་གསེར་གྱི་མནྡྲལ་ཡོད༔ དེ་འདྲའི་
དབེན་གནས་དམ་པ་རུ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འདུ༔ སྐྱུག་ནས་ལོག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔ 
འདི་རུ་སྡོད་ན་ཅི་བསམ་འགྲུབ༔ སྙིང་ལ་ཆོངས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་ཀུན༔ པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ཕུར་པ་བསྒྲུབས་
པའི་གནས༔ སེངྒེ་རྫོང་ཞེས་ཡོངས་སུ་མཚན་གྲགས་པ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་༔ 
མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ༔ གཞོན་ནུའི་བཀའ་འབབས་བྲག་ལ་ཕུར་པ་གདབ༔ 
ལྕགས་ཕུར་ཟངས་ཕུར་གཉིས་པོ་སྣོལ་ནས་ཡོད༔ རང་བྱོན་ཞབས་རྗེས་སྒྲུབ་ཕུག་ཞལ་ཕྱེ་ཡོད༔ ཨུ་
རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཟོ་རྭ་རྭ་སྐྱེས་ལ༔ བཀའ་དང་དམ་པ་མ་ལུས་
ཁྱེད་ལ་གཏད༔ གནས་མཆོག་འདི་ལ་གནོད་གལ་བཅས་འབྱུང་ན༔ སྲོག་རྩ་གཅོད་བདུན་རྒྱུད་རྩད་
ནས་གཅོད༔ སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་ཐང་ལ་ཕོབ་པ་མཛོད༔ གཏད་དོ་གཏད་དོ་སྒོ་འདི་ཁྱེད་ལ་གཏད༔ 
གཉེར་རོ་གཉེར་ཁྱེད་ཀྱི་གདམས་པར་གཉེར༔ སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི༔ བཀའ་
དང་དམ་དུ་བསྲུངས་ཤིག་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ༔ རྒྱ༔ སྦས༔ རྒྱ༔ གཏད༔ རྒྱ༔ ཨིཐ༔ ༔ 
གནས་བཤད་འདི་ཉིད་བྲིས་པའི་དགེ་བས་མཐུས། ། 
བདག་དང་མ་གྱུར་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས། ། 
སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་འགག་མེད་རྩལ་འཆར་ཏེ། ། 
འཛིན་མེད་བློ་འདས་ངང་ལ་གནས་འགྱུར་ཅིག །དགེའོ།།  མངྒ་ལཾ༏༏ 
 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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[གནས་ཡིག] མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས་ གནས་གསར་པད་མ་ཡངས་རྫོང་གི་ 
གནས་ཡིག་པད་མ་དགྱེས་འཛུམ། 

 
༄༅།   །མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས་གནས་གསར་པད་མ་ཡངས་རྫོང་གི་གནས་ཡིག་པད་

མ་དགྱེས་འཛུམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

ༀ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀློང་གྲོལ་པདྨ་འབྱུང་། །འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་
རྒྱུན་མཆོག་མཁར་ཆེན་བཟའ། །བརྗོད་བྲལ་གཉུག་མའི་ངོ་བོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རྫོང་གསུམ་
གནས་ལས་ཡང་རྫོང་གནས་ཡིག་བསྟན། །ས་མ་ཡ། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་བསྒྲུབ་གནས་དང་། 
།དབེན་གནས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་། །བསྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོ་ནི། སྟོད་ལ་
གྲགས་ཆེ་བ་གངས་དཀར་རྒྱལ་པོ་ཏི་སི་སྐུ་ཡི་བསྒྲུབ་གནས། ལ་ཕྱི་གངས་ར་གསུང་གི་སྒྲུབ་གནས། 
སྨད་ན་གྲགས་ཆེ་བ། རྩྭ་རི་རྩྭ་གོང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས། སྨད་ན་གྲགས་ཆེ་བ་ཁ་བ་དཀར་པོ་ཡོན་ཏན་
གྱི་སྒྲུབ་གནས་དང་། གཡུ་ལུང་གངས་ར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཏེ། ལྔ་ལས། གོང་མ་ལས་ཀྱང་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་། བསྒྲུབ་གནས་ལས་ཀྱང་དབེན་གནས་ཉིད་སྙིང་པོར་གྱུར་ཏེ། །དེ་གང་ཞེ་ན། 
ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་
ན། སྤྱིར་ན། རྒྱ་དཀར་ནག། ལྷོ་བལ་སོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅག་པ་མ་འཁོར་བའི་ས་རྟ་རྨིག་
ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་རུང་། རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ་མི་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་ཏེ། 
བསྒྲུབ་གནས་དང་། དབེན་གནས་སོགས་སུ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་བསྟན་ཅིང་། གནས་གཏེར་སྐུ་ཚབ་
སོགས་མ་འོངས་པའི་འགྲོ་བ་བདག་དང་བདག་འདྲའི་དོན་དུ་བཀའ་དྲིན་མཛད་པ་བསམ་ལས་འདས་
ཀྱང་། དེ་ཡི་ནང་ཚན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། དབེན་གནས་ཆེན་པོ་ལྔ་རུ་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་པར་
མ་ཟད་ལོ་ཟླའི་གྲངས་བཅད་ཀྱིས་བྱིན་འབེབས་དང་རབ་གནས་ཁོ་ནར་མཛད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ། རང་
རེ་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནས་ཀྱང་། ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཉེར་ལྔ་དང་། 
ཉེར་ལྔའི་ནང་ནས་ཀྱང་། ཡང་སྙིང་དམ་པ་ལྔ་ལ། བསྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་
ལུང་དུ་བསྟན་པ་ལས། གནུབས་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དབང་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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དང་བཀའ་ལུང་མན་ངག་རྫོགས་པར་གནང་ནས། སྐུ་ཡི་དབེན་གནས་བསྒྲགས་ཡངས་རྫོངས་སུ། ཚེ་
གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་བཤེད་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་ལུང་བསྟན་མཛད། དེ་
བཞིན་ངན་ལམ་བཙུན་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ལ། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཆོས་བཀའ་དབང་
ལུང་མན་ངག་རྫོགས་པར་གནང་ནས། གསུང་གི་དབེན་གནས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ། ཚེ་གཅིག་
ལུས་གཅིག་ལ་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་ལུང་བསྟན་མཛད། གནུབ་ནམ་
མཁའི་སྙིང་པོ་ལ། ཡང་དག་ཧེ་རུའི་བཀའ་ལུང་མན་ངག་རྫོགས་པར་གནང་ནས། ཐུགས་ཀྱི་དབེན་
གནས་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་རུ། ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་པའི་བྱིན་བརླབ་ལུང་བསྟན་མཛད། 
མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡབ་སྲས་ལ། བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་ལས་ཚོགས་ཆོས་བཀའ་དབང་
ལུང་མན་ངག་རྫོགས་པར་གནང་ནས། ཡོན་ཏན་གྱི་དབེན་ནས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་དང་། དབུ་རྩེ་
རིགས་གསུམ་སོགས་སུ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་བདུད་རྩི་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་པའི་བྱིན་
རླབས་དང་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ཡང་། །དེ་དག་གོང་མ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་
གྱི་དབེན་གནས་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་ཀྱང་། ཆེས་ཆེར་དུ་འཕགས་པ། འདི་ན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབེན་གནས།   
མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་འཆད་པར་བྱ་བ་སྟེ། ། 
དེ་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ལ། ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་ཡུལ་ནས་ཀྱང་། །ཇོ་མོ་
བསམ་ལས་འདས་པ་བཞེས་ཚུལ་བསྟན་ན་ཡང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས། རྒྱ་གར་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བ་
དང་། བལ་མོ་ཤཱཀྱ་དེ་བ་དང་། བལ་འབང་ཀ་ལ་སིདྡྷི་དང་། བོད་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་། མོན་མོ་
བཀྲིས་ཁེ་འདྲེན་དང་ལྔ་ལས། རྒྱ་གར་གྱི་མན་དྷ་ར་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་ཤིང་ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ན་ཡང་། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་ཞལ་ངོ་
མཉམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ལས་ཀྱང་། རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་ཅན་དང་། ལྷོ་མོན ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བཀའ་
དྲིན་དང་མཛད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཡིན་པས། མན་དྷ་ར་བ་ལས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། དེ་ལ་ཡང་ནི། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་བརྗོད་
ན། མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་གྱི་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་། ཟུར་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་
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ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲ་ན། ༀ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།  དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཆེན་
དབྱངས་ཅན་མ། །བོད་ཡུལ་བསྒྲགས་མདར་མཁར་ཆེན་སྲས་མོ་རུ། །འཁྲུངས་པའི་ཚེ་ན་མཚོ་རྒྱས་
མཚོ་རྒྱལ་ཐོག །དེ་ཕྱིར་མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ཞེས་སུ་གྲགས། །མི་ཆོས་མ་དགྱེས་ལྷ་ཆོས་མཛད་
པའི་ཚེ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས། །བཙུན་མོ་རྒན་པ་གསུམ་ནི་སྔར་བཞེས་ཀྱང་། ། 
མཚོ་རྒྱལ་གསར་བཞེས་མཛད་དེ་བཙུན་མོ་བཞི། །གསུམ་པོ་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་མཚོ་རྒྱལ་ནི། །ཆོས་
ཀྱི་བདག་མོར་མཆོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། །མཚོ་
རྒྱལ་མགོ་བྱས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རྣམས། །པདྨ་ཉིད་ལ་དབང་ཡོན་འབུལ་དགོས་གསུངས། །དེ་
སྐབས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྡེ་ནས། །མཚོ་རྒྱལ་མགོ་བྱས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཀུན།།ཆགས་ཞེན་མེད་པར་
པད་འབྱུང་དྲུང་དུ་ཕུལ། །དེ་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ནས། །མཆིམས་ཕུ་དང་ནི་ཡར་ལུང་ཤེལ་
བྲག་ཏུ། །སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ནས། །རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་སྨིན་བྱེད་དབང་
བསྐུར་སྐབས།   །མེ་ཏོག་ལྷ་སྐལ་རྒྱལ་པོའི་ཆེ་མཆོག་བབ།  །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་དུ་ལུང་ཡང་
བསྟན། །བསྒྲུབ་གནས་ཤེལ་བྲག་དབུར་རྩེར་བྱིན་དུ་རླབས། ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མེ་ཏོག་གཤིན་
རྗེར་བབ། །བསྒྲུབ་པའི་དབེན་ནས་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་བསྟན། ། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་མེ་ཏོག་རྟ་
མགྲིན་བབ། །བསྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་བསྟན། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་མེ་
ཏོག་ཡང་དག་ལ། །བབ་སྟེ་བསྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་ལྷོ་བྲག་བསྟན། ། རྩ་བའི་གཟུང་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་
རྒྱལ་གྱི། །མེ་ཏོག་ལྷ་སྐལ་ཕུར་པ་ཉིད་ལ་བབ། །བསྒྲུབ་པའི ་དབེན་གནས་མོན་ཁ་སེང་རྫོང་དུ། ། 
བྱིན་རླབས་ལུང་བསྟན་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སྐབས།   །ལྷོ་མོན་མཚམས་སུ་བསིལ་དྲོད་ཁོད་སྙོམས་
ཤིང་། །དབུས་ཀྱི་འདུས་མོད་ལྟེ་བར་སེངྒེ་རྫོང༌། །དེ་ཡི་ཕུག་པར་ཕུར་པའི་བསྒྲུབ་གནས་མཛད། །གྲུབ་
རྟགས་འཆི་བ་བསད་གསོའི་དངོས་གྲུབ་དང་། །རི་ལ་ཕུར་གདབ་བྲག་ལ་མེ་ཆེན་འབར། །གཡས་
ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རྫོང་དུ་ཚེ་བསྒྲུབ་མཛད། །དེ་ཡང་ཚེ་ཕུར་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་པའོ། ། གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་
རིན་ཆེན་རྫོང་ཞེས་སུ། །ཕུར་པ་དང་ནི་ནོར་བསྒྲུབ་ཟུང་འཇུག་མཛད། །དབུས་ཕྱོགས་པདྨ ་རྫོང་དུ་རྟ་
མགྲིན་དང་། །པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་བསྒྲུབ་པ་མཛད། །དེ་ལྟར་རྫོང་གསུམ་ཀུན་ལ་གྲགས་མོད་ཀྱང་།  
།པདྨ་རྫོང་ཡང་འདི་ནི་ཆེས་ཆེར་འཕགས། །མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་ཡང་དབང་ཕུར་ཀུན། །མ་ལུས་
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གྲུབ་ནས་མཁའ་ལ་བསྐྱོད་པའི་ཚེ། །རིག་འཛིན་དགྱེས་སྡེ་དང་ནི་པདྨ་བཅས། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་
པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གནས་འདིར་བྱོན་ཏེ་དགའ་བཞིའི་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །སྐུ་བཞིའི་མེ་ཏོག་ཆར་
ཆེན་དབབ་པའི་ཚེ། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མི་བརྗེད་གཟུངས་ཡང་ཐོབ། །གྲུབ་རྟགས་བྲག་ལ་རྟ་མགྲིན་
དཀྱིལ་འཁོར་དང་། །ཁྱད་པར་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཞེས་པ། །སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་གཅིག་པུ་
ཡིས། །བསྒྲུབ་ཐབས་འཇའ་ཚོན་ཕུག་ཏུ་སྦས་པ་སོགས།། 
བོད་ཡུལ་ས་འོག་ས་སྟེང་གཏེར་གྱིས་བསྐངས། །བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་ཏེ་སྨིན་གྲོལ་མཛད། ། 
དེ་ནས་དག་པའི་སྣང་ངོར་ཕུང་པོ་ནི། །ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཟིན་ཏེ། །མ་དག་བོད་
སྤྱིའི་མཐོང་སྣང་ཤང་གི་རིར། །ཟམ་བུ་ལུང་དུ་མྱ་ངན་འདས་ནས་ཀྱང་། །ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་རིང་བསྲེལ་
གྱུར་པར་མཐོང་། །དེ་ལྟ་བུའི་མཁར་ཆེན་བཟའ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་ཀུན་ཏུ་
བཟང་མོ། ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ།  སྤྲུལ་སྐྐུའི་ཞིང་ན་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ། སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་
ཉིད་སྐུ་ནི། བོད་མོ་བཟའ་མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལོ། མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲུབ་གནས་དང་། 
དབེན་གནས་ལ་ཡང་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་ཅིང་། བརྗོད་དུ་མི་ལང་ན་ཡང་། འདི་ན་མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་
གསུམ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། དེ་ལྟ་བུར་བདག་གཏེར་མིང་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྐྱོངས་འཇིགས་
བྲལ་གླིང་པ་རང་ཉིད་ནས། རང་ལོ་གྲངས་བྱ་ཞེ་གཉིས། ས་ཕག་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུར་ 
ཀུར་སྟོད་ཐིམ་ཡོང་ཅེས་པ་ནས། གནས་མཆོག་སེངྒེ་རྫོང་དུ་འགྲོ་རྩིས་ཀྱི་སྟ་གོན་བསྒྲིགས་པའི་ནུབ་
མོར། མཚར་སྡུག་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུད་མེད་བཟང་མོ་ལྔ་རྨི་ ལམ་དུ་བྱུང་སྟེ། ས་ལམ་རྒྱུས་མེད་པའི་རི་
བྲག་འདྲེས་མ། སྒོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཕྱེ་ནས་འདུག་པ་དེ་ཡི་འགྲམ་ནས་བདག་ལ། ཚིག་དང་དབྱངས་
མཐུན་པས་འདིས་སྐད་ཟེར་བར་སྣང་ངོ༌།  
གཞི་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་རི་རྒྱལ་ལ། །ལམ་འཕོ་མེད་ལོངས་སྐུའི་རྩི་ཤིང་འཁྲིགས།  །འབྲས་གང་
ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་གཏེར་གསོན། །ཕྱི་ཤ་ཁྲག་གི་མི་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་དཀའ། །གྲུབ་རྟགས་དང་ཁྲོམ་
གཏེར་མ་འགྲིགས་རུང་། །ནང་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལྔས། །ལུས་གྲིབ་བཞིན་ལས་སྨོན་ཟུང་
དུ་འགྲོགས། །ཡངས་རྫོང་དང་གསང་གཏེར་སྤྲད་པས་མཆོག །བུ་ཁྱོད་ལ་རེ་དོགས་མ་མཆིས་ན། །མ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ང་ཡིས་བསླུ་བ་ནམ་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་ནས་བྲག་སྒོ་ནས། རི་རབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཁོང་གསེང་
དུ་ལམ་ཤར་རྒྱག་དང་། ཕོ་བྲང་འགའ་རེའི་ནང་དུ་སོང་བའི་སྣང་བ་ཡང་བྱུང་ངོ་། དེ་ནས་ཉེར་གཅིག་
ནས་ཐོན་པར། ཉེར་ལྔ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཚེས་ལ། མོན་ཁ་སེང་རྫོང་དུ་གནས་མཇལ་དང་
ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བའི་ནུབ་མོར། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་སྲིན་མོའི་ཆ་བྱད་ཅན། གཟིག་ཤམ་གྱི་སྨད་
གཡོགས་དང་། མི་ལྤགས་ཀྱི་སྟོད་གཡོགས་སོགས་ཁྲོ་མོའི་ཆས་ལྡན་འཇིགས་སུ་རུང་བ། ཕྱག་ན་
ཕུར་བུ་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་མ་ཞིག་བྱུང་ནས། དེ་ཡིས་ཞལ་ནས།  
ཧོ༑  གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །གཉིས་མེད་ས་ལ་གྲོལ་བྱའི་ཕྱིར། །ང་ནི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་
འདེབས་མ། །སྐབས་མགར་མིང་དུ་མཚོ་རྒྱལ་ལོ། །ཅེས་པ་སོགས། རྨི་ ལམ་ལ་ལུང་བསྟན་འགའ་རེ་
བྱུང་སྟེ་འདིར་གསང་བར་འོས་སོ། སླར་ཡང་ཉེར་དྲུག་གི་དགོང་མོར་རྨི་ ལམ་བརྟགས་པ་སོགས་གང་
ཐད་ གནས་སྒོ་གཞན་དུ་བཙལ་རུང་འཁྲུལ་པའི་གཞི་རུ་སོང་ནས། གསང་གཏེར་ལྟ་བུའི་གཏེར་ཕྲན་
དུ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཞབས་བཅག་རྡོ་རྟེན་གཅིག་པུ་ལག་འབྱོར་བྱུང་བ། ད་ནི་མོན་
ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་ལས། པདྨ ་ཡང་རྫོང་དང་། འཇའ་མཚོན་ཕུག་སོགས་གནས་གསར་རྣམ་
གཉིས་ཞལ་མཇལ་ཚུལ་མདོར་ཙམ་བཀོད་པར། དེ་ལ་ཡང་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲ་ན། ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། པདྨ་འབྱུང་གནས་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ང་། ། 
པད་གླིང་གདུང་བརྒྱུད་དྲག་ཤོག་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་ཏེ། པདྨ་ཡང་རྫོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། 
པད་མས་བྱིན་རླབས་གནས་གཟིགས་དེ་ལྟར་རོ།།  
བསྒྲུབ་ཕུག་ཤར་ལྷོར་བསྟན་པའི་རིམ་པ་གསུམ། །ཐེག་པ་གོང་འོག་གསུམ་གྱིས་བགྲོད་ཚུལ་རྟཊ། ། 
འདབས་ལ་ཕོ་དང་མོ་ཡི་མཚན་མ་ནི། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་སྣྣང་སྲིད་དབང་བསྡུད་རྟགས། །དེའི་
གཡོན་ལོགས་བྲག་རིའི་ལོགས་སུ་ནི། །དཀྱིལ་འཁོར་རི་མོ་ཟུར་གསུམ་ཆེ་གསལ་བ། །པདྨ་རྟ་
མཆོག་དམར་ནག་ཀཱི་ལ་ཡའི། །དཀྱིལ་འཁོར་མ་འདྲེས་དངོས་སུ་གསལ་བའི་རྟགས། །དེ་འདབས་
དང་ནི་དེ་ལོགས་རྣམས་སུ་ནི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་ནི། །བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་
མ་འདྲེས་དངོས་སུ་བཀྲ། །ལ་ལ་འགྱིང་སྟབས་ལ་ལ་གར་སྟབས་རྗེས། །གང་ལ་གང་འདུལ་འགྲོ་བ་
འདྲེན་པའི་རྟགས། །གཞན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཆས་དང་། །མཁའ་འགྲོའི་རྒྱན་ཆ་ལྷ་སྲིན་དམ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བཏགས་རྗེས། །རེ་རེར་བཤད་མི་ལང་གི་དད་ཅན་ཀུན།  །ཞིབ་པར་མིག་གིས་མཇལ་དང་ཐེ་ཚོམ་
ཆོད། །མདུན་ན་འཇའ་ཚོན་ཕུག་སོགས་རྟ་ཕག་གི །གནས་རི་དང་ནི་བླ་མཚོ་ངོ་མཚར་ཅན། །དེ་དག་
ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡང་། །རང་བྱོན་ངོ་མཚར་བསམ་འདས་བརྗོད་མི་ལང་། 
།གནས་ཆེན་འདི་ལྟར་མཇལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ བདག་རོང་མོ་སྟེང་དུ་སླེབ་པའི་ཚེ། ཉེར་དགུའི་ཉིན་
པར་རྨི་ ལམ་དུ། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་བོད་ཆས་ཅན་གྱི་ཞལ་ནས།  
ཨེ་མ་ཧོ༔ སྤྱིར་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་ཆེན་ལུགས། །ཕྱི་ནང་གནས་སུ་མ་གྱུར་མེད་ན་ཡང་། །ཡང་
སྒོས་རྫོང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་གནས་མཆོག་ལས། །པདྨ ་ཡང་རྫོང་འདི་ཉིད་ཁྱད་པར་འཕགས། །མཇལ་
བ་ཙམ་གྱི་ཐེ་ཚོམ་མེད་སྲིད་ན། །རིག་འཛིན་གྲལ་དུ་འཁོད་པར་གདོན་མི་ཟ། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་
བསྟོད་ངེས་པར་བསྐོར་དད་ཀྱིས། ཚེ་གཅིག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པར་གདོན་མི་ཟ། །འོན་ཏེ་མ་གུས་མ་
དད་ལོག་ལྟ་དང་། །བསྐུར་འདེབས་མཁན་རྣམས་ཚེ་འདིར་ཚེ་ཐུང་ཞིང༌། །མྱུར་དུ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་ཐེ་
ཚོམ་མེད།  །དེ ་ཕྱིར་དག་སྣང་བསྐྱེད་ཅིང་ལོགས་ལྟ་སྤོང་། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་འདི་མཇལ་
བ་ཙམ་གྱིས་རིག་འཛིན་གྲལ་དུ་འཁོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། ཁྱད་པར་རང་བྱོན་སོགས་གཞན་ལས་
ཆེས་འཕགས་ཤིང་། དེ་སྔོན་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་དང་ཆར་མི་ཉེ་ཞིང་། ངོ་
མཚར་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་ན་ཡང་། ད་དུང་མཁྲིས་ནད་ཅན་གྱིས་མིག་སྔར། དུང་དཀར་སེར་པོར་འགྱུར་
བ་བཞིན། ཅི་འགྱུར་ཆ་མ་ངེས་པས། ཆོས་དབང་གི་ལས་ལ་འཛེམས་པ་གལ་ཆེའོ།  
ཆོས་མེད་ཆོས་བརྫུ་ཆོས་ལྟར་བཅོས་ན་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཆོས་ཚུལ་འདི་ནི་
ཆོས་སྐྱོང་གླིང་པ་བས། ཆོས་ལ་གོམ་འདྲེས་ཆོས་བཞིན་མ་ནོར་སྤེལ། །ཅེས་མོན་ཁ་ན་རིང་སེངྒེ་རྫོང་
གསུམ་ལས། གནས་གསར་པདྨ ་ཡང་རྫོང་གི། གནས་ཡིག་པདྨ ་དགྱེས་འཛུམ་འདི་ནི། བདག་
འདྲ་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྐྱོང་གླིང་པས། ལྷོ་འབྲུག་ཀུར་སྟོད་དུང་དཀར་ཅེས་པ་རུ། ཆོས་པའི་བླ་
གཟའ་ཕུར་བུ་རྒྱུ་བའི་ཉིན་མོར་དམར་ཕྱོགས་ལ་དགེ་བར་བྲིས། ས་ཕག་ཟླ་ཚེས་ནང་། ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་
ཁ་ན་རིང་སེང་རྫོང་དུ།  དུས་བབ་གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྐྱོང་གླིང་པ་དང་། ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་རྗེ་དྲག་
ཤོས་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་པ་གནས་གསར་པདྨ ་ཡང་རྫོང་གནས་ཞལ་གསར་འབྱེད་སྐབས། 
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ཡོན་མཆོད་ལྷན་རྒྱས་ནས་སེང་རྫོང་དཀོན་གཉེར་རྩིས་སྤྲོད་བསྟན་པ་ནམ་གནས་བར་དུ་སྦྱོར་འཇགས་
ཀྱི་དམ་འཕྲུག།  
 

[གནས་ཡིག] སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་ གནས་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱེ་ཚུལ། 

ལྷོ་མོན་ཕྱོགས་གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་ གནས་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱེ་ཚུལ་ཌཱ་ཀི་
དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

༈  སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གནས་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་
བ། ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
ཨོ་རྒྱན་མཚོ་གླིང་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱི༔ཡིག་ལས། །འོད་འཕྲོས་རང་
འབྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ཤར་བ། །མཚོ་སྐྱེས་པད་འབྱུང་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་མཆོག །བདེ་གཤེགས་
བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་གསང ་བའི་བདག །རིགས་སྔགས་འཆང་བ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རྩལ། །ལེགས་ལྡན་
ངག་དབང་པདྨ་འཕྲིན་ལས་སོགས། །རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་བོས་འདུད། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་
པའི་དབང་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས། །བྲན་འཁོལ་འོད་གསལ་
ཟུང་འཇུག་མངའ་བརྙས་པ། །ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རྩལ་ལ་གུས་པས་འདུད། །རྒྱལ་ཀུན་གསང་
གསུམ་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཆར་གྱིས་བདག་བློའི་ཞིང་སར་ལེགས་བབས་པས། །སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་
ལེགས་འཁྲུངས་ཡོན་ཏན་དཔག་བསམ་སྡོང་པོ་དར་དྲག་འབྲས་བུས་ཕྱུག །ཤེས་བྱའི་ཡལ་འདབ་
ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་མཛད་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །དང་བས་འདུད་དོ་བརྩེ་བས་རྗེས་
བཟུང་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བསྟན་སྲུང་གཙོ། །ཁྱད་
པར་སྦས་གནས་འདི་ཉིད་ལ། །སྐྱོང་མཛད་གཟའ་བདུད་ཉི་གཞོན་མ། །དྲག་ཤུལ་དབང་པོ་སྡེ་བརྒྱད་
བཅས། །གནས་འདི་སྐྱོང་ལ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །གྷུ་རུ་པདྨས་བྱིན་རླབས་པའི། །ས་སྤྱོད་འོག་མིན་
སྟུག་པོ་བཀོད། །གསང་མཆོག་བདེ་ཆེན་དགའ་ཚལ་ཆེ། །རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་སྦས་གནས་མཆོག། 
གཏན་ཕབ་འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་ལ། །བགོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ལ། །བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་བཀའ་
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གནང་སྩོལ།། ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་དེ་ལ་འདིར་ཁོ་བོ་ལྷ་རིགས་རྡོ་རྗེ་
འཛིན་པ་རྒྱལ་དབང ་ཕྱག་ན་པདྨོས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་སྐལ་བཟང་པདྨ ་དབང་ཕྱུག་འཇིགས་མེད་གྲུབ་
པའི་སྡེའམ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་དངོས་སུ་བཏགས་པའི་གསང་མིང་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ལས་རབ་
རྩལ་ལམ་ ཀུན་བཟང་རང་རིག་རྡོ་རྗེར་འབོད་པ་ལ་ཉམས་སྣང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་ལ་བསྟན་སྲིད་བདེ་
ཐབས་དང་བོད་ལྗོངས་འགྲོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མཐར་ཕྱིར་རང་གི་བློས་བླངས་ཏེ་གནས་རྟེན་
རིས་མེད་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་བདེ་ཐབས་བསྒྲུབས་པ་སོགས་གཞན་དུ་གསལ།  
ད་ལམ་འདིར་བོད་འདིར་མཐའ་དམག་གདུག་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དུ། །ཆུ་རྟ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་
ལྔའི་ནུབ་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་ཁོངས་སུ། ལྷོ་པདྨ་གླིང་ གྲ་ོབོ་ལུང་ སེངྒེ་རྫོང་སོགས་
སུ་བསྐྱོད་དགོས་དང་ སྦས་གནས་པདྨ་རིན་ཆེན་སྤུངས་དང་བདེ་བའི་གླིང་སོགས་གསར་དུ་ཕྱེ་བའི་
ལུང་བསྟན་ཀྱང་ རེ་ཞིག་གཡེངས་བའི་དབང་གིས་མ་འགྲུབ། སླར་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་
ཉིན་དགོན་གནས་ནས་བསྐྱོད་པའི་རིམ་གྱིས་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་གནས་པའི་ཉེར་ལྔའི་ཐོ་རངས་ཀྱི་
ཆར་རྒྱལ་ཡུམ་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་དང་མཇལ་བའི་བཀའ་ལས་ སྙིགས་མའི་སྐྱབས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་
མེད་རྩལ།  །དེང་སང་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་བ་སྐྱབས་ཕྱིར་ཞུ།  །ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གཅེས་པའི་བྱ་བ་
རྣམས།  །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་ལུང་དུ་བསྟན་པར་ངེས།  །ཁྱད་པར་མོན་ཁ་སེང་རྫོང་གནས་ཀྱི་
མཆོག །གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཕུག་ཆེན་ལྔ་པོ་དང་། །ཕུག་ཕྲན་ཉེར་ལྔ་ལ་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ། །མཚོ་
ཆེན་དཀར་ནག་བཞི་དང་མཚོ་ཆུང་བཅུ། །ལྗོན་ཤིང་ར་བ་བཞི་དང་དོ་ར་བརྒྱད། །དེ་དག་མ་ལུས་གཏན་
ལ་ཕབ་པར་བྱ། །དེ་ལྟའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཕུང་དེ། །ཐོབ་བམ་མི་ཐོབ་རིམ་གྱིས་བལྟའ་ཞིག་
བགྱིས། །ཞེས་པའི ་ལུང་བྱུང་བར་བརྟེན་དམ་གཙང་ཁ་ཤས་ལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་སྨོས་པར་དེ་ཕྱོགས་སུ་
སྣང་ལ་ཁག་ཙམ་ལས་ ལམ་བདེ་བར་ཡོད་ཚུལ་དང་། རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་པའི་སྦས་གནས་ཞིག་ཀྱང་ཉེ་
སྐོར་དུ་ཡོད་སྐད་བཅས་གང་སྤྱི་ནས་ལེགས་ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲོ་བའི་འདུན་པ་ཤར་བར་བརྟེན། ཧོ་ཟླ་
བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་མཁར་ཆུ་ནས་བསྐྱོད་པའི་ཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་སྐུ་མདུན་དུ་སླེབས། ཚེས་
གཉིས་ནས་ཞག་གསུམ་བར་རྒྱ་ཅན་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་སྒྲིལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་ཐོ་རེངས་
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ཆར་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ལུང་དང་ ཚེས་ལྔ་དྲུག་སོགས་ལའང་ དེའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་
ཕྱིར་རིགས་ལྡན་སྟག་ཡོས་གླང་འབྲུག་ལོ་མ་བཞིས་མོན་ཡུལ་གྱི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་སྣ་ཚོགས་
བཅས་བདུད་རྩིས་མཆོད་པ་དང་ ཚེའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་དགོས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་ཚེགས་མེད་དུ་
བསྒྲུབས། སེང་གེ་རི་དང་སྦས་གནས་འོར་མོ་ལྷས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་བཅས་རེ་ཞིག་ཐོག་ཏུ་མ་འཁེལ། 
སླར་ཡང་ཁོ་མཐིང་དུ་སླེབས་ནས་རབ་གནས་དང་བདེ་ཐབས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བགྱི་དགོས་རྣམས་ཚར་
བར་བྱས། ཉེར་གཉིས་ནུབ་ལུང་དུ་སེང་རྫོང་དུ་མ་སླེབས་བར་དུ་སྒྲིགས་སྒོ་བགྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱང་གསལ་
པོར་བྱུང་བར་བརྟེན་བསྐྱོད་རྩིས་ཀྱིས་གྲབས་ཡུལ་བྱས་ཀྱང་མི་མང་ནས་ཉེས་རིགས་ཀྱི་ལབ་གླེང་སྣ་
ཚོགས་པ་དང་ རྐྱེན་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་པའི་སང་འཐོན་རྒྱུའི་ནུབ་ལུང་འགྱུར་བར་འཕྲལ་མར་དགོན་
གནས་སུ་ལོག་རྩིས་བྱས་པར་ཀུན་ནས་ལོག་པར་དགའ་བ་འདྲ་ཞིག་འདུག། ནང་འཁོར་ཁ་ཤས་ནས་
ནན་ཏན་བསྐུལ་མ་བགྱིས་བྱུང་བར་འཕྲལ་མར་རྣམ་སྣང་སྐུ་མདུན་དུ་མཆོད་པ་བཅས་གསོལ་བ་ནན་
ཏན་བཏབ་པས་གསང་ཐབས་ཀྱི་འཕྲལ་དུ་བསྐྱོད་ན་ལེགས་པའི་ལུང་བྱུང་བར་ཟླ་བོ་ཉུང་སྡུས་དང་ 
གཉེར་ཚེ་རིང་བཅས་ནས་ཞོན་ཁལ་མི་ཁུར་གང་གི་རོགས་བཅས་ཉེར་གསུམ་ལ་ཐོན་དེའི་ཉིན་ཡར་
ཙམ་དེར་བཙན་ཕུག་ལ་གསེར་སྐྱེམས་དང་མདའ་དར་ཕུལ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་དམ་སྒྲགས་བྱས། ཕུག་ཕྲན་
ཁ་ཤས་འདུག་པར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ།  དེ་ནུབ་བོད་ལའི་ལ་ཤམ་དེར་བསྡད། ནངས་པར་སྔ་བར་
ཕྱིན་པའི་མཚོ་ཡགས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཞེས་པ་དེར་མཚོ་རྫས་ཕུལ། རིམ་གྱིས་བྱ་ཚང་ཕུག་དང་ དོམ་
ཚང་ཕུག་སོགས་སུ་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་། དེ་ཉིན་རྫ ་ལ་རྒྱབ་སྨད་བྱུང་དུ་ཞག་པ་བྱས། ནངས་པར་ཞོན་
ཁལ་རྣམས་དེར་བཞག །མི་ཁུར་ཁེ་རྐྱང་བཅས་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར། དེ་ནུབ་ཁ་ཆར་བབས་པའི་
གངས་ལ་ཆེར་འགགས་ཀྱང་། ཁལ་ཁྲོད་་་ཕོ་ཞིག་གི་ནམ་འོག་དེར་ལམ་དེ་ཕྱིན་པའི་གངས་གསེང་
མཚམས་ནས་ཕྱིར་ལོག་འདུག་པས་ལམ་བརྒྱུད་ལྟ་བུར་གནས་སྲུང་བསུ་བར་གོ། 
གངས་ལའི་ཤམས་བྲག་རི་དཀར་ནག་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལྷ་བདུད་ཀྱི་གནས་སུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་
ཁྲག་མཆོད་དང་ ཤོས་བུ་ཕུལ་ཞིང་འཕྲིན་བཅོལ་བྱས། པདྨ་དྲག་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་དན་ལྡན་པས་སྡེ་
བརྒྱད་ཀུན་ལ་དམ་སྒྲགས་དང་ རིགས་པ་བརྟུལ་ཤུགས་ཀྱི་གདེངས་དང་ལྡན་པས་རྐང་གླིང་དྲག་
འབུད་ཤུག་སྒྲ་སོགས་དང་ཧཱུྃ་ཕཊ་བྷྱོ་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་བཅས་ཉམས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བསྐྱང་། དེའི་ཉིན་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 

 287 

གངས་ལམ་ཐེགས་བར་གནམ་ཤིས་ལེགས་ཤིང་གངས་གསེང་རྣམས་ལ་ཡང་མི་ལག་ ཧྲགས་པ་
བཅས་བསྒྲོད་བདེ་བ་བྱུང་། ལ་མགོར་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་དར་ལྕོག་བཙུགས། ལ་བབས་མཚམས་སུ་
བྲག་ཕུག་བྱ་སྐྱིབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མཁའ་འགྲོའི་གནས་སུ་གྲགས་པ་དེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་
ཚོགས་བརྒྱ་འཁྱུག་ཙམ་བཏང་། དེ་ནས་ཀླུ་མོ་དུང་སྐྱོང་གནས་པའི་མཚོ་དཀར་ཞེས་པའི་འགྲམ་བརྒྱུད་
མཚོ་མཇུག་ཏུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་མཚོ་རྫས་ཕུལ། མཚོ་ནག་ཅེས་པ་འཛིན་པ་ལག་མང་གནས་པའི་
མཚོ་དེར་ཡང་ མཚོ་རྫས་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། དེ་ནུབ་སེང་རྫོང་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་
མལ་བྱས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་ཞེས་སེང་རྫོང་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བར་སྤོས།  
སྒྲུབ་ཕུག་འདིར་འཆི་མེད་ཡང་གསང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་བའི་ཚེ་གཟུངས་འབུམ་ཐེར་
དང་ གསང་སྤྱོད་བརྒྱ་རྩ་དགོངས་དབང་གི་དུས་ བདུད་རྩིས་མཆོད་པ་བརྒྱ་རྩ་བགྱིས་ཤིང་ མདུན་
གཅིག་མཚམས་དམ་པོར་གནས་པའི་ཉེར་ལྔའི་ཐོ་རེངས་ཆར་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་ཞིག་གིས་ཤོག་
དྲིལ་དམར་སེར་འཁྱུད་གང་གཏད་པའི་ནང་དུ་འདི་ལྟར་རོ།  
སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་ཡང་བྱང་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་བཞུགས། །གུ་རུ་པདྨར་གུས་པས་འདུད། ། 
མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་ཚིག་ལས། །མོན་ཁ་སེང་གེ་ཡང་རྫོང་གི །ཆུ་རྒྱུད་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་བྱ། ། 
སྦས་གནས་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་ཡིན། །འདི་ལ་སྒོ་ནི་བཞི་རུ་བསྟན། །ཤར་སྒོ་དུང་གི་བྲག་སྒོ་ཡིན། །ལྷོ་
སྒོ་གཡུ་ཡི་མནྡྲལ་ཡིན། ། 
ནུབ་སྒོ་པདྨ་ཕུག་རིང་ཡིན། །བྱང ་སྒོ་འཇའ་ཚོན་འཁྱིལ་ས་ཡིན། །གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ཤར་ཆུའི་
འགྲམ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུག་པ་ཡོད། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་སྡོང་པོ་ཡོད། །གཡས་ན་རི་བོ་དོ་ཆད་
ལ། །དགྲ་བཅོམ་སྟོང་རྩའི་བཞུགས་གནས་ཡོད། །རྒྱབ་ཕྱོགས་པདྨའི་དོ་ར་ལ། །ཨོ་རྒྱན་ངའི་
བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་། །རང་འབྱུང་དཔལ་གྱི་གཞལ་མེད་ན། །ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་མང་ཡོད། ། 
མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་གསང་ཕུག་ན། །ཡིད་བཞིན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་ཡོད། །ཤར་ན་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་
ཡོད། །ལྷོ་ན་མེ་ཏོག་དོ་ར་ཡོད།  །ནུབ་ན་རི་བོ་སྣ་ལྔ་ཡོད། །བྱང་ན་བཻཌཱུར་བུམ་པ་ནས། །འཛད་མེད་ཆུ་
རྒྱུན་བབས་པ་ཡོད། །ཤར་ལྷོར་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང་ཡོད། །ལྷོ་ནུབ་པདྨའི་ཕུག་ཆེན་ཡོད། །ནུབ་བྱང་
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མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཡོད། །བྱང་ཤར་དྲག་སྔགས་ཕུག་པ་ཡོད། ། 
དབུས་ན་བདེ་ཆེན་གསང་ཕུག་ཡོད། །མཐའ་སྐོར་ཆོས་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ། །རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་
ཡོད། ། ཕུག་ཕྲན་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ལ། །ལྗོན་ཤིང་དོ་ར་མཚན་པ་ཡོད། །ཕུ་ན་མཚོ་ཆེན་དཀར་པོ་ལ། ། 
ཀླུ་རྒྱལ་དུང་སྐྱོང་གནས་པ་ཡོད། །མདའ་ན་མཚོ་ཆེན་ནག་པོ་ནི། །ཀླུ་བདུད་མུན་པ་གནས་པ་ཡོད། ། 
ལྷོ་ན་མ་ནིང་བླ་མཚོ་ནི། ། ལྗང་ནག་འཇིགས་ཟིལ་ལྡན་པ་ཡོད། །བྱང་ན་ཁྱབ་འཇུག་བླ་མཚོ་ནི། །ཁམ་
ནག་རྦ་ཀློང་འཁྲུག་པ་ཡོད། །དེ་ལྟར་འཚོ་བཞི་མཚོ་ཆུང་ནི། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་མཚོན་དོན་ཡོད། །སེང་
ལྡེང་སྡོང་པོ་དག་ཀྱང་ཡོད། །དབུས་ན་བླ་མཚོ་མཚོ་ཆུང་ཞིག །སྦས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞག་ནས་ཡོད། །དེ་
ཙམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ངས། །ཡང་བྱང་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་འདི།  །སྐལ་ལྡན་ས་ཁམས་ཅན་ལ་
སྤྲོད། །གནད་བྱང་ཇི་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་མཛོད། །ཞེས་ལུང་བྱང་གསལ་བར་བབས་པ་བཞིན་ དེ་ལྟར་
བདུན་མཚམས་གྲོལ་ནས་ལྷུན ་གྲུབ་རྩེ་དཔོན་པོ་དང་སྐུ་ཚབ་ཁ་ཤས་བླ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་མོན་
བོད་ཚན་ཆེ་བར་ཁྲོམ་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཕྲད་ཁ་བྱས། །ཉེར་བདུན་ནུབ་ཡང་བྱང་སོགས་ལུང་རྣམས་རིམ་
པར་ཕེབས་པས་གང་སྤྱི་ནས་བྱེད་བདེ་ཞིང་ ད་རེས་ལམ་རྒྱུག་ཅིག་ཡོང་བསམ་པ་བྱུང་། ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་
པའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རང་ཉིད་གུ་རུའི་ཆས་སུ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་གཏོར་ཤོམས་གང་རྒྱས་རོལ་ཆ་ 
དུང་དང་བཅས་ལྷ་བསངས་དགྲ་ལྷ་དཔང་སྟོད་སྒེར་གསོལ་གང་རྒྱས་གོ་མ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཡང་སྒྲིག། 
ངེད་རང་གིས་པདྨ་དྲག་པོའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་བཀའ་ནན་རབ་བརྗིད་རྒྱས་པར་བགྱིས་ཤིང་ལྷ་སྲིན་རྣམས་
ལ་ཆད་ཐོ་ཐ་ཚིག་སྒྲགས། དེ་ཉིན་གུ་རུའི་ལུང་བཞིན ་མོན་ཆས་འགོ་རྣམས་དམར་པོའི་སྟོད་གོས་ཤིག་
གྱོན། སྐེ་རགས་ཁྲ་བོ་ཞིག་བཅིངས། མོན་དར་ཞིག་གི་གཟན་བྱས་རྐེ་ལ་དཀྲིས། ཞྭ་མོ་ལ་དུག་སྲུང་
གི་རྫས་མེ་ལོང་རྨ་ བྱའི་སྒྲོ་གཟེ་ཐུར་བཅས་གྱོན། བླ་མ་ནུབ་ཆུ་པའི་གཡོག་སྟག་ལོ་པ་ཞིག་ལ་གོ་ཆས་
སྤྲད། དར་དཀར་ཞིག་ལ་རྩ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བྲིས་པ་ཁྱེར། མིང་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་རྣམ་རྒྱལ་མི་འགྱུར་
ཞེས་བཏགས་ སྔོན་དུ་སྣ་འདྲེན་བྱས། གཞན་མ་མོན་པའི་རྟོག་ཁུར་ཁ་ཤས་སྔོན་དུ་བཏང་། དེ་ཁའི་
རྒན་པོ་མི་འདབ་ཁ་ཤས་སྤ་ཤག་རེ་དང་རེ་དང་ སྟ་གྲི་ཁྱེར་ཏེ་ལམ་བཅོས་བྱས། ངེད་རང་ཟླ་བོ་ཁ་
ཤས་བཅས་སེང་རྫོང་ནས་འཐོན་ལམ་དུ་ཧཱུྃ་གླུ་མགུར་མ་རྦད་ལྗགས་ཀྱང་གི་སྒྲ་དང་སྭ་སྒྲ་བཅས་འཐོན། 
དེ་ནས་སྒོ་འཐོན་མཚམས་སུ་མགུར་དབྱངས་དང་ཧཱུྃ་གླུ་བླངས་པའི་རྐྱེན་བྱས་ཐམས་ཅད་ཉམས་འབར་
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ཞིང་རང་ཡང་ཉམས་ང་བག་ཚ་བྲལ་ཏེ་བརྟུལ་ཤུགས་ཀྱི་གདེངས་དང་ལྡན་པར་བསྐྱོད། དེ་ནུབ་གནས་
ཀྱི་ལྟེ་བ་བདེ་གསལ་ཕུག་ཞེས་སྤང་ཁང་གསར་བསྐྲུན་འདུག་པ་དེར་སླེབས། ཚེས་བཞི་ལ་མོན་པ་
རྣམས་ལམ་དང་ཟམ་པ་བཅས་བཟོ་བར་བཏང་། ངེད་རང་ནས་བཀའ་འདུས་ལུང་བྱང་སྦས་གནད་ཆ་
རྐྱེན་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་གཏོང་རྒྱུ་རྣམས་སྒྲུབས། ཚེས་ལྔ་ལ་སྔོན་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་པའི་ཕུག་ཆེན་ཞེས་གནས་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་འདུག་པ་དེར་བསྐྱོད། ཕུག་ཆེན་བྱ་སྐྱིབས་རྣམ་པ་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རོས་གང་བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། དེ་རང་གི་ལུང་གསལ་ཕུག་པ་མིན་འདུག་ གངས་དེའི་ཉེ་
སྐོར་ཞིག་ཏུ་བསྡད། བླ་མའི་ལས་བྱང་གཞུང་སྲངས་པའི་བསྐང་གསོས་གང་རྒྱས་བཏང་། ཟླ་བོ་ཁ་
ཤས་ནས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པར་འོད་གསལ་འཇའ་འདོ་ཕུག་དང་ཕུག་ཆུང་ཁ་ཤས་རྙེད་འདུག་པར་སོ་
སོར་སྙན་དར་ཕུལ། ནངས་པར་སྔ་བར་ཞིག་བལྟར་བགྱིས་པར་གནད་བྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། ལྷོ་
སྒོ་གཡུ་ཡི་མནྡྲལ་ནི། གནས་ཆེན་དངོས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་མཚམས། །བྲག་རི་གནམ་ལ་ཉེ་བ་ཡོད།  ། 
བྲག་གི་བྱ་སྐྱིབས་གསུམ་སྦྲང་ཡོད།  །དེ་ན་དགོན་རོལ་ཁ་ཤས་ཡོད།  །གཡུ་དྲུང་དམར་པོའི་རི་མོ་
གསལ།  །འགྱུར་བ་མེད་པ་གནད་ཀྱི་ཐེམས། །ཞེས་པ་ལྟར་འདི་ནས་ལ་ཞིག་འདུག་པ་བཅས་དེ་གང་
ཡིན་པར་ངོ་འཕྲོད། བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་དར་ལྕོག་བཙུགས་ཤིང་གསོལ་འདེབས་སྙན་བཤལ་
ཕུལ། ཚེས་དྲུག་གི་ཞོགས་པ་སྔ་བར་ཕྱིར་ལོག་པའི་བྱང་རིའི་འདབས་སུ་བདེ་ཆེན་གསང་ཕུག་འདུག་
པར་ངོ་སྤྲད་ཅིང་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྙན་དར་ཕུལ་བར་བཏང་། ལྷོ་རིར་སྟག་མའི་ནགས་མཐུག་པོ་ཞིག་
འདུག་པ་དེ་གཤགས་ཏེ་ཕྱིན་པར་ ཕུག་ཆེན་འདབས་སུ་སྔགས་སྲུང་ཕུག་ཏུ་དར་དམར་བཙུགས་ཤིང་
གསོལ་ཁ་ཕུལ། མཁའ་འགྲོའི་གསང་ཕུག་ཀྱང་ངོ་འཕྲོད་གསེར་སྐྱེམས་དང་སྙན་བཤལ་ཕུལ། ཕུག་
ཆེན་རྡོ་སྦུག་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་མི་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཤོང་བ་སྦུག་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་སྐུ་རང་བྱོན། ཀུན་བཟང་
རིགས་ལྔའི་སྐུ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཡིག་འབྲུ་སོགས་རང་བྱོན་མང་དུ་འདུག། དེར་གུ་རུ་
པདྨའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གསེར་སྐྱེམས་བསང་མཆོད་སོགས་གང་རྒྱས་དང་སྙན་བཤལ་ཆེ་བ་
རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་སོགས་ཕུལ་བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་ནན་ཏན་བཏབ། གནས་རྣམས་
ངོ་སྤྲད་ ཨོ་རྒྱན་བདེ ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕུག་ཏུ་མཚན་གསོལ། ཕྱིར་ལོག་པའི་ལུང་མདོའི་མཚམས་སུ་ཨོ་
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རྒྱན་བཞུགས་ཁྲི་རྒྱབ་ཡོལ་བཅས་པ་བྲག་ལ་རང་བྱུང་དུ་འདུག་པ་དེར་ ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་དང་ལྡན་པས་
གསེར་སྐྱེམས་མགུར་གླུ་སོགས་བགྱིས་ཏེ་མཚན་གསོལ་སྙན་དར་ཕུལ། མི་རིང་བར་བྲག་སྒོ་ཡང་
འདུག་པ་མིང་བྱང་གདབ། དར་ལྕོག་བཙུགས། ནམ་སྙིང་དང་མཚོ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་གཟིམས་ཕུག་
འདུག་པར་གཏན་ཕེབས་བྱས། དེ་ནས་ངེད་རང་རག་བསྡུས་བཅས་སྨན་ལུང་དུ་བསྐྱོད་པའི་བདུད་
འཇོམས་བཻ ་རོ་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་ཕུག་ཕྲན་ཁ་ཤས་རྙེད། དེ་ནས་ལ་ཆུང་གཉིས་ཙམ་འདས་པ་ན་ 
ལུང་པ་དེའི་ཕུ་ཡངས་པ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པ་དང་ཆུ་བོ་སོགས་འབབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པ་
ཞིག་འདུག་པ་དེར་བསྡད། ལུང་གསལ་བཞིན་ཕུར་པ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཕྲིས་གཞུང་བསྲངས་པའི་ཆོས་
སྲུང་ལ་བསྐང་བ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་གསོལ་ཁ་གང་རྒྱས་ ཕུར་བཟློག་བཅས་བཏང་། བར་ཕུ་གངས་རིའི་
འདབས་ཉི་ཟླས་མཚན་པའི་ཆོས་འབྱུང་སྟེང་དང་འཕྲིས་སྒྲུབ་པའི་ཕུག་པ་ ཕུར་པའི་རང་བྱོན་མཚན ་པ་
དུང་སྐྱོང་གནས་པའི་མཚོ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་མདོག་དཀར་ ང་ཕུག་ཕྲན་ཁ་ཤས་ལས་ཇི་བཞིན་མ་རྙེད། 
འོན་ཀྱང་སྡེ་བརྒྱད་འདུ་བའི་དོ་ར་བསྡད་གནས་རང་ཡིན་འདུག་པས་ བསངས་གསེར་སྐྱེམས་སྡེ་བརྒྱད་
མཆོད་པ་གླུ་སོགས་བཏང་། གསོལ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་སོགས་ཁ་ཤས་དེ་ཁའི་རི་བརྒྱུད་དུ་འཚོལ་བར་
བཏང་བས་རེ་གཉིས་རྙེད་འདུག་པས་ངེད་རང་ཧྲགས་བསྡུས་ཀྱིས་ཕྱིན་པར་ཕུག་ཕྲན་ཁ་ཤས་དང་། 
སྟེང་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕ་བོང་ཡ་མཚན་པ་འདུག་པས་དུམ་བག་རྣམས་གསལ་ཤིན་ཏུ་བལྟས་པར་ གནད་
བྱང་ཐུགས་ཐིག་ལས།  
བྱང་སྒོ་འཇའ་ཚོན་འཁྱིལ་བ་ནི། །པདྨ་ང་ཡི་ཕྱག་རྗེ་དང་། །ཞབས་རྗེས་ཁྲུ་གང་རྩལ་ཀྱང་ཡོད། །རྡོ་
གཞོང་གསེར་གྱི་མནྡྲལ་ལ། །གཡུ་ཡི་ཕྲ་བཏབ་ལྟ་བུ་ཡོད། །འདི་ནང་རྟགས་མཚན་མང་དུ་གསལ། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ་གཞོང་གསེར་གྱི་མནྡྲལ་དང་ དེའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཨོ་རྒྱན་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་ཁྲུ་གང་པ་
འདུག་པར་ངོ་སྤྲད་སྙན་དར་ཕུལ། དེ་ནས་ཡར་ཙམ་དེར་བྱང་ཤར་དྲག་སྔགས་འབར་བའི་ཕུག་པ་གཏིང་
རིང་བ་ཞིག་འདུག། དེར་སྒོ་མཚམས་ནས་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་། ནང་དུ་འཛུལ་ཕྱིན་པས་ ཕུག་པ་གྲུ་
གསུམ་གཏིང་རིང་བ་ནང་དུ་ཕུར་པ་དང་ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐུ་རང་བྱོན་མཐའ་དམག་བཟློག་པའི་དྲག་
སྔགས། ཆོས་སྐོར་བཞུགས་པའི་གཏེར་སྒོ་ཡ་མཚན་པ་ གཡུ་དྲུང་གི་རྟགས་ཅན་སོགས་གསལ་པོར་
འདུག། དེར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་སྙན་བཤལ་ཕུལ། དེ་ནས་ཚུར་ཡོང་བའི་ལམ་ཁར་ཁྱབ་
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 291 

