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ཆླེའི་བཀའ་བཟླྩོག་མ་ནུས་པ་དང་། ཡུལ་འདི་ནས་བྩོན་པའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐླེས་

ཆླེན་དམ་པ་དག་གི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་རྣམས་བདག་ཅག་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ཀི་མིག་

དཔླེར་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཀི་དགྩོས་པ་ཆླེ་བར་མཐྩོང་སླེ། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་ 

དཀར་ཆག



XI

སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

 

དང་པྩོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གི་རྣམ་ཐར་བཻཌཱུརྱའི་མླེ་ལྩོང་དང་། ཞབས་དྲུང་དགུ་པའི་

རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལྩོན་ཤིང་། དགྩོན་པའི་ཆྩོས་འབྱུང་མདྩོར་བསྡུས་སྩོགས་སར་ནས་

ཡྩོད་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་གཞི་བཅྩོལ་ཞིང་། དགྩོན་ཁག་སྩོ་སྩོར་ཆླེད་བཅར་གིས་

རྒན་རབས་པ་རྒྱུས་མངའ་ཅན་རྣམས་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་ཏླེ་ངག་རྒྱུན་ཁུངས་ལྡན་

འབླེལ་ཆགས་རྣམས་གུང་བསྒིགས་ཤིང་། འབླེལ་ཡྩོད་འགའ་རླེར་སྤན་བསར་དགྩོངས་

སྩོར་ཞུས་ཏླེ་སྣྩོན་འཕི་བསྐར་བཅྩོས་ས་ཕྱི་ལན་མང་བས་མཐར་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ཀྩོག་པ་པྩོ་

རྣམས་ཀི་སྤན་ལམ་དུ་འབུལ་བ་ཡིན།

 མ་རིག་རྩོངས་པའི་དབང་གིས་ཚིག་དྩོན་གང་གི་ཆར་ཡང་དྩོན་དངྩོས་དང་

མི་མཐུན་པའི་འཁྲུལ་ནྩོངས་རིགས་ཇི་སླེད་ཅིག་ལྷག་ཡྩོད་སིད་པས། མཁླེན་སྤན་

ཡངས་པ་རྣམས་ལ་དགྩོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུར་མ་ཟད། ཐད་ཀར་སྐྩོན་འདྩོན་ཡྩོ་བསང་

གནང་བའི་རླེ་སྐུལ་ཞུ།

                                             རྩོམ་པ་པྩོས་ ༢༠༡༦/༥/༨ ལ།།

དཀར་ཆག



02 

༄༅། །ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་གིས་
གཙོས་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་གི་བྱུང་རིམ་རགས་ཙམ་
བཀྩོད་པ་ལྷའི་རྒྱུད་མང་ཞླེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ།།

༄༅། །མཁླེན་བརླེ་འྩོད་སྩོང་ལྡན་པའི་ཚ་ཟླེར་འབུམ་དུ་སྤྩོས། །

ལུང་རྩོགས་ཆུ་སྐླེས་སྐླེད་ཚལ་འཛིན་མའི་ཕྱྩོགས་སུ་བསྐྲུན། །

ལྔ་བདྩོ་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱ་པའི་ཤླེད་སྐླེས་བྷྲ་མ་ར། །

ཕན་བདླེ་གླེ་སར་རྩོལ་མཛད་ཉི་མའི་གཉླེན་ལ་འདུད། །

བགང་ཡས་སྩོན་ནས་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྩོགས་ཀང༌། །

མཐའ་ཡས་འགྩོ་བ་སིད་མཚོ་ལས་བསྒལ་ཕྱིར། །

དཔག་ཡས་རྣམ་འཕྲུལ་གང་འདུལ་བཀླེས་མཛད་པ། །

བསམ་ཡས་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་སྩོབས་མཆྩོག་སྩོལ། །

ཡིད་སྲུབས་སིང་ཞུགས་རྒྩོལ་ངན་ལྩོག་རྩོག་ཆུས། །

ཀླེ་མ་ཐུབ་བསན་ཆུ་གཏླེར་བསྩོགས་པ་ན། །

ཨླེ་མ་བགྲུང་བླེད་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། །

འཇམ་མགྩོན་བ་མ་སྤི་བྩོའི་གཙུག་ཏུ་རྒྱལ། །

དཀར་ཆག



03

སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སླེ་འདི་སྐྩོང་བར་ཞལ་བཞླེས་དམ་བཅས་པའི། །

མྱུར་མགྩོན་ལས་གཤིན་དམག་ཟྩོར་རྣམ་ཐྩོས་སས། །

ལྕམ་སིང་ཞལ་བཞི་ཚངས་པ་རྩོར་ལླེགས་སྩོགས། །

དུས་ཀུན་གཡླེལ་མླེད་སྩོང་གྩོགས་གཉླེན་པྩོ་མཛོད། །

སྩོན་བྱུང་གཏམ་ཚོགས་སླེབ་སྦྱྩོར་མ་མཐྩོང་ཕྱིར། །

སྩོན་བྱུང་སླེ་ལ་ཕྱི་རབས་མཐྩོང་ཆླེན་དཀྩོན། །

སྩོན་བྱུང་རླེན་ལ་དད་པའི་ནྩོར་གིས་ཕྩོངས། །

སྩོན་བྱུང་རྩོགས་པའི་བྩོ་གྩོས་མིག་ཀང་ལྡྩོངས། །

བདག་ནི་སྐླེས་སྦྱངས་ཡྩོན་ཏན་དབླེན་ན་ཡང༌། །

དླེ་དག་གསྩོས་སུ་འགྱུར་སམ་ལྷག་བསམ་གིས། །

གསང་ཆླེན་རྩོར་གིང་གཙོས་པའི་ཡུལ་དགྩོན་བདུན། །

བྱུང་རིམ་རགས་ཙམ་འདི་ན་གླེང་བར་སྤྩོ། །

ཞླེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སྔུན་བསུས་ཏླེ་སབས་སུ་བབ་པ་གང་གླེང་བ་ནི། འཛམ་

གིང་གནས་ཆླེན་ཉླེར་བཞིའི་ཡ་གལ་སཽ་རཱཥྚྲ་དང་མཚུངས་པ་སྐུའི་གནས་མཆྩོག་སྩོང་

འཁྩོར་སཽ་རཱཥྚྲའམ་ཡྩོངས་གགས་ལ་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཞླེས་གགས་སན་དཀར་པྩོས་

སིད་འདིར་ཁབ་དང་ཁབ་བཞིན་པ་དླེའི་ཉླེ་འདབས། རྒྱབ་རི་རླེ་མྩོ་མཁའ་ལ་བསླེགས་

འདར་མདའ་འཛིན་སྟུག་པྩོ་འཁིགས་པའི་གཡུ་ལྩོའི་གསླེབ་ནས་འདབ་ཆགས་སྣ་

དཀར་ཆག



04 

ཚོགས་སད་སན་སྒྩོག་ས། མདུན་རི་མཎྜལ་སྤུངས་འདར་ཚང་ཚིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་

ཁྩོད་ནས་ཁི་གཉན་ཚོགས་རྣམས་རླེ་རྒྱུག་བླེད་ས། ཉླེ་འཁྩོར་གི་ས་དབིབས་ལ་བཀྲ་

ཤིས་བརྒྱད་ཚན་གི་རླེ་ཁ་འབུར་དུ་ཐྩོན་ས། གཡས་ཟུར་ནས་ཟླ་ཆུ་གནམ་སྩོན་བཞུས་

འད་དལ་གིས་བབ་པ་དང༌། གཡྩོན་ཟུར་ནས་གནས་ཆུ་དྭངས་གཙང་ལྷང་ལྷང་བཞུར་

བ་གཉིས་བ་སླྩོབ་དམ་ཚིག་གཅིག་འདླེས་ཀི་བར་ལྟ་བུས་གཅིག་ཏུ་འདླེས་ནས་གཡུ་

འབྲུག་འཁྱུག་པ་འད་བས་ལྷྩོ་ཕྱྩོགས་སུ་བཞུད་པ། སླེངླེའམ་གང་ཆླེན་ས་ལ་ཉལ་འདའི་

གདན་སླེང་དུ་སར་ཚོགས་འཕྩོས་འདར་བརིད་ཉམས་སུ་ཆགས་པ། འགྩོ་བ་ལྷ་དང་

བཅས་པའི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཞིང་ས་བ་ན་མ་མཆིས་པ། འཕགས་ཚོགས་འདུས་པ་

རྒྱ་མཚོ། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་གདན་ས། མཁས་གྲུབ་བླེ་བའི་འབྱུང་གནས། འདུལ་

འཛིན་ཡྩོངས་ཀི་བསི་གནས། མདྩོ་སགས་ཟུང་དུ་འབླེལ་བ། རྒྱལ་བསན་ནྩོར་བུའི་

བང་མཛོད། ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོའམ་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་ཞླེས་སན་

གགས་ཀི་བ་དན་དཀར་པྩོ་ས་གསུམ་ན་གཡྩོ་བ་དླེ་ཉིད་ཀིས་གཙོས་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་

གི་བྱུང་བ་རགས་ཙམ་བཤད་པ་ལ། ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་སྩོར་

བཤད་པ་དང༌། ཞར་ལ་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་གི་བྱུང་རིམ་སྩོར་བཤད་

པའྩོ།།

མཆྩོད་པ་བརྩོད་པ།

དཀར་ཆག
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ཀ༽ ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་

སྩོར་བཤད་པ།

དང་པྩོ་ལ། ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཡང་སིད་རིམ་བྩོན་གི་སྩོར་

བཤད་པ་དང༌། མཁན་རབས་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་དམ་པ་རིམ་བྩོན་གི་

སྩོར་བཤད་པ་དང༌། མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་བཤད་པ་དང༌། གསར་རིང་གི་རླེན་

བརླེན་པའི་སྩོར་དང་འབླེལ་ཏླེ་གཟི་བིན་ལྡན་པའི་རླེན་རིང་ལ་གྩོང་གུན་ཐླེབས་ཚུལ་

བཤད་པ་དང༌། རིས་མླེད་ཀི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་སྩོང་འཁྩོར་གི་བར་དམིགས་

བསལ་གི་འབླེལ་བ་བྱུང་ཚུལ་སྩོར་གླེང་བའྩོ།།

༡༽ ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཡང་སིད་རིམ་བྩོན་

གི་སྩོར་བཤད་པ།

དང་པྩོ་ལ། ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོ་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་

མཚན་གི་རྣམ་ཐར་བཤད་པ་དང༌། དླེའི་ཡང་སིད་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་བཤད་པའྩོ།།

དཀར་ཆག



06 

༡ ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོ་སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་

གི་རྣམ་ཐར་བཤད་པ།

དང་པྩོ་ལ། སྤྲུལ་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་དང༌། ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་

ཕྱག་བཏབ་ཚུལ་བཤད་པའྩོ།།

སྤྲུལ་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ།

དང་པྩོ་ནི། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་གི་སྤྲུལ་གཞི་དངྩོས་ནི་རླེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་

ཉིད་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་རླེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡྩོས་

པར། མར་མླེ་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གིས་སྤྲུལ་པའི་

རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀི་གར་བསྒྱུར་ཏླེ་རིམ་པར་བྩོན་པ་ཡིན་ཏླེ། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་

དྲུང་སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། འཁྲུངས་རབས་གསྩོལ་

འདླེབས་སུ། རྒྱལ་ཀུན་མཁླེན་པའི་ཡླེ་ཤླེས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །རྒྱལ་སས་གཞྩོན་ནུ་

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ། །མ་རིག་ཉྩོན་མྩོངས་ད་བའི་རྒྱུན་གཅྩོད་པ། །འཇམ་དཔལ་

སྨྲ་བའི་སླེངླེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞླེས་དང༌། ༸པཎ་ཆླེན་༸དཔལ་ལྡན་བསན་པའི་ཉི་མས། 

ཀུན་གཟིགས་ཡླེ་ཤླེས་ཆླེན་པྩོའི་སྣང་ཆ་ཡིས། །བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ལ་ཟླ་

བལ་བ། །འཇམ་མགྩོན་དཔལ་ལྡན་བ་མར་གསྩོལ་བ་འདླེབས། །ཞླེས་དང༌། མཛོད་

དགླེ་ངག་དབང་ཆྩོས་གགས་རྒྱ་མཚོས། བདག་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆྩོག་འཇམ་པའི་

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དབངས། །ད་ལྟར་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་གར་མཛད་པ། །རླེ་བཙུན་མཆྩོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

རིན་པྩོ་ཆླེ། །ཞི་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཞླེས་དང༌། སྩོང་འཁྩོར་

ཞབས་དྲུང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསང་རྣམ་དུའང༌། འཇམ་པའི་

དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་དླེས། །སྐུ་ཡི་སྣང་བ་བསྡུས་པ་ན། །ཞླེས་སྩོགས་ཞལ་བཞླེས་གནང་

ཡྩོད་པར་མ་ཟད། གྩོང་མ་ཝན་ལི་རྒྱལ་པྩོ། གྩོང་མ་ཁང་ཤིས། གྩོང་མ་ཆན་ལུང༌། སྩོག་

ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྩོ། ཧྩོར་དཔྩོན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་འཇིག་རླེན་འདིའི་ཆླེ་

དགུ་དག་གིས་ཀང་མཉྫུ་ཤི་ཨླེར་ཏླེ་ནི་ནྩོ་མྩོན་ཧན་ཞླེས་འཇམ་པའི་དབངས་ཁྩོ་ནར་

བསྩོད་བསགས་གནང་ཡྩོད་པས་སྩོ།།

 དླེ་ནས་སྤིར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་ཀང་སྐུའི་ཕླེང་

བ་མུ་ཏིག་བསར་ལ་བརྒྱུས་འདའི་འཕགས་བྩོད་ཀུན་ཏུ་སྤྲུལ་པ་བསམ་འཕླེལ་ནྩོར་བུ་

ལྟ་བུ་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་ངླེས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་མཚན་ཐྩོ་ཙམ་འགྩོད་པ་ནི། སངས་

རྒྱས་སྒ་དབངས་རྒྱལ་པྩོའི་དྲུང་དུ་ཐྩོག་མར་ཐུགས་བསྐླེད་པ་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་

ཞི་བའི་དབང་ཕྱུག སངས་རྒྱས་ལྩོག་པ་དད་སླེལ་གི་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ལ་བསྩོད་

སྩོམས་ཕུལ་བས་དམ་ཆྩོས་འཛིན་པའི་སྩོན་ལམ་བཏབ་པ་བམ་ཟླེའི་ཁླེའུ་གྩོ་འཕང་

མཆྩོག །དགའ་ལྡན་དུ་བམས་མགྩོན་སས་པྩོ་ཞི་བའི་དབངས། ཞིང་འདིར་ཐུབ་པའི་

དྲུང་དུ་གནས་བརན་ཡན་ལག་འབྱུང༌། གཞན་ཡང་དླེའི་དྲུང་དུ་ཞི་བའི་སྒ་དབངས། འདི་

ཡན་ལག་འབྱུང་གི་ཐུགས་སྤྲུལ་འཁྩོར་དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་སུམ་བརྒྱའི་ནང་ནས་ཡིན་

ཞླེས་མཁས་བཙུན་གི་གསང་རྣམ་དུ་གསལ། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ལྷའི་བུ་སྤིན་གི་

ཕླེང་བ། ཁ་བ་ཅན་དུ་སྩོང་བཙན་ཆྩོས་བྩོན་ཐུ་མི་སམྦྩོ་ཊ། ཨྩོ་རྒྱན་ཐུགས་སས་གཡུ་

སྒ་སིང་པྩོ། འབྩོམ་སྩོན་པའི་སས་ཀི་ཐུ་བྩོ་དགླེ་བཤླེས་པྩོ་ཏྩོ་བ། རླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་

དཀར་ཆག
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པྩོའི་ཐུགས་སས་འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆྩོག་གགས་པ་

འཇིགས་མླེད། དླེ་ནས་ཕྱྩོགས་འདིར་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་རིམ་པར་བྩོན་ཡྩོད་

དླེ༑ རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་ལ་སྩོགས་པ་དུས་གསུམ་ཆགས་ཐྩོགས་མླེད་པར་གཟིགས་

པའི་འདུལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཞལ་

བཞླེས་འཁྲུལ་མླེད་གནང་ཡྩོད་པས་སྩོ། །དླེ་ཡང་ཡྩོད་དླེ། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་ངག་

དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསྩོལ་འདླེབས་དང༌། ཀྩོང་

རྩོལ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་དླེབ་གཟུགས་ཤྩོག་

ངྩོས་ ༣༧༤ ནང་དང༌། གྲུབ་དབང་ཆླེན་པྩོ་རྩོང་པྩོ་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་འབུམ་

ཁྩོད་དུ་བཞུགས་པའི་སྩོང་སྩོར་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ལ་འཁྲུངས་རབས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྩོད་

པ་དང༌། སླེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་དགའ་ལྡན་ཆྩོས་འབྱུང་བཻ་སླེར་དླེབ་གཟུགས་

ཤྩོག་ངྩོས་ ༡༤༠ ནང་དང༌། བག་དགྩོན་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་བསན་པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་

མཛད་པའི་མདྩོ་སད་ཆྩོས་འབྱུང་དླེབ་གཟུགས་ཤྩོག་ངྩོས་ ༡༨༡ ནང་དང༌། སྩོང་འཁྩོར་

ཞབས་དྲུང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསང་རྣམ་དང༌། སྩོང་འཁྩོར་

ཞབས་དྲུང་དགུ་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་མགུར་དཔླེ་རིང་ལྡླེབ་རིང་ ༥༢ ཐྩོག་

འཁྩོད་པ་ལྟར་དང༌། དགའ་ལྡན་ཁི་པ་འཇམ་དཔལ་གཞན་ཕན་གིས་མཛད་པའི་སྩོང་

འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པའི་བརན་བཞུགས་གསྩོལ་འདླེབས་དང༌། སྩོང་འཁྩོར་

ཞབས་དྲུང་དྲུག་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསྩོལ་འདླེབས་སྩོགས་སུ་དླེ་དླེ་བཞིན་དུ་འཁྩོད་

པས། བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་དླེ་དག་ལ་གཟིགས་མྩོར་གནང་ན་ད་གཟྩོད་

གཞི་ནས་ཡིད་ཆླེས་ཁུངས་བཙུན་པྩོ་ཞིག་རླེད་ཐུབ་བྩོ་ཞླེས་སྩོར་བཅུའི་ཐལ་མྩོ་སིང་

གར་སྦྱར་ཏླེ་གསྩོལ་བ་ནན་གིས་འདླེབས་པ་ལགས་སྩོ།།

སྤྲུལ་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ།
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ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཕྱག་

བཏབ་ཚུལ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཕྱག་བཏབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། 

སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོ་ཞབས་དྲུང་དང་པྩོ་རླེ་ཟླ་བ་

རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མ་བལྟམས་སྩོན་གི་ངྩོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཟང་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་ཚུལ་

ངག་རྒྱུན་ལ་ཡྩོད་པ་ནི། ཙེ་ངྩོས་ཚང་གིས་བྩོན་པྩོའི་བ་མ་རྣམས་ལ་གྩོ་མ་བིམས་ཏླེ་

ལྷག་མ་བཟའ་མི་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཚིམས་པར་ཟྩོས་ཏླེ་གཡྩོག་མྩོ་ལ་ཟས་སལ་གཞག་

པ་བརླེད། ཉིན་དླེར་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མངལ་ནས་མ་ཡུམ་ལ་གསུང་བྩོན་ཏླེ། 

དླེ་རིང་ཟས་བཙོག་ཅིག་དང་འཕད་པར་འདུག་ན་དླེ་མ་ཟ་ཞླེས་གསུངས། དགྩོང་མྩོར་

ཕྱི་ནས་ཁིམ་དུ་ལྩོག་སབས་ཁ་འཕྩོ་རྣམས་བསྡུས་པ་སྩོབ་པ་ན། མངལ་ནས་གསུངས་

པ་དན་ནས་མི་ཟ་ཟླེར་བས་ཁྩོང་ཁྩོ་དག་ཏུ་ལངས་ནས་གཤླེ་གཤླེ་བཏང་སླེ་ཕྱིར་ཕུད་

པས། མ་ཡུམ་ལུང་པའི་མདར་མར་འགྩོ་གབས་བླེད་སབས་མངལ་ནས་ཨ་མ་ལུང་པའི་

ནང་དུ་ཡར་འགྩོ་གསུངས་པ་ལྟར་སྩོང་བས་ཀུ་མུ་ཏའི་མཚེར་དུ་སླླེབས། དླེ་འད་བའི་

རགས་མཚན་བཟང་པྩོ་མང་དུ་བྱུང་བ་ཡུལ་འདིའི་ངག་རྒྱུན་ལ་རླུང་ལྟར་གགས། རྣམ་

ཐར་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་དུ་རྩོང་བུ་ལྩོང་བ་ཞླེས་པའི་ཡབ་ཡུམ་དབུལ་པྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞླེས་

པ་ཙམ་ལས་དླེ་ཡབ་ཡུམ་གང་ཡིན་གསལ་ཁ་མ་བཏྩོད་ཀང༌། རྩོང་བུ་ལྩོང་བ་རླེ་ཟླ་བ་

རྒྱལ་མཚན་གི་མ་ཡུམ་ཡིན་པ་འད། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། ཙེ་ངྩོས་སུ་ད་ལྟའང་རྩོང་བུ་ལམ་

སྩོགས་ཀི་ཐ་སད་ཆགས་པ་ནི། ཙེ་ངྩོས་ཚང་གི་གཡྩོག་མྩོའི་ལམ་ཡིན་པར་གགས་
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པས་སྩོ། །

 སྤི་ལྩོ་ ༡༤༧༤ བྩོད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ར་ལྩོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་

བཅྩོ་ལྔ་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ཤར་རིའི་ཕག་ནས་ཐྩོན་ཚེ། སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་གི་ཙེ་ངྩོས་གྩོང་

པའི་ལུང་ཕུ་ཀུ་མུ་ཏས་ཡྩོངས་སུ་གང་བའི་ཕྱྩོགས་དླེར་རྩོང་བུ་ལྩོང་བ་ཞླེས་པའི་ཡུམ་

དབུལ་པྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སས་སུ་བལྟམས། བལྟམས་མ་ཐག་གཟུངས་སགས་ཟླྩོ་

བ༑ ཞབས་རླེས་འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཀིས་སྐླེ་བྩོ་ཀུན་དད་པ་ལ་བཀྩོད། སྐུ་བལྟམས་པའི་

དུས་དང་འབླེལ་ནས་མཚན་ལ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གསྩོལ། འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་དུས་དླེ་

ནས་བཟུང་ཀུ་མུ་ཏའི་མཚེར་ཞླེས་ད་ལྟའི་བར་གགས། མ་ཟད་རླེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་རླེས་

ཡྩོད་སའི་རྩོའི་སླེང་དུ་གཞི་བདག་གི་རླེན་བཙུགས་ནས་དླེང་སང་མི་མཇལ་ཡང་སྐླེད་

ཡུམ་གི་ཞབས་རླེས་ཡིན་ཟླེར་བའི་ཞབས་ཟུང་གི་རླེས་གསལ་པྩོ་ཞིག་ལུང་པ་དླེར་

མཇལ་རྒྱུ་ཡྩོད་འདུག །སྐུ་བལྟམས་རླེས་ཡབ་ཀིས་བྩོན་གི་བ་མ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏུ་

ཞུས་པས། བྩོན་གི་བ་མས་གཟུ་བྩོའི་བྩོས་ཁྩོད་ཀི་གཏམ་དང་ངླེད་གི་རི་ལམ་མཚུངས་

པས་བུ་དླེ་ནི་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་སླེ། དླེའི་བསན་པ་ནི་ཟླ་བའི་འྩོད་སྣང་བཞིན་དུ་

འཛིན་མའི་ཁྩོན་ལ་ཁབ་པ་དང༌། ངླེད་ཅག་གི་བསན་པ་ནི་མུན་པ་ག་ཤླེད་དུ་བྩོས་པ་

བཞིན་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་ས་ལྟས་སྩོ་ཞླེས་ལུང་བསན་གནང༌། དགུང་གངས་གསུམ་

ལ་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་ཕླེབས་ཚེ་གནས་ཀི་བསྩོར་ལམ་དུ་ཕ་བྩོང་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་གི་

སླེང་དུ་མ་ཡུམ་དང་བཅས་པས་ངལ་གསྩོ་བའི་ཞབས་རླེས་སྩོགས་ད་ལྟར་ཡང་མཇལ་

རྒྱུ་ཡྩོད། དླེའི་མཚམས་སུ་མཁའ་འགྩོའི་བྩོ་ར་ཞླེས་པ་འདི་ཡང་དླེའི་ཚེ་མཁའ་འགྩོ་

རྣམས་ཀིས་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་བྩོ་འཁབ་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཞབས་རླེས་ཡིན་པར་

གགས། བིས་པའི་དུས་སུ་ཙེ་ངྩོས་ཀི་རི་གདྩོང་ཞིག་ནས་རྒྱུན་དུ་ཆུ་ཕར་ཕྱྩོགས་ངྩོས་

ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཕྱག་བཏབ་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སུ་གཟིགས་ནས་བཞུགས་པ་ལ་ཀུན་གིས་བིས་པ་འདི་ལ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཡྩོད་ཅླེས་

གླེང༌། རི་གདྩོང་དླེ་ལ་བུ་བཞུགས་གདྩོང་ཞླེས་ད་ལྟའི་བར་མིང་མ་ཡལ་བར་ཡྩོད། ཉིན་

ཞིག་ལ་མ་ཡུམ་ཆུ་ཕར་ཕྱྩོགས་ཀི་རི་ངྩོས་སུ་བཙོད་རྩོ་བར་བྩོན། ས་བསླྩོགས་པའི་

ཤུལ་ནས་ཐུབ་དབང་ལྩོངས་སྐུའི་ཆ་བད་ཞིག་གཏླེར་ནས་ཐྩོན། ཆུང་དུས་ནས་བཟང་

པྩོའི་བག་ཆགས་སད། རླེན་དླེའི་དྲུང་དུ་ཕྱག་འཚལ་མཆྩོད་འབུལ་སྩོགས་རྒྱལ་སས་

ཀི་རྣམ་ཐར་བསྐངས་ཏླེ་ཐུགས་དམ་གི་རླེན་དུ་གྱུར་ཏྩོ། །ད་ལྟར་སྩོང་འཁྩོར་གསླེར་

ཁང་གི་རླེན་གཙོར་བཞུགས། རླེ་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་བསླེན་ཏླེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་དགླེ་

ཚུལ་བཞླེས། མི་ཉག་རབ་སང་གི་ཕྱུག་མྩོ་ཆྩོས་འཁྩོར་གིང་དུ་ཐུགས་གཉླེར་ལ་ཕླེབས། 

དཀའ་བཅུ་དགླེ་བ་དཔལ། དགླེ་བཤླེས་གགས་བཟང༌། དབྩོན་པྩོ་རིན་ཆླེན་གགས་

པ༑ མཁས་དབང་དགླེ་འདུན་རིན་ཆླེན་སྩོགས་གི་དྲུང་དུ་ཐུན་མྩོང་དང༌། ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་རིག་གནས་སྦྱངས། དླེའི་རླེས་སུ་དབུས་ཕྱྩོགས་སུ་སླེ་ར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོའི་

གིང་དུ་ཕླེབས་ནས་རླེ་ཉིད་གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མའི་ཚུལ་དུ་ཏླེ་ཧྩོར་ཁང་ཚན་དུ་ཕླེབས་ཚེ་

ཁང་ཚན་དགླེ་རྒན་ཐུགས་མ་དགླེས་པས། དླེར་ཆྩོས་ཞུགས་མ་གནང་བར་སླེར་སད་

རྩོང་པྩོ་ཁང་ཚན་དུ་ཞུགས། རྩོང་པྩོ་ཀིརི་ཆྩོས་རླེ་མཇལ། ཕྱག་འཁར་ནང་ནས་གསླེར་

བཏྩོན་ཏླེ་ཆྩོས་ཞུགས་རྒྱ་ཆླེར་མཛད། དླེར་བསྡུས་གྲྭ་ནས་བཟུང་སྦྱངས་པ་མཐར་

ཕྱིན་པར་མཛད། ཞབས་དྲུང་དང་པྩོ་འདིའི་སབས་ནས་སྩོང་འཁྩོར་བའི་གྲྭ་རྒྱུན་རྣམས་

སླེར་སད་རྩོང་པྩོ་ཁང་ཚན་གི་ཐྩོབ་ཁྩོངས་སུ་གྱུར། དླེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཞབས་བསྐྩོད་

གནང༌། སབས་དླེར་ཁང་ཚན་དླེའི་གྲྭ་རྒྱུན་ཕལ་ཆླེ་མདྩོ་སད་ཨ་མདྩོ་ཕྱྩོགས་ནས་ཡིན་

པས་རླེ་ཉིད་དང་བ་སླྩོབ་ཀི་འབླེལ་བ་ཟབ་མྩོ་ཆགས་པར་བརླེན། སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྩོན་རྣམ་

པས་མདྩོ་སད་ཨ་མདྩོ་ཕྱྩོགས་སུ་དགྩོན་སླེ་མང་པྩོ་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། གནས་སྩོ་ཕྱླེ་
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བ་སྩོགས་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆླེར་བསྐངས་བས་ཡུལ་འདི་དང་འབླེལ་བ་ཆླེན་པྩོ་བྱུང་བ་

ཡིན་སམ། དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོར་རླེ་འདི་གྲྭ་སར་ཕླེབས་སབས། ༸རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོ། ༸པཎ་ཆླེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པ། སླེ་ར་རླེ་བཙུན་པ་རྣམས་ཞལ་འཛོམས་

དུས་ཡིན་པར་འཁྩོད། བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཀི་རང་བྱུང་ཕུག་པར་སྐུ་ངལ་བསླེན་ཏླེ་སྒྲུབ་

པ་ཡུན་རིང་དུ་གནང༌། ནམ་ཞིག་དགླེ་འདུན་གི་སླེ་ཞིག་བཙུགས་ན་ལླེགས་སམ་དུ་

ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཚེ་ཞིག་ལ་གནས་དླེའི་སན་ཆུ་ནས་གུ་རུའི་སྐུ་རྩོ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་

གཏླེར་ནས་བཞླེས་ཀང་། ཕྱག་མཚན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མླེད་པས་རླེ་བ་མའི་བསན་པའི་སླེ་ཞིག་

འཛུགས་པ་ལླེགས་པའི་རླེན་འབླེལ་གི་མཚན་མར་ཤར། དླེ་ནས་བྩོན་ཁང་སང་གི་བ་

མའི་དྲུང་དུ་བཅར་ཏླེ་ཕྱག་འཁར། ཞབས་ལྷམ། ར་ས་སྩོགས་ཀི་ཞུ་རླེན་དང་བཅས་

ཏླེ་གནས་གཡར་ཞུས་པ་ལ། བྩོན་གི་བ་མས་བཞུགས་གདན་ཞིག་ལླེགས་འབུལ་

ཐྩོག་གཡར་ཁང་རི་སུལ་བཞུགས་གནས་སུ་ཕུལ་བས་རླེན་འབླེལ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། 

དླེར་དབླེན་གནས་ཚུལ་མཐུན་བཏབ་སླེ་རླེ་ཞིག་གི་བར་བཞུགས། དླེ་ནས་བཟུང་ས་

ཆ་དླེ་ལ་གཡར་ཁང་ཞླེས་ཐྩོགས། ཞབས་དྲུང་གསུམ་པ་ཡུལ་འདིར་བཞུགས་མླེད་

དུས་ཤིག་དང༌། བཅུ་པ་འདས་ནས་བཅུ་གཅིག་པ་མ་འཁྲུངས་བར་དུ་ས་གཡྩོས་ཀི་

འཇིགས་པ་ཤུགས་ཆླེན་པྩོ་ཐླེངས་གཉིས་ཙམ་བྱུང་མྩོང་བས། སྣྩོད་བཅུད་ཁང་ཁིམ་

སྩོགས་ལ་གནྩོད་རྐྱླེན་ཐླེབས་པས། རི་ཁྩོད་འདིའང་ཞབས་དྲུང་དགུ་པ་དང༌། བཅུ་

གཅིག་པ་གཉིས་ཀི་སྐུ་དུས་སུ་བསྐར་བཞླེངས་ཐླེངས་མང་མཛད། དགྩོན་སླེ་འཛུགས་

པའི་ཐུགས་དགྩོངས་འཁྲུངས་ནས་ས་དཔྱད་གནང་སླེ་ཆུ་གཏྩོར་ཆྩོ་ག་མཛད་པའི་

སབས་སྤྲུལ་པའི་བ་རྩོག་ཅིག་གིས་ཆུ་གཏྩོར་སྣྩོད་དང་བཅས་པ་ཁླེར་ཏླེ། ད་ལྟར་དགྩོན་

གནས་ཆགས་ས་འདིར་དླེ་དུས་ས་འབུར་གྩོང་འྩོག་གསུམ་ཡྩོད་པའི་འྩོག་མ་གཉིས་

ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཕྱག་བཏབ་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལ་འཇྩོག་གབས་རླེ་བས་ཏླེ་གྩོང་མའི་སླེང་དུ་འཇྩོག་པས་ས་དཔྱད་ཀི་རླེན་འབླེལ་དུ་

མཁླེན་ནས་གྩོང་མར་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། འྩོག་མར་འདུས་ཁང་དང༌། གྲྭ་ཤག་

སྩོགས་གསར་སྐྲུན་མཛད། དགྩོན་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་

གསླེར་ཁང་ཞླེས་འདྩོགས་པར་མཛད། ལྩོ་ཚིགས་གང་དུ་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཡིག་ཚོགས་

ཁུངས་ལྡན་ད་ཕན་ཁྩོ་བྩོས་མིག་སར་མ་མཐྩོང་ཡང༌། དུས་རབས་བཅྩོ་ལྔ་པའི་མཇུག་

ཙམ་དང་ཧྩོར་དགྩོན་སླེ་བཅུ་གསུམ་གྩོང་གི་ལྩོ་རབས་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་དང་ཕྱླེད་ལྷག་

ཙམ་ནས་བཏབ་པ་འདའྩོ། །དླེས་ན་མདྩོ་ཁམས་ཡུལ་དུ་དགླེ་ལུགས་པའི་དགྩོན་སླེ་ས་

ཤྩོས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། བཤད་སྩོལ་ཞིག་ལ་སླེམས་དཔའ་ཆླེན་པྩོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་དགྩོན་པ་ད་ལྟའི་གཟིག་གདྩོང་གྩོང་ཆགས་ས་ནས་འདིར་གནས་སྩོས་པ་

རླེད་ཟླེར་བ་མང༌། དླེ་ཡང་དགྩོན་པ་འདིར་ཚུར་སྩོས་རླེས་གཟིག་གདྩོང་གྩོང་འདི་དང་

པྩོ་སིབ་རིའི་འདབས་སུ་ཆགས་ཡྩོད་པ་དླེ་ནས་དགྩོན་ཤུལ་དུ་སྩོས་པ་ཡིན། དླེ་སར་

གྩོང་པ་ཆགས་སའི་རིག་ཤུལ་མང་པྩོ་དླེར་ལུས་ཡྩོད་པས་ར་སྤྩོད་ཐུབ་ཟླེར་བ་དང༌། 

ལྷག་པར་དུ་དགླེ་སླྩོང་ཞིག་གིས་ངྩོ་སྤྩོད་བླེད་དྩོན་ལ་ཁྩོང་ཆུང་དུས་སུ་ཨ་ཕྱིས་བཤད་

པ་རྣ་བར་འཇགས་པ་ལ། ཨ་ཕྱིས་ཁྩོང་བིས་པ་ཡིན་དུས་དགྩོན་པའི་འདུས་ཁང་ཤུལ་

གི་གང་རིང་ཡིན་ཟླེར་བ་ཞིག་ལྷག་ཡྩོད་ཟླེར། དླེ་སྩོགས་ལ་དཔྱད་ན་གཟིག་གདྩོང་གྩོང་

འདི་གཞན་ནས་གནས་སྩོ་བ་ཡིན་པ་ར་སྤྩོད་བླེད་ཐུབ་བྩོ། །གང་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་

མཚན་འདི་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཆྩོས་འབླེལ་ཐྩོབ་པའི་བ་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད་པ་འད། 

གང་ཡིན་ཞླེ་ན། དགྩོན་འདིའི་མགྩོན་པྩོའི་བ་བརྒྱུད་གསྩོལ་འདླེབས་སུ་ཁྩོང་གཉིས་

ཕླེང་བསྒིགས་ནས་ཡྩོད་པ་དང༌། རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་འབུམ་དབུར། ཁྩོད་ནི་

ཡི་དམ་རླེས་སུ་བཟུང༌། །བསན་སྲུང་འཕིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས། །ཁད་པར་མྱུར་
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མཛད་མགྩོན་པྩོ་དང༌། །དབླེར་མླེད་ཁླེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ཞླེས་སྩོགས་ཚིག་སྦྱྩོར་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསྩོད་པ་ཞིག་ཡྩོད་པ་དག་ལས་ཤླེས་ཐུབ་པ་འདའྩོ། །

 རླེན་ངྩོ་མཚར་བ་བཞླེངས་ཚུལ་ནི། རྣམ་འདླེན་ལྔ་པའི་སྐུ་བརན་ཐྩོག་བརླེགས་

ལྔ་པ་ཞིག་དང༌། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མི་བསྐྩོད་རྩོ་རླེའི་བྩོས་བསླངས་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་རྒྱུ་

ཙནྡན་ལས་སྒྱུ་རལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་བཞླེངས། གཞན་ཡང༌། རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉིས། 

ཉླེ་བའི་སས་བརྒྱད། གསང་བདླེ་འཇིགས་གསུམ། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་སྩོགས་བིས་

འབུར་གི་སྐུ་བརན་མང་དུ་བཞླེངས། དླེ་ནས་སླྩོབ་མ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྐུ་

མང་དུ་བཞླེངས་ཟིན་པས་ད་གསུང་རབ་བཞླེངས་ན་ལླེགས་ཚུལ་ཞུས་པའི་ནུབ་མནལ་

ལམ་དུ། ཁྩོད་ལ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཞུས་པ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་

འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བསན་ནས་མ་ངན་ལས་མ་འདས་བར་གི་གསུང་རབ་རྣམས་བིས་ཤིག་

གསུངས་པ་ལ། བདག་ལ་བིས་པའི་ཆས་མླེད་ཞུས་པ་ན། ལྷག་པའི་ལྷ་མྩོ་སྒྩོལ་མའི་

ཞལ་ནས། ཁྩོད་ཀི་བ་མ་ཤླེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དླེ། །དབུས་སུ་སྐླེས་ནས་ཚེ་ཡི་དུས་

བས་ཏླེ། །ད་ལྟར་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་ཡིན། །ཚ་བ་རྩོང་གི་བཙུན་ཆུང་གཙང་

མ་ནི། །ད་ལྟར་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་ཡིན། །འདི་དག་གིས་ནི་ཁྩོད་ཀི་གཡྩོག་བས་

ཤིང༌། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་བསན་སྲུང་རྣམས་ཀིས་བསྒྲུབས། །ལྩོངས་སྤྩོད་འདྩོད་

དགུ་ནྩོར་ལྷའི་ཚོགས་ཀིས་སྩོལ། །མཁའ་འགྩོའི་ཚོགས་ཀིས་རག་ཏུ་གྩོགས་མཛད་

ནས། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་མྱུར་དུ་བརྩོན་ཅིག་གསུངས་པ་བཞིན། ཆྩོས་སྐྩོང་

རྣམས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀིས་ཤར་ཕྱྩོགས་ནས་གདན་འདླེན་པ་བྱུང་བས་ཕླེབས་པར་

སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀིས་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆླེ་ཕུལ། དླེ་ནས་ཡིག་མཁན་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་

དང་བཅུ་ཕག་གསུམ་ལྷག་དང༌། ཤྩོག་ལས་མཁན་བཅུ་ཕག་དྲུག་ཙམ། དླེ་དག་གིས་

ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཕྱག་བཏབ་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

འབད་རྩོལ་ཆླེན་པྩོས་གསླེར་དངུལ་གཉིས་ལས་བཀའ་འགྱུར་གླེགས་བམ་བརྒྱ་དང་

གསུམ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ནང་ལ་རྩོགས་པར་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང༌། ཞུས་དག་མཁའ་འགྩོ་

རྣམས་ཀིས་མཛད་པར་གགས། དླེ་ལྟར་རླེན་ངྩོ་མཚར་བ་སིད་ན་དཀྩོན་པ་དག་གདུལ་

བའི་བསྩོད་ནམས་ཀི་དཔལ་དུ་བསྐྲུན། དླེའི་ནང་ནས་རླེ་ཟུང་ད་ལྟར་ཡང་མཇལ་བའི་

སལ་བ་ཡྩོད། ཡུལ་འདི་ཁྩོ་ནར་མ་ཟད། ཧྩོར་ཁག མི་ཉག་རབ་སང༌། མཚོ་སྩོན། ཟི་

ལིང༌། འཛམ་ཐང༌། དམུ་དགླེ། མཛོད་དགླེ། ཅྩོ་ནླེ། སྩོག་ཡུལ་སྩོགས་ལའང་འདིའི་

རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསན་པ་བ་ནས་བར་སླེལ་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་འྩོད་སྣང་གཅིག་

གིས་ཁབ་ཡྩོད་གསུངས། སྲུང་མའི་གཙོ་བྩོ་ནི། དམག་ཟྩོར་མ་དང༌། ལྕམ་སིང་ཡིན། 

དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོར་དམག་ཟྩོར་མ་གཙོ་བྩོར་བསླེན། ཞླེས་པ་དང༌། ལྕམ་སིང་ཆྩོས་

སྐྩོང་དུ་བསྩོས་ཞླེས་གསུངས། དླེ་དག་གིས་སྲུང་སྐྩོབ་མཛད་ཚུལ་ནི། ཧྩོར་ཁག་དཔྩོན་

གིས་རླེ་འདིས་བྩོན་དགྩོན་མང་པྩོ་འཇིག་པའི་ཤུལ་དུ་རླེ་བ་མའི་བསན་པ་དར་བ་ལ་མ་

བཟྩོད་པས། དྩོན་ཕན་བུ་ཙམ་ལ་ཁ་གཡར་ཏླེ་དགྩོན་འདི་འཇྩོམས་པ་ལ་དམག་དངས་

པས། ལམ་བར་གཞན་དང་རྩོད་གླེང་བྱུང་སླེ་ཉིན་ཁ་ཤས་བར་འགྩོར། དླེ་ནས་སྩོ་བ་

འྩོང་སླེ་བལྟས་པས་ཆྩོས་སྐྩོང་གི་འཕྲུལ་གིས་དགྩོན་པ་དམག་གིས་གང་བ་མཐྩོང་བས་

འྩོང་མ་ནུས་པ་སྩོགས་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་མང་ངྩོ་། །ལགས་རྩོམ་མང་ཡང་པར་གཞི་

བཟྩོ་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་བརླགས་སྩོང་བའི་ཤུལ་ལུས་སུ་ཐྩོར་བུ་འགའ་ཞིག་

ལག་ཏུ་སྩོན་པ་དག་བདག་གིས་དླེབ་གཟུགས་སུ་བཀྩོད་ཡྩོད། ཐུགས་ཀི་བཞླེད་དྩོན་

ཡྩོད་རྒུ་རྩོགས་ནས་མི་བཞུགས་པའི་ཚུལ་བསན་པ་ལ་སླྩོབ་མ་རྣམས་ཀིས་བཞུགས་

དགྩོས་པའི་གཤྩོལ་བཏབ་ཀང༌། ངས་ལུས་འདྩོར་ཡང་ཁླེད་རྣམས་མ་ིའདྩོར་ཞླེས་ཡང་

སིད་ཕླེབས་པའ་ིགསུང་ཟུར་གནང་བ་ལས་བཞུགས་པར་ཞལ་བཞླེས་མ་གནང་། བཻཌཱུརྱ་
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མླེ་ལྩོང་ལྟར་ན། དགུང་ལྩོ་ག་གཉིས་ལ་ཕླེབས་པ། སྤི་ལྩོ་ ༡༥༥༥ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་

དགུ་པའི་ཤིང་ཡྩོས་ལྩོར་དགའ་ལྡན་ཆྩོས་ཀི་ཕྩོ་བང་དུ་གཤླེགས་སྩོ། །འདིའི་འཁྲུངས་

འདས་ལྩོ་དུས་ལ། བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་དང༌། དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས་མི་མཐུན། དླེབ་ཐླེར་

རྒྱ་མཚོར་རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དང་དགུང་མཉམ་ཡིན་པ་དང༌། སྤི་ལྩོ་ ༡༤༧༦ 

ལ་འཁྲུངས་པ་དང༌། ག་གཅིག་པ་སྤི་ལྩོ་ ༡༥༥༦ ལ་གཤླེགས་པར་བཤད་པས་དཔྱད་

གཞི་ཅུང་སྣང་ངྩོ༌། །

སྨྲས་པ།

འཇམ་དབངས་འདུལ་ཞིང་སྩོང་འཁྩོར་མཁའ་དབིངས་སུ། །

གང་སྐུ་ཟླ་བ་གཞྩོན་ནུས་འྩོད་སྤྩོས་ཚེ། །

གཉུག་མའི་སྩོལ་མུན་མ་ལུས་ག་ཤླེད་ཡལ། །

དགའ་ལྡན་བསན་པ་ཀུ་མུད་གསར་དུ་འཛུམ། །

སླེ་འདིར་འཚོ་བའི་རབ་བྱུང་དབུ་ཟླུམ་ཚོ། །

ཐུགས་སླེམས་ལྷྩོད་པྩོས་ཞིབ་འདང་གནང་དང་ཀླེ། །

ཙནྡྲ་དྷྭ་ཛ་བཀའ་དིན་མི་ལྕི་འམ། །

དླེས་ན་རང་ནུས་སི་ཞུ་ཅུང་ཙམ་སྒྲུབས། །

ཞླེས་སྩོ། །

ཕྱག་འདླེབས་པ་པྩོའི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཕྱག་བཏབ་ཚུལ།
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༢ ཡང་སིད་རིམ་བྱྩོན་གི་རྣམ་ཐར་བཤད་པ།

སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

༈ གཉིས་པ་ཡང་སིད་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་བཤད་པ་ལ། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་

མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༡༥༥༦ བྩོད་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་མླེ་འབྲུག་

ལྩོར་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གི་ཉླེ་འདབས་ཆུ་སྩོགས་དགླེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་ཝ་ཏི་འབུར་

ཞླེས་བ་བར་འཁྲུངས། དགུང་གངས་གསུམ་ལ། མདྩོ་སླེ་བསལ་བཟང༌། ཏིང་ངླེ་འཛིན་

རྒྱལ་པྩོའི་མདྩོ། མདྩོ་སླེ་ཟ་མ་ཏྩོག་བཀྩོད་པ། གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་སྩོགས་གཟིགས་པ་ཙམ་

གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད། དླེས་མཚོན་ཤླེས་བ་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་དག་རང་ཤུགས་ཀིས་

མཁླེན་པས་མཁླེན་རབ་ཀི་ཀྩོང་རྩོལ་བར་མཛད།

 དགུང་ལྩོ་ལྔ་ནས་བརྒྱད་ཀི་བར། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆྩོ་ག་དང༌། 

མདྩོ་སྡུད་པ་གཉིས་ཞལ་འདྩོན་ཆག་མླེད་བསྐངས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ཤིག་ལ་མ་ཡུམ་

ཟླ་ཆུའི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་ཨ་མ་ཞླེས་འབྩོད་པས། ཆུ་སད་ཀིས་ཐྩོས་སུ་མ་བཅུག་

པ་ལ། ཆུ་ལ་སད་མ་རྒྱག་ཅླེས་བསྩོ་བས་ད་ལྟའི་བར་དླེའི་ཐད་ཀི་ཆུ་ལ་སད་མླེད་པ་

འདི་བྱུང་བ་རླེད་ཅླེས་གགས། ནང་སྩོ་བསྩོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་བརག་དཔྱད་

ཞིབ་ཏུ་བགིས་ཏླེ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཡང་སིད་དུ་ཡིད་ཆླེས་རླེད་ནས་གྩོང་མའི་

ཁི་ལ་མངའ་གསྩོལ། དགུང་གངས་བརྒྱད་སྩོན་པ་ན་བསམ་འགྲུབ་རླེ་མཁན་པྩོ་དཀྩོན་

མཆྩོག་རྒྱལ་མཚན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སླེ་དགླེ་ཚུལ་གི་སྩོམ་པ་བཞླེས། མཚན་ཡྩོན་
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ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞླེས་གསྩོལ། གཞན་ཡང་དླེའི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་སྩོགས་ཆྩོས་མང་དུ་

གསན་བསམ་མཛད། བ་མ། ཡི་དམ། སངས་རྒྱས་སྩོགས་ཀི་ཞལ་གཟིགས་སྩོགས་

དག་པའི་སྣང་བ་དང༌། སྐླེ་བ་མང་པྩོ་དན་པ་སྩོགས་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ལ་

གཟིགས་འདྩོད་ན། རླེ་རང་གིས་གསུངས་པའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང༌། འཁྲུངས་

རབས་བཻཌཱུརྱའི་མླེ་ལྩོང་དུ་གཟིགས་འཚལ། བསན་འགྩོའི་དྩོན་དུ་དར་རླེ་མདྩོ་དང༌། 

འབུམ་གིང་ཕྱྩོགས་གཉིས་གང་ལ་ཕླེབས་པ་ལླེགས་བརག་པར་མཛད་པས་ཕྱི་མ་

བཟང་བ་བབས་ཏླེ། རྩོང་པྩོ་ཀིརི་དགྩོན། ད་ཚང་དགྩོན། དམུ་དགླེ་དགྩོན། ཟུང་ཆུ་

དགྩོན་རྣམས་སུ་ཕླེབས། མཛོད་དགླེ་ཕྱྩོགས་སུ་ངག་དབང་ཆྩོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་

དཀྩོན་མཆྩོག་གྲུབ་པའི་སླེས་མཛད་པའི་ཐུབ་དབང་དང༌། རླེའི་རྩོགས་བརྩོད་གཉིས་

གཟིགས་པས་ཐུགས་དད་འཁྲུངས་ཤིང༌། ཕན་ཚུན་བ་སླྩོབ་དུ་འབླེལ་བའི་རི་ལྟས་ངྩོ་

མཚར་བ་དམ་པ་རྣམ་གཉིས་ལ་བྱུང་བས་མཇལ་འཕད་མཛད། དམ་པ་དླེ་ཉིད་ཀི་དྲུང་

ནས་བདླེ་གསང༌། འཁྩོར་ཆླེན། ཀཻ་རྩོར། བཀའ་གདམས་ཐིག་ལླེ་བཅུ་དྲུག་སྩོགས་ཀི་

དབང་སྩོགས་བཀའ་ཆྩོས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་པ་ལ་ལྟས་ཀང་ཁད་པར་ཅན་བྱུང༌། 

ངག་དབང་ཆྩོས་གགས་རྒྱ་མཚོས་འབང་རྒྱས་དགྩོན་དུ་གདན་དངས་ཏླེ་དགླེ་འདུན་

ཉིས་སྩོང་ལྷག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆྩོས་ཞུས། སླྩོབ་དཔྩོན་དླེ་ཉིད་རླེ་འདིའི་བ་སླྩོབ་གཉིས་

ཀར་གྱུར་ཡྩོད། གཞན་ཡང་འདི་ལ་སླྩོབ་མ་བཀའ་བཅུ་ཆྩོས་རྒྱ་མཚོ། ར་མགིན་གི་

རྣལ་འབྩོར་པ་ཤླེས་རབ་སླེང་གླེ་སྩོགས་མང་དུ་བྱུང༌། ངག་དབང་ཆྩོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་

ནི༑ འཁྲུངས་ཡུལ་སྩོག་སྩོན། དགུང་སིང་ས་ཡྩོས། ༸ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་དགླེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོ། མཁན་པྩོ་མི་ཉག་རྩོ་རླེ་བཟང་པྩོ། ༸པཎ་ཆླེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པ་རྣམས་

བསླེན་ནས་གསན་བསམ་མཛད། དབངས་ཅན་མས་རླེས་སུ་བཟུང་བས་འཆད་རྩོད་

སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རྩོམ་གསུམ་ལ་མངའ་བརླེས་པ་ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །སྐུ་གཤླེགས་པའི་གདུང་མཁས་བཙུན་

ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཞུགས་འབུལ་གནང༌།

 ནུབ་ཅིག་མནལ་ལམ་དུ་རླེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་དགླེ་སླྩོང་གི་ཚུལ་དུ་བྩོན་

ནས་ལུང་བསན་བྱུང་བ་ལ། ཁྩོད་ཀིས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་ལ་འཕིན་ལས་ཆྩོལ་ཞིག་དང༌། 

ལས་ཐམས་ཅད་དླེས་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞླེས་གསུངས་པའི་མྩོད་ལ་གཟིམ་སད་ཚེ། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོའི་ཞལ་དངྩོས་སུ་བསན་ཏླེ་འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཞལ་གིས་བཞླེས། 

ཡང་དགྩོན་གནས་འདིའི་འདུ་ཁང་རབ་གནས་མཛད་པའི་ནུབ་ལུང་བསན་དུ་ཉིད་ཀི་ཁི་

མདུན་དུ་ཁི་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་སླེང་དུ། རྩོ་རླེ་དཔལ་བཙན་སག་ཐུལ་ཞིག་གྩོན་ནས་

ཡྩོད་པ་དླེས། གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་སྲུང་མ་བདག་གིས་བའྩོ་ཞླེས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་

རིས། མ་ཟད་རུ་ང་དང༌། ཀྩོ་ལྩོང་མི་མཛད་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཅུག་ནས་འདུ་ཁང་

གི་སྲུང་མར་བསླེན། གཞན་ཡང་ཀླུ་ཤྩོད། ཅྩོ་ནླེ། ཐུའུ་ཇུའི། རིབ་ཙ། ཚྭ་རྩོ། ཁུ་ཤ། ཁ་

བྩོའི་ཡུལ་རྣམས་སུ་བསན་འགྩོའི་དྩོན་རླབས་ཆླེན་མཛད། ཅྩོ་ནླེར་རྒྱུད་སླེ་བཞིའི་ལམ་

གི་གནད་བསྡུས་པའི་སགས་ཀི་བསན་བཅྩོས་བརམས་པས། མཁའ་འགྩོ་རྣམས་ཀིས་

དགླེས་བཞིན་བསན་བཅྩོས་དླེ་ལ་རིག་འཛིན་རྩོལ་པའི་དགའ་སྩོན་ཞླེས་བ་བ་ཐྩོགས་

ཞླེས་ལུང་བསན་བྱུང་བས་དླེ་བཞིན་འདྩོགས་པར་མཛད། ངག་དབང་ཆྩོས་གགས་རྒྱ་

མཚོ་དང༌། མཛོད་དགླེ་དཔྩོན་སྩོགས་ཀིས་བསྐུལ་བ་བཞིན། གསང་བའི་རྣམ་ཐར་

རྣམས་ཚིགས་བཅད་དུ་སླེལ། སླྩོབ་དཔྩོན་པདྨའི་ཞལ་གཟིགས་པ། དུག་སྦྲུལ་སྩོགས་

ལྷ་འདླེ་གདུག་པ་ཅན་བཏུལ་བ། འབྲུག་མཚོར་ཕླེབས་དུས་མཚོ་སན་གི་གཟུགས་

བསན། དཔྩོན་སླྩོབ་ཀུན་མཚོ་མཇལ་ཡ་མཚན་པ་བྱུང་བས་ལྷ་མྩོའི་བ་མཚོར་ངྩོས་

འཛིན་མཛད། གཞན་ཡང༌། རླེ་འདིས་བག་དཀར་གི་གནས་ཆླེན་དུ། ཡུལ་ཉླེར་བཞིའི་
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དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོ་རྣམས་སྤིན་ལྟར་འདུས་ནས་ཚོགས་འཁྩོར་མཛད་པ་དང༌། དབངས་

གསལ་གི་ཡི་གླེ། འདྩོད་འཇྩོའི་བ། དཔག་བསམ་ཤིང༌། མ་རྩོས་པའི་ལྩོ་ཏྩོག།མཚོ་

རིང༌། རི་ཤིང༌། ཕྱི་རྩོལ་ཏུ་དུར་ཁྩོད་ཆླེན་པྩོས་བསྩོར་བར་གཟིགས། འདི་ལ་བག་

དགྩོན་པ་བསན་པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོར། རླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྩོའི་བསྐླེད་

རིམ་འདྩོད་འཇྩོ་ལས། བམ་ཟླེ་དང༌། རྒྱལ་རིགས་དང༌། རླེ་རིགས་དང༌། དམངས་

རིགས་མཐའི་རིགས་རྣམས་སུ་རྩོ་རླེ་རྣལ་འབྩོར་མ་རྣམས་ནི། གྩོང་ཁླེར་གཅིག་ནའང་

གནས་པའི་ཕྱིར། བྩོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཡང་གནས་ལ་

སྩོགས་པ་རྣམས་ཡྩོད་དྩོ་ཞླེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནྩོ་སམ་མྩོ་ཞླེས་གསུངས་ཡྩོད། 

སག་ཚང་ལྷ་མྩོའི་གནས་སྩོ་ཕྱླེ། གནས་བཤད་དང་ལུང་བསན་བསལ། དླེ་ཕྱྩོགས་

སུ་དགྩོན་གནས་གསར་བསྐྲུན་སྩོགས་སྐླེ་བྩོ་ཕལ་བའི་བྩོ་ཡུལ་དུ་མི་ཤྩོང་བ་ལྟ་བུར་

མཛད། སག་ཚང་དཔལ་གི་ལྷ་མྩོ་འདི་སླྩོབ་དཔྩོན་གིས་བདུད་སིན་བཏུལ་བའི་གནས་

སུ་གགས། མཛོད་དགླེ་ཁང་སར་དགྩོན་དུའང་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆླེར་བསྐངས། དབུས་

ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་ཚེ་འབི་ཆུའི་འགམ་དུ་སླླེབས་སབས། དབར་དུས་ཆུ་བྩོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པས་བགྩོད་དཀའ་བ་ལ། ལས་གཤིན་གིས་ཐྩོད་དབྱུག་ཟམ་པའི་ཚུལ་དུ་བཙུགས་པས་

གཞན་གི་མིག་ངྩོར་འཁགས་ཆགས་པའི་སླེང་ནས་ཕ་རྩོལ་ཏུ་སླླེབས། སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་

གིང་དུ་ཁི་ཆླེན་དགླེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་བསླེན་ཏླེ་སླྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོར་

གྱུར། ཁི་ཆླེན་དླེ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐྩོག་ཉླེར་བརྒྱད་པ་ཡིན། དླེ་ལ་སླྩོབ་མ་རྒྱལ་བ་ཡྩོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆླེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། སྩོང་འཁྩོར་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། 

སག་ལུང་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བ་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་དུ་

གསལ། བྩོད་སྐྩོང་མི་རླེ་སྐིད་ཤྩོད་ཞབས་དྲུང་དཔྩོན་འཁྩོར་རྣམས་ལ་དཀིལ་ཆྩོག་རྩོ་

སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རླེའི་ཕླེང་བའི་དབང་གནང་བས། དབང་ཡྩོན་དུ་སླེར་སད་རྩོང་པྩོ་ཁང་གསར་གི་ས་ཆ་

གསྩོལ་རས་དང༌། གཟིམ་ཆུང་གསར་སྐྲུན་མཛད་ཡྩོད། འདིའི་སྐིད་ཤྩོད་ཞབས་དྲུང་

ནི༑ ཨ་ཁུ་བཀྲ་ཤིས་སམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་ཡིན། སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་རླེ་འདི་རྒྱལ་

བ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རླེས་སུ་སླེ་རའི་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་པ་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་

མཐར་འཁྩོད་ཡྩོད། མཁན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡིན། མཁན་ཁིར་ཅི་ཙམ་བཞུགས་པ་

ལ་བཤད་ཚུལ་མི་འད་བ་གཉིས་བྱུང༌། འཁྲུངས་རབས་བཻཌཱུརྱའི་མླེ་ལྩོང་དུ་ལྩོ་བཞིར་

བཞུགས་ཞླེས་འཁྩོད་པ་དང༌། སླེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་བཻ་སླེར་དུ། བཅུ་དྲུག་

པ་ནི། སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་རླེ་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཟླ་ངྩོ་གསུམ་ཙམ་སླེ་རའི་གདན་སར་

ཕླེབས་ཏླེ། སླར་ཁམས་སུ་ཕླེབས་སྩོ། །ཞླེས་འཁྩོད་པས་དཔྱད་གཞིར་སྣང་ངྩོ༌། །དུས་

འགྱུར་མ་བྱུང་སྩོན་ལ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་རང་བྱུང་ལྔ་ལྡན་གི་

དི་གཙང་ཁང་དུ་སྩོང་འཁྩོར་ཤྩོག་འབུམ་ཟླེར་བ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ནི། ལྩོ་རྒྱུས་ཡི་

གླེ་མིག་སར་མ་སྩོན་ཡང༌། བཤད་རྒྱུན་ལ་ལྷ་སའི་དཔྩོན་པྩོ་ཞིག་གིས་སྩོང་འཁྩོར་ཡྩོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆྩོས་གནང་རྩོགས་ཞུས་ཏླེ། ཉམས་སད་པའི་ཕྱིར། འབུམ་གི་ཡི་གླེ་

པྩོ་ཏི་བརླེགས་ནས་ཁི་བཤམས། ཞབས་དྲུང་གིས་དླེའི་སླེང་ནས་ཆྩོས་གསུངས་རླེས་

འབུམ་གི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ཡལ་ནས་སྩོང་པར་གྱུར་པས། སྩོང་འཁྩོར་ཤྩོག་འབུམ་སྤྲུལ་

སྐུ་ཞླེས་གགས་པ་བྱུང་།

 སྤི་ལྩོ་ ༡༥༧༨ དགུང་གངས་ཉླེར་གསུམ་པར་ཨལ་ཐན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་པྩོས་

རྒྱལ་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་གདན་དངས་ནས་ཆབ་ཆ་ཐླེག་ཆླེན་ཆྩོས་འཁྩོར་

གིང་དུ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ་ཏླེ་བསླེན་རྩོགས་བཞླེས། གཞན་ཡང་བདླེ་མཆྩོག་གི་

དབང་སྩོགས་ཞུས། དླེའི་སབས་སུ་ཨལ་ཐན་ཧན་དང་ཡང་མཇལ་འཕད་མཛད། སྤི་
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ལྩོ་ ༡༥༧༩ ལྩོར་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་ཁྩོང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་

ཨལ་ཐན་ཧན་དང་མཉམ་དུ་སྩོག་ཡུལ་དུ་ཆྩོས་གསུང་བར་ཆླེད་དུ་མངགས། སྩོག་

ཡུལ་དུ་ཕླེབས་ནས་རྒྱལ་བྩོན་འབངས་དང་བཅས་པ་ལ་སྐབས་འགྩོ་དང་། བསླེན་

གནས་ཀི་སྩོམ་པ། ཡིག་དྲུག་གི་བཟླས་ལུང་སྩོགས་ཆྩོས་ཀི་ཆར་འབླེབས། དགླེ་

བཅུའི་ཁིམས་ལ་སྦྱར། དགླེ་འདུན་གི་སླེ་བཙུགས། རིན་ཆླེན་གཉིས་པ་ལས་སྩོན་པའི་

སྐུ་ཆླེན་པྩོ་བཞླེངས་ཏླེ་ཕུན་ཚོགས་སླེ་བཞིའི་དཔལ་ལ་བཀྩོད། མཁས་བཙུན་ཡྩོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྩོའི་དབུ་བར་ཕླེབས་པའི་རགས་སུ། གནའ་དུས་སུ་ཨལ་

ཐན་གིས་གནང་བའི་ཕྱག་རས་མང་ཡང་ད་སབས་ལྕགས་ཐབ་སྩོག་ཡིག་དང༌། འབྲུག་

རིས། གཡུང་དྲུང་གི་རི་མྩོ་སྩོགས་ཡྩོད་པ་སྤུས་ཚད་ཅན་ཞིག་ད་ལྟར་ཚེ་འབར་བཞག་

ས་བས་ནས་ཡྩོད་ལ་དླེང་སང་གནའ་རས་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཁུངས་ནས་ངྩོ་མཚར་

ཆླེན་པྩོའི་རྒྱུ་ནྩོར་གི་གས་སུ་ངྩོས་འཛིན་བས་ཡྩོད། འདིའི་སྩོར་རྒྱ་ཡ་ཧན་ཀྲང་གིས་

བརམས་པའི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་རྣམ་ཐར་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སབས་སུའང་གསལ། 

ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྩོ་གཤླེགས་སབས་བདླེ་བ་ཅན་དུ་སྐླེ་བའི་ཐུགས་སྩོན་མཛད། དླེའི་

ཚེ་འཇའ་འྩོད་ཀི་གུར་དང༌། མླེ་ཏྩོག་གི་ཆར་འབབ་པ་སྩོགས་ལྟས་བཟང་བྱུང་བ་དང༌། 

རྒྱལ་མྩོ་ཞིག་དུས་ལས་འདས་ཚེ་རྣམ་ཤླེས་འགུག་བཞུག་སབས། ནམ་མཁའ་ནས་

བིའུ་ཞིག་མིང་བང་གི་སླེང་དུ་བབ་པ་སྩོགས་བྱུང་བས་ཀུན་དད་པ་ལ་བཀྩོད།

 ཡང་ཨ་མདྩོའི་ཕྱྩོགས་སུ་བཞུགས་ཚེ་དཔལ་མགྩོན་བམ་ཟླེས་མི་རང་གིང་

བུ་དངྩོས་སུ་ཕུལ་བ་དང༌། དམ་ཅན་རྩོ་རླེ་ལླེགས་པས་གནམ་ལྕགས་རྩོ་རླེ་དངྩོས་སུ་

ཕུལ་བར་གསུངས། མི་རང་གིང་བུ་གནའ་དུས་བམ་ཟླེའི་གར་འཆམ་སབས་ཕྱག་

མཚན་བླེད་ཀང་དླེང་སང་མླེད། གནམ་ལྕགས་རྩོ་རླེ་དླེང་སང་ཡང་ཡྩོད། སྩོག་ཡུལ་

སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དུ་བཞུགས་སབས་གྩོང་མ་ཏཱ་མིང་ཝན་ལླེ་རྒྱལ་པྩོས་ཀང་བཀའ་མཆླེད་གནང་སྐླེས་

གཟླེངས་བསྩོད་བ་མླེད་བསལ་བས། དམ་པ་འདི་རྒྱ་ཧྩོར་སྩོག་གསུམ་གི་ཆླེ་དགུ་

རྣམས་ཀིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་བ་མར་གྱུར་ཏྩོ། །གྩོང་མ་འདི་ད་ལྟར་མིང་བིས་ཚུལ་

གཉིས་སུ་བྱུང་བ་ཝན་ལིའམ་དབན་ལི་སླེ་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་བཅུ་བཞི་པ་

ཡིན་ནྩོ། །འདི་ནས་བཟུང་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་རྣམས་ལ་ཧྩོ་ཐྩོག་ཐུ་ཞླེས་དང་། ཡང་

རྒྱ་ཧྩོར་སྩོག་གསུམ་གི་བ་མ་ཞླེས་འབྩོད་སྩོལ་ཆགས། བཀའ་རྩོམ་ལ། བང་ཆུབ་

སླེམས་དཔའ་ཞི་བའི་བྩོ་གྩོས་ཀི་རྣམ་ཐར་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞླེས་བ་

བ་ལླེའུ་ལྔ་ཡྩོད་པ། མཛོད་དགླེ་ནས་ཀླུ་ཤྩོད་སྩོགས་སུ་ཕླེབས་པའི་རྣམ་ཐར་སྩོགས་

རྣམ་ཐར་གི་སྩོར་མང་། སག་ཚང་ལྷ་མྩོའི་གནས་ཀི་དཀར་ཆག།རི་བྩོ་དགླེ་ལྡན་པའི་

བསྩོད་པ་ངྩོ་མཚར་རད་བྱུང་མ། གཅྩོད་ཀི་ཉམས་ལླེན་མདྩོར་བསྡུས་བིན་རླབས་རྩོལ་

པ་ཞླེས་བ་བ། སངས་རྒྱས་འྩོད་དཔག་མླེད་ཀི་འཕྩོ་བ། རྒྱུད་སླེ་བཞིའི་ལམ་གི་གནད་

བསྡུས་པ་རིག་འཛིན་རྩོལ་པའི་དགའ་སྩོན་ཞླེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད།

 དླེ་ལྟར་མཛད་པ་རླབས་ཆླེན་མཛད་ནས། སྤི་ལྩོ་ ༡༥༨༧ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་མླེ་ཕག་ལྩོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀྩོད་པ་བསྡུས་སྩོ། །སྐླེས་རབས་བཻཌཱུརྱའི་མླེ་ལྩོང་

དང༌། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་སྩོགས་རླེ་འདིའི་འདས་དུས་མཚུངས་ཀང༌། འཁྲུངས་

དུས་མི་གཅིག་པས། དང་པྩོ་ལྟར་ན་སྩོ་གཉིས་ཐྩོག་ཞི་བར་གཤླེགས་པ་དང༌། གཉིས་

པ་ལྟར་ན་སྩོ་གཅིག་ཐྩོག་ཞི་བར་གཤླེགས་པ་འདི་ལ་དཔྱད་གཞི་ཡྩོད་དྩོ། །

 རླེ་འདི་ནས་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་བར། མདྩོ་སད་ནྩོར་འཛིན་གི་ཁྩོན་

མཐའ་དག་གསླེར་མདྩོག་ཅྩོད་པཎ་འཆང་བའི་རིང་ལུགས་དི་མ་མླེད་པས་ཡྩོངས་སུ་

ཁབ་པ་ལ་བཀའ་དིན་གཞལ་ཟླ་བལ་ཚུལ་རྣམས་དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོའམ་མདྩོ་སད་ཆྩོས་

དཀར་ཆག
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འབྱུང་དུ་འཁྩོད་ཡྩོད། དླེ་ལྟར་རླེ་སལ་ལྡན་པས་ཚིགས་བཅད་ཀིས་བསགས་པ་ནི། 

སྤྲུལ་སྐུ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་དུས། །གཟིམས་ཁང་གྩོང་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བསྩོད་

ནམས་ཡླེ་ཤླེས་དབང་པྩོ་དང༌། །སྩོང་སྩོར་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །དུང་རླེ་ཀུན་དགའ་

དཔལ་བཟང་སྩོགས།   སངས་རྒྱས་བང་སླེམས་དུ་མ་ཡིས། །མདྩོ་སད་ཕྱྩོགས་འདིར་

ཡྩོངས་སུ་གང༌། །ཞླེས་གསུངས་སྩོ།།

སྨྲས་པ།

ཡླེ་ཤླེས་པ་ཡི་སྲུང་མ་དངྩོས་དག་གིས། །

རིན་ཆླེན་ལས་གྲུབ་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་པ། །

གུས་པའི་བཏུད་དླེ་དྲུང་དུ་འབུལ་ལགས་ན། །

དླེགས་ལྡན་ས་ཡི་དབང་ཕྱུག་ལྟ་ཅི་སྩོས། །

དླེའི་ཕྱིར་རྒྱ་ཧྩོར་སྩོག་གི་བ་མ་ཞླེས། །

དྩོན་སླེང་མླེད་པར་གཅམ་བུའི་ཚིག་མ་ཡིན། །

རང་ཕྱྩོགས་ཞླེན་པའི་ཟྩོལ་བསྩོད་ག་ལ་ཡིན། །

གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གཟིགས་མྩོར་སྤྩོན་དང་ཀླེ། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

དཀར་ཆག
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སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ།

༈ ཞབས་དྲུང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༡༥༨༨ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

ས་བི་ལྩོར་དཀར་མཛེས་ཏླེ་ཤྩོད་སག་བཟང་དུ་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོ་དང་སྒྩོལ་མའི་

གཟུངས་སྒ་རང་གགས་དང༌། འཇའ་གུར་འཁིགས་པ་སྩོགས་ངྩོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་

མ་དང་བཅས། ཡབ་བསྩོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། ཡུམ་པདྨ་འཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

བལྟམས། ཁང་དམར་དགྩོན་གི་དྭགས་པྩོ་ཆྩོས་རླེས་ཕྱག་རྩོགས་གནང་སླེ་ལན་དང་

པྩོར་ཁང་དམར་དགྩོན་གི་དཔྩོན་སླྩོབ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀིས་གསྩོལ་དཔྩོན་མངགས་

ནས། ཕྱག་ཕླེང༌། རྩོར་དིལ། ཌ་མ་རུ་རྣམས་གཞན་རླེ་དང་གྩོང་མའི་ཕྱག་རས་ངྩོ་མ་

རླེ་མདུན་དུ་ཕུལ་བས་དགླེས་ཉམས་ཀིས་ངྩོ་མ་རྣམས་ཡར་བཞླེས་ནས་གཞན་རྣམས་

གསྩོལ་དཔྩོན་གི་པང་དུ་གཡུགས། ཡང་རླེས་ཤིག་ལ་ལན་གཉིས་པར་སྐུ་གྩོང་མའི་

མདུན་འདུག་པ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པྩོས་རླེན་གསུམ་དང་ཕྱག་དིལ་རྣམས་གཞན་རླེ་

དང་ངྩོ་མ་གཉིས་རླེ་ཕུལ་བས་ཁྩོས་ཉམས་ཀིས་ཚང་མ་ངྩོས་འཛིན་མཛད། སླར་ཡང་

ལན་གསུམ་པར་སྐུ་ངྩོས་འཛིན་གཟབ་སྒྲུབ་ཀི་ཆླེད་དུ་དྭགས་པྩོ་ཆྩོས་རླེ་སྩོགས་ཀིས་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་ལ་འཕིན་ལས་བཅྩོལ་ཏླེ་ཐུགས་བརག་ཞུས་པས་ཀང་ལླེགས་པར་

ཤར། དླེ་ལྟར་བརག་དཔྱད་ཐླེངས་གསུམ་བས་མཐར་ཀུན་གིས་གྩོང་མའི་ཡང་སིད་དུ་

ཡིད་ཆླེས་ཐྩོབ་པའི་སྩོ་ནས་གསླེར་ཁི་མཐྩོན་པྩོར་མངའ་གསྩོལ། སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་

སབས་སུ་ཚེ་དཔག་མླེད་ཀི་སིང་པྩོ་ཐྩོལ་བྱུང་དུ་གསུངས། འཇིགས་བླེད་དབང་གནང་
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སབས་སུ་དབང་རས་བཞླེས། རྩོར་དིལ་བསྣམས་ནས་གར་སབས་མཛད། ཁད་པར་

དགུང་གངས་གཉིས་ཙམ་ལྩོན་དུས་རླེ་བ་མ་ཡ་གིར་བཞུགས་འདུག་གསུངས། གང་དུ་

བཞུགས་ཞུས་པ་ལ། ཉི་མ་དང་ནི་ཉླེ་བ་ན། །སྐུ་ལ་ཆྩོས་གྩོས་བཟང་པྩོ་གསྩོལ། །དབུ་

ལ་པཎ་ཞྭ་སྣླེ་རིང་གསྩོལ། །ཆྩོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་ནས་བཞུགས། །ཞླེས་དག་སྣང་

ཤར་བའི་ངྩོ་མཚར་བའི་ཚིག་དག་གསུངས། བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་སླེམས་

ཆྩོས་སྐྩོང་མང་པྩོའི་ཞལ་གཟིགས་རྒྱུན་པར་བྱུང༌། ནམ་ཞིག་ལ་ཆིབས་པ་འཆིབ་ཚུལ་

དང༌། སར་འདླེགས་ཚུལ་སྩོགས་རླེད་མྩོ་ལྟ་བུ་མཛད་པ་ལ་ཞབས་འབིང་བས་གང་དུ་

འགྩོ་ཞུས་པར། སྩོག་པྩོར་འགྩོ་གསུངས་ནས་སྩོན་གནས་རླེས་དན་གི་མངྩོན་ཤླེས་

མངའ་ཚུལ་དང་། སྐུ་གྩོང་མ་སྩོག་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་པའི་མཛད་པ་རྣམས་དན་ཚུལ་མཛད། 

མི་ཞིག་གི་ཁྩོག་ཏུ་གདྩོན་ཞུགས་ནས་གྩོགས་པྩོ་ངླེད་གཉིས་ཞབས་དྲུང་ལ་གནྩོད་བླེད་

དུ་ནམ་སྩོང་ཡང་གང་མགྩོ་ཅན་གི་སྲུང་བས་རྭ་གཡུགས་གཅིག་གིས་ངའི་གྩོགས་པྩོ་

མླེད་པར་བཟྩོས་སྩོང་ཟླེར་ནས་ཆྩོ་ངླེ་འདྩོན་པ་ལ་ཉིད་ཀིས་སྲུང་མདུད་ཅིག་བཏགས་

པས་གདྩོན་རང་སར་ཞི་བ་མཛད་པ་སྩོགས་དམ་པའི་རང་རགས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་

ཕླེང་བཞིན་དུ་ངྩོམ། དགུང་གངས་བཞིར་སྩོན་པ་ན་མཁས་མཆྩོག་བྩོ་བཟང་བསན་པའི་

རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་དགླེ་བསླེན་བཞླེས་ཏླེ་མཚན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ། ཆུང་ངུའི་

དུས་སུ་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་ཕླེབས་ཚེ་རི་གསུམ་ལ་ཕྱག་མཛུབ་གཏད་ནས་རིམ་

བཞིན་སྤན་རས་གཟིགས། འཇམ་དབངས། ཕྱག་རྩོར་གི་གནས་རི་ཡིན་ཞླེས་ངྩོས་

འཛིན་གནང་བ་ནས་བཟུང་རིགས་གསུམ་གནས་ཞླེས་པའི་སན་གགས་ཀི་རྩོལ་མྩོ་

འཁྩོལ། དགུང་གངས་ལྔ་ལ་ཆྩོས་རླེ་རིན་པྩོ་ཆླེའི་དྲུང་ནས་བར་མ་རབ་བྱུང་དང་དགླེ་

ཚུལ་བསྒྲུབས། དགླེ་རླེ་ཞླེས་པའི་འབྩོག་དུད་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡྩོད་པ་དླེས་གདན་འདླེན་པ་

སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལ་ཕླེབས་ཏླེ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང༌། ཁི་དྲུང་གི་རྩོ་ཞིག་ལ་ཞབས་རླེས་འཇྩོག་པ་སྩོགས་

ཀིས་གདུལ་བ་རྣམས་སིན་གྩོལ་ལ་བཀྩོད། དླེ་བཞིན་དུ་ཝ་ཤུར་ཞླེས་པ་འབྩོག་སླེ་དུད་

ཚང་སྩོང་ཚོ་གཉིས་ཙམ་ཡྩོད་པ་དླེས་དངས་པ་ལ་ཞབས་བསྐྩོད་གནང་སླེ་ཁྩོམ་ཚོགས་

ཆླེན་པྩོ་ལ་བཀའ་སླྩོབ་གནད་སིན་སྐྩོང་ཚེ་འཇའ་ཚོན་བཀྲ་བ་སྩོགས་ལྟས་བཟང་ཡ་

མཚན་པ་བྱུང༌།

 སྩོན་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འདི་ནས་བང་ཕྱྩོགས་སུ་འབྩོག་སླེ་ཆླེན་པྩོ་

ཞིག་ཆགས་པ་དླེ་ང་ཡི་གདུལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞླེས་ལུང་བསན་ལྟར་སྩོག་ཡུལ་གི་སའི་

ཚངས་པ་ཆླེན་པྩོ་ཁྩོ་ལྩོ་ཆི་ཞླེས་བ་བས་ཀང་གདན་དངས་པ་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་ཀི་

ཆར་ཕབ་སླེ་སལ་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་དགླེ་བའི་ལྩོ་ཏྩོག་བསྐྲུན། སྩོག་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་

ཚེ་བཞུགས་གལ་ཆླེན་པྩོའི་དབུས་སུ་སྐུ་གྩོང་མའི་སྐུ་ཆས་དང་ཡྩོན་བདག་ཕལ་ཆླེ་

ངྩོ་མཁླེན་པ་བྱུང༌། གཞན་ཡང་དཔྩོན་པྩོ་སངས་རྒྱས་སྐབས། ཕུ་ཚའི་དཔྩོན་ཤླེས་

རབ་གགས་པ། འགྩོ་ལྩོག་དཔྩོན་ཨ་སྐྩོང་ཚེ་འབུམ་ཐར། ནང་སྩོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

སྩོགས་སླེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་སྤི་བྩོའི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཏླེ་མི་ལྩོ་གསུམ་གི་

རིང་ལ་ཕྱྩོགས་དླེར་བཞུགས་ནས་བསན་འགྩོའི་དྩོན་རྒྱ་ཆླེར་མཛད། རླེ་འདིའི་གཟིམ་

མལ་གི་སྩོར་ལ་རྩོ་ཧིལ་དཀར་ནག་མང་ཙམ་ཡྩོད་པ་ལ་ཞབས་འབིང་བ་དཔྩོན་པྩོས་

འདི་དག་གིས་ཅི་བླེད་ཟླེར་ནས་ཕྱི་རྩོལ་ཏུ་དྩོར་ཡང༌། མལ་སན་གི་གསླེབ་ཏུ་རྩོ་ཧིལ་

ཆུང་ངུ་གཉིས་ཙམ་ལུས་འདུག་པས། འྩོ་ད་རླེན་འབླེལ་འཆུགས་སྩོང༌། དཔྩོན་པྩོ་ཁྩོད་

ལུང་བ་སྣ་ཁུང་འད་བ་གཉིས་ཀི་བདག་པྩོ་ལས་མི་འྩོང་ཞླེས་གསུངས། རླེན་འབླེལ་མ་

འཆུགས་ན་ཁམས་དང་ཨ་མདྩོ་ཕྱྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་བ་མ་དང་དཔྩོན་པྩོའི་སླེ་འབངས་

རྒྱ་བསྐླེད་ཆླེར་འབྱུང་བ་འད་ཡང་། དླེས་ནི་སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་སི་གཉིས་ལས་གཞན་ཆབ་
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འྩོག་ཏུ་འདུ་མི་ཐུབ་པའི་རླེན་འབླེལ་མི་ལླེགས་པ་བྱུང་བ་རླེད། སྐིད་ཤྩོད་ཞབས་དྲུང་

བསན་འཛིན་བྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་བསླེན་རྩོགས་བཞླེས། རྒྱལ་བ་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོའི་སྐུ་དུས་སུ་དབུས་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་སླེར་སད་རྩོང་པྩོར་ཆྩོས་ཞུགས་གནང་

ནས་ཐྩོས་བསམ་མཛད། དགླེ་བཤླེས་དམ་འཇྩོག་སབས་སུ། བདག་མླེད་ཡིན་ན། ཡྩོད་

པས་ཁབ་ཅླེས་ཁས་བངས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གནང་བ་ནི། རང་ཉིད་འཕྩོ་བ་གྩོང་

འཇུག་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་སྩོགས་རྩོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་མཐྩོན་པྩོར་སླླེབས་པའི་བར་རགས་

སུ་ངྩོམ་པ་ཡིན་ཏླེ། རླེ་མི་ལས་བ་མའི་བཀའ་དང་འགལ་ན་འགལ་བ་ཡིན་གསུངས་པ་

དང༌། ཀྩོང་རྩོལ་བ་མ་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཀ་བ་སྩོང་ཉིད་ཡིན་གསུངས་པ་དང༌། མཁས་གྲུབ་

ནྩོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས། གཞི་གྲུབ་ན། འདུས་བས་ཡིན་པས་ཁབ་གསུངས་པ་རྣམས་

ཀང་སྐླེ་བྩོ་ཕལ་པ་གཞན་དང་མི་འད་བས་རང་རང་གིས་ཁད་ཆྩོས་རླེ་སྩོན་པ་བཞིན་ནྩོ། ། 

ཞབས་དྲུང་དགྩོན་འདིར་བཞུགས་མླེད་དུས་ཤིག་ལ་ཡུལ་འདིར་ས་གཡྩོས་འཇིག་པ་

ཤུགས་ཆླེན་ཞིག་བྱུང་བས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བཞླེངས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རླེན་

བརླེན་པ་ཆ་ཚང་འཐྩོར་བཤིག་ཏུ་སྩོང༌། རླེ་འདིས་དླེ་དག་གསར་བཞླེངས་དང༌། བསྐར་

གསྩོ་ལླེགས་པར་གནང༌། ཁད་པར་དུ་བ་མ་གསླེར་གིང་པའི་ཐུགས་དམ་གི་རླེན་ཐུབ་

དབང་གི་སྐུ་འདི་དང༌། ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོའི་ཐུགས་དམ་གི་རླེན་ཇྩོ་བྩོ་ལྩོ་ཀླེ་

ཤྭ་ར་གཉིས་མཉམ་དུ་འདིའི་སྐུ་རིང་ལ་གསླེར་ཁང་དུ་བཞུགས་ཞླེས་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་དུ་

བིས་ཡྩོད་པ་དང༌། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་མཇུག་གི་ལྩོ་ཚིགས་དྭངས་ཤླེལ་མླེ་ལྩོང་དུ། 

སྤི་ལྩོ་ ༡༦༤༥ ལྩོར་ཕྩོ་བང་དཀར་པྩོ་བཞླེངས་འགྩོ་བཙུགས། འཕགས་པ་ལྩོ་ཀླེ་ཤྭ་

རའི་སྐུ་བརན་བར་སབས་མདྩོ་སད་ཁུལ་དུ་ཡུལ་གར་བ་འདི་ཉིད་འབྩོར་ཞླེས་འཁྩོད་པ་

ལ་གཞིགས་ན། ལ་ལའི་ངག་རྒྱུན་ལ་ལྩོ་ཀླེ་ཤྭ་ར་ལྷ་ལྡན་དུ་ཡར་ཕུལ་བས་འབྩོར་ལན་

སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དུ་གསླེར་གིང་པའི་ཐུགས་དམ་གི་རླེན་ཇྩོ་བྩོ་འདི་མར་གནང་བ་ཡིན་ཟླེར་བ་ནི་འགིག་

ཐབས་མླེད་པ་ཞིག་རླེད། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། འབྩོར་ལན་ཡིན་ན། མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་

སྐུ་དུས་སུ་འདིར་གསར་དུ་འབྩོར་དགྩོས་པས་སྩོ། །གང་ལྟར་ཡང་ལྩོ་ཀླེ་ཤྭ་ར་འདིར་

བཞུགས་མྩོང་བ་བདླེན་པ་ཁྩོ་ནར་འདུག འདི་ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོའི་ཐུགས་

དམ་གི་རླེན་ཡིན་པས་སྩོན་དུས་སུ་པྩོ་ཏ་ལ་ཁྩོ་ནར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཡང་བར་སབས་

ཤིག་ཏུ་སླེ་པ་ཨ་དཔལ་གིས་ཐུ་མླེད་ཀི་སླེ་ཆླེན་ཐའི་ཇི་ལ་ཕུལ། ཐའི་ཇིས་མཚོ་ཁར་

གདན་དངས་པ་ནས་བཟུང་བྩོད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་མི་བདླེ་བ་བྱུང་བར་གགས། ཞབས་དྲུང་

གསུམ་པའི་སྐུ་རིང་འདིར་ཕླེབས་པ་ཡིན་སམ། ༸རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པའི་རང་རྣམ་དུ་མཉྫུ་

ཤི་ཆྩོས་རླེ་བཏང་ཞླེས་འཁྩོད་པས་དབུས་སུ་ཡར་སྐླེལ་བར་ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་ཕླེབས་

པ་འད། ཕྩོ་བང་དཀར་པྩོ་བཞླེངས་འགྩོ་བཙུགས་པའི་ས་འདུལ་གི་ཐྩོག་དླེར་སླླེབས་

པས་མ་བསྒིགས་ལྷུན་འགྲུབ་ཀི་རླེན་འབླེལ་འགིགས་སྩོ།།

 རླེ་འདི་དགུང་གངས་བཅུ་དགུ་ཙམ་ཕླེབས་པ་ནས་བཟུང་གུ་ཤི་ཧན་བསན་

འཛིན་ཆྩོས་རྒྱལ་དང་འབླེལ་བ་ཆླེན་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད་དླེ། སྤི་ལྩོ་ ༡༦༠༦ ལ་ཁལ་ཁ་དང༌། 

ཨྩོ་རྩོད་ཇུན་གར་གཉིས་མ་མཐུན་པར་འཁྲུགས་ཆླེན་བྱུང་སབས་གུ་ཤི་ཧན་ཁལ་ཁའི་

དམག་ཁྩོད་དུ་ཕླེབས་ནས་ཕན་ཚུན་བར་འདུམ་འགིག་མཛད་པར་གྲུབ་འབས་ཆླེན་པྩོ་

བྱུང་བར་བརླེན། ཆྩོས་རླེ་འདི་དང་ཁལ་ཁའི་རྒྱལ་བྩོན་རྣམས་མགུ་ནས་ཏཱ་གུ་ཤི་ཞླེས་

པའི་ཆྩོ་ལྩོ་ཕུལ། དླེའི་སྩོར་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ་ལྡླེབ་གངས་ ༤༥༧ དང༌། དུང་

དཀར་ཚིག་མཛོད་ལྡླེབ་གངས་ ༥༠༦ ནང་གསལ། དླེའི་ཚེ་རླེ་འདི་དགུང་གངས་བཅུ་

དགུ་ཡིན་པ་དང༌། གུ་ཤི་ཧན་ཉླེར་ལྔ་ཡིན་པ་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཀི་ལྩོ་ཚིགས་

སུ་གསལ། གུ་ཤི་ཧན་ནི་བྩོད་ཀི་སིད་དབང་ཡྩོངས་རྩོགས་༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོ་
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ལ་ཕུལ་ཏླེ་དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བང་གི་སིད་དབང་ཐྩོག་མར་འཛུགས་པར་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་

ཆླེན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། གཏླེར་བཏྩོན་དི་མླེད་ལྷུན་པྩོའི་ལུང་བསན་ལས་

ཕྱག་ན་རྩོ་རླེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གསུངས། ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའི་ནང་དུའང༌སར་གནས་

ཀི་བང་སླེམས་ཆྩོས་ལྡན་རྒྱལ་པྩོའི་རྣམ་པར་བྩོན་པར་གསུངས་སྩོ། །རླེ་འདིས་རླེ་ཞིག་

ཨླེ་ཐུག་མི་ཤླེས་ཞླེས་གསུང་གི་ཐ་མ་བསལ་ཏླེ། ཨ་ཚ་མྩོ་ཁྩོར་ཞླེས་པའི་ལུང་པར་གྩོ་

བུར་དུ་སྙུང་གཞི་བཞླེས་ཚུལ་བསན། དགུང་གངས་ང་གཉིས་པ། སྤི་ལྩོ་ ༡༦༣༩ བྩོད་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡྩོས་ལྩོར་སྐུ་གཤླེགས་ཏླེ་སྐུ་ལུས་དྩོར། རྒྱ་ནག་ཤུ་གྲུ་

ཞླེས་པའི་ཡུལ་གི་སུག་ཆུའི་འགམ་དུ་རྒྱ་ཕྲུག་ལྩོ་ཉི་ཤུ་ལྩོན་པ་ཞིག་ཤི་བའི་རྩོ་ལ་གྩོང་

འཇུག་མཛད་དླེ་སྐླེས་མཆྩོག་སྒ་སྒྱུར་ཡབ་སས་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་འགན་བཟྩོད་པར་གྱུར་

ཏྩོ༑ ༑

 དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཀི་གྩོང་འཇུག་ཚིག་འགླེལ་ཐད་དུ་སྩོང་འཁྩོར་རིན་པྩོ་

ཆླེ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡང༌། ཕ་མ་གཉིས་མི་དགྩོས་པར་སྐུ་ཕླེང་ས་མ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་

མཚོ་སྐུ་གཤླེགས་རླེས་བིས་པ་ལྩོ་བརྒྱད་ལྩོན་པ་ཞིག་ཤི་བའི་རྩོ་ལ་གྩོང་འཇུག་མཛད་

པ་ཡིན་ཟླེར་སྩོལ་ཡྩོད་ཅླེས་བིས་འདུག་ཀང༌དླེ་ནི་ཅུང་མི་འཐད་པར་སྣང་སླེ། དུང་

དཀར་ཚིག་མཛོད་གཤམ་གི་ལྩོ་ཚིགས་དྭངས་ཤླེལ་མླེ་ལྩོང་སབས། ས་སག་སྤི་ལྩོ་ 

༡༦༣༩ ལྩོར་སྩོང་འཁྩོར་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་ཕྲུག་ཅིག་ལ་གྩོང་འཇུག་མཛད་པ་དླེ་

ཡིན་ཞླེས་བིས་གནང་ཡྩོད་པ་དླེ་ནི་ཡྩོངས་གགས་དང་ཡང་མཐུན་ལ་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་

ཐུབ་གཞན་ཀང་ཡྩོད་དྩོ། །

 གྩོང་འཇུག་སྩོར་མདྩོ་སད་ཆྩོས་འབྱུང་དླེབ་གཟུགས་ལྡླེབ་གངས་ ༧༨༤ ལ་

གསལ། འདིའི་སྩོར་ལ་རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པའི་རང་རྣམ་དུ། སྩོང་འཁྩོར་བ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་

སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ།
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སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མཚོ་མངལ་དུ་སིད་པ་འཛིན་མ་དགྩོས་པར་རྒྱ་ཕྲུག་ལྩོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་འགྩོ་བ་ཞིག་གི་ཕུང་

པྩོ་དུར་ཁྩོད་དུ་བསྐལ་བར་བ་འཕུར་བ་བཞིན་སད་ཅིག་ལ་འཕྩོས་ནས་ང་སྩོང་འཁྩོར་

བ་ཡིན་ཞླེས་ངྩོས་བཟུང་བར་བརླེན་སྩོང་འཁྩོར་འཕྩོ་བ་གྩོང་འཇུག་པར་གགས་པ་མདྩོ་

རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་མཇལ་དུ་བྩོན། འབྩོག་མིའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆླེན་

པྩོ་རྣམས་སླར་རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་ནི་འཇུག་པ་བཤད་ཀང་གྩོང་འཇུག་རྒྱུད་ནས་འདི་

འདའི་ལས་སླ་བ་མ་བསན་པས་གང་ཡིན་ཆ་མ་ཐིངས་ཞླེས་གསུངས་པ་ལ་བརླེན། ཚད་

གྲུབ་ཡིན་མིན་གི་བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མཆིས་ཀང་། དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོར་དཔྱད་

གཞི་མཛད་པ་སྤིར་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་ལ་ཞླེས་གསུངས་པ་བཞིན། དཔྱད་གཞི་ཙམ་

མཛད་པ་ལས་གྩོང་འཇུག་མིན་པར་ཐག་བཅད་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏླེ། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་

དྲུང་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོས། གསང་སགས་ཟབ་ལམ་གྩོང་འཇུག་གདམས་པ་ཡི། །བརླེན་བྩོ་

སྦྱངས་རྩོགས་ཡྩོན་ཏན་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། །བསན་དང་འགྩོ་ལ་ཕན་པ་ཆླེར་མཛད་པ། །མདྩོ་

རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདླེབས། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། གྲུབ་དབང་ཤར་

སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས་ཀང་། སགས་བསན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བཅུད་བཟང་པྩོས། །ཐུགས་

བརླེ་བས་གྩོང་འཇུག་བདླེ་ལམ་ནས། །དཔལ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་སྐླེ་བ་བཞླེས། །ཞླེས་

ཚད་གྲུབ་གནང་ཡྩོད་པར་མ་ཟད་མཁས་དབང་བག་དཀར་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཀང་། འདིས་

གྩོང་འཇུག་མཛད་པ་ནི་གྩོང་འཇུག་གི་བརྒྱུད་པ་ལས་ད་རླེས་གསར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་

ཡིན་པར་གྩོང་འཇུག་སྦྱངས་པའི་སྩོན་གི་སྐླེས་རབས་གསུངས་ནས་དླེ་དུས་ཀི་བག་

ཆགས་སད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

 འབས་སྤུངས་ཁི་པ་གུང་རུ་བསན་པ་བསན་འཛིན་གིས་མཛད་པའི་འཇམ་

མགྩོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་གསླེར་ཁི་རིམ་བྩོན་རྣམས་ཀི་ཁི་རབས་ཡྩོངས་འདུའི་ལྩོན་
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བཟང༌ལས། ལྔ་པའི་རང་རྣམ་དུ་གྩོང་འཇུག་རྒྱུད་ནས་འདི་འདའི་ལས་སླ་བ་མ་བསན་

པས་གང་ཡིན་ཆ་མ་ཐིངས་གསུངས་ཀང་། ཕ་བྩོང་ཁ་པས་འཇམ་མགྩོན་སན་བརྒྱུད་

ཀི་མན་ངག་ལ་བརླེན་པར་བཤད་ཅླེས་དང་། ཡང་དླེ་ཉིད་ལས། ཕྱྩོགས་གཞན་དུ། དར་

མ་མདྩོ་སླེ་ནས་དླེ་ལྟའི་གདམས་རྒྱུན་ཆད་པར་གགས་ཀང༌། མཚུར་སྩོན་དང་རྩོག་

སྩོན་སྩོགས་ལ་གྩོང་འཇུག་གི་གདམས་པ་མླེད་ན་དླེང་དུས་དྭགས་པྩོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་

ཆྩོས་དྲུག་གི་གདམས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མླེད་པར་འདྩོད་དགྩོས་ཤིང་། དླེ་ལྟར་འདྩོད་

ན༑ བར་དྩོ་ངྩོ་སྤྩོད་སྒྱུ་མ་གསུམ་རྒྱུད་དང༌། །མགྩོགས་འགྩོ་འཕྩོ་ཉ་འཕྩོ་བ་གྩོང་འཇུག་

སྩོགས། །རྒྱུད་གཉིས་གདམས་པའི་གཏླེར་གྱུར་གསླེར་ལྡིང་པ། །གཞྩོན་ནུ་འྩོད་ཅླེས་

གགས་ཤིང་གྲུབ་པ་དང་འགལ་ལ། གཞན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ལའང་ནི་གུའི་ཆྩོས་

དྲུག་གི་གདམས་པ་མླེད་ཅླེས་སྐུར་བ་འདླེབས་ཕྩོད་དམ། དླེར་མ་ཟད། ན་རྩོ་པ་ལས་

གྲུབ་ཆླེན་གཞན་ལའང་གདམས་པ་དླེ་མླེད་པར་འདྩོད་དགྩོས་ན། དླེ་འདའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཇི་

སླེད་ཅིག་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་མ་དག་པར་སྨྲ་དགྩོས་སྩོ། །ཞླེས་ཚད་མའི་ལུང་རིགས་

ཀིས་བསྒྲུབས་འདུག་པ་གནད་དུ་མཐྩོང་ནས་འདིར་བཀྩོད།

སྨྲས་པ།

ཁྩོད་ཐུགས་ཨ་དར་ཤ་ཡི་ངྩོས། །

མ་འྩོངས་འཕྩོ་འགྱུར་གཟུགས་རིས་གསལ། །

འྩོན་ཀང་སྤི་བྩོ་གནམ་བསན་འགའ། །

དླེ་ལའང་སྩོམ་ཉི་དཔྱང་ཐག་འཛིན། །

ཀྭ་ཡླེ་ཡུལ་དགྩོན་སླེ་བདུན་ཚོ། །

སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ།
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ཕ་མླེས་དུས་ཀི་བ་མར་བསླེན། །

གནའ་རབས་དུས་ཀི་དགྩོན་གནས་བརི། །

སྩོན་མའི་རླེན་གསུམ་དད་ན་མཛེས། །

ཞླེས་སྩོ། །

སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་གྩོང་འཇུག་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ།

༈ ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་གྩོང་འཇུག་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༡༦༣༩ བྩོད་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཡྩོས། ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་ཉིན་ཤུ་གྲུ་ཞླེས་

པའི་ཡུལ་གི་སུག་ཆུའི་འགམ་དུ་རྒྱ་ཕྲུག་ལྕགས་སྤླེལ་ལྩོ་པ་རང་ལྩོ་ཉི་ཤུར་ཚེ་ཡི་དུས་

བས་པ་ཞིག་གི་རྩོ་དུར་ཁྩོད་དུ་བསྐལ་བ་ལ། སྐུ་གྩོང་མ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་བ་འཕུར་བ་

བཞིན་སད་ཅིག་ལ་འཕྩོ་བ་གྩོང་འཇུག་མཛད་པའི་རྒྱ་ཕྲུག་པུར་སྒྩོམ་གི་སླེང་དུ་དཀིལ་

ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་ལ། མི་རྣམས་ཀིས་རྩོ་ལངས་ཞླེས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སླེ། ཐླེ་

ཇུ་དམག་གི་དཔུང་ཁིད་ནས་དགྩོང་བར་བརམས་ཚེ། མཚོན་ཆས་གནྩོད་མ་ནུས་པར་

ལུས་པ་ན། རྒྱ་ཕྲུག་གིས་བདག་ནི་རྩོ་ལངས་མིན་གི་སྩོང་འཁྩོར་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་

གྩོང་འཇུག་བས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་མི་རྣམས་དངངས་སྐྲག་ལས་དབུགས་དབྱུང་

སླེ༑ ཀུན་དད་པ་ལ་བཀྩོད། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་མ་ངན་ལས་འདས་ཁར་སྐུ་སྐླེ་ཕྱི་མ་

ཕླེབས་ཡུལ་གི་ས་ཆའི་དབིབས་དང༌། མི་རིགས་སྩོགས་ཀི་ལུང་བསན་དར་དཀར་གི་

ངྩོས་ལ་བིས་ནས་བཞུགས་གདན་གི་གསླེབ་ཏུ་སྦས་ཡྩོད་པ་རླེད་པས་ཀང་སྐུ་འཁྩོར་

སྩོགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཆླེར་སྐླེད་པར་བླེད། རྒྱ་དཔྩོན་ཅང་ཇུན་གིས་རིན་པྩོ་ཆླེ་

སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དཀར་ཆག



34 

གདན་དངས། ལྩོ་རྒྱུས་རྣམས་གྩོང་མ་ལ་ཞུས། གྩོང་མ་ནས་སྐུ་གདུང་དང༌རིན་པྩོ་ཆླེ་

གཉིས་ཀ་གདན་སར་ཡར་དངས་ཆྩོག་པའི་གནང་བ་དང༌། དངྩོས་པྩོའི་གནང་སྦྱིན་ཚད་

མླེད་བསལ། རིན་པྩོ་ཆླེ་ཤར་ཕྱྩོགས་ནས་གདན་དངས་ཚེ། རྒྱལ་བ་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་

དངྩོས་སླྩོབ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབྩོར་རྒྱལ་མཚན་གིས་དགླེས་པའི་གསུང་གིས་ཞབས་

དྲུང་གསུམ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངྩོས་འཛིན་མཛད། རྩོང་པྩོ་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་སྤན་སར་

རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་གསྩོལ། དབུས་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་པཎ་

ཆླེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་ལས་བསླེན་རྩོགས་བཞླེས། སར་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་

ཞླེས་པ་དླེ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ཞླེས་མཚན་བསྒྱུར་མཛད།

 དགའ་ལྡན་ཆྩོས་འབྱུང་བཻ་སླེར་གི་མཇུག་ཕྱྩོགས་སུ། སྩོང་འཁྩོར་བ་ནི། རྒྱལ་

དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་དུས་མཉམ་ཙམ་དུ་སྩོང་འཁྩོར་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། 

དླེའི་སྐླེ་བ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། དླེའི་སྐླེ་བ་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ། ཞླེས་དང་། ཡང་ཀྩོང་

རྩོལ་བཀའ་འབུམ་དུ། མཐའ་འཁྩོབ་འདུལ་བ་རྒྱལ་མཚན། སྩོང་འཁྩོར་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ། སྩོང་འཁྩོར་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ། སྩོང་འཁྩོར་འཇམ་དབངས་ལྷུན་འགྲུབ་ཅླེས་

སྩོགས་ཅུང་མི་འད་བ་འབྱུང་བ་ནི། དགའ་ལྡན་ཆྩོས་འབྱུང་བཻ་སླེར་ལས། སྩོང་འཁྩོར་

ཆྩོས་རླེ་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། དླེའི་སྐུའི་སྐླེ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཉིས་བྱུང་སླེ། སྩོང་འཁྩོར་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་

བར་གགས་སྩོ་ཞླེས་གསལ་བ་ལྟར། ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་

ཡང་སིད་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོའམ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཞབས་དྲུང་གཉིས་པ་

ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཡྩོངས་གགས་སུ་ཡང་སིད་གསུམ་བྱུང་བ་ལས་འཇམ་དབངས་

རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་གཅིག་སླེ། འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་མཚན་ཅན་གི་སྩོང་འཁྩོར་སྤྲུལ་སྐུ་

སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་གྩོང་འཇུག་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གཉིས་བྱུང་ཡྩོད་པ་དག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་དྩོགས་ནས་གསལ་བཤད་མདྩོར་བསྡུས་

ཤིག་བིས།

 ༸གྩོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོ་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས་པ་དང་གསླེར་ཞལ་

མཇལ། མ་ཟད་སའི་ཚངས་པ་ཆླེན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕླེལ་དང༌། གུ་ཤི་བསན་

འཛིན་ཆྩོས་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་དང་ཡང་མཇལ་འཛོམས་མཛད། སླེ་རར་ཆྩོས་ཞུགས་

མཛད། དགའ་ལྡན་དུ་ཕླེབས་ཚེ། དགའ་ལྡན་གི་གནས་རི་དླེ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པའི་ཕྩོ་བང་དུ་དངྩོས་སུ་གཟིགས་པའི་དག་སྣང་ཤར། ༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོས་

དགྩོན་གནས་འཛུགས་པ་སྩོགས་བསན་འགྩོ་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཚུལ་གི་བཀའ་

སླྩོབ་དང༌། ཕླེབས་རྩོངས་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་ཆླེན་པྩོར་བསལ། དླེ་བཞིན་དུ་སླེ་སིད་བསྩོད་

ནམས་ཆྩོས་འཕླེལ་དང༌། གུ་ཤི་ཧན་གཉིས་ཀིས་ཀང་ཕླེབས་རྩོངས་རྒྱ་ཆླེར་གནང༌། 

ཁད་པར་གུ་ཤི་ཧན་གིས་མདྩོ་མཁར་དགྩོན་གནས་འདླེབས་སའི་ས་ཆ་གསྩོལ་རས་

དང༌། སླན་ཆད་དགྩོན་གནས་དླེ་ཞབས་དྲུང་རིམ་བྩོན་གིས་བདག་དབང་བླེད་པ་

ལས། གཞན་སུས་ཀང་རྩོད་གླེང་མི་ཆྩོག་པའི་བཀའ་ཤྩོག་ཐམ་ག་ཅན་གནང༌། སྤི་ལྩོ་ 

༡༦༤༦ ལྩོར་མདྩོ་མཁར་ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གསར་དུ་བཏབ། སྤི་ལྩོ་ ༡༦༤༧ 

ལྩོར་དཔའ་རིས་མཆྩོད་རླེན་ཐང་ཕྱག་བཏབ། བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ། 

སྤི་ལྩོ་ ༡༦༦༥ ལ་རླེ་ཉིད་དགུང་གངས་ཉླེར་བདུན་ཐྩོག་གྩོང་མ་ཁང་ཤིས་ཀི་དབུ་བར་

ཕླེབས་ཏླེ་ལྩོ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས། དླེས་ཀང་ཆན་ཞི་མཉྫུ་ཤིའི་གྩོ་གནས་དང་འཇའ་

ས་གནང༌། གྩོང་མ་འདི་ནི་མན་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཁི་ཐྩོག་གཉིས་པ་ཡིན། སིད་ལྩོ་

དྲུག་ཅུ་རླེ་གཅིག་བཟུང་ཡྩོད། བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་དུ། འཇམ་དབངས་གྩོང་མ་ཤུན་ཀྲི། བྩོད་

སད་དུ། བདླེ་སྐིད་རྒྱལ་པྩོ་ཁི་བཞུགས་ལྩོ་བརྒྱད་དུ་ཕླེབས་པ་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་
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སབས་ཞླེས་འཁྩོད་ཀང༌། དླེ་ཅུང་མ་དག་པར་མངྩོན་དླེ། གྩོང་མ་ཤུན་ཀྲི་ནི་མན་ཆིང་

རྒྱལ་རབས་ཀི་ཁི་ཐྩོག་དང་པྩོ་ཡིན་པས་འདི་ཁི་ལྩོ་བརྒྱད་ཕླེབས་སབས་སུ་དབུ་བར་

ཕླེབས་པ་ཡིན་ན། འཁྲུངས་རབས་རང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ། ཞབས་

དྲུང་དགུང་ལྩོ་ཉླེར་བདུན་ཐྩོག་པླེ་ཅིན་དུ་ཕླེབས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་མི་འགིག དུང་

དཀར་ཚིག་མཛོད་སྩོགས་དང་ཡང་མི་མཐུན། དླེས་ན་ཞབས་དྲུང་དབུ་བར་ཕླེབས་

སའི་གྩོང་མ་ནི། ཁང་ཤིས་ཡིན་པ་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་དང་མཐུན་པར་སླེམས་སྩོ། །སྐུ་

གྩོང་མས་ལུང་བསན་ལྟར། སི་བ་རྣམས་ཀིས་འགྩོ་གཏད་ཞུས་ནས་སི་སྩོད་སད་རྣམས་

ཆབ་འབངས་སུ་འདུས། སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་ཕྱག་བཏབ། རང་དགྩོན་དུ་གདུལ་

བའི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་གསླེར་དངུལ་གིས་བིས་མའི་བཀའ་བསན་ཆ་ཚང་ཞིག་

བཞླེངས། དཔའ་རིས་ཕྱྩོགས་སུ་གནས་སྩོ་གསར་དུ་ཕྱླེ། སན་ཆུ་དང་། བདླེ་མཆྩོག་བ་

མཚོ་ངྩོས་འཛིན་གནང༌། གང་བཞུགས་ཡིད་ལ་དན་པ་ཙམ་གིས་ཀང༌། །མཆྩོག་དང་

ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །སྩོལ་མཛད་ཉླེར་བཞིའི་ཆ་ཤས་གཡུ་མཚོ་ལ། ། 

བདག་ཅག་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་འདུད། །ཅླེས་པ་མཚོ་མཇལ་བ་རྣམས་ལ་

ཞལ་འདྩོན་ལགས་རྩོམ་གནང༌། གནས་དླེའི་རྩོའི་ངྩོས་ལ་ཕྱག་གཉིས་ཀི་རླེས་བཞག་སླེ་

གྲུབ་རགས་མཛད། གུ་ཤི་ཧན་གིས་དམུ་དགླེ་ཚོ་བ་བཅྩོ་བརྒྱད། རླེ་ཚ་ཤྩོག་ཆླེན་བཅུ་

བདུན། མཁར་ལུང་ཤྩོག་པ་དྲུག་རྣམས་འདིའི་དབང་འྩོག་ཏུ་འབུལ་གནང་མཛད། རྒྱ་

མཱ་སིང་ཡླེས་ཀིས་རླེ་ཉིད་ལ་ངའི་ཡི་དམ་གང་ཡིན། ད་ནངས་ཞྩོགས་པར་ཅི་བསྩོམས་

འདུག སླེམས་ཐྩོག་ཏུ་ཡྩོང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྩོད་པ་མི་འདུག་པ་ཅིས་ལན་ཞུས་པར། ཉིད་ཀི་

ཡི་དམ་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་རླེད། ནངས་པར་ཡང་དླེ་བསྩོམས་འདུག དླེ་ང་དང་ཁྩོད་ལ་

ལས་འབླེལ་མླེད། དླེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིག་དང་ཁྩོད་འཕད་འྩོང་བ་དླེས་ལུང་སྩོན་ཞླེས་

སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་གྩོང་འཇུག་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་སས་དྩོན་ཡྩོད་ཆྩོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཞུས་པས་སར་

ལྟར་གསུངས་པས་ཡིད་ཆླེས་བརན་པྩོ་བླེད། དགྩོན་ལུང་དུ་འབུལ་དཔྩོན་པ་ཀུན་དགའ་

རྒྱ་མཚོ་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་རླེ་འདིས་འཕྲུལ་གིས་ཐར་པར་མཛད། དླེའི་སྩོར་ངྩོ་མཚར་

བ་མང་ཡང་ཡི་གླེ་མང་དྩོགས་པས་དླེ་ཙམ་ལས་མ་བིས། ཞིབ་པར་གཟིགས་འདྩོད་

ན་དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོའི་ལྡླེབ་གངས་ ༡༡༤ ལ་གཟིགས། སླེམས་ཉིད་དགྩོན་དུ་གདན་

