


གཟུགས་རིས་ཞིབ་འབི་ནི་གཙོ་བོ་མི་སྣའི་བྱད་བཞིན་གི་ཉམས་

འགྱུར་དང་། གོས་ཀི་བྱྱེ་བག འགོ་འདུག་གི་སྤོད་ལམ་སོགས་ཟུར་མི་

འདྲ་བ་སོ་སོ་ནས་བིས་ཏྱེ། མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་དང་རང་གཤིས་འབུར་

ཐོན་དུ་དགོད་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། རང་རྱེའི་བོད་ཀི་སྔ་རབས་བསྟན་བཅོས་

ཁག་ཏུ་ཚིག་བཅད་ལྷུག་གཉིས་ཀའི་ལམ་ནས་ཕིའི ་གཟུགས་རིས་

ཞིབ་འབི་བྱས་པའི་དཔྱེར་བརོད་ནི་བགང་གིས་མི་ལང་བ་ཞིག་ཡོད། 

འདིར་ཚིག་སྣ་ཐུང་ཞིང་གནད་དུ་ཁྱེལ་པའི་དཔྱེ་མཚོན་རང་བཞིན་

ལྡན་པའི་མཚན་གཞི་འགའ་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས་བརོད་ན།

ཀ  གླིང་རྗེ་གྗེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་སྗེང་ལྕམ་འབྲུག་མོའླི་སྣང་བརྙན།

 《འཛམ་གིང་སྤི་བསང》གི་ཤོག་ངོས2ལས། གིང་སྐྱེས་མཆོག་

སྱེང་ཆྱེན་དོན་གྲུབ་དྱེ་ནི་མི་དམར་སྨུག་དུང་གི་ཁ་དོག་ཅན། དཀར་

པོ་དུང་གི་སོ་སོ་ཅན། མཚན་དཔྱེས་སྤྲས་པའི་སྐུ་ལུས་ཅན། ཚེམས་ལ་

ལྷ་སྐུ་རང་བོྱན། དབུ་རལ་བས་སྐུ་རྒྱབ་ཁྱེབས་པ། ཞལ་མཛེས་པའི་

འཛུམ་མདངས་ཡ་ལྱེ། དཔའ་དག་ལྷའི་འོད་མདངས་འཁྱུགས་སྱེ། སྐུ་

སྣང་སྟོང་ལྷ་ཡི་དཀིལ་འཁོར། གསུང་གགས་སྟོང་ཚངས་པའི་སྔགས་

སྒྲ། ཐུགས་བདྱེ་སྟོང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་ངོ་བོ། ལྷ་ཡི་དམ་གི་ཐུགས་དང་དབྱྱེར་

མྱེད། ཐུགས་སྟོང་ཉིད་སིང་རྱེ་དང་ཟུང་འཇུག སྐུ་ལ་ཟ་འོག་དམར་

སྨུག་གི་ན་བཟའ་ཤིང་ལོ་དང་ནོར་བུའི་རི་མོས་བཀྲ་བ། ཆུ་དར་སོྔན་

པོ་སྤྲིན་གི་མདངས་རིས་ཅན་གི་སྟོད་གཡོགས། དམར་ནག་ཡིད་

དབང་འཕོག་གི་ཕོད་ཀ སྱེར་པོ་གསྱེར་གི་སྐུ་ཆིངས། དར་དཀར་

མཛེས་པའི་འགིང་ཐོད། ཁྱད་པར་དུ་མགུལ་རྒྱན་ནོར་བུ་འོད་འབར། 

ཆོས་གོས་རྨ་བྱ་བསོྣལ་འཛིན། གསང་གོས་དག་ལྷའི་བྱེར་སྨུག ནང་

གོས་སྟོང་སྱེ་འཇིགས་མྱེད། སྟོད་ཁྱེབ་གཡུང་དྲུང་ནོར་བུ། སྨད་གོས་

གབ་རྱེ་ཕྱུག་མོ། སག་ལྷམ་སྱེ་བརྒྱད་ཟིལ་གནོན། ལོངས་སྐུའི་ཆས་

བརྒྱད་ཀིས་སྤྲས་ཤིང་། འགིང་བག་བྱེར་ཆྱེན་ལྷུབས་སྱེ། བརིད་ཆགས་

སྐུ་མདངས་ལྷམ་མྱེར་བཞུགས་སོ། །དྱེའི་དུས་སུ་སྟྱེང་དག་པ་ལྷ་ཡི་

ཞིང་ནས། ལྷ་རྱེ་བཙུན་སོྒྲལ་མའི་སྤྲུལ་བ། ཕྱུག་སྐ་ལོ་སྟོན་པ་རྒྱལ་

མཚན་གི་སྲས་མོ། ས་རྱེ་སྱེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ། ཤ་མདོག་དཀར་ལ་

འགྱུར་མྱེད། གངས་ལ་ཟླ་འོད་ཕོག་འདྲ། མཁུར་ཚོས་དམར་ལ་ལོག་

མྱེད། བྱུ་རུ་ལ་མཚལ་ཐམ་བརྒྱབ་འདྲ། ཤ་རྒྱས་ནུ་མའི་མོས་བུམ། རབ་

ཡངས་བང་གི་ངོས་ན། བྱ་ངང་བས་པད་མཚོ་གཤགས་འདྲ། ཁྲ་བོ་

གཟི་ཡི་སྤན་མིག དབུ་སྐྲ་ལོ་བྱྱེ་བ་ས་ཡ། གནག་སྣུམ་སྟོང་སྐུད་

གཤིབས་འདྲ། གོས་ལྭ་རིང་ལྭ་ཐུང་བཅོ་བརྒྱད། ལྭ་མ་ཐུང་དང་བཅུ་

དགུ། སྲམ་ཐུལ་དཀར་ཁྲ་དགུ་བརྱེགས། ལྭ་ཆྱེན་སྣང་བ་མཛེས་ལྡན། 

མཐིང་གོས་དགའ་འཁྱིལ་ཉི་མ། ནང་གོས་དབྱར་རྔ་ཁ་སོྤྲད། གོས་

ཆྱེན་པད་མ་ཁྱུང་གཤོག ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀི་རྒྱན་དྲུག གསྱེར་

དངུལ་གཟི་ཆུང་གི་དྲ་བ། བྱུ་རུ་སོས་ཤྱེལ་གི་རྒྱན་ཆ། ལྷམ་ཆུང་སག་

ལྷམ་བཀྲ་ཡག ལྷམ་སོྒྲག་འཇའ་འོད་རང་ཤར་ལ་སོགས་པའི་གོས་

དང་རྒྱན་ཆ་ཚད་མྱེད་པས་སྐུ་ལུས་སྤྲས་ཤིང་། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའླི་ཚིག་དུམ་འདླི་ལས་གླིང་རྗེ་སྗེང་ཆྗེན་ནོར་བུ་དང་སྒ་སྐྱ་ལོ་

སྗེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་གཉླིས་ཀླི་སྐུའླི་ཆ་བྱད་དང་གསུང་གླི་ཁྱད་ཆོས། ཐུགས་ཀླི་

མཁྱྗེན་རྒྱ་དང་ཡོན་ཏན། ལང་ཚོའླི་མཛེས་སྡུག་གམ་ཡླིད་ཀླི་དང་བ་འདྗེན་པའླི་

ཉམས་འགྱུར་སོགས་གོ ་བདྗེ ་བའླི ་དཔྗེ ་དང་སྦྱར་ནས་སྣང་བརྙན་དོད་ཅླིང་

གསལ་བར་བཀོད་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ཕླི་ནང་གསང་གསུམ་དང་སོད་སྨད་

བར་གསུམ་གླི་གོས་ཀླི་བྱྗེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ཐ་དད་པར་སོ་སོའླི་ཁྱད་ཆོས་

མ་འདྗེས་པར་བཀོད་པ་འདླི ་ལས་རྗེ ་དང་ལྕམ་གླི ་སྣང་བརྙན་དྗེ ་སྔར་ལས་

འབུར་ཐོན་དུ་བཀོད་པས། གོ་རླིམ་གསལ་ཞླིང་ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་པའླི་སྒོ་ནས་