འཇུག་བླ་མཚོ་ཁམ་ནག་འཇིགས་ཟིལ་ཆེ་བ་འདུག་པ་གསེར་སྐྱེམས་དང་གསོལ་ཁ་བཏང་སྙན་
བཤལ་མཚོ་རྫས་ཕུལ་དར་ལྕོག་བཙུགས། ཕྱིར་ལོག་སྔར་གྱི་ཤུལ་དུ་བསྡད། དེ་ནུབ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་
གཏང་རག་ཏུ་རྒྱུ་དུས་རྒྱས་པར་བཏང་། ཚེས་བརྒྱད་ཆད་པའི་དགུའི་ཞོགས་པོ་ཕྱིར་ལོག་ནས། གནས་
སྒོའི་མཚམས་སུ་ཨོ་རྒྱན་བཞུགས་ཁྲི་ཕ་བོང་གྲུ་བཞི་འདུག་པ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་བཞུགས་ཀྱི་གསེར་
སྐྱེམས་དང་མགུར་གླུ་བགྱིས་སྙན་བཤལ་ཕུལ་ཞིང་མཚན་གསོལ། བྲག་སྒོ་ལ་ཡང་མིང་བྱང་བཏབ་
ཅིང་དར་ལྕོག་བཙུགས། དེ་ནུབ་བདེ་གསལ་ཕུག་ཅེས་སྤང་ཁང་དུ་བྱར། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བསྒྲིག་སྒོ་ཁ་
ཤས་བགྱིས། ཚེས་དགུའི་ཞོགས་པ་རྟོག་ཁུར་ཁ་ཤས་དང་ངེད་རང་རག་བསྡུས་ཟང་ལུང་དུ་བསྐྱོད་པར་
མཚོ་འགྲམ་དུ་གསེར་སྐྱེམས་དང་དར་ལྕོག་བཙུགས། དེ་ཉིན་རྫ ་ལ་རྒྱབ་དེར་ཕུར་བསྡད། དེ་ཉིན་དང་
སང་སོགས་གནས་རྣམས་བཙལ་བས་མ་ངེས་པ་ཆེར་མ་རྙེད། ལུང་བྱང་ལ་གསལ་བའི་གནས་རྣམས་
མིན་པར་གོ། འོང་ཀྱང་ ཡང་བྱང་ཐུགས་ཐིག་ལས། ནུབ་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་ན། མ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་
བའི་ཚོགས་ཁང་ཡོད། དེའི་མདུན་དུ་ཚོགས་གཞོང་ཚོགས་འཁོར་ཡོད། མདའ་སིནྡུ་ར་ཡི་འདམ་སྐྱེས་
ཡོད། སྟག་མའི་ནགས་ཚལ་ཁྲོད་ཞིག་ན། གནས་ལྟེ་བའི་ཀྲོ་དྷིའི་ཕུག་པ་ཡོད། ལྷོ་གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
རིམ་གྱིས་གསལ། ཞེས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ཀྱང ་དེ་ཚམ་མོ། ནངས་པར་ནམ་སིར་ལ་
འཐོན་པའི་འོག་གི་མཚོ་ཡོད་པར་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་ལ་བྱོར། དེར་བསངས་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་སྔོན་དུ་
འགྲོ་བས་སྐྱེས་བུ་སྟག་གི་ལོ་པས་གནས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པར་ཐོག་མར་མ་རྙེད། ནུབ་རི་གྲུའི་འདེབས་
སུ་ཕུག་པ་ཁ་ཤས་བརྙེདཔ་དེ་རང་ངོས་སྐྱོད་ཀྱི་ཕྱིན་པར་གཡས་སྐོར་གྱི་ཚེ་དབང་ཕུག། ཚེ་དཔག་མེད་
ཀྱི་སྐུ་རང་བྱོན་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་མཚན་པ་རྫ ་ཕུག་ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲི་
དང་ཕྱག་ཞབས་རྗེས་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་རང་བྱོན་ཚེ་བུམ་གནམ་སྒོ་སོགས་ཡ་མཚན་པ། ཨུ་
མའི་གསང་ཕུག་ཆུ་ཏུན་ཅན། བདེ་ཆེན་གསང་ཕུག། བཻ ་རོའི་གཟིམས་ཕུག ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་
གཟིམས་ཕུག་བཅས་གཏན་ལ་ཕེབས་ཅིང་སོ་སོར་སྙན་དར་ཕུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་
བཏབ། དར་ལྕོག་བཙུགས། དེ་ལྟར་འཆི་མེད་ཚེའི་རྫོགས་ཆེན་འདི་ཉིད་ནི་ལུང་བྱང་ལས། གནས་ཚེ་
ཡི་རྫོགས་ཆེན་གསར་དུ་ཕྱེད། །ཁྱོད་ཉེ་སྐོར་སྐྱེས་བུ་སྟག་ལོ་པར། །ལག་མདའ་དར་དམར་པོ་ཚིག་
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གསུམ་བསྐྱུར། །རིམ་རྒྱུད་ཀྱི་བརྟག་གཞིག་བགྱིས་ན་གསལ།  །མ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་བདེ་ཆེན་
ཕུག །དཔལ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་འཆི་མེད་གསང་བའི་ཕུག །དོན་དབྱིངས་རིག་འགྱུར་མེད་གསང་བའི་
ཕུག །མཆོག་ཏིང་འཛིན་གསལ་བ་བཻ་ཕུག །གནས་འདི་ལྔ་ངོ་མཚར་རྟགས་རེ་འབྱུང་། །དཔལ་གུ་རུ་
ཡབ་ཡུམ་མ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་འདེབས་དང་རྒྱུད་བསྐུལ་ནན་ཏན་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྟེན་འབྲེལ་གང་
འགྲིག་བྱས། །མཚོ་ཉིད་ནི་མ་ནིང་གི་བླ་མཚོ་ལྗང་ནག་འཇིགས་ཟིལ་དང་ལྡན་པར་ངོ་འཕྲོད་ཅིང་གསེར་
སྐྱེམས་གསོལ་ཁ་མཚོ་རྫས་འབུལ་བ་སོགས་བགྱིས། ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕྱིར་ལོག་པའི་གནས་ཀྱི་
མདོ་མཚམས་སུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁྲི་ཞིག་འདུག་པར་ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་དང་ལྡན་པས་
གསེར་སྐྱེམས་དང་མགུར་དབྱངས་ཕུལ། མཚན་གསོལ་བྲག་སྒོར་ཡང་མིང་བྱང་བཏབ་ཅིང་དར་ལྕོག་
བཙུགས། དེའི་ཉིན་བདེ་གསལ་ཕུག་ཏུ་བྱོར། ཉིན་གཅིག་དེ་ཁའི་ཡར་ཙམ་དེར་དབུས་གནས་སུ་
བསྐྱོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་ཁྲི་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་
མཚན་པ། གསང་ཕུག་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་སོགས་གཏན་ལ་ཕབ། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་
གསོལ་འདེབས་སྙན་བཤལ་ཕུལ། སྤང་ཁང་དུ་ལྡེབས་རིས་འཐོར་བུ་ཡོད་པ་རབ་གནས་བགྱིས་ཏེ་ཕྱིར་
ལོག་རྩིས་ཡིན་ཀྱང་ལུས་འགྱུར་བའི་ཟླ་གཅིག་པར་བཀའ་འདས་ཀྱི་ཚེ་བསྙེན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་དང་
རྩ་གསུམ་གྱི་སྔགས་འབུམ་གཅིག་སྒྲུབ་དགོས་ཅེས་ཟླ་བོ་དམངས་རྣམས་སློག་སྟེ་རེ་ཞིག་བསྙད། 
ངེད་རང་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་འབད་པ་སྟོན། ཟླ་བོ་རྣམས་གནས་དེར་རླུང་བསྐྱེད་སྟོང་ཚར་དང་དར་ཆེན་
བཞི་དར་ཆུང་དམར་པོ་བཅུ་གསུམ་གོང་པ་འཇའ་ལྡན་གནམ་རྒྱན་ཆེ་བ་ཆུ་ཁེབས་ལེ་མཚན་ས་ཡོལ་
བཅས་བསྐྲུན་བཅུག། 
 ཤིང་བཟོ་བས་རྟེན ་ཁྲི་མདུན་ལྕོག་དང་བཅས་རོགས་ཁ་ཤས་རྟེན་མཁར་གཉིས་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་
བཅུག། དབུས་གནས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ལུང་དུ་ལུང་དུ་མཚོ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་བྱུང་བར་མ་རྙེད་པར་གསར་དུ་
བླ་མཚོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བསྐྲུན་རྩིས་ཀྱི་གསོལ་དཔོན་རེ་གཉིས་དེ་ཁའི་མཐའ་སྐོར་དུ་བལྟའ་བར་བཏང་བས་
དབུས་གནས་ཀྱི་རྦེ་སྐོར་དུ་ནེའུ་སིང་ཡིད་དུ་འོང་བས་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟག་མའི་ནགས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་བ་དེའི་
མཐར་ཤིང་ནགས་རིང་པོར་སྐོར་བ་ནང་ཐམས་ཅད་མཚོས་གང་བ་མགོར་ཆུ་མིག་ཡོད་པ་དཀྱིལ་དུ་སྤང་
སྡེར་ཆུང་ངུ་རྡོ་ལེབ་བཞུགས་ཁྲི་འདྲ་བ་དེའི་རྒྱབ་ན་ཤུག་སྡོང་རྐང་གཅིག་ཡོད་པ་ཞིག་འདུག་ཟེར་བར་
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དེ་ཁ་ཡིན་པར་ངོ་འཕྲོད། གཞན་ཡང་ལུང་བྱང་ལས། དང་པོ་སྟེང་ཁང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་ཁང་དང་། །བློ་
ཡི་བཀོད་པ་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་བཀོད། །རང་བཞིན་ལྷུན་འགྲུབ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས།  །ཀུན་
བཟང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔས་བྱིན་གྱིས་རླབས།  །བར་དུ་རང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ན། །འཆི་མེད་སྐུ་
གསུམ་ལྷ་དང་བཅས་པ་དང་། །སྐུ་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་བདེ་གཤེགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །རང་སྣང་
བཀོད་པར་འཆར་བར་འབད་ལ་བརྩོན། །སྦས་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བླ་མཚོ་དང་། །ལྗོན་འབྲས་རྒྱས་
པའི་དོ་ར་བཅས་དང་ནི། །དྲེགས་པའི་རྟེན་གནས་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་སོགས། །མ་དང་མཁའ་
འགྲོས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བཞིན་སྟེང་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གསར་དུ་
བསྐྲུན་པར་ ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་སུ་བཞུགས་པའི་བྲིས་སྐུ་དང་ འོད་གསལ་སྒྲུབ་ཁང་ཞེས་མཚན་གསོལ། 
བར་ཁང་སྡོད་གནས་ཉིད་དུ་སྦུགས་སུ་བདེ་གཤེགས་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་ཡང་ཞུན་གྱི་ཚེ་
ལྷ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། གནས་སྲུང་ཆོས་དབང་མ་ནིང་། ཁྱབ་འཇུག་ར་ཧུ་ལ། བསྟན་སྲུང་དྲག་ཤུལ་
དབང་པོ། རྒྱལ་ཡུམ་ཉི་མ་གཞོན་ནུ། ཡིད་དམ་བཀའ་འདུད་པདྨ་དབང་ཆེན། མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། 
བཀའ་འདུས་ནོར་ལྷ་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་བཅས་བྲིས་སྐུར་བསྐྲུན་ཅིང་། བར་ཁང་རང་འབྱུང་ཡེ་
ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཞེས་མཚན་གསོལ། རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ལ་གསོལ་བཏབ་ཚིགས་བཅད་མ་ཕྱོགས་ཕྱིར་
སྦྱར། རྟེན་ཁར ་གཅིག་ཏུ་དྲེགས་པའི་ཡང་རྗེ་དྲག་ཤུལ་དབང་པོ་ཉི་གཞོན་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བླ་རྡོ་སྲོག་
འཁོར་བསྐྲུན་ནས་བཙུགས་ དྲེགས་པའི་རྟེན་གནས་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཞེས་མཚན་གསོལ་ 
གཅིག་ཤོས་སུ་ཁྱབ་འཇུག་དང་མ་ནིང་གི་བླ་རྡོ་སྲོག་འཁོར་བཅས་བཙུགས་མཚན་གསོལ་ སོ་སོར་
དར་ཕུལ་བཅས་བཙུགས། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཞོགས་པ་བཅད་མཚམས་གྲོལ་བའི་ཕྲད་མི་མང་དུ་བྱུང་བར་
དེ་རྣམས་ཀྱི་རོགས་བྱས་ གསེར་སྦྲེང་གི་ཚུལ་བྱས་རོལ་ཆ་དང་ཕན་གདུགས་གང་ཡོད་ཁྱེར་ཏེ་རྟེན་
མཁར་གཉིས་ལ་རྟེན་འཛུགས་བསངས་གསེར་སྐྱེམས་མངའ་གསོལ་གཉེར་གཏད་སོགས་རྒྱས་པར་
བགྱིས། རིམ་བསྐྱོད་བླ་མཚོའི་དཀྱིལ་དུ་བསྡད་ཅིང་ཤིང་བྱང་དར་ལྕོག་དམར་པོ་བཅུ་གསུམ་བཙུགས་
ཤིང་ལྡ་ལྡི་བྲེས་བསངས་དང་གསེར་སྐྱེམས་གསོལ་ཁ་བཏང་ཞིང་མཚོ་རྫས་ཕུལ།  མགུར་གླུ་དང་
བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་ཕྱིར་ལོག །བཅུ་དྲུག་ཉིན་རྟེན་ཁ་ཤས་དགོན་གནས་ནས་བླངས་ཡོད་
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པ་རྣམས་བཞུགས། གནམ་རྒྱན་ཕྱེ་ཕུར་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་དང་ཆུ་ཁེབས་དང་ས་ཡོལ་རྣམས་བཏང་། 
ཕྱོགས་བཞིར་དར་ཆེན་བཞི་བཙུགས། དར་ལྕོགས་ལྡ་ལྡི་གནས་པའི་འདེབས་རྣམས་འབྲེལ་བ་བྱས། 
རབ་གནས་ཀྱི་བཅས་རྣམས་སྒྲིགས་ནངས་པར་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་བཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་སོགས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་ཆར་ དེ་ནས་ཕུར་པའི་གཞུང་བསྲང་སྟེ་རབ་གནས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་པར་
བགྱིས། དེ་ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་དུ་སྒོ་མ་བཅུ་གསུམ་སྨན་མོ་ལྔ་བཅུ་དགོས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་དུ་
སྔོན་ནས་སྙན་འབུལ་ཞུས་པའི་ཕྲོས་བཅས་སྨན་མོ་བདུན་བཅུའི་རྩིས་གྲ་བསྒྲིག་སྐུ་ཚབ་གདོང་དུ་
འབྱོར་བར་ དེ་ཉིན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གང་རྒྱས་བདུད་རྩི་གང་འཐུང་མི་གཉིས་བར་དུ་ཊཾ་ཀ་རེ་ཡོན་དང་
དམ་རྫས་སོགས་བྱིན། རྟེན་འབྲེལ་མི་འཚོལ་ཙམ་གྱིས། སྨན་མོ་རྣམས་ཀྱི་གླུ་གར་ཆོས་བྲོ། ངེད་རང་
ནས་ཀྱང་མགུར་གླུ་སོགས་གང་རྒྱས་བགྱིས་ཤིང་བཀྲིས་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད། ལྷོ་གནས་སུ་ཇི་
བཞིན་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པས་གསལ་མ་བདེ། དེ་ལྟར་གནས་འདི་རྣམས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་
གཞན་ཡང་ཡོད་དེ་ ཚེས་བརྒྱད་ཐོ་རེངས་ཆར་བྱུང་བའི་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོའི་ལུང་ལས། ཞིང་རྣམ་
དག་པདྨ་འོད་ཞིང་དང་། །དབྱེར་མེད་པའི་སྦས་གནས་བདེ་ཆེན་གླིང་། །དཔལ་རིགས་གསུམ་མགོན་
པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །དོམ་རོང་མོ་སྟེང་ཞེས་བྱ་བ་དེ། །ཤར ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་ནི། །དཔལ་
མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས་ཡིན། །ལྷོ་ནང་གསལ་དགའ་བའི་རྫོང་ཞེས་ན།   །ཆོས་འབྱུང་གནས་རིན་
ཆེན་མཛོད་ཀྱི་ཞིང་།   །ནུབ་ཁམས་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་རྫོང་ཞེས་ན། །མ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཕོ་བྲང་
ཡོད། །བྱང་དྲག་སྔགས་རོལ་པའི་རྫོང་ཞེས་ན། །ལས་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་དོ་ར་ཡོད། །དབུས་མི་
འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཞེས་ན།  །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕོ་བྲང་ཡོད།  །མདའ ་སྒོ་བཞི་བྲག་སྒོ་བསྡམས་པ་
འདྲ། །བར ་ཆུ་ཆེན་བཞི་པོ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཕུ་གངས་ཆེན་ལྔ་པོ་ལྷ་ཡི་གནས། །ཆུ་ཕྲན་དང་རི་ཕྲན་
བསམ་མི་ཁྱབ། །ཤར ་རྫིང་ལྔ་གོང་དུ་འཁྱིལ་བ་འདི། །དོན་ཕག་མོ་རིགས་ལྔའི་བླ་མཚོ་ཡིན། །ལྷོ་
སེར་ལྗང་མེ་ཏོག་འདྲ་བ་འདི། །ཉམས་རྟོགས་པ་འཕེལ་བའི་བརྡ་རུ་བསྟན། །ནུབ་དེ་བའི་ཀྲོ་དྷིའི་ཕོ་བྲང་
ན། །རང་བྱུང་གི་རྟགས་མཚན་དངོས་སུ་གསལ། །དཔལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་བྱོན་དང་། །རིགས་
ལྔ་ཡི་མཚན་མ་དངོས་སུ་ཡོད། །བྱང་ཧ་ཧ་རྒོད་པའི་དུར་ཁྲོད་དང་། །དཔལ་ཚངས་པ་སྨན་བཙུན་གཙོ་
བྱས་པའི། །སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་འདུ་བའི་ཕོ་བྲང་ཡོད། །དེ ་ཙམ་ཞིག་མ་ཚོགས་ལུང་དུ་བསྟན། ། 
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གནས་འདི་ཡི་ངོ་མཚར་བསམ་ལས་འདས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས།  
གནས་འདིར་ཕྱག་མཆོད་སྐོར་བ་དང་མཚམས་སྒྲུབ་བགྱིས་པ་བསངས་གསེར་སྐྱེམས་དར་ཆེན་
འཛུགས་པ་ཐ་ན་གསེར་ཀ་ཙམ་བཅོས་ཐུབ་ཀྱང་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བས་ལུང་ལས།  
གནས་འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་མི་ལངས། །མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་གནས་ཡིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་གནས་མཆོག་ཡིན། །པདྨ་འོད་ཞིང་གཉིས་པ་ཡིན། །མ་སྒྲིག་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ན་འགྲིགས། ། 
ཉམས་རྟོགས་འཕེལ་བའི་གནས་ཆེན་ཡིན། །འདི་ལ་ཚོགས་འཁོར་བྱས་ཚད་ཀུན། །བཀྲེས་སྐོམ་ནད་
རྣམས་ཀུན་ལས་གྲོལ། །ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ནི། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཉམ་པའོ། །མཐོང་ཐོས་དྲན་
གྲོལ་སྡིག་སྒྲིབ་དག །མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་ངེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཀུན་གྱི་ཕྱག་
མཆོད་སྨོན་ལམ་ནན་ཏན་མཛད་འཚལ་ལོ།། 
དེ་ལྟར་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་སྦས་གནས་རོང་མོ་སྟེང་གི་གནས་ཡིག་ལོ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཌཱཀྐི་དགྱེས་
པའི་གླུན་དབྱངས་འདི་ཡང་ སེང་རྫོང་བླ་མ་གཉིས་དང་གནས་འཛིན་པ་སྒོམ་ཆེན་པདྨ ་རིག་འཛིན་གྱི་
ནན ་གྱིས་བསྐུལ་ཀྱང་གཡེང་བས་རིམ་འགྱངས་སུ་ལུས་པ་མི་ཟད་ཅེས་པ་ མེ་ཁྱི་ལོར་ ཀུན་བཟང་
དཔལ་གྱི་ནགས་ཁྲོད་དུ་གནས་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེ་བ་ནས་རབ་གནས་དགའ་སྟོན་བར་ ལོ་རྒྱུས་ཚུལ་དུ་
ལྷ་རིགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ ཀུན་བཟང་རང་རིག་རྡོ་རྗེའམ་ རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ་གྱིས་ཤར་མར་སྤེལ་བ་
འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིགན་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།      །།      །། 
 

[གནས་ཡིག] མཁན་པོ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག།  

ཀློང་གསལ་ལས༔ སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག་པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་མ་བཞུགས་སོ།། 

༈   སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྦས་ཡུལ་མཁན་ལྗོངས་གནས་ཡིག་
འདི༔ བདག་འདྲ་བུད་མེད་མཚོ་རྒྱལ་ངས༔ ལྕགས་ཕུར་ཅན་གྱི་དབེན་གནས་སུ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཉིད་
ལ་ཞུས༔ ཕྱི་རབས་དོན་དུ་ཡི་གེར་བཀོད༔ ལས་ཅན་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ སྦས་ཡུལ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ནི༔ ནེ་རིངས་སེངྒེ་རྫོང་གསུམ་གྱི་ནུབ༔ མཐའ་ཉེ་ལམ་གྱི་བྱང་༔ འབྲོག་
མཚམས་པའི་ཤར༔ གྲོ་བོ་ལུང་གི་ལྷོ་ན་ཡོད་ཅིང་༔ ཤར་ལྷོ་མཚམས་ན་རྒྱ་གར་རྩང་ལུང་༔ ལྷོ་ནུབ་
མཚམས་ན་བུམ་ཐང་སྟང་༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་ན་རྫི ་བ་ལུང་༔ བྱང་ཤར་མཚམས་ན་སེངྒེ་རི་སྟེ༔ དེ་
རྣམས་འདུས་པའི་དབུས་ན་ཡོད་དོ༔ དེ་ལ་སྒོ་བཞི་ཡོད་དེ༔ སྒོ་གཅིག་བུམ་ཐང་སྟང་ནས་ཡོད༔ སྒོ་
གཅིག་འབྲོག་མཚམས་ས་ནས་ཡོད༔ སྒོ་གཅིག་གྲོ་བོ་ལུང་ནས་ཡོད༔ སྒོ་གཅིག་མཁོ་མཐིང་ནས་
ཡོད་དེ༔ དེ་ལྟར་སྒོ་བཞིར་ཡོད་དོ༔ དེ་ཡང་སྔོན་དང་པོ་ནས་ལུང་སྟོང་དུ་ཡོད་ཅིང་༔ རྒྱ་3བོད་གཉིས་ཀྱི་
སོ་མཚམས་ན་ཡོད་པའོ༔ སྦས་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་བཅད་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པོའོ༔  
མི་གནས་པའོ་ལོ་རྒྱུས་ནི༔ སྤྱིར་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས༔ བོད་ཡུལ་གྱི་དབུས་མཐིལ༔ བྲག་དམར་
དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་ན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞེས་བྱ་བ༔ ཡབ་ཁྲི་རྗེ་བཙན་པོ་
དང་༔ ཡུམ་གྱིམ་ཤང་ཀོང་ཇོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས༔ དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ལ་བཟའ་དམར་རྒྱན་
ཁབ་ཏུ་བཞེས༔ བཅུ ་གསུམ་དང་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་ཧོར་དམག་བྱུང་སྟེ་འཁྲུགས༔ བཅུ་བདུན་པ་གླང་གི་
ལོ་ལ༔ བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་ཐུགས་དགོངས་ཤར་ཏེ༔ ཟ་ཧོར་ནས་མཁན་པོ་ཞི་བ་འཚོ་སྤྱན་
དྲངས་ས་བཏུལ་བས་མ་ཐུལ༔ དེའི་རྟིང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་སློབ་དཔོན་པདྨ་སྤྱན་དྲངས་ས་གཞི་ཐམས་
ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ དབུ་རྩེ་རིགས་གསུམ་
གྱིས་ཐོག་དྲངས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས༔ དེ་ཡི་རབ་གནས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ༔ རྒྱལ་
པོས་ཁྲིམས་ཀྱི་རྔ་བོ་ཆེ་བརྡུངས་ཏེ༔ བསམ་ཡས་ནེ་ཐང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ༔ རྒྱལ་པོས་གསེར་གསེར་
ཁྲི་དང་༔ དངུལ་ཁྲི་བཤམས་པ་ལ་མཁན་སློབ་གཉིས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཁྲོམ་དམར་ནག་བསྡུས་
ནས༔ རྒྱལ་པོས་གསེར་དངུལ་གྱི་མནྡྲལ་ཕུལ་ནས་ཞུ་པ༔ ཀྱེ་མཁན་སློབ་གཉིས་བདག་ལ་དགོངས་
སུ་གསོལ༔ སྐུའི་རྟེན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་བཞེངས་ཚར༔ གསུང་གི་རྟེན་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་
བསྒྱུར་དགོས༔ ཞེས་ཞུས་པས༔ དམ་པའི་ཆོས་བསྒྱུར་བར་འདོད་ན༔ ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་

                          
3 རྒྱ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ འདས་དུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་རྣམས་ལ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པར་གསལ་ཞེས་དེང་དུས་ནུབ་

ཕྱོགས་པའི་ཞིབ་འཚོལ་མཁས་དབང་དག་གིས་བཤད། ཡིག་ཆ་ཡང་ཡོད་པར་བཤད།  
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རྫང་དགོས་པས༔ སྒྲ་སློབ་པའི་གཞོན་ནུ་མང་པོ་བསགས་ཤིག་གསུངས་པ་དང་༔ རྒྱལ་པོས་བོད་ཀྱི་
བྱིས་པ་བློ་རྣོ་བ་མང་པོ་བསྡུས་ཏེ་མཁན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཕུལ་བ་ལ༔ མཁན་པོས་སྒྲ་བསླབ་
པའི་ཐོག་མར༔ ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ༔ ན་མོ་དྷརྨ་ ཡ༔ ན་མོ་སཾ་གྷ་ཡ༔ གྱིས་གསུངས་པས༔ བྱིས་པ་རྣམས་
ན་རེ༔ མ་མོ་བྷུ་ཧ་ཡ༔ མ་མོ་བི་བ་ཧ་ཡ༔ མ་མོ་ས་ས་ཡ༔ མ་ཤེས་ཟེར་ཏེ་སྒྲ་སྐད་ཚད་དུ་མ་འཁྱོལ༔ 
ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ ན་མོ་གུ་ཝེ༔ ན་མོ་དེ་ཝ་ཡ༔ ན་མོ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་གྱིས་གསུངས་པས༔ བྱིས་པ་ན་
རེ༔ མ་མོ་ག་ཧུ་ཡ༔ མ་མོ་གྲེ་པ་ཡ༔ མ་མོ་བ་ཀྱི་ཡ༔ ཟེར་ཏེ་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་ཁ་ལྕེ་མ་བདེ་བས་སྒྲ་ཚད་
དུ་མ་འཁྱོལ་ལོ༔ དེར་གུ་རུས་རྒྱལ་པོ་ལ་ལུང་བསྟན་པས༔ སྤ་སྐོར་གྱི་ཡུལ་ན་ ཧེ་འདོད་ཀྱི་བུ་གན་
ཇག་ཐང་ཏ་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱི་གསུངས་པས༔ དེ་བཀུག་སྟེ་བསམ་ཡས་སུ་ཕྱག་ཕེབས༔ གཙང་ལེགས་
གྲུབ་དང་༔ གན་ཇ་ཐང་ཏ་གཉིས་ལ་མཁན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲ་བསླབ་པས༔ ཚད་དུ་འཁྱོལ་ནས་རྒྱ་
གར་དུ་ཆོས་འཚོལ་བ་ལ་བཏང་བས༔ དཀའ་བ་བཅུ ་དྲུག་སྤྱད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་བརྡོལ༔ ཤྲཱི་སིང་ཧ་ལ་
སོགས་མཁས་པ་ཉེར་ལྔ་མཇལ༔ ཕྱི་སྡེ་སྣོད་ནང་གསང་སྔགས༔ འབྲས་བུ་བླ་མེད་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་
རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཞུས༔ སླར་ལོག་བསམ་ཡས་སུ་ཕྱག་ཕེབས་ཚེ༔ རྒྱ་གར་གྱི་གཅན་
འཕྲང་བས་བསྐུལ་ཏེ༔ དམར་རྒྱན་གྱིས་གཙོ་བྱས་བདུད་བློན་རྣམས་ཀྱིས༔ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་བཻ་
རོ་ཙ་ནས་བོད་དུ་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་དབང་མ་བྱུང་པར་ཆུ་ལ་བསྐུར༔ མཐའ་ལ་སྤྱུག་བྱས་པས༔ རྒྱལ་པོ་
ཐུགས་མ་དགྱེས་བཞིན་དུ་སྤྱུགས་སོ༔ བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བྱུང་དུས༔ བཻ ་རོ་ཙ་ན་མཐའ་ལ་
སྤྱུགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔  
དེ་དུས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་ཇོ་མོ་བཞི་ཡོད་དེ༔ ཞག་གསུམ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ལས༔ 
རྒྱལ་པོས་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ དམར་རྒྱན་གྱི་གསར་གསྙེན་བཀུར་ལ་མ་བྱོན་པས༔ དེའི་དུས་ན་དམར་
རྒྱན་མ་འདོད་པ་རྒྱས་ཏེ༔ ཁྱི་དང་ར་མཐོང་ནས༔ ཐོག་ཁར་སྒོ་ཁྱི་ལ་སྤྱད༔ འོག་ཁང་དུ་ར་ལ་སྤྱད་
པས༔ ཟླ་བ་དགུ་ངོ་བཅུ་ན་དམར་རྒྱན་གྱི་ལུས་ལ་ཁྱེའུ་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཚོར་ཏེ༔ མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་
གཅིག་གླེང་གཉིས་གླེང་ཀུན་གྱིས་ཤེས་པར་གླེང་ངོ་༔ དེར་དམར་རྒྱན་ལ་ནང་བློན་གཅིག་ཡོད་པ་ལ༔ 
རྒྱལ་པོས་དམར་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་ནི་མ་བྱོན་པར་ལོ་གསུམ་སོང་༔ ད་ནང་བློན་མིན་པ་གཞན་སུ་ཡོད་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཟེར་ཞིང་གླེང་པས༔ ནང་བློན་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་འཕོག་གིས་དོགས་འཇིགས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་
ནོན་པར་འགྱུར་པ་ལ༔ ར་ཁྱུ་དེད་པའི་རྫི ་བོས་མཐོང་སྟེ་སྨས་པ༔ ངེད་རང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཇོ་མོ་དམར་
རྒྱན་ནི་འོག་ར་དང་སྦྱོར་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་དོ་ཟེར་བས༔ ཡང་སྤྲང་ཕྲུག་གཅིག་ན་རེ༔ ངས་ཀྱང་མཐོང་༔ 
ཕོ་བྲང་སྟེང་དུ་ཁྱི་ཁྲིད་དེ་སྦྱོར་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཟེར་རོ༔ དེ་ནས་ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུ་ནས་ བུ་གཅིག་བཙས་པར་
གྱུར་ཏེ༔ ཡུམ་གྱིས་ལོ་དགུའི་བར་དུ་གསང་ནས་གསོས་སོ༔ དེར་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཚོར་ཏེ༔ འཕྲིན་བློན་
ལ་འཕྲིན་བསྲིང་སྟེ༔ དམར་རྒྱན་ཁྱོད་ལ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བ་བདག་གིས་ཐོས་པས༔ དེ་བདག་ལ་ཕུག་
ཅིག་ རྒྱལ་སྲིད་གཏད་པར་བྱའོ་ཞེས་བསྲིང་པས༔ དེར་བསམ་ཡས་ནེ་གསིང་ཆེན་པོར་ཁྲོམ་དམར་
ནག་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འབུལ་བཅུག་པས་དམར་རྒྱན་གྱིས་ཕུལ་ཏེ༔ དེ་ཡང་རྒྱལ་པོའི་རིགས་
བརྒྱུད་དང་མི་མཐུན་པ༔ རའི་མགོ་ལ་ཁ་འཚུལ་ཁྱིད་འདྲ་བའི་མི་ཞིག་འདུག་པ་ལས༔ རྒྱལ་པོས་
བཙུན་མོ་ལ་ཞེ་གནག་བྱས་ཏེ༔ འབངས་རྣམས་བསྡུས་ནས་དམར་རྒྱན་གྱི་བུ་འདི་ནི་བོད་ཡུལ་ཕུང་
བའི་ལྟས་ངན་ཡིན་པར་འདུག་པས༔ འདི་བདག་བཅག་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་གླུད་དུ་མཐའ་ལ་སྤྱུག་
གོ་གསུངས་ནས༔ བོད་ཀྱི་བནྡྷེ་དང་༔ སྔགས་པ་དང་༔ བོན་པོ་རྣམས་བསགས་ནས༔ མདོས་ཆོག་
མང་པོ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅིང་༔ ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ལ་བདུད་བློན་རྣམས་དང་༔ ཡུམ་དམར་རྒྱན་གྱི་འབངས་མི་
རྣམས་འབངས་སུ་གཏད་དེ་༔ གོས་དུམ་རྒྱབ་ན་འབྲུ་སྣའི་སྒྱེ་མོ་རེ་ཐོགས་པ་རེ་རེའི་གྱོན་དུ་བཅུག་ནས་
མཐའ་ལ་སྤྱུགས་སོ༔  
དེ་ནས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ལྷོ་བྲག་སྒྱིད་ཅེས་བྱ་བར་ལོ་བཅུ་གསུམ་བསྡད་དུས༔ ཡང་
རྒྱལ་པོས་ཚོར་ཏེ་དམག་དྲངས་ནས་ཡུལ་བཏོན་ནོ༔ དེ་ནས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་རྗེ་འབངས་རྣམས་མོན ་མཁན་
པ་ལུང་དུ་ཡུལ་འཐོན་ནོ༔  
དེ་དུས་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་་མོ་བནྡྷེ་བཟང་མོ་ལ་འཁྲུངས་པའི་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་རྒྱལ་སྲིད་གཏད་པས་
དམར་རྒྱན་གྱིས་ཕྲག་དོག་བྱས་ཏེ་གསོལ་གྱིས་བཀྲོང་པས༔  རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་གྱིས་ནོན༔ དམར་རྒྱན་
ལ་ཆད་པ་ཕབ་སྟེ༔  གཙང་པོ་ཡར་རྒྱབ་གྲ་གཞུང་གི་མདར་ཡུལ་བཏོན་པས༔  དམར་རྒྱན་གྱིས་
སྒྲས་ཚད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས༔ རབ་གནས་ལ་མཁན་པོ་ཞི་བ་འཚོ་སྤྱན་དྲངས༔ དམར་རྒྱན་
གྱིས་ཕྱི་མཇུག་བཀའ་གདམས་མ་གཏོགས་གསང་སྔགས་མི་དར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ༔ དམར་
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རྒྱན་ཡུམ་སྲས་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔  
དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་ཡུལ་བཟུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནི༔ 
དེ་ནས་བྱེ་དཀར་ལུང་དང་༔ ཡང་རེ་ལུང་ཞེས་པའི་ལུང་ཆེན་གཉིས་སུ་ཡོད༔ དེ་གཉིས་ལ་ལུང་སུལ་
དགུ་ཡོད་དེ༔ བྱེ་དཀར་ན་ལྔ་དང་༔ ཡང་རེ་ན་བཞི་ཡོད་དོ༔ བྱེ་དཀར་གྱི་ལུང་ལྔ་ནི༔ ཟར་མ་ལུང་༔ 
བཙན་པོ་ལུང་༔ ཆོས་རྒྱལ་ལུང་༔ ལྡན་མ་ལུང་༔ གྲ་ཕྱི་ལུང་དང་ལྔའོ༔ ཡང་རེའི་ཟུར་བཞི་ནི༔ པདྨ་
ལུང་༔ ཤམ་པོ་ལུང་༔ ན་ཤམ་ལུང་༔ ཐང་མ་ལུང་དང་བཞིའོ༔ ཡང་རེ་ལུང་གི་ཤར་ན་ཁ་མོ་གངས༔ ལྷོ་
ན་བཀྲིས་གངས༔ ནུབ་ན་སེང་མོ་གངས༔ བྱང་ན་བཙན་པོ་གངས་སོ༔ དེ་ཡང་ཤར་གངས་གངས་རིའི་
གངས༔ ལྷོ་གངས་ནགས་མའི་གངས༔ ནུབ་གངས་རྫ ་རིའི་གངས༔ བྱང་གངས་ཁ་བའི་གངས་སྟེ༔ 
གངས་བཞི་འདུས་པའི་དབུས་ན་ཡང་རེལུང་གི་ལུང་ཆེན་ཡོད་དོ༔ ཡང་བྱེ་དཀར་ལུང་གི་ཤར་ན་དཔལ་
གསུམ་ཕུག༔ ལྷོ་ན་དོང་ཁ་ལྗོངས༔ ནུབ་ན་རྟ་རྒྱུག་ཐང་༔ བྱང་ན་བྱེ་མ་རི་ཞེས་པ་ཡོད་དོ༔ ལུང་པ་དེ་
རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ཆུ་ལྷོར་བསྟན་ནས་འབབས་པའི་ཆུ་མགོ་གསུམ་ཡོད་དོ༔ ཆུ་ཕྲན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་
འབབས་སོ༔ རི་སུལ་བརྒྱད་ཡོད༔ ལུང་ཆུང་དོག་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་རི་གཟར་ཙམ་ཡོད༔ མདའ་ན་
ཤིང་ཙན་དན་གྱི་ནགས་དང་སྦྲང་ཚང་མང་པོ་ཡོད༔ ཤར་རི་རབ་ཕྱོགས་སུ་ཀུ་རེ་གཞུང་ཆུ་འབབ་པ་ན་
རྒོད་ཚང་ཡོད༔ བྱང་ན་དུར་བྱའི་ཚང་ཡོད༔ ཤར་རི་ལ་གླ་བ་དང་འཕར་སྤྱང་གི་ཚང་ཡོད། སྤང་ལྗོངས་ཆེ་
བ་བརྒྱད་དང་༔ ཆུང་བ་བཅུ་བདུན་ཡོད༔ བྲག་ཕུག་བཅུ་གཅིག༔ ཡུལ་གྲོང་འཛིན་པ་དགུ༔ སྒྲུབ་ཕུག་
གསུམ་རྣམས་ཡོད་དོ༔ དེ་ནི་བྱེ་དཀར་ལུང་པའི་ས་དཔྱད་དེ༔ ད་ནི་ཡང་རེ་ལུང་གི་ས་དཔྱད་ནི༔ ཆུ་མགོ་
ལྔ་༔ ཆུ་ཕྲན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ༔ རི་སུལ་བཅུ་གསུམ༔ མཚོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ༔ སྤང་ལྗོངས་ཆེ་བ་བདུན༔ ཆུང་བ་བཅོ་
བརྒྱད༔ ནེ་ཐང་གསུམ༔ ཕ་ན་གངས་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ༔ མདའ་ན་ཙན་དན་གྱི་ནགས་དང་སྨྱུག་མའི་
ཚལ༔ བཀྲ་ཤིས་གངས་ཀྱི་འོག་ན་ཆུ་ཆན་སྤུན་དགུ༔ སྟེང་ན་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚན་སྤུན་གསུམ་ཡོད་
དོ༔  
འབྲོག་ཁང་དངོས་ཕྱོགས་ནས་རི་ཟུར་ནག་པོ་ཆེ་བ་གཅིག་ཡོད༔ དེའི་རྩེ་ན་གནའ་བའི་ཚང་ཡོད༔  བྱེ་
དཀར་དང་༔ ཡང་རེའི་ས་མཚམས་དེའི་འོག་ན་ཆོས་བཟང་ལྷ་ལི་ཟུར་བྱ་བ་ཡོད་ དེ་ཁ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 