རབས་བཅུ་བཞི་པ་ཏྩོབ་ཚང་དཔྩོན་སླྩོབ་གགས་པ་དར་རྒྱས་ཀིས་གདན་དངས་པ་

ལྟར་ཕླེབས་ཏླེ་ཀུན་རིག་དབང་ཆླེན་གནང༌། དླེའི་གདན་རབས་བཅྩོ་ལྔ་པ་བསན་འཛིན་

འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལ་འཇམ་དཀར་དང༌། མགྩོན་པྩོའི་རླེས་གནང་བསལ། དངྩོས་སླྩོབ་

ཀང་གནས་བརན་བ་ཀུ་ལའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གགས་པ་སྩོ་ཁྩོ་ཁི་རྒན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྩོད་

ནམས་དཔལ་བཟང་དང༌། སླེང་གླེ་བཟང་པྩོ། རིས་ཚང་མ་ཎི་བ་ཤླེས་རབ་གགས་པ་

སྩོགས་མང༌། དུག་ཆུ་ཞིག་ལ་བདུད་རིའི་མིང་བཏགས་པ་ནས་བཟུང་ཁག་མཁིས་

ཀི་ནད་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པའི་སན་ཆུར་གྱུར། ཤུས་གྲུས་ཕྱྩོགས་སུ་ལྷ་ཁང་ཞིག་རབ་

གནས་སབས་སུ་རླེས་སྩོར་འདུས་ཁང་ཡྩོང་བར་ལུང་བསན། མཆྩོད་རླེན་ཐང་དུ་བདླེ་

རྒུ་མཁན་སྤྲུལ་ཡླེ་ཤླེས་བསན་འཛིན་འགའ་ཞིག་གི་བླེད་སྤྩོད་དབང་གིས་ཁི་ལས་ཟུར་

བཞུགས་མཛད་སབས་རླེ་ཉིད་པླེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་ཞུས་ཏླེ་མཚན་གིས་ཁི་བིན་

གིས་བརླབས། མདྩོར་ན། རླེ་འདི་༸པཎ་ཆླེན་༸བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན། ༸གྩོང་ས་༸ལྔ་པ་

ཆླེན་པྩོ། རྩོང་པྩོ་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀི་དངྩོས་སླྩོབ་ཏུ་གྱུར་ཏླེ་ཅི་གསུང་བསྒྲུབས་

པ་དང༌། གྩོང་མ་ཁང་ཤིས། གུ་ཤི་ཧན། ཚ་ཁྩོ་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་ཀི་དབུ་བར་གྱུར་ནས་

ཆྩོས་སིད་ཀི་མངའ་ཐང་རྣམས་ལ་གཞན་གིས་འགན་པའི་ཟླ་དང་བལ་བ་མཛད་དྩོ། ། 

དགུང་གངས་ཞླེ་ལྔར་ཕླེབས་པ། སྤི་ལྩོ་ ༡༦༨༣ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་
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ཕག་ལྩོར་དགྩོངས་པ་གཞན་དྩོན་དུ་གཤླེགས་སྩོ། །

སྨྲས་པ།

འཇམ་མགྩོན་ཐུགས་བཅུད་ཕྱུང་བའི་མན་ངག་མཆྩོག །

དགའ་ལྡན་སན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་གངས་རི་ལས། །

ལླེགས་འྩོངས་ཟབ་ལམ་གྩོང་འཇུག་ཆུ་རྒྱུན་ཅིག །

གང་གི་བགྩོ་སལ་ཐྩོབ་འདི་ཨ་ཧྩོ་རད། །

གནའ་དུས་ཕལ་པའི་མི་ལ་དླེང་གི་མིས། །

ལྟ་སྤྩོད་ཀུན་ནས་བསྒྲུན་པ་མི་བཟྩོད་ན། །

སྩོན་དུས་དམ་པའི་གསང་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

དླེང་དུས་གཟུ་ལུམ་མཁན་གིས་ཇི་ལྟར་སྒྲུན། །

ཅླེས་སྩོ། །

སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

༈ ཞབས་དྲུང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༡༦༨༤ བྩོད་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་བི་ལྩོར། ར་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་གཅན་ཚའི་དཔྩོན་འབུམ་ཡག་སྐབས་

དང༌། ཡུམ་འབུམ་མི་སྐིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་བལྟམས། མི་རིང་བ་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་

ཕན་ཚུན་དང༌། ཟི་ལིང༌། དཔའ་རིས། ཅྩོ་ནླེ་སྩོགས་དགྩོན་ཁག་རྣམས་ཀིས་མདྩོ་རྒྱུད་

རྒྱ་མཚོའི་གསླེར་ཁི་མཐྩོན་པྩོར་མངའ་གསྩོལ། ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་

སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མཚན་དྲུང་དུ་ཡྩོངས་རྩོགས་དགླེ་བསླེན་དང༌། དགླེ་ཚུལ་གི་སྩོམ་པ་བཞླེས་ཏླེ་རབ་

ཏུ་བྱུང༌། མཚན་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་གསྩོལ། ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་སྩོགས་

ཚེགས་མླེད་དུ་མཁླེན། བ་མ་དམ་པ་ངག་དབང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པྩོ་

དང༌། ལི་ག་དྩོན་ཡྩོད་ཉི་མ། ཡྩོངས་འཛིན་དམ་པ་བྩོ་བཟང་ཉི་མ། རླེ་གདྩོང་ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་དགླེ་ལླེགས་སྩོགས་བཤླེས་གཉླེན་མང་དུ་བསླེན་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་

སྩོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞུས། དབུས་གཙང་དུ་ཕླེབས་བཞུད་མ་མཛད་ཀང་མདྩོ་སགས་

ཀི་ཆྩོས་ལ་མཁས་པའི་ཡང་རླེར་སྩོན། གཞན་ཡང༌། རླེ་གདྩོང་ཆྩོས་ཀི་དཔལ་འབྩོར། 

སླྩོབ་དཔྩོན་བྩོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། མཚུངས་མླེད་ནམ་མཁའ་བསམ་འགྲུབ། རླེ་དཔལ་

ལྡན་ཆྩོས་སྐྩོང༌། སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་དགླེ་ལླེགས་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་ཀི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་རི་བྩོ་དགླེ་ལྡན་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལྟ་ཅི། ས་རིང་བཀའ་འབྲུག་གི་

གྲུབ་མཐའ་གང་ལའང་ཐྩོགས་པ་མླེད་པའི་མཁས་ཚུལ་བཞླེས། ཞབས་དྲུང་དཀར་པྩོ་

ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོ་ལས་དགླེ་སླྩོང་གི་དངྩོས་པྩོ་

བསྒྲུབས། ཆྩོས་བཀའ་ཡང་ཅི་རིགས་གསན། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༡༠ ལྩོར་སྩོང་འཁྩོར་གསང་

ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་དང༌། སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་གཉིས་སུ་ལྷན་དུ་བདླེ་མཆྩོག་དཔའ་

བྩོ་ཉླེར་ལྔའི་གར་སབས་དང༌། བསྒལ་ཆྩོག་ཕུར་སྩོར་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་སྩོལ་དང༌། 

དབངས་ར་འདྩོན་སྩོགས་དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་བཞླེས་བཞིན་དགུ་

གཏྩོར་ཆླེན་མྩོ་འཛུགས་པར་མཛད། སར་སྩོར་དགྩོན་གནས་འདི་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པྩོར་འབྩོད་པ་ལ། དླེ་ནས་རླེ་འདིས་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་ཞླེས་མཚན་བསྒྱུར། སགས་

རམས་པ་འཇམ་དབངས་བྩོ་གྩོས་བཤླེས་གཉླེན་དུ་བསླེན་ཏླེ། གསང་བདླེ་འཇིགས་

གསུམ་གི་དབང་དང༌། རླེ་ཡབ་སས། པཎ་ཆླེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན། རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་
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གྲུབ། རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོ་སྩོགས་ཀི་གསུང་འབུམ་

རྣམས་ཀི་ལུང་དང་ཁིད་སྩོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞུས་ནས་སླྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར། 

སགས་རམས་པ་འཇམ་དབངས་བྩོ་གྩོས་ནི། རྒྱུད་ཆླེན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཡར་འཕླེལ། ལྕང་

སྐ་རྩོ་རླེ་འཆང༌། འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྩོགས་ཀི་སླྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང༌། ཁྩོང་གིས་གཡླེར་གཤྩོང་དུ་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ནས་འཆད་ཉན་མཛད། སྩོང་འཁྩོར་

བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས་སླྩོབ་མ་དང༌། སྐླེ་བརྒྱུད་བཟང་པྩོ་མང་དུ་བྱུང་ངྩོ༌། །དླེའི་

སྩོར་ཐུའུ་བཀྭན་གྲུབ་མཐའ་མཚོ་སྩོན་དཔར་མའི་ལྡླེབ་གངས་ ༣༣༣ དུ་གསལ། རླེ་

འདི་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་ཕླེབས་སབས་སྐླེ་བྩོ་མང་པྩོས་སྐུ་གྩོང་མ་རྣམས་ཀིས་འདིར་

གྲུབ་རགས་རླེ་ཡྩོད་པས་ཉིད་ཀིས་ཀང་གྲུབ་རགས་ཤིག་མཛད་རྩོགས་ཞུས་པས། ཡ་

གསུངས་ནས་ཞབས་ས་ལ་བརྒྱབ་ཏླེ། ས་ཡར་སླྩོག་གསུངས། ས་སླྩོག་ཚེ་རྩོ་ཞིག་གི་

སླེང་དུ་ཞབས་རླེས་བཞག་ཡྩོད་པ་ལ་ཀུན་ཀིས་ངྩོ་མཚར་དུ་འཛིན་པས། དླེས་ཅི་ཕན། 

ཕན་ན་ཨྩོ་རྒྱན་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང༌། རླེ་ཙོང་ཁ་པ་སྩོགས་ཀིས་བྩོད་ལུང་ཁྩོག་ཏུ་རྩོ་ལུས་

པ་མླེད་པར་ཞབས་རླེས་འཇྩོག་ཐུབ་པ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་འཇྩོག་གསུངས། རྒྱལ་མཆྩོག་

བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཚོ་སྩོན་པྩོའི་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་པ་དང་མཇལ་ཏླེ་ཆྩོས་འབླེལ་

ཞུས། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༢༣ རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཡྩོས་ལྩོར། མཚོ་སྩོན་ཕྱྩོགས་སུ་

སྩོག་དམག་འྩོངས་ཏླེ་དམག་འཁྲུག་ཆླེན་པྩོ་བསླངས་ནས་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་ཕྱག་

བཏབ་པའི་མདྩོ་མཁར་དགྩོན་སྩོགས་མདྩོ་སད་བང་རྒྱུད་ཀི་དགྩོན་པ་མང་པྩོ་མླེར་

བསླེགས་ཏླེ་སྐུ་འབུམ་ཁི་པ་ཆུ་བཟང་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྩོགས་དགླེ་འདུན་མང་པྩོ་བཀྲྩོངས། 

དླེ་ལྟར་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་གི་སབས་སུ་རླེ་འདི་ཉིད་ནི་གཡླེར་གཤྩོང་དུ་ཕླེབས་ནས་

སགས་རམས་པ་འཇམ་དབངས་བྩོ་གྩོས་ལས་བ་མཆྩོད་ཊིཀྐ་སྩོགས་གསན་ནས་

སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
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སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བཞུགས་སྩོ། །ཐུའུ་བཀྭན་ཧྩོ་ཐྩོག་ཐུའི་བསི་གནས་དགྩོན་ལུང་དུ་ཆྩོས་འཁྩོར་རྒྱ་ཆླེར་

བསྩོར། དླེར་ཆྩོས་ཁི་བིན་ཅན་ཡྩོད་གསུངས། སྩོ་མང་མཁན་སྤྲུལ་བསྩོད་ནམས་འྩོད་

ཟླེར་ལ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པྩོ་མཛད། མཆྩོད་རླེན་ཐང་ཞལ་བདག་མཛད། བཅའ་ཡིག་

བཞག །འཆད་ཉན་གྩོང་འཕླེལ་གི་ཐབས་ཚུལ་ལྷུར་བཞླེས། ཉིད་ནས་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་

གནང་ནས་དབླེན་ས་ལུགས་ཀི་ལྕགས་མཁར་གཏྩོར་རྒྱག་སབས་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་

བྱུང་བའི་སྩོར། དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོ་ལྡླེབ་གངས་ ༡༢༤ ལ་གཟིགས་ན་གསལ། སྐུ་གྩོང་

མའི་དངྩོས་སླྩོབ་སླེང་གླེ་བཟང་པྩོའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་བཟང་པྩོ་འདིའི་དངྩོས་སླྩོབ་ཏུ་གྱུར། 

མཆྩོད་རླེན་ཐང་དུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞླེངས་སབས་ཨ་ཙ་ར་

འགས་རླེན་སྣ་མང་པྩོ་རླེ་ཉིད་ལ་ཕུལ་བས་རླེ་ཉིད་ཀིས་དླེ་དག་རླེན་གི་ནང་དུ་བིན་རླེན་

ལ་ཕུལ། འདི་དང་མཉམ་དུ་བར་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དང་། ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་གཉིས་སུ་

ལྷ་ཁང་འད་མཚུངས་རླེ་རླེ་སླེ་ཁྩོན་ལྷ་ཁང་གསུམ་བཞླེངས། དླེ་ཕྱྩོགས་ནས་རབ་གནས་

མཛད་སབས་སུ་ཕྱག་ནས་གཏྩོར་བ་བར་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་གི་ལྷ་ཁང་དུ་ཡང་བབས་

ཡྩོད་ཅླེས་རླེ་གསླེར་ཁང་པས་གསུངས། ནད་གཞི་ཆླེན་པྩོ་དག་གིས་བསྩོར་གངས་

བསགས་ན་སང་དག་ཏུ་འགྩོ་བ་མྩོང་བས་གྲུབ། གཅུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཆླེད་དུ་

སི་བཟླྩོག་གི་རིམ་གྩོ་མཛད་པས་ཀུན་མཁླེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕླེང་གཉིས་

པ་གཞིས་དླེར་འཁྲུངས། དགྩོན་གསར་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་ཕྱག་བཏབ་རླེས་སུ་དགྩོན་

གསར་དླེར་ཀུན་མཁླེན་གཉིས་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་འཇིགས་མླེད་དབང་པྩོ་ལ་རྩོར་ཕླེང་

གི་དབང་གནང༌། སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་དགླེ་འདུན་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་ངྩོས་འཛིན་མཛད། རླེ་ཉིད་འཁྩོར་ལྩོའི་སང་ཟླེར་བའི་དགྩོན་པ་ནས་རང་

ཡུལ་དུ་ཕླེབས་དུས་བམས་ཁང་གི་ཚངས་པའི་སྐུ་བརན་འབྩོན་གབས་བས་ཏླེ་སྤན་
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ཆབ་བྱུང་བར་བཤད། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༣༦ རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མླེ་འབྲུག་ལྩོར་ཟི་

ལིང་སྩོང་འཁྩོར་ཐུབ་བསན་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ཕྱག་བཏབ། དླེར་ཆྩོ་འཕྲུལ་སྩོན་ལམ་ཆླེན་

མྩོ་ཡང་བཙུགས། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༤༣ རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་ཕག་ལྩོར། འཇམ་

དབངས་བཞད་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་འཇིགས་མླེད་དབང་པྩོས་གཙོར་མཛད་པ་རྣམས་ལ་

ཕླེང་བ་དང་ཀྲ་ཡ་སྦྲགས་པའི་དབང་དང་བཤད་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆླེར་གནང༌། རླེ་འདི་ནི། 

དཀྩོན་མཆྩོག་འཇིགས་མླེད་དབང་པྩོའི་ཡབ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། གསང་སྒྩོག་

བདླེ་ཆླེན་སྤྲུལ་སྐུ། ཨུས་ཇང་ནང་སྩོ། སྩོང་འཁྩོར་སྐུ་འབུམ་ཚེ་རིང་། དཔྩོན་པྩོ་ཡུམ་

མླེ་སྩོགས་སྐུ་མཆླེད་བདུན་གི་གཅླེན་པྩོ་ཡིན་པ་དང༌། དཀྩོན་མཆྩོག་འཇིགས་མླེད་

དབང་པྩོ་དགུང་གངས་བདུན་ལ་སྩོ་བ་ཞླེས་པའི་མཚན་འདྩོགས་པ་པྩོ་ཡིན་པ་བཅས་

དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་དུ་ཀུན་མཁླེན་སབས་སུ་གསལ། ཡང་དགུང་གངས་བདུན་ལ་

འཇིགས་བླེད་དཔའ་གཅིག་གི་དབང་བསལ་བ་དང༌། བཅུ་གསུམ་ལ་དགླེ་ཚུལ་ཡང་

གནང༌། སླེ་དགླེ་རྒྱལ་པྩོས་གདན་འདླེན་པ་མངགས་ཀང་ཕླེབས་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་རི་བྩོ་

རླེ་ལྔར་གནས་མཇལ་ཕླེབས། ཡར་ལམ་གྩོང་ཁླེར་ཞིག་གི་ཉླེ་འདབས་སུ་ཞག་ཤས་

བཞུགས་ཚེ་བཞླེས་དཀར་ཆག་སླེ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ལ། ཞལ་ནས་ང་གཅིག་

གིས་འདི་ཕྱྩོགས་དང་ཕ་ཡུལ་ཀུན་མགྩོ་མི་གནྩོན་པས་ཡང་སིད་གཉིས་ཕླེབས་པའི་

རླེན་འབླེལ་འདི་ལླེགས་གསུངས་ཏླེ། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༥༢ རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་

ཡྩོས་ལྩོར་རི་བྩོ་རླེ་ལྔར་ཕླེབས་པའི་ཡར་ལམ་དུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤླེགས་སྩོ། །ཆུ་བཟང་

རིན་པྩོ་ཆླེས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་མཛད་སབས་གདུང་ཁང་ནས་དབུ་ཐྩོད་མཐླེབ་རྒྱ་

ཙམ་ཡར་ཏླེ་མདུན་ཅྩོག་སླེང་དུ་བབས་པ་ལ་རང་བྩོན་མང་དུ་ཕླེབས་པ་སྩོགས་ལྟས་ངྩོ་

མཚར་ཅན་བྱུང་བ་དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་ལས་བྱུང་ངྩོ་། །

སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
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སྨྲས་པ།

གང་དླེའི་དྭང་བའི་ཐུགས་མཚོ་རུ། །

གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞིའི་ལྟ་བའི་གནད། །

ཕ་རགས་གཟུགས་བརན་མ་འདླེས་གསལ། །

དཔལ་ལྡན་དླེ་འད་སྤུན་ཟླས་དབླེན། །

ཞླེས་སྩོ། །

སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།

༈ ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནི། སྩོང་འཁྩོར་གི་ཡུལ་རྩོག་

རི་ཞླེས་བ་བའི་གྩོང་དུ། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༥༤ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཁི་ལྩོའི་

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་ཉི་དྩོས་ལ། འཇའ་ཚོན་རིས་སུ་བཀྲ་བ་སྩོགས་

ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས། ཡབ་རིན་ཆླེན་དང༌། ཡུམ་སྒྩོལ་མ་ཐར་གཉིས་ཀི་སས་སུ་

འཁྲུངས། སྐུ་བལྟམས་སར་ཕ་བྩོང་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་ལ་ཞབས་རླེས་ཡྩོད་པ་ད་སབས་ཀང་

ཁིམ་གཞིས་དླེས་གཙིགས་ཆླེན་བས་ཏླེ་བདག་གཉླེར་བས་ཡྩོད། ཇི་སད་དུ་མཁས་

གྲུབ་ཆླེན་པྩོ་འཇྩོག་པྩོ་ངག་དབང་བསན་འཛིན་འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། ལྷག་པར་

བསྩོདໆ་ནམໆས་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱໆ་མཚོໆ་ལས། །གཉིས་མླེད་གཉིས་སྣང་ནམ་མཁའི་ནྩོར་བུ་

གང་། །འཇམໆ་དཔໆལ་སིང་པྩོའི་རིང་ལུགས་དགླེໆ་འདུནໆ་སླེ། །བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལໆ་མཚནໆ་

སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།
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སྒླེང་ལ་གསྩོལ་བ་འདླེབས། །ཞླེས་པ་ལྟར། འདི་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཟི་ལིང་ཕྱྩོགས་

སུ་འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས། དླེ་ནས་བཟུང་སླེ། ཞབས་དྲུང་ལྔ་

པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་དགྩོངས་བཞླེད་དང༌ལུང་བསན་ལྟར་ཟི་ལིང་

དང་འདི་ཕྱྩོགས་གཉིས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་རླེ་རླེ་ཕླེབས་རྒྱུའི་འགྩོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་

ཕྱྩོགས་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་པ་མང་དུ་ཕླེབས་ཡྩོད། འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནི་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆླེན་དཔལ་ལྡན་ཡླེ་ཤླེས་དང༌། ཕུར་བུ་ལྕྩོག་ངག་དབང་བམས་

པ༑ ལྕང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྩོ་རླེ། ༸རྒྱལ་བ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་དབུ་བ་ཁི་དྩོན་གྲུབ་

རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་སྐླེ་ལྡན་ཆྩོས་འཁྩོར་སྤྲུལ་སྐུའམ་གིང་ཡྩོངས་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་སྐླེ་ཕླེང་

གཉིས་པ་བཅས་ནས་མགིན་དབངས་གཅིག་གིས་ཞབས་དྲུང་ལྔ་པའི་ཡང་སིད་འཁྲུལ་

མླེད་དུ་ངྩོས་འཛིན་གནང༌། ལྷག་པར་ལྕང་སྐ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་རླེ་འདི་ཉིད་དང་གྩོང་མ་

ཆན་ལུང་བར་འབླེལ་མཐུད་བྱུང་བ་སྩོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆླེན་གནང་། འདིའི་

མཁན་རབས་ལྔ་པ་རྩོང་བཞུ་རབ་འབམས་པ་བམས་པ་ལླེགས་ལྡན་དགླེ་རྒན་བསླེན་

ཏླེ་ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་སྩོགས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། དགུང་གངས་བརྒྱད་ལ་བ་མ་

བསྩོད་ནམས་དར་རྒྱས་མདུན་དུ་དགླེ་བསླེན་དང༌། བར་མ་རབ་བྱུང༌། དགླེ་ཚུལ་གི་

སྩོམ་པ་བཞླེས། མཚན་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཞླེས་གསྩོལ། དགུང་ལྩོ་བཅུ་

གཉིས་ལ་ཕླེབས་དུས་དབུས་ཕྱྩོགས་སུ་ཞབས་བསྐྩོད། ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་གསླེར་ཞལ་མཇལ། སླེར་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྩོས་ཞུགས་མཛད། སབས་

དླེའི་ཁི་ལས་ཐྩོག་པ་གགས་པ་འཕིན་ལས་བཤླེས་གཉླེན་དུ་བསླེན་ཏླེ། བཀའ་པྩོད་ལྔ་

སྩོགས་སྦྱངས་པས་མཁས་པའི་ཡང་རླེར་སྩོན། དགུང་ལྩོ་ཉི་ཤུར་ཕླེབས་དུས་པཎ་

ཆླེན་དཔལ་ལྡན་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བསླེན་རྩོགས་བཞླེས་སབས། པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེས་

སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་ཁྲུ་གང་ལས་ལྷག་པ་སྒྱུ་རལ་མཁས་པས་བཞླེངས་པའི་ངྩོ་མཚར་བ་

ཞིག་འབལ་སང་གི་ཚུལ་དུ་གནང་ཡྩོད། དླེ་ནི་ད་ལྟར་སྩོང་འཁྩོར་གསླེར་ཁང་དུ་བིན་

རླབས་ཀི་གཟི་འྩོད་འཕྩོ་བཞིན་བཞུགས། དགུང་གངས་ཉླེར་གཉིས་ཐྩོག་ཐམས་ཅད་

མཁླེན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྤན་སར་ལྷ་ལྡན་སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོའི་རབ་འབམས་

པའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། རྩོང་པྩོའི་མ་བརྡུངས་གསླེར་ར་རང་གགས་ཞླེས་པའི་

མཚན་སན་ཐྩོབ། སླར་རང་ཡུལ་དུ་ཞབས་བསྐྩོད་ནས་འགྩོ་བ་མང་པྩོ་ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་

ཀིས་ཚིམས་པར་མཛད། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༨༢ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སག 

དགུང་ལྩོ་ཉླེར་དགུ་ལ་མན་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གྩོང་མ་ཁི་ཐྩོག་བཞི་པ། རྒྱ་ནག་གི་ལྩོ་

རྒྱུས་ཐྩོག་སན་གགས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་གྩོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དབུ་བར་ཕླེབས། དླེར་ལྩོ་

གཅིག་ལྷག་བཞུགས་ནས་ཕྱིར་ཕླེབས་ཁར། གྩོང་མ་ནས་གསྩོལ་རས་ལ་ཡྩོང་ཤླེལ་

ལས་གྲུབ་པའི་ཇྩོ་བྩོའི་སྐུ་ཙནྡན་གི་བཞུགས་ཁང་དང་བཅས་པ་ཁད་འཕགས་དང༌། 

སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་གི་ཞལ་ཐང་ངྩོ་མཚར་བ་བདུན། གསླེར་གི་ཐམ་ག་སྩོགས་

འཇིག་རླེན་ན་རླེད་དཀའ་བ་རྣམས་གནང་སྦྱིན་མཛད། དླེ་དག་ལས་ཙནྡན་གི་བཞུགས་

ཁང་གཅིག་པུ་ཙམ་ད་ལྟར་ལུས་ཡྩོད། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༩༢ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ཆུ་བི་ལྩོར། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྤི་དང་ཁད་པར་ཡུལ་ཕྱྩོགས་འདིར་

མཆྩོག་གི་ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་པྩོའམ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་ཀི་དགྩོངས་པ་

འཁྲུངས་ནས་དླེའི་རིམ་གྩོ་ལ་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོའི་ཕྱག་ལླེན་ལྟར་དྲུག་ཅུ་ལྕགས་

མཁར་ཆླེན་མྩོ་གསར་འཛུགས་དང་། སྩོང་འཁྩོར་གསླེར་ཁང་གི་རླེན་གཙོ་གསླེར་གིང་

པའི་ཐུགས་དམ་གི་རླེན་ཇྩོ་བྩོ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་གསླེར་ལས་གྲུབ་པའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། སན་

རྒྱན་དང༌། སྩོད་ཁླེབས་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པར་བས་ནས་ཕུལ་ཏླེ་རྒྱལ་
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བ་གཉིས་པས་རྣམ་ཐར་ལྟར་མཛད། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༩༩ ས་ལུག་ལྩོར་ཧྩོར་བག་འགྩོ་ནས་

ལྷ་བཟྩོ་ནམ་མཁའ་རྒྱན་གདན་དངས་ནས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ཞལ་ཐང་སྩོ་གཅིག་

དང༌། རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉིས་ཞལ་ཐང་དགུ། བདླེ་ཅན་ཞིང་ཁམས་ཞལ་ཐང་སྩོགས་

བཞླེངས། བསན་པའི་གཞི་རར་དམིགས་ནས། སྤི་ལྩོ་ ༡༨༠༠ ལྕགས་སྤླེལ་ལྩོར། རྒྱལ་

བསན་ནྩོར་བུའི་བང་མཛོད་ཕྱྩོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་མཐྩོང་

གྩོལ་ཞླེས་བ་བ་སླེར་སད་གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་ལླེན་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གསར་

འཛུགས་གནང་། བཀའ་རྩོམ་གི་རིམ་པ་ཡང༌། ཕར་ཕྱིན་དྩོན་བདུན་ཅུའི་རྣམ་བཤད་མི་

ཕམ་བ་མའི་ཞལ་ལུང༌། དམ་ཆྩོས་པད་དཀར་གི་ཕན་ཡྩོན། གསླེར་ཁང་གི་དཀར་ཆག་

དད་པའི་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་ཉིན་བླེད། སྐླེས་རབས་སྤི་བཤད། རང་ལ་གདམས་

པའི་བསླབ་བ། གསུང་མགུར་རིགས་ཕྱྩོགས་གཅིག་ཏུ་བཀྩོད་པ། ཚེ་དཔག་མླེད་

ལ་གསྩོལ་འདླེབས་དང་སྩོན་ལམ། བམས་པའི་དྲུང་དུ་བགྩོད་པའི་ཐླེམ་སས་སྩོགས་

སྩོན་ལམ་ཁ་ཤས། རླེ་ཏཱི་བརྒྱད་ཅུ། སྒྩོལ་དཀར་བསྩོད་པ། རླེན་བཞླེངས་ཀི་དཀར་

ཆག གཅིག་དུ་བལ། སྦྱྩོར་ལམ་གི་དམིགས་རྣམ་སྩོར། གཞུང་བཟང་སྩོང་གི་སྩོ་འབླེད་

ལླེགས་བཤད་གསླེར་གི་ལྡླེའུ་མིག བརླེད་ཐྩོ། བྩོ་རིགས། རགས་རིགས། དབངས་

འཆར་གི་འཁྩོར་ལྩོ། སགས་ཀྩོག་ཐབས། སུམ་རགས་ཀི་དྩོན་འགླེལ། ལམ་རིམ་ཆླེན་

མྩོའི་མཆན་འགླེལ་སྩོགས་མང་། དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ལ་ཕླེབས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤི་ལྩོ་ ༡༨༠༣ ལ་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་དབིངས་སུ་གཤླེགས་སྩོ།། །།

 

སྨྲས་པ།

འཇམ་དཔལ་དམ་པ་གར་མཁན་ཁད་པར་འཕགས། །

སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།
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གདན་སར་ཞབས་བཅགས་བཤད་གྲྭ་བཟང་བཏབ་པས། །

སལ་ལྡན་མཐའ་དག་ཐར་པར་བག་ཆགས་བཞག །

ས་མཁན་ཡང་དག་དད་ལ་གང་མང་རངས། །

མི་རིགས་སྤི་ཡི་སིང་གི་ཐིག །

ཕུགས་འདུན་མཐུན་འགྱུར་རྒྱུན་ལུགས་གསུང་། །

མཛེས་བླེད་དཔླེ་མླེད་དགླེ་སླེམས་དླེ། །

སྩོང་འཁྩོར་གྩོགས་ཚོགས་དགྩོས་སྩོ་ལྩོ། །

ཞླེས་སྩོ། །

སྐུ་ཕླེང་བདུན་པ་བྩོ་བཟང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡླེ་ཤླེས་

བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

༈ ཞབས་དྲུང་བདུན་པ་བྩོ་བཟང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡླེ་ཤླེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི། སླེ་དགླེ་

རྒྱལ་པྩོའི་མངའ་འྩོག་ཡིད་ལྷུང་དུ། སྤི་ལྩོ་ ༡༨༠༦ རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མླེ་སག་

ལྩོའི་ཟླ་བཞི་པར་ཉི་མ་མླེ་བཞི་འགྲུབ་སྦྱྩོར་གི་ཉིན་ཡབ་དཀར་དགླེ་དང༌། ཡུམ་སྩོག་

རུ་ནྩོར་བཟང་གི་བུ་མྩོ་དགླེ་འདུན་འཚོ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འྩོ་མ་བཞྩོས་པས་སྣྩོད་གང་

བ་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་བལྟམས། པཎ་ཆླེན་བསན་པའི་ཉི་མས་གྩོང་མའི་ཡང་སིད་དུ་ངྩོས་

འཛིན་མཛད། དགུང་གངས་བདུན་ཐྩོག་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དུ་གདན་དངས། ལྕགས་

སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།
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མྩོ་དགླེ་བཤླེས་ཤཱཀ་བསྩོད་ནམས་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་བསླེན་ཏླེ་ཀྩོག་བསླབས། རྭ་ལྩོ་

རྩོ་རླེ་འཆང་བྩོ་བཟང་བསན་པའི་དངྩོས་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པྩོའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། 

དགླེ་ཚུལ་བཞླེས། གིང་བསླེ་བྩོ་བཟང་བསན་འཕླེལ་ལས། རྣམ་འགླེལ་དང༌། དབུ་ཕར་

རྣམས་སྦྱངས། ལྕགས་མྩོ་དགླེ་བཤླེས་བྩོ་བཟང་བསམ་འགྲུབ་ལས་བང་ཆུབ་ལམ་གི་

རིམ་པ་དམར་ཁིད་ཀི་མན་ངག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་གསན་བསམ་མཛད། དབངས་

ཅན་བཞད་པ་རྩོ་རླེས་དབང་རྩོ་རླེ་ཕླེང་བ། མི་ཏ་བརྒྱ་ར་སྩོགས་དང༌། ལྕམ་སིང་ལས་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ལུང་སྩོགས་བསལ། ལྷ་ལྡན་དུ་ཕླེབས་ཞྩོར་འདིའི་གྲྭ་ཚང་གི་

མཁན་རབས་བཞི་པ། ཞབས་དགླེ་བཤླེས་དྩོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་རི་ཁྩོད་དུ་བཞུགས་པ་

དང་མཇལ་ནས། དགླེ་བཤླེས་ཁྩོང་དགུང་ལྩོ་དྩོན་དགུ་ལ་འཚུབ་ཆ་ཆླེ་ལུགས་སྩོགས་

མ་འྩོངས་མཁླེན་པའི་ལུང་བསན་ཏླེ་དབུས་སུ་ཕླེབས། སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་དུ་ཆྩོས་

ཞུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། རྩོང་པྩོ་དགླེ་བཤླེས་ཡླེ་ཤླེས་ཆྩོས་འཕླེལ་བསླེན་

ནས་གཞུང་པྩོད་ལྔ་ལ་ཐུགས་སྦྱངས་གནང༌། དགུང་གངས་ཉླེར་ལྔ་ལ་རིགས་ཀི་ས་

རྒྩོལ་མཛད་སབས་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀི་དཔལ་ཡྩོན་ལ་རྒྱལ་དབང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་

མཚོས་ཐུགས་དགླེས་ཚོར་ཆླེན་པྩོས་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་ལི་མ་སྩོགས་བ་དགའ་གསྩོལ་

རས་གནང་སྦྱིན་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྩོན་གིང་ནས་ཀང་འཇམ་དཔལ་གི་འད་སྐུ་གནང་

བ་སྩོགས་གཟླེངས་བསྩོད་བ་མླེད་བསལ། དགུང་གངས་ཉླེར་བདུན་ལ་པཎ་ཆླེན་བསན་

པའི་ཉི་མ་ལས་བསླེན་རྩོགས་བཞླེས། སྩོ་གཅིག་ལ་སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོར་དམ་བཅའ་

བཞག་པས་ལྷ་རམས་ཨང་དང་པྩོའི་མཚན་སན་ཐྩོབ། རང་དགྩོན་དུ་ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་པྩོ་

ཉམས་ཆག་འགྩོ་བཞིན་པ་ལ་མི་དབང་ཆྩོས་མཛོད་ཀི་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟྩོད་ནས་

མྱུར་དུ་རང་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་བཞུད་གནང་དགྩོས་པར་ནན་སྐུལ་བྱུང་བར་བརླེན། དླེའི་

སྐུ་ཕླེང་བདུན་པ་བྩོ་བཟང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡླེ་ཤླེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཐད་ལ་ཀླེའུ་ཚང་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་ཐུགས་བརག་ཞུས་པས། འདིར་བཞུགས་ན་དགའ་

ལྡན་གསླེར་ཁིར་དབང་བ་དང༌། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕླེབས་ན་གྩོང་མའི་དབུ་བར་ཕླེབས་ཐུབ་

པ་འབྱུང་ཡང༌། དླེ་དག་ལས་ཕ་ཡུལ་དུ་ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་པྩོར་གཟིགས་སྐྩོང་གནང་ན་

བསན་འགྩོར་ཕན་ཆླེ་བ་ལུང་བསན་བསལ་བ་ལྟར་རང་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང༌། 

བསན་པ་ར་བ་དང་གཞི་མ་ནས་གསྩོ་བ་དགྩོངས་ཏླེ་གསྩོ་སྦྱྩོང་ཁླེལ་སབས་ཚོགས་

ཆླེན་སྩོགས་གང་དང་གང་གི་སབས་སུའང་དབུ་བཞུགས་དླེས་མདྩོ་གསུང་དགྩོས་

པ་དང༌། དབུ་མཛད་ཀིས་ཕྱིར་བཅྩོས་བསྐང་དགྩོས་པ། གྲྭ་མང་གསྩོ་སྦྱྩོང་ལ་ཆད་

མླེད་ཕླེབས་དགྩོས་པ་དང་། མ་ཕླེབས་ན་ཆད་ལས་འགླེལ་བའི་བཀྩོད་སྒིག་གནང་སླེ་

གསྩོ་སྦྱྩོང་ལ་དྩོ་དམ་ཆླེར་མཛད། མ་ཟད་སྦྱིན་བདག་གི་གམ་ཚུན་ཆད་དུ་མང་ཚོགས་

ཉུང་ཚོགས་གང་ལའང་ཆབ་ལླེན། ལྷམ་ཕུད། རུང་ཆུ་འདླེབས་པ། བིན་ལླེན་སྩོགས་

བཅས་མཚམས་ཕ་མྩོ་ཡན་ཆད་ཀི་ཕྱག་ལླེན་རྣམས་བཙུགས་པར་མཛད། ཡླེ་ཤླེས་

ནྩོར་བུ་སྩོགས་དགླེ་རྒན་བཞི་བསྩོ་གཞག་གནང་སླེ་བྩོ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་བསྡུས་གྲྭ་

ནས་བཟུང་སྦྱངས་བཅུག་པར་མཛད། ལྩོ་འཁྩོར་རྩོད་རྒྱུགས་དང༌། བྩོ་རྒྱུགས་དང༌། 

བརི་བཞག་ཡྩོད་མླེད་གང་ལའང་རྩོད་པ་མཛད་དགྩོས་པ། རྩོད་པའི་སབས་གཟན་དཀྲི་

ལུགས། འཁྩོར་གསུམ་བཏང་ཚུལ་སྩོགས་མཆྩོག་གི་ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་མྩོའམ་མཚན་ཉིད་

གྲྭ་ཚང་གི་སྒིགས་གཞི་ལ་དམ་བསྒགས་མཛད། བྩོ་རྒྱུགས་ཤྩོག་གངས་ཆིག་སྩོང་ལྷག་

ལ་ཨང་དང་གཉིས་ནས་རིམ་བཞིན་ཉླེར་ལྔའི་བར་དུ་གྩོ་རིམ་བསྒིགས་ཏླེ་བཏང་རག་

གི་བ་དགའ་སྤད་པ་དང༌། རྒྱུགས་མ་འཕྩོད་པ་ལ་ཆྩོས་གྲྭའི་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ཤིང་

རར་ཆུ་བླུག་བཅུག་པའི་ཉླེས་ཆད་འགླེལ་བ་སྩོགས་བསན་པའི་མིག་ལྟྩོས་ལ་ཕན་ངླེས་

མཛད། མདྩོར་ན་ཆྩོས་གྲྭའི་སྒིགས་ལམ་ཕྱག་བཞླེས་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་མི་ཉམས་གྩོང་
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སླེལ། ཉམས་པ་སླར་གསྩོའི་ཐབས་ཤླེས་ལྷྩོད་མླེད་གནང༌། སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་

གིང་དུ་ཆྩོས་གྲྭའམ་མཚན་ཉིད་གསར་བསྐྲུན་མཛད། ལྕགས་བི་ལྩོར་སྩོན་ལམ་ཆླེན་

མྩོའི་མཆྩོད་པའི་བཀྩོད་པ། བམས་མགྩོན་གདན་དངས་ཀི་སླེར་སྦྲླེངས་སྩོགས་གསར་

བཀྩོད་གནང༌། དགུང་ལྩོ་སྩོ་དྲུག་པ་གང་ལྩོར་དགྩོན་པའི་ཕྱྩོགས་བཞིར་རུ་གནྩོན་གི་

ལྷ་ཁང་བཞི། ལྷ་ཁང་རླེ་རླེའི་ནང་དུ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དང༌། འྩོད་ཟླེར་ཅན་མ་རླེ། དབུས་

སུ་དབླེན་ཟླུམ་མཆྩོད་རླེན། ནང་དུ་གྲུབ་ཆླེན་ཐང་སྩོང་རྒྱལ་པྩོའི་སྐུ་རྣམས་བཞླེངས། 

དབར་གི་རིང་ཆྩོས་གྲྭར་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་བཀའ་ཆྩོས་གནང༌། སྐུ་གཤླེགས་

ཁར་དབར་གནས་ཀི་བཀའ་ཆྩོས་བཞག་མཚམས་སུ་བདག་དང་གཞན་གི་དབུ་སྩོས་

གནང་སླེ་དགྩོངས་པ་རྩོགས་པའི་བརར་བསན། སྤི་ལྩོ་ ༡༨༥༢ དགུང་གངས་ཞླེ་བདུན་

པ་ཆུ་བི་ལྩོར་གཟུགས་སྐུ་རགས་པ་ཆྩོས་དབིངས་ཀྩོང་དུ་ཐིམ་པར་མཛད་དྩོ། །བཀའ་

རྩོམ་ལ། རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་སལ་ལྡན་རླེ་སྩོང༌། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྩོད་ཀི་

འགླེལ་བ། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་དྩོན། བཟང་སྤྩོད་འགླེལ་བ། ཀུན་རིག་དབང་གི་བསྡུས་

དྩོན། བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་སྩོགས་མང་དུ་ཡྩོད་ཀང་དུས་འགྱུར་གི་སབས་སུ་མླེ་ལྕླེའི་

ཁྩོད་དུ་བརླགས་ནས་ཆ་ཚང་མཇལ་བའི་སལ་བ་དང་བལ་ལྩོ།། །།

སྨྲས་པ།

དབུས་ཀི་གདན་སར་སྦྱངས་འབས་མངྩོན་གྱུར་པ། །

ཁྩོ་ནས་སྐླེ་ཕླེང་དྲུག་པར་འགན་མིན་ཏླེ། །

རྒྱལ་བསན་ནྩོར་བུའི་བང་མཛོད་དག་ཐླེར་བགིས། །

ནང་བསན་རྣལ་མ་འཛུགས་པའི་དཔལ་འདི་རད། །

ཅླེས་སྩོ། །

སྐུ་ཕླེང་བདུན་པ་བྩོ་བཟང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡླེ་ཤླེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན།
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སྐུ་ཕླེང་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྒྱས།

༈ ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པྩོ་

ནི༑ གསླེར་རའི་ཁུལ་གི་སླེ་ར་དགྩོན་པའི་ཉླེ་འདབས་ཀི་འབྩོག་རྒྱུད་ཅིག་དུ། སྤི་ལྩོ་ 

༡༨༥༣ རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་མྩོ་གང་ལྩོར། ཡབ་ཀར་དར་རྒྱས་དང༌། ཡུམ་སྐིད་

རིང་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གྩོང་མས་གཟིམ་ཆུང་ངྩོས་ཤིག་ལ་སག་ཅིག་ལྷ་

དང་ལྷ་མྩོའི་ནམ་མཁར་ཡར་དངས་པ་དང༌། གང་པྩོ་ཆླེ་ཞིག་མར་དངས་པ་བིས་པ་

ནི༑ ཉིད་དགུང་སིང་སག་ཡིན་པས་སྐུ་གཤླེགས་པ་དང༌། སྐུ་སྐླེ་དགུང་སིང་གང་ཡིན་

པ་ཞིག་ཕླེབས་པའི་ལུང་བསན་གནང་བ་ཐྩོག་ཏུ་བབས། བྩོད་ཀི་སིད་སྐྩོང་རྭ་སྒླེང་རྩོ་

རླེ་འཆང་གིས་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་གི་ཡང་སིད་དུ་ངྩོས་འཛིན་གནང་སླེ་མཚན་ངག་

དབང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྒྱས་གསྩོལ་བ་དང་འབླེལ་བརན་བཞུགས་སྩོན་ཚིག་

ཀང་གནང༌། དགུང་གངས་ལྔར་ལྩོན་ཚེ་རང་དགྩོན་དུ་བཞུགས། འབུམ་མདྩོའི་གྩོང་

སད་སགས་རམས་པ་ལས་ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་དང༌། ཆྩོས་སྤྩོད་བྩོ་འདྩོན་སྩོགས་སྦྱངས། 

བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་མཐུ་སྩོབས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པྩོ་

ལས་དགླེ་བསླེན་དང༌། དགླེ་ཚུལ་གི་སྩོམ་པ་བཞླེས། འབྲུ་ཡག་དགླེ་བཤླེས་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་

གྩོས་ཆྩོས་འཕླེལ་བསླེན་ཏླེ་བསྡུས་གྲྭ་ནས་བཟུང་མཚན་ཉིད་ལླེགས་པར་སྦྱངས། སྩོང་

འཁྩོར་སས་མྩོ་ཆྩོས་མཚོ་དང༌། ཉག་སླེད་ཚེ་དབང་ཚེ་རིང༌། དབུ་མཛད་འགར་འགར། 

ཨ་མདྩོ་ཆུ་མིག་བ་མ་སྩོགས་ཀིས་ཕྱག་རྩོགས་གནང་ནས་འདུས་ཁང་ཀ་བ་བརྒྱད་ཅུ་

པ་རླེན་བརླེན་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་ལླེགས་གྲུབ་མཛད། དགུང་གངས་བཅུ་བདུན་ལ་དབུས་
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སུ་ཕླེབས་ཏླེ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་མཇལ་འཕད་མཛད། སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་དུ་ཆྩོས་

ཞུགས་གནང་ནས་རྩོང་པྩོ་མཁས་མཆྩོག་གི་མདུན་དུ་ཐྩོས་བསམ་མཛད། དླེར་ཡུན་

ཐུང་ཙམ་ལས་མ་བཞུགས། རང་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་རླེས་བག་འགྩོའི་ཀླེའུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་བྩོ་

བཟང་བསན་པ་ཡར་རྒྱས་ལས་བསླེན་རྩོགས་བཞླེས། རང་དགྩོན་གི་ཆྩོས་གྲྭར་གསུང་

ཆྩོས་གནང་བ། རྩོད་རྒྱུགས་ལླེན་པ། མཚན་མྩོར་འདྩོན་སྐྩོར་སྦྱངས་ལ་གཟིགས་རྩོག་

མཛད་པ། ཆྩོས་གྲྭ་བ་ལ་གསྩོལ་ཕྩོགས་གནང་བ་སྩོགས་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཐབས་

ཚུལ་ལྷུར་བཞླེས་མཛད། དགུང་ལྩོ་ཉླེར་ལྔ་མླེ་གང་ལ་གྲུབ་ཆླེན་ལི་ཨཱུ་པའི་ལུགས་

ཀི་དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་བདླེ་མཆྩོག་གི་སྒྲུབ་མཆྩོད་བཙུགས། ཉིད་ཀིས་ཀང་དླེའི་བདག་

མདུན་བུམ་གསུམ་སྩོགས་ཆྩོ་ག་ཆ་ཚང་ཐུགས་ལ་བངས་པའི་སྩོ་ནས་ལྩོ་གསུམ་ཙམ་

གི་རིང་ལ་གྩོང་བཞུགས་མཛད་དླེ་ཞིབ་གཟིགས་གནང༌། དམིགས་བརླེ་མའི་ཆུ་འཁྩོར་

སླེར་སྲུང༌། ཆར་འབླེབས། རྒྱལ་གདྩོན་གི་གནྩོད་པ་ཞི་བའི་སླེལ་ཚིག་དང་འབླེལ་བ་

ལླེགས་བཞླེངས་གནང༌། དགུང་ལྩོ་སྩོ་དྲུག་པ་ས་ཕྩོ་བི་བའི་ལྩོར་དླེགས་པ་ལྕམ་སིང་

གི་སྒྲུབ་མཆྩོད་གར་འཆམ་བཅས་གསར་དུ་བཙུགས། སྩོ་དགུ་པ་ལྕགས་ཡྩོས་ལྩོར་

གདུལ་བ་བསྩོད་ནམས་དམན་པའི་མཐུ་ལས་དཀར་ཆས་མཛད་པའི་ཚུལ་བསན། རྦ་

ལ་མདར་གཟིམ་ཆུང་བཞླེངས་ནས་དླེར་བཞུགས། སས་པདྨ་ཞླེས་པ་བྱུང༌། ཡུལ་

འདིར་ཕྱུགས་ཟྩོག་རྣམས་ནད་ཡམས་ཆླེན་པྩོ་བྱུང་བ་ལ་སྐུ་སས་པདྨས་ལྕི་ལླེབ་སླེང་

གླུད་གཟུགས་བས། ལྕི་བ་ལ་ཐག་གུ་བཏགས་པའི་སྣླེ་ནས་དངས་ཏླེ་ཆྩོ་ག་སྩོགས་མི་

དགྩོས་པར་ཁྩོད་འགྩོ་གསུངས་ནས་གླུད་འཕངས་པས་རླེས་ནས་ཕྱུགས་ནད་མིང་ཡང་

མླེད་པ་བཟྩོས་ཞླེས་ཡུལ་འདིར་རླུང་ལྟར་གགས། ཁྩོང་ནི་སླེམས་ཅན་མང་པྩོ་བཤའ་

མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན་པས་ཉིན་ཞིག་ལམ་ཁར་སླེམས་ཅན་བཤས་ནས་ཡྩོད་སབས་

སྐུ་ཕླེང་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྒྱས།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རྩོ་གྲུབ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཕྱག་ན་རྩོ་རླེ་དངྩོས་སུ་གཟིགས་ནས་འདི་ལ་སླེམས་ཅན་མ་

བཤའ་མ་གསུང་ཞླེས་གསུངས་སྩོ།།

 ཞབས་དྲུང་གཉིས་པས་རང་གི་གསང་རྣམ་སྩོགས་ལས་རང་གི་སྐུ་སྐླེ་ཕྱི་

མ་རྣམས་ཀི་མཚན་དང༌། ལྷག་པར་སྐུ་ཕླེང་བརྒྱད་པ་སགས་པ་གྲུབ་ཐྩོབ་ཀི་བརྟུལ་

ཞུགས་འཛིན་པ་ཞིག་ཏུ་ཕླེབས་པ་དང༌། གཞན་ཡང༌། གདུལ་བ་དང༌། དླེ་དག་གི་བ་

སྤྩོད་ཚུན་ཇི་འད་འབྱུང་བ་རྣམས་ལུང་བསན་གསལ་པྩོ་གནང་ཡྩོད་དླེ། ཞབས་དྲུང་

གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་ཐྩོར་བུ་ཕྱྩོགས་བསྒིགས་

ལྡླེབ་གངས་ ༣༡ ན། སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དུ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོ་སླེ། །ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ་

བ་རྒྱ་མཚོ་ཉིད། །མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་བསན་པ་རྒྱས་པར་བླེད། །ཅླེས་དང༌། དླེ་ཉིད་ཀི་

ལྡླེབ་གངས་ ༨༨ ན། ང་བརྒྱད་པ་སགས་འཆང་བརྟུལ་ཞུགས་ཏླེ། །ཡུལ་བགྩོད་པར་

དཀའ་ཞིང་གདུག་རྩུབ་ཆླེ། །ཟས་ཤ་ཁག་ཟ་ཞིང་སིག་ལ་སྤྩོད། །སླེམས་ཁླེངས་ཤིང་ང་

རྒྱལ་རི་བྩོ་མཐྩོ། །ཞླེས་གསུངས་པས་སྩོ། །འདིའི་ཚིག་རང་དང་པྩོ་དླེ༌མ་དཔླེ་གསླེར་

བིས་མའི་ནང་དུ་སྐྩོ་འབུར་འཐླེན་པ་ལྟར་གསླེར་གིས་འབུར་དུ་དྩོད་ནས་བིས་ཡྩོད། དླེ་

ནི་ལུང་བསན་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་བསམས་ནས་ཡིན་སམ། ལུང་བསན་གནང་བ་

ལྟར་གི་ལུང་བ་ཆུང་ཆུང་འདི་འད་བར་ས་རླེས་བར་གསུམ་དུ་བ་མ་འཇམ་པའི་དབངས་

ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཤ་སག་ཕླེབས་ཀང༌། གདུལ་བ་གདུག་རྩུབ་ཆླེ་བ། མི་དགླེ་བ་ལ་སྤྩོད་པ། 

ང་རྒྱལ་ཁླེངས་སླེམས་ཅན། འདུལ་དཀའ་བ་དུ་མ་འབྱུང་བས་དམ་པ་དག་གིས་ཐུགས་

བཞླེད་ཇི་བཞིན་པ་ནི་བསྒྲུབས་པར་མཛད་ཀང་འགྲུབ་པ་དཀའྩོ། །མ་འྩོངས་མཁླེན་

ཚུལ་བཟང་པྩོ་འདི་འད་བ་ཡང་རང་རླེ་སྩོ་སྐླེ་རང་ག་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །དླེའི་ཕྱིར་རང་ཉིད་ལླེགས་སུ་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་མ་
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ཡིན་པའི་བ་སྤྩོད་ཕ་རགས་ཀུན་རིང་དུ་སང་བར་བའྩོ།།

 ཤིང་ར་ལྩོར་སན་བའི་ཆྩོས་ཐྩོག་བཙུགས་ཏླེ་ཆྩོ་གའི་སྤན་འདླེན་གི་སླེལ་

ཚིག་ལ་འདུས་སླེ་དཔྩོན་སླྩོབ་འཁྩོར་དང་བཅས་པའི་སྐུའི་རིམ་གྩོ་ཞླེས་སྦྱར་ན་ལླེགས་

ཚུལ་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་ད་བར་གནས་སྩོ། །སྤི་ལྩོ་ ༡༨༩༥ དགུང་གངས་ཞླེ་གསུམ་

པ་མླེ་ལུག་ལ་ངུར་སྨྲིག་གི་ན་བཟའ་ལླེགས་པར་བཞླེས་ནས་ཞབས་གཡས་བསྐུམས་

གཡྩོན་བརྐྱངས། ཕྱག་གཡས་སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པུས་མྩོའི་སླེང་བཞག ཕྱག་

གཡྩོན་མཉམ་བཞག་མཛད་དླེ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅྩོད་པར་གྱུར་ཅིག་

ཅླེས་གསུངས་ནས་འྩོག་མིན་དུ་ཞི་བར་གཤླེགས་སྩོ། །

སྨྲས་པ།

ཁྩོད་ཀིས་གསང་སགས་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་པ་དླེ། །

རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆླེན་གཅིག་པུར་མཚུངས་ལགས་ཀི། །

བྩོད་ཡུལ་ཁྩོད་ཀི་མཚུངས་ཟླ་གཞན་ཡྩོད་ན། །

དླེ་ཡང་ཁྩོད་ཀི་དཔླེ་རུ་ཅིས་མི་འགྩོད། །

དམ་པའི་གསང་གསུམ་དམ་པ་ཕན་ཚུན་ལས། །

སྩོ་སྩོ་བཟང་འདྩོད་སྩོ་སྐླེས་ག་ལ་དཔྩོག །

འཕགས་པའི་རིགས་གྱུར་འཕགས་པ་ཐྩོགས་མླེད་ཀིས། །

ཁི་མིན་རླེ་བཙུན་ཁི་མྩོར་མཐྩོང་བ་ལྟར། །

ཞླེས་སྩོ། །

སྐུ་ཕླེང་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྒྱས།
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སྐུ་ཕླེང་དགུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱ་མཚོ།

༈ ཞབས་དྲུང་དགུ་པ་རླེ་བཙུན་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་

དཔལ་བཟང་པྩོ་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༡༨༩༦ མླེ་སྤླེལ་ལྩོར་བག་འགྩོའི་ནྩོར་བུ་ཁུག་ཏུ། ཡབ་རིག་

འཛིན་དང༌། ཡུམ་རྣམ་རྒྱལ་སྒྩོལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་བལྟམས། མཚན་ལ་བྩོ་བཟང་

ལྷུན་འགྲུབ་ཅླེས་གསྩོལ། འཁྲུངས་ནས་ཞག་གསུམ་ལྩོན་ཚེ་ཕྱག་གཉིས་ཐལ་མྩོ་སྦྱར་

ནས་སྤན་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་ཏླེ་ཨྩོཾ་མ་ཎི་པདྨླེ་ཧཱུྃ་ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། སྐུ་བིས་

པའི་དུས་བིས་པ་གཞན་གིས་སྩོག་ཆགས་སྦྲང་བུ་གསྩོད་པ་མཐྩོང་བས་སྤན་ཆབ་བྱུང་

བ་སྩོགས་དམ་པའི་རང་རགས་མངྩོན། རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས་གྩོང་མའི་

ཡང་སིད་འཁྲུལ་མླེད་དུ་ངྩོས་འཛིན་གནང༌། བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞླེས་པའི་མཚན་གསྩོལ་དང་འབླེལ་བརན་བཞུགས་སྩོན་ཚིག་དང༌། 

ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་གནང་སྦྱིན་མཛད། དགུང་གངས་གསུམ་ཐྩོག་རང་དགྩོན་དུ་གྩོང་མའི་

གསླེར་ཁིར་མངའ་གསྩོལ། ནགས་གཙང་རྩོ་རླེ་འཆང་ལས་ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་སྩོགས་

བསླབ་པས་ཚེགས་མླེད་དུ་མཁླེན། དླེའི་དྲུང་དུ་འཇིགས་བླེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་

དབང་སྩོགས་ཞུས། དགུང་ལྩོ་བདུན་སབས་བག་དཀར་རིན་པྩོ་ཆླེ་བྩོ་བཟང་དཔལ་

ལྡན་བསན་འཛིན་སན་གགས་ཀི་མདུན་ནས་ཡྩོངས་རྩོགས་དགླེ་བསླེན་དང༌། དགླེ་

ཚུལ་གི་སྩོམ་པ་བཞླེས། རླེས་སུ་དླེའི་དྲུང་དུ་བསླེན་པའང་རྩོགས། ན་བཟའ་བཞླེས་

ལུགས། འཚོ་བའི་ཡྩོ་བད་དང༌། མཁྩོ་བའི་ཡྩོ་བད་འཆང་ལུགས། བིན་ལླེན་དང༌། རུང་
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ཆུ་འདླེབས་པ། ཆབ་ལླེན་ལྷམ་ཕུད་སྩོགས་བཅས་མཚམས་ཕ་མྩོ་ཡན་ཆད་ཀི་ཕྱག་

ལླེན་རྒྱུན་སྐྩོང་གནང་སླེ། ལྷག་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་གཅླེས་སྤས་མིག་

འབས་བཞིན་མཛད། དླེའི་འབས་རགས་སུ་སྐུ་ལུས་ལས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་དི་ངད་

རྒྱང་རིང་དུ་ལྡང་ཞིང༌། ཆྩོས་གྲྭ་སྩོགས་ཕླེབས་བཞུད་སབས་སྐུ་མ་མཇལ་བའི་སྩོན་

དུ་ཚུལ་ཁིམས་དི་མ་ཚོར་ཡྩོང་བ་ཡིན་ཞླེས་སྐུ་དངྩོས་སུ་མཇལ་མྩོང་བའི་རྒན་རབས་

དག་གིས་བཤད་ཚུལ་མཐུན་པར་ཕན་རང་གིས་ཐྩོས། ཆྩོས་གྲྭར་ལྩོ་རླེར་ཟླ་བ་གསུམ་

ཙམ་རླེ་བསྐངས་ནས། སྩོན་འགྩོར་འདུལ་བའི་བསླབ་བ། ལམ་རིམ་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་

རྣམ་ཐར། གནས་བརན་རྩོགས་བརྩོད། སྐླེས་རབས་སྩོ་བཞི་པ་སྩོགས་དང༌། དངྩོས་

གཞིར་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྩོ་འཆད་ཁིད་མཛད། དགུང་ལྩོ་བདུན་ནས་

ཡྩོངས་འཛིན་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་སྐླེར་གགས་པ་བཤླེས་གཉླེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་

གགས་ཀི་མདུན་ནས་ཆྩོས་སྤྩོད་ཁག་དང༌། རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་སྦྱངས་པར་

གནང༌། གཞན་ཡང༌། བག་དཀར་རྩོ་རླེ་འཆང་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསན་འཛིན་སན་

གགས་རིགས་ཀི་ཅྩོད་པན་དུ་བཟུང༌། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རྩོ་ཅྩོག རླེ་ཡབ་སས་

ཀི་གསུང་འབུམ། པཎ་ཆླེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་གི་གསུང་འབུམ་རྣམས་ཀི་ལུང་དང༌། 

ཚད་མ་རྣམ་འགླེལ་གི་ཁིད་སྩོགས་ལླེགས་པར་ཞུས། མཚན་བརྩོད་པའི་ཚེ་ངའི་བ་

མའི་ཐུགས་རླེ་འད་བ་གཞན་ལ་མླེད་གསུངས་ཏླེ་ཕྱག་ཐལ་མྩོ་སྦྱར་ནས་སྤན་ཆབ་ཉིལ་

ཉིལ་དུ་གཏྩོང་བར་མཛད། དགུང་གངས་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་དབུས་ཕྱྩོགས་སུ་ཆིབས་

ཞལ་བསྒྱུར། སླེར་སད་དུ་ཆྩོས་ཞུགས་མཛད། མཁས་མཆྩོག་དགླེ་འདུན་གགས་པ་

ཡྩོངས་འཛིན་བསླེན་ཏླེ་གཞུང་པྩོད་ལྔ་ཕག་ལ་སྦྱངས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གནང༌། རིགས་

ཆླེ་ཆུང་གི་ཚོགས་ལངས་མཛད་དླེ་སལ་ལྡན་དང་བ་འདླེན་པའི་མིག་རྒྱན་དང་། གཟུར་གནས་

སྐུ་ཕླེང་དགུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མཁས་དབང་དགླེས་པའི་མཆྩོད་སྤིན་དུ་བགིས། དགུང་གངས་བཅུ་བདུན་པར་ལྷ་

ལྡན་སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོར་རབ་འབམས་པའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། ༸རྒྱལ་བ་ཐུབ་

བསན་རྒྱ་མཚོ། ༸པཎ་ཆླེན་ཆྩོས་ཀི་ཉི་མ། སྐབས་རླེ་ཕ་བྩོང་ཁ་སྩོགས་ཀི་མདུན་ནས་

ཟབ་ཆྩོས་མང་དུ་གསན། དགུང་གངས་བཅྩོ་བརྒྱད་ལ་རང་ཡུལ་དུ་བཞུགས་འཇགས་

བསྐངས། ཉླེར་བདུན་ལ་སླྩོབ་དཔྩོན་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོས་གནས་སྩོ་འབླེད་པའི་གནས་

ཆླེན་ཉླེར་བཞིའི་ཡ་གལ་སྐུའི་གནས་མཆྩོག་སྩོང་འཁྩོར་སཽ་རཱཥྚྲ་ཞླེས་པར་རི་ཁྩོད་ཚུལ་

མཐུན་བཏབ་སླེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞླེས་མཛད། སྩོ་གཅིག་པར་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་སར་གནས་གཡར་བས་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གདན་ས་ཆླེན་པྩོ་དླེ་མིང་ཙམ་ལ་

ཐུག་འདུག་པའི་ཤུལ་དུའང་རི་ཁྩོད་བཞླེངས། དླེ་ནི་རྒྱུན་གི་བཞུགས་གནས་ལྟ་བུར་

མཛད། བསན་པའི་གཞི་རར་དམིགས་ཏླེ་རླེ་ཡབ་སས་ཀི་གསུང་འབུམ། མཁས་གྲུབ་

བསན་དར་བའི་ཕར་ཕྱིན་སྤི་མཐའ། ཞབས་དྲུང་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་བསྡུས་གཞུང༌། བརླེད་ཐྩོ། བྩོ་རགས་གཉིས། དྩོན་བདུན་ཅུ། རླེ་རང་གི་

གསུང་འབུམ་རྣམས་དཔར་གཞི་གསར་བསྐྲུན་མཛད། སླེར་སྐ་བགང་ལས་འདས་པ་

ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་ལ་བརླེན་པའི་སྨྱུང་གནས་དང༌། བསླེན་གནས་དང༌། ཐླེག་ཆླེན་གསྩོ་

སྦྱྩོང་གི་སྩོམ་པ་ལ་གནས་བཅུག་པའི་སྩོ་ནས་སིན་གྩོལ་གི་ལམ་ལ་བཀྩོད། གནའ་ནས་

ད་བར་སྩོང་འཁྩོར་གི་ཡུལ་གྲུ་སྩོ་སྩོར་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་དང༌། ས་ག་ཟླ་བ་སྩོགས་དུས་

ཆླེན་དང་བསྟུན་ཏླེ་སྨྱུང་གནས་ཆ་གཉིས་གསུམ་རླེ་དང༌། རྒྱུན་གི་ཉ་སྩོང་ཚེས་བརྒྱད་

དང་བསྟུན་ཏླེ་བསླེན་གནས་དང༌། ཐླེག་ཆླེན་གསྩོ་སྦྱྩོང་གི་སྩོམ་པ་ལ་གནས་པའི་སྩོལ་

རྒྱུན་བཟང་པྩོ་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཡྩོད་པ་ནི། ཉིད་ཀིས་གཙོས་དམ་པ་རིམ་བྩོན་

རྣམས་ཀི་བཀའ་དིན་ལས་ཡིན་པ་སྩོས་མ་དགྩོས་སྩོ། །ཉིན་བཞིན་ཉམས་ལླེན་རྒྱུན་
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འཁྩོངས་མཛད་རྒྱུ་ལ། ཐུན་དྲུག་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར། སྩོ་ཐར་བང་སླེམས་གཉིས་ཀི་

བསླབ་བ་དང༌། སགས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་སྩོམ་པ་རྣམས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་ཉམས་ལླེན་དང་

བསྩོ་བགང་མཛད། དམ་ཚིག་གསྩོ་ཕྱིར་ཡི་དམ་ཆྩོས་སྐྩོང་གི་གཏྩོར་འབུལ། ཡིག་

བརྒྱ་ཉླེར་གཅིག སྩོམ་གསུམ་ཕྱིར་བཅྩོས་ལན་གསུམ་རླེ། བདླེ་མཆྩོག་ལཱུ་དིལ་གཉིས་

དང༌། འཇིགས་བླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་སྩོགས་ཀི་བདག་འཇུག་བར་བར་དུ་བངས་

པ་སྩོགས་རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་གནད་མཁླེན་པའི་རྣམ་ཐར་རད་དུ་བྱུང་བ་བསྐངས་

སྩོ༑ ༑ཞལ་ཆླེམས་སུ་རླེས་སུ་ང་ཡི་ལུས་འདི་ཆུ་ལ་བསྐུར་ན་ལླེགས་ཀང་དླེ་དགྩོན་པའི་

ཐུགས་ལ་མི་བབས། ལུས་རིལ་པྩོར་བཞག་ན་དུས་ངན་ལ་ངན་པ་ཤ་སག་འབྱུང་བས་

ཅིར་འགྱུར་ངླེས་པ་མླེད། དླེས་ན་མླེ་ལ་བསླེག་དགྩོས་གསུངས་ནས་མ་འྩོངས་མཐའ་

དམག་འྩོང་བའི་ལུང་བསན་གི་གསུང་ཟུར་ཙམ་རླེ་གནང༌། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༣༤ དགུང་

གངས་སྩོ་དགུ་པར་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་གདན་ས་གཡར་ཁང་རི་ཁྩོད་དུ། ཞལ་དགྩོན་

པར་ཕྱྩོགས་ཏླེ་ཆྩོས་སྐུ་མངྩོན་དུ་མཛད་དྩོ། །

སྨྲས་པ།

བདླེ་གཤླེགས་བསན་པའི་སིང་པྩོ་མཆྩོག །

འདུལ་བའི་ཕྱག་ལླེན་ཕ་རགས་ཀུན། །

སྩོག་བསྩོས་བསྲུངས་པའི་དགླེ་མཚན་དུ། །

ཚུལ་ཁིམས་དི་ངད་རྒྱང་རིང་ལྡང་། །

འདི་ལ་བ་མིག་གནམ་བལྟས་ཚུལ་གིས་ནི། །

སྐུ་ཕླེང་དགུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ།
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ཚུལ་ཁིམས་དི་ངད་ཞིམ་པྩོ་མ་འཐུལ་བར། །

སྩོམ་གསུམ་གཅླེས་སྤས་བགིས་ན་ཅིས་མི་འཐུས། །

མཆླེད་གྩོགས་དག་ལ་བདག་གིས་ཆླེད་དུ་བརྩོད། །

ཅླེས་སྩོ། །

 

སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་

བམས་པ་རྒྱ་མཚོ།

༈ ཞབས་དྲུང་བཅུ་པ་རླེ་བཙུན་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་

དཔལ་བཟང་པྩོ་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༣༣ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བ་ལྩོའི་ཧྩོར་ཟླ་བཞི་

པའི་ཚེས་ཉླེར་བརྒྱད་ལ་རྩོགས་ཆླེན་དུ་སྦྲ་ལ་འཇའ་འྩོད་ཟུག་པ་དང༌། གཟའ་མཆྩོག་

དང་སྩོང་ཆླེན་པྩོ་ལྷས་ཀི་ནང་དུ་འཁིལ་བ་སྩོགས་དགླེ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་ཡབ་

བསལ་དར་དང༌། ཡུམ་རྒྱ་མཚོ་སྒྩོལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་མ་འདས་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་དུ་

བལྟམས། ཕུར་ལྕྩོག་བམས་པ་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཞབས་དྲུང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་སྐླེར་

ངྩོས་འཛིན་དང་མཚན་གསྩོལ་གནང༌། རྦ་ལུང་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་གིས་མཚན་ཐྩོ་དབུ་

ལ་འཇྩོག་སླེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རླེན་པཎ་ཞྭ་སྣླེ་རིང་དང་བཅས་པ་གནང་ནས་འཇམ་

མགྩོན་བསན་པའི་བདག་པྩོར་མངའ་གསྩོལ། སྩོང་འཁྩོར་གྲྭ་རིགས་བྩོ་བཟང་སྩོན་

ལམ་ལས་ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་སྩོགས་སྦྱངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གཤིན་རླེ་གཤླེད་ཀི་

བསྩོད་པ་གཉིས་མླེད་ཐུན་མྩོང་མ་ལ་འགླེལ་བཤད་མཛད་པ་སྩོགས་སྩོ་སྐླེ་རང་ག་མ་

སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།
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ཡིན་པའི་བརར་བསན། དགུང་གངས་བརྒྱད་ཙམ་ལ་འཁྲུངས་སར་རྩོ་རླེ་འཆང་གི་དྲུང་

ནས་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། ལྩོ་དླེ་གར་དབུས་སུ་ཕླེབས། སླེར་སད་དུ་ཀྩོང་པྩོ་དམ་ཆྩོས་

བསན་འཛིན་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གསན་སྦྱངས་མཛད། རིམ་བཞིན་རིགས་

ཆླེ་ཆུང་གི་ཚོགས་ལངས་དང༌། ལྷ་ལྡན་སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོར་རབ་འབམས་པའི་མཚན་

བཏགས་བཞླེས། མི་རིང་བར་རང་ཡུལ་དུ་ཞབས་བསྐྩོད་གནང་ནས་རང་དགྩོན་དུ་རླེ་

བཙུན་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་བསྐར་དུ་བསླེན། མཉླེས་པ་གསུམ་གིས་མཉླེས་པར་བས། 

དམར་ཁིད་མྱུར་ལམ་ཐུགས་ལ་འཛིན། ཉམས་བཞླེས་གནང༌། འདིའི་གྲྭ་རིགས་ཡྩོངས་

རྩོགས་ལ་དམར་ཁིད་ཀི་ལགས་ལུང་བསལ། ལན་གཉིས་པར་དབུས་སུ་ཕླེབས། པ་

རི་ཁི་བཤམ་ལྷ་བཙུན་འཁྲུངས་སའི་དྲུང་ནས་སྤྩོད་འཇུག་ཁིད་ལུང་མཇུག་རྩོགས་

པར་ཞུས། རང་དགྩོན་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་དུ་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་སླེ་བདུན་

གཙོས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དཔལ་མཉམ་མླེད་ཙོང་ཁ་པའི་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆླེན་

མྩོའི་ལགས་ལུང་གནང༌། འཁྲུངས་སའི་མདུན་ནས་བསླེན་རྩོགས་བཞླེས། རྒྱལ་བའི་

བཀའ་འགྱུར་ཆླེན་མྩོའི་སར་ཤིང་གསར་སྐྲུན་མཛད་འཆར་གིས་སྩོན་འགྩོར་སྐྩོན་སླེལ་

གླེགས་བཟླྩོག་ཆླེད་དུ་འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྩོའི་སྐུ་གསླེར་ཟངས་ཀིས་

ཐྩོག་བརླེགས་གསུམ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ཞིག་ཀང་བཞླེངས་ཤིང་། བཀའ་འགྱུར་གཉླེར་པ་

སྩོགས་བསྩོས་ཟིན་ཀང་དུས་འགྱུར་བྱུང་བས་ཐུགས་དགྩོངས་མ་འགྲུབ། སྩོང་འཁྩོར་

ཡུལ་དགྩོན་བདུན་ལ་༸གྩོང་ས་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པའི་གསླེར་ཞལ་མཇལ་བཅུག་པའི་

བཀའ་དིན་བསྐངས། དབར་གནས་གྩོལ་རླེས་ཉིན་ཁ་ཤས་བར་དགག་དབླེ་ཆླེན་མྩོ་

ཞླེས་བ་གྲྭ་ཡྩོངས་ཀིས་སྤྩོ་སྐིད་གཏྩོང་བའི་སྩོལ་བཙུགས། སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་

ཚེ་མཚན་མྩོའང་སྐིལ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་སྐུ་དང་པྩོར་བསངས་ནས་རིམ་གཉིས་ཀི་

སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རྣལ་འབྩོར་ལ་བརྩོན། བསྐླེད་རིམ་ཀི་སབས་སུ་རྩོ་རའི་ནང་དུ་དུར་ཁྩོད་བསྩོམ་དགྩོས་

ཚུལ་གསུངས་པ་སྩོགས་ཐ་མལ་བའི་བྩོ་ཡུལ་དུ་མི་ཤྩོང་བའི་མཛད་བཟང་མངའ་བ་

ཞིག་གྩོ །སྤི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་བི་ས་ག་ཉ་ལ་དར་མདྩོ་ལྔ་

མཆྩོད་དགྩོན་དུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤླེགས་སྩོ། །འདིའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་ཙམ་གཟིགས་འདྩོད་

ན༑ རྣམ་ཐར་ལྩོན་པའི་དབང་པྩོར་གཟིགས། འདིར་དླེ་ཙམ་ལས་མི་སྤྩོའ ྩོ།། །།

སྨྲས་པ།

གང་དླེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ། །

རབ་རྩོངས་བདག་བྩོ་ཀུ་ཤའི་རླེ་ལས་ཕ། །

འྩོན་ཀང་དླེས་དངས་ཐིགས་པ་རླེ་རླེས་ཀང༌། །

སལ་ལྡན་མ་དད་བཀྲླེས་སྩོམ་ཕ་མཐར་བསྐྲད། །

ཅླེས་སྩོ། །
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སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་བསན་འཛིན་ཐུབ་

བསན་འཇིགས་མླེད།

༈ ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་དཔལ་

བཟང་པྩོ་ནི། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གིས་ཡང་སིད་མྱུར་བྩོན་གསྩོལ་འདླེབས་ལགས་རྩོམ་

གནང་བ་དླེའི་སྩོ་ནས་འདི་གའི་ཡུལ་དགྩོན་གཉིས་ཀིས་མཆྩོག་གསུམ་ལ་གསྩོལ་

འདླེབས་ཤུགས་དག་བས་པའི་མཐུ་ལས། མངའ་བདག་ཉང་གི་གདུང་རྒྱུད་ནང་སྩོ་

གཞི་ཆླེན་རྒྱལ་སས་ཉི་ཟླ་བཟང་པྩོའི་སས་གྩོ་པྩོ་དང་། ཡུམ་ཐུང་ཤུལ་ཚང་གི་སས་མྩོ་

ཕྱུག་དགའ་གཉིས་ཀི་སས་སུ། སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་སླེ་བདུན་གི་ནང་ཚན་སི་ཁྩོག་

མཚོ་འགྩོ་གྩོང་གི་ཤར་སིབ་གདྩོང་གྩོང་མ་ཞླེས་པའི་སང་ཐང་དུ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་མླེ་སྦྲུལ་ ༡༩༧༧ ལྩོར། ཡུམ་ལ་ཟུག་གཟླེར་མླེད་པ་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་

དང་པྩོ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་བལྟམས་ཚུལ་དང་མཚུངས་པར་སྐུ་བལྟམས། འཁྲུངས་

ཡུལ་ཡང་ཁང་ཁིམ་དུ་མ་ཡིན་པ་སང་ཐང་དུ་འཁྲུངས་པས་ཨ་ཡླེས་བཀྲ་ལྷས་ཐང་རླེད་

ཅླེས་མཚན་གསྩོལ། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ནས་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་ལ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡྩོད་པས་སླེ་མི་ཀུན་གིས་བསགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར། དགུང་ལྩོ་བདུན་

བརྒྱད་ཙམ་ལ་གཞི་ཆླེན་མཁར་དམར་གསང་སགས་བསན་རྒྱས་གིང་གི་ཆྩོས་སྩོར་

ཞུགས་ཏླེ། འདྩོན་ཆའི་རིགས་དང་ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་། འཕྩོ་ཁིད་སྩོགས་ལ་

སྦྱངས་པ་ཅུང་ཙམ་གནང་།

 ༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པྩོ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྩོར་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྩོང་འཁྩོར་བ་སླེར་སྐ་སྤི་མགིན་ནས་ཞབས་དྲུང་སྐུ་གྩོང་མའི་ཡང་སིད་ངྩོས་འཛིན་

ཡྩོང་བའི་གསྩོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པར། དགྩོན་པའི་ཤར་ཕྱྩོགས་ནས་ས་བྩོན་

གི་མཚན་ཐྩོ་བསྡུ་དགྩོས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕླེབས་དྩོན་ལྟར། ཤིང་གང་ ༡༩༨༥ ལྩོར་

དགྩོན་པའི་ཤར་ཕྱྩོགས་ཀི་གྩོང་ཚོ་ཁག་ ༨༧ ནས་ས་བྩོན་ཁྩོན་ ༢༧༣ སྡུད་སྒྲུག་

བས་ཏླེ་ྋགྩོང་ས་ྋརྒྱལ་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་ཕུལ་པར། བུ་ཐང་རླེད་ཅླེས་

པ་ལྩོ་ན་བརྒྱད་ལ་སྩོན་པ་དླེ་ཉིད་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་ཧྩོ་ཐྩོག་ཐུ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པའི་

ཡང་སིད་འཁྲུལ་བལ་དུ་ངྩོས་འཛིན་གིས། མཚན་ལ་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་འཇིགས་

མླེད་ཅླེས་གསྩོལ་ཞིང་། ཐུབ་པ་གཙོ་འཁྩོར་གསུམ་གི་ཞལ་ཐང་བིས་སྐུ་ངྩོ་མཚར་

བ་ཞིག་ཀང་གནང༌སྦྱིན་མཛད་པར་མ་ཟད། རླེས་སུ་ཞབས་བརན་གསྩོལ་འདླེབས་

འཆི་མླེད་བདུད་རིའི་གྲུ་ཆར་ཞླེས་པ་ཞིག་ཀང་ལགས་རྩོམ་མཛད་ཡྩོད། གཞན་ཡང་

དགའ་ལྡན་ཁི་ཐྩོག་གྩོ་བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་གཞན་ཕན་གིས་འཁྲུངས་རབས་དང་

འབླེལ་བའི་བརན་བཞུགས་མཆྩོག་གསུམ་བདླེན་བསྐུལ་ཞླེས་པ་ཞིག་ཀང་ལགས་

རྩོམ་གནང༌ཞིང་། དགྩོན་འདིའི་བཤླེས་གཉླེན་དམ་པ་དུ་མའི་ཁྩོད་ནས་དཔལ་རྩོ་རླེ་

འཇིགས་བླེད་ཀི་བསླེན་མཚམས་པ་ཆླེན་པྩོ་གིང་བསླེ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ཡྩོངས་འཛིན་

དུ་འདླེམས་བསྩོས་མཛད། རླེས་སུ་ཕྱྩོགས་འདིར་གདན་དངས་ཏླེ་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་

སུ་ཞབས་ཀིས་དང་པྩོར་བཅགས། ཙ་རིའི་དཀིལ་འཁྩོར་ཐང་དུ་མཇལ་ཁའི་ཐྩོག་མར་

བས། དླེ་སར་པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་མྩོང་སའི་

གནས་ཕུག་གི་བམས་ཁང་སླེང་དུ་བཞུགས་གདན་འཇགས། གིང་བསླེ་པདྨ་དབང་

རྒྱལ་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་སར་འཛིན་བས། ཆྩོས་སྤྩོད་ཁག་ཐུགས་ལ་འཛིན་པ་སྩོགས་

ཡྩོན་ཏན་ཕུལ་བའི་འགྩོ་བརམས།
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 སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༨ དགུང་གངས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྩོན་སབས་སྩོང་འཁྩོར་གསང་

ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་དུ་གདན་དངས་ཏླེ་གྩོང་མའི་གསླེར་ཁིར་མངའ་གསྩོལ་བའི་དགའ་སྩོན་

རླེན་འབླེལ་གི་མཛད་སྩོ་ཆླེན་མྩོ་སླེལ་ཞིང་། སབས་དླེར་སླེར་སྐ་མང་ཚོགས་ལ་བ་མའི་རྣལ་

འབྩོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་། ཡྩོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ལུང་གི་ཆྩོས་འབླེལ་དང༌། 

བསྩོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་གསུངས་པའི་སྩོ་ནས་འབླེལ་ཐྩོགས་རྣམས་ལ་བསྩོ་བ་བ་ན་

མླེད་པར་མཛད། དགླེ་འདུན་འདུས་མང་ནས་ཀང་བ་མཆྩོད་ཚོགས་འཁྩོར་དང་འབླེལ་

མཁའ་འགྩོའི་བརན་བཞུགས་ཕུལ་ཏླེ་སྐུ་ཚེ་བསལ་བརྒྱར་བརན་པའི་གསྩོལ་འདླེབས་

ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ།

 དགུང་གངས་བཅུ་གསུམ་སླེང་འབས་སྤུངས་ལྷ་རམས་པ་གཞི་ཆླེན་དབྩོན་

སྤྲུལ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྩོགས་རྒྱ་མཚོ་འཕགས་ཡུལ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་ཡྩོད་པ་དླེ་ལ་རབ་བྱུང་གི་མཁན་པྩོ་མཛད་པར་ཞུས་པས། ཁྩོང་ནི་འདུལ་འཛིན་

མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ཀི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ལགས་ཀང་། བདག་འད་བ་དམ་པ་

འདིའི་མཁན་པྩོར་མི་འྩོས་ཀང་། ཐུགས་འདུན་དང༌། བཀའ་བཟླྩོག་མི་ཕྩོད་གསུངས་

ནས་ཞལ་བཞླེས་གནང་། མཚན་ལ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་འཇམ་དབངས་མཁླེན་རབ་

རྒྱ་མཚོ་ཞླེས་གསྩོལ་ཞིང་། བསླེན་རྩོགས་སབས་མ་གཏྩོགས་འབལ་སང་གནང་སྩོལ་

མླེད་ཀང་ཐུབ་དབང་གི་གསླེར་སྐུ་བིན་རླབས་ཅན་ར་ཆླེན་ཞིག་ཀང་འབལ་སང་གི་

ཚུལ་དུ་གནང་།

 སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༢ དགུང་གངས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཕླེབས་སབས་རའུ་དགྩོན་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་དླེ་གྲུབ་དབང་སང་ནང་རིན་པྩོ་ཆླེ་བམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་

རྒྱལ་གི་དྲུང་ནས་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་དཔའ་བྩོ་གཅིག་པ། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ། བཅྩོམ་

སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གསུམ་གི་དབང་ཆླེན་དང༌། འཇམ་དབངས་

དཀར་པྩོའི་རླེས་གནང༌། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྩོད། ཐུན་དྲུག་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་

རྣམས་ཀི་ལུང་གསན་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་དམིགས་བསལ་གིས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྩོའི་

ལགས་ལུང་བསལ་བ་ཡྩོངས་འཛིན་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང་ལྷན་དུ་གསན།

 དགུང་ལྩོ་བཅུ་བདུན་པ་ཆུ་བ་ ༡༩༩༣ ལྩོར་ཡྩོངས་འཛིན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་

དང་གྲུབ་དབང་སང་སྣང་རིན་པྩོ་ཆླེ་བམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་རྒྱལ་སྩོགས་ཀི་བཀའ་

དགྩོངས་ལྟར། ཡྩོངས་འཛིན་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང་སྐུའི་གཅླེན་པྩོ་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས་

རྣམ་གཉིས་ཀི་ལྷན་ཏུ་གསང་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པྩོའི་འྩོག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕླེབས་ནས། སྤི་

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ྋརྒྱལ་བའི་ཕྩོ་བང་དུ་ྋགྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་རྒྱལ་བའི་དབང་

པྩོའི་གསླེར་ཞལ་མཇལ། སྤི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉིན་སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་དུ་ཕླེབས་ནས་

ཕྱི་ལྩོའི་སྤི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སླེ་རའི་ཚོགས་ཆླེན་དང་སླེར་སད་གྲྭ་ཚང་བཅས་

སུ་ས་སྩོལ་ལྟར་ཆྩོས་ཞུགས་མཛད། ཡྩོངས་འཛིན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་

དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་རླེས། ྋགྩོང་ས་ཆླེན་པྩོའི་༸བཀའ་དགྩོངས་ལྟར་རྒྱལ་

རྩོང་མཁན་ཟུར་ངག་དབང་ཐླེག་མཆྩོག་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་བསླེན་ནས། རྒྱ་བྩོད་ཀི་

གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐྩོས་བསམ་སླྩོབ་གཉླེར་མཛད།

 དགུང་ལྩོ་ཉླེར་གཅིག་པ་ས་སག་ ༡༩༩༨ ལྩོའི་སྤི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

ྋགྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྩོའི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས། 

དླེ་ལྩོའི་སྤི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སླེར་སད་ཐྩོས་བསམ་ནྩོར་གིང་གྲྭ་ཚང་དུ་རིགས་ཆུང་

ཚོགས་ལངས་བཞླེངས། ཤིང་བ་ ༢༠༠༥ ལྩོར་ཕར་ཕྱིན་གི་གཞུང་ལ་ཐྩོས་བསམ་ཟིན་

ནས་བདུན་ཕག་གཅིག་རིང་ཕར་ཕྱིན་གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་བཞུགས་མཛད། མླེ་ཕག་ ༢༠༠༧ 
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ལྩོའི་སྤི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སླེ་ར་ཚོགས་ཆླེན་དུ་མཁས་མངས་འདུས་པའི་དབུས་སུ་

རིགས་ཆླེན་ཚོགས་ལངས་བཞླེངས། ལྕགས་སག་ ༢༠༡༠ བྩོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ མཉམ་

མླེད་ཤཱཀ་སླེངླེས་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་བདླེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྩོར་བའི་དུས་ཆླེན་ཉིན། 

སླེར་སད་གྲྭ་ཚང་ནས་གིང་བསླེ་དགླེ་བཤླེས་གསྩོལ་སལ་བྱུང་བ་བཞིན། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ བྩོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆླེན་ཁད་

པར་ཅན་གི་ཉིན་གྲྭ་སྩོར་མཛད་དླེ། གདན་ས་ཆླེན་པྩོ་གསུམ་དང་། གསང་ཆླེན་རྒྱུད་གྲྭ་

སྩོད་སད་གཉིས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོ་སྩོགས་དང་། གཞན་ཡང་སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་ཉི་གཉིས་ཀི་

རིས་མླེད་དགྩོན་ཁག་རྣམས་ལ་བསླེན་བཀུར་རྒྱ་ཆླེར་ཞུས། དླེང་གི་ཆར་འཕགས་ཡུལ་

སླེ་ར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོའི་གིང་དུ་ྋགྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆླེན་པྩོས་དབུས་རིས་མླེད་ཀི་

སྐླེས་ཆླེན་དམ་པ་དག་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་ཀི་གདམས་པའི་བདུད་རི་ཇི་སླེད་བཞླེས་ཏླེ་

ཐུགས་རབ་བྩོ་གྩོས་ཀི་ཟ་མ་ཏྩོག་ཏུ་སྐིལ་བཞིན་འཚོ་ཞིང་གཞླེས་པའྩོ།།

 ཞབས་དྲུང་འདི་པ་སྐུ་ན་ཕ་དུས་ནས་ངྩོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་མང་དུ་ཡྩོད་ཀང་། 

དམ་པས་ཡྩོན་ཏན་ཁྩོང་དུ་སྦས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉམས་རྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་

སྦས་ནས་འབིར་མི་གནང་བས། འདིར་རླེ་ཞིག་ཕྱྩོགས་ཙམ་ལས་མ་བིས།

སྨྲས་པ།

རྒྱལ་ཀུན་འཕིན་ལས་སྒིབ་བལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

གདྩོད་ནས་དག་པའི་ཆྩོས་སྐུའི་མཁའ་ལམ་ལ། །

གཟུགས་སྐུའི་ཆུ་འཛིན་ཡུལ་འདིའི་དཔལ་དུ་ཤར། །

ཡིད་ཅན་འཛིན་མར་ཕན་བདླེ་ཆར་དུ་བསིལ། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད།
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༢༽ མཁན་རབས་རིམ་བྱྩོན་གི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་

དམ་པ་རིམ་བྱྩོན་གི་སྩོར་བཤད་པ།

༈ གཉིས་པ་མཁན་རབས་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་དང་འབླེལ་ཏླེ་དམ་པ་རིམ་བྩོན་གི་

སྩོར་བཤད་པ་ལ། མཁན་རབས་བཤད་པ་དང༌། དླེ་དག་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་

བྩོན་གི་སྩོར་བཤད་པའྩོ།།

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དང་པྩོ་ནི། སྤིར་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོས་དགྩོན་འདི་གསར་དུ་ཕྱག་

བཏབ་པ་ནས་བཟུང་སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་ཁག་གི་དབུ་བཞུགས་ལྩོ་ངྩོ་ཉིས་

བརྒྱ་ཙམ་གི་རིང་མཁན་པྩོའམ་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་རིམ་པར་བྱུང་ཡྩོད་ངླེས་ཀང་། མཁན་

བརྒྱུད་གསྩོལ་འདླེབས་སུ་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་

མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་པའི་རླེས་སུ་བྱུང་བའི་མཁན་པྩོ་རྣམས་མ་གཏྩོགས་མླེད་

སབས། འདིར་ཡང་དླེ་གཞིར་བཞག་ནས་བཤད་པར་འདྩོད། དླེ་ཡང་ཞབས་དྲུང་དྲུག་

པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་བསན་ནྩོར་བུའི་བང་མཛོད་ཕྱྩོགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་མཐྩོང་གྩོལ་ཞླེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་

པྩོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང༌། དླེར་བརི་བཞག་གནང་བ་དང༌། བཀའ་ཆྩོས་གནང་བ་
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དང༌། འདི་ཉིད་ཀི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་མི་ཉམས་གྩོང་སླེལ། ཉམས་པ་སླར་གསྩོའི་

བ་ལས་དག་གཙོ་འགན་བཞླེས་པའི་མཁན་པྩོ་ཞིག་བསྩོ་གཞག་གནང་བའི་སྩོལ་

བཏྩོད། དླེ་ཡང་མཁན་པྩོར་འྩོས་པ་ལ་གྲྭ་ས་ནས་ཐྩོན་པའི་དགླེ་བཤླེས་དང༌། འདི་ནས་

ཐྩོན་པའི་གིང་བསླེ་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་དགྩོས། དང་པྩོའི་མཁན་རབས་རྣམས་གྲྭ་ས་

ནས་ཐྩོན་པའི་དགླེ་བཤླེས་ཤ་སག་ཡིན་ཀང་། རླེས་སུ་མང་ཆླེ་བ་འདི་ནས་ཐྩོན་པའི་

གིིང་བསླེ་ཡིན་པ་འད། དླེ་ལྟར་སྩོང་འཁྩོར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རབས་དང་པྩོ་

ནི༑ ༸པཎ་ཆླེན་བསན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པའི་མཁན་བརྒྱུད་གསྩོལ་འདླེབས་སུ། གྲུབ་

པའི་དབང་ཕྱུག་བྩོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། །མཁས་པའི་ཕུལ་བྱུང་བྩོ་བཟང་བསམ་

འགྲུབ་ཞབས། །གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན་ཏླེ། བཤླེས་

གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདླེབས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྩོ་བཟང་ཚུལ་

ཁིམས་སམ་ཡྩོངས་གགས་སུ་དི་རྩོ་དགླེ་བཤླེས་ཞུ་བ་ཡིན། ཁྩོང་ནི་དི་རྩོ་མདའ་ཟླེར་

བར་འཁྲུངས། དང་པྩོར་ཁིམ་གཞི་བཟུང་བའི་ཚུལ་མཛད། དླེ་ནས་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

གང་ལ་འདི་སྐྩོ་ཡྩོད་མིན་པ། །དླེ་ལ་ཞི་གུས་ག་ལ་ཡྩོད། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། བར་

སབས་ཤིག་ལ་ཞིང་རྩོ་ཚེ་ཟྩོག་ལ་ལྕག་ཚན་བཞུས་པས་སྣླེ་མྩོ་རང་གི་ཤ་ལ་ཁླེལ་བས་

རྐྱླེན་བས། རང་ཇི་འད་བ་ཟྩོག་ཀང་དླེ་འད་སམ་དུ་ཁིམ་གཞི་འཛིན་པ་ལ་ཐུགས་སྐྩོ་

བའི་ཚུལ་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཐུགས་འདུན་ལྷག་པར་འཁྲུངས། དླེར་རྩོན་དྩོར་གྩོལ་

ཏླེ་ཁིམ་དུ་མ་སྩོང་བར་གྲྭ་སར་ཕླེབས། ཁིམ་ནས་ཁིམ་མླེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཐྩོས་

བསམ་མཛད། དགླེ་བཤླེས་བཏང་བའི་ལྩོ་རྒྱུས་འདི་ཀུན་ལ་གགས་ཆླེ། ངག་རྒྱུན་ལ་

ཁྩོང་གིས་མཁན་ཁི་རིང་ཙམ་བསྐངས་མཐར་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་བགླེས་སྩོང་བས། ཤྩོ་ཀ་ལི་

གཏད་ས་དགླེ་བཤླེས་ཤིག་དགྩོས་ཀང་གྲྭ་ས་མ་གཏྩོགས་འདི་ན་དགླེ་བཤླེས་གཅིག་

མཁན་རབས་བཤད་པ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཀང་བཞུགས་མླེད་པ་ལ། གྲྭ་སར་འཕིན་སྐླེལ་བར་ཕྩོ་ཉ་མངགས་ཏླེ་མར་ཕླེབས་པ་

སྩོགས་བས་ན་ནི་ཡུན་རིང་ཙམ་འགྩོར་བས་སབས་མི་བདླེ་བ་དང༌། དླེ་བས་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མྩོ་ལ་མཁན་པྩོར་འྩོས་པའི་དགླེ་བཤླེས་ཤིག་མར་ཕླེབས་ཐུབ་པའི་འཕིན་

ལས་བཅྩོལ་ན་དགའ་དགྩོངས་ནས་འཕིན་ལས་བཅྩོལ་བས། དླེ་མ་ཁད་སླེར་སད་དུ་

བཞུགས་པའི་དགླེ་བཤླེས་བྩོ་བཟང་བསམ་འགྲུབ་ཀི་ཐུགས་ལ་ཕ་ཡུལ་ཕླེབས་དགྩོས་

པའི་ཐུགས་འདུན་ལྷག་པར་འཁྲུངས་ཏླེ་གྩོ་བུར་དུ་ཕླེབས། དླེས་ཀང་ལམ་བར་ལ་

མཐྩོན་པྩོ་ཞིག་བརྒལ་ཚེ་རླུང་ཤུགས་ཆླེན་པྩོས་རྒྱབ་ནས་ཡར་དླེད་དླེ་བདླེ་བག་ཏུ་

བརྒལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོའི་འཕིན་ལས་དང་སྩོང་གྩོགས་མཛད་པའི་

མཚན་མ་མངྩོན་དུ་གྱུར་བཞིན་པར་ཕླེབས་སྩོ། །སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་དུ་སླླེབས་ཉིན་ལ་

འཕིན་ངག་གི་ཆ་གང་ཡང་མླེད་པར་མཁན་པྩོ་བྩོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ཞབས་འབིང་

བ་ལ་དགླེ་བཤླེས་བྩོ་བཟང་བསམ་འགྲུབ་ཨླེ་ཕླེབས་ལྟྩོས་གསུངས་པའི་སབས། དགྩོན་

པའི་མདུན་རི་ཆུ་རླེ་མདུན་དུ་འགྲུལ་པ་ཞིག་ཕླེབས་པ་མཐྩོང་བས་བ་མ་ལ་ཞུས་པས་

ལྕགས་མྩོ་དགླེ་བཤླེས་ཡིན་གསུངས། བསུ་མ་དང་གསྩོལ་ཇ་ག་སྒིག་བས། སླླེབས་

ཡྩོང་ཚེ་མཁན་པྩོས་འྩོ་བརྒྱལ་ཨླེ་བྱུང་དིས་པས། དགླེ་བཤླེས་ཀིས། དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མྩོས་སྩོན་ནས་བསུས། །རླུང་ནག་མཚུབ་མས་རྒྱབ་ནས་དླེད། །ང་རང་དཀའ་ལས་

ཁག་པྩོ་བྱུང་། །ཞླེས་གསུངས་པར་གགས། དླེ་ནས་ཤྩོ་ཀ་ལི་གཏད་དླེ་མཁན་པྩོར་བསྩོ་

གཞག་གནང༌། དླེ་ནས་སྐུ་གཤླེགས་སྩོང་བར་གགས་སྩོ། །ཞབས་དྲུང་བདུན་པ་སྐུ་ན་

ཕ་བའི་སབས་དག་ཏུ་ཡིན་པ་འད། རྣམ་ཐར་དླེ་དག་ལས་སྩོན་བསགས་ཀི་ལས་སྩོན་

བཟང་པྩོའི་བག་ཆགས་སད། ཆྩོས་སྐྩོང་བན་དུ་འཁྩོལ། སྐླེ་འཆི་ལ་དབང་ཐྩོབ་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་གདྩོན་མི་ཟའྩོ། །

དཀར་ཆག



70 

སྨྲས་པ།

བ༵ྩོ་གྩོས་འཛིན་མ་སྐྩོ་གདུང་ཆུ་ཡིས་བརླན། །

བཟང༵་པྩོའི་བག་ཆགས་ས་བྩོན་ལླེགས་སིན་པས། །

ཚུལ༵་མཐུན་རབ་བྱུང་ལྩོ་ཏྩོག་གཡུར་དུ་ཟ། །

ཁིམ༵ས་ལྡན་གྲུབ་དབང་ཆླེན་པྩོ་རག་ཏུ་བསགས། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་གཉིས་པ་མཁས་པའི་ཕུལ་བྱུང་

བྩོ་བཟང་བསམ་འགྲུབ་ནི།

བི་རུ་མདའི་ལྕགས་མྩོ་ཚང་དུ་འཁྲུངས་པར་མངྩོན། དབུས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་ཐུགས་སྦྱངས་

གནང༌། དགླེ་བཤླེས་ཀི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། གྩོང་གསལ་ལྟར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། 

རི་ཁྩོད་དུ་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་སྩོགས་སྩོན་གཞུང་ཆླེན་ཐྩོས་བསམ་བླེད་པ་དླེ་

དག་ཉམས་བཞླེས་གནང༌། རླེ་བ་མས། དང་པྩོར་རྒྱ་ཆླེན་ཐྩོས་པ་མང་དུ་བཙལ། །བར་

དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་

སུ་བངས། །ཀུན་ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཆླེད་དུ་བསྩོས། །ཞླེས་པ་འདི་འད་ལ་ཟླེར་བ་

ཡིན་ནྩོ། །རི་ཁྩོད་ནས་ཆླེད་གཉླེར་གིས་ཕླེབས་ཏླེ་ཞབས་དྲུང་བདུན་པ་ལ་བང་ཆུབ་

ལམ་གི་རིམ་པ་དམར་ཁིད་ཀི་མན་ངག་ཆ་ལག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དཔལ་རྒྱལ་

བ་དབླེན་ས་པའི་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་གསུངས། གཞན་ཡང༌། 

འཇིགས་བླེད་དབང་ཆླེན་སྩོགས་མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་མང་པྩོ་བསལ། མི་དབང་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཆྩོས་མཛོད་ཀིས་དར་རྒྱས་གིང་ཕྩོ་བང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་པ་ཞིག་གསར་དུ་སྐུ་བདག་

བས་ནས་གདན་ས་ཕན་ཚུན་འད་མཉམ་དང་ས་ཕྱི་ཙམ་མ་གཏྩོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕན་ཚུན་

འད་མཉམ་ཡིན་ཟླེར་བའི་རྐྱླེན་གིས་རྩོད་གླེང་དང་རྩོག་ག་བསླངས་སབས་སུ། དམ་

པ་འདིའི་གཟིམ་ལམ་དུ་ཁི་མཐྩོ་དམའ་མཉམ་པའི་སླེང་དུ་ཞབས་དྲུང་བདུན་པ་གསླེར་

ཐབ་བཞླེས་པ་གཅིག་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་ཤྩོས་དླེ་འད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་

དང༌། ཡང་གལ་འགྩོ་ཞིག་ལ་ཞབས་དྲུང་གི་མ་ཡུམ་གིས་གཟབ་མཆྩོར་སྤས་ནས་

ཡྩོད་པ་དང༌། དླེའི་འྩོག་ཏུ་གཅིག་ཤྩོས་ཀི་མ་ཡུམ་རྒྱན་གྩོས་ཞན་པ་ཡྩོད་པར་རིས་

པས། ཞབས་དྲུང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་ཤྩོས་ཀིས་ཁྩོད་ཀི་མཛད་འཕིན་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་

གནྩོད་མི་ནུས་ཞླེས་ལུང་བསན་གནང་ཡྩོད། སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་ཤྩོས་ནི་དླེང་སང་རྭ་རྒྱ་

སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པས། ལུང་བསན་བཞིན་གནའ་ནས་ད་བར་རིམ་བྩོན་རྣམས་ཀི་སྐུ་དབང་

དང་འཕིན་ལས་ལ་གནྩོད་རྐྱླེན་ཅུང་ཙམ་ཡང་མ་ཐླེབས་པ་རླེད། ཁྩོང་ནི་ཡུལ་ལ་ཡར་

མར་ཕླེབས་སབས་སུ་སླེར་ཡུལ་འབུར་ཟླེར་བའི་ལམ་ལྟག་ཏུ་ཕ་བྩོང་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་ལ་

རྒྱུན་དུ་ར་འདྩོགས་པས་ཉིན་ཅིག་ཕ་བྩོང་དླེ་ལ་ཕྱག་ནས་གཏྩོར་བས་ཕྱིན་ཆད་དུ་ར་མི་

འདྩོག་པ་དང༌། རྩོ་ཕ་བྩོང་དླེ་ཡང་འཐྩོར་བཤིག་ཏུ་གྱུར།

སྨྲས་པ།

བ༵ྩོ་དཀར་གངས་རིའི་མདངས་ལས་ལྷག །

བཟང༵་གྩོམས་རྒྱལ་སས་སྤྩོད་ལས་དགླེ །

བསམ༵་པའི་འཁླེར་སྩོའི་དཔལ་ཡྩོན་ཚོགས། །

འགྲུབ༵་དཀའ་བང་ཆུབ་ཁྩོད་ལ་མིན། །

ཞླེས་སྩོ། །

དཀར་ཆག
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༈ མཁན་རབས་གསུམ་པ་འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན་ནི། 

ཁྩོང་ལ་མཁན་བརྒྱུད་གསྩོལ་འདླེབས་སུ། གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་འཇམ་དབངས་

བསན་འཛིན་ཏླེ། །བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདླེབས། །ཞླེས་གདམས་

པའི་མཛོད་འཛིན་ཞླེས་དང༌། བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་ཞླེས་བསགས་པར་མཛད་དྩོ། །དླེ་

ཙམ་ལས་ཞིབ་ཚགས་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་མ་རླེད།

༈ མཁན་རབས་བཞི་པ་ཞབས་དགླེ་བཤླེས་དྩོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ནི།

ཉ་ཁིར་འཁྲུངས། གྲྭ་སར་ཕླེབས་ཏླེ་དགླེ་བཤླེས་མཚན་བཏགས་བཞླེས། མཁས་གྲུབ་

འཁྩོར་སྒྱུར་དྩོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །ཞླེས་བསགས་པ་ལྟར། འཁྩོར་སྒྱུར་གི་སྤྲུལ་སྐུར་

གགས། གསླེར་རྐྱང་ལས་གྲུབ་པའི་གཏྩོར་ཆས་སྩོགས་ཕྱག་རས་ངྩོ་མཚར་བ་མང༌། 

སྐུ་ཚེ་ཐ་མར་ཐུག་སབས་འདི་རྣམས་གཞན་གིས་ལྩོངས་སྤྩོད་མི་རུང་གསུངས་ནས་

དླེ་དག་གི་དྩོད་དུ་ཟངས་རག་གི་གཏྩོར་ཆས་མགར་བཅུག་ནས་བཞག ད་ལྟར་ཕྱག་

དིལ་གཏྩོར་ཆས་རྣམས་ཡྩོད་ཟླེར། མཁན་པྩོའི་སབས་ཆྩོས་གྲྭར་བཀའ་ཆྩོས་གསུང་

སབས་སུ། གྲྭ་རྐྱང་ཞིག་ཡིན་ཀང་ནས་ཤ་སྒྩོ་གང་རླེ་མླེད་པ་མླེད་པས་མནྜལ་རས་

ཀིས་ཡར་གང་དགྩོས་གསུངས། ཆྩོས་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་ཕླེབས་རླེས་ཞབས་ཕྱི་བས་ཁྩོད་

ཀིས་དླེ་འད་གསུངས་པ་ནྩོར་འདུག ནས་ཤ་སྒྩོ་གང་ལྟ་ཞྩོག་གསྩོལ་རམ་མླེད་པ་མང་

པྩོ་ཡྩོད་ཅླེས་ཞུས་པ་ལ། ཕྱི་ཉིན་ཁ་སང་ང་ཡིས་བཤད་པ་དླེ་ནྩོར་བ་ཆླེན་པྩོ་རླེད་འདུག་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག



73

སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཅླེས་གསུངས་ནས་མཎྜལ་རས་ཀི་ཐད་དུ་ནས་བླེ་གང་རླེ་འགླེད། སབས་དླེར་ཞབས་

དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བདུན་པས། ཁྩོད་ལ་དླེ་འད་བའི་ནས་མང་པྩོ་ཡྩོད་ནའང་རླེས་སུ་གྲྭ་རྐྱང་

དག་ཀང་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་དགྩོས་པས། སྩོལ་དླེ་འད་མི་ལླེགས་གསུངས་ནས་མཁན་

རབས་རླེས་མ་རྣམས་མཎྜལ་ནས་ཀི་ཐད་ལ་ལྷ་སླེའི་ཐྩོག་ཏུ་བསྩོད་སྩོམས་ལ་ཕླེབས་

ཆྩོག་པའི་སྩོལ་བཏྩོད། དླེ་ནས་རླེས་སུ་མཁན་རབས་རིམ་བྩོན་གིས་དླེ་ལྟར་མཛད་ནས་

དབར་གནས་སབས་སུ་མཎྜལ་གི་ནས་འགླེད་པའི་ཕྱག་སྩོལ་ཆགས་སྩོ། ། ཞབས་དྲུང་

བདུན་པ་དབུས་སུ་ཕླེབས་སབས་ཉ་ཁི་རི་ཁྩོད་དུ་དམ་པ་འདི་ལ་མཇལ་འཕད་མཛད། 

དླེའི་ཚེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་དགླེ་བཤླེས་ཀིས་སྐུ་ུཀླེག་སྩོགས་ཡྩོད་མླེད་ཞུས་པ་

ལ༑ ཁྩོད་དགུང་གངས་དྩོན་བདུན་དྩོན་བརྒྱད་དྩོན་དགུ་རྣམས་ལ་འཚུབ་ཆ་ཆླེ་བ་དང༌། 

ལྷག་པར་དུ་དྩོན་དགུ་ལ་འཚུབ་ཆ་ཧ་ཅང་ཆླེ་བས་རིམ་གྩོ་ལ་ནན་གིས་འབད་དགྩོས་

ཞླེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར། དགུང་གངས་དྩོན་དགུའི་སླེང་ཞི་བར་གཤླེགས་སྩོ། །

སྨྲས་པ།

ཀུན་གཟིགས་ཐུགས་རླེས་གཞུ་མྩོ་ལས། །

བཀའ་ཚིག་རྩོ་རླེའི་མདའ་བྩོ་ཆླེས། །

གང་ཉིད་འཁྩོར་སྒྱུར་རྣམ་རྩོལ་དུ། །

བཟླྩོག་པ་མླེད་པའི་ཤུགས་སྒ་བསྒགས། །

ཞླེས་སྩོ། །

དཀར་ཆག
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༈ མཁན་རབས་ལྔ་པ་བམས་པ་ལླེགས་ལྡན་ནི། 

གྩོང་གི་མཁས་གྲུབ་ཆླེན་པྩོ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཤླེས་བ་ཀུན་གཟིགས་བམས་པ་

ལླེགས་ལྡན་ཞླེས་པ་དླེ་ཡིན། ཁྩོང་ནི་ལུ་གུ་དགྩོན་གི་སླེ་འབངས་གཟུ་རྩོང་བཞུ་ཚང་

དུ་འཁྲུངས། གྲྭ་སར་ཕླེབས། མཁླེན་རབ་རྒྱས། དགླེ་བཤླེས་རབ་འབམས་པའི་མཚན་

བཏགས་བཞླེས། འཁྲུངས་རབས་བཻཌཱུརྱའི་མླེ་ལྩོང་དུ་འཁྩོད་པ་ལྟར་ཁྩོང་ནི་གྲྭ་སར་

ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཤླེས་ཡྩོན་རྒྱས་ཤིང་ཀུན་སྤྩོད་གཙང་ལ་

བག་ཡྩོད་དང་ལྡན་པ་སྩོགས་ཡྩོན་ཏན་དུ་མ་མངའ་བ་ཞིག་གྩོ །དླེའི་དབང་གིས་ཡབ་

ཀི་ཐུགས་བབས་ཡྩོད་པ་ལྟར་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་སྐུ་ན་ཕ་བའི་སབས་སུ་ཡྩོངས་འཛིན་

དུ་བཞུགས་ཏླེ་བཀའ་དིན་ཆླེན་པྩོས་བསྐངས། བདུན་པ་དགུང་གངས་བརྒྱད་ལ་ཕླེབས་

ཚེ་དགླེ་བསླེན་དང༌། རབ་བྱུང་བཞླེས་སབས་ལས་ཀི་སླྩོབ་དཔྩོན་གས་སུ་བཞུགས་

མྩོང་། སྩོང་འཁྩོར་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་གི་དགྩོན་ལག་ཆྩོས་སླེ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་

ཁི་ཡང་བསྐངས་སྩོ། །

སྨྲས་པ།

མང་དུ་ཐྩོས་ཤིང་ཐྩོས་དྩོན་རྒྱུད་སྦྱར་ཏླེ། །

སླེམས་ཅན་འདུག་ཚད་ཀུན་ལ་བམས་པ་བསྩོམས། །

ཆྩོས་མཛད་ཡྩོད་དྩོ་ཅྩོག་ལ་ལླེགས་བསམས་ནས། །

མྩོས་གུས་སྐླེད་པའི་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་ལྡན། །

ཞླེས་སྩོ། །

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

༈ མཁན་རབས་དྲུག་པ་གྩོང་གི་མཁས་གྲུབ་ཆླེན་པྩོ་གསུམ་གི་ཡ་གལ། 

བསན་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་བྩོ་བཟང་ཡྩོན་ཏན།

༈ མཁན་རབས་བདུན་པ་མཚུངས་མླེད་བ་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ངག་

ལ་དབང་སྒྱུར་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན།

༈ མཁན་རབས་བརྒྱད་པ་མཚུངས་མླེད་བ་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་

མཁླེན་བརླེའི་ཕུལ་བྱུང་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

༈ མཁན་རབས་དགུ་པ་མཚུངས་མླེད་བ་མ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་བསན་

པའི་གསལ་བླེད་བསྩོད་ནམས་བསན་པ།

༈ མཁན་རབས་བཅུ་པ་འགྩོ་འདླེན་ཆླེན་པྩོ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་མཚུངས་

མླེད་ཆྩོས་རླེ་ཛྷཱ་ན་མ་ཎིའམ་ཡླེ་ཤླེས་ནྩོར་བུ་ནི།

 

མང་རི་སང་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ཞབས་དྲུང་བདུན་པས་སྩོང་འཁྩོར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་

མཚན་ཉིད་དགླེ་རྒན་དུ་བསྩོ་གཞག་མཛད། ཡང་ཉིད་ཀི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརླེན་བྩོ་

གསར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱིར་བསྡུས་གྲྭ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཞིག་དང༌། རླེས་འགྩོ་ལྡྩོག་