མླི ་སྣའླི ་སྣང་བརྙན་ཞླིབ་འབྲླི་བྱྗེད་པའླི་དམླིགས་ཡུལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྙན་འགྱུར་འབུམ་ལྡན་གླི་ཚིག་དུམ་འདླི་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཀླི་

དུས་སྐབས་ངྗེས་ཅན་ཞླིག་གླི་བོད་མླིའླི་གོས་ཀླི་བྱྗེ་བྲག་དང་། གོན་གོས་སྒྱུ་རྩལ་

དང་འབྲྗེལ་བའླི ་མཛེས་དཔོད་ལྟ་བ་སོགས་

མངོན་པར་མཚོན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

རླིགས་རྒྱུད་མཐོ་བའླི་རྗེ་བོན་དང་དབང་སྒྱུར་པ་དག་གླི་གོས་ཀླི་རྣམ་པ་སོགས་

ཅླི་ལྟ་བུ་ཞླིག་ཡླིན་པར་ཡང་རྒྱུས་ལོན་གང་ལྗེགས་བྱྗེད་ཐུབ་པས། འདླི་ནླི་སྔར་

གླི་བོད་མླིའླི་གོན་གོས་རླིག་གནས་དང་དྗེའླི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ཞླིབ་འཇུག་བྱྗེད་པའླི་

དཔད་གཞླིའླི་རྒྱུ་ཆ་འགངས་ཆྗེན་ཞླིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། ། 

ཁ། སླིང་མོ་པྗེ་ཏས་རྗེ་མླི་ལ་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་སྐབས་མཐོང་

བའླི་སྣང་བརྙན།

《རྱེ་མི་ལའི་རྣམ་མགུར》གི་ཤོག་ངོས158ལས། སོའི་ཕི་ནས་

བལྟས་པས། ང་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་གདུངས་པའི་ལུས། མིག་གཏིང་དུ་

ལྷུང་བ། རུས་པ་ཐམས་ཅད་སང་དུ་ཐོན་པ། མདོག་སོྔ་ལ་ཤ་རིད་པ། ཤ་

རུས་བལ་དུ་ཆ་བའི་པགས་པ་ལ་བ་སྤུ་སོྔ་ཟིང་ངྱེ་བ་སྐྱེས་པ། སྐྲ་

ཡྱེགས་ལ་འཇིགས་པ། ཡན་ལག་རྣམས་འཆག་ལ་ཁད་པ་དྱེ་མཐོང་

ནས། ཐོག་མར་འདྲྱེ་ཡིན་པ་འདྲ་སམ་པ་འཇིགས་པ་ལས། ཇོ་ཇོ་

ལྟོགས་གིར་འཆི་རུ་ཆ་བ་འདུག་ཟྱེར་བ་ཐོས་པས་ཐྱེ ་ཚོམ་ཟོས་ཏྱེ ། 

ཁྱོད་མི་ཡིན་ནམ་འདྲྱེ་ཡིན་ཟྱེར། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའླི་ཚིག་དུམ་འདླི་ལས་ཤ་ཟད་རུས་ལ་ཐུག་ཅླིང་། ཉླིན་

མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་དཀའ་ཐུབ་ཀླི ་ལས་ལ་མངོན་པར་སོྤད་པའླི ་རྗེ ་མླི ་ལའླི ་

ཉམ་ཐག་གླི ་གཟུགས་བྱད་དྗེ ་གཟུགས་ཅན་བཞླིན་སྣང་བར་བྱས་ཡོད་པ་སྗེ། 

ཞླིབ་ཏུ་དཀའ་ཐུབ་ཀླིས་གདུང་བའླི་མླིག་ཟུང་དུང་དུ་ལྷུང་ཚུལ་ནས་རུས་པ་

འབུར་དུ་ཐོན་པ། ཤ་ཟད་རུས་ལ་ཐུག་པའླི་སྐྱླི་པགས་ལ་བ་སྤུ་སྔོ་ཟླིང་ངྗེ་བ་

ཐར་ཐོར་དུ་སྐྱྗེས་པ། མགོ་སྐྲ་འཛིངས་ཤླིང་ཡན་ལག་རྣམས་འཆག་ལ་ཁད་

དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཡླི་དྭགས་ཀླི་སྣང་བརྙན་ལྟ་བུ། མཐོང་བ་ཙམ་གླིས་

འཇླིགས་ཡྗེར་བ། ཞླིབ་ཏུ་བལྟས་ན་སྙླིང་རྗེ་བའླི་ཉམ་ཐག་བྱ་བྲལ་པ་ཁོང་གླི་

སྣང་བརྙན་དྗེ ་ཚིག་ཉུང་དོན་བསྡུས་ཀླིས་མླིག་ལ་གཟུགས་ཅན་བཞླིན་དུ་

སྣང་བར་བྱས་པ་སྗེ། 《མྗེ་ལོང་མའླི》ལུགས་ལས་བསན་པའླི་སྙླིང་རྗེ་དང་

མླི ་སྡུག་པའླི་ཉམས་འདྗེས་མའླི་སྣང་ཚུལ་ཞླིག་གསལ་ལྗེར་མཚོན་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །

ག  བ་ོརདོ་ཐར་ལྗེགས་གཡུལ་ལ་ཆས་སྐབས་ཀླི་ཁ་ོབའླི་སྣང་བརྙན། 

《གཞོན་ནུ་ཟླ་མྱེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད》ཀི་ཤོག་ངོས70ལས། དྱེ་ནས་

བོ་རོད་ཐར་ལྱེགས་དྱེས་རྟ་མིག་སྨན་འཕུར་ཤྱེས་བྱ་བ་དྱེའི་སྟྱེང་ནས་

འགིང་སྟབས་སུ་དཔའ་བ་དང་སྱེག་པའི་ཉམས་ལྡན་དུ་བྱས་ནས། སྣ་

གོང་དུ་ཁྲོ་གཉྱེར་མང་དུ་བསྡུས་ཤིང་སྨིན་མ་འཁྱོག་པོར་བསྒྱུར། ལག་

པས་རལ་གི་མཁའ་ལ་འཕར་བཞིན་པར་དྲྱེགས་པས་མོས་པའི་ང་རོ་

འདི་སྐད་ཅྱེས་བསྒྲགས་སོ། ། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་བོན་པོ་བོ་རོད་ཐར་ལྗེགས་དྗེ་ཉླིད་ཁོང་ཁོ་དང་དྗེགས་

པས་གཟླིར་ཞླིང་། ཁྱོད་ཤླི་ང་གསོན་གླི་གཡུལ་ལ་མངོན་པར་འཇུག་པའླི་སྣང་

བརྙན་ཏྗེ། རྟའླི་གོང་གླི་དཔའ་བོའླི་འགླིང་ཉམས་སྤླིར་བསན་པ་ནས་དྗེ་དང་

འཚམ་པའླི་གདོང་གླི་འགྱུར་བ་དང་ལུས་ཀླི་བྱ་བྱྗེད་དག་བཀོད་པ་སྗེ། གདོང་

ལ་ཞྗེ་སྡང་གླི་སྨླིན་མ་བསྡུས་ཤླིང་ཁོ་བའླི་སྡང་མླིག་གླི་ཉམས་ཐོན་པ། སྐད་ཅླིག་

ཉླིད་ལ་དགྲ་སྡྗེ་ཐལ་བར་བརླག་འདོད་ཀླིས་རལ་གྲླི་ཀླད་ལ་བསྐོར་ཅླིང་། རོྒྱབ་

སོད་སོགས་དག་འཇོམས་ཀླི་ང་རོ་གསང་མཐོར་སོྒག་པའླི་སྣང་བརྙན་མདོར་

བསྡུས་ཤླིག་བྲླིས་པ་འདླི་ལས། ཟུར་མླི་འད་བ་དུ་མ་ནས་བོ་རོད་ཐར་ལྗེགས་ཀླི་

དཔའ་ཉམས་དང་འཇླིགས་རུང་གླི ་རྣམ་པ་ཞླིབ་ཕྲའླི ་སྒོ ་ནས་མངོན་པར་

མཚོན་ཡོད་པས། ཚིག་དུམ་ཐུང་ངུ་འདླི་ཟུར་མང་བོའླི་རྣམ་པ་འབྲླི་ཚུལ་གླི་

དཔྗེ་གཞླི་ལྗེགས་པོ་ཞླིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །

ང་། རྒྱལ་པོའླི་སྣང་བརྙན་ཞླིབ་འབྲླི་བྱས་པ། 

《བྱ་མགིན་སོྔན་ཟླ་བའི་རོྟགས་བརོད》ཀི་ཤོག་ངོས47ལས། རིན་

པོ་ཆྱེའི ་ཁྲི ་ལ་དར་ཟབ་འབོལ་བརྱེགས་ཀི་སྟྱེང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་