 300 

ནས་ཡོད་དོ༔ དེའི་སྟེང་གི་རི་རྒྱུད་མ་ཆད་པ་པའི་རྩེ་ལ་ཆོས་ཁྲི་དང་༔ རྟ་རྒྱུག་ཐང་བྱ་བ་ཡོད༔ མཚོ་
བཅོ་བརྒྱད་ཡོད༔ ཁྱི་ཕག་བྱི་བ་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་མ་གཏོགས་ཁ་བ་རྒྱུན་དུ་འབབ་པ་ཡོད༔ ཡང་རེ་ལུང་
གི་རི་ལོགས་ལ་དུར་ཚང་མང་པོ་ཡོད༔ སྦྲང་ཚང་དང་༔ བྱ་ཀྲོག་བྱའི་ཚང་ཡང་མང་པོ་ཡོད༔ སེ་མོ་
གངས་ཀྱི་རི་འདབས་ལ་སྟག་དང་དོམ་གྱི་ཚང་ཡོད༔ ཕུ་ན་ལྷ་བྱ་གོང་མོ་དང་གོ་བོའི་ཚང་ཡོད༔ དེ་
རྣམས་འདུས་པའི་དབུས་ལུང་པའི་ནང་ན་ ཡུལ་གྲོངས་ཆེན་པོ་བཅུག་གཅིག་འཛིན་པ་ཡོད༔ ལུང་པའི་
བྱང་ཤར་མཚམས་ན་ཤུག་པ་ཡལ་ག་སྟོང་ལྡན་བྱ་བ་ཡོད༔ གཞུང་ཆུ་ཤར་ལྷོ་ཁ་བལྟས་ནས་འབབ་པ་
ཡོད༔ ཡང་དེའི་མདའ་ན་མཐའ་མང་དེ་ལ་བྱ་བ་ཡོད༔ བྱེ་དཀར་ལུང་པའི་ཆུ་མདའ་ན་ རྒྱ་གར་ཁམ་
ཕུག་བྱ་བ་ཡོད༔ བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ལ་ ལ་སྔོན་མོའི་མདའ་ལྟོང་བྱ་བ་ཡོད༔ དེའི་ནུབ་ཕྱོགས་ན་ རྒྱལ་
པོ་རི་བྱ་བ་ཡོད༔ དེའི་རྒྱབ་ན་འབྲོག་ཁང་དྭངས་དང་༔ མོན་ལམ་ཀླུང་བྱ་བ་ཡོད༔ བྱང་ནས་བོལ་སྲང་
བྱ་བ་ཡོད༔ དེ་ནས་མར་རོང་ཕྱོགས་སུ་རྐམ་པ་ལ་བྱ་བ་ཡོད༔ ཤལ་མོདང་༔ དགུ་ཆུལ་གྱི་ཕུ་ལ་སྤྲེ་ལ་
བྱ་བ་ཡོད༔ དེ་ནས་མར་བབས་པ་ན་སེངྒེ་རི་བྱ་བ་ཡོད་དོ༔  དེ་ནས་སྦལ་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་
གནས་བསྟན་པ་སྟེ་ལེའུ་བཞི་པའོ༔   
དེ་ནས་ཡུལ་དེར་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་རྗེ་འབངས་ཀྱིས་བསྡད་ཚུལ་ནི༔ ཡང་རེ་ལུང་དུ་རྒྱལ་པོའོ་ཕོ་བྲང་
བཟུང་༔ བྱེ་དཀར་ལུང་དུ་བཟོ་རིགས་པ་དང་བོན་པོའི་སྡོད་ས་བཟུང་༔ ལུང་སྲོལ་དང་རི་འདབས་རྣམས་
ལ་བློན་འབངས་དང་༔ འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ས་བཟུང་ངོ་༔ དེ་དུས་ཀུ་རེ་ལུང་དང་མོན་ཕྱོགས་ཐམས་
ཅད་རྒྱ་གར་བའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་དོ༔ སྡོད་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྨུག་མ་དང་༔ རྩ་ཁྱིམ༔ ཤིང་ཁྱིམ་དུ་
ཡོད་དོ༔ དེའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཡང་ཤིང་ལས་གྲུབ་པས༔ ཀ་གཞུ་ཀ་རྒྱན༔ གདུང་གདུང་ཁེབས༔ རྒྱ་
ཕིབས་ཀྱི་ཐོག་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཆེ་ལ་འཕངས་མཐོ་བ༔ རིན་པོ་ཆེའི་རྩི་མང་པོ་བྱུགས་ནས༔ འོད་འཕྲོ་
བ་བྱས་པ་ལ༔ སྐར་ཁུང་དང་༔ སྒོ་མང་དང་༔ རྒྱ་མཐོང་རབ་གསལ་དང་བཅས་པའི་བཀོད་པས་
མཛེས་པར་བཀོད་པ་ལ༔ ལྕགས་རི་སུམ་སྐོར་དུ་ཡོད༔ སྒོ་མོ་ཆེ་གཉིས་སུ་ཡོད༔ དེའི་ཕྱི་ལ་འབངས་
འཁོར་དུད་ཁྱིམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པ་ལ༔ དེའི་ནངདུ་རྒྱལ་པོ་དཔོན་གཡོག་
འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ༔  
དེ་ཡང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སོ་མཚམས་ཡིན་པས༔ ཡར་མར་གྱི་ཚོང་སྐྱེལ་པས་ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་གྱི་
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མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ངོ་༔ སྡོད་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལུགས་འདྲེས་མར་བྱས་སོ༔ འཁོར་འབངས་
རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་གྲོང་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བྱས་སོ༔ དེ་ཡང་ ཡང་རེ་ལུང་དུ་ཡུལ་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཡོད༔ བྱེ་
དཀར་ལུང་བོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐོད་དཀར་བྱ་བ་བོན་འཕྲུལ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་ཡོད་པ་
དེས་བཀྲིས་རྫོང་མཁར་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་གཅིག་བཟུང་སྟེ་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་བྱས་སོ༔ དེར་བོན་ཡུལ་
གྱི་ཐོག་དྲངས་གྲོང་ཚན་བདུན་འཛིན་ནོ༔ དེ་ཡང་ཕུ་ན་འབྲི་གནག་ར་ལུག༔ མདའ་ན་བ་གླང་༔ བར་དུ་
ལུག་རྟ་ར་གསུམ་སོགས་བྱོལ་སོང་དང་དཀོར་ནོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱས་སོ༔ དེར་རྒྱལ་པོ་རྗེ་
འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་པར་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བསྡད་དོ༔  
དེ་ནས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱིས་ བོད་དུ་ཡབ་ལ་དམག་དྲངས་རྩིས་བྱས་ཏེ༔ འབངས་འཁོར་རྣམས་བསྡུས་
ནས༔ རྒྱལ་པོས་འབངས་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ༔ བདག་གི་ཕས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ང་མཐའ་ལ་
སྤྱུགས༔ ཡུམ་ཡུལ་གཏན་འདོན་བྱས་པས༔ ད་རེས་རྒྱ་དམག་བསྡུས་ནས་དམག་དྲངས་དགོས་སོ་
བྱས་ཏེ༔ རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དམག་བསྡུས་ བསམ་ཡས་སུ་དམག་དྲངས་སོ༔  
དེའི་དུས་སུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གཤེགས་ནས༔ མུ་ཏིག་བཙན་པོས་རྒྱལ་སྲིད་མགོ་བཟུང་
ཙམ་ཡོད་པ་ལས༔ ཨོ་རྒྱན་དང་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་ཡར་ལུང་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ན་བཞུགས་ཡོད་པས༔ 
བསམ་ཡས་སུ་དམག་སླེབ་ཡོད་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་མཁྱེན་ཏེ༔ གུ་རུས་གནམ་ཐིལ་དཀར་པོ་བསྐུལ་
ནས་ཐོག་མདའ་བདུན་ཕབ་པས་དམག་རྣམས་དངངས་ཤིང་འདར་ནས་རང་ཡུལ་དུ་མྱུར་བར་ལོག་གོ༔ 
རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱིས་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་ཡུལ་བཟུང་བའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔  
དེའི་དུས་སུ༔ སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པོས་ཞུས་པ༔ ཀྱཻ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་
འདི་ཡུལ་མ་བཏོན་ན་ ཡབ་མེས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་རྣམས་ལ་གནོད་པ་ཡང་ཡང་བྱེད་པར་
འདུག་པས༔ འདི་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་ཡང་མི་བཞག་པར༔ ཡུལ་འདོན་པའི་ཐབས་ཤིག་ཞུ་འཚལ༔ 
ཞེས་ཞུས་པས༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨས་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་བྱོན་ཏེ༔ མི་ནག་པོ་འཇིགས་སུ་
རུང་བ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས༔ རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་འདི་སྐད་གསུངས་པ༔ ཀྱཻ་རྗེ་མུ་རུམ་བཙན་པོ༔ ཁྱེད་རྗེ་
འབངས་རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་ངས་བྱ་ཡིས༔ ངེད་རང་ཡོན་མཆོད་མཐུན་པར་བྱས་ནས༔ གསང་སྔགས་
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འཛིན་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཕམ་པར་བྱེད༔ བསམ་ཡས་ལ་སོགས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་འཇིག་ཅིང་
ཆུ་བ་ལ་འབོ་བར་བྱའོ་བྱས་པས༔ རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དགོངས་ལ༔ འདི་ཟོག་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྫུ་
འཕྲུལ་ཡིན་པའང་སྲིད༔ ཡིན་ན་ད་རེས་ཆད་ཞིག་བཅད་དགོས་བསམ་སྟེ་སྨྲས་པ༔ མི་ནག་པོ་ཁྱོད་
ཟོག་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མ་ཡིན་ནམ༔ ཡིན་ན་སྔོན་ཆད་ཀྱན་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་གནོད་
སེམས་མང་པོ་བྱས༔ ད་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་བར་འདུག་པས༔ བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་
བཟུང་ལ་གསོད་ཅིག་བྱས་པ་དང་༔ མི་ནག་པོ་དེ་ན་རེ༔ ད་ལྟ་བསམ་ཡས་ན་ཡོད་པའི་པདྨ་འབྱུང་
གནས་འདི་དང་ང་གཉིས་མི་འཆམ༔ ང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཧ་ར་ནག་པོ་བྱ་བ་ཡིན༔ ཁོའི་བསྟན་
པ་ལ་ངས་ཅི་གནོད་བྱེད་པ་ཡིན༔ དེ་བས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་དང་ཁོ་ཡོན་མཆོད་སོ་སོར་ཡོད་ཟེར་བས༔ ང་
ཁྱོད་ཀྱི་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོའི་བསྟན་པ་འཇོམས་དགོས་སྙམ་སྟེ་རྒྱ་གར་ནས་འོང་བ་ཡིན༔ ངེད་
རང་ཡོན་མཆོད་གཉིས་བཀའ་གྲོས་མཛད་ནས་ཁོའི་བསྟན་པ་ལ་ཅི་གནོད་བྱའོ་ཟེར་ནས༔ ཡང་རྒྱལ་
པོས༔ འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཞིག་སྟོན་དང་བྱས་པས༔ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་རྡོ་
ལེབ་གཞོང་པ་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད་པའི་སྟེང་དུ་གར་མཛད་པས་ཞབས་རྗེས་བཅོ་བརྒྱད་བྱོ་ནོ༔ དེས་རྒྱལ་
པོ་ཐུགས་ཆེས་པར་གྱུར་ཏེ་ཞུས་པ༔  ཀྱཻ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས་བདག་གི་ཕ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་
དང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་གཉིས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་འདིར་བཞེངས་པར་ཞུ་
ཞུས་པས༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་པ༔ ཀྱཻ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ༔ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་༔ པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས་བསམ་ཡས་བཞེངས་པ་དེ༔  བོད་དུ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་བྱེད་དོ༔ ངེད་རང་གཉིས་དེ་
བས་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་བཞེངས་པས་རྒྱལ་པོ་རང་ ངའི་ངག་ལ་ཉོན་ཅིག་གསུངས་སོ༔ རྒྱལ་པོ་ན་རེ་དེ་
ལས་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་མཛད་ལ་ཉན་ཟེར་བས༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཞལ་ནས༔ འོ་
ན་ངེད་རང་ཡོན་མཆོད་ ཤིང་གི་བྱ་ཁྱུང་མཁའ་ལ་འཕུར་ཐུབ་པ་ཞིག་བཞེངས་ནས་ དེའི་ཁོག་པའི་ནང་
དུ་རྒྱལ་པོ་དཔོན་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་ཚུད་པར་བྱེད་ཅིང་༔ དེ་ལ་སྐར་ཁུང་དང་བར་མཚམས་མང་པོ་བཅད་
ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་པ་བྱས་པའི་ནང་དུ་ ཐབ་ཁ་མང་པོ་བཟུང་ནས་ལོང་སྤྱོད་དང་འབྱོར་པ་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱས་ན་ལྷ་མིའི་འཇིག་རྟེན་ན་འདི་ལས་ཁྱད་འཕགས་པ་མེད་ཟེར་བ་ཞིག་བྱའོ་
གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ འོ་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཟེར་ནས༔ ཤིང་གི་བཟོ་རིག་པ་བསམ་
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གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྡུས་ནས་བྱ་ཁྱུང་ཆེ་ལ་འཕངས་མཐོ་བ་ཞིག་བྱས་སོ༔ དེ་ལ་རླུང་བསྐྱོད་པ་དང་༔ 
འཛིན་པའི་གཟེར་མགོ་གཉིས་སུ་བྱས་པ་ན༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་པ༔ རྒྱལ་པོ་རྗེ་འབངས་
རྣམས་དེ་རིང་བྱ་ཁྱུང་གི་རབ་གནས་ལ་ཚོགས་ཤིག་གསུངས་པས༔ རྗེ་འབངས་རྣམས་གཅིག་ཀྱང་མ་
ལུས་པར་བྱ་ཁྱུང་གི་ཁོག་པར་ཞུགས་ནས་བཟའ་བཏུང་གི་ལོངས་སྤྱོད་གླུ་གར་ལ་སོགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་
པ་ལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་པ༔ རྒྱལ་པོ་རྗེ་འབངས༔ བདག་ལ་གསོན་ཅིག༔ ཡ་མཚན་པའི་
རྟགས་འགུལ་བ་དང་༔ འཁྲིག་པ་དང་༔ འདར་བ་སོགས་གང་བྱུང་ཡང་ མ་འཇིགས་པར་བདེ་བར་
སྡོད་ཅིག་གསུངས་ནས༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་བྱ་ཁྱུང་གི་སྟེང་དུ་བྱོན་ནས༔ ཕྱག་གཉིས་སུ་ ལྕགས་
དབྱུག་ཐོ་རེ་རེ་ཐོགས་ནས་མི་འདོད་པའི་རླུང་བསྐྱོད་པའི་གཟེར་གཉིས་བརྡུངས་ ས་བྱ་ཁྱུང་ནམ་མཁའ་
ལ་འཕུར་ནས་སོང་ངོ་༔ དེ་དུས་རྒྱལ་པོས་ཁྱི་སྐད་ལྷང་ལྷང་ཅིག་ཐོས་པས༔ བློ་མ་བདེ་བར་ཚིག་བཅད་
སྨྲས་པ༔ ཀྱཻ་བདག་གི་སྟེང་གི་ཟོག་པོ་པདྨ་འབྱུང་༔ སངས་རྒྱས་ཡིན་ཟེར་སེམས་ཅན་གནོད་པ་བྱེད༔ 
གཞན་དོན་ཡིན་ཟེར་མིན་ལོག་མགོ་བསྐོར་མཁན༔ བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་གནོད་པ་མ་བྱས་ཀྱིས༔ བྱས་
པས༔ ཨོ་རྒྱན་གྱིས་གསུངས་པ༔ ཀྱཻ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་བདག་ལ་གསོན༔ ལོག་པར་ལྟ་བ་དམར་རྒྱན་བུ༔ 
ཡབ་ཀྱི་རུགས་བརྒྱུད་ཁྱོད་ལ་མེད༔ ཁྱོད་ནི་བྱོལ་སོང་གཉིས་ཀྱི་བུ༔ མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པོ་རྨུ་ རྒོད་
མཁན༔ ད་ལྟའི་ཁྱི་སྐད་ཟེར་བ་དེ༔ རྒྱ་གར་རྩ་ལུང་ཁྱི་སྐད་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས་པས༔  ཡང་ཁྱི་ཁ་ར་
ཐོད་ཀྱིས་སྨྲས་པ༔ ཀྱཻ་མགོ་བསྐོར་མཁན་གྱི་ཟོག་པོ་གསོན༔ ཡབ་རྒྱལ་བློན་གྱིས་མགོ་བསྐོར་བས༔ 
བདག་ཅག་ཡུམ་སྲས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས༔ སངས་རྒྱས་ཡིན་ཟེར་བོད་སྡུག་གཏད༔ སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་ཟེར་
བདག་ཉིད་མཐའ་ལ་སྤྱུགས༔ སྤྱུགས་པ་མི་ཚད་ཡུལ་འདོན་བྱེད་པ་འདི༔ སྡིག་དཔོན་ཡིན་ཡང་འདི་
འདྲ་ངས་མ་མཐོང་༔ ཟེར་བ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱིས་གསུང་པ༔ ཀྱཻ་བྱོལ་སོང་ཕྲུ་གུ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཉོན༔ ལྟ་
ལོག་མ་མད་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དུ༔ ཡབ་ཀྱི་བཀའ་བཅག་བདུད་བློན་དབང་བསྒྱུར་ནས༔ བཻ་རོ་ལ་
སོགས་སྒྲ་བསྒྱུར ་ལོ་ཙྭ་རྣམས༔ མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པས་དམ་ཆོས་ཉི་མ་ནུབ༔ དམག་དྲངས་ཆོས་རྒྱལ་
གཙུག་ལག་བཤིག་པར་བརྩམས༔ ཐུབ་ན་ང་ཡང་གསོད་པའི་བསམ་ངན་ཡོད༔ ཕྱི་འཇུག་སངས་རྒྱས་
བསྟན་པ་བརླག་བསམ་པས༔ སེམས་ཅན་དོན་དུ་སྡིག་རྒྱལ་ཡུལ་འདོན་ནོ༔ གསུངས་ནས་མི་འདོད་
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པའི་རླུང་གཡོ་བའི་གཟེར་རིམ་པར་བརྡུངས་པས་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་བུམ་ཐང་དཀར་ཉ ་བྱ་བའི་ཡུལ་
དུ་སླེབ་བོ༔ འདོད་པའི་རླུང་འཛིན་པའི་གཟེར་བརྡུངས་པས༔ ས་ལ་བབས་སོ༔  
དེར་བཞག་ནས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་རྗུ་འཕྲུལ་གྱིས་སླར་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་ཕེབས༔ རྗེ་འབངས་ཀྱི་དཀོར་ནོར་
རྣམས་གཏེར་དུ་སྦས༔ མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་མི་མཐོང་བར་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྒྱས་
བསྡམས་ནས་ གནས་ཀྱི་གཏེར་བདག་རྣམས་ལ་གཏེར་གཏད་བཀའ་བསྒོས་ནས་བཞག་གོ༔  དུས་
ལ་མ་བབ་པར་སུས་ཀྱང་མི་མཐོང་བར་བྱས་སོ༔ དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་བཙལ་ཡང་
རྙེད་པར་མ་གྱུར་ཏོ༔ དེ་ནས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་སྟང་གི་ཁྱི་ཚུམས་ལ་ཡུལ་བཟུངས་
ནས་ཡུན་རིང་དུ་བསྡད་དོ༔  
ཨོ་རྒྱན་གྱིས་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་དུ་ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་རཱ་ཛའི་བླ་མར་བྱོན་ནས་ རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་
བྲག་ལ་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་སོ༔ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་འཁོར་བཅས་མཁན་པ་ལྗོངས་ནས་ཡུལ་
བཏོན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔   
ཡང་ཨོ་རྒྱན་ལ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས་པ༔ སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་པའི་དུས་ནི་ནམ་
ཡིན༔ སྒོ་འབྱེད་མཁན་ནི་གང་གིས་བྱེད༔ རྒྱ་དཀྲོལ་བའི་ཐབས་དང་ཟླ་བ་དང་ཚེས་གྲངས་གང་ཡིན༔ 
གཏེར་བདག་གསོལ་མཆོད་ཇི་ལྟར་བྱེད༔ ཡུལ་གར་བཟུང་༔ གནས་དེའི་ཡོན་ཏན་ནི་ཇི་ལྟ་བུ༔ ལམ་
གྱི་ས་གནད་ཇི་ལྟར་ཡོད༔ གནས་ཡིག་མ་འཆུག་ཟབ་ཕྱིར་གནང་བར་ཞུ༔ ཞེས་ཞུས་པས༔ ཨོ་རྒྱན་
གྱིས་གསུངས་པ༔ སྦས་ཡུལ་དེའི་སྒོ་འབྱེད་པའི་དུས་ནི༔ ལྔ་བཅུ་ཁ་རལ་གྱི་ཡང་མཐའ༔ བཞི་བཅུའི་
མགོར་སླེབ་དུས༔ ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ བུམ་ཐང་མདར་འོངས་ཏེ༔ དེ་ལ་རྟ་ཕྲུག་ཁོང་དུ་འཚེར་བ་
དང་༔ མི་ཕྲུག་ཁོག་པར་དུ་བ་དང་༔ མཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་དབུ་འབོག་དང་༔ མོན་ལམ་ལུང་དུ་དགོན་
ཁང་བརྩིགས༔ བུམ་ཐང་མཐིལ་དུ་རྣམ་པར་སྨིན༔ བསྐྱེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཕས་ཕད་འཁྲུག༔ ཡུན་རིང་
འཁྲུགས་ནས་བསྟན་པ་ས་མཐའ་འགྲོ༔ རྒྱ་བོད་འཁྲུགས་ནས་ལམ་འགྲུལ་ཆད༔ དེ་རྣམས་རྫོགས་
ནས་དུས་ལ་སླེབས༔ དེ་ནས་ལོའི་སྟེང་དག་ཏུ༔ བསྟན་པའི་འགྱུར་ཚུལ་རེ་རེ་བསྟན༔ དེ་བཞིན་ལུས་ཀྱི་
ཆས་ཀྱང་འགྱུར༔ ནད་རིམས་མུ་གེ་མཚོན་ ང་བཞི༔ དུས་མིན་གཡོས་ནས་འགྲོ་བའི་ཚེ༔ སྲོག་
རྣམས་སྐྱིད་མེད་ཉོན་མོངས་རྒྱས༔ དེ་དུས་ང་ཡི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱིས༔ ཆོས་བྱེད་ཕོ་མོ་སྒྲུབ་པ་ཡིས༔ 
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རྒྱལ་མཚན་སྦས་ཡུལ་དེ་རུ་ཚུགས༔ དུས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔  
སྦས་ཡུལ་སྒོ་འབྱེད་པའི་གང་ཟག་ནི༔ མགོན་པོའི་མིང་ཅན་ཤར་ཕྱོགས་འོང་༔ བསོད་ནམས་མིང་ཅན་
བྱང་ཕྱོགས་འོང་༔ པདྨའི་མིང་ཅན་འབྱུང་ཚུལ་ནི༔ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི༔ སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་
པདྨ་གསལ༔ སྐྱེ་མཐའ་བུམ་ཐང་ཕྱོགས་སུ་འོང་༔ སྣངབ་འུར་ཞིང་འདོད་བློ་ཞིག༔ ཚིག་རྩུབ་རྟ་སྐད་
ཆོལ་ལེ་སྨྲ༔ སྤྱོད་པ་ཐོག་འཇོམས་སྣ་ཚོགས་བྱེད༔ སྐྱེས་བུ་ལས་ལྡན་དེ ་ཉིད་ཀྱིས༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་
ནས་སྒོ་འབྱེད་འགྱུར༔ སྒོ་འབྱེད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ༔ 
གནས་དེའི་ཕྱིའི་རྒྱ་འགྲོལ་བའི་ཐབས་ནི༔ ཕག་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅུའི་བར་དུ་སྦྱིན་སྲེག་དང་
བསྐང་བཤགས་བརྒྱ་རྩ་གཏོང་༔ དེའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་ལམ་དུ་བཞུགས་སྟེ༔ ཐ་བའི་རིན་ཆེན་
འགོལ་ཡག་ལ་ལུག་ནག་སྤྱི་དཀར་གཅིག་གིས་གཏང་རག་གཏོང་༔ དེ་ནས་སྲིབ་ལོགས་བྱ་བ་ན༔ 
རི་སྲུལ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཁ་བསྟན་པའི་རྩེ་མོ་ན་བྲག་ནག་པོ་སྦྲུལ་མགོ་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད༔ དེ་ལ་དཀར་
གསུམ་གྱིས་ཡ་སྨན་མཆོད༔ དེ་ནས་སྔོན་མོའི་མདའ་ལྟོང་བྱ་བར་སྦྱིན་སྲེག་ལན་བཞི་གཏོང་༔ དེ་ནས་
ལུང་གཞུང་གི་ཆུ་དེ་བརྒལ་བ་ན་མཚོ་མེ་ལོང་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད༔ དེར་བདུད་ཆུ་བདུད་ནག་པོ་ལ་ར་
ནག་པོ་མཇིང་ནག་གི་གསོལ་ཁ་བཏང་༔ དེ་ནས་མར་ལུང་པའི་དབུས་སུ་སླེབ་པ་དང་༔ ཟོ་ར་ར་སྐྱེས་
ལ་གཡག་ནག་པོ་གཅིག་གིས་བསྐང་གསོ་གཏོང་༔ དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་སྡེ་བརྒྱད་ཆ་སྙོམས་
དང་བསང་བཏང་༔ ས་གནད་གང་ལེགས་ལ་ཡུལ་བཟུང་བའི་ཐོ་གཟུག་པའོ༔ དེ་ནས་ནང་རྒྱ་འགྲོལ་
བ་ལ༔ ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཆུ་ཁམས་ཕག་ལོ་པ་གཅིག་དང་༔ བུ་མོ་གཙང་མ་ཡིད་འཐད་གཅིག༔ 
སྐྱེས་པ་དར་མ་གཅིག༔ བོན་པོ་གཅིག༔ བནྡྷེ་གཅིག༔ བྲོ་པ་གཅིག༔ ར་མཇིང་ནག་གཅིག༔ གཡག་
རོག་གཅིག༔ ལུག་རྒྱ་པོ་གཅིག༔ ཁྱི་དཀར་སྣ་དམར་གཅིག་རྣམས་ཁྱེར་ལ་རས་རྡོར་ལེགས་མཆོད༔ 
ལུག་གིས་བཙན་དང་སྨན་རིགས་མཆོད༔ གཡག་གིས་གནས་དེའི་གཞི་བདག་མཆོད༔ བནྡྷེའི་བན་
ཆོས་བྱ༔ བོན་པོས་བོན་ཆོག་བྱ༔ སྐྱེས་པས་བསྭོ་གདབ༔ ན་ཆུང་གིས་གླུ་གར་བྱེད༔ བྲོ་པས་བྲོ་
འཁྲབ༔ དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཕག་ལོ་པས་མགོ་ལ་ཀྲོ་བྱའི་སྒྲོ་བཙུག༔ ལུས་ལ་དར་མཐིང་གི་མདུན་གོས་
གྱོན༔ ཁྱི་དཀར་སྣ་དམར་ལ་དར་སྣ་བཏགས་པ་ཁྲིད་དེ༔ ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྣ་དྲངས་རིམ་པས་ཆོས་
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འཁོར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཙལ་ལོ༔ དེས་རིམ་བཞིན་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ༔  
གསང་རྒྱ་དགྲོལ་ཐབས་ནི་ནུབ་བྱང་མཚམས་ནས་མར་རི་སྦྲུལ་ནག་ཐུར་ལ་རྒྱུག་པ་འདྲ་བ་གཅིག་
ཡོད༔ དེའི་མདའ་ན་བྲག་ནག་གཡག་ཉལ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད༔ དེ་ན་གསང་བའི་ལྡེ་མིག་རྣམས་
གཏེར་དུ་སྦས་ནས་ཡོད་པས་དེ་ཐོན་ལ༔ ལོ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་རྒྱ་རྣམས་རིམ་པས་དཀྲོལ་ལོ༔ གཏེར་
ཆེན་ལྔ་གསུམ་ཡོད་དེ༔ ནོར་གཏེར་རྣམས་རང་གྲོལ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྒྱ་
དཀྲོལ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པའོ༔  
༈   གནས་དེའི་ལམ་ཡིག་འདི་ལྟ་སྟེ༔ གང་ཟག་གང་འཁྲུངས་གནས་ནས་ཞག་བཞི་སྟེ༔ རང་ཡུལ་
ནས་སྟང་༔ སྟང་ནས་སུ་རི་གངས་རྩ་ཕུག་པར༔ ཕུག་པ་ནས་སྔོན་མོའི་མདའ་ལྟོང་༔ དེ་ནས་དཔག་
ཚད་ལྔ་ན་ ཆུང་གཅིག་ཡོད་ས་དེར་ཞག་གཅིག༔ དེ་ནས་གཞུང་ཆུའི་མགོར༔ དེ་ནས་ལུང་པའི་མཐིལ་
དུ་སླེབ་བོ༔ ད་ལམ་གྱི་ས་ས་གནས་ནི༔ སྟང་ནས་ཡར་ཕྱིན་པ་དང་སྲིབ་རག་ལུང་ཟེར་བ་ཡོད༔ དེའི་ཆུ་
སྲིབ་མོ་ངོས་ནས་ཡར་ཕྱིན༔ དེའི་ནུབ་མོ་ཤམ་པོ་ཕུག་ཟེར་བ་ཁ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེར་
སྡོད་ས་བྱ༔ སང་དེ་ནས་ཡར་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་ཕྱིན་པའི་ས་ན༔ ཕ་བོང་ནག་པོ་སྦྲ་ཕུག་པ་འདྲ་བ་གཅིག་
ཡོད༔ དེ་ནས་ཡར་ཁ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པའི་རི་ཟུར་གཅིག་ཡོད༔ ཟུར་དེ་ནས་ཡར་ཕྱིན་པས་རྩེ་ལ་
སླེབས་ན༔ འོག་ན་ཕ་བོང་གཡག་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད་པ༔ སྟེང་ན་མར་ལ་བྲག་རི་གླང་འདྲ་བ་གཅིག་
ཡོད་པས༔ གཞན་འགྲོ་ས་མེད་པས་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་འགྲོ་དགོས༔ དེ་ནས་སྔོན་མོའི་མདའ་ལྟོང་ལ་
སླེབ༔ དེ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ཕྱིན་པའི་ཆུ་འགྲམ་དེར་ནུབ་གཅིག་སྡོད་ས་བྱ༔ སང་དེ་ནས་
མར་ལ་ཕྱིན་ཏེ་གཏེར་གནས་ཀྱི་རི་ཟུར་རྩར་གཏད་ནས་འགྲོ༔ དེའི་རྩ་ནས་ཆུ་ཕར་བརྒལ་བའི་ས་ན་ཆུ་
བྲན་གཅིག་ཚུར་འབབ་པ་ཡོད༔ དེའི་རྩ་་ནས་མར་ལ་ཆུ་སྙགས་ནས་ཕྱིན་པའི་ས་ན་མཚོ་སེར་པོ་
གཅིག་ཡོད༔ དེ་དང་གཞུང་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མར་རྒྱངས་གྲགས་ཅིག་ཕྱིན་པའི་ས་ན་ཕ་བོང་བྲེ་འདྲ་
བ་གཅིག་ཡོད༔ དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་མར་ལ་ཆུ་བྲན་དེ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕྱིན་པས་སྤང་བུ་སྒོ་ང་ཉིས་
གཤག་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཡོད༔ དེ་ན་མཁན་པ་དང་༔ གླང་མ་དང་༔ སྲིབ་ཤིང་མང་པོ་ཡོད༔ དེར་
སྡོད་ས་བྱས་ལ༔ གང་འཐད་པའི་སར་ཡུལ་བཟུང་བར་བྱའོ༔  
དེ་ནས་གནས་རྣམས་རིམ་གྱིས་བཙལ་ཏེ༔ གཤོངས་ཤིང་རྣམས་རིམ་པར་བཟུང་ངོ་༔ ཡུལ་དེའི་བྱང་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཤར་མཚམས་ན༔ ཤུག་པ་ཡལ་ག་སྟོང་ལྡན་ཡོད༔ གནས་དེའི་གཞི་བདག་ནི༔ ཕུ་བཙན་པོ་གངས་
ལ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ༔ ཁ་མོ་གངས་ལ་ཟོ་ར་ར་སྐྱེས༔ བཀྲིས་སྒངས་ལ་ཁྲག་མིག་མ་མོ༔ སེ་མོ་གངས་
ལ་རིན་ཆེན་འགོང་གཡག་སྟེ༔ དེ་ནི་གནས་དེའི་གཏེར་བདག་བཞིའོ༔ དེ་རྣམས་མཆོད་ལ་གནས་
རྣམས་རིམ་པར་བཙལ་ལོ༔ 
གནས་དེའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ནི༔ ས་བོན་བྲེ་གང་ལ་ལོ་བརྒྱགས་ཅིག༔ ཡམས་དང་རིམས་དང་
གདོན་བགེགས་དང་༔ དུག་དང་མཚོན་དང་སད་ཟེར་དང་༔ མུ་གེ་ལ་སོགས་འབྱུང་མི་འགྱུར༔ ཚེ་
ཚད་རྫོགས་པ་མ་གཏོགས་པ༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་སྐྱོན་མི་འབྱུང་༔ ཆོས་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ཕོ་མོ་རྣམས༔ 
བསྒོམ་དང་ཏིང་འཛིན་ངང་གིས་འཕེལ༔ ཐམས་ཅད་རིག་འཛིན་ས་ལ་འགྲོ༔ ས་དེར་སྡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་
ཀུན༔ ལས་ངན་སྒྲིབ་པ་ངང་གིས་འདག༔ གང་བསམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ༔ ནམ་ཞིག་
དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལ༔ བོད་འབངས་དུ་རུ་ཁས་བཅོམ་དུས༔ གནས་དེར་དུ་རུ་ཁས་མི་སླེབ༔ མི་རྣམས་
བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་གནས་དེར༔ སྐལ་ལྡན་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་པ༔ ལས་ངན་རྣམས་ཀྱིས་སླེབ་མི་
འགྱུར༔ གནས་དེར་སྡོད་ཅིག་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས༔ འབྱུང་བཞིའི་བར་ཆོད་རྐྱེན་དབང་མི་འགྲོ་ཞིང་༔ ཚེ་
ཡང་མཐར་ཕྱིན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ པདྨ་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ 
ཟབ་རྒྱའོ༔  
 

[གནས་ཡིག] བུམ་ཐང་ཤུགས་བྲག་སེངྒེ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག། 

༄༅།   །བུམ་ཐང་ཤུགས་བྲག་སེངྒེ་རྫོང་གི་གནས་ཡིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ 
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

༈    སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དཔྱིད། །མཐའ་ཀླས་གཅིག་ཏུ་ཡོངས་གྲུབ་རིགས་བརྒྱའི་
བདག །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་པདྨ་ཀཱ་ར་ཞེས། །གྲགས་པའི་མགོན་དེས་བྱང་ཆེན་བར་དུ་སྐྱོངས། ། 
ཆོས་དབྱིངས་ཞི་ལས་མ་གཡོས་འབར་བའི་སྐུར། །རབ་ཁྲོས་གར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྒྱུར་ཙམ་གྱིས། ། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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མི་བཟད་བདུད་དཔུང་མཐར་མཛད་ཐོག་ཕྲེང་རྩལ། །དབང་དྲག་པདྨར་འདུད་དོ་བྱིན་རློབས་ཤིག ། 
གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འཕཊ་མ་དབྱངས་ཅན་མའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རང་གཟུགས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། ། 
གཏེར་འབྱིན་བྱེ་བའི་གཙུག་རྒྱན་མཚུངས་མེད་རྗེ།།པད་གླིང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། ། 
གང་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྙིགས་དུས་འདྲེན་པ་རུ། །ཆེད་དུ་དུས་བབས་གང་འདུལ་འདྲེན་པའི་མཆོག ། 
ཟབ་གཏེར་སྒོ་འཕར་འབྱེད་མཛད་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་། །རིན་ཆེན་གླིང་པར་ཞེས་གྲགས་མཆོག་དེར་
འདུད། །པདྨའི་བཀའ་སྡོད་དམ་ལྡན་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་། །ལེགས་ཉེས་སྟང་འཛིན་གནས་གཏེར་
ལེགས་བསྲུང་བའི། །རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་འཆང་བའི་མཐུ་རྩལ་ཅན། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་མ་གཡེལ་
འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ནས། དེ་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་
མཚོའི་དབང་ཕྱུག་ བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན། སྙིགས་དུས་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་འཕྲིན་
ལས་ཅན་ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་མཚན་སྙན་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཆ་ཤས་ཐོས་འཛིན་གྱི་བཅུད་
དུ་ལྷུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་བགྱིད་ནུས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་
བསྟན་པའི་བདག་ཉིད། སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སུང་
སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་ཤིང་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས། བོད་ཡུལ་མུན་པའི་སྨག་རུམ་དུ་དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྤར་ཞིང་། སྐྱེ་འགྲོ་གདོང་དམར་སྲིན་པོའི་རིགས་ཅན་མཐའ་དག་འདུལ་བའི་དུས་ལ་
འབབ་པར་དགོངས་ཏེ་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་གིས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལྟར་བྱོན་ཅིང་ལམ་དུ་བོད་
ཡུལ་གྱི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་མཐའ་དག་བཏུལ། དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་
གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས། ས་ཅོག་ཞང་གསུམ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་
གསུམ་གྱིས་གཙོ་བྱས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔས་ཐོག་དྲངས་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བྱེ་བ་
བསམ་ཡས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད། བོད་ཡུལ་གྱི་ས་གཞི་གངས་བྲག་ཐམས་ཅད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
བཀོད་པས་ལྷག་མ་མེད་པར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་དག་
རྣམས་སུ་མ་འོངས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཆོས་ནོར་གྱི་ཟབ་གཏེར་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྦས་ཤིང་། མདོར་ན་ས་
གཞི་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རི་བྲག་ཐམས་ཅད་ཟབ་གཏེར་གྱིས་གང་བར་
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མཛད། ལས་ཅན་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་འགྲོ་འདུལ་གཏེར་འབྱིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་
རིམ་པར་འབྱུང་བའི་ལུང་གིས་བསྟན་ཅིང་འབྱོན་པར་མཛད། ཁྱད་པར་མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་སྐྱིད་མོ་
ལྗོངས་ཞེས་བྱ་བའི་སྦས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་དེ་ཉིད་དུ་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སིན་དྷ་ར་ཛ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་
རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་འཆམ་པར་ཕྱོགས་འདིར་བྱོན་ཏེ་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་དུ་ཡུལ་བཟུང་ཞིང་རྒྱལ་སྲིད་
བློན་འབངས་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་དང ་། དེའི་སྲས་མོ་ལྷ་
གཅིག་འབུམ་ལྡན་མའམ། མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེ་འདྲེན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ལས་ལྡན་སྒྲུབ་རྒྱར་གཟིགས་
ཏེ་མོན་ཡུལ་འདིར་ཕེབས་པ་ལས། ལྗོངས་འདིར་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་མ་ཧཱ་ར་ཛ་ཞེས་བྱ་བའི་མི་མ་ཡིན་ 
ནག་ཕྱོགས་མི་བསྲུན་པའི་རིགས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་སྲོག་དབུགས་ལེན་ཅིང་ མི་ཡི་ཤ་ཁྲག་ལ་
དངོས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་ཤུགས་འཆང་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་འདིའི་འདྲེ་སྲིན་
མ་རུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔོན་དུ་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་འཚེ་བ་དེ་ཉིད་འདུལ་བ་ཕྱིར་དུ་ དབང་
དྲག་པདྨ ་ཐོད་ཕྲེང་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་འབར་བའི་གར་དགུའི ་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱིས་སྲིན་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་སྦྱོར་བས་སྐད་ཅིག་ལ་བཏུལ་ཞིང་བསྒྲལ། 
གཟུགས་ཕུང་རྣམས་སྲ་མཁྲིགས་ཀྱི་རྡོ་བ་རུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ལུས་ཀྱི་ཁོག་པ་གན་རྐྱལ་དུ་
བྱས་པ་ལ་དབང་དྲག་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་གིས་ཟིལ་གནོན་ཞབས་ཀྱིས་བྲོ་བརྡུངས་མཛད་པའི ་ཞབས་
གཉིས་ཀྱི་རྗེས་འདམ་ལྟར་བརྫིས་པ། དེང་སང་ཞབས་རྗེས་ཐང་དུ་གྲགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་མགོ་བོ་
ལུས་ཀྱི་ལྷུ་ཚིགས་དང་ནང་ཁྲོལ་སོགས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བརྡལ་ཏེ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་
སོགས་གྲངས་ལས་འདས་པར་མཛད་ཅིང་བཀའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བསྡམས་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་བདུད་
འདུལ་རོལ་པ་ཆེན་པོའི ་སྐུར་བཞེངས་པའི་གནས་མཆོག་ནི་ སེངྒེ་རྫོང་ཞེས་ དེང་སང་ཤུགས་བྲག་ཏུ་
གྲགས་པ་འདི་དང་། རྡོ་རྗེའི་གུར་ཕུག་གཉིས་ཡིན་ཏེ་ དེའི་ནང་ཚན་སེངྒེ་རྫོང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ངོ་
མཚར་གྱི་དཔལ་ཡོན་ དུ་མས་ཕྱུག་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྟེ་ དེ་ཡང་ལུང་པ་འདི་
ཡི་རི་རྩེ་ནས་གཙང་འགྲམ་པར ་གྱི་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གྱི་བཀོད་པ་ ཕྱི་ལྟར་ན་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་
དགུ་པ་གྱེན་དུ་རྒྱུགས་པ་ལྟར་ཡོད་པ་ ནང་ལྟར་ན་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་གྱི་ལུང་ཆུང་གསུམ་
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པོ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་ཕྱེད་པའི་དབྱིབས་ཀྱི་ལྟེ་བར་སྒྲུབ་ཕུག་ཕོ་བྲང་དང་བཅས་ཡོད་པ་ གསང་བ་ལྟར་ན་
ལུང་པ་གསུམ་གྱི་ཆུ་བོ་པོ་གསུམ་པོ་རྩ་དབུ་རྐྱང་རོ་གསུམ་གྱི་མཚོན་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་ ཡང་གསང་ལྟར་
ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཕྲ་རག་དང་བཅས་པ་གཞི་དབྱིངས་མི་ཤིགས་དབུ་མའི་སྦུབས་སུ་ཐིམ་
པའི་བརྡ་རུ་ཆུ་བོ་གསུམ་ཀྱང་འཇུག་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ དེ་ལྟ་བུ་གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་ལ་ནང་གསེས་
ཀྱི་དབྱེ་ན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྫོ ང་གསུམ་སྟེ་ ཕུ་ན་བྲག་དཀར་ནམ་མཁའ་རྫོང་། བར་ན་བདུད་འདུལ་
སེངྒེ་རྫོང་། མདའ་ན་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རྫོང་གསུམ་གྱི་གཙོ་བྱས་རི་བྲག་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཕྱག་
ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སོགས་བསམ་ལས་འདས་ཤིང་ དེ་ཡང་གཡས་ཀྱི་ལུང་མདའི་ནང་ཚུད་བྲག་རི་སེངྒེ་
ཐུར་རྒྱུག་ལྟ་བུའི་གཡས་ཟུར་ལ་མ་ཅིག་ཌཱ་ཀིའི ་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་བདེ་ཆེན་
གསང་ཕུག་ཅེས་བྱ་བའི་བྲག་ཕུག་པདྨ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟ་བུ་ དེའི་སྒོ་ཡི་སྟེང་ཐད་དུ་ཡི་གེ་མ་ཡི་རང་བྱོན་སྒོ་
མདུན་གཡོན་ཟུར་ལ་ཧཱུྃ ་ཡིག་རང་བྱོན་ ནང་གི་གཡས་ཕྱོགས་བྲག་ཁུང་བྱི་བ་ཐར་ཙམ་ནས་ནང་ 
གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟེང་ཐད་རྡོ་དཀར་གྱི་གཡུང་དྲུང ་གཡོན་འཁོར་རང་བྱོན་གྱི་གཡས་ཟུར་བཅས་ནས་
རིན་ཆེན་གླིང་པས་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཤོག་སེར་བཞེས་པའི་གཏེར་ཁུང་ བྲག་ཕུག་གི་ནང་དབྱིབས་དགའ་
བ་འཁྱིལ་བ་ལྟར་ཡོད་པ་འདིའི་ནང་དུ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྒོམ་སྒྲུབ་བགྱིས་ན་ ཟག་མེད་བདེ་སྟོང་
གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཅན། བྲག་དེའི་སྟེང་གི་ལྟག་པར་ 
མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་དང་། བྲག་དེབ་ལ་དགའ་འཁྱིལ་དམར་སེར་རང་བྱོན་ དེའི་
འོག་ཏུ་གསོལ་ཐབ་རང་བྱོན་བཅས་གསལ་བར་བཞུགས་ཡོད། དེ་ཡི་རི་རྒྱབ་ནས་འཕྲེད་དུ་ཕྱིན་པར་
གཤིན་རྗེའི་ལས་སྦྱོར་གནམ་ལྕགས་ཨུར་མོའི་རང་འཐག་འཁོར་ལོ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་རང་བྱོན་ ལུང་དབུས་
ཀྱི་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་སྨན་ཆབ་འདི་ཉིད་ལ་ཁྲུས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་
འཇོམ་ནུས་པ་ ད་ཡི་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་ཡི་རྩིབས་ལ་བྲག་དཀར་གྱི་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ཞེས་བྱ་བར་གུ་
རུའི་བཞུགས་ཁྲི་རང་བྱོན་ཞལ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གཟིགས་པ་ དེའི་རྒྱབ་ཡོལ་ལ་མཚལ་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་
བརྡ་ཡིག་གྲངས་མེད་པ་དང་ གུ་རུའི་ཞབས་རྗེས་གསལ་བ་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་རྒྱུད་
ལ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ལ་སྐྱེས་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་ དེ་དང་ཉེ་བའི་སྟེང་ཐད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་
བྲག་རི་དར་དཀར་ཡོལ་བ་བྲེས་པ་ལྟ་བུའི་ལོགས་ལ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨ་ཡིག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་ 
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མཚལ་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་རིས་གྲངས་མེད་པ་རང་བྱོན་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྒོ་ཟངས་ཀྱིས་བསྡམས་པའི་
རྡོ་ཆོལ་བཅས་དེ་དང་ཉེ་བའི་བྲག་ལ་སེངྒེ་ཁ་གྱེན་དུ་གདངས་པ་ལྟ་བུའི་ཟ་འགྲམ་གཡས་པ་ན་བྲག་
ཕུག་གི་སྒོ་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་གུ་རུས་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་
པའི་དགོངས་པ་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་གུ་རུའི་གསང་ཕུག་བཞུགས་གདན་གཉིས་བརྩེགས་ཀྱི་རང་
བྱོན་བཅས་དང་ དེའི་སྟེང་ནས་ཡར་ལ་ཟང་ཐལ་དུ་འགྲོ་བའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྟེགས་རང་བྱོན་དུ་ཡོད་པ་ 
དེའི་སྟེང་གི་བྲག་གི་བྱ་འདབ་སེངྒེའི་ཡ་རྐན་ལ་ རིག་འཛིན་བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀོད་པ་
རང་བྱོན་ཤིན་ཏུ་མང་ མ་འོངས་དུས་ན་ཟབ་གཏེར་འབྱོན་རྒྱུའི་གཏེར་སྒོ་དང་ བཞེས་ཞིན་པའི་གཏེར་
ཁུང་རྡོ་འདམ་གྱི་བཀག་པ་བཅས་ གཞན་ཡང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མའི་རང་བྱོན་
བཅས། དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་ལུང་པའི་ཆུ་བོའི་རྒྱུད་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་བསྒྲུབས་པའི་
ཕུག་པ་བྲག་ཕུག་གི་ཁ་གཤིན་རྗེ་ཞལ་གདངས་པ་ལྟ་བུའི་སྟེང་ནས་ཆུ་བོ་འབབས་པའི་ཟིལ་པ་མདུན་
དུ་འཚུབ་ཅིང་ བྲག་དང་ཆུ་རླུང་འཐབ་པའི་སྒྲ་སྐད་སྒྲོགས་པ་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བའི་གནས་
མཆོག་འདི་ནི་ བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་དགྲའི་དབང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཀྱང་
བཀའ་གཉན་པས་ཀུན་གྱིས་མཇལ་བྱར་འོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  
དེའི་མདུན་གྱི་རི་གཤམ་དུ་བྲག་རི་སེངྒེ་གནམ་འཕྱོང་འདྲ་བའི་བྲག་བདུད་འདུལ་སེངྒེ་རྫོང་ཞེས་པའི་
བྲག་གི་སྐེད་པར་གུ་རུའི་བཞུགས་ཁྲིད་ངོ་མཚར་ཅན་དང་། དེའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་སྟེགས་འོག་
མའི་མར་གཤམ་ནས་གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་པས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པའི་གཏེར་ཁུང་དང་ བྲག་གི་
འདེབས་སུ་ མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་ཁྲོས་པའི་སྐུ་རྗེས་དང་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་རྗེས་གསལ་བ་ གུ་རུ་རྡོ་
རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཆིབས་བ་རྨུ་ སྟག་མི་ཟན་གྱི་ཞབས་རྗེས་སོགས་འདམ་ལ་བརྫིས་བ་
ལྟར་གསལ་ གཞན་ཡང་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་གྲངས་མེད་པའི་རང་བྱོན་བཅས་
བཞུགས་པའི་གནས་མཆོག་འདིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་རྒྱུད་ལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་
སྐྱེ་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་ནོ། གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་ཁྱུང་ཆེན་ནམ་མཁའ་རྫོང་ཞེས་
བྱ་བ་འདི་ནི་ སྤྱིར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་མ་འོངས་བསྐལ་ དུས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་ཐུགས་བརྩེ ་
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སྟེ་ སྐུ་ཡིས་འདུལ་བ་ལ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལུང་གིས་བསྟན་
ཅིང་ སྐུ་ཚབ་མཐོང་གྲོལ་གྲངས་མེད་གཏེར་དུ་སྦས། གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་
ཏུ་མེད་པ་བཞག །གསུང་གིས་འདུལ་བ་ལ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་ཤོག་སེར་མཁའ་
འགྲོའི་བརྡ་རིས་སུ་བགྱིས་ཏེ་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་བསྡམས།  ཐུགས་ཀྱི་འདུལ་བ་ལ་ཟབ་གཏེར་དེ་དག་
འབྱིན་པའི་གཏེར་འབྱིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་རྣམས་དང་། བསྟན་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལ་
དངོས་ཉམས་རྨི་ ལམ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པས་བྱིན་
གྱིས་རླླབས་ནས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་དུ་མཛད་པ་ལས། འདི་ནི་ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུས་མོན་ཡུལ་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་མཐའ་དམག་གདུག་པའི་ཉེར་འཚེའི་ཁ་གནོན་དང་
མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་དཀྲི་བ་སོགས་དགོས་པ་
ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མར་གཟིགས་ནས་མོན་ཁའི་བྲག་ཀུན་ལ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྐུ་རྗེས་མང་དུ་མཛད་ནའང་
གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལོགས་ཀྱི་སྐུ་རྗེས་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ།  
དེ་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་མོན་ཁ་སེངྒེ་རྫོང་འདིར་ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཞི་བ་དང་། ཁྲོ་བོའི་རྣམ་རོལ་
མཐའ་ཡས་པས་མོན་ཡུལ་གྱི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ཅིང་མ་འོངས་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ 
རྣམ་བྱང་གི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཁྱུང་ཆེན་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་ལྟ་བུའི་བྲག་གི་ཡང་སྟེང་
འདིར་མ་ཧཱ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་སྐུ་རྗེས་དང་འབྲེལ་བར་མཛད་
དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནི་ལན་གཅིག་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ སྡིག་པ་
ཅན་ཡང་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་བགྱིད་ནུས་ན་ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་མཆོད་བསྙེན་བཀུར་
བགྱིས་པ་དང་ རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་སྒོམ་སྒྲུབ་སོགས་བགྱིས་ན་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབད་
རྩོལ་མེད་པར་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་པ་ནི་གོར་མ་ཆག་གོ། གཞན་ཡང་འདི་ཡི་སྟེང་ཕྱོགས་སུའང་སྐུ་
རྗེས་དང་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྒོ་སྐུ་དང་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པའི་རང་བྱོན་ནི་དཔག་མེད་དུ་བཞུགས་པ་ དད་
ལྡན་ཞིབ་མོའི་བློ་ཅན་ཀུན་གྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ་ སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས་
གནས་འདིའི་ཡོན་ཏན་དྲན་པར་བྱས་ཏེ་ བསྐོར་བ་དང་ཕྱག་མཆོད་བསྟི་སྟང་བགྱི་བར་བྱས་ན་ ཨོ་རྒྱན་
མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ མཐར་ཐུགས་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་
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དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་པ་ནི་གདོན་མི་ཟའོ།།  
 
དེ་ལྟར་གནས་འདིའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་དེང་འདིར་བླངས་པ་ཡི། ། 
དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །ཞི་བ་རབ་བཟང་ཐར་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག ། 
ཅེས་པའང་ཆུ་ལུག་ ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉིན་ མདོ་ཁམས་གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་
པས་ བདུད་འདུལ་སེངྒེ་རྫོང་ནས་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྒོ་འཕར་ཕྱེས་ཏེ་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྣམས་ ངོ་སྤྲོད་
མཛད་ཅིང་ གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ རྡོར་གླིང་སྤྲུལ་མིང་པ་ སྔགས་བན་ཁམས་
གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་གྱིས་ཤར་མར་བྲིས་པའི་དགེ་བས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་
གུ་རུའི་གསང་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།   །། 

 

བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ། 

༄༅།   །བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 
༈  ༀ་སྭ་སྟི་སིདྡྷི། བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེད་མོས་
ཚལ་ཞེས་བྱ་བ། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
༈   ལྷ་ཡི་མཆོག་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་། །དྲང་སྲོང་གྲུབ་པ་རིག་སྔཊ་འཆང་རྣམས་ཀྱི། ། 
ཐོར་ཙུགས་གཡོ་བས་གང་གི་ཞབས་བཏུད་པ། །རང་བྱུང་པདྨ་དད་བརྒྱའི་གཙུག་གིས་མཆོད། ། 
སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་མཆོག་རྣམས་བྱོན་པའི་ཡུལ། །ངོ་མཚར་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བཞུགས་པའི་
ཡུལ། །མཁས་གྲུབ་དུ་མ་བརྒྱུད་པར་བྱོན་པའི་ཡུལ། །བུམ་ཐང་ལྷ་ཡི་སྦས་ཡུལ་བཀོད་པ་གསོན། ། 
དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི་ཡངས་པའི་རང་བཞིན་ཡུལ། །ཀུན་ནས་ཟླུམ་པ་བུམ་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། ། 
པདྨ་ཁ་བྱེ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་ལ། །མི་ཡུལ་མི་འདྲ་ལྷ་ཡུལ་འཕོས་པ་བཞིན། །རི་རྣམས་ཉམས་དགའ་
སྔོ་ཞིང་སྣུམ་པ་ལ། །རྩེ་མོ་དཀར་གསལ་གངས་རིའི་ཕྲེང་ཚོགས་ཅན། །མཐོ་ཁྱད་མཉམ་ཞིང་ཕྱོགས་
རྣམས་འཁོར་བ་ནི། །རིན་ཆེན་ར་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་བཞིན། །ལུང་རྣམས་ཐང་ཡངས་མེ་ཏོག་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 

 314 

འབྲས་མང་ལ། །གྲོང་རྣམས་ཡིད་འོང་པདྨ་མང་པོ་གང་། །ཕྱོགས་རྣམས་མདངས་གསལ་དཔལ་གྱིས་
མཛེས་པ་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཡུལ་ལ་འགྲན་པ་ལགས་སམ་སྙམ། །ཡུལ་འདི་བུམ་པའི་ཐང་ཞེས་གྲགས་
པ་ཡང་། །རབ་སྣའི་དབུས་རི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་འདབས། །བྱང་ངོས་ཐང་ལ་ཐོག་མར་ཡུལ་བཏབ་པས། ། 
ཉེ་བའི་སྒྲ་ཡིས་དེ་སྐད་བཏགས་སོ་ཀྱེ། །འདི་ཡི་རང་བཞིན་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་ལ། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་
ཕྲན་མང་པོས་བསྐོར་བ་བ་ནི། །ལྷུན་པོ་གསེར་རི་མང་པོས་པ་ལ། །གླིང་བཞིན་གླིང་ཕྲན་མང་པོས་བསྐོར་
བ་བཞིན། །དེ་ལྟའི་ཡུལ་དབུས་ཡངས་པའི་ལྟེ་བ་ལ། །རབ་སྣའི་ལུང་པ་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་ནི། ། པད་
སྡོང་རྩེ་ན་བྱམས་པ་བཞུགས་པ་འདྲ། །དངས་པའི་ཆུང་ཀླུང་དག་ཀྱང་ཤར་དུ་འབབ། །ལུང་བཟང་སྲོལ་
ནི་པདྨའི་རྩ་བ་ལ། །རྩེ་མོ་བང་རིམ་འདབ་སྟོང་རྒྱས་འདྲའི་སྟེང་། །བྱང་རི་བྱམས་པ་རྒྱལ་པོ་གདན་
བཞུགས་ལ། ། ཐར་པ་གླིང་གིས་ཉེ་བར་མཛེས་པ་ལགས། །ས་རྣམས་འདབ་བརྒྱད་པདྨ་ལྟ་བུ་ལ། ། 
གནམ་ཡང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་བཀོད ་པ་བཞིན། །མདངས་བཀྲ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱང་རྒྱང་རིང་ལ།  ། 
ཕྱོགས་ཀྱི་རི་དང་ཡུལ་རྣམས་འདུད་པ་བཞིན། །ས་མཁན་རིན་ཆེན་བསྔགས་པའི་གཞི། །རྒྱལ་བའི་ས་
སྟེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །གྲུབ་རི་རིན་ཆེན་འབྱུང་བའི་སྟི་གནས་ཏེ། །རང་འབྱུང་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་
མགོན་དང་བཅས།  །འདི་ཡིས་ཕྱོགས་བཞི་པདྨ་འདབ་མ་ལ། །ཡུལ་ཁམས་བཞི་དང་གཞུང་ཆུ་
འབབ་པའི་ཚུལ།  །སོ་སོའི་ཡ་མཚན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་ནི། །སྔོན་མེད་སྒྱུ་མའི་རྩེད་མཚོ་བཀོད་པ་
བཞིན། །རང་བཞིན་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིར་གྲགས་པ་ནི།  །རབ་སྣ་མོ་རེ་སྟེང་ཆུ་མང་སྡེའི་ཡུལ། །བཞི་པོ་
སྔོན་ནས་ཡོད་ཕྱིར་སྡེ་བཞི་ལ། །ཨུ་ར་ཕྱི་ནས་བོད་ཀྱིས་བཏགས་པར་འདོད། །དེ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་རྟ་
ཆུའི་ལུང་པ་ནི། །རིན་ཆེན་ཤིང་རྟའི་དབྱིབས་ལྟར་མཛེས་པ་ལ། །ཡུལ་རྣམས་དར་ཞིང་མི་རྣམས་བདེ་
སྐྱིད་འཕེལ། །རིན་ཆེན་ཆུ་བོ་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་འབབ། །ཡུལ་འདིའི་ཕུ་ན་སྦས་ཡུལ་སྒོ་ཡོད་ལ། །བར་ན་
དཔལ་ཕུག་བྲག་ལ་ཞབས་རྗེས་དང་། །མདའ་ན་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཚན་དུ་མ་ཡོད།  །དེས་སང་རི་མོ་
ཅན་ཞེས་གྲགས་པ་ཡིན། །སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་འབྲས་བུའི་ཚོགས་མང་ལ། །ཡུལ་ཁམས་ཡངས་ཤིང་ལོ་
ཐོག་སྣ་དགུ་འཁྲུངས། ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོང་ཟོང་དག་ཀྱང་གྲངས་མང་ལ། །ཡུལ་ལྷའི་མཆོག་ཀྱང་གཞན་
ལས་འཕགས་པ་ལགས། །ཤར་ལྷོ་རིན་ཆེན་ཨུ་རའི་ལུང་པ་ནི། །འཁོར་ལོའི་དབྱིབས་ལྟར་ཟླུམ་ཞིང་
མཛེས་པ་ལ། །གྲོང་རྣམས་དར་ཞིང་ཡུལ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་མང་།  །རིན་ཆེན་ཆུ་བོ་ལྷོ་ནུབ་དལ་གྱིས་
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འབབ། །འདི་ཡི་ཕུ་ལ་དངོས་གྲུབ་གནས་ཡོད་ལ།།བར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་དགོན་པའི་གནས་ཀྱིས་
བསྐོར།  །མདའ་ན་རབ་འཇིགས་བདུད་མཚོ་མེར་བ་ལས།  །དྲག་པོའི་སྒྲ་སྐད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་
ཡོད། །རྩྭ་རྣམས་བཅུད་ཆེ་རྐང་འགྲོས་གཞན་ལས་འཕེལ། །ཤིང་རྣམས་འབྲས་བཟང་ནགས་ཚལ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས། །སྨན་རྣམས་མཐུ་ཆེ་ནད་ཀྱི་རིགས་ཉུང་ལ། །ཡུལ་རྣམས་ཉམས་དགའ་ཡོན་ཏན་
དཔག་ཏུ་མེད། །ཡུལ་འདི་བོད་ཡུལ་དབུས་དང་འདྲ་བ་སྟེ། །བསིལ་དྲོད་མཉམ་ལ་སྟོན་དུས་ལན་
གཅིག་ འབྱུང་། ། ཆོས་རྒྱལ་རྗེ་ཡི་གདུང་རབས་བཞུགས་པ་དང་།  །གཙང་མའི་བོད་རྣམས་གནས་
པས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ལྷོ་ཕྱོགས་ལུང་སྲོལ་རབ་ཏུ་བཟང་པོ་ལ། །བུམ་ཐང་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཆུ་འབབ་
པ་ནི། །ཐོག་མར་ལྷོར་འབབ་དེ་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ། །གངྒཱའི་ཆུ་དང་འདྲེས་ཏེ་སོང་བ་ལས། །བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འབབ། །ཡང་ཡང་གངས་རིའི་མགུལ་ནས་འོངས་པའི་ཆུ། །ཆིལ་ཆིལ་རླབས་ཀྱིས་
གཉེར་བའི་རྒྱུན་བབས་པ།།ལྷུང་ལྷུང་ཆབ་སྒྲ་སྙན་པའི་གླུ་ལེན་ཅིང་། །འདེང་འདེང་ཞེས་སྒྲོགས་ལྷོ་
ཕྱོགས་སྙེགས་ལ་གཟིགས།  །བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་འབབ་རིན་ཆེན་ཆུ་བོ་ཡང་། །དད་བརྒྱའི་རྦ་རླབས་གཡོ་
བས་རབ་བསྐྱོད་དེ། །རྡོ་རྗེ་གདན་སོགས་འཕགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་སུ། །ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ཕྱིར་ཆས་པ་
ཡིན ་ནམ་སྙམ། །དངས་པའི་ཆུ་གཙང་ཝུ་འཕྲེང་འཛིན་པ་ནི། །རིན་ཆེན་བཻཌཱུར་བཞུ་བའི་ཁུ་བའམ།  ། 
ཨནྡ་རྙིལ་དང་སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་བཞིན།    །ཡང་ན་གཡུ་ཐག་ལེགས་པར་བརྐྱངས་པ་འདྲ། །འདི་
ནི་གངས་དང་སྨན་དྲིའི་སྡིང་རྣམས་དང་། །སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་ཅན་ནས་ལེགས་འབབ་པའི། །འཐུང་དང་
ཁྲུས་བྱས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད། །ཆུ་ངོགས་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་འཕགས་པ་ལགས། །ནུབ་
ཕྱོགས་མང་སྡེའི་ཡུལ་ཁམས་བཟང་པོ་ནི། །ཡིད་འོང་གཞུ་ཡི་དབྱིབས་ལྟར་མཛེས་པ་ལ། །གྲོང་རྣམས་
མྱུར་ཞིང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་འདུ། །ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ཡང་ནུབ་ནས་ཤར་ལྷོར་འབབ། །འདི་ཡི་ཕུ་ན་ནགས་རིའི་
ཚོགས་མང་ཞིང་། །བར་དུ་འབྲུ་མང་སྨན་ཤིང་ལོ་འབྲས་འཕེལ། །མདའ་ན་འབྲས་དང་ཁྲེ་དང་ཡོན་ལ་
སོགས། །འབྲུ་སྣ་མང་ལ་ཇ་ཤིང་བཟང་པོ་སྐྱེ། ། སྦྲང་དང་བཙོད་དང་ཡ་མཚན་ལ་སོགས་པ། །ཚོང་ཟོང་
གྲངས་མང་དར་དང་རས་བལ་སོགས། །ཤིང་དང་ས་ལས་འཁྲུངས་པའི་བཟའ་བ་ཡང་། །རོ་མཆོག་
བརྒྱད་ལྡན་དཀར་དམར་ལྡན་པ་དང་། །བུ་རམ་ཤིང་དང་ཁ་ཟས་རྣམ་པ་མང་། །མང་སྡེའི་ཡུལ་ཞེས་
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མིང་དོན་མཐུན་པར་གྲགས།།བྱང་ཕྱོགས་མེ་རིའི་ལུང་པ་བཟང་པོ་ནི། །དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་རྒྱས་པ་
ལྟ་བུ་ལ། །ཡུལ་ཁམས་དར་ཞིང་ས་ཕྱོགས་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །དྭངས་པའི་ཆུ་བོ་བྱང་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་
འབབ། །འདི་ཡི་ཕུ་ན་བོད་ཀྱི་སྒོ་ཡོད་ལ། །གངས་རིའི་ཕྲེང་བ་དར་དཀར་ཡོལ་བ་བཞིན། །སྔོན་ཚེ་
པདྨས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་པའི་ཐང་།  །སྲིན་པོ་བཏུལ་བའི་རྡོ་དང་བཅས་པ་ཡོད།  །བར་ན་ཐང་
ཡངས་ཆུ་བོའི་ཤར་ཕྱོགས་ལ།  །བསམ་ཡས་མེ་བཙའ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་དང་།  །ནུབ་ན་བྱམས་པ་
སྒྲོལ་མའི་ལྷང་ཁང་གཉིས། །ལྷ་ས་འུ་ཤང་རྡོ་ཡི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། །དེ་དང་ཉེ་བའི་བྱང་རིའི་བྲག་ལོགས་
ལ། །རང་འབྱུང་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རྗེས་ཡོད། །དེ་ནི་ལན་གཅིག་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །ངན་སོང་སྒོ་
བཅད་མཐོ་རིས་ཐར་ལམ་བགྲོད། །མདའ་ན་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་མཁར་དང་། །བློན་པོའི་གྲོང་ཡོད་
རྒྱལ་བློན་ས་ཞེས་གྲགས། །འདི་ཡི་མི་རྣམས་མཆོག་ཏུ་རིགས་བཟང་ལ།   །གཟུགས་ཀྱང་གཞན་
ལས་མཆོག་ཏུ་འཕགས་པ་ལགས།  །བུམ་ཐང་རིན་ཆེན་ལྷ་ཡི་སྦས་ཡུལ་གྱི། །རི་རྣམས་ལྷུན་སྟུག་
ས་རལ་གྲོག་པ་མེད།  །ཡུལ་རྣམས་ཉམས་དགའ་སྟོན་དུས་འཁོར་མར་འབྱུང་། །མི་རྣམས་སྤྱོད་
བཟང་སྔོན་གྱི་ཁྲིམས་ལ་གནས། །ཡིད་འོང་གྲོང་རྣམས་འཕྱོང་ཁ་ཕྱེད་ཕིབས་ཅན། །སྙུག་མའི་སྦ་ཁང་
དག་ཀྱང་གྲངས་མང་ལ། །མཁར་དང་ཁང་བཟང་ཤིང་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཅན། །རྒྱང་ནས་ལྷ་ཡི་ཁང་བཟང་
མཐོང་བ་འདྲ། །འདི་ནི་མི་རྣམས་རང་བཞིན་དགེ་བ་སྟེ། །རི་དྭགས་མི་རྔོན་ལམ་སྲང་ཆོམ་པོ་མེད། ། 
རྐུན་པོ་ཉུང་ཞིང་གཞན་གནོད་འཚེ་བ་ཆུང་། །རང་གིས་རྒྱུད་འཇམ་འགྲོཊ་ན་བདེ་བ་ལགས། །ཡུལ་
འདིའི་མི་རྣམས་བརྙེས་སུ་མི་རུང་སྟེ། །ཁ་ཅིག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲའོི་རིགས་ཡིན་ལ། །ལ་ལ་ཕྲིན་
ལས་གཉན་ས་གནོན་ལ་མཁས།  །ཕལ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ལགས།  །འདི་ན་ལུཊ་
བཟང་གློ་བུར་ལྷགས་ལ་བྱམས། །གང་དུ་འགྲོ་ཡང་ལམ་རྒྱགས་མི་དགོས་ལ། །ཉེ་དུའི་ཁྱིམ་ལས་
ལྷག་པའི་སྣ་ལེན་དང་། །བྱ་དགའ་ཆེ་བས་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་བཞིན། །ཡུལ་འདིའི་རང་བཞིན་ཞིབ་
མོར་བསམ་པ་ན། །དབུས་གཙང་དག་པའི་ཞིང་ལས་ལྷག་པ་བཞིན། །འཚེ་བ་མེད་པས་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་
པའི་གནས། །ཡུལ་ཁམས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་སོ་ཀྱེ། །དེ་འདྲའི་ཡུལ་དབུས་པདྨའི་ལྟེ་བ་
ལ། །རབ་སྣའི་རི་རྒྱལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་བཞིན། །ཕྱོགས་ཀྱི་རི་རྣམས་དེ་ལ་འཁོར་བར་འདུད། །རིན་
ཆེན་འཛིན་མའི་ལྷུན་པོ་ཆེན་པོ་ཡང་། །སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་སྟོང་འཕྲོ་ཞིང་། །གྲུབ་པའི་བསྟི་
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བཟང་པོས་བརྒྱན་པ་ནི། །ཤར་རི་ལག་ན་པདྨོའི་བཞུགས་གནས་བཞིན། །དབྱར་དུས་ཨནྡ་རྙིལ་གྱི་ས་
འཛིན་ལ། །ནོབ་བུ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱི་མདངས་འཚེར་བ། །སྔོན་མེད་ལྷ་ཡི་རིན་ཆེན་ལྷུན་པོ་ཡང་།།ཕྱོགས་
འདིར་འཕོས་ན་དེ་དང་མཚུངས་པ་སྙམ། །ཞི་བའི་སྤྲིན་ཚོགས་བཟང་པོ་དེ་དག་ཀྱང་། །རབ་བཟང་དད་
པའི་གློག་ཕྲེང་གར་བྱེད་ཅིང་། །སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་ཟབ་མོར་སྒྲོགས་པ་ནི། །གནས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
བསྔགས་པར་ཞུགས་པ་བཞིན། །སྟོན་དུས་མདངས་བཟང་མཛེས་པའི་རི་ངོགས་ལ། །སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་
འབྲས་བུའི་ཚོགས་སྨིན་པ། །ལྷ་ཡི་སྐྱེད་ཚལ་དར་བ་འཕོས་པ་བཞིན། །ཀུན་ནས་མཛེས་པའི་རང་
བཞིན་འདི་ལ་གཟིགས། །དགུན་དུས་ལྷུན་པོ་གངས་རིའི་ཅོད་པན་ཅན། །ཁ་བའི་གོས་དཀར་བཟང་
པོས་གཡོགས་པ་ནི། །ཤེལ་རི་འོད་ཀྱི་དྲ་བས་མཛེས་པའམ། །ཀུ་མུད་ཚལ་དུ་སྟོན་ཟླ་ཤར་བ་བཞིན། ། 
རེས་འགའ་ཤིང་རྣམས་དུང་གི་ལྗོན་པ་ལ།།པདྨ་དཀར་པོའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ་བཞིན། །ས་གཞི་རིན་ཆེན་
དངུལ་གྱིས་ཡོགས་འདྲ་ལ། །རབ་དཀར་ངང་པ་མང་པོ་ལྷགས་པ་བཞིན། །དཔྱིད་དུས་ས་མཆོག་ཡོན་
ཏན་མང་པོའི་རི། །རྒྱར་ཡང་ལྷུན་སྟུགས་ནགས་ཚལ་དྲ་བས་གཡོགས། །རྩི་ཤིང་སྨན་དང་མེ་ཏོག་ཁ་
འབུས་ཤིང་། །དྲི་ཞིམ་སྤོས་ངད་ལྡན་པས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །འདི་ནི་སྔོན་མེད་རིན་ཆེན་ལྷུན་པོ་ཞིག ། 
གྲུབ་པའི་གནས་འདི་གསལ་བས་མཛེས་ལས་སམ། །རྣམ་པར་འཔྲུལ་ལ་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། ། 
སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་འགྱེད་ལ་ལྟོས། །དེ་འདྲའི་ལྷུན་པོ་རིན་ཆེན་མཆོག་ཚོགས་ཅན། ། 
བྱམས་པ་གདན་བཞུགས་འདྲ་བའི་ཐུགས་ཀ་ལ། །ཐར་པ་གླིང་གི་སྒྲུབ་གནས་མཛེས་པ་ནི། །དཔལ་
རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་བཞིན། །འདི་ནི་རི་རྒྱལ་རབ་ཏུ་ལྷུན་མཐོ་ལ། །ནགས་ཚལ་སྨན་ཤིང་མེ་
ཏོག་ཆུ་གཙང་དང་། །ནེ་གསིང་སྨན་ལྗོངས་དུ་མས་རབ་བརྒྱན་ཞིང་། །དགོན་པའི་ས་གཞི་དག་ཀྱང་
རབ་ཏུ་མཛེས། །ས་དང་གནམ་ཡང་ཉི་འོད་རྒྱུན་རིང་ལ། །དབྱར་བསིལ་དགུན་དྲོ་དུས་བཞི་བསིལ་དྲོད་
མཉམ། །ཆུ་དང་ཤིང་བཟང་ངང་གིས་སྡོད་སྙིང་འདོད། །གྲོང་ལས་རྒྱང་རིང་དབེན་པའི་ནགས་ཁྲོད་
ལགས། །འདི་ན་རང་བཞིན་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།  །མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་སླ་བསམ་གཏན་ངང་གིས་
འཕེལ། །བཅུད་ལེན་རྫས་ཀྱང་རྣམ་པ་གྲངས་མང་ལ། །ཤིང་ཏོག་སྔོ་ངད་མང་པོའི་ཁ་ཟས་ལྡན། ། 
མཐོང་བས་ཆགས་ཤིང་བསྟེན་པས་ཡིད་སྤྲོ་ལ། །ངང་གིས་ཆོས་འཕེལ་སེམས་གཙང་རིག་པ་འཛིན། ། 
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རྒྱུན་དུ་ཡིད་དགའ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བཞིན། །ཞི་བ་རབ་བཟང་ཐར་པའི་གླིང་མཆོག་ལགས། །འདི་
ནི་སྔོན་ཚེ་རང་བྱུང་པདྨ་ཡིས། །ལུང་བསྟན་ཟབ་གཏེར་བྱིན་རླབས་འབྱོར་པས་བརྒྱན། །མཁའ་འགྲོ་
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་འདུ་བ། །བར་ཆད་མེད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བ་ལགས། །དེ་འདྲའི་གནས་
འདིར་པདྨའི་བྱིན་རླབས་ལས། །རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ལེཊ་འོངས་ཏེ། །སྨོན་ལམ་ལུང་བསྟན་
བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །བསྟི་གནས་བཅས་ཏེ་བསམ་སྒོམ་པ་ལེགས། །དེང་སང་དུས་ན་སྐྱེ་བོ་མི་
བསྲུན་པས།།དབུས་གཙང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ནུབ་ཏུ་ཉེ།  །མཐའ་དམག་འབྱུང་པོས་ཡུལ་གྱི་དབུས་
དཀྲུགས་པས།  །འདི་འདྲའི་གནས་སུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་རིགས། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྦས་ཡུལ་རིན་ཆེན་སྒོ་
རྣམས་ཀྱང་།  །རིང་པོར་མི་ཐོགས་མྱུར་དུ་འབྱེད་འགྱུར་ལ།  །སོག་པོའི་མཐའ་དམག་རྣམས་ཀྱང་
འབྱུང་དུ་ཉེ། །འདི་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་བསམ་ཞིང་སྐྱོ་བ་འཕེལ། །དེ་བས་དད་ལྡན་ཐར་པ་འདོད་རྣམས་
ཀྱིས། །རང་གི་ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་རབ་སྤངས་ལ། །ཚེ་གང་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།  །ཕྱོགས་
ཀྱི་སྦས་ཡུལ་བགྲོད་པའི་དུས་ལ་བབ།  །སྦས་པའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་འདྲ་ཐམས་ཅད་ན། །ལས་མཐུན་
དགེ་བ་ཅན་རྣམས་གནས་པ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་ལེགས་སྐྱོང་པས། །འཚེ་བ་མེད་
ཅིང་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ལགས། །མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་དགེ་བའི་གནས་མཆོག་འདི། །མོན་དུ་བཏགས་
ཀྱང་བོད་ཡུལ་དབུས་དང་མཚུངས། །སྦས་ཡུལ་མིན་ཡང་ཡུལ་འདྲའི་བྱེ་བྲག་སྟེ། །དེ་ཕྱིར་མཁས་
རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་རིགས། །ཡུལ་འདིར་བགྲོད་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་གང་། །དཔག་མེད་བསྐལ་
བ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་ནས། །ལས་དང་སྨོན་ལམ་མཆོག་ཏུ་དག་པས་ན། །ཚེ་འདིས་སྲིད་པའི ་རྒྱ་མཚོ་
བརྒལ་བ་ལ། །གནས་འདིར་རང་བྱུང་པདྨས་སྐྱབས་མཛད་པས། །འཚེ་བ་མེད་ཅིན་དམ་ཆོས་འཕེལ་
བ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དང་སྐལ་པ་མཐུན་པས་ན། །ཨུ་རྒྱན་ལ་སོགས་དག་པའི་གནས་མཆོག་
བཞིན་། །ཚུལ་འདི་བུམ་ཐང་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་སྟེ། །དད་ལྡན་ཐར་པ་འདོད་རྣམས་བསྐུལ་བ་དང་། ། 
ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་བསྒྲག་པ་དང་། །བློ་གསལ་རྣམས་ལ་མགྲིན་པའི་རྒྱན་དུ་འབུལ། །དགེ་བ་
འདི་ཡིས་བདག་དང་འགྲོ་བ་ཀུན། །སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་རབ་བརྒལ་ནས། །ཞི་བ་རབ་བཟང་ཐར་
པའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཤོག །དེང་ནས་བདག་བློ་སྲིད་ལ་རབ་སྐྱོ་
བས། །ཚེ་འདིའི་རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི་ཀུན་སྤངས་ཏེ། །ནགས་ཚལ་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་དགོན་པའི་གནས། ། 
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ཐར་པའི་གླིང་དུ་སྒྲུབ་པ་འཕེལ་བར་ཤོག །བློ་གྲོས་ལྷུན་པོ་སྙན་ངག་ནཊ་འཁྲིགས་ཤིང་། །སྡེབ་སྦྱོར་ཆུ་
ཀླུང་ལེགས་པར་འབབ་པའི་གནས། །མངོན་བརྗོད་པདྨའི་ཚལ་གྱིས་བཀྲ་བ་འདིས། །དད་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་
ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མེ་ཏོག་
གི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་
ཅིང་། སྙན་དངགས་དང་། སྡེབ་སྦྱོར་དང་། །མངོན་བརྗོད་ཀྱི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་
རྣལ་འབྱོར་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་ ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་བུམ་ཐང་ཐར་པའི་གླིང་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་
བ་རྫོགས་སོ།།  །།མངྒ་ལཾ།། 
 

ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་། 

༈   འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་གཏེར་བཞེས་མིའི་གཏེར་སྟོན་པའི་སྐོར་ཁ་གསལ། 
 (མཛད་པ་པོ་ རྗེ་ཁྲི་རབས་༦༩ པ་ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན) 

 
༡ གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་བྲག་ཚལ་པ། བུམ་ཐང་རྩེ་ལུང་ནས་ རྫོ གས་ཆེན་སྐོར་མང་དུ་བཞེས། 
༢ གཏེར་སྟོན་རཀྵ་ཆོས་འབར། སྤ་གྲོ་གཅལ་ཁའི་བྲག་ནས་ མ་མོའི་རྒྱུད། འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་
སྒྲུབས་ཐབས་རྣམས་བཞེས། 

༣ གཏེར་སྟོན་བླ་མ་གྲུམ་པས། སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུའི་ལྷ་ཁང་ནས་ གཟའ་རྒོད་སྤུ་གྲིའི་དྲག་སྔགས་ཧོམ་
ཁུམ་མ་སྤྱན་དྲངས། 

༤ གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ། སྤ་རོ་གཅལ་ཁའི་བྲག་ནས་ སྨན་གྱི་ཆོས་བཞེས།  
༥ ཀ༔ཐོག་དབུ་འོད་ཡེ་ཤེས་འབུམ་དང་མོན་ཀ༔ཐོག་པ། འབྲས་ལྗོངས་གནས་སྒོ་ཕྱེ། སྤ་གྲོ་ཨོ་
རྒྱན་རྩེ་མོར་གདན་ས་བཏབ།  

༦ གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཚེ་བརྟེན་རྒྱལ་མཚན། སྤ་རོ་ཆུ་མོ་ཕུག་ནས་ གུ་རུ་ཞི་དྲག་སྐོར་རྣམས་དང་སྐྱེ་
བདུན་རིལ་བུ་བཞེས།  
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༧ གཏེར་རྒྱལ་གཉིས་པ་ གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག མོན་ཁ་སྟེང་དང་བུམ་ཐང་ནས་གཏེར་སྒོ་ཕྱེ།  
༨ འུག་པ་གླིང་པ། དུས་མ་ངེས་ དུས་རབས་བཞི་པའམ་ལྔ་པའི་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཤར་ལུང་ཉི་ཟེར་སྒང་དུ་
གདན་ས་བཏབ།  

༩ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། གདན་ས་གླིང་བརྒྱད་སོགས་བཏབ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་
དར་ཤིང་རྒྱས། 

༡༠ སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན། ཀློང་ཆེན་པའི་སློབ་མ། དེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ ད་ལྟ་
མདའ་སྟོང་སྤྲུལ་སྐུར་གྲཊ། 

༡༡  འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་དངོས་སློབ།  
༡༢  ཡར་རྗེ་ཨུ་རྒྱན་གླིང་པས་ མོན་ཁ་ཤྲཱི་རྫོང་དང་ཨ་བརྒྱ་གནས་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེ།  
༡༣  གཡུང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ། སྤ་རོར་བྱོན། གནམ་མཐོང་དཀར་པོར་རྫོང་བཏབ།   
༡༤  གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར། 
༡༥  གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། 
༡༦  སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ། 
༡༧  གཏེར་སྟོན་ཨུ་རྒྱན་བཟང་པོ། རྫོགས་ཆེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གཏེར་སྟོན། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་

མགོན་པོའི་སློབ་མར་གྲགས། 
༡༨  གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། 
༡༩  ཡོངས་འཛིན ་ངག་དབང་གྲགས་པ། ༼གཏེར་སྟོན་པ།༽  
༢༠  གཏེར་སྟོན་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། སྤ་རོ་གདོང་དཀར་ཞོལ་དགུ་མལ་ལྷུ་གླིང་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་
  འཁྲུངས།  
༢༡  གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པ། 
 

ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ལྟར་ པད་གླིང་ཡབ་སྲས་གསུམ་རྩིས་ཚུལ། 

པད་མ་གླིང་པ། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར། 
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པད་གླིང་ཡབ་སྲས་གསུམ་ནི། 
ཡབ་གསུང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སྔན་ལུང་གྱད་ལང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ནས་ ལྷ་ལུང་
གསུང་སྤྲུལ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་དང་། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་སྐུ་ཕྲེང་ཉི་ཟླ་རྒྱལ་མཚན་ནས་བཟུང་ 
ཐུགས་སྲས་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་དང་། གདུང་སྲས་པད་མ་འཕྲིན་ལས། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བའི་སྲས་
སུ་འཁྲུངས། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ ཡབ་དང་དགོངས་པའི་མཉམ་པའི་ མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་ཡིན། 
 
 

འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྐོར། 

༈   འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི ་རྒྱན་དྲུག་ནི་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ། ཨརྱ་དྷེ་བ། 
སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན།  སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་
གྲགས་བཅས་དྲུག་གོ། 

རྨད་བྱུང་གི་སློབ་དཔོན་གཉིས། 
རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། 

མཆོག་གི་སློབ་དཔོན་གཉིས། 
 ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་སྲོལ་འབྱེད་ མགོན་པོ་ཀླུ་གྲུབ།  རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྲོལ་འབྱེད་སློབ་དཔོན་ཐོག་མེད། 
མཆོག་གཉིས་བརྩི་བའི་སྐབས།   འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་བརྩི་སྲོལ། 
སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་། སློབ་དཔོན་ཆོས་
གྲགས། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད།   སློབ་དཔོན་ཤཀྱཱ་འོད་བཅས་དྲུག་ཡང་བརྩི་སྲོལ་འདུག།  
དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ཐུགས་སྲས་བདུན་ནི། 
༡. ཤཱཀྱ་མི་ཊ། ༢.  ན་ག་བྷོ་དི།  ༣.  འཕགས་པ་ལྷ / ཨརྱ་བདེ་བ།  ༤.  མ་ཏང་ཀི།  ༥.  
སངས་རྒྱས་བསྐྱངས།  ༦.  ལེགས་ལྡན་འབྱེད།  ༧.  སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ/ མུ་སྟེགས་རྟ་
དབྱངས། 
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ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག། 
༡.  དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ། ༢.  རིག་པ་དྲུག་ཅུ་པ།  ༣.  སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ།  ༤.   རྩོད་
བཟློག། ༥.  ཞིབ་མོར་རྣམ་འཐག། ༦.  རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།  ༧.  བཤེས་སྤྲིངས།   ༨.  བསྟན་
བཅོས་ཤེས་རབ་སྡོང་པོ། 
འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས། 
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་སོགས། 

རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱི་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་བཤམ་གསལ། 
༡. བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་ནི། 
མདོ་སྡེ་རྒྱན། -  མངོན་རྟོགས་རྒྱན། - དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད། -  ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་འབྱེད། -  
རྒྱུད་བླ་མ།       
༢. ས་སྡེ་ལྔ་ནི། 
 རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས། -  རྣམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བསྡུ་བ། - བཞི་བསྡུ་བ། -  རྣམ་གྲངས་
བསྡུ་བ། -  མངོན་པ་ཀུན་བཏུས།       
སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་བཤམ་གསལ། 
༡. ཆོས་མངོན་པར་མཛོད། 
༢. པྲ་ཀ་ར་ན་སྡེ་བརྒྱད། 
མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་བཤད་པ། -  དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། - ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་
འགྲེལ་པ། - སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། -  ཉི་ཤུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།   - ཕུང་པོ་ལྔའི་
རབ་འབྱེད། - རྣམ་བཤད་རིག་པ། -  ལས་གྲུབ་པའི་རབ་འབྱེད།          
སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས། 
- མཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་ བརྒྱད་སྟོང་པ་སོགས་་་་་་ 
སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས། 
ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་་་་་ 
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སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས། 
འདུལ་བ་མདོ་རྩ་སོགས་་་་་་་ 
སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས། 
འདུལ་བའི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་མང་དུ་བཞུགས། 
རྒྱན་དྲུག་དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུན་དྲུག་དང༌། མཆོག་གཉིས་ཞེས་གྲགས་པའི 
འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་རྣམ་བརྒྱད་ལ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་ ཐོག་མར་རྗེ་
བདག་ཉིད་ཆེན་པོའཱ་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱའི་མཁས་པ་རྗེ་བཙུན་ རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་
མཛད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ མཁའ་མཉམ་མ་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་
དར་འཕེལ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ལས། ཞལ་གསལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་པའི་དེབ་ཐེར་སོགས་
དཔྱད་གཞི་ལག་ཏུ་མ་སོན་པས་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་ཞུ་དཀའ་ཞིང༌། 
དེ་ཡང་མཁའ་མཉམ་མ་ནི།  
མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉིས་རབ་
རྫོགས་ཤིང༌། །སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུར་པ། །འདྲེན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་ཏོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་དེ་ཉིད་ལེགས་རྟོགས་ནས། །བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་
ཤིང༌། །བསྟན་པ་འདི་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་པར་གྲགས། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །དེ་སྲས་ཐུ་བོ་དགེ་ལེགས་དཔལ་ཡོན་ཅན། །ལོག་སྨྲ་ཚར་བཅད་སྐལ་ལྡན་རྗེས་སུ་འཛིན། ། 
ཐར་འདོད་རྣམས་ལ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །ཨཱརྱ་དེ་བའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཁྱེན་པའི་
དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་བཤད་འོད་སྟོང་ཅན། །རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་རབ་འཕགས་ཤིང༌། ། 
བདེ་གཤེགས་གསུང་རབ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་དཔལ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་འབུམ་སྡེའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱིས། །གང་གིས་བློ་གྲོས་མགུལ་བ་རབ་བརྒྱན་
ཅིང༌། །འཛམ་གླིང་འདི་ན་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པར་གྲགས། །མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ལ་
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ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བློ་གྲོས་སྟོབས་ཀྱིས་བཙུན། །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ཁུར་གྱིས་
བརྗིད། །ལོག་སྨྲ་འདམ་བུའི ་ཚལ་རབ་འཇོམས་མཛད་པའི། །ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའཱ་ཞབས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀྱི་རིགས་པས་ཆོས་མིན་ཕམ་མཛད་ཅིང༌། །གྲགས་པའི་སྒྲ་ཆེན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་
ན་གྲགས། །སྨྲ་ངན་མུན་འཇོམས་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་མཆོག །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞེས་རྒྱན་དྲུག་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ ་རེ་དང༌། གཤམ་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་
ལས་དང་པོ་འདི་བཞིན་རེད་མདའ་བས་མཛད་པའི་མཁའ་མཉམ་མ་དང༌། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་
པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ་བསྟོད་པ་གཉིས་ཀར་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྣང་བས། དེ་ནི་མཁའ་
མཉམ་མའི་ཞལ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་ལས་བསྣན་པ་ཞིག་ཡིན་
ནམ་སྙམ། དེ་ཡང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའཱ་དབུས་ན་གནས་བཅས་ཤིང༌། །འབུམ་ཕྲག་འདུལ་བའི་
གཞུང་གི་གདེངས་ཀས་བརྗིད། །རྣམ་གྲོལ་ཐར་པའི་ནོར་བུས་གཙུག་ན་མཛེས། །མཆོག་གཉིས་ཀླུ་ཡི་
དབང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་བཏོད་ནས། །སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ལེགས་
པའི་ལམ་སྟོན་པ། །འཛམ་གླིང་མཛེས་བྱེད་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ། །རྟག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་ མཆོག་གཉིས་
ཞེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་བ། འཕགས་པ་ཐོགས་
མེད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་
དྲུག་ཡིན་ཅིང༌། བོད་ཡིག་ཚིག་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་
སྟེ། དབུ་མའི་རྒྱན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷ། མངོན་པའི་རྒྱན་ཐོགས་མེད་དང་དབྱིག་གཉེན། ཚད་
མའི་རྒྱན་ཕྱོགས་གླང་དང་ཆོས་གྲགས་བཅས་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དྲུག་ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར་རོ།  
སྒྲ་བཤད་ནི། འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང༌། དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉི་མོ་ལྟར་གསལ་བར་བྱེད་པས་རྒྱན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྤྱིར་རྒྱན་ལ་རང་བཞིན་གྱི་
རྒྱན་དང༌། མཛེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན། གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན། དགའ་བའི་རྒྱན་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལས། འདི་ནི་
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གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ཡིན་ཏེ། ས་ཆེན་པོ་འདི་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ་ལས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་
མེད་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རེ་བྱོན་པས་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་དང༌། ལྷ་མིའི་དབུས་ན་
རང་བཞིན་གྱི་རྒྱན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པས་ནི། བཀའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་དང༌། 
གོ་རིམ། གྲངས་ངེས་གསུམ་དང༌། ལུང་རིགས་དཔེ་གསུམ། ཚད་མ་གསུམ་དང༌། རིགས་པ་བཞིས་
གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ་དེས་ཀྱང་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པར་འགྱུར་རོ།། 
དེ་ཡང་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་ "རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་ལས།" དེ་ལྟར་ན་རྒྱན་དྲུག་པོ་དེ་དག་
ལས། ཀླུ་སྒྲུབ། ཐོགས་མེད། ཕྱོགས་གླང་གསུམ་ནི་གཞུང་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ལ། འཕགས་པ་ལྷ། དབྱིག་
གཉེན། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་གསུམ་ནི་འགྲེལ་པ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་སོ་སོའཱ་དུས་སྐབས་ལ་
ལྟོས་ཏེ། བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མཛད་པ་མཉམ་པས་རྒྱན་དྲུག་ཅེས་གྲགས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་དབུ་མའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ནི་
སེམས་ཙམ་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ནི་དོན་གྱིས་ཚད་མའི་ལམ་སྲོལ་འབྱེད་
པ་པོ་དང༌། འཕགས་པ་ལྷ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དང༌། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ནི་ཐོགས་མེད་ཀྱི་
རྗེས་འབྲང༌། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ནི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་ལམ་སྲོལ་གཏན་ལ་
འབེབས་མཁན་དང༌། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་དང་ཤཱཀྱ་འོད་ནི་འདུལ་བའི་སྲོལ་འཛིན་དང༌། གཞན་
རྣམས་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་
རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གཉིས་ནི་ཟབ་ལམ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་འགྲན་ཟླ་
དང་བྲལ་བའོ།། 
དེ་བཞིན་བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་ལས། སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧའི་
སློབ་མ་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་པ་པོ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་
སློབ་མ་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱིས་འཛམ་བུ་གླིང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་པོ་འཕགས་པ་
ཐོགས་མེད། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པས་དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་སྲོལ་འབྱེད་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་
སྟེ། གཞུང་བྱེད་པ་པོ་གསུམ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སློབ་མ་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལས་བརྫུས་ཏེ་འཁྲུངས་པ་སློབ་
དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ། ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཅུང་གཞུང་འབུམ་སྡེ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཐུགས་ལ་མངའ་ཞིང༌། མང་
དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའཱ་མཐར་སོན་པ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའཱ་སློབ་མ་རྒོལ་བ་དབང་
ཕྱུག་སྡེའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕྱི་རོལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྟན་པ་གཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོག་པའི་བྱེད་པོ་
དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སྟེ། འགྲེལ་པ་བྱེད་པ་པོ་གསུམ་ཞེས་འཛམ་བུ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་
དྲུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་
གླང༌། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་བཞི་ནི་རྩ་བའི་མཁན་པོ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་བ་དང༌། སློབ་དཔོན་
དབྱིག་གཉེན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས། ཤཱཀྱ་འོད་བཞི་ནི་འགྲེལ་པ་མཛད་མཁན་གྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་
བཞག་ཏུ་རུང་ངོ༌།། 
གཞན་ཡང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་(1357-1419) ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ་བསྟོད་པ་
ལས །མཐའ་བྲལ་ལྟ་བས་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པར་གཟིགས། །ཡང་དག་རིགས་པས་རྒོལ་ངན་དྲེགས་པ་
འཇོམས། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་བུ་ལྟར་བརྩེ། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་
ཕྱག་འཚལ། །རྣམ་བཀྲའི་གཟུགས་ལ་མིག་གིས་ལྟ་བ་བཞིན། །རྣམ་མང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཇི་
སྙེད་ལ། །རྣམ་དག་མཁྱེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་འཇུག་པ། །ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །གནས་གསུམ་གཞལ་བྱའི་དེ་ཉིད་མ་ལུས་པ། །ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན། ། 
སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་ངག་གིས་འདོམས་མཛད་པ།   །རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའཱ་དབུས་ན་གནས་བཅས་ཤིང༌། །འབུམ་ཕྲག་འདུལ་བའི་གཞུང་གི་གདེངས་
ཀས་བརྗིད། །རྣམ་གྲོལ་ཐར ་པའི་ནོར་བུས་གཙུག་ན་མཛེས། །མཆོག་གཉིས་ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་ལ་ཕྱག་
འཚལ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངའ་བདག་བདག་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་པས་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་སྦྱར་བའོ། །  
ཞེས་པ་ལྟར་སྒོམ་སྡེ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། འདིར་ཚིག་ཟིན་ལ་རྒྱན་ལྔ་དང་མཆོག་གཉིས་མ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གཏོགས་མི་གསལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཀྱང༌། ཚིགས་བཅད་དང་པོའཱ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཅེས་པས་
ཡབ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། སྲས་སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་བ་གཉིས་ཏེ་དེ་གཉིས་བླ་སློབ་ཡིན་པས་ཡབ་
སྲས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཚིགས་བཅད་གཉིས་པར་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཅེས་པས་གཅེན་སློབ་དཔོན་
ཐོགས་མེད་དང༌། གཅུང་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གཉིས་བསྟན། ཚིགས་བཅད་གསུམ་པར་རིགས་
པའི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཞེས་པས་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་གཉིས་བསྟན། 
ཚིགས་བཅད་བཞི་པའི་མཆོག་གཉིས་ཞེས་པས། བསྟན་པའི་རྩ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདུལ་བའི་སྡེ་
སྣོད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་སློབ་དཔོན་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་དང༌། ཤཱཀྱ་འོད་བཅས་རྒྱན་དྲུག་
མཆོག་གཉིས་ཆ་ཚང་གསལ་བར་བསྟན་འདུག་སྙམ། 
ཁ༽ མཆོག་གཉིས། 
དེ་ཡང་མཆོག་གཉིས་ཞེས་པ་ནི། དབྱིག་གཉེན་གྱི་སློབ་མ་འདུལ་བ་རང་ལས་མཁས་པ་ཡོན་ཏན་འོད་
དང༌། དེའི་སློབ་མ་ཤཱཀྱ་འོད་གཉིས་ཏེ། རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་མཁའ་མཉམ་ལས།  
ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་བཏོད་ནས། །སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །འཛམ་
གླིང་མཛེས་བྱེད་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ། །རྟག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 
ཞེས་དང༌། རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བས་མཛད་པའི་མཁའ་མཉམ་མ་དང༌། རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་
པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ་བསྟོད་པ་གཉིས་ཀར། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའཱ་དབུས་ན་གནས་བཅས་
ཤིང༌། །འབུམ་ཕྲག་འདུལ་བའི་གཞུང་གི་གདེངས་ཀས་བརྗིད། །རྣམ་གྲོལ་ཐར་པའི་ནོར་བུས་གཙུག་
ན་མཛེས། །མཆོག་གཉིས་ཀླུ་ཡི་དབང་པོར་ལ་ཕྱག་འཚལ། ། 
ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང༌། དོན་ཐོབ་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་དང༌། སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་འོད་
གཉིས་ལ་གོ་དགོས་ཏེ། བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། མཆོག་གཉིས། ༡ སྔར་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་
དཔོན་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་གྲས་ཀྱི་མཆོག་གཉིས་ཏེ་ཡོན་ཏན་འོད་
དང་ཤཱཀྱ་འོད་གཉིས། ༢) ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་སྲོལ་འབྱེད་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྲོལ་འབྱེད་
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ཐོགས་མེད་གཉིས་ནི་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སློབ་
དཔོན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ལ། རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་རྟོགས་བརྗོད་
མདུན་ལེགས་མ་ལས་ཀྱང༌། དེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་མི་ཕམ་ཆོས་རྗེ་དང༌། ། འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་
གཉིས་ཞེས་གྲགས་པའི། ། གཞུང་ལ་ཕྱོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་རེས། ། ཚིམ་པར་མ་བྱས་ཀུན་ལ་
ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། །ཞེས་གསུངས་སོ།། ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་ "རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་" ལས།  
འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཉིད། །དཔའ་བོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་དང་ཡོན་ཏན་འོད། །ཆོས་
སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཆེན་པོ་བཞི་ཞེས་གྲགས། །ཞི་བ་ལྷ་དང་ཙན་དྲ་གོ་མི་ལ། །རྨད་བྱུང་སློབ་དཔོན་གཉིས་
ཞེས་མཁས་རྣམས་སྒྲོག །མཆོག་གཉིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་ན་གྲགས་པ་མེད། །རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་
ཞེས་བྱར་བོད་ཀྱིས་བཏགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་འཛམ་གླིང་མཛེས་
པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དྲུག་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དྲུག་དང༌། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ་དང༌། སྒྲ་གཅན་འཛིན་
བཟང་པོ། སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད། སློབ་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་བཅས་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཞི་ཞེས་
གྲགས་པ་དང༌། ངོ་མཚར་གྱི་གཏམ་བདུན་མངའ་བའི་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷ་དང༌། རིག་པའི་
གནས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སློབ་དཔོན་ཙནྡ◌ྲ་གོ་མི་གཉིས་
ལ་རྨད་བྱུང་གི་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱིས་སྒྲོག་པར་མཛད་
མོད། མཆོག་གཉིས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་མ་གྲགས་པས། རྒྱན་དྲུག་མཆོག་
གཉིས་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།། སྔ་
འགྱུར་རྙིང་མའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་ལ་མཚོན་ན། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པའི་
(1308-1363)གྲུབ་མཐའ་མཛོད་ལས། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཚད་མེད་ཀྱང༌། ཡོངས་སུ་
གྲགས་པ་དྲུག་དང༌། མཆོག་བརྒྱད་ནི་ཉི་ཟླ་དང་ནོར་བུ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱན་དྲུག་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དང༌། 
ཐོགས་མེད། དབྱིག་གཉེན། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ཡོན་ཏན་འོད་དོ། །མཆོག་བརྒྱད་
ནི། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ། འཕགས་པ་ལྷ། ཙན་དྲ་གོ་མི། དཔའ་བོ་གསུམ་བསྣན་ནས། ཕྱོགས་གླང་ཕྲི་
བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཕྱོགས་ལ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལས་རྒྱན་དྲུག་
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མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐ་སྙད ་མ་གྲགས་སོ། །  
བོད་ཡིག་ཚིག་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། མཆོག་བརྒྱད། ༡ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་མཆོག་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་དང༌། ༢ 
རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་མཆོག་ནི་མཽའུ་འགལ་གྱི་བུ། ༣ ཟབ་མོ་ལ་མོས་མཆོག་ནི་རབ་འབྱོར། ༤ ལྷའི་
མིག་ལྡན་མཆོག་ནི་མ་འགགས་པ། ༥ མལ་སྟན་བགོ་མཆོག་ནི་གྱད་ནོར་བུ། ༦ ཁྱིམ་བདག་དད་པ་
སྐྱེས་མཆོག་ནི་འཆར་ཀ། ༧ མང་དུ་ཐོས་པའི་མཆོག་ནི་ཀུན་དགའ་བོ། ༨ བསླབ་པ་གུས་མཆོག་ནི་
སྒྲ་གཅན་འཛིན། ཞེས་གསུངས་པ་དོན་གཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། སྣང་བརྒྱད་ལས་དེ་ལས་གཞན་པར་
གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་འཇུ་མི་ཕམ་རིན་པོ་(1846-1912) ཆེས་མཛད་པའི་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་
ལས ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དེ་བ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་
ཀྱི་གླང་པོ། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་དྲུག་གོ མཆོག་གཉིས་ནི་དེ་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཤིང་རྟ་ཀླུ་
ཐོགས་གཉིས་ལ་འདོད། ཅེས་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་བདུད་འཇོམས་ཆོས་འབྱུང་ལས་ ཀྱང༌། ཕལ་
ཆེར་དུ་ཀླུ་ཐོགས་གཉིས་ལ་མཆོག་གཉིས་སུ་གྲགས་ཤིང༌། ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སློབ་དཔོན་ཡོན་
ཏན་འོད་དང༌། ཤཱཀྱ་འོད་བསྣན་པས་རྒྱན་དྲུག་ཏུའང་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱན་དྲུག་ཡོངས་
གྲགས་དང་བཞེད་པ་མཐུན་ཡང༌། མཆོག་གཉིས་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་དང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་
པའི་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འཇུ་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་
སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལས། ཡང་ཁ་ཅིག་མཆོག་གཉིས་ཤིང་རྟ་གཉིས་དང༌། དེའི་རྗེས་སུ་འཕགས་པ་
ལྷ་སོགས་རྒྱན་དྲུག་གཞན་བཞེད་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་འོད་དང་ཤཱཀྱ་འོད་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་འདུལ་འཛིན་
མཆོག་གཉིས་ཞེས་འདོད་པ་སོགས་ཡོད། ཅེས་གསུངས་སོ།། 
 

བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་བསྟན་པ། 

མཚུངས་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པའི།། རྣམ་ཐར་ལྔ་ཡི་ངོ་མཚར་ཀུན་གསལ་བ།། དྲི་
མེད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་གསང་བ་འདིར།། རབ་དཀར་དད་པའི་གཟུགས་མཛེས་ཅི་ཡང་འཆང་། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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(རྣམ་ཐར་ ཤོག་གྲངས་༢༢༤ བཞུགས།) 
ཤོག་གྲངས་༡༦༤ འི་རྒྱབ་ཤོག 

གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཞལ་ལས། 
སྐྱེ་དམན་ལུས་ལ་སྐྱོན་ཚང་དགུ། །ལྷ་ཆོས་བྱེད་པའི ་གེགས་སུ་ཤར། །སྐྱེ་དམན་གྱི་འགོ་འདོན་བྱེད་པ་
དང་། །རི་བོ་པང་པས་འདེགས་པ་གཉིས། །དཀའ་ལས་ཆེ་ལ་དོན་གོ་ཆུང་། །སྐྱེ་དམན་གྱི་ཆོས་འཁོར་
འཐོན་པ་དང་། །བོང་བུས་རྟེ་རྗེས་ཟིན་པ་དང་། །ཁྱི་ལ་རིང་བསྲེལ་བྱུང་པ་གསུམ། །བདེན་བརྫུན་སྙམ་
ན་བརྟགས་གཞིགས་མཛོད།  །སྐྱེ་དམན་གྱིས་ཆིག་སྐྱ་ཐུབ་པ་དང་།  །གཡུ་འབྲུག་ཐང་ལ་བབ་པ་
འདྲ། །ཨེ་སྲིད་སྙམ་ཡིན་ངོ་མཚར་ཆེ། །སྙིང་ནས་ལྷ་ཆོས་བྱེད་པ་ན། །ཕྱོགས་མེད་རི་ཁྲོད་འགྲིམས་ཡང་
འཚལ། ། 
བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ། བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་སོགས་དགེ་སྡིག་སྐོར་འགའ་བསྟན་པ། 
ཤོག་གྲངས་༢༨༧ ༼སྤྱིར་ཤོག་གྲངས་༥༣༩ བཞུགས༽ 

བུད་མེད་བྱ་བ་དམྱལ་བའི་ཟངས་ཀ་ཡིན། །ཁྱོད་དང་འགྲོགས་ན་དམྱལ་བའི་ཟངས་སུ་འཚོད། 
།དམྱལ་བའི་ཟངས་སུ་བཙོ་གལ་བདག་ལ་མེད།  །བུད་མེ་བྱ་བ་བདུད་ཀྱི་བཙོན་ར་ཡིན། ། 
ཤོག་གྲངས་༢༨༨ 

བུད་མེད་བྱ་བ་དུག་གི་འདམ་རྫབ་ཡིན། །ཁྱོད་ལ་དད་ན་དུག་འདམ་འཚོད་པ་ཡིན། ། 
ཁ་དོག་རྒྱས་པའི་བུད་མེད་ནི། །སྡོམ་པ་འཕྲོག་པའི་ཇག་པ་ཡིན། ། 
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཤོག་གྲངས་༡༡༩ ནང་། 

༈   བདག་བུད་མེད་འདྲ་བ་ཁས་ཉེས་ལ་ནུས་པ་ཆུང་༔ སྐྱེ་བ་དམན་པས་ཀུན་གྱིེས་སྡང་༔ སློང་མོ་ལ་
སོང་ན་ཁྱིས་སྡང་༔ ཟས་ནོར་ཡོད་ན་རྐུན་མས་སྡང༔ སྐྱེ་གཟུགས་ལེགས་ན་བྱི་ཕོས་སྡང༔ བྱ་བ་མང་ན་
ཡུལ་པས་སྡང༔ མ་བྱས་པ་ལ་མི་མཁས་སྡང༔ འགྲོས་སྟབས་ཉེས་ན་སུས་ཀྱང་སྡང༔ གང་བྱས་ཀྱང་
སྟབས་མ་བདེ་བ་བུད་མེད་ལ་ཆོས་འདི་འདུག་པས༔ ཆོས་མགོ་ཐོན་པ་ནི་ལྟ་ཞོག༔ སྲོག་མགོ་ཡང་
ཐོན་དཀའ་བར་འདུག་པས་བདག་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གདམས་པ་དེ་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ་ཞུ༔ 
ཞེས་ཞུས་པས༔  



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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༄༅།    །བཟོ་གནས་ཉེར་མཁོའི་ཟ་མ་ཏོག་བཞུགས་སོ།། 

༄༅།  །བྱེད་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བྱེད། །འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས། །བཟོ་གནས་རྒྱ་མཚོ་
ཆེན་པོ་ལ། །ཉེར་མཁོའི་ཆུ་ཐིག་འགའ་ཙམ་བཀོད། ། 

སྤོས་སྦྱོར་ཚུལ།  

སྤོས་སྦྱོར་ལ་སྤོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མ་ཤུག་ཕྱེ་ཡིན་པས། ཤུག་པའི་སྡོང་རྒན་དྲི་ཞིམ་པོ་དེ་ཆུ་བརྡར་
བྱས་པའི་ལྡེ་གུ་ལ་ཆུ་བསྣན་ནས་ལྷོག་བཞི་ལྔ་ཙམ་བསྐོལ་བ་རས་བཟང་ལ་བཙག་ནས། ཁུ་བ་དོར། 
སིག་མ་ཚགས་བྱའོ། ནཱ་གི་འདུལ་ལུགས་ནི་མར་ཁུ་ཁོལ་ཐག་ཆོད་ནས་ལྦུ་བ་ཆད་པའི་དྭངས་མ་ནག་
པོར་མ་སོང་བའི་ནང་དུ་བཏབ་ལ་དཀྲུག་ཅིང་བསྲེགས་པས། ཐམས་ཅད་ཚོས་ནས་སེར་སྦོབ་སོང་ལ་
ནག་པོར་མ་སོང་གོང་ཕྱུངས་ལ་ཆང་ནང་ངར་བསད། །སྣུམ་ཕྱིས་ལ་རྡོག་གཞོང་ཡངས་པར་ནཱ་གི་སྐམ་
བརྡུང་ཞིབ་པར་བྱས་པའི་ཕྱེ་མ། དེའི་སུམ་འགྱུར་གྱི་བུང་མང་བའི་ཆང་བཟང་པོར་གླ་རྩི་ཀླུ་མོའི་ཕོ་བྲང་
ཀླུའི་དུག་གིས་བཤིག་ཅེས་པ་ཆང་དང་གླ་རྩིའོ། ཐུན་གཅིག་བཏབ་པར་ཚོན་ལྟར་འདུལ། ཆང་གླ་རྩི་
གཉིས་ཀྱི་ནུས་པས་འདུར་སླ། ཁ་དོག་དཀར་སིང་མ་སོང་བར་འདུར། སེན་མོ་ལ་བསྐུས་ཏེ་བལྟས་
པས་སིག་མ་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཆང་དང་དབྱེར་མེད་འོ་མ་ལྟར་འདྲེས། ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་
ཞག་གྲངས་སུ་འདུར་པའི་ཉིན་ཉིན་ལམ་དེ་སྙེད་ལ་དྲེས་ཁྱབ་ནུས་པར་བཤད་དོ། གུ་གུལ་ནི་རྡོ་གཞོང་དུ་
ཆང་དང་སྦྱར་ལ་གྲང་འདུར་བྱས་པས་རོ་མ་མེད་པར་འོ་མ་ལྟར་འདུར་ཐུབ་ནས་ཁ་དོག་དཀར་པོར་
འགྲོའོ། སིཧླ་ཆུའམ་ཆང་ནང་སྔ་མ་ལྟར་ལ་བསྲོས་ནས་ཚ་འདུལ་ལམ། ཡང་ན་གྲང་འདུལ་གང་
རེགས་བྱས་པས་དཀར་པོར་འགྲོ་བའི་བར་དུ་བསྣུར་བར་བྱའོ། གླ་རྩི་ནི་ཀླུ་ས་བདག་ལ་གནོད་པས། 
དེའི་དུག་འདོན་སླད་གླ་རྩི་སྲང་རེ་ལ། རྡོ་དྲེགས་དམར་སེར་གང་རུང་སྐར་མ་རེ་བཏབ་ལ་སྐམ་འདུལ་
ཞིབ་པར་བྱ། དེ་རྗེས་ཆུ་བྲན་ལ་ཚོན་ལྟར་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་པར་འདུལ་ལོ། གུར་གུམ་དང་པོ་སྐམ་
འདུལ། དེ་ནས་ཆུ་བྲན་ལ་འདམ་བཏགས་ཇ་ཡུན་ཙམ་བྱ། དེ་ནས་ཆང་ཞིམ་པོ་བསྣན་ལ་སླར་ཡང་
འདམ་འཐག་སྔ་མའི་ཡུན་ཙམ་བྱའོ། སྨན་གཞན་རྣམས་དང་ཚགས་ལ་དྲངས་ནས་ཞིབ་འདུལ་བྱ་བ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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གལ་ཆེ། དམ་རྩི་དབང་ལག་སྐམ་བཏགས་ཞིབ་ཆེས་པ་དེ་ཉིད་སྤོས་ལ་བསྲེ་རན་དུས་ཆུར་སྦྱར་འདམ་
འཐག་ཡུན་རིང་བྱས་ནས་བསྲེས། དེ་ནས་སྤོས་སྨན་ཐམས་ཅད་སྐམ་པོར་བསྲེ་འདུལ་ལེགས་པར་
བྱས་དེ་རྗེས་ཆང་བཟང་གིས་ཆང་པའི་རྗེས་དོད་ཐུབ་ཙམ་འདམ་འཐག་བྱས་ལ། གཙང་སྦྲ་ཐོན་པའི་
སྦར་མོ་ལ་བཙིར་རམ། འདམ་ཐག་གིས་འདྲེས་འདྲེ་ངེས་བྱའོ། དེ་ནས་ཤུག་ཕྱེ་སྤོས་རབ་ལ་མཉམ་
འཇལ། འབྲིང་ལ་བུན། དེ་འོག་ལ་ལོག་པོ། དེ་མཐར་སུམ་འགྱུར་གྱི་སུག་ཕྱེ་མང་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཐ་
མར་བཞི་འཕར་ཡང་བྱས་པ། གང་ཡང་བསྲེ་འཕུར་སྔ་མ་ལྟར་འདྲེས་ངེས་བྱས་རྗེས། ཆང་བཟང་གིས་
གར་སླ་ཟན་སླ་ཤོས་ཙམ་བྱས་ནས། དྲོད་ནམ་ཟླ་དང་བསྟུན་ལ་ཆང་ཡུན་མ་ལོན་ཙམ་དུ་ཆང་ཇི་ལྟ་བར་
བསྙལ། དེ་ཡང་ནས་ཐག་ལ་དྲངས་ཏེ་ཤིང་ལེབ་དུ་བླངས་ལ་བསིལ་སྐམ་བྱ། དེ་ནས་ཁ་དོག་དམར་པོ་
ཙནྡན་ནམ། ཚྭ་ལ་སྦང་བའི་རྒྱ་ཚོས། སེར་པོ་གུར་གུམ་མམ་མྱང་རྩི་སྤྲས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བས་འགྲུབ་བོ། 
ཚང་ནི་ནཱ་གི་༡༔ གུ་གུལ་༔ གུར་གུམ༔ གླ་རྩི་༥༔ ཙནྡན་དཀར་པོ༔ ལི་སུ་ག་ཨར་སྐྱ་ཛཱ་ཏི་སྐར་རེ་བྱས་
ན་ལེགས་ཤིང་། གཞན་ཡང་སྤོས་སྦྱོར་སོ་སོའི་གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །སྤོས་སྦྱོར་ལ་དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་
དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྤོས་སྦྱོར་ལྡེའུ་ཆང་བསྟན་འགྱུར་དུ་ཡོད། བྱས་པ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱི་ལྔ་སྦྱོར་སོགས་
དང་།  གཏོར་མའི་སྤོས་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་དང་། ཆོས་སྐྱོང་སོ་སོའི་མཐུན་རྫས་ཀྱི་སྤོས་སྦྱོར་སོགས་སྣ་
ཚོགས་ཡོད། སྤོས་དེ་ལའང་གདབ་སྤོས་བྱེ་མ་བྱུག་པ་སོགས་བརྒྱད་བཤད་དོ།  

སྣག་ཚ་བཟོ་བ། 

༄༅།     །སྣག་ཚ་བཟོ་བ་ལ། ཐང་མ་སྒྲོན་ཤིང་ངམ། གྲོ་ག་སོགས་ཀྱི་ཤུན་པ་སྐམ་པོར་མེ་སྦར་ལ་
ཁོག་མ་དྲ་བ་ཅན་དུ་མེ་ལྕེ་དོན་པའི་དྲེག་པ་འམ། མར་མེ་དང་དཔལ་འབར་སོགས་ཀྱི་དྲེག་པ་འམ། 
ཐ་མ་སླང ་དྲེག ཕ་བ་སྒོ་སྒོ་སྐམ་པོ་ཞལ་འདག་གི་གཡོག་ནས་བསྲེག་པ་ལྟ་བུ་དེ་དངོས་རྒྱུའོ། དེ་ལ་
སྤྱིན་གྱི་དངས་མ་བསྐོལ་པ་གྲང་ནས་ཆགས་ཚེ་ལྕེས་མི་ཕིག་ཙམ་སྦྱར་བ་ཐང་རྐྱལ་དུ་མཉེ་བསྲུབ་ཡང་
ཡང་བྱེད་ཅིང་། རླན་དང་བྲལ་ན་ཆུས་བྲན་ཏེ་ཡང་ཡང་ལྡེ་གུ་བྱས་ནས་འདུལ་བའོ། འདིར་ཁ་ཅིག་ལྷང་
ཚེར་ཐང་རྐྱལ་དུ་མཉེ་བསྲུབ་བྱས་པས་གཞི་བྱས་ནས་དྲེག་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའང་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། 
སྣག་ཚ་དེ་ལ་མཉེ་བསྲུབ་དུས་སམ། སླད་ནས་ཀྱང་རུང་སྟེ། པི་ལིང་ཀ་ཀོ་ལའི་ཆུས་སྦང་ན་ དགུན་མི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 