ཁབ་ཀི་སྩོམ་ཚིག་བཅས་མཛད་ཡྩོད། དམ་ཅན་ཐིག་ལླེ་རལ་ལ་འཕིན་བཅྩོལ་དགྩོངས་

ཤིག་ཆྩོས་སྐྩོང་མ་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དུ་འདྩོན་བཞིན་པ་འདི་མཛད་པ་པྩོ་ཡང་ཁྩོང་ཡིན། 

དཀར་ཆག



76 

ཁྩོང་ནི་ཐུགས་རབ་གསལ་བས་ཤྩོ་ཀ་ལིའི་དྩོད་དུ་ཤིང་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཆུང་ངུ་

སབས་བདླེ་ཞིག་བཟྩོས་ཡྩོད་པ་ད་ལྟར་ཡང་ཡྩོད།

སྨྲས་པ།

ཡ༵ླེ་ནས་དག་པའི་ཁྩོད་ཐུགས་མླེ་ལྩོང་ངྩོས། །

ཤླེས༵་ཉྩོན་གྩོ་བུར་དི་ནྩོག་ཡྩོངས་འདག་ཕྱིར། །

ནྩོར༵་ལ་མ་ཆགས་འགྩོ་ལ་རླེས་ཆགས་ཏླེ། །

བུ་༵བཞིན་སླྩོབ་གསྩོས་ལླེགས་སྐྩོང་གང་དླེར་གུས། །

ཞླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་གསལ་མཛད་ཆླེན་པྩོ་

བམས་པ་ཡླེ་ཤླེས།

༈ མཁན་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་དྩོན་

འགྲུབ་ཚུལ་ཁིམས་ནི། 

ཉ་ཁི་གྩོང་གི་ཞབས་ཚང་དུ་འཁྲུངས། གྩོང་གི་མཁན་རབས་བཞི་པ་དྩོན་འགྲུབ་རྒྱ་

མཚོའི་ཚ་བྩོ་ཡིན་པས། ཁྩོང་སྐུ་ན་ཕ་བའི་དུས་སུ་དྩོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོས་དཔླེ་ཆ་

གཟིགས་དགྩོས་ཞླེས་རག་པར་བཀའ་སླྩོབ་ནན་གིས་མཛད་པས། ཉིན་ཞིག་ལ་ང་ཡིས་

བརྒྱད་སྩོང་པ་ཉིན་རླེར་ཚར་རླེ་འདྩོན་བཞིན་པ་ཡིན། དླེ་ལས་ལྷག་པའི་དཔླེ་ཆ་ཞིག་

བལྟ་རྒྱུ་མླེད་གསུངས་པ་ལ། དྩོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོས་དླེ་ཇི་འད་ཡིན་མ་ཤླེས་པར་ཉམས་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སད་པས་བརྒྱད་སྩོང་པ་ཐུགས་ཐྩོག་ནས་ཐྩོགས་མླེད་དུ་གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆླེས་

ཆླེར་སྐླེས་པའི་ངག་རྒྱུན་ཡྩོད། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེས་བཀའ་དིན་གསུམ་

ལྡན་ཞླེས་བསྩོད་པ་མཛད་པར་གཞིགས་ན། དགྩོན་གཞི་འདིར་དབང་བསྐུར། རྒྱུད་

བཤད། མན་ངག་གནང་བའི་བཀའ་དིན་ཆླེན་པྩོ་བསྐངས་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

སྨྲས་པ།

དགྩོས་དགྩོས་ཤླེར་ཕྱིན་བསྡུས་པའི་དྩོན༵། །

འབད་འབད་ཐར་ལམ་ཐུགས་ལ་འགྲུབ༵། །

ཟབ་ཟབ་གསང་སགས་ཆྩོས་ཀི་ཚུལ༵། །

ཡང་ཡང་སླེལ་བ་ལུགས་མཐུན་ཁིམ༵ས། །

ཞླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་འགྩོ་འདླེན་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་

བཟང་འབྱུང་གནས་ནི། 

ལ་མཐྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས་པའི་བ་མ་འྩོད་ཟླེར་རྒྱལ་མཚན་ཟླེར་བའི་དམ་པ་ཁད་དུ་

འཕགས་པ་ཞིག་ཕླེབས་པ་དླེ་ཨླེ་ཡིན་སམ། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། འདི་ལ་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་

དུ་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆླེན་པྩོ་ཞླེས་གསུངས། བཀའ་འགྱུར་བ་ཆླེན་པྩོ་ཞླེས་འབྩོད་དྩོན་ནི་

བཀའ་འགྱུར་ལུང་ཆ་ཚང་གནང་མྩོང་མཁན་ཞིག་ལ་འབྩོད་སྩོལ་ཆགས་ཡྩོད་པ་དང༌། 

བ་མ་འྩོད་ཟླེར་རྒྱལ་མཚན་ཡང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རྩོ་ཅྩོག་ལུང་གནང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་སམ། དླེ་ལ་ལུང་རྒྱུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྩོད་ཚུལ་ནི་ཀྩོང་རྩོལ་རིན་པྩོ་ཆླེས་

དཀར་ཆག
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བཀའ་འགྱུར་གི་ལུང་དབར་དུས་སུ་ཉི་མ་ག་ཚ་དང༌། དགུན་དུས་སུ་ལྷགས་པ་ག་ཆླེར་

གནང་བས་དང་པྩོར་འདུས་པ་མང་ཡང་རླེས་སུ་མཐའ་འཁྩོལ་བྱུང་བ་བཞི་ལས་མླེད་

པའི་གས་ནས་གཅིག་ཡིན་ཞླེས་མཁན་ཟུར་སལ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་སྩོགས་མང་པྩོའི་

ཞལ་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བས་སྩོ། །ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་སབས་ཚོགས་པའི་

དགླེ་འདུན་གི་གས་དང༌། ཁི་འདྩོན་སབས་མཎྜལ་བཤད་པ་གསུངས་པ་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་

དུ་འཁྩོད་ཡྩོད།

༈ མཁན་རབས་བཅུ་བཞི་པ་དངྩོས་བརྒྱུད་ཡྩོངས་འཛིན་གསུམ་གི་

དང་པྩོ་མཁས་གྲུབ་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་གྩོས་ཆྩོས་འཕླེལ་ནི། 

འབྲུ་ཡག་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་སབས་ཚོགས་པའི་

དགླེ་འདུན་གི་གས་སུ་བཞུགས་མྩོང་། ཆུ་ཁི་ལྩོར་ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པའི་ཡྩོངས་

འཛིན་དུ་བཞུགས། མཚན་ཉིད་ཀི་རིག་པ་བསླབས། ཁྩོང་གིས་ཞབས་དྲུང་གི་རྩོགས་

སྐྩོར་གནང་བ་ལ་བརླེན་ནས་གསླེར་ཐང་སྤུས་ལླེགས་བཟྩོ་བཀྩོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞིག་བཞླེངས་སྒྲུབ་མཛད་ཡྩོད། གནའ་དུས་སུ་འདུས་ཁང་དུ་འདིའི་འད་སྐུ་ཆུང་ཆུང་

ཞིག་བཞུགས་པ་བཤླེས་གཉླེན་རྣམས་ཀིས་གསུངས།

སྨྲས་པ།

གང་གང་བྩོ་གྩོས་ཤར་རིའི་རླེ་མྩོ་རུ། །

མཛེས་མཛེས་བཟང་པྩོའི་ཡྩོན་ཏན་ཟླ་བ་འཛེགས། །

གསལ་གསལ་ཆྩོས་ཀི་འྩོད་སྣང་སྤྩོས་པ་ཡིས། །

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཡང་ཡང་འཕླེལ་སྐླེད་ལུང་རྩོགས་ཀུ་མུད་བཞད། །

ཅླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་བཅྩོ་ལྔ་པ་དངྩོས་བརྒྱུད་ཡྩོངས་འཛིན་གསུམ་གི་

གཉིས་པ་འདུལ་འཛིན་དམ་པ་དྩོན་འགྲུབ་དཔལ་ལྡན་ནི། 

ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པ་སྐུ་ུངྩོས་འཛིན་ཆླེད་དུ་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀིས་འཁྩོར་དང་བཅས་

འབྩོག་ཁྩོག་ཏུ་ཕླེབས་ནས་སྐུ་བདག་མཛད། འདི་ཕྱྩོགས་སུ་གདན་འདླེན་ལླེགས་པར་

ཞུས། ཁི་སྩོན་སབས་སུ་ཁི་ལས་ཐྩོག་པ་ཡིན་པས་བརྒྱ་འབུལ་གི་སྩོན་འགྩོར་མཎྜལ་

གི་བཤད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསུངས། དགླེ་བསླེན་དང་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་པའི་སབས་

ཚོགས་པའི་དགླེ་འདུན་གི་གས་སུ་བཞུགས། མདྩོར་ན། ཞབས་དྲུང་འདི་ལ་སྐུ་བདག་

ཚུན་ཆད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་མང་ཞིག་གནང་བའི་བཀའ་དིན་ཆླེ་བ་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་

དུ་འཁྩོད་ཡྩོད་དྩོ། །

སྨྲས་པ།

དྩོན་༵ཆླེན་སྐུ་བཞིའི་གྩོ་འཕང་ཉིད། །

འགྲུབ༵་ལ་ཁ་ཚ་དགྩོས་གལ་ཆླེ། །

དཔལ༵་འཛོམས་བང་སླེམས་རིན་པྩོ་ཆླེ། །

ལྡན་༵པ་གང་དླེར་ཕྱག་བར་འྩོས། །

ཞླེས་སྩོ། །

དཀར་ཆག



80 

༈ མཁན་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་དངྩོས་བརྒྱུད་ཡྩོངས་འཛིན་གསུམ་པ་

བམས་པ་ལྷུན་འགྲུབ་ནི། 

མཁན་ཁིར་ཕླེབས། མླེ་ཡྩོས་གནམ་ལྩོར་གསར་ཚེས་ལ་ཚོགས་དབུས་སུ་མཆྩོག་

སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་ཚེ་དབང་ཕུལ་བར་མཛད། ལྕགས་ལུག་ལྩོར་བསླེན་

རྩོགས་སྒྲུབ་སབས་ལས་ཀི་སླྩོབ་དཔྩོན་གནང་། གིང་བསླེ་ཡིན་སབས་ཞབས་དྲུང་

བརྒྱད་པ་ཁི་སྩོན་ཟབ་རྒྱས་སབས་སུ་དགའ་སྩོན་རླེན་འབླེལ་གི་ཆླེད་དུ། ཁྩོང་དང༌སལ་

བཟང་དགླེ་ལླེགས་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་ལངས་མཛད་ཡྩོད། བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་

བམས་པ་ལྷུན་འགྲུབ་དཔལ། །ཞླེས་བསགས་ཡྩོད།

སྨྲས་པ།

འགྩོ་བ་ཡྩོངས་བམས༵་བམས་སིང་རླེ། །

རྒྱལ་མྱུག་སྐླེད་པ༵ར་པཱ་ཎཾ་འད། །

ཚོགས་གཉིས་རི་ལྷུན་༵ལྷུན་ཆགས་པ། །

ཁྩོད་ཀི་གང་འགྲུབ་འགྲུབ༵་པ་དཀྩོན། །

ཞླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་བཅུ་བདུན་པ་བསན་འཛིན་དམ་པ་བཞིའི་

གས་ཀི་གགས་པ་ནི། 

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

འདི་ནི་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་དུ་ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པ་འབྩོག་ཁྩོག་སླེ་ར་དགྩོན་པ་ནས་རང་

དགྩོན་དུ་གསར་དུ་གདན་ཞུས་སབས་སུ་གིང་བསླེ་གགས་པ་ཟླེར་བ་དླེ་ཡིན་པར་

མངྩོན། གགས་པའི་མཚན་འཆང་ཆྩོས་ཀི་འབྩོར་བ་རྒྱས། །ཞླེས་བསགས་པ་དླེ་ཡིན་

ནྩོ༑ ༑

སྨྲས་པ།

སྩོན་བསགས་ལླེགས་བས་མཐུ་བརས་པས། །

སྐུ་ལུས་ངུར་སྨྲིག་གྩོས་ཀིས་བཀླུབས། །

སླེ་སྣྩོད་ཆྩོས་སྒ་དར་དིར་སྒྩོགས། །

བསན་ལ་རབ་བྱུང་སལ་བ་བཟང༌། །

ཞླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ནི། བསན་འཛིན་དམ་པ་བཞིའི་གས་ཀི་

བྩོ་བཟང་ཚེ་བརན།

༈ མཁན་རབས་བཅུ་དགུ་པ་ནི། བསན་འཛིན་དམ་པ་བཞིའི་གས་ཀི་

གགས་པ་བསམ་འགྲུབ།

༈ མཁན་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ནི། བསན་འཛིན་དམ་པ་བཞིའི་གས་ཀི་

མཁས་པའི་དབང་པྩོ་གགས་པ་ཕུན་ཚོགས།

དཀར་ཆག



82 

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་གཅིག་པ་ནི། མཚུངས་མླེད་བ་མ་གསུམ་གི་ནང་

ཚན་ཡྩོན་ཏན་བསན་དར།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་གཉིས་པ་ནི། མཚུངས་མླེད་བ་མ་གསུམ་གི་ནང་

ཚན་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་གསུམ་པ་ནི། མཚུངས་མླེད་བ་མ་གསུམ་གི་ནང་

ཚན་ཡྩོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་བཞི་པ་ནི། ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་གནས།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་ལྔ་པ་བྩོ་བཟང་བསན་འཕླེལ་ནི། 

ཞབས་དྲུང་བདུན་པ་དགུང་ལྩོ་བཅུ་གཅིག་བར་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་ལ་ལྕགས་མྩོ་དགླེ་

བཤླེས་ཤཱཀ་བསྩོད་ནམས་བཞུགས། དླེའི་རླེས་ནས་འདི་ཉིད་བཞུགས་ཏླེ་ཡྩོན་ཏན་

ཡར་ངྩོས་ཟླ་བ་ལྟར་འཕླེལ་བར་མཛད།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་དྲུག་པ་ཡྩོན་ཏན་འྩོད་གསལ་ནི། 

མཁར་སྲུང་ཨ་བ་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པའི་སབས་ཁྩོང་གིས་རིགས་ཀི་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ས་རྒྩོལ་དང༌། མཆྩོག་སྤྲུལ་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཕྱི་རྒྩོལ་གནང་ནས་ཚོགས་ལངས་བཞླེངས་

ཡྩོད།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་བདུན་པ་ནི། བྩོ་གྩོས་ཆྩོས་འཕླེལ།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་བརྒྱད་པ་ནི། ངག་ལ་དབང་འབྩོར་མདྩོ་སགས་

ཆྩོས་ཚུལ་འཕླེལ། །ཞླེས་པའི་ངག་དབང་ཆྩོས་འཕླེལ།

༈ མཁན་རབས་ཉླེར་དགུ་པ་དཔལ་ལྡན་བསན་འཕླེལ་ནི། 

འཁྲུངས་རབས་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་དུ་འཁྩོད་པ་ལྟར་ཁྩོང་གིས་ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པ་ལ་

སྙུན་གཡྩོག་པ་བས། ཞབས་དྲུང་སྐུ་གཤླེགས་ཁར་སྐུ་དང་གསུང་གི་འདས་རགས་ཁད་

པར་ཅན་མཇལ་མཁན་གི་གས་ཡིན། དླེ་ཡང་ཞབས་གཡས་བསྐུམས་གཡྩོན་བརྐྱངས་

ཤིང༌། ཕྱག་གཡས་སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པུས་མྩོའི་སླེང་བཞག་པ་དང་། ཕྱག་

གཡྩོན་མཉམ་བཞག་མཛད་དླེ་གསུང་སད་གཟླེངས་མཐྩོན་པྩོས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་

ཚར་གཅྩོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅླེས་གསུངས་པ་ཁྩོང་གིས་དངྩོས་སུ་ཐྩོས་གསུངས་སྩོ། །

སྨྲས་པ།

དམ་པའི་གསང་གསུམ་མཇལ་བའི་དཔལ༵། །

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྩོད་ལ་ལྡན།༵ །

མཁས་མང་ཁིར་དབང་དགླེ་ལྡན་བསན།༵ །

དཀར་ཆག
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ཡར་ཟླའི་རླེས་འགྩོར་འཕླེལ༵་མཛད་བསགས། །

ཞླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་སུམ་ཅུ་པ་ནི། ཐུགས་རྒྱུད་ཞི་དུལ་བྩོ་གྩོས་ཉི་མ།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་གཅིག་པ་ནི། ཐུགས་བསྐླེད་རབ་བརན་ཚུལ་

ཁིམས་ཐབས་མཁས།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་གཉིས་པ་ནི། མཁླེན་པའི་མངའ་བདག་

བྩོ་གྩོས་ཟླ་བ།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་གསུམ་པ་ནི། བམས་བརླེའི་དཔལ་མངའ་

བྩོ་བཟང་རབ་འབྩོར།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་བཞི་པ་ནི། བྩོ་བཟང་དམ་ཆྩོས།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་ལྔ་པ་ནི། བྩོ་བཟང་ཤླེས་རབ།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་དྲུག་པ་ནི། བྩོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས།

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་བདུན་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་བཟང་པྩོ།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་བརྒྱད་པ་ནི། བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ལྡན།

༈ མཁན་རབས་སྩོ་དགུ་པ་ནི། 

བྩོ་བཟང་ཆྩོས་གགས་སམ་ཡྩོངས་གགས་སུ་སྐུ་ལྩོ་ཞླེས་གགས་པ་དླེ་ཉིད་ཡིན། ཁྩོང་

ནི་ཙེ་ངྩོས་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་མཛད་རླེས་དབུས་སུ་ཕླེབས་

ཏླེ་ཐྩོས་བསམ་མཛད་མཐར་དགླེ་བཤླེས་ཀི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་སྩོ། །གཟིམ་ལམ་

ཞིག་ཏུ་ཡི་གླེ་པྩོ་ཏི་མང་པྩོ་བརིགས་ཡྩོད་སར་མཁའ་འགྩོ་མ་མང་པྩོ་བཞུགས་ཡྩོད་པ་

ལ༑ ཁྩོང་གིས་འདི་སུའི་གསུང་རླེད་ཞུས་པ་ལ། མཁའ་འགྩོ་རྣམས་ཀིས་རང་གསུང་

རང་གིས་མི་ཤླེས་གསུངས་ནས་ཧ་དགྩོད་བླེད། རླེས་སུ་པྩོ་ཏི་རྣམས་ནི་ཡྩོངས་འཛིན་

ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་ཤ་སག་ཏུ་འདུག་པར་རིས། དླེའི་དབང་གིས་ཡྩོངས་

འཛིན་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་སྐླེར་མཛངས་བླུན་ཀུན་ལ་གགས་སྩོ། །དགྩོན་འདིར་

ནང་མཆྩོད་ལྷག་པྩོ་སྤྲུག་པའི་བ་མ་ཞིག་ཡྩོད་ལ། དླེས་ནང་མཆྩོད་གང་ལ་ཕུལ་བ་མ་

ཤླེས་པའི་སབས། ཉིན་ཞིག་བྩོན་པྩོ་ཁ་ལླེ་ཞླེས་པ་ལ་བ་མ་དླེ་དང་འགྩོགས་ནས་ཕླེབས་

ཚེ་ཆུ་ཕ་རྩོལ་ར་པ་ཞིག་འགྩོ་བཞིན་པ་ལ་ལྟྩོས་གསུངས་ཏླེ་སིགས་མཛུབ་གཏད་པས་

ར་པ་མགྩོ་རིང་ལྩོག ད་ནང་མཆྩོད་ལྷག་པྩོ་སྤྲུག་མཁན་ལ་ཡིན་གསུངས་པས་ཁྩོ་སྐྲག་

ནས་ཁས་བངས་ཏླེ་ང་ཡི་རླེས་སུ་གཞི་བདག་ཅིག་ཡྩོང་བ་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞླེས་ཞུ་

དགྩོས་བྱུང༌། ཞབས་དྲུང་བཅུ་པ་དགུང་གངས་བདུན་ལ་ཕླེབས་ཚེ་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་

བཞུགས་ནས་ས་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་བསལ། སྐུ་འདས་ཁར་སྙུང་གཞི་

དཀར་ཆག



86 

དག་པྩོ་བཞླེས་ཚུལ་གིས་ཞལ་ཆུ་དང་ཤངས་ཆུ་ཟགས་ནས་ཉམ་ཐག་ང་རྩོས་འྩོ་དྩོད་

འབྩོད་པའི་ཚུལ་གིས་གཞན་རག་འཛིན་ཅན་དང༌། གནད་གཅྩོད་ཀི་སྡུག་བསལ་དག་

པྩོ་འྩོང་བ་མ་ཤླེས་པ་རྣམས་ལ་འདི་འད་ཡྩོང་ངྩོ་ཞླེས་བརར་བསན། གྲྭ་ཆུང་རྣམས་ཀིས་

ལྟད་མྩོའི་ཚུལ་དུ་མཇལ་འགྩོ་ཚེ་ཞབས་ཕྱི་བས་མར་སྩོང་ཞིག་ཅི་བལྟ་རྒྱུ་ཡྩོད་ཅླེས་སྨྲས་

པ་ལ། དླེ་འད་མ་ཟླེར། ཐམས་ཅད་ལ་འྩོང་བ་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་པས་བལྟ་བཅུག་གསུངས་

སྩོ༑ ༑ཁྩོང་གི་གསུང་རྩོམ་སྩོར་ལ། རྒྱན་གི་ཚིག་འགླེལ་མི་ཕམ་དགླེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་

ཞླེས་བ་བ་དང༌། རྒྱན་གི་མཆན་འགླེལ་གསར་བུ་འཇུག་བདླེ་ཞླེས་བ་བ་དང༌། དཔལ་རྩོ་

རླེ་འཇིགས་བླེད་ལ་འཕིན་བཅྩོལ་བདུད་དཔུང་ཚར་གཅྩོད་ཅླེས་བ་བ་དང་། སྩོང་འཁྩོར་

ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་བཻཌཱུརྱའི་མླེ་ལྩོང་ཞླེས་པ་རྩོམ་འགྩོ་བརམས་

ནས་འཕྩོ་བསྐངས་མ་གྲུབ་པ་ཕྱིས་སུ་མཁན་ཟུར་བྩོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་གིས་མཇུག་

བསྐངས་པ་ཞིག་བཅས་ཡྩོད།

༈ མཁན་རབས་བཞི་བཅུ་པ་ནི། ཡྩོན་ཏན་ཡར་འཕླེལ།

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་གཅིག་པ་བྩོ་བཟང་ཚེ་བརན་ནམ་ཚུལ་ཁིམས་འྩོད་

ལྡན་ནི། 

རྦ་མདའ་གྩོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡུལ་འདིའི་སྐླེ་རྒུ་ཡྩོངས་ཀི་ལུང་བསན་ཞུ་ས་ཞིག་ཡིན། 

ཕྱག་མྩོ་གཟིགས་ཁུལ་གིས་ལུང་བསན་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བལ་དུ་གགས་

སྩོ༑ ༑

མཁན་རབས་བཤད་པ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྨྲས་པ།

མཐའ་ཡས་འགྩོ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་དྩོན། །

ལྩོག་ཏུ་མ་གྱུར་གསལ་ལླེར་གཟིགས། །

དླེ་ཕྱིར་མཆྩོག་དམན་ཐམས་ཅད་ཀི། །

རླེ་འདིའི་ལུང་བསན་གདླེང་འཇྩོག་མཐྩོ། །

ཞླེས་སྩོ།།

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་གཉིས་པ་ངག་དབང་ཆྩོས་འབྩོར་རམ་

བྩོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ནི། 

ཁྩོང་ནི་མཁར་སྲུང་གྩོང་དུ་སྐུ་བལྟམས། ཆུང་དུས་ནས་དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་

གནང༌། མགྩོན་པྩོ་བམས་པས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བས་ན། ། 

འཕགས་མཆྩོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁླེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏླེ། །དླེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་

ཚར་བཅད་རླེས་གཟུང་དང་། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤླེས་བ་ཕྱིར་དླེ་ལ་དླེ་བརྩོན་བླེད། །ཅླེས་

པའི་གཞུང་ཆླེན་པྩོའི་དགྩོངས་པར་བསམས་ནས་གནས་ལྔ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ལ་སྦྱངས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་མཛད། ར་ཆུ་བརག་པ་སྩོགས་མཛད་དླེ་གསྩོ་བ་རིག་

པ་མཁླེན་གི་ཡྩོད་ཀང་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པའི་བ་བས་བླེལ་འཚབ་ཆླེ་བའི་དབང་གིས་

སན་སྦྱྩོར་སླེབ་སྩོགས་མི་འཛོམས་སབས་འཛིན་གྩོགས་གཅིག་པ་རྣམས་ཀིས་སན་

པ་སན་མླེད་ཟླེར་ནས་རླེད་མཚར་མཛད། མདྩོ་ཁམས་ཡུལ་འདིར་མཁས་པའི་མཚན་

སན་གིས་ཁབ་པས་བླེ་རི་དགའ་ལྡན་འགྩོ་ཕན་གིང་གིས་གདན་དངས་པ་ལྟར་དགླེ་

སག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་ཕླེབས་ཏླེ་རིགས་ཀི་ཅྩོད་པན་དུ་བཀུར། རླེས་སུ་ཕྱིར་
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ཕླེབས་ཁར་བ་སྩོའི་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། རྒྱ་ནག་མའི་རྩོར་དིལ་སྩོགས་ཀི་ཕླེབས་རྩོངས་ག་

ནྩོམ་པ་དང་བཅས་རང་དགྩོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང༌། བུ་སླྩོབ་ཀང་ཞབས་དྲུང་བཅུ་

པའི་ཡྩོངས་འཛིན་ལ་མཐྩོ་མགྩོན་པྩོ་ཚེ་རིང༌། མཁན་ཟུར་མཁའ་འགྩོ་བརན། མཁན་

ཟུར་རྩོ་རླེ་ཆྩོས་དབངས་སྩོགས་མང་དུ་བྩོན། བཀའ་རྩོམ་ལ། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་

དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལྩོན་ཤིང་དང༌། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པའི་གསུང་མགུར་གི་

འགླེལ་བ། ཕར་ཕྱིན་རིགས་སྦྱྩོར་གི་དྩོགས་གཅྩོད། ཚོགས་ལངས་ཀི་ཚིག་བཀྲ། སྩོང་

འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་བཻཌཱུརྱའི་མླེ་ལྩོང་ཞླེས་པ་མཁན་ཟུར་

བྩོ་བཟང་ཆྩོས་གགས་ཀིས་རྩོམ་འགྩོ་བརམས་ནས་འཕྩོ་ཅན་དུ་ལུས་པ་དླེ་ཉིད་མཇུག་

བསྐངས་པ་སྩོགས་བཞུགས། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པས་བག་འགྩོ་ཕྱྩོགས་ནས་འཛམ་

གིང་འདིར་སྒྱུ་རལ་མཁས་པའི་མཚན་སན་ཐྩོབ་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱན་བྩོས་ནས་སྐླེས་

རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཞལ་ཐང་ངྩོ་མཚར་བ་བཞླེངས་པའི་གཤམ་དུ་སྩོམ་

ཚིག་འགྩོད་སར་ཚོན་གཞི་ནག་པྩོ་བྱུགས་ནས་བཞག་ཡྩོད་པ་ལ། བྩོ་བཟང་སྩོན་ལམ་

དང༌། ཁྩོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཞབས་དྲུང་དགུ་པས་ལགས་རྩོམ་གནང་བའི་སྩོམ་ཚིག་

རྣམས་ཐང་ཀའི་གཤམ་དུ་གསླེླེར་བིས་སུ་བཏབ། དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་ལྷ་བཅུ་

གསུམ་མའི་དབང་བཞི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་སལ་ལྡན་རྣམས་སིན་གྩོལ་གི་

ལམ་ལ་བཀྩོད། ཡི་དམ་གང་ཡིན་གི་བསྩོམ་བཟླས་ལ་བརྩོན་པའི་ཚེ་ཡང་ཐ་མལ་པའི་

གཏམ་སྩོགས་རིང་དུ་སངས། སྐུ་གཟན་སྩོགས་ཀིས་དབུ་བཏུམས་ཏླེ་གཡྩོ་འགུལ་མླེད་

པར་བརན་པྩོར་བཞུགས་ཏླེ། སགས་ཕླེང་སྩོགས་བཟླས་དམིགས་ལ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་

བརན་པྩོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་མཛད་པ་དང༌། སྦྱིན་བདག་གི་གམ་དུ་ལྔ་སྒྲུབ་རླེ་

ལ་བཞུགས་ཏླེ་ཕྱིར་ཕླེབས་ནས་ད་རླེས་ང་རང་ཉིན་ལྔར་མཚམས་ལ་བསད་ཡྩོད་ཅླེས་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རྒྱུན་དུ་གསུངས་པ་དང༌། དླེ་ཡང་རང་རླེ་ལྟར་བསམ་བ་ཅི་ཡང་མླེད་པར་ཆྩོ་ག་ཁ་ནས་

འདྩོན་རྐྱང་ཙམ་དང༌། འགའ་ཞིག་འབབ་དང་བིམ་འདླེན་ལ་སྤན་མིག་བགད་པ་ལས་

འདྩོན་པ་ཡང་གསུང་མི་མྩོས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། བསྐླེད་རྩོགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་

ཐུགས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་བརན་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཆྩོ་ག་སྤུས་དག་མཛད་པའི་གསུང་ཟུར་ཡིན་

སམ། རླེ་འདི་ལ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་གསླེར་སྐུ་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་ཡྩོད་པ་ལ་གྲྭ་པ་ཞིག་

གིས་རག་ཏུ་མིག་ཧིག་གླེར་མཇལ་བ་ལ། ཁྩོད་ཀིས་དད་པའི་སྩོ་ནས་མཇལ་བ་མ་ཡིན་

གི་དགའ་བ་ཙམ་གིས་མཇལ་བ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་སྩོགས་ཀི་ལྩོ་རྒྱུས་སྐུ་དངྩོས་

ལ་བཅར་འགྩོགས་པ་ཞིག་གིས་གསུངས། སྐུ་འདའ་ཁར་དབུགས་བརླེགས་ཀང་སྩོ་སྐླེ་

རང་ག་བ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། དབུགས་ནང་དུ་ཤུགས་ཆླེར་བརྔུབས་ནས་ཕྱིར་ཤུགས་

ཆུང་ཆུང་གཏྩོང་བར་མཛད་པ་ཡང་སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་རྩོགས་པ་མཐྩོན་པྩོར་སླླེབས་པའི་

རགས་ཡིན་ཞླེས་བུ་སླྩོབ་དག་གི་ཞལ་ལས་དངྩོས་སུ་ཐྩོས། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༤༤ ཙམ་ལ་

གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

བཅུ་ཕག་རིག་པའི་གནས་ཀུན་བརྩོད་པའི་ངག ༵།

མ་ལུས་མཁླེན་རབ་ལམ་ནས་བརྒྱུད་ལ་དབང༵༌། །

ལྷག་པར་གསང་བའི་ཡང་གསང་བ་མླེད་ཆྩོས༵། །

སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁླེར་དག་ལ་ཐུགས་ནི་འབྩོར༵། །

ཅླེས་པའྩོ།། །།

དཀར་ཆག
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༈ མཁན་རབས་ཞླེ་གསུམ་པ་བྩོ་བཟང་མཁས་མཆྩོག་ནི། 

ཡི་དམ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའི་བསྐླེད་རིམ་བསྩོམ་བཟླས་ལ་འབད་པས་ལྷའི་མཚན་མ་

ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཏུ་གསལ་ལྩོ། །གང་ཡིན་ཞླེ་ན། སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཀི་འཇམ་དབངས་

རིའི་ངྩོས་ཀི་ར་མགིན་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཚུར་རྒྱབ་ཕྱྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་

དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་བདླེ་མཆྩོག་གི་མཚམས་ལ་བཞུགས། དླེ་སབས་བར་གསླེང་ཞིག་ལ་

གྩོ་བུར་དུ་སྤང་པྩོ་འད་བ་ཞིག་གིས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཞིག་སླེར་ནས་འདི་དླེར་ཞྩོག་ཟླེར་བ་ཞིག་

བྱུང་བས་ཁྩོས་ཐུགས་དགྩོངས་ལ་ང་ལ་ཅ་ལག་འདི་བཅྩོལ་བ་ཡིན་འད་དགྩོངས་ནས། 

བག་ཕུག་ཆུང་ངུ་འདི་འད་བའི་ནང་དུ་འཇྩོག་ས་མི་རླེད་ཟླེར་ནས་བདག་གིར་མ་བས། 

རླེས་སུ་ཐུགས་འདང་ཞིག་བརྒྱབ་པས་ད་གཟྩོད་གཞི་ནས་མི་ཕལ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་

ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་གནང་སྦྱིན་བླེད་པ་ཞིག་ཡིན་སམ་ནས་ཞབས་དྲུང་ལ་དླེ་ལྟར་ཞུས་

པས། ད་རླེས་ཁྩོད་ཀིས་ཅུང་མ་ལྕྩོགས་པ་འདུག་ཀང་རགས་མཚན་ཤིན་ཏུ་བཟང་

གསུངས། སྒྲུབ་ཕུག་དླེ་ནི་འདི་ཡིན་ཟླེར་ནས་རྒན་རབས་དག་གི་གསུང་སྒྩོས་མ་ཉམས་

པར་ཡྩོད་པས་ད་དུང་ཡང་ངྩོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ། གནས་འདི་བདླེ་མཆྩོག་གི་སྐུ་འཁྩོར་

བརྒྱད་ཀི་ནང་ཚན་མངྩོན་རྩོགས་སུ་ནུབ་རིབས་སཽ་རཱ་ཥྚྲ་ར་མགིན་དང་ཆང་འཚོང་མ་

ཞླེས་པའི་གནས་དླེ་ཡིན་པར་གནས་ཡིག་དག་ཏུ་སཽ་རཱ་ཥྚྲ་འམ་ཡྩོངས་གགས་ལ་སྐུ་

བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་གྲུབ་བྩོ། །

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་བཞི་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་སམ་

སལ་བསྩོད་ནམས་ནི། 

ཐ་ཐྩོག་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གགས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་ལྔ་པ་ངག་དབང་དངྩོས་གྲུབ་ཡིན། །

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་དྲུག་པ་བྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའམ་

ཁླེན་ཐར་ཚེ་བརན་ནི། 

བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་གྩོང་མཆིག་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ཁྩོང་ནི་སྦྱིན་བདག་སྩོ་སྩོའི་རླེ་འདུན་

ལྟར་གི་མནན་སླེག་འཕངས་གསུམ་ལ་ཕླེབས་ཏླེ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པར་གགས་

ཆླེ༑ སྐུ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་རིང་བས་ཁི་ཟུར་རྒན་པའི་གྩོ་སར་ཡུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་བདུན་པ་དཔལ་ལྡན་གགས་པའམ་

བ་མ་ཆུང་ཆུང་ནི།

ལ་མཐྩོ་གྩོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། སླྩོབ་གཉླེར་མཐར་ཕྱིན་ཏླེ་མཁན་ཁི་བསྐངས། རླེའི་ལམ་

རིམ་ཆླེན་མྩོ་དང༌། མཁས་མཆྩོག་དཔའ་བྩོས་མཛད་པའི་སྐླེས་རབས་སྩོ་བཞི་པའི་

དཀར་ཆག
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འཆད་ཁིད་མཁས་པ་དགླེས་པའི་མཆྩོད་སྤིན་དུ་བགིས། གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་

ལ་ཐར་པའི་ས་བྩོན་འཇྩོག་པའི་སྩོ་ནས་མཁས་པའི་མཚན་སན་བཞླེས་སྩོ། །སྐླེ་འཆི་

ལ་རང་དབང་ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ཏླེ། ཞབས་དྲུང་བཅུ་པ་དབུས་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་

གབས་སབས་དམ་པ་འདིས་དབུས་པས་དགྩོན་འདིའི་ཁི་གདན་ཟུར་རྣམས་ཀིས་

བཤྩོལ་བཏབ་པའི་སབས་སུ་ཐ་མར་ཆག་སྩོ་ཞིག་གི་རྐྱླེན་ལས་འདི་ཉིད་ཀིས་རང་རང་

གི་འདྩོད་པ་རླེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་ནས་མི་འགྩོར་བར་ཞིང་དུ་གཤླེགས་པ་ད་ལྟའི་

བར་ཀུན་ལ་གགས། སྐུ་གདུང་གི་དབུ་ཐྩོད་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་ཆད་མླེད་དུ་བབས་

པ་སྩོགས་ཀིས་ཀུན་དད་པ་ལ་བཀྩོད་པའི་ངྩོ་མཚར་བའི་ལྩོ་རྒྱུས་རྒན་རབས་དག་གི་

ངག་རྒྱུན་ལ་ཡྩོད། གསྩོལ་འདླེབས་སུ། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་དང༌། ། 

ཞླེས་འཁྩོད་པ་ལྟར་འདུལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ཞིག་ཏུ་གདྩོན་མི་ཟའྩོ། །

སྨྲས་པ།

སིད་ཞིའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ༵། །

གང་ཡིན་དགླེ་སྦྱྩོང་སུ་ལ་ལྡན།༵ །

ཡུལ་འདིར་གནའ་དླེང་གཉིས་སུ་གགས༵། །

མཁས་རླྩོམ་ཅན་གིས་ཟླ་མླེད་པ༵། །

ཞླེས་པའྩོ།། །།

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་བརྒྱད་པ་བྩོ་བཟང་སྩོན་ལམ་མམ་
མགྩོན་པྩོ་ཚེ་རིང་ནི། 

ཁྩོང་ནི་ལ་མཐྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། མང་དུ་ཐྩོས་པ་བྩོ་བཟང་སྩོན་ལམ་ཞབས། །ཞླེས་པ་

ལྟར། མཁླེན་རབ་ཀི་སྩོབས་རྒྱས་པས་ཞབས་དྲུང་བཅུ་པའི་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས། 

དླེའི་རིང་ཞབས་དྲུང་གིས་སྐུ་བིས་པའི་རྣམ་པར་བསན་པ་ལ་དང་པྩོར་ཕྱག་གསུམ་

འཚལ་ཏླེ་ལྕག་གིས་བཞུས་གབས་མཛད་ཚེ་ཞབས་དྲུང་གིས་གདྩོང་དམར་མ་བར་

བར་ཕླེབས་ཤྩོག་ཅླེས་གསུངས་ཏླེ་ལྷ་ལ་འབྩོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སྩོལ་ཆགས། 

བཤླེས་གཉླེན་མཁླེན་རབ་ཀིས་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་རྩོམ་འཕྩོ་ལུས་པར་ཁྩོང་གིས་

ཐླེག་ཆླེན་ནས་དབུར་བས་ཏླེ་མཇུག་གྲུབ་པར་བརམས། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པས་དཔག་

བསམ་འཁི་ཤིང་ཞལ་ཐང་གཤམ་དུ་སྩོམ་ཚིག་འགྩོད་པའི་དགྩོངས་འཆར་ཡྩོད་པ་

བཞིན་ཞབས་དྲུང་དགུ་པས་ལགས་རྩོམ་མཛད། དླེ་རྣམས་མཁན་ཟུར་བྩོ་བཟང་འཇམ་

དཔལ་དང༌། ཁྩོང་གཉིས་ཀིས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཞལ་ཐང་གཤམ་དུ་གསླེར་

བིས་སུ་བཏབ། རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་པས། བསན་བཅྩོས་རྒྱུད་བ་མར། འཕགས་པས་ན་དང་

རྒ་བ་དང༌། །འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་རད་ནས་སངས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསམ་

བཞིན་དུ་མ་གཏྩོགས་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དབང་གིས་སྐླེ་འཆི་མི་བླེད་པ་ཞིག་

ཡིན་ཏླེ། སྙུན་གཞི་ཅུང་བཞླེས་ཚུལ་མཛད་དླེ་ཡྩོད་སབས་ཀི་དགྩོང་མྩོ་སྐུ་རིམ་གི་ཚེ་

ཞབས་ཕྱི་བ་ལ་བ་མ་དང་དུ་སྩོང་གསུངས། བ་མ་ཕླེབས་རླེས་བཀའ་མྩོལ་ཡུན་ཙམ་

གནང་ནས། མཁས་དབང་དགླེ་འདུན་ཆྩོས་འཕླེལ་གིས་སྐུ་གཤླེགས་ཁར་ཉླེ་གནས་

ཞིག་ལ་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་རླེན་འབླེལ་བསྩོད་པ་དང༌། མི་ཕམ་གི་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་

རྣམ་གཞག་གཉིས་སན་ལམ་དུ་སྒྩོགས་བཅུག་ནས་ཐུགས་སྩོམ་མཛད་པ་ལྟར། བ་མ་

དཀར་ཆག
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ལ་ད་བ་མཆྩོད་གསུང་ན་དགའ་གསུངས་པས་བ་མ་མཆྩོད་པ་ལམ་སྣ་མ་ཟིན་ཚར་རླེས་

སུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

སྐླེ་འཆི་རང་དབང་ཐྩོབ་པ་དང༌། །

དམ་པའི་སྐླེས་བུ་ཟླེར་བ་དླེ། །

འདི་འད་ཞིག་ལ་ཟླེར་བ་ལས། །

གཞན་ལ་ཟླེར་བ་ག་ལ་ཡིན། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་ཞླེ་དགུ་པ་བྩོ་བཟང་འཕིན་ལས་སམ་
ཡྩོངས་གགས་སུ་ཐལ་ལླེ་ནི། 

འབུམ་མདྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། བ་མ་ལམ་བསན་གི་དགླེ་བའི་གཤླེས་གཉླེན་ཡིན་པ་འད། 

བརན་མཁས་གཉིས་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་ལྔ་བཅུ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ཚེ་བརན་
དངྩོས་གྲུབ་ནི། 

རྦ་ལ་མདའ་ཇ་མ་ཚང་དུ་འཁྲུངས།

༈ མཁན་རབས་ང་གཅིག་པ་གགས་པ་ཡྩོན་ཏན་ནི། 

རྦ་ལ་མདའ་སྐུ་ཚབ་ཚང་དུ་འཁྲུངས། བག་དཀར་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསན་འཛིན་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སན་གགས་ཀི་དྲུང་ནས་རིག་གཞུང་བསླབ་སྦྱངས་མཛད་པས་གྲུབ་འབས་ཆླེན་པྩོ་

ཐྩོན། བྩོད་ཡིག་དཀར་ནག་དང་ལཉྫ་སྩོགས་བིས་བཟང༌།

༈ མཁན་རབས་ང་གཉིས་པ་སལ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་ནི་
ཀ་སྩོར་ཚང་དུ་སྐུ་བལྟམས། 

ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་བསྩོ་བཞག་གནང་བ་ལྟར་གི་དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་ཆླེན་

པྩོའི་དབུ་བཞུགས་ལྩོ་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་ལ་གནང༌། གསྩོལ་འདླེབས་སུ། གདམས་

པའི་མཛོད་འཛིན་སལ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་དང༌། །ཞླེས་བསགས་བརྩོད་མཛད་པ་ལྟར། 

རང་གིས་རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་ཉམས་བཞླེས་དང༌། གཞན་ལ་འཆད་ཁིད་བསྐངས། ངག་

སྒྩོས་ཤིག་ལ། གཞན་ཞིག་ལ་ཕླེབས་ཚེ་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པྩོ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་

སྦྱིན་བདག་གིས་ཁླེད་གང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཞླེས་རླེ་རླེ་ལ་དིས་སབས་སུ་གཞན་རྣམས་

ཀིས་ང་དླེ་དང་དླེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཞླེས་བརྩོད་ཚེ་ཁྩོང་གིས་ང་སྐླེ་བ་ས་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་

ཞླེས་གསུངས། འདི་ལ་བསམས་ན་ཁྩོང་ནི་ཐ་མལ་བ་མིན་ཞླེས་གསང་བའི་ཚུལ་གིས་

བར་སྩོན་པ་འདའྩོ། །མདྩོ་སླེ་བསལ་བཟང་ཞལ་འདྩོན་རྒྱུན་ཁླེར་གནང་མཁན་ཞིག་

རླེད་འདུག གཞན་དུ་གྩོང་ཆྩོག་སྩོགས་ཞག་བཞུགས་མཛད་ས་ལའང་རྒྱུན་དུ་མདྩོ་སླེ་

བསལ་བཟང་གི་ཕྱག་དཔླེ་ཞིག་དངས་ནས་ཕླེབས།

སྨྲས་པ།

སྩོན་བསགས་དུས་སུ་སིན་པའི་རླེན་མཆྩོག་སལ༵། །

སྩོན་ནས་རྒྱ་ཆླེ་བརས་པ་ཨླེ་མ་བཟང༵༌། །

སྩོན་བྱུང་དམུ་རྒྩོད་ཡུལ་འདིར་སྩོན་དང་མཐར༵། །

དཀར་ཆག
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སྩོན་གི་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་ཡང་ཡང་ཕྱིན།༵ །

ཅླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་ང་གསུམ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུགས་རླེའམ་

བམས་པ་སྐབས་ནི།

གྩོང་མཆིག་ཚང་དུ་འཁྲུངས། གྩོང་གི་མཁན་རབས་ཞླེ་དྲུག་པ་ཁླེན་ཐར་ཚེ་བརན་གི་

ཚ་བུ་ཡིན། གྲྭ་སར་ཕླེབས་ཏླེ་དགླེ་བཤླེས་མཚན་བཏགས་བཞླེས། དགུང་ལྩོ་ཕ་བའི་

དུས་ནས་འདིའི་མཁན་ཁིར་བཞུགས། འདུས་མང་ཡྩོངས་ལ་ཀུན་རིག་དབང་ཆླེན་གི་

བཀའ་དིན་བསྐངས། ཞབས་དྲུང་བཅུ་པར་ཞབས་ཕྱི་ལྷག་པར་ཆླེ། རྒྱའི་བཙན་འྩོག་ཏུ་

སྐུ་གཤླེགས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་ང་བཞི་པ་བསན་འཛིན་བཟྩོད་པའམ་བྩོ་བཟང་དབང་

ཕྱུག་ནི། 

འབུམ་མདྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས།

༈ མཁན་རབས་ང་ལྔ་པ་ལླེགས་པའི་བྩོ་གྩོས་སམ་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་

འཕླེལ་ནི།

 ཙེ་ར་གྩོང་དུ་འཁྲུངས།

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

༈ མཁན་རབས་ང་དྲུག་པ་བྩོ་བཟང་བསམ་འགྲུབ་བམ་

ཡྩོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནི། 

རྦ་མདའ་སླེ་བར་འཁྲུངས། གཞུང་ལུགས་སྤི་དང༌། ཁད་པར་སར་རིས་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་

ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན། མ་ཟད་མྩོ་ལུང་མཛད་ཁུལ་གིས་གཞན་ལ་ལུང་བསན་པ་ཐམས་

ཅད་ཐྩོག་བབས་སུ་བྱུང་བ་ཤ་སག་ཡིན་ཞླེས་གླེང༌། ཁད་པར་དུ་བཅྩོས་བསྒྱུར་ལ་ཉླེ་

བའི་སབས་སུ་གཞན་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཁིམ་ཆླེན་ཞིག་གིས་མྩོ་

ལུང་གནང་རྩོགས་ཞུས་པ་ལ། ངས་སྩོན་ནས་ཁྩོད་ལ་བཤད་ཡྩོད། དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཅི་

ཡང་མླེད་ཅླེས་བཀའ་བཀྩོན་གནང་བ་དང༌། ཡང་གྲྭ་མང་བསྡུས་ཏླེ་བཅྩོས་བསྒྱུར་བཏང་

སབས་སུ་ཁྩོང་ནི་གཞན་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྦ་མདའ་གྩོང་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་གཞན་རྣམས་

ཀིས་བ་མ་ལ་འདིར་ཡུན་ཙམ་བཞུགས་ནས་བསྒུག་ན་དླེའི་རིང་ཚོགས་འདུ་གྩོལ་འགྩོ་

རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ལ། ཁྩོང་གིས་དླེ་འད་མི་སིད་པས་འགྩོ་གསུངས་ནས་རང་དགྩོན་

དུ་ཕྱིར་ཕླེབས། མར་ལམ་དུ་ཕླེབས་སབས་སུ་དགྩོན་ནང་ཕྱྩོགས་ནས་འགྲུལ་པ་ཞིག་

འྩོངས་པ་ལ་གཞན་རྣམས་ཀིས་གནས་ཚུལ་དིས་པས་བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་བའི་གྲྭ་པ་ཞིག་

གིས་བཀའ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་དང་། དགླེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྩོད་ཚིག་དང་ཆྩོས་

ལུགས་ལ་སྐྩོན་བརྩོད་སྩོགས་འདི་དང་འདི་འད་བཤད་སྩོང་ཟླེར་བ་སྩོགས་ལྩོ་རྒྱུས་

བརྩོད་པས། གཞན་དག་གིས་ཁྩོང་མཁས་པ་ཞིག་གིས་དླེ་འད་བཤད་པ་ལ་ཨང་ཟླེར་

ནས་ཧ་ལས་པ་ལ། དམ་པ་འདིས་དླེ་ལ་ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། རླེས་སུ་ཁ་ནས་དླེ་

དཀར་ཆག
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འད་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལག་གིས་བརླེག་བཙོག་དག་པྩོ་བླེད་པ་མང་པྩོ་འབྱུང་

གསུངས། རིང་མར་ལུང་སྩོན་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག ཁྩོང་ནི་

བཅྩོས་བསྒྱུར་སབས་སུ་བ་དག་དང་མི་དག་ཟླེར་བའི་གས་སུ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་

པས་མ་ཉླེས་ཁ་གཡྩོགས་བས་ཏླེ། སང་འཐབ་རྩོད་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་དླེ་རིང་ནུབ་མྩོར་

ཞབས་ཕྱི་བ་ལ་ཁྩོད་གཟིམ་ཆུང་དུ་སྩོང་ནས་དར་དཀར་བུ་རམ་སྩོགས་ཁླེར་ཤྩོག་

གསུངས། ཞབས་ཕྱི་བས་ཁླེར་འྩོངས་པ་ལ་མཁན་ལས་ཟུར་ཐམས་ཅད་ལ་རིམ་བཞིན་

དར་དཀར་དང་ཀ་ར་སྩོགས་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐུགས་གཏད་ཟབ་རྒྱས་ཞུ་བཅུག 

ཕྱི་ཉིན་ས་མྩོར་ཡར་བཞླེངས་ཏླེ་བ་གྲྭ་མང་པྩོ་དང་མཉམ་དུ་གསྩོལ་ཇ་བཞླེས། དླེའི་ཚེ་

ང་རང་ཅུང་མི་བདླེ་བར་ཡྩོད་པ་སྩོགས་གླེང་མྩོལ་ཡང་གནང་རླེས་མི་འགྩོར་བར་སྐུ་ཞི་

བར་གཤླེགས་སྩོ། །གསང་རྣམ་འདི་དག་ནི་རྒན་རབས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དང༌། ཁད་པར་

དུ་ཞབས་ཕྱི་བ་གངས་ཐར་ཟླེར་བ་ལས་ཞིབ་མྩོའི་བྩོས་ཤླེས་རྩོགས་བས་སྩོ།།

སྨྲས་པ།

ཁས་འཆླེས་པའི་དམ་པ་དང༌། །

སླེམས་ཁླེངས་པའི་མཁས་པ་དང༌། །

བརི་ཆླེས་པའི་བསན་འཛིན་གསུམ། །

ཁྩོད་ཉིད་ཀི་དྩོ་མི་ཟླ། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

༈ མཁན་རབས་ང་བདུན་པ་བྩོ་བཟང་ཡྩོན་ཏན། 

འདི་ལ་བྩོད་ཕྲུག་བྩོད་ཕྲུག་ཟླེར་བ་ལྟར་དབུས་ཕྱྩོགས་སུ་འཁྲུངས་ཀང༌། སྐུ་ཚེའི་འཚོ་

བ་འདིར་ཕླེབས་ནས་རྩོལ་ཡྩོད། རླེས་སུ་འབྲུ་ཡག་གྩོང་དུ་སྐུ་གཤླེགས་སྩོ།།

༈ མཁན་རབས་ང་བརྒྱད་པ་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་སྐྩོང་ངམ་

ལམ་ཕན་ནི།

ལ་མཐྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། དགྩོན་འདིར་བཀའ་པྩོད་ལྔ་ལ་ཐྩོས་བསམ་སླྩོབ་གཉླེར་གནང༌། 

ལྷག་པར་དཀར་མཛེས་སུ་ཏླེ་ཧྩོར་བྩོ་བཟང་དབང་ཕྱུག་དྲུང་ནས་ཚད་མའི་སྩོར་འཆད་

ཁིད་དང༌། དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་ཆླེན་པྩོའི་དབང་སྩོགས་གནད་སིན་ཞུས། ཡུལ་

འདིར་མཚན་སན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། འདིར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་ཚེ་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལམ་རིམ་

ཆླེན་མྩོ་འཆད་ཁིད་ཀི་བཀའ་དིན་བསྐངས་པས་གཞན་རྒྱུད་སིན་པར་ཕན་འབས་ངླེས་

ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་ད་ལྟའི་བར་ཀུན་ལ་གགས། དམ་པ་འདི་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་ནས་ལྩོ་

རབས་བཞི་བཅུ་ལྷག་སྩོང་ཡང་བ་མ་ལམ་ཕན་མཁན་པྩོ་ཡིན་སབས་འདི་དང་འདི་

གསུངས་ཞླེས་རྒན་པ་དག་གི་སླེམས་ལ་འཇགས་ཡྩོད་པ་འདི་ལ་གཞིགས་ན། གཅིག་

ནས་དམ་པའི་བིན་རླབས་དང༌། གཉིས་ནས་མཁས་པའི་སླྩོབ་གསྩོའི་ནུས་པ་ཆླེན་

པྩོ་ཞིག་ཐྩོན་ཡྩོད་པར་གྩོར་མ་ཆག་གྩོ །བཅྩོས་བསྒྱུར་སབས་སུ་མ་ཉླེས་ཁ་གཡྩོགས་

ཀི་སྐྩོན་འཛུགས་འྩོག་ཏུ་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས། དླེའི་ཚེ་རྒྱ་མིའི་ལས་བླེད་པ་ཡ་

དཀར་ཆག
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མ་བསམ་འཕླེལ་ཞླེས་པས་གསང་གཏམ་དུ་ཁྩོད་ཀིས་སད་ཆ་དང་པྩོ་གསུང་རྩོགས་

མ་གཏྩོགས་དཀར་མཛེས་བཙོན་ཁང་དུ་ཕར་འཁིད་རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པས། ང་རང་

དཀར་མཛེས་སུ་གཏན་ནས་མི་འགྩོ་གསུངས། དཀར་མཛེས་སུ་འཁིད་ལ་ཉླེ་བའི་ཉིན་

ཞིག་ལ་བཤླེས་གཉླེན་མང་པྩོའི་གལ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་འདང་ང་ཡི་རི་ལམ་དུ་མཆྩོད་

བསྩོད་བླེད་ཚར་བར་རིས་སྩོང་གསུངས། དླེ་ལ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཅང་མི་གསུང་བ་

ལ༑ གྩོང་མཆིག་བ་མ་ཁླེན་ཐར་ཚེ་བརན་གིས་དླེ་འད་གསུང་མི་རིགས་ཞླེས་ནན་གིས་

ཞུས་ཀང༌། བཀའ་ཆྩོས་སུའང་ད་ལྟར་འདི་འདར་ལགས་ཀང་རླེས་སུ་གཅྩོང་རྩོང་ཞིག་

ཏུ་འཆི་དགྩོས་པའང་ཤླེས་རྒྱུ་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་མྩོང་ཡྩོད་པ་དང༌། ལས་བླེད་གས་

སུ་ཅྩོག་སླེང་སྤྲུལ་སྐུ་ཟླེར་བའི་དུས་རྒྱུན་དུ་གདྩོང་ཕྱླེས་ཤིག་སླེ་ལ་གྩོན་ནས་ཡྩོད་པ་

དླེས་རྒྱ་མིའི་མིག་ངྩོར་བརྡུང་བཙོག་བླེད་པ་ལྟ་བུས་སངས་རྒྱས་ཀི་བདླེན་པ་དང༌། 

ཆྩོས་ཀི་བདླེན་པ་དང༌། དགླེ་འདུན་གི་བདླེན་པ་དང་ཞླེས་བདླེན་སྩོབས་བརྩོད་ནས་

གདྩོང་ཕྱླེས་ཀིས་དབུ་ལ་བཞུས་ཏླེ་བགླེགས་བསྐྲད་མཛད། དབར་གནས་བཀའ་ཆྩོས་

སུ་སག་མྩོ་ལུས་སྦྱིན་རྒྱས་པ་ཞིག་གསུངས་ནས་མཚམས་འཇྩོག་པས་ཅུང་མི་ལླེགས་

པའི་རླེན་འབླེལ་ལྟར། བཙོན་པ་རྣམས་དཀར་མཛེས་སུ་འཁིད་གབས་ཀིས་ཐག་པས་

རླེ་རླེ་ནས་དམ་པྩོར་བཀིགས་ཏླེ་ཐམས་ཅད་སྦྲླེལ་ནས་ཁིད་སྩོང་བའི་ལམ་དུ་རྦ་ལ་འཕང་

ཞླེས་པ་ནས་ལུས་སྦྱནི་ག་ིཚུལ་དུ་སྐུ་འདས་གྩོངས་སུ་སྩོང་། ཕྱི་ཉིན་རྦ་ལ་མདའ་བའི་མི་

ཞིག་སྐུ་གདུང་མཇལ་འགྩོ་ཚེ་གདུང་གི་ཞལ་ངྩོ་དཀར་ལྷང་ལྷང་ཡྩོད་པ་དང་གསྩོལ་

བཞླེས་ཀང་ཆག་གྲུམ་མླེད་པར་ལུས་འདུག་པ་ཁྩོ་རང་གིས་ཁླེར་ནས་གཡང་རླེན་དུ་

འཇྩོག་ཡྩོད་ཟླེར། དམ་པའི་མཛད་སྤྩོད་རླབས་ཆླེན་པྩོ་འདི་དག་ལ་དགྩོས་དྩོན་རྒྱ་ཆླེན་

པྩོ་ཞིག་མཆིས་ཀང་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གི་ཁ་ཚོན་གཅྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། མིག་སར་

མཆིས་པ་ཁྩོང་གིས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་ལ་འཕིན་བཅྩོལ་ཀ་རྩོམ་ཞིག་ཡྩོད།

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྨྲས་པ།

རྒྱལ་བས་བཀའ་བསྩོས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །

ལམ་ཕན་བརན་གི་རྣམ་འཕྲུལ་གླེང་བའི་གཏམ། །

ཐྩོས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་གཞན་ནས་མཇལ་ཁར་འྩོངས། །

གཞན་ཡང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁབ།།

ཅླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་ང་དགུ་པ་བྩོ་བཟང་ལུང་རྩོགས་སམ་

རིན་ཆླེན་ཚུལ་ཁིམས་ནི། 

ཉ་ཁིར་འཁྲུངས། བྩོད་དུ་དུས་འགྱུར་སབས་སུ་མཁན་པྩོ་ལས་ཐྩོགས་པ་ཡིན་ཡང་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོའི་འཕིན་ལས་དང་ཡ་མ་དྩོན་འགྲུབ་ཀིས་འགན་ལླེན་བས་པ་སྩོགས་

ལ་བརླེན་ནས་བཙོན་འྩོག་ཏུ་ཕླེབས་དགྩོས་མ་བྱུང་། ཡུལ་འདིར་ས་གཡྩོས་འཇིགས་

པ་ཤུགས་ཆླེན་བྱུང་སབས་གཡས་གཡྩོན་གི་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་འཐྩོར་བཤིག་ཏུ་

སྩོང་ཡང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོའི་འཕིན་ལས་ཀིས་ཁྩོང་གི་གཟིམ་ཆུང་མ་ཞིག་པར་ལུས། 

གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པྩོའི་ཕྱག་དཔླེ་རྣམས་ཀང་འདིའི་བཀའ་དིན་ལས་ད་ལྟར་ཆ་ཚང་

བཞུགས་སྩོ། །

དཀར་ཆག
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༈ མཁན་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་བྩོ་བཟང་ཉི་མའམ་ངག་བྩོ་ནི། 

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ཆུ་གང་ ༡༩༡༣ ལྩོར་ཙེ་ངྩོས་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཁྩོང་ནི་

དགྩོན་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོ་ག་ཕྱག་ལླེན་དང༌། ལྷག་པར་དུས་རབས་རིང་

པའི་སབས་སུ་ཐིག་དཔྩོན་གི་འགན་བཞླེས་གནང་མྩོང་ཡྩོད་པས་ཡི་དམ་གསང་བདླེ་

འཇིགས་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཆ་ཚད་དང་ཐིག་རྡུལ་ཚོན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། 

བྩོད་དུ་དུས་འགྱུར་ཆླེན་པྩོའི་འྩོག་ནས་དགྩོན་པ་བསྐར་དར་བྱུང་རླེས་སུ་མཁན་ཁི་དང་

པྩོར་བསྐངས། བཅྩོས་བསྒྱུར་སབས་སུ་གྲྭ་ཚང་རིན་པྩོ་ཆླེའི་ལས་སྣླེ་གསུམ་ག་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མྩོའི་འཕིན་ལས་ཀིས་བཙོན་ཁང་དུ་ཕླེབས་མ་དགྩོས་པ་རླེད་ཅླེས་གནའ་ནས་

ད་བར་གགས་ཚོད་ལ་ཡྩོད་པ་ལྟར། ཁྩོང་སབས་དླེར་དགླེ་སྩོས་ལ་ཁླེལ་ཡྩོད་སབས་

མ་གཞི་བཙོན་ཁང་དུ་ཕླེབས་དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོའི་འཕིན་

ལས་ལ་བརླེན་ནས་དླེ་ལྟར་མ་དགྩོས་སྩོ། །དགྩོན་འདིའི་དགླེ་འདུན་པ་ཡྩོངས་ལ་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་སྤྩོད་ཁག་དང༌། དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའི་བདག་མདུན་བུམ་

གསུམ་སྩོན་ལམ་ཤིས་བརྩོད་དང་བཅས་པའི་ལགས་ལུང་བསལ། དགྩོན་པ་བསྐར་

དར་སབས་དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་ཆླེན་པྩོའི་དབུ་བཞུགས་ཀང་དང་པྩོར་མཛད། དླེ་

ནས་བཟུང་ལྩོ་ཤས་བར་འདིས་དབུ་བཞུགས་མཛད་དླེ་བསྐླེད་རྩོགས་ཀི་འཆད་ཁིད་

སྩོགས་བསྐངས་པས་དགྩོན་འདིར་ཕྱག་རླེས་ཆླེ་བའི་གས་ཤིག་ཡིན། དགུང་གངས་

དྩོན་ལྔ་པ་མླེ་ཡྩོས་ ༡༩༨༧ ལྩོར་གཤླེགས།

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྨྲས་པ།

མཐྩོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལླེན་འགའ། །

བརྒྱུད་པ་ཆད་ལ་ཉླེ་བའི་སབས། །

སྩོན་བསགས་སིན་པའི་སྩོབས་དང་ལྷན། །

གཞྩོན་སྐླེས་ཚོགས་སུ་སླེལ་ལ་རླེམས། །

ཞླེས་སྩོ།།

༈ མཁན་རབས་རླེ་གཅིག་པ་བྩོ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ནི།

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ཤིང་སག་ ༡༩༡༤ ལྩོར་ཉ་ཁི་གྩོང་དུ་བལྟམས། དགྩོན་

འདིའི་གྲྭ་ཚང་དང༌། ཚོགས་ཆླེན་གི་དབུ་མཛད་ཁུར་བཞླེས་གནང༌། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་ཆྩོ་ག་ཕྱག་ལླེན་དང་འདྩོན་ར་དབངས་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན། གཞན་

རྣམས་ཀིས་མཆྩོད་གཏྩོར་བཅའ་བཟྩོ་དང༌། འདྩོན་པའི་དབངས་ར་གླེར་ལུགས་སྩོགས་

ཀི་ཐད་ལ་དགྩོན་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོ་ག་ཕྱག་ལླེན་དང་མི་འགིག་པ་ཅུང་

ཟད་ཙམ་རླེ་བྱུང་ནའང་། གཏྩོར་མ་ཡང་བཟྩོ་དང༌། འདྩོན་པ་ལ་ནྩོར་འཕྱུག་གི་བཀའ་

བཀྩོན་གནང༌། ཞབས་བརན་ལ་ཕླེབས་སབས་ཤིག་ཏུ་གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་འཇིགས་བླེད་

གཏྩོར་མ་དབིབས་དང་དཀར་རྒྱན་དག་མི་མཛེས་པ་ཞིག་བཟྩོས་པ་གཟིགས་པས། 

འདི་ཁྩོད་ལ་ཉན་ཡང་ང་ལ་མི་ཉན་གསུངས་ནས་ཕྱག་བཀྲུས་ཏླེ་གཏྩོར་མ་མར་བཤིག་

ནས་ཡང་བཟྩོ་མཛད་པ་དང༌། ཡང་ཞབས་བརན་སབས་ཤིག་ལ་དབུ་མཛད་ཅིག་གིས་

དཀར་ཆག
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ཁྲུས་གསྩོལ་གསུང་ཚེ་ཤྩོཀ་གཅིག་བསྐར་ཟླྩོས་བས་པས། ལབ་ཚར་སྩོང་གསུངས་ཏླེ་

བུམ་ཆུས་མླེ་ལྩོང་ངྩོས་ཁྲུས་གསྩོལ་མི་མཛད་པར་བཞུགས་པ་སྩོགས་མི་སུ་ཡིན་ཡང་

ངྩོ་དགའ་སྤླེལ་ལད་མླེད་པའི་ཐྩོག་ནས་དག་ཐླེར་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དླེའི་དབང་

གིས་དམ་པ་འདི་ཡྩོད་ན་སུས་ཀང་གང་བྱུང་བྱུང་བླེད་མི་ཕྩོད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྩོ། །ཧྩོར་

པའི་ཕྱྩོགས་སུ་ཤི་བྩོ་ཞིག་ལ་འཕྩོ་བ་འདླེབས་ཏླེ་ཧིག་སྒ་སྒྩོགས་པའི་ཚེ་ཁང་པ་བསྒུལ་

ཏླེ་སླེང་གི་གདུང་གསླེབ་ནས་ས་ལུགས་པ་སྩོགས་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་བ་ཀུན་ལ་

གགས་ཚོད་དུ་འདུག །དགུང་ལྩོ་བདུན་ཅུ་དྩོན་གཉིས་པ་ཤིང་གང་ ༡༩༨༥ ས་ག་ཟླ་

བའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་སྐུ་གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

བ༵ྩོ་དང་ལྡན་པས་ཆྩོས་མཛད་སྐླེས་བུ་ལ། །

བཟང༵་པྩོའི་ཡྩོན་ཏན་ཆ་ནས་དག་སྣང་སྦྱངས། །

དབང༵་ཟ་བ་ཡིས་རང་སྐྩོན་མི་ཤླེས་པར། །

ཕྱུག་༵པའི་ཡྩོན་ཏན་ཅན་ལ་སྒྩོ་སྐུར་སྨྲ། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་རླེ་གཉིས་པ་མཁན་པྩོ་བྩོ་བཟང་དར་རྒྱས་སམ་དཀྩོན་

མཆྩོག་ལྷུན་འགྲུབ་ནི།

འབྲུ་ཡག་གྩོང་དུ་རབ་བྱུང་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ས་ལུག་ ༡༩༡༩ ལྩོར་སྐུའི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས། 

དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་ཐྩོག་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་ལམ་བསན་མཉླེས་པ་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག



105

སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གསུམ་གིས་ཚུལ་བཞིན་བསླེན་ནས་ཐུགས་སྦྱྩོང་གནང༌། སྩོན་པས་ལུང་ལས། ཆྩོས་

གྩོས་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་ཤླེས་པ་འཕགས་པའི་རིགས། ཟས་གྩོས་ངན་ངྩོན་ཙམ་

གིས་ཆྩོག་ཤླེས་པ་འཕགས་པའི་རིགས། གནས་མལ་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་ཤླེས་

པ་འཕགས་པའི་རིགས། སྩོང་བ་དང་སྩོམ་པ་ལ་དགའ་བ་འཕགས་པའི་རིགས་ཞླེས་

གང་གསུངས་པ་ལྟར། དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་མ་གནང་གྩོང་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་

ཕ་མ་གཉིས་ཆ་གྩོངས་སྩོང་བའི་དབང་གིས་ཆ་རྐྱླེན་ཞན་སབས། ཟས་གྩོས་གནས་

མལ་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་ཤླེས་ཚད་མླེད་ངང་ནས་བསླབ་གསུམ་ཉམས་བཞླེས་

ཀི་དཀའ་ཐུབ་ལ་ལླེགས་པར་གནས། འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱླེན་ནི། དཔླེར་ན། རླེ་འདིའི་ཞལ་

ནས་དངྩོས་སུ་གསུངས་པ་ཐྩོས་མྩོང་བ་ཞིག་ལ། ང་ཁིམ་ནས་བླེས་སུ་འགྩོ་ཚེ་ཤུལ་དུ་

ལུས་རྒྱུ་ནས་སན་འདླེས་མའི་རམ་པ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་གཞན་བྩོར་དྩོགས་ཀི་སླེམས་

ཁལ་བླེད་ས་གང་ཡང་མླེད་གསུངས། ཆྩོས་གྲྭ་གསར་ཞུགས་སབས་ནས་མཛོད་ཀི་

བར་དུ་སྐུ་འགག་རྐྱང་པ་སྩོ་མ་ཞིག་ལས་གཞན་ན་བཟའ་སྩོ་མ་ཞིག་གཏན་ནས་གྩོན་མ་

མྩོང་གསུངས། རྒྱུན་དུ་རམ་སྐ་ཞིག་ལས་མར་ཟ་རྒྱུ་མླེད་ལ། རླེས་འགར་མར་ཞིག་ཟ་

རྒྱུ་རླེད་ཚེ་སླེམས་རབ་ཏུ་སྤྩོ་གསུངས། དླེ་ལྟར་གྩོས་ཕྱག་དར་ཁྩོད་པ་དང༌། ཟས་སན་

གཅིག་པ་སྩོགས་སྦྱངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀི་འཚོ་བ་ལ་རྩོལ་ཏྩོ། །སྩོང་འཁྩོར་

ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སྨྱུང་གནས་དང་གསྩོ་སྦྱྩོང་གི་སྩོམ་པ་གནང་བར་ཕླེབས་ནས་སླེར་སྐ་

བགང་ལས་འདས་པ་ལ་འདི་ཕྱིའི་ལམ་སྩོན་གནང་སླེ་ཐར་པའི་ས་བྩོན་བཞག་ཡྩོད། 

བཅྩོས་བསྒྱུར་གི་སབས་གཞན་དབང་བཙན་པྩོའི་འྩོག་ཏུ་མི་ལྩོ་བཅུ་ཕག་གཉིས་ལྷག་

རིང་འབྲུ་ཡག་རུ་ཁག་གི་སྤི་ཁང་སྲུང་མཁན་གི་འགན་བཞླེས་ནས་དླེར་བཞུགས་ཏླེ། 

ནམ་ཕྱླེད་ཙམ་ནས་བཟང་སྤྩོད་གསུངས་པ་དང༌། ཉིན་པར་ཚ་གསུར་བཏང་བ་སྩོགས་
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དགླེ་སྦྱྩོང་ཚད་མླེད་ལ་གནས། བཟང་སྤྩོད་དང༌། ཚ་གསུར་འབུམ་ལྷག་རླེ་འགྲུབ་པར་

མཛད། ང་ཡི་ཚ་གསུར་འདི་གནས་སབས་ཀི་རིམ་གྩོ་དང༌། ཕྱི་མའི་དགླེ་ར་རྒྱ་ཆླེན་པྩོ་

ཡིན་གསུངས་ནས་གཙིགས་སུ་འཛིན་ཏླེ་ཚ་གསུར་ཆད་མླེད་གཏྩོང་བ་དང༌། གཞན་

ནད་གདྩོན་གིས་གནྩོད་འཚེ་ཡྩོད་པ་དག་ལའང་ཚ་གསུར་བཏང་བས་མངྩོན་སུམ་

དུ་ཕན་པ་བྱུང་བ་ཀུན་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ། དླེའི་རྐྱླེན་པས་རང་རང་གིས་ཁིམ་དུ་

གདན་དངས་ནས་གནྩོད་འཚེ་བཟླྩོག་ཐབས་སུ་ཚ་གསུར་གཏྩོང་བའི་བཀའ་དིན་སྐྩོང་

བཅུག ཚ་གསུར་གསུང་སབས་འགྩོ་འཛུགས་པ་ནས་བཟུང་སྨྲ་བ་གཞན་བཅད་དླེ་

ཐུགས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་བརན་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཐུན་ཡུན་རིང་ཙམ་བསྐངས། རང་དགྩོན་དུ་

བར་བར་དུ་རབ་བྱུང་དང༌། བསླེན་རྩོགས་གནང༌། དླེ་སབས་རང་དགྩོན་གཙོས། ལྕྩོག་

རི་དགྩོན་དང༌། ལུ་གུ་དགྩོན་སྩོགས་ནས་ཀང་འདུས་ཏླེ། ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་དགླེ་

ཚུལ་སླྩོང་བགང་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡྩོད། ཁྩོང་མཚན་སན་རྒྱས་སབས་ལྕྩོག་

རི་དགའ་ལྡན་འཕླེལ་རྒྱས་གིང་གིས་རབ་བྱུང་དང༌། བསླེན་རྩོགས་ཀི་མཁན་པྩོར་

བཀུར་བཟྩོས་ཚད་མླེད་པས་གདན་དངས་པ་ལྟར་ཞབས་བསྐྩོད་གནང༌། དླེ་དུས་སུ་

སྐུ་ཁམས་ཅུང་མི་དྭངས་པའི་སབས་ཡིན་ཀང་། དླེ་ལྟར་ཕླེབས་པའི་དགྩོངས་གཞི་

དགྩོས་པ་གཙོ་བྩོ་ནི། ཕྱིན་ཆད་དགྩོན་པ་གཉིས་བར་དུ་མཐུན་སྒིལ་དང༌། བ་སླྩོབ་

ཀི་འབླེལ་བ་ཟབ་མྩོ་ཡྩོད་ན་ཤིན་ཏུ་ལླེགས་པ་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ཞླེས་བུ་སླྩོབ་ཅིག་

ལ་གསུངས་སྩོ། །སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༥ ལ་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་ནས་བསན་པའི་གཞི་རར་

དམིགས་ཏླེ་ཆྩོས་གྲྭར་ཆད་མླེད་འགིམ་དགྩོས་པ་དང༌། ཚོགས་ལངས་སབས་ཟང་

ཟིང་ཐད་ནས་གཟབ་མཆྩོར་རྒྱས་སྤྩོས་མི་ཆྩོག་པ་སྩོགས་མཆྩོག་གི་ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་པྩོའི་

སྒིགས་ཁིམས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆླེན་དང༌། རླེའི་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྩོའི་དབུ་ནས་

མཁན་རབས་བཤད་པ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

འཆད་ཁིད་མཛད་དླེ་སལ་ལྡན་ལས་འཕྩོ་ཅན་རྣམས་བྩོ་ཁ་ཆྩོས་ལ་ཕྱྩོགས་པའི་བཀའ་

དིན་བསྐངས། མ་ཟད་དུས་རྒྱུན་དུ་གདམས་ངག་ཤ་སག་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་

གདམས་ངག་ཚིག་གཅིག་ཡན་གིས་ཀང་མ་མཐར་ཉིན་ཁ་ཤས་བར་སླེམས་ལིང་

གིར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡྩོང་བ་ནི་མཐྩོང་ཐྩོས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར། ཁྩོང་མཁན་ཁིར་བཞུགས་

རིང་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་སྐུ་བདག་གནང་ཞིང་། སབས་དླེར་

ཡང་སིད་རིན་པྩོ་ཆླེའི་འཁྲུངས་གཞིས་སུ་སྐུ་བདག་གནང་བར་ཕླེབས་མཁན་གཙོ་

བྩོའི་གས་ཡིན། ཧྩོར་སྩོང་འཁྩོར་གཉིས་སུ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྩོ་འདིའི་མཚན་ཐྩོས་པ་

ཙམ་གིས་ལག་ཐལ་མྩོ་མི་སྦྱར་བ་མླེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། པཎ་ཆླེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་

གིས། མདྩོར་ན་བཟང་ངན་སྣང་བ་ཅི་ཤར་ཡང༌། །ཆྩོས་ཀུན་སིང་པྩོ་སྩོབས་ལྔའི་ཉམས་

ལླེན་གིས། །བང་ཆུབ་སླེམས་ཉིད་འཕླེལ་བའི་ལམ་བསྒྱུར་ཏླེ། །ཡིད་བདླེ་འབའ་ཞིག་

སྩོམ་པར་བིན་གིས་རླྩོབས། །ཞླེས་པ་ལྟར། ཕྱག་རས་གང་ཡྩོད་དགླེ་འདུན་གི་ཞིང་

སར་གཏྩོང་བ་དང་། བ་ཁི་ལ་ཟས་སྩོམ་སྦྱིན་པའི་དཀར་པྩོ་ས་བྩོན་གི་སྩོབས་སྩོགས་

སྩོབས་ལྔ་ལ་རླེ་གཅིག་ཏུ་གཞྩོལ། རླེ་ཙོང་ཁ་པས། གང་ལ་བརླེན་ན་བདླེ་བག་ཏུ། །ཐར་

པའི་གྩོང་དུ་བགྩོད་པའི་ཐབས། །སྩོ་སྩོ་ཐར་ཅླེས་གགས་པ་གང་། །ཞླེས་པའི་དགྩོངས་

པ་ལྟར། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ལ་ཐུགས་ལྷྩོད་གཡླེང་མླེད་པར་མཛད་ཚུལ་ནི། 

གྩོས་བིན་རླབས། བིན་ལླེན། ཆབ་ལླེན། ལྷམ་ཕུད། ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་སྩོང་བ་སྩོགས་

གཙིགས་སུ་མཛད་དླེ། སྐུ་ཚེ་གཅིག་ལ་ཉླེས་བས་ཕ་མྩོ་རླེས་ཀང་མ་གྩོས་པ་ལྟ་བུར་

མཛད། ཟྩོལ་བསྩོད་མ་ཡིན་པར་ཐ་ན་སྐུ་སྙུང་བའི་སབས་ཚུན་ལའང་ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་

བཞླེས་པ་མཇལ་མ་མྩོང་བའི་ཚོད་དུ་གདའ། ཁྩོང་གི་ཞལ་གདམས་སུའང་དླེང་སང་

གྩོང་ཆྩོག་སྩོགས་ལ་ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་མི་སྩོང་བའི་སྩོལ་ངན་དར། འདི་ལས་ཁིམ་པ་མ་

དཀར་ཆག



108 

དད་པ་སྩོགས་འབྱུང་འྩོང་གསུངས་ནས་འདི་རིགས་ལ་ཐུགས་མི་མཉླེས་པ་ཆླེན་པྩོར་

མཛད། མན་ངག་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་ཆུང་ས་ནས་ཀང་མ་བསྲུང་ན་ཆླེན་པྩོ་ལ་སྐྩོན་ཤྩོར་རྒྱུ་

རླེད། དཔླེར་ན། ཞིང་ཁ་ལ་ར་བ་བརན་པྩོ་མླེད་ན་ལྩོ་ཏྩོག་ཕྱུགས་ཟྩོག་གིས་ཟྩོས་པ་ལྟར། 

ཉླེས་བས་དང༌། སྩོར་བཤགས་དང༌། ལྟུང་བླེད་རྣམས་ལ་སྲུང་སྩོམ་བརན་པྩོ་བླེད་ན། 

ཕམ་ལྷག་རང་ཤུགས་ཀིས་ཁླེགས་འགྩོ་བ་ཞིག་འྩོང་གསུངས། འདི་ནི་དླེང་གི་དུས་སུ་

མན་ངག་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་ཡིན། དླེ་ལྟར་བ་མ་རིན་པྩོ་ཆླེ་འདི་ནི་འདུལ་འཛིན་གི་ཁྱུ་མཆྩོག་

ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད་ཅླེས་གླེང་ན་ཅིས་མི་ཆྩོག །ཆིབས་པ་བཅིབས་ནས་ཡར་མར་ཕླེབས་

ཚེ་ཆིབས་ཁ་འཁིད་མི་དང་ཆིབས་ར་གཉིས་ཆ་ལ་ཡྩོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་སྩོ་ནས་

བསྩོ་སྩོན་རླེ་མ་གསུངས་པ་མླེད་གསུངས་སྩོགས་སིང་རླེས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་

ཞིག་ཡིན། གཞན་ཕན་གི་སླེམས་དང༌། བདླེ་སྡུག་གཏྩོང་ལླེན་སྩོགས་སླྩོབ་གསྩོ་གང་

གནང་ལ་ཕན་རླབས་ཀི་ནུས་པ་ཆླེན་པྩོ་ཐྩོན་ཡྩོད་པ་ལ་བསམས་ན། ལམ་རིམ་ཆླེན་

མྩོ་ལས། རང་མ་ཐུལ་བ་གཞན་འདུལ་བའི་གནས་མླེད་ལ་ཞླེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར། 

གཞན་ཕན་སླེམས་སྩོགས་ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་དུ་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གདྩོན་མི་

ཟ༑ ཐ་མལ་པ་དང་གསུང་གི་གླེང་མྩོལ་གནང་སབས་སུའང་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ཆྩོས་

དང་འབླེལ་བའི་སླྩོབ་གསྩོ་ཤ་སག་ཏུ་གནང་བ་རླེད་འདུག རླེས་འགའ་རླེ་ལ་ཀལ་ཀའི་

ཚུལ་དུ་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལུང་བསན་ལྟ་བུ་དང༌། སབས་འགའ་བརྒལ་ལན་ལྟ་བུ་ཡང་

གསུངས། དཔླེར་མཚོན་ན། སྐླེ་བ་ས་ཕྱི་མི་ཤླེས་པའི་མི་རྒན་ཞིག་གིས་དམ་པ་འདིའི་

དྲུང་དུ་ང་རང་ཚོ་ཤི་ནས་རྩོ་ཕ་བྩོང་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་བཤད་པ་ལ། དམ་པ་འདིས་

འྩོ་ན་དླེ་འད་ཡིན་དུས་ཁྩོད་ཀི་ཁང་འྩོག་གི་ཕ་བྩོང་འདི་དག་སུ་དང་སུ་ཡིན་ན། འདི་འད་

ཐབས་སྡུག་པ་ལ་ཨང་སིང་རླེ་རླེ་གསུངས་པས་དླེས་ཅང་སྨྲ་མ་ནུས་སྩོ། །ཡང་གྲྭ་ཆུང་

མཁན་རབས་བཤད་པ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཞིག་ལ་ཀལ་ཀའི་ཚུལ་དུ་ཁྩོད་ལྷུང་བཟླེད་འད་བ་ཨླེ་དགའ་ཞླེས་དིས་གནང་བས་དླེས་

ཀང་དགའ་ཞུས་པས་འྩོ་ལྷུང་བཟླེད་འདུག་མི་ཚུགས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཐུགས་

མཚར་མཛད། དླེ་ནི་གྲྭ་པར་འདུག་མི་ཤླེས་པའི་བར་ཡིན་པ་འད། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༢ ལ་སྐུ་

སྙུང་བའི་ཚུལ་བསན་ཏླེ་ཕྱི་ལྩོའི་བྩོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ་ཞིང་དུ་གཤླེགས། དླེ་ནས་

འཇིག་རླེན་གི་སྒྩོན་མླེ་ཞིག་གཟིམས་ཏླེ་མ་ངན་གི་མུན་ཁྩོད་དུ་ལུས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏྩོ། །

སྨྲས་པ།

མཆྩོག་གི་གསང་གསུམ་ཡྩོན་ཏན་གིས། །

བདག་ཡིད་དད་བརྒྱའི་ཕྱྩོགས་སུ་དངས། །

གདམས་ངག་བདུད་རིའི་ཟླེགས་མས་ཀང༌། །

བདག་སླེམས་རབ་ཏུ་སིམ་པར་བླེད། །

ཅླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་རླེ་གསུམ་པ་ཡྩོངས་འཛིན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ལམ་

བྩོ་བཟང་ཚེ་འབྩོར་ནི།

རབ་བྱུང་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་བ་ ༡༩༢༡ ལྩོར་བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་སླེ་རིགས་ཚང་དུ་

འཁྲུངས། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དགུ་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་རབ་

ཏུ་བྱུང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སམ་བ་མ་ལམ་བསན་མཉླེས་

པ་གསུམ་གིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསླེན་ནས་གདམས་ངག་རྣམས་ཞུས། ཡྩོངས་འཛིན་

ཕུར་ལྕྩོག་པ་ཐུབ་བསན་བམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་གི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་
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རྩོགས། བཅྩོས་བསྒྱུར་གི་འྩོག་ཏུ་ཆྩོས་ལུགས་མི་སྣ་དམའ་འབླེབས་པའི་སབས་སུ་

ལྩོག་ཏུ་འཇིགས་བླེད་བསླེན་མཚམས་ལ་བཞུགས་ནས་བསླེན་ཆླེན་གཉིས་གསུམ་

ཙམ་མཐའ་འཁྩོལ་བྱུང་བ་གནང་། སབས་དླེར་འཇིགས་བླེད་ལ་ནང་མཆྩོད་ཕུལ་ནས་

དམིགས་རྣམ་བསྐངས་སབས་ཤིག་ལ་ཀ་པཱ་ལ་ནས་དུ་བ་ཤུགས་ཆླེར་ཐྩོན་ཏླེ་གཟིམ་

ཤག་དུ་བས་གང་བ་སབས་དླེའི་ལས་ཀི་རྩོ་རླེའི་ཞལ་ནས་ཐྩོས། ༸གྩོང་ས་༸མཆྩོག་

གིས་ཞབས་དྲུང་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་ངྩོས་འཛིན་འཁྲུལ་བལ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག 

༸དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པྩོ་ཆླེ་འཇམ་དཔལ་གཞན་ཕན་གིས་དགྩོན་འདིའི་བཤླེས་གཉླེན་

དུ་མ་ལས་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་འདླེམས་བསྩོས་མཛད། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་

སུ་ཞབས་དྲུང་བཅུ་པའི་མ་བན་དུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ་བཞུགས་རླེས་ཞབས་དྲུང་རིན་

པྩོ་ཆླེས་དགྩོངས་པ་གནང་སླེ་དཔླེ་ཆ་ཡག་པྩོ་ལྟྩོས་ཞླེས་གསུངས། མ་ཟད་ཀ་དཔླེ་

ཞིག་ཀང་གནང་ནས། ཁླེད་ཀིས་འདི་ཉར་ཚགས་གིས་དང་རླེས་སུ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་

ཞླེས་ལུང་བསན་པ་དུས་སུ་བབས་ནས། ཁྩོང་ཉིད་ལ་གནང་བའི་ཀ་དཔླེ་དླེ་བསྣམས་

ཏླེ་ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་ཕླེབས་པ་བཅས་ཀིས་རླེན་འབླེལ་རང་

འགིགས་བྱུང་། དགླེ་འདུན་པའི་འཚོ་བའི་སྐུ་ངལ་སླེལ་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏླེ་སར་ཆྩོས་

གྲྭའི་སབས་ཀི་སྐབས་རླེན་སྩོགས་ཡྩོང་སྩོ་སྤི་འཇྩོག་བླེད་དགྩོས་ཀང་ཕྱིན་ཆད་ནས་

དགླེ་འདུན་རྣམས་ལ་བགྩོ་བཤའ་བླེད་དགྩོས་པའི་ཞལ་བཀྩོད་གནང་བ་སྩོགས་དམ་

པའི་མཛད་རླེས་རླབས་ཆླེན་བཞག ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་ཆྩོས་སྤྩོད་ཁག་དང༌། 

བག་དཀར་ལམ་རིམ། ར་བ་གསུམ་སྩོགས་ཐུགས་འཛིན་དང༌། ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་བཅས་

ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཕུལ། སྐུ་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་ཕྱག་སྩོལ་བཞིན་ཡང་སིད་མཆྩོག་སྤྲུལ་རིན་པྩོ་

ཆླེའི་གསན་བསམ་སླྩོབ་གཉླེར་ཆླེད་དུ་ཐབས་མཁས་ཀི་འཕྲུལ་ལས། དབུས་སུ་མཆྩོད་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མཇལ་ལ་ཕླེབས་པའི་ཟྩོལ་གིས་གསང་རྒྱ་དམ་པྩོས་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་འཕགས་

ཡུལ་དུ་གདན་དངས། ཡབ་སས་གཉིས་ཀིས་༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པའི་གསླེར་

ཞལ་ཞིབ་མཇལ་ངང་བཀའ་སླྩོབ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས། རིན་པྩོ་ཆླེ་སར་སྩོལ་ལྟར་གིས་

གདན་ས་ཆླེན་པྩོ་སླེར་སད་ཐྩོས་བསམ་ནྩོར་གིང་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་འཇགས་ཐྩོག་

ཐུགས་སྦྱྩོང་གནང་བཅུག དླེ་ཕྱྩོགས་སུ་སྩོང་འཁྩོར་བའི་སླེར་སྐ་རྣམས་འདུ་འཛོམས་

ཀི་དབུས་སུ། ང་ཡིས་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་མི་རྒྱུ་གཡང་དང་བཅས་པ་ཁྩོད་རྣམས་ལ་

འཕྩོད་པ་ཡིན་པའི་སྩོར་ནས་གསུང་བཤད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་བ་སྩོགས་ཐབས་མཁས་

ཀི་ལམ་ནས་གང་ཐད་ལ་ལགས་བཀྩོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནང་སླེ་ཐུགས་བདླེ་

བདླེ་མཛད། དླེ་དག་ནི་ཞལ་མི་བཞུགས་པའི་བར་ཡིན་པ་འད། ཕ་ཡུལ་ནས་ཕླེབས་

པའི་སབས་སུའང་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་མི་ཕླེབས་པའི་སྩོར་གསུངས་ཏླེ་ཀུན་རིག་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཀི་དབང་སྩོགས་གསན་ཞིང་། བདྩོག་པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀང་སྦྱིན་

གཏྩོང་མཛད། དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་༸རྒྱལ་མཆྩོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྩོའི་

དྲུང་ནས་རླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྩོས་མཛད་པའི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་འགླེལ་པ་བཞི་

སྦྲགས་ཀི་བཀའ་ཆྩོས་ཀང་གསན། དླེ་ནས་སྐུ་ཅུང་སྙུང་བའི་ཚུལ་མཛད་དླེ་འཕགས་

ཡུལ་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་ཏླེ། དགུང་ལྩོ་དྩོན་གསུམ་པ་སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༡༧ ཉིན་འཕགས་ཡུལ་སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་དུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤླེགས། ཐུགས་དམ་

ལ་བཞུགས་པ་སྩོགས་དམ་པའི་རང་རགས་ངྩོམ།

དཀར་ཆག
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སྨྲས་པ།

གང་གི་ཨུ་པཱ་དྷྱཱ་ཡ་གྱུར་པ་ཡིས། །

ཐབས་ཇུས་ཟབ་མྩོའི་བཀྩོད་པ་ཕུན་ཚོགས་ལས། །

བྩོ་གཏླེར་མི་རུ་སྤྲུལ་པ་གཞྩོན་ནུའི་སྐུ། །

འཕགས་ཡུལ་ཆྩོས་ཀི་ཞིང་དུ་བདླེ་བར་དངས། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་རླེ་བཞི་པ་བྩོ་ཡངས་ནི།

 

ཀ་སྩོར་གྩོང་དུ་རབ་བྱུང་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག་ ༡༩༢༣ ལྩོར་སྐུ་བལྟམས། ཆུང་དུས་

ནས་དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་གནང༌། ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་དང་གཞུང་ཆླེན་ལ་སྦྱངས་

བརྩོན་རིམ་པར་མཛད། གསར་བུ་རྣམས་ལ་དཔླེ་ཁིད་དང་སླྩོབ་སྩོན་གནང་། གཟིག་

གདྩོང་གྩོང་དང་རྦ་ལ་མདའ་གྩོང་སྩོགས་ཡུལ་གྩོང་མང་པྩོར་ཕླེབས་ཏླེ་བསླེན་གནས་

དང༌། ཐླེག་ཆླེན་གསྩོ་སྦྱྩོང་གི་སྩོམ་པ་འབྩོགས་ནས་སྐླེ་བྩོ་མང་པྩོའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པའི་

ས་བྩོན་འཇྩོག་པར་མ་ཟད་སྨྱུང་བར་གནས་པའི་སྩོ་ནས་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྱྩོང་ལ་

བཀྩོད། ཁད་པར་དུ་དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་ཆླེན་མྩོའི་དབུ་བཞུགས་ལ་ཕླེབས་ཏླེ་རིམ་

གཉིས་ཀི་འཆད་ཁིད་ཐུགས་ཐྩོག་ནས་ཐྩོགས་མླེད་དུ་གནང་། མཁན་ཁིར་ལྩོ་ཕྱླེད་དང་

གཉིས་ཙམ་བཞུགས། འཆང་འབལ་འཇྩོག་གསུམ་དང༌། ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་ཡན་ཆད་ལ་

གཙིགས་སུ་མཛད་དླེ་བསན་པའི་མིག་ལྟྩོས་ལ་ཕན་ངླེས་སུ་མཛད། མཐར་སྐླེ་འཆི་རང་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག



113

སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དབང་ཐྩོབ་པའི་རགས་སུ། དགུང་ལྩོ་བདུན་ཅུ་པ་ཆུ་སྤླེལ་ ༡༩༩༢ ལྩོར། སྙུན་གཞི་

ལྕི་མྩོ་གང་ཡང་མླེད་པའི་མཚན་དཀིལ་ཞིག་ལ་ཉླེ་གནས་དགྩོན་པའི་འདུས་ཁང་དང་

གསླེར་ཁང་གི་རླེན་གཙོ་དག་གི་དྲུང་དུ་མཆྩོད་འབུལ་བླེད་དུ་མངགས་རླེས་དགྩོངས་

པ་ཆྩོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསན་ཏྩོ།།

སྨྲས་པ།

སྩོན་བྩོན་དམ་པའི་ཉམས་ལླེན་ཕ་མྩོ་ཡང༌། །

ད་ལྟ་འདི་ན་གསླེར་གི་ཐིགས་པ་ཡིན། །

ད་ལྟའི་མཁས་རླྩོམ་ཁ་བཤད་མཁས་ན་ཡང༌། །

ཆུ་ཡི་གད་མྩོའི་ངང་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མང༌། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་རླེ་ལྔ་པ་བྩོ་བཟང་རྩོ་རླེའམ་

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ནི།

འབྲུ་ཡག་གྩོང་དུ་ཤིང་གང་སྤི་ལྩོ་ ༡༩༢༥ ལྩོར་སྐུ་བལྟམས། ངླེས་པ་དྩོན་གི་དགླེ་བའི་

བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སམ་བ་མ་ལམ་བསན་མཉླེས་པ་གསུམ་

གིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསླེན་ནས་མདྩོ་སགས་ཀི་གཞུང་ལ་སྦྱངས། དགུང་གངས་ཉླེར་

གཉིས་ཙམ་ལ་དབུས་ལ་ཕླེབས་ནས་སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་དུ་ཞུགས། དགའ་ལྡན་ཁི་

ཐྩོག་གྩོ་ལྔ་པ་མི་ཉག་སྩོང་འདུས་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས། དགའ་

ལྡན་ཁི་ཐྩོག་གྩོ་བཞི་པ་ལྷུན་འགྲུབ་བརྩོན་འགྲུས་སྩོགས་ཀི་ཞབས་ལ་བཏུགས་ཏླེ་གསན་
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བསམ་གནང་། ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པས། དག་ཉྩོན་མྩོངས་འདུལ་

ཐབས་མི་བླེད་པར། །གཤགས་འགླེད་པ་ཙམ་གི་འཆད་ཉན་ཡང༌། །འདླེ་ཤར་སྩོའི་

ཕྱྩོགས་སུ་གནས་པ་ལ། །གླུད་ནུབ་སྩོར་གཏྩོང་བ་དྩོན་རླེ་ཆུང་། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སྩོ་གསུམ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་སྩོགས་སྦྱངས་འབས་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། གཞན་ལ་

བསླབ་བ་གནང་སབས་སུ་ཡང་སླེམས་རྒྱུད་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དང༌། ཟས་གྩོས་གནས་

མལ་རྣམས་ལ་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤླེས་དགྩོས་ཚུལ་སྩོགས་སླེམས་སླེང་དུ་བསླབ་བ་

གཙོ་བྩོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་བཞླེས་པ་ཞིག་ནམ་ཡང་མཇལ་མ་

མྩོང་བའི་ཚོད་དུ་གྱུར། འདི་དག་ལ་བསམ་གཞིགས་ཤིག་བས་ན། མདྩོ་ལས། སིག་

པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡང༌།  མི་གནྩོད་སམ་དུ་བརས་མི་བ། །མླེ་སག་ཆུང་ངུ་དག་གིས་

ཀང༌། །རྩྭ་ཕུང་རི་ཙམ་སླེག་པར་བླེད། །ཅླེས་དང༌། ལུང་ལས། འདི་ན་ལ་ལས་རྒྱལ་

པྩོའི་ཚིག་ཆླེན་ཡང༌། །ལན་འགའ་འདས་ཀང་ཆད་པ་འཐྩོབ་མི་འགྱུར། །ཐུབ་པའི་

བཀའ་ལུང་ཚུལ་མིན་འདའ་བས་ན། །དུད་འགྩོར་འགྩོ་འགྱུར་ཨླེ་ལའི་འདབ་ཀླུ་བཞིན།  

ཞླེས་པ་ལྟར་གི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་གནད་ཤླེས་པ་དག་ལ་རྣམ་ཐར་འདི་གཅིག་

པུས་ཀང༌དད་པའི་སྤུ་ལྩོང་དབང་མླེད་དུ་གཡྩོ་ནུས། དགྩོན་གཞུང་གིས་བཀྩོད་སྒིག་

དང༌། ལྷ་རས་ཀི་ཞུ་རླེན་དང་བཅས་གསྩོལ་བ་ལྟར། དགྩོན་འདིའི་བ་གྲྭ་ཡྩོངས་རྩོགས་

དང༌། སལ་ལྡན་གི་འགྩོ་བ་མང་པྩོ་ལ་དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའི་དབང་བསྐུར་ལླེགས་

པར་གནང༌། བཅྩོས་བསྒྱུར་མ་བཏང་གྩོང་དུ་ཐིག་དཔྩོན་གི་མཚན་བཞླེས་གནང༌། 

དཀིལ་འཁྩོར་གི་ཆ་ཚད་དང་རྡུལ་ཚོན་གདབ་ཚུལ་སྩོགས་དགྩོན་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱག་ལླེན་ཕ་རགས་མཁླེན། དླེའི་སྩོབས་ཀིས་དགྩོན་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱག་ལླེན་རྣམས་ཀི་གཞི་རང་ལྟ་བུར་བཙུགས་ཡྩོད། བྩོད་དུ་དུས་འགྱུར་ཆླེན་པྩོའི་

མཁན་རབས་བཤད་པ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རླེས་སུ་གྲྭ་ཚང་དགླེ་སྩོས་ཀི་མཚན་གནས་དང་པྩོ་བཞླེས། གིང་བསླེ་ལ་ཕླེབས་སབས་

སུ་ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པ་གསར་དུ་སྐུ་ངྩོས་འཛིན་བླེད་དུས་སི་ཁྩོག་དང༌། སྐུ་བསྩོ་

ཐྩོག་གནས་སུ་སྐུ་རིའི་ཚུལ་དུ་ཟླ་ཤས་བར་དུ་བཞུགས་འཇགས་བསྐངས། བསན་

འགྩོའི་རིམ་གྩོ་རྒྱ་ཆླེར་དམིགས་ཏླེ་སན་བ་མདྩོ་ཆྩོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་ཁི་ཕག་

བཞི་ལྷག་ཞལ་འདྩོན་མཛད། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང་ས་ནས་འབླེལ་

བ་བྱུང་ཡྩོད་སབས་དགུང་ལྩོ་ག་བཞི་ལ་ཕླེབས་ཚེ་རིན་པྩོ་ཆླེས་དམ་རས་ར་ཆླེན་པྩོ་

ཞིག་འཕགས་ཡུལ་ནས་ཆླེད་དུ་བསྐུར་གནང་མཛད། ས་བི་སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ བྩོད་ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༢༨ ལ་སྐུ་གཤླེགས་སྩོ། །ཐ་མལ་བ་དང་མི་འད་བའི་རགས་སུ་དླེ་དུས་དབར་ཁ་

ཚ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་སབས་སུ་ཁླེལ་ཡང་ཉིན་བཅུ་ལྷག་རིང་ལ་སྐུ་གདུང་ལ་དི་མ་ཁ་བ་

སྩོགས་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བ་དང༌། བྩོན་ཁང་སང་དུ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སབས་

སུའང་དླེར་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ཉ་ཁི་བའི་མི་མང་པྩོར་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་སྩོགས་

ལྟས་མཚན་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་། ཁྩོང་གིས་ལྩོ་གཉིས་རིང་གྲྭ་ཚང་གི་སྒིགས་ཁིམས་ལ་

གཟིགས་རྩོག་མཛད་ཀང་སྒིགས་རང་ཁུར་གི་རྐྱླེན་པས་དང༌། མཆྩོག་ཉིད་དགླེ་སྦྱྩོང་གི་

ཆྩོས་བཞི་ལ་གནས་པའི་སྩོབས་ཀིས་ལྩོ་གཉིས་རིང་མི་གཅིག་ལའང་ཉླེས་རྡུང་བཏང་

མ་མྩོང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ཞིག་གྩོ །

༈ མཁན་རབས་རླེ་དྲུག་པ་བྩོ་བཟང་ནམ་མཁའམ་

མཁའ་འགྩོ་བརན་ནི།

ཙེ་ངྩོས་གྩོང་དུ་རབ་བྱུང་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ཤིང་བི་ ༡༩༢༤ ལྩོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་
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དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་གནང༌། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་བཟང་འཇམ་

དཔལ་དང་། བྩོ་བཟང་ཆྩོས་སྐྩོང་ངམ་ཡྩོངས་གགས་སུ་ལམ་ཕན་ཞུ་བ་སྩོགས་ཀི་དྲུང་

ནས་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སྦྱངས། དབུས་ལ་ཕླེབས་ནས་སླེར་སད་ཐྩོས་བསམ་ནྩོར་

གིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ངླེས་དྩོན་གི་བཤླེས་གཉླེན་དུ་མའི་དྲུང་ནས་གཞུང་ཆླེན་པྩོ་ལ་བསླབ་

སྦྱངས་ཚུལ་བཞིན་གནང་བས་སྦྱངས་འབས་ཀང་མངྩོན་དུ་གྱུར་ཏླེ། ཇི་སད་དུ། ཕྱི་རུ་

ཉན་ཐྩོས་སྤྩོད་པས་ཞི་ཞིང་དུལ། །ནང་དུ་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྩོར་གདླེངས་དང་ལྡན། ། 

མདྩོ་སགས་ལམ་བཟང་འགལ་མླེད་གྩོགས་སུ་ཁླེར། །ཞླེས་པ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

སྤྩོད་པ་ཞི་དུལ་གི་ངང་ཚུལ་ཅན། ང་རྒྱལ་ཁླེངས་དླེགས་མླེད་པ། དཔླེར་ན། གྲྭ་པ་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཞླེ་སའི་ཚིག་དང་བཅས་གུས་འདུད་ཀིས་གསུང་གླེང་གནང་བ་

མ་གཏྩོགས། སྩོད་ཚིག་དང༌། གཞན་ལ་ཁད་གསྩོད་ཀི་ཚིག་སྩོགས་ནམ་ཡང་མི་སྨྲ་བ་

ནི༑ གནའ་དླེང་གཉིས་སུ་ཀུན་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འདི་བཞིན་ལགས། ངག་དབང་

བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས་རླེས་རང་ཡུལ་དུ་ཕླེབས། རང་

དགྩོན་དུ་ཁ་དྩོག་ནས་མཛོད་ཀི་བར་དཔླེ་ཁིད་གནང་། གྲྭ་ཚང་རིན་པྩོ་ཆླེའི་དགླེ་སྩོས་

གནང་སབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀིས། ཕྱར་བ་གྲུ་འདླེགས་ཟླེར་བའི་དཔླེ་ལྟར། སྒིགས་

ལམ་ལ་ཐུགས་རང་ཁུར་བཞླེས་པའི་དབང་གིས་ལྩོ་གཉིས་རིང་ལན་ཅིག་ལ་ཚ་བུ་

ཞིག་གི་གདྩོང་ལ་ཕྱག་ལྕག་ཅུང་ཙམ་བཞུས་པ་ཞིག་ལས་གཞན་རྡུང་འཚོག་གཏྩོང་བ་

ཞིག་མཐྩོང་མ་མྩོང་བའི་ཚོད་དུ་གདའ། གཞན་ཡང་། དགླེ་སྩོས་གནང་སབས་སུ་གལ་

མཐའ་ནས་བསྩོར་བ་ཕླེབས་དུས་གལ་འགྩོ་ནས་དགླེ་འདུན་པ་ལ་སྣང་བ་མཐྩོ་མདྩོག་

གིས་བལྟ་ན་དགླེ་འདུན་པ་ལ་མཐྩོང་ཆུང་དང་མ་གུས་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། མཁན་པྩོ་

གནང་སབས་སུ། སྩོན་ལ་འཁིད་བའི་གཞུང་ལྟ་ཀྩོག་མི་བླེད་པར་བཀའ་ཆྩོས་གནང་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ན་དགླེ་འདུན་པ་ལ་མཐྩོང་ཆུང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སྩོགས་ཞར་ཞྩོར་དུ་ཞལ་གདམས་ཟབ་

མྩོ་མང་དུ་གནང་། གླེང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་ནས་ལུ་གུ་དགྩོན་དུ་དླེ་ཀའི་

ཡུལ་དགྩོན་གཉིས་ཀིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕླེབས་ནས་དྩོན་གཉླེར་བ་རྣམས་ལ་འཆད་

ཁིད་དང༌། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་ཕྱྩོགས་ཀི་རླེ་འདུན་

ཇི་བཞིན་བསངས་ཏླེ་ལྩོ་ཤས་བར་དུ་བཞུགས་འཇགས་བསྐངས། ཙེ་ངྩོས་གྩོང་ཚོ་

སྩོགས་ཀི་སྨྱུང་གནས་དབུ་བཞུགས་ལ་ཕླེབས་ཏླེ་ཆྩོས་ཆར་ཕབ། ཁིམ་པ་རྣམས་སྩོམ་

པ་ལ་བཀྩོད། ༸དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པྩོ་ཆླེ་འཇམ་དཔལ་གཞན་ཕན་གིས་དགྩོན་འདིའི་

བཤླེས་གཉླེན་དམ་པ་དུ་མའི་ཁྩོད་ནས་ཡྩོངས་འཛིན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་དང་དམ་པ་འདི་

གཉིས་སུས་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡྩོངས་འཛིན་གནང་ཡང་

ཁད་མླེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཞླེས་གསུངས། སལ་ལྡན་བགང་ལས་འདས་པར་དགླེ་ཚུལ་

སླྩོང་གི་སྩོམ་པ་འབྩོགས། ཡུལ་འདིའི་སླེར་སྐ་རྣམས་ལ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ངན་སྩོང་

ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་སྦྱྩོང་བའི་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

ཀི་དབང་བཞི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་གནང་ནས་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་སིན་པར་

མཛད། མཐར་དགུང་ལྩོ་དགུ་བཅུ་པ་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ སྤི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་དགྩོངས་པ་གཞན་དྩོན་དུ་གཤླེགས། གདུང་ཞུགས་སབས་ཐུགས་མ་

འཚིགས་པར་ཕྱི་རབས་ཀི་གདུལ་བའི་དད་རླེན་དུ་བཞུགས།

སྨྲས་པ།

ཐུགས་རྒྱུད་ཉླེས་པའི་རྩུབ་རླེག་དང་བལ་ཞིང༌། །

དཀར་ཆག



118 

ལླེགས་བས་ཅི་བགིས་བང་གྩོལ་ཁྩོ་ནའི་རྒྱུ། །

རྒྱལ་གསུང་གནད་མཁླེན་ཉམས་ལླེན་གཅིག་ཏུ་སྒིལ། །

དམ་པ་འདི་ལ་སུས་ཀང་དཔླེར་མི་འྩོས། །

ཞླེས་སྩོ།།

༈ མཁན་རབས་རླེ་བདུན་པ་ཚེ་རིང་ཆྩོས་འཕླེལ་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མླེ་ཡྩོས་ ༡༩༢༧ ལྩོར་འབུམ་མདྩོར་འཁྲུངས། རབ་ཏུ་བྱུང༌ནས་

འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་མཛད། ཆྩོས་སྤྩོད་སྩོར་དང་། བསང་གསྩོ་ཞལ་ཚང་། གསང་བདླེ་

འཇིགས་གསུམ་ཀུན་རིག་དང་བཅས་པ་དགྩོན་འདིའི་ཆྩོ་ག་མཐའ་དག་ལ་བང་ཆུབ་པ་

ཞིག་ཡིན། སགས་པ་དབུ་མཛད་དང་། གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད། ཚོགས་ཆླེན་དབུ་མཛད་

བཅས་དབུ་མཛད་གསུམ་གའི་འགན་རིམ་བཞིན་བཞླེས། སྤི་སླེར་གི་འདྩོན་ཆྩོག་སྩོར་

གི་དབངས་ར་དང༌། འབུད་བརྡུང་དཀྲྩོལ་གསུམ་སྩོགས་དགྩོན་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱག་ལླེན་ཇི་སླེད་ཅིག་ཡྩོད་པ་མི་རབས་རླེས་མ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་

དིན་སྐྩོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། གླེང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། ལུ་གུ་དགྩོན་གིས་བ་

ཚབ་ཏུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕླེབས། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༢ ལྩོར་དགྩོན་འདིའི་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། 

དགུང་ལྩོ་དྩོན་བརྒྱད་པ་ཤིང་སྤླེལ་ ༢༠༠༤ བྩོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ལ་གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

སྩོན་བཏབ་སྩོན་ལམ་ཆུ་ལུད་དང༌། །

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག



119

སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྩོན་བསགས་ལས་ཀི་ས་བྩོན་ལས། །

སྩོན་བྩོན་མཁན་རབས་ཁི་ལ་དབང༌། །

སྩོན་གི་དམ་པའི་རིང་ལུགས་བསྐངས། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་རླེ་བརྒྱད་པ་དངྩོས་དགའ་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྦྲུལ་ ༡༩༢༩ ལྩོར་མཁར་སྲུང་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཆྩོས་

ཞུགས་ཐྩོག་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། ཆྩོས་སྤྩོད་ཁག་དང་སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོ་ག་མང་པྩོ་

ཐུགས་འཛིན་གནང་། དབངས་དཔྩོན་གི་འགན་བཞླེས་སབས་དབངས་འཐླེན་པ་ལ་

གསུང་དབངས་བཟང་པྩོ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ལྷག་པར་དུ་ཁྩོང་ནི་དུས་

འགྱུར་གི་གྩོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་ལས་གཙོ་བྩོར་བརྒྱུད་པའི་མགྩོན་

ཆྩོས་དང༌། ལྷ་བླེག་རྣམ་གསུམ་ཀི་དབངས་སྩོགས་ལ་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་

དུས་འགྱུར་གི་རླེས་སུའང་དླེའི་བརྒྱུད་པ་སླེལ་བ་ལ་སྩོག་ཤིང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྩོད་པ་ཀུན་

ལ་གགས། གྲྭ་ཚང་ཆླེན་མྩོའི་དབུ་མཛད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞླེས་ཏླེ་སྒིགས་གཞི་མི་

ཉམས་གྩོང་འཕླེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསྩོ་གནང་ཡྩོད། ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་ངྩོ་རྒན་པའི་

ཐུགས་འགན་བཞླེས་ཏླེ་སྒིགས་ལམ་སྩོར་ལ་ལྟ་རྩོག་ནན་མྩོ་མཛད། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ 

ལྩོར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། བི་རི་མདའ་དང་། ཞབས་རྩོ་གྩོང་ཚོ་གཉིས་ཀི་བ་མར་ཕླེབས་

ཏླེ་འདི་ཕྱིའི་ལམ་སྩོན་གང་ཟབ་གནང་།

དཀར་ཆག
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སྨྲས་པ།

དམ་པ་རླེ་ཡིས་མཛད་རླེས་རླེ། །

ཤུལ་བཞག་མླེད་པ་མི་སིད་པས། །

འདི་ཡང་མཁས་པའི་མཛད་རླེས་གས། །

གླེང་མི་ཆྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་རླེ་དགུ་པ་བྩོ་དགའ་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྦྲུལ་ ༡༩༢༩ ལྩོར་ཙེ་ར་ཁང་རྒྱབ་ཚང་དུ་འཁྲུངས། དགྩོན་

འདིའི་ཆྩོས་སྩོར་ཞུགས་ཏླེ་མཁན་ཟུར་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕླེལ་གི་དྲུང་ནས་རབ་

