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འིགྲ་ོལ་རྗེསེ་ཆོགས་མ་ིའིཇིགིས་སྟོབོས་བཅུའི་ིདཔེལ་འིབར་བས། ། 

སྔོནོ་མདེ་མཐའི་བྲལ་ལམ་བཟང་ཕྱགོས་འིདརི་གསལ་མཛད་པེ། ། 

འིཇིམ་དཔེལ་དབྱངས་དངསོ་མ་ིཡ་ིགར་མཛད་ཙོངོ་ཁོ་བར། ། 
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གདུལ་བྱའི་ིཁོམས་བཞིནི་མད་ོསྨད་བསྟོན་པེའི་ིཤིིང་རྟ་བ། ། 
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དམགིས་མདེ་སྐལ་བཟང་ཀུན་དའི་ིདགའི་ཚོལ་སྐྱོངོ་མཛད་པེའི།ི ། 

མཚུངས་མདེ་ཡངོས་འིཛནི་དག་ེབའི་ིབཤིསེ་རྣམས་ཕྱག་ག་ིཡུལ། ། 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

འིཇིམ་མགནོ་བསྟོན་པེའི་ིརངི་ལུགས་གསརེ་སྦྱངས་བཙོ་ོམའི་ིམདངས། ། 

སཱ་ལའི་ིལྗོངོས་འིདརི་གྲགས་པེའི་ིགཟ་ིབརྗེདི་རབ་འིབར་བ། ། 

མཁོས་པེས་གསུང་བཞིནི་བྱུང་རམི་རྣམ་བཞིག་མདརོ་བསྡུས་ཙོམ། ། 

གཞུང་འིདིར་རང་བློ་ོགམོས་ཕྱརི་སྐལ་བར་གླུ་རུ་ལནེ། ། 

 

ཞིེས་ཤིིས་པེར་བརྗེོད་པེ་འིདིས་སྔོོན་བསུས་ཤིིང་བསྟོན་བཅིོས་ལ་འིཇུག་པེའི་ི

ངག་ག་ིསྒེ་ོབརྒྱ་ཡངས་པེོར་ཕྱེས་ཏོ་ེགང་བརྗེོད་པེར་བྱ་བ་ན།ི ཇི་ིསྐད་དུ། གངས་རིའི་ི

ལྗོོངས་ན་སེང་ག་ེསྲིབ་མེད་དུ། ། མཁོའི་ལ་འིཕྱ་ོབའི་ིཀུན་མཁྱེེན་ཙོོང་ཁོ་བ། ། ཞིེས་

གངས་རིའིི་ལྗོོངས་ན་འིཆོད་རྩེོད་རྩེོམ་པེའིི་སྟོོབས་རྩེལ་རྫོོགས་ཤིིང་། མད་ོསྔོགས་

གཞུང་ལུགས་རབ་འིབྱམས་ཀྱིིས་བསྡུས་པེའིི་ཤིེས་བྱའིི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པེོར་སྲིབ་

སྐྱོོགས་ཀྱིིས་འིཆོིང་བ་མེད་པེའིི་སེང་གེ་དཀར་མོ་བཞིིན་དུ་རང་དབང་དུའིམ་རང་

དགར་ཆོགས་ཐོགས་མེད་པེར་རྩེེན་པེའི་ིངེས་པེ་དོན་གྱེ་ིཀུན་མཁྱེེན་ཆོེན་པེོ། འིཇིམ་

མགོན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེ་ོགང་ཉིིད་ནས། ཇི་ིསྐད་དུ་འིཇིམ་དབྱངས་

ཆོོས་རྗེ་ེབཀྲ་ཤིིས་དཔེལ་ལྡན་གྱེིས། སྔོོན་ཚོ་ེརྡོ་ོརྗེ་ེགདན་དུ་རྒྱལ་བ་ལ། ། རིན་ཆོེན་

ཤིལེ་གྱེ་ིཕྲེངེ་བ་བརྒྱ་རྩེ་གཅིགི ། ལགེས་པེར་ཕུལ་ཏོ་ེབྱང་ཆུབ་སམེས་བསྐྱོདེ་ནས། ། 

ཡང་དག་ལྟ་བ་རྟགོས་པེའི་ིསྐལ་ལྡན་གྱུར། ། ཞིསེ་དང་། འིཇིམ་དབྱངས་བློ་མ་བསྟོན་

པེའི་ིསྒྲོོན་མེས། ལྟ་སྤྱོོད་གཙོང་མའི་ིརྒྱུད་པེ་སྤོེལ་བའི་ིཕྱིར། ། ཐུབ་པེའི་ིདྲུང་དུ་ཤིེལ་

དཀར་ཕྲེངེ་བ་ཕུལ། ། ཆོསོ་དུང་གནང་ཞིངི་ལུང་བསྟོན་བདནེ་པེའི་ིམཐུས། ། བློ་ོབཟང་

རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པེ། ། ཞིེས་སྔོོན་རྒྱལ་བ་དབང་བོའི་ིཏོོག་ག་ིསྤྱོན་སྔོར་དབུ་སྔོགས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཟུང་འིབྲལེ་གྱེ་ིལྟ་སྤྱོདོ་རྣམ་པེར་དག་པེའི་ིརྒྱུད་པེ་སྤོལེ་བའི་ིཕྱརི་དུ་ཤིལེ་དཀར་གྱེ་ིཕྲེངེ་

བ་ཕུལ་ཏོ་ེརྨད་བྱུང་བྱང་ཆུབ་མཆོགོ་ཏུ་སམེས་བསྐྱོདེ་པེ་དང་། རྒྱལ་བ་རང་ཉིདི་ནས་

ལུང་བསྟོན་པེ་བཞིིན་དུ་བོད་གངས་ཅིན་གྱེ་ིལྗོོངས་སུ་གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བ་ཀུན་ལས་ཟླ་

ལྟར་གསལ་ཞིིང་ཉིི་ལྟར་འིཚོེར་བའིི་དཔེལ་མཉིམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པེའིི་གྲུབ་

མཐའི་ཞིེས་ཞྭ་སེར་ཅིོད་པེན་འིཆོང་བའི་ིལུགས་བཟང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ིཤིིང་རྟའི་ིལམ་

བཟང་གསལ་བར་མཛད་པེ་ད་ེཉིིད་ཀྱི་ིབྱུང་བ་མདོར་བསྡུས་ཙོམ་ཁོ་ོབ་ོདང་སྐལ་བ་

མཉིམ་པེ་དག་ལ་སྐྱོསེ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བརྗེདོ་པེར་བྱའི།ོ །

ལེའེུ་དང་བ།ོ འཇམ་མགནོ་ཆསོ་ཀྱི་ིརྒྱལེ་བ་ོཙོངོ་ཁ་བ་ཆནེ་པོའ་ིམཛད་

རྣམ་མདརོ་བསྡུས་ཙོམ་བརྗོདོ་པ། 

དང་བོ། སྤྲུལ་གཞིི་སྔ་མ་རྣམསེ་སྡོོམ་དུ་འིགོད་པ། 

ད་ེཡང་རང་ཅིག་རྣམས་ཀྱི་ིའིདྲེེན་པེ་བློ་ན་མ་མཆོིས་པེའི་ིདཔེལ་ལྡན་བློ་མ་དམ་

པེ། ས་ཆོནེ་པེ་ོལ་གནས་པེའི་ིའིགྲ་ོབ་ཀུན་ལ་ཕན་བད་ེལགེས་ཚོགོས་མ་ལུས་པེ་སྟོརེ་

བའི་ིམགི་གཅིགི་བུ། རྗེ་ེབཙུན་བརྟན་པེའི་ིའིཁོརོ་ལའོི་ིཐུགས་ཀྱི་ིའིདོ་ཟརེ་ལས་བློ་ོགྲསོ་

ཀྱིི་པེད་མོ་ཁོ་ཕྱེ་བས་ཤིེས་བྱའིི་དཀྱིིལ་འིཁོོར་མཐའི་དག་པེའིི་སྤྱོན་དང་ལྡན་པེ། 

ཁོམས་གསུམ་འིགྲོ་བའིི་བློ་མ་ཤིར་ཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོ་འིདི་ཉིིད་ཀྱིིས་སྔོོན་བསྐལ་བ་

དཔེག་ཏུ་མདེ་པེའི་ིསྔོ་རལོ་ནས་ས་བཅུ་ཡངོས་སུ་རྫོགོས་པེར་མཛད་ད།ེ མ་དག་པེའི་ི

འིཇིིག་རྟེན་གྱེ་ིཁོམས་སུ་ཡང་ལ་ལ་ན་ིའིཁོོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ིརྒྱལ་བ་ོདང་། ལ་ལ་ན་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བརྒྱ་བྱནི་དང་ཚོངས་པེའི་ིགཟུགས་དང་། ད་ེབཞིནི་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔེའི། ཁྱེམི་

པེ་དང་རབ་བྱུང་ག་ིཚུལ་མཛད་པེ་ལ་སོགས་པེ་གདུལ་བྱ་དང་འིཚོམ་པེར་སྐུའིི་སྒྱུ་

འིཕྲུལ་དཔེག་ཏུ་མེད་པེ་བསྟོན་པེ་ནི། ཇི་ིལྟར་ནམ་མཁོའི་གཡའི་དག་པེའི་ིངོས་ལ་ཟླ་

བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོོར་གཅིིག་ཤིར་བ་ན། ས་ཆོེན་པེ་ོལ་གནས་པེའི་ིམཚོ་ོདང་། མཚོེའུ་ཇི་ི

སྙེེད་ཅིིག་མཆོིས་པེ་ཐམས་ཅིད་ལ་གཟུགས་བརྙན་འིཆོར་བ་ནང་བཞིིན་གདུལ་བྱ་

སེམས་ཅིན་གྱེ་ིདོན་མཛད་པེའི་ིརྣམ་ཐར་རྒྱས་པེར་བྲིར་མ་ིལང་ལ། འིདིར་རྗེ་ེཉིིད་ཀྱི་ི

ཕྲེངེ་རབས་གངོ་མ་རམི་བྱནོ་རྣམས་སྡེོམ་གྱེ་ིཚུལ་དུ་འིགདོ་པེ་ལ། ད་ེབཞིནི་གཤིགེས་

པེ་ཀླུའི་ིརིགས་མཆོོགད་ེབཞིིན་གཤིེགས་པེ་མོས་པེ་རབ་ཏུ་དགའི་བའི་ིསྙེིང་བོ། རྗེ་ེ

བཙུན་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས། བྱང་སེམས་སྙེིང་སྟོོབས་ཆོེན་པེོ། བྱང་སེམས་ནོར་བུ་

བཟང་བ།ོ བདག་ཅིག་ག་ིསྟོོན་པེའི་ིསྤྱོན་སྔོར་ཤིེལ་དཀར་གྱེ་ིཕྲེེང་བ་ཕུལ་ནས་ཐུགས་

བསྐྱོེད་པེའིི་ཁྱེེའུ་དགེ་སློོང་པེད་མའིི་ངང་ལྡན། དགྲ་བཅིོམ་པེ་ཉིེ་བར་འིཁོོར། དགྲ་

བཅིམོ་པེ་ཉིརེ་སྦས། སློབོ་དཔེནོ་པེདྨ་འིབྱུང་གནས། མགནོ་པེ་ོཀླུ་སྒྲུབ། ཊོམོ་བྷི་ིཧེ་ེརུ་

ཀལ་བ་བ། ལཱ་ཧེ་ིབ། སྐ་བ་དྲེ་ིམེད་འིོད། དགའི་ལྡན་བྱམས་པེའི་ིདྲུང་དུ་བྱང་སེམས་

འིདོ་ཟརེ་ཕྲེངེ་བ། ཇི་ོབ་ོརྗེ་ེདཔེལ་ལྡན་ཨ་ཏོ་ིཤིམར་བ་ལ་ོཙཱ་བ། གཉིསོ་སྟོནོ་ཆོསོ་འིབར། 

དྭགས་པེ་ོལྷ་རྗེེ། དན་འིབག་སྨྲ་བའི་ིསེང་གེབལ་ཡུལ་ཡམ་བུའི་ིམཆོོད་གནས་བྱང་

སམེས་ཀྱི་ིཚུལ་འིཛནི་པེ། ལྷ་ར་ིསྡེ་ེསྣདོ་འིཛནི་པེ་དར་མ་སངེ་གཀེུན་མཁྱེནེ་མཚོ་ོསྣ་བ་

ཆོནེ་པེ།ོ རྒྱ་གར་གངྒ་པེ་ཏོར་འིཁྲུངས་པེ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ། བྲམ་ཟ་ེབུ་མ་ོས་བརྟན། ཁོ་ཆོའེི་ི

པེཎྚི་ིཏོ་མ་ཏོ་ིབྷི་དྲེ་རྣམས་ཡིན་ལ། གཞིན་ཡང་པེཎྚི་ིཏོ་ཁོ་ོནའི་ིསྐྱོ་ེབ་བརྒྱ་བཞིེས་པེར་

བཤིད་པེ་སོགས་ཡོད་པེ་རྣམས་གཞིན་ལས་ཤིེས་པེར་བྱ། རྗེ་ེའིད་ིཉིིད་ཀྱི་ིཕྲེེང་རབས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཕྱ་ིམར་ཡང་། གསང་བདག་ག་ིལུང་བསྟོན་ལས། ལུས་འིད་ིབོར་ཚོ་ེདགའི་ལྡན་དུ། ། 

བྱམས་པེའི་ིདྲུང་འིགྲ་ོཆོསོ་ཉིན་འིགྱུར། ། འིཇིམ་དཔེལ་སྙེངི་བ་ོཞིསེ་བྱ་བ། ། སམེས་

ཅིན་ཀུན་ལ་བརྩེ་ེབ་སྟོ།ེ ། ད་ེན་ིས་བཅུའི་ིམཐར་ཕྱིན་ཏོ།ོ ། ཞིེས་དང་། བློ་མ་དབུ་མ་

བས་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་དབྱངས་ལ་རྗེ་ེཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེའི་ིཕྲེེང་རབས་སྔོ་ཕྱ་ིསོགས་

ཞུས་པེའིི་ལན་དུ། སྐུ་སྐྱོེ་འིདིའིི་ཕྱི་མ་དགའི་ལྡན་དུ་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པེའིི་ཆོོས་ཀྱིི་

མདུན་སར་ཐེག་པེ་ཆོེན་པེོའི་ིའིབྱོར་བ་དཔེག་ཏུ་མེད་པེ་ལ་ལོངས་སྤྱོོད་པེར་འིགྱུར་

ཞིིང་། མཚོན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔེའི་འིཇིམ་དཔེལ་སྙེིང་བ་ོཞིེས་བྱ་བར་འིགྱུར་ར།ོ 

། ཞིེས་སོགས་ལུང་བསྟོན་ཚུལ་ཞིིབ་པེར་བྲིས་ན་མཐའི་ཡས་པེས་འིདི་ཙོམ་གྱེིས་

འིཐུས་པེར་བྱའི།ོ། 

གཉིིསེ་པ། འིཇམ་མགོན་བླ་མའིི་མཛོད་རྣམ་དངོསེ་བཤད་པ། 

ད་ེལྟར་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བའི་ིསྣང་ངོར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ིཡབ་གཅིིག་རྗེ་ེ

བཙུན་འིཇིམ་དཔེལ་དབྱངས་མའིི་ིགར་གྱེ་ིརྣམ་པེར་ཞིངི་འིདརི་སྐུའི་ིསྐྱོ་ེབ་བཞིསེ་ཚུལ་

ན།ི བྱང་ཕྱགོས་ཁོ་བ་ཅིན་གྱེ་ིལྗོངོས་འིད་ིལ་བདོ་ཆོལོ་ཁོ་གསུམ་དུ་ཕྱ་ེབས་ཕྱ་ིམ་མད་ོ

སྨད་རྟའི་ིཆོོལ་ཁོའི་ིཕྱོགས་གཏོོགས། ཙོོང་ཁོ་བད་ེཁོམས་བཅི་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིའིཛིན་མའི་ི

ཐིག་ལེར་རིགས་རུས་ཆོོ་འིབྲང་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེའིི་རྒྱུད་དུ་ཡབ་ད་ར་ཁོ་ཆོེ་ཀླུ་

འིབུམ་དགེ་དང་། ཡུམ་ཤིིང་བཟའི་ཨ་ཆོོས་གཉིིས་ཀྱིི་སྲིས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པེའིི་

གསེར་འིཕྱང་ཞིེས་པེ་མ་ེབྱ་(༡༣༥༩)ལོའི་ིཧེོར་ཟླ་བཅུ་བའི་ིཚོེས་ཉིེར་ལྔའི་ིཐ་ོརངས་

ལ་ཕྱོགས་བཅུའིི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱེི་མཁྱེེན་བརྩེེ་ནུས་གསུམ་གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་པེའིི་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བདག་ཉིདི། ཁོམས་གསུམ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོངོ་ཁོ་བ་ཞིསེ་སྙེན་པེའི་ིབ་དན་དཀར་པེ་ོ

ས་གསུམ་ན་རྣམ་པེར་གཡོ་བ་གང་ཉིིད་ངོ་མཚོར་བའིི་ལྟས་མང་བོ་དང་བཅིས་སྐུ་

བལྟམས་ས།ོ ། ཧེོར་ཟླ་བཅུ་བའི་ིཚོེས་བཅུའི་ིསྔོ་དྲེོར་འིཁྲུངས་པེར་བཞིེད་པེའིང་ཡོད་

པེར་སྣང་ང་ོ། ། དེ་ལྟར་རྗེེ་ཉིིད་ཞིིང་འིདིར་སྐུ་བལྟམས་ནས་ས་ོསྐྱོེས་ཀྱིི་རྣམ་པེ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམཛད་པེ་བྱེད་པེར་འིགྱུར་བར་ཡང་མད་ོསྡེ་ེགདམས་ངག་འིབོགས་

པེའི་ིརྒྱལ་བ་ོདང་། འིཇིམ་དཔེལ་རྩེ་རྒྱུད། བཀའི་ཆོམེས་ཀ་ཁོལོ་མ་སགོས་མད་ོརྒྱུད་

བསྟོན་བཅིོས་དུ་མ་ལས་ལུང་བསྟོན་ཚུལ་ཡོད་ཀྱིང་གཞིན་ལས་ཤིེས་པེར་བྱའིོ། ། 

དགུང་ལ་ོགསུམ་པེར་ཤི་བ་ར་ིརྫོོང་དུ་ཆོོས་རྗེ་ེཀརྨ་རལོ་བའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེལས་དག་ེབསྙེེན་གྱེ་ི

སྡེམོ་པེ་མནསོ་ཏོ་ེམཚོན་ལ་ཀུན་དགའི་སྙེངི་བརོ་གསལོ། དགུང་ལ་ོདྲུག་པེར་ཆོསོ་རྗེ་ེ

དནོ་གྲུབ་རནི་ཆོནེ་པེའི་ིདྲུང་དུ་བྱནོ། ཆོསོ་རྗེསེ་ཀྱིང་སྐལ་ལྡན་དུ་དགངོས་ནས་གསང་

སྔོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པེའི་ིཆོོས་སྒེོར་སྨིན་པེར་མཛད་ད་ེགསང་མཚོན་དོན་ཡོད་རྡོ་ོརྗེ་ེཞིེས་

གསལོ། དགུང་ལ་ོབདུན་པེར་བྱ་ཁྱུང་བྲག་ག་ིཆོསོ་སྡེ་ེརུ་ཆོསོ་རྗེ་ེཉིདི་ཀྱི་ིཞིལ་སྔོ་ནས་

ཁྱེིམ་ནས་ཁྱེིམ་མེད་པེར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟོ་ེཚོིགས་སྔོ་མ་དག་ེཚུལ་གྱེ་ིསྡེོམ་པེ་ཡང་དག་

པེར་མནོས་ཤིིང་མཚོན་ལ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པེའི་ིདཔེལ་ཞིེས་བྱ་བར་གསོལ། བློ་མ་

འིདིས་བྱིས་པེ་ཉིིད་ནས་བདག་གིར་མཛད་དེ། བསྟོན་པེ་རིན་པེོ་ཆོེའིི་བདག་པེོར་

འིགྱུར་བར་དགོངས་ནས་ཐུགས་ཀྱིིས་གཅིེས་པེར་བསྐྱོངས་ནས་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་

གདམས་པེ་མང་དུ་གསན་ཞིིང་། དབུས་གཙོང་དུ་འིབྱནོ་པེའི་ིརྫོངོས་རྟ་མཛད། དགུང་

ལ་ོབཅུ་དྲུག་པེ་ཆུ་བྱ་ི(༡༣༧༢)ལ་བློ་མའི་ིབཀས་བསྐུལ་བ་དང་། བདག་ཉིིད་ཀྱིང་སྤྲོ་ོ

ཤུགས་དྲེག་པེོས་ཐོས་བསམ་གྱེ་ིསྒྲོ་ོའིདོགས་གཅིོད་ཕྱིར་དབུས་གཙོང་དུ་འིབྱོན་པེར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བཞིེད་ད་ེའིབྲ་ིགུང་བའི་ིའིབུལ་བ་དཔེོན་འིདན་མ་རིན་ཆོེན་སོགས་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིཚོོང་

འིགྲུལ་མང་བོ་དང་ལྷན་དུ་རང་གི་ཞིང་བོ་གཉིིས་དང་འིགྲོགས་ནས་དབུས་གཙོང་

ཆོོས་ཀྱིི་དགའི་ཚོལ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔེའི་རྟག་ཏུ་ངུའིི་མཛད་པེ་ཇིི་བཞིིན་

བསྐྱོངས་ཏོ་ེཕེབས། གླང་(༡༣༧༣)ལོའི་ིསྟོོན་ཁོར་འིབྲ་ིགུང་དཔེལ་གྱེ་ིནགས་ཁྲོོད་དུ་

སློབེས། ད་ེནས་འིབྲ་ིགུང་སྤྱོན་སྔོ་རནི་པེ་ོཆོའེི་ིཞིལ་སྔོ་ནས་ཐགེ་ཆོནེ་སམེས་བསྐྱོདེ་ཀྱི་ི

ཆོ་ོག་དང་། ཕྱག་ཆོེན་ལྔ་ལྡན་སོགས་གསན། ད་ེནས་ཆོོས་གྲྭ་ཆོེན་པེ་ོསྙེ་ེཐང་བད་ེབ་

ཅིན་དུ་བྱོན་ནས་ཀློོག་སློོབ་པེའི་ིསློོབ་དཔེོན་གཙོ་ོབ་ོསློོབ་དཔེོན་ཡོན་ཏོན་རྒྱ་མཚོ་ོདང་། 

ཞིར་ཆོོས་པེ་སློོབ་དཔེོན་ཆོེན་པེ་ོཨུ་རྒྱན་གཉིིས་ལས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྩེ་འིགྲེལ་ལ་

ཐུགས་གཉིེར་མཛད་པེས་ཞིག་བཅིོ་བརྒྱད་ཙོམ་གྱེིས་གཞུང་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིིང་། 

འིཇིམ་སྐྱོའི་ིཊཱིིཀྐའི་ིསྟོེང་ནས་གསན་པེས་དོན་བྱང་ཆུབ་པེར་གྱུར། ད་ེལྟར་བགྲང་བྱ་

གཉིིས་ཙོམ་ལ་ཕར་ཕྱིན་གྱེི་ཚོིག་དོན་ལ་ཤིིན་ཏུ་མཁོས་པེར་གྱུར་ནས། དགུང་ལ་ོ

བཅུ་དགུའིི་སྟོེང་མཁོས་གྲུབ་བྱེ་བའིི་མདུན་ས་དཔེལ་ལྡན་གསང་ཕུ་དང་སྙེེ་ཐང་

སོགས་སུ་གྲྭ་སྐོར་ལ་བྱོན་པེས། མཁོས་པེ་མཐའི་དག་གི་ཁོེངས་པེའིི་རི་བོ་ས་ལ་

བསྙེིལ་བར་མཛད། དགུང་ལ་ོཉི་ིཤུ་བར་ཉིང་སྟོོད་རྩེ་ེཆོེན་དུ་དབྱར་ཆོོས་ལ་ཕེབས་ཏོ་ེ

མཁོས་པེ་ཆོེན་པེ་ོཉི་དབོན་ཀུན་དགའི་དཔེལ་ལས་ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིགཟབ་བཤིད་ཚོར་

གཅིིག་གསན་ཞིིང་། སློོབ་དཔེོན་འིད་ིའིཆོད་པེ་ལ་ཤིིན་ཏུ་མཁོས་པེས་ཁོོང་ག་ིཐུགས་

འིཕྲེགོ་པེར་གྱུར། ཁྱེད་པེར་དུ་ཉི་དབནོ་གྱེ་ིསློབོ་མ་རྗེ་ེབཙུན་རདེ་མདའི་བ་གཞིནོ་ནུ་བློ་ོ

གྲོས་བློ་མའི་ིགཙོ་ོབོར་བསྟོེན་ཏོ་ེམངོན་པེ་མཛོད་རང་འིགྲེལ་གྱེ་ིསྟོེང་ནས་མཛུབ་ཁྲོིད་

མཛད་དེ་གསན་པེས་ཚོིག་རིས་ཙོམ་ལ་བརྟེན་པེ་མ་ཡིན་པེར་དཀའི་བའིི་གནད་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

རྣམས་ལ་དྲེ་ིགཏུགས་ལེགས་པེར་མཛད་པེས་རྗེ་ེབཙུན་རེད་མདའི་བ་ཡང་ཐུགས་

ཕྲེོགས་པེར་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉིེར་གཉིིས་པེར་གྲོ་ལུང་དུ་སྐུ་མཚོམས་བཅིད་ནས་

ཐུགས་དམ་མཛད། འུ་ཡུག་པེ་རིགས་པེའིི་སེང་གེས་མཛད་པེའིི་རྣམ་འིགྲེལ་གྱེི་

འིགྲེལ་བ་ལ་གཟིགས་རྟོགས་མཛད་པེས་ཆོོས་གྲགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་དང་རིགས་

པེའི་ིསྲིོལ་ལ་བཅིོས་མིན་གྱེ་ིདད་པེ་ཤུགས་དྲེག་འིཁྲུངས། ད་ེནས་སྟོོན་ཆོོས་ལ་ཆོོས་

གྲྭ་ཆོེན་པེོ་ཨེར་ལ་བྱོན། ལོ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁོའི་བཟང་བོ་ལས་སྙེན་ངག་མེ་ལོང་གི་

བཤིད་པེ་གསན། ད་ེནས་ས་སྐྱོ་དང་། གསང་ཕུ། རྩེེད་ཐང་སགོས་ཀྱི་ིཆོསོ་གྲྭ་ཆོནེ་པེ་ོ

རྣམས་སུ་བཀའི་ཆོེན་བཞིིའིི་གྲྭ་སྐོར་མཛད་པེས་གྲྭ་ས་ཆོེན་མོ་དག་གི་དགེ་བའིི་

བཤིེས་གཉིེན་དང་སྡེ་ེསྣོད་འིཛིན་པེ་དུ་མས་ཀྱིང་རྗེ་ེབློ་མའི་ིལེགས་བཤིད་ཀྱི་ིསྦྲང་རྩེིའི་ི

དགའི་སྟོོན་ཉིམས་སུ་མྱོོང་བས་ཡིད་ཚོིམས། རྩེེད་ཐང་ག་ིགྲྭ་སྐོར་མཇུག་རྫོོགས་ནས་

ཡར་ལུང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་དཀའི་བཞིི་བ་ཚུལ་ཁྲོིམས་རིན་ཆོེན་པེས་མཁོན་པེོ་དང་། 

ཚོོགས་པེ་བྱི་རྫོིང་བའིི་མཁོན་པེོ་གནས་བརྟན་འིདུལ་བ་འིཛིན་པེ་ཤིེས་རབ་མགོན་

པེོས་ལས་སློོབ་དང་། བྱི་རྫོིང་བའིི་དབུ་མཛད་སྡེོམ་བརྩེོན་བསོད་ནམས་རྡོོ་རྗེེས་

གསང་སྟོོན་མཛད་ཅིིང་། ཁོ་སྐོང་གི་དགེ་སློོང་གྲངས་ཚོང་བའིི་དབུས་སུ་བསྙེེན་

རྫོོགས་ཀྱི་ིསྡེོམ་པེ་ཡང་དག་པེར་བཞིེས་ནས་ལྷག་པེ་ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱི་ིབསློབ་པེ་ཡོངས་

སུ་རྫོོགས་པེའི་ིཐུགས་གྱེ་ིགན་མཛོད་གཏོམས་པེར་གྱུར་ཏོ་ེལྷ་དང་བཅིས་པེའི་ིའིཇིིག་

རྟནེ་ཀུན་གྱེ་ིཡནོ་གནས་གཅིགི་བུར་གྱུར། སྐབས་ཤིགི་ཏུ་ཚོ་ཁོ་ོདཔེནོ་པེ་ོམཁོན་ཆོནེ་

ངག་དབང་གྲགས་པེ་ཕྱག་ཕྱ་ིལ་ཁྲོིད་ནས་ལྷ་སའི་ིཇི་ོབ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པེ་ོརང་བྱོན་ལྔ་

ལྡན་གྱེ་ིདྲུང་དུ་བྱོན་ནས་སྨྱུང་གནས་མང་དུ་མཛད། དགུང་ལ་ོས་ོདྲུག་པེ་ལ་འིཁོོར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དག་པེ་རྣམ་བརྒྱད་དང་བཅིས་འིོལ་ཁོ་ཆོོས་ལུང་དུ་ཕེབས་ནས་དཔེོན་སློོབ་རྣམས་

ཀྱིིས་བསགས་སྦྱང་གི་གནད་ལ་ཆོིག་སྒྲོིལ་དུ་འིབད། རྗེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ལྟུང་

བཤིགས་དང་འིབྲེལ་བའི་ིཕྱག་དང་། མཎྜལ་འིབུལ་བ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པེར་མཛད་པེས་

ཕྱག་སོར་གྱེ་ིརྩེ་ེརྣམས་སུ་ས་ེགར་སོང་ཞིིང་། རྡོོའི་ིམཎྜལ་ཕུལ་བས་ཕྱག་ངར་བརྡོོལ་

བ་སོགས་ལའིང་ཇིི་སྙེམ་དུ་མི་འིཛིན་པེར་དཔེག་དཀའི་བའིི་བརྩེོན་འིགྲུས་དྲེག་པེོ་

མཛད་པེ་སོགས་མད་ོསྡེ་ེནས་བྱུང་བའི་ིརྒྱལ་སྲིས་ཀྱི་ིསྙེིང་སྟོོབས་དང་རླབས་ཆོེན་གྱེ་ི

སྤྱོོད་པེ་རྣམས་དམིགས་སུ་ཕུག་པེའི་ིཐུགས་སྦྱོང་ནར་མར་བསྟོེན་པེས། རྒྱལ་བའི་ི

གསུང་རབ་མཐའི་དག་དོན་སྤྱོི་ཙོམ་མ་ཡིན་པེར་གཞུང་ལུགས་ཡོངས་རྫོོགས་ཀྱིི་

གནད་དོན་མ་ལུས་པེ་གདམས་པེར་ཤིར། དེའི་ིདཔྱིིད་ཀར་བཤིད་དཀའི་ིགསོལ་བ་

འིདེབས་པེ་ཁོ་ཤིས་བྱུང་བར་བཤིད་པེ་ཞིིག་མཛད་དམ་དགོངས་པེ་ལ། རྗེེ་བཙུན་

འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ཀྱི་ིཞིལ་ནས། དམུ་རྒོོད་འིདུལ་དཀའི་ིསེམས་ཅིན་འིད་ིདག་ལ། ། 

བཤིད་པེས་ཕན་ཐགོས་ཆོནེ་པེ་ོག་ལ་འིགྱུར། ། ད་ེབས་དབནེ་པེ་བསྟོནེ་ནས་སྒྲུབ་པེར་

རམེས། ། རང་གཞིན་གཉིསི་ཀ་འིཚོངེས་པེའི་ིལམ་རྙདེ་འིགྱུར། ། ཞིསེ་གདམས་ཤིངི་

སྒྲུབ་པེ་ལ་བསྐུལ་བར་མཛད། ད་ེནས་དགུན་དྭགས་པེ་ོསྨན་ལུང་རྒྱ་སོག་ཕུར་བྱོན། 

དེའིི་དུས་རྗེེ་བཙུན་འིཇིམ་དཔེལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྐུ་ཤིིན་ཏུ་ཆོེ་བ་གཟི་བརྗེིད་ཕུན་སུམ་

ཚོོགས་པེ་ཞིིག་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔེའི་དཔེག་ཏུ་མེད་པེས་

བསྐོར་བ་དང་། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་མ་རྗེ་ེབཙུན་སྒྲོོལ་མ། གཙུག་ཏོོར་རྣམ་རྒྱལ་མ། 

འིཕགས་མ་འིདོ་ཟརེ་ཅིན། གཙུག་ཏོརོ་གདུགས་དཀར་སགོས་ལྷག་ལྷ་དུ་མ་དང་། ད་ེ

བཞིིན་ཟབ་མ་ོལྟ་བའི་ིབརྒྱུད་པེ་དང་། རྒྱ་ཆོེན་སྤྱོོད་པེའི་ིབརྒྱུད་ལ་སོགས་པེ་རྒྱ་གར་



 10  

ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

པེཎ་གྲུབ་དུ་མའིི་སྐུའིི་སྣང་བ་གསལ་བར་གཟིགས། དེའིི་ཚོེ་སྔོར་བཞིིན་རྗེེ་བཙུན་

འིཇིམ་དབྱངས་ཀྱིིས་ད་ེདག་ལ་གསོལ་བ་དྲེག་ཏུ་ཐོབ། འིད་ིདག་ག་ིགཞུང་ལ་བརྟེན་

ནས་རང་གཞིན་ལ་ཕན་པེ་རྒྱ་ཆོནེ་པེ་ོའིགྲུབ་པེའི་ིརྟནེ་འིབྲལེ་ཡདོ། ཅིསེ་ལུང་བསྟོན་པེ་

ན་ིདོན་ལ་གནས་པེ་སྟོེ། རྗེ་ེབློ་མའི་ིབསྟོན་པེ་འིད་ིཉིིད་སྟོོད་ཛཱ་ཏོིའི་ིམ་ེཏོོག་བཀྲ་བ་ནས་

སྨད་ཟ་འིོག་ཐགས་སུ་འིཐག་པེའི་ིབར་དུ་ཁྱེབ་པེ་ན་ིརྗེ་ེབློ་མའི་ིའིཕྲེིན་ལས་ཁོ་ོན་ཡིན་

པེའི་ིཕྱིར་རོ། ། ར་ེཞིིག་རྗེ་ེཉིིད་ཀྱིིས་བདག་ལ་ལྟ་བའི་ིསྐོར་གྱེ་ིཐ་ེཚོོམ་འིགའི་མཆོིས་

པེས། ད་ེསེལ་བ་ལ་རྒྱ་གར་ཤིིང་ག་ིར་ིན་རྗེ་ེམུ་ཏྲ་ཛ་ོཀ་ིཆོེན་མ་ོབཞུགས་པེའི་ིདྲུང་དུ་

འིགྲ་ོའིདོད་པེ་མཁོན་ཆོེན་ལ་ཞུས་པེས། མཁོན་ཆོེན་ཕྱག་རྡོོར་བས། ལྟ་བའི་ིགནད་

རྣམས་བདག་ག་ིཡ་ིདམ་ལ་ཞུས་པེས་ཆོོག་པེར་འིདུགརྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ན་རྗེ་ེམུ་ཏྲ་དང་

མཇིལ་ཞིིང་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་གྱེ་ིམཁོན་པེ་ོམཛད་པེ་སོགས་འིགྲ་ོཕན་ང་ོམཚོར་བ་འིོང་ན་

ཡང་། འིཁོོར་རྣམས་ཀྱི་ིཚོེའི་ིབར་ཆོད་དུ་འིགྱུར་བ་འིདུག་པེས་བོད་ཡུལ་འིད་ིནས་

བསྟོན་དོན་བསྒྲུབ་པེ་ལ་འིབད་པེར་ཞུ། ཞིེས་པེས་མ་ིཕེབས་པེར་དམ་བཅིས་ནས་

སློར་གཉིལ་དང་ལ་ོརོར་བྱོན་ཏོ་ེཟླ་བ་ལྔ་ཙོམ་ལ་ཐུགས་དམ་ལ་སྒྲུབ་པེ་རྩེ་ེགཅིིག་ཏུ་

མཛད་ཅིིང་། གྲ་ོལུང་བའིི་བསྟོན་རིམ་ལ་ཞིིབ་ཏུ་གཟིགས་པེས་ལམ་གྱེི་ང་ོབ་ོདང་། 

གྲངས་ངེས། ག་ོརིམ་སོགས་མ་ནོར་བར་སྐྱོེས་བུ་གསུམ་གྱེིས་ཉིམས་སུ་བློངས་པེའི་ི

རིམ་པེ་ཐམས་ཅིད་མ་ཚོང་བ་མེད་པེར་བསྡུས་པེ། བཀའི་གདམས་ཆུ་བོ་གསུམ་

འིདྲེེས་ཀྱི་ིགདམས་པེ་ཡོངས་རྫོོགས་ལ་མངའི་བསྒྱུར་བའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཆོེན་པེོར་

གྱུར། ལོ་དེར་གཉིལ་ཕྱོགས་ཀྱིི་སྡེེ་སྣོད་འིཛིན་པེ་མང་བོ་ལ་ཆོོས་འིཁོོར་རྒྱ་ཆོེར་

བསྐརོ། དགུང་ལ་ོཞི་ེདྲུག་སྟོངེ་ཨར་བྱང་ཆུབ་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱི་ིགདན་ས་སྟོདོ་ལུང་གནམ་རྩེ་ེ



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ལྡིང་ངམ་ཡངས་པེ་ཅིན་དུ་གྲགས་པེ་དེར་བློ་མ་རེད་མདའི་བ་ཆོེན་པེ་ོདང་། རྗེ་ེཐམས་

ཅིད་མཁྱེེན་པེ། ལོ་ཙཱ་བ་སྐྱོབས་མཆོོག་དཔེལ་བཟང་གསུམ་གདན་འིཛོམས་ཤིིང་

དབྱར་གནས་ལ་བཞུགས་པེའི་ིརངི་འིདུལ་བའི་ིཕྱག་ལནེ་ཕྲེ་མ་ོནས་བཟུང་བསྟོན་པེའི་ི

རྩེ་བ་ས་ོསོར་ཐར་བའི་ིརྨང་རྫོོགས་པེར་གསོས། དགུང་ལ་ོང་གཅིིག་པེར་ས་ེར་ཆོོས་

སྡེིངས་སུ་དབྱར་གནས་མཛད་པེའི་ིསྐབས་མཁོས་གྲུབ་དག་ེལེགས་དཔེལ་བཟང་བ་ོ

ཞིབས་དྲུང་དུ་བཅིར་ཞིིང་རྗེེ་བློ་མ་ཉིིད་འིགྲན་ཟླ་མེད་པེའིི་བློ་མར་བཟུང་ནས་ནང་

ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིས་གཅིིག་བུར་གྱུར། ལ་ོའིདིར་གོང་མ་ཏཱ་མིང་ཡུང་ལ་ོརྒྱལ་བོས་མ་ིསྣ་

ཆོདེ་མངགས་ཀྱིསི་གདན་འིདྲེནེ་པེའི་ིའིཇིའི་ས་དང་། གསརེ་ཡགི ཕྱག་རྟནེ་དངསོ་པེ་ོ

དང་བཅིས་ནན་ཏོན་ཆོེན་པེོས་སྔོ་ཕྱིར་ལན་གསུམ་ཙོམ་གདན་ཞུ་བྱས་ཀྱིང་ཞིལ་

བཞིེས་མ་མཛད་པེར་བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེ་ཤཱཀྱི་ཡེ་ཤིེས་རྒྱལ་ཚོབ་ཏུ་མངགས། 

དགུང་ལ་ོང་གསུམ་པེ་ས་མ་ོགླང་ག་ི(༡༤༠༩) ལོར་ཆོ་ོའིཕྲུལ་དུས་ཆོེན་དང་འིབྲེལ་

བར་སྨོན་ལམ་ཆོེན་མ་ོགསར་འིཛུགས་གནང་བ་དང་། འིབྲོག་ར་ིབ་ོདགའི་ལྡན་རྣམ་

རྒྱལ་གླིང་ཕྱག་འིདེབས་མཛད་པེ་སོགས་བསྟོན་འིགྲོར་སྨན་པེའིི་བྱ་གཞིག་རླབས་

ཆོནེ་མཛད། དགུང་ལ་ོང་ལྔ་བའི་ིདགུན་སྟོདོ་ནས་སྐུ་ཚོའེི་ིབར་ཆོད་བཟླགོ་ཕྱརི་འིཁོརོ་

སུམ་ཅུ་རྩེ་གྲངས་དང་བཅིས་སྐུ་མཚོམས་དམ་པེོར་བཅིད། དགུང་ལ་ོང་བརྒྱད་པེ་

ཤིིང་རྟ་(༡༤༡༤) ལོའི་ིདབྱར་གནས་ལ་མི་དབང་གྲགས་པེ་རྒྱལ་མཚོན་པེས་

གསོལ་བ་བཏོབ་པེ་བཞིིན་འིོན་གྱེི་བཀྲ་ཤིིས་དོ་ཁོར་ཕེབས་ཏོེ་དབྱར་ཞིལ་བཞིེས་

མཛད། དུས་དེར་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་དག་ེའིདུན་གྲུབ་གྱེིས་རྗེེའི་ིཞིབས་ཐོག་མར་

ཟིན་པེ་དང་། ས་གསུམ་ན་རྙེད་པེར་དཀའི་བའི་ིརྟེན་བྱིན་ཅིན་རྗེ་ེབཀྲ་ཤིིས་ད་ོཁོ་མར་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

གྲགས་པེ་ད་ེཡང་པེཎ་ཆོནེ་བྱམས་པེ་གླངི་བས་བཞིངེས། དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་བཞིསེ་

པེ་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་ཕག་(༡༤༡༩) ལོར་གྲུ་བཞི་ིནས་ཕྱག་བཏོེགས་ཏོ་ེདགའི་

ལྡན་དུ་ཕབེས་པེ་ན་ཐགོ་མར་ཡངས་པེ་ཅིན་གྱེ་ིགཙུག་ལག་ཁོང་དང་། ད་ེནས་གཞིལ་

ཡས་ཁོང་དང་། ཡ་ིདམ་གྱེ་ིདྲུང་སགོས་སུ་ཕབེས་ཤིངི་གསལོ་བ་འིདབེས་པེ་དང་སྨནོ་

ལམ་གྱེ་ིརིམ་པེ་ལ་སོགས་པེ་མང་དུ་མཛད། ཟླ་བཅུ་བའི་ིཉི་ིཤུ་ལྔའི་ིཉི་ིཤིར་གྱེ་ིདུས་

ཚོདོ་ལ་ཞིབས་རྡོ་ོརྗེ་ེདཀྱིལི་ཀྲུང་དང་ཕྱག་གཉིསི་མཉིམ་བཞིག་མཛད་པེའི་ིངང་ལ་སྟོངོ་

བ་གསུམ་རིམ་གྱེིས་ཐིམ་པེའི་ིཐམས་ཅིད་སྟོོང་བ་འིོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཞིིང་

གཞིན་དུ་གཤིགེས་པེའི་ིཚུལ་བསྟོན་ཏོ།ོ ། 

གསུམ་པ། རེྗེ་བླ་མའིི་བཀའི་རོྩོམ་གྲགསེ་ཅན་འིགའི་ངོ་སོྤྲོད་པ། 

ད་ེཡང་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མོའི་ིབློ་མ་རེད་མདའི་བས། གངས་ཅིན་མཁོས་པེའི་ི

གཙུག་རྒྱན་ཙོངོ་ཁོ་བ། ། ཞིསེ་དང་། སྟོག་ཚོང་ལ་ོཙཱ་བས་ཀྱིང་། ཁྱེདོ་བློ་ོཉི་ིམ་གཞིནོ་

ནུའི་ིདུས་ཀྱི་ིཚོ།ེ ། མད་ོདང་རྒྱན་གྱེ་ིཔེད་ཚོལ་རྒྱས་མཐོང་ནས། ། བདག་བློ་ོཁོེངས་

པེའི་ིཀུ་མུད་ལྷག་པེར་ཟུམ། ། ཟབ་ཡངས་མཁྱེནེ་པེའི་ིགཏོརེ་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། ། 

ཞིསེ་སགོས་གངས་ལྗོངོས་མཁོས་པེ་སྔོ་ཕྱ་ིཀུན་གྱེསི་བསྟོདོ་བསྔོགས་ཀྱི་ིམ་ེཏོགོ་བར་

མེད་དུ་གཏོོར་བ་ན་ིཁོོང་ག་ིརྨད་དུ་བྱུང་བའི་ིལེགས་བཤིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུགས་ཡིད་

འིཕྲེོག་པེ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་རྗེ་ེབློ་མའི་ིབསྟོན་པེ་གསེར་བཙོ་ོམའི་ིརང་མདངས་མ་

ཉིམས་པེར་མཐའི་དབུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིིང་རྒྱས་པེ་ན་ིརྗེ་ེབློ་མས་དཔྱིད་གསུམ་ཚོད་

མའི་ིལུང་རིགས་རྣོན་པེོའི་ིརྐྱ་བར་ནས་དྲེངས་ཏོ་ེབསྲིེགས་བཅིད་བརྡོར་གསུམ་གྱེིས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།

 13  

གཏོན་ལ་ཕབ་པེའི་ིའིཁྲུལ་བྲལ་གྱེ་ིལགེས་བཤིད་ཁོ་ོན་ལ་བརྟནེ་པེ་སྨསོ་མ་དགསོ་ས།ོ ། 

འིདིར་ད་ེདག་ལས་བཀའི་རྩེོམ་གྲགས་ཅིན་འིགའི་དཔེ་ེམཚོོན་ཙོམ་ང་ོསྤྲོོད་པེ་ལ། 

བོད་རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ས་འིབྲུག་(༡༣༨༨)ལོར་འིཚོལ་ཡང་དགོན་དང་ཆོོས་གྲྭ་

ཆོེན་པེོ་བདེ་བ་ཅིན་དུ་ལེགས་བཤིད་གསེར་གྱེི་ཕྲེེང་བ་ལྗོགས་རྩེོམ་མཛད་པེས་

གངས་ལྗོངོས་མཁོས་པེ་ཀུན་གྱེ་ིཐུགས་ཡདི་འིཕྲེགོ་པེས་གུས་འིདུད་ལྷུར་བློངས། ས་

རྟ་(༡༣༧༨)ལོར་ཆོོས་གྲྭ་ཆོེན་པེ་ོབད་ེབ་ཅིན་དུ་ཞུགས་པེ་དང་གནས་པེའི་ིསྐྱོེས་བུ་

ཆོེན་པེོ་རྣམས་ཀྱིི་རྣམ་པེར་བཞིག་པེ་བློོ་གསལ་བགྲོད་པེའིི་ཐེམ་སྐས་ཞིེས་པེ་

བརྩེམས། མ་ེཡོས་(༡༣༨༧)ལོར་རྟེན་འིབྲེལ་བསྟོོད་པེ་བརྩེམས། ཆུ་རྟ་(༡༤༠༢)

ལརོ་བྱང་རྭ་སྒྲོེང་རྒྱལ་བའི་ིདབེན་གནས་ཀྱི་ིཡང་དགོན་བྲག་སེང་གེའི་ིཞིོལ་གྱེ་ིར་ིཁྲོོད་

དུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆོེན་མ་ོབརྩེམས། ཆུ་ལུག་(༡༤༠༣)ལོར་རྭ་སྒྲོེང་རྒྱལ་བའི་ི

དབེན་གནས་སུ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་བརྩེམས་པེ་དང་། ལ་ོདེར་བློ་མ་ལྔ་བཅུ་བའི་ི

རྣམ་བཤིད། རྩེ་ལྟུང་རྣམ་བཤིད་ཀྱིང་བརྩེམས། ཤིངི་སྤྲོལེ་(༡༤༠༤)ལརོ་གངས་རའིི་ི

དབང་བོ་འིོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱེི་ལྷ་ཞིོལ་བྱམས་པེ་གླིང་ངམ་མིང་གཞིན་གསང་སྔོགས་

ནང་ཞིེས་པེར་སྔོགས་རིམ་ཆོེན་མོ་བརྩེམས། མེ་ཕག་(༡༤༠༧)ལོར་སེ་ར་ཆོོས་

སྡེིངས་སུ་རྩེ་ཤིེའི་ིཊཱིིཀ་ཆོེན་རིགས་པེའི་ིརྒྱ་མཚོ་ོབརྩེམས། ས་བྱ་ི(༡༤༠༨)ལོར་དྲེང་

ངེས་ལེགས་བཤིད་སྙེིང་བ་ོབརྩེམས། ལྕགས་སྟོག་(༡༤༡༠)ལོར་དཔེལ་གསང་བ་

འིདུས་པེའི་ིབཤིད་རྒྱུད་ལྷ་མ་ོབཞིིས་ཞུས་དང་། ཡ་ེཤིེས་རྡོ་ོརྗེ་ེཀུན་ལས་བཏུས་པེ་

གཉིིས་ཀྱི་ིརྣམ་བཤིད་བརྩེམས། ལྕགས་ཡོས་(༡༤༡༡)ལོར་དགའི་ལྡན་དུ་རིམ་ལྔ་

གསལ་སྒྲོོན་བརྩེམས། ཤིིང་རྟ(༡༤༡༤)ལོར་རྒྱུད་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་རྒྱལ་བོ་དཔེལ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

གསང་བ་འིདུས་པེའི་ིརྒྱ་ཆོེར་བཤིད་པེ་སྒྲོོན་མ་གསལ་བའི་ིཚོིག་དོན་ཇི་ིབཞིིན་འིབྱེད་

པེའིི་མཆོན་གྱེི་ཡང་འིགྲེལ་དེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་འིགྲེལ་བ་བཞིི་སྦྲགས་དང་མཐའི་

དཔྱིདོ་མྱུ་གུ་གཉིསི་བརྩེམས། ཤིངི་ལུག་(༡༤༡༥)ལརོ་ར་ིབ་ོདགའི་ལྡན་དུ་ལམ་རམི་

ཆུང་ངུ་དང་། ལ་ོདེར་བསྐྱོེད་རིམ་འིདོད་འིཇི་ོབརྩེམས། ས་ཁྱེ་ི(༡༤༡༨)ལོར་དབུ་མ་

འིཇུག་པེའི་ིརྣམ་བཤིད་དགོངས་པེ་རབ་གསལ་བརྩེམས། ས་ཕག་(༡༤༡༩)ལོར་

འིཁོོར་ལ་ོསྡེོམ་པེ་བད་ེམཆོོག་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱ་ཆོེར་བཤིད་པེ་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་

མཛད་པེ་ལ་སོགས་པེའིི་མད་ོསྔོགས་རིག་གནས་དང་བཅིས་པེའིི་བཀའི་རྩེོམ་པེོད་

བཅི་ོབརྒྱད་ལྷག་བརྩེམས་གནང་མཛད་པེ་དེས་བོད་ཙོམ་དུ་མ་ཟད་འིཛམ་གླིང་རིག་

གནས་ཀྱི་ིབང་མཛོད་དུ་སྔོར་མེད་གྱེ་ིགཟ་ིབྱིན་གསར་བ་ཞིིག་བསྣན་ཡོད་པེའི་ིཚུལ་

ན་ིཚོད་མའི་ིམགི་གསི་མཚོནོ་ན།ོ ། ད་ེལྟར་རྗེ་ེབློ་མ་ཉིདི་ཀྱིསི་སྐུ་ཚོ་ེགང་བརོ་རང་ཅིག་

རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ་འིཆོད་རྩེོད་རྩེོམ་གསུམ་དང་། མཁོས་བཙུན་བཟང་གསུམ། སྤོངས་

པེ་བསམ་གཏོན་དང་ཀློོག་པེ་ཐོས་བསམ་ཁོོ་ནའིི་དུས་འིདའི་བར་བྱས་ནས་དཔེལ་

མཉིམ་མེད་ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ིཤིིང་རྟ་ཆོེན་པེོའི་ིལམ་བཟང་གསལ་བར་མཛད་པེ་

ན་ིང་ཚོསོ་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེདེ་མ་ིརུང་བ་ཞིགི་ཏུ་འིཁུམས་ས།ོ ། 

ལེའེུ་གཉིསི་པ། རྗོ་ེབླ་མའ་ིམཛད་ཆནེ་བཞིིའ་ིབྱུང་བ་བྱེ་ེབྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

ད་ེཡང་རང་ཅིག་གདུལ་བྱ་དམུ་རྒོོད་རྣམས་འིདུལ་བའི་ིདེད་དཔེོན་དམ་པེ། སྐྱོ་ེ

དགུའི་ིབསོད་ནམས་ཀྱི་ིཞིིང་དུ་རྒྱལ་མཚོན་གྱེ་ིཏོོག་ལྟར་མངོན་པེར་མཐ་ོབ་འིཇིམ་

མགོན་བློ་མ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པེའི་ིདཔེལ་ད་ེཉིིད་ཀྱིིས་གདུལ་བྱའི་ིསྣང་ངོར་ཐུན་མོང་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པེའི་ིརྣམ་ཐར་བརྗེོད་ཡུལ་ལས་འིདས་པེ་ཞིིག་བསྟོན་ནའིང་། ད་ེ

དག་ལས་གཙོ་ོབོར་གྱུར་པེ་མཛད་ཆོེན་བཞི་ིཞིེས་མཁོས་པེ་མཐའི་དག་གིས་གྲངས་

ངེས་པེར་མཛད་ད་ེསྐྱོ་ེབ་ོཡོངས་ཀྱི་ིངག་ན་ལྷན་སྐྱོེས་རོལ་མ་ོགཤིིས་སུ་འིཁྲོོལ་བ་དེའི་ི

བྱུང་བ་མདརོ་བསྡུས་ཙོམ་བྱ་ེབྲག་ཏུ་འིཆོད་པེར་བྱ་བ་ལ། 

དང་བོ། རིྫིང་ཕྱིིའིི་བྱེམསེ་པ་ཞིིག་གསོེསེ། 

ད་ེཡང་རྗེ་ེབློ་མར་ཡ་ིདམ་དང་ལྷག་པེའི་ིལྷ་ཚོོགས་དཔེག་ཏུ་མེད་པེས་གཟུགས་

སྣང་མཐའི་ཡས་པེ་བྱུང་ཞིངི་། ཁྱེད་པེར་དུ་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ཀྱིསི་གསུང་

གིས་བསྐུལ་བ་བཞིིན། དགུང་ལ་ོས་ོདྲུག་པེའི་ིདཔྱིིད་དུས་རྫོིང་ཕྱིའི་ིགཙུག་ལག་ཁོང་

ཞིགི་གས་ོམཛད་པེར་དགངོས་ནས་འིལོ་ཁོར་བྱནོ། ད་ེཡང་རྫོངི་ཕྱའིི་ིགཙུག་ལག་ཁོང་

དེར་སྔོོན་གར་མ་ིཡོན་ཏོན་གཡུང་དྲུང་གིས་བཞིེངས་པེའི་ིབྱམས་པེའི་ིལ་ིསྐུ་མ་ིཚོད་

ལས་བརྒོལ་བ་ཙོམ་ཞིིག་དང་། བད་ེབར་གཤིེགས་པེའི་ིསྣང་བརྙན་དང་ལྡེབས་བྲིས་

སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱིི་ཚོན་ཁོ་དང་ལྡན་པེ་དུ་མ་མཆོིས་ནའིང་། ཕྱིས་སུ་ལྷ་རིས་

ཐམས་ཅིད་ཉིམས་ཤིིང་གོགབྱམས་སྐུ་ད་ེཡང་རྡུལ་ཁྲོོད་ན་སྐུ་ལ་བྱ་ཐལ་སོགས་མ་ི

གཙོང་བས་གོས་པེར་གྱུར་པེ་མཐོང་བས་ཐུགས་ཀྱིིས་མ་བཟོད་པེར་སྤྱོན་ཆོབ་བྱུང་

ཞིིང་། འིོལ་ཁོ་སྟོག་རྩེེ་ལ་ཞིལ་ཏོ་གནང་ནས་གཙུག་ལག་ཁོང་གི་རྩེིག་པེ་སོགས་

དགོས་ཆོོས་རྣམས་ལེགས་པེར་བསྒྲུབས། རྣམ་སྲིས་ལ་འིཛིན་གཏོོར་ཞིིག་བཅིོས་

ནས་འིཕྲེནི་ལས་བཅིལོ་བས། དད་ལྡན་གྱེ་ིསྦྱནི་བདག་རྣམས་ཀྱིསི་དའེི་ིཆོདེ་དུ་འིབུལ་

བ་མང་བ་ོཕུལ། ཡར་ལུང་ཕྱོགས་ནས་ལྷ་བཟ་ོརྣམས་དང་ར་ིམ་ོབ་མང་བ་ོབྱུང་། དའེི་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཚོ་ེར་ིམ་ོབ་དང་ལྷ་བཟ་ོརྣམས་ཀྱིང་བསྙེེན་གནས་དང་གས་ོསྦྱོང་ག་ིསྡེོམ་པེ་ལ་བཀོད་

ནས་འིབྲིར་བཅུག་པེ་དང་། ལས་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིཕལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐ་མལ་བའི་ིཚོིག་

སྨྲ་བ་སྤོངས་ནས། སྨནོ་ལམ་གྱེ་ིཚོགིས་བཅིད་སགོས་ཁོ་བཏོནོ་བྱདེ་པེར་བསྐུལ་ནས་

སྒྲུབ་པེ་ལ་གཞིོལ་བར་མཛད། དུས་དེར་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ཀྱིིས་བྱམས་

མགོན་ལ་ཕྱོགས་བཅུའིི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་འིོད་ཟེར་ཆོེན་པེོའི་ིདབང་

བསྐུར་བ་ལ་གཞི་ིབྱས་ལ་བསྟོོད་པེ་ཞིིག་རྩེོམས་ཞིེས་སྐུལ་མ་གནང་བ་ལྟར་བྱམས་

མགོན་གྱེི་བསྟོོད་པེ་རིན་པེོ་ཆོེ་གསལ་བའིི་སྒྲོོན་མེ་ཞིེས་པེ་ལྗོགས་རྩེོམ་མཛད། དེ་

བཞིིན་དུ་བད་ེབ་ཅིན་དུ་སྐྱོ་ེབ་འིཛིན་པེའི་ིསྨོན་ལམ་ཞིིང་མཆོོག་སྒེ་ོའིབྱེད་དང་། རང་

ཉིིད་མ་འིོངས་པེ་ན་གང་དུ་སྤྲུལ་བའིི་སྐུར་འིཚོང་རྒྱ་བའིི་ཚུལ་མཛད་པེའིི་སྟོོན་པེའིི་

ཞིིང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ིསྨོན་ལམ་རྣམས་རྩེོམ་པེར་མཛད། གོང་ག་ིསྨོན་ལམ་དང་

བསྟོོད་པེ་རྣམས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདང་ག་ོརིམ་སོགས་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ཉིིད་ཀྱིིས་

ཇི་ིལྟར་གསུངས་པེ་རྣམས་ངེད་ཀྱིིས་ཚོིག་སྦྱོར་དུ་བསྡེེབས་པེ་ཡིན་ཞིེས་རྗེ་ེརང་ཉིིད་

ཀྱིིས་གསུངས། ད་ེནས་ཐོག་མར་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ཀྱི་ིསྐུ་བཞིེངས་པེའི་ི

དབུ་བརྩེམས་ཏོེ་སྐྱོ་རིས་བཏོབ་ཚོར་བ་ན་རབ་གནས་མཛད་པེས་རྗེེ་བཙུན་གྱེི་སྐུ་

དངོས་བྱོན་ནས་ད་ེལ་ཐིམ་སོང་བྱུང་། ད་ེབཞིིན་དུ་འིད་ིལྟ་བུར་ཕྲེིས་ཤིིག་ཅིེས་གསུང་

བྱནོ་ཏོ་ེའིབྲརི་བཅུགད་ེལྟར་ར་ིམ་ོསགོས་ལགེས་པེར་གྲུབ་ནས་བྱམས་མགནོ་གྱེ་ིསྣང་

བརྙན་གཙོོ་བྱས་རྟེན་དང་བརྟེན་པེ་བཅིས་པེར་རབ་ཏུ་གནས་པེའིི་ཆོོ་ག་རྒྱས་པེར་

མཛད། འིདིའི་ིསྐབས་ལུས་ཅིན་འིགའི་ཞིིག་ག་ིརྨ་ིལམ་དུ་མཁོའི་འིགྲ་ོམ་རྣམས་ཀྱིིས་

རི་མོ་འིབྲི་བ་མཐོང་བ་དང་། ལྷོ་བྲག་མཁོན་ཆོེན་ཕྱག་རྡོོར་བའིི་གཟིགས་སྣང་ལ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་རྫོིང་ཕྱིའི་ིརབ་གནས་ལ་གདན་འིདྲེེན་པེར་འིདུག་པེ་སོགས་

ང་ོམཚོར་བའི་ིམཛད་པེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འིདས་པེ་མང་བ་ོབྱུང་ང་ོ། ། 

གཉིིསེ་པ། གཉིལ་གྱིི་ལུང་ར་ཆེེན་མོ། 

རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མ་ོདགུང་ལ་ོས་ོདགུར་སློེབས་པེའི་ིཚོ་ེགཉིལ་སྟོོད་རྭ་གྲོང་དུ་

བྱོན་ནས་དབྱར་བཞུགས་མཛད། དེའི་ིཚོ་ེསློོབ་དཔེོན་དར་མ་རིན་ཆོེན་གྱེིས་དཀའི་

བཅུའི་ིགྲྭ་བསྐརོ་མཛད་ཟནི་ནས་རྗེ་ེཉིིད་ལ་མཇིལ་བར་ཕབེས། སྐབས་དརེ་གཉིལ་གྱེ་ི

ཕྱོགས་སུ་ཆོོས་འིཁོོར་ཞིིག་འིཛུགས་པེར་དགོངས་ནས་རྭ་གྲོང་མཁོན་པེོར་ཞིལ་ཏོ་

གནང་བས་ཁོོང་གིས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཤིིང་། གཞིན་ད་ེཕྱོགས་སུ་དད་འིབུལ་མང་དུ་

བྱུང་བར་བརྟེན་གཉིལ་གྱེི་དགེ་འིདུན་གྱེི་སྡེེ་རྣམས་ཀྱིི་སྡེེ་སྣོད་འིཛིན་པེ་ཐམས་ཅིད་

བསྡུས་ཏོ་ེགཉིལ་གྱེ་ིགསརེ་ཕྱ་ེའིབུམ་པེར་མཆོདོ་པེ་རྒྱ་ཆོནེ་པེ་ོདང་། འིདུལ་བའི་ིཆོསོ་

མང་དུ་གསུངས་ཏོ་ེལྟུང་བྱེད་དང་ཉིེས་བྱས་ཐམས་ཅིད་བཤིགས་པེར་བྱས་པེ་དང་། 

དེར་གནས་ཀྱི་ིསྐྱོ་ེབོའི་ིཚོོགས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་བསྙེེན་གནས་དང་སྐྱོབས་འིགྲོའི་ིསྡེོམ་

པེ་ལ་བཀོད། སྐྱོ་སེར་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ས་ཙྪ་འིདེབས་པེ་སོགས་ཞིག་མང་བོའི་ིབར་

དུ་བྱས། ད་ེཡང་གཉིལ་གྱེ་ིསྡེ་ེབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མ་ིམཐུན་པེས་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་ཚོོགས་

པེ་མ་ིསྲིིད་པེ་ཙོམ་དུ་གདའི་ནའིང་། ཉིིན་ད་ེདག་ག་ིརིང་ལ་རྗེ་ེབློ་མའི་ིཐུགས་རྗེ་ེདང་

ཐབས་མཁོས་ལས་ཚོོགས་པེ་ཐམས་ཅིད་ལ་རྩེོད་པེ་མེད་ལ། ཕན་ཚུན་མ་ིསྙེན་པེའི་ི

གཏོམ་སྨྲ་བ་སོགས་ཡ་ེནས་མེད་པེར་ཆོོས་ཀྱི་ིདགའི་སྟོོན་གྱེ་ིཡ་ོལང་རྣམ་པེར་བཞིད་

པེས་དུས་འིདའི་བར་བྱས། ད་ེལྟ་བུའི་ིཆོོས་འིཁོོར་ཉིིན་ཞིག་མང་བོའི་ིབར་དུ་རྒྱ་ཆོེར་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བསྐོར་ཞིིང་ཕྱིས་སུ་དེའིི་དུས་ལ་ཆོོས་འིཁོོར་མ་ཆོག་པེར་ཡོད་ཅིིང་ཐམས་ཅིད་ལ་

