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སྔོན་བརྗོད། 
 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་ བྱིན་
གྱིས་བརླབས་པའི་སྦས་ཡུལ་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་
གདུལ་ཞིང་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་དར་བའི་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཡིན།  རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ སྔོན་བློན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ དར་ཞིང་རྒྱས་
ཏེ་ ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ རྒྱལ་མཚན་དགུང་དུ་ཕར་ནས་ བསན་སྲིད་ཡུན་དུ་བསྐྱངས་པའི་ 
བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ ད་ཚུན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གནས་པའི་འབངས་འཁོར་རྣམས་ལ་ རྒྱལ་
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པའི་ ལུགས་གཉིས་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སློལ་བཟང་བཏློད་དེ་ འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གནས་ལ་ 
བཀོད་གནང་ཡློད། 

འློན་ཀྱང་དེང༌སང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལམ་སློལ་དང་ དཔལ་འབློར་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ རང་གི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཡལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བར་བརྟེན། རང་རེ་ན་གཞློན་ཡློངས་ཀྱིས་སློབ་སློང་བས་ཏེ་ མ་
འློངས་མི་རབས་ལས་མི་རབས་ཀྱི་བར་དུ་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིག་
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ཆེད་དུ་ ན་གཞློན་རྣམས་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བར་མཐློང་ནས་ འབྱུང་རབས་ཀྱི་རྩ་གཞུང་འདི་ནང་ སྔོན་
ནས་ད་ཚུན་བར་གྱི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་རིང་ལུགས་རྣམས་ དེང་སང་རིག་གསར་གྱི་ 
ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་གྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་
ཡུལ་དང་ དགོས་དློན་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དློན་ཚན་རྣམས་ བཅུད་
བསྡུས་ཏེ་ གོ་ས་ཞིང་དློན་གསལ་བར་སློན་པའི་ འབྱུང་རབས་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་རྩློམ་སྒྲིག་བགྱིས་
པའློ།། 
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འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་གི་ ན་གཞློན་སྐལ་བཟང་ཕློ་མློ་ཡློངས་ཀྱིས་ སྤྱིར་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ནང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཚུལ་དང་ སྒོས་སུ་ཨོ་རྒྱན་པདྨས་སྦས་གནས་སུ་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ མདློ་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཏེ་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་དར་ཞིང་རྒྱས་ཡློད་
པ་རྣམས་ གསལ་པློར་རྟློགས་པའི་ཕྱིར་དང་།  

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ གཅེས་སྤྲས་མཛད་པའི་ སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་དང་ 
བླ་སྤྲུལ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་པར་བློན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་
ཀྱི་ འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་མངའ་འློག་ཏུ་ སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་ ཆབ་སྲིད་མི་ཉམས་གོང་དུ་སྐྱོང་
ལུགས་རྣམས་ལ་ སངས་བརྩློན་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་
དང་ སྲིད་དློན་གྱི་རིག་པ་ཐློབ་ནས་མི་ཚེ་དློན་དང་ལྡན་པར་ ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་པའི་དགོས་པ་ཡློད། 

ལྷག་པར་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་
ལྷག་པའི་ ཞི་བདེ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ མ་འློངས་ཡུན་བརྟན་ལ་མངོན་པར་གཟིགས་
ཏེ་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་བཙུགས་གནང་བས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔར་སློལ་དང་ 
རང་དབང་ཉམས་སྲུང་ས་བརྟན་དུ་ གནས་ཐུབ་པའི་དགོངས་བཞེད་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ ཆོས་འབྱུང་རྒྱལ་
རབས་རྣམས་ལ་ གཞི་བཅོལ་ཐློག་ ཞིབ་འཚློལ་དང་གསར་རྩློམ་བས་པ་ཡིན།
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ཁ༽ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ། 
༡ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློད་བཅུད་ཆགས་ཚུལ་ ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་

དར་ཚུལ་གྱི་ཁུངས་དློན་རྣམས་ཤེས་དགོས། 
༢ ཨློན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་བློན་ཏེ་ གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་དར་ཚུལ་དང་། དེ་རྗེས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དང་། འབྲུག་པའི་བླ་མ་གོང་མ་
རིམ་པར་བློན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ གདན་ས་བཅགས་ནས་ ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་
པའི་ ཕག་བཤུལ་ལ་ དབྱེ་དཔྱད་བས་ནས་ ཁུངས་དློན་འབྲི་སབ་དང་ཡིད་ཆེས་རྙེད་དགོས། 

 
༣ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་ སྨན་

ལྗོངས་བདེ་སྐྱིད་ལྷའི་ཞིང་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་གནང་བའི་ མཛད་བ་དང་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་
སུ་དྲན་ཤེས་དགོས། 

 
༤ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་རྟགས་རྣམས་ཀྱི་ ཁུངས་དློན་

ཤེས་དགོས། 
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ག༽ སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 

༡ འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློད་བཅུད་ཆགས་ཚུལ་ ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་
དར་ཚུལ་གྱི་ ཤེས་ཡློན་འཐློབ་ཚུགས།   

༢ གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་དར་ཚུལ་ བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་
དང་ འབྲུག་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རིམ་པར་བློན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ གདན་ས་བཅགས་ནས་ ཆོས་
ཀྱི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པའི་ ཕག་བཤུལ་ལ་ དབྱེ་དཔྱད་བས་ནས་ ཁུངས་དློན་
འབྲི་སབ་དང་ ཡིད་ཆེས་འཐློབ་ཚུགས། 

༣ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་ 
སྨན་ལྗོངས་བདེ་བར་བཀོད་གནང་བའི་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཚུགས། 

༤ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་རྟགས་ཀྱི་ ཁུངས་དློན་ཤེས་
ཚུགས། 

༥ སྔོན་འབློན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ཕག་རྗེས་ ད་ལྟ་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ལློངས་སུ་སློད་བཞིན་
ཡློད་པའི་ སྐལ་བ་ཐློབ་པ་དེ་ལ་བསམ་བླློ་བཏང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞབས་ཏློག་བསྒྲུབ་ཚུགས། 

༦ རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་གི་ ཤེས་ཡློན་གཞི་འགྱམ་དང་ རིག་རྩལ་རྣམས་ཐློབ་ནས་ ཤེས་
ཡློན་རྒྱ་སྐྱེད་ཐློག་ ཆོས་སྲིད་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁུངས་དློན་རྣམས་ལ་ ངེས་ཤེས་འདྲློངས་
ཚུགས། 
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སློབ་རིམ་༡༡པ། སློབ་དུས་དང་པློ། 
 

༡ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ་དང་ བྱེ་བྲག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱི་སློད་དང་ ནང་བཅུད་ཆཊ་ཚུལ། 

༡.༡  རྟེན་ཕྱི་སློད་སློང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ། 

མདློ་སྡུད་པ་ལས། མཁའ་ལ་རླུང་བརྟེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པློ་བརྟེན། །དེ་ལ་ས་ཆེན་འདི་བརྟེན་དེ་ལ་འགྲོ་
བ་བརྟེན། །ཞེ་གསུངས་པ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་ སྔ་མ་མེ་བདུན་ཆུ་གཅིག་གིས་འཇིག་སྟེ་ སློང་པའི་ ནམ་
མཁའ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་ ཐློག་མར་འློག་གཞི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས། དེའི་སྟེང་དུ་ ཆུ་
ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་ཆགས། རྒྱ་མཚློ་དེ་སྲུབ་བྱེད་རླུང་གིས་བསྲུབས་པ་ལས་ མཚློའི་ཁར་
དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ཆགས། དེའི་སྟེང་དུ་ སློང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཆགས། དེ་ཡང་
དང་པློ་དབུས་སུ་ རི་ཡི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་པ་ བང་རིམ་བཞི་དང་ལྡན་པ། རྒྱུ་རིན་པློ་ཆེ་
ས་བཞི་ལས་གྲུབ་པ་ བང་རིམ་གཉིས་མཚློའི་ནང་དུ་ནུབ་པ་དང་ བང་རིམ་གཉིས་ཕྱིར་ཐློན་པ་བཅས་
ཆགས།  

བང་རིམ་གྱི་ ཕྱི་ནས་རློལ་པའི་མཚློ་བདུན་དང་། གསེར་གྱི་རི་བདུན་རྣམས་སྤེལ་མར་ཆགས་པ་ཡིན། 
གསེར་རི་མཐའ་མ་མུ་འཁྱུད་འཛིན་གྱི་ཕྱི་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་ རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་དེ་ཆགས། དེའི་ཕྱི་ནས་ 
ལྕགས་རི་རློ་སློལ་ལས་གྲུབ་པ་ རྟ་གདློང་རྒོད་མའི་མེ་འབར་བ་དེ་ཆགས།  

བ་ཚ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚློའི་ཁར་ རི་རབ་ཀྱི་ཕློགས་བཞིར་ ཤར་དུ་ལུས་འཕགས་པློའི་གླིང་དང་། གཡས་
གཡློན་དུ་ ལུས་དང་ ལུས་འཕགས་གླིང་ཕྲན་གཉིས་ཆགས། ལྷློར་འཛམ་བུ་གླིང་དང་། གཡས་གཡློན་
དུ། རྔ་ཡབ་དང་ རྔ་གཡབ་གཞན་གླིང་ཕྲན་གཉིས་ཆགས། ནུབ་ཏུ་བ་ལང་སློད་ཀྱི་གླིང་དང་། གཡས་
གཡློན་དུ། གཡློ་ལྡན་དང་ ལམ་མཆོག་འགྲོ་གླིང་ཕྲན་གཉིས་ཆགས། བང་དུ་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་གླིང་དང་། 

སློབ་ཚན་དང་པ། 
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གཡས་གཡློན་དུ། སྒྲ་མི་སྙན་དང་ སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ་གླིང་ཕྲན་གཉིས་ཏེ། གླིང་ཆེན་བཞི་དང་། གླིང་ཕྲན་
བརྒྱད་ཆགས། 

 

འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ། 
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གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་གྱི་རྒྱུ་ལམ། 

དེ་ལྟར་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། གསེར་རི་བདུན་རློལ་མཚློ་བདུན། ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར། རི་རབ་ལྷུན་
པློ་འདློད་ལྷ་རིས་དྲུག་ ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ བསམ་གཏན་དང་པློ་བཅས་ སློང་ཚང་བའི་ཕྱི་ནས་
ལྕགས་རི་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ་ལ་ སློང་དང་པློ་སྤྱི་ཕུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཟེར།  དེ་ཉིད་སློང་ཚང་བའི་ཕྱི་
ནས་ ལྕགས་རི་གཉིས་པས་བསྐོར་བ་ལ་ སློང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་ཟེར། དེ་ཉིད་ སློང་ཚང་
བའི་ཕྱི་ནས་ ལྕགས་རི་གསུམ་པས་བསྐོར་བ་ལ་ སློང་གསུམ་གྱི་སློང་ཆེན་པློའི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ།། 
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སློང་གསུམ་གྱི་སློང་ཆེན་པློའི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ལ། གླི་བཞི་ཉི་ཟླ་རི་རབ་ལྷུན་པློ་ འདློད་ལྷ་རིས་
དྲུག་ཚངས་པའི་ གནས་བཅས། བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ དེ་རྣམས་ ཕྱི་སློད་ཀྱི་འཇིག་
རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །འཇིག་རྟེན་ཟེར་བ་ སློད་མི་རྟག་པས་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ བཅུད་སེམས་
ཅན་རྣམས་ གནས་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པས་ན་ འཇིག་རྟེན་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ།།  

༡.༢ བརྟེན་པ་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཆགས་ཚུལ།  

བསྐལ་པ་སྔ་མའི་ ཕྱི་སློད་སློང་གསུམ་གྱི་སློང་ཆེན་པློའི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཉིད། མཐར་བསམ་
གཏན་དང་པློ་མན་ཆད་མེ་ཡིས་འཇིག། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཆུ་ཡིས་འཇིག། བསམ་གཏན་
གསུམ་པ་མན་ཆད་ རླུང་གིས་གཏློར་ཏེ་འཇིག་པའི་ཚེ། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ བསམ་
གཏན་བཞི་པར་སྐྱེས་ཏེ་ཡློད་པ་ལས། སར་སློད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མས་ནས་ ཡར་ཆགས་ཟིན་པའི་ཚེ། 
བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ ཡས་ནས་མར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལས་མར་ 
གསུམ་པ་མཆེད། གསུམ་པ་ལས་གཉིས་པ་སློགས་ རྟེན་ནམ་མཁར་གནས་པའི་ ལྷ་རྣམས་རིམ་པར་
མཆེད་དེ་ཆགས། དེ་ནས་ས་གཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ ལྷ་ནི་རི་ཡི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་ སུམ་ཅུ་རྩ་
གསུམ་གྱི་ལྷ་དང་། བང་རིམ་བཞི་པའི་སྟེང་དང་ ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གསེར་རི་རྣམས་སུ་ རྒྱལ་ཆེན་རིས་
བཞིའི་ལྷ་རྣམས་ཆགས། དེ་ནས་ བསམ་གཏན་དང་པློ་ལས་མཆེད་དེ་ འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་དང་། 
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལས་མཆེད་དེ་ གླིང་གསུམ་དུ་ མི་རྣམས་ཆགས་སློ།།  

ཤར་གླིང་གི་མི་རྣམས་ ལུས་བདུན་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་བས་ ལུས་འཕགས་པློ་ཞེས་བ་བ་དང་། ལྷློ་གླིང་གི་ 
བང་ངོས་སུ་ཤིང་ཛམྦུ་བྲིཀྵ་ཡློད་པས་ གླིང་གི་མི་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་། དེ་ལ་གནས་པའི་ མི་རྣམས་ཚེ་
ལུས་ལློངས་སློད་ཀྱི་ གདགས་གཞི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་མེད་པས་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་ཞེས་བ། ནུབ་གླིང་
གི་ མི་རྣམས་འདློད་འཇོའི་བ་ལ་ ལློངས་སློད་པས་བ་ལང་སློད། བང་གླིང་གི་མི་རྣམས་ ཚེ་ཚད་ལློ་
སློང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཡང་ འཆི་བའི་ཞག་བདུན་གྱི་སྔོན་ནས་ ཁྱོད་འཆིའློ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཐློས་པས་ སྒྲ་མི་
སྙན་ཞེས་བའློ།།  
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༡.༣ སློང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་དེའི་བྱེ་བྲག་འཛམ་བུ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ།  

སློང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་དེའི་ནང་ནས་ འཛམ་བུའི་གླིང་ནི་བསྐལ་པ་བཟང་པློའི་ སངས་རྒྱས་སློང་བློན་
པའི་གནས་ཡིན་ཞིང་ བཟློ་དབྱིབས་སློ་ཁ་ལྟ་བུ། ངོས་གསུམ་ལ་ དཔག་ཚད་སློང་ཕྲག་གཉིས་དང་ ལྷློ་
ངོས་ལ་ཕྱེད་དང་བཞི་ཡློད་པར་གསུངས། (དཔག་ཚད་ཟེར་མི་འདི་ གཞུ་འདློམ་ལྔ་བརྒྱ་༥༠༠ ལུ་ 
རྒྱང་གྲགས་གཅིག་ རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ལུ་ དཔག་ཚད་གཅིག་ ཟེར་བརྩི་དགོ་) དབུས་སུ་ མ་གྷ་དྷ་
རློ་རྗེ་གདན་བང་ཆུབ་ཤིང་གིས་མཚན་པ་དེར་ བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སློང་ལས་འཁོར་བ་འཇིག་
དང་། གསེར་ཐུབ་དང་། འློད་སྲུང་དང་། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བཞི། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་སློང་གི་གྲལ་དུ་ 
མ་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས། གཙུག་ཏློར་ཅན། ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་གསུམ་དང་བཅས་ སངས་
རྒྱས་རབས་བདུན་བློན་ཟིན་ཅིང་། བམས་པ་ལ་སློགས་པ་དགུ་བརྒྱ་གོ་དྲུག་ ཕྱིས་སུ་འབློན་པར་འགྱུར་
ཞིང་ འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་ཡིན།  

གླིང་གཞན་དུ་ སངས་རྒྱས་མི་འབློན་པར་ འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ འཛམ་བུའི་
གླིང་འདི་མི་རྣམས་ཚེ་ཐུང་བ། ནད་མང་བ། ལློངས་སློད་ཆུང་བས་སྐྱོ་ཤས་སྐྱེ་བ་དང་། ཚེ་སློད་དུ་ རྒྱུ་
ལས་དགེ་བ་བསག་ན་ཚེ་སྨད་དུ་ འབྲས་བུ་བདེ་བ་སྨིན་པ་དང་། ཚེ་སློད་དུ་ རྒྱུ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་
བསག་ན་ཚེ་སྨད་དུ་ འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་སྨིན་ཏེ་ མློང་བ་སློགས་ དགེ་སྡིག་འབྲས་བུ་ མངོན་སུམ་
མཐློང་ཆོས་སུ་སྨིན་པས་ འཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པ་ཞེས་བ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་བློན་ཏེ་ ཆོས་བསན་པ་
ན་ཡིད་ཆེས་ཏེ་ འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས་དང་ ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་ནས་ ཆོས་བསྒྲུབས་པས་སངས་རྒྱས་
རྣམས་བློན་པ་ཡིན་ཞིང་། གླིང་གཞན་དུ་ ཚེ་རིང་བ་དང་དཔལ་འབློར་ལློངས་སློད་ ལྷག་པར་ཆེ་ཞིང་
སྐྱོ་ཤས་ཆུང་བས་ དློན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ན་ སངས་རྒྱས་རྣམས་ མི་འབློན་པ་ཡིན་ནློ།།  

གླིང་དེའི་ཤར་ཕློགས་སུ་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བཞུགས་པའི་
གནས་ རྒྱ་ནག་རི་བློ་རྩེ་ལྔ་དང་། ལྷློ་ཕློགས་སུ་ སློན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་དཔལ་འདུས་ཀྱི་འཁོར་ལློའི་
རྒྱུད་དང་། བདེ་མཆོག་ལ་སློགས་པ་ བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་གནས་ དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་
དང་། ནུབ་ཕློགས་སུ་སློན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བློ་དྷི་འཁོར་བཅས་ལ་ དཔལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་གསུངས་ཏེ་ འཁོར་ཚློམ་བུ་འབུམ་ཕྲག་བཅས་ རིག་འཛིན་གྱི་སར་བཀོད་
པའི་ ཨོ་རྒྱན་དཱུ་མ་ཐ་ལ་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དང་། 

བང་ཕློགས་སུ་ དཔལ་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་འདུས་ཀྱི་འཁོར་ལློ་ལ་སློགས་པ་ གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ 
སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལློ་ རྟག་ཁྱབ་རྒྱུན་དུ་བསྐོར་བའི་ རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་ ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་
བཞུགས་པའི་གནས་ ཤམ་བྷ་ལ་ ལ་སློགས་པའི་ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ གླིང་གཞན་ལས་ཁྱད་
དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནློ།།  

འཛམ་བུའི་གླིང་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གླིང་འདིའི་བང་ཕློགས་སུ་ མཚློ་ཆེན་པློ་མ་དྲློས་པ་ཡློད་ལ། 
མཚློ་དེའི་གཡས་སུ་ ཤིང་གནམ་འཕང་དང་རྒྱ་ཡངས་པ་ རློ་མངར་དང་ལྡན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་ 
མཚློར་ལྷུང་བའི་སྒྲ་འཛམ་བུ་ཞེས་པ་དང་། འབྲས་བུ་དེ་ ཆུའི་རྐྱེན་གྱིས་གསེར་དུ་གྱུར་པ་ གསེར་
གཞན་བཞུ་བཏུལ་ལན་བཅུ་དྲུག་བས་པ་ལྟ་བུའི་ ཁ་དློག་དང་འློད་མདངས་ཡློད་པའི་འཛམ་བུ་ཆུ་
གསེར་ ཞེས་བ་བ་འབྱུང་བའི་ བྲིཀྵའི་ཤིང་གིས་བརྒྱན་པས་ན་འཛམ་བུ་དང་། མཚློའི་དབུས་ན་ སའི་
ཕློགས་ཞིབ་མ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ་ བར་སློང་སྐམ་པློ་ཡར་འཕགས་ཏེ་ཡློད་པ་ལ་ གླིང་ཞེས་བ་བ་མི་སློགས་ 
སེམས་ཅན་རྣམས་གནས་ཤིང་ཆགས་པའི་ རྟེན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་ འཛམ་བུའི་གླིང་ ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ།།  

༡.༤ འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གཏློགས་པའི་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས།  

འདི་ལྟར་ བསྐལ་པ་བཟང་པློའི་སངས་རྒྱས་སློང་ལས་ རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་ཡན་གྱིས་ མཛད་པ་བཅུ་
གཉིས་བསན་ཅིང་ ལྔ་པ་མན་གྱིས་རིམ་བཞིན་སློན་པར་འགྱུར་བའི་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ 
བང་ཤར་ཕློགས་སུ་ ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ཉིད་ དུས་ནམ་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། 
རྒྱ་གར་དང་དུས་མཉམ་ཆགས་པ་ཡིན་ལ། བློད་དང་འདྲ་བ་ སྔོན་མཚློ་ཆགས་པ་བསྐམས་ཏེ་ སཱ་ལའི་
ནགས་སློགས་བྱུང་བའི་ ལློ་རྒྱུས་གང་དུའང་མེད་དློ།།  

རྒྱ་གར་དང་དུས་མཉམ་པར་ རློ་རྗེ་གདན་གྱི་ བང་ཤར་རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་ ཡུལ་ཕློགས་དང་ཧ་ཅང་
ཐག་མི་རིང་བ་ན་ ས་འཛིན་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་ ནགས་ཚལ་མཐུག་པློ་འཁྲིགས་པ་ ཇོ་བློ་དུར་ཤིང་ཟེར་
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བའི་ཡུལ་ལྷ་ཆེན་པློ་གནས་པའི་རི་བློ་དང་། ཤར་ཕློགས་དྭགས་པློ་དང་ ཐག་ཉེ་བ་ན་རི་བློ་ ཤིན་ཏུ་
བརྗིད་ཅིང་མཐློ་བ་ ཇོ་མློ་རེ་མ་ཏི་གནས་པའི་ ས་ཕློགས་དེ་ནས་བ་མེན་ཞེས་པ་རྒྱ་བློད་ན་མེད་པའི་ 
འདློད་ཇོའི་བ་རྒྱ་ཚམ་དང་རྒྱ་ཚ་ཞེས་པའི་ བ་ལང་རིགས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ བྱུང་བའི་རི་ལུང་དང་། 
བང་ཕློགས་སུ་ ལྷློ་རློང་དང་བློད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ མི་རྒོད་དང་གཅན་གཟན་གཏུམ་པློ་རྒྱུ་བའི་ 
ནགས་ཚལ་དང་བྲག་རི་བགྲོད་དཀའ་བའི་གནས་ དགེ་བསྙེན་ཟློ་ར་ར་སྐྱེས་གནས་པའི་མཁན་པ་
ལྗོངས་དང་། དེས་སྲུང་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀུ་རེ་ལུང་དང་། རི་བློ་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་བརྗིད་ཅིང་ ལྷུན་ཆགས་
པ་ལྷ་འདྲེའི་ཐུ་བློ་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གནས་པའི་ ས་གནས་བུམ་ཐང་དང་། 

གཞན་ཡང་ དེ་དང་ཚུལ་མཐུན་པ་ རྨུགས་བཙན་གནས་པའི་རི་བློ་མང་སྡེ། ནུབ་ཕློགས་སུ་དགེ་བསྙེན་
ཆེན་པློ་ཇག་པ་མེ་ལེན་ཞེས་ བཙན་རྒོད་ཆེན་པློ་གནས་པའི་རི་བློ་ ནགས་ཚལ་མཐུག་པློ་དང་ བྲག་རི་
སྐྱི་ཟིང་བའི་གནས་ བདེ་ཆེན་ཕུག (ཐིམ་ཡུལ་)  ཐང་དཀར་བྱི་སྙིང་གནས་པའི་རི་བློ་ དར་དཀར་
ལ་ཞེས་པ་ རི་མགོ་བློད་དུ་གཏད་ཅིང་ རི་མཇུག་རྒྱ་ཐང་དུ་ཟུག་པ་དང་། ལྷ་བཙན་གནས་པའི་རི་
གཡའ་རི་རྩེ་མློ་དགུང་ལ་བསྙེགས་པ་ཤིན་ཏུ་བརྗིད་ཅིང་ ལྷུན་ཆགས་པ་བྲག་སྐྱེད་དང་ གདློང་དཀར་
ལ་ ཞེས་པ་སྤ་གྲོ་དང་། བཙན་རྒོད་ཆེན་པློ་ཁྱུང་བདུད་གནས་པའི་ ས་འཛིན་མཐློན་པློ་དང་ ཧས་ཀྱི་
ཡུལ་ལྗོངས་སློགས། གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐུ་བློ་ཆེ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱི་ བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པའི་ དཀར་ཕློགས་སྐྱོང་བའི་ དགེ་བསྙེན་རྣམས་གནས་པའི་རི་
བློ་དང་།  

ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ རི་ཕྲན་གྲངས་ཀྱིས་མི་ཆོད་པ་དང་། མློན་ལ་དཀར་ཅུང་གི་ 
གངས་རི་གཅིག་ནས་བབས་པའི་ ཆུ་བློ་སྤུན་གསུམ་ཀུ་རི་ཆུ་བློ་དང་། ལྕམ་མཁར་ཆུ་བློ། མང་སྡེ་ཆུ་བློ། 
གཞན་ཡང་ཐེད་ཐིམ་སྤ་གྲོའི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ་ དལ་གྱིས་བབས་པའི་ཆུ་བློ་སློགས། ཡུལ་ལྗོངས་རེ་རེར་
བབས་པའི་ཆུ་ཀླུང་དང་། ཚ་གྲང་བད་ཀན་སློགས་ ནད་རིགས་འཇོམས་པའི་ཚ་ཆུ་དང་། ཆུ་ཕྲན་
རྣམས་ ཧ་ཅང་ཚ་བ་དང་གྲང་བ་མ་ཡིན་པར་ བསིལ་བའི་རེག་བ་དང་ལྡན་པ་བབས་པ་དང་།  
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རྣ་བ་དང་། དགོ་བ། འབྲློང་གྱིམ་ཙེ། གླ་བ་སློགས་རི་དྭགས་རྣམས་དང་། བཙན་དུག་ཟས་སུ་བཟའ་
བའི་འདབ་ཆགས་ བ་མདངས་དང་། རི་སྐེགས་སློགས་ བག་ཕེབས་པར་གནས་པའི་ གཡའ་རི་དང་། 
ར་རི་རྣམས་དང་། ཡང་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་རྣམས་གནས་པའི་ བྲག་རི་གཡང་ས་ཆེན་པློ་
དང་། ཁྭ་ཏ་དང་སྲེག་མ་ལ་སློགས་པའི་ བའི་རིགས་རྣམས་དང་། རི་སྐེགས་དང་། ཁུ་བྱུག། འཇོལ་
མློ། ཀ་ལན་ཏ་ཀ་ལ་སློགས་པའི་ བྱིའུ་སྐད་སྙན་ཅིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་རྣམས་ གནས་པའི་ཤིང་གི་རིགས་
ཙན་དན་དང་། ཤུག་པ། སག་པ། ཐང་ཤིང་། གདུང་ཤིང་ལ་སློགས་པ་ ཤིང་ས་ཚློགས་པའི་ནགས་
ཚལ་ལྡན་པའི་ སྒང་གཤློང་རྣམས་དང་། ས་མཐློ་ཞིང་ གཡའ་རི་ཁོད་བདེ་བ་རྣམས་སུ་མཚློ་དང་། 
མཚེའུ་རྣམས་ གཡུ་མདློག་ལྟ་བུ།  

སག་དང་། གཟིག། དློམ་ལ་སློགས་པའི་ གཅན་གཟན་གནས་པའི་ནགས་མཐུག་པློ་དང་། གཞན་
ཡང་ཤ་བ་དང་། ཀ་ཤ། ཕག་རྒོད་སློགས་བདེ་བར་རྒྱུ་ཞིང་གནས་པའི་རི་ཀླུང་སྤང་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་
བ་རྣམས་དང་། བཟའ་བའི་རིགས། ནས། གྲོ། རྒྱ་རེད། བྲ་བློ་ (བློ་) རྣམས་དང་། བཅའ་བའི་
རིགས། སླི། ཁམ་བུ། ལ་ཕུ། ཉུང་མ་ (གཡུང་རློག་) ཀེ་བ་སློགས་འཚློ་བའི་ས་ཁ་མཐློ་བ་བསིལ་བའི་
ས་དང་། བཟའ་བའི་རིགས། འབྲས་དང་། ཁྲེ།  ཨ་ཤློམ་(གེ་ཟ་) སློགས་ འབྲུ་ས་དགུ་སྐྱེ་བ་དང་། 
བཅའ་བའི་རིགས། རྩ་བ། སློང་བུ། ལློ་མ། མེ་ཏློག། འབྲས་བུའི་རིགས་ ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་དང་། ཨ་
ཀར་རྣམ་གསུམ། (ཨར་སྐྱ། ཨར་ནག་ ཨར་དམར་) འབྲས་བུ་རྣམ་གསུམ་ (ཨ་རུ། བ་རུ། སྐྱུར་
རུ་) ཞློ་ཤ་རྣམ་གསུམ་ (མཁལ་མ། མཆིན་པ། སྙིང་) སློགས་ སྨན་གྱི་རིགས་གང་ཡང་སྐྱེ་བའི་ ཁ་
དམའ་བ་དྲློ་བའི་ས་དང་། རི་གླང་། བསེ་རུ། གླང་པློ་ཆེ། དུག་སྦྲུལ་རྣམས་གནས་པའི་ སེང་ལྡེང་དང་
ཨ་མྲ་ལ་སློགས་པ་ ཤིང་ས་ཚློགས་པའི་ ནགས་ཀླུང་ཆེན་པློ་དང་། སྨྱུག་མ་དང་ཆུ་ཤིང་འློད་མའི་ཚལ་ 
ཉམས་དགའ་བ་གནས་སློ།།  

ཇི་སྐད་དུ། ཁང་ས་ཞིང་ས་ས་ཡི་དགེ །ཁང་ཤིང་བུད་ཤིང་ཤིང་གི་དགེ །འཐུང་ཆུ་ཞིང་ཆུ་ཆུ་ཡི་
དགེ །ཁང་རློ་ཐག་རློ་རློ་ཡི་དགེ །གམ་འབྲློག་རྒྱང་འབྲློག་རྩ་ཡི་དགེ །ཞེས་ཡུལ་ལ་དགེ་བཅུ་ཚང་བ་
ཆགས་སློ།།  
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༡.༥ དེ་ན་གནས་པའི་མིའི་འགྲོ་བ་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་མློན་པ་ཡིན་པ།  

ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་སུ་འཁོད་པའི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ནི། ཕལ་ཆེར་གྱི་སེམས་ལ་ བློད་ཀྱི་མི་
རིགས་ལས་ ཆེས་ཐློག་མར་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་ཆགས་པས་ན་ རྒྱ་གར་ནས་མཆེད་པ་ཡིན་པར་
འདློད་ཀྱང་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་འདི་ནས་མི་ཡི་རིགས་འདི་མཆེད་པ་ཡིན་ ཟེར་བ་ནི་སུས་ཀྱང་མི་ཤེས་
པས་ རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་ཡིན་པར་མི་འདློད་དློ། ངེས་པའི་དློན་དུ་ ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ བང་ཐང་སྐྱ་མློ་
དང་ར་རློང་མིན་ཞིང་ བྱེ་མའི་གླིང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ བསིལ་དྲློད་ལྡན་ཞིང་ འབྲུ་ས་དགུ་པློ་འཚློ་བའི་
ས་ཡིན་པས་ན། ཆུ་ཡློད་ན་ ཉ་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བ་བཞིན་ སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པློ་འདི་ཆགས་
ནས་ རིམ་པས་མིའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཆགས་པའི་ཚེ། ཡུལ་དབུས་སུ་ཆགས་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་
གནས་སུ་ཆགས་པ་སྟེ། (པུ་ལིན་ད་) ཞེས་པ་མཐའ་འཁོབ་སྟེ། ཡུལ་སྐད་ལ་མློན་པ་ཞེས་བ་བ་ སྔོན་
གྱི་དུས་ནས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་མི་རྣམས་དང་ དུས་མཉམ་པར་ཆགས་པ་ཡིན་ཡང་། ཡུལ་དབུས་སུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་བ་དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་བསན་པ་མ་དར་བ། ཡུལ་དབུས་སུ་ བཟློ་
རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ བསབ་པའི་གནས་ཡློད་པ་དང་། མཐའ་འཁོབ་ཏུ་དེ་མེད་པ་སློགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ལས། འཇིག་རྟེན་ན་ ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུའམ་ཡློན་ཏན་གྱི་ མངོན་གསལ་ཅན་མེད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། མློན་པ་རྣམས་ དུས་རབས་མང་པློའི་བར་དུ་ ནགས་གསེབ་ཀྱི་མི་བཞིན་ལུས་པ་
ཡིན་པ་དང་། སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པློའི་དུས་ འཛམ་བུའི་གླིང་མི་ཡིས་གང་སྟེ་ གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་
ཁྱིམ་རྣམས་བ་གག་ (གཡུས་བ་)འཕུར་བའི་ བར་ཐག་ཙམ་གྱིས་ཆོད་དེ་ ཡློད་པར་གསུངས་པས་ཀྱང་
ཤེས་ནུས་སློ།།  

བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའི་ཚེ་ འདུལ་བ་སློགས་ལས་ རི་བྲག་པ་རྣམས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། 
ཡུལ་དབུས་སུ་ས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཁོད་སྙོམས་པས་ ལ་ལུང་དང་རི་བྲག་ཆེན་པློ་མེད་པ་དང་། 
ཡུལ་གྱི་མཐའ་མར་ ལ་ལུང་དང་ རི་བྲག་གཡང་ས་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་ རི་བྲག་པ་ཞེས་གྲགས། རི་
བྲག་པའི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་ མཐའ་མར་གྱུར་པ་ནགས་གསེབ་ཀྱི་ མི་རྣམས་གནས་པའི་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་
ཡུལ་དུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ ཉི་མ་ལྟ་བུ་དེ་མེད་པ་དང་། བཟློ་རིག་
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བཅོ་བརྒྱད་སློགས་ ཤེས་བའི་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་མེད་པར་བླང་དློར་གྱི་ ཡུལ་སང་གྲིབ་པ་ལ་
མུན་པ་ཞེས་དང་། མུན་པར་གནས་པའི་ གང་ཟག་རྣམས་ལ་མློན་པ་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་ན། བདུན་ཅུ་
ཐམ་པ། བདུན་གཅིག་བདུན་གཉིས། ཟེར་དགོས་རྒྱུ་ལ། དློན་གཅིག། དློན་གཉིས། སློགས་ཟེར་བ་
བཞིན། མུན་པ་ལ་མློན་པ་ཞེས་མིང་དུ་ཆགས་པར་སང་ཞིང་ རྗེ་འབངས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་མངོན་
གསལ་ཧ་ཅང་ཆུང་བར་ དུས་རབས་མང་པློའི་བར་དུ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཐློག་མའི་དུས་ཀྱི་མི་
རིགས་དེ་ཉིད་ དུས་ཀྱི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ བསན་པ་དར་བ་དང་། བཟློ་རིག་སློགས་ ཤེས་
བའི་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་སྒྲོན་མེའི་ འློད་སང་དང་ ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེང་གི་དུས་ འཛམ་བུའི་གླིང་ན་ 
མངོན་གསལ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལགས་སློ།།  

ཡང་ཡུལ་ལྗོངས་འདིའི་ ཐློག་མའི་མི་རིགས་བློད་ནས་མཆེད་པར་འདློད་པ་ཡློད་ན་ དེ་ཡང་མི་འཐད་
དེ། སློན་པའི་འདས་ལློ་༡༠༠ སློང་ནས་མཚློ་བྲི། དེ་ནས་ས་ལའི་ནགས་སྐྱེས། དེ་ནས་རིམ་པས་ བློད་
ཀྱི་མི་རིགས་ཆགས་པ་ཡིན་པ་དང་། མློན་པའི་མི་རིགས་ སློན་པ་འཇིག་རྟེན་ན་མ་འབློན་པ་ ཐློག་མའི་
དུས་ནས་ཆགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ།། །། 

 

སློང་ལཱ། 

༡. མདློ་སྡུད་པ་ལས་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཏེ་ཡློད་མི་འདི་ལུ་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ཁས་བླངས་ཡློད་ག་མེད། ག་ཅི་འབད། 

༢. ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གླིང་བཞི་ལས་ག་ཏེ་ལུ་ཆཊ་ཏེ་ཡློདཔ་སྨློ། གླིང་དེའི་དབྱིབས་
དང་ཚད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད། 

༣. འཛམ་བུའི་གླིང་ཞེས་པའི་གོ་དློན་དང་ མིང་བཏགས་ཚུལ་བྲིས། 

༤. ཆུ་མློ་སྤུན་གསུམ་དང་ འདི་ཚུའི་རྐ་འགོ་ག་ཏེ་ལས་ཨིན་ན་བྲིས། 
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༥. ཡུལ་ལ་ཚང་བའི་དགེ་བཅུ་མ་ནློར་བར་བྲིས། 

༦. འབྲུག་པའི་མི་རིགས་འདི་ རྒྱ་དང་བློད་ག་ཏེ་ལས་ཡང་ མཆེད་མཆེདཔ་མེན་པའི་ཁུངས་ 
བཀལ། 

༧. མུན་པ་ལུ་མློན་པ་ཟེར་སབ་སྟེ་ཡློད་པའི་ཁུངས་གཟང་། 
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༢ རྒྱལ་ཡློངས་ངོ་རྟགས། 
༢.༡ རྒྱལ་དར།   
འགོ་ཐློག་བཟློ་བཀོད། 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལློ་༡༩༤༩ གི་ལློར་ 
རྒྱ་འབྲུག་ཆིངས་ཡིག་གི་ མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་
སྐབས་སུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ འཇིགས་
མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་དང་འདྲ་བར་ རང་རེའི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལ་
ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ རྒྱལ་དར་ཞིག་ ངེས་
པར་དུ་བཟློ་དགོས་པ་ གལ་ཆེ་བར་གཟིགས་ཏེ་ དར་གྱི་རས་གཞི་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་མ་ སེར་པློ་དགུང་
ནས་ཁེབས་ཤིང་རྩ་བ་འཛིན་པ་དང་། དམར་པློ་གཤམ་ནས་ཁྱབ་ཅིང་གཡབ་རྩེ་བས་པའི་སྟེང་ གཡུ་
འབྲུག་སྔོན་མློ་ མཉེན་འགྱུར་གྱི་ཁུག་པ་ ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ ཁ་ནང་བལྟས་ནས་ གནམ་
ལ་འཕུར་བའི་ཚུལ་དུ་ བཟློ་བཀོད་བས་ཡློད་པ་དེ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་འདུག། 
 
 
 
 
 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། 
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བཟློ་བཀོད་གཉིས་པ། 

ཡང་ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༦ གི་ལློར་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་
པ་མཆོག་ནས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་དེ་ སྔོན་འབྲུག་རྒྱལ་
གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ བཟློ་བཀོད་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་
ལེགས་སྒྱུར་ཐློག་   འབྲུག་དཀར་པློ་ ཁ་ཕྱིར་བལྟས་
ནས་ གནམ་ལ་འཕུར་བའི་ཚུལ་དུ་བཟློ་བཀོད་བས་ཡློད་
པ་དེ་ཡིན། 
 
ད་ལྟ་མཇལ་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་བཟློ་བཀོད། 

ད་རེས་ནངས་པ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་བཞིན་དུ་ཡློད་པའི་རྒྱལ་དར། 
དེའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༩ གི་ལློར་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས་ ཡང་བསྐྱར་
ལེགས་སྒྱུར་གནང་དགོས་པའི་ དགོངས་བཞེད་དང་བསྟུན་ རས་གཞི་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་དཀྱུས་རིང་མ་ 
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སེར་པློ་དགུང་ནས་ཁེབས་ཤིང་རྩ་བ་འཛིན་པ་དང་། ལི་ཝང་གཤམ་ནས་ཁྱབ་ཅིང་ གཡབ་རྩེ་བས་པའི་
སྟེང་འབྲུག་དཀར་པློ་ མཉེན་འགྱུར་གྱི་ཁུག་པ་ ཅུང་ཟད་བརྐྱངས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ ལི་ཝང་དང་
སེར་པློའི་མཐུད་མཚམས་ནས་ ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ནས་གནམ་ལ་འཕུར་ཚུལ་དུ་ ལེགས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་
ཡློད་པ་ནི་ དེང་སང་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་བཞིན་དུ་ཡློད་པའི་ རྒྱལ་དར་འདི་ཡིན་ནློ།། 

 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་གྱི་ བར་མཚློན་དང་ གོ་དློན་འགྲེལ་བཤད། 

སྟེང་ནས་ཕྱེད་ སེར་པློས་རྩ་བ་བཟུང་བ་དེ་ སྲིད་ལུགས་ཀྱི་དློན་མཚློན་པ་ཡིན་པས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་
སྲིད་མངའ་ཐང་ དར་རྒྱས་ གཏང་ཐབས་དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གི་ སྐུ་
གཟུགས་ཀྱི་བར་མཚློན་དང་། མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞི་ བཟུང་བའི་བར་
མཚློན་ཡིན།  

འློག་ནས་ཕྱེད་ ལི་ཝང་གིས་གཡབ་རྩེ་བཟློ་ཡློད་པ་དེ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དློན་མཚློན་པ་ཡིན། རྒྱལ་
བསན་སྤྱི་དང་ ཁྱད་པར་ བཀའ་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རིང་ལུགས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ 
སྤེལ་བའི་བར་མཚློན་ཡིན།  

དར་སེར་པློ་དང་ ལི་ཝང་གཉིས་ཀྱི་མཐུད་མཚམས་སུ་ འབྲུག་གིས་ཁྱབ་ཡློད་པ་དེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་
ལྡན་གྱི་ འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མིང་གི་བར་མཚློན་སློན་པ་ཡིན།  

འབྲུག་གི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ཡློད་པ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་རྣམས་ སྒོ་གསུམ་གྱི་བ་སློད་འདྲ་མིན་
ཡློད་ཀྱང་ ནང་གི་བསམ་པ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཅེས་སེམས་དང་། རྩིས་བཀུར་ ཤ་ཞེན་ཆེན་པློའི་སྒོ་
ནས་ རྒྱལ་པློ་དང་ མི་སེར་གྱི་བར་ དམ་ཚིག་དྲི་མ་མེད་པར་ དཀར་བའི་བར་མཚློན་ཡིན།  

འབྲུག་གི་ཁ་ཕྱིར་བརྒྱངས་ཡློད་པ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནློད་པའི་རྐྱེན་ངན་རྣམས་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་
རྣམས་ཀྱིས་ སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པའི་བར་མཚློན་དང་། མིང་དློན་རྟགས་མཐུན་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་དེ་ ཕློགས་དང་ཕློགས་སུ་ ཁྱབ་པའི་བར་མཚློན་ཡིན།  
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རྒྱལ་དར་གྱི་རྩེ་ལ་ ནློར་བུའི་ཏློག་སེར་པློ་ཡློད་པ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་རྣམས་ལ་ དགོས་འདློད་ཀྱི་
ལློངས་སློད་ འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ བར་མཚློན་ཡིན།  

རྒྱལ་དར་འདི་ རློང་གཞིས་དང་ སློབ་གྲྭ། གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་དང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་ ས་
ཁོངས་རྣམས་ལ་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་དང་ གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ འབློན་བཞུགས་གནང་ས་དང་ 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དགའ་སློན་རྟེན་འབྲེལ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་སར་འཕར་བ་ཡིན་ནློ།།  

 

སློང་ལཱ། 
༡ རྒྱལ་དར་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ངོ་རྟགས་ ག་དེ་སྦེ་སློནམ་སྨློ? 
༢ རྒྱལ་དར་མེད་པ་ཅིན་གནློད་པ་ག་ཅི་འློང་ནི་མས? 
༣ རྒྱལ་དར་འཕར་ཏེ་ཡློད་ས་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ ཚློར་སང་ག་དེ་སྦེ་ར་ བསྐྱེད་དགོཔ་སྨློ? 
 
༢.༢ རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས། 
རང་རེ་འབྲུག་གི་ རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་འདི་ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༣ ལ་ རྒྱལ་མགྲོན་འཕྲིན་ལས་མཆོག་
གིས་ ལྷློ་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་སྐྱོང་བའི་མགོན། །འབྲུག་
རྒྱལ་པློ་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ། །སྐུ་འགྱུར་མེད་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤློག །ཐུགས་དགོངས་པའི་
ཤེས་རབ་འཕེལ་འཕེལ་ནས། །ལུགས་ཆོས་སྲིད་འཕྲིན་ལས་གོང་དུ་འཕེལ། །དཔལ་མངའ་ཐང་དགུང་
དང་མཉམ་ནས་ཀྱང་། །འབངས་མི་སེར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤློག །དཔློན་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
འདིར། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་རྒྱས་རྒྱས་ནས། །ནད་མུ་གེ་འཁྲུགས་རྩློད་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །བདེ་
སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤློག །ཅེས་ཚིག་རྐང་༡༢ ཡློད་པའི་བརྟན་བཞུགས་གསར་བརྩམས་གནང་བ་དེ་ 
དྲགོས་ཨ་ཁུ་བཀྲོངས་མི་གིས་ ཁྲི་མཉམ་པ་མེད་པ་པདྨའི་ཁྲི། །ཟེར་བའི་གཞུང་སྒྲའི་གདངས་དབངས་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་གདངས་དབངས་བཟློ་གནང་ཡློད་པ་དེ་ ལློ་ཁ་ཤས་ཅིག་གི་རིང་
ལ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡློད་ཀྱང་ ས་ཁ་མཐློ་དམའ་དང་ གནམ་གཤིས་གནས་
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སངས་ལ་བརྟེན་ སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ བ་སབས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༦ དེ་
ཙམ་ལ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ དྲགོས་ཤིང་མཁར་བླ་མ་ལ་ ནང་དློན་ སྔར་
ལྟར་བཞག་ནས་ ཚིག་ཉུང་ངུར་བཟློ་དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་གནང་བཞིན་དུ་ ཚིག་རྐང་དྲུག་ཏུ་ཕབ་
སྟེ་ ད་རེས་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་ དགའ་སློན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སློལ་ཡློད་པ་འདི་ཡིན།   
 
འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན། ། 
འབྲུག་རྒྱལ་པློ་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ། །སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ། ། 
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤློག ། 

 
སློང་ལཱ།  
༡ རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་ནང་ལུ་ དློན་དག་གལ་ཅན་གསུམ་ཡློད་མི་དེ་ག་ཅི་ར་སྨློ?  

དེ་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས། 
༢ རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ མནློ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་གཏང་དགོཔ་སྨློ? 
༣ རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྒོ་གསུམ་གྱི་གུས་བཏུད་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཞུ་དགོཔ་སྨློ? 
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༢.༣ རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་རྟགས། 
དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་གཅིག་སྒྲིལ་
མངའ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ 
བསན་སྲིད་གཞུང་རྟགས་ ང་བཅུ་དྲུག་མའི་བཅུད་དློན་ རྒྱལ་
དྲུང་བགྲེས་པ་དྲག་ཤློས་ཤིང་མཁར་བླ་མ་ ཀུན་བཟང་དབང་
ཕྱུག་གིས་ མཛད་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ ཕློགས་ལས་རྣམ་
རྒྱལ་ཞེས་བ་བའི་ རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་རྟགས་ཀྱི་ འགྲེལ་

བཤད་མདློར་བསྡུས་ནི། རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་རྟགས་ཀྱི་ དབུས་ཀྱི་ནློར་བུའི་ཏློག་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ དར་ཁྱབ་སློང་ཡློད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་ 
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བར་མཚློན་དང་། སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་
རང་གཟུགས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་ སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་དློན་ཡིན། 
 

གཞུང་རྟགས་ཀྱི་ལྟེ་བར་ རློ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཡློད་པ་དེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་སྐྱོང་བའི་ ཞི་རྒྱས་དབང་
དྲག་གི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་བར་མཚློན་དང་། སྔར་སློལ་བཟང་པློ་ རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་
ཤིང་དང་། ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་ཕློད་ཟུང་འཇུག་གི་སྒོ་ནས་ འབངས་མི་སེར་རྣམས་ གཅེས་སྐྱོང་
མཛད་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ རློ་རྗེའི་ངོ་བློར་བརྟན་པའི་བར་མཚློན་ཡིན། 

གཞུང་རྟགས་ཀྱི་ གཡས་གཡློན་དུ་ གཡུ་འབྲུག་ཕློ་མློ་ཟུང་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡློད་པ་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ མིང་དློན་རྟགས་མཐུན་པའི་བར་མཚློན་དང་། མིང་དེ་དང་ ལྡན་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་
པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ དབར་གྱི་རྔ་གསང་ཞེས་ འབྲུག་གི་སྐད་ལྟར་ ཕློགས་
ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་སྤེལ་བའི་དློན་ཡིན་ནློ།། 
 

རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་རྟགས། 
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སློང་ལཱ།   
༡ རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་རྟགས་འདི་ག་ཅི་སྦེ་ ཁག་ཆེཝ་སྨློ? རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
༢ རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་རྟགས་འདི་ ག་ཅིའི་ནང་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྨློ? 
༣ རྒྱལ་ཡློངས་གཞུང་རྟགས་དང་ ང་བཅུ་དྲུག་མའི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? དབྱེ་བ་ཕྱེས། 
 
 
༢.༤ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག། 
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཡློངས་ལ་ རང་རང་སློ་སློའི་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རེ་ཡློད་པས། རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་
ཡིག་ཞེས་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་གི་མངའ་ཁོངས་ཡློངས་རློགས་སུ་ གོ་བར་འཕྲློད་ཚུགས་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་
ལ་ཟེར་བ་ཡིན། རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་འདི་མེད་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་རིགས་ ཁ་སྐད་ ཆོས་ལུགས་ 
ལམ་ལུགས་འདྲ་མིན་ཡློད་པའི་བར་དུ་ མཐུན་འབྲེལ་བཟློ་བའི་ཟམ་དང་ གཅིག་མཐུན་བཟློ་བའི་ལམ་
ཡང་མེད་པ་བཞིན་ཡིན།  

རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་འདི་ནི་ གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་སློན་པ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་
རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་སློན་པ་ཡིན།  རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁ་སྐད་མི་འདྲ་བའི་ མི་རིགས་རྣམས་
དང་ སྐད་ཡིག་གཅིག་གི་ཐློག་ནས་ བར་དློན་འཕྲློད་ཐབས་ལ་ མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་མ་
ཟད་ རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མཐའ་དློན་ལ་ མི་མང་གཅིག་མཐུན་ཡར་དྲག་བཟློ་རྒྱུའི་ མཁོ་ཆས་དང་
འདྲ་བ་ཞིག་ཡང་ཡིན་པ་ལས་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་ཟེར་བ་འདི་ནི་ འཛམ་གླིང་ནང་ གལ་ཆེ་བར་
རྩིས་འཇོག་མཛད་དགོས་པ་ཡིན།  

རང་རེའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རློང་ཁ་འདིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་སློན་པ་མ་
ཟད་ རྒྱལ་ཡློངས་བར་དློན་སྤྲློད་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏློག་སྒྲུབ་པའི་ སྐད་ཡིག་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ཐློག་ནས་ 
མི་མང་གཅིག་མཐུན་བཟློ་རྒྱུ་ལ་ ཕན་ཐློགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡློད། དེ་མ་ཟད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
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ཆོས་དང་ སྔར་སློལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པློའི་སློལ་འཁྱུན་ སྔར་ནས་རློང་ཁའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡློད་པ་
རྣམས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ བསན་པའི་སློག་ཤིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།  

དེར་བརྟེན་ རང་རེའི་རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རློང་ཁ་འདི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ བསན་པའི་
མཛད་རིམ་རྣམས་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པས་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ དམིགས་དློན་
སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ གལ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་ནློ།།  

དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ནས་ རློང་གཞིས་ཁག་
རྣམས་སུ་ ལབ་སློལ་ཡློད་པའི་གཞུང་སྐད་འདི་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ 
འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༡ ནས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་
ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲལ་དུ་འཛུལ་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་དང་ ཁྱབ་
བསྒྲགས་གནང་ནས་ རློང་ཁ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་ བྲི་དགོས་པའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་འདུག། 

དེ་མ་ཟད་ རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་
ཡིག་རློང་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ ངོ་རྟགས་བཟང་པློ་རྣམས་ནས་ གལ་ཆེ་ཤློས་
ཅིག་ལ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་སྟེ་ གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་དགོས་པའི་ དམིགས་བསལ་
བཀའ་རྒྱ་དང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམས་གནང་སྟེ་ཡློད།  

དེ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློའི་ ཚློགས་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡློངས་
སྐད་ཡིག་རློང་ཁ་བདག་འཛིན་དང་ ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོས་པའི་ གྲོས་ཆོད་ ཡང་བསྐྱར་
དུ་ བཏློན་ཡློད་པ་མ་ཟད་ (འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་ རྩ་ཚན་ ༦ པའི་དློན་ཚན་ ༣ པའི་ 
ག་) ནང་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རློང་ཁ་ ཉམས་སྲུང་དང་ དར་ཁྱབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་སུ་ 
འབྲི་སབ་ཤེས་ཚུགས་དགོས་པར་འཁོད་འདུག།  རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རློང་ཁ་འདི་ འབྲུག་མི་ཡློངས་
ཀྱིས་ཤེས་དགོས་པ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་པ་འདི་ འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གཞི་རྟེན་འགན་
འཁུར་གཙློ་ཅན་ཞིག་ཡིན།  
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དེས་ན་ འབྲུག་གི་མི་ཁོངས་སུ་གཏློགས་ཚད་ཡློངས་ཀྱིས་ རང་རེའི་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རློང་ཁ་
འདི་ ལག་ལེན་དངོས་བསར་འཐབ་ནས་ ཉམས་སྲུང་དང་ དུས་བསྟུན་དར་ཁྱབ་དང་ གོང་འཕེལ་
གཏང་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་ ཧྲིལ་པློར་བཞེས་དགོས་པ་ཡིན་ནློ།། 

 

སློང་ལཱ།  

༡ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་བདག་འཛིན་དང་ རྩིས་མཐློང་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཁུངས་བཀལ། 
༢ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་གི་བྱེད་ལས་དང་ དགོས་པ་ག་ཅི་ར་ཡློད་ག་ རྒྱུ་མཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཀོད། 
༣ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་བཀོད། 
 
༢.༥ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས། 
མིའི་འགྲོ་བ་ འགོ་ཐློག་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ གཟུགས་ལ་གོས་མེད་པར་ཤིང་གི་ལློ་འདབ་དང་ སེམས་
ཅན་གྱི་པགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ དེང་སང་གི་ རྒྱ་ཕྱིང་དང་ གོས་ཆེན་གྱི་ གྱོན་ཆས་ཚུན་ རིམ་པ་
བཞིན་དུ་བྱུང་འདུག།         

མློའི་གྱོན་ཆས་དཀྱི་ར། ཕློའི་གྱོན་ཆས་གོ། 
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དེ་ཡང་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ གོས་གྱོན་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ དཔེར་ན་  སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་
སྒྲུབ་ཆེན་དང་ མགར་ས་རློང་གི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ དཔའ་རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ གྱོན་སློལ་ཡློད་པ་མ་
ཟད་ རྟ་པ་འགྲམ་སློད་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ གྱོན་ཐངས་དང་འདྲ་བ་ཡིན།  བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་
ཟློང་ བང་ཐགས་གཉིས་ རྒྱབ་གདློང་ནས་མར་བཏང་ མཆན་འློག་གཉིས་ནས་སྒྲོག་ཐག་བསམས་ཏེ་
གྱོན་པ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལེགས་པའི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེང་སང་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་གོས་
དང་བུད་མེད་ཀྱི་ དཀྱི་ར་གཉིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་སུ་ ཆ་འཇོག་གནང་འདུག། 

དེ་ལྟར་ རང་ལུགས་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་འདི་ཉིད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་རྣམས་ནས་ གལ་ཆེ་ཤློས་
ཤིག་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ ཕྱིའི་ཁ་སྐད་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ལ་དངོས་སུ་མིག་གིས་
མ་མཐློང་བར་བརྟེན་ མཉམ་དུ་འདྲིས་ཏེ་ཁ་ལབ་ནས་མ་གཏློགས་དབྱེ་བ་སློ་སློར་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པ་ཡིན་
ཀྱང་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཐད་ནས་ གང་དུ་འགྲོ་ཡང དེ་མ་ཐག་ གཞན་གྱིས་མཐློང་བ་ཙམ་གྱིས་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆས་གོས་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་ འབྲུག་མི་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ཡིན། 

དེར་བརྟེན་ རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས། རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལ་བསྒྲིག་ན། །རྟློགས་པ་སེམས་ལ་
འཆར་ཡློང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་ལ་ འབྲུག་པའི་ཆས་གོས་གྱོན་པ་དེས་
ཀྱང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ ཤ་ཞེན་ཡློད་པའི་དགོས་པ་ཡློད་པར་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་
རྣམས་ནས་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་ རང་ཆས་རང་གིས་བསྒྲིགས་ཏེ་རང་གི་ངོ་རྟགས་ རང་
གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ གྱོན་ཆས་ལ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ཟེར་བ་ཡིན་ནློ།། 

རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་ བར་མཚློན་དང་དབྱེ་བ། 

སྐྱེས་པ་ཕློའི་གོས་ཀྱི་བར་མཚློན། དང་པ་གོས་ལ་ མ་གསུམ་ཡློད་པ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ དད་
པ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་བར་མཚློན་དང་། ཟུར་རྩེ་དྲུག་པློ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ་ ཐེག་ཆེན་
གྱི་ལམ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་ རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་བར་མཚློན་ཡིན། 

མ་དང་ ཟུར་རྩེ་དྲུག་གོང་གཅིག་གི་འློག་ཏུ་བསྡུས་པ་དེ་ འབྲུག་མི་རྣམས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ 
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ ཁྲིམས་གཅིག་གི་འློག་ལ་ བསྡུས་པའི་བར་མཚློན་དང་ ཕྱི་ཤབ་དང་ ནང་
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ཤབ་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་ ཕྱིའི་དགྲ་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ་ ནང་གི་གཉེན་བམས་པས་སྐྱོང་བའི་བར་མཚློན་
ཡིན། 

མཐའ་ནས་འཇའ་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ་དེ་ འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ ཚད་མེད་བཞིའི་ལྟ་བ་གཅིག་
གིས་ ཁྱབ་པའི་བར་མཚློན་དང་ སྒྲོག་ཐག་གིས་བསམས་པ་དེ་ ཐ་དམ་ཚིག་དར་གྱི་མདུད་ཕློད་བཞིན་ 
དམ་པློར་ཡློད་པའི་བར་མཚློན་ཡིན། 

སློད་གོས་ཀྱི་གོང་ཕྱིར་བསློགས་པ་དེ་ ཕློའི་དཔའ་རྩལ་ཕྱིར་ངོམས་པའི་བར་མཚློན་དང་ ལག་རྒྱན་ཕྱིར་
བསློགས་པ་དེ་ ནང་གི་ལྷག་བསམ་དཀར་པློ་ཕྱིར་ངོམས་པའི་བར་མཚློན། རྒྱབ་ཀྱི་སྡེབ་བ་གཉིས་ལྟབ་
དེ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བ་བ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བར་མཚློན་ཡིན། སྐེད་རགས་བཅིངས་པ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མི་རིགས་རྣམས་ དམ་ཚིག་གཅིག་སྒྲིལ་ཡློད་པའི་བར་མཚློན་ཡིན། 

བུད་མེད་ཀྱི་དཀྱི་རའི་བར་མཚློན། བུད་མེད་ཀྱི་དཀྱི་ར་ལ་ མ་གསུམ་ཡློད་པ་དེ་ གོང་དུ་སྐྱེས་པའི་གོས་
མ་གསུམ་དང་འདྲ་ཞིང་ རལ་པ་ལྷག་པ་ནི་ རང་ལུགས་དཀྱི་རའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དང་། 
དཀྱི་རའི་ཁ་འཇའ་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་བར་མཚློན། ཀོ་
མ་གཉིས་ལ་རྒྱབ་ཐག་བཏགས་པ་དེ་ ཁྱིམ་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་ སྐྱོང་བཞག་
འཐབ་ནུས་པའི་བར་མཚློན་ཡིན། 

དཀྱི་ར་ རྐང་ཚིགས་མི་མཐློང་བར་གྱོན་པ་དེ་དམན་ས་བཟུང་སྟེ་ གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་བར་མཚློན་དང་ 
ཕྱི་ནས་སློད་གོས་གྱོན་པ་དེ་ ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་ཡློད་པའི་བར་མཚློན། འློན་འཇུའི་གོང་དང་ལག་པ་ཕྱིར་
བསློགས་པ་དེ་ བམས་སེམས་ཀྱིས་གཞན་སྐྱོང་བའི་བར་མཚློན་ཡིན། ། 

 

སློང་ལཱ།   
༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག? 
༢ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་འདི་ གཞན་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
༣ དེང་སང་གྱོན་ཆས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས། 
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༢.༦ རྒྱལ་ཡློངས་རྩེད་མློ། 

 
འབྲུག་རང་ལུགས་ཀྱི་མདའ་གཞུ་དང་འབའ། 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་རྩེད་མློ་ མདའ་རྩེད་འདི་ མཐློ་བ་དཔློན་པློ་ནས་བཟུང་ དམའ་བ་མི་སྐྱ་ཀུན་གྱིས་ 
སྤྲློ་བ་དང་དག་སང་ ཆེ་བའི་རྩེད་མློ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་མཚན་ མདའ་གཞུ་བསམ་
དགོས་པའི་དློན་ནི་ སྔོན་དུས་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་སྐབས་ ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ ལྷའི་དཔག་བསམ་
ལྗོན་ཤིང་ རྩ་བ་ལྷ་མིན་གྱི་ཡུལ་ལ་སྐྱེས་ཀྱང་ འབྲས་བུ་ལྷའི་ལློངས་སློད་དུ་གྱུར་པ་ལས་ ལྷ་མིན་
རྣམས་མ་རངས་པར་ ལྷ་དང་དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་སུ་ ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མདའ་གཞུ་བསམས་ཏེ་ ལྷ་
མ་ཡིན་དང་དམག་འཐབ་ནས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་ཡིན་ནློ།  

སྔོན་བདག་ཅག་གི་སློན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ རྒྱལ་སས་དློན་ཀུན་གྲུབ་པའི་སྐུར་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ བདུད་ལྷས་བྱིན་དང་ གཅུང་དགའ་བློ་ལ་སློགས་པ་ ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་
དང་། སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་པའི་དུས་སུ་ གཙློ་བློ་མདའ་རྩེད་འགྲན་པའི་ཁར་ ཕྱི་རློལ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ 
རཱ་མ་ཡ་ཎ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་བྱེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནང་ རཱ་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་མཚན་
ཡང་ མདའ་གཞུ་བསམས་ཏེ་ཡློད་པ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་གེ་སར་དམག་ལ་བློན་པའི་ཚེ་ གོ་མཚློན་ཡང་མདའ་གཞུ་གཙློ་བློར་མཛད་དེ་ དམག་གི་རྒྱལ་
ཁ་ཐློབ་པ་དང་ བླ་མ་གྲུབ་ཐློབ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་བཏུལ་བའི་དུས་སུ་ཡང་ མཚློན་ཆ་མདའ་གཞུའི་
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རིགས་བསམས་ནས་དམ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་ཆེ་བ་ལྷའི་རྒྱལ་པློ་ནས་དམའ་བ་བཤན་
པའི་བར་ རང་གི་བསམ་དློན་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་ཆེ་བའློ།  

དེ་ལྟར་བདུད་བཏུལ་བ་དང་ དགྲའི་ཕློགས་ལས་རྒྱལ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་མང་པློ་
ཡློད་པར་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ སྔོན་བློན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་སྐུ་བསློད་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ སྐུ་
རྩེད་སྤྲློ་བ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡློད་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་
དམ་པ་ འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྐུ་རྩེད་ཀྱི་ནང་ནས་མདའ་རྩེད་ལ་ ཐུགས་སྤྲློ་དང་
དག་སང་ཆེན་པློའི་སྒོ་ནས་ རྩིས་མཐློང་མཛད་གནང་བ་མ་ཟད་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༡ གི་ལློར་ འཛམ་གླིང་
སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲལ་དུ་འཛུགས་སྐབས་ མདའ་རྩེད་འདི་ནི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་རྩེད་མློ་
ཡིན་པར་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་འདུག། 

མདའི་རྒྱུ་ཆས་ནི་ སྨྱུག་མ་ མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཡློད་པ་རྣམས་ནས་ རྒྱ་ལ་གཡང་དཀར་ཞེས་ དབང་
རློང་ཆ་འདུས་ཤར་རྒྱ་ལ་ནས་འཐློབ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཞིག་དང་། གཞན་རློ་སྒར་གསང་མློ། བྱེ་ལྡི་གསང་མློ། 
སྤྱིན་དཀར་གསང་མློ། སྨན་ཆུ་གསང་མློ་དང་ གཞན་ཡང་ལུང་ཕློགས་སློ་སློ་ནས་ འཐློབ་རྒྱུ་ཡློད་པ་
ཡིན།  

གཞུའི་རྒྱུ་ཆས་ནི་ ནུབ་དྷ་ལི་ཁ་ནས་འཐློན་པའི་ བར་ལི་སིན་ཐགས་མ་ཟེར་བ་ཞིག་དང་ གྱང་མི་སྤློས་
གཞུ་ནི་བསམ་རྩེ་ཀྲོ་དུམ་ཟེར་བའི་ལུང་ཕློགས་ནས་འཐློན་པ་ཡིན། མདའ་གཞུ་གཉིས་ཀ་ ལུང་གཤློང་
ནང་ནས་བཅད་པའི་རྗེས་སུ་ མེ་ཐབ་ཀྱི་སྟེང་ཡུན་རིང་དུ་བསྐམས་ཏེ་ བཟློ་དགོས་པ་ཡིན།  

མདའ་རྩེད་ནི་འབེན་གཉིས་ཀྱི་བར་ རིང་ཚད་གཞུ་འདློམ་༨༠ དང་༩༠ བར་རམ་ དེང་དུས་ མི་ཀྲར་
༡༤༥ འི་ས་ཁོངས་བཞག་སྟེ་ མདའ་འཕེན་སློལ་ཡློད་པ་ནི་ རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་གཏློགས་
གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེད་པར་བརྟེན་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༡ གི་ལློ་ནས་ རྒྱལ་ཡློངས་རྩེད་མློར་ ངོས་འཛིན་
གནང་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ།། 

མདའ་རྩེད་ལ་བརྟེན་ཏེ་ དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་རྣམས་དང་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ཟླ་གྲོགས་སུ་འགྱུར་
ཐུབ་པའི་ཕན་པ་དང་། གོང་མ་སྐུ་བསློད་ཅན་དང་ ཕ་མ་བཟང་པློ་རྣམས་དང་ ཞལ་མཇལ་ཞིང་གསུང་



 25 

ཐློས་པ་དང་ ཕ་མ་སྤུན་ཆ་རྣམས་འཛློམས་ཏེ་ དགའ་སྤྲློ་སྒྱུར་ཐུབ་པའི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད་པ་མ་ཟད་ 
གཟུགས་ཁམས་འཕྲློད་བསྟེན་ལ་ཡང་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆེར་ཡློད། 

 
སློང་ལཱ།   
༡ མདའ་གཞུའི་རྒྱུ་ཆས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ མདློར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས།  
༢ རྒྱལ་ཡློངས་རྩེདམློ་མདའ་རྩེད་ཀྱིས་ དགོས་པ་ག་ཅི་སློནམ་སྨློ? 
༣ ཧེ་མ་དང་དེང་སང་མདའ་རྩེ་ཐངས་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག?  
 
༢.༧ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་བ། 
འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ནི་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་
མགོན་པློས་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ ཞབས་དྲུང་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་ 
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མ་བློན་པའི་
སྔོན་ལ་ ཐུགས་དམ་འློད་གསལ་གྱི་མནལ་ལམ་གྱི་
གཟིགས་སང་ལ་ བ་རློག་ཅིག་ ལྷློ་ཕློགས་སུ་འཕུར་སློང་
བའི་རྗེས་སུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཡང་བློན་ཏེ་ ཡུལ་ངོ་མ་
ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་བསླེབས་པ་དེ་ སྤང་རི་ཟམ་པ་འདི་ཡིན་པ་ 
དངོས་སུ་གཟིགས་ནས་ བ་རློག་དེ་ ལས་མགོན་བ་རློག་
གདློང་ཅན་གྱི་ རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པརགསུངས་འདུག། 

ལས་མགོན་བ་རློག་གདློང་ཅན་དེ་ དཔལ་འབྲུག་པ་བདུད་
འཇོམས་རློ་རྗེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་
གཙློ་བློ་ཡིན། དེ་ཡང་ ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨློན་མཐའི་འཕྲེང་བ། (ཤློག་གྲངས་༣༡༥) པའི་ནང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་བ། 
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ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ཞལ་ནས་ བ་བ་གང་བརྩམས་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བའི་རིགས་རྣམས་ ལས་
མགོན་བ་རློག་གདློང་ཅན་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་བྱེད་ན་ སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
བཀའ་སྲུང་གཙློ་བློ་ནི་ ལས་ཀྱི་མགོན་པློ་བ་རློག་གདློང་ཅན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག། 

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པློའི་ཡབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དབུ་བླ་ བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀྱིས་
ཀྱང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་  ལས་མགོན་ནི་ ཕྲིན་ལས་མྱུར་བའི་མཐུ་
རྩལ་ཆེ་བར་གཟིགས་ཏེ་ དབུ་ཞྭ་བ་རློག་གདློང་ཅན་ བཟློ་གནང་ཡློད་པས་ བ་རློག་དེ་ དུད་འགྲོ་ཕལ་
པ་ཞིག་མིན་པར་ ངོ་བློ་ལས་ཀྱི་མགོན་པློ་ཡིན་པ་ལ་ རྣམ་པ་བ་རློག་གི་ཚུལ་དུ་སང་བར་བརྟེན་ མི་
དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་
༡༩༧༡ ནས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་བ་ཡིན་པར་ ཆ་འཇོག་གནང་འདུག་གོ།  

སློང་ལཱ།  
༡ ལས་མགོན་བ་རློག་གདློང་ཅན་འདི་ སྲུང་མའི་གཙློ་བློ་སྦེ་བརྩི་དགོ་པའི་དློན་དག་བྲིས། 
༢ འབྲུག་རྒྱལ་པློའི་དབུ་ཞྭ་ བ་རློག་གདློང་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་ཡློད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 

 
༢.༨ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་མེ་ཏློག། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་ རྒྱ་མཚློའི་མཐའ་མ་ནས་ མཐློ་
ཚད་མི་ཊར་༣༥༠༠-༤༥༠༠ འི་བར་ ར་རི་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་ 
ཚེར་སྔོན་མེ་ཏློག་དེ་ སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པ་ལ་ 
ཁ་དློག་བེེཌཱུརྱའི་འློད་ལྟར་ཡློད་པས་ སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་
སྐུ་མདློག་དང་འདྲ་བར་ཡློད། མེ་ཏློག་དེ་ རློ་མངར་ཞིང་ 
དྲི་ཞིམ་པ་ བལྟ་ན་མིག་ཁར་མཛེས་པ་ ནད་རིགས་
འཇོམས་ཐུབ་པ་ལ་སློགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པས་ སྤྱི་ལློ་

རྒྱལ་ཡློངས་མེ་ཏློག་ ཚེར་སྔོན་མེ་ཏློག 
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༡༩༧༡ ནས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་མེ་ཏློག་ཡིན་པར་ ངོས་འཛིན་གནང་ངོ་།། 
 
སློང་ལཱ།   
༡ ཚེར་སྔོན་མེ་ཏློག་འདི་ ས་ཆ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ལུ་སྐྱེཝ་སྨློ? 
༢    རྒྱལ་ཡློངས་མེ་ཏློག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ཁུངས་བཀལ། 

༢.༩ རྒྱལ་ཡློངས་སེམས་ཅན། 

སྔོན་དུས་རབས་བཅོ་ལྔའི་ནང་ ཆོས་རྗེ་
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ ལྷློ་མློན་ཕློགས་སུ་
བློན་ཏེ་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་དམ་
ལ་ བཏགས། ས་གནས་རྣམས་སུ་ ཞབས་
ཀྱིས་བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བློན་
པའི་སྐབས་སུ་ ཤར་ལུད་མཚློ་སྒང་ལ་ཕག་
ཕེབས་པས། ལློག་ལྟ་ཅན་གྱི་བླ་དཔློན་
འགའ་རེས་དང་ དད་ཅན་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་ བླ་མར་ ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ཁྱོད་ གྲུབ་
རྟགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མང་པློ་ བསན་ཐུབ་ཡློད་པར་འདུག་ཅེས་ ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཐློས་པ་ཙམ་ལས་
མངོན་སུམ་དུ་མ་མཇལ་ལ། ད་ལན་འདིར་ ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཁུངས་བཙུན་པའི་གྲུབ་རྟགས་དང་རྫུ་
འཕྲུལ་ཞིག་ ཀུན་གྱི་མཐློང་སང་དུ་སློན་པར་ཞུ་ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་ནས་ གསློལ་བ་དྲངས་ གསློལ་
དཀྲུམ་ རའི་མགོ་གཅིག་དང་ གླང་གི་ཤ་ཁོག་གཅིག་ཕུལ་བས་ བླ་མས་ཤ་རྣམས་བཞེས་ཚར་མ་ཐག 
ར་མགོ་དེ་བླངས་ནས་  གླང་གི་ཤ་ཁོག་རུས་པ་ཀྲོང་ངེར་ཡློད་པ་དེའི་མཇིང་པ་ལ་སར་ནས་ འློ་དུད་
འགྲོ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལ་ཤ་མིན་འདུག་ ཡར་ལངས་ནས་རི་ལ་རྩྭ་ཟ་བར་སློང་ཞིག་ཅེས་ སེ་གོལ་གཏློགས་
པ་ཙམ་གྱིས་ གླང་རློས་ར་མགོ་ཁྱེར་ནས་ ལུང་པའི་ཕུ་དེ་ནས་ཡར་རྒྱུག་སློང་བས་ ཁྲོམ་ཚློགས་ཀྱི་མི་
ཐམས་ཅད་ ཧ་ལས་ནས་བླ་མའི་གྲུབ་རྟགས་ལ་ཡ་མཚན་པར་གྱུར་རློ།། སེམས་ཅན་དེའི་བརྒྱུད་པ་ 

རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ འབྲློང་གྱིམ་རྩེ། 
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དེང་སང་མང་དུ་དར་ནས་དེའི་མིང་ལ་འབྲློང་གྱིམ་ཙེ་ཟེར་བ་དེའློ། །སེམས་ཅན་དེ་ནི་བླ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་
བསན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།  

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མི་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའི་ སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་གཟིགས་ཏེ་ རང་རེའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཀྲ་ཤིས་པའི་
དཔལ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ཐུགས་བཞེད་ རྒྱ་ཆེ་བར་གནང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་སེམས་ཅན་
ཡིན་པར་ ངོས་འཛིན་མཛད་གནང་ཡློད་དློ།། 

སློང་ལཱ།   
༡ འབྲློང་གྱིམ་ཙེ་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཨིན་པའི་ཆ་འཇོག་ག་ཅི་སྦེ་གནང་ནུག?  
༢ བླམ་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་ག་དེ་སྦེ་སློན་གནང་ནུག་གོ? 

༢.༡༠ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ཤིང་། སྤྱིར་ཅན་དན་ཤིང་ཟེར་གྲགས་སློལ་ཡློད་པའི་ ཙན་དན་ཤིང་དེ་ ནགས་ཚལ་
ནང་གི་ཤིང་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་ནས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་
ཤིང་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་
གཉིས་པ་ བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དློན་གྲུབ་ཀྱི་
རྣམ་ཐར་ལྟར་ན་ ཨ་ཐང་རུ་ཁའི་དབང་སྒྲུབ་ལ་
ཕེབས་སྐབས། སག་ལུང་ནང་ལ་བཞུགས་ཞག་
མཛད་པའི་ ནུབ་ཀྱི་གཟིགས་སང་ལ། བདུད་རྒྱལ་
མཚློ་ལྟློ་མེད་ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། ཚེ་ཁྲིད་རློ་
རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཞུ་བ་དང་། སློག་
གཅོད་སྤངས་པའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཞིང་། བདུད་ཀྱི་
ཕློ་བྲང་ལྕགས་མཁར་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ མཐའ་
སྐོར་དུ། ཙན་དན་གྱི་ནགས་ཚལ་ཆེན་པློ་ སྐྱེས་
འདུག་པ་གཟིགས་ནས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། ཙན་

རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ཤིང་ ཙན་དན། 
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དན་རྒྱ་གར་ན་མིན་པ་གཞན་ལ་མི་སྐྱེས་བས། ཁྱོད་ཀྱི་འདིར་ སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་པས། བདུད་རྒྱལ་དེས། སྔར་སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ་ དབུ་
སྐྲ་གཏློར་བའི་ནུས་པ་ལས་སྐྱེས་བ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ཞུས་སློ།། 

དེས་ན་ ཙན་དན་ཤིང་དེ་ སྐུ་རྟེན་དང་ ཐུགས་རྟེན་ལ་སློགས་པའི་སློག་ཤིང་བས་ནས་ ལག་ལེན་
བསར་སློལ་ཡློད་པ་མ་ཟད་ བག་གྲིབ་ལ་སློགས་པ་ སངས་བའི་ཆེད་དུ་བསངས་དང་ ནད་རིགས་ལ་
ཕན་པའི་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཡློད་པ་ལས་ ཙན་དན་ཤིང་ལ་ ཤིང་ཕལ་པ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ནུས་
པའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པློ་དང་ལྡན་པས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༡ ནས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཤིང་ཞེས་ ཆ་འཇོག་མཛད་
གནང་འདུག་གོ།  

 

སློང་ལཱ།   
༡ ཙན་དན་ཤིང་གི་ཕན་པ་ག་ཅི་ཡློད་གོ? 
༢ ཙན་དན་ཤིང་དང་ ཤིང་གཞན་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས། 
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༣ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ར་ རང་དབང་རང་བཙན་ཐློག་གནས་ཡློད་པའི་ཁུངས། 
༣.༡ སའི་ཆགས་ཚུལ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ མངའ་འློག་ཏུ་མིན་པའི་ཁུངས། 
སངས༌རྒྱས༌བཅོམ༌ལྡན༌འདས༌བཞུགས༌པའི༌སྐབས༌ འདུལ༌བ༌སློགས༌ནས༌ མཐའ༌འཁོབ༌རི༌བྲག༌པ། 
ཞེས༌བྱུང༌བ་ལྟར། རི༌བློ༌མཐློ༌ཞིང༌ བྲག༌གཡང༌གཟར༌པློ༌མང༌བས༌ རློང༌དློག༌ཅིང༌ 
ནགས༌ཚལ༌སྟུག༌པློ༌འཁྲིགས༌པ༌ན༌ སག༌གཟིག༌ལ༌སློགས༌པའི༌ གཅན༌གཟན༌གདུག༌པ༌ཅན༌ 
གནས༌ཤིང༌། ཆུ༌ཀླུང༌དྲག༌ཏུ༌བབས༌པ༌ སློགས༌ཀྱིས་བར་དུ་ཆོད་པས་ ཡུལ་ལྗོངས་ཕན་ཚུན་ གཅིག་
ནས་གཅིག་ཏུ་ཐར་དཀའ་བ་སློགས་ལ༌བརྟེན། ལྷློ༌ཕློགས༌ནས༌ རྒྱ༌གར༌གྱི༌རྒྱལ༌པློ༌སུས༌ཀྱང༌ 
བདག༌ཏུ༌མ༌གཟུང༌བར༌ བཏང༌སྙོམས༌སུ༌བཞག༌པ༌ལས༌ རྒྱལ༌པློ༌འདིས༌ཡུལ་ལྗོངས༌འདིར༌ 
ཆབ༌སྲིད༌འདི༌ལྟར༌བསྐྱངས༌ ཞེས༌པའི༌ལློ༌རྒྱུས༌གསལ༌པློ༌ཞིག་ གང༌ནའང༌མི༌འདུག༌པ༌ལས་ རྒྱ་བལ་
གང་གི་མངའ་འློག་ཏུའང་མིན་པ་ གསལ་པློར་རྟློགས་ནུས་པ་ཡིན་ནློ།། 

༣.༢ སློང་བཙན་སྒམ་པློས་ལྷ་ཁང་སློགས་བཞེངས་ཡློད་ཀྱང་བློད་ཀྱི་འློག་ཏུ་མིན་པའི་ཁུངས། 
དེ༌བཞིན༌དུ་བང༌ཕློགས༌ནས༌ཀྱང༌ དུས༌རབས༌བདུན༌པའི༌ནང་ བློད༌ཀྱི༌རྒྱལ༌པློ༌སློང༌བཙན༌སྒམ༌པློས༌ 
སྤ༌གྲོར༌སྐྱེར༌ཆུ༌ལྷ༌ཁང༌དང༌བུམ༌ཐང༌བམས༌པ༌ལྷ༌ཁང༌སློགས༌ བཞེངས༌པར༌བརྟེན༌བློད༌ཀྱི༌མངའ༌འློག༌ 
ཡིན༌པ༌འདྲ༌བསམ༌ན། དེ༌ཡང༌མིན༌ཏེ། ཡུལ༌ལྗོངས༌འདིར༌ ལྷ༌ཁང༌བཞེངས༌འདུག༌པའི༌རྒྱུ༌མཚན༌ལ༌ 
བརྟེན༌ནས༌ བློད༌ཀྱི༌མངའ༌འློག༌ཡིན༌དགོས༌ན། རྒྱ༌གར༌གྱི༌རྒྱལ༌པློ༌ ཆོས༌རྒྱལ༌མ༌ངན༌མེད༌ཀྱིས༌ 
བློད༌ཡུལ༌བང༌འབྲི༌གུང༌དུ༌ གཉུག༌རུམ༌མཆོད༌རྟེན༌དང༌། ལྷློ༌བྲག༌ལྷ༌ལུང༌ཡས༌མན༌དུའང༌ 
མ༌ངན༌མེད༌ཀྱི༌ མཆོད༌རྟེན༌བཞེངས༌ཡློད༌པར༌བརྟེན༌ བློད༌རྒྱ༌གར༌གྱི༌འློག༌ཡིན༌དགོས༌ཀྱང༌། 
བློད༌རྒྱ༌གར༌གྱི༌མངའ༌འློག༌ མིན༌པ༌དང༌འདྲ༌ཞིང༌། སྤྱིར་སངས༌རྒྱས༌བང༌སེམས༌ཀྱི༌ སྤྲུལ༌པའི༌ 
ཆོས༌རྒྱལ༌རྣམས༌ཀྱིས་རང༌གི༌མངའ༌འློག༌ཙམ༌མ༌ཚད༌པར་ ནམ༌མཁའ༌དང༌མཉམ༌པའི༌ འགྲོ༌བ༌ 
སེམས༌ཅན༌སྤྱིར༌ ཕན༌སེམས༌ཀྱིས༌ ལྷ༌ཁང༌མཆོད༌རྟེན༌སློགས༌ ས་གནས་གཞན༌དང༌གཞན༌དུ༌ཡང༌ 
བཞེངས༌པར༌མཛད༌པ༌ཡིན༌ལ། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། 
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རྒྱུ༌མཚན༌དེ༌ལྟར༌ཡིན༌པས༌ན། བློད༌ཀྱི༌རྒྱལ༌པློ༌སློང༌བཙན༌སྒམ༌པློས༌ སྤ༌གྲོར༌སྐྱེར༌ཆུ༌ལྷ༌ཁང༌དང༌ 
བུམ༌ཐང༌ བམས༌པ༌ལྷ༌ཁང༌སློཊ༌ བཞེངས༌ཡློད༌ཀྱང༌། མློན༌གྱི༌ཡུལ༌ལྗོངས༌འདི༌ བློད༌ཀྱི༌མངའ༌འློག༌ 
མིན༌པར་ གསལ༌པློར༌གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ།། 

༣.༣ གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའི་བློད་ཀྱི་ས་མཚམས་བཅད་གནང་བའི་གྲངས་སུ་མ་ཚུད་པས་
ཀྱང་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པའི་ཁུངས། 

སངས༌རྒྱས༌གཉིས༌པ༌ པདྨ༌འབྱུང༌གནས༌ཀྱི༌རྣམ༌ཐར༌ ཡིད༌ཀྱི༌མུན༌སེལ༌ཞེས༌བ༌བའི༌ དེབ༌གྲངས༌ 
ང༌གཉིས༌ཀྱི༌རྒྱབ༌ཤློག་ ཡིག༌ཕྲེང༌གཉིས༌པ༌ནས། སྔོན༌བློད༌ཀྱི༌རྒྱལ༌པློའི༌སློ༌མཚམས། ཤར༌ 
རྨ༌རི༌སྨུག༌པློའི༌རྒྱུད༌ཚུན༌ཆད། ལྷློ༌གངས༌རི༌བརྩེགས༌པའི༌ རྒྱུད༌ཚུན༌ཆད། ནུབ་སག་ཤ་གདུང་གི་སྒོ་
མློ་མན་ཆད། བང་ཆགས་པློ་གངས་ཀྱི་ར་བ་ཚུན་ཆད་ཡིན་པ་ལ། ཞེས་བྱུང་བས་ གསལ་པློར་ཤེས་ནུས་
སློ། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུ་མ་ཚུགས་པ་གང་ཡློད། ཡིན་ན་ཡང་། 
མངའ་འློག་ཏུ་བསྡུ་བ་མ་མཛད་པ་གོང་དུ་བརྗོད་པ་བཞིན་ སའི་ཆགས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ བཏང་
སྙོམས་སུ་བཞག་པར་མཛད་དློ།  

༣.༤ སིན་དྷ་རཱ་ཛས་མློན་གྱི་རྒྱལ་པློ་མཛད་ཀྱང་ཤུལ་འཛིན་རྒྱལ་པློ་བསྐོས་ཏེ་མེད་པས་རྒྱའི་འློག་ཏུ་
མིན་པའི་ཁུངས། 

དེ་ལྟར་ རྒྱ་བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་སུས་ཀྱང་ བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་ ཡུལ་ལྗོངས་ཡིན་པར་བརྟེན་ དུས་
རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ རྒྱ་གར་སེར་སྐྱའི་རྒྱལ་པློའི་སས་ ཀུན་འཇོམས་ཟེར་བ་དེ་ ཡབ་དང་བླློན་པློ་
རྣམས་དང་ དམག་རྒྱབ་སྟེ་ཕམ་ནས་ སེར་སྐྱ་ནས་ཡུལ་ཕུད་དེ་ སིན་དྷའི་ཡུལ་དུ་སྤྱུགས། 

སིན་དྷའི་ཡུལ་དུའང་ རྒྱལ་པློ་ས་བློ་ཆེ་དང་དམག་རྒྱབ་སྟེ་ ཕམ་ནས་སློན་གནས་མེད་པར་ སྐྱབས་
འཚློལ་ཏེ་འློངས་པ་ན་ མློན་བུམ་ཐང་འདིར་སླེབས་ཏེ་ སློད་གནས་ས་བཟུང་བ་ན་ ས་གནས་འདི་ཉིད་ 
རྒྱ་དང་བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་སུས་ཀྱང་ རང་གི་མངའ་འློག་མིན་པར་བརྟེན་ རྙོགས་གླེང་གང་ཡང་ བརྗོད་
མཁན་མ་བྱུང་བ་དང་། སིན་དྷ་རཱ་ཛ་མློན་གྱི་རྒྱལ་པློ་ རང་གི་སློབས་ཤུགས་ཀྱིས་བས་པ་མ་གཏློགས་ 
རྒྱ་གར་ནས་སུས་ཀྱང་ འདིར་རྒྱལ་པློར་མ་བསྐོས་པ་དང་། ཁོ་རང་གི་སློབས་ཤུགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་པློ་
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བས་ན་ཡང་ ཁོ་རང་མི་ཐློག་གཅིག་མ་གཏློགས་ སས་སག་ལ་མེ་འབར་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེ་ རྒྱལ་
པློ་ས་བློ་ཆེས་བསད་དེ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཆད་དེ་མེད་པ་ན། རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་འློག་ཡིན་ན་ སིན་དྷ་རཱ་ཛའི་
ཤུལ་དུ་ རྒྱ་གར་ནས་རྒྱལ་པློ་གཞན་ཅིག་ བསྐོ་དགོས་པ་ལ་  རྒྱལ་པློ་གཞན་བསྐོས་ཏེ་ མེད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་འློག་མིན་པར་ གསལ་པློར་ཤེས་སློ། 

༣.༥ ཁྱི་ཁ་ར་ཐློད་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་ སློད་གནས་བཟུང་སློད་སྐབས་ རྒྱལ་པློ་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་
གྱིས་ གང་ཡང་མ་གསུང་བར་བཞག་པས་ བློད་ཀྱི་འློག་ཏུ་མིན་པའི་ཁུངས། 

དེ་བཞིན་ རྒྱལ་པློ་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ བཟའ་དམར་རྒྱན་གྱི་བུ་ ཁྱི་ཁ་ར་ཐློད་བསམ་ཡས་ནས་ 
མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པ་ན། ཁྱི་ཁ་ར་ཐློད་དཔློན་གཡློག་རྣམས་ ལྷློ་བྲག་སྐྱིད་ཤློད་དུ་གནས་ཆགས་ཏེ་ ལློ་
བཅུ་གསུམ་བསད་པ་ན་ཡང་། སྐྱིད་ཤློད་དེ་ བློད་ཀྱི་ས་གནས་ཡིན་པར་བརྟེན་ དེར་སློད་མ་བཅུག་
པར་ དམག་དྲངས་ཏེ་སྐྱིད་ཤློད་ནས་ཀྱང་ ཡུལ་ཕུད་དེ་བཏློན་བཏང་བ་ན། བློད་ཀྱི་སློ་མཚམས་ 
གངས་རི་བརྒལ་ཏེ་ མློན་མཁན་པ་ལྗོངས་སུ་ འློངས་ནས་ དེར་གནས་ཆགས་ཏེ་བསད་འདུག་པ་ལ། 
མཁན་པ་ལུང་འདི་ བློད་ཀྱི་མངའ་འློག་གི་ས་ཆ་མིན་པར་བརྟེན་ ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ གང་ཡང་
བས་མི་འདུག་པས་ཀྱང་ སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔར་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་ གནས་ཡློད་
པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ།། 

༣.༦ ལྷ་སས་གཙང་མ་རྒྱལ་པློར་བསྐོས་ཏེ་བཏང་བ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་དབང་ཡིན་པའི་
ཁུངས། 

དུས་རབས་དགུ་པ་རློགས་མཚམས་སུ་ ལྷ་སས་གཙང་མ་ ལྗོངས་འདིར་བློན་པ་ཡང་ བློད་ནས་མློན་
གྱི་རྒྱལ་པློར་བསྐོས་ཏེ་ བློན་པ་མིན་ལ། འདི་ལྟར་ བདུད་བླློན་རྒྱལ་ཏློ་རེ་དང་ ཅོག་རློ་ལེགས་སྒྲ་
གཉིས་ཀྱིས་  རྒྱལ་པློ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་བཀྲོངས་ཏེ་ གླང་དར་མ་ རྒྱལ་པློར་བསྐོས་ནས་ སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་ བཤིག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་བ་དང་། ལྷ་སས་གཙང་མ་ཡློད་པས་ བ་སབས་མ་བདེ་
བར་བརྟེན། གོང་དུ་བརྗོད་པ་བཞིན་  བདུད་བླློན་རྒྱལ་ཏློ་རེའི་ བསམ་ངན་གཡློ་སྒྱུའི་འཕྲུལ་ཐབས་



 33 

ཀྱིས་ ལྷ་སས་གཙང་མ་ བློད་དུ་མ་བཞག་པར་ བཏློན་བཏང་བ་ལས་ མློན་ཡུལ་དུ་བློན་པ་མ་གཏློགས་ 
མློན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པློར་བསྐོས་ཏེ་ བློན་པ་མིན་ནློ། 

 

༣.༧ ས་སྐྱའི་བླ་མ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་བློད་ཁམས་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་བཟློས་པའི་
གྲས་སུ་མ་ཚུད་པས་ཀྱང་རང་དབང་ཡིན་པའི་ཁུངས། 

དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ ས་སྐྱའི་བླ་མ་ འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ རྒྱ་ནག་ཏུ་ 
གདན་དྲངས་ཏེ་ རྒྱ་ནག་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པློར་ ཀྱེ་རློར་གྱི་དབང་ཕུལ་བའི་དབང་ཡློན་དུ་ བློད་ཁམས་
ཡློངས་རློགས་ ཕུལ་བ་ན། ས་སྐྱ་པས་ བློད་ཁམས་ཡློངས་རློགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་ ཁྲི་སྐོར་བཅུ་
གསུམ་དུ་བཟློས་སྐབས། གཙང་གི་ཆར་གཏློགས་ཁྲི་སྐོར་དྲུག །དབུས་ཀྱི་ཆ་ལ་ཁྲི་སྐོར་དྲུག །གཙང་
མིན་དབུས་མིན་ཁྲི་སྐོར་གཅིག །གཙང་མིན་དབུས་མིན་ཞེས་བ་བ། །ཡར་འབྲློག་ཁྲི་སྐོར་ཞེས་བ་
ཡིན། །ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་དེ་ལྟར་འདློད། །ཅེས་བློད་ཁམས་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་དུ་ བཟློས་པའི་གྲས་
སུ་ ལྷློ་ལྗོངས་འདི་མ་ཚུད་པས་ཀྱང་ རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པར་ཤེས་ནུས་སློ།།  

 

༣.༨ ངེས་དློན་དུ་གུ་རུའི་མཐུ་དང་ནུས་པས་གྲིབ་སྟེ་གང་གིས་ཡང་བདག་བཟུང་མ་བས་པར་ལུས་
ཡློད་པའི་ཁུངས། 
དེ་ཡང་ ངེས་པའི་དློན་དུ་ནི་ སྔོན་གྱི་དུས་ནས་ སྨན་ལྗོངས་འདི་ཉིད་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་ པདྨ་འབྱུང་
གནས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་ སྦས་ཡུལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བརྟེན། ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་གར་གྱི་
རྒྱལ་པློ་རྣམས་དང་། བང་ཕློགས་བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀྱི་ རྣམ་དཔྱློད་བླློ་མིག་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་
མཐུས་བསྒྲིབས་ཏེ་ མ་གཟིགས་པར་ལུས་པར་ངེས་སློ།། 
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སློང་ལཱ། 
༡. ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མངའ་འློག་ལུ་མེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

བཀོད། 
༢. བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ སློང་བཙན་སྒམ་པློ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་ཡི་ཟེར་

མི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་ཅིག་འདུག་ག། བསམ་འཆར་བཀོད། 
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༤ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་བློན་ཏེ་ གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསན་པ་དར་ཚུལ། 

༤.༡ རྒྱལ་པློ་སིན་དྷ་རཱ་ཛ་སློད་གནས་འཚློལ་ཏེ་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་དུ་བཞུགས་པའི་ལློ་རྒྱུས། 

སྨན་ལྗོངས་འདིའི་མི་རིགས་ རྒྱ་བློད་
གང་ནས་ཀྱང་མ་ཆད་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་
ལྟར་ཡིན་པ་དང་། དུས་རབས་མང་པློའི་
བར་རྗེ་དཔློན་དང་ འབངས་ཀྱི་ཐ་སྙད་
མེད་པར་གནས་པ་ལ། རྒྱལ་པློ་སེ་འདར་
ཁའམ་སིན་དྷ་རཱ་ཛའི་ལློ་རྒྱུས་ནི། རྒྱ་གར་
གྱི་ གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་རྒྱལ་པློའི་
མཚན་ སིང་ག་ལ་ཞེས་བ་བ་ལ་སས་
བདུན་བྱུང་བའི་ བར་པ་ཀུན་འཇོམས་
ཞེས་བ་བ་ བསད་པ་དང་བརྡུངས་པ་
དང་ བཅོམ་པ་ལ་སློགས་པའི་ལས་བྱེད་
པས། བླློན་པློ་རྣམས་གྲོས་བས་ཏེ་ཡབ་

རྒྱལ་པློ་ལ་ཞུས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་སས་ཀུན་འཇོམས་འདི་ དབང་སློབས་ཆེ་ཞིང་སློད་པ་རྩུབ་པས་ རང་
གཞན་མེད་པར་སྡུག་ལ་བཀོད་པར་འདུག་པས། དེ་བས་ ཆོས་ལ་བརང་བ་འཐད་དློ་ཞུས་པས། རྒྱལ་
པློས་ཀྱང་གནང་བ་ན། བླློན་ཆེན་རབ་སང་གིས་ སས་ཀུན་འཇོམས་ལ་ རྒྱལ་སྲིད་སས་གཞན་གྱིས་
ཟུང་བས་ཆོག་ལ་ ཁྱོད་ནི་ཆོས་བྱེད་པར་རིགས་སློ་ཞེས་ཞུས་པས། རྒྱལ་བུ་ཀུན་འཇོམས་རང་གིས་

ཨློན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ། 

སློབ་ཚན་བཞི་པ། 
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ཁས་བླངས་ཀྱང་བཙུན་མློ་དང་ བླློན་པློ་བཅས་ཁྲོས་ཏེ་ དམག་བརྒྱབས་ནས་ རང་གི་བླློན་པློའི་ཡུལ་
སུམ་ཅུ་བཅོམ་པས། ཡབ་དང་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་སིན་དྷའི་ཡུལ་(པཱ་ཀིས་ཐཱན་) དུ་སྤྱུགས་
པས་ ཀུན་འཇོམས་ལ་སིན་དྷ་རཱ་ཛར་གྲགས་སློ།།  

དེར་ཡང་རྒྱལ་པློ་ས་བློ་ཆེ་དང་མ་འཆམས་པར་ གཡུལ་འཐབ་པས་སིན་དྷ་རཱཛ་ཕམ་ནས་བྲློས། བླློན་པློ་
བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་བཅས་སློད་གནས་འཚློལ་ཏེ་འློངས་སྐབས་ མློན་བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ལུང་པ་འདིར་
བསླེབས་ཏེ་ ལྕགས་མཁར་དགུ་ཐློག་བས་པ་བརྩིགས། བཙུན་མློ་ལློ་བཟའ་ཀུན་སྐྱོང་དང་། ཉི་ཟེར་ལྡན་
སློགས་བརྒྱ་ཕྲག་དང་། བླློན་པློ་ཀུན་འདུས། བླློན་པློ་ཀུན་ཚེ་རིང་། བླློན་པློ་ཀུན་བྱེད། བླློན་པློ་ཀུན་རྒྱལ། 
བླློན་པློ་ཀུན་གནས་སློགས་ བླློན་པློ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་བཅས་ ལྷ་རུ་གནློད་སྦྱིན་བདུད་འདུལ། དགྲ་ལྷ་
རློ་རྗེ་གྲགས་ལྡན། གཞི་བདག་ཀླུ་བདུད་ཆེན་པློ་ སྤྱི་བདུད་ཁ་ལ་མེ་འབར། ནློར་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་
བསྟེན་ནས་ གསློལ་མཆོད་བས་ཏེ་ མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་སློད་ནས་ མློན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་
བསྡུས་ཏེ་ འཁོར་འབངས་མངའ་ཐང་དགུང་ལ་རེག་པ་བས་ནས་བཞུགས། དེ་དུས་བཙུན་མློ་ལློ་བཟའ་
ཀུན་སྐྱོང་ལ་ སས་སག་ལ་མེ་འབར་བ་བ་ སློབས་རྩལ་ཆེ་བ་ཞིག་འཁྲུངས། རྒྱའི་རྒྱལ་པློ་ས་བློ་ཆེ་
འློངས་ཏེ་ དམག་བརྒྱབས་པས་ རྒྱལ་བུ་སག་ལ་མེ་འབར་དེ་ ལློ་ཉི་ཤུ་ལློན་པ་ན་ རྒྱའི་རྒྱལ་པློ་ས་བློ་
ཆེས་བསད་དློ།། 

རྒྱལ་པློ་སིན་དྷ་རཱ་ཛ་བུའི་སྡུག་ཚིག་ཟློས་པས་ ཕློ་ལྷ་ལ་གསློལ་མཆོད་མ་བས་པར་ སར་མི་གཙང་བའི་
མནློལ་བཙློག་བས་པས། ཡུལ་དེའི་སྟེང་གི་ལྷ། འློག་གི་ཀླུ། བར་གྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་ཏེ་
རྒྱལ་པློ་ལ་སང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཆད་པ་བྱུང་སྟེ་ རྒྱལ་པློའི་བླ་འཕྲློགས། རྒྱལ་ཁམས་ལ་མི་བདེ་བ་གཟའ་
ནད་དང་། ཐློག་དང་། གཉན་དང་། སློ་འབློགས་བརྒྱལ་ནད་དང་། ཕྱུགས་ལ་དལ་ཡམས་དང་། ཞིང་
ལ་སད་སེར་ལ་སློགས་པ་ས་ཚློགས་བྱུང་ངོ།།  

རྒྱལ་པློའང་ནད་དྲག་པློས་ཐེབས་ཏེ་ བཅོས་དཔྱད་མང་དུ་བས་ཀྱང་ མ་ཕན་པར་སློས་ཐབས་མ་བྱུང་བ་
དང་། བླློན་པློ་འཁོར་འབངས་རྣམས་བསྡུས་ནས་ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནློད་པ་འདི་ལས་ གྲོལ་བའི་ཐབས་
ཤེས་མི་ཡློད་ན་ བཙུན་མློ་རྒྱལ་སྲིད་བཅས་སྦྱིན་ཟེར་བས། རྒྱལ་ཕྲན་གཅིག་གིས་གསེར་བྲེ་གང་ལེན་
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ཏེ་ རྒྱལ་པློ་ས་བློ་ཆེའི་བླ་མ་ཡང་ཡིན། བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤློད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ན་ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་
གནས་བཞུགས་ཡློད་པ་དེ་ཞུ་ན་ཕན་ཟེར། དེར་རྐང་མགྱོགས་གཅིག་ལ་ གོས་སེར་ཆས་དང་ཆོས་པའི་
ལུགས་སུ་བས་སན་འདྲེན་པར་བཏང་། དེས་ ཡང་ལེ་ཤློད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ་
ཏེ་ལློ་རྒྱུས་ཞུས་པས། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ མློན་ཡུལ་དུ་འབློན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་སློ།།  

༤.༢ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མློན་ཡུལ་དུ་དང་པློ་བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་པློ་སིན་དྷ་རཱ་ཛའི་དློན་དུ་
བློན་པའི་ལློ་རྒྱུས།  

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤློད་ནས་ རྒྱལ་པློ་དང་མློན་གྱི་གདུལ་
བ་ དུས་ལ་བབས་པར་མཁྱེན་ནས་སྤྱི་ལློ་༧༤༦ ལ། མློན་བུམ་ཐང་དུ་བློན་པའི་ལམ་དུ་ བདུད་དང་ལྷ་
འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ། རློ་ཕ་བློང་ལ་ཕག་མཚན་ཕུར་པ་མཐློ་གང་རེ་ཙམ་ཟུག་པའི་རྗེས་དེང་
སང་མངོན་སུམ་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་པ་དེར། སྔོན་ཕུར་ཟུག་མློན་ཡིན་པར་སང་སྟེ་དེང་སང་མིང་ལ་ (ཕྲུམ་
ཟུར་མློན་) ཞེས་པར་གྲགས། བྲག་གཡང་གཟར་པློའི་སྐེད་པ་ནས་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ལམ་བཏློན་པར་
མཛད་པ་ལ་ ད་ལྟ་ཡང་ཨོ་རྒྱན་བྲག་བཅས་ ཞབས་རྗེས་དངོས་སུ་ མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་པ་སློགས་ ལྷ་འདྲེ་
རྣམས་བཏུལ་ཞིང་བློན་ཏེ་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་དུ་ཕེབས།  

ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ རྒྱལ་པློའི་སྔས་སུ་བློན་པ་དང་། རྒྱལ་པློས་ང་སློས་ནས་ ལྷ་འདྲེའི་ཆད་པ་འདི་བཟླློག་ན་
ཅི་གསུངས་སྒྲུབ་ཅིང་ ཅི་མཉེས་ཕུལ་ཟེར། ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ང་ལ་འབུལ་བ་ཅི་ཡང་མི་དགོས། ཁྱོད་ཀྱི་
ཡུལ་འདིར་སྡིག་པའི་ལས་སྤློངས། དགེ་བའི་ལས་ལ་འབད། ང་ཡི་བསན་པ་ལ་འཇུག་པར་ ཁས་
ལློངས་དང་ཕན་པའི་ཐབས་ཡློད་གསུངས། རྒྱལ་འབངས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ ཅི་གསུངས་བསྒྲུབ་པར་
ཁས་བླངས་པས། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་བཙུན་མློ་ཉི་ཟེར་ལྡན་གྱི་བུ་མློ་ འབུམ་
ལྡན་མཚློ་མློ་བ་བ་ མཁའ་འགྲོའི་མཚན་རྟགས་ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལྡན་པ་དེ་ གཟུངས་མར་བཞེས།  

བྲག་དམར་རློ་རྗེ་བརྩེགས་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་དུས་ ཕག་འཁར་ས་ལ་བཙུགས་པ་ ཙན་དན་གྱི་སློང་པློ་
སྐྱེས་པ་ ད་ལྟ་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད། བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག། ཉེ་ལློགས་སུ་གྲུབ་ཆུ་བཏློན། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་
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འབྱུང་གནས་ཀྱི་སན་སྔར་ ཤེལ་གིང་དཀར་པློས་གཙློ་བས་པའི་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱིས་ སློག་
སྙིང་ཕུལ་ཏེ་དམ་ལ་བཏགས། ཨོ་རྒྱན་དང་མ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་མཚློ་མློ་གཉིས་ ལྕགས་མཁར་དུ་བློན་
ཏེ་ ལྕགས་ཀྱི་གའུ་ བྱིའུ་གསློབ་ལྟ་བུའི་ནང་ནས་ སློག་དབུགས་རྒྱལ་པློའི་ས་ནས་ཡར་བཏང་༔ བླ་
སློམ་དཀར་པློ་དངོས་པློར་མ་གྲུབ་པ་ འཇའ་འློད་ཤིགས་སེབ་ཅིག་འདུག་པ་ རྒྱལ་པློའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་
བསྟིམས་ཤིང་༔ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལློའི་དབང་གནང་༔ 
རྒྱལ་བསེན་གནད་འབེབས་སློག་གི་འཁོར་ལློ་བཏགས་ཏེ་ རྒྱལ་པློ་ནད་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ནས་རྒྱལ་
པློ་བླློན་འབངས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ཏེ༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེ་གཏན་དུ་བཞུགས་པར་གསློལ་བ་
བཏབ་ཀྱང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེའི་ཞལ་ནས༔ ཉོན་ཅིག་རྒྱལ་པློ་སིན་དྷ་རཱ་ཛ༔ ང་ནི་རྒྱལ་ཁམས་སྤྱི་རྗེ་
ཡིན་པ་ལ༔ བུམ་ཐང་གཅིག་ཏུ་མི་སློད༔ སང་སྲིད་ང་ཡི་གཞལ་ཡས་ལ༔ ཕློ་བྲང་ཡུལ་གྱིས་ཅི་བྱེད་པ༔ 
འཇིག་རྟེན་ང་ཡི་ནློར་གྱིས་གང་༔ ཁྱོད་ཀྱི་ནློར་གྱིས་ཅི་བྱེད་པ༔ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཡློན་བདག་ལ༔ 
ཕློགས་རིས་ཡློན་བདག་ཅི་བྱེད་པ༔ ཅི་ཡང་མི་དགོས་དེ་བས་བཀའ་ལ་ཉོན༔ སྡིག་ལ་མ་དགའ་དམ་
པའི་ལྷ་ཆོས་གྱིས༔ འཁྲུག་པ་མ་བྱེད་སེམས་ཅན་སྐྱིད་སྡུག་ཆུག༔ སྡིག་རྒྱལ་མ་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་
གྱིས༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ་མ་གསན་པར་ཕྱིས་སུ་ སར་འབློན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ རྒྱལ་
པློ་ས་བློ་ཆེའི་ཕློ་བྲང་དུ་བློན་ཏེ་ རྒྱལ་པློ་སིན་དྷ་རཱ་ཛ་ཁྱོད་གཉིས་བདག་གི་ཡློན་བདག་ཡིན་པས་ འཆམ་
པར་མཛློད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ རྒྱལ་པློ་ས་བློ་ཆེ་མློན་དུ་བློན།  

སྔོན་ཆད་མློན་གྱིས་རྒྱ་བཅོམ་ རྒྱ་ཡིས་མློན་བཅོམ་སྟེ་ གཡུལ་འཁྲུག་ཁོ་ན་བས་པ་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་
ཆེའི་བཀའ་བཞིན་རྒྱལ་པློ་གཉིས་མློན་གྱི་ཐང་ ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་གདན་འཛློམས་ཏེ་ ཕྱིན་ཆད་དམག་
འཁྲུག་མི་བྱེད་པར་ འཁོན་པ་བསྡུམས་ཤིང་ ས་དེར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར༔ རྒྱལ་པློ་
གཉིས་ཚེ་འདིར་མཆེད་གྲོགས་དང་ ཕྱི་མ་ཞིང་ཁམས་གཅིག་ཏུ་མཇལ་བར་བས་སློ༔ དེ་ནས་ ས་དེ་
གར་རློ་རིང་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཀྱི་ཕག་རེག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་ རྒྱའི་རྒྱལ་པློས་ཡར་ གནློད་འཚེ་
བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། མློན་གྱི་རྒྱལ་པློས་མར་གནློད་འཚེ་བྱེད་མི་ཆོག་པར་ མནའ་བགྱིས་བཅུག་པའི་
ཐང་དེ་ལ་སྔོན་ (མནའ་བགྱིས་) ཡིན་པར་སང་ཡང་ དེང་སང་མནའ་སྦིས་ ཟེར་མནའ་ཐློའི་རློ་རིང་
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དེ། དེ་གའི་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ ད་ལྟ་ཡང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད། རྒྱ་དང་མློན་གྱི་རྒྱལ་པློ་བཙུན་མློ་ བླློན་
འབངས་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེས་བཀའ་སྩལ་པ༔ ཀྱེ་རྒྱ་དང་མློན་གྱི་བླློན་འབངས་
རྣམས༔ དུས་ལ་འཕློ་འགྱུར་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ རློ་རིང་མནའ་རློ་འདི་བརྒལ་ནས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་
བྱེད་ཅིག༔ གལ་ཏེ་འདི་ལས་སུས་བརྒལ་བ༔ པདྨ་བདག་ལ་བསློས་པ་ཡིན༔ སང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས༔ འདི་ལས་བརྒལ་བར་བས་པ་དེའི༔ སྙིང་ཁྲག་ཐང་ལ་འཕློས་ནས་ཀྱང་༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་
སློག་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང་།  

དེང་ཕྱིན་ཆད་མནའ་རློ་འདི་ལས་བརྒལ་ནས་ རྒྱ་དམག་བུམ་ཐང་མ་འགྲོ༔ བུམ་ཐང་གི་དམག་ རྒྱ་ལ་
མ་འགྲོ་   གལ་ཏེ་བརྒལ་ན་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་གསུངས་སློ༔ དེར་རྒྱ་བླློན་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བའློ་ ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན༔(དམ་ཚིག་བ་བསྲུང་ན་དམལ་བར་སྐྱེ) ཞེས་བླློན་འབངས་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ རློ་རིང་ལ་ལག་པ་རེག་ནས་ མནའ་བས་པས་དེ་ལ་ མནའ་ཐང་དུ་གྲགས་སློ།།  

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་ས་བློ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་བློན། སིན་དྷ་རཱ་ཛས་གུ་རུ་ལ་ མ་འློངས་པ་ན་བདག་གི་རྒྱལ་ཁབ་
འདིར་ ཇི་ལྟར་འློང་ཞེས་ཞུས་པ་ན། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕློ་བྲང་ ལྕགས་ཀྱི་མཁར་དགུ་
ཐློག་ཤིན་ཏུ་བཙན་ཞིང་ བཀོད་པ་མཛེས་པ་ཡློད་ཀྱང་ མ་འློངས་པ་ན་ ལྕགས་མཁར་ཟེར་བའི་མིང་
ཙམ་ལས་ ལྕགས་གཟེར་གཅིག་ཀྱང་མི་ལུས་ཞེས་གསུངས། མློན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མ་འློངས་པ་ན་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཞིང་ མངའ་ཐང་ལློངས་སློད་དང་ལྡན་པས་ རང་དབང་གི་དཔལ་ལ་སློད་
པར་འགྱུར་རློ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་རྒྱ་གར་དུ་བློན། རྒྱལ་པློ་སིན་དྷ་རཱ་ཛ་བུམ་
ཐང་དུ་བློན་ནས་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་ དགེ་བ་བཅུའི་ཁྲིམས་བཅས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་
བཞིན་དུ་བསྐྱངས་ནས་ མངའ་ཐང་སློབས་འབློར་ལློངས་སློད་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ ཡུལ་ཁམས་རྣམས་
བདེ་བ་ལ་བཀོད་ནས་ སིན་དྷ་རཱ་ཛ་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་བློན་ནློ།།  

༤.༣. གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ བར་དུ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་ཁྲིད་དེ་བློད་ནས་འབློན་ཚུལ།  
བློད་ཁ་བ་ཅན་དུ་ སློང་བཙན་སྒམ་པློ་ནས་ རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ ཆོས་
རྒྱལ་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ སློན་པའི་འདས་ལློ་༡༦༢༨ ས་མློ་ཕག་ལློ། སྤྱི་ལློ་༧༤༧ ལ་ གུ་རུ་པདྨ་
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འབྱུང་གནས་ བློད་དུ་སན་དྲངས་ཏེ་ བློན་ནས་བསམ་ཡས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། ལྷ་འདྲེ་
གདུག་པ་ཅན་བཏུལ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས་ཏེ་བཞུགས།  

དེ་ནས་ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་བཞིན་ གུ་རུ་རིན་
པློ་ཆེ་ ལློ་ཙཱ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་བཅས་ མློན་བུམ་ཐང་
དུ་བློན་ནས་ རྒྱལ་པློ་སིན་དྷ་རཱ་ཛ་དང་ལྡན་མ་རྩེ་
མང་ གཞན་ཡང་ ལས་ཅན་གྱི་བླློན་འབངས་
འཁོར་བཅས་ལ་ བྲག་རློ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་གུར་
ཁང་འདིར་ རློགས་པ་ཆེན་པློ་གསལ་བའི་མེ་ལློང་
གིས་མཚློན། སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་ཟབ་ཆོས་
མང་དུ་གསུངས་ཤིང་ རློགས་པ་ཆེན་པློའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་འདུག།  

མུ་རུ་ལུང་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེའི་ཕུ་ན་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ དྲག་པློ་དམར་ནག་མེ་ཕྲེང་ཅན་གྱི་སྐུར་
བཞེངས་ཏེ་ སྲིན་པློ་དགའ་བྱེད་གཞློན་ནུ་ཟེར་བ་བཏུལ་ནས་ སྲིན་པློའི་གཟུགས་དང་ཡན་ལག་ནང་
ཁྲོལ་རྣམས་ རློ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། རློ་ལ་ཞབས་ཟུང་གི་རྗེས་ གསལ་པློར་བཀོད་པ་དེར་ 
དེང་སང་ཞབས་རྗེ་ཐང་ཞེས་གྲགས།    

བར་དུ་དབེན་གནས་ཤུག་པའི་བྲག་ཅེས་པ་དེར་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་རྗེས་ཡློད། ཡང་རློ་རྗེ་
བརྩེགས་པའི་བྲག་གི་མདུན་ཆུ་བློ་གཙང་པློའི་ཕ་རློལ་གྱི་བྲག་ལ་ གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་སྐུ་རྗེས་གསལ་
ཞིང་དློད་པ་དང་།   དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཕུར་པ་དང་ཕག་མློ་ རང་འབློན་གྱི་སང་བརྙན་ངོ་མཚར་
བཅས་ཡློད། བུམ་ཐང་སང་རི་མློ་ཅན་གྱི་བྲག་ལ་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མའི་ཆོས་སྐོར་གཏེར་
དུ་སྦས་པ་སློགས་ མློན་ཡུལ་འདིའི་བདུད་དང་། ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་བཏུལ་ཅིང་ རློགས་པ་ཆེན་
པློའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལློ་བསྐོར་ཏེ་ བསན་པ་དར་བར་མཛད་དེ་སར་བློད་དུ་བློན།  

གུ་རུ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཞབས་
རྗེས། 
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མློན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་ཐ་སློགས་ བསམ་ཡས་སུ་ཆོས་ཞུ་བར་སློང་སྟེ་ རྗེས་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་ལྷན་
གཅིག་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པློ་ཞུས། ས་རྣམ་རློ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ རིག་འཛིན་རྒོད་
ཀྱི་ལྡེམ་ཕྲུ་ཅན་གྱི་གཏེར་སྐལ་ བང་གཏེར་བླ་རློགས་ཐུགས་གསུམ་སློགས་ཀྱི་གཏེར་སྒྲོམ་ བསེ་སྒྲོམ་
སྨུག་པློ་སློགས་བཟློ་མི་ཡང་ ཧ་མི་ནཱ་ཐ་དེ་ཉིད་ཡིན་པ་མ་ཟད། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་སྔོན་རྒྱལ་པློ་སེ་འདར་
ཁ་ སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གནློད་པ་ལས་གྲོལ་བའི་གདམས་པ་ རྟ་མགྲིན་དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་མན་ངག་ 
གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལློ་ཞེས་པ་དེ་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་མངའ་བདག་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་གནང་། 
རྒྱལ་པློས་མློན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་ཐ་ལ་ཆོས་སྐལ་དུ་གནང་བ་དེ་ དུས་ཕྱིས་སུ་ཧ་མི་ནཱ་ཐའི་ སྐྱེ་བ་
མངའ་བདག་ཆེན་པློ་མློལ་མི་འཁྱིལ་གྱིས་ གཏེར་བཞེས་པ་དེ་ཉིད་ ད་ལྟ་རིནཆེན་གཏེར་མཛློད་དུ་
བཞུགས།  

རློ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་གི་གཡློན་ཕློགས་སུ་ སའི་དབྱིབས་ཟླ་བ་འདྲ་བའི་ཐང་དུ་ལྷློ་ལྗོངས་སྤྱི་དང་། 
ཁྱད་པར་ཡུལ་ལྗོངས་འདིར་ མ་འློངས་པ་ན་ཀླུ་ནད་གདུག་པ་ཞིག་གིས་ མི་རབས་གཅད་པར་
གཟིགས་ཏེ་ དེའི་གཉེན་པློར་ཕག་རློར་སྐུ་འབུམ་གྱིས་གཙློས་ ས་གནློན་མཆོད་རྟེན་བཅུ་གསུམ་
བཞེངས་ཏེ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པ་སློགས་ ལྷློ་མློན་གྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་
ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་འདུག།  

བློད་དུ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་སློལ་བཏློད། དར་ཞིང་རྒྱས་
ཏེ་ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་ཆོས་ཚིགས་ཀྱི་ཡུལ་ དབུས་སུ་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་། མློན་ཡུལ་འདི་ལ་རྟེན་
སློད་ཆགས་ཚུལ་ལ་ལྟློས་ཏེ་ ལྷློ་རློང་ཞེས་པ་དང་། ཆོས་མ་དར་བའི་ཡུལ་ལ་ལྟློས་ཏེ་ ལྷློ་མློན་ཞེས་པའི་
མིང་ ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེས། ང་ཡི་རྗེས་འཇུག་ཆོས་སློད་རྣམས༔ ལྷློ་རློང་
སྦས་པའི་ཡུལ་དུ་བྲློས༔ ཞེས་དང་། ལྷློ་ཕློགས་མློན་ཁའི་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་
མློན་ཡུལ་འདི་ལ་ ལྷློ་རློང་དང་ལྷློ་མློན་དུ་མིང་ཆགས་སློ། གསང་ཕུག། ཆུ་མློ་ཕུག སག་ཚང་སེང་གེ་
བསམ་གྲུབ་སློགས་ མདློར་ན་ མངའ་རིས་ མདློ་ཁམས་ རུ་བཞིའི་དབེན་གནས་ ཐམས་ཅད་དུ་
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སྒྲུབ་གྲྭ་ སྒོམ་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང་དེ་རྣམས་སུ་ཚེས་བཅུ༔ བཅོ་ལྔ་ཉ་མཆོད༔ ཚེས་བརྒྱད་མཆོད་པ་དུས་
མཆོད་ ལ་སློགས་པའི་སློལ་རྣམས་ཀྱང་གོང་མཚུངས་མཛད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷློ་མློན་འདིར་
བསན་པ་སྔ་དར་ནི་ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་བློན་ཏེ་ ཆོས་གསུངས་ནས་སྒྲུབ་གྲྭ་
དང་སྒོམ་གྲྭ་ཡང་ བཙུགས་ཡློད་པར་སང་ཞིང་། རྙིང་མའི་བསན་པ་དར་འདུག་གོ། །  

 

སློང་ལཱ། 
༡. རྒྱལ་པློ་སིནྡྷ་རཱ་ཛ་གི་ གནས་ཚུལ་བྲིས། 
༢. གུ་རུ་རིན་པློ་འབྲུག་ལུ་བློན་ཏེ་ མ་འློངས་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ དད་པའི་རྟེན་སྦེ་ ག་ཅི་ར་མཛད་

གནང་ནུག? དེ་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་མིའི་རྒྱུད་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཚློར་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ བྱུང་
འབྱུངམ་འློང་གོ? 
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༥ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀྱིས་གླིང་བརྒྱད་གདན་ས་བཏབ་སྟེ་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་སྐོར། 
༥.༡ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་འཁྲུངས་ཚུལ། 

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་
འཁྲུངས་ཚུལ་ནི། པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། 

ས་ཧློར་དུར་ས་དབུས་གཙང་ཀུན་ལ་
འདེབསཿ མཆོད་རྟེན་འློག་ནས་ཐློད་པ་
ཁྱི་ཡིས་གཡེངཿ བསམ་ཡས་མཆིམས་
ཕུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདིཿ མི་བཞག་

འདློན་པའི་རྟགས་འདི་བསན་ནས་
འབྱུངཿ གཏེར་བཏློན་དྲི་མེད་འློད་ཟེར་
ཞེས་བ་འབྱུངཿ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པློ་ནི་ ཡབ་སློབ་དཔློན་
ཆེན་པློའི་དངོས་སློབ་ དགེ་སློང་རྒྱལ་བ་
མཆོག་དབངས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་ 

སློབ་དཔློན་བསན་པ་སྲུང་དང་། ཡུམ་ 
འབྲློམ་སློན་རིན་པློ་ཆེ་ རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ འབྲློམ་བཟའ་བསློད་ནམས་རྒྱན་
གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་ གཡློ་རུའི་གྲ་སློད་ཕུ་ཟེར་སར་ ས་སྤྲེལ་དབློ་ཟླའི་ (ཟླཝ་༢ པ་) ཚེས་༡༠ སྤྱི་ལློ་
༡༣༠༨ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡ ལ། ཡུམ་གྱི་རྨི་ལམ་དུ་ སེངྒེ་གཅིག་གི་དཔྲལ་བར་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་ཤར་
ཏེ་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་གསལ་བར་བསན་པ་ཞིག་ མློ་རའི་གཟུགས་སུ་ཐིམ་པར་གཟིགས་པ་བཞིན། 

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས། 

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། 
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སྐྱེས་མ་ཐག་ནམ་གྲུ་རེ་མ་ཏིས་ལེན་ཏེ་ འདི་ང་ཡིས་སྲུང་བ་ཡིན། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ སར་ཡུམ་ལ་
གཏད་དེ་ ཡལ་སློང་བ་ལ་སློགས་པའི་རྟགས་དང་ ལྟས་བཟང་པློ་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་སློ།། 

༥.༢ སྐུ་ཡློན་གསན་སངས་དང་ མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་ཚུལ། 
དགུང་ལློ་ལྔ་ནས་ ཡབ་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང་ སྨན་རྩིས་ལས་འགོ་བཟུང་ རིག་པའི་གནས་མཐའ་
དག་གསན་སངས་མཛད། དགུང་ལློ་དགུ་བཞེས་དུས་ ཉི་ཁྲི་དང་བརྒྱད་སློང་པ་ཚར་བརྒྱ་བཀླགས་
པས་ ལྷག་མེད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་དགུང་ལློ་༡༢ ལ་བསམ་ཡས་མཁན་པློ་ བསམ་གྲུབ་རིན་ཆེན་
དང་ སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་འློད་ཟེར་ནས་ བསྙེན་རློགས་ཀྱི་སློམ་པ་བཞེས། དགུང་ལློ་༡༤ ནས་ 
དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་དང་བཅུ་དགུའི་ནང་བླ་མ་མང་པློར་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གི་རིག་གནས་ཐམས་ཅད་
དང་། མདློ་རྒྱུད་དང་ མན་ངག་མང་པློར་ཞུས་ཏེ་ ཐློས་བསམ་གྱི་བླློ་གྲོས་རྒྱས་པར་མཛད། གཞན་ལ་
ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་བཀའ་ཆོས་གསུང་ཆོག་པར་གྱུར། འཇམ་དཔལ་དབངས་དང་ དབངས་ཅན་
མ་སློགས་ ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པློ་ཞིག་གི་ཞལ་མཇལ། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མས་ བདུན་ཕྲག་
གཅིག་གི་རིང་ གླིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་ ཕག་མཐིལ་དུ་གསལ་པློར་བསན་ཏེ་ལུང་བསན་གནང་
བ་སློགས་དང་། རྒྱ་མའི་ཅོག་ལ་བྲག་ཕུག་ཏུ་ ཟླ་བ་ལྔ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་སྐབས་ རློ་རྗེ་ཕག་མློས་
ཞལ་དངོས་སུ་བསན་ཞིང་ རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ ཕུད་དེ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་དབུ་ལ་
བསྐོན་ཏེ་རྗེས་སུ་བཟུང་། དགུང་ལློ་༢༠ ལ་ཨློན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚློ་རྒྱལ་གྱི་
ཞལ་ དངོས་སུ་མཇལ་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་། དགུང་ལློ་༢༩ ལ་རིག་འཛིན་ཀུ་མ་རཱ་ཛ་དང་མཇལ་ཏེ་ 
རློགས་པ་ཆེན་པློ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ ཁྲིད་ གདམས་ངག་དང་། རློགས་ཆེན་སེམས་ཀློང་མན་
ངག་གི་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་ བུམ་པ་གང་འབློའི་ཚུལ་དུ་གནང་། ལྷག་པར་དུ་
མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚློ་རྒྱལ་གྱིས་ ཉིན་ཞག་དྲུག་གི་རིང་ དངོས་སུ་བློན་ཏེ་ མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་ 
བར་དློན་དཔེ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ ངོ་སྤྲློད་གཏད་རྒྱ་མཛད་པས། སྔར་མ་གྲགས་ཤིང་ཡི་གེ་ནང་མེད་པའི་
དམིགས་པ་དང་། ངོ་སྤྲློད་ལུགས་དང་། བརྗོད་དློན་མང་པློ་ཞིག་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་ཐུགས་ནས་རང་རློལ་དུ་
བློན། 
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དེ་ལྟར་ ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ མཁྱེན་རབ་ཆེ་བ་ བློད་ཀྱི་བདག་པློ་སྡེ་པ་སྣེ་གདློང་པ་ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་
རྒྱལ་མཚན་དང་ འབྲི་གུང་བླ་མ་སྒོམ་པ་ཀུན་རིན་པ་སློགས་ བླ་ཆེན་དང་ དབུར་སློད་ཁྲི་དཔློན་སི་ཏུ་
ཤཀྱཱ་བཟང་པློ་དང་ ཡར་འབྲློག་ཁྲི་དཔློན་རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ མི་དྲག་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ དབུ་བླར་
བསྟེན་ ཞབས་ཏློག་བསྙེན་བཀུར་བས་པས་ འགྲོ་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

༥.༣ འབྲུག་ཏུ་ གདན་ས་གླིང་བརྒྱད་བཏབ་སྟེ་ གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བསན་པ་སྤེལ་གནང་བ།  
ཀུན་མཁྱེན་དེ་ཉིད་ སྤྱི་ལློ་༡༣༥༡ གི་ལློར་ ས་སྐྱའི་འབྲི་གུང་བླ་མ་ཀུན་རིན་པ་དང་ ཕག་གྲུའི་སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་ཁྲི་ཐློག་དང་པ་ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་བར་ ནང་འཁྲུག་འབྱུང་བར་མཁྱེན་ནས་ ལྷློ་མློན་དུ་
བློན། 

ལྷློ་མློན་གྱི་ཤར་ཕློགས་སུ་ བུམ་ཐང་བབ་རློན་ཐར་པ་གླིང་། བུམ་ཐང་ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་། ཀུར་
སློད་ཀུན་བཟང་གླིང་སློགས་ གདན་ས་བཏབ་སྟེ་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས་ ཐར་པ་གླིང་དུ་ སློབ་
དཔློན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་བསྐོས་ཏེ་ ཕྲིན་ལས་དང་པློ་བསྐྱངས།  

གཞུང་དབུས་ཀྱི་ཕློགས་སུ་བློན་ཏེ་ ཕློབ་སྦྱིས་ཁ་སྔན་ལུང་འབྲས་ཅག་གླིང། མཁོ་ཐང་རིན་ཆེན་གླིང་། 
ཤར་ཀུན་བཟང་གླིང་གི་གདན་ས་བཏབ་ནས་ ཕྲིན་ལས་བར་པ་བསྐྱངས། 

སྤ་གྲོའི་ཕློགས་སུ་བློན་ནས་ དམ་ཅན་གོང་མར་ ཀུན་བཟང་གླིང། འློག་མ་ཆོས་བལ་ཁ་ བསམ་གཏན་
གླིང་གདན་ས་རྣམ་གཉིས་བཏབ་སྟེ་ ཕྲིན་ལས་མཐའ་མ་བསྐྱངས་ཏེ་ གསང་སྔགས་སྙིང་མའི་བསན་པ་
སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་ རློགས་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། དེས་ན་ ད་ལྟ་ཡང་
སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་ འབྲུག་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་ལ་ མ་ཁྱབ་པ་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་
བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བྱུང་འདུག། 
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བུམ་ཐང་བབ་རློན་ཐར་པ་གླིང། 

 
བུམ་ཐང་ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང། 

 
སྐུར་སློད་ཀུན་བཟང་གླིང། 

 
ཕློབ་སྦྱིས་ཁ་སྔོན་ལུང་འབྲས་ཅག་གླིང། 

 
མཁོ་ཐང་རིན་ཆེན་གླིང། 

 
ཤར་ཀུན་བཟང་གླིང། 

 
དམ་ཅན་གོང་མར་ཀུན་བཟང་གླིང་། 

 
དམ་ཅན་འློག་མ་ ཆོས་བལ་ཁ་བསམ་གཏན་གླིང། 
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༥.༤ ཞལ་ཆེམས་སློགས་གནང་སྟེ་ཞིང་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐོར། 
དེ་ནས་ སར་བློད་དུ་བློན་ཏེ་ དགུང་ལློ་༥༦ བཞེས་པ་ ཆུ་ཡློས་ཀྱི་ལློ་ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༨ སྤྱི་ལློ་
༡༣༦༤ ཟླ་༡ ཚེས་༢༤ ལ་ སློབ་མའི་གཙློ་བློ་ རྒྱལ་སས་བཟློད་པ་ལ་ ཤློག་གུ་ཞིག་ཁུར་ཤློག་ཅེས་
གསུངས་ཏེ་ ཞལ་ཆེམས་དྲི་མ་མེད་པའི་འློད་དུ། འཁོར་བའི་རང་བཞིན་སྔ་ནས་ཤེས་ཟིན་ཏེ། །འཇིག་
རྟེན་ཆོས་ལ་སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཕྱིར། །ད་ནི་མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་ལུས་འདློར་བས། །གཅིག་ཏུ་ཕན་པའི་
གདམས་ངག་བཤད་ཀྱི་ཉོན། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་དང་ ད་ནི་མི་སློད་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ། །འཆི་
མེད་བདེ་ཆེན་བཙན་ས་ཟིན་དུ་འགྲོ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་ འདུས་བས་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ མང་པློ་ཞིག་
གསུངས་ཤིང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུག་འདི་ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས། ས་
གནས་གཞན་དུ་ སྐྱེས་པ་ལས་ གནས་འདིར་འཆི་བ་དགའ་ ཟེར་གསུངས་ཏེ། བསམ་ཡས་མཆིམས་
ཕུག་ཏུ་ རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་༡༨ ཀྱི་ཉིན་ འཁོར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ མཆོད་པ་ཞིག་བཤམས་ལ་ ཁྱོད་རང་
རྣམས་ ཕྱིར་སློང་ཤིག་ ཅེས་གསུངས་པས། འཁོར་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་ སྐུ་མདུན་དུ་སློད་པར་ཞུས་པས་ 
དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ ང་ཡི་སྒྱུ་ལུས་གོག་པློ་འདི་ འདློར་བ་ཡིན་པས་སྒྲ་མེད་པར་ མཉམ་གཞག་གི་ངང་སློད་
ཤིག་ ཅེས་གསུངས་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སངས་ཀྱིས་ངང་ དགོངས་པ་ཆོས་སྐུའི་
དབྱིངས་སུ་ཐིམ།  
དེའི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ ཐར་པ་གླིང་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་འཁྲུངས་ཀྱང་ རྐྱེན་གཞན་གྱིས་དགུང་ལློ་༧ ལ་ སྐུ་
གཤེགས་ནས་ ཟངས་མདློག་དཔལ་རིར་བློན། གུ་རུའི་སྐུ་མདུན་དུ་ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚློགས་
གྲལ་དུ་ ལློ་༢༥ བར་བཞུགས་ཏེ་ སར་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ མི་ཡུལ་དུ་ འགྲོ་དློན་མཛད་པར་འབློན་
དགོས་པར་ བསྐུལ་བ་ལྟར་ མིའི་ཡུལ་དུ་ གཏེར་བཏློན་པདྨ་གླིང་པའི་ སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བློན༌འདུག་
གོ། 
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སློང་ལཱ། 
༡. ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་མཆོག་ སྐུ་ཡློན་བཞེས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་བྲིས། 
༢. གདན་ས་གླིང་བརྒྱད་པློ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ར་ཆགས་ཏེ་ཡློདཔ་ཨིན་ན? 
༣ ཤུལ་ལས་སྐྱེ་བ་ག་ཏེ་ལུ་འཁྲུངས་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་བྲིས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