བགྱེས་ཉམས་ཅན། ཨག་ཚོམ་དཀར་པོ་སྐྱེད་པའི་བར་དུ་སྱེབས་པ། 

སྐུ་སོམ་ལ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་བརིད་ཆགས་པ། རལ་བ་དཀར་པོའི་ཐོར་ཅོག་

ལ་རིན་པོ་ཆྱེའི་རྒྱན་ཅན། རིགས་སྔགས་ཤུབ་བུར་གསུངས་ཤིང་ཕལ་

ཆྱེར་སྤན་ཟིམ་བུར་མཛད་ལ། སྐབས་འགར་འབུར་ཚུགས་སུ་

གཟིགས་པ། འཇིགས་པར་བལྟས་ན་འཇིགས་ཤིང་རྔམ་པ། ལྱེགས་

པར་བལྟས་ན་ཡིད་དུ་སྡུག་པ། མཐོང་བ་ཙམ་གིས་དང་བ་འདྲྱེན་ཞིང་། 

དྲུང་དུ་ཇི་ཙམ་གནས་པ་ཙམ་གིས་དགའ་བ་འཕྱེལ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་རྒྱལ་པོའླི་སྐུའླི་བཞུགས་སངས་དང་། ལུས་ཀླི་བརླིད་

ཉམས། བཞླིན་གླི་འགྱུར་བ། ངག་གླི་འདུ་བྱྗེད་སོགས་འགུལ་ལྡན་དང་འགུལ་

མྗེད་ཀླི ་རྣམ་པ་གཉླིས་གཞླི་གཅླིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གནད་དུ་འདླིལ་བའླི་ཚིག་

མདོར་བསྡུས་ཀླིས་སོ་སོའླི་མཐོང་སྣང་མླི་འད་བ་ལས་བྱུང་བའླི་རྒྱལ་པོའླི་གཟླི་

བརླིད་དང་རྔམ་ཟླིལ་གླིས་ཁྗེངས་པའླི་རྣམ་པ་དྗེ་མཚོན་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཅ། བདུན་བོན་ར་འད་འཆླི་བདག་ཡ་མྗེད་གཡུལ་ལ་ཆས་

སྐབས་ཀླི་སྣང་བརྙན། 

གིང་སྒྲུང《བྱེ་ར་ར་རོང》ལས། རྟ་ཕོ་ཁམ་ནག་རླུང་ཤུགས་ལ་

རིན་ཆྱེན་ནོར་བུས་ས་ཆས་སྤྲས། ལྕགས་ཁྲབ་རིན་ཆྱེན་སྤུངས་པ་

སྤྲས། རོྨག་མོ་ལྕགས་ནག་རྱེ་གསུམ་ལ་དར་ནག་བ་དན་གྲུ་གསུམ་

སྟྱེང་། བདུད་བྱ་ཀང་ཀའི་སོྒྲ་འཕྲུ་བཙུགས།    སྟག་དོང་གསྱེར་རིས་

མཛེས་པའི་ནང་ལན་མྱེད་ལྕགས་མདའ་དྲུག་ཅུ་བཙུད། གཟིག་

ཤུབས་པ་ཏྲ་རླུང་རིས་ནང་ས་གཞུ་ཝྱེར་མ་འགུགས་རིང་བཅུག  རལ་

གི་གནམ་ལྕགས་དུམ་གཅོད་དྱེ་སྐྱེད་ལ་དྲངས།  ཞགས་པ་རླུང་འཛིན་

ཁྲ་བོ་དྱེ་གི་ལ་བཀོན། གོ་གི་ཕ་ཝང་ལིང་ཆོད་དྱེ་གོ་ལ་བཏགས། སྨྱུག་

མའི་མདུང་རིང་རྱེ་གསུམ་ལ་དར་ནག་གི་བ་དན་གྲུ་གསུམ་པ་དུག་

སྦྲུལ་གི་རི་མོ་བིས་པས་བརྒྱན་པ་དྱེ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་དཔའ་ཆས་

ལུས་ལ་ཚང་བ་ཞིག་བྱས་ནས་རྟ་ཐོག་ཏུ་ཐོན།

 ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་གླིང་སྒར་དུ་ཕར་རོལ་ལ་ཆས་པའླི་བདུན་བོན་ར་འད་

འཆླི་བདག་ཡ་མྗེད་ཀླིས་འཁོར་གསུམ་ལུས་ལ་སྤྲས་ནས་གཡུལ་ལ་སོྐྱད་སྐབས་

ཀླི་དཔའ་བའླི་ཉམས་ཀླིས་ཕྱུག་པའླི་གཟུགས་རླིས་དྗེ་ཞླིབ་འབྲླི་བྱས་ཡོད་པ་ལྟ་

བུ་སྗེ། འདླི་ལས་བྲླི་བྱ་གང་དྗེའླི་གཟུགས་རླིས་དང་གདོང་གླི་ཉམས་འགྱུར་

སོགས་གཙོར་བཟུང་ནས་བྲླིས་པ་མ་ཡླིན་པར། གཡུལ་ལ་ཆས་སྐབས་ཀླི་ཆ་བྱད་

དང་མཚོན་ཆ་སོགས་དམླིགས་སུ་བཟུང་ནས་བྲླིས་ཏྗེ། དཔའ་བོ་གང་དྗེའླི་

དཔའ་བ་དང་འཇླིགས་རུང་གླི ་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་གླིས་མཚོན་ཡོད་པས། 

ངོས་དང་ཟུར་མླི་འད་བ་གང་རུང་དམླིགས་སུ་བཟུང་ནས་མླི་སྣའླི་སྣང་བརྙན་

གསར་བཞྗེངས་བྱྗེད་པའླི་ཐབས་ལམ་སྤད་ཡོད་པ་རྗེད།   

ཆ། ཡླི་དྭགས་ཀླི་སྣང་བརྙན་ཞླིབ་འབྲླི་བྱས་པ། 

《འབོམ ་གི ་སྐྱེས ་རབས ་བཀའ ་གདམས ་བུ ་ཆོས 》ཀི ་ ཤོག ་

ངོས564ལས། ཡང་ཡི་དྭགས་ཀི་གནས་ན་ལྟོ་བ་རི་ཙམ་བྱས། རྐང་

ལག་རྒྱུ་མ་ལྟར་ཕ། མགིན་པ་ནི་རྟ་རྔ་ཙམ། ཁའི་སོ་ནི་ཁབ་མིག་ཙམ། 

ཁའི་ནང་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡངས། གོས་མྱེད་གཅྱེར་བུ་སྐྲ་སྱེར་བ། རླུང་དང་

ས་རྡུལ་གིས་བཏབ། ཉི་མ་ལ་སོགས་པའི་འོད་ཀིས་ཚིག ལོ་ཁྱུར་བོ་

བཅུ་གཉིས་ཙམ་དུ་ཆུ་ཧུབ་རྱེ་ཙམ་ཡང་བཏུང་དུ་མྱེད་ན། རམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་འཚལ། 

ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཡླི ་དྭགས་རླིགས་ཀླི ་ཉམ་ཐག་དང་སྐྱུག་བྲོ ་བའླི ་སྣང་

བརྙན་དྗེ་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཡླིད་ཀླི་དང་བ་འདྗེན་པའླི་

དཔྗེ་གཞླི་ཤླིན་ཏུ་མང་ནའང་། རླིགས་འདླི་ཙམ་མཚོན་བྱྗེད་དུ་བཀོད་དྗེ་འཐུས་

པར་བྱས་སོ། །

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆྱེན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་འབིང་གཉིས་པ།

•སོབས་ལྡན•



དགའ་ལྡན་ཁླི་པ།  རྱེ་ཙོང་ཁ་པའི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཚབ་རྱེ་དང་།  