རྩེོད་པེ་མེད་པེར་ཆོོས་ལ་གནས་པེ་ཤི་སྟོག་བྱུང་བ་ན་ིརྗེ་ེབློ་མའི་ིཐུགས་བསྐྱོེད་ལས་

འིཁྲུངས་པེའི་ིགཞིན་ཕན་སྣང་བ་དཀར་བའོི་ིའིདོ་ཟརེ་ཉིག་གཅིགི་ཡནི་ན།ོ ། 

གསུམ་པ། ལྷ་སེའིི་སྨོོན་ལམ་ཆེེན་མོ། 

ད་ེཡང་བདག་ཅིག་ག་ིསྟོོན་པེ་མཉིམ་མེད་ཤཱཀྱིའི་ིདབང་བ་ོད་ེཉིིད་ཀྱིིས་ཆོ་ོའིཕྲུལ་

ཆོེན་པེོས་མུ་སྟོེགས་སྟོོན་པེ་དྲུག་ལ་སོགས་པེ་ཚོར་བཅིད་ཅིིང་ཕམ་པེར་མཛད་པེའི་ི

དུས་ཆོེན་དང་བསྟུན་ནས་ཁོམས་གསུམ་འིགྲ་ོབའི་ིམགོན་པེ་ོའིཇིམ་མགོན་བློ་མ་ཙོོང་

ཁོ་བ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པེའི་ིདཔེལ་ཞིེས་བྱ་བ་ད་ེཉིིད་དགུང་ལ་ོང་གསུམ་བཞིེས་པེ་ས་

མ་ོགླང་ག་ི(༡༤༠༩) ལོར་ལྷ་ལྡན་ཆོ་ོའིཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆོེན་མ་ོཞིེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པེའི་ིམཛད་སྒེ་ོཐོག་མར་སྤོེལ། འིད་ིཡང་མད་ོསྡེ་ེགདམས་ངག་འིབོགས་པེའི་ིརྒྱལ་བ་ོ

ལས། ལྷ་ཁོང་ཀ་བ་ཤིིང་ལ་ོཅིན། ། ང་ཡ་ིགཟུགས་སྐུ་རྣམ་གཉིིས་ལ། ། དབུ་རྒྱན་

འིབུལ་ཞིིང་མཆོོད་པེར་བྱེད། ། ཅིེས་དང་། རྒྱལ་བོའི་ིབཀའི་འིབུམ་ལས། ད་ེནས་

བསྟོན་པེའི་ིསྙེིང་བ་ོསྒྲུབ་པེ་བ།ོ ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པེའི་ིདག་ེསློོང་ན།ི ། ཡོན་

ཏོན་དཔེག་ཏུ་མེད་པེའི་ིདམ་པེ་འིབྱུང་། ། གསང་སྔོགས་མངོན་པེར་གྲུབ་པེའི་ིདག་ེ

སློངོ་ན།ི ། དམ་པེ་མང་བོས་བསྙེནེ་བཀུར་བྱདེ་པེར་འིགྱུར། ། ད་ེནས་ཁྱེད་པེར་བསྙེནེ་

བཀུར་ཆོརེ་མཛད་པེ། ། དག་ེསློངོ་བྱང་སམེས་ཤིར་ཕྱགོས་སྐུ་འིཁྲུངས་པེ། ། གསང་

སྔོགས་འིཆོང་ཞིིང་སྐྱོེས་ཆོེན་དམ་པེ་ནི། ། སྙེིང་བོའི་ིམཐའི་བརྟེན་རྣལ་འིབྱོར་ཆོེན་པེ་ོ

དསེ། ། ཞིལ་ཡང་བསྒྱུར་ཞིངི་བསྙེནེ་བཀུར་ཆོནེ་པེ་ོམཛད། ། ད་ེལ་བསྙེནེ་བཀུར་ཆོརེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བྱེད་ད་ེདག་ན།ི ། འིཕགས་པེའི་ིགང་ཟག་དག་ེསྦྱོང་ཤི་སྟོག་ག ོ ། ད་ེཕྱིར་ད་ེདག་ཀུན་

ལ་གུས་པེ་བསྐྱོདེ། ། ཅིསེ་གསུངས་པེ་སགོས་མད་ོརྒྱུད་བསྟོན་བཅིསོ་དུ་མ་ནས་ལུང་

བསྟོན་པེ་ཡོད་ཀྱིང་ཐམས་ཅིད་འིབྲིར་མ་ིལང་ང་ོ། ། ད་ེཡང་ས་བྱ་ི(༡༤༠༨)ལོའི་ིསྟོོན་

དུས་ཙོམ་ནས་བཟུང་ལྷ་བཟ་ོམང་དུ་བསགས། ལྷ་སའིི་བྲིས་འིབུར་གྱེི་སྣང་བརྙན་

ཕལ་ཆོེར་དྲེ་ིམས་སྦགས་ཡོད་པེ་རྣམས་དྲེ་ིབཟང་ག་ིཆུ་ལ་སོགས་པེས་ལེགས་པེར་

བཀྲུས། དག་བྱདེ་ཀྱི་ིརྫོས་ཁོ་ན་མ་ཐ་ོབ་མདེ་པེ་རྣམས་ཀྱིསི་ཡངོས་སུ་དག་པེར་བྱས་

པེའི་ིཐོགཧེོར་ཟླ་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིགནམ་གང་ག་ིཉིིན་སྙེན་གསན་འིབེབས་པེའི་ིམཆོོད་

པེ་མཛད། དག་ེའིདུན་པེ་སྟོངོ་ཕྲེག་བརྒྱད་ལྷག་འིདུས་པེ་ལ་དཔེནོ་སློབོ་རྣམས་ལ་རང་

གིས་སྦྱིན་བདག་རྒྱ་ཆོེར་མཛད། དེ་ནས་ས་གླང་(༡༤༠༩)ལོའི་ིཧེོར་ཟླ་དང་བོའི་ི

ཚོེས་གཅིིག་ནས་བཅི་ོལྔའིི་བར་ཆོ་ོའིཕྲུལ་ཆོེན་པེོའི་ིདུས་མཆོོད་དངོས་གཞིི་མཛད་

པེའིང་། སྔོོན་རྒྱ་གར་འིཕགས་པེའི་ིཡུལ་གྱེ་ིསྦྱིན་བདག་རྒྱལ་བ་ོགསལ་རྒྱལ་སོགས་

དང་འིདྲེ་བར། འིདི་ཡང་ཉིིན་སོ་སོར་སྦྱིན་བདག་དང་། དེ་དག་གིས་ཟང་ཟིང་ལ་

སོགས་པེའི་ིམཆོོད་པེའི་ིདངོས་པེ་ོརྒྱ་ཆོེར་བསྐྲུན། གཙོ་ོབ་ོརྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་པེ་ོརང་

ནས་ཇི་ོབ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནེའིི་སྣང་བརྙན་ལ་གསེར་བཟང་འིབའི་ཞིིག་ལས་བསྒྲུབས་པེའིི་

དབུ་རྒྱན་ལ་དེ་བཞིིན་གཤིེགས་པེ་རིགས་ལྔའིི་སྣང་བརྙན་འིཕྲུལ་མ་འིབུར་དུ་དོད་

པེའི་ིདར་དཔྱིངས་དང་བཅིས་པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེནལ་དང་། མུ་ཏོིག་དང་གཡུ་ལ་སོགས་པེ་

རིན་པེ་ོཆོེའི་ིའིཕྲེ་ཚོོམ་དུ་མས་མཛེས་པེར་བྱས་ཤིིང་བཟ་ོབཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེ་

དང་། ཇི་ོབ་ོམ་ིབསྐྱོོད་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པེ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞིལ་གཉིིས་ལ་དངུལ་

དཀར་ལྷད་མེད་ཀྱི་ིདབུ་རྒྱན་བཅིས་ཕུལ། ཇི་ོབ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ིསྐུ་མདུན་དུ་དངུལ་གྱེ་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ལྷུང་བཟེད་ཆོ་ེཚོད་དང་། ད་ེདང་འིཚོམ་པེའི་ིདངུལ་གྱེ་ིམཎྜལ་བཅིས། ཇི་ོཤཱཀ་རྣམ་

གཉིིས་དང་བཅུ་གཅིིག་ཞིལ་ལ་ཉིིན་རེ་བཞིིན་ཞིལ་གསེར་ཆོག་མེད་དང་། ཚོེས་

བརྒྱད་དང་བཅི་ོལྔ་རྣམས་སུ་སྐུ་ཡོངས་རྫོོགས་ལ་གསེར་ཆོབ་དང་བཅིས་པེ་འིབུལ་

བར་མཛད། ཇི་ོཤཱཀ་རྣམ་གཉིིས་དང་ཐུབ་པེ་གངས་ཅིན་མཚོ་ོགཙོོས་རབ་བྱུང་སྤྲུལ་

སྐུའི་ིརྣམ་པེ་ཅིན་དག་ལ་དར་བཟང་བ་ོདང་། གན་གོས་སོགས་ཀྱི་ིསྟོོད་གཡོགས་དང་

སྨད་གཡོགས་བཅིས་ཕུལ། གཞིན་མད་ོལས་གསུངས་པེ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཁོང་ཆོ་ེ

ཆུང་ཐམས་ཅིད་ལ་བ་དན་དང་རྔ་ཡབ། དྲེིལ་བུ་ལ་སོགས་པེས་མཛེས་པེར་བརྒྱན། 

ཕྱིའི་ིབསྐོར་ལམ་དུ་དར་གོས་ཀྱི་ིབ་དན་ཆོེན་པེ་ོཕྱོགས་སྐྱོོང་བཅི་ོལྔའི་ིརང་མདོག་དང་

མཐུན་པེར་སྤྲོས་ཤིིང་། དེའིི་སྟོེང་ཕྱོགས་སྐྱོོང་རང་རང་གི་སྣང་བརྙན་དང་སོ་སོའི་ི

སྔོགས་བྲིས་ཏོ་ེད་ེདག་ག་ིཕྱོགས་སུ་ལེགས་པེར་བཙུགས། གཙུག་ལག་ཁོང་ག་ིཕྱ་ི

ནང་ཀུན་ཏུ་མར་མ་ེབརྒྱ་ཕྲེག་དུ་མས་མཆོདོ་པེར་བྱས་པེས་ཉི་ིཟླའི་ིའིདོ་ཀྱིང་སྒྲོབི་པེར་

དགོས་པེ་ལྟ་བུར་གྱུར། དའེི་ིཚོ་ེརྗེ་ེབློ་མ་རང་ཉིདི་ཀྱིསི་ཀྱིང་མད་ོརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ལྟར་

གྱེ་ིཆོ་ོག་རྣམ་པེར་དག་པེས་ལགེས་པེར་མཆོདོ་ད་ེཕྱགོས་བཅུའི་ིརྒྱལ་བ་སྲིས་བཅིས་

མཉིེས་པེར་མཛད་ཅིིང་། མཁོའི་མཉིམ་གྱེ་ིའིགྲ་ོབ་མ་ལུས་པེ་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅིད་

མཁྱེེན་པེའི་ིག་ོའིཕང་ཐོབ་པེའི་ིཐུགས་སྨོན་རྣམ་པེར་དག་པེ་ཉིིན་ར་ེབཞིིན་མཛད་པེ་

དང་། དག་ེའིདུན་པེ་དང་སྐྱོ་ེབོའི་ིཚོོགས་པེ་བགྲང་ཡས་པེ་ལ་སློོབ་དཔེོན་དཔེའི་བོས་

མཛད་པེའིི་སྐྱོེས་རབས་སོ་བཞིི་བ་ཆོོས་ཐུན་རེ་ལ་ཆོག་མེད་དུ་བསྩལ་བ་སོགས་

བསྟོན་འིགྲོར་སྨན་པེའིི་ལེགས་བྱས་སྣང་བ་དཀར་བོས་ས་གསུམ་མ་ལུས་གསལ་

བར་མཛད་པེ་དང་། དེར་འིདུས་ཀྱི་ིཆོོས་ཉིན་པེ་རྣམས་ཀྱིང་ཕྱག་དང་། སྐོར་བ་དང་། 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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སྨོན་ལམ་འིདེབས་པེ་དང་། གཟུངས་སྔོགས་ཁོ་བཏོོན་བྱེད་པེ་སོགས་ཀྱིིས་དུས་

འིདའི་བར་གྱུར། ཚོསེ་གཉིསི་ནས་བཅི་ོལྔའི་ིབར་མ་ིདབང་གྲགས་པེ་རྒྱལ་མཚོན་དང་

དཔེོན་ནམ་མཁོའི་བཟང་བ་ོསོགས་ཀྱིིས་མཆོོད་པེ་དང་བསྙེེན་བཀུར་གྱེ་ིསྦྱིན་བདག་

མཛད་ད་ེམཆོོད་པེའི་ིདངོས་པེ་ོབསམ་གྱེིས་མ་ིཁྱེབ་པེས་མཆོོད་པེ་དང་། དག་ེའིདུན་

པེ་རྣམས་ལ་བསྙེེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པེ་མཛད། ད་ེལྟ་བུའི་ིཆོ་ོའིཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་

གྱེ་ིམཆོོད་པེ་རྒྱ་ཆོེན་པེོས་ཇི་ིསྲིིད་ཐུབ་བསྟོན་རིན་པེ་ོཆོ་ེགནས་པེ་ད་ེསྲིིད་དུ་རྒྱུན་མ་ི

འིཆོད་པེའི་ིཕྱག་སྲིལོ་བཟང་བ་ོདང་། སྐྱོསེ་དགུ་རྣམས་མ་འིངོས་པེ་ན་རྒྱལ་བ་བྱམས་

པེ་མགོན་པེ་ོའིཇིིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པེའི་ིཚོ་ེའིདུས་པེ་དང་བོར་སྐྱོ་ེབའི་ིརྟེན་འིབྲེལ་དུ་སྨོན་

ལམ་གྲོལ་ཉིིན་རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པེའི་ིསྣང་བརྙན་ལ་མཆོོད་ཚོོགས་དུ་མ་དང་བཅིས་ཕྱ་ི

སྐོར་ལ་གདན་འིདྲེེན་པེའི་ིཕྱག་ལེན་ཡང་འིཛུགས་པེར་མཛད་དོ། ། ད་ེལྟར་འིགྲ་ོབ་

དཔེག་ཏུ་མེད་པེ་བསོད་ནམས་དང་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིཚོོགས་རྒྱ་ཆོེན་པེ་ོགསོག་པེའི་ིབསྐལ་

བཟང་ལ་བདེ་བློག་ཏུ་འིགོད་པེར་མཛད་ཅིིང་། ཕན་བདེའིི་འིབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའིི་

བསྟོན་པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེསྒེ་ོཐམས་ཅིད་ནས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅིད་དུ་དར་ཞིིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་

རངི་དུ་གནས་པེའི་ིབཀའི་དྲེནི་གཞིལ་དུ་མདེ་པེ་མཛད་ད།ོ ། 

བཞིི་བ། དགའི་ལྡན་སྒྲུབ་མཆོེད་ཆེེན་མོ། 

རྗེེ་བློ་མ་དགུང་ལོ་ང་དགུ་བ་ཤིིང་ལུག་(༡༤༡༥)ལོའི་ིདབྱར་ཁོར་དགའི་ལྡན་

རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དུ་ཡངས་པེ་ཅིན་གྱེ་ིགཙུག་ལག་ཁོང་གསར་སྐྲུན་གྱེ་ིརྨང་བཏོིང་ཤིིང་། 

དེའི་ིམཐུན་རྐྱེན་དང་དད་བསྐུལ་སོགས་ཀྱི་ིཐུགས་འིདུན་མཛད་པེས། ཕྱོགས་ས་ོས་ོ
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ནས་འིབུལ་བ་སགོས་དཔེག་ཏུ་མེད་པེ་བྱུང་། མ་ེབྱ་(༡༤༡༧)ལའོི་ིཟླ་གསུམ་པེ་ནས་

བཟ་ོརིག་པེ་དུ་མ་བསགས་ཏོ་ེརྟེན་ཁྱེད་པེར་ཅིན་རྣམས་བཞིེངས་པེའི་ིདབུ་བཙུགས། 

ཐུབ་པེ་ཚུལ་ཁྲོམིས་མ་དང་། དཔེལ་གསང་བ་འིདུས་པེ་ལྷ་ས་ོགཉིསི་ཀྱི་ིདཀྱིལི་འིཁོརོ་

བློོས་བསློངས་དང་། བད་ེམཆོོག་ལུ་ཧེ་ིབའི་ིལུགས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོོར། དཔེལ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

དབྱིངས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོོར་ཆོེན་པེ་ོསོགས་ཀྱི་ིབློོས་བསློངས་རྣམས་རྟེན་དང་བཅིས་པེ་

རྒྱུ་རིན་པེོ་ཆོེ་འིབའི་ཞིིག་ལས་གྲུབ་པེ། གཞིལ་ཡས་ཁོང་དང་འིཁོོར་གྱེི་ལྷ་གཞིན་

རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ་དངུལ་བཟང་བ་ོལས་གྲུབ་པེ། གཞིན་ཡང་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་དབྱངས་དང་

། རྒྱལ་བ་ཚོ་ེདཔེག་མདེ། རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་མགནོ། དཔེལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཇིགིས་བྱདེ་སགོས་

གསེར་སྐུ་དང་སྨན་སྣ་ཚོོགས་བསྲིེས་པེ་ལས་བཞིེངས་པེ་སོགས་རྟེན་ཁྱེད་པེར་བ་དུ་

མ་ཐིག་དང་ཚོད་སོགས་ཕལ་བའི་ིརིགས་མ་ཡིན་པེར་རྣམ་པེར་དག་པེ་བཞིེངས། ད་ེ

ལྟར་གཙུག་ལག་ཁོང་རྟེན་དང་བརྟེན་པེར་བཅིས་པེ་ལ་ོའིགའི་ིརིང་ལེགས་པེར་གྲུབ་

ནས་རྒྱུད་སྡེེ་ནས་འིབྱུང་བ་ལྟར་ཆོོ་ག་དང་ཕྱག་ལེན་རྣམ་དག་གིས་རབ་ཏུ་གནས་

པེའི་ིཆོ་ོག་མཛད། དེའི་ིཚོ་ེནམ་མཁོའི་གཡའི་དྭངས་པེའི་ིངོས་ནས་འིབྲུག་ག་ིསྐད་ལྟ་

བུའི་ིསྒྲོ་ཆོེན་པེ་ོགྲགས་པེ་སོགས་གཟིགས་སྣང་ཁྱེད་པེར་ཅིན་མང་དུ་བྱུང་། ད་ེཡང་

གཙོོ་བོ་དཔེལ་འིཁོོར་ལོ་བདེ་མཆོོག་གི་བློོས་བསློངས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་མཆོོད་

མཛད་པེ་ན་བདེ་མཆོོག་གི་དཀྱིིལ་འིཁོོར་གྱེི་ལྷ་ཚོོགས་རྣམས་ཀྱིིས་ཞིལ་གཟིགས་

ཤིིང་། ནམ་མཁོའི་ནས་མཁོའི་འིགྲ་ོམ་རྣམས་ཀྱིིས་ཏོིང་འིཛིན་པེིར་ལེགས་མ་དང་། 

དཔྱིིད་ཀྱིི་རྒྱལ་མོའི་ིགླུ་དབྱངས་སོགས་མཆོོད་བསྟོོད་རྣམས་དབྱངས་དང་བཅིས་

འིཐེན་པེ་དངོས་སུ་གཟིགས། འིད་ིདག་ག་ིདོན་ན་ིགསང་རྣམ་ཚོིགས་བཅིད་མ་ལས། 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བད་ེམཆོགོ་འིཁོརོ་ལའོི་ིསྒྲུབ་པེ་མཛད་པེའི་ིཚོ།ེ ། དཀྱིལི་འིཁོརོ་བ་རྣམས་མངནོ་སུམ་

གསལ་བར་གཟིགས། ། ཕྱ་ིནང་གནས་གསུམ་མཁོའི་འིགྲོའི་ིཚོོགས་རྣམས་ཀྱིིས། ། 

རྡོ་ོརྗེ་ེགླུ་ཡ་ིམཆོདོ་པེས་དགྱེསེ་པེར་མཛད། ། ཅིསེ་གསུངས་ས།ོ ། ད་ེལྟར་རབ་གནས་

མཛད་པེ་ནས་བཟུང་དབུ་རུ་སྟོོད་སྨད་ཀྱིིས་མཚོོན་པེའི་ིཡུལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཆོར་ཆུ་

དུས་སུ་འིབབ་ཅིངི་། དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ལ་ོལགེས་བྱུང་བ་དང་། ནད་དང་མུ་ག་ེམདེ་

པེ། བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་རྒྱས་པེ་སགོས་དག་ེམཚོན་རྨད་དུ་བྱུང་བས་མཛསེ་པེར་

བྱས་ས།ོ ། 

ལེའེུ་གསུམ་པ། ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་ིརྣམ་གཞིག་མད་ོ

བསྡུས་ཙོམ་བརྗོདོ་པ། 

འིདིར་དཔེལ་མཉིམ་མེད་ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ིགྲུབ་མཐའི་ིརྣམ་བཞིག་མདོར་

བསྡུས་ཙོམ་བརྗེོད་པེ་ལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་ཞིང་སྟོོན་བསྟོན་པེ་རྒྱ་མཚོོས་མཛད་པེའི་ིདག་ེ

ལྡན་པེའི་ིགྲུབ་མཐའི་ིརྣམ་གཞིག་དྲེང་བོའི་ིགཏོམ་གྱེ་ིཚོངས་ཐིག་ཅིེས་པེ་ན་ིཚོིག་ཉུང་

ལ་དོན་གྱེ་ིགནད་ཚོང་བར་མཐོང་ནས་ཁོ་ོབོས་སུག་ལས་ཀྱི་ིངལ་བ་མ་ིབྱ་བར་རྗེ་ེད་ེ

ཉིིད་ཀྱི་ིགསུང་ལས་རང་ལུགས་ཀྱི་ིསྐོར་རྣམས་ཐར་ཆོགས་སུ་འིགོད་པེ་ལ། ལུགས་

འིད་ིལ་བསྟོན་པེ་ཡངོས་རྫོགོས་ཚོང་ཚུལ། ད་ེཐམས་ཅིད་ལམ་གྱེ་ིལུས་གཅིགི་ཏུ་དྲེལི་

བའི་ིཚུལ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་རང་ལུགས་འིཁྲུལ་མདེ་ངསོ་བཟུང་བའི།ོ ། 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དང་བོ། དགེ་ལྡན་རིང་ལུགསེ་ལ་བསྟན་པ་ 

ཡོིངསེ་རོྫིགསེ་ཚང་ཚུལ། 

སངས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིབཀའི་ཐམས་ཅིད་ཐེག་པེ་ཆོ་ེཆུང་ག་ིསྡེ་ེསྣོད་

གཉིིས་སུ་འིདུ་ལ། ཐེག་དམན་གྱེི་མདོ་སྡེེ་རྣམས་ཀྱིི་དགོངས་པེ་ལྟར་བདེན་བཞིིའིི་

འིཇུག་ལྡོག་དང་། རྟེན་འིབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིིས་ལུགས་འིབྱུང་ལྡོག་སོགས་ཀྱི་ི

སྟོེང་ནས་སྡུག་ཀུན་གྱེ་ིཉིེས་དམིགས་དང་། འིགོག་ལམ་གྱེ་ིཕན་ཡོན་དྲེན་པེས་རྒྱུད་

བསྐུལ་ཏོེ། ངེས་འིབྱུང་ག་ིབསམ་པེ་བསྐྱོེད། བདག་མེད་ཀྱི་ིལྟ་བ་ཞི་ིལྷག་ཟུང་འིབྲེལ་

གྱེ་ིསྒེ་ོནས་བསྒེམོ་པེས་སྦྱརོ་མཐངོ་སྒེམོ་གསུམ་གྱེ་ིལམ་རྣམས་ཀྱིསི་ཉིནོ་མངོས་པེ་ས་

བོན་དང་བཅིས་པེ་སྤོངས་ནས་དགྲ་བཅིོམ་པེའི་ིག་ོའིཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པེའི་ིཚུལ་ཡང་

རང་ལུགས་འིད་ིལ་ལགེས་པེར་ཚོང་ང་ོ། ། ཐགེ་པེ་ཆོནེ་པེའོི་ིལམ་གྱེ་ིབགྲདོ་ཚུལ་དང་

། སྔོགས་རྒྱུད་སྡེ་ེབཞིིའི་ིལམ་གྱེ་ིརིམ་པེ་རྣམས་ཚོང་ཚུལ་སྨྲོས་མ་ིདགོས་སོ། ། ད་ེ

དག་ནི་རྟོགས་པེའིི་བསྟོནཔེ་ཚོང་ཚུལ་ཡིན་ལ། ལུང་གི་བསྟོན་པེ་ཡང་མདོ་སྡེེའིི་

དགོངས་པེ་འིཕགས་ཡུལ་གྱེི་གྲུབ་མཐའི་བཞིིའིི་མཁོས་པེ་རྣམས་ཀྱིིས་བཀྲལ་བའིི་

ཚུལ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པེར་ལུང་དང་རིགས་པེས་གཏོན་ལ་ཕབ་སྟོེ་གསལ་ཞིིང་

རྒྱས་པེར་ཡདོ་པེ་ན་ིམངནོ་སུམ་གྱེསི་གྲུབ་པེ་འིདིའི།ོ ། 

གཉིིསེ་པ། དགེ་ལུགསེ་པའིི་བསྟན་པ་ཐམསེ་ཅད་ 

ལམ་གྱིི་ལུསེ་གཅིག་ཏུ་དིྲལ་ཚུལ། 

ཐེག་དམན་གྱེ་ིམད་ོསྡེ་ེདང་དེའི་ིདགོངས་འིགྲེལ་རྣམས་ནས་ཇི་ིལྟར་གསུངས་པེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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རྣམས་སྐྱོེས་བུ་ཆུང་འིབྲིང་ག་ིལམ་དང་། ངེས་འིབྱུང་ག་ིཆོོས་སྐོར་དུ་བསྡུས་ཏོ།ེ ཐོག་

མར་བློ་ོསྦྱངས་ནས་མྱོོང་བ་ཐོན་པེར་བྱས། ད་ེནས་ས་ོཐར་གྱེ་ིསྡེོམ་པེ་བློངས་ཏོེ། ད་ེ

ཉིིད་གཞིིར་བཞིག་ག་ིསྟོེང་ནས་ཐེག་པེ་ཆོེན་པེོའི་ིམད་ོསྡེེའི་ིདོན་རྒྱལ་ཚོབ་མ་ིཕམ་པེས་

ཇི་ིལྟར་བཀྲལ་བ་བྱམས་ཆོོས་རྗེེས་འིབྲངས་དང་བཅིས་པེ་སོགས། དབུ་སེམས་ཀྱི་ི

ཤིིང་རྟ་ཆོེན་པེ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བཀྲལ་བའི་ིགཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་བཀའི་གདམས་

ཀྱི་ིདག་ེབའི་ིབཤིསེ་གཉིནེ་རྣམས་ཀྱི་ིམན་ངག་ལྟར་སྐྱོསེ་བུ་ཆོནེ་པེ་ོདང་སམེས་བསྐྱོདེ་

ཀྱི་ིཆོོས་སྐོར་དུ་བྱས་ཏོ་ེཉིམས་སུ་བློངས་ནས་སྨོན་འིཇུག་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་

བསྐྱོེད་དེ་རྒྱལ་སྲིས་ཀྱིི་སྡེོམ་པེ་བློངས། ཁྱེད་པེར་དུ་མདོ་སྡེེ་དགོངས་འིགྲེལ་དང་། 

མདོ་སྡེེ་རྒྱན། དབུས་མཐའི། ས་སྡེེ་སོགས་ནས་གསུངས་པེའིི་སེམས་གནས་

དགུསྟོོབས་དྲུགཡིད་བྱེད་བཞི་ིསོགས་ཀྱི་ིསྒེ་ོནས་ཞི་ིལྷག་ཟུང་འིབྲེལ་སྒྲུབ། རྒྱལ་བའི་ི

ཡུམ་ཆོནེ་མའོི་ིདགངོས་པེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲིས་དང་། དཔེལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཀྲལ་བ་ལྟར་

གྱེ་ིཟབ་མ་ོརྟནེ་འིབྱུང་ག་ིལྟ་བའི་ིསྒེ་ོནས་ཇི་ིལྟ་བ་ལ་དམགིས་པེའི་ིལྷག་མཐངོ་ཁྱེད་པེར་

ཅིན་བསྐྱོེད། དེ་ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་འིཇུག་སྒེ་ོདབང་རྣམ་པེར་དག་པེ་མནོས་ཏོེ་

སྔོར་བློངས་པེའི་ིསྡེོམ་པེ་འིོག་མ་གཉིིས་དང་། གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིདམ་ཚོིག་རྣམས་ལ་

ཉིིན་ཞིག་གི་དྲུག་ཆོའིི་ནང་དུ་བསྔོོ་བགྲང་བྱས་ཏོེ་ཤིེས་རྒྱུད་ལྟུང་བས་མ་གོས་པེར་

སྡེམོ་གསུམ་དག་པེ་ཉིམས་ལནེ་གྱེ་ིམཐལི་དུ་བྱས། བད་ེགསང་འིཇིགིས་གསུམ་གཙོ་ོ

བོར་གྱུར་པེའིི་རྒྱུད་སྡེེ་རིན་པེ་ོཆོེ་འིདི་རྣམས་ཀྱིི་རྩེ་རྒྱུད་ཀྱིི་དགོངས་པེ་བཤིད་རྒྱུད་

ཀྱིིས་བཀྲལ་ཚུལ་གྲུབ་ཆོེན་གྱེི་མན་ངག་གིས་ང་ོའིཕྲེོད་པེར་བྱས་ཏོེ། ལམ་རིམ་པེ་

གཉིིས་ཚུལ་བཞིིན་དུ་ཉིམས་སུ་བློངས་ནས་ཟུང་འིཇུག་ག་ིག་ོའིཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པེ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཞིིག་ཡིན་ནོ། ། ད་ེཡང་ལམ་རིམ་ནས་གསུངས་པེ་ལྟར་མད་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིཟབ་རྒྱས་

གཉིིས་ཀའི་ིལམ་ཆོ་ཚོང་བའི་ིཆོེད་དུ་སྔོར་ལྟར་བཤིད་པེ་ཡིན་གྱེི། རང་ལུགས་འིད་ི

ལྟར་ལམ་བགྲོད་པེ་དག་གིས་ནི། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་ནས་སྔོགས་ལམ་ལ་

ཞུགས་ཏོ་ེབསྐྱོེད་རིམ་གྱེ་ིསྐབས་སུ་ཞི་ིལྷག་སྒྲུབ་པེར་གསུངས་ས།ོ ། ད་ེལྟར་ན་ཐེག་

དམན་གྱེ་ིསྡེ་ེསྣདོ་ནས་གསུངས་པེ་ལྟར་གྱེ་ིལམ་ལྔའི་ིབགྲདོ་ཚུལ་ཐགེ་ཆོནེ་གྱེ་ིལམ་ལ་

ལྷག་དང་བཅིས་ཚོང་ཡདོ་པེས་ད་ེནས་བཤིད་པེ་ཇི་ིམ་ཇི་ིབཞིནི་དུ་མ་ིདགསོ་ལ། ཐགེ་

ཆོེན་གྱེི་ས་བཅུའིི་བགྲོད་ཚུལ་སྔོགས་ལམ་ལ་ཚོང་བའིི་སྟོེང་དུ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་

ཡནི་པེ་བསྣན་ནས་ཡདོ་ལ། ད་ེབཞིནི་དུ་རྒྱུད་སྡེ་ེའིགོ་མའི་ིལམ་རྣམས་ཀྱིང་བློ་མདེ་ཀྱི་ི

ལམ་ལ་བྱེད་ལས་ཀྱི་ིསྒེ་ོནས་ཚོང་བས་ཟུར་དུ་བགྲོད་མ་ིདགོས་སོ། ། ད་ེལྟར་མད་ོ

སྔོགས་ཀྱི་ིལུང་དང་རྟོགས་པེའི་ིབསྟོན་པེ་ཡོངས་རྫོོགས་གཅིིག་ཏུ་དྲེིལ་བའི་ིཚུལ་ན་ི

རང་ལུགས་འིདི་ནས་འིབྱུང་བ་བསྐྱོེད་དགོས་ན་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ས་ོས་ོལ་

གསུངས་པེ་དོན་མེད་པེར་འིགྱུར་ཞིིང་། གྲུབ་མཐའི་སོ་སོའི་ིའིདོད་ཚུལ་མི་འིདྲེ་བ་

རྣམས་ཀྱིང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ིགདུལ་བྱའི་ིབློ་ོཚོདོ་དང་འིཚོམས་པེར་ཁྲོདི་ད།ེ མཐར་ལྟ་

བ་མཐར་ཐུག་ལ་སྦྱོར་བར་བཞིེད་པེ་ཡིན་པེས་ཐམས་ཅིད་རང་ལུགས་སུ་ཁོས་ལེན་

མ་ིདགསོ་ལ། ཕྱ་ིརལོ་བའི་ིལུགས་བཞིནི་དརོ་བར་བྱ་བ་གཅིགི་ཀྱིང་མདེ་ད།ོ ། ད་ེལྟར་

བྱས་ཚོ་ེབསྟོན་པེ་ཐམས་ཅིད་འིགལ་མེད་དུ་རྟོགས། གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་

ངག་ཏུ་འིཆོར་བ་སོགས་ཆོེ་བ་བཞིི་ལྡན་པེའིི་ལེགས་བཤིད་དྲེི་མ་མེད་པེའིི་སྒེོ་ནས་

གསལ་བར་ཕྱ་ེབས་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པེ་ཡོངས་སུ་རྫོོགས་པེ་ལུང་ག་ིཚོིག་ཕྱེད་ཀྱིང་

མ་འིཁྲུལ་བ། དནོ་གྱེ་ིཆོ་ཕྲེ་མ་ོཙོམ་ཡང་མ་ནརོ་བ། ག་ོརམི་ཅུང་ཟད་ཀྱིང་མ་འིཁྲུགས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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པེའི་ིལུགས་བཟང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ ། 

གསུམ་པ། དེ་ལ་བརེྟེན་ནསེ་རང་ལུགསེ་འིཁྲུལ་མེད་ 

ངོསེ་བཟུང་བ། 

དབུ་མའི་ིལྟ་བ་དང་གསང་སྔོགས་ཟུང་འིབྲེལ་དུ་བྱས་ནས་ཉིམས་སུ་ལེན་པེའི་ི

གང་ཟག་གང་ཞིིགས་ོཐར་གྱེ་ིཀུན་སྤྱོོད་གཙོང་མ་ལ་གནས་ཤིིང་བསྟོན་པེ་ཡོངས་སུ་

རྫོགོས་པེ་ལུང་རགིས་ཀྱི་ིལམ་ནས་སྨྲ་བའི་ིཆོ་ནས་བཞིག་པེའི་ིགང་ཟག་ད།ེ དག་ེལྡན་

པེའི་ིགྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བའི་ིམཚོན་ཉིིད། ཚུལ་ད་ེན་ིརྒྱུའི་ིདབང་དུ་བྱས་ན། རྒྱལ་བ་དབང་

བོའི་ིཏོོག་གི་སྤྱོན་སྔོར་རྒྱལ་སྲིས་སྙེིང་སྟོོབས་ཆོེན་པེོས་ཐུགས་བསྐྱོེད་ཚུལ་དང་། 

འིབྲས་བུའི་ིདབང་དུ་བྱས་ན་དེ་བཞིིན་གཤིེགས་པེ་སེང་གེའིི་ང་རོར་འིཚོང་རྒྱ་བར་

གསུངས་པེ་ལྟར་ལུགས་འིདིའི་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པེའི་ིགདུལ་བྱའི་ིདབང་དུ་བྱས་པེ་

ཡིན་ལ། ཆོ་བཞིག་གིས་ཡུལ་དུས་གཞིན་ན་ཡོད་པེ་ལ་དག་ེལྡན་པེའི་ིཐ་སྙེད་ཡོད་པེ་

གཅིོད་དོ། ། ཐུན་མོང་བའིམ་ཕལ་བའི་ིདབང་དུ་བྱས་ན། ས་ོཐར་གྱེ་ིཚུལ་ཁྲོིམས་

གཞིིར་བཞིག་ག་ིསྟོེང་ནས་དབུ་མའི་ིལྟ་བ་དང་སྤྱོོད་པེ་ཕྱིན་དྲུག་ཟུང་འིབྲེལ་དུ་ཉིམས་

སུ་ལེན་པེའི་ིགང་ཟག་ད།ེ དེའི་ིམཚོན་ཉིིད། ད་ེན་ིསྔོོན་སྟོོན་པེའི་ིསྤྱོན་སྔོར་ཤིེལ་དཀར་

གྱེ་ིཕྲེེང་བ་ཕུལ་ཏོ་ེཐུགས་བསྐྱོེད་པེ་དང་། སྐུའི་ིསྐྱོ་ེབ་ཕྱ་ིམ་དགའི་ལྡན་དུ་རྒྱལ་སྲིས་

འིཇིམ་དཔེལ་སྙེངི་བརོ་སྐྱོ་ེབ་བཞིེས་པེ་སགོས། ཐུན་མངོ་བའི་ིམཛད་པེ་འིདསི་འིདུལ་

བའི་ིགདུལ་བྱའི་ིདབང་དུ་བྱས་པེ་ཡནི་ན།ོ ། ད་ེལྟར་རང་ལུགས་ལགེས་པེར་ངསོ་ཟནི་

ན་ཆོེན་པེོའི་ིལུང་ལས་མཐ་ོཞིིང་། གདུགས་དང་གླིང་བུའི་ིགར་འིཆོམ་དང་བཅིས་པེའི་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བློ་ཆོེན་དང་། གཞུང་ཚོིག་བློ་ོདང་རྣ་བར་བྱང་བའི་ིདབང་གིས་འིཆོད་རྩེོད་རྩེོམ་པེ་ལ་

མཁོས་པེའི་ིདག་ེབཤིསེ། ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་གུམ་ནས་སྡེདོ་པེའི་ིབཙུན་པེ། འིདནོ་

རྟ་དབྱངས་བསྙེེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་སོགས་བྱང་བའི་ིསྔོགས་ཆོེན་སུ་ཡིན་ཀྱིང་རང་ཉིིད་

དགེ་ལྡན་པེ་ཡིན་མིན་ཞུ་དག་བྱེད་ཐུབ་པེས་ཞྭ་དམར་སེར་ཙོམ་གྱེི་སྒེོ་ནས་གྲུབ་

མཐའི་ིཁྱེད་པེར་འིབྱེད་པེ་ཤིེས་བྱ་ལ་མ་ིསྲིིད་དོ། ། ཞིེས་པེའི་ིབར་གྱེ་ིལེགས་བཤིད་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་འིད་ིལས་ཅུང་རྟོགས་པེར་འིགྱུར་ལ། རྒྱས་པེར་ཤིེས་འིདོད་པེ་དག་

གསི་གཞིན་ལས་ཤིསེ་དགསོ་ས།ོ ། 

ལེའེུ་བཞི་ིབ། གདན་ས་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལེ་གླིངི་ཕྱག་བཏབ་ནས་ 

འཆད་ཉིན་གྱི་ིསྲོོལེ་བསྐྱངས་ཚུལེ། 

དང་བོ། དགེ་ལུགསེ་པའིི་གྲུབ་མཐའིི་མཚན་བྱུང་ཚུལ། 

སྤྱོིར་གྲུབ་མཐའི་ཞིེས་པེ་ན་ིལང་ཀར་གཤིེགས་པེ་ལས། ང་ཡ་ིཆོོས་ཚུལ་རྣམ་

གཉིསི་ཏོ།ེ ། བསྟོན་པེ་དང་ན་ིགྲུབ་མཐའི་འི།ོ ། བྱསི་པེ་རྣམས་ལ་བསྟོན་པེ་དང་། ། རྣལ་

འིབྱོར་བ་ལ་གྲུབ་མཐའི་འིོ། ། ཞིེས་དང་། ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེས། 

བསྟོན་དང་སྟོནོ་པེ་ལྟ་བའི་ིཕྱ་ིནང་གཉིསི། ། ཞིསེ་གསུངས་པེ་ལྟར་བསྟོན་པེ་དང་། སྟོནོ་

པེ། ལྟ་བ་གསུམ་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིསྒེ་ོནས་ཕྱ་ིནང་ག་ིགྲུབ་མཐའི་སྣ་ཚོོགས་པེ་ཞིིག་མཆོིས་

ནའིང་། ད་ེདག་ལས་སྟོོན་པེ་སྐྱོོན་ཀུན་ཟད་ཅིིང་ཡོན་ཏོན་ཀུན་རྫོོགས་པེ་དང་། བསྟོན་

པེ་སེམས་ཅིན་ལ་འིཚོ་ེབ་མེད་པེ་དང་ལྟ་བ་རྟག་གཅིིག་རང་དབང་ཅིན་གྱེ་ིབདག་གིས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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སྟོངོ་བར་འིདདོ་པེའི་ིཁྱེད་པེར་གསུམ་དང་ལྡན་པེ་ན་ིནང་བའི་ིགྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བ་ཡནི་ལ། 

ད་ེལ་དབྱ་ེན་རྒྱ་གར་འིཕགས་པེའི་ིཡུལ་དུ་གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བ་བཞི་ིདང་། བོད་གངས་

ཅིན་གྱེ་ིལྗོངོས་སུ་གྲུབ་མཐའི་ཆོནེ་པེ་ོབཞི་ིསགོས་རམི་གྱེསི་གྱེསེ། ད་ེདག་ཐམས་ཅིད་

ལ་རང་རང་ག་ིམིང་ཐོགས་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པེ་ར་ེཡོད་ཅིིང་། འིདིར་ད་ེརྣམས་

ལས་རབ་དང་། ཕུལ་དང་། གཙོ་ོབ་ོདང་། གྱེ་ནམོ་པེ་ཉིདི་དུ་གྱུར་པེ་དཔེལ་མཉིམ་མདེ་

ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེ་ཞིེས་གསེར་སྦྱངས་བཙོ་ོམ་ལྟ་བུའི་ིལམ་སྲིོལ་ཆོེན་པེ་ོའིད་ིཉིིད་ན་ི

གདན་སའི་ིསྒེ་ོནས་མངི་བཏོགས་པེ་ཞིགི་སྟོ།ེ ཇི་ིསྐད་དུ། མད་ོསྡེ་ེགདམས་ངག་འིབགོ་

པེའི་ིརྒྱལ་བ་ོལས། མ་འིོངས་དུས་ཀྱི་ིསྙེིགས་མ་ལ། ། འིབྲ་ིདང་ལྡན་གྱེ་ིས་མཚོམས་

སུ། ། དགའི་ཞིསེ་བྱ་བའི་ིདགནོ་པེ་འིདབེས། ། བློ་ོབཟང་རྒྱལ་བའི་ིམཚོན་ཡང་འིབྱུང་

། ། ཞིསེ་པེའི་ིརྐང་བ་དང་བ་ོགསུམ་གྱེསི་མ་འིངོས་སྙེགིས་མའི་ིདུས་སུ་འིབྲ་ིགུང་དང་

སྐྱོིད་ཤིོད་ལྡན་གྱེ་ིས་མཚོམས་སུ་དག་ེལྡན་པེའི་ིདགོན་པེ་འིབྱུང་བར་ལུང་བསྟོན་པེ་

དང་། རྐང་བ་བཞི་ིབས་བློ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་ཞིེས་དགོན་པེ་འིདེབས་པེ་བ་ོརྗེེའི་ིམཚོན་

ཟུར་བྱུང་བས་དག་ེལྡན་པེ་ཞིེས་གནས་མིང་གིས་གྲུབ་མཐའི་ིམིང་ལ་ཁྱེབ་པེར་བསྟོན་

པེ་དང་། འིཇིམ་དཔེལ་རྩེ་རྒྱུད་ལས། ང་ན་ིམྱོ་ངན་འིདས་པེའི་ིཚོེ། ། ས་ཡ་ིསྟོེང་འིད་ི

སྟོངོ་བ་ན། ། ཁྱེདོ་ཉིདི་བྱིས་པེའི་ིགཟུགས་ཀྱིསི་ན།ི ། སངས་རྒྱས་མཛད་པེ་བྱདེ་པེར་

འིགྱུར། ། ད་ེཚོ་ེདགནོ་ཆོནེ་རབ་དགའི་བ། ། ཁོ་བ་ཅིན་ན་ཡདོ་པེ་ཡནི། ། ཞིསེ་སགོས་

མད་ོརྒྱུད་བསྟོན་བཅིོས་དུ་མ་ལས་ལུང་བསྟོན་པེ་ལྟར། རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་པེོས་འིབྲ་ི

གུང་དང་སྐྱོིད་ཤིོད་ལྡན་གཉིིས་ཀྱིི་ས་མཚོམས་སུ་འིབྲོག་རི་བོ་ཆོེ་དགའི་ལྡན་རྣམ་

རྒྱལ་གླིང་ཕྱག་བཏོབ་པེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡབ་རྗེ་ེརྒྱལ་བ་གཉིིས་པེའི་ིརིང་ལུགས་འིད་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ལ་དག་ེལྡན་པེ་ཞིེས་འིབོད་ཅིིང་། ཚོིག་རིས་བསྡུས་པེའིམ་བརྗེོད་བདེའི་ིདབང་གིས་

དག་ེལུགས་པེ་ཞིསེ་རྒྱུན་ཆོགས་སུ་འིབདོ་པེ་བྱུང་ང་ོ། ། ཡང་ཞྭ་སརེ་ཅིོན་པེཎ་འིཆོང་

བའི་ིརིང་ལུགས་ཞིེས་གྲགས་པེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། བློ་ཆོེན་དགོངས་པེ་རབ་

གསལ་གྱེིས་ཀླུ་མེས་དབུས་སུ་འིབྱོན་ཁོར་དབུ་ཞྭ་བཞིེས་འིཕྲེ་ོཞིིག་གནང་ནས་འིད་ི

གྱེོན་ལ་ང་རྗེེས་སུ་དྲེན་པེར་གྱེིས་གསུངས་པེར་བརྟེན་སྔོོན་གྱེ་ིའིདུལ་འིཛིན་ཆོེན་པེ་ོ

རྣམས་ཀྱིིས་དབུ་ཞྭ་སེར་བ་ོམནབས་པེ་ཡིན་པེས། རྗེ་ེབློ་མས་ཀྱིང་འིདུལ་བའི་ིབསྟོན་

པེ་ཉིམས་པེ་གཞི་ིནས་གས་ོབའི་ིརྟེན་འིབྲེལ་དུ་དབུ་ཞྭའི་ིཁོ་དོག་སྔོོན་གྱེ་ིའིདུལ་འིཛིན་

རྣམས་དང་མཐུན་པེའི་ིསརེ་བ་ོམཛད་པེ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེལྟར་གྲགས་ས།ོ ། 

གཉིིསེ་པ། གདན་སེ་རང་ཕྱིག་འིདེབསེ་མཛོད་ཚུལ་ 

སོེགསེ་ཀྱིི་སོྐོར་བཤད་པ། 

ད་ེཡང་འིཇིམ་མགནོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོངོ་ཁོ་བ་ཆོནེ་མ་ོད་ེཉིདི་ཀྱིསི་དགུང་ལ་ོང་

གསུམ་བཞིེས་པེ་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་གླང་(༡༤༠༩)ལོའི་ིཆོ་ོའིཕྲུལ་ཟླ་བའི་ིསྨོན་

ལམ་ཆོེན་མོའི་ིསྐབས་ཕྱོགས་ས་ོས་ོནས་དད་ལྡན་གྱེ་ིསྦྱིན་བདག་རྣམས་དང་བུ་སློོབ་

རྣམས་ཀྱིིས་རྗེ་ེབློ་མའི་ིརིང་ལུགས་འིཛིན་པེའི་ིགདན་ས་ཞིིག་འིདེབས་པེའི་ིཞུ་བ་ནན་

ཆོརེ་ཕུལ་ཞིངི་། གནས་གཞི་ིརྙངི་བ་དང་། ས་ཡུལ་འིབུལ་བ་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་། རྗེ་ེ

རང་ཉིིད་ལའིང་དགོངས་བཞིེད་དེ་ལྟར་ཡོད་པེ་བཅིས་པེར་བརྟེན་ཇིོ་བོ་ཡིད་བཞིིན་

ནོར་བུའི་ིདྲུང་དུ་ཟན་སྒྲོིལ་མར་མ་ེརྨ་ིལམ་བརྟག་པེ་གསུམ་དང་མཐུན་པེར་འིབྲ་ིགུང་

དང་སྐྱོིད་ཤིོད་ལྡན་གྱེ་ིས་མཚོམས་ཀྱི་ིའིབྲོག་ར་ིབ་ོཆོེར་དགོན་པེ་བཏོབ་ན་བཟང་བར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བབས་པེ་དང་། ལྷ་ོབྲག་གྲུབ་ཆོེན་ལ་ལུང་བསྟོན་ཞུས་པེར་ཡང་། དབང་བསྐུར་ར་ིཡ་ི

འིདེབས་དག་ཏུ། ། བཙུན་མ་ོར་ིཡ་ིང་ོཕྱོགས་སུ། ། དག་ེའིདུན་དཔེག་མེད་འིདུ་བར་

འིགྱུར། ། ར་ིན་ིགང་ཡནི་འིཇིམ་དབྱངས་མཆོདེ། ། དབུས་གཙོང་མད་ོཁོམས་རྒྱ་ཡུལ་

གྱེི། ། མཆོོད་གནས་དམ་པེ་ཚོོགས་གསོགས་རྟེན། ། མངའི་རིས་མད་ོསྨད་ཀུན་གྱེ་ི

སྐྱོབས། ། ཕྱོགས་བཅུར་སྡེ་ེདགོན་རྒྱས་པེར་འིགྱུར། ། ཞིེས་ཕྱིས་འིབྱུང་ག་ིལུང་

བསྟོན་མང་དུ་གནང་བ་མ་ཟད། སྐུ་ཚོ་ེརྟིང་མའིང་དགའི་ལྡན་དུ་འིཁྲུངས་པེར་འིདུག་

པེས། དགའི་ལྡན་ལ་སྙེད་པེའི་ིམིང་ཐོགས་ཞིེས་གསུངས་པེ་བྱུང་། སྨོན་ལམ་གྲོལ་བ་

དང་རྗེེ་ཉིིད་ཀྱིིས་དཔེོན་སློོབ་ཉུང་ཤིས་དང་བཅིས་འིབྲོག་རི་བོ་ཆོེར་ཞིབས་ཀྱིིས་

བཅིགས་པེ་ན། ས་དཔྱིད་དང་གནམ་དཔྱིད་ཐམས་ཅིད་བཤིད་སྒྲུབ་ལངོས་སྤྱོདོ་རྒྱས་

པེའི་ིལྟས་ལགེས་པེ་ཁོ་ོན་འིདུག་པེས་ས་གཞི་ིབྱནི་རླབས་དང་། ས་བརྟག་བསློང་སྦྱང་

བ་བྱས་ཏོ་ེཏོའི་ིས་ིཏོའི་ིབློོན་རྒྱུད་དྲུང་རིན་ཆོེན་དཔེལ་དང་། རིན་ཆོེན་ལྷུན་པེ་ོཡབ་

སྲིས་ལ་ཞིལ་ཏོ་གནང་བ་ལྟར། སྦྱིན་བདག་མཛད་ད་ེད་ེགར་དགའི་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་

གླིང་གསར་འིདེབས་གནང་། ཆུ་ཅུང་ཟད་དཀོན་པེར་འིདུག་པེས་རྗེ་ེཉིིད་ཀྱིིས་བྲག་ལ་

ཕྱག་འིཛུབ་བཙུགས་པེའི་ིཤུལ་ནས་ཆུ་རྒྱུན་བཟང་བ་ོགླ་ོབུར་དུ་བབས། ལ་ོའིདིར་

བཀའི་བཅུ་བ་དར་མ་རིན་ཆོེན་དང་། འིདུལ་འིཛིན་པེ་གཉིིས་ལ་བརྟགས་པེ། གསོལ་

བ། གནང་བ། སྦྱིན་པེ། ལག་ག་ིབློ་བསྐ་ོབ་དང་། རྡོ་ོབཏོེག་པེའི་ིམཐའི་ལས་བྱུང་བའི་ི

རུང་ཁོང་གཅིདོ་པེ་དང་། ཁོང་བ་ཚོད་ལས་མ་ལྷག་པེར་བརྩེགིས་པེ་སགོས་ཕྱག་ལནེ་

འིདུལ་བ་ནས་གསུངས་པེ་དང་མཐུན་པེར་ཕྲེ་ཞིབི་མཛད་དགསོ་པེའི་ིཞིལ་བཀདོ་ནང་

། ད་ེཡང་སྔོོན་བསྐལ་བ་དཔེག་ཏུ་མེད་པེའི་ིསྔོ་རོལ་ནས་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མ་ོཁོོང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དག་ེསློོང་པེདྨའི་ིངང་ལྡན་གྱེ་ིསྐྱོེས་པེ་བཞིེས་པེའི་ིཚོ་ེབཅིོམ་ལྡན་འིདས་འིཁོོར་མང་བ་ོ

དང་བཅིས་མཚོ་ོམ་དྲེོས་པེའི་ིའིགྲམ་དུ་དབྱར་བཞུགས་གནང་སྐབས་ཀླུ་མ་དྲེོས་པེས་

སྟོོན་པེ་ལ་དུང་དཀར་ཞིིག་ཕུལ། དུང་ད་ེདབྱར་གྱེ་ིཚོོགས་ད་ེཉིིད་དང་། བྱ་རྒོོད་ཕུང་

བོའི་ིར་ིསོགས་སུ་ཚོོགས་དུང་མཛད་པེ་ལས། སྟོོན་པེ་འིཁོོར་བཅིས་ཁོ་ཆོེའི་ིཡུལ་དུ་

བྱནོ་པེའི་ིཚོ།ེ བཅིམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་མའོུ་འིགལ་གྱེ་ིབུ་ལ་བཀའི་བསྩལ་བ། ཁྱེདོ་རྫུ་

འིཕྲུལ་གྱེིས་བོད་གདོང་དམར་ཅིན་གྱེ་ིཡུལ་དུ་སོང་ལ་དུང་དཀར་འིད་ིའིགོག་པེ་རིར་

གཏོེར་དུ་སྦོས་ཤིིགམ་འིོངས་པེ་ན་དག་ེསློོང་པེདྨའི་ིངང་ལྡན་འིདིས་ཞིིང་དེར་སུ་མ་ཏོ་ི

ཀརིྟ་ིཞིསེ་པེའི་ིདག་ེསློངོ་དུ་གྱུར་ཏོ་ེམད་ོསྔོགས་ཟུང་འིབྲལེ་གྱེ་ིབསྟོན་པེ་རྒྱས་པེར་བྱདེ་

པེས། དེའི་ིཚོ་ེདུང་འིདིས་ཚོོགས་དུང་བྱེད་པེར་འིགྱུར་ཞིེས་ལུང་བསྟོན་ལྟར། ལྕགས་

སྟོག་(༡༤༡༠)ལའོི་ིདབ་ོཟླ་བར་རྒྱལ་བས་གཏོརེ་དུ་སྦས་བཅུག་པེའི་ིཚོགོས་དུང་དང་

། ཆོསོ་རྒྱལ་གྱེ་ིཞིལ་འིབགོ་སགོས་གཏོེར་ནས་བཏོནོ་ཞིངི་འིགགོ་སྙེམོས་པེ་ཞིགི་ཐར་

ལམ་ལ་དྲེངས་པེ་དང་བྲག་ལ་པེཎ་ཞྭ་དང་ཞིབས་རྗེེས་བཏོོན་པེ་སོགས་ང་ོམཚོར་བའི་ི

ལྟས་མང་བ་ོམཐུན་སྣང་དུ་བསྟོན། ཟླ་བ་དརེ་རྗེ་ེརང་ཉིདི་ཀྱིསི་གཙོ་ོམཛད་ཐགོ་རབ་ཏུ་

གནས་པེའི་ིཆོ་ོག་རྒྱས་པེར་མཛད། 

ལྕགས་ཕག་(༡༤༡༡)ལོར་སྲིས་ཀྱིི་ཐུ་བོ་རྣམ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཐོག་དྲེངས་དགེ་

འིདུན་པེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙོམ་གྱེསི་གཙོང་ཁོང་དང་། འིདུ་ཁོང་། གཟམི་ཁོང་། སྤྱོལི་བུ་བདུན་

ཅུ་ལྷག་ཙོམ་ལ་ོད་ེརང་ལ་གྲུབ། ད་ེཡང་ཁོང་བ་དང་། ཁོང་ཆོེན། རྒྱུད་ཁོང་སོགས་

བརྩེིགས་ཚུལ་འིདུལ་བ་ནས་འིབྱུང་བ་ལྟར་ཕྱག་ལེན་མཛད་པེས་མཁོར་ལས་ཙོམ་

གྱེིས་ཀྱིང་བསྟོན་པེའིི་མིག་རྒྱན་ལ་ཕན་པེར་མཛད་པེས་དགེ་ལྡན་བསྟོན་པེའིི་མ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དགོན་ཆོེན་མོའི་ིགཞི་ིརྐང་ཚུགས་ཤིིང་། འིདུལ་བའི་ིཕྱག་བཞིེས་ཕྲེ་རགས་ཀྱི་ིསྲིོལ་

བཙུགས་ཏོ་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེཕྱོགས་ཐམས་ཅིད་དུ་རྒྱས་པེར་གྱུར་

ཏོ།ོ ། 

ད་ེལྟར་འིཇིམ་མགོན་བློ་མ་ཤིར་ཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་མ་ོཞིིང་གཞིན་དུ་གཤིེགས་རྗེེས་

བཀའི་བཅུ་བ་དར་མ་རིན་ཆོེན་གྱེིས་རྗེ་ེཉིིད་ཀྱི་ིཐུགས་བཞིེད་ལྟར་གདན་ས་བཟུང་

ནས་འིདུལ་བའིི་འིཆོད་ཉིན་དང་གཞིི་གསུམ་གྱེི་ཕྱག་ལེན་སོགས་ཁྲོིམས་གཙོང་བ་

དང་། ད་ེགཞིིར་བྱས་ནས་མངོན་པེ་གོང་འིོག་གིས་གཞི་ིལམ་འིབྲས་གསུམ་གྱེ་ིརྣམ་

བཞིག་ཞིིབ་པེར་གཏོན་ལ་འིབེབས་པེ་དང་། ཁྱེད་པེར་དུ་ཚོད་མའི་ིསྒེ་ོནས་ཕྱ་ིནང་ག་ི

གྲུབ་མཐའི་ིཁྱེད་པེར་དང་། ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིཐེག་པེ་ཆོེན་པེོའི་ིབསམ་པེ་སེམས་བསྐྱོེད་

སྤྱོདོ་པེ་ཕྱིན་དྲུགའིབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་རྒྱ་ཆོརེ་གཏོན་ལ་འིབབེས་ཤིངི་། དབུ་མའི་ིལམ་

ནས་ཐེག་པེ་གསུམ་གང་ག་ིབྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་ཀྱིང་ངེས་པེར་དགོས་པེའི་ིཐལ་

འིགྱུར་བའིི་ལུགས་ཀྱིི་བདག་མེད་ཕྲེ་མ་ོརིག་པེས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། དེ་ཡང་དབུ་མ་

སོགས་ཀྱི་ིཤིིང་རྟའི་ིསྲིོལ་འིབྱེད་གཉིིས་རྗེེས་འིབྲང་དང་བཅིས་པེས་འིགྲེལ་ཚུལ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པེ་རྣམས། བློ་མ་མགོན་པེོ་འིཇིམ་དབྱངས་ཀྱིིས་རྗེེ་རང་ལ་དངོས་སུ་

གསུངས་ནས་རྗེ་ེརིན་པེ་ོཆོེས་ཡ་ིགེར་བཀོད་པེ་ལེགས་བཤིད་སྙེིང་བ་ོདང་། གསང་

སྔོགས་སྤྱོ་ིདང་ཁྱེད་པེར་གསང་འིདུས་ཀྱི་ིསྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ིསྐོར་དང་། བད་ེམཆོོག་ལཱུ་ནག་

དྲེིལ་གསུམ་དང་། བརྟག་གཉིིས་ཀྱི་ིདཀའི་གནད། དུས་ཀྱི་ིའིཁོོར་ལ་ོཕྱ་ིནང་གཞིན་

གསུམ་གྱེི་བཤིད་སྲིོལ་རྣམས་བོད་སྔོ་མ་དག་གིས་ཇིི་ལྟ་བ་བཞིིན་མ་ཤིེས་པེ། རྗེེ་

བདག་ཉིིད་ཆོེན་པེོས་དྲེི་མ་མེད་པེའིི་དཔྱིད་གསུམ་ཚོད་མས་གཏོན་ལ་ཕབས་པེའིི་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ལེགས་བཤིད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་རིགས་ལམ་ཡང་དག་གི་ལམ་ནས་དྲེངས་ཏོེ། 

གདན་ས་འིདིར་གསུང་ཚོངས་པེའི་ིདབྱངས་ཀྱིིས་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པེའི་ིགྲུ་ཆོར་བློ་

ན་མེད་པེ་འིཇི་ོབར་མཛད་ད།ོ ། 

རྗེེས་སོར་འིཁོོར་དག་པེ་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་ཚོན་དབུས་པེ་བཞིིའིི་ཡ་གྱེལ་

གནས་བརྟན་རིན་ཆོེན་རྒྱལ་མཚོན་གྱེིས་དགའི་ལྡན་ཤིར་རྩེ་ེགྲྭ་ཚོང་ཕྱག་བཏོབ་ནས་

རྗེ་ེཡབ་སྲིས་དང་རིམ་བཞིིན་པེཎ་ཆོེན་བསོད་གྲགས་ཀྱི་ིཡིག་ཆོའི་ིསྟོེང་ནས་གཞུང་

བཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པེའི་ིསྲིོལ་ཚུགས་པེ་དང་། རིམ་པེར་རྡོ་ོཁོང་དང་

འིདུ་ཁོང་། ལྷ་ོབ། ཉིག་ར།ེ ཅི་ོན།ེ ཐ་ེབ།ོ ཟུང་ཇུ། སགོ་པེ།ོ རྟ་དབནོ། མངའི་རསི། གུང་

རུ་བཅིས་ཁོང་ཚོན་བཅུ་གཅིིག་བྱུང་ཞིིང་འིདུ་ཁོང་དང་ཞིལ་རས་ལྷ་ཁོང་སོགས་

བཞིངེས། 

རྗེ་ེབཙུན་ཤིེས་རབ་སེང་གེས་རྗེ་ེཉིིད་ཀྱི་ིདགོངས་པེ་དང་མཐུན་པེར་བདག་གིས་

བགྱེིའིོ། ། ཞིེས་སེང་གེའིི་སྒྲོ་བསྒྲོགས་པེ་ལྟར། བོད་རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ཆུ་གླང་

(༡༤༣༣)ལོར་གདན་ས་འིདིར་སྲིད་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ིའིཆོད་ཉིན་མཛད་ནས་དཔེལ་

ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚོང་ཕྱག་བཏོབ་ནས་འིཆོད་ཉིན་སྤོལེ། 

རྗེེ་བློ་མའིི་དངོས་སློོབ་ཧེོར་སྟོོན་ནམ་མཁོའི་དཔེལ་བཟང་བོས་(༡༣༧༣ 

ནས༡༤༤༧)བྱང་རྩེ་ེགྲྭ་ཚོང་བཏོབ་པེ་དང་རྗེེས་སུ་རྗེ་ེཡབ་སྲིས་དང་ས་ེར་རྗེ་ེབཙུན་

པེའི་ིཡིག་ཆོའི་ིསྟོེང་ནས་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔའི་ིའིཆོད་ཉིན་བྱེད་པེའི་ིསྲིོལ་བྱུང་། རིམ་

བཞིནི་ཧེར་གདངོ་། བསམ་བློ།ོ ཚོ་བ། ཏྲ་ེཧེརོ། གསརེ་ཀངོ་། རྡོ་ོར། ཀླུ་འིབུམ། རྒྱལ་

རོང་། ག་ོབོ། ཕ་ར། ཀོང་བོ། བྲ་ཉི་ེབཅིས་ཁོམས་ཚོན་བཅུ་གཉིིས་བྱུང་། ད་ེལྟར་རྗེ་ེ



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བདག་ཉིིད་ཆོེན་མ་ོཡབ་སྲིས་ཉིི་ཟླ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱིིས་འིབྲོག་རི་བ་ོཆོེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་

རྒྱལ་གླིང་ཕྱག་འིདེབས་མཛད་དེ་མདོ་སྔོགས་ཡོངས་སུ་རྫོོགས་པེའིི་བཤིད་སྒྲུབ་

བསྟོན་པེའི་ིའིོད་སྟོོང་འིཛམ་གླིང་ག་ིམཐའི་གྲུ་ཡངས་པེོར་ཁྱེབ་པེར་བྱས་པེ་ལགས་ས།ོ 

། 

ལེའེུ་ལྔ་བ། དག་ེལུགས་པའ་ིཉིམས་ལེནེ་གྱི་ིབཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལེ། 

དང་བོ། བཀའི་པོད་ལྔའིི་ཁྱད་ཆོེསེ་མདོར་བསྟན་པ། 

ད་ེཡང་བདག་ཅིག་ཡོངས་ལ་མ་འིདྲེེས་པེའི་ིམཛའི་བཤིེས་ཆོེན་མ།ོ སྟོོན་པེ་ཡང་

དག་པེར་རྫོོགས་པེའིི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པེ་དེ་ཉིིད་ཀྱིིས་དང་བོར་བྱང་ཆུབ་

མཆོགོ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱོདེ། བར་དུ་བསྐལ་ཆོནེ་གྲངས་མདེ་གསུམ་ལ་ཚོགོས་བསགས་