 

 

༦ གཏེར་སློན་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་དང་ ཆོས་ནློར་གྱི་གཏེར་བཞེས་ཏེ་ འགྲོ་དློན་མཛད་ཚུལ། 
 
༦.༡ པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བརྒྱུད།  

བློད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་༣༧ པ་ རྒྱལ་པློ་
ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བཙུན་མློ་ བང་
ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ལས་ སས་མློ་ཞིག་
འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་
གསལ་དུ་གསློལ། སས་མློ་དེ་ དགུང་
ལློ་༥ ནས་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་ཞབས་
ལ་གཏུགས་ནས་ གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆོས་མང་དུ་ཞུས་ཏེ་ ཉམས་ལེན་
མཛད་པས་ ཆོས་དློན་མཐར་ཕྱིན་ གུ་
རུའི་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སློབ་མར་གྱུར་ན་

ཡང་ པདྨ་གླིང་པའི་བཀའ་ཐང་མུན་
སེལ་སྒྲོན་མེའི་ནང་། སས་མློ་ལྷ་ལྕམ་

པདྨ་གསལ་འདི་ཉིད༔ ལློ་བརྒྱད་སྟེང་དུ་ཚེ་དུས་བྱེད་པ་དེ༔ ཞེས་པ་སློགས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ དགུང་
ལློ་ ༨ ལ་ སྲིན་ཕློ་ལངས་ཀྱི་ནད་ཐེབས་ནས་ ཐབས་བཅོས་གང་གིས་ཀྱང་ མ་ཕན་པར་ ཡབ་རྒྱལ་
པློའི་སྐུ་པང་དུ་ དབུ་བཞག་སྟེ་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་སན་སྔར་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པར་འདས་སྐབས། གུ་རུ་རིན་
པློ་ཆེས་ སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་ གུ་རུའི་ཆོས་ལ་སློད་པའི་བཀའ་གཏད་ སྨློན་ལམ་དང་ལུང་བསན་མཛད། སས་

གཏེར་སློན་པདྨ་གླིང་པ། 

སློབ་ཚན་དྲུག་པ། 
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མློའི་སྐུ་ཆས་དང་ རྒྱན་ཆ་རྣམས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་ གཏེར་དུ་སྦས་ནས་ རྗེས་སུ་སས་མློ་རང་
གི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་གིས་གཏེར་ནས་ འདློན་པའི་སྨློན་ལམ་མཛད། 

སས་མློ་དེའི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ནི་ ཡར་ལུང་དུ་སྤྲང་པློའི་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་འགྲོན་དློན་མཛད། དེའི་སྐྱེ་
བ་ཕྱི་མ་བསམ་ཡས་སུ་ཁྱི་མློ་དཀར་མློ་མིག་ལློང་བ་ ཁོག་སྨད་འབུས་གཡེང་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ལེན། 
དེའི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལྷ་སའི་ཚློང་འདུས་སུ་ ལུག་ཁོག་སྨད་ཞྭ་བློ་འདུད་འགྲོ་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། དེའི་ཕྱི་མ་
སྒྲགས་གྲོང་གསར་དུ་བུད་མེད་ ས་ཉག་ ཁ་ཆེ་ ཤ་རྩུབ་ མཆུ་ཤྭ་བ་ ཤིག་དང་སློ་མ་མང་ཞིང་གསེབ་
དྲི་བསམས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། དེ་ནས་ ལ་ཡག་ཏུ་ བུ་མློ་སྤྲེལ་ལློ་མ་ ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་མ་ཐག 
ཕ་མ་གཉིས་ཀ་འཆི་བ་ཞིག་ཏུ་ སྐྱེས་ནས་གཏེར་སློན་ ཉང་ཉི་མ་འློད་ཟེར་གྱི་གསང་ཡུམ་སངས་རྒྱས་
སྐྱིད་བ་བར་གྱུར། དེའི་ཕྱི་མ་ ལ་ཡག་སྐྱིད་གྲོང་བང་ཤར་དུ་ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སས་མློ་པདྨ་སྒྲོལ་
མར་སྐྱེས་ནས་ གཏེར་སློན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གསང་ཡུམ་མཛད་ནས་ སས་པདྨ་ཚེ་དབང་དང་ སས་
མློ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲོལ་གཉིས་འཁྲུངས། ལྷློ་བྲག་ལ་ཡག་ཏུ་ གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་སྦྱིན་བདག་
མཛད། དེའི་ཕྱི་མ་གཙང་གཡས་རུའི་ནང་གྲོང་གསར་དུ་ སྔགས་པའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། མཚན་རིན་
ཆེན་གྲགས་པ་ཞེས་གུ་རུ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་ རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་
ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ གྲུབ་པ་ཐློབ། དེའི་ཕྱི་མ་ གཉལ་ལློ་རློའི་མདའ་ བྲིན་ཐང་དུ་ སྔགས་པའི་བརྒྱུད་
དུ་འཁྲུངས། མཚན་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ཞུ་བ་དེས་ གུ་རུའི་ཟབ་གཏེར་རྣམས་གཏེར་ནས་བཞེས། 
མཐར་བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་དགུང་ལློ་ ༢༥ ལ་ཞིང་བརྗེ། 

དེའི་ཕྱི་མ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་དྲི་མེད་འློད་ཟེར་དང་། དེའི་ཕྱི་མ་ ཐར་པ་གླིང་གི་ཤར་ཕློགས་སུ་
འཁྲུངས་ཀྱང་ གཞན་རྐྱེན་གྱིས་ དགུང་ལློ་ ༧ ལ་སྐུ་གཤེགས་ནས་ ཟངས་མདློག་དཔལ་རིར་བློན། 
གུ་རུའི་དྲུང་དུ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚློགས་གྲལ་དུ་ལློ་ ༢༥ བར་བཞུགས། སར་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ 
མི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་དློན་མཛད་པར་བློན་དགོས་ཚུལ་བསྐུལ་བ་ལྟར་ མི་ཡུལ་དུ་བློན་ནས་ གཏེར་སློན་པདྨ་
གླིང་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས། 
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༦.༢ གཏེར་སློན་པདྨ་གླིང་པ་འཁྲུངས་ཚུལ། 
གཏེར་སློན་གྱི་རྒྱལ་པློ་ལྔའི་ (༡/ མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འློད་ཟེར། ༢/ གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་
དབང་ཕྱུག། ༣/ རློ་རྗེ་གླིང་པ། ༤/ པདྨ་གླིང་པ། ༥/ འཇམ་དབངས་མཁྱེན་རྩེ་དབང་པློའམ་པདྨ་འློད་
གསལ་མདློ་སྔགས་གླིང་པ་)  བཞི་པར་གྲགས་པ་ གཏེར་སློན་པདྨ་གླིང་པ་ནི་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་རང་
གིས་ ལུང་བསན་པདྨ་ཐང་ཡིག་ལས། བསམ་ཡས་འདི་ནས་ཉི་མ་ལྷློ་ནུབ་མཚམས༔ རྒྱ་གར་ཆུ་འགོ་
མཐའ་འཁོབ་མློན་གྱི་ཡུལ༔ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ལུང་ལག་ཆལ་ཞེས་པར༔ ལུང་འགོ་ནུབ་བང་ལུང་
ལག་ཤར་ལྷློར་བསན༔ རི་གསུམ་གདུགས་ཀྱི་གཤམས་བུ་འཁྱིལ་བ་འདྲ༔ ས་གཞི་གྲུ་གསུམ་ནེ་གསིང་
ཆེན་པློས་བསྐོར༔ འབྲང་འབྲང་འདྲ་བའི་ཡུལ་ཆུང་གཅིག་གི་ནང་༔ རུས་ནི་སློས་ལ་ཕ་ནི་དློན་གྲུབ་
བཟང་༔ མ་ནི་འབྲློག་མློ་དཔལ་གྱི་འཛློམས་གཉིས་ཀྱི༔ སས་སུ་འཁྲུངས་ལ་ལྕགས་ཕློ་རྟ་ཡི་ལློ༔ པདྨའི་
མིང་ལ་སྐུ་ཆེ་བློང་ལུས་འཚམས༔ མདློག་དམར་སྐུ་སློད་ཤ་སྨེ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན༔ ཅེས་གསལ་པློར་
གསུངས་པ་ལྟར། གཏེན་སློན་པདྨ་གླིང་པ་ནི། བུམ་ཐང་ཆལ་བ་རི་འཕྲང་དུ། ཡབ་སློས་རིགས་དློན་
གྲུབ་བཟང་པློ་དང་ ཡུམ་འབྲློག་མློ་པདྨ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་ ལྕགས་ཕློ་རྟ་ཡི་ལློ་ སྤྱི་ལློ་༡༤༥༠ 
ལ་ འཁྲུངས་པའི་ཚེ་ ཉི་མ་གསུམ་དུས་མཉམ་ཤར་བ་དང་འཇའ་ཚློན་གྱི་གུར་ཕུབ་པ་སློགས་ལྟས་ཁྱད་
པར་ཅན་བྱུང་ནས་ མཚན་དཔལ་འབློར་ཞེས་གསློལ། དགུང་ལློ་ ༩ ནས་རང་གི་མེས་པློ་ མགར་བ་
ཡློན་ཏན་བང་ཆུབ་ལས་ལྕགས་བཟློ་དང་། གོས་བཟློ། རློ་བཟློ། ཤིང་བཟློ་སློགས་བཟློ་རིགས་ཀུན་ལ་
མཁས་པར་སངས།  

༦.༣ པདྨ་གླིང་པས་ ཆོས་ནློར་གྱི་གཏེར་བཞེས་པའི་སྐོར། 
དུས་གསུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ མངོན་གསུམ་དུ་མཁྱེན་ནས་ ཐློགས་མེད་དུ་གསུངས་པས། མི་
རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ རྫུན་གྱི་རྐྱལ་པ་དློན་གྲུབ་ཟེར་བ་བྱུང་། ཟངས་མདློག་དཔལ་རིར་བློན་
ནས། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཇལ་ གཏེར་ཁ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་བང་གནང་། བློད་དང་ལྷློ་མློན་གྱི་
གཏེར་གནས་རྣམས་ནས་ གཏེར་སློན་རང་གི་གཏེར་སྐལ་ཆོས་གཏེར་ནློར་གཏེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
བཞེས། 
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ཁྱད་པར་བུམ་ཐང་ ལྟང་མེ་འབར་མཚློ་ནས་གཏེར་བཞེས་སྐབས་ མི་རྣམས་ཀྱིས་ལློག་ལྟ་བྱེད་དེ་ 
བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཟེར་བྱུང་བར། གཏེར་བཞེས་པའི་ཚེ་ མེ་འབར་མཚློའི་འགྲམ་གྱི་བྲག་སྟེང་དུ་མི་
མང་པློ་ ལྟད་མློ་བལྟ་བར་འདུ་ཚློགས་འཛློམས་པའི་གསེབ་ནས་ པདྨ་གླིང་པས་ཕག་ཏུ་མར་མེ་
བསམས་ནས་ ང་བདུད་སྤྲུལ་ཡིན་ན་མཚློའི་ནང་དུ་ སློག་དང་བྲལ་ཏེ་ཤི་བར་ཤློག། གཏེར་སློན་ཚད་
ལྡན་ཡིན་ན་ མར་མེ་དེ་ཡང་མ་ཤི་བར་ཐློན་པར་ཤློག་ཅིག་ཅེས་དམློད་བློར་ཏེ། པདྨ་གླིང་པས་ཐེ་ཚློམ་
མེད་པར་མཚློ་ཡི་ནང་དུ་མཆོངས་ཏེ་བློན་པས། མ་གུས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ རྫུན་བཤད་དྲག་པས་ངོ་ཚ་
ནས་ ཁོ་རང་མཚློའི་ནང་ལྕེབས་སློང་ཟེར་བ་དང་། ལ་ལ་ན་རེ་ བྱེད་རྒྱུ་མང་ན་ཐ་མ་ འདི་འདྲ་ལས་
མི་ཡློང་ཟེར་བའི་བར་དེར། 

པདྨ་གླིང་པས་ ཐློད་པ་ཁ་སར་གཅིག་དང་ སློན་པའི་སྐུ་གཅིག་མཆན་འློག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་ ཕག་གི་མར་
མེ་ཡང་མ་ཤི་བར་ཟིལ་པ་ཕྲློམ་མེར་ཐློན་ཏེ་བློན་པས། དེར་འཛློམས་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ ངོ་མཚར་ཆེ་
ཞིང་ཡིད་ཆེས་དང་ དད་པ་སྐྱེས་ གཏེར་སློན་ཚད་ལྡན་དུ་ངེས་པར་བས། དེ་ནས་བཟུང་གཏེར་སློན་
པདྨ་གླིང་པ་ཞེས་ བློད་དབུས་གཙང་ མདློ་ཁམས་སློད་སྨད་ ལྷློ་མློན་ཁ་བཞི་རྣམས་ཀྱི་མི་དཔློན་ བླ་
མ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་གཏེར་སློན་ཆེན་པློ་འདི་ཡི་ ཞབས་ལ་བཏུགས་ནས་སློབ་མ་དང་ ཡློན་
བདག་ཏུ་གྱུར་ནས་ ཞབས་ནས་འདེགས་པས་གཏེར་སློན་དེའི་ གཏེར་ཆོས་ཀྱིས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་
ཁྱབ་སྟེ་ འགྲོ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་བྱུང་། 

༦.༤ པད་གླིང་ཕག་བཟློ་ གྲི་དང་ཕུར་པ་ ཆུ་རག་གི་སྐོར། 

གཏེར་སློན་འདིས་ལྕགས་བཟློ་མཛད་དེ་ གྲི་རིང་ཐུང་ས་ཚློགས་ཕག་བཟློ་མཛད་པ་ལས་ ཕག་བཟློ་ངོ་
མའི་རྟགས་སུ་ གྲིའི་ཡུ་བའི་མཚམས་སུ་ ཕག་མཐེ་བློང་གི་ཕག་རྗེས་རིས་མློ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པློར་དློད་
པ་ཡློད། པད་གླིང་ཕག་བཟློ་གྲི་རིང་ཐུང་ས་ཚློགས་ དཔའ་རྟགས་ཀྱི་མིང་ (ནག་པློ་ཕ་ལ་) ཟེར་བ་དེ་
རྒྱུ་ལྕགས་ལེགས་ པད་གླིང་རང་གིས་ ས་འློག་ནས་བཏློན་ ལྕགས་བཟློ་གནང་སའི་མགར་ཚང་བུམ་
ཐང་ལྟང་དུ་པད་གླིང་རང་གི་གདན་ས་ ཀུན་བཟང་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ ད་ལྟ་ཡང་ཁང་ཤུལ་དང་ 
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ལྕགས་ཀྱི་སྙིགས་རློ་རྣམས་ཡློད་པ་ཡིན། པད་གླིང་ཕག་བཟློ་ ལྕགས་རིགས་གྲི་རིང་ཐུང་ (ཁུར་སང་) 
ཕུར་པ་ཆེ་ཆུང་ས་ཚློགས་ རློའི་རང་འཐག་དང་ ཆུ་འཁོར་ (ཆུ་རག་) གཡས་སུ་འཁོར་བ་སློགས་
འཇིག་རྟེན་པར་ཕན་ཐབས་རྒྱ་ཆེ། 

པདྨ་གླིང་པས་བློད་དུ་བློན་ནས་ བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་ལ་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་གཏེར་དུ་སྦ་བར་
མཛད་པའི་ རྒྱལ་པློ་ཁྲི་སློང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སས་མློའི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་གཏེར་ནས་བཞེས། 

༦.༥ པད་གླིང་གི་གདན་ས།  
གཏེར་སློན་འདིའི་ གདན་ས་གཙློ་བློ་པདྨ་གླིང་། བམ་རིན་ཆེན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་། ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་
གླིང་། གཙང་ལུང་ཨོ་རྒྱན་གླིང་། སྐྱེར་ཆུ་བཀྲ་ཤིས་བསན་རྒྱས་གླིང་། བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་
ཆོས་འཁོར་གླིང་སློགས་དགོན་གནས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་བཞེངས་ཏེ་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་
བཙུགས་པ་སློགས་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་དེ་ དགུང་ལློ་ ༧༢ སྦྲུལ་ལློར་དགོངས་པ་
ཆོས་དབྱིངས་སུ་ བསྡུ་བར་མཛད་དློ།། 

 

སློང་ལཱ། 
༡ གཏེར་སློན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ གཞན་ལུ་བཀའ་ཆོས་ཚུ་ ཐློགས་ཆགས་མེདཔ་ གནང་

ཚུགས་མི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡློད་ག?  བསམ་འཆར་བཀོད། 
༢ གཏེར་སློན་མཆོག་ སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ་ལུ་ བསམས་ཏེ་ ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མདློར་བསྡུས་

ཅིག་བྲིས། 
༣ གཏེར་སློན་པདྨ་གླིང་པའི་ མཛད་ཤུལ་བཟང་པློ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབློར་

ལུ་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་བཟུམ་ར་བྱུང་ནུག? བཤད་པ་རྐྱབ། 
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སློབ་རིམ་༡༡པ། སློབ་དུས་གཉིས་པ། 
 

༧ འབྲུག་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་བློན་ནས་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་འགོ་འཛུགས་ཚུལ། 
༧.༡. སློད་འབྲུག་གི་བསན་པ་དར་ཚུལ། 

དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ སློད་འབྲུག་གི་བསན་པའི་བདག་པློ་ རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པ་ མགོན་པློ་
རློ་རྗེའི་ཐུགས་སས་ ཞེ་བཅད་རང་དང་མཉམ་པ་ གྲུབ་ཐློབ་སྤྱིལ་དཀར་བ་ སྤ་གྲོའི་ཕློགས་སུ་བློན་
ནས་ སྤྱིལ་དཀར་མགོན་པ་བཏབ་ཅིང་ འགྲོ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་སྐྱེས་མཆོག་ 
འབའ་ར་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་བློན་ནས་ འབྲང་རྒྱས་མགོན་པ་བཏབ་ཅིང་ སློད་འབྲུག་གི་
བསན་པ་སྤེལ་ནས་ སྐུ་གདུང་ཡང་དེར་བཞུགས།། 

༧.༢. བར་འབྲུག་གི་བསན་པ་དར་ཚུལ། 

བར་འབྲུག་གི་བསན་པ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློས་ བཙུགས་པ་ནས་ རྟ་མགོ་གདན་ས་ སས་དམ་
པ་ལ་གཏད་ནས་ སས་བཞི་པློས་ ལུང་ཕློགས་སློ་སློར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསན་པའི་སློལ་བཙུགས་ཤིང་ གདན་ས་ར་ལུང་དང་ མཆོད་ཡློན་དུ་འབྲེལ་བ་ལས། དམ་པའི་སས་
འབྲློག་པ་ཀུན་བཟང་རློ་རྗེ། དེའི་སས་ དམ་སྤྲུལ་བླློ་ལྡན་རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལློ་༡༣༣༣རབ་བྱུང་
༦པའི་ཆུ་བ་ལློར་ འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ་སན་དྲངས་ཏེ་ ཐིམ་ཡུལ་བདེ་ཆེན་ཕུག་ཏུ་བློན་ནས་ 
དབང་དང་བཀའ་ཆོས་མང་པློ་གནང་། ཆོས་འཁོར་རྩེར་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས། ལྕང་སྒང་ཁར་དགེ་འདུན་གྱི་
སྡེ་བཙུགས། སྤ་གྲོར་བློན་ནས་ སྒྲུབ་གནས་བདེ་ཆེན་སྡིངས་(དགེ་མགོན་ཁ) ཞེས་པ་བཏབསྟེ་ འགྲོ་
དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

  

སློབ་ཚན་བདུན་པ། 
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༧.༣. སྨད་འབྲུག་གི་བསན་པ་དར་ཚུལ། 
དེ་བཞིན་ སྨད་འབྲུག་གི་བསན་པའི་བདག་པློ་ རྒྱལ་བ་ལློ་རས་པ་ གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་ ལྷློ་བྲག་
བརྒྱུད་དེ་  བུམ་ཐང་ཆུ་སློད་དུ་ ཐར་པ་གླིང་གི་ཆོས་སྡེ་དང་ ཆུ་སྨད་དུ་གཞུ་རི་མགོན་པ་སློགས་ 
གདན་ས་བཏབ་ཅིང་ སྨད་འབྲུག་གི་བསན་པ་དར་བར་མཛད། 

༧.༤. གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེ་བློན་ཏེ་ གདན་ས་བཏབ་གནང་བའི་སྐོར། 
སྤྱི་ལློ་༡༤༦༡དང་ རབ་བྱུང༨པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ལློར་ ཆོས་རྒྱལ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ རྒྱལ་
དབང་ཆོས་རྗེ་བློན་ཏེ་ སྤ་གྲོར་ རློ་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ་སློགས་ གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ དབང་ཆོས་
གདམས་པ་གནང་ཞིང་ སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ནས་ འགྲོ་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་འདུག། 

 

སློང་ལཱ།  
༡ སློད་འབྲུག་ བར་འབྲུག་ སྨད་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བསན་པ་བཙུགས་མི་ བླམ་ག་ཨིན་ན་ངོས་

འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མ་འཛློལ་བར་བྲིས། 
༢ བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་འདི་ ག་གི་སྤྲུལ་པ་སྨློ? 
༣ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེའི་ནང་ གོང་གི་བླམ་ཚུ་གི་མཛད་བ་དང་ མཐུན་པའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ཚུགས།  
༤ དམ་སྤྲུལ་བླློ་ལྡན་རྒྱལ་པློ་གིས་ བླམ་ག་ཟེར་མི་འདི་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག་གོ? 
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༧ .༥ འབྲུག་པའི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་བློན་ནས་གདན་ས་བཅག་ཚུལ། 

ཀ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློ།  
ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར། 
ལྗོངས་འདིར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་
ཐློག་མར་བཙུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤློས་ ཕ་
ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློ་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་མདློ་
ཁམས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་ཡང་རྩེ་འབབ་ཆུ་ནས་
ཡབ་ཚློང་དཔློན་ཟླ་བཟང་དང་། ཡུམ་ཨ་ལྕེ་
དཔལ་མློ་སྐྱིད་གཉིས་ལ་སས་གསུམ་ཡློད་པ་
ལས་ཆུང་བ་དེ་ཡིན། རྣམ་ཐར་ནང་རབ་བྱུང་
གསུམ་པ་ཤིང་ཕློ་འབྲུག་ སྤྱི་ལློ་༡༡༨༤ ལ་སྐུ་
བལྟམས། ཞེས་འཁོད་འདུག་ཀྱང་། འློག་ཏུ་
དབློན་རས་མཇལ་དུས། (ཁྱོད་ཀྱི་ལློ་དུ་ཙམ་འགྲོ་གསུངས། སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་འགྲོ་ལེ་རེད་) ཞུས་པ་
ལྟར་ན། སྤྱི་ལློ་༡༡༧༩ རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཕག་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། གང་ལྟར་ཡང་ དུས་རབས་
༡༢པའི་ནང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་འདུག། མཚན་དློན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསློལ། མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློ་འཁྲུངས་སློ་ཟེར་བའི་སྙན་པ་བྱུང་། 

༢. སྐུ་ཡློན་གསན་སངས་དང་ བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་སྐོར། 
སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་བླ་མ་ཐར་པ་གླིང་པ་ལས་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་ཐློས་བསམ་སྒོམ་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་
ལློ་༣༢ ལ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མཚན་ཐློས་པ་ཙམ་གྱིས་ མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐློབ་སྟེ་བློད་ལ་
བློན། ལམ་དུ་ལློ་གཅིག་ཙམ་སློང་། བསམ་ཡས་སུ་བསླེབས་ ཆོས་རྒྱལ་དགོངས་པ་རློགས་ཚུལ་ཐློས་

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློ། 
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པས་ དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ། དྲན་པ་སློས་ཏེ་གདན་སར་སུ་ཡློད་ཅེས་དྲིས་པས་དབློན་རས་བཞུགས་ཡློད་
ཟེར། དབློན་རས་ཀྱི་དྲུང་དུ་བཅར་བས་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་སྐྱེས། ཁྱོད་ཀྱི་ལློ་དུ་ཙམ་འགྲོ་གསུངས་པས། 
སུམ་ཅུ་སློ་གསུམ་འགྲོ་ལེ་རེད་ཞུས། ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ལུང་བསན་པ་ཡིན་པར་བརྟེན་ 
བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ལློ་གཅིག་བར་འབྲུག་སྐོར་གྱི་དབང་ཆོས་གདམས་པ་རློགས་པར་གནང་། བྱེ་
དཀར་དང་ཀློང་རློལ་གཉིས་སུ་ལློ་གསུམ་བཞུགས་རྟློགས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། མཚན་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་
ཞིག་པློ་ཞེས་གནང་། སྒོ་མློ་གཏེར་ཁུང་དུ་ལློ་གཅིག་བསད། ཉིང་རློ་གར་རྒོད་དུ་ལློ་གསུམ་བསད་ 
ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ ལུང་བསན་ཡློད་པར་གསུངས་ཏེ་ ཉི་མ་ལྷློ་རློང་དུ་སློང་ སྒྲུབ་པ་ལ་
བརྩློན་ནས་ བསན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དློན་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ཏེ་ལྷློ་རློང་དུ་བཏང་། 

༣. ཉི་མ་ལྷློ་རློང་འདིར་ བློན་པའི་སྐོར་དང་ སྒྲུབ་པ་བརྙེས་ཏེ་ འགྲོ་དློན་མཛད་པའི་སྐོར། 
སྤྱི་ལློ་༡༢༡༨ རབ་བྱུང་༣ པ་ལ་གླིང་བཞིར་བློན་ཏེ་ལྟས་ངན་སྦྲུལ་མགོ་བློང་མཇུག་བཏུལ། སློང་དཔློན་
བྲག་སྐྱེས་སྲི་ཐུབ། སློང་དཔློན་ཤེས་ས་དར། སློང་དཔློན་དར་པློ། སློང་དཔློན་ལྷ་མློ་དཔལ་ལ་སློགས་མི་
ཐམས་ཅད་འདུས། མ་སློང་ཕྱུག་མློས་འབྲི་ནག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ ཁྲོ་མར་གྱིས་བཀང་བ་དང་བ་རྒོད་རློང་
གིས་ ཐློག་དྲངས་གླིང་བཞི་ཡུལ་མི་འབྲློག་དང་བཅས་པ་ཕུལ། རིམ་གྱིས་ཐེད་ཐིམ་སྤ་གྲོ་ཕློགས་སུ་
བློན། གུ་རུའི་སྤྲུལ་པ་ཁྱེའུ་ཤེལ་གྱི་རྣ་ཆ་དང་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་ཕྲུ་བཙུགས་པ་ཅིག་བློན་ཏེ་ ལུང་བསན་པའི་
སྒྲུབ་གནས་ སག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་གྲུབ་རློང་། རློང་སྒོ་ཆོས་དབྱིངས་རློང་། གླིང་བཞི་བ་རྒོད་རློང་། 
ཡང་རྩེ་ཐུ་བློ་རློང་སྟེ་རློང་བཞི། སྒོམ་བྲག ཐུགས་རྗེ་བྲག ཚེ་ཆུ་བྲག བདེ་ཆེན་བྲག་སྟེ་བྲག་ཆེན་བཞི། 
རྩེ་གདློང་རློ་མ་ཕུག དགའ་བ་ཕུག གླང་ཐང་ཕུག སེང་གེ་ཕུག་སྟེ་ ཕུག་ཆེན་བཞི་རྣམས་སུ་ སྒྲུབ་པ་
མཛད་དེ་ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་དུ་
བསྡུས། ཝང་སེང་གེ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་དུས་ ཆུ་མདློར་པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཨ་མཆོག་ལ་རྒྱ་
གར་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སས་དམ་པ་བསྐྲུན། ཝང་ཡུལ་སྲིན་མློ་གན་རྐྱལ་ཉལ་བ་འདྲ་བ་ན་ 
བྲློ་འཁྲབ་པས་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་ སྤྲུལ་པ་བསློད་ནམས་དཔལ་འདྲེན་མཇལ་ཏེ་ ཇོ་མློར་བཞེས་ཏེ་
སྤྲུལ་སྐུ་དབང་ཕྱུག སྤྲུལ་སྐུ་གསང་བདག སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་མ། སྤྲུལ་སྐུ་བླ་མ་སྟེ་སས་བཞི་དུས་གཅིག་ལ་
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འཁྲུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་བསྐྱུར། ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས་ལྷ་སྲུང་གིས་
བསྐྱབས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པ་སྐུ་ནར་སློན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་བརྙེས། དུས་དེ་སྐབས་ནས་གནས་
འདི་བསྐལ་པ་མ་སློང་བར་ངས་དབང་བ་ཡིན་གསུངས་ཐློ་རྒྱབ།  

༤. བླ་མ་ལྷ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ རིན་ཆེན་རྒྱལ་པློའི་མནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་དང་ དམག་ལས་རྒྱལ་བ། 
རིམ་གྱིས་ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པས་ལྷློ་མློན་འདིར་ སྔོན་ནས་བློན་པའི་བླ་མ་ལྷ་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཕྲག་
དློག་སྟེ། ཐློག་མར་ཡི་གེ་སྤྲིངས། དེ་རྗེས་དམག་དཔུང་ཆེན་པློ་ལན་གཉིས་ཙམ་བཏང་ཡང་། ཕ་ཇོས་རྫུ་
འཕྲུལ་རྟ་མགོའི་བྲག་རི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་ དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་དངོས་སུ་སྤྲུལ་པ་
སློགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མ་བཟློད་པར་གླགས་མ་རྙེད། མནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་གྱི་མཐུ་རྒྱབ་པ་དང་། དུག་
དྲངས་པ་སློགས་གང་བས་ཀྱང་མ་ཐུབ་པས་ན། འཇིག་རྟེན་གཏམ་དཔེར། མང་ཡང་ལྷ་པའི་དམག་དང་
འདྲ། ཟེར་བ་དེ་ནས་བྱུང་།  

བཙུན་པ་རྟ་ཞར་ནག་པློ་ལ་ཞློན་པ་དཔློན་གཡློག་གཉིས་བྱུང་སྟེ། ཝང་ཚ་དཔལ་འདྲེན་ཆང་དྲློངས་ཟེར། 
ཐེལ་རྩེ་དམར་པློ་རྒྱབ་པའི་ཡི་གེ་ང་ལ་གཏད་ནས། ཁམས་སྤྲང་ཀློག་ཤེས་ན་ཡི་གེ་འདི་ལ་ལྟློས་དང་
ཟེར། རྒྱ་བཤིག་ནས་བལྟས་པས་ ངེད་ཀྱི་རྟ་མགོ་འཕྲང་ན་ཡློད་པའི་ཁམས་པ་བ་བྲལ་བ་ལ་སྤྲིངས་པ། 
ངེད་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་གྲོལ་བར་ དེ་ཚློར་སློད་གཞི་བཅའ་བ་མ་གོ་བ་མཚང་ཆེན་པློ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་
མི་གཅིག་པའི་སྐྱ་མིན་སེར་མིན་ལྷློ་ཕློགས་སུ་སློད་རྒྱུ་མིན། ཡང་ན་དགོན་པ་བ་ཐལ་དུ་ དཔློན་རྒན་
གྱིས། ཡང་ན་ཏིའུ་ལུང་དུ་ངེད་ཀྱི་རྟ་རྫི་གྱིས། དེ་མིན་ངེད་ཀྱི་གྲྭ་ཀྱག་འདི་པས་ མིག་སྐེ་སློག་གསུམ་དུ་ 
མི་འཚམས་པ་བྱེད་པར་འདུག་པས་གོ་བར་གྱིས། སྤ་གྲོ་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་ཕུ་བཅལ་ཁ་སངས་རྒྱས་
བཞུགས་པའི་ཤུལ་ནས་སྤྲིངས་ཟེར་བ་འདུག་པས། བཙུན་པ་དེས་ཅི་འདུག་ཟེར། ལེགས་པློ་འདུག་
ཡིག་ལན་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་གསུངས་ནས། གཉོས་ལྷ་ནང་པའི་དཔློན་པློ་ལ་སྤྲིངས་པ། སྤྱིར་ལྷློ་སྦས་ཡུལ་
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་གནས། ཡང་སྒོས་སུ་སངས་རྒྱས་དབློན་པློས་
ལུང་བསན་པའི་གནས་ཡིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ལ་སྡུག་དེ་ཙམ་བཏང་བ་རྒྱུ་འབྲས་མ་གོ་བ་
མཚང་ཆེན་པློ་ཡིན། གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་འཁོར་ལས་མཁན་དེས་པས་ བཙློ་སྲེག་གི་སྡུག་བསྔལ་ 
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མཚམས་མ་མཆིས་པ་ཡློང་བས། ཐུགས་ཚློད་ཟིན་པ་གལ་ཆེ། གྲུབ་མཐའི་ཀོ་ལློང་(ཕྲག་དློག་)ལ་ལབ་
མི་དགོས་པ་འདུག་སྟེ། ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་དགོས་པར་
གསུངས།  
དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚློགས་བསག་དགོས་ལ། འབྲས་བུ་
གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐེག་པ་ནི་རབ་ཚེ་གཅིག་བདུན་ནམ་བཅུ་དྲུག་ལས་ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་
མི་འདའ་བར་གསུངས། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་། ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། །དློན་གཅིག་
ན་ཡང་མ་རྨློངས་དང་། །དབང་པློ་རྣློན་པློའི་དབང་བས་ནས། །སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་
འཕགས། །ཞེས་གསུངས། སྔགས་ལ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིར་གསུངས་པ་ལས། རྣལ་འབློར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་
ལ་བསབ་དགོས། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་། འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་པའི་ཆོས་སྐོར་འདི་རྣམས་ནི། 
གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་ རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་བ་མར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལྟ་བུ་ཡིན། གྲུབ་
ཐློབ་གླིང་གི་ཞལ་ནས། བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མི་ཟབ། །སློད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཁྲིད་ན་
མངོན། །གྲུབ་ཐློབ་འབྱུང་ན་ཟབ་པ་ལགས། །རྩློད་པ་མེད་པ་ཞིག་རྩིས་སུ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་
ཚློ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེ་གོ་མི་ཤེས། འབྱུང་ན་རྣལ་འབློར་པ་སློས་བདེ་མློར་སློད་ཆུག དེ་མིན་རྒྱལ་པློ་སྤྱི་བློ་སྐྱེས་
ཀྱི་རྣམ་ཐར་དྲན་པ་གལ་ཆེ། ཐིམ་ཕུ་གཞུང་གི་ཆུ་འགོ་བླ་མས་ལུང་བསན་པའི་གདན་ས་མི་འགྱུར་རློ་རྗེ་
གདན་ནས་བྲིས། ཞེས་ཐེལ་རྩེ་ཡིག་མགོ་ལ་རྒྱབ། ཡི་གེ་ཡས་མར་དྲིལ་ནས་ལ་ཆའི་རྒྱས་བཏབ་ནས་
བཏང་བས། བཙུན་པ་དེས་ཁམས་པ་རང་ཕག་འབུལ་ལ་འགྲོ་ན་དགའ་ཟེར། ང་རྒེད་པློ་དེར་མི་བསླེབ་
ཡི་གེ་འདི་ཕུལ་གསུངས། ཞེས་དང་། 
དེ་ནས་ སྔོན་ལ་སེར་དམག་རྣམས་བཏང་ རྗེས་སུ་སྤྱི་དཔློན་རྣམས་བྱུང་སྟེ། བཙུན་པ་གཅིག་ན་རེ། ཅི་
ཟེར་ཁ་སང་ནི་འདི་འདྲ་མེད། མིག་འཕྲུལ་མཁན་ཡིན་ཟེར་མཆོངས་པས། དམག་རེང་ནས་འགྲོ་མ་
ཐུབ། སྤྱི་དཔློན་བསླེབས་བྱུང་སྟེ་ཁོ་དེ་སྒོམ་ཆེན་པ་ཁྱོད་མ་མཁས་པ་གཅིག་འདུག ངེད་ལྷློ་ཁ་བཞིའི་
རྒྱལ་པློ་ལྷ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པ་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ལློག་ཕུལ་ཏེ་ ཐུགས་མ་མཉེས་པ་འདུག་པས། 
ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་བཏློན་ནས་ བཅལ་ཁའི་མགོན་ཁང་དུ་ ཁུར་ཤློག་གསུངས་འདུག། དེ་ཡང་འློས་མིན་ངེད་



 60 

ཀྱི་གཟུ་བཏང་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཇི་ལྟར་ཆེ་རུང་ མིག་འཕྲུལ་ཡིན་ཟེར། མི་འཇིགས་པ་འདུག། ངེད་
ཀྱི་བབས་ལེན་མཛད་བཅུག་གིས། བབས་རྗེས་ར་ལུང་གི་བར་སླེབ་ཀྱི་ཁག་ ངེད་རང་གིས་ཁུར་གྱིས་
ཟེར། ཞེས་སང་ངོ་། 
ཡང་ ལྷློ་པ་རྣམས་མཐུ་ལ་འཇིགས་ནས་གདུང་གི་སྤྱི་དཔློན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་པློ། སྒོ་ཕྲུག་སྤྱི་དཔློན་སློབས་
ཆེན། ཧས་ཀྱི་སྤྱི་དཔློན་བཟང་པློ། ཅང་གི་སྤྱི་དཔློན་དློན་བཀྲ་ཤིས། ཝང་གི་སྤྱི་དཔློན་ཁོས་རྒྱལ། དཀར་
སྦིའི་སྤྱི་དཔློན་སེང་གེ། གདློང་གི་སྤྱི་དཔློན་དབང་རྒྱལ་ཁོང་བདུན་པློ་གསང་ཐབས་སུ་བྱུང་ནས། སག་
གཟིག་གུང་གསུམ་གྱིས་ཕག་རྟེན་བས། ངེད་དབང་མེད་ཡིན་པས་ལྷ་པས་མནའ་བཀལ་གྱི་དློགས་
གསང་ནས་ཡློངས་པ་ཡིན་པས། ང་ཅག་ལ་མཐུ་མ་གཏང་ཅིག་ཟེར། 
ད་ལྷ་པས་ཁྱོད་ལ་མི་ཐུབ་པར་འདུག། རྩིས་བལྟ་བར་སློང་བས་ སློད་མངའ་རིས་རྒྱལ་པློའི་རྩིས་མཁན་
གྱིས། མི་དེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་འདུག། གནས་དེ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་འདུག་པས་ཐུབ་
པ་དཀའ། ཁོ་རང་བཀྲོངས་སམ་གནས་ལ་གནློད་པ་བཀལ་ན་ཐུབ་ཙམ་ཡློང་སྟེ། ཕལ་ཆེར་གནས་
གཞིས་ཁོང་ལ་ཤློར་བ་འདྲ་འདུག་པས། ཟློན་དམ་པློ་བ་ཞིག་ཟེར། དེ་ནས་ཕ་ཇོའི་ཞལ་ནས་ང་སངས་
རྒྱས་མིན་ཏེ་ ཕ་མ་སེམས་ཅན་ལ་གནློད་མི་བཀལ། ཁྱེད་རྣམས་གཡློ་སྒྱུ་དང་ཟློག་མིན་ན་མནའ་རེ་
བཀལ་ཅིག་གསུངས་པས། སྤྱི་དཔློན་རྒན་པ་གཅིག་ན་རེ། ང་ཅག་མནའ་བཀལ་གྱིས་ ཕ་ཇོས་ཀྱང་ལྷ་
པའི་སྡུག་ལྟར་མ་གཏང་ཅིག་ཟེར། སྡུག་ཇི་ལྟར་གཏློང་གི་ཡློད་གསུངས་པས། ལློ་རེ་རེ་ལ་ཚློ་རེ་ལ་
འབྲས་ལྟང་བརྒྱ། བུར་ལྟང་བརྒྱ། རས་བརྒྱ། སྲིན་དློས་བརྒྱ། ལྕགས་དློས་བརྒྱ་འབུལ་དགོས། འུར་
ལག་ཐེངས་གསུམ་གསུམ། དེ་མི་བྱེད་ན་བློད་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཅད་ནས་སྐྱིད་མེད་ཟེར། ཞེས་སྤྱི་
དཔློན་གྱིས་ཕ་ཇོ་ལ་ཞུས་པ་གསལ་ལློ།།  

༥. འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློས་ སྤྲུལ་པའི་སས་ལྔ་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་ འཛིན་སྐྱོང་མཛད་མཁན་
བསྐོས་གནང་བ།  
དེ་ནས་དློན་དུ་མཉམ་མེད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་དུ་ ལུང་བསན་དུས་ལ་འབབ་པ་ལས་ 
སྤྲུལ་པའི་སས་ལྔ་པློ་ རང་རང་གི་གདུལ་ཞིང་ གདུང་ཧས་སློང་གསུམ་གྱི་བླ་མ་དཔློན་དང་ཤར་ཕློགས་
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ཀྱི་ལས་སྒོ་མནན་པ་ལ་སས་གསང་བདག་གར་སློན་བཏང་། དགུང་ཅང་གཉིས་ཀྱི་བླ་མ་དཔློན་དང་
མཐའི་ལས་སྒོ་མནན་པ་ལ་སས་ཉི་མ་བསྐོས། ཐེད་ལུང་དང་འློ་འདུས་དགོན་སློགས་ཀྱི་ལས་སྒོ་མནན་
པ་ལ་སས་དབང་ཕྱུག་བསྐོས། གདན་ས་འདི་ཉིད་དུ་དམ་པས་ཚློ་བཟུང་སྟེ་ཕ་ཚབ་གྱིས། བླ་མ་འདི་
འཇམ་དབངས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས་ ཆོས་ཚུགས་གཟུང་ན་ ལེགས་བསམ་པ་ཡློད་དེ་ ལས་ཀྱི་འཕྲློ་ཞིག་
འདུག་པས་ སྤ་གྲོ་ཐེད་ཐིམ་རྣམས་སུ་ཚློ་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་གསུངས། ཆུ་བར་རྒྱབ་རི་ལ་དམ་པས་ལས་
དཔློན་བས་ནས། སྤྱིལ་པློ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཏིང་། མཁར་ལས་ཚར་ནས་སས་རྣམས་ལ། རྒྱལ་བའི་
སས་མཆོག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བུ་གཉུག་མའི་དློན་མཐློང་རྣལ་འབློར་པ། །འགྲོ་བའི་དློན་དུ་འཇིག་རྟེན་
ཚུལ། །སེང་གེ་ལྟ་བུའི་བུ་ལྔ་ཉོན། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་མགུར་གསུངས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པའི་སློལ་འགོ་བཙུགས། རྒྱ་ཀ་མ་རྟ་(ཨ་སཱམ་ཀམ་རུབ) ནས་རྒྱལ་
པློ་བྷ་ནན་ལའི་ཕློ་ཉ་འབློར། གསེར་དངུལ་གྱི་བུམ་པ་བཞིས་གཙློས་རྨ་བའི་གདུགས། ནེ་ཙློ་སྨྲ་མཁན། 
རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆང་སློགས་བསླེབས། དེ་རྣམས་ལ་སྐད་དང་མཐུན་པའི་ ཆོས་ཀྱིས་ཚིམས་པར་བས། 

༦. ཞིང་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐོར། 
དེ་ནས་ ནམ་མཁའ་ནས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིས་ མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཅས་ འཇའ་དཀར་གྱི་
ལམ་ལ་ ཡུམ་བསློད་ནམས་དཔལ་འདྲེན་གདན་དྲངས་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༡༢༤༥ དགུང་གྲངས་ཞེ་དགུ་ཤིང་
སྦྲུལ་ཧློར་ཟླ་དང་པློའི་ཚེས་ལྔའི་ཐློ་རངས་ལ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་བློན། 

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་མཆོག་ མ་འློངས་པ་ན་འབྲུག་པས་ ལྷློ་མློན་ཁ་བཞི་ཧྲིལ་པློ་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་ 
རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ དབུ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཏེ་ མཉམ་མེད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་ ཡུག་གཅིག་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ ལེགས་ཚློགས་མཐའ་དག་
བསྒྲིགས་ཏེ་ ཐུགས་རྗེ་བྲག་ཏུ་བློན། དབར་ཐློག་གཅིག་བཞུགས་ནས། སེམས་གདློད་ནས་དག་པའི་
ཆོས་སྐུ་ལ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །སློགས་གསུངས་ནས་རྟ་མགོར་བློན་ཏེ་ སྐུ་བསྙུངས་
པའི་ཚུལ་བསན། སྤྲུལ་པའི་སས་ལྔ་ལ་ཞལ་གདམས་བསབ་བ་རྣམས་གསུངས་ནས་ དགུང་གྲངས་
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དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་སློན་པའི་སྤྱི་ལློ་༡༢༤༦ རབ་བྱུང་བཞི་པ་ མེ་རྟ་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ 
དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་ སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་གདུང་ཐལ་རྣམས་མཁའ་
འགྲོ་མས་གདན་དྲངས་ཏེ་ ཅུང་ཟད་ཀྱང་བཞག་མི་འདུག་གོ། 

 

སློང་ལཱ། 
༡ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློ་གི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་དང་ འཁྲུངས་ལློ་ ས་གནས་བཅས་བྲིས། 
༢ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློ་ཞེས་མཚན་གསློལ་གནང་མི་ བླམ་ག་སྨློ? བླམ་དེ་ལས་ག་ཅི་

བཞེས་ཏེ་ ལུང་བསན་ག་དེ་སྦེ་ ཐློབ་འཐློབ་ཨིན་ན་བྲིས།  
༣ བླམ་ལྷ་པ་ལུ་སྤྲིངས་པའི་ཡི་གུ་དེ་གི་ གོ་དློན་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་རློང་ཁ་ནང་བྲིས། 
༤ སྤྲུལ་པའི་སས་ལྔཔློ་དེ་ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ གདུལ་ཞིང་དུ་བསྐོས་ཚུལ་བྲིས། 

ཁ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ། 
༡. སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 

འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ནི་ བློད་ར་ལུང་དུ་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ གདུང་རབས་ལས་མཆེད་
པའི་ ཡབ་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་༼ནང་གསློ་རིན་ཆེན་
བཟང་པློ།༽ དང་ ཡུམ་བང་སེམས་ནམ་མཁའ་
འཛློམས་༼ཡུམ་རྒན་མློ་སྐྱིད།༽ གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་
དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པ་གནམ་ལློ་
ཤིང་བ་སྤྱི་ལློ་༡༤༦༥ ལློར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ དུ་མ་
དང་བཅས་ཏེ་ སྐུ་བལྟམས། 

ངག་དབང་ཆོས་
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༢. ལྗོངས་འདིར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ འགྲོ་དློན་མཛད་པའི་སྐོར། 

འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་ལློ་༡༤༩༧གྱི་ལློར་ ལྷློ་ཕློགས་ཡློངས་འདུའི་
ལྗོངས་འདིར་བློན་ནས། 

༢.༡ སྤར་གཞུང་ཚློང་འདུས་སུ་ གདན་ས་དང་པློ་འབྲུག་དཀར་བརྒྱུད་ཆོས་སྡིངས་བཏབ། དེ་བཞིན་
རློར་སྦིས་ཆོས་འཁོར་སྒང་། དློལ་ཤར་བསམ་གཏན་རྩེ་མློ། འབྲས་ལར་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར། སྤྱི་
ཐང་རབ་བརྟན་གླིང་། སྤུས་མློ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར། 

༣.༢ ཐིམ་གཞུང་དུ་སྤང་རིའི་ཟམ་གདློང་གདན་ས་ ཕློ་བྲང་སྡིངས། ལྷ་རློང་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར། 

༣.༣ ཐེད་ཕློགས་སུ་འབྲུག་འཕྲིན་ལས་སྒང་། ཁུ་བྱུག་ལར་ཆོས་སྐྱོང་ཕློ་བྲང་། ཁྱི་འབུར་ལྷ་ཁང་། བྱི་
ལི་སྒང་། སྤངས་མ་དགོན། བ་བཞག་དགོན་སློགས་རི་འབུར་ཕལ་ཆེར་ཆོས་གཞིས་ཁྱབ་པའི་འགྲོ་དློན་
མཛད་པ་བྱུང་། 

སྤྱི་ལློ་༡༥༢༩རབ་བྱུང་༩པའི་ ས་གླང་གི་ལློར་ སྤ་གྲོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས། ཕྲིན་ལས་སྒང་། སྤང་རི་ཟམ་
འབྲུག་ཕློ་བྲང་སྡིངས། འབྲུག་རབ་བརྟན་སྒང་གི་གཟིམ་ཁང་ལྷ་ཁང་རྣམས་བཏབ། འབྲས་ལ་བསམ་
གཏན་ཆོས་འཁོར། ཆོས་གཞིས་བསམ་གཏན་རྩེ་མློ། སྤུས་མློ་རབ་བརྟན་ཆོས་འཁོར། ཆོས་གཞིས་སྤྱི་
མིག་ཐང་། ལྷ་མཛློ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར། བྱི་ལ་སྒང་དབེན་དགོན། རྣལ་འབློར་ནམ་མཁའི་སྒྲུབ་ཕུག། 
རྟློགས་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སག་ཚང་། ཐེད་ནས་ཁྱི་ཕུག་བྲག སྤང་དམར་དགོན་པ། སྤང་དམར་གོང་མ། བ་
བཞག་དགོན་པ། རློ་རྒྱ་ཐབ་རྣམས་བཏབ། 

སྤྱི་ལློ་༡༥༣༡རབ་བྱུང་༩ པ་ ལྕགས་ཡློས་ཀྱི་ལློ་ནང་ ཁུ་བྱུག་ལ་འབྲུག་ཆོས་སྐྱོང་ཕློ་བྲང་། རློ་མཁར་
འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་སློགས་ མང་དུ་བཏབ་སྟེ་ འབྲུག་པའི་བསན་པ་ཤིན་ཏུ་དར་རྒྱས་མཛད་འདུག། 
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བསན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དློན་མཐར་ཕྱིན་ནས་ རབ་བྱུང་དགུ་པའི་སྤྱི་ལློ་༡༥༤༠ ལ་ གདན་ས་སྤ་རློ་རློབ་
སྦྱིས་རློང་དུ་ དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསན་ཏློ།། 

 

སློང་ལཱ། 
༡ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་དང་ འཁྲུངས་ལློ་བཅས་བྲིས། 
༢ བླམ་དེ་ ལྷློ་ལྗོངས་ནགས་མློའི་ལྗོངས་སུ་ ནམ་བློན་ཡི? འབློན་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན? 

དཔྱད་དེ་བྲིས། 
༣ སྤྱི་ལློ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གདན་ས་ག་ཅི་ར་བཏབ་ཡློད་ག་ ཐློ་བཀོད་འབད། 
༤ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་ ག་ཅི་སྦེ་ རྩ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ བརྩིཝ་ཨིན་ན?  
༥ དེ་སྐབས་ཁྱོད་ཡང་ཡློད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ཅི་ར་ འབད་འབདཝ་འློང་གོ? བསམ་འཆར་བྲིས། 

ག ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། 
༡ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་རིགས་རུས། 

བློད་མང་སློད་ས་རལ་ཟེར་སར་ ཡབ་ཟུར་
པློ་ཚབ་པེ་དང་ ཡུམ་མ་བཟའ་དར་སྐྱིད་
གཉིས་ལ་ སས་བདུན་ཡློད་པའི་ཆུང་ཤློས་ 
ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ རབ་བྱུང་༣ པའི་
གནམ་ལློ་ ལྕགས་མློ་སྦྲུལ་ལློར་སྐུ་
འཁྲུངས། ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུ་
མཆེད་ལྷ་འབུམ་གྱི་སས་ལྕོ་མགོ དེའི་སས་
སློབ་དཔློན་དབློན་སག། དེའི་སས་སེངྒེ་རིན་
ཆེན། དེའི་སས་སེངྒེ་རྒྱལ་པློ། དེའི་སས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། 
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འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ། དེའི་སས་བླློ་གྲོས་སེངྒེ། དེའི་སས་འཇམ་དབངས་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན། 
དེའི་སས་ཤེས་རབ་བཟང་པློ། དེའི་སས་ལྷ་དབང་རྣམས་བློན་འདུག། 

༢. ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 

འགྲོ་བའི་མགོན་པློ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ནི་ བློད་ར་ལུང་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་
རབས་ལས་མཆེད་པའི་ཡབ་ ནང་གསློ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ། ཡུམ་མགོན་མློ་སྐྱིད་ གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་ 
རབ་བྱུང་༨པའི་གནམ་ལློ་ཤིང་ཕག་ སྤྱི་ལློ་༡༤༥༥ ལ་སྐུ་བལྟམས། 

༣. བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སློད་པས་ འགྲོ་དློན་མཛད་པ། 
ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་དཔལ་བཟང་པློས་ལྗོངས་འདིའི་ཡུལ་གྲུ་མཐའ་དག་ ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་ཏེ་བློན་པའི་ཚུལ་ནི། དློན་མེད་རྐང་འཁྱར་ཙམ་དུ་འློངས་པའི་ སྤྲང་པློར་མི་བསམས་ཏེ། སྐྱེ་
འཆི་ལ་རང་དབང་ཐློབ་པའི་གྲུབ་ཐློབ་རྣམས་ དུས་དང་སྐུའི་རྣམ་པ་སློ་སློར་སང་ཡང་ ཐུགས་ཡེ་ཤེས་
ལ་ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། གྲུབ་ཐློབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་ས་ར་ཧ་པ་དང་རི་ཁྲོད་དབང་ཕྱུག་ཤ་ཝ་རི་པ་
ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འབྲུག་པའི་གདུང་དུ་བློན་ནས། འཁྲུངས་མ་ཐག་ཏུ་འཁྲུལ་སང་
སྦྲུལ་གྱི་མདུད་པ་ལྟར་རང་གྲོལ་ལ་སློང་བས་གྲུབ་པའི་སློད་པ་ཁོ་ན་བསན། མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་
ལ་དབང་འབློར་བའི་རྣལ་འབློར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ རྟློགས་པ་ས་ར་ཧ་དང་སློད་པ་ཤ་ཝ་རི་པ་
དང་མཚུངས་པར་ ཕློགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སློད་པས་ འགྲོ་དློན་མཛད། 

༤. ལྷློ་མློན་འདིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སློད་པས་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བཏུལ་ཏེ་ ས་འདུལ་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་སྐོར། 
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ ཡར་འབྲློག་ས་དཀར་རྩེར་བཞུགས་དུས་ ཐློ་རངས་ལྷ་མློ་དུད་སློལ་མས་ 
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཁྱོད་ ལྷློ་མློན་གྱི་ཕློགས་སུ་ གདུལ་བ་དང་འགྲོ་དློན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཡློད་
པས་ འགྲོ་རན་པ་ཡིན། དེ་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་བས་ མ་འློངས་པར་ འབྲུག་
པའི་བསན་པར་ ཕན་ཐློགས་བྱུང་བ་ཡིན། ནངས་པར་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་ལ་ ཁྱོད་རང་གི་མདའ་ཞིག་ ལྷློ་
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མློན་ཕློགས་སུ་ ཕློ་ཉའི་ཚུལ་དུ་ ཐློངས་ཤིག་ ཅེས་ལུང་བསན་པ་བཞིན། སང་སྔ་དྲློར་ གནམ་བསྐོས་
ལས་འཕྲློ་ཡློད་པའི་བུ་མློ་ཞིག་གི་ཁང་པར་ སློང་ཞིག་གསུངས་ནས་ ཕག་མདའ་ཞིག་ ནམ་མཁའ་
ནས་བཏང་བ་དེ། སློད་པ་ལུང་འགྲམ་འློག་མའི་ཡུལ་གྱི་ ཚེ་དབང་ཟེར་བའི་ཁང་ཐློག་གི་སྐས་ལ་ཟུག་
པ་ གནས་ཚང་ནློར་བུ་འཛློམས་མའམ་ དཔལ་བཟང་བུ་ཁྲིད་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་ མཆོད་ཁང་ནང་བཞག 
དེ་ནས་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ ཕག་རི་སྤྲེ་མློ་ལ་བརྒྱུད་དེ་ འློ་དློད་བདུད་དང་ ཤིང་ཀ་རབ་ཀྱི་བདུད་མློ་
བཏུལ། དེ་ནས་དགོན་གསར་ཁར་ བཙན་དང་ཀླུ་བདུད་གདུག་པ་ཅན་ དམ་ལ་བཏགས། 

དེ་ནས་ལྷ་མཛློ་ལུང་པའི་བདུད་བཏུལ་ཏེ་ སློད་པའི་སར་ཕེབས། མཚན་ལྡན་ནློར་བུ་འཛློམས་མའམ་ 
དཔལ་བཟང་བུ་ཁྲིད་ ཕག་རྒྱ་མར་བཞེས་ཏེ་ གདུང་སས་ངག་དབང་བསན་འཛིན་བསྐྲུན། ལུང་འགྲམ་
འློག་མའི་བདུད་མློ་དང་ རློ་ཀྱོང་ལའི་བདུད་མློ་ ལློང་རློང་བདུད་མློ་རྣམས་བཏུལ། 

འློ་ལགས་རྒེད་པློ་ བསན་འཛིན་ཟེར་བས་ འཆི་ཁར་ཕན་པའི་ཆོས་ཞིག་གནང་བར་ཞུས་པས། ཤིང་
སློང་རྒེད་པློ་བཞིན་རྩ་བ་ནས་འགྱེལ་ཡང་ བདག་འཛིན་བླློ་ཡིས་མི་ཐློང་བའི་ཨ་བ་རྒེད་པློའི་མཇེ་ལ་
ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པ་སློགས་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་གནང་བ་ ལྟར་སང་བཀྱལ་ཀའི་ཚིག་ དྲང་སློང་བདེན་
པའི་ཚིག་གི་ནུས་མཐུས་ རྒེད་པློ་འཇའ་ལུས་གྲུབ་སློང་བའི་མལ་དུ་ ཕྲེང་བ་ལུས་པ་གཟུངས་བཙུགས་
ནས་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ རབ་གནས་མཛད་པ་དེར་ ཕྱིས་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ མཆོད་རྟེན་
གྱི་ཕྱི་ནས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་ ཁྱི་འབུར་ལྷ་ཁང་ངམ་ ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་ཡིན། 

མགོན་སློད་དུ་ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དབང་གནང་སར་ འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ ཤ་བ་བསད་དེ་ 
ཤ་བཞེས་ནས་ ཤ་བ་སར་སློས་ཏེ་བཏང་བས། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ བེར་དང་ཆོས་གོས་ ཉི་
ཟེར་ལ་བཀལ་བས་ཉི་མའི་ཟེར་ ཅུང་ལྡེམ། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ ཤ་བ་ཤ་ཁྱི་མདའ་གཞུ་རྣམས་ 
ཉི་ཟེར་ལ་བཀལ་བས་ ཉི་ཟེར་དྲང་པློར་བསད་པའི་གྲུབ་རྟགས་བསན། ཁྲོམ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་
མེད་པའི་དད་པ་སྐྱེས་ནས། བླ་མ་ཟེར་བ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡིན། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་བྱིན་རླབས་
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ཆེ་བའི་ཁར་ འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ དེ་ལས་ཀྱང་འགྲན་ཟླ་མི་འདུག་ཟེར་ ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་འབྲུག་པའི་
སྙན་གྲགས་ ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏློ། 

ཡང་ ཕྱི་རབས་འབྲུག་པའི་གདུང་འཛིན་དེའི་ སྤྲུལ་པའི་འགྲོ་དློན་ལྗོངས་འདིར་བབས་པར་གཟིགས་ཏེ་ 
གདུལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེད་དུ་བློན། འགྲོ་བའི་ཚེ་སློག་ལ་རྔམས་པའི་འློ་དློད་བདུད་པློ་དང་། གླང་
བདུད། རློ་ཀྱོང་ལའི་བདུད་མློ་དང་། རློང་ལློ་བདུད་མློ་སློགས་ ནག་ཕློགས་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་ ལྟ་
བའི་ཟིལ་གྱིས་ཚར་བཅད་དེ་དམ་ལ་བཞག། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཆེན་པློས་ཤར་ལུད་མཚློ་སྒང་དུ་
གསད་གསློ་མཛད་དེ་ གླང་རློས་ར་མགོ་ཁྱེར་བ་དང་། བྱི་ལི་སྒང་ནས་འགུམ་ཤིང་མེའི་མགལ་དུམ་
འཕངས་པ་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པར་ལློ་འདབ་རྒྱས་པ་དང་། གྱིམ་ཐང་འགུམ་དཀར་མློ་ལ་ ཟ་འདྲེ་ལན་
ཆགས་ཀྱིས་བུར་སྐྱེས་པ་གཟིགས་ཏེ་ ཆུར་བསྐྱུར་བའི་མློད་ལ་ཉར་སྤྲུལ་པས། ཉ་ཁོག་ཆུའི་ཕ་རློལ་ ལློ་
གསར་རྒྱབ་ཀྱི་རློ་བ་ལ་འཕངས་པས་ རྗེས་གསལ་བར་དློད་པ་སློགས་གྲུབ་རྟགས་ཡ་མ་ཟུང་སློན། རི་
དྭགས་གཤློར་བའི་ཟློལ་གྱིས་ འདྲེ་སྲིན་འབྱུང་པློའི་རིགས་རྣམས་བཏུལ། བཞད་བྲློའི་ཚུལ་གྱིས་ཡུལ་
གྲུ་སློ་སློར་ ས་འདུལ་བྱིན་བརླབས་མཛད། ཐབས་ཤེས་བར་མཚློན་གྱི་གཏམ་གྱིས་ ཆོས་སྦྱིན་བཀྱེས་
ནས་ འློ་ལ་རྒེད་པློ་ལ་སློགས་པའི་མློས་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བློ་ཕློ་མློ་ཕལ་ཆེར་མཁའ་སློད་དུ་བཏང་། 

མདློར་ན་ཆུ་མེད་ལ་ཆུ། བུ་མེད་ལ་བུ། ནློར་མེད་ལ་ནློར། ཆོས་མེད་ལ་ཆོས་སློགས་ གང་འདློད་ཀྱི་
འབྲས་བུ་མཐློང་ཆོས་སུ་བྱུང་བར་མཛད། ཕྱིས་གདུང་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ བསན་པའི་སློག་ཟིན་པར་
དགོངས་ནས་ སློད་པ་ཕག་མདའ་ནང་རིགས་ལྡན་ནློར་བུ་འཛློམས་མ་ཕག་རྒྱར་བཞེས་ནས། ཕ་ཇོའི་
གདུང་སས་གསང་བདག་མགར་སློན་གྱི་ཡང་སྲིད་ གདུང་སས་ངག་དབང་བསན་འཛིན་བསྐྲུན་པར་
མཛད་པ་སློགས་དགོས་ཆེད་དུ་མའི་སྒོ་ནས་ལྗོངས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་མཛད་གནང་འདུག། 

 

 



 68 

༥. ཞིང་དུ་ཕེབས་པའི་སྐོར། 

ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ་ཞབས་བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ བསན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དློན་ རྒྱ་ཆེར་མཛད་
པའི་མཐར་ དུས་རབས་༡༦ པའི་རབ་བྱུང་༩ པ་ གནམ་ལློ་ས་གླང་སྤྱི་ལློ་༡༥༢༩ ལ་ དགོངས་པ་
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་སློ།། 

 

སློང༌ལཱ། 

༡ ཆོས་རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ ག་ཏེ་གི་བདུད་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ནུག?  
༢ ཆོས་རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ བཏུལ་བའི་བདུད་ཚུ་ལས་ གདུག་དྲགས་དེ་ར་ ག་དེ༌ཨིན་པས? ག་ཅི་

འབད། ཁུངས་བཀལ། 
༣  ཆོས་རྗེ་དེའི་ མཛད་རྣམས་མཐའ་ཡས་པའི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ར་གིས་དགའ་མི་མཛད་རྣམ་ཅིག་ 

གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བྲིས། 
༤ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ བླམ་དེ་བཟུམ་འབློན་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འབད་འློང་

གོ? བསམ་འཆར་བྲིས། 
༥ ཆོས་རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་ ཕག་ལཱ་ག་ཅི་ར་

མཛད་ནུག? དཔྱད་དེ་བྲིས། 
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ང མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ།  
འབྲུག་ཆེན་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ནི་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་ མཆེད་པའི་ ཡབ་
ཡློངས་འཛིན་ ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སས་
སུ་ རབ་བྱུང་དགུ་པའི་གནམ་ལློ་ཆུ་ཡློས་ སྤྱི་ལློ་
༡༥༤༣ལུ་ ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་
འཁྲུངས། གདུང་སས་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་དེ་ 
བུམ་ཐང་དུ་བློན་ནས་ ཡབ་ཀྱི་གདན་ས་(བུམ་ཐང་
བ་དཀར་རློང་)རྣམས་སུ་ འགྲོ་དློན་བསྐྱངས་ཏེ་
གདན་ས་དང་ཆོས་གཞིས་ གྲྭ་པ་སྦྱིན་བདག་དང་
བཅས་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་རྒྱས་སུ་བཏང་། སར་གདན་

ས་ར་ལུང་ནས་སྤ་གྲོའི་ཕློགས་སུ་ བློན་པར་དགོངས་ཀྱང་ སྐབས་མ་བྱུང་བར། ཞལ་སློབ་སྐྱུ་རུའི་
གདུང་འཛིན་ མཚམས་བྲག་མེ་ལྟེམ་ཆོས་རྗེ་ཞིག་ལ་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་བྱིན་ཅན་ཞིག་འགྲོ་དློན་ཚབ་
ཏུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་སྟེ་གནང་བས། དེས་རང་གནས་སུ་འདྲེན་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱང་སྐུ་གོང་མའི་གདན་ས་སྤ་གྲོ་
རློར་སྦིས་ (སྤ་རློ་རློབ་སྦྱིས་) ཆོས་འཁོར་དུ་སླེབས་དུས་གཡློ་འགུལ་མ་ནུས་པར་ ད་ལྟའང་རློར་སྦིས་
ཆོས་འཁོར་སྒང་དུ་བཞུགས། དེ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་བའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་པའི་མཐར་ དུས་རབས་
༡༧པའི་ནང་ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་གནམ་ལློ་ཤིང་འབྲུག་ སྤྱི་ལློ་༡༦༠༤ལ་ ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་སློ།། 

སློང་ལཱ། 
༡ མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་འཁྲུངས་ལློ་དང་ ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་བྲིས། 
༢ མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ མཛད་རྣམ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས། 
༣ མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ་ཚུ་གི་ས་ལས་ ཧ་ལས་སི་སི་ཡློད་པའི་མཛད་རྣམ་ཅིག་བྲིས། 

མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ། 
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ཅ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ།  

ཡབ་མཆོག་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་ནི་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་རབས་ ཡབ་མི་ཕམ་ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པློ་དང་ ཡུམ་གཏེར་སློན་ཞིག་པློ་གླིང་
པའི་སས་མློ་ མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མློ་
གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་ དུས་རབས་༡༦ པའི་ནང་ 
རབ་བྱུང་༡༠ པའི་གནམ་ལློ་མེ་ཡློས་ སྤྱི་ལློ་
༡༥༦༧ ལ་ ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་འབུམ་
དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། 

དེ་ནས་ རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་ཡབ་རྗེ་མི་ཕམ་
བསན་པའི་ཉི་མ་ ཁ་བཞི་ཤར་རྒྱུད་བུམ་ཐང་
རྣམས་སུ་ འགྲོ་དློན་སྒར་བསྐོར་ལ་བློན་ནས། བུམ་ཐང་མཆོད་རྟེན་གཉན་པློ་དང་། གཞློང་སྒར་རློང་
དང་། གདུང་བསམ་ཡློངས་ལེགས་དགོན་སློགས་བཏབ་ནས་འགྲོ་དློན་བསྐྱངས། སར་བློན་དུས་མང་
འདུས་ཡུལ་གླིང་ཞེས་པའི་སར་རིགས་ལྡན་མ་ཞིག་ལ་ གདུང་གི་ས་བློན་ཞིག་ཀྱང་འདེབས་པར་གནང་
བས། ཕྱིས་སུ་སས་དེས་ཀྱང་མཐུ་ཆེན་བླ་མའི་བསན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཕྲིན་ལས་པར་གྱུར་ནས་ཆོས་རྒྱལ་
བསན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ཞེས་གྲགས། ལྗོངས་འདིའི་འགྲོ་དློན་མཐར་ཕྱིན་ནས་ སར་གདན་སར་བློན་ཏེ་ 
བསན་འགྲོའི་དློན་རྣམས་ མཐའ་བསྡུ་བའི་མཐར་ རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་གནམ་ལློ་ས་ལུག་ སྤྱི་ལློ་
༡༦༡༩ལ་ ཆོས་སྐུའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་སློན་འདུག་གོ། 

སློང་ལཱ། 
༡ ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མའི་འཁྲུངས་ལློ་དང་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་བཅས་བྲིས། 
༢ ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མའི་ འགྲོ་དློན་མཛད་ཚུལ་ མདློ་ཙམ་བྲིས། 

མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་
མ། 
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༨ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ་། 
 
༨.༡ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ།  

དེ་ཡང་ འཁྲུངས་རབས་ཕུན་སུམ་ཚློགས་
པ་ལྟར་བརྗོད་ན། ཐློག་མར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་
ཞིང་དུ་ སངས་རྒྱས་སང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་
སན་སྔར་ ༡ འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་
དབང་ཕྱུག་གི་སྐུར་ བཞེངས་ཏེ་སེམས་
ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ དློན་
མཛད།       ༢ རིགས་ལྡན་པདྨ་
དཀར་པློ། ༣ ཆོས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྒམ་
པློ། ༤ མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚློ། ༥ པན་
ཆེན་ནཱ་རློ་ཏ་པ། ༦ ཆོས་རྗེ་དྭགས་པློ་ལྷ་རྗེ། 
༧ འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རློ་
རྗེ། ༨ སང་བ་རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔའ། ༩ 

རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབློར། ༡༠ འཇམ་དབངས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ༡༡ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་
དཀར་པློ་བཅས་རིམ་པར་བློན་པའི་མཐར། མཉམ་མེད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་འཛིན་ སྙིང་པློའི་
གསལ་བྱེད་གཉིས་པ་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་འདི་ཉིད། གང་ལས་འཁྲུངས་པའི་གདུང་རབས་ཀྱི་
ཁུངས་རྒྱས་པ་ནི། སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ རྣམ་
ཐར་རྒྱ་མཚློའི་སྙིང་པློའི་ནང་དུ་གསལ། འདིར་སྤྲློས་པ་བསྐྱུངས་ཏེ་སྨློས་ན། ཡབ་ཟླ་བའི་ཐློད་ཅན་

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། 

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། 
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འཁོར་ལློ་སློམ་པ་དངོས་ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་དང་ ཡུམ་སྡེ་པ་སྐྱིད་ཤློད་པའི་སས་མློ་རློ་རྗེ་བཙུན་
མློའི་རྣམ་རློལ་ བསློད་ནམས་དཔལ་གྱི་བུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་སློན་པའི་འདས་ལློ་༢༤༧༥དང་།  སྤྱི་
ལློ་༡༥༩༤ དང་རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ཤིང་རྟ་ལློར ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༡ ལ་ གཞིས་ཀ་མགར་གྲོང་དུ་ 
ཇི་ལྟར་བལྟམས་པའི་ཚུལ་ཡང་ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་གི་གསུང་སྔགས་སྒྲོག་བཞིན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་སློ།  
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ ཡབ་མེས་ཀྱི་མཚན་ལས་དྲངས་ཏེ་ མི་ཕམ་བསན་འཛིན་རློ་རྗེ་ཞེས་མཚན་གསློལ། 

༨.༢ ལུང་བསན་དང་སྐུ་ཡློན་གསན་བཞེས་མཛད་ཚུལ་ནི། 

ངག་གི་དབང་པློ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པློས་ལུང་བསན་པའི་མཚན་
གསློལ་ཞིང་། སྔོན་བློན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཞི།། མ་བློན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་པ།། 
ད་ལྟའི་སྐྱོབ་པ་དག་དང་དབྱེར་མེད་པའི།། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག། ཅེས་ལུང་
བསན་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མློས་ སྲུང་སྐྱོབ་མེལ་ཚེ་འབྲལ་མེད་
མཛད། མགོན་པློ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས། འཁོར་བའི་བདུད་རྣམས་འཇོམས་པ་པློ།། རློ་རྗེ་
སེམས་དཔའ་མཉམ་གྱུར་པའི།། རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་བདག་ཉིད་ཆེ།། ཞེས་དང་། ལེའུ་མཐའ་མ་ལས། 
སྐལ་ལྡན་ལམ་འདི་འཛིན་པ་དང་།། ང་ཡིས་ལུང་བསན་གྱུར་པ་ཡིན།། ཞེས་པ་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པློས། 
བདུད་འཇོམས་རློ་རྗེ་ཞེས་བ་བ།། གསང་སྔགས་བསན་པའི་བདག་པློ་འབྱུང་།། ཞེས་ལུང་གིས་ལེགས་
པར་བསན་པའི་མཚན་ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རློ་རྗེ་དེ་ཉིད། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ རང་གི་ཡབ་མི་ཕམ་
བསན་པའི་ཉི་མ་ལས་ ཀ་ཁ་ནས་བརྩམས་ དག་ཡིག་སུམ་རྟགས་སློགས་གཟིགས་འདུག།  

དགུང་ལློ་བཞི་ནས་ རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་གཏློར་བསྔོ་སློགས་གནང་། དགུང་ལློ་ལྔ་ལས་ལྷ་མློ་དུད་སློལ་
མའི་གཏློར་འབུལ་བཟླས་བརྗོད་གནང་བ་ན་ རྒྱུན་གཏློར་ལས་མེ་འབར། མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློས་
འདི་ངེད་རང་ཐམས་ཅད་ལས་ ལྷག་པ་ཡློང་ཞེས་གསུངས། དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་ མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པློ་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སློམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་བཤད་པ་ལེགས་པར་སངས་
ནས་ ཐློག་མར་རྗེ་གོང་མའི་ཞབས་ལ་རྒྱུགས་འབུལ་མཛད།  
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འབྲུག་དགོན་པར་ལྷ་མི་ཆེ་རྒུའི་དབུས་སུ་ སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་འབྲུག་པའི་བསན་པའི་བདག་པློར་མངའ་
གསློལ། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱུ་དང་ ལྷ་མིའི་ཁྲོམ་ཆེན་པློའི་དཀྱིལ་དུ་ བརྟག་པ་གཉིས་པའི་
རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་གནང་བས་ དེར་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར། དེ་ནས་བཟུང་ཡབ་མེས་གཉིས་དང་
ཡློངས་འཛིན་ལྷའི་མཚན་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ཞབས་ནས། མཐུན་མློང་མཐུན་མིན་མདློ་སྔགས་རིག་
གནས་དང་བཅས་པའི་ བཤད་པ་དང་སྨིན་གྲོལ་ གདམས་པའི་བདུད་རྩི་བཞེས། ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་
མཐུན་མིན་གྱི་སྐོར། ལྟ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། སྒོམ་པ་བསྲེ་འཕློ་ཆོས་དྲུག  སློད་པ་རློ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་
འབྲས་བུ་རྟེན་འབྲེལ་རབས་བདུན། ཀུན་ལ་གཅེས་པ་བླ་སྒྲུབ་སྟེ་ གདམས་པའི་གཞུང་ཤིང་ཆེན་པློ་ལྔ་
སློགས་ལ་ མཁྱེན་རབ་ཀྱི་པདྨློ་རྒྱས། དགུང་ལློ་དགུ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་ ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མ་ལས་ 
དབང་ཁྲིད་མན་ངག་རློགས་རིམ་ཐམས་ཅད་དང་ སྙན་ངག་མེ་ལློང་སློགས་ལེགས་པར་སངས་སློ།།  

བཅུ་བཞི་ནས་བཅུ་དགུའི་བར་ མཁས་སྒྲུབ་ལྷ་དབང་བླློ་གྲོས་ལས་ དུས་འཁོར་ལག་རྩིས་དང་། སྒྲ་
ཀ་ལ་པ་ཡི་གཞུང་འབྲེལ་རིས་མློ། ལཉྩ་ཝརྟུ་སློགས་ཡིག་ས་ཁྱད་པར་ ནང་དློན་རིག་པ་མདློ་རྒྱུད་མན་
ངག་རྣམས་དང་ གར་ཐིག་དབངས་སློགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཕག་ལེན་ཐམས་ཅད་ལ་སང་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་
མཛད། བན་ཚང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ (གྲྭ་བཙུན་གྱི་སྡེ་) བཙུགས་ཏེ་ བཅའ་ཡིག་ཆེན་པློའང་དེ་དུས་
མཛད་འདུག། གྲྭ་ཚང་དེའི་དབུ་མཛད་དགོན་ཡུལ་གསར་པ་ བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་བསྐོས། དུས་
ཚློད་འདི་དག་གི་སྔོན་དང་ཕྱིས་སུ་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པློའི་སྤྲུལ་སྐུ་ ངོས་འཛིན་སྐོར་འབྲུག་པ་
ཕན་ཚུན་ རྩློད་གཞི་བྱུང་བ་ནི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མློའི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ནློ།།  

༨.༣ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཆིབས་ཁ་ལྷློར་སྒྱུར་ཚུལ།  

དེ་ནས་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རློ་རྗེ་ སྨན་ལྗོངས་སུ་འབློན་
དགོས་པ་དེ་ ངེས་པའི་དློན་དུ་ནི། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས། ཁམས་ཡུལ་རྒྱ་ཡི་རིགས་སུ་གྲགས་པ་དེ།། 
མངའ་རིས་སློད་ཀྱི་ཕློགས་སུ་གློག་ཙམ་འཁྱུག། དབུས་གཙང་ལྷློ་ཡི་ཕློགས་སུ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག། ཞེས་
ལུང་བསན་པ་བཞིན་ ཁ་བཞི་ཙན་དན་བཀོད་པའི་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་ཡིན། ལྟར་
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སང་འཇིག་རྟེན་པའི་མཐློང་སང་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཐློག་མ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པློའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་
འཛིན་སྐབས་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དཔག་བསམ་དབང་པློའི་ཕློགས་བཟུང་བ་
མ་ཟད། སག་གྲུ་ཁའི་བྲེལ་བའི་སྐོར་ནས་ཀྱང་། ལྷློ་བྲག་དཔའ་བློའི་ཕློགས་བཟུང་བ་དང་ ཡང་དེའི་
ཐློག་ ཁྱད་པར་གདན་ས་ར་ལུང་གི་ནང་རྟེན་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུའི་སྒལ་ཚིགས་དང་པློ་ལས་ 
རང་བློན་ཁར་ས་པ་ཎི་སློགས་ཀྱང་ ཁོང་ལ་མ་ཕུལ་ན་བདེ་མློ་མི་ཡློང་བའི་ཡི་གེ་འབློར་བས་དེའི་ལན་དུ།  
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་གསུངས་ལས། ང་རྟློགས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་རི་ཁྲོད་དང་དགོན་ཕྲན་འཛིན་པ་ལ་ དེ་
འདྲའི་དློ་གལ་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་ན། རང་བློན་ཁར་ས་པ་ཎི་འདི་ ཆེ་སྟེ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ། ཆུང་སྟེ་
ཡུངས་འབྲུ་བས་ཕྲ། ད་ལྟ་ཡློད་མེད་ངེས་པ་ཡང་མེད། ཡློད་ཀྱང་ཕུལ་མི་ཚུགས་པ་འདུག ཁྱོད་རྒྱལ་
སྲིད་ལ་མ་ཆགས་ན། ང་དགོན་ཆུང་གཅིག་ལ་ཆགས་རྒྱུ་མེད། སྔར་ཡང་ཁྱོད་རང་གང་དགྱེས་མཛད་
སློང་། ད་རུང་གང་དགྱེས་མཛློད་ཅེས་ཡི་གེ་སྤྲིངས་པས་ ཐུགས་སང་མི་མཐུན་པ་འགལ་ཚབས་ཆེན་
པློར་གྱུར། (ལྷློ་བྲག་དཔའ་བློའི་སྐོར་དང་རྩློད་གཞི་ལློངས་པའི་སྐོར་ནི་ སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་
མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚློའི་སྙིང་པློའི་ནང་དུ་གསལ་) དེ་ལྟར་
སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཐུགས་སང་མ་མཐུན་པར་བཞུགས་པ་ན། གུ་རུའི་ལུང་
བསན་ཡློད་པའི་ཐློག་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པློས་ སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཕག་
མཐིལ་དུ་བཀྲམ་སྟེ་ མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ་བས་རྒྱུ་བས། ལས་ཀྱི་མགོན་པློ་བ་རློག་གདློང་ཅན་གྱིས་ 
སྨན་ལྗོངས་སུ་གདན་འདྲེན་པའི་སྔ་ལྟས་སུ་ ཐུགས་དམ་འློད་གསལ་གྱི་ གཟིགས་སང་ལ་བ་རློག་ཆེན་
པློ་ཞིག་འློངས་ཏེ། ལྷློ་ཕློགས་སུ་འཕུར་བའི་རྗེས་སུ་ རྗེ་ཉིད་ཀྱང་འཕུར་ཏེ་བློན་པས་ཡུལ་ངོ་མ་ཤེས་པ་
ཞིག་ཏུ་བསླེབས། (ཕྱིས་སུ་སྤང་རི་ཟམ་པ་ཡིན་འདུག་གསུངས༌) དགོན་མགར་སའི་ཡུལ་དཔློན་བླ་མ་
འློབས་མཚློ་པས་ཀྱང་ བླ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཐུགས་སང་མ་
གཤིན་ན་(མ་མཐུན་ན་) འདིར་ལྷློ་ཕློགས་སུ་འབློན་པར་ཞུ།  

མཆོད་གཞིས་ལངས་པ་ཡློད་ཅེས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བས་རྐྱེན་བས། དགོན་མགར་སའི་ཡུལ་དཔློན་བླ་མ་
འློབས་མཚློ་པ་ལ་ཞབས་བསུར་འློང་དགོས་པའི་བཀའ་ཤློག་གནང་བ་བཞིན་ དམག་དཔུང་ཆིབས་དྲེལ་
བཅས་ ཞབས་བསུར་འབློར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྤྱི་ལློ་ ༡༦༡༦ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་ 
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ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་བདུད་འཇོམས་རློ་རྗེ་དགུང་ལློ་༢༣ པའི་ཐློག་གདན་ས་ར་ལུང་ནས་རང་བྱུང་
ཁར་ས་པ་ཎི་སློགས་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་བཅས་བསམས་ཏེ་ ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སྨན་ལྗོངས་སུ་བློན། 
ལ་ཡག་ལུང་མློ་ཆེར་ ཆོས་རྗེ་ཡློན་རློང་པ་སློགས་འབྲློག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཞབས་ཏློག་བསྙེན་བཀུར་
ལེགས་པར་ཞུས་ཤིང་ རིམ་བཞིན་བློན་ཏེ་དགོན་འློབས་མཚློར་ཕེབས། ཕྱུག་པློ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་ཟེར་བ་
དེས་ཀྱང་སྦྱིན་བདག་ཞུས། དགོན་ཕློགས་སུ་འགྲོ་དློན་ཕྲིན་ལས་མཛད། དེ་ནས་གང་བུ་གངས་ནས་
བརྒྱུད་སྨན་རྩེ་འབྲློག་ཡུལ་དུ་ཕེབས། སྔོན་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེས་དཔལ་འཁོར་ལློ་སློམ་པ་
ཞལ་གཟིགས་པའི་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་ (དགོན་པ་) སུ་བཞུགས་སྒར་ཕབ། འབྲློག་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་
ཞབས་ཏློག་ཕུལ་ཕྱིན་ཞུས། སྨན་རྩེ་ནས་བ་རིང་ཤློང་དང་ རྟ་མགོའི་ལ་རྩེ་བརྒྱུད་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་
ཡབ་སས་ཀྱི་གདན་ས་སྤང་རི་ཟམ་པའི་གནས་སུ་ཕག་ཕེབས། ཕ་ཇོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་བསན་
འཛིན་གྱིས་ ཐློག་མའི་ས་ལེན་བཟང་པློ་ཡང་དག་པར་མཛད། སྔར་ཐུགས་དམ་འློད་གསལ་གྱི་སང་
བར་བ་རློག་གདློང་ཅན་གྱིས་ སན་དྲངས་པའི་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ གསལ་བར་གཟིགས། དེ་ནས་འཇམ་
དབངས་ཆོས་རྗེའི་གདན་ས་བདེ་ཆེན་ཕུག་ཏུ་བློན། ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་དང་ ལས་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་
ཚློགས་ལ་ བསྐང་གསློ་དང་ བསངས་མཆོད་རྒྱས་པར་གནང་།  དེར་བཙན་རྒོད་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པློ་ 
ཇག་པ་མེ་ལེན་ལ་ མི་དང་མི་ལབ་པ་བཞིན་ ཕྲིན་ལས་ཐློགས་མེད་དུ་ བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་
བསྩལ། 

ལྷློའི་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློ་ནས་ འབུལ་ཚན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ མཆོད་སྤྲིན་སྤུངས་ཏེ། ཞལ་མཇལ་
གསུང་ཐློས་ལ་འབློར་པ་རྣམས། དེ་དག་སློ་སློའི་བླློ་དང་འཚམས་པར་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྲང་རྩིའི་
བཅུད་དུ་ སྨིན་པའི་བཀའ་དྲིན་མཛད། དེ་ནས་ སྤ་གྲོར་བློན་པའི་ལམ་ བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་གཡས་
ཕློགས་ ད་ལྟ་དབང་འདུས་རྩེར་གྲགས་པའི་སྒང་བརྒྱུད་དེ་ ཐིམ་ཡུལ་གྱི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ སན་ལམ་
དུ་བསར་ནས་གཟིགས་རྟློག་མཛད། ད་ལྟ་ཆོས་འཁོར་རྩེར་གྲགས་པའི་སྒང་དེར་ སྐུ་ངལ་བརྟེན་སྐབས་
རློ་ལ་ཆིབས་ཀྱི་རྨིག་རྗེས་འཇོག་པར་མཛད།   དེ་ནས་སྤུས་མློ་ལ་དང་ འབྲས་ལ་བརྒྱུད་དེ་གོང་མའི་
གདན་ས་ སྤ་གྲོ་ཚློང་འདུས་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་སུ་ཕག་ཕེབས་ནས་ བཞུགས་སྒར་ཕབ་སྟེ་བཞུགས་སློ།། 
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སློང་ལཱ།   

༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་འཁྲུངས་རབས་ཚུ་ནང་ལས་ འཁྲུངས་རབས་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་བྲིས།  
༢ ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ལུང་བསན་ག་དེ་སྦེ་གནང་ནུག? 
༣ དགུང་ལློ་བཞི་དང་ལྔ་ལུ་སྐུ་ཡློན་ག་ཅི་ར་གསན་བསམ་མཛད་ནུག? 
༤ ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེའི་ལུང་བསན་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་དློན་རློང་ཁ་ནང་བྲིས། 
༥ བློད་ལ་གློག་ཙམ་འཁྱུག འབྲུག་ལ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག་པའི་དཔེ་གིས་ དློན་དག་ག་ཅི་སློནམ་སྨློ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 

༩ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་ལུང་ཕློགས་སློ་སློར་འགྲོ་དློན་མཛད་ཚུལ། 
 
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་ སྤྱི་ལློ་༡༦༢༠ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་གནམ་ལློ་ལྕགས་སྤྲེལ་ལློར་ ལྕགས་རི་རློ་རྗེ་
གདན་གྱི་ལྷ་ཁང་ལེགས་པློར་བཞེངས་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ སྐྱབས་ཆའི་སྦྱིན་བདག་ཕྱུག་པློ་དར་ཕྱུག་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས་ཕུལ་བའི་དངུལ་གྱིས་ ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སྐབས་ བལ་
པློའི་བཟློ་བློ་མ་ཎི་དང་མ་ཡང་། ཛ་ཏི་ཕ་ལ། ཨ་མི་ཕ་ལ། མངྒ་ལ་བཅས་ཀྱིས་ལེགས་པློར་བཞེངས་ཏེ་ 
རབ་གནས་མཛད་གནང་པ་དང་ བསན་པའི་གཞི་མ་མཁན་ཆེན་པད་དཀར་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གཙློས་
པའི་དགེ་འདུན་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་སྡེ་བཙུགས། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཡང་སྔར་གྱི་བཅའ་ཡིག་བཞིན་དུ་
མཛད་གནང་འདུག། 

ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རློ་རྗེ་གདན་གཞི་དང་དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་
སྐར་རྩིས་ཀྱི་མན་ངག་སྔ་རབས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་སློལ་གྱི་རྒྱུན་མི་ཉམས་པའི་ཆེད་དུ། 
བརྩམ་དགོས་པའི་བཀའི་བསྐུལ་མ་གནང་བ་བཞིན། ཡློངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བླློ་གྲོས་ཀྱིས་
གདན་དུས་ཐུན་མློང་གི་རྩིས་གཞུང་བརྩམ་པར་མཛད་ནས། དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་
སློགས་ལ་བཤད་རྒྱུན་སྤེལ་ཏེ་ དེང་སང་གི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ལས་ ད་ལྟ་ཡང་
འབྲུག་གཞུང་གི་རྩིས་སློལ་འདི་ཉིད་ལགས་སློ། 

ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་ བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་འབློན་ཕུག་པ་དེར་སྐུ་མཚམས་ བཅད་རྒྱ་དམ་པར་
ཞུགས་ཏེ་དངོས་མེད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ དགྲའི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས། སྐུ་
མཚམས་གྲོལ་ཏེ་བཞུགས་པ་ན། སྐྱབས་ཆའི་སྦྱིན་བདག་ཕྱུག་པློ་དར་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ཀྱིས་
གདན་དྲངས་ཏེ་སྐྱབས་ཆར་བློན། དར་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཀུཆ་བི་ཧཱར་གྱི་རྒྱལ་པློ་ པྲཱ་མ་ན་ར་ཡཱན་
ལ་སྔར་བློན་པའི་ བླ་མ་བསན་པའི་ཉི་མའི་སས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ངའི་རྩར་བློན་ཏེ་
བཞུགས་ཡློད་ཅེས་ཡི་གེ་ཕུལ་ཏེ། རྒྱལ་པློས། དངུལ་གྱི་འཁར་བ། དངུལ་གྱི་དུང་ཆེན་ཆ། གསེར་ཀྲམ། 

སློབ་ཚན་དགུ་པ། 
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དངུལ་ཀྲམ་མང་པློ་དང་། གླང་ཆེན་མཆེ་བ། ཆིབས་དུར་སྐྱིད། རས་ཟློང་གི་འབུལ་ཆེན་ཞུ་ཡིག་བཅས་
འབློར་བའི་ལན་དུ། ཞབས་དྲུང་ནས་ ཕག་མདུད་བྱིན་རླབས་གོས་ཆེན་ཆིབས་སྒ་འཁོར་བཅས་དང་། 
ཚེ་སྔོན་སྨློན་བཟང་བཏབ་པའི་གྲོགས་པློ་ཁྱོད། །སྐྱེས་གནས་ཡུལ་གྱིས་བསྐལ་ཀྱང་ཐུགས་ཡིད་
འདྲེས། །འབུལ་བཟང་གསུང་འཕྲིན་འབློར་བས་བདག་ཀྱང་སྤྲློ། །བསྔོ་སྨློན་དཔག་མེད་བཏབ་པས་འདི་
ཕྱིར་བདེ། །ཞེས་བསྐུར་གནང་བར་མཛད། ཡུལ་ཕློགས་དེར་དབང་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་
དེ་མར་གྱི་ལྟང་ཙེ་དང་། དངུལ་ཀྲམ་འབློར་ཆེན་སློགས་འབུལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ།  

དེ་ནས་རྟ་མགོར་བློན་ནས་ཐུགས་དམ་དང་ ཆོས་སློད་ཀྱི་མཛད་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བཞུགས་པ་
ནས། དུས་གཞན་ཞིག་ལ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་རཱ་ཛ་པྲཱ་མ་ན་ར་ཡཱན་ལ་གྲོགས་པློ་ཁྱོད་ལྷ་དབང་
ཕྱུག་ཆེན་པློ་བསྟེན་པ་བས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟེན་པ་བཟང་ཞེས་ཆབ་ཤློག་གནང་བ་ལ། ལན་
དུ། ཤིན་ཏུ་བདེན། བདག་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བསྟེན་གྱི་ཡློད་ཅེས་པའི་བརར་ཏ་ལའི་ལློ་མར་
བྲིས་པའི་བརྒྱད་སློང་པའི་གླེགས་བམ་ཕུལ་བ་དེ་ཕྱིས་སྤུངས་རློང་མེས་འཇིག་སྐབས་འཚིགས་པ་ཡིན་
པར་ངེས་སློ། 

ཞབས༌དྲུང༌རིན༌པློ༌ཆེ་ཉིད་དགུང༌ལློ༌སློ་དྲུག་བཞེས་པ་ན་ ཐེད་ཐིམ་གྱི་ས༌གནས༌དབུས་སྲིན་མློ་རློ་ཁ་
(སེམས་རྟློགས་ཁར་) གསང་སྔགས༌ཟབ༌དློན༌ཕློ༌བྲང་བཞེངས་པའི་སྐབས། ཉིན་མློ་རློང་བཞེངས་པའི་
ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། མཚན་མློ་ལས་བྱེད་པ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་ཕག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་
སློགས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས། དེ་སྐབས་ཕ་ཇོ་ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་གྱིས་ཕློགས་ཕློགས་སུ་དབང་ཆོས་
བསློད་སྙོམས་མཛད་ཅིང་འབྲུ་མང་པློ་སློགས་མཐུན་རྐྱེན་ཕུལ་འདུག་གོ། 

དེ་ནས་ དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རློང་བཞེངས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ བློད་ནས་སྔ་ཕྱི་དམག་དཔུང་
ཆེན་པློ་ཡང་ཡང་འློངས་པ་ན་ དམག་ལ་ཤི་བ་རྣམས་ཀྱི་དློན་དུ་ངན་སློང་སློང་བའི་ཆོ་ག་ཆེན་པློ་ཞིག་
བྱེད་རྩིས་ཡིན་གསུངས་ཏེ། རློ་རྗེ་འཆང་། རློ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སློགས་པ་སངས་རྒྱས་
བང་སེམས་བླ་མ་ཡི་དམ་ལ་སློགས་པ་ལྷ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔའི་ ཕག་ཚ་(སཱཙྪ) སྐུ་པར་རྣམས་ཞབས་དྲུང་
རང་གི་ཕག་བཟློ་དངོས་གཙང་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། བྱིན་རླབས་དམ་རས་མང་པློ་རིན་པློ་ཆེ་ས་ཚློགས་
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ཀྱི་ཕྱེ་མའི་སྨན་འདམ་ལས་འབུམ་ཕྲག་མང་པློ་ཐུགས་བསུན་པ་མེད་པར་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་པར་
བཏབ་སྟེ་ཕག་ལེན་དུ་བསར་ནས་རབ་གནས་གནང་བར་མཛད། 

དེ་ནས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་སྤུངས་ཐང་རློང་དུ་དཔལ་འཁོར་ལློ་
སློམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་པློ་བཙུགས་པར་མཛད་ནས། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་
ཞིང་བསྐྱང་བར་མཛད་པའི་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱང་སྤུངས་ཐང་དུ་ཐློག་མར་བཙུགས་པར་མཛད་
པ་སློགས་མདློར་ན་བསན་དང་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་མཛད་ཕྲིན་དབར་མཚློ་ལྟར་རྒྱས་སློ།། 
 
སློང་ལཱ། 

༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ ལུང་ཕློགས་སློ་སློ་ལུ་འགྲོ་དློན་ག་དེ་སྦེ་ར་ མཛད་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད། 

༢ འགྲོ་དློན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་དློན་ཚན་ཅིག་ གདམ་ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ དློན་མཚམས་གཅིག་ནང་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས། 

༣ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་འགྲོ་དློན་མང་ཤློས་ར་ འབྲུག་ནུབ་ཕློགས་དང་དབུས་ཕློགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ འབྱུང་
དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ནའི་སྐོར་འཚློལ་ཞིབ་འབད། 

 
 
 
 
 
 



 80 

 

༡༠ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགྲའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ། 

༡༠ .༡ ཕྱིའི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ། 
༡༠.༡.༡  དངོས་ཅན་ཕྱིའི་དགྲ་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་ཐློག་མའི་དམག་དཔུང་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།  

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ གདུང་བརྒྱུད་
ཞབས་དྲུང་ ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ 
འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ ལྗོངས་སུ་
ཕེབས་ཏེ། སྤ་གྲོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་སུ་
བཞུགས་སྐབས་ ཐེད༌ཐིམ་སྤ་གྲོ་ལུང་
པའི་ མི་སེར་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ རྒྱུ་ནློར་དངོས་པློའི་འབུལ་བ༌མང་དུ་
ཕུལ་ནས། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་ལ་ མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་
བསྐྱེད༌དེ༌ སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་
ཅི་གསུངས་ཀྱི་ བཀའ་བསྒྲུབ་པར་
བརྩམས་པ་ལས། སྙན་པའི་གྲགས་པ་
ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ཡློངས་སུ་ཁྱབ་པ་ན། བློད་
དུ་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་ ཕྲག་དློག་གིས་མ་བཟློད་པར་ གདན་ས་འབྲུག་དགོན་པ་
དང་། གཞིས་ཀ་མགར་གྲོང་བཅས་རྩིས་ལེན་གྲུབ་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ཁམས་ཆེ་བ་ཡློད་པའི་ཚུལ་གྱི་ 
ཡི་གེ་སྤྲིངས་པ་འདིར་འབློར་བའི་ལན་དུ། སྔར་ཡང་མི་མཛད་དགུ་མཛད་ཁྱོད་རང་མཛད་སློང་། ད་
རུང་ཁྱོད་རང་གང་དགྱེས་པར་མཛད། ང་ལ་ཁྱད་པར་སྤུ་རྩེ་ཙམ་ཡང་མེད། བཀའ་བཀྱོན་གནང་པར་
འདིར་འབློན་རུང་བློན། དེ་མིན་ མཛད་དགོས་པ་གང་ཡང་མཛད་གནང་ཚར་སློང་། དུས་འདི་ནས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་སྔགས་ཆས་བཞེས་པ། 

སློབ་ཚན་དང་པ། 
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བཟུང་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་མིང་མེད་དུ་གཏང་མ་ཚུགས་ན། སྤྱིར་འབྲུག་པ་ལ་ཆོས་སྐྱོང་མེད་པ་དང་། 
ངེད་རང་ཡང་འབྲུག་པའི་མི་ངོ་མིན་པ་ཐག་ཆོད། ཅེས་བཀའ་ཤློག་གནང་ངོ་།  

དེ་ལས་གཙང་སྡེ་སྲིད་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་ ལྷག་པར་བཟློད་མ་ནུས་པར་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ། ཞེས་པའི་མཚན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཟློས་ཏེ། སྨན་ལྗོངས་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་དབང་དུ་ བསྡུ་
བའི་བརྣབ་སེམས་ ཤུགས་དྲག་པློ་བསྐྱེད་པ་ལས། སྙིང་སློབས་ལྷག་པར་ཆེ་ཞིང་བརྟུལ་ཕློད་པ། 
གཡུལ་འཁྲུག༌གི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པ། ཕ་རློལ་པློའི་དགྲ་བློ་མགྱོགས་པར་རྩ་མེད་དུ་གཏང་བའི་ 
གཡློ་འཕྲུལ་གྱི་ཐབས་ས་ཚློགས་ལ་མཁས་པའི་ དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་ ལ་གུ་ནས་ ཞེས་པའི་དཔའ་བློ་
ཆེན་པློ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཙློས་པའི་ དཔུང་གི་ཚློགས་ཆེན་པློ་ལྷློ་མློན་གྱི་ཕློགས་སུ་བརངས་སློ། 

དེ་དང་དུས་མཚུངས་པར་ རིགས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་གྲུབ་ཅིང་ མངོན་སློད་ཀྱི་ལས་སློར་ལ་ མཁས་
པའི་སྔགས་པ་མང་པློས་ མནན་པ་དང་། བསྲེགས་པ་དང་། བསྐྲད་པ་དང་། འཕངས་པ་དང་། དབྱུང་
བ་དང་། བསད་པ་ལ་སློགས་པའི་དྲག་པློའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཞུགས་སློ། དེ་ནས་ཕ་རློལ་པའི་
མི་ནློར་ རྒྱུ་རས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་སང་ཆེ་བའི་ དཔུང་ཚློགས་རྣམས་ཕག་རི་བརྒྱུད་དེ་ ལྷློ་མློན་གྱི་
ལྗོངས་སུ་མྱུར་བར་སླེབས་དུས་ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ མིའི་གཟུགས་སུ་བློན་པ་ ཞབས་དྲུག་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ རང་གི་ཡབ་མེས་འབྲུག་ཆེན་ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་ སྤ་གྲོ་འབྲུག་
ཆོས་སྡིངས་ ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ གསུང་ཆོག་གནང་གྲབས་མཛད་དེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་
སུ། གློ་བུར་དུ་ཕ་དང་ཧུ་གི་སྒྲ་དང་བཅས་ མཚློན་ཆ་ས་ཚློགས་པ་ཆར་དུ་འབེབས་པས་ སྐུ་སློག་ལ་
གནློད་ཉེན་ཆེ་བར་བརྟེན་ རེ་ཞིག་མཆོད་ཆས་དང་ ཉེར་སློད་ཀྱི་སྐུ་ཆས་སློགས་ བསྡུ་བླང་གི་བ་ཐབས་
བྲལ་ཏེ་མྱུར་དུ་ ཧཱུྃ་རལ་རློང་ཞེས་པ་སྔོན་ཕ་དྲུང་དྲུང་གིས་བཞེངས་པའི་ བཙན་རློང་དུ་འཁོར་བཅས་ 
སྐུ་བཟུར་ཏེ་བཞུགས་སློ། དེར་ཡང་དམག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ ཉེན་འཚུབས་ཆེ་བར་ཉེ་བའི་ཚེ་ན་ མཐུ་
རྩལ་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་དངོས་པློར་མ་གྲུབ་པ་ མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་
རྗེ་ ཝང་ཅང་ལུང་པའི་མི་སེར་གྱི་སྙིང་ལ་ བཙན་ཐབས་སུ་ཞུགས་པའི་མློད་ལ་ དེ་རྣམས་ཀྱིས་ འབྲུག་
པའི་གདུང་རྒྱུད་ དེ་ཙམ་འློ་བརྒྱལ་བ་ལ་ ངེད་ཚློ་འདི་ལྟར་སློད་པ་མི་རིགས་ཞེས། གཙློ་བློ་གཟར་ཆེན་
ཆོས་རྗེ་རློར་རྒྱལ་དང་། སློན་པ་གཉིས་ཀྱིས་གཙློས་ སྤ་གྲོ་ ཝང་ཅང་དང་དློས་པ་སྟེང་འློག་གི་དཔའ་
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རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཞུམ་པ་མེད་པ་སྙིང་སློབས་ལྷག་པར་དུ་བསྐྱེད་དེ། དམག་ཆས་འཁོར་གསུམ་ལུས་
ལ་བགོས་ཏེ་ བླ་མའི་ཕློགས་སུ་རང་སློག་བླློས་བཏང་སྟེ་དམག་འཐབ་བློ།  

དེ་སྐབས་བློད་དམག་གི་མཐློང་སང་མི་འདྲ་བ་ འགའ་ཞིག་གིས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
ཕག་ན་ མི་རྐང་གླིང་བུ་དར་སྔོན་པློ་བཏགས་པ་བསམས་ཏེ། དམག་དཔློན་དུ་ཕེབས་པའི་གཡས་
གཡློན་ནའང་དེ་འདྲ་བ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་གི་དར་པློ་ཆེ་དང་། བཙན་དར་ཐློགས་པ་ རྟློགས་ལྡན་གྱི་
དམག་འགའ་ཞིག་ སློད་རྗེན་ལག་ན་རལ་གྲི་ཐློགས་པ་བརྒྱུགས་པར་མཐློང་། འགའ་ཞིག་གིས་ ལྷློ་
དམག་དགྲ་ལེབ་དང་མདའ་གཞུ་ཅན། ཆོམ་རྐུན་དང་རྔོན་པ་རི་དྭགས་ཁྱི་ར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་
མཐློང་། དམག་གི་གདློང་དང་ཕྱི་ནས་ བ་རློག་མང་པློ་ལྡིང་ཞིང་ སྐད་ཀྱི་ང་རློ་ཆེན་པློ་སྒྲོག་པར་བྱེད་
པར་མཐློང་བ་ནི་ ཆོས་སྲུང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་གཡློས་པའི་རྟགས་སུ་ངེས་སློ།  

ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ནི་དམག་ལ་མ་ཕེབས་པར་ ཧཱུྃ་རལ་རློང་ནས་བློན། དེ་ནས་དགེ་དགོན་ཁ་པའི་
དཔའ་རྩལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཞབས་ཕྱིད་ཞུས་ཏེ་ འབྲས་ལར་ཕེབས་པ་ན། ཡེ་ཤེས་མགོན་པློས་ཞལ་
གཟིགས་ཏེ། སྔངས་སྐྲག་མི་དགོས་པ་ གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྟགས་མཚན་ཡང་བྱུང་བར་གྲགས། དེ་
ནས་རིམ་གྱིས་ སྤང་རི་ཟམ་པར་ཕེབས་ཏེ་ རེ་ཞིག་དེར་བཞུགས། ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་གྱིས་གདན་
དྲངས་ཏེ་ རྟ་མགོར་བློན། རང་གི་གདན་ས་ ལློངས་སློད་ཐབ་ཆས་དང་གདན་མལ་བཅས་མ་ལུས་པ་
རྩིས་ཕུལ་ཏེ། གསློལ་གཟིམ་མཆོད་གསུམ་(གསློལ་དཔློན། གཟིམ་དཔློན་དང་ མཆོད་དཔློན་) ནས་
འགོ་བཟུང་ ཕག་ཕྱིད་ཞུས།  

དེ་ནས་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལར་ཐུགས་གཏད་མཛད་པས། ཆུ་བུར་གྱི་མིག་གིས་མ་མཐློང་ཡང་ ཆོས་སྐྱོང་དམ་
ཅན་རྒྱ་མཚློ་དམག་དཔུང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་ གཡློས་པའི་རྟགས་ངེས་ཅན་ཏེ། བློད་ཀྱི་
དམག་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྟེ་ མྱུར་དུ་བྲློས་སློང་། དམག་མང་པློའི་ཁྲོད་ནས་ ལས་ཀྱི་
མགོན་པློ་བ་རློག་གདློང་ཅན་ ཁོག་པར་ཞུགས་པའི་དཔའ་བློས་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་དམག་དཔློན་ཆེན་
པློ་དེ་ སྔར་དམག་གང་དུ་རྒྱབ་ཀྱང་ རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་པའི་དཔའ་བློ་ཆེན་པློ་དམག་དཔློན་ ལ་གུ་ནས་ཞེས་
པ་དེ་ཉིད་བཙན་ཐབས་སུ་ དམར་གསློད་བཏང་སྟེ་ ལྔ་པའི་ལམ་དུ་བཏང་ངོ་།  
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དེའི་མློད་ལ་ དཔུང་ཚློགས་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་གཟི་བྱིན་ལ་མ་བཟློད་པར་ 
སན་ཕུང་ལ་རློ་རྒྱབ་པ་ལྟར་བྲློས་སློ། དམག་དཔློན་ ལ་གུ་ནས་ཀྱི་གྲི་དང་མགོ་ ལག་ སྙིང་གསུམ་དར་
འཕར་བཞིན་ཁྱེར་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕུལ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སྡེ་
སྲིད་གཙང་པའི་དམག་དཔུང་ཆེན་པློའི་ ཕློགས་ལས་ཐློག་མར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགའ་སློན་གྱི་དར་
ཕར། དུང་འབུད་ཀྱིས་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་ འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ གཏང་རག་གི་དགའ་
སློན་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་ འབུལ་བར་མཛད་དློ། དམག་དཔློན་ ལ་གུ་ནས་ཀྱི་ལག་པ་གཡབ་དར་དང་། 
གྲི་སྙིང་གསང་རྟེན་དུ་ ལྕགས་རིའི་མགོན་ཁང་ཆེན་པློ་ ཐློག་མར་བཞེངས་པའི་ རྟེན་རས་སུ་ཕུལ་ལློ།།  

༡༠.༡.༢ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་བསྒྲལ་བ་དང་ཕག་ཐམ་ང་བཅུ་དྲུག་མ་གནང་བ།  

དེ་ནས་ རེ་ཞིག་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པས་ གང་དུ་ཡང་ཐུགས་བདེ་བར་བཞུགས་མ་བཅུག་པ་མ་ཟད་ 
ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མ་གང་ལྟར་ བཞུགས་ཡློད་དམ་དགོངས་ཏེ་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའི་
ཐུགས་འགན་ བཤློལ་བར་བརྩམ་པའི་ཚེ་ མནལ་ལམ་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིས། རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སན་

ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ཕག་ཐམ་ང་བཅུ་དྲུག་མ། 
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ལྡན་འཇིག་རྟེན་དབང་། །སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་དུ། །གདུང་འདིར་སྤྲུལ་པ་གུ་
རུས་ལུང་བསན་པའི། །སྙིང་པློའི་གསལ་བྱེད་གཉིས་པར་གསློལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསློལ་བ་འདེབས་
པས་ཐུགས་དམ་སར་བཞེས་ནས། སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ཀརྨ་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་འབྲུག་པའི་བསན་
པ་དང་། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ སང་བ་ཆེར་བས་པར་བརྟེན། གདན་ས་ར་ལུང་ནས་ ཐློད་ནག་
འབྲུབ་ཁུང་བཅས་ལེན་ཏེ། བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བློན་གྱི་ཕུག་པར་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་ ཐློད་ནག་
ལ་བརྟེན་པའི་ མངོན་སློད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་པས། སྡེ་སྲིད་ཕུན་ཚློགས་
རྣམ་རྒྱལ་ཡུལ་ཡར་སློད་ཀྱི་ཕློགས་སུ་ དམག་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་ ལྟས་ངན་འུག་པས་མདུན་བསུས་
ཏེ་ ཆོ་འཕྲུལ་ས་ཚློགས་སློན་པའི་རྗེས། དམག་སྒར་ལ་འབྲུམ་ནད་ ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་གློ་བུར་དུ་
བྱུང་སྟེ་ སྡེ་པ་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་བཙུན་མློ་དང་བཅས་པ་ལ་ འབྲུམ་པའི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་པ་ལས་ 
ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ མིང་གི་ལྷག་མར་བཏང་ནས་ ཆོས་སྲུང་ལ་གཏང་རག་དགའ་སློན་མཛད་པ་
གསལ།  

དེའི་ཚེ། ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་བ་ང་། །ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་བསན་འཛིན་ང་། །ང་ནི་འབྲུག་པར་བརྫུས་རྣམས་བཅོམ། །རྩློམ་པའི་དབངས་ཅན་གྲུབ་པ་ང་། །ང་
ནི་ལེགས་བཤད་འབྱུང་ཁུངས་བཙུན། །མཐའ་བྲལ་ལྟ་བའི་བདག་པློ་ང་། །ང་ནི་ལྟ་ལློག་མཁན་སུན་
འབྱིན། །རྩློད་པའི་མཐུ་སློབས་བདག་པློ་ང་། །ང་མདུན་མི་འདར་རྒོལ་བ་སུ། །བདུད་དཔུང་འཇོམས་
པའི་དཔའ་བློ་ང་། །ང་ནུས་ཟླློག་པའི་མཐུ་ཆེན་སུ། །འཆད་པའི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ང་། །ང་ནི་རིག་
གནས་ཀུན་ལ་མཁས། །གོང་མས་ལུང་བསན་སྤྲུལ་པ་ང་། །ང་ནི་འདྲ་མིན་སྤྲུལ་པའི་གཤེད། །གངས་
ཅན་འདུལ་འློས་འཇིག་རྟེན་དབང་། །སྤྲུལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཆེར་འགྱིངས་པའི། །རྒྱུ་མཚན་བསྙད་འློས་
པདྨ་དཀར། །ད་ལྟ་ས་ལ་གཉིས་པ་སུ། །ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ངག་གི་དབང་། །དེ་ཡང་དབུས་ན་ཡིན་
སེ་ཁ། །ཕློགས་མཚམས་ང་རློ་བཅུ་དྲུག་སྟེ། །ཕྱི་རློལ་དློན་མཐུན་བཤད་པས་བསྐོར། །དབུས་ཟླུམ་ཞི་བ་
ཕྱི་གྲུ་བཞི། །དུང་བཞི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ང་རློའི་སྒྲ། །མངོན་སློད་དྲག་
པློའི་འཁོར་ལློས་བསྐོར། །མཐའ་བཞི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། །ཕྲིན་ལས་བཞི་གྲུབ་རྟེན་འབྲེལ་
དུ། །ངག་དབང་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་བྲིས། །ཕློགས་དུས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་གྱུར་ཅིག། ཅེས་བཀའ་ཐམ་ང་
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བཅུ་དྲུག་མ་སེང་གེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་ཤིང་། མ་རུངས་པའི་ཀླད་པ་འགེམས་པའི་ས། །ཐིམ་ཡུལ་བདུད་
འདུལ་གྱི་ཕུག་པ་རུ། །ངག་དབང་བདུད་འཇོམས་རློ་རྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས།། ཞེས་གནང་བར་མཛད་
དློ།།  

༡༠.༡.༣ བློད་དུ་མངོན་སློད་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པའི་ སྔགས་པ་བསྒྲལ་བ། 

གཙང་རྒྱལ་བླློན་ཚློས་བསྐུལ་ཏེ་ བློད་ནས་སྔགས་པ་མང་པློས་ མངོན་སློད་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པས། 
ལྕགས་རིའི་ཕུག་པར་ཐུགས་དམ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ན་ ཞབས་དྲུང་གི་མནལ་ལམ་
དུ་ ཁང་བཟང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་གཟིགས་ནས་ བློན་གྲབས་མཛད་པས། བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་
བྱུང་ནས། ཁྱོད་བློན་ས་དེར་མིན་ཟེར་ སྐུལ་ལྕག་ཕུལ་བས་མནལ་སད་པ་དང་ ཞབས་གཅིག་ཕུག་སྒོ་
གཡང་ས་ཆེན་པློ་ནས་མར་བརྐྱངས་འདུག། དེ་མ་ཐག་ཐུགས་དགོངས་ལ་གཞན་གྱིས་ ངན་བས་པར་
མཁྱེན་ནས། རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེད་རིམ་གསལ་ནས་ ངན་བྱེད་དེ་རྭ་རྩེ་གཡས་པས་བླངས་ཏེ་རྒྱ་
མཚློའི་མཐར་འཕངས་པས། བློད་ཀྱི་སྔགས་པ་དེ་ ཁ་ནས་ཁྲག་སྐྱུགས་ཏེ་ ཧློམ་ཁུང་དུ་ཁ་བུབ་བས་ཤི་
བས། སྔགས་པ་གཞན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྟེ་འབྲུག་པ་གདུང་རྒྱུད་མཁྱེན་ ཞེས་སྨྲེ་ངག་
ཤློར་བར་གྲགས། ལྷ་མློ་དུད་སློལ་མ་འདི་ གཞན་ལས་བཀའ་གཉན་ཞིང་ཕྲིན་ལས་མྱུར་བས་ དགེ་
འདུན་སྡེའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱང་ འདི་ལ་བཅོལ་བ་ཡིན་གསུངས། ད་ལྟའི་བར་དུ་ལྷ་མློ་སྒེར་གསློལ་ཞེས་
ཐུགས་དམ་དུ་མཛད་པ་འདི་ཡིན་ནློ།། 

༡༠.༡.༤ སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་དཔུང་ཆེན་གཉིས་པ་ལས་རྒྱལ་བ།  

དེ་ནས་ རྗེ་ཉིད་དགུང་ལློ་༤༡ སྤྱི་ལློ་༡༦༣༤ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཤིང་ཁྱི་ལློར་ བླ་མ་ལྷ་པ་དང་གནས་
རྙིང་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ འདིར་རང་དཔུང་གིས་མ་ཐུབ་པར་ བློད་དུ་སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ཀརྨ་
བསན་སྐྱོང་དབང་པློ་ལ་དམག་རྒྱབ་ཞུས་ངོར་ བློད་ནས་དམག་དཔུང་ཆེན་པློ་སྤ་གྲོ་ཕློགས་སུ་གཉིས། 
ཁག་གཅིག་མགོན་མགར་ས་སློང་སེར་ཁ་དང་། བདེ་ཆུའི་སློ་ཁ་ནས་ལྕགས་རི་ཕློགས་དང་། དམག་
འགའ་ཞིག་ རྙིང་ལ་ཕློགས་ནས་ནགས་རྙིང་ཡུལ་གསར་དང་། ཤར་ཕློགས་བུམ་ཐང་དུ་ཡང་དམག་
དཔུང་མང་པློ་སླེབས་པས་ ཐམས་ཅད་སྔངས་སྐྲག་ཆེན་པློར་གྱུར་ཏེ། དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་
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རྒྱས་ཀྱིས་ བློད་ལ་གཏའ་མ་ འདྲ་བ་གཏང་ན་ཞེས་ཞུས་པས། དེའི་གྲལ་དུ་ང་དང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་
མ་བཅུག་ གཞན་ཁྱོད་རང་ཤེས་གསུངས།  

ཕུགས་སུ་ འབྲུག་པའི་བསན་པ་དར་ངེས་ཀྱང་ དུས་འཁྲུག་འཚུབ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ འཕྲལ་རྐྱེན་གྱིས་
ཅིར་འགྱུར་ ཆ་མ་མཆིས་པས་ རང་བློན་ཁ་སར་པ་ཎི་གཙློས་ རྟེན་ཁྱད་འཕགས་འགའ་ ཝ་ཅན་རློང་
དུ་གཏམས། གཞན་ཕལ་ཆེར་བ་ར་སྒང་ལ་གདན་དྲངས་པ་ ད་ལྟ་ དབང་རློང་བླ་མ་ལྷ་ཁང་དུ་
བཞུགས། ཡུན་མི་རིང་བར་ བླ་མ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་མཐུས་ འགོ་དཔློན་འགའ་བསད། ཕལ་ཆེར་
བཙློན་དུ་ཚུད། ངན་པ་ཁ་ཅིག་གིས་གསང་དམག་བཅུག་སྟེ་ གསང་ཟབ་རློང་ རེ་ཞིག་དགྲའི་ལག་
པར་ཤློར་ཀྱང་ ཆོས་སྐྱོང་གི་འཕྲུལ་གྱིས་ མེ་མདའ་རས་ལ་གློ་བུར་དུ་མེ་ཟིན་ནས་ ཤུགས་དྲག་ཏུ་
འབར་བས་ ཐློག་བརྡིབས་ནས་མིང་མེད་དུ་བཏང་། རློང་ སར་ཞབས་དྲུང་གི་ཕག་ཏུ་རྙེད།  

དེ་ནས་ དགོན་ཚེ་ཕུག་མ་ར་ཏི་ཀར་བློན། དེ་གའི་ བླ་མ་ཤངས་པ་ སྔར་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་ཕམ་
བཅུག་པར་བརྟེན་ ཡུལ་ཐློན་སློང་ཡློད་པའི་གདན་ས་དེར་བཞུགས། དེ་འཕྲལ་ བླ་མ་ཤངས་པས་མཐུ་
རྟགས་གནམ་ལྕགས་ཕབ་སྟེ་ དེར་ཙན་དན་སློང་པློ་ཡློད་པ་ ཕྱེད་དུམ་བུར་བཀས། ཞབས་དྲུང་ཞལ་
བགད་ཤློར་ནས་ ཤངས་ཆུང་ ཁོ་རང་ཡང་དགའ་རབ་ (བཏུབ་པས་) འདུག་གསུངས། ཤར་ཚློ་
བརྒྱད་ལ་སློགས་ ཡུལ་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལ་ སྒར་བསྐོར་དུ་བློན་ནས། ཇི་སྐད་དུ། རི་བློ་གླང་ཆེན་
འགྱིང་འདྲའི་ས་སྟེང་ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བའི་མཚན་ཅན་བློན། །ཞེས་པ་ལྟར། ཐེད་ཡུལ་གཞུང་
གིས་ ས་ཆ་རི་བློ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་ས་སྟེང་ གངས་རིན་ཆེན་མཛློད་ཀྱི་ཆུ་ཕློ་དང་ གངས་མློ་བཟང་
ཞེས་བ་བའི་ མློ་ཆུ་སྟེ་ ཆུ་བློ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་འཛློམ་དུ་ བཞུགས་སྒར་ཕབ་གནང་འདུག།  

 

༡༠.༡.༥ སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་དཔུང་དམག་གསུམ་པའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།  

བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ གཙང་སྡེ་སྲིད་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་དགྲ་དངོས་དེ་ནི་ སྔར་ནས་བསྒྲལ་ཚར་ཞིང་། 
དེའི་སས་ ཀརྨ་བསན་སྐྱོང་དབང་པློ་ནི་ ཡབ་ཙམ་སྐུ་དགྲ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་
ཀྱང་ སས་ཀརྨ་བསན་སྐྱོང་དབང་པློ་གཞློན་ནུ་ཡིན་པས་ ཕྱིས་སུ་ཅིར་འགྱུར་མི་ཤེས་དགོངས་པས་
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གཏང་སྙོམས་སུ་མཛད་འདུག་པ་བཞིན་ ཕྱིས་སུ་ཕན་ཚུན་ཐུགས་སང་དག་པ་ལ། ལྷག་པར་ ཇོ་ནང་
རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་དང་། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་མཐུ་སློབས་དབང་པློས་ མཆོད་ཡློན་ལེགས་སློར་གྱི་
དགོངས་པ་བཟང་པློས་ ཕན་ཚུན་ལེགས་སློར་གྱི་ཕློ་ཉ་བཏང་བ་ལས། སྡེ་སྲིད་ནས་ ཁ་ཞེ་མེད་པའི་
བཤགས་པ་ཕུལ་ཞིང་ མཆོད་ཡློན་ཐུགས་སང་གཙང་མར་གྱུར་ཀྱང་། བླ་མ་ཁག་ལྔའི་བརྒྱུད་པས་ ཞུ་
ནན་ཆེ་བས་སྲིད་ཀྱི་ངོ་སྲུང་ཙམ་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༣༩ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ས་མློ་ཡློས་ལློ་ལ་ དམག་དཔློན་
སྡེ་པ་སྒོ་ལུང་པས་གཙློས་ བློད་ཀྱི་དམག་ལྷློར་བཅུག་སྟེ་འློངས་པ་ན། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ལྕགས་རིའི་
མགོན་ཁང་དུ་བློན་ཏེ། ཆོས་སྐྱོང་ལ་མི་དང་མི་ལབ་པ་བཞིན་ བཀའ་སྩལ་ཞིང་། ཕག་འབྲུ་ གནང་མ་
ཐག་གློ་བུར་དུ་ མཆོད་རས་སན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་འགུལ་ཞིང་བསྐྱོད་པའི་ ནུས་ཤུགས་ དཔག་ཏུ་
མེད་པ་བྱུང་ངོ་།  

ནུབ་ཅིག་ འབྲས་ལའི་ཕློགས་ནས་ མེ་ཟིལ་འཐློར་བཞིན་དུ་འློངས་ནས་ བློད་དམག་གི་སྒར་དུ་བབས། 
དམག་དཔློན་གྱིས་གཙློས་ ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མཚན་བརྗོད་ཅིང་ དམག་མི་
ཕལ་ཆེར་བྲློས། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་དང་། གདུང་རྒྱུད་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་
རློ་རྗེ་དང་ སྡེ་པ་དབུ་མཛད་སྤུངས་ཐང་དུ་བཞུགས་པ་ལ། ལྷློ་དང་བློད་འདྲེས་མའི་དམག་དཔུང་གིས་ 
དབང་རློང་དང་སྤུངས་ཐང་གི་ཉེ་སྐོར་དུ་དམག་སྒར་ཆགས་ཏེ་ ཡུན་རིང་དུ་བསད་པས། ཞབས་དྲུང་གི་
གསུང་ལས། ཁོང་སྤུངས་ཐང་དུ་བཞུགས་མི་ཚློ་འཇིགས་སང་རེ་འདུག་གིས། ཁོ་བློ་ཐབས་ཤིག་བ་ཡིན་
གསུངས་འདུག།  

ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མཆེད་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་ལ་ སྲུང་སྐུད་ཅིག་དང་། 
དཔུང་དམག་གཞན་མི་རྣམས་ལ་སྙིང་གར་ལྗགས་སྔགས་རེ་གནང་ནས་བཏང་བས། ཕྱིས་དམག་མི་
ཚློས་གོ་ཁྲབ་ཅན་མའི་ དཔུང་ཆེན་པློར་མཐློང་སྟེ་བྲློས་པས། སྤུངས་ཐང་གི་ དམག་རྣམས་ཀྱང་
འཇིགས་ཤིང་ རྐང་པ་ལམ་ལ་མི་ཚུད་པར་བྲློས་ནས་ ལྷློ་ལྗོངས་བདེ་འཇམ་དུ་བཀོད་པར་གྱུར། དེ་
ལྟར་ གཙང་སྡེ་སྲིད་ཡབ་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་ དམག་ལན་གཅིག་དང་སས་ཀརྨ་བསན་སྐྱོང་
དབང་པློའི་སྐབས་ ལན་གཉིས་འློང་འདུག་རུང་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུས་བཟླློགས་ཏེ་ གཙང་
དཔུང་གི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལློ།  
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༡༠.༡.༦ དགེ་སློག་འདྲེས་མའི་དཔུང་དམག་དང་པློའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།  

དེ་ནས་སྤྱི་ལློ་༡༦༤༢ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཆུ་རྟ་ལློར་ གངས་ལྗོངས་སློག་པློ་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་
དབང་བསྒྱུར་ནས་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། རྒྱལ་དབང་བླློ་བཟང་རྒྱ་མཚློ་
དབུ་བླར་བསྟེན་ནས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། དབུས་གཙང་རུ་བཞི། མདློ་ཁམས་སྒང་དྲུག་དབང་ཡློན་
དུ་ཕུལ་ཏེ་བློད་ལྗོངས་སྤྱིའི་བླ་མར་མངའ་གསློལ། སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་སློག་རྒྱལ་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་
དང་། ནང་སློ་ ཨའུའམ་བསློད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་བཞུགས་སྐབས། སློག་པློའི་དམག་དཔློན་དགེ་སློག་
ཨོ་རློད་ཀྱིས་སྔར་གཡུལ་ངོ་ལས་ཡང་ཡང་རྒྱལ་བའི་ལང་ཤློར་དང་ སློབས་ཤུགས་དྲེགས་པའི་ང་རྒྱལ་
གྱིས་ལྷློ་མློན་ཁ་བཞི་མངའ་ཞབས་སུ་བསྡུ་བ་ས་སྙམ་པས་ སྤྱི་ལློ་༡༦༤༤ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཤིང་སྤྲེལ་
ལློར་ཐློག་མར་དམག་དཔུང་ཞིག་བཅུག་པས། གཡློ་ཐབས་ཀྱིས་ཀ་ཝང་རློང་བསླུས་ཀྱང་ཆེར་གནློད་མ་
ཐུབ། མཧཱ་ཀ་ལ་དཔུང་ཚློགས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་ལ་མ་བཟློད་པར་རིམ་པས་གོ་ཁྲབ་དང་། མེ་མདའ་ལ་
སློགས་པའི་མཚློན་ཆ་མང་པློ་དང་། གུར་ཆེན་དང་། རྟ་དྲེལ་ལ་སློགས་པ་རྒྱུ་ནློར་མང་པློ་རྩིས་བཞེས་ཏེ། 
ས་སྲུང་པ་ དངོས་གྲུབ་དང་། འབྲློང་རྩེ་ནས་དང་། འདུས་འབྱུང་གནས་སློགས་དམག་དཔློན་རྣམས་ཤི་
ཆད་མེད་པར་ གཏའ་མར་བཟུང་། འབྲུག་པའི་མཐུ་ལ་གླགས་མ་རྙེད་པའི་གྲགས་པས་ཁྱབ་འདུག་གོ།  

སྤང་རི་ཟམ་པའི་མགོན་ཁང་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་ མགོན་པློའི་སྐུ་བཞེངས་པའི་ མེ་རིས་རྣམས་བཟློ་བའི་ཕག་
རྗེས་བསྒྲུབས་ཤིང་གཙང་མཁན་ཆེན་ནས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་ཕག་མཚན་མི་རྟ་བཅུ་གསུམ་དུས་
གཅིག་ལ་བསད་པའི་རལ་གྲི་ ཆངས་གཟུང་ (གཡུ་པ་)གསེར་ཚགས་ཅན་ཞིག་ཕུལ་ རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་དགོངས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་དགྱེས་པར་གྱུར། དེའི་དུས་ མགོན་པློའི་ སློག་འཁོར་ ༼རྟེན་མདློས་
༽ གྲི་དང་སྙིང་གི་བཅའ་གཞི་གནང་བ་ན། མགོན་པློའི་ཆོ་གའི་སྐབས་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་པློར་ཕག་རློལ་
དྲག་པློར་བརྡུངས་སན་མིག་ལྟ་སངས་མཛད་པ་ན། བ་རློག་གདློང་ཅན་གྱིས་མི་གཅིག་ཁྲིད་འློངས་ནས་ 
འཆམ་སབས་དང་བསྲེས་ནས་བསྒྲལ་སློང་གསུངས། ནངས་པར་མགོན་ཕློགས་སུ་ དགེ་ལྡན་པའི་
དམག་དཔློན་གཅིག་བསད་པའི་གྲི་སྙིང་གཏམ་སྙན་བཅས་འབུལ་མི་འབློར། སྐུ་བཞེངས་གྲུབ་ནས་
བཞུགས་ཁང་དུ་བཅུག་པའི་ཚེ་སྒྲ་དང་ལྟས་ཆེན་པློ་བྱུང་ངོ་།  
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༡༠.༡.༧ དགེ་ལྡན་པའི་དཔུང་ཆེན་གཉིས་པའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་རང་བཙན་ཇེ་བརྟན་དུ་
གྱུར་པ། 

དེ་ནས་བློད་དུ་ནང་སློ་ཨའུས་གཡློ་ཐབས་ཀྱིས་ འབྲུག་པའི་གདན་སར་རྗེའི་ཟུར་སས་ དཔློན་སློབ་
བསན་རྒྱས་པ། ཅོག་གྲྭ་བླ་མ་སློགས་གཙློ་ཆེ་རྣམས་ འདིར་སྐུ་ཞབས་སུ་བརངས་ནས་ ཆིངས་ས་སྦྲེལ་
ཏེ་ སྤུངས་ཐང་འདུ་ཁང་ཆེན་མློའི་ཞབས་སར་ཕེབས། སྡེ་པ་དབུ་མཛད་དང་ གཉེར་པ་གཡང་འཛིན་
གྱིས་ མགྲོན་གཉེར་བས་ཏེ། བློད་ཀྱི་སྡེ་དཔློན་ཆེ་གྲས་ཉེར་གཅིག་ཙམ་ འདིར་བཙློན་དུ་ཡློད་པ་ དེ་
རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གོ་ཁྲབ་དང་ མཚློན་ཆ་རྣམས་ཐློགས་ཏེ་ ངོས་ཀྱིས་ལག་འདར་ཏེ་ཕུལ་བ་དེ་ལས། 
དམག་དཔློན་གཙློ་བློ་ནང་སློ་དངོས་གྲུབ་དང་ མདའ་དཔློན་བཀྲས་སྒང་ནས་གཉིས་ཀྱི་ གོ་ཁྲབ་མཚློན་
ཆ་འཁོར་གསུམ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་ མགོན་པློ་གཙློ་བློར་བཞུགས་གདན་དུ་ཕུལ། དགེ་
སློག་ཨོ་རློད་ཀྱི་གསེར་ཁྲབ་དང་། སྡེ་པ་འདློས་ཆུང་བ་སློགས་དམག་དཔློན་དྲག་ཤློས་ཚློའི་གོ་ཁྲབ་
རྣམས་ ད་ལྟ་མགོན་པློ་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ སན་གཟིགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་དེ་དག་ཡིན།  