མཁས་གྲུབ་རྱེ་གཉིས་ཀིས་བ་མའི་གདན་བསྐངས།  དྱེའི་བརྒྱུད་པ་གདན་ས་

སྐོང་མཁན་རིམ་བྱུང་རྣམས་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་ཟྱེར།   དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་ཞྱེས་

པ་དྱེ་ནི་དཔོན་གི་གདུང་རྒྱུད་དང་།  བ་མའི་ཡང་སྲིད་སོགས་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་

སྲས་རྒྱུད་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་མིན་ཞིང་།  བོད་ཀི་

གཏམ་དཔྱེ་ལ།   སྤྲང་པོའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན།  དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་

མྱེད།  ཅྱེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་རིགས་རུས་འབྱོར་བ་ས་ཕོགས་བཅས་

དམིགས་བསལ་གི་དབྱྱེ་བ་གང་ཡང་མྱེད།   མཁས་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་

ལུང་རིགས་ཀིས་རོད་པའི་གལ་ལས་རྒྱལ་ཁ་སུར་ཐོབ་པ་གང་དྱེར་དགའ་ལྡན་

ཁྲི་པའི་ཐོབ་ཐང་རྱེག་གི་ཡོད།  དྱེ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་བརྒྱ་སྐོར་

ཞིག་བྱུང་ཡོད།  རྱེ་ཙོང་ཁ་པའི་སོབ་མ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་

གིས་འབས་སྤུངས་དགོན་པ་ཕག་བཏབ་པ་དང་།  བྱམས་ཆྱེན་ཆོས་རྱེས་སྱེ་ར་

དགོན་པ་ཕག་བཏབ་ནས་གདན་ས་བསྐངས་པ་ལ་རི་བོ་དགྱེ་ལྡན་པའི་གདན་

ས་ཆྱེན་པོ་སྱེ་འབས་དགའ་གསུམ་ཞྱེས་པ་བྱུང་།

དྱེ་ནས་བསྟན་པ་གཙང་གི་ཕོགས་སུ་དར་ལ་རྱེ་དགྱེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་

གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཕག་བཏབ་སྟྱེ་པཎ་ཆྱེན་སྐུ་ཕྱེང་རིམ་བོྱན་གིས་བསྟན་

འགོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆྱེ་མཛད་པ་དང་།  མདོ་ཁམས་སྨད་དུ་དར་བ་ལ་འདུལ་

བ་ཆོས་རྱེ་འོད་ཟྱེར་གིས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་ཕག་བཏབ་པ་ཨ་ཀྱཱ་སྐུ་ཕྱེང་རིམ་

བྱོན་གིས་བསྟན་པ་བསྐངས་པ་དང་།  ཀུན་མཁྱྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་

ངག་དབང་བརོན་འགྲུས་ཀིས་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཕག་བཏབ་ནས་འཇམ་

དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྱེང་རིམ་བོྱན་གིས་བསྟན་འགོའི་དོན་མཛད་པ་རྣམས་ནི་

རི་བོ་དགྱེ་ལྡན་པའི་གདམས་ངག་དང་ཆོས་རྒྱུད་རྣམས་འཛིན་སྐོང་སྱེལ་བའི་

འཕིན་ལས་འཇུག་པའི་སོ་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད།

དགྱེ་འདུན་གྲུབ་པ་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་དང་། །

པཎ་ཆྱེན་བསོད་གགས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆྱེ། །

ངག་དབང་བརོན་འགྲུས་ལྕང་སྐ་རོལ་རོར་ཞབས། །

དགྱེ་ལྡན་བསྟན་པ་སྱེལ་བའི་སྒྲོན་མྱེའི་ཁྱུ། །

དགའ་ལྡན་དགོན་པ།     རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གང་སྤི་ལ1ོ409

ལོར་རྱེ་ཙོང་ཁ་པས་ཕག་བཏབ། 

འབས་སྤུངས་དགོན་པ།   རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མྱེ་སྤྲྱེལ་སྤི་ལོ1416

ལོར་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་གིས་ཕག་བཏབ།  

སྱེ་ར་དགོན་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་སྤི་ལོ1419ལོར་

བྱམས་ཆྱེན་ཆོས་རྱེས་ཕག་བཏབ།

རྒྱ་ནག་གོང་མའི་དབུ་བ་རུ། །

ཆོས་རྱེ་རྣམ་གསུམ་མཚན་སན་བཀྲ། །

རྒྱ་ནག་གོང་མའླི་དབུ་བ་རྣམ་གསུམ།  རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཏཱ་མིང་ཡུང་

ལོ་རྒྱལ་པོས་ཆོས་རྱེའི་སན་པ་གསན་པས་ཐུགས་ཕོགས་ཏྱེ་འཇའ་ས་ཞུ་

ཡིག་དང་།  རིན་ཆྱེན་གོས་དར་གི་འབུལ་བ་དང་བཅས་པའི་གདན་

འདྲྱེན་པ་བཏང་།  དགུང་ལོ་ཉྱེར་གཉིས་བཞྱེས་པའི་ཤིང་བྱ་སྟྱེ་སྤི་

ལོ1405ལོར་དབུས་བཏྱེགས།  སྤི་ལོ1407ལོའི་མྱེ་ཕག་ལོར་པྱེ་ཅིན་དུ་

འབྱོར། དབང་བསྐུར་ཞུས་ཤིང་བ་མར་བསྟྱེན།  དྱེའི་རྱེས་སུ་ས་སྐའི་བ་

མ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་གདན་ཞུས།  དྱེའི་རྱེས་སྤི་ལོ1428ལོ་ཙམ་ན་

ཏཱ་མིང་ཞོན་ཙུང་རྒྱལ་པོས་དགྱེ་ལུགས་པའི་བ་མ་ཤཱཀ་ཡྱེ་ཤྱེས་གདན་

ཞུ་བྱས།  དྱེ་དག་རྣམས་ལ་རིན་ཆྱེན་ཆོས་རྱེ།  ཐྱེག་ཆྱེན་ཆོས་རྱེ།  

བྱམས་ཆྱེན་ཆོས་རྱེ་བཅས་ཀི་མཚན་གིས་བསྟོད་ནས་དབང་བསྐུར་

ཞུས་ཤིང་འབུལ་བ་ག་ནོམ་པ་

ཕུལ། 

རྒྱ་ནག་གོང་མའླི་དབུ་བ་རྣམ་གསུམ།

བ་མའི་མཚན། གྲུབ་མཐའ།  དབུ་བའི་མཚན་གནས། མཚན་གསོལ་མཁན།

ཀརྨ་པ་དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པ། རིན་ཆྱེན་ཆོས་རྱེ། ཏཱ་མིང་ཡུང་ལོ།

ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། ས་སྐ་པ། ཐྱེག་ཆྱེན་ཆོས་རྱེ། ཏཱ་མིང་ཡུང་ལོ།

ཤཱཀ་ཡྱེ་ཤྱེས། དགྱེ་ལུགས་པ། བྱམས་ཆྱེན་ཆོས་རྱེ། མིང་ཞོན་ཙུང་།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མོའི་བོད་རིག་པ་སོབ་གིང་།         •ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས•

འཇུ་ལག་ཆུ།

དགྱེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་སྐིད་པའི་ལོངས། །འཇུ་ལག་བཀྲ་

ཤིས་ཐང་ཞྱེས་གགས་པའི་གནས། །གངས་རི་གཡའ་བག་རི་བོ་མཁའ་ལ་སྱེགས། །

ལོན་པའི་འཕྱེང་ལྡན་ནགས་ཚལ་ལོ་འདབ་རྒྱས། །སང་ལོངས་མྱེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་

ཚོན་གིས་བཀྲ། །དག་བྱྱེད་ཆུ་ཀླུང་དལ་འབབ་འཁྱིལ་ཞིང་དུ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་

གནས་གཞི་འབོག་དང་གོང་། །སྣོད་བཅུད་འབྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབུས། །

                                             
སྔོ་ཁོ་ངག་དབང་ལྗེགས་བཤད་ཉླི་མས།

ཙོང་ཆུའི་ཆུ་ལག་གཙོ་བོ་དང་རྨ་ཆུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཆུ་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་