 333 

འཁྱག་ ག་བུར་ཏང་ཀུ་ཙནྡན་དཀར་པོའི་ཆུས་སྦྱངས་པས་དབྱར་མི་རུལ། གླ་རྩི་དང་གི་ཝཾ་གི་ཆུས་
ཕབ་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱུག་ཅིང་མི་ཆད། རྒྱལ་མོ་ཀ་ར་དང་རྒྱ་སྐེག་གིས་ཆུས་ཕབ་ན་ཁ་དོག་སྣུམ། ལི་ཤི་རུ་
རྟ་ག་པུར་རྒྱ་སྤོས་སྤང་སྤོས་ཏང་ཀུ་ཤུ་མོ་ཟ་ཨར་ནག་རྣམས་ཀྱི་ཆུས་ཕབ་ན་དྲི་བཟང་། ཡོས་ཚིག་ཁུ་
བ་དང་བེ་ཁྲག་གཉིས་ཀྱི་དྭངས་མ་བླུགས་ན་དངུལ་འོད་འཆོར། སྤྱི་གཞུར་ཁུ་བས་མཐིང་མདངས། 
སྐྱེར་ཤུན་ཁུ་དངས་བླུགས་ན་གསེར་མདོག སྐག་ཁུས་ཟངས་མདོག་འབྱུང་ཕྱིར་གང་འདོད་བསྲེ། དམ་
ཆེས་པས་མི་རྒྱུག་ན། དར་མཚུར་རམ་ཚ་ལ་བསྲེག་ཐལ་ཉུང་ཙམ་བཏབ། སླན་ནས་སམ་སྲན་མའི་
རྡོག་པོ་བཏབ་པས་དེས་ཆུ་འཐུང་ནས་གར་བར་ནུས། སྤྱིན་མེད་ན་གྲོ་ནས་ཀྱི་ཡོས་ཁུ་འམ། ཐང་ཁྲག་
སོགས་དམ་དུ་སེམས་ཅན་རྗུད་པའི་ཆུ་སེར་དྭངས་མ་ཁྲག་མེད་པ་སོགས་བསྲེས་པས་འོད་དང་ལྡན་
ཞིང་དགུན་འཁྱགས་དུས་ཕྱིར་འཇིབ་མི་འོང་བཟང་ཡང་། རླན་དང་ཕྲད་ན་རྐྱེན་མི་འཁྱགས་སོ། བུལ་
དོག་རྔ་བསྐོལ་ནང་བཏབ་ན་འཇུབ་དེ་སྣག་ཚའི་དམ་གྱི་མཆོག་གོ་ཞེས་ཀྱང་བཤད། གཞན་ཡང་སྣག་
ཚ་བཟོ་བའི་རྒྱ་དགུ་ཡང་བཤད་དོ། དང་པོ་དྲེག་པ་ལས་སྦྱར་ཚུལ་ནི། སྣུམ་ནག་གི་དྲེག་པ་བུང་ཆེ་བར་
འོང་ཀྱང་འདུལ་ཅུང་དཀའ། ཀྱི་ལྕེའི་དྲེག་པ་འདུལ་སླ་ལེགས་ཀྱང་འོད་ཆུང་། ཤིང་དྲེག་ལེགས་ལ་བོང་
ཆེའོ། དམར་ཆེན་རྩེ་བའི་དྲེག་པ་མདོག་ལེགས་བོང་ཆེ་འདུལ་སླ་ཡང་རུལ་རྐྱེན། དེའི་ཕྱིར་དགུན་དུས་
དམར་ཆེན་རྩེ་དྲག་དང་། ཡང་ན་སྣུམ་དྲེག་ཀྱི་ལྕེའི་དྲེག་པ་མཉམ་སྦྱར་བྱས་ན་མདོག་ལེགས་འདུལ་
སླ་བོང་ཆེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད། དེ་ལ་མཐིང་ཀ་འདོད་ན་རམ་གྱི་ཁ་ཆུ་ནག་པོ་དང་སྤྱི་བཞུར་ཁུ་བ། སྔོ་སྐྱ་
འདོད་ན་སྤྱི་བཞུར་ཁ་བ་ཁོ་ན། དངུལ་མདོག་འབྲས་དཀར་ དང་མ་ནུ་རུ་རྟའི་ཁུ་བ་ཆམ་འམ་མང་དུ་
བཏང་སྟེ་ཡུན་རིང་ཉི་མར་མཉེས་བས་འོང་། དམར་མདངས་མཚེར་བར་འདོད་ན། སྣུར་ཐག་ཆོད་ཁར་
གཙོང་ཁྲག་སྦང་བའི་དྭངས་མ་ཅུང་ཟད་བཏང་ནས་མེ་ལ་མི་བསྟེན་པར་ཉི་མར་མཉེས་པས་འོང་། ཤིན་
ཏུ་གནག་ཅིང་འོད་ཆེ་བར་འདོད་ན་ལ་ཆུ་ཅུང་བཏང་སྟེ་ཆུ་གྲང་མི་བླུགས་པར་ དྲོད་ཁོ་ནར་བརྟན་པས་
འོང་། དེ་རྣམས་གང་བྱེད་ཀྱང་མ་ནུ་རུ་རྟའི་ཁུ་བ་བཏབ་པས་འཇམ་ལ་རྨེ་བའི་གནད་ཡོད་དོ། དམ་གྱི་
སྤྱིན་ཆུའི་ཚབ་འབྲས་ཁུ་ཉག་གཅིག་གིས་བྱས་ན་འདྲེན་བདེ་སྐམ་མགྱོགས་དབྱར་མི་རུལ་ལོ། སུག་
ཆུའི་དང་མ་དང་སྤྱིན་ཆུ་ཅུང་ཟད་བཏང་ན་འོད་ཆེ། སྤྱིར་ཡུན་རིང་དུ་མཉེས་པ་དང་། མཉེ་དུས་སྐོར་
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ཕྱོགས་ངེས་མེད་དུ་བྱས་ན་མི་འཆད་པ་འདྲེན་བདེ་ལ་གནག་སྙིང་ཉུང་། འོད་ཆེ་བའི་གནད་ཡོད་དོ། 
གཉིས་པ་མེ་ཏོག་ལས་བཟོ་ཚུལ། སྣུམ་གྱི་མར་མེའི་རྩེར་ཆགས་པ་དྲེག་པ་ནག་པོའི་མེ་ཏོག་ནི་སྣུམ་
དྲེག་དང་འདྲ། མེ་ཏོག་གཞན་འབྲས་ཁུར་ཧ་ལོ་སྨུག་པོ་དང་། རྒྱ་ལྕམ་མེ་ཏོག་གཉིས་སོ་སོར་སྦང་ལ་
ནག་པོར་གྱུར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་བསྲེ། དེ་ལ་ཚོས་ཁུ་དང་མཚུར་ནག་ར་ཁྲག་ཅུང་ཟད་བཏང་ནས་བྲིས་
པས། དང་པོར་སྣག་ཚའི་འཆིང་ཁ་སླ་འདྲེན་བདེ་བ་ཞིག་འབྱུང་། བྲིན་ཟིན་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་གསུ་འགྲོ། 
དེ་ནི་ཚ་བུལ་སོགས་མ་བཏང་བར་མེ་ཏོག་ལ་བྱེད་ཚུལ་ལོ། གསུམ་པ་ས་ལ་བྱེད་ཚུལ་ནི། ས་སྨྱག་
གཤིནཔོ་སྤྱིན་ཆ་གསུམ། ཞིབ་ཟན་ཆ་གཅིག་རྣམས་བསྲེས་ལ་གོང་དུ་བྱ། སྐམ་ཐག་ཆོད་པ་དང་མེ་ལ་
བཙན་བསྲེག་བྱ། དམར་པོར་སོང་བ་དང་། དེར་ཕྲལ་གཏུན་ཁུང་མེ་ཐུབ་ཀྱི་ནང་དུ་མཉེས་ནས་ཅུང་ཟད་
དྲོ་བ་དེ་ལ་ཉེ་ཤིང་མ་ནིང་དངས་མ་ཅུང་ཟད་དང་། སྤྱིན་ཆུ་བླུགས་ལ་ཆུ་ཡོད་ན་མཆོག་ཏུ་བཟང་། མེད་ན་
ཡང་རུང་ཡུན་རིང་མཉེས་པས་མདོག་ནག་བོང་ཚོད་ཆེ་ འཐུབ་ཞལ་བ་ཐབ་ཚང་དང་ཐབ་ཁ་ལ་བྱུག་
པའི་སྣག་ཚ་མཆོག་ཡིན་ནོ། བཞི་པ་ཕབ་སྒོ་སྒོ་ལས་བྱེད་པ་ནི། བ་མོ་དུ་གོལ་ཡང་ཟེར། དེ་སྐྱེས་ཕྲལ་
གྱི་ཁྲེས་པོ་ཐུས་ལ། མེ་ལ་བཙན་བསྲེག་བྱ། དམར་ཏིང་ངེ་བ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར། དེ་བཏོན་ནས་གཏུན་ཁུང་དུ་
མཉེས་སྐམ་ཐག་ཆོད་ནས་བསྔོས་ལ་ཉེ་ཤིང་མའི་ཁུ་བ་དང་སྤྱིན་ཆུ་བླུགས། ཡུན་རིང་མཉེས་པས་
མདོག་ནག་པོར་ཆེ་བ་འོང་སྟེ། འདི་ནག་རོ་བགས་ལ་བྱུག་པའི་འོས་ཡིན་ནོ། ལྔ་པ་ལྕི་བ་ལས་བཟོ་ན། 
བ་གླང་གི་ལྕི་བ་སེར་ཀམ་བཏུས། དེ་ཡང་སྔ་ལྕི་སེར་ཁ་མ་ཡིན་ན་བཟང་། དེ་མེར་བསྲེགས་དམར་པོར་
སོང་དུས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ནས་བཏོན། དེ་ནས་ཞིབ་ཟན་མ་ཐེབ་ཀྱུ་སྐམ་པོ་བསྲེག་པ་ཆུར་བསྐྱུར་བ་ཅུང་ཟད་
བསྲེས་ཏེ། བཏུན་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ་གོང་ལྟར་བྱས་པས་མདོག་ཤིན་ཏུ་གནག་པ་འོང་སྟེ་ནག་རྩི་བྱ་བའི་
འོས་སོ། དྲུག་པ་སེར་ཤལ་བྱེད་ཚུལ། དབྱར་ཁའི་སེར་ ཤ་ཆད་སླ་བ་འཛང་། བདུན་པ་ཙི་དྲ་ཀའི་
འབྲས་བུ་སྨིན་པ་དེ་རློན་པ་ཡིན་ན་ཁབ་ཀྱིས་བཙེག་པའི་ཁུ་བ་ལྕགས་སྣོད་དུ་བླང་། སྐམ་པོ་ཡིན་ན་
ཆོལ་ཙམ་བརྡུང་ལ་ལྕགས་སྣོད་དུ་ཆུར་སྦངས། ཉི་མར་འདུལ་བས་ཁུ་བ་སྨུག་ནག་འབྱུང་བས། ཐར་ནུ་
དང་མཚུར་ནག་གི་ཁུ་བ་དངས་མ་བླུགས་ནས་བྲིས་པས་སྣག་ཚ་མཆིན་ཁ། དྲུག་སིང་ངེ་བ། འདྲེན་
བདེ་མོ་ཞིག་འབྱུང་། བརྒྱད་པ་ནི་དུད་འགྲོའི་རྒྱུངས་པ་ཁྲག་དང་རྩ་དང་ལྐོག་པ་མེད་པ་ཅིག ཚོན་ཙམ་
རྫ་ཕོར་འཇམ་པོའི་ནང་དུ་བླུག དེ་ལ་གོང་གི་དྲེག་པ་རྣམས་གང་ཡོད་བཏབ་ལ་མཉེ། ཆུ་འཇམ་ཙམ་
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བླླུག །གར་སླར་ན་པོར་བྱུང་བ་དང་བྲིས་པས། འདྲེན་པ་དེ་མོ་རང་མིན་པའི་མདོག་ལེགས་པོ་གཅིག་
འོང་། འདི་མེ་ཉི་མི་ཕོག་པའི་ཞལ་བ་སོགས་ལ་བྱུག་ན་ལེགས།  རྒྱུངས་པ་ཆེན་ཀོག་གོང་པས་ཚོད་
ཟིན་པར་བྱའོ། དགུ་པ་ལ་ཕུག་བརྡར་གསེབ་དྲེག་པ་གང་འདོད་ཅིག་བླུགས། ལག་པས་མཉེས་ལ་ཆུ ་
གཙང་ཅུང་ཟད་བླུགས་ཏེ་བཙིར་བས་ཕྲལ་དུ་སྣག་ཚ་འབྱུང་སྟེ། མདོག་ལེགས་པ་རང་མིན་ཡང་འདྲེན་
ཤིན་ཏུ་བདེ་བ་གཅིག་འོང་། ཡུན་རིང་ན་ཅུང་ཟད་ཡལ་འགྲོ་བ་ཡིན། ཁྲལ་དུ་སྣག་ཚ་དགོས་ན་འདི་
དང་རྒྱུངས་པ་ལ་བྱེད་པ་གཉིས་མགྱོགས་སྣག་ཡིན་ནོ། སྣག་ཚ་སྦང་ཚུལ་སྣག་བུམ་གྱི་ནང་བསྲོས་ལ་
ཆུ་བླུག །དེ་ནས་གྲང་བ་དང་ཆུ་ཐིག་བླུག་པས་གཞན་གྱིས་བྲིས་ཀྱང་མི་འོང་། རང་གིས་འབྲིན་སྣག་
བུམ་བསྲོས་ལ་ཚ་ལའི་སྦུབ་བླུགས་པས་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། མཚལ་འདུལ་ལུགས་འོག་ཏུ་ཚོམ་
སྦྱོར་སྐབས་སུ་འཆད།  

ཡི་གེ་འབྲི་ཚུལ། 

ཡི་གེ་བྲི་ཚུལ་ལ། རང་ལུས་དགྱེ་སྒུར་པས་བྲི་བར་བྱ་སྟེ། ཧ་ཅང་དགྱེ་ན་ཡི་གེ་མི་འགྲིག མདུན་དུ་
སྒུར་དྲག་ན་ལུས་ཁམས་ལ་ལྷག་པར་གཟེན་པའི་ཕྱིར་རོ།   རང་མདུན་དྲང་པོར་ཤོག་བུ་བཞག་ནས་
བྲིས་ན་བདེ། ཡང་ན་པུས་མོ་གཡོན་གྱི་འོག་ཏུ་འདྲ་མྱོང་རྟིང་པ་བཙུགས་ལ་དེ་སྟེང་ནས་བྲིས་ན་ཁམས་
ལ་མི་གཟན་ཡི་གེ་ལེགས་པོ་འོང་། གློ་སྐར་སོགས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་དཀར་སྣང་ཡོད་ན་མགོ་དང་
ལག་པའི་གྲིབ་མས་སྒྲིབ་པས་མི་བདེ་དེས་ན་སྣང་བ་དཀར་བའི་ཕྱོགས་ལ་གཡོན་ཕྱོགས་གཏད་
པའམ། ཡང་ན་མདུན་གྱིས་བལྟས་ཏེ་བྲི་བར་བྱའོ། །བྲི་ཀློག་གཉིས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མ་
ལགས་པས། དང་པོར་སཾ་ཊ་ལ་ཡིག་མཁན་ལ་མཁས་པས་ལག་ཁྲིད་ལྟར་ཐིག་དང་ལྡན་པར་ཡིག་
ཆེན། ལི་ཁམ་ཛར་གསུམ་ཕོག་ངེས་ཚད་ལྡན་ལག་གོམས་མཐར་དབྱུང་། དེའི་ཚེ་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་
འོག་མ་གསུམ་ནང་དུ་བསྐུམ། མཐེབ་འཛུབ་ཀྱི་ཁ་གྱད་ཡངས་པར་བྱ་ཞེས་བྲིས་པ་རྒན་པོའི་ངག་རྒྱུན་
ལ་སྣང་། རྒྱུན་དུ་བྲེལ་བས་ཅི་བྱུང་བྱས་ན་ཡིག་གཟུགས་ལད་ནས་ལག་པ་ངན་གོམས་ལ་འགྲོ་བས་
ཚད་ལྡན་ལེགས་པོར་བྲིས་ན་ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ལེགས་བྲིས་མཁས་པའི་གྲལ་དུ་ཚུད་པར་འགྱུར་རོ། 
གོམས་པ་རྫོགས་ནས་མགྱོགས་བྲིས་བྱས་ཀྱང་ཚུགས་དོད་པ་དང་ཡི་གེ་མི་ལད་པ་འོང་། ལག་རྒྱུ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བཟང་ངན་ནི་བཟོ་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འོང་ཡང་། ལག་གམས་ཆེ་ཆུང་ནི་བརྩོན་པ་ལ་རག་ལས་སོ། 
དབུ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ལ་བོད་ཀྱི་ཡིག་བྲིས་པ་མཁས་པས་སྦྱར་བའི་ཐིག་རྩ་དང་། མ་ཆོས། བུ་ཆོས་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཡོད་དོ། སློབ་དཔོན་མཁས་པའི་ལག་ཁྲིད་ནི། ཕལ་ཆེར་ཚ་ཚའི་དབྱིབས་བརྐོས་
ཕོར་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་པ་འདྲ་བས་དོ་གལ་ཆེའོ། ། 
 

ཤོག་བུ་བཟོ་ཚུལ། 

ཞར་བྱུང་ཤོག་བུ་སྦག་འདོན་བྱེད་པའི་གདམས་ངག་ནི། སྦག་ཆུ་སླ་བཙོས་ དྭངས་མ་བོང་ཆེ་བར་བྱ་དེ་
ལ་དར་བ་མ་བཏགས་པ་བག་ཆུའི་བཞི་ཆ་ཙམ་བཏང་། སྤྱིན་ཆུའི་དྭངས་མ་ཅུང་ཟད་བཏང་། དེ་རྣམས་
བསྲེས་ལ་དྲོ་འཇམ་ལ་བག་འདོན་བྱ་དགོས་ཏེ། ཧ་ཅང་ཚ་ཆེས་ན་ཤོག་བུ་འཚིག གྲང་ན་བག་ཆུ་མི་
འགོ་བས་ཤོག་བུ་སྲབ་ཐིང་མི་འོང་། དེ་བས་ཚ་དྲོད་རན་པར་བྱ། རྫས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི། དར་
བས་དཀར་ལ་དང་བ་འབྱུང་བག་ཆུ་སྲལ་འབོལ་བ་འབྱུང་། སྤྱིན་ཆུས་མཁྲེགས་མ་ཤིང་མདངས་ལྡན་
འོང་ཞིང་ཡི་གེ་མི་འབྱམས་འོང་། ཤིན་ཏུ་དཀར་པོར་འདོད་ན་ ཀ་རག་བརྡར་བའི་ཁུ་བ་ཅུང་ཟད་བཏང་
བས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་འབྱུང་སྟེ་མང་ན་ལྗིད་ཆེ་བར་འོང་། བག་ཆུ་མང་ཆེ་ན་ཤོག་བུ་འཚིག་ཅིང་ཐིག་མི་
ལེན་པ་འོང་། སྤྱིན་ཆུ་གར་ཆེ་ན་ཤོག་བུ་གྱོང་ཞིང་སྣག་མི་ལེན་པ་འོང་། དེས་ན་གོང་ལྟར་ཚོང་ཟིན་པར་
བྱའོ། ཤོག་རྒྱུ་བཟང་ངན་དང་ཤོག་ལས་བཟང་ངན་གྱིས་ཤོག་བུ་སྣ་ཚོགས་འོང་སྟེ་དེ་ནི་ཤོག་བཟོའི་
ཚུལ་ལས་ཤེས་སོ།  
དབུར་རྡོའི་ཁྱད་པར་ནི། དུང་གིས་དབུར་ན་འཇམ་པོར་འོང་སྟེ་ཤོག་བུ་ཅུང་ཟད་སྔོན་པོར་འགྲོ། རྡོ་ཡིས་
དབུར་ན་ཤོག་བུ་འཚིག་ནས་འོང་། མཆོང་4གིས་དབུར་ན་རི་མོ་དོད། ལྕགས་སོགས་ཀྱིས་དབུར་ན་
གཡའ་འོང་། དེས་ན་གཟི་སེར་ཁྲས་དབུར་ན་མདོག་ལེགས་ཤིང་འཇམ་ཤོག་བུ་འབོལ་བས་དེ་བཟང་
ཞེས་སྔར་གྱི་བྲིས་མཁན་དག་གི་ཉམས་མྱོང་དུ་བཤད། དེ་ལྟར་མ་རྙེད་ན་ར་སོགས་ཀྱིས་རུང་ཙམ་དང་། 

                          
4 མཆོང་ཟེར་བ་ནི་ རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ དཀར་ལ་སྔོ་མདངས་ཆགས་པ་ཕྱི་ནང་མི་སྒྲིབ་པ་ཞིག་སྟེ། ནུས་པས་ བཟའ་ནད་དང་ གདོན་གཟེར་སོགས་ལ་
ཕན། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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མན་ཧོ་སོགས་རིན་ཆེན་མཁྲེགས་འཇམ་རྣམས་བཟང་ངོ་། བརྡར་གདན་ཤིང ་ལེབ་དྲི་མེད་འཇམ་བརྟན་
ངོས་སུ། ལག་བརྡར་རམ་གནམ་དབུར་གྱིས་ཁྱབ་པར་དལ་དབུར་བྱས་ན་ལེགས། ཐིག་ནི་སེར་པོའི་
དོད་ན་སྐྱེར་ཤུན། ལྗང་གུར་དབྱར་གྱི་གྲེས་སྔོན་ལྗང་སེར་སྟོན་ཁའི་གྲེས་རྩེ་སེར་པོར་སོང་བའི་ཁུ་བ། 
དམར་པོ་ཆུ་རྩ་བཟང་པོ་ཆམ་ལས་ཁ་བསྒྱུར་བ། དེ་རྣམས་ནང་དུ་བྱང་བུལ་ལེགས་པ་ཅུང་ཟད་བཏང་ལ། 
ཉི་མར་ཡུན་རིང་འདུལ་བ་གནད་ཡིན་ནོ་དམར་སེར་འདོད་ན་ཆུ་རྩ་ཉག་གཅིག་མ་ཚལ་གྱིས་ཐིག་བཏབ་
ན་དམར་ཀྱང་ཡི་གེ་མདོག་ལེགས་པོ་མི་འོང་། སྔོན་པོ་ཚོན་རམས་དྭངས་མ། དཀར་པོ་དུང་ཐལ་རུལ་
བཅུག་པ། ནག་པོ་ཞ་ཉེའི་གཡའ་ཐིག ཐིག་ཕྲ་འདོད་གྲི་རྩེ། སྦོམ་འདོད་སྨྱུག་ཁ་ཟུམ། སྦོམ་ཕྲ་རན་
འདོད་ཇི་ཙམ་འདོད་པའི་སྙུག་ཤག་གིས་བྱ། ཡི་གེ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པོར་འབྲི་ན་ཐིག་ཕྲ་བ་བྱ་སྟེ་དེས་
ཡིག་གཟུགས་མི་སྒྲིབ་པར་ཕྱིར་རོ། ཡི་གེ་འབྲིང་ཐིག་གཉིས་མཚན་སྤེལ་དུ་ཡོང་ནས་ལེགས། མདོག་
ཐོན་པའི་གནད་ཡོད་ཅེས་བཤད། ཡི་གེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་དྲུག་ཐིག་གམ་བརྒྱད་ཐིག་བཏབ། འབྲིང་ཙམ་
ལ་བཞི་ཐགི་གམ་སུམ་ཐིག་ ཡི་གེ་ཆུང་ལ་ཉིས་ཐིག་གམ་རྐྱང་ཐིག་གོ །དེ་ལྟར་འདེབ་ན་མགོ་ཐིག་
ཅུང་སྦོམ་ལ་ཡན་ལག་གི་ཐིག་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་བྱའོ། ཞེས་ཐིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཅན་དག་གིས་
བཤད།  

སྨྱུག་གྲི་བཟོ་ཚུལ། 

སྨྱུག་གྲིའི་ཁྱད་པར་ནི། ལྕགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་བཟང་ན་རྒོད་གས་འབྱུང་ཞིང་བརྡར་དཀའ། ཧ་ཅང་ཞན་ན་རྣོ་
མི་བརྟན་ངར་མི་ལེན། དེ་བས་སོག་ཟེར་དཔྱད་དང་ཤེལ་རྡོའམ། ཕོ་ལྕགས་མོ་ལྕགས་འདྲེས་མ་ལ། 
མར་དང་བུར་སྦྲང་བསྲེས་པ་ཡིས། ལྕགས་ཞུན་བྱས་ལ་འཕོབ་གཅེས། རྩེ་མོ་གཟོང་ལྟར་མཉམ་པ་སྨྱུ་
གུ་བཟོ་ལ་གཅེས། རྩིབ་དང་ལྟར་སྐྱོན་མེད་པ་ནི། ཤོག་པུ་འདྲལ་གཅེས། རྩེ་ལ་ལྟག་སོ་བྱས་པ་རྫིང་
དང་ལྟག་རིས་བྱེད་ན་གཅེས། རྩིབ་མེད་བརྡར་ཤ་ཆོད་པ་རྡོ་ཁ་ལེན་ལ་གཅེས། ལྟག་མཚན་ངར་ཚད་
སྙོམས་པ་རྣོ་ཡུན་རིང་བ་གཅེས། བལ་ཚི་གཙོད་ཁྲག་ཨ་རུ་ར། སྨྱུག་གྲིའི་ངར་ལ་གཅེས་པ་ཡིན། 
འཛིང་ངམ་ལྕོག་རླབས་སོགས་ཀྱི་རྡོ། སྨྱུག་གྲིའི་བརྡར་ལ་གཅེས་པ་ཡིན། ཕྱི་ལ་ཁལ་གཅིག་ནང་ལ་
དྲུག བརྡར་བ་ཞལ་ཤེས་དམ་ཡིན། ངར་ཆུང་ཐད་ཀར་བརྡར་བས་རྣོ་ཁ་མྱུར་དུ་ལེན། ངར་ཆེན་བསྐོར་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཞིང་བརྡར་བས་སོ་ཁ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་སྨྱུག་གྲིའི་ཉམས་མྱོང་ངོ༌། སྨྱུག་གུའི་ཁྱད་པར་
ནི། སྤུ་གུ་ཆུ་ཞིང་བཏེགས་ན་ལྕི།  རྩི་འཇམ་པོས་མནན་ན་འདྲེད་པའི་སྨྱུག་སྨྱུག་མ་ནི་སྨུ་གུའི་རྒྱུར་
བཟང་། སྨྱུག་སྲ་བའི་རིགས་ཆུས་རླན་དཀའ་བས་ལེགས། སྣུམ་བྱུག་སྟེ་དུད་ཁའམ་མེ་ཉིར་བསྲེ་བྱུག་
བྱས་པས་སྲ་བ་འོང་། དེའི་རྩེར་སོར་གསུམ་གཞལ་བའི་སར། གྲི་ཁམ་གཉིས་བཞག་ནས། སུམ་
གཉིས་རྫང་བཞག སུམ་ཆ་ཡུ་བ་འདྲ་ན་བཟང་། རྒྱུག་ཡིག་འབྲི་ན་སྔ་ཟུར་རིང་། ཚིག་བྲིས་འབྲི་ན་
མཉམ་པོར་བཅད་ཟླུམ་བྲིས་འབྲི་ན་ཉིས་ཆོད་བྱ། མགྱོགས་པར་འབྲི་ན་གས་ཆུང་བྱ། སྨྱུག་ཁ་ཆིག་
ཆོད་བྱས་གྱུར་ན། ཡི་གེ་ལེགས་པའི་གནད་གཅིག་ཡོད། སྨྱུག་ཁ་ཉིས་ཆོས་བྱས་གྱུར་ན། སྨྱུག་ཁ་སྲ་
བའི་གནད་གཅིག་ཡོད། །ཅེས་བཤད།  

འཕྲུལ་ཡིག་འབྲི་ཚུལ། 

འཕྲུལ་ཡིག་འབྲི་ཚུལ་སྐོར་ཆུ་ཡིག་ནི་གསེར་མདོག་ཐར་ནུའི་ཁུ་བས་བྲིས། མཐར་སྣག་ཚས་ཝཾ་བྲིས་
པ་ཆུ་ཡིག་གི་བརྡའོ། དེ་ཀློག་དུས་མཚུར་གྱི་ཆུ་ལ་དྲངས་པས་ཡི་གེ་ནག་ལ་གསལ། མེ་ཡིག་རྒྱ་ཚའི་
ཆུས་བྲིས། རཾ་ཡིག་བྲིས་བ་སོགས་མེ་ཡིག་ཡིན་པའི་མཚན་མ་བྱ། བལྟ་དུས་མེ་ངད་ཀྱིས་ཤོག་བུ་
ནག་སོབ་སོང་བ་ཙམ་དུ་བསྲེག་པས་ཡི་གེ་དཀར་པོར་བཀྲ་བར་འགྱུར། ཡང་ན་འོ་མའི་ནང་དུ་ཅོང་ཞི་
བསྲེག་པའི་ཐལ་བ་འམ། ཡང་ན་རུས་ཐལ་སོགས་དཀར་རྩི་བཏབ་པས་ཤོག་དཀར་ལ་བྲིས། ནམ་
འདོད་མེའི་ངད་ཀྱིས་བསྲེགས་པས་ཐལ་པར་མ་སོང་གོང་དུ་གསལ་ལོ། ས་ཡིག་ཀ་ར་སུག་པ་ཆང་གི་
ཉིང་ཁུ་ཆ་མཉམ་པས་བྲིས། ལམ་སོགས་མཚན་མ་བྱ། བལྟ་དུས་ཡི་གེར་ཁ་ཡི་ཧས་བཏབ་ལ། ཤོག་
མདོག་དང་མི་མཐུན་པའི་ས་ཕྱེ་ཞིབ་མོས་བཏབ་ནས་མནན་བཅག་ཙམ་བྱས་ནས་ས་ཕོས་ལ་དཀྲུག་
ཅིང་བྱས་སོགས་ཀྱིས་ཡམ་ཙམ་ཕྱིས་པས་གསལ། ཡང་ན་མཛོ་འོ་དངས་མས་བྲིས་ལ། ལུག་མུར་
རམ་སྤང་བསྲེག་ཐལ་ཞིབ་སྟེང་དུ་བཀྲམ་ཉི་མ་ལ་ཅུང་བསྲོས་ནས་ཤོག་བུ་སྤྲུག་སྤྲུག་བྱས་པས་
གསལ། མཁའ་ཡིག་ནི་ཞུན་མར་དུ་ཀ་ར་ནང་དང་སྤྲང་རྩི་ཅུང་ཟད་བཏབ་པས་བྲིས། ཁཾ་རྟགས་བྱ། 
བལྟ་དུས་ནམ་མཁར་བཏེགས་པ་ལ། མཚན་མོར་མེའི་འོད་ལ་ཡིག་རྒྱབ་བསྟན་ལ། རང་གྲིབ་མའི་ས་
ནས་བལྟས་པས་གསལ་མདུང་རྩེ་དམར་པོས་བྲིས་ཏེ་ས་ཐག་ཅན་ལ་སྦྱར་བ་ཆུ་ཡིག་ཟེར་ཀྱང་ས་འདྲ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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མུ་ཟེར་སེར་པོས་བྲིས་ཏེ་རླུང་ལ་ཕྱར་བས་རླུང་ཡིག་ཞེས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བཙུགས་བསྡུས་པར་
འདུག རླུང་ཡིག་ནི་མཚན་ཏིག་གའི་ཁུ་བས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་སྦུད་པས་པུས་ན་གསལ། །ཡང་ན་གྲུམ་
པའི་མཁྲིས་པའམ། མཆིལ་པའི་མཁྲིས་པས་བྲིས་སྐམ་ནས་རླུང་ལ་ཕྱར་བས་གསལ་ལོ། གཞན་ཡང་
ཆུ་རྩ་དང་དར་མཚུར་གྱིས་ཡི་གེའམ། སྐུ་ཕྱག་མཚན་སོགས་གང་འདོད་ཤོག་དཀར་ལ་བྲིས། སེམས་
ཅན་གང་རུང་གི་ཁྲག་ཆུ་ནང་དྲངས་པས་གསལ་བ་ཁྲག་ཡིག་གོ །འབྲི་དང་ལུག་སོགས་ཀྱི་འོ་མ་གར་
མོས་བྲིས་པ་ཆུར་བཅུག་ནས་གསལ་བ་འོ་ཡིག་ཟེར་བ་སོགས་དེ་འདྲའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ངོ་། 
ལན་ཝར་སོགས་ཅི་རིགས་གཤུར་རྫབ་ཡོད་ཚུལ་ཙམ་འདིར་འཛུད་དཔྱོད། གཞན་གསེར་དངོས་ཀྱི་ཡི་
གེ་བྲིན་གསེར་འདུལ་ལེགས་པས་མཐིང་ཤོག་ལ་བྲི་བ་དེ་ནི་དེར་ཟད། དེ་བཞིན་ཟངས་སོགས་དང་། 
གཡུ་བྱེར་སོགས་ཞིབ་འདུལ་གྱིས་སོ་སོའི་ཡི་གེ་བྲི་རུང་ངོ་། གསེར་འདུལ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ན་གསེར་
སྦྲང་གཤོག་སེན་མོ་བཅད་བཏུབ་ཙམ་བྱས་ནས་མཁར་གོང་དང་ལྷན་ཅིག་རྡོ་ནང་འདུལ་ཐུབ་ངེས་བྱས་
ནས། སླར་དེ་དག་ལྕི་བས་བསྟུམ་པ་སྐམ་ནས་མེར་བསྲེག་ཐལ་བ་ཆུ་ནང་དལ་བུས་དཀྲུག་པས་རྡོ་ཕྱེ་
དང་གསེར་སོ་སོར་ཕྱེ་འོང་། གསེར་ཕྱེ་ཞིབ་ནས་བྲིས་ན་རྒྱུག་ངེས་བྱུང་ཚེ་དེ་ལ་ཡོས་ཆུའམ། སྤྱིན་ཆུའི་
དམ་རན་པར་སྦྱར་ལ་བྲི། གསེར་འདུལ་འདི་ཞག་ལ་བཞག་ན་གཡའ་ནག་ལྟ་བུ་འོང་བས་ཚོན་ཀོང་
ནས་ཆུ་བླུགས་ལ་ཤིང་བུས་དཀྲུག་འདུར་བྱས་ཏེ་གཡའ་ཁུ་ཡང་ཡང་འདོན། དེ་ནས་སྤྱིན་ཆུ་ཚོད་ཟིན་
བསྲེས་ལ་པིར་གྱིས་བླང་པ་ལས་སྨྱུ་གུས་སྐ་སླ་རན་པར་བླངས་ཏེ་བྲི་བར་བྱའོ། ཟངས་འདུལ་ནི། ཕོ་
ཟངས་སྨུག་པོ་མིན་པའི་མོ་ཟངས་དམར་སྐྱ་ལེགས་པ་གསེག་བརྡར་གྱིས་བརྡར་ཕྱེ། མཚུར་དཀར་ཆུ་
ནང་ཡང་ཡང་བཙོ་ཞིང་བཀྲུ་བར་བྱས་ནས་གསེར་ལྟར་འདུལ་ དུལ་ནས་ཞོ་སྐྱའི་སྔོ་ཀྲུང་ནང་བཙོས་
པས་གཡའ་ཆོད་དོ།  
རག་ནི། རྒྱ་རག་སེར་པོ་མདོག་བཟང་སེག་བརྡར་གྱིས་བརྡར་ཕྱི་མཚུར་ནག་ཆུར་སྦྱང་དངས་ཁུར་བཙོ་
བཤལ་བྱས་ནས་གསེར་ལྟར་འདུལ། དུལ་ནས་སྙ་ལོའི་ཁུ་བར་སེར་མཚུར་བཏབ་ནང་བུལ་ཏོག་ཅུང་
ཟད་བཏབ་པའི་ནང་དུ་བཙོས་བཤལ་བྱས་ལ་གསེར་ལྟར་འདུལ། དུལ་ནས་དམ་སྦྱར་བའི་སྐབས་སུ་
མྱང་རྩི་སྦྲས་ཀྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བས་གསེར་མདངས་འབྱུང་ངོ་། དངུལ་འདུལ་གཡའ་འདོན་ལ། སྟར་བུལ་
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ཚ་ལ་གསུམ་གྱི་དངས་མ་གྲུང་པར་ཡང་ཡང་བསྣུར་ཞིང་དཀྲུགས་ན་དཀར་པོར་འོང་། ཡང་ན་སེ་འབྲུའི་
ཁུ་བ་ཆང་སྦྱར་གྱིས་བཀྲུས་ན་མདངས་ལེགས་པོ་འོང་། གཡུ་སོགས་བྱེ་འདུར་དང་ཆུ་འདུལ་ཞག་
ངེས་དམ་སྦྱར་བས་འབྲིའོ། དངུལ་ཡིག་དངོས་སམ། དངུལ་འདྲ་བྱེད་ན། སྟར་བུ་དང་ཚལ་བུལ་
དོག་གསུམ་དུམ་རེ་བསྲེས་ཏེ་ཚོན་ཀོང་ནང་དུ་བསྣུར། དེ་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་གཟིས་དབུར་ནས་དངུལ་
མདངས་ཐོན་པ་འབྱུང་ངོ་། གསེར་འདྲ་ནི། གླ་རྩི་བཟང་པོ། བཙན་དུག་འབྲི་ཚིལ་མ། བོང་ང་དམར་པོ། 
མཚུར་སེར། ཤུ་དག་ནག་པོ། མིའི་གསོན་ཁྲག་དང་དྲུག་ཞིབ་བཏགས་ཆད་སྦྱར་གར་སླ་ཞོ་ཙམ་བྱས་
པ། ཟངས་བཟང་པོའམ་མོ་རག་བཟང་པོ་བརྡུང་རུང་བའི་སྦྲང་གཤོག་སྲབ་མོ་ལ་བྱུག་ནས་ཉི་མར་སྐམ། 
དེ་བ་ལྕིས་བཏུམ་ནས་ཞག་གསུམ་མམ་ལྔ་དྲུག་ནུ་བསྙལ། དེ་ནས་ཐབ་དུ་སྐྱེར་བའི་སོལ་བའི་མེ་ནང་
བཅུག་ལ། དང་པོ་སྦུད་པ་ཆེ། བར་དུ་འབྲིང་། ཐ་མར་ཟུང་བ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བཞུས་པས་གསེར་
བཟང་པོ་ལྟ་བུ་འོང་། དེ་ཡང་མེ་སྟག་ཚེག་ཚེག་བྱུང་བ་ཚོས་ཚད་ཡིན། མེ་སྔོན་མ་ཚོས་པས་དྲག་ཏུ་
འབད། དཀར་ན་འདྲེ་ཡིན་པས་བགེགས་བསྐྲད་བྱ། དེས་གསེར་དངོས་འདྲ་བཟོ་གང་དགོས་བཏུབ་པ་
འབྱུང་ངོ་ཞེས་གཏེར་མའི་ལུགས་སོ། དེས་ཚ་གསེར་རམ་འདུལ་ཏེ་ཡི་གེ་བྲིས་ཀྱང་རུང་ངོ་། ཚོན་སྦྱོར ་
སྐོར་ལ། མཚལ་མཐིང་ལྗང་གསུམ་རླན་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་བྱས་ཏེ་ཤེད་ཆུང་དལ་བུས་འདུལ། དཀར་
སེར་ནག་གསུམ་ཤེད་ཆེན་འདུལ། བོད་མཐིང་བོད་ལྗང་ཆུ་དང་བཅས་ཏེ་འདུལ། རྒྱ་མཐིང་རྒྱ་ལྗང་སྤྱིན་
ཆུ་བཅས་ཏེ་འདུལ། མཚལ་ནི་ངེས་མེད་བབ་དང་བསྟུན། གཞན་ཀུན་ཐོག་མར་སྐམ་འདུལ་བྱ། སོ་
སོར་ཐལ་རྡུལ་སོགས་མ་ཤོར་བ་དང་ཚོན་འདྲེས་སོགས་མེད་པར་ལག་ཚག་དམ་པས་ལེགས་པར་
འདུལ་བར་བྱ། ལྗང་གུ་དང་བ་བླ་འདྲེས་ན་ཚོན་རུལ་བ་སྟེ་མི་ལེགས། གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་ཕོག་ན་
ཡང་ནག་པོར་འགྲོ། ལི་ཁྲི་མང་པོ་ལ་མཚལ་ཉུང་དུ་བཏབ་ཀྱང་རུལ་བ་སོགས་ཤེས་པར་བྱའོ། མཚལ་
གྱི་རྒྱུ་བཟང་ངན་ནི། ངོས་ལ་འོད་དཀར་དམར་འཕྲོ་བ། བཙག་མཚམས་ཤེལ་དཀར་འདྲན་བཟང་། 
དམར་དངས་གསལ་བ་འབྲིང་སྨུག་ན་ཐ་མའོ། དེ་འདུལ་ཚུལ་དཀར་འཇམ་གཏུན་ནང་། ཕྲམ་བརྡུང་
བྱས་ཏེ་མཚལ་ནུབ་ཙམ་གྱི་ཨ་རུ་རའི་ཁུ་བའི་ཆུ་བླུགས་ཅིང་གཙང་སར་ཞག་གཅིག་བཞག་ནས་ཁ་ཆུ་
སེར་པོ་ཕྱིར་དོར། དེ་རྗེས་གཏུན་སྐོར་ཅུང་ཟད་བྱས་པས་འདུལ་སླ་མདོག་ལེགས་འདྲེན ་བདེ་བའི་གནད་
ཡོད་དོ། དེ་རྗེས་དཀར་ཡོལ་སོགས་ཚོན་གོང་ནང་དུ་ཡུན་རིང་དལ་བུས་བསྣུར་ཐག་ཆོད་པར་བྱའོ། དེ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ལས་ཡི་གེ་སོགས་བྲི་ཚེ་ཟེར་ཞད་འདོད་ན་གོང་གི་ཁ་ཆུ་མི་དོར་བར་་་ཀ་རའམ་དཔྱད། ཀ་སིད་ཁུ་བ་
ཅུང་བཏང་། དམར་སེར་འདོད་ན་ཁ་ཆུ་དོར་ལ་མཉེ། དེ་རྗེས་ཀ་པིད་ཅུང་ཟད་བཏང་། དམར་འདོད་ཁ་ཆུ་
ལ་ལན་གསུམ་དོར་ལ་དལ་བུས་བསྣུར། དེ་རྗེས་མཚལ་ཚྭ་ལ་ འམ་དབྱད?་ལའི་ཁུ་བ་བཏང་བས་
འོང་། མི་འབྱར་བར་འདོད་ན་སྤོས་དཀར་རྒྱ་ཚྭ་ཅུང་ཞིབ་བཏབ། འོད་ཆེན་འདོད་ན་ཀ་པིད། ཚྭ་ལའི་
དབུ་བ་སྤྱིན་ཆུ་རྣམས་བཟང་། འདྲེན་བདེ་ཕྱིར་ཚྭ་ལའི་ཁུ་བའམ། སེང་ལྡེང་དམར་པོའི་ཁུ་བ་གང་འདོད་
བཏང་། སེར་པོ་འདོད་ན་ཁ་སྟེང་ནས་བླང་ཏེ་བྲི། དམར་སེར་འདོད་ན་ཁ་གཏིང་གི་བར་དུ་བླང་། སྨུག་
འདོད་གཏིང་ནས་བླངས། ཤིན་ཏུ་ལེགས་འོད་ཡང་ཡང་དཀྲུག་ནས་བྲིའོ། ། 

རྒྱ་ཚོས་ཀྱི་ལག་ལེན། 

རྒྱ་ཚོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནི། ཞུ་མཁན་བཙོས་པའི་ཚོས་ཁུ་ཉི་མར་གདུས་པའི་སེར་པོ་དེ་ནང་། རྒྱ་ཚོས་
སམ་རྒྱ་སྐེག་ཕྲ་མ་བརྡུང་བླུག་ནས་ཁུ་བ་འཐག་པར་བྱ། དེ་ཡང་མེ་ལ་གདུས་ན་སྨུག་ནག་ཏུ་འགྲོ། 
གྲིབ་མར་འཐག་བཅུག་ན་ཁུ་བ་མི་ཐོན། དེས་ན་ཉི་མའི་འོད་ལ་བཞག་སྟེ་གདུ་བ་ལེགས། ཚོས་ཁུ་
འདོན་པར་རྒྱ་ཚ་ཅུང་ཟད་བཏབ་ན་ཁུ་བ་མྱུར་དུ་ཐོན་ཞིང་དམར་བ་འབྱུང་། ཚ་ལའི་སྦུ་བ་བཏང་་་ཚལ་ཆུ་
བཅད་ཡིན་ནམ་དཔྱད། ན་འོད་དང་ལྡན ་ཞིང་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། ཉི་མར་ཡུན་རིང་བཞག་ཁོམ་མེད་ན། 
ཇ་ལོ་དང་བཅས་པའི་ཆུ་གཙང་བསྐོལ་ལ། དེ་ནང་དཀར་ཡོལ་ནང་དུ་ཞུ་མཁན་ཁུ་བར་རྒྱ་སྐེག་བྲམ་
བརྡུང་བཏབ་སྟེ་བཅུག་པ། ཆུ་བསྐོལ་གྱིས་གདུ་འཐག་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ་། འབྲི་མོག་གི་ཁུ་བ་འདོན་
ཐབས་ནི། འོ་རྐྱལ་ནང་འོ་ཤང་སླུགས། དེར་འབྲི་མོག་གི་རྩ་བ་སྣུམ་དང་མ་འདྲེས་པར་ཆང་་་་མང་
དུའང་ དུ་བཏབ་ནས་ཞག་གཅིག་སྦང་། ནང་པར་ཁ་དམ་དུ་བཅིངས་ལ་ཕྱི་ནས་ལག་འཕུར་ཡང་ཡང་
བྱས་པས་ཁུ་བ་འདོན་ནོ།  

ཚོན་མདངས་སྦྱོར་ཚུལ། 

ཚོན་མདངས་སྦྱོར ་ཚུལ་ལ། མཐིང་ལྗང་མཚལ་ལི་སྐག་པ་བླ། རམས་ནི་པ་བདུན་ཀ་རག་མ། སྔོ་སྐྱ་
སྔོ་སེ་མཐིང་གི་བུ། ཞེས་པ་ཀ་རག་ལ་རྒྱ་མཐིང་ཁ་ཆུ་མང་དུ་བསྲེས་ན་སྔོ་སྐྱ། ཉུང་དུ་བསྲེས་ན་སྔོ་སེ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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འོང་ངོ་། དེ་བཞིན་དུ། ལྗང་སྐྱ་ལྗང་སེར་ལྗང་གི་བུ། ལི་སྐྱ་ལི་སེར་ལི་ཡི་བུ། (མཆན། ཀ་རག་བསྲེས་
ན་ ལི་སྐྱ།) (བ་བླ་བསྲེས་པ་ ལི་སེར།) དམར་སྐྱ་མི་ཤ་མཚལ་གྱི་བུ། (ཀ་ར་མཚལ་མཉམ་ན་ 
དམར་སྐྱ།) (ཀ་ར་མང་ན་ མི་ཤ།) ངར་མ་ལྗང་སེར་བ་སླའི་བུ། (ལི་ཉུང་བ་བླ་མང་ཀ་ར་ཅུང་ཟད།) 
(རམས་དང་བ་བླ།)  གློ་ཁ་ཟི་ཧུང་སྐག་གི་བུ། (དམར་སྐྱ་མཉམ་པ་ གློ་ཁ་རམས་ཉུང་ན། སྐར་མང་
ན་རང་སེམས་སྣག་ཉུང་ན་ཀ་ར་སྣག་མཚལ་ཅུང་ཟད་) མཆིན་ཁ་རམས་སེར་རམས་ཀྱི་བུ། ཇ་ཁ་དུད་
ཁ་སྲིང་མོ་གཉིས། མཚལ་སྣག་གཉིས་བསྲེས་བསྲེས་གཡོག་གཅིག་གོ །ལྗང་སྐྱ་ལ་ཀ་ར་བསྲེས་ན་
སེར་ལྗང་འོད་འཕྲོ་བར་འོང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་ནས་ཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་ཆ་ཆེ་ཆུང་རིག་
པས་འཕྲུལ་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 
མཚོན་སྡེབ་ནི། དཀར་སེར་འགྲིགས་ན་ལོང་བའམ་ཤི་མདོག དམར་ལྗང་བག་མ། སྔོ་སེར་ཚོན་གྱི་མེ་
ཏོག་ཡིན། དམར་སེར་བླ་མ། དམར་ནག་དྲག་པོ་ཟེར་བ་ཡོད། ལི་སྤང་སོགས་ལྷ་བཟོའི་ངག་རྒྱུན་བྲི། 
རྡུལ་ཚོན་ཁ་བསྒྱུར་ཚུལ། རྡོར་གའི་བྱེ་མ་ལེགས་བཙག་ཞོ་དང་ཞག་སྣུམ་མེད་པའི་ནང་སྦང་ལ་འབྲི་
མོག་བཏབ་པས་དམར་པོར་འགྱུར། རྡོ་ཞུན་བུལ་ཏོག་བསྲེས་པས་མཐིང་ག །ཡུང་བ་བསྲེས་པས་སྐྱེར་
ཁ། དེ་ལ་སྔོན་པོ་འདྲེས་ན་ལྗང་གུ། རྡོ་ར་ག་འབྲུ་མར་ནང་བརྔོས་པས་ནག་པོ་འོང་། མཚལ་སོགས་
ཚོན་ཆེན་གང་བསྲེས་དེ་མདོག་རེད། ཡང་ན་རྡུལ་ཚོན་རྒྱུ་རུ་འབྲས་ཕྱེའང་བཟང་ངོ་། ཆུ་ཚོན་རྡུལ་ཚོན་
ཐམས་ཅད་ནི་རང་རང་མདོག་གིས་བྱའོ། མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁ་བསྐྱུར་པ་ཡོད་དོ། ཐེལ་སྣག་
སྦྱར་ཐབས་ལ་ལུགས་གསུམ་ཡོད། གྲོ་ནས་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་མའི་དངས་གར་མ་དང་། ཤེལ་
ཀར། སུག་པའི་ཁུ་བ། སྤྱིན་གྱི་དངས་ཀྲུང་། ལ་ཆ་རྣམས་མཉམ་པར་བྱས་པ། མེ་ཡི་དྲེག་པ་་་པ་
འབྲུམ་མེད་དང་སྦྱར་ཏེ་ལྕགས་སྣོད་དུ་ཤིང་གཏུན་གྱིས་མཉེས་པས་འགྲུབ་བོ། ཡང་གཅིག་དྲེག་པ་་་མི་
བཏང་བར་ཚོན་རམས་འདུལ་ལེགས་གར་མའི་ཁུ་བ་དང་། རྒྱ་སྐག་ཁཎྜ་ཆ་མཉམ་སྔ་མ་བཞིན་བྱས་
པ་འོད་ལྡན་འབྱུང་སྟེ་དྲེག་སྣག་ལེགས་ཤེས་ཀྱང་མོག་བོར་བཏང་ངོ་། ཡང་གཅིག་དྲེག་པ་བཟང་པོ་
མར་ནག་གམ། ཟར་ཁུའི་སྣུམ་རྩི་ལ་སྦྱར་བདེ་ལ། གནག་གི་རྭ་གྲི་རྣོན་གྱིས་གཞར་པའི་ཕྱེ་མ་འདྲིལ་
གཞོག་བསྲེས་ལ། རས་སམ་ཐེར་མའི་སྣོད་དུ་བླུག་ནས་སྒམ་དུ་བཅངས། དགོས་དུས་ཁུག་མའི་ཕྱི་
ནས་ཐེའུ་ཆེས་བརྡེག་ཅིང་བཏབ་བསགས་ལ་བོར་དོད། འདི་མགྱོགས་ཐེལ་ལས་ཡུན་རིང་མི་ལོའོ། 



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ཐེལ་མཚལ་ཕྱེད་ན་སུག་ཁུ་དངས་བཙག་སིག་མདོར། དྭངས་དངོས་ཁཎྜ་ཞོ་དྲུག་ལ། སྤོས་དཀར་
འདུལ་ཞིབ་ཞོ་གང་དང་། ཤེལ་དཀར་ཡང་ཞོ་གང་སྟེ་་་་ཐེལ་ཚོ་་་་འམ་དཔྱད། ཚ་ལ་སྐར་མ་ལྔ་བཅས་
པ་མེ་ཡིས་དྲོ་ཙམ་བསྲོ་བྱས་ལ། གཏུན་དུ་མཉེ་ཐག་ཆོད་པར་བསྣུར། སྤྱིན་ཆུ་ཅུང་ཟད་འདྲེས་ཀྱང་
ལེགས། དེ་ནས་ཤིང་ལེབ་སྟེང་དུ་སྐམ། དགོས་དུས་ཆུར་སྦྱངས་དངས་མ་དེ། མཚལ་སྦྱར་འོང་འབར་
དམ་སྦྱོར་ཟབ། ཞེས་སོ། རྒྱུ་འདི་མཚལ་དང་སྦྱར་ཏེ་ཚོན་སྣོད་དུ་བསྣུར་པས་ཐེལ་མཚལ་ལེགས་པ་
འབྱུང་ངོ་།  

རས་གཞི་བཟོ་ཐབས།  

དར་རས་བསྐྱང་ལ་ཆགས་སྤྱིན་བྱུག སྐམ་ནས་ཀ་རག་སྤྱིན་བསྲེས་བྱུག ཀ་ཆུ་ཉུང་ན་རྡོ་རྩུབ་ཞད་ཅན་
གྱིས་ཤེད་ཆུང་ཕར་དབུར། མང་ན་ཤད་ཆེ་བས་ཁྱབ་པར་ལན་ལྔ་ཙམ་དབུར། སྐམ་དུས་རྡོ་འཇམ་གྱིས་
ལན་ལྔ་ཙམ་དབུར། རྒྱབ་ཏུ་འོད་མ་ཐོན་བར་མདུན་དུ་སྐམ་འུར་མི་བྱའོ། པྲ་རྩི་ཚོན་ནང་གཏོང་ན་ཚོན་
སྐམ་འདུལ་བྱས་ནས། མཚལ་ལ་སྒོང་ཆུ་བསྲེ་བ་སོགས་བྱའོ། པྲ་རྩི་ཅན་གྱི་སྟེང་དུས་དཀར་བྱུག་ན་དེ་
སྟེང་རི་མོ་གང་འདོད་འབྲི་ནུས་སོ། པྲ་རྩི་ལ་འབྲུ་མར་དང་ཀ་རག་བསྲེས་ནས། རི་མོ་གང་འདོད་བྲི། མི་
འབྱར་ན་གསེར་ཤོག་གླན་ནམ་ཚག་ལ་བཙག་སྟེང་རས་བལ་གྱིས་འདེད་པར་བྱའོ། ཐུག་རྩི་(བྱུག) 
ཕལ་ཆེར་གྱི་གཞི་མོ། ལྷང་ཚེར ་གྲིས་གཤག་སྲབ་མོའམ། ཡང་ན་ཆེ་བརྡུང་བྱས་པ། རྫ་གསར་པའི་ནང་
ཆང་སྐྱུར་བྲེ་གང་གི་ནང་དུ་བཙོ་ཐེབ་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་ཁུ་བ་ཡང་ཡང་ཕོ་ཞིང་ཆུ་ཚན་གྱིས་བཤལ་ནས། 
ར་རྐྱལ་ཆུ་ཐུབ་ཏུ་བླུག རྩི་ཐེག་པར་བྱེད་ན་ཆང་གར་མའམ་་་་་གྲང་སྦྱོར་དར་བ་སྐྱུར་པོའམ། སྤྱིན་
ཆུའམ། ཆུ་གཙང་གང་འདོད་བླུག་སྟེང་། ཁ་རྔ་རྩིད་ཀྱིས་བསྡམ་ནས་མི་ཤེད་ཆེ་བས་ཁུག་མ་དེ་ལག་
མཉེད་བྱས་པས། སྐྱོ་མ་ཞོ་ལྟར་དུལ་བ་དར་ཚག་ལ་དྲོངས་བ་འདི་ཁ་དོག་གང་ ཨ་རག་བཟང་པོ་རུང་ 
འདོད་པ་སྒྱུར་བའི་གཞི་མ་ཁྱད་འཕགས་ཡིན་ནོ། སྤྱིན་ཆུའམ་ཟེར་ཁུའི་དམ་བྱ། ཁོ་རང་རྐྱང་པ་དངུལ་
མདོག་དུ་འོང་ངོ་། འདི་ལ་གསེར་གྱི་མདོག་ལྟར་བྱེད་པར་འདོད་ན། ཡུང་བསེར་པོ། ་་? ཁ་ཆེ་ཤ་སྐམ།་
་? ཆུ་བུན་པ། ་་? སེར་པོ། སྒོ་རུ་ལ། ལྷང་ཚོར། ་་? བཅས་ཁྱོན་སྲང་བཅུའི་ཚད་དུ་བྱའོ། ལྷང་ཚེར་ནི་
རབ་སེར་པོ། འབྲིང་དཀར་པོ། ཐ་མ་སྔོ་ནག་ཡིན་ནོ། འདིའི་ལག་ལན་གོང་ལྟར་ལྷང་ཚེར་བཙོ་བཤལ་
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རྗེས་སུ། དེ་དྲོད་མ་ཡལ་པ་ལ་ཡུང་བ་སེར་པོ་ཞིབ་བཏགས་བཏབ་ནས་རླང་པ་མ་ཤོར་བར་ཡུམ་ཙམ་
བཙོ། དེ་ནས་གོང་ལྟར་ཆང་ངམ། དར་སྐྱུར་བྲེ་གང་བླུགས་ཏེ་སྐྱོ་མ་བྱས་པར་རྫས་གཞན་གཡུམ་ཡང་
བཏབ། ར་རྐྱལ་དུ་བླུག ཁ་བཅིངས་ནས། རྫ་སྣོད་ནས་བྲེ་བརྒྱད་ཤོང་བ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བཞག དེ་སྟེང་
དར་བ་རང་ནུབ་ཙམ་བླུག ཁ་རས་ཀྱིས་བཀབ་ལ་ཞག་གསུམ་མམ་བདུན་དུ་བྱེ་མའི་ནང་བསྙལ། དེ་
ནས་བཏོན་ལ་མི་ཤེད་ཆེ་བས་ཁུག་མ་ལག་མཉེད་བྱས། ཞོ་ལྟར་དུལ་ནས་ཁ་ཕྱེལ་དར་ཚག་ལ་བཙག 
འདི་ལ་ནག་པོ་འདོད་ན་མུ་ཟི་དགོས་དེ་དམ་སྤྱིན་དང་སྦྱར་ཏེ། ཤོག་བུ་དང་ཤིང་སོགས་གང་དགོས་ལ་
བྱུག སླར་ཁ་རྩི་སྤར་དགོས་པ་བྱུང་ན། རྫས་སྔ་མའི་ཁུ་བས་རུང་ངོ་། ལྷང་ཚེར་གསེར་འགྱུར་གཏེར་མ་
ལས་སོ།  