མགོན་ཁང་གི་མཚན་ཡང་ གཡུལ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་དུ་གསློལ་ཏེ་ གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
གཏང་རག་ དགའ་སློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའི་ གཏམ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་ན། བདེན་མི་བདེན་
བརྟག་པའི་ཆེད་ ནང་སློ་ནློར་བུ་ཕག་རིར་ཐུག་འློངས་ནས་ བདེན་པར་ཤེས་ཏེ་ལློག། འབྲུག་པ་ལ་
དགའ་བའི་བློད་པ་རྣམས་ཀྱིས། བླ་མ་ལྷློ་རུ་བཞུགས་འདུག། འབུལ་བ་ལྷློ་ལ་རྒྱབ་སློང་། །དངོས་གྲུབ་
འབྲུག་པས་བསྡུས་འདུག །ནློར་བུས་བ་ར་བས་སློང་།། ཞེས་པའི་ཚིག་གི་གླུ་བླངས་པ་ དབུས་གཙང་
ཐམས་ཅད་དུ་གྲགས། སྡེ་བདག་འགོ་དཔློན་རྣམས་བཙློན་ལས་བཏང་སྟེ་ བདེ་བར་སློག་པ་བློད་དུ་
འབློར་ནས། ཡང་མི་རིང་བར་ནང་སློ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ གདན་ས་ར་ལུང་རྩིས་ལེན་ལ་བསླེབས་འདུག།  

དེ་སྐབས་གདན་སའི་གཉེར་པ་ འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་བ་ཡིན་པས་ རྩིས་སྤྲློད་བས་མཐར་ཁོང་ཚློ་ལ་ངེས་
པར་དུ་ བ་སབས་མི་བདེ་བ་ཡིན་རྒྱུ་ ཕྱིའི་རྣམ་འགྱུར་ལས་ཤེས་ནས། སྐུ་ཆས་གནང་ཆེན་ཞིག་ ལུས་
འདུག་པ་དེ་ཡང་ བླངས་ནས་འབུལ་དགོས་ཟེར་ལེན་ཁུལ་དུ་འགྲོ་བ་སྐད་བས། གསང་ཐབས་སུ་བྲློས་
ཏེ་སྤུངས་ཐང་དུ་ འབློར་ཡློད་པའི་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ མགྲོན་གཉེར་བསྐོས་ནས་ ཕྱིས་སུ་ཁོ་པས་དགྲ་
འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་སློགས་ བསན་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་གྱུར། 
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ད་སྔར་བློད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ལྷག་པའི་ དམག་གིས་ ལྷློ་འབྲུག་མི་གཅིག་ལ་མ་ཐུབ་ཟེར་བའི་
གྲགས་པ་ངན་པ་བཟླློགས་ཏེ་ ལྷློ་མློན་བློད་ཀྱི་མངའ་ཞབས་སུ་ བསྡུ་བའི་སེམས་ལྡན་བློད་ཀྱི་སྡེ་པ་
བསློད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལམ་ནང་སློ་ཨའུས་སྤྱི་ལློ་༡༦༤༨ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ས་བྱི་ལློར་ སར་ཡང་
དགེ་ལྡན་པའི་དཔུང་ཆེན་གཉིས་པ་ སྔ་མ་ལས་ཤིན་ཏུ་སློབས་ཆེ་བའི་དམག་དཔུང་བརངས་ཏེ་ ཟླ་བ་
༣-༤བར་གནློད་པ་གང་ཐུབ་བཀལ་ཀྱང། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་དགོངས་འདུས་ རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་
མཐློ་འཛུགས་མཛད་པས་ གནློད་མ་ཐུབ་པའི་ཁར་ ཆོས་སྐྱོང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་རྣམ་
པས་བློད་ཀྱི་དམག་དཔུང་རྣམས་གོ་མཚློན་དང་ རྒྱགས་ཕྱེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ ཁྱེར་དབང་མ་བྱུང་བར་
བསྐྱུར་ཏེ་བྲློས་པར་གྱུར།  

གོ་ཁྲབ་དང་མཚློན་ཆའི་འབུལ་བ་མང་པློ་ཕག་མཛློད་དུ་འབློར། དམག་དཔློན་དང་ལྡིང་དཔློན་ཐམས་
ཅད་བཙློན་དུ་བཟུང་། གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་རང་དབང་རང་བཙན་ ཇེ་བརྟན་དུ་གྱུར་པའི་
དགའ་སློན་དང་ ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏང་རག་ཆེན་པློ་མཛད། ཐུགས་བམས་བརྩེའི་ཡུལ་དུ་དགོངས་ནས་མི་
རིང་བར་བློད་དཔློན་བཙློན་དུ་ཚུད་པ་ཐམས་ཅད་ གནང་སྦྱིན་དང་བཅས་བདེ་བར་ རང་ཡུལ་བློད་དུ་
བཏང་གནང་བར་མཛད། དེ་ནས་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ རང་ཉིད་བཞུགས་སྐབས་ལ་ བློད་དམག་
ཐེངས་ལྔ་འློངས་པ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་འདུག། 

ད་ཕྱིན་ཆད་དགེ་ལྡན་པའི་དམག་ཡློང་མི་ནུས་སམ་ཞེས་ཞུས་པས། ཚློད་མེད་པས་ད་རུང་ཡློང་། ངེད་
རང་ལ་གནློད་ནི་མི་ཚུགས། ད་འབྱུང་ན་གོ་མཚློན་གྱིས་ ལངས་བ་འདུག་པས་གོས་དར་རང་དགོས་
གསུངས་པས། འཕྲལ་བཞད་གད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་ཀྱང་ཕུགས་ལུང་བསན་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག་གོ། 

༡༠.༢ ནང་གི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ། 
༡༠.༢.༡ གསང་སྔགས་ཟབ་དློན་ཕློ་བྲང་བཞེངས་སྐབས་ནང་གི་དགྲའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།  

སྤྱི་ལློ་༡༦༢༩ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ ས་སྦྲུལ་ལློ་རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་༣༦ བཞེས་པ་ན་ ཐེད་ཐིམ་གྱི་
དབུས་སྲིན་མློ་རློ་ཁར་གསང་སྔགས༌ཟབ༌དློན༌ཕློ༌བྲང༌བཞེངས་པའི་སྐབས། ཕྱི༌རློལ༌ན༌ བླ༌མ༌ལྷ༌པ༌དང་ 
གནས་རྙིང་པ་སློགས་ཀྱི་ རྒྱུད་འཛིན་བླ་སློབ་ གྲྭ་བཙུན་ ཡློན་བདག་རྣམས་ ཕྲག་དློག་མེ་ལྟར་འབར་
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ཏེ་ དམག་དཔུང་གིས་བསྐོར་ཏེ་སློག་ལ་གནློད་པའི་ བ་ངན་ཇི་ལྟར་བས་ཀྱང་། སྐུ་དགྲ་གཙློ་བློ་ཝང་
གླང་མ་ལུང་གི་ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཟེར་བ་དེ་ལ་ ཆོས་སྲུང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་ མེ་མདའ་ཕློག་པས་ ཁོ་
ཤི་མ་ཐག་དཔུང་རྣམས་འཐློར་རློ།།  
 

༡༠.༢.༢  ནང་གི་དགྲ་བླ་ཁག་ལྔའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་རློ་སྔོན་རློང་རྩིས་བཞེས་པ།  

དེ་ཡང་ ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་ དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་དང་ བཅུ་བཞི་ཙམ་ལ་བློན་ནས་ གདན་ས་
བཅགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ བླ་མ་ཁག་ལྔ་ལ་རྗེས་སུ་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་བློན་ཏེ་ དཔུང་ཤེད་གཡུལ་འཁྲུག་གི་སྒོ་ནས་ གདན་ས་དང་སྦྱིན་བདག་འཕྲློགས་པ་
འདྲ་བར་མཐློང་ན་ཡང་ དེ་འདྲ་བ་ནི་གཏན་ནས་མིན་ཞིང་ བླ་ཁག་ལྔ་རང་རང་སློ་སློའི་བསམ་སློར་
ངན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག།  

རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ལྟར། ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་ཞབས་དྲུང་གི་ སྔོན་ལ་བློན་པའི་བླ་མ་ཁག་ལྔ་ཙམ་གྱིས་མ་
ཚད་པའི་ བླ་མ་གཞན་ཡང་མང་པློ་ཡློད་པ་གསལ་པློ་ཞུ་ན། སྤ་གྲོ་གནས་ཕུ་དགོན་པར་གནས་ཕུ་སྤྲུལ་
སྐུ། གདློང་དཀར་ལར་གདློང་དཀར་ལའི་སྤྲུལ་སྐུ། མཚམས་བྲག་དགོན་པར་མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ། 
སྔན་ལུང་སྒང་སྟེང་དགོན་པར་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ། ཤར་རི་དྭངས་དགོན་པར་རི་དྭངས་བླ་མ། ཉི་ཟེར་
སྒང་ལ་ཉི་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་ སྔར་ནས་འབློན་པའི་རྙིང་མའི་བླ་མ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་སྤ་སྒར་
དགོན་པར་སྤ་སྒར་བླ་མ། སྤྱི་ཞིང་དགོན་པར་སྤྱི་ཞིང་བླ་མ། རི་ཚློགས་དགོན་པར་རི་ཚློགས་བླ་མ། 
ཤར་ཝང་དགོན་པར་ཤར་ཝང་བླ་མ། ཕང་ཡེར་དགོན་པར་ཕང་ཡེར་བླ་མ། ནས་པ་དགོན་པར་ནས་པ་
བླ་མ་སློགས་ སྔར་ནས་བློན་པའི་ས་སྐྱའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ ལྷློ་
ལྗོངས་འདིར་རྗེས་སུ་བློན་པ་ན་ གདུལ་བ་དུས་ལ་བབས་ཏེ་ འགྲོ་དློན་འཕྲིན་ལས་དང་སྐུ་བསློད་དབང་
ཐང་ཇི་ཙམ་རྒྱས་ཀྱང་ དེ་ལ་ཕྲག་དློག་དང་འགྲན་སེམས་གཏན་ནས་མེད་པས་ ཆགས་སང་གི་དམག་
འཁྲུག་མ་བས་པར་བརྟེན། བླ་མ་དང་དགོན་པ་དེ་རྣམས་ལ་ ཞབས་དྲུང་གིས་ཀྱང་གང་ཡང་མ་བས་
པར་ གདན་ས་དགོན་པ་རྣམས་རང་འཇགས་དང་། གདན་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་
རྣམས་ཀྱང་ ད་ལྟའི་བར་རང་འཇགས་སུ་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ།། 
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བླ་མ་ཁག་ལྔ་པློས་ཀྱང་གོང་གི་བླ་མ་དེ་རྣམས་དང་འདྲ་བ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ 
ཕྲག་དློག་འགྲན་སེམས་ཀྱིས་ཆགས་སང་དང་ དམག་འཁྲུག་མ་བས་ན་ ད་ལྟའི་བར་གོང་གི་བླ་མ་
གཞན་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ གདན་ས་དང་བླ་མ་རྣམས་རང་འཇགས་སུ་ ཡློད་ངེས་པ་ཡིན་རྒྱུ་ཡང་། 
བླ་མ་ཁག་ལྔ་པློས གོང་དུ་བཤད་པའི་རྙིང་མ་དང་ ས་སྐྱའི་བླ་མ་གཞན་དང་འདྲ་བར་མ་བཞུགས་པར་ 
ཁོང་རང་ཁག་ལྔ་བསློམས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕྲག་དློག་དང་ འགྲན་སེམས་བསྐྱེད་
དེ་ མཐུ་རྩལ་ནུས་པ་ཅི་ཡློད་ཀྱིས་དམག་འཁྲུག་ཡང་ཡང་བས་པས་མ་ཐུབ་པར། བློད་དུ་གཙང་སྡེ་སྲིད་
ཀརྨ་བསན་སྐྱོང་དབང་པློ་ལ་ རྒྱབ་དཔུང་ཞུས་ཏེ་ དམག་འཁྲུག་ཡང་ཡང་བས་ཀྱང་ མ་ཐུབ་པར་ 
མཐར་ཁོང་རང་ཚློའི་གདུལ་སྐལ་ཟད་པ་ནི་ ཉི་མ་ནུབ་པ་ འགོར་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཞབས་
དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་གདུལ་བ་དང་ འགྲོ་དློན་འཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས་པ་ནི་ ཉི་མ་ཤར་བ་ལག་མཐིལ་
གྱིས་མི་འགེབས་པའི་དཔེ་བཞིན། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སློང་གྲོགས་ནི་ 
དཔལ་མགོན་མཧཱ་ཀ་ལ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་མཛད་པས། ཀཿཐློག་པའི་རྒྱུད་འཛིན་ཝང་གླང་མ་ལུང་གི་བླ་མ་
དཔལ་ལྡན་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ ལྔ་ལམ་དུ་གཤེགས། ལྕགས་ཟམ་པའི་གདན་ས་རྟ་མཆོག་སྒང་ 
དམག་འཁྲུག་སྐབས་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་ མཐུ་མེད་པར་བས། གནས་རྙིང་རྗེ་བཙུན་རང་གི་ བ་སློད་
ཀྱིས་བཙློན་དུ་ཚུད། བླ་མ་ལྷ་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པ་ གཅིག་པུ་དེ་ སློད་ཐབས་བྲལ་བས་གནས་སྤློས་
ཏེ་ ཕག་རི་ཐག་ཉེ་ས་ཁང་བུ་ལྟག་ལུང་རློང་དུ་བློན་ནློ།། 

༡༠.༣ གསང་བའི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ། 
༡༠.༣.༡ དངོས་མེད་གསང་བ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དགྲའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ།  

དེ་ནས་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ གདན་ས་རྟ་མགོར་ བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་འབློན་ཕུག་པ་དེར་ སྐུ་མཚམས་
དམ་པློར་བཞུགས་པ་ན་ ཡང་བློད་ནས་སྔགས་པ་མང་པློས་མཐུ་བསྒྲུབས་ཏེ་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་
བསྐུལ་མ་བས་པས་ བྲག་རལ་ཏེ བརབས་ཤློར་གྱི་ འུར་སྒྲ་ཆེན་པློ་གྲགས་ཤིང་། ས་རློའི་རྡུལ་འཚུབ་
འཁྲིགས་པས་ བྲག་ཕུག་ཀྱང་མི་མཐློང་བར་གྱུར། མཐར་ཞབས་ཕྱིས་པ་རྣམས་ སེམས་འཚབ་འཚུབ་
ཏུ་གྱུར་ཏེ་མགྱོགས་པློར་ ས་རློ་རྣམས་བསལ་བ་ན། ནང་དུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ སྐུ་གཟུགས་ལ་
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གནློད་པ་ལྟ་ཅི་ སྐུ་མདུན་གྱི་དཀར་ཡློལ་རང་མ་བཅག་པར་ ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མ་གཡློས་པར་
བཞུགས་འདུག་པ་དང་། དབུའི་ཐློག་ཏུ་རློ་ཕུང་ གཡག་ཙམ་ཞིག་བླ་བྲེས་ཀྱིས་ཐློགས་ཏེ་ དབུ་ལ་མ་
ལྷུང་བར་འདུག་པ་དེ། དེ་གར་བཞག་ན་ཕྱིས་སུ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དད་པ་དང་
མློས་གུས་ཀྱི་རྟེན་ཏུ་འློང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད་ལ་ ཆོས་བརྒྱད་མི་མངའ་བ་
དང་ སྐུ་མཚམས་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཀྱིས་བསལ་བ་དང་། ས་རློ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསལ་ཏེ་སྔར་
བཞིན་བཟློས། དེ་ལྟར་དངོས་ཅན་མིའི་དམག་དཔུང་གིས་ག་ལ་ཐུབ། དངོས་མེད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་
ཀྱིས་ བྲག་རལ་བས་ཀྱང་མ་ཐུབ་པར་དགྲའི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ སྐུ་མཚམས་
གྲོལ་གནང་འདུག། 

 

སློང་ལཱ། 
༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགྲའི་ཕློགས་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་

ཚུགས་པ་ཅིན་ གནས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་འློང་ནི་མས? བསམ་འཆར་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ཏེ་
བཀོད། 

༢ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགྲའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཚུལ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས། 
༣ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ བླམ་ཁག་ལྔའི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་ བསན་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་ཡློད་པ་ཅིན་ 

ག་དེ་སྦེ་འློང་ནི་མས? བསམ་འཆར་བཀོད། 
༤ “ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་ བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཨིན།” ཟེར་མི་བརྗོད་དློན་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཁུངས་བྲིས། 
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༡༡ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་སྐྱོང་དགོ་པའི་སྐོར། 
ཞབས་དྲུང་དགུང་ལློ་༢༧ སྤྱི་ལློ་༡༦༢༡ ལ་ལྕགས་རི་རློ་རྗེ་གདན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གཞི་བསྟིངས་
ནས་ལློ་ཕྱེད་དང་ ༢ ལ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། ཞབས་དྲུང་གིས་དགེ་སློང་༣༠ ཡློད་པའི་གྲྭ་ཚང་
བཙུགས་གནང་བ་དེ་ འབྲུག་ཏུ་དགེ་སློང་གི་སྡེ་དང་པློ་ཡིན།  

དེ་ནས་སྤྱི་ལློ་༡༦༢༣ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད་དགུང་ལློ་༣༠ ལ་ བླ་
མ་ཐུགས་མཉེས་པའི་བ་བ་རབ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་ལློ་རས་པ་
ལས་མི་ཞན་པ་ཞིག་ བ་དགོས་པར་དགོངས་ཏེ་ན་བཟའ་རས་རྐྱང་དང་། འཚློ་བ་བཅུད་ལེན་ལ་བརྟེན་
ནས་ ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཡང་དབེན་གྱི་སྒོམ་ཁང་དུ་ དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ངང་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ 
སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ མ་གཡེལ་བར་སྐུ་མཚམས་ བཅད་རྒྱ་དམ་པར་བཞུགས་འདུག།  

དེ་ནས་ ལློ་གསུམ་སྙིང་པློའི་སྒྲུབ་པ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་རི་ཁྲོད་དབེན་པའི་ཕློགས་
སུ་ འགྲིམ་པ་ཁོ་ནར་དགོངས་ཀྱང་། ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་འདྲ་རིན་པློ་ཆེས་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་དགོས་པར་གསུང་བློན་པ་མ་ཟད། མནལ་ལམ་དུ་ཡང་དངོས་སུ་བློན་ནས་ 
དེ་ལྟར་ལུང་བསན་པ་བཞིན། རང་བློན་ཁ་སར་པ་ཎིའི་དྲུང་དུ་ ཐུགས༌དམ་གྱི་བརྟག་པ་གཟིགས་པ་
ཡང་ དེ་ཁོ་ནར་བབས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་ལྕམ་དྲལ་ཚློགས་ཀྱིས་ཀྱང་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་
པ་བསྐྱང་དགོས་པར་བསྐུལ་ཞིང་། ཕྲིན་ལས་གང་བཅོལ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཁས་བླངས་པ་མ་ཟད། ཡློངས་
འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བླློ་གྲོས་ཀྱིས་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་ཆེན་གནང་བར་བསྐུལ་ཏེ། འཇིགས་
བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་ཆེན་གནང་བས་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གྱིས་བཀའ་ཉན་པའི་ལྟས༌དང་ མཚན་མ་གཟིགས་
པའི་རྗེས་སུ་ བསན༌སྲིད་ལུགས་གཉིས༌ཀྱི༌བདག༌འགན༌བཞེས་པར༌ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ། ལྷློ་མློན་གྱི་
ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས་ལ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་
དགོས་པར་བཀའ་ཤློག་ཕློ་ཉ་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ། རི་གཉན། ནགས་ཚལ། མཚློ་དང་། ཆུ་བློ་རྣམས་ལ་

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། 
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དར་ཅོག་བཅས་བཏང་བར་མཛད༌པས། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་ བཀའ་ཤློག་སྤྲིངས་
འདུག་ཅེས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་གྲགས་པ་ནས་འགོ་བཟུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་
འབྲེལ་གྱི་བསན་པ་སྐྱོང་བའི་ཁུར་བཞེས་སློ།།  

བསན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ས་གཞི་དང་ཡུལ་ཚན་རྣམས་ ཞབས་དྲུང་རང་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་
དང་པློ། ལྷློ་རློང་དམུ་རྒོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཕྱིར་འཕྲིན་ལས་སྒང་བརྒྱུད་དེ་མཁོ་ཐང་ཁ། རྒྱ་
ལ་སློགས་སུ་བློན། སར་ཝ་ཅན། ཕང་ཡེ། ཁྱུང་སེང་དློམ་ཁ་སློགས་ཤར་ཡུལ་དང་། དགའ་སེང་། 
ནགས་སྙིང་(ན་ཧིང་)། ཁུ་བྱུག་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཕློ་བྲང་བརྒྱུད་ལྕགས་རིར་ཕེབས། དེ་མཚུངས་ཐེད་དང་ 
ཐིམ་ཕུག་ སྤ་གྲོའི་ཡུལ་ཚན་རྣམས་ལ་ཡང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་ འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ཀྱི་ས་
གཞིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་དློ།། 

དུས་སྐབས་དེ་ནས་ ཁ་བཞིའི་ལྷློའི་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞབས་ལ་འདུད་པ་དང་། བླ་མ་
ལྷ་པ་དང་། གནས་རྙིང་པ་དེའི་ཕློགས་གཏློགས་རྣམས་ནི་ ཕྲག་དློག་གིས་ཚིག་ངན་བརྗོད་ཅིང་ དུག་
མདའ་འཕེན་པ་སློགས་ཀྱང་བྱུང་། སྤྱི་ལློ་༡༦༢༧ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ མེ་ཡློས་ལློར་ཕྱི་གླིང་པློར་ཅུ་གཱལ་
ཞེས་པའི་ཡུལ་ནས་ གླིང་དེའི་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་ཉ་རྒྱ་མཚློར་གྲུ་གཟིངས་བཏང་ནས་རིམ་པས་ཟ་ཧློར་དང་རྒྱ་
གྷ་ཌི་ཁ་བརྒྱུད་དེ་ འློངས་པ་ཞབས་དྲུང་དུ་འབློར་ཏེ། མེ་མདའ་སྒྱོགས་རས་ རྒྱང་ཤེལ་བཅས་ཕུལ་
ནས་བླ་མ་ཁྱོད་ལ་དགྲ་ཡློད་ན་ ངེད་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ཡུལ་ནས་དམག་འབློད་ཐུབ་ཟེར་ཡང་ ཞལ་གྱིས་མ་
བཞེས་གསུངས། དེ་ནས་མངའ་ཐང་སློབས་འབློར་འཕྲིན་ལས་ཉིན་བསར་བཞིན་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་
རྒྱས་སློ།། 

དུས༌དེ་ནས་བཟུང་སྟེ༌ ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་ལུང་ཕློགས་སློ་སློར་སློབས་ཤུགས་ སུ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ ཉམ་
ཆུང་བ་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་བཀོལ་ཞིང་མནར་གཅོད་དྲག་པློ་བཏང། ཡུལ་ལུང་ཆགས་སང་
ཕློགས་ཞེན་གྱིས་མང་ཚན་ཉུང་ཚན་འཐབ་པ་སློགས་གཡུལ་འཁྲུག་དང་འཐབ་རྩློད་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང། 
དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་མང་བས་གྲོང་གི་སློད་སྨད་བར་ལ་ཡང་སྐྱེལ་མཁན་དགོས་པ་སློགས་མི་བསུན་ཀླ་ཀློ་
གདུག་པའི་ཡུལ་གླིང་དུ་ཡློད་པ་དེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཞི་རྒྱས་
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དབང་དྲག་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ཡིས་བཏུལ་ཏེ་ ལྷློ་མློན་ཁ་བཞི་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
གདུལ་ཞིང་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་རྩ་བརྟན་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་ཏློ།། 
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༡༢ ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ རློང་གཞིས་དང་གདན་ས་བཞེངས་ཚུལ། 

༡༢.༡ རང་བློན་ཁར་ས་པ་ཎི་དང་བླ་མའི་ལུང་བསན་བཞིན་ལྕགས་རིའི་གདན་ས་བཅགས་པ། 

སྤྱི་ལློ་༡༦༡༩ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ས་ལུག་ལློ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད་དགུང་ལློ་༢༦ བཞེས་པ་ན་ 
ཡབ་མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ་བློད་དུ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་ སྐུ་སྤུར་གསང་སབས་ཀྱིས་གདན་

དྲངས་ཏེ། སྔར་ཞབས་དྲུང་རང་ཉིད་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་པའི་ཕུག་པ་དེར་སྤུར་སངས་བས་ནས་ 
དགོངས་རློགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས། གདུང་རྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུའི་ ས་
གནས་གང་ན་དྲག་ཅེས་ རང་བློན་ཁར་ས་པ་ཎིར་ཐུགས་དམ་བརྟག་པ་ཞུས་པས་ ལན་གསུམ་དུ་
ལྕགས་རིར་བབས་པ་དང་། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཆོས་སྲུང་གི་ལུང་བསན་ཡང་དེར་ཡིན་པ་བཞིན་ སྤྱི་
ལློ་༡༦༢༠ དང་ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ ལྕགས་སྤྲེལ་ལློར་ཟླ༡༠ལ་ལྕགས་རི་རློ་རྗེ་གདན་གྱི་རྨང་བཏིང་
ནས་ལློ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ལ་གཙུགས་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་ལེགས་པར་བཞེངས་གྲུབ་པའི་ནང་རྟེན་ཡང་ཡབ་
བསན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་རབ་གནས་མཛད་གནང་འདུག། 

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་ནིའི་ལུང་བསན་བྱུང་སའི་གདན་ས་ལྕགས་རི་གཙུག་ལག་ཁང། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། 
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༡༢.༢ གསང་སྔགས་ཟབ་དློན་ཕློ་བྲང་བཞེངས་པ། 
སྤྱི་ལློ་༡༦༢༩ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ ས་སྦྲུལ་ལློ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད་དགུང་ལློ་༣༦ བཞེས་པ་ན་
ཐེད་ཐིམ་གྱི་དབུས་སྲིན་མློ་རློ་ཁར་གསང་སྔགས༌ཟབ༌དློན༌ཕློ་བྲང་ (སེམས་རྟློགས་ཁའི་རློང་) རྨང་
བཏིངས་ནས་ སྤྱི་ལློ་༡༦༣༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ ལྕགས་མློ་ལུག་ལློར་  ཟུར་བཅུ་གཉིས་མ་ཁྱམས་
དང་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ ཡློངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བླློ་གྲོས་བཅས་ཀྱིས་རབ་གནས་ཀྱི་
དགའ་སློན་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དང། དེ་ནས་མི་རིང་བར་རྗེ་ཉིད་དགུང་ལློ་སློ་བརྒྱད་ལ་ ཡུམ་ཆེན་མློ་ཁྲི་
ལྕམ་གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ནས་ རྒྱལ་སས་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེ་འཁྲུངས།  

 
སེམས་རྟློགས་ཁ་གསང་སྔགས་ཟབ་དློན་ཕློ་བྲང། 

དེའི་རྗེས་སུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་བཞེས་པ་སྤྱི་ལློ་༡༦༣༣ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ 
ཆུ་བ་ལློར་ཡློངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བླློ་གྲོས་དགུང་གྲངས་༨༤ ལློན་པ་ལས་གདན་ས་ལྕགས་
རིར་རང་བློན་ཁར་ས་པ་ཎི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རློགས་ཏེ་དློན་དམ་པའི་དགེ་སློང་བསྒྲུབ་པར་མཛད་དློ།། 

༡༢.༣ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་བཞེངས་པ། 
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དད་པའི་གནས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་ ལྕགས་རི་
དགེ་འདུན་པའི་ཚློགས་དང་བཅས་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློར་ ཆིབས་བསྐྱོད་མཛད་དེ་ 
དབང་བཀའ་ཆོས་སློགས་སློ་སློའི་མློས་པ་ལྟར་བསྩལ་ཏེ་ དབང་ཡློན་དང་འབུལ་སྡུད་སློགས་བཞེས་ཏེ་
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སྤུངས་ཐང་དུ་ཕེབས། དེར་རི་བློ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་སར་ ཆུ་གཉིས་བར་གྱི་ཐང་དུ་ལྷློ་ནང་གི་
འབུལ་སྡུད་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་དེར་སྤུངས་པས་ན་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ཞེས་གྲགས། དེར་གུར་ཆེན་
ཟླ་བའི་ཁང་བཟང་ལྟ་བུ་ཕུབ་སྟེ་ བཞུགས་སྒར་ཕབ་ནས་ རློང་བཞེངས་པའི་ལུང་བསན་ དུས་ལ་
བབས་པ་ཡང་། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པློའི་ལུང་ལས། རི་བློ་གླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་ས་སྟེང་ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་
རྒྱལ་ཞེས་བའི་མཚན་ཅན་བློན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་
ཉིད་ དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་བཞེས་པའི་ཐློག་སྤྱི་ལློ་༡༦༣༧ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་གླང་ཟླ་༨ པའི་
ཚེས་༨ལ་ ཐེད་ཡུལ་གཞུང་གི་ རི་གླང་ཆེན་འགྱིང་པ་འདྲ་བའི་ས་སྟེང་དུ་ ཆུ་བློ་ཕློ་མློ་ཐབས་ཤེས་
གཉིས་འཛློམས་པའི་དབུས་སུ། གཟའ་སྐར་འཕྲློད་སློར་ཤིས་པའི་དུས་ཚིགས་དགེ་བའི་ཉིན་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་སློག་རློང་ཆེན་པློ་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕློ་བྲང་གི་རྨང་གཞི་བཏིང་།  

 
བདེ་ཆེན་འཁོར་ལློ་སློམ་པའི་གནས་ སྤུངས་ཐངས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་། 

དཔལ་འཁོར་ལློ་སློམ་པ་དང་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ནས་ས་གོན། 
ས་བརྟག བསང་བ། སང་བ་དང་། ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ། ནམ་མཁའི་ངོ་བློ་དང་འདྲ་བའི་རློ་རྗེའི་
རང་བཞིན་དུ་བཀོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད། ཡུལ་དེའི་གཞི་བདག་
དགོན་བྲག་པས་ཅི་བསྒོའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས། ཆུ་འཛློམ་གྱི་མཚློ་སྨན་མློས་ཤིང་དང་། དགོན་བྲག་
པའི་སྲིང་མློ་དང་རི་བཙན་གྱིས་རློའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་ རྫིང་ཅན་རི་ཕློགས་
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ནས་རློ་གཏེར་ཐློན་པ་ཆར་རུད་ཆེན་པློས་བཀལ་ཏེ་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
གྱིས་ འདུ་ཁང་རྒྱ་ཁྱོན་དགེ་འདུན་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཤློང་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པློ་འདི་ ལློ་ཕྱེད་
དང་གཉིས་ལ་བགེགས་མེད་བདེ་བླག་ཏུ་གྲུབ་སྟེ་ གདློད་ནས་དཔལ་འཁོར་ལློ་སློམ་པའི་གནས་སུ་གྲུབ་
པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་ཞེས་སམ། ཡང་ན་འཕགས་
མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་ཏ་པའི་གདན་ས་ལས་དྲངས་ཏེ་གྲུ་འཛིན་གཉིས་
པ་དཔལ་མེ་ཏློག་མདངས་འཕྲློག་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་མཚན་གསློལ། ནང་རྟེན་རང་བློན་ཁར་ས་པ་
ཎིས་གཙློས་རྟེན་གསུམ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་རིམ་པར་བཙུགས། སྐྱེ་དགུའི་སྙིང་ལ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་
དཔལ་སྦྱིན་པའི་ངོ་མཚར་བསློད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག མཆོད་སློང་ཆེན་པློར་གྱུར་ཏེ། ལྷ་གནས་བྱིན་
རླབས་ཀྱི་གཟི་འློད་འབར་བར་མཛད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་
ལློ་སྒྱུར་བཞིན་པར་རེ་ཞིག་ཐུགས་ཕེབས་པར་བཞུགས་སློ། 

༡༢.༤ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་གི་རློང་བཞེངས་པ། 
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་གདན་ས་ཡས་མན་ཞེས་པ་སྤུངས་ཐང་རློང་
དང་དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་གཉིས་ལས། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་བཞེངས་རྒྱུའི་ལུང་བསན་འབྱུང་ས་གཉིས་
ལས་དང་པློ་ནི། ཆོས་སྐྱོང་ཕློ་བྲང་ངམ་ཁུ་བྱུག་ལ་དགོན་དུ་གྲགས་པའི་གནས་དེའི། ཞེས་པ་དང་ ། 
སྔོན་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཡབ་སས་རིམ་པར་ཕེབས་ནས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་ས་གཞི་
ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། 
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དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་། 

ལྷག་པར་ཡང་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཡུན་རིང་པློར་བཞུགས་ནས་ལྗོན་ཤིང་སྒུ་མའི་སློང་པློ་རབ་ཏུ་རྒྱས་
པའི་དྲུང་དུ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པློ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སློགས་པ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་
གདན་ས་དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་གི་ལུང་བསན་བྱུང་བ་སློགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཁུ་བྱུག་ལ་ཆོས་
སྐྱོང་ཕློ་བྲང་ནས་ གདན་ས་དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་བཞེངས་རྒྱུའི་ལུང་བསན་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ལུང་
བསན་འབྱུང་ས་གཉིས་པ་ནི། ལྷློ་རློང་གི་མི་རྣམས་ཆགས་སང་ཕློགས་རིས་ས་ཚློགས་སུ་སློང་འདུག་པ་
ཐབས་ཀྱིས་མནན་པ་ལ་ད་ལྟ་དབང་རློང་གི་ཐད་འདི་སའི་འགག་དམ་པས་དེར་རློང་བཙན་པློ་ཞིག་ཅིས་
ཀྱང་དགོས་འདུག་དགོངས། ད་ལྟ་མགོན་ཁང་གི་ཐད་འབུར་དུ་ཅོག་བུ་ཞིག་སྤུབས་ཏེ་དབང་གི་སྒྲུབ་པ་
གནང་སྟེ་བསྙེན་གྲངས་ཚང་བ་དང་བསྟུན། རམ་པའི་རྟ་མགྲིན་མགོ་ལེགས་ཀྱིས་བར་གྲོང་དྭངས་སང་
གི་ལྕགས་ཟམ་བཅད་དེ་ཕུལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ ལྷློའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་
འབངས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ། སྔོན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཡང་། ལློད་པའི་ཁྱི་
འབུར་(ཁྱི་མེད་)ལྷ་ཁང་དུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐློབ་པ་ཡིན་འདུག་པའི་རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བར་དགོངས་ནས། ཁྱི་འབུར་ལྷ་ཁང་དུ་བློན་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པས་མི་ནག་པློ་
ཞིག་གིས་རི་གླང་པློ་ཉལ་འདྲའི་ས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ན་ རྒྱལ་ཁབ་དབང་དུ་འདུས་སློ་ཟེར་ནས་མི་སང་
བར་གྱུར། 

སྔ་དྲློ་ཕག་གཡློག་འགའ་ལ། རི་མ་གི་ས་ལ་ཅི་འདུག་ལྟློས་ཤློག་གསུངས། བལྟར་ཕྱིན་པས། བ་རློག་
བཞི་ཁ་ཕློགས་བཞིར་བལྟས་ནས་ འདུག་པ་ཁོང་བསླེབས་པ་དང་ལྡིང་སྐོར་བས་ནས་ཕློགས་བཞིར་
འཕུར་སློང་བའི་ཚུལ་སྙན་དུ་ཞུས་པས། འློ་དེ་ཀ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ངའི་ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་ཡིན། 
ཕློགས་བཞིར་ཁ་ལྟ་བའི་ངང་འཕུར་སློང་བ་ དེ་བསན་པ་ཕློགས་མཐར་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པས་
དེར་འགྲོ་གསུངས་ཏེ་བློན་ནས་གདན་ས་བཅགས་འདུག་པ་གང་ལྟར་ཡང་། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལས་
མགོན་སྡེ་བཞིས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་སྤྱི་ལློ་༡༦༣༨ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ས་སག་ལློར་ཐེད་ཆུ་དང་དྭངས་ཆུ་
འཛློམས་སའི་མདློ་ས་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དེར། གཞི་བདག་ཆུ་བདུད་དང་། བཙན་བྲག་དམ་ལ་
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བཏགས་ ས་འདུལ་མཛད་ འགྲམ་བཏིངས་ གདན་ས་བཏབ་སྟེ་ཕློ་བྲང་བཞེངས་པ་ལ་མིང་དབང་
འདུས་ཕློ་བྲང་ཞེས་གནང་ངོ་།། 

༡༢.༥ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་།  

རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ ལྕགས༌སྦྲུལ་ལློ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༤༡ ལ༌བླ་མ་ལྷ་པ་གཅིག་པུ་སློད་ཐབས་མེད་པར་
གནས༌སྤློས་ཏེ་ ཕག་རི་ཐག་ཉེ་ས་ཁང་བུ་ལྟག་ལུང་རློང་དུ་བློན་པ་ནས་བཟུང་ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་ནང་གི་
དགྲ་བླ་མ་ཁག་ལྔའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ བླ་མ་ལྷ་པས་བརྩིགས༌པའི་གདན༌ས༌ཐིམ་གཞུང་རློ་
སྔོན་རློང་འདི་ བླ༌མ༌ལྷ༌པའི༌བརྒྱུད༌འཛིན༌རྣམས༌ནས༌ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རྩིས་
བཞེས་ཏེ་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བགེགས་སྐྲོད་དང་སྲུང་འཁོར་མཛད་དེ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ཞེས་
བཏགས་གནང་ནས་ གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཞེས་པ་ལས་ནམ་ཟླ་དབར་གྱི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་
གདན་ས་མཛད། ད་ལྟ་བདེ་ཆེན་ཕློ་བྲང་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཡིན།  

 
རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང། 

དེའི་རྗེས་སུ་ སྡེ་སྲིད་བཅུ་དྲུག་པ་ བསློད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་དང་ རྗེ་ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ ཡློན་
ཏན་མཐའ་ཡས་གཉིས་ཀྱིས་ ད་ལྟ་མཇལ་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གི་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ 
རློང་ཞིག་བཞེངས་ནས་ མཚན་བསློད་ནམས་ཆོས་རློང་ཞེས་བཏགས་ཀྱང་ ཕྱིས་གོང་དུ་རློ་སྔོན་རློང་གི་
མཚན་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ཟེར་བ་དེ་རང་ རློང་འདིའི་མཚན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ།།  



 103 

༡༢.༦ སྤ་གྲོ་རིན་སྤུངས་རློང་བཞེངས་པ། 
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་སློབ་དཔློན་རིག་འཛིན་སྙིང་པློ་དང་བཅས་པ་ སྤ་གྲོ་ཕློགས་སུ་གདན་ས་ཞིག་
བཅགས་པར་དགོངས་ཏེ་ས་དཔྱད་གཟིགས་པར་བློན། སྤ་གྲོ་རློང་བཞེངས་པའི་སྐོར་ལ་ལློ་རྒྱུས་གཉིས་
སང་། དང་པློ་ལྟར་ན། དམ་ཆོས་པད་དཀར་དགུང་ལློ་ལྔ་འབབ་དུས་ཡབ་ཀྱིས་པང་དུ་བླངས་ནས་
ལྕགས་རི་རློ་རྗེ་གདན་ལ། དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་ངག་གི་དབང་པློའི་ཞབས་དྲུང་དུ་མཇལ་
བར་བློན། ལྕགས་རིར་ཕེབས་ནས་ཞག་འགའ་སློང་ཙ་ན་ཡབ་ལ་བླ་མའི་བཀས། རློ་རྗེ་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ལ་
ད་དུང་བུ་གཅིག་ཡློད་པ་འདྲ་གསུངས། ཡློད་ལགས་ཞུས་པས། ཁྱོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་ང་ལ་ཕན་ཐློགས་
པར་འདུག་པས། ད་ལྟ་སློང་ལ་གཞིས་བུ་སྨད་རྣམས་འདིར་ཁྲིད་ཤློག། ཁྱོད་ལ་དགྲ་ཕྱིའི་ཆར་པ་བས། 
ནང་གི་ཐིགས་པ་སྡུག་པློ་ཞིག་ཡློང་བར་འདུག་གསུངས། བཀའ་བཞིན་གསང་སབས་ཀྱིས་ཡབ་ཡུམ་
འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐུ་ཞབས་སུ་འབློར། དེ་དུས་ཡབ་རློ་རྗེ་རྒྱལ་པློ་རང་གིས་དམག་དཔློན་མཛད་ནས་
སྤ་གྲོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྩིས་བཞེས། དེ་བཞིན་ཡུལ་ལྷློ་ཕློགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིམ་
བཞིན་ཆབ་འློག་ཏུ་བཅུག་གོ། ཞེས་གསལ།  

ཡང་གཉིས་པ་ལྟར་ན། དྲུང་དྲུང་རྣམ་ཐར་ནས། དེ་སྐབས་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གསང་སྔགས་ཟབ་
དློན་ཕློ་བྲང་ནས། སྤ་གྲོ་དཔལ་རི་དང་། གྱང་ས་ལ་རྩས་ཁ། འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་སློགས་ལ་རློང་ས་
བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་ལས། བླ་མ་འབྲུག་བསམ་གཏན་ཁུ་དབློན།  

 
སྤ་རློ་རིན་སྤུངས་རློང། 
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བླ་མ་བཀྲ་ཤིས། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་གྲགས། རིན་ཆེན་འབྲུག་རྒྱལ། བླ་
མ་བཙན་དར་ཡབ་སས་རྣམས་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཇལ་འབུལ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། གོ་ཁྲབ་གཅིག་གིས་
གཙློས་པའི་ལེ་ཚན་ཕུལ་ནས། བླ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ རློང་ས་གཞན་དུ་བཙལ་བ་མ་གནང་ཞིག། སྤ་གྲོ་ལུང་
པའི་ས་མདུད་རློང་སའི་འློས་སུ་གྱུར་པ་ཧཱུཾ་རལ་ཁ་དེ་རང་ འློས་འབབ་ཡློད་པས་བཞེས་པར་ཞུས། རློང་
ཡང་དེ་ཁ་རང་རྒྱག་པ་མཁྱཻན་ལགས་ཞུས་པས། ཕེབས་སྐོར། ཁྱེད་ཧཱུཾ་རལ་བླ་མ་རྣམས་ལས་རེ་ཆེ་ཡང་
ཆེ་ལ་བྱུང་ཡང་བྱུང་། ཁྲབ་ཕུལ་བ་འདི་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས། ཁྲལ་དང་འུ་ལག་ཐམས་ཅད་ཡང་ཆག་
གནང་བ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རློང་ཁག་གང་དུ་སློད་ཀྱང་བདག་རྐྱེན་མཐློང་སློལ་ཀྱང་ཡློད་དློ་གསུངས། 
གདན་ས་ཕན་ཚུན་དང་། སྤ་གྲོ་ཕག་མཛློད་བཅས་ལ་དེབ་ཡིག་རེ་རེ་གནང་། རློང་གི་རིན་ཡང་གནང་
ཡློང་ངོ་གསུངས། ཕྱིས་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ་ལ། གཟར་ཆེན་རློར་རྒྱལ་བས་དམག་དཔློན་བས་
ཏེ་ཧཱུཾ་རལ་རློང་འཕྲློགས་ཟེར་བ་རྣམས་མཚང་ཆེའློ།། ཞེས་གསལ་བ་བཞིན་ཧཱུཾ་རལ་བྲག་འདི་ས་གནས་
མང་པློའི་དཀྱིལ་དུ་འདུག་པས་མཆོག་ཏུ་དགེ་བར་དགོངས་ནས་དེར་བློན་པ་ན། ཧཱུཾ་རལ་བླ་མ་རྣམས་
ཀྱིས་ཀྱང་དད་པས་མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ་ནས་དེར་བཞུགས་སྒར་ཕབ། གང་ལྟར་ཡང་སྤྱི་ལློ་༡༦༤༦ 
རབ་བྱུང་༡༡ རྗེ་ཉིད་དགུང་ལློ་༥༣ མེ་ཁྱི་ལློར་ཧཱུཾ་རལ་རློང་གྱང་ཐློག་ཚད་ལྔ་པ་དེ་བཤིགས་ཏེ་སའི་
བརྟགས་དཔྱད་དང་ ས་ཆོག་ས་གོན་བགེགས་སྐྲོད་བཅས་མཛད་དེ་ ཕློ་བྲང་བཞེངས་ནས་རིང་པློ་མ་
ཐློགས་པར་གྲུབ་སྟེ་འབྲུག་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཞེས་བཏགས་སློ།། 
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.༡༢.༧ སྤ་གྲོ་སག་ཚང་གི་སྒྲུབ་སྡེ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་ཕག་ཏུ་བཞེས་པ། 

ཞབས་དྲུང་གི་ ཐུགས་དམ་འློད་
གསལ་གཟིགས་སང་ལ་ མི་ནག་པློ་
ཞིག་བྱུང་ནས་སག་ཚང་གི་གནས་འདི་
ཁྱོད་ལ་འབུལ། འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟུང་
ནས་སུས་ཀྱང་ འཕྲློག་པར་མི་འགྱུར་
བའི་འཕྲིན་ལས་ངེད་ཀྱིས་ བསྒྲུབ་ཟེར་
ནས་སློང་བ་གཟིགས། སང་སྐུ་འཁོར་
ལ་དེ་རིང་ངེད་རྩར་འློང་མི་འབྱུང་ན་མ་
བཀག་པར་གཏློང་ཞིག་གསུངས། སག་ཚང་དཀོན་གཉེར་སྒོག་སྔོན་ཆག་པ་ཞིག་ཁྱེར་ཏེ་འློངས་པ་
བདག་མེད་དུ་ལུས་པ་ལ། གོང་ས་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་མི་མ་བྱུང་ངམ་གསུངས། སྤྲང་པློ་ཞིག་སྒོ་ན་
ཡློད་ཞུས་པས་ད་ལྟ་ཐློངས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་བཅར། ཁྱོད་ག་ནས་ཡིན་གསུངས་པས་ སག་ཚང་ནས་
ཡིན་ཞུས། དེར་ ད་ལྟ་སློད་མཁན་ སུ་ཡློད་སློགས་ གསུངས་པ་ལ། ཀཿཐློག་པའི་གྲྭ་རིགས་འགའ་
ཡློད་ཅེས་ རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་ཞུས། གོང་སས་རས་དཀར་གྱི་ དར་ཅོག་འདློམ་གང་ཙམ་ཞིག་ གནང་
ནས་ འདི་ཁྱེར་ལ་གནས་ཀྱི་རྩེ་མློར་ཕར་ཏེ་ ཁུག་དྲག་པློ་ལན་གསུམ་ བརྒྱབ་ལ་དུས་ དེ་རིང་ནས་ 
སག་ཚང་གནས་འདི་ ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དབང་བ་ཡིན་པས་ དགའ་གུས་རྣམས་ སྔར་
བཞིན་སློད་ལུགས་དང་། མི་རངས་པ་རྣམས་ ད་ལྟ་རང་འགྲོ་ཆས་གྱིས་ཟེར་བ་རྣམས་མ་བརྗེད་པར་ང་
རློ་ཆེན་པློ་སྒྲོགས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་པ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སྒོ་ནས་སག་ཚང་གི་གནས་འབྲུག་
པས་ཐློབ། 

རིན་སྤུངས་སུ་དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས་ཏེ་རིལ་བུ་བསྒྲུབས། སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ཏུ་བློན་
ནས་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་སྟེ་ སྔོན་ཆད་ཀ༔ཐློག་པས་འཛིན་པ་ལས་ས་གནས་རང་དབང་དུ་འདུས། 
དེ་སྐབས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྐུ་ན་ཆུང་ངུ་མཉམ་དུ་ཡློད་པ་ལ་སག་ཚང་དུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་
ཁང་ཞིག་ཀྱང་བཞེངས་དགོས་ཞེས་བཀའ་བསྩལ།  

གུ་རུ་རློ་རྗེ་གྲོ་ལློད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྤ་གྲོ་སག་ཚང་། 
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དེ་ནས་གཟར་ཆེན་དགོན་པར་ཆོས་རྗེ་རློ་རྗེ་རྒྱལ་པློས་གདན་དྲངས་ཏེ་བློན། སྔ་ཕྱི་བསྙེན་བཀུར་འབུལ་
ཆེན་ཟླ་མེད་པར་ཕུལ། ཞབས་དྲུང་ནས་ཐུགས་ཀྱི་སས་སུ་བཟུང་། རིམ་པས་སྤ་གྲོའི་ཡུལ་ལྗོངས་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕློ་བྲང་དུ་ཕེབས་ནས་ གཟར་ཆེན་ཆོས་རྗེར་བཀའ་ཐམ་
འདི་བཞིན་གནང་བར་མཛད། 
࿐ རང་རེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པློ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་རྒྱུ། ངེད་ཀྱི་གཟར་ཆེན་ཆོས་
རྗེ་དབློན་བརྒྱུད་རིམ་པར་བཅས་པ་རྣམས། གཞན་མ་ལྟར་འདློད་པས་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་བརྒྱུད་ཉག་ཉོག་
ཙམ་མིན་པ་སྔོན་དུས་ཇོ་བློ་རྗེ་གདན་འདྲེན་གྱི་ལློ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བའི་དབློན་བློད་གངས་ཅན་དུ་བསན་
པ་ཕྱིས་དར་ལ་དྲིན་ཆེ། བར་དུ་ཆོས་རྗེ་རྒོད་ཚང་པའི་ཞལ་སློབ་སློད་འབྲུག་བསན་པའི་བདག་པློ་སྤྱིལ་དཀར་
བ། ཐ་མར་མཚུངས་མེད་རྒྱལ་དབང་རྗེའི་དབློན་མློ་དང་གཉེན་གྱི་འབྲེལ་བར་སློང་བས་འབྲུག་པ་ངོ་མ། ད་ལྟ་
རློར་རྒྱལ་དང་སློན་པ་གཉིས་བདག་ལྷློ་རྒྱུད་འདིར་བསན་པའི་གཞི་བཙུགས་པ་ལ་ལུས་སློག་འདློར་ནུས་པའི་
ཞབས་ཏློག་དགྲ་འདུལ་གྱི་རློགས་རམ་ཐབས་རྟེན་འབྲེལ་ས་ཚློགས་པའི་སྒོ་ནས་ དྲིན་ཆེ་བར་ཡློད་པ་དང་། 
དེས་ན་སྤྱིར་དཀར་བརྒྱུད། སྒོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ན་རིམ་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་སས། སྙིང་གི་བུར་སློང་བས་
བདག་ལ་བསམ་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས། ཁོ་རང་དབློན་བརྒྱུད་རིམ་པར་རློང་གཞིས་བྱེས་སློགས་གང་དུ་
ཡང་གཞན་དང་མི་མཉམ་པའི་མཐློང་བཀུར། གདན་སྔས། སྐྱེམས་ཆང་། རྟ་སྐྱེལ་དློས་འདེགས་སློགས་དང་། 
ལྷག་པར་ཁོ་རང་གིས་བཟླུམ་པའི་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ལ་ཤི་གསློན་གྱི་ཁྲལ་འུལ་སློགས་ལ་བསྙད་བཏགས་རྩ་བ་
ནས་མི་རུང་བ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་དཔང་པློར་བཅོལ་བའི་ཐློ།  
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་མཐུ་ཆེན་བདུད་འཇོམས་རློ་རྗེས་བྲིས། 
ཞེས་པའི་བཀའ་ཤློག་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ཕག་བྲིས་ཕག་ཐམ་ཅན་གཟར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ངོ་མ་དབང་འདུས་
ནློར་བུ་ནས་བྱུང་བ་ད་ལྟ་འབྲུག་གཞུང་དཔེ་མཛློད་ཁང་དུ་མཇལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཡློད་པ་ནས་ཞལ་བཤུས་པ་
ལགས་སློ། 
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༡༢.༨ དར་དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རློང་བཞེངས་པ། 

དར་དཀར་ནང་ཞེས་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ་ལྗོངས་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཡུལ་ལྗོངས་གཞན་
ཕློགས་ཐམས་ཅད་ནས་དམུ་རྒོད་མི་བསྲུན་པའི་ མི་རིགས་རྣམས་ཡུལ་ཐློན་ཨར་ཇག་གི་ཚང་དུ་ཡློད་
པ་དེར། སྤྱི་ལློ་༡༦༥༠ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་སག་ལློར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་གྱིས་དེ་ཕློགས་ཀྱི་གདུལ་བ་མ་རུངས་པ་མི་བསྲུན་པ་རྣམས་ཀྱང་ འདུལ་བའི་དུས་ལ་འབབ་པར་
མཁྱེན་ཏེ་གདན་ས་སྤུངས་ཐང་རློང་ནས་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕློད་པ་འབྲུག་རྣམ་
རྒྱལ་བ་དཔའ་རྩལ་པའི་དཔུང་ཚློགས་དང་བཅས་པ་ བཏང་ནས་ཞི་དྲག་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚར་
བཅད་དེ་མངའ་ཞབས་སུ་བསྡུས་ནས་ཡུལ་ཕློགས་བདེ་འཇམ་ལ་བཀོད་ཅིང་ རློང་བཞེངས་ནས།དར་
དཀར་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རློང་ཞེས་མིང་བཏགས། དེ་ཕློགས་ཀྱི་མི་སེར་ལ་གསློན་པློའི་རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ་
དང་གཤིན་པློའི་རྣམ་ཤེས་ ཡར་འདྲེན་གྱི་དློན་བྱེད་མཁན་དར་དཀར་སྤྱི་བླའམ་དཔློན་སློབ་བསན་པ་
ཕྲིན་ལས་བསྐོས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ བཀའ་ཁྲིམས་བཟང་པློ་བཙུགས་པར་མཛད་དློ། 

 

 

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་རློང་། 
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སློང་ལཱ། 

༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ རློང་གཞིས་ཚུ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ར་ བཞེངས་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་
སྐོར་ལས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲིས། 

༢ རློང་གཞིས་ཚུ་ སྤྱི་ལློ་དང་རབ་བྱུང་ནམ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ངོས་འཛིན་
འབད། 

༣ རློང་གཞིས་ཚུ་ བཞེངས་དགོ་པའི་ལུང་བསན་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་
སྐོར་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་བྲིས། 

༤ རློང་གཞིས་ཚུ་ ཆགས་སའི་གནས་སངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དེ་སྦེ་ཆགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དློན་
བྲིས། 
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༡༣ ཤར་ཕློགས་འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་དབང་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ། 
༡༣.༢.༡ ཤར་ཕློགས་འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་འབངས་སུ་དབང་བསྒྱུར་བའི་
ལུང་བསན་དུས་ལ་བབས་ཚུལ།  

དེ་ཡང་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ནི་ སྔོན་ནས་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སས་ ཡློངས་འཛིན་ངག་གི་
དབང་ཕྱུག་གི་ གདན་ས་ཡིན་པ་ལས། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ མངའ་ཁོངས་སུ་ཡིན་པས་ སྤྱི་བླ་མི་
འགྱུར་བརྟན་པ་བསྐོས་ནས་ རློང་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ བསན་པ་བཙུགས་ཏེ་

 
ཀྲོང་གསར་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་རློང་། 

ཡློད་པ་ལས་ རིམ་པས་ཤར་རློང་དྲུག་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་འབངས་སུ་ འགྱུར་བའི་ལུང་བསན་
དུས་ལ་བབས་པ་ན། སྤྱི་ལློ་༡༦༤༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་ཁྱི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་དགུང་གྲངས་༥༣ 
ལ་ ཤར་ཕློགས་ཁ་ལིང་རྒྱལ་པློ་བདེ་བ་དང། འབྲུག་རྒྱལ་ཟེར་བ་གཉིས་ ས་ཆ་དང་འབངས་ཀྱི་སྐོར་
ནས་ མ་འཆམས་པར་དགའ་ལྡན་པའི་ སྡེ་སྲིད་ལ་ཞུ་བར་སློང་བས། ལྷ་ས་ནས་ དཔློན་ཆེན་གཉིས་
གནང་བ་ཁྲིད་དེ་ ཁ་ལིང་དུ་བསླེབས་པ་དང། རྒྱལ་པློ་བདེ་བ་དང། འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་ བདེན་རྫུན་
ཕྱེ་བས། ལྷློ་བློད་སྐད་བར་མ་འཕྲློད་པའི་གནད་ཀྱིས་ ལློ་རྒྱུས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱང་ མློན་སྐད་མ་གོ་བར་ 

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། 
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ལློ་ཙཱ་བ་རེ་དགོས་ཟེར་བ་བཞིན། འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ཕློགས་ནས་ བློད་འབྲུག་པའི་བླ་མ་ ཐུབ་བསན་པད་
དཀར་གྱི་བུ་རྣམ་སས་རློ་རྗེ། བདེ་བའི་ཕློགས་ནས་ རྟ་ཝང་བླ་མ་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚློ་གཉིས་ ལློ་ཙཱ་
བ་བས་ནས་བདེན་རྫུན་ཕྱེས་པས། བདེན་རྫུན་འདྲ་ཡང་ མློན་བློད་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཕློགས་ནས་ གསལ་དྭངས་ཁུངས་ཆོད་པའི་ཚིག་བཤད་པས་ ལྡིང་དཔློན་གཉིས་ཡིད་མགུ་བས། རྒྱལ་
པློ་བདེ་བ་ཡིད་མ་རངས་པར་ ཕྲག་དློག་གིས་ དཔློན་གཉིས་ལ་ཕྲ་མ་ཞུས་པ། ཁྱོད་དགའ་ལྡན་ཕློ་བྲང་
པའི་དཔློན་ཡིན་ཡང་ རྙེད་བཀུར་ཚློགས་ཆང་དྲང་མཁན་མིན་འདུག། བླ་མ་རྣམ་སས་ལ་བུ་མློ་མང་
པློས་ ཚློགས་ཆང་དྲང་མཁན་འདུག། ཁྱེད་ངའི་ཁྱིམ་ལ་གདན་དྲངས་ཟེར་ནས་ ཁྱིམ་ལ་ཁྲིད་དེ། ཟས་
རིགས་མང་པློ་དང་ ལྷག་པར་ཆང་ཨ་རག་སློགས་མང་པློ་དྲངས་པས། དཔློན་གཉིས་ཆང་གིས་བཟིས་
ནས་ གཏམ་ས་ཚློགས་སྨྲས་པས། བདེ་བས་གླགས་རྙེད་པར་འདུག་སྙམ་ནས་ཕྲ་མ་ཞུས་པ། 

ངེད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ བཟའ་བཏུང་གི་རྙེད་བཀུར་ཕྲན་ཙམ་མ་གཏློགས་ བླ་མ་རྣམ་
སས་ཀྱི་ཚློགས་ཆང་དྲང་མཁན་ ལྷའི་བུ་མློ་འདྲ་བ་མིན་འདུག་ཟེར་བས། དཔློན་གཉིས་ཀྱིས་ དེ་ལྟ་
བུའི་མཛེས་མ་ཡློད་དམ་ཟེར། ཡུལ་སློད་དུ་ཡློད་ཟེར་བས། བལྟ་བར་འགྲོ་ཟེར་ནས་ དཔློན་གཡློག་
རྣམས་ གོམ་པ་འཁྱོར་ཞིང་ཕྱིན་ཏེ། བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱི་རྩེད་གྲོགས་ བུ་མློ་ལྷ་འདྲ་བ་གཉིས་ཁྲིད་ནས་ 
ཀི་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་ཡློང་བས། བླ་མ་རྣམ་སས་བསམ་པར། ཉེས་མེད་བུ་མློར་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་མི་འློས་སྙམ་ 
ཀི་ཀིའི་ཁུས་ལན་བཏབ་པས། ལྡིང་དཔློན་བསན་སྲུང་ཟེར་བས་ ངེད་ལ་མིར་མ་བརྩིས་པར་ ཁུས་ལན་
བཏབ་པ་ཟེར་ནས་ཡློང་བས། བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱིས་ཀྱང་ གྲྭ་པ་རྟློགས་ལྡན་གཉིས་ཁྲིད་ནས་ ཕྱིར་ཐློན་
ཡློང་བས་ ལྡིང་དཔློན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་ གྲྭ་པ་རྟློགས་ལྡན་དེར་བསད་དློ། 

བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱིས་ཀྱང་ ལྡིང་དཔློན་སྙིང་ཐད་ གྲི་ཤུགས་ཆེར་བཙུགས་པས་ ཤི་ཡློད་བསམ་སྐྲག་སྟེ་
བྲློས་པས། དེ་ལ་མཚློན་སྲུང་ཟབ་མློ་ཡློད་པས་ མ་ཤི་བའི་སྐད་ཆ་ཐློས་ཀྱང། དགེ་ལྡན་པས་བསྐོས་པའི་
དཔློན་ཡིན་པས་ ཕུགས་སུ་རྩད་གཅོད་ཀྱིས་ནག་གཅོད་ (ཉེས་ཁྲིམས་)དྲག་པློ་ཡློང་བསམས་ནས། ལ་
འློག་ཡུལ་གསུམ་དང་ ཀུ་རེ་ལུང་བརྒྱུད་ ཀྲོང་གསར་དུ་བསླེབས་ཏེ་དཔློན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་
མཇལ། སྐད་ཆ་ཞིབ་པར་དྲིས་པའི་ལན་རིམ་པར་ཞུས་པས། དབུ་ཀྱོག་མཛད་དེ་ ཁྱེད་བླ་མ་ཞབས་
དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་ཞབས་སུ་ མཇལ་བར་འགྲོ་དགོས་འདུག་གསུངས། དཔློན་སློབ་ཕག་ཕྱིར་ཕྱིན་པས་
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སྤུངས་ཐང་དུ་བསླེབས། སྡེ་པ་དབུ་མཛད་ཀྱིས་ས་ཁྲིད་དེ་ བླ་མ་ཞལ་མཇལ་བའི་མློད་ལ། སན་རས་
གཟིགས་དངོས་ཀྱི་སང་བ་བྱུང་ཞིང་ མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐློབ། 

ཞབས་དྲུང་གིས་བླ་མ་རྣམ་སས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་ཡུལ་དང་སྐྱེ་ས་གང་ནས་ཡིན། འདིར་ཅི་ལ་
ཡློང་གསུངས། ལན་ཞུས་པ། ཕ་ཡུལ་བློད་དབུས་གཞུང་རྒྱལ་རབ་བརྟན་རྩེ་ནས་ཡིན། ཕའི་མིང་ཐུབ་
བསན་པད་དཀར་ཟེར་བ་ཡིན། སྐྱེ་ས་ནི་ཤར་ཕློགས་ཚ་སེ་ནས་ཡིན། ངའི་ཨ་པ་གྲ་སྡིང་པློ་ཆེ་ནས་ 
འབྲུག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སྙན་གྲགས་དཔལ་བཟང་གིས་ ཤར་ཕློགས་མློན་ཡུལ་དུ་དགོན་ལག་ཡློད་པ་རྣམས་
ཀྱི་ བླ་མར་བསྐོས་ནས་བཏང་པ་ཡིན། བདག་ཀྱང་ཕས་འཛིན་པའི་དགོན་ལག་རྣམས་ བདག་འཛིན་
བས་ཏེ་སློད་པ་ལ། དགའ་ལྡན་པའི་སྐུ་ཚབ་དང། ཁ་ལིང་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ མིག་ལ་བབ་པློ་མ་བྱུང་བས། 
བླ་མའི་དྲུང་དུ་ འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་ཞུ་བར་ཡློང་བ་ཡིན་ཞུས་པས། བླ་མས། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཐུབ་བསན་
པད་དཀར་དེ། ང་ ར་ལུང་ལ་ཡློད་དུས། སང་དཀར་རྩེའི་སྡེ་པ་ཁྲི་དཔློན་པས་ གདན་འདྲེན་བྱུང་བ་
དང་། ཡར་འབྲློག་སྒང་གསུམ་ལ་ ངེད་དཔློན་སློབ་སྒར་བཏེགས་ནས་ཕྱིན་དུས་ མ་ཎིའི་དགེ་སྐུལ་ཆེན་
པློ་ ཐུབ་བསན་པད་དཀར་གྱི་བུ་ཡིན་འདུག་གསུངས། ཐུགས་དགྱེས། སྐྲ་ཕུད་བཞེས། དབང་ལུང་
མན་ངག་ཐམས་ཅད་གནང་ནས་ རློ་རྗེ་འཛིན་པར་བཀོད། བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསློལ་མཛད། སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་དང་ མཆོད་ཆས་སློགས་གནང་ནས་ ཉི་མ་ཤར་ཕློགས་སུ་ བསན་པ་སྤེལ་ཅིག་ཅེས་ 
བཀའ་ལུང་གནང་བས། ཤར་ཕློགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་སུ་ དཔློན་ཁག་མང་པློ་ གཅིག་འློག་གཅིག་མི་
འཛུལ་བ་ ང་རྒྱལ་དམུ་རྒོད་ཀྱི་ཡུལ་དེར། དྲག་པློས་མ་འཐུལ་ན་ ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བསན་པ་སྤེལ་ཐུབ་
མི་ཡློང་བ་འདྲ་ཞུས་པས། ཞབས་དྲུང་གི་ཞལ་ནས། ཕྱིས་ངའི་བསན་པ་ ཤར་ཕློགས་སུ་རྒྱས་པའི་ལུང་
བསན་ཡློད་པས་ སྙིང་སློབས་མ་ཆུང་བར་གྱིས་ཤིག་གསུངས། 

༡༣.༢.༢ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྒྱུར་ཚུལ། 

བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱིས་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་ སྤྱི་བློར་བླངས་ནས་ཀྲོང་གསར་དུ་
ལློག་ནས་ ལློ་གསུམ་སློང་བ་དང། སྔར་བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ དཔློན་པློ་སྦྱིན་བདག་རྩ་བ་ཡིན་པ་ལ། 
རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་གིས་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལ་ ངོ་ལློག་པ་དང། དཔུང་ཆེན་ལན་གསུམ་བཏང་ཡང་ གླགས་
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མ་ཁེལ་བར་ དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ བླ་མའི་ལུང་བསན་ཡློད་པས་འདུལ་སྙམ། གཡློ་འཕྲུལ་མང་པློ་
བཀྲམ་ནས། ནུབ་ཆུ་སློད་ཆོས་མཛད་རྒྱ་མློ་བཀུག་སྟེ་བཀའ་གནང་བས། ཆོས་མཛད་རྒྱ་མློས་ང་བས་ 

 
བུམ་ཐང་ བ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་། 

ཆོས་འཁོར་དཔློན་དང་ཐག་ཉེ་བ་ ཆུ་སྨད་གདུང་བསློད་ནམས་དབང་པློ་ཡློད། བཀའ་བཞིན་གྱི་གཡློ་
ཐབས་ ངས་ཁོ་ལ་བསབ་བློ་ཟེར་ནས་བསབས་པས། དེས་ཀྱང་ང་བས་ཤ་ཁྲག་གིས་འབྲེལ་བ་ དློམ་
མཁར་མི་དཔློན་དབང་ཐློབ་ཡིན། བཀའ་བསྒོས་པ་བཞིན་ གཡློ་ཐབས་ཁོ་ལ་བྱེད་བཅུག་གོ་ཟེར་
བསབས་པས། དེས་ཀྱང་བཀའ་བཞིན་འགྲུབ་ནུས་པ་ང་ལ་མེད་ཀྱང། ངའི་ཞང་པློ་ལྕམ་མཁར་གནས་
པློ་མར་རྒན་ ལ་སློགས་པའི་ཕ་ཚན་རྣམས་ ཆོས་འཁོར་དཔློན་པློའི་ བཀའ་བླློན་ནང་མ་ཡིན་པས། 
བསླུ་ཨེ་ཚུགས་ལྟའི་ཟེར་སློང་ངོ་། དབང་ཐློབ་ཀྱིས་ མི་འགྱུར་བརྟན་པས་བསྒོ་བ་རྣམས་ ནང་བླློན་ལ་
སྨྲས་པ། ཁོང་ཡིད་ཆེས་ནས་ ཁས་བླངས་སློ། དེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལ་ཞུས་པས། དཔློན་སློབ་ཀྱིས་ 
ད་ནི་དཔུང་ཆེན་བཅུག་གསུངས་ནས། སྤུངས་ཐང་ནས་ དམག་དཔློན་གཉེར་པ་འབྲུག་རྣམ་པས་
གཙློས་ ཚློ་ཆེན་གྱི་དཔུང་ཆེན་དང། ཤར་དར་བརྒྱད། མང་སྡེ་ལུང་པའི་དམག་དང་བཅས་ མི་འགྱུར་
བརྟན་པས་དམག་དཔློན་མཛད། བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱིས་དམག་རྒྱབ་བས་ནས། བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ཡུར་
བ་ཞིང་གི་རློང་༼གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་སྒང་ཏློག་ཁར་རྩིག་བཤུལ་ཡློད༽ ལ་ དམག་གིས་བསྐོར་
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ནས་རྒྱབ་པ་དང། ནང་བླློན་ཁས་ལེན་རྣམས་ཀྱིས་ ས་ལེན་བས་ནས་རློང་བཅོམ་པས། ཆོས་འཁོར་
དཔློན་པློ་རྟ་རྐྱང་མི་རྐྱང་བས་ བློད་དུ་བྲློས་སློ།། 

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་གདུང་སློགས་ 
རྟེན་ཁྱད་འཕགས་ཅན་དང། ནློར་རས་དཔག་མེད་རྩིས་བླངས། བ་དཀར་རློང་གི་གཤློམ་ར་བསྒྲིགས་
ནས་ རློང་བདག་གཉེར་པ་ལློང་བ་བསྐོས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ འདི་ནི་མིག་ལློང་བ་རྐང་པ་ཞ་བློ་ཡིན་པས་ 
དཔློན་མི་འློང་ཟེར་བ་ལ། མི་འགྱུར་བརྟན་པས། སྔོན་བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་དུ་ སིན་དྷུ་རྭ་ཛ་ཞེས་
བྱུང་བ་ལ། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ མ་འློངས་པ་ན་ཁྱོད་མིག་ལློང་བ་ རྐང་པ་ཞ་བློ་སྐྱེས་ནས་ བུམ་ཐང་
འདི་དབང་བསྒྱུར་བའི་དཔློན་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ལུང་བསན་ཡློད་གསུངས་པས་ཀུན་ཡིད་ཆེས་སློ།། 

༡༣.༢.༣ ལྷུན་རྩེ་ཀུ་རེ་ལུང་སློད་སྨད་ཐམས་ཅད་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྒྱུར་ཚུལ། 

 
ལྷུན་རྩེ་རློང་། 

གཞུང་གི་དམག་དཔུང་རྣམས་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་དུ་ ངལ་བསློ་ཞིང་ཡློད་པའི་སྐབས། ཞབས་དྲུང་
གི་ལུང་བསན་དུས་ལ་བབས་པ་དང། ཤར་ཀུ་རེ་ལུང་དུ་ རག་སའི་དཔློན་ལྷ་བུ་དར་དེ་ ཉེས་པ་མེད་
པར། སྐྱི་ལིང་དཔློན་ཆེན་དར་མ་དང། ཕག་གདུང་རྒྱལ་པློ་དགའ་བ་གཉིས་ ཁ་མཐུན་ནས་བསད། 
དེའི་ཡུག་ས་མློ་རེང་མློ་དང་། བླློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ ལན་བྱེད་དགོས་བསམ་ཡང་ སློབས་མངའ་
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ཐང་གིས་མ་ཐུབ་པར་ ཅི་དྲག་ལ་ཐུག་ཡློད་སྐབས། འབྲུག་པའི་དཔུང་ཆེན་ བུམ་ཐང་ལ་བསླེབས་ནས་ 
ཆོས་འཁོར་དཔློན་པློ་བཅོམ་པའི་ སྐད་ཆ་ཐློས་པས། ཁོང་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་ དཔུང་ཆེན་གདན་
འདྲེན་ཞུ་བར་ ཕློ་ཉ་བརངས་ཏེ་ དཔུང་ཆེན་ཀུ་རེ་ལུང་དུ་ཕྱིན་པས། རྒྱལ་པློ་དགའ་བ་དང་ དཔློན་
ཆེན་དར་མ་གཉིས་ཀྱི་ དཔུང་གིས་བསུས་ནས་ འཐབ་པས་ཕམ་ནས་བྲློས། དཔློན་པློ་རྣམས་བཙློན་དུ་
བཟུང། མངའ་འབངས་ཀུ་རེ་ལུང་ སློད་སྨད་ཐམས་ཅད་མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག གླེང་གླེང་དུ་རློང་བཏབ་
ནས་ ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་ཞེས་མིང་བཏགས། དཔློན་པློ་འབྲུག་ཕུན་ཚློགས་བསྐོས་སློ།། 

༡༣.༢.༤ དློང་སྟིར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་མངའ་འློག་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྒྱུར་ཚུལ། 

གཞུང་གི་དམག་དཔུང་རྣམས་ ཤར་ཁོ་ལློང་ཕློགས་ལ་འཁྱོགས་པས། ཁོ་ལློང་པ་རྣམས་འཇིགས་ཏེ་ 
འབབ་ཞུས་ཀྱིས་མངའ་འློག་ཏུ་འདུས། དློང་སྟིར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་རློང་བཏབ། གྲོང་སློད་ མདློ་
གསུམ་ཟུང་གི་ལུང་པ་ཚུན་ འབབ་ཞུས་བས་སློ། 

  

དློར་སྟིར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་རློང་། 
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༡༣.༢.༥ གཞློང་སྒར་རློང་གི་མངའ་འློག་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྒྱུར་ཚུལ། 

གཞུང་གི་དམག་དཔུང་ཚུར་ ལློག་སྨིན་རྒྱལ་ཡུལ་གསུམ་ལ་བསླེབས། སློང་ཕུ་རྒྱལ་པློ་སློབས་མངའ་
ཐང་ཆེ་བས། མློལ་བ་ལུང་པ་ལ་ ཤུགས་བཙློངས་པས་ གཞློང་སྒར་པ་རྣམས་མ་རངས་པར་ རྒྱབ་རྟེན་
ཞུ་བ་ལ་གྲོས་སྡུར་བས་ནས། ཆོས་མཛད་དཀར་པློ་གདུང་ དཔུང་ཆེན་ཞུ་བར་སློང་ནས་ ངེད་ཀྱི་ཡུལ་
དུ་ རློང་བཙན་ཞིང་ ས་འདུས་ཆེ་བ་ཡློད་པས་ དེར་འབློན་པར་ཞུ་ཟེར། དམག་དཔློན་གཉིས་ཀྱིས་ 
ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས་ དཔུང་ཆེན་ཁ་འཁྱོགས་པ་ཙམ་ལ་ སྔངས་ཤིང་སྐྲག་ནས་ ལམ་བར་གྱི་དཔློན་
ཁག་ མི་སྡེ་ཐམས་ཅད་དཔའ་འཁུམས་ནས་ མངའ་འབངས་སུ་ཞུགས། 

 
གཞློང་སྒར་རློང་གི་ཤུལ། 

སློང་ཕུ་རྒྱལ་པློས་ རྒོལ་བའི་གཤློམ་ར་བསྒྲིགས་པ་(དམག་གི་གྲབ་སྒྲིག་)ལ་ གཞུང་གི་དཔུང་ཆེན་འགྲོ་
ཞློར་མིང་མེད་དུ་བརླགས་ནས་ གཞློང་སྒར་དུ་བསླེབས། སྔ་ཚང་ཕྱི་ཚང་རྒྱལ་བླློན་འཁོར་བཅས་ 
ཕློགས་གཉིས་སུ་ཕྱེས་ནས་ འཁྲུག་རྩློད་ཀྱི་སྐབས་ཡློད་པ་ལ། དཔུང་ཆེན་གྱི་སློབས་ལ་ གཉིས་ཀ་ཧ་
ལས་ནས་ ཧབ་ཐློབ་ཀྱིས་འབབ་ཞུས་(མགོ་བསྒུར་)བྱུང་བ་ སྔ་ཚང་ནས་རྒྱལ་པློ་དར་འཇམ་དང་གཙློ་
ཆེ་རྣམས། ཕྱི་ཚང་ནས་ རྒྱལ་པློ་ཟླའུ་ལ་སྤུན་ཆས་དང་གཙློ་ཆེ། བ་གེང་བྲེ་མེ་ཧེ་ལློང་ནས་ རྒྱལ་པློ་རློ་
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རེ་སློགས་ཀྱིས། དེ་ནས་བཟུང་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བཀའ་ ཅི་གསུངས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས་ ཁས་
བླངས་ཤིང་ གཉིས་ཀའི་ཞུ་ཡིག་ཞབས་འཛུལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང་། སྔར་ནས་འདྲིས་ཤེས་ཀྱིས་ དམག་
དཔློན་གཉིས་ སྔ་ཚང་པ་ལ་དག་སང་ཆེ་ཙམ་མཛད། དམག་དཔློན་གཉིས་ གཞློང་སྒར་དུ་ རློང་གི་
གཤློམ་ར་མཛད་ནས་བཞུགས། 

 ༡༣.༢.༦ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྒྱུར་ཚུལ། 

བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱིས་ དཔུང་ཁ་ཐློར་ཞིག་འཁྲིད་ནས་ ཨུ་ཛ་རློང་ཝེང་ལི་ཟམ་པ་ལ་ སྒར་བཅའ་ནས་
སློད། རྩིང་མི་ཚློ་ལྔ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ། རྐང་(བཀང)ལུང་པ། ཁ་ལིང་(མཁའ་གླིང་)པ་རྣམས་ལ་ མི་
ས་བང་ཆེན་བཏང་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་འབབ་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ དམག་བཅུག་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་གྱི་ལན་གཏང་
ཟེར་བས། བླ་མ་རྣམ་སས་དང་ ཁ་ལིང་པ་ཞེ་ཁོན་ཡློད་གཤིས། ཁ་ལིང་པའི་དམག་དཔུང་ ཨུ་ཛ་རློང་
ལ་ཡློང་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱེད་རང་ཚློས་ ས་དང་རི་རྒྱུས་ལེགས་པར་སློན་པས་ཆོག དཔུང་སློབས་འཁྲུག་
རྩལ་ཤེད་ ངེད་ཚློས་བྱེད་ཟེར་ནས་ དམག་བཀོད་བཤམས་ནས་ཡློད་སྐབས། བླ་མ་རྣམ་སས་ དམག་
མི་ཁལ་གསུམ་ཙམ་གྱིས་ ཆུ་ལ་རྐྱལ་རྒྱབ་སྟེ་གྲང་མའི་ཆུ་ཚུར་ལ་ཐློན་བྱུང་བ་དང། ཁ་ལིང་་པ་རྣམས་
ཀྱི་བསམ་པར། དེ་རྣམས་མེ་ཆུས་མི་ཐུབ་པ་འདྲ་སྙམ་ རྒོལ་བ་ལ་ 
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བཀྲ་ཤིས་སྒང་རློང་། 

ཐེ་ཚློམ་བས་པ་དང། བ་གེང་རྒྱལ་པློ་རློ་རི་ཨུ་ཛ་རློང་པ་དང་ ཉེ་བའི་གཤིས་ཀྱིས་ ཁ་ལིང་པའི་ཁ་ལ་
ཉན་ནས་ འབྲུག་པ་ལ་རྒོལ་རྩིས་མ་བྱེད། ཆོས་འཁོར་དཔློན་དང་ ཀུ་རེ་ལུང་དཔློན་སློབས་ཆེན་རྣམས་
ཀྱིས་ མ་ཐུབ་པར་བཅོམ་པ་ཡིན། ལྷག་པར་ཁ་ལིང་པ་རྣམས་དགུན་རྒྱའི་ལས་སྒོར་འགྲོ་བས་ ཁྱེད་
རང་རྣམས་ཀྱིས་ཟམ་པ་བསྲུང་མི་ཚུགས། ད་ལྟ་ནས་འབབ་ཞུ་བྱེད་པ་དྲག་ཟེར་བས། ཨུ་ཛ་རློང་པས་
འབབ་ཞུ་བས་ཏེ་ ཝེང་ལིའི་ཟམ་ས་གཏད་པ་དང། ཁ་ལིང་པ་དང་རྐང་ལུང་པ་རྣམས་ཀྱང་ ཐབས་མེད་
འབབ་ཞུ་བས། ནང་དུ་མ་རངས་པར་འློག་ཏུ་འཛུལ་སེམས་གཅིག་ཀྱང་མེད། རྒྱལ་པློ་བདེ་བ་དང། བླ་
མ་རྣམ་སས་མ་འཆམས་པ་དང། ཤར་ཕློགས་འདིརཁ་ལིང་པ་རྣམས་ མི་མང་སློབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་
དྲེགས་པ་དང། རྐང་ལུང་རྒྱལ་པློ་ཕློ་བྲང་ཨ་ཆི་ཕ་སྤད། མེ་རག་བླ་མ་ནག་སེང་སློབས་མངའ་ཐང་ཆེ་
ཞིང། དགའ་ལྡན་པའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་མི་དང་ཉེ་བ་ཡིན་གཤིས་ རྒྱབ་དཔུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་ རྒྱུ་རྐྱེན་དེས་
ཡིན་འདུག དེ་ནས་རྩེང་མི་རྒྱལ་པློ་སློང་ལྡན་དཔློན་ཆེན་གཙློ་རྒན་རྣམས་ཡློང་ནས། ངེད་ཚློ་ནི་ཕ་སྤུན་
སྔ་ཚང་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་བཞིན་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ཟེར་འབབ་ཞུ་བས་སློ།། 

དེ་དུས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་དང་ སྦུལ་མཁར་པ་འཁྲུག་སྐབས་ཡློད་པ་ལ་ ཆོས་མཛད་དཀར་པློ་གདུང་
གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་རང་ཚློའི་རྒྱབ་རྟེན་ཞུ་ས་ འབྲུག་པ་བས་ན་ཁ་དྲག་དབང་ཆེན་
ཡློང་ཟེར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྒྱལ་བླློན་གྲོས་བས་ནས་རྒྱལ་པློ་ཚེ་དབང་དང་ལྷ་ང་གཉིས་ ཝེང་ལི་ཟམ་པར་
བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སློང་ནས། ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཞུ་ས་ཁྱེད་རང་ཡིན། ངེད་ཀྱི་ཡུལ་ ས་
འདུས་ཆེ་ཞིང་ རློང་ས་བཙན་པློ་ཡློད་པས་ དེར་འབློན་པར་ཞུ་ཟེར་བ་དང། རྒྱལ་པློ་སྔ་ཚང་ཕྱི་ཚང་ཆེ་
རིགས་ཆུང་རིགས་ ཐམས་ཅད་འཛློམས་ནས། ད་རེས་ནས་བཟུང་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཞབས་སུ་
འཛུལ་བ་ཡིན་ནློ་ཟེར་ནས། རྒྱལ་པློ་དང་མི་ས་གཙློ་ཆེ་རྣམས་ རང་གི་ཡུལ་དུ་འགྱེས་ བླ་མ་རྣམ་སས་
དམག་དཔུང་བཅས་ གཞློང་སྒར་དུ་ལློག་ དམག་དཔློན་གཉིས་ལ་འབབ་ཞུས་ནློར་གསེར་དངུལ་
རྣམས་ཕུལ་ནས། གནས་ཚུལ་ཞིབ་པར་ཞུས་པས། རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་ཡིན་གསུངས་སློ།། 
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༡༣.༢.༧ འཁན་(ཁེངས)རིགས་རྣམ་གསུམ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྒྱུར་ཚུལ། 
དེ་ནས་ནུབ་ཕློགས་སྟུང་ལ་འབི་(སྦིས)ནས་ གདུང་ནློར་བུ་དབང་ དཔློན་གཡློག་ གཞློང་སྒར་དུ་ཡློང་
ནས། དམག་དཔློན་གཉིས་ལ་ངེད་ཀྱི་ལུང་པ་ འཁན་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་ ཉ་མཁར་
གདུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་ནས་ གཞན་གྱི་མི་སྡེ་འཕྲློག། མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་ མི་འློས་མི་
མཚམས་པའི་ སྡུག་པློ་ཁོ་ན་བཏང་གི་ཡློད་པས། དེ་འདུལ་བ་ལ་འབློན་པར་ཞུ། དཔུང་གི་ས་འདྲེན་
དང་ལམ་རྒྱུས་རི་རྒྱུས་ ངས་བའློ་ཞེས་ཁས་བླངས་པས། དམག་དཔློན་གཉིས་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ། 
དཔུང་བཅས་སྟུང་ལ་འབི་ལ་ཕེབས། གདུང་ནློར་བུ་དབང་ སྤུན་མཆེད་བླློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་
བསུས་ཏེ་ བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏློག་ཕག་མཇལ་ཕུལ།  
 

 
གཞལ་སྒང་རློང་། 

དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཞབས་འློག་འཛུལ་བ་ཡིན་པས། ཕ་ཚེ་བུ་རབས་ལ་ཐུགས་རྗེས་མི་འདློར་
བར་ཞུ་ཟེར་ཞིང་དཔུང་གི་ས་ཁྲིད་དེ་སློང་བས། གོང་ཞིང་(སྒོ་ཤིང་)། ཕང་ཁར། སུ་བྲང། གོང་ཕུ(སྒོམ་
ཕུག)། རྟ་ལི། བུ་ལི་བཅས་པའི་འཁན་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ གདུང་དཔློན་ཐམས་ཅད་ ལ་ལ་ནི་དག་
སང་མློས་གུས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་བཏུད། ལ་ལ་སྔངས་སྐྲག་གིས་བཏུད། ཉ་མཁར་ལ་བསླེབས་པ་དང། 
གདུང་དེ་སློབས་མངའ་ཐང་ཆེ་ཞིང་ འཁན་རིགས་རྣམ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར། གཞློང་སྒར་གྱི་མཁར་
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བཙན་པློ་ལ་དམག་རྒྱབ། བུ་བྲག་གི་རློང་བཙན་པློ་ལ་ གསང་དམག་རྒྱབ་སྟེ་བཅོམ་པའི་ ང་རྒྱལ་གྱིས་
རྒོལ་ཞིང་ འཐབ་པའི་གྲབས་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡློད་པ་ལ། དཔུང་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དཔའ་བའི་ངར་སྒྲ་སྒྲོག་
ཅིང་ མེ་མདའ་དུས་གཅིག་ལ་རྒྱབ་པའི་ འུར་སྒྲས་ལུང་པ་གང་བ་བྱུང་བས། རྒྱལ་བླློན་འཁོར་བཅས་
སྔངས་སྐྲག་འདར་ཞིང་ དཔའ་ཞུམ་ནས་རང་དབང་མེད་པར་བྲློས།  

སར་ཞབས་ལ་བཏུད་ ནློར་རས་མང་པློ་ཕུལ། ཡུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ མངའ་འབངས་སུ་བཅུག་སྟེ་ 
གཞལ་སྒང་(གཞལམ་སྒང)རློང་རྩིས་བཞེས། དེ་ནས་ཀྲོང་གསར་དུ་བློན་པའི་ལམ་ཁར། རེ་ཕས་(རེད་
འཕེལ)བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ བཀའ་ལ་མི་བརྩི་བར། གཉའ་རེངས་བས་ཏེ་བྲློས། ཕྱིས་རྨ་བ་གདངས་
ལ་འཁྲུག་ཏུ་ཡློང་བས་ མིང་མེད་དུ་བཏང། དེ་ནས་དཔུང་ཆེན་རྣམས་ཀྲོང་གསར་དུ་བསླེབས། དཔློན་
སློབ་ཀྱིས་དགའ་སློན་གནང་སྦྱིན་ནློར་རས་དཔག་མེད་ཀྱིས་ ཐམས་ཅད་ཡིད་ཚིམས་ཤིང་བདེ་སྐྱིད་དུ་
སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་ལློག་གོ། 

དེ་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ན་ བླ་མ་རྣམ་སས་ཤར་ཕློགས་ལུང་པར་ སྔར་དམ་བཅས་ཚིག་ རློ་བཞིན་ཡློད་
མེད་དང། མངའ་ཞབས་ཡིན་པ་ལ་ཁྲལ་འུ༌ལག༌གི༌ རྒྱུན་རེ་བཙུགས་དགོས་བསམ་ ཚ་སེ་ཨ་ཞང་ཚློའི་
རྩར་བློན་ནས་བཞུགས། ཕློགས་མཐར་མི་ས་ཁྲལ་དང་འུ་ལག་དགོས་པའི་ ལུང་བཏང་བ་དང། མི་
སྡེས་ཁྲལ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་མ་ཉན་པ་དང་། བླ་མའི་སྒར་པ་རྣམས་སློ་སློར་བཏང་ནས་ དབང་ཤུགས་ཆེ་
བའི་ངོས་ནས་ ཁྲལ་བསྡུས་ཡློང་བས། ཁ་ལིང་རྒྱལ་པློ་ཆང་ལློ་དཔལ་རྒྱལ་བླློན་འཁོར་བཅས། བཙན་
མཁར་རྒྱལ་པློ་ཕློ་བྲང་ཨ་ཆི་ཕ་སྤད། གཅེན་མཁར་རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས་པློ་རྣམས་ མ་རངས་པར། ཁོང་
གསུམ་གྲོས་བས་ཏེ་ ངོ་ལློག་རྩིས་བྱེད་པ་དང། བླ་མ་རྣམ་སས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་ཐློས་ནས་གཞློང་སྒར། རྩ་
མང། སྔ་ཚང་ཕྱི་ཚང། བཀྲ་ཤིས་སྒང་བཅས་ཀྱི་དམག་བཀུག་པ་དང། ཁ་ལིང་རྒྱལ་པློ་ཆང་ལློ་དཔལ་
གྱིས་ ཁ་ལིང་ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར་གྱི་དམག་ཁྲིད་དེ་ གཅེན་མཁར་དུ་ཡློང་ནས་རྒོལ་གྲབས་བསྒྲིགས། 

རྒྱལ་པློ་ཕློ་བྲང་ཨ་ཆི་(ཕློ་བྲང་ཨབ་ཆེན)གིས་ ཕ་ཆི་མང་ལ་རྒོལ་བའི་ གྲབས་བསྒྲིགས་གནས་ཡློད་པ་
ལ། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་དམག་དཔློན་བས་ཏེ་ དམག་རྣམས་ཁྲིད་དེ་སློང་བས། ཕློ་བྲང་
ཨ་ཆི་ཡིས་ སློམ་མཁར་རྒྱལ་པློ་ཚེ་རིང་ལས་ སྔར་ནས་བླློན་པློ་འཕྲློག་པའི་ཞེ་འཁོན་གྱིས། རྒྱལ་པློ་ཚེ་
རིང་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ དམག་གི་ས་ལེན་དང་གདློང་བསུ་བས་ཏེ་ ཁོང་གི་ཡུལ་དུ་བཞག སང་ཉིན་
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གཅེན་མཁར་དང་ ཕ་ཆི་མང་ལ་འཚང་ཁ་རྒྱབ་པས། ཁ་ལིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ དམག་དཔུང་སློབས་ལ་
མ་མགུ་བར་ གཅེན་མཁར་གྲོང་གི་འཐབ་རའི་ནང་ནས་ཕྱིར་ཐློན་པ་དང། གྲོང་སློང་རྒྱལ་པློ་སང་ངས་ 
ལུས་ལ་ཁྲབ་གྱོན་ རལ་གྲི་ཕར་ཞིང་གཡུགས་ནས་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་ལ་བརྒྱུགས་ཏེ་སློང་བ་
དང། གདློང་བསུའི་དམག་རྣམས་ སྔངས་སྐྲག་གིས་གྲོང་གི་འཐབ་རའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང། རྒྱལ་པློ་
སང་ངས་ དེ་ཚློ་མཉམ་ ནང་དུ་འཛུལ་བས་ ནང་ནས་རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས་པློ་ རྒོལ་དུ་ཡློང་བ་ལ། དབུ་
མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ མེ་མདའ་རྒྱབ་སྟེ་དེར་བསད་པས། ནང་ནས་དམག་མི་རྣམས་
བསྐྲགས་ཏེ་ རྒོལ་མ་ནུས་པར་ཡློད་པ་ལ་ རྒྱལ་པློ་ཆང་ལློ་དཔལ་གྱིས་ མཁར་མཐློན་པློར་འཛེགས་
ནས་མདའ་རྒྱབ་པས། ཕྱིའི་དམག་མི་རྣམས་ལ་རེག་མ་ནུས་པར་ཡློད་པ་ལ་ ཚེ་དབང་རྒྱལ་པློ་སློང་
ནས། ཐབས་ཀྱིས་བསླུས་ནས་ཁྲིད་ཡློང་སྟེ། མཁར་མཐློན་པློའི་རྩེ་ལ་བཙན་དར་ཕར་བས། ཕ་ཆི་མང་
ནས་རྒྱལ་པློ་ཕློ་བྲང་དང་ དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཐློང་བས། ད་ནི་རྒྱལ་པློའི་དམག་ཕམ་པ་ཡིན་འདུག་
བསམས་ དམག་མི་རྣམས་བསྐྲགས་ནས་བྲློས། 

རྒྱལ་པློ་ཕློ་བྲང་ཨ་ཆི་བཙློན་དུ་བཟུང། སང་ཉིན་བླ་མ་རྣམ་སས་ ཚ་སེ་ནས་བློན། རྒྱལ་པློ་ཆང་ལློ་
དཔལ་དང་ ཕ་སྤད་བཙློན་དུ་བཟུང་བ་སྤུངས་ཐང་དུ་བརངས། མཁར་མཐློན་ཐློག་རལ་བ་རྩ་བ་ནས་
བཤིགས། བླློན་འབངས་ཐམས་ཅད་མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག རློང་ས་བཙན་པློ་ཞིག་འཚློལ་བ་ལ། སྔར་མི་
འགྱུར་བརྟན་པས་ བཀའ་བསྐོས་ལ་ཡང་ ལུང་པ་ལ་ས་འདུས་ཆེ་ཞིང་ ས་བཙན་པློ་བེང་མཁར་ལ་
རློང་བཏབ་ན། ཕུགས་སུ་བསན་པ་ལ་ ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློང་གསུངས་པ་དང། ཝེང་མཁར་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཀྱང་ རློང་ངེད་ཀྱི་གྲོང་ལ་རྒྱབ་པ་དྲག་ཞུས་ཀྱང་ མ་གསན་པར་དེར་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་
རྒྱས་བཞག་ ཡུལ་སྡེ་ཆེ་ཞིང་ས་ཡངས་པ་བསིལ་དྲློད་སྙོམས་ཤིང་ རྒྱ་བློད་ཀྱི་འདློད་ཡློན་འཛློམས་པ་ 
ཉམས་དགའ་བར་གཟིགས་ཏེ། བླ་མ་རྣམ་སས་ཁ་ལིང་ལ་བློན་ནས། རྒྱལ་པློ་ཆང་ལློ་དཔལ་གྱི་མཁར་
ས་བཙན་པློ་ བྱི་རི་ཟློར་ལ་བཏབ། ཤར་ཕློགས་ལུང་པའི་རྒྱལ་པློ་གཙློས་ ལས་མི་ས་དྲག་ཚད་ དེར་
འདུས་ཤིང་ཁྲིམས་བཟློས། ཁྲལ་འུ་ལག་ཀྱང་དེར་བསྡུས་སློ།། 

བླ་མ་རྣམ་སས་བསམ་པར། ར་སྟི་(ར་རྡི)ཇོ་བློ་ཁམས་པ་མ་འདས་གོང་ ང་ལ་བུ་མློ་སྟེར་ཞིང་ མག་
པར་བཅུག་པ་ཡིན་ཡང། འདས་ནས་མི་འདུག་པས་ སྒམ་རི་ལུང་པའི་བླློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ ང་
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ལ་དག་སང་ཇི་ལྟར་ཡློད་དམ། མེ་རག་བླ་མ་ནག་སེང་དགའ་ལྡན་བླ་མ་དབུ་ཆེ་ཡིན་པས་ ཇི་ལྟར་བ་
བལྟའློ་ཞེས། དམག་དུམ་ཞིག་བཅས་ མེ་རག་ཕློགས་ལ་ཕྱིན་པས། བླ་མ་ནག་སེང་གྲྭ་བུ་སློབ་བཅས་ 
ཡུལ་ཐློན་ནས་ལ་འློག་ཡུལ་གསུམ་དུ་སློང་ནས་མི་འདུག མེ་རག་སག་སྟེང་དང་ སྒམ་རི་ལུང་པའི་མི་
སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ འབབ་ཞུས་བས་མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག་པས། བུས་མཁར་ཆོས་མཛད་ཀྱང་བྲློས་
སློང་འདུག བར་མཚློ་གསུམ་ཝང་སེང་ཀུང་བ་ནས་རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཀྱི་གསེར་ཀོང། རློར་རྒྱལ་པློ། 
རམ་གེང་ར་ནས་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚློ། ཁོང་རྒྱལ་པློ་གསུམ་གྱིས་ས་དྲངས་ཏེ་བསླེབས་བྱུང་བས། གཞན་
རྣམས་རང་བཞིན་ཞློར་ལ་ མངའ་འློག་ཏུ་བཅུག་གོ། 

བྱི་རི་ཟློར་ལ་ལློག་ནས་མི་སེར་འཛིན་སྐྱོང་། སྒྲིག་རྣམ་གཞག། རློང་བརྩིགས་པ། བཙན་ཆས་བྱེད་པ་
སློགས་བཀོད་པ་བཤམས་ཤིང་ ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་སློང་བ་དང། བླ་མ་ནག་སེང་གིས་ས་བས་ནས་ 
དམག་དཔློན་འཕན་ཡུལ་དྲུང་འཚློ་དང་ སྡེ་པ་ཛམ་ལྷ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིད་པའི་ བློད་ཀྱི་དམག་དཔུང་དང། 
མློན་པའི་རིགས་ཀྱི་དམག་ཡློང་ནས་ སྐྱི་ལིང་ཤིང་ལ་སྒར་ཆགས་ཏེ་ཝེང་མཁར་གྲོང་སློད་ལ་ འཚང་ཁ་
རྒྱབ་བྱུང་བ་དང། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ མེ་མདས་མི་གསུམ་བསྟུད་མར་བསད་པས། 
དམག་རྣམས་འུར་ལངས་ཏེ་ སྐྱི་ལིང་ཤིང་དུ་ལློག དམག་ཕལ་ཆེར་ ཁ་ལིང་བྱི་རི་ཟློར་ལ་སློང་ནས་ 
རློང་བསྐོར། བླ་མ་ནག་སེང་དང་ བུས་མཁར་ཆོས་མཛད་ཀྱིས་གཡློ་སྒྱུ་བས་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཆང་
ལློ་དཔལ་དེ། འབྲུག་གཞུང་ཕློགས་ལས་ངེད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཐློབ་ཡློད་ཟེར་ནས། ཡུལ་འདི་ཕློགས་ཀྱི་གོས་
ཆས་རྣམས་བསན་པས། ཁ་ལིང་པ་ཡིད་ཆེས་ཏེ་ ངོ་ལློག་པས་བླ་མ་རྣམ་སས་ ཚུགས་མ་ཐུབ་པར་ཚ་
སེ་ལ་བྲློས་པས། ལམ་དུ་ཁ་ལིང་པས་བསྒུགས་ཏེ་ བཀའ་བླློན་དབུ་མཛད་ནློར་བུ་དེར་བསད། བླ་མ་
རང་ཚ་སེ་ལ་འཛུལ་བ་དང། དམག་ཐམས་ཅད་ དེར་སྤུངས་ཏེ་བསྐོར་ནས་མི་ཐར་བ་དང། ན་རང་ཐུང་
ཐུང་པའི་རྒྱལ་པློ་ ནློར་བུ་ཨ་ཆི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་དགའ་ལྡན་པའི་ བླློ་གཏད་ནང་མ་ཡིན་པས་ ཁོང་
ངོ་ཆེན་བཅོལ་ནས། སློག་ལ་མི་ཡློང་བའི་སློག་ནློར་ ར་སྟི་ཁམ་པའི་གཡུ་ཆེན་འབའ་གཡང་སྐྱ་དཀར་
བྱིན་ནས་ ཉེས་སྐྱོན་མེད་པར་དམག་མིས་བསྐོར་ནས། སྐྱི་ལིང་ཤིང་དུ་བཀའ་བླློན་ནློར་བུའི་མགོ་དང་
བཅས་ དམག་དཔློན་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་དུ་བསླེབས་བྱུང་བ་དང། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་དང་ ཝེང་
མཁར་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཐབས་ཅི་དྲག་བས་པས། དབུ་མཛད་ཀྱིས་ད་ལན་ བླ་མ་མིའི་ལག་ཏུ་ཚུད་པ་
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ལས་ ངེད་རང་ཚློས་ཚུགས་མི་ཐུབ། རེ་ཞིག་ངས་ཀྲོང་གསར་དུ་སློང་ནས། དཔུང་རྒྱབ་ཀྱི་དམག་ཞུས་
ནས་བསླེབ་ཡློང། དེའི་བར་ཁྱེད་རང་འབབ་ཞུས་ནས་ སློད་ཟེར་ཏེ་གཞུང་ལ་བློན། ཝེང་མཁར་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ རློང་ནི་སྤྲློད་མ་ཉན་པར་འབབ་ཞུས་བས་པས། མ་འགྱུར་དང་བུ་ཆེན་ལེན་ནས་ ད་ནི་
དགའ་ལྡན་ཕློ་བྲང་པའི་མངའ་ཞབས་ཡིན་ནློ་ཟེར། བླ་མ་རྣམ་སས་ མ་འགྱུར་དང་བུ་ཆེན་ཁྱེར་ནས། 
དམག་དཔུང་རྣམས་གྱེས་ནས་ སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་ལློག་གོ བླ་མ་ལྷ་སར་ཁྲིད་དེ་ བཙློན་ཁང་དུ་བཞག་
པ་ལས་བྲློས་པས་ འདེད་མུས་རྗེས་བསྙགས་ཀྱིས་ ཟིན་ནས་དེར་བཀྲོངས། དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཀྲོང་
གསར་དུ་ མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་པར་ཞུས་པས། དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ སྔར་ངས་
ལབ་པ་བཞིན་ རློང་ས་ཝེང་མཁར་དུ་བཟུང་ན་ ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་ནློར་འདུག་གསུངས། 

གང་ལྟར་བླ་མའི་ལུང་བསན་ཡློད་པས་ ད་རུང་བསན་པ་བཙུགས་རྒྱུ་ཡློང་གསུངས་ནས། གཞུང་ཚློ་
ཆེན་གྱི་དམག་དུམ་ཞིག་དང། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་མངའ་ཞབས་གང་ཡློད་དམག་དང། མང་སྡེ་ལུང་
པའི་དམག་གང་ཡློད་ བཅས་ལ་དམག་དཔློན་སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་དང། གཉེར་པ་ལློང་པ་
གཉིས་ཀྱིས་བས། དབུ་མཛད་ཀྱི་ས་ཁྲིད་ནས་ དཔུང་ཆེན་བཏེགས་ནས་ཡློང་པས། དགྲ་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་
གི་མཐུ་ཡིས་ གནམ་ས་འཁོལ་བ་ཙམ་གྱི་འཇིགས་སྐྲག་བྱུང་བ་དང། རྩེང་མི་རྒྱལ་པློ་སློང་ལྡན་གྱིས་ 
ས་ལེན་དང་གདློང་བསུ་བས་ཏེ། དམག་དཔུང་གི་སྒར་ཆེན་ ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ གོང་ཐུང་དུ་
བསླེབས་པ་དང་། དྭགས་པ་འབི་མིའི་དམག་རྣམས་ ས་སྲུང་ཁ་གནློན་བྱེད་པ་ལ་ བར་ཚློ་གསུམ་དུ་
བསླེབས་པ་དང། གོང་ཐུང་ནས་དབུ་མཛད་ཀྱིས་ དམག་དུམ་ཞིག་ཁྲིད་དེ་སློང་བས། དྭགས་པའི་
དམག་རྣམས་ མཁར་སིང་པའི་རྩེ་ལ་བཙན་ས་བཟུང་ནས། འབྲུག་པའི་དམག་དང་ས་ཕྲད་ནས་འཛིང་
གྲབས་བྱེད་པ་ལ། དབུ་མཛད་ཀྱིས་མེ་མདའ་གཅིག་རྒྱབ་པས་ ཆོས་སྐྱོང་གི་ནུས་མཐུ་དང། ཚེ་སྔོན་གྱི་
ལས་གང་ཡིན་མ་ཤེས་པར་འཕྲུལ་འཁོར་ལྟ་བུས་ དྭགས་པ་མི་ཁལ་ལྔ་ཙམ་སྔངས་སྐྲག་གིས་ འུར་
ལངས་ཏེ་མཁར་སིང་པའི་བྲག་རྩེ་ལས་གཡང་ལ་ལྷུང་ནས་ཤི་བས། དམག་མི་གཞན་རྣམས་འཇིགས་
ཤིང་སྐྲག་སྟེ་བྲློས་པ་དང་། ཤར་ཕློགས་ཀྱི་མི་འགོ་མངའ་འློག་ཏུ་ མི་འཛུལ་བསམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་
ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱང་དཔའ་འཁུམས་པར་གྱུར་ཏློ།། 
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ཝེང་མཁར་དུ་བློན་ནས་བཙན་ས་བཟུང་ཞིང་ ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕློ་ཉ་བང་ཆེན་བཏང་ནས་འབབ་ཞུ་
བྱེད་པར་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་དམག་སྒར་བཏེགས་རྒྱུ་ཡིན་གྱི་ལན་གཏང་ཟེར་བས། ཁ་
ལིང་ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར། ཨུ་ཛ་རློང་པ། ལས་པ་ལློས་པ། སྒམ་རི་ལུང་པ། མེ་རག་སག་སྟེང། བར་ཚློ་
གསུམ་ཐམས་ཅད་འབབ་ཞུ་བས་པ་ལ་ཁ་འཆམས་ནས། རྒྱལ་པློས་གཙློས་ ལས་མི་འགོ་ཐམས་ཅད་
དབུ་མཛད་ཀྱི་དྲུང་དུ་བསླེབས། དབུ་མཛད་ཀྱིས་མི་སེར་རྣམས་ཕག་མཇལ་འབུལ་བ་དང་བཅས་གོང་
ཐུང་དུ་དམག་དཔློན་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཁྲིད། དམག་དཔློན་གཉིས་ཀྱིས་ ཁྱེད་རང་རྣམས་འཁྲུག་རྩློད་
བྱེད་མ་དགོས་པར། གྲོས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་འདིར་ཡློང་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་གསུངས། 

དེ་ནས་ཚིག་དམ་བཅའ་བྱེད་པ་ལ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གསློལ་མཆོད་ཀྱིས་ མཉེས་པར་བས་ནས་ ལྷ་
དཔང་དུ་བཙུགས། ཚློ་ཆེན་གྱི་རྒན་འགོ། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་གི་རྒན་འགོ། མང་སྡེ་ལུང་པའི་རྒན་འགོ། 
ཆུ་སློད་ཀྱི་ཆོས་མཛད་རྒྱ་མློ། གཞློང་སྒར་ཆོས་མཛད་དཀར་པློ་གདུང། སྔ་ཚང་རྒྱལ་པློ་དར་འཇམ། ཕྱི་
ཚང་རྒྱལ་པློ་ཟླའུ་ལ། བ་གེང་རྒྱལ་པློ་རློར་རེ། རྩེང་མི་རྒྱལ་པློ་སློང་ལྡན་རྣམས་ཟས་ནློར་གནང་སྦྱིན་
གྱིས་ ཚིམས་པར་བས་ནས་ མི་དཔང་དུ་བཙུགས་པའི་དྲུང་དུ། ཤར་ཕློགས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་གཙློ་ཆེན་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མནའ་ཚིག་ དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་ དཔློན་དགའ་ལྡན་ཕློ་བྲང་པ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཞིང། 
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་མདུན་དུ་ལེན་ནས། བཀའ་གང་གནང་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱི་མནའ་བློར། གང་འློས་ཀྱི་
འབབ་དང་བསྟུན་ བུ་ཆེན་བཙུན་ཁྲལ་རྣམས་བསྡུས། གཉེར་པ་ལློང་བ་དཔུང་བཅས་གཞུང་དུ་ལློག སྐུ་
དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་འཁོར་བཅས་ ཝེང་མཁར་དུ་བློན། རྒྱལ་པློ་ལྷ་ལྔའི་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་ནས་
རློང་གི་བཙན་ཆ་བཟློས། གྲོང་སློད་དུ་ལྟག་རློང་བརྩིགས། གྲོང་སྨད་ལ་རློང་གི་དབུ་རྩེ་ལྕགས་རི་ཁོར་
ཡུག་བཞེངས་ནས་དེར་བཞུགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་བཅས། དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཐབས་ཀྱིས་
འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་ཏེ་བཀའ་བླློན་མཛད། མཐློ་བ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གནློན། དམའ་བ་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱོང། ནློར་
རས་དང་རང་འདློད་ངོ་སློ་ལ་མ་བལྟ་བར། ཁྲིམས་དང་གཞུང་རྒྱུགས་(ཁྱལ་འུར་ལཱ་རྒྱུགས་མི་)བཟང་པློ་
ལ་བ་དགའ་སྟེར། ངན་པ་ལ་ཆད་པ་བཅད་པས་ འཕྲློག་ས་མེད། བསླུ་མཁན་མེད། མ་ཉན་འབྱུང་ན་
ནག་གཅོད་དྲག་པློས་ ཚར་བཅད་པའི་གྲགས་པ་ ས་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པའི་སློབས་ལས། དེང་སང་གི་བར་ 
བསན་པ་ཤར་ཕློགས་སུ་དར་ཁྱབ་ཡློད་པ་ནི་ སྐུ་དྲུང་དང་དབུ་མཛད་གཉིས་ཀྱི་ཕག་རྗེས་ཡིན་ནློ།། 
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དེ་དུས་ གུང་གདུང་(དགོངས་འདུས)རྒྱལ་པློ་ཡང་ ས་རི་རློང་དློག་ཅིང་བཙན་པས་ འློག་ཏུ་འཛུལ་མ་
ཉན་པར་ གཉའ་རེང་བས་ནས་ཡློད་པ་ལ། ལློ་ཁ་ཤས་སློང་བ་དང། སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་
དང་ གསློལ་དཔློན་བསན་པ་དློན་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་ དཔུང་བཅུག་སྟེ་རྒྱལ་པློ་བཏུལ་ནས་ མངའ་
འབངས་ལ་བཅུག་གོ། 

དེ་ལྟར་ སྔ་གོང་ཤར་ཕློགས་ཀྱི་ལུང་པར་ སློབས་ཀྱིས་འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གཅིག་
གིས་ དབང་མ་བསྒྱུར་བའི་གཤིས་ཀྱིས། སློ་སློའི་ལུང་པར་རང་རང་གི་ སློབས་འབློར་མངའ་ཐང་ལ་
མགུ་ནས། ང་ཆེ་ང་དྲག་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་དྲེགས་པས་ གཅིག་འློག་གཅིག་མ་འཛུལ་བ་ ལུང་ཕྲན་
རེར་དཔློན་པློ་ བུམ་ཐང་དུ་ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ། ཀུར་སློད་དུ་རག་སའི་དཔློན་པློ་ལྷ་བུ་དར། སྐྱི་ལིང་
དཔློན་ཆེན་དར་མ། ཕག་གདུང་རྒྱལ་པློ་དགའ་བ། སློང་ཕུ་རྒྱལ་པློ། སྔ་ཚང་རྒྱལ་པློ་དར་འཇམ། ཕྱི་
ཚང་རྒྱལ་པློ་ཟླའུ་ལ། གཞློང་སྒར་ཆོས་མཛད་དཀར་པློ་གདུང། བ་གེང་རྒྱལ་པློ་རློ་རི། གཅེན་མཁར་
རྒྱལ་པློ་སངས་རྒྱས། རྩེང་མི་རྒྱལ་པློ་སློང་ལྡན། སློམ་མཁར་རྒྱལ་པློ་ཚེ་རིང། བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྒྱལ་པློ་ཚེ་
དབང། གྲོང་སློད་རྒྱལ་པློ་ས་ང། རྐང་ལུང་རྒྱལ་པློ་ཕློ་བྲང་ཨ་ཆི་ཕ་སྤད། ཁ་ལིང་རྒྱལ་པློ་བདེ་བ། འབྲུག་
རྒྱལ། མེ་རག་བླ་མ་ནག་སེང། ཉ་མཁར་གདུང། གུང་གདུང་རྒྱལ་པློ། རེ་ཕས་བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་
རྒྱལ་ཕྲན་མང་དུ་ཡློད་པ་རྣམས་ འཁྲུག་རྩློད་ཀྱི་ངང་དུ་ཡློད་པ་ལ། 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ལུང་བསན་ཏེ། དཔློན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ། 
བླ་མ་རྣམ་སས། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས། བཀའ་བླློན་ནློར་བུ། སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་
རྣམས་ཀྱི་ སྙིང་སློབས་དང་སྒྱུ་རྩལ་དུ་མའི་འཕྲུལ་གྱིས་ དམག་དཔུང་གི་སྒར་ཆེན་བཏེགས་ཏེ། ཤར་
འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ རིམ་གྱིས་ཆོས་རྗེས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ མངའ་
འློག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་རློང་གཞིས་བཞེངས། 

དེ་ནས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཞབས་སུ་འཛུལ་མ་ཉན་པ། ཀུ་རེ་ལུང་ནས་རྒྱལ་པློ་དགའ་བ། 
དཔློན་ཆེན་དར་མ། ཁ་ལིང་རྒྱལ་པློ། སློང་ཕུ་རྒྱལ་པློ། ཉ་མཁར་གདུང། གུང་གདུང་རྒྱལ་པློ། རེ་ཕས་
བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ བཙློན་དང་བུ་གཏེར་(ཉེས་ཅན་དུ་)བཟུང། རློང་གཞིས་རྣམས་ལ་ ས་སྐྱོང་
རློང་དཔློན་རེ་བསྐོས་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་ཕློགས་
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ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། ཕན་ཚུན་འཐབ་ཅིང་འཁྲུག་རྩློད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད། 
ཕློགས་མཐའ་དག་ནས་ལས་སྒོའི་ཁ་ཕྱེས་ནས་ཟས་ནློར་ལློངས་སློད་ཀྱི་ དཔལ་འབློར་གོང་དུ་འཕེལ། 
བཙློན་དང་བུ་གཏེར་བཞག་པ་རྣམས་ཀྱང་ སྔར་བས་ལ་འགྱོད་སེམས་དང། ཕྱིན་ཆད་ཆོས་འབྲུག་པའི་
བཀའ་ཁྲིམས་ དང་ལེན་ཞབས་ཕྱིད་ཅི་འབློར་ སྨྲེ་ངག་ཞུས་པ་ལས་ དགོངས་ཡང་བཀའ་དྲིན་
བསྐྱངས་ཏེ། སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་ཁང་གཞིས་ནློར་རས་ བླློན་འབངས་བཅས་གནང་ནས་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་
དཔལ་ལ་ལློངས་སློད་དེ་ སློད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ།། 

སློང་ལཱ། 
༡ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཤར་ཕློགས་ལུ་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གིས་ མ་དབང་པ་ཅིན་ 

ད་རེས་གནས་སངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅི་འློང་ནི་ཨིན་པས? ཁུངས་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས། 
༢ བླམ་རྣམ་སས་བློག་སྟེ་ དཔློན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་ཞབས་སུ་བཅར་རུང་ དཔློན་སློབ་ཀྱིས་

ཐུགས་ཐག་མ་བཅད་པར་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་སར་ ཁྱིད་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དློན་ག་
ཅི་འློང་ནི་ཨིན་པས? བསམ་འཆར་བྲིས།  

༣ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ བླམ་རྣམ་སས་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་གསུངས་ནུག? ཚངམ་སྦེ་བྲིས།  
༤ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དམག་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་སྦེ་འགྱོ་མི་ 

ག་དང་ག་ཨིན་ན་  ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས།  
༥ ཤར་ཕློཊ་ཀྱི་རློང་ཁག་ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འློག་ལུ་བསྡུ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་བཅུད་

བསྡུས་ཏེ་དློན་མཚམས་གཅིག་ནང་བྲིས།   
༦ དེ་སྐབས་ཁྱོད་ཡང་ དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཕག་ཞུ་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕག་ག་དེ་སྦེ་ར་ཞུ་ཞུཝ་འློང་གོ? 