འཇུ་ལག་ཆུ་ནི་མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་གི་མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐོང་

ཁུལ་གི་གངས་དཀར་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཤར་ཕོགས་ནས་མཆྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་། 

ཆུ་བོའི་སྟོད་རྒྱུད་ཐྱེམ་ཆྱེན་རོང་ཁོངས་བརྒྱུད་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་བཞུར་གིན་ཡོད་

པས་ཡུལ་དྱེའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་དྱེ་ལ་མྱེ་རིའི་ཆུ（དམུ་རིའི་ཆུ）དང་ཐང་དམར་

ཆུ་ཟྱེར་བ་དང་། དྱེ་ནས་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་གི་རྐང་ཚ་རོང་དང་

མདོ་ལ་རོང་། རྒྱ་མདོ་རོང་། མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གི་ཧོར་གོང་རོང་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆྱེན་གི་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐོང་རོང་། མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གི་གཞོང་ཐང་

རོང་སོགས་ཀི་ས་ཁོངས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཅིང་སྔ་ཕིར་ཆུ་ལག་ཆྱེ་ཆུང་བརྒྱ་ཕག་

གཅིག་ཙམ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་ཆྱེར་རྒྱས་ཤིང་དཔའ་རིས་མཆོད་རྟྱེན་ཐང་གི་

ཤར་ཕོགས་ཙམ་ནས་རིམ་གིས་ཤར་ལྷོའི་ཕོགས་སུ་ཁ་གྱུ་བའི་མཐར་གཞོང་ཐང་

རོང་གཞོང་ཐང་གོང་རལ་ནས་ཙོང་ཆུར་འདྲྱེས་པའི་བར་མཚམས་ཀི་བཞུར་རྒྱུན་

ལ་དཔའ་རིས་པ་རྣམས་གཙོ་བྱས་ཏྱེ་འཇུ་ལག་ཆུ་ཞྱེས་འབོད་པ་དྱེའོ། །

དྱེང་དུས་དྲ་ལམ་སོགས་སུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་རྒྱུ་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཀོད་

ཡོད་པ་རྣམས་གཞིར་བཟུང་ནས་བཤད་ན། རྒྱའི་སྐད་དུ་ཆུ་བོ་འདིར་ཧའོ་མོན་ཆུ་བོ་དང་ཏ་ཐུང་ཆུ་བོ་སོགས་སུ་འབོད་ཅིང་། སྤིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་

ལྱེ561ཡོད་པ་སྟྱེ་ཙོང་ཆུ་ལས་ཀང་ཆུ་རྒྱུན་རིང་བས་ན་ཙོང་ཆུའི་ཆུ་ཕུག་ཏུ་འདོད་མཁན་ཡང་ཡོད། ཆུ་རྒྱུན་འབབ་ཡུལ་གི་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤི་ལྱེ་

གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི1.5126ཙམ་དང་ལོ་རྱེའི་བཞུར་ཚད་ལ་སྨི་ལྷམ་པ88.7%སྐར་ཆ་ཙམ་ཡོད་པར་བཤད། ཆུ་བོའི་སྟོད་རྒྱུད་ས་བབ་མཐོ་ཞིང་ཐང་ཡངས་

པོ་དང་ན་འདམ་རྒྱ་ཆྱེ་བ་སོགས་ཀིས་གྲུབ་པས་ཕྱུགས་རིགས་འཚོ་སྐོང་ལ་ཕན་ཞིང་། ཆུ་བོའི་བར་རྒྱུད་རྒྱ་མདའ་རོང་མཁར་གི་ཉྱེ་འགམ་ནས་སྨད་

རྒྱུད་ཙོང་ཆུར་འདྲྱེས་པའི་བར་མཚམས་སུ་སོ་ནམ་གི་ལས་ཆྱེས་ཆྱེར་དར་བས་མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་གི་ཞིང་ལས་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་གོ་ཞྱེས་དང་

རྒྱ་མདའ་རོང་ཁོངས་ནས་ཏ་ཐུང་འབབ་ཆུའི་གཟར་ཚད་ཇྱེ་དྲག་ཏུ་ཕིན་པས། ཆུ་ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཇྱེ་ཚོགས་སུ་གྱུར་ནས་མ་དངུལ་གི་

འགོ་གོན་ཆྱེར་མ་བཏང་ཡང་དགྱེ་བྱེད་འདོན་ས་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པས། ཏ་ཐུང་ཆུ་བོའི་རྒྱ་མདའི་བར་མཚམས་དྱེ“ཆུ་གོག་དོག་ལམ”འཛུགས་

སྐྲུན་བྱྱེད་པའི་གསྱེར་ལྟ་བུའི་ཆུ་ལམ་ཡིན་ཞྱེས་པ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གདྱེང་འཇོག་གི་ཡི་གྱེ་མང་དག་ཅིག་བིས་སྣང་ཡང་། བ་མ་རིན་པོ་ཆྱེ་མཁས་པའི་

དབང་བོ་དོར་ཞི་མཆོག་གིས། ཆུ་དྱེ་ལ་གནའ་དུས་ཆུ་སྔོན་ཟྱེར་བ་ལ། ཆུ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཞིག་གིས་གནས་བཅས་ཏྱེ། ཆུ་འགམ་གི་མི་ཕྱུགས་མང་

བོ་ཟོས་པས། མི་རྣམས་ཀིས་ཆུ་ནང་གི་སྲོག་ཆགས་དྱེ་འཇུས་ནས་བརླགས་སོང་ཞྱེས་ཆོ་ངྱེ་བཏབ་པས། ཆུའི་མིང་ལ་འཇུ་བརླག་ཐོགས་པ་ད་ལྟ་ཟུར་

ཉམས་ནས་འཇུ་ལག་ཐོགས་པ་ཡིན་ཞྱེས་མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་ལས་བྱུང་ཞྱེས་གསུངས་པ་ལས་ཆུ་བོ་འདིར་འཇུ་ལག་ཆུ་ཐོགས་དོན་གསལ་བོར་

རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་། ཆུ་སྔོན་ཞྱེས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཀང་ཡོད་པ་ཤྱེས་ཐུབ་ལ། དྱེ་བཞིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྱེ་ཁོང་གིས་ད་དུང་ཡང་། མཆོད་རྟྱེན་

ཐང་གི་དགོན་གནས་ནི། དཔའ་རིས་རོང་གི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས། མཚོ་སྔོན་ཧུའུ་ཀྲུའུ་རོང་དང་འདབས་འབྱེལ། འཇུ་ལག་ཆུ་ཆྱེན་གི་ཉིན་ངོས་འགམ་

བཅར་དུ་ཡོད་ལ། འཇུ་ལག་ཆུ་ནི་དམུ་རི་ནས་འབབ་ཅིང་། ཏ་ཐུང་། མིན་ཡོན་བརྒྱུད། དཔའ་རིས་རོང་གི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས། མཆོད་རྟྱེན་ཐང་གི་

མདུན་ནས་མར་བཞུར་ཏྱེ། ཐྱེ་ཏུང་། ཡོ་ཀྱེ་བརྒྱུད། ཞང་ཐང་ལ་ཐོན་ཚེ་ཙོང་ཆུ་དང་འདྲྱེས་ཤིང་། དྱེ་ནས་མར་བཞུར་ཏྱེ་ཐག་མི་རིང་བ་ན་རྨ་ཆུར་

འདྲྱེས་པ་ཡིན། ཆུ་དྱེ་ལ་གནའ་དུས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཧོ་མུན་ཧོས་ཟྱེར་ཡང་། དྱེང་སང་ཏ་ཐུང་ཧོ་ཟྱེར་ཞིང་། བོད་སྐད་དུ་འཇུ་ལག་ཆུ་ཟྱེར་བ་ཡིན། འཇུ་

ལག་ཀླུང་འགམ་ཉིན་སྲིབ་ཏུ་འཇུ་ལག་ཡུལ་སྐོང་མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་དུ་གགས་པའི་རི་མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་དྱེ། མྱེ་ལ་གངས་དཀར། མགོན་