ཡང་བྱུག་རྩིའི་ལག་ལེན་ནི།  

རྡོ་དང་ཤིང་སོགས་གང་ལ་བཟུག་པའི་གཞི་དེར་སྟར་ཁུའི་ཆུ་བྱུག་ལ་བསྐམ། དེ་རྗེས་གཤའ་ཚེ་དཀར་
པོ་བཏུལ་བ་སྤྱིན་ཆུ་གར་མས་བྱུག སྐམ་ནས་གཟིས་དབུར་ལ་སྐྱེར་ཁན་བྱུག དེ་སྟེང་སྟར་ཁུ་སླ་མོས་
བྱུག དེ་རྗེས་ཁ་ཆེའི་ཁུ་བ་བྱུག དེ་ལ་སྐྱོབ་བཏང་ནས་པྲ་རྩིས་མནན་པས་གསེར་ལས་འཕགས་པའི་
མདོག་ལེགས་འབྱུང་ངོ་། ཡང་གཤའ་དཀར་དངུལ་ཆུ་ཆ་མཉམ་བཞུས་པ་དེ་ཞིབ་འདུལ་བྱས་ནས་ཤིང་
སོགས་གང་དགོས་ལ་བྱུག་པས་དངུལ་ཚབ་རུང་ གུར་གུམ། མྱང་རྩི་སྤྲས་ཆུ་བུན་པ། ཡུང་བ་སེར་པོ། 
དཔའ་སེར། བང་བུ་ལན་ཚྭའི་མེ་ཏོག ཨུཏྤལ་སེར་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཁུ་བ་དང་། ཁང་པ་དུད་རྒན་ཁྲག་ལྟར་
ཞུན་དུ་བབ་པའི་དམར་པོ་བཅས་བསྲེས་པས་བྱུག་ན་གསེར་འགྱུར་ཡིན་ནོ། གཏེར་མས་ལས་སོ། ཡང་
གཤའ་དཀར་ལེགས་བཞུས་མར་ནག་ནང་དུ་བླུག་པ་ལན་གསུམ་བྱ། དེ་ནས་གཤའ་ཞོ་གང་ནང་
དངུལ་ཆུ་སྲན་མ་ཕྱེད་གཉིས་ཙམ་བསྲེས་ཏེ་ལྕགས་སྣོད་དུ་དལ་བུས་བཞུས། དེ་ཀ་མོ་ཉའི་ཁུ་བའི་ནང་
དུ་བླུགས། (ཐར་ནུ།) དེ་འདྲ་ལན་གསུམ་བྱས་པ་དེ་དངུལ་དང་འདྲ་བའི་མདོག་ཏུ་འགྱུར། དེ་ཚ་
དངུལ་དུ་བྱེད་དམ། འདུལ་ནས་ཤིང་སོགས་ལ་དངུལ་འགྱུར་དུ་བྱུག་པས་ཆོག་གོ། གཏེར་མ་ལས་སོ། 
ཡང་ལྷང་ཚེར་ཞིབ་བརྡུང་བླུག་ཀོང་ནང་བཅུག་སྟེ་ཁ་སོག་སྦུབ་ཙམ་མིན་པ་རྫ ་འདམ་གྱིས་བཅད། དེ་
ནས་མར་ཟེ་ཚ་(ཙམ་མམ)ཟི་ཙི་བླུག་ནས་སོལ་མེར་ཞུག་དོང་གྲང་བཅུག་པས་ཤོག་བུ་བསྲེག་ཐལ་
འདྲ་བ་འོང་། དེ་ཟར་མའི་ཁུ་བ་དང་སྦྱར་ནས་ཅི་ལ་བྱུག་ཀྱང་གསེར་གྱི་མདོག་ཏུ་འོང་ངོ་། ཡང་ལྷང་ཚེར་
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ཆང་ནང་མདོག་ཉམས་ཙམ་བཙོས་ལ་བཏོན། ཆད་མེད་པར་ཞིབ་བཏགས་བྱས་པར་རྐྱལ་གཙང་(སྐྱེ་
ནང་ལྟར་བྱས) མར་ཞག་གསུམ་མཉེ། དྲི་མ་རིམ་བཞིན་བཅད་པས་ཞར་ལ་དག་པར་འགྱུར་ཞིང་། 
དེར་ལྟར་ལན་འགའ་བྱས་པས་ཟར་ཆུར་ཤིབ་(ཤིང་ཀུན་ནམ་དཔྱད)ཆུང་ཞིབ་བཏགས་ཁུ་བ་བྱས་ཏེ་
བྱུག་པས་དངུལ་མདངས་འབྱིན།  དེ་ལྟར་ཞིབ་ཆ་མ་གྲུ་ན་ཡང་། ཆང་གི་ནང་དུ་ཟན་དྲོན། བཙོས་པར་
ལྟར་བྱས་ཏེ། འདམ་འཐག་བྱས་ནས་དྲི་མ་སྔར་ལྟར་འདོན་ཅིང་ཟར་ཁུས་བྱུག་པ་གཟིས་དབུར་བས་
འགྲུབ། དེ་ལ་ཁ་གུར་བྱུག་ནས་རྦ་རྟ་སྔང་ཆར་འགྲུས་སྐམ་པོ་དང་། རུ་རྟ་བསྲེས་ཏེ་བསྲེག་(དཔྱད) 
པས་གསེར་(ཚ་གསེར་རམ) བཙོ་མ་ལྟར་འགྱུར་རོ། གཏེར་མ་ལས་སོ། སྟར་བུ་སྦང་མ་སྦྱར་ཏེ་
ལྕགས་ལ་བྱུག་ན་ཟངས་མདོག་འབྱུང་། སག་རམ་རྩི་ཡང་དེ་དང་འདྲ། ཟངས་སྣོད་ནང་དང་སྐྱུ་རུས་
མཉེས་ན་ལྕགས་ལ་ཟངས་བཞིན་མཐོང་ཞེས་རྒྱུད་ལས་སོ། དེ་སོགས་དངོས་པོའི་ཁ་དོག་རེས་འགར་
བསྒྱུར་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱའོ།  

ཚོན་རྣམས་ཀྱི་བྲ་རྩིའི་ལག་ལེན་ནི། 
ཟར་སྣུམ་དཀར་ཡོལ་འབྲིང་ཙམ་མ་ཚིག་པར་དལ་བུས་བསྐོལ་ནས་སར་ཕབ་ལ་གྲང་བའི་ཚེ། སྤོས་
དཀར་དང་ཤུག་པའི་ཚི་བ་ཁྱིམ་ཆེན་རེ་དང་། ཚལ་བསྲེག་ཐལ་ཅུང་ཟད་བཏབ། དེ་ནས་དལ་བུས་ཡུན་
རིང་བསྐོལ། ཟར་ཆུ་དང་འདྲེ་བར་གྱུར་དུས་ཚོས་པ་ཡིན་པས་རླན་པར་བཅད་དེ་བཞག་པ་པྲ་རྩི་ཡིན། 
པྲ་རྩི་ཕྱུག་དུས། ཚོན་གསར་སྣུམ་མེད་པ་དག་རྡུལ་ཕྱི་ཡག་བྱས་ལ་སྐྱོབ་སྔོན་དུ་བྱུག་དགོས་ཏེ། 
གཡེའུ་བཟང་ངན་སྐྱོབ་ལ་རག་ལས་པས། སྐྱོབ་ནི་སྤྱིན་བཟང་གི་དྭངས་མ་སླ་མོ་སྙིགས་མེད་པ་
འཁྱགས་ནས་ཆགས་ཚེ་ཤིང་བུས་དཀྲུག་ཐུབ་ཙམ་ཡང་ཡང་དཀྲུགས་ནས་ཆུ་ལྟར་གྱུར་པ། སྤིར་སྦོམ་
པོས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ངེས་བྱུག་ནས་རྡུལ་མེད་པར་ཞག་གཅིག་བཞག ནང་པར་སྐམ་པ་དང་། དེ་
སྟེང་གླ་ཤུན་ཆུར་བཀྲུས་དྲི་མེད་རློན་པས་པྲ་རྩི་སྙོམ་པར་བྱུག ཅུང་ཟད་མཉེ་འཕུར་མ་བྱས་ན་གཏིང་དུ་
མ་ཟིན། ཧ་ཅང་ཕུར་ཆེ་བ་ཡང་མི་དགོས། དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས་ནས། དེ་སྟེང་ཁྱབ་ངེས་བྱུག་ཧ་ཅང་
འཐུག་ན་སྐམ་ནས་འདུས་འོང་། ཧ་ཅང་སྲབ་བརྡལ་ཆེན་འོད་མེད་པས་རན་ཚོད་ཟིན་པར་བྱས། དངོས་
པོ་ཆུང་དུ་ཙག་ལི་སོགས་ལ་ལག་པ་བཀྲུས་པའི་སོར་མོས་བྱུག་ཀྱང་རུང་། དེ་ནས་རྡུལ་མེད་པར་ཉི་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 

 346 

འོད་སོགས་མི་འཕོག་པར་ཁོང་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཞག་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་མ་སྐམ་བར་དུ་བཞག་
དགོས། གནམ་དངས་སྐབས་སོགས་འགྲིགས་ན་ལེགས་ཞེས་གླེང་། དེ་ལ་ཟར་སྣུམ་འདོད་ལུལགས་
ནི། ཟར་མ་སྤུས་ལེགས་ཞོ་གཅིག་ཙམ་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་སྐྱོན་ཕོག་ཙམ་བརྡུང་བ་ཆང་བཟང་གར་ཁུས་
སྤར་མོས་བཅངས་ལོ་ཙམ་གྱི་རླན་ཕབ་ལ་ཞག་གཅིག་བསྙལ། དེ་ནས་ལྕགས་སླང་དྲི་མེད་དུ་བརྔོ་ལ་
ཤིང་བུས་ཡོག་ནས་མ་ཚིག་ཙམ་བྱས་པ་ཚ་མོ་དེ། རེ་ཆུང་སྐྱེ་མོ་རྡུལ་མེད་པའི་ནང་དུ་བླུག་ལ་ཁ་དམ་
པར་བཅད། འགྱ་ཞབས་ནོན་ངེས་བྱས་པས་འགྱ་སྣོད་མཆུ་ཡོད་པ་ནས་དེའི་ཁུ་བ་ཟངས་དཀར་རམ་ལ་
སྣོད་གང་རུང་དུ་མེ་འཇམ་པོས་བསྐོལ་བ་ལ། གཡེའུའི་རྫས། ཚ་ལ་དཀར་པོ་བརྗོས་མ་ཞོ་ལྔ། ལ་ཆ་
དཀར་པོ་སྲང་གང་། སྤོས་དཀར་ཞོ་ལྔ། ལི་ཁྲི་ཞོ་གསུམ། ཞན་རྡོ་སྲང་གང་བཅས་ཞིབ་བཏགས་ཚག་
ལ་དྲོངས་པ་བཏབ་ནས་ཡུང་རིང་བསྐོལ། ཁོལ་ཚད་རྡོ་འམ་ལྕགས་འཁྱགས་སྟེང་ཐིགས་པ་བླུག་པ་
ལ། མཛུབ་མོས་རེག་ཚེ་བ་ཐག་ཡོད་མེད་ཀྱིས་གསལ། ཡུན་རིང་བཞག་རྒྱུ་ལ་སྤོས་དཀར་མང་
དགོས། དེ་མ་ཐག་སྐམ་འདོད་ན་ཚ་ལ་ཞན་རྔོ་མང་དགོས། ཡུན་རིང་པོར་བཞག་དགོས་ན་རྫས་མ་
བཏབ་པར་བཞག་ལ། དགོས་དུས་རྫས་བཏབ་བསྐོལ་བས་ཆོག འདི་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱ་གཡེའུ་ལྟར་
ལེགས་པ་འོང་ངོ་། བས་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱ་ཡི་དགུ་གཡེའུ་ནི་པྲ་རྩིའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། གསེར་ཞྭ་
སོགས་ལ་རྒྱ་གཡེའུ་བྱ་ཐབས་ནི། སྐྱོབས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཟར་ཁུ་དང་། ཀ་རའི་ཁུ་བ་བྱུག་ལ་སྐམ་བཅུག་་
ནས། དེ་སྟེང་ཚ་ལ་ཆུ་བཅད་བཏུལ་མ་དང་གཡེའུ་ཁུ་གཉིས་ཀ་བྱུང་། ཉི་མ་ལ་བསྟན་ན་སྐམ་པར་བྱའོ།  
ལ་ཆུའི་ལག་ལེན་ནི།  
ལ་ཆ་དཀར་པོ་མེ་མ་འཕྲད་བ་ཉུང་ཀར་ཙམ་བརྡུང་། རས་ཁུག་དཀར་པོ་དྲི་མེད་ནང་བླུག་ལ་ཆུ་སྐོལ་གྱི་
རྦ་ལ་སོགས་པ་ཤིང་ལ་ཆུ་དྲག་པོ་འབབ་པར་ཞག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བཏགས་ནས་ཟུར་བཞིར་སྐུད་པས་
བརྒྱར་སྟེ་བཞག་པས་ཚོས་ཁུ་དོན་ནས་ཤིན་ཏུ་དངས་པ་འོང་། དེ་སྣོད་ནས་ཕྱུངས་ལ་ཁྲོ་དཀར་རམ། 
རྫ་སྣུམ་དྲེག་མེད་པའི་ནང་དུ་ཆུ་གཙང་བླུག་པ་ཚ་མོར་བཏབ་ཞབས་ནས་མེ་ཅུང་ཟད་བཏང་བས། ལ་ཆ་
དྲོས་ནས་ཆུ་ཡི་སྟེང་དུ་ཁ་ཞག་ལྟར་སྟབ་སྙོམས་ལེ་བ་མོར་འཐེན་འོང་དེའི་སྟེང་དུ་ཚ་ལ་སུམ་ཆ་གཉིས། 
ཚ་ལའི་དབུ་བ་སུམ་ཆ། བྱང་བུ་ལ་དཀར་པོ་སུམ་ཆ་རྣམས་ཞིབ་བཏགས་ཕྱེ་མ་སྙོམས་པར་བཀྲམ་ལ། 
རྫ་མའི་འོག་ནས་མེ་བཏང་བས་སྐབས་ཞིག་ན་ལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ཆུ་རུ་སྔོ་ཏིང་ངེ་ཞུ་འགྲོ། དེ་ནས་སྣོད་དེ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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ལས་ཕྱུངས་ཏེ་རྫ ་དྲི་མེད་དམ་རྡོ་ཡི་ནང་དུ་བླུགས་སྐབས་ཉི་མར་བསྲོས་ལ་ཆུ་དྲོན་དུམ་རེ་བླུག །ཡང་ཁ་
བཅད་ནས་བསིལ་སར་བཞག་པས་ཡུན་རིང་ཉ་ར་བྱེད་བཏུབ། དེ་གང་ལ་བྱུག་ཀྱང་པྲ་རྩི་དང་ཆ་འདྲའོ། 
ལ་ཆུ་གློ་བུར་དུ་བཟོ་ན། ལ་ཆ་ཞིབ་བརྡུང་ཆུ་ལ་བཙོས་པའི་ཁུ་བ་སྨུག་པོ་ཡང་ཡང་བཏོན། དེ་རྗེས་གོང་
བཞིན་རྫས་བཏབ་སྟེ་ཞུ་བར་བྱའོ། འདི་ལ་ཚལ་དང་བྱང་བུལ་ཆེན་སྐྱ་ལོག་གེ་བ་འབྱུང་། དེ་གཉིས་ཆུང་
ན་མི་ཞུ་བས་ཚོས་ཟིན་པར་བྱའོ། ཡང་གཅིག་ལ་ཆ་ཁྲོབ་བརྡུང་ཆུ་རླབ་ལ་བཞག་ཚུལ་གོང་འདྲ། དེ་ཞོ་
ཕོར་གོང་ཙམ་ལ་ཚ་ལ་ཆུ་བཅད་ཁྱེམ་གང་། སྐར་དེའི་ཕྱེད་ཙམ་བཅས་ཞིབ་འདུལ་བསྲེས་པ་དངོས་ཆུ་
ཚན་གྱིས་ཞུས་པས་དེ་རང་ས་སོགས་པས་ཤེད་ཆེ་བས་བྱུག་ཅིང་མེ་ཉེར་ཚ་སྐམ་བྱ་ཞེས་བཤད་དོ། 
ཡང་ཆུ་ནང་ལ་ཆ་བཏབ། ཚ་ལ་དུམ་གཅིག་བཅུག་ནས་བསྐོལ་བས་ཆུ་རུ་སོང་བའི་ལ་ཆུ་མདོར་བསྡུས་
ཀྱང་བཤད་དོ། ཡང་དཔེ་འགའ་ཞིག་ལས། ལ་ཆ་ནས་ཙམ་ཧྲོབ་བརྡུང་རས་ཁུག་གསར་པར་བླུག ཆང་
ཞིམ་ཕུལ་ཕྱེད་དྲི་ཆུ་ཕུལ་ཕྱེད་ལ། རྒྱ་ཚ་རྒྱམ་ཚྭ་ཟེ་ཚྭ་ལན་ཚ་བཞི་ཐུན་བཟང་རེ་བཏབ་ནས། རྫ་གསར་
ལོངས་མ་སྤྱད་པའི་ནང་དུ་བླུག་སྟེ་དེ་ནང་ལ་ཆའི་ཁུག་མ་བཅུག རྫ་མའི་ཁ། ཁ་ཆོད་དམ་པོས་
བཀབས་པར་འཇིམ་པས་བསྡམས་ནས་བཞག །ཞག་བདུན་བརྒྱད་མཚམས་ནས་བལྟས་པས་ཁུ་བ་
དམར་ཏིང་ངེ་བ་འོང་། ལ་ཆ་དཀར་པོ་དག་ཏུ་ཡོང་བ་དེ་ཉིད་སྣོད་དྲི་མེད་ནང་དུ་ཆུ་ལ་གཙོས་པའི་ལ་སྐྱོ་
ལ། མཚལ་དཀར་(ཚ་ལ་དཀར་པོ་ཟེར་)བཏབ་པས་ལ་ཆ་ཞུ་ནས་ཆུར་འགྲོ། དེ་བླང་ནས་རྫ ་རྡོ་ཤིང་
སོགས་གང་ལ་བྱུག་ཀྱང་པྲ་རྩི་འོང་ཞེས་ཕ་དམ་པའི་གདམས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་བསྡུས་ཞིག་ལས་བྱུང་
ངོ་།  

ད་ནི་དར་རས་སྣམ་བུ་སོགས་ཀྱི་ཚོས་བྱེད་ལུགས་ལ།  

དར་དང་རས། ཚོས་ལ་དམར་པོ་བྱེད་ན་བཙོད་འབྲུ་སླ་ངར་བརྡོས་གྲང་ནས་བརྡུང་ཕྱེ་ཆུ་ལ་ཡུན་རིང་
གདུས། སྦུ་བ་མེད་པར་ནག་ཏིང་སོང་བ་དང་། དེ་ནང་དར་དེ་བཙོས། དེ་ནས་ཚ་ལ་བསྲེག་ཐག་སྐྱ་ཝང་
ངེ་བ་དང་། རྒྱ་སྐྱེགས་དུམ་གཅིག སྟག་མའི་ཤིང་གི་ཝ་བ་དེ་བཏུལ་ལ། ཆུ་དྲོན་མོས་བསིགས་པའི་ཁུ་
བའི་ནང་དུ་གོང་གི་དར་བརྩོས་པ་དེ་བཅག་ནས། དལ་ཅིག་ཁ་བཀུག་ལ་བསྐམ་པས་མདོག་དམར་པོ་
བྱེ་རུ་འདྲ་བ་འོང་། དམར་སྨུག་འདོད་ན་ཡུན་རིང་ཁ་བཀུག་ཚོད་ལྟ་ཞིང་བྱའོ། སེར་པོ་འདོད་ན་སྟོན་གྱི་
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སྐྱེར་པའི་བར་ཤུན་བཟང་པོ་དང་། ཚེར་མ་མེ་རུ་ཙེ་སྟེ་ཚེར་སྐྱའི་བར་ཤུན་ཁུ་བ་གོང་བཞིན་བྱས་ལ་ཕོག་
ནས་དྲོ་འཇམ་ལ་དར་བཅུག་ཡང་གྲིབ་སྐམ་བྱ། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བྱས་ན་ལེགས། དེ་ནས་ཆུ་དྲོན་ལ་ཚ་
ལ་བཏབ་པའི་་་་་་ནང་དུ་བཅུག་ན་གསེར་སྦྲང་ཤོག་ལྟར་འབྱུང་ངོ་། དམར་སེར་འདོད་ན་ཡུངས་བ་བརྡུང་
ཁུ་དྲོ་འཇམ་ལ་ལན་གཉིས་གསུམ་དྲངས་ན་དུར་སེར་འོང་། སྔོན་པོ་བྱ་ན། ལྕགས་རམས་སྨུགས་ངད་
དེ་པ་ཞོ་ཉེད་བྱས་ལ་བྱང་བའི་ཁུ་བ་དང་། གླང་མའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ཆོལ་བརྡུང་སྦང་པའི་ཁུ་ཞག་སྨུག་
པོ་ཕོས་ལ་ཞིབ་བརྡུང་དང་། སྲན་མའི་མེ་ཏོག་སྨུག་པོའམ། རི་ཁའི་སྲན་ཆུང་ལའང་བཏུབ་སྟེ་དེ་རྣམས་
ལྷན་དུ་བརྡུང་ལ་ཆུར་སྦང་། བྱང་བུལ་བཟང་པོ་བཏབ་ལ་བསྙལ། དེར་དར་བཅུག་པས་མཐིང་ཤུན་ལྟར་
འོང་། ནམ་མཁའི་མདོག་འདོད་ན་རམས་མང་ཙམ་བྱས་ལ་འདོན་འདྲེན་མང་དུ་བྱ། ཆུ་ཁ་འདོད་ན་རྐྱེན་
པར་བསྐམ། མཐིང་ནག་འདོད་ན་བྱང་བུལ་མང་དུ་བཏབ་ནས་ཡུན་རིང་སྦྱངས། རམས་ལ་འཆོལ་རིས་
ཡོད་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་མེ་ཏོག་བྱ་རྐང་ལྟ་བུའོ། ནག་པོ་བྱེད་ན་སྦོར་དང་བསྡབས་ལ་གོས་ཀྱི་ནག་
ཚོས་ལྟར་བྱའོ།། སྔོ་ནག་བྱེད་ན་སྤོར་བརྡུང་ནང་། དར་ཚོས་ལ་མཚུར་ནག་གི་ཁུ་བར་བསིགས་པ་དྲོ་
འཇམ་ལ་ལན་གསུམ་ཙམ་དྲངས། ཡང་ན་སེ་བའི་ཤུན་པ་བརྡུང་བའི་ཁུ་བར་བཙོས་ནས་ལན་གསུམ་
བསྐམ། དེ་ནས་ནག་མཚུར་ཆུ་ལ་དྲངས་ཀྱང་འོང་ངོ་། ཡང་གོང་ལྟར་ལི་ག་དུར་ལ་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ་། 
ལྗང་གུ་འདོད་ན་དང་པོར་སེར་པོ་བཙོས་པ་གདོད་སྔོན་པོའི་ཁུ་བར་དྲངས་པས་འོང་། འདི་དག་ཡང་ཡང་
བསྐྱར་ན་ལེགས་སོ། ཡང་ལྕགས་ནག་ཁ་བྱེད་ན་ཐར་ནུ་ནས་ཙམ་བརྡུང་ལ་ཞག་གཅིག་སྦང་། དེ་ནས་
གདུས་ལ་དེ་ནང་དར་བཙོས་ཏེ་བསྐམ། ནག་མཚུར་ཆུས་བསེགས་པ་ཐར་ནུ་དང་བསྲེས་པ་ལྷོག་་་་་་་་་
ཙམ་བསྐོལ་བར་དར་བཅུག་ལ་ཞག་གཅིག་བསྙལ་ཏེ། དེ་ནས་ཕྱུངས་ལ་བསྐམ་པ་དང་། ཆུ་ལ་བཤལ་
ཙམ་བྱས་པས་ལེགས་པར་འོང་ངོ་། དེ་དག་ནི་དར་ཚོས་ཀྱི་རིམ་པའོ། རས་ཚོས་ལའང་གཞན་འདྲ་ལ། 
རས་འོ་མ་ལ་དྲངས་པ་བསྐམ་པ་ལན་གསུམ་ཙམ་བྱས་ནས། དེ་རྗེས་གོང་ལྟར་བཙོའོ། དམར་པོ་བྱེད་ན་
འོ་མའི་ཚབས་སུ་དར་མ་ཚུར་ལ་བཙོས་ནས། དེ་ནས་གཞུང་བཞིན་བྱའོ། སྔོན་པོར་བྱེད་ན་སྟོན་སོར་གྱི་
སྐྱེད་བབྲུ་ལ་བཙོས་རྗེས་ཆུ་བསྐོལ་ལ་བཙོས་ན་སྔོན་པོ་འོལ་ཁ་འོང་ངོ་། ཞེས་གསུངས་དང་ཚོས་རས་
ཚོས་འདི་དག་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བའོ། གོས་ལ་ཚོས་བྱེད་ན་བཙོད་ལེགས་པ་ཞིབ་བརྡུང་
ཆུར་བཏབ་ཁུ་བ་ལེགས་ཐོན་བྱ། ལ་བསོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐེར་མ་དང་སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་དེ་ལེགས་བཀྲུས་སྐམ་
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བཅུག རབ་ཞུ་མཁན་བཟང་པོ་བཙོས་པའི་ཁུ་བ་ཅུང་ཟད་བཙོས་ནས་བསྐམ། འབྲིང་སྐྱུར་ཚོས་བྱེད་ན་
སེར་མཚུར་གྱི་ཆུ་ནང་སོང་བཞིན་བཙོ། ཐ་མ་ལྕུམ་མམ་བསེ་ཡབ་ཀྱི་ཁུ་བར་བཙོ། དེ་ནས་བཙོད་ཁུ་མང་
པོ་སྣོད་ནང་བཤམས་པའི་དྭངས་མ་འདྲེས་པའི་རྒྱ་ཚོས་ལྟར་བྱེད་ན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན། དེ་
རྗེས་བ་གཅིག་ཡུན་དུ་འཇོག་པ་སོགས་ཚོས་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་བྱེད་པ་བོད་ལུགས་སོ། །དེ་ཁ་བཀུག་ན་
རབ་བུལ་དོག །འབྲིང་ཤིང་ཆེན་བསྲེག་ཐལ། ཐ་མ་ཐང་ཚ་རྡོ་ཞོ་སོགས་གང་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་དག་
དྭངས་ཁུས་རིམ་པར་ཇི་འདོད་དུ་ཁ་བཀུག་གོ།  

ཡང་སེར་ཚོས་བྱེད་ཐབས་ནི།  
རྡོ་དྲེག་དམར་པོས་རྡུལ་མེད་པའི་ཁུ་བ་གར་མའམ། ཡང་ན་མྱང་རྩི་སྤྲས། ཁ་ཆེ། དང་བ་སེར་ལྕང་ང་མེ་
ཏོག །མེ་ཏོག་ཁ་ཚ། སྐྱེར་ཤུན། ལྕང་ཤོག་སེར་པོ་རྣམས་གང་རྙེད་དང་། སྙ་ལོ་དབྱར་སྨད་ལོ་མ་སེར་
དུས་ཐུས་པ་བསིལ་སྐམ་མ་རུལ་་་་་སེང་མཚུར་བཟང་པོ་ཆུར་སྦྱངས་གྲུང་བཅུག་པ་དང་། སྙ་ལོའི་ཁ་བ་
གཉིས་མཉམ་དུ་མེར་བསྲོས་ལ་མཛུབ་མོ་མི་ཚུགས་ཙམ་དུས་ལ་བ་དྲི་མེད་སྐམ་པོ་བསུབ་ལ་ཁ་
བཅད་དེ་ཞག་གཅིག་བསྙལ། མཚུར་ཁུ་འམ། ཤིང ་ཐལ་ཁུ་བྲུང་ངམ། ཡང་ན་ཁང་རྒན། དགྱིས་
ཚའམ།་་་་་(གྲང་འདྲ་) བྲ་བོ་ཞིབ་བཏགས་རྩམ་པ་ཆུར་སྦྱངས་ལ་སྙིགས་མ་དོར་ལ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་
ཁ་བཀུག་པས་མདོག་ལྷག་པར་སེར་དུ་འགྲོ། བལ་ཚོན་འཛུད། རས་དང་གུར་སོགས་ལ་རི་མོ་དྲིས་པ་
ཆུས་མི་འཇིག་པའི་ཐབས། རམས་དང་སྣག་ཚ་གནང་རྙེད་ནང་དུ་ལ། ཆ་སྐྱ་བོ་ཞིབ་ཕྱེ་དང་། ཚྭ་ལ་
བཅས་མཉམ་དུ་བསྐོལ་བའི་ཆུས་བྲིས་ནང་རས་མ་བུག་བར་དུ་རིམ་མི་འདག་གོ། །ཡང་ལུག་མཁྲིས། 
འོ་ཤང་། དབང་ལག་གསུམ་ནང་རམས་སམ་སྣག་ཚོན་བཏབ་པས་རས་དཀར་སོགས་ལ་རི་མོ་བྲིས་
ཀྱང་ཡུན་རིང་འདུག་གོ།  

    ཕྱིང་ཕྲ་ཚོས་བྱེད་ལུགས་ནི། 
ཕྱིང་པ་སྲབ་མོ་ཤིན་ཏུ་དངས་པ་སྲབ་མཐུག་མེད་པ་ཚད་མཉམ་གཉིས་བཞག་ལ་སོ་སོར་བརླིང་བར་བྱ། 
ཞག་ནས་འགྱོལ་རན་ཉེ་དུས་ཆུས་ལེགས་པར་བཀྲུས་ནས་སྐམ་བཅུག སྐམ་ཐག་མ་ཆོད་ནེམ་ཅུང་
ཡོད་དུས། ཚུ་ཚན་ནང་དུ་བག་ཕྱེ་དཀར་ཞིབ་བཏབས་ནས་སྦྱང་བ་སྟོན་ཞོ་ཙམ་སྲབ་འཐུག་མཉམ་པར་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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བྱུག་སྟེ། ཕྱིང་པ་གཉིས་ཁ་སྦྱར། མཐའ་ཀུན་ནས་སྐུད་ཟུང་བརྒྱབ་སྟེ་མི་འཆུག་པར་བྱས་ལ་ཤིང་ལ་
དྲིལ་ཏེ་བརླིང་། དབྱེར་མེད་འབྱར་ནས་སྐམ་བཅུག། སྐམ་ཐག་ཆོད་ནས་དེའི་ཕྱི་ལ་སྤོས་རྒྱ་གཡུང་དྲུང་
སོགས་རི་མོ་གང་འདོད་བྲི། བག་ཞིབ་ཆུ་ཉག་སྦྱངས་པས་ཆགས་ཙམ་ལ་སྦྱར་བ་ཞོ་གར་ཤོས་ཙམ་
ཕྱིས་བྲིས། སྐམ་ཐག་ཆོད་ནས་ཚོས་ཟངས་ཡངས་པ་ཕྱིང་ཁྲ་དེ། ནུབ་ངེས་ནང་ཚོས་ངེས་བྱས་ལ། 
འཕུར་བསུབ་མི་བྱ་ཡུན་དུ་བཞག་ཚོས་ཟོས་ནས་བླངས་ལ་འཕུར་བསུབ་མི་བྱེད་པར། ཆུ་ཆེན་ལ་དྲངས་
ནས་ཅུང་ཟད་དག་པར་བྱས། བག་སྐྱོ་བྲིས་བྲད་པས་ཞབས་དཀར་པོར་འགྲོ། བར་དུ་སྦྱར་དམ་བག་ཆུ་
བྱས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་ཚོས་ཀྱིས་ཚུར་མི་ཕིག་པས། ཕྱི་ལོགས་མཚོངས་ཀྱི་ངོས་གཉིས་ཚོས་
ཀྱིས་ཟབ་ཡིན ་ནོ། ཀོ་བའམ་ར་ལུག་གི་པགས་པ་སོགས་གང་ཡང་དབྱར་དཔྱིད་དྲོ་དུས་ཟངས་སྣོད་
ཡངས་པོར་ཆུ་དྲོན་ནང་ཀོ་བུབ་རེ་ལ་བུལ་དོག་ཕོར་རེ་ཙམ་བཏབ་པའི་ནང་དུ་ཀོ་རློན་དེ་བཅུག་ལ་ཞག་
གསུམ་སོགས་ཅི་རེད་ལྟ་ཞིང་དྲོ་བར་བསྙལ། ནམ་གྲི་ལྟག་གིས་སྤུ་དང་སྤྱི་ནག་མཉམ་དེད་ལོ་བ་
ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱུང་ཚེ་སྤྱི་དཀར་མ་བསྣད་པར་བཞར། ཆུ་དེའི་ནང་དུ་བསུབ་བརྡུང་བྱས་ནས་
ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་མ་ལུས་པ་ཤིང་ཁྲེས་ལ་བཀལ་ཏེ་གྲི་ལྟག་གམ་རྟ་རྐྱང་གི་རྩིབ་ཐུར་གྱིས་བཞར། ཤ་
ལེགས་བཅད་སྲབ་མ་ཐུག་མཉམ་པར་བྱས། དེ་ལ་སྣུམ་གྱིས་མ་རེག་པར་སྐྱ་མཉེད་བྱེད་པ་ནི་ཀོ་ཚོས་
གང་བྱེད་པའི་གཞི་ཡིན་ནོ། སྐྱི་དམར་ཀོ་དམར་སོགས་འཛུད། སྐྱི་སྔོན་བྱ་ཐབས་ར་ལུག་གང་རུང་གི་
པགས་རློན་བརྒྱང་ཤིང་ལ་ཐད་ཀའི་རས་གཞི་ལྟར་བརྐྱང་རྒྱ་ཚྭ་ཆང་སྦྱར་པགས་པའི་ཤ་ཐོག་ཏུ་བླུག་
ལ་ཁྱབ་པར་འདེད། ཆུ་དེ་སྲབ་འཐུག་མེད་པར་ཁྱིལ་ལེ། འཁྱིལ་བ་ལ་ཟངས་དང་མཁར་དམར་གང་
རུང་གསེག་བརྡར་གྱིས་བརྡར་ཕྱེ་སྲབ་མཐུག་མེད་པར་རྡུལ་ཚོན་ལྟར་བཀྲམ་པས་པགས་པ་མི་མངོན་
པར་བྱ། ཉི་མ་མི་འཕོག་པའི་ས་རློན་དུ་ཞག་དུ་དགོས་བར་དུ་བཞག འདི་ལ་འགྲུལ་འཛེམ་གལ་ཆེ། 
སྐྱི་ལ་སྔོན་པོས་ཕྱོགས་གཅིག་དུ་མ་ཁྱབ་པ་ཁོལ་བུར་བྱུང་ན་འདྲེ་གནོད་ཡིན་པས་བགེགས་བསྐྲད་བྱ། 
ཆང་མེད་ན་ཞོ་སྐྱ་དང་འོ་ཤང་བསྲེས་པས་ཀྱང་རུང་ཡང་ཟེར། ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་འོ་ཤང་ངམ། ཞོ་
ཆང་དང་གསུམ་ཆ་མཉམ་ལ་རྒྱ་ཚྭ་ཞིབ་བཏགས་ཟངས་ཕྱེ་བསྲེས་པ་ཞག་ཅི་རིགས་ཟངས་མ་ཞུ་བར་
དུ་བསྙལ་ནས། དེ་ཉིད་པགས་པའི་སྐྱི་ལ་བྱུག་པས་ཡོང་ངོ་། ཡང་ལྕགས་སོགས་སྲ་བའི་རིགས་ལ་
བྱུག་རྒྱུའི་སྐོར་ལ། གཡུ་རྩི་བཟོ་ན་ཕོ་ཅོང་པུས་ཅན་ལེགས་པ། ཚལ་ཟེ་ཚྭ་ སོ་སོར་བཏགས་ལ་དེ་ནས་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བསྲེ། དེ་ལ་མཐིང་དུལ་མ་ཞོ་དོ་ཙམ་བསྲེས་ལ་བཞུ་མཐིང་ཚ་འདེབས་ལྟར་རན་ཚོད་ལྟ། ལེགས་པར་
བཞུས་ལ་ཀ་ཊོ་ར་བླུག གྲང་ནས་མདོག་དཀར་ན་མཐིང་བསྣན་ནས་ཡང་བཞུ། ལེགས་ན་ཞིབ་པར་
བཏགས་པ་དར་ནང་དུ་བཏུམ་ལ་རྫ ་མ་སོགས་རྩི་བརྒྱབ་པ་དེ་ལ་ཆུས་རླན་ཕབ། ས་སྟེགས་ཤིན་ཏུ་
འཁོད་སྙོམས་པར་བཏབ་ལ། ཐལ་བ་མི་འགྲོ་ཕྱིར་དེ་སྟེང་རྫ ་མ་ཞིག་སྦུབ་ལ་བཞག དེར་བལྟ་བའི་
བུག་པ་བྱ། ཕྱི་ནས་སོལ་མེ་སྦུད་པ་མི་འབུད་པར་རླུང་གིས་རང་འབར་འགྲོ་བས་བསྲེག ཤེད་སྙོམས་
པར་བསྲེག ཚིག་ཚད་བུ་ག་ནས་བལྟས་པས་དམར་ལྷང་ངེ་བ། གཡུ་རྩི་ཞུ་ནས་འཇམ་འོད་ཞིག་གེ་
འོང་། དེ་རླུང་མ་ཕོག་པར་གྲང་བཅུག །དེ་བཞིན་སྤང་པས་ལྗང་གུར་བསྒྱུར་ཆོག །སེར་པོ་འཛུད། གཡུ་
རྩི་ཞིབ་པ་ཆུར་སྦྱང་བའི་རི་མོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། ལྕགས་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ལ་མཚལ་བརྒྱབ་ནས་ལ་
ཆ་དཀར་དངས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་གཞི་ཡིན་ལ། མདོག་གང་འདོད་དམར་པོ་ལ་མཚལ། སེར་པོ་འདོད་ན་བ་བླ་
སོགས་ཚོན་གང་ཡིན་ཕྱེ་མ་བསྲེས་ལ་གླ་ཧེ་ལ་ནང་དུ་ལྷོད་པོར་བཏུམ་ནས་ཆུ ་བསྐོལ་ན་འདུ་བཙོས་
པས། ཞུ་ཚེ་ཕྱི་ནས་ལག་པས་འདྲེ་པར་མཉེས། ཚོན་མང་ཉུང་ཁ་དོག་ལ་ལྟ་བཞིན་ཚོད་ཟིན་བྱ། དེ་ནས་
ཞུ་བ་དེ་རེང་བུར་དྲིལ་ནས་ལྕགས་པདྨ་ར་ག་དང་རྫ་མ་སོགས་གང་ལ་བྱ་བ་དེ་མེ་ལ་ཙི་འཇུ་ཙམ་བསྲོས་
ལ། རེང་བུ་གང་དགོས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱུག་པས་འགྲུབ་བོ། ཟངས་་་(ལི་འང་)་་་རག་སོགས་ལ་དཀར་
ཡ་གཏོང་ན། གཤའ་དཀར། དངུལ་ཆུ་(་་་དེ་ཡང་་་) བཏབ། གང་ལ་བྱུག་གཞི་དེར་སྔོན་དུ་རྒྱ་ཚྭའི་ཆུ་
ཁྱབ་པར་བྱུག་ནས། དེ་ནས་མེར་བསྲོས་ལ་གཤའ་རྩི་བཏབ་པས་མར་བཞིན་ཞུ་དུས་རས་དཀར་སྣུམ་
མེད་དམ། རས་བལ་དྲི་མེད་སྐམ་པས་བཟུང་བས་ཐམས་ཅད་དུ་སྙོམས་པར་འདེད་་་་་ཅིང་བྱུག དངུལ་
ཆུ་ཡོད་པ་འདི ་གཤའ་དཀར་ཚ་འབྱེད་ཡིན་ཞུ་སླ་ཡང་དུ་བ་ལ་དངུལ་ཆུའི་དུག་ཡོད་པ་ཚ་གསེར་བརྒྱབ་
སྐབས་འདྲ་ཡང་ཚ་གསེར་སྐབས་ལྟར་ཐོག་མར་དངུལ་ཆུ་བྱུག་ནས། དེ་ལ་གཤའ་དངུལ་ཆུ་མཉམ་པ་
ཚ་གསེར་ལྟར་བརྒྱབ་ཀྱང་ཆོག་གོ བཤའ་དཀར་གྲང་འགྱད་དཀར་ཡ་གཏོང་ན། ཟངས་རག་སོགས་
གཡའ་མེད་པར་བརྡར་ཕྱིས་བྱས་ནས་རྒྱ་ཚྭའི་ཁྱབ་པར་བྱུག །དེ་ནས་མེ་ལ་ངན་ཙམ་བསྲོས་པའི་མཐིལ་
དུ་གཤའ་དཀར་བཞག་པས་མར་ལྟར་འཇུ། དེ་ནས་རས་དཀར་དྲི་མེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་དགྲམ་སྟེ་བྱུག 
སྣོད་དོ་ཚ་ཆེས་ན་འདྲིལ་བས་མི་ཁྱབ། གྲང་ན་ཆགས་ནས་མི་འགོས་པས་མེར་ན་ཚོད་ལྟ་ཞིང་དགྲམ། 



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ལྕགས་ལའང་དེ་ལྟར་རུང་ངོ་། ཡང་ན་གཤའ་དཀར་སྐམ་པས་བཟུང་སྟེ་སྣེ་མོ་དྲུད་པས་ཆོག །དེ་མ་བྱུང་
ན་རྒྱ་ཚྭ་སྐམ་པོའཱ་ཕྱེ་མ་བླུག་ལ་དྲུད། དེས་མ་བྱུང་ན་གཤའ་དཀར་ནང་སྔོ་འཁྱོགས་ཅུང་ཟད་འཕང་ལ་
བཞུས་ནས་བརྡུང་ལ་སྔ་མ་ལྟར་དྲུད་པར་བྱའོ། །ཟངས་རིགས་འགའ་ལ་གཤའ་དཀར་མི་ལེན་པ་བྱུང་ན་
གཤའ་དཀར་ནང་ཏི་ཆམ་སྟེ་སྔོ་འཁྱོགས་ཅུང་ཟད་བསྣན་པས་འགྲུབ། ལྕགས་ལ་རྒྱ་ཚྭས་སྐམ་
འདེབས་བྱས་ནས་གཤའ་དཀར་རིམ་འགྱེད་ཆོག གཤའ་ནག་ཡིན་ན ་ཏི་ཚ་བསྲེས་པས་འགྲུབ། 
འཁར་བར་རྨ་ན་ཆུ་སྔོ་ཟིལ་གང་རིགས་བྱུག་ནས་བསྲོས་ཏེ་གཤའ་ནག་དྲུད་པར་ཆོག་གོ། །རོལ་མོ་ལ་
གསེར་རྩི་ཆགས་པར་བྱེད་ན། ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག་ཞིབ་བཏུལ་དང་། ཚྭ་ལ་བཏུལ་མ་དེ་གཉིས་ཨ་
རག་གི་སྐྱོམ་བྱས་ཏེ་བྱུག་ནས་མེ་དང་ཉི་མར་བགེད་པས་འགྲུབ་བོ། །དམར་ཆགས་པར་འདོད་ན་གོང་
རྫས་སྟེང་བོང་དམར་བསྐྱེད་བསྲེས་འགྲུབ༑ ཡང་སྟར་གའི་འབྲས་བུ་རློན་པའི་ཕྱི་ཤ་དེས་རླན་དྲུད་ཡང་
ཡང་བྱས་ལ་རླན་པར་བཞག་པས་ཡོང་ངོ་། ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་རྩི་ནི། རམས། སྣག་ཚ། ས་རྫི་ཀ་སྦྱིན་
བཅས་བྱུག་གམ། ཡང་ན་གྲོ་སོགས་དུད ་པས་བདུག་ནས་ནག་པོར་སོང་རྗེས་པྲ་རྩི་བཏང་ངོ་། ༧ །ད་ནི་
མི་བཞུ་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཀྱི་གསར་བཟོ་སྐོར་ལ། རཏྣ་གླིང་པའི་རྟ་དམར་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཟོ་
རིགས་འགའ་ཞིག་འདིར་བཀོད་པ་ལ། གཡུ་རྙིང་ལེགས་པ་བཟོ་ན། ཤེལ་ཞོ་ལྔ། ཟངས་ཞོ་བདུན། 
དངུལ་ཞོ་བརྒྱད། གསེར་ཞོ་དོ། ཟེ་ཚྭ་ཞོ་བདུན་བསྲེ། དེ་ཡང་དྲུག་དམར་འདོད་ན་ཟངས་བསྣན། དྲུག་
དཀར་འདོད་ན་ཤེལ་བསྣན། སྨུག་པོ་མུ་མེན་ཁ་འདོད་ན་དངུལ་བསྣན། དེ་ཡང་དང་པོ་ཤེལ་ཕྱེ་མར་
འཐག་ལ་ཟེ་ཚྭ་དང་བསྲེ། དེ་ནས་ཟངས་དངུལ་གསེར་གསུམ་བསྲེས་ལ། བཞུས་ཐབས་ཐུར་བཅས་
དོལ་གཡུ་ལྟར་བྱ། དེ་རྣམས་གཅིག་བཀྲག་གཅིག་གིས་འདོན། གཅིག་མདངས་གཅིག་གིས་འདོན་
པས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཞུ་བཏུལ་ལྔའམ་བདུན་ནས་བཅུར་བྱས་ན་ཚད་མེད་པར་འགྱུར། གཡུ་ཀུན་ཆང་
གིས་མདངས་འདོན་པས་ཆང་བཟང་ནང་བཙོའོ། ཡང་གཡུ་གསེར་བྱ་ཐབས་ལ། དངུལ་ཞོ་བརྒྱད། ཟེ་
ཚྭ་ཞོ་བརྒྱད། དཀར་གོང་ཞོ་དོ། ཞ་ནེ་ཞོ་བརྒྱད། མན་ཤེལ་ཞོ་ལྔ། (རྡོ་ཤེལ་འཇའ་ཅན་)  ཟངས་ཞོ་
གང་། ནག་མཚུར་སྲང ་གཉིས། བུལ་དོག་ཞོ་གཅིག་སྟེ་རྫས་སྣ་བརྒྱད་བཞུ་ཐབས་གོང་བཞིན་ནོ།  ཆུ་
ཤེལ་བཟོ་ན། རྡོ་དཀར་སྲིན་མེད། ་་ཕོ་ཅོང་། ་་སོ་སོར་བཏགས་ཕྱེ་བསྲེ། ཚ་ལ་་་ཡིན་ནོ། ཟེར་ཚྭ་་་་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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བཏབ་སྟེ་འདྲེས་པར་ཞིབ་བཏགས་བྱས་པ་བླུག་ཀོང་དུ་བཞུགས་པས་འགྲུབ་བོ། མེ་ཤེལ་བཟོ་ན། ཅོང་
ཞི། མཁར་གོང་ཚལ། བསྲེས་པས་འགྲུབ་བོ། གཞན་ཡང་དེ་འདྲའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་སོ། རིན་ཆེན་
དངོས་མིན་ཡང་རྣམ་པ་ཆ་འདྲའི་རྡོ་ལས་བྱས་པའི་བཟོ་ཡི་སྐོར་ལ། ཤེལ་བཟོ་ལ། ཤེལ་བུམ་བྱ་ན། ཕྱེ་
མའི་སྙིགས་སུམ་གཉིས། རྫས་སུམ་ཆ་བྱས་ནས་དེ་གཉིས་བསྲེས། སོལ་ཕྱེ་སུམ་གཉིས་བ་ལང་གི་ལྕི་
བ་སུམ་ཆ་བཏབ་པའི་འདག་པ་ལ་བུམ་པའི་གཟུགས་རང་གང་འདོད་བཅོས། དེ་ལ་སྤྲ་ཚིལ་སྲབ་
འཐུག་རན་པ་བྱས་པའི་སྟེང་རི་མོ་གང་འདོད་བྲི། དེའི་ཕྱི་ནས་གོང་གི་འདག་ས་ཞོ་ཙམ་བྱུག དེའི་ཕྱི་ལ་
ཡང་གར་ཙམ་བྱུག ཕྱོགས་བཞི་ནས་ལྕགས་བྲིས་བསྡམ་ཞབས་སུ་བླུག་ཁ་གཞན་དང་མཐུན་པར་ 
བྱས་ལ་སྐམ་ནས་བསྲེག་པས་སྤྲ་ཚིལ་མེད་པར་བྱ། དེ་ནས་ཤེལ་ཕྱེ་ཞིབ་བཏགས་སུམ་གཉིས། ཟེ་ཚྭ་
སུམ་ཆ་བཅས་ཀོང་བུར་བླུག་སྟེ་བཞུས་དམར་ལྷད་ཀྱིས་གྱུར་པ་དང་ཚ་བླུག་བྱའོ། དེ་ནས་ཆང་རྒོད་བྱུག་
སྟེ་ཕྱིས་པས་ཤེལ་བུམ་ལེགས་པོ་འོང་། ཡང་ཤེལ་ལོ་རྡོ་དང་ཟེ་ཚྭ་བཟང་པོ་སོལ་མེར་བཞུས། དེའི་ཁ་
དོག་གང་འདོད་ཚོན་་་་དཔྱད་་་གྱིས་བསྒྱུར། སྤར་དང་བླུག་ཐབས་གོང་བཞིན ་བྱའོ། མུ་མེན་མཐིང་བུམ་
བྱ་ན། ཤེལ་སུམ་ཉིས་རྡོ་མཐིང་སུམ་ཆ་ཞིབ་བཏགས་ལ་ཚྭ་སྣ་གོང་ལྟར་བྱ་བ་སོགས་འདྲའོ། དཀར་
ཡོལ་བྱ་ན། ཞིབ་དཀར་འཚེར་ནག་ནོག་མེད་པ་དཀར་དང་འཇམ་པོ་དེ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་མཁར་གོང་
དཀར་ཙེ་རེ་བ་ཞིབ་བཏགས་དྲུག་ཆ་བཏང་སྟེ་འོ་མས་སྦྲུ་ཞིང་འདམ་འཐག་མར་འདྲ་བ་བྱ། འདི ་དུས་
ལག་པ་བཀྲུ་བ་སོགས་ནག་དྲི་མེད་པའི་གཙང་སྦྲ་ཐོན་པར་བྱ། ཞིག་པ་ཐེ་རབ་འདུག དེ་ནས་རྫས་
ལས་དཀར་ཡོལ་གཟུགས་ཇི་འདོད་བཅོས་འཐག་བཅག་དང་འཇམ་དབུར་བྱ། དེའི་རྒྱབ་ནས་རྫས་
འདམ་དེ་སྲབ་མཐུག་རན་པའི་སྐྱོ་མས་གཡོག་འཐག་བཅག་དང་འཇམ་དབུར་བྱ། །དེ་ནས་སྤར་འདོན་
དགོས་པས་གྲིས་དྲས་ལ་ རླན་གྱིས་དྲས་ཁ་འབྱོར་བར་བཅག་ནན་བྱ། དང་པོ་རློན་དུས་ས་དུས་ཏི་ཙ་
དཀར་པོ་་་ཚ་ལ་དཀར་པོ་འདྲ་་་ཞིབ་བཏགས་སིང་པོ་་་་དེ་ཕྲལ་བགེན་གཉེར་བྱ་དགོས་པ་འདུག སྦྱར་
བས་ཕྱི་ནང་ཁྱབ་པར་བྱུག །ཐབ་ཏུ་སོལ་མེ་ལ་རླུང་མ་ཕོག་པར་བསྲེག་པས་ལེགས་པར་འོང་ངོ་། ཤེལ་
ལེབ་དྲ་དགོས་ན་གང་འདོད་བར་ཚྭ་ཆུས་རི་མོ་བྲིས་ལ་དེ་སྟེང་ལྕགས་བསྲེག་གིས་བྲིས་བསྣུན་པས་
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འགྲུབ། དགུན་དུས་ཡིན་ན་ཤེལ་ལྕི་བས་གཡོགས་དྲ་མཚམས་རི་མོ་གཏོད་དེ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ལྕི་བ་
བསལ། དེ་ནས་འཁེང་བཅུག་པས་ལེགས་པར་འཁེང་ཚེ་ལག་པས་བཀྱག་པས་རི་མོའཱ་མཚམས་ནས་
ཆད་པར་འདུག །ཤེལ་གྱི་ཡོ་བྱད་ཆག་པོ་རྣམས་སླར་བཞུག་པས་ཆོག །འཇུ་བྱེད་ཟེ་ཚྭ་ཡིན་འདུག 
།སྤྱིར་མི་བཞུ་བའི་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་བཟོ་ལ། དྲ་བརྡར་འདུག་བརྐོས་ཀྱི་རིགས་ཡིན་པས་དེ་དག་
མཐོང་གོམས་ལས་རྟོགས་ཀྱི་ཡི་གེར་འབྲི་བ་དགོས་པ་མེད་དོ། རིན་པོ་ཆེ་དྲ་གཤག་བརྡར་འབུག་བྱེད་
པ་ལ་རབ་ཕ་ལམ་བཟང་པོ། །མ་རྙེད་ན་དེའི་རིགས་རྡོ་ཀོ་རན་ཛའཱ་ཕྱེ་མས་བྱ་སྟེ། ཀོ་རཉྫ་བཏགས་པའི་
ཕྱེ་མ་ཕྲ་མོར་དྲན་ཞིབ་པ། སྦོམ་པར་གཤག་ན་ཅུང་རྩིང་བྱས་ལ། ཟངས་གྲིའི་སོ་ལ་རླན་བྱུག་པས་
བླངས་ནས་གང་འདོད་དུ་སོག་ལེས་ཤིང་ལྟར་དྲ། རླན་མ་བྲལ་བར་རྡོ་ཕྱེ་རིམ་པས་བླངས་ནས་དྲ་དགོས་
ཏེ། གཅོད་པ་རྡོ་ཕྱེ་དེ་ཟངས་ལ་ཟུག་ནས་འཐོགས་པ་རླན་གྱིས་མི་འཐོར་བ་ཡིན། འབུག་པའི་ཚེ་
བཟངས་ཀྱི་གསེར་འབུག་རྩེར་བྱུག་པས་དེ་ལྟར་བྱ། རིན་པོ་ཆེ་གང་ལ་ཡང་གཅོད་བྱེད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་
པར་འདྲེད་པ་ལ། རིན་པོ་ཆེ་དེར་གང་འདོད་ཙམ་གྱི་སྒྲོ་སེར་སྲབ་མོ་སྤྱིན་གྱིས་སྦྱར་ནས་བསྐམ། དགོས་
དམིགས་སུ་དྲ་ལོ་བ་བྱས་ན་བདེའོ། མིག་ཡངས་པོར་གཤོང་དགོས་ན་ཟངས་སྐུད་གོ་ཕྱེས་སྦག་པས་
བྱ། བརྡར་དགོས་ན་ལྕགས་ཐུར་གྱི་རྩེ་ལ་བརྡར་བྱ་དེ་འབེར་གྱིས་སྦྱར་ནས་གོ་བརྡར་བས་འགྲུབ་བོ། ཕ་
ལམ་མི་ལོན་ཀྱང་ར་ཐུག་ལུག་ཐུག་གི་རྭས་བརྡར་ཚུལ་འཛུད། གསེར་སོགས་བཞུ་བའི་རིན་ཆེན་
རིགས་ཀྱི་བཟོ་ལ། བཞུ་བརྡུང་བྱེད་པ་མགར་དང་། བཞུ་བླུག་བྱེད་པ་བླུག་གི་བཟོ་གཉིས་གཙོ་བོ་ཡིན་
ལ། དེ་དག་ནི ་མཐོང་བརྒྱུད་དང་། ལག་གོམས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པས་ཡི་གེར་འབྲི་བའི་
ངལ་བ་དོན་མེད་ལ། འོན་ཀྱང་བཟོ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་ཀྱི་མན་ངག་དང་། ཐབས་ཀྱིས་ཚུལ་
ལེགས་པོ་ཡོད་ན་ཡི་གེ་འབྲི་འོས་ཀྱང་ཡིན་ནོ། བླུག་ཀོང་གི་རྒྱུན་ནི་ཞིག་དཀར་པོ་ཅོང་ཞིའི་མདོག་འདྲ་
བ་གསེབ་ནས་རྡོ་རྒྱུས་འབྱུང་བ་དང་། གཞན་ནག་པོ་མཐིང་འོད་འཚེར་བ་སོགས་རྡོ་རིགས་དེ་བས་བྱ། 
མ་རྙེད་ནས་སྤྱིན་ཕུལ་གང་། སོལ་ཕྱེ་དེ་མཉམ་རྟ་བྲུན་ཆར་ཟོས་ཕུལ་ཕྱེད་རྣམས་བསྲེས་ནས་ཞིབ་
བཏགས་གང་འདོད་གཟུགས་དང་མཚམས་པའི་ཤིང་གི་ནང་རྫོང་བརྒྱབ་མཉམ་ཞིང་འཐས་པར་བཅོས། 
སྐམ་ནས་རྒྱབ་ཏུ་བྱེ་མ་དང་ཚྭ་བསྲེས་ལྡེ་གུ་ཞོ་ཙམ་བྱུག་ནས་སོལ་མེར་བསྲེག །འཇུ་ཆེ་ནས་སྐྱོན་བྱུང་
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ན་སོལ་བ་བསྲེ། སྣ་ཐུང་ཞིང་ཞུན་དུ་མ་སོང་བས་མཁྲེགས་པོ་མ་བྱུང་ན། ར་ལུག་གི་རིལ་མ་དང་རྟ་བྲུན་
བསྣན། རིམ་པས་བསྲོས་ལ་དལ་བུས་བསྲེག །ཕྱི་ནང་ཕྱོགས་བསྒྱུར་ཏེ་རིམ་པས་བསྲེག་ནས་དཀར་
སིང་དུ་འགྲོ་ངེས་བྱ། གསན་སྔ་མའི་འདམ་ཞལ་གྱི་གསོ་ཞིང་རླུང་མ་ཕོག་པར་རིམ་པས་རང་གྲང་བྱ་སྟེ། 
གློ་བུར་གྲང་རྐྱེན་འཕྲད་ན་གས་འོང་བས་དེ་ལྟར་བྱའོ། འདི་རིན་ཆེན་གསེར་དངུལ་སོགས་བཞུ་བའི་
བསྣོད་དང་། ཐལ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྣོད་སྒམ་སོགས་ཅི་འདོད་བཟོ་བར་བྱས་ན་མེ་ཐུབ་ཅིང་མཁྲེགས་པར་
འགྱུང་རོ། །འབེར་ནི། ཐང་ཚིལ། གྱི་བྱེད་ཀྱི་ལ་ཆའོ། ལ་ཆ། གཉིས་རྫས་སོགས་སྣུམ་ལྡན་ནང་དུ་
བཞུས། ཁང་པའི་དུད་རྒན་བྲག་ཞུན་ལྟ་བུའི་ཕྱེ་མ་ཐུར་མགོ་གང་ཁམ་པ་སྤྱིན་པོ་མ་ཐུར་སྣེ་རྣམས་
བཏབ་སྟེ་དཀྲུགས་པས་འདྲེས་ནས་གྲང་བཅུག་པའོ། མཉན་ཆེ་ན་ལ་ཆ་བསྣན། སྣ་ཐུང་ན་ཐང་ཆུ་བསྣན་
པས་འགྲུབ། འབེར་འདི་བསྲོས་ཏེ་རིན་ཆེན་རིགས་སྦྱར་ནས། རི་མོ་གཏོད་པ་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་ཡོད་
བྱད་དོ། །གོ་བརྡར་བཟོ་ན། ལ་ཆའི་ཕྱེ་མ་ཆ་གསུམ་ལ་རྡོ་ཀོ་རཉྫའི་ཕྱེ་མ་ཆ་གཅིག་བསྲེས་པ་གླ་ཧེ་ལ་
ནང་དུ་ལྷོད་པོར་བཏུམ་ནས་ཆུ་སྐོལ་དུ་བཙོས་པ་ཞུ་ཚེ་རྐྱལ་པའི་ཕྱི་ནས་ལག་པས་འདྲེས་པར་མཉེས་ལ་
བཟོ་ལྟ་གང་འདོད་བཅོས། གྲང་ནས་ཆུ་གྲང་ལ་བྲན་ཞིང་བརྡར་བར་བྱའོ། །དེ་མཚུངས་ཡིག་པོད་ཀྱི་དྲས་
ཁ་སོགས་པ་དང་། ལྕགས་ཤིང་སོགས་ཕྱི་བདར་ལ་མཁོ་བའི་རྡོ་ཕྱེའི་བརྡར་ནི། ཤིང་ལ་སོགས་ལེ་
སོགས་ཀྱིས་རྩུབ་རིས་དོད་པའམ། གྲོ་སེར་སོགས་ལ་སྤྱིན་ཆུ་བྱུག་ནས། དཀར་གོང་གི་ཕྱེ་གཙང་ཞིབ་
བརྡར་བྱ་དང་བསྟུན་པ་ཁྱབ་པར་བཀྲམ་སྟེ་སྐམ་བཅུག་པ་དང་། སོ་ཆད་ན་སླར་ཡང་སྤྱིན་དམ་ཅན་གྱིས་
བྲན་ཏེ་རྡོ་ཕྱེ་སབ་པས་འགྲུབ་བོ། ། 
 