བྱུང་དང་དགླེ་ཚུལ་གི་སྩོམ་པ་བཞླེས། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་

སམ་དགླེ་རྒན་ལམ་བསན་གི་དྲུང་ནས་སླྩོབ་གཉླེར་དང་གདམས་ངག་རྣམས་ཞུས་ཏླེ་

ཐུགས་རྒྱུད་ཆྩོས་ལ་ཕྱྩོགས། དགུང་ལྩོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་ལ་དབུས་སུ་ཕླེབས། འཁྲུངས་

སར་རིན་པྩོ་ཆླེའི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས། ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་ངྩོ་གཞྩོན་པའི་

ཐུགས་འགན་བཞླེས་རིང་འདུ་ཁང་སླར་གསྩོའི་ཆླེད་དུ་སི་ཁྩོག་ལ་དངྩོས་སུ་ཕླེབས་

ཏླེ་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཤིང་གང་བཟང་ནས་འདླེམ་གསླེད་ཀིས་དབྩོར་འདླེན་

གནང་བ་སྩོགས་ཀིས་སྐུ་ངལ་ཚད་མླེད་བསྐྩོན། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། 

ཙེ་ར་གྩོང་ཚོའི་བ་མར་ཕླེབས་ཏླེ་བསླེན་གནས་དང་གསྩོ་སྦྱྩོང་གི་སྩོམ་པ་འབྩོགས་པར་

མཛད། སྤི་སླེར་གི་བར་ཆད་རྐྱླེན་ངན་བཟླྩོག་པའི་རིམ་གྩོའི་ཆླེད་དུ་འཚོ་བ་ལླེགས་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཉླེས་ཅི་འད་ཞིག་གི་གམ་དུའང་ཕླེབས་བཞུད་གནང་སླེ་གསང་སགས་ཀི་ཟབ་ལམ་

ལ་བརླེན་ནས་མནན་བསླེགས་འཕངས་གསུམ་དང༌། ཚེ་གཡང་སྒྲུབ་པ་སྩོགས་གཏྩོ་

བཅྩོས་ཀི་ལས་གང་སྒྲུབ་པ་ལའང་དབུ་བཞུགས་གནང་ནས་སྤི་སླེར་ཀུན་ལ་བཀའ་

དིན་ཆླེན་པྩོར་མཛད། བྩོད་དུ་དུས་འགྱུར་ཆླེན་པྩོའི་འྩོག་ནས་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་

དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་འཛུགས་གནང་བའི་དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་

བསྐར་འཛུགས་སབས་སུ་རྒན་རབས་པ་ལས་གར་འཆམ་ཁིད་དླེ་ནྩོར་འཆུག་མླེད་པའི་

ཐྩོག་ནས་གཞན་ལ་སླེལ་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༤ ལྩོར་མཁན་ཁིར་

ཕླེབས། གཤིན་པྩོ་འགའ་རླེ་ལ་འཕྩོ་བ་བཏབ་སླེ་སྐྲ་རགས་འཕངས་པས་མཚན་སན་

ཆླེ་བ་བྱུང་། རླེས་སུ་དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་ཆླེན་མྩོའི་དབུ་བཞུགས་ལྩོ་འགར་ཕླེབས་

ཏླེ་རིམ་གཉིས་ཀི་འཆད་ཁིད་བསྐངས། དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ བྩོད་ཟླ་

གསུམ་པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

ཉམ་ཐག་དག་ལ་སིང་རླེ་དང༌། །

མཆྩོག་ལ་བམས་སླེམས་ལྡན་པ་ཡིས། །

ཐུགས་རླེ་ཀུན་ལ་སྩོམས་པར་བས། །

དུས་མཐའ་འདི་རུ་དླེ་འད་དཀྩོན། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

དཀར་ཆག
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༈ མཁན་རབས་བདུན་ཅུ་པ་བསྩོད་ནམས་མཐར་ཕྱིན་ནི།

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ར་ ༡༩༣༠ ལྩོར་ཉ་ཁི་གྩོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་

དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སམ་དགླེ་རྒན་

ལམ་བསན་མཉླེས་པ་གསུམ་གིས་ཚུལ་བཞིན་བསླེན། འདུལ་བའི་བསླབ་བ་དང༌། བང་

ཆུབ་ལམ་རིམ་སྩོགས་གདམས་ངག་རྣམས་ཞུས་ཏླེ་ངླེས་པ་དྩོན་གི་ཉམས་ལླེན་པ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཉ་ཁིར་དབླེན་གནས་ཚུལ་མཐུན་བཏབ། དླེར་བག་དཀར་རྩོ་རླེ་འཆང་གི་

ལམ་ཁིད་ཐྩོག་ནས་ཉམས་བཞླེས་གཙོ་བྩོར་གནང༌། ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་ཡན་ཆད་ཀི་ལྟུང་

བ་ཕ་མྩོས་ཀང་མ་གྩོས་པར་མཛད་དླེ་འདུལ་འཛིན་གི་ཁྱུ་མཆྩོག་ཅིག་ཏུ་གྱུར། གྲྭ་ཚང་

དགླེ་སྩོས་ལ་འཁྩོད། སྒིགས་ཁིམས་ལ་དྩོ་དམ་མཛད། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་

བཞླེས། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༦ ལྩོར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། དགྩོན་སྤི་ནས་བསྐུལ་ཞུས་ལྟར། 

གྲྭ་མང་ལ་བག་དཀར་ལམ་རིམ་གི་ལགས་ལུང་བསལ། ཡུལ་འདིའི་གྩོང་སླེ་སྩོ་སྩོར་

མ་ཎིའི་བཟླས་ལུང་དང༌། གསྩོ་སྦྱྩོང་གི་སྩོམ་པ་འབྩོགས་པ་དང༌། སྨྱུང་གནས་ཚོགས་

པ་སྩོགས་ལ་ཕླེབས་ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་ལས་བརམས་ཏླེ་བཀའ་སླྩོབ་ཟབ་མྩོས་སྐླེ་བྩོ་

མང་པྩོ་ཆྩོས་ལ་བཀྩོད། གཤིན་གསྩོན་གི་དད་རས་རྣམས་དྩོན་མླེད་དུ་མི་གཏྩོང་བར་

དགླེ་འདུན་གི་ཞིང་ས་ལ་འགྩོ་ངླེས་མཛད། དླེ་ཡང་ལྩོ་རླེའི་དད་རས་རྣམས་ཀིས་ལྩོ་རླེ་

ལ་ཚོགས་ཆླེན་གི་ཡྩོན་སྦྱྩོར་བས་ནས་གསྩོལ་མར་དང་སྐུ་ཡྩོན་ཐད་ལ་ག་ནྩོམ་པའི་

འགྩོ་གྩོན་བཏང་བའི་སྩོལ་ལྟ་བུ་ཆགས་སྩོ། །མཐར་དགུང་གངས་དྩོན་བརྒྱད་པ་མླེ་ཕག་ 

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

༢༠༠༧ ལྩོར་སྐུ་གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

འཛད་མླེད་ལླེགས་བས་གསྩོག་པའི་ཐབས། །

རག་ཏུ་ཞིང་མཆྩོག་མཆྩོད་བརྩོན་དང༌། །

ཡུན་རིང་དབླེན་པ་བསླེན་པ་ནི། །

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་སྩོན་ལམ་གཙོ། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་དྩོན་གཅིག་པ་སལ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྤླེལ་ ༡༩༣༢ ལྩོར་ཙེ་ངྩོས་གྩོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་

དུས་ནས་དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་ཐྩོག་སྐུ་ངལ་གི་འྩོ་བརྒྱལ་ཚད་མླེད་ངང་ནས་ཆྩོས་

གྲྭ་འགིམ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐྩོས་བསམ་སླྩོབ་གཉླེར་མཛད། དླེ་ཡང་ཉིན་ཤས་བར་

རམ་པ་ཙམ་ཡང་ཟ་རྒྱུ་མླེད་ནས་སྩོད་དགྩོས་པ་བྱུང་མྩོང་ཡྩོད་ལ། དླེའི་ཚེ་མཆིག་ནང་

དུ་ཡྩོས་སླྩོང་བར་ཕླེབས་ནས་ཡྩོས་ཙམ་གིས་ལྟྩོ་བ་རྒྱགས་དགྩོས་པ་ཡིན་གསུངས། 

ད་ལྟར་འྩོ་སྩོལ་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱླེན་ག་ནྩོམ་པ་བྱུང་བའི་སབས་འདིར་རྣམ་གཡླེང་

ངང་དུ་མི་ཚེའི་གྩོ་སལ་བཟང་པྩོ་འདི་ཆུད་ཟྩོས་དུ་མི་གཏྩོང་བར་ལྷག་པར་དུ་སླྩོབ་སྦྱྩོང་

དང༌། ཉམས་ལླེན་ལ་རག་ཏུ་གཞྩོལ་དགྩོས་པར་འདུག་སམ། ཁྩོང་ལ་བུ་སླྩོབ་ཀང་མང་

དུ་བྱུང༌། དགྩོན་འདིར་མཁས་པའི་གགས་པ་རྒྱས། ཤར་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་ལྩོ་ཤས་

དཀར་ཆག
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རིང་བཞུགས་འཇགས་བསྐངས་ནས་དྩོན་གཉླེར་བ་རྣམས་ལ་འཆད་ཁིད་ཀིས་བཀའ་

དིན་བསལ་ཡྩོད། གྲྭ་ཚང་གི་དགླེ་སྩོས་འགན་བཞླེས་ཚེ་སྒིགས་ཁིམས་སྩོར་ལ་ལྟ་རྩོག་

ཤུགས་ཆླེན་གནང་ནས་སྒིགས་ཁིམས་སར་ལས་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང༌། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༨ 

ལྩོར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། དགྩོན་འདིར་དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་

བཀའ་དིན་བསྐངས་སབས་སུ་ཧྩོར་སྩོང་འཁྩོར་གཉིས་ཀི་སྐ་སླེར་འདུ་འཛོམས་རྒྱ་

ཆླེར་བྱུང་བ་ལ། སྩོན་འགྩོར་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་སྤྩོད་གནད་སིན་དང་བཅས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་འཇིགས་མཛད་རྩོ་རླེའི་དབང་བཞི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བསལ་བའི་སྩོ་ནས་

ཐར་པའི་ས་བྩོན་བཞག་པར་མཛད། རླེའ་ིཉམས་མགུར་ལས། དླེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་

བུའ་ིཐླེག་ཆླེན་གི། །ལམ་མཆྩོག་གཉིས་ཀར་དགྩོས་པའ་ིཐུན་མྩོང་ལམ། །ཇ་ིབཞིན་བསྐླེད་

ནས་མཁས་པའ་ིདླེད་དཔྩོན་གི། །མགྩོན་ལ་བརླེན་ནས་རྒྱུད་སླེ་རྒྱ་མཚ་ོཆླེར། །ཞུགས་

ནས་ཡྩོངས་རྩོགས་མན་ངག་བསླེན་པ་དླེས། །དལ་འབྩོར་ཐྩོབ་པ་དྩོན་དང་ལྡན་པར་

བས། །རྣལ་འབྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལླེན་དླེ་ལྟར་བས། །ཐར་འདྩོད་ཁླེད་ཀང་དླེ་བཞིན་

བསྐང་འཚལ་ལྩོ། །ཞླེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུན་དུ་ཐྩོ་རངས་ནས་ཡར་བཞླེངས་

ཏླེ༑ དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའི་བདག་བསྐླེད་རྩོགས་པར་སྩོམ། བསྐླེད་རིམ་གི་གཙོ་བྩོ་

སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁླེར་སྩོགས་རིམ་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་རག་ཏུ་གཞྩོལ། མྩོ་ལུང་གནང་བ་

ཀུན་ལ་བསླུ་མླེད་དུ་གགས་པས། སྤི་སླེར་ཐམས་ཅད་ནས་གང་གསུངས་ལ་ཆ་འཇྩོག་

བླེད་ས་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། རང་གི་འཚོ་བའི་ཐད་ལ་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་ཤླེས་

བསླེན་ནས་ཕྱག་རས་གང་ཡྩོད་ཀིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རྩོ་ཅྩོག་དང༌། སྩོང་འཁྩོར་

གསླེར་ཁང་དུ་རླེ་ཡབ་སས་གསུམ་གཙོ་བྩོར་བཞུགས་པའི་རླེ་སྩོང་སྐུ་དང་བཅས་པ་

ལླེགས་བཞླེངས་དང༌། དགླེ་འདུན་རྣམས་ལ་ས་ཕྱི་བར་དུ་སྐུ་འགླེད་སྩོགས། མདྩོར་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ན་དད་རས་རྣམས་དྩོན་མླེད་ཆུད་ཟྩོས་སུ་ནམ་ཡང་མི་གཏྩོང་བར། ཞིང་ས་ཁད་པར་

ཅན་ལ་འགྩོ་གྩོན་འབྩོར་ཆླེན་གཏྩོང་གནང་མཛད་དླེ་བཀའ་གདམས་གྩོང་མའི་རྣམ་ཐར་

ལ་འགན་བཟྩོད་པར་མཛད་བཞིན་དགུང་གངས་ག་གཉིས་པ་སྤི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ལྩོར་

གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་བཤླེས་གཉླེན་འདིས། །

གང་དག་ལྔ་བརྒྱའི་དུས་ངན་མཐར། །

རླེས་འཛིན་བཀའ་བསལ་ལླེགས་བྱུང་བ། །

རིང་ནས་བསྐྲུན་པའི་དགླེ་ལས་སྩོ། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་དྩོན་གཉིས་པ་བྩོ་བཟང་དཀྩོན་མཆྩོག་གམ་

རྩོ་རླེ་ཆྩོས་དབངས་ནི།

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བ་ ༡༩༣༣ ལྩོར་མཁར་སྲུང་དུ་སྐུ་ུབལྟམས། བཟང་པྩོའི་

བག་ཆགས་སད་དླེ་ཆྩོས་སྩོར་ཞུགས། ངླེས་འབྱུང་རྣམ་དག་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགའ་ལྡན་ཁི་ཐྩོག་གྩོ་ལྔ་པ་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱ་མཚོའམ་མི་ཉག་སྩོང་འདུས་

ཀི་དྲུང་ནས་བསླེན་རྩོགས་ཀི་སྩོམ་པ་བཞླེས། དགླེ་སག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡྩོངས་འཛིན་ཉིད་

ཀི་ཨ་ཞང་བྩོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་དང༌། ཞབས་དྲུང་ཡྩོངས་འཛིན་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་
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སམ་ལམ་བསན་སྩོགས་སྤི་བྩོའི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་བཤླེས་གཉླེན་དླེ་དག་ལས་ཐྩོས་

བསམ་མཛད། ལྷག་པར་མཁན་པྩོ་ལླེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་པད་ལ་གཏུགས་

ཏླེ་ཞྭ་དམར་ལམ་རིམ་གི་ཉམས་ཁིད་ཞུས། དླེའི་སབས་ས་ཕུག་ཞིག་ཏུ་ཟས་སན་

གཅིག་པའི་ཉམས་བཞླེས་དང་། འཚོ་བ་ངན་ངྩོན་ཙམ་གིས་ཆྩོག་ཤླེས་སྩོགས་སྐུ་ངལ་

ཚད་མླེད་བསླེན། མ་ཟད་ཁྩོང་ནི་སིང་སྩོབས་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་ཡིན་སབས་ཆྩོས་ཕྱྩོགས་

ལ་དཀའ་སྤད་དང་སྡུག་རུས་ཚ་པྩོ་བསླེན་མཁན་ཞིག་ཡིན། དླེ་ཡང་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་

གནས་སུ་སྒིབ་སྦྱྩོང་ལ་ཕླེབས་སབས་དགུན་དུས་ཤིན་ཏུ་གང་བའི་སབས་སུ་ཞབས་

རླེན་གིས་གནས་བསྩོར་ཏླེ་བརྐྱངས་ཕྱག་འཚལ་བ་སྩོགས་ཀི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡྩོད། གྲྭ་ཚང་

དགླེ་སྩོས་གནང་སབས་སྒིགས་ཁིམས་ལ་དྩོ་དམ་ཆླེན་པྩོ་མཛད། ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་

ཆླེ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆིབས་ཞལ་མ་བསྒྱུར་གི་བར་དུ་གསྩོལ་དཔྩོན་ལ་ཡུན་རིང་ཙམ་

བཞུགས། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་ནས་མཁན་པྩོར་ཕླེབས། ཕྱག་རས་གང་

ཡྩོད་༸གྩོང་ས་༸ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་དང༌། ༸ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང༌། དགླེ་འདུན་

མང་ཚོགས་ཀི་ཞིང་ས་ལ་ས་ཕྱི་བར་དུ་གཏྩོང་གནང་མཛད་དླེ་དཀར་པྩོ་ས་བྩོན་གི་

སྩོབས་ལ་ཉམས་བཞླེས་གཙིགས་སུ་འཛིན། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༠ ལྩོར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། 

མཁན་ཁི་ལྩོ་ངྩོ་གཉིས་བསྐངས་རླེས་བ་མ་ལམ་བསན་གི་རི་ཁྩོད་ཤུལ་དུ་དབླེན་གནས་

ཚུལ་མཐུན་ཞིག་བསྐར་བཏབ་གནང་སླེ། དླེར་མི་ལྩོ་ཧིལ་པྩོ་ལྔ་ཙམ་ལ་བཞུགས་ནས་

སྐུ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པར་མཛད། ཐ་མར་དགུང་གངས་དྩོན་ལྔ་པ་མླེ་ཁི་བྩོད་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢༩ སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྙུན་གཞི་ཅུང་ཙམ་བཞླེས་ནས་ཡྩོད་

སབས་དགྩོང་མྩོ་ཉི་ནུབ་ཙམ་གི་ཚེ་བ་མ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་རི་ཁྩོད་དུ་ཡར་བསུ་མི་ཞིག་

མངགས་པས་ཕན་རང་དགྩོན་པར་ཡྩོད་པ་ལ་བྩོ་འཚབ་འཚུབ་ངང་རི་ཁྩོད་དུ་ཡར་སྩོང་

མཁན་རབས་བཤད་པ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སབས། ན་ཚ་སྩོགས་ཆླེར་མླེད་པར། སྐུ་ཙོག་པུར་བཞུགས་ནས་གསུང་གླེང་གནང་

བ་ལ། ཁྩོ་བྩོ་གཟུགས་གཞི་མི་བདླེ་བས་ད་ནི་འཆི་ལ་ཐུག་པ་འད་གསུངས། ང་ཡིས་དླེ་

འད་གཏན་ནས་གསུང་མི་རིགས་ཚུལ་སྩོགས་ཞུས་ཀང༌། འཕྩོ་མཐུད་ནས་གསུངས་

པ་ལ། གནའ་བྩོའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཞིག་ལ་ཞིང་མཆྩོག་དམ་པའི་འགྩོ་ལ་ཆྩོས་གྩོས་སྦྱྩོར་རན་

ཟླེར་བའི་དཔླེ་ལྟར་མིན་ན་ཞླེས་རླེད་མཚར་དང་བཅས་གསུངས་ཤིང་། ད་ནི་འཆི་ཡང་

རི་ཁྩོད་དུ་སྩོམ་ཉམས་ལླེན་ཡང་མི་དམན་པ་ཙམ་དུ་མཆིས། དླེ་ཡང་ཞྭ་དམར་པཎྜི་ཏ་

ནྩོ་མྩོན་ཧན་དགླེ་འདུན་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ལམ་རིམ་དབུ་ནས་མཇུག་བར་ཆ་ཚང་

ཉིན་ལྟར་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་བཅུ་ཙམ་རླེ་འགྩོར་བར་ཉམས་ལླེན་བས་ཏླེ་རི་ཁྩོད་འགིམས་

ནས་མི་ལྩོ་ཧིལ་པྩོ་ལྩོ་ལྔ་ཙམ་སྩོང་ཡྩོད་ཅླེས་བཤད་ན་ཆླེ་མི་དགས་པ་ཡིན་གསུངས། 

དླེ་ནས་ཞལ་ཆླེམས་སུ། འདིར་ལ་མཐྩོ་བ་སྩོགས་ཀིས་བ་མ་རྣམས་འྩོ་བརྒྱལ་ཆླེ་བས་

བ་མ་གཅིག་ཙམ་ལས་དང་མི་དགྩོས། དླེ་ནས་ཁྩོད་འདིར་ཞག་གསུམ་ཙམ་བསད་

ནས་ཉིན་རླེར་འདི་ཚར་རླེ་འདྩོན་གསུངས་ཏླེ་བདླེ་སྩོན་སྩོན་མཇལ་མ་མྩོང་བ་ཞིག་ཤྩོ་

ཀ་ལི་ནས་ཕུད་དླེ། ང་ལའང་འདི་དགླེ་རྒན་གིས་བསལ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་གནང་

བྱུང་བ་དང༌། མ་ཟད་ཕྱག་དཔླེ་སྩོགས་གཞན་ལས་གཡར་ཡྩོད་པ་རྣམས་འདི་དང་འདི་

ལ་ཕྱིར་སྤད་དགྩོས་ཚུལ་དང༌། ཕྱག་རས་ཉུང་ངུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་འདི་དང་འདི་གིས་ཤིག་

ཅླེས་རླེས་ཀི་བ་གཞག་ཐད་ལ་ལགས་བཀྩོད་ཐྩོགས་པར་མླེད་པ་གནང་སྩོང་བས། ཕན་

བདག་ཅི་བ་གཏྩོལ་མླེད་གྱུར་ནས་དླེ་ནུབ་དགྩོན་པར་ཕྱིར་ལྩོག དླེའི་ཕྱི་ཉིན་གནམ་

གང་གི་ས་མྩོ་ལ་སླྩོབ་བུ་ཞིག་སྐུའི་གམ་དུ་བཅར་སབས་སུ། ལམ་དུ་ཨླེ་དཀའ་དིས་པ་

སྩོགས་གསུང་སྒྩོས་གནང་བྱུང་ཟླེར། དླེ་ནས་རི་ཁྩོད་ལ་ཉི་ཟླེར་ཕྩོག་པ་དང་མཉམ་དུ་ཞི་

བར་གཤླེགས། དླེའི་སབས་སུ་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ་ཨླེ་ཡིན་སམ། ཤངས་བུག་
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ནས་ཇ་ནག་ཁུ་ལྟ་བུ་འབབ་བཞིན་འདུག་པ་དླེ་ཐུགས་དམ་ལས་གྩོལ་བའི་རགས་སུ་

གསུང་མཁན་འདུག་ཀང་། རང་ལ་ཉམས་མྩོང་མླེད་སབས་གང་ཡིན་ཆ་མ་མཆིས་པས་

འབི་བར་མ་སྩོབས་སྩོ།།

 འདིའི་སྩོར་ལ་ཞིབ་ཆ་ཅུང་ཐྩོན་པ་ནི། གཅིག་ནས་རང་ལ་རྒྱུས་ཡྩོད་པ་དང༌། 

གཉིས་ནས་རྣམ་ཐར་གི་གནད་འགག་ཅིག་འདུག་པས་མ་གཏྩོགས་རང་གི་ཞང་པྩོ་ལ་

ཟྩོལ་བསྩོད་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གྩོགས་དག་སྩོང་འཁྩོར་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ཁིའི་སླེང་དུ་

བྩོན་པའི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་འདུལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་

གཉིས་ལྡན་ཤ་སག་ཡིན་པས་རང་བྩོས་གང་ལྕྩོགས་ཀིས་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་འགྩོད་

ཅི་ཐུབ་གང་ཐུབ་ལས་ཆགས་སང་གི་བསམ་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །

སྨྲས་པ།

གང་གི་སིང་སྩོབས་གྩོ་ཆ་བརན་པྩོ་ཡིས། །

དམ་ཆྩོས་བདུད་རིའི་སལ་བ་མཆྩོག་ཐྩོབ་ཆླེད། །

བཟྩོད་དཀའི་ངལ་བ་བརྒྱ་ཡི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །

ཀུན་ཀང་འདི་འདའི་ལས་ལ་ཡིད་སྩོན་མཛད། །

ཅླེས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་དྩོན་གསུམ་པ་བྩོ་བཟང་ཐྩོགས་མླེད་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ལུག་ ༡༩༣༡ ལྩོར་གསུམ་རིས་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། 

དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་མཛད་རླེས་དབུས་སུ་བྩོན། དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག



129

སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་གསང་སགས་རྩོ་རླེ་ཐླེག་པའི་མྱུར་ལམ་ལ་ཉམས་བཞླེས་མཛད། 

དཀིལ་འཁྩོར་བི་བ་དང༌། སགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དྩོན་འཆད་པ་སྩོགས་སགས་ཀི་དླེ་

ཉིད་བཅུ་ཟུང་ལ་བང་ཆུབ་པར་བསླབས། དླེར་སླྩོབ་མའང་མང་དུ་བསྐངས། དུས་

འགྱུར་གི་སབས་སུ་རྒྱ་མིས་བཙན་ཁིད་ཀི་འྩོག་ནས་ཕ་ཡུལ་དུ་ལྩོག བསན་པ་བསྐར་

དར་སབས་དབུས་ཀི་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་ནས་མཐྩོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞླེས་བསྐར་

གསྩོའི་ཆླེད་དུ་གདན་ཞུ་ཕུལ་ཡང་མ་ཕླེབས་པར། རིམ་བཞིན་དགྩོན་འདིའི་གྲྭ་ཚང་

དང་ཚོགས་ཆླེན་གི་དགླེ་སྩོས་འགན་བཞླེས་དང༌། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་

ཏླེ་དགུ་གཏྩོར་དང་། དགྩོན་གཞུང་གི་ཞབས་བརན་སྩོགས་ཀི་དབུ་བཞུགས་མཛད། 

བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་གྩོང་གི་སྨྱུང་གནས་བ་མར་ཕླེབས་ཏླེ་སིག་སྩོང་དགླེ་སྒྲུབ་ཀི་ལམ་སྩོན་

གནང་། མཁན་ཁིར་ཕླེབས་ནས་རིང་པྩོར་མ་སྩོང་བ་སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༢ ལྩོར་གྩོ་བུར་དུ་སྐུ་

གཤླེགས་སྩོ། །

སྨྲས་པ།

སྩོན་གྩོམས་བཟང་པྩོ་ཡྩོངས་སུ་སིན། །

མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་སྒྲུབ་པའི་གནས། །

དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ། །

མྱུར་ལམ་ཟབ་མྩོའི་བདུད་རི་མྩོང༌། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

དཀར་ཆག
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༈ མཁན་རབས་དྩོན་བཞི་པ་མཁས་བཙུན་བཟང་པྩོ་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བ་ ༡༩༣༣ ལྩོར་འབུམ་མདྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། འདིར་ཆྩོས་

ཞུགས་མཛད། བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སམ་ལམ་བསན་བསམ་

སྦྱྩོར་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་བསླེན་ཏླེ་གདམས་ངག་རྣམས་ཞུས། འབུམ་མདྩོ་སླེ་

བའི་སྨྱུང་གནས་ལ་ཕླེབས་ནས་སིགས་དུས་འདིར་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་། ཆླེད་དུ་

བྩོད་མིའི་ཡུལ་སྩོལ་གྩོམས་གཤིས་རྣམས་ཇླེ་སྡུག་ལ་འགྩོ་བཞིན་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་

སྨྱུང་གནས་སབས་ཀི་ལས་རྩོགས་པ་ཡན་ཆད་ལ་བྩོད་ལྭ་གྩོན་རྒྱུ་སྩོགས་ལ་ལྟ་རྩོག་

དང་སླྩོབ་གསྩོ་མཛད། སགས་པ་དབུ་མཛད་དང་ཚོགས་ཆླེན་དབུ་མཛད་རིམ་བཞིན་

མཛད་རླེས་གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། མཁན་ཁིར་ཕླེབས་ཏླེ་དགྩོན་སྤི་ལ་

སིང་སྩོབས་ཞུམ་མླེད་ཀིས་ཐུགས་དགྩོངས་རྒྱ་ཆླེར་བཞླེས། དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་

ཆླེན་མྩོའི་དབུ་བཞུགས་ཀང་མཛད། དགུང་ལྩོ་དྩོན་བཞི་པ་མླེ་ཕག་ ༢༠༠༧ ལྩོར་སྐུ་

གཤླེགས།

༈ མཁན་རབས་དྩོན་ལྔ་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་མཐར་ཕྱིན་ནི།

ཤིང་ཁི་ ༡༩༣༤ ལྩོར་ཀ་སྩོར་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་བཟང་པྩོའི་བག་

ཆགས་སད་དླེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། འཁྲུངས་སར་རིན་པྩོ་ཆླེའི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས། 

ཁས་ལླེན་ལ་དཔའ་བ་ཙམ་མིན་པར་ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་དང༌། གྩོས་བིན་རླབས་ཚུན་ལ་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྲུང་སྩོམ་གནང་སླེ་སིགས་དུས་ཀི་འདུལ་འཛིན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་

གི་འཆམ་དཔྩོན་དང་གཙོར་བཞུགས་ཀང་གནང་མྩོང་བས། དགྩོན་འདིའི་གར་འཆམ་

དང་ཕྱག་ལླེན་སྩོར་ལ་མངའ་བརླེས། གཟིག་གདྩོང༌། མཁར་སྲུང༌། རྦ་མདའ་གྩོང་

གསུམ་གི་ར་བའི་བ་མར་གྱུར་ཏླེ་ལྩོ་རླེའི་སྨྱུང་གནས་དང༌། ཉ་སྩོང་ཚེས་བརྒྱད་སྩོགས་

ལ་སྩོམ་པ་འབྩོགས་པར་ཕླེབས་ཏླེ་འདི་ཕྱིའི་ལམ་སྩོན་གང་ཟབ་གནང་ཡྩོད། ཚོགས་

ཆླེན་བང་འདླེན་ཆླེན་མྩོ་ལྩོ་གསུམ་ལ་གནང་། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་ནས་

མཁན་པྩོར་ཕླེབས། དགུ་གཏྩོར་གི་དབུ་བཞུགས་གནང་སབས་ཤིག་ལ་གཏྩོར་མ་ནས་

བདུད་རི་བབས་པ་ཀུན་གིས་ངྩོ་མཚར་དུ་འཛིན། ལྕགས་སག་ ༢༠༡༠ ལྩོར་སྐུ་ཞི་བར་

གཤླེགས།

སྨྲས་པ།

དགྩོན་སླེ་འདི་ལ་ཕྱག་རླེས་ཅན། །

སལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བཀའ་དིན་ཅན། །

སླྩོབ་བུ་རྣམས་ལ་བིན་རླབས་ཅན། །

གསུམ་ག་འཛོམས་པ་དམ་པ་མཆྩོག །

ཅླེས་སྩོ།། །།

༈ མཁན་རབས་དྩོན་དྲུག་པ་ཨྩོ་རྒྱན་ཆྩོས་འཕླེལ་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མླེ་བི་ ༡༩༣༦ ལྩོར་ལ་མཐྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་

མཁན་ཟུར་བམས་པ་སྐབས་ཀི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། འབི་ཀྩོག་སྩོགས་སྦྱངས་པས་

དཀར་ཆག
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གཟབ་ཡིག་སུག་བིས་ཤིན་ཏུ་ལླེགས། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྩོ་ཡྩོངས་འཛིན་

ལམ་བསན་གི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས། རླེས་སུ་དགྩོན་པ་བསྐར་བཏབ་སབས་

དང་པྩོ་ནས་བཟུང་དགླེ་སླྩོང་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་ལ་གྩོགས་དན་པ་གནང་སླེ་མི་ལྩོ་མང་པྩོའི་

རིང་སྐུ་ངལ་ཆླེ་ཙམ་བསླེན་ཡྩོད། གསར་བུ་རྣམས་ལ་ཀ་ཁ་ནས་བརམས་ཏླེ་ཆྩོས་སྤྩོད་

ཁག་བསླབ་པ་དང༌། ཁད་པར་འདིར་བྩོ་འཛིན་སླྩོབ་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པའི་དགླེ་

རྒན་དང་པྩོའི་གས་ཤིག་ཡིན། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་ཏླེ་དགུང་གངས་

བདུན་ཅུའི་ཐྩོག་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། མཁན་ཁི་ལྩོ་གཉིས་ལ་བསྐངས། ལྕགས་མཁར་

གི་དབུ་བཞུགས་ཕླེབས་ཏླེ་བསྐླེད་རྩོགས་འཆད་ཁིད་མཛད་དྩོ།།

 

༈ མཁན་རབས་དྩོན་བདུན་པ་ཚེ་རིང་མཐར་ཕྱིན་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ ༡༩༤༡ ལྩོར་གླུ་མདའ་གྩོང་དུ་བལྟམས། དགུང་

ལྩོ་བརྒྱད་ཀི་ཐྩོག་ཆྩོས་སྩོར་ཞུགས་ཏླེ་མཁན་ཟུར་བམས་པ་སྐབས་ཀི་མདུན་ནས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། ཆྩོས་སྤྩོད་བསང་གསྩོ་དང་། གསང་བདླེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་སྩོགས་

པའི་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོ་གའི་རིགས་ཀུན་ལ་བང་ཆུབ་པར་

སྦྱངས། དགུང་ལྩོ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་དུས་འགྱུར་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ལྩོ་ངྩོ་ཉི་ཤུ་

ལྷག་ཙམ་གི་རིང་མཉམ་ལས་སྩོགས་ལ་ཞུགས་དགྩོས་བྱུང་། དགུང་ལྩོ་བཞི་བཅུ་ཞླེ་

གཉིས་ཐྩོག་མཁན་ཟུར་དཀྩོན་མཆྩོག་ལྷུན་འགྲུབ་ལས་བསླེན་རྩོགས་ཞུས་ཏླེ་སྤི་བྩོའི་

གཙུག་ཏུ་བསླེན། འདུལ་བའི་བཅས་ཁིམས་ཕ་རགས་ཀུན་ལག་བསར་གནང་མཁན་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སིགས་དུས་ཀི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན། མ་ཟད་སྩོ་གསུམ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ། ཀུན་

སྤྩོད་གཙང་ངླེ་བ་སལ་ལྡན་དང་བ་འདླེན་པའི་མིག་རྒྱུན་ཞིག་ཏུའང་གྱུར། བསྩོ་ཐྩོག་

མདའ་བའི་སྨྱུང་གནས་བ་མ་མཛད་དླེ་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཆྩོས་ལ་བཀྩོད། དབུ་

མཛད་གསུམ་ཀའི་འགན་ལླེན་རིམ་བཞིན་བཞླེས། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་

པའི་གསྩོལ་དཔྩོན་གི་ཚུལ་དུ་ལྩོ་ངྩོ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས། འདྩོན་ཚོགས་སླྩོབ་གྲྭ་

གསར་འཛུགས་སབས་ཀི་དགླེ་རྒན་གཙོ་བྩོའི་གས་ཡིན། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་

བཞླེས། དགུང་ལྩོ་དྲུག་ཅུ་རླེ་བདུན་ཐྩོག་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། དླེ་དག་གི་སབས་སུ་ལྷག་

བསམ་ཟྩོལ་མླེད་དང་། དཀའ་ངལ་ཁད་གསྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་ཞབས་དྲུང་གྩོང་མ་སྤི་དང༌། 

ཁད་པར་དུ་སྐབས་མགྩོན་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་སྩོལ་དང་། སྒིགས་

ཁིམས་སྩོར་ལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆླེད་དུ་བསྩོད་སད་དང་དག་ཞན་སུའི་ངྩོ་ལའང་མ་

འཛེམ་པར་སིང་སྩོབས་ཆླེན་པྩོས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆླེན་གནང་བ་བཅས་དགྩོན་

སླེ་འདི་ལ་ཞབས་འདླེགས་ཀི་ཕྱག་རླེས་འཇྩོག་གནང་མཛད། ཁྩོང་གིས་དབུ་མཛད་

གསར་པ་དག་ལ་འདྩོན་པའི་དབངས་ར་དང་མགྩོགས་དལ་སྩོགས་ཁིད་ནས་དླེའི་སྩོར་

གི་ཚད་འཛིན་ས་དང་སྩོག་ཤིང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྩོ། །

༈ མཁན་རབས་དྩོན་བརྒྱད་པ་བམས་དགའ་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཡྩོས་ ༡༩༣༩ ལྩོར་ལམ་གྩོང་འབུར་དུ་འཁྲུངས། གསར་བུ་

མང་པྩོ་ལ་ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་སྩོགས་བསླབས་ནས་སླྩོབ་མ་མང་དུ་བསྐངས། ཙེ་ངྩོས་གྩོང་

དུ་སྨྱུང་གནས་དབུ་བཞུགས་ལ་ཕླེབས། དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་གི་འཆམ་དཔྩོན་མཛད་

དཀར་ཆག
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པ་སྩོགས་གར་འཆམ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དླེའི་དབང་གིས་གར་སབས་

གཞན་ལ་སླེལ་བ་སྩོགས་ཀི་བཀའ་དིན་མཛད། སགས་དབུ་མཛད་དང་ཚོགས་ཆླེན་

ཞལ་ངྩོ་གཞྩོན་པ་མཛད། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། དགུང་ལྩོ་དྩོན་གཅིག་

པ་ས་གང་ ༢༠༠༩ ལྩོར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས། དགུ་གཏྩོར་ཆླེན་མྩོ་དང་དྲུག་ཅུ་ལྕགས་

མཁར་ཆླེན་མྩོའི་དབུ་བཞུགས་ལྩོ་འགར་ཕླེབས།

༈ མཁན་རབས་དྩོན་དགུ་པ་མཐའ་དགའ་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སྤླེལ་ ༡༩༣༢ ལྩོར་ཐ་ཐྩོག་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། དགྩོན་འདིའི་

གཏྩོ་བཅྩོས་ཀི་ཆྩོག་སྒིག་སྩོ་སྩོའི་སླྩོབ་དཔྩོན་ནས་མཆྩོད་གཡྩོག་བར་གི་ལས་སུ་

བ་བ་ཀུན་ལ་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དླེའི་སབས་ཀིས་ཁྩོང་ནི་སྩོང་འཁྩོར་སླེ་བ་སྤི་

དང༌། ཁད་པར་ཧྩོར་ཁྩོག་སྩོགས་ཀུན་ལ་གླེགས་སླེལ་གི་རླེ་བ་སྩོང་མཁན་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཡྩོད། ཐ་ཐྩོག་གྩོང་གི་སྨྱུང་གནས་སུ་ཕླེབས་གནང༌། དགྩོན་འདིའི་སགས་པ་དབུ་

མཛད་དང་། ཚོགས་ཆླེན་དབུ་མཛད་ཀང་གནང༌། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས། 

དགུང་ལྩོ་དྩོན་དགུ་པ་ལྕགས་སག་ ༢༠༡༠ ལྩོར་མཁན་པྩོར་ཕླེབས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་བསྩོད་ནམས་ལྷུན་འགྲུབ་ནི།

ཉ་ཁི་གྩོང་དུ་སར་གི་མཁས་གྲུབ་འཁྩོར་སྒྱུར་དྩོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁིམ་རྒྱུད་དུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཁི་ ༡༩༣༤ ལྩོར་འཁྲུངས། དགུང་ལྩོ་དགུའི་སླེང་མཁན་ཟུར་

བྩོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་གི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལྩོ་ཉི་ཤུའི་ཐྩོག་འཁྲུངས་སར་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རིན་པྩོ་ཆླེའི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས། ཁྩོང་ནི་དུས་མཆྩོད་སྩོ་སྩོའི་གར་འཆམ་ལ་

གཟིགས་རྩོག་ས་རླེས་བར་དུ་གནང་མཁན་ཞིག་དང༌། དུས་འགྱུར་རླེས་སུ་རང་དགྩོན་

གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་དང་། དགྩོན་ལག་སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་བཅས་སུ་གར་

འཆམ་བསྐར་དར་སྩོར་གི་དགླེ་རྒན་ཞིག་ཀང་ཡིན། གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་དང༌། ཚོགས་

ཆླེན་ཞལ་ངྩོའི་འགན་བཞླེས་གནང་སླེ་ཁིམས་སྒིགས་ལམ་ལ་ལྟ་རྩོག་ནན་པྩོར་མཛད། 

དགུང་གངས་དྩོན་བདུན་ཐྩོག་མཁན་ཁིར་ཕླེབས།

༈ མཁན་རབས་ག་གཅིག་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་ནི།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མླེ་བི་ ༡༩༣༦ ལྩོར་རྦ་ལ་མདའི་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སླེ་ཆྩོས་སྤྩོད་ཁག་ལ་བསླབས། ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་ངྩོ་གཞྩོན་པའི་

འགན་བཞླེས། རྦ་ལ་མདའ་གྩོང་གི་སྨྱུང་གནས་བ་མར་ཕླེབས། དགྩོན་གཞུང་གི་ཞབས་

བརན་དང་། སླེང་གདྩོང་གཏྩོར་ཆླེན། དགུ་གཏྩོར་ཆླེན་མྩོ། དྲུག་ཅུ་ལྕགས་མཁར་ཆླེན་

མྩོ་སྩོགས་ཀི་དབུ་བཞུགས་ལ་ཕླེབས། ཉ་སྩོང་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སྩོམ་པ་འབྩོགས་པ་

སྩོགས་ཀིས་མཛད་འཕིན་བསྐངས་སྩོ། །

༈ མཁན་རབས་ག་གཉིས་པ་དགླེ་ལླེགས་བཟང་པྩོ་ནི།

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤླེལ་ ༡༩༤༤ ལྩོར་ཀ་སྩོར་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་

དུས་ནས་མཁན་ཟུར་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕླེལ་གི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཁུ་བྩོ་

མཁན་ཟུར་སལ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་གི་དྲུང་ནས་ཆྩོས་སྤྩོད་བསང་གསྩོ། གསང་བདླེ་

དཀར་ཆག
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འཇིགས་གསུམ། ཀུན་རིག་སྩོགས་བྩོ་འཛིན་གནང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་འཇམ་

དབངས་སྩོགས་ཀི་མདུན་ནས་རིགས་པའི་སྩོ་འབླེད་བསྡུས་གྲྭ་སྩོགས་ལ་སྦྱངས་

པར་མཛད། མཁན་ཟུར་དཀྩོན་མཆྩོག་ལྷུན་འགྲུབ་ཀི་དྲུང་ནས་བསླེན་པར་རྩོགས། ཕྱྭ་

མྩོ་ལུང་བསན་གནང་བའི་གགས་པ་ཆླེ། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་ནས་དགུ་

གཏྩོར་དང་། ཞབས་བརན། སླེང་གདྩོང་གཏྩོར་སྒྲུབ་བཅས་ཀི་དབུ་བཞུགས་གནང་། 

མཁན་ཁིར་ལྩོ་ངྩོ་གཉིས་བཞུགས། མཁར་སྲུང་དང་། གཟིག་གདྩོང་། མང་རི་། འྩོག་ཟླ། 

སྩོ་མང་བཅས་ཀི་གྩོང་སླེ་རྣམས་སུ་སྨྱུང་གནས་ཀི་དབུ་བཞུགས་བ་མར་ཕླེབས་པར་

མ་ཟད། ཉ་སྩོང་ཚེས་བརྒྱད་རྣམས་ལ་སྩོམ་པ་འབྩོགས་པ་སྩོགས་ཀི་འགན་བཞླེས་

བཞིན་ཡྩོད།

༈ མཁན་རབས་ག་གསུམ་པ་བྩོ་བཟང་དཀྩོན་མཆྩོག་ནི།

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་བ་ ༡༩༤༥ ལྩོར་ཙེ་ར་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ན་

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་མཁན་ཟུར་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕླེལ་གི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། 

ཡུན་མི་རིང་བར་དུས་འགྱུར་བྱུང་སླེ་ལྩོ་ངྩོ་ཉླེར་ལྔ་ཙམ་གི་རིང་མཉམ་ལས་ལ་ཞུགས་

དགྩོས་བྱུང་། དགུང་ལྩོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གི་ཐྩོག་སླར་དགྩོན་འདིའི་ཆྩོས་སྩོ་ཕྱླེ་བས་

ཁྩོང་ཉིད་ཀང་ཕྱིར་ཞུགས་པའི་སལ་བཟང་ཐྩོབ། སྩོང་འཁྩོར་གསླེར་ཁང་ཆླེན་མྩོའི་སྐུ་

གཉླེར་ལ་ལྩོ་མང་བཞུགས། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་ནས་དགྩོན་གཞུང་གི་

དཀར་བྩོ་ཆ་བརྒྱད་ཀི་སྨྱུང་གནས་དབུ་བཞུགས་གནང་། ཙེ་ར་གྩོང་སླེའི་སྨྱུང་གནས་

བ་མར་ཕླེབས། མཁན་ཁིར་ལྩོ་གཅིག་བཞུགས་རླེས་ཁི་ལས་ཟུར་ཏླེ་འཚོ་གཞླེས་ངང་

མཁན་རབས་བཤད་པ།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བཞུགས་ཡྩོད།

 

༈ མཁན་རབས་ག་བཞི་པ་ཚེ་རིང་སྩོབས་ལྡན་ནི།

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡྩོས་ ༡༩༥༡ ལྩོར་གཟིག་གདྩོང་གྩོང་སད་ཚང་དུ་

འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་གྩོང་མཆིག་དགླེ་བཤླེས་བམས་པ་སྐབས་བསླེན་ནས་ཆྩོས་

སྤྩོད་བསང་གསྩོ། གསང་བདླེ་འཇིགས་གསུམ་སྩོགས་བྩོ་འཛིན་མཛད། གིང་བསླེ་

ནྩོར་བྩོའི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། བཤླེས་གཉླེན་འཇམ་དབངས་ཀི་དྲུང་ནས་བསྡུས་

གྲྭ་སྩོགས་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་སྦྱངས། བདག་ཉིད་ཆླེན་པྩོ་དཀྩོན་མཆྩོག་ལྷུན་

འགྲུབ་ལས་བསླེན་པར་རྩོགས། མཁན་ཟུར་རྩོ་རླེ་ཆྩོས་དབངས་ཀི་དྲུང་ནས་ལམ་རིམ་

ཟུར་ཁིད་ཞུས་ཏླེ་གསན་བསམ་གནང་། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐུ་

འཁྩོར་གི་གས་སུའང་བཞུགས་མྩོང་། གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་བཞླེས་ནས་གཟིག་

གདྩོང༌གྩོང་སླེ་དང་། བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་བཅས་ལ་སྨྱུང་གནས་ཀི་བ་མར་ཕླེབས། ད་ལྟར་

མཁན་ཁི་སྐྩོང་བཞིན་བཞུགས།

 དླེ་ལྟར་རྒན་རབས་ཀི་ངག་སྒྩོས་སྩོགས་ལ་གཞི་བཅྩོལ་ཏླེ་མཁན་རབས་རླེ་

ཞིག་བཤད་ཟིན་ནྩོ།།

སྨྲས་པ།

མཁན་བརྒྱུད་ཟམ་མ་ཆད་པར་རིམ་བྩོན་གིས། །

འགྩོ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཏན་བདླེ་སྐྲུན་པ་ཡི། །

ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་ཚུལ་བསམ་འཕླེལ་དབང་གི་རྒྱལ། །

དཀར་ཆག
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འྩོ་ཅག་སྩོར་རླེར་བཀྩོད་པ་དིན་དུ་ལྕི། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་

བྩོན་གི་སྩོར་བཤད་པ།

༈ གཉིས་པ་དླེ་དག་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྩོན་ནི། འདུས་སླེ་འདི་བཙུགས་

ནས་ལྩོ་རབས་བརྒྱ་ཕག་ལྔ་ལས་ལྷག་སྩོང་ཡྩོད་པ་དང༌། སྐླེ་ཕླེང་དྲུག་པའི་སྐུ་ཚེ་སད་

ཚུན་ནས་མཁན་རབས་ཕླེབས་པའི་དབུ་བཙུགས་པ་འདི་དག་གྩོང་འྩོག་བསྒིགས་ནས་

བསམས་ན། མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་པར་བྩོན་ཡྩོད་པར་ངླེས་ཀང༌། 

དུས་ཀི་འཕྩོ་འགྱུར་སྩོགས་ཀི་རྐྱླེན་པས་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་མཛད་རྣམ་རྣ་བའི་

བདུད་རི་ཆ་ཚང་ཞིག་དུས་མཐའ་ཆླེས་སིགས་མིའི་རྣ་བར་མྩོང་བའི་གྩོ་སབས་ཡྩོངས་

སུ་བལ། དླེའི་ཕྱིར་བདག་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མི་ཤླེས་པ་ཞིག་གིས་རང་དབང་དུ་བརྩོད་ག་

ལ་ནུས། འྩོན་ཀང་རྒན་རབས་དག་གི་གསུང་སྒྩོས་ཕན་བུ་རླེ་མཆིས་པ་འདི་ཙམ་ཡང་

དྩོན་ཆླེ་སམ་སླེ། དླེ་དག་ལ་དག་གཤླེར་དང་རྩོག་དཔྱྩོད་ཀིས་གཟབ་ནན་ཅི་རིགས་

བགིས་ཏླེ་མཚོན་ཙམ་རླེ་བརྩོད་ན།

༈ དྩོ་མཛའ་ཉི་མ་ཐག་རྩོད་ནི།

ལ་མཐྩོ་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཁྩོང་མཁན་རབས་གལ་དུ་མླེད་པ་ནི་མཁན་རབས་མ་ཕླེབས་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

པའི་སྩོན་ནས་བྩོན་པས་རླེད་ཟླེར། ཉི་མ་ཐག་རྩོད་ཅླེས་པའི་མཚན་ཐྩོགས་དྩོན་ནི། ཁྩོང་

གིས་རི་ཁྩོད་བཞླེངས་ཚེ་ཉིན་གཅིག་ལ་མ་འཛོམས་པས་ཉི་མ་ནུབ་ཁར་ནུབ་མ་བཅུག་

པར་རིང་དུ་བཏང་བས་རྐྱླེན་གིས་ཡིན་པར་གགས། རི་ཁྩོད་དླེ་ནི་ད་ལྟ་ལ་མཐྩོ་གྩོང་གི་

གཉའ་ན་ཤུལ་ལུས་ཡྩོད། སྩོན་གནས་དབླེན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དླེང་དུས་ལ་མཐྩོ་གྩོང་

དླེར་གནས་སྩོས་པའི་རྐྱླེན་གིས་གྩོང་དང་འདླེས་ནས་ཡྩོད། གཞན་ཡང༌། ད་ལྟ་ལ་མཐྩོ་

གྩོང་གི་ཉླེ་འདབས་ཟླ་ཆུའི་འགམ་དུ་ཕ་བྩོང་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་གི་སླེང་དུ་ཁྩོང་གི་ཞབས་ཕྱག་

གི་རླེས་གསལ་པྩོ་ཡྩོད། དླེ་ནི་སྩོན་བིས་པའི་དུས་ཆུ་རླེད་མཛད་སབས་སུ་བཞག་པ་

ཡིན་པར་གགས་སྩོ། །

༈ སྩོ་མང་བ་མ་ནི།

ཞབས་དྲུང་བདུན་པས་རྩོད་རྒྱུགས་ལ་གཟིགས་སབས་སུ་འདིས་ན་བཟའ་ཧལ་ཧྲུལ་

ཞིག་ཡར་འཐླེན་མར་འཐླེན་བས་ཏླེ་བཞླེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་རགས་གསལ་

གསུངས་ཚེ་ཞབས་དགླེ་བཤླེས་ཀིས་ན་བཟའ་བཞླེས་ལུགས་ལས་བཀའ་བཀྩོན་

གནང་བ་ལ། ཞབས་དྲུང་གིས་འདི་ལ་བཀའ་བཀྩོན་མ་གནང༌། ཁྩོད་བཞུགས་ས་ནས་

མར་འཁྩོར་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཞླེས་ལུང་བསན་གནང་ཡྩོད། འཇིག་རླེན་ཕལ་པའི་

མིག་ངྩོར་ཕྱིའི་མཛད་སྤྩོད་མི་ལླེགས་པ་ལྟ་བུར་ཡྩོད་ཀང༌། ནང་རྩོགས་པ་མཐྩོན་པྩོར་

སླླེབས་ཡྩོད་ཚོད་འདུག དླེ་ཡང་ཞབས་དྲུང་གི་མ་ཡུམ་ཡིན་ནམ་གཞན་ཞིག་ཡིན་གང་

ལྟར་མི་ཞིག་ཤི་བའི་དུས་སུ་བ་མ་རྣམས་རིམ་བཞིན་དངས། འདི་དངས་སབས་ཞབས་

དྲུང་གིས་བ་མ་འདི་ཇི་འདར་བལྟ་དགྩོས་གསུངས་ཏླེ་ཤི་བྩོའི་རྣམ་ཤླེས་འགུགས་ནས་

གའུ་མ་ནང་བཅུག་སླེ་ཁ་ལླེབ་སླེང་ནས་རྩོ་རླེ་ཞིག་གིས་མནན་པར་མཛད། བ་མ་འདིས་
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འཕྩོ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་ཚེ་རྩོ་རླེ་ཁ་ལླེབ་དང་བཅས་པ་སླེང་དུ་འཕར་བས་ཀུན་དད་པ་ལ་

བཀྩོད་པར་གགས་སྩོ། །སྐུ་གཤླེགས་ཚེ་ཞབས་ཕྱག་ས་ལ་བགད། གསུང་སད་མཐྩོན་

པྩོ་བརྒྱབ་སླེ་འདས་སྩོང་ཡང་། ཞབས་དྲུང་གིས་འདས་ལུགས་དིས་ཚེ་ཞབས་ཕྱི་བས་

དང་པྩོར་ཞུས་མ་ཕྩོད་པར་རྫུན་ཞུས་པས་དླེ་བས་རླེ་བ་ཆླེ་གསུངས་པས། དང་པྩོར་ཞུ་

སབས་ཐུགས་དགླེས་ཏླེ་ལྷྩོ་བག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གཤླེགས་ཚུལ་ཡང་དླེ་ལྟར་ཡིན་

གསུངས་ནས་དགླེས་ཉམས་མཛད།

༈ བ་མ་ཚེ་རྣམ་ནི། 

ཙེ་ངྩོས་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཚེ་ཐ་མར་ཙ་ངྩོས་གྩོང་གི་ལུང་ཕུའི་རང་བྱུང་ཕུག་པ་ཞིག་

ཏུ་རང་གིས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞླེས་གནང་བར་མ་ཟད། སྤུན་མཆླེད་མིག་ལྩོང་བ་ཞིག་

ཡྩོད་པའང་དླེར་ཁིད་ནས་མ་ཎི་དུང་གངས་བསྩོག་བཅུག་པས་ཐ་མར་མིག་གསལ་

དུ་སྩོང་བར་གགས། ཁྩོང་གྲྭ་ཚང་དགླེ་སྩོས་ལ་འཁྩོར་སབས་གྲྭ་ཚང་གི་དངུལ་བྩོར་

བརླག་བྱུང་བ་ན་ཚོགས་གཏམ་བཏང་སླེ་ལྷ་ལ་བཀའ་བསྩོ་གཉླེར་གཏད་མཛད་པས། 

མི་ཞིག་ལ་རགས་མཚན་ཧ་ཅང་ངན་པ་ཡྩོད་པར་གགས། ཡང་དླེའི་ཚེ་སྤྩོད་འཆལ་

ལས་བརམས་ཏླེ་ཚོགས་གཏམ་དག་ཏུ་བཏང་བས་ཡ་མ་ཚེ་རིང་ཞླེས་མིང་ནས་མ་

བྩོས་ཀང་ཁྩོའི་མགྩོ་ནས་རླངས་པ་དག་ཏུ་འཕྱུར་བ་སྩོགས། དགླེ་འདུན་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཚོར་ནུས་པའི་མངྩོན་མཚན་ཅན་གི་རགས་མཚན་བསན་པས། སྩོད་མ་ཚུགས་

པར་དགྩོན་པ་ནས་མར་རང་ཤུགས་ཀིས་འབུད་དགྩོས་བྱུང༌། གྲྭ་ལྩོག་བྱུང་ཚེ་ཁྩོང་

གིས་ལྷ་སྲུང་ལ་ཞུས་ན་གང་བཅྩོལ་བསྒྲུབས་པས་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཁྩོང་ལ་ཚོགས་གཏམ་ངན་པ་མི་གཏང་བའི་ཆླེད་དུ་ཞུ་རླེན་འབུལ་བ་བཅས། གྲྭ་ཚང་

ལ་འདི་འད་བའི་སྩོལ་གཏྩོད་དླེ་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡྩོད་པ་ནི་ཁྩོང་གི་

མཛད་རླེས་ཡིན། ཆྩོས་སྐྩོང་བན་དུ་ཁྩོལ་བ་ནི་ཁྩོང་འད་ལ་ཟླེར་བ་གདའ། ལྩོ་ཕྱུག་ཟླེར་

བའི་གཞི་བདག་གིས་ཙེ་ངྩོས་གྩོང་གི་མི་གཅིག་ཁིད་སྩོང་བ་ལ་བཙལ་མི་རྣམས་ཁག་

གཉིས་སུ་བས་ནས་སྩོང་དང་རླེད་འྩོང༌། དླེའི་ཚེ་སྲུང་མདུད་འདི་ཐྩོགས་གསུངས་པས། 

དླེ་བཞིན་དུ་བཙལ་བས་བདླེ་བག་ཏུ་ཕྱིར་རླེད་པ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར། འདི་ལ་གྲུབ་བརླེས་ཚེ་

རྣམ་ཞླེས་བརྩོད་པ་ལྟར་དྩོན་ལ་གནས་ངླེས་ཤིག་རླེད། ཁྩོང་ནི་མཁན་རབས་གས་སུ་

ཕལ་ཆླེར་ཡྩོད་ཀང་མཚན་ཐྩོག་ནས་ངྩོས་འཛིན་ཞུ་མི་ཐུབ་པས་འདིར་བིས་པ་ཡིན།

༈ སླེ་རིགས་བྩོ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ནི།

བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་སླེ་རིགས་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ཁྩོང་ནི་ལམ་སྣར་མ་སླླེབས་པའི་སྐླེ་བྩོ་

རྣམས་བཙན་ཐབས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་འཕྩོ་བའི་རྣལ་འབྩོར་ལ་མངའ་བརླེས་པ་སྩོགས་

རྩོགས་པ་མཐྩོན་པྩོར་སླླེབས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འད། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། ཉིན་ཞིག་ལ་སྩོད་

གྩོང་ཚོ་ཞིག་ནས་མི་ཞིག་ཤི་སྩོང་བས་འདིར་བ་མ་དངས་ཡྩོང་བ་ལ། ཁྩོང་དངས་སྩོང་

ཡང་དླེར་འཁྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྩོང་ནི་ན་བཟའ་ཕྱག་དར་ཁྩོད་པ་བཞླེས་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པས། གཏམ་དཔླེར། འཇིག་རླེན་དད་པ་མིག རྣལ་འབྩོར་དད་པ་སླེམས་ཟླེར་བ་

ལྟར། གྩོས་ཐར་ཐྩོར་ཡིན་ན། བ་མ་ཡང་ཐར་ཐྩོར་ཡིན་པར་བསམས་ནས་བ་མ་དངས་

མཁན་ལ་ཁྩོད་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་དུ་སྩོང་ཡང་བ་མ་འདི་འད་ཞིག་ལས་མ་རླེད་ན་ཞླེས་

གཤླེ་གཤླེ་ཡང་ཡང་བཏང་བ་དང༌། ཕུང་པྩོ་ཡྩོད་སའི་ཤག་གི་བར་ཆྩོད་ཀི་བུ་ག་ལ་
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དབྱུག་པ་བརྒྱུས་ཏླེ་ཚུར་ཕྱྩོགས་མི་ཞིག་གིས་བཟུང་ནས་ཕར་ཕྱྩོགས་སྣླེ་མྩོས་ཕུང་

པྩོའི་འྩོག་ནས་སྒུལ་བཅུག་པའི་ཐབས་བཀྩོད་བཟྩོས་ཏླེ་བ་མས་འཕྩོ་བ་འདླེབས་ཚེ་

འཇིགས་སྣང་སྐུལ་དགྩོས་ཟླེར་ནས་གྩོས་བས། བ་མས་འཕྩོ་བ་འདླེབས་རླེས་ཕར་

འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་རྒྱུ་ལྟ་ཞྩོག་ཕྱིར་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་ཏླེ་སར་གི་མི་དླེ་ཕྱིར་འྩོང་

རྒྱུ་མླེད་པ་ལ་བལྟར་སྩོང་བས་གཉིད་ཡུར་བ་ཇི་བཞིན་འདུག་པ་ལ། བ་མར་སྐབས་

རྩོགས་ཞུས་ཏླེ་སད་བཅུག་པས་བཟྩོད་གསྩོལ་དང་དག་སྣང་སྦྱང་དགྩོས་ཐུག །ཁྩོང་ནི་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོས་དངྩོས་སུ་སྲུང་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་འད་སླེ། ཚེ་གནང་མ་དང་ཁྩོང་

གཉིས་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཀི་ར་ཕུག་ཕྱྩོགས་སུ་དཔླེ་མཚམས་ལ་ཕླེབས་ཚེ་ཞིག་ལ་

དཔླེ་ཁིད་ཞུས་པར་ཤར་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་པར་གྩོས་བས་པའི་མཚན་མྩོ་ཞིག་ལ་བྩོ་

བཟང་དབང་ཕྱུག་ནས་བུད་མླེད་ཅིག་གིས་གདངས་ཤིན་ཏུ་མཐྩོན་པྩོས་བྩོས་པ་ཐྩོས་

པ་མི་མ་ཡིན་འད་ཨླེ་ཡིན་དགྩོངས་ནས། ཕྱི་ཉིན་ཚེ་གནང་མ་ལ་ལྩོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་

ཞུས་པས་གཞན་མ་ཡིན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་ཡིན་པས་གནས་སྩོ་ན་དགའ་གསུངས། དླེ་

མ་ཐག་གནས་སྩོས་པས་རླེས་སུ་བག་ཕུག་སྩོའི་ཐད་ནས་མར་རིབས་སྩོང་བ་དང༌། དླེ་

ནས་བྩོ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ཞབས་རང་བསྙུངས་ཏླེ་གཞན་དུ་ཕླེབས་རྒྱུ་སབས་མ་བདླེ་

བས་དགྩོན་པར་ཕྱིར་ཕླེབས་གནང་དགྩོས་བྱུང་བར་གགས་སྩོ། །

༈ ཆུ་མིག་བ་མ་ནི།

ར་བ་ནས་ཡིན་ཟླེར། ཨ་མདྩོ་ཆུ་མིག་བ་མ་ཞླེས་འཁྩོད་པ་ལ་བསམས་ནའང་ཡིན་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

པ་འད། ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པས་འདུས་ཁང་བསྐར་གསྩོ་མཛད་པའི་སབས་སུ་ཕྱག་

རྩོགས་པ་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡིན། དླེ་ཡང་ཁྩོང་ཤར་ཕྱྩོགས་སྩོགས་ལ་འབུལ་སྡུད་ཕླེབས་

ནས་འདུས་ཁང་བཞླེངས་པ་ལ་འགྩོ་གྩོན་རྒྱ་ཆླེན་བཏང་སླེ་བཀའ་དིན་བསྐངས་པས། 

ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་གདྩོང་གལ་གལ་འགྩོར་འབྩོལ་གདན། ཁ་གདན། མདུན་

ཅྩོག་དང་བཅས་པའི་ཐྩོབ་ཐང་གནང༌། གཅྩོད་པ་ཨང་དང་པྩོའི་གས་ཤིག་ཡིན་ཏླེ། འབྲུ་

ཡག་གྩོང་ནས་བུད་མླེད་ཅིག་ཤི་སྩོང་བར་བ་མ་དངས་པ་ར་ཡིས་དྲུད་ནས་གྩོངས། 

དམ་སིར་གྱུར་པར་གགས་པ་དླེ་ནུབ་མྩོར་རྒྱུན་དུ་དགྩོན་པའི་མདུན་གི་ཟླ་ཆུའི་སླེང་

ནས་མླེ་འབར་བཞིན་ཡྩོང་བ་དང༌། གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ན་ཚ་བཏང་བ་སྩོགས་གནྩོད་འཚེ་

ཧ་ཅང་བླེད་སབས། འདིས་རྦག་རིག་རྒྩོད་ལ་དམ་སི་མླེ་འབུད་དླེ་འྩོང་བཞིན་པ་དླེ་ལ་

གཏྩོར་མ་ཞིག་འཕླེན་ཨླེ་ཕྩོད་གསུངས་པས་རིག་རྒྩོད་ཀིས་ཕྩོད་ཟླེར། འྩོ་ན་དྩོ་ནུབ་ང་

ཡིས་གཅྩོད་འདྩོན་སབས་ས་འདི་དང་འདིའི་ཐད་དུ་འྩོངས་ཚེ་གཟིམ་ཤག་ཕྱི་ངྩོས་ནས་

བརྡུངས་ཏླེ་བར་ལན་གསུམ་སྤད་དགྩོས་གསུངས། དླེ་ནས་ང་ཡིས་གཏྩོར་མ་ཁྩོད་ལ་

གཏད་ཚེ་མྱུར་དུ་ཁླེར་ནས་ཆུ་འགམ་གད་ཐྩོག་ནས་སྒུགས། འྩོག་ཏུ་འྩོངས་ཚེ་སླེང་དུ་

དག་ཏུ་འཕྩོངས་གསུངས་པས་ཁས་ལླེན་བས། དྩོ་ནུབ་མཚན་མྩོར་དམ་སི་འྩོང་ཚེ་

དླེ་བཞིན་དུ་བས་ཀང་ཅུང་སྐྲག་པས་གཏྩོར་མ་སླེར་དང་བཅས་པ་འཕངས་ནས་ཕྱིར་

ཡྩོང་ཚེ་ང་ཡི་སླེར་གར་ཡྩོད་གསུངས་པས། སླེར་ཡང་འཕངས་ཚར་ཟླེར་བས། གཏྩོར་

མ་འཕྩོངས་ཟླེར་བ་ལས་སླེར་འཕྩོངས་མ་ཟླེར་བས། ངའི་སླེར་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཡིན་པས་ད་

ལྟར་ཁླེར་ཤྩོག་གསུངས་པ་ལ་མཚན་མྩོར་ལག་རབ་བས་ནས་བཙལ་བས་རླེད་དླེ་ཁླེར་

འྩོངས། དླེ་ནས་བཟུང་དམ་སི་དླེ་མླེད་པར་གྱུར་པར་གགས།
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༈ གཅྩོད་པ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ་ནི།

ཙེ་ངྩོས་ནས་ཡིན། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྩོལ་གཏྩོད་དླེ་མ་ཅིག་ལབ་ཀི་སྒྩོན་མ་

ལ་བརྒྱུད་པའི་ཞི་བླེད་གཅྩོད་ཀི་གདམས་པ་ལ་བརླེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐྩོབ་པ་དང་དླེ་ལ་

མངའ་བརླེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འད། ཙེ་རའི་རྩོང་གི་ཚང་ལ་གཅྩོད་སྒྲུབ་ཚོགས་སབས། 

ཉིན་ཆ་རླེའི་རླེས་ནས་སྦྱིན་བདག་གིས་བསླེན་བཀུར་ཕྱག་གཡྩོག་གི་རིགས་ལླེགས་

པར་མ་བས་གསུངས་ནས་ཁ་གཡར། ར་སར་རྒྱག་བཅུག་སླེ་ཤྩོར་བའི་ཚུལ་གིས་

དགྩོན་པར་ཕྱིར་ཕླེབས་གནང༌། འབབ་སྤད་མ་སྩོང་གསུངས་ནས་ར་རྣམས་ཕྱིར་མ་

སྤད་པར། ཕྱི་ཉིན་གི་མཚན་མྩོར་གྩོ་བུར་དུ་སར་གི་གྲྭ་པ་རྣམས་བྩོས་ནས། གཅིག་ལ་

ཁྩོད་ཀིས་རྒྱལ་སྩོ་ནང་དུ་རིབས་ཟླེར། གཅིག་ལ་ལྕགས་ཀི་ཧྩོམ་ཁུང་ཞིག་སླེར་ཏླེ་ཁྩོད་

ཀིས་འདི་སས་མདར་ཞྩོག་གསུངས་ནས་བཀྩོད་སྒིག་ཡང་དག་པར་བས་ཏླེ་ཕླེབས། 

དླེར་སླླེབས་པ་དང་གྲྭ་པ་གཉིས་ཀིས་སར་ལྟར་བསྒྲུབས་ཚེ་ཁྩོང་གིས་ཧྩོམ་ཁུང་ནང་དུ་

ཕུར་བུ་གདབ། དླེ་ནས་ད་འགིགས་སྩོང་གསུངས་ཏླེ་ཐུགས་ངལ་གསྩོའི་ངང་ལྷྩོད་ལྷྩོད་

དུ་བཞུགས་པར་གགས། ཡང་ཙེ་ངྩོས་མླེ་ལྩོང་ཚང་ལ་གཅྩོད་སྒྲུབ་ཅིག་ཚོགས་སབས་

སུ་ཌཱ་མ་རུ་འཁྩོལ་བཞིན་མཐྩོངས་ནང་དུ་མཆྩོངས་པས། ཁི་ཞིག་ཡྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་

དངངས་སྐྲག་སྐླེས་ནས་བྩོས་ཤིང་། གད་ཁ་ནས་མཆྩོངས་ཏླེ་ཤི་སྩོང་བར་གགས། དགླེ་

བཤླེས་པྩོ་ཏྩོ་བ་དང་ཁ་རག་པའི་རྣམ་ཐར་ལྟར། མཁས་དབང་དབང་རྒྱལ་གིས་གཅྩོད་

པ་འདིས་ཅི་ཡང་མི་ཤླེས་སམ་དུ་སླེམས་པའི་སབས་ཤིག་ལ་ཁྩོང་གཉིས་མཇལ་འཕད་

ཐླེངས་གཅིག་བྱུང༌། དླེའི་ཚེ་གཅྩོད་ཀི་ཆྩོས་སྩོར་ལ་བགྩོ་གླེང་མཛད་པས་དབང་རྒྱལ་

ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉླེས་པར་བྱུང་། གཅྩོད་ལ་མངའ་བརླེས་པ་ཟླེར་བ་དངྩོས་གནས་དླེ་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཡིན་འད། ཁྩོང་གིས་གཅྩོད་ཀི་ཁིད་རྒྱུན་ནི་གྩོང་གི་ཨ་མདྩོ་ཆུ་མིག་བ་མ་ལས་ཞུས། 

དླེའི་དངྩོས་སླྩོབ་ཡིན། དགྩོན་པའི་གཉའ་ན་ཡྩོད་པའི་ལྷ་ཆླེན་ཁམས་རའི་ནང་གི་གཞི་

བདག་ཀང་ཁྩོང་གིས་གཅྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་ཕུད་དླེ་མླེད་པར་མཛད། སྐུ་གཤླེགས་ལ་ཉླེ་

ཁར་ཐྩོད་པ་མར་ཁུས་གང་བ་ཞིག་དང༌། དཔལ་ཆླེན་མྩོའི་གཡང་སྒྲུབ་ཆྩོག་བསྒིགས་

ཤིག་ཁིམ་པར་རླེན་སལ་དུ་གནང༌། ཆྩོག་བསྒིགས་ད་ལྟའང་ཡྩོད་འདུག ནམ་ཞིག་བ་རྩོ་

ཐྩོག་ནས་འཕུར་བ་ལྟར་ཟླེར་དྩོན་བཞིན་ཕྱག་རས་གང་ཡྩོད་རྣམས་ཚོང་ཁྩོམ་བཤམས་

ཏླེ་མླེད་པར་བཟྩོས། དླེ་ནས་ཐུགས་ཆླེས་པའི་གྩོགས་པྩོ་རྣམས་མགྩོན་གི་ཚུལ་དུ་

བྩོས་ནས། ཁླེད་རྣམས་ཐུགས་དགའ་སྤྩོའི་ངང་སྩོད་གསུངས་ཏླེ་ཐུགས་དགླེས་དགླེས་

མཛད། ཕྱི་ཉིན་ལ་རྒྩོད་ནག་པྩོ་ཞིག་ཁང་སླེང་བབས། རྒྩོད་དླེས་བ་མ་ལ་ལྟ་བ་དང༌། བ་

མས་ཀང་དླེ་ལ་གཟིགས་བཞིན་ཡུད་ཙམ་སྩོང་རླེས་རྒྩོད་འཕུར་སྩོང་བས་བ་མ་ཡང་སྐུ་

གཤླེགས་སྩོང་བར་གགས་སྩོ། །

༈ མཁས་དབང་ཆླེན་མྩོའི་མཚན་སན་ཐྩོབ་པའི་དབང་རྒྱལ་ནི།

མཐའ་ཐྩོག་གྩོང་དུ་འཁྲུངས། ཁྩོང་གི་མནལ་ལམ་དུ་མི་ཞིག་གིས་བིས་པ་དཀར་པྩོ་

ཞིག་རུམ་དུ་བཅུག་པ་རིས། དླེ་ནི་དབངས་ཅན་མས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རགས་

མཚན་ཡིན་གསུངས། དླེའི་རླེས་ནས་ཡྩོན་ཏན་གི་ཀྩོང་རྩོལ། སྩོང་འཁྩོར་བ་རྣམས་

བག་དཀར་རིན་པྩོ་ཆླེའི་དྲུང་དུ་མཇལ་ཁར་སྩོང་ཚེ་མཁས་དབང་ཆླེན་མྩོས་ཅི་མཛད་

བཞིན་འདུག་ཅླེས་རྒྱུན་དུ་འདི་བར་མཛད། དླེ་ལྟར་ཁྩོང་ལ་བག་དཀར་བྩོ་བཟང་དཔལ་

ལྡན་བསན་འཛིན་སན་གགས་ཀིས་མཁས་དབང་ཆླེན་མྩོའི་མཚན་སན་ཕུལ་ཡྩོད། 
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ཁྩོང་གིས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་གཅྩོད་ཀི་ཆྩོག་བསྒིགས་མཛད། ད་ལྟར་དགྩོན་འདིར་

འདྩོན་མུས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོ་ག་འདི་ཡིན་པར་གགས། བག་དཀར་པ་ལ་འཇིགས་བླེད་

བསླེན་ཆླེན་མཚམས་ལ་བཞུགས་དགྩོས་ཞུས་པས། མ་བཞུགས་ཀང་ཆྩོག་མྩོད། 

གལ་སིད་བཞུགས་ན་འཚེ་བ་ཧ་ཅང་ཆླེ་སབས། གཟིམ་ཤག་ཀ་བ་ལ་བརྒྱད་སྩོང་པའི་

གླེགས་བམ་བཞུགས་སུ་བཅུག དླེ་ལ་བསྩོར་བ་གསྩོག་བཞིན་བཞུགས་དགྩོས་པ་

དང༌། ཅ་ལག་གསར་པ་རིགས་ལ་ཐུག་རླེག་གཏན་ནས་བླེད་མི་རིགས་གསུངས། འྩོན་

ཀང་མཚམས་ལ་བཞུགས་སབས་བར་མཚམས་ཞིག་ལ་སྐུ་མཆླེད་ཅིག་གིས་གནམ་

ལྕགས་ཕུར་བུ་ཞིག་ཉྩོས་ནས་ཁླེར་ཡྩོང་བ་ལ་སར་གི་ལུང་བསན་ལ་ཐུགས་ཀིས་དླེ་

ཙམ་གཙིགས་ཆླེན་མ་འཛིན་པར་ཕྱག་གིས་རླེག་པའི་རྐྱླེན་བས་སྐུ་ཁམས་མི་བདླེ་བར་

གྱུར་ཏླེ་སྙུང་གཞི་བཞླེས། ཁྩོང་གིས་གསུང་རྒྱུ་ལ་བག་དཀར་པ་མཁས་པ་ཞིག་ལས་

མཁླེན་པ་ཡྩོད་པ་ཞིག་མ་བསམས་ཀང་མངྩོན་མཁླེན་ལ་ཐྩོགས་པ་མླེད་གསུངས། སྙུན་

གཞི་དླེས་རྐྱླེན་པས་སྐུ་ཚེ་མཐར་མ་འཁྩོལ་བར་གཤླེགས། འདི་དག་གི་མཐུ་ལས་ད་

ལྟར་དགྩོན་འདིར་དབང་གིས་ཆུ་བྩོ་མ་ནུབ་པ། བིན་རླབས་ཀི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པ། 

གདམས་ངག་གི་སརྒ་མ་ལྩོག་པ། མྩོས་གུས་ཀིས་བསམ་པ་ཚིམས་པ་སླེ་གཅྩོད་ཀི་

སན་བརྒྱུད་བཞི་རྣམས་མ་ཉམས་པར་གནས་སྩོ། །

༈ བཤླེས་གཉླེན་མཁླེན་རབ་ནི།

ཤར་ཕྱྩོགས་ནས་འདིར་ཕླེབས་པ་ཞིག་ཡིན། འདིར་ཡུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་ནས་ས་

ལམ་གི་རྣམ་གཞག་འདི་རྩོམ་བཞིན་པ་ལ་གིང་བསླེའི་མཚན་བཏགས་ཕུལ་གབས་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བླེད་ཚེ་མ་བཞུགས་པར་ཕླེབས་པས་བརམ་འཕྩོ་ལུས་ཟླེར།

༈ བ་མ་སགས་རམས་པ་ནི།

རྦ་ལ་མདའ་མྩོ་བ་ཚང་དུ་འཁྲུངས། ར་འཕྩོ་མ་འདས་ཡང་སིད་དུ་སྐུ་བདག་མཛད། འདི་

ནས་མ་གནང་རུང་བར་བར་དུ་དླེ་ཕྱྩོགས་སུ་ཕྱག་ཕླེབས། ལྷ་སར་རྒྱུད་སད་དུ་སགས་

རམས་མཛད། འདིར་གྲྭ་ཚང་དགླེ་སྩོས་ཀང་མཛད་མྩོང༌། ཉ་ཁི་གྩོང་གི་བུ་མི་སྐླེ་བའི་

དུད་ཚང་ཞིག་ལ་ལུང་བསན་གནང་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་ཅིག་འདྩོན་དགྩོས་གསུངས་ཏླེ་ཁྩོ་རང་

ཡང་དླེར་ཕླེབས། དླེའི་ཚེ་ཁིམ་གཞིས་གཉིས་ཀི་བར་རྩོག་གླེང་ཞིག་བསླངས་ཡྩོད་པ་

ལ༑ ཁྩོང་ནི་སྒྲུབ་གྩོགས་པའི་གལ་དུ་ཇ་གསྩོལ་བ་ཙམ་ལས་ཆྩོ་ག་མ་གསུངས་པར་

གྩོད་གཞི་ལྷིང་འཇགས་སུ་གཏྩོང་བའི་གས་སུ་ཕླེབས། སྒྲུབ་པ་ཚར་རླེས་སྒྲུབ་པ་ལམ་

དུ་འགྩོ་སྩོང་། ད་ནི་བུ་ཞིག་དང་བུ་མྩོ་ཞིག་སྐླེ་བས་དླེ་གཉིས་ལ་མིང་འདི་དང་འདི་

ཞླེས་བ་བ་ཐྩོགས་གསུངས་ནས་ཕླེབས། སྒྲུབ་གྩོགས་འགའ་རླེས་སྒྲུབ་པའི་སབས་བ་

མ་གྩོད་བཤད་ཕླེབས་པའི་རྐྱླེན་གིས་སྒྲུབ་པ་ལམ་དུ་སྩོང་གསུངས་པ་ལ་ཁླེལ་རྒྩོད་

བས་ཀང་རླེས་སུ་བུ་བུ་མྩོ་གཉིས་སྐླེས་ཏླེ་ལུང་བསན་ཐྩོག་བབས་བྱུང་བས་ཀུན་གིས་

ངྩོ་མཚར་ཆླེན་པྩོར་འཛིན། ཁྩོང་གིས་མ་འྩོངས་ལུང་བསན་དུ་བུ་སྤུན་གཉིས་ཅན་ཞིག་

གི་ལག་ཏུ་ང་ཡི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་དགྩོས་ཞླེས་གསུངས་མྩོང་བ་ལྟར། ཁྩོང་ལ་ཕྱྩོགས་སྩོ་

སྩོ་ནས་ཕུལ་བའི་ལུག་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཚེ་ཐར་བས་ཏླེ་མི་བསམ་ཤླེས་མླེད་པ་ཞིག་

གི་ཁིམ་དུ་བཅྩོལ་བའི་ཚེ། ལུག་མང་པྩོ་བཤས་པ་ལ་བཀའ་བཀྩོན་མཛད་པའི་དྩོན་

རྐྱླེན་དླེས་སྤི་ལྩོ་ ༡༩༤༢ ལྩོར་བགྩོང་བར་བརམས། འྩོག་ཟླ་སྨྱུང་གནས་ནས་མར་
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ཕླེབས་ཚེ་མི་དླེས་ལམ་དུ་སྒུག་ཡྩོད་པ་མཁླེན་ནས་མགྩོགས་པྩོར་འགྩོ་མ་གཏྩོགས་

དུང་མགྩོས་སྒུག་ཚོད་ཡྩོད་མ་རླེད་གསུངས་ནས་ཕླེབས་ཀང་། མི་དག་རིན་ཆླེན་

མཁའ་འགྩོ་ཟླེར་བ་ར་སྩོར་ཁིད་ཡྩོད་པས་དཔའ་ཞུམ་ནས་སབས་མ་བདླེ་བར་དླེ་ཉིན་

དགྩོང་མ་ཕྩོད་པར་ངང་འཐླེན་བས་འདུག རླེས་སུ་ཆུ་མཁར་གྩོང་གི་སྨྱུང་གནས་ནས་

ཡར་ཕླེབས་ཚེ་བསྒུགས་ནས་དཀྲྩོངས། དླེ་དུས་ཆིབས་ཁ་ཁིད་མི་ཆུ་མཁར་འཕིན་

ལས་ཟླེར་བ་ཡིན་པས། ལམ་ལྟག་ནས་སང་ལླེབ་ཅིག་ལྷུང་བ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོས་ཡར་

མ་འྩོངས་གསུངས་པའི་བར་རླེད་ཅླེས་གསུང་ཟུར་ངྩོ་མཚར་བ་དླེ་ལ་གནང་མྩོང་ཚོད་

འདུག གདུང་སར་གི་ཚེ་ཇ་མ་མཁན་ཟུར་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གི་གཟིམ་ལམ་དུ། 

མི་ཞིག་གིས་ལག་དམར་བའི་མགྩོ་བཅད་ནས་འཕངས་པ་རིས་ཤིང་། ཉིན་དླེར་མཁར་

སྲུང་གྩོང་གི་ས་ཕུད་བས་དླེ་བསད་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡྩོད་དྩོ། །

༈ བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སམ་ཡྩོངས་གགས་སུ་ལམ་བསན་ནི།

བྩོད་རབ་བྱུང་བཅྩོ་ལྔ་པའི་ས་ཁི་ ༡༨༩༨ ལྩོར་ཉ་ཁི་གྩོང་དུ་བལྟམས། ཆུང་དུས་ནས་

འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་ཐྩོག་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆླེར་མཛད། འདུལ་འཛིན་མཁས་གྲུབ་

གཉིས་ལྡན་དུ་གྱུར། རླེ་ཙོང་ཁ་པས། དང་པྩོར་རྒྱ་ཆླེན་ཐྩོས་པ་མང་དུ་བཙལ། །བར་

དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་

བངས། །ཀུན་ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཆླེད་དུ་བསྩོས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉམས་

བཞླེས་ལ་གྩོམས་པ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་དང༌། གྩོས་བིན་བརླབས་

ཡན་ལ་སྩོག་དང་བསྩོས་ཏླེ་བསྲུངས་ནས་བསན་པའི་ར་བ་སྩོ་ཐར་ལ་ཉམས་བཞླེས་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་མཛད། བརྒྱ་ལ་ལྟུང་བས་གྩོས་ན་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཐླེག་

ཆླེན་གསྩོ་སྦྱྩོང་གི་སྩོམ་པ། ཟས་གཅྩོད་སྩོམ་པ། སྨྱུང་གནས་སྩོགས་ལ་བར་བར་དུ་

གནས་པར་མཛད་པ་དང༌། ལམ་རིམ་བྩོ་སྦྱྩོང་སྩོགས་ལ་ཉམས་བཞླེས་མཛད་པ་ནི། 

ཁྩོང་གིས་སབས་ཤིག་ལ་སྤན་ཤླེལ་སྤུས་ལླེགས་ཤིག་མནབས་ཡྩོད་པ་ས་ལ་ཤྩོར་

སྩོང་བས་སླེར་སྣའི་རྣམ་རྩོག་ཅིག་སྐླེས་འྩོང་བ་འད། སླྩོབ་བུ་ཞིག་གིས་མཐྩོང་ཚེ་དང་

པྩོར་གས་ཆག་སྩོང་མླེད་པ་ལ་རྩོག་བརིས་ཡང་ཡང་བཏང་ནས་བཅག་པར་མཛད། 

ལམ་རིམ་སྩོགས་ན་ཉྩོན་མྩོངས་འབུར་འཇྩོམས་དགྩོས་གསུངས་པ་དླེ་འདར་ཟླེར་བ་

ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང༌། ཞབས་རང་དླེག་གི་སྙུན་གཞི་བཞླེས་ཚེ་ནད་ལ་ཕན་ཁུལ་གིས་

ཞབས་ལ་ཐག་པ་བཏགས་པའི་སྣླེ་མྩོ་བརྐྱངས་ཏླེ་ཀ་བ་ལ་བཏགས། དླེའི་ཁུག་ལ་སླྩོབ་

བུ་བསྩོད་ནམས་ལྷུན་འགྲུབ་ལ་དབྱུག་པས་ཤླེད་ཆླེན་པྩོས་བརྒྱབ་བཅུག་ནས་ཤླེད་མ་

ཕུད་ན་བཀའ་བཀྩོན་གནང་བ་དང༌། ཡང་དླེག་ནད་ལ་ཕན་ཁུལ་གིས་ལྕགས་ཀི་སྙུང་

བུ་རྣྩོན་པྩོས་ཞབས་རང་སླེང་ནས་འྩོག་ཏུ་ཐལ་བྱུང་དུ་ཕུག་ནས་ཁག་འབིན་བཅུག་

པ་སྩོགས། བྩོ་སྦྱྩོང་གི་ར་བ་བདླེ་སྡུག་གཏྩོང་ལླེན་ཞླེས་པ་མྩོས་པ་ཙམ་གིས་སྩོམ་པ་

མ་ཡིན་པར། ཧ་ལས་པའི་སིང་སྩོབས་ཆླེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་རང་སླེང་དུ་ན་ཚ་དངྩོས་སུ་

བཟྩོས་ནས་དླེ་ལ་དམིགས་ཏླེ་བསྩོམས་པར་མཛད། སབས་ཤིག་ལ་དགླེ་སླྩོང་ཞིག་

གིས་ལི་བས་མི་ཟ་བའི་ཆླེད་དུ་ཁུག་མ་ཆླེན་པྩོ་གཟུགས་པྩོ་ཆ་ཚང་ཤྩོང་བ་ཞིག་དྲུབས་

པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཚོར་བས་ཐུགས་མ་མཉླེས་ནས། ལི་བས་ཟ་བ་ཙམ་ཡང་མ་བཟྩོད་ན་དླེ་

ལ་ལྟས་ངན་ཞིག་ཤར་བ་འད་ཞླེས་བཀས་བཀྩོན་པས། དགླེ་སླྩོང་དླེས་ཁྩོང་གིས་ཀང་

ཨླེ་བཟྩོད་སམ་དུ་ཡྩོད་སབས་སུ་གྩོང་གི་ལྩོ་རྒྱུས་དླེ་དག་ཚོར་བས་ཧ་ལས་ཏླེ་དད་པ་

བརན་པྩོ་ཐྩོབ། ཞབས་དྲུང་བཅུ་པའི་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་ཕླེབས་པས། དགྩོངས་བཞླེད་
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ལྟར་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་མ་དགྩོས་སྩོ། །སླྩོབ་བུ་མང་པྩོ་ལ་བཀའ་པྩོད་ལྔ་དང་ལམ་རིམ་

བྩོ་སྦྱྩོང་སྩོགས་ཀི་འཆད་ཁིད་བསྐངས། དླེ་འད་བའི་རླབས་ཆླེན་གི་མཛད་རླེས་ལ་

བརླེན་ནས་སླྩོབ་བུ་ཡང་ཡ་མཚན་པའི་དམ་པ་ཤ་སག་ཕྱི་དྩོའི་ཁ་ཟས་ཡན་ལ་འཛེམ་

པ༑ བསན་པའི་མིག་ལྟྩོས་ལ་ཕན་པའི་འདུལ་འཛིན་ཁྱུ་གཅིག་བྱུང་བ་ནི་གྩོང་དུ་མཁན་

རབས་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་དག་ལས་གསལ་བ་བཞིན་ཡིན། བྩོ་སྦྱྩོང་མཚོན་ཆའི་

འཁྩོར་ལྩོ་ཉམས་བཞླེས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འབས་སྤུངས་ནས་ཕླེབས་

པའི་ར་འཕྩོ་མཁན་པྩོ་ལླེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཀི་སྐིད་ཕུག་ཉི་

མའི་གདྩོང་ལ་དླེའི་ཁིད་གནང་བ་མཁན་པྩོ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཉིད་ཀིས་གསུངས། ཁྩོང་ནི་བྩོད་

དུ་དུས་འགྱུར་གི་ཟིང་འཚུབ་ཆླེན་པྩོའི་ཁྩོད་དུའང་རི་ཁྩོད་དུ་ཐུགས་སླེམས་ལྷྩོད་པྩོའི་

ངང་དུ་དགླེ་སྦྱྩོང་ལ་གནས་བཞིན་བཞུགས་ཆྩོག་པ་བྱུང༌། དླེ་ཡང་སྤྩོད་འཇུག་ལས། 

སླེམས་ཅན་མྩོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །རྒྱལ་བས་ཀང་ནི་མི་མགུ་ན། །བདག་འད་ངན་པས་

སྩོས་ཅི་དགྩོས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། སླེམས་ཅན་མང་པྩོ་མགུ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་

ཡང༌། ཁྩོང་གིས་གཙོ་བྩོ་བྩོ་སྦྱྩོང་གི་སྩོ་ནས་བཀའ་གདམས་གྩོང་མ་ཚོའི་རྣམ་ཐར་ལ་

བསླབ་པས། སྩོ་གསུམ་གི་མཛད་སྤྩོད་གང་ཐད་ནས་མཐྩོང་ན་མི་མཐུན་པ་མླེད་པའི་

དབང་གིས་ཕྱྩོགས་འདིའི་སྐླེ་རྒུ་མཐའ་དག་ཡི་རང་བས་དྩོན་གིས་ཡིན་ནྩོ། །ཉིད་ཀི་

ལགས་རྩོམ། བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་ཐུགས་རླེས་བིན་རླབས་ཀིས། །འགྩོ་ཀུན་སིག་སྒིབ་

སྡུག་བསལ་བདག་ལ་སིན། །བདག་གི་བདླེ་དགླེ་སླེམས་ཅན་གཞན་ལ་སིན། །འགྩོ་

རྣམས་ལུས་སླེམས་བདླེ་ཆླེན་འདླེན་པར་ཤྩོག །ཅླེས་པ་འདི་ལ་གཞིགས་ནའང་བྩོ་སྦྱྩོང་

ཉམས་བཞླེས་རྣལ་མ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤླེས་ཐུབ་བྩོ། །གཞན་ཡང༌། ལགས་

རྩོམ་ལ། ལྟུང་བའི་ལྕི་ཡང་གི་སྩོམ་ཚིག མཎྜལ་གི་བཤད་པ། བ་མའི་གསྩོལ་འདླེབས་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྩོགས་བཞུགས། སྐུ་གཤླེགས་ཁར། ད་ནི་རི་ཁྩོད་འདི་ནས་འགྩོ་རུ་རན། །རྒྱ་བྩོད་ལ་

སྩོགས་བདག་ལ་བཀའ་དིན་ཆླེ། །ཞླེས་སྩོགས་ཕྱག་བིས་མཛད་ནས་ཐང་གའི་རྒྱབ་

ཏུ་སྦས་ཏླེ། ཉ་ཁིའི་རི་ཁྩོད་དུ་ལྕགས་བི་ ༡༩༦༠ ལྩོར་སྐུ་གཤླེགས། ཕྱག་བིས་འདི་ད་

ལྟའང་མཇལ་དུ་ཡྩོད་དྩོ།།

༈ ཀུན་བཟང་རིག་གྩོལ་ནི། 

མང་རི་གུག་ར་ཚང་དུ་འཁྲུངས། འབད་རྩོལ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་རིག་གནས་ལ་སྐླེས་

སྩོབས་ཀི་ཤླེས་རབ་མངའ་བ་དང༌། མངྩོན་མཁླེན་ལ་ཐྩོགས་པ་མླེད་པར་གགས། དླེ་

ཡང་གསུང་རྒྱུན་ལ། ཁྩོང་ནི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་གི་སྐྩོར་དཔྩོན་ཡིན་པའི་སབས་ཤིག་ལ། 

འཛིན་གྲྭ་འདིའི་ནང་བ་མ་ང་ཆླེ་ང་བཟང་བསམ་པ་མང་ཡང་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་ཐུབ་

པ་མླེད་གསུངས། འཛིན་གྲྭ་དླེའི་ནང་ཁྩོ་རང་སྩོགས་མཚན་ཉིད་ཤླེས་པ་དང་ཚད་ལྡན་

མང་ཡང་། དླེ་དག་སྐུ་ཚེ་མཐའ་འཁྩོལ་མ་བྱུང་བས། རླེས་སུ་བྩོ་བཟང་དབང་ཕྱུག་མ་

གཏྩོགས་ཁིར་ཕླེབས་པ་མླེད། ཁྩོང་ནི་ང་ཆླེའི་གས་སུ་མླེད་པ་འད། ཡང་ཁི་རྒྱུད་ཡ་

དགའ་ཟླེར་བ་ལ། ཁྩོ་བྩོ་ཚེ་འཕྩོས་པའི་རླེས་སུ་ཕག་ཅིག་གི་སྐླེ་བ་ལླེན་པ་ཡིན། ཕག་དླེ་

ཁྩོད་ཀིས་དླེད་ནས་འགྩོ། དླེ་དུས་ཁྩོད་ཀིས་ང་ཤླེས་གསུངས། བཅྩོས་བསྒྱུར་གི་རླེས་

སུ་རྒྱ་མི་ཚོས་ཡ་དགའ་སྩོང་འཁྩོར་ནས་དཀར་མཛེས་སུ་ཕག་དླེད་མཁན་མངགས་

ཚེ་ཕག་མང་པྩོའི་ཁྩོད་ནས་གཅིག་གིས་ཁ་ཕྱིར་འཁྩོར་ནས་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལྟ་

བུ་བསན་པས། ཡ་དགས་སར་གི་ལུང་བསན་དན་ཡང་གཞན་དབང་བཙན་པྩོའི་འྩོག་

ཏུ་ཅི་བ་གཏྩོལ་མླེད་ངང་ཡིད་སྐྩོ་བཞིན་དུ་དཀར་མཛེས་སུ་དླེད་དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད། 
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ཡང་ཁྩོ་ལ་སྤུན་མཆླེད་ཚོང་པ་ཞིག་ཡྩོད་པ་དླེའི་རྩོགས་སུ་ཧྩོར་པ་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་

གབས་བླེད་སབས་ཐག་པ་རིང་པྩོ་ཞིག་མཁྩོ་བས་དླེ་ཁླེར་གསུངས་ཏླེ་གཉིས་ཀས་ར་

རླེར་ཆིབས་ནས་ཕླེབས། མར་ལམ་ཁུ་རི་ཆུ་བརྒལ་ཚེ་དབར་དུས་ཆུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པས་སྤུན་མཆླེད་སྐྩོན་མ་བྱུང་བ་ཁྩོ་ཆུས་ཁླེར་ཏླེ་འདས་གྩོངས་སུ་སྩོང༌། ཐག་པ་མཁྩོ་

གསུངས་པ་དླེ་སྐུ་ཕུང་ར་ལ་བཀལ་དགྩོས་བྱུང་བ་དླེ་ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་

པར་གགས་སྩོ། །ཡང་མཚན་དངྩོས་མི་གསལ་ཡང་འདིར་སྐུ་གཉླེར་ཞིག་ཡྩོད་པ་རྒྱུན་

དུ་ཤི་བྩོའི་སས་མགྩོར་ཕླེབས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཉིན་ཞིག་གྩོགས་པྩོ་ཞིག་གིས། 

ཁྩོད་ཀིས་ཤི་བྩོའི་རྣམ་ཤླེས་འཕྩོ་ནུས་ན་ང་ཡི་རྣམ་ཤླེས་ཀང་འཕྩོ་བར་གིས་ཤིག་ཟླེར་

བ་ལ། སྐུ་གཉླེར་གིས་དླེ་ལ་འཕྩོ་བ་བཏབ་པས་ཧིག་སྒ་གཅིག་སྒྩོགས་ཚེ་ཅིག་ཤྩོས་

ཀིས་མིག་གིས་ཅུང་མི་མཐྩོང་བར་གྱུར། གཉིས་པ་སྒྩོགས་ཚེ་ཅུང་ཙམ་ཡང་མི་མཐྩོང་

བར་ནག་ཐྩོམ་མླེར་གྱུར་པས་ད་གཟྩོད་གཞི་ནས་ཁྩོ་སྐྲག་སླེ་དླེ་འད་མ་གནང་རྩོགས་

ཟླེར་ནས་སད་ངན་འདྩོན་དགྩོས་བྱུང་བར་གགས།

༈ དགླེ་སླྩོང་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་ནི།

གཞན་དབང་བཙན་པྩོའི་འྩོག་ཏུ་གནྩོན་ནས་དགྩོན་གནས་བསྐར་དར་མ་བྱུང་སྩོན་དང་

བསྐར་དར་བྱུང་རླེས་གཉིས་ཆ་ལ་ཡུལ་འདིར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བས་རླེས་ཅན་དང་

དགྩོན་འདིར་ཟླ་དང་བལ་བའི་བཀའ་དིན་ཅན་ཞིག་ཀུན་ལ་རྩོད་མླེད་ཡིན་པས། ཁྩོང་

ཉིད་ཀི་མཛད་རྣམ་མདྩོར་བསྡུས་ཞིག་འདི་ན་འགྩོད་འྩོས་པ་དང་དགྩོད་དགྩོས་པ་ཞིག་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཡིན། དླེས་ན་ཁྩོང་ནི་མཚན་སན་འབར་བའི་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་གནས་ཀི་ཉླེ་འདབས་

བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་གྩོང་དུ་སྤི་ལྩོ་ ༡༩༤༡ བྩོད་རབ་བྱུང་ ༡༦ ལྕགས་སྦྲུལ་ལ་འཁྲུངས། 

ཆུང་དུས་ནས་དགྩོན་འདིར་ཆྩོས་ཞུགས་ཐྩོག་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་

དང་ཆྩོས་སྤྩོད་ཁག་བསླབ་སླེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས། དགུང་ལྩོ་ ༡༩ ཡས་མས་ཙམ་ལ་

དུས་འགྱུར་གི་རྐྱླེན་ངན་དླེས་དགྩོན་གནས་སུ་འཚོ་སྩོད་བལ་བས་རང་ཁིམ་དུ་ཕླེབས་

རླེས་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་ཏང་གི་མཉམ་ལས་ར་འཛུགས་ཀི་འགྩོ་ཁིད་ཡུན་རིང་འགན་བཞླེས་

གནང་ཞྩོར་ལ། ཐབས་ཤླེས་ཅི་ཡྩོད་ཀིས་ལྩོག་ནས་བྩོད་མིའི་གནའ་རས་དང་རླེན་གསུམ་

ཕྩོན་ཆླེན་ལ་གཅླེས་སྤས་ཀིས་སྲུང་སྐྩོབ་ཐད་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆླེར་གནང་། དླེ་ཡང་རང་གི་

ཞང་པྩོ་གིང་བསླེ་བྩོ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་ལ་ཕྱག་གཡྩོག་དང་བརི་བཀུར་དང་ལླེན་གིས་

གདམས་ངག་དང་སླྩོབ་སྩོན་འྩོག་རླེན་སླེ་རུ་མ་དང༌། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་

དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འབལ་སང་སྩོན་པའི་སྐུ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་གསླེར་སྐུ་ཉླེར་གཅིག་

དང༌། སྐླེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང༌གས་ཀི་ཞལ་ཐང་། ཙོང་ཁ་བརྒྱད་ཅུ་གས་ཀི་

ཞལ་ཐང་། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག རླེ་བཙུན་བམས་པའི་གསླེར་ཐང་ཆླེན་མྩོ་སྩོགས་ཁྩོན་

ཞལ་ཐང་ང་གཅིག རྩོར་དིལ་ཆ་གཅིག ཞབས་དྲུང་དགུ་པའི་གདུང་རུས་ཙནྡན་སམ་ཆུང་

དང་བཅས་པ། གནའ་རས་གགས་ཅན་སྦུབ་ཆལ་ཆ་གསུམ་སྩོགས་དགྩོན་འདིའི་བིན་

རླེན་འགངས་ཆླེན་དུ་མ་རང་ཉིད་འཚོ་བས་ཕྩོངས་ཀང་། སྐུ་ངལ་དང་ཉླེན་ཁ་ལ་མ་འཛེམ་

པར་སིང་སྩོབས་དང་ལྷག་བསམ་ཞུམ་པ་མླེད་པས་ཟས་གྩོས་སྩོགས་ཀིས་གཞན་

ལས་བླུས་པ་དང༌། སྦས་སྐུང་སྩོགས་རྒྱུ་ཚེགས་གཉིས་ཀིས་རང་སྩོག་དང་བསྩོས་ཏླེ་

མི་ལྩོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རིང་ཉར་ཚགས་བས། སབས་དླེ་བྩོད་མིའི་རིག་གཞུང་ར་བརླག་ཏུ་

གཏྩོར་བའི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་གི་སབས་སུ་ཁླེལ་ཡང་། ཁྩོང་གཅིག་པུས་
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རླེན་གསུམ་འབྩོར་ཆླེན་འདི་ལྟ་བུ་ཉར་ཕྩོད་པ་དང་ཉར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ལ་ཤླེས་ལྡན་དག་

བདླེན་དང་དང་གཟུ་བྩོའི་བྩོས་སྩོམས་དང༌། ཅི་འདའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སིང་སྩོབས་དང་

རད་དུ་བྱུང་བའི་ལྷག་བསམ་ཞིག་མ་རླེད་ཨང༌། ཉིད་ཀིས་གནའ་རས་འབྩོར་ཆླེན་དླེ་

དག་སྲུང་སྐྩོབ་མཐའ་འཁྩོལ་བྱུང་མཐར་ཆ་ཚང་ཡར་ཕུལ་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་དཀར་

ཆག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༡ ལ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་ཀི་ཐུགས་བསྐླེད་

བིན་མཐུ་དང༌། བྩོད་མིའི་སྤི་མཐུན་གི་བསྩོད་ནམས་ལས་བྩོད་མུན་གིང་དུ་རླེ་ཞིག་

གྱུར་པ་ནས་རྒྱལ་བསན་སླར་གསྩོའི་ཉི་འྩོད་འཆར་བའི་སལ་བཟང་གི་དུས་སབས་དླེར་

དགྩོན་འདིའང་བསྐར་དར་གི་དབུ་ཚུགས། དླེའི་ཚེ་རྒྱ་བྩོད་གཉིས་ཀིས་ཁྩོང་ཉིད་རིག་

གནས་ཁང་ཟླེར་བའི་ཚོགས་གཙོར་བསྩོ་གཞག་ཞུས་པ་ལྟར་སིང་སྩོབས་དང་ལྷག་

བསམ་ཟྩོལ་མླེད་ཀིས་དགྩོན་ཤུལ་ས་ཕུང་རྩོ་ཕུང་དུ་ལུས་ཡྩོད་པའི་སླེང་ནས་ཐྩོག་

མར་ཆྩོས་གྲྭའི་ཀུན་དགའི་ར་བ་བཞླེངས་འགྩོ་ཚུགས། སབས་དླེར་སླེ་འབངས་རྣམས་

ཀིས་ཀང་དགའ་དད་སྤྩོ་གསུམ་གིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏླེ་དཀའ་སྡུག་དང་མནར་གཅྩོད་ཚད་

མླེད་མྩོང་བཞིན་ཉར་ཚགས་བས་པའི་རླེན་གསུམ་དང་གནའ་རས་འགངས་ཆླེ། གཞན་

ཡང༌། རྒྱུ་ཚེགས་ཀིས་ཞབས་འདླེགས་རྒྱ་ཆླེན་པྩོ་དང་རྩོགས་རམ་ཤུགས་ཆླེན་བས་

པ་ལ་བརླེན་ནས། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༢ ལ་ཆྩོས་གྲྭའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང༌། དླེ་

དག་གི་སབས་ངྩོ་མཚར་བའི་ལྟས་བྱུང་ཡྩོད་པ་ནི་གང་ལྡླེབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་

བཞླེངས་བཞིན་པ་མཇལ་སབས་ལྟླེ་བར་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྩོར་དངྩོས་སུ་མཇལ་བ་ལྟར་

བྱུང་བ་དང༌། ཁག་གི་ཐིག་ལླེ་བབས་པ་སྩོགས་བྱུང་བ་རང་གིས་གསུངས། སྤི་ལྩོ་ 

༡༩༨༣ ལ་ཆྩོས་སྩོ་ཕྱླེ་བའི་ཆྩོག་མཆན་ཐྩོབ། ལྩོ་དླེ་ག་ནས་ཆྩོ་འཕྲུལ་སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོ་

ནས་དབུར་བས་ཏླེ་དགྩོན་འདིར་མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོ་སྩོ་དང༌། ཐུན་མྩོང་དང་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱག་ལླེན་སྒིག་གཞི་རྣམས་རིམ་གིས་སར་རྒྱུན་ལྟར་སླར་གསྩོ་

མཛད། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༥ ཡས་མས་ཙམ་ལ་དགྩོན་གཞུང་གི་ལས་འགན་ལས་ལྩོ་ཤས་

བཤྩོལ་ཏླེ། དླེའི་རིང་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་རྣམ་འདླེན་ལྔ་པའི་སྐུ་བརན་ཐྩོག་བརླེགས་

གཉིས་པ་ཅན་རླེན་དང་བརླེན་པར་བཅས་པ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་མཆྩོད་རླེན་བཅས་ལླེགས་

གྲུབ་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་༸ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆླེན་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་མཆྩོག་

གནས་ནང་དུ་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སབས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་མཛད་སྩོ་སླེལ། སྤི་ལྩོ་ 

༡༩༨༨ ནས་སླར་ཡང་དགྩོན་འདིའི་འགྩོ་འཛིན་གནང༌། དླེ་ནས་ལྩོ་གཅིག་གི་ནང་

བ་བང་གི་ཕྩོ་བང་གནའ་སྩོལ་ལྟར་གསླེར་ཁང་འཆམ་ར་དང་བཅས་པ་ལླེགས་པར་

བཞླེངས། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ བྩོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ལ་འདུས་ཁང་བཞླེངས་འགྩོ་ཚུགས། སྤི་

ལྩོ་ ༡༩༩༢ ལ་རྒྱ་ནག་རི་བྩོ་རླེ་ལྔ། གྲུ་འཛིན་པྩོ་ཏ་ལ། སའི་སིང་པྩོའི་གནས། གང་ཆླེན་

འགིང་རི་སྩོགས་འཛམ་གིང་གནས་ཆླེན་ཁག་ཅིག་ལ་གནས་མཇལ་ཕླེབས། གྲུ་འཛིན་

པྩོ་ཏ་ལར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཅང་ཛེ་མིན་དང་ཐུག་འཕད་གནང་། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༤ 

ལ་འདུས་ཁང་ཀ་བ་བརྒྱ་དང་ཉླེར་ལྔ་ཡྩོད་པ་ཐྩོག་བརླེགས་བཞི་ཅན། སླེང་དུ་རྒྱ་ཕིབས་

ཉིས་རིམ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལླེགས་གྲུབ་ཀི་དགའ་སྩོན་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ། གཞན་ཡང་དབུས་

སུ་དབླེན་ཟླུམ་མཆྩོད་རླེན། ཕྱྩོགས་བཞིར་རུ་གནྩོན་གི་ལྷ་ཁང་བཞི་སྩོགས་རླེན་བརླེན་

པ་ཆ་ཚང་བཞླེངས། ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པ་སྐུ་བདག་དང༌། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཞབས་

བསྐྩོད་སྩོགས་ལ་གྩོགས་དན་ཤུགས་ཆླེར་གནང༌། མདྩོར་ན། དགྩོན་སླེ་གསར་སྐྲུན། 

བྩོད་ཀི་གནའ་རས་རིག་གནས་སྲུང་སྐྩོབ། རང་ཡུལ་གི་གཙུག་ནྩོར་ཞབས་དྲུང་རིན་

པྩོ་ཆླེ་ལ་ཞབས་ཕྱི་སྩོགས་གང་ཐད་ལ་བས་རླེས་ཆླེན་པྩོ་འདི་འད་ཡུལ་ཕྱྩོགས་གཞན་

ལའང་དཀྩོན་ན་རང་རླེའི་ཡུལ་འདིར་ལྟ་ཅི་སྩོས། གང་ལྟར་དམ་པ་དླེས་སྐུ་ཚེའི་སུམ་
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གཉིས་ཙམ་ཡུལ་འདིའི་བསན་འགྩོའི་ཆླེད་དུ་འཛད་ཡྩོད། རྒྱུན་པར་ནམ་གི་ཆ་སད་ལ་

མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྩོར་དང་ཁ་ཏྩོན་དགླེ་སྦྱྩོང་ལ་བརྩོན་པ། ལྷག་པར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་

འགྱུར་རྩོ་ཅྩོག་དག་ཚར་སྩོང་བ་སྩོགས་མཛད། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༤ ལ་དགྩོན་གཞུང་གི་

འགན་ལས་བཤྩོལ་རླེས་སྐུ་ཚེ་གང་པྩོར་གཟླེངས་ཐྩོན་སི་ཞུ་བསྒྲུབས་པར་དགླེ་འདུན་

དམངས་ཀིས་བཀའ་དིན་རླེས་དན་མཚོན་ཕྱིར་མཇལ་དར་བསྒྩོན། དགུང་ལྩོ་རླེ་དྲུག་

པ་སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ལྩོར་སྐུ་གཤླེགས་སྩོ།། །།

སྨྲས་པ།

ལྩོ་རབས་བཅུ་ཕག་དུ་མའི་དུས་ཡུན་རིང་། །

རླབས་ཆླེན་སིང་སྩོབས་གཅིག་གི་ཡུ་བ་ལས། །

ཡུལ་འདིར་ཆྩོས་སིད་ཟུང་གི་གདུགས་དཀར་འདླེགས། །

དླེ་ལ་ཡི་རངས་མི་བླེད་གཟུར་གནས་སུ། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

 གཞན་ཡང༌། བ་མ་རྣམས་འདའ་ཁར་སྙུང་གཞི་སྩོགས་མླེད་ཀང་གནས་ཁང་ལྩོངས་

སྤྩོད་རྣམས་ཡར་མཆྩོད་མར་སྦྱིན་མཛད་ནས་འདས་ཚེ་བ་རྩོ་ཐྩོག་ནས་འཕུར་བ་ལྟ་བུ་

རང་དབང་ཐྩོབ་མཁན་དང༌། འདས་ནས་སིང་མ་ཚིག་པའི་འདས་རགས་འཇྩོག་མཁན་

དང༌། དླེ་ལྟར་དླེ་དང་དླེས་མཚོན་པའི་དམ་པ་ཤ་སག་གནའ་དུས་གཉིས་སུ་ཕླེབས་དང་

ཕླེབས་བཞིན་པ། བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ལགས་པས། མཁས་མང་དགླེ་འདུན་འདུ་

བའི་གདན་ས་ཆླེ། ཞླེས་པ་ངླེས་པར་དྩོན་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནྩོ།།

 འདིའི་གྩོང་དུ་མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་གས་སུ་ཡྩོད་པའི་སྩོ་

མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་དམ་པ་རིམ་བྱྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མང་བ་མ་དང་། ཚེ་རྣམ་དང་། བྩོ་བཟང་དབང་ཕྱུག་དག་ནི་མཁན་རབས་ཀི་གས་སུ་

ཡིན་ཡང་། མཁན་བརྒྱུད་གསྩོལ་འདླེབས་སུ་རབ་བྱུང་གི་མཚན་བཀྩོད་ཡྩོད་པ་དང༌། 

ཡུལ་འདིར་སྐ་མིང་གགས་ཡྩོད་སབས་མཁན་རབས་གང་ཡིན་མཚན་ཐྩོག་ནས་ངྩོས་

འཛིན་ཞུ་མ་ཐུབ་པས་འདིར་བིས་པ་ཡིན་ནྩོ།།

 འདིར་དུས་འགྱུར་སྩོན་གི་དམ་པ་རིམ་བྩོན་རྣམས་ཀི་སྩོར་རྒན་རབས་པའི་

ངག་རྒྱུན་ནས་བྱུང་བ་རྣམས་ཡི་གླེར་མ་འཁྩོད་པར་ལུས་ན་རྣམ་ཐར་དླེ་དག་བརླག་

པར་འགྱུར་བའི་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་བར་མཐྩོང་ནས་རང་བྩོས་གང་ལྕྩོགས་ཤིག་བིས་ཟིན། སྤིར་