པོ་གདོང་དམར། གནས་སྐས། བྱ་དུར། ཁྲ་ལྱེབ། ར་རོད། སྟག་རྱེ། ཕོར་འཛོང་། དམར་མཐོ། སྐ་ཀ་རི། ལྷུན་པོའི་རྱེ། རབ་བཟང་། ཀླུ་རི་རྣམས་སོ། །དྱེའི་

ནང་གི་སྟག་རྱེ། ཕོར་འཛོང་། དམར་མཐོ། སྐ་ཀ་རི། ལྷུན་པོའི་རྱེ། རབ་བཟང་། ཀླུ་རི་རྣམས་མཆོད་རྟྱེན་ཐང་གི་ཐག་ཉྱེ་ན་ཡོད་ཅིང་། ཁྲ་ལྱེབ་དང་། ར་

རོད་ཀང་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་། འཇུ་ལག་ཆུ་རྒྱུད་ཡུལ་སྐོང་མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་དང་འདབས་འབྱེལ་བའི་ས་ལ་འཇུ་ལག་ཕོགས་ཟྱེར་བ་ཡིན། འཇུ་

ལག་ཆུ་དྱེ། ཞྱེང་དུ་གཞུ་འདོམ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དང་བྲུག་དུས་གཞུ་འདོམ་བཞི་བཅུའི་ཡན་ལ་སྱེབས་ཤིང་། ཟབས་སུ་ཁྲུ་གསུམ་བཞི་ཙམ་དང་བྲུག་དུས་

འདོམ་གཉིས་ལྷག་སྱེབས། བག་དང་ར་གསྱེབ་ནས་བཞུར་བ་ཡིན་སྟབས་འདམ་དང་སིགས་མ་མྱེད་ཅིང་། ཉིན་སྲིབ་ཀི་སང་རི་དང་ནགས་ཚལ་གི་

སྔོ་མདོག་ཆུ་ལ་ཤར་པས། ཆུ་དྱེ་སྔོ་ཞིང་དྭངས་ལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། འཐུང་ན་རོ་ཞིམ་ཞིང་ལུས་ལ་ཕན་པ། བཀྲུས་ན་ཤ་མདངས་དཀར་

འཇམ་དུ་འགོ་བ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མང་དུ་ཡོད། ཅྱེས་གསུངས་པ་ནི་རྒྱུས་ཟབ་པས་དོན་ལ་གནས་པ་དང་། གཟིགས་པ་ཡངས་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

གནད་འདྲིལ་ཅིང་དངོས་ཡོད་ཀི་བབ་དང་མཐུན་པའི་གསུང་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །

མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། འཇུ་ལག་ཆུ་འདི་སུམ་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་དཔལ་འབྱོར་གིས། ཡུལ་དྱེ་དང་འཇུ་ལག་སོགས་སུ་གངས་རི་གང་ཆྱེན་དཀར་

པོའི་ཁྱུ་འདྲ་ངོ་མཚར་བ་ཞྱེས་བསྔགས་པ་བཞིན་མདོ་སྨད་བྱང་ཕོགས་ཀི་གངས་རི་ཆྱེན་པོ་གངས་དཀར་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཤར་ཕོགས་

ནས་མཆྱེད་ཅིང་། དྱེ་ནས་རྨ་ནུབ་དོག་ལམ་གི་ལྷོ་རིའམ་མདོ་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀི་ལུང་ལག་མང་བོ་དང་གོང་གསལ་མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་སོགས་གངས་

རི་དང་འཁྱགས་ཀླུང་དུ་མ་ནས་ཐོན་པའི་ཆུ་ལག་དུ་མས་གྲུབ་པའི་ཀླུང་ཆྱེན་ཞིག་ཡིན་པས། སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་

ཀི་བརིད་ཆགས་པ་དང་དངོས་ཡོད་འཚོ་བའི་མདངས་གསལ་བའི་མདོ་སྨད་བྱང་གི་ཕོགས་ཀི་ཆུ་བོ་ཆྱེན་པོ་

ཞིག་ཡིན་ནོ། །

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དགྱེ་འོས་སོབ་ཆྱེན་མི་རིགས་དགྱེ་འོས་སོབ་གིང་།  • དོན་གྲུབ་ཚེ་རླིང•



རབ་འབྱམས་རྡུལ་རྙྱེད་ཞིང་གི་ཕོ་བང་ན། །རྱེས་བརྱེ་སྤན་གིས་

འགོ་དྲུག་བུ་ལྟར་དགོངས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀོང་

ཡངས་ནས། །འཛམ་གིང་ཡུལ་ཁམས་རྟག་བདྱེའི་དངོས་གྲུབ་སོལ། །སྐྱེ་

རྒུའི་བསོད་ནམས་ཟླ་དཀར་དགྱེས་པའི་ཞལ། །སིགས་དུས་སྤྲིན་སྣ་

འཛིངས་པའི་མལ་དུ་རྒུད། །རང་བྱུང་ཉྱེར་འཚེ་རོད་པའི་སྨག་རུམ་

ཚོགས། །དུས་བཟང་གཤྱེད་དུ་སང་བ་སངས་པར་ཤོག །དུག་གསུམ་

འགོག་མྱེད་འབར་བའི་ང་རྒྱལ་གིས། །ཉམ་ཆུང་སྡུག་ལ་གཅུར་བའི་

གཡུལ་འཁྲུག་ནང་། །ཁྲག་དང་མཆི་མ་འདྲྱེས་པའི་དམར་འཛིང་

རྒྱུན། །ཞི་བདྱེ་ཉི་གཞོན་སྣང་བས་སྐྱེམ་པར་ཤོག །ལོ་ཕྱུགས་སྱེམས་

ཅན་ཚེ་ལ་གནོད་པའི་གཤྱེད། །སད་སྱེར་ཚ་བ་རྟ་གདོང་འབར་བའི་

མྱེ། །ཁ་ཆར་གནམ་ངོ་འཇམ་པའི་མཚོ་རླབས་ཀིས། །ཁོང་དུ་རིལ་

མིད་གཏོང་བའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རླུང་ལྷ་གཏུམ་པོ་ཁྲོས་པའི་སྒོགས་

ཆྱེན་གིས། །གཞིས་ཁྱིམ་ཁོང་དུ་བལྡད་པའི་མཆྱེ་བར་ན། །འཇིགས་

པ་དམར་པོས་སིང་ཤ་སྲྱེག་པ་གང་། །རྒྱལ་རྣམས་བྱིན་རླབས་ཆར་

གིས་ཞི་བར་ཤོག །འཛམ་བུའི་མཚན་གི་བརོད་པ་གསལ་བའི་རྔ། །ཐོས་

འཛིན་བཅུད་དུ་རྡུང་བའི་གིང་གཅིག་ན། །སྤི་མཐུན་ལས་ཀིས་འཚོ་

བའི་སྱེམས་ཅན་འགོ། །རོགས་ལྡན་དཔལ་བཟང་དགྱེས་སྟོན་རོལ་

བར་ཤོག །ཆག་སོ་བཙན་པོ་གནམ་ནས་རབ་བརོལ་པ། །མི་ནོར་

ཐལ་བར་གཞོབ་པའི་མྱེ་ལྕྱེ་མཚོ། །སྤྲིན་སོྔན་ཞལ་ལས་སྐྱུགས་པའི་

བསིལ་ཆར་དུ། །འཇོ་བའི་མཐོ་རིས་དགའ་སྟོན་མོང་བར་ཤོག །ཚེ་དང་

སྲོག་གི་དར་སྐུད་ཕ་མོ་ལ། །སང་བའི་སོ་འཆའ་ནད་མུག་དབྱིངས་སུ་

ཐོག་གོག་གླི་གསང་བ་རྟོལ་མཁན། 

                              —— ཧྥུའུ་ལན་ཁྗེ་ལླིན།

ཧྥུའུ་ལན་ཁྱེ་ལིན་ནི ་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཨ་མྱེ ་རི ་ཁའི་