གསེར་གྲང་འདུལ་ནི།  

གསེར་གཙོ་མ་འམ། གསེར་གང་རེད་དེ་ཀོ་ཕྱར་ཡངས་པ་བཏིང་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ཏི་ཙའཱ་སྟེང་དུ་སྤྲང་བུའི་
འདབ་གཤོག་ཙམ་གྱིས་སྲབ་མཐུག་ཏུ་བརྡུངས་ལ། གྲིས་གཏུབ་ཞིབ་ལ། མཚོ་ཚྭ་དཀར་པོ་ལྷད་མེད་
གསེར་གྱི་སུམ་འགྱུར་ཙམ་དང་མཉམ་དུ་གཏུན་ལེགས་པར་རླན་ཅུང་ཟད་ཕབ་ལ་བརྡུང་། དེ་ནས་ཆུ་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ཚན་གྱི་ཚྭ་བྲོ་བ་མེད་པར་བཀྲུས། དེ་ནས་སྤྱིན་གྱི་དྭངས་མ་སྣག་སྤྱིན་གྱི་དམ་ཚོད་ཙམ་དང་། ཅེན་ཙེས། 
ཆང་དེའི་བུན་འགྱུར་བསྲེས་པ་གསེར་གྱི་བདུན་འགྱུར་ཙམ་བླུགས་ལ། རྡོ་གཏུན་བཟང་པོར་དལ་བུས་
བརྡུང་། རྩི་ལྟར་དུལ་མ་རྣམས་རིམ་པར་ཐུར་མགོས་བླང་ལ་དཀར་ཡོལ་དུ་བསགས། ཡང་ཆང་སྤྱིན་སྔ་
མ་ལྟ་བུ་བསྣན་ལ་བརྡུང་གཅོད་རིམ་པར་བྱ། ནམ་ཡངས་ཅག་ཁ་འཐག་པའི་རྡུལ་དང་སྐྱོན་མ་ཤོར་བར་
བྱ། དེ་ལྟར་བཏུལ་ནས་ནུས་བཀྲུ་བཤལ་གྱིས་ཆང་དང་སྤྱིན་གྱི་རོ་མེད་པར་བྱ། སླར་ཡང་སུག་པའི་ཁུ་
དང་གིས་སྦྱར་བསྐམ་ལེན་མང་བྱ། དེ་ལྟ་ན་སྤུར་ལེན་པ་ལན་ཚྭ། གཡའ་གཅོད་པ་ཆང་། དྲིན་འདོན་པ་
སྤྱིན། དག་བྱེད་སུག་པ་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་གལ་ཆེ། སླར་ཡང་ཁ་དོག་སྒྱུར་སྙམ་ཉམས་འདུག་ན། 
སྟར་བུ། སེ་འབྲུ། སེར་མཚུར་བཟང་པོ་གསུམ་གྱི་ཁུ་དྭངས་སྙིགས་མེད་ནང་མེ་ཉོབ་ཁར་དལ་བུས་
བཙོས་ལ་སྔར་ལྟར་རྫས་ཀྱི་རོ་མེད་པར་བཀྲུ་བཤལ་བྱ། དེ་ནས་དམར་སེར་འདོད་ན། བཙོད་ཀྱི་ཁུ་
དངས་གར་མར་བཙོ། སེར་སྣུམ་འདོད་ན་མྱང་རྩི་སྤྲས་དང་། ཁ་ཆེའི་ཁུ་བར་བཙོ། དམར་བར་འདོད་ན་
བོང་ང་དམར་པོའཱ་རྩ་བ་སྟོད་ནས་བྱུང་བའི་ཁུ་བས་བཙོ། གང་ཡང་བཙོས་རྗེས་སྐྱ་མཉེད་མི་བྱེད་པར་ཆུ་
གྲང་རྒྱབ་ནས་གྲུང་བཅུག་སྟེ་དོར་བ་ལེན་གཅིག་བྱའོ། སླ་ཐབས་སུ་རྡོ་དཀར་ཕྱེ་དང་མཉམ་འདུལ་གོང་
དུ་སོང་། དངུལ་གྲང་འདུལ་ནི་སྤྱིར་གསེར་དང་འདྲ་བ་ལས། སླ་ཐབས་སུ་རྡོ་གཞོང་ནང་དུ་སོལ་ཕྱེ་མང་
པོ་བླུག་པའི་ནང་དངུལ་བཞུས་བླུག་ལ་མ་གྲང་བར་རྡོ་རིལ་གྱིས་མཉམ་དུ་འདུལ་བསྲུབ་ཚ་དྲག་ཏུ་
བྱས་པས་བརྡར་མི་དགོས་པར་རྩམ་པ་རྩིང་པོ་ཙམ་འབྱུང་བ་སླ་ཐབས་ཐབས་ཡིན། མ་དུལ་བ་ཆེ་སྔར་
ལྟར་བཞུས་ནས་ཡང་འདུལ། དེ་རྡོ་གཞོང་དུ་འདུལ། འདུལ་ཚར་རྗེས་སེ་འབྲུ་དང་ཆང་སྦྱར་བའི་ནང་དུ་
བཙོ་བ་ནི་དངུལ་བཀྲུ་བའི་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་སྟེ་མདངས་ལེགས་པོ་འོང་། ཡང་ན་སྟར་བུ་བུལ་དོག་ཚྭ་
ལ་གསུམ་གྱི་དངས་གྲུང་དུ་ཡང་ཡང་བསྣུར་ཞིང་བཀྲུས་པས་དཀར་པོ་འོང་ངོ་། གསེར་བྲིས་ཀྱི་དམ་
སྣག་སྤྱིན་གྱི་དམ་ཚོད་ཙམ་བྱ། ཟར་ཁུ་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ན་གསེར་ཞུན་འཇམ་འོང་། ཟངས་དང་རག་གན་
འདུལ་ཐབས་གོང་དུ་སོང་། ཚ་གསེར་ཟངས་སོགས་ལ་བྱུག་རྒྱུ་ནི། བཙོ་སྤྲད་ཟིན་ཡིན་ན་རབ། མིན་ན་
གང་རེད། འདུལ་ཟིན་ཡིན་ན་དེར་ཟད། མིན་ན་གསེར་གྱི་སུམ་འགྱུར་དངུལ་ཆུ་བསྲེས་ནས་རོ་གཅིག་
པའི་གོང་ལྟ་བུ་དེ། (གསེར་གྱི་བཞི་འགྱུར་ཡང་རུང་ཟེར་ཏེ་དཔྱད) རྡོ་དཀར་ཕྱེ་མ་དང་། ལྷན་དུ་རྡོ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གཏུམ་དུ་འཇག་ཐག་ཆོད་པར་བསྣུར། གསེར་བརྒྱབ་པ་དེའི་དྲི་མ་མཚུར་སོགས་ཀྱིས་བཀྲུ་ཞིང་རྟ་ལུད་
རྡོ་ཕྱེ་ཕག་ཟེ་སོགས་ཀྱིས་དྲེག་པ། ཅུང་ཟད་མེད་པར་ཕྱིས་ཏེ། སྐྱུར་ཅུང་ཟད་གཡའ་ཕྱི་གཡའ་འདོན་ཆུ་
ལ་བཀྲུ། དེ་ནས་དངུལ་ཆུ་ཁྱབ་ཅིང་མཉམ་པར་ཀོ་པགས་སྣོད་དུ་རྟ་ལུད་ཀྱིས་དེད། ཆུས་བཀྲུས་ནས་
དཀར་པོ་དངུལ་འདྲ་བྱས་ནས་དངུལ་ཆུ་དང་འདྲེས་པའི་གསེར་ཕྱེ་སོར་རིས་དོད་པ་དེ་ལྕགས་ཐུར་གྱིས་
བླངས་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་བཀྲམ། ཕག་ཟེ་སོགས་ཀྱིས་སྙོམ་ཁྱབ་དུ་ཡང་ཡང་འདེད། དེ་ནས་
ལྕི་མེ་མེ་ལྕེ་དང་དུ་བ་མེད་པར་བཞག་པས་དྲོད་ཕོག་ནས་ཞུ་ཞིང་ཁྱབ། དེའི་ཚེ་དངུལ་ཆུའི་དུ་བའི་དུག་
གིས། མིག་དང་མགོ་བོ་དང་སྲིན་སོགས་ལ་གནོད་པ་སྲུང་ཕྱིར་ཆང་བཏུང་། སླར་ཆུ་དྲོན་གྱིས་བཀྲུས། 
མུ་ཟི་ཟེར་པོའཱ་ཕྱེ་མ་ཅུང་ཟད་ཁར་མྱར་ཞིང་ར་ཚིལ་བཅས་སྣ་སྒོ་ལ་བྱུག་པ་ནི་འདིའི་མན་ངག་གསང་རྒྱ་
ཅན་དུག་སྲུང་ངེས་པའོ། ཚ་གསེར་འདི་རང་བློས་སླར་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཆ་དགོས། གསེར་བཙོ་སྤྲད་པའི་
ལག་ལེན་ལ་འཐུ་བཙོ་དང་ལྗང་བཙོ་གཉིས་ཡོད། དེ་གཉིས་གང་ལ་ཡང་སྒམ་ནི་རྫས་ལེགས་པོ་ལས། 
སྒམ་ཆུང་གསེར་གྱི་བྱང་བུ་དང་ཚད་མཉམ་སྲབ་མཐུག་དང་གས་ཆག་མེད་པ་ཁ་ཆོད་བཅས་ལེགས་པ་
ལ་སོ་འཐེམ་ངེས་སུ་བསྲེག་པ་དགོས། དེ་ལ་རྫ་མ་གསར་པ་མདོག་དམར་བ་ལོངས་མ་སྤྱད་པ་ཞིག་
ཞིབ་ཏུ་བཏགས་པའི་ཕྱེ་མ་ལ། དེའི་ལྔ་ཚད་ཚ་དཀར་སླད་མེད་བསྲེ་མཚུར་ནག་ལྷད་མེད་ཀྱང་ཚ་འདེབ་
ཙམ་བསྲེས་ལ་ཞིབ་བཏགས་བཙོ་ཐལ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ཉིད་བཙོ་སྒམ་ནང་དུ་གྲི་ལྟག་འཐུག་ཤོས་ཙམ་
ཁོད་སྙོམ་པར་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ། འབྲུ་བཙོ་བྱེད་ན་གསེར་འབྲུ་ཐིག་པོ་འམ། བྱེ་གསེར་དངུལ་ཆུའི་ལྷད་
དང་བྲལ་བ་དག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་རེག་པར་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་བཙོ་ཐལ་སྔ་མའི་སྲབ་འཐུག་
ཙམ་བཀབ་ལ་ཡང་གསེར་བཀྲམ་ཡང་དེ་སྟེང་གཅིག་སྟེ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་མང་བར་མི་བྱའོ། དེ་ལྟར་
གསེར་དེ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་ཕྱིའི་སྒམ་ལ་མ་རེག་པར་བཙོ་ཐལ་གྱི་བར་གསིང་བཀང་ལ།  ཁ་ཁེབ་
བཀང་། བར་མཚམས་འདག་པ་ཚ་དང་སོལ་ཕྱེ་བསྲེས་པས་ཞལ་ཞལ། སྐམ་ནས་གས་པ་སོགས་
པར་གསིང་མེད་པར་བྱས་ལ་བསྐམ། དེ་ནས་བཙོ་སྒམ་དེ་རྫ་མ་ཆེན་པོ་ཞབས་རྡོལ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་
རླུང་གསིང་བུག་པ་ཅན་གྱི་སྒྱེད་བུར་མར། རླུང་ཕྲན་བུ་འོང་མིའི་ནང་དུ་རྫ་སའི་རྐང་གསུམ་ཁར་བཙོ་
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སྒམ་བཞག རྫ ་མའི་ནང་ཤིང་དང་སོ་བ་གང་གེད་ཀྱིས་བཀང་ས་ལ། མེ་རང་འབར་དུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་
བསྲེགས། ཡང་ན་རླུང་ཆེར་མི་ལྡང་བར་བོང་མེས་བསྲེག་ཀྱང་རུང་ངོ་། གྲང་ནས་ཁ་ཕྱེ་ལ་བཙོ་ཐལ་
སོགས་ཆུས་བཀྲུ། དེ་ནས་བཞུ་བླུག་སོགས་གང་དགོས་དཔྱད་དོ། གཉིས་གཉིས་པ་ལྗང་གཙོ་ནི་སྔ་མ་
འབྲུ་བཙོ་བྱས་ནས་འདི་བྱ་བའམ། མིན་ཡང་རུང་སྟེ། གསེར་བཞུས་ལ་ལྗང་བརྡུང་བྱ། སྲབ་མཐུག་གི་
ཚད་ནི་གསེར་ཞོ་རེ་ལ་ཞིང་སོར་དོ་དང་། དཀྱུས་མཐེབ་འཛུབ་གང་རེ་མ་བྱུང་བར་བརྡུང་བའི་བྱང་བུ་ལ་ཚྭ་
དང་སྟར་བུའི་ཁུ་བ་སླ་མོས་བྱུག་སྐམ་ནས་བཙོ་་་་ཐལ་སོགས་བྱེད་ལུགས་སྔ་མ་ལྟར་བཙོ་ཞིང་། སྒམ་
གས་ཆགས་དང་རླུང་གསིང་ཤོར་ན་གསེར་ཐིག་པོར་དྲིལ་ཉེན་ཡོད། བཙོ་ལེགས་ན་དམར་སེར་ལི་ཁྲིའི་
མདོག་ལྟར་འབྱུང་ལྗང་བཙོ་འདི་གལ་ཆེ་སྟེ། འདི་མ་སོང་བའི་འབྲུ་བཙོ་རྐྱང་བས་ལེགས་པོ་མི་འབྱུང་། 
འབྲུ་ལྗང་གཉིས་སོང་ན་ལེགས། ཚ་གསེར་གྲང་གསེར་གང་བྱེད་ཀྱང་ལྗང་བཙོ་ལན་རེས་ཆོག གསེར་
ཤོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ན་ལན་གྲངས་བསྐྱལ་ཏེ་བཙོ་ཐག་ཆོད་པར་དགོས། གསེར་ཐིག་པོ་དང་བཙོ་སྤྲད་པའི་
བར་ལ་བཙོ་ཆད་འབྱུང་ལུགས་ནི། གསེར་སྤུས་རབ་ལ་དགུ་ཟུར། འབྲིང་ལ་བརྒྱད་ཟུར། ཐ་མ་ལ་
བདུན་ཟུར་ཆད་འོང་། འོན་ཀྱང་ཚ་གསེར་གྲང་གསེར་གང་ལ་ཡང་མ་བཙོས་པ་ལས་བཙོ་མ་ཆད་ཆ་དེ་
ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་ཆེ་ལ་སྣ་རིང་བར་འགྱུར་ཞེས་གྲགས་སོ།  

རིན་ཆེན་རིགས་སྦྱར་བའི་ཚྭ་ལའི་སྐོར་ལ། 
དངུལ་དག་པ་ཞོ་གང་ནང་ལྷ་སའི་རག་ལྡིག་བརྡུང་ལོ་སྒར་ལྔ་བསྲེས་ནས་བཞུས་པ་སྲབ་བརྡུང་དྲས་ཏེ་
ཚྭ་ལའི་ཆུ་བྱུག་པ་འདི་དངུལ་ལ་ལེགས་པར་རྒྱུག་པ་དེང་སང་མགར་བ་ཀུན་གྱི་ལག་བླངས་མ་ཡིན། 
དེ་སྟེང་ལི་ཚ་འདེ་བ་ཙམ་བྱས་ན་རྒྱུག་ཆེ་ཟེར། གསེར་ནང་སྦྱར་བའི་ཚྭ་ལ་ལ་རྒྱ་རག་བཟང་པོ་དང་གསེར་
མཉམ་འདེ་བ་བཞུས་པས་ཆོག་རྒྱ་རག་བཟང་པོ་མ་རྙེད་ན། ཟངས་སྲང་གསུམ་ལ་སྔོ་འཁྱོགས་སྲང་
གང་བསྲེས་པས་ཚ་བ་ཙམ་རུང་ངོ་། 

ཟངས་རག་གི་འཇམ་ཚ་ནི།  
ཟངས་ཞོ་དོ། ཏི་ཚ་ཞོ་ཕྱེ། གཤའ་དཀར་སྐར་ལྔ། གསེར་དངུལ་གང་འཛོམ་ཙམ་བཏང་། དེ་ནས་ལྕི་བ་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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སྲུ་མོའཱ་ཁུག་ཏུ་བླུག །ཁ་ཙམ་པས་བཀབ་ནས་བཞུ། ཟངས་སྣོད་ཚྭ་ལ་ཆུ་བཅད་ལ་ཟངས་རག་སྦྱར་བ་
སྣ་ཁྲིད་གཏོང་དགོས་དེ་ཐོག་མར་སྦྱར་ནས་ཚ་ལ་རང་མེ་ལ་བསྲེག །སྤྱི་ལྟར་བཞུ་བརྡུང་མི་རུང་། འདི་
ཁ་མི་གསལ་སླར་རྩད་བཅད་དགོས། བརྡུང་རྒྱུའི་ཚྭ་ལ་བསྡུ་ཐབས་ལ། ཟངས་ཞོ་བཞི། སྔོ་འཁྱོགས་
སྐར་བརྒྱད། གཤའ་དཀར་སྐར་གསུམ། གསེར་སྐར་དོ ་རྣམས་སྔར་ལྟར་བཞུ།  
ཡང་གསེར་ཚ་བྱ་ཐབས་ལ། ཟངས་ཞོ་དོ། དངུལ་སྐར་མ་ཕྱེད་བཞི། ལི་སྐར་དོ། ཏི་ཚ་ཞོ་གསུམ་
རྣམས་ཡིན་ལ།  དང་པོར་ཀོང་བུའི་ནང་ཟངས་དངུལ་ལི་གསུམ་མཉམ་དུ་བཞུ།  སྐུ་ནས་ཏི་ཚ་ལ་
འཕང་? [བརྟག་དགོས] ལ་དེ་མ་ཐག་ཀོང་བུའི་ཁ་ཙམ་པས་བཅད་པར་འདེབས། དེས་ཏི་ཚའཱ་དུད་
པ་མི་ཤོར་ཤོར་ན་ར་གན་དུ་འགྱུར། དེ་རྗེས་ཡང་ཏི་ཚ་སྐར་མ་ལྔའམ་དྲུག་བསྣན་ནས་བཞུ། དངུལ་སྐར་
དགུ་འཕངས་པས་སྔར་བསྡོམ་སྐར་མ་ཕྱེད་བཅུ་གསུམ་ཚང་། འདིས་གསེར་དུམ་ཟད་ཟངས་རག་
དངུལ་ལི་མཁར་བ་སོགས་གང་ལ་ཡང་སྦྱར་ཆོག །དངུལ་ལ་འགྱེད་ན་རྒྱུག་སླ་བས། སོལ་མེའི་ནང་དུ་
ཕུ་མགར་བྱེད་ཅིང་། དངུལ་ཚ་ཞུ་སྟེང་ཆུས་བྲབས་ཏེ་ཚུར་ལེན་དགོས། ཡང་དངུལ་ཚ་ལ་དངུལ་སྐར་
གསུམ། རྒྱ་རག་སྐར་གཉིས་བཞུས་སྦྲང་གཤོག་བྱས་ཏེ་ཚྭ་ལའི་ཆུས་སྦྱར་བས་འགྲུབ། དེ་ལ་གཤའ་
དཀར་སྐར་དོ་བསྲེས་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱུ་གོ། ཡང་གསེར་ཚྭ་ལ། ཟངས་དང་ཏི་ཚ་འདྲ་མཉམ་བྱས། དང་པོ་
ཟངས་བཞུས་ནང་ཏི་ཚ་དུམ་རེ་རིམ་པས་བསྣན་ཏེ་བཏབ་རྩམ་པས་དུད་པ་བག་ག་དེ་ནས་དེ་ནང་ཟངས་
སྲང་རེ་ལ་དངུལ་ཞོ་རེ་ཙམ་བཏབ་ན་མཆོག །ཤིན་ཏུ་རྒྱུབ་སླ་བར་འདོད་ན།  གོང་སྟེང་དངུལ་སྐར་ལྔ་
དང་། གཤའ་དཀར་སྐར་ལྔ་ཙམ་བསྣན་ན་ཞུ་མ་ཕྱོགས་པར་འགྱུར་རོ། ཡང་ན་གསེར་ཚ་ལ་རྒྱ་རག་ཞོ་
དོ་ཏི་ཚ་ཞོ་གང་བསྲེས་པས་ཆོག འདིས་ཟངས་རག་གཉིས་ཀ་སྦྱར་རུང་། གསེར་ལ་རྒྱབ་རྒྱུའི་གསེར་
ཚ་ནི་དངུལ་ཚ་གོང་ལྟར་བྱས་པས་ཆོག་ཀྱང་། མདོག་མི་འདྲ་བ་མི་མངོན་སླད་དུ། གོང་སྟེང་གསེར་སྐར་
ལྔ་བསྣན་པས་ལེགས། དངུལ་སོགས་ཚ་ལ་དཀར་པོའཱ་ཆུས་སྦྱར་ན། གསེར་ལ་རྒྱ་ཚའཱ་ཆུས་བྱའོ། 
ལྕགས་ཀྱི་ཚྭ་ལ་ནི། དང་པོར་ལྕགས་ལ་ཚ་ལ་དཀར་པོར་བྱུག མཚམས་སུ་ར་གན་བཞག །དེ་ལའང་
ཚྭ་ལ་བྱུག་སྟེ་དེ་དག་ས་དཀར་གྱིས་གཡོགས་ནས་སོལ་མེས་བསྲེག་པས་འགྲུབ། བརྡུང་ན་མཉེན་
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པར་འོང་། ཟངས་ཀྱི་དེ་ལྟར་སྦྱར་རུང་ཡང་། རྒྱུ་གྱོང་བག་ཆེ་བར་འགྱུར། ལི་ཚྭ་ལ། ལི་ཞོ་གང་། གཤའ་
དཀར་སྐར་ལྔ། དངུལ་སྐར་ལྔ། ཞ་ནི་ཚ་འདེབས་ཙམ་བྱས་པས་འགྲུབ། ལི་ལ་ཡོ་འགུག་བྱུང་ན་ཐོ་
བས་ཏུག་ཏུ་བཅག ལི་ཡི་མགྱོགས་ཚྭ་ནི། ལི་ཞོ་གང་། དངུལ་སྐར་ལྔ། སྔོ་འཁྱོགས་སྐར་གསུམ། 
གཤའ་དཀར་ཞོ་གང་། ཞ་ནེ་ཚ་འདེབ་ཙམ་བྱས་པ་བཞུས་པ་དེ། ཚ་ལ་དཀར་པོ་དང་རྒྱ་ཚྭ་གཉིས་སྦྱང་
ནས་སྦྱར་དགོས། གས་པ་སྦྱར་བའི་ཚྭ་ལ་ལ། རྒྱ་རག་ཞོག་གང་། གཤའ་དཀར་ཞོ་གང་། སྔོ་འཁྱོགས་
ཞོ་གང་། ཞ་ཉེ་ཚ་འདེབསཙམ་བཞུས་པ། ཚ་ལ་དཀར་པོ་དང་རྒྱ་ཚའཱ་ཆུས་སྦྱར་དགོས་སོ། ཡང་ལི་ཚ། 
ར་གན་ཞོ་དོ་ནང་། གཤའ་དཀར་ཞོ་གང་སྦྱར། བསྲེ་བཏུལ་སྦྱར་ལུགས་གསེར་ཚྭ་བཞིན་ནོ།  
འཁར་བ་སྦྱར་ཐབས། གས་མཚམས་སུ་ཚ་ལ་དཀར་པོ་བཏང་། དེ་ནས་གཡོ་འགུལ་མི་ཤོར་པར། མེ་
ལ་བསྲེག་ནས་གྲང་དགོས་སོ།། (གཤའ་ཐབ་རྩ་དགོས་ཏེ་དཔྱད།) 
སྟོང་ཚ་ལ། སྟོང ་ཞོ་ལྔ། ཉེ་ཚ་ཞོ་ཕྱེད་བཞི། དངུལ་སྐར་མ་བཞི་བཞུས་འགྲུབ་བོ། །ཟངས་ཀྱི་ཚ་ལ། 
ཟངས་ཞོ་དགུ། དངུལ་ཞོ་གང་། ཏི་ཚ་ཞོ་བཅུ་གཅིག་གོ། རག་ཚ། རག་སྲང་གང་། ཏི་ཚ་ཞོ་ལྔ། དངུལ་
ཞོ་གང་ངོ་། ཚ་གཤའ་དཀར་ཞོ་གང་། ཞ་ནེ་སྐར་ལྔ། དངུལ་ཆུ་སྐར་ལྔ། རྒྱ་ཚའཱ་ཆུས་སྦྱང་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱུག་
པས་གཤའ་ལའང་འགྲོ་ངེས་སོ།  
ལི་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཞུ་མགྱོགས་དང་། དངུལ་སྐུད་ཕྲ་མོ་སོགས་སྦྱར་བའི་མར་མེའི་ཚ་ལ་ནི།  
དངུལ་ཞོ་གང་བཞུས་སྟེང་། དངུལ་ཆུ་སྐར་ལྔ་འཕང་ནས་དཀྲུགས་རྩམ་བྱས་ལ་ཕྲལ་དུ་ལེན་དགོས། 
ཡུན་རིང་ན་དངུལ་ཆུ་དུད་པ་ཡལ། དུད་པའི་དུག་གིས་ཁ་སྣ་མིག་ལ་ཕོག་ན་གནོད། མར་མེའི་ཚ་ལའི་
ནང་དུ་གཤའ ་དཀར་རྒྱ་ཁབ་ཙམ་རེ་འཕེན་དགོས་ཞེས་བཤད། མར་མེའི་ཚ་ལ་འདི་མར་མེའི་མེ་ལྕེས་
འཇུ་ནུས་པ་ཡིན་མོད། རྒྱབ་ལ་མགར་བས་གསང་ནས་སྤེན་དཀའ་བྱེད། ད་དུང་རྫད་ཆད་བསབ་རྒྱུ་ཡོད་
སྲིད་སྙམ་མོ། གསེར་འགྱུར་དངོས་ནི་དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་
ལས་གསུངས། གསེར་འགྱུར ་གྱི་རྡོ་རྙེད་ན་དེ་ལ་ལྕགས་རེད་ཚད་གསེར་དུ་བྱེད་པ་བིར་ཝ་པའི་རྣམ་ཐར་
གྱིས་ཤེས། འོན་ཀྱང་སྐབས་འདིར་རཏ་གཏེར་སོགས་ལས་གསུངས་པའི་གསེར་དང་འདྲ་བའི་གསེར་
འགྱུར་ལ། སྟར་ཁན་ལུང་བ་སྡོང་ཆོས་སྐྱེར་ཤུན་ཁུ་བ་རྡོལ་ཝང་ལོང་བུ། བྱང་བུ་དྲུག་ཆ་མཉམ་ཆང་ཞིམ་
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པོ་དང་སྦྱར་བའི་རིལ་བུ་བྱ་རློན ་པ་དེ་གྲོ་ཡི་ཕུབ་མར་ཆང་གི་ཁ་ཕྲུ་བཏབ་པའི་སྦབ་ལེབ་སྟེང་དྲོ་སར་
བསྙལ། ཟངས་ཟོལ་མེད་སྦྲང་ཤོག་མང་དུ་བྱས་ཏེ་ཉི་མར་བསྲེག་པས་ཚ་ལྷང་བྱུང་བ་དང་། གོང་གི་རྫས་
བྱུག་ལ་སྦམ་སྟེ་གྲོ་ཕུབ་གསེབ་ཏུ་མནན། ནང་པར་སྔོ་སིང་གིས་འགྲོ། དེ་ནས་བླུག་ཀོང་དུ་བཞུས་ནས། 
སྡོང་རོས་གུར་གུམ་སྐྱེར་ཁུ་ནག་མཚུར་རྣམས་ཀྱི་ཁུ་བར་ངར་ཐེབ་ལན་གསུམ་བླུད། དུས་པོས་ཁར་བྱ། 
དེས་གྲུ་ལང་གི་གསེར་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། གསེར་བཟོའོ།  
ཡང་ལུགས་གཅིག །གཤའ་ཚེ་དཀར་པོ། རག་རྡོ། ཟངས་ཕྱེ། མི་ཚིལ། ཤུག་འབྲུ། ཝ་ཚྭ། ཟེ་ཚྭ། 
མཛེ་ཚྭ། རྒྱ་ཚྭ། ནག་མཚུར་རྣམས་ཀོང་བུར་བཞུ་བཏུལ་ལན་གསུམ་བྱས་ནས་གསེར་ཚ་དམ་ལྟར་འོང་
ངོ་། ཡང་རྩི་མ་གི་ཏ་སོགས་དྲུག་སྦྱར་ནས་གསེར་འགྱུར་་་་སྦྱར་ལུགས་གོང་དུ་སོང་། དེ་འདྲ་ཐམས་
ཅད་འཛུད། ད་ནི་རི་མོ་བཏོད་པའི་ཐབས་ཀྱི་བཟོ་ཡི་སྐོར་ལས། ལུས་ལ་རི་མོ་བཏོད་ན། ལུས་བཀྲུས་ལ་
མཚལ་དང་རམས་སོགས་ཚོན་གང་ཡང་རུང་བས་ཡིག་འབྲུ་སོགས་རི་མོ་གང་འདོད་བྲིས། དེའི་ཁྱོན་
ཁབ་ཀྱིས་བཙག་ནས་ཁས་འཇིབ་པས་ཁྲག་རོ་བྱུང་། དེ་ལ་མཚལ་རམས་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་བྱུག །དེ་
སྟེང་སྦྲང་རྒོད་དང་ཚྭ་ཆུས་བྱུག་ནམ་རེ་ཞིག་བསྡམ་ལ་བཞག་པས་ལུ་ལ་རི་མོ་དེ་ཡུན་རིང་དུ་མངོན་པར་
འགྱུར་རོ། ལྕགས་ལ་གསེར་དངུལ་བྱུག་ན། ལྕགས་དེ་གསེག་བརྡར་རྣོན་པོ་དྲི་མ་མེད་པས་བརྡར་ལ། 
གང་དགོས་སུ་གསེར་དངུལ་འདུར་མ་ཆུས་སྦྱང་སྟེ་སྤིར་གྱིས་རི་མོ་གང་འདོས་བྲིས། སྐམ་ནས་མེ་ལ་
མདོག་སྨུག་ཙམ་བསྲེག་པའི་སྟེང་ནས་ཐོ་བའི་དལ་བརྡུང་བྱས་ཏེ། སེག་རྗེས་མ་ནུབ་པར་ལན་གཉིས་
ཙམ་བྱས་པས་ཆོག །གསེར་དངུལ་སྦྲང་གཤོག་ལྕགས་ལ་སྦྱར་ནའང་། སྔོ་འཛུད་ ཤུགས་པའམ་
དཔྱད། དེ་བཞིན་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། ཨ་རུ་ར་དང་ཚ་ལ་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་ཁུ་བས། ལྕགས་ལ་རི་
མོ་གང་འདོད་བྲིས་ཏེ་རྟ་ལུད་རློན་ནས། ཞབས་སུ་མནན་ན་རི་མོ་ལེགས་པར་དེད་པར་འགྱུར་རོ། ཡང་
ལྕགས་ལ་གཤོང་འབུར་གྱི་རི་མོ་གཏོད་པར། ཛི་ཧ་་་ལྕེ་འཕིག་འདྲ། བྷིན་དྲ། ཟེ་ཚྭ། ཟབ་ལ་གཅན། ཆུ་
རྩ་འམ། བཙུན་མོ་ནུ་ཞོ་ཅན། ཐར་ནུ། ཏྲི་བྱི་ཏ། དུར་ཕྱིད་རམ། ཧ་རི་ཏ་ཀ མ་ནུ་རྟ་སྐམ་འདྲ། ཨ་རུ་ 
གསེར་མདོག་སྟེ་རྫས་བདུན་ཞིབ་བཏགས་ཆུ་སྦྱར་འོ་མ་ཙམ་ལྕགས་ལ་བྱུག །དང་པོ་སྤྲ་ཚིལ་གྱིས་རི་
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མོ་གང་བཏོད་པ་དེ་འབུར་དུ་འོང་བས་དེ་ལུགས་བྱ། རྫས་དེས་ལྕགས་ཟོས་ནས་སྤུབ་ཅན་གཤོང་བུར་
འགྱུར། དེས་ན་དེ་ལྕགས་ལ་སྐྱོགས་འབུར་རི་མོ་བྱ་ཐབས་སོ། དུང་ལ་རྫས་སྔ་མའི་སྟེང་ཆང་ངམ་ཨ་
རག་སྦྱར། མར་རམ་སྤྲ་ཚིལ་གྱིས་རི་མོ་བྱའོ། ཤེལ་སོགས་རྡོ་དང་ལྕགས་རིགས་སོགས་སྲ་བའི་སྟེང་
དུ་རི་མོ་འདུག་རྫས་བྲི་དགོས། གཤའ་དཀར་ཞོ་རེར་དངུལ་ཆུ་སྐར་མ་བདུན་བསྲེས་ནས་བཞུས་པ་ཞིབ་
འདུལ་ལ་སྤོས་དཀར་དྲི་ཐོན་ཙམ་བསྲེས་ནས། ལྕགས་སོགས་གང་དགོས་དེར། ཆུས་སྦྱང་ནས་བྱུག་
གམ་རི་མོ་བྲིས་པ་སྐམ་བཅུག་སྟེ་ལྕགས་བསྲེག་གིས་འཕུར་བས་འབྱར་བར་འགྱུར་རོ། ཤིང་ཚོན་ལ་པྲ་
རྩིའི་སྟེང་དུ་བྲི་བ་དང་། པྲ་རྩི་བཅས་པས་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་གོང་དུ་སོང་། ཤིང་སོགས་ལ་སྐྱོ་འབུར་གྱི་རི་མོ་
གཏོད་ཐབས་ནི། འབྱོར་བྱེད་དབང་ལག་ཕྱེམ། སྣ་རིང་བྱེད་ཟར་མའི་ཁུ་བ། རྒྱུག་བྱེད་ཤེལ་དཀར། 
མཉན་བྱེད་སྦྲང་དང་སྒོག་ཁུ། སྲ་བྱེད་སྤྱིན་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་འདུལ་སྦྱོང་ཡུན་རིང་བྱས་པའི་གར་སླ་ཞོ་
ཙམ་བྱས་ནས་སྐྱོ་རྐྱལ་ནང་བླུག་པར་བྱ། དེ་ལ་ལག་ལེན་ཞིབ་པར་བརྗོད་ན། བསྐལ་པའི་བྱེད་ཞག་སྲ་
མཁྲེག་ཞེས་པ་ལག་རིས་དོད་པ་དེའམ། དེ་ལས་བྱེ་ཤེད་ཆེ་བ་ལས་སྤྱིན་ཅུང་བསྲེ་རུང་། དེར་སྤྱིན་ཆུ་
སྣག་དམ་ཙམ་བསྲེས་ནས་དཀར་ཡོལ་དུ་འདུར། བལ་ཚག་ལ་བཞུར་བའི་སིག་མ་དོར། དྭངས་ལ་
སླར་ཡང་ཆུ་བསྣན་ཏེ་འདྲེས་དཀྲུགས་བྱ། དེ་ནས་ཞག་གཅིག་དྭངས་བཅུག་ལ་ཁུ་བ་བཞུར་ལ་དོར། དེ་
ལ་གོང་གི་དབང་ལག་སོགས་ཚོད་ལྟ་ཞིང་ཅི་དགོས་རན་པར་བཏབ་སྟེ་བསྲེ་འདུལ་ཡུན་རིང་བྱ། གར་སླ་
ཞོ་ཙམ་ར་ལུག་གི་པགས་རྐྱལ་མཉེད་མ་སྐྱི་དཀར་ཡོད་པའི་སྐྱི་ནང་བསྟན་བྱས་པར་བླུགས། སྐྱོ་སྦུག་
རྩ་བ་མཐེའུ་ཆུང་གི་རྩེ་ཤོང་པ་ཙམ་དཀྲིས་གཉིས་ཡོད་པ་བཅུག་སྟེ། དཀྲིས་གཉིས་པོའཱ་མཚམས་ནས་
སྐུད་པས་དམར་པར་བསྡམ། སྐྱོ་རྐྱལ་གསུམ་གཉིས་ཙམ་བཀང་ནས། སྒྲོག་ལ་སྐྱ་རིས་བྲིས་པའི་སྟེང་
ནས་བྲིས། བཀྲོག་ཞེས་བཅུར་འདྲ། འབྱམས་ནས་ལེབ་མོར་སོང་ན་སླ་བའི་སྐྱོན་དང་། རྩུབ་ན་ཕྱེ་ཤད་ཆེ་
འམ། མ་དུལ་བའམ། འབྱར་བྱེད་ཆུང་བ་ཡིན། གས་ན་སྤྱིན་ཤེད་ཆེ་བ་ཡིན། ལྟ་ལྟོ་གྲོག་སྐེད་བྱུང་ན་
བུལ་བ་དང་། ཆུར་འདྲ། སྤུ་རྡུལ་སོང་བ་དང་། དབུགས་འཐུམས་་་རྐྱལ་པའི་ དང་། གར་སླ་འདྲེས་
པར་མ་འབྱོར་བ་ཡིན། སྐམ་དཀའ་ཞིང་རླན་གྱིས་བང་སླ་ན་དཀར་སྦྲང་ཤེད་ཆེ་བ་ཡིན། རྩི་ཞུས་ནས་མ་
ཆགས་ན་དཀར་སྦྲང་ཟར་ཁུ་ཉུང་བ་ཡིན། བྲད་ཚེ་ཀོག་ཀྲུག་སླ་ན་སྤྱིན་ཤེད་ཆུང་བ་ཡིན་པས་ལེགས་
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 363 

པར་བརྟག་སྟེ་བྱ། སྲུ་རྡུལ་མ་ཤོར་བར་གལ་ཆེའོ། དེ་ལ་གསེར་དངུལ་དང་གཤའ་ཡི་སྦྲང་ཤོག་སྦྱར་ན། 
སུག་ཁུ་ཀར་ཆང་གི་ཉིང་ཁུ་མཚེ་ལྡུམ་ཁུ་བ་རྣམས་མཉམ་དང་། སྒམ་ཕ་ཝང་གིས་མི་ལྡག་པའི་སླད་དུ་
སྒོག་པའི་ཁུ་བ་རྣམས་ཆ་མཉམ་པ། སྲ་བརྟན་ལྡན་ཞིང་རླན་གྱིས་མི་འཇིག་པའི་ཕྱིར་སྤྱིན་བཟང་ཉིས་
ལོག་ཏུ་བཏང་། བུག་རལ་གྱི་སྐྱོན་མི་མངོན་ཕྱིར་གསེར་ཤོག་སྦྱར་རྒྱུ་ལ་བ་བླ་དང་ངང་པ། དངུལ་དང་
གཤའ་ཤོག་ལ་ལྷང་ཚེར་ཀར་བསྲེས་པ་སྦྱང་ནས་གར་སླ་དར་བ་ཙམ་བྱས་ལ་བྱུག །སྐམ་ནས་ཁ་ཡིས་
ཧས་བཏབ་པས་རླན་ཙམ་བྱས་པར་གསེར་ཤོག་སྦྱར་བས་འབྱར། དེ་ཡང་གསེར་ཤོག་དེ་རང་གི་ལག་
པའི་ན་ཡ་སྣ་ལྕེས་བང་ཙམ་བལྡག་པའི་སྟེང་དུ་བཞག་ལ། ལག་གཡས་ཀྱིས་ཅུང་ཙམ་བཙིར་བས་ཤོག་
དོར་འབྱར་འགྲོ། །དེ་ཆུ་སྣོད་ལེགས་པའི་ཁ་གསེར་རྒྱབ་ཀྱི་ཤོག་བུ་དྲུད་ཐབས་ཀྱིས་དྲངས་ནས། གཟར་
དུ་ཆུ་བཞུར་ལ་བཀོད་པ་ཁ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བྱ། སྔ་མ་ཅུང་ཟད་ཆུ་འཐག་ནས། ཤོག་བུས་རང་ཚོ་ཟིན་ཙམ་
དུས། སྦྱར་རྩིའི་སྟེང་མཐེ་མོས་་?༼མ་དཔེ་གཞན་དུ་གཟིགས།༽མནན་པས་འབྱར་འགྲོ། གཤོག་བུ་སོཊ་
སུ་སྙིང་ཤུན་དུ་ཟན་སླ་མོ་བཏུམ་པས་མནན་ན་གཤོང་ངམ་སྐྱོང་མོར་འགྲོའོ། སྐྱོ་འབུར་བྱ་ཐབས་སོ།  
རྡོ་ལ་ཡི་གེ་བཏོད་འདོད་ན།  དང་དམ་དཀར་གོང་མཁྲེགས་པ་ལ་གཞི་བྱ། རྫས་ཆད་དམ། འདྲ། ཡང་
མཁྲེགས་པའི་རྡོ་དཀར་ཞིབ་བཏགས་ཕྱེ་མའི་སྐྱོ་མ་བྱས་ཏེ་རྡོ་ལ་ཚག་ལ་འང་་་གང་འདོད་བྲིས་ནས་མེ་
ལ་བསྲེག་ན་དཀར་པོར་འོང་། དུང་དཀར་ལྟ་བུ་ལ་རྡོ་དཀར་སྐྱོ་མས་བྲིས་ཏེ་མེར་བསྲེག་ན་ཁ་དོག་སེར་
པོར་འོང་ངོ་། རྡོ་རྡུལ་ནི་རྡོ་སྣ་རིང་གི་རིགས་གང་རུང་ཆང་གླུམ་དུ་ཞག་གསུམ་བཙོ། དེ་ནས་བཀྲུས་ལ། 
རྦ་ཕྱེ་ཨོག་དཀར་གྱི་ཁྲག །བྱེ་མ་རག་གཅོད། ཟེ་ཚྭ། སྐྱ་ཁྲའི་ཁག །ཁྱི་ནག་ཚིལ་བུ། རྟ་ནག་གི་ཁྲག་
རྣམས་ཞིབ་བཏགས་ཆང་སྦྱར་རྡོ་ལ་བྱུག གོས་ཀྱིས་བྱིབས་ལ་དྲོ་སར་ཞག་གསུམ་བསྙལ། དེ་ནས་སྙི་
བར་སོང་བ་དང་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་བཏོད་པའམ། རི་མོ་གང་འདོད་བཀོད། སླར་རྡོ་དེ་ཆུ་གྲང་ནང་ཞག་
གཅིག་སྦང་བས་སྔར་ལྟར་མཁྲེགས་པར་འགྱུར་རོ།  རུས་པ་ལ་ཡི་གེ་སོགས་བཏོད་འདོད་ན། རུས་
དུམ་མམ་ཐོད་དུམ་དེ་ལྟར་ཞུན་ཆུ་ནང་ཞག་གསུམ་སྦང་། དེ་ནས་རྫ་སའི་འདག་པ་སྲབ་མོ་བྱུག་ལ་ཅུང་
སྐམ། རླན་ཡོད་ས་དེ་ལ་ཡི་གེ་སོགས་རི་མོ་ཅི་འདོད་རུས་པ་མཐོང་བར་ཁོལ་བུར་བྲིས་ཏེ་སྤིར་གྱིས་ས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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རྡུལ་སོགས་མེད་པར་བྱས་ནས་ཤིང་ཚ་ངར་ཅན་གྱི་མེས་རི་མོའཱ་ཐད་ཐམས་ཅད་བསྲོ་ཞིང་བསྲེག་བཞིན། 
།ཁ་ཡི་ཕུ་བྱ། འདམ་ས་སྐམ་སོང་བ་དང་ཞག་གཅིག་བཞག་ནས་ཆུ་གཙང་གིས་བཀྲུས་པས་རི་མོ་གང་
བྲིས་འབུར་དུ་རང་བྱོན་ལྟར་འོང་བར་འགྱུར་རོ། ཡང་ན་རུས་པ་ལ་རྒྱ་ཚྭའི་ཆུས་རི་མོ་གང་འདོད་བྲིས་ལ་
སོལ་མེའི་འོད་ཀྱིས་ཅུང་ཞིག་བསྲེག་པས་རུས་པ་སྔོན་པོར་འགྱུར་ཞིང་། རི་མོ་རྣམས་དུང་ལྟར་དཀར་
པོར་མངོན་ནོ། དུང་ལ་ཞོ་ཡིས་རི་མོ་བྲིས་ཏེ་ཞག་ཏུ་བཞག་པས་དོད། ཡང་དུང་འདུལ་ལ་ཤིང་ཀུན་བཟང་
པོ་ཞིབ་བཏགས་ཆང་ལ་སྦང་ལུགས་ལག་ལེན་ལྟར་བྱས་ལ། བང་ནས་ཇི་ལྟར་བཟོ་ཡང་སླ་བ་འབྱུང་ངོ་། 
བ་སོ་ལ་བཟོ་བྱེད་ན། བཙན་དུག་ཞིབ་བཏགས་འོ་མར་བཏབ་པའི་ནང་། ཞག་གཅིག་སྦང་ན་ཅི་འདོད་
བཞིན་འཆོས་སུ་རུང་བར་འགྱུར་རོ། དེས་མཚོན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་གཞན་
ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།  

རྡོ་བཟོའི་སྐོར། 
རྡོ་བཟོའཱ་སྐོར་ལ་སྤྱིར། རྩིག་པ་བ་དང་། རང་ཐག རྡོ་གཏུན་སོགས་རྡོ་ལས་བྱས་པའི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་
བྱ་བ་ནི་མཐོང་གོམས་ལས་ཤེས། དཀར་ཡོལ་སོགས་གོང་དུ་བཤད། མཚོན་ཙམ་འཛུད། ས་ལས་
བྱས་པའི་བཟོ་རིགས་ལ། སྤྱིར་ཁང་པའི་ཕུ་གུ་དང་།  གྱང་བརྡུང་བ་སོགས་དང་། རྫ ་མཁན་གྱིས་བཟོ་
རྣམས་མཐོང་རྒྱུན་དང་ལག་གོམས་ལས་ཤེས། བྱེ་བྲག་ཞལ་བ། ཨརྒ་ཐབ་གསོ་སོགས་འཛུད། ས་
སྤྱིན་རབ་བཙག་ཕྱེ་ཆ་གསུམ། གཡའ་སྔོན་སོགས་བལྡད་ཐུབ་ཀྱི་ཕྱེ་མ། རྒྱུ་མཚན་འཛུད། ཆ་གཅིག་
བསྲེས་པ་འདམ་འཐག་བྱ་གང་འདོད་གཟུགས་བཅོས། འཇམ་དབུར་བྱ་ཞིང་སྐམ་ནས་དལ་བུར་བསྲེག 
ཆང་བཟང་གིས་ངར ་བསད་པས་འགྲུབ། དེ་ལ་གཡུ་རྩི་བཏང་ན་གོང་ལྟར་བྱའོ། རྫ་མ་ཆགས་པ་སྦྱར་
སོགས་དེའི་རིགས་འཛུད།  

ཤིང་བཟོའི་སྐོར། 
ཤིང་གི་བཟོ་རིགས་སྐོར། དྲ་བཞོག་བརྡར་འབུག་བརྐོས་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཤིང་བཟོ་དང་། ཕོར་
སྡེར་སོགས་དཀྲུག་བྱེད་པའི་ཤིང་བཟོའཱ་བྱ་བ་རྣམས་མཐོང་གོམས་ཀྱིས་རྟོགས་བྱ་ལས། ཡི་གེར་བྲི་བ་
དགོས་པ་མེད། དཀྲུག་ནི་ཤིང་བུ་མ་ཟད་རྡོ་ལྕགས་ཕལ་ལ་འང་བགྱིད་ཡོད་དོ། བྱེ་བྲག་བསྟན་པའི་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གཞིར་གསུང་རབ་ཀྱི་སྤར་བརྐོས་པའི་ཐད་ཅུང་ཟད་དམ། ཤིང་གི་བཟོ་ཅུང་ཟད་བྲི། སྐྱེར་པ་རློན་གཞོག་
སྣུམ་བྱུག་ནས་སྐམ་ན་ལེགས། ཨེ་གྱོས་? མ་དཔེ་གཞན་དུ་བལྟ། རློན་པ་གཞོག་སོགས་དེ་ལྟར་འགའ་བྲི་
འམ་མཆན།  