དགྩོན་འདིར་མཁན་རབས་ལས་གཞན་པའི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་ས་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་ཧ་ཅང་མང་

པྩོ་ཕླེབས་ཡྩོད་ཀང་། དམིགས་བསལ་བཀའ་དིན་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་དགླེ་སླྩོང་རྩོ་

རླེ་ཚེ་རིང་མ་གཏྩོགས་བསྐར་དར་རླེས་སུ་ཕླེབས་པ་རྣམས་ཀི་སྩོར་མ་བིས།

སྨྲས་པ།

གང་དག་མཛད་བཟང་ར་བདུན་འྩོད་པྩོ་ཆླེས། །

སིགས་དུས་རྒུད་པའི་མུན་པ་ཡྩོངས་སངས་ནས། །

མདྩོ་སགས་པད་ཚལ་མ་ལུས་སིན་མཛད་པ། །

སལ་ལྡན་རང་དྲུག་ཆྩོས་ཀི་ཟིལ་དངར་རྩོལ། །

ཅླེས་སྩོ། །
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༣༽ མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་བཤད་པ།

༈ གསུམ་པ་མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་བཤད་པ་ལ། མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོ་

སྩོ་དང༌། སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོ་སྩོ་བཤད་པའྩོ།།

༡ མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་བཤད་པ།

དང་པྩོ་ལ། མདྩོ་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ་དང༌། མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་

བཤད་པའྩོ།།

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།

དང་པྩོ་ནི། སྐབས་རླེ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས། གཞུང་ཆླེན་པྩོ་སླྩོབ་གཉླེར་

རྒྱག་དང་གཅིག །ཆྩོས་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཐྩོས་དང་གཉིས། །ནང་སླེམས་རྒྱུད་ཆྩོས་

ལ་ཕྱྩོགས་དང་གསུམ། །ད་སྐིད་ཀི་ཉི་མ་འདི་གསུམ་ཤར། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

རང་རང་གི་སྩོན་བསགས་དགླེ་བའི་ལས་དང་མཐུན་པར་དངྩོས་དང་རླེས་མཐུན་ཅི་

རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་དལ་འབྩོར་ཚང་བའི་མི་ལུས་ནི་ཐྩོབ། རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་དང༌ཞབས་

དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེས་གཙོས་བཤླེས་གཉླེན་དག་དང་ནི་ཕད། བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྤི་དང༌། 

ཁད་པར་ཡབ་རླེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསན་པ་བཙོ་སྦྱངས་གསླེར་གི་ཡང་ཞུན་ལྟ་བུ་

འདི་ཉིད་དང་མཇལ་བར་མ་ཟད། གཞུང་ཆླེན་པྩོ་ལྔ་སླྩོབ་གཉླེར་གནང་ས་ཡྩོད་པའི་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྐིད་ཀི་ཉི་མ་འདི་དང་གཅིག ཆྩོས་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཐྩོས་པ་བླེད་ས་ཡྩོད་པའི་སྐིད་

ཀི་ཉི་མ་འདི་དང་གཉིས། ནང་སླེམས་རྒྱུད་ཆྩོས་ལ་ཕྱྩོགས་པའི་སྐིད་ཀི་ཉི་མ་འདི་དང་

གསུམ་ཤར་བ་འདི་ཅི་འདའི་སལ་བ་བཟང་པྩོ། དྩོན་བཟང་པྩོ། དུས་བཟང་པྩོ་ཞིག་ཀང་

མ་ཡིན་ནམ། སྤིར་ཉི་མ་ཤར་ཡང་ཉི་འྩོད་དུ་མ་བསད་ན་གང་ཡང་མི་ཕན་པ་བཞིན། 

དཔླེ་ཆ་མ་གཟིགས་པའམ། ལམ་རིམ་ལ་ཐྩོས་བསམ་མ་བས་པའམ། ནང་ཆྩོས་ལ་

ཤླེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པར་མ་བས་པ་དག་ལ་ནི་སྐིད་ཉི་མ་འདི་གསུམ་རང་གིས་རང་

ལ་ཤར་མ་བཅུག་པར་འགླེབས་པར་བས་པ་དང་འད་བར་འགྱུར། གལ་ཏླེ་འདི་དག་དང་

འཕད་པ་དྩོན་མླེད་དུ་བཏང་ན་དླེ་ལས་གྩོང་གུན་ཆླེ་བ་ཞིག་འཇིག་རླེན་འདིར་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །དླེས་ན་རྒྱུ་མཚན་དླེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བསན་ནྩོར་བུའི་བང་མཛོད་ཕྱྩོགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་མཐྩོང་གྩོལ་ཞླེས་པའི་ཆྩོས་གྲྭ་འདིར་བཞུགས་ཀི་

དགླེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་རྩོངས་པའི་དབང་གིས་ཐྩོས་བསམ་ཡལ་བར་བྩོར་ནས་ཚོང་

གྩོང་ཆྩོག་འཚེམ་འདྲུབ་སྩོགས་ནྩོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཙམ་ལ་འབད་པ་ནི། དལ་རླེན་

ཆུད་ཟྩོས་སུ་བཏང་ནས་འབས་མླེད་ཀི་སྤུན་པ་འཕྱར་བ་དང༌། དུད་འགྩོའི་ཀུན་སྤྩོད་

ལས་མ་འདས་པས་ཤིན་ཏུ་རྩོངས་པ། ཆླེས་བླུན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དླེས་ན་དླེ་དག་དགྩོན་

པར་བསད་པ་དང༌། སྐྲ་བླེགས་པའི་དགྩོས་པ་སྩོར་ཏླེ། ཏིང་ངླེ་འཛིན་རྒྱལ་པྩོའི་མདྩོ་

ལས། སངས་རྒྱས་བསན་པ་འདི་ལ་རབ་བྱུང་ནས། །སིག་པའི་ལས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

སྤྩོད་པར་བླེད། །ནྩོར་དང་འབྲུ་ལ་སིང་པྩོར་འདུ་ཤླེས་ཤིང༌། །བཞྩོན་དང་བ་ལང་ཤིང་ར་

རྣམས་ལ་ཆགས། །གང་ལ་བསླབ་པའི་ནན་ཏན་མླེད་པ་རྣམས། །དླེ་དག་གིས་ཀང་ཅིའི་

ཕྱིར་མགྩོ་བྩོ་བླེགས། །ཞླེས་གསུངས་སྩོ། །དླེ་ལྟར་མི་མཛད་པར་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁླེན་པ་དྩོན་དུ་གཉླེར་བ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་པྩོད་ལྔས་གཙོས་རིག་གནས་ལྔ་ལ་
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བསླབས་ནས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབླེད་ཀི་ཤླེས་རབ་བསྐླེད་དགྩོས་ཏླེ། ནང་པའི་བསན་

པ་ནི་ཤླེས་རབ་ཀི་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་པས། ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབླེད་ཀི་ཤླེས་

རབ་ལ་བརླེན་ནས་སྒྲུབ་པ་མ་གཏྩོགས་དད་པ་རྐྱང་པས་མི་ཆྩོག་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཐྩོས་

བསམ་མི་དགྩོས་པར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པའི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པའང་མླེད་ལ། 

ཡྩོད་ན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དང༌། དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། སླྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོགས་

མླེད། ཙོང་ཁ་པ་སྩོགས་འཁྲུལ་ཞླེས་སྩོས་དགྩོས་པར་འགྱུར། དླེ་སད་དུ་ཡང་མདྩོ་སླེ་

དཀྩོན་མཆྩོག་བརླེགས་པ་ལས། ང་ཡི་བསན་པ་ཤླེས་རབ་ཀི་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་

ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། རླེ་བཙུན་བམས་པ་མགྩོན་པྩོས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་

བརྩོན་པར་མ་བས་ན། །འཕགས་མཆྩོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁླེན་ཉིད་མི་འགྱུར་

ཏླེ༑ ༑དླེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རླེས་གཟུང་དང་། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤླེས་བ་

ཕྱིར་དླེ་ལ་དླེ་བརྩོན་བླེད། །ཅླེས་གསུངས་པ་དང༌། སླྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉླེན་གིས། 

ཆྩོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབླེད་མླེད་པར་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས། །གང་ཕྱིར་ཉླེ་བར་ཞི་བར་

བ་བའི་ཐབས་མླེད་ལ། །ཉྩོན་མྩོངས་པས་ཀང་འཇིག་རླེན་སིད་མཚོ་འདིར་འཁམས་

ཏླེ༑ ༑དླེ་བས་དླེ་ཕྱིར་འདི་ནི་སྩོན་པས་གསུངས་སྩོ་ལྩོ། །ཞླེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་དགླེ་

འདུན་རྒྱ་མཚོས། རབ་འབམས་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་མི་བླེད་པར། །རྣམ་གྩོལ་སྒྲུབ་པའི་

མྩོ་བཤམ་བུ་འདྩོད་རྣམས། །བདླེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྩོགས་མླེད་དང༌། །ཙོང་ཁ་

པ་སྩོགས་འཁྲུལ་ཞླེས་ད་སྩོས་ཤིག །ཅླེས་གསུངས་པ་དང༌། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གིས། 

རང་རླེའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ནི་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབླེད་ལ་བརླེན་ནས་ཉམས་

ལླེན་བླེད་དགྩོས་པ་ལས་དད་པ་གཅིག་པུས་མི་འགིགས་གསུངས་སྩོ།།

 གཞན་ཡང་ལ་ལ་དག་བདག་ཉིད་ལ་བརས་པའི་ལླེ་ལྩོས་དབང་པྩོ་རྟུལ་བ་རྒྱུ་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མཚན་དུ་བས་ནས་མི་འབད་པ་འདི་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། དླེང་སང་འཛམ་གིང་ན་

དྩོམ་གིས་རང་འཁྩོར་གཏྩོང་བ་དང༌། གང་པྩོ་ཆླེས་རི་མྩོ་འབི་བ་དང༌། སྤླེའུས་ཞབས་

བྩོ་རྒྱག་པ་སྩོགས་ཡྩོད་ཚུལ་འདི་དག་ལ་གཟིགས་ན། སྨྲས་ཤིང་བསྐུལ་ན་དུད་འགྩོ་

ལའང་གྩོ་བ་ཡྩོད་པ་ཤླེས་ནུས་པས། རྣམ་དཔྱྩོད་དང་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་རིག་

གནས་སྦྱངས་པ་དླེ་བས་ཀང་ལས་སླ་བ་ལྟ་ཅི། དླེ་ཡང༌། སྤྩོད་འཇུག་ལས། གྩོམས་ན་

སླ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངྩོས་དླེ་གང་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞླེས་དང༌། ས་སྐ་ལླེགས་

བཤད་ལས། སྨྲས་ཤིང་བསྐུལ་བར་གྱུར་པ་ན། །དུད་འགྩོ་ལ་ཡང་གྩོ་བ་སྐླེ། །གསུངས་

ཡྩོད།

 འགའ་ཞིག་ན་ཚོད་མཐྩོ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་མི་འབད་པ་འདི་ཡང་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། ནངས་པར་འཆི་ཡང་དླེ་རིང་དཔླེ་ཆ་གཟིགས་པ་སྩོན་བྩོན་དམ་

པའི་རྣམ་ཐར་དང༌། རིག་པ་བསླབ་པ་དླེས་ཚེ་འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀང་དླེས་བག་

ཆགས་ཁད་པར་ཅན་ཐླེབས་ནས་བཅྩོལ་བའི་ནྩོར་དགྩོས་དུས་ཕྱིར་ལླེན་ཆྩོག་པ་ལྟར་

ཕྱི་མར་བླེད་སྤྩོད་གཏྩོང་ཆྩོག་པའི་ཕྱིར། དླེ་ཡང༌། ས་སྐ་ལླེགས་བཤད་ལས། རིག་

པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསླབ། །ཚེ་འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀང༌། །སྐླེ་བ་ཕྱི་མར་

བཅྩོལ་བ་ཡི། །ནྩོར་ལ་རང་ཉིད་ལླེན་དང་མཚུངས། །ཞླེས་གསུངས་པས་སྩོ།།

 གཞན་ཡང༌། ཁ་ཅིག་གིས་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་མི་ནུས་པས་ཁ་ཏྩོན་

དང་ཕྱག་བསྩོར་ཙམ་གིས་ཆྩོག་སམ་ན་དླེ་ཡང་མི་རིགས་ཏླེ། ཚིག་བཟང་པྩོ་ཞལ་ནས་

གསུང་དུས། དྩོན་བཟང་པྩོ་ཡིད་ལ་བསྩོམས་ཏླེ་ཁ་དྩོན་བས་ན་ཤིན་ཏུ་བཟང་ཡང༌། དླེ་

ནི་ཐྩོས་བསམ་མ་བས་པར་ཡྩོང་ཐབས་ར་བ་ནས་མླེད་པས། དླེ་མིན་གི་ཁ་ཏྩོན་སྩོགས་

ནླེ་ཙོའི་མ་ཎི་དང་མཚུངས་པ་ལས་ཕན་བླེད་གང་ཡིན་དཀའ། ཕན་བླེད་ཡྩོད་ན་ཐྩོག་མ་
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མླེད་པ་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་བ། རྩོ་ལྟར་ས་ཞིང་རྭ་ལྟར་འཁྩོགས་

པའི་རང་སླེམས་འདི་ལ་ཕན་དགྩོས་པ་ལས་དླེ་མི་རླེད་པའི་ཕྱིར་ཏླེ། རྒྱལ་སས་ཞི་

བ་ལྷས། བཟླས་བརྩོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སྤྩོད་བས་ཀང་། ། 

སླེམས་གཞན་གཡླེང་བས་བས་པ་ནི། །དླེ་ཉིད་རིག་པའི་དྩོན་མླེད་གསུངས། །ཞླེས་

དང་། སྐབས་རླེ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཀང༌། ཚིག་རང་གཅིག་གི་དྩོན་ལ་

བསམ་བ་དང༌། །བལ་བའི་ནླེ་ཙོའི་མ་ཎི་ཁ་ཏྩོན་མཁན། །དླེ་ཡི་ཤླེས་རྒྱུད་རྩོ་དང་རྭ་ཅྩོ་

ལྟར། །ས་ཞིང་འཁྩོགས་ལ་ཕན་བླེད་གང་ཡིན་སྩོས། །ཞླེས་གསུངས་སྩོ།།

 དླེས་ན་བདག་ལླེགས་སུ་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐྩོས་བསམ་ལ་ཤ་ཐང་དུ་

འབད་དགྩོས། དླེའི་ཚུལ་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གིས། སླེམས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་ཡིན་

བསམ་པའི་ཐྩོག་ནས་དཔླེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན། དཔླེ་ཆ་ཇི་ཙམ་ཤླེས་པ་ཡིན་ཡང་རྒྱུད་

གྩོག་པྩོ་མ་དུལ་ཧླེང་པྩོར་མུ་མཐུད་དླེ་གནས་ན་གྲྭ་པའི་ཞབས་འདླེན་དང༌། ཆྩོས་པའི་

ཞབས་འདླེན། གདན་སའི་ཞབས་འདླེན་ཐྩོན་གི་ཡྩོད། གཞི་རའི་དཔླེ་ཆ་བ་ཞིག་ཡིན་

ཕྱིན་ཐ་ན་གྲྭ་ཆས་གྩོན་སངས་གྩོམས་པ་སྩོ་སངས་ཚུན་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཏན་ཏན་ཡྩོད། 

ཧ་ཅང་ལླེགས་པའི་གནས་རླེད་གསུངས་པ་ལྟར། རབ་བྱུང་སྤི་དང༌། ཁད་པར་དཔླེ་

ཆ་བ་རྣམས་ཀིས་སླེམས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་ཡིན་པ་ལ་བསམ་བྩོ་ལླེགས་པར་བཏང་

སླེ་སླེམས་ཀི་འཁླེར་སྩོ་འཇིག་རླེན་རང་ག་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། ཐྩོས་དྩོན་རྒྱུད་ལ་

སྦྱར་ཏླེ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་ཇླེ་ཆུང་དང་ཇླེ་ཉུང་ལ་ཡང་ཡང་བཏང་བ་ནི་དྩོན་ཤིན་

ཏུ་ཆླེན་པྩོ་ཡིན་ལ། གཟི་བརིད་ཤིན་ཏུ་ཆླེན་པྩོའང་ཡིན་ནྩོ། །དླེ་མ་ཡིན་པར་གཞན་

ལ་བརས་བཅྩོས་དང་ཁད་གསྩོད། སྐྩོན་བརྩོད་དང་སྐུར་འདླེབས་ཁྩོ་ནས་དུས་འདའ་

བར་བླེད་པ་ནི་དྩོན་མ་ཡིན་ཏླེ། ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པས། དག་ཉྩོན་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མྩོངས་འདུལ་ཐབས་མི་བླེད་པར། །གཤགས་འགླེད་པ་ཙམ་གི་འཆད་ཉན་ཡང༌། །འདླེ་

ཤར་སྩོའི་ཕྱྩོགས་སུ་གནས་པ་ལ། །གླུད་ནུབ་སྩོར་གཏྩོང་བ་དྩོན་རླེ་ཆུང་། །ཞླེས་དང༌། 

ཇྩོ་བྩོ་ལྷ་གཅིག་གིས། དམན་པ་རྣམས་ལ་སིང་རླེ་བསྐླེད་ལ་ཁད་དུ་གསྩོད་དང་བརས་

པ་སྩོངས། །དག་ཟིན་སླེ་རིས་ཀུན་ལ་ཞླེན་ཅིང་ཆགས་པའི་ཕྱྩོགས་རིས་མླེད་པར་

མཛོད། །ཡྩོན་ཏན་ཅན་ལ་ཕག་དྩོག་མི་བ་གུས་པར་གིས་ལ་ཡྩོན་ཏན་བང༌། །གཞན་

སྐྩོན་མི་བརག་རང་སྐྩོན་བརག་ལ་རང་སྐྩོན་ཁག་ངན་བཞིན་དུ་ཕྱུང༌། །ཞླེས་དང༌། རླེ་བ་

མས། ཆྩོས་མཛད་འདུག་ཚད་རྣམས་ལ་མྩོས་གུས་བསྐླེད། །ཅླེས་དང༌། འབྩོམ་སྩོན་

པས། རང་ལ་ཡྩོན་ཏན་ཇི་ཙམ་ཡྩོད་ན་ཡང༌། །གཞན་ལ་ཁད་གསྩོད་བརས་པ་ཆུང་བ་

མཛོད། །ཅླེས་གསུངས་སྩོ།།

 འདིར་སླྩོབ་གསྩོ་ཞིག་སླེལ་བ་ནི་རིག་པྩོ་དང་ཟུར་ཟ་ལྟ་བུའི་ཆླེད་དུ་མ་ཡིན་

པར། ལླེགས་བཤད་རླེ་ཟུང་བིས་པའི་ཁ་སྩོ་ནས་ཀང་འབྱུང་བ་སིད་ཅླེས་པའི་དཔླེ་

ལྟར། བླུན་རྩོངས་རང་དང་སལ་མཉམ་དག་ལ་སླྩོབ་གསྩོ་ཅུང་ཙམ་རླེ་ཐླེབས་ན་སམ་

པའི་ལྷག་བསམ་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏླེ། གཟུ་བྩོའི་བྩོས་ཉན་འཇྩོག་རླེ་བས་ན་སླྩོབ་

གསྩོའི་བྩོ་བ་རླེ་སླེར་ངླེས་ཀི་སྩོན་བྩོན་མཁས་པའི་གདམས་ངག་འགའ་བསླབ་བར་

བཀྩོད་དྩོ། །
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མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག

༈ གཉིས་པ་ནི། ཆྩོས་མདྩོ་སགས་གཉིས་ཀ་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐྱླེན་

མླེད་དུ་མི་རུང་བ། དཔླེར་ན། བ་ནམ་མཁར་འཕུར་བ་ལ་གཤྩོག་སྒྩོ་ཟུང་དགྩོས་པ་

ལྟར་ཡིན་ཞླེས་སྩོན་དླེང་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡྩོད་པ་ལྟར། གནད་ཀ་

དླེའི་དབང་གིས་འདི་ཡང་མདྩོ་སགས་ཟུང་འབླེལ་གི་དགྩོན་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡྩོད་

ལ༑ དླེས་ན་གཞུང་པྩོ་ཏི་ལྔའི་འཆད་རྩོད་དང༌། རླེ་བ་མའི་ཡི་དམ་གསང་བདླེ་འཇིགས་

གསུམ་གི་བསྐླེད་རིམ་སྩོམ་བཟླས་སྩོགས་ཉམས་སུ་ལླེན་སའི་མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་

ཐྩོག་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་ཅིང་། དགྩོན་པ་འདིའི་མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་སླྩོབ་གཉླེར་གནང་སའི་

གཞུང་ནི། ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཆླེན་མྩོ་བཞིའི་ཡ་གལ་མཁས་གྲུབ་བསན་

དར་བའི་གསུང་ཡིན་གཤིས། བསྡུས་གྲྭ་འཛིན་གྲྭར་རྭ་སྩོད་བསྡུས་གྲྭ་དང་། ཞབས་དྲུང་

དྲུག་པའི་བསྡུས་གཞུང་དང་། བརླེད་ཐྩོ་སྩོགས་དང་། བསྡུས་ཆླེན་འཛིན་གྲྭར་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་

ཆླེན་པྩོའི་བྩོ་རིག་དང་རགས་རིགས། དྩོན་བདུན་ཅུ་སྩོགས་དང་། གཞུང་གསར་འཛིན་གྲྭ་ནས་

རྒྱན་ར་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བའི་ཕར་ཕྱིན་སྤི་མཐའ་དང་། 

འགླེལ་བ་དྩོན་གསལ། གསླེར་ཕླེང་། རྣམ་བཤད་སིང་རྒྱན། རྩོགས་དཀའི་སྣང་བ། དང་

ངླེས་ལླེགས་བཤད་སིང་པྩོ། དགྩོན་འདིའི་བཤླེས་གཉླེན་མཁླེན་རབ་ཀི་ས་ལམ་གི་

རྣམ་བཞག་དགྩོངས་དྩོན་གསལ་བའི་སྒྩོན་མླེ་སྩོགས་རྒྱ་བྩོད་ཀི་གཞུང་ཆླེན་རྣམས་

དང་། དབུ་མ་འཛིན་གྲྭ་ལ་དབུ་མ་འཇུག་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་མཁས་གྲུབ་བསན་དར་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བའི་དབུ་མ་སྤི་མཐའ་དང་། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ། ར་ཤླེ་ཊིཀ་ཆླེན་སྩོགས་དང་། 

འདུལ་བ་འཛིན་གྲྭར་པཎ་ཆླེན་བྩོ་གྩོས་ལླེགས་བཟང་གི་འདུལ་བ་གཞུང་འགླེལ་དང་སྤི་

དྩོན། ཤར་ཆླེན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འདུལ་སྩོམ་སྩོགས་དང་། མཛོད་འཛིན་གྲྭར་

ཆྩོས་མངྩོན་པའི་མཛོད་ར་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་མཆིམས་མཛོད་དང་། རྒྱལ་དབང་

མཛོད་སྩོགས་ཡིན།

 མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་ནི། ལྩོ་རླེ་ལ། དཔྱིད་ཆྩོས། དབར་ཆྩོས། བཅུ་

ཆྩོས། དབར་གནས། སྩོན་ཆྩོས་རྣམས་ཡྩོད་པ་ལ། བཅུ་ཆྩོས་ཉིན་བཅུ། དབར་གནས་

ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱླེད། དླེ་མིན་ཟླ་བ་རླེ། ཧྩོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་དགྩོང་

མྩོར་ཁ་དྩོག་འཛིན་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀིས་དིཿསད་བཏང་སླེ་ཡར་ཚོགས། རྩོད་པ་བཙུགས། 

མཁར་བར་བཏང་བ་དང་མཉམ་དུ་འདུས། སྐབས་འགྩོ་སླེམས་བསྐླེད། སྒྩོལ་མ་ཚར་

བཅུ་གཅིག རྒྱལ་བ་བླེ་བ་མ། ཤླེར་སིང་ཚར་དགུ། ཆྩོས་སྐྩོང་ཞལ་ཚང་ལ་གཏྩོར་

འབུལ། བསན་འབར་མ་བཅས་གསུངས་རླེས་གྲྭ་མང་ནས་དིཿསད་བཏང༌སླེ། རྩོད་ཟླ་

ཡུན་ཙམ་གནང་ནས་གྩོལ། དླེ་ཆྩོས་ཐྩོག་ཡར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་འད།

 ཆྩོས་གྲྭའི་སྒིག་གཞི་ནི། ༡ཡར་ཚོགས་སྒིགས། ༢གལ་ལ་བཞུགས་སྒིགས། 

༣འདྩོན་པ་གསུང་སྒིགས། ༤ཁ་ཁིམས་ཀི་བཀྩོད་པ། ༥གྩོང་ལ་གཅིག་ལ་གཉིས་

ཐུག་གི་ཟླ་བྩོ་སྒིག་ལུགས། ༦རྩོད་པ་མཛད་ཚུལ། ༧བརི་བཞག་ཞུ་ལུགས། ༨འཛིན་

གྲྭ་འུབས་ལུགས། ༩བརི་བཞག་སྐྩོར་ལུགས། ༡༠ཕླེང་བ་དཀྲུག་ལུགས། ༡༡འཛིན་

གྲྭ་སྩོ་སྩོའི་ནང་དུ་རྩོད་པ་མཛད་ཚུལ། ༡༢ན་བཟའ་ཆས་སྩོར། ༡༣མཁྩོ་བའི་ཡྩོ་བད་

སྩོར། ༡༤སྐྲ་རིང་དང་གི་རིང་སྩོར། ༡༥གནང་བ་ཞུ་ལུགས། ༡༦མར་གྩོལ་སྒིགས། 

༡༧མཚན་སྐྩོང་སྩོ་སྩོའི་སྩོར། ༡༨རྩོད་རྒྱུགས་རིང་ཐུང་གི་སྩོར། ༡༩བྩོ་རྒྱུགས་སྩོར། 
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༢༠བུ་ཚབ་དང་སྐུ་གཉླེར་གི་སྩོར། ༢༡ཆྩོས་ཕྩོགས་སྩོ་སྩོའི་སྩོར་སྩོགས་རིམ་པ་མང་

དུ་ཡྩོད་པ་ལས།

 དང་པྩོ་ཡར་ཚོགས་སྒིགས་ནི། ས་མྩོར་མདུན་རིའི་རླེར་ཉི་ཟླེར་ཕྩོག་པ་

དང༌བ་མ་ཚོགས་སད་བས་ས་གཞི་བིན་རླབས་སྩོན་དུ་བཏང་ནས་རྩོ་ཏིང་རྡུང༌། 

ཚོགས་སད་རིང་ཐུང་དྲུག་སྩོ་སད་དང་བཅས་པ་བརྒྱབས། དུང་འབུད་གཉིས་ཀིས་ཟླ་

གམ་དབུ་ཞྭ་བཅས་ལླེགས་བཞླེས་ཀིས་དུང་བར་རྒྱུན་རིང་བ་ཞིག་བཏང༌། གནའ་བྩོའི་

དུས་སུ་ཆྩོས་གྲྭའི་སབས་ས་མྩོར་རྒྱུན་ཇ་རྒྱུན་དུ་ཡྩོད་པ་དང༌། ཞྩོགས་ཚོགས་གྩོལ་

ནས་མཚམས་མཚམས་སུ་གྲྭ་ཇ་དང༌། མཚམས་མཚམས་སུ་མང་ཇ་ཡྩོད་ངླེས་ཀང་

རིམ་བཞིན་ཉམས་ཆག་ཏུ་སྩོང་བ་ཡིན་ཏླེ། སྩོན་གི་ཡིག་རིང་ལ་དླེ་ལྟར་སྣང་བ་དང་། 

མ་ཟད་ད་ལྟ་ཆྩོས་གྲྭའི་རིང་ཚོགས་སད་རྒྱག་པ་འདི་གནའ་ས་མྩོར་རྒྱུན་ཇ་ཡྩོད་པས་

དླེའི་ཚོགས་བར་ཡིན་ཟླེར་སྩོལ་ཡང་འདུག་པ་དང༌། ཞྩོགས་ཚོགས་གྩོལ་ནས། གྲྭ་ཚང་

ལས་སྣླེ་གཉིས། ཚོགས་བཤད་པ། ཆབ་རིལ་བ་བཞིས་གྲྭ་ཇ་ཚོགས་བཞིན་པ་ལས་

ཤླེས་ཐུབ་བྩོ། །དླེང་སང་ནི་ཚོགས་སད་དྲུག་གི་རིང་ལ་རང་ཤག་ཏུ་གསྩོལ་ཇ་བཞླེས། 

དབར་དུས་སུ་འདུས་ཁང་དབུ་རླེ་དང༌། དགུན་དུས་སུ་ཕྩོ་བང་དབུ་རླེར་ཉི་ཟླེར་ཕྩོག་

སབས་མཁར་བར་བཏང་ནས། དླེ་དང་མཉམ་དུ་གྲྭ་མང་ཟླ་གམ་དང་དབུ་ཞྭ་ལླེགས་

བཞླེས་ཀིས་ཕྱི་སལ་ལྡན་དང་བ་འདླེན་པའི་མིག་རྒྱན། ནང་འབྩོར་ལྡན་བསྩོད་ནམས་

བསྩོག་པའི་ཞིང་ས་ཟླེར་བ་ལྟར་ཕླེབས་ཏླེ་ཞྩོགས་ཆྩོས་ཚོགས།

 གཉིས་པ་གལ་ལ་བཞུགས་སྒིགས་ནི། ཟླ་གམ་ཐང་ལ་བཏིང་པ་ལྟ་བུ་གཡས་

བུད་དང་གཡྩོན་བུད་མླེད་པ་དཀིལ་མ་བུག་པ་དང༌། ཆྩོས་འདྩོན་ཡྩོད་པའི་སབས་ལ་

དང་པྩོར་གལ་འཁྩོག་པྩོ་དང་རིང་ཐུང་མླེད་པ། སླེད་མ་ཆད་པ་བཞི་བསྒིགས། མཁར་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ར་འཐླེང་བརྡུངས་ཟིན་པ་དང༌། ཚོགས་མང་གལ་ལ་འཇགས་པ་དང༌། དབུ་མཛད་ཆླེན་

མྩོས་འདྩོན་པའི་དབུ་ལླེན་པ་གསུམ་དུས་མཉམ་དགྩོས་ཟླེར་བ་ཚོགས་གཏམ་གི་གཙོ་

བྩོ་ཡིན།

 གསུམ་པ་འདྩོན་པ་གསུང་སྒིགས་ནི། ཆྩོས་འདྩོན་ཡྩོད་པའི་སབས་ལ་འབུམ་

གླེགས་བམ་གཉིས་ཞལ་ཕྱླེ། གལ་རླེར་ཕྱླེད་ཀ་རླེ་བིམས་ནས་གསུང་དགྩོས། དག་

འདྩོན་གི་ཆླེད་དུ་དཔླེ་རིང་གཅིག་གི་སྩོན་རྒྱབ་ཀི་ཡིག་ཕླེང་བསྩོམས་པས་བཅུ་བཞི་

གང་དུ་གསུང་མཚམས་ཡྩོད་ཀང་འདིར་ཡྩོད་ཅླེས་ཆྩོས་བར་མི་འད་བ་བཅུ་བཞིའི་

སྩོ་ནས་སྤད་རྒྱུ་ཡྩོད། དླེ་ནི་སྩོན་གི་ལྡླེབ་ངྩོས་ཀི་ཡིག་ཕླེང་དང་པྩོ་ལ་ཡྩོད་ན་དབུ་

གཟུགས་ལ་ཡྩོད་དྩོ་ཟླེར་ནས་ཆྩོས་བར་གཏང་དགྩོས། དླེ་བཞིན་དུ་ཡིག་ཕླེང་གཉིས་

པ་ལ་གཅིག་འྩོག་མ། གསུམ་པ་ལ་གཉིས་འྩོག་མ། བཞི་པ་ལ་མཚམས་གཟིགས། ལྔ་

པ་ལ་གསུམ་མཇལ་མ། དྲུག་པ་ལ་གཉིས་མཇལ་མ། བདུན་པ་ལ་གཅིག་མཇལ་མ་ལ་

ཡྩོད་དྩོ་ཟླེར་བ་དང༌། རྒྱབ་ཀི་ཡིག་ཕླེང་དང་པྩོ་ནས་བདུན་པའི་བར་དུ་རིམ་པ་བཞིན་

རྒྱབ་མཐྩོན་པྩོའི་དབུ་གཟུགས། རྒྱབ་ལྩོགས་གཅིག་འྩོག་མ། རྒྱབ་ལྩོགས་གཉིས་

འྩོག་མ། རྒྱབ་ལྩོགས་མཚམས་གཟུགས། རྒྱབ་ལྩོགས་གསུམ་མཇལ་མ། རྒྱབ་

ལྩོགས་གཉིས་མཇལ་མ། རྒྱབ་ལྩོགས་གཅིག་མཇལ་མ་ཟླེར་ནས་སྩོན་གི་ཕྱག་སྩོལ་

ལྟར་ཆྩོས་བར་སྤད་དླེ་རྩོ་ལག་བརྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་དབུ་མཛད་ཀི་གཡྩོན་ཕྱྩོགས་ཀི་གལ་

སྣླེར་བསྐུར། དགླེ་སྩོས་ཀིས་བར་སྤད་པ་བཞིན་གལ་སྣླེ་ནས་དགླེ་འདུན་པ་གཉིས་

ཀིས་ཡི་གླེ་ལ་ཚགས་འཛིན་དང་སྐུ་འཆིང་བཅིང་དགྩོས། ཆྩོས་འདྩོན་ཟླ་ཆྩོས་རླེའི་

འགྩོར་གསུམ། དླེ་ནས་བཅྩོ་ལྔ། ཉླེར་ལྔ། གནམ་སྩོང་རྣམས་ལ་རླེ་རླེ་སླེ་ཁྩོན་དྲུག་ཡྩོད། 

དབར་གནས་ལ་དླེའི་སླེང་ཆྩོས་འདྩོན་གསུམ། བཅུ་ཆྩོས་ལ་ཆྩོས་འདྩོན་གསུམ་ལས་
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མླེད། ཐུན་རླེ་ལ་གླེགས་བམ་གཉིས་རླེ་དང༌། ཟླ་ཆྩོས་རླེ་ལ་ཡུམ་རྒྱས་པ་ཚར་རླེ་འགྩོ་

ངླེས་དགྩོས། ཞྩོགས་ཚོགས་ལ་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་བསྩོད་གསྩོལ་འདླེབས་དྲུག་ཉིན་

རླེར་གཉིས་རླེ་གསུངས་ནས་རླེས་མྩོ་དང༌། ཤླེར་སིང་ཚར་གསུམ་རྣམས་གསུངས། 

དགླེ་སྩོས་ཀིས་སྐབས་འཇུག་སན་ཞུས་ཕབ། གུང་ཚིགས་ལ་ཤླེར་སིང་ཚར་གསུམ། 

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང༌ཞབས་དྲུང་གཉིས་ཀི་ཞབས་བརན་སྩོན་ཚིག མཁན་བརྒྱུད་

གསྩོལ་འདླེབས་བཅས་གསུངས། དགྩོང་མྩོའི་སྐུ་རིམ་ལ། སྐབས་འགྩོ་སླེམས་བསྐླེད། 

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་འབླེལ་དམིགས་བརླེ་མ་སྩོང༌། ཨ་ར་པ་ཙ་སྩོང༌། སྒྩོལ་མ་

དར་ཅྩོག་མ་ཟླེར་བ་ཚར་ཉླེར་གཅིག ལླེགས་བིས་མ་དང༌། ཡན་ལག་བདུན་པ་གཉིས་

རླེས་མྩོ། གདུགས་དཀར་མཛོ་འགྩོས་མ་ཟླེར་བ་ཚར་གཅིག ཤླེར་སིང་གི་དྩོན་ཟབ་མྩོ་

ལ་ཐུགས་བསམ་བཞླེས་ཁྩོམ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་སླེ་ཁྩོན་ཚར་བཅྩོ་

བརྒྱད། དླེའི་རིང་དགླེ་སྩོས་ཀིས་སྩོ་བརྒྱབ་སླེ་ཁི་ལ་བཞུགས་དགྩོས། དླེ་ནི་དགླེ་འདུན་

པས་ཟབ་མྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་ཐུགས་གཞྩོལ་བའི་གནད་ཀིས་ཡིན་གསུངས། སླེང་གདྩོང་

མ༑ ལྩོ་གྩོན་མའི་གཟུངས་སགས་སྩོང༌། ཆྩོས་སྐྩོང་རྣམས་ལ་གཏྩོར་འབུལ་བསྡུས་

འདྩོན། བསན་འབར་མ། བཀྲ་ཤིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་རླེས་མྩོ་གསུངས་ནས་གྲྭ་

མང་གིས་དིཿསད་བཏང་ནས་རྩོད་ཟླ་གནང་། ཡར་ཚོགས་ཀི་སྐུ་རིམ་ལ་དགའ་ལྡན་ལྷ་

བརྒྱ་མ་དང༌། དམིགས་བརླེ་མ། ཨ་ར་པ་ཙ། སླེང་གདྩོང་མ། ལྩོ་གྩོན་མ་བཅས་གསུང་

མི་དགྩོས། མདྩོར་ན་འགྩོའི་སྐུ་བསྩོད་ནས་མཐར་བསན་འབར་མའི་བར་གྲྭ་པ་ཆྩོས་གྲྭ་

བ་ཡིན་ཕྱིན་ཐུགས་ལ་ཡྩོད་དགྩོས།

 བཞི་པ་ཁ་ཁིམས་ཀི་བཀྩོད་པ་ནི། ལྟག་འགབ་སུ་ཡིན་རུང་ཆྩོས་གྲྭ་འདིའི་

ནང་ཕླེབས་པ་ནས་བཟུང་ངག་འཁལ་བཤད་པ་ལྟ་ཞྩོག གལ་འཛིན་གཡས་གཡྩོན་ཧ་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གྩོ་མི་ཆྩོག་པ་ལྟ་བུས་བཞུགས་དགྩོས།

 ལྔ་པ་གྩོང་ལ་གཅིག་ལ་གཉིས་ཐུག་གི་ཟླ་བྩོ་སྒིག་ལུགས་ནི། ལྟག་མ་ལྟག་

མ་ལ་སང་བར་གནངས་བར་ཕུལ་ནས་བྩོ་སྐླེད་ཐྩོན་ངླེས་པ་རླེ་དང་ཟླ་བྩོ་སྒིག་པ་མ་

གཏྩོགས་རྩོ་དང་རྩོ་ཐུག་པ་ལྟ་བུར་བཞུགས་མི་ཆྩོག

 དྲུག་པ་རྩོད་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། གཞུང་གསར་རིང་དང༌ཁ་དྩོག་ལྟག་འགབ་མླེ་

འབར་འབར། ཆུ་ཁྩོལ་ཁྩོལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟླེར་དྩོན་ལྟར། ཐམས་ཅད་ཀིས་ལུང་དང་རིགས་

པ་ཤ་རླེ་བར་ཤ་ཆྩོད་རུས་ཆྩོད་ཀིས་རྩོད་པ་མཛད་དགྩོས།

 བདུན་པ་བརི་བཞག་ཞུ་ལུགས་ནི། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པྩོས་གཏང་རག་གི་

ཚུལ་དུ་ཕྱག་གསུམ་དང༌། གཟན་རྐྱང་དང་པྩོ་མན་ཆད་ཀིས་གུས་པའི་ཚུལ་དང༌། 

གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་ཕྱག་གསུམ་རླེ་འཚལ་དགྩོས། ཕྱག་དླེ་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་ཐུག་

གི་ཕྱག་མཚན་ཉིད་པ་ཕུལ་བ་ལས་རྒྱའི་ཙོང་ཡུས་ལྟ་བུ་མི་ཆྩོག དླེའི་སབས་མཛོད་

པ་བ་ལ་མཛོད་ར་བ་དང༌། འདུལ་བ་འཛིན་གྲྭ་ལ་ཀུན་མཁླེན་བྩོ་གྩོས་ལླེགས་བཟང་

གི་འདུལ་བ་གཞུང་འགླེལ། དབུ་མ་འཛིན་གྲྭ་ལ་མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བའི་དབུ་མའི་

མཐའ་དཔྱྩོད། ཕར་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བའི་ཕར་ཕྱིན་མཐའ་

དཔྱྩོད། བསྡུས་ཆླེན་འཛིན་གྲྭ་ལ་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་

བྩོ་རིག་དང་རགས་རིགས། དླེ་མན་གི་བསྡུས་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་རྭ་སྩོད་བསྡུས་གྲྭ་བཅས་

ནས་མཁན་པྩོས་བརི་བཞག་རྒྱུན་དུ་གནང༌བ་དང་། འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོས་ངླེས་པར་དུ་

ཐུགས་ཐྩོག་ནས་སྐྩོར་དགྩོས།

 བརྒྱད་པ་འཛིན་གྲྭ་སྒིག་ལུགས་ནི། སྐྩོར་དཔྩོན་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་

གལ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྩོ་ན་སྒིག་པ་ལས། ར་གཡྩོག་གི་དབིབས་ལྟ་བུའི་གལ་སྣླེ་ཕན་ཚུན་
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རིང་ཐུང་ཤྩོར་བ་དང༌། སན་འུབས་ལྟ་བུ་ཟླུམ་པྩོ་སྩོགས་སྒིག་མི་ཆྩོག

 དགུ་པ་བརི་བཞག་སྐྩོར་ལུགས་ནི། རྩོད་པའི་ར་བ་བརི་བཞག་ཡིན་ཞླེས་

ཚོགས་གཏམ་ལ་ཡྩོད་པ་ལྟར། བརི་བཞག་འདི་ནི་གནད་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས་དགླེ་

སྩོས་གལ་མཇུག་ཏུ་རིམ་བཞིན་ཕླེབས་ཚེ་གཟན་རྐྱང་དང་པྩོ་ནས་ཁ་དྩོག་བར་ལྟག་

འགབ་ཀུན་གིས་ཐུགས་ཐྩོག་ནས་རིམ་བཞིན་སྐྩོར་དགྩོས། དགླེ་སྩོས་ཀིས་བརི་

བཞག་ཐུགས་ལ་ཡྩོད་མླེད་ཞིབ་གཟིགས་གནང་སླེ་མླེད་པ་ལ་ཉླེས་ཆད་མཛད་སྩོལ་

ཡྩོད།

 བཅུ་པ་ཕླེང་བ་དཀྲུག་ལུགས་ནི། གཅིག་བབས་ན་དམ་བཅའ་བ། གཉིས་

བབས་ན་རིགས་ལམ་བ་ཟླེར་བ་ལྟར། ཕླེང་བ་དཀྲུག་པ་མ་གཏྩོགས་ལྟག་མ་བས་རྒྱུན་

དུ་རིགས་ལམ་དང་དམ་བཅའ་མཛད་ནས་འགབ་མ་བ་ཚོའི་ཆྩོས་སལ་གཅད་མི་ཆྩོག

 བཅུ་གཅིག་པ་འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོའི་ནང་དུ་རྩོད་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། མཆྩོག་གི་

ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་པྩོའི་ར་བའི་ར་བ། སིང་པྩོའི་སིང་པྩོ་རྩོད་པ་ཡིན་པས། འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོའི་

ནང་དུ་བརི་བཞག་སྐྩོར་རླེས་རྩོད་པ་གྩོང་ལྟར་མཛད། སྒིགས་ལྟ་བ་པྩོས་ཀང་འཆད་

ཉན་ཡར་རྒྱས་འགྩོ་བའི་ཐབས་ཚུལ་འདི་ལ་ཐུགས་རྩོག་ཆླེན་པྩོ་གནང་དགྩོས་པ་དང༌། 

སྒིགས་ཁུར་བ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཆྩོས་གྲྭ་འགིམ་པ་ཟླེར་བ་སྐུ་རིམ་འདྩོན་པ་ཙམ་

ལ་མི་ཟླེར་བར། རང་ནུས་དང་བསྟུན་ཏླེ་འཆད་རྩོད་བླེད་པ་ལ་ཟླེར་བ་ནི་གནའ་དླེང་

ཚོགས་གཏམ་གི་ར་བ་ཡིན། ར་བ་བྩོར་ནས་ཡལ་གའི་སླེང་འགྩོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཆད་

པ་དང༌མི་རིགས་པ་ཡིན་པས། སྒིགས་གཞི་གཞན་རྣམས་ཆྩོས་གྲྭ་འདིའི་ཡན་ལག་ལྟ་

བུ་ལས་གཙོ་བྩོ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དླེས་ན་རྩོད་པ་མླེད་ན་གཅིག་ནས་འདི་ཉིད་རྒྱལ་བསན་

ནྩོར་བུའི་བང་མཛོད་ཕྱྩོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་མཐྩོང་གྩོལ་མ་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གཉིས་ནས་བཙུགས་པའི་དགྩོས་པ་སྩོར་བར་འགྱུར་རྩོ། །

 བཅུ་གཉིས་པ་ན་བཟའ་ཆས་སྩོར་ནི། རླེ་ཞྭ་ནི། ཟླེ་སྒྩོ་དང་ཞྭ་ལག་མླེད་པ། 

ཞྭ་གདྩོང་རལ་བ། ཁ་དྩོག་ཕྩོ་རྩོག་ལྟར་ནག་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཞྭ་སླེར་བསན་པའི་ཞྭ་མྩོ་

ལླེགས་པར་བཞླེས་དགྩོས། ཟླ་གམ་ལ་གྩོང་རྒྱན་པདྨ་ཧྭ་གྩོས་མླེད་པ། སླེད་མ་བཅད་

པ༑ ནང་ནས་གྲྭའི་ལྷན་སླེར་པྩོས་མ་ཁབ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་ཚད་མཐུན་གི་ཟླ་གམ་

མནབ་དགྩོས། སྩོད་འགག་ནི། གྲྭའི་ལྷན་མླེད་པ་སྩོགས་དང༌། ལྤགས་རིགས་ཀི་འགག་

རིང་བསྡུས་གྲྭ་བས་མནབ་མི་ཆྩོག །སྐུ་གཟན་དང་སྐུ་ཤམ་ནི། དམ་ཆྩོས་འདུལ་བ་དང་

མཐུན་པའི་ཁ་དྩོག་དང་ཚད་མཐུན་མ་གཏྩོགས། སྐུ་ཤམ་གྲྭའི་ལྷན་མླེད་པ། སྐུ་གཟན་

ཐུང་དང་ཕ་དགས་པ་སྩོགས་མནབ་མི་ཆྩོག ཞབས་ལྷམ་ཡང་མྩོ་ལྷམ་དང་ཐྩོང་ལྷམ་ལྟ་

བུ་མ་ཡིན་པར་གང་ལླེགས་བཞླེས་དགྩོས་སྩོ། །

 བཅུ་གསུམ་པ་མཁྩོ་བའི་ཡྩོ་བད་ནི། ཆྩོས་གྲྭ་བ་ཡིན་ཕྱིན་ཟླ་གམ། རླེ་ཞྭ། 

བང་ཆུབ་གདྩོང་དྲུག་གམ་བྩོདི་ཙིཏྟའི་ཕླེང་བ། ཆབ་རིལ། མཎྜལ་རྣམས་ཡིན།

 བཅུ་བཞི་པ་སྐྲ་རིང་དང་གི་རིང་སྩོར་ནི། སྐྲ་སྩོར་གཅིག་གི་སྩོར་གཉིས་ཟླེར་

བ་དཔླེ་ལ་ཡྩོད་ཀང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མཚོན་འདྩོགས་མི་ཆྩོག་པ་དངྩོས་བསན་རླེད། 

དབུ་སྐྲ་སྩོར་གཅིག་ཙམ་ནས་འབླེག་དགྩོས། དླེ་ཡང་སྐྲ་གིས་བསིལ་བ་མ་གཏྩོགས་

འདུལ་བའི་བཅས་ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པ་ཆན་པས་བླེག་མི་ཆྩོག་གྩོ།

 བཅྩོ་ལྔ་པ་གནང་བ་ཞུ་ལུགས་ནི། རྒྱུ་མཚན་མླེད་པའི་གནང་བ། རྒྱུ་མཚན་

མ་ངླེས་པའི་གནང་བ། རྒྱུ་མཚན་སྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་གནང་བ། གནང་བ་འབྩོག་སྒིལ་

མ༑ བཞླེངས་པ་ལ་འདུག་ནས་ཞུ་བ། བཞུགས་པ་ལ་ལངས་ནས་ཞུ་བ། ནད་པ་མ་

གཏྩོགས་གྲྭ་ཤག་ཏུ་ཞུ་བ་སྩོགས་གཏན་ནས་མི་ཆྩོག མདྩོར་ན་མཆྩོག་གི་ཆྩོས་གྲྭ་ཆླེན་
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པྩོའི་རིང་ལ་ར་ལུ་གནམ་ལ་འགླེལ་མི་ཆྩོག་ཟླེར་ནས་ཚོགས་གཏམ་འབུལ་བ་ལྟར། 

གནང་བ་ཚོད་མླེད་ཞུ་མི་ཆྩོག

 བཅུ་དྲུག་པ་མར་གྩོལ་སྒིགས་ནི། བརི་བཞག་ཡྩོད་པའི་སབས་ལ། དགླེ་སྩོས་

ཀིས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པྩོ་ལ་རིམ་བཞིན་ཕྱག་བརྐྱངས་ཏླེ་གྲྭ་ཤག་ལ་ཕླེབས། དླེ་རླེས་

གཟན་རྐྱང་དང་པྩོས་གྩོལ་ཚོད་བཟུང་ནས་ཁ་དྩོག་བར་རིམ་གིས་གྩོལ། བརི་བཞག་

མླེད་པའི་ཚེ་རྩོད་ཟླ་བསྒིགས་ནས་རྩོད་པ་མཛད་དགྩོས། དླེ་ཡང་དགླེ་སྩོས་ཀིས་

དམིགས་བརླེ་མ་ཕླེང་སྩོར་གསུམ་གི་རིང་སྩོར་གཡླེང་བརྒྱབ་ནས་གྲྭ་ཤག་ཏུ་ཕླེབས་

རླེས་གསྩོལ་ཇ་བཞླེས་དཀར་གང་གསྩོལ་ཚར་བའི་ཚོད་ཙམ་ལ་མ་གཏྩོགས་གྩོལ་མི་

ཆྩོག

 བཅུ་བདུན་པ་མཚན་སྐྩོང་སྩོ་སྩོའི་སྩོར་ནི། ཆྩོས་གྲྭ་གང་ཡིན་གི་དུས་ཆླེན་

སྩོ་སྩོར་མཁན་པྩོས་བར་སྤད་དླེ་ཁ་དྩོག་ནས་ཡར་གཟན་རྐྱང་དང་པྩོའི་བར་འཛིན་གྲྭ་

རླེ་རིམ་བཞིན་ཆྩོས་གྲྭར་ཕླེབས་ནས། འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོའི་སབས་ཐྩོབ་ཀི་རྩོད་པ་གནང་

དགྩོས།

 བཅྩོ་བརྒྱད་པ་རྩོད་རྒྱུགས་རིང་ཐུང་གི་སྩོར་ནི། དཔྱིད་ཆྩོས་ནས་འགྩོ་བཟུང་

གཟན་རྐྱང་དང་པྩོ་ནས་གཞུང་གསར་བར་དང༌། དླེ་ནས་ཁ་དྩོག་ནས་བསྡུས་ཆླེན་བར་

མཁན་པྩོ་དང་དགླེ་སྩོས་གཉིས་ཀིས་གཟིགས་རྩོག་ནན་ཆླེར་མཛད་དླེ། ལླེགས་གས་

ལ་དར་དཀར་དང་གཟླེངས་བསྩོད། ཉླེས་གས་ལ་སད་ར་དང་ཉླེས་ཆད་མཛད་ནས་རྩོད་

རྒྱུགས་ལླེན་དགྩོས།

 བཅུ་དགུ་པ་བྩོ་རྒྱུགས་ཀི་སྩོར་ནི། ཧྩོར་ཟླ་གསུམ་པའི་གནམ་སྩོང་ནས་

གཟན་རྐྱང་དང་པྩོ་མན་ཆད་ལ་བྩོ་རྒྱུགས་ལླེན། དླེ་ཡང་ཤྩོག་གངས་མདའ་ཚད་མ་ཉླེར་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལྔ་ཡན་ཆད་རླེ་འཕྩོད་ངླེས་དགྩོས། མ་འཕྩོད་ན་ཤྩོག་གངས་དང་མཉམ་པའི་ཆྩོས་གྲྭའི་

ཤིང་སྩོང་རར་ཆུ་བླུག་དགྩོས། མ་ཟད་མང་ཚོགས་མཐའ་ནས་ཆུ་སྣྩོད་སྩོང་པ་ཁུར་དླེ་

བསྩོར་བ་བླེད་བཅུག་པ་སྩོགས་ཀིས་ཆད་ལས་འགླེལ་སྩོལ་ཡྩོད།

 མཚན་སྐྩོང་དང༌། རྩོད་རྒྱུགས། བྩོ་རྒྱུགས་རྣམས་ལ་དགླེ་སྩོས་དང་མཁན་པྩོ་

གཉིས་ཀིས་འགན་བཞླེས་དགྩོས།

 ཉི་ཤུ་པ་བུ་ཚབ་ལྷ་གཉླེར་གི་སྩོར་ནི། བུ་ཚབ་ནི་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་པའི་

མངག་པའི་ཕྩོ་ཉ་ཡིན་པས་ཉིན་ཕྱླེད་མཚན་ཕྱླེད་ནམ་བྩོས་ཀང་ར་ཐྩོག་སན་མ་ཡར་བ་

ལྟར་རྒྱུག་དགྩོས། ཆྩོས་གྲྭ་གསར་རིང་གི་ལྷ་གཉླེར་ནི་ཆྩོས་གྲྭ་ཚོགས་མ་འཚོགས་གང་

གི་སབས་ཡིན་ཡང་རང་རང་གི་འགན་ལ་ཡྩོད་པ་ལྟར། ལྷ་ཁང་སྩོ་སྩོ་དང་ཀུན་དགའ་ར་

བ་གསར་རིང་གཙང་སྦྲ་དང་བདག་གཉླེར་ཡག་པྩོ་བླེད་དགྩོས། བུ་ཚབ་དང་ལྷ་གཉླེར་

རྣམས་ལ་རླེན་དྩོད་དང་དཀར་རི་སྨུག་རི་གསྩོལ་བའི་འགྩོ་གྩོན་ཐད་དུ་འགླེད་ཕྩོགས་

ལྷག་པྩོ་ཡྩོད་པས་རང་རང་གི་འགན་འཁི་རྣམས་མ་བསྐུལ་དང་ལླེན་བླེད་དགྩོས།

 ཉླེར་གཅིག་པ་ཆྩོས་ཕྩོགས་སྩོ་སྩོའི་སྩོར་ནི། གསྩོལ་ཕྩོགས་འདི་ནི་གྲྭ་པ་

ཆྩོས་གྲྭ་བའི་འཚོ་བའི་རླེན་དྩོད་ཡིན་པས། དུས་ཚོད་གཏན་འཁླེལ་ལྟར་གཉླེར་བ་སྩོ་

སྩོས་བཤས་ཚོང༌། ཆང་ཚོང༌། དུ་ཚོང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རླེན་གི་ཚོང་སྩོགས་ཀི་སྐླེད་

ཀ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་རས་གཙང་སིང་ངླེ་བས་གསྩོལ་ཕྩོགས་སྤད་དགྩོས།

 ཧྩོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ལ་གྩོལ་བས་ཞྩོགས་ཆྩོས་ལ་སྐབས་

འགྩོ་སླེམས་བསྐླེད། སྒྩོལ་མ་ཚར་གསུམ། རྒྱལ་བ་བླེ་བ་མ། ཤླེར་སིང་ཚར་གསུམ། 

གཏྩོར་འབུལ་ཆ་ཚང༌། མཁའ་མཉམ་མ། སྐུ་བསྩོད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ཞབས་དྲུང་

གཉིས་ཀི་བརན་བཞུགས་གསྩོལ་འདླེབས། བསན་རྒྱས་མ། ཡྩོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ། 
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དླེའི་མཚམས་མཁན་པྩོས་འཕྩོས་གཞུང་དང་བསྩོ་ཡིག་རྣམས་གསུངས། བསན་འབར་

མ་དང་བཀྲ་ཤིས་གསུངས་ནས་གྩོལ། མཁན་པྩོའི་དྲུང་དུ་བཅར་ཏླེ་སྐླེ་བ་ཀུན་ཏུ་རླེ་བ་

མའི་བསན་པ་དང་མཇལ་བའི་རླེན་འབླེལ་དུ་རླེ་སྐུས་ཕྱག་དབང་གནང་བ་ལླེན་ནས་

གྩོལ། དླེ་ཉིན་བང་དུ་ཤམྦ་ལའི་ཞིང་བཀྩོད་ཐང་ག་བཤམས་པ་དང༌། མཁན་པྩོས་དླེར་

སྐླེ་བའི་སྩོན་ཚིག་གསུངས་པ་དང༌། དབུ་མཛད་ཞལ་བང་དུ་ཕྱྩོགས་ནས་བཞུགས་པ་

གསུམ་གིས་དླེར་སྐླེ་བའི་རླེན་འབླེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒིགས། དླེ་རྣམས་ཆྩོས་གྲྭ་

གང་ཡིན་ལ་འད།

 མཁན་པྩོའི་ལས་སུ་བ་བ་ནི་དཔྱིད་ཆྩོས་སབས་གཟའ་སར་བཟང་པྩོར་ཆྩོས་

འཁྩོར། བཀའ་བསན་བཅྩོས། བམས་གཞུང༌། ཡང་དག་མཐའ། སླེམས་བསྐླེད། སྐབས་

གསུམ། སྦྱྩོར་ལམ། རིགས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་ལངས་བ་བཅུ་དྲུག་བསྩོ་གཞག་དང༌། ཤི་

བྩོའི་སས་མགྩོར་ཕླེབས་པ་མ་གཏྩོགས་ཆྩོས་གྲྭར་ཕླེབས་ཏླེ་བརི་བཞག་གནང་བ་དང༌། 

ཆྩོས་འཆད་པ། རྩོད་རྒྱུགས་དང་འདྩོན་རྒྱུགས་བང་བ་སྩོགས་ཡིན།

 གྲྭ་ཚང་དགླེ་སྩོས་ཀི་འགན་ལས་ནི། སྒིགས་གཞིའི་བདག་པྩོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་

རྒྱུན་དུ་སྒིགས་གཞི་གཙོ་སྐྩོང་གནང་བ་དང༌། དཔྱིད་ཆྩོས་ཀི་མགྩོར་ཕྱྩོགས་འདིའི་

ཆྩོས་འབྱུང་མདྩོར་བསྡུས་དང་འབླེལ་སྒིགས་གཞིའི་སླེང་ནས་ཚོགས་གཏམ་དང༌། 

མཇུག་ཏུ་བསྩོ་བ་རྩོགས་བང་དང་འབླེལ་བའི་ཚོགས་གཏམ་མཛད། ཆྩོས་གྲྭ་གཞན་གི་

སབས་སུ་ཆྩོས་འབྱུང་གསུང་མི་དགྩོས་པ་དང༌། བཅུ་ཆྩོས་འགྩོར་ཚོགས་གཏམ་མླེད་

པ་མ་གཏྩོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ལའང་འདའྩོ། །

 གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་ཀི་འགན་ལས་ནི། གཙོ་བྩོ་འདྩོན་པའི་ཁུར་བཞླེས་པའི་

ཞར་ལ་སྒིགས་གཞི་ལ་ལྟ་སྐྩོང་མཛད་དགྩོས། ཆྩོས་གྲྭ་འདིའི་ཐད་ཀི་བ་གཞག་ཕ་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རགས་ཐམས་ཅད་ལ་གྲྭ་ཚང་ལས་སྣླེ་གསུམ་གིས་འགན་བཞླེས་ཡང་དག་པ་གནང་

དགྩོས་སྩོ། །

 གིང་བསླེ་དམ་བཅའ་ཡྩོད་ན་དཔྱིད་ཆྩོས་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་གིང་བསླེ་བཞིས་

ཁ་དྩོག་ནས་འདུལ་བའི་བར་དུ་བྩོ་སྐླེད་འདྩོན་པའི་ཆླེད་དུ་དམ་བཅའ་འཇྩོག

 འདིར་ཟུར་བཀྩོལ་གི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། རྩོད་པའི་སབས་ཀི་ཕྱག་ཞབས་ཀི་

རྣམ་འགྱུར་སྩོགས་སྩོལ་གཏྩོད་པ་པྩོ་དང་མཚོན་དྩོན་རྣམས་གང་ཞླེ་ན། འདི་དག་ནི་

སྩོན་གསང་ཕུ་དགྩོན་པར་ཆ་པ་ཆྩོས་ཀི་སླེངླེས་སྩོལ་དླེ་གཏྩོད་པ་ཡིན་པར་གགས། 

དླེ་ནས་བཟུང་དླེང་སང་གི་བར་བྩོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཆླེན་པྩོ་རྣམས་ལ་རིམ་གིས་ས་དར་

རྩོ་དར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག རྩོད་པའི་དབུ་བཟུང་ཚུལ་ལ་ཀྭ་ཡླེ་ཇི་ལྟར་ཆྩོས་འཆད་

ཅླེས་དང༌། དིཿཇི་ལྟར་ཆྩོས་འཇལ་ཞླེས་རྣམ་པ་གཉིས་བྱུང་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི་ཀྭ་ཡླེ་ཞླེས་

པ་རྣམ་དབླེ་བརྒྱད་པ་བྩོད་སྒ་ཡིན་པས། ས་རྒྩོལ་ལ་བྩོས་ནས་ཆྩོས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་

ཡིན་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་དིཿཞླེས་པ་མི་ཤླེས་པ་དང་མ་རིག་པའི་གཉླེན་པྩོ་གཞྩོན་ནུའི་

རྣམ་པར་ཤར་བ་རླེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ས་བྩོན་ངག་ཏུ་བརྩོད་ནས་ཇི་ལྟར་ཇི་

སླེད་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབླེད་ཀི་ཤླེས་རབ་ཀི་སང་ལ་འཇལ་ཚུལ་འདི་

ལྟར་རྩོ་ཞླེས་བར་སྩོན་དུ་བཏང་བ་ཡིན་གསུངས།

 ཕྱག་ཞབས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ནི། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ལས། རང་

གཡས་ས་ལ་རབ་བསྣུན་པས། །ངན་སྩོང་ཡྩོང་ཡླེ་ཡྩོང་མ་གྱུར། །རང་གཡྩོན་ཅུང་ཟད་

གླེན་བཏླེག་པས། །ཐམས་ཅད་ང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱིན་པར་ཤྩོག ། 

ཕྱག་རྒྱ་ཕྱྩོགས་སུ་རབ་སྤུར་བས། །བཀྲ་ཤིས་ཕྱྩོགས་མཐར་རྒྱས་པར་ཤྩོག །ཕྱག་རྒྱ་

ཕྱྩོགས་སུ་རབ་བསྐྩོད་པས། །དཔལ་འབྩོར་དབང་དུ་འདུ་བར་ཤྩོག །ཅླེས་གསུངས་པ་
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ལྟར། ཞབས་གཡས་ས་ལ་བསྣུན་པས་ངན་སྩོང་གི་སྩོ་བཀག་པ་དང༌། ཞབས་གཡྩོན་

གླེན་དུ་བཏླེག་པས་ཐམས་ཅད་ཐར་ལམ་དུ་འདླེན་པ་དང༌། ཕྱག་གཉིས་ཀིས་ཕྱག་རྒྱ་

ཕྱྩོགས་སུ་སྤུར་བ་དང་བསྐྩོད་པས་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱྩོགས་མཐར་རྒྱས་ཤིང་དཔལ་འབྩོར་

གཡང་དུ་འདུ་བར་མཚོན་ནྩོ། །

 ༈ ཧྩོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་དབར་ཆྩོས་ཡར་ཚོགས་བླེད། སྐུ་ུརིམ་

སྩོགས་གྩོང་བཞིན། ཚོགས་ལངས་པ་རྣམས་ཀིས་གཞུང་གསར་ཡན་གི་སྐྩོར་དཔྩོན་

སྩོ་སྩོར་སང་བར་གནངས་བར་ཕུལ་ནས་འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོར་དམ་བཅའ་འཇྩོག དླེའི་

རིང་དང་པྩོ་ཉིན་གསུམ་ལ་དགུང་མྩོར་སྐུ་རིམ་ཡྩོད་ལ། དླེ་ནས་འཇིགས་བླེད་བདག་

འཇུག་སབས་ཉིན་བཅུ་གསུམ་ལ་དགྩོང་མྩོར་སྐུ་རིམ་མླེད། དགུང་ཚིགས་དགྩོང་

མྩོར་ཚོགས། དགུང་ཚིགས་སབས་སུ་མཁན་པྩོས་ཕུན་ཚོགས་དགླེ་ལླེགས་སྩོགས་

དབུ་སྐུལ་གནང༌། གྲྭ་མང་གིས་མཎྜལ་འབུལ། དླེ་ནས་མཁན་པྩོས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་

ཚོགས་མ་དབུ་སྐུལ་ལན་གསུམ་གནང་སླེ། སྩོན་འགྩོ་ལ་དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་

ཀི་དབང་དྩོན་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད། དླེ་ནི་གྲྭ་མང་གིས་བདག་འཇུག་ལླེན་བཞིན་པའི་སབས་

དང་འཁླེལ་བའི་གནད་ཀིས་ཡིན། དངྩོས་གཞི་ལ་རླེའི་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྩོའི་བཀའ་ཆྩོས་

གནང་སྩོལ་ཡྩོད། འདིར་མ་ཟད་དབར་གི་རིང་ཆྩོས་གྲྭ་གང་ཡིན་ལ་ལམ་རིམ་བཀའ་

ཆྩོས་ཡྩོད། སྩོན་འགྩོར་དབང་དྩོན་རྩོགས་མཚམས་སུ་སྩོན་པའི་བཀའ་དིན་རླེས་དན་

གི་དྩོན་དུ་སྐླེས་རབས་སྩོ་བཞི་པ་དང༌། སླེམས་བསྐླེད་ཀི་ས་གྩོན་སྦྱྩོར་བའི་ཚོགས་

བསྩོག་གི་ཆླེད་དུ་སྦྱྩོར་བའི་ཆྩོས་དྲུག་རྣམས་རིམ་བཞིན་སན་ཞུ་མཛད་དགྩོས། དླེའི་

ཉླེར་བཞི་དང༌། ཉླེར་ལྔ་ལ་ཆྩོས་མཚམས། ཧྩོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བདུན་གི་ཞྩོགས་པར་

དབར་ཆྩོས་གྩོལ། ཉིན་བཅུ་ལ་ཆྩོས་མཚམས། དླེའི་བཅུ་བདུན་ལ་བཅུ་ཆྩོས་ཡར་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཚོགས། ཉླེར་དྲུག་གི་ཞྩོགས་པ་ནས་གྩོལ། ཕྱི་ཉིན་ནས་ཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་ཆིབས་

གལ་བསྒིགས་ནས་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་ཕླེབས། ཕར་ཕྱིན་ཆྩོས་ཐྩོག་དླེར་ཚོགས། 

ཉིན་རླེར་དགླེ་སྩོས་བརླེ་ལླེན་གིས་ཚོགས་གཏམ་འབུལ་བའི་ཐྩོག་ནས་སྒིགས་གཞི་

བསྐངས། ཚེས་བཞིའི་རླེས་སུ་མ་གཏྩོགས་སར་འཁམས་དང་གནས་ལ་བསྩོར་བ་

ཕླེབས་པ་སྩོགས་མི་ཆྩོག སྐྩོར་དཔྩོན་ནས་མདྩོ་གསུངས་ཏླེ་གསྩོ་སྦྱྩོང་ཚོགས། སབས་

དླེར་ཡུལ་དགྩོན་གཉིས་ཀ་སྤྩོ་སྐིད་ལ་རྩོལ་པའི་དུས་ཡིན་པས། ཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་མ་

ཡིན་པའི་གྲྭ་པ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་དླེར་གསྩོ་སྦྱྩོང་མཛད་ན་དགྩོན་པར་གསྩོ་སྦྱྩོང་

ལ་ཕླེབས་མི་དགྩོས་པའི་གནང་བ་ཡྩོད། ཚེས་གསུམ་དང་བཞི་ལ་ཕར་ཕྱིན་མཛད་སྩོ་

ཆླེན་མྩོ་ཡིན། གསུམ་གི་ཞྩོགས་པར་ཡུལ་དགྩོན་མང་ཚོགས་ཁྩོད་དུ་སྐྩོར་དཔྩོན་གིས་

བཀའ་ཆྩོས་གསུངས་པ་དང༌། དགླེ་སྩོས་ཀིས་ཁིམས་གཏམ་བཏང་བ་ལ། ཀལ་ཀ་དང་

ཀུ་རླེའི་ཆླེད་དུ་དགའ་སྤྩོ་དགླེ་སྐུལ་གིས་ཕྱིར་རྒྩོལ་གི་གཏམ་དང་རླེན་འབླེལ་ལླེགས་

པའི་རྒྩོད་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཤད་སྩོལ་ཆགས། མ་ཟད་ཚོགས་ལངས་མཛད་པ། བརྒྱ་

འབུལ་གི་འབུལ་བ་ཕུལ་བ། སླེངླེ་དང༌། གཡག་འཆམ་པ་སྩོགས་ཡྩོད། དགུང་ཚིགས་

རླེས་སུ་བ་མ་མཆྩོད་པའི་ཚོགས་མཆྩོད་ཕུལ་ནས་ཐབ་རླེའི་ཐྩོག་ལ་ཚོགས་དང་

བཞླེས་སྤྩོ་ཆླེན་པྩོ་རླེ་སླེར་བའི་ཕྱག་སྩོལ་བཟང་པྩོ་གནས། ཕྱག་སྩོལ་འདི་ལ་རྒྱ་རིགས་

ཡུལ་སྩོར་སྤྩོ་འཁམ་པ་ཞིག་གིས་ཟླེར་རྒྱུ་ལ་མི་དམངས་ཁུངས་ནས་ཡར་བསྡུ་བ་ལས་

དགྩོན་པའི་ཁུངས་ནས་མར་འགྩོ་གྩོན་བཏང་བ་གང་དུའང་དཀྩོན་པས་འདི་རིགས་ཤིན་

ཏུ་ལླེགས་ཟླེར། དླེར་བརླེན་རང་གི་ཚོར་སྣང་ལའང་བདླེན་པ་འད་ཞིག་མཐྩོང་ནས་དླེས་

མཚོན་སར་ཡྩོད་དླེ་དག་ལ་དྩོ་སྣང་དང༌། གསར་དུ་ཁ་ཚ་དགྩོས་གཏུགས་བླེད་པ་ནི་

དམངས་གཙོའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སབས་འདིར་གལ་ཆླེན་དྩོན་ཆླེན་ཞིག་རླེད་བསམ་གིན་
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འདུག ཆྩོས་ལུགས་ལ་དར་ནག་དང་ཆྩོས་པ་ལ་དར་ནག་འཕྱར་མཁན་གི་མིང་ཐྩོགས་

དྩོན་ཡང་། ཡར་བསྡུ་བ་ལས་མར་བཏང་བ་མླེད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདའི་རྐྱླེན་པས་

རླེད་སམ།

 དགྩོན་སླེ་ཞིག་ལ་བསླབ་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྱྩོང་བའི་གཞི་གསུམ་གི་ཕྱག་ལླེན་

ཡྩོད་དགྩོས་ལ། ཟླ་བ་རླེའི་བཅྩོ་ལྔ་དང༌། གནམ་གང་གཉིས་ལ་གསྩོ་སྦྱྩོང་རླེ་དང༌། ཟླ་

བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་བདུན་པའི་ཉླེར་དགུ་བར་དབར་ཁིམས་ཁས་བངས་

པའི་དབར་གནས་དང༌། དླེའི་གནམ་གང་ལ་དབར་གནས་གྩོལ་ནས་དགག་དབླེ་སླེ། 

བསླབ་པ་ཡྩོངས་སུ་སྦྱྩོང་བའི་གཞི་གསུམ་ཡྩོད་པས། འདིར་ཧྩོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་

བཅུ་བཞི་བཅྩོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གསྩོ་སྦྱྩོང༌། དླེ་ལ་མདྩོ་ར་བ་ལས། ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པར་

འགྱུར་གི་དགླེ་འདུན་ཐམས་ཅད་འདུ་བར་བའྩོ། །ཞླེས་དང༌། ལུང་ལས། རབ་བྱུང་སླེ་ལྔ་

གས་ཁས་བང་བར་བའྩོ། །ཞླེས་དང༌། མཚམས་ནང་དླེ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

ཁས་བང་བར་བའྩོ། །ཞླེས་པ་ལྟར། དགླེ་ཚུལ་སླྩོང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་བངས་

ནས་དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞླེས་དགྩོས། ཚུལ་ཤིང་བངས་རླེས་དགླེ་ཚུལ་

སླྩོང་དླེ་སླེད་ཀིས་ཚུལ་ཤིང་བཞླེས་སྩོ་ཞླེས་གྩོ་བར་བ། དླེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལླེགས་

པར་བཞླེས་སྩོ་ཤིན་ཏུ་བཞླེས་སྩོ་ཞླེས་བརྩོད་དགྩོས་སྩོ། །དླེ་ནས་གནས་མལ་སྩོབ་པ་

དང་བསྩོ་སྩོན་མཛད་ནས་གྩོལ། ཕྱི་ཉིན་སྐ་རླེངས་ཤར་བ་ན་དགླེ་ཚུལ་སླྩོང་ཀུན་གིས་

འདུས་ཁང་དུ་དབར་ཁས་ལླེན་མཛད། དབར་གནས་ཁས་ལླེན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དླེ། 

ལུང་ལས། གཞན་གི་ལུས་སྩོག་ལ་གནྩོད་པ་སྩོང་བ་དང༌། བ་བ་མང་བ་སྩོང་པ་དང༌། 

འདྩོན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཀྩོག་པ་སྩོགས་དགླེ་བའི་བ་བ་འཕླེལ་བ་དང་ཞླེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

 དླེང་སང་དབར་གི་ཁིམས་སུ་གྲྭ་ཤག་གི་ཉླེ་འཁྩོར་གི་ལྡུམ་བུ་ཆླེ་ཆུང་མང་པྩོ་

བཅད་ནས་སྩོག་ཆགས་ཕ་མྩོ་མང་པྩོར་གནྩོད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་བཏང་བ་འདི་ཕན་ལས་

གནྩོད་ཆླེ་སམ། གཅིག་ལ་དགླེ་སླྩོང་གིས་ཉླེ་འཁྩོར་གཙང་བ་ལ་གད་སིགས་གཙང་བ་

ལས་གཞན་སྐླེས་པ་གཅྩོད་མི་རིགས། གཉིས་ལ་དབར་གནས་སྲུང་བ་རང་གཞན་གི་

ལུས་སྩོག་ལ་གནྩོད་པ་ཉུང་ཐབས་ལས་མང་ཐབས་མ་ཡིན། གསུམ་ལ་དབར་གནས་

སབས་སུ་སད་སླེར་བཟླྩོག་ཐབས་མཛད་པ་སྩོག་ཆགས་ལ་གནྩོད་པ་སྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

 བཅུ་དྲུག་ལ་དབར་གནས་ཡར་ཚོགས། ཉིན་གུང་ལ་གིང་བསླེ་བཞིའི་བསང་

གསྩོལ། དགྩོང་མྩོར་མཆྩོད་ཁ་གསྩོལ། བཅུ་བདུན་ནས་གིང་བསླེ་དམ་བཅའ་ཉིན་

བཞི་ལ་ཡྩོད། དླེ་ལ་ཞྩོགས་ཆྩོས་ལ་འདྩོན་པ་ཚར་རླེས་གིང་བསླེ་རང་གིས་བཤད་པ་

གསུངས། དླེ་ནས་མཁན་པྩོས་རགས་གསལ་གསུང་བའི་བར་མཚམས་སུ་གྩོལ་ཆུང་

ལ་ཕླེབས། དགླེ་སྩོས་ཀིས་དླེ་ཙམ་ལགས་ཞླེས་པ་གཉིས་དང༌། ཡྩོངས་མངའ་ལགས་

ཞླེས་པ་གཅིག་སླེ་གསུམ་གིས་བཞུགས་བར་ཕུལ་དགྩོས། དླེ་མཁན་ཟུར། གིང་བསླེ། 

དགླེ་བཤླེས་ཀུན་ལ་འད། མཁན་པྩོས་རགས་གསལ་ཚར་རླེས་གྩོལ་ཏླེ་ཚོགས་ཆླེན་

འཚོགས། དླེ་ལ་གིང་བསླེ་རང་གིས་སྐུ་ཡྩོན་སྩོགས་ཀིས་བསླེན་བཀུར་ག་ནྩོམ་པ་

མཛད་པ་དང༌། སྩོས་བསྩོར་ལ་ཕླེབས་སྩོལ་ཡྩོད། དླེ་གྩོལ་ཏླེ་དགུང་ཚིགས་ཚོགས། 

དླེ་ལ་མཁན་ཟུར་ནས་གིང་བསླེ་བར་རིམ་གིས་རགས་གསལ་གསུངས་ནས་གྩོལ། དླེ་

ནས་གྲྭ་ཤག་ཏུ་མཁན་པྩོ། མཁན་ཟུར། གིང་བསླེ། དགླེ་བཤླེས། མཛོད་པ་བ། ལས་

སྣླེ༑ ཁང་ཚན་གཅིག་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་བཞུགས་གལ་བ་སླེར་སྐ་མང་ཙམ་

དངས་ཏླེ། འབས། ཞྩོ་མར་ཁུ་སྩོགས་ཀིས་བསླེན་བཀུར། དགྩོང་མྩོར་ཚོགས་ཏླེ་མཛོད་

ཀི་སྐྩོར་དཔྩོན་ནས་རགས་གསལ་གསུང་པ་ལ་དགླེ་སྩོས་ཀིས་ཡྩོངས་མངའ་ལགས་
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ཞླེས་པས་བཞུགས་བར་ཕུལ་ཚེ་བཞུགས་ཆྩོག གཞན་ལའང་དླེ་འད་ཡིན། ཉི་མ་ནུབ་

རླེས་སུ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པྩོ་མ་གཏྩོགས་པ་རྣམས་ཐུག་གལ་ལ་ཕླེབས་ནས་མཚན་

སྐྩོང་ཚོགས། མཚམས་འཇྩོག་ཁར་ཚིག་བཀྲ་གསུངས་ཏླེ་གྩོལ། ཉླེར་བཞི་ནས་ཚོགས་

ལངས་བ་བཞི་རླེས་རིམ་བཞིན་བསང་བསྩོར་དང༌། མཆྩོད་ཁ་གསྩོལ། ཉླེར་ལྔར་ཆྩོས་

འཁྩོར། བཀའ་བསན་བཅྩོས། ཉླེར་དྲུག་ལ་བམས་གཞུང༌། ཡང་དག་མཐའ། ཉླེར་བདུན་

ལ་སླེམས་བསྐླེད། སྦྱྩོར་ལམ། ཉླེར་བརྒྱད་ལ་སྐབས་གསུམ། རིགས་རྣམས་ཀི་ཚོགས་

ལངས། དླེ་ལ་གྲྭ་པ་རླེས་ཚོགས་ལངས་གསུམ་རླེ་རྒྱག་དགྩོས་པས་གསར་པ་བརྒྱད་

དང༌། རིང་པ་བརྒྱད། གསར་པས་བཞུགས་གལ་ལ་མཁན་པྩོ། མཁན་ཟུར། གིང་བསླེ། 

དགླེ་བཤླེས། ལས་སྣླེ་རྣམས་དངས་ཏླེ་འབས་ཚོད། ཞྩོ་མར་ཁུ་སྩོགས་གསྩོལ་ཆས་ག་

ནྩོམ་པ་འབིམ། ཚེས་བདུན་ནས་དགུ་བར་དབར་གནས་ཕྱླེད་ཀི་ཆྩོས་མཚམས། ཕྱིར་

ཚོགས་ནས་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལམ་རིམ་བ་བརྒྱུད་གསྩོལ་འདླེབས་ལམ་མཆྩོག་སྩོ་འབླེད་

ཅླེས་བ་བ་བདུད་རི་འབླེབས་སྦྱངས་བཅས་དབངས་ར་ཐུན་མྩོང་མིན་པས་གསུངས། 

ཉླེར་བདུན་ལ་ཆྩོས་གྲྭ་གྩོལ། དགྩོང་མྩོར་སླེམས་བསྐླེད་ས་གྩོན། གྲྭ་མང་གིས་ཆྩོས་

གྩོས་བགྩོས། གདིང་བ་བཏིང༌། གྲྭ་མང་འཛོམས་རླེས་མཆྩོད་གཡྩོག་པས་མཁན་པྩོ་

དངས། དམིགས་བརླེ་མ་ར་བཏང༌། ཁི་ཕྱག་འཚལ་ཏླེ་གདན་ལ་འཁྩོད་རླེས་གྲྭ་མང་

གིས་ཀང་ཕྱག་འཚལ་ཏླེ་བཞུགས། དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པྩོ་ཆླེའི་ཕྱག་ལླེན་ལྟར། མཁན་

པྩོས་དབུ་བསྐུལ་ཏླེ། མཁའ་ལ་སྤྩོད་པ་ནས་སླེང་གདྩོང་བསླེན་པ། ཏདྱཐཱ་ནས་བགླེགས་

རིགས་སྩོང་ཕག་བར། ཕུན་ཚོགས་དགླེ་ལླེགས་སྩོགས་ནས་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་བར་གསུངས། 

དབུ་མཛད་ཀིས་གསུང་ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་ཞུ་བའ་ིཡྩོན་དུ་མཎྜལ་ཞིག་དབུ་སྐུལ་གནང་། ཚོགས་

ཞིང་གསལ་འདླེབས་སྩོགས་ཞིབ་རྒྱས་བསལ་ཏླེ་དབུ་མཛད་ལ་གསུང་དབངས་བཟང་

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

པྩོས་འདྩོན་པར་གསུང་བར་སྐུལ། དབུ་མཛད་ཀིས་ས་གཞི་བིན་རླབས་ནས་བཟུང༌། 

ཚོགས་ཞིང་སྤན་འདླེན། ཁྲུས་གསྩོལ། དི་གྩོས་རྒྱན་འབུལ། འདྩོད་ཡྩོན་སྣ་ལྔ། བཀྲ་

ཤིས་རགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན། ལྟུང་བཤགས། སྤི་བཤགས། ལམ་མཆྩོག་

སྩོ་འབླེད་སྩོགས་ཞལ་འདྩོན་གི་རིམ་པ་ཚར་རླེས། སླེམས་བསྐླེད་ས་གྩོན་གི་གསུང་

ཆྩོས་ཞུ་བའི་ཡྩོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ས་གྩོན་གི་བཀའ་ཆྩོས་བསལ། ཆྩོས་ཚོགས་མ་ལན་

གསུམ། ཕ་མ་སླེམས་ཅན། བང་ཆུབ་སླེམས་མཆྩོག དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞླེས་སྩོགས་

གསུངས། དླེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏླེ་གྩོལ། དངྩོས་གཞིའི་ཉིན་ས་མྩོར་ཁ་

དྩོག་འཛིན་གྲྭས་ཆག་ཆག་དང་གད་བདར་བླེད་པ། དླེའི་གྩོང་མས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་

པས་མཆྩོད་པ་བཅའ་བཟྩོ་བླེད་པ། ལྟག་མ་བ་རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་ཀྩོག་པ། མཎྜལ་འབུལ་

བ༑ ཕྱག་འཚལ་བ། སཙྪ་དང་སྐུ་གཟུགས་བཞླེངས་པ། གཏྩོར་མ་བརྒྱ་ར་གཏྩོང་བ་

སྩོགས་ཀིས་སྦྱྩོར་བའི་ཚོགས་བསྩོག་ལ་འབད་དླེ་ཞྩོགས་ཚོགས་བླེད། གུང་ཚིགས་

ལ་བ་མཆྩོད་ཚོགས་འཁྩོར་ལ་རྩོལ། དགྩོང་མྩོར་ཞལ་འདྩོན་གི་རིམ་པ་ཅུང་རྒྱས་ཙམ་

ལས་ཕལ་ཆླེར་ས་གྩོན་དང་འད། སླེམས་བསྐླེད་སྩོམ་པ་ཞུ་བའི་ཡྩོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། 

མཁན་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྩོ་སྩོགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་འབྩོག་

ཆྩོག་རྒྱས་པའི་སྩོ་ནས་སླེམས་བསྐླེད་ཀི་སྩོམ་པ་འབྩོག བསྩོ་ཡིག་གསུངས། དགླེ་ར་

བཅྩོལ། གཏང་རག་མཎྜལ་ཕུལ། བསན་འབར་མ་གསུངས་ཏླེ་གྩོལ། དླེའི་ཕྱི་ཉིན་གསྩོ་

སྦྱྩོང་བཅུ་བཞི་པ་དང་བསྟུན་ཏླེ་དགག་དབླེ་བཅུ་བཞི་པ་བ། དགག་དབླེ་དགླེ་འདུན་

རྣམས་ལ་རྩྭ་བིམས་ཏླེ་གསུམ་རླེའི་མདུན་དུ་སགས་ཚིག་ལན་གསུམ་རླེ་དང༌། ཐབས་

ལླེགས་བ། མཇུག་དུ་དགླེ་ཚུལ་སླྩོང་འདི་སླེད་ཀིས་དགག་དབླེ་མཛད་དྩོ། །ཞླེས་གྩོ་

བར་བ། ཐམས་ཅད་ཀིས་ལླེགས་པར་དགག་དབླེ་མཛད་དྩོ། །ཤིན་ཏུ་དགག་དབླེ་
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མཛད་དྩོ། །ཞླེས་བརྩོད། རྩྭ་ཆྩོག་ནི། རྩྭ་ཕན་ཚུན་རླེ་སྤྩོད་དུ་ཉལ་བ་འད་བར་བས་ཏླེ་

ཕྱྩོགས་གཉིས་ནས་ཕན་ཚུན་འདུད་པར་འགྱུར་བའི་བར་ཐབས་སུ་གནང་བའི་ཕྱག་

ལླེན་ཞིག་གྩོ །དླེ་ནས་དར་དཀར་རླེ་ཡར་བསྡུས་ཏླེ་རས་ཀི་དགག་དབླེ་བ། དླེང་སང་

དབར་རལ་བ་རྣམས་ཀིས་དགག་དབླེ་མི་བླེད་པ་ལྟ་བུ་སྣང་ཡང༌། མི་རིགས་ཏླེ་དབར་

རལ་མ་རལ་གང་ཡིན་ཡང་དགག་དབླེ་མ་བས་ན་ཉླེས་བས་འབྱུང་བར་འདུལ་བ་ལས་

གསུངས་སྩོ། །ལྩོངས་རྒྱུ་ལ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ནང་དུ་ཕླེབས་པའི་སྩོལ་ཡྩོད་འདུག

 ཧྩོར་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་སྩོན་ཆྩོས་ཡར་ཚོགས། འདིའི་སབས་

མཁན་པྩོས་བཀའ་ཆྩོས་དང་གྲྭ་མང་གིས་མཎྜལ་འབུལ་མི་དགྩོས། དླེ་མིན་གཞན་

དང་འད། དླེའི་ཉླེར་གཉིས་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆླེན་ཁད་པར་ཅན་གི་ཉིན་

ལ་ཚོགས་ཆླེན་དུ་ཞབས་དྲུང་སྐླེ་ཕླེང་བདུན་པས་མཛད་པའི་རླེ་བ་མ་ལ་བརླེན་པའི་

དམིགས་བརླེ་མའི་བུམ་སྒྲུབ། རིལ་བུ་དགླེ་འདུན་པ་སྩོ་སྩོ་དང༌། རང་སླེའི་དུད་ཚང་སྩོ་

སྩོར་སལ་ལྷག་ཆད་མླེད་པར་སྦྱིན། འདིས་ཆམ་རིམས་སྩོགས་འགྩོག་པ་མངྩོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་པས་ཡུལ་འདིས་དམ་རས་ར་ཆླེན་གི་གས་སུ་རི་མཐྩོང་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། དླེའི་

བཅུ་དྲུག་ལ་སྩོན་ཆྩོས་གྩོལ།

 མདྩོར་ན་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་དམིགས་བསལ་འགའ་རླེ་མ་གཏྩོགས་

འདིའི་ཚོགས་གཏམ་དུ་ཡྩོད་པ་ལྟར། སགས་ལུགས་ལྟར་ན་དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་གྲྭ་

ཚང་ནང་ལྟར། མདྩོ་ལུགས་ལྟར་ན་གྲྭ་ཚང་སླེ་ར་སད་པ་ནང་ལྟར་ཡིན་ཞླེས་པ་ལྟར་

ཡིན་ནྩོ། །

སྨྲས་པ།

འཇམ་དབངས་དགླེ་ལ་འདུན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །

མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཕྱྩོགས་འདིའི་སྐླེ་རྒུ་ཆྩོས་ནྩོར་གིས་ཕྩོངས་ལ། །

དབིག་སིང་ཅི་དགར་རྩོལ་བའི་གཏླེར་བསྐྲུན་གང༌། །

བང་ཆུབ་འབུམ་པས་ཕྱག་བཏབ་ནྩོར་གིང་སྤུན། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

༢ སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག

༈ གཉིས་པ་སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་བཤད་པ་ལ། སགས་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་

བསྐླེད་ཚུལ་དང་། ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་ཅི་ཙམ་ཡྩོད་བཤད་པའྩོ།།

སགས་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།

དང་པྩོ་ལ། འཇིག་རླེན་གཏམ་དཔླེ་ལ། མི་མ་ཟད་ཀིས་བསམ་པ་ཡ་ཟད་འཆང་ཟླེར་དྩོན་

བཞིན། རང་དང་རང་འད་བའི་བྩོ་དམན་འགའ་རླེ་མཆིས་སིད་པས་དླེ་དག་ལ་སྤྩོ་བའི་

བརྩོན་འགྲུས་བསྐླེད་པ་ལ་ཕན་དུ་རླེ་བའི་ལྷག་བསམ་གིས་དླེའི་ཚུལ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་

སས་ཀིས་གཙོས་དམ་པའི་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏླེ་ཅུང་ཙམ་བི་བ་ལ། འྩོ་སྩོལ་རྣམས་

སྩོན་བསགས་བཟང་པྩོས་མཚམས་སྦྱར་ཏླེ་ཐླེག་མཆྩོག་འཁྩོར་ལྩོ་བཞི་ལྡན་གི་དལ་བ་

མཚན་ཉིད་པ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་ཁམས་མངལ་སྐླེས་མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་གསང་

སགས་སྤྩོད་པའི་སྣྩོད་རུང་སྤི་དང་བླེ་བག་གི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་འདྩོད་ལྷག་པར་

དགའ་འྩོས་པ་ཞིག་ཐྩོབ་ཡྩོད་པའི་དུས་འདིར་རང་གིས་རང་མ་བསླུས་པར། གང་ཟག་
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གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་དམ་པ་མདྩོ་སགས་ཟུང་འབླེལ་གི་བསན་པ་དི་མ་མླེད་པ་

འདི་ཉིད་དང༌། ལྷག་པར་ལམ་མཆྩོག་འདི་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པས། རབ་ལམ་གི་

བཙན་ས་ཟིན་པ་ཞིག་དང༌། མ་མཐར་བག་ཆགས་རླེ་ཡན་ཆད་ཨླེ་ཐླེབས་བལྟ་དགྩོས། 

སགས་ལམ་ཡང་ཡལ་བར་མི་འདྩོར་བར་བག་ཆགས་རླེ་ཡན་ཆད་ཨླེ་ཐླེབས་ལྟ་བ་ལ་

ནན་ཏན་བས་ན། འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་གདན་ས་ཁད་པར་ཅན་འདིར་དླེ་དག་བ་

དཀའ་བ་རང་མ་ཡིན་ཏླེ། ཞབས་དྲུང་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དིན་དང་ཐུགས་རླེ་བ་

མླེད་ལ་བརླེན་ནས། དགྩོན་སླེ་གཞན་དང་མི་འད་བར་བདླེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་

སྒྲུབ་མཆྩོད་ཆྩོས་ཐྩོག་ཀང་ཆ་ཚང་ཞིག་བཙུགས་ཡྩོད་པའི་སླེང་། བིས་པའི་སབས་

ནས་ཆྩོ་ག་ཆ་ཚང་ངག་ལ་བང་བར་མ་ཟད། དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་སྩོགས་ཀི་

བསྐླེད་རྩོགས་ཀི་ཁིད། ཐིག་རྡུལ་ཚོན་འདླེབས་ལུགས་སྩོགས་སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་དླེ་

ཉིད་བཅུའི་ཕྱག་ལླེན་མི་དམན་པ་ཞིག་མཆིས་པས་དླེ་དག་བ་སླ་བ་ཡིན། དླེ་ལྟར་བས་

ན་དལ་བ་དྩོན་ལྡན་ནམ་དལ་བའི་རླེན་ལ་སིང་པྩོ་ལླེན་པ་ཟླེར་ཆྩོག་པ་འད། གལ་དླེ་དླེ་

ལྟར་མི་བླེད་པ་ཡིན་ན། དལ་རླེན་ཆུད་ཟྩོས་སུ་གཏྩོང་བ་ཡིན། དླེ་ལྟར་ཡིན་པ་དང༌། 

སགས་ལའང་སླྩོབ་པ་དྩོན་ཆླེ་བ་ནི། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡྩོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན། 

འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་སྤི་གཟུགས། ཡབ་རླེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཙོང་ཁ་

པས། ཐུགས་བརླེ་བ་ཆླེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཉམས་རྩོགས་ཅི་བྱུང་རང་རླེ་ཐར་འདྩོད་རྣམས་

ལ་དབངས་སུ་གླེར་ནས་མགུར་བཞླེས་པའི་ཞལ་གདམས་ཁད་པར་ཅན་སལ་བཟང་རྣ་

བའི་བཅུད་ལླེན་དུ་གྱུར་པ་རླེའི་ཉམས་མགུར་ལས། དླེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཐླེག་

ཆླེན་གི། །ལམ་མཆྩོག་གཉིས་ཀར་དགྩོས་པའི་ཐུན་མྩོང་ལམ། །ཇི་བཞིན་བསྐླེད་ནས་

མཁས་པའི་དླེད་དཔྩོན་གི། །མགྩོན་ལ་བརླེན་ནས་རྒྱུད་སླེ་རྒྱ་མཚོ་ཆླེར། །ཞུགས་ནས་

སགས་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཡྩོངས་རྩོགས་མན་ངག་བརླེན་པ་དླེས། །དལ་འབྩོར་ཐྩོབ་པ་དྩོན་དང་ལྡན་པར་བས། ། 

རྣལ་འབྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལླེན་དླེ་ལྟར་བགིས། །ཐར་འདྩོད་ཁླེད་ཀང་དླེ་བཞིན་བསྐང་

འཚལ་ལྩོ། །ཞླེས་དང༌། ཡྩོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ་ལས་ཀང༌། ཐུན་མྩོང་ལམ་སྦྱངས་སྣྩོད་

དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐླེག་པ་ཀུན་གི་མཆྩོག་གྱུར་རྩོ་རླེའི་ཐླེག །སལ་བཟང་སྐླེ་བྩོའི་འཇུག་

ངྩོགས་དམ་པ་དླེར། །བདླེ་བག་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བིན་གིས་རླྩོབས། །ཞླེས་གང་

གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། དླེའི་སས་ཀི་ཐུ་བྩོ་རྒྱབ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པས་ཀང༌། རྣམ་

བཤད་སིང་པྩོའི་རྒྱན་དུ། ཕར་ཕྱིན་ཐླེག་པའི་ལམ་གིས་བསལ་པ་གངས་མླེད་པ་གསུམ་

གི་བར་དུ་བགྩོད་ནས་དླེའི་རླེས་སུ་སགས་ཀི་ལམ་གི་སྣྩོན་པ་བཏབ་ནས་གཟུགས་སྐུ་

འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་གཞན་དུ་ཤླེས་པར་བའྩོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། དླེ་བཞིན་མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པས། རྒྱུད་སླེ་སྤི་རྣམ་དུ། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྐྱང་པའི་ལམ་

གིས་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་བགྩོད་ནུས་ཀང་མཐར་འཚང་རྒྱ་བར་སགས་བ་མླེད་ཀི་

ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ངླེས་པར་ལྟྩོས་དགྩོས་ཀི། དླེར་མ་ཞུགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་མི་

སིད་དྩོ། །ཞླེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རང་ཅག་ལ་དླེ་དག་ལས་ལྷག་པའི་གདམས་ངག་

མཁན་པྩོ་གཞན་ནི་མླེད། མ་ཟད་གསང་བདླེ་འཇིགས་གསུམ་ཀུན་རིག་དང་བཅས་པའི་

སྩོན་ལམ་རླེ་རླེའི་ནང་མདྩོ་སགས་ཟུང་འབླེལ་ལ་བསླབ་པའི་ཐུགས་སྩོན་གནང་ཡྩོད་པ་

དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཞིགས་དང་ཤླེས་ཐུབ་བྩོ། །གཞན་ཡང་རླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྩོ་དླེ་ཉིད་

ཀིས། རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་བགྩོད་པ་ལ་རྒྱུ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐླེག་པ་

དང༌། འབས་བུ་རྩོ་རླེའི་ཐླེག་པ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས་ཀང༌ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི་

གསང་སགས་ཉིད་ཡིན་པ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་ཀུན་ལ་གགས་པའི་ཚིག་དླེ་བདླེན་པར་འདྩོད་

བཞིན་དུ། ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་ཀིས་གསང་སགས་ཅི་འད་ཡིན་པ་མི་འཚོལ་བར། 
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ད་དུང་མཁས་པ་ཡིན་ཁུལ་བླེད་པ་ནི་བླུན་པྩོའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསུངས་ཡྩོད་པར་མ་

ཟད། མཁས་པའི་ཁུར་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་བསལ་པ་མང་པྩོར་འཕད་པར་དཀའ་བའི་

མྱུར་ལམ་གྩོང་ན་མླེད་པ་གསང་སགས་འདི་ཡལ་བར་འདྩོར་བ་ལ་ནི། ཀླེ་མ་ཞླེས་སད་

དླེ་ཆླེས་ཤིན་ཏུ་མཚར་བའི་གནས་སུ་གསུངས་པ་དང༌། དླེས་ན། རང་རླེ་རྣམས་ཀིས་

འདི་ལྟར་ཤླེས་པའི་ཕྱིར་དུ་རླེ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དཀྩོན་པའི་རྩོ་རླེ་ཐླེག་པ་འདི་

ལ་ཚུལ་བཞིན་ཞུགས་ནས་འབད་པ་མང་པྩོས་རིང་དུ་སྦྱངས་པར་གསུངས་ཏླེ། རྩོགས་

བརྩོད་མདུན་ལླེགས་མ་ལས། འདི་ན་རྩོགས་སངས་རྒྱས་སུ་བགྩོད་པ་ལ། །ཟབ་མྩོ་རྩོ་

རླེ་ཐླེག་དང་ཕར་ཕྱིན་ཐླེག །རྣམ་པ་གཉིས་ཡྩོད་གསང་སགས་ཕར་ཕྱིན་ལས། །ཤིན་ཏུ་

ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞླེས། །ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་གགས། །ཚིག་དླེ་བདླེན་

པའི་ཚིག་ཏུ་འདྩོད་བཞིན་དུ། །ཟབ་མྩོའི་ཐླེག་དླེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅླེས། །འཚོལ་བར་མི་

བླེད་མཁས་པའི་ཁུར་འཛིན་པ། །དླེ་འད་དླེ་ཡང་ཤླེས་རབ་ཅན་ཡིན་ན། །དླེ་ལས་གཞན་

པའི་དབང་པྩོ་རྟུལ་པྩོ་གང༌། །ཤིན་ཏུ་ཕད་དཀའ་གྩོང་ན་མླེད་པའི་ལམ། །འདི་འད་ཡལ་

བར་འདྩོར་བ་ཀླེ་མའྩོ་མཚར། །དླེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་རྒྱལ་བའི་ཐླེག་པ་མཆྩོག །སངས་རྒྱས་

ལས་ཀང་དཀྩོན་པའི་རྩོ་རླེའི་ཐླེག །དངྩོས་གྲུབ་གཉིས་ཀི་གཏླེར་གྱུར་ཟབ་མྩོ་དླེར། ། 

ཞུགས་ནས་འབད་པ་མང་པྩོས་རིང་དུ་སྦྱངས།  ཚུལ་འདི་བསམས་ཤིང་མདུན་མ་

ལླེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དིན་ཆླེ་འྩོ་རླེ་བཙུན་མཁླེན་པའི་གཏླེར། །ཞླེས་གསུངས་

སྩོ༑ ༑དླེས་ན། ལམ་ཐུན་མྩོང་བ་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་ཅུང་ཟད་རླེ་ཡན་ཆད་

ཀིས་བྩོ་སྦྱངས་ཤིང༌། གསང་སགས་ལ་དད་པའི་སྩོ་ནས་ཆྩོ་ག་ཚིག་རིས་ལྟར་ཤར་

སྩོམ་རླེ་བས་ཏླེ་ཆྩོ་ག་དག་པྩོ་རླེ་བཏྩོན་པ་དང༌། རླེ་བ་མའི་གསང་བདླེ་འཇིགས་གསུམ་

ཀུན་རིག་དང་བཅས་པའི་སྩོན་ལམ་འདི་རང་རླེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབླེལ་བ་ཆླེན་པྩོ་

སགས་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཆགས་ཡྩོད་པ་དང༌། དླེ་དག་རླེ་རླེའི་ནང་དུ་མདྩོ་སགས་ཀི་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

མ་ཚང་བ་མླེད་པར་འདུས་པས། རང་གི་བྩོ་ནུས་དང་བསྟུན་ཏླེ་དླེ་དག་གི་ནང་དུ་

གསུངས་པའི་ཐུན་མྩོང་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རིམ་ཆ་ཚང་ངམ་རླེ་རླེ་ཙམ་

ཤླེས་པར་བས་པའམ། ཐུན་རླེ་ལའང་གཤར་སྦྱང་ཚུན་ཆད་ཀིས་ཉམས་སུ་བངས་པ་

སྩོགས། མདྩོར་ན། ལམ་མཆྩོག་མྱུར་ལམ་འདི་ལ་བག་ཆགས་བཟང་པྩོ་རླེ་ཡན་ཆད་

ཨླེ་ཐླེབས་བལྟས་ན་ཕྱི་མར་དྩོན་ཆླེན་པྩོ་དང་ལྡན་པ་ལས་གཞན་དུ་དྩོན་མླེད་དུ་འགྱུར་

བ་ག་ལ་ཡིན། འྩོན་ཀང་དླེང་སང་སིགས་དུས་སུ་སྩོང་གཤིས། ཕན་བདག་འད་འགའ་

རླེས་གསང་སགས་ཉམས་ལླེན་ཆ་ཚང་ཞིག་དང༌། ཚད་ལྡན་ཞིག་བླེད་མི་ཐུབ་པ་ལ་

བསམས་ཏླེ། བག་ཆགས་དང༌དད་པ་གཞག་ཡུལ་ཙམ་དུའང་མི་བླེད་པར། དྩོར་བ་དང་

དགྩོས་མླེད་ལྟ་བུར་བཟུང་ཡང༌། དླེ་ལྟར་ན་སིགས་དུས་འདིར་ཐ་མལ་བ་དླེ་འད་ལ་དགླེ་

ཚུལ་སླྩོང་གི་སྩོམ་པ་ཡང་ཉམས་ལླེན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང་ཚད་ལྡན་བླེད་པ་ཤིན་ཏུ་

དཀའ་བས། དླེ་དག་ཀང་དགྩོས་མླེད་དང་དྩོར་བར་བཟུང་ན་ཅི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར། བསན་

པ་རང་ནས་བཤིག་པར་མི་འགྱུར་རམ། དླེར་མ་ཟད་དླེ་འད་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རླེ་

ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་ཡབ་སས་ཀི་གསུང་འབུམ་རྣམས་ཀང་མང་ཆླེ་བ་དགྩོས་མླེད་

དང་དྩོར་བར་འགྱུར་བས་ཆྩོས་སྩོང་གི་ལས་ངན་ཆླེས་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་དང་ལྡན་པར་ཤླེས་

པར་གིས་ཤིག གྩོང་ལྟར་བཟུང་བ་དླེ་ནི་ཆླེས་མི་འྩོས་ཏླེ། པཎ་ཆླེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་

གིས། དླེ་ནས་རྩོ་རླེ་འཛིན་པའི་དླེད་དཔྩོན་གི། །དིན་ལས་རྒྱུད་སླེ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས་

བརྒལ་ཏླེ། །དངྩོས་གྲུབ་ར་བ་དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་རྣམས། །སྩོག་ལས་གཅླེས་པར་འཛིན་

པར་བིན་གིས་རླྩོབས། །ཞླེས་གང་གསུངས་པ་དང༌། རླེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

གིས། ལླེགས་པར་སིན་ལས་དམ་ཚིག་བསྲུངས་བས་ན། །རིམ་གཉིས་ཟབ་མྩོའི་མན་
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ངག་མ་བསླེན་ཀང༌། །སྐླེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ན་འགྲུབ་བྩོ་ཞླེས། །འགྩོ་བའི་ར་ལག་ཕན་པ་

མཛད་པས་གསུངས། །ཞླེས་དང༌། ཞབས་དྲུང་གཉིས་པས། དླེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་ཐླེག་པ་

ཡི༑ ༑གངས་མླེད་གསུམ་གི་ཚོགས་བསགས་དང༌།  སྒིབ་སྦྱངས་བས་མཐར་སགས་

ལམ་ལ། །ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་གསུངས། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། ཞབས་

དྲུང་དྲུག་པས། ཕ་རྩོལ་ཕྱིན་པའི་རྒྱ་ཆླེན་གསླེར་གཞི་ལ། །ངྩོ་མཚར་རྩོ་རླེ་ཐླེག་པའི་

ཐབས་མཁས་ཀིས། གྩོམ་པ་གཅིག་གིས་ཡྩོངས་སུ་བགྩོད་བས་ན། །ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་

ཟུང་འཇུག་གནས་དླེར་སླླེབས། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། ལྕང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྩོ་རླེས། 

བགང་ཡས་བསལ་པར་གང་གི་མཚན་ཙམ་ཡང༌། །ཐྩོས་པར་དཀའ་བའི་རྩོ་རླེའི་ཐླེག་པ་

ལ༑ ༑ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པའི་སྦྱྩོར་བ་ཅི་ནུས་ཀིས། །བག་ཆགས་འཐུག་པྩོ་འཇྩོག་པ་

གནད་དུ་ཆླེ། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསན་དར་གིས། སྩོས་སུ་

ངག་ལ་བག་ཆགས་མ་ཐླེབས་ན། །སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་དཀྩོན་པའི་རྩོ་རླེའི་ཐླེག ། 

ཅླེས་སྩོགས་བསགས་པ་བརྩོད་པའི་དགྩོས་པ་ཡང༌། །སྩོར་ཉླེན་ཆླེ་འྩོ་སིང་གི་གྩོགས་

པྩོ་དག །ཅླེས་གསུངས་པ་དང༌། རྩོ་སྦིས་དགླེ་བཤླེས་ཤླེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། ཐུབ་བསན་

ཡང་སིང་གསང་ཆླེན་ལམ་བཟང་རང་ཡིན་ཡང༌། །ཇི་བཞིན་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་ཁ་

ཐབས་རང་མི་འདུག །འྩོན་ཀང་དད་པས་ཆྩོ་ག་དག་པྩོ་རླེ་བཏྩོན་ཏླེ། །སྩོན་ལམ་དག་

པས་མཚམས་སྦྱྩོར་ནན་ཏན་ཞིག་བླེད་ཡ། །ཞླེས་དང༌། རླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྩོ་ཡབ་

སས་ཀི་བདླེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་སྩོན་ལམ་རླེ་རླེའི་ནང་ཐུན་མྩོང་དང་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་ལམ་རིམ་ཆ་ཚང་བ་ཤླེས་པར་བས་ནས་རང་རང་གི་བྩོ་ནུས་དང་བསྟུན་

པའི་བག་ཆགས་ཅི་ཐླེབས་བ། དླེ་དག་གི་ནང་དུ་མདྩོ་སགས་ཀི་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པ་མ་ཚང་བ་མླེད་པར་འདུས་པས། ཐུན་རླེ་ལའང་གཤར་སྦྱང་ཚུན་ཆད་ཀིས་དླེ་ལྟར་

སགས་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཉམས་སུ་བངས་ན། རླེ་བ་མས། དླེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཐླེག་ཆླེན་གི། །ཞླེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་དལ་འབྩོར་དྩོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཞླེས་གསུངས་སྩོ། །གཞན་

ཡང༌། ཡི་དམ་གི་ལྷ་དང་སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་གདམས་ངག་ལ་ལྩོག་ལྟ་མི་བླེད་པར་ཡིད་

ཆླེས་དང༌། སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་སླེར་ནུས་པའི་

མྱུར་ལམ་འདི་དང་འཕད་པ་ད་རླེས་སལ་བ་བཟང་སམ་དུ་ཞླེ་འདྩོད་ཤུགས་དག་པྩོས་

ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོ་སྩོར་ཕླེབས་པ། ཆྩོ་ག་དག་པྩོ་རླེ་འདྩོན་པ། གཟུངས་སགས་བགང་བ། 

ཐིག་རྡུལ་ཚོན་གདབ་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཕྱག་ལླེན་རླེ་ཐླེབས་པར་མཛད་པ་དང༌། སྩོན་

ལམ་བཟང་པྩོས་མཚམས་སྦྱྩོར་རྣམ་པར་དག་པ་དླེ་ཙམ་རླེ་བས་ནའང་ཤིན་ཏུ་སལ་བ་

བཟང་བ་དང༌། གཅླེས་པའི་ཉམས་ལླེན་དང༌། ཚོགས་བསྩོག་སྒིབ་སྦྱྩོང་གི་གནད་ཚང་

བར་མཁས་པ་མང་པྩོས་གསུངས་པས། སྩོམ་པ་གསུམ་དང་རིམ་པ་གཉིས་གདན་ཐྩོག་

གཅིག་ལ་ཉམས་ལླེན་བླེད་ཆྩོག་པ་རྩོ་རླེ་འཆང་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ཇྩོ་བྩོ་རླེ་ཡབ་

སས་དང༌། རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡབ་སས་ཀི་ལུགས་བཟང་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མྩོ་ཞིག་རིམ་

གིས་རང་རླེ་རྣམས་ཀི་འཐུང་སལ་བབས་ཡྩོད་པ་འདི་རང་ནུས་ཀི་སིམ་པས་བཅུས་ཏླེ་

བཏུང་ན་དགྩོས་དྩོན་ཆླེན་པྩོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏླེ། ཐུའུ་བཀྭན་ཆྩོས་ཀི་ཉི་མའི་བསླབ་བ་

མུ་ཏིག་ཕླེང་བ་ལས། རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཞླེས་བ་བའི་སྒ་བྩོ་ཆླེ། །བགངས་རིང་བསལ་

པར་ལྟྩོས་མིན་སིགས་དུས་ཀི། །ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་མངྩོན་དུ་བླེད་པའི་ཐབས། །གསང་

སགས་མྱུར་ལམ་འདིར་འཕད་སལ་བ་བཟང༌། །ཞླེས་དང༌། ཡང་དླེ་ཉིད་ཀིས། ལྷ་ཡི་བིན་

རླབས་དངྩོས་གྲུབ་ནི། །ཡིད་ཆླེས་དད་པར་རག་ལས་པས། །བ་མ་ལྷ་དང་གདམས་ངག་

ལ། །ལྩོག་ལྟ་ཐླེ་ཚོམ་སྩོང་བ་གཅླེས། །དཀིལ་འཁྩོར་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་ཀང༌།། བསལ་

མང་སིག་སྒིབ་འདག་གསུངས་ན། །རིམ་གཉིས་བསྩོམས་ན་ལྟ་ཅི་སྩོས། །དླེ་ཕྱིར་བརྩོན་
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པས་འབད་པ་གཅླེས། །ཇི་སད་གདམས་པའི་ཚུལ་འདི་བཞིན། །མདྩོ་སགས་ལམ་གི་

ཉམས་ལླེན་ལ། །མི་ཚེ་ཧིལ་གིས་འབད་ནུས་ན། །དླེ་ལས་སལ་བ་བཟང་བ་སུ། ཞླེས་

གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དླེ་ཉིད་ཀིས། རང་གི་ཉམས་ལླེན་གི་གཙོ་བྩོ་ཆྩོས་ཆུང་རྣམ་