བསམ་འཆར་མདློར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས། 
༧ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་ཞབས་ལུ་ འཛུལ་མ་བཏུབ་མི་དཔློན་ག་དང་ག་ར་ཨིན་པས? དེ་ཚུ་

གིས་ག་ཅི་སྦེ་མ་འཛུལཝ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ། 
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༡༥ བསན་སྲིད་ཀྱི་ཕག་ལཱ་མཛད་མཁན་བླ་མ་དང་སྡེ་སྲིད་དཔློན་ཁག་རྣམས་བསྐོས་ཏེ་ཐུགས་དམ་ལ་
བཞུགས་ཚུལ། 
 

༡༤.༡༽ གདན་ས་བཅགས་ཚུལ་གྱི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེ་དག་ཏུ་དཔློན་ཁག་རྣམས་བསྐོ་ཚུལ།  

༡ གདན་ས་དང་པློ་ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཕློ་བྲང་།  
༢ གསང་སྔགས་ཟབ་དློན་ཕློ་བྲང་།  
༣ སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕློ་བྲང་།  
༤ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་།  
༥ རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་།  
༦ སྤ་གྲོ་རིན་སྤུངས་རློང་།  
༧ དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ།  
༨ མགར་ས་བཀྲ་ཤིས་མཐློང་སྨློན།  
༩ གླིང་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་།  
༡༠ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ།  
༡༡ བ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་།  
༡༢ ལྷུན་རྩེའི་རློང་།  
༡༣ དློང་སྟིར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ།  
༡༤ གཞློང་སྒར་རློང་།  
༡༥ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རློང་།  
༡༦ གཞལ་སྒང་རློང་རྣམས་བཞེངས་སློ།།  

 

སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། 
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གདན་ས་དེ་རྣམས་སུ་དཔློན་ཁག 

༡ རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ་བསན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ།  
༢ ཐིམ་ཕུ་རློང་དཔློན་ཨའུ་ཚེ་རིང་།  
༣ སྤུངས་ཐང་རློང་དཔློན་པད་དཀར་རབ་རྒྱས།  
༤ དབང་འདུས་རློང་དཔློན་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན།  
༥ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་པ་གཡང་འཛིན།  
༦ ཆོས་རྩེའི་སྤྱི་བླ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ།  
༧ དར་དཀར་དཔློན་སློབ་བསན་པ་འཕྲིན་ལས་སློགས་དང་།  
དེ་འློག་རློང་ཕྲན་རྣམས་ལ་རློང་དཔློན་རེ་དང་། རློང་ཁག་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ལ་གཉེར་ཆེན། མགྲོན་
གཉེར། གཟིམ་དཔློན། གཟིམ་ནང་། དྲུང་ཡིག ཤ་གཉེར། སྒོ་ར་པ། རྟ་དཔློན། དར་དཔློན། ཡུལ་
ཚན་སློ་སློར་དྲུང་པ་སྐུ་ཚབ། མི་སེར་གྱི་འགོ་དཔློན་རྒེད་པློ། ལས་ཚན་བཅས་བསྐོས་ནས་ རྒྱལ་ཁྲིམས་
གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་། ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་པ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། 
མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་མཐུན་པར་སློལ་བཏློད་དློ།།  

༡༤.༢ ཕློགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབང་དུ་འདུས་ཚུལ།  

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་
འབངས་མི་སེར།  
             ༼རློང་ཁག་སློ་སློའི་མངའ་འློག༽ 
(ཀ) སྤུང་རློང་མངའ་འློག ༡ ཐེད་དར་ཐེག་བཅུ་གསུམ།  
              ༢ དགོན་མཁར་སློད་མཁར་སྨད།  
              ༣ འབྲློག་གླིང་ཚན་གསུམ། 
(ཁ) ཐིམ་རློང་ཆ་འློག   ༡ ཝང་ཚློ་ཆེན་བརྒྱད། (དཀར་སྦྱིས། ཀ་ཝང་། བར་པ། སྦྱིས་སྨད། 
སློད་ཝང་། སྨད་ཝང་། ཅང་། སློད་པ།) 
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              ༢ འབྲློག་གླིང་བདུན།  
              ༣ གྱད་ཉི་ཕུ་གསུམ། 
              ༤ སྐྱབ་ཁྲ་གླིང་གསུམ།  
(ག) རིན་རློང་ཆ་འློག   ༡ བར་སྐོར་ཚློ་དྲུག (ལང་མགོ ཧཱུྃ་རལ། ཝང་ཅང་། ཤར་པ། ལུང་
གཉིས། དློས་པ་སློད(དློས་སྟེང)།) 
              ༢ ཧད་རྒྱུད་ལུང་བཞི།  
              ༣ བྲག་ཝང་གླིང་གསུམ། 
              ༤ ནག་རྒྱ་གླིང་གཉིས།  
(ང) དབང་རློང་ཆ་འློག   ༡ ཡུལ་ཁག་ཉེར་བདུན།  
              ༢ ཤར་དར་བརྒྱད། 
(ཅ) ཤར་ཕློགས་འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད། 

༡ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི། (ཆོས་འཁོར། སང་། ཨུ་ར། ཆུ་སྨད།) 
    ༢ ཀུར་སློད་མདློ་བཞི། 
    ༣ གཡང་རྩེ་ཚློ་ལྔ། 
    ༤ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཚློ་བཅུ། 
    ༥ གཞློང་སྒར་ཚློ་བདུན།  
    ༦ གདུང་བསམ་མདློ་གསུམ། 
    ༧ འཁན་རིགས་རྣམ་གསུམ། (ཕྱི་སྐོར། ནང་སྐོར། ཀྲོང་།) 

༨ མང་འདུས་ཚློ་བཞི། (ནུབ་སྦྱིས།  སང་སི་སྦྱིས།  བྲག་སྟེང་།  གླང་མཐིལ།) 
ལྷློ་ལྗོངས་ཀྱི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་དབང་དུ་འདུས་སློ།། 
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ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་
དབང་འདུས་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱལ་བའི་སས་པློ་ ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྙན་པའི་
གྲགས་པ་དེ་ དཀར་ཕློགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་
པར་བསྒྲགས་པས། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློའི་གླིང་། པློར་ཅུ་གཱལ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དེའི་
རྒྱལ་པློ་ནས་རྒྱ་མཚློར་གྲུ་བཏང་ནས་ བང་ཆེན་པ་ཆེད་དུ་འབློར་པ་དང་། སློད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པློ་སེང་
གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ གངས་རི་དར་ཆེན་བླ་བྲང་དགོན། གཉེན་པློ་རི་རློང་དང་། འབྲི་ར་ཕུག། རྫུ་འཕྲུལ་
ཕུག། གེ་རློང་། བ་སྐྱིབས། ཡེ་རི་དགོན་ཕུག གད་སེར། སློ་མློ་རྒྱུ། ཤི་ཧ་ར། ཟངས་དཀར་བ་ང་
སློགས་ཀྱི་མི་སེར་སྡེ་མ་ལག་(རྩ་བ་དང་ཡན་ལག)བཅས་པ་དང་། ཡང་གློ་ཆོས་རློང་སྡེ་མ་ལག་དང་
བཅས་པ་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་མཆེད་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་འདིར་བློན་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་
འབྲུག་པའི་བཀའ་འབངས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་གི་རློང་དཔློན་མཛད་འདུག།  

དེ་རྗེས་ རྒྱལ་པློ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ སྐུ་མཆེད་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་ནློར་བུ་འདིར་བློན་ནས་ 
དགེ་འདུན་གྱི་སྡེར་ཞུགས་ཏེ་མཁན་པློའི་ཁྲི་ཐློག་བརྒྱད་པ་མཛད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་ རྒྱ་གྷ་ཊི་ཁ་དང་
ཀུཆ་བི་ཧར་ནས་རཱ་ཛ་པྲཱ་མ་ན་ར་ཡཱན་སློགས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པློས་ཀྱང་ ཤར་ཨམ་བྷ་ཏ་ལ་ནས། ནུབ་
དྷ་ལིང་ཁ་ཐུག་རྒྱ་གཞིས་རྣམས་སྐྱབས་རྟེན་དུ་ཕུལ་བ་སློགས་ རང་བཞིན་གྱིས་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་
ཁམས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས། གངས་རིའི་རློར་འཛིན་དང་། གློ་ཆོས་རློང་གི་བླ་མ། རྒྱ་གཞིས་
ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གདུལ་བ་སློ་སློའི་དད་བླློར་གང་མློས་བཞིན་བསྐོས་པར་མཛད་དློ།།  

སྔར་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་མང་པློ་ཤི་བ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་སློང་ཆེད་དུ། ཡི་དམ་
དང་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་ སྐུ་བརྙན་བྱེ་བ་(ཕག་ཚ་(སཱ་ཙྪ/ཚ་ཚ)སྐད་ཅིག་
ཀྱང་ ལྷློད་མེད་ཕག་གིས་འདུ་བྱེད་གནང་ནས་བཞེངས་པ་དང་། རློང་གཞིས་སློ་སློ་འབབ་སྒོ་(དཔལ་
འབློར་གྱི་འློང་འབབ་)ཡློངས་སྡུད། མངའ་ཞབས་ཀྱི་ལློ་ཐློག་ནློར་གྱི་ཤ་དཔྱ(ཤ་ཁྲལ)། ཆད་པའི་བབ། 
ཉེས་འབུལ(ཉེས་ཆད་འཇལ་བ)། དབང་ཡློན་སློགས་ཐམས་ཅད་ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་རྟེན་དུ་ དཀོན་
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མཆོག་མཆོད་པའི་ཡློ་བད་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་འཚློ་བའི་ཡློ་བད་དུ་སར་ཞིང་ རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ 
བསློད་ནམས་ཚློགས་གསློག་ ཁོ་ནའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ།།  

༡༤.༣ གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་སུ་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གསར་བཙུགས་གནང་བ། 

དེ་ཡང་ འདི་ལྟར་སྤུངས་ཐང་དུ་ཟླ་དང་པློའི་ནང་ མགོན་པློའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཞག་བཅོ་ལྔ། ཟླ་བའི་མཇུག་
ཏུ་དམ་ཚིག་བསྐང་གསློ་རྒྱས་པ། ཟླ་༢ པ་ལ་འཇམ་དཀར་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་མཚན་བརྗོད་འབུམ་གཏེར་
དང་ ཡབ་རྗེ་བསན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་མཆོད། ཟླ་བ་༣ པ་ལ་མགོན་པློའི་བསྐང་མདློས་ཀྱི་ཆོ་ག། ཟླ་བ་༤ 
པ་ལ་རློ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས་འབུམ་གཏེར། ཟླ་བ་༥ པ་ནས་༩ པའི་བར་གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་
གཟུངས་གྲྭ་ལྔ། སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག། སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལློ། རྣམ་འཇོམས་ཆོ་ག་རྒྱས་པ། 
གསང་སྒྲུབ་དབང་ཆོག་མགོན་པློ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་རྟེན་མདློས་ཆོ་ག། འཇིགས་བྱེད་ཆོ་ག་རྒྱས་པ་སློགས་ཀྱི་ 
སྒྲུབ་མཆོད་རིག་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་མང་པློའི་བཟླས་པ་དང་ དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྷན་སྐྱེས་དུང་ཕྱུར་
ཆེན་པློ་བཙུགས་ཏེ་ ཚློགས་མཆོད་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་པ་དེ་བཞིན། རློང་གཞིས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡང་ དུས་མཆོད་འབུམ་གཏེར་མང་པློ་བཙུགས་པར་མཛད་དེ་ འཁོར་ལློ་གསུམ་གྱི་མཛད་པས་ཆོས་རྗེ་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་བཞུགས། 

༡༤.༤ མཛད་པ་མཐར་ ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཚུལ།  

དེ་ནས་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་རྗེ་ཉིད་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབློར་ཐུགས་དམ་ལ་ཞུགས་ན་ མཐའ་དམག་
བཟླློགས་ཤིང་བསན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་སུ་ཡློང་བར་ལུང་བསན་པ་བཞིན། དཔལ་མགོན་ལྕམ་
དྲལ་ཚློགས་ཀྱིས་ཀྱང་ དེ་ལྟར་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བརྟེན་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པར་དགོངས་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་
༡༦༥༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་ཡློས་ ཟླ་བ་༣ པའི་ཚེས་༡༠ ལ་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་རང་ཉིད་དགུང་
གྲངས་༥༨ ལ་ ཐུགས་དམ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབློར་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར་ བཀའ་ལས།  
“ད་ལམ་ ཕྱི་ནང་གི་བཀའ་བླློན་ལས་འཛིན་རྣམས་དང་། གྲྭ་ཚང་གི་གནས་བརྟན་དབུ་མཛད་ཆོས་
ཁྲིམས་སློགས་ཆེ་བགྲེས་དག་དང་། གྲྭ་པ་དམངས་མ་(དགེ་སློང་དང་མི་སྡེ་)སློགས་ སྤྱི་དགོས་
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ཐམས་ཅད་ལ་ ངེད་རང་ངོས་ནས་ལློ་རྒྱུས་ཤིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་ ཁམས་ཀྱིས་མི་ལྕོགས་
འདུག་པས། དབུ་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་སློ་སློ་ལ་ དེ་ལུགས་བཀོད་བསློམས་ཁྱབ་པར་བྱེད་དགོས་”  
ཞེས་བསན་པའི་བ་བ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་བསབ་སློན་ཞིབ་ལ་རྒྱས་པ་དང་། འདས་མ་འློངས་ཀྱི་ལློ་
རྒྱུས་མཐའ་རྒྱས་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ཆེམས་ལུང་བསན་ཞིབ་པར་བསྩལ་ནས་ སྐུ་མཚམས་འློད་
གསལ་ཆེན་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབློར་ལ་བཞུགས་སློ།། 

དེ་ནས་ ནང་ཆོས་སྲིད་དགེ་འདུན་པའི་སྒྲིག་ལམ་དང་ ཆོས་སློད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཐམས་ཅད་བདག་གིར་
བཞེས་པ་ནི་ དྲུང་པ་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ 
བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཐམས་ཅད་བདག་གིར་བཞེས་པ་ནི་ སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཆེན་མློས་མཛད་དློ།། 

སློང་ལཱ། 
༡ ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ རློང་ཁག་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་འདུག? དབྱེ་བ་

དཔྱད་དེ་བྲིས། 
༢ རློང་ཁག་སློ་སློའི་མངའ་འློག་ལུ་ཡློད་པའི་ གླིང་ཚན་ཚུ་གི་མིང་བྲིས། 
༣ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ སློལ་བཏློད་གནང་མི་གཞུང་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་དང་ དེང་སང་

གི་གཞུང་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་འདུག་གོ?  
༤ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཙུག་སྡེ་དང་ལས་

སྡེ་ ཁ་སྐོང་བཙུགས་དགོཔ་འདུག་ག? ག་དེ་སྦེ?  
༥ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ རློང་གཞིས་ཚུ་ནང་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ ག་ཅི་ར་གནང་དགོཔ་སྦེ་ 

མཛད་གནང་སྟེ་ཡློད་ག་ ཐློ་བཀོད་འབད། 
༦ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ མཚན་གྱི་སྙན་གྲགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་མ་དློ་

བར་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ཁྱབ་སློང་བ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ལས་ར་བཅར་བར་
འློང་ཡི་ག? ཐློ་བཀོད་འབད་དེ་བྲིས། 

༧ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ ཐུགས་དམ་ལུ་ཞུགས་ཚུལ་བྲིས། 
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སློབ་རིམ་༡༢པ། 
ཀ དམིགས་ཡུལ། 
 སྔོན་བློན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ཕག་རྗེས་ ཇི་ལྟར་བཞག་ཚུལ་ལ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ འབྲི་སབ་དང་ཡིད་ཆེ་བསྐྱེད་

དགོ། 
 སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པ་ལས་ བཅུ་གསུམ་ཚུན་གྱི་ བསན་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ་རྣམས་དང་  སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་

གཞན་ཕན་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྣམ་ལ་ བརྩི་མཐློང་བསྐྱེད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་དགོ། 
 ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ཚུན་གྱི་ རྒྱལ་སྲིད་

བསྐྱང་ཚུལ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་དང་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་
སྐོར་ཤེས་ནས་ ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ ཕག་ཆེད་ཞུ་ཚུགསཔ་ཅིག་དགོ། 

 འབྱུང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་ཐློབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སློལ་དང་ངོ་རྟགས་ རང་བཙན་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་
འཕེལ་གཏང་ཚུགས་དགོ། 

ཁ སློབ་སློང་གྲུབ་འབྲས། 
 སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༡ པ་ལས་༡༣ པ་ཚུན་གྱི་བསན་སྲིད་ བསྐྱང་ཚུལ་ཤེསཔ་ལས་ དང་ཕུ་དང་ད་རེས་ཀྱི་

བསན་སྲིད་བསྐྱང་ཐངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས། 
 ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ ཡར་

རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འབྱུང་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
 རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ ལྟ་བ་དང་ དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་

ཚུགས། 
 རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་གི་ གཞི་འགྱམ་ཐློབ་ལས་ འབྱུང་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡློན་འཕྲློ་མཐུད་སང་

ནི་ལུ་ སྤྲློ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས། 
 དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཧ་གོ་སྟེ་ གཞན་ལུ་ཡང་གོ་བར་སྤེལ་ནི་དང་ གོ་དློན་མ་ནློར་བར་

ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 འབྱུང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་ཐློབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སློལ་དང་ངོ་རྟགས་ རང་བཙན་ཚུ་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་

འཕེལ་གཏང་ཚུགས། 
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སློབ་རིམ་༡༢ པ། སློབ་དུས་དང་པ། 
 

༡ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པ། དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱིས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་སྲིད་ཇི་
ལྟར་བསྐྱངས་ཚུལ། 
སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པློ་ དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ནི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་
ཀྱི་ ཞལ་སློབ་དམ་པ་གྲུབ་ཐློབ་ཆེན་པློ་ གཏེར་ཁུངས་པ་ཞེས་པ་འབྲུག་པ་དབུ་ཆེའི་རིགས་སུ་ མགར་ས་
རློང་གི་ཆ་འློག་དགོན་འློབ་མཚློ་ཡུལ་གསར་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༥༩༡ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ ལྕགས་ཡློས་ལློར་སྐུ་
འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བཅུ་གཅིག་ལ་ ར་ལུང་འབྲུག་སེ་བ་བང་ཆུབ་གླིང་གི་ མཉམ་མེད་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་
པའི་ སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཡིད་འཕྲློག་ཅིང་། སྔོན་སྨློན་ལས་ཀྱི་འཕྲློ་སད་དེ་ ར་ལུང་དུ་ཆོས་ལ་བློན་ཏེ་ ཞབས་
དྲུང་བསན་པའི་ཉི་མ་ཡབ་སས་ཀྱི་དྲུང་དུ་བཅར། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་
གདམས་ངག་ ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཞུས་ཏེ་ གར་ཐིག་དབངས་གསུམ་དང་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ ཕག་
བཞེས་རྣམས་ལ་ གཙློ་བློར་སངས་ཏེ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་རྩལ་རྒྱས། 

དགུང་ལློ་བཅོ་ལྔ་ལ་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། གཞན་ཡང་ མདློ་རྒྱུད་རིག་པའི་གནས་དང་ དཀྱིལ་ཆོག་གང་ལ་
ཡང་ཐློགས་མེད་མཁྱེན་པས། དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་ནས་ བན་ཚང་དགེ་འདུན་སྡེའི་ དབུ་མཛད་དང་ཕག་
མཛློད་སྦྲགས་མར་མཛད། མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བླློ་གྲོས་ནས་ དཀར་ནག་རྩིས་གཞུང་གདན་གཞི་དང་ 
དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ གནད་ལ་སྒྲོ་འདློགས་ཆོད་པར་ སངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་
མཛད་དེ། གཞན་ལའང་མང་དུ་སྤེལ་བས་ དུས་འཁོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་པའི་རྒྱུན་ ཁོང་ལ་མ་ཐུག་པ་
མེད་པར་གྲགས། ཁྱད་པར་དབངས་འཆར་རྩིས་ལ་མཁས་པས་ ཕས་རྒོལ་གཡུལ་འཁྲུག་སྐབས། རང་
ཕློགས་ཀྱི་ དཔུང་ཕར་འཇུག་ཇི་ལྟར་བ་བ་སློགས་ གནད་མ་འཁྲུལ་པས་ དམག་འཁྲུག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ 
རྒྱལ་ཁ་འབའ་ཞིག་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིག་ དེས་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་གྲགས། 

སློབ་ཚན་དང་པ། 
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དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་ནས་ བན་ཚང་དགེ་འདུན་སྡེའི་དབུ་མཛད་དང་ ཕག་མཛློད་སྦྲགས་མར་ མཛད་པའི་
སྐབས་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ སྨན་ལྗོངས་འདིར་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་སྲིད་དང་ རྒྱལ་སྲིད་ལུགས་
གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བསན་པ་ འཛུགས་པར་བློན་པའི་ ལུང་བསན་དུས་ལ་བབས་པ་ལས། 

དགོན་འློབ་མཚློ་བླ་མར་ བཀའ་ཤློག་གནང་བ་བཞིན། འློབ་མཚློ་བླ་མས་ འདི་ནས་ཡར་ཆིབས་བསུ་དང་ 
སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ དཔུང་ཚློགས་བཅས་བཏང་ནས། སྤྱི་ལློ་༡༦༡༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་འབྲུག་ལློར་ གདན་
ས་ར་ལུང་ནས་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ སྨན་ལྗོངས་འདིར་ ཆིབས་ཁར་བསྒྱུར་བའི་
སྐབས་ ཕག་མཛློད་དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ ཕེབས་ལམ་དུ་ཕག་ཕྱིད་ཞུས་ཏེ་བློན། 

དེ་ཡང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློས་ སྨན་ལྗོངས་འདི་ཉིད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ལ་ མཆོད་གཞིས་སུ་
ཕུལ་ཏེ་ ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་ སྐུ་དངོས་སུ་ སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཆེན་པློར་སྤྲུལ་ཏེ་ བློན་པ་ཡིན་པར་
འདུག། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་གྱི་གསུང་ལས། མགོན་པློའི་མདློས་ཆོག་གནང་བའི་སྐབས་
ཤིག་ན། ལྕགས་རིའི་མགོན་ཁང་ཆེན་པློ་ནས། སྡེ་པ་དབུ་མཛད་ ན་བཟའ་གཤློག་པ་བས་ཏེ་ འཕུར་འློང་
བའི་ གཟིགས་སང་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་དུ་ མཚམས་བཞུགས་སྐབས་ཤིག་ན། 
གཤིན་པློའི་རློ་སྲེག་ ཆོ་ག་ལ་འབློན་དགོས་པའི་ དློ་གལ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ་ན། མཚམས་གྲོལ་ནས་ འགྲོ་
དགོས་མ་བཅུག་ཅིག་ ཟེར་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློར་དམློད་བློར་བས། རྨི་ལམ་དུ་ སྡེ་པ་དབུ་མཛད་བློན་ནས། 
འདི་རིང་ ཁྱེད་རང་འགྲོ་མི་དགོས་གསུངས་པ་ རྨིས་པས། འགྲོ་མ་དགོས་པ་བྱུང་བ་ལས། ཡེ་ཤེས་མགོན་
པློའི་ སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་ཐུགས་ཡིད་ཆེས། 

དེ་མ་ཟད་ དབུ་མཛད་དེ་ཉིད་ རྗེ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ རྒོད་ཚང་པའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཞབས་དྲུང་
རིན་པློ་ཆེས་ ལས་མགོན་ཡིན་པར་གསུངས་ཀྱང་། ཁོ་བློས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་ཡིན་པར་ཐག་ཆོད་
གསུངས། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ ལྷློར་བློན་པ་ནས་བཟུང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ ཁ་ལློས་སྒྱུར་མི་ བཀའི་མདུན་
ན་འདློན་ཆེན་པློ་མཛད་དེ་ ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བཀའ་འབངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་ 
སྤྱི་ལློ་༡༦༥༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་ཡློས་ལློ་ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༠ ལ་ ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཚམས་
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བཞུགས་སྐབས་ དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་སྡེ་སྲིད་བསྐོས་ཏེ་ སྐྱབས་མགོན་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ 
རྒྱལ་པློས་བཀའི་ཕེབས་སྒོ། 
“ད་ལམ་ཕྱི་ནང་གི་བཀའ་བླློན་ལས་འཛིན་རྣམས་དང་། གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་མཛད་མཁན་པློ་དགེ་བསྐོས་
སློགས་ཆེ་བགྲེས་རྣམས་དང་། གྲྭ་པ་དམངས་མ་སློགས་ སྤྱི་སྒོས་ཐམས་ཅད་ལ་ ངེད་རང་གིས་ལློ་རྒྱུས་
ཤིག་ བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་ ཁམས་ཀྱིས་མི་ལྕོགས་འདུག་པས། དབུ་མཛད་ཁྱེད་ཀྱིས་སློ་སློ་ལ་ དེ་
ལུགས་བཀོད་འདློམས་ཁྱབ་པར་བྱེད་དགོས།” 

ཞེས་བསན་པའི་ བ་བ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ བསབ་སློན་ཞིབ་རྒྱས་དང་།  འདས་མ་འློངས་ཀྱི་ལློ་རྒྱུས་
མཐའ་རྒྱས་དང་བཅས་པའི་ བཀའ་བཀོད་ཞིབ་པར་གསུངས། 

དེ་ནས་ སྐྱབས་མགོན་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ། བཅད་རྒྱ་(སྐུ་མཚམས)དམ་པློར་ཞུགས་ཏེ་ ཟླ་བ་གསུམ་
ཙམ་སློང་མཚམས། སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཆེན་པློས་ ལྷློ་ཁ་བཞིའི་ཕློགས་ཀྱི་ སྤྱི་བླ་རློང་སློད་ ཆེ་ཕྲ་རྣམས་
དང་། ནང་གི་བཀའ་བླློན་ ས་ཆེན་པློར་གཏློགས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་ སློད་མངའ་རིས་ བལ་པློ་
སློགས་ཀྱི་ དབུ་ཆེ་ སྐུ་སྐྱེ་ དཔློན་པློ་ སྐུ་ཚབ་ གཉེར་ལས་འཛིན་ རྒན་འགོ་སློགས་ ཕྲ་རགས་ཐམས་
ཅད་ལ་ བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད། 

དེར་ སྡེ་པ་དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱིས། ད་ལམ་ ཐམས་ཅད་ལ་བསབ་སློན་ཞུ་རྒྱུའི་དློན་
ལ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་བླ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ བྱེ་བ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕག་ལས་སློགས་ བ་བ་ཆེ་བཞག་ཆུང་བློར་
བས་ཏེ་ སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་དམ་པློར་ཞུགས་པ་འདི། སྤྱིར་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་ ལུང་བསན་ལས། སྒྲུབ་
པ་ལ་ཞུགས་ན་སྐུ་ཚེའི་ རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་སྒོས་ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་
སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་ ད་ལམ་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་ན་ ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཞིང་། བསན་པ་དང་
སེམས་ཅན་ལ་ཡང་ཕན་བདེ་ རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བའི་ མཚན་ལྟས་ ཡང་ཡང་གཞིགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ འཕྲལ་
མར་བཅད་རྒྱ་མཛད་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། དེར་སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློས་བཀའ་ཕེབས་ལ།  
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ངེད་ད་ལམ་མཚམས་དམ་པློ་ཞིག་མ་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་བས། མཚམས་འདི་གྲོལ་བའི་དུས་ཚློད་ ངེད་
རང་གིས་བརྟགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ བ་རྒྱུ་མ་གཏློགས་ དབུ་མཛད་ཁྱོད་རང་གིས་གཙློས། ལས་
འཛིན་དབུ་ཆེ་གྲྭ་པ་སྦྱིན་བདག་སློགས་ ངོ་ཆེ་ཆུང་ སུ་ཡིས་ཞུས་དབང་དུ་ཡང་མི་ཡློང་བས། ངེད་ཀྱི་
བཅད་རྒྱའི་ གེགས་སུ་འགྲོ་བའི་ ཞུ་སློར་སློགས་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པར། སློ་སློའི་གཉེར་ཁ་དང་བསྟུན་
པའི་ ངེད་ཀྱི་བསན་པ་སྙིང་ལ་བཅང་བའི་བསམ་ཁུར་ ཡང་དག་བགྱི་བའི་བཀོད་ཁྱབ་མཛད། 
ཅེས་པ་འདི་བཞིན་ཕེབས་བྱུང་བ་སྔར་ནས་ ཞུ་དགོས་རྒྱུར་གདའ་ཡང་། ངེད་ཀྱི་བསམ་པར་སྐུ་མཚམས་
ཡངས་པའི་གསློལ་བ་ཞིག་བཏབ་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི་རེ་བས་ ཅུང་ཟད་འགྱངས་ཙམ་བས་པ་ཡིན་ཡང་། རེ་
ཞིག་མཚན་ལྟས་དང་བསྟུན་པའི་ ལློ་ཡུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་པ་འདྲ་བས། དེའི་བར་ ཕྱི་ནང་གསང་
གསུམ་ གང་ལ་ཡང་ངེད་རང་འབྲུག་པའི་ དབུ་ཆེར་གྱུར་པ་དང་ ལས་སྣེ་འཛིན་པའི་འགན་ཡློད་རྣམས་
ཨ་ཅང་(ལློས་ཀྱང་)ཆེ། འབྲུག་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་དང་། ལྟློ་གོས་ཆོས་གསུམ་གྱིས་འཚློ་བའི་ 
གྲྭ་སློབ་སྦྱིན་བདག་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ བསན་པའི་ལ་རྒྱར་འབད་པ་ལ། བསམ་མཐུན་གྲུ་ནང་
གི་མི་བཞིན་ འདུན་པ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐུགས་བསམ་རྣམ་དག་བསྐྱེད་དགོས། ཞེས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ བ་
བ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་དང་། རློང་སློད་བླ་དཔློན་ཆེ་ཆུང་སློ་སློའི་ གནས་ཚུལ་འཐུས་མི་འཐུས་རྣམས་
ཀྱང་ བཀའ་བཀོད་ཞིབ་རྒྱས་གསུངས། 

དེ་བཞིན་ གཞན་ཡང་ སྡེ་པ་དབུ་མཛད་ལ་ སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ སྐུ་མཚམས་བཞུགས་རན་
ཁར་གསུངས་པ།  
དཔློན་སློབ་རློར་གདན་པས་ ཚེ་དབང་བསན་འཛིན། ངའི་བསན་པ་ལ་ བ་བ་རྒྱ་ཆེར་བས་པ་ཡིན་པས། 
དབུ་མཛད་ཀྱིས་ ཁོང་གི་སས་པློ་འདི་ ངེད་རང་གི་བུ་ཆུང་ འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེ་དང་མཚུངས་པའི་ 
གཅེས་སྤྲས་གྱིས་ལ། འཕྲལ་གྱི་དངོས་པློ་ཆེ་ཆུང་ གང་དགོས་རྣམས་ཀྱང་ ཕག་མཛློད་ནས་གནང་སྟེ་ 
མིའི་མདུན་དུ་ངོ་ཚ་མ་དགོས་པ་མཛློད། ནར་སློན་པ་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ ཆོས་ཕློགས་ཀྱི་བ་བ་ 
ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགན་འཁུར་རྣམས་ ཁོ་རང་ལ་བྱེད་དུ་ཆུག་དགོས་  
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ཞེས་བཀའ་སྩལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ སྡེ་པས་ སྔ་ཐློག་ཆོས་རྗེ་གཙང་པའི་སྐབས་སུ་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློའི་
སྤྲུལ་པ་ འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློས། སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁམས་འདིར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ 
ཤིང་རྟའི་སློལ་ཐློག་མར་གཏློད་པར་མཛད་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་ དགེ་མཚན་བཟང་པློའི་དབང་ལས། འབྲུག་
སྒོམ་ཞིག་པློའི་སྤྲུལ་སྐུ་ དཔློན་སློབ་རློར་གདན་པ་ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ ཞབས་དྲུང་རིན་
པློ་ཆེ་བློད་ནས་ ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ལྗོངས་འདིར་ཕེབས་པའི་ ཐློག་མའི་ས་ལེན་བཟང་པློ་ ཡང་དག་པར་
མཛད་པ་ནས་བཟུང་། ཁོ་རང་གནས་ཁང་ཡུལ་གཞིས་ལློངས་སློད་ཀྱི་ དངོས་པློ་ཅི་ཡློད་ཐམས་ཅད་ 
ཞབས་དྲུང་གི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ནས་ ཕག་ཕྱིད་ཅི་འབློར་ ཐུགས་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཞུས་པ་དེ་ རང་
གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ རྣ་བས་ཐློས་པ་དང་། མིག་གིས་མཐློང་བ་དེ་བཞིན་ཡིན། 

ད་ལྟའི་སས་འདི་ཡང་ སྐུ་གཞློན་ནུར་གྱུར་ཀྱང་ ཆོས་ཀྱི་སློབ་སློང་ཡློན་ཏན་གང་ལ་ཡང་ མཁྱེན་རབ་ཀྱི་
སྤློབས་པ་དགེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཡློད་པས། གོང་ས་རིན་པློ་ཆེའི་ བསན་པའི་ཞབས་ཕྱི་འབློར་བ་གཞིར་བཅས་
ཡིན། ཞེས་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལ་ རང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཐུགས་
གཏད་མཛད་ཀྱི་ཡློད་པ་བཞིན་ སྡེ་པ་དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཀྱང་ མི་ས་གཙློ་བློ་མང་ཚློགས་ཀྱི་དབུས་སུ་ 
གཟེངས་བསློད་དང་ བསྔགས་བརྗོད་བཅས་གསུངས་པར་མཛད། 

དེ་ནས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་གཉིས་ ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་འགན་ ཧྲིལ་པློར་བཞེས་
ནས། ཕྱི་ནང་གང་ལ་ཡང་ཁྲིམས་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་དང་། དགེ་འདུན་ནང་ དགེ་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་ཙམ་ལ་ཡང་ 
རྩད་གཅོད་ཀྱིས་ཁྲིམས་སློར་མཛད་པས། མི་ཐམས་ཅད་ རང་བཞིན་གྱི་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་ བག་ཟློན་བྱེད་
དགོས་པའི་གུ་དློག་པློར་གྱུར། འབངས་མི་སེར་གྱི་ སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་གཟིགས་ཤིང་ རྒྱལ་སྲིད་དང་ 
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་པ་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ ཁྱབ་པར་མཛད་ཕྱིར་ ཡུལ་ཕློགས་སློ་སློར་ 
སྒར་སྐོར་གྲོང་བཤལ་དུ་འབློན་སྐབས། མི་ངན་འགའ་ཞིག་གིས་ འབློན་ལམ་དུ་ དུག་མདའ་འཕངས་པ་
ཆིབས་པའི་ མདུན་དུ་ཟུག་པ་དང་། ངན་པ་ལ་ལས་ སྡེ་པ་བཟུང་སྟེ་ དམར་གསློད་གཏློང་རྩིས་བས་པ་
སློགས་ ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡང་། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལ་ བཀའ་སད་དང་སྙིང་སློབས་ཀྱིས་ ཐུགས་
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ཁུར་དུ་བཞེས་ཏེ། ཡ་ང་བག་ཚ་མེད་པར་ བློན་ནས་གཟིགས་རྟློགས་ ལེགས་པར་མཛད་དེ། ཐབས་
མཁས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏུལ་ཏེ་ རློང་ཆེན་དང་ རློང་ཕྲན་མང་པློ་བཏབ་གནང་། 

ཤིང་མློ་ལུག་ལློར་ ཤར་ཕློགས་མཁའ་གླིང་གདུང་བསམ་ཚུན་ཆད་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་
སྲིད་གདུགས་དཀར་གཅིག་གི་འློག་ཏུ་ ལུང་བསྒྱུར་ནས་ལྷློ་ཁྲིམས་མེད་ལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་མནན་ཏེ་ ཕན་ཚུན་
དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་ གནློད་འཚེ་མེད་པ་ རྒན་མློ་གསེར་ཁུར་གྱི་ལུང་པ་ བདེ་བར་བཀོད་པར་མཛད། 

སྤྱིར་ སྐུ་གཞློན་དུས་ནས་ ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ འཇུག་སྒོ་ཡངས་པས། ཆོ་གའི་གདངས་
དབངས་སློགས་ གཞི་ ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་ དབངས་ཡིག་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་ལ། བླློ་གྲོས་རྣམ་
དཔྱློད་ཀྱི་རྩལ་བཏློན་ཏེ་ རང་ལུགས་བློད་དང་མི་འདྲ་བ་ རྒྱས་བསྡུས་འབྲིང་གསུམ། རློལ་མློ་འཁྲོལ་
ལུགས། དུང་དང་རྒྱ་གླིང་། ཕག་རྒྱ་སྒྱུར་ལུགས་སློགས་ སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ དངོས་
བཞུགས་དུས་ནས་ སན་བསར་གྱིས་མཛད་ཅིང་ ཆོ་གའི་ཆིངས་དང་ མཚམས་སློར་བཅས་གསར་དུ་
བརྩམས་ཏེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ལས། མཚན་ བདེ་ཡངས་དབུ་མཛད་ཆེན་མློ་ཞེས་གྲགས། 

ཕྱིའི་སྲིད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ། ཆོས་རྩེ་སྤྱི་བླ། དར་དཀར་སྤྱི་བླ་ རྣམ་གསུམ། ཚློགས་
རས་དམར་པློ་ ཆེ་ཆུང་བཅུ་གསུམ། སྐུ་ཚབ་བརྒྱད་ཅུ་བཅས་བསྐོས། དེ་ལ་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། 
མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་མཐུན་པ་ སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཆེན་མློའི་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཅེས་ཀུན་
གྱིས་ མིག་ལྟློས་ཀྱི་དཔེར་བྱེད་པ། ཡ་རབས་དམ་པའི་སློལ་བཟང་ སྐྱེ་བློའི་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་ དམ་
པའི་ཆོས་དང་མི་འགལ་བར་མཛད།  

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ཞལ་ནས། སྡེ་པ་དབུ་མཛད་འདི་ ལྷློ་ནང་གི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་གཅིག་པུ་ལ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་མ་ཟད། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་ རུས་ཐློན་པ་
(མགོ་ཐློན་པ) ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ ཕག་མཛློད་པ་ཡིན་ ཟེར་བ་ལ་ རྒྱ་བློད་ཧློར་གསུམ་དུ་ ངོམ་ཆོག་པ་
ཞིག་ཡིན་གསུངས། ལྕགས་ཡློས་ལློར་ ཞབས་དྲུང་ ཐུགས་དམ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་། ལུགས་གཉིས་
འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་ཏེ། སྤྱི་ལློ་༡༦༥༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་སྤྲེལ་
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ལློར་ གདན་ས་ལྕགས་རིར་ དབར་ཉི་ལྡློག་གི་གསུང་ཆོག་སྐབས་ ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་ འདུས་
ཚློགས་ཀྱི་དབུར་ ལྗགས་དབུགས་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་སྟེ་ སྐུ་སྙུན་མེད་དུ་ཞི་བར་
གཤེགས། 

སྐུ་པུར་ཡང་ མེ་མཆོད་མ་ཕུལ་བར་ དེ་ཉིད་དུ་བཞག་སྟེ། གཞུང་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེར་ ཕག་འགྱེད་
རས་བཟང་སུམ་ཅུའི་རྩིས་ཀྱིས་ མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་སློགས་ དགོངས་རློགས་གཏློས་ཆེ་བ་བསྒྲུབས། སྐུ་པུར་
ཕྱིས་སུ་སྤྱི་ལློ་༡༦༨༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ ལྕགས་མློ་བ་ལློ་ལ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ སྡེ་སྲིད་
མཛད་སྐབས་སུ་ མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་གྱིས་ པུར་སང་མཛད་ཚེ་ མེ་སྔོ་སངས་འབའ་ཞིག་
ཏུ་གྱུར་བའི་ངོ་མཚར་དང་། པུར་སང་ཟིན་ཀྱང་སྲེག་རས་ ཅུང་མ་རློགས་པའི་བར་ རྒྱལ་སས་བསན་
འཛིན་རབ་རྒྱས་ནས་ བུམ་ཆུ་བསླེབས་པ་འབུལ་མ་ཐག། སར་སྔོ་སངས་ཀྱི་མེ་རང་འབར་བྱུང་བས་ 
ཚློགས་པ་ཐམས་ཅད་ དད་པའི་གདུང་ཤུགས་སྐྱེས་པའི་ ངོ་མཚར་བྱུང་འདུག་གོ། 

སློང་ལཱ། 
༡. སྡེ་སྲིད་དང་པ་ལུ་ བདེ་ཡངས་དབུ་མཛད་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་བཤད། 
༢. སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཨིན་ ཟེར་མི་ལུ་ ཁྱོད་

ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཡློད་ག? ག་ཅི་འབད? 
༣. སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་ག་དེ་སྦེ་ སློད་

ནུག? 
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༢ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༢ པ། ལ་སྔོན་པ་བསན་འཛིན་འབྲུག་གྲཊ་ཀྱིས་བསན་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ། 

སྡེ་སྲིད་གཉིས་པ་ ལ་སྔོན་པ་བསན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ནི། ཡབ་བསན་པའི་ཉི་མའི་ལྕམ་ཟུར་པ་ཞིག་གི་སས་
སུ་སྤྱི་ལློ་༡༦༠༢ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ཆུ་སག་ལློར་ ཀྲོང་གསར་ཆབ་འློག་ཡུལ་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཞབས་
དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཞལ་མཚུངས་པར་གྲགས། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ བླློ་གྲོས་གསལ་ཞིང་ 
རྣམ་དཔྱློད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པས་ སྡེ་སློད་དང་རྒྱུད་སྡེ་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་ མཁྱེན་
རབ་ཀྱི་རྩལ་རྒྱས། ཁྱད་པར་ཚད་མ་དང་། གསློ་བ་རིག་པའི་རྒྱུད་ལ་མཁས་པར་གྱུར། ཡབ་བསན་པའི་ཉི་
མ་ལས་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ དབང་ཁྲིད་མན་ངག་ ཆོས་ལུང་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཞུས། སྤྱི་ལློ་
༡༦༤༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་ཁྱི་ལློར་ སྤ་གྲོ་རིན་སྤུངས་རློང་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་བཞེངས་ནས་ རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ་
ཐློག་མར་ ལ་སྔོན་པ་ཆོས་རྗེ་བསན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་བསྐོས་འདུག།  

དེར་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ བསན་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་ཏེ་ ལློ་བཅུ་ཙམ་སློང་བ་ན་ སྤྱི་ལློ་༡༦༥༦ མེ་
སྤྲེལ་ལློ་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༩ ལ་སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཆེན་མློ་ སྐུ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ སྡེ་སྲིད་གཉིས་
པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་སློལ་མཛད། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་ བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱང་ འཇམ་རྩུབ་རན་པས་
བསྐྱང་བར་མཛད་པ་ལས། སྔར་སྡེ་པ་དབུ་མཛད་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ཤིན་ཏུ་དམ་པ་ རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་
སངས་པར་གྱུར་ཅེས་གྲགས།  

སྤྱི་ལློ་༡༦༥༦ མེ་སྤྲེལ་ཟླ་༨ པ་ནས་སྤྱི་ལློ་༡༦༥༧ མེ་བ་ལློ་ ཟླ་དྲུག་བདུན་པའི་བར་ལ་ བློད་ནས་གོང་ས་
ལྔ་པ་དང་ སྡེ་སྲིད་བསློད་ནམས་རབ་བརྟན་བཅས་ནས། ལྷློ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ མངའ་འབངས་སུ་
བསྡུ་བའི་བསམ་པས་ བློད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་དམག་དང་། སློག་པློ་འདྲེས་མའི་དམག་དཔུང་ཆེན་པློ་
གྲབས་བསྒྲིགས་ཏེ། སྤ་གྲོའི་ཕློགས་སྒམ་པློ་ནས། སྡེ་དཔློན་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ། དགོན་བླ་མ་བདེ་མཆོག་
མགོན་པློ། གླིང་བཞི་ཕློགས་ནས། གོང་དཀར་དྲུང་ཡིག་ཚ་གུར་སློགས། བུམ་ཐང་ཕློགས་ནས། སྡེ་པ་

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། 
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བསློད་ནམས་དབང་རྒྱལ། གདུང་ནག་པློ་སློགས། བཀྲ་ཤིས་སྒང་ནས་ལྷ་རྒྱ་རས་པ་སློགས། ཕག་རི་ནས་
སྐྱ་གུར་ནས་སློགས་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཆེན་པློས་ རི་ལུང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་འློངས་ཏེ། སྡེ་གཟར་ཆེན་པློར་
གཡློས་ཀྱང་། སྡེ་སྲིད་དེ་ཉིད་ནང་དུ་ བང་སེམས་རྩ་བ་བརྟན་ཅིང་དཔའ་བ་དང་། དགྲ་སྡེ་རྣམ་པར་གནློན་
པའི་ཐབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས། སྔར་ནས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་ཕྱིན་ཆད་ བློད་དམག་
གིས་ ངེད་རང་ལ་གནློད་མི་ཐུབ་ཅེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡློད། 

དུས་འདིར་ སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱར་ ཐུགས་དམ་དགོངས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ བཞུགས་ཡློད་པ་ལས། 
སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱབ་རྟེན་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་སྲུང་ལ་བརྟེན་པའི་ བློད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀྱིས། སྲུང་
སྐྱོབ་རྒྱབ་རྟེན་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ལྕམ་དྲལ་སྡེ་བརྒྱད་ཚློགས་ལ་བརྟེན་པའི་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ལ་གནློད་པས། བརྫི་མ་ནུས་པ་རློ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་ ཆུ་ཤིང་གི་མདུང་བསྣུན་པ་ལྟར་གྱུར་
འདུག། ཡར་ལྷ་ཤམ་པློའི་ལུང་བསན་ལས། འཇིག་རྟེན་ལྷ་ལ་གསློལ་མཆོད་རེམས་ན་
ཡང་། །ཡེ༌ཤེས༌ལྷའི༌བཀའ༌ཆད༌ག༌ལ༌ཟླློག །ས་ཤིང་མཁྲེགས་པ་རློ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ། །མཚློན་ཆ་རྣློ་ཡང་འཇིག་
པ་ག་ལ་སྲིད།། ཅེས་གསུངས་པ་བདེན་པར་འདུག། 

རློ་རྗེ་གདན་དུ་ བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་ བདུད་དམག་ བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་གྱིས་ མ་ཐུབ་
པ་བཞིན། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་མཐུ་སློབས་ནུས་པས་ མགོན་བླ་མ་བདེ་མཆོག་
མགོན་པློ་ གཟའ་གདློང་ཐུག་གིས་འཕྲལ་དུ་གྲོངས། འཁོར་གཏློགས་ཕལ་ཆེར་ཤི། གཞན་ སྡེ་དཔློན་བཀྲ་
ཤིས་བརྩེགས་པ་སློགས་ འགོ་དཔློན་སུམ་ཅུ། ལྡིང་དཔློན་འབངས་འཁོར་ སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཙློན་དུ་
བཟུང་། དེ་སྐབས་གཙང་པཎ་ཆེན་བླློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ འདུམ་ཆིངས་མཛད་དེ་ ལྷ་འབངས་
ཐམས་ཅད་ བདེ་བར་སློག་པའི་བཀའ་དྲིན་མཛད་འདུག། 

ལློ་སྔོན་མའི་ ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་སློག་པློ་འགའ་ཞིག་དང་། ཁམས་དྭགས་ཀོང་སློགས་ བློད་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་དམག་དཔུང་ ལྷློ་ཕློགས་སུ་བཅུག། དེ་དང་ དུས་མཉམ་དུ་ ས་སྐྱ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་དངོས་དང་། སྡེ་པ་
སྐྱིད་ཤློད་པ་དཔློན་གཡློག་རྣམས་ འདུམ་ཆིངས་ཀྱི་དགོངས་པས་བློན་ནས། མཐུན་འགྲིག་གི་ཐབས་ལམ་
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ས་ཚློགས་ ཡང་ཡང་མཛད་འདུག་ཀྱང་། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ནས་ གསན་དགོངས་མ་བྱུང་བའི་ངང་ནས་ 
ལློ་འཁོར་ལ་ཐུག་ཙམ་དཔུང་མ་འགྱེས།  

ཚློགས་ཀྱི་གཏམ་ལས། ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ། །མི་རྣམས་ལ་ཡང་ཡློད་པར་མངོན། །ཚ་གྲང་
གཞིར་བཅས་དམལ་བར་མཚུངས། །དབུལ་བས་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་པ། །འདི་ཡི་དུད་འགྲོའི་སྡུག་
བསྔལ་ཡང་། །མཐུ་ལྡན་སློབས་ཀྱིས་མཐུ་མེད་པ། །རྣམ་པར་གནློན་ཅིང་འཆི་བ་དག །ཆུ་བློ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཡིན་
ནློ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་མེ་འབར་བས་ མནར་ཞིང་ཀུན་ཏུ་
མནན་པའི་སྐབས་སུ་ འགའ་ཞིག་གིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆིངས་ཤིག་བས་ན་ བདེ་བ་ལ་འགོད་པ་ཞིག་ ཨེ་
ཡློང་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང་། བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ སློན་པ་བླ་ན་མེད་པ་དེས་ སེམས་ཅན་དློན་བྱེད་ང་ལ་
གུས་པ་ཡིན། །ང་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བམས།། ཞེས་བཀའ་བསྩལ་པ་སྤྱི་བློར་ནློད(ལེན)།  

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པློས་ ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ ལག་སློང་དུ་ཆིངས་བྱེད་
པའང་ སྐབས་སུ་མི་འབབ་སྙམ། སྡེ་པ་ཕག་མཆོད་དང་། འབྲུག་པ་གདུང་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆེར་འབུལ་བ་
དཔངས་མཐློ་བ་རེ་དང་། སློ་སློའི་དམག་དཔློན་རྣམས་ལ་ ཐམས་ཅད་བསློམས་པའི་ཁ་དར་བརྒྱ་ལྷག། 
དངུལ་སང་སློང་ཕྲག། སྨན་རྩི་ཡུག་བརྒྱ། གོས་ཡུག་ལྔ་བཅུ། གསེར་སང་གསུམ། གཡུ་གྲུ་དཀར་དམར་
སློགས་ དངོས་པློ་རྣམ་གྲངས་མང་པློ་དང་བཅས། ཆོས་མཛད་བསློད་ནམས་ཕུན་ཚློགས་དང་། དཀའ་ཆེན་
ཚློགས་གསློག་པ་ཆོས་འབློར་ལེགས་པ་དཔློན་གཡློག་ འགའ་ཤས་ཆིངས་པར་བཏང་པས། དངོས་པློའི་རྣམ་
གཞག་བཏང་བ་ལ་ མ་ལྟློས་པར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་ གསན་དགོངས་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་ནས་ ལློ་
བཞི་ལྔའི་བར་ལབ་ཆིངས་ཡང་དག་པར་བསློམས་ཏེ་ ལྷློ་བློད་ཀྱི་སྐྱེ་བློ་ཐམས་ཅད་ བཙློན་ཁང་མེ་འབར་བ་
ནས་ ལེགས་པར་ཐར་བ་ལྟ་བུའི་ སྤྲློ་བ་ཐློབ་ཡློད་འདུག། 

ལྷློ་དཔུང་མཇུག་ སྔ་གོང་གི་སྐབས་ནས་བཟུང་ གནས་རྙིང་རྗེ་བཙུན་དྲུང་སློགས་ དྲག་ཞན་ས་ཚློགས་ཕར་
ཚུར་གཉིས་ཀར་ བཙློན་དུ་ལུས་ནས་ ལློ་མང་དུ་སློང་བ་རྣམས་ཀྱང་ མ་ལུས་པར་བརྗེ་སྤྲློད་གྲངས་ཉིས་
བརྒྱ་ཙམ་བས་ཏེ་ རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་ བདེ་བའི་དབུགས་དབྱུང་བ་འཐློབ་པར་བས་འདུག།  
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རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་ གང་ལ་ཡང་ཐུགས་དགྱེས་ཚློར་ཆེ་བས་ རིག་གནས་ཀྱི་བཟློ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱང་
བཙུགས། ཁྱད་པར་ཚད་མ་ལ་ མཁས་པ་སློབ་དཔློན་ཀུན་ཤེས་དང་ ཀ་བཅུ་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས། 
དཔློན་སློབ་རྒྱལ་དབང་པ་དང་ དགེ་བཤེས་མི་ཕམ་དབང་ཕྱུག་གཉིས། སློབ་དཔློན་ཤཱཀྱ་རབ་རྒྱས། སྦྱིན་
པ་དར་རྒྱས། ཆོས་ཉིད་རློ་རྗེ། རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་བཅས་ ཕྱིས་ཀྱི་སློབ་དཔློན་རྣམ་བཞི་སློགས་ གློ་
གསལ་རགས་བསྡུས་བཅས་ མཚན་ཉིད་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ཡང་འཛུགས་པར་མཛད། 

རྒྱ་བལ་ལྷློ་བློད་ཀྱི་ཕློགས་ན་ སྨན་མཆིས་སློ་ཅོག་ འབད་རྩློལ་ཆེན་པློས་བསྒྲུབས་ཏེ་ ཕག་མཛློད་ནང་སྨན་
གྱི་རིགས་ཚང་བར་མཛད་དེ། བློད་གངས་ཅན་གྱི་ སྨན་པ་ཡློད་དློ་ཅོག་ལ་སྨན་འགྱེད་ལན་གཉིས་གནང་
བར་མཛད། སྤུངས་ཐང་རློང་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ ཀ་ཆེན་སུམ་ཅུའི་རྒྱ་ཁྱོན་གློ་འབུར་བཅས་
བཟློ་བཀོད་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལ། སྐྱེས་རབས་དང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལློའི་སྲིད་པ་ཆགས་ཚུལ་དང་། མངོན་པའི་
ལུགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་རྣམས་ཚློན་རྩིས་ མཛེས་པ་གསར་དུ་བསྒྲུབས། ཕློགས་བཞིའི་ལས་སྒོ་
ལས་ ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་འབུལ་དངོས་ ནློར་རས་ཐམས་ཅད་ བར་མ་དློར་ཆུད་མི་ཟ་བར་ བླ་མའི་དགོངས་
རློགས་སུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༦༢ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཆུ་སག་ལློ་ལ་ རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་རྒྱུ་ལས་ བདེ་
བར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་ གཙློ་བློ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ཐློག་སློ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་དང་། གཞན་
ཐློག་སློ་གཉིས་མ་བཅས་རིན་པློ་ཆེ་ས་ཚློགས་ཀྱི་ཕྲས་མཛེས་པ་ ད་ལྟ་དངུལ་བུམ་མཆོད་རྟེན་དུ་གྲགས་པ་
བཞེངས། 

སྤྱི་ལློ་༡༦༦༥ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཤིང་སྦྲུལ་ལློ་ནས་ ཙན་དན་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུ་ལས་ མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་
ཀྱི་བཟློ་གྲྭ་ འགོ་བཙུགས་པར་མཛད་འདུག། སྤྱི་ལློ་༡༦༦༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་ཕློ་རྟ་ལློ་ནས་བཀའ་
འགྱུར་གྱི་གླེགས་བམ་ མཐིང་ཤློག་ལ་གསེར་གྱིས་བྲིས་པ་ བཞེངས་པའི་འགོ་བཙུགས་པར་མཛད། དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེ་ལས་ བླློ་གསལ་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་རྣམས་ སློམ་གསུམ་བརྟག་གཉིས། རྩ་རྒྱུད་སློགས་ ཚིག་
དློན་བླློར་འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅིང་། ཚློགས་རྒྱུགས་འབུལ་མཁན་རྣམས་ལ་ མང་ཇ་དང་ མཚན་གྲངས་
སློགས་ གང་ལ་གང་འློས་གསློལ་རས་དང་གཟེངས་བསློད་དེ་ གནང་བར་མཛད། 
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བསན་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཅེས་པས་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ སྐུ་ན་
གཞློན་ནུའི་སྐབས་སྤུངས་ཐང་རློང་དུ་ སྡེ་སྲིད་རང་གི་སྐུ་མདུན་དུ་བློས་ཏེ་གསུངས་པ། ངེད་ལྟ་བུའི་འཁོས་
ཆུང་གིས་བསན་པའི་བ་བ་རྒྱ་ཆེན་པློར་ འཇུག་དགོས་བྱུང་བས་ སེམས་ངལ་ཆེ་མློད། ཁྱོད་འབྲུག་པ་ཀུན་
ལེགས་ཀྱི་ གདུང་ངོ་མ་ཡིན་པས་ ཞབས་དྲུང་ཡབ་སས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ ཁྱེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་
རེ་བ་ཡིན་ཞིང་ བསན་པའི་ ཁུར་ཆེན་པློ་བབས་ཡློད་པས། རེ་བ་བཞིན་བསན་པ་སྤྱི་སྒོས་ལ་ དགོངས་
པའི་ཐུགས་སྐྱེད་ རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་མཛད་དགོས། ངེད་ཀྱིས་ ལྷ་གྲལ་དུ་རིམ་བཞིན་ འཇོག་རྩིས་ཡློད་
པས། མདློ་སྔགས་ཀྱི་ཕག་ལེན་སློགས་ སྐུ་ཡློན་གང་ལ་ཡང་ཐློགས་རྡུགས་མེད་པ་ འབྲུག་པའི་གདུང་
རབས་ཡིན་འདུག་ ཟེར་བ་ལ་ རྒྱ་བློད་ཧློར་གསུམ་དུ་ ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ ཞེས་ཕག་ནས་
བཟུང་སྟེ་ བཅངས་བཅངས་ནེམ་ནེམ་མཛད་པ་སློགས་ སན་ཆབ་བསིལ་བཞིན་ འཕྲལ་ཕུགས་ལ་ཕན་
པའི་ ཞལ་བཀོད་མང་དུ་གསུངས། 

མཐར་སན་ཆབ་ཕྱིས་ཏེ་ ཞལ་རྒྱན་དཀར་པློ་འཇོང་བཞིན་ ང་རྒན་པློ་འདི་ལྟར་སློང་བ་ཞིག་གིས་ དློན་གྱི་
སྙིང་གཏམ་ཞུ་བ་འདི་ རྣམས་ ཐུགས་ལ་བཞག་དགོས་ཞེས་ ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་གསུངས། སྡེ་
སྲིད་ཁྲིར་བཞུགས་པ་ནས་བཟུང་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལ་ ལྷག་པར་ ཐུགས་བརྩེ་ཆེ་བར་
མཛད་དེ། ན་བཟའ་སློགས་འཕྲལ་གྱི་མཁོ་ཆས་རྣམས་ ཐུགས་ཀྱིས་ཚློར་བར་གནང་། སྐུ་ཡློན་སློབ་སངས་
ཀྱི་ཞབས་བསྐུལ་བསབ་སློན་ ཡང་ཡང་མཛད།  

གཞན་ཡང་ བམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱན་མཚན་གྱི་ ཡབ་སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཀྱི་ཚ་བློ་ བླ་མ་ངག་དབང་
རབ་བརྟན་ལ་ བུ་གཅིག་སྒྲིག་ལ་བཅུག་དགོས་ འཁྲིད་ཤློག་གསུངས། ངག་དབང་ཕུན་ཚློགས་ཕུལ་བས་
མ་མཉེས། ཕ་མའི་ལྐོག་ཏུ་ ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ སྐུ་མདུན་དུ་བློས་ཏེ། དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་བཅས་ 
ཨའློ་རང་སྒྲིག་ལ་ཞུགས་ཤིག། འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་གང་སའི་མགོ་འདྲེན་ ང་རང་གིས་བྱེད་ཡློང་གསུངས་ཏེ། 
མ་འློངས་པ་ན་བསན་སྲིད་ལ་ཕན་ཐློགས་ངེས་པའི་ ཕྱི་མཐའ་གཟིགས་ཏེ་ གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིག་ལ་བཙུགས་པར་
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མཛད་པ་སློགས། མཉམ་མེད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ སྨན་ལྗོངས་འདིར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་
ཐབས་ལ་ གཅིག་ཏུ་དགོངས་པར་མཛད་པ་དེ་རྣམས་ ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།  

དེ་ལྟར་ སྡེ་སྲིད་འདི་ཉིད་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་གཏློགས་ཤིང་། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་
སྲིད་ལ་ མཛད་པའི་ཕག་རྗེས་ཀྱང་ ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆེ་བས་ སྨློས་ཀྱིས་མི་ལངས། སྡེ་སྲིད་ཕག་མཛློད་ཀྱི་
ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ལློ་༡༢ ཙམ་སློང་བ་སྤྱི་ལློ་༡༦༦༧ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་མློ་ལུག་གི་ལློ་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་
༡༥ ལ་ དངུལ་བུམ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མློ་དང་ བཀའ་འགྱུར་གསེར་ཞུན་གྱིས་ བཞེངས་བཞིན་པ་སློགས་ 
བ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལློ་འཕྲློ་ཅན་དུ་ལུས་ཏེ་ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

སློང༌ལཱ། 
༡ ཡེ་ཤེས༌པའི༌ལྷ༌ལུ༌སྐྱབས༌འཚློལ༌དགོ༌པའི༌ཁུངས༌དང༌དགོས༌པ༌བྲིས། 
༢ རང་གི་ཕྱིའི་དགྲ་ཚུ་ སྙིང་རྗེ་གི་ཐློག་ལས་བཏུལ་དགོ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ངོས་ལེན་ཡློད་ག? ག་ཅི་འབད? 
༣ སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་ རིག་གནས་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་མི་འདི་ལུ་ དགའ་ཚློར་ཡློད་ག? ག་ཅི་འབད? 
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༣ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ། ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན་སྲིད་ཇི་ལྟར་
བསྐྱངས་ཚུལ། 
༣.༡ སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ་དང་རློང་བཞེངས་ཚུལ། 

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའམ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ནི། སྤྱི་ལློ་༡༦༡༣ རབ་
བྱུང་༡༠ པའི་ཆུ་གླང་ལློར་ བློད་སྨིན་འཁྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞློན་དུས་ནས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེར་
ཞུགས་ཏེ་ དབུ་མཛད་ཀྱི་འགན་བཞེས་པ་ནས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་ཕག་ཕྱིད་ཞུས་པ་ནས། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་སྤྱི་བླར་
བསྐོས། དེ་ནས་རློང་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་བཞེངས་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཡང་མང་དུ་བཞེངས། སྔར་
བཤད་པ་བཞིན་བླ་མ་རྣམ་སས་རློ་རྗེ་དང་། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས། སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་
སློགས་ཀྱི་ དཔུང་གྲོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ ཐབས་བྱུས་མཁས་པས་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ་བཅོམ་སྟེ་ 
བ་དཀར་རློང་བཞེངས་པ་ནས། རིམ་བཞིན་ལྷུན་རྩེའི་རློང་། གཡང་རྩེའི་རློང་། གཞློང་སྒར་རློང་། བཀྲ་
ཤིས་སྒང་རློང་། གཞལ་སྒང་རློང་བཅས་ རློང་དྲུག་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཞེངས་འདུག། 

༣.༢ བདག་རྐྱེན་བཞེས་པ། 
རློང་དེ་ལྟར་བཞེངས་པའི་མཛད་ཤུལ་ཆེ་བར་བརྟེན། དྲུང་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་
ཆེའི་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན་ སྡེ་སྲིད་གཉིས་པ་ ལ་སྔོན་པ་ཆོས་རྗེ་བསན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གཤེགས་པའི་
རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ ཁྲི་ཐློག་བསྐོས་དགོས་པའི་དགོངས་བཞེད་
ལྟར་  སྤྱི་ལློ་༡༦༦༧ རབ་བྱུང་༡༠ མེ་ལུག་ལ་ ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་ནས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བསྐོས་
གནང་འདུག། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། 
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དེ་སྐབས་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ དགུང་ལློ་སུམ་ཅུར་ཕེབས་ནས་ འདུས་སྡེར་བཞུགས་པ་ན་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བསན་པ་ལ་དགོངས་ཏེ་ འདུས་སྡེའི་ཁྲོད་ནས་ ཟུར་བཞུགས་གསློལ་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་
རང་དང་མཉམ་པར་བདག་རྐྱེན་ཕུལ་ནས་ དབུ་འཕང་བསློད་དེ་ བླ་མ་ཁྲི་པར་མངའ་གསློལ་ནས། ད་ནི་ 
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་གདུང་ཉིད་ ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་དགོས་
ཞེས་གསུངས།  ཐུགས་གཏད་དེ་ ཕྱི་ནང་གི་བ་བ་ གལ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ལ་ བཀའ་གྲོས་གནང་ཞིང་ 
ཞབས་དྲུང་ཡབ་སས་ཀྱི་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་དགོས་པའི་ཞུ་གསློལ་ 
བསབ་སློན་བཟང་པློ་ ཡང་ཡང་བསྐུལ་མ་མཛད་ཅིང་ བཀུར་སྟི་དང་གཟེངས་བསློད་ ཆེན་པློ་མཛད་
འདུག། 

སྔར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་ སྤྱི་བླ་མཛད་བཞུགས་དུས་ སྡེ་སྲིད་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ ཞབས་
དྲུང་ཡབ་སས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་མ་ཐར་བར་ མཛད་བ་ལ་སབས་བདེ་མིན་བྱུང་བ་ ཐུགས་ལ་དྲན་ཏེ། སྔར་
དཔེ་ ད་སློལ་དེ་བཞིན་བྱེད་པ་མི་འློས་ཤིང་། ད་དུང་བསན་འགྲོའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་དེ་ལ་ རང་གི་བླློ་གྲོས་ཕྲ་
མློས་ མུན་ནག་ནང་དུ་འདློམ་འཇལ་དུ་སློང་བ་ལྟར་ བསན་པ་ལ་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆུང་སྲིད་པས། བ་བ་གལ་
ཆེན་མ་ཞུ་ཀ་མེད་ཀྱི་རིགས་ལ་ གོང་ས་ཡབ་སས་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་སུ་ ངེད་ཅིས་ཀྱང་བཅར་ཆོག་པ་ཞུ་དགོས། 
ཞེས་ཐུགས་གཞན་ལ་མ་གཏད་པར་ བཀའ་ནན་ལྕི་བས་གསུངས་པ་ལ། ཞབས་དྲུང་སྔར་ནས་ ཞིང་
གཤེགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་འདི་ཉིད། འདིར་ནང་ནས་ བླ་མ་ལྷ་པ་སློགས་ བླ་ཁག་ལྔ་དང་། ཕྱི་ནས་བློད་
དམག་གི་དགྲ་མང་བར་བརྟེན། སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་དང་ དྲུང་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཆོས་སྲུང་ལ་
གཉེར་དུ་བཅོལ་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གི་མི་སུས་ཀྱང་ མི་ཤེས་པར་ གསང་རྒྱ་དམ་པར་བས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་
ཆེ་ དངོས་སུ་ཐུགས་དམ་ལ་ བཞུགས་ཡློད་ཚུལ་བས་ནས། གསློལ་ཚློགས་རྣམས་ སྔ་དྲློ་བཞེས་ཐུག་ནས་
ཕྱི་དྲློའི་ཚློགས་ཀྱི་བར་ ནམ་རྒྱུན་ཕུལ་ཏེ་བཞག་པ་མ་གཏློགས། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ སྔར་ནས་ཞིང་
ཕེབས་ཚར་བ་ཡིན་པ་དེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ ཁོང་ལ་གསུངས་མ་བཏུབ་དགོངས་ཏེ། ཕྱིས་སུ་ དྲུང་དམ་
ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ མི་འཚམས་པ་བས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་དུ་ ཟུར་བཞུགས་མཛད་པ་ལས་ སྐྱེས་
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མཆོག་དམ་པ་ དྲུང་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་ མི་རིང་བར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བསན་པ་ལ་
ཐུགས་ཕྲེང་བཞིན་ དེར་དགོངས་པ་རློགས། 

དེ་སྐབས་བློད་ནས་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ བློད་ཀྱི་མངའ་འློག་ཏུ་ བཅུག་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡློད་པའི་སབས་ཀྱིས་ སྡེ་སྲིད་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ ཁྲི་ཐློག་འཁོད་དེ་ ཡུན་རིང་པློར་མ་
སློང་བའི་དུས་ན་ བློད་ནས་དམག་འློངས་འདུག། 

༣.༣ དགེ་ལྡན་པའི་དཔུང་ཆེན་བཞི་པའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཚུལ། 

དེ་ཡང་ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་དཔློན་ མློན་པ་ཨ་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་ཡིས། སྔར་འདི་གའི་མངའ་འློག་ཡིན་པ་
ལ། རྗེས་བློད་ཁམས་ དགའ་ལྡན་ཕློ་བྲང་པས་དབང་བསྒྱུར་པ་ན། མློན་པ་ཨ་ཆོག་དེ་ རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་
སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་ མགོ་གཏད་ཞུས་ནས་ འབྲུག་པར་ངོ་ལློག་སྟེ་ དམག་འཁྲུག་བྱེད་པའི་རྒྱབ་དཔུང་
དུ། སྤྱི་ལློ་༡༦༦༨ ས་སྤྲེལ་ལ་ བློད་ནས་སྡེ་སྲིད་ ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚློའི་དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་ སྒམ་པློ་ནས་
ཀྱིས་གཙློས་པའི་དཔུང་ཆེན་ཁག་བཞི་ཕློགས་སློ་སློ་ནས་བུམ་ཐང་ཕློགས་སུ་སླེབས།   

རྒོལ་བ་ངན་པའི་གདློང་ལེན་དུ་ དཔུང་བཅུག་སྐབས་ ཐང་པློ་ཆེར་ལྕང་ལློ་ཅན་པ་བསན་འཛིན་དཔལ་
བཟང་རློངས་ས་(ལམ་འཇུག)བས་ཏེ་ ཐང་ཆེན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློར་ སན་གཟིགས་དང་བཅས་ ཕྲིན་བཅོལ་
དུ་གསློལ་བ་ ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས། གནློད་སྦྱིན་ཆེན་པློ་ཤིང་བ་ཅན་གྱི་བླློན། །གཤན་པ་ལག་དམར་མཐུ་
སློབས་རྫུ་འཕྲུལ་བདག །སན་སྔར་དམ་སྐོང་མཆོད་སྤྲིན་ཐློ་གསལ་ལྟར། །འབུལ་གྱིས་ཞི་རྒྱས་དབང་གི་
ལས་ཀུན་སྒྲུབས།། སློགས་ཤློ་ལློ་ཀ་བཞི་རྣམས་ཀྱི་ ཕྲིན་བཅོལ་ཁག་བཞི་བཅས་ དམག་དཔུང་ཆེན་པློ་ 
ཕློགས་སློ་སློར་འགྲོ་འདུག་པ་དང་། མློན་པ་ཨ་ཆོག་སློགས་ རང་ཞབས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ དཔུང་བཅུག་པའི་ཚུར་
རྒོལ་ དེ་ལམ་དུ་བཞག་ན་མ་འཐུས་པའི་དཔུང་ཁག་བཞི་གཏློང་བ་ཤར་བས་གྲྭ་ཚང་དུ་ ཐབས་བྱུས་
བཙུགས། ས་སྤྲེལ་ལློ་དེ་ལ་ བློད་ནས་སྡེ་སྲིད་ གྲོང་སྨད་པ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚློའི་དམག་དཔློན་སྒམ་པློ་ནས་
ཀྱིས་གཙློས་ དཔུང་དམག་ཆེན་པློ་ཁག་བཞི་ ཕློགས་སློ་སློ་ནས་བསླེབས། བུམ་ཐང་ཕློགས་ནས་བ་དཀར་
རློང་ཤློར། སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ བླ་མ་ངག་དབང་རབ་བརྟན་ དཔུང་ས་ཁྲིད་དེ་ བུམ་ཐང་ཕློགས་སུ་བརངས་པས། 
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དེ་ཉིད་སྙིང་སློབས་ཆེ་ཞིང་དམག་གི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ ཐབས་བྱུས་མཁས་པའི་སྒོ་ནས་ བ་དཀར་རློང་ སར་
བདེ་བླག་ཏུ་ཐློབ་འདུག། 

དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་དཔློན་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ གླིང་བཞི་ཕློགས་ཀྱི་དམག་དཔློན་དུ་སློང་བ། 
ཕས་རྒོལ་ངན་པ་ལ་གདློང་འདེགས་བྱེད་མ་ཐུབ་པས་ ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཕམ་ཞིང་། ཉིན་གཅིག་བཟང་པློའི་
ལློགས་བ་བ་དེར་དམག་རྒྱབ་ལ་ཕྱིན་པས་ མི་མང་པློ་ཤི། ཁོ་རང་ཆོས་རྗེ་ཕུན་ཚློགས་པས་ སློང་གྲོགས་
བས་ཏེ་ ཐར་ཙམ་བྱུང་། མ་གསང་སྒྲུབ་སྡེ་ཟེར་བ་ ས་གནད་ཤིན་ཏུ་དློག་ཆེ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་ཡང་ བློད་
དམག་ལ་ཤློར་བས་ བློད་དམག་རྣམས་ཀྱིས་དེར་ དམག་སྒར་བཟློས་ནས་ མེ་མདའ་ཆར་བཞིན་བཏང་
བས། རློང་ཕྱིའི་དམག་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བྲློས་པས་ དམག་འཐབ་ལ་ ཤིན་ཏུ་མི་བདེ་བར་ ཉེན་འཚུབ་
ཏུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། སྡེ་སྲིད་མི་འགྱུར་བརྟན་པས་ བུམ་ཐང་བ་དཀར་ནས་ ངག་དབང་རབ་བརྟན་བློས་ཏེ། 
དགོན་དམག་ལྷག་བཞག་ཡློད་པ་རྣམས་ཁྲིད་དེ་ འབྲློག་གླིང་བཞིའི་ཕློགས་སུ་ དམག་གི་རྒྱབ་དཔུང་དུ་ 
བཏང་བར་མཛད་འདུག་པ་ལས་ གཡུལ་འཁྲུག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་སྟེ། བ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་ཞེས་པ་
དང་། གླིང་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་ཞེས་པའི་ མིང་གནས་དེ་ལས་བྱུང་ངོ་།  

༣.༥ དགེ་འདུན་པས་སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་པ། 

དེ་སྐབས་གཞུང་དུ་ མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་དབུ་བཞུགས་ཐློག་ འདུས་སྡེའི་དགེ་འདུན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ མངོན་སློད་ཀྱི་ཆོ་ག་ གནང་བའི་སྐབས་རྟགས་མཚན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། གཞན་གྱི་དཔལ་ལ་
ཕྲག་དློག་དང་ སང་སེམས་ཀྱི་ཟུག་རྔུས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ་ལྟ་བུ་ སྒམ་པློ་ནས་ཀྱི་དམག་དཔུང་ ཚན་
ཆེར་བརློལ་བྱུང་ནས། མངོན་སློད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞིག་གནང་བའི་ཞག་གསུམ་པའི་ཐད་ ད་ནི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་
སྦྲང་མ་ཟིང་ལངས་པ་ལྟར་བྱུང་ངོ་།  

དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་རིག་སྒྲིམས་ཤིག་གསུངས། ཞག་བཞི་པའི་ཐད་ བཞེས་རློལ་གྱི་སྐབས་སུ་ 
གསུང་ཆོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤངས་ལ་ ཤ་ཁྲག་གི་དྲི་ངད་ཚློར་བ་བྱུང་། ཞག་ལྔ་པར་ ལིངྒས་སྐད་ངན་
ཤློར་བ་སློགས་ མངོན་སློད་ཀྱི་གཞུང་ནས་ ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་དགྲ་བློ་ ཁུག་རྟགས་རྣམས་ ཀུན་གྱི་མཐློང་
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སང་མཐུན་གྲུབ་ཏུ་གསལ་པློ་བྱུང་། ཞལ་ནས། ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ གདློང་དམར་འདི་ ཆེས་
ཐུ་བ་འདུག་གསུངས་ཤིང་། སྒམ་པློ་ནས་ཟེར་བ་ཁོ་ སྐྱེས་པ་དར་མ་ཤིན་ཏུ་སྐྱེན་པ་ ཤ་དཀར་པློ་སྨ་ར་ 
ཁྱུག་གེ་བ་ཞིག་འདུག་གསུངས། རྗེས་སུ་མགོ་དང་ལག་ ཁྱེར་འློང་དུས་ ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་ 
འགྲིགས་པ་བྱུང་།  

དེ་བཞིན་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ བླ་མ་ཁྲི་པ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལ་ཞུས་ཏེ་ ལྕགས་རིའི་མགོན་ཁང་
ཆེན་པློ་ནས་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་གཏློར་བཟླློག་འཕངས་སྐབས་ དེར་ སློས་པ་དཔལ་འབློར་གྱི་བུ་མློ་རྣལ་
འབློར་མ་ཞིག་ ཡློད་པ་ལ་ དགེ་བསྙེན་ཆེན་པློ་ཞུགས་ཏེ། རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་འཛིན་གྱི། །ང་
བཀའ་ཉན་ཇག་པ་མེ་ལེན་ཡིན། །མགོན་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རིན་པློ་ཆེ། །མཐུ་ནུས་པ་མེ་ལྕེ་དབལ་ཚ་
བས། དཔལ་འབྲུག་བསན་ཕློགས་ལ་བརྡེགས་གཟས་ཤིང་། །ཡློངས་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲློག་བྱེད་
པའི། །ཁོང་དགེ་ལྡན་སློབས་ཀྱིས་དྲེགས་པ་ཡིས། །དཔུང་ས་གཞི་གང་བའི་གཡུལ་བཤམས་ཀྱང་། །དུས་
ལློ་ཟླའི་ཡུན་འགྱངས་མི་བསྒུག་པར། །འཕྲལ་སང་དང་གནངས་ཀྱི་དུས་དག་ལ། །རྟགས་མཚན་མ་མྱུར་དུ་
སློན་ལ་ལྟློས།། ཞེས་པ་སློགས་མང་དུ་ ལུང་བསན་པ་བཞིན་ བློད་དམག་ཚློའི་མཐློང་སང་ལ། ལྷ་ཆོས་
སྐྱོང་སྲུང་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས་ མཚློན་ཆ་ས་ཚློགས་དང་ རུ་དར་མང་པློ་ཁྱེར་བའི་ དམག་དཔུང་ཆེན་པློས་ 
རི་ལུང་ཐམས་ཅད་ཁེངས་པར་ མཐློང་བས་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ གོ་མཚློན་ཐམས་ཅད་བསྐྱུར་ནས་ བྲློས་
ཀྱང་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་ རྒྱ་མཚློའི་དཔུང་གིས་བསྐོར་ཏེ་ མ་ཐར་བར་དམག་དཔློན་གཙློ་བློ་ སྒམ་པློ་ནས་
སློགས་ དམར་གསད་བཏང་ནས་ མགོ་དང་ལག་པ་ལེན་ཞིང་། གཞན་ཡང་སྡེ་དཔློན་དང་། ལྡིང་དཔློན་
སློགས་བཙན་གཟུང་བས་ནས་ དམག་དཔུང་རྣམས་ ལློ་གཉིས་ལྷག་བསད་ཀྱང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
ཆོས་སྲུང་གི་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་འགྲན་པར་མ་ནུས་སློ།། 

༣.༦ ཆིངས་སྒྲིག་པ།  

འདིར་འབྲུག་གཞུང་ནས་ བསན་འགྲོའི་བདེ་ཐབས་ལ་དགོངས་ནས། སྤ་གྲོའི་སྤྱི་བླ་ངག་དབང་ཆོས་
གྲགས། བཙན་གདློང་དབུ་མཛད། གཟིམ་དཔློན་སློགས་བློན། བློད་གཞུང་ནས་ མགྲོན་གཉེར་སྐྱ་གུར་
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ནས་སློགས་བློན་ཏེ་ ཞལ་འཛློམ་མཛད་ཐློག་ནས། བཙན་གཟུང་བས་ཡློད་པ་ སྡེ་དཔློན་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་
པ་སློགས་ དྲུང་འཁོར་ཆེ་གྲས་སུམ་ཅུ། ལྡིང་དཔློན་དྲུག་ཅུ་སློགས་ གནང་སྦྱིན་དང་བཅས་ཉེས་སྐྱོན་མེད་
པར་ སར་ལློག་བཏང་ནས། སྤྱི་ལློ་༡༦༦༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ས་སྤྲེལ་ནས་ ཤིང་ཡློས་བར་ལློ་བདུན་ཙམ་ 
ཆིངས་བསྒྲིགས་ཏེ་ བར་སྐབས་ཤིག་ བདེ་འཇམ་དུ་གནས་འདུག་གོ། 

༣.༧ བསན་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ། 

སྡེ་སྲིད་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཉིད་ སྡེ་པ་ལ་སྔོན་ཆོས་རྗེའི་སྲི་དུས་(བཤགས་པའི་ལློ་དུས)ཁེལ་བས་ སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་འགན་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལ་ཕུལ་ཏེ་ རེ་ཞིག་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། སྐུ་མཚམས་
གྲོལ་ནས། སྤྱི་ལློ་༡༦༧༠ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ ལྕགས་ཁྱི་ལློར་ དངུལ་བུམ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པློ་ལེགས་པར་
གྲུབ་སྟེ། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་དང་། རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ རབ་གནས་
ཉིན་ལྔའི་བར་རྒྱས་པར་མཛད།  

སྤྱི་ལློ་༡༦༧༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་ཕག་ལ་ གསང་ཟབ་རློང་ཉམས་གསློ་མཛད་དེ། དབུ་རྩེ་ཕློགས་
བཞི་ནས་ གློ་འབུར་བཏློན་ཏེ་ ཟུར་བཅུ་གཉིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ བདེ་གཤེགས་སློ་ལྔ། སྨན་བླ་མཆེད་
བརྒྱད། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་
སྐྱོབ་མ། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། རིགས་གསུམ་མགོན་པློ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ། རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། བཀའ་
བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་སློགས་ རློ་ནག་ལ་བརྐོས་པའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་སྐུ་རྟེན་ སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་
བསྐོར་བ་དང་། གློ་འབུར་དབུས་མའི་དྲི་གཙང་ཁང་དུ་ སློན་པའི་སྐུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ རྒྱབ་ཡློལ་
པ་ཏྲ་རྒྱན་ཎ་དྲུག་(མཛེས་པའི་ན་དྲུག་ནི་ གླང་ཆེན་ཐེག་པ་ན། ལྷ་སས་ཁྱེའུ་ན། རི་དྭགས་ཤ་ར་ན། མི་
ཆུང་བ་ར་ན། ཤང་ཤང་པ་ཏྲ་ན། བ་ཁྱུང་ཀ་ར་ན)གསེར་གྱི་གཟི་འློད་འབར་བ་དང་། གཡས་གཡློན་དུ་ 
ཉེ་སས་བརྒྱད། མཆོག་ཟུང་བཅས་ཐློག་ཚད་མ་དང་། གློ་འབུར་གཡས་སུ་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློ་ ནམ་མཁའ་
རྒྱལ་པློ་དང་གཡློན་དུ་ མགོན་པློ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་སློགས་ བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ སྔ་ན་མེད་པ་
ཞིག་བཞེངས་པར་མཛད།  
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དེ་རྣམས་ལ་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ རབ་གནས་ཉིན་ལྔའི་བར་ རྒྱས་པར་མཛད་པ་ན། 
རློ་ནག་གི་སློན་པའི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་པ་ ཀུན་གྱི་མཐློང་སང་དུ་བློན་པར་གྲགས་སློ།། སྤྱི་ལློ་༡༦༧༤ རབ་
བྱུང་༡༡ པའི་ཤིང་སག་ལ་ སྡེ་པ་ ལ་སྔོན་པ་བསན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲའི་ བཀའ་འགྱུར་གསེར་འབྲི་མ་ 
བཞེངས་འཕྲློ་ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ། གདན་ས་སྤུངས་ཐང་གི་ དབུ་རྩེ་ཆེན་མློ་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་དང་
བཅས་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་མ་ཆེན་གྱི་དབུ་ཐློག་ཏུ་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས། གླིང་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་། ནུབ་
བར་ལིང་རློང་ལ་སློགས་པ་བཏབ་པ་དང་། ཡུལ་ལྗོངས་མང་པློར་གཙུག་ལག་ཁང་ མཆོད་རྟེན་ མཎ་ཐང་
(དུང་འཁོར)དང་ གསུང་རབ་མང་པློ་པར་དུ་བཞེངས། 

༣.༨ དགེ་ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་ལྔ་པ་འློངས་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་ སྔར་ས་སྤྲེལ་ནས་ཤིང་ཡློས་བར་ཆིངས་བསྒྲིགས་ཏེ་ བདེ་ཐབས་བྱུང་ཡློད་ཀྱང་། ཡང་ཆིངས་དློན་
ལ་མ་གནས་པར་ མློན་པ་ཨ་ཆོག་གིས་ ཆིངས་མ་གྲོལ་གོང་ འབྲུག་པ་ལ་ཚུར་རྒོལ་འདུག་པ་ནི། ལག་
སྔ་མགྱོགས་(ལགཔ་ག་མགྱོགས)ཀྱིས་ ཟླ་བ་དང་པློ་སྔ་མའི་ཉེར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལ་ སྟེང་གདུང་རློང་(ནུབ་
བར་ལིང་རློང)མེར་བསྲེགས་ཏེ་ ཆག་གྲུམ་ཆེན་པློ་བཟློས་པ་སློགས་ མློན་པ་ཨ་ཆོག་གི་དཔུང་གིས་ ཐློག་
མར་འབྲུག་པ་ལ་ཚུར་རྒོལ་བས། འབྲུག་ནས་མློན་པ་ལ་ལན་དུ་ དམག་དཔུང་བཅུག་འདུག།  

སར་ཡང་ སྤྱི་ལློ་༡༦༧༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་འབྲུག་ལློ་ལ་ མློན་པ་ཨ་ཆོག་གིས་ རི་བློ་དགེ་ལྡན་པར་
མགོ་གཏད་དེ་ སྐྱབས་འཇུས་ཀྱི་གཡློ་འཕྲུལ་གྱིས་ ནུབ་བར་ལིང་རློང་ནས་ ཟིང་རྐྱེན་སློང་བར་བརྟེན། 
གཞུང་ནས་མགྲོན་གཉེར་རློར་ལེགས་པ་ དཔུང་དང་བཅས་བརངས་ཤིང་། དཔུང་དམག་བཅུག་སྟེ་ མློན་
ས་རློང་དློག་པས་ དམག་འཁྲུག་རྒྱལ་ཕམ་ཤན་མ་ཕྱེ་བ་ལ། ཨ་ཆོག་གི་རྒྱབ་དཔུང་དུ་ བློད་ནས་འབྲུག་
པའི་ཐློག་ སྡེ་སྲིད་བླློ་བཟང་སྦྱིན་པས་ དཔུང་དམག་ཆེན་པློ་བརངས་འདུག། 

ལྷློ་བློད་མློན་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ སྡུག་ཅིང་ཉམ་ཐག་ལ་མ་བཀོད་གོང་ ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་ཞིག་ཡློད་
ན་དགོངས་ཏེ། འདི་ནས་ བཙན་གདློང་དབུ་མཛད་སློགས་ ཕག་རིར་བསྐྱོད་དེ་ བདེ་སྒྲིག་གི་ཆིངས་ཡིག་



153 

བཟློས་པ་དེ་ལ། བློད་ཀྱི་མི་རིགས་ཁ་ཆེ་ཙམ་གྱིས་ ཁས་ལེན་བགྱིས་ཀྱང་། སྡེ་སྲིད་བླློ་བཟང་སྦྱིན་པའི་ 
ཐུགས་འདློད་ལ་ཆིངས་ཡིག་དེར། ཡིད་ཆེས་མ་བྱུང་བས་ ཟིང་འཁྲུག་ཆེན་པློ་ཤར་འདུག།  

དེ་ལྟར་ མློན་པ་ཨ་ཆོག་དང་ བློད་ནས་སྡེ་སྲིད་བླློ་བཟང་སྦྱིན་པའི་དཔུང་ཆེན་ ཁ་སྒྲིག་གིས་ འབྲུག་པའི་
བསན་པ་རྨེག་མེད་(རྩ་མེད)དུ་བཅོམ་སྟེ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ བློད་ཀྱི་མངའ་འློག་ཏུ་ བསྡུ་བར་འདློད་པས་ 
ཚུར་རྒོལ་བྱུང་བའི་གདློང་ལེན་དུ། འབྲུག་གཞུང་ནས་ཀྱང་ སྔོན་མའི་དམག་དཔུང་གི་རྒྱབ་ ཐིམ་རློང་པ་
ཕག་མཛློད་ཨ་འུས་འཁྲིད་དེ་ དཔའ་རྩལ་པ་རྣམས་ དགྲ་ལྷ་ མཧཱ་ཀ་ལ་ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སློད་བཅས་ཀྱིས་ 
སྲུང་སྐྱོབ་སློང་གྲོགས་ གྲིབ་མ་བཞིན་འགྲོགས་ཏེ། ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་བསྐུལ་ནས་ དཔུང་བཅུག་སྟེ་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་འདུག། 

ཕག་མཛློད་པ་ཨ་འུ་ཡང་ དེའི་རྒྱབ་རྩར་གནང་སྐབས་ སྡེ་པ་མི་འགྱུར་བརྟན་པས་ རྗེ་ཉིད་ལ་ ནུབ་
ཕློགས་ཀྱི་མློན་པ་ འདི་དག་གིས་ རང་གི་བསན་སྲིད་ལ་གནློད་འགལ་ཆེ་ཙམ་འདུག་པས། མངོན་སློད་ཀྱི་
རྟགས་མྱུར་དུ་ ཐློན་པ་ཞིག་དགོས་ ཞུས་པར། དེར་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ ཁོང་པ་ནགས་ཀྱི་བྱི་ཆུང་ ཤ་མེད་སྒྲོ་
མེད་ལྟ་བུ་ རེ་གཉིས་ཀྱིས་ ངེད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ མཐུ་སློབས་ཀྱི་རྩལ་ཤུགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ 
མཁའ་ལྡིང་ཆེན་པློར་ བརྙས་བཅོས་ཀྱིས་གནློད་པ་བྱེད་ན་ མངོན་སློད་རས་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ 
བཅོལ་སྐུལ་སློགས་མ་བས་ཀྱང་།  དཔལ་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ ཁོ་མློན་པ་ཨ་ཆོག་མཐར་
བྱེད་ཀྱི་གནས་སུ་ གཏློང་བ་ལ་ དློགས་ཟློན་མེད་པར་གཅོད་ནུས་པས། རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ལུང་པར་ དམག་
ཆེར་བརངས་ནས་ རང་གི་འབངས་འཁོར་ལའང་ གཟན་པར་འགྱུར་སྲིད་པས། རེ་ཞིག་ དཔུང་མ་བཅུག་
ཀྱང་ ཡློང་སྙམ་པ་འདུག་གསུངས།  

༣.༩ དཔུང་དམག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། 

སྡེ་པས་ དློན་ལ་དེ་བཞིན་གནས་པ་ཐུགས་བདེན་མློད། འློན་ཀྱང་འཕྲལ་ཁོང་ཆུང་ཡང་ རྒྱབ་རྟེན་དགེ་ལྡན་
པའི་གཡློ་འཕྲུལ་གྱིས་ ནམ་ཕུགས་ བ་དཀའ་ས་ཅིར་འགྱུར་ཤེས་པ་མིན་པས། དེས་ན་ དུག་གི་ལྗོན་པ་
ཆུང་དུས་ནས་གཅད་པ་ལྟར། སྤྱི་ལློ་༡༦༧༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ མེ་འབྲུག་གི་ལློ་འགོ་ སྐར་མ་མགོས་ཉ་
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བའི་ དམར་ཕློགས་ཀྱི་མཐར་མགོན་པློ་ལྕམ་དྲལ་ ལས་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚློགས་དང་ བཅས་
པ་རྣམས་ཀྱི་གཏློར་བཟླློག་ཆེན་པློ་མཛད། དེ་བཞིན་ མཐུ་སློབས་དབང་ཕྱུག་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་ལ་
ཡང་ སྡེ་པས་ མློན་པ་ཨ་ཆོག་དེ་ཉིད་ འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ ཤིན་ཏུ་རིངས་(འཚབ་པའི་དློན་
)ཤིང་བྲེལ་བས་ དགའ་ལྡན་ཕློ་བྲང་པ་ལ་རྒྱབ་རྟེན་བཅོལ་ཏེ་ རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
བསན་པ་ལ་ སྙིང་ནས་གནག་ཅིང་བསམ་པ་ངན་ཞིང་ སློར་བ་རྩུབ་མློ་འདི་ཙམ་བས་པ་ལ། རང་གཤེད་
རང་ལ་ དབབ་པའི་མངོན་སློད་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ འཕྲལ་དུ་སློན་པ་ཞིག་ གནང་བར་བསྐུལ་བ་བཞིན་ 
གནང་ནས་ འབྲུག་པའི་དཔའ་རྩལ་རྣམས་ཀྱིས་ མློན་པ་ཨ་ཆོག་དམར་བསད་དུ་བཏང་འདུག།  

ཡུན་མི་རིང་བར་ ནུབ་བར་ལིང་རློང་ཕག་ཏུ་བཞེས་ཤིང་ མློན་སྡེ་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་ ཆབ་འབངས་
སུ་བསྡུས་ཏེ་ དར་འཕར་གྱི་གཏམ་སྙན་བསླེབས་བྱུང་བར། ཁོ་རང་གི་ཀུན་སློང་དང་ བ་བྱེད་ངན་པའི་
ལས་ཀྱི་སློར་བས་ འདི་ལྟར་ཐུག་དགོས་སུ་སློང་བ་ ལྷག་པར་སྙིང་རྗེའི་གནས་ཡིན་གསུངས་ནས་ བསྔོ་
སྨློན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། ཆོས་སྲུང་གི་ཚློགས་ལ་ཡང་ གཏང་རག་གི་བསྐང་གསློ་རྒྱས་པར་མཛད་དློ། 

དེ་ལྟར་ རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་ ཆབ་སྲིད་དབུ་བརྙེས་ནས། བློད་ཁམས་དགའ་ལྡན་ཕློ་བྲང་པས་དབང་བསྒྱུར་
བ་ན། ཤར་ཕློགས་ནས་ གདུང་ནག་པློ་སློགས་དང་ ནུབ་ཕློགས་ནས་མློན་པ་ཨ་ཆོག་དང་། བང་ཕློགས་
ནས་དགོན་བླ་མ་བདེ་མཆོག་མགོན་པློ་སློགས་ དགའ་ལྡན་ཕློ་བྲང་པ་ལ་ མགོ་གཏད་ཞུས་ནས། འབྲུག་པ་
ལ་ ངོ་ལློག་སྟེ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༦༨ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ས་སྤྲེལ་ལློ་ལ་ སྡེ་སྲིད་གྲོང་སྨད་པ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚློའི་ 
དམག་ཁག་བཞི་འློངས་ཀྱང་ དམག་དཔློན་ཆེན་པློ་སྒམ་པློ་ནས་སློགས་ འབྲུག་པས་ཐལ་བར་བརླགས།  

སར་ སྤྱི་ལློ་༡༦༧༥ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཤིང་ཡློས་ལློ་ལ་སྡེ་སྲིད་བླློ་བཟང་སྦྱིན་པས་ སློབས་ཆེན་གྱི་དམག་
དཔུང་འློངས་ཀྱང་། མློན་པ་ཨ་ཆོག་ འབྲུག་པས་མཇུག་བསྡུས་པ་ འདི་ཡན་ཆད་དུ་ བློད་དམག་ ལན་
གྲངས་བརྒྱད་འློངས་འདུག་ཀྱང་། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མ་ཐུབ་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་ཏེ་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་བརྟན་པློར་གྱུར་ནས་ ལློ་སློ་བདུན་གྱི་རིང་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་
ཁབ་བདེ་འཇམ་དུ་གནས་པར་གྲགས་སློ།། 
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༣.༡༠ སྡེ་པས་ སྐུ་ཡློན་གསན་བསམ་ལ་བརངས་ནས་ སྡེབ་སློར་གྱི་གཞུང་མཛད་པ། 

གཞན་ཡང་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་འདི་ཡིས་ བླློ་གྲོས་རྣམ་དཔྱློད་དང་ བརྩློན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པ་ ངག་དབང་འབྲུག་པ་སློགས་ སྤ་གྲོ་སྨན་ཆུའི་ནགས་(ཧས་ཕུ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་) སུ་ མཧཱ་
པཎ་ཌི་ཏ་འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚློའི་དྲུང་དུ་ སྒྲ་ཀ་ཙན་དབངས་གསུམ་དང་། སྡེབ་སློར་རིན་
ཆེན་འབྱུང་གནས་སློགས་ རིག་པའི་གནས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་ དར་ཁྱབ་སྤེལ་བའི་དགོངས་བཞེད་ཟབ་མློས་
བཀའ་ཤློག་ནང་རྟེན་བཅས་བརངས། ཀ་ལ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ ས་རིས་བཤད་པ་དློགས་གཅོད་ 
མཐིལ་ཕྱིན་པར་སངས་འདུག།  

དེ་ནས་སྡེབ་སློར་གྱི་གཞུང་། སྒྲ་ཙན་དྲ་པ། སྙན་ངག། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟློགས་རྒྱན་
སློགས་ འཆད་ཉན་གྱི་སློལ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ནས་ གཞན་ཡང་འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་ནས་ མདློ་རྒྱུད་མང་
པློ་ཐློས་པའི་ནློར་གྱིས་ཕྱུག་པ་ སློབ་དཔློན་དྲུང་རམ་པ་ཀུན་དགའ་ནློར་བཟང་གདན་དྲངས་ཏེ་ བཤད་གྲྭ་
དར་ཞིང་རྒྱས་པ་སློགས་ བསན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ།  

མདློར་ན་ ཤར་གདུང་བསམ། ཁ་ལིང་། རྟ་ཝང་ཚུན་ཆད་དང་། ནུབ་བར་ལིང་རློང་གི་བར་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་གདུགས་དཀར་གཅིག་གི་འློག་ ལུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བ་ནི། སྡེ་སྲིད་འདི་ཉིད་
ཀྱི་མཛད་པའི་ཕག་རྗེས་ཡིན་པས་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཞེས་ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། རྗེ་ཤཱ་ཀྱ་
རིན་ཆེན་གྱིས་ སན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲའི་ རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་གསུངས།  

སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ ཨ་པ་སྒྲུབ་པ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལ་ ད་ནི་གདུང་རྒྱུད་འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེའི་ལྕམ་ ཟླ་བ་
བཞི་ལྔ་ཙམ་ནས་སས་འཁྲུངས་ཏེ་ འཁྲུངས་སློན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་རྗེས་ སྡེ་སྲིད་ཕག་མཛློད་ཀྱི་
རྩིས་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལ་ཕུལ་ནས། གདན་ས་ལྕགས་རིར་ སྒྲུབ་པ་རྒྱབ་ཏུ་འགྲོ་ཞེས་
གསུངས་ཤིང་ ཟུར་བཞུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏད་པར་མཛད། དེ་ལྟར་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་
ནས་ ལློ་བཅུ་གསུམ་སློང་འདུག། 
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༣.༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ངོ་རྒོལ་བས་པ་དང་ དགོངས་པ་རློགས་ཚུལ། 

སྔར་བློད་དམག་འློང་སྐབས་ བུམ་ཐང་ཕློགས་སུ་ བླ་མ་ངག་དབང་རབ་བརྟན་ དམག་དཔློན་བས་ཏེ་རྒྱལ་
ཁ་ཐློབ། གླིང་བཞིའི་ཕློགས་སུ་ དམག་དཔློན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གཏང་ཚེ་ ཁོང་དཔའ་གཏུམ་བརྟུལ་
ཕློད་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་ ཕམ་པ་ན། བླ་མ་ངག་དབང་རབ་བརྟན་ རྒྱབ་དཔུང་དུ་བཏང་བས་ རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་
པ་ལས། སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ བླ་མ་ངག་དབང་རབ་བརྟན་ བཀའ་དྲིན་ཆེན་པློས་ཐུགས་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ་ ནང་བླློན་
དུ་བཞག། 

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ བཀའ་བཀྱོན་དྲག་པློ་གནང་བརྟེན། དུས་དེ་ནས་ཚུར་ ནང་ནས་ རྒྱལ་བླློན་
གཉིས་ལ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ འཁོན་དུ་འཛིན་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བསན་པའི་དློན་དུ་
རློང་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་། མཎ་ཐང་སློགས་བཞེངས་པ་ལ་ ལས་ཀ་མང་ཞིང་དློས་སྐྱེལ་ འུར་ལས་
ཀྱིས་རབ་གསིག་བཏང་སྟེ་ མི་སེར་རྣམས་སྐྱིད་པའི་དུས་ མ་སྟེར་ཞེས་སྙད་འདློགས་ཏེ། སླུ་འབྲིད་ཀྱིས་
སྐྱེ་བློ་ངན་པ་རྣམས་ ཁ་མཐུན་ནས་ གསང་དམག་བསགས་ཏེ། སྤྱི་ལློ་༡༦༨༠ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་
སྤྲེལ་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ སྤུངས་རློང་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ ངོ་རྒོལ་རྒྱབ་སྟེ་ གློ་བུར་དུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་
སྟེང་དུ་དམག་འློང་འདུག། 

རྗེ་ མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་དང་ དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱབས་མཛད་དེ་ སློག་
སྐྱོན་མེད་པར་ གདན་ས་ལྕགས་རིར་ ཟུར་བཞུགས་མཛད་པའི་ལློ་དེའི་ ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་༢༠ ལ་བདེ་བ་
ཅན་གྱི་སྨློན་ལམ་གསུང་བཞིན་དུ་ དགུང་གྲངས་༦༨ ལ་ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

གཞུང་ནས་ དགོངས་རློགས་ བཀའ་འགྱུར་ ཚང་བར་བཞེངས་པ་དང་། ཆོས་རྩེ་སྤྱི་བླ་ནས་ ལུང་པ་
ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ མང་སྡེ་སག་རྩེ་ལྷ་ཁང་ཐློག་གཉིས་མ་གསར་དུ་བཞེངས། གཞུང་དུ་ཙན་དན་
དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུ་ལས་ དབྱེན་ཟླུམ་མཆོད་རྟེན་དང་ རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ལ་སློགས་པ་ སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་སློ།། 
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སློང་ལཱ། 
༡. ཕག་ལཱ་དེ་ཚུ་ ག་ར་རྩ་ཅན་ཙང་ཙ་ ཨིན་མས། དེའི་ནང་ལས་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅིན་ རྩ་

ཅན་ལས་ཡང་ རྩ་ཅན་  ག་ཅི་ར་མཐློངམ་མས་? གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཁུངས་
བཀལ།  

༢. སྡེ་སྲིད་འདི་གིས་ ཕྱི་ནང་གི་བ་བ་ གལ་ཅན་ཚུ་མཛད་པའི་སྐབས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་ 
དྲག་ཤློས་ཅིག་ ག་ཅི་མཐློང་ཡི། ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 

༣. བ་དཀར་དང་ གླིང་བཞི་རློང་གཉིས་ལུ་ གཡུལ་རྒྱལ་ཟེར་ མིང་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས། 
༤. ཕག་ལཱ་ མཛད་མི་ཚུ་གི་ས་ལས་ ཆོས་ཕློགས་དང་ སྲིད་ལུ་ཕན་ཐློགས་ཆེ་བའི་ ཕག་ལཱ་ཚུ་ 

ཁག་དབྱེ་སྟེ་བྲིས།  
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༤ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཞི་པ། རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བསན་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ། 

༤.༡ སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 

དཔློན་སློབ་དྲུང་ཆོས་རྗེའམ་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ནི། འབྲུག་པའི་གདུང་རྒྱུད་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་
ཏེ། འབྲུག་དང་ར་ལུང་དུ་ གདན་རབས་བརྒྱུད་པ་སེང་གེ་མཚན་དགུ་ རིགས་གསུམ་རྣམ་འཕྲུལ་སློགས་
སུ་གྲགས་པ་ལས། འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་འཇམ་དབངས་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་གྱི་སས་ཆུང་བ་ 
དྲུང་རློ་རྗེ་རབ་རྒྱས། དེའི་སས་ ནང་སློ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ། དེའི་སས་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། དེའི་སས་
སློད་པ་ ཕག་མདའ་ནང་ལས་ ངག་དབང་བསན་འཛིན། དེའི་སས་ ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་ཡབ་དང་། 
ཡུམ་ལྕང་སྒང་ཁ་ བླ་མའི་སས་མློ་ དམ་ཆོས་བསན་འཛིན་ཟེར་བ་ སྔར་ལློ་བཅུ་དགུའི་སྐབས་ནས། 
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ ལས་རྒྱ་མར་ (གསང་ཡུམ་) བཞེས་ཏེ་ སས་མློ་ཞིག་འཁྲུངས་པར་གྲགས་ཀྱང་ 
གཞན་དབང་གི་རྐྱེན་ལས་ཕྱིས་སུ་ ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་ལ་གནང་བ་ལས། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས། རློར་
གདན་མཐིལ་ནས་བསན་འཛིན་མིང་ཅན་འབྱུང་། །དེ་བཞུགས་རིང་ལ་ལྷློ་བློད་ཡུག་ཅིག་བདེ།། ཞེས་ལུང་
བསན་པ་བཞིན། འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློའི་གདན་ས་ རློར་གདན་རྟ་མགོར་ སྤྱི་ལློ་༡༦༣༨ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་
ས་སག་ལློར་ ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས་འདུག། 
རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་དེ་ཉིད་ རྒྱལ་པློ་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པས། ལྷུམས་སུ་
བཞུགས་དུས་ནས་ ཡབ་ཀྱི་གཟིགས་སང་ལ་ དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་གྱིས་ སས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་འབློན་
རྒྱུ་ཡིན། ཕྲིན་ལས་ཐློགས་མེད་ ངེད་ཀྱིས་ བསྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་གྱིས། བདག་ལ་རྟའི་རྟེན་
འཛུགས་ཤིག་ཅིས་ཀྱང་དགོས་ཞེས་བྱུང་བ་ལས། བདེ་ཆེན་ཕུག་ཏུ་ལྷ་རྟ་དང་ གསློལ་ཁའི་རྒྱུན་ཡང་
འཛུགས་པར་མཛད།  
 
 

སློབ་ཚན་བཞི་པ། 
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༤.༢ དགེ་འདུན་པའི་སྡེར་ཞུགས་ནས་སྐུ་ཡློན་གསན་བསམ་མཛད་པ།  
དགུང་ལློ་ལྔ་ལ་ ཡབ་ཞིང་དུ་གཤེགས་ དགུང་ལློ་བརྒྱད་ལ་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས། ཞབས་དྲུང་གིས་སྐྲ་ཕུད་
བཞེས་ཏེ་ མཚན་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཞེས་གནང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་དེས་ ང་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པློ་བས། ད་
ངས་ཁྱོད་ལ་དྲིན་གཟློ་བྱེད་དགོས་པ་ཡློད་ཅེས་ གར་ཐིག་དབངས་སློགས་ ཞལ་ཁྲིད་ཞིབ་རྒྱས་དང་། 
དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་བཀའ་ལུང་ མན་ངག་བུམ་པ་གང་བློའི་ཚུལ་དུ་བསྩལ། 
ཐུགས་ཀྱི་སས་སུ་བཟུང་ནས་ སྡེ་པ་དབུ་མཛད་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ལའང་ རློར་གདན་གྱི་བུ་འདི་ 
ངེད་རང་གི་བུ་ འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེ་དང་མཚུངས་པའི་གཅེས་སྤྲས་གྱིས་ ཞེས་གསུངས་འདུག། 
རྒྱལ་སས་མཆོག་དགུང་ལློ་༡༤ བཞེས་དུས་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་
ཕག་རྔའི་སྒྲ་ ཐློས་པ་ཙམ་གྱིས་ ཚུགས་ཐབས་མ་(སན་མ་ཚུགས)བྱུང་བར་ གསང་སློད་ཀྱིས་རྩིག་པའི་
ངོས་ལ་ ཤངས་ཀྱིས་དྲི་སློམས་པ་དང་ ས་འདྲེད་ཅིང་ཞལ་དུ་གསློལ་བར་བས། དགུང་ལློ་ཉེར་གསུམ་ལ་
ཡུམ་གཤེགས། སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཀྱི་སློབ་མ་ དཔློན་སློབ་སྙན་གྲགས་དབང་པློ་ལས་ དུས་འཁོར་གྱི་རྩིས་ 
ས་རིས་བསྒྱུར་འགོད་སློགས་ལ་མཁས་པར་སངས། དྲུང་ཡིག་ཚེ་དབང་རློ་རྗེ་དང་ དཔློན་སློབ་ཕྲིན་ལས་
དཔལ་འབར་སློགས་ལས་ ལཉྩ་ཝརྟུ་སློགས་ཡིག་རིགས། ཞབས་དྲུང་དང། ཆོས་མཛད་ངག་དབང་གསུང་
རབ། དགེ་སློང་ཁམས་པ་སློགས་ལས་མདློས་དང་ གོས་གཏློར་སློགས་ ཡློན་ཏན་གང་ལ་ཡང་ལེགས་པར་
སངས། ཞབས་དྲུང་ཐུགས་དམ་བཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་ སྡེ་སྲིད་གོང་མ་གཉིས་ནས། ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་
པློས་ གཅེས་པར་བསྐྱངས་པ་མ་གཏློགས་ གོ་གནས་གང་ཡང་ཕུལ་མི་འདུག། 

༤.༣ བདག་རྐྱེན་བཞེས་པ་དང་ཁྲི་སློན་ལེགས་འབུལ་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་ཕུལ་བ།  

སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ སྡེ་སྲིད་མཛད་མ་ཐག་ རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་
དགུང་ལློ་སུམ་ཅུའི་ཐློག་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱལ་ཚབ་ ཁྲི་རིན་པློ་ཆེའི་གོ་གནས་ སྡེ་སྲིད་རང་དང་
མཉམ་པར་ཕུལ་འདུག།  

དགུང་ལློ་ཞེ་གསུམ་ཐློག་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཁྲི་ལས་ཕབ་པ་ན། 
གྲྭ་ཚང་དགེ་འདུན་དང་ དཔློན་ཁག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ སྡེ་སྲིད་མཛད་དགོས་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་
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བཞིན་ སྤྱི་ལློ་༡༦༨༠ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ལློ་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༣ ལ་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་
མཛད་འདུག། 

ཁྲི་སློན་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འབུལ་ཐློག་མར་ མཁན་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་ནས། དར་
དཀར་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་ ས་དྲངས་པའི་འབུལ་ཚན་ དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚློའི་སྤྱི་འབུལ་ལ་
ཕུལ་འདུག། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་གཞུང་གི་ཕག་མཛློད་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་
ཕག་མཛློད་པ་ཨའུ་ ལ་སློགས་པ་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆབ་འབངས་སུ་གཏློགས་པ་ ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་
ཐམས་ཅད་ནས་ འབུལ་ཚན་བགྲང་བའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པློར་ བསར་བར་བགྱིས་
སློ། 

བློད་གངས་ལྗོངས་ནས་ དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པློ་ རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཞབས་ནས་ སྔོན་ཡབ་མེས་གོང་
མ་རྣམས་ཀྱི་དུས་ནས་ ས་འབྲུག་ཕན་ཚུན་ ཐུགས་སང་དག་པའི་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་མཆིས་པ་ལས། 
སྙན་ཚིག་གིས་བརྒྱན་པའི་གསུང་ཤློག་དང་ཆབས་ཅིག་ ཁྲི་སློན་ལེགས་སྐྱེས་རྒྱ་ཆེར་ འབུལ་བར་བགྱིས་
སློ།  

སློད་མངའ་རིས་གདན་ས་གད་རློང་ནས་ རྒྱལ་པློ་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་ གཟིམ་དཔློན་ཤུན་
གདློང་དཀར་པློ། མཆོད་དཔློན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར་ བང་ཆེན་པ་ཆེད་མངགས་བཏང་སྟེ་ གསེར་དངུལ་
སློང་དང་།  བློད་ཀྲམ་ཉིས་སློང་། གུར་གུམ་གྱི་སྤློམ་རྩེ། གུ་གུལ་གྱི་ལྟང་རྩེ། བྱུ་རུ་བརྒྱ་ཕྲེང་ལྔ་། ཤེལ་
དཀར་བརྒྱ་ཕྲེང་གསུམ། སམ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ཟློང་ཆ་ འབུལ་ཚན་གྱ་ནློམས་པ་ཕུལ།  

གངས་ཏི་སི་ནས་ རློར་འཛིན་སྐུ་སྐྱེ་དྲུང་གིས་ གུ་གེ་གཉེར་པ་སློར་ར་ ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ མདུན་ཁྲི་
འབུལ་བར་ གསེར་བརྒྱ། དངུལ་བརྒྱ། གུར་གུམ་ཤེལ་དཀར་དམར་སློགས་བརྒྱ། སློད་མངའ་རིས་འབྲུག་
པའི་གྲྭ་རིགས་སུ་གཏློགས་པའི་ མགོན་སྡེ་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱང་ ཁྲི་འབུལ་ལ་བང་ཆེན་པ་རྣམས་
འབློར་འདུག།  
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རྒྱ་གྷ་ཌི་ཁ་ནས་ རཱ་ཛ་པྲཱ་མ་ན་ར་ཡཱན་གྱི་སས་མློ་ གྷུ་ན་ར་ཡཱན་གྱིས་གསེར་ཀྲང་(ཀྲམ)བདུན་བརྒྱ། 
དངུལ་ཀྲང་སློང་། རྒྱ་གོས་ཁ་དློག་ལྔ་ལྡན་ཡུག་རིང་། འབུ་རས་ རས་དཀར་ལ་སློགས་ དློས་བརྒྱ་ཕྲག་
བཅས་འབུལ་མི་བང་ཆེན་པ་ཧ་རི་ཤ་བ་དྷར་འབློར། སྔོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྡེ་པ་ ལ་སྔོན་པའི་
དུས་སུའང་ འབུལ་སའི་གཙློ་བློར་འདི་ བསླེབས་པར་གྲགས། འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚློ་ནས་ 
ཞབས་བརྟན་ཤིས་རྗོད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་བཅས་ ཁྲི་འབུལ་རྒྱས་པར་ཕུལ་བར་མཛད་དློ། 

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆབ་འབངས་སུ་གཏློགས་པ་ ཕློགས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུའི་མི་སྡེ་སྤྱི་དང་ 
བྱེ་བྲག་གི་མི་སྡེ་ དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་གྱི་གྲངས་ཐློ་བཞིན། མི་ཁྱིམ་རེ་ལ་དངུལ་ཀྲང་རེ་མའི་རྩིས་ཀྱི་གཡུ་དང་ 
དངུལ་ཕློར་དངུལ་གྱི་ཨ་ལློང་ ཁྲོ་ཟངས་ རྟ་གླང་ རས་ ཟློང་གི་རིགས་སློགས་ སྦྱིན་བདག་སྤྱིར་གནང་། 
ཚློ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་རྩལ་པ་རྣམས་ལ་ རྒྱ་ཚློས་ཀྱི་སློད་འགབ་རེ་གནང་ནས་ ཆེད་དུ་གཟེངས་བསློད་
མཛད་པ་སློགས་ལྷ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་ ཁྲི་སློན་གྱི་གནང་སྦྱིན་ རྒྱ་ཆེར་མཛད་པར་གྲགས་སློ། 

དེ་ནས་ གདུང་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེའི་ཡུམ་ ཁྲི་ལྕམ་གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་འདི་ཉིད་ སྔར་སྤྱི་ལློ་
༡༦༣༨ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ས་སག་ལློ་ལ་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རང་ཉིད་ འཁྲུངས་པའི་དུས་ནས་ བློད་
དུ་བློན་ཏེ་ འབློར་པས་ཕློངས་པ་ལ། ཏི་རུབ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཕག་རྟགས་བཅས། སྤྱི་ལློ་༡༦༨༠ རབ་བྱུང་༡༡ 
པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ལློ་ལ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚློགས་པ་ཕུལ་དུ་བཏང་། ཁོ་པས་ཀྱང་ སྤྲང་པློའི་ཚུལ་གྱིས་ ཐབས་
བྱུས་གང་གཟབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་སློང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡུམ་ལ་ཕུལ་ནས། གསུང་ཕྲིན་རྣམས་ཞུས་པས་ ཡུམ་གྱི་ཞལ་
ནས། ངེད་ལྷློ་ནས་ བློད་དུ་ཡློངས་སྐབས་ཁོང་འཁྲུངས་ཙམ་ཡིན་པས་ ངོ་མི་མཁྱེན་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་
པློ་ཆེའི་ཐུགས་ཞེན་གྱིས་ གནང་བ་ཡིན་མློད། ད་ལམ་ རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་ རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཕེབས་མ་ཐག་ བདག་
ལ་འདི་ཙམ་གྱི་བརྩི་འཇོག་མཛད་དེ་ གནང་བ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཞེས་ཕག་ཐལ་མློ་སར་ཏེ་ སན་ཆབ་
བཅས་ཤློར་བའི་ལློ་རྒྱུས་ སར་ལློག་བསླེབས་སྐབས་སྡེ་སྲིད་ལ་ཞུས་འདུག།  
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༤.༤ མཛད་འཕྲིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ། 

བསན་པའི་རྩ་བ་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་དགོངས་བཞེད་ཆེན་པློས་ ཚློ་ཆེན་ནང་སྐོར་སྦྱིན་
བདག་འགངས་ཆེའི་རིགས་ནས་ བུ་གསུམ་བར་མ་ བརྒྱ་སྐོར་དུ་ཉེ་བའི་བཙུན་ཁྲལ་བསྡུས་ཏེ་ ཟླ་ལྔ་པའི་
ཚེས་བཅུར་ སྐྲ་ཕུད་བཞེས་ཏེ་ འདུས་སྡེར་བཙུགས་སློ།  

སྤྱི་ལློ་༡༦༨༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་མློ་བ་ལློར་ སྤུངས་ཐང་རློང་གི་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ ལེགས་པློར་
བསྒྲུབས་པའི་ དགའ་སློན་གྱི་རབ་གནས་རྒྱས་པར་གནང་། སྤྲུལ་སྐུ་པཉྩ་དེ་ཝ། དྷརྨ་དེ་ཝ། དྷརྨ་ཤིང་། 
ལ་ཏྲང་དེ་ཝ། རྫི་ཝ་ཤིང་སློགས་བལ་པློའི་བཟློ་བློ་རྣམས་ གནང་སྦྱིན་གྱིས་ཡིད་མགུ་བར་མཛད། སྡེ་སྲིད་
དབུ་མཛད་ཀྱི་སྐུ་པུར་ཡུན་རིང་སློང་བ་དེ་ཡང་ གོང་སའི་བཀས་ མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་ 
ལྕགས་རིར་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་ཡློད་པ་ནས་ པུར་སང་མཛད། ཡབ་ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་གྱི་ སྤྲུལ་སྐུ་
ཡང་ གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་ མཚན་མི་ཕམ་ངག་དབང་འབྲུག་རྒྱས་ཞེས་གསློལ་ཏེ་འདུས་སྡེར་བཙུགས། 
སྤྱི་ལློ་༡༦༨༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་མློ་བ་ལློར་ སྤ་གྲོར་བློན་ནས ཚློང་འདུས་སུ་ འབྲི། གཡག། བ། 
གླང། ར་ལུག། ཕག་པ་སློགས་མང་པློ་བསད་པའི་ཐང་མགོར་ ཁང་བརྩེགས་མཆོད་རྟེན་བཞེངས། 

ཡང་ ཤར་ཝ་ཆེན་ངར་ཝ་(ངག་ཝང་)སློགས་ དབང་རློང་ཆབ་འློག་དང་། ཆོས་རྩེའི་ཆབ་འློག་ ཤར་ཕློགས་
ཀྱི་རྒྱལ་པློ་མི་སྡེ་ཆེ་དྲག་དང་། དགོན་ཡུལ། འབྲློག་གླིང་བཞི། སྤ་གྲོ། ཚློ་ཆེན་ཐེད་གཞུང་སློགས་ ཕློགས་
སློ་སློའི་སྦྱིན་བདག་དྲག་ཤློས་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་ཕྲུག་ དབང་པློ་སྐྱོན་མེད་ཅིང་ གཟུགས་མཛེས་ལ་བླློ་གསལ་
བ་རྣམས་ བཙུན་ཁྲལ་དུ་བསྡུས་ཏེ་ ལློ་ལྟར་བསན་པའི་རྩ་བ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་
དློ།། 

བློ་གདློང་འཆི་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་ འཕྲལ་རྐྱེན་ཞིག་གིས་ གདློང་དཀར་དཔློན་སློབ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བརྟེན། བཀྲ་ཤིས་
སྒང་ཕློགས་ནས་ འདིར་ངེད་རང་འབྲུག་པ་ལ་ མགོ་གཏད་བྱུང་བར། བློད་གཞུང་ནས་ ཆིངས་ཡིག་ལ་
ཐློ་ཕློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་འཕྲལ་དུ་ སློག་དགོས་པའི་ཡེ་གེ་ ཡང་ཡང་བྱུང་བས། སྡེ་སྲིད་མཆོག་ནས་ 
ཐབས་ཤེས་ཟབ་པར་དགོངས་ནས་ ཆིངས་ཡིག་བཟློས་ནས་ ཡུམ་དྲུང་ལྷློ་ལ་འབློན་རྒྱུ་དང་། བློ་གདློང་
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སྤྲུལ་སྐུ་ སར་སློག་པ་ སྐྱོན་མེད་སྔར་བཞིན་གདན་སར་ རང་འཇགས་སུ་གནས། ཡུམ་དྲུང་ལྷློ་བྲག་ས་
སྦུག་ནས་ཕེབས་ཏེ་ ལྷློ་བློད་སྐུ་ཚབ་ཞལ་འཛློམས་ཐློག་ནས་ བརྗེ་ལེན་སྐབས་ ཡུམ་དྲུང་ ཁྲི་ཆེན་པློ་ལ་
གདན་དྲངས་ཏེ། ངེད་རང་གི་ལས་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ འབུལ་ཚན་ཆེན་པློ་ཕུལ་བས་ བློད་པ་ཀུན་ཧ་
ལས་པར་གྲགས།  

གོང་ས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ བཀའ་ཤློག་གནང་བ་བཞིན་ ཆོས་རྩེ་སྤྱི་བླས་གཙློས་ ཀུན་གྱིས་
ཞབས་ནས་བཏེག་བཞིན་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་དུ་ཕེབས། སྤྱི་ལློ་༡༦༨༢ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཆུ་ཁྱི་ལློ་ 
དཔྱིད་དུས་ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་ལ་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་རློང་དུ་ཕེབས། མགྲོན་གཉེར་རློར་ལེགས་དང་ ཕག་
མཛློད་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ ཀ་སྤུངས་ནས་ བསུ་བ་བས་ཏེ་གཟིམ་ཅུང་དུ་བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་
པར་གནང་། 

དེ་ནས་ སྡེ་སྲིད་དང་མཇལ་སྐབས་ བདག་གི་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེ་ འཁྲུངས་པའི་རྒྱལ་
ཡུམ་དེ་ གདན་སར་ནམ་ཞིག་ཕེབས་སམ་སྙམ་པ་དེ་ བསམ་ཐློག་བབས་པའི་སྐབས་འདིར། ཐློག་མ་ནས་
རྟེན་འབྲེལ་མ་འཆུགས་པར་ བྱེད་དགོས་གསུངས་ནས་ མཇལ་དར་རྩེ་སྤྲློད་གནང་བར་མཛད་པ་སློགས་ 
མཐློང་ཆེར་མཛད་དེ་ཞག་འགའི་བར་ ཉིན་རེར་བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པར་མཛད།  
གོང་སས་ ཡུམ་དྲུང་ལ་ དར། གོས། གསེར། དངུལ་སློགས་གང་དགོས་ཀྱང་ ཕག་མཛློད་ནས་ལེན་
ཆོག་ ཐུགས་དཔའ་ཞུམ་ མཛད་མི་དགོས་གསུངས་པས། ཡུམ་དྲུང་གིས་ ངའི་ལུས་ལས་ སྐྱེས་པའི་བུ་
འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེ་ཡིན་ཡང་ དྲིན་ལན་དེ་ རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་འཇལ་བ་འདུག། ང་
འདི་འདྲའི་དགའ་བ་དང་ སྐྱིད་པ་ཞེས་ སྡེ་སྲིད་དང་ གཞན་དུ་ཡང་ཡང་གསུང་པར་མཛད།  

སྤྲུལ་སྐུ་ མི་ཕམ་ཆོས་འཕེལ་ ཆུ་ཕློའི་ཚ་ཆུར་ཕེབས་པ་ན་ ཁ་བ་ཆེན་པློ་བབས་པའི་ལྗིད་ཀྱིས་ ཤིང་སློང་
གྱེལ་བས་གྲོངས། རེ་ཞིག་འདས་རྐྱེན་ངན་པའི་དབང་གིས་ རི་དེའི་བདུད་བཙན་གྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ནས། 
སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་མློང་བར་ སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ་ འཕྲལ་དུ་ ལས་མགོན་ལ་བཀའ་གནང་ནས་ 
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འདྲེ་སྲིན་གྱི་ལུས་ལས་རྣམ་ཤེས་ གནས་སྤར་མཛད་དེ་ ཝང་ཕློགས་སུ་སྐྱེས་ནས་ སྐྱེ་བ་དྲན་ཞིང་ཆོས་
སྒོར་ཞུགས་སློ།། 

མི་རིང་བར་ བྷི་ཧར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ རཱ་ཛས་གཟིམ་དཔློན་སྐུ་ཚབ་ལ་གཏང་དགོས་ཞེས་ ཡི་གེར་བྱུང་
བ་བཞིན་ ནློར་བུ་དཔག་བསམ་ཁར་བཏང་། ནུབ་ མློང་གོལ་ཕློགས་ནས་རཱ་ཛ་དང་ རྩློད་གཞི་ཞིག་འདུག་
པར་ རཱ་ཛའི་རྒྱབ་སློན་ སྤ་གྲོའི་མགྲོན་གཉེར་གཞི་དར་ བར་ལིང་རློང་བཞུགས་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་པ་
དཔུང་དམག་བཅས་བཅུག་པས། མློང་གོལ་ མ་ཧཱ་ཀུ་མཱ་ར་བལ་པློ་ཕློགས་ལ་བྲློས། རྒྱལ་པློ་གསེར་གྱི་བྱི་
ཆུང་དེ་ འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པློས་བཙན་བཟུང་བས། དེ་སྐབས་ བར་ལིང་རློང་བཞུགས་ཀྱིས་ གནས་ནང་
པ་འདི་ སྔ་ཐློག་འབྲུག་འློག་ཡིན་ཡང་ བར་སྐབས་ཤིག་ནས་སྤྱི་ལྡིང་། ད་ལྟ་བློད་འློག་ཁ་གཙང་བསྒྱུར་
སློང་བས་ འདི་ཕློགས་ལའང་གནློད་འགེལ་ཆེ་ཙམ་འདུག། གོང་སའི་ ཐུགས་ལ་ཡློད་ན་ དཀའ་ཚེགས་
མེད་པར་ཆོམ་ས་བའི་ཞུ་ཡིག་ རིན་སྤུངས་རློང་བཞུགས་དང་ གཟིམ་དཔློན་ནློར་བུ་བརྒྱུད་དེ་འབློར། 

སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་ དེའི་ལན་ལ་ ངེད་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པས་ བསན་འགྲོའི་དློན་མ་གཏློགས་ རང་འདློད་
ཆེད། སྔར་ཡང་ ཕར་རྩློད་རིགས་གཏན་ནས་མཛད་པ་མེད། ད་སྐབས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སློབས་ཀྱི་ 
འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་དུས་སུ་ ཁོ་འབྲས་ལྗོངས་པ་ཙམ་འདུལ་བ་ལ་ དཀའ་ཚེགས་མེད་པ་ དགྲ་གཉེན་
སུས་ཀྱང་ཤེས་མློད། འློན་ཀྱང་ ཁོང་འློག་ཏུ་ཚུད་མ་ཚུད་ཙམ་གྱིས་ ངེད་རང་ འབྲུག་བསན་ལ་ཕན་གནློད་
དུ་གྱུར་པ་ སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་རག་ལས། དེ་གནས་པ་ 
བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་གཙློ། དེས་ན་རྒྱལ་པློ་ཕན་ཚུན་དམག་རྒྱབ་པ་དང་ སྐྱོན་མཚང་ནས་འདྲུ་བ་ 
འཐབ་རྩློད་མེད་པར་རང་ཡུལ་སློ་སློར་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་འདུག་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར། 
སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཞློར་ལ་འབྱུང་། ལྷག་པར་ གནས་འདི་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ སྦས་ཡུལ་ཆེན་པློར་
བསྔགས་པའི་གནས་ཆེན་ཡིན་པས། དེ་ལ་ དམག་ལས་མཚློན་ཆ་བཤམ་པར་བས་ན་ བསན་པ་སྤྱི་སྒོས་
ལ་ངེས་པར་གནློད་པ་ཆེ། དློན་མེད་ཀྱི་ཟིང་རྐྱེན་འདུན་གཤློམས་མ་བྱེད། ཅེས་བཀའ་ཤློག་གནང་འདུག། 

གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེས་ རྒྱལ་པློ་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་ཞལ་ཆེམས་གདམས་པ། མངའ་ཐང་ཆོག་ཚློད་ཟིན་ན་
ཆབ་སྲིད་བརྟན། །གནློད་མེད་དགྲ་རུ་མ་འཛིན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ། །གྲོས་ཐག་གཞན་ལ་བསྐུར་ན་ཆབ་སྲིད་
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སྒྱེལ། །བླློ་ས་རང་ཚློད་ཟུངས་ཤིག་འཛམ་གླིང་རྒྱལ།། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན། དེ་ནས་ གོང་ས་བསན་
འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ སྔོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་སྐབས་ འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚློས་ མཚན་
ཉིད་ཀྱི་བཤད་གྲྭའི་སློལ་བཏློད། བར་རྐྱེན་གྱིས་ སྡེ་པ་མི་འགྱུར་བརྟན་པས་ སློལ་བཏློད་མཛད་པའི་ 
བཤད་གྲྭ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དེ་ ཅུང་ཟད་འཐློར་བའི་རྣམ་པར་ལུས་པའང་ སར་གོང་སས་ ཉམས་གསློ་
ལྷག་པར་ཞུས་ཏེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད།  

གཞན་ཡང་ བཀའ་འགྱུར་གསུང་སྒྲོག་ ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་བཀའ་འབུམ་རྣམས་ ཀློག་ཏུ་བཅུག 
གསུང་རབ་ཀྱི་སྤར་མང་པློ་གསར་དུ་བཞེངས། ལྷག་པར་ ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་ 
རིགས་ལུང་གི་ཚློགས་བཤད་ཆེན་པློའི་སློལ་བཙུགས་པ་སློགས་ མཚན་ཉིད་འཆད་ཉན་གྱི་བཤད་གྲྭའི་སྡེ་ 
ཤིན་ཏུ་དར་རྒྱས་མཛད་དློ། 

སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ་ བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ གཟིམ་ཁང་ཀུན་གསལ་ཕློ་བྲང་(བདེ་ཆེན་ཕློ་
བྲང་ལྷ་ཁང་) ཉམས་ཆག་ཤློར་བ་དེ་ མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་ སྤྱི་བློར་བཀུར་ནས་ ཉམས་གསློ་གང་དྲག་
མཛད་པ་དེས་ བླ་མ་ལ་དད་པ་ཇི་ལྟར་ཡློད་ཚུལ་ཀུན་གྱི་མཐློང་སང་དུ་གྱུར། 

སྤྱི་ལློ་༡༦༨༣ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ སྔོན་རྗེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་སར་བཟུང་བ་ བུམ་
ཐང་དུ་བ་དཀར་རློང་ གསར་བཞེངས་བགྱི་བའི་བཀའ་གནང་བར། ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་ ནས་ལུང་པ་
ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ ཆུ་ཐག་རིང་ཞིང་ བཙན་རློང་མི་རུང་ཚུལ་ཞུས་པས། གོང་སས་ རློང་དང་ཧ་
ཅང་ཐག་མི་རིང་བར་ ས་མིག་ དེ་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ན་ བརྐོ་ན་ཆུ་ངེས་པར་ཡློང་བ་ལ་ ཐེ་ཚློམ་ཟ་མི་
དགོས་ རློང་འདེབས་ཞེས་གསུངས།  

གསློལ་དཔློན་བ་མས་ཀྱང་ སྤྱི་བླས་ཞུ་བ་དེ་ བདེན་ཙམ་ཡིན། ས་གནད་བཙན་པློ་ནི་མིན་པས་བཞག་ཀྱང་
ཆོག་ཚློད་འདུག་ཞུས་པས། གོང་སས་ ཁྱོད་ཅི་ཟེར་ རྗེ་གོང་མས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གདན་སར་ 
འབྲུག་པའི་རློང་བཞེངས་པ་ནི་ རྟེན་འབྲེལ་མཆོག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་ མཐའ་བཙན་པར་འགྱུར་ངེས་པས་ 
ཅིས་ཀྱང་བཞེངས་དགོས་གསུངས།  
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སྤྱི་བླ་ ནས་ལུང་པ་དང་ སྐུ་དྲུང་ཕུན་ཚློགས་ཀྱིས་ ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ གོང་སའི་བཀའ་བཞིན་ལེགས་
པློར་གྲུབ། སྔར་བཀའ་བསྩལ་པའི་ས་གནས་དེར་ བརྐོས་པས་ཆུ་རྒྱུན་ཆེན་པློ་ བྱུང་བས་། དཔློན་སློབ་ 
ནས་ལུང་པ་ཧ་ལས་ཤིང་ མི་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ ཆུ་རློང་གསར་བཞེངས་བས་པ་དེ་ལ་ ད་ལྟ་
ཡང་རིན་པློ་ཆེས་ བཏློན་པའི་གྲུབ་ཆུ་ཞེས་གྲགས། དུས་དེ་ནས་ སྤྱི་བླ་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ 
སྡེ་སྲིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་ ཅི་གསུངས་ཚད་མར་འཛིན་ནློ། མགོན་ཁང་ཡང་ལེགས་པློར་གྲུབ་སྟེ་ 
ཕྲིན་ལས་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱིས་རབ་གནས་མཛད་གནང་འདུག།  

སྤ་གྲོ་དང་ ཝང་གི་ཆུ་འཛློམ་དུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ན་ མཐའ་དམག་བཟླློག་ཅིང་ བསན་འགྲོར་ཕན་བདེ་
འབྱུང་བའི་ལུང་བསན་འདུག་པ་ལྟར། སློབ་དཔློན་ འབྲུག་དཔལ་འབློར་ལ་ བཀའ་གནང་སྟེ། སྤྱི་ལློ་
༡༦༨༣ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཆུ་ཕག་ལློ་དེ་ལ་ རིང་བསྲེལ་རྣམ་བཞི་སྙིང་པློ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་ 
དཔློན་སློབ་ཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཅས་ཀྱིས་ རབ་གནས་མཛད། 

སྔོན་ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སློང་རྒྱལ་པློས་ རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧ་གཟིགས་པས་ རྟ་མཆོག་སྒང་དུ་གྲགས་པ་དེར་ སྤ་
གྲོ་ལུང་པའི་མདློ་བསུབས་པ་དང་ བསན་འགྲོའི་ཕན་བདེར་དགོངས་ནས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་དེ་ ཕྱིས་སུ་ 
སྡེ་གཟར་གྱི་སྐབས་ མེ་ཡིས་འཇིག་སྟེ་ ཡུན་འགྱངས་ཙམ་དུ་སློང་བས་ སྤ་གྲོ་ལུང་པ་སྤྱིའི་ཕན་བདེ་ལ་ 
གནློད་པར་དགོངས་ཏེ། ཐིམ་རློང་པ་ཨའུ་ལ་ སྔོན་ལྷ་ཁང་དེ་ མེས་འཇིག་པའི་རྐྱེན་གཙློ་བློ་ཡང་ ཁྱོད་
རང་ཡིན་འདུག་པས། སྡིག་སློང་ལ་འཕྲལ་དུ་ ལྷ་ཁང་ཞིག་ཉམས་གསློ་གྱིས་ཤིག་ གསུངས་ཏེ་གསར་
བཞེངས་མཛད།  

ཕག་ལློའི་སློན་ཀ་ལ་ ལྕགས་རིར་གསུང་ཆོག་ལ་བློན་ནས། སར་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་དུས་ ཆིབས་རྟ་ བྲག་
གཡང་ལ་ཤློར་བས་ ཆིབས་པ་བྲག་རྩར་ལྷུང་ནས་ཤི། གོང་ས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཉིད་ བྲག་གི་རྐེད་
པར་སྐྱོན་མེད་དུ་བཞུགས་འདུག།  

བློད་དང་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ སྐུ་མ་བཞུགས་པའི་གཏམ་ངན་གྱིས་ཁྱབ་ཚེ། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་གྱིས། ད་ལམ་ 
རྗེ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ སྐུ་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པ་བཞུགས་ངེས་ཡིན། འདི་བཞུགས་ན་བློད་ལྷློ་ བསན་འགྲོའི་
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བདེ་སྐྱིད་ལ་ ཕན་པར་འདུག་ཀྱང་ སེང་གེའི་ལུས་ཀྱི་འབུ་བཞིན་ དགེ་སྐྱོན་སློང་བ་ནང་ནས་ འློང་བ་འདྲ་
གསུངས། སྤྱི་ལློ་༡༦༨༤ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་བྱི་ལློར་ ཁྲི་ལྕམ་གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ དགུང་ལློ་༨༢ ལ་
གཤེགས་པའི་དགོངས་རློགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྒྲུབས།  

སློས་ཀའི་སྐབས་ཤིག་ ཐན་པ་ (ཆརཔ་མེད་པ་) མེ་ལྟར་འབར་ཏེ་ ཐབས་ཇི་ལྟར་བས་ཀྱང་ སྤྲིན་ཙམ་
ཡང་མ་བྱུང་བས། ལློ་ཐློག་རྣམས་ཉམས་ཀྱི་དློགས། སྐྱེ་བློ་ཀུན་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། གོང་
ས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་ ཆོས་གོས་བསམས་ཏེ་ གཟིམ་ཁང་གི་ཐློག་ཏུ་
བློན་ནས། ཉིན་དགུང་ཕག་ལེགས་པློར་བསིལ་ཏེ་ ཆོས་གོས་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་ནས་བཟུང་སྟེ་ སྤློས་གཏུལ་ 
ཕ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་སློགས་ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ གདུང་ཤུགས་དྲག་པློས་སན་ཆབ་དང་བཅས་ 
སྐུ་ཆོས་ནམ་མཁར་ལན་འགའ་ འཕར་བར་མཛད་མ་ཐག་ འབྲུག་སྒྲ་བསྒྲགས་ཤིང་ དེར་བཞུགས་བཞིན་
པར་ ཆར་པ་བབས་ཏེ་ མི་ཐམས་ཅད་དད་པ་བསྐྱེད།  

དཀར་སྤེ་(སྤུ་ན་དཀར་སྦྱིས་ས)འདའ་ཞིང་ནས་ དབང་འདུས་ལྷ་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས་ སས་ལྕམ་སྲིང་
གཉིས་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ ཡལ་བས་གདུང་རྒྱུད་ སྤེལ་བའི་འདློད་པ་ཡང་ལྷློད་པར་འགྱུར། འབྲས་ལྗོངས་
དང་ཨ་འཛིན་གཉིས་པློའི་བར་གྱི་མཛའ་སྒྲིག་ལ་ རྩེ་མགྲོན་གཉེར་རྒྱས་ཐང་ནས་ཟེར་བ་ ཕག་རི་བརྒྱུད་དེ་ 
འབྲས་ལྗོངས་སུ་བསླེབས་ནས་ ཟླུམ་སྒྲིག་བས་པ་ལ་ ཁོང་ནས་ངོས་ལེན་ཆུང་ཞིང་། གཏམ་གདུག་རྩུབ་
ཆེན་མློ་ སྨྲས་འདུག་པ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་གསན་པས་ མགོན་ཁང་དུ་བློན་ཏེ་ དམློད་པ་དང་བདེན་བདར་དྲག་
པློ་མཛད་ནས། དེ་འཕྲལ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༨༥ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་གླང་ལློ་ཟླ་༡༠ པར་གཏློར་རྒྱག་གནང་
འདུག། 

དྲུང་ཡིག་ མཁས་དབང་བསན་པ་ཕྲིན་ལས་པ་ལས་ བླློ་གསལ་བ་དང་ ལག་རྩལ་ལྡན་པ་རྣམས་ ཡི་གེ་
སློབ་པའི་བསབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༨༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་སག་ལློར་ མཐིང་ཤློག་ལ་བཀའ་
འགྱུར་ཡློངས་རློགས་ གསེར་གྱིས་བྲིས་ཏེ་ བཞེངས་འདུག། 
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༤.༥ གར་འཆམ་གྱི་འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ། 

ཨུ་རྒྱན་ཚེ་རིང་ གར་འཆམ་བསབ་པར་བཏང་ནས། ཁོ་པས་ རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་གར་འཆམ་བསབས། 
སར་འབློར་ནས་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་འབློར་སློགས་ལ་སློབ་སློན་བས་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་ ཚེས་བཅུའི་
སྐབས་དང་། སྤུངས་རློང་དུ་ ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་དུས་སུ་ རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ མཆོད་རྒྱུན་
བཙུགས་པར་མཛད། ལློ་དེར་ སྤ་གྲོ་སྤྱི་བླ་ ངག་དབང་དཔལ་འབློར་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ བསམ་གཏན་
པད་དཀར་བསྐོས་གནང་། 

སྤྱི་ལློ་༡༦༨༨ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ས་འབྲུག་ལློ་གསར་ཚེས་དང་བསྟུན་ རྟ་མགོར་དྲུང་ནློར་བུས་ བཀའ་
བསྒོས་གནང་སྟེ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ ཐློག་གསུམ་པ་ ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ་ 
ནང་རྟེན་ཡང་ འློག་ཐློག་ཐུབ་པའི་དབང་པློ། བར་ཐློག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཕག་བཞི་པ། སྟེང་ཐློག་ཚེ་
དཔག་མེད་བཅས་ལ་ ཟངས་ཉ་ག་༡༦༠༠ དང་གསེར་ཞློ་དྲུག་བརྒྱ་བརྒྱད། དངུལ་ཆུ་ཞློ་ བཞི་སློང་ཉིས་
བརྒྱ་བཅས་ ལེགས་པར་བསྒྲུབས་གནང་འདུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༦༨༩ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ས་སྦྲུལ་ལློ་ ཧློར་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༥ ལ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་ དཔློན་
སློབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚློ། སྤྲུལ་སྐུ་འབྲུག་བསན་འཛིན། དཔློན་སློབ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་སློགས་ལ། བཟང་
གོས་ཁ་དློག་ས་ཚློགས་ ཡུག་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་པའི་རྒྱུ་ལས་ སློན་པའི་གོས་སྐུ་ མཐློང་གྲོལ་ཆེན་པློ་ ཞལ་
ཚད་ལ་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ རང་གི་ཕག་ཁྲུ་དྲུག་ཡློད་པ་ སྐུ་ཡློངས་རློགས་ལ་ཕག་ཁྲུ་ ང་གཉིས་ཡློད་
པའི་གཡས་སུ་ ཕག་ན་པདྨློ་དང་གཡློན་དུ་ འཇམ་དཔལ་དབངས་སློགས་ སྐུ་བརྙན་ཅན་གྱི་འཚེམ་འདྲུབ་
མའི་མཐློང་གྲོལ་ཆེན་མློ་ སྒྲུབ་པའི་དབུ་བཙུགས། སྤྱི་ལློ་༡༦༩༠ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ལྕགས་རྟ་ལློར་ ས་ག་
ཟླ་བའི་ཉ་ལ་པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ་ མཁན་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་མཛད། 

ནུབ་བར་ལིང་ཕློགས་སུ་ འདམ་སང་རློང་གསར་བཞེངས་གནང་ནས་ ནང་རྟེན་གུ་རུའི་སྐུ་དང་ ཞབས་
དྲུང་གི་སྐུ་བཅས་བསྩལ། ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འབག་ཆེན་མློ་ གསེར་ཟངས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་དབུ་འཛུགས་ 
སློན་མློའང་རྒྱས་པར་མཛད། སར་ཡང་བླློ་གྲོས་ཀྱི་ནློར་ལྡན་ ཨུ་རྒྱན་ཚེ་རིང་བློད་དུ་བློན་ནས། གར་འཆམ་
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གྱི་ གྲགས་པ་ཆེ་བའི་ གོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་ གཙློ་བློར་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་སློགས་དང་། གཞན་ཡང་
སྣེ་གདློང་རྩེའི་ཆོས་སྡེ་དང་ ལྷ་ལུང་ཆོས་སྡེ་སློགས་ནས་ གར་འཆམ་ལེགས་པར་བསབས་ཤིང་ ལེགས་
ཆ་བསྡུས་ཏེ་ ལུས་འགྱུར་དབངས་རྟ་རྩ་ཚིག་ ཟིན་འབྲི་བྲིས་ཏེ་ ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་
མཚམས་གཅོད། གཏུམ་རྔམ། རྒྱན་དྲུག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ། དཔའ་མློའི་རྔ་འཆམ། གིང་འཆམ་བཅས་ 
ལེགས་པློར་མཐར་ཕྱིན་པར་བསབས་ཏེ་ གཟིགས་ཕུལ་བས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་ སྐུ་དྲུང་ཚེ་དབང་རློ་
རྗེ་སློགས་ལ་ སློན་པའི་ཚེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་གར་འཆམ་ལས་ཀྱང་ ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ གྲལ་དུ་བསྒྲིགས།  

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༩༠ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ལྕགས་རྟའི་ལློ་ལ་ ཉིན་དང་པློ་ཟླ་བ་༨ ཚེས་༨ 
ལ་ས་འདུལ་གྱི་འཆམ་དང་རིག་མ་བཅུ་དྲུག ཉིན་གཉིས་པར་མཚམས་གཅོད་དང་། གཏུམ་རྔམ། དུར་
ཁྲོད་བདག་མློ། ཉིན་གསུམ་པ་ལ་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་ དཔའ་མློའི་རྔ་འཆམ། མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་
མཆོད་དབངས་ཀྱིས་ ཡིད་ཚིམ་པར་བས་སློ།། 

མཁན་ཆེན་པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་ དཀྱིལ་ཆོག་ཁོ་ན་མཛད་པ་ལ། 
དཀྱིལ་འཁོར་ བླློས་བསང་ཞིག་བྱུང་ན་ བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཆེར་ཕན་པ་འདུག་ཚུལ་ཞུས་པས། གོང་སས་ 
ཚལ་པ་བསན་པ་རྒྱ་མཚློ་བློད་དུ་བཏང་ནས། ཁོ་པས་ བླློས་བསངས་ རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་མཇལ་བ་
ན་ ཆ་ཚད། ཐིག་རྩ། བཟློ་བཀོད་སློགས་ ཡིད་ལ་ངེས་པར་མཛད་དེ་ སྡེ་སྲིད་ལ་ཞུས་པས། སྡེ་སྲིད་
ཀྱིས་ གསེར་དངུལ་སློགས་ རིན་ཆེན་ས་ཚློགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས། བདེ་མཆོག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ 
རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་ བླློས་བསངས་བཞེངས་པར་མཛད།  

སྤྱི་ལློ་༡༦༩༡ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ལྕགས་ལུག་ལློའི་ཟླ་༡ ཚེས་༢༩ ལ་ ལིང་ག་མནན་སྲེག་ ཆུར་སྐྱུར་
བའི་དམིགས་རྟེན་ ཟམ་གསར་པར་གནང་བ་བཞིན། རྗེས་སུ་ཟླ་༥ པའི་ནང་ ལྕགས་རིར་མདློས་ཆོག་
གནང་བའི་སྐབས།  མགོན་ཁང་ནང་ མདུན་དུ་བུད་མེད་ ན་རྒན་དུ་སློང་བ་དངོས་སུ་ཁུག་པ་གཟིགས་
ཏེ་ དྲུང་ཡིག་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་ལ་ ཉིད་ཀྱང་ཟམ་གསར་པ་དང་ ས་ཐག་ཉེ་ཞིང་ ཡུལ་ཕློགས་གཅིག་
པའི་ཐུགས་ཞེན་གྱིས། ཁོང་པའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་ན་ མི་དགྱེས་མློད། ཟམ་གསར་སས་མློ་ ད་ནངས་
མགོན་ཁང་འདིར་བསླེབས་བྱུང་བས་ ཁོང་མ་བུའི་ཚེ་མཐའ་ལྟློས་ཤིག་གསུངས་པ་བཞིན། མི་རིང་བར་
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ཟམ་གསར་སས་མློ་དང་དབང་རྒྱལ་བྲག་སྐྱེས་ ཕློགས་གཏློགས་བཅས་པ་ཡང་ རིམ་གྱིས་མིང་མེད་དུ་སློང་
བ་ནི་ ཟམ་གསར་མ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ དགེ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ ཟིང་རྐྱེན་སློང་བ་མ་ཟད་ ཉམ་ཆུང་
གིས་ཆེན་པློར་ དགྲར་བཟུང་བས་ཕུངས་སློ།།  

དེ་ནས་བཀའི་བླློན་པློ་རྣམས་དང་། བསན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ ཆེ་བགྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ དགོངས་པ་དང་
དབངས་གཅིག་གིས་ གོང་ས་ལ་བསན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་དློན་དུ་ བཙུན་མློ་བཞེས་དགོས་པར་ 
གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལས། ཡུམ་ད་ལེགས་མ་བཙུན་མློར་བཞེས་ནས་ རྟ་མགོའི་གདན་སར་ སྤྱི་ལློ་༡༦༩༡ 
རབ་བྱུང་༡༢ ལྕགས་ལུག་ཟླ་༦ པའི་ ཚེས་༡༡ ལ་ ལྷ་ལྕམ་ཀུན་ལེགས་ཀྱང་སྐུ་བལྟམས།  

སྤྱི་ལློ་༡༦༩༢ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ལློ་ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༠ ལ་མཐློང་གྲོལ་ཆེན་པློ་ ལེགས་པློར་
བསྒྲུབས་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ཚློགས་ལ་ སྡེ་སྲིད་རང་ཉིད་ཀྱང་ཕེབས། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར་
དང་ དྲུང་ཕྲིན་ལས་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱིས་གཙློས་ བདེ་མཆོག་རབ་གནས་རྒྱས་པར་མཛད་ཚེ་ ནམ་མཁའ་
དྭངས་པར་འཇའ་རིམ་པ་སུམ་ལྡན་དུ་ཕུབ་པ་སློགས་ མཚན་ལྟས་བཟང་པློ་བཅས་བྱུང་བས་ བཟློ་བློ་
རྣམས་ཀྱང་གནང་སྦྱིན་གྱིས་མགུ་བར་མཛད།  

རབ་གནས་གནང་ནས་མི་སེར་དམངས་ལ་ མཇལ་ཁ་གནང་སྐབས་ དགོན་དང་སློད་པའི་ཡུལ་ནས་ རྒན་
མློ་མིག་ལློང་བ་ རྒྱབ་ཏུ་ཁྱེར་ཏེ་འློངས་པ་གཉིས། དད་པས་མཐློང་གྲོལ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་ བལྟས་པས་
མིག་བྱེ་སྟེ་མཐློང་ནས་ སར་ལློག་དུས་ འཁར་བ་བཙུགས་ཏེ་ གཉིས་ཀ་རང་གིས་འགྲོ་ནུས་པ་བྱུང་འདུག། 
གོང་མའི་གདན་ས་ ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡློད་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ སྐུ་རྟེན་རྣམས་ཞིག་གསློས་མཛད་ཅིང་ 
དློང་སྟིར་གཡང་རྩེ་རློང་གསར་དུ་བརྒྱག་སྟེ་ སྐུ་རྟེན་ཡང་གནང་།  

གདན་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ་ གསེར་དངུལ་གྱི་མཆོད་ཆས་དང་། བཟང་གོས་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་
ཚེམ་འདྲུབ་ཐང་ཀ་ རྟེན་ཁེབས་ཆོས་གོས་སློགས་ གྲངས་ལས་འདས་པ་ གསར་དུ་བསྒྲུབ་པར་མཛད། སྤྱི་
ལློ་༡༦༩༢ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ལ་ སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་༡༠ དང་བསྟུན་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་དགེ་
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འདུན་ དྲུག་བརྒྱ་ཚང་བས་ གསློལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་བརྒྱ་མཆོད་དང་། ཚློགས་ཀྱི་འཁོར་ལློ་རྒྱས་པ་
བཅས་ འབུམ་སྡེ་བཙུགས། 

ལྷློ་ཕློགས་བྷི་ཧར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ པྲཱ་མ་ན་ར་ཡཱན་གྱི་ཚ་བློ་ རཱ་ཛ་རུབ་ན་ར་ཡཱན་ སྤུངས་ཐང་རློང་གདན་
ས་ཆེན་པློར་ཕག་འབུལ་དང་། གོང་ས་རིན་པློ་ཆེ་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ ཞལ་མཇལ་ལ་བསླེབས། དེ་
ལ་བཞུགས་གྲལ་གྱི་དགའ་སློན་ རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་ ཁོ་པས་ གོང་ས་ལ་ གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་
པའི་ འབུལ་རྟེན་ཆེན་པློ་ཕུལ་བ་ལ། སྡེ་སྲིད་ནས་ཀྱང་ གནང་སྦྱིན་གྱིས་མགུ་བར་མཛད་དེ་ རང་གནས་
སུ་སློག་པར་མཛད། 

སྔོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ སག་ཚང་དུ་འབློན་སྐབས་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ བཞེངས་པའི་
དགོངས་གཏད་མཛད་པ་བཞིན། དེ་ལློར་དཔློན་སློབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚློར་ ཞལ་བཀོད་ཞིབ་པར་བསྩལ་ཏེ། 
སྤྱི་ལློ་༡༦༩༢ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ལློ་ ཟླ་བ་༡༠ པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ནས་ ལས་འགོ་བརྩམས་ཏེ། 
སྤྱི་ལློ་༡༦༩༤ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཤིང་ཁྱིའི་བར་དུ་ གཙུག་ལག་ཐློག་གཉིས་ ལེགས་པློར་བསྒྲུབས་ཏེ། 
དེར་འཛིན་བདག་ཀྱང་ཤཱཀྱ་བསན་འཛིན་བསྐོས། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་སྡེ་ ལློ་ལྟར་གསུང་ཆོག་གནང་
བར་ འབློན་དགོས་པའི་རྒྱུན་ཡང་བཙུགས་པར་མཛད་གནང་འདུག། སྤྱི་ལློ་༡༦༩༤ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཁྱི་
ལློར་ སྤུངས་ཐང་དུ་ དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ ཀ་རིང་གཉིས་ཀྱི་དབུས་ནས་བཏེགས་པའི། ཀ་བ་
ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་གི་ཁྱོན་ ཐློག་གཉིས་ཚློན་རྩིས་མཛེས་པར་བས་པ། འཁོར་ཡུག་ རློ་གཅལ་གྱི་བདེ་ལམ་ 
ཡངས་པློར་བཀོད་པའི་ ཁྱད་པར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ ཚེགས་མེད་དུ་བསྒྲུབས།  

དེ་ལློར་ སྐུ་སྙུང་གཞི་ཐེབས་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་དུ་འབློན་མ་ཐུབ་པར་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་ལུས། དགེ་
འདུན་གྲྭ་ཚང་ མཁན་ཆེན་པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ རྩིས་ཕུལ་ཏེ་གདན་སར་བློན། གོང་ས་སྙུན་བབ་ཤིན་
ཏུ་ལྕི་བ་ལས་ སུ་ཡང་མཇལ་ཁ་མེད། སྐུ་བཞུགས་མེད་པའི་ཅལ་གཏམ་ས་ཚློགས་བསྒྲགས། སྔོན་གྱི་
སྐབས་ཤིག་ ནློར་བུའི་དྲུང་ཐིམ་རློང་པ་བསྐོས་ཏེ་ གོང་སའི་གཟིམ་དཔློན་དང་ ཐིམ་རློང་པ་སྦྲེལ་མ་བས་
ནས་ དབང་ཤུགས་ཆེ་སབས། མགྲོན་གཉེར་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མ་རངས་པར་ ཞབས་དྲུང་རྩེ་
(ཞབས་དྲུང་སྐུའི་སས་འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེའི་མཚན་གཞན) ཡུམ་སས་སློགས་དཀྲོགས་ཏེ། སྤྱི་ལློ་༡༦༩༤ 
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ཤིང་ཁྱི་ཟླ་བ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༡ ལ་ ཐིམ་རློང་དམག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ ནང་ཟིང་སློང་། གོང་ས་བསན་འཛིན་
རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ད་ཆར་ ཡུམ་སས་རང་གིས་ བསན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཐུགས་བཞེས་པར་སྤྲློ་བ་ན། དེ་
བཞིན་རྩིས་འབུལ་བྱེད་ཆོག ང་རང་ཡང་རྟ་མགོར་འགྲོ་ཆས་གྱིས། ནློར་བུ་ཁྱོད་རང་ཡང་ ངེད་ཀྱི་གང་ཟེར་
ཉན་ཏེ་ འཁོར་འབངས་མང་པློའི་སློག་ལ་ གནློད་པར་འགྱུར་བའི་ དམག་འཐབ་ཀྱི་ལས་མ་བྱེད་ཞེས་ 
བཀའ་ནན་དྲག་པློ་ཕེབས་འདུག། 

ནློར་བུ་ དཔློན་གཡློག་ཁ་ཤས་བཅས་ གསང་ཐབས་སུ་བྲློས་པར་བརྩམས་ཀྱང་མ་ཐར། དེ་ནས་ རྗེ་བཙུན་
དྲུང་གིས་ བར་ཆིངས་བསྒྲིགས་ཏེ། རློ་མཆོད་རྟེན་དུ་བཞག་རྩིས་བས་སློང་བར་ ལམ་བར་དུ་བསད་འདུག། 
དེ་ཡང་ སྔར་སྤྱི་ལློ་༡༦༦༧ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་མེ་ལུག་ལ་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ མི་འགྱུར་བརྟན་པས་
བླ་མ་ཁྲི་པ་བསྐོས་དུས། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་དཔློན་བས་ཏེ་ ཡློད་པ་ན། ཁོ་
རང་གི་ཕག་གཡློག་ཁྲོད་ནས་ ནློར་བུ་དྲུང་དེ་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ ཞབས་ཕྱི་བར་ཕུལ་འདུག་པ་ 
ཕྱིས་སུ་ གོང་གཟིམ་དང་ཐིམ་རློང་པ་ཟུང་འབྲེལ་བས་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་རང་གི་ གོང་དུ་སློང་ཚེ་ 
ཕྲག་དློག་མི་བཟློད་པ་སྐྱེས་ཏེ་ བསད་པ་ཡིན་ངེས་སུ་འདུག་གོ། 

དེ་ནས་ མི་རིང་བར་གདན་ས་ནས་ དཔློན་སློབ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཞབས་དྲུང་རྩེའི་ གསློལ་དཔློན་འབྲུག་
བཀྲ་ཤིས། གོང་སའི་ གཟིམ་དཔློན་འབྲུག་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ ཕག་འབུལ་ལ་བསླེབས། རྩེ་ཡུམ་སས་
དང་སྡེ་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཞུ་ཚིག་ལ། ད་ལམ་ནང་བླློན་གྱི་བྱེད་པ་ལ་ མ་རངས་པར་སློར་བ་འདི་ 
མ་བས་ཀ་མེད་དུ་སློང་བ་མ་གཏློགས། གཞན་རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ ཞབས་དྲུང་ཡབ་སས་
དང་དབྱེར་མེད་ སྤྱི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ སྐྱབས་མགོན་ལགས་པས་ སྔར་བཞིན་གདན་སར་
ཕེབས་དགོས་ཞེས་ སྤྱི་མཆོད་དུ་འཇོག་ཆེ་བའི་ཞུ་འབུལ་དང་། མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
ཀྱང་ གདན་སར་ཕེབས་དགོས་ཞུ་བ་ ནན་ཆེར་བགྱིད་མློད། སྐུ་སྙུན་གྱིས་གཙེས་པའི་སྟེང་ ནང་རྐྱེན་ངན་
པ་དེས་ ཐུགས་ལྷག་པར་གདུངས་ཏེ། ཞལ་གྱིས་མ་བཞེས། དེར་གཞུང་ནས་མི་རིང་བར་ ལྕམ་མཚློ་སྐྱེས་
རློ་རྗེ་བསན་པའི་གཙློ་བློ་ བླ་མ་ཁྲི་པར་མངའ་གསློལ་གྱི་ཁྲི་སློན་གནང་སློང་འདུག།  
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དེ་ནས་ བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་བཞེས་པ། སྤྱི་ལློ་༡༦༩༥ རབ་བྱུང་༡༢ 
པའི་ཤིང་ཕག་ལློ་ གསར་དུ་ཚེས་པའི་ ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ལ་ རྟ་མགོར་ཕེབས་སློ། དེ་སྐབས་ ཁྱི་
ལློ་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་དམར་ཕློགས་ལ་ དགེ་སློང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་དཔུང་བསྐྱོད་དེ། ཐིམ་རློང་
དུ་ ནློར་བུའི་དྲུང་ཕབ་ནས། དེའི་ལེ་ལན་(གནློད་ལན)གྱིས་ རིན་པློ་ཆེ་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ ལྷའི་ལྗོན་
པ་ཉིད་ཀྱང་རྟ་མགོ་ཆོས་ཀྱི་ཕློ་བྲང་ བདེ་བསྟི་བར་སྐུ་ངལ་བརྟེན་པ་གནང་། ཡབ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ ལྕམ་རྗེ་
བཙུན་དྲུང་ ཡུམ་སས་ཀྱིས་འབུལ་དངོས་དང་ བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པར་ཕུལ་ནས་ སྐུ་མཚམས་དམ་པར་
བཞུགས། 

 རྒྱལ་སས་མཆོག་སྙུང་གཞི་དྭངས་ཏེ་ ཐུགས་དམ་ལ་ལྷག་པར་བརྩློན་པ་གནང་། གཞུང་དང་ཕློགས་ཀྱི་
རློང་ཁག་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་ནས། ཞབས་ཏློག་སྔར་ལས་མི་དམན་པར་ཞུས། དེ་བཞིན་གསར་རྙིང་དགོན་སྡེ་
དང་དགེ་འདུན་སྤྱི་སྒོས་ ཡུལ་ཕློགས་སྡེ་ཚན་ཐམས་ཅད་ནས་ བསན་བཞུགས་དངོས་འབུལ་ཡང་ཡང་
ཕུལ། ཡབ་ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ འབྲུག་གྲགས་རྒྱ་མཚློ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་དབང་ལས། 
གོང་གི་ནང་ཟིང་ངན་པའི་ བཀའ་བགྲོས་ཀྱི་ཆར་གཏློགས་པའི་གནློང་གིས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱིས་
གཙློས་དངོས་འབུལ་རྒྱ་ཆེན་པློ་བཅས། སྙིང་ཐག་པ་ནས་འགྱོད་བཤགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ རྒྱས་པ་ཕུལ་བ་
བཞིན་ དངས་བཞེས་མཛད། 

དེ་ལྟར་ ལློ་བཅུ་དང་བཅུ་ཕྲག་ཕྱེད་(ལློ་༡༥)ཀྱི་བར་དུ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་འཁོར་ལློ་བཅུ་ ཇི་ལྟ་བ་མ་ཉམས་
པར་འཛིན་ཅིང་བསྐྱངས་བས་ ཁ་བཞི་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ་འདི་ཉིད་ བདེ་སྐྱིད་ལྷ་ཡུལ་དང་
མཉམ་པར་བཀོད་པའི་བཀའ་དྲིན་ བསམ་རྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ མཚུངས་པ་མེད་པར་མཛད་དློ།། 

སར་ བྱི་བའི་ལློར་ སྐུའི་འཕློངས་ལ་འབྲུམ་ནད་ཞིག་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཅུང་ཟད་བསྙུན། ངག་དབང་
ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཟངས་མདློག་དཔལ་རིར་གཤེགས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ནས་ སྤྱི་ལློ་
༡༦༩༦ མེ་ཕློ་བྱི་བའི་ལློ་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༥ ལ་ཚེས་བཅུའི་ཆོ་ག་གསློལ་འདེབས་  ཉི་མ་ལྷློ་ནུབ་མའི་
སྐབས། དཔའ་བློ་མཁའ་འགྲོའི་བསུ་བ་ ཌ་དྲིལ་རློལ་མློའི་སྒྲ་བཅས་ མ་ངན་ལས་འདས། དགོངས་རློགས་
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ཀྱི་རིམ་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཉེར་དྲུག་ལ་ པུར་སང་བས་ཚེ་ མེ་རང་འབར་དུ་གྱུར་པ་དང་ 
གདུང་རིང་བསྲེལ་སློགས་ ངོ་མཚར་གྱི་རྟགས་མང་དུ་བྱུང་ངོ།། 

སློང་ལཱ། 

༡ སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ནང་ བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ མཐུན་ལམ་འདི་ཁག་ཆེ་ག་མི་ཆེ་ཁུངས་
བཀལ། 

༢ ཧེ་མའི་གོ་གནས་ གསར་བསྐོས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཕུལ་ཆ་དང་གསློལ་རས་གནང་ཐངས་ ད་རེས་
ནངས་པའི་ ཕུལ་ཆ་དང་  གསློལ་རས་གནང་ཐངས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་འདུག་གོ? 