ནས། སྲིིད་པེ་ཐ་མའི་ིཚོ་ེའིོག་མུན་སྟུག་པེ་ོབཀོད་པེའི་ིཞིིང་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་ིསངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྱིིས་འིོད་ཟེར་ཆོེན་པེོས་དབང་བསྐུར་ནས། ས་བཅུ་རྒྱུན་གྱེ་ིམཐར་རྡོ་ོརྗེ་ེ

ལྟ་བུའིི་ཏོིང་ངེ་འིཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེས་པེའིི་སྐད་ཅིིག་གཉིིས་པེར་ཆོོས་སྐུའིི་བདག་ཉིིད་

ཅིན་གྱེི་ལོངས་སྤྱོོད་རྫོོགས་པེའིི་སྐུ་བརྙེས་ཏོེ་ངེས་པེ་ལྔ་ལྡན་གྱེི་སྒེ་ོནས་མངོན་པེར་

རྫོགོས་པེར་སངས་རྒྱས་ཤིངི་། དགའི་ལྡན་དུ་ལྷའི་ིབུ་དམ་པེ་ཏོགོ་དཀར་གྱེ་ིསྐུའི་ིསྐྱོསེ་

པེ་བཞིེས་ཤིིང་གཟིགས་པེ་ལྔས་གཟིགས་ཏོེ་ལྷོ་རྒྱལ་འིཛམ་བུ་གླིང་དུ་བྱོན་ནས་

མཛད་པེ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་སྒེོ་ནས་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོོར་ལོ་རིམ་པེ་གསུམ་ལ་སོགས་པེ་

བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཉིོན་མོངས་པེ་བརྒྱད་ཁྲོ་ིབཞི་ིསྟོོང་ག་ིགཉིེན་པེོར་ཆོོས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཀྱི་ིཕུང་བ་ོབརྒྱད་ཁྲོ་ིབཞི་ིསྟོོང་ལ་སོགས་པེ་མཛད་ད་ེའིགྲ་ོབ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གྱེ་ིལམ་

ལ་འིགོད་པེར་མཛད། ད་ེདག་ན་ིལྷག་པེ་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིབསློབ་པེ་བརྗེོད་བྱའི་ིགཙོ་ོབོར་

སྟོོན་པེ་མངོན་པེའི་ིསྡེ་ེསྣོད་དང་། ལྷག་པེ་ཏོིང་ང་ེའིཛིན་གྱེ་ིབསློབ་པེ་བརྗེོད་བྱའི་ིགཙོ་ོ

བོར་སྟོོན་པེ་མད་ོསྡེེའི་ིསྡེ་ེསྣོད། ལྷག་པེ་ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱི་ིབསློབ་པེ་བརྗེོད་བྱའི་ིགཙོ་ོབོར་

སྟོནོ་པེ་འིདུལ་བའི་ིསྡེ་ེསྣདོ་ད་ེསྡེ་ེསྣདོ་གསུམ་གྱེ་ིནང་དུ་འིདུ་ཞིངི་། འིཛམ་གླངི་རགི་པེའི་ི

ཁྱུ་མཆོོག་རྒྱན་དྲུག་མཆོོག་གཉིིས་དང་བསྟོན་པེའི་ིགཏོད་རབས་བདུན་སོགས་ཀྱིིས་

རྒྱས་པེར་མཛད་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་ཉིིན་མ་ོལྟར་གསལ་བར་མཛད། བོད་

གངས་ཅིན་གྱེ་ིལྗོོངས་སུ་ཡང་ཆོོས་རྒྱལ་སྲིོང་བཙོན་སྒེམ་པེོའི་ིའིཕྲུལ་གྱེ་ིབློོན་པེ་ོཐོན་

མ་ིསམ་བྷི་ོཊོ་ཞུ་བས་བོད་ཡིག་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་ིརིག་བྱེད་གཏོན་ལ་ཕབ་ཅིིང་སྤྱོན་

རས་གཟགིས་ཀྱི་ིམད་ོརྒྱུད་ཉིརེ་གཅིགི་སགོས་བསྒྱུར་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་སློབོ་དཔེནོ་ཀུ་

ས་རས་མངོན་པེའིི་སྡེེ་སྣོད་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པེའིི་སྐོར། བལ་བོའི་ིསློོབ་དཔེོན་

སོགས་ཀྱིིས་མད་ོསྡེེའི་ིསྡེ་ེདང་། ཕལ་ཆོེན་དང་། བྲམ་ཟ་ེཤིང་ཀ་རས་འིདུལ་བའི་ིསྡེ་ེ

སོགས་བསྒྱུར་ནས་བོད་ཡུལ་སྲིིན་པེ་ོགདོང་དམར་གྱེ་ིཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོན་

པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེདབྱར་དུས་ཀྱི་ིཆུ་གཏོེར་བཞིིན་དར་རྒྱས་ཆོེན་པེ་ོབྱུང་ན་ཡང་། རྒྱལ་བ་ོ

གླང་དར་མས་བསྟོན་པེ་བསྣུབས་རྐྱེན་བོད་ཡུལ་དུ་དམ་པེའིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྒྲོ་ཙོམ་ཡང་

མེད་པེར་བྱས། ལ་ོང་ོབདུན་ཅུ་ལྷག་ག་ིརྗེེས་ནས་མཁོས་པེ་མ་ིགསུམ་གྱེིས་བསྟོན་

པེའི་ིམ་ེར་ོམད་ོཁོམས་སྨད་ནས་གསསོ་ཏོ་ེབསྟོན་པེ་ཕྱ་ིདར་གྱེ་ིསྐབས་སུ་སློར་ཡང་ལ་ོ

པེཎ་བཀའི་དྲེིན་ཅིན་རྣམས་ཀྱིིས་བཀའི་དང་དགོངས་དོན་ལེགས་པེར་བཀྲལ་ཏོ་ེརང་

རང་ག་ིསློབོ་བུ་རྣམས་ལ་ཇི་ིལྟར་གདམས་པེའི་ིཚུལ་ལས་ལྟ་བའི་ིག་ོབ་འིཚོལོ་ལུགས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དང་། སྤྱོོད་པེ་གཙོ་ོབོར་གྱུར་པེའི་ིགདམས་ངག་ཉིམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོགས་གསང་

སྔོགས་གསར་རྙིང་ག་ིལྟ་སྒེོམ་སྤྱོོད་གསུམ་གྱེ་ིརྣམ་བཞིག་ལ་བཞིེད་ཚུལ་དང་། ཐ་

སྙེད་སྦྱརོ་ཚུལ་མ་ིའིདྲེ་བ་སྣ་ཚོགོས་ཤིགི་བྱུང་བར་བརྟནེ་གྲུབ་མཐའི་རགིས་མ་ིའིདྲེ་བ་

དུ་མར་གྱེེས་ཤིིང་། དེ་དག་ལས་རབ་དང་ཕུལ་དང་མཆོོག་དང་ཡང་རྩེེར་གྱུར་པེ། 

གསེར་མདོག་ཅིོད་པེཎ་འིཆོང་བའི་ིརིང་ལུགས་དྲེ་ིམ་མེད་པེ་འིད་ིཉིིད་ཡིན་པེས། རང་

ཅིག་ག་ིའིདྲེེན་པེ་བློ་ན་མ་མཆོིས་པེ་རྒྱལ་བ་འིཇིམ་དཔེལ་སྙེིང་བ་ོངུར་སྨྲིག་ག་ིགར་དུ་

ཟློས་པེ་ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེ་ོད་ེཉིིད་ཀྱིིས་བསྟོན་པེ་དག་

ཐེར་མཛད་དེ་བྱིན་རླབས་ཀྱིི་རྒྱུན་མ་ཆོད་པེའིི་ཆོོས་རྒྱུན་ཡང་དག་སྤོེལ་བ་ལ། 

སྔོགས་ཟབ་མ་ོམད་ོཡ་ིདྲེིན། ཐུན་ཞིིམ་པེ་ོམར་གྱེ་ིདྲེིན་ཞིེས་པེ་ལྟར། ད་ེདག་ག་ིསྦྱང་

བྱའི་ིགཙོ་ོབ་ོགཞུང་ཆོེན་པེ་ོབཀའི་པེོད་ལྔ་ཡིན་པེས། དེ་དག་འིཁྲུལ་བའིི་དྲེི་མ་དང་

བྲལ་བའི་ིསྒེ་ོནས་ལྟ་སྒེོམ་སྤྱོོད་གསུམ་གྱེ་ིརྣམ་བཞིག་གཏོན་ལ་འིབེབས་བྱེད་ན་ིལྟ་བ་

གཙོོ་བོར་གཏོན་ལ་འིབེབས་བྱེད་དབུ་ཚོད་གཉིིས། སྒེོམ་པེ་གཙོོ་བོར་གཏོན་ལ་

འིབེབས་བྱེད་མཛོད་ཕར་གཉིིས། སྤྱོོད་པེ་གཙོ་ོབོར་གཏོན་ལ་འིབེབས་བྱེད་བསྟོན་

པེའི་ིནང་མཛོད་འིདུལ་བ་བཅིས་ཡིན་ཞིིང་། གཞུང་ད་ེདག་ག་ིཡང་ཉིིང་དུ་གྱུར་པེ་ན་ི

ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པེའི་ིམད་ོཉིིད་ཡིན་ཏོ།ེ ད་ེཡང་རྣམ་འིགྲེལ་ན་ིཕར་ཕྱིན་གྱེ་ི

རགིས་པེ་དང་། དབུ་མ་ཕར་ཕྱནི་གྱེ་ིརང་ལུགས། མངནོ་པེ་ཕར་ཕྱནི་གྱེ་ིམངི་ག་ིརྣམ་

གྲངས། འིདུལ་བ་ཕར་ཕྱནི་གྱེ་ིཉིམས་ལེན་དངསོ་ཡནི་པེ་དང་། ད་ེདག་བརྗེདོ་བྱའི་ིསྒེ་ོ

ནས་དབུ་ཕར་རྣམ་འིགྲེལ་གསུམ་གྱེ་ིགཞུང་དུ་བརྗེོད་བྱ་ལྐོོག་གྱུར་གཙོ་ོབོར་སྟོོན་ཅིིང་

། མངོན་པེ་དང་འིདུལ་བ་གཉིིས་ཀྱིིས་ན་ིབརྗེོད་བྱ་མངོན་གྱུར་གཙོ་ོབོར་བྱེད་པེ་དང་། 



 38  

ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བའི་ིཁོངོས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་ཡང་འིདུལ་བ་ལྟ་བུ་གཞི་ིཐམས་ཅིད་ཡདོ་པེར་

སྨྲ་བའིི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའིི་ལུགས་སུ་འིགྲེལ། མངོན་པེ་མཛོད་ལྟ་བུ་ལ་མཛོད་རྩེ་བའིི་

དངོས་ཟིན་གྱེ་ིདོན་ཁོ་ཆོེའི་ིབྱ་ེབྲག་སྨྲ་བའི་ིལུགས་དང་། མཛོད་རང་ལུགས་ན་ིམད་ོསྡེ་ེ

བའི་ིལུགས་སུ་འིགྲེལ། དབུ་མ་ལྟ་བུ་ན་ིཤིེར་ཕྱིན་གྱེ་ིམདོའི་ིདགོངས་དོན་མཐར་ཐུག་

ཡིན་པེས་དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བའི་ིལུགས་སུ་འིགྲེལ། ཕར་ཕྱིན་ལ་མཚོོན་ན་རྗེ་ེབཙུན་

བྱམས་པེ་མགོན་པེོས་མཛད་པེའི་ིམངོན་རྟོགས་རྒྱན་ན་ིཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིརང་གཞུང་ཡིན་

པེས། འིདིའིི་དགོངས་པེ་མཐར་ཐུག་ཐལ་འིགྱུར་བའིི་ལུགས་སུ་གནས་མོད་ཀྱིང་། 

སྒྲོས་ཟིན་པེའི་ིདོན་ན་ིའིཕགས་སེང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྣང་བ་རྣམ་པེ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་

རྣལ་འིབྱརོ་སྤྱོདོ་པེའི་ིདབུ་མ་རང་རྒྱུད་པེའི་ིལུགས་སུ་འིགྲལེ་ནའིང་། དྲེང་ངསེ་ཀྱི་ིཁྱེད་

པེར་སགོས་འིགའི་ཞིགི་ན་ིཐལ་འིགྱུར་བའི་ིལུགས་ལྟར་ཞིལ་བཞིསེ་མཛད། ད་ེལྟར་ང་

ཚོོའི་ིར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེས་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔ་གཙོ་ོབོར་འིཛིན་པེ་ན་ིཐེག་པེ་ཆོེན་

པེའོི་ིསྡེ་ེསྣདོ་གསུམ་གྱེ་ིསྡེམོ་ལྟ་བུ་ཡནི་པེས་ས།ོ ། 

ད་ེཡང་ཡིན་ཏོེ། མད་ོརྩེ་འིདུལ་བའི་ིསྡེོམ། དབུ་ཚོད་མཛོད་གསུམ་མངོན་པེའི་ི

སྡེོམ། ཕར་ཕྱིན་མད་ོསྡེེའི་ིསྡེོམ་བཅིས་ཡིན་ན།ོ ། གཞིན་ཡང་བཀའི་པེོད་ལྔ་འིཁོོར་ལ་ོ

གསུམ་གྱེི་ནང་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ཡང་མི་འིདྲེ་སྟོེ། དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན་གྱེི་ཐལ་ཕྲེེང་ནི་

འིཁོརོ་ལ་ོབར་མའི་ིཁོོངས་དང་། ཟུར་བཀདོ་རྣམས་ཕལ་ཆོརེ་མད་ོསྡེ་ེདགངོས་འིགྲལེ་

ལ་བརྟེན་པེ་ཤིས་ཆོ་ེབས་འིཁོོར་ལ་ོཐ་མའི་ིཁྲོོད་དུ་བསྡུ། རྣམ་འིགྲེལ་འིཁོོར་ལ་ོཐ་མ་

དང་། མཛདོ་འིདུལ་གཉིསི་འིཁོརོ་ལ་ོདང་བའོི་ིཁོངོས་སུ་གཏོགོས་པེ་སགོས་བཤིད་བྱ་

ཧེ་ཅིང་མང་ཡང་སྐབས་དོན་བསྒྲོིབ་པེར་དོགས་ནས་འིཐུས་པེར་བྱས་ནས་ད་ེདག་ག་ི



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བཤིད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་ལ་འིཇུག་པེར་བྱའི།ོ ། 

གཉིིསེ་པ། ཚད་མ་རྣམ་འིགེྲལ་གྱིི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 

ད་ེལ་འིདིར་ཚོད་མ་རྣམ་འིགྲེལ་གྱེ་ིབཤིད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་ལ་ཕྱ་ིརོལ་བར་བྱུང་

ཚུལ་དང་ནང་བ་བར་བྱུང་ཚུལ་གཉིིས་ཡོད་པེ་ལས། འིདིར་ཕྱ་ིམ་ལྟར་བརྗེོད་པེར་བྱ་

སྟོེ། དེ་ཡང་བདག་ཅིག་གི་སྟོོན་པེ་ཡང་དག་པེར་རྫོོགས་པེའིི་སངས་རྒྱས་ནས་རྗེེ་

བཙུན་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས། ད་ེནས་དགྲ་བཅིོམ་པེ་ཆོོས་སྐྱོོབ་ཀྱིིས་ཚོད་མའི་ིབསྟོན་

བཅིོས་སྨྲ་བའི་ིསྒྲོོན་མ་ེཞིེས་པེ་མཛད། ད་ེནས་མཁོས་པེ་མ་ེཝམ། དེའི་ིརྗེེས་སུ་ཚོད་

མའི་ིཤིིང་རྟའི་ིསྲིོལ་འིབྱེད་ཕྱོགས་གླང་དང་ཆོོས་གྲགས་གཉིིས་བྱོན་པེ་ཡིན་ཏོེ། སློོབ་

དཔེོན་དབྱིག་གཉིེན་ལ་སློོབ་མ་ཁྲོ་ིཕྲེག་ཁོ་ཤིས་ཡོད་པེའི་ིནང་ནས་སློོབ་མ་རང་ལས་

མཁོས་པེ་བཞི་ིཡོད་པེ་ལས། ཚོད་མ་རང་ལས་མཁོས་པེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ིགླང་བོས་ཚོད་

མའི་ིབསྟོན་བཅིསོ་ཐརོ་བུ་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱད་མཛད་པེར་གྲགས་ཤིངི་། ཁོངོ་ཉིདི་བཞུགས་

སའི་ིབྲག་ཕུག་ཏུ། ཚོད་མར་གྱུར་པེ་འིགྲ་ོལ་ཕན་སོགས་རྩེོམ་པེར་དམ་བཅིའི་འིབྲ་ི

བར་མཛད་མཐར་ཚོད་མའིི་དོན་ཐམས་ཅིད་བསྡུས་ནས་ཚོད་མའིི་མདོ་སྟོེ་ཚོད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པེ་མཛད། འིད་ིལ་ོཙཱ་བ་སེང་ག་ེརྒྱལ་མཚོན་གྱེིས་བོད་དུ་བསྒྱུར་བ་

དང་དད་པེའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་བསྒྱུར་བ་གཉིིས་ཡོད་པེ་ལས་ཕྱི་མ་བསྟོན་འིགྱུར་གྱེི་

གྲས་སུ་ཡོད། སློོབ་དཔེོན་ཕྱོགས་གླང་གི་སློོབ་མའིི་གཙོོ་བོ་དབང་ཕྱུག་སྡེེས་ཀུན་

བཏུས་ཀྱི་ིའིགྲེལ་བཤིད་མཛད། ད་ེལ་སྨྲ་བའི་ིསངེ་ཆོནེ་དཔེལ་ལྡན་ཆོསོ་ཀྱི་ིགྲགས་པེ་

ཞིེས་པེ་སློོབ་མ་གཞིན་གྱེིས་འིགྲན་པེའི་ིཟླ་དང་བྲལ་བ་ཞིིག་བྱུང་བ་དེས་སློོབ་དཔེོན་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དབང་ཕྱུག་སྡེེ་ལས་ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལན་གསུམ་གསན་ཞིིང་། ལན་དང་བོའི་ི

སྐབས་སློོབ་དཔེོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ེདང་མཉིམ། ལན་གཉིིས་པེ་གསན་པེས་སློོབ་དཔེོན་

ཕྱགོས་གླང་དང་མཉིམ། ལན་གསུམ་པེ་གསན་པེས་སློབོ་དཔེནོ་དབང་ཕྱུག་སྡེསེ་སློབོ་

དཔེོན་ཕྱོགས་གླང་གི་དགོངས་པེ་མ་ལོན་པེར་འིགའི་ཞིིག་ནོར་བ་མཁྱེེན་ནས་སློོབ་

དཔེོན་ལ་ཞུས་པེས་སློོབ་དཔེོན་ཐུགས་ཤིིན་ཏུ་དགྱེེས་ནས་ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱིི་

འིགྲེལ་བ་རྩེོམས་ཤིིག་ཅིེས་བསྐུལ་བ་དང་། རྒྱལ་བ་ོམ་ེཏོོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པེ་ཞིེས་བྱ་

བས་སྦྱིན་བདག་མཛད་པེ་ལྟར་ཚོད་མའི་ིམད་ོཀུན་ལས་བཏུས་པེའི་ིདགོངས་འིགྲེལ་

ཚོད་མ་སྡེ་ེབདུན་ཞིེས་པེ་མཛད། ད་ེན་ིརྒྱས་པེའི་ིབསྟོན་བཅིོས་ཚོད་མ་རྣམ་འིགྲེལ། 

འིབྲིང་དུ་སྟོོན་པེ་རྣམ་ངེས། བསྡུས་པེར་སྟོོན་པེ་རིགས་ཐིགས་ཏོ་ེགཙོ་ོབ་ོལུས་ལྟ་བུའི་ི

བསྟོན་བཅིསོ་གསུམ་དང་། གཏོན་ཚོིགས་ཐགིས་པེ། འིབྲལེ་བ་བརྟག་པེ། རྒྱུད་གཞིན་

སྒྲུབ་པེ། རྩེོད་པེའི་ིརིགས་པེ་སྟོ་ེའིཕྲེོས་པེ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་ིབསྟོན་བཅིོས་བཞི་ིརྣམས་

ལ་ཚོད་མ་སྡེ་ེབདུན་ཞིེས་རླུང་ལྟར་གྲགས་ས།ོ ། ད་ེནས་སློོབ་དཔེོན་ཆོོས་གྲགས་ཀྱི་ི

སློབོ་མ་ལྷ་དབང་བློསོ་རྣམ་འིགྲལེ་རང་འིགྲལེ་ལ་ཁོ་སྐངོ་ག་ིཚུལ་དུ་ལའེུ་ཕྱ་ིམ་གསུམ་

གྱེ་ིའིགྲེལ་བ་མཛད། དེའི་ིསློོབ་མ་ཤཱཀྱི་བློོས་རང་འིགྲེལ་དང་ལྷ་དབང་བློོའི་ིའིགྲེལ་བ་

གཉིིས་ཀར་འིགྲེལ་བཤིད་མཛད། དེའིི་སློོབ་མ་ཤིེས་རབ་འིབྱུང་གནས་སྦས་པེས་

ལེའུ་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱེི་འིགྲེལ་བ་རྣམ་འིགྲེལ་གྱེི་རྒྱན་ཞིེས་བྱ་བ་མཛད་པེས་རྒྱན་

མཁོན་པེོར་ཡང་གྲགས། དེའི་ིསློོབ་མ་ཆོོས་མཆོོག་གམ་རྒྱལ་རྔ་བདུན་པེར་གྲགས་

པེས་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ིཊོིཀྐ་འིཐད་ལྡན་སོགས་མཛད། དེའི་ིསློོབ་མ་ཛ་མ་རིས་རྣམ་འིགྲེལ་

རྒྱན་གྱེ་ིའིགྲེལ་བཤིད་མཛད། དེའི་ིསློོབ་མ་དུལ་བའི་ིལྷས་རིགས་ཐིགས་ཀྱི་ིའིགྲེལ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བཤིད་མཛད། དེའི་ིསློོབ་མ་ཤིངྐ་ར་ནནྟ་འིམ་བྲམ་ཟ་ེབད་ེབྱེད་དགའི་བས་ཀྱིང་རྣམ་

འིགྲེལ་གྱེ་ིའིགྲེལ་བཤིད་མཛད། དེའི་ིསློོབ་མ་ཝ་ཾགུ་པེཎྡི་ིཏོ་དང་། དེའི་ིསློོབ་མ་པེཎྡི་ིཏོ་

ཤཱཀྱི་ཤྲཱིི། དེའི་ིསློོབ་མ་འིཇིམ་མགོན་ས་སྐྱོ་པེཎྡི་ིཏོ་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚོན་གྱེིས་རྣམ་

འིགྲེལ་བསྒྱུར་བཤིད་ཀྱིིས་གཏོན་ལ་ཕབ་སྟོེ་ཚོད་མ་རིགས་གཏོེར་རང་འིགྲེལ་དང་

བཅིས་པེ་མཛད་པེ་རྣམ་འིགྲེལ་གྱེ་ིའིགྱུར་བྱང་དུ་ཡང་། སྒྲོ་དོན་ཇི་ིབཞིིན་ལེགས་པེར་

བརྡོ་སྦྱར་ནས། སྟོནོ་པེ་གངས་ཅིན་འིད་ིན་ཁོ་ོབ་ོཙོམ། ཞིསེ་གསུངས་པེ་དང་། འིད་ིན་ི

འིགྱུར་གྱེ་ིག་ོརམི་དང་བསྟུན་ན་ཚོད་མ་གསར་བ་བརགཏོགོས་པེ་དང་། ད་དུང་ས་སྐྱོ་

པེཎ་ཆོེན་གྱེིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིམུ་སྟོེགས་འིཕྲེོག་བྱེད་སོགས་ཕྱ་ིརོལ་གྱེ་ིརྒོོལ་

ངན་དྲུག་རིགས་ལམ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོར་བཅིད། དེའི་ིསློོབ་མ་འུ་ཡུག་པེ་

རིགས་པེའིི་སེང་གེས་རྣམ་འིགྲེལ་རིགས་མཛོད་མཛད་ཅིིང་འིདིས་རྗེེ་རིན་པེོ་ཆོེའིི་

ཐུགས་ཕྲེགོས་ཏོ་ེསྤྱོན་ཆོབ་འིཁྲུགས་པེར་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ལ།ོ ། 

ད་ེནས་ཞིང་མད་ོསྡེ་ེདཔེལ། འིཇིམ་སྐྱོ་ནམ་མཁོའི་དཔེལ། དཔེང་ལ་ོཙཱ་བ་བློ་ོ

གྲོས་བརྟན་པེ། བློ་མ་དམ་པེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོན། ཉི་དབོན་ཀུན་དགའི་དཔེལ་

བ། རྗེ་ེརདེ་མདའི་བ་གཞིནོ་ནུ་བློ་ོགྲསོ་ཀྱི་ིབར་རམི་བཞིནི་བརྒྱུད་ཅིངི་། རྗེ་ེརདེ་མདའི་

བས་དཀའི་ཆོནེ་བཞི་ིསགོས་ཀྱི་ིརྣམ་བཤིད་མཛད། ད་ེནས་རྗེ་ེབདག་ཉིདི་ཆོནེ་མ་ོཉིདི་

ཀྱི་ིཞིལ་སྔོ་ནས་ཉི་དབོན་དང་རྗེ་ེརེད་མདའི་བ་གཉིིས་ལས་ཚོད་མའི་ིགཞུང་ལུགས་

མང་བ་ོགསན་ཏོ་ེཚོད་མ་སྡེ་ེབདུན་མད་ོདང་བཅིས་པེ་རྣམས་ལ་གཟིགས་རྟོགས་གང་

ཞིིབ་གནང་བས་བོད་ཀྱི་ིབཤིད་སྲིོལ་ཕལ་ཆོེར་གཞུང་དོན་ལས་གོལ་བར་གཟིགས་

ཤིིང་། ཚོད་མའི་ིལམ་སྒྲོིགས་སོགས་ཐོར་བུ་ཅི་ིརིགས་མཛད་པེར་བརྟེན་བོད་གངས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཅིན་གྱེ་ིལྗོངོས་སུ་ཚོད་མའི་ིགཞུང་ལུགས་སྔོར་ལས་ལྷག་པེར་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པེ་

དང་། ཚོད་མའི་ིགཞུང་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པེའི་ིམཁོས་པེ་མང་བ་ོབྱུང་། ད་ེདག་ག་ིནང་

ནས་ཀྱིང་ཁྱེད་པེར་དུ་འིཕགས་པེ་སྲིས་ཀྱིི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་ཚོབ་དར་མ་རིན་ཆོེན་དང་

མཁོས་གྲུབ་དག་ེལེགས་དཔེལ་བཟང་སོགས་བྱོན་ནས་ལྷ་ཤཱཀ་ག་ིའིགྲེལ་བ་གཉིིས་

ཀྱི་ིསྟོངེ་ནས་བཤིད་སྲིལོ་ས་ོསརོ་གནང་བའི་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲངས་ནས། རྒྱལ་ཚོབ་ཐམས་

ཅིད་མཁྱེེན་པེས་རྣམ་འིགྲེལ་གྱེི་རྣམ་བཤིད་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་སོགས་དང་། 

མཁོས་གྲུབ་རྗེེས་ཊཱིིཀ་ཆོེན་རིགས་པེའིི་རྒྱ་མཚོོ་དང་སྡེེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་སེལ་

སོགས་མཛད་ད་ེཚོད་མ་རྣམ་འིགྲེལ་གྱེ་ིའིཆོད་ཉིན་རྒྱས་པེར་མཛད་པེ་ནས་བཟུང་

བོད་གངས་ཅིན་གྱེ་ིལྗོོངས་སུ་ཚོད་མའི་ིགཞུང་ལུགས་དང་འིཆོད་ཉིན་གྱེ་ིའིཕྲེིན་ལས་

སྔོར་ལས་ཆོ་ེཆོརེ་དར་བར་གྱུར་ཏོ།ོ ། 

གཞིན་ཡང་དུལ་བའིི་ལྷ་ལས་པེཎྡིི་ཏོ་གཞིན་ཕན་བཟང་བོས་གསན། དེ་ལས་

རྔོག་བློ་ོལྡན་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་གསན་ཏོ་ེགོང་སྨོས་ལྟར་ཚོད་མའི་ིབསྟོན་བཅིོས་དུ་མའི་ི

འིགྱུར་དང་འིཆོད་ཉིན་མཛད་པེས་སློབོ་མ་རྣམ་ངསེ་འིཆོད་མཁོན་ཉིསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩེ་

ལྔ་དང་། རྒྱན་དང་ཆོསོ་མཆོགོ་འིཆོད་མཁོན་ལྔ་བཅུ་རྩེ་ལྔ་སགོས་བྱུང་། ད་ེལས་ཁྱུང་

རིན་ཆོེན་གྲགས་དང་། ད་ེལས་ཆོ་བ་ཆོོས་ཀྱི་ིསེང་གེས་གསན། འིདིས་རང་ག་ིརྣམ་

དཔྱིོད་དང་རིག་པེའིི་རྩེལ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རང་གི་ཁྱེད་ཆོོས་ལྡན་པེའིི་ཚོད་མའིི་

གཞུང་ལུགས་དང་བསྡུས་གཞུང་མང་དུ་བརྩེམས་ཏོ་ེབོད་རང་གིས་ཚོད་མའི་ིགཞུང་

ལུགས་མཛད་པེའི་ིམག་ོབརྩེམས་པེ་རེད། ད་ེནས་གཙོང་ནག་པེ་བརྩེོན་འིགྲུས་སེང་

གེགཉིའི་ཞིིག་འིཇིམ་དཔེལ་རྡོ་ོརྗེ་ེསོགས་ཀྱིིས་གསན་པེ་ལས་ཇི་ོནང་བ་དང་ས་སྐྱོ་བ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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སོགས་སུ་ཡང་བཤིད་སྲིོལ་མཆོེད་ད་ེཡིག་ཆོ་མཛད་མཁོན་མང་དུ་བྱུང་མོད། འིོན་

ཀྱིང་འིདུལ་མངོན་སོགས་ལ་བལྟས་ན་རྣམ་འིགྲེལ་གྱེ་ིབཤིད་སྲིོལ་ཉིག་ཕྲེ་ཞིིང་རྗེ་ེརིན་

པེ་ོཆོེ་མ་བྱོན་བར་ལ་ཚོད་མའིི་བསྟོན་བཅིོས་འིདི་དག་རྟོག་གེའིི་བསྟོན་བཅིོས་ཡིན་

པེས་ནང་རིག་པེའིི་སྡེེ་སྣོད་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ཅིིང་གྲོལ་བ་དོན་གཉིེར་ལ་མི་མཁོ་ོ

བར་འིདོད་པེ་ཡང་ཆོེས་མང་བ་ོབྱུང་ཚུལ་རྗེ་ེརང་ག་ིརྟོགས་བརྗེོད་མདུན་ལེགས་མ་

དང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ། སྲིས་ཀྱིི་ཐུ་བ་ོགཉིིས་ལ་སོགས་པེའིི་ཚོད་མའིི་བསྟོན་

བཅིོས་རྣམས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་དང་། རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མོས་དཔེལ་མཉིམ་མེད་ར་ི

བ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ིཤིིང་རྟའི་ིལམ་བཟང་གསལ་བར་མཛད་པེ་ནས་བཟུང་སྲིས་ཀྱི་ིཐུ་

བ་ོགཉིིས་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ིརྩེོད་གྲྭ་ཞིིག་ཡིན་ཕྱིན་ཚོད་མ་

རྣམ་འིགྲེལ་གྱེི་འིཆོད་ཉིན་མེད་མི་སྲིིད་པེ་ལྟ་བུའིི་འིཕྲེིན་ལས་རྒྱས་པེར་བྱས་པེ་མ་

ཟད། འིཇིམ་དབྱངས་དགའི་བའི་ིབློ་ོགྲོས་དང་། ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ། 

ཐུགས་སྲིས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིསི། པེཎ་ཆོནེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པེ། གུང་རུ་རྒྱལ་

མཚོན་བཟང་བོ། རྗེེ་བཙུན་གྲགས་པེ་བཤིད་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱིིས་ཚོད་མའིི་གཞུང་

ལུགས་མང་དུ་མཛད་ད་ེརིག་གནས་འིདིའི་ིའིཕྲེིན་ལས་རྒྱ་ཆོེར་དར་བར་མཛད་ད་ེར་ི

བ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ིམཁོས་པེ་ཞིིག་ཡིན་ཕྱིན་ཕལ་ཆོེར་ཚོད་མ་ལ་མཁོས་པེ་ཞིིག་དང་

། དགེ་ལུགས་པེའིི་རྩེོད་གྲྭ་ལ་ཞུགས་པེ་ཞིིག་ཡིན་ན་ངེས་པེར་དུ་ཚོད་མ་ལ་ཐོས་

བསམ་བྱེད་པེའི་ིསྲིོལ་ལྟ་བུར་ཆོགས་པེ་དང་། ལྷག་པེར་དུ་ཚོད་མའི་ིགཞུང་འིད་ིན་ིརྗེ་ེ

བདག་ཉིིད་ཆོེན་མ་ོནས་བཟུང་ནང་བའི་ིབསྟོན་བཅིོས་རྣམ་དག་ཏུ་བརྩེིས་ཤིིང་། སྒྲོ་

རིག་ཟུང་དུ་མ་འིབྲེལ་ན་གཞུང་དོན་ལ་ག་ོབ་མ་ིཆོགས་པེ་དང་། དབུ་ཚོད་ཀྱི་ིརིག་པེ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཟུང་དུ་མ་འིབྲེལ་ན་དབུ་མའི་ིལྟ་བ་རྟོགས་དཀའི་བར་འིདོད་པེས་དབུ་ཚོད་སྟོག་སེང་

ཁོ་སྤྲོདོ་ཅིསེ་མཁོས་པེ་རྣམས་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་ས།ོ ། 

ད་ེཡང་བསྟོན་པེ་སྔོ་དར་གྱེ་ིསྐབས་ལ་ོཙཱ་བ་དད་པེའི་ིཤིེས་རབ་དང་དུལ་བའི་ིལྷ། 

ཞིང་ཡ་ེཤིསེ་སྡེ་ེསགོས་ཀྱི་ིསྐུ་དྲེནི་ལས་ཚོད་མ་རྣམ་འིགྲལེ་གྱེ་ིའིཆོད་ཉིན་དར་ན་ཡང་། 

བཙོན་པེོ་གླང་དར་མ་འུ་དམ་བཙོན་གྱེིས་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁྲོིམས་དང་ཆོོས་ཁྲོིམས་

ཡངོས་སུ་བསྣུབས་ཤིངི་། བཀའི་དང་བསྟོན་བཅིསོ་འིགྱུར་ར་ོཅིགོ་ལྷག་མདེ་དུ་བཏོང་

ནས་བསྟོན་པེ་ཕྱ་ིདར་གྱེ་ིབར་ལ་འིདུལ་མངནོ་ལྟར་བཤིད་རྒྱུན་མ་ནུབ་པེར་བཞུགས་

པེའི་ིལ་ོརྒྱུས་མེད་པེར་མ་ཟད་བཤིད་རྒྱུན་ཆོད་པེར་མངོན་ཞིིང་། ཕྱ་ིདར་ལ་མངའི་

རིས་ལ་ོཙཱ་བ་རིན་ཆོེན་བཟང་བོས་ཁོ་ཆོེའི་ིམཁོན་པེ་ོཙོནྡན་ཧེ་ར་ིསོགས་བསྟོེན་ནས་

གཞུང་ལུགས་མང་བ་ོལ་མཁོས་པེར་སྦྱངས་པེ་དང་། ཕྱིར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཚོད་

མའི་ིབསྟོན་བཅིསོ་མང་བ་ོབདོ་དུ་བསྒྱུར་བར་བརྟནེ་ལ་ོཙཱ་བ་འིད་ིཉིདི་བསྟོན་པེ་ཕྱ་ིདར་

གྱེ་ིདུས་མགོར་བྱོན་པེའི་ིལ་ོཙཱ་བ་ཐོག་མ་ཡིན་པེས་བཀའི་དྲེིན་ཤིིན་ཏུ་ཆོ་ེཞིིང་། ད་ེལ་

དངོས་སློོབ་མང་བ་ོམཆོིས་པེ་ལས་རྨ་དག་ེབའི་ིབློ་ོགྲོས་ཀྱིིས་ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ི

དགོངས་འིགྲེལ་དང་། ཚོད་མ་རྣམ་འིགྲེལ་དང་དེའི་ིརང་འིགྲེལ་སོགས་བོད་དུ་བསྒྱུར་

བ་དང་། ད་ེནས་ཁོ་ཆོ་ེཔེཎ་ཆོནེ་ཤཱཀྱི་ཤྲཱི།ི ཁྱུང་བ་ོགྲགས་སངེ་སོགས་ཀྱིསི་ཚོད་མའི་ི

སྐོར་བསྒྱུར་སྤོེལ་གནང་བ་དང་། དེའི་ིརྗེེས་བོད་རབ་བྱུང་དང་བོའི་ིཆུ་གླང་(༡༠༧༣)

ལོར་མཉིམ་མེད་ཇིོ་བོ་རྗེེའིི་དངོས་སློོབ་རྔོག་ལེགས་པེའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་གསང་ཕུ་

དགོན་པེ་བཏོབ་པེ་དང་ཚོད་མའིི་བཤིད་གྲྭ་བཙུགས་ནས་འིཆོད་ཉིན་རྒྱ་ཆོེར་སྤོེལ་

བར་མཛད་པེ་ལ་འིཆོད་ཉིན་གྱེ་ིསློོབ་དཔེོན་མཛད་ཐུབ་པེའི་ིསློོབ་མ་ཆོིག་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ལྷག་བྱནོ་ཅིངི་འིད་ིཡན་ལ་ཚོད་མ་རྙངི་མ་དང་། ཁོངོ་ཉིིད་ཀྱི་ིསློབོ་མའིམ་དབནོ་པེ་ོརྔོག་

བློ་ོལྡན་ཤིསེ་རབ་ཀྱིསི་ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་དའེི་ིདགངོས་འིགྲལེ། ཚོད་མ་སྡེ་ེབདུན་

ལས་རྣམ་འིགྲེལ་ལ་འིགྱུར་བཅིོས་དང་བསྟོན་བཅིོས་གཞིན་རྣམས་ཆོ་ཚོང་བསྒྱུར་བ་

མ་ཟད། ཚོད་མ་རྣམ་པེར་ངེས་པེའིི་དཀའི་བའིི་གནས་རྣམ་པེར་བཤིད་པེ་སོགས་

མཛད་ད་ེཚོད་མ་རིག་པེའི་ིའིཆོད་ཉིན་རྒྱ་ཆོེར་སྤོེལ་བ་དང་། ལྷག་པེར་ད་ེནས་བཟུང་

བོད་ནང་ག་ིམཁོས་པེས་མཛད་པེའི་ིཚོད་མའི་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིསྟོེང་ནས་འིཆོད་ཉིན་

སྐྱོོང་སྲིོལ་དར་བ་ལ་ཚོད་མ་གསར་བར་གྲགས་པེ་ནས་བཟུང་ཁོོང་ག་ིབུ་ཆོེན་བཞིིའི་ི

ཡ་གྱེལ་དག་ེབཤིེས་གྲ་ོལུང་བ་བློ་ོགྲོས་འིབྱུང་གནས་ཀྱི་ིསློོབ་མ་ཕྱྭ་བ་ཆོོས་ཀྱི་ིསེང་

གེས་བོད་གངས་ཅིན་གྱེི་ལྗོོངས་སུ་མདོ་སྡེེ་བའིི་རིག་པེ་ལ་བརྟེན་པེའིི་བསྡུས་གྲྭའིི་

སྲིོལ་ཐོག་མར་བཏོོད་ད་ེརང་རྐྱ་འིཕེལ་བའི་ིརྩེོད་གྲྭ་ཚུགས་པེ་ནས་བཟུང་ཚོད་མ་རྣམ་

འིགྲལེ་གྱེ་ིའིཕྲེནི་ལས་བདོ་མཐའི་དབུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཁྱེབ་བྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ ། 

གསུམ་པ། ཕར་ཕྱིིན་གྱིི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 

ད་ེཡང་རྣམ་འིདྲེེན་སྟོོང་ག་ིདབུས་ན་པེད་མ་དཀར་བ་ོལྟར་བསྔོགས་པེའི་ིཐུབ་པེ་

སངས་རྒྱས་བཅིམོ་ལྡན་འིདས་ཉིདི་ཀྱིསི་གདུལ་བྱ་རགིས་ཅིན་གསུམ་གྱེ་ིཁོམས་དང་

བསམ་པེ་བག་ལ་ཉིལ་ཇིི་ལྟ་བ་བཞིིན་དུ་གཟིགས་ནས་དམ་པེའིི་ཆོོས་ཇིི་སྙེད་ཅིིག་

བཀའི་བསྩལ་བ་ཐམས་ཅིད་ན་ིཚོགི་གསལ་ལས། ཆོསོ་ཀྱི་ིཕུང་བ་ོབརྒྱད་ཁྲོ་ིབཞི་ིསྟོངོ་

གསུངས་པེ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིནང་ནས་རབ་དང་ཕུལ་དང་གཙོ་ོབ་ོདང་གྱེ་ནོམ་པེ་ཉིིད་དུ་

གྱུར་པེ་ན་ིཤིསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱནི་པེའི་ིམད་ོཉིདི་ད།ེ ཞིསེ་གསུངས་པེ་ལྟར། རྒྱལ་



 46  

ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བ་ཀུན་གྱེ་ིབགྲོད་པེ་གཅིིག་བུའི་ིལམ་གཞུང་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པེའི་ིམད་ོསྡེ་ེ

རིན་པེ་ོཆོ་ེཡིན་ཏོ།ེ འིཇུག་ཡོངས་སུ་གཏོད་པེའི་ིལེའུ་ལས། ཀུན་དགའི་བ་ོཤིེས་རབ་

ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱནི་པེ་འིད་ིའིཇིགི་རྟནེ་ན་ཇི་ིསྲིདི་དུ་སྤྱོདོ་པེ་ད་ེསྲིདི་དུ་ད་ེབཞིནི་གཤིགེས་

པེ་བཞུགས་པེར་རགིས་པེར་བྱའི།ོ ། ཞིསེ་གསུངས་པེའི་ིཕྱརི། སྟོནོ་པེ་ཐུབ་པེའིདིབང་

བ་ོད་ེཉིིད་དགའི་ལྡན་དུ་སྐྱོ་ེབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ིཚུལ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་བ་འིོད་སྲུངས་ཀྱི་ིདུས་

ནས་མ་ིམཇིེད་འིཇིིག་རྟེན་གྱེ་ིཞིིང་འིདིར་འིབྱོན་པེ་ལ་ཉི་ེབར་ཕྱོགས་པེའི་ིཚོ་ེརྒྱལ་ཚོབ་

ཏུ་དབང་བསྐུར་བའི་ིརྒྱལ་བ་མ་ིཕམ་མགོན་པེོའི་ིདྲུང་དུ་ས་གསུམ་བརྙེས་པེ་འིཕགས་

པེ་ཐོགས་མེད་རྫུ་འིཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་དགའི་ལྡན་དུ་བྱོན་ནས་མ་ིལ་ོལྔ་བཅུའི་ི(ས་སྡེ་ེ

གནའི་མཆོན་ལས་ཟླ་བ་དྲུག་བཞུགས་ཏོ་ེགསན་ཞིེས་དང་མ་ིལ་ོཉིེར་ལྔར་བཞིེད་པེ་

ཡང་ཡོད)བར་དུ་རྗེ་ེབཙུན་ད་ེཉིིད་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་དམ་པེའི་ིཆོོས་ཇི་ིསྙེེད་ཅིིག་གསན་ཞིིང་། 

རྗེ་ེབཙུན་མ་ིཕམ་མགོན་པེོས་ཀྱིང་འིཛམ་བུ་གླིང་བའི་ིགདུལ་བྱ་རྣམས་རྗེེས་སུ་འིཛིན་

པེའི་ིཕྱིར་དུ་ཡུམ་གྱེ་ིསྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ིརིམ་པེ་གསལ་བར་བྱེད་པེའི་ིབསྟོན་

བཅིོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་(ལ་ོཙཱ་བ་བློ་ོལྡན་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་བསྒྱུར)། དེའི་ིཉིམས་ལེན་

གྱེ་ིགནད་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རྒྱས་པེར་སྟོོན་པེ་མད་ོསྡེ་ེརྒྱན་(ལ་ོཙཱ་

བ་སྐ་བ་དཔེལ་བརྩེེགས་ཀྱིིས་བསྒྱུར)། ཞི་ིལྷག་ག་ིཉིམས་ལེན་ཟུར་དུ་སྟོོན་པེ་དབུས་

མཐའི་རྣམ་འིབྱེད་དང་(ལ་ོཙཱ་བ་ཞིང་ཡ་ེཤིེས་སྡེེས་བསྒྱུར)ཆོོས་ཉིིད་རྣམ་འིབྱེད་(ནག་

ཚོོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲོིམས་རྒྱལ་བ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཞི་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་བསྒྱུར་བ་

གཉིིས་ཡོད)། རྒྱུད་བློ་མ་(ལ་ོཙཱ་བ་བློ་ོལྡན་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་བསྒྱུར)སྟོ་ེབྱམས་ཆོོས་སྡེ་ེ

ལྔ་ཞིེས་པེ་མ་ིཡུལ་ལ་སྐྱོེས་སུ་གནང་། འིཕགས་པེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་མངོན་པེར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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རྟགོས་པེའི་ིརྒྱན་དང་ཡུམ་གྱེ་ིམད་ོསྟོནོ་པེ་ད་ེཉིདི་རྣམ་ངསེ་དང་། ཤིསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་

ཏུ་ཕྱིན་པེའིི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་བསྟོན་བཅིོས་མང་བ་ོམཛད། དེ་ལས་ཀུན་མཁྱེེན་

གཉིསི་པེ་གཅུང་དབྱགི་ག་ིགཉིནེ་པེསོ་གསན། ད་ེནས་ཕར་ཕྱནི་རང་ལས་མཁོས་པེའི་ི

སློབོ་མ་དབུ་མའི་ིལམ་བརྙསེ་འིཕགས་པེ་གྲལོ་སྡེསེ་གསན་ཏོ་ེའིཛམ་གླངི་དུ་མད་ོརྒྱན་

སྦྱར་བའིི་ཐོག་མ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་ཉིི་ཁྲོི་སྦྱར་བའིི་བསྟོན་བཅིོས་ཆོེན་པེ་ོཉིི་ཁྲོི་

སྣང་བ་སོགས་མཛད། ད་ེལས་བཙུན་པེ་རྣམ་གྲོལ་སྡེེས་གསན་ཏོ་ེབྱང་ཆུབ་ལམ་གྱེ་ི

རམི་པེའི་ིགནད་རྣམས་རྒྱས་པེར་སྟོནོ་པེ་ཉི་ིཁྲོ་ིརྣམ་འིགྲེལ་མཛད། ད་ེལས་སློབོ་དཔེནོ་

ཆོེན་པེ་ོམཆོོག་ག་ིསྡེེས་གསན། ད་ེལས་རྒྱལ་སྲིས་དུལ་བའི་ིལྷ། ད་ེལས་ཟ་ཧེོར་གྱེ་ི

མཁོན་པེ་ོཞི་ིབ་འིཚོོ། ད་ེལས་ཤིེར་ཕྱིན་རྒྱས་མཛད་སློོབ་དཔེོན་སེང་ག་ེབཟང་བོས་

གསན་ཏོ་ེམངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱེ་ིའིགྲེལ་བ་དོན་གསལ་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་

བརྒྱད་སྟོངོ་བ་སྦྱར་བའི་ིམན་ངག་བརྒྱད་སྟོངོ་འིགྲེལ་ཆོནེ་དང་། འིཕགས་པེ་གྲལོ་སྡེའེི་ི

ཉི་ིཁྲོ་ིསྣང་བ་དང་མཐུན་པེར་ཉི་ིཁྲོའིི་ིབསྡུས་དནོ་ལ་ེབརྒྱད་མ་དང་། སྡུད་འིགྲལེ་རྟགོས་

སློ། ཤིེར་ཕྱིན་བསྒེོམ་པེ་སོགས་གཞུང་མང་བ་ོམཛད། ད་ེལས་སློོབ་དཔེོན་སངས་

རྒྱས་ཡ་ེཤིེས་ཀྱིིས་གསན། དེའི་ིསློོབ་མ་ཡོན་ཏོན་བཤིེས་གཉིེན་ལས་ལ་ོཆོེན་རིན་

ཆོེན་བཟང་བོས་གསན་ཏོ་ེཤིེར་ཕྱིན་གྱེ་ིའིཆོད་ཉིན་ཤིིན་ཏུ་རྒྱས་པེར་མཛད། ད་ེལས་

ཤིར་ཕྱོགས་ཟླ་བ་བཟང་བ་ོདང་། དེ་ལས་སློོབ་དཔེོན་བསྟོན་སྐྱོོང་ངམ་འིབུམ་ཕྲེག་

གསུམ་པེ། དེ་ལས་རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བློོ་ལྡན་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་གསན་ཞིིང་། རྩེ་འིགྲེལ་

གཉིསི་ཀྱི་ིའིགྱུར་ཡང་མཛད། ཡགི་ཆོ་ཡང་བྱམས་ཆོསོ་སྡེ་ེལྔའི་ིཊཱིཀིྐ་དང་ཕར་ཕྱནི་གྱེ་ི

ཊཱིིཀ་ཆུང་སོགས་དང་། དབུ་ཚོད་ཀྱི་ིགཞུང་སོགས་གཞུང་ཤིིན་ཏུ་མང་བ་ོཡོད་པེར་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཉིིད་ཀྱི་ིརྣམ་ཐར་གྲ་ོལུང་བས་མཛད་པེ་ལས་འིབྱུང་ང་ོ། ། འིད་ིལ་སློོབ་མ་ཤིིན་ཏུ་མང་

བ་ོམཆོིས་པེ་ལས་འིབྲ་ེཤིེས་རབ་འིབར་དང་། ཨར་བྱང་ཆུབ་ཡ་ེཤིེས་གཉིིས་ལ་འིབྲ་ེ

ཨར་གཉིསི་ཞིསེ་ཡངོས་སུ་གྲགས་ཤིངི་། འིབྲ་ེཤིསེ་རབ་འིབར་གྱེསི་བསྟོན་པེ་སྔོ་དར་

གྱེ་ིབཤིད་རྒྱུན་ཁོམས་སུ་འིཕོས་པེ་ཡང་གསན་པེར་འིགོས་ལ་ོགཞིོན་ནུ་དཔེལ་གྱེིས་

གསུངས། ཨར་གྱེིས་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པེའིི་མདོ་བསྟོན་བཅིོས་ཀྱིི་རྣམ་

བཤིད་མང་བ་ོམཛད་པེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་ིབར་ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིབཤིད་རྒྱུན་མ་ནུབ་པེར་

འིཛིན་ཐུབ་པེ་བྱུང་ཞིིང་། སྤྱོིར་བོད་དུ་ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིགཞུང་འིཆོད་མཁོན་ཕལ་མ་ོཆོ་ེན་ི

འིབྲ་ེཨར་གྱེ་ིབཤིད་པེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པེར་འིགོས་ལ་ོགཞིོན་ནུ་དཔེལ་གྱེ་ིདེབ་ཐེར་སྔོོན་

པེ་ོལས་གསུངས་ས།ོ ། 

ཡང་སློོབ་དཔེོན་སེང་ག་ེབཟང་བ་ོལས་རྒྱལ་བའི་ིམན་ངག་ཀུན་འིཛིན་ཀུ་ས་ལ་ི

ཆོ་ེབ་སྟོ་ེརིན་ཆོེན་བཟང་བ་ོདང་། བརྩེ་ེབའི་ིདབང་ཕྱུག་དག་ེབ་ཅིན་ནམ་ཀུ་ས་ལ་ིཆུང་

བ་རནི་ཆོནེ་སྡེ་ེགཉིསི་ཀྱིསི་གསན། ད་ེནས་སམེས་དཔེའི་ཆོནེ་པེ་ོགསརེ་གླངི་བ་ཆོསོ་

ཀྱི་ིགྲགས་པེས་གསན་ཏོ་ེམངནོ་རྟགོས་རྒྱན་གྱེ་ིའིགྲལེ་བ་གཙོ་ོབའོི་ིདནོ་བཅུ་གཅིགི་ཏུ་

བསྡུས་པེ་སོགས་གསུང་རྩེོམ་མང་བ་ོམཛད། ད་ེལས་མཉིམ་མེད་ཇི་ོབ་ོརྗེ་ེལ་བརྒྱུད་

ཅིིང་། ཇིོ་བོ་ཆོེན་པེོས་བསམ་ཡས་དང་སྙེེ་ཐང་སོགས་སུ་ཉིི་སྣང་དང་འིགྲེལ་ཆུང་

སོགས་ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིབཤིད་པེ་མང་བ་ོགནང་བས། འིབྲོམ་སྟོོན་པེ་རྒྱལ་བའི་ིའིབྱུང་

གནས་དང་། འིབྲམོ་སྟོནོ་ཅིན་ནམ་མག་ོབློ་མ། ད་ེནས་འིབྲ་ེཤིསེ་རབ་འིབར་ལ་བརྒྱུད་

པེ་ལ་ཕར་ཕྱིན་འིབྲོམ་ལུགས་སུ་གྲགས། ཡང་ཇི་ོབོས་སྙེ་ེཐང་དུ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་

རྒྱས་པེར་གསུངས་དུས་ཕྱག་དར་སྟོོན་པེས་ཟིན་བྲིས་སུ་བྱས་ཤིིང་ད་ེནས་བརྒྱུད་པེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ལ་ཁོམས་ལུགས་སུ་གྲགས་ས།ོ ། 

ཡང་མཉིམ་མེད་ཇིོ་བོ་རྗེེ་ནས་ཁུ་ཆོེན་པེོ་ལྷ་ལྡིངས་པེ། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ཚུལ་

ཁྲོིམས་སེང་གེད་ེནས་ལ་ིསྟོོན་ཆོོས་གྲགས་ནས་འིབྲ་ེཆོེན་པེོར་བརྒྱུད་པེ་ལ་ཁུ་ལུགས་

སུ་གྲགས་ཤིིང་། ད་ེདག་ལ་ཡིག་ཆོ་དང་བཤིད་སྲིོལ་གྱེ་ིཆོ་མ་ིའིདྲེ་བ་ས་ོསོར་ཡོད་

པེར་སྐྱོབས་མཆོོག་འིཇིིགས་མེད་དབང་བོའི་ིསྡེེས་གསུངས་པེས། འིབྲེ་ཆོེན་པེ་ོལ་

ཨར་བྱང་ཆུབ་ཡ་ེཤིེས་ཀྱིིས་གསན་ཏོ་ེཕར་ཕྱིན་དང་། མད་ོསྡུད་པེ་དང་ཤིེར་སྙེིང་ག་ི

ཊཱིིཀྐ་སོགས་ཡོད་པེར་གསུངས། དེའི་ིསློོབ་མ་འིདུལ་འིཛིན་དཀར་མ།ོ ད་ེནས་དཀར་

ཆུང་རིང་མ་ོགཞིོན་ནུ་ཚུལ་ཁྲོིམས། ཞིང་ཡ་ེབ་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲོིམས། གཉིའི་ཞིིག་

འིཇིམ་དཔེལ་རྡོ་ོརྗེ།ེ གཟད་རངི་དར་མ་ཚུལ་ཁྲོམིས། བ་ོདངོ་བ་བརྩེནོ་འིགྲུས་རྡོ་ོརྗེ།ེ ལྷ་

སྟོོན་གྲུབ་པེ་སེང་གེཁྲོོ་ཕུ་བ་བསོད་ནམས་སེང་གེཚོད་མའིི་སྐྱོེས་བུ་བསོད་ནམས་

མགོན་པེོ། ད་ེལས་བུ་སྟོོན་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་རིན་ཆོེན་གྲུབ་ཀྱིིས་གསན་ཏོ་ེཕར་

ཕྱིན་ལུང་ག་ིསྙེ་ེམ་ཞིེས་པེ་མཛད་པེར་བུ་ཊཱིིཀ་ཞིེས་གྲགས་ཆོེ། ད་ེལས་ཉི་དབོན་ཀུན་

དགའི་དཔེལ་བས་གསན་ཏོ་ེཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིཊཱིིཀྐ་ཡིད་ཀྱི་ིམུན་སེལ་ཞིེས་པེ་མཛད་པེ་ལ་

ཉི་ཊཱིིཀ་ཏུ་གྲགས་ཤིིང་རྗེ་ེརིན་པེ་ོཆོེའི་ིཐུགས་འིཕྲེོག་ཚུལ་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ལ། ད་ེ

ནས་རྗེ་ེབཙུན་རདེ་མདའི་བ་གཞིནོ་ནུ་བློ་ོགྲསོ་ཀྱིསི་གསན་ཏོ་ེཕར་ཕྱནི་གྱེ་ིཊཱིཀིྐ་མཛད། 

དེ་ལས་ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིཞིལ་སྔོ་ནས་གསན་ཏོེ་

ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིའིགྲེལ་བ་ལེགས་བཤིད་གསེར་གྱེ་ིཕྲེེང་བ་མཛད་པེས་མཁོས་པེའི་ིདབང་

བ་ོསྟོག་ཚོང་ལ་ོཙཱ་བའི་ིང་རྒྱལ་གྱེ་ིར་ིབ་ོབསྙེིལ་ཞིིང་རྗེ་ེབློ་མ་ལ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་འིབྲང་

བའི་ིདད་པེ་ཐོབ་སྟོ་ེརྣམ་དཔྱིོད་ཀྱི་ིརྩེལ་དང་མཐུན་པེའི་ིབསྔོགས་བརྗེོད་མཛད། ཁྱེད་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

པེར་རྗེ་ེབདག་ཉིདི་ཆོནེ་པེ་ོལ་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ཀྱི་ིམན་ངག་ལ་བརྟནེ་ནས་

གཞུང་ལུགས་གདམས་པེར་ཤིར་བའི་ིཚུལ་ན་ིརྟོགས་བརྗེོད་མདུན་ལེགས་མ་ལས། 

ད་ེནས་གདུལ་བྱའི་ིབློ་ོམུན་སེལ་བའི་ིམཆོོག ། འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ལ་ཤུགས་དྲེག་

མོས་གུས་ཀྱིིས། ། དད་པེ་བརྟན་པེོས་གཞུང་ལུགས་གདམས་པེ་རུ། ། འིཆོར་ཕྱིར་

གསོལ་བཏོབ་རྒྱུ་ཚོོགས་ཀུན་ལ་འིབད། ། ད་ེལྟར་འིབད་པེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་

ལས། ། རིམ་པེར་བརྒྱུད་པེའི་ིབྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལ། ། ཐུན་མོང་མིན་པེའི་ིངེས་པེ་

རྙེད་གྱུར་ནས། ། ཟབ་མོའི་ིགཞུང་མཆོོག་ཕར་ཕྱིན་གདམས་པེར་ཤིར། ། ཞིེས་

གསུངས་སོ། ། ད་ེནས་སྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོརྒྱལ་ཚོབ་དར་མ་རིན་ཆོེན་གྱེིས་གསན་ནས་

འིགྲལེ་བ་དནོ་གསལ་རྣམ་བཤིད་སྙེངི་བ་ོརྒྱན་དང་། མངནོ་པེར་རྟོགས་པེ་བརྒྱད་དནོ་

བདུན་ཅུ་དང་བཅིས་པེ་ཉིམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོགས་མཛད་པེ་དང་། ནང་ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲིས་གཅིིག་བུ་མཁོས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔེལ་བཟང་གིས་རྗེེ་རེད་མདའི་བ་ལས་

གསན་ཏོ་ེཕར་ཕྱིན་རྟོག་གེའི་ིསྣང་བ་མཛད། ད་ེལས་ཤིར་བ་རིན་ཆོེན་རྒྱལ་མཚོན་

པེས་གསན་ནས་ཡགི་འིཇིོག་མང་དུ་མཛད། རྒྱལ་ཚོབ་རྗེ་ེལས་གཉིལ་རྒོདོ་རིན་ཆོནེ་

བསམ་འིགྲུབ་དང་། ད་ེལས་གསང་ཕུ་ནས་འིཇིམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེ་ེབཀྲ་ཤིིས་དཔེལ་

ལྡན་གྱེསི་གསན། ད་ེལས་བློ་ོགྲོས་རནི་ཆོནེ་སངེ་གསེ་གསན་ཏོ་ེཕར་ཕྱནི་གྱེ་ིཡགི་ཆོ་

མཛད། དེ་ལས་གཉིལ་སྟོོན་དཔེལ་འིབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་གསན་ཏོེ་དྲེང་ངེས་རྣམ་

འིབྱེད་ཀྱི་ིདཀའི་འིགྲེལ་སོགས་མཛད། ད་ེནས་དོན་ཡོད་དཔེལ་ལྡན་གྱེིས་གསན་ཏོ་ེ

ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིཡིག་ཆོ་མཛད། དེའི་ིསློོབ་མ་དྭགས་ཉིག་རིགས་པེའི་ིརལ་གྲི། དེའི་ིསློོབ་

མ་གཙོང་སྟོོན་དགེ་ལེགས་བཤིེས་གཉིེན། དེའིི་སློོབ་མ་ཆོག་ཏོེའུ་ར་བ་དགེ་འིདུན་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བསམ་འིགྲུབ། དེའི་ིསློོབ་མ་སྒྲོོམ་མདའི་བ་བློ་ོབཟང་ཆོོས་འིཕེལ། དེའི་ིསློོབ་མ་དཀོན་

མཆོོག་ཆོོས་འིཕེལ། དེའི་ིསློོབ་མ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ངག་དབང་བློ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོོས་

གསན་ནས་ཕར་ཕྱིན་གྱེི་ཡིག་ཆོ་མཛད་པེ་སོགས་ཕར་ཕྱིན་གྱེི་འིཆོད་ཉིན་ཤིིན་ཏུ་

རྒྱས་པེ་དང། གཞིན་ཡང་ཕར་ཕྱིན་གྱེ་ིཡིག་ཆོ་མཛད་མཁོན་གྲགས་ཆོ་ེབ་ལ། སྲིས་

ཀྱི་ིཐུ་བ་ོགཉིིས་དང་རྗེ་ེའིདུལ་འིཛིན་པེ། རྒྱལ་བ་དག་ེའིདུན་གྲུབ། འིདུལ་འིཛིན་བློ་ོ

གྲོས་སྦས་པེ། རྗེ་ེསྨོན་ལམ་དཔེལ་བ། གུང་རུ་རྒྱལ་མཚོན་བཟང་བོ། ཉིན་པེ་ོཤཱཀྱི་

རྒྱལ་མཚོན། དྭགས་པེ་ོབཀྲ་ཤིིས་རྣམ་རྒྱལ། ཤིར་བ་རིན་ཆོེན་རྒྱལ་མཚོན། འིཇིམ་

དབྱངས་དགའི་བའི་ིབློ་ོགྲསོ། རྒྱལ་བ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚོ།ོ ཀུན་མཁྱེནེ་ལགེས་པེ་དནོ་

གྲུབ། བློ་ོགྲསོ་རནི་ཆོནེ་སངེ་ག ེཀུན་མཁྱེནེ་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ། རྗེ་ེབཙུན་ཆོསོ་

ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚོན། པེཎ་ཆོནེ་བསདོ་ནམས་གྲགས་པེ། རྗེ་ེདྲུང་ཤིསེ་རབ་དབང་བ།ོ ས་ེར་

བད་ེལེགས་ཉི་ིམ། ཁྱུང་ཕྱུག་བྱམས་པེ་བཀྲ་ཤིིས། མཁོས་གྲུབ་བསྟོན་པེ་དར་རྒྱས། 

གུང་རུ་ཆོོས་ཀྱི་ིའིབྱུང་གནས། གུང་རུ་རིན་ཆོེན་བྱང་ཆུབ། རྟ་ནག་པེ་དག་ེའིདུན་བློ་ོ

བཟང་། དྭགས་ཉིག་རིགས་པེའིི་རལ་གྲི། གཙོང་སྟོོན་དགེ་ལེགས་བཤིེས་གཉིེན་

སོགས་གནམ་གྱེིས་ས་བཀབ་པེ་ལྟ་བུའི་ིམཁོས་གྲུབ་གསེར་རིའི་ིཕྲེེང་བ་ལྟར་བྱོན་པེ་

རྣམས་ཀྱིིས་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པེའི་ིམདོའི་ིརྒྱ་ཆོེར་འིགྲེལ་དང་རྣམ་བཤིད་

སྤྱོ་ིདོན། མཐའི་དཔྱིོད་ཐལ་ཕྲེེང་ཟུར་བཀོད་སོགས་བགྲང་གིས་མ་ིལང་བ་མཛད་ད་ེ

གཞུང་ཤིརེ་ཕྱནི་གྱེ་ིའིཆོད་ཉིན་རྒྱས་པེར་མཛད་པེ་ཡནི་ན།ོ ། 

བཞིི་བ། དབུ་མའིི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ད་ེཡང་བདག་ཅིག་ཡོངས་ཀྱི་ིའིདྲེེན་མཆོོག་བློ་ན་མ་མཆོིས་པེ་སྟོོན་པེ་ཡང་དག་