གངས་མང་པྩོ་བསགས་པ་ལས། རྒྱུད་སླེ་ཚད་ལྡན་ལས་བཤད་པའི་ཡི་དམ་ལྷ་ཁད་

པར་ཅན་གང་མྩོས་ཤིག་གི་རྣལ་འབྩོར་ལ་གཙོ་བྩོར་དིལ་ན་བྩོགས་ཆླེ་ཞིང༌། དླེ་ཡང་

གསང་བདླེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་སུ་ལླེན་ཐུབ་ན་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་

མྩོད། གལ་སིད་གསུམ་ག་མ་ཐུབ་ན་དུས་ཀི་མཐར་བིན་རླབས་དང་དངྩོས་གྲུབ་ཤིན་

ཏུ་མྱུར་བར་བསགས་པའི་དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་ལམ་ལ་སྒྲུབ་པ་སིང་

པྩོར་བླེད་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་སལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བས་དླེ་བཞིན་མཛོད། ཅླེས་གསུངས་

སྩོ། །ཀུན་མཁླེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས། ངླེས་པར་སིགས་དུས་ཚེ་གཅིག་རྩོགས་

སངས་རྒྱས། །སླེར་བླེད་རིམ་གཉིས་གྩོ་རིམ་གངས་ངླེས་ལ། །ཆྩོག་སྤིར་མ་འཇྩོག་ཡིད་

ངྩོར་འཕྩོད་ངླེས་ལ། །བསྩོམ་པའི་རྣལ་འབྩོར་ཨ་ཧྩོ་སལ་བ་བཟང༌། །ཞླེས་དང༌། ཡང༌། 

མདྩོ་དང་རྒྱུད་སླེ་རང་རང་གཞུང་བཞིན་དུ། །ཚ་གང་ལྟར་མིན་ཟུང་འབླེལ་སྤྩོད་པ་

གཅླེས། །དླེ་ལྟར་སྩོམ་པ་གསུམ་དང་རིམ་པ་གཉིས། །གདན་གཅིག་སླེང་ནས་ཉམས་སུ་

ལླེན་པའི་ཚུལ། །རྩོ་རླེ་འཆང་ནས་ཇྩོ་བྩོ་ཡབ་སས་དང༌། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུགས་

ལ་དད་པ་དང༌། །ཐུབ་བསན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་འཛིན་འདྩོད་ཅིང༌། །བྩོ་གྩོས་ཆླེན་པྩོ་

ཅན་རྣམས་དཔྱྩོད་པར་འཚལ། །ཞླེས་གསུངས་སྩོ། །སིགས་དུས་སུ་ཆྩོས་མགྩོ་མི་ཐྩོན་

པས་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ཆྩོས་སྐྩོང་ལ་གསྩོལ་འདླེབས་ཕྱག་མཆྩོད་འཕིན་བཅྩོལ་སྩོགས་

ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརླེན་པ་མ་གཏྩོགས་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པ་དང༌། ཐུན་མྩོང་ལམ་ལ་

བག་ཆགས་རླེ་ཡན་ཆད་སྩོན་དུ་སྩོང་ནས་གཞུང་དྩོན་ལྟ་བའི་ཤླེས་རབ་དང་ལྡན་ཏླེ་

སགས་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སགས་ལ་སླྩོབ་དགྩོས་པར་གསུངས་ཏླེ། གུང་ཐང་བསན་པའི་སྒྩོན་མླེས། སིགས་དུས་

བྩོ་དང་བསྩོད་ནམས་དམན་པའི་ཕྱིར། །ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ཡི་དམ་ཆྩོས་སྐྩོང་ལ། །རླེ་

གཅིག་གསྩོལ་འདླེབས་ཕྱག་མཆྩོད་མཎྜལ་སྩོགས། །ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྱྩོང་འབད་

པ་དག་པྩོ་ཡིས། །ཞིང་གི་མཐུ་ལ་རྒྱབ་བརླེན་གིས་ཤིག་ཨང༌། །ཐུན་མྩོང་ལམ་སྦྱངས་

སྩོན་དུ་མ་སྩོང་ཞིང༌། །གཞུང་དྩོན་ལྟ་བའི་བྩོ་མིག་མ་ཕྱླེ་བར། །ཆྩོ་གའི་ངག་འདྩོན་བང་

བ་ཙམ་ཞིག་གིས། །གསང་སགས་འཆང་བའི་གལ་དུ་མི་ཚུད་པས། །བསན་ལ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སླྩོབས་ཤིག་ཨང༌། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང༌། གསང་སགས་ཞླེས་པ་རིམ་གྩོ་

སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱླེན་ཙམ་ལས་བང་གྩོལ་བགྩོད་པ་ལ་མཁྩོ་བར་མི་འཛིན་པ་ནི། ཆྩོས་ཀིས་

ངན་སྩོང་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཏླེ། སྩོན་དབུལ་པྩོ་ཞིག་གིས་གཞན་གི་སྩོལ་བ་འཚོང་བ་ལ་

བལྟས་ནས་ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སིང་པྩོ་ཞིག་ཡྩོད་པ་སྩོལ་བར་བཟྩོས་ཏླེ་བཙོངས་པ་ལྟར། 

གསང་སགས་དླེ་ཡང་འཕལ་གི་རྐྱླེན་སླེལ་ལམ། །ཚེ་དང་ནྩོར་སྒྲུབ་དབང་སྡུད་མངྩོན་

སྤྩོད་སྩོགས། །ཚེ་འདིའི་ལག་ཆ་ཁྩོ་ནར་འཁླེར་བ་ནི། །ས་མཆྩོག་ཙནྡན་སྩོལ་བར་བས་

འད་བས། །ཆྩོས་ཀིས་ངན་སྩོང་བསྒྲུབས་པ་མ་བླེད་ཨང༌། །ཞླེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། 

དུས་རབས་ཉླེར་གཅིག་པ་འདིར་སླེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཤླེས་ཡྩོན་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་

པར་ཕྱིན་པ་དླེར་ཕྱྩོགས་གཅིག་ནས་ལླེགས་ཆ་ཞིག་མཆིས་ཀང་གཅིག་ནས་སྐྩོན་ཆ་

ཞིག་ཀང་མཆིས། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། མདྩོ་སགས་ཀི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ལ་གྩོ་བ་

རགས་པས་དམ་བཅའ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ངླེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་མླེད་པ་རང་རླེ་

འད་བ་དག་གིས་སྩོན་ལ་མ་གགས་པའི་ཁུངས་མླེད་ཀི་འཆལ་གཏམ་འད་ཆགས་པ་

མང་པྩོ་ཞིག་སྒྩོགས་བཞིན་ཡྩོད། དླེ་ནི་ཤླེས་རབ་ཅན་དག་གི་རྣ་བར་མི་སན་ཡང༌། 

བསྩོད་ནམས་ཆུང་ཆུང་ཤླེས་རབ་འཆལ་བ་བདག་ལྟ་བུ་དག་གི་རྣ་བར་ཤིན་ཏུ་འགྩོ་
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བས་རང་རླེ་ལླེགས་སུ་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་རི་བྩོང་ཅལ་གི་རླེས་སུ་འགྩོ་བ་ལྟ་བུས་དླེ་

དག་གི་རླེས་སུ་འགྩོ་མི་རིགས་སྩོ། །དླེ་དག་ལ་ཉན་འཇྩོག་བླེད་མི་རིགས་ཏླེ། རླེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་ཉིན་རླེ་བཞིན་དུ་ལླེགས་བཤད་བདུད་རིའི་རྒྱུན་དུས་གསུམ་

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀི་བཅུད་བསྡུས་པ་ཟམ་མི་ཆད་དུ་གདམས་པས་རྒྱལ་བའི་དགྩོངས་

པ་མཐའ་དག་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པའི་ཞལ་ནས་ཀང་མ་ཐྩོན་པའི་གསར་

བཤད་དླེ་ནི། དཔླེར་ན། ཕ་མླེན་མའམ་མིར་བརྫུས་པའི་འདླེ་མྩོ་ཞིག་གིས་སྩོ་ནམ་བླེད་

ཁུལ་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུད་ལ་དགླེ་བའི་ལྩོ་ཏྩོག་སྐྲུན་པ་ལ་ཕན་པ་ལས་ཀང་གནྩོད་པ་ཚབས་

ཆླེ་བས་དླེ་འད་ལ་ཉན་འཇྩོག་གཏན་ནས་མི་བླེད་པར། རླེ་རིན་པྩོ་ཆླེའི་མདྩོ་སགས་ཀི་

ལླེགས་བཤད་རྣམས་ལ་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་བསྒིམས་ཏླེ་ཉན་འཇྩོག་དགྩོས་པ་གནད་དུ་ཆླེ་

བ་ཡིན་ཏླེ། གུང་ཐང་བསན་པའི་སྒྩོན་མླེས། དམ་བཅའ་ཙམ་གིས་མཁས་རླྩོམ་སྐླེ་བྩོ་

ཡིས། །སྩོན་མླེད་ལླེགས་བཤད་སད་ཀི་འཆལ་གཏམ་ཡང༌། །བསྩོད་ཆུང་ཤླེས་འཆལ་

རྣམས་ཀི་རྣར་འགྩོ་བས། །རི་བྩོང་ཅལ་གི་རླེས་སུ་མ་རྒྱུགས་ཨང༌། །འཇམ་པའི་

དབངས་ཀིས་ཉིན་བཞིན་གདམས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བའི་དགྩོངས་པ་མཐའ་དག་མངྩོན་

གྱུར་པའི། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཡིས་ཀང་མ་ཐྩོན་པའི། །གསར་བཤད་ཕ་མླེན་མ་ཡིས་སྩོ་

ནམ་དླེས། །ཕན་ལས་གནྩོད་པ་ཆླེ་བས་སྒིམས་ཤིག་ཨང༌། །ཞླེས་དང་། ༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་གིས་ཀང༌། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལྩོའི་བཀའ་སླྩོབ་ཅིག་ཏུ། གསང་སགས་ཀི་བསན་

པར་ཉམས་ལླེན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡྩོད་ན་ཡག་པྩོ་རླེད། འྩོན་ཀང་སྩོན་འགྩོ་ཆ་ཚང་བ་

མླེད་པར་གསང་སགས་ཀི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ནི། སྤི་ཡྩོངས་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་འཛིན་སྐྩོང་སླེལ་གསུམ་ཐད་འཐུས་ཤྩོར་ཆླེན་པྩོ་ཡིན། ཞླེས་གསུངས། དླེས་

ནི་གསང་སགས་སྤུས་དག་ཏུ་འགྩོ་བའི་ཐབས་ཇུས་ལ་འབད་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་

སགས་ཕྱྩོགས་ལ་སྤྩོ་བ་བསྐླེད་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མ་གཏྩོགས་གསང་སགས་མླེད་པར་བཟྩོ་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་ག་ལ་ཡིན། ཁྩོང་

ནས་སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་བཀའ་ལུང་དབང་གསུམ་གནང་མུས་སུ་བཞུགས་པས་དླེ་

འདར་གསུང་པ་མི་སིད་དྩོ་སམ།། །།

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག

༈ གཉིས་པ་སགས་ཕྱྩོགས་དང་འབླེལ་བའི་ཚོགས་ཆླེན་གི་ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་ཅི་ཙམ་

ཡྩོད་བཤད་པ་ལ། མདྩོ་སླེ་ཉི་མའི་སིང་པྩོ་ལས། བདག་གི་རྒྱུ་སར་སིན་དྲུག་བརྩོད། ། 

ཅླེས་དང༌། འགླེལ་བ་རྒྱལ་སས་མ་ལས། སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དུས་ཀི་དང་

པྩོ་ནི་དགུན་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་སིན་དྲུག་ཟླ་བའི་མཇུག 

ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་ཆྩོས་ཐྩོག་རྣམས་ཀི་འགྩོ་བཟུང༌། བཅུ་བདུན་ལ་

ཞབས་དྲུང་སྐླེ་ཕླེང་བདུན་པས་བཙུགས་གནང་བའི་སན་བའི་ཆྩོས་ཐྩོག་གི་ཇ་བཏབ། 

སན་བའི་མདྩོ་ཆྩོག་ཆྩོས་ཐྩོག་ཉིན་བདུན་ལ་བང་འདླེན་ནས་བསྐངས། ཉིན་རླེ་ལ་ཐུན་

བཞི། ཇ་ཐུག་དགུའི་རིང་ཆྩོ་ག་ཡིག་ཐྩོག་ནས་ཚར་བཞི་རླེ་གསུངས། ཐུགས་ཐྩོག་

ནས་གསུང་ཐུབ་ཀང་དཔླེ་ཆ་མི་དང་བས་མི་ཆྩོག ཡིག་ཐྩོག་ནས་གསུང་བའི་དགྩོས་

པ་ནི། ཚར་རླེ་ལ་ཀྩོག་པ་དང་འདྩོན་པའི་ཕན་ཡྩོན་གཉིས་རླེ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ཞླེས་གསུང་

རྒྱུན་ལ་ཡྩོད། གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་ཀིས་བསྐངས་ནས་མདྩོ་ཆྩོག་གསུང་མི་ནུས་པ་

རྣམས་ཀིས་ལྩོགས་སུ་ཕུར་བསླེན་གསྩོག ཕན་ཚུན་མཉམ་ཚོགས་མཉམ་གྩོལ། བཅུ་

དགུ་ལ་གཞུང་མཆྩོད་ཀིས་མཆྩོད་པ་བཅའ་བཟྩོ་བླེད། ཉི་ཤུ་ལ་གིང་བསླེ་དགླེ་བཤླེས་

གང་བབས་ཀིས་དབུ་བཞུགས་བས། སྒྲུབ་པར་ཕླེབས་ཐུབ་མཁན་རྣམས་རླེས་མྩོས་
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ཕླེབས་ཏླེ་སླེང་གདྩོང་གཏྩོར་སྒྲུབ་ཉིན་བདུན་ལ་ཚོགས། ཉླེར་དྲུག་ལ་གྲྭ་མང་ཕླེབས་ཏླེ་

གཏྩོར་རྒྱག་ཡིན།

 དགྩོན་འདིའི་གཏྩོར་རྒྱག་གི་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་གིས་

ཆིབས་པ་བཅིབས་ནས་ཕྱིར་ཕླེབས་སྩོལ་ཆགས་ཚུལ་ནི། ངག་རྒྱུན་དུ་གཏྩོར་རྒྱག་གི་

སབས་ཤིག་ལ་ཞབས་དྲུང་གིས་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་ཞིག་གི་དབུ་ལ་དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་

བླེད་ཀི་རྭ་གཉིས་ཡྩོད་པ་དངྩོས་སུ་གཟིགས་ནས་ཤིན་ཏུ་དད་དླེ་ཆིབས་པ་ཁིད་ནས་རྩོ་

རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་ཕྱིར་བསུ་རུ་སྩོང་གསུངས། དླེ་ཕྱིན་ཆད་ནས་དགྩོན་འདིའི་གཏྩོར་རྒྱག་

ནས་ཕྱིར་ཕླེབས་སབས་སུ་རྒྱུན་དུ་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་ལ་ཆིབས་པ་འཁིད་དགྩོས་པའི་

སྩོལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་པར་གགས་སྩོ།།

 ཉི་ཤུ་ལ་ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པས་བཙུགས་གནང༌བའི་ལྕམ་སིང་གི་སྒྲུབ་

མཆྩོད་ཡར་ཚོགས། ཉླེར་བདུན་ལ་དམར་འཆམ། ཉླེར་བརྒྱད་ལ་འབག་འཆམ། ཉླེར་

དགུ་ལ་གཏྩོར་རྒྱག ལྕམ་སིང་གི་ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་བཅས་ཀི་གར་འཆམ་ཡྩོད། གནམ་

གང་ལ་གྩོལ། དླེའི་ཉླེར་ལྔ་ལ་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆྩོད་ཆླེན་མྩོའི་མཚན་ཚོགས་སར་འཁྩོག་

མ་ནུབ་ཙམ་ལ་རྩོ་ཏིང་རྡུང་ཚེ་གྲྭ་མང་འདུས་ཁང་སྩོ་མཆྩོར་འྩོག་ཏུ་འདུས། དུང་འབུད་

གཉིས་ཀིས་སྩོ་མཆྩོར་གཡས་གཡྩོན་ནས་དུང་བར་གཏྩོང་བཞིན་དུ་གྲྭ་མང་གིས་

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་སྩོགས་གསུངས་རླེས་འཚང་ག་ཡིན་ཞླེས་འབྩོད་སྒ་སྒྩོགས་པ་

དང༌། འཚང་ག་རྒྱག་བཞིན་དུ་ཡར་ཚོགས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བདག་བསྐླེད་

སྩོན་ལམ་ཤིས་བརྩོད་དང་བཅས་པ་ཇ་གསུམ་གི་རིང་གསུངས། ཇ་གཉིས་པའི་སང་

ལ་ཞལ་ངྩོ་རྒན་པས་རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་ཙམ་གསུངས་ཏླེ་བཀའ་དིན་རླེས་

དན་ཞུ། ལྔ་པ་ལ་བ་མ་མཆྩོད་པའི་ཚོགས་བསྡུས་ཙམ་ཇ་གཉིས་རིང་གསུངས། དླེའི་

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཇ་དང་པྩོའི་སབས་ལ། གྩོང་ས་སྩོང་འཁྩོར་བ་བང་ནས་སྐུ་མླེད་གསུང་ཚབ་མངགས་ཏླེ་

ལྩོ་གཅིག་གི་ཚོགས་གཏམ་རྒྱས་པ་སན་ཞུ་ཕབ་སླེ། མཁན་པྩོ་དང་། ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་

ངྩོ་རྒན་པ། ཚོགས་ཆླེན་བང་འདླེན་ཆླེན་མྩོ། ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་ངྩོ་གཞྩོན་པ། མཚན་

ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་དགླེ་སྩོས་དང་དབུ་མཛད། སགས་པ་དབུ་མཛད་སྩོགས་ལས་སྣླེ་ཆླེ་

འབིང་ཆུང་གསུམ་རྣམས་བསྩོ་འཇྩོག་མཛད་སྩོལ་ཡྩོད། བདུན་པ་ལ་ཚོགས་ཆླེན་ལས་

སྣླེ་གསར་བསྩོ་ཡྩོད་ཚེ་ཁི་འདྩོན་ལ་གནས་བཅུ་དང༌། གཏྩོར་འབུལ་སྩོགས་ཇ་གཉིས་

རིང་གསུངས། བ་བང་ནས་མཁར་བར་བཏང་ཚེ་གསླེར་ཁང་ནང་དུ་བ་མ་མཆྩོད་པ་

དང༌། ཤིང་བཟྩོ་ནང་གཏྩོར་འབུལ་རྣམས་གསུངས་པ་ལ་གྲྭ་མང་ཕླེབས་དགྩོས། དླེའི་

རླེས་འདུས་ཁང་དང༌བ་བང་ཐྩོག་ཁ་གཉིས་ནས་ར། སྦུབ་ཆལ་རྣམས་ཀི་རྩོལ་དབངས་

གང་མཛེས་བཏང༌། ནུབ་མྩོ་ས་རུབ་ནས་གྲྭ་ཁང་སྩོ་སྩོ་དང༌། ཡུལ་ཁང་སྩོ་སྩོའི་ཐྩོག་

ནས་མར་མླེའི་ཕླེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཕུལ་ཚེའང་དུང་དཀར། དུང་དམར། རྒྱ་གིང་

རྣམས་ཀི་རྩོལ་དབངས་གང་འཇླེབས་རླེས་མྩོ་བས་ཏླེ་རླེ་བ་མ་ལ་དངྩོས་བཤམས་ཡིད་

སྤྲུལ་གི་མཆྩོད་པར་འགྩོ་ངླེས་སུ་མཛད། ཉླེར་དགུ་ལ་ཚོགས་ཆླེན་ལས་སྣླེ་གསུམ། 

དགླེ་གཡྩོག་གཉིས། འདུས་ཁང་སྐུ་གཉླེར། བུ་ཚབ། ཇ་མ། ཆུ་ལླེན་རྣམས་ཀིས་དགྩོན་

པར་སྩོར་གཡླེང་གནང་ནས་ཡུལ་དགྩོན་མཚམས་སུ་ཞལ་ངྩོ་རྒན་པས་མྩོ་ཁིམས། 

ཆང་ཁིམས། བཤས་ཁིམས་སྩོགས་ལས་བརམས་ཏླེ་ཁིམས་གཏམ་རྒྱས་ཙམ་བཏང༌། 

ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ་ཟླ་སྩོང་ཡིན་པ་ནི། དཔླེ་མཚམས་དང་བསླེན་མཚམས་སྩོགས་

ལ་བཞུགས་པའི་ཕྱིར་དུ་གྩོ་སབས་གནང་བ་ཡིན། མཚམས་ལ་བཞུགས་མི་ལ་ཟུར་

ཚོགས་སྩོ་སྩོར་གནང་བ་སླེར་སྩོལ་ཡྩོད།

 ཧྩོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་དབངས་དཔྩོན་བཞིས་རང་རང་གི་

དཀར་ཆག
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གྲྭ་ཤག་ནས་དབངས་དར་འཕྱར། ཁང་ཚན་སྩོ་སྩོ་ཁག་བཞིར་བགྩོས་ཏླེ་འཛིན་གྲྭ་

གསུམ་པྩོ་ལས་སྣླེ་ཐྩོན་ཟུར་མ་གཏྩོགས་པའི་བསང་གསྩོ་ཐུགས་ལ་མངའ་ཚད་ཕླེབས་

ནས་དབངས་འཐླེན། དླེའི་བཅུ་བཞི་དང་བཅྩོ་ལྔ་ལ་འདུས་ཁང་ར་མཐིལ་དུ་དབངས་

ར་ཆླེན་མྩོར་བསང་གསྩོ་ཐུགས་ལ་མངའ་ཚད་ཕླེབས། མགྩོན་པྩོ། ཆྩོས་རྒྱལ། ལྷ་མྩོ་

གསུམ་ཀི་དབངས་འཐླེན། དབངས་ར་ཆླེ་ཆུང་གང་ལའང་ཚོགས་ཆླེན་ལས་སྣླེ་གསུམ་

གིས་སྩོར་གཡླེང་གནང་དགྩོས། དབངས་རྩོགས་མཚམས་སུ་སགས་པ་དབུ་མཛད་

ཀིས་དགུ་གཏྩོར་ཆླེན་པྩོའི་སྒིགས་གཞིའི་སླེང་ནས་ཚོགས་གཏམ་འབུལ་བ་དང༌། 

དབངས་ཐྩོ་ཀྩོག་སྩོལ་ཡྩོད། དླེའི་བཅྩོ་བརྒྱད་ས་མྩོ་ནས་གཞུང་མཆྩོད་ཚོས་མཆྩོད་པ་

མཛེས་ཤིང་རྒྱན་ལྡན་ལླེགས་པར་བཤམས། གུང་ཚིགས་རྒྱབ་ནས་སགས་པ་དབུ་

མཛད་ཀིས་ཚོགས་ཚོད་འཚམས་པར་བར་བླེད་པའི་ཐྩོག་ནས་རག་དུང་བཏང༌། ཡར་

ཚོགས་བླེད། ཆྩོས་སྐྩོང་རྣམས་ལ་གཏྩོར་འབུལ་གསུངས། ཕྱི་ཉིན་ནམ་མ་ལངས་གྩོང་

ནས་རག་དུང་བཏང་སླེ་ཚོགས། ཇ་གསུམ་པའི་ཐྩོག་ལ་ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་ངྩོ་ནས་དགུ་

གཏྩོར་གི་སྒིགས་ལམ་ཕྱག་བཞླེས་རིམ་པ་ཚོགས་གཏམ་རྒྱས་པ་འབུལ་དགྩོས། དླེ་

ཡང་ཆྩོས་ཐྩོག་རླེ་རླེར་འགྩོ་ལ་ཚོགས་གཏམ་རྒྱས་པ། བར་དུ་བསྡུས་པ། ཐ་མར་རྒྱས་

པ་སླེ། རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་གཏྩོང་དགྩོས་པར་གགས་པ་དླེ་ཡིན་ནྩོ། ། 

ཇ་ཐུག་བཅུའི་རིང་འཇིགས་བླེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་ཆ་ཚང་དང༌། མགྩོན་པྩོ། ཆྩོས་

རྒྱལ། ལྷ་མྩོ། ལྕམ་སིང་རྣམས་ཀི་བསང་གསྩོ་དབངས་དང་བཅས་རྒྱས་པར་གསུངས་

རླེས་ཆྩོས་རྒྱལ་བསང་གསྩོ་མགྩོགས་ཙམ་འདྩོན་ཏླེ་བསྒལ་ཆྩོག་བླེད། དླེ་ཡང་དག་བྩོ་

སླུ་འདིད་ཀིས་བསྒལ་བ་ཡིན་ཞླེས་དམ་པའི་གསུང་ལ་གགས། ཡི་དམ་ཀི་སགས་བཟླ་

བ༑ སྩོམ་སྒྲུབ་བླེད་པ། བསྒལ་ཆྩོག་བླེད་པ་གསུམ་ཚང་བས་བསླེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཚང་བའི་ཆྩོ་ག་ཁད་འཕགས་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ནི་ཞབས་དྲུང་ལྔ་པས་བཙུགས། དླེ་དག་གི་

སབས་སུ་བཅའ་འབུད་བརྡུང་གསུམ། གར་དབངས་ཐིག་གསུམ། གཏྩོར་མ་རྒྱན་ཁ་ལ་

སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྩོའི་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན། དབུ་མཛད། མཆྩོད་གཡྩོག གྲྭ་མང་

ཡན་གིས་ས་ནས་ཕྱག་ལླེན་ཡྩོད་པ་ལྟར་མ་གཏྩོགས་སླ་ཆྩོས་སྩོགས་ཀིས་བཟྩོ་བཅྩོས་

མི་ཆྩོག འདིའི་རིང་མཁན་པྩོ། ཚོགས་ཆླེན་ལས་སྣླེ་གསུམ། སགས་པ་དབུ་མཛད་

བཅས་ལྔས་ཟུར་ཇ་ལྔ་ཡྩོད། དླེ་ལ་མར་ཆླེན་པྩོ་རླེ་དང་ཇ་བཟང་པྩོ་རླེ་གཏྩོང་བའི་སྩོལ་

ཡྩོད། ཉླེར་བདུན་ལ་དམར་འཆམ། ཉླེར་བརྒྱད་ལ་འབག་འཆམ། ཉླེར་དགུ་ལ་གཏྩོར་

རྒྱག དླེ་ལ་བགླེས་གཞྩོན་བར་གསུམ་ཕླེབས་དགྩོས། གནམ་གང་ལ་སགས་པ་དབུ་

མཛད། རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་དག་གིས་གཙོས་དབངས་དཔྩོན་བཞི་སྩོགས་ཀིས་འཇིགས་

བླེད་བདག་བསྐླེད་སྩོན་དུ་བཏང་ནས་གསླེར་ཞུན་མ་གསུངས། མཆྩོད་གཡྩོག་ཚོས་

ཚེས་གཏྩོར་བཅའ། གནམ་ལྩོ་གསར་ཚེས་ཀི་ས་མྩོར་ཚེས་གཏྩོར་ཕུལ་ནས་བ་བང་གི་

ལྩོ་གསར་ཆླེན་མྩོ། ཉི་ཤར་ཙམ་ལ་དགྩོན་སྤིའི་ལྩོ་གསར་ལ་བཞླེས་སྤྩོ་ཆླེན་པྩོ་གསུམ་

རླེ་ཡྩོད། ཚོགས་ཐུན་གཅིག་ཇ་ཐུག་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་བ་

མཆྩོད་ཚོགས་འཁྩོར་དང་འབླེལ་མཁའ་འགྩོའི་བརན་བཞུགས་འབུལ་བ་དང༌། ས་ལམ་

སབས་གསུམ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་ཞབས་བརན་གསྩོལ་འདླེབས། བསན་འབར་མ་

བཅས་གསུངས་ནས་གྩོལ།

 ཧྩོར་ཟླ་དང་པྩོའི་ཚེས་དྲུག་ལ་ཆྩོ་འཕྲུལ་སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོའི་ཇ་བཏབ། བདུན་

ལ་ཇ་ཐུག་དགུའི་རིང་ལྷ་མྩོ་ལྕམ་སིང་སྩོགས་བསང་གསྩོ་རྣམས་སགས་པ་དབུ་མཛད་

ཀིས་བསྐངས། ལམ་ཐུན་མྩོང་བ་ལ་བསླབ་ནས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ལ་སླྩོབ་དགྩོས་

པས་དླེ་ལ་རྒྱུད་སླེ་བཞིའི་ལམ་ཡྩོད་ལ། འྩོག་མ་གསུམ་ལ་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་
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སྩོགས་བས་ནས་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྩོད་ཀང༌། སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་

གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་སགས་བ་མླེད་ལ་ལྟྩོས་དགྩོས། དླེ་ཡང་ཐྩོབ་བ་མཐར་ཐུག་

ཐབས་ཤླེས་མཉམ་པ་སྦྱྩོར་བའི་སྐུ་ཐུགས་དབླེར་མླེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གྩོ་འཕང་

ཡིན་ལ། ཐབས་ཀི་ཉམས་ལླེན་ཐམས་ཅད་ཕ་རྒྱུད་ལས་གཙོ་བྩོར་བསན་ཅིང༌། དླེའི་

ནང་ནས་འདུས་པའི་རྒྱུད་མཆྩོག ཤླེས་རབ་ཀི་ཉམས་ལླེན་མ་རྒྱུད་ལས་གཙོ་བྩོར་

བསན་པས་དླེའི་ནང་ནས་བདླེ་མཆྩོག་གི་རྒྱུད་མཆྩོག དླེ་གཉིས་ཀའི་ལམ་གི་གནད་

ཐམས་ཅད་འཇིགས་བླེད་ལ་ཚང་བས་རླེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་བདླེ་གསང་

འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་དགྩོས་ཞླེས་རླེ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་རི་བྩོ་

དགླེ་ལྡན་པའི་ཕྱག་བཞླེས་རྣམ་ཐར་ཡིན་ཞླེས་དམ་པའི་གསུང་ལ་གགས་པ་ལྟར། ཚེས་

བརྒྱད་ནས་བང་འདླེན་གིས་བསྐངས་ཏླེ་ཐུན་གཉིས་ཇ་ཐུག་ལྔའི་རིང་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་

ཀི་རྒྱལ་པྩོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བདག་མདུན་སྩོན་ཤིས་བཅས་དང༌། དླེ་རླེས་

ཇ་གཉིས་ཀི་རིང་བ་མཆྩོད། རླེ་གསང་བའི་རྣམ་ཐར། བམས་སྩོན་རྣམས་གསུངས། 

གསླེང་དབར་དམ་བཅའ་ལ་གྲྭ་ཚང་ལས་སྣླེས་གཟིགས་རྩོག་མཛད། གྩོལ་ཚོད་བཟུང༌། 

ཡང་ཇ་གཉིས་ཀི་རིང་ཁྲུས་གསྩོལ་སྤན་འདླེན་མཁན་པྩོའི་ལས་སུ་བ་བ་དང་བཅས་

པ་གྲྭ་ཚང་སླེ་ར་སད་པ་ལྟར་ར་ཆླེན་ར་ཆུང་རླེས་མྩོ། ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ལྔ་པའི་ཇ་

དང་པྩོ་ལ་ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་ངྩོ་ནས་བམས་མགྩོན་གདན་དངས་ཀི་སླེར་སྦྲླེངས་བཀྩོད་

སྒིག་གི་མིང་ཐྩོ་བཀགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གསླེར་སྐུ་དང་རྩོལ་མྩོ། སྩོས་དང་མླེ་

ཏྩོག་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ནས་ན་བཟའ་གང་ལླེགས་བཞླེས་ཏླེ་ཕླེབས་དགྩོས་པའི་སྩོར་སན་

ཞུ་ཕབ། བཅུ་བཞི་ལ་གྲྭ་མང་མཆྩོད་འབུལ་དང་མ་ཎི་ཞུ་བར་ཕླེབས། གིང་བསླེ་དགླེ་

བཤླེས་གང་བབས་ཀིས་བཀའ་ཆྩོས་དང༌། བསྩོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་གསུངས་རླེས་གྲྭ་

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཆུང་གཉིས་ཀིས་གསུང་དབངས་སན་པྩོས་རླེ་བ་མའི་ཐྩོག་མཐའ་བར་གི་སྩོན་ལམ་

ནས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་རླེ་རླེས་མྩོས་གསུངས་ཏླེ་མ་ཎི་བསྐུལ་ནས་གྩོལ། བཅྩོ་ལྔ་མཚན་ཚོགས་

ལ་གསང་འདུས་བདག་བསྐླེད་སྩོན་ཤིས་བཅས་གསུངས། ཉི་ཤར་ཙམ་ལ་འཆམ་རའི་

མཐིལ་དུ་བམས་པ་གདན་དངས་པའི་མདུན་དུ། མ་ཅིག་དཔལ་ལྷ། བམ་ཟླེ། ཚངས་པ། 

རྣམ་སས། དམ་ཅན། ཁྱུང༌། ཤང་ཤང༌། གང་ཆླེན། གང་རི་བཅས་ཀི་འཆམ་ཡྩོད། བར་

ཇ་གསྩོལ། དླེ་ནས་གསྩོལ་དཔྩོན་གིས་ཐིག་དཔྩོན་ལ་རྩོགས་བས་ཏླེ་སླེར་སྦྲླེང་གི་མིང་

ཐྩོ་བཀགས་ནས་བམས་པ་གདན་དངས་ཀི་སླེར་སྦྲླེང་བསྒིགས་ཏླེ་ཕྩོ་བང་ར་མཐིལ་

དུ་ཕླེབས། བམས་པའི་མདུན་དུ་མཆྩོད་པ་འབུལ་བའི་ཚུལ་གིས་གང་ཆླེན་འཆམ། 

ས་གཞི་བིན་རླབས། ཁྲུས་གསྩོལ། དི་གྩོས་རྒྱན་འབུལ། མང་འཆམ་རྣམས་མཛད། 

བམས་པ་གདན་དངས་ཏླེ་ཕྱི་བསྩོར་ཕླེབས་སྩོ། །འདི་ཉིད་སྐླེ་ཕླེང་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོས་

བཙུགས་པ་ཨླེ་ཡིན་སམ། དླེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསང་འདུས་སྒྲུབ་མཆྩོད་གསུམ་འཛུགས་

པར་འཁྩོད་པས་གསུམ་ནི། སྩོང་འཁྩོར་ཕན་ཚུན་གཉིས་དང༌། སི་དར་རྒྱས་གིང་བཅས་

གསུམ་དུ་ཨླེ་ཡིན་སམ་པ་ཤར། གང་ལྟར་སྩོན་ལམ་བཙུགས་ནས་རིང་པྩོ་མིན་པ་ནི། 

འདིའི་རིང་མཁར་སྲུང་གྩོང་གི་སྨྱུང་གནས་ཚོགས་པ་ལ་གནང་བ་སྤད་པ་ནི་འདིའི་སྩོན་

ནས་སྨྱུང་གནས་དླེ་ཡྩོད་པས་ཡིན་པ་རླུང་ལྟར་གགས་པ་ལས་ཤླེས་སྩོ། །འདིའི་སབས་

སུ་ཡུལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོ་ཞླེས་གལ་ཆླེ་དང་མཐྩོང་ཆླེན་བས་ནས་

ཉིན་དགུའི་རིང་གཏྩོང་སྩོ་དང་སྐུ་འགླེད་སྩོགས་ཀིས་དགླེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཟང་ཟིང་གི་

མཆྩོད་པ་ག་ནྩོམ་པར་བླེད་པའི་སྩོལ་རྒྱུན་བཟང་པྩོ་གནས་ཡྩོད།

 དླེའི་བཅུ་དྲུག་ལ་དཀར་བྩོ་ཆ་བརྒྱད་ཇ་བཏབ། བཅུ་བདུན་ལ་སླེར་སྐ་ཐུན་

མྩོང་གིས་སྨྱུང་གནས་ཚོགས། ཉིན་རླེར་ཐུན་གསུམ་རླེར་དཔལ་མྩོའི་ལུགས་ཀི་
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ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་ལ་བརླེན་པའི་ཆྩོ་ག་བདག་མདུན་སྩོན་ཤིས་བཅས་གསུངས། ཆ་

བཞི་ལ་མཁན་པྩོ་དང༌། ལྷག་མ་ལ་གིང་བསླེ་དགླེ་བཤླེས་རྣམས་ཕླེབས་ཏླེ། བཀའ་

ཆྩོས་དང༌། སྩོམ་པ་གནང༌། ཚོགས་ཆླེན་ཞལ་ངྩོ་རྒས་གཞྩོན་གཉིས་ཀིས་ཕྱླེད་ཕྱླེད་དུ་

སྒིགས་གཞི་བསྐངས། ཚོགས་ཆླེན་དབུ་མཛད་ཀིས་འགྩོ་ནས་མཇུག་བར་བསྐངས། 

འདི་ཁིམ་པ་དང་བཅས་པའི་ཆྩོས་སལ་ཡིན་པས་སྐ་སླེར་གཉིས་ཀི་ཆ་གཉིས་རླེ་མི་

བསྲུང་བས་མི་ཆྩོག་པ་བཅའ་ཡིག་ཏུ་འཁྩོད། སྨྱུང་གནས་བསྲུངས་ན་ཕན་ཡྩོན་ཆླེན་པྩོ་

དང་ལྡན་ཏླེ། རླེ་བཙུན་བམས་པ་མགྩོན་པྩོས། ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ལ། །གང་གིས་

དད་པའི་ཆྩོས་ཉན་ཞིང༌། །བསླེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྲུངས་ན། །ང་ཡི་འཁྩོར་དུ་

སྐླེ་བར་འགྱུར། །ཞླེས་དང་། བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས། བསྙུང་

བར་གནས་པ་ལན་བརྒྱད་བས་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་ཆ་མཚུངས་ཤིང༌། འཇིག་རླེན་

གི་ཁམས་བདླེ་བ་ཅན་དུ་སྐླེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞླེས་གསུངས་སྩོ།།

 ཉླེར་བརྒྱད་ནས་མཁན་པྩོ། གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད། ཐིག་དཔྩོན་སྩོགས་དཔྩོན་

གཡྩོག་བདུན་གིས་ཉིན་དྲུག་རིང་དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའི་ས་ཆྩོག་ཚོགས་ཏླེ་རྡུལ་

ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་མཐྩོང་བ་ཀུན་གྩོལ་ལླེགས་པར་བཞླེངས། ཧྩོར་ཟླ་གཉིས་པའི་

ཚེས་གསུམ་ལ་བདླེ་མཆྩོག་ཆྩོས་ཐྩོག་གི་ཇ་བཏབ། ཐུན་བཞི་ཇ་ཐུག་དགུའི་རིང་

བདག་མདུན་བུམ་པ་དབང་ཆྩོག་སྩོན་ཤིས་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཏླེ་ཉིན་བདུན་ལ་

ཚོགས། གྩོལ་ཉིན་རླེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་སྩོལ་བཞིན་ཚོགས་འཁྩོར་དང་སྦྱིན་

སླེག་ཡྩོད། སྦྱིན་སླེག་ལ་གྲྭ་མང་བཞུགས་དགྩོས་པ་བཅའ་ཡིག་ཏུ་བཀྩོད་ཡྩོད། ཆྩོས་

ཐྩོག་འདི་ནི། མཁན་པྩོ། གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད། དགླེ་སྩོས་ཆླེ་ཆུང༌། གཞུང་མཆྩོད་རྣམས་

ཀིས་བསྐངས། བདླེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་དགྩོས་ཞླེས་རླེ་བཙུན་འཇམ་

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

པའི་དབངས་ཀིས་རླེ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་རི་བྩོ་དགླེ་ལྡན་པའི་ཕྱག་

བཞླེས་རྣམ་ཐར་ཡིན་ཞླེས་དམ་པའི་གསུང་ལ་གགས་པ་ལྟར། རླེ་ཙོང་ཁ་པའི་རླེས་

འབང་ཞིག་ལ་ཆྩོས་ཐྩོག་འདི་ཡང་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །ཕྱི་ཉིན་རྩོལ་མྩོ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་སྩོན་བསུས་ཏླེ་ཚོགས་ཆླེན་དབུ་མཛད་ཀིས་གཙོས་རྡུལ་ཚོན་ཆུ་མིག་ཏུ་

གཤླེགས་པར་ཕླེབས། འདི་ནི་སྐླེ་ཕླེང་བརྒྱད་པས་མླེ་གང་(༡༨༧༧)ལ་བཙུགས་ནས་

རང་ཉིད་ཀིས་དབུ་བཞུགས་ལྩོ་གསུམ་བཞིའི་རིང་མཛད་ཏླེ་ཆ་ཚང་ཞིང་འཇུག་བདླེ་བ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད།

 ཧྩོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཉླེར་ལྔ་ནས་ལྕགས་མཁར་འཆམ་དཔྩོན་ནས་འགན་

བཞླེས་ཀིས་གར་འཆམ་སྦྱྩོང་བརར་བླེད། དླེའི་བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག་ལ་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་

དཔྩོན་མ་གཏྩོགས་པའི་ལྕགས་མཁར་བ་ཐམས་ཅད་ཕླེབས་ནས་འདྩོན་དབངས་ར། 

འབུད་རྡུང་དཀྲྩོལ་གསུམ། གར་འཆམ་རྣམས་ས་གྩོན་བླེད། དླེའི་བཅུ་གསུམ་ལ་སྤི་

གཉླེར་ནས་གཏྩོང་སྩོ་བས་ཏླེ་གྲྭ་མང་གནས་ནང་བསང་གསྩོལ་ལ་ཕླེབས། ད་ལྟར་

སྩོལ་དླེ་ནུབ། བཅུ་བཞི་ལ་ལྕགས་མཁར་ཡར་ཚོགས། ལྕགས་མཁར་བ་ཐམས་ཅད་

ལ༑ ཌཱ་དིལ། གསང་ཕླེང༌། ཆྩོས་གྩོས། རྣམ་སྦྱར། གཏྩོར་བུ། ལྷུང་བཟླེད། གདིང་བ་

རྣམས་དགྩོས། རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན་གིས་འཇིགས་བླེད་བསྐླེད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་དང༌། 

ཞི་བའི་སྦྱིན་སླེག་གི་དམིགས་རིམ་རྣམས་རྒྱས་ཤིང་འཚམས་པའི་སྩོ་ནས་ངྩོ་སྤྩོད་

མཛད། དླེ་ལ་ཀླེང་རུས་ཀིས་ཤུག་བདུག་ལན་གསུམ་གིས་བར་བཏང་བའི་ཕྱག་སྩོལ་

ཡྩོད། དགྩོང་མྩོའི་བར་གསླེང་སབས་རྒྱལ་ཚབ་ཕླེབས་ཏླེ་དབུ་མཛད་ནས་ཕྱག་བདླེ་

བ་ཡན་ཆད་དམིགས་བསལ་གི་ལས་འགན་ཡྩོད་པ་དག་ལ་བཀའ་ཁབ་གནང༌། ཆྩོས་

རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ། འཆམ་དཔྩོན། ཨརྒྷཾ་བ་རྣམས་ཚབ་རླེ་བསྩོ་གཞག་གནང་། དགྩོང་ཇ་
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སབས་ཞལ་ངྩོ་གཞྩོན་པས་ལྕགས་མཁར་གི་སྒིགས་གཞིའི་སླེང་ནས་ཚོགས་གཏམ་

རྒྱས་པ་འབུལ་སྩོལ་ཡྩོད། དང་པྩོ་ཉིན་དྲུག་ལ་འཇིགས་བླེད་ལས་སགས་འབུམ། ཡླེ་

ཤླེས་འབླེབས་སགས་ཁི། ཆྩོས་རྒྱལ་བསླེན་པ་འབུམ་གངས་གསྩོག ཉི་ཤུ་ལ་ཁ་སྩོང་

གི་སྦྱིན་སླེག ཉླེར་གཅིག་ལ་བ་མ། དབུ་མཛད། དགླེ་སྩོས་གསུམ་མ་གཏྩོགས་པས་

གཏྩོར་མའི་འཕྲུལ་འཁྩོར་སྩོགས་བཅའ་བཟྩོ་དང༌། རྡུལ་ཚོན་གིས་འཕྲུལ་འཁྩོར་ཐིག་

གདབ། སླྩོབ་དཔྩོན་གིས་འཇིགས་བླེད་རྩོགས་རིམ་དང༌། གཏྩོར་མའི་འཕྲུལ་འཁྩོར་

གི་དམིགས་རིམ་རྣམས་གསུངས། ཉླེར་གཉིས་ནས་ཉླེར་བརྒྱད་བར་འདྩོན་རླེས་དང་

འཆམ་རླེས་སྩོ་སྩོ་ནས་ལྕགས་མཁར་གི་བསྐླེད་ཆྩོག་བསྒལ་ཆྩོག་ནང་འཆམ་རྣམས་

གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོའི་ཕྱག་ལླེན་ལྟར་བསྐངས། ཉླེར་བརྒྱད་ལ་དམར་འཆམ། ཉླེར་

དགུ་ལ་འབག་འཆམ་དང་གཏྩོར་རྒྱག གར་འཆམ་ལ། ཀླེང་རུས་གཉིས། ཆྩོས་རྒྱལ་

ཡབ་ཡུམ། སགས་པ་ཞྭ་ནག་ཅན་བརྒྱད་བཅས་ཡྩོད། ཉླེར་དགུའི་ནུབ་མྩོ་འཇིགས་བླེད་

ཀི་ཚོགས་འཁྩོར་དང་གཤླེགས་གཏྩོར་ཕུལ། འདི་ནི་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པས་བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པྩོའི་ཕྱག་ལླེན་ལྟར་རའུ་ཉ་མཚོ་དགྩོན་དུ་ཡྩོད་པ་ནས་ཡར་བསྒྱུར་ཏླེ་བཙུགས། མ་

ཟད་ཁྩོང་གིས་དབུར་བཞུགས་ཡང་མཛད་མྩོང་བ་ནི་ད་ལྟར་ཐུད་མང་པྩོ་བཟྩོ་བ་འདི་ལ་

བལྟས་ན་ཤླེས། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། ཐྩོག་མར་ཞབས་དྲུང་ནས་མར་ཐུད་མང་པྩོ་བསྣམས་

ཏླེ་གལ་འགྩོ་ནས་གལ་མཇུག་བར་ཐམས་ཅད་ལ་འགླེད་པ་ལ་ལྕགས་མཁར་བ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་དླེ་མི་རིགས་པས་རང་རང་གིས་ཐུད་ཁུར་བར་གྩོས་པས། དླེའི་ཕྱི་ལྩོ་ནས་

བཟུང་ལྕགས་མཁར་ལ་ཕླེབས་མཁན་རང་རང་གིས་ཐུད་འཁླེར་སྩོལ་དར་བར་གགས། 

ལྕགས་མཁར་བ་རྣམ་པས་ཆྩོ་གའི་བར་གསླེང་རྣམས་སུ་དཔླེ་གཟིགས་བྩོ་འཛིན་

གནང་དགྩོས་པ་དང་། དགྩོང་མྩོ་རག་ཏུ་སྐྩོར་སྦྱྩོང་གནང་བ་ལ་གྲྭ་ཚང་དགླེ་སྩོས་ཀིས་

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གཟིགས་རྩོག་གནང་དགྩོས། གནམ་གང་ལ་ལྕགས་མཁར་གྩོལ།

 ཧྩོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་འཇིགས་བླེད་བདག་འཇུག་ཆྩོས་ཐྩོག་གི་ཇ་

བཏབ། སགས་པ་དབུ་མཛད། ཐིག་དཔྩོན་སྩོགས་ཀིས་དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་ཀི་

ས་ཆྩོག་དབུ་བཙུགས་ཏླེ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁྩོར་ཉིན་བཞིའི་རིང་བཞླེངས། ཚེས་

དགུ་ལ་གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་ཀིས་ཇ་ཐུག་དྲུག་གི་རིང་བསང་གསྩོ་དང༌། ཚེས་བཅུ་

དང༌། བཅུ་གཅིག་ལ་བང་འདླེན་གིས་གསང་འདུས་བདག་མདུན་སྩོན་ཤིས་དང་བཅས་

པ་ཇ་ཐུག་དྲུག་གི་རིང་དང༌། ཚེས་བཅུ་གཉིས་ནས་ཉླེར་གཉིས་བར་སགས་པ་དབུ་

མཛད་ཀིས་ཇ་ཐུག་བདུན་གི་རིང་དཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་ཀི་བདག་མདུན་ཐ་མི་

དད་པའི་སྩོ་ནས་དབང་ཆྩོག་སྩོན་ཤིས་དང་བཅས་པ་བསྐངས། ཚེས་ཉླེར་གཉིས་ལ་ཁ་

སྩོང་གི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སླེག ཉླེར་གསུམ་ལ་རབ་གནས་དངྩོས་གྲུབ་ཆར་འབླེབས་ཀི་ས་

གྩོན། ཉླེར་བཞིར་དངྩོས་གཞི། ཉླེར་ལྔར་གཏང་རག་གི་བསང་གསྩོ་རྣམས་དང༌། ཉླེར་

བཞིར་རབ་གནས་ཀི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སླེག ཉླེར་ལྔར་གཏང་རག་གི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སླེག་

སླེ་གསུམ་པྩོ་བསྐངས། ཉླེར་བཞིར་ཕྱྩོགས་བཞིའི་སྦྱིན་སླེག་ཡྩོད། ཉླེར་ལྔ་ཉིན་ཕྱླེད་

ནས་གྲྭ་མང་སྤྩོ་སྐིད་ལ་ཕླེབས། རླེ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་བདླེ་གསང་

འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་དགྩོས་ཞླེས་གསུངས་པ་འདི་རི་བྩོ་དགའ་ལྡན་པའི་ཕྱག་

བཞླེས་རྣམ་ཐར་ཡིན་པས་ཆྩོས་ཐྩོག་འདི་ཡང་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ཡིན།

 ཧྩོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཀུན་རིག་ཆྩོས་ཐྩོག་ཆླེན་མྩོའི་ཇ་བཏབ། 

བང་འདླེན་ཆླེན་མྩོས་ཐུན་བཞིར་ཉུང་ཇ་དང་བཅས་པ་ཇ་ཐུག་བཅུའི་རིང་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ངན་སྩོང་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་སྦྱྩོང་བའི་གཟི་བརིད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཀུན་རིག་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཀི་གསུང་ཆྩོག་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་དབང་ཆྩོག་སྩོན་ཤིས་རྣམས་
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ཀི་དབངས་ར་དང་རྒྱུད་གསལ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་བསྐངས། 

ཉིན་བཞི་ནས་གྩོལ།

 ཧྩོར་ཟླ་དགུ་པའི་བཅུ་སྩོར་ནས་ཞབས་བརན་ཇ་བཏབ། བསང་གསྩོ་ཐུགས་

ལ་མངའ་ཚད་ཕླེབས་ཏླེ་སགས་པ་དབུ་མཛད་ཀིས་ཉིན་བདུན་ལ་བསང་གསྩོ་ཞལ་

ཚང་གི་ཆྩོ་ག་རླེས་མྩོས་ཀིས་བསྐངས། དླེ་ཡང་སྲུང་མ་ཚད་ལྡན་མགྩོན་པྩོ། མགྩོན་

དཀར། ཆྩོས་རྒྱལ། ལྷ་མྩོ། ཞལ་བཞི་པ། ལྕམ་སིང༌། རྣམ་སས། དམ་ཅན་རྣམས་ཀི་

བསང་གསྩོ་ཡིན། དླེས་ན་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་སྲུང་མ་གཙོ་བྩོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་དང༌། 

དགྩོན་སྤིའམ་ཚོགས་ཆླེན་གི་སྲུང་མ་གཙོ་བྩོ་དམ་ཅན་རྩོ་རླེ་ལླེགས་པ། སྩོང་འཁྩོར་

བ་བང་གི་སྲུང་མ་ཚངས་པ་དུང་ཐྩོད་ཅན་དང་། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟྩོར་མ། ལྕམ་སིང་། 

གཡར་ཁང་རི་ཁྩོད་ཀི་སྲུང་མ་བམ་ཟླེ་གཟུགས་ཅན་སིང་པྩོ་སྩོགས་བསླེན་གསྩོལ་བླེད་

པ་ལས། གཞན་གླེང་གཞི་ཅན་གི་དྩོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ལྡན་འདི་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་

སླེ་བདུན་གི་སྤི་སླེར་སུས་ཀང་བསླེན་གསྩོལ་བས་མ་མྩོང་ལ། བྩོད་མདྩོ་དབུས་ཁམས་

གསུམ་གི་གསར་མའི་དགྩོན་སླེ་མང་པྩོར་དར་སྩོལ་ཆླེར་བྱུང་ཡང་། 

 ངླེད་སྩོང་འཁྩོར་གི་ཡུལ་འདིར་དླེ་ལྟ་བུའི་འབྱུང་པྩོ་དྩོལ་འདླེ་འདི་བསླེན་

སྩོལ་བླེད་མྩོང་མླེད་པ་ནི། ཡུལ་འདིའི་སྐབས་གཅིག་བ་མ་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་

ཕླེང་རིམ་བྩོན་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ཐུགས་རླེས་བཀའ་སླྩོབ་ལམ་སྩོན་གིས་མ་འདྩོར་

བར་ཆུ་བྩོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐངས་པ་ལས་ཡིན་པ་གདྩོན་མི་ཟ། དླེའི་ཁུངས་ཅུང་ཙམ་

སླེལ་ན། དླེ་ཡང་སྩོན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དཀིལ་ཙམ་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་

ཕླེང་བཅུ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་རླེ་ཚེ་འཛིན་མའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞླེངས་གབས་ཀི་སབས། 

དཀར་མཛེས་འཁྲུངས་སར་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་ལྷ་ཁང་བཞླེངས་ཡུལ་ས་དཔྱད་གནང་

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སླེ༑ དགྩོན་པའི་གཉའ་ཕྱྩོགས་རྒྱབ་རིའི་ངྩོས་ཀི་ཤུག་གསླེབ་ཏུ་བཞླེངས་ན་ལླེགས་

ཚུལ་གསུངས་པར་མ་ཟད། ས་འདུལ་ལ་དཔྩོན་སླྩོབ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་བདུན་

གིས་ཆྩོས་རྒྱལ་སི་གནྩོན་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་མཛད་དགྩོས་ཚུལ་དང་། ལྷ་ཁང་དུ་རླེན་

གཙོར་རླེ་ཚེ་འཛིན་མ་ཞིག་བཞླེངས་ནས་སྲུང་མར་ཤུགས་ལྡན་ནམ་དྩོལ་རྒྱལ་བསླེན་

གསྩོལ་བས་ན་ལླེགས་ཚུལ་སྩོགས་རླེན་བརླེན་པ་ཆ་ཚང་བཞླེངས་ཚུལ་སྩོར་བཀའ་

སླྩོབ་ལམ་སྩོན་གནང་ཡང་། རླེས་སུ་ལྷ་ཁང་བཞླེངས་འགྩོ་བཙུགས་ཏླེ་རང་ནས་རིམ་

གིས་གང་རྡུང་བའི་སབས་ཅུང་ཙམ་ནས་གང་ཞིག་འགྩོ་བ་དང་། ཡང་བསྐར་དུ་རང་

ནས་བརྡུངས་ཀང་སར་ལྟར་ཞིག་འགྩོ་བ་ཐླེངས་མང་བྱུང་བས་ལྟས་འདི་ཡ་མཚན་

ཞིག་མིན་ནམ་སམ་སླེ། ཁང་ལི་གདྩོང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མླེད་རྩོ་རླེའི་མདུན་ནས་ཕྱྭ་མྩོ་

ལུང་བསན་ཞུས་པས། ཁྩོང་གིས་འབྱུང་པྩོ་དླེ་བསླེན་གསྩོལ་བླེད་གབས་བས་པས་

དགྩོན་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྩོ་རླེ་ལླེགས་པ་འཁྩོན་འདུག་པར་བབས་ཡྩོད་སྩོར་གི་

ལམ་བསན་གནང་བ་དང་། བསྐར་དུ་འཁྲུངས་སར་རིན་པྩོ་ཆླེར་ཡང་གྩོང་གི་ལྩོ་རྒྱུས་

རྣམས་ཞུས་པས་ཤུགས་ལྡན་བསླེན་གབས་བས་པ་འདི་མ་འགིག་པ་འད། ལྷ་ཁང་དླེར་

དམ་ཅན་རྩོ་རླེ་ལླེགས་པ་བསླེན་གསྩོལ་གཏན་ཁླེལ་བའི་སྩོ་ནས་བཞླེངས་ན་ལླེགས་

ཚུལ་གསུངས་པས། དླེ་ལྟར་འཆར་འགྩོད་ཀིས་བཞླེངས་པས་གང་ཡང་མ་ཞིག་པར་

གླེགས་མླེད་བདླེ་ལླེགས་ངང་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་མཚར་བའི་གནས་ཚུལ་

བྱུང་། དླེའི་སྩོར་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ནས་ཕླེབས་པའི་མཁན་པྩོ་ལླེགས་བཤད་

རྒྱ་མཚོས་ཀང་ཕྱག་ཐལ་མྩོར་སྦྱར་ཏླེ་བསགས་བརྩོད་ཚད་མླེད་ཞུས་མྩོང་། མདྩོར་ན་

ཡུལ་འདིར་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྩོན་གི་ཐུགས་བརླེའི་བཀའ་སླྩོབ་ལམ་

སྩོན་འྩོག་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གཞུང་ནས་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྩོ་རླེ་ལླེགས་པ་བསླེན་གསྩོལ་
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གནང་གི་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ལྟར་ཡང་གདྩོན་འདླེ་འདི་བསླེན་གསྩོལ་གི་ཤུལ་ཙམ་ཡང་

མཐྩོང་རྒྱུ་མླེད་པ་སྩོགས་ལས་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་འདིར་འབྱུང་པྩོ་འདི་བསླེན་པའི་མིང་

ཙམ་ཡང་མླེད་པ་གསལ།

 གཞན་ཡང་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་

འགྱུར་མླེད་རྩོ་རླེས་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་གི་རིམ་གྩོ་ལ་དྲུག་ཅུ་མ་བླེ་བ་ཞིག་

འབུལ་ན་ལླེགས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་བསྒྲུབས་པས། དྲུག་ཅུ་མའི་གཏྩོར་མ་

ལས་བདུད་རི་མང་དུ་བབས་པ་དང་། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་

འདིས་ཀང་ཕྱིས་སུ་དྲུག་ཅུ་མ་འབུམ་ཐླེར་གཅིག་འབུལ་དགྩོས་ཚུལ་ཕླེབས་པ་ལྟར་

ཕུལ་བའི་སབས་སུའང་བདུད་རི་འཛད་མླེད་དུ་བབས་ཤིང་། དླེང་གི་ཆར་ཡང་དྲུག་

ཅུ་མ་ཁི་ཚར་དང་སྩོང་ཚར་ལྩོ་བསར་ཆགས་སུ་འབུལ་མུས་དང་། སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་པ་པྩོ་

དགྩོན་འདིའི་དགླེ་འདུན་པ་རྣམས་སགས་དང་ཏིང་ངླེ་འཛིན་བཟང་པྩོ་ཡྩོད་པའི་སྩོབས་

ཀིས་རགས་དང་མཚན་མ་ངྩོ་མཚར་བ་དང་། རིམ་གྩོ་གནད་ལ་སྩོང་བའི་རགས་སུ་

དྲུག་ཅུ་མ་ལས་བདུད་རི་འབབ་པ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་གྱུར་ཡྩོད།

 ཚོགས་ཆླེན་སྒིགས་གཞི་ལ། དང་པྩོར་ཡར་ཚོགས་སྒིགས། གལ་ལ་བཞུགས་

སྒིགས། འདྩོན་པ་གསུང་སྒིགས། ཁ་ཁིམས་སྩོར། གསྩོལ་ཆས་མཛད་སྒིགས། མར་གྩོལ་

སྒིགས། གནང་བ་ཞུ་ཚུལ། འདྩོན་སྐྩོར་སྦྱང་། རྒྱུགས་སྤྩོད་སྩོར། ལས་སྣླེ་རྣམས་ཀིས་

སྐྩོང་ཚུལ་རྣམས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཚོགས་སད་བས་ནམ་ལངས་ཀི་དུས་སུ་རྩོ་ཏིང་

བརྡུངས། ཚོགས་སད་རིང་ཐུང་དྲུག་གི་རིང་ལ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པྩོ། ལས་སྣླེ་ཐྩོན་ཟུར་

རྣམས་འདུས་ཁང་ནང་དུ་ཕླེབས་ནས་བཞུགས་ཆྩོག དླེའི་འགབ་མ་རྣམས་སྩོ་མཆྩོར་

ཕན་ཚུན་དང་ར་མཐིལ་ཕན་ཚུན་དུ་མཆྩོད་རླེན་བཞིན་དུ་བང་རིམ། བ་སྒྩོ་བཞིན་དུ་

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

མཇུག་རིམ་ཟླེར་བ་ལྟར་བཞུགས་དགྩོས། སྩོ་སད་རྒྱག་པ་དང་མཉམ་དུ་དབུ་ཞྭ་དང་

ཟླ་གམ་ལླེགས་པར་བགྩོས་ནས་འདུས་ཁང་ནང་དུ་ཕླེབས། རལ་གི་ཤུབས་ལ་བསྡུ་བ་

ལྟར་གལ་འགྩོ་ནས་ཡར་ཚོགས།

 གཉིས་པ་ནི། ཁི་གདན་ཟུར་དགླེ་བཤླེས་གིང་བསླེ་ལྕགས་མཁར་བ་རྣམས་

དབུས་ཀི་གལ་ལ་བཞུགས་ནས་དླེ་མིན་རྣམས་བསླབ་པ་གྩོ་རིམ། འཛིན་གྲྭ་མཐྩོ་

དམའ། གྲྭ་བ་རྒན་གཞྩོན་བས་ནས་བཞུགས་པ་མ་གཏྩོགས་བསླབ་པ་ཁད་དུ་བསད་

ནས་བཞུགས་མི་ཆྩོག དླེ་ཡང་སྩོན་ཨ་ལུང་བཅད་པ་ལྟར། རྒྱབ་ཨ་ལུང་བཀུག་པ་ལྟར། 

དབུ་ལྩོ་ཡག་གི་སླེ་མ་ལྟར། མིག་སྣ་རླེར་ཕབ། སྐུ་ཀ་བ་དང་གང་སྩོགས་ལ་མ་བརླེན་པ་

སྩོགས་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་དང་བ་འདླེན་པར་བཞུགས་དགྩོས།

 གསུམ་པ་ནི། འགྩོ་སྐུལ་སབས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་རྩོ་འཕངས་པ་ལྟར། གལ་

དབུས་ནས་གལ་མཐར་ཕར་ཁབ་དགྩོས་པ་དང༌། བཅད་མཚམས་སུ་མླེ་ལྩོང་ལ་ཧ་

བཏབ་པ་ལྟར་གལ་མཐའ་ནས་གལ་དབུས་ཚུར་བསྡུ་དགྩོས་པ་དང༌། དབུ་མཛད་ཀིས་

འགྩོ་སྐུལ་མགྩོགས་དལ་ཇི་ལྟར་བླེད་ཀང་མགིན་གཅིག་དབངས་གཅིག་ཐྩོག་ནས་

གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས་གཡས་འཐླེན་གཡྩོན་འཐླེན་མི་ཆྩོག

 བཞི་པ་ནི། སྤྩོད་འཇུག་ལས། བཟླས་བརྩོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན། །ཡུན་རིང་དུས་

སུ་སྤད་བས་ཀང༌། །སླེམས་གཞན་གཡླེངས་པས་བས་པ་ནི། །དླེ་ཉིད་རིག་པས་དྩོན་མླེད་

གསུངས། །ཞླེས་དང་། མདྩོ་ར་བ་ལས། མི་ན་བས་ཉིན་མྩོ་ཉལ་བར་མི་བའྩོ། །ཞླེས་པ་

དང་མཐུན་པར། འདྩོན་པའི་སབས་སུ་གཉིད་དང་གཏམ་སྨྲ་བར་མི་བའྩོ།།

 ལྔ་པ་ནི། དམ་ཆྩོས་འདུལ་བ་ནང་ལྟར་ཧབ་སྒ་དང་ཕུ་སྒ་མླེད་པ་སལ་ལྡན་

དང་བ་འདླེན་པར་གསྩོལ་དགྩོས། དླེ་ཡང་དཔླེར་ན། གསྩོལ་ཇའི་སབས་རྒྱ་མཐྩོངས་ཁ་
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ནས་ནས་འབྲུ་གཅིག་གལ་དབུས་སུ་འཕངས་ན་དླེའི་སྒ་གལ་མཐའ་དབུས་མླེད་པར་གྩོ་

ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་དགྩོས།

 དྲུག་པ་ནི། དབུ་མཛད་ཀིས་བར་བླེད་ཚེ་ཆབ་རིལ་བས་རུང་ཆུ་བཀྲམ་ནས་

རལ་གི་ཤུབས་ནས་འཐྩོན་པ་ལྟ་བུ་གལ་མཇུག་ནས་མར་གྩོལ།

 བདུན་པ་ནི། ཆྩོས་དང་མཐུན་པ་མ་གཏྩོགས་ཚོང་སྩོ་ནམ་སྩོགས་དྩོན་མླེད་

རིགས་ལ་གནང་བ་ཞུ་མིས་ཞུ་མི་ཆྩོག་པ་དང༌། སྤྩོད་མིས་སྤད་མི་ཆྩོག་པ་ཡིན།

 བརྒྱད་པ་ནི། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པྩོ་མ་གཏྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གྲྭ་ཤག་

སླེང་ནས་ཁིམས་བར་མ་བརྒྱབ་བར་དུ་ར་བ་གསུམ་གཙོ་བྩོར་བས་ནས་འདྩོན་པ་སྐྩོར། 

དླེ་ལ་ཚོགས་ཆླེན་ལས་སྣླེས་སྩོར་གཡླེང་གནང་དགྩོས།

 དགུ་པ་ནི། གྲྭ་ཆུང་རྣམས་ལ་ཟླ་རླེ་བཞིན་རྒྱུགས་ལླེན་པ་སྩོགས་བས་ཏླེ་

རྒྩོད་བག་ཞི་བའི་ཐབས་དང༌། ཐྩོས་བསམ་འཕླེལ་བའི་ཐབས་ལ་སྦྱར་དགྩོས། གསང་

བདླེ་འཇིགས་གསུམ་ཀུན་རིག་དང་བཅས་པའི་ཆྩོས་ཐྩོག་ཚོགས་སབས་སུ་གྲྭ་མང་

ལ་མཁྩོ་བའི་ཡྩོ་བད་ནི། དབུ་ཞྭ། ཟླ་གམ། གདིང་བ། གསྩོལ་བཞླེས། རམ་ཁུག སྤན་

དར། རྩོར་དིལ་རྣམས་མླེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། མདྩོར་ན་ཚོགས་ཆླེན་དང་། དགུ་གཏྩོར། 

ཞབས་བརན། ལྕགས་མཁར་སྩོགས་མང་ཚོགས་དང་ཉུང་ཚོགས་གང་ཡིན་ལ་ཕྱག་

བདླེ་བ་སྩོགས་ཀིས་ས་མྩོར་བིན་ལླེན་དང་། ཕྱི་དྩོར་བིན་ལླེན་བཤིག ཆབ་ལླེན། ལྷམ་

ཕུད། དཀྩོན་མཆྩོག་རླེས་དན་གི་མདྩོ་གསུངས་པ། ཕུད་མཆྩོད་བཞླེངས་པ་སྩོགས་

བསན་པའི་གཞི་མ་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལླེན་དླེ་དག་རྒྱུན་འཁྩོངས་སུ་གནས་ཡྩོད།

 

 

སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཐྩོག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྨྲས་པ།

དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་ཕྱག་ལླེན་འདིར་འཕྩོས་པས། །

བང་གྩོལ་མཁའ་ལམ་ཕ་མཐར་མྱུར་བར་མྱུར། །

འཕུར་བའི་གཤྩོག་སྒྩོ་མདྩོ་སགས་ཟུང་འབླེལ་བའི། །

དགའ་ལྡན་བསན་པ་འཐུས་ཚང་འདི་ན་ཡྩོད། །

ཅླེས་སྩོ། །
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༤༽ གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་སྩོར་དང་འབླེལ་ཏླེ་གཟི་བྱིན་

ལྡན་པའི་རླེན་རིང་ལ་གྩོང་གུན་ཐླེབས་ཚུལ་སྩོར་བཤད་པ།

༈ བཞི་པ་གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་སྩོར་དང་འབླེལ་ཏླེ་གཟི་བིན་ལྡན་པའི་རླེན་

རིང་ལ་གྩོང་གུན་ཐླེབས་ཚུལ་སྩོར་བཤད་པ་ལ། གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་སྩོར་ངྩོ་

སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ་ཞུ་བ་དང༌། གཟི་བིན་ལྡན་པའི་རླེན་རིང་ལ་གྩོང་གུན་ཐླེབས་ཚུལ་སྩོར་

བཤད་པའྩོ།།

གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་སྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ་ཞུ་བ།

དང་པྩོ་ནི། སྩོང་འཁྩོར་བ་བང་དག་འདུལ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་རྩོང་ཆླེན་མྩོ་བསྩོད་

ནམས་དྩོན་ལྡན་ནྩོར་བུའི་ཕྩོ་བང་གསླེར་ཁང་གྩོང་འྩོག་གཉིས། གཟིམ་ཆུང༌། ཤིང་

བཟྩོ་འདུས་ཁང༌། ཇ་ཁང༌། འཆམ་ར། སྩོ་ཆླེན་བཅས་བརིད་ཆགས་པ་ཡྩོད། གསླེར་

ཁང་གྩོང་མ་འདི་ནི་འགྩོ་འཛིན་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་གིས་གཞན་དབང་བཙན་པྩོའི་འྩོག་ནས་

རྒྱལ་བསན་བསྐར་དར་བྱུང་རླེས་སུ་གསར་བསྐྲུན་བས། འདིའི་ཤུལ་ནི་སྩོན་ཞབས་

དྲུང་དང་པྩོ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཐུགས་དམ་གནང་ཚེ་སྤྲུལ་པའི་བ་རྩོག་ཅིག་

གིས་ས་དཔྱད་མཛད་པ་ལྟར་ས་འབུར་གསུམ་གི་གྩོང་མར་གཙུག་ལག་ཁང་བཞླེངས་

པའི་ཤུལ་དླེ་ཡིན། དླེ་ཡིན་པ་ནི་ད་ལྟར་ཡང་ས་འབུར་ཞླེས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་སྩོན་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རྒྱབ་མདུན་གསུམ་ག་ནས་བལྟས་ཀང་ར་སྤྩོད་བླེད་ཐུབ་བྩོ། །དླེའི་ནང་ཇྩོ་བྩོའི་སྐུ་

ཐྩོག་བརླེགས་གསུམ་ཅན་བམས་འཇམ་དབངས་ཀི་འཁྩོར་དང་བཅས་འདམ་ལས་

བཞླེངས། ནང་རླེན་ལ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པས་འཕགས་ཡུལ་ནས་བསྐུར་

གནང་མཛད་པའི་བིན་རླེན་ངྩོ་མཚར་ཅན་བཞུགས། ཀུན་དགའ་ར་བའི་དབུས་སུ་ཙོང་

ཁ་པ་ཡབ་སས་དང༌། གཡས་གཡྩོན་དུ་རླེ་སྩོང་སྐུ་རྣམས་གཙོ་བྩོ་མཁན་ཟུར་སལ་

བཟང་མཐར་ཕྱིན་གིས་དད་རས་རྣམས་ཆུད་ཟྩོས་སུ་མི་གཏང་བར་འདིར་རྒྱུ་སྦྱྩོར་དང་

ཐུགས་ཁུར་བཞླེས་ནས་ནང་རླེན་བཅས་ཆ་ཚང་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡྩོད། གཡས་གཡྩོན་

གི་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྩོན་གི་སྐུ་གདུང་མཆྩོད་རླེན་བཅུའི་དྲུག་པའི་སྐུ་གདུང་མ་གཏྩོགས་

པ་རྣམས་ནི། འགྩོ་འཛིན་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་གིས་གཙོས་དུས་འགྱུར་རླེས་ཀི་འཛིན་སྐྩོང་

སབས་དྲུག་པ་དང་། ཚོང་པ་བྩོ་བཟང་འཆི་མླེད་སྩོགས་ཀིས་ལས་འགན་གྲུབ་རླེས་

གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་བཞླེངས་ཡྩོད། ནང་རླེན་ལ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་

གདུང་རུས། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་རུས། 

སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་རུས་ཆ་ཚང༌། ཞབས་དྲུང་རྣམས་

ཀི་ན་བཟའ། དབུ་ལྩོ། དབུ་ཞྭ། གདུང་ཚ། གཟུངས་གཞུག་བཀའ་རྒྱ་མ། བཀའ་འགྱུར་

ཆ་ཚང་རླེ། འབུམ་སྐུ་ཚར་གཉིས་གསུམ་རླེ། གཞན་ཡང་བིན་རླེན་གང་མང་བཞུགས་

ཡྩོད། མཐའ་སྩོར་གི་ལྡླེབས་བིས་ལ། མི་ལ་རས་པ། སླེང་གདྩོང་མ། ཉླེ་བའི་སས་

བརྒྱད། ཆྩོས་སྐྩོང་རྣམས་བཞུགས།

 གསླེར་ཁང་འྩོག་མ་འདི་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ལྩོར་ཁིན་ཏུ་ནས་དད་མཆྩོག་

ལྡན་པ་རྒྱ་ལིང་ཏན་གིས་དགྩོན་འདིའི་གནའ་རས་སྲུང་སྐྩོབ་ཐད། རྒྱ་སྩོར་འབུམ་ལྔའི་

འགྩོ་གྩོན་བཏང༌སླེ། དགླེ་སླྩོང་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་ནས་འགན་ཁུར་ལྷུར་བཞླེས་ཀིས་དི་གཙང་
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ཁང་ཐྩོག་བརླེགས་གཉིས་པ་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་བས། སླེང་མའི་ནང་ད་ལྟར་རླེན་རིང་

མང་དུ་བཞུགས།

 སྐུ་རླེན་གི་སྩོར་ལ། གསླེར་ཁང་གི་རླེན་གཙོ་ཇྩོ་བྩོའི་སྐུ་འདི་ནི། ཞབས་དྲུང་

གསུམ་པའི་སྐུ་དུས་ནས་འདིར་ཕླེབས་ཡྩོད། ད་ལྟར་ཡྩོངས་སུ་གགས་པ་ལ་སྩོན་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་དུས་སུ་ལྷའི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བིན་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་

དླེ་ཐུབ་པ་དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་པ། བཅུ་གཉིས་པ། ཉླེར་ལྔ་པ་གསུམ་བཞླེངས་པའི་སྩོན་

འགྩོར་ཐུབ་སྐུ་བརྒྱ་ར་བཞླེངས་པའི་བརྒྱད་པ་ཡིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དངྩོས་ཀིས་

རབ་གནས་མཛད་པ་དང་། བཟྩོ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བི་ཤྭ་ཀརས་བཞླེངས་པ་དང༌། སྐུ་རྒྱུ་ནི་ཛྷཻ་

ཀིམ་མམ་གསླེར་སྨུག་ལས་གྲུབ་པར་གསུངས་པས་ཁད་ཆྩོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། 

གསླེར་གིང་པའི་ཐུགས་དམ་གི་རླེན་ཡང་ཡིན་པར་གསུངས། དླེས་ན་ཐྩོག་མར་གསླེར་

གིང་པས་གསླེར་གིང་ནས་གཏླེར་དུ་བཞླེས། དླེས་ཇྩོ་བྩོ་རླེ། དླེས་འབྩོམ་སྩོན་པ། དླེས་

ཁུ་སྩོན་བརྩོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་ལ་གནང་ཡྩོད་པའི་སྩོན་པའི་སྐུ་དླེ་ཡིན་དགྩོས། གང་

དར་མའི་ས་རླེའི་རླེས་ཡྩོད་པ་དང༌། བཻ་ཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་དུ་ཇྩོ་བྩོ་ལྩོ་ཀླེ་ཤྭ་ར་དང་མཉམ་དུ་

འདིར་ཕླེབས་པར་གསུངས་པ་ལ་དཔྱད་ན་ལྷ་ས་ནས་རིམ་གིས་མར་དངས་ཡྩོང་བ་

འད། དླེས་ན་འདི་ལས་ལྷག་པའི་བིན་རླེན་ཞིག་ཡྩོད་བསམས་ན་ཤིན་ཏུ་བླུན་པ་ཀུན་

ཏུ་རྩོངས་པ་ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །བཅྩོས་བསྒྱུར་སབས་སུ་ནྩོར་ལི་དང་། ཤླེས་རབ་མཐར་

ཕྱིན། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག བསྩོད་ནམས་དཔལ་མྩོ་སྩོགས་ལྷག་བསམ་ཅན་རྣམས་ཀིས་

ཐབས་མཁས་ཀི་འཕྲུལ་ལ་བརླེན་ནས་རྦ་མདའི་གྩོང་དུ་གདན་དངས་ཏླེ་ཉར་ཚགས་

བས། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་དང་། བསྩོད་ནམས་དཔལ་མྩོ་གཉིས་ཀིས་མཚན་མྩོར་ཡར་

དངས་སབས་རྒྱབ་ཏུ་སྐུ་འགུལ་བའི་སྣང་བ་ཤར། ད་ནི་འདི་ནས་འགྩོ་མི་རིགས་པའི་

གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལྟས་ཤིག་ཡིན་སམ་ནས་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་སྩོང་བས་རྦ་མདར་བདླེ་བར་སླླེབས། 

སྐུ་འདིས་འགྩོ་དྩོན་མཛད་པ་མཇུག་མ་བསྒིལ་པར་ད་ལྟར་བཞུགས་ཡྩོད་པ་ནི། དླེ་དག་

གིས་ཐབས་ཤླེས་ཀིས་གྩོགས་དན་དང་སིང་སྩོབས་ཀིས་སྐུ་ངལ་བས་པའི་འབས་བུ་

ཡིན། དླེས་ན་དླེ་དག་གི་རླབས་ཆླེན་མཛད་རླེས་ལ་ཅིས་ཀང་རླེས་དན་བར་འྩོས་སྩོ།།

 ༈ རླེན་སླེ་རུ་མ་འདི་ནི་དུས་རབས་བཅྩོ་ལྔ་པར་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་མ་

ཡུམ་གིས་རླེན་བཞུགས་ངྩོས་སུ་བཙོད་བརྩོ་བར་བྩོན་ཏླེ་མཇྩོར་གིས་ས་བསླྩོགས་

ཚེ་ས་འྩོག་ནས་གཏླེར་དུ་བཏྩོན། ད་ལྟར་དབུ་རྒྱན་དབུས་མ་མླེད་པ་ནི་དླེའི་ཚེ་མཇྩོར་

གིས་ཕྩོག་པའི་རྐྱླེན་གིས་ལྷུང་བ་ཡིན་ཟླེར། རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཐུགས་དམ་གི་

རླེན་ཡིན་ནྩོ། །འདི་དང་འྩོག་གི་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ཞལ་ཐང་རྣམས་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་

གིས་གཞན་གི་ལག་ནས་བླུས་པ་སྩོགས་རྒྱུ་ཚེགས་གཉིས་ཀའི་སྩོ་ནས་ལླེགས་སྐྩོང་

གནང་བ་ཤ་སག་ཡིན།

 ༈ བདླེ་མཆྩོག་སྐུ་ུཆླེ་བ་འདིའི་ཐུགས་ཀར་དྩོད་ར་ར་ཙམ་ཡྩོད་ཟླེར་སྩོལ་

འདུག དླེ་ནི་ཡླེ་ཤླེས་པ་དངྩོས་སུ་བཞུགས་པའི་ལྟས་ཡིན་པ་འད།

 ༈ ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་ུཆླེ་བ་འདི་ནི། སྤི་ལྩོ་ ༡༧༧༣ ལ་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་

བསླེན་པར་རྩོགས་སབས་པཎ་ཆླེན་དཔལ་ལྡན་ཡླེ་ཤླེས་ཀིས་འབལ་སང་དུ་གནང་བ་

ཞིག་རླེད། འདིའི་ཞལ་ངྩོ་གཡས་ངྩོས་སུ་བདུད་རི་འཛག་པའི་རླེས་གསལ་པྩོར་ཡྩོད་པ་

ད་ལྟར་ཡང་མཇལ་དུ་ཡྩོད། དླེ་ནི་དྩོན་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀིས་འཇམ་པའི་དབངས་

ལ་གནང་བའི་རླེན་དངྩོས་ཡིན་པས་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་བིན་རླབས་

ཀི་ཚན་ཁ་ཐུབ་དབང་དངྩོས་དང་ཁད་མླེད་པའི་བརར་བསན་པ་ཞིག་གྩོ །

 ༈ སྒྩོལ་མའི་སྐུ་ཆླེ་བ་འདི་ནི་གནའ་ནས་ད་བར་གསུང་བྩོན་མར་གགས་པ་
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རླེད། གསུང་བྩོན་སངས་ཤིག་ཡྩོད་ངླེས་ཀང་ད་ལྟར་གསུང་སྒྩོས་ཤིག་མི་འདུག འདིའི་

བཞུགས་ཁང་ནི་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་ཆླེན་པྩོ་མན་ཇུའི་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ཆན་ལུང་

གི་དབུ་བར་ཕླེབས་པའི་སབས་སུ་གནང་སྦྱིན་མཛད་པའི་ཡུང་ཤླེལ་གི་བཞུགས་ཁང་

དླེ་ཡིན་ལ། དབིབས། རི་མྩོ། རྒྱུ་ཆ་སྩོགས་ཀི་སྤུས་ཚད་གང་ཐད་ནས་བལྟས་ཀང་སྒྱུ་

རལ་མཁས་པས་བཟྩོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྩོད་བླེད་ཐུབ། དླེའི་ནང་གི་ཡྩོང་ཤླེལ་གི་

སྐུ་དླེ་ནི་རིག་གནས་གསར་བརླེ་ཟླེར་བའི་ལས་འགུལ་ཛ་དག་སླེལ་ནས་རླེན་གསུམ་

སྩོགས་མི་མང་གི་ལག་ནས་འཕྩོག་བཅྩོམ་གཏྩོར་བརླག་གཏྩོང་བའི་སབས་སུ་རྒྱ་མིའི་

ལས་བླེད་པ་ཞིག་གིས་སླེར་གིས་བདག་དབང་བས་ཞླེས་ཟླེར་སྒྩོས་ཡྩོད། དླེས་མཚོན་

ངླེད་སྩོང་འཁྩོར་གི་གནའ་རླེན་བིན་རླབས་དང་རིན་ཐང་ལྡན་པ་མང་པྩོ་དུས་རབས་

ཀིས་མླེ་ལྕླེས་བསླེགས་སྩོང་བས། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་གྩོང་མའི་དབུ་བར་ཕླེབས་པ་

འདི་ཙམ་གིས་མཚོན་དགྩོས་པར་ཐུག་པའི་བྩོ་ཕམ་པྩོ་བཟྩོས་ཡྩོད་དྩོ། །

 ༈ རྣམ་འདླེན་ལྔ་པའི་སྐུ་ཆླེ་བ་འདི་ནི། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་

འདུན་རྒྱ་མཚོ་ར་བསམ་འགྲུབ་དགྩོན་དུ་འཇིགས་བླེད་དབང་ཆླེན་གནང་བར་ཕླེབས་

སབས་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟླེར་སྩོལ་འདུག།ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བདུན་པས་མ་འྩོངས་བམས་

པའི་དུས་སུ་འཁྩོར་གི་ཐྩོག་མར་སྐླེས་ཏླེ་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསན་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་བཀྲ་

ཤིས་པའི་རླེན་འབླེལ་བཟང་པྩོ་སླེལ་བའི་ཆླེད་དུ་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ལ་

བམས་པ་གདན་དངས་ཀི་ཞལ་བཀྩོད་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཡུལ་དགྩོན་གྲྭ་མང་

ཀུན་གིས་ལྩོ་ལྟར་ཞལ་མཇལ་གསྩོལ་འདླེབས་ཡིད་སྩོན་བ་བའི་ཡུལ་དང༌། དབར་

གནས་གྩོལ་ཁར་སླེམས་བསྐླེད་ཆྩོ་གས་ལླེན་ཡུལ་དང༌། དགླེ་ར་བཅྩོལ་བའི་རླེན་དུ་

དངས་པ་སྩོགས་དགྩོན་འདིའི་རླེན་འགངས་ཆླེའི་གས་ཤིག་ཡིན།

གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

 ༈ མགྩོན་པྩོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྐུ་ཆུང་ངུ་འདི་ནི། དུས་འགྱུར་ཆླེན་པྩོ་མ་བྱུང་

སྩོན་དུ་རང་འགུལ་གིས་ཞལ་ཕར་ཚུར་ཕྱྩོགས་པ་དང༌། མཆྩོད་སླེགས་སླེང་ནས་འྩོག་

ཏུ་ཕླེབས་པ་སྩོགས་མཛད་ཟླེར་སྩོལ་ཡྩོད། བཅྩོས་བསྒྱུར་མ་བྱུང་སྩོན་དུའང་དླེ་ལྟར་

བྱུང་བ་རླེད་ཅླེས་གགས།

 ༈ གུ་རུའི་རྩོ་སྐུ་འདི་ནི། གཏླེར་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། དགྩོན་འདི་མ་བཏབ་སྩོན་

དུ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གྲུབ་མཐའ་གསར་རིང་གང་གི་སླེ་འཛུགས་དགྩོས་སམ་

དུ་དགྩོངས་པ་གཏད་པའི་སབས་ཤིག་ལ་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཀི་སན་ཆུ་ནས་གཏླེར་དུ་

བཞླེས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མླེད་པ་དླེ་ཡིན།

 ༈ བ་སྩོའི་གནས་བརན་ཞླེས་པ་ནི། བ་སྩོ་གྩོར་གྩོར་མཐའ་ར་ཡྩོད་པའི་ནང་

འཁྩོར་ལ་རྒྱ་ཁྩོན་སྩོར་བཞི་ཙམ་ལས་མླེད་པའི་ནང་དུ་བག་རིའི་ངྩོས་སུ་སྩོན་པ་འཁྩོར་

གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པ་འབུར་དུ་ཐྩོན་པ། སྐུ་རླེ་ལ་ཆླེ་ཆུང་ནས་འབྲུ་ཙམ་

ལས་མླེད་པ། ལྷ་བཟྩོ་མཁས་པས་བཞླེངས་པ་དླེ་འད་བའི་ངྩོ་མཚར་བ་ཞིག་ཡྩོད།

 ད་ལྟར་གསླེར་ཁང་འདིའི་ནང་དུ་གཏླེར་མ། ལི་མ། ཙནྡན་སྐུ། དཀར་ཡྩོལ་

སྐུ༑ སྩོས་སྐུ། རྩོ་སྐུ་སྩོགས་ཁྩོན་གངས་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་བཞུགས་པ་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཞབས་དྲུང་རྣམས་སྐུ་བསྩོད་དབང་ཐང་ཧ་ཅང་རྒྱས་སབས་བྩོད་ཀི་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་

སྩོགས་བ་རབས་དང༌། རྒྱལ་རབས། དཔྩོན་རབས། སྩོག་པྩོའི་རྒྱལ་པྩོ་ཨལ་ཐན། སའི་

ཚངས་པ་ཆླེན་པྩོ་ཁྩོ་ལྩོ་ཆི། ཨལ་ཐན་གི་གདུང་རྒྱུད་སྐུ་མཆླེད། གྩོང་མ་ཝན་ལི། གྩོང་

མ་ཁང་ཤིས། གྩོང་མ་ཆན་ལུང་སྩོགས་ཀི་ཕྱག་ནས་ཐྩོན་པ་ཤ་སག་ཡིན། གནའ་བྩོའི་

དུས་སུ་སྩོང་འཁྩོར་གསླེར་ཁང་ནང་དུ་གསླེར་སྐུ་སྩོང་གཉིས་ལྷག་བཞུགས་ཀང་འདི་

ཙམ་མ་གཏྩོགས་པ་རྣམས་དུས་འགྱུར་གིས་གཏྩོར་བཤིག་འྩོག་འབྱུང་བཞིའི་ཀྩོང་དུ་
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ཐིམ་ནས་བྩོ་སླེམས་ལན་བརྒྱར་ཕམ་པའི་གནས་སུ་གྱུར།

 སྐུ་ཐང་སྩོར་ལ། སྐླེས་རབས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་ཞལ་ཐང་གནའ་དུས་

སྩོ་གཅིག་ནང་ནས་ད་ལྟར་ཉླེར་དགུ། རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉིས་ཀང་ཞལ་ཐང་དགུའི་

ནང་ནས་ད་ལྟར་ལྔ་ལུས་ཡྩོད། དླེ་དག་ནི་སྤི་ལྩོ་ ༡༧༩༩ ལ་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པས་

ད་ལྟར་འཛམ་གིང་ན་ཆླེས་སན་གགས་ཅན་གི་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བཟྩོ་སྤྩོ་ནམ་མཁའ་རྒྱན་

བྩོས་ནས་བཞླེངས་པའི་ཕྱག་བིས་དངྩོས་དླེ་ཡིན་པ་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་ལས་བྱུང་བ་

དླེ་རྣམས་ཡིན། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པས་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ཞལ་ཐང་གི་གཤམ་དུ་

ཚོན་གཞི་ནག་པྩོ་བྱུགས་ནས་ཁ་བང་མ་བཏབ་པར་དགུ་པའི་བགྩོ་སལ་དུ་བཞག་པ་

ལ༑ དགུ་པས་ལགས་རྩོམ་གནང་བ་བྩོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་དང༌། བྩོ་བཟང་སྩོན་ལམ་

གཉིས་ཀིས་གསླེར་བིས་སུ་མཛད་ཡྩོད། གཞན་ཡང༌། ནམ་མཁའ་རྒྱན་གི་དངྩོས་སླྩོབ་

ཡང་སླྩོབ་དང་བཅས་པས་བིས་མ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་ནས་བཞླེངས་གནང་མཛད་པའི་རྣམ་

འདླེན་ལྔ་པའི་གསླེར་ཐང་ཆླེན་མྩོ། གདུགས་དཀར་མཆྩོག་གྲུབ་མའི་ཞལ་ཐང་ཆླེན་མྩོ། 

གནས་བརན་རྩོགས་བརྩོད། གནས་བརན་ཆུ་རིས་མ། ཇྩོ་བྩོ་རླེའི་རྩོགས་བརྩོད། ཙོང་ཁ་

པའི་རྩོགས་བརྩོད། ཞབས་དྲུང་རིམ་བྩོན། གྲུབ་ཐྩོབ་བརྒྱད་ཅུ་སྩོགས་གི་སྐུ་ཐང་ཁྩོན་

ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་བཞུགས།

 ༈ སྤྩོ་ནམ་མཁའ་རྒྱན་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ཤིག་འདིར་འབླེལ་བའི་ཅུང་ཙམ་འགྩོད་

ན༑ ཡུལ་བག་འགྩོར་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་བྱུང་བར་མངྩོན། ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་

སྐིད་ཆབ་སང་གི་ལུང་པའི་ཕུར་ཕྱུགས་རི་ལ་སྩོང་སབས་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་རི་ལམ་

དུ༑ སླྩོབ་དཔྩོན་མཚོ་སྐླེས་རྩོ་རླེ་བྩོན་ནས་པིར་བཞི་གནང་སླེ་དླེང་ནས་བརམས་ཏླེ་

ཁྩོད་ཀིས་ལྷ་བིས་ཤིག་དང་དླེས་འགྩོ་དྩོན་རྒྱ་ཆླེར་འབྱུང་ངྩོ་ཞླེས་ལུང་བསན་གསུངས། 

གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གཉིད་སད་རླེས་པིར་བཞི་དངྩོས་སུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་བདག་གིར་བས། དླེ་ནས་བཟུང་ལྷ་

སྩོགས་འབི་བའི་སྒྱུ་རལ་ལ་གཞྩོལ་བས་མ་འགྩོར་བར་མཁས་པར་གྱུར། རང་གཞན་

སུ་ལ་ཐང་ཀ་བིས་ཚེ་གུ་རུའི་སྐུ་ཞིག་མི་འབི་བ་མི་སིད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་བག་འགྩོ་

དཔྩོན་དིན་རླེ་ལ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་ཀི་ཞལ་ཐང་ཞིག་བིས་ཚེ་རླེའི་སྤན་འབས་ཀི་

ནང་དུ་གུ་རུའི་སྐུ་ཞིག་བིས་པ་དླེ་ཕ་མཐྩོང་མླེ་ཤླེལ་སྤད་ནས་མ་གཏྩོགས་ཆུ་བུར་མིག་

གིས་རང་དབང་དུ་མཐྩོང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་བཞླེངས། གཞན་ཡང༌། པིར་བཟྩོ་བླེད་ཀི་སྤུ་

ཉག་མ་གཅིག་གི་བུ་གར་གཅིག་འཐུད་དླེ་སྤུ་མང་པྩོ་སྦྲླེལ་ནུས་པའི་སྤན་རྣྩོན་པྩོ་དླེ་འད་

ཡྩོད་པ་དང༌། གྩོང་དུ་པིར་བཞི་གནང་བའི་ལུང་བསན་ལྟར་སླྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོ་ས་གཞི་

རྒྱན་སྩོགས་བཞི་བྱུང་ཡྩོད་པར་གགས། མདྩོར་ན་དགྩོན་འདིའི་དཔག་བསམ་འཁི་

ཤིང་གི་ཞལ་ཐང་རྣམས་ལ་ཕ་མཐྩོང་མླེ་ཤླེལ་སྤད་ནས་ཞིབ་གཟིགས་ཤིག་གནྩོངས་

དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བཟྩོ་ཟླེར་བ་ར་སྤྩོད་བླེད་ཐུབ་བྩོ། །

 ༈ གསུང་རླེན་གི་སྩོར་ལ། བཅྩོས་བསྒྱུར་སྩོན་དུ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་

རིམ་བྩོན་གིས་བཞླེངས་གནང་མཛད་པའི་གསླེར་དངུལ་དུང་གསུམ་གང་རུང་གིས་

བིས་མ་མཁའ་འགྩོས་ཞུས་དག་མཛད་པར་གགས་པའི་ངྩོ་མཚར་ཅན་གི་བཀའ་བསན་

གླེགས་བམ་ཕྩོན་ཆླེན་ཡྩོད། ཁྩོན་བསྩོམས་སྩོང་གཉིས་ལྷག་བཞུགས་པར་གགས་ཀང་

ད་སབས་པྩོ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ལས་མི་བཞུགས།

 ༈ ཐུགས་རླེན་གི་སྩོར་ལ། བཀའ་གདམས་མཆྩོད་རླེན་ནང་གི་བིན་རླེན་འཐྩོར་

བཤིག་དང་ཞབས་འཕར་མ་སྩོང་བ་བཞི་དང༌། དླེ་མིན་གི་མཆྩོད་རླེན་རིང་པའི་རིགས་

ཀང་དླེ་བཞིན་ཉླེར་གཉིས། ཁྩོན་བསྩོམས་ཉླེར་དྲུག་བཞུགས། དངུལ་དིལ་ཟླེར་བ་རྩོར་

དིལ་ཆུང་ངུ་གཅིག ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་མཁས་བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་
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སླེད་ཕུར་དུ་གགས་པའི་ཙནྡན་ཕུར་བུ་ངྩོ་མཚར་བ་གཅིག གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུ་

གཅིག གནམ་ལྕགས་རྩོ་རླེ་ཆླེན་པྩོ་གཅིག འབྩོས་ཆླེན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕྱག་དིལ་དླེ་རྣམས་

ཡྩོད། གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུ་འདི་ནི་མཚོ་ཞུང་ཚང་གི་མཚོན་སྲུང་ཞིག་རླེད། བཅྩོས་

བསྒྱུར་གི་སབས་རྒྱ་མིའི་ལས་བླེད་ཅིག་གིས་བདག་དབང་སྤད། དགྩོན་པ་བསྐར་དར་

བྱུང་རླེས་གནས་ཚུལ་དླེའི་རྐྱླེན་གིས་ཁག་གཉིས་བར་རྩོག་ག་ཅུང་བསླངས་ཀང་མཐར་

དགྩོན་པར་འབུལ་བར་གྩོས་མཐུན་བྱུང་ནས་འདིར་ཕུལ། འདི་སུས་ལུས་ལ་བཅང་

ན་དླེའི་མཐའ་སྩོར་ཚུན་མཚོན་སྲུང་ཐུབ་པར་གགས། གང་ལྟར་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་

སྐུ་འདའ་ཁར་དཔྩོན་པྩོ་རབ་འབམས་པ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གྲུབ་ཐྩོབ་མདའ་འཕྱར་གི་

ཕྱག་ཕུར་གནང་བའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡྩོད་པ་དླེ་ཨླེ་ཡིན་སམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། རབ་

འབམས་པ་འདི་ནི་མཚོ་ཞུང་ཚང་གི་དཔྩོན་རབས་ས་མ་ཞིག་ཡིན་པས་སྩོ།།

 གནམ་ལྕགས་རྩོ་རླེ་ནི། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་མཁས་

བཙུན་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་དམ་ཅན་ཐིག་ལླེ་རལ་མཆྩོག་གིས་ཕུལ་བ་དླེ་ཡིན། འདི་

དང་པྩོ་རྩོ་རླེ་རྭ་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་རླེས་སུ་རླེ་དགུར་བཟྩོས་ཟླེར། མཐའི་རྭ་རྣམས་ལ་

བལྟས་ན་འགུལ་བསྐྩོད་བླེད་བཞིན་ཡྩོད་པས་དླེ་འད་ཡིན་ཤས་ཆླེ། གནམ་ལྕགས་ཟླེར་

བ་ནི། ས་འྩོག་ནས་གཏླེར་བཏྩོན་པ་ཞིག་ཡིན། བརྡུངས་ན་སད་སན། ཁ་དྩོག་གསལ་བ་

མིན། སྣུམ་མདངས་ཅན། ལྕགས་ཕལ་པས་མི་བརི་བ། ནུས་པས་བགླེགས་འཇྩོམས་

ཤིང་སྨྩོ་བླེད་ལ་ཕན་པ་ཞིག་གྩོ །

 དླེ་མིན་གནའ་རས་སྩོར་ལ། སྩོ་ལྕགས་ལྡླེ་མིག དཀར་ཡྩོལ་བུམ་པ། ཁབ་

རྩོག་ཆ་གཉིས། ཁྱུང་གི་སྩོ་ང་ཟླེར་བ་ཞིག སྩོག་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྩོའི་ལྕགས་ཐབ། གྩོང་

མ་མཇལ་ཁ་ཞུ་སབས་ཀི་གང་ཆླེན་རིབ་མ་སྩོགས་ཡྩོད། རྩོལ་མྩོའི་སྩོར་ལ་འཛམ་གིང་

གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཉིན་ཟས་ཟླེར་བའི་སྦུབ་ཆལ་ག་ལི་མ། སིལ་སན་མ་ཎི་མ། ཤང་སིལ། དླེ་མིན་སིལ་

སན་ཆླེ་ཆུང་གསུམ། སྦུབ་ཆལ་ནི། བག་འགྩོ་ཆླེ་ཆུང་གཉིས། ཧྩོར་ཆལ། བག་འད། རྒྱ་

དཔྩོན། ས་ཕྱུག་ཆླེ་ཆུང་གཉིས། ཁབ་རིན། བ་ཆལ་སྩོགས་འཛམ་གིང་ཉིན་ཟས་ཟླེར་

བའི་རིན་ཐང་ཅན་མང་དུ་ཡྩོད། དླེའི་ནང་ལ་གསླེར་སྩོགས་རྒྱུའི་སྤུས་ཚད་རྣམས་སྦུབ་

ཆལ་རང་རང་གི་ངྩོས་སུ་རྒྱ་ཡིག་བཀྩོད་ཡྩོད་པ་མང་བས་མང་ཆླེ་བ་རྒྱ་ནག་མ་ཡིན་

པ་དང༌། ཧྩོར་ཆལ་འདི་ནི་མིའི་ལག་ནས་ཐྩོན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཧྩོར་པ་ལྟ་བུའི་མི་

མ་ཡིན་གི་ལག་ནས་ཐྩོན་པས་དླེ་ལྟར་གགས་ཟླེར། འདིར་གནའ་རས་ཕྩོན་ཆླེན་ཡྩོད་

པ་དཀར་མཛེས་རྩོང་དགྩོན་པ་ཡྩོངས་ཀི་ཨང་དང་པྩོའི་གས་དང༌། བྩོད་ཀི་གནའ་རས་

རིག་པའི་ལྟླེ་གནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད།

 གསླེར་ཁང་འྩོག་གི་དི་གཙང་ཁང་དུ་རླེ་མཁས་གྲུབ་དགླེ་འདུན་བསན་པ་དར་

རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་དང༌། སངས་རྒྱས་སྩོང་སྐུ་རྣམས་བཞུགས། མཁས་གྲུབ་བསན་དར་

བའི་སྐུ་འདི་སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ལ་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་གིས་འགན་བཞླེས་ཀིས་ཡུལ་དགྩོན་ཐུན་

མྩོང་གིས་རྒྱུ་སྦྱྩོར་བས་ཏླེ་བཞླེངས། འདིའི་བིན་རླེན་སྩོར་ལ། རྩྭ་མཆྩོག་གྩོང་ནས་

རླེད་པའི་སྩོན་པའི་སྐུ། ཤིང་ཙནྡན་རང་གཅིག གངས་ཏི་སིའི་སིནྡྷུ་ར། རྭ་ལྩོ་ཙཱ་བའི་

ན་བཟའ། རླེ་ཡབ་སས། དགླེ་བཤླེས་པྩོ་ཏྩོ་བ། ཆྩོས་རླེ་དྩོན་འགྲུབ་རིན་ཆླེན། ཞྭ་ལུ་བ་

ལླེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། བཀའ་ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་ཀི་རླེན་རས་སྣ་མང༌། 

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ན་བཟའ། མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བའི་ཆྩོས་གྩོས། ༸གྩོང་ས་སྐུ་ཕླེང་

བཅུ་བཞི་པའི་ཕྱག་ཕླེང༌། པཎ་ཆླེན་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པའི་གདུང་ཚ་སྩོགས་ནང་རླེན་མང༌། 

སངས་རྒྱས་སྩོང་སྐུ་འདི་མཁར་སྲུང་ངག་དབང་དང༌། རིན་ཆླེན་བསན་དགའ་སྩོགས་

ཀིས་བཞླེངས།
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 ཞབས་དྲུང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཐྩོག་བརླེགས་ལྔ་པ་ཅན་འདི་ནི་སྤི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལ་

དགླེ་སླྩོང་བྩོ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་གིས་འགྩོ་གྩོན་བཏང་སླེ་རླེན་བརླེན་པ་ཆ་ཚང་ལླེགས་

གྲུབ་བྱུང་བ་ཞིག་རླེད། ནང་གི་ཀུན་དགའ་ར་བའི་དབུས་སུ་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་ཕྱག་

སྩོང་སྤན་སྩོང་། འཁྩོར་དུ་འཇམ་དབངས་ཕྱག་རྩོར་དང་བཅས་པ། གཡས་གཡྩོན་དུ་

སྩོན་པ། གུ་རུ། ཉླེ་བའི་སས་བརྒྱད་རྣམས་བཞུགས། མདུན་བཤམས་སུ་མཎྜལ། ཏིང༌། 

རྩོང་བུ། བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་སྩོགས་མགར་བ་མཁས་པས་བཟྩོས་པ་སྤུས་ལླེགས་

ཅན་ཡྩོད།

 ༈ ཤིང་བཟྩོ་འདུས་ཁང་ནི། གནའ་དུས་ཀི་ཤིང་རྩོས་རི་མྩོ་ཡ་མཚན་པ་ཡྩོད་

པའི་ཁང་རིང་ཞིག་རླེད། བླེད་སྤྩོད་ནི་གཙོ་བྩོ། ཞབས་བརན། དགུ་གཏྩོར། ལྕགས་

མཁར། སྒྲུབ་མཆྩོད་རྣམས་ཚོགས་ས་ཡིན། ཆྩོས་གྲྭའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ནི། སྤི་ལྩོ་ 

༡༩༨༣ ལ་དགྩོན་འདིའི་ཆྩོས་སྩོ་ཕྱླེ་རླེས་འགྩོ་འཛིན་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་གིས་ཆྩོས་གྲྭ་ནས་

བཟུང་རླེན་བརླེན་པ་བཅས་ལླེགས་བཞླེངས་མཛད་པ་དླེ་ཡིན།

 ཆྩོས་གྲྭ་གསར་པའི་ལྷ་ཁང་སྦུག་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོ་གཙོ་འཁྩོར། རླེ་

ཡབ་སས། གུ་རུ། སླེངླེ་སྒ་རྣམས་འདམ་བཞླེངས་དང༌། འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོའི་སྐུ་བརན་གསླེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། ལྡླེབས་བིས་ལ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་རྣམས་

བཞུགས། ཆྩོས་གྲྭ་གསར་པའི་ནང་གི་ལྡླེབས་བིས་ལ། སྩོན་པ་གཙོ་འཁྩོར་གསུམ། 

གནས་བརན་བཅུ་དྲུག ལྟུང་བཤགས་ལྷ་གངས། ཕྱག་རྩོར། སྒྩོལ་མ་སྩོགས་བཞུགས། 

བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་གཅིག བསལ་བཟང༌། གཟུངས་འདུས། བརྒྱད་སྩོང་། ཐར་མདྩོ། 

རྩོར་གཅྩོད་སྩོགས་ཚར་མང་པྩོ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཡིན། དླེའི་ཐྩོག་

བརླེགས་སུ་ལྷ་མྩོ་ཁང་ཞིག་ཡྩོད་པ་ནི། བསྐར་དར་སབས་དང་པྩོར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་

གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བསླེན་གསྩོལ་བླེད་ས་ཡིན། དླེ་ནི་གནའ་རབས་ཀི་ལྷ་མྩོ་བིས་སའི་གང་ལྡླེབས་ངྩོས་ཀི་

ས་རྣམས་ཀིས་དླེར་འབར་བ་བས་ནས་བཞླེངས་པས་བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་ཤིན་ཏུ་

ཆླེ་ཟླེར། ཡང་ཐྩོག་སར་ཤིང་ཁང་གི་བམས་པའི་སྐུ་ཐྩོག་བརླེགས་མ་སས་དང་བཅས་

པ་འདི་དགྩོན་པ་བསྐར་དར་སབས་སུ་བམས་པའི་སྐུ་བཞླེངས་པའི་ཐྩོག་མ་དླེ་ཡིན། 

པར་ཤིང་ལ་གཟུངས་བཀའ་རྒྱ་མ་ཆ་ཚང༌། སྩོན་ལམ་ཞལ་ཚང༌། བསང་གསྩོ་ཞལ་

ཚང༌། ཀུན་རིག་ཆ་ཚང༌། ཐར་མདྩོ། ས་ལམ། མནྩོལ་བསང་ལྷ་ཆབ་སྩོན་མྩོ་སྩོགས་

དང༌། པྩོ་ཏིའི་སྩོར་ལ་རླེ་ཡབ་སས་ཀི་གསུང་འབུམ། ས་སྐའི་བཀའ་འབུམ། དགྩོངས་

འདུས་སྩོགས་ས་དགླེ་བཀའ་རིང་གི་ཆྩོས་དཔླེ་མང་ཙམ་བཞུགས། དླེའི་གཡས་

ཕྱྩོགས་སུ་ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པ་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་སབས་ཀི་གཟིམ་ཆུང་ཡྩོད། འདིར་

ཡྩོད་པའི་གཟུངས་བཀའ་རྒྱ་མ་ནི། རླེ་པྩོ་ཏཱ་ལ་ནས་དངས་པ་ཡིན་ཟླེར། སྩོན་དུས་སུ་

སྩོང་འཁྩོར་བའི་གྲྭ་པ་ཞིག་རླེ་པྩོ་ཏཱ་ལར་གཟུངས་གཞུག་སར་མཁན་གས་སུ་སླླེབས་

པ་དླེས་ཉིན་རླེ་ལ་གཟུངས་གཞུག་ཤྩོག་ལླེབ་ཆ་རླེ་ལྷམ་དུ་བཅུག་སླེ་ལྩོག་ནས་ཁླེར་

འྩོངས་པ་མཐར་ཆ་ཚང་རླེད་པ་དླེས་མ་དཔླེར་བས་ནས་པར་དུ་བརྩོས་ཟླེར་སྒྩོས་ཡྩོད། 

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པས་རླེན་ཆླེ་བའི་རིགས་ལ་མ་གཏྩོགས་ཆུང་བའི་རིགས་ལ་ནང་དུ་མི་

ཆུད། དླེང་སང་གཟུངས་གཞུག་ཆ་ཚང་རླེ་ལ་འདིའི་དབུ་གཟུངས་ལྟ་བུའི་བྩོངས་ཚད་

ལས་མླེད་པ་དླེ་འད་རྒྱས་པ་ཡིན། འདི་ན་མ་གཏྩོགས་གཞན་ན་དླེ་འད་མཐྩོང་རྒྱུའང་

མླེད་པས་བཀའ་རྒྱ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་འདའྩོ། །འྩོན་ཀང་ཆླེས་རིང་དགས་པས་ཡིག་འབྲུ་

རྣམས་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པྩོ་མླེད་པས་མཇུག་སྒིལ་ལ་ཉླེ་འདུག

 ༈ ཆྩོས་གྲྭ་རིང་པའི་འཇམ་དབངས་ཁང་དུ། འཇམ་པའི་དབངས་དཀར་སླེར་

གཉིས། དབངས་ཅན་མ། རིག་བླེད་མ་རྣམས་འཇིམ་བཞླེངས་སུ་བཞུགས། ལྷ་མྩོ་ཁང་
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དུ་ལྡླེབས་བིས་ལ། དབུས་སུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ། འཁྩོར་དུ་དུས་བཞིའི་ལྷ་མྩོ། འཇིམ་

བཞླེངས་སུ་སྒྩོལ་མ། གདུགས་དཀར། ཡུམ་ཆླེན་མྩོ་རྣམས་བཞུགས། དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མྩོ་ནི་དགྩོན་སྤི་དང་ཁད་པར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་སྲུང་མའི་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡིན་པས་

མདུན་དུ་གནའ་ནས་ད་བར་རྒྱུན་གསྩོལ་གཏྩོང་མཁན་ཡྩོད། ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀི་བར་

ཁམས་སུ་གཟིགས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་ཐང་ཀ་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་བཞུགས། ཆྩོས་གྲྭ་རིང་པའི་ཁིའི་

རྒྱབ་ཡྩོལ་གི་ལྡླེབས་བིས་ལ་ལམ་རིམ་ཚོགས་ཞིང༌། ཡར་ངྩོས་སུ་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་

ར་ནས་བྱུང་བའི་ལྷ་གངས་རྩོ་ངྩོས་རི་མྩོའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པ་དང༌། གཡས་སུ་ཁང་བུ་

བརླེགས་པའི་མཆྩོད་རླེན། གཡྩོན་དུ་ར་མགིན་ལྷ་ཁང༌། དླེའི་ནང་དཔལ་ར་མགིན་དམར་

པྩོ༑ ཙོང་ཁ་པ། ལྡླེབས་བིས་ལ་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྣམས་བཞུགས། རྩོ་ལྷ་རྣམས་དུས་

རབས་བཅུ་བདུན་པར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པས་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་རའི་ལྷ་ཚོགས་

གཙོ་བྩོར་མཛད་ནས་བཞླེངས་པ་དླེའི་གས་ཡིན། མ་ཟད་འྩོག་གི་རྩོ་གཅལ། ལྕང་མ་

དག་ཀང་གནའ་ནས་ད་བར་ལྩོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་རིང་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད།

 ༈ བ་བང་གི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཙནྡན་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པྩོའི་སྐུ་དང༌། 

གསླེར་སྐུ་གཏླེར་མ། ལི་མ། དཀར་ཡྩོལ་སྐུ། སྩོས་སྐུ་སྩོགས་དང༌། ཇྩོ་བྩོའི་གསླེར་ཐང་

སྩོགས་ཐང་ཀ་ཆླེ་ཆུང་མང་ཙམ་བཞུགས། མ་ཟད་རྩོར་དིལ། སྦུབ་ཆལ། དབུ་ཞྭ། འཇའ་

ལྷམ་སྩོགས་རྒྱ་ནག་མའི་དངྩོས་རས་ཕྩོན་ཆླེན་ཡྩོད།

སྨྲས་པ།

འདི་ན་དཔའ་བྩོས་གཅླེས་སྩོག་དང་བརླེ་བའི། །

ལྩོ་རབས་སྩོང་ཕག་ལྷག་བརྒལ་རླེན་གི་རིགས། །

གསར་རིང་གི་རླེན་བརླེན་པའི་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ།
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བིན་རླབས་གཟི་འྩོད་འཕྩོ་བཞིན་ལྷམ་མླེ་བར། །

གདུལ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར་འདི་ཨ་ཧྩོ་རད། །

ཅླེས་སྩོ། །

གཟི་བིན་ལྡན་པའི་རླེན་རིང་ལ་གྩོང་གུན་ཐླེབས་

ཚུལ་སྩོར་བཤད་པ།

༈ གཉིས་པ་གཟི་བིན་ལྡན་པའི་རླེན་རིང་ལ་གྩོང་གུན་ཐླེབས་ཚུལ་སྩོར་བཤད་པ་

ལ༑ བྩོད་དུ་དུས་འགྱུར་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བྩོད་ལྩོངས་སྤི་དང་རང་ཡུལ་སྩོང་འཁྩོར་