ཚེམ་བུའི་བཟོ་སྐོར། 
ཚེམ་བུའི་བཟོ་སྐོར་ལ། ཆ་ཚད་ཤེས་ཤིང་། དྲ་དྲུབ་ལ་མཁས་པས་བྱེད་དེ། ཞྭ་གོས་ལྷམ་སོགས་ཀྱི་
མཚོན་པའི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་སྟེ། ཚེམ་དྲུབ་དང་ལྷན་གྲུབ་ཀི་རི་མོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་
མཐོང་གོམས་ཀྱིས་ཤེས། དེའི་བྱེ་བྲག་ཕྲན་ཚེགས་ལ་ཅི་རིགས་འགོད།  
བསེ་བཟོ་སྐོར་ལ། ཀོ་བསེ་བྱེད་ན་གའུ་དང་སྒམ་སོགས་གང་བྱེད་ཀྱང་། རྫས་ལས་གའུ་འི་ཡ་ཁེབ་དང་
མ་གཞི་གང་འདོད་ཚད་ལྡན་བཟོ། སྐམ་ནས་སོ་བཏང་། དེ་བཞིན་གང་འདོད་དབྱིབས་ཀྱི་ནང་རྫོང་བྱ། ཀོ་
རློན་འཐུག་པོ་ཤ་སྐྱི་གཉིས་ཀ་བཅད་པ་དེས། ནང་རྫོང་གི་ཕྱི་ནས་གཡོགས་ལ་ཁ་རྩིད་སྐུད་ཀྱིས་རན་པ་
ཙམ་བསྡུ་ཞིང་བསྐམ། སྔར་གྱི་ནང་རྫོང་ངམ་རུ་ཤིང་འདི་ཤིང་ལས་བྱས་ཀྱང་ལོ་ཙམ་ཡིན། དེ་ནས་ཟངས་
ཆུས་བཀང་བའི་ནང་དུ་ལྡིང་ཐག་ལ་བཏང་སྟེ་སྟེང་འོག་ལ་སོགས་གང་ལའང་མ་རེག་པར་བཙོ་ཞིང་ཕྱིར་
བཏོན་ལ། ཆུར་གྱུར་ཐུན་མ་བྱུང་ཐར་ཟེར། ཕྱི་ནས་བཟོ་ལྟ་ཅི་དགོས་འཆོས་བཏོད། སྐམ་མཐར་ཁ་གྲིས་
དྲས་ནས་འབུང་གཤོང་མེད་པར་བྱས་ལ་ཚོན་རིས་བྱའོ། ཡང་ན་ཀོ་བ་རློན་རིང་ལ་གོང་ལྟར་བཙོ་ཞིང་
བསྐམ། ཀྱུང་བུ་རྣོན་པོས་བུ་རམ་མདོག་ལྟར་ལྷང་ལྷང་བ་བྱ། རྡོ་རག་གཅོད་ཀྱིས་བརྡར་ལ་སྤྱིན་འཇམ་
བྱུག ཆུ་རྡོ་འཇམ་པས་དབུར། དེ་ནས་རྩི་ནག་པོ་ལ་སྣག་ཚ། དམར་པོ་ལ་མཚལ། གཞན་ཡང་སྔོན་པོ། 
མཆིང་ཁ། ལྗང་གུ། སྨུག་པོ་དང་། སྦལ་རྒྱབ། སྟེ་འབྲུམ་རིས་[རང་]ཅན་སོགས། གང་དགོས་ཀྱི་
མཚོན་ཡང་ཡང་མང་དུ་བྱུག །དུས་སོས་ཀའམ་སྟོན་སེར་དུས་སུ་བྱ། རྩི་རྣམས་དམ་མེད་པར་ཡམ་རེ་
དང་། སྦྲ་ཚིལ་ཡམ་ཙམ་མང་ན་བཟང་། ཡང་ན་རྩི་ཡི་ཁུ་བ་སྦྲ་ཚིལ་ལས་བྱ། རིས་སོགས་བཏོད། ཚོན་
མི་བྱི་བའི་རྩི་རབ་བསེ་ཞོ་དཀར་པོ་དང་། འབྲིང་པྲ་རྩི་དཀར་པོ་ལ་བྱ། དེ་ལྟར་བསེ་ཕུབ་དང་སྒམ་དང་
ཕོར་བ་སོགས་བྱའོ། ཤིང་གི་གའུ་སྒམ་སྡེར་མ་སོགས་ཀུན་ལའང་གོང་ལྟར་ཚོན་རྩི་དང་པྲ་རྩི་སྤེལ། 
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མདོར་ན་རྩི་རབ་ལན་བདུན། འབྲིང་ལྔ། ཐ་མ་གསུམ་རེ་བྱ་ཞེས་རྒྱ་བསེ་ཁྱད་པར་ཅན་བཟོ་ལུགས་རད་
གཏེར་ལས་སོ། ཤིང་བསེ་ནི། ཤིང་ལྕང་མ་ཤུག་པ་འབོ་ལོ་སོགས་རུལ་བ་དཀར་པོ་ཞིབ་བཏགས་ཕྱེ་
དང་། ཤུག་པ་སྤོས་ཟན་ལྟར་ཆུ་བརྡར་བྱས་པ་ཆ་མཉམ་ཕུལ་ལྔ་ཙམ་ལ། ས་སྤྱིན་ད་་་? མ་དཔེ་གཞན་ལ་
གཟིགས། ཕུལ་གང་། ཤོག་བུ་དེ་ཙམ་ཆུ་ཕུལ་བཞི་ལ་སྤྱིན་ཐུར་ཞོ་ལྔ། [དཔྱད།] དབང་ལག་ཕྱེ་ཞིབ་
ཕུལ་བྱེད། གྲོ་ཟན་ཚོས་མ་ཕུལ་གང་། འབུ་སྦྲང ་ཅུང་ཟད་བཅས་རྫས་སྔ་མ་དང་བསྲེས་ལ་འདམ་ཐག་
བཏགས་ཉིན་ཕྱེད་ཙམ་བྱ། དེ་ནས་སྡེར་མ་་་་་? གང་དགོས་སུ་བཅོས་ལ་གྲིབ་བསྐམ་བྱ། ཁོང་ནེམ་
ཡོད་དུས་ཕྱི་ནས་འཇམ་དབུར་གང་འོས་བྱེད་ཅིང་ཚོན་རྩི་བཏང་བར་བྱའོ།། འདག་བསེ་ནི་ས་སྤྱིན་སྣ་རིང་
ཞིབ་བཏུལ་བྱས་པ་དར་ཚག་ལ་དྲངས་ནས། རེ་ལྕགས་ཀྱི་ཤོག་བུ་དང་བསྲེལ་བརྡར་མཉེད་བྱས་པས་
གང་དགོས་བྱའོ། །དར་བསེ་ནི། བླ་དར། ལིང་། ཤུག་ཚོང་། མཛོད་དར་སོགས་གཏུབ་ཕྱེ་དང་། དབང་
ལག །གྲོ་ཕྱེ། ཨ་རུ་ར། བུ་རུ་ར་བ་རུ་ར་ཡིན་ནམ། རྣམས་ཞིབ་འདུལ་ཆུར་སྦང་ཁུ་བ་བསེ་གང་གི་ནང་
དུ་བླུག་ཀྱང་སྲ་ཞིང་ཚད་ལྡན་འགྱུར་རོ།། རལ་དར་གྱིས་བྱས་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་། སྨན་བསེ་ནི། སྨན་སྣ་
ཚོགས་ལ་རྫས་གོང་ལྟར་གང་དགོས་བྱའོ། རས་བསེ་ནི་ནང་རྫོང་རྒྱབ་ཏུ་ཤོག་སྲབ་སྦང་པས་རིམ་པ་
གཅིག་གཡོགས། གྲོ་ཟིབ་སྤྱིན་ཆུ་ལ་བསྐོལ་ནང་རས་གང་དགོས་ལྟར་དུམ་བུར་བཅས་པ་དྲངས་ནས་
ཤོག་བུའི་ཕྱི་ནས་ཤན་ལ་རིམ་པར་བསྐམ། སྔ་མ་སྐམ་ཟིན་ནས་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་དུ་དགོས་བར་དུ་
བརྩེགས། འདིས་འཐག་སོགས་ཕྱེད། སྐམ་ཐག་ཆོད་ནས་ནང་རྫོང་གི་ས་འདོན། དྲག་པོའཱ་ཞལ་འབག་
ཡིན་ན་རས་འབག་སྤྱིན་གྱིས་སྦྱར་བ་བཞི་བརྩེགས་ཙམ་ལེབ་མོ་ལོགས་སུ་བྱས་པ་སྐམ་ལ་སྨར་སྨིན་
ཨག་ཚོམ་མེ་རི་པ་ཏྲ་བྲིས་པ་གསེག་ཆོད་ཀྱིས་གསེང་ནས་དྲས་པ་སོགས་བག་སྤྱིན་དམ་ཤེད་ཆེ་བ་
ཙམ་གྱིས་སྦྱར། བྱེ་འདམ་སོགས་ཀྱིས་ཞལ་བ་དང་སྐྱོ་འབུར་སོགས་གང་དགོས་བྱ། དབུར་འཇམ་
བྱས་ནས་ཚོན་རྩི་བཏང་བར་བྱའོ། འདི་ཡི་ནང་རྫོང་ས་ལས་བྱས་པའི་ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་འབག་ཚད་
ལྡན་ལེགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡོ་བྱད་གང་འོས་ཀྱི་དབྱིབས་བྱའོ། །ཤོག་བསེ་ནི་སྔ་མའི་རས་བསེ་
ལྟར་ཤོག་བུའི་རིམ་པ་ཅན་གྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་རས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས། འཇམ་བརྡར་དང་རྩི་སོགས་བྱའོ། 
བསེ་ཞེས་པ་སྲ་བའི་རྫས་དང་བསྲེས་ཏེ་འདག་པར་བྱས་པའི་མིང་ཡིན་ལ། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ལས་ཀོ་བསེ་
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 367 

དར་བསེ་སོགས་སུ་འབོད་པ་ཡིན་ནོ། བསེ་ཞེས་རྒྱུ་འདྲ་འདྲེ་དབ། འབག་ཞེས་འདྲ་བརྒྱང་དོན་ནམ་
དོན་གཅིག་དཔྱད། དབུག་སྟེ་བཟོ་བྱེད་པའི་མིང་ཡིན་ནོ། ཕྱི་ནས་པྲ་རྩི་དགོས་པའི་རྩིའི་མིང་ལས་མེར་
ཐོགས་པའི་ངེས་དཔྱད་པར་བྱའོ་ཧ་ཧ། ས་སོགས་དབེ་ལ་སྦྱར་བཟོ་བྱས། སྨན་བཟོ་སྐོར་ལ་ཤིང་ཀུན་
བཟོ་ན། སྒོག་སྐྱ་བྲེ་གང་། སྒོག་སྐྱའི་རྩ་བ་བྲེ་གང་། སྒོག་པ་རྐྱ་བ། ཙོང་ནག་རྩ་བ་རྣམས་བྲེ་རེ་རེ་གཙང་
བཀྲུས་བྱ། རྫ་མ་ཁ་དོག་པོའཱ་ནང་བྱང་བུལ་དུམ་གཅིག་བཏབ་པའི་ཆུ་ལ་གོང་སྨྲོས་རིགས་རྣམས་
བཏབ་ནས་མ་ཚིག་པར་དཀྲུག་ཅིང་བཙོ། རོ་རྣམས་བྲོ་བ་མེད་པར་རེད་ནས་རྩི་མ་རས་གཙང་གིས་
བརྩིར་ལ་ཕོ། ཁུ་བ་མེད་པར་རན་པ་གདུ་ནས་ལུག་ཞོ་ཙམ་རེད་ཚེ། ཤིང་ཀུན་གང་འབྱོར་ཕབས་སུ་
བཏབ་ལ། རི་དྭགས་གནའ་བའི་ཀླད་པ་སོ་མ་དང་བཅས་འཚོས་པར་དཀྲུག །དེ་ནས་ར་འམ་རྣ་བའི་ཀླད་
ཁུང་དུ་་་་? མ་དཔེ་ལ་གཟིགས། དམ་དུ་བགག ། གཞན་ཡང་སིང་བུག་མེད་ངེས་བྱས་ལ། ཉི་མར་
བསྲོའམ་མེ་ངད་དུ་བཞག ཡང་ན་གཡག་རྭ་ནང་བཞག་ལ་གོང་ལྟར་བྱ། སྐམ་ནས་བཏོན་པས་ཤིང་ཀུན་
བཟང་པོར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ཚྭ་བཟོ་ན།  ཟེར་ཚ་ལྷད་མེ་དང་། ལན་ཚྭ་མཆོད་རྟེན་་་་་་་་་? མ་དཔེ་ལ་གཞན་ལ་
གཟིགས། གཅིག །རྒྱ་ཚྭ་ལྷད་མེད་ཕབ་འདེབས་ཙམ་རྣམས་ཀོང་བུར་བཞུས་ནས་ཆུ་ལྟར་གྱུར་རྡོ་སྟེང་
བླུག་པས་ཕྱི་བལྟས་་་རྒྱ་ཚྭ་མི་འདྲ་ཡང་ནུས་པ་རྒྱ་ཚྭ་དང་ཁྱད་མེད་པ་འབྱུང་ངོ་། ཁ་རུ་ཚྭ་བཟོ་ན། ལན་
ཚྭ་སྒོ་ང་གང་། སེར་མཚུར་དང་བྱང་གལ་ལྷད་མེད་གཉིས་སྒོ་ང་གང་རྣམས་ཞིབ་བཏུལ་སོལ་ཐབ་ཏུ། 
སྔོན་ལ་ཀོང་བུ་དམར་ལྷང་བསྲེག་པའི་ནང་དུ་བླུག་སྟེ་བཞུས་ལ་རྡོ་སྟེང་བླུག་པས་འགྲུབ་བོ། །ཡང་ན་
ལན་ཚྭ་སྒོ་ང་གང་། མཚུར་ནག་དང་བྱང་བུ་སྒོང་རེ། གཡག་ར་ལུག་གསུམ་ཐུག་པོའཱ་རྭ་དང་། འབྲི་ཡི་ར་
བཞི་སྒོ་ང་རེ་བཅས་རྩི་ལྟར་བསྣུར་ལ་བཞུ་ལུགས་གོང་ལྟར་བྱའོ། འདི་རྣམས་རད་གཏེར་ལས་སོ། 
འདིས་མཚོན་ནས་ཚྭ་སྣ་དངུལ་ཆུ་བཟོ་བ་སོགས་སྨན་བཟོ་དང་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་རྣམས་འདི་ལ་དམར་
དགེ་བཤེས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཉེར་མཁོ་སོགས་སུ་གསལ། འདི་དག་བཟོ་རིགས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། 
བ་ཡི་ལྕི་བ་སྐམ་བརྡུང་བྱས་པའི་ཕྱེ་མར་གྱི་འོ་སྐོམ་བྱས་མཚལ་ཐལ་འདོན་ལུགས་བཞིན་བསྲེག་པས་
དངུལ་ཆུ་འོང་། དེས་ཤིག་གསོད་པ་སོགས་དངུལ་ཆུའི་ལས་ཀུན་བྱེད་དོ། དངུལ་ཆུ་ལ་བྲག་སོགས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ལས་བབ་པའི་རང་བྱུང་དང་། ཕུག་རོན་གྱི་རོ་དང་རེ་ཧྲུལ་སོགས་ལས་བཟོ་བ་མང་ངོ་།  
ཕྲལ་དུ་མཁོ་བ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་གནས་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་སྐོར་ནི། 

ངེས་པ་མེད་པ་ཅི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡིན་པས་མཐའ་མེད་པ་སོ་སོའཱ་མཐོང་གོམས་དང་ཐོས་པ་སོགས་
ལས་ཤེས། སྤྱིར་གོང་འོག་གི་བཟོ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མེད་ཀྱང་བཟོ་ཆེན་པོའཱ་སོ་སོའཱ་སྡེར་
གཏོགས་པ་རྣམས་དེར་བཀོད། འདིར་ནི་དེར་མ་བཤད་པའི་ཕྲལ་དུ་མཁོ་བའི་བཟོ་གནས་ཕྲན་ཚེགས་
བྲི་བ་ཡིན་ལ། འཚོ་ཆིས་ཀྱི་བཟོ་ཞིང་ལས་ཕྱུགས་སྐྱོང་། ཐག་བྲན་ཟས་གཡོས་པ་སོགས་མེད་ཡ་ཕྲལ་
ཐབས་ཆག་པའི་རིགས་རྣམས་ནི་མཐོང་རྒྱུན་གྱིས་བྱེད། སྒྱུ་རྩལ་དང་བརྟགས་སོགས་ཀྱི་བཟོ་གནས་
ནི་ལོགས་སུ་བཤད་དེ། འདིར་ལག་བཟོའཱ་སྐོར་འཕྲལ་མཁོ་འགའ་ཞིག་བཀོད་པ་ལ། རི་བོང་རིལ་མ་
ཆར་པས་སྐྱ་བོར་སོང་བ་བྲེ་གང་ཙམ་ལ། སྤོས་དཀར་དང་བུལ་དོག་ལེགས་པ་བཞི་ཆ་ཙམ་བསྲེ། དེ་
གཉིས་ཞིབ་བཏགས་རི་ཚིལ་བཞུས་པའི་དང་མས་སྐ་རླ་རན་པའི་ལྡེ་བུ་སྦོམ་ཕྲ་མདའ་སྙུག་ཚད་ཙམ་
བྱ། དེ་ལ་མེ་སྤར་ན་མཐོ་གང་ཙམ་གྱིས་མཚན་གང་ཐུབ་པའི་མེ་འབར་བྱེད་དོ། ཡང་རས་སེད་སྤོས་
དཀར། སྤྲ་བ་ཡུངས་གར་ནག །རི་བོང་རིལ་མ། སྒ་སྐྱའང་། ཀྱི་ལྕེའི་རྩ་བ་སྐམ་པོ་རྣམས་མི་ཚིལ་སྦྱར་
བའི་རིང་བུ་མཛུབ་གང་བཙུགས་པ་རྫས་ཀྱི་མར ་མེ་གསལ་ལོ། མུ་ཟི་སྦྲ་ཚིལ་རི་བོང་རིལ་མ་ར་ཚིལ་
རྣམས་རས་ལེགས་པོ་དང་བསྲེས་ཏེ་སྡོང་བུའི་དཀྱིལ་སྟོང་དུ་བཙུག་ལ་ཁྲེས་བརྐྱང་བས་ཆར་རླུང་ཆེ་ཡང་
མར་མེ་མི་འཆིའོ། །ཡང་རྒྱ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚྭ་ལན་ཚྭ་ཚྭ་ལ་བཞི་རས་སྡོང་བུའི་རས་ སྐུང་གསེབ་གཏུའམ་མར་
ཁུའི་གསེབ་ཏུ་བཏང་ན་རླུང་ཆེན་པོས་ཀྱང་མར ་མེ་མི་འཆིའོ། །གསེར་སྐུ་དང་ལི་མ་སོགས་བཀྲུ་ཆས་
ལ་བུལ་དོག་དང་སུག་པ་བསྲེས་པའི་ཆུ་དྲོན་ནང་། སྙུག་ཟེའམ་ཕག་ཟེས་ལན་མང་འཁྲུད་ཕྱིས་བྱས་
ནས། ཉི་མར་སྐམ་ཚར་བ་དང་གུར་གུམ་དང་ཡུང་བ་མྱང་རྩི་སྤྲས་སོགས་ཀྱི་ཁུ་བ་བྱུག་པས་གསེར་
གདངས་གསོ། དེ་ནས་གསེར་ཞལ་གསོ་བ་སོགས་བྱའོ། ཚ་གསེར་མེད་པའི་ལི་མ་བཀྲུ་ན། གྱང་ས་
ལྕུམ་རྩ་དུད་པ་རམ་བུ་བུལ་དོག་རྣམས་ཀྱི་ལྡེ་གུས་བྱུག་ལ་ཞག་གཅིག་བཞག་རྗེས་བུལ་ཆུས་བཀྲུའོ། 
ཐར་? འདིར་ ལུས་བཀྲུ གོས་བཀྲུ ཁ་དྲི་འཕྲོག་སོགས་ ལུས་ལ་ཉེར་མཁོ་ཁ་འཕང་གི་འཛུད། 
དབྱར་དུས་ཤ་ལ་ཕྲལ་དུ་འབུ་མི་འཇུག་ཐབས་ལ། ཤ་དེ་ལྷུ་རུ་བསིལ་ནས་གྲོད་པུར་བཅུག ། རྫ་སྣོད་དུ་
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ཆུ་བསིལ་པོ་བླུག་པའི་ནང་དུ་བཞག །ནང་རེ་བཞིན་སྔ་བར་སད་མ་ཞུ་གོང་གི་ཆུས་ཆུ་སྔ་མ་བརྗེས་ན་
ཡུན་རིང་མི་རུལ་ཞིང་འབུ་མི་འབྱུང་ངོ་། །རྫ་སྣོད་མེད་ན་ཁྲོལ་མ་མཁར་སྣོད་དུ་བླུགས། ཟངས་ཀྱི་སྣོད་
དུ་མི་བྱའོ། ཡང་ཀ་ཀོ་ལ་དང་རྫ་ཏི་གཉིས་ཞིབ་བཏགས་ཕྱེ་མ་ཆུ་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཤ་ལ་བྱུག་པས་འབུ་ཐུབ་བོ། 
།བྱེ་རུག་པ་ཡི་ཀྱང་འབུ་སྲུང་ངོ་། ཆང་གི་གླུམ་རྫ་མ་ཁ་དོག་པོར་བླུགས་ལ་ཁ་བཅད། བུག་པ་ཕྱེས་
བཙངས། བསང་དུས་བུག་པ་ནས་སྐྱབས་བཀྲུགས་ལ་བཙག །དེ་ནས་ཡང་བུག་པ་ཕྱེས་སྔར་ལྟར་
བཀག་པས་ཡུན་རིང་པོར་ཡང་ཆང་སྐྱུར་པོ་མི་འབྱུང་ངོ་། རི་དྭགས་གཉན་གྱི་རྭ་ནང་འོ་མ་བཞག་ནས་
ཡུན་རིང་ཡང་མི་རུལ་ཟེར། དེ་སོགས་དེ་རིགས་འདིར་འཇུག དེ་སོགས་ལས་སྟབས་ཕྲན་ཚེགས་གི་
གནད་ཤེས་ན་ཕྲལ་དུ་ཕན་ལ་ཅུང་ཟད་ཡོད་དེ། མར་མེ་མི་འཛོམ་པར་མུན་པར་རྫས་འཚོལ་བའམ། 
ཡིག་རྒྱ་དགོས་པར། ཤོག་བུའི་ནང་མར་གཏུམ། སྨན་ཐུན་ལྟར་ཁ་ཟུམ་ནས། རྩེ་ལའང་མར་བསྐུས་རྡོ་
སོགས་སྟེང་བཞག་མེ་སྤར་ན ་མགལ་མེ་སྦར་བ་སོགས་ལས་དེ་བཟང་། མར་མེའི་ནང་མར་བསྣན་པས་
སྙིགས་དང་ཆུས་མི་གསལ་བ་ལ་ཙམ་པ་ཅུང་ཟད་བཏབ་ན་ཕན། འདིས་མཚོན་ལག་སྟབས་ཕྲ་མོ་
རྣམས་ལ་ཡི་གེར་འགོད་འོས་ཆེར་མེད་ཀྱང་དྲན་སློང་ལྟ་བུར་སྐབས་སུ་ཅུང་ཟད་ཕན་པའང་ཡོད། རྔ་རྫས་
ལ། ཕ་གསུམ། མ་གསུམ། བར་སྣང་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའཱ་རྫས་གསུམ་སྟེ་དགུ་འཛོམ་དགོས་ཞེས་པ། 
ཀླད་པ་སུག་པ་མཁན་པ་གསུམ། གསེར་མ་སྤང་མ་སྤུ་མ་གསུམ། རྒོད་ཤ་འབྲུག་རུས་སྲམ་ཚིལ་
རྣམས། སྦྱར་བའི་ཆུ་ལ་ཞག་གཉིས་སྦང་། བཀྲུས་ཤིགན་སྐམ་རློན་རན་ཙམ་དུས། འཐེན་ཞིང་ལེགས་
བཀབ་བྱས་པ་དེ། །དུས་ཀུན་ནམ་མཁའི་འབྲུག་དང་མཚུངས། ཞེས་སོ། ཡང་ལུགས་གཅིག་རྔ་དང་
ཅང་ཏེའུ་སོགས་གཡོགས་ན་པགས་པར་ཤ་དང་ནག་སྐྱི་མེད་པར་བྱ། སྦང་མ་གསར་པ་བཙིར་བའི་ཁུ་བ་
བྲེ་དོ། ཕབ་ཆང་ནོན་གཅིག །ཕུག་རོན་རིལ་མ་སྤར་གང་གི་ཕྱེ་མ་བཏབ་པ་རླངས་ཐོན་ཙམ་བསྲོས་ལ་
ཞག་གསུམ་དེ་ཡི་ནང་དུ་རྔ་གཡོགས་དེ་སྦང་། དེ་ནས་བཏོན་ལ་ཆུ་བཙིར། ཞག་བདུན་བར་འབུལ་
བརྐྱང་བྱ་ཞིང་སྐམ་ཐག་ཆོད་པར་བྱ། དེ་ནས་མདོག་དཀར་ཞིང་སྐད་བཟང་བྱེད་ཀྱི་རྫས་སྦང་མ་གསར་པ་
བཙིར་བའི་ཁུ་བར། ཆུ་སེར་འབྱིན་པའི་རྫས་མཚུར་དཀར་སྒོང་ལྐོག་གང་། ལྡིར་ཆེ་བར་བྱེད་པར་ར་ལུག་
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གི་ཀླད་པ་ཐུར་མགོ་གང་། སྐད་ཆེ་ཞིང་བཟང་བར་བྱེད་པ་བྱང་འབུལ་སྒོ་ང་གང་། མེ་དང་ཉི་ལྷག་གིས་མི་
གནོན་པར་ཕྱུགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུངས་པ་ཐུར་མགོ་གང་། གནམ་བད་དང་རླན་གྱིས་མི་ཚུགས་པའི་སླད་དུ་
སུག་ཕྱེ་ཁྱོར་གང་། མདངས་ལེགས་ཞིང་ཐུན་པ་ཐུབ་བྱེད་ཞོ་སྐྱ་ཕུལ་གང་བཏབ།  མར་བཏོན་པའི་འོ་
ཤང་། རྔ་ཆེན་དེ་ལུགས་རྫས་མང་བར་བྱ། དེ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྲོས་པའི་ཁུ་བ་ནང་སྦང་ཞིང་རློན་
མཉེད་ཡུན་རིང་བྱ། འཕུར་བསྲུབ། སླར་ཆུ་གཙང་ནང་བཀྲུས། ཐག་མ་ཤོར་བར་གོང་རྫས་བདུན་པོའཱ་ཁུ་
བར་ཞག་གཅིག་སྦང་། དེ་ནས་གཅུད་ཕུར་གྱིས་ལན་གསུམ་བཞིར་ཆུ་མེད་པར་བཙིར། ར་རི་ནག་ནོག་
སོགས་ལེགས་པར་བཞར་ནས་འཇམ་པོར་བྱས་ལ་གཡོགས་བརྒྱབ། ཞག་གསུམ་མེ་ཉི་དང་ལྷག་པ་
གང་ཡང་མི་འཕོག་པའི་མུན་པར་ཐུག་རེག་མེད་སར་བཞག གནམ་ལ་བཏགས་ཏེ། དུས་ནམ་ཡང་
རླན་དང་མེ་ཉིས་པོ་གསར་མི་བཞག དེ་ལྟར་བྱས་པས་འུར་ལྡིང་སིང་ཁྲོལ་རྒྱང་སྐད་ཆེ། དུས་ཀྱིས་ཐང་
ལྷོད་མི་འབྱུང་ཞེས་བཤད་དོ། །གཙག་བུ་ལ་ངར་བླུད་པའི་རྫས་ནི། རྒྱ་ཚྭ། སྲུབ་ཀ་བ། ཁ་རུ་ཚྭ། ཟེ་ཚྭ། 
ཟེར་དག་པོ་ལྔ། གཡག་ལུག་ར་གསུམ་གྱི་རྭ། མིའི་ལག་ངར་གྱི་དྲི་མ་རྣམས་ཆུ་དང་བསྲེས་པ་བྱུག་
ནས་མེ་ལ་བསྲེག་སྟེ་ཆུ་གྲང་གིས་ངར་བླུད། ཡང་ན་གྲི་ཁྲག །རང་གི་དྲི་ཆུ། ཉྭ་བཞིའི་དྲི་མ་བྱུག་ནས་
བསྲེག །གཙག་བུ་ལ་ག་པུར་བཟང་དྲུག་མངར་གསུམ་གྱིས་ངར་བཏབ་ན་སྤུ་གྲི་དང་འདྲའོ། །ཞེས་སོ། 
མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་རལ་གྲིལ་ལ། ཚ་བའི་དབར་ལ་ཚྭ་དང་མར། བྱུག་སྟེ་ཉི་མར་བསྲོ་བར་བྱ། སླར་
ཡང་རྒྱ་ཚ་གཙོད་ཁྲག་གཉིས། བསྐུས་ཏེ་ཉི་མར་ལེགས་བསྲོ། དེ་ནས་གསེར་མདོག་སྨན་ཚྭ་དང་། ཚྭ་
ལ་ཀར་གྲི་ཁྲག་དང་། གཙོད་ཁྲག་རྭ་གཞོབ་དྲི་མ་ཚྭ། མཉམ་པར་སྦྱར་ཏེ་གྲི་ལ་བྱུག མེ་ལ་བསྲེག་ལ་
གངས་ཆུས་བཞུག །དེས་ནི་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མེད། ཆུ་སོགས་ལ་ནི་མར་ནག་དང་། ཉ་ཚིལ་བྱུག་
ལ་ཉི་མར་བསྲོ། སླར་ཡང་ཙནྡན་རྭ་གཞོབ་དང་། རྒྱ་ཚྭ་ཉ་ཁྲག་གཙོད་ཀྱི་ཁྲག བོང་ཀ་དཀར་པོ་ཆ་མཉམ་
ཏེ། །ཉི་རེ་བྱུག་ཅིང་ཉི་མར་བསྲོས༑ རྩར་རྩར་འཛེར་ཞིང་རྩ་འཆག་འགྱུར། །སླར་ཡང་བྱུག་སྟེ་ཟླ་གཅིག་
ཏུ། །གྲིབ་མར་བཞག་ཅིང་དྲོ་གོང་དུ། །གངས་ཆུར་ལེན་རེ་བཞུགས་པར་བྱ། །ཨུཏྤལ་འདབས་དྲུག་དེ་
ལྟར་བཞེད། །རལ་གྲི་ལ་ངར་བཏང་ཐབས་ཨུ་རྒྱན་པས་བསྒྱུར་བའོ། །མི་ལ་གསང་ལ་རང་གིས་སྤྱོད། 
ཅེས་སོ། ཡང་། གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་ལ་རང་བཏང་ཐབས་ལྔ་སྟེ། ཤིང་ལ་བརྡེག་པའི་ལྕགས་སྟྭ་རེ་དང་



རྣམ་ཐར་དང་གནས་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཐོར ་བུ། 
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གྲི་སོག་ལེ་སོགས་ལ་ཚྭ་དང་མར་བྱུག །དེ་ནས་གཙོད་ཁྲག་རྒྱ་ཚྭ་གཉིས་སྦྱར་ལ་བྱུག །ཡང་རྭ་གཞོབ་
བསྣུར་ལ་བྱུག །དེ་ནས་བསྲེག་ལ་གངས་ཆུར་གཞུག །དེ་ནས་བསྲེག་ལ་གངས་ཆུར་གཞུག །ཡང་
གཅོད་བྱེད་ཀྱི་གཟོང་སོགས་ལ། དང་པོར་མར་ནག་དང་ཉ་ཚིལ་བྱུག་ནས་མེ་ལ་བསྲོ། དེ་ནས་ཙནྡན་དང་
རྭ་གཞོབ་རྒྱ་ཚྭ་ཉ་ཁྲག་གཚོད་ཁྲག་བོང་བ་དཀར་པོ་དྲུག་ཞིབ་བཏགས་བྱུག་ལ་བསྲེག་ནས། ར་དཀར་
དང་བོང་བ་དཀར་པོའཱ་ཆུར་བསྐྱུར་བས་ལྕགས་ལ་བཙའ་དམར་ལྷང་གིས་ཆགས་པའོ། ཡང་གོང་གི་
རྫས་དྲུག་སྦྱོང་བའི་ཆུ་ནང་བཅུག་ནས་གྲིབ་མ་ལ་ཟླ་གཅིག་བར་དུ་བཞག   །དྲོ་གོང་གངས་ཆུ་ལ་
གཞུག །དེ་ནས་ལྕགས་དཀར་ལྟར་དཀར་ལམ་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ངར་ལེགས་པར་བཏབ་པའི་ལྕགས་
བྱེའུའི་དང་སྒྲོ་ཙམ་གྱིས། ལྕགས་ལག་ངར་ཙམ་ཆོད། གང་ལ་བརྒྱབ་ཀྱང་ཐོགས་པ་མེད ་དོ། རྡོ་ལ་
བསྲེག་པའི་ལྕགས་ལ། རྒྱ་ཚྭ་ཟེ་ཚྭ་ཝ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚྭ་མཚུར་ནག་རྭ་གཞོབ་སྲམ་གྱི་ཁྲག་རྣམས་ཆུ་དང་སྦྱར་
ནས་ལྕགས་ལ་བྱུག་པ་བསྲེག་ནས་གངས་ཆུར་གཞུག་པས་རྡོ་ཐུག་པོ། །རལ་གྲི་དང་གྲི་ཆུང་སོགས་
ཤྭ་ལ་བརྡེག་པའི་ལྕགས་ལ། དུར་བྱེད། ར་དུག་པ། རེ་ལྕགས་པ། ཟངས་རྩི་བ། དབྱི་མོང་། ཁུར་མང་
དང་དྲུག་པོ་དེའི་ཕྱེ་མའི་འདག་པ་དང་། རྒྱ་ཚྭ་གཙོད་ཁྲག་གཉིས་ཆུ་ལ་བསྒྱུར་བས་བསྐུས་ནས་གྲང་
སར་གྲིབ་མ་ལ་ཟླ་གཅིག་བཞག དེ་ནས་རྒྱ་ཚྭ་གཙོད་ཁྲག་དྲི་མ་་མིའི་ལུས་དྲེག་དྲི་མ་འདྲ་ རྭ་གཞོབ་
བཞི་བསྒྱུར་ལ་བསྐུ་ཞིང་མེར་བསྲེག་ནས་ཆུ་གྲང་དུ་བསྒྱུར། དེ་ནས་གོང་གི་རྫས་བརྒྱད་པོའཱ་རི ་མོ་བྱ། དེ་
ནས་གྲང་དུ་བཞག ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་ཤིང་ལ་བརྡེག་སྤྱད་ལ་དང་པོ། ལྕགས་ཚོས་པར་བསྲེག་པ་དེ་
ལ་སྤྲ་བའི་ངར་བཏང་ནས་་་གོང་ལྟར་རམ་པའི་རེད་དཔྱད། ཚ་ལ་དང་སྦྲང་དང་ཆང་གསུམ་སྦྱར་བས་
བྱུག་པས་ཁ་མི་ལྡོག །དེ་ནས་རྣོ་བའི་ངར་བཏང་བའི་སླད་དུ། རྒྱ་ཚྭ་ཟེར་ཚྭ་གི་ཝཾ་རྣམས་ཞིབ་བཏགས་
པའི ་ཆུ་བཏབ་པས་རྣོ་བར་འགྱུར། ལྕགས་གཅོད་བྱེད་ཡིན་ན་སྲ་བའི་ངར་ལ་མར་ནག་དང་ཉ་ཚིལ་ཉི་མ་
ལ་བསྲོས་ཏེ་བྱུག །དེ་ནས་ཙནྡན། རྭ་གཞོབ། རྒྱ་ཚྭ། ཉ་ཁྲག །གཙོད་ཁྲག །ཕ་ཝང་ལོང་བུ་དཀར་པོ་
རྣམས་ཞིབ་བཏགས་བྱུག །དེ་ནས་ཉི་མ་ལ་བསྲོས་ཚིར་་་འོད་དམ་ཇུལ་་་? དཔྱད། གྱིས་འོང་ཞིང་
བཙའ་ཆགས་པ་དང་། གོང་གི་རྫས་རྣམས་ཡམ་གཅིག་བྱུག་ནས་བསྲེག་སྟེ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར། དེ་ནས་



དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
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ལྕགས་དཀར་ཟངས་ཀྱིས་འོང་། གང་ལ་བརྒྱབ་ཀྱང་ཕིག །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་ན་ངར་ཡལ་ལོ། 
།རྡོ་ལ་བརྒྱབ་པའི་ལྕགས་ལ་ཤུག་པའི་ཐང་ཆུ་དང་སྐྱ་ཀའི་ཁྲག་བྱུག་ནས་ཉི་མར་བསྲེག །དེ་ནས་ཚ་ལ་
བུལ་དོག རྒྱ་ཚྭ། སྙན་གྱི་ཁྲག་སྦྱར་ལ་བྱུག་སྟེ་ངར་བཏང་བས། དཔལ་ཚ་བར་འགྱུར་རོ། རྡོ་ཕ་ཝང་ཀྱང་
འཇོམས་ནུས་སོ། ཤ་ལ་བརྡེག་སྤྱད་ལ། གཞན་མ་གོང་འདྲ། ངར་མི་འཆི་བའི་ཐབས་སུ་འུག་པའི་སྒོ་ང་
གོང་གི་རྫས་ནང་བཏང་ངོ་། མ་ལྕགས་ཀྱི་ངར་ལ། སྨ་ལྒ། བརླའི་དྲེག་པ། གནའ་བའི་སྤུ་གཞོབ་བྱུག་
ལ་རས་བལ་གྱིས་དྲིལ་ནས་བསྲེག་སྟེ་ཆུ་གྲང་ལ་གཞུག་གནའ་བ་མེད་ན་ར་ཡི་རྭ་ལ་བྱ། དེ་ལྟར་མཚོན་
ཆའི་ངར་རྣམ་པ་ལྔ་བཏང་ཐབས་བཤད་དོ། །ལག་བཟོའཱ་རིགས་རྣམས་ལ་དངོས་པོ་གང་བྱ་བ་དེའི་ཆ་
ཚད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བས། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་ཚད་ནི་སྡོམ་འབྱུང་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་བ་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་སྐུའི་ཐིག་རྩ། ཡི་གེའི་ཐིག་རྩ། མཆོད་
རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐིག་རྩ། གཞལ་ཡས་ཁང་བྲིས་པ་དང་བློས་བསླང་གི་ཐིག་སོགས་གཞན་ན་གསལ་ཞིང་
རྒྱས། ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ལ། རྒྱུད་སྤྱི་ལས་གསུངས་པའི་དྲིལ་བུ་དང་། དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལས་
དྲིལ་བུ་ཞལ་བཞི་མ་གསུངས། དེ་སོགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རིགས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དང་དབྱིབས་རྣམས་གཞན་
དུ་གསལ། བྱ་བཏུས་སུ་ཡོད་ཚུལ་བཤད། གོས་ཀྱི་ཚད་ལ། གོས་ཀྱི་སྲིད་དུ་རང་མཐོ་བདུན་ཚད་ཡིན་
དཀྱིལ་མཐོ་ཡིན། ཐུང་ན་ཕྱེད་བདུན། རིང་ན་དེ་ལས་མཐོ་ཕྱེད་དམ་གང་གི་རིང་དགོས་ན་དེ་ལྟར་བྱ། 
སྲིད་ལ་ཆ་ཇི་ཡོད་རྒྱབ་ཀྱི་མཐའ་ཆ་དེ་དང་མཉམ། དེ་སྟེང་སྔོན་མཐུ་སྟེང་མ་མཐོ་དྲུག །ནང་མ་ལྔ་ཙམ་
ཡིན་ཞེས་བཟོ་མཁས་པ་དག་ཟེར། ཕུ་རུང་སྲིད་ཆའི་ཕྱེད་ཆ་ཡིན། ༧ འགག་རིང་རྩག་འགག་གི་རྒྱབ་
ཞེང་མཐོ་དོའམ་ཕྱེད་གསུམ་ཙམ། སྨད་སྦོམ་སྟོད་ཕྲ་ན་ལེགས། ༧ གཟན་ཛར་རམ་སྲིད་དུ་མཐོ་དྲུག་
བདེ་ཚད། དེ་ལས་ཅུང་ཐུང་བའང་ཡོད། ཆས་གཟན་མཐོ་བདུན་སོགས་ཅུང་རིང་བྱེད། སྣམ་ཕྲུག་ཞིང་
བཅོ་བརྒྱད་ཚད་དཀྱུས་མ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་བཅུ་བདུན་རེ་བྱ་འདུག །ཕྲུག་ཞེང་མཐོ་རེ་དང་སོར་གསུམ་
ཙམ་གྱི་ལྟག་འོག་ཡིན་འདུག །ཤམ་ཐབས་སྲིད་དུ་མཐོ་ཕྱེད་ལྔ་བདེ་ཚད། བཞི་རེ་ཅུང་ཐུང་། ཆས་ཤམ་
རྣམས་ལྟེ་བའི་རྒྱུ་སོགས་རིང་བའང་བྱེད་ཟེར། ཕལ་པའི་གོས་ཀྱི་ཚད་ནི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་བའི་ཆ་ཚད་དང་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡུལ་སོ་སོའཱ་ལུགས་ལས་གསལ། ཁང་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བ། སྤྱོད་ལམ་བདེ་བ་
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སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཁང་བཟོ་ཡོད་ཚུལ་རང་ཐིག་བརྒྱད་ཙམ། འཕྲོས་ཁུག་རྐུ་བ་སོགས་ཞར་བྱུང་
ལྟར་འཛུད། ངོ་མཚར་འཕྲུལ་བཟོའཱ་སྐོར་ལ། ཐབས་ཤེས་པས་སྦྱར་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ནི། རྒྱུ་སྣ་ཚོགས་ལས་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་འགྲོ་བ་སོགས་བྱེད་པ། ནམ་
མཁའ་ཤིང་གི་བྱ་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཕུར་ནས་འགྲོ་ལྡོག་བྱེད་པ། ཐང་ལ་མེ་ཡི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་མགྱོགས་
པར་བགྲོད་པ། ཆུ་ལ་རྦ་ཀློང་སོགས་ལས་བཟློག་སྟེ་ཇི་འདོད་དུ་འགྲོ་བ་སྔར་ཡང་བྱུང་། རྒྱུད་རྣམས་
སུའང་འཁྲུལ་འཁོར་དང་མིག་འཁྲུལ་ཉེར་མཁོ་ཅི་རིགས་གསུངས། གཏེར་མ་སོགས་མན་ངག་གི་
ཡིག་ཆ་རྣམས་སུའང་དགོས་དབང་གིས་ཅི་རིགས་སྣང་། ད་ལྟ་ཡང་ཕྱི་གླིང་པ་དག་གིས་བྱས་པའི་
འཁྲུལ་འཁོར་སྣ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ལྟར་འཁྲུལ་འཁོར་དེ་དག་གསང་ཐག་གི་གནད་སོགས་ལས་ཆུ་ཚོད་
འཁོར་ལོ། མཚོན་ཆའི་འཁྲུལ་འཁོར། སྒྱོག་?གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་སོགས་བརྗོད་ཀྱི་ལངས་པ་དག་
གི་ཡུལ་སོ་སོའཱ་བཟོ་བོ་དག་གི་ལག་སྲོལ་མཐོང་གོམས་ཀྱིས་བྱེད་དོ། རྫས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་མིག་
འཕྲུལ་དང་། དངོས་པོ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཐབས་ཡོད་པ་ནི་གྲངས་
ཀྱི་ཚད་བཟུང་མེད་དོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་ནི་བཟོ་སོགས་གཙོ་བོར་མ་གསུང ་སྟེ། དོན་ཆེ་
བ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ནང་རིག་པ་ཉིད་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་མཛད་དེ། 
རིག་གནས་གཞན་པ་དག་གཞན་དུ་ཡོད་ཅིང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ལ་མཁོ་ཞིང་ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། དེ་དག་གི་མཚོན་བྱེད་ཙམ་བཀོད་པ། མེ་རྫས་ནི་བྱ་མོ་ནག་མོའཱ་སྒོ་ངའི་ནང་ཆུ་
དཀར་པོ། །ཛི་ཧྭ་བྷི་ཊ༑ ས་བཅུད་སེར་པོ་རྣམས་མར་ནག་ཏུ་བཙོས་པ་དེ་ལ་ཆུ་ནམ་འཐོར་ཞུགས་ཆེད་
དོ། །རེ་ལྕགས་སམ་ཀྱི་ལྕེ་དཀར་པོ་ཆུ་ནང་གཙང་བཀྲུས་བྱས། སྐམ་ནས་ཕྱེ་བཏགས་མར་ཞུན་གྱིས་
སྦྲུས་ཏེ་དཔལ་བཤོས་བྱས་ལ་ཁྲབ་བྱུག །དེ་ལ་དཔལ་འབར་བཙུགས་ནས་མེ་སྤར་བས། མེ་དེ་རྩ་བར་
ཐུག་ནས་གཏོར་མ་ལེ་རེག་པ་ན་མེ་འབར་བར་འགྱུར་རོ། ཤིང་རུལ་ཕྱེ་མ་མར་གྱིས་བརྫིས་པའི་གཏོར་
མ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། མུ་ཟིས་རས་སྤོས་དཀར་ལ་ཆ་རྣམས་ཞིབ་བཏགས་སླ་ངར་བཞུས་པའི་རིང་བུ་མེ་
ལ་ཡུག་ཡུག་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འབར་བས་ཧོམ་ནང་མགོ་མཇུག་ལོགས་ལ་བཙུགས་པས་མེ་འབར་
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རོ། དེ་སོགས་མེ་རྫས་མང་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་མཁྱུད་དཔྱད་སྐོར་དུའང་ཅི་རིགས་བཀོད་པས་འདིར་མི་འབྲིའོ། 
རས་ལ་ཉ་ཡི་ཚིལ་ཞུན་བྱུག་པས་སྡོང་བུ་བྱ། རྡོ་ཐོད་ལེ་ཀོར་གྱི་ཀོང་བུའི་ནང་དུ་བཙུགས། དེའི་ཕྱེད་ཙམ་
ཆུས་བཀང་ནས་མེ་སྤར་ན་ཆུ་མ་ཟད་བར་དུ་འབར་བ་ཆུ་ཡི་མར་མེའོ། ཡང་སྲམ་ཚིལ་བཞུས་པས་སྡོང་
རས་བཅུག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། ཡང་ན་ག་བུར་རས་ཀྱིས་དྲིལ་བའི་སྡོང་བུ་བྱས་ན་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། ཏེ་
ལོའཱ་ཁྲག་རྒྱལ་མོ་་་ཀར་འམ་དཔྱད?་་་ཆུར་འགྱིང་ཕོ་རིས་རྣམས་ཕྱེ་མ་བྱས་ཏེ་ཆུ་ཕོར་གང་བཏབ་ན་
དགུན་ཇི་ལྟར་གྲང་ཡང་འཁྱགས་མི་ཆགས་མཚལ་སྣག་སོགས་ལ་བཏབ་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། བྱེའུ་ཕག་
མོ་བཞོན་པའི་་་་གསོན་ནམ་དཔྱད། ཁྲག་ལག་པར་བྱུག་ནས་ཤེལ་དྲི་མེད་ལ་ཧྲིལ་ཧྲིལ་བྱས་ན་འཇིམ་
པ་ལྟར་གང་འདོད་འཆོས་པ་འོང་། རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེ་སོགས་གོང་དུ་ཡོད། དེ་འདྲ་ཐབས་གཞན་མང་པོ་
གཞན་ན་གསལ། ལྕགས་ཀྱི་སྐེད་པར་ཏིལ་དཀར་ནག་དང་། ཤ་བའི་ཁྲག་སྐམ་པོ་སྦྱར་བས་བྱུག 
།ལྕགས་དེ་མེར་འཇམ་ཙམ་བསྲོས་ནས། དེ་སྟེང་བྱ་རྒོད་སྒྲོས་བརྒྱབ་པས་དུམ་བུར་ལིང་གིས་འགྲོ། 
ཤུག་ཐལ་ཕབ་དགོ་དགོ་དུད་པ་བྱ་བལ་མ་གསུམ་གྱི་ཕྱེ་མ་ཆུ་ཁར་བཏབ་སྟེ། དེ་སྟེང་དཀྱིལ་འཁོར་
བྲིས་ན་ཚོན་ཐེག །ཕུར་རྩེར་རྡོ་ཁབ་ལེན་སྦྱར་ནས་ལིང་གའི་བྲང་ལ་ལྕགས་ཕྱེ་སྦྱར་ལ་ཕུར་པ་ཉེ་བར་ལིང་
ག་ལ་གཟས་ཤིང་བསྐོར་བས་ལིང་ག་འགུལ་བ་སོགས་ལག་སྟབས་སྣ་ཚོགས་བྱིས་པ་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བ་
ཡོད། གཞན་བུམ་ཆུ་ཁོལ་བ་སོགས་རྫས་ཁོ་ནས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱང་བཟོ་རུ་གཏོགས། སྒྲུབ་ཐབས་
དང་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་ཡང་གཏོགས། རྫས་སྔགས་བཅས་ཏེ་ལས་བྱེད་པ་སྣ་ཚོགས་ནི་འཇིག་
རྟེན་འདས་མ་འདས་ཀྱི་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་གཏོགས་སོ། གྲོའམ་ནས་སྲུས་དང་། དབྱར་གྱི་མེ་
ཏོག་ཁ་དོག་ལེགས་པའི་རིགས། ཤིང་འབྲས་གང་འདོད་རེ་རེ་ནས་གསར་པ་མདངས་མ་ཡལ་རྒྱས་
དུས་ཐུས་ལ་་་སྲུ་མ་ཟེར་དཔྱད། མར་ཆུ་བཅག་ལེཊ་པའི་དཀྱིལ་དུ་རླུང་མི་འགྲོ་བར་བཏུམ་པས་མི་
སྐམ་མི་རུལ་བར་སྔར་ལྟར་འདུག་ཡོང་། དགུན་དུས་ནམ་དགོས་ཚུར་འཐེན་ནས་བུལ་ཆུ་དྲོན་མོས་ནང་
དུ་བཅུག་ཅིང་ཆབ་ཚས་བྲན་པས་མེ་ཏོག་རྣམས་ཁ་ཕྱེ། སྲུས་དང་། ཤིང་ཐོག་རྣམས་རྒྱས་དུས་ལྟར་
མངོན་པས། དེ་མཐོང་མི་རྣམས་ངོ་མཚར་བར་བྱེད་དོ། འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་ཟད་མཐའ་མེད་དེ། ཆུང་ངུ་
ནས་བྱས་པ་རྣམས་རྩེད་མོས་རྩེ་བས། ཡུག་པོ་རྐང་འཁོར། མེ་མགལ་སྤུར་ལེན། ཤིང་བྱ་རང་འདུག་
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སོགས་བྱ་བཞིན་ནོ། དེ་ཅི་ཞིག་ཟེར་ན། ཉི་མའི་འོད་ཚ་བར། ལྕི་ཐལ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་མཆིལ་མ་
བཏབ་སྟེ་ཡུག་པོའཱ་རྐང་པ་བཙུགས་པས་རང་འཁོར་བ་དང་། མེ་ཡོག་ཚ་མོ་མཐུ་བའི་གོས་སྤུ་སོགས་
ལ་བརྡབས་ཏེ་ས་རྡུལ་ཉེ་བར། སྟེང་དུ་ཚད་ཅིང་བསྐྱོད་པས་སྤུར་རྣམས་ལེན་པ་དང་། ཤིང་གི་བྱ་
གཟུགས་ལ་གཡས་གཡོན་དུ་ཐད་ཀར། ཤིང་ཐུར་ཕྲ་མོ་བྱ་ཡི་ལུས་ལས་ཕྱིར ་རིང་བ་བྱས་པའི་སྣེ་ལ་
ཟན་རིས་སོགས་ལྗིད་མཉམ་པ་སྦྱར་བས། བྱ་ཡི་མཇུག་མ་ཟུར་ཅུང་ཟད་འཐོགས་པ་ཡོད་པར་བརྟེན་
ནས་འདུག་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་བཟོ་རིགས་རྣམས་གནད་མ་ཤེས་པས་བལྟས་ན་ཤིན་
ཏུ་ཡ་མཚན་ཆེ་མོད། དེ་དག་ལ་ཅི་ཙམ་མཁས་ཀྱང་ཐར་པའི་ཐབས་ལ་མི་ཕན་པས། རྣམ་གྲོལ་དོན་
གཉེར་རྣམས་ཀྱིས་ནན་ཏན་བྱ་བའི་འོས་མ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་པ་དག་གིས་དེ་དག་ལ་ཆེ་ཐང་དུ་བརྩི་
ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་ཕན་པའང་ཅི་རིགས་འབྱུང་བ་ཡོད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི༑ མདོ་ལས། སྣ་ཚོགས་བཟོ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་རྗོད་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་བཟོ་གནས་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་ཅིང་སྟོན་པའང་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟར་ཉེར་
མཁོའཱ་སླད་དུ་ལག་བཟོའཱ་བྱ་བ་ཕྲན་ཚེག་ཅི་རིགས་བཀོད་པ་འདི་ནི། བཟོ་གནས་དེ་དག་ལ་གོམས་པ་
རྣམས་ཡི་གེ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཆེར་ལྟོས་མ་དགོས་ཀྱང་། བཟོ་གནས་ལ་ཆེར་མ་གོམས་པ་དག་གིས་མཁོ་
བའི་བྱ་བ་དེ་དག་ལག་མཐུས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་སྲིད་པ་དང་། བཟོ་གནས་ཀྱི་རིག་པ་འཕེལ་
ཞིང་སྣ་ཚོགས་བཟོ་ཡི་ཚུལ་མཚོན་བྱེད་ཙམ་དུ་གཏེར་མ་སོགས་དཔེ་སྣ་ཚོགས་ལས་ཉུང་ངུ་ཙམ་བཏུས་
པ་ཡིན་ནོ། །སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་ལས་བྱས་པའི་སྣ་ཚོགས་བཟོ། །ཕ་མཐའ་ཡས་པ་མཐོང་བརྒྱུད་ལག་གོམས་
ལས། །ཡི་གེར་བྲི་པའི་ངལ་བས་ཅི་ཞིབ་བྱ། །འོན་ཀྱང་ཉེ་བར་མཁོ་ཞིང་བྱ་སླ་བ། ། 
འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་མི་ཕམ་པ་ཡིས་བཀོད། །འདིས་ཀྱང་གཞན་ལ་ཕན་པ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཤུ་
བྷཾ་མངྒ་ལཾ། །མེ་རྟ་ཟླ་༡༠ པའི་༡༠ ཚེས་ལ་གྲུབ་བོ། ཁྲ་འགུའི་རི་ཁྲོད་དུ་དགེའོ། ། 
སྤྱི་ཚེས་༢༣.༢.༢༠༡༣ རེ་གཟའ་ཟླ་བ་ལ་ འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྗེས་འབྲང་བ་ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་པས་གློག་རིག་ཀམ་པུས་
ཊར་ནང་མཛུབ་ནོན་བགྱིད་པ་དེ་ཡང་དགེ་གྱུར་ཅིག།  །། 