པེར་རྫོོགས་པེའིི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པེ་དེ་ཉིིད་ཞིིང་གཞིན་དུ་གཤིེགས་ནས་ལ་ོ

བཞིི་བརྒྱ་ཙོམ་ན་འིཛམ་གླིང་མཁོས་པེ་ཡོངས་ཀྱིི་གཙུག་གི་ཅིོད་པེན་དུ་གྱུར་པེའིི་

སངས་རྒྱས་གཉིིས་པེ། ཟབ་མ་ོདབུ་མའི་ིཤིིང་རྟ་བ་ཆོེན་མ་ོདཔེལ་མགོན་འིཕགས་པེ་

ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོོག་འིཇིིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ནས་ཆོོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲོ་ིབཞི་ིསྟོོང་ག་ིདོན་དྲེང་ངེས་

དྲེ་ིམ་མེད་པེའི་ིརིགས་པེས་ལེགས་པེར་ཕྱ་ེནས་ཡང་དག་པེའི་ིདབུ་མའི་ིལམ་སྲིོལ་ཆོ་ེ

ཆོེར་གསལ་བར་མཛད་པེའི་ིདབུ་མ་རིགས་ཚོོགས་དྲུག་སོགས་མཛད་པེར་ཐུགས་

སྲིས་བསྟོན་འིཛིན་རྒྱུ་སྐར་གྱེ་ིགྲངས་དང་མཉིམ་པེ་མཆོིས་པེ་ལས་གཙོ་ོབོར་གྱུར་པེ་

ན་ིའིཇིམ་དཔེལ་ཞིལ་མཐོང་ཤཱཀྱི་མ་ིཏྲ། སྒྲོོལ་མའི་ིཞིལ་མཐོང་ནཱ་ག་བ་ོདྷི།ི ས་བརྒྱད་

ནོན་པེ་འིཕགས་པེ་ལྷ། སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཞིལ་མཐོང་མ་ཏོང་ཀ་ིབ་སྟོ་ེཐུགས་སྲིས་

བཞི་ིདང་། སློོབ་དཔེོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱོངས། སློོབ་དཔེོན་ལེགས་ལྡན་འིབྱེད། སློོབ་

དཔེོན་དཔེལ་བ་ོསྟོེ་ཉིེ་བའིི་ཐུགས་སྲིས་གསུམ་བཅིས་སྲིས་ཀྱིི་ཐུ་བ་ོབདུན་ཡོད་པེ་

ལས། འིགྲན་པེའི་ིཟླ་དང་བྲལ་བ་སློོབ་དཔེོན་འིཕགས་པེ་ལྷས་སློོབ་དཔེོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ི

དགོངས་པེ་ཇི་ིལྟ་བ་བཞིིན་དུ་ཟབ་པེ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེབའི་ིལམ་གྱེ་ིརིམ་པེ་ཡོངས་སུ་རྫོོགས་

ཤིིང་དྲེི་མ་མེད་པེའིི་རིགས་ལམ་ནས་དྲེངས་ཏོེ་སྟོོན་པེའིི་བསྟོན་བཅིོས་ཁྱེད་པེར་དུ་

འིཕགས་པེ་དབུ་མ་བཞིི་བརྒྱ་བ་ཞིེས་པེ་མཛད་དེ་ཡབ་སྲིས་གཉིིས་ཀྱིི་དགོངས་པེ་

མཐར་ཐུག་ཐལ་འིགྱུར་བའི་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པེའི་ིརྣམ་བཞིག་གསལ་བར་མ་ཕྱ་ེབར་

ཐལ་རང་ག་ིཕྱོགས་གཉིིས་ཀའི་ིསྤྱོ་ིལ་གནས་པེས་སྔོོན་གྱེ་ིདབུ་མ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་འིད་ི

གཉིསི་ལ་གཞུང་ཕྱ་ིམའོི་ིདབུ་མ་ཞིསེ་ཁུངས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བྱདེ་ད།ོ ། ད་ེནས་ཀླུ་སྒྲུབ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཡབ་སྲིས་ཀྱིི་སློོབ་མ་སངས་རྒྱས་བསྐྱོངས་དང་། དེའིི་སློོབ་མ་ལེགས་ལྡན་འིབྱེད་

སོགས་སུ་བརྒྱུད་ཅིིང་། དེའི་ིསློོབ་མ་དཔེལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པེས་དབུ་མ་རྩེ་བ་ཤིེས་

རབ་ཀྱིི་དོན་འིགྲེལ་དབུ་མ་ལ་འིཇུག་པེ་དང་། རྩེ་ཤིེས་ཚོིག་འིགྲེལ་ཚོིག་གསལ་

སོགས་མཛད། དེའི་ིསློོབ་མ་རིགས་པེའི་ིཁུ་བྱུགདེའི་ིསློོབ་མ་པེ་ར་ཧེ་ེཏོ། དེའི་ིསློོབ་མ་

ཧེ་སི་མ་ཏོི་ལས་པེ་ཚོབ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉིི་མ་གྲགས་ཀྱིིས་གསན་པེ་མ་ཟད། དེས་ཁོ་ཆོེ་

གཞིནོ་ནུ་བུམ་པེ་དང་ཀ་ན་ཀ་ཝར་མ་ལས་ཀྱིང་དབུ་མའི་ིའིཆོད་ཉིན་གསན། ཀ་ན་ཀ་

ཝར་མ་ཞིེས་པེ་ནི་སློོབ་དཔེོན་སུ་མ་ཏོིའིི་སློོབ་མ་ཡིན་པེར་བཤིད་དེ། འིདི་དག་ནི་

བསྟོན་པེ་ཕྱ་ིདར་གྱེ་ིདུས་སུ་དབུ་མའི་ིབཤིད་རྒྱུན་བྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ ། 

གཞིན་ཡང་དཔེལ་མགོན་འིཕགས་པེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསློོབ་མ་ད་ེབ་ཤྲར་མས་རྩེ་བ་

ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིའིགྲེལ་བ་དཀར་བ་ོརྣམ་པེར་འིཆོང་བ་མཛད་པེ་དང་། དེའི་ིསློོབ་མ་སློོབ་

དཔེནོ་ལགེས་ལྡན་འིབྱདེ་ཀྱིསི་འིཕགས་པེ་ཡབ་སྲིས་ཀྱི་ིདགངོས་པེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

དུ་བཀྲལ་བའི་ིརང་གཞུང་དབུ་མ་སྙེིང་བ་ོདང་། དེའི་ིའིགྲེལ་བ་རྟོག་ག་ེའིབར་བ། རྩེ་

ཤིེས་ཚོིག་འིགྲེལ་ཤིེས་རབ་སྒྲོོན་མ་ེསོགས་མཛད་ད་ེདབུ་མ་རང་རྒྱུད་པེའི་ིཤིིང་རྟའི་ི

སྲིོལ་ཕྱེས། དེའི་ིསློོབ་མ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིིས་ཤིེས་རབ་སྒྲོོན་མེའི་ི

འིགྲེལ་བཤིད་མཛད། ད་ེནས་རིམ་པེར་སློོབ་དཔེོན་སངས་རྒྱས་ཡ་ེཤིེས། དེའི་ིརང་

འིགྲེལ་མཛད། མཁོན་ཆོེན་ཞི་ིབ་འིཚོོས་རྩེ་ཤིེའི་ིཚོིག་དོན་གསལ་བྱེད་དབུ་མ་རྒྱན་

དང་། དའེི་ིརང་འིགྲེལ་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱ་ིལས་དབུ་མ་སྣང་བ་མཛད། ད་ེནས་བློ་ོགྲསོ་

ཆོེན་མོ་མི་ཕམ་བཤིེས་གཉིེན། དེ་ནས་ཛ་ཡ་ཨ་ནནྟས་དབུ་མ་འིཇུག་པེའིི་འིགྲེལ་

བཤིད་མཛད་དེ། འིད་ིཉིིད་ཀྱི་ིབར་དུ་རིམ་པེར་བརྒྱུད་པེའི་ིབཤིད་སྲིོལ་ཡང་པེ་ཚོབ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཀྱིསི་གསན་ཞིངི་། ད་ེན་ིདབུ་མ་རང་རྒྱུད་པེའི་ིབཤིད་སྲིལོ་ལ།ོ ། 

ད་ེཡང་བསྟོན་པེ་སྔོ་དར་གྱེ་ིདུས་སུ་ལ་ོཙཱ་བ་ཆོེན་པེ་ོསྐ་ཅིོག་ཞིང་གསུམ་སོགས་

ཀྱི་ིསྐུ་དྲེནི་ལས་དབུ་མ་རྩེ་བ་ཤིསེ་རབ་དང་། རྩེདོ་པེ་བཟླགོ་པེའི་ིཚོགི་ལའེུར་བྱས་པེ། 

འིགྲེལ་བ་བུདྔྷྷ་པཱ་ལི་ཏོ་སོགས་འིཁྲུལ་བྲལ་དབུ་མའིི་གཞུང་ལུགས་མང་བོ་བོད་དུ་

བསྒྱུར་བ་དང་། མཁོན་ཆོེན་ཞི་ིབ་འིཚོ་ོདང་། ཀ་མ་ལ་ཤྲཱི་ིལ་ཡང་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་

དབུ་མའི་ིབཤིད་སྲིོལ་བྱུང་ན་ཡང་གླང་དར་མས་བསྟོན་པེ་བསྣུབས་པེས་དབུ་མའི་ི

བཤིད་རྒྱུན་ལ་བར་ཆོད་ཆོེན་པེ་ོབྱུང་རྐྱེན་ཆོད་པེར་མངོན་ཞིིང་། ཕྱ་ིདར་གྱེ་ིདུས་སུ་

མཉིམ་མེད་ཇི་ོབ་ོརྗེ་ེདཔེལ་ལྡན་ཨ་ཏོ་ིཤིས་རྟོག་ག་ེའིབར་བ་དང་། དབུ་མའི་ིམན་ངག་

ཆོ་ེཆུང་སོགས་མཛད་ད་ེདབུ་མའི་ིབཤིད་རྒྱུན་མ་ིའིདྲེ་བ་ཁོ་ཤིས་བྱུང་ནའིང་པེ་ཚོབ་

ཀྱི་ིབཤིད་པེ་ལས་སྲིོལ་ཆོ་ེབ་མ་བྱུང་། པེ་ཚོབ་ཉི་ིམ་གྲགས་ཁོ་ཆོེའི་ིཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་

མ་ིལ་ོཉིརེ་གསུམ་ལ་དབུ་མའི་ིགཞུང་ལ་སྦྱངས་པེ་མཛད། ད་ེནས་སློབོ་དཔེནོ་ཟླ་བས་

མཛད་པེའིི་རྩེ་འིཇུག་གཞིི་གསུམ་སོགས་ཀྱིི་འིགྲེལ་བ་རྣམས་བོད་དུ་བསྒྱུར་ནས་

འིཆོད་ཉིན་རྒྱ་ཆོརེ་གཏོན་ལ་ཕབ་པེས་དབུ་མའི་ིབཤིད་རྒྱུན་སྔོར་ལས་ལྷག་པེའི་ིསྲིལོ་

ཆོེར་བྱུང་། ཡིན་ནའིང་། དག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉིེན་ཆོེན་མ་ོཤི་ར་བས་རང་ག་ིསློོབ་མ་

མང་བ་ོཞིིག་ཁོོང་ལ་དབུ་མ་སློོབ་ཏུ་མངགས་ནས་དབུ་མའི་ིའིཆོད་ཉིན་སྐྱོོང་མཁོན་གྱེ་ི

གྲྭ་བ་མང་དུ་བསྐྱོངས་པེ་མ་ཟད། སློོབ་དཔེོན་ཟླ་བ་གྲགས་པེའི་ིདབུ་མའི་ིགཞུང་ཕལ་

ཆོེར་སོགས་བོད་དུ་བསྒྱུར། ཕྱིས་སུ་པེ་ཚོབ་བུ་བཞིིའི་ིཡ་གྱེལ་ཐང་སག་པེ་ཡ་ེཤིེས་

འིབྱུང་གནས་ཀྱིིས་དབུ་མའི་ིའིཆོད་ཉིན་ལེགས་པེར་མཛད་ད་ེའིཇུག་པེའི་ིཊཱིིཀྐ་དང་། 

རིགས་པེ་དྲུག་ཅུ་བའི་ིཊཱིིཀྐ། དབུ་མ་བཞི་ིབརྒྱ་བའི་ིཊཱིིཀྐ་སོགས་མཛད་ཅིིང་། དབུས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།

 55  

གཙོང་ག་ིདག་ེབཤིེས་བཟང་བོས་ཀྱིང་འིད་ིབའི་ིབཤིད་སྲིོལ་ལ་གཏུགས་ཏོ་ེདབུ་མ་ལ་

ཕན་པེ་རྒྱ་ཆོེན་པེ་ོབྱུང་བར་བཤིད། ཕྱིས་ཐང་སག་པེའི་ིབཤིད་རྒྱུན་ཉིམས་པེའི་ིདུས་

ཙོ་ན་རྗེ་ེརེད་མདའི་བས་དབུ་མའི་ིའིཆོད་ཉིན་ལ་ཕན་པེའི་ིབཤིད་པེ་མང་དུ་གནང་བ་

ལ། རྗེ་ེད་ེཉིིད་ཀྱི་ིདྲུང་ནས་ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བས་གསན་ཞིིང་། 

ལྟ་བའི་ིགནད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པེ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་ིཡབ་གཅིིག་རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་པེའི་ི

དབྱངས་ལས་རྫོོགས་པེར་གསན་ཏོེ་རྩེ་འིཇུག་གི་རྣམ་བཤིད་ཆོེན་མོ་གཉིིས་དང་། 

དབུ་སམེས་ཀྱི་ིལྟ་བའི་ིགནད་གཏོན་ལ་འིབབེས་པེ་དྲེང་བ་དང་ངསེ་པེའི་ིདནོ་རྣམ་པེར་

འིབྱེད་པེའི་ིབསྟོན་བཅིོས་ལེགས་བཤིད་སྙེིང་བོ། ལྷག་མཐོང་ཆོ་ེཆུང་སོགས་མཛད། 

དེ་ནས་རྗེེ་རང་གི་སྲིས་ཀྱིི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་ཚོབ་དར་མ་རིན་ཆོེན་དང་མཁོས་གྲུབ་དགེ་

ལེགས་དཔེལ་བཟང་སོགས་ཀྱིིས་གསན་ཏོ་ེཟབ་མ་ོདབུ་མའི་ིལམ་བཟང་གསལ་བར་

མཛད། ཁྱེད་པེར་རྒྱལ་ཚོབ་དར་མ་རིན་ཆོེན་གྱེིས་དབུ་མ་རིན་ཆོེན་ཕྲེེང་བའི་ིརྣམ་

བཤིད་སྙེིང་བོའི་ིདོན་གསལ་བར་བྱེད་པེ། དབུ་མ་བཞི་ིབརྒྱ་བའི་ིརྣམ་བཤིད་ལེགས་

བཤིད་སྙེངི་བ།ོ རགིས་པེ་དྲུག་ཅུ་བའི་ིཊཱིཀིྐ་སགོས་མཛད་པེ་དང་། མཁོས་གྲུབ་ཐམས་

ཅིད་མཁྱེེན་པེས་ཀྱིང་སྟོོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འིབྱེད། དབུ་མའི་ིལྟ་ཁྲོིད་མུན་སེལ་

སྒྲོོན་མ་ེསོགས་མཛད། རྗེ་ེདག་ེའིདུན་གྲུབ་ཀྱིིས་འིཇུག་ཊཱིིཀ་དགོངས་པེ་རབ་གསལ། 

རྩེ་བ་ཤིེས་རབ་ཀྱི་ིངག་དོན་བཤིད་པེ་རིན་ཆོེན་ཕྲེེང་བ་སོགས་གངས་རིའི་ིཁྲོོད་འིདིར་

བྱོན་པེའི་ིམཁོས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིིས་མཛད་པེའི་ིདབུ་མའི་ིགཞུང་གྲགས་ཆོ་ེབ་མང་བ་ོ

མཛད་ཡོད་པེ་དང་། ལྷག་པེར་དུ་གདན་ས་ས་ོསོའི་ིཡིག་ཆོ་མཛད་པེ་བ་ོརྣམ་པེས་

བསྲིེགས་བཅིད་བརྡོར་གསུམ་གྱེིས་ཞུན་མཐར་བཅིད་ནས་དབུ་མའི་ིགཞུང་ལུགས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

གྲགས་ཆོ་ེབ་མང་བ་ོམཛད་ཡོད་དེ། དཔེེར་ན། ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་

པེས་དབུ་མའི་ིམཐའི་དཔྱིདོ་ལུང་རགིས་གཏོརེ་མཛོད་དང་། ཚོགིས་གསལ་སྟོངོ་ཐུན་

ཚོད་མའི་ིརྣམ་བཤིད། ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིིགས་མེད་དབང་བོས་དབུ་མའི་ིམཐའི་དཔྱིོད་

ལུང་རིགས་སྒྲོོན་མེ། རྗེེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་གྱེིས་གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་

དགོངས་རྒྱན། པེཎ་ཆོེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པེས་དབུ་མའི་ིཟབ་དོན་གསལ་བའི་ི

སྒྲོོན་མ་ེསོགས་མཛད་པེ་དང་། ཉི་ེརབས་ཀྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་དག་ེའིདུན་ཆོོས་འིཕེལ་གྱེིས་ཀླུ་

སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན། བདག་གི་སློོབ་དཔེོན་རིན་པེོ་ཆོེ་རྗེེ་འིཇིམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོོ་

མཆོོག་གིས་མཛད་པེའི་ིདབུ་མའི་ིབསྟོན་བཅིོས་ཀུན་ལས་བཏུས་པེ་སོགས་དཔེལ་

མཉིམ་མེད་ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ིརྩེོད་མེད་ཀྱི་ིམཁོས་གྲུབ་རིམ་པེར་བྱོན་པེ་རྣམས་

ཀྱིིས་ཟབ་མ་ོདབུ་མའི་ིབསྟོན་བཅིོས་བགྲང་ལས་འིདས་པེ་མཛད་པེ་དང་། དབུ་མའི་ི

འིཆོད་ཉིན་ཕྱོགས་མཐར་སྤོེལ་བས་དག་ེལུགས་པེའི་ིགདན་ས་མང་བོར་ཐོས་བསམ་

གྱེ་ིསྲིགོ་ཤིངི་དུ་གྱུར་ཡདོ་ད།ོ ། 

ལྔ་བ། མངོན་པ་མཛོདོ་ཀྱིི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 

ད་ེཡང་ཆོསོ་མངནོ་པེ་མཛདོ་ཅིསེ་བྱ་བ་ན་ིཇི་ིསྐད་དུ། དགུ་བཅུ་ག་ོདགུའི་ིའིབུམ་

སྡེ་ེགཞུང་རྣམས་ཀྱིིས། ། གང་ག་ིབློ་ོགྲོས་མགུལ་བ་རབ་བརྒྱན་ཅིིང་། ། འིཛམ་གླིང་

འིད་ིན་ཀུན་མཁྱེནེ་གཉིསི་པེར་གྲགས། ། མཁོས་མཆོགོ་དབྱགི་གཉིནེ། ཞིསེ་གསུངས་

པེ་ལྟར། པེཎྡིི་ཏོའིི་སྐྱོེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་བཞིེས་ཤིིང་གཞུང་ལུགས་འིབུམ་སྡེེ་དགུ་བཅུ་རྩེ་

དགུའི་ིདོན་རྟོགས་པེའི་ིའིཛམ་གླིང་ན་ཀུན་མཁྱེེན་གཉིིས་པེར་གྲགས་པེ་སློོབ་དཔེོན་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དབྱིག་ག་ིགཉིེན་པེོས་མཛད་པེ་ཡིན་ལ། ཁོོང་ན་ིསངས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིསྐུ་

མྱོ་ངན་ལས་འིདས་ནས་ལ་ོདགུ་བརྒྱ་ལྷག་ཙོམ་ནས་འིཇིིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ཅིིང་འིཕགས་

པེ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་ིགཅུང་བ་ོཡིན་པེ་དང་། བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོལྷ་ཐ་ོཐ་ོར་ིགཉིན་བཙོན་དང་

དུས་མཉིམ་པེར་གྲགས། ཁོངོ་ན་ིཆུང་ངུའི་ིདུས་ནས་དཔེལ་ན་ལནེྡྲར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་

ཐེག་པེ་ཆུང་ངུའི་ིསྡེ་ེསྣོད་གསུམ་ཆོ་ཚོང་བར་གསན་པེ་དང་ཁོ་ཆོེའི་ིསློོབ་དཔེོན་དག་ེ

འིདུན་བཟང་བ་ོལས་གྲུབ་མཐའི་མ་ིའིདྲེ་བ་བཅི་ོབརྒྱད་དང་མུ་སྟོེགས་ཀྱི་ིལྟ་བ་རིགས་

མ་ིའིདྲེ་བ་དྲུག་ག་ིགཞུང་ལུགས་མཐའི་དག་ཁོངོ་དུ་ཆུད་པེར་མཛད། མཐར་འིཕགས་

པེ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་ིདྲུང་ནས་ཐེག་པེ་ཆོེན་པེོའི་ིཆོོས་མང་དུ་གསན་ཞིིང་། ང་ཡ་ིཕུ་བ་ོཀླུ་

དང་འིདྲེ། ། ང་ན་ིཆོར་འིདདོ་བྱ་དང་འིདྲེ། ། ཀླུ་ཡ་ིརྒྱལ་བསོ་ཆོར་ཕབ་ཀྱིང་། ། བྱ་ཡ་ི

གྲ་ེབར་སངོ་བ་མདེ། ། ཅིསེ་གསུངས་ནས་དད་གུས་དཔེག་མདེ་འིཁྲུངས། སློབོ་དཔེནོ་

ཐོགས་མེད་ཀྱི་ིབཀའི་བཞིིན་བསྒྲུབས་ཤིིང་། སྔོར་འིཕགས་པེ་ཉིེན་སྦས་ཀྱི་ིསློོབ་མ་ཟླ་

བ་ནོར་བུ་སོགས་དགྲ་བཅིོམ་པེ་ལྔ་བརྒྱའིི་གསུང་རྒྱུན་ཕྱོགས་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲོིགས་

ནས་ཡི་གེར་བཀོད་པེའིི་བསྟོན་བཅིོས་གྲགས་ཅིན་བྱེ་བྲག་བཤིད་མཚོོ་ཆོེན་མོའི་ི

གཞུང་ཡོངས་ལ་ཤི་ོལ་ོཀ་འིབུམ་ཕྲེག་གཅིིག་དང་བམ་པེ་ོཉིིས་བརྒྱ་ཡོད་པེ་ད་ེ(བསྟོན་

བཅིོས་འིད་ིསྔོོན་ཆོད་བོད་དུ་མ་འིགྱུར་ལ། དུས་རབས་ཉི་ིཤུ་བའི་ིལ་ོརབས་བཞི་ིབཅུ་

བའི་ིནང་རྒྱ་ནག་ག་ིསློོབ་དཔེོན་དམ་པེ་སྒྲོ་སྒྱུར་གྱེ་ིལ་ོཙཱ་བ་བློ་ོབཟང་ཆོོས་འིཕགས་ཞུ་

བས་རྒྱ་ནག་སྐད་ལས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནའིང་། དུས་འིགྱུར་ཁྲོོད་བོར་བརླགས་

བྱུང་ཞིིང་། ཉི་ེལམ་གཟན་དཀར་སྤྲུལ་སྐུའི་ིསྐུ་དྲེིན་ལས་ཐ་ེཝན་ནས་མ་ཕྱ་ིལག་སོན་

བྱུང་ཞིིང་བཀའི་བསྟོན་དཔེ་ེབསྡུར་ཁོང་གིས་བསྟོན་འིགྱུར་ཁྲོོད་པེར་དུ་སྐྲུན་བཞིིན་པེ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཐོས་སོ། ། དང་། མངོན་པེ་སྡེ་ེབདུན་དང་འིདུལ་ལུང་སྡེ་ེབཞི་ིསོགས་བརྗེོད་དོན་གྱེ་ི

སྙེིང་བོ་བསྡུས་ནས་ཐེག་པེ་དམན་པེའིི་ལུགས་སུ་ཆོོས་མངོན་པེ་མཛོད་ཀྱིི་ཚོིག་

ལེའུར་བྱས་པེ་ཞིེས་པེ་མཛད་ད་ེསྐྱོེས་དང་བཅིས་རང་ག་ིསློོབ་དཔེོན་འིདུན་བཟང་ལ་

ཕུལ་བ་དང་། སློོབ་དཔེོན་གྱེིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཛོད་རང་འིགྲེལ་འིགྲེལ་བཤིད་རྒྱལ་

སྲིས་མ་དང་བཅིས་བརྩེམས། ད་ེལ་མངོན་པེ་རང་ལས་མཁོས་པེ་བློ་ོགྲོས་བརྟན་པེ་

སགོས་བྱནོ། ད་ེནས་སློབོ་དཔེནོ་དབྱགི་གཉིནེ་གྱེ་ིསློབོ་མ་གང་སྤོལེ་གྱེསི་གསན། དའེི་ི

སློོབ་མ་དྭ་ན་ཤིི་ལ་དང་ཛི་ན་མི་ཏྲ་གཉིིས་ལས་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅིོག་ཞིང་གསུམ་གྱེིས་

གསན་ཞིིང་། སྐ་བ་དཔེའི་བརྩེེགས་ཀྱིིས་མངོན་པེ་མཛོད་རང་འིགྲེལ་འིགྲེལ་བཤིད་

རྒྱས་སྲིས་མ་སོགས་བོད་དུ་བསྒྱུར། ད་ེལྟར་བོད་ལྗོོངས་སུ་བསྟོན་པེ་ཕྱ་ིདར་གྱེ་ིབར་

དུ་བཤིད་རྒྱུན་མ་ནུབ་པེར་བུ་སྟོོན་ཆོོས་འིབྱུང་ལས་གསུངས་ཏོེ། ཛི་ན་མ་ིཏྲས་སྐ་

ཅིོག་ཞིང་གསུམ། ནམ་སྣང་ཟླ་བའི་ིརྡོ་ོརྗེ།ེ དཔེལ་གྱེ་ིརྡོ་ོརྗེ།ེ རྦ་རྒྱལ་ཡ་ེཤིེས། ཅིོག་གྲུ་

མཆོགོ་ག་ིཡ་ེཤིསེ། ས་ེབཙུན་གཞིནོ་ནུ། གར་མ་ིཡནོ་ཏོན་གཡུང་དྲུང་། ཁུ་སྟོནོ་ཤིསེ་

རབ་བརྩེོན་འིགྲུས། ར་ཁྲོ་ིབཟང་འིབར། རྒྱ་རྒྱལ་བུ་ཚུལ་ལེ། བྲང་ཏོ་ིདར་མ་སྙེིང་བ།ོ 

དེའི་ིསློོབ་མ་འིབན་རོག་གཉིིས་ལ་སོགས་པེའི་ིབར་དུ་མངོན་པེའི་ིབཤིད་ཉིན་མ་ཆོད་

པེར་བྱུང་བའི་ིཕྱརི་ར།ོ ། ཞིསེ་གསུངས་ས།ོ ། འིདརི་འིབན་རགོ་གཉིསི་ལ་བརྒྱུད་པེར་

གསུངས་པེའི་ིའིབན་ལ་བརྒྱུད་ཚུལ་ན།ི བྲང་ཏོ་ིདར་མ་སྙེངི་བ་ོནས་རམི་པེར་ཀ་ོབ་ོཡ་ེ

ཤིེས་འིབྱུང་གནས་དང་། དེ་ནས་འིབན་དཀོན་མཆོོག་རྡོོ་རྗེེ། ཐོ་ཀུན་དགའི་རྡོོ་རྗེེ། 

འིཇིད་པེ་སྟོནོ་སྐྱོབས། འིཇིད་པེ་གཞིནོ་བྱང་། ཞིང་འིབྲངི་འིཚོམས་པེ། བ་ོདངོ་བ་རིན་

ཆོནེ་རྩེ་ེམ།ོ སྟོག་སྡེ་ེབ་སངེ་ག་ེརྒྱལ་མཚོན། དཔེང་ལ་ོཙཱ་བ་བློ་ོགྲསོ་བརྟན་པེ། ལ་ོཆོནེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བྱང་ཆུབ་རྩེ་ེམ།ོ རྗེ་ེབཙུན་རེད་མདའི་བ་ཆོེན་པེ་ོལས་ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོ

ཙོོང་ཁོ་བས་གསན་ཞིིང་། ད་ེལས་རྒྱལ་ཚོབ་དར་མ་རིན་ཆོེན་གྱེིས་གསན། ད་ེལས་

རྗེ་ེདག་ེའིདུན་གྲུབ་ཀྱིིས་གསན་ནས་མཛོད་ཊཱིིཀྐ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ཅིེས་པེ་མཛད། 

ད་ེལས་ས་ེར་ཀུན་མཁྱེེན་བློ་ོགྲོས་རིན་ཆོེན་སེང་ག་ེསོགས་ཀྱིིས་གསན་ནས་འིདིས་

ཀྱིང་མཛདོ་ཀྱི་ིཡགི་ཆོ་མཛད་ད་ེའིཆོད་ཉིན་གྱེ་ིརྒྱུད་པེ་དར་བར་བྱས་ས།ོ ། 

རོག་ག་ིབཤིད་རྒྱུན་ནི། བྲང་ཏོ་ིདར་མ་སྙེིང་བ་ོནས་རོག་ཆོོས་ཀྱི་ིབརྩེོན་འིགྲུས། 

ཡར་ནག་པེ། ཉིང་ཐེར་མ། གཟད་རིང་མ།ོ སྤྱོིལ་བུ་བ། སྟོག་སྟོོན་ཤིེས་རབ་འིོད་ཟེར། 

ལྷ་ོགྲུབ་པེ་སངེ་ག།ེ ཚོད་མའི་ིསྐྱོསེ་བུ་བསདོ་ནམས་མགནོ་པེའོི་ིབར་དང་། ད་ེལས་བུ་

སྟོོན་རིན་ཆོེན་གྲུབ་ཀྱིིས་གསན་པེ་དང་། ད་ེལས་དམར་སྟོོན་ཁུ་དབོན་གྱེིས་གསན་

པེའི་ིབཤིད་རྒྱུན་རྗེ་ེདག་ེའིདུན་གྲུབ་ལ་མངའི་བ་སྟོེ། ད་ེགཉིིས་ན་ིབསྟོན་པེ་སྔོ་དར་གྱེ་ི

དུས་ནས་བཤིད་རྒྱུན་བར་མ་ཆོད་པེར་བྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ ། 

ད་ེཡང་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་སློོབ་དཔེོན་དབྱིག་ག་ིགཉིེན་པེོར་སློོབ་མ་རང་ལས་

མཁོས་པེ་བཞིི་མཆོིས་པེ་ལས་མངོན་པེ་རང་ལས་མཁོས་པེ་སློོབ་དཔེོན་བློོ་གྲོས་

བརྟན་པེ་ནས་ཁོ་ཆོ་ེདྲེ་ིམེད་སྦས་པེ། དེའི་ིསློོབ་མ་སྀྨྲ་ཏོ་ིཛྙཱ་ན་ཀིརྟ་ིའིམ་དྲེན་པེ་ཡ་ེཤིེས་

གྲགས་པེ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཁོམས་ཀྱི་ིའིདན་ཀློོང་ཐང་དུ་མངོན་པེ་མཛོད་ཀྱི་ིབཤིད་

པེ་མཛད་པེའིི་ཚོེ་མཁོས་བཙུན་མང་དུ་འིདུས་པེས་མངོན་པེ་འིོག་མའིི་བསྟོན་པེའིི་

གཞི་ིཡོངས་སུ་ཚུགས་ཏོ།ེ དེའི་ིསློོབ་མ་གཡས་ཆོེན་པེ་ོཤིེས་རབ་གྲགས་པེས་གསན་

པེ་ནས་རིམ་པེ་བཞིིན་རྭ་ཞིགས་ཟླ་བ། མཆོིམས་ཞིང་བཙུན། མཆོིམས་ལྷ་རྗེ་ེག་ོཆོ། 

མཆོིམས་བརྩེོན་འིགྲུས་སེང་གེ མཆོིམས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚོན། མཆོིམས་བརྩེོན་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

འིགྲུས་རྒྱལ་མཚོན། མཆོམིས་བློ་ོགྲསོ་བརྟན་པེ། མཆོམིས་ནམ་མཁོའི་གྲགས་རྣམས་

ཀྱི་ིབར་རམི་པེར་བློ་སློབོ་ཏུ་བྱནོ་ཅིངི་། མཆོམིས་ནམ་མཁོའི་གྲགས་ཀྱིསི་ཆོསོ་མངནོ་

པེ་མཛདོ་ཀྱི་ིཊཱིཀི་ཆོནེ་མཛད། འིད་ིན་ིད་ལྟའི་ིམཆོམིས་མཛདོ་དུ་གྲགས་པེའི་ིམཛད་པེ་

བ་ོདང་མ་ིགཅིགི་པེར་གདན་རབས་ལྷའི་ིརྔ་ཆོནེ་དུ་གསུངས་ཏོ།ེ མཆོམིས་ནམ་མཁོའི་

གྲགས་ན་ིབཅིོམ་ལྡན་རིགས་རལ་གྱེ་ིབློ་མ་ལམ་མཆོོག་རིན་པེ་ོཆོ་ེརྩེོམ་མཁོན་ད་ེཉིིད་

ཡིན་ལ། མཆོིམས་མཛོད་དམ་འིགྲེལ་བ་མངོན་པེའིི་རྒྱན་རྩེོམ་པེ་བ་ོནི་བཅིོམ་ལྡན་

རགིས་རལ་གྱེ་ིསློབོ་མ་མཆོམིས་འིཇིམ་པེའི་ིདབྱངས་ཞིེས་གྲགས་པེ་ད་ེཡནི། ད་ེནས་

མཁོས་པེ་ཡོན་ཏོན་འིོད་ཟེར། བཤིེས་གཉིེན་ཆོོས་མགོན་པེ། སྐྱོོར་ལུང་བ་བློ་ོགྲོས་

བཟང་བ།ོ དམར་སྟོནོ་དཔེལ་ལྡན་རནི་ཆོནེ། དམར་སྟོནོ་རྒྱ་མཚོ་ོརནི་ཆོནེ། ད་ེནས་རྗེ་ེ

དག་ེའིདུན་གྲུབ་ཀྱིསི་གསན། 

ཡང་སློོབ་དཔེོན་དབྱིག་གཉིེན་གྱེ་ིསློོབ་མ་གང་བ་སྤོེལ་ནས་རིམ་བཞིིན་ཁོ་ཆོེའི་ི

པེཎ་ཆོེན་ཤཱཀྱི་ཤྲཱིིས་གསན། དེ་ལས་ས་སྐྱོ་པེཎ་ཆོེན་གྱེིས་གསན་ཞིིང་། དེ་ལས་

འིཕགས་པེ་རནི་ཆོནེ། ཞིང་མད་ོསྡེ་ེདཔེལ། མཉིམ་མདེ་གྲགས་པེ་རྒྱལ་མཚོན། བློ་མ་

དམ་པེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོན། ཉི་དབོན་ཀུན་དགའི་དཔེལ་བ། ད་ེནས་རྗེ་ེབཙུན་

རེད་མདའི་བ་གཞིོན་ནུ་བློ་ོགྲོས་ཀྱིི་བར་དུ་རིམ་བཞིིན་བརྒྱུད་ཅིིང་། ཉི་དབོན་ཀུན་

དགའི་དཔེལ་ལས་རྗེེ་བདག་ཉིིད་ཆོེན་མོས་མངོན་པེ་བཤིད་པེར་ཞུས་པེས་ཁོ་ོབོའི་ི

སློབོ་མ་རདེ་མདའི་བ་ལས་ཉིནོ་གསུངས་པེ་ལྟར་རྗེ་ེབཙུན་རདེ་མདའི་བའི་ིམདུན་ནས་

ཆོོས་མངོན་པེ་མཛོད་ཀྱི་ིབཤིད་རྒྱུན་གསན། འིད་ིགཉིིས་ན་ིབསྟོན་པེ་ཕྱ་ིདར་གྱེ་ིདུས་

སུ་གསར་དུ་བྱུང་བའི་ིབཤིད་རྒྱུན་ཡིན་ཞིིང་། རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མ་ོལས་སྲིས་ཀྱི་ིཐུ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བ་ོགཉིསི་ལ་སགོས་པེ་རམི་པེར་བྱནོ་ཏོ་ེདངེ་དུས་ཀྱི་ིདག་ེལུགས་པེའི་ིགྲྭ་ས་ཆོ་ེཆུང་དུ་

མར་མཛདོ་ཀྱི་ིབཤིད་རྒྱུན་མ་མཉིམ་པེར་གནས་ཐུབ་པེ་ན་ིགངོ་ནས་གླངེ་བའི་ིམཁོས་

གྲུབ་གཉིིས་འིཛོམས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་བུ་དམ་པེ་རྣམས་ཀྱི་ིབཀའི་དྲེིན་རྨ་མེད་ཡིན་པེ་ཞུ་མ་

དགོས་ལ། གྲྭ་ས་ས་ོསོའི་ིཡིག་ཆོ་མཛད་པེ་བ་ོརྣམས་ཀྱིིས་གཙོོས་མངོན་པེ་མཛོད་ཀྱི་ི

འིཆོད་ཉིན་མཛད་མཁོན་དང་གཞུང་ལུགས་རྩེོམ་མཁོན་མང་བ་ོབྱུང་ནས་བོད་ཡུལ་

དུ་མངནོ་པེ་མཛདོ་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་ཉི་ིའིདོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་ད།ོ ། 

དྲུག་པ། འིདུལ་བའིི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 

ད་ེཡང་ལྷར་བཅིས་འིགྲ་ོབ་ཡངོས་ཀྱི་ིགཙུག་རྒྱན་དམ་པེ། སྟོནོ་པེ་ཡང་དག་པེར་

རྫོོགས་པེའི་ིསངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པེ་ད་ེཉིིད་ཀྱིིས་གདུལ་བྱའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཉིོན་མོངས་པེ་

བརྒྱད་ཁྲོི་བཞིི་སྟོོང་གི་གཉིེན་པེོར་ཆོོས་ཀྱིི་ཕུང་བོ་བརྒྱད་ཁྲོི་བཞིི་སྟོོང་གསུངས་པེ་

ལས་ལྷག་པེ་ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱི་ིབསློབ་པེ་བརྗེོད་བྱའི་ིགཙོ་ོབོར་སྟོོན་པེའི་ིབསྟོན་པེའི་ིནང་

མཛདོ་འིདུལ་བའི་ིཉིམས་ལནེ་ན་ིསྟོནོ་པེ་རང་ཉིདི་ལས་ཉིན་ཐསོ་ཆོནེ་པེ་ོའིདོ་སྲུང་གསི་

གསན། ད་ེནས་རིམ་པེ་བཞིིན་ཀུན་དགའི་བ།ོ ཤི་ནུའི་ིགོས་ཅིན། ཉིེར་སྦས། ངྷི་ིངྷི་ིཀ 

ནག་པེ་ོབ། ལེགས་མཐོང་སྟོ་ེབསྟོན་པེའི་ིགཏོད་རབས་བདུན་གྱེིས་གསན་ཞིིང་། ད་ེ

ནས་ལེགས་མཐོང་ག་ིསློོབ་མ་ཕྱིར་མ་ིའིོང་དང་། བློོས་མ་ིའིབེབས་པེར་གྲགས་པེ། ཁོ་

ཆོེའི་ིདག་ེའིདུན་བཟང་བོ། སློོབ་དཔེོན་དབྱིག་གཉིེན་བཅིས་ཀྱིིས་རིམ་བཞིིན་གསན། 

ད་ེལ་རང་ལས་མཁོས་པེའི་ིསློོབ་མ་བཞི་ིཡོད་པེ་ལས་འིདུལ་བ་རང་ལས་མཁོས་པེ་

སློབོ་དཔེནོ་ཡནོ་ཏོན་འིདོ་ཀྱིསི་གསན་ཏོ་ེའིདུལ་བ་མད་ོརྩེ་བ་རྣམ་བཤིད་དང་བཅིས་པེ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དང་། ལས་བརྒྱ་རྩེ་གཅིིག་ག་ིཆོ་ོག་ཀརྨ་ཤི་ཏོམ་དུ་གྲགས་པེ་བཅིས་མཛད་པེ་ད་ལྟའི་ི

རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པེ་ལ་ཞུགས་ནས་དག་ེབསྙེནེ་དང་། བར་མ་རབ་བྱུང་། ཚོགིས་སྔོ་མ་

དག་ེཚུལ་གྱེ་ིསྡེོམ་པེ་ལེན་པེའི་ིཆོ་ོག་དང་། གཞི་ིགསུམ་གྱེ་ིཆོ་ོག་སོགས་འིདུལ་བའི་ི

ལས་ཀྱི་ིཆོ་ོག་རྣམས་བདག་ཉིིད་ཆོེན་པེ་ོའིད་ིཁོ་ོནའི་ིབཀའི་དྲེིན་ལས་བྱུང་བས་བསྟོན་

པེ་འིད་ིལ་བཀའི་དྲེིན་མཚུངས་ཟླ་བྲལ་བའི་ིསྐྱོེས་བུ་དམ་པེ་ཞིིག་ཡིན་ན།ོ ། ད་ེབཞིིན་

དུ་བྱང་སའིི་སྦྱིན་པེའིི་རིམ་པེར་ཕྱེ་བ་དགུ་བ་ཡན་གྱེི་འིགྲེལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔེའི་ིསའི་ིཚུལ་ཁྲོམིས་ལའེུའི་ིའིགྲལེ་བ་སགོས་བསྟོན་པེ་རནི་པེ་ོཆོའེི་ིརྩེ་བར་

གྱུར་པེའིི་དམ་ཆོོས་འིདུལ་བའིི་བདུད་རྩེི་མ་ལུས་པེ་གསལ་བརབྱེད་པེའིི་བསྟོན་

བཅིསོ་མང་བ་ོམཛད། དའེི་ིསློབོ་མ་ཤཱཀྱི་འིདོ་ཀྱིསི་གསན་ཏོ་ེདག་ེཚུལ་གྱེ་ིཚོགི་ལའེུར་

བྱས་པེ་སྟོ་ེཡོངས་གྲགས་སུ་སུམ་བརྒྱ་བར་འིབོད་པེ་དང་། དེའི་ིརང་འིགྲེལ་འིོད་ལྡན་

དང་བཅིས་པེ་མཛད། དའེི་ིསློབོ་མ་དཱ་ན་ཤཱ་ིལ་དང་ཛ་ིན་མ་ིཏྲ་གཉིསི་ཀྱིསི་གསན་ཞིངི་

མངའི་བདག་ཁྲོ་ིརལ་བ་ཅིན་གྱེ་ིསྐུ་རིང་ལ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ལ་ོཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔེལ་

བརྩེེགས་དང་ཅིོག་ར་ོཀླུའི་ིརྒྱལ་མཚོན། དམར་གཡ་ོགཙོང་གསུམ་སོགས་སློོབ་མ་

ཤིིན་ཏུ་མང་བ་ོབྱོན། བོད་དུ་བསྟོན་པེ་ཕྱ་ིདར་སྐབས་མཁོས་པེ་མ་ིགསུམ་ལས་བློ་

ཆོེན་དགོངས་པེ་རབ་གསལ་བསྙེེན་པེར་རྫོོགས་ནས་འིདུལ་བའི་ིའིཆོད་ཉིན་གསན་ཏོ་ེ

བསྟོན་པེའིི་མེ་རོ་མདོ་ཁོམས་སྨད་ནས་གསོས་པེ་ལ་སྨད་འིདུལ་དུ་གྲགས་པེ་བྱུང་

ཞིིང་། ཕྱིས་སུ་ལྷ་བློ་མ་ཡ་ེཤིེས་འིོད་ཀྱིིས་རྒྱ་གར་ཤིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ིཔེཎྡི་ིཏོ་དྷིརྨ་པཱ་ལ་

དང་། དེའི་ིསློོབ་མའི་ིགཙོ་ོབ་ོསུདྷུ་པཱ་ལ། གུ་ན་པཱ་ལ། པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ལ་སྟོ་ེཔཱ་ལ་གསུམ་དུ་

གྲགས་པེ་སྤྱོན་དྲེངས་ཏོེ། ད་ེདག་ལས་ཞིང་ཞུང་བ་རྒྱལ་བའི་ིཤིེས་རབ་ཀྱིིས་སྡེོམ་པེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བློངས། སློད་ནས་བལ་བོར་བྱོན་ནས་འིདུལ་འིཛིན་པྲ་ེཏོ་ཀ་ལ་འིདུལ་བའི་ིལག་ལེན་

དང་བཤིད་པེ་ཞུས། དའེི་ིསློབོ་མ་དཔེལ་འིབྱརོ་ཤིསེ་རབ་དང་། ཞིངི་མ་ོཆོ་ེབ་བྱང་ཆུབ་

སེང་ག་ེལ་སོགས་པེ་ནས་བརྒྱུད་པེ་ལ་སྟོོད་འིདུལ་བ་ཞིེས་གྲགས་སོ། ། བློ་ཆོེན་པེ་ོ

ལས་གྲུབ་ཡ་ེཤིསེ་འིབར་གྱེསི་གསན། ད་ེལས་ཀླུ་མསེ་ཚུལ་ཁྲོིམས་དབང་ཕྱུག་དང་། 

གཟུས་རྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱལ་མཚོན། ཀློེན་ཚུལ་ཁྲོིམས་བྱང་ཆུབ། ཀ་ཆུ་བ་ཚུལ་འིབྱུང་། སྣ་ེབ་ོ

གྲགས་རྒྱལ། འིཛིམས་པེ་ཤིེས་རབ་འིོད་ཟེར་ད་ེགཟུས་ཀྱི་ིབུ་ཆོེན་བཞིིར་གྲགས་པེ་

ལས་འིཛིམས་མ་གཏོོགས་པེར་རྒྱ་འིདུལ་བ་འིཛིན་པེ་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱིིས་

གསན། འིད་ིལ་མཐའི་བཞི་ིབརྩེནོ་འིགྲུས་འིབར། འིདར་འིདུལ་འིཛནི། རྨ་ཚོ་ོབྱང་ཆུབ་

རྡོ་ོརྗེ།ེ ཇི་ོསྟོནོ་ནག་པེ་ོདར་ཚུལ་ཏོ་ེསློོབ་མ་ཀ་བ་བཞི་ིདང་། གདུང་མ་བཅུར་གྲགས་པེ་

སགོས་བྱུང་བ་ལས། འིདར་འིདུལ་འིཛནི་གྱེསི་ཤིབ་ལྕང་ར། ར་ས། བ་ོདངོ་བ་རྣམས་

སུ་དང་། མཐའི་བཞི་ིབརྩེོན་འིགྲུས་འིབར་གྱེིས་མྱོང་ར་ོསོགས་སུ་དང་། ཇི་ོསྟོོན་ནག་

པེ་ོདར་ཚུལ་གྱེསི་ཡར་ཀླུང་ཚོ་རངོ་སགོས་སུ་དང་། རྨ་ཚོ་ོབྱང་ཆུབ་རྡོ་ོརྗེསེ་དབུས་སུ་

འིཆོད་ཉིན་རྒྱ་ཆོེན་པེོར་མཛད་པེ་སོགས་ཀྱིིས་འིདུལ་བ་འིཛིན་པེའི་ིསྐྱོེས་བུ་གནམ་

གྱེིས་ས་བཀབ་པེ་ལྟ་བུ་བྱུང་། དེའི་ིནང་ནས་ཇི་ོསྟོོན་ནག་པེ་ོདར་ཚུལ་དང་རྒྱ་འིདུལ་

བ་འིཛིན་པེ་ལའིང་ཤི་མ་ིསྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱིིས་གསན། ཤི་མིའི་ིསློོབ་མ་ཀ་བ་

དར་སེང་ལ་ཐག་མ་རྡོོར་གཞིོན་སོགས་ཀྱིིས་གསན་པེར་བཤིད། ཐག་མས་བྱ་འིདུལ་

བ་བརྩེོན་འིགྲུས་འིབར་ལ་གཏུགས་པེར་གྲགས་ཤིིང་། དེས་རྨ་ཚོ་ོབྱང་ཆུབ་རྡོ་ོརྗེ་ེལ་

གསན། འིདུལ་ཊཱིིཀ་མཛད་པེར་ཕྱིས་སུ་བྱ་ཊཱིིཀ་ཅིེས་གྲགས་ཤིིང་འིདི་དག་ནི་རྒྱ་

འིདུལ་གྱེ་ིབཤིད་རྒྱུན་བྱུང་བའི་ིརམི་པེའི།ོ ། 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཡང་། ཐག་མ་རྡོོར་གཞིོན་གྱེི་སློོབ་མ་སྦས་ཏོི་དགྲ་བཅིོམ་པེ་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་

ཁྲོིམས་ཀྱིིས་དགུང་ལ་ོཞི་ེགཅིིག་པེ་བོད་རབ་བྱུང་གསུམ་པེའི་ིས་གླང་(༡༡༦༩)ལོར་

སྐྱོོར་མོ་ལུང་དགོན་པེ་བཏོབ་སྟོེ་འིདུལ་བའིི་བཤིད་པེ་རྒྱ་ཆོེར་སྤོེལ་ཞིིང་། དེ་ནས་

གདན་ས་རིམ་པེར་མཁོན་ཆོེན་ཤིེས་རབ་སེང་གེབསམ་ཡས་པེ་ཚུལ་ཁྲོིམས་དབང་

ཕྱུགབད་ེབ་ཅིན་པེ་ཡནོ་ཏོན་ཚུལ་ཁྲོམིས། མཁོན་ཆོནེ་ཤིསེ་རབ་རྡོ་ོརྗེ།ེ བཀའི་བཞི་ིབ་

བློ་ོགསལ་སོགས་རིམ་པེར་བྱོན་ནས་འིདུལ་བའི་ིབཤིད་སྲིོལ་བསྐྱོངས་པེ་ལས། རྗེ་ེ

ཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེ་ོདགུང་ལ་ོཉི་ིཤུར་ཕེབས་པེ་མ་ེའིབྲུག་(༡༣༧༦)ལོར་སྐྱོོར་མ་ོལུང་

དུ་ཕེབས་ནས་མཁོན་ཆོེན་བཀའི་བཞི་ིབ་བློ་ོགསལ་གྱེ་ིམདུན་དུ་འིདུལ་བའི་ིབཤིད་པེ་

ཆོ་ཚོང་བ་གསན་ཏོ་ེའིདུལ་བ་མད་ོརྩེ་བའི་ིཟནི་བྲསི་དང་། གཞི་ིནས་འིབྱུང་བའི་ིབསློབ་

བྱའི་ིཟིན་བྲིས་སོགས་མཛད། ད་ེལས་རྗེ་ེཉིིད་ཀྱི་ིསྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོའིདུལའིཛིན་གྲགས་པེ་

རྒྱལ་མཚོན་གྱེིས་གསན་ཏོ་ེའིདུལ་བའི་ིབསློབ་བྱ་ཆོེན་མ་ོདང་། དག་ེཚུལ་གྱེ་ིབསློབ་

བྱ། གཞི་ིགསུམ་གྱེ་ིཆོ་ོགའི་ིཕྱག་ལནེ། འིདུལ་བའི་ིགླེང་འིབུམ་རྣམས་མཛད་ད།ོ ། 

གཞིན་ཡང་། ཤི་མ་ིནས་གྲ་མི། རྒྱ་དུར་དར་མ་ཡ་ེཤིེས། ད་ེལ་ཟངས་ཆོེན་པེ་

དར་མ་བསོད་ནམས། ད་ེལ་མཚོ་ོསྣ་བ་ཤིེས་རབ་བཟང་བོས་གསན་པེ་ལས་གཉིལ་

གྱེ་ིཟངས་པེ་ོཆོ་ེདང་པྲ་གརོ་དུ་བཤིད་པེ་བྱུང་བར་དབེ་སྔོནོ་ལས་བཤིད་ཅིངི་། མཚོ་ོསྣ་

བས་འིདུལ་ཊཱིིཀ་ཉིི་མའིི་འིོད་ཟེར་མཆོན་དང་བཅིས་པེ་མཛད་པེ་ལ་མཚོོ་ཊཱིིཀ་ཏུ་

གྲགས་ས།ོ ། ཡང་བཀའི་བཞི་ིབ་བློ་ོགསལ། དམར་སྟོནོ་དཔེལ་ལྡན་རནི་ཆོནེདང་། ད་ེ

ལ་དམར་སྟོནོ་རྒྱ་མཚོ་ོརནི་ཆོནེ་གྱེསི་གསན་ཏོ་ེའིད་ིགཉིསི་ལ་དམར་སྟོནོ་ཁུ་དབནོ་དུ་

གྲགས། དམར་སྟོོན་རྒྱ་མཚོ་ོརིན་ཆོེན་གྱེིས་བུ་སྟོོན་ལ་ཡང་གཏུགས་ཤིིང་། འིདིས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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མད་ོརྩེར་འིབྲུ་འིགྲེལ་ཞིིབ་མ་ོམེད་པེའི་ིདཀའི་འིགྲེལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་མཛད་པེར་དམར་ཊཱིིཀ་

ཟེར། རྗེ་ེདག་ེའིདུན་གྲུབ་ཀྱིིས་འིད་ིལས་འིདུལ་བའི་ིབཤིད་པེ་གསན་ནས་གླེང་འིབུམ་

ཆོནེ་མ་ོདང་འིདུལ་ཊཱིཀི་རནི་ཆོནེ་ཕྲེངེ་བ་སགོས་མཛད་ད།ོ ། ཞིསེ་དབལ་མངཔེཎྚིིཏོས་

གསུངས་ས།ོ ། 

ད་ེལྟར་བོད་གངས་ཅིན་གྱེ་ིལྗོོངས་སུ་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་སྤྱོ་ིདང་སྒེོས་སུ་

འིདུལ་བའི་ིབཤིད་རྒྱུན་བར་མ་ཆོད་པེར་བྱུང་བ་ལས་འིཇིམ་མགོན་བློ་མ་ཙོོང་ཁོ་བ་

ཆོེན་མ་ོནས་འིདུལ་བའི་ིའིཆོད་ཉིན་ཉི་ིའིོད་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པེ་དང་། སྲིས་ཀྱི་ི

ཐུ་བ་ོརྣམ་གཉིིས་སོགས་བརྟན་མཁོས་གཉིིས་ལྡན་གྱེ་ིདམ་པེ་གསེར་རིའི་ིཕྲེེང་བ་ལྟར་

ཟམ་མ་ཆོད་པེར་བྱོན་ཏོ་ེའིདུལ་བའི་ིའིཆོད་ཉིན་མཐའི་དབུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིིང་རྒྱས་

པེར་མཛད་པེ་མ་ཟད། གྲྭ་ས་ས་ོསོའི་ིཡིག་ཆོ་མཛད་པེ་བ་ོརྣམས་ཀྱི་ིགཙོོས་མཁོས་

ཤིིང་གྲུབ་པེའི་ིདབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིིས་མཁྱེེན་རབ་ཀྱི་ིརྩེལ་ལས་ཐོན་པེའི་ིའིདུལ་བའི་ི

མཐའི་དཔྱིོད་དང་འིགྲེལ་བ་སོགས་འིདུལ་བའིི་སྐོར་གྱེི་ལྗོགས་རྩེོམ་གྲགས་ཅིན་ཧེ་

ཅིང་མང་བ་ོབཞུགས་ལགས་ས།ོ ། 

བདུན་པ། གསེང་སྔགསེ་རྡོོ་རེྗེ་ཐེག་པའིི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 

ད་ེཡང་བདག་ཅིག་ཡོངས་ལ་མ་འིདྲེིས་པེའི་ིམཛའི་བཤིེས་ཆོེན་མ།ོ སྟོོན་པེ་ཡང་

དག་པེར་རྫོོགས་པེའི་ིསངས་རྒྱས་མཉིམ་མེད་ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ་བ་ོད་ེཉིིད་སྔོོན་རྒྱ་མཚོོའི་ི

རྡུལ་དུ་འིཁྲུངས་པེའིི་ཚོེ་ན་སྨོན་ལམ་ཆོེན་པེོ་ལྔ་བརྒྱ་སོགས་བཏོབ་ནས་སེམས་

བསྐྱོེད་པེས་བདག་ཅིག་ག་ིསྟོོན་པེའི་ིབསྟོན་པེ་ལ་མད་ོསྔོགས་གཉིིས་བྱུང་ཞིིང་། ཁྱེད་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

པེར་རྒྱུད་སྡེ་ེབཞིིའི་ིལྷ་ཚོོགས་འིད་ིརྣམས་ཡ་ིདམ་དུ་བསྟོེན་ན་བསྐལ་ཆོེན་མང་བོའི་ི

ཚོེགས་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པེར་སྙེིགས་དུས་ཀྱིི་ཚོེ་ཐུང་གཅིིག་ལ་འིཚོང་རྒྱ་ནུས་

པེས་བསྐལ་བཟང་ག་ིསངས་རྒྱས་གཞིན་ལས་པེད་མ་དཀར་བ་ོལྟར་བསྔོགས་པེར་

སྙེངི་རྗེ་ེཔེད་མ་དཀར་བ་ོསགོས་ལས་བྱུང་། 

སྤྱོིར་གསང་སྔོགས་ཞིེས་པེ་ནི་སྣོད་མིན་གྱེི་གདུལ་བྱ་མ་ཡིན་པེར་སྟོོན་དུ་མི་

རུང་བས་གསང་བ་དང་། སྔོགས་ཞིེས་པེ་ན་ིཡིད་སྐྱོོབ་པེའི་ིདོན་ལ་ཟེར་ཏོ།ེ རྗེ་ེབློ་མའི་ི

སྔོགས་རིམ་ཆོེན་མ་ོལས། གསང་ཞིིང་སྦས་པེས་འིགྲུབ་ལ་སྣོད་མིན་གྱེ་ིཡུལ་མིན་

པེས་ད་ེལ་མ་ིབསྟོན་པེས་གསང་བའི།ོ ། སྔོགས་ཀྱི་ིསྐད་དདོ་མཱནྟཱ་ལ། མཱ་ན་ན་ིཡདི། ཏྲཱ་

ཡ་ནི་སྐྱོོབ་པེས་ན་སྔོགས་ཏོེ། འིདུས་པེའིི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། དབང་བོ་དང་ནི་ཡིད་

རྣམས་ཀྱི།ི ། རྐྱནེ་གྱེསི་གང་དང་གང་བྱུང་ཡདི། ། ཡདི་ད་ེམཱ་ན་ཞིསེ་པེར་བཤིད། ། ཏྲཱ་

ན་ིསྐྱོབོ་པེར་བྱདེ་པེའི་ིདནོ། ། འིཇིགི་རྟནེ་སྤྱོདོ་ལས་རྣམ་གྲལོ་བར། ། གང་བཤིད་དམ་

ཚོགི་སྡེམོ་པེ་སྟོ།ེ ། རྡོ་ོརྗེ་ེཀུན་གྱེིས་བསྲུང་བ་ན།ི ། སྔོགས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་པེ་ཞིསེ་བཤིད་ད།ོ ། 

ཞིེས་གསུངས་པེ་དང་། གཞིན་ཡང་གསང་སྔོགས་ད་ེཉིིད་ཀྱི་ིམིང་ལ་ཐབས་དང་ཤིེས་

རབ་དབྱེར་མེད་པེར་སྦྱོར་བས་རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དཔེའི་ིཐེག་པེ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པེའི་ི

ཐེག་པེ་ལས་མཁོས་པེའི་ིཁྱེད་པེར་དུ་འིཕགས་པེས་ཐབས་ཀྱི་ིཐེག་པེ་དང་། འིབྲས་

བུའི་ིགནས་སྐབས་ཀྱི་ིཡངོས་སུ་དག་པེ་བཞི་ིདང་རྣམ་པེ་མཐུན་པེར་ད་ལྟ་ཉིདི་དུ་སྒེམོ་

སྟོེ་ལམ་བགྲོད་པེས་འིབྲས་བུའིི་ཐེག་པེ་སྟོེ་ཐེག་པེ་རིམ་པེ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་པེ་དང་། 

གསང་སྔོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐགེ་པེ་དང་ཕར་ཕྱནི་ཐགེ་པེ་གཉིསི་ཀྱི་ིམཆོགོ་དམན་གྱེ་ིཁྱེད་པེར་

སོགས་བརྗེོད་དགོས་པེ་མང་དུ་མཆོིས་ཀྱིང་རྒྱས་པེར་རྗེ་ེབློ་མའི་ིསྔོགས་ཀྱི་ིལམ་རིམ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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སོགས་གཞུང་གཞིན་ལས་ཤིེས་པེར་བྱ་ལ། སྐབས་སུ་བབས་པེ་ནི། བདག་ཅིག་ག་ི

སྟོོན་པེ་ཡང་དག་པེར་རྫོོགས་པེའི་ིསངས་རྒྱས་ད་ེཉིིད་བསྐལ་བ་དཔེག་ཏུ་མེད་པེའི་ིསྔོ་

རལོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཟནི་ཀྱིང་། གདུལ་བྱའི་ིསྣང་ངརོ་རྒྱ་གར་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་དུ་སངས་

རྒྱས་པེའི་ིཚུལ་བསྟོན་པེའི་ིལ་ོདེར་བདེན་བཞིིའི་ིཆོོས་འིཁོོར་བསྐོར་བ་དང་། དེའི་ིཕྱ་ི

ལའོི་ིཉི་ལ་བྱ་རྒོདོ་ཕུང་བའོི་ིརརི་ཤིརེ་མད་ོགསུངས་པེ་དང་དུས་མཚུངས་པེར་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་དཔེལ་ལྡན་འིབྲས་སྤུངས་མཆོོད་རྟེན་དུ་རྒྱལ་བ་རྡོོ་རྗེེ་འིཆོང་གི་སྐུར་

བཞིེངས་ནས་རྒྱལ་བ་ོཟླ་བ་བཟང་བ་ོའིཁོོར་ཤིམ་བྷི་ལའི་ིགྲོང་ཁྱེེར་བྱ་ེབ་དགུ་བཅུ་རྩེ་

དྲུག་ག་ིརྒྱལ་བ་ོརྣམས་ལ་དུས་འིཁོརོ་རྩེ་རྒྱུད་སགོས་རྒྱུད་སྡེ་ེརབ་འིབྱམས་གསུངས་

ཏོ་ེསྔོགས་ཀྱི་ིཆོསོ་འིཁོརོ་བསྐརོ། 

སྟོོན་པེས་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ་གྱེ་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱུད་གཞུང་གིས་ཟིན་ས་ོམེད་པེ་མང་བ་ོ

ཡོད་ཀྱིང་། ཞི་ིབའི་ིཡ་ེཤིེས་ཀྱིིས། དུར་ཁྲོོད་ཆོེན་པེོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོོར་ནས། ། ཞིེས་

སོགས་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆོེན་པེོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོོར་ནས། ། ཞིེས་སོགས་འིདིའི་ིགླེང་

གཞིིའི་ིས་བོན་དང་ཁུངས་ཡིན་པེས་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྟོོན་པེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་གིས་འིོག་མིན་དང་། 

དབང་ཕྱུག་འིདུལ་ཆོདེ་ས་སྟོངེ་། བདུད་འིདུལ་ཆོདེ་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན། གཤིནི་རྗེ་ེའིདུལ་ཆོདེ་

ཐོད་པེ་ལྕགས་ཀྱི་ིགྲོང་ཁྱེེར་རྣམས་སུ་གསུངས་པེར་འིཇིིགས་བྱེད་ཆོོས་འིབྱུང་ལས་

གསུངས། ད་ེལས་རིམ་པེར། བསྟོན་པེའི་ིགཏོད་རབས་རྣམས་དང་། ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ི

བཀའི་བབས། རྒྱན་དྲུག་མཆོོག་གཉིིས་སོགས་ཀྱིིས་གསང་སྔོགས་བསྟོན་པེའི་ིསྒྲོོན་

མ་ེརྒྱ་གར་འིཕགས་པེའི་ིཡུལ་དུ་གསལ་བར་མཛད། ཀ་ཆོམེས་ཀ་ཁོལོ་མ་ལས། རྒྱ་

གར་ནས་སློབོ་དཔེནོ་ཀུ་ས་ར་དང་། བྲམ་ཟ་ེཤི་ཀ་ར། བལ་བའོི་ིསློབོ་དཔེནོ་ཤཱ་ིལ་མཉྫུ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

སགོས་སྤྱོན་དྲེངས་ནས་རྒྱུད་ཀྱི་ིཆོ་ལག་མང་དུ་བསྒྱུར། ཅིསེ་པེ་ལྟར་བདོ་གངས་ཅིན་

གྱེ་ིལྗོོངས་སུ་འིཕྲུལ་གྱེ་ིབློོན་པེ་ོཐོན་མ་ིབསམ་བྷི་ོཊོས་བོད་ཡིག་དབྱངས་གསལ་ས་ོ

བཞིིའི་ིར་ིམ་ོགཏོན་ལ་ཕབས་པེ་ནས་བཟུང་གོང་ག་ིསློོབ་དཔེོན་དང་ལ་ོཙཱ་བ་རྣམས་

དང་། མཁོན་སློོབ་གཉིིས་ཀྱི་ིགཙོོས་སད་མ་ིམ་ིབདུན་སོགས་ཀྱིིས་བསྟོན་པེ་སྔོ་དར་

སྐབས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་དར་ཞིིང་རྒྱས་པེར་མཛད། བོད་སིལ་བུའི་ིསྐབས་