རླབས་ཆྱེ་བའི་ཚན་རིག་པ་དང་།  མིང་དུ་གགས་པའི་ཆབ་སྲིད་པ། 

རོམ་རིག་པ་བཅས་ཡིན།  ཁོང་ལ“མ་ར་རིང་ལུགས་སིང་སྟོབས་ཀི་

ཆྱེས ་ཕུལ་དུ ་བྱུང་བའི ་དཔྱེ ་མཚོན ་མི ་སྣ”ཞྱེས ་པའི ་མཚན་སན་

ནུབ། །འཆི་མྱེད་ཚེ་དབང་ལྷ་ཡི་སྐལ་བཟང་ལ། །ཅི་དགར་སྤོད་

པའི་དགའ་བདྱེས་འཚོ་བར་ཤོག །ཉམ་ཐག་སྲིན་བུ་རླབས་ཀིས་

ཁྱྱེར་པ་ལ། །སྨོད་པ་དབྱར་གི་ཤྭ་འོད་རོ་ཟན་མས། །གོང་ཁྱིམ་ཁྲི་

སྟོང་ལུག་བཞིན་དྱེད་པ་གང་། །ཞྱེད་སྣང་དྲག་རླུང་འཇམ་པའི་དཔལ་

ཐོབ་ཅིག །རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་དུག་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། །འཇིག་

རྟྱེན་ཁམ་དུ་ཟ་བའི་ཉིང་རྡུལ་མཚོན། །འགན་བཞིན་སྐྱེ་བ་ཉི་མས་

བ་མོ་བཞིན། །གོ་ལ་ཡངས་པའི་ཁྱིམ་ནས་རབ་ཞི་ཤོག །འཇིགས་

སྐུལ་རིང་ལུགས་རྒྱགས་པའི་འུག་སྐད་ཀིས། །ནག་ཚོགས་གང་

སྨོན་བཟི་བའི་གོམ་འཁྱོར་དག །ཞི་བདྱེའི་སྐ་རྱེངས་འབོད་པའི་གར་

སྟྱེགས་ནས། །བརྱེ་སྱེམས་གཟི་དཔལ་རྣོན་པོས་མཐར་སྤྱུགས་ཤོག །སྲྱེག་

ཟའི་ཀླུང་ཆྱེན་ས་འཛིན་སྦུབས་ནས་ལུད། །ཁོར་ཡུག་འཇིག་རྟྱེན་ཚ་

དམལ་ཟངས་མཐལི་དུ།  །བཙ་ོསྲྱེག་སྡུག་ལ་མནར་བ་དབྱར་ལངོས་ཀ།ི །དགའ་

བའི་ཚལ་ལ་རོལ་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །སོྣད་ཀི་ཡང་སིང་རྐང་མར་

བཞིན་དྲུས་པས། །གསྱེར་ལྡན་ཁྲསོ་པའི་དཔུང་བ་གསིགས་པ་ན། །མི་

ཤི་ཁྱིམ་སྟོང་བྱུར་གིས་གཡོས་པ་གང་། །འདོད་ཉུང་ཆོག་ཤྱེས་མྱེ་ཡིས་

གཞོམ་པར་ཤོག །ཨར་ཇག་དག་རྐུན་སྨསོ་པའི་གད་མ་ོཡིས། །བག་ཕྱེབས་

སྐིད་ལ་རོལ་པའི་དགའ་སྐིད་མཚོ། །ཁྲག་བཞིན་དཀྲུགས་ཤིང་སྐམོ་པའི་

ཡུལ་གངོ་ལ། །མཛའ་མཐུན་བྱམས་པའ་ིམྱེ་ཏོག་བཞད་པར་ཤོག །ངན་གཡ་ོ

རྫུན་གི་སྦྲང་ཆང་ལ་འཐུངས་ནས། །བསླུ་བིད་མགོ་རོྨངས་གར་གིས་ཕ་

རོལ་འབུམ། །ལག་སྟོང་མཆན་ལ་སྦོར་བ་དྲང་བདྱེན་གི། །དཔུང་བ་

གཏུམ་པོས་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་བར་ཤོག །གྱེན་ལྐུགས་རོྨངས་རྟུལ་དམན་པའི་

ལུས་ཀིས་འཚོ། །བདྱེ་འདདོ་སྡུག་ལ་བྱེད་པ་རང་གཞན་མཉམ། །འདབ་

ལྡན་རི་སྐྱེས་རྐང་གཉིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །ལྷན་རྒྱས་མཛའ་གཅུགས་དགའ་

བའི་བ་ོརྡུངས་ཤོག །སྲགོ་ར་ཁད་ཀིས་རིད་པའི་ཧ་ལའི་དུག །ལྷ་ཡི་ཟས་

བཞིན་སྤད་པས་མ་ངོམས་ནས། །ནོར་ཟད་ཁྱིམ་སྟོང་གཅྱེས་སྲོག་ཤོར་

པའི་ཚོགས། །རྒྱལ་ཁྲིམས་སྤུ་གི་ངར་མས་འཐག་པར་ཤོག །ཕོགས་

ལྷུང་གདོན་གིས་ཟིན་པའི་བྱིས་བོ་ཅན། །གོད་དང་ཀན་ཀ་འཚོལ་

བའི་ཆགས་སང་སྨག །ཡིད་གཅུགས་མཛའ་སྱེམས་དཀར་བའི་སྣང་

བྱྱེད་མས། །མཐའ་མྱེད་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མཚང་

འདྲུ་སུན་འབྱིན་རྫུན་དང་བྱེ་མོའི་

གཏམ། །ཆད་ལྟ་ཕོགས་ལྷུང་སོྒྲ་སྐུར་

ལོག་སྨའི་ཚིག །དྲྱེགས་རློམ་དཔའ་

སྐད་སྲིད་པའི་སྒྲ་ངན་ཅོག །དམ་ཆོས་དབྱར་རྔ་ལྡིར་བས་ཟིལ་གནོན་

ཤོག །བདྱེན་པའི་གཏམ་ལ་དོགས་པའི་ཐོས་འཛིན་སྒྲྱེང་། །མཛའ་མཐུན་འོ་

མཚོ་དབྱྱེན་གི་རྙོག་མས་སགས། །ཚིག་མཚོན་དུག་མདའ་ཕོགས་ལ་སོྐར་

འཕྱེན་བྱྱེད། །རྣ་བར་རྩུབ་པའི་གཏམ་དག་འཇྱེབས་པར་ཤོག །དབྱར་དུས་ཉི་

མའི་ཚ་ཟྱེར་འབར་བའི་རླབས། །དྲག་ཏུ་ཁོལ་བས་བསིལ་བའི་ཆར་རྒྱུན་

ལ། །རྱེ་བའི་མིག་འབུར་གཏོད་རྣམས་བསམ་པའི་དོན། །བདྱེ་བག་མངོན་

གྱུར་རི་མོ་འགྲུབ་པར་ཤོག །བྱྱེ་རྡུལ་ལྷགས་རླུང་འགམས་པའི་རི་ཐང་ན། །ཆུ་

རྒྱུན་དགུ་ཚིགས་སྐམ་པའི་གདུང་བ་ལ། །མ་བཟོད་མིག་ཀོང་མཆི་མས་

བརླན་པ་ཀུན། །དྭངས་བསིལ་ར་ཆུ་སོྔན་མོས་རབ་ཚིམ་ཤོག  །ཉི་ཟྱེར་

སྨག་གིས་ཟོས་པའི་འཇིགས་པ་བརྒྱ། །ངམ་གནག་མུན་པའི་གཡང་ན་ལྕི་

བ་རྣམས། །ཀུན་སྣང་འོད་འབར་འཛུམ་པའི་གར་ཉམས་ལ། །སོྤྲ་བཞིན་

ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་དཔིད་ཐོབ་ཤོག །ཤ་ཁྲག་དམར་པོའི་ཟས་དང་རུས་

ལྤགས་རྒྱན། །ལོངས་སྤོད་ཐབས་ལ་སིགས་ཉྱེས་ན་རག་བཙོན། །འབད་

པས་འཚོལ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་པའི་འགོ། །གཏི་མུག་སྨག་ཆྱེན་རོང་ལས་

ཐར་བར་ཤོག །ནོར་ལ་ཆོག་ཤྱེས་ཆོས་ལ་དད་པ་བརྟན། །སིག་ལ་ཁྲིམས་

སོམ་དཀར་པོའི་ལས་ལ་སོྤྲ། །མཚང་ལ་སུན་འབྱིན་ཡ་རབས་གོང་དུ་

བཀུར། །འཇིག་རྟྱེན་འོད་དཀར་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཉནོ་མོངས་