༣ སྡེ་སྲིད་མཆོག་གི་ཉམས་རྟློགས་ལས་བརྟེན་ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་སློང་གྲོགས་མཛད་དེ་ བདེ་
སྐྱིད་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཡློད་ག? ག་ཅི་འབད?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 

 

༥ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པ། འབྲུག་རབ་རྒྱས་སྐབས་བསན་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ་དང་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་
གཡུལ་འཁྲུགས་བྱུང་བ། 
སྡེ་སྲིད་ཕག་མཛློད་བརྒྱད་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་ནི་ཝང་སྲིན་མློ་ནས་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་གདན་ས་ཕན་
ཚུན་དུ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒར་ལྟློའི་གྲལ་དུ་གཏློགས་ཏེ་ མགར་སའི་རློང་གི་ཤ་གཉེར་བས་པས་ དམ་
ཅན་སྒོ་མློ་དང་མ་བུ་ལྟར་གྱུར། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་ནས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གི་རློང་
དཔློན་གོ་གནས་ཐློབ་འདུག། རྩིས་མཁྱེན་ཞིང་གཏློ་བཅོས་བས་པས་ ཝང་ཕ་ཇོ་ཟེར། སྨ་རའམ་རྒྱ་ཡློད་
པས་སྡེ་པ་རྒྱ་བློ་ཡང་ཟེར། སྡེ་སྲིད་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལློ་རྒྱུས་ནི། སྡེ་སྲིད་བདུན་པ་དབློན་དཔལ་འབློར་དང་ འབྲུག་
རབ་རྒྱས་ཀྱི་ བར་མཚམས་སུ་ རྒྱལ་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་འགན་ཟུང་
འབྲེལ་ རྗེ་ཉིད་རང་ནས་བཞེས་དགོས་བྱུང་བ་བཞིན་ ལུགས་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་ དགེ་བཅུའི་བཀའ་
ཁྲིམས་བཙན་པློས་ ལྷག་པར་དམ་སྟེ་བཞུགས། 

དེ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ཞིང་ཕེབས་པ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༥༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་ཡློས་ནས་༡༧༠༧ 
རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་ཕག་གི་བར་ སྡེ་སྲིད་རིམ་འབློན་གྱིས་ གསང་རྒྱ་དམ་པར་བས་ཏེ་བཞག་པ་བཞིན། 
ད་དུང་སྔར་བཞིན་བཞག་ན། ཕན་རླབས་ཆེ་བར་ཡློང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། རྒྱལ་སས་ག་ཎ་པ་ཏིའམ་ཀུན་དགའ་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ སྤྱི་ལློ་༡༧༠༧ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་ཕག་ལློར་གསང་རྒྱ་བརྟློལ་བར་མཛད་འདུག། 

དེ་སྐབས་ ཐིམ་རློང་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་དང་ སྤུངས་རློང་བསན་པ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ མ་མཐུན་པར་
གཡུལ་འཁྲུག་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ དགེ་འདུན་པའི་ཚློགས་ཀྱི་ དབུས་
སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་ཏེ། རློང་དཔློན་གཉིས་གྲལ་གཤམ་དུ་བཀུག་ནས་ བཀའ་བཀྱོན་དྲག་པློས་ཚར་
བཅད་དེ་ ཕྱིར་བཏློན་པར་མཛད་ནས། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་ བསན་པའི་རྐྱེན་བཟླློག་ལ་དགོངས་པའི་ 
བཟླློག་པ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་མཛད་དེ་ ཕྱིར་ཕུད་འདུག།  

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། 
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དུས་སྐབས་དེར་ བློད་ནས་གཏེར་བཏློན་རློ་རྗེ་གྲོ་ལློད་བློན་ནས་ སྤུངས་ཐང་ཆུ་བློ་གཉིས་འདུས་འགྲམ་ 
པདྨ་གེ་སར་སློང་པློའི་ཚལ་དུ་བཞུགས་ཡློད་པ་ལ། སློབ་དཔློན་རྣམ་རྒྱལ་བ་བས་ ཉིན་རེ་བཞིན་སན་སྔར་
ཕྱིན་ཏེ་གསུང་གླེང་ཕུལ་བར། གཏེར་བཏློན་པའི་བཀའ་ལས། ད་ནི་བླ་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཅི་འདྲ་
མཛད་ཀྱིན་བཞུགས་མཆིས། ཞེས་ཡང་ཡང་ཕེབས་པར་ ཕྱིའི་རྣམ་པའི་དྲིས་ལན་རེ་ ཕུལ་བ་ཙམ་ལས། 
བསན་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་དང་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡློག་ལ་ རྩ་བ་བཅད་པའི་ཞུ་ལུགས་ནི་ བདུད་ཀྱིས་ཁ་
བཀག་པ་ལྟ་བུས་མ་བྱུང་འདུག་ཅིང་། རློང་དཔློན་ཕན་ཚུན་སྐོར་ ཅི་འདྲ་ཡློང་བ་འདུག་ཞུས་པས། འབྲུག་
རབ་རྒྱས་པ་དེ་ རེ་ཞིག་སུས་ཀྱང་ མི་གནློན་པའི་གོ་འཕང་ ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་ཞིག་ཡློང་། བསན་པ་དབང་
ཕྱུག་ཁོང་ བྱེ་མའི་ངོགས་ཐང་ལ་མཆིས་པའི་སང་བ་བྱུང་སྟེ་ གཡང་ཟ་བ་འདྲ་གསུངས་པ་ ཐློག་ཏུ་བབས་
པའི་མངོན་ཤེས་སུ་བྱུང་། དེ་སྐབས་གཏེར་སློན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ གཏེར་ཆོས་བཞེས་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་གནང་ན་བར་
ཆད་ཀྱི་སྐབས་ མི་འབྱེད་པ་འློང་བ་ནི་ ཕྱིས་ གཏེར་སློན་འབྲུག་སྒྲ་རློ་རྗེའི་ལུང་གིས་ གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ།། 

འབྲུག་རབ་རྒྱས་པ་ ཐིམ་རློང་པ་བྱེད་སྐབས་ སྦས་ཡུལ་བླ་མ་ཤཱཀྱ་འློད་ཟེར་གྱི་ སྐུ་སྐྱེ་གཉིས་པ་བླ་མ་ཞང་
ཟེར་བ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ ཡློད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་། འཁྲུངས་ཡུལ་ འཁན་
གོང་ཕུག་ཏུ་བློན་པའི་ལམ་དུ་ ཕ་ཇོས་བཀྲོངས་དགོས་རྒྱུའི་ཡི་གེ་སྤྲིངས་པ་དེ། འཁན་གཞལ་སྒང་ ཡུལ་
ཚན་གཉིས་སུ་འབློར། དེར་ཡུལ་གྲོང་འློག་མས་ བླ་མ་འདི་ནས་ ཡར་འབློན་གྱི་ཡློད་ཅེས། བར་བས་
པས་ ཡུལ་གྲོང་དེའི་མིང་ལ་ བར་ག་པ་ཟེར། ཡུལ་གྲོང་གོང་མ་དེས་ ལམ་དུ་བསྒུགས་ཏེ་ བླ་མ་དེར་
བཀྲོངས་པས། ཡུལ་གྲོང་གོང་མའི་མིང་ལ་ བཀྲོངས་ཞེས་ཟེར། ཡུལ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ བླ་མ་བཀྲོངས་
པའི་ས་གནས་དེར་ ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་ཞིག་ ད་ལྟ་ཡང་ཡློད། བླ་མ་ཞང་གི་སྐུ་འདྲ་ཡང་ གཞལ་སྒང་
རློང་ནང་ཡློད་ཅིང་ དུས་མཆོད་སློགས་ཀྱང་ གཞལ་སྒང་རློང་དེར་ ད་ལྟའི་བར་ལློ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་གོ། 

དེ་ཡང་བླ་མ་ཞང་དེ་ཉིད་ བཀྲོངས་དགོས་པའི་དློན། འབྲུག་རབ་རྒྱས་པ་དེ་ཉིད་ སྔར་ནས་ཆགས་སང་
ཕློགས་རིས་ཆེ་ཞིང་། ཚུལ་མིན་གྱི་བ་བ་བས་པ་ལས་ བླ་མ་ཞང་གིས་ སྔར་རྗེ་མཁན་པློ་ལ་ ཞུ་ཡིག་
གཅིག་དང་། ཐིམ་རློང་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ལ་ ཞུ་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་བ། འབུལ་མཁན་གྱིས་ནློར་ནས་ ཐིམ་
རློང་པ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ རྗེ་མཁན་པློ་ལ་ཕུལ། རྗེ་མཁན་པློ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཞུ་ཡིག་ ཐིམ་རློང་པ་ལ་ཕུལ་འདུག། 
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ཡི་གེ་དེའི་ནང་ཐིམ་རློང་པས་ མཛད་སློད་ངན་པ་མཛད་ཚུལ་རྣམས་ རྗེ་མཁན་པློ་ལ་ནང་ལུགས་སུ་ཞུས་
པ་དེ། ཐིམ་རློང་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ དངོས་སུ་མཐློང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་འདུག། ཅེས་
དྲག་ཤློས་ཆུ་སྨད་དྲུང་པ་ འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་འློད་ཟེར་གྱི་ གསུང་ལས་ཐློས་སློ།། 

དེ་སྔར་ རློང་དཔློན་ཕན་ཚུན་ འཁོན་འཛིན་ཞུགས་པ་ནས། ཐིམ་རློང་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ རྗེ་མཁན་
པློའི་ཡུམ་དེ་ལ་ བསླུས་མ་མགོ་གཡློག་ཇི་སྙེད་བས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་གཏམ་དཔེར། སྙིང༌ཚེར་མ་ལས་
རྩུབས། ཁ་འློ་མ་ལས་འཇམ་བ་བ་ལྟར་ རྗེ་ཉིད་ཀྱི༌ཞབས༌ཏློག་ཞུས་པ་ལ་ ངལ་བ་མེད་ཚུལ་དང་། ཁོ་རང་
བླློས་གཏད་རེ་ས་ རྗེ་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པས། ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐློང་བ་དང་། ཅི་གསུངས་དང་ལེན་བྱེད་
རྒྱུའི་ ཁ་སང་སྙིང་བཏློན་པ་འདྲ་བ་མང་པློ་བཤད་ཅིང་། ཡུམ་ཉིད་ལའང་ བདག་རྐྱེན་མཐློང་བཟློས་ རྗེ་
ཉིད་རང་དང་མཉམ་པའི་གུས་བཏུད་བཅས་སྙིང་བརྐུས་པས། ཡུམ་ཡང་ ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་ རྗེ་ཉིད་
ལ་རེ་བའི་ གཡར་ངོ་བཅས་ཞུ་བ་ནན་ཆེར་ཕུལ་བས། སྤྱི་ལློ་༡༧༠༧ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་ཕག་ལློ་ལ་ 
འབྲུག་རབ་རྒྱས་གསང་ཟབ་རློང་དུ་ཡློད་པ་བཀུག་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་འཁོད་པར་མཛད་དློ།། 

དུས་དེ་ནས་ སྡེ་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་སམ་ཕ་ཇོར་གྲགས་པ་དེས། འཁོན་དུ་འཛིན་པའི་ ཀུན་སློང་དྲག་པློས་ 
སྤུངས་ཐང་རློང་དཔློན་བསན་པ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ། ཁོ་པའི་ དགྲ་ཟླར་གྱུར་པ་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་པ་
བརྟན་པས། རི་ཁྲོད་དུ་བསད་པ་ བདའ་འདེད་ཀྱི་དམག་བརྒྱག་སྟེ། དེ་ཕློགས་ཀྱི་རི་ལུང་ཐམས་ཅད་ 
གཡང་རློང་བཏང་ཞིང་། ཉེས་མེད་ཀྱི་མི་མང་པློ་དམར་གསློད་དུ་བཏང་། རློང་དཔློན་བསན་པ་དབང་ཕྱུག་
དེས་ བསམ་པ་བཟང་པློས། རང་གི་ཞློར་ལ་ གཞན་སྡུག་ཏུ་བཅུག་པ་ནི་ ལེགས་པློ་མ་ཡིན་སྙམ་སྟེ་ 
གཞུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ ཞབས་འདུད་གསློལ་བར་བས་པ་ལ། བརྩེ་བ་དང་མི་ལྡན་ཞིང་བསམ་སློར་དྲག་པློས་ སྡེ་
སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ དམར་གསད་དུ་བཏང་ངོ།  

དེའི་ཚེ་ རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ དེ་ཉིད་ཀྱི་གཟིགས་སང་ལ། རློང་དཔློན་བསན་པ་དབང་ཕྱུག་དེ། དར་
དཀར་ཞིག་ བསམས་ནས་ སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རུ་བྱུང་བ་ གཟིགས་པས། ཤིན་ཏུ་ཐུགས་བརྩེ་བ་བྱུང་སྟེ་ 
བསྔོ་སྨློན་འདེབས་པར་མཛད། ཁོང་ལ་ཉེས་པ་མི་འདུག། དམ་ཚིག་གཙང་བའི་རྟགས་སུ་འདི་འདྲ་བྱུང་



178 

ཞེས་ གསུངས་པ་རིམ་པས། སྡེ་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ རྣ་ལམ་དུ་གསན་ཏེ། ཁོང་དུ་དུག་ཆུད་པ་ལྟ་བུའི་ 
འཁོན་འཛིན་ཕྱིན་ཅི་ལློག་པའི་ བླློ་ངན་ཞིག་ དེ་དུས་ སྐྱེས་པར་ངེས་སློ། 

ཕློགས་ལྷུང་ཅན་གྱི་སྡེ་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལློ་༡༧༡༡ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ལྕགས་ཡློས་ལ། ཞབས་
དྲུང་གི་ གསུང་སྤྲུལ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ དར་དཀར་ཉི་གདུགས་ཁར་འཁྲུངས་པ་ གཞུང་དུ་གདན་
དྲངས་ཏེ་ ཁྲི་མངའ་གསློལ་བས་འདུག། གཏེར་སློན་འབྲུག་སྒྲ་རློ་རྗེའི་ལུང་བང་ལས། སྔར་ལྷློ་འདིར་ལློ་ཙྭ་
བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་ཞིག་བྱུང་། དེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པློ་པདྨའི་སྤྲུལ་པ་
ཞིག་གིས་ རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ན་ ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། འློན་ཀྱང་། བློན་བླློན་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་
གྱི་ སྐྱེ་བ་ཞིག་གིས། དང་པློ་ཞྭ་ལྟར་འཁུར། བར་དུ་གོས་ལྟར་གྱོན། ཐ་མར་ལྷམ་ལྟར་ཕུད། ཅེས་
གསུངས་པ་བཞིན། སྡེ་པ་ཕ་ཇོས་ མི་འཚམས་པ་དུ་མ་བས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཐུགས་ངེས་འབྱུང་བཅས་ 
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་བླ་མ་ལྷ་ཁང་དུ་ སྐུ་མཚམས་ལློ་གསུམ་བཞུགས་སྐབས། ཐུགས་སྐྱོ་ཤས་ཀྱི་གསུང་
མགུར། ཐིམ་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ས་རེ་འཚུབས། །རྗེ་བཙུན་རྣམ་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་
གཤེགས། །ངག་དབང་ཀུན་དགར་སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཡང་བྱུང་།། ལ་སློགས་གསུངས་འདུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༧༡༣ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལློ་ལ་ རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ སྐུ་མཚམས་གྲོལ་ནས། 
སྤུངས་ཐང་དུ་བློན་ཏེ་བམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་སློགས་ལ་ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔ་མ་སློགས་ཀྱི་
དབང་བཞི་ཡློངས་རློགས་གནང་། སྡེ་པ་ཕ་ཇོ་དེ་ཉིད་ ཚེ་སྔོན་བློན་བླློན་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་དང་ གནས་
རྙིང་རྗེ་བཙུན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་སྐབས་སུ་ སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་དུས་སུ་སྨིན་ཏེ། རྒྱལ་སས་བདག་ཉིད་
ཆེན་པློ་ཁྲི་ལས་ཕབ་སྟེ་ མི་དག་བདག་ཏུ་རེ། བདག་པློ་སྒོ་ཕྱིར་འདློན་ ཟེར་བ་ལྟར། དེར་བདུད་བླློན་ཚློས་
དྲག་ཏུ་སང་བས་ ཁྲི་ལས་ཕབ་སྟེ་ དབང་རློང་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག།  

དེ་ནས་ དེ་གའི་མགྲོན་གཉེར་ སྐག་རྒྱལ་བ་བ་ ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་པའི་ ཐུབ་ཆོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མཆིས་
པ་དེས་ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཚེ་བར་བྱེད་ཅིང་། གཞུང་ནས་ཀྱང་ བློན་སྤྲུལ་ངན་པའི་གཡློ་འཕྲུལ་ཇི་སྙེད་
པས་ སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་ལ་ བར་དུ་གཅོད་པར་བརྩམས་ཏེ།  
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ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་པ་ཞིག་དང་བཅས་  སྤྱི་ལློ་༡༧༡༣ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལློ་ ཧློར་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་
༩ འི་ཐློ་རངས་ ཁྱིམ་བའི་སྐད་དང་པློ་འཚེར་བ་དང་བསྟུན།  ལྷའི་བུ་ སྐྱ་རེངས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པློའི་མདངས་
ཀྱིས་ ལམ་གསལ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། སུས་ཀྱང་ མ་ཚློར་བར་ཕློ་བྲང་གི་ ཕྱི་སྒོ་ཆེན་པློ་ནས་ཐློན་ཏེ་
གཤེགས་པར་མཛད་དློ།། 

སྔར་ དར་ཟབ་ཀྱི་འབློལ་སན་ལ་ གོམས་པའི་ཞབས་མཐིལ་ པདྨ་ལྟར་འཇམ་པ་དེ་ཉིད་ ས་རློའི་རྡུལ་
རྩུབ་པ་དང་ལྡན་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ ན་བཟའ་དང་ཞབས་ཆས་སློགས་ཀྱི་ རྐྱེན་ཙམ་ཡང་ བསམས་པ་
མ་བྱུང་བས། ཤིན་ཏུ་འློ་བརྒྱལ་བཞིན་པར་  ཆུ་ཀླུང་དྭངས་ཆུའི་རྒྱ་རབ་ཟམ་པ་བ་བ་ནས་ ཐློན་ཏེ་ཕེབས། 
སྒང་འབུར་ཞིག་ན་ ལམ་མདློ་བ་བའི་ ཡུལ་ཆུང་ཞིག་མཆིས་པ་དེར་ཕེབས་པ་ན་ ནམ་ལངས་བྱུང་བས། 
དེ་ཉིན་ དེ་གའི་ཚལ་གསེབ་ཀྱི་ གསང་ལམ་ཞིག་ཏུ་ཡིབ་ནས་བཞུགས་ཤིང་། དེ་ནས་ནམ་སློས་པ་དང་
བསྟུན་ ལྷློ་ཕློགས་ཀྱི་རི་བློ་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ། ནགས་ཚལ་གྱི་མུན་པ་སྟུག་པློ་དང་ལྡན་པ་ལམ་མི་མཉམ་ཞིང་
དློག་པ་ཞིག་ནས་ ཡར་ཕེབས་པས། རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ས་ལ་ འདྲིས་མེད་ཀྱིས་ འཁྱམས་པའི་དབང་གིས། 
རེས་འགའ་ནི་འགྱེལ། རེས་འགའ་ནི་སྦུབ། དེའི་ཚེ་ དམུས་ལློང་བང་ཐང་ལ་འཁྱམས་པ་ལྟར་གྱུར་པས་ 
ཤིན་ཏུ་འློ་བརྒྱལ་བ་བྱུང་ཞིང་། རི་རྩེ་མཚློན་ཆ་གཟིངས་པ་ལྟར་འདུག་པ་དེར་ བྲག་ཕུག་ཁ་བང་བསན་
ཞིག་ན་ ཟླ་སྐོར་ཙམ་བཞུགས།  

དེ་ནས་ རྣམ་རྒྱལ་གླིང་བ་བའི་དབེན་པར་ དགེ་སློང་ངག་དབང་སྦྱིན་པའི་ རྩར་བློན་ཏེ་བཞུགས། དེ་
ནས་ རི་ནགས་བ་བའི་བསྟི་གནས་སུ་ ཕེབས་པ་ན། འབྲློག་པ་དག་གིས་མཐློང་སྟེ་ དབང་རློང་དུ་བ་བཏང་
བས། མགྲོན་གཉེར་སྐག་རྒྱལ་བ་བས་གཙློས་པའི་ དམག་མང་པློ་ལྷགས་ཏེ། གར་སློང་ རྗེས་སྙེགས་ཤ་
བ་ཁྱིས་འདེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཙལ་ཞིང་། ཟུངས་ཤིག ཆིངས་ཤིག མ་གཏང་ཞིག་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ སྒྲ་
འཇིགས་འཇིགས་སུ་སྒྲོགས་པས་ ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་ འགེངས་པར་མྱུལ་ཏེ། མ་ཤི་བར་དློའི་སང་
ཚུལ་ ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ དེ་དག་གིས་ཟིན་ནས། དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ དམལ་བ་
པ་ལ་བ་བ་ལྟར་ གཤེད་མའི་ཚློགས་ཀྱིས་བསྐོར། གྱང་སར་བ་བའི་གཞིས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་པ་
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བ་དེ་ དམར་གསློད་དུ་བཏང་། མགྲོན་གཉེར་སྐག་རྒྱལ་གདུག་པ་ཅན་དེས་ མི་མང་གི་དབུས་སུ་རྗེ་ཉིད་
ལ་ བརྙས་པ་ཆེན་པློའི་སྒོ་ནས་ དམའ་ཕབ་ཅིང་ སྡིག་པ་དང་ངན་རྗོད་ས་ཚློགས་གཏློང་བར་བྱེད་དློ།།  

དེ་ནས་ གཡུང་དྲུང་སྐྱིད་བ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཕེབས་ཏེ། སྐུ་སྲུང་བ་ཐུབ་
ཆོད་རྣམས་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་ནས་ མགྲོན་གཉེར་དམག་དང་བཅས་པ་ལློག། རྗེའི་ཞལ་སློབ་ དགེ་སློང་
ངག་དབང་དར་རྒྱས་བ་བ་ མཚམས་གྲོལ་ཏེ་མཇལ་དུ་བྱུང་། བླ་མ་རིན་པློ་ཆེ་ གདན་སར་མི་བཞུགས་
པར་ རི་ཁྲོད་དུ་གཤེགས་པ་ ཅི་ཙུག་ )ག་ཅི་/ག་བཟུམ་ ( ལགས། ཞུས་པས། དམ་ཉམས་ཕ་ཇོ་ཡིན་མློད་
གསུངས། ད་ལྟ་རང་ དམལ་བར་སྤྱིའུ་ཚུགས་སུ་ སློང་ངེས་པ་ལ་ མ་སློང་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ ཞུས་
པས། རྗེའི་བཀའ་ལས། ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་བསླུ་མི་སྲིད་པ་ཡིན། སྔོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་ གནས་
རྙིང་པ་ཚློ་ཐབས་ཀྱིས་དེངས་པར་མཛད་པའི་སྐབས། གནས་རྙིང་རྗེ་བཙུན་མས་ སྨློན་ལམ་ལློག་པ་བཏབ་
པའི་ མཐུ་སྨིན་པ་ཡིན། རྗེ་བཙུན་མ་དེའི་ སྐྱེ་བ་ ཕ་ཇོ་ཁོང་པ་ཡིན། ཚེའི་འཕེན་པ་ནི་མ་རློགས། རྟ་
སྦྲུལ༌གཉིས༌ཀྱི༌བར༌ན༌ འགལ༌རྐྱེན༌ཆེན༌པློ༌ཞིག༌ཡློང་། བསྐོས་པའི་ལས་ལ་བྲློས་པས་མི་ཐར་བ་བ་ཡིན་
པས། ཐབས་མེད་གསུངས། སྐུ་སྲུང་པ་གདུག་པ་ཅན་དེ་ཚློས་ ཆབ་ལ་གསློལ་ངན་བཏབ་ནས་ ཞུས་པས་ 
སྙུན་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཐློག་ སར་ཡང་བརྩེགས་ནས་དྲངས་པས།  

ཧློར་ལུགས་ སྦྲུལ་ལློ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ ཚེས་ཉེར་བདུན། ཉི་ལྡློག་ལ་ ལློ་འཕློ་བའི་ལུགས་བརྩི་ན་ 
རྟ་ལློ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཉེར་བདུན། སྤྱི་ལློ་༡༧༡༣ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་སྦྲུལ་ལམ་རྟ་ལློ་ཟླ་༡༢ པའི་༢༧ 
ལ། མཚན་དཔེའི་མེ་ཏློག་ རྐྱེན་ངན་དྲག་པློའི་སད་ཀྱིས་བཅོམ་སྟེ་ དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་འདུག་
གོ། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༡༤ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཤིང་རྟ་ལློ་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༠ པའི་ ཉིན་གཅིག་ལ་ས་གཡློས་ལན་༡༥ 
བྱུང་བ་དེ། མི་རིང་བར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་ བློད་ནས་ སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་དམག་འཁྲུག་ བྱུང་བའི་
སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར། དེ་ཡང་ སློག་པློ་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་ དམག་འློང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཤར་རྟ་ཝང་
གི་ དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་དང་། འབྲུག་པ་ནང་རློག་ མ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ལས་ བློད་ལ་དགའ་ལྡན་ཕློ་
བྲང་པར་ རྟ་ཝང་པས་རྒྱབ་དཔུང་ཞུས་པ་ལས།  
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བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་ཁང་གིས་ སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ལ་ ཡི་གེ་འདི་ལྟར་ བཏང་འདུག། བསློད་
ནམས་ཀྱི་དཔུང་པས་ མཐློ་བའི་ལྷློ་ཕློགས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གང་གིས་ ཉན་པར་འློས་པའི་ཚིག་བརྗོད་པ་
འདི་ལ་དང་བ་སློན་ཅིག། ཕློགས་དེའི་ ཡུལ་འཁོར་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་ལློངས་སློད་པར་འློས་
པ། སྐྱོང་བར་འློས་པ་ཡིན་གྱི། བདག་ཅག་གིས་ ཕྲག་དློག་པ་དང་ འགྲན་ཟླ་ཡློད་པ་མི་བཟློད་པའི་སེམས་
མེད་དློ། འློན་ཀྱང་ སྐྱེ་བློ་ཕྲ་མ་མཁན་འགའ་ཞིག་གིས་ དབྱེན་བས་ཏེ་རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ལ། འབྲས་བུ་མི་དགེ་བ་
ཆེན་པློར་གྱུར་པའི་རྗེས་སུ་ འཇུག་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ནློ།། 

གལ་ཏེ་ དཔུང་གི་སློར་བ་རྩློམ་པར་འགྱུར་ན་ནི་ སྐྱེ་དགུ་ཀུན་ལ་བདེ་བས་ཕློངས་པ། ཉམ་ང་བ། མི་བཟློད་
པའི་གདུང་བ་ཉམས་སུ་མློང་ཞིང་། དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི། སའི་ཁམས་ལ་མ་ཡིན། ཆུའི་ཁམས་ལ་མ་
ཡིན། རླུང་དང་མེའི་ཁམས་ལ་མ་ཡིན་ཏེ་ བྱེད་པ་པློ་འུ་ཅག་གཉིས་ལ་སྨིན་པས་ འཆི་འཕློས་ནས། 
མཚམས་མེད་པའི་ སེམས་ཅན་དམལ་བ་ཆེན་པློར་ སྐྱེ་བར་གདློན་མི་ཟ་བས། དེའི་སད་དུ་ ཕྲག་དློག་
གི་ བསམ་པ་སྤངས་ཏེ། སྔོན་གྱི་དུས་ན་ བློད་རྗེ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚློས་ ཇི་ལྟར་བཅས་པའི་ གཏན་ཆིངས་
རི་མློར་ འཁོད་པར་བས་པ་ དེའི་དློན་ཉམས་སུ་བླང་ན་ ཀུན་ཏུ་དགེ་བར་མི་འགྱུར་གྲང་། གལ་ཏེ་ དེ་
ལས་ལྡློག་པར་སློད་ན་ ངས་ ཡན་ལག་བཞི་དང་ལྡན་པའི་དཔུང་གི་ཚློགས་ གྲངས་ཀྱིས་མི་ལངས་པ་ 
མིག་མི་བཟློད་པའི་ཚློགས་ ཉེ་བར་གཤགས་ཏེ་ ཡུལ་འཁོར་དེ་བརླག་པར་བས། མིང་གི་ལྷག་མར་བས་
ན་ ཁྱོད་ཅག་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་བ་བ་བསྲིངས་འདུག། 

འདིའི་ལན་དུ་ འདི་ནས་སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་པས་ འདི་ལྟར་བཏང་འདུག། མློང་གོལ་གྱི་ རྒྱལ་པློ་
གང་གིས་བདག་ཅག་ལ་བསྙད་པ་བས་པའི་ཚིག་ གང་དང་གང་ཡིན་ཞིག་ནས་ བློད་རྗེ་གཞན་འབློར་པ་
ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ལ་ ཕྲག་དློག་པ་མ་རུངས་པ་དུ་མས་ བདག་ཅག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ གཡུལ་
བཤམས་ཤིང་རྒོལ་བར་བས། སློབས་དང་ནུས་མཐུ་ཅི་ཡློད་པས་ གླགས་བལྟས་པ་མང་མློད་ཀྱི། ཁྱོད་ཅག་
རྒྱལ་བར་གྱུར་པའི་ གཏམ་གླེང་བར་འློས་པ་ འགའ་མཆིས་སམ། དཔེར་ན། སློག་ཆགས་ཕྲ་མློ་བལ་
འདབ་ཀྱི་རྒྱ་ལ་འཐུམས་པ་ རང་གི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བསྐྱོད་དེ་ སློབས་ཅི་ཡློད་པ་དང་། རྩལ་ཅི་ཡློད་
པས་ གཡློ་བར་བས་ཀྱང་ རང་ཉིད་ངལ་ཞིང་ སྡུག་བསྔལ་བར་ འཆིང་བྱེད་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི། བལ་འདབ་
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ལ་གནློད་པར་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་ཡློད་དམ། ཁྱོད་ཀྱིས་ འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེའི་ ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པའང་
ཐློས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་ འདབ་ཆགས་གཏུམ་པློ་ ཁྲ་ཞེས་བ་བ་དང་། གཅན་གཟན་ མི་བཟད་པ་སང་
ཀིའི་སྙིང་རྗེ་དང་ རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྙིང་རྗེ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནློ།། 

དེའི་སད་ མློང་གོལ་གྱི་རྒྱལ་པློ་གང་ ཁྱོད་དཔུང་གི་ གཙློ་བློར་འདློང་པ་ཙམ་དུ་ཆ་མ་འཚལ་གྱི། འཇིག་
རྟེན་ན་མཐུ་ཆེ་བ་ཚངས་པ་དང་། དབང་པློ་དང་། དྲག་པློ་དང་། གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་དང་། ཐགས་བཟང་
རིས་ལ་སློགས་པ་ ར་མདར་སྦྲན་ནས་འདི་ན་རྒོལ་བར་ལྷགས་ནའང་། མྱུར་མཛད་མ་ཧཱ་ཀ་ལས་ ལུང་དུ་
བསན་པའི་ཡུལ་ན་ སློད་པ་བདག་ཅག་ ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ཕྲ་མློ་ཙམ་གཡློ་བའང་མི་རུང་ན་ ཅི་དགའ་བ་བློས་
ཤིག་ ཅེས་པའི་ཡི་གེ་བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ཕག་ཏུ་སློན་ནས།  

ཁྲོས་འཁྲུགས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ཏེ་ དཔྲལ་བ་ན་ དཔྲལ་རྩ་གསུམ་གྱེན་དུ་འགྲེང་ཞིང་། ཕག་ལ་བགོ་བའི་
གོས་ དཔུང་བའི་བར་དུ་རེས་མློས་ཀྱིས་ བརྫེས་བཞིན་པར་མྱུར་བར་ དཔུང་གི་ཚློགས་ཆེན་པློ་ ལྷློ་ཕློགས་
སུ་བགྲོད་པར་བསྐུལ་ཏེ། སྤྱི་ལློ་༡༧༡༤ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཤིང་རྟ་ལློ་ཟླ་བརྒྱད་པར་ སྤ་གྲོའི་ཕློགས་སུ་ལྷ་
བཟང་ཁང་ རང་ཉིད་དང་བཅས་པའི་དཔུང་གི་ཚློགས་དང་། བུམ་ཐང་གི་ཕློགས་སུ་ཐའི་ཇི་དང་། ཨེར་ཁེ་
དའི་ཆིངས། བུམ་ཐང་པ་གསུམ་དང་བཅས་པའི་ དཔུང་ཚློགས་ཆེན་པློ་དང་། ཤར་ཕློགས་སུ་ བཱ་རིང་ཐའི་
ཇི་དང་། ལྷ་རིགས་ཀྱི་ས་སྐྱོང་བ་དང་། ཁོ་བློའི་སྐྱེད་བདག་དང་། ཟུར་ཁང་གུ་ཡང་ཁ་ཤ་ཁར་གྲགས་པ་
དང་བཅས་པའི་ དཔུང་ཚློགས་ཆེན་པློ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་ ལྷགས་སློ།།  

བུམ་ཐང་ཕློགས་ཀྱི་ དཔུང་རྣམས་མློན་ལ་དཀར་ཆུང་བརྒལ་ནས་ ཤིང་སྒོ་ལྟག་གྱོང་ཞེས་པའི་སར་འཐབ་
མློ་ལག་སྤྲློད་དེ་ མི་མང་པློ་ཤི་རྨས་བྱུང་། དེ་ནས་རིམ་པས་ བློད་དམག་རྣམས་བ་དཀར་དུ་བསླེབས། ཉིན་
མང་པློའི་བར་དམག་རྒྱབ་ཀྱང་། བ་དཀར་རློང་དེ་ ཤིན་ཏུ་བཙན་པས་ གླགས་མ་བརྙེས་ཤིང་། བློད་
ཀྱི༌དཔའ༌རྟུལ༌དློང༌སྤེ༌རབ༌བརྟན་དང་། དགེ་བསྙེན་བ་བ་སློགས་ མང་པློ་བསད། འབྲུག་པའི་དམག་མི་
ཡང་ མང་པློ་བསད། ཡུལ་གྲོང་གི་ ཁང་ཁྱིམ་མང་པློ་ མེར་བསྲེགས་ཤིང་། རྒྱུ་ནློར་འཕྲློག་བཅོམ་དང་ 
ཞིང་གི་ལློ་ཐློག་འཇོམས་པ་སློགས། མངའ་འབངས་རྣམས་ སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པས་ མནར་བའང་ 
སྐབས་དེར། སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ལྕགས་རིའི་མགོན་ཁང་ཆེན་པློར་ སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ངག་
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དབང་པད་དཀར་རློ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ བསྐང་བ་ཕྲིན་བཅོལ་གནད་སྨིན་ གནང་དུ་བཅུག་པས། 
དཔལ་འབྲུག་པའི་རློ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་ནུས་པ་དང་། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ བསན་འཛིན་ལེགས་
པའི་དློན་གྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་ བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏློར་ཟླློག་ཆེན་པློ་འཕངས་པ་སློགས་ཀྱི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས་ དམག་
དཔུང་རྣམས་ འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ལ་ གནློད་འགལ་ཆེན་པློ་གང་ཡང་ མ་བྱུང་བར་སར་ལློག་འདུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༡༥ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཤིང་ལུག་ལ། དབང་འདུས་རྩེའམ་ཟབ་དློན་ལྷུན་རྩེ་གསར་པ་བཞེངས་ཏེ་ 
ནང་རྟེན་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པ་ ཉིས་ཐློག་མ་དང་། བྱེ་བ་མཆོད་རྟེན། ཙན་དན་གྱི་
བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་སློགས་ རྟེན་གསུམ་ངོ་མཚར་བ་མང་པློ་བཞེངས། གསློལ་འདེབས་འབུམ་
གཏེར། ལྷན་སྐྱེས་དུང་ཕྱུར་སློགས་ རྣམ་དཀར་གྱི་བ་བ་རྒྱ་ཆེ་བར་མཛད། གསུང་རབ་ཀྱི་པར་ཡང་མང་དུ་
བསྒྲུབས། ཟབ་དློན་ལྷུན་རྩེར་ འདུས་ཚློགས་རིན་པློ་ཆེ་ གདན་དྲངས་ཏེ་ ཕག་འགྱེད་དངུལ་གྱི་མེ་ཏློག་ 
ཐེར་སམ་གྱི་སྐུ་ཆོས་རེ་དང་བཞུགས་གདན་ལུག་པགས་རེ་ཕུལ་ཏེ་ བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཞུས། 

རབས་ཆད་བསྡུ་བ་ཞེས་ སྔོན་བུ་མེད་པའི་རིགས་ཀྱི་ ཡུལ་གཞི་རྣམས་ དཔློན་གྱིས་བསྡུ་སློལ་ཡློད་པ་དེ་
ཡང་ སྡེ་སྲིད་འདིས་བསྡུ་མ་དགོས་པར་བཅད་དེ་ ཁ་བཞི་ལྷློའི་ཆབ་འབངས་ཀུན་ལ་བམས་སྐྱོང་དང་། 
དངུལ་ མ་ཀྲམ་རེ་མའི་གནང་སྦྱིན་སློགས་ མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ དགེ་བ་ཡང་བས་འདུག རྒྱ་གར་མུག་ཤུ་དྷ་
དང་། གྷ་ཌི་ཁའི་མངའ་རིས་སུ་ ཁྱོ་ག་ཤི་བའི་ཆུང་མ་རྣམས་ཁྱོ་གའི་རློ་དང་མཉམ་དུ་སྲེག་སློལ་འདུག་པ་
དེ་ཡང་ སྡེ་སྲིད་འདིས་རྒྱུན་གཅད་པར་མཛད། དེ་སྐབས་ སྤ་རློ་རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ་བམས་མགོན་ངག་
དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐུལ་བ་བཞིན། ཆོས་ཁྲིམས་དགེ་བཅུའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ཕྱེ་བའི་ བཀའི་
ཁྲིམས་ཡིག་གསར་པ་བཀོད་ཅིང་ སྒྲིག་ལམ་དམ་པས་ མངའ་འབངས་རྣམས་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་ལ་
བཀོད་པར་ཡང་མཛད་འདུག། 

དེ་ནས་ མི་རིང་བར་ སྤྱི་ལློ་༡༧༡༧ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་བ་ལློར། སློག་པློ་ འཇོང་ག་ཚེ་རིང་དློན་གྲུབ་
ཀྱི་ དམག་དཔུང་ཆེན་པློ་ བློད་དབུས་གཙང་དུ་ལྷགས་ཏེ། རྒྱལ་པློ་ལྷ་བཟང་ཁང་བཀྲོངས་ནས་ལྷ་སར་
དབང་བསྒྱུར་པ་ན། ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་ཡང་ ཡློང་ཉེན་ཆེ་བའི་ཟླློག་ཐབས་ལ་ སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་
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ཀྱིས། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དློན་གྲུབ་ སྤུངས་ཐང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་བཀའ་བརྒྱད་
ཀྱི་གཏློར་ཟླློག་དང་། གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་ཀྱི་ མནན་སྲེག་འཕངས་གསུམ་ འདུན་བཤིག་དམག་ཟླློག་
ལ་སློགས་པའི་ སྐུ་རིམ་རྒྱས་པར་མཛད། མཐའ་དམག་གི་ཁ་གནློན་དུ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་སུ་ བདུད་
འདུལ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་ རབ་གནས་མཛད་པ་ལས། མཐའ་དམག་བཟླློག་པའི་ནུས་མཐུ་འཕྲལ་དུ་
བྱུང་། ལྷག་པར་ སྤུངས་ཐང་དུ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏློར་ཟླློག་གནང་དུས་ གཏློར་མ་ལས་མེ་འབར་ཏེ་ དར་
མློ་ཆེའི་རྩེར་སློན་ཞིང་། མེ་ཟིལ་འཕྲློ་བ་དང་བཅས་ དགྲའི་ཕློགས་སུ་སློང་བ་ ཀུན་གྱིས་མཐློང་སྟེ་ སྡེ་
སྲིད་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་སློན་པས། སྡེ་པ་ ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ནས་ རྟ་གཅིག་དང་ལེགས་ཁ་སྦིའི་གཞི་དང་ 
ཆུ་འཐག་རྣམས་ཀྱང་ གཏང་རག་ཏུ་ཕུལ་འདུག། བསན་སྲིད་ལ་སྨན་པའི་མཛད་པ་གཞན་ཡང་ བཀྲ་
ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་ གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་དང་། བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མློ་བཞེངས། 

དེ་ལྟར་ སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་འདིས། སྤྱི་ལློ་༡༧༠༧ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་ཕག་ནས་༡༧༡༩ ས་ཕག་
གི་བར་ལློ་༡༢ བསན་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ། དེ་ནས་ སྡེ་སྲིད་རང་གི་ཚ་བློ་ དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚློ་ 
སྡེ་སྲིད་བསྐོས་ཏེ། འབྲུག་རབ་རྒྱས་ ཁོ་རང་ དབང་འདུས་རྩེར་ ཟུར་བཞུགས་མཛད་ཀྱང་སྲིད་དློན་ལ་
གྲལ་གཏློགས་མཛད་དེ། སྔར་ རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ འགྲས་པའི་ཞེ་ནད་ཀྱིས་ སྡེ་སྲིད་
དགུ་པ་ ངག་དབང་རྒྱ་མཚློའི་སྐབས་སུ་ཡང་ རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡང་སྲིད་འཇིགས་མེད་
ནློར་བུ། མང་སྡེ་བློན་སྦིས་སུ་ གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པློའི་ གཅུང་པློར་འཁྲུངས་པ་དེ། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་པ་ ངག་
དབང་རྒྱ་མཚློ་དང་ དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་གཞུང་དུ་ གདན་འདྲེན་མཛད་པ་ལ། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ 
འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ངན་གཤློམས་ ས་ཚློགས་བས་པའི་རྐྱེན་ལས། སྔར་རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་ གྲྭ་བུ་སློབ་(སློབ་མ་) མང་པློ་ཡློད་པ་དེ། ཐམས་ཅད་མ་རངས་པར་ གོ་བགོས་མཚློན་ཆ་ཐློགས་
ཏེ་ སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པའི་སྟེང་ དམག་རྒྱབ་སྟེ་ཟིང་འཁྲུགས་ཆེན་པློ་ལངས་པས། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པས་ བློད་
རྒྱལ་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱས་ལ་ མགོ་གཏད་ཞུ་བའི་ ཡི་གེ་བཏང་འདུག།  

བློད་རྒྱལ་ནས། སྔར་ ཁྱོད་རང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བཞུགས་དུས་ ངའི་གོང་མ་ལྷ་བཟང་ཁང་ལ་ ངོ་རྒོལ་གྱི་
ཡི་གེ་ཕུལ་ནས་ གཡུལ་་བཤམས་པ་ཡིན་ཡང་། ད་ནི་དགྲ་མཆན་འློག་འཇུག་པ་བུ་བས་གཅེས། ཟེར་བའི་
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དཔེ་བཞིན་དུས་ལ་བབས་པར་གདའ་བས། ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་རམ་འདི་ནས་མཛད་འློང་ ཞེས་པའི་བཀའ་
ཤློག་གནང་ཡློད་ཚུལ་ བཤད་ཀྱི་འདུག་མློད་ཀྱང་། བཀའ་ཤློག་འདིར་ མ་འབློར་གོང་དགུན་ཐློག་དེར་ 
དབང་འདུས་རྩེའི་རྒྱ་ཕིབས་ཀྱི་ཏློག་ རླུང་གིས་ཁྱེར་བ་སློགས་ བཟླློག་ཏུ་མེད་པའི་མི་ཤིས་པའི་མཚན་མ་
ངན་པ་མང་པློ་བྱུང་བ་བཞིན། མི་རིང་བར་ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མློང་བར་ངེས་པའི་ལས་ དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ཕག་གིས་ཀྱང་ བཟླློག་ཏུ་མེད་པ་ལྟ་བུས་སྤུངས་ཐང་དུ་ ཟིང་འཁྲུག་ཆེན་པློ་ལངས། བཀའ་
བླློན་ཕལ་ཆེར་གྲི་ཁར་བཀུམ།  

ཐིམ་གཞུང་དུའང་ དམག་དཔུང་ཆེན་པློ་ ལྷག་པར་བརྟེན། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཉིད་རྗེ་ 
ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་བཅས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང༌དུ༌བློན། དེར་ དམག་འཇིགས་ལ་བརྟེན་པའི་ 
བཞུགས་བདེ་པློ་མ་བྱུང་སྟེ། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ ཕློགས་གཞན་དུ་ བྲློས་
པར་བརྩམས་པ་ལས། རྗེ་ ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱང་ ལྷན་དུ་འབློན་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་ཆེར་
བསྩལ་ཏེ། དེ་གའི་ ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་ མཆོད་འབུལ་དང་སྨློན་ལམ་མཛད་དེ། ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ན་ ཕློ་བྲང་
ནས་ཕྱིར་བྱུང་སྟེ་ བྲློས་ཐབས་ཀྱིས་གཤེགས་པ་ལས། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། སྔར་ གཞན་ལ་
གནློད་པ་ཆེར་བས་པའི་ ལས་ཀྱི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་ལྟ་བུས་ ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ས་མཐའ་བསྐོར་ཞིང་ 
ཉིན་ཤད་མཚན་ཤད་ཀྱིས་ བགྲོད་བགྲོད་པའི་ཇི་ཞིག་ན། ཧས་ལུང་པ་ ཞེས་བ་བ་དེར་ བསླེབས་པའི་ཚེ། 
རྗེས་སྙེགས་ཀྱི་དམག་མི་མང་པློས་ཟིན་ཏེ་ འགྲོ་བའི་ལམ་སློར་བར་གྱུར་ཏློ།  

དེའི་ཚེ་ སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་དེ་ནི་ བྱིའུ་ཆུང་ཁྲས་བཟུང་བ་ལྟར་ སྙིང་འདར་ཤིང་ཤིན་ཏུ་
འཇིགས་སྐྲག་པར་གྱུར་ལ། རྗེ་ ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱང་ ཐུགས་མ་བདེ་ཞིང་ཕྱིར་ཕེབས་ཏེ། 
མཐར་གྱིས་ རིན་ཆེན་སྤུངས་ཀྱི་ ཕློ་བྲང་དང་ཉེ་བར་ཕློགས་པ་ན། དམག་མི་ ས་གཞི་གང་བ་ཙམ་གྱི་ང་
རློས་སྐྱི་ཟིང་ཞེས་བྱེད་ཅིང་། ཕློ་བྲང་གི་ནང་དུ་འབློན་པའི་ཚེ་ སློག་གཅོད་ཀྱི་གཤེད་མ་མང་པློས་ སྡེ་སྲིད་
གཟུང་བར་རྩློམ་པ་ན། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་པ་དེས། རྗེ༌ཕློགས༌ལས༌རྣམ༌རྒྱལ༌གྱི༌ 
ན༌བཟའ༌ལ༌དམ༌དུ༌འཇུས༌ནས༌ གཏློང༌མ༌འདློད༌པས། རྗེ་ ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱང་ ཐུགས་ལྷག་
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པར་བརྩེ་ཞིང་ བཟློད་བླགས་མེད་པ་བྱུང་ཡང་ སྐྱོབ་པའི་མཐུ་མ་བྱུང་སྟེ། ཐུགས་སློད་དུ་འཚངས་ཏེ་ 
གསུང་ཕྲ་མློ་སྨྲེ་ངག་ཕྱུང་ཞིང་ ཆོ་ངེ་བཏློན་པར་གྱུར་ཏློ།། 

དེར་ གཤེད་མ་དག་གི་ ལག་མཐུ་དྲག་པློས་དམ་དུ་བཟུང་ནས། རྗེ་ ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཕྲལ་ཏེ། 
ལག་པ་རྒྱབ་ཏུ་བཅིངས་ནས་ བཙློན་ཁང་དུ་བཅུག། རྗེ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ སྲུང་རྒྱབ་པ་དང་བཅས་ 
ཕློ་བྲང་གི་དབུ་རྩེ་རྟ་མགྲིན་ལྷ་ཁང་དུ་ གདན་དྲངས་སློ།། འདི་ལྟར་ འབློར་པའི་མཐའ་ནི་ རྒུད་པ་ཡིན་
པས། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་དེ་ཉིད་ གཡང་ས་ཆེན་པློ་ནས་ ཆུ་བློ་ཆེན་པློའི་གཞུང་ལ་ རྒྱང་
བསྐྱུར་དུ་བཏང་ནས་ ཚེའི་དུས་བས་ཤིང་། ཚ་བློ་གཉིས་དང་གཡློག་པློ་གཅིག་ཀྱང་ཆད་པས་ བཅད་དེ་
གསད་པར་བས་སློ།། གཏེར་སློན་འབྲུག་སྒྲ་རློ་རྗེའི་ལུང་བསན་ལས། ལློ་ནི་བཅུ་འཛིན་བསློད་ནམས་ཟད་དུ་
བསླེབས། །ནགས་སྤང་གཡའ་མློའི་མཚམས་ནས་བཟུང་བའི་མློད།། ནག་མློ་རྒྱ་བལ་མཚློ་མློའི་གཏིང་དུ་
ལྷུང་།། ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་བསན་ཐློག་ཏུ་བབས་འདུག་གོ། 

དེ་བཞིན་ ངག་དབང་པད་དཀར་གྱི་རྟློགས་བརྗོད་ལས་ཀྱང་། ཡུལ་དུས་མི་རྟག་པའི་དབང་ལས། རྗེ་
བཙུན་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་ལྗོངས་གཞན་དུ་ཕེབས་ཤིང་། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པློ་ཡང་འཆི་བདག་གི་ཁར་
བཀུམ་པ་དང་། དེའི་སྐུ་ཚ་སྡེ་སྲིད་པ་ཡང་ བཙློན་དུ་བཟུང་ཞིང་ བླློན་པློ་རྣམས་ཀྱང་ དུས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་
གྱུར་པའི་སྐབས། གདློན་གྱིས་ ཡིད་དཀྲུགས་པའི་ སྐྱེ་བློ་མ་རུངས་པ་དག་ ཕན་ཚུན་ཆགས་སང་གི་དབང་
ལས་ སྐྱེ་བློ་ལ་ལ་ནི་མཚློན་གྱིས་བཀུམ། ལ་ལ་ནི་ཐློག་བརྡིབས་པ་དང་ ཕལ་ཆེ་བ་དག་ནི་གྲི་རྒྱབ་ནས་ 
གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཁྲག་གི་རྗེན་དྲི་ངར་པློ་འཐུལ་ཞིང་། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་བཞུགས་པའི་ སྐུའི་
མདུན་གྱི་ཐད་དུ། མི་མང་པློ་ དམར་གསད་དུ་བཏང་བའི་ ཁྲག་མཚློ་འཁྱིལ་ཞིང་། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་གསློད་
ཅིག་ རྒྱོབས་ཤིག་ཅེས་པའི་སྒྲས་ གནམ་ས་བིར་བས་ དབང་མེད་པ་དག་བརྒྱལ་ཞིང་ངུ་བའི་སྐད་དམལ་
བའི་གཏིང་ནས་ འབྱིན་པ་ལྟ་བུས་ བར་མེད་དུ་གཏམས་པའི་སྲིན་པློའི་གྲོང་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་དུས་དེ་
ཡང་ རེ་ཞིག་ཞི་བར་གྱུར་ཏློ། ཞེས་གསལ། 
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སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་པ་དེ་ཡིས་ སྡེ་སྲིད་མ་མཛད་པའི་སྔོན་ གཞན་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། སྔར་བླ་
མ་ཞང་བཀྲོངས། སྡེ་སྲིད་མཛད་ནས། སྤྱི་ལློ་༡༧༡༦ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་སྤྲེལ་ལ་གཏེར་བཏློན་འབྲུག་སྒྲ་
རློ་རྗེ་བཀྲོངས་པ་ རྗེ་ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། སྤྱི་ལློ་༡༧༡༣ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཆུ་སྦྲུལ་
ལ་ རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་བཀྲོངས་པའི་ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་ཏེ་རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ས་མློ་བ་
ལློ་ སྤྱི་ལློ་༡༧༢༩ ལ་ རྐྱེན་དབང་དུ་གཤེགས་འདུག་གོ། 

 

སློང་ལཱ།  

༡ སྡེ་སྲིད་བརྒྱད་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ ནང་འཁྲུག་ལང་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་མས? 
༢ འཇིག་རྟེན་གྱི་གཏམ་དཔེར། སྙིང༌ཚེར་མ་ལས་རྩུབ། ཁ་འློ་མ་ལས་འཇམ། ཟེར་བའི་དཔེ་གཞན་

བཀོད། 
༣ གཏེར་བཏློན་འབྲུག་སྒྲ་རློ་རྗེའི་ལུང་བསན་ལས། ལློ་ནི་བཅུ་འཛིན་བསློད་ནམས་ཟད་དུ་

སླེབས། །ནགས་སྤང་གཡའ་མློའི་མཚམས་ནས་བཟུང་སྟེ་མློད། །ནག་མློ་རྒྱ་བལ་མཚློ་མློའི་གཏིང་དུ་
ལྷུང་།། ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་བསན་ཐློག་ཏུ་བབས་འདུག་གོ། ཟེར་བའི་རྩ་ཚིག་འདི་གི་བཅུད་དློན་
བྲིས། 
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༦ སྡེ༌སྲིད༌ཁྲི་རབས་བཅུ་པ། མི་ཕམ་དབང་པློས་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན༌སྲིད༌བསྐྱངས༌ཚུལ། 
སྡེ༌སྲིད་བཅུ༌པ༌ གོང༌ས༌མི༌ཕམ༌དབང༌པློ༌ནི། རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ མང་སྡེ་བློན་
སྦིས་ཡུལ་དུ་ ཡབ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་དང་ ཡུམ་ངག་དབང་བུ་དར་གྱི་སས་སུ་ སྤྱི་ལློ་༡༧༠༩ རབ་བྱུང་
༡༢ པའི་ས་གླང་ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་ལ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེར་བཞུགས། ཞབས་དྲུང་ཕློགས་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སྐྲ་ཕུད་བཞེས་ཏེ་ མཚན་ངག་དབང་བསན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ཞེས་གསློལ།  

མཁན་ཆེན་བཟློད་པ་ཕྲིན་ལས་ནས་ དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སློམ་པ་བཞེས། སྔགས་འཆང་རྒྱལ་བྱེད་
ཚལ་པ་ བསན་པ་རྒྱ་མཚློ་སློགས་ སློབ་དཔློན་བསྟེན་ནས། ཡློན་ཏན་གང་ལ་ཡང་ཐློགས་པ་མེད་པར་ 
མཐར་ཕྱིན་པར་སངས། འདུས་སྡེར་ལློ་བདུན་བཞུགས། ཡློངས་འཛིན་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ངག་དབང་ལྷུན་
གྲུབ་ཀྱིས་ མཚན་ངག་དབང་བསན་འཛིན་མི་ཕམ་དབང་པློ་ ཞེས་གསློལ།  

སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་ བསན་འཛིན་ལེགས་པའི་དློན་གྲུབ་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ངོར་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་
གླིང་དུ་བློན་ནས། པད་གླིང་གཏེར་ཆོས་སློགས་ གསང་ཆེན་རྙིང་མའི་ཆོས་སྐོར་མང་པློ་ཞུས་ཏེ་ རྒྱལ་ཚབ་
ཏུ་བཞུགས་སྐབས། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཞྭ་ནག་ སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་བང་ཆུབ་རློ་རྗེ་དང་། ཞྭ་དམར་སྐུ་
ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ དཔལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དློན་གྲུབ་ཡབ་སས་གཉིས་ བུམ་ཐང་ ཐང་སྦིས་སུ་བློན་པ་ན། མི་ཕྱེད་
པའི་དད་པ་ཆེན་པློས་གསང་ཐབས་སུ་ འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་ཚུལ་དུ་བློན་ནས་ ཕག་དང་མཇལ་དར་སྤྲློད་
ལེན་མཛད། ཆོས་འབྲེལ་ཞུས་ཏེ་ མཚན་རིན་ཆེན་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་སུ་གསློལ།  

དེ་ནས་ སར་ལློག་འབློན་དུས་ རྒྱལ་སས་གྷ་ན་པ་ཏིའམ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་སས་
འཇིགས་མེད་ནློར་བུ་ སྤྱི་ལློ་༡༧༡༧ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་བ་ལློར་ སྐུའི་གཅུང་པློར་འཁྲུངས་པ་ གཞུང་
གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ནང་ཟིང་དྲག་པློ་བསངས་ཏེ། གཞུང་
དུ་སྡེ་གཟར་ཆེན་པློ་གཡློས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ལམ་དུ་སྐུ་སློག་ལ་གནློད་ཉེན་ཆེ་བས་ འློ་བརྒྱལ་ཆེན་པློའི་ངང་ 
རབ་བྱུང་༡༢ མེ་བ་ལློར་ སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུ་ཕེབས་འདུག། 

སློབ་ཚན་དྲུག་པ། 
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དུས་སྐབས་དེར་ རེ་ཞིག་གཞུང་ཤུགས་ཆེ་སབས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལློ་༡༧༢༩ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ས་བ་ལློར་རྒྱལ་
སས་འཇིགས་མེད་ནློར་བུ་ འདུས་སྡེའི་ཚློགས་ཀྱིས་ གདན་སར་སན་དྲངས་པ་ན། རྗེ་མི་ཕམ་དབང་པློ་
འདི་ཉིད་ཀྱང་གདན་དྲངས་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་རློང་དུ་ཕེབས་ཚེ། ཡློངས་འཛིན་ མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ལྷུན་
གྲུབ་དང་ སྡེ་སྲིད་ངག་དབང་རྒྱ་མཚློས་ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་བཅས་ སྒོ་ཁང་ཀ་སྤུངས་ཆེན་པློར་ ཞབས་
བསུར་བློན་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་དགའ་སློན་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པློས་མཉེས་
པར་བས།  

དེ་ནས་ གཙློ་ཆེར་འདུས་ཚློགས་སྤྱི་དང་། ཡློངས་འཛིན་ མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་དང་། སྡེ་སྲིད་ 
ངག་དབང་རྒྱ་མཚློ་སློགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་ ཡང་བསྐྱར་ཕུལ་ཏེ། གཅུང་ རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་ནློར་བུ་ རྒྱལ་
ཚབ་ཆོས་ཀྱི་གསེར་ཁྲི་ཆེན་པློ་དང་། གཅེན་མི་ཕམ་དབང་པློ་ རང་གི་ཐུགས་འདློད་མེད་བཞིན་དུ་ སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་ཁྲིར་ལྷན་གཅིག་ཏུ་མངའ་གསློལ་ཏེ། ཡློངས་འཛིན་ མཁན་རིན་པློ་ཆེ་དང་། སྡེ་སྲིད་ དགེ་བཤེས་ངག་
དབང་རྒྱ་མཚློ་མཆོག་གིས་ དབུ་འདྲེན་མཛད་དེ་ ལས་ཚན་གཏློགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ འབུལ་བ་
ཆེན་པློ་ཕུལ་འདུག། 

དེ་ནས་ མི་རིང་བར་སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ཕ་ཇོས་ ནང་ཟིང་དྲག་ཏུ་གཡློས་ཏེ་ བློད་རྒྱལ་བསློད་ནམས་སློབས་
རྒྱས་ལ་མགོ་གཏད་དེ། ཟིང་འཁྲུག་གཡློས་ཀྱང་ སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚློའི་ 
ཕློགས་གཏློགས་རྣམས་ཀྱིས་སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ ཕ་ཇོ་ཆུ་གྲིར་བཀུམས། སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ ཕ་ཇོའི་ཕློགས་
གཏློགས་རྣམས་ཀྱིས།  སྐུ་ཚབ་ སྡེ་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚློ་ཡང་ བཙློན་དུ་བཟུང་ནས་ མཐར་ མཚློན་
ཁར་བཀྲོངས། མི་མང་པློ་དམར་གསློད་བཏང་ནས་ བླློན་པློ་རྣམས་ཀྱང་ དུས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏེ་ 
གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ལྟར་གྱུར་འདུག། 

དེ་ནས་ དཔྱིད་ཀྱི་དུས་ལ་བབས་པ་ན། གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པློ་ འཁོར་བཅས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་
བློན་ཏེ།  སྔར་ རྒྱལ་སས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ བཙུགས་པར་མཛད་པའི་ ལྷ་མློའི་སྒྲུབ་མཆོད་
ཆེན་མློ་ཡང་ སྔར་སློལ་བཞིན་ བཙུགས་པར་མཛད་པ་དང་། དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ་དང་ འཇིགས་
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བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པ་ གསློལ་འདེབས་འབུམ་གཏེར་སློགས་ སྔར་ལས་ལྷག་པར་བཙུགས་པར་
མཛད། 

དེ་ནས་ མི་རིང་བ་ན་ སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱིའི་ལས་སང་གིས་ ཞབས་འློག་གི་བླློན་པློ་རྣམས་དང་མ་མཐུན་པར། སྤྱི་
ལློ་༡༧༢༩ རབ་བྱུང་༡༢ ས་བ་ལློར་ ནང་འཁྲུག་དྲག་ཏུ་བྱུང་འདུག། དེ་དུས་ ནང་ཟིང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ནས། 
ཐིམ་ཕུག་ཀླུ་གྲོང་དུ། (གླང་ཇོ་ཕར་ཁར་( སྡེ་པ་ དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚློ་ཕློགས་ཀྱི། མགྲོན་གཉེར་
སྲི་ཐུབ་སློགས་ཀྱི་དམག་དཔུང་དང་། འབྱུང་བཞིའི་ནང་དུ། སྡེ་པ་ཕ་ཇོའི་ཕློགས་ཀྱི་མགྲོན་གཉེར་དཀར་
སྦིས་དློན་གྲུབ་ཀྱི་ དམག་སྒར་ཆགས་ནས། ཉིན་གྱི་རིང་ལ་ གྲི་མདུང་སློགས་ཐློགས་ཏེ་ གདློང་འཐབ་
བྱེད་ཅིང་། མཚན་མློ་དམག་སྒར་ཆགས་ཡློད་པའི་བར་མཚློན་ལ་ ཀི་སྒྲ་དང་སྭ་སྒྲ་དང་ མེ་མདའི་སྒྲས་
གནམ་ས་འཁོལ་བ་ལྟར་བས། 

མགྲོན་གཉེར་དཀར་སྦིས་ཕློགས་ ཅུང་ཕམ་པ་ན། སྔོན་ནས་ བློད་རྗེ་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱས་ལ་མགོ་
གཏད་སྐྱབས་ཞུས་པ་བཞིན། བློད་རྒྱལ་ལ་ གྲོགས་རམ་མཛློད་ཅེས་ ཞུ་འཕྲིན་ཕློ་ཉ་བཏང་བ་ལས། ཐློག་
མར་ས་མཚམས་ཀྱི་བློད་དམག་འློངས་ནས་ དཀར་སྦིས་དང་བསློངས་ཏེ་ དམག་རྒྱབ་པས། རིན་སྤུངས་
རློང་། འབྲུག་རྒྱལ་རློང། བློད་པ་དང་དཀར་སྦིས་དློན་གྲུབ་ཀྱིས་ཐློབ། དེ་སྐབས་མི་རྗེ་ཤེས་རབ་དབང་
ཕྱུག་ སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་བྱེད་དེ་ བཞུགས་ཡློད་པ་ཡང་ རེ་ཞིག་ མདློ་མཁར་ཆོས་འཁོར་སྒང་དུ་བློན་ནས་ 
བཞུགས་འདུག།  བློད་དམག་འདི་ནི་ སྤྱི་ལློ་༡༧༢༩ ས་མློ་ བ་ལློར་ཡིན་འདུག། 

སར་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་ཕློགས་ནས་ རྒན་བུ་བླློ་གྲོས་ཅན་དང་ དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕློད་པ་རྣམས་ བསམ་
པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པར་བས་ཏེ་ དམག་རྒྱབ་པས། བློད་དང་དཀར་སྦིས་པའི་དམག་རྣམས་ 
འཇིགས་ཞིང་སྐྲག་སྟེ་ཕྱིར་རྒོལ་མ་ནུས་པར་ རིན་སྤུངས་རློང་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་རློང་བཟུང་སྟེ་ བསད་ཡློད་
པའི་རློང་གི་ཕྱིར་ འབྲུག་གཞུང་གི་ དམག་སྒར་ཆགས་པས། དེའི་ཚེ་ ས་མཚམས་ཀྱི་དཔུང་གི། ཕ་རློལ་
ཏུ་རྒོལ་ནི་ཟིན། ཕྱིར་ལྡློག་པའི་མཐུ་ནི་མེད། དེ་ལ་ ར་མདའ་མ་མངགས་ན་ཉམ་ཉེས་པར་འགྱུར་བར་
གཟིགས་པས། མིའི་བདག་པློའི་ལུང་གིས་བསྒོས་ནས་ ཡུལ་དབུས་གཙང་གི་གཡུལ་གྱི་ཁ་ལློ་པ་གསུམ་
དང་། ཉང་སློད་འབྲློང་དཀར་རྩེ་པ་ བསན་འཛིན་ནློ་ཡློན་ལ་སློགས་ དཔུང་གི་ཚློགས་ཧ་ཅང་མི་མང་བ་
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དང་། མློང་གོལ་དཔུང་ ཉུང་ཤས་དང་བཅས་ཏེ་ མངགས་པ་མཛད་པ་ལས་ དམག་འཐབ་པས། འབྲུག་
གཞུང་དམག་དཔུང་ཕམ་སྟེ་བྲློས། རིན་སྤུངས་ དཀར་སྦིས་དློན་གྲུབ་ཀྱིས་བཟུང་འདུག།  

དེ་ནས་ཀྱང་ སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ངན་ལ་ བཅོས་སུ་མེད་པ་ལྟ་བུས་ བློད་དམག་དཔུང་ཆེན་ལྷགས་ཤིང་། 
སྡེ་གཟར་གྱི་ དཔུང་ཆེན་པློ་གཡློས་པར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ། ཆུ་མ་བདེ་ན་ ཉ་མི་བདེ་བའི་དཔེ་བཞིན་ ཤིང་
དྲུང་བྲག་ཕུག་ཏུ་བརྟེན་པའི་རི་ཁྲོད་སྒོམ་ཆེན་གྱི་ཚློགས་ཀྱང་ མ་བདེ་བར་གྱུར་ཅིང་། དེའི་སྐབས་ གཙང་
པཎ་ཆེན་དང་། ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་དང་། ཀརྨ་པ་ཞྭ་ནག་བཅུ་གཉིས་པ་ བང་ཆུབ་རློ་རྗེ་དང། ཞྭ་དམར་བཞི་པ་
ཆོས་ཀྱི་དློན་གྲུབ་བཅས་བླ་ཆེན་རྣམས་ ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟློད་པར་ བློད་རྗེ་མི་དབང་བསློད་ནམས་སློབས་
རྒྱས་ལ་ མཐུན་འགྲིགས་མཛད་དགོས་པར་ ཞུ་བ་བཞིན་གནང་ནས། ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་ ཡབ་སས་
གཉིས་དང་། འབྲུག་གཞུང་ སྡེ་སྲིད་མཁན་པློ་བཅས་ བཀའ་མློལ་ཞིབ་པར་མཛད་དེ་ ཆིངས་དློན་བྱུང་
ནས། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ཕློ་བྲང་ཆེན་པློའི་ དབུ་རྩེའི་ནང་དུ་ཞལ་འཛློམས་ཐློག་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་
དང་ བསན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚློ་དཔང་དུ་གསློལ་ནས་ མནའ་བློར་ཏེ་སྤྱི༌ལློ༌༡༧༣༠ རབ༌བྱུང༌༡༢ པའི་
ལྕགས་ཁྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན། བློད་འབྲུག་འློ་ཆུའི་རྒྱུན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་རྟགས་བཞག་ལེགས་
པློར་གྲུབ་སྟེ། བློད་དབུས་གཙང་གི་ དམག་དཔློན་རྣམས་ཀྱང་ རང་སར་གྱེས་ཏེ། དགའ་ལྡན་དང་ 
འབྲུག་པ་མཐུན་ལམ་བྱུང་ཞིང་ ཁྲིམས་སྒོ་རང་བདག་སློ་སློར་བས་ཏེ། ས་སྐྱོང་མི་ཕམ་དབང་པློའང་ རིན་
ཆེན་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཁུ་བློ་ དབློན་སས་ཚེ་རིང་དབང་ཆེན་དེ་ འབྲུག་གཞུང་ནས་ལྷ་སར་སྐུ་ཚབ་ 
འགོ་དང་པློར་བསྐོས། དེ་ནས་ དགུན་སྤུངས་ཐང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་མཆོག་དང་ མགོན་མང་
སྒྲུབ་མཆོག་ལ་ རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཡབ་སས་ཀྱང་བློན་ཏེ་ གཟིགས་མློ་མཛད། དགྱེས་རློར་ལྷ་དགུའི་ དབང་
ལུང་སློགས་གནང་སྟེ་ ལྕགས་ཕག་ལློར་ གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བློན། 

དེ་ནས་ ལྷློ་ལྗོངས་སུ་ བསན་འགྲོའི་བསློད་ནམས་ཀྱིས་ མ་ཆུན་པར། གཅུང་ རྒྱལ་སས་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་
མེད་ནློར་བུ་ སྤྱི་ལློ་༡༧༣༥ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཤིང་ཡློས་ལ་ དགོངས་པ་རློགས་འདུག། གོང་ས་ མི་ཕམ་
དབང་པློ་རྒྱལ་སྲིད་ལ་ ཐུགས་ཤིན་ཏུ་བསུན་པས། སྤྱི་ལློ་༡༧༣༦ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་འབྲུག་ལློ་ཟླ་༡ 
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པའི་ ཚེས་༢༥ འི་ནམ་ཕྱེད་ལ་ གསང་ཐབས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ མཆིལ་མ་བཞིན་དློར་ཏེ་ གངས་ལྗོངས་སུ་
བློན། དགེ་འདུན་རྒན་རིམ་ ཁ་ཤས་ཀྱིས་ རྗེས་བསྙེགས་བས་ཀྱང་ རྗེས་མ་ཟིན་པར་ཕྱིར་ལློག། 

དེ་ནས་ འབློན་ལམ་རྣམས་སུ་ ད་ཤི་ད་ཆད་ཀྱི་ འློ་བརྒྱལ་ངང་དུ་ འབྲློག་དགོན་པ་རྩྭ་དང་ཆུ་མེད་པ་
བརྒྱུད་ནས། ཝ་སྐྱེས་ལ་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་བརྒལ་ཏེ་ ར་རི་དང་གཡའ་རི་ བང་ཐང་སྐྱ་མློ་རྣམས་བགྲོད་
དེ་ རིམ་གྱིས་ལྷ་ལྡན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ མི་རྗེ་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱས་དང་མཇལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་
ཕློ་བྲང་པློ་ཏ་ལར་བློན་ཏེ་ རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚློ་དང་མཇལ། དེ་དང་རིམ་པས་ དབུ་རུ་དང་གཡུ་རུའི་
གནས་གཟིགས་སུ་བློན། ལྷློར་ཕེབས་རན་ཚེ་ མི་རྗེ་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱས་ཀྱིས་འབུལ་བ་རློངས་རྟ་
མཛད་ཕྱིར་ ཚློམས་ཁང་ཆེན་མློར་ རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚློ་གདན་དྲངས། མཚར་ཟས་ས་ཚློགས་ཀྱི་ 
བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པ་ གསེར་དངུལ་ཟབ་གོས་སློགས་ གཏློས་ཆེ་བ་དང་རྟ་བཅོ་ལྔ་སློགས་ཕུལ། ཕག་
གཡློག་བྱིངས་ལ་ བལ་ཀྲམ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ རྟ་ལྔ་སློགས་གནང་སྦྱིན་མཛད། ཕེབས་རྒྱུའི་ཉིན་ མི་རྗེ་བསློད་
ནམས་སློབས་རྒྱས་ཀྱིས་ དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་དུ་སན་དྲངས་ཏེ། ཁོང་ རིགས་རུས་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་
སྦྱིན་བདག་ཏུ་གཏློགས་པར་མ་ཟད། གང་ཅིའི་སློང་གྲོགས་ཀྱང་ ར་ལུང་ཆོས་སྲུང་ལ་ཞུས་ཕྱིན། སློབས་
དང་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་ སུས་ཀྱང་ འགྲན་མི་བཟློད་པ་བྱུང་བར་བརྟེན། དཔལ་ནཱ་རློ་ཏ་པའི་ཆོས་སྲིད་སྙིང་
པློའི་བསན་པ་ བླ་ནས་བླར་འདེགས་པའི་ ལྷག་བསམ་མི་དམན་པ་ཡློད་ཚུལ་བཅས་ ཤིན་ཏུ་དགེ་བའི་
གསུང་གྲོས་ལེགས་པློར་ཕུལ་ཞིང་མཛློད་བཏགས་ (ཁ་དར་) དྲུག་ཅུ་སྐོར་ཡང་ འབུལ་བ་མཛད་དེ། ཕན་
ཚུན་ འབྲལ་མི་ཕློད་བཞིན་ ཕག་འབུལ་དང་ སྨློན་ལམ་ཡང་དག་པར་ཞུས། 

བློད་རྒྱལ་ མི་དབང་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱས་ཀྱིས་ སྔར་བློད་འབྲུག་ ནང་ཟིང་སྐབས། རང་ལ་ མགོ་
གཏད་བཅོལ་བ་པློ་ དཀར་སྦིས་དློན་གྲུབ་ཀྱང་ ཡིད་ཆད་མ་གྱུར་ཙམ་གྱི་ རྒྱབ་དཔུང་མཛད་དགོས་ཤར་
བ་མ་གཏློགས། ཆོས་རྗེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ལ་ ཐུགས་ཞེན་གདིང་ནས་ཡློད་པའི་ཐློག་ གོང་ས་མི་ཕམ་
དབང་པློ་ཐུགས་རྗེ་དང་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བས། རིན་སྤུངས་ཆ་འློག་དེ་ དཀར་སྦིས་
དློན་གྲུབ་ཁོ་པ་འདས་རྗེས་ སར་གཞུང་དུ་ རྩིས་སྤྲློད་གནང་བར་མཛད་པ་ཡང་ འདི་ཡིན་ཞིང་། དུས་དེ་
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ནས་ཚུར་ བློད་འབྲུག་མཐུན་ལམ་ ལེགས་པློར་བྱུང་བ་དང་ འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ རང་དབང་རང་
བཙན་ས་བརྟན་ ཇེ་བཙན་དུ་གྱུར་པ་ལགས་སློ།།  

དེ་བཞིན་བཀའ་བླློན། མགྲོན་གཉེར་ཕག་མཛློད་པ། དྲུང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རློངས་རྟ་གྱ་ནློམས་པ་
ཕུལ། ལྷློ་ལྗོངས་སུ་བློན་ཏེ་མི་རིང་བར་འབྲུག་རྒྱལ་རློང་། རིན་སྤུངས་རློང་སློགས་བརྒྱུད་དེ་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་
རློང་དང་སྤུངས་ཐང་རློང་དུ་ཕེབས་སློ།། དེ་ནས་ ལྷློ་ལྗོངས་འདིར་བསན་འགྲོའི་དློན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་ སྤྱི་
ལློ་༡༧༣༨ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ས་རྟ་ལློར་ ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་ བཟང་པློ་སློད་པའི་སྨློན་ལམ་
འདློན་གྱི་ཡློད་པའི་ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསན་ཏློ།། ཞེས་པའི་མཚམས་སུ་ཞི་བར་གཤེགས་
སློ།། 

 

སློང་ལཱ།  
༡. ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཆིངས་སྒྲིག་ག་དེ་སྦེ་མཛད་ནུག? 
༢. འབྲུག་གཞུང་ནས་བློད་ལུ་ སྐུ་ཚབ་བཏང་བའི་ ལློ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་བཀོད། 
༣. འབྲུག་གི་གནས་སངས་འདི་ ཚར་གཅིག་ གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ལྟར་ འགྱུར་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་གསལ་

བྲིས། 
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༧ སྡེ༌སྲིད༌ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ། ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསན༌སྲིད་ཇི་ལྟར་
བསྐྱངས༌ཚུལ། 
སྡེ་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ་ ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གམ་མི་དབང་སྲི་ཐུབ་ཅེས་གྲགས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ནི། 
སན་རས་གཟིགས་ཁྲོ་བློའི་ཚུལ་སློན་པ་ རྟ་མགྲིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས། སྡེ་སྲིད་ཐམས་ཅད་ལས་འདིར་ 
མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་ བསྐྱངས་ཡུན་རིང་ཤློས་ཡིན་པས་ 
ལློ་རྒྱུས་བསྡུས་ཙམ་བརྗོད་རུང་ གཞན་ལས་ མང་དུ་སང་ངོ་།  

དེ་ཡང་ གཏེར་བཏློན་འབྲུག་སྒྲ་རློ་རྗེའི་ ཐློ་རངས་ཁའི་མནལ་ལམ་ལ། གཡུའི་མདངས་ཅན་བུད་མེད་སྙིང་
དུ་སྡུག་པ་ཞིག་གིས་ ཡུལ་ ལྷློ་ལྗོངས་ཀྱི་སང་ཚུལ་ ལེགས་ཉེས་མང་པློ་གཏམ་དུ་གླེང་བའི་གླུར། མི་སྨུག་
པློ་དུང་གི་མཆེ་བ་ཅན།  །ཁམས་གསུམ་དབང་འདུས་ཀྱི་རྟགས་འཛིན་པ།  །ཁོ་དུས་མིན་གྱི་གཡང་ལ་མ་
ལྷུང་ན།  །ལྷློ་སྦས་ཡུལ་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལན་གཅིག་འབར།། ཞེས་ལུང་བསན་པ་བཞིན་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་
རློལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ སློད་ཝང་མཁར་ས་ཁ་ནས། ཡབ་དབང་འདུས་ཕུན་ཚློགས་དང་། ཡུམ་ར་མ་སྲི་ཐར་
མ་གཉིས་ནས། མིང་སྲིང་བརྒྱད་ཡློད་པའི་ཐ་ཆུང་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༦༩༧ དང་། རབ་བྱུང་༡༢ པའི་མེ་གླང་ལློར་
འཁྲུངས། མཚན་སྲི་ཐུབ་ཅེས་གསློལ། དགུང་ལློ་༡༤ ལ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེར་ཞུགས། རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་ བླ་མར་བསྟེན་པས། མཚན་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་ ཅེས་གསློལ། སྤྱི་ལློ་༡༧༢༩ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་
ས་མློ་བ་ལློའི་བར་ དགེ་འདུན་སྡེར་ སྒྲིག་ལམ་ལ་བཞུགས། མི་རྗེ་འདི་ཉིད་ འདུས་སྡེའི་ཁྲོད་དུ་ ལློ་བཅོ་
བརྒྱད་བཞུགས་སྐབས་ ཕུགས་ཀྱི་མཐའ་དློན་གཟིགས་ཏེ་ མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས་ བསན་པའི་བདག་པློ་ 
གསེར་ཁྲིར་བཀོད་མཁན་ གཙློ་བློ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས་ཏེ། ལུས་སློག་ཐེར་ལ་བློར་བའི་སྙིང་སློབས་དང་གོ་
ཆ་ དང་དུ་བཞེས་ཏེ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནློར་བུ་དང་། ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་
སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་ རིན་པློ་ཆེ་ མི་ཕམ་དབང་པློ་སྐུ་མཆེད་དཀར་བརྒྱུད་རིན་པློ་ཆེའི་ གསེར་གྱི་ཁྲིར་བཀོད་
པར་བས་སློ།།  

སློབ་ཚན་བདུན་པ། 
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དེ་ནས་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་ མགྲོན་གཉེར་མཛད་སྐབས། ནང་ཟིང་གཡུལ་འཁྲུག་གནད་གང་དུ་
ཆེ་སར་བློན་ནས། ཕས་རྒོལ་ དཔའ་ཞུམ་པར་ བས་པ་དང་། དེ་ནས་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་མགྲོན་གཉེར་
མཛད་སྐབས། གཡློན་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་ བསམ་སློར་ངན་པ་ མཐུ་མེད་པར་བས་ཞེས་གྲགས། དེ་
སྐབས་ སྡེ་སྲིད་བགྲེས་པ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱི་མགྲོན་གཉེར་དཀར་སྦིས་དློན་གྲུབ་ཀྱིས་ བློད་རྗེ་བསློད་
ནམས་སློབས་རྒྱས་ལ་མགོ་གཏད་དེ། གོང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ དམག་འཁྲུག་རྒྱུན་རིང་ཞིང་ རིན་སྤུངས་
རློང་ རེ་ཞིག་གཞན་གྱི་ཁོངས་སུ་ ཚུད་པའི་སྐབས་སུ། ནུབ་ཕློགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པློ་རིན་ཆེན་སྤུངས་ 
ཆབ་སྲིད་དང་བཅས་པ་ གཞུང་གོང་སའི་ ཕག་ཏུ་མ་འབློར་གོང་ནས། ཆོས་རྒྱལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བརྟུལ་
ཞུགས་དང་། དཔའ་བ་ལ་མཆོད་ཡློན་ བཀའ་འཁོར་དག་ མགུ་བར་གྱུར་པས། སྤ་གྲོའི་སྤྱི་བླར་དབང་
བསྐུར་ནས་ འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས། ཉིན་གཅིག་ ཆོས་སྲུང་གི་མཐུས་ གདུལ་
ཞིང་དུས་འབབ་ཀྱི་སྔ་ལྟས་ལྟ་བུར། རིན་ཆེན་སྤུངས་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་མཁན་དེ། དམག་སྒར་མང་པློ་བཅད་དེ། 
རྒྱ་གླིང༌གི༌སྒྲ༌སྙན༌པར༌སྒྲོག༌བཞིན༌དུ། ང་ནི་དཔློན་སློབ་ཕློ་བྲང་དུ་གདན་འདྲེན་ལ་ འློངས་པ་ཡིན་ནློ།། 
ཞེས་བསླེབས་བྱུང་བ་ རྟེན་འབྱུང་ཟབ་མློར་ དགོངས་ཤིང་། མི་རིང་བར་ ཆམ་ལ་ཕབ་ནས། དཔལ་རིན་
ཆེན་སྤུངས་པའི་ གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་སློ།། 

དེ་ནས་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སློན་པ། གུ་རུ། ཞབས་དྲུང་གསུམ་གྱི་སྐུ་ གསེར་ཟངས་ཀྱིས་ ཐློག་
ཚད་མ་བཞེངས། དབུ་རྩེའི་རྒྱ་ཕིབས་ཀྱང་ གསེར་ཟངས་ཀྱིས་གསར་སྐྲུན་མཛད། སྔོན་ དབང་འདུས་ཕློ་
བྲང་ མགྲོན་གཉེར་དུ་བཞུགས་སྐབས། རིན་པློ་ཆེ་ མི་ཕམ་དབང་པློའི་སྐུ་མདུན་དུ་ མདའ་མློ་བཏབ་པས། 
བླློན་པློ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ མདའི་དབུས་ནས་ཆོས་རྒྱལ་འདིའི་ མློ་མདའ་མཐློན་པློར་འཕགས་ཏེ་ ལངས་པའི་
རྟགས་མཚན་བཞིན་དུ། དེ་ནས་ མི་རིང་བར་སྤྱི་ལློ་༡༧༤༤ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཤིང་ཕློ་བྱི་ལློར་ སྡེ་སྲིད་
ཚློགས་པའི་དབུས་སུ་མངའ་གསློལ་ལློ།།  

དེ་ནས་ གཞུང་གི་ཁ་ལློ་པ་ ཆེ་བ་བརྒྱད་དང་། ཕློགས་ཀྱི་ས་སློད་པ་རྣམས་ ཁྲི་འབུལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་
དགའ་སློན་ཉིན་མང་པློའི་བར་ ཕུལ་ཞིང་། བློད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ནས་ རྒྱལ་དབང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚློ། 
ས་སྐྱ་གོང་མ། བློད་རྒྱལ་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱས་ཡབ་སས། རྒྱ་གར་ཀ་མ་རུ་པ་ ལ་སློགས་པའི་རྒྱལ་པློ་
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རྣམས་དང་། ཟངས་དཀར། བལ་པློ། འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པློ་སློགས་ མིའི་གཙློ་བློ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ བཀྲ་
ཤིས་ལེགས་རྗོད་ཆབ་གཅིག་ འབུལ་དངོས་གཏློས་ཆེ་བའི་དགེ་མཚན་བཅས་ ཀུན་ཏུ་གསལ་བར་བས་སློ།། 
རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བ་བ་ཡང་ གང་འབྱུང་མང་འབྱུང་དུ་ མི་མཛད་པར་ ཞིབ་མློར་དཔྱད་དེ་ བདེན་པ་དགྲ་ཡང་
མཐློང་བཟློས་དང་ རྫུན་པ་བུ་ཡིན་ཡང་ ནག་ཆད་བཀལ་ཅིང་ བཀའ་ཁྲིམས་དྲང་བར་མཛད།  

མཐློང་གྲོལ་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་ ཆུར་ )དཔངས་/མཐློ་ཚད་ ( འདློམ་བཅོ་བརྒྱད། ཞིང་(རྒྱ་) དུ་
འདློམ་བཅོ་ལྔ་ བཟང་གོས་ས་ཚློགས་ལས་གྲུབ་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གསར་བཞེངས་ལྟ་བུའི་ཞིག་
གསློས་དང་། དངུལ་གྱི་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་ ཐློག་ཚད་མ། སློན་པའི་སྐུ་བརྙན་ འདློམ་ལྔར་ཉེ་བ་ 
གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། སངས་རྒྱས་སློང་གི་ཡློལ་ཐང་མཛློད་ གོས་ས་ཚློགས་ལས་གྲུབ་པ། དངུལ་གྱི་
སན་རས་གཟིགས་སློང་བཙན་སྒམ་པློ། རྒྱ་བཟའ། བལ་བཟའ། བླློན་པློ་ཐློན་མི། མགར་སློང་བཙན་སློགས་
ཀྱི་སྐུ་བརྙན་དང་། བཀའ་འགྱུར་གསེར་ལས་བཞེངས་པ་དང་། སྤུངས་ཐང་གི་དབུ་རྩེ་ འདློམ་དྲུག་བཅུ་རེ་
དྲུག་གི་ཁོར་ཡུག་གི་ཚད་ལ་ གསེར་ཀྲམ་སློང་ཕྲག་བཞི་དང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་ཅུ་གོ་གསུམ་དང།  དངུལ་ཆུ་
སྤློ་རེ་(ཏློ་ལ་) ཉིས་སློང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་སློང་བའི་ གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ཆེན་མློ་དང་། སྒོ་མློ་
ཆེའི་སྟེང་གི་རྒྱ་ཕིབས་གཉིས་སྒྲོན། སྒྲུབ་སྡེ་བ་རྒོད་ཕུང་པློ། ཀུན་གསལ་ཕློ་བྲང་། བ་ལིང་རིན་ཆེན་ཁང་
བཟང་སློགས་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྒྲུབ་ཁྱིམ་མང་པློ་བཏབ། སྤུངས་ཐང་རློང་སློགས་ཕལ་ཆེར་གསེར་
དངུལ་གྱི་སྒོ་རྒྱན། ལྷ་མགོན་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མློར་ ཁྲུར་ལློངས་པའི་མཎྜལ་གསུམ་བརྩེགས་གསེར་ལྗངས་
རྡུང་སློགས་ གསེར་དངུལ་གྱི་མཆོད་སློད་བསྐྲུན། མ་ཎི་དུང་ཕྱུར། ལྷན་སྐྱེས་དུང་ཕྱུར། གསློལ་འདེབས་
ལེའུ་བདུན་མ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འབུམ་གཏེར་ལན་མང་། དུས་གཅིག་ལ་ཚར་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་
སློགས་ བཀའ་འགྱུར་ཚར་མང་པློ་ཀློག་ཏུ་སྩལ་བ་དང་། ལྷ་བཟིའི་ལྷ་ཁང་རྟེན་ལ་ཞལ་གསེར། ན་བཟའ་
མར་མེ་ཞལ་ཟས་སློགས་ལན་མང་། ལྷློ་ནང་གི་མགོན་ཁང་ཀུན་ལ་ གསེར་དངུལ་གཡུ་བྱུར་སློགས་སན་
གཟིགས། གྲི་མཚློན་མེ་མདའ་སློགས་ དགྲ་ཆས་མང་པློ། ཁྲི་རིན་པློ་ཆེ་ ན་རིམ་དང་འདུས་ཚློགས་སུ་ 
སྲི་ཞུ་མང་པློ། སྤུངས་ཐང་མགོན་ཁང་དུ་ ཞིག་གསློས་ཀྱི་རྒྱུར་ གསེར་དངུལ་གཏློས་ཆེ་བའི་གཏེར། རློང་
ཁག་སློ་སློར་ གསེར་དངུལ་ཇ་གོས་དར་དང་། འབྲུ། ཚྭ། མེ་མདའི་རས། མདེའུ་མང་པློ་བཅུག། གྲུབ་
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མཐའ་རིས་སུ་ མ་ཕྱེ་བའི་བླ་མ་གྲྭ་པ་ཀུན་ལ་ སྤྱི་སྒོས་སུ་འབུལ་དངོས། ལྷློ་ཁ་བཞིའི་ཆབ་འབངས་མི་སེར་
ཡློངས་ལ་ གནང་སྦྱིན་བརྒྱད་དང་ ཚློ་ཆེན་ལ་ཐེབ་ གནང་སྦྱིན་གཉིས་བཅས་ ལན་གྲངས་དགུར་སྩལ་
བར་མཛད།  

རྣམས་ རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བ་དང་ ཕྱིས་ཀྱི་དམིགས་རྐྱེན་ལ་ཕན་པའི་སད་ རགས་རིམ་ཙམ་འདིར་བྲི་བར་
བའློ།། 

དེ་ཡང་ཐློག་མར་སྤྱི་ལློ་༡༧༤༥ རབ་བྱུང་༡༢ པའི་ཤིང་གླང་ལློར་ཞབས་དྲུང་གི་སན་སྔར། གསེར་གྱི་དློང་
རྩེ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ལྔ་བརྒྱ། རློ་རྗེ་ཕ་ལམ། གཡུ་ཆེན་འཛམ་གླིང་གཡས་བཞག་ནློར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་གི་བརྒྱ་
ཕྲེང་། བ་སློའི་ཕག་འཁོར། རྟགས་བརྒྱད་རི་མློ་དློད་པའི་དར་མཛློད་ཐུང་བཅུ་སྦྲེལ། སྨན་རྙིང་ཡུག། ཟ་
འློག་ཀཉློ་མ་ཡུག་ཟློང་ས་ཚློགས་བཅུ་གསུམ་ལེ་ཚན། ཇ་སྤགས་རྙིང་མ་གཅིག་ གདུང་བརྒྱུད་ངག་དབང་
འཇམ་དཔལ་སན་སྔར་ཡང་ དེ་དང་མཚུངས་པར་ཕུལ། 

མི་ཕམ་འབྲུག་སྒྲ་རྣམ་རྒྱལ་མདུན། གསེར་ཟངས་ཀྱི་རློ་རྗེ་འཆང་སྐུ་བརྙན་རྒྱབ་མཐློ་གང་མ་གཅིག། བལ་
པློའི་ཨརྦ་ཌ་ཊངྐ་ཆིག་སློང་། གཡུ་དཔྱང་ཆེ་ལེགས། གཡུའི་རྣ་རྒྱན་ཆ་གཅིག། སྤློས་ཤེལ་སྐེ་འཁོར་ཆེས་
ལེགས། བ་སློའི་ཕག་འཁོར། སྦྲུལ་གྱི་ཐློད་པ་རིང་བསྲེལ་གྱིས་བཀང་བ། སྦྲུལ་གྱི་དབང་རིལ། དར་ཟབ་
ས་ལྔ་རྟགས་བརྒྱད་རི་མློ་ཅན་ མཛློད་ཐུང་བཅུ་སྦྲེལ་ཡུག་བཞི། སྨན་རྙིང་ཡུག་ལྔ། གོས་ཆེན་པདྨ་ས་ལམ་
དམར་པློ་རྟགས་བརྒྱད་རི་མློ་ཅན་ཡུག་ དཀར་པློ་ ཡུག་ལྗང་ནག་ འབྲུག་རིས་ཅན་སློགས་ གོས་ཆེན་
ཡུག་བརྒྱད། རྒྱ་ཟློང་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་སློགས་ལེ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། རྩ་གཅིག། བཅོ་ལྔ། བཅུ་གསུམ། བཅུ་
གཅིག། དགུ་པ། བདུན་པ། ལྔ་པ་སྟེ་ལེ་ཚན་བརྒྱད། གླང་ཆེན་མཆེ་བ་སློགས་དངུལ་ཁར་ཕབ་ན་ མ་
ཀྲམ་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་དང་། མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ལ་ཡང་ དེ་དང་མཚུངས་པར་
ཕུལ། (འབུལ་བ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ གཞན་ཡང་ཤེས་འདློད་ཡློད་ན་ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་སློགས་
གཟིགས་) 
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ངག་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་ལ། གསེར་ལྗངས་རྡུང་གི་མགུལ་ག་ (གའུ) བཟློ་ཁྱད་ཅན། བལ་པློའི་
དངུལ་ཀྲམ་བརྒྱ། མ་ཀྲམ་བརྒྱ། རྩེ་སྤྲློད་བཅུ་སྦྲེལ། སྨན་རྙིང་ཡུག། གོས་ཆེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་ ཡུག་ཆེན་
ལྔས་བཅུ་གསུམ་ལེ་ཚན། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་ཚེམས་མཆེ་བ་གཡས་འཁྱིལ་གཅིག། དམ་རས་ཨ་དམ་
ཧྲིཿདམ་ཞིག་གླིང་གཏེར་འབློན་ངོ་མ་ལྔ་སློགས་ དམ་རས་འགངས་ཅན་མང་པློ་དང་། དབང་རིལ། བྱུ་རུ། 
བརྒྱ་ཕྲེང༌། བ་སློའི་ཕག་འཁོར། བ་ཚེ་རིང་གི་གཟུགས་བརྙན་ཉམས་དློད་ ཟ་འློག་མངགས་ཐགས་ཡློལ་བ་
གཉིས། བཟང་ཇ་སྦག་གཅིག་དཀར་ཡློལ་གཞློང་པ། བཞེས་ཅེན་ཁ་གཅོད་ཅན་གཅིག། དངུལ་གྱི་ཆིབས་
སྒ་རྒྱ་ནག་བཟློ་ཁྱད་བཅས་ དམ་རས་དང་ནློར་བུའི་རིགས་ མ་ཐེ་བའི་མ་ཀྲམ་ཆིག་སློང་གི་གོང་དུ་ལློངས་
པ་ཕུལ།  

ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ལ་ གསེར་དངུལ་དར་གོས་བཅུ་གསུམ་ལེ་ཚན། ཆིབས་སྒ་འཁོར་བཅས་ཁྱོན་བཅས་ཁྱོན་
སློམ་མ་ཀྲམ་བཞི་བརྒྱ་ལྔའི་གོང་ཐང་ཕུལ། ཤཱཀྱ་བསན་འཛིན་ལ་ གསེར་དངུལ་དར་གོས་བཅུ་གསུམ་ལེ་
ཚན་སློགས་ མ་ཀྲམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་རེ་བཞིའི་གོང་ཐང་ཕུལ། ས་སྐྱོང་བགྲེས་པློར་ གསེར་དངུལ་དར་
གོས་སློགས་བཅོ་ལྔ་ལེ་ཚན། ཆིབས་སྒ་འཁོར་བཅས་ཁྱོན་ མ་ཀྲམ་དགུ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཐམ་པ། རློ་རྗེ་སློབ་
དཔློན་ལ་མ་ཀྲམ་ཉི་ཤུ། མཛློད་ཐློག་ཚད། སྨན་བར་ཁྲ་ཡུག་གོས་ཆེན་ཡུག་བཅས་མ་ཀྲམ་དྲུག་ཅུ། མཚན་
ཉིད་སློབ་དཔློན་ལ་མ་ཀྲམ་བཅོ་ལྔ། དར་ཐློག་ཚད། སྨན་ཁ་ལྔ། གོས་ལྗང་སྤྲིན་རིས་ཁ་ལྔས་གཙློས་དགུ་
ཚན་མ་ཀྲམ་སློ་ལྔའི་རྩིས། རྟ་མགོའི་སྤྲུལ་སྐུར་མ་ཀྲམ་སུམ་ཅུ། མཛློད་ཐློག་ཚད། སྨན་བར་ཁ་ལྔ་། བཟང་
གོས་སྤྲིན་རིས་ལྗང་ཁ་ལྔས་གཙློས་མ་ཀྲམ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་དགུ་ཚན། ཀུན་བཟང་རེས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུར་
དགོངས་མཚུངས་ མ་ཀྲམ་སློ་གསུམ་གྱི་དགུ་ཚན། གཉེར་པ་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་ལ་མ་ཀྲམ་བཞི་བཅུའི་ལེ་
ཚན། འདུས་པ་རྒྱ་མཚློར་གསེར་དངུལ་དང་ དར་ཟབ་རྙིང་པ་ཐློག་ཚད། སྨན་རྙིང་ཡུག། བཟང་གོས་
དམར་པློ་ཡུག་ གུར་གུམ་མདློག་ཅན་མ་ཡུག་གཉིས། སེར་པློ་འབྲུག་ཚང་ཉལ་ཡུག་གསུམ། སེར་ཕློ་སྤྲིན་
རིས་ཅན་ཡུག་དྲུག། གསེར་ཇུས་དཀར་པློ་ཡུག་བདུན། སེར་པློ་ཡུག་གཉིས། ལྗང་ཁུ་ཡུག་ལྔ། སྔོན་པློ་
ཡུག་དྲུག་སྟེ་ རིན་པློའི་གོས་ཡུག་སློ་བདུན་གྱིས་གཙློས་ ལེ་ཚན་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གསུམ།  
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དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ལྔ་བརྒྱ་དང་ དྲུག་ཅུ་སློ་སློར་མཛློད་ཐུང་དངོས་གཙང་རེ་དང་། བ་སློའི་ཕག་འཁོར་
རེ། ཕག་འགྱེད་དངུལ་རྐྱང་མ་ཀྲམ་བདུན་སློང་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། བཙུན་གསར་བརྒྱ་དང་གཅིག་ལ་ 
དངུལ་མ་ཀྲམ་ཉིས་བརྒྱ་གཉིས། མཛློད་ལུང་སེར་བཞི། ཆ་བདུན་དང་འབྲུག་རིས་ཅན་ཡུག་གཉིས། སྤྲིན་
རིས་ཡུག་གཅིག། མཛློད་ཐུང་རེ། བ་སློའི་ཕག་འཁོར་རེ། ཕག་འཁོར་མ་ཐེ་བའི་ཁྱོན་ མ་ཀྲམ་བདུན་བརྒྱ་
བཅུ་གཉིས། འདི་ཡན་ཞབས་དྲུང་ཡབ་སས་ལ་འབུལ་བ། བ་སློའི་ཕག་འཁོར། དམ་རས་དང་ནློར་བུའི་
རིགས་རྣམས་ མ་ཐེ་བའི་རིན་ཐང་དངུལ་ཁར་ཕབ་པའི་སློམ་ ཆིག་ཁྲི་སུམ་སློང་དང་བརྒྱ་གཉིས། བཀའ་
བླློན་ཆེ་བ་དགུ་སློ་སློར། གཞུང་ཕན་ཚུན་གཉིས་སྐལ་ ཉི་ཤུ་སློ་སློར་ཆིབས་ཞློན་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ ཚློགས་
ཐློབ་དཀར་འདྲ་མ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ། དྲློ་རྒྱར་ཐློབ་པ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ། ལྟློ་གཟན་དཀྱུས་མ་བཞི་བརྒྱ་
བརྒྱད་ཅུ། སྤུངས་ཐང་བཟའ་པ་བདུན་ཅུ་དློན་གཉིས། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་བཟའ་པ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ། ཇ་
དཔློན་ཇ་གཡློག་བཅས་དགུ། སྤུངས་ཐང་དཔློན་སྒེར་དྲུག་ཅུ། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་པའི་དཔློན་སྒེར་དྲུག། 
བྲག་ཝང་བཞི་བཅུ་སློ་སློར་བཅས་བསློམས་ཏེ་ མ་ཀྲམ་ཆིག་སློང་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་སྟེ་ ཀུན་དྲིལ་
ཆིག་ཁྲི་བཞི་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཞེ་དྲུག་གོ།  

སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་མངའ་གསློལ་ དགའ་སློན་སྐབས། ལྷློ་ཁ་བཞིའི་མི་སེར་ཡློངས་ལ་གནང་
སྦྱིན་བསྩལ་དུས་མཁན་རིན་པློ་ཆེར་ཟབ་གོས་དང་ མཛློད་ཆེན་ཡུག་གིས་གཙློས་ བཅུ་གསུམ་ལེ་ཚན། 
དངུལ་མ་ཀྲམ་སུམ་ཅུ། འདུས་སྡེ་ཞལ་གྲངས་དྲུག་བརྒྱར་དངུལ་ཀྲམ་བཞི་རེ། ཆིབས་ཞློན་དང་ཚློགས་
ཐློབ་ བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུར་དངུལ་དློང་ཙེ་རེ་རེ། དྲློ་རྒྱར་ཐློབ་པ། ལྟློ་གཟན་དཀྱུས་མ། གཟའ་པ་ཞིག་གཉེར་
བཅས་དྲུག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ཆ་འློག། དཔག་སྒར་དྲུང་འློག། གླིང་བཞི་རློང་
འློག། སྤུངས་ཐང་ཆ་འློག། ཐེད་ཆུ་ཤར་རིའི་དྲུང་འློག། ཆུ་ནུབ་རིའི་དྲུང་འློག། མགར་སའི་རློང་འློག། མཚློ་
ཞབས་དཔློན་སློབ་འློག། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་དཔློན། ཤར་དྲུང་འློག། སྦེ་ནག་དྲུང་འློག། ཕང་ཡེ་དྲུང་
འློག། བ་ར་སྒང་དཔློན་སློབ་འློག། དགའ་སེང་དྲུང་འློག། ནས་རྙིང་དྲུང་འློག། ཨུ་ལའི་དཔློན་འློག། རྩེ་
རང་དྲུང་འློག། ཆོས་འཁོར་རབ་རྩེའི་ཆ་འློག། ནུབ་པའི་དྲུང་འློག། བྲག་སྟེང་དྲུང་འློག། གླང་མཐིལ་དྲུང་
འློག། སང་སི་སྦིས་དྲུང་འློག།  བ་དཀར་རློང་གི་ཆ་འློག། རྒྱལ་རྩེའི་དྲུང་འློག། ཆུ་སྨད་དྲུང་འློག། ཨུ་རའི་
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དྲུང་འློག། སངས་དྲུང་འློག། ཆོས་འཁོར་དྲུང་འློག། ལྷུན་གྲུབ་རྩེའི་ཆ་ཞབས། སག་མློ་ཆུ་དྲུང་འློག། ཀུར་
སློད་དྲུང་འློག། སྐྱི་ལིང་དྲུང་འློག། འཁོར་མའི་དྲུང་འློག། གླིང་རྒྱལ་དྲུང་འློག། བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་ཆ་
ཞབས་ནས་ ཚ་ལི་དྲུང་འློག། རིན་ཆེན་སྒང་དྲུང་འློག། འབུམ་སྡེ་གླིང་དྲུང་འློག། བཙན་མཁར་དྲུང་འློག།  

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཆ་ཞབས་ནས་རྩེ་མིག་དྲུང་འློག། བར་ཚློ་གསུམ་དྲུང་འློག། རློང་ཐུང་དྲུང་འློག། ར་དྷི་དྲུང་
འློག། ཁ་ལིང་དྲུང་འློག། གཞློང་སྒར་ཆ་ཞབས་ནས་བ་རྒན་དྲུང་འློག། སྔ་ཚང་དྲུང་འློག། ཕྱི་ཚང་དྲུང་འློག། 
རྩ་མང་དྲུང་འློག། གོང་འདུས་དྲུང་འློག། གཞལ་སྒང་ཆ་ཞབས་ནས་རྟ་ལི་དྲུང་འློག། སག་མའི་དྲུང་འློག། 
འབྲུག་རིན་ཆེན་སྤུངས་ཆ་ཞབས་ནས་དློལ་ཤར་དྲུང་འློག། དློལ་སྟེང་དྲུང་འློག། འབྲུག་རྒྱལ་རློང་འློག། 
ལམ་གོང་དྲུང་འློག། འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་དྲུང་འློག། ལུང་གཉིས་དྲུང་འློག། ཡུལ་གསུམ་དྲུང་འློག། རློ་མཁར་
དཔློན་སློབ་འློག། ཧས་དྲུང་འློག། གསང་སྦས་རློང་འློག། རློང་གསར་འློག། རྒྱལ་སག་དྲུང་འློག། བར་
ལིང་དྲུང་འློག། དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་ ཆ་ཞབས་ཀྱི་མི་སེར་བཅས་ ལྷློ་ཁ་བཞིའི་ཆབ་འབངས་སུ་
གཏློགས་ཚད་ལ་ གནང་སྦྱིན༌བསྩལ། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༤༨ རབ་བྱུང་༡༣ ས་འབྲུག་ལློར་ སྤུངས་ཐང་དུ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་གདུང་དང་ པད་གླིང་སྐུ་གདུང་ 
གདུང་རྒྱུད་གཟིམ་ཁང་གིས་གཙློས་ གཙུག་ལག་ཁང་གཙང་ཁང་ཉི་ཤུ་སྤྱིར་གསེར་ཆབ། སྤློས། མར་མེ། 
ཞལ་ཟས་རྣམས་སློང་དང་ཆིག་བརྒྱ། ནང་མཛློད་དཀར་དམར་འདྲེས་པ་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི། མཛློད་ཐུང་བཞི་
བཅུ་ཞེ་གསུམ། སྨན་རྙིང་ཁ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ཕུལ། སྤུངས་ཐང་ཆ་ཞབས་ནས་ རྣམ་རྒྱལ་རྩེ་སློགས་ ལྷ་
ཁང་བཅོ་ལྔ་རྣམས་སུ་སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་འདྲེས་པ་ སུམ་བརྒྱ་དང་སློ་གསུམ་ལ་ཞལ་གསེར། མཛློད་གཉིས། 
མཛློད་ཐུང་དཀར་དམར་བཅུ་དྲུག་འདློམ་འཁོར་དགུ། སྨན་རྙིང་ཁ་སློ་བདུན། གོས་ཆེན་ཁ་གསུམ། བང་
འདར་འདློམ་འཁོར་གཉིས། སྤློས་མར་མེ་ཞལ་ཟས་རྣམས་སློང་ཕྲག་གཅིག། མགར་ས་བཀྲ་ཤིས་མཐློང་
སྨློན་དུ། བླ་མ་ལྷ་ཁང་། ཀ་བཞི་མ། གཟིམ་ཅུང་བཅས་པར་སྐུ་བརྙན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ལ་གསེར་ཆབ། 
གོས་ཆེན་དམར་པློ་ཁ་གསུམ། མཛློད་རིང་གཉིས། མཛློད་ཐུང་བཞི། སྨན་རྙིང་ཁ་བཞི། སྤློས་མེ་ཞལ་
གསུམ་བརྒྱ་མཆོད་གཅིག། གདན་ས་ལྕགས་རི་དང་བཀྲ༌ཤིས༌ཆོས༌རློང༌གི༌ མཆོད༌ཁང༌ 
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རྣམས༌ལ༌གསེར༌ཆབ། སྙན་ཤལ། མཆོད་པ་ཡང་ཡང་ཕུལ་བ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ཆོད། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ཆ་
ཞབས་ནས། གདན་ས་རྟ་མགོ་སློགས་ ལྷ་ཁང་སུམ་ཅུ་སློ་བཞི་རྣམས་སུ་ སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་ས་ཚློགས་སློང་
ཕྲག་གསུམ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་ལ་ ཞལ་གསེར། གོས་ཆེན་ཁ་ལྔ་བཅུ། ནང་མཛློད་ཚློན་ས་འདྲེས་པ་སློ་
བཞི། རྩེ་སྤྲློད་གྱ་གཅིག། ཕྱི་མཛློད་བཅུ་གསུམ། བརྒྱད་སྦས་བཅུ། དར་ལིང་ཚློན་འདྲེས་ཡུག་གསུམ། 
སྤློས་མར་ཞལ་གསུམ་སློང་ཕྲག་གཉིས་དང་ཉིས་བརྒྱའློ།། རིན་སྤུངས་ཕློ་བྲང་ནང་། བླ་མ་ལྷ་ཁང་། རྟ་
མགྲིན་ལྷ་ཁང་། འདུ་ཁང་། མགོན་ཁང་ཆེན་མློ། ཕག་མཛློད། དཔློན་སློབ་གཟིམ་ཁང་། དེ་ཡངས་ཀྱི་ལྷ་
ཁང་རྣམས་སུ་སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་བརྒྱ་དང་ ཉེར་བཞི་ལ་ཞལ་གསེར། མཛློད་རྙིང་དྲུག། ཕྱི་མཛློད་བཞི། རྩེ་
སྤྲློད་བཅུ་གཅིག། གོས་ཆེན་ཁ་དགུ། སྨན་རྙིང་ཁ་བཅུ་དྲུག། དར་ལིང་ཡུག་གཅིག། སྤློས་མར་ཞལ་གསུམ་
ལྔ་བརྒྱ་རེ། རིན་སྤུངས་ཆ་ཞབས་ནས། འབྲས་ལ་བསམ་གཏན་རྩེ་མློ་སློགས་ ལྷ་ཁང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་
རྣམས་སུ་ སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་སུམ་སློང་ཉིས་བརྒྱ་ བརྒྱད་ལ་ཞལ་གསེར། གོས་ཆེན་ཁ་དགུ། མཛློད་རྙིང་
བརྒྱད། ཕྱི་མཛློད་ཚློན་འདྲེས་ཞེ་གཅིག། རྩེ་སྤློས་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད། སྨན་རྙིང་ཁ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ། དར་
ལིང་ཚློན་འདྲེས་ཡུག་བདུན། སྤློས་མར་ཞལ་ཟས་སུམ་སློང་རེ། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་དུ་ སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་
སློང་དང་ ལྔ་བརྒྱ་ལ་ཞལ་གསེར། གོས་ཆེན་ལྔ། མཛློད་གཅིག། ཕྱི་མཛློད་གཉིས། རྩེ་སྤྲློད་དྲུག། སྨན་
རྙིང་ཁ་ལྔ། སྤློས་མར་ཞལ་ཟས་རྣམས་ཉིས་བརྒྱ། དབང་རློང་ཆ་ཞབས་ནས་ བར་གྲོང་ལྷ་ཁང་སློགས་ ལྷ་
ཁང་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་རྣམས་སུ་ སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་གསུམ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ལ་ཞལ་གསེར། གོས་
ཆེན་ཚློན་འདྲེས་ཁ་བདུན། མཛློད་ཕྱི་ནང་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད། རྩེ་སྤྲློད་(མཇལ་དར)རེ་བདུན། སྨན་རྙིང་
ཁ་དློན་གཉིས། སྨན་བར་ཁྲ་ཁ་ཉེར་ལྔ། དར་ལིང་ཚློན་འདྲེས་ཡུག་བཞི། ཟངས་ཁྲ་བཞི། སྤློས་མར་ཞལ་
ཟས་རྣམས་སློང་དང་ཆིག་བརྒྱ། ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེར། བླ་མ་ལྷ་ཁང་། ཀ་དྲུག་མ། གཟིམ་ཅུང་། 
སན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་། དངུལ་འབུམ་ལྷ་ཁང་རྣམས་སུ་ སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་བརྒྱ་དང་དྲུག་ལ་ཞལ་
གསེར། གོས་ཆེན་ཁ་བཅུ་གསུམ། མཛློད་རྙིང་སྔོ་དཀར་འདློམ་འཁོར་གསུམ། རྩེ་སྤྲློད་བཞི། སྨན་རྙིང་ཁ་
ཉེར་གཅིག་སྤློས་མར་ཞལ་ཟས་རྣམས་ཉིས་བརྒྱ། ཆོས་རྩེའི་ཆ་ཞབས་ནས། སག་རྩེའི་ལྷ་ཁང་གོང་འློག་
སློགས་ལྷ་ཁང་སུམ་ཅུ་སློ་བརྒྱད། བ་དཀར་རློང་གི་མཆོད་ཁང་གཉིས།  སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་སློགས་ ལྷ་ཁང་
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ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་བཅས་ཀྱི་ སྐུ་བརྙན་ཆེ་ཆུང་བཞི་ སློང་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཞལ་གསེར། གོས་ཆེན་
ཁ་ཞེ་དྲུག། མཛློད་བརྒྱད། རྩེ་སྤྲློད་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ། སྨན་རྙིང་ཁ་ང་བདུན། སྨན་བར་ཁྲ་ཡུག་གསུམ། རྒྱ་
གར་སྨན་རྩེ་ཡུག་བཞི། བང་དར་ཚློས་ས་ཚློགས་ཡུག་བཅུ་སྐོར། རྒྱ་དར་ཡུག་ཁ་ཤས། མར་གྲོལ་ཁལ་
གསུམ་གྱི་མར་མེ། ཞལ་ཟས་ཉིས་སློང་། སྤློས་ལྔ་སློང་བཞི་བརྒྱ། འབུལ་མི་དློ་དམ། མཆོད་འབུལ་བ། ལྷ་
བྲིས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གསེར་དངུལ་ཞློ་བཅུ་སྐོར། མ་ཀྲམ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་པ། ཟློང་ས་དུ་མའི་གནང་ཆ་
མཛད། དེ་བཞིན་དགོན་སྡེ་སློ་སློའི་བླ་མ་རྣམས་དང་། སྤྱི་སར་གོས་དར་ཁྲོ་ མ་ཀྲམ་སློགས་ཀྱི་གནང་ཆ་
ཡང་མཛད་དློ།། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༤༩ རབ་བྱུང་༡༣ ས་མློ་སྦྲུལ་ལློར་སྤུངས་ཐང་མགོན་ཁང་ཆེན་མློར་ བསྐང་བ་རྒྱས་པ་དང་
བཅས་ གསེར་ཀྲམ་གསུམ། ནེའུ་ལི་ཁ་ནས་བསྐྱུགས་པའི་ ནློར་བུ་ཁྱིམ་བའི་སྒོ་ང་ཙམ་པ་ཤེལ་མདློག་ཏུ་
འཚེར་བ་ ཁྱད་ཐློན་གཅིག་སློགས་རློང་གཞིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ མགོན་ཁང་དུ་ནློར་བུ་ ཀླུ་འཇིམ་གསེར་
དངུལ་དར་གོས་ རབ་གནས་ཁྲུས་གསློལ་བསྐང་བ་རྒྱས་པ་བཅས་ སྒྲུབ་པའི་ཡློ་བད་མ་ཀྲམ་ཉིས་བརྒྱ་སློ་
བརྒྱད། ལློ་འདིར་མཆོག་སྤྲུལ་མི་ཕམ་ འབྲུག་སྒྲ་རྣམ་རྒྱལ་མ་ར་ཏི་ཀར་སྐུ་མཚམས་གྲོལ་དུས་ གསེར་
ཀྲམ་གསེར་གྱི་གའུ་ མ་ཀྲམ་བཅུ་དྲུག་གི་ལྗིད་ཅན་གཅིག། བདེ་གཤེགས་ འཕེལ་གདུང་འཁྲུལ་མེད་
གསུམ་སློགས་ ནློར་བུའི་རིགས་དང་ ཟབ་གོས་ཡུག་ལྔ་དང་ ཟློང་ས་བཅུ་གསུམ་སློགས་ཕུལ།  