སུ་ཡང་སློབོ་དཔེནོ་སངས་རྒྱས་ཡ་ེཤིསེ་ཀྱིསི་ལ་ོབརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་རངི་བཞུགས་

ནས་གསང་སྔོགས་དགོངས་འིདུས་ཀྱི་ིསྐོར་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པེ་དང་རིམ་བཞིིན། 

ལ་ོཆོནེ་བཻ་ར་ོཙོ་ན། སྀྨྲ་ཏོ་ིཛྙ་ན་ཀརིྟ།ི ལ་ོཆོནེ་རནི་ཆོནེ་བཟང་བ།ོ ཇི་ོའིབྲམོ་ཡབ་སྲིས། 

མར་མ་ིདྭགསས་གསུམ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་རྗེ་ེརྒྱལ་བ་གཉིིས་པེ་ཙོོང་ཁོ་བའི་ིབར་

ཆོགི་བརྒྱུད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བྱུང་། 

ད་ེཡང་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མ་ོདགུང་ལ་ོས་ོབཞི་ིབཞིེས་པེ་ལྕགས་རྟ་ལོར་རྒྱུད་སྡེ་ེ

གོང་འིོག་ག་ིདབང་ལུང་མན་ངག་གསན་བཞིེས་གནང་རྒྱུའི་ིདགོངས་པེ་གཏོད་པེའི་ི

སྐབས་ཤིིག་ན། མནལ་ལམ་དུ་ཁྲོ་ིཆོེན་པེ་ོཞིིག་ག་ིསྟོེང་ན་བློ་མ་ཁྱུང་བ་ོལྷས་པེ་ཡིན་

ཟརེ་བ་དབུ་རྒྱན་གསལོ་ཞིངི་། རྡོརོ་དྲེལི་བཟུང་བ་ཞིགི་བཞུགས་པེའི་ིམདུན་ན་རྗེ་ེརང་

ཉིདི་བཞུགས་པེར། བློ་མ་བཞིངེས་ནས་རྡོ་ོརྗེ་ེའིགྲསོ་ཀྱི་ིགར་སྟོབས་དང་བཅིས། རྡོ་ོརྗེ་ེ

གསོར་ཞིིང་དྲེིལ་བུ་བསིལ་ནས་རྗེ་ེརང་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་མཛད་ཅིིང་། ཕྲེེང་བ་

ནས་བྱུང་བའི་ིཨ་ེཀཱ་པེ་ཙོ་ིཀཱ་པེ་ཞིེས་སྒྲོ་བསྒྲོགས་ནས། རྗེ་ེའིདིའི་ིདབུའི་ིསྟོེང་དུ་རྡོོར་

དྲེིལ་བཟུང་ནས་ཀརྨ་བཛྲ་ཞིེས་བྱའིོ། ། ཞིེས་གསུངས་ནས་ཁྲོ་ིལ་བཞུགས་སོང་བ་

རྨསི། མནལ་སད་པེ་ན་ཐུགས་ལ་བད་ེཉིམས་འིཁྲུངས། གསང་མཚོན་སྔོར་ནས་དནོ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཡོད་རྡོ་ོརྗེ་ེཡིན་པེ་དང་མཐུན་པེར་དགོངས་པེ་ཞིིག་བྱུང་། སློོབ་དཔེོན་རིན་པེ་ོཆོེས་

ཀྱིང་། གསང་མཚོན་ལས་རབ་རྡོ་ོརྗེ་ེབད་ེབ་རྩེལ། ཞིེས་ལུང་བསྟོན་པེ་ད་ེདང་མཐུན་

ནོ། ། ད་ེནས་ཞྭ་ལུར་ར་ིསྦུག་ཏུ་བུ་སྟོོན་གྱེ་ིདངོས་སློོབ་རིན་པེ་ོཆོ་ེཁྱུང་བ་ོལྷས་པེའི་ི

མདུན་ནས་ཡ་ོགའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོོར་ཆོེན་པེ་ོརྣམས་ཀྱི་ིདབང་ག་ིསྣ་དྲེངས་ནས་གདུགས་

དཀར་དང་དམ་ཚོིག་གསུམ་བཀོད་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་ེབཞིིའི་ིདབང་རྒྱུན་ཕལ་ཆོེར་ཏོེ། 

དེ་སྐབས་བོད་ན་ཡོད་པེའིི་དབང་རྒྱུན་དང་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་སྐོར་ཕལ་ཆོེར་

གསན་པེས། རྗེ་ེབཙུན་ཁྱུང་བ་ོརནི་པེ་ོཆོསེ་ད་ན་ིཆོསོ་བདག་པེ་ོལ་འིཕྲེདོ་པེ་ཡནི་པེས་

འིགྱེདོ་པེ་མདེ་ད་ོཞིསེ་གསུངས། 

གཞིན་ཡང་རྗེ་ེབཙུན་རེད་མདའི་བ་ལས་གསང་འིདུས་རྩེ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབཤིད་སྲིོལ་

གསན་པེ་དང་། སྒྲོ་ཚོད་པེ་རིན་ཆོེན་རྣམ་རྒྱལ། ཆོོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆོེན། བློ་མ་

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོན་སོགས་ལས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་སྐོར་མཐའི་ཡས་པེ་

གསན་ཏོ་ེསྔོགས་ཀྱི་ིལམ་རམི་ཆོནེ་མ་ོདང་། རམི་ལྔ་གསལ་བའི་ིསྒྲོནོ་མ།ེ བད་ེམཆོགོ་

ལཱུ་ཨ་ིབའི་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ིརྣམ་བཤིད་འིདོད་འིཇི་ོསོགས་ང་ོམཚོར་བའི་ིལེགས་བཤིད་

ཀྱི་ིགཏོེར་ཆོེན་པེ་ོམང་བ་ོལྗོགས་རྩེོམ་མཛད་ད་ེགསང་སྔོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པེའི་ིམན་ངག་

ཡོངས་སུ་རྫོོགས་པེ་མཁོས་གྲུབ་དག་ེལེགས་དཔེལ་བཟང་དང་རྟོགས་ལྡན་པེ། རྗེ་ེ

བཙུན་ཤིེས་རབ་སེང་ག་ེགསུམ་ལ་གནང་ནས་རྟོགས་ལྡན་པེ་ལས་དབེན་ས་བ་དང་། 

མཁོས་གྲུབ་རྗེ་ེལས་སྲིད་དབེན། རྗེ་ེབཙུན་ཤིེས་རབ་སེང་ག་ེལས་རྒྱུད་སྟོོད་སྨད་ལ་

རྒྱུད་པེ་གྱེསེ། 

ད་ེཡང་ས་ཕག་(༡༤༡༩)ལོར་བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེས་ས་ེར་ཆོོས་སྡེིངས་སུ་རྗེ་ེ
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བདག་ཉིིད་ཆོེན་མོར་རྒྱུད་ཀྱི་ིབཤིད་གྲྭ་འིཛུགས་པེའི་ིགཞི་ིརྟེན་འིབུལ་བ་ན། རྗེ་ེརང་

ཉིིད་ལ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ིའིདུན་པེ་ཆོ་ེབར་ཡོད་ཅིིང་། ཁྱེད་པེར་གངས་རིའི་ིཁྲོོད་འིདིར་

སྔོགས་ཀྱིི་རྒྱུད་སྡེེ་ལ་འིཆོད་ཉིན་རྣམ་པེར་དག་པེ་ཡོད་ཡེ་ཐམས་ཅིད་དུ་ནུབ་པེར་

གྱུར་ནས་རིང་ཤིིག་ལོན། རྗེེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བཤིད་པེ་རྣམ་པེར་དག་པེ་མཛད་པེའིི་

གསུང་གི་བདུད་རྩེི་ཉིམས་སུ་མྱོོང་བས་བློ་ོགྲོས་ཀྱིི་ལུས་ཡོངས་སུ་ཚོིམ་པེ་མང་དུ་

བྱོན་མོད་ཀྱིི། ད་ེལྟ་ན་ཡང་ད་དུང་རྒྱུད་སྡེེའི་ིའིཆོད་ཉིན་རྐང་ཚུགས་པེའི་ིགྲྭ་ས་ཐིངས་

པེ་སྔོོན་ཆོད་མེད་པེས། ད་ེའིདྲེའི་ིའིཆོད་ཉིན་གྱེ་ིགཞི་ིརྣམ་པེར་དག་པེ་ཚུགས་ན་ཅི་ིམ་

རུང་སྙེམ་དུ་བསྟོན་པེ་འིབའི་ཞིིག་ལ་དགོངས་པེའིི་ཐུགས་འིདུན་གྱེིས་གཞིི་འིདུལ་

བའི་ིབསློབ་ཁྲོིམས་རྣམ་པེར་དག་པེ་ལ་བརྟེན་ཏོ་ེདཔེལ་གསང་བ་འིདུས་པེ་དང་བད་ེ

མཆོོག་ག་ིརྩེ་རྒྱུད་ལ་འིཆོད་ཉིན་རྐང་བཙུགས་པེའི་ིགྲྭ་ས་རྣམ་དག་ཅིིག་འིཛུགས་པེའི་ི

ཞིལ་བསྐོས་ཞིིབ་ཏུ་མཛད་ཅིིང་། ཡོན་ཏོན་གསེར་གྱེ་ིར་ིབོས་མངོན་པེར་མཐ་ོབའི་ིབུ་

སློོབ་ནམ་མཁོའི་ིསྐར་ཚོོགས་ལྟ་བུའི་ིདབུས་སུ་འིགྲེལ་བ་བཞི་ིསྦྲགས་ཀྱི་ིགླེགས་བམ་

ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ནས། རྒྱལ་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་ག་ིགསུང་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་དྲེ་ིམ་

མེད་པེ་ངེད་རང་ག་ིབཤིད་སྲིོལ་འིད་ིའིཛིན་སྐྱོོང་སྤོེལ་བར་བྱེད་པེའི་ིཕྱིར་དུ་ཆོོས་ཀྱི་ི

བདག་པེོར་འིགྱུར་འིདོད་པེ་སུ་ཡོད། ཅིེས་བཀའི་ལན་གསུམ་དུ་ཕེབས་པེའི་ིདང་བ་ོ

གཉིིས་ལ་སུས་ཀྱིང་བཀའི་ལན་འིབུལ་མ་ནུས་ཤིིང་། གསུམ་པེའི་ིཚོ་ེམཁོས་གྲུབ་

ཆོེན་པེོ་ཤིེས་རབ་སེང་གེ་ཡར་བཞིེངས་ཏོེ་ཕྱག་གསུམ་འིཚོལ་ནས་རྒྱལ་བ་ཁྱེབ་

བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་ཆོེན་པེ་ོདང་ང་ོབ་ོདབྱེར་མ་མཆོིས་པེའི་ིརྗེ་ེབློ་མ་ཉིིད་ཀྱི་ིབཀའི་ལུང་

སྙེིང་ལ་བཞིག་ནས་ཅི་ིནུས་ཀྱིིས་བཀའི་བཞིིན་དུ་སྒྲུབ་པེར་འིཕྱ་ིཞིེས་འིཇིིགས་མེད་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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སངེ་གའེི་ིསྒྲོ་བསྒྲོགས་ཏོ་ེཞུས་པེར་འིགའི་ཞིགི་གསི་འིད་ིརང་ག་ིཚོདོ་མ་ཟནི་པེར་ཞུས་

སམ་སྙེམ་དུ་དགོས་པེར་གྱུར་ཀྱིང་། རྗེ་ེཉིིད་མཆོགོ་ཏུ་དགྱེསེ་ཤིངི་བྱནི་རླབས་མཛད་

ནས་ནང་མཆོོད་ཀ་བཱ་ལ་གང་བ་དང་། གསང་བ་འིདུས་པེའིི་གསེར་སྐུ་བྱིན་ཅིན། 

འིགྲེལ་བ་བཞི་ིསྦྲགས། རྒྱུད་ཀྱི་ིརྣམ་བཤིད་གཉིིས། བསྐྱོེད་རྫོོགས་ཀྱི་ིཡིག་ཆོ་རྣམས་

དང་། ཆོོས་རྒྱལ་གྱེ་ིཞིལ་འིབག་གཏོེར་མ། འིཆོམས་གོས། དབྱུག་ཏོོ། ཞིགས་པེ་

བཅིས་གནང་ནས་གསང་སྔོགས་བློ་ན་མེད་པེའིི་སྟོོན་པེར་མངའི་གསོལ་ཞིིང་། ཁོ་ོ

བསོ་དམ་ཅིན་ཆོསོ་རྒྱལ་ལ་གཉིརེ་གཏོད་བྱས་ཡདོ། ཁྱེདོ་རང་གཙོང་ཕྱགོས་སུ་བྱནོ་

ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབཤིད་ཉིན་མཛོད། ཅིེས་ལུང་བསྟོན་པེ་ལྟར་རྗེ་ེབཙུན་ཤིེས་རབ་སེང་གེས་

གཙོང་ག་ིསྲིད་དགའི་ལྡན་ཕ་ོབྲང་དུ་མཁོས་པེ་མང་བ་ོལ་རྒྱུད་འིགྲེལ་མན་ངག་དང་

བཅིས་པེ་འིཆོད་ཉིན་མཛད་པེས། སྟོདོ་རྒྱུད་པེར་གྲགས་པེའིམ་སྲིད་རྒྱུད་པེར་གྲགས་

པེའི་ིསྔོགས་གྲྭ་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པེ་ཕྱག་བཏོབ། རམི་གྱེསི་དགའི་ལྡན་དུ་ཕབེས་ནས་

རྒྱུད་འིགྲེལ་འིཆོད་ཉིན་མཛད་པེ་ནས་དཔེལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚོང་ག་ིགཞི་ིཚུགས། 

དེ་ནས་འིདུལ་ནག་པེ་དཔེལ་ལྡན་བཟང་བོ། རྒྱུད་ཆོེན་འིཇིམ་དབྱངས་དགེ་འིདུན་

འིཕེལ། རྒྱུད་ཆོེན་བརྩེོན་འིགྲུས་འིཕགས། སྲིད་རྒྱུད་དཀོན་མཆོོག་ཡར་འིཕེལ་

སགོས་སྲིད་དགའི་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ག་ིརྒྱུད་ཆོནེ་རྣམས་ནས་བརྒྱུད་པེའི་ིསྲིད་རྒྱུད་ལུགས་

དང་། དབེན་ས་བ་བློ་ོབཟང་དོན་གྲུབ་དང་པེཎ་ཆོེན་བློ་ོབཟང་ཆོོས་རྒྱན། སྔོགས་ཆོེན་

དཀོན་མཆོོག་རྒྱལ་མཚོན། ལྕང་སྐྱོ་ངག་དབང་ཆོོས་ལྡན་སོགས་ནས་བརྒྱུད་པེའི་ི

དབེན་ས་བའིི་ལུགས་དང་བཅིས་པེ་དར་ཞིིང་རྒྱས་པེར་གྱུར། ཁྱེད་པེར་དུ་འིཇིམ་

མགོན་བློ་མའི་ིབཤིད་སྲིོལ་དྲེ་ིམ་མེད་པེའི་ིགསང་ཆོེན་རྒྱུད་སྡེ་ེརྒྱ་མཚོོའི་ིགན་མཛོད་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དུ་གྱུར་པེ་རྒྱུད་ཆོེན་དཀོན་མཆོོག་ཡར་འིཕེལ་གྱེིས་སྐུ་ཚོེ་སྨད་ལ་སྙེན་བརྒྱུད་

གདམས་པེའི་ིསྣོད་རུང་ག་ིསློོབ་མ་ཁུག་ལ་ཤིོག་ཅིེས་ཆོོས་རྒྱལ་ལ་གཏོོར་མ་བཏོང་

ནས་འིཕྲེིན་བཅིོལ་མཛད་པེས་མན་ངག་ཐོར་བུའི་ིབཀའི་བབས་མེར་གན་བློ་མ་ངག་

དབང་བློོ་གྲོས་དང་། བདེ་མཆོོག་གི་བཀའི་བབས་ལྕང་སྐྱོ་ངག་དབང་ཆོོས་ལྡན། 

དཔེལ་གསང་བ་འིདུས་པེའི་ིབཀའི་བབས་ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ། ཡ་ི

དམ་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་བྱེད་ཀྱི་ིབཀའི་བབས་ཐང་སོག་པེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།ོ ཚོ་ེགཅིིག་

ལ་མཆོོག་ག་ིག་ོའིཕང་བརྙེས་པེས་སྒྲུབ་པེ་སྙེིང་བོར་བྱེད་པེའི་ིབཀའི་བབས་གྲྭ་ས་དང་

མཚོན་ཙོམ་ཡང་མ་ིཤིེས་པེ་ལྷ་སའི་ིཕར་ཁོའི་ིགྲིབ་ཀྱི་ིལུང་བར་བཞུགས་པེ་ཞིིག་དང་

བཅིས་འིཁོོར་གྱེ་ིཐ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེམཆོེད་ལྔ་སོགས་བྱུང་ནས་མད་ོདབུས་ཁོམས་གསུམ་དུ་

རྗེེའིི་རིང་ལུགས་ལྟར་གྱེི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིཆོད་ཉིན་བྱུང་བས་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཆོ་ནས་སྲིད་

རྒྱུད་དང་དབེན་ས་བ་གཉིིས་བྱུང་བ་དང་གདན་སའི་ིསྒེ་ོནས་རྒྱུད་གྲྭ་སྟོོད་སྨད་གཉིིས་

སུ་གྱེསེ་ནས་སྙེགིས་དུས་འིདརི་གསང་ཆོནེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཐགེ་པེའི་ིབསྟོན་པེ་རནི་པེ་ོཆོ་ེཉི་ིའིདོ་

ལྟར་གསལ་བར་མཛད་ད།ོ ། 

ལེའེུ་དྲུག་པ། དག་ེལུགས་པའ་ིགདན་ས་ཆནེ་པ་ོའགའ་ི 

བྱུང་བ་མདརོ་བསྡུས་ཏ་ེབརྗོོད་པ། 

དང་བོ། ཆོེསེ་སྡོེ་ཆེེན་པོ་འིབྲེསེ་སྤུངསེ་དགོན་པ། 

དེ་ཡང་རྗེེ་བདག་ཉིིད་ཆོེན་མོའི་ིདངོས་སློོབ་འིཇིམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེེ་བཀྲ་ཤིིས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དཔེལ་ལྡན་མཆོོག་བོད་རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ཤིིང་ལུག་(༡༤༡༥)ལོར་སྣེའུར་

བཞུགས་དུས་མནལ་ལམ་དུ་གནམ་ཐ་ེཡིན་ཟེར་བ་དོན་དུ་གསུང་རྒྱལ་དགྲ་ལྷ་སྐྱོེས་

གཅིགི་དཔེནོ་བློནོ་གྱེསི་ས་ཡུལ་བསྟོན་ལ་འིདརི་དགནོ་པེ་ཞིགི་ཐབོས། ངས་བཙུན་པེ་

སྟོོང་ཕྲེག་ལྔ་སྟོེར་ཟེར་བ་དང་དར་འིབག་མདར་ལོངས་ཀྱིི་ཆུ་ཡིན་ཟེར་བའིི་རྫོིང་བུ་

མང་བ་ོདང་གླང་ཆོེན་རིའི་ིགདོང་དུ་འིཇིམ་མགོན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བོས་འིད་ིརྣམས་ཐོས་

བསམ་གྱེ་ིཆུ་ཡིན་པེས་འིཐུང་གསུང་བ་སོགས་མནལ་ལྟས་ཁྱེད་པེར་ཅིན་དུ་མ་བྱུང་

བ་དང་། དངསོ་སུ་ཡང་འིཇིམ་མགནོ་བློ་མས་ཆོསོ་སྡེ་ེའིད་ིའིདབེས་དགསོ་པེའི་ིབཀའི་

ཕེབས་པེ་ལྟར་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིམ་ེསྤྲོེལ་(༡༤༡༦)ལོར་ཕྱག་འིདེབས་གནང་ཞིིང་

ལྟ་ོའིཕྱེའི་ིཐིག་སོགས་ཀྱིང་འིཇིམ་མགོན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོརང་ཉིིད་ནས་ཞིལ་བཀོད་

གནང་བ་དང་། འིགོག་པེ་རིའི་ིགཏོེར་ནས་བཞིེས་པེའི་ིཆོོས་དུང་ཁྱེད་འིཕགས་ཅིན་ད་ེ

གནང་སྟོ་ེདགོན་མ་བས་བུ་ལྷག་པེ་སོགས་མ་འིོངས་ལུང་དུ་བསྟོན། གཞིིས་ཀ་སྣེའུ་

རྫོོང་དཔེོན་ནམ་མཁོའི་བཟང་བོ་ཁུ་དབོན་གྱེིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས་ཀ་བ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཡོད་པེའིི་ཚོོགས་ཆོེན་འིདུ་ཁོང་དང་། སྔོགས་ཁོང་། གྲྭ་ཤིག་སོགས་

བཞིེངས་ནས་ཐོག་མར་དབུ་ཕར་གྱེ་ིའིཆོད་ཉིན་གཙོོར་འིདོན་གྱེ་ིསྒེ་ོམང་གྲྭ་ཚོང་དང་། 

བློ་ོགསལ་གླངི་། ཐསོ་བསམ་གླངི་ངམ་རྒྱལ་བ། ཤིག་སྐརོ་བ། འིདུལ་བ། བད་ེཡངས། 

སྔོགས་པེ་བཅིས་གྲྭ་ཚོང་བདུན་བྱུང་ཞིིང་། ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་བ་དང་ཤིག་སྐོར་གཉིིས་བློ་ོ

གསལ་གླིང་ལ་ཟླ་བསྒྲོིལ། འིདུལ་བ་སྒེ་ོམང་ལ་ཟླ་བསྒྲོིལ་ནས་གྲྭ་ཚོང་བཞི་ིབྱུང་སྟོ་ེ

གཞུང་ཆོེན་པེ་ོབཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་གྱེ་ིསྒེ་ོནས་ལྷ་རམས་པེ་དང་

ཤིར་བྱང་ཆོསོ་རྗེ།ེ དགའི་ལྡན་གསརེ་ཁྲོིར་བྱནོ་པེ་སགོས་མཁོས་གྲུབ་གཉིསི་ལྡན་གྱེ་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

རྟོགས་པེ་ཀློོང་དུ་བརྡོོལ་བའིི་དམ་པེ་མང་དུ་བྱུང་སྟོེ་ཞྭ་སེར་བསྟོན་པེའིི་གདུགས་

དཀར་ཡངས་པེའི་ིརྒྱལ་ཁོམས་ཀུན་ལ་ཁྱེབ་པེའི་ིགསོས་སྨན་དུ་གྱུར་པེ་མང་བ་ོབྱོན་

པེ་ལགས་ས།ོ ། ད་ེཡང་གདན་ས་འིདའིི་ིབློ་ོགསལ་གླངི་ལ་ཁོང་ཚོན་ཉི་ིཤུ་རྩེ་དྲུག་ཡདོ་

པེ་སྟོ།ེ ཕུ་ཁོང་དང་། ཚོ་བ། ཀྲ་ེབ།ོ སྤོམོ་འིབརོ། མ་ིཉིགའིདན་མ། གླངི་བ། རངོ་བ་ོཤིར། 

རངོ་བ་ོནུབ། ག་ོབ།ོ ཉིག་ར།ེ ལྷ་ོབ། རྒྱལ་བ། ཕ་ར། ཚུལ་ཁོང་། གྲགས་པེ། མངའི་

རསི་སྤོ་ེཐུབ། མངའི་རསི། གུ་ག།ེ གཙོང་བ། དབུས་སྟོདོ། སྡེངིས་ཁོ། རྩེདེ་ཐང་། ཉིང་

བ།ོ ཀངོ་བ།ོ རྒྱ་བཅིས་དང་། སྒེ་ོམང་གྲྭ་ཚོང་ལ་ཧེར་གདངོ་དང་། བསམ་བློ།ོ ཀླུ་འིབུམ། 

བྱ་བྲལ། བྲ་ཉིེ། གཞུང་བ། ཟུང་ཆུ། ཐ་ེབོ། འིཆོད་པེ། ཏྭ་དབེན། རེབ་ཙོ། གུང་རུ། 

འིགའི་ཤིངི་། མངའི་རསི་སྟོག་མ།ོ སྦ་ཏོ།ི ཆུ་བཟང་བཅིས་ཁོང་ཚོན་བཅུ་དྲུག་ཡདོ་ད།ོ ། 

གཉིིསེ་པ། སེེ་ར་ཐེག་ཆེེན་གིླིང་། 

འིཇིམ་མགོན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ད་ེཉིིད་ཀྱིིས་བོད་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ི

མ་ེཕག་(༡༤༠༧)ལོར་ས་ེར་ཆོོས་སྡེིངས་སུ་རྩེ་ཤིེའི་ིའིགྲེལ་ཆོེན་རིགས་པེའི་ིརྒྱ་མཚོ་ོ

མཛད་པེའིི་དུས་ཤིེར་ཕྱིན་གྱེི་ཡི་གེ་གསེར་ཞུན་གྱེིས་བྲིས་པེ་ལྟ་བུ་བར་སྣང་ལ་

གཟིགས་པེས་(དུང་དཀར་ཚོིག་མཛོད་ལས། ཤིར་ཕྱིན་གྱེ་ིམདོའི་ིབརྗེོད་བྱ་སྟོོང་ཉིིད་

བཅུ་དྲུག་སོགས་ཨ་ཡིག་ག་ིརྣམ་པེར་ཆོར་བབས་པེས་བྱེས་ཆོོས་རའི་ིནང་ག་ིརྡོ་ོཕུང་

ཞིིག་ལ་བཅུ་གསུམ་ཐིམ་པེར་གཟིགས་པེ་ལྟར་བྲག་རྡོོའི་ིསྟོེང་ཨ་ཡིག་རྣམ་པེ་འིབུར་

དོད་དུ་ཡོད་པེ་དེང་སང་ཡང་ས་ེར་བྱེས་ཀྱི་ིཆོོས་གྲྭའི་ིནང་མཇིལ་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་)

རྗེ་ེཉིདི་ཀྱི་ིཞིལ་ནས། མ་འིངོས་པེར་གནས་དརེ་ཐགེ་པེ་ཆོནེ་པེ་ོདབུ་མ་ལ་མཁོས་པེའི་ི



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསྡེ་ེའིབྱུང་བར་ལུང་བསྟོན་པེ་ལྟར་བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེལ་གནས་འིད་ི

ནས་ཆོསོ་སྡེ་ེཞིགི་འིདབེས་དགསོ་པེའི་ིཞིལ་བཀོད་དང་། སྣའེུ་རྫོངོ་དཔེནོ་ནམ་མཁོའི་

བཟང་བོས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་བཞིིན། བོད་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་ཕག་(༡༤༡༩)

ལོར་རྗེེ་བློ་མའིི་དངོས་སློོབ་བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེ་ཤཱཀྱི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་ཕྱག་འིདེབས་

གནང་ནས་རིམ་པེ་བཞིིན་རྒྱ་དང་འིབྲོང་སྟོེང་། སྟོོད་པེ། སྨད་པེ་བཅིས་གྲྭ་ཚོང་བཞི་ི

བྱུང་། རྗེསེ་སུ་རྒྱ་དང་འིབྲངོ་སྟོངེ་གྲྭ་ཚོང་གཉིིས་གཅིགི་ཏུ་བསྒྲོལི་ནས་ར་ེཞིིག་གྲྭ་ཚོང་

སྟོོད་སྨད་གཉིིས་ལས་མེད། རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིདཀྱིིལ་དུ་ཀུན་མཁྱེེན་བློ་ོགྲོས་རིན་

ཆོནེ་སངེ་གསེ་སརེ་བྱསེ་གྲྭ་ཚོང་ཕྱག་བཏོབ་ནས་སྟོདོ་པེ་གྲྭ་ཚོང་ག་ིནང་གསསེ་སྤོ་ོབ་ོ

དང་གུང་རུ་ཁོང་ཚོན་གཉིསི་མ་གཏོགོས་ཡངོས་རྫོགོས་དང་། རྒྱ་གྲྭ་ཚོང་། འིབྲངོ་སྟོངེ་

གྲྭ་ཚོང་ག་ིཁོག་ཅིགི་བཅིས་གྲྭ་ཚོང་འིདརི་བསྒྲོལི། རྒྱལ་བ་ོལྷ་བཟང་ག་ིསྐབས་སྔོགས་

པེ་གྲྭ་ཚོང་གསར་དུ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའི་ིགྲྭ་ཚོང་བཞི་ིབྱུང་སྟོ་ེདག་ེའིདུན་པེ་རྣམས་

ཀྱིིས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་འིབུམ་སྡེ་ེལ་ཐོས་བསམ་གྱེ་ིསྒྲོ་ོམདོགས་མཐར་

ཕྱིན་གནང་ནས་དགའི་ལྡན་ཤིར་བྱང་ག་ིཆོོས་རྗེ་ེདང་གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས་པེའི་ིམཁོས་

དབང་གང་མང་བྱུང་ཞིིང་། ད་ེཡང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་ལ་ཧེར་གདོང་དང་། བསམ་བློ།ོ 

བྱ་བྲལ། ཀྲ་ེབ།ོ བྲ་ཏོ།ི ཚོ་བ། ལྷ་ོབ། སྒེམོ་སྡེ།ེ ལ་བ། ལྡན་མ། མངའི་རིས་གུ་ག།ེ མངའི་

རིས་དཔེ་ེཐུབ། མངའི་རིས་ཟངས་དཀར། སྟོག་མོ། གཙོང་བ། རྒྱལ་བྱེད། ཨ་ེབ། 

གཉིལ་བ། དྭགསས་པེ།ོ རྩེེད་ཐང་། སྤོ་ོབ་ོབཅིས་ཁོང་ཚོན་ཉིརེ་གཅིགི་དང་། སརེ་སྨད་

གྲྭ་ཚོང་ལ་སྨར་ཉུང་དང་ཐ་ེབ།ོ ཨ་ར། ཚོ་རྡོོར། གཞུང་བ་སྟོ་ེཅི་ོན་ེཁོག་ལྔ་དང་། ཡེར་

བ། རངོ་བ།ོ སྤོ་ོབ།ོ གུང་རུ། ཚོ་བ། སྤོ་ོའིབརོ། མ་ིཉིགཏཱ་དབནེ། རྒྱལ་རངོ་། གཙོང་བ། 



 76  

ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཀོང་བ་ོབཅིས་ཁོང་ཚོན་བཅུ་དྲུག་རིམ་པེར་བྱུང་། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིས་

ཕག་(༡༩༥༩)ལ་ོབར་གདན་ས་འིདིར་རྒྱུན་བཞུགས་དག་ེའིདུན་པེ་དགུ་སྟོོང་དགུ་

བརྒྱ་ལྷག་གིས་ཐསོ་བསམ་གྱེ་ིལས་ལ་བརྩེནོ་བཞིནི་ན།ོ ། 

གསུམ་པ། བཀྲ་ཤིསེ་ལྷུན་པོ་དགོན་པ། 

ད་ེཡང་བཀའི་གདམས་གླེགས་བམ་སོགས་མད་ོརྒྱུད་བསྟོན་བཅིོས་དུ་མ་ནས་

ལུང་བསྟོན་པེ་དང་སྣར་ཐང་དུ་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མོས་བཀའི་གནང་ཞིིང་དམག་ཟོར་

མའིི་ལུང་བསྟོན་ལྟར་དར་རྒྱས་པེ་བསོད་ནམས་དཔེལ་བཟང་དང་། སྐབས་དེའིི་

གཞིིས་ཀ་རྩེེའི་ིརྫོོང་དཔེོན་འིཕྱོངས་རྒྱས་པེ་ཧེོར་དཔེལ་འིབྱོར་བཟང་བ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་

སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའིི་མེ་ཡོས་(༡༤༤༧)ལོར་རྒྱལ་

དབང་དག་ེའིདུན་གྲུབ་(པེཎ་ཆོེན་དག་ེའིདུན་གྲུབ་ཀྱིང་ཞུ)ཀྱིིས་དར་རྒྱས་པེ་བསོད་

ནམས་དཔེལ་བཟང་བོས་སྦྱིན་བདག་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏོ་ེཕྱག་འིདེབས་གནང་

ཞིིང་བཀྲ་ཤིིས་ལྷུན་པེོདཔེལ་གྱེི་སྡེེ་ཆོེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བའིི་གླིང་ཞིེས་

པེའི་ིམཚོན་གསལོ། སྔོ་གཞུག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁོང་དང་བྱནི་རྟནེ་མང་བ་ོབཞིངེས་ནས་

གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔའི་ིའིཆོད་ཉིན་གཙོོར་འིདོན་གྱེ་ིགྲྭ་ཚོང་ཐོས་བསམ་གླིང་དང་། དཀྱིིལ་

ཁོང་། ཤིར་རྩེ་ེབཅིས་གྲྭ་ཚོང་གསུམ་ཚུགས་པེ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་ིའིཆོད་ཉིན་གཙོརོ་འིདནོ་

གྱེ་ིསྔོགས་པེ་གྲྭ་ཚོང་སྟོ་ེགྲྭ་ཚོང་བཞི་ིབྱུང་། ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚོང་ལ་ལེགས་གླིང་

དང་། བད་ེའིབྱརོ། ལྷུན་རྩེ།ེ ནརོ་བུ་དགའི་ལྡན། གཅིནེ་ལུང་། འིབྲངོ་རྩེ།ེ རྟ་ནགསྤོང་

ཡུལ། གནས་མཆོགོ ལགེས་གྲུབ། བཞིད་པེ། གསརེ་གླངི་། རྫོངོ་ཁོ། བ་ས།ོ ཏྲ་ེཧེརོ། 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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གཡང་བ། ཧེར་གདོང་། ཅི་ོནེ། གསེར་ཁོང་། རྒྱ་ཁོང་ཚོན། ཚུལ་ཁོང་། གྲང་མ་ོཆོེ། 

ལྕགས་པེ། རངོ་བ། གཏོངི་སྐྱོསེ། སྲིད་པེ་བཅིས་མ་ིཚོན་ཉིེར་བདུན་དང་། དཀྱིལི་ཁོང་

གྲྭ་ཚོང་ལ་དཔེ་ེཐུབ་དང་། གུ་ག།ེ སྟོག་མ།ོ ལྷུན་གྲུབ་རྩེ།ེ འིདར་བ། མདངས་ཅིན། ལ་

ཁོ། ར་ིམཁོར། རངོ་བ། གནས་རྙངི་། བད་ེབ་ཅིན་པེ། ཆོསོ་སྦུགཁོལ་ཁོ། ཨ་ོརྒྱན་རྫོངོ་

བ། གླ་ོསྦུགརྡོ་ོགདན་བཅིས་བཅུ་དྲུགཤིར་རྩེ་ེགྲྭ་ཚོང་ལ་ལྷ་ཁོང་དང་། གནས་གསར། 

ཁྲོནོ་ཁོ་སྦུག་པེ། བ་ཤི།ེ ཤིར་བྱང་། ལས་སྟོདོ། བད་ེཡངས། ཞི་ིགནས། ཐནོ་པེ། ནརོ་

སྟོངེ་། ས་ལུང་། ལྷ་ོབ། ཡལོ་དཀར། སྤོརོ་ཐགོབསམ་བློ།ོ རྒྱལ་ཆོནེ་རྩེ་ེབཅིས་མ་ིཚོན་

བཅུ་དྲུག་སོགས་བྱུང་ནས་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔ་དང་གསང་ཆོེན་རྒྱུད་སྡེེ་བཞིིའིི་

ཉིམས་ལེན་ལ་ཐོས་བསམ་གྱེིས་སྒྲོོ་འིདོགས་ཆོོད་པེའིི་མཁོས་གྲུབ་མང་བོ་ཟམ་མ་

ཆོད་པེར་བྱོན་ནས་འིཇིམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་ིརིང་ལུགས་གསེར་སྦྱངས་བཙོ་ོམའི་ིརང་

མདངས་ཕྱགོས་མཐར་སྤོལེ་བར་མཛད་ད།ོ ། 

བཞིི་བ། སྐུ་འིབུམ་བྱེམསེ་པ་གིླིང་། 

ད་ེཡང་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ིརང་གཟུགས་འིཇིམ་མགོན་ཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་མ་ོད་ེ

ཉིིད་ཡུམ་ཤིིང་བཟའི་ཨ་ཆོོས་ཀྱི་ིམངལ་སྒེ་ོལས་གྲོལ་ཏོ་ེལྟ་ེབ་སྤྲུལ་བའི་ིའིཁོོར་ལོའི་ིརྩེ་

འིདབ་ཉི་ེབར་བཅིད་པེའི་ིཁྲོག་ག་ིཟེགས་མ་ཉུང་ཟད་ཅིིག་ས་ལ་ལྷུང་བའི་ིགཞིིར་ཙོན་

དན་གྱེི་ལྗོོན་པེ་ལོ་འིདབ་རྣམ་པེར་རྒྱས་པེ་སྐྱོེས་པེའིི་སྟོེང་དུ་དེ་བཞིིན་གཤིེགས་པེ་

སེང་ག་ེང་རོའི་ིསྐུ་བརྙན་འིབུམ་ཤིར་བ་(དུང་དཀར་ཚོིག་མཛོད་ལས། རྒྱལ་བ་སེང་

ག་ེང་རའོི་ིསྐུ་བརྙན་འིབུམ་གཅིགི་དཔེར་དུ་བཏོབ་པེ་གཟུངས་སུ་ཕུལ་བའི་ིམཆོདོ་རྟནེ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཞིེས་གསུངས་)ད་ེཉིིད་སྲིོག་ཤིིང་ག་ིཚུལ་དུ་བྱས་པེའི་ིསྐུ་འིབུམ་འིཕགས་ཡུལ་ལུམྦིིའི་ི

ཚོལ་དང་དབྱེར་མ་མཆོིས་པེ་མཐོང་ཐོས་ཙོམ་གྱེིས་སྲིིད་ཞིིའི་ིདག་ེམཚོན་མཐའི་དག་

འིབད་མེད་ལྷུན་གྱེིས་འིགྲུབ་པེའི་ིམཆོོད་སྡེོང་ཆོེན་པེ་ོའིགྲ་ོབའི་ིལེགས་བྱས་ཀྱི་ིཞིིང་དུ་

བཞུགས་པེའིི་གནས་དེར། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་ཆུ་ལུག་(༡༥༨༣)ལོར་རྒྱལ་

དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོོས་ཞིལ་བཀོད་དང་བྱིན་རྟེན་འིགའི་གནང་བ་བཞིིན། ས་

བྱ་ི(༡༥༨༨)ལོར་འིདུལ་བ་ཆོོས་རྗེ་ེའིོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོོས་འིཆོད་ཉིན་གསར་དུ་བཙུགས་

ཏོེ་རིམ་པེ་བཞིིན་འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་དང་སེ་ར་རྗེེ་བཙུན་པེའིི་ཡིག་ཆོའིི་སྟོེང་ནས་

དབུ་ཕར་མཛོད་འིདུལ་སོགས་ཀྱི་ིའིཆོད་ཉིན་གཙོོར་འིདོན་གྱེ་ིཐོས་བསམ་གླིང་དང་། 

རྒྱུད་པེ། གས་ོརིགདུས་འིཁོོར། འིཆོམས་པེ་བཅིས་གྲྭ་ཚོང་ལྔ་ཚུགས་ཤིིང་གཞུང་

ཆོེན་པེ་ོབཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་གནང་རྗེེས་ལྷ་སའི་ིསྨོན་ལམ་ཆོེན་

མའོི་ིཕྱག་སྲིལོ་ལྟར་སྨནོ་ལམ་རབ་འིབྱམས་པེའི་ིདམ་བཅིའི་དང་རྒྱུད་སྡེ་ེབཞིའིི་ིའིཆོད་

ཉིན་སོགས་ཀྱི་ིཕྱག་སྲིོལ་མཆོིས་ཤིིང་། འིཕེལ་རྒྱས་ཆོེན་པེ་ོབྱུང་བས་མད་ོསྔོགས་

རིག་གནས་དང་བཅིས་པེར་ནང་བྱན་ཆུད་ཅིིང་འིཆོད་རྩེོད་རྩེོམ་གསུམ་ལ་དབང་

འིབྱོར་བའི་ིམཁོས་གྲུབ་གང་མང་བྱོན་ནས་དཔེལ་མཉིམ་མེད་ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ི

བསྟོན་པེ་འིད་ིཉིིད་ཉིིན་མ་ོལྟར་གསལ་བར་བྱེད་པེ་ལ་མཛད་རྗེེས་ཟླ་མེད་པེ་བཞིག་པེ་

ཡནི་ན།ོ ། 

ལྔ་བ། མདོ་སྨོད་བླ་བྲེང་བཀྲ་ཤིསེ་འིཁྱིལ། 

བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པེའི་ིས་གླང་(༡༧༠༩)ལརོ་འིཇིམ་མགནོ་བློ་མ་ཙོངོ་ཁོ་
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བ་ཆོེན་པེོས་དགའི་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གསར་འིདེབས་གནང་བའིི་དུས་ཆོེན་ཁྱེད་

པེར་ཅིན་དང་བསྟུན་པེར་སོག་པེོའི་ིདཔེོན་ཆོེན་དགའི་ལྡན་ཨེར་ཏོ་ིན་ིཇུ་དབང་གིས་

སྦྱིན་བདག་དང་གྲྭ་རྒྱུན་ཕུལ་ནས་ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ་དབལ་ཤུལ་

ངག་དབང་བརྩེོན་འིགྲུས་དཔེལ་བཟང་བོས་བཏོབ་སྟོ་ེརིམ་པེ་བཞིིན་ཐོས་བསམ་གླིང་

དང་རྒྱུད་སྨད། དུས་འིཁོརོ། སྨན་པེ། ཀྱི་ེརྡོརོ། རྒྱུད་སྟོདོ་བཅིས་གྲྭ་ཚོང་དྲུག་བཙུགས་

ཤིིང་། ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ་ཡབ་སྲིས་རིམ་བྱོན་གྱེིས་སྐྱོོང་བཀུར་

འིོག་ནས་མད་ོསྔོགས་རིག་གནས་དང་བཅིས་པེའི་ིའིཆོད་ཉིན་ཆོ་ཚོང་དར། རྨད་བྱུང་

ཐོས་བསམ་གླིང་ག་ིའིཛིན་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་གྱེིས་འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་གྲྭ་ཚོང་ག་ིཕྱག་

སྲིོལ་དང་མཐུན་པེར་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་གནང་རྗེེས་

ཕར་ཕྱིན་རབ་འིབྱམས་པེ་དང་། རྡོོ་རམས་པེ་དང་སྔོགས་རམས་པེའིི་དམ་བཅིའི་

བཞིག་སྟོ་ེདག་ེབཤིེས་ཀྱི་ིཡོན་གནས་ཐོབ་ཐང་སྤྲོོད་པེ། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚོང་གིས་གཙོ་ོ

བོར་རྒྱུད་སྡེེ་སོ་སོའི་ིབསྐྱོེད་རྫོོགས་རིམ་གཉིིས་ཀྱིི་ཉིམས་ལེན་སྤྱོི་དང་རྒྱུད་ཆོེན་

དཀོན་མཆོོག་ཡར་འིཕེལ་ནས་བརྒྱུད་པེའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིའིཆོད་ཉིན་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པེ། 

དུས་འིཁོོར་གྲྭ་ཚོང་གིས་གཙོ་ོབོར་དུས་འིཁོོར་གྱེ་ིཆོ་ོག་དང་རྩེིས་སྐར་ནག་སོགས་ལ་

སློོབ་གཉིེར་བྱེད་པེ། སྨན་པེ་གྲྭ་ཚོང་གིས་ལྷ་སའི་ིལྕགས་པེ་ོར་ིགས་ོརིག་གྲྭ་ཚོང་ག་ི

ཕྱག་སྲིོལ་ལྟར་གས་ོབ་རིག་པེའི་ིགཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པེ། ཀྱི་ེརྡོོར་གྲྭ་ཚོང་གིས་

རྒྱ་རྩེསི་དང་སྒྲོ་རིག་པེ། ར་ིམ་ོསགོས་ལ་ཐསོ་བསམ་བྱདེ་པེ། རྒྱུད་སྟོདོ་གྲྭ་ཚོང་གསི་

རྒྱུད་ཆོེན་ཀུན་དགའི་དོན་གྲུབ་སོགས་ནས་བརྒྱུད་པེའི་ིརྒྱུད་སྡེ་ེས་ོསོའི་ིཆོ་ོག་དང་ས་

ཆོོག་སོགས་ཉིམས་ལེན་གྱེ་ིགཙོ་ོབོར་བྱེད་པེ་བཅིས་ལས་དུས་ཀྱི་ིམཐའི་ན་གདན་ས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

འིད་ིལས་དཔེལ་མཉིམ་མེད་ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པེའི་ིབསྟོན་འིཛིན་གྱེ་ིསྲིོག་ཤིིང་མང་བ་ོ

བྱུང་བ་ན།ི ཀུན་མཁྱེནེ་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ་རམི་བྱནོ། གུང་ཐང་བསྟོན་པེའི་ིསྒྲོནོ་

མ།ེ སྡེ་ེཁྲོ་ིཐུབ་བསྟོན་ཉི་ིམ། དབལ་མང་དཀོན་མཆོོག་རྒྱལ་མཚོན། ཞིང་སྟོོན་བསྟོན་

པེ་རྒྱ་མཚོ།ོ རྒྱལ་མཁོན་ཆོེན་གྲགས་པེ་རྒྱལ་མཚོན། གུང་ཐང་བློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚོ།ོ རྗེ་ེ

ཤིསེ་རབ་རྒྱ་མཚོ།ོ རྗེ་ེའིཇིགིས་མེད་འིཕྲེནི་ལས་རྒྱ་མཚོ་ོསགོས་མཁོས་བཙུན་བཟང་

གསུམ་ལ་མངའི་བརྙེས་པེའི་ིསྐྱོེས་བུ་དམ་པེ་མང་བ་ོབྱོན་ནས་ད་ལྟའི་ིབར་གདན་ས་

འིད་ིན་ིཡུལ་མད་ོཁོམས་སྨད་ཀྱི་ིདག་ེལྡན་བསྟོན་པེའི་ིལྟ་ེབ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡདོ་ད།ོ ། 

གཞིན་ཡང་། ཁོམས་ཕྱོགས་སུ་ཆོོས་རྗེེ་ཤིེར་བཟང་བས་རྗེེ་བློ་མ་དབུས་སུ་

ཕེབས་སྐབས་འིཕགས་པེའིི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གིས་ཞིལ་གཟིགས་ས་ངོམ་ཆུ་

དང་རྫོ་ཆུ་མདོར་རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་མེ་སྦྲུལ་(༡༤༣༧)ལོར་ཆོབ་མད་ོབྱམས་པེ་

གླིང་ཕྱག་བཏོབ་སྟོ།ེ རྗེ་ེཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེའི་ིདངོས་སློོབ་ཀུ་ཅིོར་རྟོགས་ལྡན་པེའིམ་

རྒྱལ་བ་འིཕགས་པེ་ལྷ་སྐུ་འིཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་སགོས་ཀྱིསི་སྐྱོངོ་བཞིནི་པེ་དང་། རབ་བྱུང་

དགུ་བའིི་ས་སྤྲོེལ་(༡༥༤༨)ལོར་རྗེེ་དྲུང་ཤིེས་རབ་དབང་བོས་ཁོམས་དར་རྒྱས་

དགོན་ཕྱག་བཏོབ། ཧེོར་ཆོོས་རྗེེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོོགས་ཀྱིིས་དཀར་མཛེས་བཀྲ་

ཤིསི་བཤིད་སྒྲུབ་ནོར་བུའི་ིགླིང་ཕྱག་བཏོབ། མད་ོསྨད་ཀྱི་ིཕྱགོས་སུ་ཆོསོ་རྗེ་ེདནོ་གྲུབ་

རིན་ཆོེན་གྱེིས་རབ་བྱུང་དྲུག་པེའི་ིས་གླང་(༡༣༤༩)ལོར་བྱ་ཁྱུང་ཡོན་ཏོན་དར་རྒྱས་

གླིང་ཕྱག་འིདེབས་མཛད་ཅིིང་མཁོན་རབས་དགུ་བ་བྱམས་པེ་གླིང་བ་བསྟོན་པེ་རིན་

ཆོེན་གྱེིས་པེ་ོཏོ་ིལྔའི་ིའིཆོད་ཉིན་བཙུགས་ཏོ་ེབཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་འིཕེལ་ཞིིང་རྒྱས་

པེར་མཛད། རྒྱལ་སྲིས་དོན་ཡོད་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱ་མཚོོས་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིཤིིང་འིབྲུག་
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(༡༦༠༤)དགོན་ལུང་བྱམས་པེ་གླིང་ཕྱག་འིདེབས་མཛད་ཅིིང་ལྕང་སྐྱོ་ཐམས་ཅིད་

མཁྱེེན་པེ་དང་ཐུའུ་བཀྭན་རིན་པེ་ོཆོ་ེརྣམ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྐུ་ཕྲེེང་རིམ་བྱོན། སུམ་བྷི་མཁོན་

ཆོེན་སོགས་ཀྱིིས་བཀའི་པེོད་ལྔའི་ིའིཆོད་ཉིན་བསྐྱོངས་པེ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་

པེའིི་ལྕགས་སྟོག་(༡༧༡༠)ལོར་ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེས་རྒྱུད་གྲྭ་

བཙུགས་ཏོ་ེརྒྱུད་ཀྱི་ིའིཆོད་ཉིན་སྤོེལ། ཆུ་བཟང་བློ་མ་རྣམ་རྒྱལ་དཔེལ་འིབྱོར་གྱེིས་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའིི་ས་གླང་(༡༦༤༩)ལོར་ཆུ་བཟང་དགོན་དགའི་ལྡན་མི་

འིགྱུར་གླིང་ཕྱག་བཏོབ་སྟོ་ེསྐུ་ཕྲེེང་རིམ་བྱོན་ཀྱིིས་བསྐྱོངས་པེ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པེའི་ིས་སྟོག་(༡༧༥༨)ལོར་ཆུ་བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་གིས་

འིཆོད་ཉིན་གསར་འིཛུགས་མཛད། དགོན་ལུང་མཁོན་རབས་བཅུ་བ་བཙོན་པེ་ོདོན་

གྲུབ་རྒྱ་མཚོོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའིི་ལྕགས་སྟོག་(༡༦༥༠)ལོར་གསེར་ཁོོག་

དགའི་ལྡན་དམ་ཆོོས་གླིང་བཏོབ་ཅིིང་སྨིན་གྲོལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ིསྐུ་འིཕྲེེང་རིམ་བྱོན་སོགས་

ཀྱིིས་བསྐྱོངས་པེ་དང་། སྒེ་ོམང་སློོབ་ཟུར་ཧེོར་ངག་དབང་འིཕྲེིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་

འིཆོད་ཉིན་གསར་འིཛུགས་མཛད་ད་ེའིཕལེ་རྒྱས་ཆོནེ་པེ་ོབྱུང་། རབ་བྱུང་ལྔ་བའི་ིཤིངི་

ལུག་(༡༢༩༥)ལོར་ཅི་ོན་ེདགོན་ཆོེན་ཏོིང་འིཛིན་དར་རྒྱས་གླིང་ས་སྐྱོ་བའི་ིལུགས་སུ་

བཏོབ་པེ་ལ། ཆོོས་རྗེེ་རིན་ཆོེན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའིི་ས་ཡོས་

(༡༤༥༩)ལོར་དག་ེལུགས་པེར་བསྒྱུར་ནས་འིཆོད་ཉིན་རྒྱས་པེར་མཛད། ཆོོས་རྗེ་ེ

དོན་གྲུབ་རིན་ཆོེན་གྱེི་སློོབ་མ་རོང་བོའི་ིབློ་མ་བསམ་གཏོན་སོགས་ཀྱིིས་རོང་བོའི་ི

དགོན་ཆོེན་ཆོོས་འིཁོོར་གླིང་ག་ིརྨང་དང་དག་ེའིདུན་གྱེ་ིསྡེ་ེགསར་འིཛུགས་མཛད་པེ་

བཞིིན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའིི་ལྕགས་རྟ་(༡༦༣༠)ལོར་འིཆོད་ཉིན་གསར་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

འིཛུགས་གནང་བས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་རནི་པེ་ོཆོ་ེདར་ཞིངི་རྒྱས་པེར་མཛད་པེ་

དང་། ཉིིད་ཀྱི་ིསྐུ་ཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་ཀྱིསི་བསྐྱོངས་ས།ོ ། 

ད་ེལྟར་མད་ོདབུས་ཁོམས་གསུམ་དུ་རྗེ་ེབློ་མའི་ིབུ་སློོབ་རྣམས་ཀྱིིས་ར་ིབ་ོདག་ེ

ལུགས་པེའི་ིཆོོས་སྡེ་ེརྣམས་ཡན་ལག་དང་ཉིིང་ལག་ག་ིཚུལ་གྱེིས་བཤིད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་

གྲྭ་མང་བ་ོཕྱག་འིདེབས་གནང་ནས་བསློབ་ཁྲོིམས་རྣམ་པེར་དག་པེའི་ིདག་ེའིདུན་གྱེ་ི

སྡེ་ེདབྱར་དུས་ཀྱི་ིཆུ་གཏོེར་བཞིིན་དུ་རྒྱས་ཤིིང་། མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེ

འིད་ིཉིདི་བཤིད་སྒྲུབ་གཉིིས་ལྡན་གྱེ་ིསྒེ་ོནས་ཉི་ིའིདོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་ད།ོ །  

ལེའེུ་བདུན་པ། ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིབསྟན་པ་ 

ཡུལེ་གྲུ་གཞིན་དུ་དར་ཚུལེ་བཤད་པ། 

དང་བོ། དགེ་ལུགསེ་པའིི་བསྟན་པ་སོེག་ཡུལ་དུ་ 

དར་ཚུལ་བཤད་པ། 

ད་ེལ་འིདིར་ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེ་ོད་ེཉིིད་ཀྱི་ིབསྟོན་

པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེཞྭ་སེར་ཅིོད་པེན་འིཆོང་བའི་ིརིང་ལུགས་དྲེ་ིམ་མེད་པེ་འིད་ིཉིིད་ཆོེན་པེ་ོ

ཧེོར་གྱེ་ིཡུལ་དུ་ཇི་ིལྟར་དར་བ་ཡིན་ཞི་ེན། སོག་པེ་ོརང་ག་ིཆོོས་འིབྱུང་དང་ལ་ོརྒྱུས་

སགོས་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། སྔོནོ་རྒྱ་གར་འིཕགས་པེའི་ིཡུལ་གྱེ་ིཔེཎྡི་ིཏོ་དང་གྲུབ་ཆོནེ་

རྣམས་ཀྱིིས་དངོས་སུ་སོག་ཡུལ་དུ་ནང་བསྟོན་སྤོེལ་བ་ན་ིབསྟོན་པེ་སྔོ་དར་དུ་གྲགས་

ཤིིང་ད་ེན་ིདེང་སྐབས་རྡོ་ོབརྐོས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙན་དང་གསུང་རབ་རྡོ་ོབརྐོས་དང་རྡོ་ོརིང་ལྟ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བུ་ལས་ཡོངས་སུ་འིཇིིག་ཟིན། བསྟོན་པེ་བར་དར་ན་ིཐོག་མར་ས་སྐྱོ་བའི་ིསྐབས་བོད་

གངས་ཅིན་གྱེ་ིལྗོངོས་ནས་བསྟོན་པེའི་ིདབུ་བརྙསེ་ཤིངི་དར་བ་ཡནི་ལ། ད་ེཡང་འིཇིམ་

མགོན་ས་སྐྱོ་པེཎྡི་ིཏོ་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚོན་མཆོོག་ག་ིམཁྱེེན་རབ་ཀྱི་ིའིདབ་མ་རབ་

ཏུ་རྒྱས་ཏོ་ེམཁོས་པེའི་ིགྲགས་པེ་ས་སྟོངེ་ཡངོས་ལ་ཁྱེབ་པེར་གྱུར་ཅིངི་། ཧེརོ་སགོ་ག་ི

སྐྱོེ་འིགྲོའི་ིབསོད་ནམས་པེད་མ་དཀར་བོའི་ིཆུན་པེོ་མངོན་པེར་གྲོལ་བའིི་དུས་སྟོོན་

མངོན་དུ་འིགྱུར་བར་ཉི་ེབ་ན། ཆོིང་ག་ེས་ེརྒྱལ་བོའི་ིསྐུ་ཚོ་རྒྱལ་བ་ོབཞི་ིབ་ག་ོཏོན་དང་། 

དཔེོན་དོར་རྟ་གཉིིས་གྲོས་བྱས་ནས་འིཇིམ་མགོན་ས་པེཎ་རིན་པེ་ོཆོ་ེགདན་ཞུ་ཡང་

ཡང་བགྱེསི་མཐར། ས་པེཎ་མཆོགོ་ཐུགས་དགྱེསེ་ཏོ།ེ སྔོནོ་རྗེ་ེབཙུན་བསདོ་ནམས་རྩེ་ེ

མསོ། མ་ིརགིས་མ་ིགཅིིག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ིཡུལ། ། སྐད་རགིས་མ་ིགཅིགི་བདུན་

བརྒྱ་ཉི་ིཤུའི་ིསྐད། ། ཐ་དད་སྐད་དང་ཡུལ་གྱེ་ིདབྱ་ེབའི་ིཡུལ། ། བྱང་ནས་བྱང་ཕྱགོས་

རྒྱལ་ཁོམས་ཧེརོ་གྱེ་ིཡུལ། ། བསདོ་ནམས་བསགས་པེ་ཇིངི་གརེ་གནམ་གྱེ་ིབརྒྱུད། ། 

བྱང་སེམས་སྤྲུལ་བ་རྒྱལ་བ་ོག་ོཏོན་གྱེིས། ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྙེན་པེའི་ིགྲགས་པེ་ཐོས་ནས་

ཀྱིང་། ། སྤྱོན་འིདྲེེན་ཕ་ོཉི་དྲེག་པེ་ོའིད་ིལྟར་འིོངས། ། ཞྭ་ཁྲོ་འིདྲེ་ལྷམ་ཕག་སྣ་འིདྲེ་གྱེོན་

པེའི།ི ། དརོ་རྟ་ཞིསེ་བྱའི་ིརྐང་མགྱེགོས་བཏོང་བའི་ིཚོ།ེ ། ཐ་ེཚོམོ་མ་བྱདེ་མྱུར་དུ་སངོ་

ཞིགི་དང་། ། སངས་རྒྱས་བསྟོན་ལ་འིགྲ་ོདནོ་དཔེག་མདེ་འིབྱུང་། ། ཞིསེ་བཀའི་བསྩལ་

བའི་ིལུང་བསྟོན་དུས་ལ་བབས་པེར་དགོངས་ནས་དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་པེ་ཤིིང་འིབྲུག་

(༡༢༤༤)ལོར་ས་སྐྱོའི་ིགདན་ས་འིཛིན་པེར་འི་ོཡུག་པེ་བསོད་ནམས་སེང་ག་ེཤིར་བ་

ཤིེར་འིབྱུང་། སྲིིད་ཀྱི་ིབྱ་བར་གྲམ་ཤཱཀྱི་བཟང་བ་ོབསྐོས་ཏོ།ེ དཔེོན་འིཕགས་པེ་དང་། 

ཕྱག་ན་གཉིིས་ཞིབས་ཞུར་ཁྲོིད་ནས་སྨད་ཤིར་ཕྱོགས་སུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གནང་། 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དགུང་ལ་ོར་ེལྔ་བ་མ་ེརྟ་(༡༢༤༦)ལརོ་ཧེརོ་ག་ོཏོན་རྒྱལ་བའོི་ིཕ་ོབྲང་ལང་གྲུ་སྤྲུལ་བའི་ི

སྡེེའི་ིལང་ཆུ་རྩེེར་བབས་ཏོེ། དེའི་ིཕྱ་ིལ་ོམ་ེལུག་ལོའི་ིཟླ་བ་དང་བོའི་ིགཟའི་སྐར་འིཕྲེོད་

སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེའིི་ཉིིན་ཆོོས་རྗེེ་ས་པེཎ་ཁུ་དབོན་དང་། གོ་ཏོན་རྒྱལ་བོ་

མཇིལ་འིཕྲེད་མཛད་ད།ེ དྲེ་ིབ་མང་བ་ོཞུས་པེས་ལན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཐུགས་མཉིསེ་ཤིངི་

གུས་འིདུད་ལྷུར་བློངས། ག་ོཏོན་གྱེིས་ཞུས་པེ་བཞིིན་རྩེ་བའི་ིཡ་ིག་ེཞི་ེབཞིིའི་ིབདག་

ཉིིད་ཅིན་གྱེ་ིསོག་ཡིག་(སོག་པེ་ོབ་རྣམས་ཀྱིིས་སྔོོན་ཞིིན་ཅིང་ནས་དར་བའི་ིཡ་ིགེའི་ི

རྨང་གཞིིའི་ིཐོག་ལེགས་བཅིོས་བྱས་ཏོ་ེསོག་པེོའི་ིརྒྱལ་ཁོམས་ཡོངས་སུ་བཀོལ་སྤྱོོད་

བྱདེ་ཐུབ་བྱུང་བར་གླངེ་)ཐགོ་མར་གསར་དུ་བཟསོ་ནས་ཆོནེ་པེ་ོཧེརོ་གྱེ་ིཡུལ་དུ་ཤིསེ་

རིག་རྟ་བདུན་དབང་བོའི་ིའིོད་སྣང་དཀར་བོས་ཁྱེབ་པེར་བྱས། འིཇིམ་མགོན་ས་པེཎ་

རིན་པེ་ོཆོ་ེམཆོོག་སོག་ཡུལ་དུ་ལ་ོལྔར་བཞུགས་ནས་བསྟོན་འིགྲོའི་ིབད་ེསྐྱོིད་རྫོོགས་

ལྡན་གསར་བའི་ིདཔེལ་ལ་བཀོད་མཐར་དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུ་བ་ལྕགས་ཕག་ལོར་ལང་

གྲུའུ་སྤྲུལ་བའི་ིསྡེེའི་ིལྷ་ཁོང་དུ་སྐུ་གཤིེགས། སྐབས་དེར་ས་སྐྱོ་བ་དང་བཀའི་བརྒྱུད་

པེའིི་བསྟོན་པེ་སོག་ཡུལ་དུ་དར་རྒྱས་ཆོེན་པེོ་བྱུང་། རབ་བྱུང་བཞིི་བའིི་ཆུ་གླང་

(༡༢༥༣)ལོར་འིགྲོ་མགོན་ཆོོས་རྒྱལ་འིཕགས་པེ་རིན་པེོ་ཆོེ་ཧེོར་གྱེི་རྒྱལ་བོ་ཧེི་པེ་

ལིས་ཀྱིིས་ཕོ་བྲང་ཤིིང་ཏོོར་སྤྱོན་དྲེངས་ནས་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་པེ་རླབས་ཆོེན་

བསྐྱོངས། ལྷག་པེར་དུ་ཧེོར་གོང་མ་ས་ེཆོེན་རྒྱལ་བོས་འིགྲ་ོམགོན་རིན་པེ་ོཆོ་ེལས་

དཔེལ་ཀྱིེ་དགྱེེས་པེ་རྡོ་ོརྗེེ་སོགས་དབང་ཐེངས་གསུམ་ལ་གསན་ཏོེ་དབང་ཡོན་དང་

བོའི་ིསྐབས་བོད་ཡུལ་ཁྲོ་ིསྐོར་བཅུ་གསུམ་དང་། གཉིིས་པེའི་ིསྐབས་ལྷ་དབང་བརྒྱ་

བྱིན་གྱེིས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ལ་ཆོོས་འིཁོོར་བསྐོར་བར་ཕུལ་བའི་ིཆོོས་དུང་དཀར་བ་ོ



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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རྒྱང་གྲགས་ཀྱི་ིགཙོསོ་བདོ་ཆོལོ་ཁོ་གསུམ། གསུམ་པེའི་ིསྐབས་རྒྱའི་ིམ་ིཡུར་ཆོནེ་མ་ོ

ཞིེས་པེ་ལ་ོརེར་མ་ིམང་བ་ོརྒྱ་མཚོོར་བསྣུབས་ནས་གསོད་པེའི་ིསྡེིག་རྒྱུན་བཅིད་པེ་

བཅིས་འིབུལ་ཆོེན་གསུམ་ཕུལ་བས་མཇུག་མཐར་གོས་ནག་པེ་ོབདུན་དང་། དཀར་

བ་ོགཅིིག་བཅིས་ཕུལ་བས། འིཕགས་པེའི་ིཞིལ་ནས་ནག་པེ་ོབདུན་ཕུལ་བས་ངེད་

གཉིིས་སྐྱོ་ེབ་བདུན་ལ་མ་ིའིཕྲེད་པེ་དང་། དཀར་པེ་ོགཅིིག་ཕུལ་བས་ཁྱེོད་གསེར་གྱེ་ི

མངི་ཅིན་དང་། ང་ཆུ་ཡ་ིམངི་ཅིན་དུ་གྱུར་དུས་མཇིལ་བའི་ིརྟནེ་འིབྲལེ་འིགྲགི་ཅིསེ་པེ་ན་ི