གི་ཆྩོས་དང་རིག་གཞུང་ར་བརླག་ཏུ་བཏང་བའི་གྩོད་ཆག་ཆླེན་པྩོའི་ཁྩོད་གནའ་བྩོའི་

རླེན་གསུམ་འབྩོར་ཆླེན་ལ་གྩོང་གུན་ཤུགས་ཆླེན་ཐླེབས་ཡྩོད། དླེ་ཡང་རླེན་གསུམ་

གི་རིགས་ཉར་ཚགས་བླེད་པའི་མི་སྣ་ལ་ཆྩོས་ལུགས་དར་ནག་འཕྱར་མཁན་ཟླེར་

བའི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་མིང་ངན་འྩོག་མནར་གཅྩོད་ཚད་མླེད་མྩོང་དགྩོས་བྱུང་། དཔའ་

མཛངས་ལྡན་ཞིང་རིག་གཞུང་ལ་ཤ་ཞླེན་ཆླེ་བའི་མི་རྣམས་ཀིས་སབས་དླེར་མཐའ་

དམག་གི་སིད་ཇུས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ་དང་། འབྩོར་བ་ཧ་ཅང་ཞན་ཡང་གཞན་ལས་བླུས་

པ་དང་ལྩོག་ནས་ཁླེར་བ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སླེར་བ་དང་བཅྩོལ་བ། ཁང་ཁིམ་གི་

དྩོང་དུ་བསྐུངས་པ་དང་ཁང་པའི་བར་ཆྩོད་ཉིས་རིམ་གི་བར་དུ་སྦས་པ། ཕྱི་རྩོལ་ཏུ་ས་

ཕུག་དང་བག་ཕུག་ཏུ་བསྐུངས་པ་སྩོགས། གཞན་ཡང་གཅླེས་པའི་སྩོག་ཀང་འབླེན་

དུ་བཙུགས་ནས་ཐབས་ཤླེས་སྣ་ཚོགས་བླེད་དགྩོས་ཐུག་སླེ། འུ་དུམ་བཙན་གིས་

བསན་པ་སྣུབ་པའི་སབས་ལྟར་གྱུར་ཏྩོ། །དམ་པ་གྩོང་མ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་དམ་གི་རླེན་

སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།
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དང༌། རབ་གནས་མཛད་པའི་བིན་རླབས་ཅན་དང༌། རྒྱ་བྩོད་ཧྩོར་གསུམ་གི་མི་རླེའི་

ལག་ནས་ཐྩོན་པའི་ཁད་འཕགས་ཀི་གསླེར་སྐུ་སྩོང་གཅིག་ལྷག་དང༌། ཐང་ཀའང་དླེ་

མཚུངས། གསླེར་དངུལ་དུང་སྩོགས་ཀིས་བིས་པའི་བཀའ་བསན་གླེགས་བམ་སྩོང་

གཉིས་ལྷག གཞན་ཡང་ཞབས་དྲུང་རྣམས་རྒྱ་བྩོད་ཧྩོར་གསུམ་གི་བ་མར་གྱུར་ཡྩོད་

སབས་དླེ་དག་ནས་ཐྩོན་པའི་དངྩོས་རས་རིང་པའི་རིགས་འབྩོར་ཆླེན་འཇྩོག་ཡྩོད་པ་

རྣམས་མཚོན་ཙམ་ལས་མླེད་པར་བཟྩོས་ནས་གནའ་རས་རིག་པའི་སྩོར་ལ་གྩོང་གུན་

ཚབས་ཆླེན་ཐླེབས། པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པས་གྩོང་གུན་ཕྱླེད་ཙམ་ཡང་

འཛུགས་སྐྲུན་བགིས་མླེད་གསུང་དྩོན་བཞིན། བྩོ་ཡིད་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པྩོ་བཟྩོས་ཡྩོད་

ལ། དླེང་སང་ཨ་ལུའི་ཁ་ལ་ཞྩོ་སྐྱུར་ཟླེར་བའི་དཔླེ་ལྟར་སྩོང་བ་མང་ངྩོ་། །ཡིན་ཡང་ཤུལ་

ལུས་སུ་ད་ལྟར་ཡང་རླེན་གསུམ་གཙོས་གནའ་རས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཕྱྩོགས་གཞན་

ན་དཀྩོན་པ་དག་བརིད་ཆགས་པར་ཡྩོད་པ་འདིས་ནི། ལྩོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ལྷ་སླེ་འདིའི་

མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ། རླབས་ཆླེན་གི་སིང་སྩོབས། ཕུལ་བྱུང་གི་དད་ཞླེན། ལྷག་བསམ་

གི་གཟི་བིན་མཚོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། འདིའི་གས་སུ་ད་ལྟར་པླེ་ཅིན་གནའ་རས་ཞིབ་

འཇུག་ལས་ཁུངས་སྩོགས་ནས་ཡྩོང་བའི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་བརག་དཔྱད་མི་སྣ་ཚོས་ལྩོ་

རབས་སྩོང་ཕག་སྩོན་ནས་ཐྩོན་པའི་ས་དུས་ཀི་དངྩོས་རས་རིན་ཐང་དང་བལ་བ་མང་དུ་

འདུག་ཅླེས་ངྩོས་འཛིན་བས་ཡྩོད། དླེར་བརླེན། དཀར་མཛེས་རང་སྐྩོང་ཁུལ་དང་རྩོང་

སྩོགས་ཀིས་ཀང་དགྩོན་འདི་གནའ་རས་ཀི་བང་མཛོད་ཅིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་བླེད་བཞིན་

ཡྩོད། སྐ་སླེར་མི་ཉུང་བའི་ལྷག་བསམ་དང་སིང་སྩོབས། དཀའ་བ་དང་སྡུག་བསལ་

བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་སྩོ་ནས་རང་རླེ་རྣམས་ཀི་བསྩོད་ནམས་བསྩོག་པའི་ཞིང་སར་འདི་ལྟ་

བུ་བཞག་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རང་རླེའི་ཡུལ་འདིའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་གཞན་གི་རླེན་དང་

རླེན་རིང་ལ་གྩོང་གུན་ཐླེབས་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དགྩོན་སླེ་གཙིགས་སུ་བླེད་པ་མི་རུང་བ་ག་ལ་ཡིན་ཡང༌། དླེ་རྣམས་ཁྩོ་ན་གཙིགས་

ཆླེན་བས་ནས་རང་ཡུལ་གི་དླེ་རྣམས་གཙིགས་ཆླེན་བླེད་མི་ཤླེས་པ་ནི། གཏམ་དཔླེར། 

ཁིམ་མཚེས་བ་མར་དད་པ་མླེད་ཅླེས་དང༌། ལྷ་སའི་རྒན་མྩོས་ཇྩོ་བྩོ་མི་མཇལ་ཞླེས་

དང༌། ཕ་ཞིང་བསྐྱུར་ནས་རྩོ་ཕུང་བསླྩོགས་ཟླེར་བ་ལྟར། ཀད་མླེད་དང་ཤླེས་མླེད་གི་

བསམ་བྩོ་ཞིག་དང་གྩོམས་གཤིས་མི་ལླེགས་པ་ཞིག་རླེད། སིགས་དུས་བསན་པའི་

གསལ་བླེད་མཁན་པྩོ་ལླེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ཞལ་བཞུགས་དུས་ཁྩོང་ཉིད་ཀིས་འབྩོག་

པ་མང་པྩོ་འདིར་ས་རླེས་བར་གསུམ་དུ་སྩོང་མཆྩོད་ཕུལ་བར་མངགས་པ་འདི་དག་ལ་

མིག་དཔླེ་ཞིག་བལྟ་དགྩོས་པ་དང༌། ཞབས་དྲུང་གྩོང་མ་རྣམས་ཀིས་གདུལ་བ་རྣམས་

ཀིས་མི་རླེས་འབུམ་གཅིག་རླེ་བསྩོར་ན་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་བཟང་བ་ཐུགས་ལ་ཤར་

ནས་འབུམ་གཅིག་བསྩོར་ཚད་དུ་གསུངས་པ་འདི་དག་ལ་བསམ་མནྩོ་ལླེགས་པར་

བཏང་ནས། ཚེ་འདིར་ནད་དང་གདྩོན་ལས་གྩོལ་བ་དང་། ཕྱི་མའི་ལླེགས་ཚོགས་ཀི་

ཆླེད་དུ་ཕྱག་བསྩོར་མཆྩོད་འབུལ་ལ་བརྩོན་པ་ནི་དྩོན་ཆླེ་ལ་བ་སླ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

སྨྲས་པ།

བསིལ་ལྩོངས་སྤི་མཐུན་ལས་དམན་སྤིན་རུམ་གིས། །

རྒྱལ་བསན་ཉིན་བླེད་ཡུད་ཙམ་སྒིབ་པའི་སབས། །

སིད་ཇུས་མཁླེགས་བཟུང་ཅན་གི་འབྱུང་བ་འགས། །

བྩོད་མི་ཉམ་ཆུང་རི་བྩོང་སྡུག་ལ་སྦྱྩོར། །

ཞླེས་སྩོ། །
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༥༽ རིས་མླེད་ཀི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་སྩོང་འཁྩོར་

གི་བར་དམིགས་བསལ་གི་འབླེལ་བ་

བྱུང་ཚུལ་སྩོར་གླེང་བ།

ལྔ་པ། རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་ཀིས་གཙོས་རིས་མླེད་ཀི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་སྩོང་

འཁྩོར་བར་དམིགས་བསལ་གི་འབླེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་སྩོར་ལ། ཞབས་བཅགས་

གསུང་ཐྩོས་ནས་དད་རླེན་རླེ་གནང་བ་ཡན་གི་འབླེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ནི། སྩོན་ལྩོ་

ཆླེན་བཻ་རྩོ་ཙ་ན་དང༌། སླྩོབ་དཔྩོན་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོ་གཉིས་འདིར་དངྩོས་སུ་ཕླེབས་པར་

མ་ཟད། སླྩོབ་དཔྩོན་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོས་གནས་སྩོ་འབླེད་པའི་གནས་ཡིག་དང༌། འཇམ་

དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་བསང་ཡིག་སྩོགས་སུ་གསལ་བར་འཁྩོད། ལྷ་ལུང་དཔལ་

གི་རྩོ་རླེ་འདིར་ཕླེབས་ནས་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་རང་བྱུང་ཕུག་པར་སྒྲུབ་པ་གནང༌། 

དླེར་གང་དར་བཀུམས་པའི་སིག་སྦྱྩོང་དུ་མཆྩོད་རླེན་བཞླེངས། བཅྩོས་བསྒྱུར་འྩོག་

གཏྩོར་བཤིག་ཐླེབས་པས་ད་ལྟར་མཆྩོད་རླེན་རང་ཙམ་ལས་མླེད་པ་རྒྱང་ནས་མཇལ་

ཐུབ། སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུས་མིན་ན་དླེར་ཤིན་ཏུ་བགྩོད་དཀའ་བས་ད་དུང་ཡང་ཉམས་གསྩོ་མ་

ནུས་པར་ལུས་ཡྩོད།

 སྤི་ལྩོ་ ༡༩༥༥ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ 

༣༠ ལ་༸གྩོང་ས༸སྐབས་མགྩོན་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྩོ་པླེ་ཅིན་ནས་དབུས་

ཕྱྩོགས་སུ་ཡར་ཕླེབས་པའི་ལམ་ཞྩོར་དུ་འདི་དང་ཉླེ་བའི་ས་ཆ་རྩོ་ཟམ་ཆུ་ཁར་སྩོང་

འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་དང་ལྷ་སས་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཀིས་གཙོས་ཡུལ་དགྩོན་སླེ་བདུན་གི་ཡུལ་མི་སླེར་སྐ་ཡྩོངས་ཀིས་དགའ་དད་སྤྩོ་

གསུམ་ཚད་མླེད་ཀི་ངང་ནས་གུར་མྩོ་ཆླེ་ཞླེས་པ་དང་། གཟིམ་གུར་ཞླེས་པ་རི་མྩོ་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་སྤས་པའི་གུར་ཆླེན་པྩོ་ཡུལ་གཞན་དུ་མཐྩོང་བར་དཀྩོན་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་

ཕུབ་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་ག་ནྩོམ་པར་བཤམས་པ་བཅས་བཀྩོད་སྒིག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་ཐབ་བསུ་བས་ཏླེ། བསང་དང་། དུང་། རྒྱ་གིང་། སྩོས་དང་། མླེ་ཏྩོག མཇལ་

དར་སྩོགས་མཆྩོད་རས་སྣ་ཚོགས་པས་མཆྩོད་བཞིན་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏླེ། མཐྩོང་ཐྩོས་

དན་རླེག་ཐམས་ཅད་དྩོན་ལྡན་མཛད་པའི་སལ་བཟང་མངྩོན་དུ་གྱུར།

 ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༦ བྩོད་རབ་

བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མླེ་སག་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཉླེར་གཅིག་ནས་བརྒྱད་པའི་ཉླེར་གསུམ་

བར་བྩོད་དུ་རྩོག་ཞིབ་ཏུ་ཕླེབས་སབས་ཟླ་བདུན་པར་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་

གིས་ག་བསྒིགས་ཏླེ་དགྩོན་པ་དང་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་གཉིས་ཀར་ཞབས་བཅགས་

གནང༌། སླེར་སྐ་ཡྩོངས་ལ་སྐབས་འགྩོ་སླེམས་བསྐླེད། བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་དགའ་ལྡན་

ལྷ་བརྒྱ་མ། ཤམ་བྷ་ལའི་སྩོན་ལམ་རྣམས་ཀི་ལགས་ལུང་དང༌། ཆྩོས་སིད་གཉིས་ཐད་

ལ་བཀའ་སླྩོབ་ཟབ་རྒྱས་ཀིས་བཀའ་དིན་བསྐངས། དླེའི་ཚེ་ཕན་བདག་གམ་བཅར་

བའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པས་པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཕྱག་ཕླེང་ཞིག་འདླེན་བཞིན་དུ་བཀའ་

སླྩོབ་གནང་བའི་གཟུགས་བརན་ད་ལྟར་ཡང་ཡིད་ལ་ཡང་ཡང་ཤར་རྩོ། །འབལ་བ་མླེད་

པའི་རླེན་འབླེལ་དུ་འད་པར་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་གི་གཤམ་དུ་ཉིད་ཀི་མཚན་རགས་ཐམ་ཀ་

དང་བཅས་པ་ཡྩོད་པ་ཞིག་གནང་བ་ད་ལྟར་གསླེར་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་འདི་ཡིན། ཡུལ་

དགྩོན་བདུན་གི་སླེར་སྐ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་བདླེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགྩོན་པྩོས་ཕྱག་

རླེན་པས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སལ་བཟང་མངྩོན་དུ་གྱུར་ཏྩོ། །པཎ་ཆླེན་ཕླེབས་ཚེ་
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གསར་དུ་བཟྩོས་པས་པཎ་ཆླེན་ཟམ་པ་ཞླེས་ཐྩོགས་པ་ཞིག་དང་། དླེ་ལྟར་པཎ་ཆླེན་ཁི་

ཞླེས་ཐྩོགས་པའི་ཁི་ཞིག་ཀང་ད་ལྟར་འདུས་ཁང་དུ་ཡྩོད། དགླེ་སླྩོང་རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་གིས་

སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་རྣམ་འདླེན་ལྔ་པའི་སྐུ་བརན་ཐྩོག་བརླེགས་གཉིས་ཅན་ཞིག་

ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་རབ་གནས་ཀི་ཆླེད་དུ་དངས། དླེའི་ཚེ་གནས་མདུན་དུ་བཞུགས་

ནས་གནས་སྲུང་ལ་ཐུགས་རླེད་ཀི་བཀའ་མྩོལ་དང་གཞན་ཞིག་ལ་བྩོད་ཀི་ཡུལ་སྩོལ་

ལྟར་ཇ་མཆྩོད་ཕུལ་གསུངས་པས་ཇ་མཆྩོད་ཕུལ་བ་ལ་ཐུགས་དགླེས་ཉམས་མཛད། དླེ་

ནས་ཡྩོངས་འཛིན་རྒྱ་ཡག་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱ་ཆླེར་མཛད། 

གནས་མདུན་ནས་ཡར་བམས་ཁང་དུ་ཆིབས་པ་ཆིབས་ནས་ཕླེབས་དགྩོས་པས་དླེའི་

ཚེ་རྒྱ་ཡག་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཆིབས་ཁ་ཁིད་མི་ཞིག་ལ། དུང་དཀར་རིགས་གསུམ་མགྩོན་

པྩོ༑ ༑བཀྲ་ཤིས་གནས་ལ་ཆགས་ཡྩོད། །པཎ་ཆླེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། །མ་ིའཇིགས་གདན་

ལ་བཞུགས་ཡྩོད། །ཅླེས་ཚིགས་བཅད་འདི་ཐྩོལ་བྱུང་དུ་གསུངས། དླེ་ལྟར་བགྩོད་དཀའ་

ཞིང་ས་ཆུང་ལ། མི་འབྩོར་ཉུང་ཞིང་ཆ་རྐྱླེན་ཞན་པ་འདི་ལ་འཛམ་གིང་གི་བ་ཆླེན་ཞིག་

གདན་འདླེན་ཞུ་ཐུབ་པ་ནི། གཙོ་བྩོ་རང་ཅག་ལ་ཐུགས་གཙིགས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་ལམ་

བག་གཡུལ་རྒྱལ་ནྩོར་བུའི་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་ཐུགས་ཁུར་ཚད་མླེད་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་པར་མ་ཟད། སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་གི་བསྩོད་ནམས་ཟྩོང་གིས་ཁུག་པ་

ཞིག་ཀང་ལྩོས་ཡིན།

 ལམ་བག་རིན་པྩོ་ཆླེ་གཡུལ་རྒྱལ་ནྩོར་བུ་ནི་སྤིར་དཀར་མཛེས་ཕྱྩོགས་ཀི་

བ་སྤྲུལ་གཙོ་གས་ཤིག་ཡིན་ཀང་། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་

ལམ་བག་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྩོན་རྣམས་སྩོང་འཁྩོར་བ་དང་འབླེལ་བ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་

ཡྩོད་ཅིང་། འདི་ཉིད་ཀིས་ཀང་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དུ་བླེད་སྩོ་གལ་ཆླེ་ཁག་ལ་ཆིབས་

རིས་མླེད་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་སྩོང་འཁྩོར་བར་འབླེལ་བ་བྱུང་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བསྒྱུར་ཡང་ཡང་གནང་སླེ་ཆྩོས་འཇིག་རླེན་གང་ཐད་ནས་བསླབ་བ་གཏིང་ཟབ་གནང་

བར་བརླེན། འདིའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཁྩོང་ལ་དད་པ་ལྷག་པར་ཆླེ་བ་ཀུན་ལ་གགས་པས། 

ཡུལ་ཕྱྩོགས་གཞན་ནས་སྩོང་འཁྩོར་ལམ་བག་ཅླེས་འབྩོད་པའང་བྱུང་།

 སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་དགུ་པས་བག་དཀར་པཎྜི་ཏ་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་

བསན་འཛིན་སན་གགས་རིགས་ཀི་ཅྩོད་པན་དུ་བཀུར་བའི་དབང་གིས་འདིར་ལན་

གངས་དུ་མར་ཕླེབས་ཏླེ་རིན་པྩོ་ཆླེས་གཙོས་སླེར་སྐ་ཐུན་མྩོང་ལ་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་

ཀི་ཚེ་དབང༌། འཕྩོ་ཁིད། མ་ཎིའི་ལུང༌། དགླེ་འདུན་རྣམས་ལ་ལམ་རིམ་དངྩོས་གྲུབ་

ཀུན་འབྱུང་གི་ཁིད་བསན་པའི་མིག་ལྟྩོས་ལ་སྩོང་བ་གནང་ཡྩོད། དླེ་དག་གི་སབས་

སུ་དགྩོན་འདིའི་གྲྭ་ཐ་ཐྩོག་ཚང་གི་དབང་རྒྱལ་དང་ཆྩོས་ཀི་བགྩོ་གླེང་མཛད་པ་ལ་

བརླེན་དླེ་ལ་མཁས་དབང་ཆླེན་པྩོའི་མཚན་སན་ཕུལ། དླེའི་ཕྱིན་ཆད་ནས་སྩོང་འཁྩོར་

མཁས་དབང་ཆླེན་པྩོས་ཅི་མཛད་བཞིན་ཡྩོད་ཅླེས་ཐུགས་གཙིགས་ཆླེན་པྩོ་མཛད་པར་

གགས། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དགུ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་བག་དཀར་པཎྜི་ཏ་བསན་

འཛིན་སན་གགས་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་ཆླེན་དུ་ཕླེབས་ནས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་

པྩོ་ཆླེའི་ལགས་ལུང་དང་། རླེ་ཡབ་སས་གསུམ་གི་གསུང་འབུམ། པཎ་ཆླེན་བྩོ་བཟང་

ཆྩོས་རྒྱན་གི་གསུང་འབུམ་སྩོགས་ཀི་བཀའ་ཆྩོས་གནང་། ལྷག་པར་དུ་བག་དཀར་པཎྜི་

ཏའི་འཁྲུངས་རབས་ཉླེར་གཅིག་མར་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་དང་ཚེ་རབས་དཔག་ཏུ་

མླེད་པའི་ས་རྩོལ་ནས་འབླེལ་བ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པར་མ་ཟད། སྐུ་སྐླེ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཡབ་

གཅིག་ཡུམ་གཅིག་གི་ཕུ་ནུའི་སྐླེ་བ་བཞླེས་པ་སྩོགས་ཀིས་འབླེལ་བ་ལྷག་པར་ཆླེ། དླེང་

གི་ཆར་ཡང་བག་དཀར་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་བསན་འཛིན་བྩོ་བཟང་སན་གགས་ཀང་

སྩོང་འཁྩོར་བ་དང་འབླེལ་བ་ཆླེ་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་སྩོང་འཁྩོར་གནས་ནང་ཇྩོ་མྩོ་དགྩོན་

དཀར་ཆག
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དུ་ཐླེངས་དུ་མར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ནས་གཟིགས་རྩོག་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་

མཆིས།

 འཁྲུངས་སར་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཡང་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་དང་

བ་སླྩོབ་ཀི་ཚུལ་དུ་ཕླེབས་ཤིང་། སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་དུ་ཐླེངས་དུ་མར་ཞབས་ཀིས་

བཅགས་པར་མ་ཟད། སླེ་འབངས་ཀུན་གིས་བྩོ་འདི་ཕྱྭ་མྩོ་ཞུ་ཡུལ་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ལ༑ ད་ལྟའི་མཆྩོག་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས་ཀང་འཕགས་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ནས་འབླེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཡྩོད།

 ལྕྩོག་རི་མཁར་གསར་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཡང་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་

ཕླེབས་ཏླེ་ལུགས་གཉིས་ཀི་བསླབ་བ་ཟབ་མྩོ་གནང་བ་དང་། འབླེལ་བ་ལླེགས་པྩོ་ཡྩོད་

པར་མ་ཟད། ཧྩོར་བ་དང་སྩོང་འཁྩོར་བ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་མི་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་ལམ་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པ་འདི་ཡང་ཁྩོང་སྩོགས་ཀི་བཀའ་དིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།

 ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་སྐུ་ན་རིམ་བྩོན་ནི། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོ་

ནས་ལྔ་པའི་བར་སྐུ་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ལ། ཞབས་དྲུང་ལྔ་པས་ལུང་བསན་ལྟར་དྲུག་པའི་

སབས་ནས་བཟུང་ཁམས་དང་ཟི་ལིང་ཕྱྩོགས་གཉིས་སུ་བ་མ་སྩོ་སྩོར་ཕླེབས་ནའང་ཕན་

ཚུལ་འབླེལ་བ་ཧ་ཅང་ཟབ་ཅིང་། ལྷག་པར་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་

པ་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་མཆྩོག་དང་། ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་

བཞི་པ་བསན་འཛིན་བང་ཆུབ་བྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་གདན་ས་ཆླེན་པྩོ་སླེ་ར་

ཐླེག་ཆླེན་གིང་དུ་སླྩོབ་གཉླེར་གི་ཆླེད་ཞལ་འཛོམས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ལྩོ་ངྩོ་བཅུ་ཕག་

གཉིས་ལྷག་གི་རིང་ཕན་ཚུན་དམ་ཚིག་འྩོ་ཆུ་གཅིག་འདླེས་ལྟ་བུ་བྱུང་བས། ཀུན་གིས་

སྩོང་འཁྩོར་རིན་པྩོ་ཆླེ་རྣམ་གཉིས་བཞིན་ཞླེས་ཧ་ཅང་ཐུགས་མཐུན་པའི་མིག་དཔླེར་

རིས་མླེད་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་སྩོང་འཁྩོར་བར་འབླེལ་བ་བྱུང་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དང་བསགས་བརྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར། དླེར་བརླེན་དླེང་གི་ཆར་རྩོང་པྩོ་ཁང་ཚན་དུ་གྲྭ་

རྒྱུན་ཇླེ་མང་དང། སླྩོབ་གཉླེར་ཡར་རྒྱས། ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་སྩོགས་མདྩོར་

ན་ཆྩོས་སིད་གང་གི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆླེན་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། 

 ཤུག་སང་ར་སྤྲུལ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཆྩོས་ཀི་ཉི་མ་ནི། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་རིན་

པྩོ་ཆླེ་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཆླེན་པྩོ་དང་། སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་ཆླེན། མ་ཟད་སྩོང་འཁྩོར་

སླེ་བའི་ལྷ་སླེ་ཡྩོངས་ནས་ཕྱྭ་མྩོ་ལུང་བསན་ཞུ་ས་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡིན། དླེ་བཞིན་ཡུལ་

ཕྱྩོགས་འདིའི་ཡུལ་མི་ཀུན་གིས་དམ་པ་ཁྩོང་གི་གསུང་ལ་ཆ་འཇྩོག་མི་བླེད་མཁན་

མླེད་པའི་ཚོད་དུ་མཆིས། མཚམས་མཚམས་སུ་དམ་པ་ཁྩོང་འཁྩོར་དང་བཅས་སྩོང་

འཁྩོར་དུ་ཆླེད་ཕླེབས་ཀིས་དགྩོན་གཞུང་དང་། སྩོང་འཁྩོར་ཚང་གི་ཞབས་བརན་རིམ་

གྩོ་སྩོགས་ཀང་གནང་མྩོང་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་ངྩོས་

འཛིན་གནང་བའི་སབས་སུ་དུས་འགྱུར་ཚར་མ་ཁད་ཡིན་པས། དྩོགས་ཟྩོན་གི་དབང་

གིས་མངྩོན་གསལ་ཡྩོངས་གགས་ཀི་སྩོ་ནས་སྐུ་བདག་སྤད་མ་ཕྩོད་པར་མ་ཟད། ཡང་

སིད་མཆྩོག་སྤྲུལ་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྩོང་འཁྩོར་སི་ཁྩོག་ནས་སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་ཁྩོག་ཏུ་གདན་

དངས་པ་ཙམ་ལས་དགྩོན་པར་གདན་འདླེན་ཞུ་ཆྩོག་པའི་ཆྩོག་མཆན་མ་ཐྩོབ་སབས། 

སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་དུ་གདན་འདླེན་ཞུས་མ་ཐུབ་པར་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་ལྩོ་ངྩོ་

གཅིག་ཙམ་བཞུགས་དགྩོས་བྱུང་སབས་སུ་དམ་པ་འདིས་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕྩོད་

ཀིས་སྩོ་ནས་འགན་ཁུར་བཞླེས་པའི་བཀའ་དིན་ལ་བརླེན་ནས་གདན་འདླེན་ཞུ་ཐུབ་པ་

བྱུང་བ་སྩོགས་ཀི་བཀའ་དིན་གཞལ་ཐབས་བལ།

 སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༦ མླེ་སག་ལྩོའི་དགུན་དུས་ལ། སིགས་དུས་བསན་པའི་

གསལ་བླེད་མཁན་ཆླེན་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་དང་ཚུལ་ཁིམས་བྩོ་གྩོས་སྩོགས་
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འཁྩོར་དང་བཅས་འདིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང༌། དླེ་དུས་ཆྩོས་མཚམས་ཡིན་ཡང་ཁྩོང་

རྣམ་པས་བ་རུང་དུ་རྩོད་གྲྭ་འཛུགས་པ་འཆར་འགྩོད་ཀི་སབས་སུ་ཁླེལ་བས་ཆྩོས་

གྲྭ་ཚོགས་བཅུག་སླེ་མིག་ལྟྩོས་མཛད་དགྩོས་གསུངས་ནས་འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོར་ཞིབ་

གཟིགས་གནང་སྩོང༌། ཆྩོས་གྲྭ་གྩོང་འྩོག་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་རྩོག་མཛད་ནས་བཞུགས་

སབས་བྱུ་རུའི་ཕླེང་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག་སན་ལ་བཀལ་ནས་བཞུགས་པ་ཕན་བདག་གི་

ཡིད་ལ་ད་ལྟར་ཡང་གསལ་ལླེར་ཤར། ཚོགས་ཆླེན་དུ་ཕླེབས་སབས་གདྩོང་གལ་

མཇུག་ནས་དམ་ཆྩོས་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལླེན་ལྟར་གྲྭ་མང་ལ་གུས་འདུད་ཀིས་གཟན་

ཤད་ལན་གསུམ་བརྒྱབ་ནས་ཡར་ཕླེབས་ཏླེ་ཁི་ལ་བཞུགས་སྩོང༌། བསམ་བྩོ་བ་ཞིག་

གིས་བལྟས་ན་འདི་གཅིག་པུའང་གཞན་ལ་ཆླེས་དཀྩོན་པའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་

མཛད་པ་ངྩོ་མཚར་བ་ཞིག་ཏུ་འདུག་སམ། སླེར་སྐ་གཉིས་ལ་མ་ཎིའི་བཀའ་དབང་དང་

བཀའ་སླྩོབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་སླེ་ཐར་པའི་ས་བྩོན་བཞག སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་ཕླེབས་

ཏླེ་འཇམ་དབངས་ཀི་གནས་རི་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པས་འདི་ནས་རི་བྩོ་རླེ་ལྔར་ཕླེབས་

པའི་རླེན་འབླེལ་བསྒིག་དགྩོས་གསུངས་ཏླེ་ཚོགས་ཕུལ་རབ་གནས་ཁྲུས་བསང་རྣམས་

མཛད། གཤིན་རླེའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ཡུན་ཙམ་བཞུགས་ནས་གཏླེར་ཚབ་འཇྩོག་མི་བུ་མྩོ་

ལྩོ་བཅུ་གཉིས་ལྩོན་པ་ཞིག་དགྩོས་ཞླེས་གྩོ་བུར་དུ་གསུངས་ཀང་མ་རླེད་པར་རྒྱ་ཧན་

ཚང་གི་བུ་མྩོ་ལྩོ་བཅུ་གཅིག་པ་ཞིག་གིས་འཇྩོག ཡར་ཙམ་ཕྱིན་པས་བནྡླེ་ཞིག་གིས་

རི་བྩོ་རླེ་ལྔའི་གནས་ཡིག་ལྡླེབ་གཅིག་མི་ཚང་བ་ཞིག་ཕུལ། འདི་ལ་འཕལ་གཏླེར་ཟླེར་

གསུངས། གཏླེར་ཚབ་འཇྩོག་མི་ལྩོ་བཅུ་གཉིས་ལས་གཅིག་ཆད་པ་ཞིག་གིས་འཇྩོག་

དགྩོས་བྱུང་བས་རླེན་འབླེལ་འཕྱུག་ནས་ལྡླེབ་གཅིག་མི་ཚང་བ་ཡིན་གསུངས། འཇམ་

དཔལ་ཀི་རི་ལ་གླེ་སར་གཞི་བདག་སར་མླེད་གསར་དུ་བཙུགས། དླེ་སབས་ཞབས་

རིས་མླེད་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་སྩོང་འཁྩོར་བར་འབླེལ་བ་བྱུང་ཚུལ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དྲུང་བཅུ་གཅིག་པ་སྐུ་ངྩོས་འཛིན་མཛད་རླེས་སི་ནས་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་

སྤན་རས་གཟིགས་གནས་ཀི་བམས་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་རང་དགྩོན་དུ་ཞབས་

བཅགས་མ་ཟིན་པའི་དུས་སུ་ཁླེལ་བས་ཁྩོང་གཉིས་མཛའ་བརླེའི་ངང་མཇལ་འཕད་

མཛད། ལྷན་དུ་སྐུ་པར་སྒྩོན། སྐླེས་ཆླེན་དམ་པ་ཁྩོང་གིས་དགྩོན་འདི་ལ་གསར་རིང་

གི་ཕྱྩོགས་རིས་མླེད་པའི་བསགས་བརྩོད་མཛད། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ལ་བ་རུང་མཁན་པྩོ་

རིག་གྩོལ་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་འདིར་ཕླེབས་ཏླེ་གྲྭ་ཚང་ལ་བསླེན་བཀུར་ཞུས། ཆྩོས་གྲྭར་

མཇལ་ཁ་དང་ཞིབ་གཟིགས་མཛད། ཕྱིར་ཕླེབས་རླེས་གསླེར་ར་བ་རུང་སར་དུ་སྩོང་

འཁྩོར་ཆྩོས་གྲྭའི་སྒིགས་གཞི་དང་ཀུན་སྤྩོད་ལ་བསྩོད་བསགས་ཚད་མླེད་ཞུས་ཡྩོད་

པར་གགས།

 སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༧ ལ་དགྩོན་གཞུང་གིས་ར་འཕྩོ་མཁན་པྩོ་ལླེགས་བཤད་རྒྱ་

མཚོ་འདིར་གདན་དངས་ཏླེ། འདུས་ཁང་དུ་སླེར་སྐ་ཡྩོངས་ལ་བམས་ཆྩོས་སླེ་ལྔའི་

ལགས་ལུང་གི་བཀའ་དིན་བསྐངས། བམས་ཆྩོས་སླེ་ལྔ་ནི་ཁྩོང་གི་སྐུ་ཚེ་གང་པྩོར་ཞལ་

འདྩོན་ཆག་མླེད་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པས་གཞན་ལས་བིན་རླབས་ཆླེ་བར་བསམས། 

གཞན་ཡང་ཁྩོང་ནི་དགྩོན་འདི་ལ་ཐུགས་དད་ལྷག་པར་ཆླེ་སབས་གནའ་དླེང་གཉིས་

སུ་ཕླེབས་བཞུད་མང་དུ་མཛད་མྩོང༌། སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཀི་སྐིད་ཕུག་ཉི་མའི་གདྩོང་

ལ་རྒན་ལམ་བསན་ལས་བྩོ་སྦྱྩོང་མཚོན་ཆའི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཁིད་ཞུས་ཚུལ་ཉིད་ཀིས་

ཕན་རང་ལ་དངྩོས་སུ་གསུངས། དླེང་དུས་སུ་རྒན་གཞྩོན་དུ་མ་ཞིག་ལ་ལམ་རིམ་དང་

དང་ངླེས་ལླེགས་བཤད་སིང་པྩོའི་ཁིད་སྩོགས་གནང་བའི་སྩོ་ནས་བཀའ་དིན་ལ་འཁྩོར་

ཐབས་མླེད།

 དླེ་དག་མ་ཟད། གཞན་ཡང་ལྕྩོག་རི་དང་། དཀར་མཛེས། བག་འགྩོ། ཤུག་
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སང་། རའུ་སྩོགས་ཀི་དགྩོན་ཁག་དང་། བ་ཁག དཔྩོན་ཁག་སྩོགས་གྩོང་དུ་མ་འཁྩོད་

པ་ནགས་གཙང་རིན་པྩོ་ཆླེ་དང་། ར་ཆྩོས་རླེ། གཟིགས་རྒྱབ་སྤྲུལ་སྐུ། ཁང་སར་སྐབས་

མགྩོན། ཧྩོར་བག་འགྩོ་ཚང་སྩོགས་དང་ཡང་འབླེལ་ལམ་ཟབ།

སྨྲས་པ།

ལྩོ་ཆླེན་བཻ་རྩོ་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོ་གཉིས། །

ལྡིར་རི་ཆྩོས་གགས་དགའ་རབ་རྩོ་རླེ་དང༌། །

རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་ལ་སྩོགས་ཞབས་བཅགས་པས། །

འཛིན་མ་ཤིས་པར་བསྒྲུབས་པའི་དཔལ་འདི་མཚར། །

ཞླེས་སྩོ།། །།

རིས་མླེད་སྐླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་དང་སྩོང་འཁྩོར་བར་འབླེལ་བ་བྱུང་ཚུལ།
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ཁ༽ཞར་ལ་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་གི་

བྱུང་རིམ་སྩོར་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ཞར་ལ་ཡུལ་དགྩོན་བདུན་གི་བྱུང་རིམ་སྩོར་བཤད་པ་ལ། སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་

གི་དགྩོན་སླེ་ཁག་དང་ཡུལ་བ་གཉིས་ཀི་བྱུང་རིམ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ་དང་། ད་ལྟའི་

སྩོང་འཁྩོར་གཞིས་བླེས་གཉིས་ཀི་གནས་བབས་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ། སྩོང་འཁྩོར་

རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་གནས་རིའི་སྩོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་པ། དཔྩོན་རབས་རིམ་

བྩོན་གི་སྩོར་དང་འབླེལ་ཏླེ་དླེ་དག་གི་སབས་སུ་འཕྩོ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་སྩོར་

བཤད་པ། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་སྩོར་བཤད་པའྩོ།།

༡༽ སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་གི་དགྩོན་སླེ་ཁག་དང་ཡུལ་བ་གཉིས་ཀི་

བྱུང་རིམ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།

དང་པྩོ་ནི། ཇི་སད་དུ། སྩོད་ཀི་མངའ་རིས་སྩོར་གསུམ་རིང་གི་ཚུལ། །བར་དུ་དབུས་

གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་བ་འད། །སད་དུ་མདྩོ་ཁམས་སང་དྲུག་ཞིང་ལྟ་བུ། །ཀུན་ཀང་ཆུ་

ཡི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར་པའི་ནང༌། །ཀྩོང་གི་ཆུ་བརླག་ཅླེས་པའི་ཟྩོམ་བླེ་བས། །རུ་བཞི་ཆུ་

ཡིས་གང་བ་དླེ་རུ་ཐིམ། །ཆུ་གཞན་དག་ཀང་དླེ་ལྟར་ཐིམ་པ་ཡིས། །བྩོད་ཁམས་ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་གསལ་པྩོར་དྩོད། །ཅླེས་པ་ལྟར། སྩོན་ཐྩོག་མར་བྩོད་ཡུལ་འདི་ཆུ་ཡིས་གང་

ནས་ཡྩོད་འདུག་ལ། དླེ་ནས་ཀྩོང་པྩོའི་མཐིལ་གི་བག་རི་ལ་གཤིན་རླེའི་ཁ་གདངས་པ་
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ལྟ་བུའི་ཁུང་བུ་ཞིག་བླེ་བ་ནས་བཟུང་ཆུ་རྣམས་ལྷྩོ་ཕྱྩོགས་རྒྱ་གར་དུ་བབས་ཏླེ་རིམ་

བཞིན་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དྩོད། དླེ་ནས་སྩོད་མངའ་རིས་སྩོར་གསུམ་ཤྭ་རྐྱང་རི་དྭགས་

གིང༌། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་སག་གཟིག་སྩོགས་གཅན་གཟན་གིང༌། སད་མདྩོ་

ཁམས་སང་དྲུག་འདབ་ཆགས་བ་ཡི་གིང་དུ་སྩོང་བ་སྩོགས་དང་པྩོར་མི་མ་ཡིན་གི་

གནས་སུ་གྱུར་ནའང་། བར་སབས་ཤིག་ནས་འཕགས་པས་སྤྲུལ་པའི་སྤླེའུ་བང་ཆུབ་

སླེམས་དཔའ་དང་འཕགས་མས་སྤྲུལ་པའི་བག་སིན་མྩོ་གཉིས་འཚོགས་པ་ལས་

རིགས་དྲུག་ནས་ཚེ་འཕྩོས་པའི་སྤྩོད་ཚུལ་མི་འད་བའི་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བྱུང་སླེ་ཆྩོལ་ཁ་

གསུམ་གི་མིའི་འགྩོ་བ་རིམ་གིས་ཆགས། ཡིན་ནའང་བར་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་གི་ཡུལ་

འདིར་ད་དུང་མི་གྩོང་གི་མིང་ཡང་མླེད་པར་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་དུ་རི་དྭགས་དང་གཅན་

གཟན་གི་ཡུལ་འབྩོག་དགྩོན་པར་གྱུར་ནས་ཡུན་རིང་ཙམ་འགྩོར། ནམ་ཞིག་ན་ཤར་

ཕྱྩོགས་ནས་རྩོན་པ་སྤུན་གཉིས་ཕྱྩོགས་འདིར་རྩོན་བླེད་པར་འྩོངས་ཏླེ། ད་ལྟའི་རྦག་

གདྩོང་ནས་བལྟས་ཚེ་ཟླ་ཆུའི་ཕ་རྩོལ་ཉ་ཁི་ཕྱྩོགས་སུ་སང་ཐང་སླེང་ཤྭ་བ་ཡྩོད་པས་

མདའ་འཕངས་ཏླེ་བསད། དླེར་ཕྱིན་ཏླེ་ཤྭ་བ་བཤས། ཤ་བཙོས། ཚ་འབྩོག་བརྒྱབ། 

ཕྱི་ལྩོར་ཡང་དླེ་གཉིས་རྩོན་བླེད་པར་འྩོངས་པས་སར་གི་ས་དླེར་ཡང་ཤྭ་བ་ཡྩོད་པས་

བསད། དླེར་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པས་མདའ་ཟུག་ལུགས་མི་འད་བས་བསད་པ་དང༌། ས་ལྩོར་

ནས་ཀི་ས་བྩོན་འཐྩོར་བ་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐླེས་ལུགས་དང༌། ས་ལ་བཀྲ་

ཤིས་པའི་མཚོན་བླེད་ཀང་ཚང་བ་བཅས་ལ་བརླེན་ནས་བུ་སྤུན་གཉིས་དླེར་འཚོ་བ་

རྩོལ་ནས་གཏན་སྩོད་བླེད་པར་གྩོས་མཐུན་བྱུང་སླེ། དླེ་དག་གིས་ཞབས་ཚང་དང་གྩོང་

ཚང་གཉིས་ཆགས་པ་སྩོགས་རིམ་གིས་ཉ་ཁི་གྩོང་འདི་བྱུང༌། དླེ་ནི་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་

དུ་མི་གྩོང་བྱུང་བའི་ཐྩོག་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཉ་ཁི་ཞླེས་གགས་པ་ནི་ས་ལ་བཀྲ་ཤིས་རགས་

སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་གི་དགྩོན་སླེ་ཁག་དང་ཡུལ་བ་གཉིས་ཀི་བྱུང་རིམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བརྒྱད་ཀི་མཚོན་བླེད་ཚང་བའི་གསླེར་ཉའི་སླེང་ཆགས་པས་དླེ་ལྟར་གགས། དླེ་ནི་

སྩོང་འཁྩོར་གི་ས་ཆ་ལ་སྩོད་སད་བར་གསུམ་དུ་ཕྱླེ་བའི་བར་གི་ཆར་གཏྩོགས། དླེ་ནས་

བཟུང་སྩོད་སད་ཀི་མི་གྩོང་རྣམས་རིམ་གིས་འཕླེལ། འདི་དག་ནི་ཡུལ་དླེར་བལྟམས་

པའི་མཁས་དབང་བྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སམ་ཡྩོངས་འཛིན་ལམ་བསན་སྩོགས་ཀི་

གསུང་རྒྱུན་ལ་གགས་པ་དང༌། ཕྱྩོགས་འདིའི་ཆྩོས་འབྱུང་དང་ཡང་མཐུན་ནྩོ། །དླེ་དག་

ལ་བསམ་གཞིགས་བས་པར་བརླེན་སྩོང་འཁྩོར་ཞླེས་པའི་རླེས་གྲུབ་ཀིས་མིང་ཞིག་

བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་སམ། འྩོན་ཀང་ད་ལྟར། སྩོང་འཁྩོར། སྩོང་སྩོར། སྩོང་བསྩོར་ཞླེས་

མིང་འབི་ཚུལ་མི་འད་བ་གསུམ་ཙམ་སྣང༌། དླེང་སང་ཁ་ཅིག་དླེ་དག་ལ་དགག་སྒྲུབ་

བླེད་པར་སྣང་ཡང་། དླེ་དག་ལ་གཅིག་འཐད་གཅིག་མི་འཐད་ཀི་དགག་སྒྲུབ་བླེད་པ་མི་

རུང་སླེ། ཤླེས་བ་གཅིག་ལ་མིང་དུ་མས་བརྩོད་རུང་བ་དང་། དཔླེར་ན་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་

རླེ་རླེ་ལ་མངྩོན་བརྩོད་ཀི་མིང་དུ་མས་བརྩོད་རུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྩོ། མི་མླེད་ལུང་

སྩོང་དུ་པདྨྩོར་བུང་བའི་ཚོགས་འདུས་པ་བཞིན་ཕྱྩོགས་ཕྱྩོགས་ནས་མང་དུ་འཁྩོར་ཡྩོང་

བ་དླེ་ལ་དགྩོངས་ནས་རྒྱལ་མཆྩོག་གསུམ་པ། རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོ། ཀྩོང་རྩོལ་

ངག་དབང་བྩོ་བཟང༌། སླེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། ཐུའུ་བཀྭན་ཆྩོས་ཀི་ཉི་མ། དུང་

དཀར་བྩོ་བཟང་འཕིན་ལས། ཞབས་དྲུང་མང་ཆླེ་བ། མཁན་ཟུར་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་གགས། 

མཁན་ཟུར་བྩོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་སྩོགས་ཀིས་གསུང་འབུམ་ཕྱག་བིས་རྣམས་སུ་སྩོང་

འཁྩོར་ཞླེས་བིས་པ་མང་བས། ཕན་རང་གིས་རྩོངས་འཆར་ལ་དླེ་འགངས་ཆླེ་སམ་ནས་

འདིར་ཡང་དླེ་བཞིན་བིས་ཡྩོད། ཡུལ་སླེ་མང་བའི་ཆ་ནས་སྩོང་སླེ་ཞླེས་པའི་ཚབ་ལ་

བསམས་ནས་སྩོང་སྩོར་ཞླེས་འབི་བ་ཡིན་སམ། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པའི་གསུང་འབུམ་གི་

མཛད་བང་དང་། བག་དཀར་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་ནང་དུ་སྩོང་བསྩོར་ཞླེས་རླེ་འགར་
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འབྱུང་བ་ནི། མཐའ་ནས་ཡུལ་སླེ་མང་པྩོས་བསྩོར་བའི་ཆ་ནས་ཡིན་ནམ་སམ། དླེ་དག་

ནི་དཔྱད་གཞི་ཙམ་མྩོ།།

 གནའ་དུས་ཐྩོག་མར་ཁུ་རི་ཆུ་དང་སླེ་མདའ་གཉིས་བར་གྩོང་ཚོ་སུམ་ཅུ་སྩོ་

བདུན་ཙམ་གྩོ་ཚོད་ལ་ཡྩོད་ཀང་། ད་ལྟར་འཕྩོ་འགྱུར་བྱུང་སླེ་ཉླེར་དྲུག་ཙམ་ལས་ལྷག་

མླེད། ཞབས་དྲུང་གཉིས་པ་སྐུ་ུབལྟམས་ས་ཝ་ཏི་འབུར། གསུམ་པའི་སྐུ་རྒྱབ་ཀི་ཁིམ་

གཞིས་སག་བཟང་འབུར། མཁན་རབས་དང་པྩོ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བྩོ་བཟང་ཚུལ་

ཁིམས་འཁྲུངས་ཡུལ་དི་རྩོ་མདའ། བླེ་རི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་དམག་དངས་སབས་གུ་ཤི་ཧན་

བསན་འཛིན་ཆྩོས་རྒྱལ་ཞག་བཞུགས་གནང་མྩོང་ཟླེར་ས་ཟུར་སང༌། ཙོ། ག། ད་ཉི། 

རྦག བླེ་དླེ། ཆུ་སྩོན་འབུར། རྦ་ལ་ཕུག་ཟླེར་བ་རྣམས་གྩོང་ཤུལ་ཙམ་དང་མིང་ཙམ་ལ་

ཐུག འདིའི་ནང་གི་སག་བཟང་འབུར་ཟླེར་བ་དླེ་ཁིམ་གཞིས་གཅིག་ཁྩོ་ན་ལས་མླེད་པ་

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་རྒྱབ་ཚང་ཡིན་པས་དང་པྩོར་ཏླེ་ཤྩོད་སག་བཟང་ནས་འདིར་སྩོས། 

རླེས་སུ་ཀ་སྩོར་གྩོང་དུ་ཡར་སྩོས་ཟླེར། མི་གྩོང་གི་གངས་ཀ་སྩོ་བདུན་ནས་ཉླེར་དྲུག་ཏུ་

མར་ལྷུང་བ་འདི་ལ་དཔྱད་ཚེ་གྩོང་རལ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་གནས་སྩོ་བླེད་པ་རླེ་ཟུང་

ཡྩོད་ཀང་། དྩོན་དངྩོས་ལ་མི་འབྩོར་ཇླེ་ཉུང་ལ་འགྩོ་བཞིན་པའི་འཕྩོ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་

པ་མངྩོན་གསལ་རླེད། ཡུལ་འདིའི་མི་གྩོང་ཇླེ་ཉུང་ལ་སྩོང་བ་འདི་དང༌། ཕ་མའི་བུ་ཕྲུག་

ཀང་སར་ལས་ཇླེ་ཉུང་ལ་འགྩོ་ཡྩོད་པ་དག་ལ་བསམས་ཚེ་ད་གཟྩོད་གཞི་ནས་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གིས་བཀའ་སླྩོབ་ཅིག་ཏུ་སྩོན་བྩོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཟླེར་ཡང་ད་ལྟར་གངས་ཀ་

དླེར་མ་སླླེབས་པ་དང༌། སྩོན་འབྩོམ་སྩོན་པས་མི་བརིས་ཆླེན་པྩོ་མཛད་ཚེ་ལས་ཀང་ད་

ལྟར་ལྡབ་འགྱུར་དུ་ཉུང་བར་གསུངས་པ་འདི་དག་ལས་ངླེས་པ་གཏིང་ནས་རླེད་ཐུབ། 

འདི་ཡང་གངས་ཅན་བྩོད་མིའི་ཉླེན་ཁ་ཞིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་བླེད་དགྩོས་གསུངས།

སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་གི་དགྩོན་སླེ་ཁག་དང་ཡུལ་བ་གཉིས་ཀི་བྱུང་རིམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

 བྩོད་ཡུལ་སྤི་ལ་ཡང་ནང་ཆྩོས་མ་དར་སྩོན་དུ་བྩོན་ཆྩོས་དར་ཁབ་ཆླེན་པྩོ་

བྱུང་ཡྩོད་པ་བཞིན། ཡུལ་འདིར་ཡང་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཞྭ་སླེར་ལུགས་བཟང་

མ་བཙུགས་གྩོང་དུ་གཤླེན་རབ་མི་བྩོ་ཆླེའི་ལུགས་སྩོལ་བྩོན་ཆྩོས་དར་ཁབ་ཆླེན་པྩོ་

བྱུང་ཡྩོད་དླེ། སང་བཞི་གཤྩོང་བརྒྱད་ལ་བྩོན་དགྩོན་རླེ་ཁྩོན་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཀུན་

ལ་རླུང་ལྟར་གགས་པར་མ་ཟད་ཡིག་རིང་ལ་ཡང་སྣང་བ་དང༌། དླེ་སྩོ་སྩོའི་ཤུལ་ཡང་

འགའ་ཞིག་ངྩོས་འཛིན་དུ་ཡྩོད། བྩོན་ཁང་སང་ཚང་གི་ཤུལ་ནི་ད་ལྟར་ཡང་མིང་མ་ཡལ་

བར་དུར་ཁྩོད་དུ་གྱུར་ནས་ཡྩོད། དླེ་མིན་རྣམས་ཀི་ཤུལ་ཡང་བྩོན་པྩོ་ཁ་ལླེ། འབྲུ་ཡག་

དགྩོན་པ་ནང༌། མཁར་སྲུང་ཕ་ར་དགྩོན། ཞབས་རྩོ་གླུ་ཡི་སང༌། སྩོ་མང་ཁང་བརླེགས་

ཐྩོག་རྣམས་ཡིན་ཞླེས་ད་ལྟར་ཡང་ཟླེར་སྩོལ་འདུག་པས་སྩོ། །ཟླེར་སྒྩོས་ལ་བྩོན་ཁང་

སང་ཚང་གིས་དུང་བར་གཏྩོང་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དུང་བར་བཏང་བ་གཅིག་ནས་

གཅིག་ཏུ་རིམ་བཞིན་གྩོ་བས་ཚོགས་ཚོད་གཅིག་ལྟ་བུར་བླེད་དགྩོས་པ་དང༌། འདིར་

བྩོན་དགྩོན་ཡྩོངས་ཀི་སྤི་དཔྩོན་ནམ་གཙོ་བྩོ་ལྟ་བུ་བྩོན་ཁང་སང་ཚང་ཡིན་པ་དང་། 

དླེའི་ཡུལ་བ་ལྟ་བུ་གླུ་མདའི་གྩོང་འདི་ཡིན་ཟླེར།

 བྩོན་ལ་བྩོན་དཀར་དང་བྩོན་ནག་མང་དུ་ཡྩོད་པ་ཟླེར་སྩོལ་འདུག་པའི་ནང་

ནས་འདིར་ཡྩོད་པ་ནི། བྩོན་དཀར་ཟླེར་བ་དླེ་ཡིན་སམ། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། འདིའི་སླྩོབ་

དཔྩོན་གིས་ཤཱཀའི་དགླེ་སླྩོང་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་དང་པྩོར་བལྟམས་ཚེ་བདག་ཉིད་

ཆླེན་པྩོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལུང་བསན་ཁད་པར་ཅན་གནང་ལུགས་དང༌། ཐ་མར་

བསྐླེད་བསིངས་ནས་དབླེན་གནས་བཏབ་སབས་གུས་བཀུར་ཆླེན་པྩོས་གནས་གཡར་

བླེད་ལུགས་དག་ལ་བརླེན་ནས་སྩོ། །དླེ་ལྟར་ཆྩོས་ལུགས་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་དབང་

གིས་མི་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་འཚེ་བའི་སྤྩོད་པ་ཅན་ཤ་སག་ཡིན་སམ། གང་ཞླེ་ན། 
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གནའ་ཤུལ་གི་གྩོང་ཚོ་རྣམས་ཆུ་ལམ་སྩོགས་ཀི་ཆ་རྐྱླེན་ལ་མ་གཞིགས་པར་རི་ཟུར་

དང་རི་འབུར་སྩོགས་མཐྩོ་སང་ཁྩོ་ན་ལ་ཆགས་ཚུལ་ལ་བསམ་གཞིགས་བས་ན་དག་

ཇག་ལ་དྩོགས་ཟྩོན་གི་བ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གྩོར་མ་ཆག་གྩོ །དླེ་ལྟར་བྩོན་ཆྩོས་དར་

ནས་ཡུན་རིང་དུ་སྩོང་མཚམས་དུས་རབས་བཅྩོ་ལྔ་པའི་སད་ཙམ་ལ་ཞྭ་སླེར་ལུགས་

བཟང་འཛུགས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བྩོན་གི་སླྩོབ་དཔྩོན་

ལ་གནས་གཡར་ཞུས་ཚེ་མ་བསྒིགས་ལྷུན་འགྲུབ་ཀི་རླེན་འབླེལ་ཞིག་རང་འགིག་བྱུང་

བ་ནས་རིམ་བཞིན་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་འདི་ཕྱག་བཏབ། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་

བཞི་པ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་ལྷ་འབངས་རྒྱ་བསྐླེད་མཛད་པ་ནས་བཟུང་རིམ་གིས་

ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དང་ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་ཏླེ་སྩོང་འཁྩོར་ཕན་ཚུན་གཉིས་དང་ཁམས་

སྩོང་འཁྩོར་ལ་ཡུལ་དགྩོན་སླེ་བདུན་ཞླེས་ཆགས་ཡྩོད་ལ། དླེ་ཡང་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་

ཕྱག་བཏབ་ཚུལ་གྩོང་དུ་བཀྩོད་ཟིན།

 སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་གྩོང་འཇུག་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་ལྷ་

འབངས་རྒྱ་བསྐླེད་མཛད་ཚུལ་ནི། མདྩོ་སད་ཆྩོས་འབྱུང་ལྡླེབ་གངས་ ༡༨༣ ལ། ཟླ་

བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བང་ཕྱྩོགས་སུ་འབྩོག་སླེ་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་འབྱུང༌། དླེ་ངའི་གདུལ་

བར་འགྱུར་ཞླེས་ལུང་བསན་ཡྩོད་པ་ལྟར། ཞབས་དྲུང་དང་པྩོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་སྐུ་ན་

རིམ་རྣམས་ཁམས་ཕྱྩོགས་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར་ཨ་མདྩོ་ཕྱྩོགས་སུའང་མཛད་འཕིན་ཧ་

ཅང་རྒྱས་པ་དང༌། ཁད་པར་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ལ་གུ་ཤི་ཧན་གིས་མདྩོ་མཁར་ས་ཆ་

གནང་ནས་དགྩོན་པ་འདླེབས་བཅུག་པ་དང༌། མཆྩོད་གཞིས་མང་པྩོ་ཕུལ་བ་ལ་བརླེན་

ཞབས་དྲུང་གི་ལྷ་སླེ་རྒྱ་བསྐླེད་བྱུང་སླེ། ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དང་ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་ཞླེས་

པ་གཉིས་སུ་བྱུང་བ་ནི་མདྩོ་སད་ཆྩོས་འབྱུང་ལྡླེབ་གངས་ ༡༨༦ ལ་གསལ་བ་དང༌། 

སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་གི་དགྩོན་སླེ་ཁག་དང་ཡུལ་བ་གཉིས་ཀི་བྱུང་རིམ།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་ལ་ཡང་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་དགྩོན་སླེ་བདུན་ཞླེས་བྱུང་བ་ཞབས་དྲུང་

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་མ་འྩོངས་མཁླེན་པའི་ལུང་བསན་ལས་ཤླེས་སྩོ།།

 སླེ་བདུན་ནི། མ་དགྩོན་སྩོང་འཁྩོར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོ་འམ་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་

གིང་། བུ་དགྩོན་ལ་ལུ་གུ་དགྩོན་ཆྩོས་སླེ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ། སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་

གིང༌། ཟིལ་གནྩོན་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་འཁྩོར་གིང༌། གཞི་ཆླེན་མཁར་དམར་གསང་སགས་

བསན་རྒྱས་གིང་བཅས་བཞི་དང་། དླེ་དག་གི་ལྷ་སླེ་ནི་ཟླ་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་སྩོང་

འཁྩོར་ཟླ་ཁྩོག་དང་། སི་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་སྩོང་འཁྩོར་སི་ཁྩོག་གཉིས་ཏླེ་དགྩོན་

པ་ལྔ་དང་ཡུལ་བ་གཉིས་བཅས་བདུན་པྩོ་དླེ་ཡིན། འདི་ལ་ཉི་ཁྩོག་ཅླེས་འབི་བའང་

ཡྩོད། དུས་འགྱུར་སྩོན་ལ་སྩོང་འཁྩོར་རྒྱལ་ཚབ་སླེ་སྩོང་འཁྩོར་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀང་

དླེར་ཕླེབས་སྩོལ་ཡྩོད། ད་ལྟའི་ཆར་སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་ཁྩོག་ལ་གྩོང་ཚོ་ཉླེར་དྲུག་སླེ། གཟིག་

གདྩོང༌གྩོང་སླེ། ལམ་གྩོང་འབུར་གྩོང་སླེ། ཀ་སྩོར་གྩོང་སླེ། མཁར་སྲུང༌གྩོང་སླེ། འབུམ་

མདྩོ་གྩོང་སླེ། རྦ་ལ་མདའ་གྩོང་སླེ། གསུམ་རིས་གྩོང་སླེ། འབྲུ་ཡག་གྩོང་སླེ། བསྩོ་ཐྩོག་

མདའ་གྩོང་སླེ། གུག་ར་གྩོང་སླེ། གླུ་མདའ་གྩོང་སླེ། ཐ་ཐྩོག་གྩོང་སླེ། ཙེ་ངྩོས་གྩོང་སླེ། ལ་

མཐྩོ་གྩོང་སླེ། མང་རི་་གྩོང་སླེ། སྩོ་མང་གྩོང་སླེ། འྩོག་ཟླ་གྩོང་སླེ། རྩོ་དྩོ་གྩོང་སླེ། སླེ་མདའ་

གྩོང་སླེ། བི་རི་མདའ་གྩོང་སླེ། ཞབས་རྩོ་གྩོང་སླེ། རྦ་མདའ་གྩོང་སླེ། ཙེ་ར་གྩོང་སླེ། ཉ་ཁི་

གྩོང་སླེ། རྩོག་རི་གྩོང་སླེ། བུད་ཐྩོག་ཐང་བཅས་ཡིན།

 སྩོང་འཁྩོར་སི་ཁྩོག་ལ་གྩོང་ཚོ་ཉླེར་དགུ་ཙམ་ཡྩོད། དླེ་དག་ནི། ཟྩོ་གྩོང་

སླེ༑ ཡ་ས་གྩོང་སླེ། ག་མདའ་གྩོང་སླེ། ཝླེ་ཝན་གྩོང་སླེ། དགུ་རྩོབ་གྩོང་སླེ། བག་ལུང་

ཡ་གྩོང་། བག་ལུང་གྩོང་སླེ། ཡུལ་ཆུང་གྩོང་སླེ། ཡུལ་ཆླེན་གྩོང་སླེ། ཟིལ་མདའ་གྩོང་

སླེ༑ འུག་ཚང་གྩོང་སླེ། སྲུབ་ཆླེན་གྩོང་སླེ། མ་ལླེ་ཤིང་གྩོང་སླེ། ཆུ་བཟང་གྩོང་སླེ། ཕྩོ་
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མདའ་གྩོང་སླེ། འཁླེབ་གྩོང་སླེ། གཞི་ཆླེན་མདའ་གྩོང་སླེ། བུ་རི་སླེ་མཚོ་གྩོང་སླེ། ཥུ་རྒྱ་

གྩོང་སླེ། མི་ཡས་གྩོང་སླེ། བག་སང་གྩོང་སླེ། དགའ་སླེང་གྩོང་སླེ། མདྩོ་བཞིར་གྩོང་སླེ། 

བསུ་རི་གྩོང་སླེ། མཚོ་འགྩོ་གྩོང་སླེ། མི་སླེང་གྩོང་སླེ། པང་ཟུར་གྩོང་སླེ། རྒྱུ་སྡུབ་གྩོང་སླེ། 

རྒྱ་མདའ་གྩོང་སླེ་བཅས་ཡིན། གྩོང་སླེ་དླེ་དག་གི་མིང་ཙམ་ལས་བྱུང་རབས་ལྩོ་རྒྱུས་

སྩོགས་འདི་རད་བས་ཀང་རླེད་སྩོན་མ་བྱུང་བས་རླེ་ཞིག་བཞག །མ་དགྩོན་སྩོང་འཁྩོར་

དགྩོན་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ནི་གྩོང་དུ་སྩོང་ཟིན། འདིར་བུ་དགྩོན་རྣམས་ཀི་ལྩོ་རྒྱུས་མདྩོ་ཙམ་

བརྩོད་ན།

ལུ་གུ་དགྩོན།

ལུ་གུ་ཆྩོས་སླེ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ནི་དང་པྩོ་བདག་པྩོ་བླེད་མཁན་གི་ཐྩོག་མའི་བ་རབས་

ཤིག་གི་མིང་ལ་བྩོན་པྩོ་རཏྣའི་མཚན་ཅན་ཞླེས་ཡིག་རིང་ལས་བྱུང་ཡང་ཕྱག་འདླེབས་

པ་པྩོ་ཡིན་མིན་བཤད་སྩོལ་གཉིས་མཆིས། མིན་པའི་ལུགས་ལའང་དླེ་མ་ཡིན་པར་

འདི་ཡིན་ཟླེར་བ་མི་སྣང༌། བྩོན་པྩོ་རཏྣའི་མཚན་ཅན་ཁྩོང་ཡང་དང་པྩོར་བྩོན་ཆྩོས་དང་

དླེ་ནས་རིང་ཆྩོས་སླྩོབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངག་རྒྱུན་ལ་དཔྱད་ན། དགྩོན་འདི་ཡང་

དང་པྩོར་བྩོན་དགྩོན་ཞིག་དང་དླེ་ནས་རིང་དགྩོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཨླེ་ཡིན་སམ།

 སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལུང་བསན་ལྟར། 

སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་དང་དཔྩོན་པྩོ་ཧ་ར་དཀའ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྐུ་རིང་

སྩོང་འཁྩོར་གི་ས་ཆ་དང་སླེ་འབངས་རྒྱ་བསྐླེད་བྱུང་ནས་ཟླ་སི་གཉིས་ལ་མངའ་དབང་

བསྒྱུར་སབས་འདི་ཡང་ཞབས་དྲུང་གི་མངའ་འྩོག་ཏུ་ཚུད། འྩོན་ཀང་ད་དུང་འདིར་གྲྭ་

ལུ་གུ་དགྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བཙུན་འདླེས་མ་སྩོད་པ་སྩོགས་ཀིས་རྐྱླེན་པས་བསན་པ་ཉམས་དམས་ནས་ཡྩོད་ཚེ་

སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་དགླེ་ལྡན་པར་བསྒྱུར་

བ་དང༌། སྒིགས་ཁིམས་ལ་དམ་བསྒགས་དང་བཅའ་ཡིག་འཇྩོག་པར་མཛད། ཞབས་

དྲུང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་ཆླེན་དུ་ཆྩོས་གྲྭའམ་

མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གསར་དུ་བཙུགས་པ་དླེ་ནས་བཟུང་མི་དྲུག་རླེ་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་

དུ་གྲྭ་སར་ཕླེབས་དགྩོས་པའི་སྩོལ་བྱུང་། དླེའི་ཁུངས་འད་བར་ཆྩོས་གྲྭ་འདླེབས་སབས་

དཔླེ་ཆ་བ་རླེ་ལ་ཤྩོག་ཀ་ལི་རླེ་ཕུལ་བས་ལུ་གུ་དགྩོན་གི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ད་ལྟར་ཡང་

ཡྩོད་ཟླེར། མ་ཟད་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་ནས་སླེར་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་གྲྭ་སར་ཕླེབས་སྩོལ་ཡྩོད་

པ་བཞིན། དགྩོན་འདི་ནས་ཀང་སླེར་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆྩོས་ཞུགས་ཀི་རབས་འབམས་པ་

སྩོགས་ཀི་མཚན་གནས་བཞླེས་མཁན་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡྩོད་ལ། དགྩོན་འདིའི་

སྲུང་མ་ནི་སླེར་སད་གྲྭ་ཚང་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐ་འྩོག་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆླེན་མྩོ་ཡིན། ཞབས་

དྲུང་ལྔ་པའི་སབས་ནས་ད་བར་ཞབས་དྲུང་རིམ་བྩོན་དང་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབླེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཆགས་ཡྩོད། ནགས་གཙང་བསན་པ་རབ་རྒྱས་དགྩོན་འདིར་ཕླེབས་ནས་

དུས་འཁྩོར་གི་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་ཡྩོན་གིས་ཚོགས་ཆླེན་འདུ་ཁང་རྒྱ་བསྐླེད། 

དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་སྩོན་ལ་དབུ་ཆྩོས་རྣམ་གསུམ་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་གིས་བསྩོ་

བཞག་མཛད་སྩོལ་ཡྩོད་པར་མ་ཟད། དགྩོན་བདག་ཀང་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་

རིམ་བྩོན་རྣམས་ཡིན། འདིའི་གདུལ་བའི་ཞིང་ཡུལ་ལམ་ལྷ་སླེ་ལ་སྩོད་སིབ་རི་གྩོང་

གསུམ་སླེ། སླེ་མདའ་དང་། རྩོ་དྩོ། ཟུར་སང་བཅས་ཀི་གྩོང་ཚོ་གསུམ་ཡྩོད་དྩོ།།
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སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་།

སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་ནི། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་

མཚོས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཕྱག་བཏབ། དླེ་ཡང་ཐྩོག་མར་ཞབས་དྲུང་རིན་

པྩོ་ཆླེ་དླེ་ཉིད་ཀིས་མགྩོན་པྩོ་ཕྱག་དྲུག་པ་བསྒྲུབས་པའི་སྤིལ་བུ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་ཤུལ་དུ་

མགྩོན་ཁང་ཞིག་བཞླེངས། ཁ་རྒྱུན་དུ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་བསླེན་བསླེན་གི་སྲུང་མ་མྱུར་མཛད་ཡླེ་

ཤླེས་ཀི་མགྩོན་པྩོ་དང་། མ་བསྒྲུབས་རང་འཁྩོར་གི་སྲུང་མ་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟྩོར་མ་

ཞླེས་ཡྩོད་པ་ལྟར་དགྩོན་འདིའི་སྲུང་མ་ནི། མྱུར་མཛད་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་མགྩོན་པྩོ་དང་། དཔལ་

ལྡན་དམག་ཟྩོར་གི་རྒྱལ་མྩོ་ཡིན། མགྩོན་ཁང་གི་ཕྱི་ལྩོགས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། འདུ་

ཁང་ཆླེན་མྩོ། ཇྩོ་ཁང་། ཆྩོས་གྲྭ་དང་བ་མའི་གཟིམས་ཤག་བཅས་ལླེགས་པར་བཞླེངས། 

སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བདུན་པ་བྩོ་བཟང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡླེ་ཤླེས་བསན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་གིས་ཆྩོས་གྲྭའམ་མཚན་ཉིད་གསར་འཛུགས་མཛད།

 དགྩོན་འདི་ཧྩོར་ཆྩོས་རླེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་ཕྱག་བཏབ་པ་མིན་

ཡང༌། ཆྩོས་འབྱུང་ལྩོ་རྒྱུས་འགའ་རླེར་དགྩོན་འདི་ཧྩོར་དགྩོན་སླེ་བཅུ་གསུམ་གི་གས་

སུ་བགང་བ་ཡྩོད་པ་ནི། ཆྩོས་རླེ་འདི་གཉིས་རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པའི་དངྩོས་སླྩོབ་ཡིན་

སབས། ཞབས་དྲུང་གིས་ཧྩོར་ཆྩོས་རླེ་ལ་ཕུལ་བས་དླེའི་གས་སུ་རིས་པར་གགས།

 དགྩོན་འདིའི་བདག་པྩོ་ནི་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྩོན་ཡིན་ལ། 

དུས་འགྱུར་སྩོན་དུ་དགྩོན་འདིའི་ལས་སྣླེ་རྣམས་སྩོང་འཁྩོར་ཚང་གིས་བསྩོ་བཞག་

མཛད་སྩོལ་ཡྩོད་ཅིང་། ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐུ་རིང་ལའང་དགྩོན་འདིའི་མཁན་

པྩོ་ཁྩོང་ཉིད་ཀིས་བསྩོ་བཞག་མཛད་བཞིན་ཡྩོད། སྩོན་ལམ་སབས་སྐླེས་རབས་སྩོ་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བཞི་པའི་བཀའ་ཆྩོས་དང་། སྒྲུབ་མཆྩོད་སབས་རྩོ་རླེ་སླྩོབ་དཔྩོན། ཆྩོས་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་

སྩོ་སྩོར་བརི་བཞག གསྩོ་སྦྱྩོང་སབས་སྩོ་ཐར་གི་མདྩོ་གསུང་བ་སྩོགས་དགྩོན་པའི་

ཆྩོས་ཕྱྩོགས་ཀི་མཛད་སྩོ་རྣམས་མཁན་པྩོས་སྐྩོང་དགྩོས། དླེ་ཡང་མཁན་པྩོའི་འྩོས་

ཆྩོས་ནི། བཀའ་པྩོད་ལྔ་གའི་རང་ལུགས་ཚང་མ་བྩོ་རྒྱུགས་དང་དམ་བཅའ་རྩོགས་པ། 

འཇིགས་བླེད་བསླེན་ཆླེན་ལ་བཞུགས་པ། གཅྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་ཆུ་མིག་བརྒྱ་ར་འགིམས་

པ༑ འཕྩོ་བ་སྦྱངས་པ་སྩོགས་གྲུབ་པའི་རླེས་སུ་མཁན་ཁིར་ཕླེབས་ཆྩོག་པ་ཡིན།

 སྩོན་དུས་སུ་དགྩོན་པ་འདིར་ཕ་ཡུལ་རིག་གྩོལ་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བའི་གགས་སན་

འབར་བའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐླེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་བྱུང་། ཁྩོང་གིས་ནམ་མཁའ་

ནས་ཐྩོག་རྒྱག་པ་སྐུ་གཟན་གིས་བཟུང་བ་དང་། རླེའུ་བཅུད་ལླེན་དང་། ས་བཅུད་ལླེན། 

མླེ་ཏྩོག་བཅུད་ལླེན་སྩོགས་མང་དུ་མཛད། གཞན་ཡང་གཤིན་པྩོའི་རུས་པ་ལ་ས་ཙྪ་

བཏབ་སླེ་རབ་གནས་མཛད་སབས་ཤར་གི་རི་བྩོ་དང་ནུབ་ཀི་རི་བྩོའི་རླེ་གཉིས་ནས་

འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཤར་ཏླེ་སྣླེ་གཉིས་ས་ཙྪའི་སླེང་ལ་ཟུག་པ་སྩོགས་ངྩོ་མཚར་བའི་རྣམ་

ཐར་ཤིན་ཏུ་མང་། དླེའི་གསུང་རྩོམ་ལ་སླེང་གདྩོང་གཏྩོར་སྒྲུབ་པྩོད་གཅིག་དང་། ལྷ་

མྩོའི་གཡང་སྒྲུབ། མགྩོན་དཀར་གཡང་སྒྲུབ། ལྕམ་སིང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དླེའི་གཡང་

སྒྲུབ། མི་འཁྲུགས་པའི་ཆྩོ་ག་ལྷ་སྩོ་མ། གཅྩོད་སྩོར་གི་གསུང་པྩོད་གཅིག མཁའ་འགྩོའི་

བར་ཡིག་གི་ཆྩོས་སྩོར་པྩོད་བཅུ་ཕག་འགའ། རྒྱལ་པྩོ་སྐུ་ལྔའི་གཡང་སྒྲུབ། ཚེ་སྒྲུབ་ཆྩོ་

ག་སྩོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པྩོ་ཡྩོད།

 ནང་རླེན་ལ། སྤི་ལྩོ་ ༡༦༦༥ ལྩོར་སྩོང་འཁྩོར་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་ནག་

གྩོང་མ་བདླེ་སྐིད་རྒྱལ་པྩོའི་དབུ་བར་ཕླེབས་ཏླེ་ལྩོ་ངྩོ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་ནས་ཕྱིར་

འབྩོན་ཁར་ཆན་ཞི་མཉྫུ་ཤི་ཞླེས་པའི་ཆྩོ་ལྩོ་དང་གསླེར་གི་ཐམ་ཀ་དང་། ཙནྡན་ཇྩོ་བྩོའི་
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སྐུ་སྩོགས་རིན་ཐང་བལ་བའི་གནང་སྐླེས་མང་དུ་ཕུལ་པ་དག་ལས་ཙནྡན་ཇྩོ་བྩོའི་སྐུ་

དླེ་དགྩོན་འདིའི་རླེན་གི་གཙོ་བྩོར་བཞུགས། གཞན་ཡང་གསླེར་སྐུ་དང་། ལི་སྐུ། ཞལ་

ཐང་། བཀའ་བསན། ཤླེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་དངུལ་བིས་མ་གསུམ། རླེ་ཡབ་སས་སྩོགས་

ཀི་གསུང་འབུམ་དང་། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་གི་གསུང་འབུམ་སྩོགས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རླེན་གངས་ལས་འདས་པ་བཞུགས།

 ཙནྡན་ཇྩོ་བྩོར་གགས་པའི་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་དགུང་ལྩོ་སྩོ་བརྒྱད་པ་ལ་རང་གི་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཤི་འཕྩོས་ནས་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་དུ་སྐླེས་པ་དླེའི་དྩོན་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་ལྷ་

སལ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་རླེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆླེད་དུ་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཤླེགས་སབས། 

རྒྱལ་པྩོ་ཨུ་ཏ་ཡ་ནས་སྩོན་པའི་ཞལ་མ་མཇལ་བར་ཡུན་རིང་སྩོང་བས་ཡིད་གདུངས་

པས། སྩོན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཙནྡན་གཽ་ཤིརྵ་ལས་སྩོན་པ་རང་དང་འད་བའི་སྐུ་བརན་འདི་

བཞླེངས་པར་གགས་ལ། སྩོན་པ་ལྷ་ཡུལ་ནས་སླར་ཕླེབས་ཏླེ་སྐུ་དངྩོས་དང་མཇལ་

སབས་སྐུ་འདིས་དབུ་གུག་གུག་ལན་གསུམ་གིས་སྐུ་ཁམས་འདི་བའི་ཚུལ་མཛད། 

སྩོན་པས་སྐུ་བརན་འདིའི་དབུ་ལ་ཕྱག་གཡས་པ་བརྐྱངས་ཏླེ་བཞག་ནས་སངས་རྒྱས་

དངྩོས་དང་འད་བའི་བསགས་པ་མཛད་ཅིང་། ང་ནི་མ་ངན་འདས་འྩོག་ཏུ། །ལྩོ་ནི་བརྒྱ་

ཕག་བཅུ་འདས་ནས། །ཤར་ཕྱྩོགས་ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་ཁྩོད། །བསན་དང་འགྩོ་ཕན་དྩོན་

ལ་བཞུད། །ཅླེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར། རྒྱ་ནག་བང་ཕྱྩོགས་སུ་ཆིན་རྒྱལ་ཁབ་སྩོན་

མས་སིད་དབང་བཟུང་བའི་སབས་ཀི་གྩོང་མ་གསུམ་པ་ཞྩོན་ཀྲའྩོ་རིས་ཧྥུ་ཅན་གིས་

རྒྱ་གར་ནས་སྐུ་བརན་འདི་དང་སྩོན་པའི་རིང་བསླེལ་ཤཱ་རི་རམ་ཆླེ་བ་སྩོགས་རྒྱ་ནག་

ཏུ་གདན་དངས་ཞླེས་འཁྩོད་པའི་སྐུ་དླེ་འདི་ཡིན་ཞླེས་ཡུལ་འདིའི་རྒན་རབས་པ་དག་

སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་དགྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གི་ངག་རྒྱུན་ལ་རླུང་ལྟར་གགས། འདིའི་སྩོར་ཞིབ་པ་ལྕང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྩོ་རླེས་མཛད་

པའི་ཙནྡན་ཇྩོ་བྩོའི་ལྩོ་རྒྱུས་དང་། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་དང་། དུང་དཀར་གྲུབ་མཐའ་

སྩོགས་ལ་གཟིགས།

 རྒྱའི་གཞུང་འགླེལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཏུ་ཙནྡན་ཇྩོ་བྩོའི་སྐུ་འདི་དུས་འགྱུར་སབས་

འཐྩོར་བཤིག་ཏུ་སྩོང་བས། ཕྱག་ཞབས་ཇྩོ་བྩོའི་གཟུངས་དང་། དབུ་ཐུབ་དབང་གི་

གཟུངས་སུ་ཕུལ་ཚུལ་འཁྩོད་འདུག་ཀང་། གཟུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་མི་བདླེན་ཏླེ། 

འཐྩོར་གྲུམ་རྣམས་དུས་འགྱུར་རླེས་སུ་ཁང་གསར་ཚང་སྩོགས་ཀིས་དགྩོན་པར་ཕྱིར་

ཕུལ་གནང་བ་ལྟར། སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་ཁྩོག་ནས་ལྷ་བཟྩོ་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་ལ་ཕྱླེ་མར་

བཏགས་པའི་རིན་པྩོ་ཆླེ་སྣ་ལྔས་བཤིག་གསྩོ་བླེད་དུ་བཅུག་ཡྩོད་ལ། དླེང་བམས་ཁང་

གི་རླེན་གཙོར་བིན་རླབས་ཀི་གཟི་འྩོད་འཕྩོ་བཞིན་བཞུགས་པ་འདི་ཡིན།

 དགྩོན་པ་འདིའི་སླྩོབ་གཉླེར་གནང་སའི་གཞུང་ནི། ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་

ཡིག་ཆ་ཆླེན་མྩོ་བཞིའི་ཡ་གལ་མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བའི་གསུང་ཡིན། ལྩོ་རླེར་སྩོན་

ལམ་གི་སབས་སུ་སླྩོབ་གཉླེར་བ་རྣམས་ཀིས་སྩོ་སྩོའི་སབས་བབ་ཀི་གཞུང་གི་རྩོད་

པའི་དམ་བཅའ་འཇྩོག་པ་དང་། བཀའ་པྩོད་ལྔའི་རང་ལུགས་བྩོ་རྒྱུགས་སྤྩོད་དགྩོས། 

དླེ་ཡང་འཛིན་གྲྭ་དང་པྩོ་བསྡུས་ཆུང་ལྩོ་གསུམ། འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ་བསྡུས་ཆླེན་ལྩོ་

གསུམ། ཕར་ཕྱིན་སབས་དང་པྩོ་ལ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས། སབས་གཉིས་པ་ནས་སབས་

བཞི་པའི་བར་འཛིན་གྲྭ་གཉིས། སབས་ལྔ་པ་ནས་སབས་བརྒྱད་པའི་བར་འཛིན་གྲྭ་

གཉིས། དབུ་མ་འཛིན་གྲྭ་གཅིག འདུལ་བ་འཛིན་གྲྭ་གཅིག མཛོད་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་

བཅས་འཛིན་གྲྭ་རླེ་ལ་ལྩོ་གསུམ་རླེ་བཞུགས་དགྩོས།

 ཆྩོས་ཐྩོག་གི་སྩོར་ལ། བྩོད་ཟླ་དང་པྩོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅུ་བདུན་བར་
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སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོ། གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་གསུམ་པའི་བཅུ་གསུམ་བར་

དཔྱིད་ཆྩོས། བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅྩོ་ལྔ་བར་ལམ་རིམ་ཚོགས་ལངས། ཚེས་

བཅྩོ་ལྔ་ནས་ཉླེར་དགུ་བར་འཇིགས་བླེད་དང་གསང་འདུས་སྒྲུབ་མཆྩོད། དྲུག་པའི་

ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ནས་བདུན་པའི་མཇུག་བར་དབར་གནས། བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉླེར་བཞི་

ནས་དགུ་པའི་བཅུ་གསུམ་བར་སྩོན་ཆྩོས། གཞན་ཡང་ལྷ་མྩོའི་གཏྩོར་སྒྲུབ། མགྩོན་

པྩོའི་གཏྩོར་སྒྲུབ་བཅས་ཡྩོད། བཅུ་པའི་ཚེས་ཉླེར་ལྔ་ནས་ཉླེར་དགུ་བར་ལྔ་མཆྩོད་

ཆླེན་མྩོ། ད་དུང་སླེང་གདྩོང་མའི་སྒྲུབ་མཆྩོད་གཏྩོར་བརྒྱག་བཅས་ཡྩོད། བཅུ་གཅིག་

པའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ནས་ཉླེར་གཉིས་བར་ལྕགས་མཁར་བ་རྣམས་ལྕགས་མཁར་གི་སྩོན་

འགྩོའི་བསླེན་མཚམས་ལ་བཞུགས་དགྩོས། ཚེས་ཉླེར་གཉིས་ནས་ཉླེར་དགུ་བར་

ལྕགས་མཁར་དངྩོས་གཞི། དླེའི་རིང་ར་མགིན་གཏྩོར་སྒྲུབ་ཀང་ཡྩོད། བཅུ་གཉིས་པའི་

ཚེས་བཅུ་ནས་ཉླེར་ལྔ་བར་གར་འཆམ། ཚེས་ཉླེར་ལྔ་ནས་ཉླེར་དགུ་བར་དགུ་གཏྩོར་

བཅས་ཡྩོད་དྩོ།།

 འབྩོས་ཆླེན་དང་གཞི་ཆླེན་དགྩོན་གཉིས་ཀི་གདུལ་བར་གཏྩོགས་པ་རྣམས་

ཕུད། དླེ་མིན་སྩོད་ག་མདའ་ནས་སད་རྒྱ་མདའི་བར་གི་ཡུལ་སླེ་རྣམས་དགྩོན་འདིའི་

གདུལ་བའི་ཞིང་ཡུལ་ལམ་ལྷ་སླེ་ཡིན།

སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་དགྩོན།
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ཟིལ་གནྩོན་འབྩོས་ཆླེན་དགྩོན།

ཟིལ་གནྩོན་བཀྲ་ཤིས་ཆྩོས་གིང་ཞླེས་པའི་གསང་སགས་རིང་མའི་དགྩོན་པ་འདི་

ནི༑ རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆླེན་པྩོའི་དུས་སུ་སི་ཆུའི་ཕ་རྩོལ་གི་གཞི་ཆླེན་ལུང་བའི་ནང་གི་

འབྩོས་ཆླེན་ཟླེར་བའི་ལུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་གསང་སགས་རིང་མ་བའི་བ་མ་ཤླེས་

རབ་བྩོ་ལྡན་ཟླེར་བ་ཞིག་གིས་ལྩོ་མང་པྩོར་ཉམས་ལླེན་མཛད་ནས་བཞུགས་སའི་རི་

ཁྩོད་ཅིག་ཡྩོད་པ་ལ་འབྩོས་ཆླེན་རི་ཁྩོད་ཟླེར། ཁྩོང་དང་ཁྩོང་གི་ཚ་བྩོ་པད་མ་བསན་

འཛིན་གཉིས་ཀིས་རི་ཁྩོད་དླེ་རྒྱ་བསྐླེད་ནས་དགྩོན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལ་འབྩོས་

ཆླེན་དགྩོན་ཟླེར། སབས་དླེར་རྩོགས་ཆླེན་པད་མ་རིག་འཛིན་གིས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་

བཀའ་ལྟར་ཁམས་ཕྱྩོགས་སུ་གསང་སགས་རིང་མ་བའི་བསན་པ་སླེལ་དུ་ཕླེབས་ནས་

རྩོགས་ཆླེན་དགྩོན་ཕྱག་བཏབ་པ་ན། འབྩོས་ཆླེན་ཤླེས་རབ་བྩོ་ལྡན་ཞལ་མཇལ་དུ་

ཕྱིན་པ་དང་དླེ་ནས་བཟུང་འབྩོས་ཆླེན་དགྩོན་པ་དླེ་རྩོགས་ཆླེན་དགྩོན་པའི་དགྩོན་ལག་

ཏུ་གྱུར་པ་དང་། རྩོགས་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེས་དླེ་ལ་གཟིགས་སྐྩོང་གནང་བར་ཞལ་བཞླེས་

མཛད། དླེར་མ་ཟད་འབྩོས་ཆླེན་ཤླེས་རབ་བྩོ་ལྡན་རྩོགས་ཆླེན་པད་མ་རིག་འཛིན་གི་

ཞལ་མཇལ་བར་ཕླེབས་པའི་ལམ་ནས་ས་གཞུག་ལྟར་མཇལ་དར་དཀར་པྩོ། སླེར་པྩོ། 

སྩོན་པྩོ་གསུམ་ཐྩོབ་པ་རིམ་བཞིན་ཕུལ་བས་ཐུགས་དགླེས་ནས་དླེ་རིགས་གསུམ་

མགྩོན་པྩོའི་བ་དར་ཡིན་པས་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་ཆྩོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་

རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་རླེན་འབླེལ་ཡིན་པར་གསུངས། དླེ་གཉིས་ཀི་རླེས་སྐྩོང་བ་བསན་

འཛིན་དར་རྒྱས་ཟླེར་བ་ཞིག་གིས་ལུང་བསན་ཞིག་ལ་བརླེན་ནས་ད་ལྟའི་ཟིལ་ལུང་པ་
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འདི་ལ་སྩོར་བས་ཟིལ་གནྩོན་དགྩོན་ཡང་ཟླེར། འདིར་སྩོར་པའི་ས་རིན་དུ་འབྩོས་ཆླེན་

བ་བང་གིས་ས་འདིའི་མངའ་བདག་སྩོང་འཁྩོར་ཚང་ལ་ལྩོ་གཉིས་གསུམ་རླེ་ནས་ར་རླེ་

སྤྩོད་དགྩོས། སྩོང་འཁྩོར་སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་བཀའ་

ཤྩོག་དམར་མདྩོག་མ་ཟླེར་བ་ཞིག་ཀང་བཞག་ཡྩོད་པར་གགས། བསན་འཛིན་དར་

རྒྱས་ཀི་རིང་ལ་འབྩོས་ཆླེན་དགྩོན་འདི་དར་རྒྱས་ཆླེ་བས་མཚན་ལའང་སི་བ་བསན་

འཛིན་དར་རྒྱས་ཐྩོགས། དླེའི་རླེས་སུ་དགྩོན་པ་འདིར་སྤྲུལ་སྐུ་ངྩོས་འཛིན་རྒྱུའི་འགྩོ་

ཚུགས་ཏླེ་ཁྩོང་གི་ཡང་སིད་འཇིགས་མླེད་དཔའ་བྩོ་རྩོ་རླེ་ཟླེར་བ་རྩོགས་ཆླེན་སྤྲུལ་སྐུས་

ཐུགས་ཐག་བཅད། སྤྲུལ་སྐུ་འདི་བག་དམར་རླེ་ལུ་རྒྩོད་ཚང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་

གྩོལ་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་ལྡན་དང་ཙ་རི་ལ་གནས་མཇལ་དུ་ཕླེབས་རླེས་དཀར་མཛེས་

ཟླ་ཐང་མའི་ཚ་ཚ་ཞང་གི་འབུམ་ཐང་དགྩོན་དང་། གསླེར་ར་རྩོང་ཡར་ལུང་ཞང་གི་

སྐིད་ལྷུང་དགྩོན་གཉིས་བཏབ་པ་འབྩོས་ཆླེན་དགྩོན་གི་དགྩོན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་བཅས་

ལ་འབྩོས་ཆླེན་དགྩོན་ཁག་གསུམ་ཟླེར། འཇིགས་མླེད་དཔའ་བྩོ་རྩོ་རླེ་ལའང་ཡྩོངས་

གགས་སུ་འབྩོས་ཆླེན་སྐབས་མགྩོན་ནམ་སྐ་ཆླེན་ཚང་ཟླེར། དླེའི་ཡང་སིད་རྩོ་ཁྩོག་

སྐླེས་མཆྩོག་ཚང་དུ་འཁྲུངས། དླེས་དགྩོན་པ་འདིར་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱྩོར་གི་སྒྲུབ་

མཆྩོད་དང་བཤད་གྲྭ་བཙུགས། སྐབས་འགྩོའི་འགླེལ་བ་ལྡླེབ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཅན་ཞིག་

དང་བཅས་པ་བརམས། ཡྩོངས་གགས་སུ་འབྩོས་ཆླེན་སྐླེས་མཆྩོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཟླེར། དླེར་

ཡང་སིད་གཉིས་ཏླེ་སྐླེས་མཆྩོག་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་ཐུབ་བསན་ཤླེས་རབ་འྩོད་ཟླེར། 

ས་མ་སྐིད་ལྷུང་དགྩོན་ནས་ཁི་སར་བཀྩོད། མཆྩོད་རླེན་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་བཞླེངས་ཤིང་

ཚེས་བཅུ་གསར་དུ་བཙུགས། ཕྱི་མས་འབྩོས་ཆླེན་ནས་དབར་གནས་བཙུགས། ཁང་

བརླེགས་མཆྩོད་རླེན་དང་། འདུ་ཁང་སླེང་ཞི་ཁྩོའི་ལྷ་གངས་ཡྩོངས་རྩོགས། གུ་རུ་གཙོ་

ཟིལ་གནྩོན་འབྩོས་ཆླེན་དགྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

འཁྩོར། གསླེར་ཁང་བཅས་བཞླེངས། དགྩོན་པ་མང་པྩོ་དང་། མཚོ་སྩོན་པྩོ། མགྩོ་ལྩོག 

ར་སྩོད་སྩོགས་སུ་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་དང་དགླེ་ཚུལ་སླྩོང་གི་སྩོམ་པ་མང་པྩོ་གནང་

བས་སན་གགས་ཆླེ། ཁྩོང་གཉིས་ཞལ་བཞུགས་དུས་འབྩོས་ཆླེན་དགྩོན་ཁག་གསུམ་

ག་ལ་ཕླེབས་སྐྩོད་དང་གཟིགས་སྐྩོང་གནང་ཞིང་གསུམ་གས་བསན་པའི་བདག་པྩོར་

ཁས་ལླེན།

 དགྩོན་འདིའི་ནང་རླེན་ལ། བཀའ་འགྱུར་གསླེར་བིས་མ། འཕགས་པ་བརྒྱད་

སྩོང་པ་གསླེར་བིས་མ། རླེ་བཙུན་བམས་པའི་གསླེར་སྐུ། སྒྩོལ་མའི་གསླེར་སྐུ། གསླེར་

གི་བཀའ་གདམས་མཆྩོད་རླེན། གུ་རུ་གཙོ་འཁྩོར་གསུམ་གི་གསླེར་སྐུ། གནས་བརན་

བཅུ་དྲུག་གི་གསླེར་སྐུ་སྩོགས་ཁྩོན་བསྩོམས་གསླེར་སྐུ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་། གཞན་

ཡང་གསུང་རླེན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་དང་། ད་ལྟར་ཡང་མཇལ་དུ་ཡྩོད་པ་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་

དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་གནང་བའི་ཚོགས་ཟངས་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་ལ་

སྩོགས་པའི་རིན་ཐང་བལ་བའི་གནའ་རས་མང་དུ་བཞུགས།

 དགྩོན་པའི་དུས་མཆྩོད་ནི་ཚེས་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་མཆྩོད། རབ་གནས། དབར་

གནས། སྨྱུང་གནས། བསང་མཆྩོད་བཅས་རིང་མ་པ་ཀུན་དང་མཐུན།

 དགྩོན་པ་འདི་དང་མཆྩོད་ཡྩོན་གི་འབླེལ་བ་ཡྩོད་པའི་ལྷ་སླེ་ནི་སྩོང་འཁྩོར་སི་

ཁྩོག་དང་། སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་སྩོད། གསླེར་ར་བཅས་ན་ཡྩོད།
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གཞི་ཆླེན་མཁར་དམར་གསང་སགས་བསན་རྒྱས་གིང་།

ས་འགྱུར་རིང་མའི་དགྩོན་སླེ་ཆླེན་པྩོ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐྩོག་པའི་གུར་

དཀར་མྩོའི་ཁྩོན་ཆླེན་བཞིའམ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒླེངས་པའི་དགྩོན་ཆླེན་བཞིའི་

ནང་ཚན་གཞི་ཆླེན་མཁར་དམར་གསང་སགས་བསན་རྒྱས་གིང་ནི། ཨྩོ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ་

རྒྱ་མཚོས་བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལྩོ་ ༡༦༦༤ ལྩོར་བཏབ་

པའི་ས་འགྱུར་རིང་མའི་དགྩོན་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྩོང་དང་པྩོར་གང་བཞག་ལུང་ནང་གི་རི་

ཁྩོད་དུ་བཞུགས། ཉིན་ཞིག་ལ་ར་མ་བག་དཀར་མཇལ་དུ་ཕླེབས་པའི་གཞི་ཆླེན་མདར་

སླླེབས་ཚེ་ནམ་ལངས་པ་ན་གཞི་ཆླེན་ནང་དུ་ཕླེབས། དླེར་ཀུན་ཤླེས་སྩོམ་ཆླེན་རལ་

པ་ཅན་བཞུགས་པ་ལ་མཇལ། དླེས་འདིར་བཞུགས་ན་རླེན་འབླེལ་ལླེགས་གསུངས། 

གཞན་ཡང་རླེན་འབླེལ་གི་ཆླེད་དུ་སྩོམ་ཆླེན་པས་མདའ་ཞིག་འཕངས་པ་ད་ལྟའི་གསླེར་

ཁང་ཡྩོད་སར་ལྷུང་བས་གཟིམ་ཆུང་དླེར་བཞླེངས། དླེ་ནས་རིམ་གིས་དགྩོན་པ་ཆགས་

ཟླེར།

 ནང་རླེན་གི་སྩོར་ལ། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འྩོད་ཟླེར་གི་སས་ཆུང་བས་ཁླེར་

འྩོང་བའི་བཀའ་བརྒྱད་ཀི་ལི་སྐུ་གཏླེར་མ་ཁྲུ་གང་བ། གུ་རུ་ཟ་ཧྩོར་མ། དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས། བདླེ་གཤླེགས་སྩོ་ལྔ། ལྷ་མྩོ་དབངས་ཅན་མ། གུ་རུ་གཙོ་འཁྩོར་ལྔ། ཆྩོས་

རྒྱལ་མླེས་དབྩོན་རྣམ་གསུམ་སྩོགས་རྒྱུ་གསླེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ནང་རླེན་ར་ཆླེན་

ཤིན་ཏུ་མང་། གནའ་དུས་སུ་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་གནང་བར་

གགས་པའི་ཐུབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཞླེས་པའི་རླེན་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཀང་ཡྩོད།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

 ཆྩོས་ཐྩོག་སྩོར་ལ། ཟླ་དང་པྩོའི་ཚེས་བརྒྱད་ནས་བཅྩོ་ལྔའི་བར་ཐུགས་རླེ་

ཆླེན་པྩོའི་སྒྲུབ་མཆྩོད། གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ནས་བཅྩོ་ལྔ་བར་སན་བའི་སྒྲུབ་

མཆྩོད། བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་ཚེས་བཅུ། དྲུག་པའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་

ནས་བདུན་པའི་ཉླེར་དགུ་བར་དབར་གནས། བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉླེར་གཉིས་ནས་ཉླེར་ལྔ་

བར་གསྩོལ་ཁ་བསང་གསྩོ། བཅུ་པའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་ནས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་

བར་གྲྭ་མང་འདུ་ཁང་ནང་འཚོགས་ཏླེ་ངག་བཅད་མཚམས་སྒྲུབ་གནང་། བཅུ་གཉིས་

པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ནས་ཉླེར་དགུ་བར་དགའ་སྩོན་ཆླེན་མྩོ་ཡིན།

 རིག་འཛིན་མིང་ཅན་ཉག་ཁྩོག་ཏུ་ཕླེབས་ནས་ཉག་དཔྩོན་མགྩོན་པྩོ་རྣམ་རྒྱལ་

ལ་འཕྲུལ་བསན་ཏླེ་དད་པ་ལ་བཀྩོད་པས། དླེ་ལ་གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་སྩོང་འཁྩོར་

ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྒྱས་ཀིས་གཞི་ཆླེན་མདའ་

ཚང་། མཚ་ོའགྩོ་ཚང་། དགའ་སྩོན་གདྩོང་ཚང་། ཀུན་ཤླེས་ཚང་། རྒྱལ་རྩོང་ཚང་། མཁར་

ཚང་། གྩོང་སད་ཚང་བཅས་དུད་ཚང་བདུན་མཆྩོད་སམ་ཁུར་མིར་ཕུལ་ཟླེར།

 གཞི་ཆླེན་དབྩོན་སྤྲུལ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྩོགས་རྒྱ་མཚོ་ནི། གསར་

རིང་རིས་མླེད་ཀི་བ་སྤྲུལ་མང་པྩོའི་ཡབ་ཡུམ་གི་མཚན་དང༌། འཁྲུངས་ཡུལ། ལྩོ་རགས་

སྩོགས་ལུང་བསན་རླེ་མཐུན་བྱུང་བ་ལྟར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གཞི་ཆླེན་

དགྩོན་དུ་གདན་འདླེན་ཞུས། གཞི་ཆླེན་རྒྱལ་སས་ཉི་ཟླ་བཟང་པྩོ་དང་བཻ་རྩོ་མ་འདས་

སྤྲུལ་སྐུ་བྩོ་བཟང་དི་མླེད་བསན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ནས་ཁྲུས་གསྩོལ་དང་ན་བཟའ་

གསྩོལ་རླེས་ཁི་འདྩོན་ཟབ་རྒྱས་བས། ཀཿཐྩོག་གཞི་ཆླེན་གི་མ་དགྩོན་གསུམ་དང་བུ་

དགྩོན་ཉླེར་གཅིག་གི་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་ཏུ་གཏད། ཨ་ཁུ་རྒྱ་རྩོང་པ་སལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཞླེས་དབྩོན་སྤྲུལ་སྐུ་གྩོང་མའི་ཞལ་སླྩོབ། བ་མའི་མཚན་ཁྩོ་ན་ལྩོ་གསུམ་
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དུ་བགང་པས་དྩོན་བརྒྱུད་ཀི་རྩོགས་པ་འཕྩོས་ཤིང་དགྩོངས་པའི་ཀྩོང་མཛོད་རྩོལ་བ་དླེ་

ཉིད་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་བསྩོས། རྒྱལ་སས་ཉི་ཟླ་བཟང་པྩོའི་མདུན་ནས་བདུད་ཀྩོང་དང་

འདྩོད་འཇྩོའི་བུམ་བཟང་སྩོགས་ཀི་དབང་ལུང་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཞིང་རྒྱལ་ཚབ་

ཏུ་མངའ་གསྩོལ། ཤུགས་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ལྩོ་རིགས་བདག་ཏུ་བཀུར་ཞིང༌། བྩོ་སྦྱྩོང་

ཆྩོས་ཀི་སྩོ་འབླེད་ཐྩོག་མའི་ཆྩོས་འབླེལ་དུ་གནང་བ་ནས་བཟུང་བཀའ་གདམས་གྩོང་

མའི་རྣམ་ཐར་ལྷུར་བངས་ཏླེ་བ་ཆླེན་གི་ཆླེ་ཚུགས་སངས། འབུལ་སྡུད་ཀི་བ་བ་བྩོར། 

འཚོ་བ་ངན་ངྩོན་ལ་བརླེན། འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤླེས་ཀི་ནྩོར་དང་མི་འབལ། ཞི་དུལ་བག་

ཡྩོད་ཀི་བཅས་པ་མི་ལྷྩོད་པར་ཆུང་ངུའི་དུས་ཀི་གྲུབ་ཐྩོབ་ཀི་སྤྩོད་པའང་མི་མངྩོན་པའི་

ཚུལ་དུ་སྦས་སྩོ། །དུས་འགྱུར་སབས་གཞུང་ལུགས་ཐྩོས་བསམ་གནང་བའི་དགྩོངས་

པ་བཞིན་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྩོགས་སྦག་སར་ཁུལ་དུ་སླེར་འབས་དགའ་གསུམ་གཙོ་བྩོར་

བས་པའི་བཙན་བྩོལ་ཡྩོངས་ཀི་སླྩོབ་གཉླེར་ལྟླེ་གནས་ཐྩོས་བསམ་ཐར་འདྩོད་གིང་

དུ་བཞུགས་ནས་སླྩོབ་གཉླེར་མཛད། ༸འཕགས་མཆྩོག་མིག་མི་འཛུམ་པ་བཅུ་བཞི་

པ་ཆླེན་པྩོའི་མདུན་ནས་དགླེ་སླྩོང་གི་སྩོམ་པ་མནྩོས་ཤིང་ཕམ་ལྷག་གི་སྐྩོན་གིས་མ་

གྩོས་པའི་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་མཆྩོག་ཏུ་བསགས་ཏླེ་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སྤུངས་

པའི་ཚོགས་ཆླེན་སྤྲུལ་སྐུའི་གྩོ་གནས་གནང༌། རིམ་བཞིན་སྩོ་མང་གྲྭ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུའི་

མཚན་ཐྩོབ་ཀང་བཟུང༌ནའང་། མཁས་ཚུལ་གི་ཁླེངས་པ་མི་ངྩོམ། བ་ཆླེན་གི་མིང་

ལ་མི་ཞླེན། བསགས་སྲུང་གི་ཐབས་ལ་མི་བརྩོན། ཆླེན་པྩོའི་ངྩོ་འཛིན་མི་བླེད། ལྟྩོ་སྐ་

གྩོས་ཧྲུལ་གིས་རྒྱ་ཆླེ་བ་མདྩོ་དང་ཟབ་མྩོ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཉིན་མཚན་ཁྩོར་

མྩོ་ཡུག་ཏུ་སྦྱང་བརྩོན་ལྷྩོད་མླེད་བགིས་ཏླེ་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་རགས་

བཞླེས། མཁས་བཙུན་བཟང་པྩོའི་སན་པ་ཕྱྩོགས་བཅུར་རྒྱས་ཤིང་གྲྭ་ས་སླེར་འབས་

གཞི་ཆླེན་མཁར་དམར་གསང་སགས་བསན་རྒྱས་གིང་དགྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

དགའ་གསུམ་གིདགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཀུན་གིས་གཙུག་གི་ནྩོར་བུར་བཀུར། ༸ལྷ་

མིའི་རྣམ་འདླེན་འཇིག་རླེན་དབང་ཕྱུག་བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྩོས་ཀང་བསགས་བརྩོད་ནྩོར་

བུའི་ཕླེང་བ་བར་མླེད་དུ་བསལ་བ་དང༌། ཁད་པར་རྩོ་རླེ་གིང་འབྲུག་གསང་སགས་ཆྩོས་

གིང་དུ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྩོད་ཀི་བཤད་ཁིད་བཀའ་དིན་སྩོལ་སབས་དབྩོན་སྤྲུལ་

རིན་པྩོ་ཆླེ་ནི་གསར་རིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བང་ཆུབ་པའི་མཁས་

པ་ཆླེན་པྩོ་ཡིན་པས་ཁྩོང་ལྟ་བུ་འདི་ན་བཞུགས་སབས་འཆད་ཉན་ཡག་པྩོ་བླེད་དགྩོས་

གསུངས་པ་དང་། གཞན་དུ་དབྩོན་སྤྲུལ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནི་ངའི་དམ་གཙང་གི་སླྩོབ་མ་ཡིན་

ལ་བ་མ་ཡང་ཡིན། གྩོགས་པྩོ་ཡང་ཡིན། ངླེས་པ་དྩོན་གི་དགླེ་བཤླེས་ཟླེར་བ་དླེ་ཁྩོང་

རླེད་གསུངས། རྒྱལ་བ་ཀར་པས་བཀའ་བརྒྱུད་མཐྩོ་སླྩོབ་ན་ལླེནྡྲའི་དབུ་འཛིན་མཁན་

པྩོར་གདན་འདླེན་ཞུས་པ་དང༌། བདུད་འཇྩོམས་རིན་པྩོ་ཆླེས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་བཤད་

གྲྭར་བཞུགས་སུ་གསྩོལ་བ་དང། གྲུབ་དབང་པདྨ་ནྩོར་བུས་རྣམ་གྩོལ་གིང་གི་མཁན་

པྩོར་ཕླེབས་པར་བསྐུལ་བ་དང༌། དིལ་མགྩོ་མཁླེན་བརླེ་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཞླེ་ཆླེན་བཤད་

གྲྭའི་མཁན་པྩོ་དང་རབ་འབམས་རིན་པྩོ་ཆླེའི་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས་པར་གསྩོལ་

བ་སྩོགས་གངས་ལྩོངས་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཆླེན་པྩོ་བཞིའི་དབུ་འཛིན་ཕལ་མྩོ་ཆླེས་སྩོ་སྩོའི་

བསན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་མངའ་གསྩོལ་མཛད་ནའང་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་ཆླེན་རིན་

པྩོ་ཆླེའི་ཡྩོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས་པ་དང་ཁྩོང་གི་མཆླེད་གྩོགས་བཻ་རྩོ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆྩོས་

དམ་དབང་བཞག་གིས་ནན་ཞུའི་དམ་ཚིག་གཉན་པྩོ་དང༌། ཁྩོང་རིན་པྩོ་ཆླེའི་འཆད་

རྩོད་དུས་ཚོད་གཞན་དབང་ཅན་དུ་གྱུར་པས་གང་དུ་ཡང་མ་ཕླེབས་པར་དཔལ་ལྡན་

འབས་དཀར་སྤུངས་པའི་ཆྩོས་སླེར་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པར་མཛད། ཤིང་གང་ ༡༩༨༥ 

ལྩོར་བྩོད་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕླེབས་ནས་བསན་དགྩོན་ཡྩོངས་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆླེ་བཞླེས་
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ཀིས་དགྩོན་མ་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ལུང་ཁིད་དང་གདམས་པ་མང་པྩོ་གནང་ཞིང་

བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་པ་སླར་གསྩོ་མཛད། འབུལ་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་དགྩོན་པ་

སྩོ་སྩོར་ཕྱིར་གནང་ཞིང༌། ས་གནས་སྩོ་སྩོའི་ནྩོར་ཕྱུགས་འབུལ་བ་ཡྩོད་ཚད་ཚེ་ཐར་

བཏང་ཞིང་ཡུལ་སླེའི་ཉམས་ཆུང་ཚོར་གནང་སྦྱིན་བསལ། ཁད་པར་རང་དགྩོན་སླར་

གསྩོའི་ཆླེད་དུ་དངྩོས་རས་ཕྩོན་ཆླེན་བཏང་སླེ་རང་ཉིད་བ་བལ་ཁྩོ་ནའི་སྤྩོད་པས་འཚོ་

བར་མཛད། སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་པས་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆླེ་ལ་རབ་བྱུང་གི་

སྩོམ་པ་འབྩོག་པར་བསྐུལ་བར། བདག་འད་བ་དམ་པ་འདིའི་མཁན་པྩོར་མི་འྩོས་ཀང་། 

ཐུགས་འདུན་དང་། བཀའ་བཟླྩོག་མི་ཕྩོད་གསུངས་ནས་ཞལ་གིས་བཞླེས་ཏླེ་རབ་བྱུང་

གི་སྩོམ་པ་གནང་། མཚན་ལ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་འཇམ་དབངས་མཁླེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་

ཞླེས་གསྩོལ་ཞིང་། འབལ་སང་གི་ཚུལ་དུ་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་ར་ཆླེན་ཞིག་ཀང་གནང་།

 གཞི་ཆླེན་བཻ་རྩོ་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནི། དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་ཀི་སླེང་འཇམ་དབངས་

མཁླེན་བརླེ་ཆྩོས་ཀི་བྩོ་གྩོས་ཀིས་ལྩོ་ཙཱ་བ་བཻ་རྩོ་ཙ་ནའི་སྐླེ་ཕླེང་དུ་ངྩོས་འཛིན་མཛད། 

དུས་འགྱུར་སབས་འཕགས་ཡུལ་སྩོགས་སུ་ཕླེབས། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བསན་

བདག་རྒྱལ་བ་འབྲུག་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེ་འཇིགས་མླེད་པདྨ་དབང་ཆླེན་རིགས་སས་སུ་

འཁྲུངས། བལ་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་ནས་བཽདའི་ཉླེ་འཁིས་སུ་ས་འགྱུར་ཀཿཐྩོག་གཞི་ཆླེན་བཻ་

རྩོ་གིང་བཏབ་སླེ། གཞི་ཆླེན་དགྩོན་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཚེས་བཅུ་སྒྲུབ་མཆྩོད་

སྩོགས་ཆྩོ་ག་ཆྩོས་སྤྩོད། བཅའ་འབུད་རྡུང་གསུམ། གར་ཐིག་དབངས་གསུམ་སྩོགས་

མཐྩོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞླེས་རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བཞིན་འཚོ་ཞིང་

གཞླེས་པའྩོ།།

 གཞི་ཆླེན་དགྩོན་འདི་ལ་དླེ་དག་གིས་མཚོན་བ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མང་དུ་ཡྩོད་

གཞི་ཆླེན་མཁར་དམར་གསང་སགས་བསན་རྒྱས་གིང་དགྩོན།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལ༑ བུ་དགྩོན་ཡང་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཡྩོད་པར་གགས། མ་ཟད་གཞི་ཆླེན་དགྩོན་འདི་ནས་

ཕྱིས་སུ་མཆླེད་པའི་འབུམ་བརླེགས་དགྩོན་ཞླེས་པ་བསླབ་པ་སླྩོབ་གཉླེར་གནང་ཡུལ་

གི་དགྩོན་སླེ་ཞིག་ཀང་གསླེར་རའི་ཕྱྩོགས་སུ་ཡྩོད།

 སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་ལ་༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོ་དང་། གུ་

ཤི་བསན་འཛིན་ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོགས་ཀིས་ཟི་ལིང་ཕྱྩོགས་ནས་མདྩོ་མཁར་སྩོགས་ས་ཆ་

མང་པྩོ་ཆབ་འྩོག་ཏུ་གནང་རླེས་ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་དགའ་ལྡན་ཆྩོས་འཁྩོར་གིང་བཏབ་

པ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པའི་བར་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དང་ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་ཕན་ཚུན་