ལློ་འདིར་ཁྲུམས་ཟླར་ སྔོན་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློས་ མ་འློངས་པ་ན་ཆོས་སྡེ་འབྱུང་བར་ ལུང་བསན་
པའི་ཕ་ཇོ་སྡིངས་སུ། ཐུབ་བསན་བ་རྒོད་ཕུང་པློའི་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྒྲུབ་ཁང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ དུས་
གཅིག་ལ་འགྲུབ་པར་མཛད་དེ་ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རཏྣ་དང་། འདུས་ཚློགས་ལ་རབ་གནས་ཀྱི་འབུལ་ནློད། 
ལས་བྱེད་སློ་སློར་ཡློན་གྱི་གནང་ཆ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྒྲུབ་སྡེ་ལ། མཆོད་ཆས་དང་ཉེར་སད་ཀྱི་གཏན་
འཇགས། མཚམས་གཡློག་རྒྱུན་ཕློགས་སློགས་གནང་བར་མཛད། ལློ་དེར་བློད་ནས་བཀའ་འགྱུར་གདན་
དྲངས་ཏེ་ ཚར་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཀློག་ཏུ་སྩལ་ཡློན་ མ་ཀྲམ་ཉིས་སློང་ང་གཉིས། བསན་འགྱུར་ཚར་དྲུག་
ཀློག་ཡློན་ མ་ཀྲམ་དྲུག་བརྒྱ་ཞེ་ལྔ། འབུམ་དང་མདློ་སྡེ་ཚར་དྲུག་ཅུ་ཀློག་ཡློན་མ་ཀྲམ་སློ་གསུམ། འདི་
རྣམས་དུས་གཅིག་ལ་བཀླགས་པ་བརྗོད་ཀྱིས། རྒྱུན་དུ་ཀློག་པ་དང་ དགེ་འདུན་
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གྱིས༌ཀློག༌པ༌བརྗོད༌ཀྱིས༌མི༌ལང༌། གདན་ས་ར་ལུང་ཉམས་གསློའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚློར་ 
དངུལ་ཀྲམ་ཉིས་སློང་རྒྱ་ཕྱིང་ཡུག་ཆེན་ཟློང་ས་མང་པློ་ཕུལ། འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་དཀར་རྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཤིང་
རྟར་ ཞིག་གསློས་ཞལ་འདེབས་ དངུལ་ཀྲམ་ཉིས་སློང་། ཞུ་རྟེན་མ་ཀྲམ་སློག་ཕྲག་སློགས་འབུལ་བར་
མཛད། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༠ རབ་བྱུང་༡༣ ལྕགས་རྟ་ལློར་ མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ ལྕགས་རིར་སྐུ་མཚམས་
ལློ་གསུམ་གེགས་མེད་གྲུབ་པའི་ དགའ་སློན་ལ་གསེར་དངུལ་གཡུ་བྱུ་རུ་སློགས་དང་། སྨན་རྙིང་ཡུག་
གཉིས། མཛློད་ཐུང་བཅུ་སྦྲེལ། ཟབ་གོས་མཛློད་ཆེན་ཡུག་གསུམ། ཟློང་ས་ཚློགས་ཉེར་གཅིག། བཅོ་ལྔ་
ཚན། བཅུ་གསུམ་ཚན། ཆིབས་སྒ་དང་བཅས་པའི་ཆིབས་པ་ཕུལ། རྒྱལ་སས་རིན་པློ་ཆེར་གསེར་ཀྲམ་མ་
ཀྲམ་སློགས་ཟབ་གོས་མཛློད་ཆེན་གྱིས་ས་དྲངས་བཅོ་ལྔ་ལེ་ཚན། མཁན་རིན་པློ་ཆེ་དང་། འདུས་པ་རྒྱ་
མཚློར་དེ་དང་ཆ་མཚུངས་ཕུལ། ལློ་དེར་བློད་རྗེ་དཱ་ལས་བྷ་དུར་དང་། སློད་ སྒར་དཔློན་དགུང་ཡེ་ཤེས་ཚེ་
བརྟན་སྐུ་མཆེད་གཉིས་མ་མཐུན་པར་ཟིང་རྐྱེན་ཆེ་ཙམ་འབྱུང་ཉེ་བར། སེམས་ཅན་མང་པློའི་སློག་གི་
འཇིགས་པ་སྐྱོབ་ཕྱིར། རྒྱལ་དབང་རྩེའི་ཞབས་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ། ས་སྐྱ་གདུང་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆེ། 
གྲུབ་དབང་རིན་པློ་ཆེ། བློད་རྗེ་དཱ་ལས་བྷ་དུར། དགུང་སྐུ་མཆེད། སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་ལ་ 
སློ་སློར་གསེར་དངུལ་ཟློང་ས་བཅས་འབུལ་ཚན་མང་པློ་དང་། སས་མློ་བདེ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་དང་། བཀའ་བླློན་
བཞིར་ མ་ཀྲམ་སུམ་བརྒྱ་ང་བདུན་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་འབུལ། དར་དཀར་དཔློན་སློབ། བཀའ་བླློན་ཚེ་རིང་
དང་ནང་གཟན་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དངུལ་ཀྲམ་སློང་ཕྲག་བཞི་དང་བཅུ་བདུན། རླློན་ཆའི་རིགས་རློང་ཁག་སློ་
སློར་བཀོད་ནས་གནང་། མེ་མདའ་རས། མདེའུ་བཅས་གཞུང་དང་རློང་ཁག་སློ་སློ་ནས་གནང་སྟེ་ རློངས་
བར་མཛད་ནས་ མགོ་ཟླའི་ཉེར་ལྔ་ལ་ སྤུངས་ཐང་ནས་ཐློན་ཏེ་ རྒྱལ་ཟླའི་ཉེར་ལྔ་ལ་ལྷ་སར་འབློར། 
ཐུགས་སྐྱེད་རྣམ་པར་དཀར་བའི་བདེན་མཐུས་འཕྲལ་དུ་བདེ་འཇམ་ལ་སློང་ནས། དབློ་ཟླའི་(ཟླ་གཉིས་
པ)ཉེར་གསུམ་ལ་སྤུངས་ཐང་དུ་ སར་འབློར། གཡུལ་རྒྱལ་མགོན་ཁང་དུ་གཏང་རག་རྒྱས་པར་ཕུལ། སློན་
མློ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་ དར་དཀར་དཔློན་སློབ་ལ་ ལེགས་དར་ཞྭ་གོས་ལྷམ་གསུམ་ རྟ་སྒ་འཁོར་བཅས་
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དང་། ནང་གཟན་སློ་སློར་ལེགས་དར་གནང་སྦྱིན་གྱ་ནློམ་པ་བསྩལ་ནས་ ཕེབས་སྒོ་ཡང་ལེགས་པར་གནང་
ངོ།། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༡ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ལྕགས་ལུག་ལློར་དཔལ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། འཇིགས་མེད་གྲགས་པ། 
འཇིགས་མེད་སེང་གེ། ཤཱཀྱ་བསན་འཛིན་གྱིས་ དབུས་འདུས་ཚློགས་ཀྱིས་ འཁོར་ལློ་བདུན་པའི་བསྙེན་པ་
དུང་ཕྱུར་ ཁ་སྐོང་སྦྱིན་སྲེག་བཅས་ལེགས་པློར་བསྒྲུབས་ཏེ། ཞབས་དྲུང་མདུན་ཐུབ་སྐུ་རྒྱ་གར་ལི་མ་
གཅིག། ཛྷེེཀྵིམ་གྱི་གུ་རུ་གཙློ་འཁོར་གསུམ། ཛྷེེཀྵིམ་ཕག་རློར་གཏེར་མ་འཁྱིད་གང་མ་གཅིག། གསེར་སང་
རྡུང་གི་འཁོར་ལློ་ གཡུ་བྱུ་རུའི་ཕྲ་ཅན་གཅིག། རྒྱ་དངུལ་གསློལ་སྡེར་ མ་ཀྲམ་ལྔ་བརྒྱའི་ལྗིད༌ལྡན༌གཅིག། 
དངུལ་ཀོང་ཁོར་ཡུག་གིས་གཙློས་བཅུ་གསུམ་ལེ་ཚན། གདུང་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆེར་ ཛྷེེཀྵིམ་གྱི་རྣམ་འཇོམས་
འཁྱིད་གང་(སློར་མློ་ལྔའི་ཚད)མ། གསེར་ཀྲམ་གཅིག། མ་ཀྲམ་ཉེར་ལྔ་བཅུ་གསུམ་ལེ་ཚན། དེ་བཞིན་གོང་
གི་བླ་མ་སློ་སློ་དང་ འདུས་ཚློགས་སུ་ གསེར་དངུལ་དར་གོས་ཟློང་ས་བཅུ་གསུམ་ལེ་ཚན་གྱི་འབུལ་བ་
མཛད། ལློ་དེར་སློད་ལ་དྭགས་སུ་རྒྱལ་པློ་བདེ་སྐྱོང་གི་བུ་ ཁུ་ཚན་གྱིས་ བླློན་ཆེན་ནློ་ནློ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསད། 
དེའི་བུ་ ནློ་ནློ་དབང་རྒྱལ་སྤུན་ལའང་ ངན་སློད་ས་ཚློགས་བཤམས་པས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་དཔུང་
བཏློན་རྩིས་བས་སྐབས་ ཆིངས་བསྒྲིག་རྒྱུའི་དགོངས་པ་གནང་ནས། རྒྱལ་པློ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། ནློ་
ནློ་དབང་རྒྱལ་སྤུན་ལ་ ཞབས་དྲུང་སྐུ་བརྙན་དང་དམ་རས་ཁྱད་ཅན། ཟབ་གོས་གསེར་དངུལ་སློགས་ 
རུབ་ཉིས་སློང་ཆིག་བརྒྱ་ང་གསུམ་ གོང་གི་གནང་ཆ་བཅས་སྐུ་ཚབ་ངོ་མ་རློངས་རྟ་མཛད་དློ།། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༢ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ ཆུ་སྤྲེལ་ལློར་ ཕུར་པའི་ལྷ་ཚློགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་བཞེངས་པའི་རྒྱུར། 
གསེར་ཞློ་རེ་བཞི། དངུལ་ཀྲམ་བདུན་བརྒྱ། ཆུ་ཟངས་སྤློ་རི་སློ་གཉིས་སློགས་ རྒྱ་ཆེ་བ་གནང་ཞིང་། གྲུབ་
སློན་ལ་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས། མཁན་རིན་པློ་ཆེ། འདུས་ཚློགས་ལ་གསེར་དངུལ་ ཟབ་གོས་སློགས་ཀྱི་ 
འབུལ་ནློད་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་ བཟློ་རིག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་མཛད། ལློ་འདིར་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་ཆེན་
མློ་ གཟུངས་གཞུག་ཁྱད་ཅན་བསྒྲུབས།  

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༣ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཆུ་བ་ལློར་ རྒྱ་ཕིབས་ཆེན་མློའི་ ཞིག་གསློས་ཀྱི་རྒྱུར། གསེར་གྱི་ཆབ་
བུམ། གསེར་གྱི་ཕློར་པ། གསེར་གྱི་དཔུང་རྒྱན། ལག༌གདུབ། གསེར་གྱི་ཉག་ཐག། གར་ལློག་གི་གསེར། 
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གྷ་ཊ་ཁ་པའི་གསེར། རྒྱ་གསེར་དང་བློད་གསེར་ལྕུག་མ། གསེར་ཀྲམ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལློ།  གསེར་
ཐིགས་ཆེ་ལེགས་སློགས་ གསེར་ཀྲམ་སློང་དང་དྲུག་བརྒྱ་བཅོ་ལྔའི་རྩིས་དང་། དངུལ་ཆུའི་རྒྱུར་གསེར་
ཀྲམ་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ མ་ཀྲམ་ལྷད་མེད་ཉིས་སློང་ གཏེར་དུ་གཏམས། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༤ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་མེ་ཁྱི༌ལློར༌མ༌ཀྲམ༌ཉིས༌སློང༌གི༌ཚབ༌ཏུ༌ གསེར༌ཀྲམ༌སུམ༌བརྒྱ༌བཞི་བཅུ་
ཐམ་པ་བཅུག་པ་འདི་ རྣམས་མགོན་ཁང་ཆེན་མློའི་གསེར་སྒྲོམ་ནང་ གཉེར་དུ་བཅོལ་ནས་ཡློད། ལློ་དེར་
གདན་ས་སྤུངས་ཐང་གི་ཕག་མཛློད་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་། རིན་སྤུངས་ཕག་
མཛློད། ཆོས་རྩེའི་ཕག་མཛློད། དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ། མགར་ས་བཀྲ་ཤིས་མཐློང་སྨློན་ཕག་མཛློད་
རྣམས་སུ་ གསེར་དངུལ་དར་ཟབ་རིན་ཆེན་སློགས་ གཏེར་དུ་གཏམས་པ་ སྨློས་ཀྱིས་མི་ལངས་པ་ ཆོས་
རྒྱལ་རང་གི་རྟློགས་བརྗོད་དུ་གསལ་བ་ལྟར་རློ།།  

འབྲློག་གླིང་བཞི་རློང་། སྤ་གྲོ་འབྲུག་རྒྱལ་རློང་། བརར་འདམ་ཚང་རློང་། མགོན་མགར་སའི་རློང་བཞིར་ 
དགྲ་ཉེན་ཆེ་སར་ དགྲ་ཆ་ཡློད་པ་ནང་ཟིངས་སྐབས་འཐློར་བརླག་ཏུ་སློང་བ་ལ། མེ་མདའ་གནམ་ལྕགས་མེ་
ཏིག་དཔག་ཆེན་ལ་ཧློར། དཀར་རྒྱལ་མ་སློགས་དགྲ་ཆ་མང་པློ་གཏན་འཇོག་མཛད། གསང་ཟབ་ཕློ་བྲང་དུ་
འབྲས་ ཟངས་བྲེ་ཁལ་འབུམ་ཆིག་ཁྲི་སུམ་སློང་ཆིག་བརྒྱ་རྣམས་ མི་རྗེ་རང་གི་ཕག་མཛློད་ཐློག་ནས་མ་
གཏློགས་ གཞུང་གི་ཁྲལ་བསྡུས་སློགས་མིན་པར་ རྩིས་སྤྲློད་གཏན་འཇོག་མཛད།  

ཆུ་མློ་བ་ལློར་ བཟང་གོས་ཡུག་ཆེན་ ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་པ། སྨན་རྙིང་ཡུག་ཆེན་ཞེ་ལྔ་སློགས་ལས་ 
མཐློང་གྲོལ་ཆེན་མློ་དང་། བེར་ཉེར་གཅིག། ཕྱེ་འཕུར་ཆེ་ཆུང་བཞི་བཅུ། རྟེན་ཁེབས་སློ་གསུམ། ཕངས་
ཁེབས་བཞི། མཆོད་ཁེབས་འདློམ་དྲུག་ལྷག་པ། འདློམ་བདུན་པ། རྟ་མགྲིན་གོས་སྐུ་ཉིས་ཐློག་བཅས་
ལེགས་པློར་བསྒྲུབས། མཐློང་གྲོལ༌ཚངས༌ཐིག༌འདེབས༌དུས༌ དབུ༌ཕློགས༌ནས༌མཁན༌ཆེན༌དང༌། ཞབས་
པད་ཕློགས་ནས་ ཐུགས་སས་ལྔ་པ་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་དཔལ་འབར་ ཐིག་སྐུད་བསམས་ཤིང་། 
དབུས་ནས་མི་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐིག་གདབ་པ་དང་དུས་མཉམ་ ར་རྔ་དང་རྒྱ་གླིང་གི་སྒྲ་རང་འགྲིགས་བྱུང་ཞིང་། 
ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་ལེགས་པློར་བསྒྲུབས་ནས་རབ་གནས་དགའ་སློན་ལ། རྒྱལ་སས་རིན་པློ་ཆེ་དང་། 
ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་སློ་སློར་ གསེར་ཀྲམ། ཏི་རུབ། བལ་ཀྲམ། མ་ཀྲམ། དར་མཛློད་རྩེ་སྤྲློད། སྨན་རྙིང་
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ཡུག། ན་བཟའ་ཆ་ཚང་། གོས་མཛློད་ཆེན། དར་ལིང་ཡུག། ཨ་ཤློམ་གོས་ཆེན། ཀ་ཤི་ཀའི་རས་བཟང་
ཡུག་ཆེན་སློགས་ ལེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་མ། བཅོ་ལྔ་མ། བཅུ་གསུམ་མ། ལྔ་མ་སློགས་འབུལ་ཚན་མཐའ་
ཡས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྗེ་མཁན་ཆེན་དང་ ཕློགས་རྣམ་རིན་པློ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྡེ་བགྲེས་བཅས་ལ་ཡང་ 
འབུལ་ཚན་གཏློས་ཆེ་བ་དང་། འདུས་ཚློགས་རིན་པློ་ཆེ་དང་ བཀའ་བླློན་རློང་སློད་ལས་སྣེ་ལྷློ་ཁ་བཞིའི་ 
སྦྱིན་བདག་མངའ་འབངས་སུ་གཏློགས་ཚད་ལ་གནང་སྦྱིན་བསྩལ། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༣ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཆུ་བ་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་བཅུ་ནས་བརྩམས་ཏེ། མུ་ཁྱུད་དུ་བསྐོར་བའི་ཚད་ 
འདློམ་རེ་དྲུག་པའི་ གསེར༌གྱི༌རྒྱ༌ཕིབས༌ཆེན༌མློ༌བཞེངས། དེ་ལ་རྒྱུ་དངོས་ཁྱོན་བསློམས་མ་ཀྲམ་ཆིག་
འབུམ་བཞི་ཁྲི་ཉིས་སློང་བརྒྱད་བརྒྱ་གྱ་དྲུག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སློང་། གསེར་ཟངས་ཀྱི་བཟློ་བློ་ང་བཞི། ཤིང་
བཟློ་བློ་ལྔ། བཟློ་ཆུང་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་སྟེ་ ཤིང་བཟློ་ཞག་བཞི་བཅུ་ལ་གྲུབ་ཅིང་། གསེར་ཟངས་ལློ་བཞི་ལ་
ལེགས་པློར་གྲུབ། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༦ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཤིང་ཁྱི་ལློར་ རབ་གནས་ཀྱི་དགའ་སློན་ལ། ཞབས་དྲུང་སྐུ་གདུང་དང་ 
རྒྱལ་སས་རིན་པློ་ཆེའི་སན་སྔར་ གསེར་གཡུ་མ་ཀྲམ་ནང་མཛློད་རྩེ་སྤྲློད། སྨན་རྙིང་ཡུག་བཞི། གོས་མཛློད་
ཆེན་ཡུག་ལྔ། ཟློང་ས་འདྲེས་ལེ་ཚན་ཉེར་གཅིག། བཅོ་ལྔ། བཅུ་གསུམ། དགུ་མ། བདུན་མ་ན་བཟའ་ཆ་
ཚང་སློགས་དང་ དངོས་སད་མང་པློ། ཆིབས་པ་རྒྱ་ནག་གསེར་ཁྲོལ་ཆིབས་སྒ་བཅས་ བསློམས་མ་ཀྲམ་
ཆིག་སློང་དྲུག་བརྒྱ་བཞི་བཅུ། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུར་ ཆིག་སློང་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ། རིན་པློ་ཆེའི་
སྤྲུལ་སྐུར་ ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ། ཕློགས་རྣམ་སྤྲུལ་སྐུར་ བརྒྱ་དང་སློ་དྲུག། དགེ་འདུན་སྤྱི་སར་ བདུན་
བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ལྷག་ཙམ་སློགས་དང་། ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་འཛུགས་པར་ གྲོལ་སློན་གྱི་འབུལ་ནློད་ 
གནང་སྦྱིན་གྱ་ནློམས་པ་དང་། ཆོས་རྩེའི་དཔློན་སློབ་འབྲུག་ཕུན་ཚློགས་ལ་ ན་བཟའ་ཆ་ཚང་། རྟ་སྒ་འཁོར་
བཅས། མ་ཀྲམ་དྲུག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་གི་འགོང་(ལྷག་པའི་དློན)། སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་པདྨར་མ་ཀྲམ་ཉིས་
བརྒྱའི་འགོང་དང་། སྤུངས་རློང་པ། ཐིམ་རློང་པ་སློགས་ ལྷློ་ནང་འཁོད་ཀྱི་བཀའ་བླློན། ལས་སྣེ་སྐུ་ཚབ། 
གཉེར་པ། གཉིས་སྐལ་ཆེ་བ། གཉིས་སྐལ་དཀྱུས་མ། ཆིབས་ཞློན། ཚློགས་ཐློབ། ལྟློ་གཟན་དཀྱུས་མ་
སློགས་ ལྷློ་ཁ་བཞིའི་མི་སེར་ གྲངས་གོང་མཚུངས་རྣམས་ལ་ གནང་སྦྱིན་ཐེངས་གསུམ་པ་སློང་ངོ།། 
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གངས་ལྗོངས་ནས་ རྒྱལ་དབང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚློ་ནས་ སྔར་མཐློང་གྲོལ་བཞེངས་སྐབས་ ཟབ་གོས་རིན་
ཐང་ཅན་ཉི་ཤུ་ལྷག་པ་དང་། སྨན་རྙིང་། ནང་མཛློད་སློགས་ཕློན་ཆེར་གནང་། རྒྱ་ཕིབས་ཆེན་མློར་ཡང་ 
ཞལ་འདེབས་མ་ཀྲམ་ཁལ་ཆེན་ ལྷག་ངེས་ཀྱི་གསེར་བཟང་། སྤུས་སྒྱུར་ཅི་ཞུས་རེ་བ་ལས་ ལྷག་པར་སྩལ་
བ་དང་། རྒྱ་ཕིབས་ཆེན་མློའི་རབ་སློན་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློའི་སྐུ་ གསེར་ཟངས་མ་རིན་པློ་ཆེ་ས་ཚློགས་ཀྱི་
ཕྲ་ཅན་ ཁྲུ་འདློམ་རྒྱབ་ཡློལ་ཅན། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ཚེམས་འདྲུབ་ ཐང་ཀ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ། གསེར་
སང་ཉེར་ལྔ། དངུལ་རྟ་རྨིག་མ་ བྲེ་ཆེན་ལྔ་སློགས་ རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་དང་ཟབ་གོས་སྤྲད་ཐག་ཡུག་དང་ 
མངགས་ཐགས་ཡུག་སློགས་སློ་བདུན། ནང་མཛློད་ཚློན་ས་ལྔ་རློགས་ཚར་གསུམ། གསློད་རྟགས་ཚློན་
རློགས་ཚར་ལྔ། རྩེ་སྤྲློད་ཚློན་རློགས་བཅུ་ཐམ་པ། མཛློད་དཀར་པློ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། རྩེ་སྤྲློད་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། 
སྨན་རྙིང་ཡུག་གསུམ། ན་བཟའ་ཆ་ཚང་། རྩེ་ཇ་རློལ་ཆེན་འཁོར་དྲུག་ཉེར་བརྒྱད། ཧུ་ཇ་འཁོར་དྲུག་བཞི་
བཅུ། ཀོ་རྩེ་འཁོར་དྲུག་ཉི་ཤུ་སློགས་དང་། མགྱོགས་འགྲོ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཆིབས་སྒ་བཅས་ རྟགས་བརྒྱད་
ཀྱིས་མཛེས་པའི་ ལྷ་རེག་དཀར་པློ་སྲིད་དུ་རིང་བ་བཅས་སྩལ།  

སར་ཡང་ཞབས་པད་དུ་ རྒྱ་ཕིབས་ཆེན་པློའི་དགའ་སློན་ལ། འཇམ་དཔལ་དབངས་གསེར་ཟངས་མ་ཁྲུ་
ཚད་གཅིག། རྒྱལ་པློ་བཀའ་འབུམ་གླེགས་བམ། ལྕགས་ཕུར་ཁྲོལ་མ་གསེར་དངུལ་གྱི་ཚགས་ཅན། དུང་
གཡས་འཁྱིལ་འདྲ་བའི་དབང་རིལ། ནློར་བུ་ཀླུ་འཇིམ་ཆེ་བ་གཅིག་ སྦྲུལ་གྱི་དབང་རིལ་ པད་རག་མདློག་
ཅན་གཅིག། གསེར་མ་བདུན། ཏི་རུབ་སློང་ཕྲག་གཅིག་སློགས་ ནློར་བུའི་བྱེ་བྲག་དང་། གླང་ཆེན་མཆེ་བ། 
བསེ་རྭ། གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པ་ས་ཚློགས་དང་། ཙན་དན་དཀར་དམར། ཨ་ཀ་རུ། བཙློད་ལྟང་། 
འབྲས་ལྟང་མང་པློ། གསེར་ཁྲོལ་དངོས་གཙང་གི་ ཆིབས་སྒ་བསད་པའི་ ལྷློ་རྟ་བཟང་པློ་གསུམ་སློགས་ 
མ་ཀྲམ་ཉིས་ཁྲི་རེ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ འབུལ་བར་མཛད་པས། རྒྱལ་དབང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚློ་ ཐུགས་
ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པས་ མི་རྗེ་འདི་ལ་བསྔགས་རྗོདཀྱི་ཆབ་ཤློག་ གནང་སྐྱེས་བཅས་སྩལ་བ་འདི་ལྟར། 

དེ་སྐབས་ འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ནས་མི་ས་གསློལ་དཔློན་ ངོ་གཡློག་ཆེད་མངགས་གདློང་ སྔ་སློར་གོས་སྐུ་དང་
རྒྱ་ཕིབས་སློགས་ གསར་སྐྲུན་ལ་དགོས་པའི་ཡློ་བད་ གང་ཅི་སྤུས་ཁ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད་མཐུན་རྐྱེན་
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ཡང་རླབས་ཆེན་བསྩལ་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ གོས་སྐུ་ཆེ་ཚད་གསར་སྐྲུན་གྲུབ་པ་དང་ སྤུངས་ཐང་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་ཉེ་བ་བཅས་ རབ་གནས་ཀྱི་དགའ་སློན་སྤྱི་ལློ་༡༧༥༦ རབ་བྱུང་༡༣ 
པའི་བྱི་ལློའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་(ཟླ་བ་དང་པ)ནང་དུ་བགྱིད་ཆོག་པ་ཡློད་པས། འདི་དག་ཚང་མར་ གཞལ་བར་
དཀའ་བའི་ བཀའ་དྲིན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་འབུལ་དང་། གཙློ་བློ་དེང་དུས་ འགྲོ་མགོན་ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་རྗེས་ ས་སྟེང་ཡློངས་ལ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དར་ཞིང་ འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བག་ཡློད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་
འཚློ་བའི་ བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་དྲན་ཏེ།  

སར་ཡང་ མཐའ་དབུས་བསན་འགྲོ་ཡློངས་ཀྱི་ མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དུ་ ཞབས་ཀྱི་པདྨློ་བསྐལ་པ་
བརྒྱ་ཕྲག་གི་བར་དུ་ བརྟན་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་ཞུ་ཡིག་ པི་ཝརྟ་ཅན་སྙན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་
པའི་ཚིག་དློན་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ། རྟེན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་གསེར་སྐུ། ཆོས་རྒྱལ་སློང་
བཙན་སྒམ་པློའི་བཀའ་འབུམ་པློད་ཆ་ཚང་། ལྕགས་ཕུར་བཀྲོལ་མ། ཉ་ཀླད་ནས་འཐློན་པའི་རུས་པ་དུང་
དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་དབྱིབས་ཅན། ཀླུ་འཇིམ་དཔག་ཆེན་གྱི་མདེའུ་ཙམ། གདེངས་ཅན་གཙུག་གི་
དབང་རིལ་ པདྨ་ར་གའི་གདངས་ཅན་སློགས་ཁྱད་ནློར་དང་བྱུ་རུའི་རྒྱལ་ལག་སྟེགས་བཅས། ཆོས་སྐྱོང་གི་
རྟེན་རས་ལ་རུང་བའི་གསེར་མདའ་གཡུ་སྒྲོ་བྱུར་སློང་མ། དངུལ་མདའ་ཆ། གསེར་དངུལ་སྤེལ་མའི་ཞུ་ 
གཡུ་བྱུ་རུའི་ཕྲ་ལྡན། གསེར་གྱི་མཐེབ་སྐོར། གསེར་དང་བྱུ་རུའི་འཕྲེང་བ། རྗེ་སྒམ་པློ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ན་
བཟའ་ཆ་སྐོར། གསེར་དངུལ་གྱི་ཀྲམ་ཁ། གཞན་ཡང་འཕགས་ཡུལ་དང་ ལྷློ་ལྗོངས་སློགས་ཀྱི་དཔྱད་པ་
ཁྱད་དུ་མཚར་བ་དང་རྟ་སྒ་འཁོར། གོས་དང་དར་དང་རས་ཆས་སམ་བུའི་རིགས་ འབྲུ་དཀར་སློགས་ 
དངོས་འབློར་གྱི་འབུལ་བ་རྔམ་ཆེན་རིན་ཐང་ བརྗོད་པར་དཀའ་བའི་མཆོད་སྤྲིན་དང་བཅས་ རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གི་གྲྭ་པ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ བསྙེན་བཀུར་ཏེ། ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསློལ་འདེབས་ཞུས་ཤིང་། སྡེ་སྲིད་
ལ་ གོས་སྐུ་རྒྱ་ཕིབས་སློགས་ རྣམ་དཀར་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་པར་ ལེགས་སློ་གཟེངས་བསློད་ཀྱི་བཀའ་
ལན་ པི་ཝརྟ་སྙན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་བ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབངས་སྙན་ཞེས་པ་བསྩལ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། 

གདློད་ནས་ཉེར་ཞི་འཕློ་འགྱུར་བྲལ་བ་རློ་རྗེ་སྙིང༌པློ༌མཆོག༌གི༌སྐུ། །སྒྲིབ་གཉིས་རྙོག་པའི་ཆ་ལས་འདས་པ་
ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ། །སློན་པ་གང་ལ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དློག་མེད་ཅིག་ཅར་འཆར་བཟློད་
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པའི། །རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་སློབ་མར་བཅས་པས་ཁྱོད་ལ་སྲུངས། །བསློད་ནམས་སློབས་
ཀྱི་དཔུང་པས་བྱིན་པ་ཡི། །རྒྱལ་ཐབས་ནློར་བུའི་ཅོད་པན་བཅིངས་བཞིན་དུ། །གཙུག་ལག་མང་པློར་བལྟ་
བའི་འདྲེན་བྱེད་ཅན། །ས་སློད་ལྷ་ཡི་དབང་པློ་གང་དེ་ལ། །གཅིག་མིན་ཤེས་བ་དུ་མར་སངས་པའི་
མདངས། །རྣམ་བཀྲ་ཚློན་བརྒྱའི་རིས་སུ་ཤར་བ་ལས། །བླློ་གྲོས་རྙོག་བྲལ་ཤེལ་གྱི་ཨ་དར་ཤ །ཡ་མཚན་
སློང་གི་བཀོད་པ་ཅི་ཡང་འཛིན། །ཆེས་དཀར་ལས་ཀྱི་ས་བློན་གཙང་མའི་འཕྲུལ། །སྨློན་ལམ་དག་པའི་ཁོ་
ལག་རློགས་པ་ཅན། །འབངས་ལ་སྨན་པ་སྟེར་བའི་དཔག་བསམ་ཤིང་། །དེང་སྐབས་ལྷློ་ཕློགས་ནགས་མའི་
ཚལ་དུ་སྐྱེས། །རང་སྲིད་གླང་པློའི་སློབས་དང་ལྡན་པའི་ལུས། །བག་ཡློད་དལ་བུར་རྒྱུ་བའི་བགྲོད་བྱེད་
འློག །ཆེས་དམན་ཕློངས་དང་རྒུད་པའི་སྲིན་བུ་ཡང་། །རང་གི་གནས་མལ་བཞིན་དུ་བག་ཡངས་
སྐྱོང་། །མངོན་མཐློའི་དཔལ་འབློར་འབུམ་དུ་བརྩེགས་པའི་རྡུལ། །དབང་ཕློགས་ས་འཛིན་ཕྲག་པ་ལ་
འཛེགས་ཏེ། །སློང་ཕྲག་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན། །ལྷག་བསམ་འློད་དཀར་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་
འཕྲློ། །གང་གི་ལེགས་སློད་མ་ལ་ཡར་སྐྱེས་གསར། །ཀུན་ཕན་སྨན་གྱི་ཕུང་པློའི་ལང་ཚློ་ལ། །དམ་དུ་འཁྲིལ་
བའི་ཆབ་འབངས་ཕལ་གྱི་ཤིང་། །རློགས་ལྡན་གནའ་བློའི་ཁོངས་སུ་བསྙེམས་པ་མཐློ། །ཡློན་ཏན་
ཁྲག༌ཁྲིག༌གྲངས༌སུ༌གྲོལ༌བ༌ཡི། །འདབ་མ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པློ་དང་ལྡན་པ། །ཡིད་ངོར་མཚར་དུ་ཆེ་བའི་མནྡ་
ར། །ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་ནས། །དྲི་ཟ་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་མངོན་རྩེན་པའི། །སྨིན་
ལེགས་ཕང་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་གྲངས་པའི་གླུ། །ལུས་སློག་རྒྱན་གྱི་སྙན་ཚིག་ཉམས་རློགས་པ། །ཐློས་འཛིན་
དག་པའི་བཅུད་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ། །འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེའི་བྱིན་བརླབས་གར་བུ་རུ། །གྲུབ་པའི་སྐུ་སློགས་
གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན། །བགེགས་དང་ཀླ་ཀློའི་སྡེ་འཇོམས་སྔ་ལྟས་སུ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་དགེ་བའི་
འཁྲུལ་འཁོར་སློགས། །བསློད་ནམས་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་སར་འཕློས་པའི། །རྣམ་མང་རྒྱལ་པློའི་ཁབ་
ནས་འློངས་པའི་རས། །ཁྱད་འཕགས་དབྱིག་གི་བྱེ་བྲག་ས་ཚློགས་པ། །རྨུགས་འཛིན་འབློར་བའི་སྤུན་ཟླར་
འཕྱུར་བུར་སྤུངས། །འདི་ན་ཆེས་དཀར་ལས་ཀྱི་ཉ་ལྕིབས་ཁོག། །དལ་དང་འབློར་པའི་ཁྱད་ཆོས་མུཀ་ཏི་
ཀ །གློ་བུར་ཉེ་ཞློའི་དྲི་དང་མི་འགྲོགས་པར། །ལྷག་བསམ་འློད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁོང་ནས་འཛུམ། །སང་བྱེད་
དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ལས་སྨག་གི་རུམ། །བསིལ་སྦྱིན་བདག་པློའི་འློད་ལས་མེ་ཆར་བཞིན། །དཔྱད་གསུམ་དག་
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པར་མ་བས་གྱ་གྱུའི་ངག །གཏན་སྤངས་དྲང་སློང་ཆེན་པློའི་བདེན་ཚིག་ལ། །ཡིད་དབང་ལྷག་པར་གཏློད་
པའི་བླློ་གྲོས་སྒོ། རིས་མེད་འགྲོ་ལ་ཕན་བྱེད་ནློར་བུའི་གཏེར། །སྦྱིན་པའི་སད་དུ་རྣམ་པར་ཡངས་མློད་
ཀྱང་། །རང་ཉིད་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཁོ་ནར་བས། །འློན་ཏེ་ག་བུར་སྨན་མཆོག་བསྲེགས་པ་འམ། །བཏུལ་
ཡང་དྲི་ཞིམ་འདིར་མིན་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ། །ཤིན་ཏུ་འཕློངས་པའི་གནས་སྐབས་དེ་དང་དེར། །སེམས་ཀྱི་
བརྟན་པ་མི་ཉམས་སྨློན་པར་མཆིས། །ས་སློད་ཁྱོད་ཀྱི་གྲགས་དཀར་ལྷ་ཡི་རྔ། །གཏློང་བ་ཆེན་པློར་དཔའ་
བའི་དབྱུག་གུ་ཡིས། །བསྐུལ་བའི་དློན་ལྡན་རང་རྟགས་སྙན་པའི་སྒྲ། །ཁོར་ཡུག་རི་བློའི་བར་དུ་ལྡིར་བ་
བཞིན། །འཇའ་ཚློན་ཐགས་སུ་བཀྲམ་པའི་ཟ་འློག་ངོས། །ཨོ་ཌི་ཡ་ནའི་རིག་འཛིན་མཆོག་གི་
གཟུགས། །འདབ་སློང་གེ་སར་དབུས་སུ་སར་ཡང་ནི། །སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་ཞལ་བསན་པ་སྙམ། །སྤུངས་
ཐང་ནློར་འཛིན་ལྟེ་བར་ལྷུན་ཆགས་པའི། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བརྩེགས་ལྔ་བརྒྱ་པ། །ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་
ལློངས་སློད་རྒྱ་ཆེའི་རླབས། །སུམ་རྩེན་གྲོང་ཁྱེར་བཞིན་དུ་ཡངས་པ་དེར། །རིན་ཆེན་གསེར་སངས་དཔལ་
གྱིས་འཁྱུད་པ་ཡི། །རྒྱ་ཕིབས་བཀོད་ལེགས་ཁྱད་པར་གྱིས་མཐློ་བ། །ངོ་མཚར་གཟི་བྱིན་རྟག་ཏུ་འབར་བ་
དེས། །ཉིན་མཚན་ཁྱད་པར་དབྱེ་ལ་ངལ་བ་བྱིན། །གྲུབ་པའི་འཁོར་ལློས་སྒྱུར་བ་ནཱ་རློའི་ཞབས། །མི་ཡི་
སྲིད་པར་ཟླློས་པ་འབྲུག་པ་རྗེའི། །ཆོས་སྲིད་དཔུང་པས་འདེགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གྲྭར། །སྔོན་མེད་རྣམ་
དཀར་ལག་རྗེས་ཁྱེད་ཉིད་མཐློ། །འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་དམ་པའི་སློག །འཕྲློག་ལ་རྣློ་བའི་འདློད་པ་མི་
བཟད་མཚློན། །རལ་གྲིའི་ལློ་མ་གཏིབས་པའི་ཕང་ཕུང་ལ། །ཕལ་ཆེར་དཔག་བསམ་ཤིང་དུ་འཁྲུལ་བས་
བསླུ། །འབྱུང་བར་དཀའ་ལ་འཇིག་པར་ས་བ་དང་། །ཕན་པ་ཉུང་ལ་གནློད་པ་དུ་མའི་ཚང་། །ཁུར་དུ་ཆེ་ལ་
སྙིང་པློ་ཆེས་ཆུང་བའི། །ཟང་ཟིང་ནློར་ལ་དཔྱློད་ལྡན༌སུ༌ཞིག༌ཆགས། །དེ་བས་དམ་པས་བསྔགས་པར་འློས་
པའི་ཕློགས། །ཡློངས་སུ་བཏང་བས་བསློད་ནམས་ལས་ཀྱི་གཟུགས། །འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་སྐབས་
རྙེད་ན། །སློང་གསུམ་ཕ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་བརྒལ་བར་སང་། །ཀུན་རྟློག་སེམས་ཀྱི་སྒྱུ་མ་མཁན་པློ་
ཡིས། །རང་གི་སང་བ་ཙམ་དུ་འདུ་བས་ཀྱང་། །འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་དུ། །སྨིན་པའི་
སྐལ་བཟང་ཐློབ་པར་གདློན་མི་འཚལ། །དེ་ལྟར་ལེགས་བས་ཏློག་གི་ཁྱད་པར་ལ། །ཡི་རང་བསྔགས་པ་
བརྗོད་པའི་སྐྱེས་གསར་ལ། །མི་རིང་དམ་ཡེ་བསྲེ་བའི་དགའ་སློན་སྐབས། །སྤྲློ་བའི་བ་མ་རྟ་ཡང་མངགས་
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པར་འདུན། །ཆོས་ལུགས་ལེགས་པར་སད་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །ནློར་འཛིན་སིམ་པ་སྟེར་བྱེད་གང་གི་
བླློ། །ལྷག་བསམ་ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །ཡུན་རིང་འཆི་བའི་བདེན་ཚིག་དབར་རྔ་
ཕྱུང་། །སྙིགས་མ་ཆེས་ཆེར་སྤུངས་པའི་གོར་མ་རློ། ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བརལ་བའི་རང་མཚང་
འདི། །རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང༌པློར༌སྒྱུར༌བའི༌ཁུར། །བདག་ལྟས་བཟློད་པའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཞིག། །འློན་
ཀྱང་ལྷ་དང་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སློག །འཆི་མེད་རློ་རྗེའི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཏེར། །དེང་འདིར་རང་གི་བགོ་
སྐལ་ལ་སད་ནས། །ཡུན་རིང་འཚློ་བའི་འདུན་པ་འདློར་མི་བགྱིད། །སར་ཡང་དགེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་
དད་པའི་གཞིར། །གཏློང་ཕློད་བག་ཡློད་ངང་ཚུལ་བླློ་གྲོས་སློགས། །འདློད་སྦྱིན་ནློར་བུ་བརྩེགས་པའི་ཁང་
བཟང་ལ། །འཚེ་རྐྱེན་ཕྲ་མློའི་གོ་སྐབས་རྒྱང་བསྲིངས་ཏེ། །ལེགས་བས་རྐང་བཞི་རློགས་པའི་དུས་སློན་
ཆ། །འབངས་ལ་ཉེ་འཁོན་མེད་པར་འགྱེད་བཞིན་དུ། །སིམ་བྱེད་ལྷློ་ཕློགས་རླུང་གིས་བསྐུལ་བའི་
མཆིད། །སྨན་དུ་འབབ་པའི་དྲི་བསུང་ཆད་མེད་མཛློད། །དེ་སྐད་རྒྱ་མཚློའི་ལྷ་མློ་ལས་བྱུང་བའི། །རིག་བྱེད་
སེང་གེའི་རྒྱུད་མང་བཞད་པའི་དབངས། །ས་ཚློགས་བདློག་པའི་ཟླློས་གར་དང་ལྷན་ཅིག །གྲུ་འཛིན་ཁང་
བཟང་མཆོག་ནས་གཏམ་དུ་དགེ། ཞེས་བསྩལ་ལློ། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༤ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཤིང་ཁྱི་ལློར། རྒྱལ་སས་རིན་པློ་ཆེ་(མི་ཕམ་འབྲུག་སྒྲ་རྣམ་རྒྱལ་) ལློ་ལྔའི་
བཅད་རྒྱ་གྲོལ་བ་ལ། ལེགས་འབུལ་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐབས་བཞིན་ཕུལ་བ་དང་། །འདུས་སྡེ་རིན་པློ་
ཆེར་དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ལློངས་ནས་ཐུགས་འདུན་ཆེ་ན་མ་གཏློགས། གསུང་ཆོག་དང་སྒྲིག་སློགས་དམངས་
མཉམ་རྒྱུག་མཛད་མི་དགོས་ཤིང་། མཚན་མློ་ཡང་ཀུན་རའི་ཉེ་སྐོར་གང་འློས་སུ་བཞུགས་པ་དང་། ལས་ཀ་
པའི་གྲལ་ནས་ ཚློགས་དང་ཐུགས་བཞེད་ཡློད་ན་ ལྕགས་རི་དང་བ་རྒོད་ཕུང་པློ་སློགས་ལ་ མཚམས་
ཁུངས་སུ་རྒྱུན་བཞུགས་ནས། མ་ཎི་སློང་རྩའི་སྐལ་བ་བཞེས་ཆོག་པ་དང་། ཡང་སྡེ་ལས་ཐློན་ནས་ རང་
སའི་ཡུལ་ཕློགས་ཀྱི་རློང་ཁག་རྣམས་སུ་ བཞུགས་འདློད་ཡློད་ན་བཞུགས་ཆོག་ཅིང་། རློང་གི་ སྒྲིག་བརྒྱུག་
མི་དགོས་པར་ བདག་རྐྱེན་སྐུ་ཚབ་ངོ་ཅན་དང་ མཉམ་ཟབ་བཞེས་ཆོག་པ་དང་། གཞུང་ཕན་ཚུན་དུ་
བཞུགས་ན་ དགུང་ལློ་བདུན་ཅུར་ལློངས་ནས་ ཆིབས་ཞློན་པའི་གྲས་མཛད་ཆོག་པ་དང་། ནད་ཡུན་རིང་
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ནས་ ལློ་གཉིས་གསུམ་སློང་རུང་ མ་དྲག་པའི་རིགས་ཀྱང་བདག་རྐྱེན་གོང་མཚུངས་ཀྱི་ བཀའ་ཐམ་ཕག་
མཛློད་དུ་བཞག་པར་མཛད་པའི་ སྲི་ཞུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ སློལ་གཏློད༌པར༌མཛད༌དློ།། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༦ རབ་འབྱུང་༡༣ པའི་ཤིང་ཕག་ལློར་ ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་མཁན་པློའི་ཁྲི་ནས་ དགོངས་
པ་ཞུས་སྐབས་ གསེར་དངུལ་དར་ཟབ་དང་ལེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་སློགས་ མ་ཀྲམ་ཆིག་སློང་ལྔའི་འགོང་ཕུལ་
ནས་ ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསློལ་བ་བཏབ། མཁན་པློའི་ཁྲི་ཐློག་ བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ མངའ་
གསློལ་བའི་ལེགས་འབུལ་མ་ཀྲམ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུའི་རྩིས་ཕུལ། 

སྤྱི༌ལློ༌༡༧༥༧ རབ༌བྱུང༌༡༣པའི་མེ༌གླང་ལློར་ཆོས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སྒམ་པློ། སམ་བྷློ་ཊ། མགར་སློང་བཙན། 
བལ་བཟའ། རྒྱ་བཟའ་རྣམས་དངུལ་ལྷད་མེད་ལས་བསྐྲུན་ཅིང་ གཟུངས་གཞུག་འཇིག་རྟེན་ན་རྙེད་པར་
དཀའ་བའི་ གཏེར་འབློན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ འཕེལ་གདུང་རིང་བསྲེལ་དང་ནློར་བུའི་བྱེ་བྲག་ བསམ་
གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ་བ་མི་དབང་རྟློགས་བརྗོད་ནས་ གསལ་བར་ལྟར་དང་། འདི་དང་ཀུན་གསལ་ཕློ་བྲང་
རབ་ཏུ་གནས་པའི་ དགའ་སློན་དུས་གཅིག་ཏུ་མཛད་པའི་སྐབས། རྒྱ་གར་ཨ་ཤློམ་ནས་རཱ་ཛས། གསེར་
གྱི་ཕྲེང་བ། གསེར་གྱི་གྷ་ཊ་ གསེར་གྱི་རྣ་རྒྱན་དང་ དཔུང་རྒྱན། དངུལ་གྱི་བུམ་པ་སློགས་ འབུལ་དངོས་
ས་ཚློགས་བཅས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པར་གུས་བཏུད་དང་ བསབ་སློན་ཞུ་མི་འབློར་བ་ལ་ཡང་། ནང་མཛློད་ས་
ལྔ། སྨན་རྙིང་ཡུག་སློགས་དར་གོས་དང་གསེར་གྱི་ཕ་ལི(དགྲ་ལི)། གླ་རྩི། རྟ་གཉིས་སྒ་ཆས་ ཆ་ཚང་
བཅས་གནང་།  

མཚློ་ཆེན་བརྒྱད། དགོན། དབར་གཟུགས་པ། ཤར་ཚློ་བརྒྱད། སྤར་ལུང་གི་དཔའ་རྩལ་པ་རྣམས་ དློས་
བསྐྱལ་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་འདི་ ཞབས་དྲུང་དང་ ཆོས་སྐྱོང་འདུས་ཚློགས་ཐུགས་རྗེས། ད་ནས་ལུང་ཕློགས་
གར་ཡང་ དུས་བདེ་འཇགས་ཡློད་པས་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་དང་།  

སྔར་སློལ་དར་དཀར་བའི་དབང་ཡློན་ འབྲས་བྲེ་ཆིག་ཁྲི་ཉིས་སློང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ། སྤུངས་ཐང་བརྒྱུད་གླིང་
བཞིར་དློས་བསྐྱལ་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་ དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པློ་འདི་ མར་ཕབ་བས་ནས་ བྲེ་དྲུག་སློང་བརྒྱད་
བརྒྱ་ གླིང་བཞིར་བསྐྱལ་རྒྱུ། བྲེ་ཆིག་སློང་ཉིས་བརྒྱ་སྤུངས་ཐང་དང་། བྲེ་བཞི་སློང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཀྲ་ཤིས་
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ཆོས་རློང་དུ་ཐེད་གཞུང་པས་བསྐྱལ་རྒྱུ་བཟློ་ཡློད་པ་དང་། ཟིང་རྐྱེན་འདྲ་ཤར་ན་ ཚང་མ་གླིང་བཞིར་བསྐྱལ་
དགོས་པའི་བཀའ་ཐམ་ཡང་གནང་ངོ།། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༥༧ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་མེ་གླང་ལློར། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ དབུ་རྩེ་ཕྱེད་གསར་བརྩེགས། རློ་
གཅལ་ཕྱེད་གསར་བསྐྱེད། ཀུན་ར་ཕྱེད་གསར་བསྐྱེད༌སློགས༌ གཞི༌ནས༌བསངས༌པ༌ལྟ༌བུའི༌ 
ཉམས༌བཅོས༌མཛད། ས་སག་ལློར། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་དུ་ དངུལ་ལྷད་མེད་ རུབ་དགུ་སློང་ཉིས་བརྒྱ་
ལས་ ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་བཞེངས། སྒོམ་ཞྭར་ཆུ་ཟངས་སང་ཉེར་དགུ། གསེར་ཀྲམ་བཅུ་ཐམ་པ། མདུན་དུ་
སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་གི་ཚེམས་ འཁྲུལ་མེད་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་དབྱིབས་ཅན་ ཤེལ་གྱི་སྒོ་ཁྱིམ་དུ་ 
ཀུན་གྱིས་མཐློང་བར་བཞུགས་སུ་གསློལ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་འཕེལ་གདུང་ངོ་མ་བདུན། ཆུ་ཟངས་རྣམ་
འཇོམས་གཏེར་མ། རློ་རྗེ་རྣལ་འབློར་མ་གཏེར་མ། ལྕགས་ཕུར་གཏེར་མ། རྗེ་བཙུན་མའི་སྐུ་ཚིགས་ལ་བློན་
པའི་སན་རས་གཟིགས། ནློར་བུ་བསམའཕེལ། ཀླུ་འཇིམ། རློའི་སྙིང་པློ། རྟའི་རྭ་བ། སྦྲུལ་གྱི་དབང་རིལ། 
ཉ་ལྕིབ་དུང་རང་འབློན་ གསེར་དངུལ་སློགས་ནློར་བུའི་རིགས་དང་། ཆོས་སྐུའི་རིང་བསྲེལ་ གཟུངས་
སྔགས་མང་པློ་བཅས་ ནང་གཟུངས་ཁྱད་འཕགས་ཕག་ལེན་མ་འཆུགས་པར་ལེགས་པློར་བསྒྲུབས། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༦༠ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ལྕགས་འབྲུག་ལློར། ཐིམ་རློང་ཞིག་གསློས་ ལེགས་པློར་བསྒྲུབས་པའི་
དགའ་སློན་ལ། རྒྱལ་སས་རིན་པློ་ཆེར་ གསེར་ཀྲམ་གསུམ། མ་ཀྲམ་བཞི་བརྒྱ། ནང་མཛློད་གསུམ་སྦྲེལ། 
སྨན་རྙིང༌ཡུག༌ གོས༌ཆེན༌གྱིས༌གཙློས༌ལེ༌ཚན། ཆིབས་སྒ་འཁོར་བཅས་ མ་ཀྲམ་ ཆིག་སློང་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་
གཉིས་རྩིས་དང་། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུར་ཡང་ དེ་དང་ཆ་མཚུངས་། མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ཁྲི་ཟུར་གཉིས་ལ་
ཡང་། གསེར་ཀྲམ་དངུལ་ཀྲམ་སློགས་ མ་ཀྲམ་དྲུག་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རེའི་རྩིས་ཕུལ།  

དེ་བཞིན་ རིན་པློ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ། ཕློགས་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ། འདུས་ཚློགས་རིན་པློ་ཆེར་ཡང་ སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་ གསེར་དངུལ་དར་གོས་རྟ་སློགས་ མ་ཀྲམ་ཆིག་སློང་དྲུག་བརྒྱ་ཉེར་དགུའི་རྩིས། དེ་བཞིན་
ཆོས་རྩེའི་དཔློན་སློབ། དེ་འློག་བཀའ་བླློན་ཆེ་རིགས་ཕློགས་ཀྱི་རློང་པ། སྐུ་ཚབ། གཉིས་སྐལ། ཆིབས་ཞློན། 
ཚློགས་ཐློབ་སློགས་ལས་སྣེ་ཐམས་ཅད་དང་། བཟློ་རིག་པ་རྣམས་ལ་གནང་སྦྱིན་ཡིད་མགུ་བ་དང་། འུར་
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ལས་པ་ཁྲི་ཚློགས་གཅིག་ལྷག་པར་ ཞག་ཉེར་གཅིག་གི་རྒྱགས་ ཚྭ། ཚློད་སློར་བཅས་གནང་བ་སློགས་ 
འགྲོ་སློང་ཆུང་ངུ་རྣམས་དང་རྒྱགས་ཆས་ མ་བརྩིས་པའི་ མ་ཀྲམ་ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སློང་སུམ་བརྒྱ་གྱ་དྲུག་དང་། 
ལྷློ་ཁ་བཞིའི་ མི་སེར་གྲངས་གོང་མཚུངས་ལ་ཡང་ གནང་སྦྱིན་མ་ཀྲམ་རེ་བསྩལ་བར་མཛད།  

དུས་སྐབས་དེར་ ཀ་ཤི་མིར་ཚློང་དཔློན་སཱུ་ཏའམ་བར་གདློང་ ཞེས་གྲགས་པ་མང་པློ་བཅས་ ཞབས་སུ་
ཕག་འབུལ་ལ་འབློར་ཏེ། རྒྱ་གར། ཁ་ཆེ། རྒྱ་ནག། ཁམས་སློགས་ཀྱི་ ཁྱད་ནློར་མང་པློ་ཕུལ། ཐག་རིང་
ནས་ཞལ་ལ་རེ་ལྟློས་ཅན་ཡིན་པས་ གནང་ཆ་ལ། དར་གོས་དང་གསེར་གྱི་ཉེར་སློད་སློགས་ མ་ཀྲམ་ཆིག་
སློང་ལྔ་བརྒྱ་དང་དགུའི་རྩིས་གནང་། ཕློགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ གྲངས་གོང་གསལ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ བླ་མར་
གསེར་ཞློ་གསུམ་རེ་མ་ཀྲམ་བརྒྱད་ཅུ། རྩེ་སྤྲློད། སྒོམ་ཞྭ། སྤློས་ཆག་རེ་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་མ་ཀྲམ་བརྒྱ་རེ། 
ཆུང་བ་རྣམས་སུ་གསེར་ཞློ་རེ། མ་ཀྲམ་ལྔ་རེ།  གཞན་གོང་མཚུངས། གྲྭ་པར་ མ་ཀྲམ་སུམ་ཅུ་རེ་གནང་། 
སྤུངས་ཐང་མགོན་པློའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས། ཟངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཆང་བུམ་ མི་རྒྱབ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ཙམ་
ཤློང་བ་བརྡུངས་ཤིང་། དངུལ་ལྷད་མེད་ རུབ་བརྒྱས་ཡར་སྤྲློན་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་ཅན་ ལྔ་ཡང་བསྒྲུབས། 
ལྕགས་སྦྲུལ་ལློར་ ཞབས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ སྐུ་གཤེགས་པའི་དགོངས་རློགས་སུ། རྒྱལ་སས་
རིན་པློ་ཆེར་ མ་ཀྲམ་ལྔ་བརྒྱ་དང་དློན་གཉིས་ཀྱི་འགོང་། མཁན་རིན་པློ་ཆེར་གདུང་བཞུ་དང་ དགོངས་
རློགས་བསློམས་ མ་ཀྲམ་བཞི་བརྒྱའི་རྩིས། དེ་བཞིན་ བླ་སློབ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚློ། བཀའ་བླློན། རློང་དཔློན། 
ཕློགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ། སྐུ་ཚབ། གཉིས་སྐལ། དཀྱུས་མ་སློགས་དང་། ལྷློ་ཁ་བཞིའི་ མི་སེར་གྲངས་གོང་
མཚུངས་ལ་ གནང་སྦྱིན་ མ་ཀྲམ་རེ་བསྩལ་བ་འདིས་ ཐེངས་ལྔ་པ་སློང་། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༦༢རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཆུ་རྟ་ལློར་ རྒྱལ་སས་མི་ཕམ་འབྲུག་སྒྲ་རྣམ་རྒྱལ་ སྐུ་གཤེགས་པའི་གདུང་
བཞུ་(པུར་སངས)དང་ དགོངས་རློགས་གཉིས་ལ། ཁྲི་རིན་པློ་ཆེར་མ་ཀྲམ་བརྒྱ་དང་ཞེ་ལྔའི་རྩིས། མཁན་
རིན་པློ་ཆེར་དྲུག་བརྒྱ་ལྔའི་རྩིས། དེ་བཞིན་ བླ་སློབ་གཞན་དང་ འདུས་ཚློགས་རིན་པློ་ཆེར་འབུལ་ནློད་གྱ་
ནློམ་པ་དང་། བཀའ་བླློན།་ གཉིས་སྐལ། དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ གནང་སྦྱིན་སྩལ་ཞིང་། གངས་ལྗོངས་
སུ་ ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་སློགས་ རྟེན་མང་པློར་ཞལ་གསེར། མཆོད་མེ། སྙན་ཤལ། བླ་དཔློན་འབྲེལ་
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མཆིས་འགའ་ལ་འབུལ་བ། ཐེད་ཐིམ་ཤར་སྤར་གྱི་དགོན་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ནློད་དང་། འགྱེད་ཅི་
འློས་སུ་གནང་བར་མཛད།  

དེ་ནས་ ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་དགོངས་རློགས༌སུ། བདག་ཅག་གི་སློན་པའི་ སྐུ་གསེར་ཟངས་མ་ གཞུ་
འདློམ་ལྔ་པ་དང་། ཉེ་བའི་སས་བརྒྱད་སུམ་ཐློག་མ། རྗེ་རང་གི་དགོངས་གཏད་བཞིན་ ལེགས་པློར་
བསྒྲུབས་པ་ལ། ཟངས་ལྗོན་དམར་སང་བརྒྱད་སློང་དྲུག་བརྒྱ་ཐམ་པ། གསེར་ཀྲམ་དྲུག་བརྒྱ་ དངུལ་ཆུ་
སྤློར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། གསེར་བཏུལ་མ་ཞློ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ། གསེར་ཤློག་དཔལ་
བྱིན༌བརྒྱ༌བམ༌ཉིས༌བརྒྱ༌ལྔ༌བཅུ། མཚལ་སྤློ་རེ་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་སློགས་ རགས་རྩིས་མ་ཀྲམ་ཉིས་ཁྲི་
བརྒྱད་སློང་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ལྷག་སློང་། རབ་གནས་དགའ་སློན་ལ་ མཆོག་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་
ལ། གསེར་ཀྲམ། མ་ཀྲམ། མཛློད་སྨན་རྙིང་ཡུག་སློགས་ལེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་མ་ཀྲམ་བཞི་བརྒྱ་གོ་གསུམ་
གྱི་རྩིས་དང་། མཁན་རིན་པློ་ཆེར་ ཕག་ལས་ཁུར་མཛད་པས་ གོང་མཚུངས་ལས་ ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་པའློ།། 

འདུས་སྡེ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ ལས་བྱེད་པའི་རིགས་ མཆོག་དམན་བར་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ འློས་བསྟུན་གནང་
ཆ་ཡིད་མགུ་ངེས་པ་དང་། སྤུངས་ཐང་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་སློགས་ཀྱི་ཆིབས་ཞློན། ཚློགས་ཐློབ་
དཀར་འདྲ་མ། དྲློ་རྒྱར་པ་རྣམས་མ་ཀྲམ་རེ་སློགས་གནང་ངོ།།  

བླློན་ཆེན་སློགས་ལྟློ་གཟན་རིགས་དང་། ལྟློ་ཁད་པ་གཟུངས་གཞུག་རིགས་མ་ཐེ་བར་ མ་ཀྲམ་སུམ་ཁྲི་དྲུག་
སློང་བདུན་བརྒྱ་སློང་། རྟེན་འདིའི་ གཙློ་འཁོར་གྱི་གཟུངས་གཞུག་ལ་ ཆོས་སྐུའི་རིང་བསྲེལ་ མི་རྒྱབ་
ཉིས་བརྒྱ། རྒྱ་དཀར་ནག་ལི་མ་གཙློ་བློར་གྱུར་པའི་ སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་ ནློར་ལྷའི་
སྐུ་བརྒྱ་ལྷག་པ། བཀའ་འགྱུར་དངབསན་འགྱུར་ཚར་རེ། རློ་རྗེ་གཏེར་མ་གསུམ། སངས་རྒྱས་རིང་བསྲེལ་
ནློར་བུ་བསམ་འཕེལ་སློགས་ དངོས་གཙང་བར་བཞུགས། རབས་ཆད་བསྡུ་བ་ཞེས་བུ་མེད་པའི་རིས་ཀྱི་
ཡུལ་གཞིས་དཔློན་གྱིས་བསྡུ་སློལ་ སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་པས་བཅད་པ། ཤར་ཕློགས་སུ་ སྔར་སློལ་
དར་བའང་ མི་རྗེ་འདིས་རྒྱུན་བཅད་པ་ཡིན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁམས་མུག་ཤུདྷ་དང་། གྷཊ་ཁའི་ཆབ་འློག་
རྣམས་སུ་ སྔར་སློལ་ཁྱོ་ག་ཤི་རེས་ཆུང་མ་རྣམས་ཀྱང་ རློ་དང་ལྷན་ཅིག་བསྲེགས་པ་ཡིན་འདུག་པ། སྔར་ 
སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་པས་ལན་ཅིག་ བཅད་འདུག་ཀྱང་། བར་ཞིག་ནས་སྔར་བཞིན་བྱེད་འདུག་པར་རྟ་
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བཟང་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས། གླ་རྩི་ ལ་སློགས་པའི་དངོས་ནློར་སློབས་ཆེ་བ་གནང་ནས། མུ་སྟེགས་བྱེད་དང་
འབྲེལ་བའི་ལུགས་དེ་འདྲ་ དློན་མེད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཚུལ་སློགས་ལས་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་མང་པློ་གསུངས་ཏེ་
བཀའ་གནང་སྟེ་རྦད་ཆད་སློང། སེམས་ཅན་མང་པློའི་སློག་བསྐྱབ་པར་མཛད།  

ཡང་དྷརྨ་དེ་བའི་བུ་ སྔོན་ནས་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པར་བལྟློས་པ་ཅན་ཡིན་པ། མུག་ཤུདྷ་པ་དང་ ཟིང་རྐྱེན་ཕྲན་
བུ་འབྱུང་བར་བརྟེན་ ཅུང་ཟད་རྒུད་པ་ཡློད་ཚུལ་གསན་པས། མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ མི་ཆེན་རིགས་ལ་ 
མཐློང་བཟློས་ཕན་ཐློགས་ཆེ་བ་འདི། རང་བཞིན་གྱི་མི་སེར་ལ་ ཕན་རླབས་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་རྟ་བཟང་པློ་
བཅུ་གསུམ། གོས་ཆེན་གྱི་སློག་པ། གོས་ཡུག་ལྔ་སྨན༌ཡུག། གླ་རྩི་འབུབ་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཀྱི་གནང་ཆ་གྱ་
ནློམ་པ་གནང་། གྷ་ཊ་ཁའི་རྒྱལ་བླློན་རྣམས་ཀྱང་སྔ་ཕྱི་མང་པློར་གནས་ཚུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་དང་། གསེར་དངུལ་
གྱི་དངོས་སད་མང་པློ་སློགས་ འབུལ་བ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ཆོད་པ་བྱུང་། ཕུགས་ཀྱི་ལ་རྒྱར་དགོངས་ནས་ ཞུ་
དློན་འློས་ཅན་རིགས་དློན་ཁེལ་བ་དང་། གོས་ཆེན་རྟ་སློགས་གནང་ཆ་ཡང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་མཛད་པ་སློགས། 
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ མངའ་རིས་མཐའ་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཡུལ་གྲུ་ཐ་དད་པའི་མི་ཆེ་ཕྲ་མང་པློར་ བདག་རྐྱེན་
མཛད་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ།། གནང་སྦྱིན་དྲུག་པ་སློང་། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༦༢ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཆུ་ཕློ་རྟ་ལློར། མཁན་རིན་པློ་ཆེ་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དགོངས་པ་ཞུས་
སྐབས། གསེར་ཀྲམ། མ་ཀྲམ་བཞི་བརྒྱ། དར་གོས་སློགས་མ་ཀྲམ་ ཆིག་སློང་ལྔ་བརྒྱའི་རྩིས་ཕུལ་ཏེ་ 
ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསློལ་བ་བཏབ། ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་མཁན་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་བ་ཡང་། 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསེར་ཀྲམ་མ་ཀྲམ་ གོས་ཆེན་ཡུག་སློགས་བཅོ་ལྔ་ལེ་ཚན། ཆིབས་སྒ་འཁོར་
སློགས་ མ་ཀྲམ་བཞི་བརྒྱ་གྱ་དགུའི་རྩིས་ཕུལ། ཆུ་ལུག་ཟླ་དང་པློའི་དུས་ཚེས་བཟང་པློར་ མཆོག་སྤྲུལ་
འཇིགས་མེད་སེང་གེ་མངའ་གསློལ་བའི་ལེགས་འབུལ་རྒྱས་པ། འདུས་ཚློགས་རིན་པློ་ཆེར་མང་འགྱེད། 
མདུན་ན་འདློན་དང་ ནང་གཟན་རྣམས་ལ་གནང་ཆ་དང་། ལྷློ་ཁ་བཞི་སྦྱིན་འབངས་གྲངས་ གོང་གསལ་
རྣམས་ལ་ མ་ཀྲམ་རེ་མའི་གནང་སྦྱིན་ བསྩལ་བ་འདིས་ལན་བདུན་སློང་ངོ།། 

དེ་ནས་ ལློ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་སློང་ནས་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་ཐློག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ འབྲུག་ཕུན་ཚློགས་ལེགས་
འབུལ་དུ་མ་དང་བཅས་ མངའ་གསློལ་ཏེ། བ་ལིང་རིན་ཆེན་ཁང་བཟང་དང་ དབར་ཀུན་གསལ་ཕློ་བྲང་དུ་
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ཞུགས་ཏེ། འཕྲལ་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་
པ་རྣམས་ལ་སྲི་ཞུ་བགྱི་བ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་དགོངས་ནས། ཤར་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་། ལྷློ་གྷ་ཊི་ཁ། ནུབ་
བར་ལིང་ཁ། བང་གླིང་བཞིའི་བར་གྱི་ ལྷ་ཁང་ཐམས་ཅད་ལ་ཞལ་གསེར། སྙན་ཤལ། སྤློས། མར་མེ། 
ཞལ་ཟས། བླ་མ་དང་གྲྭ་སྡེར་ མང་ཇ་དང་གནང་ཆ་མཛད་པར། གཞན་རྣམས་གོང་གསལ་ལྟར་དང་། 
གོང་དུ་མ་འཁོད་པ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། ཁ་ལིང་སག་ཚང་། དུང་མཁར་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་། དངས་སངས་
དགོན་པ། མཐུ་མཁར་དགོན་པ། སྒྲལ་དགོན་པ། ཅོང་ཞི་དགོན་པ། མཁར་རུ་དགོན་པ། ཁྲེ་ཕུག་ལྷ་ཁང་། 
ཉེ་ལེ་དགོན་པ། ར་ཏིག་སག་ཚང་། སག་སྟེང་ལྷ་ཁང་། ཕློང་མིག་ལྷ་ཁང་། ཆེ་འགྲོ་ལྷ་ཁང་། གྱེན་འགོ་ལྷ་
ཁང་། སྤློ་རང་རྩེའི་ལྷ་ཁང་། རྩེ་མིག་སག་ཚང་། འཛམ་ཁའི་ལྷ་ཁང་། དགོན་པ་སྐོ་རའི་ལྷ་ཁང་། སྦག་གི་
གདུང་ལྷ་ཁང་། གཏློར་མ་ཞང་ཚའི་ལྷ་ཁང་། སྤུ་ཀི་རིའི་ལྷ་ཁང་། བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་། སྐེ་དམར་
ལྷ་ཁང་། རི་གཞློགས་ལྷ་ཁང་། ཀོ་སེ་སྦིའི་ལྷ་ཁང་། གོང་ཐུ་གཟིམ་ཁང་ལྷ་ཁང་། རློ་ཐུག་སག་ཚང་། གྲོང་
ཕུག་ལྷ་ཁང་། རི་སྒོམ་ལྷ་ཁང་། ཕུག་ལྷ་ཁང་། བར་ཚློ་གསུམ་གྱི་སག་ཚང། ཞུས་གནང་ཆུ་སྐོར། བཀྲ་
ཤིས་སྒང་གང་ལྷ་ཁང་། འབྲུག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་། རམ་གེང་རས་ལྷ་ཁང་། མངའ་དབང་ལྷ་ཁང་། ཕྲ་སྒོམ་
དགོན་པ། རློ་ལམ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་། ཡས་འཕེལ་དགོན་པ། ས་མཚམས་དགོན་པ། དྷུ་ཏི་ལྷ་
ཁང་། ས་གླིང་ལྷ་ཁང་། སྦི་གདུང་ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་། རྒྱན་ལུང་ཆུ་སྐོར། ཚང་ཟབ་ལྷ་ཁང་། ལྷུན་གྲུབ་རྩེ། 
གླིང་རྒྱལ་སག་ཚང་། བཙན་མཁར་ལྷ་ཁང་། ཝང་གུར་ལྷ་ཁང་། ཝང་ཞིང་ལྷ་ཁང་། ཆོས་རྗེ་སག་ཚང་། 
སྐྱིད་པའི་ལྷ་ཁང་། གདུང་ལྷ་ཁང་། དཀར་ཕུག་ལྷ་ཁང་། འཁོར་ལློའི་སག་ཚང་། འཁོར་ལློའི་ལྷ་ཁང་། 
ལུག་ཁྱུའི་ལྷ་ཁང་། སེང་གེ་རློང་། རློང་མློ་སྟེང་ལྷ་ཁང་། ལ་བར་ལྷ་ཁང་། སྦང་དཀར་ལྷ་ཁང་། གཞློང་ལྷ་
ཁང་། བཀྲ་ཤིས་གླིང་། ཐེག་ཆེན་རྩེ། སག་མློ་ཆུའི་སག་ཚང་། གཟར་ཐང་ལྷ་ཁང་། དཀར་ཉེན་དགོན་པ། 
ལྟག་ཀའི་དགོན་པ། གྲོད་མློ་གཞློང་། དཔལ་རི་རྩེའི་དགོན་པ་། སྐྱེ་ས་སྦེའི་ལྷ་ཁང་། ཁྱི་མློ་ཞིང་། ཁྱི་ནི་
ལྷ་ཁང་། ལ་གྲོང་ལྷ་ཁང་། རྟ་ཤེ་བྲག་ལྷ་ཁང་། གཞློང་སྨད་ལྷ་ཁང་། ཀུ་རུ་སློད་སག་ཚང་། འཁོར་ཆུ་
དགོན་པ། གཞི་ལེན་དགོན་པ། དུང་དཀར་དགོན་པ། ཀུན་བཟང་གླིང་། གཏེར་སྒང་ལྷ་ཁང་། སྐྱིད་གླིང་
སག་ཚང་། གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་། ཐིམ་ཡུལ་ལྷ་ཁང་། སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་། བསྐོར་དགའ་གླིང་ལྷ་ཁང་། སྒང་



218 

ཟུར་ལྷ་ཁང་། གཞློང་མཁར། རྩ་མང་ལྷ་ཁང་། ཆ་གླིང་ལྷ་ཁང་། ཙཀླི་ལྷ་ཁང་། མདློ་ངེས་ལྷ་ཁང་། གཏློར་
གཞློང་ལྷ་ཁང་། སྔ་ཚང་ལྷ་ཁང་། རི་གླིང་ལྷ་ཁང་། ཡ་དྷི་ལྷ་ཁང་། ཕྱི་ཚང་ལྷ་ཁང་། ལྕགས་ས་མཁར་ལྷ་
ཁང་། ཤ་མི་དགོན་པ། གཡག་སྒང་དགོན་པ། རྐྱེན་དཀར་ལྷ་ཁང་། འཇུར་མི་ལྷ་ཁང་། བ་རྒན་སག་ཚང་། 
དགྲ་མེད་རྩེའི་ལྷ་ཁང་། བདེ་བའི་ལྷ་ཁང་། ན་རིམ་ལྷ་ཁང་། སྨུག་ཧཱུྃ་ལྷ་ཁང་། དགའ་གླིང་ལྷ་ཁང་། གོང་
འདུས་སག་ཚང་དང་ལྷ་ཁང་གཉིས། བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ། ཚ་ལི་སག་ཚང་། གྲོལ་སློན་དགོན་པ། གདུང་ལུ་
མེ་ན་དགོན་པ། ཤ་ཤིང་དགོན་པ། ཁ་གསར་གདུང་པའི་དགོན་པ། གསེར་ཉག་དགོན་པ། སྤང་བླང་དགོན་
པ། མ་ངན་དགོན་པ། དུང་དགོན་པ། འབུམ་གླིང་སག་ཚང་། ཤ་ལི་སྟེང་དགོན་པ། སྤང་ལི་དགོན་པ། 
སློད་སྐྱིད་དགོན་པ། སྤར་ལ་འློག་སྤེན་རྩེ། འློན་མེ་ལག་མཆན་ལྷ་ཁང་། བསམ་གྲུབ་ལྷ་རྩེ། མང་རི་གདུང་། 
མ་ཤ་ལི་གདུང་། བཙན་མཁར་སག་ཚང་། ཨུ་རྒྱན་གླིང་། ནག་བྱེད་ལྷ་ཁང་། ཤ་ཤིང་ལྷ་ཁང་། གྱང་ཕུག་
དགོན་པ། རབ་པད་ལྷ་ཁང་། ལྟེ་མཁར་ལྷ་ཁང་། མེ་ནང་སྒང་ལྷ་ཁང་། རིན་ཆེན་སྒང་སག་ཚང་། བསམ་
གཏན་ཆོས་གླིང་། ལམ་འཕྲང་འློག་གསེར་ཁྱིམ་མང་། དཔལ་རི། ལུང་མར་ལྷ་ཁང་། མཁར་བརྟན་དགོན་
པ། བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། ཞལ་གཟིགས་མང་། ཆེ་ལེགས་དགོན་པ། བསམ་གྲུབ་ཅན། བཟློང་དཀར་
ལྷ་ཁང་། མཁར་ས་དགོན་པ། གཞལ་གཞློང་རློང་། གདངས་མཁར་ལྷ་ཁང་། བཀྲོངས་ལྷ་ཁང་། སག་
དྲུང་སག་ཚང་། གོང་ཕུག་ལྷ་ཁང་། གོང་ཕུག་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཁང་། ངག་ལ་ལྷ་ཁང་། ཉེ་རློག་ལའི་ལྷ་ཁང་། 
སློ་དཀར་སན་པའི་ལྷ་ཁང་། སག་མའི་དགོན་པ། སག་མའི་ལྷ་ཁང་། བསམ་མཁར་ལྷ་ཁང་། རྟ་ལི་སག་
ཚང་། ལང་འདློར་སྦེའི་ལྷ་ཁང་། ཝ་གདངས་ལྷ་ཁང་། བསམ་མདའ་ལྷ་ཁང་། ཝ་ངག་ལྷ་ཁང་། སློང་ལམ་
སྦེའི་ལྷ་ཁང་། འློམ་གླིང་ལྷ་ཁང་། ཤིང་མཁར་ལྷ་ཁང་། ཤིང་མཁར་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་། ཐེ་རང་ལྷ་ཁང་། 
སྦུ་ལི་ལྷ་ཁང་། བསན་རྒྱས་དགོན་པ། རྟ་ལི་ལྷ་ཁང་གསུམ། དཀྱིལ་མཁར་ལྷ་ཁང་། ཉ་ཁའི་ལྷ་ཁང་། ནློར་
བུ་སྒང་། ཕུན་ཚློགས་དཔལ་གླིང་། གདུང་བསམ་སག་ཚང་། ཁང་པ་ལྷ་ཁང་། གཡུ་དྲུང་ལྷ་ཁང་། མཁར་
ལྷ་ཁང་། ཕུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་། ཕྱི་མློ་ལྷ་ཁང་། རི་སྡིངས་ལྷ་ཁང་། པ་ཚློ་ལྷ་ཁང་། ཁུས་གདུང་ལྷ་ཁང་། མཁས་
རི་དགོན་པ། ཨོ་རློ་ལྷ་ཁང་། ཆེ་ན་རིའི་ལྷ་ཁང་། རི་མཚམས་ལྷ་ཁང་། ཤ་ལི་ཁ། བདེ་བ་ཐང་གི་རློང་
བཅས་ལ་ཞལ་གསེར་དབུས་ཞློ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། སྙན་དར། གོས་ཆེན་ཡུག་ཉིས་བརྒྱ། ནང་མཛློད་སུམ་
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བརྒྱ། རྩེ་སྤྲློད་སུམ་བརྒྱ། སྨན་རྙིང་ཡུག་དགུ། སྨན་བར་ཡུག་བཞི་བརྒྱ། དར་ལིང་ཡུག་བརྒྱད་བརྒྱ། བང་
དར་ཡུག་དགུ་བརྒྱ། སྤློས། མར་མེ། ཞལ་ཟས། བསྔོ་རྟེན་སློགས་གྱ་ནློམ་པ་གནང་། 

སྤྱི་ལློ་༡༧༦༥ རབ་བྱུང་༡༣ པའི་ཤིང་བ་ལློར་ སྡེ་སྲིད་ཕུན་ཚློགས་གཤེགས་ དགོངས་རློགས་དང་བྱེ་བ་
མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕག་ལས་འཕྲློ་བསྐྱངས་པར་མཛད། འདུས་ཚློགས་དང་བཀའ་བླློན་རྣམས་པས་ སར་སྡེ་
སྲིད་མཛད་པར་གསློལ་ཡང་། སྐུ་ན་སྨིན་པས་ མི་ལྕོགས་ཚུལ་གསུངས་ནས། མི་དབང་བསན་འཛིན་
མངའ་གསློལ་བར་མཛད། སྤློང་དག་ཆེན་མློ་མཛད་དེ་གསློལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་དང་། འཇིག་རྟེན་
དབང་ཕྱུག་ འབུམ་གཏེར་བསྒྲུབ་པའི་དགའ་སློན་ལ། མཆོག་སྤྲུལ་ འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ཞབས་པད་
དུ་ གསེར་ཀྲམ་ལྔ་དང་མ་ཀྲམ་ཆིག་སློང་སློགས་དང་། ཟབ་གོས་ཡུག་ཆེན་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་གཙློས་པའི་ལེ་
ཚན་ཉེར་གཅིག་མ། བཅུ་དགུ་པ། བཅུ་བདུན་མ། བཅོ་ལྔ་མ། བཅུ་གསུམ། བཅུ་གཅིག། དགུ་མ་བཅས་
ལེ་ཚན་བདུན་གྱིས་ཐློག་གྲངས་ མ་ཀྲམ་བཞི་སློང་ཉིས་བརྒྱ་ང་བཞི། དེ་བཞིན་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་ཟུར། མཁན་པློ་
ཁྲི་ཟུར། འདུས་ཚློགས་རིན་པློ་ཆེ་ སློབ་དཔློན། རློང་དཔློན། དཔློན་སློབ་གཉིས་སྐལ། ཆིབས་ཞློན་སློགས་
དང་། ལྷློ་ཁ་བཞིའི་མངའ་འབངས་སྤྱིར་ གནང་སྦྱིན་བསྩལ་བ་འདིས་ གནང་སྦྱིན་ལན་བརྒྱད་དང་། ཚློ་
ཆེན་བརྒྱད་ལ་ལན་གཉིས་བཅས་བསློམས་ལན་དགུ་སློང་།  

དེ་ལྟར་ ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་ བསན་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ་ མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱས་པར་
དགེ་བའི་ཆོ་ག་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ གཏམ་མུ་ཏིག་དློ་ཤལ་དུ་གསལ་ཞིང་། འདིར་ མདློར་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་
པ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་རྣམས་ཀྱི་ མིང་བཀོད་དགོས་པ་ནི། སྡེ་སྲིད་འདི་ཉིད་གཅིག་པུའི་ མཛད་རྣམ་ལས་ 
གསལ་བ་མ་གཏློགས། གཞན་སྔོན་དང་ཕྱིས་ཀྱི་སྡེ་སྲིད་ གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་ལྟ་ཞློག། སྔར་ ཞབས་
དྲུང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ ལྷློ་ལྗོངས་ནང་འཁོད་ ཕློགས་སློ་སློར་འབངས་མི་སེར་ ཡུལ་གྲོང་རྣམས་སུ་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ བསན་པ་དར་བའི་རྟགས་ ལྷ་ཁང་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་ གསལ་པློ་མེད་པར་བརྟེན་ འདིར་
བྲིས་པ་ཡིན་ལ། དགོས་པ་ནི་ གང་ཟག་རེ་ཟུང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱི་དགེ་བ་འཐློབ་ཕྱིར་དང་ དེ་ལྟ་བུ་བྱེད་
ནུས་པར་ཤློག། ཅེས་སྨློན་འདུན་བ་བའི་ཕྱིར་རློ།།  
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དེ་སྐབས་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྩློད་མེད་པར་ མངའ་ཐང་རློགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་ སློད་བཞིན་པའི་ངང་
ནས་ དགུང་གྲངས་དློན་གཉིས་ལ་ ཞི་བར་གཤེགས་སློ།། 

 

སློང་ལཱ། 

༡. གནང་སྦྱིན་ལེ་ཤ་གནང་མི་གི་ས་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཡ་མཚན་ཅན་ཅིག་ ག་ཅི་མཐློང་ 
ཡི? ཁ་གསལ་བཀོད། 

༢. སྡེ་སྲིད་འདི་ལུ་ འབུལ་བ་ཕུལ་མི་ ཕློགས་ག་ཏེ་ལས་ར་ བྱུང་ནུག་གོ? ཐློ་བཀོད་འབད། 

༣  སྡེ་སྲིད་འདི་གི་ མཛད་རྒྱ་ཚུ་ལས་ ཁྱོད་རའི་གནས་སངས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་བཟུམ་   
ག་ཅི་ར་མཐློང་ཡི ?དགོས་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲིས། 

༤ སྡེ་སྲིད་འདི་གིས་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་པའི་ཕག་ལཱ་ག་ཅི་ར་མཛད་ནུག? 
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སློབ་རིམ་༡༢་པ། སློབ་དུས་གཉིས་པ། 
 

༨ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ང་གཅིག་པ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསན་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ། 
སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་པ་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ རིགས་རྒྱུད་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་
ནི། ཡབ་རིག་འཛིན་ཆེན་པློའི་ཞལ་ནས། ངའི་ཀུན་དབང་འདི་ཉིད་ ཁོང་ལུས་ལ་འཁོར་ཚེ་བདག་ཕ་མ་
གཉིས་ཀྱི་རྨི་ལམ་རྟགས་བཟང་པློ་ཡང་ མང་དུ་བྱུང་། ནུབ་ཅིག་གི་རྨི་ལམ་ནང་ རློལ་མློའི་སྒྲ་ལྡིར་བ་ཞིག་
བྱུང་བས་ ནམ་མཁར་བལྟས་པས་ ནམ་མཁའི་མཐློངས་ནས་ གསེར་གྱི་རློ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་གཅིག་ ཨ་མའི་
སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཐིམ་པ་ཡང་བྱུང་། བུ་འདི་ ལས་འཕྲློ་ཅན་ཞིག་ཡིན་འདུག་གསུངས། 

དེ་འློག་སྐྱེ་བ་བང་ཕློགས་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ། །ཀཿཐློག་ཆོས་རར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ནི། །ཡེ་ཤེས་འབུམ་པ་ཞེས་
པའི་མིང་དུ་འཁྲུངས། །འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རབ་ཏུ་བརླབས། །ཞེས་དང་། མློན་ཡུལ་
མཐའ་རུ་པད་གླིང་བློན་པ་ཐློས། །ལུས་འདི་མ་སྤངས་མཇལ་བར་སེམས་ན་ཡང་། །གནས་སྐབས་འབྲལ་
བས་རྒྱུ་ཡི་རྐྱེན་མ་ཐུབ། །དངོས་བཅས་ལུས་འདི་མི་རིང་ཕྱིར་བློར་ཡང་། །བག་ཆགས་སེམས་ཀྱིས་ཐློག་
མེད་བུམ་ཐང་དུ། །མ་ནི་བུམ་འདྲེན་ཞེས་བའི་ལུས་ལ་འཁོར། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་དང་། ཀུན་དགའ་
དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་མགུར་ནས། དད་ལྡན་བུ་སློབ་ཁོ་བློའི་གླུ་འདི་ཉོན། །གླིང་ནི་མ་ནློར་ལྷློ་
ཕློགས་འཛམ་བུའི་གླིང་། །ས་ནི་མ་ནློར་བུམ་ཐང་ཡུལ་གྱི་དབུས། །སྐྱེ་ས་མ་ནློར་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་
གླིང་། །ཕ་ནི་མ་ནློར་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་། །མ་ནི་མ་ནློར་མཚན་ལྡན་འབུམ་འདྲེན་ལུས། །ལུས་ནི་མ་ནློར་
གཉོས་ས་རྒྱལ་བའི་བརྒྱུད། །རིགས་ནི་མ་ནློར་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ གཏེར་
ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སས་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་ ཡབ་ཀྱིས་རྟེན་སྐལ་
གནང་སྟེ། ཀུ་རེ་ལུང་དུ་ བུ་ཁྱོད་ལ་མཁོ་བའི་ ལུང་ཆུང་ཡློད་པ་དེར་སློང་ལ་ འགྲོ་དློན་གྱིས་ཤིག། ཡང་ 
ཁྱོད་ཀྱི་ས་ཕློགས་དུང་དཀར་གྱི་དབྱིབས་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ གནས་གཞིས་འཛིན་འློང་། ཞེས་ལུང་
བསན་པ་བཞིན།  

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། 
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ཀུ་རེ་ལུང་དུ་བློན་ཏེ་ ཐློག་མར་ མཁོ་ཆུང་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ ཁའུ་ཆུང་ཆོས་རྗེ་དང་། དེ་ནས་དུང་
དཀར་འདྲ་བའི་ ས་ཕློགས་སུ་བློན་ནས་ གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ བཞུགས་ནས། སས་བརྒྱུད་བཞག་པ་
ལས་ དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་ ཞེས་ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་དེར་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་སས་ 
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ མཁོ་ཆུང་དང་དུང་དཀར་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་མཛད། དེའི་སས་ཆོས་རྗེ་རྟ་
འཕེལ། དེའི་སས་ སྤུན་གཉིས་ལས་ཆུང་བ་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སས་བསན་པའི་ཉི་མ། དེའི་
སས་ ཆོས་རྗེ་པདྨ་དང་ ཨ་ཞེ་དགེ་ལེགས་དབང་འཛློམས་གཉིས་ལ་ སས་པི་ལ་མགོན་པློ་དབང་རྒྱལ་
འཁྲུངས།  

ཆུང་དུས་ ཡློན་ཏན་སློབ་སློང་ སྒང་སྟེང་ལ་ཕྲན་ཙམ་བསབ་སྟེ། ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་བསན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་ ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས། ཐློས་བསམ་མཛད་ཅིང་ སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་མང་དུ་ཞུས་ཏེ། སར་
ཡང་ ཡུལ་དུ་བློན་ནས་ ཡུན་མ་རིང་པར་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་དང་ཉེ་མཚན་དུ་གྱུར་
གཤིས་ ཞབས་སར་བརྟེན་དགོས་བྱུང་བས། ཕག་ཞུས་ཏེ་འབྲུག་གཞུང་དུ་བློན་ནས་ ལློ་ཤས་བཞུགས།  

དེ་ནས་སར་དུང་དཀར་དུ་ཕེབས་ནས་སག་ཚང་གི་ཉེ་འདབས་ ཡུལ་གྱང་གསར་ཟེར་ས་ནས་བུ་མློ་བསློད་
ནམས་དཔལ་འཛློམས་དང་ ལྷན་བཞུགས་མཛད་པ་ལས། སས་ཆེ་བ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན། དེ་འློག་ 
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། དེ་འློག་ ལྷུན་རློང་པ་རློ་རྗེ། སྲིང་མློ་ ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་བཅས་བྱུང་། འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ནི། སྤྱི་ལློ་༡༨༢༥ རབ་བྱུང་༡༤པའི་ ཤིང་མློ་བ་ལློར་འཁྲུངས་ནས་མཚན་བསམ་གྲུབ་ཅེས་
བཏགས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ ཤེས་རིག་བཀྲ་ཞིང་དཔའ་རྩལ་དང་སྙིང་སློབས་ཆེ་བས་ དུས་ལ་འབབ་ན་
ཤ་མློས་སྤང་ཕུག། ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན། སྐུ་ནར་སློན་ནས་ ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་སྐྱུར་གྱིས་ ཆོས་རྩེར་ དཔློན་
སློབ་ཀྱི་གཟིམ་སྒར་བྱེད་པར་འགྲོ་བ་ན། སང་རྣ་རུ་རྒེད་པློའི་ཁྱིམ་དུ་འབློར་ཏེ། དེར་ ལུག་རྫི་དང་ནློར་རྫི་
ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མཛད།  

དེ་ནས་ རིམ་བཞིན་ཆོས་རྩེར་འབློར་ནས་ དཔློན་སློབ་ གཏམ་གཞིས་ཆོས་རྗེ་ཨློན་ཕུན་ཚློགས་ཀྱི་སྒར་
ལྟློའི་གྲལ་དུ་ཞུགས་ཏེ། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བཀའ་འབངས་སུ་ གཏློགས་པར་མཛད། མི་རིང་བར་ཨློན་
ཕུན་ཚློགས་ ཟུར་བཞུགས་མཛད་དེ། ཆོས་རྩེ་སྤྱི་བླའམ་དཔློན་སློབ་དབང་ཆེན་རློ་རྗེའམ་ཚློགས་སྐྱེས་རློ་རྗེ་ 
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མངའ་གསློལ་བའི་དྲུང་དུ་ ཆབ་གཡློག་ (ཆུ་དབློག་)ནས་ གསློལ་དཔློན་སློགས་མཛད་སྐབས། གང་
ཡང་ ལེ་ལློའི་དབང་དུ་མ་སློང་བར་ མཐར་ཕྱིན་པར་གྲུབ་པས་ ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ གཟིམ་ནང་གི་ཐུགས་
འགན་བཞེས་ཤིང་ གཟིམ་སྒར་དམངས་ཀྱི་འགོ་བདག་(འགུཔ་བདག) དར་དཔློན་གྱི་འགན་ཡང་འདྲེས་
མར་མཛད། དབར་གྱི་བཞུགས་གནས་ སྐུ་རྗེས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་གསློལ་འདེབས་ལེའུ་
བདུན་མ་འབུམ་ཐེར་དང་ བསྐང་བཤགས། བ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་གི་རྟེན་མདློས། སྐུ་རྗེས་ཀྱི་ཚེས་
བཅུ་ཆེན་མློ། གླང་མ་ལུང་དུ་ ལྷ་མློའི་བླ་མཚློར་ ལློ་དུས་ཀྱི་གསུང་ཆོག་འབྲེལ་བར་ གསློལ་ཐབ་ཕེབས་
བཞུགས་ཀྱི་ མཛད་སྒོ་སློགས་ གང་ཡང་ལེགས་པར་མཛད།  

མི་རིང་བར་ མཚམས་པའི་ཚློང་དཔློན་གྱི་འགན་བཞེས། སྔར་གྱི་ ཚློང་དཔློན་གཞན་ལས་ རང་བཞིན་
གྱིས་གོ་ས་མཐློ་བར་གྱུར། ཚློང་དཔློན་གྱི་སྐབས་བློད་དུ་བློན་པ་ན། སློབ་དཔློན་ཟུར་བཞུགས་ཨློན་ཕུན་
ཚློགས་ཀྱི་སས་མློ་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་ ལྷ་ལུང་དུ་ ཕློ་རྒན་གསུང་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་བསན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་དུ་ 
བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཐློག་མར་ཕྲད་འདུག། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༨ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ས་སྤྲེལ་དགུང་ལློ་ཉེར་བཞི་
ལ་ ཆོས་རྩེ་གཟིམ་དཔློན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ། འཁྲུངས་ཡུལ་དུང་དཀར་དུ་བློན་པ་ན། བླ་མ་བང་ཆུབ་
བརྩློན་འགྲུས་ བླམ་དཔལ་རིར་(བུམ་ཐང་བླ་མའི་དགོན་པ)བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཐློག་མར་མཇལ་བ་སློད་
ལྡན་དུ་གཟིགས་ཏེ། དབང་ཆོས་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་ ཀུར་སློད་དུ་བློན་ནས་ལྷུན་རྩེར་ཕེབས། ལྷུན་རྩེའི་རློང་
དཔློན་ གདུག་རྩུབ་ཆེ་བས་ མི་སེར་གྲགས་རིམ་རྣམས་ལ་ འཚེ་ཞིང་གཙེས་པ་དེ་ བདེ་བླག་ཏུ་ཆམ་ལ་
ཕབ།  

ལྷུན་རྩེ་ནས་ སར་ལློག་བློན་པ་ན་ བླ་མ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ རྒྱལ་བ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚློའི་སྐུ་རིམ་ཚེ་
སྒྲུབ་གནང་སྟེ་   སྐུ་རྗེས་སུ་བཞུགས་དྲུང་དུ་བློན། སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་དབང་རྒྱས་པ་བསྐུར་བར་མཛད་དེ་ 
བླ་སློབ་དང་ ཡློན་མཆོད་དམ་པར་གྱུར། འབྲུག་ལྗོངས་སྤྱིའི་དར་རྒུད་ཀྱི་རྟགས་པ་ཞུས་པས། བདེ་མཆོག་
ལྷན་སྐྱེས་ རྩ་བསྙེན་དུང་ཕྱུར་དང་། ཆོས་རྩེར་བདེ་མཆོག་སང་བརྙན་ ཞལ་ནུབ་གཟིགས་མ་ཞིག་
བཞེངས་ན། ཁྱེད་རང་ སྐུ་བརྒྱུད་རིམ་པས་ ལྷློ་ལྗོངས་འདི་གའི་གཙུག་ནློར་འགྱུར་བར་ ལུང་བསན་པ་
ལྟར། མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་མདུན་མཛད་དེ་ཆོས་རྩེར་བློན།  
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དགུང་ལློ་ཉེར་ལྔ་ སྤྱི་ལློ་༡༨༤༩ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ས་མློ་བ་ལ་ འབྲུག་གཞུང་དུ་ སྡེ་སྲིད་བཀྲིས་རློ་རྗེའི་
སྐབས། གདན་ས་སྤུངས་ཐང་རློང་མེས་འཇིག་པའི་ཞིག་གསློས་ ཆོས་རྩེའི་ཆབ་འློག་ལས་ བུམ་ཐང་སྡེ་
བཞི་དང་མང་སྡེ་པའི་ལས་མི་ མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་འགོ་དཔློན་མཛད་དེ་བློན། ཤར་ནུབ་ཀྱི་དཔློན་ཁག་ཆེ་བ་
ཐམས་ཅད་ དེར་འཛློམས། ཕློ་ང་རྒྱལ་ཅན་གཉའ་རྒོད་རྣམས་ཀྱང་རློ་འཐུ་བ། དཔུང་རློ་འཕངས་པ། རྩལ་
གྱིས་མཆོངས་པ། གྲི་ཡིས་ཤིང་བཅད་པ། དཔུང་ཤེད་ཀྱིས་དབྱུག་རེ་བྱེད་པ་སློགས་སློབས་ཤུགས་སྒྱུ་རྩལ་
འགྲན་པ་གང་ལའང་ གཉའ་རྒོད་ཀུན་གྱིས་དློ་ཟླ་བྲལ་བར་གྱུར།  

ཐང་རློང་ནང་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་ དཔློན་ཁག་འདློད་པ་ཅན་ཚློས་ སྐུ་གསློད་རྒྱབ་རྒྱུའི་
གྲབས་སྒྲིག་བས་པ་ན། ཆོས་རྩེའི་གཟིམ་དཔློན་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རང་གི་ སློབས་ཤུགས་སྒྱུ་རྩལ་ 
སྔར་གཉའ་རྒོད་ཀུན་གྱིས་འགྲན་མ་ནུས་པ་ མཐློང་ཆོས་སུ་ཡིན་པས། དུས་དེར་ དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་
རྗེ་ལ་ སྐད་ཅིག་ཀྱང་ མི་འབྲལ་བར་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་དེ། ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ནང་དུ་ ཞལ་འཛློམ་གནང་
སའི་སྒོར་བཞེངས་ཏེ། སྒོ་རས་བཟུང་སྟེ་ བཞུགས་ཤིང་གཟིགས་པའི་ཚེ་ དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་ 
འཇིགས་སྐྲག་གིས་འདར་ཏེ་བཞུགས་པ་ན། ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ་འབློན་རན་ ཡར་བཞེངས་ཞེས་ ན་བཟའ་ལ་
བཟུང་སྟེ་བསངས་ནས་ ཕག་གཡས་ཀྱིས་ ཕག་ཤན་གྱི་ཡུ་བ་བཟུང་། གཡློན་པས་ དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་
རློ་རྗེ་ཁྲིད་དེ་བློན་པ། དེ་ལྟ་བུའི་ སྙིང་སློབས་དང་ཐུགས་རིག་ གྲུངས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ དགྲའི་དཀྱིལ་
ནས་ ཉེས་སྐྱོན་སྤུ་ཙམ་མེད་པར། ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་རློང་ནང་དུ་ འབློན་ཐུབ་པའི་ཕག་ཕྱིད་ཞུས་
པ་ལས། དེ་སྐབས་ དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་ ཤིན་ཏུ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་སབས་ཀྱིས་ ལུས་ལས་སྐྱེས་
པའི་བུ་ བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་རུང་། ད་རེས་ དགྲའི་དཀྱིལ་ནས་སློག་མགོ་བཏློན་མི་ ཁྱོད་ཡིན་
པས་ ཁྱོད་དྲིན་ཆེ། དེས་ན་ བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྔོན་ལ་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ ཁྱོད་བསྐོས་ཀྱི་
ཡིན། ཞེས་མི་རིང་བར་ སྐུའི་སས་བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐློག་མར་ དཔློན་སློབ་ཀྱི་གོ་ས་གནང་
རྒྱུའི་ ཞལ་བཞེད་ཐློབ།  

དེ་སྐབས་ ཆོས་རྩེ་རློང་གི་ཕློགས་སུ་ བ་དཀར། ལྷུན་གྲུབ་རྩེ། གཞལ་སྒང་གསུམ་རང་ཡིན་པས། ཆོས་
རྩེ་དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་ལ། ངོ་རྒོལ་བ་རྩིས་ཀྱིས་ མློང་སྒར་དུ་འཛློམས་ནས་ ཕློ་རྩལ་ངོམས་ཤིང་ 
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འཐློན་རན་པའི་སྐབས། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༠ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ལྕགས་ཁྱི་ལློར་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ ཆོས་
རྩེའི་མགྲོན་གཉེར་བསྐོས། དེ་ནས་ གཟའ་སྐར་བཟང་བའི་ཉིན་ དཔའ་རྩལ་ངོམས་ཤིང་ཐློན་ཏེ་ བཀྲིས་
ཡང་རྩེ་དང་། གདུང་བསམ་རློང་། གཞློང་སྒར་རློང་། བཀྲིས་སྒང་རློང་རྣམས་ ཕས་རྒོལ་གྱི་དགྲ་རྣམས་ 
སུས་ཀྱང་རྒོལ་མ་ཐུབ་པས། བདེ་བླག་ཏུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རྩིས་བླངས་ཏེ་རློང་དཔློན་གསུམ་དང་ རྒྱ་དྲུང་
བཅས་ མདུན་བཅུག་སྟེ། དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེའི་ཕག་དབང་ལ་བསྐྱལ་ནས་ གཞུང་ལ་བཏང་། ཤར་
པད་ལའི་ལ་ཕར་བཅད་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཀྱི་ མངའ་ཞབས་སུ་འདུས།  

དེ་ནས་ཡང་ རྒྱང་ཙམ་ཞིག་ན་ གཞུང་དུ་ཟིང་འཁྲུག་ལངས་ཏེ། ཕློ་རྒན་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་དང་ནུ་བློ་ 
སྐྱིད་ཚལ་པ་རློ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་བཅས་བློན། སྡེ་སྲིད་ ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དམག་དཔློན་ གཉའ་རྒོད་མིག་
ཐློལ་མ་ ཟེར་བ་དེ། མང་སྡེ་སང་རྩེ་སྦི་ནས་ བུད་མེད་གཅིག་ལ་ སྨུག་བཙན་གྱིས་བཟློས་པའི་བུ་ སུས་
ཀྱང་མི་ཐུབ་པའི་ སློབས་ཤུགས་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ ཆེར་ལློན་ནས། གཞུང་དུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་སྒར་ལྟློ་བས། 
རྟ་དཔློན་གྱི་གོ་གནས་ཐློབ་པ་ཡིན་འདུག། དཔའ་རྩལ་པ་དང་གཉའ་རྒོད་གཞན་རྣམས་ལས་ སྔ་མའི་
དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ། ཁོ་པ་ རུ་ངར་ཞིང་གྱོང་པས་ རྒོལ་བ་ན། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། 
ཁྱོད་ ནུབ་ཕློགས་ཀྱི་མི་ནི་མིན། དེ་ཙམ་ འགན་འབག་མི་དགོས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཚེ་ མིག་ཐློལ་མས། 
ལན་ ཁྱི་ལྟློ་གང་ནས་བཟའ་ས་ནས་ཧབ། ཟེར་བ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མ་གོ་བ་ཡིན་ནམ་ ཟེར་ནས་  རྒོལ་བའི་
ཞེ་འཁོན་གྱིས་ དེ་སྐབས་ སྡེ་སྲིད་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ ནློར་སྒང་དུ་བཞུགས། ཁོ་པ་ ཉིན་མློ་སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་དྲུང་དུ་བསད། མཚན་མློ་ལབ་རྩ་ཁར་ གནས་ཚང་རྩར་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྤུན་
གསུམ་གྱིས་བསྒུགས་ཏེ་ བསད་པའི་རྐྱེན་ལས་མགར་ས་ཕུ་མ་བང་ཐང་བསྐོར་ཏེ་འབློན་སྐབས། ཞབས་
དྲུང་ འཇིགས་མེད་ནློར་བུའི་ ཕློ་རྒན་གཟིམ་དཔློན་བསློད་ནམས་དློན་གྲུབ་ཀྱིས་ སྒར་ལྟློ་༦༠ ཐམ་པ། 
ཁོང་གསུམ་ མགར་ས་ཐུག་ སྐྱེལ་བར་བཏང་བ་ སར་ལློག་སྟེ་ དཀར་སྦིས་སར་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་ ལྟློ་
ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་སློད་པ་ན། སྡེ་སྲིད་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ མེ་སྤར་ཏེ་ ཁྱིམ་
དང་སྦྲགས་ མི་༦༠ ཐལ་བར་བརླགས་འདུག་གོ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྤུན་གསུམ་ ལ་ཡག་ལྷ་ལུང་
བརྒྱུད་དེ་ ཆོས་རྩེར་འབློར། 
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དེ་ནས་ སྔར་བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ ཐློག་མར་ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་བསྐོ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེད་ཡློད་ཀྱང་། 
སྐབས་དེར་ བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་བསྐོ་རྒྱུའི་གླེང་མློ་བྱུང་བས། རེ་ཞིག་སྙུང་བརྫུས་ཀྱིས་སའུ་གཞློང་དུ་
བཞུགས་ཏེ། རློང་ནང་དུ་ མ་འབློན་པ་ལས་ དཔློན་སློབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་ བཀའ་གྲོས་པ་རྣམས་དང་ 
གསུང་གྲོས་མཛད་དེ། སྔོན་ལ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དཔློན་སློབ་བསྐོས་ནས་ ལློ་གསུམ་ནས་དགོངས་
པ་ཞུས་ཏེ་ བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ བསྐོ་རྒྱུར་གྲོས་ཐག་བཅད་འདུག། དེ་ནས་ སྔར་ཐང་རློང་ནང་ 
སློག་མགོ་བཏློན་པའི་ལེགས་དྲིན་དང་། སྐབས་དེར་ གཉའ་རྒོད་མིག་ཐློལ་མ་ བསྒྲལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། 
སྤྱི་ལློ་༡༨༥༣ རབ་བྱུང་༡༤ ཆུ་གླང་ལློར་ དགུང་གྲངས་༢༩ ལ་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཏུ་མངའ་གསློལ་
མཛད།  

དེ་ནས་ མི་རིང་བར་ སྐྱབས་རྗེ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀྱིས་ལུང་བསན་པའི་ བདེ་མཆོག་སང་བརྙན་ཞལ་
ནུབ་གཟིགས་མའི་ ལྷ་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ ལེགས་པློར་བཞེངས་སྒྲུབ་མཚམས་ འགྲོ་མགོན་
གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུ་ཚིགས་ལས་བློན་པའི་ ཕག་མློ་རང་འབློན་འཁྲུལ་མེད་ཕག་ཏུ་སློན་པ་ ཡེ་ཤེས་
སེམས་དཔར་ཕུལ་ཏེ། ཕག་མློ་ དངུལ་སྐུ་བཞེངས་པ་བཅས་ རབ་གནས་ལེགས་པློར་བསྒྲུབས། དེ་ནས་
ཡང་གཞུང་དུ་ སྡེ་སྲིད་བར་ཅུང་པ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ། འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན། བཀའ་བླློན་ཀ་ཤ་
སློགས་ ཟིང་འཁྲུག་ལངས་པ་ལས་གཞུང་དུ་བློན་ནས། འཛློམ་བྲག་མགོའི་ཐང་ལ་བཞུགས་ཏེ་ ཁྲི་
འདུམས་མཛད་པའི་ལེགས་དྲིན་དུ། ས་ཁྲལ་རུབ་དློས་བཞི་ ཆོས་རྩེར་བཞག་ཆོག་པ་དང། ཤར་ཕློགས་
རློང་དཔློན་ཁག་རྣམས་ གཞུང་ལ་སྙན་གསློལ་ཞུ་མི་དགོས་པར་ ཆོས་རྩེ་ནས་ དཔློན་སློབ་རང་གིས་བསྐོ་
ཆོག་པའི་ ཐུགས་དློན་གྲུབ་སྟེ་ སར་བློན་ནས། སྐྱབས་རྗེ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ གདན་འདྲེན་གྱི་ཞུ་ཡིག་
ཕུལ་བ་ འབློན་མ་ཐུབ་པས་ ཤིན་ཏུ་ཐུགས་གདུངས། འབློན་པའི་ཐབས་སུ་ རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསམས་ཏེ་ 
སློག་གཅོད་ཀྱི་རིགས་ མངའ་འློག་ཐམས་ཅད་དུ་སྤང་བཅུག་སྟེ། སྤར་མ་བསན་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་ ས་ཐང་
དུ་བཀའ་འགྱུར་ པར་གདབ་པར་བཏང་བ་དང་འབྲེལ། སྐྱབས་རྗེ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ གདན་འདྲེན་
ཞུ་བའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བས་ རྟེན་འབྲེལ་འགོ་ལེགས་ལམ་དུ་གྱུར་བས། ཕག་རི་ནས་ སྤ་གྲོ་བརྒྱུད་དེ་བློན།  
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བཀའ་འགྱུར་ གདན་དྲངས་ཏེ་ ཉ་ལ་དང་འབྲང་ལ་དགོན་པར་གནང་། བླ་མ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་
འབྲང་ལ་དགོན་པ་དང་ཚངས་ཁ་བརྒྱུད་དེ་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེར་ཕེབས་ནས་ མཆོད་ཡློན་ཞལ་
འཛློམས་མཛད། དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཚན་གྲངས་གསེར་དངུལ་གྱི་ཐུམ་སློགས་ཕུལ་
ཏེ་ གསློལ་བ་བཏབ་བཞིན་ ཧེ་རུ་ཀཿགླང་ཞལ་གྱི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་ ངོ་སྤྲློད་སློགས་ལྷག་ལུས་མེད་
པར་གནང་། དཔློན་སློབ་ཟུར་པ་ ཨློན་ཕུན་ཚློགས་ཀྱི་སས་མློ་ པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་ དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ལྕམ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ཡློད་ཀྱང་། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་དེ་ ཤར་ཕློགས་ཀྱི་འབངས་མི་
སེར་ཡློངས་ཀྱི་ སྤྱི་བླ་ཡིན་པས། སྔོན་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་སློགས་ རྟེན་རབ་བྱུང་ཡིན་པ་
བཞིན་ ཨ་ལྕེ་སྤངས་ཏེ་ རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བཞུགས་པར་ཞུས་པས། སྐྱབས་རྗེ་ བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀྱི་
ཞལ་ནས། ཨ་ལྕེ་ལས་སྨློན་མཐུན་པའི་ གྲོགས་ཡིན་པས་ སྤང་མི་དགོས། སས་ཡག་པློ་འཁྲུངས་ནས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཐློགས་པ་འློང་། ཞེས་གསུངས། ཞབས་བརྟན་ སློབ་མས་ བླ་མ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན་ཡང་། 
ད་རེས་ སྦྱིན་བདག་འབུལ་དགོས་གསུངས་ཏེ་ རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་ བྱེད་གྲོལ་དང་བརྟན་
བཞུགས་ འབུལ་གནང་བར་མཛད། 

མགོན་པློ་ བང་བདུད་དང་ ལས་མགོན་བ་རློག་གདློང་ཅན་ དབྱེར་མེད་པའི་དགྲ་ལྷའི་ རྟེན་འཛུགས་
བཙུགས་ཤིང་ བ་རློག་དབུ་ཞྭ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ གནང་བར་མཛད། དུས་ཕྱིས་སུ་ ཕློགས་ཀྱི་མི་ཅིག་ 
ཞབས་སར་འབློར་འློང་བ་དེ་ བདག་འཛིན་བས་ཏེ་བཞག་ན། ཁྱོད་རང་ལ་ ཕན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐློགས་འློང་ 
ཞེས་ལུང་བསན་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། མི་རིང་བར་ སྤྱི་ལློ་༡༨༥༦ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་མེ་འབྲུག་ཟླ་༥ པའི་
ཚེས་༡༦ ལ་བལྟ་རློང་དུ་ དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། པུར་བམས་པ་ལྷ་ཁང་དུ་ གདན་འདྲེན་
ཞུས་ཏེ་ མེ་མཆོད་དང་དགོངས་རློགས་རྣམས་ ལེགས་པློར་གྲུབ།  

སྤྱི་ལློ་༡༨༥༦ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་མེ་འབྲུག་ཟླ་༧ པའི་ནང་དུ་སས་ འཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་འཁྲུངས། དེ་
ནས་ སྤྱི་ལློ་༡༨༥༧ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་སྦྲུལ་ལློ་གསར་ཚེས་པ་དང་། སྔོན་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ 
དཔློན་སློབ་བསྐོས་སྐབས་ ལློ་གསུམ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ། བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་དགོས་
ཞེས་ མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་རང་གི་སྐུ་ཚབ་ ཆོས་རྩེའི་མགྲོན་གཉེར་པ་སངས་ཟེར་བ་དེ་བཞག་པ་ལ། པ་སངས་
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དྲག་ཤུལ་གྱི་སློད་པ་ལ། དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ སྒར་ལྟློ་རྣམས་ མ་རངས་པར་ འཐབ་
འཛིང་བྱུང་བའི་ཐློག། བཀའ་གྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཐུགས་དྲན་གསློ་མ་ཞུ་ན། སྔར་དཔློན་སློབ་བསྐོ་རྒྱུའི་
ཞལ་བཞེས་ལྟར་ མ་མཛད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ འཆམ་སྒར་པ་ཆེ་ཤློས་ ཀུར་སློད་པ་ཀོ་ལློང་ ཟེར་བ་ལ་ 
ནང་མློལ་བཀའ་གནང་སྟེ་ ཆོས་མགྲོན་པ་སངས་བསད་པའི་རྐྱེན་ལས། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༧ རབ་བྱུང་༡༤ མེ་
སྦྲུལ་ལློར་ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བ་དཀར་རློང་དཔློན་ བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་
མཚན། ཡབ་མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་བཅས་ ནང་འཁྲུག་བྱུང།  

དེ་སྐབས་ གཞུང་དུ་ སྡེ་སྲིད་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་ཡིན་པ་ལ། བ་དཀར་རློང་དཔློན་ བརྩློན་འགྲུས་
རྒྱལ་མཚན་ཕློགས་ཀྱིས་ དམག་རྒྱབ་འཚློལ་བ་བཞིན། གཞུང་ནས་ དཔུང་དམག་བཏང་ཡང་། ཕན་
ཚུན་ གླགས་མ་བརྙེས་ཤིང་ བ་དཀར་རློང་གི་གཞློལ་ སྔོན་གྱི་དུས་ གཤམ་མཁར་ཞེས་པ་དེར། ཆོས་
རྩེ་དཔློན་སློབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་སྒར་ཆགས་ཏེ། དམག་རྒྱབ་པས་ རྒྱལ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཐློབ་
ནས། དེར་ གཞིས་ཁང་ཆགས་གནང་བ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཡིན། བ་དཀར་རློང་དཔློན་བརྩློན་འགྲུས་
རྒྱལ་མཚན་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ནས་ མཚློ་སྐྱེས་རློ་རྗེ་ཡབ་སས་གཉིས། གཞུང་ནས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་དཔུང་
ཁ་བསྒྲིགས་པའི་ དམག་གིས། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གཅིག་ མནན་མ་ཐུབ་པས།  

སྤྱི་ལློ་༡༨༥༨ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ས་རྟ་ལློར་ རྗེ་མཁན་པློ་ཡློན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་དང་། མཚན་ཉིད་སློབ་དཔློན་
བཤད་སྒྲུབ་འློད་ཟེར། སྒྲ་པའི་སློབ་དཔློན་བླློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། དབངས་པའི་སློབ་དཔློན་ཞུས་དག་པ་
བཅས་ བཤེས་གཉེན་མང་པློ་དང། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་དཔློན་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་ གོང་གཟིམ་གྲྭ་
ཅུང་བཅས་ ཤར་ཕློགས་ཀྱི་མི་སེར་རྣམས་ སྡུག་སློར་ཆེ་བ་ལ་ བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ། ཁྲི་འདུམས་མཛད་
པར་བློན་ནས། བ་དཀར་རློང་དཔློན་བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ གོ་གནས་སྤར་ཏེ་དཔློན་སློབ་ཀྱི་གོ་སར་
བཏློན། ཤར་རློང་གོ་བཤའ་རྒྱབ་སྟེ་ ཁྲི་བསྒྲིགས་པའི་རྗེས་ སྐུ་རྗེས་སུ་གསློལ་འདེབས་འབུམ་སྡེ་དང་
བསྟུན། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ ཆིངས་འགྲིགས་མཛད་པར་དགྲ་མེད་རྩེ་ནས། བླ་གཟིམ་བསློད་ནམས་
དློན་གྲུབ་ཀྱང་བློན་ཏེ། མི་དབང་ཡབ་སས་རྣམ་པ་ སར་ཡང་ སྔར་བཞིན་ཐུགས་མཐུན་གྱི་ དགའ་སློན་
མཛད་དེ་ རེ་ཞིག་ བདེ་འཇགས་སུ་གནས།  
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འློན་ཀྱང་ གཞུང་དུ་སྤུངས་རློང་པ་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་ཀྱིས། སྡེ་སྲིད་ཕུན་ཚློགས་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་གནག་
རྫི་པ་སངས་ལ་ ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་དམག་རྒྱབ་ལ། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་དང་ བ་དཀར་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་
བློན་ནས་ རྒྱལ་ཕམ་གྱི་ཤན་ཕྱེས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༣ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཡློན་ཏན་ 
སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བསྐོས་ཀྱང་། མི་རིང་བར་ ལློ་དེའི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ སྐུ་གཤེགས་ཏེ། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༣ རབ་
བྱུང་༡༤ པའི་ཆུ་ཕག་ལློར་ དཀར་རྒྱུད་དབང་ཕྱུག་ སྡེ་སྲིད་བསྐོས་ཀྱང་། ལློ་དེའི་ཟླ་བ་༦ པའི་ནང་དུ་
སྐུ་གཤེགས། བརྩློན་འགྲུས་པད་དཀར་བསྐོས་ཀྱང་ སྲི་ངན་གྱིས་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ སྐུ་གཤེགས་པ་
ལས་ སར་ཚེ་དབང་སྲི་ཐུབ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བཞུགས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སྤུངས་ཐང་དུ་ཀུན་
དགའ་ར་བའི་རྟེན་གཙློ་ སློན་པའི་སྐུ་དངུལ་སང་རྡུང་ཐློག་ཚད་ཙམ་པ་བཞེངས་པ་དང་འབྲེལ། ཕློགས་
རྣམ་སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་གཟིམ་དང་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཕག་འགན་བཞེས། བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས་ བ་དཀར་དཔློན་སློབ་དང་ གོང་གཟིམ་འབྲེལ་མར་མཛད་དེ་ རེ་ཞིག་ལྷློ་ལྗོངས་ བདེ་བར་
གནས།  

སྔར་ ཕྱི་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ ཆིངས་ཡིག་དློན་ཚན་བཅུ་ ཡློད་པ་ཡིན་ན་ཡང། འདི་ཁའི་མི་སེར་མཐའ་
མི་རེ་གཉིས་ནས་ འཕྲློག་བཅོམ་ བས་དང་བྱེད་མུས་ཀྱིས། རྒྱ་གར་པ་རྣམས་པས་ཐུགས་བསུན་ནས། 
འདིར་གཞུང་དུ་ ཡི་གེ་ལན་མང་བཏང་ཡང། རྒྱལ་པློ་གཅིག་གིས་ གནློན་པའི་ཁྲིམས་མེད་པར་ ཉན་
འཇོག་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དང། ཁ་གསར་སློབས་རྒྱས་དང་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་ ནང་འཁྲུག་གི་བྲེལ་བ་
བཅས་ཀྱིས་ གྲོས་མཐུན་མེད་པར་ ཡིག་ལན་གཏློང་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན། ཨེཤ་ལི་ཨི་ཊེན་དང་ འབྲས་
ལྗོངས་རྒྱལ་པློའི་མགྲོན་གཉེར་ པཱ་ཊི་ཆི་བུ་བླ་མ་ དྲུང་ཡིག་དང་ལློ་ཙཱ་འབྲེལ་ནས་ཐློན་པ་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མི་གལ་ཅན་ལ་ གཞུང་ནས་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གདློང་ལེན་མ་བས་པར་ གང་མིན་བས་
པ་ལས། ཨེཤ་ལི་ཨི་ཊེན་ ཀ་ཏར་སློང་ནས་ ཕྱི་གླིང་གཞུང་དཀྲོགས་ཏེ། 

སྤྱི་ལློ་༡༨༦༥ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ཤིང་མློ་གླང་ལློར་ དམག་དཔུང་ སྦྲང་ཚང་ཞིག་པ་བཞིན་ འློངས་པ་ན། 
ཤར་ཕློགས་གདུང་བསམ་ཕློགས་སུ་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བ་དཀར་དཔློན་



230 

སློབ་བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། བླ་མའི་གཟིམ་དཔློན་བསློད་ནམས་དློན་གྲུབ་ཀྱིས་ དམག་ཁྲིད་དེ་འབློན་
པའི་སྐབས། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ ཆོས་རྩེ་རློང་ནང་གི་ ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཡློད་
ཚད་ལ་ གསློལ་ཁ་དང་ སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ། ཐུགས་སྨློན་ལེགས་པློར་གནང་སྟེ་ འབློན་པའི་ཚེ། སྔར་ 
སྐྱབས་རྗེ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀྱིས་ ལུང་བསན་པ་བཞིན། ཕྱིས་སུ་ རྒྱ་གར་བ་པ་ཆ་རཱ་ཛ་ ཟེར་བ་ཞིག་
འཁྱར་ཏེ་འློངས་པ་ ཆོས་རྩེར་བསླེབས་པ་ན། ད་ལྟ་ པ་ཆ་རཱ་ཛ་ སློད་ས་ཡིན། ཟེར་ ས་དེར་སློད་བཅུག་
སྟེ་ ལྟློ་གོས་ལེགས་པློར་གནང་སྟེ་ བདག་འཛིན་བས་བཞག་ཡློད་པ་དེ་ཡིས། ཁོ་རང་ཡང་ཕག་ཞུས་ཏེ་ 
འགྲོ་གི་ཡིན་ ཞུས་འདུག། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཁོ་རང་འགྲོ་མི་དགོས་ འདིར་སློད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱང་། ང་རང་ཡང་ འགྲོ་གི་ཡིན་ ཞེས་ཞུས་ཏེ་སློང་འདུག།  

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ རྩིས་པའི་སློབ་དཔློན་དང་འབྲེལ་ སྲུང་འཁོར་པ་ཁྲིད་དེ་བློན་ནས། ལམ་དུ་
ཡང་ ལྷ་ཁང་ཡློད་ཚད་ལ་ ཕག་མཆོད་སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ། ལས་མགོན་དང་མགོན་པློ་བང་བདུད་ཀྱི་གསློལ་
ཁ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་བློན་ནས། གདུང་བསམ་དུ་ཕེབས་པ་ན། བདེ་བ་ཐང་ ཕྱི་གླིང་པས་བཟུང་འདུག་
པའི་ ཡར་ཙམ་གྱི་ནགས་ཚལ་ནང་ དམག་སྒར་ཆགས་ཏེ། དམག་རྒྱབ་པས་ མི་བསད་ཀྱང་མང་བའི་
ཁར་ བ་དཀར་དཔློན་སློབ་དློན་གྲུབ་ བྲློས་ལུགས་མཁས་པས་ ཐར་ཞིང་དམག་ཐེངས་དང་པློ་རྒྱབ་པས་ 
བདེ་བ་ཐང་ལེན་མ་ཐུབ། ཡང་ དམག་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས། རྩིས་པའི་སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྒྲ་གཅན་
འཁོར་ལློ་བསྐོར་ཏེ་འབློན་པའི་ཚེ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་མི་གཅིག་ གསེབ་ལམ་ཚལ་ནང་ 
ལམ་འློག་ཡིབ་སློད་པ་ མ་མཐློང་བར་ ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་མི་ དམག་དུང་འཕུ་མི་གཅིག་འློངས་ཏེ། མིག་
ཁོ་རང་ཚློའི་དམག་སྒར་ ཕློགས་ལ་བལྟས་ཏེ་ དམག་དུང་འཕུ་མི་དེའི་ སྒྱིད་པ་བཅད་དེ་བསད་འདུག། ཕྱི་
གླིང་པས་ གླང་པློ་ཆེ་བཏང་བ་འློངས་པ་ན་ ཝམ་རློང་པ་མཐློང་ལེགས་ ཟེར་བ་དེ་ཡིས་ དཔའ་རྟགས་ 
ཕྱི་སྐོར་མ་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་གིས་ གླང་པློ་ཆེའི་ས་བཅད་དེ་ ལློག་སློང་འདུག།  

དེ་ནས་ ཕྱི་གླིང་པའི་ ས་ཧེབ་དམག་དཔློན་རྣམས་ བདེ་བ་ཐང་གཡབ་གུར་ནང་ མདུན་ཅོག་མཐའ་མར་ 
གྲལ་བསྒྲིགས་ཏེ། རྐང་ཁྲིའི་སྟེང་སློད་དེ་ གླེང་མློ་བྱེད་བཞིན་ ཡློད་པའི་སྐབས་སུ། པ་ཆ་རཱ་ཛ་ཟེར་བ་དེ། 
དམག་མི་ཁྲིམས་འློག་ནས་ བྲློས་ཐར་ནས་ རྐང་འཁྱར་ཏེ་འློངས་པ་ཡིན་པ་དེས། རྒྱང་ཤེལ་ནང་བལྟས་
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ཏེ་ ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་དཔློན་ ཆེ་ཤློས་ཤེལ་པའི་ལག་རྡུམ་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ ངོ་སྤྲློད་པ་ན། 
སྲུང་འཁོར་པས་ སྐྱབས་རྗེ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀྱིས་གནང་བའི་ དགྲ་ལྷ་མགོན་པློ་བང་བདུད་དང་ 
ལས་མགོན་བ་རློག་གདློང་ཅན་གྱི་གསློལ་ཁ་ གནང་བའི་སྐུལ་ཚིག་དང་བསྟུན་ཏེ། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ བསན་འགྲོའི་དློན་ཐུགས་སྨློན་ གང་ཟབ་དམིགས་གནད་རྩེ་གཅིག་པའི་ཐློག་
ནས་ མེ་མདའ་རྒྱབ་པའི་ཚེ་ ལྷ་སྲུང་གི་བདེན་མཐུས། ཤེལ་པའི་ལག་རྡུམ་སློགས་ དམག་དཔློན་ཆེ་ཤློས་
བཞི་ལྔ་ཙམ་ གྲལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡློད་པའི་ རྣ་ལྟག་ལ་ཕློག་སྟེ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསད་པ་ལས། ཕྱི་གླིང་པའི་
དམག་མི་རྣམས་ ཟ་འཕྲློ་འཐུང་འཕྲློ་བཞག་སྟེ་བྲློས། གྷོརཥ་ནས་ གཉའ་བའི་སློབས་གཉིས་འདུག་པ་ དེ་
དང་དམག་དཔློན་དེའི་ ལག་པ་དང་རྐང་དུང་བཅད་དེ་བསམས་བློན་འདུག། དུས་སྐབས་ སྔ་ཕྱི་དེ་རྣམས་
སུ་འབྲུག་ཡུལ་འདིར་ ལྷློ་ཕློགས་ནས་དབྱིན་ཇིས་ཌུ་ཝརསི་རྣམས་ ལེན་ཅིང་སྙད་གཙེར་ ཇི་ཙམ་བས་
ཀྱང་། འབྲུག་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ རྒོལ་བ་མ་གཏློགས་ བློད་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ ཐེ་གཏློགས་མ་མཛད་པ་
དང་། ལྷློ་མཚམས་ ཟེར་བའི་ མིའི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པ་འདིས་ཀྱང་ འབྲུག་པ་རང་དབང་རང་བཙན་
ཡིན་པ་གསལ་ལློ།། 

དེ་ནས་ཕྱི་གླིང་པས་ ཆིངས་སྒྲིག་དགོས་ལུགས་ལབ་པ་ལྟར། ཕྱི་གླིང་པའི་སྐུ་ཚབ་ ཀཱར་ནཱལ་བྷྲུས་དང། 
འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། སྡེ་པའི་གཟིམ་དཔློན་བསམ་གྲུབ་རློ་
རྗེ། གཞུང་མགྲོན་གཉེར་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་རྣམས་ སིན་ཅུ་ལར་འཛློམས་ཏེ། བཀའ་མློལ་གནང་ནས་ ཕྱི་
གླིང་པས་འབྲུག་པའི་རྒྱ་གཞིས་རྣམས་ ལློག་སྤྲློད་རྒྱུ། འབྲུག་པས་སློབས་གཉིས་དང་རྒྱ་གར་བཙློན་དུ་
བཟུང་བ་རྣམས་ སར་ལློག་སྤྲློད་རྒྱུ། བྷངྒལ་ཌུ་ཝརསི་རྣམས་ རྒྱ་གར་ཁོངས་སུ་བཞག་སྟེ། ཕྱི་གླིང་པས་
ལློ་རེར་ ས་ཁྲལ་རུབ་༥༠,༠༠༠ རེ་སྤྲློད་རྒྱུའི་ གན་རྒྱ་དང་ཆིངས་ཡིག་ སྤྱི་ལློ་༡༨༦༦ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་
མེ་ཕློ་སག་ལློ་ཟླ་༡ ཚེས་ལ་བཞག། 

ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ སར་ཆོས་རྩེར་བློན་ནས། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་བསམ་གྲུབ་བ་
དཀར་རློང་དཔློན་དུ་ བསྐོས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རང་ཉིད་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་
ཏེ། དུང་དཀར་པ་རྒྱལ་མཚན་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་བསྐོས་ཏེ། དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དུ་བློན་ཏེ་བཞུགས། 



232 

དེ་ནས་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་བམས་པ་ལྷ་ཁང་དེ་ཉིད། མཐའ་འཁོབ་མློན་ཡུལ་དུ་ སྔོན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་
རྒྱལ་སློང་བཙན་སྒམ་པློས་ མློན་ཡུལ་གྱི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ ཕག་མཆོད་སྐོར་བ་སློགས་ལ་བརྟེན་
ནས་ བསློད་ནམས་གསག་པའི་ཞིང་དུ་། སྤྱི་ལློ་༦༤༡ ཙམ་ལ་བཞེངས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པ་ལ། ལྷ་ཁང་
དེའི་ཐློག་ཏུ་ གཉྫིར་(གསེར་ཏློག)ཞིག་མི་འདུག་པས་ དེ་ཞིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག། ཅེས་པའི་ཐུགས་
བཞེད་གནང་སྟེ་ གསེར་ཟངས་ཀྱི་གཉྫིར་ འཕྲལ་དུ་བརྡུངས་ཏེ་བཀལ་གནང་བར་མཛད། 

 དེ་བཞིན་ སྔར་སྐྱབས་རྗེ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀྱིས་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེར་ བདེ་མཆོག་གི་སང་
བརྙན་ཞལ་ནུབ་གཟིགས་མ་ཞིག་དང། བམས་ལྷ་ཁང་དུ་ དུས་འཁོར་གྱི་སང་བརྙན་ ཞལ་ལྷློར་གཟིགས་
བཞེངས་དགོས་པར་ བཀའ་ལུང་སྩལ་བ་བཞིན། ཆོས་རྩེར་བདེ་མཆོག་ལྷ་ཁང་ ལེགས་པློར་བཞེངས་གྲུབ་
ཅིང། བམས་པ་ལྷ་ཁང་དུ་ དུས་འཁོར་དེ་ཉིད་བཞེངས་དགོས་ བསམ་པའི་ངང་དུ་ ལྷློ་ནང་འདིར་ ནང་
འཁྲུག་གི་བྲེལ་བ་དང་ ལྷློ་མཚམས་ནས་ དབྱིན་ཇིའི་དམག་འཁྲུག་གི་བྲེལ་ཟིང་གིས་ རིང་འགྱངས་སུ་
ལུས་པ་དེ་ཉིད། ད་ལན་འཕྲལ་དུ་ བཞེངས་དགོས་འདུག་དགོངས་ནས་བམས་པ་ལྷ་ཁང་ ཇོ་བློ་ཞལ་ཤར་
དུ་གཟིགས་པའི་ གཡློན་ཕློགས་སུ་ སྔར་སྐྱབས་རྗེ་ བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ རང་གིས་ས་གནས་ལུང་
བསན་ཅིང་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པ་དེར། རབ་བྱུང་༡༥ པའི་མེ་ཡློས་སྤྱི་ལློ་༡༨༦༧ ལ་ ས་བསང་ ས་
ཆོག་ལ་སློགས་པའི་ མཛད་སྒོའི་རིགས་གང་ཡང་ ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་བསན་པའི་ཉི་མས་
མཛད་ཅིང། ནང་ལྡེབས་རིས་རྣམས་ཀྱང་ ལྷ་ལུང་གི་པད་གླིང་ལྔ་པ་དང་། ཐུགས་སས་ལྔ་པའི་ཕག་བྲིས་ 
རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ ལྷ་བྲིས་སློབ་དཔློན་པ་སངས་ཀྱི་ཕག་བྲིས་ལགས་ཤིང་ རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་རིང་
པློར་མ་ཐློགས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ། རབ་གནས་ཀྱི་དགའ་སློན་པད་གླིང་བརྒྱད་པ་ཀུན་བཟང་བསན་པའི་ཉི་མས་
མཛད་དློ།། 

དེ་ལྟར་ སྐྱབས་རྗེ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་ཀྱིས་བཀའ་ལུང་སྩལ་བ་རིམ་པས་ ལེགས་པློར་བསྒྲུབས་པ་
དང། བློད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷ་ལྡན་ ཇོ་བློ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་རང་འབྱུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པློ་རྣམས་དང། 
ཡར་ཀླུང་ རྟེན་གསུམ་གནས་གསུམ་དང་བསམ་ཡས་སློགས་ ཞིབ་མཇལ་གནས་གཟིགས་ཀྱང་། ལེགས་
པློར་ འཁོར་བས་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དུ་ ལྕམ་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་ སས་ཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་དང་ཨོ་རྒྱན་
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དབང་ཕྱུག་ སས་མློ་ཆོས་སྒྲོན་བཅས། ཡབ་སས་འཁོར་རྣམས་ ཐམས་ཅད་ཐུགས་དགྱེས་སྤྲློའི་ ངང་
བཞུགས་སྐབས་ཤིག། སྐྱིད་སྐྱིད་ལའི་རི་ལ་ ཁམས་སངས་ལ་བློན་ཏེ། དཔློན་གཡློག་རྣམས་ཤ་བདའ་
བས། ནམ་རྒྱུན་རི་དེ་ལ་རྐྱང་ཕག་དང་ཁྱུ་ཕག་མང་པློ་ཡློད་པར་བཤད་ཀྱང། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་ཤ་གཅིག་
ཀྱང་མ་ཐློབ་པས། སྐུ་ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགས་ནས། བཀའ་གྲོས་པ་ཆུ་སྨད་ཞལ་ངོ་བསློད་ནམས་མཐའ་
ཡས་ལ། བླློ་གསལ་ཞིག་སྒྱུར་དང་གསུངས་པ་ལ། ཞལ་ངོ་བསློད་ནམས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། ལ་སྐྱིད་སྐྱིད་
ལ་ལ་ཤ་མི་འདུག། ཆུ་ཆུ་སྨད་ཆུ་ལ་ཉ་མི་འདུག། བློད་བསློད་ནམས་མཐའ་ཡས་གོས་མི་འདུག། ཅེས་བླློ་
གསལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཕུལ་བ་ལ། ཁོ་ གོས་དགོས་པའི་བླློ་གསལ་ཡིན་པས་གསུང་བཞད་བགད་གནང་ནས། 
ད་རེས་ སྐྱིད་སྐྱིད་ལ་ལ་ཤ་མེད་པ་དེ་ བདེན་པ་བས་བཞག། ནངས་པར་ཆུ་ཆུ་སྨད་ཆུ་ལ་ཉ་ཡློད་མེད་བལྟ་
བར་འགྲོ་དགོས། ཉ་ཡློད་ན་ཁྱོད་གོས་མི་འཐློབ། ཉ་མེད་ན་ཁྱོད་གོས་འཐློབ་ ཅེས་གསུངས་ནས། དཔློན་
གཡློག་རྣམས་ ཕྱི་དྲློ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དུ་ ལློག་བློན་འདུག།  