འིགྲ་ོམགོན་རིན་པེ་ོཆོ་ེཁོོང་ན་ིརྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ོདང་ཧུ་པེ་ིལིས་ས་ེ

ཆོེན་རྒྱལ་བ་ོན་ིཨལ་ཐན་རྒྱལ་བོའི་ིསྐྱོ་ེབ་བཞིེས་ཏོ་ེམཆོོད་ཡོན་དུ་གྱུར་ནས་དག་ེལྡན་

གྱེ་ིབསྟོན་པེ་སོག་ཡུལ་དུ་དར་ཞིིང་རྒྱས་པེར་འིགྱུར་བའི་ིལུང་བསྟོན། ཁྱེད་པེར་དུ་

དབང་ཡོན་ཐ་མ་འིདི་ལ་བདག་ཉིིད་ཆོེན་པེོ་ཐུགས་མཉིེས་ནས་བསྔོོ་བ་འིདི་ལྟར་

མཛད་ད།ེ ནམ་མཁོའི་ིཁོམས་ན་ིཁྲོག་ག་ིམདགོ་ལྟར་དམར། ། རྐང་ལག་ར་ོཡསི་ཕྱ་ིཡ་ི

རྒྱ་མཚོ་ོཁོངེས། ། འིད་ིའིདྲེ་བཅིད་པེའི་ིདག་ེབ་གང་ད་ེཡསི། ། མཁྱེནེ་རབ་དབང་ཕྱུག་

ཐུགས་དགངོས་རྫོགོས་པེའི་ིཕྱརི། ། ཕན་བདའེི་ིབསྟོན་པེ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པེ་དང་། ། མ་ི

དབང་སྐུ་ཚོ་ེཡུན་དུ་བརྟན་ཕྱིར་བསྔོ།ོ ། ཞིསེ་བསྔོ་ོབ་གནང་བ་སགོས་ན་ིསགོ་ཡུལ་དུ་

རྒྱལ་བསྟོན་ཐགོ་མར་དར་ཚུལ་མད་ོཙོམ་བརྗེདོ་ནས་དཀྱུས་ལ་འིཇུག་པེ་ལ། 

ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིམད་ོསྔོགས་ཟུང་འིབྲེལ་གྱེ་ི

རིང་ལུགས་དྲེ་ིམ་མེད་པེ་འིད་ིཉིིད་སོག་ཡུལ་དུ་དར་བ་ན་ིསོག་པེ་ོརང་གིས་བསྟོན་པེ་

ཕྱ་ིདར་དུ་བརྗེོད་པེས། ད་ེཇི་ིལྟར་དར་བ་ཡིན་ཞི་ེན། བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེཤཱཀྱི་ཡ་ེ

ཤིེས་མཆོོག་རྗེེ་བདག་ཉིིད་ཆོེན་མོའི་ིསྐུ་ཚོབ་ཏུ་ཏཱ་མིང་ཡུང་ལོ་རྒྱལ་བོས་གདན་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དྲེངས་སྐབས་ར་ིབ་ོརྩེ་ེལྔ་ནས་ཧེོར་གྱེ་ིསྐྱོ་ེའིགྲ་ོམཆོོག་དམན་མང་བོར་བསྙེེན་གནས་

དང་རབ་བྱུང་། དག་ེསློོང་ག་ིསྡེོམ་པེ་འིབོག་པེ་སོགས་གནང་ནས་རྗེ་ེཙོོང་ཁོ་བ་ནས་

བརྒྱུད་པེའིི་སྡེོམ་རྒྱུད་རྣམ་པེར་དག་པེ་སྤོེལ། དབང་རྗེེས་གནང་ཁྲོིད་བཤིད་ལུང་

སོགས་དམ་པེའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིཆོར་ཆོེན་ཕབ་ནས་སོག་ཡུལ་དུ་ཞྭ་སེར་བསྟོན་པེ་དར་བའི་ི

དབུ་ཚུགས་ཤིིང་། རྗེེས་སུ་ཡང་བསྐྱོར་རྒྱ་སོག་ག་ིཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཞིོན་ཏོ་ེརྒྱལ་

བ་ོདང་མཆོདོ་ཡནོ་དུ་འིབྲལེ། རྒྱལ་བ་ོལ་ཞིལ་ཏོ་གནང་སྟོ།ེ རྒྱ་དང་ཧེརོ་གྱེ་ིཡུལ་གྲུ་ས་ོ

སོར་གཙུག་ལག་ཁོང་རྟེན་དང་བརྟེན་པེར་བཅིས་པེ་གསར་དུ་བཞིེངས་པེ་དང་དག་ེ

ལྡན་པེའི་ིའིདུས་སྡེ་ེམང་བ་ོབཙུགས་པེའི་ིདབུ་ཚུགས་ཤིིང་། བསྟོན་པེའི་ིཞིབས་ཏོོག་

ཡང་དག་པེ་མཛད་པེའི་ིསྲིལོ་ཚུགས། ཐ་ོགྭན་ཐ་ེམུར་གྱེསི་རྒྱའི་ིརྒྱལ་ས་ཤིརོ་རྗེསེ་སུ་

ཧེོར་གྱེ་ིརྒྱལ་ཕྲེན་ཉིེར་གཅིིག་བྱུང་བའི་ིབདུན་པེ། ཧེོར་རྒྱལ་ཏོེལ་བིག་ག་ིལ་ོབཞི་ིབ་

ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཕྲེན་འིད་ིརྣམས་ཀྱིིས་རང་སྒེེར་གྱེིས་བོད་ནས་སྐྱོེས་ཆོེན་དམ་པེ་སྤྱོན་

དྲེངས་ཏོ་ེབསྟོན་ལ་སྲི་ིཞུ་རྒྱ་ཆོེན་མཛད་པེ་མེད་ཀྱིང་བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེདཔེོན་སློོབ་

དང་བཅིས་པེའི་ིབཀའི་དྲེནི་ལ་བརྟནེ་ནས་དག་ེལུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་ལ་གུས་ཤིངི་། རྗེ་ེརནི་

པེ་ོཆོ་ེལ་དད་པེ་ཐབོ། མ་ཎ་ིདང་དམགིས་བརྩེ་ེམ་འིདནོ་མཁོན་མང་དུ་བྱུང་། སྔོནོ་ཡུལ་

འིདིའི་ིམ་ིརྣམས་ཕལ་ཆོེར་གྱེིས་ཨོད་ཀོང་མཆོོད་ཅིིང་གསོན་གཤིིན་གྱེ་ིདག་ེབར་རློམ་

པེའི་ིསྲིོག་གཅིོད་མ་ིདག་ེབ་སྣ་ཚོོགས་བྱས་ཀྱིང་། རིམ་གྱེིས་བཤིེས་གཉིེན་དུ་མས་

ཞིབས་ཀྱིིས་བཅིགས་ཤིིང་དག་ེསྡེིག་ག་ིརྣམ་དབྱ་ེཐོས་པེ་ལ་བརྟེན་ནས་བློང་དོར་གྱེ་ི

གནས་ལ་བློ་ོགྲོས་ཀྱི་ིའིཇུག་པེ་ལེགས་པེ་དུ་མ་བྱུང་ནས་རྟེན་གསུམ་བཞིེངས་མཁོན་

མང་དུ་འིཕེལ། ད་ེལྟར་སོག་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བསྟོན་དར་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིལུང་གིས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཟིན་པེ་དང་། སྔོོན་སྟོོན་པེ་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་གཟིམ་ཁྲོི་མཐའི་ཅིན་དུ་གྱུར་པེའིི་

མཛད་པེ་བསྟོན་པེའི་ིཚོེ། དབུ་བྱང་དུ་བསྟོན་ནས་མྱོ་ངན་ལས་འིདས་པེའི་ིའིདུ་ཤིེས་

མཛད་པེའིང་བསྟོན་པེ་བྱང་ནས་བྱང་དུ་དར་བའི་ིརྟེན་འིབྲེལ་ཡིན་ལ། ཁོམས་གསུམ་

ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིསྐུ་གདུང་རིན་པེ་ོཆོ་ེསྔོོན་དུས་ཞིལ་བྱང་ཤིར་དུ་

གཟིགས་པེ་ཡང་མད་ོསྨད་དང་སོག་ཡུལ་དུ་བསྟོན་པེ་དར་བའི་ིརྟེན་འིབྲེལ་ཡིན་ཞིེས་

མཁོས་པེ་རྣམས་ཀྱིསི་གསུངས་ས།ོ ། ཡང་། ཤིརེ་ཕྱནི་གྱེ་ིམད་ོལས། ང་ཡངོས་སུ་མྱོ་

ངན་ལས་འིདས་ནས། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པེ་འིདི། ཡུལ་དབུས་ནས་ལྷོ་

ཕྱགོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་སྤྱོདོ་པེར་འིགྱུར་ར།ོ ། ད་ེནས་ཡུལ་ལྦ་ར་ཎཱ་སརི་འིབྱུང་བར་འིགྱུར་

ར།ོ ། ད་ེནས་བྱང་ཕྱགོས་སུ་འིབྱུང་བར་འིགྱུར་ར།ོ ། བྱང་ཕྱགོས་ནས་བྱང་ཕྱགོས་ཀྱི་ི

ཕྱོགས་ད་ེཉིིད་དུ་རྒྱས་པེར་འིགྱུར་ར།ོ ། ཞིེས་བཅིོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཤིེར་ཕྱིན་དར་

ཡུལ་ལུང་བསྟོན་པེའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིབྱང་དང་བ་ོདབུས་གཙོང་དང་། བྱང་གཉིིས་པེ་མད་ོ

སྨད་ལ་སྦྱར་བ་དང་། ཡང་རྒྱལ་མཆོོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ོསོགས་མཁོས་པེ་དུ་

མས་བྱང་དང་བ་ོབོད་ཡུལ་སྤྱོ་ིདང་། བྱང་གཉིིས་པེ་ཧེོར་ཡུལ་དུ་ཡང་སྦྱར་རུང་བར་

གསུངས་ས།ོ ། 

ད་ེཡང་ནམ་ཞིིག་ག་ིཚོ་ེའིཇིམ་མགོན་བློ་མ་ཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིབསྟོན་པེ་རིན་པེ་ོ

ཆོ་ེའིད་ིཉིིད་སོག་ཡུལ་དུ་དར་ཞིིང་རྒྱས་པེའི་ིདུས་ལ་བབས་ནས། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ི

མ་ེབྱ་ི(༡༥༧༦)ལོར་སོག་པེོའི་ིཨལ་ཐན་རྒྱལ་བོས་རང་ག་ིམཆོོད་གནས་མཛོད་དག་ེ

ཨ་སངེ་བློ་མ་ལས་རྒྱལ་དབང་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོའོི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིརྣམ་ཐར་

ཞིིབ་ཏུ་ཐོས་པེས་བཟློག་ཏུ་མེད་པེའི་ིདད་པེ་བརྟན་པེ་ོའིཁྲུངས་ཤིིང་། རྗེ་ེད་ེཉིིད་སོག་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཡུལ་དུ་འིབྱོན་པེར་གསེར་ཡིག་པེ་མངགས་ཏོེ་སྤྱོན་འིདྲེེན་པེར་རྗེེས་སུ་ཕེབས་རྒྱུ་

ཞིལ་གྱེིས་བཞིེས་ཤིིང་། མཚོ་ོསྔོོན་པེོའི་ིམཚོ་ོཁོར་མཆོོད་ཡོན་ཞིལ་འིཛོམས་རྩེིས་ཀྱི་ི

ཞིལ་བཀོད་གནང་ཏོེ། ར་ེཞིིག་བློ་མཆོོད་དུ་འིདུལ་བ་དཔེོན་སློོབ་བརྩེོན་འིགྲུས་བཟང་

བ་ོརྫོོངས་བདའི་གནང་། དེས་བུམ་ཆུ་གནང་བ་རྒྱལ་བོས་ཐོག་དྲེངས་པེའི་ིསྐྱོ་ེབ་ོཁྲོ་ི

ཕྲེག་གིས་འིཐུང་ཡང་མ་ིའིཛད་པེའི་ིང་ོམཚོར་བའི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་བསྟོན་པེ་དང་ཨལ་ཐན་

རྒྱལ་བོའི་ིརིམ་གྲོལ། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་མེ་གླང་(༡༥༧༧)ལོར་ཨལ་ཐན་

རྒྱལ་བོས་སློར་ཡང་གདན་འིདྲེེན་པེ་བསྐྱོར་མ་ཨ་ཏོ་ོས་དར་ཧེན་སོགས་མངགས་ཏོེ། 

གསེར་ཡིག་དང་འིབུལ་བ་མཉིམ་དུ་ཕུལ་ཏོེ་གདན་འིདྲེེན་ཞུས་པེས། རྗེེ་ཉིིད་ཀྱིིས་

ཐུགས་དགྱེསེ་པེ་ཆོནེ་པེསོ་ཁོ་ོབ་ོཅིསི་ཀྱིང་ཕབེས་པེར་ཞིལ་བཞིསེ་གནང་ཞིངི་བཀའི་

ཤིོག་དང་བཅིས་བསྐུར་བས་བང་ཆོེན་པེ་དེ་དག་སློར་སོག་ཡུལ་དུ་ལོགདེ་ནས་རྗེེ་

འིདིས་ལྷ་སའི་ིཆོ་ོའིཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆོེན་མ་ོསྔོ་བསྣུར་གནང་ནས་ལ་ོདེའི་ིཧེོར་ཟླ་བཅུ་

གཅིིག་པེའི་ིཚོེས་ཉིེར་དྲུག་ཉིིན་འིབྲས་སྤུངས་ནས་དགའི་ལྡན་དུ་ཕེབས། རྗེ་ེཐམས་

ཅིད་མཁྱེེན་པེའིི་སྐུ་གདུང་རིན་པེོ་ཆོེར་མཇིལ་ནས་བསྟོནཔེ་རྒྱས་པེའིི་ཐུགས་སྨོན་

ནན་ཏོན་གནང་། ཕེབས་སྐྱོེལ་དུ་བྱོན་པེའི་ིདགའི་ལྡན་ཁྲོ་ིརིན་པེ་ོཆོ་ེགདན་ཟུར། ས་ེ

འིབྲས་ཀྱི་ིམཁོན་སློབོ། རནི་པེ་ོཆོ་ེབངོ་མཁོར་བ་སགོས་ལ་དྭགསས་ཡར་ཀླུང་ཕྱགོས་

ཀྱི་ིམཁོན་སློབོ་མང་བ།ོ ས་སྐྱོངོ་བཀྲ་ཤིསི་རབ་བརྟན་སགོས་ལ་ཞིལ་གདམས་མང་དུ་

གནང་བ་དང་། ལྷག་པེར་དུ་རྭ་སྒྲོེང་ནས་ཕེབས་ཐོག་ས་སྐྱོོང་བཀྲ་ཤིིས་རབ་བརྟན་

གྱེིས་རྒྱལ་དབང་རིན་པེ་ོཆོེའི་ིཆོིབས་ཡོབ་ལ་འིཇུས་ནས། བསྟོན་པེའི་ིདཔེལ་གྱུར་བློ་

མའི་ིཞིབས་པེད་བརྟན། ། བསྟོན་འིཛནི་སྐྱོསེ་བུས་ས་སྟོངེ་ཡངོས་ལ་ཁྱེབ། ། ཅིསེ་པེའི་ི



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཚོིག་རྐང་གཉིིས་འིཕྲེལ་རྩེོམ་མཛད་མཚོམས་མཆོ་ིམས་བརྣངས་ཏོ་ེགསུང་མ་ཐུབ་པེ་

ལ། རྒྱལ་དབང་རིན་པེ་ོཆོེས། བསྟོན་པེའི་ིསྦྱིན་བདག་མངའི་ཐང་འིབྱོར་བ་རྒྱས། ། 

བསྟོན་པེ་ཡུན་རིང་གནས་པེའི་ིབཀྲ་ཤིིས་ཤིོག  ཅིེས་པེའི་ིཚོིག་རྐང་གཉིིས་ཆོིབས་

ཐོག་ནས་ཁོ་བསྐངས་ཏོ་ེཆོིབས་བསྐྱོོད་མཛད་པེ་ཡིན་ལ། གསུང་འིད་ིཉིིད་ཚོིག་དོན་

ཟབ་ཅིངི་བྱནི་རླབས་ཀྱི་ིཚོན་ཁོ་གཞིན་ལས་ཆོ་ེབར་གྲགས་པེས་ཕྱསི་སུ་དགནོ་པེ་ས་ོ

སའོི་ིཤིསི་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཁྲོདོ་ན་གསུང་བཞིནི་འིདུག་ག།ོ ད་ེནས་རྭ་སྒྲོངེ་ནས་ཕབེས་ཏོ་ེཉིན་

མཚོ་ོསྟོོད་དང་ཨ་རིག་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་ཤིིང་ལམ་བར་ནས་དད་ལྡན་སེར་

སྐྱོ་མང་བོས་ཆོིབས་བསུ་གསེར་སྦྲེང་དང་གསེར་དངུལ་གྱེི་འིབུལ་བ་སྦམ་མཐོ་བ་

བཏོེགས། ད་ེནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་སྟོག་(༡༥༧༨)ལོའི་ིཟླ་ལྔ་བའི་ིཚོེས་བཅི་ོ

ལྔའིི་ཉིིན་སྐྱོབས་མཆོོག་རྒྱལ་དབང་རིན་པེོ་ཆོེར་སྐྱོ་དར་དང་རྒྱ་གླིང་སོགས་ལས་

ཚོན་ག་ོརིམ་དང་ལྡན་པེས་བྱོན་པེ་ལ་གནམ་སའི་ིདབང་ཕྱུག་ཆོེན་པེ་ོཨལ་ཐན་རྒྱལ་

བ་ོཉིིད་མཐའི་འིཁོོབ་མུན་པེའི་ིགླིང་དཀར་བོར་བྱས་པེའི་ིབརྡོ་ཆོད་དུ་གོས་དཀར་བ་ོ

གསལོ་ཞིངི་། བཙུན་མ་ོསྲིས་དང་བློནོ་པེའོི་ིཚོགོས་ཀྱིསི་བསྐརོ་ཞིངི་རྟ་བ་ཁྲོ་ིཕྲེག་ལྷག་

དང་བཅིས་པེས་ཆོིབས་བསུ་ཆོེན་པེ་ོབྱས་ཤིིང་མཚོ་ོསྔོོན་གྱེ་ིལྷ་ོནུབ་ཟད་མཚོམས་

སྟོོད་སོག་ཆོབ་ཚོ་རུ་བྱོན། མཆོོད་ཡོན་མཇིལ་བའི་ིདགའི་སྟོོན་གྱེ་ིཐོག་མར། དངུལ་

སྲིང་ལྔ་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པེའི་ིམཎྜལ་གསེར་གྱེ་ིཚོོམ་བུ་དང་བཅིས་པེས་ཐོག་དྲེངས་ཏོ་ེ

རིན་པེ་ོཆོ་ེསོགས་དངོས་འིབུལ་རྒྱ་ཆོེན་པེ་ོདང་ཡ་ོབྱད་ཤིིན་ཏུ་ལེགས་པེའི་ིཕྱག་རྟེན་

སྣ་མང་སོགས་ཕུལ་ནས་མཇིལ་ཁོ་ཞུས། ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་དག་ེབ་བྱེད་པེ་དང་ལོག་

པེར་མ་ིབྱེད་པེའི་ིདམ་བཅིས། སྐབས་འིདིར་སོག་པེ་ོམང་ཆོ་ེབས་སྔོོན་ནས་དར་བའི་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ནང་བསྟོན་ཆོོས་ལུགས་རྣམས་ཉིམས་རྒུད་ཐེབས་ནས་ས་མན་ཆོོས་ལུགས་ལ་དད་

མོསབྱེད་བཞིིན་ཁྱེོ་ག་ཤིི་རྗེེས་སྐྱོེ་དམན་ཡང་དུར་སྦས་གཏོོང་བའིི་སྲིོལ་ཡོད་པེ་མ་

ཟད། རྔ་མོང་དང་རྟ་མང་བ་ོབསད་ནས་གཤིིན་པེོར་འིདས་མཆོོད་བྱེད་པེའི་ིགོམས་

གཤིསི་ཡདོ་པེ་ལ། གནས་དརེ་སྐྱོ་ེབ་ོའིབུམ་ཕྲེག་ཚོགོས་པེའི་ིདབུས་སུ། མཆོདོ་ཡནོ་

རྣམ་གཉིིས་ཕེབས་ཏོ་ེཧེོང་ཐེའི་ིཇིིས་གཏོམ་བཏོང་སྟོེ། སྔོོན་ནས་ཆོ་དཀར་གནམ་གྱེ་ི

རགིས་ལས་ཆོད་པེས་སྟོབོས་ཆོ།ེ རྒྱ་བདོ་ཧེརོ་གསུམ་དྲེག་པེསོ་དབང་དུ་བསྡུས། ས་

སྐྱོ་བ་ནས་དམ་པེའི་ིཆོོས་དར། སློར་ཐོན་གན་ཐ་ེམུར་རྒྱལ་བ་ོནས་ཆོོས་ཆོད། ལས་

སུ་སྡེིག་དང་ཟས་སུ་ཤི་ཁྲོག་ཁོ་ོན་ལོངས་སྤྱོོད་པེའི་ིམུན་ནག་ཁྲོག་མཚོོའི་ིགླིང་ལྟ་བུར། 

དེང་ནས་སློར་ཡང་དམ་པེའི་ིཆོོས་ཀྱི་ིལམ་བཏོོད། ཁྲོག་མཚོ་ོའི་ོམར་བསྒྱུར་བ་འིད་ི

བཀའི་དྲེིན་ཆོ་ེབས། ཕྱོགས་འིད་ིན་ཡོད་པེའི་ིརྒྱ་བོད་ཧེོར་སོགས་ཀུན་གྱེིས་ཀྱིང་དག་ེ

བ་བཅུའི་ིཁྲོམིས་ལ་གནས་པེ་དགསོ། ཉི་ིམ་ད་ེརངི་ནས་ཁྱེད་པེར་སགོ་པེ་ོཆོ་དཀར་ལ་

ཁྲོིམས་སུ་བཅིས་པེ་ནི། སྔོར་སོག་པེ་ོཤི་ིབའི་ིརྗེེས་སུ་དམིགས་པེའི་ིདྲེག་ཞིན་གྱེ་ིརྣམ་

དབྱ་ེརང་ག་ིཆུང་མ་བྲན་གཡོག་རྟ་ནོར་སོགས་སྲིོག་གཅིོད་པེ་ཡིན་ནའིང་། ད་ཕྱིན་

ཆོད་སྲིོག་གཅིོད་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པེའི་ིརྟ་ནོར་སོགས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་ཇི་ིཙོམ་བློོས་འིཚོམ་

པེར་བཅིད་ནས་དག་ེའིདུན་དང་བློ་མ་ལ་ཕུལ། བསྔོ་ོབ་སྨོན་ལམ་ཞུས། གཤིིན་པེོའི་ི

རྗེེས་སུ་དམིགས་པེའི་ིསྲིོག་གཅིོད་གཏོན་མ་བྱེད། གལ་ཏོ་ེསྔོར་བཞིིན་མ་ིབསད་པེ་

བྱུང་ན་ཁྲོིམས་ཀྱིིས་ལུས་སྲིོག་འིབྲལ་བ་ཡིན། རྟ་ཕྱུགས་བསད་པེ་བྱུང་ན་ཁྲོིམས་

ཀྱིིས་ནོར་ཐམས་ཅིད་འིཕྲེོགབློ་མ་དང་དག་ེའིདུན་གྱེ་ིཆོ་ལུགས་ཅིན་ལ་བརྡུང་བཙོོག་

སོགས་ལག་བཞིག་པེ་བྱུང་ན་ལག་འིཇིོག་མཁོན་གྱེ་ིགཞི་ིམ་ཐམས་ཅིད་གཏོོར། སྔོོན་
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ཨོང་ཀོང་དུ་གྲགས་པེའི་ིགཤིིན་པེ་ོཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིགཟུགས་བྱས་པེ་ལ་མིང་བཏོགས་

པེའི་ིཟླ་བ་བྱུང་རེས་ཀྱི་ིཉི་སྟོོང་བརྒྱད་གསུམ་ལ་རྟ་ཕྱུགས་བསད་པེའི་ིཁྲོག་ག་ིམཆོོད་

པེ་དང་། ལ་ོདུས་ཀྱི་ིམཆོོད་པེ་ལ་དྲེག་ཞིན་གྱེ་ིདབྱ་ེབ་མང་ཉུང་མཐའི་ཡས་པེ་ཞིིག་

གསོད་པེ་རྣམས་དེང་ཕྱིན་ཆོད་ནས་བཟུང་རྟེན་ད་ེརྣམས་མ་ེལ་བསྲིེགས་ནས་ལ་ོཟླའི་ི

དུས་ཀྱི་ིམཆོདོ་པེར་སྲིགོ་གཅིདོ་པེ་གཏོན་ནས་མ་བྱདེ། གལ་ཏོ་ེབྱས་པེ་བྱུང་ན་ཁྲོམིས་

ཀྱི་ིཆོད་པེ་རྟ་ནོར་གང་བསད་ཀྱིང་དེའི་ིབཅུ་འིགྱུར་འིཕྲེོགཨོང་ཀོང་མ་ེལ་མ་བསྲིེགས་

ན་ཁྱེིམ་གཏོོར། ཨོང་ཀོང་ག་ིཚོབ་ཏུ་ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིམགོན་པེ་ོཕྱག་དྲུག་པེའི་ིསྐུ་ར་ེའིཛིན་

པེ་དང་། དེ་ལ་ཡང་དཀར་གསུམ་གྱེི་མཆོོད་པེ་མ་གཏོོགས་ཤི་ཁྲོག་གི་མཆོོད་པེ་

གཏོན་ནས་མ་བྱེད། གཞིན་ཡང་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིདག་ེབ་ལ་འིབད་པེ་ལ་ཉི་སྟོོང་བརྒྱད་

གསུམ་ལ་བསྙེེན་གནས་སྲུངས། རྒྱ་བོད་ཧེོར་གསུམ་ཀུན་ལ་དགོས་མེད་ཀྱི་ིའིཕྲེོག་

བཅིོམ་མ་བྱེད། མདོར་ན་བོད་ཡུལ་དབུས་གཙོང་དུ་ཇི་ིལྟར་བྱ་བ་ལྟར་ཡུལ་ཕྱོགས་

འིདིར་ཡང་བྱ་དགོས་ཞིེས་ཁྲོིམས་མང་དུ་བསྒྲོགས་སོ། ། དེ་ནས་བཟུང་སོག་པེོ་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཨོང་ཀོང་མེ་ལ་བསྲིེགས། དེར་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པེོའི་ིབཟླས་ལུང་

གནང་བ་ལ་ོཙཱ་བས་སོག་པེོའི་ིསྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཀུན་གྱེིས་ག་ོབ་བྱུང་། ད་ེནས་མཆོོད་

ཡནོ་ལྷན་འིཛམོས་གནང་བའི་ིས་དརེ་གཙུག་ལག་ཁོང་བཞིངེས་པེའི་ིས་འིདུལ་མཛད་

ད།ེ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་། རྗེ་ེབློ་མ། རྗེ་ེརང་ཉིདི་ཀྱི་ིསྐུ་འིདྲེ་སགོས་བཞུགས་

པེའིི་གཙུག་ལག་ཁོང་རེ་རེ་རྒྱའིི་ལུགས་སུ་བཞིེངས་། ཕ་ོབྲང་གཅིིག་འིཐུས་ཀྱིི་སྒེ་ོ

ནས་ཆོབ་ཚོ་ཐེག་ཆོེན་ཆོོས་འིཁོོར་གླིང་དང་། དེར་ལྕགས་ར་ིརིམ་པེ་གསུམ་གྱེིས་

བསྐོར་བ་བཞིེངས་ནས་རབ་གནས་མཛད་ད་ེསྐུ་བེར་གསུམ། གོས་ཡུག་བརྒྱ། རིན་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

པེ་ོཆོེའི་ིཕྲེེང་བ། གསེར་གྱེ་ིཕོར་བ་སོགས་ཟང་ཟིང་ག་ིདངོས་པེ་ོམང་དུ་ཕུལ། ད་ེནས་

ཨལ་ཐན་རྒྱལ་བོས་མ་ིརིགས་མ་ིགཅིིག་པེ་དུ་མའི་ིདབུས་སུ། གསེར་ལས་གྲུབ་པེའི་ི

དབུ་རྒྱན། བུམ་པེ། རིགས་ལྔའི་ིཕྱག་མཚོན་སོགས་དབང་ཆོས་ཀྱི་ིརིགས། གསེར་

སྲིང་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པེའི་ིཐམ་ག་འིབྲུག་སྡེེར་མ་ོལྔས་མཚོན་པེའི་ིཁོ་རིས་ལ། རྡོ་ོརྗེ་ེ

འིཆོང་ཏཱ་ལའིི་བློ་མའིི་ཐམ་ག་རྒྱལ་ཞིེས་ཧེོར་ཡིག་གསར་དུ་ཡོད་པེ། དེའིི་ཤུབས་

དངུལ་ལས་བྱས་པེ་སོགས་ཕུལ། ད་ེནས་བཟུང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་རིམ་བྱོན་ལ་ཏཱ་

ལའི་ིབློ་མ་ཞིེས་པེའི་ིམཚོན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པེ་བྱུང་། ཏཱ་ལ་ན་ིསོག་སྐད་ད་ེབོད་སྐད་

དུ་རྒྱ་མཚོོའི་ིདོན་ཡིན་པེས་རྒྱ་མཚོོའི་ིབློ་མ་ཞིེས་པེའི་ིདོན་ཏོ།ེ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་

ཏོན་འིཕྲེནི་ལས་དང་བཅིས་པེ་རྒྱ་མཚོ་ོཆོནེ་པེ་ོལྟར་རྒྱ་ཆོ་ེཞིངི་གཏོངི་ཟབ་པེས་ད་ེལྟར་

དུ་བྱའི།ོ ། ད་ེནས་རྒྱལ་དབང་རནི་པེ་ོཆོསེ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་བ་ོལ་ཙོཀྲ་བརྟ་ིས་ེཆོནེ་ཧེན་

ཞིེས་པེའི་ིམཚོན་གནས་གནང་ང།ོ ། ད་ེནས་རྒྱལ་བོས་ཐེག་ཆོེན་ཆོོས་འིཁོོར་གླིང་དུ་

གདན་དྲེངས་ཏོེ་བཙུན་པེ་བརྒྱ་ཕྲེག་གཅིིག་ཕུལ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བཅུག་ནས་

བསློབ་པེ་ལ་བཀོད་པེ་དང་། རྒྱལ་བོའི་ིཕ་ོབྲང་དུ་ཁྲོོམ་ལ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱིིས་གཙོོས་འིདོན་ཆོོས་རྒྱས་པེར་གནང་། རབ་བྱུང་བསྙེེན་རྫོོགས་སྟོོང་ཕྲེག་

ལྷག་བསྒྲུབས་པེ་ནས་བཟུང་ཧེརོ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིསི་ར་ིབ་ོདག་ེལྡན་པེ་དང་མཆོདོ་ཡནོ་

དུ་འིབྲེལ་ཞིིང་། དག་ེལྡན་པེའི་ིབསྟོན་པེ་བསྟོན་འིཛིན་དང་བཅིས་པེ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་

བའི་ིབསྟོན་པེའི་ིསྦྱནི་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏོ།ོ ། ད་ེནས་དགུང་ལ་ོཞི་ེགཅིགི་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བའི་ིཆུ་ལུག་(༡༥༨༣)ལོར་སློར་ཡང་མཚོ་ོཁོར་ཕྱིར་ཕེབས་རྗེེས་དཔེོན་པེ་ོཁོ་ོལ་ོཆོ་ི

དང་འུར་བསྡུས་ཀྱི་ིདཔེོན་པེ་ོས་ེཆོེན་ཧེོར་ཐའི་ིཇིི། སོག་པེ་ོཚོ་ོཆོེན་བཞི་ིབཅུའི་ིགུར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དཀར་བོའི་ིབདག་པེ་ོཇུ་ནང་རྒྱལ་བ་ོསོགས་ས་ོསོའི་ིསྡེ་ེཐོག་ཏུ་གདན་དྲེངས་པེ་དང་། 

གནས་དེའིི་དགོན་པེ་དང་གཙུག་ལག་ཁོང་རྣམས་ལ་རབ་གནས་དང་འིདོད་ཆོོས་

རྒྱས་པེར་བསྩལ་ཅིིང་དེ་དག་གིས་འིབུལ་བ་བསྙེེན་བཀུར་བསམ་གྱེིས་མི་ཁྱེབ་པེ་

ཕུལ། ཇུ་ནང་རྒྱལ་བ་ོརྒྱལ་སྲིིད་ལ་བློ་ོལོག་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ད་ེནས་ཆོོས་ཁུར་ན་ོ

ཡནོ་གྱེསི་གདན་དྲེངས་ཏོ་ེའིཆོ་ིམདེ་རྔ་སྒྲོའི་ིདབང་ཞུས། ལ་ོདའེི་ིབཅུ་བའི་ིལྔ་མཆོདོ་ལ་

རྒྱལ་བ་ཙོོང་ཁོ་བའི་ིདུས་མཆོོད་རྒྱས་པེར་གནང་བས་འིཇིའི་འིོད་ཀྱི་ིགུར་དང་། མ་ེ

ཏོོག་ག་ིཆོར་བབས། མཚོན་མོའི་ིགླིང་མེའི་ིའིོད་ཀྱིིས་ཉིིན་མ་ོལྟར་གསལ་བས་སོག་

ཡུལ་དུ་རྗེེའིི་བསྟོན་པེ་ཆོེས་ཆོེར་རྒྱས་པེའིི་རྟེན་འིབྲེལ་འིགྲིག་པེ་དང་རྒྱལ་བློོན་

འིབངས་བཅིས་རྣམ་དཀར་དག་ེབའི་ིལམ་ལ་བཀདོ། གཞིན་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་བའོི་ིསྲིས་

དུ་རིང་རྒྱལ་བོས་གདན་དྲེངས་པེ་ལྟར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིམ་ེཁྱེ་ི(༡༥༨༦)ལོར་

མཁོར་སྔོོན་པེོར་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའིི་སྐུ་བརྙན་ལ་རབ་གནས་དང་རྗེེ་

འིབངས་ལ་དཔེལ་འིཁོོར་ལོ་སྡེོམ་པེའིི་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་

འིཁོོར་རྒྱ་ཆོེར་བསྐོར། གཞིན་ཧེལ་ཧེའི་ིརྒྱལ་བ་ོམཇིལ་བར་འིོང་བ་ལ་འིདོད་ཆོོས་

བསྩལ་བ་དང་། རྒྱལ་བ་ོདེ་ཉིིད་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་རྗེེས་ཧེལ་ཧེའིི་ཨེར་ཏོེ་ནི་ཇི་ོབོའི་ི

གཙུག་ལག་ཁོང་བཞིེངས་ཏོ་ེད་ེཕྱོགས་སུ་རྗེ་ེབློ་མའི་ིབསྟོན་པེ་དར་བའི་ིདབུ་བརྙེས། 

གངོ་མའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིཕ་ོབྲང་ཤིང་ཏོ་ོཞིསེ་པེའི་ིསར་རྒྱལ་བློནོ་འིགའི་ལ་ཀྱི་ེརྡོརོ་གྱེ་ིདབང་

དང་། སྐྱོ་ེབ་ོམང་བོར་ཡན་ལག་བརྒྱད་པེའི་ིཁྲོིམས་ལ་བཀོད་མཐར་དགུང་ལ་ོཞི་ེདྲུག་

སྟོངེ་སགོ་ཡུལ་ནས་མཛད་པེའི་ིམཐའི་མ་བསྡུ་བའི་ིཚུལ་བསྟོན་ཏོ།ོ ། ད་ེལྟར་འིཕགས་

མཆོོག་ཕྱག་ན་པེད་མོ་མི་ཡི་རྣམ་པེར་བྱོན་པེ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་རྒྱལ་དབང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོོ་དཔེལ་བཟང་བོའི་ིཞིལ་སྔོ་ནས་ཀྱིི་སྙེིང་རྗེེ་ཆོེན་པེོའི་ིགཞིན་

དབང་དུ་གྱུར་པེའིི་བྱིན་མཐུ་ལས་ཆོེན་པེ་ོཧེོར་ཡུལ་གྱེི་འིགྲ་ོབ་རྣམས་ལ་གཟུངས་

མཆོོག་ཡ་ིག་ེདྲུག་མ་དང་། དམིགས་བརྩེ་ེམ་སོགས་འིདོན་པེའི་ིརྣམ་དཀར་དག་ེབའི་ི

ལས་ལ་འིགོད་པེའི་ིསྲིོལ་བཙུགས། མཆོོག་གསུམ་གྱེ་ིརྟེན་བཞིེངས། ཁྱེད་པེར་དུ་

རྒྱལ་དབང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་མཁོར་སྔོོན་པེ་ོདང་ཧེལ་ཧེའི་ིཡུལ་དུ་ཨེར་ཏོ་ེནིའི་ིཇི་ོབ་ོ

གཙུག་ལག་ཁོང་རྣམ་གཉིིས་ལེགས་པེར་བཞིེངས་པེས་མཚོོན་པེའི་ིཕྱོགས་དེར་དག་ེ

ལྡན་པེའི་ིདགོན་སྡེ་ེམང་བ་ོབཏོབ་ནས་གསེར་མདོག་ཅིོད་པེན་འིཆོང་བའི་ིརིང་ལུགས་

ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་འིབའི་ཞིིག་གསི་ཁྱེབ་པེར་མཛད་ད།ོ ། 

དེ་ནས་ཡང་འིཕགས་པེ་འིཇིིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་གཉིིས་སུ་མེད་པེ་རྒྱལ་

དབང་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོོས་ཐུགས་བསྐྱོེད་སྨོན་ལམ་ཁྱེད་

པེར་ཅིན་གནང་ནས་ཧེརོ་གྱེ་ིའིགྲ་ོབ་རྣམས་རྗེསེ་སུ་འིཛནི་པེའི་ིཕྱརི། རྗེ་ེཉིདི་ཀྱི་ིམཆོགོ་

སྤྲུལ་རིན་པེ་ོཆོ་ེརྒྱལ་བ་ཡོན་ཏོན་རྒྱ་མཚོ་ོད་ེཉིིད་སོགཡུལ་མཁོར་སྔོོན་པེ་ོརུ་ཆོེན་པེ་ོ

ཧེོར་ཇིིང་གིར་རྒྱལ་བོའི་ིགདུང་རྒྱུད་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་བོའི་ིསྲིས་དུ་རིང་ག་ིབུ་ཆོ་ེབ་སུ་

མ་ིཐའི་ིཇི་ིདང་། ཡུམ་པཱ་ཧུན་ཇུ་ལ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་དགུང་ལ་ོབཅུ་

བཞིིའིི་བར་དུ་ཧེོར་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ནས་དེ་གའིི་འིགྲོ་བ་རྣམས་དགེ་ལུགས་པེའིི་

བསྟོན་པེ་དར་བ་ལ་ཤིིན་ཏུ་སྨན་པེར་གྱུར། ད་ེནས་བཟུང་རིམ་གྱེིས་སོག་ཡུལ་ནས་

མ་ིམང་བ་ོམད་ོདབུས་གཙོང་གསུམ་གྱེ་ིདག་ེལྡན་པེའི་ིགྲྭ་ས་ཆོ་ེཁོག་ས་ོསོར་འིགྲིམས་

ནས་སློོབ་གཉིེར་གནང་སྟོ་ེམཁོས་པེ་མང་དུ་བྱོན་ནས་སོག་ཡུལ་དུ་བསྟོན་པེ་རྒྱ་ཆོེར་

སྤོེལ་བ་དང་། བོད་ཡུལ་ནས་མཁོས་གྲུབ་རིམ་པེར་བྱོན་པེ་མང་བོ་སོག་ཡུལ་དུ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཕེབས་པེ་དང་། ཆོེན་པེ་ོཧེོར་གྱེ་ིརྒྱལ་ཁོམས་རང་ནས་བློ་སྤྲུལ་དང་དག་ེབཤིེས་མང་

བ་ོབྱོན་ནས་ཡུལ་འིདིར་དགེ་ལུགས་པེའིི་དགོན་སྡེེ་མང་བ་ོཕྱག་འིདེབས་གནང་བ་

སོགས་བསྟོན་འིགྲོར་སྨན་པེའི་ིབྱ་བཞིག་རླབས་པེ་ོཆོ་ེདག་ག་ིབྱིན་མཐུ་ལས་ད་ལྟའི་ི

བར་དུ་དར་ཞིངི་རྒྱས་བཞིནི་པེའི་ིསྐབས་ལགས་ས།ོ།

གཉིསི་པེ། དག་ེལུགས་པེའི་ིབསྟོན་པེ་མ་ཧཱ་ཙོ་ིནའི་ིཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་བཤིད་པེ། 

ད་ེཡང་ཞྭ་སེར་ཅིོད་པེན་འིཆོང་བའི་ིརིང་ལུགས་དྲེ་ིམ་མེད་པེ་འིད་ིཉིིད་མ་ཧཱ་ཙོ་ི

ནའི་ིཡུལ་དུ་དར་རྒྱས་ཇི་ིལྟར་བྱུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་འིཆོད་པེ་ལ། སྤྱོརི་གནའི་སྔོ་མ་ོནས་

བོད་ཀྱིི་མཁོས་པེ་མང་བོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་མྱོོང་ཡོད་ན་ཡང་། ནང་བའིི་བསྟོན་པེ་

དངསོ་སུ་སྤོལེ་བའི་ིསློད་དུ་བཞུད་པེ་ན་ིཧེརོ་རྒྱལ་རབས་ཡན་ཆོདོ་དུ་མདེ་ལ། ཆོནེ་པེ་ོ

ཧེརོ་གྱེ་ིདུས་ནས་བཟུང་ས་སྐྱོ་པེཎྡི་ིཏོ་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚོན་དང་། འིགྲ་ོམགནོ་ཆོསོ་

རྒྱལ་འིཕགས་པེ། ཀརྨ་པེཀྵིི། ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་ོརྗེེ། ཀརྨ་རོལ་བའི་ིརྡོ་ོརྗེེ། རྙིང་མ་བ་

གཡུང་སྟོོན་རྡོ་ོརྗེ་ེདཔེལ། ཀརྨ་ད་ེབཞིིན་གཤིེགས་པེ་སོགས་བོད་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའི་ཁོག་

ག་ིམཁོས་པེ་མང་བ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་ནས་བསྟོན་པེའི་ིབྱ་བ་རྒྱ་ཆོནེ་པེ་ོམཛད་ད།ོ ། 

འིདིར་དཔེལ་མཉིམ་མེད་ར་ིབ་ོདག་ེལྡན་པེའི་ིབསྟོན་པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེའིད་ིཉིིད་དར་

ཚུལ་ནི། རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཏོ་མིང་ཡུང་ལོ་(ཐྤུཙླྀྀ)རྒྱལ་བོས་ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱིི་

རྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིསྙེན་པེ་ཐོས་ཏོ་ེགོང་མའི་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་གདན་འིདྲེེན་པེའི་ི

ཕྱིར་སྔོར་ལན་མང་དུ་སྤྱོན་འིདྲེོངས་ཀྱིང་མ་བྱོན་པེ་ལ། ད་ལན་ཡང་བསྐྱོར་གདན་

འིདྲེེན་ཕྱིར་བོད་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་བྱི་(༡༤༠༨)ལོར་(དུང་དཀར་ཚོིག་མཛོད་

ལས་རྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་གྱེ་ིཐད་དུ་མ་ེཕག་༡༤༠༧ དང་། བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

གྱེི་ཐད་དུ་ས་བྱི་༡༤༠༨ལོ་སྟོེ་ལོ་ཚོིགས་མི་འིདྲེ་བ་གཉིིས་གསུངས་འིདུག་ཀྱིང་། 

འིབྲུག་རྒྱལ་དབང་ག་ིརྗེའེི་ིརྣམ་ཐར་དང་། ཆོ་ཧེར་དག་ེབཤིསེ་ཀྱི་ིརྗེའེི་ིརྣམ་ཐར། རྗེ་ེབློ་

མ་རང་གིས་རྒྱ་ནག་གོང་མར་ཕུལ་བའི་ིའིཕྲེིན་ཡིག་སོགས་ལ་བལྟས་ཚོ་ེས་བྱ་ིཡིན་

པེ་འིདྲེ། )བློོན་པེ་ོཧེའུ་ཞིེན་སོགས་བློོན་ཆོེན་བཞིིས་གཙོ་ོབྱས་གསེར་ཡིག་པེ་མ་ིསྣ་

མང་བོ་མངགས་ཏོེ་ལུང་དང་གནང་སྦྱིན་འིབུལ་བ་གྱེ་ནོམ་དང་བཅིས་ཁྱེེར་ནས་

ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེ་ོམཆོོག་གདན་འིདྲེེན་ལ་གཏོོང་ཡང་། 

སྐབས་དེར་རྗེ་ེརིན་པེ་ོཆོ་ེས་ེར་ཆོོས་སྡེིངས་སུ་སྐུ་མཚོམས་ཤིིན་ཏུ་དམ་པེར་མཛད་

པེའི་ིསྐབས་གསེར་ཡིག་པེ་རྣམས་སློེབས་བྱུང་བ་ལ། དང་བོར་ཅུང་ཟད་མངོན་ཆུང་

བར་བཞུགས་ཏོ་ེགསེར་ཡགི་པེ་རྣམས་མཇིལ་དུ་མ་གནང་བ་དང་། རྗེསེ་སུ་མ་ིདབང་

གྲགས་པེ་རྒྱལ་མཚོན་དང་། དཔེོན་ནམ་མཁོའི་བཟང་བ་ོསོགས་ང་ོཆོེན་ལ་སྦྲན་ནས་

གསེར་ཡིག་པེ་རྣམས་མཆོ་ིམ་འིདོན་པེ་དང་བཅིས་ཞུ་བ་ནན་གྱེིས་ཕུལ་བས་ས་ེརར་

ཕེབས་ནས་མཇིལ་ཁོ་གནང་ཞིིང་འིབུལ་བ་དང་གསེར་ཡིག་རྣམས་བཞིེས། སྐབས་

དེར་གོང་མ་ཏོ་མིང་གིས་ཕུལ་བའི་ིགསེར་ཡིག་ག་ིབརྗེོད་དོན་ཆོ་ཚོང་འིདིར་འིགོད་པེ་

ལ། ཏཱ་མངི་རྒྱལ་བའོི་ིལུང་གསི། བློ་མ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པེ་ལ་བཟླ་ོབ། ཁྱེདེ་རང་ལམ་

གྱེ་ིཡནོ་ཏོན་ཤིནི་ཏུ་ཟབ་ཅིངི་མཐ་ོབ། རྣམ་དག་རྒྱས་པེ། བྱམས་སྙེངི་རྗེ་ེལ་བརྟནེ་ནས་

སམེས་ཅིན་ཐམས་ཅིད་ལ་ཕན་པེ། ཐགེ་པེ་ཆོནེ་པེའོི་ིལམ་ལ་འིགདོ་པེ། དའེི་ིདོན་གྱེསི་

ཀྱིང་ཁྱེེད་རྣམ་དག་ཏུ་བསམས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་སོང་ཞིིང་། ད་ལྟ་ནན་གྱེིས་ཐའི་ིརྐྱན་

ཧེོའུ་ཧྱེེན་མག་ོབྱས་མངགས་ནས་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིིས་མཚོོན་པེར་ཁྱེེད་གདན་འིདྲེེན་

དུ་བཏོང་ཡདོ། ཁྱེདོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་དར་བར་བསམ་ན་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱནོ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ནས་ངདེ་ཀྱི་ིསམེས་པེ་བཞིནི་འིགྲུབ་པེར་མཛདོ། ཅིསེ་དང་། མཇུག་ཏུ། ཡུན་མ་ོབཅུ་

གཅིིག་པེའི་ིལ་ོཟླ་བ་གཉིིས་པེའི་ིཚོེས་བཅུ་གཅིིག་ག་ིཉིིན། ཞིེས་བྱུང་། ད་ེནས་རྗེ་ེཉིིད་

ཀྱིིས་ཁོོང་ཉིིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པེ་དགག་བྱ་ཆོེ་ཞིིང་དགོས་པེ་ཆུང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་

དང་བཅིས་པེའི་ིཞིལ་ཏོ་བློོན་ཆོེན་རྣམས་ལ་ཞིིབ་རྒྱས་གནང་ནས་གསེར་ཡིག་རྟེན་

དང་བཅིས་རྗེེ་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་ཚོབ་ཏུ་ལས་འིབྲེལ་གྱེི་དབང་གིས་བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེ་

མངགས་པེ་གདན་དྲེངས་ཏོ་ེབྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེའིཁོོར་གཡོག་དང་བློོན་ཆོེན་མ་ིབཞི་ི

བཅིས་མ་ིསྣ་མང་བ་ོརྣམས་ལྷ་ོཁོ་དང་ཁོམས་ཕྱོགས་ལ་ིཐང་བརྒྱུད་ནས་རིམ་གྱེིས་

ཕབེས་ཏོ།ེ རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིཤིངི་རྟ་(༡༤༡༤)ལའོི་ིཟླ་བཅུ་གཉིསི་པེའི་ིསྨད་ལ་ནན་

ཅིིན(ཆོ་ཧེར་དག་ེབཤིེས་ཀྱིིས་རྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་དུ་པེ་ེཅིིན་དུ་སློེབས་ནས། ཏཱ་ཤིིན་དཱིའིན་

ཞིེས་པེའི་ིཕ་ོབྲང་། ཞིེས་གསུངས་ཡོད་པེས་བརྟག གོང་མའི་ིཕ་ོབྲང་དུ་འིབྱོར་ཏོ་ེཡུང་

ལ་ོརྒྱལ་བ་ོདང་མཇིལ་འིཕྲེད་གནང་ནས་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མོས་གནང་བའི་ིགསེར་

ཡིག་ཕྱག་རྟེན་དང་བཅིས་ཕུལ། གཤིམ་དུ་རྗེ་ེཉིིད་ནས་གོང་མ་ཆོེན་པེོར་ཕུལ་བའི་ི

གསེར་ཡིག་ཆོ་ཚོང་འིགོད་པེ་ལ། ཨ་ཾབད་ེལེགས་སུ་གྱུར་ཅིིགརླབས་པེ་ོཆོེའི་ིབསོད་

ནམས་ཀྱི་ིམཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཆོེན་པེ་ོརྒྱ་མཚོོའི་ིམཐར་ཐུག་པེར་ཚུལ་བཞིིན་སྐྱོོང་

བའི་ིམིའི་ིདབང་བ་ོཆོེན་པེོའི་ིསྤྱོན་སྔོར། ནུབ་ཕྱོགས་གངས་ཅིན་གྱེ་ིཁྲོོད་ཡུལ་དབུས་

ཀྱི་ིཆོ་ན་གནས་པེའི་ིཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསློངོ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པེའི་ིདཔེལ་གྱེསི་ཞུ་བ། ཆོསོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་བ་ོཆོེན་པེོའི་ིབསོད་ནམས་ར་ིརབ་ལྷུན་པེ་ོལྟར་འིཕང་མཐ་ོཞིིང་། བཀའི་འིབངས་

རྣམས་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱོདི་ལྷ་ཡུལ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པེ། བཀའི་ལུང་གཉིན་པེ་ོརྒྱལ་ཕྲེན་

དུ་མས་སྤྱོ་ིབོས་ལེན་བཞིིན་པེར་བཞུགས་པེའི་ིསྐབས་ནས་དཀོན་མཆོོག་གསུམ་གྱེ་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

མཐུ་སྟོོབས་བསྐྱོེད་པེའི་ིཕྱིར་དུ་ལུང་གིས་འིད་ིཕྱོགས་སུ་མངགས་པེའི་ིགསེར་ཡིག་

པེ་རྣམས་ཀྱིིས་འིཇིའི་ས། མེ་ཏོོག་ཞིིབ་མོ་སྤྲོིན་རིས་ཡོད་པེའིི་གོས་ཡུག་དམར་བོ་

གཅིིག་དང་། ལྗོང་ཁུ་གཅིིགམ་ེཏོོག་མེད་པེའི་ིགོས་ཡུག་དམར་བོ། སྔོོན་པེོ། ལྗོང་ཁུ་

ཡུག་གསུམ་དང་། དར་མདོག་ཅིན་ཡུག་བདུན། གོས་ཆོེན་གྱེ་ིཆོོས་གོས། ཕྱག་ཚོེ། 

གོང་ཐུང་། རིང་འིགགཆུ་ཤིེལ་གྱེ་ིཕྲེེང་བ། རྡོ་ོརྗེ་ེདྲེིལ་བུ་བུབས་གཉིིས། དཀར་ཡོལ་

གཉིིས། རྟེན་ཁོེབས་གཉིིས། ལག་ཕྱིས་གསུམ། པེང་ཁོེབས་མཎྜལ་གྱེ་ིརྒྱན་གསུམ། 

སྐ་རགས། ཏོིང་ཤིག་བུབས་གཉིིས། ལྷམ་འིབོབ་དང་བཅིས། ཇི་རྒྱ་མ་ལྔ་བཅུ། ཙོན་

དན་དུམ་གཅིིག་ག་ིགནང་སྦྱིན་དང་བཅིས་འིདིར་འིཕྲེོད་པེས་ཐུགས་ལ་བཏོགས། ༧ 

གངོ་མ་ཆོནེ་པེའོི་ིཐུགས་ཀྱི་ིདགངོས་པེ་ལ། ངདེ་ད་ེཕྱགོས་སུ་ལན་གཅིགི་འིངོ་བ་གྱེསི་

གསུངས་པེ་ཡིན་ཟེར་བའི་ིལུང་བུད་པེའི་ིརྒྱུ་མཚོན་གསེར་ཡིག་པེ་རྣམས་དང་། ཝང་

གིས་ནན་གྱེིས་གསུང་འིབྱོན་ཡིན་འིདུག་པེའི་ིདོན་ཁོོང་དུ་ཆུད། སའི་ིབདག་པེ་ོཆོེན་

པེོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་ལ་དགོངས་པེའི་ིལུང་ཡིན་པེར་འིདུག་པེ་མ་ག་ོབ་དང་། 

ལུང་ལ་མ་གུས་པེ་དང་། བརྙས་པེ་བྱས་པེ་མ་ལགས་ནའིང་། མ་ིམང་བ་ོདང་ནམ་ཕྲེད་

པེའི་ིདུས་རྣམས་སུ་ནད་དྲེག་པེ་ོའིབའི་ཞིིག་འིོང་བ་བྱུང་བའི་ིདོན་གྱེིས་༧ བཀའི་ལུང་

བཞིནི་དུ་བསྒྲུབ་པེར་མ་ནུས་པེ་ལ་ནམ་མཁོའི་དང་འིདྲེ་བར་ཟབ་ལ་ཤིནི་ཏུ་རྒྱ་ཆོ་ེབའི་ི

ཐུགས་ཀྱིིས་མ་ིདགྱེེས་པེ་མ་ིམཛད་པེ་ཐུགས་ལ་དགོངས་པེར་ཞུ། སྔོོན་གྱེ་ིདུས་སུ་

བྱནོ་པེའི་ིཆོསོ་རྒྱལ་ཆོནེ་པེ་ོརྣམས་ཀྱིསི་འིཇིགི་རྟནེ་འིདའིི་ིཁྲོམིས་ལུགས་དང་། འིཇིགི་

རྟེན་ཕྱི་མའིི་ཆོོས་ལུགས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅིད་དུ་ལེགས་པེར་དར་བའིི་ཐུགས་ཁུར་

ཆོེན་པེོ་བསྣམས་འིདུག་པེའིི་ལུང་བཞིིན་དུ། ད་ལྟའིི་དུས་གོང་མ་ཆོེན་པེོའི་ིཐུགས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དགོངས་རྣམ་པེར་དག་པེ་དང་། མཛད་པེ་ང་ོམཚོར་བས་ལྷ་དང་བཅིས་པེའི་ིའིཇིིག་

རྟནེ་གྱེ་ིཡདི་མགུ་བར་བྱདེ་པེའི་ིགཏོམ་སྙེན་པེ་ོཡང་དང་ཡང་དུ་ཐསོ་པེས། བདག་ཅིག་

འིད་ིཕྱོགས་ན་ཡོད་པེའི་ིརབ་བྱུང་དྲེག་པེ་ཕལ་མ་ོཆོེས་༧ གོང་མ་ཆོེན་པེོའི་ིསྐུ་ཚོ་ེདང་

རྒྱལ་སྲིིད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་པེའིི་སྨོན་ལམ་རྣམ་པེར་དག་པེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

འིདེབས་ཀྱིིན་ཡོད་པེའི་ིཚུལ་འིད་ིདགོངས་པེར་ཞུ་ཞིིང་། ད་ེལྟར་ཡིན་ལགས་ན་ད་ེལ་

ས་སྐྱོོང་ཆོེན་པེོའི་ིའིཕྲེིན་ལས་ཀྱིིས་ཇི་ིལྟར་སྐྱོོང་། ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཉིིད་ཀྱི་ིམཁྱེེན་པེས་

བདག་ཅིག་འིདྲེ་བས་ཞིིབ་ཏུ་མ་ིསྤོོབས་ལགས། ཞིེས་གུས་པེས་ཕུལ་བའི་ིཞུ་ཡིག་

སྤྱོན་ལམ་དུ་འིབབས་པེའི་ིཐབས་ཀྱི་ིརྟེན་མཚོོན་པེར་ལིའི་ིཡུལ་ནས་སྤྱོན་དྲེངས་པེའི་ི

སྤྱོན་རས་གཟགིས་ཀྱི་ིསྐུ་གཅིགིབཅིམོ་ལྡན་འིདས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པེའི་ིགསརེ་སྐུ་གཅིགི ད་ེ

བཞིིན་གཤིེགས་པེ་འིཇིམ་དཔེལ་གྱེི་གསེར་སྐུ་གཅིིགདེ་བཞིིན་གཤིེགས་པེའིི་རིང་

བསྲིེལ་འིཕེལ་བཞིིན་པེ་གསུམ། སེལ་བྲ་གཅིིགཡང་དེ་བཞིིན་གཤིེགས་པེའིི་རིང་

བསྲིེལ་གཅིིགརྒྱ་གར་གྱེ་ིགྲུབ་ཆོེན་རྒྱ་དང་བོད་གཉིིས་ཀར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་

དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པེའི་ིསྐུ་དྲེིན་ཅིན་ཇི་ོབ་ོཆོེན་པེ་ོལྷ་གཅིིག་ག་ིགདུང་རུས་ལས་བྱོན་

པེའིི་རིང་བསྲིེལ་གཅིིག་རྣམས་ཕུལ། བྱི་བ་ལོའི་ིཟླ་བ་དྲུག་པེའིི་ཚོེས་བཅུ་དགུ་ལ་

ཡུལ་དབུས་ནས་ཕུལ་བའི་ིཞུ་ཡགིཅིསེ་པེའི་ིབར་བྱུང་། ད་ེལྟར་གངོ་མ་ཆོནེ་པེསོ་ཀྱིང་

སྲི་ིཞུ་བསྙེེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེ་མཛད་ད་ེརྒྱལ་ཁོབ་འིདིར་རྒྱལ་བ་ཙོོང་ཁོ་

བའི་ིབསྟོན་པེའི་ིསྙེིང་བ་ོརྣམས་དར་བ་ཞིིག་བྱ་འིདོད་པེས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་སྤྱོ་ིདང་

ཁྱེད་པེར་དུ་རྒྱུད་སྡེེ་བཞིིའིི་དཀྱིིལ་འིཁོོར་ཆོེན་པེོ་རྣམས་བསྒྲུབ་ཅིིང་མཆོོད་པེ་བྱེད་

དགོས་པེར་བསྐུལ་བ་བཞིིན། བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེཉིིད་ནས་ཀྱིང་ལ་ོསར་ནས་དཔྱིིད་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཟླ་འིབྲིང་བོའི་ིཚོེས་འིགོར་ཆོོག་གྲྭ་གསང་འིདུས། དགྱེེས་རྡོོར། བད་ེམཆོོག འིཁོོར་

ཆོེན། འིཇིིགས་བྱེད་ཞི་ེདགུ་མ། སྨན་བློ་རྣམས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་མཆོོད་ཀྱི་ིསྟོ་གོན་བཙུགས་ཏོ་ེ

ཚོེས་དགུ་ནས་བཟུང་ཟླ་བ་གསུམ་གྱེི་བར་དུ་སྒྲུབ་མཆོོད་མཛད་པེ་ལ། གྲུབ་པེའིི་

རྟགས་ནམ་མཁོའི་ལ་ལྷའི་ིརོལ་མོའི་ིསྒྲོ་དང་། ཁོ་དོག་སྣ་ལྔའི་ིའིཇིའི་འིོད་འིཁྱེིལ་ཞིིང་

དབྱིབས་རྒྱལ་མཚོན་ལྟ་བུ་དང་། རྡོ་ོརྗེ་ེའིཁོོར་ལ་ོཔེད་མ་སྣ་ཚོོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་བུ་ཤིར་བ་

རྣམས་སྐྱོ་སེར་ཀུན་གྱེིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་། སྤྲོིན་མེད་པེའི་ིནམ་མཁོའི་ནས་ལྷས་

མ་ེཏོགོ་ག་ིཆོར་འིབབེས་པེ་སགོས་ལྟས་ཁྱེད་པེར་ཅིན་མང་དུ་བྱུང་ཞིངི་། རྒྱལ་བའོི་ིརྨ་ི

ལམ་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་ིསངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅིད་ཧེ་ེཡིན་ཟིའི་ིནམ་མཁོར་

བཀྲ་ལམ་གྱེསི་བཞུགས་པེ་ཡང་ཡང་རྨསི། ཆོསོ་རྗེ་ེརང་ཉིདི་ཀྱིསི་ཀྱིང་དཀྱིིལ་འིཁོརོ་

ལྷ་ཚོགོས་རྣམས་ཀྱི་ིཞིལ་ཡང་ཡང་གཟགིས། ད་ེནས་གངོ་མ་ཆོནེ་པེ་ོཐུགས་དད་ཚོད་

མེད་པེ་སྐྱོེས་ཏོ་ེགསེར་གྱེ་ིའིཁོོར་ལ་ོཡོད་པེའི་ིཐམ་ག་དང་འིབུལ་བ་ཚོད་མེད་པེ་དང་

བཅིས་གནང་སྟོེ། ཆོོས་རྗེ་ེཉིིད་ལ། ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ། བློ་ོགྲོས་ཆོེན་པེོ། ཀུན་གྱེ་ི

སྐྱོོབ་པེ། བྱམས་པེ་ཆོེན་པེོ། ཡངས་པེའི་ིརྒྱལ་ཁོམས་ཐམས་ཅིད་བད་ེབར་སྦྱོར་བ། 

ཀུན་གྱེ་ིགཙུག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ། ནུབ་ཕྱགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བའི་ིསྲིས་པེ།ོ སྐྱོདི་པེའི་ིརྒྱལ་

སྲིིད་མི་འིགྱུར་བརྟན་པེའིི་བློ་མ་ཆོེན་པེོ། ཏཱ་ཀོའུ་ཤྀྲ་བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེ། མཚོན་

གནས་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་ཆོ་ཧེར་དག་ེབཤིེས་ཀྱི་ིརྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་དུ་འིད་ིདང་ཅུང་མ་ིམཐུན་པེ་

གསུངས་ཡདོ་པེས་ཚོགི་ཟནི་ང་ོམ་གང་ཡནི་དཔྱིད། ཞིསེ་པེའི་ིགཟངེས་བསྟོདོ་དང་ཆོ་ོ

ལ་ོགནང་ནས་བསྟོན་འིཛིན་མཐའི་དག་ག་ིགཙུག་རྒྱན་དུ་མངའི་གསོལ། ད་ེནས་གོང་

མའིི་སྐུ་ཚོེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཆོེད་གྲུབ་པེའིི་རྒྱལ་མོའི་ིལུགས་ཀྱིི་ཚོེ་དབང་རྗེེས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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གནང་། གྲུབ་ཆོེན་ཏོེ་ལོ་བའིི་ལུགས་ཀྱིི་བདེ་མཆོོག་འིཆོི་བ་མཐར་བྱེད་ཀྱིི་དབང་

བསྐུར་ཏོ་ེསྤྱོ་ིབོར་བུམ་པེ་བཞིག་པེས་བདུད་རྩེིས་བུམ་པེ་གང་སྟོ་ེའིཕྱུར་བ་ཀུན་གྱེིས་