གཉིས་ཀའི་བ་མར་གྱུར་ཅིང་། ལྔ་པའི་ཡང་སིད་དུ་འདིར་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཟི་ལིང་དུ་འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་སྐུ་སྐླེ་གཉིས་

འཁྲུངས་པ་ནས་ད་བར་བ་མ་རླེ་རླེས་སླེ་འབངས་སྩོ་སྩོར་སྐྩོང་བར་མཛད། ཡུལ་

ཕྱྩོགས་འདིར་ཡང་དགྩོན་ཁག་ལྔ་ཡྩོད་པ་ལས་སྩོང་འཁྩོར་མ་དགྩོན་གསང་ཆླེན་རྩོ་

རླེ་གིང་དང་། བུ་དགྩོན་སི་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་དང་། ལུ་གུ་ཆྩོས་སླེ་བཀྲ་ཤིས་

འཁིལ་བཅས་གསུམ་ནི་གནའ་ནས་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་རིམ་བྩོན་གིས་སྒིགས་

གཞི་དང་ལས་སྣླེ་བསྩོ་འཇྩོག་ཚུན་ཆད་ལ་གཟིགས་སྐྩོང་གནང་སྩོལ་ཡྩོད།

 དགྩོན་ལག་བཞིའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཉུང་ངུ་འདི་གནའ་དུས་ཡི་གླེར་འཁྩོད་པ་མདྩོར་

བསྡུས་ཙམ་རླེ་ལས་མི་སྣང་བས། ཕན་རང་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་དགྩོན་གནས་དླེ་དང་

དླེར་སྩོང་སླེ་བརད་གཅྩོད་སབས་དགླེ་སླྩོང་འགའ་རླེའི་ངག་རྒྱུན་ལས་བཤུས་སྩོ།།
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༢༽ ད་ལྟའི་སྩོང་འཁྩོར་གཞིས་བྱླེས་གཉིས་ཀི་གནས་བབས་

མདྩོ་ཙམ་བཤད་པ།

འདིར་འཛིན་སྐྩོང་སྩོ་སྩོས་ཞབས་འདླེགས་ཞུ་ཚུལ་གི་སྩོར་རྩོབ་ཙམ་འབི་ན། དུས་

འགྱུར་རླེས་སུ་དགྩོན་པ་བསྐར་དར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་ཆླེན་ལ་ད་

བར་འཛིན་སྐྩོང་སབས་དགུ་ཙམ་བྱུང་ཡྩོད། དླེ་དག་ནི། སབས་དང་པྩོ། རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་། 

བསྩོད་ནམས་དངྩོས་གྲུབ། ནྩོར་བུ་བཀྲ་ཤིས། བསྩོད་ནམས་ལྷུན་འགྲུབ། ཐུབ་བསན་

སྦྱིན་པ། ཨྩོ་རྒྱན་ཆྩོས་འཕླེལ། སབས་གཉིས་པ། ནྩོར་བུ་བཀྲ་ཤིས། པདྨ་རིན་ཆླེན། 

མགྩོན་པྩོ་མཆྩོག་ལྡན། ཐུབ་བསན་སྦྱིན་པ། ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། སབས་གསུམ་པ། 

ཡྩོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན། པདྨ་རིན་ཆླེན། མཁས་བཙུན་བཟང་པྩོ། མགྩོན་པྩོ་མཆྩོག་ལྡན། 

ནྩོར་བུ་ཡྩོན་ཏན། སབས་བཞི་པ། རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་། འཇམ་དགའ། ཡ་མ་དྩོན་འགྲུབ། ནྩོར་

བུ་ཡྩོན་ཏན། ཨྩོ་རྒྱན་ཆྩོས་འཕླེལ། ཡླེ་ཤླེས་བསན་འཛིན། སབས་ལྔ་པ། ངག་དབང་

ཕུན་ཚོགས། རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་། ནྩོར་བུ་ཡྩོན་ཏན། ཡླེ་ཤླེས་བསན་འཛིན། ཟླ་འྩོད། སལ་

བཟང་མཐར་ཕྱིན། སབས་དྲུག་པ། རྩོ་རླེ་ཚེ་རིང་། ནྩོར་བུ་ཡྩོན་ཏན། ཟླ་འྩོད། སལ་

བཟང་མཐར་ཕྱིན། དགླེ་ལླེགས། དབང་ཕྱུག །སབས་བདུན་པ། དཀྩོན་མཆྩོག་དྩོན་

འགྲུབ། ཚུལ་ཁིམས་བཟང་པྩོ། བྩོ་བཟང་འཇམ་དབངས། དཀྩོན་མཆྩོག་བསན་འཛིན། 

བྩོ་བཟང་མཐར་ཕྱིན། སབས་བརྒྱད་པ། བྩོ་བཟང་འཇམ་དབངས། ཚུལ་ཁིམས་བཟང་

པྩོ༑ ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་། ར་མགིན་རྒྱ་མཚོ། བྩོ་བཟང་མཐར་ཕྱིན། སབས་དགུ་པ། 

བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས། ཡླེ་ཤླེས་རྩོ་རླེ། དགླེ་ལླེགས། ར་མགིན་རྒྱ་མཚོ། དབང་ཕྱུག་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བཅས་ཡིན།

 ཁྩོང་རྣམ་པས་དགྩོན་འདིའི་མདྩོ་སགས་ཀི་བླེད་སྩོ་ཁག་རྣམས་སར་སྩོལ་

བཞིན་བསྐར་གསྩོ་གནང་བ་དང་། སྩོང་འཁྩོར་བའི་ཡུལ་མི་རྣམས་དང་འབླེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཐྩོག་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཆླེན་པྩོས་འཕལ་ཕུགས་ཀི་དྩོན་

ལ་དགྩོངས་པ་རྒྱ་ཆླེར་བཞླེས་ཏླེ་བཀའ་སླྩོབ་ལམ་སྩོན་ཡང་དག་པ་ས་ཕྱི་རིམ་པར་

གནང་བའི་འྩོག་དགྩོན་པའི་ངྩོས་ནས་ཀང་ཞབས་དྲུང་རྩོ་རླེ་འཆང་གི་དགྩོངས་བཞླེད་

དང་ལམ་སྩོན་རྣམས་གཙིགས་སུ་བཟུང་སླེ། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀི་རླེ་འདུན་ལྟར་ཞབས་

འདླེགས་གང་ལླེགས་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན། ཡུལ་བ་དགྩོན་པ་ལ་བརླེན། དགྩོན་པ་ཡང་ཡུལ་

བ་ལ་བརླེན་ཏླེ་མཐུན་འབླེལ་སར་ལྷག་ཡྩོད་པ་དང་། མདྩོ་སགས་གང་ཐད་ནས་བསླབ་

པ་སླྩོབ་གཉླེར་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕྱྩོགས་སུ་བསྐྩོད་བཞིན་པར་མ་ཟད། དགྩོན་པའི་ཕྱི་ནང་

གི་བཀྩོད་པ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་བཏང་སླེ་མིག་དཔླེར་འྩོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ངག་རྒྱུན་ལ་

སྩོན་དུས་སུ་དགྩོན་འདིར་ཁང་ཚན་བརྒྱད་ཡྩོད་སྩོར་དང་། དླེ་མིན་ཁང་ཚན་བཞི་ཡྩོད་

པའི་སྩོར་རྒན་རབས་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ཅུང་མི་འད་བ་འདུག མ་ཟད་ཁང་ཚན་

རྣམས་ཀི་མིང་ཡང་ཁ་གསལ་ཞིག་མི་འདུག་མྩོད། ད་ལྟའི་དུས་སུ་གྩོང་སླེ་སྩོ་སྩོའི་གྲྭ་

པ་རྣམས་ལ་ཁང་ཚན་རླེ་བས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། གྩོང་སླེ་རླེའི་གྲྭ་རྒྱུན་ནས་ཁང་ཚན་

རྒན་རླེ་རླེ་ཡྩོད། དགྩོན་པའི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱླེན་དུ་དཔལ་འབྩོར་འདུ་འགྩོད་སྩོགས་

ཀི་དྩོན་ལ་ངལ་བ་ལྷུར་བཞླེས་གནང་། སླེ་འབངས་ཁིམ་པ་རྒན་རྒྩོན་ཚུན་ཆད་ཤླེས་

ཡྩོན་པའི་གས་སུ་བཙུད་ཐབས་སུ་ཡིག་རྩོངས་སླེལ་བ་དང་། བྩོད་རང་གི་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་བར་ཆད་ཐ་སད་ཀི་སྩོར་སྩོགས་ལ་བསླབ་ཁིད་གནང་སླེ་གྩོམས་གཤིས་

སུ་འགྱུར་བའི་འབད་རྩོལ་གནང་བ། གྩོང་ཚོ་སྩོ་སྩོར་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་
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སླེལ་ཏླེ། དགྩོན་གཞུང་གི་ལས་སྣླེ་སྩོགས་གྩོང་སླེ་སྩོ་སྩོར་ཆླེད་ཕླེབས་ཀིས་རྒྱུགས་

ལླེན་རྩོག་ཞིབ་སྩོགས་གནང་གི་ཡྩོད། ཞབས་དྲུང་རིམ་བྩོན་གིས་ཡུལ་འདིའི་མི་

དམངས་རྣམས་དགླེ་བའི་ཕྱྩོགས་སུ་བཀྩོད་ཟིན་ཞླེས་བཤད་སྩོལ་ཡྩོད་པ་བཞིན་ཡུལ་

མི་རྣམས་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་གུས་བརི་ཆླེ་ཞིང་ཆྩོས་སླེམས་ཆླེ་བ་དཔླེར་མཚོན་ན། ཁིམ་

རྒྱུད་གཅིག་ལས་བུ་ཡྩོད་ཚད་གྲྭ་པ་བླེད་སྩོལ་ཡྩོད་པ་དང་། རྒན་བཀུར་གཞྩོན་བམས། 

མི་རིགས་ཀི་སད་ཡིག་དང་ཆ་ལུགས་ཚུན་ཆད་ལ་དྩོ་སྣང་ཆླེ་ཞིང་། རྐུན་ཇག་དང་དུ་

ཆང་སྣ་ཐལ་སྩོགས་སངས་ཏླེ་སིག་སྩོང་དགླེ་སྒྲུབ་ཀི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་སྩོགས་ཡུལ་

ལུང་གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་ཤིང་བསགས་པའི་གནས་སུ་ཡྩོད་ལ། བུ་དགྩོན་

རྣམས་སུའང་ཡུལ་དགྩོན་བར་གི་འབླེལ་བ་སྩོགས་དླེ་མཚུངས་སུ་ཡྩོད།

 དླེ་ལྟར་ཡུལ་འདིའི་མ་དགྩོན་དང་བུ་དགྩོན་འདི་རྣམས་བཀའ་དིན་གཞལ་

ཐབས་བལ་བའི་གནའ་བྩོའི་རྒན་རབས་པ་དག་གིས་བསྐར་དར་གི་འགན་ཁུར་ལྷུར་

བཞླེས་གནང་བའི་བཀའ་དིན་ལས། དླེང་གི་ཆར་དགྩོན་སླེ་སྩོ་སྩོའི་རླེན་དང་བརླེན་པར་

བཅས་པ་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀི་མཆྩོད་གནས་སུ་མཐྩོང་ན་དང་བ་འདླེན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཡྩོད་པར་མ་ཟད། རིམ་པས་དགླེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀང་མཚན་ཉིད་བཅུ་ལྡན་གི་གནའ་

བྩོའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་རྣམ་པའི་བཀའ་དིན་ལས་མདྩོ་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་

རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་སྦྱྩོང་བརྩོན་ལྷྩོད་མླེད་གནང་བས་སར་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་དར་རྒྱས་

བྱུང་སླེ། མན་ངག་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། བིན་རླབས་ཀི་དྩོད་མ་ཡལ་བ། ཕྱག་ལླེན་གི་

ཟུར་མ་ཉམས་པ་ཉམས་དགའ་བར་ཡྩོད།

 གདན་ས་འདིའི་མ་དགྩོན་བུ་དགྩོན་འདི་རྣམས་སུ་མ་ཟད། བླེས་སུའང་

འཕགས་ཡུལ་གི་གདན་ས་ཆླེན་པྩོ་རྣམས་སུ་འདི་ཕྱྩོགས་ཀི་སླྩོབ་གཉླེར་བ་མང་དུ་

ད་ལྟའི་སྩོང་འཁྩོར་གཞི་བྱླེས་གཉིས་ཀི་གནས་བབས།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཡྩོད། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོའི་སབས་ནས་བཟུང་ཡུལ་ཕྱྩོགས་འདིའི་

སླྩོབ་གཉླེར་བ་རྣམས་ཕླེབས་ཡུལ་དུ་ངླེས་པའི་སླེར་སད་རྩོང་པྩོ་ཁང་ཚན་དུ་བླེས་སུ་

འབྩོར་བའི་ཐྩོག་མར་ཡུལ་འདིའི་རྒན་རབས་པ་འགའ་རླེ་ཙམ་ལས་མླེད་ནའང་། དཀའ་

བ་བརྒྱ་ཕག་ཁད་དུ་བསད་དླེ་རྩོང་པྩོ་ཁང་ཚན་གི་རྒྱུད་འཛིན་གནང་གཤིས། ལྷག་པར་

དུ་སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ལྩོར་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཆླེན་པྩོ་འཕགས་

ཡུལ་སླེ་ར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྩོའི་གིང་དུ་ཞབས་བསྐྩོད་གནང་བ་ནས་བཟུང་རིམ་གིས་

ཁང་ཚན་འདིར་སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་སི་གཉིས་ཀི་གྲྭ་རྒྱུན་ཇླེ་མང་དུ་སྩོང་ནས། ད་ལྟའི་ཆར་

སླེར་སད་རྩོང་པྩོ་ཁང་ཚན་དུ་དགླེ་འདུན་ཞལ་གངས་བརྒྱ་ལྷག་ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་

གཙང་ངང་བཞུགས་ཡྩོད་ཅིང་། མདྩོར་ན་ཕ་ཡུལ་ནས་བླེས་སུ་ཕླེབས་པའི་ཁྩོད་ན་

གཞུང་ཆླེན་བཀའ་པྩོད་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་དང། 

ཚོགས་རམས་པ། གླེང་བསླེ་དགླེ་བཤླེས། སགས་རམས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་བཀའ་

རབ་འབམས་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་བཅུ་ཕག་གཉིས་ཙམ་དང་། དླེ་མིན་སླྩོབ་གཉླེར་

བ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ཆླེན་བཀའ་པྩོད་ལྔས་གཙོས་བར་སྤྩོད་རིག་གནས་ཚན་རིག་དང་

བཅས་པར་སླྩོབ་གཉླེར་གནང་བཞིན་ཡྩོད་པར་མ་ཟད། བ་སླྩོབ་དམ་ཚིག་གཙང་ཞིང་། 

སྒིགས་ཁིམས་ཀུན་སྤྩོད་རྒན་བཀུར་གཞྩོན་བམས་ཚུན་ཆད་མིག་དཔླེར་འྩོས་པ་ཞིག་

གི་ཚོད་དུ་བཞུགས་ཡྩོད།

སྨྲས་པ།

མི་མླེད་འབྩོག་དགྩོན་རྩོན་པའི་མི་གྩོང་ཆགས། །

མགྩོན་མླེད་ཡུལ་དུ་སྤྲུལ་པའི་མགྩོན་པྩོ་ཕླེབས། །

ཆྩོས་མླེད་མཐའ་འཁྩོབ་དམ་པའི་ཆྩོས་མཆྩོག་དར། །

དཀར་ཆག
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སྩོན་མླེད་གསུམ་བྱུང་ཡིག་ཚོགས་སྩོན་དག་འཁྩོད། །

ཅླེས་སྩོ། །

༣༽ སྩོང་འཁྩོར་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་གནས་རིའི་

སྩོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ནི། སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་རྒྱལ་བའི་དབླེན་གནས་ཞླེས་མཆྩོག་དམན་ཀུན་ལ་ཉི་ཟླ་

ལྟར་གགས་པའི་བར་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་གི་གནས་མཆྩོག་འདི་ཉིད་ཀི་ངྩོ་སྤྩོད་

མདྩོར་བསྡུས་ནི། ཐྩོག་མར་གནས་སྩོ་འབླེད་པ་པྩོ་ནི་སླྩོབ་དཔྩོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་

དངྩོས་སླྩོབ་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོ་ཡིན། དླེ་ཡང་ལྩོ་ཆླེན་བཻ་རྩོ་ཙ་ན་རྒྱལ་མྩོ་ཚ་བ་རྩོང་ནས་

སླྩོབ་མ་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོ་དང་མཉམ་དུ་འདིར་ཕླེབས་པའི་ཚེ་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོས་གནས་

སྩོ་ཕྱླེ། བཻ་རྩོ་ཙ་ནས་གཡུ་སྒ་སིང་པྩོ་ལ་མ་འྩོངས་པ་ན་ཕྱྩོགས་འདིའི་འགྩོ་བ་རྣམས་

ལུགས་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་སྐྩོང་བའི་བདག་པྩོར་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་མཛད། དཔྩོན་

སླྩོབ་གཉིས་ཀ་ཡུན་རིང་དུ་འདིར་བཞུགས་ནས་གནས་འདི་བ་བལ་བ་དང་གྲུབ་པ་

ཐྩོབ་པ་སྩོང་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་མཛད། བཻ་རྩོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆྩོས་

གྩོས་འགླེལ་ས་དང་བཅས་པ་ཡྩོད། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གནས་ཀི་སྩོར་ལམ་ནང་དུ་

ཕ་བྩོང་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་གི་ངྩོས་སུ་བ་ཆླེན་པྩོ་ཞིག་གི་སྒྩོ་རླེས་དང༌། ཕ་བྩོང་གི་འྩོག་ཏུ་རི་

བྩོང་གི་རྣ་བ་གཉིས་དང་བཅས་མགྩོ་བྩོའི་རླེས་གསལ་པྩོ་ད་ལྟར་ཡང་མཇལ་དུ་ཡྩོད་

པ༌འདི་ནི། བཻ་རྩོ་དང་གཡུ་སྒ་གཉིས་ཀིས་གནས་ཀི་སྩོར་ལམ་གསར་དུ་བཏྩོད་པའི་ཚེ་

གྲུབ་པའི་རགས་མཚན་གསལ་བར་བསན་པའི་རླེས་ཡིན་འདུག དླེ་ཡང་གཡུ་སྒས་རི་

སྩོང་འཁྩོར་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་གནས་རི།

དཀར་ཆག
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

བྩོང་དུ་སྤྲུལ་ཏླེ་ཕླེབས་པ་ལ་བཻ་རྩོས་གག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དླེད་པས་རླེས་ཟིན་པ་ན་རི་བྩོང་

ཕ་བྩོང་གི་གམ་དུ་བྩོས་པ་གག་གིས་ཀང་དླེར་བདས་པའི་རླེས་ཡིན་གསུངས། དླེའི་

སྩོན་ནས་གུ་རུ་རིན་པྩོ་ཆླེས་འགྩོ་བ་འདླེན་པའི་དྩོན་དུ་གཏླེར་གནས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་

དུ་ཟབ་གཏླེར་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་མཛད་པ་དང༌། གནས་ཆླེན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དུ་སྤྲུལ་པ་

གངས་མླེད་འགླེད་དླེ་བིན་རླབས་མཛད་པའི་གས་ཡིན་པ་དང༌། ཕྱིས་སུ་མགྩོན་པྩོའི་

གྲུབ་བརླེས་དི་རི་ཆྩོས་གགས་ཁི་ཐུལ་བ། སླྩོབ་དཔྩོན་དགའ་རབ་རྩོ་རླེ། ལྷ་ལུང་དཔལ་

གི་རྩོ་རླེ། ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆླེན་བཅུ་པ་མཆྩོག ༸ཞབས་དྲུང་རིམ་བྩོན། ཡྩོངས་

འཛིན་གིང་རིན་པྩོ་ཆླེའི་སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་ལྡན་ཆྩོས་འཁྩོར་སྤྲུལ་སྐུ། ལམ་བག་རིན་པྩོ་

ཆླེ་རིམ་བྩོན། བག་དཀར་པཎྜི་ཏ། མཁར་གསར་རིན་པྩོ་ཆླེ་རིམ་བྩོན། མཁན་ཆླེན་

འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས། ར་འཕྩོ་མཁན་པྩོ་ལླེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས་དངྩོས་

སུ་ཞབས་བཅགས་མཛད་མྩོང་བ་དང༌། ལྷག་པར་ཡྩོངས་གགས་ལྟར་ལྷ་ལུང་དཔལ་

གི་རྩོ་རླེས་གང་དར་བཀུམས་ནས་ཁམས་ཕྱྩོགས་སུ་བྩོས་པའི་སབས་སུ་གནས་ཆླེན་

འདིའི་འཇམ་དབངས་རིའི་མཐྩོ་ཞིང་ངྩོས་གཟར་བའི་བག་དཀིལ་ཆླེས་ཤིན་ཏུ་བགྩོད་

དཀའ་བའི་བག་ཕུག་ཏུ་འཚོ་གནས་མཛད་དླེ་སྩོམ་སྒྲུབ་དང༌མཆྩོད་རླེན་བཞླེངས་གནང་

མཛད། དླེ་ཡང་རླེས་སུ་འཐྩོར་བཤིག་ཏུ་གྱུར་ནས་སད་ཙམ་ད་ལྟའང་ལུས་ཡྩོད་པ་

མཇལ་ཐུབ། བག་ཕུག་དླེར་བགྩོད་དཀའ་བས་ཉླེ་ཆར་བགྩོད་ཐུབ་པ་སུ་ཡང་བྱུང་མྩོང་

མླེད། དླེའི་དབང་གིས་མཆྩོད་རླེན་དླེ་ད་དུང་ཡང་བསྐར་གསྩོ་བླེད་མ་ཐུབ་པར་འཐྩོར་

བཤིག་ཏུ་ལུས་ནས་ཡྩོད། དླེ་ནི་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྩོར་གིས་སྒིབ་སྦྱང་ཆླེད་གནས་ཆླེན་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དུ་མཆྩོད་རླེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཞླེངས་པའི་གས་ཡིན། རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་

མཚན་གྲྭ་ས་ནས་ཕྱིར་ཕླེབས་མཛད་དླེ་གནས་འདིའི་ཕྱག་རྩོར་རི་ངྩོས་ཀི་བག་ཕུག་ཏུ་
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སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལླེན་ཡུན་རིང་དུ་གནང་བས་ད་ལྟའང་ཟླ་བའི་ཕུག་པ་ཞླེས་གགས་ནས་

ཡྩོད། མ་ཟད་ཞབས་དྲུང་དང་པྩོ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་ཕྱག་མ་

བཏབ་སྩོན་དུ་གནས་འདིའི་མདུན་གི་སན་ཆུ་ནད་རིམས་ཀུན་སླེལ་ནས་གུ་རུའི་སྐུ་རྒྱུ་

རྩོ་ལས་གྲུབ་པ། སྐུ་དབིབས་ཤིན་ཏུ་ལླེགས་པ། སྐུ་ཚད་མཐྩོ་གང་ཙམ་ཡྩོད་པ། སྤུས་

ཚད་ངྩོ་མཚར་བ། ཕྱག་མཚན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མླེད་པ་ཞིག་གཏླེར་ནས་བཞླེས་ཏླེ། ཐུགས་

ལ་ཕྱག་འདླེབས་འགྱུར་གི་དགྩོན་གནས་དླེ་གསར་རིང་གང་ལླེགས་ཞིབ་བརག་གི་

རླེན་འབླེལ་དུ་ལླེགས་པར་དགྩོངས་སྩོ། །ཞབས་དྲུང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་མ་ཟད་སྐུ་སྐླེ་

རླེས་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འདིར་རི་ཁྩོད་བཏབ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞླེས་མཛད་ཡྩོད། 

ཞབས་དྲུང་གྩོང་མ་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོ་འདིར་ཕྱག་དང་པྩོ་ཕླེབས་སབས་སྐུ་འཁྩོར་རྣམས་

ཀིས་སྐུ་གྩོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདིར་ཞབས་རླེས་སྩོགས་གྲུབ་རགས་རླེ་བསན་པས་

ཁྩོད་ཀིས་ཀང་བསན་དགྩོས་ཚུལ་ཞུས་པས། ཞབས་དྲུང་གིས། སླྩོབ་དཔྩོན་རིན་པྩོ་

ཆླེ་དང༌རླེ་རིན་པྩོ་ཆླེ་དག་གིས་བྩོད་ལུང་ཁྩོག་རྩོ་ལུས་པ་མླེད་པར་ཞབས་རླེས་འཇྩོག་

ཐུབ་པ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བཞག་ཅླེས་བཀའ་བཀྩོན་དང་བཅས་ཞབས་སར་བརབས་ཏླེ་

ཞབས་རླེས་འཇྩོག་མྩོང་། ཞབས་དྲུང་དགུ་པས་གནས་འདིར་བདླེ་མཆྩོག་བསླེན་སྒྲུབ་

དང༌། འཕྩོ་སྦྱངས་སབས་ལྟས་དང་རླེན་འབླེལ་ངྩོ་མཚར་བ་བྱུང༌། ཞབས་དྲུང་གྩོང་མ་

ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོ་དང༌། གཏླེར་ཆླེན་ཆྩོས་རྒྱལ་གིང་པ་སྩོགས་ཀིས་ཀང་ཟབ་གཏླེར་བཞླེས་

ཏླེ་སྒྲུབ་གནས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པའི་གནས་ཡིག་ཏུ་འཁྩོད་

ཡྩོད། སྤི་ལྩོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེ་ཡྩོངས་

འཛིན་དང་བཅས་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་གནས་འདིར་ཞིབ་གཟིགས་སུ་ཕླེབས། གནས་

དང་། རྣམ་འདླེན་ལྔ་པའི་སྐུ་བརན་ཞིག་གསྩོ་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ལ་བརན་བཞུགས་

སྩོང་འཁྩོར་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་གནས་རི།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རབ་གནས། བསང་མཆྩོད་སྩོགས་མཛད། མང་ཚོགས་ལ་གནས་རི་སྲུང་སྐྩོབ་དགྩོས་

པའི་བཀའ་སླྩོབ་ནན་ཏན་ཆླེན་པྩོས་གསུངས། ཡྩོངས་འཛིན་རྒྱ་ཡག་རིན་པྩོ་ཆླེས། 

དུང་དཀར་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོ། །བཀྲ་ཤིས་གནས་ལ་ཆགས་ཡྩོད། །པཎ་ཆླེན་

སྣང་བ་མཐའ་ཡས། །མི་འཇིགས་གདན་ལ་བཞུགས་ཡྩོད། །ཅླེས་པ་ལགས་རྩོམ་

གནང༌། དླེ་ལྟར་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གནས་འདིར་བིན་རླབས་ཀི་མླེ་ཏྩོག་གཏྩོར་མྩོང༌། 

ཡང་དླེ་གའི་དགུན་དུས་སུ་མཁན་པྩོ་འཇིགས་མླེད་ཕུན་ཚོགས་དང་། མཁས་དབང་

ཚུལ་ཁིམས་བྩོ་གྩོས་སྩོགས་སྐུ་འཁྩོར་རྣམས་བསན་འགྩོའི་དྩོན་ཆླེན་བསྒྲུབ་སླད་དུ་

ཞབས་བསྐྩོད་གནང་ནས་གནས་དླེའི་ནྩོར་བུ་ཁུག་ཏུ་ཞག་ཁ་ཤས་བཞུགས་འཇགས་

བསྐངས། ཞབས་དྲུང་བཅུ་གཅིག་པ་རླེ་བཙུན་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་

དཔལ་བཟང་པྩོ་དང་སྤན་གཟིགས་གནས་ཀི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆླེན་པྩོའི་བམས་ཁང་སླེང་

མཇལ་འཕད་ཟབ་རྒྱས་གནང་། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་གྱུར། སལ་ལྡན་གི་ཕྩོ་མྩོ་རྒན་

གཞྩོན་དུ་མར་དགླེ་བསླེན་དང༌། དགླེ་ཚུལ་སླྩོང་བསྒྲུབས་པ་སྩོགས་བསན་འགྩོར་སན་

པའི་ཐབས་ཚུལ་མཛད། ཁད་པར་འཇམ་དབངས་རིའི་གཤིན་རླེ་ཚེ་བདག་སྒྲུབ་ཕུག་

ནས་ཟབ་གཏླེར་བཞླེས་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡྩོད། གིང་གླེ་སར་གིས་བདུད་འདུལ་བ་ལ་རླེས་

དན་ཞུས་པ་སྩོགས་སྩོ་སྐླེ་རང་ག་བའི་བྩོ་ལ་མི་ཤྩོང་བ་ལྟ་བུའི་མཛད་རྣམ་བསྐངས་

ཡྩོད། བ་ལྩོར་ཁྩོང་ཉིད་འཁྩོར་བཅས་ལྕྩོག་རི་དགྩོན་དུ་ཕླེབས་ཞྩོར་ལན་གཉིས་པར་

ཕྱག་ཕླེབས་གནང༌། གནས་བར་མའི་རླེར་ཐུགས་ངལ་བསྩོ་ཞིང་ཐུགས་སྩོན་གང་

རྒྱས་མཛད། དླེ་ལྟར་གནས་འདིར་བིན་རླབས་ཀི་གྲུ་ཆར་ས་ཕྱི་ལན་གངས་དུ་མར་

ཕབ་ཡྩོད། གནས་འདི་སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་རང་གིས་གནའ་ནས་ད་བར་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་

བསམས་པ་དང༌། གནས་གི་སྩོར་ལམ་ནང་ནས་ཤིང་གཅྩོད་མི་དང་བི་བ་རི་དྭགས་
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གསད་མི་ཞླེས་ལྷ་ལ་བཀའ་བསྩོ་གཉླེར་གཏད་མཛད་པ་སྩོགས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྩོང་

གི་སྩོ་ནས་བདག་གཉླེར་བས་ཡྩོད། གནའ་དུས་སུ་གནས་སྲུང་གཅིག་དང་གནས་ཀི་

རི་ཁྩོད་སྐུ་གཉླེར་གཅིག་སླེ་གྲྭ་པ་གཉིས་རླེ་འཇྩོག་སྩོལ་ཡྩོད་པ་དང༌། དླེང་སང་གནས་

སྲུང་གྲྭ་པ་གཅིག་རྒྱུན་སྩོད་བས་ཡྩོད། ལྩོ་རླེའི་ཕག་ཟླའི་བཅུ་གསུམ་དང༌། དྲུག་པའི་

ཚེས་བཞི་ལ་གྲྭ་མང་བསང་མཆྩོད་དུ་ཕླེབས་ནས་མནྩོལ་བསང་སྩོགས་ཕུལ་དགྩོས་

པ་དང༌། ཁད་པར་དྲུག་པའི་ཚེས་གསུམ་བཞིའི་སྩོར་ལ་ཡུལ་དགྩོན་མང་མ་འཛོམ་

སར་བ་མ་ཕར་ཕྱིན་ཚང་གིས་གནས་ཀི་ཁྩོར་ཡུག་སྲུང་སྐྩོབ་དང་གཙང་སྦྲའི་ཐད་ནས་

ཁིམས་གཏམ་ཕུལ་བའི་ཐྩོག་གང་ཕྱྩོགས་ལ་ལྟ་རྩོག་མཛད་སྩོལ་ཡྩོད། དཀར་མཛེས་

རྩོང་གིས་ས་ཁམས་བརག་དཔྱད་ལ་ཁ་གཡར་ཏླེ་གནས་ཀི་ཀླུ་ཡི་བང་མཛོད་སྩོགས་

ལ་གཏྩོར་བཤིག་ཤུགས་ཆླེན་ཞིག་གི་གབས་གཤྩོམ་བས་ཀང་བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་དང་

གུག་ར་བ་མི་མང་གིས་དཔུང་ཤུགས་དང༌། སྩོན་པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེ་གནས་འདིར་

གདན་འདླེན་ཞུས་ཐུབ་པ་ལ་བརླེན་གནྩོད་རྐྱླེན་མ་ཐླེབས་སྩོ།། གནས་འདིའི་སྩོར་རྒྱས་

པ་མཁླེན་འདྩོད་ན། གཏླེར་སྩོན་ཆྩོས་རྒྱལ་གིང་པས་གཏླེར་ནས་དངས་པའི་གནས་

ཡིག་དང་། རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་གནས་ཡིག་གསལ་བླེད་མླེ་ལྩོང་། ཞབས་དྲུང་

ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་གནས་ཡིག ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་

འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་གནས་ཡིག མ་ཎི་པ་ཙནྡྲ་དྷྭ་ཛ་འམ་

སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོ་སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་སྩོང་འཁྩོར་གནས་ཡིག་

བཅས་སུ་གཟིགས་པར་འཚལ། 

སྨྲས་པ།

དམ་པ་དུ་མའི་སྒྲུབ་གནས་བིན་ཆགས་ཤིག །

སྩོང་འཁྩོར་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོའི་གནས་རི།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

རིན་ཆླེན་གཏླེར་ཁ་ཕྩོན་ཆླེའི་བང་མཛོད་ཅིག །

སལ་ལྡན་ཕྱག་བསྩོར་ཟམ་མི་ཆད་པ་ཞིག །

ཉམ་ཐག་ནད་པའི་སྩོག་སྐྩོབ་འདི་ཀྩོ་རད།།

དླེ་ལྟར་གནས་རིའི་སྩོར་རྩོབ་ཙམ་ཞུས་ཟིན་པའི་ཞར་ལ་གནས་དླེར་ཆགས་པའི་ཇྩོ་

མྩོ་དགྩོན་གི་སྩོར་ཅུང་ཙམ་བརྩོད་ན། དླེ་ཡང་སྩོང་འཁྩོར་གནས་ནང་ཇྩོ་མྩོ་དགྩོན་ནི། 

བག་དཀར་བ་མ་བམས་པ་རབ་བརན་བང་ཆུབ་ཆྩོས་རྒྱལ་གིས་སྩོང་འཁྩོར་བསྩོ་ཐྩོག་

གནས་ཀི་ཉླེ་འདབས་དབླེན་ལུང་ནང་དུ་ཕྱག་བཏབ། དླེར་རྐུན་ཇག་ཧ་ཅང་མང་སབས་

གཟིག་གདྩོང་གི་ཉླེ་འདབས་གད་ཙི་ལ་སྩོས། དུས་འགྱུར་སབས་སྤི་བིངས་ལྟར་དགྩོན་

དླེ་ཡང་ཐྩོར་ཞིག་ཏུ་སྩོང་། སླར་སྤི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ ལྩོར་སྐུ་བསྩོ་ཐྩོག་རྒྱལ་བའི་དབླེན་གནས་

སུ་སྩོས་ནས་རིམ་བཞིན་འདུ་ཁང་དང་སྩོད་ཤག་སྩོགས་གསར་བསྐྲུན་བས་ཤིང། བག་

དཀར་རིན་པྩོ་ཆླེ་བསན་འཛིན་བྩོ་བཟང་སན་གགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དིན་

གི་འྩོག་ནས་ད་ཆར་དགླེ་ཚུལ་མ་ཇླེ་མང་དུ་སྩོང་བ་རྣམས་ཀིས་ཡི་གླེ་འབི་ཀྩོག་ནས་

བཟུང་སུམ་རགས་དག་གསུམ་དང་། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་གནད་བསྡུས་པ་

ལམ་རིམ་སྩོགས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སླྩོབ་གཉླེར་བླེད་བཞིན་ཡྩོད།

 དུས་མཆྩོད་སྩོར་ལ། ཟླ་དང་པྩོའི་ནང་སན་བ་མདྩོ་ཆྩོག་ཉིན་བདུན། ཟླ་

གསུམ་པའི་ནང་བ་མ་མཆྩོད་པའི་ཚོགས་མཆྩོད་ཉིན་བདུན། ཟླ་བཞི་པའི་ནང་སན་

བ་ཉིན་བདུན། རླེ་འགར་ཟླ་ཕྱླེད་བར་ཚོགས། ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་བདླེ་མཆྩོག་གི་ཆྩོ་

ག་ཉིན་འགའ་ཚོགས། མདྩོར་ན་ལྩོ་གཅིག་གི་ཟླ་རླེའི་ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅྩོ་ལྔ། ཉླེར་

གཉིས། ཉླེར་དགུ་བཅས་ལ་ཚོགས་འཁྩོར་རྒྱུན་དུ་ཚོགས་བཞིན་པ་སྩོགས་ཀིས་བག་

དཀར་རིན་པྩོ་ཆླེའི་ཕྱག་བཞླེས་རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བླེད་བཞིན་ཡྩོད།
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༤༽ དཔྩོན་རབས་རིམ་བྱྩོན་གི་སྩོར་དང་འབླེལ་ཏླེ་

དླེ་དག་གི་སབས་སུ་འཕྩོ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་

བྱུང་ཚུལ་སྩོར་བཤད་པ།

གསུམ་པ་དཔྩོན་རབས་རིམ་བྩོན་གི་སྩོར་དང་འབླེལ་ཏླེ་དླེ་དག་གི་སབས་སུ་འཕྩོ་

འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་སྩོར་བཤད་པ་ནི། ཡུལ་འདིར་སྩོན་གི་དཔྩོན་རབས་ཇི་ལྟར་

བྩོན་ཚུལ་སྩོར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡི་གླེར་འཁྩོད་པ་མི་སྣང་བས་རང་སྩོབས་ཀིས་འབི་བར་

མི་སྩོབས་ཀང༌། ཡིག་རིང་འགའ་རླེ་ལས་ཐྩོར་བུ་ཕྱྩོགས་བསྡུས་ཀིས་གཞིར་བས། 

ངག་རྒྱུན་ཁུངས་ཐུབ་ངླེས་འགའ་རླེས་ཁ་སྩོང་དང་བཅས་ཞིབ་འཇུག་གིས་གྩོང་འྩོག་

བསྒིགས་ནས་འདིར་ཅུང་ཙམ་འགྩོད་པ་ལ། ཡུལ་འདིར་མི་གྩོང་ཐྩོག་མར་ཆགས་པ་

ནས་བཟུང་དཔྩོན་པྩོ་བྱུང་མྩོད་ཀང་། དླེ་དག་གི་ལྩོ་རྒྱུས་མི་སྣང་བས་རླེ་ཞིག་བཞག། 

རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་དབུས་ཕྱྩོགས་གྲྭ་ས་ནས་ཕྱིར་ཕླེབས་མཛད་རླེས་བྩོན་ཁང་སང་

གི་སླྩོབ་དཔྩོན་ལ་གནས་གཡར་ཞུས་པས་གཡར་ཁང་རི་སུལ་དབླེན་གནས་འདླེབས་

ཡུལ་དུ་ཕུལ་བ་དང༌། བྩོན་དགྩོན་ཡྩོངས་ཀི་སྤི་དཔྩོན་ལྟ་བུ་བྩོན་ཁང་སང་ཚང་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་སྩོགས་ལ་དཔག་ན། སབས་དླེར་ཡུལ་འདིའི་སྤི་དཔྩོན་ལྟ་བུ་བྩོན་གི་

སླྩོབ་དཔྩོན་དླེ་ཡིན་ནམ་སམ། བྩོན་ཁང་སང་ཚང་གིས་དབླེན་གནས་གདབ་ཡུལ་ཕུལ་

སབས་གྩོང་གསལ་རྣམ་ཐར་ལྟར་རླེན་འབླེལ་ལླེགས་འགིགས་བྱུང་བའི་དུས་དླེ་ནས་

བཟུང་ཡུལ་འདིའི་མི་རྣམས་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཆབ་འབངས་སུ་འདུ་བའི་འགྩོ་

བརམས། ཞབས་དྲུང་བཞི་པའི་སྐུ་དུས་ཤིག་ལ་ཨ་མདྩོའི་ཕྱྩོགས་ནས་སྩོན་རྩོང་བུ་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལྩོང་བའི་ཕའི་བརྒྱུད་པ་ཚ་བ་དང་ཨ་སྐ་ཟླེར་བའི་དཔྩོན་གཉིས་ཡུལ་འདི་དབང་བསྒྱུར་

འདྩོད་ཀིས་རིམ་བཞིན་འཁྩོར་ཏླེ། རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་དང་སྐུ་བརྒྱུད་གཅིག་སབས་

དླེའི་དཔྩོན་བརྒྱུད་ལ་འཚོ་ཐབས་ཀིས་བསད། འྩོན་ཀང་ཕན་ཚུན་ཀུན་སིད་དབང་ལ་

མྩོས་པས་གཞི་ར་དླེས་ཚ་བ་དང་ཨ་སྐ་ཟླེར་བའི་དཔྩོན་གཉིས་དང༌། གཉུག་མར་

གནས་པའི་དཔྩོན་བརྒྱུད་དག་ནང་མ་འཆམས་པར་རྩོད་གླེང་གི་གཞི་ཇླེ་ཆླེར་སྩོང༌། 

མཐར་ནང་ཁུལ་དུ་ཟིང་འཁྲུགས་མང་ཙམ་བསླངས་པ་ལ། ཞབས་དྲུང་བཞི་པས་ཟི་ལིང་

དང་མཚོ་སྩོན་ཕྱྩོགས་ནས་རྩོད་གླེང་དང་འཐབ་འཛིང་མི་རིགས་ཚུལ་གི་ཕྱག་བིས་

ལན་འགར་བཏང་གནང་མཛད་ཀང་ཕན་འབས་མ་བྱུང་བ་ལ་འདི་ཕྱྩོགས་སུ་དངྩོས་

ཕླེབས་ཀིས་འདུམ་འགིག་མཛད་དགྩོས་བྱུང༌། ཁྩོང་ཡང་རྒྱུན་བཞུགས་ལྟ་བུ་མཛད་ས་

ཟི་ལིང་ཕྱྩོགས་སུ་ཡིན་ཡང་སབས་དླེར་བསན་འགྩོའི་དྩོན་ཆླེན་ཐུགས་ལ་དགྩོངས་ཏླེ་

ལྩོ་ཁ་ཤས་བར་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དུ་བཞུགས་འཇགས་བསྐངས། དླེའི་ཚེ་སི་བའི་སྩོད་

ག་མདའ་ནས་སད་རྒྱ་མདའི་བར་གི་དཔྩོན་གཡྩོག་ཚང་མས་འགྩོ་གཏད་ཞུས་ཏླེ་བཀྲ་

ཤིས་དར་རྒྱས་གིང་ཕྱག་བཏབ། དླེ་ནས་བཟུང་སི་བ་སྩོད་སད་ཚང་མ་ཞབས་དྲུང་

འདིའི་ཆབ་འབངས་སུ་འདུས། ཆྩོས་སིད་ལ་རང་དབང་བདག་ཐྩོབ་འབད་མླེད་དུ་བྱུང༌། 

སི་སྐུ་ཚབ་ཅླེས་པ་མངགས་སྩོལ་ཆགས། འདིའི་སི་བ་ལ་སྩོང་འཁྩོར་སི་བ་ཞླེས་

གགས། འདིར་བཞུགས་སབས་སུ་ཚ་བ་དང་ཨ་སྐ་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་པ་དཔྩོན་པྩོ་ཧ་ར་

བཀའ་བཅུ་དང༌། རབ་འབམས་པ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟླེར་བ་བྱུང་ཡྩོད་ལ། འདིར་

བཞུགས་ནས་ལྩོ་ཤས་སྩོང་རླེས་ཤར་ཕྱྩོགས་ནས་གདན་འདླེན་པ་བྱུང་བས་ཧ་ར་

དཀའ་བཅུ་བ་བང་གཟིམ་ཆུང་དུ་སྐུ་ཚབ་ལ་བཞག སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་ཕྱི་ལ་ཁིད་

དླེ་ཤར་ཕྱྩོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང༌། དླེའི་ཚེ་གུ་ཤི་ཧན་གིས་ལྷ་ལྡན་ནས་ཞབས་
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དྲུང་ལ་མདྩོ་མཁར་དགྩོན་གསར་དུ་མཚོ་ཁའི་སར་གི་གཞི་མ་རྣམས་གསར་སྩོ་མཛད་

དགྩོས་པའི་བཀའ་ཤྩོག་བསལ་དྩོན་བཞིན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོས་དླེར་གཙོ་འགན་བཞླེས་

ནས་ཞབས་དྲུང་དམུ་དགླེར་ལྩོ་དྲུག་བཞུགས་རིང་ལླེགས་གྲུབ་མཛད་རླེས་ཞབས་དྲུང་

གདན་ཞུས་བས་ནས་རབ་གནས་ཀི་དགའ་སྩོན་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ། ཞབས་དྲུང་གིས་སྐུ་

ཚབ་འཇྩོག་དྩོན་ལྟར་དཔྩོན་པྩོ་ཧ་ར་བཀའ་བཅུས་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དུ་ཆྩོས་སིད་ཟུང་

གི་གཙོ་འགན་བཞླེས་ཤིང་། སྩོབས་ཤུགས་ནུས་གསུམ་འཛོམས་པའི་ཐྩོག་ནས་ཡུལ་

དགྩོན་སླེ་བདུན་བདག་པྩོ་བས་ཡྩོད། དླེ་ནི་སྩོང་འཁྩོར་ཡུལ་སྤི་ལ་དབང་བའི་དཔྩོན་

པྩོར་གྱུར་ཡྩོད་པར་མངྩོན་དླེ། ཧྩོར་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྩོད་ར་ཁྩོག་མན་

ཆད་ནས་སད་རའུ་ཡན་ཆད་མངའ་འྩོག་ཏུ་བསྡུས་ཀང་སྩོང་འཁྩོར་དླེའི་མངའ་འྩོག་ཏུ་

མ་འདུས་པར་ལུས། སབས་ཤིག་ལ་ཧྩོར་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྩོང་འཁྩོར་

མངའ་འབངས་སུ་བསྡུ་དགྩོས་སམ་ནས་དམག་ཚོགས་བསྡུས་ནས་སྩོང་འཁྩོར་དམག་

གིས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་གབས་གཤྩོམ་བླེད་སབས། འདིའི་སྐུ་གཉླེར་ཞིག་གི་མནལ་

ལམ་དུ་མི་ཁབ་ཅན་ཞིག་གིས་གྩོ་སིང་ཞིག་ཁླེར་ནས་མཆྩོད་སླེགས་སླེང་འཕངས་པ་

རིས་པས་ཕྱི་ཉིན་ལ་ཁག་ཏིང་ཕྩོར་གང་མངྩོན་སུམ་དུ་ཡྩོད། དླེའི་ནུབ་ཏུ་དཔྩོན་དླེ་སྐུ་

གཤླེགས་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་སྩོན་གི་ཡིག་རིང་ལ་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་དང༌། ཧ་ར་དཀའ་བཅུ་རང་

ཉིད་ཀང་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་དབང་གིས་སྩོང་འཁྩོར་གི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྩོན་ཆླེན་པྩོར་

བསྐླེད་ནས་རང་དབང་བདག་ཐྩོབ་གཙང་མ་བྱུང་ཡྩོད། ཏྩོ་ལྩོ་ཐང་ས་འབུར་གི་སླེང་

དང༌། ཁུ་རིའི་ལ་རྒན་དང༌། ཟླའི་ཐང་དཀར་མ་དང༌། རྒྱུ་མཚེར་ཞིང་ཁ་སྩོགས་ཕྱྩོགས་

བཞིར་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་གི་ས་མཚམས་ཡིན་པའི་རྩོ་རིང་རྒྱ་བྩོད་གཉིས་ཀི་ཡི་གླེར་

ཡྩོད་པ་དག་བསླངས་པར་མཛད། དླེ་ནི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡིག་རིང་ལས་བྱུང་བར་མ་ཟད་ཕར་

སྩོང་འཁྩོར་དཔྩོན་རབས་རིམ་བྱྩོན་སབས་ཀི་འཕྩོ་འགྱུར།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཕྱིན་འཛིན་གྲྭའི་ཁིམས་གཏམ་དུ་གནའ་ནས་ད་བར་སྐ་སླེར་གཉིས་ཀི་རྣ་ལམ་དུ་

བསྒགས་དང་སྒྩོག་བཞིན་པ་འདི་རླེད། དླེ་ལྟར་དཔྩོན་པྩོ་ཧ་ར་དཀའ་བཅུ་ཟླེར་བ་ནི་

ཡུལ་འདིའི་དཔྩོན་རབས་ས་རླེས་བར་གསུམ་ལས་ཆབ་སིད་མངའ་ཐང་དཔུང་སྩོབས་

གང་ཐད་ནས་མི་དམན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཞབས་དྲུང་བཞི་པ་མ་ངན་ལས་འདས་རླེས་སུ་

ཧ་ར་དཀའ་བཅུ་དང་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀིས་ཞབས་དྲུང་ལྔ་པ་སྐུ་བདག་དང་གྩོང་

མའི་གསླེར་ཁིར་མངའ་གསྩོལ་མཛད། ཁད་པར་ཞབས་དྲུང་ལྔ་པ་སྐུ་ན་ཕ་བའི་སབས་

སུ་སྐུ་མདུན་དུ་གསྩོལ་དཔྩོན་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ནས་ཞབས་ཕྱི་ལླེགས་བསྒྲུབས། ཧ་

ར་དཀའ་བཅུ་འདས་རླེས་ཞབས་དྲུང་ཡང་འདིར་མི་བཞུགས་སབས། རྩོ་དྩོ་ཚང་། བསྩོ་

ཐྩོག་མདའ་ཚང་། འབྲུ་ཡག་ཚང་། འབུམ་མདྩོ་ཚང་དླེ་རྣམས་ཀིས་བ་བང་གི་མངའ་

འྩོག་ནས་བུད་དླེ་སྩོབས་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་དང་རང་རང་གི་སླེ་རྩོད་བས་ཏླེ་ཟིང་འཁྲུགས་

རིམ་བཞིན་བསླངས། འདི་དག་གིས་འཐབ་འཛིང་དགྩོས་དྩོན་གཙོ་བྩོ་ནི་སྩོང་འཁྩོར་

ཡུལ་དགྩོན་གཉིས་ལ་དབང་སྒྱུར་འདྩོད་ཀི་དྩོན་རྐྱླེན་ལས་བྱུང་བར་མངྩོན། དམླེ་

འཁྲུགས་དུ་མ་བས་མཐར་ཁག་སྩོ་སྩོར་ཡུལ་གར་དགྩོས་ཐུག ཞབས་དྲུང་ལྔ་པ་ཤར་

ཕྱྩོགས་ནས་འདིར་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་ཕླེབས་ཏླེ། ཡུལ་གར་བ་རྣམས་ཕྱིར་བྩོས་ནས་

སླེ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་རླེ་གནང་ནས་བ་བང་གི་ཆབ་འྩོག་ཏུ་ཕྱིར་བཅུག་སླེ་ཞི་བདླེ་ལ་

བཀྩོད། དླེ་ནས་བཟུང་དླེང་སང་གི་བར་དུ་རྩོ་དྩོའི་དཔྩོན་ཚང་། འབྲུ་ཡག་དཔྩོན་ཚང་། 

འབུམ་མདྩོའི་དཔྩོན་ཚང་། བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་ཚང་ཞླེས་གགས་པ་འདི་རྣམས་བྱུང་བ་

ཡིན་པར་སླེམས། སྐླེ་འཕླེང་ལྔ་པ་འདི་གྩོང་མ་རྣམས་དླེ་ཕྱྩོགས་སུ་འབླེལ་ཆླེ་བ་དང༌། 

ཀུན་མཁླེན་གཉིས་པ་དང་ཁུ་ཚན་ཡིན་པ་དང༌། རང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡང་ཡིན་པའི་

དབང་གིས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཡང་མ་ཕླེབས་པར་རྒྱུན་དུ་ཟི་ལིང་ཕྱྩོགས་སུ་བཞུགས། འདིར་
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བསྩོས་མི་བཅྩོ་བརྒྱད་ཟླེར་བའི་གས་ནས་སྐུ་ུཚབ་རླེ་མངགས་གཏྩོང་མཛད་ཀང་ཐམས་

ཅད་ས་ཆུ་རྒྱུས་མླེད་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་འྩོག་གི་དཔྩོན་ཆུང་རྣམས་ཀིས་བརས་

བཅྩོས་དང་རིས་མླེད་ཁྩོ་ན་བས་ཏླེ་རིམ་གིས་དཔྩོན་མགྩོ་ལས་གཡྩོག་མགྩོ་མཐྩོ་བར་

གྱུར། དར་ཧན་དཔྩོན་པྩོའི་སབས་སུ་མཚོ་སྩོན་དུས་འགྱུར་བྱུང་སླེ་མདྩོ་ཁམས་ཐམས་

ཅད་རྒྱའི་ས་སྩོ་འྩོག་ཏུ་ཚུད། དླེའི་ཚེ་འདིར་སྐུ་ཚབ་ཨླེར་ཁླེར་དཔྩོན་པྩོ་ལ་དམག་

གནང་ནས་དཔྩོན་ཆུང་རྣམས་དླེའི་དབང་འྩོག་ཏུ་བསད་དགྩོས་པར་བཤད་ཀང༌། ཇི་

བཞིན་མ་བྱུང་བར་རིམ་གིས་རྒུད་དླེ་འྩོག་སླེ་ཤྩོག་ཁག་མང་པྩོ་དཔྩོན་ཆུང་རྣམས་ཀིས་

བཙན་དབང་གིས་འཕྩོགས། ཨླེར་ཁླེར་དམག་དཔྩོན་ལ་ར་ས་འཇྩོག་མི་རླེ་དང་ཉིན་

གཅིག་ཙམ་ལ་འགྩོ་གྩོགས་རླེ་ཡང་རླེད་དཀའ་བ་དང༌། ཟས་གྩོས་ཡན་ཆད་ལ་དཀའ་

ངལ་བྱུང་ནས་ཉམས་དམས་པར་གྱུར། དཔྩོན་ཆུང་རྣམས་ཀིས་འཚེ་བ་ཧ་ཅང་ཆླེ་

སབས་མངའ་འྩོག་འདུས་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱུ་མགྩོ་ལྟ་ཞྩོག་སྩོག་མགྩོ་ཡང་མི་ཐྩོན་པ་ལྟ་

བུར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་མང་པྩོ་ཞིག་ཡུལ་གར་དགྩོས་ཐུག ཤུལ་དུ་ལུས་པ་རྣམས་

ཀང་དགུ་གཏྩོར་དང་སྩོན་ལམ་སྩོགས་དུས་ཆླེན་སྩོ་སྩོའི་སབས་སུ་ལམ་ཟུར་ནས་མ་

གཏྩོགས་དཀིལ་ནས་འགྩོ་མི་ཕྩོད་པའི་ཚོད་དུ་གདའ། རང་རང་གིས་སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་ཚེ་

ཡང་ཡས་མས་ནས་ར་པ་ཞིག་ཡྩོང་བ་མཐྩོང་མ་ཐག་ར་སྦུབ་རྡུང་འཕྩོ་གཅྩོད་དགྩོས་པ་

དང༌། མདང་མཚན་ལ་རྐུན་མས་བརྒྱབ་སྩོང༌། མཛོ་མྩོ་བཤས་སྩོང༌། ར་ལུག་བཤས་

སྩོང༌། བརྒྱབ་སྩོང་དླེད་སྩོང་ཟླེར་བ་སྩོགས། གནྩོད་འཚེའི་ཁྩོད་དུ་རང་དབང་མླེད་པར་

དུས་འགྱུར་ཆླེན་པྩོའི་སབས་ལྟར་གྱུར་ནས་དུས་རླེ་ཞིག་སྩོང་ཡྩོད་པ་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང་

དང་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གསལ། དླེ་ཡང་དཔྩོན་པྩོ་ཧ་ར་དཀའ་བཅུ་འདས་

གྩོངས་སྩོང་ནས་དྲུག་པས་སྐུ་དབང་མ་ཟིན་བར་ཡུལ་འདིར་རྩོག་ག་རིམ་པ་བསླངས་

སྩོང་འཁྩོར་དཔྩོན་རབས་རིམ་བྱྩོན་སབས་ཀི་འཕྩོ་འགྱུར།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ཏླེ་ཞི་བདླེ་མླེད་པར་གྱུར་ཡྩོད། དྲུག་པ་སྐུ་ན་ཕ་བའི་སབས་སུ་འབྲུ་ཡག་དཔྩོན་ཚང་ལ་

སྩོགས་པའི་དཔྩོན་ཆུང་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་ཞིང་ནང་ཆླེན་གི་ཁ་འྩོག་ཏུ་

མི་སྩོད་པར། སླེ་དགླེ། ཁྩོ་སྐབས། ཧྩོར་སྩོགས་ཀི་དཔྩོན་གཞན་དང་གཞན་ལ་འགྩོ་

གཏད་དང་རྒྱབ་དཔུང་བས། བ་མ་དང་དགྩོན་གནས་ལ་ལྩོག་སྒྲུབ་འབའ་ཞིག་བས། 

དྲུག་པ་སྐུ་བདག་དང༌། གྩོང་མའི་ཁི་ལ་མངའ་གསྩོལ་བླེད་གབས་ཀི་ཚེ་ཡུལ་སླེ་སྤི་

ནས་བ་མ་ལ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས་དགྩོན་པར་བཞུགས་ན་སམ་པའི་འདུན་མྩོས་

ཤུགས་དག་ཡྩོད་ཀང༌། དཔྩོན་ལ་ལས་ཁས་ལླེན། ལ་ལས་ཁས་མི་ལླེན་པས་ཐམས་

ཅད་གྩོས་མཐུན་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད། དཔྩོན་ཆུང་འགའ་རླེ་ཞླེ་ནག་པ་དང༌གདུག་རྩུབ་

ཆླེ་སབས། ན་ཤི་སྩོགས་བྱུང་ཚེ་ཕྱི་ཚུལ་གུས་པ་ལྟར་བླེད་ཀང་དླེ་མིན་གཞན་གི་ཚེ་

གནྩོད་སྐླེལ་ཅི་ཐུབ་བླེད། དླེ་དུས་སུ་ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་དང༌། ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་ཏླེ། 

སྩོང་འཁྩོར་ཕན་ཚུན་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་རླེ་འཁྲུངས་ཡྩོད་སབས་ཡིན་པས། བང་ཕྱྩོགས་

ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་ནས་ཀང་གྩོང་མའི་ལུང་བསན་དང་ཐུགས་བསྐླེད་ལྟར་སྩོང་འཁྩོར་

ཕན་ཚུན་གཉིས་སུ་ཡང་སིད་རླེ་ཕླེབས་འྩོང་བ་མ་ཤླེས་པར། ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་ཤྩོར་

དྩོགས་ཀིས་སླེ་དགླེ་རྒྱལ་པྩོ་ལ་འདིར་བ་མ་ཁི་འདྩོན་བླེད་མི་ཆྩོག་པ་ཡང་ཡང་བསྐུལ་

བ་ལ་བརླེན། འདིའི་དཔྩོན་ཆུང་དག་གིས་ཀང་སླེ་དགླེ་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ངྩོ་འཛིན་བས་ཏླེ་བ་

མ་ཁི་འདྩོན་བླེད་པ་ལ་དགག་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་བླེད་པ་དང༌། རང་འདྩོད་རམས་པའི་

ཧྩོར་དང་ཁྩོ་སྐབས་ཀི་དཔྩོན་དག་གིས་ཀང་མི་ངན་གདུག་རྩུབ་ཅན་རྣམས་ཀི་རྒྱབ་

སྐྩོར་ཤུགས་ཆླེར་བས་པའི་རྐྱླེན་གིས་ཡུལ་དགྩོན་མང་པྩོ་བྩོ་གཟུར་གནས་དང་

བསམ་བཟང་ཅན་རྣམས་ཀིས་རང་ཚུགས་ཐུབ་དཀའ་བ་ཙམ་ལས་ཡང་སིད་གསླེར་

ཁིར་མངའ་གསྩོལ་བ་ལ་ཐབས་ཤླེས་ནུས་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་བལ། དླེའི་རྐྱླེན་གིས་
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ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་གི་བྩོ་གཟུར་གནས་རྣམས་དང་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་

ཡབ་སྩོགས་ལྕང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྩོ་རླེའམ་ཡླེ་ཤླེས་བསན་པའི་སྒྩོན་མླེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་བར་དར་མདྩོར་ཕླེབས་པའི་སྐུ་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་ལྩོ་རྒྱུས་རྣམས་སན་

སླེང་ཞུས། ལྕང་སྐ་རིན་པྩོ་ཆླེས་ཞབས་དྲུང་གྩོང་མ་རྣམས་བསན་པའི་ར་ལག་དམ་པ་

ལགས་པས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་ཀིས་སྐུ་ངྩོས་འཛིན་དགྩོས། ད་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆླེ་

མི་བཞུགས་ཀང་པཎ་ཆླེན་རིན་པྩོ་ཆླེར་ཐུགས་བརག་ཞུས་ན་ལླེགས་ཚུལ་བཀའ་

གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཡབ་ལ་པཎ་ཆླེན་མདུན་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཕྱག་བིས་ཀང་

བསལ། དར་མདྩོའི་རྒྱ་དཔྩོན་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་འདི་གཞན་གིས་བཙན་དབང་དང་ཤླེད་ཁླེར་

མི་བཅུག་པར་ལྟ་སྐྩོང་ཡག་པྩོ་དགྩོས་པར་བཀའ་བསྩོ་མཛད། དླེས་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཚང་

ཐུགས་གསྩོས་ཅུང་བདླེ་བ་བྱུང༌། དླེ་ནས་མི་སྣ་གྩོ་ཆྩོད་འགའ་ཞིག་གིས་པཎ་ཆླེན་རིན་

པྩོ་ཆླེའི་མདུན་དུ་ཐུགས་བརག་ཞུས་པས་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་སྐླེ་འཁྲུལ་མླེད་ཡིན། ཁླེད་

ཀི་བ་མ་རྣམས་ཁམས་སྩོགས་ཀི་མི་སླེམས་ཆུང་བྩོ་གྩོས་དམན་པའི་བུར་སྐླེ་བས་ལན་

ཞླེས་བཀའ་བཀྩོན་ཡང་གནང༌། དླེ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཕུར་བུ་ལྕྩོག་ནས་ཀང་ཡང་

སྤྲུལ་འཁྲུལ་མླེད་དུ་ཞལ་བཞླེས་གནང༌། འྩོན་ཀང་དླེང་སང་རང་རླེ་ལྟར། དླེ་སབས་ཀི་

མི་དཔྩོན་ཕལ་ཆླེ་བ་ནི་རང་གི་འདྩོད་པ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་ཀི་བཀའ་

ཡང་མི་བརི་བའི་ཚོད་དུ་སྣང༌། ཡིན་ནའང་ཉི་ཤར་སྦར་མྩོས་མི་ཁླེག་ཟླེར་བ་བཞིན་

ཞབས་དྲུང་སྐུ་བསྩོད་དབང་ཐང་ཇླེ་རྒྱས་དང་ཇླེ་དར་ལ་སྩོང་སླེ་དབར་མཚོའི་དཔལ་ལ་

འགན་བཟྩོད་པར་གྱུར་ཏླེ་གྩོང་མའི་གསླེར་ཁི་མཐྩོན་པྩོ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར། འཇིག་

རླེན་གི་དཔླེར། བསམ་པ་གཞན་ལ་ངན་ན། སྦྱྩོར་བ་རང་ལ་འཁྩོར་ཟླེར་བ་ལྟར། སྐླེས་བུ་

དམ་པ་ལ་ལྩོག་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་ཇླེ་རྒུད་སྩོང་ནས་མཐར་རང་གིས་རང་བརླག་པར་

སྩོང་འཁྩོར་དཔྩོན་རབས་རིམ་བྱྩོན་སབས་ཀི་འཕྩོ་འགྱུར།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གྱུར། དླེའི་སབས་སུ་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་བསྩོད་དབང་ཐང་ལ་བསམ་སྦྱྩོར་ལྩོག་པར་སྒྲུབ་

མཁན་རྣམས་ནི་ཟླ་ཁྩོག་པ་རྣམས་ཡིན་ཏླེ། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་དབུས་སུ་ཕླེབས་ཁར་

སི་ཕྱྩོགས་སུ་ཕླེབས་པའི་ཚེ་ཟླ་ཁྩོག་པས་བླེད་སངས་བཞིན་མིན་པར་ངླེད་ཅག་གི་

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ཡྩོད་པས་ཐུགས་བརླེས་མ་བྩོར་བར་སླར་རང་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་

དགྩོས་ཞླེས་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ལྟར་རྩོ། །

 སྤི་ལྩོ་ ༡༧༨༣ ལ་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་ཕླེབས་གནང་ཚེ། 

གྩོང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཨླེར་ཁླེར་དཔྩོན་པྩོས་ཐམ་ཁ་དང་དབང་ཆ་བ་མ་ཉིད་ལ་ཕུལ། དླེའི་

ཕྱི་ལྩོའི་ཟླ་བ་དང་པྩོར་གྩོང་མ་ནས་མངགས་པའི་ཤན་ཐླེ་ཧུ་འཁྩོར་བཅས་ཁམས་སྩོང་

འཁྩོར་དུ་སླླེབས། རྩོ་དྩོ། འབྲུ་ཡག བསྩོ་ཐྩོག་མདའ། འབུམ་མདྩོ་སྩོགས་སྩོང་འཁྩོར་

ཡུལ་དགྩོན་སླེ་བདུན་ལ་བ་མ་ཉིད་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བ་ལས་གཞན་སུས་ཀང་དབང་

བསྒྱུར་མི་ཆྩོག་པ་དང༌། ཟི་ལིང་སྩོང་འཁྩོར་དང༌། ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་གཉིས་བ་མ་སྩོ་

སྩོས་དབང་བསྒྱུར་བ་ལས་སུས་ཀང་རྩོད་གླེང་བླེད་མི་ཆྩོག་པའི་བཀས་བཅད་དམ་

བསྒགས་མཛད། དླེའི་རླེས་ནས་ཝ་སྐླེས་ཀིས་གདྩོང་ལྔའི་ང་རྩོ་མི་བཟྩོད་པ་བཞིན་སྩོང་

འཁྩོར་ཕན་ཚུན་བར་གི་རྩོད་གླེང་དང༌། ཁམས་སྩོང་འཁྩོར་ནང་སླེ་དག་གི་རྩོད་གླེང་

རྣམས་ཞི་ནས་སྩོང་འཁྩོར་ཕན་ཚུན་བ་མ་སྩོ་སྩོའི་འབངས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། དཔྩོན་ཆུང་

རྣམས་ཀང་སྩོབས་ཤུགས་ཉམས་ནས་སར་སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པས་སླེ་ཆུང་རླེ་གནང་ཡྩོད་པ་

དག་ཀང་དབང་བསྒྱུར་མི་ཆྩོག་པར་རིམ་གིས་ཕྱིར་བ་མའི་མངའ་འྩོག་ཏུ་འདུས།

 གྩོང་གི་དཔྩོན་ཆུང་རྣམས་ལས་བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་ཚང་ཅུང་མི་ཤུགས་རྒྱུ་

སྩོབས་འཛོམ་པ་ཡིན་སམ། གང་ཞླེ་ན། ལྩོ་རྒྱུས་ཡི་གླེ་མིག་སར་མ་སྩོན་ཡང་ཟླེར་

སྩོལ་ཞིག་ལ་གྩོང་མའི་དམག་གིས་བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་ཚང་གི་ཁང་པ་གཏྩོར། སྐུ་གསུང་

དཀར་ཆག



276 

ཐུགས་རླེན་དང་ཤིང་ཆ་རྣམས་དགྩོན་པ་ལ་ཕུལ། མི་རྣམས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བཙན་ཁིད་

བས་པ་དང༌། གནའ་དུས་སུ་འདུས་ཁང་སྦུག་གི་ལྷ་སྐུ་ཆླེ་གས་བར་བར་དུ་བསྩོ་ཐྩོག་

མདའ་ཚང་གི་ཡིན་ཟླེར་བའི་སྐུ་ཆུང་ངུ་མང་ཙམ་ཡྩོད་པ་དང༌། དླེ་བཞིན་གཏྩོར་ཁི་བ་

རྒྱུའི་ཀ་གཞུ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང༌། མ་ཟད་གནའ་ནས་ད་བར་གཏྩོར་རྒྱག་བླེད་ས་འདི་

ཡང་དླེ་ཚང་གི་ཁང་ཤུལ་ཡིན་པ་རྣམས་རྒན་རབས་དག་གིས་ངག་རྒྱུན་ལ་གཅིག་

མཚུངས་སུ་གསལ་བས་སྩོ། །

 འབྲུ་ཡག་དཔྩོན་མླེད་པར་གྱུར་ཚུལ་གི་ངག་རྒྱུན་ཞིག་ཀུན་ལ་རླུང་ལྟར་དུ་

གགས་པ་བདླེན་མིན་ཆ་མ་མཆིས་ཀང་འདིར་འགྩོད་ན། ལྕགས་མཁར་མ་བཙུགས་

སྩོན་དུ་ཡིན་ནམ་འབྲུ་ཡག་དཔྩོན་སྤུན་མཆླེད་གཉིས་སྩོང་འཁྩོར་བ་བང་གིས་འདིར་

འྩོང་དགྩོས་ཚུལ་གི་འབྩོད་པ་བཏང་བས། བསྩོ་ཐྩོག་མདའ་རྭ་གྩོང་ལ་ནས་ཡར་སྩོང་

སབས་སུ་རྒན་མྩོ་ཕྱུགས་གཅིག་ཁྩོ་ན་དླེད་པ་ཞིག་གིས་གནས་ཚུལ་ཚོར་ཚར་བས། 

འདི་གཉིས་ཁ་ཁག་དྩོང་ནང་དུ་འགྩོ་བ་ཨླེ་ཡིན་ཞླེས་གསང་བར་བསན་པ་དླེ་གཉིས་

ཀིས་ཤླེས་ཀང་མ་ཉན་པར་ཕྩོ་བང་དུ་རྒྱུགས། སབས་དླེར་ཕྩོ་བང་ནས་བསྒུགས་ཟིན་

པས་གཅིག་ཁྩོང་ཁྩོ་དག་ཏུ་སྐླེས་ནས་ཤི་བས་མི་སྩོན་ར་སྩོན་ཞིག་དང༌། གཅིག་བྩོས་

ཞྩོར་དུ་ཤི་བས་མི་དཀར་ར་དཀར་ཞིག་ཏུ་སྐླེས་སྩོང་བར་གགས། དླེ་ནས་གཅིག་འབྲུ་

ཡག་གྩོང་དང༌། གཅིག་འྩོག་ཟླའི་གྩོང་གིས་གཞི་བདག་གི་ཚུལ་དུ་བསླེན་གསྩོལ་བླེད་

པའི་སྩོལ་གནས་པར་མ་ཟད་ཞབས་དྲུང་རྣམས་ཀིས་དླེ་དག་ལ་བསང་གསྩོ་དང་འབླེལ་

བའི་ཚོགས་མཆྩོད་དང༌། བསང་ཡིག་རྣམས་མཛད་ཡྩོད། གནའ་དུས་འབྲུ་ཡག་གྩོང་

སྤི་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་མི་ཞིག་ལ་ལྷ་ཆས་ཀིས་སྤས་ཏླེ་སྤན་འདླེན་གཏྩོང་ཚེ་ལྷ་

བབ་ནས་ཐྩོག་ཏུ་བབ་པའི་ལུང་བསན་གནང་བ་ཡྩོད་ཀང་། བར་སབས་ཤིག་ནས་སྩོན་

སྩོང་འཁྩོར་དཔྩོན་རབས་རིམ་བྱྩོན་སབས་ཀི་འཕྩོ་འགྱུར།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

ལྷ་བབ་སའི་མི་དླེས་མི་ཞིག་བསད་རླེས་མླེད་པར་གྱུར་པར་གགས། དུད་ཚང་ཞིག་

ལ་འབྲུ་ཡག་གིང་དུ་རྩོ་ལླེབ་ཆླེན་པྩོ་མཐའ་ནས་རྩྭ་སྩོན་པྩོ་སྐླེས་ཡྩོད་ས་ཞིག་ལ་ཁྩོད་

ཚོས་རྩོ་འབུམ་ཞིག་བཞླེངས་པར་གིས་དང་། ཁྩོད་ཚོ་མི་དར་རྒྱུ་དར་ཞིག་ཡྩོང་བར་

འགྱུར་ཞླེས་ལུང་བསན་ཐྩོག་བབས་གནང་མྩོང་བ་ནི་ལྷ་བབ་པ་དངྩོས་མཐྩོང་བྱུང་བའི་

མི་དངྩོས་ཀིས་བདག་ལ་དླེ་འད་རླེད་གསུངས། ལྕགས་མཁར་སབས་ཚེས་ཉླེར་དགུ་

ཉིན་བ་བང་གིས་ཉི་རགས་བལྟས་ཏླེ་བསྒལ་ཆྩོག་བླེད་པ་ནི་འབྲུ་ཡག་དཔྩོན་ཆུང་བསད་

པའི་ཉི་རགས་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་པར་བཤད།

 རྩོ་དྩོའི་དཔྩོན་ཤུལ་མླེད་དུ་འགྩོ་ཚུལ་ནི་སྩོང་འཁྩོར་ཚང་གིས་སླེ་དགླེ་ལ་

དཔུང་བཅྩོལ་བས་པས་སླེ་དགླེའི་དམག་འྩོངས། གཡྩོ་འཕྲུལ་གིས་ཐྩོག་མར་ཆུ་བཅད་

པ་སྩོགས་ཐབས་བཀྩོད་སྣ་ཚོགས་པས་ཕམ་པར་བས་ཏླེ་མཐར་བུ་གཅིག་མ་གཏྩོགས་

ཐམས་ཅད་བསད་དླེ་ཁང་པ་མླེས་བསླེགས་སྩོ། །

 པཎ་ཆླེན་དཔལ་ལྡན་ཡླེ་ཤླེས་དང༌། ལྕང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྩོ་རླེ་རྣམ་གཉིས་ཀི་

བཀའ་དིན་ལས་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པས་གྩོང་མ་ཆན་ལུང་གི་གསླེར་ཞལ་མཇལ་ཕྱིན་

ཆད་ཡུལ་དགྩོན་ཐམས་ཅད་མངའ་འྩོག་ཏུ་འདུས་ནས་ལུགས་གཉིས་ལ་དབང་འབྩོར་

ཞིང་། བདླེ་འཇགས་དང་མཐུན་ལམ་གིས་གཞི་བཟུང་བའི་རྩོགས་ལྡན་གསར་པ་ཞིག་

འདླེན། ཞབས་དྲུང་བདུན་པ་དགུང་གངས་བཅུ་གཉིས་སབས་མི་དབང་ཆྩོས་མཛོད་

ཀིས་སི་དར་རྒྱས་གིང་གི་ཕྩོ་བང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་པ་ཞིག་ངྩོས་འཛིན་ནས་བཞག་སླེ། 

གདན་ས་ཕན་ཚུན་འད་མཉམ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ས་ཕྱི་མ་གཏྩོགས་ཁད་མླེད་ཟླེར་

ནས་གླེང་གཞི་ཆླེ་བར་བྱུང་ཡང་། དླེའི་སབས་ལྕགས་མྩོ་དགླེ་བཤླེས་ནས་ལུང་བསན་

གནང་བ་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ཤྩོས་ཀིས་ཁྩོད་ཀི་འཕིན་ལས་ལ་གནྩོད་མི་ནུས་གསུངས་
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པ་ལྟར་མི་རིང་བར་ལུང་བསན་ཐྩོག་བབས་བྱུང་ངྩོ་། །ད་ལྟའང་ཨ་རི་རྭ་རྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟླེར་

བ་དླེ་ནི་རླེ་རིན་པྩོ་ཆླེའི་མ་ཡུམ་དང་སྐུ་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ཟླེར་ནས་སྐླེ་ཕླེང་ས་རླེས་ཀུན་

དར་རྒྱས་གིང་ཚང་གིས་གདན་འདླེན་ཞུས་ཏླེ་འབླེལ་བ་བླེད་ས་ཞིག་ཡིན། ཞབས་དྲུང་

བདུན་པ་དགུང་ལྩོ་བཅྩོ་ལྔ་ལ་ཕླེབས་དུས་སུ་དྲུག་པའི་སྐུ་རྒྱབ་ཆྩོས་མཛོད་དང་ཀུན་

དགའ་སྤུན་མཆླེད་གཉིས་ཀིས་དམག་དཔུང་ཤུགས་ཆླེན་བཤམས་ནས་གཡུལ་འགླེད་

བས་ཏླེ་སྩོང་འཁྩོར་སྩོད་ནས་གྩོང་ཚོ་ཁ་ཤས་བཙན་ཤླེད་ཀིས་དབང་དུ་བསྡུས། དགྩོན་

པ་ལ་སྩོགས་པ་ཐམས་ཅད་གྩོས་མཐུན་གིས་གནད་དྩོན་དླེ་སླེ་དགླེ་རྒྱལ་པྩོ་ལ་སན་

སླེང་ཕུལ་བས། དླེས་སྩོག་མྩོ་གཉླེར་བ་བསམ་གཏན་ལ་རྩོང་དམག་སྩོང་མ་ལྩོན་ཙམ་

དང༌། ཡ་འགྩོ་དཀར་མ་ལ་བང་དམག་སྩོང་མ་ལྩོན་ཙམ་ཁིད་བཅུག་ནས་ཡུལ་འདིར་

མངགས་ཏླེ་གཡུལ་འགླེད་བས་ཀང་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐྩོབ་པས་རླེ་ཉིད་སླེ་དགླེར་ཡར་དངས་

ཏླེ་དམག་ཕྱིར་ལྩོག དླེ་ནས་བ་བང་དང་ཆྩོས་མཛོད་བར་གི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཅན་དུ་

གྱུར་ནས་རིང་ཙམ་འགྩོར། རླེ་འདི་སྐུ་ནར་སྩོན་སབས་གྩོད་གཞི་ཞི་འཇགས་ཐད་ནན་

ཏན་གནང་སླེ། ཤླེས་ལྡན་འགའ་གྩོགས་སུ་བཙལ་ནས་ཕན་ཚུན་འདུམ་འགིག་མཛད། 

འགིག་ཐབས་བརན་བརླིང་ཡྩོང་ཆླེད་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་མདུན་དུ་ཕན་ཚུན་ཀུན་ལ་བྩོ་

བྩོར་བླེད་བཅུག་ཡྩོད། མི་དབང་ཆྩོས་མཛོད་ནི་ཕྩོ་བང་དུ་བཞག་ནས་ཕྱི་ནང་གི་ཁིམས་

གང་ལ་ཡང་ཐབས་མཁས་ཀིས་ལྟ་སྐྩོང་གནང་བཅུག དཔྩོན་མྩོ་ཆྩོས་མཚོ་ཟླེར་བ་

ཕྱག་རས་གང་ཡྩོད་བ་མའི་དྩོན་དུ་ཟད་པར་མཛད་པ་ཡླེ་ཤླེས་མཁའ་འགྩོའི་སྤྲུལ་པར་

གགས་པ་ཞིག་ཡྩོད་ལ། དླེ་ནི་ཞབས་དྲུང་བདུན་བརྒྱད་གཉིས་ཀའི་སབས་སུ་ཡྩོད་པ་

ཞབས་ཕྱི་ཆླེ་བ་ཞིག་རླེད། སྤི་ལྩོ་ ༡༨༦༡ ལ་ཞབས་དྲུང་བརྒྱད་པ་དགུང་གངས་བརྒྱད་

སབས་སུ་ཉག་སླེད་དཔྩོན་མགྩོན་པྩོ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཉག་ཁྩོག་སྩོགས་དབང་བསྒྱུར་

སྩོང་འཁྩོར་དཔྩོན་རབས་རིམ་བྱྩོན་སབས་ཀི་འཕྩོ་འགྱུར།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སབས་ཞབས་དྲུང་དཔྩོན་གཡྩོག་བརྒྱ་ཕག་ཙམ་གིས་འགྩོ་ལྩོག་ཕྱྩོགས་སུ་དངས་པའི་

ག་སྒིག་བས་ཀང༌། གྩོ་བུར་དུ་ཉག་སླེད་ཀི་དམག་དཔུང་ཤུགས་ཆླེན་བྱུང་ནས་ཉག་

ཁྩོག་ཏུ་དངས། དླེར་ཁིམ་པ་ཕྩོ་མྩོ་མང་པྩོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། 

དླེའི་སབས་ནས་ཉག་དཔྩོན་གིས་སྩོང་འཁྩོར་དུ་ཚེ་དབང་ཚེ་རིང་ཟླེར་བ་རྩོང་དཔྩོན་དུ་

མངགས་གཏྩོང་བས་པ་དླེས་ཆབ་སིད་བཟུང༌། དླེས་དང་པྩོར་བ་ངན་གི་རིགས་འགའ་

ཡིད་ལ་དན་ཀང་ལྷའི་རགས་མཚན་འྩོངས་པས་སབས་མ་བདླེ་བར་གགས། དླེ་ཡང་

ངག་རྒྱུན་དུ་རྩོང་དཔྩོན་འདིས་བ་བང་གི་མཐྩོ་ས་ཞིག་ནས་ཤར་དུ་བལྟས་ཏླེ། དགྩོན་

པ་ལ་ངན་གཡྩོ་ཞིག་ཅི་འད་དགྩོས་སམ་དུ་ཡིད་ལ་ཤར་ཚེ། མི་ཆླེན་པྩོ་གྩོས་དཀར་པྩོ་

གྩོན་པ་ཞིག་དགྩོན་པའི་ཤར་སྩོ་ནས་རིམ་གིས་འྩོང་བ་འཕལ་དུ་རང་གི་རྒྱབ་ཏུ་སླླེབས་

ནས་རྩོག་གཡུགས་གཅིག་གིས་འྩོག་ཏུ་འཕངས་ཀང་དངངས་སྐྲག་ཆླེ་ཙམ་ལས་སྐྩོན་

མ་བྱུང་བར་སར་གི་མི་དླེ་གྩོ་བུར་དུ་ཡལ། དླེའི་རྐྱླེན་པས་སྩོང་འཁྩོར་བ་ལ་ལྷ་ཡྩོད་ཟླེར་

ནས་ལྷ་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཆླེ། ཕྱིར་ལྩོག་སབས་ལྷ་ལ་ཡིན་ཟླེར་ནས་ཕྱག་གསུམ་འཚལ། 

གྩོང་གི་ལྷ་དླེ་ནི་བ་བང་གི་སྲུང་མ་ཚངས་པ་དུང་ཐྩོད་ཅན་ཡིན་ཞླེས་རྒན་རབས་ཀི་ངག་

རྒྱུན་ལ་ཡྩོད། དླེ་ནས་ཤིང་བཟྩོ་འདུས་ཁང་གསར་རྒྱག་སྩོགས་བ་མ་དང་དགྩོན་པ་ལ་

ཞབས་འདླེགས་ཅི་རིགས་བསྒྲུབས་ཡྩོད། ལྩོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཉག་སླེད་ཀི་དབང་འྩོག་ཏུ་

ཚུད་རླེས། སྤི་ལྩོ་ ༡༨༦༦ ལ་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བང་དམག་གིས་ཉག་སླེད་བཅྩོམ། 

གཞུང་གིས་མདའ་དཔྩོན་ཕྩོ་རྩོག་པ་རྩོང་དཔྩོན་དུ་མངགས། དླེའི་ཚེ་སྩོང་འཁྩོར་བ་ལ་

ཧྩོར་ཁག་གི་གས་སུ་རྩོང་སྲུང་སྩོགས་ཁལ་འཇལ་བར་འྩོང་དགྩོས་ཟླེར་ཡང་། ངླེད་སྩོང་

འཁྩོར་བ་བ་མའི་ལྷ་སླེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་ཁལ་འཇལ་མི་ནུས་ཞུས་པས། ཕྩོ་རྩོག་པ་

ཁྩོང་ཁྩོ་སླེ་དམག་བསྡུས་ཏླེ་དག་གནྩོན་བླེད་ཚེ་བ་ཁག་དཔྩོན་ཁག་མང་པྩོ་བར་པར་
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བྱུང་ནས་རྩོང་སྲུང་འགྩོ་མི་དགྩོས་པར་དངུལ་ཁལ་ཕན་བུ་ཞིག་གིས་འགིགས་པར་

བས། རླེས་སུ་ཕྩོ་རྩོག་པས་ཀང་ཞབས་དྲུང་ལ་སྐབས་འཇུག་ཞུ་བའི་ཕྩོ་ཉ་མདུན་དུ་

མངགས་པ་སྩོགས་དད་གུས་གིས་ཞབས་ཕྱི་མང་དུ་བསྒྲུབས་ཡྩོད།

 སྩོང་འཁྩོར་སས་པྩོ་ཞླེས་པའི་བྱུང་རབས་ནི། ཞབས་དྲུང་དྲུག་པའི་སྐུ་རྒྱབ་

ནས་བྱུང་བ་རླེད་འདུག །དང་པྩོ་རྩོག་རི་གྩོང་དུ་གནས་ཡྩོད་ཀང་རླེས་སུ་ཙེ་ར་གྩོང་དུ་

གནས་སྩོ་བས། མི་དབང་ཆྩོས་མཛོད་ནས་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལ་སས་པྩོ་སས་

མྩོ་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞླེ་ན། སས་པྩོའི་བརྒྱུད་པ་མཇུག་སྒིལ་

བ་པྩོ་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་ནས་རིག་གཏམ་བཤད་པའི་འགྩོ་རྒྱན་དུ་དཔྩོན་ཆྩོས་

མཛོད་ཀུན་དགའ་རིང་ཚུར་བཟུང་ཟླེར་བ་དང༌། ཡིག་རིང་དུ་ཞབས་དྲུང་བདུན་པས་

ཆྩོས་མཛོད་ལ་ཐྩོབ་ཐང་གྩོ་གནས་གནང་ཡྩོད་པ་གྩོང་དུ་བཀྩོད་པས་སྩོ། །མི་དབང་

ཆྩོས་མཛོད་ནས་སས་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་བར་བྱུང་བ་རྣམས་མུ་ཏིག་བསར་

ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་ཞིག་མི་གསལ་ཡང་མིང་ཐྩོག་ནས་རགས་ཙམ་འགྩོད་ན། 

སས་པྩོ་བསན་སྐྩོང༌། སས་མྩོ་གཡུ་སྒྩོན། སས་པྩོ་སྩོབས་རྒྱལ། སས་པྩོ་དངྩོས་སྒྲུབ། 

སས་པྩོ་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན། སྩོབས་རྒྱལ་ནི་ཞབས་དྲུང་དགུ་པའི་སབས་སུ་

ཡྩོད་ལ་སླྩོབ་གཉླེར་བ་ལ་དགྩོས་མཁྩོའི་ཆླེད་དུ་དམིགས་ནས་དྲུག་པའི་གསུང་འབུམ་

འགའ་རླེའི་པར་གཞི་གསར་དུ་བསྐྲུན། དྲུག་པའི་གསུང་སར་མ་དག་གི་མཇུག་ཏུ་ལྷ་

སས་སྩོབས་རྒྱལ་ཞླེས་པ་དླེའྩོ། །དངྩོས་གྲུབ་དང་སྤུན་མཆླེད་ཡིན་ཟླེར། གཡུ་སྒྩོན་ནི། 

དགྩོན་པ་དང་ཆྩོས་ལ་དད་ཞླེན་ཆླེ་ཞིང་དགྩོན་པར་ནམ་འྩོང་དུས་སུ་དགྩོན་པ་མཇལ་

ས་ནས་ར་ལས་བབ་པ་དང་བསྩོར་བ་རླེ་མ་ཆད་པ་བླེད་ཟླེར། ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་

ནི༑ ཞབས་དྲུང་བཅུ་པའི་སབས་སུ་སིད་དབང་བཟུང་ནས་སྩོབས་ཤུགས་ནུས་གསུམ་

སྩོང་འཁྩོར་དཔྩོན་རབས་རིམ་བྱྩོན་སབས་ཀི་འཕྩོ་འགྱུར།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

འཛོམས་པ། ཧྩོར་དཔྩོན་སྩོགས་གཞན་གིས་འགན་ཟླ་དང་བལ་བའི་ལྩོ་རྒྱུས་རྣམས་

ཀུན་ལ་གགས། བཅྩོས་བསྒྱུར་སབས་སུ་གསླེར་རར་ཆྩོས་ལུགས་ནང་བསན་མཐུན་

ཚོགས་སུ་ཕླེབས་རླེས་སྐུ་གཤླེགས་ནས་སས་པྩོ་ཞླེས་པའི་ཐྩོབ་ཐང་གྩོ་གནས་རྣམས་

མཇུག་ཡྩོངས་སུ་བསྒིལ།

སྨྲས་པ།

འཇིག་རླེན་མཐྩོ་དམའ་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་པ། །

ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་འཕྩོ་འགྱུར་རླེ་རླེ་བཞིན། །

འྩོན་ཀང་མཁླེགས་འཛིན་བླུན་རྩོངས་ལུག་ལྟ་བུས། །

དླེ་ལ་བྩོ་ཁ་ཙམ་ཡང་ཕྱྩོགས་མི་ཤླེས། །

ཞླེས་སྩོ།། །།
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༥༽ དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག

བཞི་པ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ནི། ཕན་བདག་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལྩོ་རབས་

བདུན་ཅུར་འཇིག་རླེན་འདིར་གསར་དུ་སྐླེས་ཤིང་། གང་ཡང་མ་བསླབས་ཅི་ཡང་མི་

ཤླེས་པ་ཞིག་ལགས་མྩོད། འྩོན་ཀང་སྨྱུག་འཛིན་གལ་དུ་ཧམ་པས་འགིངས་ཏླེ་དླེར་

ཁས་ཆླེས་པའི་སྩོ་ནས་དམ་པའི་བཀའ་མ་བཟླྩོག་ཙམ་དུ། སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་

ན་རིམ་བྩོན་གི་རྣམ་ཐར་བཻཌཱུརྱ་མླེ་ལྩོང༌དང་། དགའ་ལྡན་ཆྩོས་འབྱུང་བཻ་སླེར། ཐུའུ་

བཀྭན་གྲུབ་མཐའ། མདྩོ་སད་ཆྩོས་འབྱུང་དླེབ་ཐླེར་རྒྱ་མཚོ། ཀྩོང་རྩོལ་གསུང་འབུམ། 

རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པ་ཆླེན་པྩོས་མཛད་པའི་རྒྱལ་བ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། 

རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པའི་རང་རྣམ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གྩོས་བཟང་། ཞབས་དྲུང་གཉིས་པ་ཡྩོན་ཏན་

རྒྱ་མཚོའི་གསང་རྣམ། ལམ་བག་བསལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད་པའི་ཞབས་དྲུང་

དྲུག་པའི་རྣམ་ཐར། ཞབས་དྲུང་དགུ་པའི་གསུང་མགུར། འདིའི་དགྩོན་གཞུང་གི་བཅའ་

ཡིག་ཆླེན་མྩོ། འདིའི་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་ཆྩོས་འབྱུང༌། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད། བྩོད་

རྒྱ་ཚིག་མཛོད། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གི་བསན་རིས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སྩོགས་ལས་

འདི་སྩོར་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོར་བུ་རྣམས་བསྡུས་པའི་སླེང་ཡུལ་འདིའི་མཁས་བདླེན་དག་གི་

ངག་རྒྱུན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཁ་སྩོང་མཚམས་སྦྱྩོར་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་སུག་ལས་

སུ་བགིས་ཁུལ་བས་པ་འདི་ལ་མཁས་པ་བཞད་གད་སླྩོང་བའི་རྒྱུ་ཞིག་ལས་ཅང་མ་

མཆིས་མྩོད། འྩོན་ཀང༌། སུ་ཡིན་རུང་གཟུ་བྩོའི་བྩོས་ཡང་ཡང་དཔྱད་དླེ་འཇུག་ན་ཡུལ་

འདིའི་འདས་ཟིན་པའི་དམ་པ་སྩོ་སྩོའི་མཛད་འཕིན་དང༌། ཡུལ་སྩོལ་གྩོམས་གཤིས་
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

སྩོགས་ལྩོ་རྒྱུས་རིང་མྩོ་ཞིག་ལ་ཚོར་བ་ངླེས་ཅན་ཞིག་སྦྱིན་ཐུབ་པས་དྩོན་མླེད་ཁྩོ་ན་

མ་ཡིན་ནྩོ་ཞླེས་ཞུ་མཆིད་དུ་འབུལ་ལྩོ།།

སྨྲས་པ།

རླེ་བཙུན་བརན་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་ལྩོ་རབས་དཔག་མླེད་གྩོང་རྩོལ་དུས། །

དུས་སིགས་སྐླེས་བུ་མི་བསྲུན་བསྲུན་བླེད་ལམ་མཆྩོག་བཀྲི་ཕྱིར་དུ། །

ཐུགས་མཆྩོག་བསྐླེད་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་སྐུ་དྷྭ་ཛའི་མཚན་ཅན་དླེས། །

བཏབ་ལྩོ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་བརྒལ་བརྒལ་དཀའ་རིང་གནས་ཆྩོས་སླེ་འདིའི། །

གསར་རིང་ཟུང་འབླེལ་དཀར་ཆག་སབས་གསུམ་པ་ཡི་རྒྱུད་མང་མཆྩོག །

མཆྩོག་གསུམ་མ་དད་གཟིམས་ལས་སླྩོང་བླེད་ཕྱྩོགས་ཀི་མཛེས་མས་རྡུང༌། །

རྡུང་མཁན་ཕན་རང་གནས་འདིར་མི་ཚེའི་འཚོ་བ་རག་ཏུ་རྩོལ། །

རྩོལ་བའི་ལན་ལྡྩོན་སུག་བིས་ཉུང་ངུ་འདི་ཡིས་འཇལ་བར་བླེད། །

བདག་ནི་ཐྩོས་ཉུང་དགླེ་སྦྱྩོང་གི་ན་བ། །

བདག་ནི་རྣམ་དཔྱྩོད་བྩོ་གྩོས་རྟུལ་པྩོ་ཅན། །

བདག་ནི་ཤླེས་བའི་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་དམན། །

བདག་ནི་བ་གང་རླེས་འབང་ཅིས་མ་ཡིན། །
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གཞན་ཡང་སྤི་བརྩོལ་བསྐླེད་དླེ་ཧམ་པ་ཡིས། །

གཞན་ཟླེར་རླེས་ཟླྩོས་ལད་མྩོ་བླེད་བཞིན་དུ། །

གཞན་འགའ་རང་དང་སལ་མཉམ་མཆླེད་གྩོགས་ལ། །

གཞན་ཕན་སླེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏླེ་བིས། །

མཆྩོག་ལུང་དབྱུ་གུས་བསྣུན་ཚེ་ཕན་ར་ལ། །

སྒ་འབྱུང་མི་འབྱུང་རང་དབང་མ་མཆིས་མྩོད། །

འྩོན་ཀང་དམ་པ་དགླེས་པའི་མཆྩོད་སྤིན་ཞིག །

སྤྩོ་ནུས་མིན་ཡང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རླེམས། །

དགྩོན་འདིའི་དབུ་ཁིད་སྩོན་རིང་དང༌། །

དུས་རབས་ལས་བླེད་འགའ་རླེས་ནི། །

ནན་བསྐུར་ས་ཕྱིའང་མ་བཟླྩོག་ཕྱིར། །

སྩོམ་ལས་པ་ཡིས་ཆླེད་བརྩོད་བས། །

ཞིབ་མྩོས་བརག་དཔྱད་ཡང་ཡང་བགིས། །

དུས་རབས་ལྩོ་རབས་གྩོང་འྩོག་བསྒིགས། །

གནའ་རབས་རྒན་པྩོའི་ངག་སྒྩོས་རྣམས། །

ཡི་གླེའི་གཟུགས་སུའང་བདག་གིས་སླེལ། །

མཇུག་མཐའི་ཚིགས་བཅད།
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སྟོང་འཁྟོར་ཆྟོས་འབྱུང་ལྷའི་རྒྱུད་མང་།

གདྩོད་ནས་རྣམ་དག་བྱུང་རབས་ཀུན་གསལ་ངྩོས། །

ནྩོར་འཁྲུལ་འགལ་བའི་ནག་ནྩོག་གིས་སྦགས་ན། །

མཁས་རྣམས་ཐུགས་རླེའི་དག་བླེད་ཨ་མྲ་ཏས། །

འགྩོ་རྣམས་ཐྩོག་མླེད་སྒིབ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁྲུས། །

སྒྩོ་སྐུར་རབ་བཏགས་ཚིག་གིས་མ་བསླད་པར། །

དང་བདླེན་ངག་དང་དཔླེ་རིང་ལས་བཏུས་ཏླེ། །

རང་བྩོས་ལྕྩོགས་པའི་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག །

མླེས་པྩོའི་རིག་འཕྲུལ་དབངས་གསལ་གཟུགས་ཀིས་བཀྲམ། །

འདི་ཉིད་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཟླ་འྩོད་ཀིས། །

ཐུབ་བསན་ཀུ་མུད་འདབ་རྒྱ་ཡྩོངས་གྩོལ་ཞིང༌། །

འགྩོ་ཀུན་ཞི་བདླེའི་བསིལ་དཔལ་རག་རྩོལ་ནས། །

ཀུན་མཁླེན་གྩོ་འཕང་ངལ་གསྩོ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །

ཅླེས་པ་འདི་ནི་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་རླེ་བཙུན་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་

འཇིགས་མླེད་དཔལ་བཟང་པྩོའི་ཞལ་ས་ནས་ཀིས་དཔག་ཚད་དུ་མས་ཆྩོད་པའི་འཕགས་ཡུལ་

ཆྩོས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ནས་འདི་འདའི་མཁྩོ་དགྩོས་ཆླེ་བའི་བཀའ་གསུང་གསླེར་གི་ཐིགས་

པ་ཞིག་ཕན་རང་གི་སྤི་བྩོར་བབས་པའི་གྩོ་སལ་བཟང་པྩོ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་དང་བསྟུན། ཆྩོས་

གྩོགས་རྩོ་རླེའི་མཆླེད་པྩོ་དང༌། མཛད་རླེས་ཆླེ་བའི་དད་ལྡན་གང་མང་ཞིག་གིས་ལམ་སྩོན་དང་

དཀར་ཆག
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གྩོགས་དན། ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚད་མླེད་འྩོག །བར་སྤྩོད་རིག་གནས་ཁབ་པིར་གི་

རླེས་སུ་འགྩོ་བ། སྐླེས་སྦྱངས་ཤླེས་རབ་ཁབ་རླེ་ལས་ཕ་བ། བཟང་བལ་བཟང་པྩོའི་མིང་འཛིན། 

དགླེ་སླྩོང་ཚུལ་ཁིམས་བཟང་པྩོར་འབྩོད་པས་ལྷག་བསམ་དང་ཕུགས་འདུན་ཞིག་གིས་

མཚམས་སྦྱར་ཏླེ། སྩོན་པའི་འདས་ལྩོ་ ༢༥༥༦ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་བགང་བའི་

ཉག་མ་ཉླེར་དྲུག་པ་ནནྡའམ་དགའ་བ་ཞླེས་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལྩོའི་དབྩོ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱྩོགས་

དགའ་བ་གཉིས་པ། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཕལ་ཆླེར་གྲུབ་པར་བས་ཤིང་། 

སླར་ཡང་སྣྩོན་འཕི་སྩོར་གཅྩོག་དག་བཅྩོས་ཅི་རིགས་བགིས་མཐར་མླེ་སྤླེལ་ས་ག་ཟླ་བའི་

ཚེས་ ༡ དང་། སྤི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ལ་ངླེས་དྩོན་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་བསི་གནས་

སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྩོའམ་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་དུ་མཇུག་ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་

པར་བས་སྩོ།། །།དགླེའྩོ། །

མཇུག་བྱང་།

དཀར་ཆག



༄༅། །སྟོང་འཁྟོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕེང་རིམ་བྱྟོན་གི་ཐང་བིས་
དང་། དུས་འགྱུར་རེས་ཀི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ།

སྟོང་འཁྟོར་དགྟོན་གསང་ཆེན་རྟོ་རེ་གིང་གི་ཕི་
ནང་གི་བཀྟོད་པ། རེན་རིང་དང་གནའ་རྫས་

རྩ་ཆེའི་རིགས། སྟོང་འཁྟོར་ཡུལ་གི་
དགྟོན་སེ་ཁག སྟོང་འཁྟོར་གནས་

རི་བཅས་ཀི་པར་རིས་
ཕྟོགས་བསྡུས།།

དཀར་ཆག
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སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོ་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་རླེ་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

སྐུ་ཕླེང་བཞ་ིཔ་གྩོང་འཇུག་མདྩོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ། སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ།

དཀར་ཆག
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སྐུ་ཕླེང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། སྐུ་ཕླེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

སྐུ་ཕླེང་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྒྱས། སྐུ་ཕླེང་བདུན་པ་བྩོ་བཟང་མདྩོ་རྒྱུད་ཡླེ་ཤླེས་བསན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན།

དཀར་ཆག
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སྐུ་ཕླེང་དགུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ།

སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ།

སྐུ་ཕླེང་བཅུ་པ་བྩོ་བཟང་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ།

སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་པ་བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མླེད།

དཀར་ཆག
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མཁན་རབས་ ༦༠ བྩོ་བཟང་ཉ་ིམ།

མཁན་རབས་ ༦༣ བྩོ་བཟང་ཚ་ེའབྩོར།

མཁན་རབས་ ༦༦ བྩོ་བཟང་ནམ་མཁའ།

མཁན་རབས་ ༦༡ བྩོ་བཟང་དབང་ཕྱུག

མཁན་རབས་ ༦༤ བྩོ་ཡངས།

མཁན་རབས་ ༦༧ ཚ་ེརིང་ཆྩོས་འཕླེལ།

མཁན་རབས་ ༦༢ བྩོ་བཟང་དར་རྒྱས།

མཁན་རབས་ ༦༥ བྩོ་བཟང་རྩོ་རླེ།

མཁན་རབས་ ༦༨ དངྩོས་དགའ།

དཀར་ཆག
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མཁན་རབས་ ༦༩ བྩོ་དགའ། མཁན་རབས་ ༧༠ བསྩོད་ནམས་མཐར་ཕྱིན། མཁན་རབས་ ༧༡ སལ་བཟང་མཐར་ཕྱིན།

མཁན་རབས་ ༧༢ བྩོ་བཟང་དཀྩོན་མཆྩོག མཁན་རབས་ ༧༣ བྩོ་བཟང་ཐྩོགས་མླེད། མཁན་རབས་ ༧༤ མཁས་བཙུན་བཟང་པྩོ།

མཁན་རབས་ ༧༥ དཀྩོན་མཆྩོག་མཐར་ཕྱིན། མཁན་རབས་ ༧༦ ཨྩོ་རྒྱན་ཆྩོས་འཕླེལ། མཁན་རབས་ ༧༧ ཚ་ེརིང་མཐར་ཕྱིན།
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མཁན་རབས་ ༧༨ བམས་དགའ། མཁན་རབས་ ༧༩ མཐའ་དགའ། མཁན་རབས་ ༨༠ བསྩོད་ནམས་ལྷུན་འགྲུབ།

མཁན་རབས་ ༨༡ ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན། མཁན་རབས་ ༨༢ དགླེ་ལླེགས་བཟང་པྩོ། མཁན་རབས་ ༨༣ བྩོ་བཟང་དཀྩོན་མཆྩོག

མཁན་རབས་ ༨༤ ཚ་ེརིང་སྩོབས་ལྡན། སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཐྩོག་མར་གནས་གཡར་ཞུས་པའ་ིགཡར་ཁང་ར་ིཁྩོད།

དཀར་ཆག
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དུས་འགྱུར་སབས་འཐྩོར་བཤིག་ཏུ་སྩོང་བའ་ིསྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་། ཕྱ་ིལྩོ་ ༡༩༨༠ ལྩོར་པར་བཏབ།

བརིད་ཉམས་ལྡན་པའ་ིསྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་གསང་ཆླེན་རྩོ་རླེ་གིང་ག་ིདབར་དུས་ཀ་ིབཀྩོད་པ།

སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་དང་། དླེའ་ིཉླེ་འཁྩོར་ག་ིམཛེས་སྡུག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའ་ིཡུལ་ལྩོངས།

དཀར་ཆག



295 294

ཁ་བའ་ིའདབ་མས་བརྒྱན་པའ་ིདགུན་དུས་ཀ་ིསྩོང་འཁྩོར་དགྩོན།

སྩོང་འཁྩོར་བ་བང་དང་། ཆྩོས་གྲྭ གཙུག་ལག་ཁང་སྩོགས་དགྩོན་འདིའ་ིཟུར་གཅིག་ག་ིརྣམ་པ། 

དཀར་ཆག



296

སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་ག་ིཚོགས་ཆླེན་འདུ་ཁང་ག་ིམདུན་ངྩོས།

གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་སླེང་ག་ིརྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གསུམ་ག་ིགཟིམ་ཆུང་དང་། ཟུར་ག་ིདབླེན་ཟླུམ་མཆྩོད་རླེན་བཅས། 

དཀར་ཆག



297 296

བཀྩོད་ལླེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིདགླེ་འདུན་པ་སྩོ་སྩོའ་ིབཞུགས་གནས།

མཛེས་ཉམས་ལྡན་པའ་ིདགྩོན་འདིའ་ིསྣྩོད་ཀ་ིབཀྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་ཚང་བའ་ིརྣམ་པ།

སྩོང་འཁྩོར་དགྩོན་དང་། སྩོང་འཁྩོར་གནས་ཁྩོག ཟླ་ཁྩོག་བཅས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའ་ིརྒྱང་རིང་ག་ིམཛེས་ལྩོངས།

དཀར་ཆག



298

སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་བ་བང་དང་། སྩོང་འཁྩོར་གསླེར་ཁང་ཆླེན་མྩོ།

སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་བ་བང་ངམ་བསྩོད་ནམས་དྩོན་ལྡན་ནྩོར་བུའ་ིཕྩོ་བང་ག་ིསྩོ་ཆླེན།

དཀར་ཆག



299 298

དླེང་རབས་ཀ་ིབཟྩོ་བཀྩོད་ལྡན་པའ་ིསྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་བ་བང་།

དགྩོན་སྩོད་ནས་ཤར་ཕྱྩོགས་སུ་བལྟས་པའ་ིརྣམ་པ།

དཀར་ཆག



300

སྩོང་འཁྩོར་ཆྩོས་གྲྭ་རྒྱལ་བསན་ནྩོར་བུའ་ིབང་མཛོད་ཕྱྩོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་མཐྩོང་གྩོལ།

མཁན་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་སར་ག་ིཕྱག་སྩོལ་བཞིན་ཆྩོས་གྲྭའ་ིནང་ལམ་རིམ་ག་ིའཆད་ཁིད་སྐྩོང་བཞིན་པ།

དཀར་ཆག



301 300

ཆྩོས་གྲྭའ་ིནང་དུ་དགླེ་འདུན་མང་ནས་ཞལ་འདྩོན་གསུང་བཞིན་པ།

ཆྩོས་གྲྭ་ཡར་ཚོགས་སབས་འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོའ་ིནང་དུ་རྩོད་པ་མཛད་བཞིན་པ།

དཀར་ཆག



302

འཛིན་གྲྭ་སྩོ་སྩོའ་ིནང་དུ་རྩོད་པ་མཛད་བཞིན་པ།

དགྩོན་འདིའ་ིམཁན་ཟུར་བགླེས་གས་རྣམ་པ་ཆྩོས་གྲྭར་ཕླེབས་བཞིན་པའ་ིསབས་ཀ་ིརྣམ་པ།

དཀར་ཆག



303 302

དབར་གནས་གྲུབ་རླེས་སླེམས་བསྐླེད་སབས་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་ཁྲུས་གསྩོལ་གནང་བཞིན་པ།

དབར་གནས་གྲུབ་རླེས་མཁན་རིན་པྩོ་ཆླེ་ནས་སླེམས་བསྐླེད་ཀ་ིསྩོམ་པ་འབྩོགས་ཆྩོག་སྩོར་ནས་འཆད་ཁིད་གནང་བཞིན་པ།

དཀར་ཆག



304

དབར་གནས་གྲུབ་རླེས་སླེམས་བསྐླེད་སབས་དགླེ་འདུན་མང་ནས་མཎྜལ་འབུལ་བཞིན་པ།

ཚོགས་ཆླེན་འདུ་ཁང་ནང་ག་ིམཆྩོད་སྤིན་ག་ིརྣམ་པ་ཟུར་གཅིག

དཀར་ཆག



305 304

ཚོགས་ཆླེན་འདུ་ཁང་དུ་མཆྩོད་རས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ།

ཚོགས་ཆླེན་སབས་བཀྲ་ཤིས་ཚིགས་བཅད་གསུང་བཞིན་པ།

དཀར་ཆག



306

འཇིགས་བླེད་བདག་འཇུག་ག་ིཆྩོས་ཐྩོག་ཚོགས་བཞིན་པའ་ིརྣམ་པ།

འཇིགས་བླེད་བདག་འཇུག་ཆྩོས་ཐྩོག་སབས་རྡུལ་ཚོན་ལས་གྲུབ་པའ་ིདཔལ་རྩོ་རླེ་འཇིགས་བླེད་ཀ་ིདཀིལ་འཁྩོར།

དཀར་ཆག



307 306

བདླེ་མཆྩོག་བདག་འཇུག་ཆྩོས་ཐྩོག་སབས་རྡུལ་ཚོན་ལས་གྲུབ་པའ་ིདཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའ་ིདཀིལ་འཁྩོར།

དཔལ་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའ་ིསྐུ་བརན་བིན་ཅན། ཁྩོ་བྩོ་མ་ིགཡྩོ་བའ་ིསྐུ་བརན་སིད་ན་རླེད་དཀའ།

དཀར་ཆག



308

འཕགས་ཡུལ་སླེར་སད་རྩོང་པྩོ་ཁང་ཚན་ག་ིདགླེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ།

2014-10-11

སྩོང་འཁྩོར་ཟླ་བ་རྒྱ་མཚོའ་ིབཞུགས་གནས་གཡར་ཁང་ར་ིཁྩོད་དུ་དགླེ་འདུན་མང་ནས་ཐུགས་སླེམས་གཅིག་སྒིལ་ངང་སྤྩོ་སྐིད་ཕླེབས་སབས་སུ་སྒྩོན་པ།

2014-10-11

དཀར་ཆག



309 308

བ་མ་གསླེར་གིང་པའ་ིཐུགས་དམ་ག་ིརླེན་དུ་གགས་པའ་ིསྩོང་འཁྩོར་གསླེར་ཁང་ཆླེན་མྩོའ་ིརླེན་གཙ་ོཇྩོ་བྩོའ་ིསྐུ་བརན་བིན་ཅན།

དཀར་ཆག



310

དུས་རབས་བཅྩོ་ལྔ་པའ་ིནང་སྩོང་འཁྩོར་ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕླེང་དང་པྩོའ་ིམ་ཡུམ་གིས་གཏླེར་ནས་བཞླེས་པའ་ི

རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ག་ིཐུགས་དམ་ག་ིརླེན་ཐུབ་དབང་ག་ིསྐུ་བརན་བིན་ཅན་རླེན་སླེ་རུ་མ།

དཀར་ཆག



311 310

སྩོན་ལམ་ཆླེན་མྩོའ་ིབམས་པ་གདན་འདླེན་དང་། སླེམས་བསྐླེད་སབས་སུ་དགླེ་ར་བཅྩོལ་ཡུལ་ག་ིརླེན་རིང་

རླེ་བཙུན་བམས་པ་མགྩོན་པྩོའ་ིསྣང་བརན་མཐྩོང་བ་ཀུན་གྩོལ།

དཀར་ཆག



312

ཕྱ་ིལྩོ་ ༡༧༧༣ ལྩོར་ཞབས་དྲུང་དྲུག་པ་འཇམ་དཔལ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚ་ོབསླེན་པར་རྩོགས་སབས་༸པཎ་ཆླེན་དཔལ་ལྡན་ཡླེ་ཤླེས་ཀིས་

འབལ་སང་དུ་གནང་བའ་ིསྩོན་པ་ཐུབ་པའ་ིདབང་པྩོའ་ིསྐུ་བརན།

དཀར་ཆག



313 312

དུས་རབས་ ༡༥ ནང་རླེ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྩོ་ཐྩོག་གནས་ཀ་ི
སན་ཆུ་ནས་གཏླེར་དུ་བཞླེས་པའ་ིགུ་རུའ་ིསྐུ་བརན་བིན་ཅན།

གསླེར་ཁང་ཆླེན་མྩོར་བཞུགས་པའ་ིརླེན་རིང་སྒྩོལ་མ་གསུང་བྩོན་མ།

སྩོང་འཁྩོར་པར་ཁང་ལླེགས་བཤད་འཛད་མླེད་ནྩོར་བུའ་ིགིང་ག་ི
གསུང་འབུམ་ཁག་ག་ིཔར་ཤིང་།

སྩོང་འཁྩོར་པར་ཁང་ལླེགས་བཤད་འཛད་མླེད་ནྩོར་བུའ་ིགིང་དུ་བཞུགས་

པའ་ིགསླེར་དངུལ་དུང་གསུམ་གིས་བིས་པའ་ིགསུང་རབ་དཔླེ་རིང་ཁག

དཀར་ཆག



314

ལྩོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའ་ིགནའ་རས། བུམ་པ། དུང་དཀར་གསླེར་གཤྩོག་མ། གནམ་ལྕགས་རྩོ་རླེ། ཁབ་རྩོག སྩོག་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྩོས་
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