དེའི་ནངས་པར་ སྐྱིད་སྐྱིད་ལ་བརྒལ་ཏེ་ ཆུ་སྨད་དུ་བློད་ནས། ཆུ་སྨད་གཞུང་གི་གཙང་ཆུ་དེ་ སྤྲ་མཁར་
གྱི་ཟམ་པའི་འློག་ མཚློ་འདྲ་བ་གཏིང་རིང་པློ་ ནག་ཏིང་ངེ་ཡློད་པའི་ཆུ་དེ་ལ། ཉ་རྒྱ་དྲྲྭ་བ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ 
ཇི་ཙམ་རྒྱབ་ཀྱང་ ཉ་གཅིག་ཀྱང་ མ་འཐློབ་པས། ཞལ་ངོ་བསློད་ནམས་མཐའ་ཡས་ལ་སྤང་ཙེ་ན་བཟའ་
གཅིག་གནང་བའི་ལློ་རྒྱུས་བཤད་ཀྱི་ཡློད། ཆུ་སྨད་ལུང་པའི་གཙང་ཆུ་དེ་ལ་ གཏེར་བཏློན་པདྨ་གླིང་པའི་ 
ཐུགས་སས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཉ་མེད་པའམ་ཉ་མིག་གིས་མི་མཐློང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན། 
ཟེར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་སློལ་ཡློད་པ་བཞིན། གཞན་དུ་ཆུ་དེ་ལས་གསུམ་ལྡབ་ཀྱིས་ཆུང་བའི་ ཆུ་ལའང་
ཉ་ཡློང་གི་ཡློད་ཀྱང་། ཆུ་སྨད་ལུང་པའི་ཆུ་དེ་ལ་ ཉ་གཏན་ནས་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན། ཆུ་སྨད་ཞལ་ངོའི་ 
ཁོལ་རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་བརྒྱུད་ལྡློམ་བུ་ ཟེར་མི་ ཉ་པ་དེ་ཡིས་ ལྕམ་མཁར་ཆུ་ནས་ཉ་མང་པློ་བཟུང་སྟེ་ ཆུ་
དང་སྦྲགས་ཁྱེར་འློངས་ནས་ སྤྲ་དཀར་ཟམ་འློག་ཆུ་ནང་ཉའི་སློན་ཐེངས་མང་པློ་བླུགས་ཀྱང་ གར་སློང་
མེད་པར་མིག་གིས་མཐློང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན། ཟམ་པའི་འཁྲིས་ལམ་འློག་ཏུ་ རློ་ཤིན་ཏུ་མཁྲེགས་པ་ལ་ 
ཐུགས་སས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཆིབས་པའི་ཞབས་རྗེས་ ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡློད་པ་ཡང་གཟིགས་ཏེ་ སྤྲ་
མཁར་སག་ཚང་དུ་བློན་ནས་ ཐུགས་སས་ཟླ་བའི་སྐུ་གདུང་དང་། གཏེར་བཏློན་པདྨ་གླིང་པས་ མེ་འབར་
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མཚློའི་ནང་གི་ ལྷ་ཁང་གི་ཀ་ཆེན་ཟླུམ་པློ་དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག་ཇི་ལྟར་ཡློད་པའི་ བཀོད་པ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་
སློགས་ མཆོད་མཇལ་གནང་ནས་ ཕྱི་དྲློ་ལློག་བློན། 

དེ་ནས་ འབྲུག་གཞུང་དུ་ སྔར་ སྡེ་སྲིད་གནག་རྫི་པ་སངས་དང་། སྤུངས་རློང་པ་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་
ཀྱི་ ཟིང་འཁྲུག་སྐབས། སྤུངས་རློང་པའི་དམག་རྒྱབ་ལ་བློན་ནས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཕློགས་གཏློགས་དབང་རློང་
པའི་དམག་དཔློན་ཆུ་བྲག་རྒྱ་མཚློ་ཟེར་བའི་གཉའ་རྒོད་དེ་ཉིད་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསད་པ་ལས། 
དམག་མི་གཞན་རྣམས་བྲློས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་ནས། སྤུངས་རློང་པ་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་ ཁོ་རང་གི་མནློ་
དློན་བཞིན། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་གི་ རློང་དཔློན་བསྐོས་པ་སློགས། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ དཔློན་ཁག་
རྣམས་ རང་རང་སློ་སློའི་བླློ་འདློད་ལྟར་ གོ་གནས་སུ་བསྐོས་ཏེ། རེ་ཞིག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ ནང་
འཁྲུག་འཇོམས་ནས་ ཡུལ་ལྗོངས་ འབངས་མི་སེར་བཅས་པ་ བདེ་བར་བཀོད་དེ། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བ་དཀར་དཔློན་སློབ་བརྩློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ སར་ ཆོས་འཁོར་
རབ་བརྟན་རྩེ་དང་ བ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རློང་དུ་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་སྐབས། དབང་རློང་པ་དར་ལུང་
སློབས་རྒྱས་ཀྱིས་ འབུལ་བ་འབྲུ་བྲེ་ཁལ་ཆེན་(༤༠༠x༢༠=༨༠༠༠) གསུམ་(ཉིས་ཁྲི་བཞི་སློང་) ཕུལ་འདུག་
གོ། 

དེའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་ལློ་༡༨༦༧ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་མེ་ཡློས་ལློ་ལ་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཟུར་བཞུགས་ འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དུ་བཞུགས་པ་ན། སར་ཡང་འབྲུག་གཞུང་དུ་ དབང་རློང་པ་དར་
ལུང་སློབས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་མློ་ ཐིམ་ཕུ་སྦས་ཕུ་ནང་ནས་ ཚེ་དབང་ཆོས་འཛློམས་ཟེར་བ་དེ་ ཐིམ་རློང་པ་
ཁ་སར་སློབས་རྒྱས་དང་། སྤུངས་རློང་པ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀྱིས་བརྐུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། དབང་རློང་པ་
དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་དང་། སྤུངས་རློང་པ་བྲང་བཀྲ་ཤིས། ཐིམ་རློང་པ་ཁ་སར་སློབས་རྒྱས་རྣམས་ ཟིང་
འཁྲུག་ཆེན་པློ་ལངས་ནས། དབང་རློང་པ་དར་ལུང་སློབས་ཀྱིས་ ཐིམ་རློང་པ་ཁ་སར་སློབས་རྒྱས་བཀྲོངས་
ཏེ། ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་ ཐིམ་ཕུག་རློང་དཔློན་བསྐོས་ནས། དབང་རློང་པ་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་དང་། ཐིམ་
རློང་པ་གསར་པ་ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གཉིས་ ཁ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཕློགས་གཅིག་བས། སྤུངས་རློང་པ་བྲང་བཀྲ་
ཤིས་དང་། དབང་རློང་པ་བགྲེས་པ་ཤར་སྲི་རྒྱལ་གཉིས་ ཕློགས་གཅིག་བས་ཏེ་ ཟིང་འཁྲུག་ལངས་འདུག། 
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སྤུངས་རློང་པ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་ ཕམ་ཁར་ཐུག་པས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དམག་རྒྱབ་འཚློལ་བ་ན། ཐིམ་
རློང་པ་ཁ་སར་སློབས་རྒྱས་དེ་ཉིད་ མི་རྗེའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་པ་དེ་བཀྲོངས་པས། མ་རངས་པར་བཞུགས་པ་
ལ་ ཞུ་ཡིག་འབློར་མ་ཐག་ འབྲུག་གཞུང་དུ་དམག་དཔུང་བཏེགས་ཏེ་བློན། སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ཉི་མ་རློ་རྗེ་ 
མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཐུགས་མཐུན་པས། དམག་རློགས་དཔློན་སློབ་ཁྲི་པ་ཕྲིན་ལས་བཟང་པློ་
བཏང་ནས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ ཀོ་ཁྲི(དམག་སྒར) གཟི་ལུང་ཁའི་མཇུག་ཏུ་དང་། ཕྲིན་ལས་བཟང་
པློའི་ཀོ་ཁྲི་ ཀ་ཝང་གྱང་སར་ཆགས་འདུག། མང་ཁེལ་ རློང་ནང་མེ་རས་རློགས་ཏེ་ ཅི་བ་བརྟློལ་མེད་གྱུར་
པ་ན། ཕྲིན་ལས་བཟང་པློ་ནང་ནས་ མང་ཁེལ་ལ་དགའ་བས་ མཚན་མློ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་ མེ་རས་རློང་
ནང་བཀལ་ཏེ། རློང་འཕྲློག་མ་ཚུགས་པར་ཡུན་རིང་སློང་བ་ན། བླ་སློབ་དགེ་འདུན་པས་ མི་སེར་རབ་
གསིག་བཏང་བ་ལ་དགོངས་ནས་ ཁྲི་འདུམས་མཛད་དེ་ སར་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལ་བློན་འདུག། 

སར་ སེམས་ཅན་གྱི་ལས་དབང་བཅོས་སུ་མེད་པ་དང་། མི་རྗེ་དེའི་བསློད་ནམས་ཀྱི་སློབས་ཀྱིས་འཁོར་
ལློས་བསྒྱུར་རན་པའི་དུས། སྤུངས་རློང་པ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་དང་། དབང་རློང་བགྲེས་པ་སྲི་རྒྱལ་ཕློགས་གཅིག་
བས། དབང་རློང་བགྲེས་པ་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་དང་། དབང་རློང་ཁྲི་པ་ཀུན་ལེགས་རློ་རྗེ། ཐིམ་རློང་པ་ཀ་
ཝང་མང་ཁེལ་ ཕློགས་གཅིག་བས་ནས་ ཟིང་འཁྲུག་ཚབས་ཆེར་སློང་སབས་ཀྱིས། སྤུངས་རློང་པ་བྲང་བཀྲ་
ཤིས་ཕམ་ཁར་ཐུག་སྟེ། མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་དམག་རྒྱབ་ཞུ་བར་བཏང་ནས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༩ 
རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ས་སྦྲུལ་ ཟླ་དང་པའི་ནང་བློན་ཏེ། དབང་རློང་དུ་ དམག་རྒྱབ་སྐབས་ སག་སེང་
འགྱིངས་པ་ལྟར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ གླགས་མ་འཁེལ་བར་ལུས་སྐབས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
གྱིས་ ཕག་གཡློག་གཉིས་ལ་ རས་སྒྲོམ་སྤྲློད་དེ། ཐིམ་རློང་མེ་སྤར་བར་མཚན་མློ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་བཏང་
ནས། 

 སྤྱི་ལློ་༡༨༦༩ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ས་སྦྲུལ་ལློར་ ཐིམ་རློང་ མེས་འཇིག་པ་ལས། རློང་དཔློན་ཀ་ཝང་མང་
ཁེལ་ དཔློན་གཡློག་རྣམས་ དབང་རློང་པ་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ། ཐིམ་ཕུག་ཏུ་འབློན་དགོས་
བྱུང་རྗེས། དེ་ནས་ དབང་རློང་དུ་ ཆོས་རྩེ་པ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་དང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ ཆོས་
རྩེ་དཔློན་སློབ་གསར་བགྲེས་གཉིས། དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་དང་ཁྲི་བསྒྲིག་རྒྱུའི་ མཇལ་འཕྲད་མཛད་
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སྐབས་སུ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ སྒར་ལྟློ་སློད་ཝང་ཆོས་རྒྱལ་བཟང་པློ་དང་ ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་
གཉིས་ ཨུ་མ་དེ་ཝའི་ཚ་བློ་ཡིན་ཞིང་། སྔར་ ཨུ་མ་དེ་ཝ་ གོང་གཟིམ་གྲྭ་ཅུང་གིས་བཀྲོངས་པས། མི་སྐྱིན་
བས་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ གྲྭ་ཅུང་བཀྲོངས་ནས་བྲློས་ཏེ། ཆོས་རྩེར་སློང་ནས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྒར་
ལྟློ་བས་ཡློད་པ་ལས། ཕྱིས་བྲེལ་བ་འདིའི་སྐབས་སུ་ཡང་ འཁོན་དུ་འཛིན་ཏེ་ གོང་གཟིམ་གྲྭ་ཅུང་གི་ནུ་བློ་
དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་ཞང་ཚ་གཉིས་དང་ མཐུན་སློར་བྱེད་མ་སྟེར་བར་ འཆམ་ལ་ཕབ་དགོས་པར་ཞུས་
པར་བརྟེན། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་བཀྲོངས། 
ཅང་ཆོས་རྒྱལ་བཟང་པློ་དང་ ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁོ་པའི་ཚ་བློ་ རློང་དཔློན་ཀུན་ལེགས་རློ་རྗེ་བསད་
དེ་ ཞང་ཚ་གཉིས་བསྒྲལ་བ་ལས། གཞུང་ཕློགས་སུ་ སྡེ་སྲིད་མཛད་མི་ ལྷན་རྒྱས་ཉམས་སྨས་ནས། 
སྤུངས་རློང་པ་བྲང་བཀྲ་ཤིས། ཐིམ་རློང་པ་ཀ་ཝང་མང་ཁེལ། སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ཕྲིན་ལས་བཟང་པློ། དགེ་
འདུན་པ་དམངས་བཅས་ནས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ སྡེ་སྲིད་མཛད་དགོས་པར་ཞུས་པ་ལས།  

སྤྱི་ལློ་༡༨༧༠ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ལྕགས་ཕློ་རྟ་ལ་ མི་རྗེ་དགུང་ལློ་༤༦ ཐློག་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་མངའ་གསློལ། 
དེ་ནས་ཁྲི་དར་ལེགས་འབུལ་ནི། ལྷློ་ལྗོངས་ལྷ་མི་སྲིད་སྡེ་ཐམས་ཅད་དང་། བློད་གཞུང་སྡེ་སྲིད་མཁྱེན་རབ་
དབང་ཕྱུག་སློགས་ནས་ ལེགས་འབུལ་གྱ་ནློམས་པ་འབློར། དེ་ནས་ ཐིམ་ཕུག་རློང་མེས་འཇིག་པ་དེ་ 
གསར་བཞེངས་ཟླ་བ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༠ ནས་ ས་སེལ་རློ་སེལ་རྒྱབ་སྤྱི་ལློ་༡༨༧༡ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་
ལྕགས་མློ་ལུག་ལློ་ ཟླ་༤ པ་ནས་ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་༨ པའི་ནང་རློང་འློག་མ་བསྒྲུབས། དགེ་འདུན་
གསང་ཟབ་ནས་འདིར་བློན་ནས་ སྒྲུབ་མཆོད་སྔར་བཞིན་བཙུགས།  

རློང་གི་ནང་རྟེན་རང་འབློན་ལྷ་ཁང་དུ་ གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། རྣམ་རྒྱལ་
མའི་སྐུ་འདྲ། མཁན་པློའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། མཚན་
ཉིད་ནང་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་ སན་རས་གཟིགས། མི་སྐྱོད་པ། ཚེ་དཔག་མེད་གཙློ་འཁོར་
གསུམ། སྒྲ་པའི་ནང་འཇམ་དབངས་གསེར་སྐུ། གཟུངས་པའི་ནང་ཐུབ་པ་སྐུ་རྐྱང་། ཀུན་རྭའི་ནང་རྟེན་གཙློ་
དངུལ་སྐུ་གཡས་གཡློན་སངས་རྒྱས་གསེར་ཟངས་ཚེ་དཔག་མེད། བཀའ་བརྒྱད་མར་སློན་པ་ཐློག་ཚད་མ་
དང་ སྨན་འཇིམ་གྱི་སངས་རྒྱས་སློང་སྐུ། དེར་ སན་གཟིགས་ཕྱེ་ཕུར་རྒྱལ་མཚན་བླ་བྲེས་ཡློལ་བ་སློགས་ 
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ཕུལ་བ་དང་ཁྱད་པར་དབུ་རྩེ། ཀུན་རྭ། ཚེ་དཔག་མེད་བཅས་རྒྱ་ཕིབས་གསུམ་ཙམ་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱལ་
མཚན་ཆེ་ཆུང་ལྔ་བཅས་ཕུལ། དེའི་ཚེ་ ཐིམ་རློང་པ་མང་ཁེལ་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ ཁོ་པའི་ནུ་བློ་བླམ་ཚེ་
དབང་ཐིམ་རློང་པར་བསྐོས། 

སྤྱི་ལློ་༡༨༧༢ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ལློར་ སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ཚེ་དབང་ནློར་བུས་ སྡེ་སྲིད་འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ལ་ ངོ་རྒོལ་བྱེད་དེ། སྡེ་པའི་གཟིམ་སྒར་པས་ སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ཚེ་དབང་ནློར་བུའི་སྒར་ལྟློ་མ་
ནློན་པར། གོང་གཟིམ་སྐྱིད་ཚལ་པས་ མང་ཁེལ་གཏང་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ། ཁོ་པ་འགྲོ་དགོས་པ་
བཀའ་གནང་ཚེ། ཁོ་པས་ ཚེ་དབང་ནློར་བུ་ ཕབ་ཚུགས་ན། སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ ཁོ་རང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ 
ཞུས་པས། ཁྱེད་རང་གི་ བླློ་འདློད་དང་བསྟུན་ཏེ་ བྱེད་ཆོག་ཅེས་གསུངས་ནས།  མང་ཁེལ་ སྤ་གྲོར་
བློན། ཚེ་ནློར་དང་མང་ཁེལ་ སྔར་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་པ་ཡིན་བརྟེན། ནང་མློལ་དུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྡེ་སྲིད་ལ་ངོ་
རྒོལ་མི་ཐུབ། ལྷློ་ནང་ དབང་རློང་པ་དར་ལུང་སློབས་རྒྱས་ལྟ་བུ་ དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའང་ ཆམ་ལ་ཕབ་ཚར་
བས། དེ་བས་སློག་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་ ངས་བྱེད་འློང་། བྲློས་ཟུར་བས་ན་ལེགས་འློང་ཞེས་ ཐབས་ཀྱིས་
ཞུས་པར་བརྟེན། ཚེ་དབང་ནློར་བུ་བྲློས་ཟུར་བས་ནས་བློན་ སྤ་གྲོ་རློང་ཐློབ་འདུག། 

དེ་ནས་ མང་ཁེལ་ དཔློན་སློབ་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་འདློད་ཆེ་ཡང་ གོང་གཟིམ་སྐྱིད་ཚལ་པ་ རྒྱལ་དུམ་ཚེ་དབང་
བཅས་ གྲོས་སྡུར་ཐློག་ནས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་དློན། སྤར་རློང་དང་ཐིམ་རློང་
གཉིས་ ཁོང་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྤྲློད་ན་ ཕྱིན་ཆད་དགྲ་ཕྱིར་མིན་པ་ ནང་དུ་འློང་ཚློད་འདུག་པས། ད་
ལྟ་ནས་ ཐབས་ཤེས་རེ་མཛད་ན་ མི་ལེགས་སམ་ཞེས་ཞུས་བཏང་བས། ཁྱེད་རྣམས་པས་བླློ་མཐུན་གྱིས་
དཔྱད་དེ་བློས་ཤིག། ཅེས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པས། སློད་པ་ཆུ་ཤིང་ལས་དཔློན་བསྐོས་ཏེ། མང་ཁེལ་དབུ་
ལ་གྲི་རྒྱབ་ནས་ རབ་གསལ་ནས་བཏློན་ཏེ། རློང་གི་ཕྱིར་གཡང་ལ་བསྐྱུར་ནས་བཀྲོངས། ཚེ་དབང་ནློར་
བུའི་ཨ་ཞང་ཉི་མ་རློ་རྗེ་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རང་གི་གྲོགས་པློ་ཡིན་པས། དཔློན་སློབ་རང་འཇགས་ 
ཁོ་རང་བཞག་གནང་བར་མཛད། 

དེ་ནས་ སྤྱི་ལློ་༡༨༧༣ རབ་བྱུང་༡༥ ཆུ་བ་ལློར་ སྡེ་སྲིད་ལས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ། སྐུ་ནུ་སྐྱིད་ཚལ་པའམ་ 
རློ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གོང་གཟིམ་ནས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བསྐོས་ཏེ། གསང་ཟབ་རློང་དུ་བཞུགས་པ་གནང་ཞིང་ 
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དགུན་པར་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས། ཡང་ སྤུངས་ཐང་རློང་དཔློན་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱིས། ངོ་རྒོལ་
རྒྱབ་པ་ལ་ ཞག་གསུམ་ཙམ་ནས་ ཆམ་ལ་ཕབ་སྟེ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་བསྐོས་འདུག། དེ་སྐབས་ བུམ་ཐང་
དུ་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་དུང་དཀར་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དཀར་པདྨ་བསན་འཛིན་གཉིས་ དམག་འཁྲུག་
ལངས་ཡློད་པའི་སྐབས། གཞུང་དུའང་ སྤུངས་རློང་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ཚེ་དབང་ནློར་
བུ་ མག་སྐུད་ཡིན་པ་ལས་ དེ་དཀྲུགས་ཏེ། གཉེར་ཆེན་ཤར་ཅུང་ རིན་སྤུངས་སུ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་
རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བཞག་ཡློད་པ་དེ། གཟིམ་དཔློན་བར་ཅུང་པས་བསད་དེ་ ཐློག་མར་ སྤ་གྲོར་ངོ་རྒོལ་
ལངས་པར་བརྟེན་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རང་དང་། སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པ་ ཐིམ་རློང་པ་བླ་མ་ཚེ་དབང་ 
སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་བཅས་ སྤ་གྲོར་བློན་ནས། དམག་ཉིན་ཤས་རྒྱབ་སྟེ་བལྟ་རློང་
ཐློབ་ནས་ དམག་སྒར་དེར་བཞུགས། 

དེའི་བར་ གཞུང་དུ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་མགྲོན་གཉེར་ཨང་འབྲུག་གིས་ རློང་དཔློན་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་ 
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐོས་པ་དེ་བཀྲོངས་ཏེ་ ཁོ་རང་རློང་དཔློན་བས། སྤུངས་རློང་པ་དངོས་གྲུབ་
ཀྱིས་ ཕློགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་བཏློན། ཤར་རྒྱལ་དུམ་ཚེ་དབང་གཟིམ་དཔློན་བསྐོས་ཏེ། ཟིང་
བྲེལ་སྤ་གྲོ་ལས་ཀྱང་ གཞུང་དུ་ཆེ་བར་སློང་བརྟེན་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རང་དང་། ཐིམ་རློང་པ་བླ་མ་
ཚེ་དབང་དེ་ཕློགས་སུ་བློན་ཏེ་ གསང་ཟབ་ཏུ་ཕེབས། བླ་མ་ཚེ་དབང་གིས་ དང་པློ་ཞབས་རང་འབློན་མི་
དགོས། ཁོ་པ་འགྲོ་ཞུས་ཏེ་སློང་ནས། ཁུ་རུ་ཆུ་བཅད་དེ་ ཕ་ཁར་ཐློན་ཏེ་བློན། སྤུངས་རློང་པ་དངོས་གྲུབ་
དང་། དབང་རློང་པ་ཨང་འབྲུག་གི་དམག་རྒྱབ་ལ་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་དུང་དཀར་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། 
ཆོས་རྩེ་པའི་དམག་ ཆོས་གཟིམ་ཟླ་བ་དཔལ་འབློར་གྱིས་ཁྲིད་དེ་ བཏང་ཡློད་པ་ལས། དམག་རྒྱབ་པའི་
སྐབས། ཆོས་གཟིམ་ཟླ་བ་དཔལ་འབློར་གྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ། བླ་མ་ཚེ་དབང་གི་གཉའ་རྒོད་དཔློན་
སློབ་བར་ཅུང་པ་སློགས་ དྲག་ཚད་ཐམས་ཅད་དེར་བསད། ཁོ་རང་ཡང་ དམག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ དློག་
སར་ཚུད་འདུག་པ་ལས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་རང་ དམག་ཁྲིད་དེ་ སྤུངས་ཐང་ཕློགས་སུ་བློན། ཁུ་རུ་
ནས་གཙང་ཆུ་ཟམ་པ་བརྒྱབས་ཏེ་བློན་ནས། བླ་མ་ཚེ་དབང་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་དེ། དབང་རློང་ཕློགས་
སུ་ དམག་ཁག་གཅིག་དང་། སྤུངས་རློང་ཕློགས་སུ་དམག་ཁག་གཅིག་བཀྲམ་སྟེ་ རྒྱབ་པའི་སྐབས་དེར། 
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ཨ་རྒས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱིས་ གནས་སྐོར་འགྲོ་རྫུས་བས་ཏེ་ སྤ་གྲོར་སློང་། སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
དང་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་གཉིས་ བལྟ་རློང་བསྲུངས་ཏེ་བཞག་པ་དེ་ཉིད་བཟུང་སྟེ། བཙློན་དུ་བཙུགས་པ་གསན་
པས། ཤེལ་རྔ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་ཁྱིམ་ནས་ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མློ་སློགས་ བུ་དང་བུ་མློ་༡༢ བཟུང་བཅིངས་
ཀྱིས་མེ་མདའ་སྒང་དུ་བཞག། མི་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་གང་དགའ་གདམ་ཞེས་ ཡི་གེ་བསྐུར་གནང་
བས། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་གཞུང་མགྲོན་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་གཉིས། སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་
བ་ལས། མི་བཅུ་གཉིས་པློ་དེ་ཡང་བཏང་འདུག།  

སྤ་གྲོ་ཆུ་རློང་སྲུང་མཁན་ དར་ལུང་དཀར་རློས་ ཆུ་རློང་ སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པའི་ཕག་ཏུ་ཤློར་ནས། ཆུ་མེད་
པར་ དཔློན་སློབ་ཚེ་དབང་ནློར་བུ་ རྒྱ་ཕློགས་སུ་བྲློས་སློང་བས་སྤ་གྲོའི་རློང་ཐློབ། སྤུངས་རློང་པ་དངོས་
གྲུབ་ཀྱང་ དབང་རློང་དུ་ བྲློས་རྩིས་བས་ཀྱང་། མེ་མདའ་སྒང་དང་བར་གྲོང་ནས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
གྱི་ དམག་སྒར་ཡློད་པས་མ་ཐར། མློ་ཆུའི་ཟམ་བརྒྱུད་ལློད་པའི་ས་ནས་ སྤུངས་རློང་པ་དངོས་གྲུབ་དང་ 
ཕློགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་བློན་པས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ བླ་མ་ཚེ་དབང་གིས་དམག་བཏང་བས། 
སྤུངས་རློང་པ་དང་ཕློགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུའི་ སྒར་ལྟློ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཐུབ་པར་ སྤུངས་རློང་པ་ རྒྱ་ཕློགས་སུ་
བྲློས། ཕློགས་ལས་ ལབ་རྩ་ཁ་ནས་བྲློས་ཏེ་ གསང་འཁོར་དུ་ཕེབས། སྒར་པ་ཕལ་ཆེར་ཐིམ་རློང་པའི་
དམག་གིས་བསད། གཟིམ་དཔློན་རྒྱལ་དུམ་ཚེ་དབང་ ཚལ་ནང་ཡིབ་སློད་པ་དེ། ཐིམ་རློང་པའི་སྒར་པ་
ཚལ་ལུང་པ་ ཕློ་བ་རྒྱ་རྫིས་མཐློང་ནས་ སྐད་རྒྱབ་པས་ དམག་རྣམས་འློངས་ཏེ་བསད་ནས། གཟིམ་དཔློན་
རྒྱལ་དུམ་ཚེ་དབང་། དབུ་ཧང་མེད་པར་གཟིམ་བཞུགས་འདུག་ ཟེར་བ་དེ་ནས་བྱུང་། 

དེ་ནས་ སྤུངས་ཐང་རློང་རྩིས་བཞེས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ དབང་རློང་ཕློགས་སུ་བློན་ནས། དབང་
རློང་དམག་གིས་བསྐོར་བས་ ཨང་འབྲུག་གིས་ མ་ཐུབ་པར། རས་སྒྲོམ་མདུན་དུ་བཞག་སྟེ་ རློང་མེས་
སྲེག་གྲབས་ བྱེད་ཀྱི་འདུག་པར། དེ་སྐབས་ དབངས་སློབ་སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ 
ཕག་ཞུས་ཏེ་ཡློད་པ་ ཨང་འབྲུག་རྩར་བློན་ནས། སློག་སྐྱོན་མེད་པར་ ངས་བྱེད་འློང་བས། རློང་མེས་མ་
སྲེགས་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ ཤིང་ར་ནས་བཏློན། མཐར་ཨང་འབྲུག་གཙློས་མི་དགུ་བཟུང་བཅིངས་མཛད་དེ་
བཙློན་དུ་བཙུགས་ཏེ། དགེ་འདུན་པས་གསློལ་འདེབས་ཞུ་བར་འབློན་དུ་རེ་བས་ དབང་རློང་པ་སློགས་མི་
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དགུ་ ཆུར་བསྐྱུར་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ཏེ། ཉིན་བཅུ་གཉིས་སློང་ཡང་ སུ་ཡང་འབློན་རྒྱུ་མེད་པ་ལས། ཞལ་
སྐྱེངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་གཙང་པློའི་ཟམ་ནས་ ཆུ་ལ་བསྐྱུར་འདུག།  

འཇིག་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་ནས་ ཕྱིས་སུ་ཡང་དེ་སྐབས་ རྗེ་རྟ་ལློ་པ་བཤད་སྒྲུབ་འློད་ཟེར་བཞུགས་ན། ང་
དེ་ཙམ་ལས་བསག་མི་དགོས་པ་འློང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་ ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་འདུག། དུས་དེ་སྐབས་མི་
དཔློན་འདློད་པ་ཅན་ཚློས་ དམག་འཁྲུག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསངས་པ་ལས།  ཡུལ་མི་ཆེ་ཕྲ་གང་ཡང་ 
བཟའ་བའི་རང་དབང་དང་ སློད་པའི་སྐྱིད་ཉམས་མེད་པ་ སྐྱོ་ཤས་ཉམ་ང་བའི་ངང་དུ་གནས་པ་ན། 
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དགྲ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དེ་ སས་ཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་ ལྷ་ལུང་གྲྭ་
ཚང་ནས་བློས་ཏེ་ དབང་རློང་པར་བསྐོས། སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་བསྐོས་ཏེ་ མི་རྗེ་
རང་ གསང་ཟབ་རློང་དུ་བཞུགས།  

དེ་ལྟར་ ལྷློ་མློན་ཁ་བཞིའི་འབངས་མི་སེར་ལ་གཟན་པའི་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་དཔློན་རིགས་ཐམས་ཅད་ཚར་
བཅད་དེ། རློང་གཞིས་ཐམས་ཅད་ཕག་ཏུ་ཚུད་ཅིང་། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བཞིན་ དགུང་གྲངས་
ང་བདུན་བཞེས་པ་ན། སྤུངས་རློང་ནས་ གསང་ཟབ་ཏུ་ཕེབས་སྐབས། རློ་ཀྱོང་ལའི་གཞློལ་ལྷློང་ཚློ་ལུང་
པར་ཕེབས་པ་ན། ཆིབས་གཡག་ཐློག་ནས་ལྷུང་སྟེ་ དབུ་ཉིས་ཚལ་དུ་གས་པས་ ཕེབས་བམས་(དྲངས་
ཁྲི/འདློ་ལི)ཐློག་གདན་དྲངས་ཏེ་ ཉིན་ཞག་ལྔ་བཞུགས་རྗེས་ དགོངས་པ་རློགས་ཁར། སས་ཕྲིན་ལས་
སློབས་རྒྱས་དང་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གཉིས་དང་། ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་དང་། ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་བཞི་ལ་ ཞལ་
ཆེམས་གསུངས་པ། 

“ང་མེད་པའི་རྗེས་སུ་ ཁྱེད་རྣམས་འཆམ་མཐུན་ཐློག་སློད་དགོས། གལ་སྲིད་ ཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་དང་ 
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལ་དགྲ་རེ་བྱུང་ན། ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་དང་ ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ར་མདའ་བྱེད་དགོས་
པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་ དགྲ་རེ་བྱུང་ནན་ ཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་དང་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་གྲོགས་
བྱེད་དགོས། ཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་དང་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ ལུས་ལས་མཆེད་པའི་བུ་དང་། ཕུན་
ཚློགས་རློ་རྗེ་དང་ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་ གསློ་བའི་བུ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་མེད། ཁྱེད་རང་བཞི་པློ་སྤུན་ཟླའི་འདུ་ཤེས་
བཞག་སྟེ་ ཁ་མ་འབྲལ་བར་འཆམ་མཐུན་ཐློག་ ལྷློ་ལུང་པའི་འབངས་མི་སེར་གྱི་བདེ་ཐབས་དང་། ཆོས་རྗེ་
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དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པ་ལ་ཕག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུས་ཤིག” གསུངས་ནས་ སྤྱི་ལློ་༡༨༨༡ རབ་བྱུང་
༡༥ ལྕགས་སྦྲུལ་ལློར་ གསང་ཟབ་རློང་དུ་སྐུ་གཤེགས་སློ།། 

དེ་ཡང་ དེ་ལྟར་གསུང་དགོས་པའི་དློན་ནི། ཤེལ་རྔ་པ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་དེ་ཉིད་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
གྱི་སྒར་པ་ཡིན་པས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྒོ་ཁར་སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དུ་སློད་
པའི་དུས་སུ། དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་སྲིང་མློ་བུམ་ཐང་དུ་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་རྩར་འློངས་ཏེ་སློད་པའི་
སྐབས། དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་གི་རློང་ནང་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༨༦༢ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ཆུ་ཕློ་ཁྱི་ལློར་ལྷ་སས་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས་པ་དང་། རློང་གི་ཕྱི་ གདང་ར་ནང་ ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་སྐྱེས་པ་ ལློ་གཅིག་ ཟླ་བ་
གཅིག་ ཉིན་མ་གཅིག་ལ་ དུས་མཚུངས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་འདུག་ཅིང་། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཐུགས་
དགྱེས་ཏེ་ སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ཁྱད་མེད་པར་ བུ་ཚབ་མཛད་དེ་ ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པློས་ ཟས་
གོས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཏེ། གསློས་ནས་བསྐྱེད་བསྲིང་པར་མཛད་པ་ལས། སས་གཉིས་པློ་ལློ་བཅུ་བདུན་
སྐབས་ སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ཚེ་དབང་ནློར་བུས་ ངོ་རྒོལ་གྱི་གཡུལ་འཁྲུག་སྐབས་ གཉིས་ཀ་ཡབ་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཕག་ཞུས་ཏེ་ཡློད་པ་དང་། གཡུལ་འཁྲུག་གི་བྲེལ་བ་ཆོད་པའི་རྗེས་སུ། ལྷ་སས་ ཨོ་རྒྱན་
དབང་ཕྱུག་ སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་དང་། ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་བསྐོས་གནང་བར་མཛད་འདུག།  

དེ་བཞིན་ ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་ཡང་ བླ་མ་ཚེ་དབང་གིས་སྤ་གྲོ་དཔློན་སློབ་ ཚེ་དབང་ནློར་བུའི་ངོ་རྒོལ་སྐབས་
དང་། སྤུངས་ཐང་པ་དངོས་གྲུབ། དབང་རློང་པ་ཨང་འབྲུག་བཅས་ཀྱི་ ངོ་རྒོལ་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་
རྣམས་སུ་ ལུས་སློག་འབེན་དུ་བཙུགས་ཏེ་ ངོ་ལྐོག་མེད་པ་ དམ་ཚིག་འགྱུར་བ་མེད་པ་ ཕག་ཞུས་པ་ཡིན་
ཞིང་། བླ་མ་ཚེ་དབང་ ཁོ་རང་ལ་ ལུས་ནས་མཆེད་པའི་བུ་མེད་པར་ གཅེན་ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གྱི་བུ་ཨ་
ལློ་རློ་རྗེ་དེ་ བླ་མ་ཚེ་དབང་ ཁོ་རང་གི་བུ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པར་བརྟེན། བླམ་ཚེ་དབང་དང་ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་ཕ་
སྤད་གཉིས་ལ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཕྱི་ལྟར་གོང་མ་དཔློན་གཡློག་དང་། ནང་ལྟར་ ནང་མི་
གཅིག་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་ལས། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཡབ་ཀྱི་
དགོངས་བཞེད་བཞིན་ རྗེས་སུ་ ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་ སྤུངས་ཐང་རློང་དཔློན་དང་། ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་ ཐིམ་ཕུ་རློང་
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དཔློན་བསྐོས་གནང་བར་ མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ཞེས་ ལློ་རྒྱུས་ཁུངས་གཙང་མར་བཤད་ཀྱི་འདུག་
གོ། །། 

 

སློང་ལཱ། 
༡ སྡེ་སྲིད་མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ རིགས་རུས་ཁུངས་མདློར་བསྡུས་ཅིག་བྲིས། 
༢ ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་དང་ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་གཉིས་ དཔློན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ ཁོ་རའི་ལུས་ལས་

མཆེད་པའི་བུ་གཞི་མེན་རུང་ སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ འཕྲིས་སློབས་རྒྱས་གཉིས་དང་འདྲ་
མཉམ་ གཅེས་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་ལློ་རྒྱུས་བྲིས།  

༣ ད་རེས་ནངས་པར་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ དཔློན་གཅིག་གི་མངའ་འློག་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་
ཀྱི་ངང་ལུ་སློད་ནི་ཡློད་མི་འདི་ རྒྱལ་པློ་རིམ་འབློན་རྣམས་ཀྱི་མེས་པློ་ སྡེ་སྲིད་འཇིགས་མེད་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་གི་སྐུ་དང་གྲིབ་མ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ ཟེར་བའི་གནད་དློན་ཐློག་ཁུངས་བཀལ།  
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བ་རློག་དབུ་ཞྭའི་ལློ་རྒྱུས། 

འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་ སྐྱིད་སྡུག་གི་ཕ་མ་ སྤྱི་གཙུག་གི་
ཉི་ཟླ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་འབློན་
རྣམས་ཀྱིས་ བཞེས་སློལ་ཡློད་པའི་ དབུ་ཞྭ་བ་རློག་
གདློང་ཅན་དེ་ཉིད། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༣ ལ་ གོང་ས་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་
ཀྱི་ ཁྲི་ཐློག་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་ བླ་མ་བང་ཆུབ་
བརྩློན་འགྲུས་ གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ དབང་ཆོས་
གདམས་ངག་སློགས་གསན་བཞེས་མཛད་དེ་ ཆོས་
ཡློན་དམ་པར་གྱུར།  

སྡེ་སྲིད་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་དབུ་བླ་ བླ་མ་བང་ཆུབ་བརྩློན་འགྲུས་མཆོག་གིས་ ལྷློ་ལྗོངས་
འདི་ཉིད་སྔོན་ནས་ ལས་མགོན་བ་རློག་གདློང་ཅན་གྱིས་ བསྲུངས་ཤིང་བསྐྱབས་པའི་ གདུལ་ཞིང་ཡིན་
པས། སྐུ་ཕག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕག་མཚན་གསུམ་ལས། སྐུ་ཕག་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་ དབུ་ཞྭ་བ་
རློག་གདློང་ཅན་བཟློས་ཏེ་ གཟུངས་གཞུག་དང་ རབ་གནས་བྱིན་རླབས་མཛད་ནས་གནང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་མཐུས་ སྡེ་སྲིད་མཆོག་ ཕྱི་ནང་གི་དགྲའི་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མ་ཟད་ འབངས་
འཁོར་རྣམས་ བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པར་བསྐྱངས།  

དེ་ནས་ གོང་ས་ཨློན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བློན་ཏེ་ 
ངན་པ་ཚར་བཅད་ བཟང་པློ་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ ཆབ་འབངས་ལ་
མངའ་དབང་བསྒྱུར་བ་འདི་ཉིད་ ལས་མགོན་བ་རློག་གདློང་ཅན་གྱི་ སྐུ་ཕག་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་ དབུ་ཞྭ་གདློང་
ཅན་བཞེས་པ་དང་། མགོན་པློ་བང་བདུད་ཀྱི་ རྟེན་འཛུགས་བཙུགས་ཏེ་ གསློལ་ཁ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབུལ་

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པློ་རིམ་བློན་གྱི་དབུ་ཞྭ་ 
བ་རློག་གདློང་ཅན། 
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རྒྱུའི་སློལ་གཏློད་པར་མཛད་པས། དགྲ་ལྷ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ གོང་ས་མཆོག་ལ་ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་
འགྲོགས་ཏེ། འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ ཐློགས་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་ངེས་སློ།།  

དབུ་ཞྭའི་བར་བཤད། 
སྤྱིར་བཏང་ བ་རློག་གི་སྤུ་མདློག་གནགཔློ་ཨིན་རུང་། དབུ་ཞྭ་འདི་གི་མདློག་ ལྗང་ནག་སྦེ་ཡློད་མི་འདི་ 
རང་བཞིན་གྱི་ལྗོན་ཤིང་དང་། སྔོ་ཚལ་མཛེས་པའི་ ནློར་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔལ་ཡེ་
ཤེས་མགོན་པློའི་ གདུལ་ཞིང་མཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་འདི་ བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་
འབློན་གྱིས་ སྐྱོང་བའི་བར་ཨིན། 

དབུ་ཞྭ་ལུ་ སན་གསུམ་ཡློད་མི་དེ་ དད་པ་དང་དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚུ་གིས་ ཉིན་
མཚན་དུས་དྲུག་ གཡེལ་བ་མེད་པར་གཟིགས་ཏེ་ སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་གནངམ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་
འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་པློ་ཚུ་གིས་ཡང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པློའི་སྒོ་ལས་ 
གཟིགས་པའི་བར་ཨིན། 

དབུ་ཞྭ་ཁར་ བ་ཁྱུང་གི་པར་རིས་ཡློད་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བ་ཁྱུང་འདི་གིས་ ཀླུ་
གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ བདེ་བར་བཀོད་གནང་དློ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལཔློ་རིམ་
འབློན་ཚུ་གིས་ཡང་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ འཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྒོ་ལས་ བདེ་བར་
སྐྱོང་བའི་བར་ཨིན། 

བ་རློག་གི་མགུ་ཏློ་ལུ་ གཙུག་ཕུད་མེད་དེ་འབད་རུང་ ཉིམ་དང་ཟླཝ་ གསེར་གྱི་ཏློག་བཅས་ཀྱི་གཙུག་ཕུད་
ཡློད་མི་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པློ་ རིམ་འབློན་གྱིས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པློ་ ཉི་ཟླའི་སང་བ་
བཞིན་དུ་ ཕློགས་མཐར་སྤེལ་བའི་བར་དང་ ཡང་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བཀའ་རྙིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་
བསན་པ་སྐྱོང་བའི་བར་ཨིན། 

གསེར་གྱི་ཏློག་ཡློད་མི་འདི་ ལེགས་ཚློགས་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ འབྱུང་སའི་གཞི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་གཅིག་ལུ་ རག་ལསཔ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་འབངས་མི་སེར་ཚུ་གི་ སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་
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དགོ་པའི་བླློ་སེམས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་པློ་གཅིག་ལུ་གཏད་པའི་བར་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་རིང་
ལུགས་འདི་ གོང་དུ་བཀུར་ཏེ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་བསྟེན་པའི་བར་ཨིན། 

དབུ་ཞྭའི་བ་རློག་ ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་ཡློད་མི་དེ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་སློང་གྲོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་
དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ གཏམ་སྙན་གྲགས་དང་ འབངས་མི་སེར་གྱི་བདེ་ཐབས་ཁོ་ན་ལུ་
བརྩློན་ནིའི་ ཐུགས་བཞེད་གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔློ་ རིམ་འབློན་ཚུའི་ མཚན་བཟང་པློའི་
སྙན་གྲགས་དེ་  འཛམ་གླིང་ཡློངས་ལུ་ ཁྱབ་པའི་བར་མཚློན་ཨིན་ནློ།། 

 

སློང་ལཱ། 
༡ དབུ་ཞྭ་བ་རློགས་གདློང་ཅན་ལུ་ སན་གསུམ་ཡློད་མི་གྱིས་ བར་མཚློན་ ག་ཅི་ར་སློནམ་སྨློ?  
༢ རྒྱལཔློ་རིམ་འབློན་ཚུ་གིས་ དབུ་ཞྭ་བ་རློགས་གདློང་ཅན་བཞེས་དགོ་པའི་ཁུངས་བྲིས། 
༣ དབུ་ཞྭ་བ་རློག་གདློང་ཅན་འདི་ འགོ་ཐློག་ག་གིས་བཟློ་བཀོད་མཛད་གནང་ནུག? 
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༩ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག། 
༩ .༡ སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 

པདྨའི་བཀའ་ཐང་ནང་ལས། བུམ་ཐང་
ཕློགས་ནས་ཁྲི་ཡི་ཟུར་ཆ་གནློནཿ རྒྱལ་སྲིད་
ཆོས་ཁྲིམས་སྐྱོང་བའི་ང་སྤྲུལ་བློནཿ ཟེར་ 
གསུངས་དློ་བཟུམ། ཨློན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་
རྣམ་སྤྲུལ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ གཏེར་སློན་ཆེན་པློ་པདྨ་གླིང་པའི་
གདུང་བརྒྱུད་ དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ། ཡབ་སྡེ་
སྲིད་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཡུམ་བུམ་
ཐང་བ་དཀར་གདུང་བརྒྱུད་ལས་ གཏམ་
ཞིང་ཆོས་རྗེ་ པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱི་སས་ལུ་ སྤྱི་
ལློ་༡༨༦༢ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ཆུ་ཁྱི་ལློར་ 
བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་ མཚན་
ལྟས་བཟང་པློ་དང་ བཅས་པའི་སྒོ་ལས་སྐུ་
འཁྲུངས་ཏེ་ ཉིན་ཞག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འཁྲུངས་སློན་ཡང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནུག། 

༩ .༢ སྐུ་ཡློན་གསན་སང་། 

ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་ལས་ ཨ་ཞང་ཀུན་བཟང་བསན་པའི་ཉི་མ་ལས་ ཡློན་ཏན་
གྱི་གཞི་མ་འབྲི་ཀློག་ལེགས་པར་སངས། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལས་ 

འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་

སློབ་ཚན་དགུ་པ། 
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གསན་སང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དགུང་ལློ་༩ ལས་ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ འབློད་སྒརཔ་གཞན་དང་དབྱེ་བ་མེད་
པར་ ཕག་སྒར་པའི་སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུ་གསན་བཞེས་
མཛད་ནུག། 

༩ .༣ སྤ་རློ་དཔློན་སློབ། 

སྤྱི་ལློ་༡༨༧༣ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ཆུ་བ་དགུང་ལློ་༡༢ ལུ། ཡབ་རྗེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐློག་ལས་ དགོངས་ཞུ་
མཛད་དེ། སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་ སྐུ་ནུ་ སྐྱིད་ཚལ་པ་རློ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་བསྐོས། ཡབ་ སེམས་རྟློགས་ཁ་ལུ་
བཞུགས་སྐབས་ དགུང་ལློ་༡༧ སྤྱི་ལློ་༡༨༧༨ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ས་སག་ལློ་ལུ། སྤ་རློ་དཔློན་སློབ་ཚེ་དབང་
ནློར་བུ་གིས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འབད་བ་ལས་བརྟེན། སྡེ་སྲིད་དང་ ཡབ་སྤ་རློ་ལུ་
དམག་རྐྱབ་པར་བློན་ཏེ་ བལྟ་རློང་ཐློབ་པའི་སྐབས། གཞུང་ལུ་ དབང་རློང་མགྲོན་གཉེར་ཨང་འབྲུག་
གིས་ རློང་དཔློན་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་བཀྲོངས་ཏེ། ཁོ་རང་ དབང་རློང་པ་སྦེ་བ་སློགས་ཕློགས་ག་ར་ལས་ངོ་
ལློག་འབད་མི་མང་སྟེ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཐིམ་རློང་པ་བླ་མ་ཚེ་དབང་གཉིས་ དབང་རློང་ཕློགས་
ལུ་འབློན་པའི་ཚེ། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་གཉིས་ སྤ་རློ་བལྟ་རློང་སྲུང་མི་སྦེ་བཞག་པའི་
སྐབས། སྤུངས་རློང་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ གཡློ་འཕྲུལ་ལས། ཤེལ་རྔ་པ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་སྤ་རློ་ལུ་སློང་། 
ཁོང་རའི་ ཚ་བློ་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་དང་འཕད་པ་ཨིན་ཟེར་ བལྟ་རློང་ནང་འཛུལ་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
དང་ ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་གཉིས་ འཛིན་གཟུང་འབད་དེ་བཙློན་ནང་ བཙུགས་བཞག་པའི་སྐབས། སྒོ་རཔ་
བགྲེསཔ་དློམ་དང་ཤར་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས། འདྲེ་དང་བུ་ཆུང་ལས་བཏུལ། ཟེར་སབ་སྟེ་ མེ་མདའ་
ཐེངས་གཉིས་རྐྱབ་རུང་ སྐུ་སློག་ལུ་ཉེས་སྐྱོན་མ་འབྱུང་པས། དེའི་རྐྱེན་ལས་ བལྟ་རློང་ནང་གི་ ཕག་མཛློད་
ཡང་ཆེན་(ཁལ་ཆེན་༢༠)བཅུ་བདུན་དང་ ཁལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་གནས་པའི་རྒྱུ་དངོས་བརླགས་སློར་ཤློར་
ནུག།  

སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པ་གིས་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་སློག་སྐྱབས་འབད་ནིའི་ ཐབས་བསྒྲིགས་ཏེ། དམ་ཆོས་རིན་
ཆེན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་བཀྲོངས་པ་ཅིན། ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། ཁྱོད་
ཀྱི་མི་ རྩ་གཏན་ལས་བརླགས་གཏང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་འློང་། དེ་བ་འདི་ཡབ་བཀྲོངས་པ་ཅིན་དྲག། ཟེར་
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གསུངས་ནུག། དེ་ལས་ སྤ་རློའི་གནས་སངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསནམ་ཅིག་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
གྱིས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མློ་སློགས་ མི་རྩ་བློ་༡༢ མེ་མདའ་སྒང་ལུ་ 
བཙློན་ལུ་བཟུང་སྟེ། མི་༡༢ དང་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ། ཟེར་ བཀའ་ཤློག་གནང་མི་འདི་ དམ་ཆོས་
རིན་ཆེན་གྱི་ལག་པར་ལྷློད་དེ། སས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་འདི་ སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པའི་ ཕག་ཏུ་ཕུལ་ཞིནམ་
ལས། ཁོ་གི་མི་༡༢ ཡང་བཏང་གནང་ནུག།   

དེ་ལས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རློང་གཞིས་ཚུ་ཐློབ་སྟེ། སྐུ་གཅེན་འཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་ 
དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་དཔློན་བསྐོས། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ དགུང་གྲངས་༡༧ སྤྱི་ལློ་༡༨༧༨ རབ་བྱུང་༡༥ 
པའི་ས་སག་ལློ་ལུ་ སྤ་རློ་དཔློན་སློབ་སྦེ་ ཁྲི་མངའ་གསློལ་ནུག 

སྤ་རློ་དཔློན་སློབ་ཀྱི་ གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། སྔར་གྱི་དགྲ་སྡེའི་གཙློ་འཛིན་ སྤུངས་
ཐང་རློང་དཔློན་དངོས་གྲུབ་ ཟེར་མི་ཡབ་སས་ཀྱི་ དམག་ལས་ཕམ་སྟེ་ བྲློས་ཟུར་གྱིས་ རྒྱ་གར་ཕློགས་
ལུ་འགྱོ་མི་དེ། ང་རྒྱལ་གྱི་སྒོ་ལས་དམག་དཔུང་དང་ བཅས་པ་ལློག་འློངས་ཏེ། ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་
ངོ་རྒོལ་འབད་རུང་། སྤ་རློ་དཔློན་སློབ་ཀྱི་དམག་དཔུང་གིས་ ཕམ་གཏངམ་ལས་ལློག་སྟེ་ར་ དཔག་བསམ་
ཁ་ལུ་ བློག་འགྱོ་བའི་ ལམ་ཁར་གྱོངས་སློ་ནུག། 

༩ .༤ ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ། 
དགུང་ལློ་༢༢ སྤྱི་ལློ་༡༨༨༣ ཆུ་ལུག་ལློ་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐློག་ཁར་བློན་ཡློདཔ་བཞིན་དུ། 
སྤ་རློ་དཔློན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་ དཔློན་སློབ་རང་གི་ ཨ་ཁུ་ཟླ་བ་དཔལ་འབློར་དང་། ཨ་ཞང་པདྨ་བསན་
འཛིན་གྱི་སས་ འཆི་མེད་རློ་རྗེ་འདི་ བ་དཀར་རློང་དཔློན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག། 

དེ་ལས་ ཨ་ཞང་པདྨ་བསན་འཛིན་ ཞིང་གཤེགས་ཀྱི་ལྕམ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་མློའི་སས་མློ་རིན་ཆེན་པདྨློ་
(བ་རློང་པ་འཆི་མེད་རློ་རྗེ་གི་སྲིངམློ་) ལྕམ་ལུ་བཞེས། མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཁོ་རའི་སྲིངམློ་ བདེ་ཆེན་
ཆོས་སྒྲོན་འདི་ བ་རློང་པ་འཆི་མེད་རློ་རྗེའི་གཉེན་སྦེ་ གནང་ནུག། 
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ཧེ་མ་ ཡབ་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་འདི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཁྱད་པར་མེད་
པར་བསྐྱངས་ཏེ།  ཁྱེད་གཉིས་ གཅིག་འདི་སྐྱེས་པའི་བུ་དང་ གཅིག་གསློ་བའི་བུ། ཁྱེད་གཉིས་སྤུན་ཆ་
ཨིནམ་ལས་ གཅིག་ལུ་དགྲ་འབྱུང་པ་ཅིན། གཅིག་གིས་དཔུང་རློགས་ འབད་དགོ་ ཟེར་གསུངས་ཏེ། 
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་ སྤུངས་ཐང་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་བསྐོས། དེ་བཟུམ་ ཨ་ལློ་
རློ་རྗེ་ཡང་ སྡེ་སྲིད་བླམ་ཚེ་དབང་གིས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་གོང་འློག་ དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་ 
སློག་དང་བསློས་ཏེ། ཕག་ཞུ་བའི་ཚ་བློ་ཨིན་མི་དང་ གཉེན་ཡང་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་སྟེ་ ཐུགས་གཏད་པ་ལས་ 
ཐིམ་རློང་པ་བསྐོས་གནང་ཡློདཔ་ཨིན་རུང་ ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་དང་ ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ངོ་ལློག་པའི་
སྐབས། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་ དཔུང་དམག་ཁྱིད་དེ་ མེ་མདའ་སྒང་དུ་འབློན་པའི་ཚེ། གཞུང་ལས་ 
སྤུངས་རློང་པ་དང་ ཐིམ་རློང་པའི་དམག་རྣམས་ཐློན་ཏེ། སྤུངས་ཐང་འཛློམ་ཕར་ཁའི་ ནློར་ཁྱིམ་རྒྱབ་ལུ་
དམག་ལན་གཅིག་འཐབ་སྟེ་ རློང་གི་མི་གཅིག་བསད། གཅིག་ལུ་རྨ་སྐྱོན་བྱུང་ནུག།  

དེ་ལས་ བྱི་ལི་སྒང་དུ་ དམག་ཐེངས་གཅིག་འཛིང་པའི་སྐབས་ གཞུང་ཕློགས་ཀྱི་ མི་བཞི་ཙམ་བསད་དེ། 
དཔློན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་མ་ཐུབ་པར་ གཞུང་དམག་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ལུ་ལློག། ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་གི་དམག་དཔུང་ ཐིམ་ཕུ་ཀླུ་གྲོང་སྒང་(གླང་ཇོ་ཕར་ཁ་) ལས་མར་ཐློན། ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་འཁོར་བཅས་
ཀྱིས་རི་མེ་སྤར་ཏེ་ ལམ་བཀག་ནི་དེ་གིས་རྒྱབ་ལློག་སྟེ་ གསང་ཟབ་རློང་ནང་བློན། དེར་ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་གིས་ 
སྐྱབས་ཁྲ་ཨོཾ་གླིང་ཟླ་བ་དང་། གླིང་བཞི་པ་རློ་རྗེ་སློགས་རློང་སྲུང་པ་བཞག་མི་ཚུ་ རྩ་གཏན་མེདཔ་བཟློ་སྟེ། 
རློང་དེ་ཁར་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ དམག་སྒར་ཆགས། དེ་ལས་ ཅང་ལུང་བསན་ཕུ་
ལུ་ དམག་ཐེངས་གཅིག་འཛིང་སྐབས། གཞུང་ རྟ་དཔློན་ཧློར་ཕྲུག་ཟེར་མི་དང་། གཟི་ལུང་ཁ་པད་ཅུང་
གིས། ད་རེས་དཔལ་གྱི་ཉི་མ་ལ། །ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་མགོ་ལག་དེ། །ང་དཔའ་བློའི་ལག་ཏུ་མ་ཁུག་
ན། །ཧློར་ཕྲུག་ཟེར་བ་དློན་རེ་ཆུང་། །ཟེར་ངར་སྐད་རྐྱབ་པའི་ཚེ། དམག་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ འུར་ལངས་ཏེ། 
གཟི་ལུང་ཁ་པད་ཅུང་དང་ ཁོང་གཉིས་ དུས་མཉམ་མཆོངམ་ད། གྱང་ཁོག་ནང་ལས་ཚུར་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་
སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕློགས་དར་འབག་མི་དེ་གིས་ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་སྟེ། ཁོང་གཉིས་ དུས་གཅིག་ལུ་
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བསད་ད་ནུག། དགྲའི་ཕློགས་ཀྱི་ དམག་མི་གཞན་རྣམས་ ག་ར་བ་ཕུང་ལུ་རློ་ཕློག་ཕློགཔ་བཟུམ་ ཡུད་
ཙམ་ལུ་ བློག་འགྱོ་དགོཔ་ཐློན་ནུག།  

དེ་ལས་ རྗེ་མཁན་པློ་ངག་དབང་དློན་ལྡན་དང་ དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་ཞལ་འཛློམ་མཛད་དགོཔ་སྦེ་ 
གསུངསམ་ལས་ཞལ་གྱིས་བཞེས། ནངས་པར་ཆོས་རྩེ་པའི་སྐུ་ཚབ་ སྤ་རློ་སྤྱི་བླ་ཟླ་བ་དཔལ་འབློར་དང་། 
ཐིམ་རློང་པའི་ཚབ་ལུ་ སྤུངས་རློང་པ་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་དཔློན་གཡློག་རྣམས། ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་གི་ས་
འབུར་ཅིག་ཡློད་མི་དེ་ཁར་ ཞལ་འཛློམ་གནང་པར་འབློན་པའི་སྐབས། སྤུངས་རློང་པའི་ཆིབས་ཀྱིས། ཆུ་
བར་ཆུའི་རློ་ཟམ་ལུ་ལྷློད་ཚེ་འགྱོ་མ་བཏུབ་ལས། ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་དཔློན་གཡློག་ཚུ་ལུ་ རྟེན་
འབྲེལ་མ་ལེགས། ལློག་འགྱོ་བ་ཅིན་དྲག། ཟེར་སབ་རུང་། ང་མ་ཤི་བར་དུ་ལྷློ་ལུང་པའི་བྱེལཝ་མི་རློགས། 
ཟེར་མ་ཉན་པར་བློན་ཏེ་ ཞལ་འཛློམ་མཛད། གསང་ཟབ་ལས་ ཆོས་རྩེཔ་ལུ་གསློལ་འཛར་རྒྱས་པར་
བསྒྲིགས་ཏེ་ དྲང་པའི་སྐབས་ ཆོས་རྩེ་པའི་མགྲོན་གཉེར་ཨོ་རྒྱན་རློ་རྗེ་གིས་གྱི་བཏློན་ཚེ་ བཀབ་ནེ་ལུ་
ཐློགས་སློད་པའི་བར། རིན་སྤུངས་(སྤ་རློ་) སྤྱི་བླ་ཟླ་བ་དཔལ་འབློར་གྱིས་ གྱི་ཕློག་གཅིག་གིས་དབུ་གཉིས་
སུ་བཀག་སྟེ་ སྤུངས་རློངཔ་ཕུན་ཚློགས་རློ་རྗེ་བཀྲོངས་ནུག། 

མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ གླིང་སྒར་འདམ་དར་ཞློའི་ཐློག་ བཞུགས་མི་ལུ་ སྤུངས་རློང་ཁོངས་
སུ་གཏློགས་མི་ཚུ་གིས་ རྒོལ་བར་འློང་པའི་སྐབས་ དམག་འཆམ་གནང་སྟེ། མི་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བསད་བཏང་
སྟེ་ སྤུངས་རློང་པ་འཁོར་བཅས་ཐལ་བར་བརླགས་པའི་སྐབས། ཐིམ་རློངཔ་ཨ་ལློ་རློ་རྗེ་དང་ གོང་གཟིམ་
རྟ་མགྲིན་དངོས་གྲུབ། ཨ་རྒས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན། མགར་རློངཔ་སྤུ་སློག་ལ། ཀ་ཝང་རློ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ 
རློང་གཞིས་སྤངས་ཏེ་ བློད་ལུ་བློག་ཡར་སློངཔ་ལས། དུས་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ལྷློ་ལྗོངས་འདི་ནང་ ཟིང་
དང་ངོ་རྒོལ་ དམག་འཁྲུག་ཚུ་འཇོམས་ཏེ་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཕློགས་ཀུན་ལུ་བདེ་བར་ བཀོད་གནང་ནུག། 

དེ་ལས་ བཙུན་མློ་རིན་ཆེན་པདྨ་གཤགས་ཏེ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་བཙུན་མློ་ བཞེས་དགོ་པའི་ཞལ་
ཆེམས་གསུངས་ཡློད་མི་ལུ། དགེ་བཤེས་སྨིན་དྲུག་གིས་ ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ལས། ལྷུན་རློང་པ་ཀུན་
བཟང་ཕྲིན་ལས་དང་ ཁོལ་མ་ཕྱུག་པློའི་བུམློ་ཚེ་དབང་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀྱི་སསམློ་བརྩློན་འགྲུས་ལྷ་མློ་ བུད་
མེད་ཀྱི་མཚན་རྟགས་དང་ལྡན་མི་དེ། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༡ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་གླང་ལློ་ལུ་ བཙུན་མློར་བཞེས་ནུག། 
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༩ .༥ བློད་ཀྱི་བདེ་ཐབས། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༠༤ ཤིང་འབྲུག་ལློ་ལུ་ ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་དཔུང་ བློད་ལྷ་ས་ལུ་སློང་སྟེ་ དམག་འཁྲུག་ལངམ་
ལས་ བློད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐློན་པའི་སྐབས་ལུ། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་དང་། དཔག་བསམ་ཁའི་སྐུ་ཚབ་ ཨོ་རྒྱན་རློ་རྗེ་དཔློན་གཡློག་གཉིས་ ལྷ་སར་བློན་ཏེ། རྒྱ་བློད་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་སྒྲིག་གི་ཆིངས་ཡིག་བཟློ་ཐློག་ལས་ བློད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ བདེ་བར་བཀོད་གནང་
ནུག། 

༩ .༦ ཕྱི་རྒྱལ་མཐུན་ལམ། 

སྤྱི༌ལློ་༡༩༠༦ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་མེ་རྟ་ལློ་ལུ། ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཧས་དྲུང་པ་
དཀར་སྦྱིས་ཨོ་རྒྱན་རློ་རྗེ་དཔློན་གཡློག་ཚུ། ཕྱི་གླིང་གཞུང་གིས་ སྐུ་མགྲོན་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ལས་ 
ཀཱློལ་ཀ་ཏ་ལུ་བློན་ཏེ་ ཕྱི་གླིང་རྒྱལ་པློའི་སས་ཇློརཇ་དང་མཱེ་རི་བཅས་ མཇལ་འཕྲད་མཛད་དེ། ཕྱི་གླིང་
གཞུང་དང་ འབྲུག་གཞུང་མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བླ་ན་མེདཔ་བྱུང་ནུག། 
རྒྱལ་རབས་དང་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ། 

རབ་བྱུང་༡༥ པའི་གནམ་ལློ་ས་སྤྲེལ་ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ སྤྱི་ལློ་༡༩༠༧ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ། 
གཟའ་སྐར་འཕྲློད་སློར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ཉིན་མར། ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ སས་བརྒྱུད་རིམ་འབློན་གྱིས་ རྒྱལ་པློ་མཛད་དགོ་པའི་གན་ཡིག་ཕུལ་ཏེ། འབྲུག་གི་ ལྷ་མི་སྲིད་
སྡེ་ཡློངས་ཀྱིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་ནང་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་
རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པ་སྦེ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ་ཞུ་ནུག། 
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༩ .༧ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས། 

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཤེས་རིག་ཨིན་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༡༢ ཆུ་བྱི་ལློར་ བུམ་
ཐང་ལུ་ དེང་སང་གི་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ འགོ་དང་པ་ བཙུགས་གནངམ་དང་འབྲེལ། མི་དབང་
འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཕག་ཞུ་སྟེ། འབྲུག་ཤར་ནུབ་ལས་ ཨ་ལློ་བླློ་རིག་
ཅན་༡༤ དེ་ཅིག་གདམ་འཐུ་མཛད་དེ་ བུམ་ཐང་ལུ་བཙུགས་གནང་པའི་ཁར་ ཧཱ་ལུ་ཡང་སློབ་ཕྲུག་༤༦ 
འབད་མི་ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་ཅིག་ བཙུགས་གནང་ནུག། 

༩ .༨ རྒྱལ་བསན་བསྐྱར་གསློ། 

མི་དབང་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་པློའི་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ་ མི་ལློ་༡༩ གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་དང་ གྲྭ་ཚང་ རློང་གཞིས་ཡློད་ཚད་ཉམས་
གསློ་དང་། བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་ ཐློག་ཚད་གསུམ་འབད་མི་གིས་གཙློས་པའི་ 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ མང་རབས་ཅིག་ གསར་བཞེངས་གནང་པའི་ཁར། དགེ་འདུན་འདུས་སྡེ་ཡང་ 
ཡར་སེང་གནང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་ལས་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་ཅན་ཚུ་ བློད་ལུ་དགེ་བཤེས་སངས་པར་གཏང་
གནངམ་ལ་སློགས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་གནང་ནུག། 

༩ .༩ རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ། 

མི་དབང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྩློད་ཚུ་ མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཏང་སྟེ་ མི་སེར་
ཚུ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ བདེ་བར་བསྐྱངས་གནང་པའི་མཐར། དགུང་ལློ་༦༥ 
བཞེས་པའི་ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ལློ་མཇུག་ མེ་སག་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༣ སྤྱི་ལློ་༡༩༢༦ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་
༢༡ ལུ་ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནུག། 
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སློང་ལཱ། 
༡ ད་རེས་ནངས་པར་གྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ དགྲ་བཏུལ་དགོ་པ་ཅིན་ དམག་མི་དང་ ཐབས་ཤེས་

གཉིས་ལས་ ག་འདི་ དྲག་ནི་བཟུམ་ཅིག་མཐློང་མས་གོ? ག་ཅི་འབད? 
༢ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་བཙན་ཐབས་ལུ་ ཕག་ལཱ་རྒྱ་ཆེན་

པློ་མཛད་ནུག། ཁྱོད་ཡང་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་འབདཝ་ལས། འཕྲལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་ཞི་བདེ་
འབྱུང་ཐབས་ལུ་ འགན་འཁུར་ ག་ཅི་བཟུམ་འབག་སྟེ། ལཱ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འབད་ནིའི་ 

  བསམ་འཆར་ཡློད་གོ? 
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༡༠ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་པ། 
༡༠ .༡ སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 

མི་དབང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ 
སྤྱི་ལློ་༡༩༠༥ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ ཤིང་སྦྲུལ་
ལློ་ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ ཡུམ་ཨ་ཞེ་
བརྩློན་འགྲུས་ལྷ་མློ་གཉིས་ཀྱི་སས་ལུ་ སྐུ་
འཁྲུངས་ནུག། 

༡༠ .༢ སྐུ་ཡློན་གསན་སང་། 

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་
ལས་ ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་ཡློན་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་
དུ་ བཞེས་གནང་བ་གི་མ་ཚད་ སྤྱི་ལློ་
༡༩༡༤  དགུང་ལློ་༩ བཞེསཔ་ད་ ཡབ་
རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་བུམ་ཐང་ལུ་ འབྲུག་
ཤར་ཕློགས་ལས་ བླློ་རིག་ཅན་གྱི་བུཚ་༡༣ 
འཐུ་མི་ཚུ་དང་བཅས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ གསར་བཙུགས་མཛད་གནང་ས་ལུ་ ཧིན་དྷིའི་
སྐད་ཡིག་ལུ་ཡང་ གསན་སང་མཛད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་༡༦ པ་ རིག་པའི་རློ་
རྗེ་ལ་སློགས་པའི་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ མང་རབས་ཅིག་བསྟེན་ཏེ་ ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དང་ 
རིག་གཞུང་ མན་ངག་ སྒྲུབ་ཐབས་དང་ སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་ངག་ཚུ་ཡང་ གསན་བཞེས་མཛད་ནུག། 

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་

སློབ་ཚན་བཅུ་པ། 
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༡༠ .༣ གོ་གནས་རིམ་པར་བཞེས་ཚུལ། 

ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྒོ་ཁར་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ལུ་སང་བ་མཛད་དེ་ དྲློ་པ་གཟིམ་ཅུང་སྒོ་བཏང་
ཞིནམ་ལས། ཕྱི་རུ་གཟིམ་ཅུང་ སྒོ་མ་བསམ་ཚུན་ཚློད་ཀྱི་བར་ན་ ཕག་སྒར་པའི་གྲལ་ཁར་ ཕག་དབང་
བཅར་ཞུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། རྒྱལ་སས་ཀྱིས་མཛད་དེ་ སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཡློདཔ་དང་། དགུང་ལློ་༡༤ ས་
རྟ་སྤྱི་ལློ་༡༩༡༨ ས་རྟ་ལློར་ ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་དང་འབྲལ་
བ་མེད་པར་སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལུ་ གསན་སང་མཐར་ཕྱིན་
མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ། དགུང་ལློ་༡༨ སྤྱི་ལློ་༡༩༢༢ ཆུ་ཁྱི་ལློར་ ཆོས་རྩེའི་སྤྱི་བླར་ མངའ་གསློལ་མཛད་དེ་ 
ཤར་ཕློགས་འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐབས། ལྷ་ལྕམ་ཕུན་ཚློགས་ཆོས་སྒྲོན་ 
རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་ བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསློལ་གྱི་དགའ་སློན་རྒྱས་པར་མཛད་ནུག།  

༡༠ .༤ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ། 

དགུང་ལློ་༢༣ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་མེ་ཡློས་ ཟླཝ་༡ པའི་ཚེས་༡༡ སྤྱི་ལློ་༡༩༢༧ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལྷ་མི་སྲིད་སྡེ་ཡློངས་ཀྱིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་ནང་། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པློ་
སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་དང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་ཟུར་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ དབུ་གཙློས་པའི་གཞུང་
གྲྭ་ཚང་དང་། གཞན་ཡང་ སྤ་རློ་རིན་སྤུངས་རློང་དང་ དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་སྤྱི་བླ་གཉིས། 
སྤུངས་ཐང་ཁ། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་། ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གི་རློང་དཔློན་༣ དང་ གཞུང་བཀའ་
བླློན། གཞུང་མགྲོན་གཉེར། སྡེ་གཟིམ་ལ་སློགས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷན་རྒྱས་ག་ར་ལྷན་འཛློམས་ཐློག་ 
མི་དབང་རྒྱལ་སས་མཆོག་གིས་ མ་ཆེན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ དར་མཛློད་སྣེ་ལྔ་ཞུ་སྟེ་ ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་
སྐྱོང་མི་ ས་སྐྱོང་རྒྱལ་པློའི་ཕག་འགན་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་འབློན་པའི་སྐབས་སུ་ 
ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་གིས་ འདུ་ཁང་གི་སྒོ་ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་སྟེ། འདུ་ཁང་
ཆེན་མློའི་ནང་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་། རྗེ་མཁན་པློ་གིས་དབུ་བཞུགས་ཐློག་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་བདེ་མཆོག་
ལྷ་བཅུ་དྲུག་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ། གསུང་ཆོག་གི་རིམ་པ་ཚུ་གནང་སྟེ་ ཞབས་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེའི་
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ཞབས་ལས་ རྒྱལ་སྲིད་ས་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ རས་བརྒྱད་དང་བཅས་ རིམ་བཞིན་ ཁྲི་
དར་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་ཞུ་ནུག། 

དེའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་མི་སྲིད་སྡེའི་ཚློགས་དམངས་ཡློངས་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཁོ་རའི་སྐུ་སློག་ལུ་ཡང་ 
ཕངས་པ་མེད་པར་ ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་དློན་
ལུ་ཕག་ལཱ་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་ དམ་བཅའ་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ སྔར་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ལས་ཡང་ ལྷག་པའི་མཐུན་ལམ་བཟློ་ནི་དང་། མ་འློངས་མི་སེར་གྱི་མཐའ་
དློན་ལུ་ འཕྲལ་གྱི་བདེ་ཐབས་དང་ཕུགས་ཀྱི་བཙན་ཐབས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲི་བཟློ་ནི་ཨིན། ཟེར་གསུང་བཤད་
གནང་ནུག། 

༡༠ .༥ ཕྱི་རྒྱལ་དང་མཐུན་འབྲེལ། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༣༩ ས་ཡློས་ལློར་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ ལངས་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་
གིས་ བིརཱི་ཊིཤ་གིས་དབང་བའི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་༡ གྲོགས་རམ་གནང་སྟེ། 
མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཟློ་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བིརཱི་ཊིཤ་གི་མངའ་འློག་ལས་ 
རང་དབང་ཐློབ་པའི་ཤུལ་ལུ། སྤྱི་ལློ་༡༩༤༨ ལློར་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླློན་དང་པ་ ཇ་ཝ་ཧར་ལཱལ་ནེ་རུ་དང་
གཅིག་ཁར་ཡང་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཟློ་གནང་ཐློག་ལས་ ཧེ་མར་བིརཱི་ཊིཤ་གི་སྐབས་ལུ་ ལྷློ་མཚམས་
རྒྱ་གཞིའི་ས་ཁྲལ་ ལློ་རེར་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་རེ་ཨིན་མི་དེ་ འབུམ་ལྔ་རེར་ ཡར་སེང་གནང་སྟེ་དཔལ་
འབློར་ལུ་ ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་ནུག། 

༡༠ .་སྡེ།༦ འབྲུག་གི་དམག  

རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ འབྲུག་ལུ་དམག་སྡེ་ཅིག་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ། སྤྱི་
ལློ་༡༩༤༨ ལློ་ལུ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལས་  འཁན་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྤ་གྲོ་པ་ཇ་མ་
དར་བཙན་ཅོག་དང་ ཀུར་སློད་དུང་དཀར་རྣམ་རྒྱལ་བྷ་དུར་གཉིས་ དམག་མི་འཐུ་བར་བཏང་སྟེ། ཕློ་
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གཞློན་༢༣༢ དེ་ཅིག་ བུམ་ཐང་ལུ་བཀུག་ཞིནམ་ལས། དམག་སློང་དང་པ་ འགོ་བཙུགས་པའི་གྱལ་ཁ་
ལས་ དམག་མི་༡༥ རྒྱ་གར་ཤི་ལློང་ལུ་ ཟླ་ངོ་༡༠ གྱི་རིང་ དམག་གི་སློང་བརར་འབད་བར་བཏང་ནུག། 

༡༠ .༧  ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས། 

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཤེས་རིག་ཨིན་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ། འབྲུག་གི་ན་གཞློན་བཞི་ མདློ་
ཁམས་ལུ་ གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ མདློ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཐློས་བསམ་འབད་བར་
བཏང་གནང་། ནང་པའི་ཤེས་ཡློན་སང་ས་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀྱི་གདན་ས་ བུམ་ཐང་ཐར་
པ་གླིང་དང་ ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ བཤད་གྲྭ་གསརཔ་བཙུགས། ཡབ་རྗེ་དམ་པ་གིས་བཙུགས་གནང་
པའི་ བུམ་ཐང་དང་   ཧཱ་གི་ སློབ་གྲྭ་གཉིས་ རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནང་། སྤ་རློ་དང་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ 
བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་རེ་ གསར་བཙུགས་གནང་པའི་ཁར། གསློ་བའི་ལམ་ལུགས་ཡང་ 
གཞི་འཛུགས་ གནང་ཡློད་པའི་ལློ་རྒྱུས་འདུག།  

༡༠ .༨ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསན་སྲིད། 

མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ མི་ལློ་༢༥ གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་ཏེ་ 
བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་གི་དབུ་རྩེ་གུར་ གསེར་ཏློག་གསེར་སྦྲློན་མ་
གསར་བཞེངས་གནང་། འདུས་སྡེ་ལུ་ ཕག་རྟེན་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་ གསར་སྒྲུབ་
མཛད་གནང་ནུག། ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་རློང་ཕྱེད་ཀ་ ཉམས་གསློ་མཛད་པའི་སྐབས། བདེ་མཆོག་
དང་སན་རས་གཟིགས་ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་ཚུ་ཡང་ གསརཔ་
བཞེངས་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད། གོས་རྙིང་གི་མཐློང་གྲོལ་ཆེན་མློ་ རྒྱ་ཚད་ཕིཀྲ་༥༤ དང་མཐློ་ཚད་ཕིཀྲ༣༤ 
འབད་མི་ གསར་བཞེངས་གནང་ནུག། དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་གི་ཀུན་ར་དང་ ལྷ་ཁང་གིས་གཙློས་པའི་ 
རློང་ཕྱེད་ཀ་ཉམས་བཅོས་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད། གཞན་རློང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་རྟེན་
ཚུ་ལུ་ཞལ་གསེར་ཡང་ཕུལ་ནུག། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་
གྱི་དློན་ལུ་ བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་པ་གིས་མ་
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ཚད་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་བཙུགས་ཏེ་ ལློ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་གི་རིང་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་ 
ཆོས་བཞིན་དུ་ ལེགས་པར་བསྐྱངས་ཏེ་ རྒྱལ་བསན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ མཛད་པའི་མཐར། དགུང་ལློ་
༤༨ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༢ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ ཆུ་འབྲུག་ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཀུན་དགའ་རབ་
བརྟན་ཕློ་བྲང་ནང་ སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་དགུང་དུ་ནུབ་པ་བཞིན་ གློ་བུར་དུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནུག། 

 

སློང་ལཱ། 

༡ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གིས་སྐུ་ཡློན་ག་དེ་སྦེ་ར་བཞེས་ནུག? 
༢ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་ སྤྱི་ལློ་ག་ཅི་ནང་ རྒྱལ་སྲིད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལློ་ཕག་ལུ་བཞེས་ནུག? 
༣ ཕློགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་༣ དང་ གཞུང་གི་རློང་དཔློན་༣ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲིས། 
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༡༡ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པློ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། 
༡༡ .༡ སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 

མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ 
རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ ཡབ་
འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། ཡུམ་ལྷ་ལུང་དཔལ་
གྱི་རློ་རྗེའི་གདུང་རིགས་ལས་བློན་པའི་ རྒྱལ་
ཡུམ་ཕུན་ཚློགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གི་ སས་ལུ་ 
རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ས་འབྲུག་ཟླཝ་༣ པའི་ཚེས་
༡༣ སྤྱི་ལློ་༡༩༢༨ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ ཀྲོང་
གསར་ཁྲུས་སྤང་གི་ ཕློ་བྲང་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ 
བདུན་ཕྲག་༡ གི་རིང་ལུ་ འཁྲུངས་སློན་ཚུ་
ཡང་ རྒྱས་པར་མཛད་ནུག། 

༡༡ .༢ སྐུ་ཡློན་གསན་སང་། 

རྒྱལ་སས་དགུང་ལློ་༧ ལས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཇོ་པ་སངས་དང་ བ་བུ་བཀྲིས་གཉིས་ལས་ ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་ཡློན་
ཚུ་སློབ་སློང་མཛད་གནང་ནུག། མི་དབང་མཆོག་གིས་སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ར་ དག་ཡིག་དང་ རྒྱལ་
སས་ལག་ལེན་ བཤེས་སྤྲིངས་ རྒྱལ་པློ་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ཚུ་གིས་གཙློས་པའི་ ཨིང་ལིཤ་དང་ ཧིན་
དྷིའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ལུ་ གསན་སང་མཛད་པའི་ཁར། རྒྱ་གར་ཀ་ལི་ཕུ་དང་ ཕྱི་གླིང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཨིང་
ལེནཌ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕག་དཔེ་གཟིགས་པར་བློན་ནུག།  

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། 
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དེ་ལས་ དགུང་ལློ་༡༤ ལས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྒོ་ཁར་ སྒར་ལྟློ་དམངས་དང་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་སྒྲིག་
བརྒྱུགས་གནང་ཡློདཔ་དང་། དགུང་ལློ་༡༥ ལས་ མི་དབང་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕག་སྒར་པའི་
སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལུ་ 
གསན་གོམས་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ནུག། དགུང་ལློ་༡༧ བཞེས་པའི་སྐབས་ ཡབ་ཀྱིས་ཀྲོང་གསར་མགྲོན་
གཉེར་གྱི་གོ་གནས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཡང་ ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་ལློ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱི་པའི་སྐུ་ཡློན་
མཐར་ཕྱིན་མཛད་ནུག། 

༡༡ .༣ སྤ་རློ་དཔློན་སློབ། 

དགུང་ལློ་༡༨ སྤྱི་ལློ་༡༩༤༥ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་བ་ལློར་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆེས་མཐློའི་གོ་གནས་དང་
པ་ ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་ཐློག་ལུ་ དཔློན་གཉིས་སྐལ་མའི་ ན་བཟའ་དམརཔློ་གནང་
ཡློདཔ་དང་། དགུང་ལློ་༢༣ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༠ ལྕགས་སག་ལློར་ རིན་སྤུངས་དཔློན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་ 
མངའ་གསློལ་མཛད་གནང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༩༥༡ གི་ལློ་ལུ་ ཡབ་གོང་གཟིམ་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱལ་དང་ ཡུམ་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པློའི་སས་
མློ་རཱ་ནི་ཆོས་དབྱིངས་དབང་མློ་རློ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་སས་སློས་བཞིའི་གྲལ་ལས་སས་མློ་ཆུང་ཤློས་ ཨ་ཞེ་སྐལ་
བཟང་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ མི་དབང་མཆོག་གི་ རྒྱལ་བཙུན་སྦེ་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསློལ་མཛད་ནུག། 

༡༡ .༤ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ།  

མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལློ་༢༥ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༢ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཆུ་འབྲུག་
ཟླཝ་༨ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ཉིན་མར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་
ནང་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་
གསུམ་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་ཞུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ མདློར་བསྡུས་ཅིག་མཛད་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༥༢ ཆུ་འབྲུག་ཟླཝ་༩ པའི་ཚེས་༩ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་མར་ སྤ་རློ་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱས་པར་ 
རྩིས་སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ བི་ཀེ་ཀ་པུར་དང་ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སས་
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དཔལ་ལྡན་དློན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སློགས་པ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡང་ ཁྲི་དར་ཕུལ་བར་
བཅར་ནུག། 

༡༡ .༥ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་སྤློ་བཤུད། 

མི་དབང་ཡབ་མེས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ བུམ་ཐང་དང་ ཀྲོང་གསར་གཉིས་ལུ་ 
བཞུགས་ཐློག་ལས་ བསྐྱངས་གནང་ཡློད་རུང་། མི་དབང་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཧེ་མ་སྡེ་སྲིད་རིམ་
འབློན་ཚུ་གིས་ དབར་གྱི་བཞུགས་གནས་མཛད་དེ་ བསན་སྲིད་བསྐྱངས་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་གཉིས་པ་
དང་། གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་དབར་གྱི་བཞུགས་གནས་ཡང་ ཨིནམ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ཐློག་ལུ་ བསྐྱངས་གནང་ནིའི་དློན་ལས་ བ་སབས་བདེ་བའི་གནས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ 
ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ནང་ ལློག་སྟེ་ར་ སྤློ་བཤུད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༣ ཆུ་སྦྲུལ་ལློར་ བདེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གི་ཕློ་བྲང་གསར་བཞེངས་མཛད་ནུག། 

༡༡.༦ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས། 

དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང་ བདེ་བར་བཀོད་ནི་དེ་ལུ་ ཡབ་མེས་སས་གསུམ་གྱི་དགོངས་བཞེད་ 
ཅོག་འཐད་ནི་དེ་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་འདུན་པ་ལུ་ཁྱད་པར་མེད་དེ་འབད་རུང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལུགས་དང་
མཐུན་པའི་ གསར་བརྗེ་རིང་ལུགས་ཐློག་ལས་ ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཡློ་བད། ནང་གི་བདེ་སྐྱིད་དང་ཤེས་
བ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ མཆོག་ཏུ་དཔའ་བ་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པློ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་
རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་ གཞན་
དང་མ་འདྲ་བའི་མཛད་སློད་ ཐུགས་བཞེད་གནང་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ སྔར་གྱི་རྒྱལཔློ་གཞན་བཟུམ་ འབངས་མི་
ཕལ་པ་དང་རྒྱལཔློ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆེ་བསློད་ཀྱི་དབྱེ་བའི་ཁྱད་པར་སྦློམ་མ་བཞག་པར་ དམངས་ཕལ་པ་
དང་རྒྱལཔློ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་ཐློག་གི་མཛད་སློད་གཙློ་བློར་
སློན་གནང་ནུག། 

དེ་ཨིནམ་ལས་ ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་ཚུལ་སྒྱུར་བཅོས་སྦློམ་མཛད་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཧེ་མར་ 
རྒྱལ་པློའི་སྒོ་ཁར་ དྲུང་ཡིག་༥ དེ་ཅིག་གིས་ བཀའ་ཤློག་བྲི་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འློང་འབབ་དང་ ཟད་
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རྩིས་བཏློན་ནི་མ་ཚད། མི་སེར་ཚུ་མ་འགྲིགས་པར་ རྒྱལ་པློའི་ཞབས་སར་ཐུག་མི་ཚུ་གི་ བདེན་རྫུན་གྱི་
དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ དྲུང་ཡིག་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དློ་ཡློདཔ་དང་། དེ་ཡང་ དུས་ཚློད་ཟེརཝ་མེད་པར་ 
དྲློ་པ་གཟིམ་ཅུང་གི་ སྒོ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རུ་གཟིམ་ཅུང་གི་སྒོ་མ་བསམ་ཚུན་ སྒོ་ཁར་སློད་དགོཔ་
ཨིན་པས། 

ཨིན་རུང་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་མ་ཐག་ཏུ་ རློང་ཁག་ཚུ་
ལས་འློང་འབབ་དང་ ཟད་རྩིས་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ རྒྱལ་པློའི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཞུ་སློལ་ཡློད་མི་དེ་ སྒྱུར་བཅོས་
གནང་སྟེ། རྒྱལ་རྩིས་ཁ་ལློ་བ་ཟེར་མི་ རྩིས་ཁང་ལྟེ་བ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་དེ་ནང་ གཞུང་ལས་ 
རྩིས་དཔློན་ཅིག་བསྐོས་གནང་བའི་ཁར་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་མི་སེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ སྐུ་ཚབ་རེ་བསྐོ་
བཞག་གནང་ནུག། 

རྒྱལ་པློའི་དྲུང་ཡིག་ཚུ་ཡང་ སྒོ་ཁར་སློད་མ་དགོ་པར་ རྒྱལ་པློའི་མགྲོན་གཉེར་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐློག་ལུ་ 
རྒྱལ་པློའི་ཡིག་ཚང་ ལློགས་སུ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་པློའི་བཀའ་དང་བསྟུན་པའི་ ལཱ་འབད་ནི་རྐྱངམ་
གཅིག་ལས་ རྩློད་བཤེར་ཚུ་ཡང་ ཕྱེ་མ་དགོ་པར་ རློང་ཁག་རེ་ལུ་ཁྲིམས་དཔློན་རེ་ བསྐོ་བཞག་གནང་
སྟེ་ རང་སློའི་རློང་ཁག་ནང་ རྩློད་བཤེར་ག་ར་ ཁྲིམས་དཔློན་ཚུ་གིས་ཕྱེ་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན་རུང་ དྲང་
ཁྲིམས་མ་འཐློབ་པར་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་རིམ་པ་རེ་ཤར་བ་ཅིན་ མཐློ་གཏུགས་ཞུ་སའི་ ཁྲིམས་ཁང་
གོང་མ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག། 

༡༡ .༧  འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློ། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༣ ལུ་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་ནང་ 
རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློ། གསར་གཏློད་མཛད་དེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་དློན་གལ་ཅན་རིགས་ གྲོས་
ཐག་གཅད་ནི་གི་དབང་ཚད་ག་ར་ ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློར་གནང་ནུག། 
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༡༡ .༨  བླློ་གྲོས་ཚློགས་སྡེ། 

བསན་སྲིད་གལ་ཅན་གྱི་རིགས་ བཀའ་གྲོས་གནང་ས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློ་ཡློད་རུང་། ཚློགས་
འདུ་དེ་ ལློ་རེར་ལན་ཐེངས་གཉིས་རེ་མ་གཏློགས་ འཚློགས་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ། གློ་
བུར་དུ་ དགོས་གལ་ཆེ་བའི་ བཀའ་མློལ་རེ་གནང་དགོཔ་ འབྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་
ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༥ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་སྦྲུལ་ལློར་ བླློ་གྲོས་ཚློགས་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

༡༡ .༩  རྒྱ་གར་དང་མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ། 

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མགྲོན་བར་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་། མི་དབང་རྒྱལ་
བཙུན་མཆོག་ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༤ ལློར་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ལུ་ གཞུང་དློན་གཟིགས་སྐོར་གནང་པར་ 
བློན་ཡློདཔ་བཞིན་དུ། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ རཱ་ཇེན་དྷ་ར་པརཱ་སཱད་དང་ སྲིད་འཛིན་འློག་མ་རཱ་དྷ་ཀིརཱིཤ་
ན་གིས་གཙློས་པའི་ སྲིད་བླློན་ནེ་རུ་དང་ གཞུང་གི་ཆེས་མཐློའི་འགོ་དཔློན་ཚུ་དང་ མཇལ་འཕྲད་མཛད་
ཡློདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༨ ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླློན་དང་པ་པཎ་ཌིཊ་ནེ་རུ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་གདན་འདྲེན་
ཞུ་ནུག། བླློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་སྦློམ་ཡློད་རུང་ རང་དབང་
ལུ་ཁྱད་པར་མེདཔ་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ ཁྱིམ་ཚང་འཆམ་ཤློས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ 
གནས་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནུག། 

༡༡ .༡༠  མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༥༥ ལློར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔར་སློལ་ཁྲལ་དང་ འུར་ལཱ་ལ་སློགས་པ་ མི་སེར་ལུ་རབ་གསིག་ཆེ་
བའི་རིགས་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་བརྒྱུག་མ་དགོ་པར་ དགོངས་ཡངས་དང་། རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ ཁྲལ་འབུལ་
གྱི་རིགས་ག་ར་ དངུལ་ཁྲལ་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་ མཛད་གནང་བའི་ཁར། མི་དྲག་ཞན་དང་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་
བ་ཕྱེ་སློལ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་ ཆ་མེད་བཏང་གནང་སྟེ། ཟ་བྲན་(བ་རློགས) ཚུ་ ཚེ་གཡློག་ལས་གྲོལ་ཏེ་ མི་
ཚེ་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་ཐློག་ལུ་ འཚློ་སྐྱོང་འཐབ་ཆོག་པའི་ ཁེ་དབང་དང་ས་ཞིང་གི་ སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་གནང་
སྟེ་ མི་སེར་བདེ་བར་བཀོད་གནང་ནུག། 
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༡༡ .༡༡  ལློ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ། 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༡ ལློར་ 
ལློ་༥ འི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་པ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་དང་། དེ་ཡང་ སྤ་རློ་ལུ་གཞི་བཙུགས་
གནང་བའི་ གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འློག་ལུ། ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན། གསློ་བའི་སྡེ་ཚན། སློ་ནམ་སྡེ་ཚན། 
སྒོ་ནློར་སྡེ་ཚན། ལམ་སེལ་སྡེ་ཚན། འགྲེམ་དང་ལྕགས་འཕྲིན་ རླུང་འཕྲིན་སྡེ་ཚན། གློག་མེ་སྡེ་ཚན། 
ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

༡༡ .༡༢ ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར། 
ཤེས་རིག་ཡློན་ཏན་ རྒྱ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༡ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་ ༡༦ 
ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་གོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་འཁྲིད་ཐློག་ ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བའི་ལྟག་ལུ་ཡློད་མི་ 
དབང་འདུས་རྩེ་ལུ་སྦེ་ སློབ་ཕྲུག་༡༠༠ འབད་མི་གི་རང་ལུགས་ནང་པའི་རིག་གཞུང་ལྷབ་སའི་སློབ་གྲྭ་ 
གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ཡློད་རུང་ འདི་ནང་ས་གོ་དློག་དྲགས་ཡློད་མི་ལུ་བརྟེན་ ལློ་འདིའི་ ཟླ་ ༨ 
པའི་ནང་ གོང་མའི་གདན་ས་ སེམས་རྟློགས་ཁ་ལུ་སྤློ་བཤུད་མཛད་གནང་ནུག། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཁག་ཆེཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་དབངས་ཅན་ཕུག་སློབ་
གྲྭ་དང་ བཀྲིས་སྒང་བཀང་ལུང་སློབ་གྲྭ། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱི་དློན་ལུ་ བསམ་རྩེ་སློབ་སློང་སྤེལ་ཁང་། 
བཟློ་རིག་ལྷབ་ནིའི་དློན་ལས་ ཕུན་ཚློགས་གླིང་མཁར་བཱན་དྷི་ (ད་རེས་ནངས་པར་ རིན་ཆེན་སྡིངས་) 
བཟློ་རིག་སློབ་སློང་ཁང་ ལ་སློགས་པ་སློབ་གྲྭ་༡༠༨ གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༥༤ ལློར་ གར་འཆམ་གྱི་སྡེ་ཚན་ ལློགས་སུ་འགོ་བཙུགས་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༧ 
ལུ་ ཞབས་ཁྲའི་སྡེ་ཚན་ཡང་ འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་ 
གཅིག་ཁར་བསློམས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཟླློས་གར་སློབ་སློང་ལྟེ་བ་སྦེ་བཟློ་གནང་ནུག། 

༡༡ .༡ ༣ གསློ་བའི་ཞབས་ཏློག  

ཧེ་མ་ ཡབ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལས་ར་ སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གཞི་བཙུགས་མཛད་ཡློད་རུང་ 
འབངས་འཁོར་ལུ་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འབྱུང་ནིའི་དློན་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ མཛེ་ནད་སྨན་བཅོས་ཁང་
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མེདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་རློང་ཁག་ སྦྱིས་སྨད་ནང་ སྒྱིད་དར་གོང་མ་ལུ་ མཛེ་ནད་གསློ་བའི་སྨན་ཁང་དང་ 
དྲུང་འཚློ་ཚུའི་སློད་ཁྱིམ་དང་བཅས་ གསར་སྒྲུབ་མཛད་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལློ་ ༡༩༦༨ ལུ་ བདེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་ ནང་པའི་སྨན་སྤྲློད་ཁང་ ཆུང་བ་ཅིག་བཙུགས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ ནང་པའི་གསློ་བའི་
སྨན་ཁང་ལྟེ་བ་ ཀ་ཝ་བང་ས་ལུ་སྤློ་བཤུད་འབད་ནུག། 

༡༡ .༡༤ སྣུམ་འཁོར་ལམ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་དློན་ལུ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༥༩ ལས་ ཕུན་
ཚློགས་གླིང་དང་ཐིམ་ཕུག་གི་བར་ན་ འཁོར་ལམ་བསལ་ནི་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། ལམ་བསལ་ནིའི་མ་
དངུལ་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་གྲོགས་རམ་གནངམ་མ་ཚད་ ལཱ་གི་འགན་ཁུར་ཡང་དཱན་ཏག་སྡེ་ཚན་ལུ་ སྤྲློད་
དེ་འབྲུག་མི་དང་མཉམ་རུབ་ཐློག་ལས་ འཁོར་ལམ་བཏློན་ནུག། སྤྱི་ལློ་༡༩༦༢ ལུ་ ལམ་བསལ་ཏེ་ རྒྱལ་
ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ལྷློདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རློང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་ བསལ་ནུག། 

༡༡ .༡༥  ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏློད། 

ཧེ་མར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་གཙློ་འཛིན་ སྡེ་སྲིད་བསྐོས་
གནང་ཡློད་རུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་དློན་གལ་ཅན་ཚུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དློན་ལས། གཞུང་བཀའ་
བླློན་དང་། གཞུང་མགྲོན་གཉེར། གོང་སའི་གཟིམ་དཔློན། སྤུངས་ཐང་རློང་དཔློན། ཐིམ་ཕུག་རློང་དཔློན། 
དབང་འདུས་རློང་དཔློན། ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་དང་། སྤ་རློ་དཔློན་སློབ། དར་དཀར་དཔློན་སློབ་བཅས་ 
གཞུང་གི་རློང་དཔློན་གསུམ་དང་ཕློགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་གསུམ་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་ཡློད་རུང་། དེ་
བསྒང་བླློན་ཆེན་དང་ བླློན་པློ་ཟེར་བའི་ ལམ་ལུགས་མིན་འདུག། 

མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༨ ས་སྤྲེལ་ལློར་ བསན་རྒྱས་ལྷན་
ཁག་དང་། སྐྱིད་སྡུག་ལྷན་ཁག། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། གོང་འཕེལ་ལྷན་ཁག་ཟེར་ ལྷན་ཁག་གི་ལམ་
སློལ་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་གནང་བའི་ཁར་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༠ ལུ་ ཞབས་ཏློག་ལྷན་ཁག་དང་སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ 
ལློར་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ གསར་བཙུགས་གནང་ནུག། 
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༡༡ .༡༦  ཁྲིམས་ལུགས་གསར་རྩློམ། 

རྒྱལཔློ་ལུ་གཅེས་པ་འབངས་ འབངས་ལུ་དགོཔ་བདེ་སྐྱིད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཟེར་དློ་བཟུམ་སྦེ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་འབློན་གོངམ་ཚུ་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་ ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་མློ་དང་ 
བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ སྔར་སློལ་བཟང་པློའི་ཁྲིམས་ལུགས་ ཆོས་དང་མཐུན་མི་ཚུ་ རང་འཇགས་
དང་། གཞུང་ཁྲིམས་ལ་སློགས་པའི་ཉེས་ཁྲིམས་རྩུབ་དྲགས་ཚུ་ འཕྲི་སློན་ཐློག་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་ལུགས་དང་
མཐུན་པའི་ ཁྲིམས་གཞུང་དློན་ཚན་༡༧ འབད་མི་ཅིག་ མི་དབང་རང་གིས་ གསར་རྩློམ་མཛད་དེ་ རྒྱལ་
ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློར་ གནང་ཡློདཔ་བཞིན་དུ་ ཚློགས་འདུའི་ནང་ལས་ཡང་། ཞུན་དག་དང་ དབྱེ་
ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་ཐློག་ལུ་ དགའ་མགུ་སྤྲློ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལུགས་ཞུ་སྟེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༦༨ ས་སྤྲེལ་ལློར་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་གོངམ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་བཞིན་
དུ་ རློང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་མ་འཐློབ་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ནང་ མཐློ་གཏུགས་
ཞུ་ཆོག་པའི་ཁར། ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ནང་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་མ་འཐློབ་མི་ཚུ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་སར་ མཐློ་གཏུགས་ཞུ་ཆོག་པའི་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ནུག། 

༡༡ .༡༧  རློང་ཁ་ཡིག་ཐློག་གི་ལག་ལེན་གཞི་བཙུགས། 

ཧེ་མར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ག་ར་ ཆོས་སྐད་ཐློག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སློལ་ཡློདཔ་
ཨིན་རུང་། སྤྱི་ལློ་༡༩༧༡ ལློར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚློགས་ནང་ འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་ 
འཛུལ་ཞུགས་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་འདི་ རློང་ཁ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་གྲུབ་
སྟེ། སྤྱི་ལློ་༡༩༧༣ ལས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ རློང་ཁ་ སློབ་སློན་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག། 

༡༡ .༡༨  འབྲུག་གི་དམག་སྡེ། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༥༣ ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དམག་སྡེ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༨ ལུ་ འབྲུག་
གི་རྒྱལ་གཞུང་དམག་སྡེ་ལས་ རྒྱལ་པློའི་སྐུ་སྲུང་ ལློགས་སུ་སྦེ་ བཙུགས་གནང་བའི་ཁར། སྤྱི་ལློ་༡༩༦༥ 
ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ཁྲིམས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་། འགེགས་སྲུང་ཚུའི་དློན་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
གཞུང་འགག་སྡེ་ ལློགས་སུ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 
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མི་དབང་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ མི་ལློ་༢༠ གི་རིང་ རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་
ལུ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཚུ་ལུ་ བསམ་རྗོད་ལས་འདས་པའི་ཕག་རྗེས་བཟང་
པློ་ ལེ་ཤ་ཅིག་མཛད་གནངམ་ལས་ འབྲུག་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་དང་ མཚན་སྙན་པའི་
གྲགས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཡློངས་ལུ་ཁྱབ་ནུག། 

༡༡ .༡༩ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ། 

སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་པློ་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ ཀྱི་ལློ་ལུ་ ལྷ་སས་འཇིགས་མེད་
སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་མཇུག་བསྡུཝ་
ཅིག་ སྐུ་བསྙུངས་ཏེ་ ལློག་ཐིམ་ཕུག་ལུ་བློན་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་རིམ་ག་དེ་ཅིག་ར་བསྒྲུབས་རུང་ སྙུང་གཞི་
མ་དྭངས་པར་ སྨན་བཅོས་གནང་ནིའི་དློན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ཨཕ་རི་ཀ་ལུ་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་སྟེ་ ནེའི་རུ་སྦི་
སྨན་ཁང་ནང་ སྨན་བཅོས་ག་དེ་ཅིག་ཕུལ་རུང་ སྙུང་གཞི་དྭངས་མ་ཚུགས་པར་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ རང་ཟླ་༦ 
པའི་ཚེས་ ༡༠ གཉིས་ཡློད་པའི་ ཤུལ་མམ་ལུ་ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནུག། 

ཕྱི་རྒྱལ་ཨཕ་རི་ཀ་ ནེའི་རུ་སྦི་ལས་ སྐུ་གདུང་ འབྲུག་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ རྒྱ་གར་ཧང་ཤི་མ་ར་ལུ་
ཕེབས་ད། རྒྱ་གར་དྲག་པློའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རུ་སྒྲིག་ཐློག་ལས་མ་ངན་གུས་བཏུད་ཞུ་ནུག། དེ་ལས་ སྐུ་
གདུང་ཐིམ་ཕུག་ ལྡུམ་རའི་ཕློ་བྲང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བླ་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་གིས་གཙློས་ 
གྲྭ་ཚང་། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་སྡེ། དགོན་སྡེ་ལ་སློགས་པའི་ ཞལ་གྲངས་༥༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་སྒྲུབ་ཆེན་
བཙུགས་ཏེ་ དགོངས་རློགས་རྒྱ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ བསྒྲུབས་གནང་ནུག། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ཁོ་རའི་ དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ སྐུ་ཕུང་བུམ་ཐང་ སྐུ་རྗེས་ཐང་ན་
གདན་འདྲེན་ཞུ་སྦེ་ ཙན་དན་གྱི་བང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་ནང་ མེ་སང་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཕྱིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ལས་ སྐུ་མགྲོན་མང་རབས་ཅིག་དང་ འབྲུག་མི་ཡློངས་མགྲིན་དབངས་གཅིག་གི་ཐློག་ལས་ མ་
ངན་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་གནང་ནུག་གོ། 
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སློང་ལཱ། 

༡. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་ལུ་ མ་འློངས་སྔོན་གཟིགས་ཅན་གྱི་
འབྲུག་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན? 

༢. རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕག་ལཱ་གནང་ནིའི་དློན་ལུ་ འཁོར་ལམ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་
པའི་ཁུངས་བཀལ། 

༣. མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཤེས་རིག་འདི་ལུ་གཙློ་རིམ་མ་བཟུངམ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ད་ལྟློ་ང་
བཅས་མི་སེར་ཚུ་གི་གནས་སངས་ག་དེ་སྦེ་ སློད་སློདཔ་འློང་ག་ ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་བཀོད། 
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༡༢ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་མཛད་རྣམ། 
༡༢.༡ སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་ལློ་རྒྱུས།  

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ རབ་འབྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་ལུག་ཟླཝ་༩ པའི་ཚེས་༢༨ སྤྱི་ལློ་
༡༩༥༥ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ 
མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་
བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ གཉིས་ཀྱི་སས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་ཕློ་བྲང་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། 

དེ་ཡང་ གཏེར་སློན་འབྲུག་སྒྲ་རློ་རྗེ་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་གིས། 
ལྷློ་སྦས་ཡུལ་རློང་གསུམ་རྒྱུ་བའི་ནགས༔ ཉམས་ཆགས་འཛིན་འློ་གྲོང་
མིང་འཛིན་ནང་༔ གནས་དེ་རུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ལུག་པ༔ བཞིན་དམུལ་
བའི་འཛུམ་དཀར་སློ་ལེགས་པ༔ ཁྲི་འཕང་དུ་བརྟན་ན་ལློ་བཅུ་གཉིས༔ 
བགེགས་མེད་ཀྱི་བསན་པ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་༔ ལར་སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་
ལན་གཅིག་གདའ༔ ཟེར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་གི་ 
དགུང་ལློ་དང་བཅས་ ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་མེད་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བདེ་སྐྱིད་
སྤེལ་བའི་བྱེད་པློ་ཅིག་སྦེ་ འབློན་ནིའི་མ་འློངས་ལུང་བསན་ཡང་ཡློདཔ་ཨིན། 

སྐུ་ན་ཆུང་བའི་བསྒང་ལས་ ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་ཡློན་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་བླློན་པློ་རློ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་གཙློས་པའི་ ཕྱི་
ནང་གི་ཤེས་ཡློན་ཅན་ཚུ་ལས་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱ་གར་རློ་རྗེ་གླིང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློ་ ནློརཊ་པཱློའིནཊ་ 
སཱཱེན་ཇོ་སེཕ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལཱློན་ཌློན་ཚུ་ནང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ སྲིད་སྐྱོང་གིས་གཙློས་པའི་ སྐུ་ཡློན་ལུ་
སང་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༦༧ ལློ་ལུ ལློག་སྟེ་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ནུག། 

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། 
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དེ་ལས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༠ ལུ་རྒྱལ་སས་མཆོག་གིས་ མཐུན་མིན་རང་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐུ་ཡློན་འཕྲློ་
མཐུད་བཞེས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཡབ་ཀྱིས་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡློད་པའི་ སྤ་རློ་ས་མཚམས་མཆོད་རྟེན་ལུ་ ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་སྲིད་སྐྱོང་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ འབྲུག་པའི་བུཚ་ གཤིས་རྒྱུད་ལེགས་ཤློམ་ཡློད་མི་ སློབ་ཕྲུག་
བསློམས་༢༠ དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡློན་གསན་སང་མཛད་གནང་ནུག།  

ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག དུས་གསུམ་མཁྱེན༌པའི༌བདག༌པློ༌ཅིག༌ 
ཨིན༌ནི༌དེ༌གིས༌ མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ཁོ་ར་ སྐུ་ཚེ་མི་བརྟན་ནི་ཨིནམ་ མངོན་པར་མཁྱེན་ཏེ་ རྒྱལ་སས་
འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཡབ་ཁོ་ར་སྐུ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ ནང་ལྟར་ 
རྒྱལ་སས་དམ་པ་དེ་ བརྒྱུད་འཛིན་བཞི་པའི་གསེར་ཁྲི་གུར་མངའ་གསློལ་ཞུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ 
སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥འི་ཉིན་ གཟའ་སྐར་འཕྲློད་སློར་ཕུན་ཚློགས་པའི་དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ནང་སྦེ་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ རྒྱས་པར་སྒྲིག་
ཐློག་ལས་ ཕྱི་ལྟར་ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་ཀྱི་མཚན་གསློལ་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཁྱད་དུ་
འཕགས་པར་ མངའ་གསློལ་ཞུ་ཡློདཔ་ཨིན། 

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་འཕྲློ་མཐུད་བཞག་ནིའི་དློན་
ལུ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༡ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་
སྤྱི་ཚེས་༧ ལུ་འགོ་དང་པ་རྒྱ་གར་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་བསྐོར་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ངོ་སྤྲློད་མཛད་གནང་
པར་བློན་ནུག།  

རྒྱལ་སས་མཆོག་གིས་ གཞུང་གི་ཕག་འགན་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ ལས་ 
འཆར་འགོད་ལྷན་ཚློགས་ནང་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་བདག་རྐྱེན་བཞེས་ནུག། སྲིད་སྐྱོང་གི་མཛད་ཕྲིན་ནང་ 
མཁྱེན༌རླབས༌རྒྱས༌པའི༌ཐབས༌ལུ༌ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློའི་ 
ཚློགས་རིམ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་ཚློགས་ཞུགས་མཛད་དེ་ ཐུགས་དགོངས་
གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་སང་གོམས་མཛད་ནུག། 
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རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཆུ་བྱི་ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༠ ཤུལ་མམ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ ལུ་ 
ཡབ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཕྱི་རྒྱལ་ནེའི་རུ་སྦི་ལུ་ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་
པུར་ ཕུན་ཚློགས་གླིང་བརྒྱུད་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཞུ་སྟེ་ དགོངས་རློགས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་
སས་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལློ་༡༧ ལས་མ་བཞེས་རུང་ རྒྱལ་སྲིད་ཡབ་ལས་
ལྷགཔ་སྦེ་ སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་གི་ཆོས་
སྡེ་དང་ བླློན་འབངས་ མི་སེར་ཡློངས་ཀྱི་ མགྲིན་ཚབ་ལུ་ བླློ་གྲོས་ཚློགས་སྡེ་དང་ བླློན་ཁག་ལྷན་རྒྱས་
ཡློངས་ཀྱིས་གསློལཝ་བཏབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ ལུ་
རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་སྦེ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མདློར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ཡློདཔ་དང་།  ཁྲི་
སློན་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 
བསམ་ཡས་རྒྱལ་པློ་ཁྲི་སློང་ལྡེའུ་བཙན་དེ་ འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློར་ མངའ་གསློལ་བའི་དུས་ཆེན་དང་
བསྟུན་ རང་ལུགས་འདས་ལློ་༣༢༣(ཞབས་དྲུང་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་པའི་ལློ) རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་
ཕློ་སག་ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྲི་སློན་ཉིན་
གྲངས་༣ གྱི་རིང་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ཡློདཔ་
ཨིན། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༧༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣ གྱི་ཚེ་ ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ མི་མང་ཡློངས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་
ལས་རིམ་སྦེ་ནི་དེ་གིས་ དྲློ་པ་ཆུ་ཚློད་༥ དང་སྐར་མ་༣༠ ལས་ མི་སེར་ཚུ་ འཚློགས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ 
ཆུ་ཚློད་༩ དང་སྐར་མ་༣༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཆིབས་གྲལ་
དང་ སེར་སྦྲེང་རྒྱས་པ་སྒྲིག་ཐློག་ལས་ ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་གི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་སར་ཕེབས་གནང་སྟེ་ 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་ གཟི་བརྗིད་ཅན་དགུང་དབྱིངས་ལུ་ཕར་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་
ལས་ མངའ་འབངས་མི་སེར་ཡློངས་ལུ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པའི་ གླུ་གར་གཞས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཐློག་ལས་ དུས་སློན་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནུག།  

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློ་ ཧེ་མ་ལས་བཙུགས་ཡློད་རུང་ ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ 
མེད་ནི་དེ་གིས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༤ ལས་ ཡིག་ཚང་གཏན་འཁེལ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་དང་། ལློ་དེ་ནང་ 
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མི་མང་ལུ་ འཚློ་བ་བཟའ་བཏུང་གི་འབློར་པ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སློད་ལས་འཛིན་ 
འགོ་བཙུགས་གནང་བའི་ཁར། རྒྱལ་ཡློངས་ན་གཞློན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱང་བསྒྲགས་ཟེར་ སྒྲ་སྡུད་ཀྱི་ཞབས་
ཏློག་དང་། གཞན་ཡང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཕན་པའི་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ག་དང་། མཁའ་གླིང་
སྲིབ་ཚུ་ནང་ཡང་ གླིང་གའི་ས་གནས་ ངོས་འཛིན་གནང་བ་ལ་སློགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ གསེར་ཁྲི་གུར་
མངའ་གསློལ་བའི་ ལློ་དེ་ནང་ར་མཛད་གནང་ནུག། 

དེ་མ་ཚད་ ལློ་དེ་ནང་རང་ ཡབ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་དགོངས་རློགས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཁར་
བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པློ་བཞེངས་གནང་མི་དེ་གིས་ ཡབ་རྒྱལ་པློའི་དགོངས་
རློགས་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ འབྲུག་མི་ཁྲོམ་ཁར་སློད་མི་ག་ར་ འགྲོ་ཞློར་སློད་ཞློར་ལུ་ ཚློགས་ཆེན་
བསགས་སའི་མཆོད་པའི་རྟེན་ངོ་མ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡློདཔ་དང། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འློང་འབབ་ གཙློ་བློ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཆུ་ཁ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ ཡབ་ཀྱིས་འགོ་བརྩམས་གནང་
མི་དེ་ཡང་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་འབད་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༥ འི་ལློ་ལས་ གློག་མེའི་འཕྲུལ་ཁང་ གསར་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་
བཙུགས་གནང་བ་མ་ཚད། མི་མང་གི་ཚེ་སློག་དང་ རྒྱུ་ནློར་ཉམས་རྒུད་བྱུང་པའི་སྐབས་ སྐྱིད་སྡུག་སེལ་
ཐབས་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ གཞི་བཙུགས་གནང་བ་ལ་སློགས་པ་ མཛད་མི་དེ་གིས་ཡང་ དཔལ་
འབློར་གོང་འཕེལ་གྱི་དློན་ལུ་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ཡློད་པའི་ཁར་ དངུལ་ཁང་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འབྲུག་
རང་དབང་གི་དངུལ་ཤློག་ བཀྲམ་སྤེལ་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ་གྱི་ 
ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་བརྩམས་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༧༥ ལུ་ དྲག་པློའི་ཕན་བདེ་ལས་ཁུངས་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་
སེལ་ཐབས་མཛད་པའི་ཁར་ འབྲུག་ཚློང་དང་བཟློ་གྲྭ་ཚློགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་བཙུགས་ཏེ་ ཚློང་པ་ཡློངས་ལུ་
ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་ནུག།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་མང་ལུ་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་བའི་ཐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མེད་པ་ཅིན་ བདེ་
སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་མེདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ དར་ཁྱབ་སྦློམ་སྦེ་གཏང་གནང་ནིའི་དློན་ལུ་ སྤྱི་
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ལློ་༡༩༧༥ ལས་གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚློགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ སྔར་མེད་གསར་དུ་བཙུགས་གནང་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་
གྲྭ་ཚང་གིས་གཙློས་པའི་ ཕློགས་ཀྱི་རབ་སྡེ་ཁག་གི་བདེ་ཐབས་བཟློ་ཚུགསཔ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ 
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡློངས་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང་ཡང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་སྦློམ་བྱུང་སྟེ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༨ལས་ཚུར་ འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་འཐུས་མིའི་གྲལ་ཁར་ཡང་ 
ཚུད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མཚན་སྙན་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་
ཁྱབ་ཡློདཔ་ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ སྔར་གྱི་དུས་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ ཕློགས་ཀྱི་རབ་སྡེ་ཙམ་མ་གཏློགས་ གཞན་ཆོས་མཛད་ 
བླ་སློབ་ དགེ་སློང་ སྒོམ་ཆེན། ཨ་ཎི། དགོན་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་ཁག་ནང་བཞུགས་མི་ཚུ་ འཚློ་བ་བསློད་
སྙོམས་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ལས་ ཆོས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་སྦློམ་མ་བྱུང་པས། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ 
གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚློགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཆོས་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ འཚློ་བའི་
མཐུན་རྐྱེན་གཞུང་གིས་གནང་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་འཇམ་ཏློང་ཏློ་སྦེ་སྒྲུབ་ཚུགསཔ་བཟློ་གནང་ཡློདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༧༨ ལུ་ ས་དང་འགྲེམ་རྟགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ གསར་རྩློམ་གནང་པའི་ཁར་ ལྡི་ལིའི་གཞུང་ཚབ་
རྒྱ་སྐྱེད་དང་། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཡློངས་འབྲེལ་གྱི་ཐློག་ལས་རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་སློལ་ བཙུགས་ཡློདཔ་
དང་། ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གསར་རྩློམ་ གནང་བ་ལ་སློགས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་མཛད་ནུག། 

མི་དབང་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་ལུ་ མངའ་གསློལ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ མངའ་འབངས་ཡློངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་བཙུན་
ཅིག་ འཕྲལ་དུ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ མ་འློངས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མི་ རྒྱལ་སས་སྐུ་བལྟམས་དགོ་པའི་ རེ་
འདློད་བསྐྱེདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༩ གི་ལློ་ལུ་ སྤུངས་ཐང་ཆ་འློག་རྟ་ལློག་ནློར་བུ་སྒང་ལས་ ཞབས་
དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེའི་བརྒྱུད་པ་ལས་ཨིན་མི་ ཡབ་ཨོ་རྒྱན་རློ་རྗེ་དང་ ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་བཟང་
མློ་གཉིས་ལུ་ སསམློ་ལྔ་ཡློད་ས་ལས་ རློ་རྗེ་དབང་མློ་དང་ ཚེ་རིང་པདྨློ་ ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན་ སངས་རྒྱས་
ཆོས་སྒྲོན་བཞིཔློ་འདི་ འགོ་དང་པ་ རྟེན་འབྲེལ་མདློར་བསྡུས་ཅིག་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་པློའི་བཙུནམློ་སྦེ་བཞེས་
ཡློདཔ་དང་། ཤུལ་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་ལུ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༨ ཟླ་༡༠ པའི་ ཚེས་༣༡ ལུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་
བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕློ་བྲང་དང་ རློང་ཁག་༡༨ ག་
རའི་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚློགསཔ་སྦེ་ 
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རྩིས་སྲུང་མཛད་ཐློག་ལས་ མངའ་འབངས་ཡློངས་ལུ་ རྒྱལ་བཙུན་བཞེས་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་མཛད་
གནངམ་ད་ འབྲུག་མི་ག་ར་གི་སེམས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ དགའ་མགུ་སྤྲློ་
གསུམ་ལྡན་པའི་གླུ་གར་གྱི་མཆོད་དབངས་དང་། རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་དར་
ཕུལ་ནུག། 

དེའི་ཤུལ་ལས་ མི་སེར་ཡློངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སས་སསམློ་ འཁྲུངས་དགོ་པའི་
རེ་བ་བསྐྱེདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༠ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༡ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་འཕྲློད་སློར་ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པའི་ཉིན་མར་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ རྒྱལ་སས་
འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དེ་ལས་ སསམློ་བདེ་ཆེན་གཡང་
འཛློམས་དབང་ཕྱུག་དང་ རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས་ནུག།  

མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་རློ་རྗེ་དབང་མློ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ སསམློ་བསློད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་
ཕྱུག་དང་ རྒྱལ་སས་ འཇིགས་རྒྱལ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གཉིས་འཁྲུངས་ནུག། 

མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་པདྨློ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ སསམློ་འཆི་མེད་གཡང་འཛློམས་དབང་
ཕྱུག་དང་ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སས་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གསུམ་
འཁྲུངས་ནུག།  

མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ རྒྱལ་སས་ཁམས་གསུམ་སེངྒེ་
དབང་ཕྱུག་དང་། སསམློ་ཨུཏྤལ་མ་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ཚུ་འཁྲུངས་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༧༩ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚློགས་གོང་འཕེལ་ཡིག་ཚང་ འབྲུག་ལུ་གཏན་བཞུགས་སྦེ་བཙུགས་
གནང་། སྤྱི་ལློ་༡༩༨༠ལུ་ ཁྱིམ་མཚེས་བྷང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
ཐབས་ལུ་ ཌ་ཀ་ལུ་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༠ ལུ་སྤུངས་ཐང་རློང་ནང་ ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལློ་སློམ་པའི་སྐུ་རྟེན་གསར་བཞེངས་
མཛད།  
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སྤྱི་ལློ་༡༩༨༠ ལུ་གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ བུ་ལློན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ 
སྒོ་ནློར་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་སློགས་པ་ ཁྲིམས་ཡིག་ལེ་ཤ་ཅིག་ གསར་བརྩམས་གནང་ནུག། བྷང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་
ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚློང་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནུག། དེ་དང་དུས་མཉམ་
ལུ་ འློང་འབབ་ཡར་སེང་གི་ཡང་སེང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྒོམ་ཀྲུ་རྩི་སའི་བཟློ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་
གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༡ ལུ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
ཡློདཔ་དང་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བརྩམས་
གནང་བའི་ ལློ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ལུ་ གཞིར་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ནི་ལུ་ གཙློ་
བློར་བཏློན་གནང་ནུག། དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ནིའི་དློན་ལས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༡ 
ལས་ ལློ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ལྔ་པ་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ རློང་ཁག་གཞུང་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཟེར་ 
རྒྱལ་གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ དབང་ཆ་ རློང་ཁག་ཚུ་ནང་གནངམ་མ་ཚད། ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚློགས་པ་ཁག་ 
བཙུགས་ཡློད་མི་དེ་གི་མིང་ རློང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚློགས་འདུ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡློདཔ་དང་། ཨམ་སྲུ་རང་
དབང་ཚློགས་པའི་ཡིག་ཚང་ཡང་ ལློ་འདི་ནང་ར་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

ཧེ་མར་རྒྱ་གར་ནིའུ་ལྡི་ལི་ རྒྱ་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚློགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སློལ་
ཡློད་པའི་ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་དབང་འཛིན་དེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༢ ལས་ འབྲུག་ཤེས་རིག་གཙློ་ཁང་གིས་ རྩིས་
ལེན་ཞིནམ་ལས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་དབང་འཛིན་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་
གནང་ཡི། 

ལློ་འདི་ནང་ར་ འཛམ་གླིང་གསློ་བའི་ལས་ཚློགས་(ཌབ་ལུ་ཨེཆ་ཨོ་)དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚན་རིག་དང་ལམ་
སློལ་ཤེས་ཡློན་ལས་ཚློགས་(ཡུ་ནིསི་ཀོ) ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལ་སློགས་པའི་ འཐུས་མིའི་
གྲངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡློད་པའི་གུར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡློག་ལས་ཁུངས་དང་ བཟའ་ཚང་འཕྲློད་
བསྟེན་ལེགས་བཅོས་ལྟེ་བ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ 
བཙློན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ནུག།  



276 

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༣ལུ་ ནེ་པཱལ་དང་ཀུ་ཝེཊ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་གནང་
ཡློདཔ་དང་། ལློ་འདི་ནང་ར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བཟློ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་ལས་ཚློགས(ཡུ་ནི་ཌོ)དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་ པེསི་
ཕིག་ པློསི་ཊལ་ཡུ་ནེན་ཟེར་བའི་འགྲེམ་ལས་སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲལ་ལུ་འཛུལ་གནང་ཡི།  

དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ གཞི་བཙུགས་གནང་
པའི་ཁར་ འབྲུག་སར་ལེབ་འཐློན་སྐྱེད་བཟློ་གྲྭ་(བི་བི་པི་)དང་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་གནང་ནུག། བསམ་རྩེ་སློབ་དཔློན་སློབ་སློང་སྤེལ་ཁང་དེ་ རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཡློངས་ཤེས་
རིག་སྤེལ་ཁང་ལུ་ བཟློ་གནང་པའི་ཁར་ བཀང་ལུང་སློབ་གྲྭ་དེ་ཡང་ མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལུ་རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་
དེ་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༤ལུ་ མཱལ་དིབསི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་
མ་ཚད། སྤྱི་ལློ་༡༩༨༥ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཚློགས་པའི་གཏན་བཞུགས་ཡིག་ཚང་ཅིག་ ཇི་ནི་ཝ་ལུ་འགོ་
བཙུགས་ནུག། ལློ་འདི་ནང་ར་ ཕྱི་རྒྱལ་སུའི་ཛར་ལེནྜ་དང་། ཌེན་མཱག སུའི་ཌེན་དང་ ནེ་དྷར་ལེནཌསི། 
ནློར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༥ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བདུན་དང་མཉམ་ ལྷློ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕློགས་
མཐུན་འབྲེལ་ཚློགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐུས་མི་སྦེ་གྲུབ་སྟེ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ བྷང་ལ་དེཤ་གི་རྒྱལ་ས་ 
ཌ་ཀ་ལུ་སྦེ་ ལྷློ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕློགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚློགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞལ་འཛློམས་ཐེངས་དང་པའི་
ནང་ གྲལ་བཞུགས་མཛད་གནང་ནུག།  

ལློ་དེ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏློག་ སྒེར་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོགཔ་ བཟློ་གནང་མི་དེ་གིས་ཡང་ 
སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ཡློདཔ་དང་།  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ གཞི་
བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་འདློགས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ གསརཔ་བརྩམས་
གནང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༦ལུ་ སྒེར་སྡེ་ཐུན་མློང་ པློ་ལི་ཐིན་ཟེར་བའི་གྱིབ་ཆས་འཐློན་སྐྱེད་བཟློ་གྲྭ་ཁང་གསརཔ་ 
བཙུགས་གནང་ཡློད་མི་དེ་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ནུག། 
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རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཁར་ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་དློན་ལུ་ རིག་ལམ་
གསར་པའི་གནས་སྐབས་བཏློན་ནི་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡློད། ལློ་དེ་ནང་ར་ སློལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་
དང་། རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ཡང་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ལས་ ཇ་པཱན་དང་ཕིན་ལེནྜ་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཁར་ ཀུ་ཝེཊ་ལུ་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ཡང་ 
གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ཡློདཔ་ཨིན་པས། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༦ ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རློང་ཁ་འདི་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ རློང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚློགས་ཡང་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། སྤྱི་ལློ་༡༩༨༧ ལློར་ ལྷློ་ཀོ་རི་
ཡ་དང་ ཤྲཱི་ལང་ཀ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་ འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་དང་། 
རྩེད་རིགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཁྲིམས་ཡིག་གསརཔ་བརྩམས་གནང་མི་དེ་ཡང་ ཆ་འཇོག་མཛད་ནུག། 

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་ རྒྱལ་བསན་ལུང་རྟློགས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་དློན་ལུ་ 
དཀྱིལ་ཆོག་གི་ཤེས་ཡློན་གྱིས་མ་ཚད་པར་ མདློ་སྔགས་རིག་གཞུང་གི་ སྐུ་ཡློན་བཞེས་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་
ལས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༧ ལུ་གོང་མའི་གདན་ས་ལྕགས་རི་ལུ་ སྒྲུབ་སྡེ་དང་ རྟ་མགོ་ལུ་ནང་པའི་མཐློ་རིམ་
བཤད་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡློད། དེ་དང་འབྲེལ་ ཆུ་ཁ་རློང་ཁག་ནང་རབ་སྡེ་ གསར་བཙུགས་ཡང་
མཛད་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༨༨ལུ་ ལྷློ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕློགས་ནང་ ངོ་རྒོལ་དྲག་གནློན་ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་
གནང་ཡློདཔ་ད་ ཨཱསི་ཊི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་གནང་
བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༩ ལུ་འཛམ་གླིང་ཞི་བའི་ མཁའ་འགྲུལ་ཡློངས་འབྲེལ་གྱི་ གྲལ་ཁར་འཛུལ་
ཞུགས་འབད་བའི་གུར་ རྒྱལ་ཡློངས་འདེད་གཡློག་སློབ་སློང་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གསར་བཙུགས་མཛདཔ་མ་ཚད་ 
སྒེར་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བླློ་གྲོས་ཚློགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ གསརཔ་བརྩམས་གནང་ནུག 

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༠ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚློགས་དང་གཅིག་ཁར་ འཛམ་གླིང་ཨ་ལློའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆིངས་
ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་བའི་ཁར་ གོ་མཚློན་འཆང་སློད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ གསར་རྩློམ་མཛད། 
རང་བཞིན་གནས་སངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡིག་ཚང་ གཞི་བཙུགས་དང་ པཱ་ཀིསི་ཏཱན་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་
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ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཚློང་
འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་གསར་པའི་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཚློང་ལམ་ལེགས་ཤློམ་
འགྱོ་མི་དེ་གིས་ དཔལ་འབློར་ཡར་སྐྱེད་ལུ་ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ཡློད།  

འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་ དབྱེ་བ་མེད་པར་མཛད་པའི་ སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་
ཡློདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལློ་༡༩༩༠ ལློ་ལུ་ ཧང་སློང་མར་ ལྷློ་མཚམས་རློང་ཁག་དྲུག་ལས་ དུས་གཅིག་ལུ་ 
ངོ་རྒོལ་འགྲེམ་སློན་འབད་དེ་ ཐློན་པའི་གནད་དློན་ངོ་མ་གཅིག་ འབྲུག་གི་སྐད་ཡིག་དང་ཆས་གོས་ཚུ་ 
ངོས་ལེན་མི་འབད་ཟེར་ ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་ནུག། དེ་བསྒང་ ལྷློ་མཚམས་ཁ་ཐུག་གི་མི་སེར་དང་ དམག་མི་ 
དམག་སྒར་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ གནློད་པ་སྦློམ་སྦེ་ར་བྱུང་པ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
བསན་སྲིད་ལུ་ཡང་ གནློད་འཚབས་ཆེ་བའི་ བྲེལ་ཟིང་སྦློམ་བྱུང་རུང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་གི་ 
སྙིང་སློབས་དང་དཔའ་མཛངས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས་ གྱོས་ངན་དེ་མཐར་
འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་སྲིད་ལུ་ མ་མློས་མི་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ ཁོང་
རའི་བླློ་འདློད་ལྟར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་ཡར་སློཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ རང་བཙན་འདི་
སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་གནས་ཚུགསཔ་བཟློ་གནང་ཡློད། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༡ ལུ་ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་འབློན་གྱི་གདན་ས་ སྤ་རློ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་རྩ་བ་
ལས་ཞིག་གསློ་མཛད་དེ་བཤད་གྲྭའི་སྡེ་ གསརཔ་བཙུགས་གནང་མི་དང་ རྟ་ལློག་སྤང་དཀར་པློའི་གདན་
ས་དང་རྟ་ལློག་རློང་ ཞིག་གསློ་མ་བཏུབ་བཏུབ་མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ཡང་ གོང་མའི་གདན་ས་ཚུ་ དུས་
ནམ་ཡང་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་སྟེ་ བསན་པའི་ཞབས་ཏློག་ལུ་ལྷན་ཐབས་སྦློམ་བྱུང་ནུག། ལྟ་བཤལ་
ལས་ཁུངས་ཡང་ སྒེར་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནིའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་གནང་མི་དེ་གིས་ སྒེར་
སྡེའི་འློང་འབབ་ལུ་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ཡློད།  

ལློ་དེ་ནང་ར་ ས་ཁྲམ་ཐློ་བཀོད་ཀྱི་རིགས་ གློག་རིག་ཐློག་ ལག་ལེན་འཐབ་སློལ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཁར་ 
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ ཡློངས་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ འབད་ཚུགས་པའི་འཕྲུལ་ཁང་སྦློམ་ འགོ་
བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཡློངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྲལ་ཁར་ཡང་ འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནུག། 
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དེ་གིས་མ་ཚད་ རྒེད་འློག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དློན་ལས་ 
རྒེད་འློག་ཡར་རྒྱས་ཚློགས་ཆུང་ (རྒེད་འློག་ཡར་རྒྱས་ཚློགས་སྡེ་)བཙུགས་གནང་བ་ལ་སློགས་པ་ གཞུང་
སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ ཕྱིར་སྤེལ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་གནང་ཐློག་ལས་ སྲིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ རློང་ཁག་སློ་སློའི་
མི་སེར་ རང་ར་སློ་སློ་ལུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཆ་དང་། རང་སློའི་དགོས་འདློད་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཆོག་པའི་རང་དབང་ མི་མང་ལུ་གནང་ནུག། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྔར་ས་གུང་ཕྱུགས་གསུམ་གྱི་ཁྲལ་དང་ རང་སློར་ཡློད་པའི་རྒྱུ་ནློར་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་བའི་
ཁྲལ་གྱི་ཕློག་ལམ་ཚུ་ཡང་ གཙློ་བློ་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་གནློད་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྒྱུར་བཅོས་གནང་ཡློད་མི་ཡང་ 
དཔེར་ན་ རྩྭ་འབྲློག་ཚུ་ སྔར་ཁྲམ་མའི་ནང་ག་ཡློད་མི་གུར་ ཁྲལ་བཀལ་སློལ་ཡློད་རུང་ ཁྲལ་མ་ཕློགཔ་
སྦེ་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད། སྔར་ཆུ་རགས་དང་། སྒྲ་སྡུད་(རེ་ཌིའློ་) ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་བཀལ་
སློལ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་ དགོངས་ཡངས་གནང་ནུག། 