མཐོང་ཞིིང་ཚོ་ེརིལ་སོགས་ལ་འིོད་འིཚོེར་བ་ལ་སོགས་པེའི་ིགྲུབ་རྟགས་ཡང་མང་བ་ོ

བསྟོན་ཞིེས་ཡོངས་འིཛིན་ཡ་ེཤིེས་རྒྱལ་མཚོན་གྱེིས་གསུངས། རྒྱལ་བ་ོཤིིན་ཏུ་ཡ་

མཚོར་ཏོེ་གུས་པེ་ཆོེན་པེོ་མཛད་པེ་དང་། རིན་པེོ་ཆོེ་གསེར་དང་དངུལ་གྱེི་ཕྲེས་

བརྒྱན་པེའིི་བཞུགས་ཁྲོི། ཡེ་ཅིི་མདུན་ལྕོགཞིབས་སྟོེགས་བཞུགས་སྟོན་སོགས་

འིབུལ་བ་ཚོད་མེད་པེ་གནང་། དེ་ནས་གནས་མཆོོག་རི་བོ་རྩེེ་ལྔར་བྱོན་ནས་དེར་

འིདུས་པེའི་ིརྒྱ་ཧེརོ་གྱེ་ིཡུལ་གྲུ་དུ་མ་ནས་ཡངོ་བའི་ིའིགྲ་ོབ་མཆོགོ་དམན་ཡངོས་ལ་ས་ོ

སོའི་ིའིདོད་མོས་བཞིིན་དབང་བཀའི་དང་རབ་བྱུང་བསྙེེན་རྫོོགས། བསྙེེན་གནས་དང་

དག་ེབསྙེེན་གྱེ་ིསྡེོམ་པེ་སྦྱིན་པེ་དང་། རང་རང་ག་ིབློ་ོཁོ་དང་འིཚོམ་པེའི་ིཆོོས་བསྟོན་

ནས་རྗེེ་རིན་པེ་ོཆོེའིི་བསྟོན་པེས་ཕྱོགས་དེ་ཁྱེབ་པེར་མཛད་རྗེེས་མེ་སྤྲོེལ་(༡༤༡༦)

ལོའི་ིཟླ་ལྔ་བར་གོང་མའི་ིགསེར་ཡིག་པེ་སྐྱོེལ་བའི་ིམ་ིསྣ་དང་། གཞིན་གནས་བཅུའི་ི

ཐགས་སྐུ་དང་། ལྗོོན་ཤིིང་ག་ིགུར། གསེར་དངུལ་གྱེ་ིམཎྜལ་ལ་རིན་པེ་ོཆོེའི་ིཚོོམ་བུ་

དང་བཅིས་པེ། གོས་དར་སྣ་ཚོོགས་སོགས་དངོས་འིབུལ་སྤོམ་མཐ་ོབ་བཏོེགས་ནས་

ཤིན་ཟའེི་ིལམ་ཆོནེ་བརྒྱུད་ནས་རིམ་པེར་ལ་ིཐང་སགོས་ནས་བདོ་དུ་ཕབེས་ས།ོ ། 

སློར་ཡང་གོང་མ་ཞིོན་ཏོེས་(གྵུཝོ)གདན་དྲེངས་པེ་ལྟར་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་

བྱ་(༡༤༢༩)ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཐེངས་གཉིིས་པེ་པེེ་ཅིིང་དུ་ཕེབས་ནས་ཞིོན་ཏོེ་

རྒྱལ་བ་ོདང་མཆོདོ་ཡནོ་དུ་འིབྲལེ་ནས་ཆོསོ་རྗེ་ེཉིདི་ལ་ཆོ་ོལ་ོདང་ཟང་ཟངི་ག་ིདངསོ་པེ་ོ

མཐའི་ཡས་པེ་བཏོེགས། རྒྱལ་བ་ོལ་ཞིལ་ཏོ་གནང་སྟོེ། རྒྱ་དང་ཧེོར་གྱེ་ིཡུལ་གྲུ་ས་ོ



 102  

ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

སོར་གཙུག་ལག་ཁོང་རྟེན་དང་བརྟེན་པེར་བཅིས་པེ་གསར་དུ་བཞིེངས་པེ་དང་། དག་ེ

ལྡན་པེའི་ིའིདུས་སྡེ་ེམང་བ་ོའིཛུགས་པེའི་ིདབུ་ཚུགས་ཤིིང་། བསྟོན་པེའི་ིཞིབས་ཏོོག་

ཡང་དག་པེ་མཛད་པེའིི་སྲིོལ་ཚུགས་པེ་སོགས་ནས་དགེ་ལུགས་པེའིི་བསྟོན་པེ་རྒྱ་

ནག་ག་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཆོནེ་པེརོ་དར་བའི་ིམག་ོཚུགས་པེ་ཡནི་ན།ོ ། 

ད་ེནས་བོད་ཀྱི་ིདགའི་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ག་ིསྲིིད་དབང་འིཛུགས་ཁོ་མ་སྟོ་ེབོད་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིིག་པེའིི་ས་ཡོས་(༡༦༣༩)ལོར་གོང་མ་ཐེ་ཙོོང་པེོག་ཏོོ་རྒྱལ་བོ་ཧེོང་ཐའིི་

མཆོོག་ནས་འིདི་ཕྱིའིི་མགོན་སྐྱོབས་སུ་ཆོོས་སྟོོན་པེའིི་བློ་མ་མཁོས་གྲུབ་གཉིིས་

འིཛོམས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་བུ་དམ་པེ་ར་ེགདན་འིདྲེེན་དང་། བོད་ལ་འིབྲེལ་འིཛུགས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་

གངས་ཅིན་འིགྲོ་བའིི་མགོན་པེོ་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆོེན་མོ་དང་། བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་བོ་

གཙོང་བ་སྡེ་ེསྲིིད་ལ་འིཕྲེིན་སྐྱོེལ་བར་གོང་མའི་ིགསེར་ཡིག་པེ་ཆོ་གན་ཤིེས་རབ་བློ་མ་

སོགས་བོད་དུ་ཐོག་དང་བོར་བརྫོངས་པེ་ལ། སྣང་བ་མཐའི་ཡས་པེཎ་ཆོེན་བློ་ོབཟང་

ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་གྱེིས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པེའིི་བསྟོན་པེའིི་སྦྱིན་བདག་ལ་སྟོོབས་

འིབྱོར་ལྡན་པེའི་ིརྒྱལ་བ་ོཞིིག་དགོས་པེར་ཇུར་ཆོིད་རྒྱལ་བ་ོའིད་ིའིཕྲེལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་

དག་ེམཚོན་ཆོ་ེབར་གཟིགས་ཏོ་ེརྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆོེན་མོར་བཀའི་མོལ་ལེགས་པེར་

གནང་བ་མཐུན་པེ་བྱུང་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིལྕགས་འིབྲུག་(༡༦༤༠)ལོར་

ཁོོང་རྣམ་གཉིིས་ནས་བསྩལ་བའི་ིགསུང་འིཕྲེིན་བཀའི་ཤིོག་དང་བཅིས་བང་ཆོེན་པེར་

ཨ་ོརོད་ཛ་ཡ་པེཎྡིི་ཏོ་སེ་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེ་མངགས། ཨ་ོརོད་སེ་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེས་རྒྱལ་བ་

ཡབ་སྲིས་ཀྱི་ིབཀའི་ལུང་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་གུ་ཤྲཱི་ིཧེན་གྱེ་ིའིཐུས་ཚོབ་དང་ལྷན་དུ་

ཨ་ོརོད་སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་རྟ་(༡༦༤༢)ལོར་མན་ཇུ་གོང་མའི་ིརྒྱལ་ས་མུག་ཏུན་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཏོ་ེདེང་སང་ག་ིཧྲིིན་དབྱང་བྱ་བར་འིབྱོར། ས་ེཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེའིཁོོར་བཅིས་དེར་འིབྱོར་

ཙོམ་ཉིིད་ནས་ང་ོམཚོར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ིརྟགས་ཁྱེད་པེར་ཅིན་ཆོེས་མང་དུ་བྱུང་བར་

བརྟནེ། རྒྱལ་བློནོ་འིཁོརོ་བཅིས་ཤིནི་ཏུ་དད་པེས་ཡདི་དྲེངས་ཏོ་ེགངོ་མས་ཕ་ོབྲང་ག་ིཕྱ་ི

རོལ་ཏུ་བྱོན་ནས་བཀའི་ཤིོག་ལ་ཕྱག་འིཚོལ། ད་ེནས་སྣ་ེལེན་དང་བསུ་བཀོད་གཟབ་

རྒྱས་ཆོ་ེབ་མཛད། དེའི་ིགནས་ཚུལ་ཞིིབ་པེར་གོང་མའི་ིམཛད་ཐ་ོལས་བྱུང་བ་བཞིིན་

འིདིར་བཀོད་ན། ཁྲུང་ཏོེའི་ིཁྲོ་ིལ་ོབདུན་པེའི་ི(༡༦༤༢)ལོའི་ིཟླ་བཅུ་བར་ཐུ་པེ་ོཐེའི་ིཚོ་ོ

བའི་ིཏཱ་ལའི་ིབློ་མས་མངགས་པེའི་ིས་ེཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེཧེ་ོཐོག་ཐུ་དང་། དའི་ིཆོིང་ཆོོས་རྗེ་ེ

སོགས་ཧྲིེང་ཅིིང་དུ་འིབྱོར། ཆོིང་གོང་མ་ཐེའི་ེཙུང་གིས་ཝང་དང་། པེའི་ེལ།ི བློོན་ཆོེན་

བཅིས་ཁྲོིད་ད་ེཧེོའི་ིཡོན་སྒེ་ོམ་ོནས་ཐོན་ཏོ་ེབསུ་བར་ཕེབས་པེ་དང་ཆོིབས་རའི་ིམདུན་

དུ་རྒྱལ་བློནོ་ཚོསོ་གནམ་ལ་ཕྱག་དགུ་ཕྲུགས་བཙོལ། ས་ེཆོནེ་ཆོསོ་རྗེ་ེསགོས་ཀྱིསི་ཏཱ་

ལའིི་བློ་མའིི་འིཕྲེིན་ཡིག་འིབུལ་དུས་ཡར་བཞིེངས་ཏོེ་ཕྱག་གིས་བཞིེས་ནས་གུས་

ཞིབས་གནང་། གོང་མ་དབུས་ཁྲོིར་བཞུགས་པེ་དང་། བཞུགས་ཁྲོིའི་ིགཡས་ཁྲོ་ིལ་བློ་

མ་གཉིིས་པེ་ོབཞུགས། ལྷན་བཅིས་ཞུ་མཁོན་བྱིངས་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱག་དགུ་ཕྲུགས་

བཙོལ་རྗེེས་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་གཉིིས་དང་མཉིམ་དུ་ཡོང་བའིི་ཨོ་རོད་ཚོོ་བའིི་ཕོ་ཉི་

འིཁོརོ་བཅིས་པེས་ཀྱིང་ཕྱག་དགུ་ཕྲུགས་བཙོལ། ད་ེམཚོམས་ཀུ་ཧྲི་ིཨན་ལ་ཏཱ་ལའི་ིབློ་

མ་དང་ཐུ་པེ་ོཐེའི་ིགཙོང་བ་སྡེ་ེསྲིིད་ཀྱི་ིསྙེན་ཞུ་བཀློག་ཏུ་བཅུག་ཐོག་བློ་མ་སོགས་ལ་

གསོལ་ཇི་དྲེངས་པེ་ན་ཇི་མཆོོད་ཕུལ་ནས་གསོལ་ཇི་བཞིེས་པེ་དང་། གསོལ་སྟོོན་

བཤིམས། ས་ེཆོེན་ཆོོས་རྗེ་ེསོགས་ནས་ཁོལ་རྟ་དང་། བོད་ཀྱི་ིཤིིང་ཕྲེེང་། ཝ་ནག་ག་ི

པེགས་པེ། སྣམ་ཆོས། སློལེ་ཕྲེ། ཇི་རགིས། ཝའི་ིསྤོ་ོལྤགས་ཀྱི་ིཔེགས་ཚོགཝ་ལྤགས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

སགོས་འིབུལ་ཚོན་བསྟོར་འིབུལ་ཞུས། ཞིསེ་གསལ་བར་བཀདོ་འིདུག་ག།ོ ། གངོ་ག་ི

རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆོེན་མོས་གནང་བའི་ིབཀའི་ཤིོག་ག་ིནང་དོན་ན་ིཧེོར་གྱེ་ིཆོོས་འིབྱུང་

ལས་བྱུང་བ་ན་ིའིད་ིལྟར། སྤྱོརི་ཁོམས་གསུམ་ལ་འིཁོརོ་བའི་ིའིགྲ་ོབ་གཞིན་མང་བ་ོལ་

བལྟས་ན་དལ་འིབྱོར་གྱེ་ིམ་ིལུས་རིན་པེ་ོཆོ་ེཐོབ་པེ་ན་ིཉིིན་མོའི་ིསྐར་མ་ལས་ཀྱིང་ཤིིན་

ཏུ་དཀནོ་ལ། དའེི་ིནང་ནས་ཀྱིང་སྐྱོ་ེརྒུ་མ་ལུས་པེ་དབང་དུ་སྡུད་པེའི་ིརྒྱལ་བརོ་གྱུར་པེ་

ན་ིབསམ་འིཕེལ་ཡིད་བཞིིན་གྱེ་ིནོར་བུ་ལྟར་རྙེད་པེར་དཀའིོ། ། ད་ེབས་ན་རྩེོད་དུས་

འིགྲོ་བའིི་མངའི་བདག་རྒྱལ་བོ་ཆོེན་པེོར་གྱུར་པེ་འིདིའིི་དུས་སུ་སྐྱོེ་འིགྲོ་མཐའི་དག་

ཆོསོ་བཞིནི་དུ་ལགེས་པེར་བསྐྱོངས་ནས་པེགོ་ཏོ་ོརྒྱལ་བ་ོཞིསེ་པེའི་ིདནོ་དང་མཐུན་པེ་

དེ་ལགས། ལྷག་པེར་ཕན་བདེའིི་རྩེ་བ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པེ་རིན་པེོ་ཆོེ་ཐུགས་ཀྱིིས་

དགངོས་ཏོ་ེལགེས་པེར་སྐྱོངོ་དགསོ། ཞིེས་པེ་ལྟར་ར།ོ ། ད་ེནས་ཆོསོ་རྗེ་ེཉིདི་གངོ་མའི་ི

ཕ་ོབྲང་དུ་ཟླ་བ་བརྒྱད་རིང་བཞུགས་ནས་གོང་མ་རང་ཉིིད་དགེ་ལུགས་པེའིི་བསྟོན་

པེའི་ིསྒེརོ་ཞུགས། ཆོསོ་རྗེ་ེཉིདི་གངོ་མ་མཆོགོ་ག་ིརགིས་ཀྱི་ིཅིདོ་པེན་དུ་བཟུང་སྟོ་ེདབུ་

བློར་བཀུར། ད་ེནས་བཟུང་ཇུད་ཆོདི་གངོ་མ་དང་དཔེལ་མཉིམ་མདེ་ར་ིབ་ོདག་ེལྡན་པེ་

དང་མཆོོད་ཡོན་གྱེ་ིའིབྲེལ་བ་ཐོག་མར་ཚུགས་ཤིིང་། མུག་ཏུན་དུ་དག་ེའིདུན་གྱེ་ིསྡེ་ེ

དང་གཙུག་ལག་ཁོང་བཞིངེས། ཆོསོ་རྗེ་ེཉིདི་ཀྱིསི་གངོ་མའི་ིཕ་ོབྲང་ག་ིཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིབྱ་

བཞིག་གྲུབ་ནས་ལོ་རྗེེས་མར་(སྤྱོི་ལོ་༡༦༤༣ལོར་)བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་མཛད་ཁོར་

ཡང་ཆོིང་གོང་མ་ཐེའི་ིཅིིས་ཕེབས་སྐྱོེལ་གྱེ་ིམཛད་སྒེ་ོགཟབ་རྒྱས་ཞུས། ལྷག་པེར་དུ་

རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆོེན་མ་ོདང་སྡེེ་སྲིིད་གཙོང་བ་རྒྱལ་བོ། གུ་ཤྲཱིི་ཧེན་སོགས་ལ་ཞུ་

འིཕྲེིན་ར་ེབསྐུར་གནང་མཛད། ད་ེདག་ལས་གོང་ས་ལྔ་བ་ཆོེན་མོར་བསྐུར་བའི་ིའིཕྲེིན་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཡིག་གོང་མའི་ིམཛད་ཐ་ོརུ་བཀོད་པེ་བཞིིན་འིདིར་འིགོད་པེ་ལ། ཏཱ་ཆོིང་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ི

ཁོོག་ཡངས་ཞི་ིདུལ་བྱམས་སྐྱོོང་མཁོས་མཛངས་ལྡན་པེའི་ིགོང་མས་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆོང་ཆོེན་

པེ་ོཏཱ་ལའི་ིབློ་མར་ཕུལ་བའི་ིཡ་ིགེ དེང་ག་ིདུས་འིདིར་བློ་མ་གང་ཉིིད་ཀྱིིས་འིགྲ་ོབ་སྐྱོོབ་

རྒྱུའི་ིའིདུ་ཤིེས་དང་བཅིས་ཏོ་ེརྒྱལ་བསྟོན་དར་སྤོེལ་མཛད་དགོངས་ཏོ་ེཕྱག་བྲིས་སྐྱོེལ་

བར་ཕོ་ཉི་མངགས་བྱུང་བས་བདག་དགའི་སྤྲོོ་ཆོེན་པེོ་བྱུང་། འིདིར་གང་ཉིིད་སྐུ་

གཟུགས་བདེ་བ་ོདང་བཀྲ་ཤིིས་བདེ་ལེགས་ཡོང་བའིི་སྨོན་འིདུན་ཞུ། བདག་གིས་

བཤིད་འིདོད་པེའི་ིསྐད་ཆོ་ཚོང་མ་དག་ེསློོང་ཁྲོ་ཧེན་དང་། དག་ེསློོང་པེ་ལ་ཡན་ཀར། 

དག་ེསློངོ་ལ་ཁོ་ེཔེ། དག་ེསློངོ་ནུའི་ོམུའུ་ཆོ།ི དག་ེསློངོ་ནུའི་ོམ་ོཀན། དག་ེསློངོ་མུའུ་ཐན། 

དག་ེསློོང་ཀུན་ཀ་ེཁྲུའི་ེཨེར་ཀྲང་བཅིས་ལ་ངག་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་ིབཀའི་ཕབ་པེ་ཡིན། 

ཞིེས་གུས་པེས་ཕུལ་བའིི་ཡི་གེ་སྤྱོན་ལམ་དུ་འིབབ་པེའིི་ཐབས་ཀྱིི་རྟེན་མཚོོན་བྱེད་

གསེར་ཕོར་གཅིིག་དང་། དངུལ་གཞིོང་གཉིིས། དངུལ་མདོང་གསུམ། གཟིའི་ིཔེ་ིཙོ་ི

གཅིིགཆུ་ཤིེལ་གྱེི་པེི་ཙོི་གཉིིས། གཡང་ཊོིའིི་པེི་ཙོི་དྲུགགཡང་ཊོིའིི་རྐྱན་གཅིིགཁྲོབ་

གསརེ་ཚོགས་མ་གཉིསི། རྒྱ་ཁུག་གཉིསི། རྟ་སྒེ་བརྐོས་མ་གཉིསི། གསརེ་ཕྲེ་བརྒྱབ་

པེའིི་གཡང་ཊོིའིི་སྐེ་རགས་གཅིིག གསེར་ཚོག་བརྒྱབ་པེའིི་དངུལ་གྱེི་སྐེ་རགས་

གཅིགིགླ་ོགྲ་ིཕྲེ་ལྡན་གཅིགིགསོ་ཆོནེ་བུབས་བཞི་ིབཅིས་ཕུལ་བ་ཡནི། ཞིསེ་པེ་ལྟར་ར།ོ 

། དེ་ལྟར་སེ་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེ་ཉིིད་གོང་མའིི་ཕོ་བྲང་དུ་ལན་གསུམ་ལྷག་ཕེབས་ཏོེ་དགེ་

ལུགས་པེའི་ིབསྟོན་པེ་འིད་ིཉིིད་དར་ཞིིང་རྒྱས་པེར་མཛད། གཞིན་ཡང་། མ་ིརིང་བ་ན་

ཋུན་ཅིེན་རྒྱལ་བོའི་ིསྲིིད་ཇིག་དཔེོན་ལ་ིཙོ་ིཆོིང་(ཚྲྀྀཙྼསྡེོ)གིས་བློངས་པེའི་ིཚོ།ེ གོང་མ་

ཞིི་ཙུ་ཆོེན་པེོའི་ིདཔུང་གིས་དེ་དག་ཚོར་བཅིད་དེ་རྒྱལ་སྲིིད་ཆོེན་པེོར་བདག་གིར་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བཞིེས། ད་ེདུས་པེཎ་ཆོེན་རིན་པེ་ོཆོེས་གོང་མ་མུན་ཏོེན་དུ་བཞུགས་སྐབས་རིམ་གྲ་ོ

བར་གནང་བའིི་བློ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཅིིག་ཡོད་པེ་དེས་རྒྱལ་སྲིིད་ཆོེན་པེོར་དབང་མཛད་

པེའི་ིཉི་ིསྐར་དུས་ཚོོད་སོགས་ལུང་བསྟོན་ཅིིང་གྲུབ་ཐོབ་ཁོ་ོརང་ཡང་རྒྱལ་བ་ོདང་ལྷན་

དུ་པེ་ེཅིིང་དུ་ཕེབས། གོང་མ་གསེར་ཁྲོིར་བཞུགས་རྗེེས་ཆོབ་སྲིིད་བརྟན་པེའི་ིཆོེད་དུ་

ཕ་ོབྲང་དབུས་ཀྱི་ིཇིིན་ཤིན་ཟེར་བའི་ིརིའི་ིརྩེ་ེམོར་པེ་ེཧེ་ེམཆོོད་རྟེན་དཀར་བོར་འིབོད་པེ་

བཞིེངས་པེའིི་མདུན་དུ་ལྷ་མོ་དང་གདོང་ཅིན་གཉིིས་ཀྱིི་རྟེན་ཐུག་གསུམ་བཙུགས། 

རྟེན་ཐུག་ད་ེགསུམ་དེང་སང་རྒྱུ་མཚོན་མ་ཤིེས་པེས་རྒྱའི་ིལུགས་ཀྱི་ིཆོིས་ཀན་ཟེར་

བའི་ིཤིིང་རིང་བ་ོགསུམ་དུ་བསྒྱུར་འིདུག་པེར་ཐུའུ་བཀྭན་ཆོོས་ཀྱི་ིཉི་ིམས་གསུངས། 

གཞིན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱེི་རྒྱབ་ཏུ་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་བསྲུང་བ་ལྟ་བུར་ལྷ་ཁོང་སེར་བོ་རྟེན་

བཅིས་བཞིེངས། སྐབས་འིགའི་ཞིིག་ཏུ་རྟེན་འིབྲེལ་གྱེ་ིབཅིོས་མཁོར་གྱེ་ིསྟོེང་ནས་རྭ་

དུང་འིབུད་ཅིིང་བསྐོར་བ་བྱེད་པེའི་ིསྲིོལ་ཀྱིང་མཛད་པེ་དེང་སང་ག་ིབར་དུ་སྣང་། རྒྱུ་

མཚོན་དེས་བློ་མ་དེ་ལ་བཀྭན་དོང་གི་ཐམ་ཀ་བློ་མའིི་གོ་ས་གནང་བ་དཔེོན་བརྒྱུད་

རྣམས་ཀྱིསི་འིཛནི་བདག་བྱདེ་ད།ོ ། 

གཞིན་ཡང་སོག་པེོ་ཚོོ་ཆོེན་ཞིེ་དགུ་རྣམས་ནས་ཆོི་ཐོ་ཡོན་ཧུ་ཐོག་ཐུ་བློ་མར་

འིཛིན་པེས། ཁོོང་གིས་བསྐུལ་ནས་ཧེོར་ཆོིན་གཙོོས་པེའིི་སོག་པེོ་ཕལ་ཆོེར་དང་། 

འིཇིམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེེའིི་སྐུའིི་སྐྱོེ་བ་རྗེེ་བཙུན་དམ་པེ་བློོ་བཟང་བསྟོན་པེའིི་རྒྱལ་

མཚོན་གྱེ་ིམཛད་འིཕྲེནི་ལ་བརྟནེ་ནས། ཧེལ་ཧེ་ཐམས་ཅིད་གོང་མར་མག་ོབཏོགས་པེ་

སོགས་དགེ་ལུགས་པེའིི་བློ་མ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲིིད་ཀྱིི་ཞིབས་ཏོོག་ཕུན་སུམ་

ཚོོགས་པེ་བྱས་པེར་བརྟེན་གོང་མ་ཆོེན་པེ་ོརང་བསྟོན་གྱེ་ིསྦྱིན་པེའི་ིབདག་པེ་ོཐུན་མོང་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།

 107  

མ་ཡིན་པེར་གྱུར་ཅིིང་། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲིས་དང་ཕན་ཚུན་བང་མི་གཏོོང་རེས་ཀྱིིས་

འིབྲལེ་ཇི་ེཟབ་ཏུ་གྱུར། གངོ་ས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆོནེ་པེ་ོརྒྱ་ནང་དུ་གདན་དྲེངས་ཤིིང་། 

ནུབ་ཕྱོགས་མཆོོག་ཏུ་དག་ེབའི་ིཞིིང་ག་ིརྒྱལ་དབང་ས་སྟོེང་ག་ིརྒྱལ་བསྟོན་ཡོངས་ཀྱི་ི

བདག་པེ་ོཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་ཏཱ་ལའི་ིབློ་མ་བཛྲ་ངྷི་ར་ཞིེས་པེའི་ིའིཇིའི་ས་དང་ཤིེལ་

ཐམ་ཕུལ། གོང་མ་བད་ེསྐྱོིད་རྒྱལ་བོས་(བྷྲིིཀྷེེཏྣོོརོ)ལྕང་སྐྱོ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་ངག་

དབང་བློོ་བཟང་ཆོོས་ལྡན་གདན་དྲེངས་ཏོེ་ཏཱ་ཀཱོ་ཤྲཱིི་ཞིེས་པེ་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་བློ་མ་ཆོེན་

པེོར་བསྔོགས་པེའི་ིགསེར་ཡིག་དང་གསེར་ཐམ་ཕུལ། མཆོོད་ཡོན་གཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱ་

ནག་ཕ་ོབྲང་ཆོེན་པེོར་གཙུག་ལག་ཁོང་འིགའི་ཞིིག་བཞིེངས་ཤིིང་། མཚོ་ོབདུན་དུ་ལྷ་

ཁོང་ཆོེན་པེ་ོགསར་དུ་བསྐྲུན་པེར་དག་ེའིདུན་གྱེ་ིསྡེ་ེབཙུགས། ད་ེཉིིད་ཀྱི་ིསྲིས་གོང་མ་

ཡུ་ཊོིང་ཆོེན་པེ་ོའིམ་གནམ་སྐྱོོང་རྒྱལ་བོའི་ིསྐུ་རིང་ལ་ཐུའུ་བཀྭན་ངག་དབང་ཆོོས་ཀྱི་ི

རྒྱ་མཚོ་ོཕ་ོབྲང་ག་ིབློ་མ་སེར་མ་ོབ་རྣམས་ལ་ལུགས་གཉིིས་ཀྱི་ིབསློབ་བྱ་ལེགས་པེར་

སློོབ་པེའིི་ཐམ་ཀ་བློ་མར་མངའི་གསོལ་ཞིིང་ཇིིང་ཟིའུ་ཆོན་ཤིིའི་སྟོེ་རྣམ་དག་བསློབ་

ལྡན་བསམ་གཏོན་གྱེ་ིསློོབ་དཔེོན་ཞིེས་པེའི་ིགསེར་ཡིག་དང་ཐམ་ཀ་བསྩལ། དུས་

ཕྱིས་ལྕང་སྐྱོ་རོལ་བའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེདགུང་ལ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིཐོག་གདན་དྲེངས་ཏོ་ེབཀུར་སྟོ་ིབསམ་

གྱེིས་མི་ཁྱེབ་པེ་མཛད་ཅིིང་མི་རིང་བར་ཏཱ་ཀོ་ཤྲཱིིའིི་བཀའི་ཐམ་གནང་། པེཎ་ཆོེན་

ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིེས་ལ་འིཇིའི་ས་ཐམ་ཀ་དང་གཙོང་ཕྱོགས་ནས་

ཆོབ་འིབངས་སྐོར་དང་། རྒྱལ་དབང་བདུན་པེ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོོར་གོང་ས་ལྔ་བའི་ིདུས་བཞིིན་འིཇིའི་ས་ཤིེལ་ཐམ་གནང་། ད་ེབཞིིན་ཀུན་མཁྱེེན་

འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསོགས་བཀུར་འིོས་ཀྱི་ིསྐྱོེས་བུ་དམ་པེ་མང་བ་ོཞིིག་



 108  

ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ལ་ན་ོམིན་ཧེན་གྱེ་ིམཚོན་དང་བཀའི་ཐམ་གནང་བས་མཚོོན་བསྟོན་འིཛིན་གྱེ་ིསྐྱོེས་བུ་

མཐའི་དབུས་ན་བཞུགས་པེ་རིས་མེད་ལ་བདག་རྐྱེན་གྱེིས་ཁྱེབ་པེ་མཛད། དེའི་ིསྲིས་

གོང་མ་བདག་པེོ་ཆོེན་པེོ་ཆོེན་ལུང་ངམ་ལྷ་སྐྱོོང་(ཨྃཞྀྔྀ)གིས། ལྕང་སྐྱོ་ཐམས་ཅིད་

མཁྱེེན་པེ་རིགས་ཀྱིི་ཅིོད་པེན་དུ་བཞིེས་ཏོེ་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་མང་དུ་གསན་ཅིིང་

ཐུགས་ཉིམས་སུ་བཞིེས་པེར་མ་ཟད། གཙུག་ལག་ཁོང་དང་རྟེན་གསུམ་བགྲངས་

ལས་འིདས་པེ་བཞིེངས་པེ་དང་། དགའི་ལྡན་བྱིན་ཆོགས་གླིང་ཞིེས་པེའིི་ཆོོས་སྡེེ་

གསར་དུ་བཙུགས་ཏོ་ེམད་ོསྔོགས་རིག་གནས་ཀྱི་ིགྲྭ་ཚོང་དང་། ཞི་ེཧེོའུ་ཞིེས་པེའི་ིས་

ཆོར་ཡང་གཙུག་ལག་ཁོང་མང་བ་ོདང་གྲྭ་ཚོང་ཁོག་མང་བ་ོབཙུགས། བོད་དབུས་ཨ་

མད་ོནས་སྐྱོེས་ཆོེན་དམ་པེ་མང་བ་ོགདན་དྲེངས་ཤིིང་མ་ཏོ་ིཔེཀྴིིའི་ིལུང་ལས་བསྩལ། 

ཐུའུ་བཀྭན་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམར་ཆོན་ཤིའིི་ིབཀའི་ཐམ་གནང་། པེཎ་ཆོནེ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེནེ་

པེ་དཔེལ་ལྡན་ཡ་ེཤིསེ་གདན་དྲེངས་ཏོ་ེབསྙེནེ་བཀུར་དཔེ་ེབྲལ་དང་འིཇིའི་ས་ཕུལ་ཞིངི་

ཆོོས་གསན་ཏོ་ེཉི་ིའིོག་ཐམས་ཅིད་དུ་དག་ེལྡན་པེའི་ིརིང་ལུགས་གཙོ་ོབོར་བྱེད་དགོས་

པེའི་ིབཀའི་ལུང་བསྒྲོགས་ས།ོ ། 

ད་ེལྟར་རྗེ་ེབློ་མའི་ིབུ་སློབོ་ནམ་མཁོའི་ིསྐར་ཚོགོས་ལྟ་བུ་ལས་མཁོས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ི

དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པེ་རིམ་པེར་བྱོན་པེ་མང་བོ་ཞིིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་མདོ་

སྔོགས་ལྟ་སྒེོམ་སྤྱོོད་གསུམ་གང་ལའིང་འིཁྲུལ་བྲལ་ཚོང་ལ་མ་ནོར་བའིི་རྗེེ་རྒྱལ་བ་

གཉིིས་པེའི་ིབསྟོན་པེ་རིན་པེ་ོཆོ་ེསྐྱོ་ེརྒུའི་ིཕན་བདེའི་ིའིབྱུང་གནས་སུ་དཔེག་བསམ་གྱེ་ི

ཤིིང་བཞིིན་དུ་རྒྱས་ཤིིང་ཉི་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོོར་ལྟར་གཟ་ིབརྗེིད་ལྷམ་མེར་འིབར་བར་

གྱུར་ཏོ།ོ ། 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དེ་བཞིིན་དུ་དགེ་ལུགས་པེའིི་བསྟོན་པེ་འིདི་ཉིིད་སུའུ་ལེན་དུའིང་དར་ཏོེ་དགེ་

འིདུན་པེ་དང་དད་ལྡན་མང་བ་ོབྱུང་། ལྷག་པེར་དུ་བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིས་ཕག་

(༡༩༥༩)ལ་ོནས་བོད་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའི་ཁོག་ག་ིབློ་སྤྲུལ་དང་དག་ེབཤིེས་མང་བ་ོནུབ་

ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁོབ་དག་ཏུ་ཕེབས་ནས་དགོན་པེ་གསར་འིདེབས་དང་། གཙུག་ལག་

ཁོང་བཞིེངས་པེ། ཆོོས་ཚོོགས་འིཛུགས་པེ་སོགས་བྱས་ཏོ་ེབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟོན་གྱེ་ི

གཞི་ིཁྱེོན་སྔོར་ལས་རྒྱ་ཆོེན་པེོར་སྤོེལ་བ་དང་བསྟུན་ནས་དག་ེལུགས་པེའི་ིབསྟོན་པེ་

འིདའིིང་ད་ེདང་འིདྲེ་བར་རྒྱ་ཆོརེ་དར་ཡདོ་པེ་རདེ། ད་ལྟ་ནུབ་ཕྱགོས་ཀྱི་ིཨ་ར་ིདང་སུའི་ེ

ཙོེར། ཀ་ེརུ་སུ། དབྱ་ིཐ་ལི། ཨ་ེས་ིཁྲོ་རི། འིཇིར་མན་ནུབ་མ། ཧྥ་རན་སི། པེ་ིལ་ིཧྲིི། 

ནརོ་ཝ།ེ སུའི་ེཏོནེ། ཧྥནི་ལན་སགོས་དང་། གཞིན་རྒྱ་གར། བལ་བ།ོ ལ་དྭགས། འིབྲུག་

ཡུལ་སོགས་སུ་དག་ེལུགས་པེའི་ིབསྟོན་པེ་འིད་ིཉིིད་དར་ཞིིང་རྒྱས་པེར་འིགྱུར་བཞིིན་

པེ་སགོས། མདརོ་ན་འིཇིམ་མགནོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོངོ་ཁོ་བ་ཆོནེ་པེའོི་ིགསརེ་སྦྱངས་

བཙོོ་མ་ལྟ་བུའིི་རིང་ལུགས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འིདི་ཉིིད་ཡངས་པེའིི་ས་ཆོེན་པེོའི་ིཁྱེོན་

འིདིར་ལ་ོཟླ་ཞིག་མཐུད་ཀྱིིས་འིཕྲེིན་ལས་ཉིམས་པེ་མེད་པེར་གཟ་ིའིོད་ཉི་གང་ཟླ་བའི་ི

དཔེལ་ལྟར་རྒྱས་བཞིནི་མཆོིས་ས།ོ ། 

ལེའེུ་བརྒྱད་པ། དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལེ་གླིངི་ག་ིགསརེ་ཁྲི་ིརམི་བྱེོན་ 

བྱེ་ེབྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

དང་བོ། དགའི་ལྡན་གསེེར་ཁྲིིའིི་ཡོིན་གནསེ་ཐོབ་ཐང་དང་ 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བསོྐོ་བཞིག་མཛོད་ཚུལ་སོེགསེ་ངོ་སོྤྲོད་མདོར་བསྡུསེ། 

དེ་ཡང་རྗེེ་རིན་པེ་ོཆོེ་ཞིིང་གཞིན་དུ་གཤིེགས་ཁོར། འིོད་གསལ་ལྷ་ཁོང་དུ་བུ་

ཆོནེ་ཐམས་ཅིད་འིཚོགོས་པེའི་ིདབུས་སུ། བཀའི་བཅུ་བ་དར་མ་རནི་ཆོནེ་ལ་ན་བཟའི་

བར་ཐུལ་དང་། དབུ་པེཎ་བཅིས་གནང་སྟོ་ེདོན་གྱེིས་ག་ོབར་མཛད་པེར་བརྟེན་རྗེ་ེབློ་

མ་ཞིིང་གཞིན་དུ་གཤིེགས་ནས་ཞིག་ཞི་ེདགུའི་ིརིང་འིདས་མཆོོད་བསྒྲུབས་ཤིིང་། ད་ེ

ནས་རྗེ་ེརང་ག་ིཐུགས་བཞིེད་ལྟར་འིདུལ་འིཛིན་གྲགས་པེ་རྒྱལ་མཚོན་པེའི་ིགཙོོས་

ཡོངས་ཀྱིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉིེན་མང་བོས་མགྲིན་གཅིིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏོབ་ཏོེ་

བཀའི་བཅུ་བ་དར་མ་རིན་ཆོེན་མཆོོག་འིཇིམ་མགོན་བློ་མ་ཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིརྒྱལ་

ཚོབ་ཏུ་བསྐ་ོབཞིག་གནང་། སྐབས་དེར་མཁོས་གྲུབ་དག་ེལེགས་དཔེལ་བཟང་བོས། 

དཔེལ་ལྡན་ཡོན་ཏོན་ཚོོགས་ཀྱི་ིབྱེད་པེ་ོཡིས། ། མ་ིའིཇིིགས་སེང་གེའི་ིཁྲོ་ིལ་དབང་

བཀུར་བ། ། རྒྱལ་བ་གཉིསི་པེའི་ིརྒྱལ་ཚོབ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྗེ།ེ ། མ་ིཕམ་བློ་མ་གཉིསི་པེ་རྒྱལ་

གྱུར་ཅིིག  ཅིེས་སོགས་བསྟོོད་ཚོིག་ག་ིམ་ེཏོོག་འིཐོར་བ་ནས་བཟུང་གསེར་ཁྲོ་ིརིམ་

བྱོན་ལ་འིཇིམ་མགོན་རྒྱལ་བའིི་རྒྱལ་ཚོབ་དང་ཁྲོི་ཆོེ་ཞིེས་པེའིི་ཞིེ་སའིི་མཚོན་གྱེི་

འིབོད་སྲིོལ་བྱུང་། པེཎ་ཆོེན་དག་ེའིདུན་གྲུབ་པེས་སྙེན་ངག་ཀུན་བཟང་འིཁོོར་ལ་ོརྨད་

དུ་བྱུང་བས་བསྟོོད་པེར་མཛད། དགའི་ལྡན་ཁྲོ་ིབ་ཕལ་ཆོེར་བློ་སྤྲུལ་གཞིན་དག་ལྟར་

སྐྱོེས་སྤྲུལ་ངོས་འིཛིན་བྱས་པེ་མ་ཡིནཔེར། ཨ་མའི་ིབུ་ལ་རྩེལ་ཡོད་ན། ། དགའི་ལྡན་

གསེར་ཁྲོིར་བདག་པེ་ོམེད། ། ཅིེས་པེ་བཞིིན་གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མའི་ིལུགས་ཀྱིིས་གཞུང་

བཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་གནང་བའི་ིདག་ེབཤིེས་ཤི་སྟོག་ཡིན་དགོས་

པེས། ཁོོང་རྣམས་ནི་ཐོག་མར་གདན་ས་ཆོེན་པེོ་གསུམ་གང་རུང་ནས་ཆོོས་གྲྭར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཞུགས་ཏོ་ེཕལ་ཆོེར་བགྲང་བྱ་ཉི་ིཤུ་ལྷག་ལ་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་ཚོིག་སྤྱོ་ིཙོམ་དང་

། འིལོ་སྤྱོ་ིཙོམ་མ་ཡནི་པེར་དྲེ་ིམདེ་ཀྱི་ིལུང་རགིས་རྣནོ་པེའོི་ིསྒེ་ོནས་དཔྱིད་གསུམ་དག་

པེས་ཕྱིན་མཐར་བཅིད་དེ་ཐོས་བསམ་ཐར་ཕྱིན་གནང་རྗེེས་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆོེན་

མོར་གདན་ས་གསུམ་གྱེི་མཁོས་པེའིི་དཀྱིིལ་འིཁོོར་ཞིལ་འིཛོམས་པེའིི་དབུས་སུ་

བཀའི་པེོད་ལྔའིི་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅིའི་བཞིག་སྟོེ་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་མཚོན་

རྟགས་བཞིེས་དགོས། དམ་བཅིའིི་སྐབས་མཁྱེེན་རབ་ཀྱིི་རྩེལ་གཟེངས་སུ་མཐོ་བ་

རྣམས་ལ་རྒྱལ་དབང་རིན་པེ་ོཆོ་ེནས་ཨང་རིམ་ལྟར་ལེགས་སྐྱོེས་གཟེངས་བསྟོོད་ཐོབ་

རྗེེས་ས་ོསོའི་ིཐོབ་ཁུངས་ལྟར་རྒྱུད་གྲྭ་སྟོོད་སྨད་གང་རུང་དུ་གསང་སྔོགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་

པེའི་ིབསྐྱོེད་རྫོོགས་ཀྱི་ིཉིམས་ལེན་དང་། གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིརྩེོད་རྒྱུགས་དང་། དམ་

བཅིའི་ིཨང་རིམ་གཉིིས་ཐོབ་རྗེེས་རྒྱུད་གྲྭའི་ིདག་ེབསྐོས་ཟླ་བ་བཞི་ིདང་། ད་ེནས་ལ་ོ

ཤིས་རྗེེས་བློ་མ་དབུ་མཛད་ལ་ོགསུམ། མཁོན་པེ་ོགསུམ་བཅིས་གནང་མཐར་རྒྱུད་

སྨད་ཡིན་ན་བྱང་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེ་དང་། རྒྱུད་སྟོོད་ཡིན་ན་ཤིར་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེའིི་ཁྲོིར་ལ་ོབཅུ་

བཞིིར་བཞུགས་རྗེེས་གཞིི་ནས་དགའི་ལྡན་གྱེི་གསེར་ཁྲོིར་མངའི་གསོལ་དགོས། 

ཤིར་བྱང་ཆོོས་རྗེེའི་ིལས་ཐོག་སྐབས་གསེར་ཁྲོ་ིལས་ཐོག་པེ་སྐུ་གཤིེགས་པེ་ཡིན་ན་

ཤིར་བྱང་ཆོོས་རྗེེར་བཞུགས་ཡུན་ད་ེའིདྲེ་འིགོར་མ་ིདགོས། ཁྲོ་ིརབས་ས་ོལྔའི་ིབར་

ཁྲོིར་བཞུགས་ཀྱི་ིལ་ོཚོད་ལ་ངེས་པེ་མེད་ཀྱིང་། ཁྲོ་ིརབས་ས་ོདྲུག་པེ་ཀོང་པེ་ོབསྟོན་

འིཛིན་ལེགས་བཤིད་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་སྡེེ་བ་གཙོང་བས་ཁྲོིར་བཞུགས་ལོ་བདུན་རེ་ངེས་

ཅིན་དུ་གཏོན་ལ་ཕབ། དགའི་ལྡན་ཁྲོ་ིབ་དང་ཤིར་བྱང་ཆོསོ་རྗེ་ེརྣམ་གཉིསི་དབྱར་ཆོསོ་

ཀྱི་ིསྐབས་ཆོསོ་ར་ནས་གསུང་ཆོསོ་གནང་བ་མ་གཏོགོས་དུས་རྒྱུན་ལྷ་སར་བཞུགས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཤིིང་། དགའི་ལྡན་ནས་ལྷ་ས་སོགས་ཕེབས་ལམ་དུ་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱོ་ཉི་ིཤུས་

ཆོིབས་ཞིབས་སུ་བཅིར་དགོས་པེ་དང་། རྨེ་རུ་དགོན་ནས་དབུ་གདུགས་པེ་དང་

གསལོ་ཐབས་པེ་འིཛུགས་དགསོ། ཁྲོ་ིརབས་ཉིརེ་གསུམ་པེ་ཆོསོ་རྗེ་ེཚོ་ེབརྟན་རྒྱ་མཚོ་ོ

ནས་བཟུང་ཁྲོ་ིབ་རིམ་བྱོན་ལ་ོལྟར་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆོེན་མོའི་ིཚོོགས་དབུར་ཕེབས་

ནས་སྔོ་དྲེོར་གསུང་ཆོོས་ར་བ་ནས་གསུང་ཆོོས་དང་། ཉིིན་དགུང་སྐམ་ཚོོགས་སུ་

བསྔོ་ོསྨོན། གཏོོར་རྒྱག་སྐབས་གཏོོར་མ་འིཕེན་པེ། བྱམས་པེ་གདན་འིདྲེེན་སྐབས་

ཁྲུས་གསོལ་སོགས་གནང་དགོས། དུས་རབས་བཅི་ོབརྒྱད་པེ་ནས་སྨོན་ལམ་གྲོལ་

རྗེེས་རྨེ་རུ་དཔྱིིད་ཆོོས་ཞིེས་པེར་ཕེབས་ནས་ཉིིན་བཅུ་ལྷག་ལ་སྨོན་ལམ་འིཕར་མ་

ཚུགས་པེ་དང་། གཙུག་ལག་ཁོང་དུ་རབ་གནས་འིཕར་མ་ཚུགས་ཚོ་ེདབུར་བཞུགས་

སྲིོལ་དར། གདན་ས་གསུམ་གྱེ་ིགང་དུ་དགའི་ལྡན་ཁྲོ་ིབ་ར་ེབྱུང་ཚོ་ེདེའི་ིཁོང་ཚོན་གྱེ་ི

ཡང་སྟོེང་དུ་རྒྱལ་མཚོན་ར་ེའིཛུགས་སྲིོལ་དང་། གསེར་ཁྲོིར་བཞུགས་པེ་རྣམས་སྐུ་

གཤིེགས་ཚོེ་དགའི་ལྡན་དང་སེ་འིབྲས་ཀྱིི་ཐོབ་ཁུངས་གྲྭ་ཚོང་ངམ་ཚོོགས་ཆོེན་དུ་

དངུལ་གདུང་ར་ེབཞིངེས་སྲིལོ་ཡདོ། རྒྱལ་དབང་དང་པེཎ་ཆོནེ་རམི་བྱནོ་ལ་རབ་བྱུང་

དང་བསྙེནེ་རྫོགོས་ཀྱི་ིསྡེམོ་པེའིང་དགའི་ལྡན་གསརེ་ཁྲོ་ིལས་ཐགོ་པེའིམ། ཁྲོ་ིཟུར་གྱེསི་

འིབུལ་དགོས་ས།ོ ། 

དེ་ལྟར་འིཇིམ་མགོན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིགསེར་ཁྲོིར་ཕེབས་

པེའིི་རིམ་པེ་འིདི་དག་ནི་ས་ལམ་གྱེི་འིགྲོས་དང་ཡང་མཐུན་ཏོེ། དང་བོར་རང་ཅིག་

རྣམས་ཀྱི་ིཆོསོ་སྡེརེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིསྒེརོ་ཞུགས་སློབོ་གཉིརེ་བྱདེ་འིདདོ་སྨནོ་པེ། སྒྲོགི་

འིགྲིམས་ཤིིང་ཆོོས་གྲྭ་ལ་ཞུགས་པེ་རྣམས་འིཇུག་པེ་སེམས་བསྐྱོེད། བསྡུས་ར་ཆུང་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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འིབྲངི་ཆོ་ེགསུམ་བརྩེ་ིབ་ཚོགོས་ལམ། གཞུང་ལ་སློོབ་པེ་སྦྱོར་ལམ། བཀའི་བཅུ་རབ་

འིབྱམས་ཀྱི་ིགྲྭ་སྐོར་ཚོད་ལྡན་བྱས་པེས་མཐོང་སྒེོམ་གྱེ་ིལམ་དུ་ཞུགས་ནས་འིཕགས་

པེའིི་ཁོོངས་སུ་གཏོོགས་པེ་རྒྱུད་སྟོོད་སྨད་ཀྱིི་འིཆོད་ཉིན་དུ་འིཁོོད་ནས་རིམ་གྱེིས་

དགའི་ལྡན་གྱེ་ིགསེར་ཁྲོ་ིཐོབ་ངེས་པེ་ས་དང་བ་ོདང་ས་བརྒྱད་པེར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་

བསྟོན་པེ་ཐོབ་ནས་དུས་སོགས་ངེས་པེའི་ིསངས་རྒྱས་ཐོབ་པེར་འིགྱུར་བ། རྩེ་ེཤིར་

བྱང་དུ་འིཁོོད་པེ་ས་བཅུ་བར་རྒྱལ་ཚོབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། དགའི་ལྡན་དུ་

འིཇིམ་མགོན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བོའི་ིགསེར་ཁྲོིར་འིཁོོད་ནས་ཆོོས་སྟོོན་པེ། རྫོོགས་པེའི་ི

སངས་རྒྱས་ཐབོ་ནས་ཆོསོ་ཀྱི་ིའིཁོརོ་ལ་ོབསྐོར་བ་དང་། འིད་ིལས་གཞིན་པེའི་ིབློ་མའི་ི

ཚུལ་ན་ིཉིན་རང་དགྲ་བཅིོམ་པེའི་ིཐོབ་རིམ་ལྟ་བུ་སྟོ་ེམདོར་ན་གསེར་ཁྲོ་ིའིད་ིཉིིད་དུ་རྗེ་ེ

བཙུན་འིཇིམ་དཔེལ་དབྱངས་ཀྱིིས་རྗེེས་སུ་བཟུང་བའི་ིའིཕགས་པེའི་ིགང་ཟག་གམ་ད་ེ

དག་རྣམས་སུ་ལས་འིབྲེལ་གྱེ་ིསྨོན་ལམ་ཐེབས་པེའི་ིརིགས་ལས་གང་ཟག་རང་རྒྱུད་

པེས་ནནོ་པེར་མ་ིའིགྱུར་བར་གྲགས་ས།ོ ། ཞིསེ་གསུངས་ས།ོ ། 

གཉིིསེ་པ། དགའི་ལྡན་གསེེར་ཁྲིི་རིམ་བྱེོན་གྱིི་མཛོད་རྣམ་ 

མདོར་བསྡུསེ་ཏེེ་བརོྗེད་པ། 

འིདིར་འིཇིམ་མགོན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་བོ་ཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་པེོའི་ིརྒྱལ་ཚོབ་ཏུ་དབང་

བསྐུར་བའི་ིདགའི་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ག་ིམ་ིའིཇིིགས་གདོང་ལྔས་བཏོེགས་པེའི་ིཆོོས་

ཀྱི་ིགསརེ་ཁྲོརི་རམི་ཕབེས་ཀྱི་ིམཛད་རྣམ་རགས་ཙོམ་འིགདོ་པེ་ལ། 

ཁྲོ་ིརབས་གཉིསི་པེ་རྒྱལ་ཚོབ་དར་མ་རནི་ཆོནེ། གཙོང་ཉིང་སྟོདོ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་རབ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བྱུང་དྲུག་པེའི་ིཤིིང་འིབྲུག་(༡༣༦༤)ལོར་ཡབ་བློོན་པེ་ོརྦའི་ིརིགས་རྒྱུད་རྟ་དཔེོན་པེ་

དང་། ཡུམ་ཇི་ོམ་ོཤིེས་རབ་མ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོབཅུ་བར་

གནས་རྙིང་དུ་མཁོན་ཆོེན་རིན་ཆོེན་རྒྱལ་མཚོན་གྱེ་ིདྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚོན་

ལ་དར་མ་རིན་ཆོེན་ཞིེས་གསོལ། ད་ེནས་སློོབ་དཔེོན་དཔེལ་མགོན་པེའི་ིདྲུང་ནས་ཡ་ི

ག་ེའིབྲ་ིཀློགོ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པེར་བསློབ། བཀའི་བཞི་ིབ་རནི་ཆོནེ་རྡོ་ོརྗེ་ེདང་རྗེ་ེབཙུན་རདེ་

མདའི་བ་གཞིོན་ནུ་བློ་ོགྲོས་སོགས་མཁོས་ཆོེན་དུ་མ་སྤྱོ་ིབོའི་ིརྒྱན་དུ་བསྟོེན་ནས་མད་ོ

སྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་མང་དུ་གསན། ལྷག་པེར་དུ་རྗེ་ེབཙུན་རེད་མདའི་བ་ལས་ཕར་ཕྱིན་

དང་། ཚོད་མ། འིདུལ་བ། མངནོ་པེ། དབུ་མ་སགོས་མད་ོཕྱགོས་ཀྱི་ིགཞུང་རྣམས་དང་

། གསང་འིདུས་སོགས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ཕལ་ཆོ་ེབར་གསན་སྦྱོང་གནང་སྟོ་ེ

རེད་མདའི་བའི་ིཐུགས་སྲིས་རབ་འིབྱམས་པེ་བདུན་གྱེ་ིནང་ཚོན་རྩེོལ་བཟང་མཆོོག་

གྱུར་གྱེ་ིམཚོན་ཡང་ཐགོས། ད་ེནས་ས་སྐྱོ་དང་། གསང་ཕུ། རྩེདེ་ཐང་བཅིས་སུ་པུ་ཏོ་ི

བཀའི་བཅུའི་ིགྲྭ་སྐོར་གནང་། རོང་སྟོོན་ཤཱཀྱི་རྒྱལ་མཚོན་དང་མཁོན་ཆོེན་གཡག་པེ་

སོགས་ས་སྐྱོའི་ིམཁོན་ཆོེན་རྣམས་དང་རྩེོད་གླེང་ལེགས་པེར་མཛད་ད་ེམཁོས་པེའི་ི

གྲགས་པེ་ཐབོ་ནས་བཀའི་བཅུ་བའི་ིམཚོན་རྟགས་བཞིསེ། བདོ་ལ་བཀའི་བཅུ་བ་ཞིསེ་

པེའི་ིམཚོན་ཐོག་མར་འིད་ིནས་བྱུང་བར་གྲགས། དགུང་ལ་ོཉིེར་ལྔ་བ་ལ་བསྙེེན་པེར་

རྫོོགས། འིཇིམ་མགོན་བློ་མའི་ིགྲགས་པེ་གསན་པེས་རྩེོད་པེ་མཛད་པེར་གཉིལ་གྱེ་ིར་

གྲོང་དུ་བྱོན་པེས་རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་པེོའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིཡོན་ཏོན་ལ་ཤིིན་ཏུ་དད་

ད་ེསློོབ་མའི་ིགཙོ་ོབོར་གྱུར། རྗེ་ེཙོོང་ཁོ་བ་ཞིིང་གཞིན་དུ་གཤིེགས་ཁོར་རྗེ་ེའིད་ིལ་དབུ་

པེཎ་དང་སྐུ་བེར་གནང་སྟོེ་གདན་སར་བཞུགས་པེར་དོན་གྱེིས་གོ་བར་མཛད་པེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བཞིིན་འིདུལ་བ་འིཛིན་པེ་དང་གནས་བརྟན་རིན་ཆོེན་རྒྱལ་མཚོན་སོགས་བུ་སློོབ་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མགྲིན་གཅིིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏོབ་པེས། དགུང་ལ་ོང་དྲུག་པེ་རབ་

བྱུང་བདུན་པེའིི་ས་ཕག་(༡༤༡༩)ལོར་རྗེེ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེེན་པེ་ཞིིང་གཞིན་དུ་

གཤིགེས་པེ་དང་རྗེ་ེའིད་ིབ་དགའི་ལྡན་གསརེ་ཁྲོརི་ཕབེས་ཏོ་ེགདན་རབས་གཉིསི་པེར་

གྱུར་ཅིིང་། རྒྱལ་ཚོབ་ཅིེས་པེའི་ིམཚོན་ཐོབ། ཁྲོ་ིཐོག་ཏུ་ལ་ོང་ོབཅུ་གསུམ་བཞུགས་

རིང་འིཆོད་རྩེོད་རྩེོམ་གསུམ་དང་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིའིཆོད་ཉིན་རྒྱ་ཆོེར་སྤོེལ་ཏོ་ེརྗེ་ེབློ་མའི་ི

བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབསྟོན་པེ་རྐང་ཚུགས་པེར་གྱུར། ད་ེནས་དགུང་ལ་ོར་ེབརྒྱད་ལ་ཕབེས་

པེ་ལྕགས་ཕག་(༡༤༣༡)ལོར་མཁོས་གྲུབ་དག་ེལེགས་དཔེལ་བཟང་དགའི་ལྡན་ཁྲོ་ི

ཐོག་གསུམ་པེར་རང་ག་ིརྒྱལ་ཚོབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། དགུང་ལ་ོར་ེདགུ་བ་རབ་བྱུང་

བདུན་པེའིི་ཆུ་བྱི་(༡༤༣༢)ལོའི་ིབོད་ཟླ་ལྔ་བར་རྩེེ་པེོ་ཏོ་ལར་གཟུགས་སྐུ་ཆོོས་

དབྱངིས་སུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གསུམ་པེ་མཁོས་གྲུབ་དག་ེལེགས་དཔེལ་བཟང་། ལ་སྟོོད་བྱང་ག་ིས་

ཆོའི་ིལྡགོ་གཞུང་དུ་བྱང་བ་བདག་པེའོི་ིརགིས་ཡབ་བཀྲ་ཤིསི་དཔེལ་བཟང་དང་། ཡུམ་

བུ་འིདྲེེན་རྒྱལ་མ་ོགཉིིས་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པེའི་ིཤིིང་གླང་(༡༣༨༥)ལོར་སྐུ་

འིཁྲུངས། དགུང་ལོ་བདུན་པེ་ལྕགས་ལུག་(༡༣༩༡)ལོར་གནས་བརྟན་འིདུལ་བ་

འིཛིན་པེ་མཁོན་ཆོེན་སེང་ག་ེརྒྱལ་མཚོན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟོ་ེམཚོན་ལ་མཁོས་གྲུབ་

དགེ་ལེགས་དཔེལ་བཟང་བོ་ཞིེས་གསོལ་ཞིིང་འིདུལ་བའིི་བསློབ་བྱ་རྣམས་མིག་

འིབྲས་བཞིིན་སྲུང་བར་མཛད། རྗེེ་རེད་མདའི་བ་ཆོེན་པེོ་དང་བློ་མ་དམ་པེ་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་མཚོན། པེཎ་ཆོེན་ན་བཟའི་སོགས་ལས་ཚོད་མ་དང་། མངོན་པེ་གོང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

འིགོདབུ་ཕར། འིདུལ་བ། གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིཆོསོ་སྐརོ་བཅིས་ལ་གསན་སྦྱངས་མཐར་

ཕྱིན་མཛད། དགུང་ལ་ོཉིེར་གསུམ་པེ་མ་ེཕག་(༡༤༠༧)ལོར་རྗེ་ེཙོོང་ཁོ་བ་ས་ེར་ཆོོས་

སྡེངིས་སུ་བཞུགས་པེ་དང་མཇིལ། དགུང་ལ་ོཞི་ེབདུན་པེ་ལྕགས་ཕག་(༡༤༣༡)ལརོ་

རྒྱལ་ཚོབ་དར་མ་རིན་ཆོེན་ཟུར་བཞུགས་མཛད་ད་ེབཀའི་ཕེབས་པེ་ལྟར་དགའི་ལྡན་

གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱིི་བཀའི་ཆོོས་ཡང་ཡང་བསྩལ་ཞིིང་། རྗེེ་བློ་མའིི་

དངུལ་གདུང་ག་ིདབུ་ཐོག་ཏུ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཕིབས་ཐོག་མར་འིབུབ་པེར་མཛད། 

དགའི་ལྡན་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔའིི་སློོབ་གཉིེར་གྱེི་བཤིད་གྲྭ་འིཛུགས་པེ་གནང་བས་

འིཕལེ་རྒྱས་ཆོནེ་པེ་ོབྱུང་། དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོ་ིལ་ོབརྒྱད་ལ་བསྐྱོངས་ཏོ་ེདགུང་ལ་ོང་བཞི་ི

བ་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་རྟ་(༡༤༣༨)ལོར་དགོངས་པེ་གཞིན་དོན་དུ་གཤིེགས། སྐུ་

གདུང་རིན་པེ་ོཆོ་ེན་ིརྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆོེན་མོའི་ིསྐུ་གདུང་ག་ིགཡོན་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཞི་ིབ་ཞི་ལུ་བ་ལགེས་པེ་རྒྱལ་མཚོན། རབ་བྱུང་དྲུག་པེའི་ིཤིངི་ཡསོ་

(༡༣༧༥)ལརོ་གཙོང་ཞི་ལུར་སྐུ་འིཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞིནོ་དུས་ཞི་ལུར་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཞི་

ལུ་བ་གྲགས་པེ་རྒྱལ་མཚོན་དང་། ཤིངས་པེ་ཀུན་མཁྱེནེ་ལ་སགོས་པེ་བློ་མར་བསྟོནེ་

ནས་མཁོས་པེར་གྱུར། རྗེསེ་སུ་རྗེ་ེཙོངོ་ཁོ་བ་ཆོནེ་མའོི་ིཞིབས་དྲུང་དུ་བསྟོནེ་ནས་མད་ོ

སྔོགས་ཀྱི་ིཆོསོ་མང་དུ་གསན། མཁོས་གྲུབ་རིན་པེ་ོཆོ་ེདགངོས་པེ་རྫོགོས་རྗེསེ། ཞིལ་

སློོབ་བགྲེས་པེ་རྣམས་ཀྱིིས་དགའི་ལྡན་གྱེི་གདན་ས་མཛད་དགོས་པེར་རེ་བསྐུལ་

ཞུས་པེ་བཞིནི་དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེལྔ་བ་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་ལུག་(༡༤༣༩)ལརོ་

དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ཏོ་ེལ་ོབཅུ་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་དུ་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོདོན་དྲུག་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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པེ་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིལྕགས་རྟ་(༡༤༥༠)ལོར་དགོངས་པེ་གཞིན་དོན་དུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་ལྔ་བ་གཡག་སྡེེ་བློོ་གྲོས་ཆོོས་སྐྱོོང་། རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ས་སྦྲུལ་

(༡༣༨༩)ལརོ་གཙོང་རངོ་ག་ིགཡག་སྡེརེ་སྐུ་འིཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞིནོ་དུས་ཚོགོས་དག་ེ

འིདུན་སྒེང་བ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྗེ་ེཡབ་སྲིས་དང་། གཙོ་ོབོར་མཁོས་གྲུབ་རྗེ་ེབསྟོེན་

ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པེ་མཛད་པེས་མཁོས་པེའིི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པེར་

གྱུར། དགུང་ལ་ོར་ེགཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིལྕགས་རྟ་(༡༤༥༠)ལོར་དགའི་

ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོང་ོབཅུ་གསུམ་གྱེ་ིབར་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་འིཆོད་སྤོེལ་

རྒྱུན་མ་ིཆོད་པེར་གནང་བས་སློོབ་མ་གྲགས་ཅིན་མང་བ་ོབྱུང་། དགའི་ལྡན་དུ་མཆོོད་

ཁོང་གསར་མ་བཞིེངས་པེའི་ིནང་སྟོོན་པེ་ཐུབ་པེའི་ིདབང་བོའི་ིགསེར་སྐུ་དང་། དངུལ་

གདུང་ཆོནེ་མ་ོསགོས་བཞིངེས། ད་ེནས་མཁོས་གྲུབ་རནི་པེ་ོཆོའེི་ིགཅུང་བ་ས་ོཆོསོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚོན་ལ་གདན་ས་གཏོད་ནས་རྗེ་ེརང་ཉིིད་ཟུར་བཞུགས་གནང་། དགུང་ལ་ོ

དོན་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིམ་ེཁྱེ་ི(༡༤༦༦)ལོར་དགའི་ལྡན་དུ་སྐུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་དྲུག་པེ་བ་སོ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན། རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ཆུ་རྟ་

(༡༤༠༢)ལོར་གཙོང་སྟོོད་ལྡོག་གཞུང་དུ་ཡབ་བཀྲ་ཤིིས་དཔེལ་བཟང་དང་། ཡུམ་

མགྲོན་ཆོོག་རྒྱལ་མོ་གཉིིས་ཀྱིི་སྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། རྗེེ་ཙོོང་ཁོ་ཡབ་སྲིས་བློ་མར་

བསྟོེན་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ་སྦྱངས། བ་ས་ོདགོན་པེའི་ིའིཆོད་ཉིན་གྱེ་ིསློོབ་

དཔེོན་ཡུན་རིང་མཛད་པེས་བ་སོ་བར་གྲགས། དགུང་ལོ་རེ་གཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་ལུག་(༡༤༦༣)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོང་ོབཅུ་གཅིིག་

རིང་བསྐྱོངས། དགའི་ལྡན་དུ་རྒྱལ་བ་སེང་ག་ེང་རོའི་ིགསེར་སྐུ་ལྷ་ཁོང་དང་བཅིས་པེ། 

ཁྲོ་ིཆོནེ་གངོ་མ་རམི་བྱནོ་གྱེ་ིའིདྲེ་སྐུ་བཅིས་གསར་བཞིངེས་མཛད་ད།ོ །

ཁྲོི་རབས་བདུན་པེ་ཆོོས་རྗེེ་བློོ་གྲོས་བསྟོན་པེ། རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ཆུ་རྟ་

(༡༤༠༢)ལོར་གཙོང་ག་ིཤིངས་མགྲོན་ཁོང་དུ་འིཁྲུངས། གནས་རྙིང་དགོན་པེར་སློོབ་

གཉིརེ་མཛད་ད་ེམཁོས་པེར་གྱུར་ནས་དགའི་ལྡན་བྱང་རྩེའེི་ིསློབོ་དཔེནོ་མཛད། དགུང་

ལ་ོདོན་གཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའིི་ཆུ་སྦྲུལ་(༡༤༧༣)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་