བསམ་སྦརོ་ནག་པོ་བརྱེགས་ལྟར་སངོ་། །དགྱེ་བའི་ལས་ལ་སོ་གསུམ་རྡུལ་དུ་

རློག །དམ་ཆོས་འོ་མས་རབ་མོས་ལས་ལྡན་ཚོགས། །ས་སྟྱེང་མཛེས་རྒྱན་

ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །འདི་ཕིའི་ལྱེགས་ཚོགས་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་

བསྟན། །དྱེ་འཛིན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་སང་བའི་དག། །བྱམས་པའ་ིསྱེམས་

ལྡན་ཐུབ་གསུང་བདུད་རིའ་ིབཅུད། །ངོམས་མྱེད་མངོ་བའ་ིསྐལ་བཟང་ཡངོས་ཐོབ་

ཤོག །བཤད་སྒྲུབ་གདུགས་དཀར་ཐུབ་བསྟན་སྲོག་ཏུ་སྒྲྱེང་། །སྲིད་འབོྱར་

མངའ་ཐང་རགོས་ལྡན་སྐལ་བར་སྒྲུབ། །ཆསོ་སྲིད་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་རྒྱལ་མཚན་

གིས། །མཐོང་སྨོན་འཛམ་གིང་བདྱེ་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཕོབ། །མདོར་ན་ས་

ཆྱེན་ཡངས་པའི་སྐྱེ་འགོ་ཀུན། །གཅིག་སྱེམས་གཅིག་ལ་བརྱེ་བའི་

ཚལ་ཡངས་ནས། །ཚེ ་བསོད་ལོངས་སྤོད་བདྱེ ་དགའི ་གཏྱེར་བརོལ་

ཅིང་། །རོགས་ལྡན་གསར་བའི ་དཔལ་ལ་ལྷན་སྤོད་ཤོག །འཛམ་གིང་

རྟག་ཏུ་བདྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་དབྱིངས། །ལྷག་བསམ་པི ་ཝང་སྟོང་གི ་

རྒྱུད་སྐུད་ལས། །ལྷོད ་ཀིས ་བཞུར་བ་མཆོག་གསུམ་བདྱེན་བྱིན ་

གིས །  །ལྷུན་གྲུབ་དགྱེ ་ལྱེགས་འགོ ་བའི ་དཔལ་དུ་སོལ། །

གསོལ་ཡོད།

ཁོང ་ཉིད ་སྤི ་ལོ1706ལོར ་ཨ་མྱེ ་རི ་ཁའི ་ པོ ་ཧི ་ ཀོྲན ་གོང ་ཁྱྱེར ་གི ་ཁྱིམ ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞིག ་ཏུ ་

འཁྲུངས་ཤིང་།  ཁྱིམ་ཚང་གི་འབོྱར་བ་ཞན་པའི་དབང་གིས་ལོ་གཉིས་ཀི་རྱེས་སུ་སོབ་མཚམས་བཞག  

ཡིན་ནའང་ཁོང་རང་དཔྱེ་ཆ་བཀག་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བས།  ལོ་བཅུ་གཉིས་སྟྱེང་ཡབ་ཀིས་རང་གི་ཕ་

སྤུན་ཀྲན་མུའུ་སིས་གཉྱེར་བའི་པར་འདྱེབས་བཟོ་གྲྭར་བཟོ་བ་བྱྱེད་དུ་བཅུག

ཀྲན་མུའུ་སི་ནི་ངང་རྒྱུད་ཐུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ལས་ཀ་ལྕི་མོ་དང་སྡུག་ཤོས་གང་ཡོད་རྒྱུན་དུ་ཁོར་

གཏད་ནའང་། པར་འདྱེབས་ཁང་དུ་དཔྱེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་མང་བས་དྱེ་དག་ལ་ཁ་ཡ་མི་བྱྱེད་པར། 

དགོང་མོའི ་དུས་ཚོད་སྤད་ནས་དཔྱེ་ཆ་བཀགས་པས་ཁོའི ་རོམ་འབིའི ་ཆུ་ཚད་

ཇྱེ་མཐོར་སོང་ཞིང་།  ཚན་རིག་གི་རྨང་གཞིའི་ཤྱེས་བྱར་བོ་འབོྱངས་

པར་གྱུར།

ཆར་རླུང་དྲག་པའི ་

ཉིན་ཞིག་ལ།  ཁོས་སྲོག་

ཉྱེ ན ་ ལ ་ མི ་ འ ཛེ མ ་ པ ར ་

ཟ ང ས ་ སྐུ ད ་ ཀི ས ་ བ ཏུ མ ས ་

པའི ་ཐ་གུ་ཤོག་བྱར་བཏགས་ནས་

བར་སྣང་དུ་སྤུར།  གོ་བུར་དུ་གོག་ཞགས་ཤིག་

འཁྱུགས་པ་ན།  ཁོའི་ལག་པ་སྦྲིད་དམ་སྱེར་བཏང་བའི་ཚོར་

བ་སྐྱེས།  ཁོས་ཤོག་བྱའི་གཤམ་དུ་སྦར་འདུག་པའི་ཟངས་མ་

དྱེར་ལག་པས་རྱེག་ཙམ་བྱས་པ་ན་དྱེ ་ལས་འཕལ་དུ་མྱེ་སྟག་

 མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆྱེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་མི་རིགས་སོབ་འབིང་།  

            •ཁྱབ་གདལ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ•

མཚོ་སོྔན་ཟི་ལིང་།   •རྒྱལ་མཚན•

འཕོས་བྱུང་།  ཁོ་ལ་སོྤྲ་བ་

རབ་ཏུ་འཕྱེལ་ཏྱེ“ང་ལ་གོག་

གིས་བརྒྱབ་བྱུང་།  ཐོག་གོག་

ནི་གོག་རྱེད”ཅྱེས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ།

སྐབས་དྱེར།  ཡོ་རོབ་དང་ཨ་མྱེ་རི་ཁའི་མི་རྣམས་ཐོག་གོག་གི་ངོས་འཛིན་ཐད་ད་དུང་བླུན་རོྨངས་

རྱེས་ལུས་ཀི་ཚད་དུ་འདུག་པ་དང་།  ཚན་རིག་གི་བསམ་བོ་མྱེད་པའི་མི་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཐོག་གོག་

ནི“དཀོན་མཆོག་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ཆད”དུ་འདོད་པ་རྱེད།  ཁོང་གིས་ཐོག་གོག་གི་ངྱེས་སྲོལ་ལ་ཞིབ་

འཇུག་དང་འཚོལ་རོྟག་མུ་མཐུད་དུ་བྱ་ཕིར།  ཤོག་བྱའི་ཚོད་ལྟ་དྱེ་ཡི་གྱེར་ཕབ་

ནས་སྱེལ་བར་འཛམ་གིང་ལ་གག་འགུལ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་བཟོས།  དྱེའི་

རྱེས་སུ་ཁོས་ཐོག་གཡོལ་མཐོ་རང་གསར་གཏོད་བྱས།  རོམ་ཡིག་དྱེ་

ཡིག ་རིགས་མང་བོར་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་བོར་དར་ཁྱབ་

བྱུང་བས། ཁོ་རང་དབྱིན་ཇི་གོང་མའི་གོས་ཚོགས་ཀི་གོས་མིར་

གདན་དྲངས་པར་མ་ཟད།  གསྱེར་གི་རྟགས་མའི་དཔང་རྟགས་

བསལ།

ཁོང་གིས་ཨ་མྱེ ་རི ་ཁ་མི ་སྱེར་སྱེལ་ཡུལ་གི ་དབང་སྒྱུར་ལས་ཐར་བར་

བྱྱེད་པ་དང་རང་དབང་གི ་བཅིངས་འགོལ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ཆྱེད་ནམ་

ཡང་གདོང་མཆོངས་བགི་བ་དང་དུ་བངས་ནས།   《རང་དབང་བསྒྲགས་

གཏམ》དང་ར་ཁྲིམས་ཐོག་མ་ཟིན་འགོད་ཀི་ལས་ལ་ཞུགས།

                 