སྔར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱི་མི་ལྟ་བཤལ་འློང་མི་ཚུ་ བཀག་དམ་མཛད་སློལ་ཡློད་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་འློང་འབབ་སེང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལློ་ལྟར་ཡར་སེང་ཐློག་ ཚློང་འབྲེལ་འཐབ་ཆོག་པར་བཟློ་གནང་། 
སྔར་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕློ་སྐྱེས་དང་འདྲན་འདྲ་ སྦུང་ཁྲལ་འུར་ལཱ་ཕློག་སློལ་ཡློད་མི་དེ་ཡང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་
སྦུང་ཁྲལ་མ་ཕློགཔ་སྦེ་ སྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནང་བ་ལ་སློགས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་ 
ཁེ་ཕན་ལུ་གཟིགས་པའི་སྒོ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་གནང་ནུག།  

གཞན་ཡང་གློག་མེ་དང་ཞབས་ཏློག་ འགྲེམས་དང་ལྕགས་འཕྲིན། ཀུན་གསལ་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ལ་
སློགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་སུ་སྒྱུར་བཅོས་མཛད་པ་ལ་སློགས་པ་ མཛད་འཕྲིན་ནམ་
མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་མཛད་ཡློད། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༢ལུ་ མགར་ས་དང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གཉིས་ ཧེ་མ་དྲུང་ཁག་སྦེ་ཡློད་མི་དེ་ རློང་ཁག་ལུ་
སྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ གོང་འཕེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་པའི་ཁར་ མགར་ས་རློང་ནང་ རབ་སྡེ་གསརཔ་བཙུགས་
གནང་ཡློད། འབྲུག་བླློ་གཏད་མ་དངུལ། མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ། རང་བཞིན་སར་
འབྱུང་རིག་རྩལ་སློབ་ཁང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ རྒྱལ་
ཡློངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ཡང་ གསར་རྩློམ་མཛད་གནང་ནུག། 
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ལློ་དེ་ནང་ སྤུངས་ཐང་རློང་ནང་ དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་རྭ་དང་ མ་ཆེན་གཟིམ་ཅུང་ བཙན་མཆོད་རྟེན་ལྷ་
ཁང་ལ་སློགས་པ་ སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཞིག་གསློ་དང་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་པའི་ཁར་ ཀྲོང་གསར་རློང་
ནང་ཡང་ རློང་གོང་འློག་གཉིས་ཆ་ར་ བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའི་ཁ་གསློ་ ཆོས་
རྒྱལ་མ་ངན་མེད་དང་ ཆོས་མཚུངས་པར་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་བཞུགས་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༣ ལུ་ ཏུར་ས། ཇོ་བློ་དུར་ཤིང་། ཁྲུམ་སེང་ལ། སག་སྟེང་། འབུམ་སྡེ་གླིང་ཚུ་ནང་ མཐའ་
འཁོར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གླིང་ག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་གནང་ནུག། བཙན་གཡེམ་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་
ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ གསརཔ་བརྩམས་གནང་ནུག། ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ནང་ ནང་རྟེན་རྩ་ཆེན་ཡི་
དམ་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་ གསར་བཞེངས་གནང་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུནཔ་ཚུ་ 
གསུང་ཆོག་སྐབས་ སྐྱེད་རིམ་གསལ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༤ ལུ་ འཛམ་གླིང་ཡློངས་འབྲེལ་སྔོ་རིགས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་
གནང་བའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ འགྲེམ་འགྲུལ་ཞབས་ཏློག་ཚུ་ གང་མགྱོགས་གཏློང་ལེན་འབད་
ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་བཏློན་གནང་ནུག། ལློ་འདི་ནང་རང་ ཐིམ་ཕུག་གྲོང་སྡེ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་
དེ་ རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ལུ་བཟློ་གནང་བའི་ཁར་ ས་གཏེར་དང་ ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་
ཁྲིམས་ཡིག་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༤ལུ་ ཀུ་རི་ཆུ་ གློག་ཤུགས་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ ཆིངས་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༩༥ ལས་ གློགས་ཤུགས་འཕྲུལ་
ཁང་བཟློ་སྐྲུན་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལ་༢༠༠༢ ལས་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་ ནུས་ཤུགས་
བཀྲམ་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་ནུག། གློག་ཤུགས་ཨམ་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འློང་འབབ་ ཡར་སེང་ལུ་ལྷན་
ཐབས་སྦློམ་བྱུང་པ་གིས་མ་ཚད་ ཤར་ཕློགས་རློང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡང་ དཔལ་འབློར་གནས་སངས་ལུ་ 
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༦ལུ་ དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ གདུང་བསམ་རྩི་སའི་བཟློ་གྲྭ་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་དློན་
ལུ་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ ཆིངས་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་གུར་ ཨཱསི་ཊི་ཡ་རྒྱལ་
ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ བ་སློ་ཆུ་གློག་མེའི་ལས་འགུལ་ བཟློ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཆིངས་ཡིག་གུར་མཚན་
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རྟགས་བཀོད་གནང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་བཟའ་སློད་ལས་རིམ་བཙུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 
མི་སྡེ་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉིན་རིམ་བཞིན་དུ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་རིགས་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་
དང་བསྟུན་ཏེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག་ཡང་གསརཔ་བརྩམས་གནང་ནུག། 

གཞན་ཡང་ སློ་ནམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དློན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་སི་ཕིག་སློན་རིགས་འདུས་ཚློགས་ གྲལ་ལུ་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་བའི་ཁར་ ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་དློན་ལུ་ ཐག་རིང་སློབ་སློང་གོ་སྐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་
ཡང་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། ལློ་འདི་ནང་ འགྲེམ་འགྲུལ་མཉམ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྒེར་སྡེའི་
མཉམ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༧ ལུ་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གི་རབ་སྡེ་དང་ བསེ་ལ་དགོན་པ་ལུ་བཤད་གྲྭའི་སྡེ་ དེ་ལས་ བཀྲ་
ཤིས་གཡང་རྩེ་ལུ་ རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གསརཔ་བཙུགས་གནང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༨ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྲིད་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ བླློན་པློ་ལྷན་
ཚློགས་ལུ་གནངམ་མ་ཚད། བླློན་པློ་ཚུ་ཡང་ བཙག་འཐུ་འབད་དེ་མ་གཏློགས་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་མེད་
པའི་ལམ་ལུགས་བཟློ་གནང་ཡི། ལློ་འདི་ནང་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་སི་ཕིག་རྒྱལ་ཡློངས་དང་གཅིག་ཁར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ མཁའ་ལམ་ཡློངས་འབྲེལ་ཚློགས་པའི་འཐུས་མིའི་གྲལ་ལུ་བཙུགས་གནང་ཡི། 

སྤྱི་ལློ་༡༩༩༩ ལུ་མི་སྡེའི་ཞབས་ཏློག་གི་དློན་ལས་ རྒྱང་མཐློང་ཊེ་ལི་ཝི་ཤཱན་གྱི་ཞབས་ཏློག་ འགོ་བཙུགས་
གནངམ་མ་ཚད་ གློག་རིག་ཡློངས་འབྲེལ་ཨིན་ཀྲར་ནེཊ་གི་ཞབས་ཏློག་ཡང་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། ལློ་
དེ་ནང་ར་ དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་ འགོ་བཙུགས་གནང་མི་དེ་གིས་ཡང་ འཆར་གཞི་
དང་སྲིད་བྱུས་ལུ་ ཁུངས་ཐུབ་ལམ་སློན་གྱི་ཞབས་ཏློག་ནང་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་སྟེ་ཡློད། 

དེ་ལས་ གྲོང་སྡེ་ལས་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ཡང་ ལློ་འདི་ལུ་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཅི། དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་
ཐུག་ལས་ ཞི་རྩློད་དང་ཉེས་རྩློད་ཀྱི་ དབྱེ་རིམ་ཕྱེ་སློལ་གསར་རྩློམ་མཛད་པའི་ཁར་ མཁའ་འགྲུལ་ཞབས་
ཏློག་ རྒྱ་སྐྱེད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༠ ལུ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཁྲིམས་ཡིག་བརྩམས་གནང་ནུག།  
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སྤྱི་ལློ་༢༠༠༠ ལློ་ལུ་ སྤུངས་ཐང་ཉི་ཟེར་སྒང་ལུ་ ཁམས་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ ཕྱི་ 
མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་ ནང་ན་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚློགས་བཞུགས་པའི་ འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ལྷ་ཁང་དང་ 
པདྨ་དགའ་ཚལ་ཡློངས་ལ་དགོན་པ་ལུ་ རློ་རྗེ་གྲོ་ལློད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ གསར་བཞེངས་མཛད་ནུག།  

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡློངས་ལཱ་གཡློག་བཀོད་ཚློགས་ཅིག་ཡང་ སྒོ་འབྱེད་གནང་པའི་ཁར་ རློང་ཁའི་ཡིག་
གཟུགས་གློག་རིག་ཐློག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟློ་མི་འདི་གིས་ཡང་ མི་མང་ལུ་བ་སབས་བདེ་ཏློག་
ཏློ་བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན། དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་འགོ་
བཙུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༡ ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། དེ་
བཟུམ་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ལས་ ཞི་རྩློད་དང་ཉེས་རྩློད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ཡིག་དང་འདྲ་བཤུ་དབང་ཆའི་
ཁྲིམས་ཡིག། མཉམ་འབྲེལ་ཚློགས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཡིག་ ཚློང་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་ སྒོ་ནློར་ཁྲིམས་ཡིག་ གློག་
ཤུགས་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་སློགས་པ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཆ་འཇོག་མཛད་ཅི།  

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༢ ལས་བ་སློ་ཆུ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཉིས་པ་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་ཚློང་འབྲེལ་ཐད་ཀར་འཐབ་ཚུགས་པའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་གནང་ཡི། དེ་ལས་ རྒེད་འློག་ཡར་རྒྱས་
ཚློགས་ཆུང་དང་ རློང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚློགས་འདུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློ་ལས་ 
ཆ་འཇོག་མཛད་ཡློདཔ་མ་ཚད་ གསློ་བ་དང་འཕྲློད་བསྟེན་ཚློགས་སྡེའི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཡང་ ཆ་འཇོག་
མཛད་ནུག། 

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༢ ལས་ སིངྒ་པློར་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་པའི་
ཤུལ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་དློན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཡང་ གཞི་གཙུགས་གནང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ཨཱསི་ཊེ་ལི་
ཡའི་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཐུན་འབྲེལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༣ ལས་ འབྲུག་ལུ་ གཞུང་
ཚབ་ཡིག་ཚང་བཙུགས་གནང་ནུག།  

ཧེ་མ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༩༡ ལུ་ ཐའི་ལེཎྜ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་ལས་ 
སྤྱི་ལློ་༢༠༠༣ གྱི་ལློར་ འབྲུག་ལུ་ ཐའི་ལཎྜ་གཞུང་གི་དློན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཅིག་བཙུགས་གནང་ནི་དེ་གིས་ 
གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ བ་སབས་བདེ་ཏློག་ཏློ་བྱུང་ནུག། 
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སྤྱི་ལློ་༢༠༠༣ ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚློགས་ཆུང་དང་ ཁྲིམས་བཟློ་
ཚློགས་ཆུང་ལ་སློགས་པ་གསར་བཙུགས་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རང་བཙན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟློ་གནང་པའི་ཁར་ 
རྒྱབ་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྨན་རིགས་ཚློང་སྒྱུར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ཆ་འཇོག་མཛད་ནུག། 

ལློ་འདི་ནང་ མཐློ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དང་ མི་སློབས་དང་ལཱ་གཡློག་ལྷན་ཁག་ གསར་བཙུགས་
གནངམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡློག་ལྷན་ཚློགས་ཡང་ལློ་འདི་ནང་ལས་ རང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་
བཟློ་གནང་ཡི། དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཏློག་ཡང་ ལློ་འདི་ནང་བཙུགས་མི་འདི་
གིས་ཡང་ མི་མང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་བྱུང་ཡློདཔ་དང་ཀེ་ན་ཌ་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་
ཡང་ ལློ་འདི་ནང་ར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།  

དེ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་གཡིབ་དམག་ ཨུལ་ཕ་དང་བློ་དློ་ ཀེ་ཨེལ་ཨོ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རང་སློའི་མངའ་སྡེ་
རང་དབང་དགོ་པའི་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ རྒྱ་གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་ལུ་ འབྲུག་ལྷློ་ཕློགས་ཀྱི་ས་
མཚམས་བདའ་ སྒར་བཅགས་སློད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་དེ་ ཧ་ཅང་གིས་འཚུབས་དྲགས་
ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཞི་བའི་སྒོ་ལས་གསུང་གྲོས་ ལན་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་གནང་རུང་ 
འཐློན་འགྱོ་མ་བཏུབ་ལས་ དྲག་པློ་དམག་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ གཞན་ལུ་ཐུགས་གཏད་མ་ཚུགས་པར་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ཁོ་ར་གིས་ དབུ་ཁྲིད་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་
ལས་ ལློ་ངོ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་ དགྲ་སྡེའི་ཕློག་ཚློད་གཟིགས་ཏེ་ ལྷློ་མཚམས་ས་གནས་ཀྱི་ནགས་
ཚལ་ཡློད་རིགས་ ནང་ལས་ཕར་ ནུབ་མློ་མནལ་མ་གཟིམ། ཉིན་མར་གསློལ་ཚློགས་ལེགས་ཤློམ་ བཞེས་
ལློང་ཡང་མེད་པར་  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀ་ལུ་གནློད་པའི་ དགྲ་སྡེ་བཏློན་གཏང་
ཐབས་ཁོ་ན་ ཐུགས་བཞེད་གནང་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་ དམག་གི་ཐབས་བྱུས་ལུ་མཁས་པའི་ཁར་ འབྲུག་གི་ཆོས་བདག་ 
སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ དབུ་གཙློས་པའི་ཆོས་སྡེ་
ཡློངས་ཀྱིས་ སྐུ་རིམ་ཞབས་བརྟན་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ འཕྲིན་བཅོལ་
ཉིན་མཚན་མེད་པར་ གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ མངའ་འབངས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་
གསློལ་བ་བཏབ་སྟེ་ བཛྲ་གུ་རུ་འབུམ་ཐེར་དང་ སྐྱབས་འགྲོ་ལ་སློགས་པ་ རང་སློས་ཅི་ཤེས་གང་ཤེས་ཀྱི་
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ཁ་ཐུན་དགེ་སློར་ལུ་བརྩློན་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་ལུ་ གསློལ་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏབ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལློ་
༢༠༠༣ དབྱིན་ཟླ་༡༢ པའི་དབྱིན་ཚེས་༡༥ ལས་ ༡༧ ཚུན་ལུ་ ངོ་རྒོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲག་
ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི་དང་ ཁས་བླངས་དམག་མི་ཚུ་གི་ དམག་དཔློན་མཛད་དེ་ དམག་འཐབ་པའི་
སྐབས་ དགྲ༌སྡེ་ཚུ་ དུས༌ཡུན༌ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་བཏློན་བཏང་སྟེ་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་
འབྲེལ་ལུ་ཡང་ ཐློ་ག་ནི་ཡང་མ་ཕློག་པའི་ཁར་ རྒྱ་གཞུང་གི་རང་དབང་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཡང་ཕན་བདེ་བྱུང་ཡློད་
པའི་གུར་ ལྷག་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ལུ་ བཀོད་གནང་ཡློད་མི་དེ་ འབྲུག་མི་
ཡློངས་ཀྱི་སེམས་ལས་ ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་མཛད་འཕྲིན་བླ་ན་མེད་པ་ཅིག་ཨིན། 

 
རློ་ཀྱོང་ལ་འབྲུག་དབང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞེངས་ཡློད་པའི་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྡེབ་རིས། 

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༤ ལུ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རློང་ནང་ རབ་སྡེ་འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཀྲོང་
གསར་ ཚང་ཁ་དང་སྤུངས་ཐང་ཎ་ལེནྜ་ ཐིམ་ཕུག་མདློ་སྡེ་བྲག་ལུ་ བཤད་གྲྭ་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་དང་། 
ཀྲོང་གསར་རྟ་ཕག་(རྟ་འཕེལ)དགོན་པ་དང་ སྤུངས་ཐང་རྟ་ལློག་སྤང་དཀར་པློ་དང་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ལུ་ སྒྲུབ་
པའི་སྡེ་བཙུགསཔ་མ་ཚད། བསམ་རྩེ་དང་རློ་རློ་ཁ། རྩི་རང། དགེ་ལེགས་ཕུག། མང་སྡེ་མློན་གྱི་གཡུས་
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དང་ ཁེངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཚུ་ནང་ཡང་ཆོས་སྡེ་ཁག་མང་རབས་ཅིག་གསར་བཙུགས་གནང་ཐློག་
ལས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ སྔར་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ དར་ཁྱབ་མཛད་གནང་ནུག། 

དེ་ལས་ ལློ་འདི་ནང་ ཇ་པཱན་དང་ཀེ་ན་ཌ། ནེ་དར་ལེཎྜསི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ 
འབྲུག་ལུ་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་དང་། ཌེན་མཱཀ་དང་ ཕ་རཱནསི། ཨིསི་པཱེན། ཡུ་ནའི་ཊེཊ་ཀིང་ཌམ། སིངྒ་
པློར། ཇ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ གསར་བཙུགས་གནང་ནུག། 

དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་བ་ཚུ་ ཉེས་པ་སློག་ཐློག་གཏང་ནི་དེ་ ཆ་མེད་བཟློ་གནང་
པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཏམ་ཁུའི་རིགས་ ཚློང་སྒྱུར་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཡང་བཟློ་གནང་ཡི། 
ལློ་འདི་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་ཟིན་བྲིས་ བཏུབ་མི་
བཏུབ་བལྟ་ནིའི་དློན་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས་ལུ་གནང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ལུ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་འདི་ རློང་ཁག་སློ་སློའི་མི་མང་ལུ་གནང་སྟེ་ བསྟུན་གྲོས་
ཞིབ་པར་མཛད་གནང་ཡློདཔ་དང་ ལློ་འདི་ནང་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ མི་རླློབས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་ཡང་ 
གཏན་འཁེལ་བཟློ་གནང་ཡི། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་ སྲིད་སྐྱོང་གི་ཕག་ལཱ་གནང་ནི་ལུ་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཚན་གྱི་
སྙན་གྲགས་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཁྱབ་ཡློད་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ལུ་(ཅེམ་པེན་ཨོཕ་ཨརཐ) 
ཟེར་ ས་སྟེང་ན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྟགས་མ་བཞེས་གནང་ཡི། 

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ནིའུ་ལྡི་ལིར་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ ཧེ་མ་ལས་ཡློད་པའི་ ཚློང་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསློའི་ཐློག་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མི་དང། 
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་དང་ མང་སྡེ་ཆུ་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་སྦློམ་བཙུགས་ནིའི་རློགས་རམ་དང་ ཚློང་འབྲེལ་ལག་
ལེན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མི་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབློར་གོང་
འཕེལ་གྱི་དློན་ལུ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་ཕྲིན་གྱི་མཇུག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གཞན་ཡང་འབྲུག་དང་ 
རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་བར་ན་ རླངས་འཁོར་ལམ་ བཏློན་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཆིངས་ཡིག་གུར་མཚན་
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རྟགས་བཀོད་གནང་མི་འདི་གིས་ཡང་ མ་འློངས་པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གྱི་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་
རླབས་དེ་ལས་ཆེཝ་མཛད་བ་ཅིག་ཨིན།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཚློ་ལམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའི་ཁར་ རང་དབང་གི་མཁའ་ལམ་ཡང་མེད་
པར་ སྐོབས་ཚུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་རུང་ མངའ་བདག་ཡབ་སས་ཚུ་གི་ཐབས་མཁས་རྨད་བྱུང་གི་
མཛད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ དུས་རབས་༢༡པའི་ནང་ འཛམ་གླིང་ཚློང་འབྲེལ་འགྲེམས་སློན་
(ཝལཌ་ཨེཀསི་པློ་) ཚུན་ཚློད་ ལྷློད་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ངལ་རངས་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ཨིན། 

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་ དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་ སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ རྒྱུ་
གསེར་ཟངས་ལས་བཞེངས་གནང་པའི་ཁར་ གུ་རུའི་གནས་ཆེན་སྤ་རློ་སག་ཚང་གི་ལྷ་ཁང་ སྔར་མེ་མཆོད་
བཞེས་མི་དེ་ཡང་ ལློག་སྟེ་ སྔར་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་གསར་བཞེངས་མཛད་ནུག། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་ཟིན་བྲིས་ནང་ རྒྱལ་པློ་དགུང་ལློ་༦༥ བཞེསཔ་ད་ གསེར་ཁྲི་གུར་ལས་ 
དགོངས་ཞུ་མཛད་གནང་དགོཔ་ཡློད་རུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ དགོས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་དགོངས་ཏེ་ 
དགུང་ལློ་༥༡ ལས་ར་ རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་མངའ་
གསློལ་མ་མཛད་པའི་གོང་ལས་ར་ ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕག་འགན་ཚུ་རྒྱལ་སས་ལུ་རྩིས་སྤྲློད་གནང་ཡི།  

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ གྱི་ཉིནམ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རློང་ཁག་ནང་ འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཡློངས་དུས་ཆེན་ ཐེངས་༩༨ པ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་བའི་གསུང་བཤད་ནང་ ཧང་སློང་མར་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༨ 
ལས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པློ་ཆེ་ གསེར་ཁྲི་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕག་འགན་ རྒྱལ་སས་ཀྲོང་གསར་
དཔློན་སློབ་ལུ་ རྩིས་སྤྲློད་ནི་ཨིན། ཟེར་ གསུངས་གནང་པའི་སྐབས་ འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་སེམས་ཁར་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་འགོ་བཙུགས་པའི་ དུས་ཚློད་མ་རན་པའི་བསྒང་ལས་ 
དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་བཙུགས་ནི་དང་། དབུ་ཁྲིད་རྒྱལ་སས་སྐུ་ན་གཞློན་པ་གིས་བསྐྱང་ནི་འདི་ ག་
དེ་སྦེ་འློང་ག་ མནློ་བའི་ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 
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སྤྱི་ལློ་༢༠༠༦ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས་འཚློགས་གནང་བའི་
སྐབས་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕག་འགན་ཡློངས་རློགས་ རྒྱལ་སས་ཀྲོང་
གསར་དཔློན་སློབ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ དུས་ད་རེས་ལས་ 
རྩིས་སྤྲློད་གནངམ་ཨིན། ཟེར་བཀའ་གནང་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་ རྒྱལ་སས་ལུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ནིའི་ ལྕོགས་
གྲུབ་དང་འཇོན་སངས་ སྐུ་ཡློན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་གཏད་པའི་དགོས་པ་སྦློམ་ཡློད་
ཟེར་ བཀའ་གནང་པའི་གསུང་བཤད་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཐློག་ལས་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་གོ་བའི་བསྒང་ལས་ 
འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་སེམས་ཁར་དགའ་སྐྱོ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚློར་བ་དུས་གཅིག་ལུ་བྱུང་ནུག། 

དེ་གི་སྐོར་མཛད་སློལ་གཞན་ཡང་ རང་ལུགས་འདས་ལློ་༣༥༥ མེ་ཕློ་ཁྱི་ལློ་ཟླཝ་༡༡ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ 
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་མློ་ཐེངས་༨༦ པ་ འགོ་བཙུགས་པའི་ཚློགས་ཁང་ནང་ ཆིབས་གྲལ་
བཙར་ཏེ་ཕེབས་པའི་བསྒང་ལས་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ རྒྱལ་པློའི་གསེར་ཁྲི་ཡིག་ཚང་དང་བཅས་
པ་ ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་གཟའ་སྐར་དུས་སློར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་བསྒྲིགས་ཐློག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་
གི་དབང་ཆ་ རྒྱལ་སས་མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ སྤྲློད་ཚར་ཏེ་ 
ཚློགས་ཐེངས་༨༦ པ་དེ་ མི་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ དབུ་ཁྲིད་མཛད་ནི་འགོ་
བཙུགས་གནང་ཡི།  

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ན་བཟའ་སེརཔློ་འགོ་
ཐློག་བཞེས་ཏེ་ ཚློགས་ཁང་ནང་ཕེབས་ཅིག་ ཡབ་ཀྱི་གསེར་ཁྲི་ལུ་ ཕག་ཕུད་གསུམ་གནང་སྟེ་མ་གཏློགས་ 
གསེར་ཁྲི་གུར་མ་བཞུགས་མི་དེ་ ཡ་རབས་དམ་པའི་ཕག་སློལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།  

མི་དབང་མཆོག་གིས་ འགོ་དང་པ་གསེར་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་གནང་པའི་བསྒང་ལས་ ཡ་རབས་ཀྱི་མཛད་ཁྱུན་
བཟང་པློ་དེ་བཟུམ་ མཇལ་ནི་ཐློབ་མི་འདི་ལུ་ ཚློགས་ཁང་ནང་གི་མི་ཆ་མཉམ་ ཧ་ལས་དགོཔ་བྱུང་ཡི།  

དེ་སྦེ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་
འགོ་བཙུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚློགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སློམ་ལྷན་ཚློགས་ལ་
སློགས་པའི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་གསརཔ་ བཙུགས་དགོ་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ གཟིགས་དཔྱད་
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ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་སྐོར་ལས་ ཡབ་སས་གཉིས་ཆ་ར་
གིས་ རློང་ཁག་ཉི་ཤུ་པློའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་ གསལ་བཤད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཆབ་སྲིད་
རྒྱལ་སས་ལུ་ སྒྲ་མ་ཉམས་འབྲུ་མ་ཉམས་པར་ རྩིས་སྤྲློད་མཛད་དེ་ ཕ་རྒྱུད་བུ་གིས་གཟུང་ནིའི་གོ་སྐབས་
གནང་ཐློག་ལས་ སྤྱི་ལློ་༡༩༧༢ ལས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༦ ཚུན་ ལློ་ངོ་༣༤ གི་རིང་ རང་བཙན་དང་གོང་
འཕེལ། ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ དུས་སྐབས་ཅིག་གི་ངང་ལས་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་
ཏེ་བཞུགས་ཡློདཔ་ཨིན་ནློ།། 

 

སློང་ལཱ། 

༡ མི་དབང་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ རྒྱལཔློ་ཚུ་དང་མ་འདྲ་བའི་མཛད་སློད་ ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 
༢ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐོར་ལས་ ཁྱོད་རའི་གོ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ རྒྱལཔློ་ག་གིས་ཡང་ 

མ་མཛད་པའི་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ མཛད་རྣམ་གསུམ་བྲིས། 
༣ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ མཛད་རྣམ་ཡློངས་གྲགས་ཅན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་དཔེ་རིས་

ཀྱི་ཐློག་ལུ་ སྤྱི་ལློ་དང་བཅས་བཏློན། 

 

 

 

 

 

 

 

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐུ་པར། 
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༡༣ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་མཛད་རྣམ། 
༡༣ .༡ སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། 

༉ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་
རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཡབ་མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པློ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ 
འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ མཆོག་དང་། 
ཡུམ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་རྣམ་བཞི་ལས་ ཨ་
ཞེ་ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་གི་ སས་
སྦློམ་ཤློས་སྦེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༨༠ ཟླ་༢ པའི་ ཚེས་
༢༡ གཟའ་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་བའི་ཉིན་མར་ 
འབྲུག་གི་མི་སེར་ཡློངས་ཀྱི་ སྤྱི་མཐུན་བསློད་
ནམས་ཀྱི་གོ་སྐལ་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།  

༡༣ .༢ སྐུ་ཡློན་བཞེས་ཚུལ། 

རྒྱལ་སས་མཆོག་གིས་ སྐུ་ཡློན་དང་པ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ལུང་བསན་ཟམ་པ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་
མ་དང་ དབངས་ཅན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲུག་པའི་ན་གཞློན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ འདྲ་མཉམ་
སྦེ་ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྐུ་ཡློན་ཚུ་བཞེས་ཡློདཔ་དང་། ཕློ་བྲང་ནང་ལུ་ཡང་  
མི་དབང་ཡབ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ སང་བ་
དང་སྐུ་ཡློན་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བཞེས་གནང་ནུག། 

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། 
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དེའི་ཤུལ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ་ཨེསི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕི་ལིབསི་ཨེ་ཀ་ཌ་མི་དང་ ཝེ་ཊོན་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ། དེ་
ལས་ ཀུ་ཤིང་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ མཐློ་རིམ་ཤེས་ཡློན་སང་ཡློདཔ་དང་། ཡུ་ཀེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཡློངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ཨོགསི་ཕློརཱཊ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ མེག་ཌ་ལེན་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ སྐུ་
ཡློན་སང་པའི་སྐབས་ ཆོས་ཚན་གཙློ་བློ་ ཚློང་རིག་ཤེས་ཡློན་དང་ སྲིད་སྐྱོང་རིག་པ། དེ་ལས་ སྤྱི་ཚློགས་
དང་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ གསན་བསམ་མཛད་པ་གིས་མ་ཚད་ ཕྱི་འབྲེལ་ཞབས་ཏློག་ལས་
རིམ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ མཐློ་རིམ་གོང་མའི་སྐུ་ཡློན་ཚུ་ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་ སང་
བརྩློན་མཐར་ཕྱིན་མཛད་གནང་ནུག། 

འབྲུག་ལུ་ན་གཞློན་བ་ངན་གྱི་དཀའ་ངལ་སྦློམ་སྦེ་མ་བྱུང་རུང་ མི་དབང་རྒྱལ་སས་མཆོག་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་
ཚ་གྱང་བཞེས་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༩༩ ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཆུ་ཁ་རློང་ཁག་ རྩི་མ་གཤམ་ལུ་ ན་གཞློན་ལམ་བཟང་
ལྟེ་བ་ འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་ཨིན།  

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༢ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ བསམ་གཏན་གླིང་ མི་དབང་རྒྱལ་པློའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་འབད རྟེན་
འབྲེལ་མདློར་བསྡུས་ཅིག་གི་ཐློག་ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ 
འབུ་རས་དམར་པློའི་བདག་རྐྱེན་གནང་ནུག།  

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ལུ་ རྒྱ་གར་ནིའུ་ལྡི་ལིའི་ རྒྱལ་ཡློངས་སྲུང་སྐྱོབ་མཐློ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ དྲག་པློའི་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་སྐུ་ཡློན་ཚུ་ཡང་བཞེས་ཡློདཔ་མ་ཚད་ ལཱལ་བྷ་དུར་ཤཱསི་ཏིརཱི་རྒྱལ་ཡློངས་བདག་སྐྱོང་ཤེས་ཡློན་
སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་ འགོ་འཁྲིད་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ སྐུ་ཡློན་ལློ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ བཞེས་གནང་
ཡློདཔ་དང་། སྤྱི་ལློ་༢༠༠༦ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ཐའི་ལེནཌ་ རཱང་སིཊི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ནང་
དློན་རིག་པ་དང་ སྲིད་དློན་ དེ་ལས་ དཔལ་འབློར་ནང་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡློན་བཞེས་གནང་ནུག། 

འབྲུག་གི་མངའ་འབངས་ཡློངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སས་མཆོག་ལུ་ མཚན་ཡློངས་གྲགས་ལུ་ དྲག་ཤློས་གེ་སར་ 
ཟེར་ཞུ་སློལ་ཡློདཔ་དང་། མི་དབང་ཡབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་དབང་ཁོ་ར་ ཆིབས་སྐྱོད་ག་
ཏེ་གནང་སར་ སས་ཡང་གཅིག་ཁར་ཁྱིད་དེ་ མི་སེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ གསུང་གྲོས་
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དང་ གསུང་བཤད་རེ་གནང་བཅུག་སྟེ་ མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ རེ་འདློད་ གནས་སངས་ག་ར་མཁྱེན་
ཐབས་མཛད་གནང་ནུག། 

༡༣ .༣ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་འབྲེལ་བ། 

མི་དབང་རྒྱལ་སས་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་ འབྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་མཛད་དེ་བློན་ཡློད་མི་ཚུ་གི་
གྲས་ལས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༢ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ ཡུ་ཨེན་གྱི་སྤྱི་ཚློགས་ལྷན་བཞུགས་ཚློགས་ཐེངས་༢༧ 
པའི་ནང་ འཛམ་གླིང་ཡློངས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཨ་ལློ་འབུམ་ཕྲག་སྦེ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་ 
ཕན་བདེ་ཞབས་ཏློག་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་གནང་ཡློད་མི་དེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་
གནང་པའི་ གསུང་བཤད་འགོ་དང་པ་ཨིནམ་དང་།  

དེའི་རྗེས་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གསུང་གྲོས༌དང༌གསུང༌བཤད༌ 
ལེ༌ཤ༌གནང༌ཡློད༌པའི༌གྲས༌ལས༌ གཅིག་སྤྱི་ལློ་༢༠༠༦ ལུ་  ཐའི་ལེནཌ་གི་རྒྱལཔློ་ བཱུ་མི་བཱློལ་ཨ་དཱུལ་ཡ་
དེཇ་གི་ ཁྲི་ལློ་༦༠ འཁོར་བའི་དུས་སློན་ནང་ བེང་ཀོག་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་༢༥ གི་ནང་ལས་ སྐུ་ཚབ་དང་སྐུ་
མགྲོན་ཚུ་ ཞུ་ཡློད་མིའི་ནང་ལུ་ཨིནམ་དང་། དེའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་སས་མཆོག་ ཐའི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ 
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་དང་མཇལ་ཕྲད་དང་ གསུང་གྲོས་ཚུ་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ སྐུ་
གཟུགས་ མཚན་དཔེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་མཛེས་པའི་སྐུ་པར་ཚུ་ བར་རྒྱུད་ནང་ལས་ཕར་བཀྲམས་ཏེ་ མཚན་
སྙན་ཡློངས་གྲགས་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་གྱི་དར་ཁྱབ་དང་ ངོས་འཛིན་
ཚུ་ཡང་ སྦློམ་སྦེ་ར་བྱུང་ནུག། 

༡༣ .༤ ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཕག་འགན་བཞེས་ཚུལ། 

དགུང་ལློ་༢༤ བཞེས་པའི་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༤ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༡ ཤིང་སྤྲེལ་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ གཟའ་སྐར་
ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ ཉིན་མར་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གི་ཀུན་ར་ཐློག་ཁར་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་
༧༠ པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐློག་ རང་ལུགས་རྟེན་འབྲེལ་ ཟབ་མློའི་
སྒོ་ལས་ ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་ ཁྲི་མངའ་གསློལ་ཞུ་ཡི།  
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ཆོས་རྩེ་དཔློན་སློབ་མངའ་གསློལ་གྱི་དགའ་སློན་ངོ་མ་ ཤར་ཕློགས་འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ དབང་
ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་རིམ་འབློན་གྱི་གདན་ས་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་རློང་
ནང་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་མཛད་གནངམ་ད་ མངའ་འབངས་མི་སེར་ག་ར་འཛློམས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་
སྨློན་གྱི་ཁ་དར་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ བརྩེ་བའི་ཐུགས་དང་ འཇམ་པའི་གསུང་གིས་
དབུགས་ཕྱུང་སྟེ་ དགའ༌སྤྲློའི༌བདེ༌བ༌ལུ༌བཀོད༌གནང༌ནུག། 

༡༣ .༥ རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕག་འགན་བཞེས་ཚུལ། 

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ལློའི་ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་དུས་ཆེན་
ཐེངས་༩༨ པ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ལུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་བའི་ གསུང་བཤད་ཀྱི་དགོངས་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སས་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཀྲོང་
གསར་དཔློན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ ལློ་ངོ་༢ སློང་པའི་ དགུང་ལློ་༢༦ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༦ ཟླ་༡༢ པའི་
ཚེས་༩ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་ཕག་འགན་དེ་ ཁོ་རའི་ཡབ་མཆོག་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཕག་
ལས་ ཐུགས་ཀྱི་གདིང་ལས་འཁྲུངས་པའི་ དད་པ་མློས་གུས་ བླ་ན་མེད་པའི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚློར་དང་ 
བཅས་པའི་ ཐུགས་སྨློན་རྒྱ་ཆེན་པློའི་སྒོ་ལས་རྩིས་བཞེས་གནང་ཡི། 

༡༣ .༦ རྒྱ་འབྲུག་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསློ། 

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༦ ལུ་ ཁོ་རའི་ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལས་ འབྲུག་
གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕག་འགན་རྩིས་བཞེས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཕག་ལཱ་འགོ་དང་པ་ར་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་
འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་ བསྐྱར་གསློའི་ཐློག་དུས་མཐུན་བཟློ་གནང་མི་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་ཧེ་མའི་ ཆིངས་ཡིག་
གི་དློན་ཚན་༢ པ་ འབྲུག་གི་ཕྱི་སྲིད་ རྒྱ་གཞུང་གི་ལམ་སློན་དང་ འཁྲིལ་དགོཔ་སྦེ་ཡློད་མི་དང་། རྒྱ་
གཞུང་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱ་གཞིས་ས་ཁྲལ་ ལློ་ལྟར་བཞིན་ ཏི་རུ་འབུམ་༡༠ རེ་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་ཡློད་མི་འདི་ 
ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ ད་ལས་ཕར་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གནློད་པའི་ལཱ་
རིགས་ ག་གིས་ཡང་མི་འབད་ནི་དང་། དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་དང་ ཚློང་ལམ་གྱི་རྒྱབ་
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སྐྱོར་གྲོགས་རམ་ གང་དྲག་འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ འབྲུག་གིས་ རྒྱ་གར་ལུ་བསྟུན་མ་དགོ་པར་ ཕྱི་
རྒྱལ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་ཐད་ཀར་དུ་འཐབ་ཆོག་པ་བཅས་ དློན་ཚན་༡༠ ལུ་དུས་མཐུན་གྱི་བསྐྱར་
གསློ་མཛད་དེ་ ཕག་རྟགས་བཀོད་ཐློག་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། དེ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་
དབང་ ལྷག་པར་བཙན་ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕག་ལཱ་ཚུ་ རང་གི་ཐུགས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་
ཆོགཔ་སློང་སྟེ་ཡློད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་མཛད་པ་རྩ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། 

༡༣ .༦ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕག་འགན། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་ཟིན་བྲིས་དང་ དམངས་གཙློའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ དབུ་
འཛུགས་སྐོར་ མི་སེར་ཡློངས་ལུ་ གོ་བར་ལེགས་ཤློམ་འཕྲློད་ཐབས་ལུ་ ལྷུན་རྩེ། བཀྲིས་གཡང་རྩེ། དར་
དཀར་ནང་། བུམ་ཐང་། རྩི་རང་། པདྨ་དགའ་ཚལ། གསར་སྤང་། ཆུ་ཁ་རློང་ཁག་ཚུ་ནང་ ཆིབས་སྐྱོད་
གནང་སྟེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་དགོངས་དློན་གསལ་བཤད་ཀྱི་ གསུང་བཤད་དང་བཀའ་སློབ་ མཐིལ་ཕྱིན་
གནང་པའི་མཐའ་མར་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༨ ཟླ་༤ པའི་ནང་ དམངས་གཙློའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་
གཞུང་གི་ སྤྱི་ཚློགས་དང་པའི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་ བཙག་འཐུའི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
གནང་ཡི། 

དེ་བསྒང་ འགོ་དངཔ་ མི་སེར་དམངས་གཙློའི་ཚློགས་པ་དང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ ཟེར་ སྲིད་
དློན་ཚློགས་པ་གཉིས་ཐློན་ཏེ་ ཚློགས་རྒྱན་གྱི་ཐློག་ལས་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ད་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པ་འདི གཞུང་སྐྱོང་ཚློགས་པ་དང་ མི་སེར་དམངས་གཙློའི་ཚློགས་པ་འདི་ ལྡློག་ཕློགས་ཚློགས་པ་
སྦེ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཅི།  

རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེའི་ནང་ རློང་ཁག་ཁལ་གཅིག་ལས་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ མི་སེར་གྱི་འཐུས་
མི་རེ་དང་ མི་དབང་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་ལས་ ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་༥ བཏློན་གནང་སྟེ་ བསློམས་ཚློགས་
སྡེའི་འཐུས་མི་ མི་གྲངས་༢༥ ལུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐློག་ལས་ དམངས་གཙློའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
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བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ འགོ་བཙུགསཔ་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ཚློགས་དང་པའི་ཚློགས་རིམ་དང་པ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༨ ཟླ་༥ 
པའི་ཚེས་༨ ལུ་དབུ་བཙུགས་གནང་ནུག། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་འདི་ སྤྱི་ཚློགས་དང་པའི་ ཚློགས་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ རང་ལུགས་གནམ་ལློ་ 
ས་ཕློ་བྱི་ལློ་ཟླ་༥ པ་ཤུལ་མམ་གྱི་ཚེས་༡༥ དང་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༨ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ 
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གི་ཀུན་ར་ནང་ སློན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ལ་
སློགས་པའི་ ནང་རྟེན་བྱིན་ཅན་དང་ཁྱད་པར་ཅན་བཞུགས་པའི་སན་སྔར་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སློབ་དང་ ཞི་དྲག་དཔློན་
ཁག་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་འཛློམས་ཐློག་ གསེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་རློང་
ཁའི་ནང་འབད་མི་ཅིག་དང་། སག་ཡིག་ནང་སྦེ་ རློང་ཁའི་ནང་བཞེངས་ཡློད་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ཅིག།  
དེ་ལས་ སག་ཡིག་ནང་དབྱིན་སྐད་ཐློག་ བཞེངས་ཡློད་པའི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ཅིག་དང་སྦེ་ ཁག་གསུམ་
ཡློད་མི་ལས་ དང་པ་གསེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ རློང་ཁའི་ནང་འབད་མི་དེ་ལུ་ 
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ ཕག་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡི།  

དེའི་ཤུལ་མ་ སག་ཡིག་ནང་སྦེ་ རློང་ཁའི་ནང་བཞེངས་ཡློད་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་དེ་ལུ་ དང་པ་ར་ 
དམངས་གཙློའི་སྲིད་གཞུང་གི་བླློན་ཆེན་དང་པ་ འཇིགས་མེད་འློད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་
ཚློགས་འདུའི་ཚློགས་དཔློན་ འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས། ལྡློག་ཕློགས་ཚློགས་པའི་འགོ་འཁྲིདཔ་ ཚེ་རིང་
སློབས་རྒྱས། རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་ཚློགས་དཔློན་ རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབློར་གྱིས་གཙློས་པའི་ བླློན་པློ་
༡༤ དང་བཅས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་འཐུས་མི་༤༧ དང་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེའི་འཐུས་མི་༢༥ 
གིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ར་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བླློན་པློ་བསློད་ནམས་སློབས་རྒྱས་
ཀྱིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐློག་ལས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་
ཡི། 
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༡༣ .༧ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ། 

མི་དབང་མཆོག་ འབྲུག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པའི་ ཁྲི་དར་བཞེས་ནིའི་དློན་ལུ་ གནམ་ལློ་མེ་ཕློ་
བྱི་ལློ་ རང་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༣ དང་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡ གི་ཉིན་མར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་
ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་གི་ མ་ཆེན་སྐུ་མདུན་ལས་ བྱིན་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་དར་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ ཀུན་
ར་ཆེན་མློའི་ནང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ 
གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་ཞུཝ་ད་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙློས་པའི་ སྐུ་འཁོར་
ལྷན་རྒྱས་ཡློངས་དང་ བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ། འབྲུག་གཞུང་བླློན་ཆེན་དང་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་
འཐུས་མི་ཡློངས་དང་ ཞི་དྲག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་དཔློན། དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་བློན་པའི་སྐུ་
ཚབ་དཔློན་ཁག་དང་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་ རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་ཁྲི་དར་དང་ ལེགས་སྨློན་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ 
དགའ་སྤྲློའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ཡློད།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་རྒྱས་པ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༦ 
ལུ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གི་ཀུན་ར་ནང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ རྒྱལཔློ་

 
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ དབུ་ཞྭ་བ་རློག་གདློང་ཅན་ཕུལ་བའི་བསྒང་། 
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རིམ་འབློན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབུ་ཞྭ་བ་རློག་གདློང་ཅན་ཕུལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་གསེར་ཁྲི་ལུ་མངའ་
གསློལ་ཞུཝ་ད་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲིད་འཛིན་གིས་གཙློས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་དང་སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་གིས་ 
མངོན་པར་བསློད་པའི་དབུས་སུ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་གྱི་ལེགས་དར་ཕུལ་ཡི།  

དེ་བསྒང་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གྱི་ རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་ མངའ་འབངས་ཡློངས་ཀྱིས་ རང་ལུགས་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་ གླུ་གར་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་བཅས་ དགའ་སློན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་
སྲུང་ཞུ་བར་ འཛློམས་ཡློད་ས་ལུ་བློན་ཏེ་ མི་སེར་ཡློངས་ལུ་ མཇལ་ཁ་དང་ ཁྲི་དར་ཕུལ་ནིའི་གོ་སྐབས་
གནང་ཡི། 

སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༧ དང་༨  ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ལུ་ མངའ་
འབངས་ འབུམ་ཕྲག་ལྷགཔ་སྦེ་འཛློམས་ས་ལུ འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱིས་ ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་ 
ཚིག་དློན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡི། དེ་བསྒང་ མི་
སེར་ཡློངས་དང་ ཐ་ན་ཨ་ལློ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་འགོ་བཟུང་ དགའ་མགུ་སྤྲློ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ འཛློམས་ཏེ་
ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་ བམས་པའི་ཕག་གིས་སྐྱོང་ དགྱེས་པའི་སན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་  རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲི་དར་ཕུལ་
ནིའི་ གོ་སྐབས་གནང་ཐློག་ལས་ འབྲུག་གི་མངའ་འབངས་ ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡློངས་ དགའ་བའི་བྲློ་དང་ སྐྱིད་
པའི་གླུ་ལེན་གྱི་ཐློག་ལས་ ཉམས་དགའི་དགའ་སློན་གྱི་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནུག། 

༡༣ .༨ མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག། 

མི་དབང་མཆོག་ གཞུང་འབྲེལ་ཐློག་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པའི་ གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་པའི་ཉིནམ་
ལས་འགོ་བཟུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ མངའ་འབངས་མི་སེར་ཡློངས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་
ཀྱི་དློན་ལུ་ ཕག་ལཱ་ཚུ་ མཛད་དང་མཛད་བཞིན་ཡློད་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ས་ཆ་ཆད་ལྷག་དང་ ཁྲམ་སྤློ་
སློར་ལས་བརྟེན་པའི་ དཀའ་ངལ་དང་ཉོགས་འཛིང་ལེ་ཤ་ཐློན་ཡློད་མི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༧ ལུ་ 
རྒྱལ་ཡློངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡློད་མི་དེ་གིས་ 
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དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ས་ཆ་ དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་ཐློག་ ས་ཆ་ལས་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ 
བསལ་དང་སེལ་བཞིན་ཡློད། 

འབངས་མི་སེར་ ས་ཆ་མེད་མི་དང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱིས་ གྱོང་རྒུད་ཕློག་མི། ལློ་ན་རྒས་ཏེ་ ལྟ་མི་
མེད་མི་དང་ ཕམ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ན་གཞློན་ཨ་ལློ་ སྐྱིད་སྡུག་ཕློག་མི་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ལུ་ གཟིམ་དཔློན་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་གནང་སྟེ་ མི་སེར་ཚུ་ སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་བར་ནམ་ར་བཅར་རུང་ 
བཅར་ཆོག་ཆོ་བཟློ་གནངམ་མ་ཚད་ སྐྱིད་སྡུག་ག་ཏེ་ཕློག་སར་ དུས་ཚློད་མ་འཕྱིས་པར་ 
འཕྲལ༌གྱི༌རྐྱེན༌དང༌ དུས༌རྒྱུན༌གྱི༌དཀའ༌ངལ༌ཚུ༌ སེལ༌ཐབས་ལུ་ རློང་ཁག་༢༠ ག་རའི་ནང་ སྐྱིད་སྡུག་
འགོ་དཔློན་རེ་ གསར་བསྐོས་གནང་སྟེ༌ མངའ་འབངས་ཡློངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་ཆད་ལུས་མེད་པར་ 
གཟིགས་དང་གཟིགས་བཞིན་ཡློད། 

༡༣ .༩ བདེ་སྲུང་གཞི་བཙུགས། 

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༡ ལུ་ བསན་སྐྱོང་གླིང་དམག་ཁང་ལྟེ་བའི་ནང་ བདེ་སྲུང་སློང་བརར་
ལས་རིམ་ ཟེར་མི་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡློད། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཞི་གཡློགཔ་དང་ ཤེས་ཡློན་མཐར་
འཁྱོལ་མི་ མི་སེར་ ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ རང་སློའི་སྤྲློ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟློའི་བར་ན་ཡང་ སློང་བརར་ལས་
རིམ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏློགས་ཏེ་ སློང་བརར་འབད་ཡློད་མི་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པར་  རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ མི་མང་འདུ་འཛློམས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ 
དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འཐློན་རུང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གིས་ དེ་འཕྲློ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་གཅེས་འཛིན་གྱི་སེམས་
ཤུགས་དྲག་པློའི་ཐློག་ལས་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི་ཚུ་གི་ལྷན་ཐབས་བཅས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་
གྱི་ ཞབས་ཏློག་ཅི་དྲག་གང་དྲག་ ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡློད།   

༡༣ .༡༠ ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གསུང་བཤད་ག་ཏེ་ར་གནང་རུང་ གཙློ་རིམ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་འདི་ ཤེས་རིག་ཡློན་ཏན་འདི་ར་
ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ གསུངས་གནང་དློ་ཡློདཔ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ 
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སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བསབ་
སློན་བཟང་པློ་ གནང་བཞིན་བཞུགས་པ་གིས་མ་ཚད་ ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་འགོ་དཔློན་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་དང་བཀའ་སློབ་ཚུ་གནང་བཞིན་ཡློད།  

དེ་དང་འཁྲིལ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་ 
ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། ཟེར་བའི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐློག་ལས་ ན་
གཞློན་ཨ་ལློ་ཚུ་ འབྲུག་དང་ རྒྱ་གར་ ཐའི་ལེནཌ་ ཕི་ལི་པའིནསི་ སིངྒ་པློར་ ཇ་པཱན་དང་ ཡུ་རློབ་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ མཐློ་རིམ་ཤེས་ཡློན་སང་པར་ བཏང་དང་གཏང་བཞིན་ཡློདཔ་མ་ཚད། སྤ་རློ་
སྤངས་པའི་ས་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་(རློཡེལ་ཨེ་ཀ་ཌ་མི་) ཟེར་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ལམ་
ལུགས་ ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ཚུ་ མིག་དཔེ་བཟང་པློ་བལྟར་རུང་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་
བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ན་གཞློན་ཚུ་ལུ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ ཤེས་ཡློན་ལྷབ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་བཞིན་
ཡློད།  

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡློད་པའི་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུའི་བཅའ་ཁྲིམས་
གསརཔ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཏམ་ཁུའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕློག་མི་༤༥ དེ་ཅིག་ལུ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༤ ལུ་ ཁོང་རའི་ཉེས་
ཁྲིམས་ཕློག་དགོ་པའི་ གནད་དློན་ཆེ་ཁྲ་དང་ བཙློན་ཁང་ནང་སློད་རིང་གི་ བ་སློད་བཟང་ངན་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ བཙློན་འཐུས་བཏབ་སྟེ་འཐློན་ཆོགཔ་སྦེ་བཟློ་གནང་ནུག། 

༡༣ .༡༡ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ།  

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༠ གི་ཉིན་མར་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚློགས་ལྷན་བཞུགས་
ནང་ ཁོ་ར་ སྐུ་ན་ཚློད་དང་ཕག་འགན་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ བཙུནམློ་ཅིག་བཞེས་ནིའི་དུས་ཚློད་
རན་ཆི། ཟེར་ ཞལ་འཛུམ་དང་བཅས་ རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ མི་དབང་རྒྱལ་པློའི་ བཙུནམློ་སྦེ་བཞེས་
ནིའི་སྐོར་ མཚན་གསལ་བསྒྲགས་གནངམ་ད་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་གཙློས་པའི་འབྲུག་གི་མངའ་
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འབངས་ག་རའི་སེམས་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་དགའ་སྤྲློའི་སང་བ་བྱུང་ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་གནང་
ཡི།  

དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༣ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་མར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་
ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་ནང་ ཡབ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རློང་དཔློན་ འཕྲིན་ལས་སློབས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཚ་བློ་ དློན་གྲུབ་རྒྱལ་
པློ་དང་། ཡུམ་ བུམ་ཐང་སྤང་སློད་ དྲག་ཤློས་འཇམ་དབངས་ཀྱི་སསམློ་ བསློད་ནམས་ཆོས་སྐྱིད་ཟེར་མི་
གཉིས་ཀྱི་སས་མློར་འཁྲུངས་པའི་ རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ 
བཙུནམློ་སྦེ་བཞེས་པའི་ དུས་སློན་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚློགསཔ་སྦེ་བརྩིས་གནང་ཡི། 

 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་དང་ ཨ་ཞེ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་མཆོག། 

དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་ དགའ་སློན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་
གླིང་མའི་ཐང་དང་ སྤ་རློ་ཨློན་དཔལ་རི་གླིང་ཀ་གིས་གཙློས་པའི་ རློང་ཁག་དང་ གཡུས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཅིག་
ནང་ར་བློན་ཏེ་ འབྲུག་གི་མངའ་འབངས་ཡློངས་ལས་ ཁ་དར་བཞེས་ནི་དང་བཅས་ རྩིས་སྲུང་རྒྱས་པར་
ཞུ་ཡི། 
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༡༣ .༡༢ དབང་འདུས་རློང་གསར་བཞེངས། 

སྤྱི་ལློ་༢༠༡༢ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༤ ལུ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་རློང་ མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲག་
ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི་དང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་རྒྱལ་པློ་ཁོ་ར་ སྐུ་དངོས་སུ་སྦེ་
བློན་ཏེ་ རློང་གི་ནང་རྟེན་བྱིན་ཅན་ཚུ་ མེ་རྐྱེན་ལས་ཉེན་སྲུང་མཛད་དེ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཁ་ ཉམས་
ཆག་ཤློར་མ་བཅུག་པར་ གྲྭ་ཚང་ལུ་རྩིས་སྤྲློད་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ རློང་གཞིས་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་
བཞེངས་ནིའི་ གཞི་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་གཅིག་བརྒྱ་ གནང་ཐློག་ལས་ རློང་གསར་བཞེངས་
ཀྱི་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡློད། 

༡༣ .༡༤ རྒྱལ་སས་འཁྲུངས་པའི་དགའ་སློན། 

སྤྱི་ལློ་༢༠༡༥ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་སྦེ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལློ་༦༠ བཞེས་པའི་ འཁྲུངས་སློན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་ཡློངས་ལུ་ 
སང་ཕློད་ཟླཝ་དང་པའི་ལློ་གསར་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་མི་དབང་ཡབ་དང་ མི་སེར་ཡློངས་ལུ་ 
ཕུལ་ཆ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སས་ཅིག་འཁྲུངས་ནི་ཨིན། ཟེར་བའི་གསུང་བཤད་གནངམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༦ 
ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༥ རང་ལུགས་གནམ་ལློ་ མེ་ཕློ་སྤྲེལ་ལློ་ རང་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༧ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་
སས་མཆོག་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་གི་ཉེ་འདབས་ གླིང་ཀ་ཕློ་བྲང་ནང་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མི་དབང་
ཡབ་མེས་ཀྱིས་དབུ་གཙློས་པའི་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་དང་ བླློན་འབངས་མི་སེར་ཡློངས་ཀྱིས་ གདུང་བརྒྱུད་
འཛིན་པའི་ རྒྱལ་སས་འཁྲུངས་དགོ་པའི་ རེ་སྨློན་བསྐྱེད་དེ་ཡློད་མི་དེ་ ཡློངས་སུ་རློགསཔ་སྦེ་བསྐངས་ཡི། 

༡༣ .༡༥ ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་། 

ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གྱི་དློན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཞི་གཡློགཔ་དང་ ལྷག་པར་གཞུང་གི་འགོ་
དཔློན་ཚུ་ལུ་ ལམ་སློན་དང་བཀའ་སློབ་ སློབ་སློང་དང་སློང་བརར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ གནང་དང་གནང་
བཞིན་ཡློད་པའི་གྲས་ལས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༣ གྱི་ལློ་ལུ་ ཕུན་ཚློགས་གླིང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང་
ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་། ཟེར་བའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ སྤེལ་ཁང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
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གནང་སྟེ་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ འགོ་དཔློན་ཚུ་ལུ་ རང་སློའི་ལཱ་གཡློག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་བྱུས་དང་ 
གནས་སྐབས་ཡློན་ཏན་ སློང་བརར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ལས་ ཡློངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་
ལེན་ཐློག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ སློབ་སློང་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པློ་ བཟློ་གནང་ཡློདཔ་ཨིན། 

ལློ་ལྟར་རྒྱལ་ཡློངས་དུས་ཆེན་སྐབས་ལུ་ རློང་ཁག་སློར་ཡི་ར་བློན་ཏེ་ མི་སེར་ཡློངས་ལུ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ 
ཕག་ཕྱིད་ཞབས་ཏློག་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་ བཀའ་སློབ་བཟང་པློ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་ ཞི་གཡློགཔ་དང་ ཚློང་པ་ 
སྒེར་སྡེ་ གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་དང་ ལས་འཛིན་ ཐ་ན་མི་སེར་སློ་ནམ་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ རང་སློའི་
ལས་འགན་འབག་ཐངས་དང་ ཐབས་རིག་སློན་ཐངས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་དང་ ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཕག་ཞུ་ཐངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཡློངས་གཟེངས་བསློད་ གསེར་
དངུལ་ལི་གི་རྟགས་མ་དང་། འབུ་རས་དམརཔློ་ དཔའ་རྟགས་བཀབ་ནེ་དང་བཅས་པའི་ ལེགས་བསློད་
ཚུ་གནང་བཞིན་ཡློད། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་གུར་
ཕེབས་པའི་ཉིན་མ་ལས་ མི་སེར་ལུ་ ཕམ་བཟུམ་གྱི་ཞབས་ཏློག་དང་ སྤུན་ཆ་བཟུམ་གྱི་བརྩེ་གདུང་ བུ་
གཞི་བཟུམ་གྱི་ཕངས་སེམས་མཛད་དེ་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ མི་སེར་གྱི་ཞི་
བདེ་ ཤེས་རིག་དང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་འཐེབ་སྦེ་ར་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་
སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ མངའ་འབངས་མི་སེར་ག་ར་ གངས་བར་ན་
གི་ཆུ་འཐུང་ སྤྲིན་བར་ན་གི་ཉིམ་བསློ་ཡི་ར་ ཕ་བཤུལ་བུ་གིས་བཟུང་སྟེ་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐློག་
ལུ་སློད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐློབ་བཞིན་ཡློདཔ་ཨིན་ནློ།། 
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སློང་ལཱ། 

༡ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ རྒྱལཔློ་དང་མ་འདྲ་བའི་མཛད་པ་ ག་ཅི་
ར་འདུག་གོ? 

༢ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ངལ་རངས་ཤློས་ར་ ག་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ཚློར་ཡི་
གོ? ག་ཅི་འབད? 

༣ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་མཛད་རྣམ་ཚུ་ལས་ འབྱུང་རབས་འདི་ནང་མ་ཚུདཔ་ ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? ཞིབ་
འཚློལ་འབད་དེ་བྲིས། 
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༡༤ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 
༡༤ .༡ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲློད། 

ཕྱིའི་རྒྱུ་ དངོས་པློའི་ཡར་རྒྱས་དང་ ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་གཉིས་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐློག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མངའ་ཁོངས་དང་ མི་སེར་ཡློངས་ལུ་ ཡུན་བརྟན་དང་འདྲ་མཉམ་ཅན་གྱི་ དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་དཔལ་
ཡློན་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ འཛློམས་ཚུགས་པའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་ཅིག་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཟེར་སབ་ཨིན།  

༡༤ .༢ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། 

རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ ཟེར་བའི་ལྟ་བ་འདི་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་བཞི་པའི་ གསེར་ཁྲི་ལུ་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་
དང་ མི་སེར་གྱི་ཞི་བདེ་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ ག་ཅི་གིས་ འབྱུང་ཚུགས་འློང་ག་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་
པའི་སྐབས་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་
དང་དགའ་སྐྱིད་དེ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་ཨིན། ཟེར་བརྩིས་ཏེ་ གཞུང་དང་མི་སེར་ག་ར་གིས་ དཔལ་
འབློར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བརྩློན་ཤུགས་སྐྱེད་དློ་ཡློདཔ་སྦེ་གཟིགས་ནུག། 

འདི་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ མ་གཞི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ གསློ་བ་ སློ་ནམ་དང་ མི་སྡེའི་འཚློ་
སྐྱོང་གི་དློན་ལུ་ འློང་འབབ་འདི་ཁག་ཆེཝ་དང་ འློང་འབབ་དེ་ཡང་ དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འབྱུངམ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་ཁོ་ན་ལུ་བརྩློན་ཏེ་ སློད་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ མི་སེར་མང་ཤློས་ཅིག་ དབུལ་ཕློངས་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ གནས་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། མི་སྡེའི་
མཐུན་འབྲེལ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ། དམག་འཁྲུག་གི་དཀའ་ངལ། སེམས་ལུ་ཞི་བདེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ། 
ལ་ལུ་ཅིག་ མི་སྡེའི་ནང་ལས་ བཟུར་ཏེ་སློད་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་

སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། 
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སངས་ཚུ་ ལུ་ཉམས་འགྲིབ་སྦློམ་སྦེ་ར་ཕློག་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡློདཔ་ལས་ ཐབས་ཤེས་འདི་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལེགས་ཤློམ་ཅིག་མེནམ་སྦེ་མཁྱེན་ནུག། 

 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཙུགས་གནང་མི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་

པ་མཆོག། 

དེ་ཡང་མི་དབང་མཆོག་གིས་ མི་སེར་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡློད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ ག་དེམ་ཅིག་ གོང་འཕེལ་
འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ ཁུངས་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་
འཁྲིལ་དགོཔ་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་དང་། ནང་མི་སེར་ཡློངས་ཀྱི་ སེམས་ཀྱི་
ཞི་བདེ་གཉིས་ འདྲ་མཉམ་ཐློག་ལས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཁྱེན་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དགོངས་དློན་འདི་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། ཟེར་བའི་
ལྟ་བ་འདི་ མི་དབང་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་ བླ་ན་མེད་པ་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་ཨིན།  
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༡༤ .༣ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ལག་ལེན་དང་དར་ཁྱབ། 
རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ ཟེར་བའི་ལྟ་བ་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྲིད་བྱུས་དང་
གོང་འཕེལ་གྱི་བ་སྒོ་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ། ལློ་ལྔའི་འཆར་གཞི། འབྲུག་གི་སྤྱི་
ཚློགས། འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བ་རིམ། ངན་ལྷད་བཀག་སློམ། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ། དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་བ་རིམ། ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བ་ལུགས། ས་གནས་གཞུང་། 
ཤེས་རིག་ལམ་སློན་བཀོད་རིས། དེ་ལས་ ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ སྒེར་སྡེ་ཚུའི་བ་རིམ་ག་ར་ འགྱུར་བ་
མེད་པའི་ཞི་བདེ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དློན་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་གཞི་རྩ་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩམ་ནི་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཡློད་པ་གིས་མ་ཚད་ གྲྭ་ཚང་
ཆོས་ཕློགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ཡང་ ལྟ་བ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་སློལ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན།   
ལྟ་བ་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐློགས་ཆེ་བའི་གཞི་རྩ་སྦློམ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འཛམ་གླིང་
རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ཧློངས་ལས་ དགོངས་དློན་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་པློར་ཕུལ་ཏེ་ ད་རེས་
ནངས་པར་ལྟ་བ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཁར་ཡང་ ངོས་ལེན་སྦློམ་ར་བྱུང་སྟེ་ཡློད།  

༡༤ .༤ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ ནང་གསེས་ཀ་ཆེན་བཞི། 
རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ ཟེར་བའི་ལྟ་བ་འདི་ ནང་གསེས་དློན་ཚན་བཞིའི་ཐློག་ལས་ སྒྲུབ་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ལས་ ནང་གསེས་དློན་བཞིཔློ་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ཁང་
བཟང་དགུང་ལུ་བཏེགས་པའི་ ཀཝ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ དཔེ་སར་ཏེ་ ཀ་ཆེན་བཞི་ཟེར་བརྩིཝ་ཨིན། ཀ་ཆེན་
བཞིཔློ་དེ་ཡང་ 

 འདྲ་མཉམ་དང་ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་མི་སྡེའི་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ། 
 རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་། 
 སྔར་སློལ་ལམ་ལུགས་ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ། 
 གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལེགས་ལྡན། 
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༡༤ .༥ ཀ་ཆེན་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞི་གནས་དགུ། 

ཀ་ཆེན་བཞིཔློ་དེ་ཡང་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ གཤམ་འཁོད་དློན་ཚན་དགུ་གི་
ཐློག་ལས་ བཤད་པ་ཚུ་འབྱུང་དློ་ཡློདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་གནས་དགུ་ ཟེར་བརྩི་སློལ་ཡློད། དེ་ཡང་ 
༡༤ .༥.༡ སེམས་ཁམས་ལས་བརྟེན་པའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 
ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ 
བླློའི་འདློད་པ་དང་ ལེགས་
ཉེས་དང་འབྲེལ་བའི་ འདུ་
ཤེས་ཀྱི་ཚློར་ཤུགས་ཚུ་ ཚད་
འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་། 
ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་
རྒྱུ་འབྲས་དང་ སྒོམ་རིམ་གྱི་
རྣམ་གཞག་ཚུ་ལུ་ གོམས་སང་འབད་དེ་ སེམས་ཞི་བདེའི་གཞི་རྟེན་བཟློ་དགོཔ་ཚུ་ གཞི་གནས་འདི་ནང་
ཚུདཔ་ཨིན། 
༡༤ .༥. ༢ གཟུགས་ཁམས་འཕྲློད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 

གསློ་བའི་མི་སློབས་དང་མཐུན་
རྐྱེན་ འཆར་གཞི་ སྲིད་བྱུས་དེ་
ཚུ་ འློས་འབབ་ལྡནམ་སྦེ་ ཡློད་
མེད་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་འབདཝ་ 
ཨིན་པའི་ཁར། གསློ་བ་དང་ 
འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ 
གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ 
ཤེས་ཡློན་ ཚུལ་ལྡན་ཡློད་མེད་བལྟ་སྟེ་འབད་ནི་ཚུ་ གཞི་གནས་འདི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 
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༡༤ .༥. ༣ དུས་ཚློད་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 

དུས་ཚློད་ འཛིན་སྐྱོང་འདི་ 
བཟའ་ཚང་ནང་མི་དང་ ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ 
ངལ་སངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་དློན་ལུ་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་
ཆེ་བའི་གུར་ མི་ཚེ་དློན་ལྡན་
བཟློ་ཐབས་ལུ་ དུས་ཚློད་
ལག་ལེན་འདི་ ཆ་ཤས་གལ་
ཅན་ཅིག་ཨིན། གཞི་གནས་འདི་ལུ་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་བཀག་དང་ ལཱ་སའི་གནས་ཡུན་ དེ་ལས་ 
ཤེས་ཡློན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ གཙློས་པའི་ ལས་ས་ཚུའི་ནང་ལུ་ དུས་ཚློད་དཔྱ་བགོའི་
ཐློག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས། 
༡༤ .༥. ༤ མི་སྡེའི་སློབས་ཤུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 
གཞི་གནས་འདི་ནང་ བཟའ་ཚང་དང་
མི་སྡེའི་ སེམས་ཤུགས་དང་ཉེན་སྲུང་། 
མི་སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི། མི་སྡེའི་
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ བམས་བརྩེ་དང་ལྡན་
པའི་མཐུན་འབྲེལ། ཕན་ཚུན་བླློ་གཏད་
དང་ཡིད་ཆེས། གཞན་ལུ་བྱིན་ནི་དང་ 
ཁས་བླངས་འཐློན་ནིའི་ གོམས་སང་ཚུ་
གིས་གཙློས་པའི་ མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ ནང་འཁོད་གྲལ་གཏློགས་ལུ་གཙློ་བློར་བཏློནམ་ཨིན། 
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༡༤ .༥. ༥ ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡློན་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 

ལུགས་མཐུན་དང་ ལུགས་
ཡངས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་ལྷབ་སང་། 
རིག་རྩལ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་
དྲག། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གི་ 
སློབ་སློང་ནང་གྲལ་གཏློགས་
འབད་ནི། བརྩི་མཐློང་ཤེས་ཡློན་
དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་
དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་ཡློན་ལྷབ་སང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ གཞི་གནས་འདི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 

༡༤ .༥. ༦ སྔར་སློལ་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 

ས་གནས་ཀྱི་ སྔར་སློལ་དང་ དུས་
སློན་  སྐད་ཡིག་ རིག་གཞུང་ཚུ་ 
གལ་ཆེ་བའི་བརྩི་མཐློང་དང་། ལམ་
སློལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་
ནང་ གྲལ་གཏློགས་འབད་ནི། དེ་
ལས་ ལུས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལག་
ཤེས་བཟློ་རིག་གི་ རིག་རྩལ་གོང་
འཕེལ་གཏང་དགོཔ་དང་།  དེ་
ལས་ རང་ལུགས་ཀྱི་བརྩི་མཐློང་སྐྱེད་ཐངས། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ སློལ་རྒྱུན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་ཚུ་ གཞི་གནས་འདི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 
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༡༤ .༥. ༧ མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 
གཞི་གནས་འདི་ནང་ ཆུ་དང་རླུང་། ས་དང་ནགས་ཚལ། གཡུས་དང་ཁྲོམ་སྡེ། རང་སློའི་ས་ཁོངས། དེ་
ལས་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་ས་ ལ་
སློགས་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་ 
མི་དམངས་ཀྱིས་ སེམས་ཚློར་ 
ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་ ཡློདཔ་
ཨིན་ན་དང་། འགན་འཁྲི་ ག་
དེ་སྦེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ 
སློན་པ་གིས་མ་ཚད་ སྔོ་ལྗང་
ལྡན་པའི་ ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་ 
འབད་དགོཔ་དང་ ཕགས་སྙིགས་ འཛིན་སྐྱོང་ལ་སློགས་པའི་ལམ་ལུགས་ ཚུལ་ལྡན་འློང་དགོཔ་ཚུ་ གཞི་
གནས་འདི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན།  

༡༤ .༥. ༨ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས།  
གཞུང་ལས་ མི་སེར་ལུ་ ཞབས་ཏློག་བྱིན་ལུགས་དང་། མི་སེར་གྱི་གཞི་རྟེན་ འཐློབ་དབང་དང་འགན་
འཁྲི། མི་སྡེའི་འགོ་
འཁྲིདཔ་ བཙག་འཐུ་
འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་
ལུགས། ཁྲིམས་དང་
འབྲེལ་བའི་བ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས། ཞི་གཡློགཔ་
དང་མི་སྡེའི་འགོ་འཁྲིདཔ་
ཚུ་གི་ འགན་འཁྲི་དང་ འགན་འཁྲི་འབག་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་  དྭངས་གསལ་ཐློག་ལས་ འབད་
དགོཔ་ཚུ་ གཞི་གནས་འདི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 
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༡༤ .༥. ༩ འཚློ་བའི་གནས་སངས་དང་འབྲེལ་བའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། 
མི་ངོ་རང་རྐྱང་དང་ བཟའ་
ཚང་གི་འློང་འབབ། དེ་ལས་ 
དངུལ་འབྲེལ་དང་ བཟའ་
འཐུང་གི་ཉེན་སྲུང་། བུ་ལློན་
གྱི་གནས་ཚད་དང་ ལཱ་
གཡློག་གི་ཉེན་སྲུང་། སློད་
ཁྱིམ་གྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ ཚད་
དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡློད་མེད་ལུ་ 
བལྟ་སྟེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ གཞི་གནས་འདི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 
༡༤ .༦ མཇུག་དློན། 
རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་དམིགས་དློན་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་འཆར་
འགོད་ལྷན་ཚློགས་དེ་ མིང་གནས་བསྒྱུར་ཏེ་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ལྷན་ཚློགས་ལུ་བཟློ་
གནང་བའི་ཁར་ གཞུང་གི་ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེའི་ག་རའི་ནང་གི་ ལློ་ལྔའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་
འཆར་གཞིའི་ཨམ་ག་ར་ ཀ་ཆེན་བཞི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གནང་སྟེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་
ལཱ་ཚུ་འབད་དློ་ཡློདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་དང་འདྲ་མཉམ་ལྡན་པའི་ མི་
སྡེའི་དཔལ་འབློར་གོང་འཕེལ་དང་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཉམས་སྲུང་། གཞུང་སྐྱོང་ལམ་
ལུགས་ལེགས་ལྡན་དང་ རང་ལུགས་སྔར་སློལ་བཟང་པློ་ཉམས་སྲུང་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཕྱིའི་དཔལ་ 
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རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ གནས་ཡློད་པའི་འབྲུག་མི་ཚུ། 

འབློར་ཡར་རྒྱས་དང་ ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་གཉིས་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དགོ་པའི་ཐབས་ལུ་
བརྩློན་ཏེ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་ཡློདཔ་ཨིན་ནློ།། 
 
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 

 མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཚུ། 
 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་གསུང་བཤད་ཚུ། 
 རྒྱལ་གཟིམ་རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀོད་པའི་ འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག། 
 རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ལེགས་སྒྱུར་དགོངས་བཞེད། རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ལྷན་

ཚློགས།  
 ཤེས་རིག་གི་དློན་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ཞལ་འཛློམས་གྲོས་ཆོད།  
 དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།  
 བླློན་ཆེན་བགྲེསཔ་ འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསུང་བཤད། 
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སློང་ལཱ་དང་པ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཟློ་ཞིནམ་ལས་ གཤམ་འཁོད་དློན་ཚན་ཚུ་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ 
དེ་ནང་ དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་དགོ་པ་ཅིན་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚློགས་དགོཔ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ གོ་བསྡུར་
འབད་དེ་ གསལ་བཤད་འབད་བཅུག། 

 གཡུས། 
 སློབ་གྲྭ།  
 སློབ་ཁང་།  
 བཟའ་ཚང་།  
 མི་སྡེ། 

སློང་ལཱ་གཉིས་པ། 
རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་སློ་སློའི་བཤད་པ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡློད་ག་  འདྲི་ལན་
དང་གྲོས་སྡུར་འབད་ནི། ཡང་ན་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་བལྟ་སྟེ་ གོ་དློན་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་བྲིས། 
སློང་ལཱ་གསུམ་པ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་སྦེ་བཞག་སྟེ་ སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་འདི་ རྒྱུ་དངོས་པའི་ཡར་རྒྱས་རྐྱངམ་གཅིག་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱིན་མི་ཚུགས། ཟེར་བའི་བརྗོད་དློན་ཐློག་ལུ་ རྩློད་སྡུར་འབད་བཅུག། 
སློང་ལཱ་བཞི་པ། 
སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐློག་ལས་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ ལྟ་བ་
དང་ལྡན་པའི་མི་འདི་ མི་སྡེ་དང་བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ བསམ་སློད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འློང་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཐློ་
བཀོད་འབད། 
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༡༥ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས། 

༡༥ .༡ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲློད། 
དམངས་གཙློའི་གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ མི་སེར་གྱིས་ཚློགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཏེ་ བཙག་འཐུ་འགྲུབ་དགོ་པའི་གཞུང་
ཅིག་དང་། ཡང་ན་ མི་སེར་གྱི་དློན་ལུ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཞུང་ཅིག་ལུ་ དམངས་གཙློའི་གཞུང་ཟེར་
གོཝ་ཨིན། 

༡༥ .༢ དམངས་གཙློའི་གཞུང་གི་འབྱུང་ཁུངས།  
དམངས་གཙློའི་གཞུང་ཟེར་བའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ དང་ཕུ་ གིརིག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ནིའུ་ཨིང་ལེནཌ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཡུ་རློ་པིན་དང་ ཨ་མི་རི་ཀ་ ཕེརེནཆ་ཚུ་ལས་ དར་ཁྱབ་བྱུང་པའི་ དམངས་གཙློའི་
གཞུང་སྐྱོང་ལམ་སློལ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ མང་ཤློས་ནང་ར་ དར་ཏེ་ཡློདཔ་
ཨིན།  

དང་ཕུ་གི་ལློ་རྒྱུས་བཤད་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ འཛམ་གླིང་ནང་ སྲིད་པ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ 
དམངས་གཙློ་སྦེ་སློད་ 

ཡློདཔ་ཨིན་རུང་ དུས་ཚློད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་གལ་ཆེཝ་ཐློན་ཏེ་ 
འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལཔློ་ལུ་སྔ་བ་ མང་པློ་བཀུར་བའི་རྒྱལཔློ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་མཐུན་ཐློག་ལས་བསྐོས་པའི་
ཤུལ་ལུ་ འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ཡང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཀྱིས་ ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་སློད་ནུག། 

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཧེ་མའི་རྒྱལཔློ་ཚུ་བཟུམ་མིན་པར་ རྒྱལཔློ་ཚུ་གིས་ ཆགས་སང་ཕློགས་རིས་
མཛད་ནི་ མང་སུ་ཐློནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདི་ལུ་ དང་འདློད་སྐྱེད་
མི་ གངམ་མ་ཐློན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འློག་ལུ་སློད་ནིའི་ བླློ་འདློད་མེད་པར་ ཨ་མི་རི་
ཀའི་ རེ་བུ་ལུ་ཤཱན་དང་ ཕེརེནཆ་རི་བུ་ལུ་ཤཱན་ཟེར་བའི་ངོ་རྒོལ་དང་། སྲིད་གཞུང་རྩ་སྒྱུར་གྱི་དློན་ལུ་ ཕད་

སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། 
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མདའ་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤློས་ཅིག་ནང་ར་ དམངས་གཙློའི་ལམ་
ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 

 
འབྲུག་གི་ལྷ་མི་སྲིད་སྡེའི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཁང་། 

༡༥ .༣ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་གཞི་བཙུགས་མཛད་ཚུལ། 
དེ་ཡང་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལཔློ་ལུ་ཡིད་ཆེས་
ཀྱི་ ཚློགས་རྒྱན་ཕུལ་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་མི་གུ། རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཆེན་
མློ་དང་ བླློ་གྲོས་ཚློགས་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ཚུ་དང་། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ 
རློང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚློགས་འདུ་དང་ རྒེད་འློག་ཡར་རྒྱས་ཚློགས་ཆུང་ (རྒེད་འློག་ཚློགས་སྡེ་དང་། རློང་
ཁག་ཚློགས་འདུ། ཟེར་བསྒྱུར་ཡློད་)ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ཏེ་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་མཛད་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་ 
གཞུང་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་ཧྲིལ་བུ་ བླློན་པློ་ལྷན་ཚློགས་ལུ་གནང་མི་ག་ར་ མི་དབང་རིམ་འབློན་ཚུ་གིས་ མི་
སེར་ཡློངས་ དམངས་གཙློའི་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་ གོམས་སང་ཚུད་བཅུག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་གྱི་
མཛད་པ་ཅིག་སྦེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 
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༡༥ .༤ དམངས་གཙློའི་གཞུང་གི་གྲ་སྒྲིག། 
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༡ ལས་ དམངས་
གཙློའི་སྲིད་གཞུང་གི་དློན་ལུ་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་བཞེངས་ནིའི་ ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟིན་བྲིས་
དང་པ་གྲུབ་ཚརཝ་ད་ མི་དབང་མཆོག་དང་རྒྱལ་སས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ རློང་ཁག་ཁལ་གཅིག་གི་མི་སེར་
དང་ ཞི་གཡློགཔ་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་ 
གསལ་བཤད་གནང་སྟེ་ དེ་ནང་ལུ་ འཕྲི་སློན་དང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་གོ་སྐབས་ 
གང་མང་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ལུ་མཁས་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་དང་ མི་སེར་གྱི་འཐུས་
མི་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ མཁས་དབང་ཚུ་གིས་ ཞུན་དག་དང་ཡང་ཞུན་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ 
མཐའ་དཔྱད་མཛད་གནང་ཡི། 

དེའི་ཤུལ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༦ ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་
ཚློགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་འགོ་འབྱེད་མཛད་དེ་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་བཟློ་བ་གིས་མ་ཚད། མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་བ་བར་
སྤྲློད་ཀྱི་ལས་རིམ་ གང་མང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡློདཔ་དང་། ཚློགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ བཙག་འཐུ་ངོ་མ་
འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ སང་བ་ག་དེ་མང་མང་འབད་དེ་ བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་
ལུ་ ཐེ་ཚློམ་དང་དློགས་སང་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་བཟློ་གནང་ཡི། 

༡༥ .༥ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚློགས། 
འབྲུག་གི་དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཚན་གནས་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ 
དམངས་གཙློའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པློའི་གཞུང་། ཟེར་འཁོད་ཡློདཔ་ཨིནམ་དང་། འབྲུག་གི་དམངས་
གཙློའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚློགས་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་གི་དབུ་ཁྲིད་འློག་ལུ་ རློང་ཁག་༢༠ 
ལས་མི་སེར་གྱི་འཐུས་མི་རེ་དང་ ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་༥ བཅས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེའི་འཐུས་མི་༢༥ 
དང་། འདེམས་ཁོངས་༤༧ ལས་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་འཐུས་མི་༤༧ ལྷན་
གཅིག་ཏུ་ ཚློགས་ཡློད་པའི་ སྤྱི་ཚློགས་ཅིག་ཨིན།  
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༡༥ .༦ འབྲུག་གི་དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་དང་པ།  
མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ ང་བཅས་རའི་ དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ར་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་
བཏགས་ནིའི་དློན་ལུ་ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕག་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ཞུ་ནིའི་དློན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འབྲུག་
མི་ཚུ་གིས་ སྲིད་དློན་ཚློགས་པ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ གདློང་ཁར་འཐློན་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་ཡང་བསྐྱར་གནང་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༠༧ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ སྲིད་དློན་ཚློགས་པ་དང་པ་ མི་སེར་དམངས་གཙློ་
ཚློགས་པ་གིས་ ཐློ་བཀོད་འབད་ཡློདཔ་དང་། དེའི་རྟིང་ལས་ར་ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢ ལུ་འབྲུག་ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པ་གིས་ ཐློ་བཀོད་འབད་ཡློད།  

སྤྱི་ལློ་༢༠༠༨ ཀྱི་ འབྲུག་གི་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ བཙག་འཐུ་དང་པའི་དློན་ལུ་ སྲིད་དློན་
ཚློགས་པ་གཉིས་ལས་བརྒལ་མ་ཐློན་ནི་དེ་གིས་ འགོ་ཐློག་བཙག་འཐུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་དགོ་པར་ 
འཕྲང་འཕྲང་ར་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་གིས་ རྒྱལ་ཡློངས་
ཚློགས་འདུའི་ འདེམས་ཁྲི་༤༧ གི་དློན་ལུ་ འདེམས་ཁོངས་ ༤༧ཡློད་ས་ལས་ འདེམས་ཁོངས་༤༥ གི་
ནང་ལས་ ཚློགས་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ ཐློབ་ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ནང་
ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་དང་པ་འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་གིས་ཐློབ་ཡློདཔ་དང་། ལྡློག་ཕློགས་ཚློགས་པ་དང་པ་ མི་
སེར་དམངས་གཙློའི་ཚློགས་པ་གིས་ ཕག་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐློབ་ཡློདཔ་ཨིན།  
༡༥ .༧ འབྲུག་གི་དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་དང་འགན་དབང་ངོ་སྤྲློད།  
འབྲུག་གི་དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དམངས་གཙློའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ 
འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ ངོ་སྤྲློད་དང་འགན་དབང་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

༡༥ .༨ སྤྱི་ཚློགས།  
སྤྱི་ཚློགས་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དབུ་གཙློས་པའི་ རྒྱལ་ཡློངས་
ཚློགས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་གསུམ་ གཅིག་ཁར་ཚློགས་པའི་ ཚློགས་ཁང་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།  
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རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལས་ ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པའི་ 
གསུང་གྲོས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ སྤྱི་ཚློགས་ཚློགས་པའི་སྐབས་ལུ་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཐག་གཅད་གནངམ་
ཨིན།  

སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འདི་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་དབུ་གཙློས་པའི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་
འདུའི་ཚློགས་དཔློན་གྱིས་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་ཚློགས་དཔློན་མཛད་ཐློག་ལས་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་
ཡློངས་ཚློགས་སྡེའི་འཐུས་མི་༢༠ དང་། ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་༥། རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་འཐུས་མི་
༤༧ཡློད་མི་ཚུ་ཨིན། འཐུས་མི་དེ་ཚུ་ རང་སློའི་གཙུག་སྡེའི་དློན་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཚར་མི་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་དློན་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལློགས་སུ་འབད་དགོཔ་མེད། 

༡༥ .༩ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ།  
རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་འཐུས་མི་དང་ ལྡློག་ཕློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཅས་ 
བསློམས་ འཐུས་མི་ཞལ་གྲངས་༤༧ ཚློགས་ཡློད་པའི་ཚློགས་ཁང་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཚློགས་ཁང་འདི་ལུ་ 
ཚློགས་ཁང་འློག་མ་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན།  འཐུས་མི་༤༧བཙག་འཐུ་འགྲུབ་ལུགས་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡློངས་
ཚློགས་འདུའི་དློན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་རློང་ཁག་༢༠ཡློད་མི་འདི་ བཙག་འཐུ་འབད་སའི་ 
འདེམས་ཁོངས་༤༧ ལུ་དབྱེ་སྟེ་ བཟློ་ཡློད་མིའི་ནང་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་འློང་དགོཔ་ཨིན། 

འདེམས་ཁོངས་༤༧ ལས་ བཙག་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ དང་པ་ར་ འགོ་ཐློག་བཙག་འཐུ་དང་ གཉིས་
པ་སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐློབ་སྟེ་འློང་དགོཔ་དང་། སྤྱིར་བཏང་བཙག་
འཐུའི་ནང་ལས་ ཚློགས་པ་གཉིས་ཡློད་ས་ལས་ འཐུས་མི་མང་ཤློས་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡློད་པའི་ཚློགས་པ་
འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ཚློགས་པ་ཟེར་བའི་ མཚན་གནས་ཐློབ་སྟེ་ འབྲུག་གི་བླློན་ཆེན་དང་ ཚློགས་འདུའི་
ཚློགས་དཔློན་གོང་འློག། དེ་ལས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་བླློན་པློ་ཚུ་ཡང་ གཞུང་སྐྱོང་ཚློགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་
ལས་འདེམས་བསྐོ་གནང་དློ་ཡློདཔ་དང་།  
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སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་ལས་ བཙག་འཐུ་ཉུང་ཤློས་གྲུབ་པའི་ཚློགས་པ་འདི་ལུ་ ལྡློག་ཕློགས་ཚློགས་པ་ 
ཟེར་བའི་མཚན་གནས་ཐློབ་ཨིན། གཞུང་སྐྱོང་དང་ལྡློག་ཕློགས་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཆེ་བསློད་ཅན་གྱི་
འཐུས་མིའམ་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཟེར་བའི་ མཚན་གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འཐློབ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་འགན་འཁྲི་གཙློ་བློ་ར་ གཞུང་གི་ལྷན་སྡེ་གསུམ་ཟེར་བའི་བརྩི་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་
ཡློངས་ཚློགས་འདུ་འདི་ ཁྲིམས་བཟློ་ལྷན་སྡེའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འགན་འཁྲི་ངོ་མ་ འབྲུག་གི་ལྷན་
ཁག་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ གཟིགས་ཞིབ་ཚུ་གནང་སྟེ་ རྩློད་སྡུར་དང་དགག་
བཤེར་ཐློག་ལས་ འཕྲི་སློན་དང་ལེགས་བཅོས་བཅས་ ཆ་འཇོག་གི་གནང་བ་གནང་ནི་འདི་ཨིན། དེ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཁྲིམས་ལུགས་མིན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་ ཉེན་སྲུང་ དངུལ་འབྲེལ་ རྒྱུན་སྐྱོང་
ལ་སློགས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བཏང་སྲིད་བྱུས་ལམ་སློན་གྱི་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་
ཚུདཔ་ཨིན། 

༡༥.༡༠ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེ། 

རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེ་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་རློང་ཁག་རེ་རེ་ལས་ འཐུས་མི་རེ་བཙག་འཐུ་འབད་དེ་ 
འཐུས་མི་ཞལ་གྲངས་༢༠ ཡློད་པའི་གུར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཁྱད་ལྡན་གྱི་
འཐུས་མི་༥ འདེམས་བསྐོས་གནང་སྟེ་ ཡློངས་བསློམས་འཐུས་མི་ ཞལ་གྲངས་༢༥ དང་ལྡན་པའི་ ཚློགས་
ཁང་ཅིག་ཨིན། ཚློགས་ཁང་འདི་ལུ་ ཚློགས་ཁང་གོང་མ་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེ་ཡང་ ཁྲིམས་བཟློ་ལྷན་སྡེའི་ནང་བསྡུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འགན་འཁྲི་ངོ་མ་འདི་ ཁྲིམས་
བཟློའི་ལཱ་ར་ཨིན་རུང་ གཙློ་བློ་རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུའི་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡློད་པའི་ བཅའ་
ཁྲིམས་དང་ ལམ་ལུགས་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་གནློད་ཡློད་མེད་དང་ ཕློགས་ལྷུང་ཚུ་ཡློད་མེད་ 
ལེགས་ཤློམ་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གི་དློན་ལུ་ སྤྱི་ཚློགས་ནང་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནི་འདི་ཨིན། 
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༡༥.༡༡ ས་གནས་གཞུང་། 
ས་གནས་གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་སློ་སློའི་ཁྲོམ་དཔློན་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཚློགས་པ་དང་ འཐུས་མི། དེ་
ལས་ རྒེད་འློག་སློ་སློའི་རྒཔློ་དང་ དམངས་མི་ ཚློགས་པ་ལ་སློགས་པ་ མི་སྡེ་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་ཞབས་
ཏློག་བྱིན་མི་ འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་འདི་ ལྷན་སྡེ་གསུམ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་
སྡེའི་ནང་བསྡུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མི་སེར་ལུ་ ཞབས་ཏློག་བྱིན་ནི་
དང་། རང་སློའི་ས་ཁོངས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་འཁྲི་ཚུ་འབག་དགོཔ་ཨིན། ས་
གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 

༡༥.༡༢ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙག་འཐུ་འབད་དགོ་པའི་གཙུག་སྡེའི་དབྱེ་ཁག། 
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༡༥ .༡༣ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཡུན་དང་འགན་ཚད། 

བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཚློགས་པ་ཅིག་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གོ་སྐབས་འདི་ ལློ་ལྔའི་རིང་ལུ་འཐློབ་ནི་ཨིན། 
རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་སྡེ་དང་ ཚློགས་འདུ། དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ བཙག་
འཐུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་ནིའི་ལློ་ཚད་འདི་ སྐྱེ་ལློ་ ༢༥ ལངས་ཞིནམ་ལས་ ༦༥ མ་བྱིད་ཚུན་ཚློད་ 
བཅའ་མར་གཏློགས་ཆོག་ནི་ཨིནམ་དང་། བཙག་འཐུ་གྲུབ་པ་ཅིན་ འཐུས་མི་སྦེ་བཞུགས་ནིའི་ གནས་
ཡུན་འདི་ ལློ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ གོ་སྐབས་འཐློབ་ནི་ཨིན། ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ གཙུག་ལག་མཐློ་རིམ་གྱི་ 
ཤེས་ཚད་དགོ་པའི་ཁར་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཨིནམ་དང་། སྐུ་འཁོར་དང་བླམ་ཆོསཔ་གི་གྲངས་སུ་
མེདཔ། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏློགས་ཀྱི་ཐློ་ མ་པ་ལས་མེདཔ་ཅིག་འློང་དགོཔ་ཨིན། 

བླློན་ཆེན་གྱི་གནས་ཡུན་ཐད་ཁར་ མི་ངོ་གཅིག་གིས་ བླློན་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ ལན་ཐེངས་གཉིས་མ་
གཏློགས་ བཞེས་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་ནང་འཁོད་ཡློདཔ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་གི་ ཁྲོམ་
དཔློན་ཚུ་གི་ ཤེས་ཚད་ཐད་ཁར་ གཙུག་ལག་མཐློ་རིམ་ཤེས་ཡློན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་མི་
དང་ཚློགས་པ། དེ་ལས་ རྒཔློ་དང་ དམངས་མི་ ཚློགས་པ་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ ཤེས་ཚད་འདི་ 
ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བའི་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡློན་ཡློད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཅིག་གིས་འཐུས། 

ཚློགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་གི་ཐད་ཁར་ སྐྱེ་ལློ་༡༨ ལང་དགོཔ་དང་།  བླམ་ཆོསཔ་གི་རིགས་མེན་མི་ཅིག་
གིས་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲློད་ལག་ཁྱེར་དང་ ཚློགས་རྒྱན་བཙུགས་ཆོག་པའི་ ངོས་འཛིན་འདྲ་པར་ཅིག་ འབག་
འློང་ཐློག་ལས་ ཚློགས་རྒྱན་བཙུགས་ཆོག་ནི་ཨིན།  

༡༥ .༡༤ མཇུག་དློན། 

འབྲུག་གི་དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་བཟུམ་སྦེ་ མི་སེར་གྱི་རེ་བ་དང་ དགོས་
འདློད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པར་ མ་འློངས་མངོན་གཟིགས་ཅན་གྱི་ མི་དབང་རིམ་འབློན་ཁོང་རའི་ ཁ་
ཐུག་ལས་ར་ མི་སེར་ལུ་ གསློལ་རས་དང་འདྲཝ་སྦེ་གནང་ཡློད་པའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། མི་དབང་
རིམ་འབློན་ཚུ་གིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ མི་སེར་ལུ་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ནི་དང་ རྒྱལཔློ་ལུ་ ཡིད་
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ཆེས་ཀྱི་ཚློགས་རྒྱན་ཕུལ་དགོཔ། དེ་ལས་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་གསར་བཙུགས་ཀྱི་ བཀའ་རྒྱ་ཚུ་
གནང་པའི་སྐབས་ བླློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་དང་ མི་སེར་གྱི་འཐུས་མི་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡློངས་
ཀྱིས་ མགྲིན་དབངས་གཅིག་གི་ཐློག་ལས་ དབང་ཚད་གསེར་ཁྲི་རྩ་བ་ར་བཞག་དགོཔ་དང་། རྒྱལ་བརྒྱུད་
ཀྱི་གཞུང་སྦེ་ར་བཞག་གནང་དགོ་པའི་ གསློལ་འདེབས་ཡང་བསྐྱར་ཕུལ་རུང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་
འབློན་ཚུ་གིས་ ལློག་སྟེ་མ་བཞེས་པར་ འབངས་མི་སེར་ཡློངས་ལུ་ ཐུགས་སྦློམ་སྦེ་ར་གཏད་དེ་གནང་པའི་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་གསློལ་རས་ཅིག་ཨིན།  

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་མི་སེར་ཡློངས་ཀྱིས་ གསེར་ཁྲིའི་རྩ་བ་ལས་གནང་པའི་ དམངས་གཙློའི་རིང་
ལུགས་འདི་ནང་ རང་མློས་དང་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བཅའ་མར་གཏློགས་ཏེ་ དམངས་གཙློའི་ལམ་
ལུགས་འདི་ གཞི་འགྱམ་ལེགས་ཤློམ་ཚུད་དེ་ ཕན་ཐློགས་ངེས་པར་དུ་འབྱུང་ཚུགསཔ་སྦེ་དགོཔ་འདི་ 
འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཅིག་ཨིན། 

 

ལྷབ་སང་སློང་ལཱ། 

 དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་གལ་ཅན་ཚུ་ ཐློ་བཀོད་འབད། དེ་ལས་ 
མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་གི་གོ་དློན་འཚློལ་ཏེ་ ལྷབ་སང་འབད་དགོཔ་དང་། མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ཤློག་ཐང་གུར་ 
ཡི་གུ་སྦློམ་སྦེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་སར་བཞག་སྟེ་ གོ་དློན་སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་
འབད། 

 སྡེ་ཚན་ནང་སྦེ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཟེར་བའི་སྐབས་ གོ་བ་ལེན་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ གོ་
སྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་སན་ཞུ་འབད། 

 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དམངས་གཙློའི་གཞུང་ དབུ་བརྙེས་ཚུལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་མ་
འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡློད་ག་ ཁུངས་གཏུགས་འབད།  
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 དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ ངོ་སྤྲློད་ ཁྱད་པར འབྱུང་ཁུངས་ ཕན་གནློད་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་དང་ ཡློངས་འབྲེལ་ཁ་བང་ཚུ་ནང་ལས་ འཚློལ་ཞིབ་འབད་དེ་ 
མ་འདྲཝ་མཐློང་མི་ཚུ་ དམངས་ཁར་སན་ཞུ་འབད། 

 དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤློམ་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ འགན་ཁག་ག་ཅི་
འབག་དགོཔ་ཨིན་ན? གོ་སྡུར་འབད། 

 དམངས་གཙློ་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ འགན་འཁྲི་དང་ བཙག་འཐུ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ 
ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་སློབ་དཔློན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐློག་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ གྲོས་སྡུར་དང་འདྲི་
ལན་འབད། 
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སློབ་རིམ་༡༡པའི་ལས་དློན། 

སློབ་ཚན་དང་པའི་ལས་དློན། 
༡ སྤྱིར་ཕྱི་སློད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཆགས་ཚུལ་ཧ་གོ་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་

ཚུལ་གྱི་ཐློས་པ་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་དགོ། 
༢ རློལ་པའི་མཚློ་བདུན་དང་ གསེར་གྱི་རི་བདུན་སྐོར་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣ འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་ སངས་རྒྱས་འབློན་དགོ་པའི་གནད་དློན་དང་ གླིང་གཞན་དུ་མ་བློན་པའི་ཁུངས་

དང་ དགོས་པ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༤ འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཕློགས་བཞི་ལུ་ གནས་ཆེན་ག་ཅི་ཡློད་ག་དང་། འཛམ་བུའི་གླིང་ཟེར་ མིང་

བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས་དློན་ཚུ་ བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༥ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ ཕློགས་ག་ཏེ་ལུ་ དུས་ནམ་ཆགས་ཡློདཔ་ཨིན་ན་འདི་

ནང་ ཤིང་ས་དང་ དུད་འགྲོའི་རིགས་ འབྲུ་ས་ཚུ་ ག་ཅི་ཡློད་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༦ འབྲུག་མི་ཚུ་ རྒྱ་བློད་གང་ལས་ཡང་ མཆེད་མཆེདཔ་མེན་པའི་ཁུངས་དང་། མློན་ཡུལ་དང་མློན་པ་ཟེར་

བའི་ཐ་སྙད་འབྱུང་ཚུལ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་གཉིས་པའི་ལས་དློན། 
༡ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་རྩིས་མཐློང་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
༢ རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཁུངས་དློན་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༣ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༤ གཞུང་རྟགས་ཀྱི་བར་དློན་ག་ཅི་སློནམ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༥ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཁུངས་ཡློངས་ཀྱིས་ སྐད་ཡིག་འདི་ ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོ་པའི་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་དགོ། 
༦ སྐད་ཡིག་གི་བྱེད་ལས་དང་ ཕན་ཐློགས་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༧ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ཁག་ཆེ་བའི་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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༨ མདའ་རྩེད་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་རྩེདམློ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཤེས་
ཚུགས་དགོ། 

༩ བ་རློག་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༡༠ བ་རློག་གདློང་ཅན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་ཨིན་པའི་ གནད་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ།  
༡༡ རྒྱལ་ཡློངས་མེ་ཏློག་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༡༢  འབྲློང་གྱིམ་ཙེ་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༡༣ ཙན་དན་ཤིང་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ཤིང་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པའི་ལས་དློན། 
༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ར་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་འློག་ལུ་ མིན་པའི་ཁུངས་ཚུ་

 འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ བློད་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡློད་རུང་

བློད་ཀྱི་མངའ་འློག་མིན་པའི་ཁུངས་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ།   
༣ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་དབང་གཙང་མ་ཨིན་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཞི་པའི་ལས་དློན། 
༡ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གི་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
༢ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཞབས་བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་གནས་ཚུ་ མཇལ་ནིའི་

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
༣ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ ཞབས་བཅགས་གནང་པའི་གནས་ཚུ་གི་ར་ཁུངས་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

སློབ་ཚན་ལྔ་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ཡློན་ཏན་ལུ་ སང་བརྩློན་འབད་དགོ་པའི་ དློ་སང་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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༢ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀྱི་གདན་ས་གཙློ་བློ་གླིང་བརྒྱད་པློ་ག་ཏེ་
ཡློད་ག་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་དྲུག་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
༢ སྔོན་འབློན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ལུ་ དད་པ་དང་མློས་གུས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
༣ གཏེར་སློན་མཆོག་གི་མཛད་བ་དང་གདན་ས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བདུན་པའི་ལས་དློན།  
༡ བསན་པ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ དར་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་བཏགས་ཡློད་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་

དགོ།  
༢ འབྲུག་གི་བླམ་གོང་མ་ལེ་ཤ་བློན་ཡློད་པའི་གྲལ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པར་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་

བླམ་ག་དང་ག་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དེའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

ཀ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པློ། 
༡ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་པར་ ཕན་ཐློགས་མི་བླ་མ་ག་ཨིན་ན་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢ ཕ་ཇོ་འབྲུག་ལུ་འབློན་དགོ་པའི་ ཁུངས་དང་དགོས་པའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣ ཕ་ཇོའི་གནས་ཆེན་༡༢པློ་དེ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༤ གདུང་འཛིན་གྱི་སས་དང་ དེ་ཚུ་གིས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པར་ ཕན་ཐློགས་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡློད་ག་

ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

ཁ་ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། 
༡ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་འཁྲུངས་ལློ་དང་ འབྲུག་ལུ་འབློན་དགོས་ལུགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཚུ་ ཁ་གསལ་

སྦེ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢ བླམ་དེ་གིས་འབྲུག་གི་ས་གནས་སློ་སློ་ལུ་བློན་ཏེ་ གདན་ས་ག་ཏེ་ལུ་ར་ བཏབ་ཅི་ག་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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ག་ ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། 
༡ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢ སྤྱིར་བཏང་ ཕྱིའི་བ་སློད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁ་གཏང་མ་བཏུབ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་ཚུགས་དགོ། 
༣ བླ་མའི་གྲུབ་རྟགས་དང་ མཛད་འཕྲིན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ཆོས་ལུ་དད་པ་ལྷག་པར་བསྐྱེད་ཚུགས་

དགོ། 

ང་  མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ། 
༡ མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ འཁྲུངས་རབས་དང་ མཛད་རྣམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ཤེས་

ཚུགས་དགོ། 
༢ བླམ་གི་མཛད་རྣམ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 

ཅ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མ། 
༡ རྣམ་ཐར་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྟློགས་རྗོད་ཅིག་བྲི་ཚུགས་དགོ། 
༢ མི་ཕམ་བསན་པའི་ཉི་མའི་སྐོར་ལས་ མི་གཞན་ལུ་ཡང་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢ བླ་མའི་འཁྲུངས་རབས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སབ་ཚུགས་དགོ། 
༣ ལུང་བསན་ག་དང་ག་གིས་གནང་ཡློདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༤ བླམ་ཚུ་གིས་ཕག་དཔེ་ག་དེ་སྦེ་ར་ གཟིགས་དགོཔ་ཡློད་ག་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༥ ལུང་བསན་ འློད་གསལ་མནལ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༦ རང་བློན་ཁར་ས་པ་ཎི་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་རྟེན་རྩ་ཆེ་ཤློས་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༧ ལྷློ་ལུངམ་འདི་ནང་བློན་པའི་སྐབས་ བསུ་ལེན་ཞུ་མི་དད་ཅན་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་མིང་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་ཚན་དགུ་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལུང་ཕློགས་སློ་སློ་ལུ་ འགྲོ་དློན་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡློདཔ་ ཨིན་ནའི་

སྐོར་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་འགྲོ་དློན་ ཁྱབ་ཆེ་ཤློས་ ག་ཏེ་ལུ་ར་ བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ཧ་གོ་

ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཅུ་པའི་ལས་དློན།  
༡ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དགྲའི་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཚུལ་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་པའི་ཕག་ཐམ་ང་བཅུ་དྲུག་མའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཧ་གོ་

ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་སྐྱོང་དགོ་པའི་ ལུང་བསན་མ་བྱུང་པའི་ཧེ་མ་ག་ཅི་

མཛད་དེ་ བཞུགས་ཡློདཔ་ ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢ ལུགས་གཉིས་བསན་པ་སྐྱོང་དགོ་པའི་ལུང་བསན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས་

དགོ། 
༣ ལུགས་གཉིས་བསན་པ་སྐྱོང་ནིའི་ཕག་ལཱ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ཤེས་

ཚུགས་དགོ། 
༤ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་གདན་ས་དང་རློང་གཞིས་ཚུ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ར་ བཞེངས་ཡློདཔ་ཨིན་

ནའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༢ གདན་ས་དང་རློང་གཞིས་ཚུ་ ནམ་བཞེངས་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣ རློང་གཞིས་དང་གདན་ས་ཚུ་ བཞེངས་དགོ་པའི་ལུང་བསན་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༤ གདན་ས་དང་རློང་གཞིས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ བཞེངས་ཡློདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་སྤྱི་བླ་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་བསན་པ་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕག་ལཱ་མཛད་ཚུལ་དང་ ཤར་ཕློགས་རློང་ཁག་དྲུག་གི་གནས་སངས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་
དགོ། 

༢ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པས་ ཤར་ཕློགས་
འཁོར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འློག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ མི་སེར་བདེ་བར་བཀོད་
ཚུལ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

༣ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པས་དབུ་གཙློས་པའི་ དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་དམག་དཔློན་ཚུ་གིས་ཤར་
ཕློགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཚུ་ དབང་དུ་བསྡུ་ཚུལ་གྱི་མཛད་རྣམས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་དློན། 
༡ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་གདན་སའི་ཆགས་རབས་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༢ རློང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་མངའ་འློག་ལུ་ཡློད་པའི་ གླིང་ཚན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
༣ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ སློལ་བཏློད་གནང་མི་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ གོ་གནས་

བསྐོ་བཞག་མཛད་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་རིམ་༡༢པའི་ལས་དློན། 
སློབ་ཚན་དང་པའི་ལས་དློན།  
༡ སྡེ་སྲིད་དང་པློའི་ལློ་རྒྱུས་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
༢ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཕག་ལཱ་གནང་ཡློད་མི་ལུ་ རྩིས་མཐློང་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ བསམ་སློད་ཡར་དྲག་

གཏང་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་གཉིས་པའི་ལས༌དློན། 
༡ རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌བཀའ༌སྲུང༌ཚུ༌ལུ༌རྒྱབ༌བརྟེན༌པའི༌ནུས༌པ༌ལུ༌ཡིད༌ཆེས༌འབྱུང༌ཚུགས་དགོ། 
༢ དགྲ༌ལུ༌ཡང༌སྙིང༌རྗེ༌བསྐྱེད༌དགོ༌པའི༌སེམས༌ཤུགས༌བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་གསུམ་པའི་ལས་དློན།  
༡. སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ་དང་ སྐུ་ཡློན་གསན་བསམ་མཛད་པའི་སྐོར་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

༢ རློང་བཞེངས་ཚུལ་དང་ བདག་རྐྱེན་རིམ་པར་བཞེས་ཏེ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ ཕག་ཞུ་ཡློད་པའི་
སྐོར་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

༣. ཐབས་རྒྱ་ཆེན་པློས་ ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ཚུལ་ལུ་ རྗེས་སུ་ཡི་
རངས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཞི་པའི་ལས་དློན། 
༡. རང་དློན་སྤངས་ཏེ་ བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དློན་ལུ་ འགྲོ་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཛད་མི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

ཚུ་ལུ་བཀྲིན་བསམ་ཚུགས་དགོ།  
༢ ཕ་མ་ལུ་བརྩེ་བ་དང་། བླ་མ་ལུ་དད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཤ་ཞེན་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་ལྔ་པའི་ལས་དློན། 
༡. སྡེ་སྲིད་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱུང་ཡློད་པའི་སྲིད་དློན་གྱི་ གནས་སངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་ཚན་དྲུག་པའི་ལས་དློན། 
༡. སྡེ་སྲིད་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཕག་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་ མཛད་གནང་བའི་སྐབས་དཀའ་

ངལ་ གདློང་ལེན་འབད་ཐངས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་འདྲློང་ཚུགས་དགོ།  
སློབ་ཚན་བདུན་པའི་ལས་དློན། 
༡. སྔོན་གྱི་ས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

༢. སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ མཛད་ཤུལ་བཟང་པློ་ལུ་བརྟེན་ བསམ་སློད་ཡར་དྲག་དང་ མི་ཚེའི་ནང་ལག་ལེན་ དངོས་
འཐབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པའི་ལས་དློན།  
༡. སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ རིགས་རུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

༢. སྡེ་སྲིད་ཀྱི་མཛད་བ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

༣. སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ སྒོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དློན་
ལུ་ ཕག་ལཱ་མཛད་ཚུལ་ལུ་ སྐུ་དྲིན་བསམ་ཚུགས་དགོ། 

བ་རློག་དབུ་ཞྭའི་ལློ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་དློན། 
༡ རྒྱལཔློ་རིམ་འབློན་ཚུ་གིས་དབུ་ཞྭ་བ་རློག་གདློང་ཅན་བཞེས་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཧ་གོ་སྟེ་

འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས། 

༢ དབུ་ཞྭ་བ་རློགས་གདློང་ཅན་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གིས་བར་མཚློན་ག་ཅི་ར་སློནམ་ཨིན་ན་ འབྲི་སབ་འབད་
ཚུགས། 

སློབ་ཚན་དགུ་པའི་ལས་དློན། 
༡ དཔལ་འབློར་གྱི་གནས་སངས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ བཙན་ཐབས་ལུ་ ཆོས་

སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ ཕག་ལཱ་མཛད་གནང་མི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་ཚློར་ འབྱུང་ཚུགས་དགོ། 
༢ རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡློད་མི་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་

དགོ། 
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སློབ་ཚན་བཅུ་པའི་ལས་དློན། 
ཀ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གིས་ སྐུ་ཡློན་གསན་བསམ་མཛད་པ་དང་ གོ་གནས་བཞེས་པའི་སྐོར་ཤེས་

ཚུགས་དགོ། 

ཁ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ་ཞུ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

ག རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཕག་ལཱ་ མཛད་ཡློད་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་ལས་དློན། 
༡ འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ འདྲ་མཉམ་བཟློ་ནིའི་ཕག་ལཱ་གནང་མི་ལུ་ཡིད་ཆེས་འབྱུང་

ཚུགས་དགོ། 
༢ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དློན་གཟིགས་གནང་པའི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
༣ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་ལས་དློན། 
དློན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སང་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐོར་ལས་ 
གཤམ་འཁོད་དློན་ཚན་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་བཅས་ མི་དབང་མཆོག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་
དང་ངལ་རངས་བསྐྱེད་ཚུགས། 

 ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་དང་འཁྲུངས་ཚུལ། 
 སྐུ་ཡློན་དང་བསན་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕག་འགན་བཞེས་ཚུལ། 
 འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཉམ་ མཐུན་འབྲེལ་བཟློ་ཚུལ། 
 མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་ཚུལ་དང་ཕབ་ཆག་གནང་ཚུལ། 
 གོང་འཕེལ་གྱི་རྩ་བ་བཙུགས་ཚུལ། 
 ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་གོང་འཕེལ་གནང་ཚུལ། 
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་མཛད་ཚུལ། 
 རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་བསན་པའི་སློག་ཤིང་བཙུགས་ཚུལ། 
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 དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་དང་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་འགོད་གནང་ཚུལ། 
 རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་རྒྱལ་སས་ལུ་གནང་ཚུལ། 

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ལས་དློན། 
དློན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སང་འབད་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་སྐོར་ལས་ གཤམ་
འཁོད་དློན་ཚན་ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་བཅས་ མི་དབང་མཆོག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་ 
ངལ་རངས་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 

 ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་དང་འཁྲུངས་ཚུལ། 
 སྐུ་ཡློན་དང་ཕག་འགན་བཞེས་ཚུལ། 
 གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསློལ་མཛད་ཚུལ། 
 རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕག་འགན་བཞེས་ཚུལ། 
 ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཕག་འགན་བཞེས་ཚུལ། 
 འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་འབྲེལ་བ། 
 རྒྱ་འབྲུག་ཆིངས་ཡིག་ལེགས་སྒྱུར་གནང་བ། 
 དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་གཞི་བཙུགས་གནང་བ། 
 མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་ཚུལ། 
 ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་གནང་བ། 
 བདེ་སྲུང་གཞི་བཙུགས་གནང་བ། 
 དམངས་གཙློའི་གཞུང་ལུགས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཚུལ། 
 འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ཆ་འཇོག་གནང་ཚུལ། 
 བཙུན་མློ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ། 
 ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་མཛད་པ། 
 རྒྱལ་སས་འཁྲུངས་པའི་དགའ་སློན་གྱི་མཛད་པ། 
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སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་དློན། 
སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ 

 གོ་དློན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ཀ་ཆེན་བཞི་དང་ གཞི་གནས་དགུ་གི་ དབྱེ་བ་དང་གོ་དློན་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
 གཞུང་སྒེར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ལྟ་བ་འདི་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་དློ་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་

དགོ། 
 རང་སློའི་མི་ཚེའི་གནས་སངས་ནང་ དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྟ་བ་འདི་ལས་

རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
 ལྟ་བ་འདི་གི་ཐློག་ལུ་ གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ ཞིབ་འཚློལ་འབད་ནིའི་ ཡློན་ཏན་གྱི་གཞི་རྟེན་ཚུ་འཐློབ་

ཚུགས་དགོ། 

སློབ༌ཚན༌བཅོ༌ལྔ༌པའི༌ལས་དློན། 
དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་དློན་ཚན་འདི་ ལྷབ་ཚརཝ་ད་ 

 སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གཤམ་འཁོད་དློན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འབྲི་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲློད། 
 སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ འབྱུང་ཁུངས། 
 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ འབྱུང་རབས། 
 མངའ་བདག་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་ལས་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ལུགས། 
 འབྲུག་ལུ་དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཐངས། 
 དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ བཙག་འཐུའི་དབྱེ་བ་དང་བ་རིམ། 
 དམངས་གཙློ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ འཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་ འགན་དབང་། 
 བཙག་འཐུའི་བ་རིམ་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་མིའི་འགན་ཚད། 
 འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ དམངས་གཙློ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱིར་བཏང་འགན་འཁྲི། 
 དམངས་གཙློའི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག། 
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འབྲུག་གི་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་རིམ་བློན། 
༡ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག། མཁན་ཆེན་པད་དཀར་འབྱུང་གནས། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་སྒང་ཁ། སྤྱི་ལློ་

༡༦༦༠༤ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་ ༡༦༥༡ལས་ ༡༦༧༢ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༢༦༧༢ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༢  རིགས་ཀུན་བདག་པློ། མཁན་ཆེན་བསློད་ནམས་འློད་ཟེར། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་དཀར་སྦྱི་བསེ་ལུང་། 
སྤྱི་ལློ་ ༡༦༡༣ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་ ༡༦༧༢ལས་༡༦༨༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༦༨༩ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༣  རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་དཀར་སྦྱི་བསེ་ལུང་
བྲག་གོང་མ།  སྤྱི་ལློ་ ༡༦༤༠ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་ ༡༦༨༩ལས་ ༡༦༩༧ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༦༩༩ 

ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༤  རིགས་འཁོར་ལློའི་མགོན་པློ། དམ་ཆོས་པད་དཀར། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་གཟར་ཆེན་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༦༣༩ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༦༩༧ ལས་༡༧༠༧ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༠༨ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༥  ལུང་རྟློགས་བསན་པའི་བདག་ཉིད། བཟློད་པ་འཕྲིན་ལས། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་དློལ་སྟེང་ལུག་ཁྱུ་སྒང་ཁར། 
སྤྱི་ལློ་༡༦༤༥ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༠༧ ལས་༡༧༢༤ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༢༩ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༦  བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕག་ ལྕང་སྒང་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༦༧༠ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༢༤ ལས་༡༧༣༠ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༣༠ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༧  སྲིད་གཞིའིདབང་ཕྱུག། ངག་དབང་འཕྲིན་ལས། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ ཤར་ཝ་ཅན་རྟག་
དགའ། སྤྱི་ལློ་༡༦༧༡ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༣༠ ལས་༡༧༣༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༤༦ ལུ་ ཞིང་
དུ་གཤེགས་པ། 

༨  གདམས་པའི་མཛློད་འཛིན། བསན་འཛིན་ནློར་བུ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སློད་ལ་དྭགས། སྤྱི་ལློ་༡༦༨༩ ལུ་འཁྲུངས། 
སྤྱི་ལློ་༡༧༣༨ ལས་༡༧༤༤ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༤༤ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 
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༩  ཐུབ་དབང་གཉིས་པ། རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ ཤར་རུད་སྦི་ས་ སེམས་
སྐྱོང་། 
སྤྱི་ལློ་༡༧༡༠ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༤༤ ལས་༡༧༥༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༥༩ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༡༠  པཎ་གྲུབ་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ ནས་རྙིང་སྒང་ཉིས། སྤྱི་ལློ་༡༧༠༡ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༥༥ ལས་༡༧༦༢ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༦༧ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༡༡  རིགས་རུས་ཕུན་ཚློགས། ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སེ་ལ་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་
༡༧༡༢ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༦༢ ལས་༡༧༦༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༧༠ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༡༢  འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སློད་པ་ཕན་བདེ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༧༢༢ ལུ་འཁྲུངས། 
སྤྱི་ལློ་༡༧༦༩ ལས་༡༧༧༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༧༢ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༡༣  གསང་བདག། ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་མཚམས་བྲག་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་༡༧༢༤ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༧༣ ལས་༡༧༧༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༨༤ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༡༤  དབངས་ཅན་གྲུབ་པ། ངག་དབང་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཝང་འགྲམ་མ། སྤྱི་ལློ་༡༧༣༣ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༧༥ ལས་༡༧༨༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༨༡ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༡༥  མན་ངག་མཛློད་འཛིན། ངག་དབང་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ཝང་འགྲམ་མ། 
སྤྱི་ལློ་༡༧༢༩ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༨༡ ལས་༡༧༨༤ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༨༦ ལུ་ ཞིང་
དུ་གཤེགས་པ། 

༡༦  ཕག་སློལ་འཛིན་པ། དཔལ་ཤེས་རབ་སེངྒེ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ དགོན་རྙིང་དགེ་དགོན་ཁ། སྤྱི་ལློ་
༡༦༡༧ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༨༤ ལས་༡༧༩༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༩༣ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༡༧  དགའ་ལྡན་འློད་སང་། བམས་མགོན་ཡེ་ཤེས་རློ་རྗེ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ དགོན་ཤར་རི་བ་ལང་། 
སྤྱི་ལློ་༡༧༩༡ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༩༧ ལས་ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༠༥ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 
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༡༨  རིག་པའི་མཛློད་འཛིན། འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ ཤར་རུད་པ་
ཟངས་དམར་སྡིངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༤༣ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༧༩༧ ལས་༡༨༠༣ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། 
སྤྱི་ལློ་༡༨༠༣ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༡༩  ཚུལ་ཁྲིམས་བདག་པློ། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སློད་པ་ཕན་བདེ་ཁ། སྤྱི་ལློ་
༡༧༥༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༠༣ ལས་༡༨༠༧ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༡༦ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༢༠  སྐྱབས་མགོན་གོང་མའི་གསུང་སྤྲུལ་གསུམ་པ། ཕློགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཝང་ཁ་
སར་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༧༨༡ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༠༧ ལས་༡༨༡༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༠ 
ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༢༡  རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་འློད་སང་། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ ཤར་སྦྱེད་
ན་ ཐེམ་པ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༧༦༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༡༡ ལས་༡༨༡༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། 

༢༢  བདེ་ཆེན་འཁོར་ལློའི་མགོན་པློ། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ཝང་སྲིན་མློ། སྤྱི་
ལློ་༡༧༥༢ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༡༦ ལས་༡༨༢༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༢༦ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༢༣  སར་ཡང་ རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་འློད་སང་། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ 
ཤར་སྦྱེད་ན་ ཐེམ་པ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༧༦༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༢༦ ལས་༡༨༣༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། 
སྤྱི་ལློ་༡༨༣༤ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༢༤  ཀུན་གཟིགས་མི་ཕམ་ཆོས་རྗེ། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སྤུ་ན་ཁ་ སེ་ལ་དགོན་པ། 
སྤྱི་ལློ་༡༧༩༠ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༡ ལས་༡༨༣༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༦ ལུ་ ཞིང་
དུ་གཤེགས་པ། 

༢༥  བདེན་གཉིས་ཀུན་གཟིག། ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ གཟར་ཆེན་བསམ་གཏན་ཆོས་
གླིང་། 
སྤྱི་ལློ་༡༧༧༢ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༦ ལས་༡༨༣༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༨ ལུ་ ཞིང་
དུ་གཤེགས་པ། 
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༢༦  མཐུ་སློབས་བདག་ཉིད། ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ ཤར་སྦྱེད་ན། སྤྱི་ལློ་
༡༧༨༠ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༩ ལས་༡༨༤༠ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༠ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༢༧  དམ་པས་རྗེས་བཟུང་། པདྨབཟང་པློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕང་ཨོ་ལ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༧༧༩ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༠ ལས་༡༨༤༧ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༢༨  འགྲོ་བ་ཡློངས་ཀྱི་མགོན་གྱུར། རིན་ཆེན་བཟང་པློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ཝང་འགྲམ་མ། སྤྱི་ལློ་
༡༧༧༧ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༧ ལས་༡༨༤༨ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༨ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༢༩  སར་ཡང་ དམ་པས་རྗེས་བཟུང། པདྨ་བཟང་པློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་ཨོ་ལ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༧༧༩ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༨ ལས་༡༨༥༠ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༠ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༣༠  རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས། འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ ཤར་སྦྱེད་ན། སྤྱི་ལློ་
༡༧༩༨ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༠ ལས་༡༨༥༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༨ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༣༡  མཚུངས་མེད་འདྲེན་མཆོག། ཡློན་ཏན་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ ཤར་སྦྱེད་ན་ཐེམ་
པ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༨༠༤ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༤ ལས་༡༨༦༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༠ 
ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༣༢  ཟུང་འཇུག་ཉམས་བཞེས། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་རློང་ཆ་འློག་ ཤར་སྦྱེད་ན། 
སྤྱི་ལློ་༡༨༠༢ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༨ ལས་༡༨༦༠ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༠ ལུ་ ཞིང་
དུ་གཤེགས་པ། 

༣༣  མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད། ཀུན་དགའ་དཔལ་འབློར། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ དློལ་སྟེང་བང་སྦིས། སྤྱི་ལློ་
༡༨༠༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༠ ལས་༡༨༦༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༡ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 
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༣༤  ཕན་བདེའི་འློད་འཕྲློ། བཤད་སྒྲུབ་འློད་ཟེར། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ རྟ་ལང་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་རྒྱལ་
དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་༡༨༡༠ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༡ ལས་༡༨༦༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༢ 
ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༣༥  གསང་གསུམ་བདག་ཉིད། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སྤང་གཤློང་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་
༡༨༡༣ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༥ ལས་༡༨༦༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས།  

༣༦  རིགས་བདག་གཙློ་བློ། ཡློན་ཏན་དཔལ་བཟང། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཧཱ་དཀར་ཚློགས་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་༡༨༡༡ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༩ ལས་༡༨༧༣ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༧ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༣༧  ཆོས་དབྱིངས་དློན་གཟིགས། ཀུན་དགའ་སེངྒེ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་ སྲིན་ཕུ་དགོན་པ། 
སྤྱི་ལློ་༡༨༡༥ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༣ ལས་༡༨༧༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༥ ལུ་ ཞིང་
དུ་གཤེགས་པ། 

༣༨  སར་ཡང་ གསང་གསུམ་བདག་ཉིད། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སྤང་གཤློང་དགོན་
པ། སྤྱི་ལློ་༡༨༡༣ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༥ ལས་༡༨༧༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༥ ལུ་ 
ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༣༩  མཐུ་ཆེན། བླློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ དློལ་པློ་གྱང་ས། སྤྱི་ལློ་༡༨༢༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་
ལློ་༡༨༧༥ ལས་༡༨༧༨ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༤ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༤༠  གྲུབ་རིག་རྒྱལ་མཚན། པད་དཀར་འློད་ཟེར། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སྤང་གཤློང་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་
༡༨༣༣ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༨ ལས་༡༨༨༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༡ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༤༡  འཇམ་དཔལ་དབངས་དངོས། ངག་དབང་དློན་ལྡན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ བཙན་སློང་ཆུ་འགྱེད། སྤྱི་
ལློ་༡༨༡༨ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༡ ལས་༡༨༨༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༦ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༤༢  དཀྱིལ་འཁོར་ཡློངས་མགོན། ཆོས་རྗེ་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སེ་ལ་དགོན་
པ། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༩ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༦ ལས་༡༨༨༨ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས།  
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༤༣  གནས་ལྔ་རིག་པ་མཚུངས་མེད། བསན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ནུབ་དྷ་ལིང་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༨ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༨ ལས་༡༨༨༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༩ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༤༤ སར་ཡང་  དཀྱིལ་འཁོར་ཡློངས་མགོན། ཆོས་རྗེ་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ 
སེ་ལ་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་༡༨༣༩ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༩ ལས་༡༨༩༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་
༡༨༩༨ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༤༥  སན་གཟིགས་དབང། འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ ཤར་སྦྱེད་ན། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༤ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༩༡ ལས་༡༨༩༤ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༩༤ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༤༦  གདམས་ངག་མཛློད་འཛིན། དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ སྤངས་པའི་ས། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༦ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༩༤ ལས་༡༨༩༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༩༩ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༤༧  སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད། ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ཅང་དགེ་བསྙེན། སྤྱི་ལློ་༡༨༤༢ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༨༩༩ ལས་༡༩༠༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༢ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༤༨  རྣམ་ཀུན་མཚུངས་མེད། འཇམ་དབངས་རིན་ཆེན། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ རྟ་མགོ་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་
༡༨༤༥ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༡ ལས་༡༩༠༣ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༥ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༤༩  རིགས་བདག་གཙློ་བློ། རིག་འཛིན་སྙིང་པློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཧཱ་རློ་རི་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༣ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་
ལློ་༡༩༠༣ ལས་༡༩༠༧ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༧ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༥༠  སྐུ་བཞིའི་མགོན་པློ། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ཅང་དགེ་བསྙེན། སྤྱི་ལློ་
༡༨༦༡ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༧ ལས་༡༩༠༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༦ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 
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༥༡  བླློ་གྲོས་འློད་སློང་། བམས་པའི་སློབས་བཟང། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ དགའ་སེ་དགོན་
གསར། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༡ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༩ ལས་༡༩༡༢ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༦ 
ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༥༢  ཉུག་མའི་དློན་གཟིགས། དཔལ་ལྡན་སེངྒེ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕང་ཨོ་ལ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༧ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༢ ལས་༡༩༡༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས།  

༥༣  གསུང་སྤྲུལ་ལྔ་པ། ཕློགས་ལས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ བུམ་ཐང་སང་ཆུ་སློད། སྤྱི་ལློ་༡༨༥༡ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༥ ལས་༡༩༡༧ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༧ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༥༤  འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ། ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སློད་པ་ལྟློ་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༦ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༧ ལས་༡༩༡༨ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༨ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༥༥  སར་ ཉུག་མའི་དློན་གཟིགས། དཔལ་ལྡན་སེངྒེ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ལྕང་ཨོ་ལ་ཁ། སྤྱི་ལློ་
༡༨༥༧ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༡༨ ལས་༡༩༡༩ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༢༡ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༥༦  པདྨ་ཀར་ར། མི་ཕམ་དབང་པློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ ཅང་སིང་མ། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༤ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་
༡༩༡༩ ལས་༡༩༢༢ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༢༤ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༥༧  རྒྱལ་ཀུན་གཅིག་བསྡུས། ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ ཤར་རུད་པ་
ཚང་མལ། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༥ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༢༢ ལས་༡༩༢༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༣༩ 
ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༥༨  རིགས་ཀུན་བདག་ཉིད། སྲིད་གཞི་རྣམ་རྒྱལ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཐིམ་ཕུག་ ཅང་དགེ་བསྙེན། སྤྱི་ལློ་༡༨༧༥ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༢༧ ལས་༡༩༣༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༣༥ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༥༩  ངེས་དློན་བཤད་སྒྲུབ། ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ ཤར་ཀ་བཞི་དྭངས་ར་
ལུང་ཆེན། སྤྱི་ལློ་༡༨༦༠ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༣༡ ལས་༡༩༤༠ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༤༠ 
ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 
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༦༠  གྲུབ་པའི་གདུང་རིགས། ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ སེ་ལ་དགོན་པ། སྤྱི་
ལློ་༡༩༡༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༤༠ ལས་༡༩༤༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༠ ལུ་ ཞིང་
དུ་གཤེགས་པ། 

༦༡  འཇིགས་བྲལ། བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚློ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ རྒྱ་བར་ཚེ་བྲག་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་༡༨༨༣ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༤༦ ལས་༡༩༥༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༦ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༦༢  ནཱ་རློའི་རྒྱལ་ཚབ། ཡློན་ཏན་བརྩློན་འགྲུས། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ ཤར་ཕང་ཡེ་གྱང་གོང་
མ། སྤྱི་ལློ་༡༨༩༡ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༥ ལས་༡༩༥༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༦ ལུ་ 
ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༦༣  སྙིང་རྗེས་རྒྱུད་བརླན། འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤུ་ན་ཁ་ ནློར་བུ་སྒང་། སྤྱི་ལློ་༡༨༩༧ ལུ་
འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༦ ལས་༡༩༦༡ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༧༥ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༦༤  སློམ་གསུམ་བདག་ཉིད། བསམ་གཏན་དཔལ་བཟང། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ སྤངས་སྦི་ས། སྤྱི་ལློ་༡༩༠༡ 
ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༦༡ ལས་༡༩༦༥ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༦༥ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་
པ། 

༦༥  རློར་གླིང་གདུང་འཛིན། ཡེ་ཤེས་སེངྒེ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ ཤར་ཉིད་ཤློང་། སྤྱི་ལློ་
༡༩༠༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༦༥ ལས་༡༩༦༨ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༦༩ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༦༦  གཞན་ཕན་ཐུགས་མངའ། ཡློན་ཏན་མཐར་ཕྱིན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་རློ་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་
༡༩༠༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༦༨ ལས་༡༩༧༠ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༧༣ ལུ་ ཞིང་དུ་
གཤེགས་པ། 

༦༧  པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ། ཉིན་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་ ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཀྲོང་གསར་ 
མང་སྡེ་ཉ་ལ་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་༡༩༢༡ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༧༠ ལས་༡༩༨༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། 
སྤྱི་ལློ་༢༠༠༥ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 
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༦༨  འློད་གསལ་མཛློད་མངའ། ངག་དབང་བསན་འཛིན་དློན་གྲུབ། འཁྲུངས་ཡུལ་ དབང་འདུས་ཕློ་བྲང་ ཤར་
ཕ་སྡིང་ཁ། སྤྱི་ལློ་༡༩༢༥ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༨༦ ལས་༡༩༩༠ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། བསན་
འགྲོའི་དློན་དུ་སྐུ་འཚློ་ཞིང་བཞུགས་ཏེ་ཡློད། 

༦༩  ཆོས་ཕུང་མཛློད་མངའ། དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། འཁྲུངས་ཡུལ་ སྤ་རློ་ སག་ཚང་སེངྒེ་བསམ་འགྲུབ་ཀེའུ་
ཚང་ཕློགས་ཀྱི་ཉེ་འདབ། སྤྱི་ལློ་༡༩༢༦ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༩༠ ལས་༡༩༩༦ ཁྲིར་བསན་པ་བསྐྱངས། 
སྤྱི་ལློ་༡༩༩༨ ལུ་ ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། 

༧༠  སབ་གསུམ་མཛློད་འཛིན། སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས། འཁྲུངས་ཡུལ་ ཀུར་སློད་ ཕུ་
སྙིང་ལའི་རི་མཇུག་གྲུབ་རྩེ་དགོན་པ། སྤྱི་ལློ་༡༩༥༥ ལུ་འཁྲུངས། སྤྱི་ལློ་༡༩༩༦ ལས་ སྤྱི་འཛམ་གླིང་
དང་ ཡང་སྒོས་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ བསན་འགྲོའི་དློན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་བཞིན་བཞུགས་ཏེ་
ཡློད། 
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རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ། 
༡ ལློ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་གོང་འཕེལ།    ཀེ་ཨེམ་ཀྲི 
༢ འབྲུག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།    བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་། 
༣ འབྲུག་དཀར་པློ།     བླམ་གནག་མདློག 
༤ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་རྩློམ་ཡིག།    དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
༥ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ།   
༦ རྒྱལ་རབས་རིམ་འབློན་གྱི་རྟློགས་རྗོད།      དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། 
༧ ལྷློ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།    སྐྱབས་རྗེ་ དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།      
ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༨ ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚློའི་ཆུ་ཐིག   
༩ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།  སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། 
༡༠ རྒྱལ་སྤྱི་གསར་ཤློག  (༢༩.༡༠.༢༠༡༧)   འཐློན་རིམ་ ༤༩པ། 
༡༡ བམས་མགོན་སྨློན་མཐའི་ཕྲེང་བ།   སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། 
༡༢ གློག་རིག་ཡློངས་འབྲེལ།  