ཕབེས་ནས་ལ་ོང་ོདྲུག་རངི་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོདནོ་བདུན་པེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིས་

ཁྱེ་ི(༡༤༧༨)ལརོ་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བརྒྱད་པེ་ཆོསོ་རྗེ་ེསྨནོ་ལམ་དཔེལ་བ། གཡས་རུ་བྱང་རྒྱུད་དུ་སྔོགས་

པེ་ཞིིག་ག་ིསྲིས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིཤིིང་རྟ་(༡༤༡༤)ལོར་སྐུ་འིཁྲུངས། རྗེ་ེདག་ེ

འིདུན་གྲུབ་པེའི་ིདྲུང་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔ་ལ་སྦྱངས་ནས་མཁོས་པེ་ཆོེན་པེོར་གྱུར། 

རྗེེ་བཙུན་ཤིེས་རབ་སེང་གེའིི་དྲུང་ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་སྐོར་མི་ཉུང་བ་ཞིིག་

གསན། རྩེེད་ཐང་ཆོོས་གྲྭར་གཞུང་ཆོེན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གི་གྲྭ་སྐོར་དང་བཤིད་པེ་

མཛད། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིས་ཕག་(༡༤༧༩)ལ་ོན་ིརྗེ་ེཙོོང་ཁོ་བ་སྐུ་གཤིེགས་ནས་

ལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེགཅིིག་ཡིན་སྟོབས་དེའི་ིསྐེག་ཐོག་ལ་ཤིར་རྩེ་ེདང་བྱང་རྩེེའི་ིབར་རྩེོད་གླེང་

བྱུང་བ་བར་འིདུམས་མཛད། དགུང་ལ་ོར་ེབདུན་པེ་ལྕགས་བྱ་ི(༡༤༨༠)ལོར་དགའི་

ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ལ་ོང་ོབཅུའི་ིརངི་བསྐྱོངས་ཤིངི་། དའེི་ིརངི་འིབྲས་སྤུངས་ཀྱི་ིཁྲོ་ི

བ་ཡང་ཆོབས་ཅིགི་ཏུ་མཛད། དགའི་ལྡན་དང་འིབྲས་སྤུངས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟནེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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མང་དུ་བཞིངེས། དགུང་ལ་ོདནོ་བརྒྱད་པེ་ལྕགས་ཕག་(༡༤༩༡)ལོར་རྩེ་ེཔེ་ོཏཱ་ལར་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་དགུ་བ་ཁྲོི་ཆོེན་བློོ་བཟང་ཉིི་མ། རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ས་ལུག་

(༡༤༣༩)ལོར་མད་ོསྨད་ཙོོང་ཁོའི་ིཡུལ་དུ་རྗེ་ེཙོོང་ཁོ་བའི་ིསྐུ་ཚོ་ཞིིག་ག་ིསྲིས་སུ་སྐུ་

འིཁྲུངས། སྐུ་ན་གཞིོན་དུས་ནས་དབུས་སུ་བྱོན། བློ་མ་བྱང་རྒྱལ་བ། ཀུན་མཁྱེེན་

མུས་སྲིད་པེ། མཁོས་པེ་གྲགས་པེ་འིོད་ཟེར་བཅིས་བསྟོེན་ནས་མཁོས་པེ་ཆོེན་པེོར་

གྱུར། དགུང་ལ་ོང་གཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིལྕགས་ཁྱེ་ི(༡༤༩༠)ལོར་དགའི་

ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོགསུམ་གྱེ་ིབར་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོང་བཞི་ིབ་རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་བྱ་ི(༡༤༩༢)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་བཅུ་བ་ལྡན་མ་ཡེ་ཤིེས་བཟང་བོ། རབ་བྱུང་བདུན་པེའིི་ཤིིང་ལུག་

(༡༤༡༥)ལོར་མད་ོཁོམས་སྟོོད་ལྡན་མའི་ིཡུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དབུས་སུ་བྱོན་ནས་

འིབྲས་སྤུངས་སུ་ཆོོས་ཞུགས་མཛད་དེ་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་

སོན་ནས། དག་ེབཤིེས་གླིང་བསྲིེའི་ིགྲྭ་སྐོར་མཛད། འིཇིམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེེའི་ིདྲུང་

ནས་བསྙེེན་རྫོོགས་ཀྱི་ིསྡེོམ་པེ་བཞིེས། དགུང་ལ་ོདོན་དགུ་བ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་

གླང་(༡༤༩༣)ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ལ་ོདྲུག་རངི་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོ

གྱེ་བཞི་ིབ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིས་རྟ་(༡༤༩༨)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅུ་གཅིགི་པེ་འིདར་སྟོནོ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པེ། རབ་བྱུང་བདུན་པེའི་ིས་

བྱ་(༡༤༢༩)ལརོ་གཙོང་སྟོདོ་འིདར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། འིདར་ཆོསོ་རྫོངོ་དགནོ་པེར་

རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྡུས་གྲྭར་སློོབ་གཉིེར་མཛད། དབུས་སུ་བྱོན་ནས་མཁོན་ཆོེན་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དཔེལ་བློ་ོབ་དང་། ཆོོས་རྗེ་ེརབ་འིབྱམས་པེ། ཁྲོ་ིཆོེན་བ་ས་ོབ། འིབྲོམ་བཙུན་ཤིེར་

འིབྱུང་བློ་ོགྲོས་སོགས་བསྟོེན་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་རྒྱ་ཆོེར་གསན། དགུང་

ལ་ོདོན་གཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིལྕགས་སྤྲོེལ་(༡༥༠༠)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

ཕེབས་ནས་ལ་ོང་ོབཅུ་གཉིིས་རིང་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོགྱེ་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་

བའི་ིལྕགས་ལུག་(༡༥༡༡)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅུ་གཉིིས་པེ་འིཇིམ་དབྱངས་ཤིེས་རབ་ལེགས་པེའི་ིབློ་ོགྲོས། རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིལྕགས་རྟ་(༡༤༥༠)ལོར་ལྷ་ོཁོ་ཨ་ེཡ་ིཕྱོགས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། ཨ་ེབློ་

འིབྲིང་ཆོོས་སྡེེར་བློ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོོའི་ིདྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། གསང་ཕུའི་ི

སློབོ་དཔེནོ་ཤིསེ་རབ་བཀྲ་ཤིསི་དང་། རྗེ་ེདག་ེའིདུན་གྲུབ་པེ། སློབོ་དཔེནོ་ཆོསོ་སྐྱོོང་བ། 

སློོབ་དཔེོན་གནས་བརྟན་པེ། རྒྱུད་པེ་ཤིེས་རབ་བཟང་བོ་སོགས་བསྟོེན་ནས་མདོ་

སྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་མང་དུ་གསན། གསང་ཕུ་ཉི་ིམ་ཐང་དུ་ལ་ོཉི་ིཤུ་ལྷག་ག་ིརིང་གཞུང་

ཆོནེ་པེ་ོལྔའི་ིབཤིད་པེ་མཛད་པེས་སློབོ་མ་མཁོས་པེ་མང་དུ་བྱནོ། དགུང་ལ་ོར་ེགཉིསི་

པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིལྕགས་ལུག་(༡༥༡༡)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོ

དྲུག་རངི་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོར་ེབརྒྱད་པེ་ས་སྟོག་(༡༥༨༥)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅུ་གསུམ་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་ཆོོས་ཀྱི་ིབཤིེས་གཉིེན། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ི

ཆུ་བྱ་(༡༤༥༣)ལོར་སྟོོད་ལུང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགའི་ལྡན་དུ་ཕེབས་ནས་རྗེེ་ཆོོས་

གྲགས་བཟང་བ་ོལས་རབ་བྱུང་བཞིེས། འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་ཁྲོ་ིཆོེན་ལྡན་

མ་ཡ་ེཤིེས་བཟང་བ་ོསོགས་བསྟོེན་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་

མཐར་ཕྱནི་པེར་མཛད། སྟོག་ལུང་ཆོསོ་རྗེ་ེངག་དབང་གྲགས་པེ་ལས་སྒྲོ་དང་སྙེན་ངག་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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གསན། དགུང་ལ་ོལྔ་བཅུ་བ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་ཁྱེ་ི(༡༥༠༢)ལོར་ཤིར་བ་ཆོོས་

རྗེེའི་ིཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོར་ེབཞི་ིབ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིམ་ེབྱ་ི(༡༥༡༦)ལོར་དགའི་

ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོང་ོབཅུ་བར་ཆོོས་དང་ཟང་ཟིང་གཉིིས་ཀྱི་ིསྒེ་ོནས་ལེགས་

པེར་བསྐྱོངས་པེས་སློོབ་མ་བསྟོན་འིགྲོའི་ིདོན་མཛད་ནུས་པེ་མང་དུ་བྱུང་། དགུང་ལ་ོ

གྱེ་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིལྕགས་བྱ་ི(༡༥༤༠)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅུ་བཞི་ིབ་སྟོོད་ལུང་བ་རིན་ཆོེན་འིོད་ཟེར། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་

བྱ་(༡༤༥༣)ལོར་སྟོོད་ལུང་མདའི་ིཞིིང་བཟང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་

གྲྭ་ཚོང་དུ་ཞུགས་ཤིིང་གུང་རུ་རིན་ཆོེན་བྱང་ཆུབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟོ་ེམཚོན་ལ་རིན་

ཆོེན་འིོད་ཟེར་ཞིེས་གསོལ། རྗེ་ེད་ེཉིིད་ལས་དབུ་མ་གསན། ལྡན་མ་ཡ་ེཤིེས་བཟང་བ་ོ

ལས་རྣམ་འིགྲེལ་དང་འིདུལ་བ། མཛོད་བཅིས་གསན་ནས་མཁོས་པེའི་ིཕུལ་དུ་ཕྱིན། 

རྒྱུད་ཆོེན་ཚུལ་ཁྲོིམས་བཟང་བ་ོལས་གསང་བ་འིདུས་པེའི་ིརྒྱུད་འིགྲེལ་དང་། བསྐྱོེད་

རྫོོགས། བད་ེམཆོོག་དང་། འིཇིིགས་བྱེད། དུས་འིཁོོར་བཅིས་ལ་སྦྱངས་པེ་མཛད། 

དགུང་ལ་ོཞི་ེདྲུག་པེ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིས་རྟ་(༡༤༩༨)ལོར་རྒྱུད་པེའི་ིཁྲོིར་ཕེབས་

ནས་འིཆོད་ཉིན་སོགས་སྔོར་སྲིོལ་ལྟར་མ་ཉིམས་པེར་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུ་

བ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཆུ་རྟ་(༡༥༢༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས། ལ་ོབདུན་སོང་

མཚོམས་པེཎ་ཆོེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པེ་ཁྲོིར་བསྐོས་ཏོེ་ཟུར་བཞུགས་མཛད། 

དགུང་ལ་ོགྱེ་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིལྕགས་བྱ་ི(༡༥༤༠)ལོར་སྲིས་ཁོང་དགོན་

པེར་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅི་ོལྔ་བ་པེཎ་ཆོནེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པེ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཁྱེི་(༡༤༧༨)ལོར་རྩེེད་ཐང་གི་ཉིེ་འིདབས་ནང་བར་ལམ་པེའིི་སྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། 

འིོད་སྣའི་ིབློ་མ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟོ་ེམཚོན་ལ་བསོད་ནམས་གྲགས་པེ་ཞིེས་གསོལ། 

རྩེདེ་ཐང་ཆོསོ་སྡེ་ེདང་། གཡའི་བཟང་དགནོ་པེ་གཉིསི་སུ་ཕར་ཕྱནི་དང་རྣམ་འིགྲལེ་ལ་

སྦྱངས་ནས་གྲྭ་སྐོར་ཡང་མཛད། དགུང་ལ་ོང་གཉིིས་པེ་ས་གླང་(༡༥༢༩)ལོར་དགའི་

ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལོ་བརྒྱད་རིང་བསྐྱོངས། དགུང་ལོ་རེ་དྲུག་པེ་ཆུ་ཡོས་

(༡༥༤༣)ལོར་འིབྲས་སྤུངས་ནས་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པེ་ལྟར་ལོ་ངོ་བཞིིའིི་རིང་འིབྲས་

སྤུངས་ཀྱི་ིམཁོན་པེ་ོམཛད། དགུང་ལ་ོར་ེདགུ་བ་མ་ེརྟ་(༡༥༤༦)ལོར་ས་ེར་ནས་ར་ེ

འིདུན་ཞུས་པེ་ལྟར་སྐུ་མ་གཤིེགས་བར་ལོ་ངོ་དགུའིི་རིང་སེ་རའིི་མཁོན་པེོ་མཛད། 

དགུང་ལ་ོདོན་བདུན་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའིི་ཤིིང་སྟོག་(༡༥༥༤)ལོར་འིབྲས་སྤུངས་

གཟམིས་ཁོང་གངོ་དུ་སྐུ་གཤིགེས། ཁོངོ་ཉིདི་ལ་མད་ོསྔོགས་རགི་གནས་ལ་ོརྒྱུས་དབེ་

ཐརེ་སགོས་རནི་ཐང་བྲལ་བའི་ིལྗོགས་རྩེམོ་ཤིནི་ཏུ་མང་བ་ོབཞུགས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅུ་དྲུག་པེ་རྒྱ་ར་ཆོོས་སྐྱོོང་རྒྱ་མཚོོ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་སྦྲུལ་

(༡༤༧༣)ལརོ་དབུས་སྟོདོ་རྒྱ་ར་གུར་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། བྲག་དབར་དགནོ་དུ་རབ་བྱུང་

མཛད། དགུང་ལ་ོཆུང་དུས་སུ་ཀུན་མཁྱེེན་ཀློོང་ཆོེན་པེའི་ིགསུང་རབ་སྙེིང་ཐིག་སྐོར་

གསན། འིབྲས་སྤུངས་སུ་ཆོོས་ཞུགས་མཛད་ད་ེའིཇིམ་དབྱངས་དགའི་བའི་ིབློ་ོགྲོས་

བསྟོེན་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔ་ལ་སྦྱངས་པེ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་

ནས་རྩེ་ེབ་ཤིེས་རབ་བཟང་བ་ོལས་རྒྱུད་འིགྲེལ་གྱེ་ིབཤིད་པེ་དང་། བསྐྱོེད་རྫོོགས་ཀྱི་ི

ཁྲོདི། མན་ངག་ཁོག་མང་བའོི་ིཕྱག་བཞིསེ་བཅིས་ཆོ་ཚོང་གསན། དགུང་ལ་ོཞི་ེབརྒྱད་

པེར་རྒྱུད་སྨད་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ོང་ོབཅུ་བཞིིའི་ིརིང་བསྐྱོངས་ཏོ་ེམད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་ཆོར་མང་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དུ་ཕབ། དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཤིིང་ལུག་(༡༥༣༥)ལོར་དགའི་

ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ལ་ོབཞིའིི་ིརངི་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོར་ེབདུན་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་

བའི་ིས་ཕག་(༡༥༣༩)ལརོ་ང་ོམཚོར་བའི་ིལྟས་དང་བཅིས་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་བཅུ་བདུན་པེ་མི་ཉིག་རྡོ་ོརྗེེ་བཟང་བོ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའིི་ལྕགས་

ཕག་(༡༤༩༡)ལོར་མད་ོསྨད་མ་ིཉིག་ག་ིཡུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དབུས་སུ་བྱོན་ནས་

སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་ཆོོས་ཞུགས་མཛད་ཐོག་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་

ཕྱིན་མཛད་ནས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་ག་ིམཁོན་པེོའི་ིཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོཞི་ེདགུ་བ་

རབ་བྱུང་དགུ་བའིི་ས་ཕག་(༡༥༣༩)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལོ་ངོ་

བརྒྱད་ཀྱི་ིརིང་ལེགས་པེར་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོར་ེབཞི་ིབ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཤིིང་རྟ་

(༡༥༥༤)ལོར་ཐེ་བོ་དང་ལྡན་མ་གཉིིས་འིཁྲུགས་ཟིང་བྱུང་སྐབས་བར་འིདུམ་ལ་

ཕབེས་པེར་མ་ིཞིགི་གསི་རྡོ་ོའིཕངས་པེ་དབུ་ལ་ཕགོ་པེའི་ིརྐྱེན་གྱེིས་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅི་ོབརྒྱད་པེ་བྱ་ེར་ིརྒྱལ་མཚོན་བཟང་བོ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་

སྦྲུལ་(༡༤༧༣)ལོར་འིཕན་ཡུལ་གྱེི་མདའི་བྱེ་རི་སྟོག་རྩེེའིི་སྟོག་སྐྱོ་བོའི་ིགྲོང་དུ་སྐུ་

འིཁྲུངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེོའི་ིསློོབ་གཉིེར་གདན་ས་གང་དུ་མཛད་པེའི་ི

ལ་ོརྒྱུས་མ་ིགསལ། རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་རྩེ་ེབ་ཤིེས་རབ་བཟང་བ་ོདང་། ཁྲོ་ིཆོེན་

རྒྱ་ར་ཆོསོ་སྐྱོངོ་རྒྱ་མཚོ་ོགཉིསི་ལས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོསོ་རྒྱུན་མང་དུ་གསན། དགུང་

ལ་ོདནོ་གཅིགི་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཆུ་ཡསོ་(༡༥༤༣)ལརོ་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བཅུ་དགུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་ངག་དབང་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲགས་པེ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་

པེའི་ིལྕགས་བྱ་(༡༥༠༡)ལརོ་སྟོདོ་ལུང་མདའི་ིདངསོ་གཞི་ིགྲངོ་ཚོརོ་སྐུ་འིཁྲུངས། རབ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཏུ་བྱུང་ནས་འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔར་སློོབ་གཉིེར་མཛད་

པེས་མཁོས་པེར་གྱུར། ཁུ་བ་ོཁྲོ་ིཆོེན་ཆོོས་ཀྱི་ིབཤིེས་གཉིེན་དང་། པེཎ་ཆོེན་བསོད་

ནམས་གྲགས་པེ། རྒྱལ་བ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚོ་ོསགོས་ལས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོསོ་རྒྱུན་

རྒྱ་ཆོེར་གསན། རྒྱུད་སྟོོད་ཀྱི་ིམཁོན་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་དང་། ཤིར་རྩེ་ེགྲྭ་ཚོང་ག་ིཁྲོ་ིཡང་

མཛད། དགུང་ལ་ོཞི་ེབརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིས་སྤྲོེལ་(༡༥༤༨)ལོར་དགའི་ལྡན་

གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལོ་ངོ་བཞིིའིི་བར་བསྐྱོངས་མུས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་བའིི་ལྕགས་

ཕག་(༡༥༥༡)ལོར་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཉི་ིཤུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་ཆོོས་གྲགས་བཟང་བོ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་གླང་

(༡༤༩༣)ལོར་དབུས་སྟོོད་སྟོག་ཕུ་དགོན་པེའིི་ཉིེ་འིདབས་ཀྱིི་གྲོང་ཚོ་ོཞིིག་ནས་སྐུ་

འིཁྲུངས། སྟོག་ཕུ་ཆོསོ་སྡེརེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྒྱ་ར་ཆོསོ་སྐྱོངོ་རྒྱ་མཚོ་ོདང་ཆོསོ་རྗེ་ེརྒྱལ་

མཚོན་བཟང་བོར་བསྟོེན་ནས་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་སྐོར་ཆོ་ཚོང་བ་གསན་པེས་

མཁོས་པེ་ཆོེན་པེོར་གྱུར། དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་བ་རབ་བྱུང་དགུ་བའིི་ཆུ་བྱི་(༡༥༥༢)

ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོབདུན་བར་བསྐྱོངས། ད་ེནས་ཟུར་བཞུགས་

མཛད་དེ་ལོ་གཅིིག་སོང་བ་དགུང་ལོ་རེ་བདུན་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའིི་ས་ལུག་

(༡༥༥༩)ལརོ་བད་ེཆོནེ་གསང་སྔོགས་མཁོར་དུ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཉིེར་གཅིིག་པེ་ཆོོས་རྗེ་ེབད་ེབ་ཅིན་པེ་དག་ེལེགས་དཔེལ་བཟང་། རབ་

བྱུང་བརྒྱད་པེའིི་ཤིིང་གླང་(༡༥༠༥)ལོར་འིོལ་ཁོ་ཁུལ་གྱེང་གསར་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། 

རྒྱལ་བ་དགེ་འིདུན་རྒྱ་མཚོོ་དང་པེཎ་ཆོེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པེ་སོགས་བློ་མར་

བསྟོེན་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་རྒྱ་ཆོེར་གསན། དགུང་ལ་ོང་བཞི་ིབ་རབ་བྱུང་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དགུ་བའི་ིས་རྟ་(༡༥༥༨)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོབདུན་གྱེ་ིབར་འིཆོད་

ཉིན་གོང་འིཕེལ་དུ་བསྐྱོངས་རྗེེས་གཟིམས་ཁོང་བདེ་བ་ཅིན་དུ་ཟུར་ཞུགས་མཛད། 

དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་མེ་ཡོས་(༡༥༦༧)ལོར་སྐུ་ཞིི་བར་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་ཉིེར་གཉིིས་པེ་ཀླུང་ཤིོད་དགེ་འིདུན་བསྟོན་པེ་དར་རྒྱས། རབ་བྱུང་

བརྒྱད་པེའི་ིཆུ་གླང་(༡༤༩༣)ལོར་འིཕན་པེ་ོཀླུང་ཤིོད་འིོད་སྣར་སྐུ་འིཁྲུངས། སྐུ་ན་

གཞིོན་དུས་སུ་དྲུང་གཞིོན་ནུ་མཛེས་པེ་དཔེལ་གྱེིས་ཕྱག་བཏོབ་པེའིི་མལ་དྲེོ་ཆོ་

དཀར་དགནོ་པེར་སློབོ་གཉིརེ་གནང་ཞིངི་། རྗེསེ་སུ་སརེ་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོནེ་པེ་ོ

ལྔར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ནས་ཆོ་དཀར་དགོན་པེའིི་འིཆོད་ཉིན་གྱེི་སློོབ་

དཔེནོ་དུ་བསྐསོ། རྗེེས་སུ་སརེ་སྨད་གྲྭ་ཚོང་ག་ིསློབོ་དཔེནོ་དུ་གདན་དྲེངས་ཐགོད་ེསྔོནོ་

སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་ག་ིཡིག་ཆོ་རྙིང་བ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚོན་བཟང་བོས་མཛད་པེ་རྣམས་

རྗེ་ེཙོོང་ཁོ་བའི་ིགསུང་དང་མ་ིམཐུན་པེ་འིགའི་ཞིིག་ཡོད་པེར་བརྟེན། དམ་པེ་འིད་ིཉིིད་

ཀྱིསི་ཐུགས་ཐགོ་ནས་གསུངས་པེའི་ིཕར་ཕྱནི་དང་། དབུ་མ། ཟུར་བཀལོ་བཞི་ིབཅིས་

ཀྱི་ིསྤྱོ་ིདོན་དང་། མཐའི་དཔྱིོད་རྣམས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་ག་ིཡིག་ཆོ་བྱས། དགུང་ལ་ོ

དོན་གཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཤིིང་བྱ་ི(༡༥༦༤)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་

ནས་ལོ་ལྔར་ཁྲོི་བསྐྱོངས། དགུང་ལོ་དོན་དྲུག་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་ས་འིབྲུག་

(༡༥༦༨)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཉིེར་གསུམ་པེ་ཆོོས་རྗེ་ེཚོ་ེབརྟན་རྒྱ་མཚོ།ོ རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིལྕགས་

འིབྲུག་(༡༥༢༠)ལོར་ལྷ་ོཁོ་རྩེེད་ཐང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། མ་ཡུམ་གྱེིས་སློོབ་གཉིེར་ཧུར་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཐག་བྱས་ནས་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོ་ིཐོབ་པེ་ཞིིག་བྱེད་དགོས་ཞིེས་མངགས་བྱ་ནན་ཏོན་

གནང་བ་ལྟར་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེོ་ལྔ་དང་གསང་སྔོགས་བཅིས་ལ་

མཁོས་པེར་སྦྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་འིབྲུག་(༡༥༦༨)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

ཕེབས་ཏོེ་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་འིཁོོར་རྒྱ་ཆོེར་བསྐོར། ཁྲོི་ལོ་བདུན་སོང་མཚོམས་

དགའི་ལྡན་རྡོ་ོཁོང་དུ་ཟུར་བཞུགས་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིམ་ེགླང་(༡༥༧༧)ལརོ་

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པེ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ོསོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པེའི་ིཕྱ་ིལ་ོ

ནས་ལ་ོཤིས་རིང་སྨོན་ལམ་ཆོེན་མོའི་ིཚོོགས་དབུར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོར་ེབདུན་པེ་

རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་བྱ་ི(༡༥༨༨)ལོར་དགོངས་པེ་གཞིན་དུ་གཤིེགས་ས།ོ ། (འིདིར་

དུང་དཀར་ཚོིག་མཛོད་ལས། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིམ་ེབྱ་ི(༡༥༧༦)ལོར་དགོངས་པེ་

གཞིན་དུ་གཤིགེས་ཞིསེ་པེ་མ་དག་གམ་སྙེམ་མ།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཉིརེ་བཞི་ིབ་མངནོ་དགའི་བ་བྱམས་པེ་རྒྱ་མཚོ།ོ རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིམ་ེ

བྱ་ི(༡༥༡༦)ལོར་འིཕན་པེ་ོཞིོགས་ཀྱི་ིགྲམ་ཕུར་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། སློོབ་གཉིེར་གདན་ས་

གང་དུ་མཛད་པེའི་ིལ་ོརྒྱུས་མ་རྙེད། དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུར་ཕེབས་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ི

ཤིིང་ཕག་(༡༥༧༥)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས། ཁྲོི་ལོ་བདུན་བསྐྱོངས་རྗེེས་

མངོན་དགའི་དགོན་པེར་ཟུར་བཞུགས་མཛད་པེས་ཁྲོ་ིཆོེན་མངོན་དགའི་བར་གྲགས། 

དགུང་ལ་ོདནོ་ལྔ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིལྕགས་སྟོག་(༡༥༩༠)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་ཉིེར་ལྔ་བ་ཁྲོི་ཆོེན་དཔེལ་འིབྱོར་རྒྱ་མཚོོ། རབ་བྱུང་དགུ་བའིི་མེ་ཁྱེི་

(༡༥༢༦)ལོར་སྟོོད་ལུང་རམ་པེ་གད་པེ་ཁོར་ཡབ་སྔོགས་འིཆོང་ནོར་བུ་ཚོ་ེརིང་དང་

ཡུམ་དབང་ཕྱུག་མཚོ་ོགཉིིས་ཀྱིི་སྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོབརྒྱད་པེར་རྒྱལ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དབང་དགེ་འིདུན་རྒྱ་མཚོོའིི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེེན་གྱེི་སྡེོམ་པེ་བཞིེས་ཤིིང་ཐོག་མའིི་

མཚོན་ལ་རྟ་མགྲིན་ཚོེ་དབང་ཞིེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅིོ་ལྔ་བར་སྐྱོོར་མོ་ལུང་དུ་

གསང་ཕུ་གླིང་སྨད་ཆོོས་རྗེེ་ལྷ་དབང་དཔེལ་འིབྱོར་གྱེི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་དང་དགེ་

ཚུལ་གྱེ་ིསྡེོམ་པེ་བཞིེས་ཏོ་ེམཚོན་ལ་དཔེལ་འིབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ོཞིེས་གསོལ། གླིང་སྨད་

ཆོོས་རྗེ་ེཆོོས་ཀྱི་ིགྲགས་པེ་དང་པེཎ་ཆོེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པེ། འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོ

མང་སློབོ་དཔེནོ་བློ་ོབཟང་ཨ་ེཝ་ཾསགོས་བསྟོནེ་ནས་ཚོད་མ་དང་འིདུལ་བ། མཛདོ་སྐརོ། 

དབུ་མ། ཕར་ཕྱིན་སོགས་མད་ོསྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་སྐོར་མང་དུ་གསན། དགུང་ལ་ོང་

བདུན་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིཆུ་རྟ་(༡༥༨༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོང་ོ

བརྒྱད་ཀྱི་ིབར་བསྐྱོངས། དགའི་ལྡན་སྒྲུབ་མཆོོད་ཆོེན་མ་ོཉིམས་གས་ོམཛད་པེ་དང་

དུས་མཚུངས་དགའི་ལྡན་གསེར་གདུང་ག་ིརྒྱ་ཕིབས་ཉིམས་གས་ོགསར་བཞིེངས་

གནང་བ་སོགས་མཛད་རྗེེས་རླབས་ཆོ་ེབའི་ིངང་ནས་དགུང་ལ་ོདོན་བཞིིར་ཕེབས་པེ་

རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་ཕག་(༡༥༩༩) ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཉིེར་དྲུག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་དམ་ཆོོས་དཔེལ་འིབར། རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཆུ་

ལུག་(༡༥༢༣)ལོར་གཙོང་སྟོོད་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། རྭ་སྒྲོེང་ག་ིབློ་མ་མཛད་ཅིིང་། དགུང་

ལ་ོར་ེབདུན་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་གླང་(༡༥༨༩)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་བྱོན་ནས་

དགུང་གྲངས་དོན་བདུན་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་ཕག་(༡༥༩༩)ལོར་སྐུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་ཉིེར་བདུན་པེ་ཆོོས་རྗེེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆོེན། རབ་བྱུང་དགུ་བའིི་

ལྕགས་བྱ་ི(༡༥༤༠)ལརོ་མལ་དྲེ་ོཀློ་ཀློའོི་ིའིབྲགོ་སྡེརེ་འིཁྲུངས། དགའི་ལྡན་ཤིར་རྩེའེིམ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཉིག་རོང་གྲྭ་ཚོང་དུ་སློོབ་གཉིེར་མཛད། དགུང་ལ་ོང་བདུན་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིམ་ེ

སྤྲོེལ་(༡༥༩༦)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་གྲངས་དོན་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བའི་ིཆུ་བྱ་ི(༡༦༡༢)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཉིེར་བརྒྱད་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་དག་ེའིདུན་རྒྱལ་མཚོན། རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཆུ་

འིབྲུག་(༡༥༣༢)ལརོ་ལྷ་སའི་ིལུམ་པེ་ཤིག་ཏུ་འིཁྲུངས་ཏོ་ེས་ེར་ཆོསོ་རྒྱན་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། བྱེས་པེ་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་ནས་ཆུ་བོ་གངྒ་ཚུན་ལ་སྙེན་

གྲགས་ཀྱིིས་ཁྱེབ་པེའིི་མཁོས་པེ་ཆོེན་པེོར་གྱུར། དགུང་ལོ་ཞིེ་བཞིི་བ་ཤིིང་ཕག་

(༡༥༧༥)ལོར་རྒྱུད་ཀྱི་ིབློ་མར་ཕེབས། དགུང་གྲངས་ང་བརྒྱད་པེ་ས་གླང་(༡༥༨༩)

ལོར་བྱང་རྩེེར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོདོན་གཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིཆུ་ཡོས་(༡༦༠༣)

ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་འིཁོདོ་ནས་རྒྱལ་མཆོགོ་ཡནོ་ཏོན་རྒྱ་མཚོའོི་ིརབ་བྱུང་ག་ིསློབོ་

དཔེོན་མཛད། དགུང་ལ་ོདོན་དྲུག་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིམ་ེལུག་(༡༦༠༧)ལོར་ཟུར་

བཞུགས་མཛད་པེའི་ིལ་ོདརེ་སྐུ་གཤིེགས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཉིེར་དགུ་བ་ཅི་ོན་ེབཤིེས་གཉིེན་གྲགས་པེ། རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིམ་ེརྟ་

(༡༥༤༦)ལོར་མད་ོསྨད་ཅི་ོནེའི་ིཟུང་ཆུར་སྐུ་འིཁྲུངས། རས་ཆུང་ག་ིརྣམ་འིཕྲུལ་དུ་

གྲགས། དགུང་ལ་ོར་ེགཉིསི་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིམ་ེལུག་(༡༦༠༧)ལརོ་གསརེ་ཁྲོརི་

ཕེབས། བདུན་ཅུའི་ིསྟོེང་ཟུར་བཞུགས་མཛད་ད་ེདགུང་གྲངས་དོན་གསུམ་པེ་རབ་

བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་རྟ་(༡༦༡༨)ལརོ་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་སུམ་ཅུ་བ་སྟོག་ལུང་བྲག་པེ་བློ་ོགྲསོ་རྒྱ་མཚོ།ོ རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིམ་ེརྟ་

(༡༦༠༦)ལོར་སྟོོད་ལུང་མདའི་ིསྟོག་ལུང་བྲག་ཏུ་སྐུ་འིཁྲུངས། ལ་ོཙཱ་བ་བློ་ོལྡན་ཤིེས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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རབ་ཀྱི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་དུ་གྲགས། གུང་རུའི་ིཀུན་མཁྱེེན་ཆོོས་ཀྱི་ིའིབྱུང་གནས་རྩེ་བའི་ི

ཡོངས་འིཛིན་དུ་བསྟོེན་ཅིིང་། དེ་ཉིིད་ཀྱིི་གསུང་རྒྱུན་ཕལ་ཆོེར་ཡི་གེར་འིགོད་པེར་

མཛད། གཞིན་ཡང་སྟོག་ཚོང་རྭ་སྟོདོ་དུ་ཚོད་མ་ལ་སྦྱངས་ཤིངི་། སྐྱོརོ་མ་ོལུང་ག་ིདག་ེ

བཤིེས་རྒྱུན་ཆོད་པེ་ཡང་སློར་གསོས། བྱང་རྩེ་ེགྲྭ་ཚོང་སློར་གསོས་ཏོ་ེཐོས་བསམ་

གླིང་དུ་བཏོགས། དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིཤིིང་ལུག་(༡༥༩༥)ལོར་

གསེར་ཁྲོིར་འིཁོོད་ད་ེམཚོན་སྙེན་ཀུན་ལ་ཁྱེབ་ཅིིང་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགསུང་རྩེོམ་མང་བ་ོ

བཞུགས། དགུང་ལོ་དོན་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་ས་རྟ་(༡༦༡༨) ལོར་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོགཅིིག་པེ་ཆོོས་རྗེ་ེདམ་པེ་ཆོོས་དཔེལ་བ། རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིམ་ེརྟ་

(༡༦༠༦)ལོར་མད་ོསྨད་འིཇིང་ཞིབས་སུ་འིཁྲུངས། དབུས་སུ་བྱོན་ནས་བློ་ོགསལ་

གླིང་དུ་མཁོས་པེར་གྲགས། དགུང་ལོ་དོན་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་ས་རྟ་

(༡༦༡༨)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་འིཁོོད། དགུང་ལོ་དོན་ལྔ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་ལྕགས་

སྤྲོལེ་(༡༦༢༠)ལརོ་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོགཉིིས་པེ་འིབྲོང་རྩེ་ེཚུལ་ཁྲོིམས་ཆོོས་འིཕེལ། རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ི

ལྕགས་བྱ་(༡༥༦༡)ལོར་གཙོང་ག་ིའིབྲངོ་རྩེརེ་སྐུ་འིཁྲུངས། སརེ་བྱསེ་སུ་མཁོས་པེར་

སྦྱངས་ཏོ་ེརབ་འིབྱམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་མཛད། དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ི

ལྕགས་སྤྲོེལ་(༡༦༢༠)ལོར་རྩེེ་ཤིར་གང་ཡང་མ་བརྒྱུད་པེར་གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས། 

དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་ཆུ་ཕག་(༡༦༢༣)ལོར་སྐུ་ཞིི་བར་

གཤིགེས། 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོགསུམ་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་གྲགས་པེ་རྒྱ་མཚོ།ོ རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིཤིངི་ཡསོ་

(༡༥༥༥)ལོར་གྱེ་ེར་ེསྟོོད་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། ངམ་རིངས་སུ་རབ་འིབྱམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་

མཛད་ཅིིང་། འིཇིམ་དབྱངས་སྟོག་ལུང་གྲགས་པེ་སོགས་ཀྱི་ིཞིབས་ལ་གཏུགས་ཏོ་ེ

མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ་མཁོས་པེར་སྦྱངས། གསང་སྔོགས་མཁོར་དང་། ར་ིབ་ོབད་ེ

ཆོེན་གྱེ་ིཁྲོ་ིལ་ཕེབས། དགུང་ལ་ོར་ེདགུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིཆུ་ཕག་(༡༦༢༣)ལོར་

སྐུ་གཤིེགས། 

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོབཞི་ིབ་ཁྲོ་ིཆོནེ་ངག་དབང་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚོན། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ི

ཤིིང་ཕག་(༡༥༦༥)ལོར་འིཕན་ཡུལ་མདར་འིཁྲུངས། ཁྲོ་ིངག་དབང་ཆོོས་གྲགས་ཀྱི་ི

སྐྱོ་ེབར་གསལ་བས་གསལ་ཁོང་སྐུ་སྐྱོེར་གྲགས། རྒྱུད་སྨད་པེའི་ིའིཆོད་ཉིན་མཛད་

བཞིིན་པེར་བྱང་རྩེེར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོང་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའིི་མེ་

ཡོས་(༡༦༢༧)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས། ཁྲོ་ིལ་ོགསུམ་བསྐྱོངས་ནས་པེཎ་ཆོེན་བློ་ོ

བཟང་ཆོོས་རྒྱན་ལ་བྱང་རྩེ་ེཕུལ་ཏོ་ེརྗེེའི་ིདངུལ་གདུང་སྟོེང་ག་ིགསེར་ཏོོག་རྒྱ་བསྐྱོེད་

པེར་ཞུས་ཏོ་ེཆོསོ་རྗེ་ེཉིདི་སློར་ཡང་རྒྱུད་ཀྱི་ིའིཆོད་ཉིན་དུ་བཞུགས། 

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོལྔ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་དཀོན་མཆོོག་ཆོོས་འིཕེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིཆུ་བྱ་

(༡༥༧༣)ལོར་གྲ་ནང་མར་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་དྭགས་པེོ་གྲྭ་ཚོང་དང་རྭ་སྟོོད་དུ་མདོ་

སྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ་སློབོ་གཉིརེ་མཛད། རྩེདེ་ཐང་དུ་རབ་འིབྱམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐརོ་མཛད། 

དགུང་ལ་ོང་བཞི་ིབ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིམ་ེསྟོག་(༡༦༢༦)ལ་ོནས་ལ་ོང་ོདགུའི་ི

རིང་ཁྲོིར་བཞུགས། ཁྲོ་ིཟུར་ནས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་ིཡོངས་འིཛིན་དུ་གདན་དྲེངས་

ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོསོ་བཀའི་མང་བ་ོགསན་སའི་ིབློ་མར་གྱུར། དགུང་ལ་ོདནོ་བཞི་ི



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིགི་པེའི་ིམ་ེཁྱེ་ི(༡༦༤༦)ལརོ་དགངོས་པེ་རྫོོགས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོདྲུག་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་བསྟོན་འིཛནི་ལགེས་བཤིད། ཀངོ་པེ་ོབཀྲ་ཤིསི་རབ་

བརྟན་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་དྭགས་པེོ་བཤིད་སྒྲུབ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སྦྱངས་ཏོེ་

མཁོས་པེར་གྱུར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའིི་ས་སྟོག་(༡༦༣༨)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་

འིཁོདོ། ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་སངོ་བ་ན་དའེི་ིརྗེསེ་སུ་ཤིར་བ་ནས་ངསེ་ཅིན་མ་ིདགསོ་ཞིསེ་སྨྲས་

པེའི་ིརྐྱེན་དབང་གིས་ཤིར་བས་ཁྲོ་ིབཙོན་འིཕྲེོག་དང་། ཁྲོ་ིབ་རང་ཡང་ཁོམས་དཔེལ་

འིབར་དུ་བྲོས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཕེབས་པེས་ཡུན་རིང་མ་བཞུགས་ཤིིང་མཆོོད་སྡེོང་དཔེལ་

འིབར་དགོན་དུ་བཞུགས། འིད་ིནས་བཟུང་སྡེ་ེསྲིིད་གཙོང་པེས་རྩེ་ེཤིར་གྱེ་ིབློ་མ་རེས་

མོས་ཀྱིིས་གསེར་ཁྲོིར་བཞུགས་པེ་དང་། ལོ་བདུན་ངེས་ཅིན་དུ་བྱེད་པེར་གཏོན་

འིབབེས་བྱས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་སོ་བདུན་པེ་ཁྲོི་ཆོེན་དགེ་འིདུན་རིན་ཆོེན། མདོ་ཁོམས་དང་རྒྱ་ཡི་

མཚོམས་འིཇིང་ཞིབས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། སེར་སྨད་སྤོོམ་ར་སོགས་སུ་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ི

གཞུང་ལ་མཁོས་པེར་སྦྱངས། རྒྱུད་སྟོོད་དང་ཤིར་རྩེ་ེབརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་

པེའི་ིཤིིང་སྤྲོེལ་(༡༦༤༤)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་བྱོན་ནས་ལ་ོལྔ་ཁྲོིར་བཞུགས་ཏོེ། རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིགི་པེའི་ིས་བྱ་ི(༡༦༤༨)ལརོ་ཁྲོ་ིཐགོ་ད་ེཉིདི་དུ་སྐུ་གཤིགེས། 

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོབརྒྱད་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བསྟོན་པེ་རྒྱལ་མཚོན། དྭགས་ཡུལ་གྲ་ོམདར་སྐུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་དྭགས་པེོ་གྲྭ་ཚོང་སོགས་སུ་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལ་མཁོས་པེར་

སྦྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིས་བྱ་ི(༡༦༧༨)ལརོ་རྒྱུད་སྨད་དང་བྱང་རྩེ་ེབརྒྱུད་

གསརེ་ཁྲོརི་འིཁོདོ་ད་ེལ་ོབདུན་རངི་ཁྲོ་ིབསྐྱོངས་རྗེསེ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཁྲོ་ིརབས་ས་ོདགུ་བ་ཁྲོ་ིཆོནེ་དཀནོ་མཆོགོ་ཆོསོ་བཟང་། སྟོདོ་ལུང་ཆུ་བཟང་དུ་སྐུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་ཆུ་བཟང་དགོན་དུ་བསྟོན་པེའི་ིསྒེོར་ཞུགས། འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་དུ་

མཁོས་པེར་སྦྱངས་ནས་རྒྱུད་སྟོོད་བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིས་བྱ་ི(༡༦༤༨)

ལོར་ཁྲོིར་ཕེབས་ཏོེ་ལོ་བདུན་བར་བཞུགས། དགུང་ལོ་གྱེ་བདུན་པེར་ཞིི་བར་

གཤིགེས། 

ཁྲོ་ིརབས་བཞི་ིབཅུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་དཔེལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོོ། སྟོོད་མངའི་རིས་སྤོ་ིཏོ་ིགྲང་

མཁོར་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དབུས་ཕྱོགས་མངའི་རིས་གྲྭ་ཚོང་དང་རྒྱུད་སྨད་དུ་མད་ོ

སྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ་མཁོས་པེར་སྦྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིགི་པེའི་ིཤིངི་རྟ་(༡༦༥༤)

ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིགསེར་ཁྲོིར་འིཁོོད་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་རིང་བསྐྱོངས་ཤིིང་དགུང་ལ་ོ

དནོ་གསུམ་པེར་སྐུ་གཤིགེས་པེར་སྣང་ང་ོ། ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེགཅིིག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚོན། རྩེེད་ཐང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་

ཤིིང་རྭ་སྟོོད་སོགས་ནས་མཁོས་པེར་སྦྱངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའིི་ཆུ་སྟོག་

(༡༦༦༢)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིཆུ་བྱ་ི(༡༦༧༢)ལོར་

སྐུ་གཤིེགས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེགཉིིས་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་དོན་ཡོད་རྣམ་དག་རྡོ་ོརྗེ།ེ རབ་བྱུང་བཅུ་

བའིི་ཆུ་སྟོག་(༡༦༠༢)ལོར་འིཕན་ཡུལ་དུ་ཞིོགས་གྲམ་ཕུར་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་སེར་

བྱེས་དང་རྒྱུད་སྨད་དུ་མདོ་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་ནས་དགུང་ལོ་རེ་བདུན་པེ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིས་སྤྲོེལ་(༡༦༦༨)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས་ཤིིང་། ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་རིང་

བསྐྱོངས་མཐར་ས་རྟ་(༡༦༧༨)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེགསུམ་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བྱམས་པེ་བཀྲ་ཤིིས། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་རྟ་

(༡༦༡༨)ལོར་རྒྱལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དྭགས་པེོ་གྲྭ་ཚོང་དང་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་མདོ་

སྔོགས་ལ་སྦྱངས་པེ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའིི་ཤིིང་ཡོས་

(༡༦༧༥)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་འིཁོོད་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་རིང་བསྐྱོངས་མཐར་དགུང་ལ་ོར་ེ

བདུན་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིགི་པེའི་ིཤིངི་བྱ་ི(༡༧༨༤)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེབཞི་ིབ་ཁྲོ་ིཆོེན་རྒྱ་ནག་པེ་བློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚོོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་

པེའི་ིཤིིང་ཕག་(༡༦༣༥)ལོར་ཨ་མད་ོསྟོག་ཕྱུག་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་དཔེལ་ལྡན་

འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་དུ་ཞུགས་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལ་མཁོས་པེར་སྦྱངས་

ནས་རྒྱུད་སྨད་དུ་བྱོན། བད་ེཡངས་གྲྭ་ཚོང་དང་། སྒེ་ོམང་གྲྭ་ཚོང་། དཔེལ་ལྡན་རྒྱུད་

སྨད། བྱང་རྩེ་ེརྣམས་ཀྱི་ིམཁོན་ཁྲོརི་རམི་བཞིནི་ཕབེས་པེ་བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིགི་

པེའིི་ཆུ་ཁྱེི་(༡༦༨༢)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་བྱོན། ཁྲོི་ལོ་བཞིི་སོང་མཚོམས་ཤིིང་གླང་

(༡༦༨༥)ལོར་རྒྱལ་མཆོོག་ལྔ་བ་ཆོེན་མོའི་ིབཀའི་བཞིིན་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་ིརྒྱལ་སར་

བྱོན་ནས་གོང་མ་ཁོང་ཤིིས་ལ་མཇིལ་འིཕྲེད་གནང་། པེ་ེཅིིན་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་

སྟོབས་ཁྲོ་ིརྒྱ་ནག་པེར་གྲགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིས་འིབྲུག་(༡༦༨༨)ལོར་སྐུ་

ཞི་ིབར་གཤིགེས་ས།ོ ། ཀུན་མཁྱེནེ་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ་ངག་དབང་བརྩེནོ་འིགྲུས་

དང་། ལྕང་སྐྱོ་ངག་དབང་ཆོསོ་ལྡན་སགོས་སློབོ་མ་མང་ང་ོ། ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེལྔ་བ་ཁྲོ་ིཆོནེ་འིཇིམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲོམིས་དར་རྒྱས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིིག་པེའི་ིཆུ་སྤྲོེལ་(༡༦༣༢)ལོར་ཅི་ོན་ེཞི་ོབཟང་དུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་སེར་སྨད་དང་རྒྱུད་

སྟོདོ་དུ་མཁོས་པེར་སྦྱངས། དབུས་སུ་མ་ཕབེས་གངོ་སྨད་འིདུལ་གྱེ་ིསྡེམོ་རྒྱུན་བཞིསེ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཤིིང་དགུང་ལ་ོཞི་ེབདུན་སྟོེང་རྒྱལ་མཆོོག་ལྔ་བ་ལས་པེཎ་ཆོེན་སྡེོམ་རྒྱུན་གྱེ་ིབསྙེེན་

རྫོགོས་བསྐྱོར་བཞིསེ་མཛད། དགུང་ལ་ོང་བཞིརི་ཕབེས་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིགི་པེའི་ི

ཤིིང་གླང་(༡༦༨༥)ལོར་ཁྲོི་བཤིོལ་བ་དང་། ལྷ་ལྡན་ཚོོགས་མཆོོད་ཆོེན་མ་ོགསར་

འིཛུགས་ཀྱི་ིཐགོ་མའི་ིགྲལ་དབུར་ཕབེས་པེ་སགོས་མཛད་རྗེསེ་ཤིནི་ཏུ་ཆོ།ེ 

ཁྲོི་རབས་ཞིེ་དྲུག་པེ་ཁྲོི་ཆོེན་བསམ་བློ་ོསྦྱིན་པེ་རྒྱ་མཚོོའིམ་ངག་དབང་དཔེལ་

བཟང་། རྨ་ཆུའི་ིཕྱགོས་ཀྱི་ིབསི་མདརོ་འིཁྲུངས་ཤིིང་འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་ནས་གཞུང་

ལ་མཁོས་པེར་སྦྱངས། རྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་བ་ཆོནེ་མ་ོལས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རམི་ཆོནེ་མའོི་ི

ཁྲོིད་ནོད་པེ་སོགས་དབང་ལུང་མན་ངག་ག་ིརྒྱུན་རྒྱ་ཆོེར་གསན། བཀའི་འིགྱུར་གྱེ་ི

ལུང་དར་ཁྱེབ་མཛད་པེས་བཀའི་འིགྱུར་བར་གྲགས། ད་ེདུས་གངས་རའིི་ིཁྲོདོ་ན་བློ་མ་

འིད་ིལུང་གསན་རྒྱ་ཆོ་ེབར་གྲགས། རྒྱུད་སྨད་དང་བྱང་རྩེ་ེབརྒྱུད་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིིས་པེའི་ིཆུ་སྤྲོེལ་(༡༦༩༢)ལོར་གསེར་ཁྲོིར་འིཁོོད་ཀྱིང་ལ་ོང་ོབཞི་ིསོང་མཚོམས་

སྐུ་གཤིགེས་པེ་དང་། ཅི་ོན་ེཚུལ་དར་གྱེསི་ཤིངི་ཕག་(༡༦༩༥)ལ་ོནས་ཁྲོ་ིལ་ོལྔའི་ིརངི་

མཛད་ཅིིང་དེའི་ིརིང་ལ་རྒྱལ་མཆོོག་ཚོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོོའི་ིདབུ་བློ་འིཛད་ད་ེབྱང་

ཆུབ་ལམ་རམི་སགོས་བཀའི་ཆོསོ་འིབུལ་བ་སགོས་ཀྱི་ིམཛད་རྗེསེ་ཆོ།ེ 

ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེབདུན་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་ཡང་སྟོེང་བ་བློ་ོབཟང་ཆོོས་འིཕེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིིག་པེའི་ིལ་ོམག་ོཙོམ་ལ་མད་ོཁོམས་ཁུལ་གྱེ་ིའིདབས་ཡང་སྟོེང་དགོན་དང་ཉི་ེབར་

ས་སྨད་རྒྱལ་བའོིམ་དབང་ངསེ་དཔེནོ་ཚོང་དུ་གྲགས་པེའི་ིརགིས་རྒྱུད་དུ་སྐུ་བལྟམས། 

སྐུ་ན་ཆུང་དུས་འིདབས་ཡང་སྟོངེ་དགནོ་དུ་ཞུགས་ཀྱིང་དབུས་གཙོང་ག་ིགྲྭ་ས་ཆོནེ་པེ་ོ

ལས་སློོབ་གཉིེར་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྙེམ་ནས་དབུས་སུ་ཕེབས་ཤིིང་དགའི་ལྡན་ཤིར་རྩེ་ེ



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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གྲྭ་ཚོང་དང་སེར་སྨད་ནས་མད་ོསྔོགས་ལ་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིལྕགས་ལུག་(༡༦༩༡)ལོར་རྒྱུད་སྟོོད་མཁོན་པེོའི་ིཁྲོིར་ཕེབས་ཤིིང་མ་ི

རིང་བར་ཤིར་བ་ཆོོས་རྗེེ་དང་མངའི་རིས་མཐོ་ལྡིང་དགོན་སོགས་ཀྱིི་མཁོན་ཁྲོིར་

ཕེབས་ནས་ལམ་རིམ་བློོ་སྦྱོང་། དབང་ལུང་མན་ངག་གི་ཟབ་ཆོོས་མང་དུ་བསྩལ། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིས་ཡོས་(༡༦༩༩)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོ

གཅིགི་ལྷག་ནས་དགངོས་པེ་མྱོ་ངན་ལས་འིདུས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེབརྒྱད་པེའི་ིཁྲོ་ིཆོེན་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོོ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ི

ཤིིང་ལུག་(༡༦༥༥)ལོར་ཀྲེ་ནག་ཚོང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཡབ་སྤོེན་པེ་ཚོེ་རིང་དང་ཡུམ་

དཔེལ་བསམ་འིཛམོས་པེ་གཉིསི་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་པེ་མ་ེ

ལུག་(༡༦༦༧)ལོར་གཞུང་གི་ནག་ཚོང་འིག་ོབ་དང་མཉིམ་དུ་ལྷ་སར་ཕེབས་ཤིིང་

འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་ནས་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ད་ེ

དགུང་ལོ་ཉིེར་དྲུག་པེ་ལྕགས་སྤྲོེལ་(༡༦༨༠)ལོར་ལྷ་སའིི་སྨོན་ལམ་ཆོེན་མོར་དགེ་

བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་དམ་བཅིའི་ཨང་དང་བོ་ཐོན། དགུང་ལོ་ཞིེ་བརྒྱད་པེ་ཆུ་རྟ་

(༡༧༠༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གསེར་ཁྲོིར་བཞུགས་ཤིིང་རྒྱལ་དབང་ཚོངས་དབྱངས་རྒྱ་

མཚོོའི་ིཡོངས་འིཛིན་ཀྱིང་མཛད། དགུང་ལ་ོདོན་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ི

མ་ེལུག་(༡༧༢༧)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ཞི་ེདགུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་དར་རྒྱས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིཆུ་

སྟོག་(༡༦༦༢)ལརོ་མད་ོསྨད་ཅི་ོན་ེཨ་གཟགིས་ཐང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། ཆུང་དུས་ནས་ཅི་ོ

ན་ེདགོན་ཆོེན་གྱེ་ིཁྲོ་ིབ་ཐབས་མཁོས་རྒྱ་མཚོོའི་ིདྲུང་ནས་དག་ེབསྙེེན་དང་རབ་བྱུང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བསྒྲུབས་ཏོ་ེམཚོན་ལ་བློ་ོབཟང་དར་རྒྱས་སུ་གསོལ་བ་དང་། དགོན་པེའི་ིཆོོས་སྤྱོོད་

སྐོར་དང་དག་ཡིག་སྔོགས་ཀློོག་སོགས་ལ་སློོབ་སྦྱོང་མཛད། དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་བ་

ལྕགས་བྱ་(༡༦༨༡)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་ཞུགས། དག་ེ

བཤིེས་བློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚོ་ོདང་། ཁྲོ་ིཆོེན་ནམ་མཁོའི་ལྷུན་གྲུབ། ཁྲོ་ིཆོེན་ཡང་སྟོེང་བ་བློ་ོ

བཟང་ཆོོས་འིཕེལ་སོགས་ཀྱིི་མདུན་ནས་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལ་གསན་སྦྱོངས་

མཐར་ཕྱིན་མཛད་དེ་དགུང་ལོ་སོ་བཞིི་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའིི་ཤིིང་ཕག་

(༡༦༩༥)ལོར་དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་མཛད། དགུང་ལ་ོཞི་ེདགུ་བ་ས་བྱ་ི

(༡༧༠༨) ལོར་དགའི་ལྡན་གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་མད་ོསྔོགས་གཉིིས་ཀྱི་ིབཤིད་པེ། 

དབང་བཀའི། ཁྲོ་ིལུང་སོགས་གདུལ་བྱའི་ིའིདོད་མོས་ལྟར་གནང་། དགུང་ལ་ོང་དགུ་

བ་ལྕགས་བྱི་(༡༧༢༠)ལོར་རྒྱལ་དབང་བདུན་པེ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོོའིི་ཡོངས་

འིཛིན་དུ་ཕེབས་ཏོ་ེལ་ོབཞིིའི་ིརིང་བསྡུས་གྲྭ་ནས་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་པེའི་ིབར་གྱེ་ི

གསན་བཞིེས་དང་། ཞིར་ལ་དབང་ལུང་སོགས་མན་ངག་མང་བ་ོའིབུལ་བར་མཛད། 

དགུང་ལ་ོར་ེགཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིཆུ་ཡོས་(༡༧༢༣)ལོར་སྐུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ལྔ་བཅུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་དག་ེའིདུན་ཕུན་ཚོོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ི

ས་བྱི་(༡༦༤༨)ལོར་མད་ོསྨད་གཅིལ་ཞིེས་པེའིི་ཡུལ་དུ་དབལ་ཤུལ་གྱེི་རིགས་སུ་

ཡབ་འིབུམ་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་རྡོ་ོརྗེ་ེམཁོའི་འིགྲ་ོགཉིིས་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་

ལ་ོཆུང་ངུའི་ིདུས་ནས་ངེས་འིབྱུང་གིས་བསྐུལ་ཏོ་ེརབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལ་ོབཅི་ོལྔ་བ་

ཆུ་སྟོག་(༡༦༦༢)ལོར་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་དཔེལ་ལྡན་འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་གྲྭ་ཚོང་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ནས་གཞུང་བཀའི་པེདོ་ལྔ་ལ་ཐསོ་བསམ་མཐའི་ཡས་པེ་མཛད། གསངེ་བར་ནམ་བྱུང་

ལ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་རིན་པེ་ོཆོ་ེདང་། ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚོ།ོ བཀའི་འིགྱུར་བ་སྦྱིན་

པེ་རྒྱ་མཚོ།ོ གཙོང་བ་ངག་དབང་སྦྱནི་པེ། འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསགོས་ཀྱི་ི

མདུན་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་ཧེ་ཅིང་མང་བ་ོགསན་ཏོ་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་

པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་དང་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅིའི་འིགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་གནང་། རིམ་བཞིིན་

རྒྱུད་སྨད་ཀྱིི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་མཁོན་པེོའི་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་བདེ་ཆོེན་གསང་

སྔོགས་མཁོར་གྱེ་ིརྒྱུད་སྨད་འིདུ་ཁོང་དང་། ལྷ་སའི་ིརྒྱུད་སྨད་འིདུ་ཁོང་བཅིས་གསར་

བཞིེངས་མཛད། དགའི་ལྡན་བྱང་རྩེེའི་ིཁྲོ་ིམཛད་རིང་འིགྲེལ་བ་བཞི་ིསྦྲགས་ལ་སློར་

ཡང་ཞུ་དག་ནན་ཏོན་གནང་སྟོ་ེཤིིང་དཔེར་གསར་བསྐྲུན་གནང་། དགུང་ལ་ོར་ེལྔ་བ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིཆུ་འིབྲུག་(༡༧༡༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ཏོ་ེདད་

འིདུས་སློབོ་མ་རྣམས་ལ་རང་རང་ག་ིའིདདོ་མསོ་ལྟར་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་བཀའི་མང་བ་ོ

གནང་བས་ཞིལ་སློོབ་གྲགས་ཅིན་མང་བ་ོབྱུང་། རྗེ་ེབློ་མའི་ིདངུལ་གདུང་ག་ིཕྱ་ིནས་

གསེར་སྦྱངས་ཀྱིིས་གཡོགས་ཏོ་ེགསེར་གདུང་དུ་བསྒྱུར། དགུང་ལ་ོདོན་བདུན་པེ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པེའི་ིཤིངི་སྦྲུལ་(༡༧༢༥)ལརོ་ཚོལ་གུང་ཐང་དུ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་གཅིིག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་དཔེལ་ལྡན་གྲགས་པེ། མད་ོསྨད་ཤིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ི

ཧེོར་གཙོང་ག་ིདཔེོན་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་རྟ་ཚོག་རྗེ་ེདྲུང་ངག་དབང་དཀོན་མཆོོག་

ཉི་ིམ་མད་ོསྨད་དུ་བྱོན་སྐབས་མཇིལ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དབུས་སུ་བྱོན་ནས་འིབྲས་

སྤུངས་སྒེ་ོམང་གྲྭ་ཚོང་ནས་གཞུང་ཆོནེ་པེ་ོལྔ་ལ་གསན་སྦྱངོ་མཐན་ཕྱནི་མཛད་ད་ེདག་ེ

བཤིསེ་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་རྟགས་བཞིསེ། རྒྱུད་སྟོདོ་གྲྭ་ཚོང་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

སློོབ་གཉིེར་གནང་ཞིིང་། འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེདང་། ཁྲོ་ིཆོེན་དག་ེའིདུན་

ཕུན་ཚོོགས། འིཇིམ་དབྱངས་བད་ེབའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསོགས་བློ་མར་བསྟོེན་ནས་མད་ོསྔོགས་

ཀྱི་ིཟབ་ཆོོས་མཐའི་ཡས་པེ་གསན། རྒྱུད་སྟོོད་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་མཁོན་པེོའི་ིཁྲོིར་

ཕེབས་ནས་ད་ེསྔོོན་རྒྱུད་སྟོོད་གྲྭ་ཚོང་བྲག་ཡེར་བར་དབྱར་གནས་ལ་ཕེབས་སྐབས་

གུར་ནང་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་ལས་རྒྱུད་ཁོང་ཟུར་དུ་མེད་སྟོབས། དེར་རྒྱུད་ཁོང་དང་། 

རུང་ཁོང་། མཁོན་པེ་ོདང་བློ་མའི་ིགཟམིས་ཆུང་། ཆོསོ་གྲྭ་བཅིས་གསར་བཞིངེས་དང་

། ཚོོགས་གདན། ཐབ་ཆོས། མཆོོད་རྫོས། མཆོོད་ཆོ་སོགས་ཉིེར་མཁོ་ོགང་དགོས་

འིབུལ་འིབྱརོ་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པེའི་ིས་ཕག་(༡༧༡༩)ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ི

གསེར་ཁྲོིར་ཕེབས་ཤིིང་ཁྲོ་ིབའི་ིམཛད་སྒེ་ོརྣམས་ལེགས་གྲུབ་ཐོགཞིལ་སློོབ་མང་བོར་

འིདོད་ཆོོས་བར་མ་ཆོད་པེར་བསྩལ། ཁྲོ་ིལ་ོདྲུག་པེ་ཤིིང་འིབྲུག་(༡༧༢༤)ལོར་རྒྱལ་

དབང་བདུན་པེ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའོི་ིཡངོས་འིཛནི་དུ་བཞུགས་ནས་བསྡུས་གྲྭ་དང་

། ཕར་ཕྱིན་སོགས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་མང་བ་ོའིབུལ་བར་མཛད་མུས་སུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པེའི་ིས་བྱ་(༡༧༢༩)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་གཉིསི་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་དྭགས་པེ་ོཚོ་ེའིཕལེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིས་

སྤྲོལེ་(༡༦༦༨)ལརོ་དྭགས་པེ་ོསྟོདོ་རྒྱུད་དུ་འིཁྲུངས་ཤིངི་དྭགས་པེ་ོགྲྭ་ཚོང་ནས་གཞུང་

ཆོེན་ལྔར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་པེ་གནང་སྟོ་ེརྒྱུད་དུ་སྔོགས་ལ་སྦྱངས། རྒྱུད་པེའི་ིབློ་

མ་དབུ་མཛད་དང་མཁོན་པེོ་བརྒྱུད་བྱང་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེའིི་ཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་ལོ་རེ་

གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིལྕགས་ཁྱེ་ི(༡༧༣༠)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིགསེར་

ཁྲོརི་བཞུགས་ཤིིང་ལ་ོབཞི་ིབསྐྱོངས་རྗེསེ་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤིགེས་ས།ོ།



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཁྲོ་ིརབས་ང་གསུམ་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་རྒྱལ་མཚོན་སེང་གེརབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིས་

རྟ་(༡༦༧༨)ལོར་མད་ོསྨད་ཟམ་ཚོའི་ིཀ་དེའུ་འིགོར་ཡབ་ཚོ་ེརིང་བཀྲ་ཤིིས་དང་ཡུམ་

སྙེིང་མ་ོལྕགས་གཉིིས་ཀྱི་ིསུས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོབཅུ་གཅིིག་པེར་ཏཱ་དབེན་

ཚུལ་ཁྲོིམས་སེང་ག་ེལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལ་ོཉིེར་བདུན་པེ་ཤིིང་སྤྲོེལ་(༡༧༠༤)

ལོར་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་འིབྲས་སྤུངས་སྒེོ་མང་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་བཀའི་པེོད་ལྔ་ལ་

གསན་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་མཛད་པེ་དང་། ཀུན་མཁྱེེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞིད་པེ་དང་

པེཎ་ཆོེན་བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིེས་ལས་བསྙེེན་རྫོོགས་ཀྱི་ིསྡེོམ་པེ་བཞིེས། དགུང་ལ་ོས་ོདགུ་

བ་མེ་སྤྲོེལ་(༡༧༡༦)ལོར་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་མཚོན་བཏོགས་དང་གྲྭ་སྐོར་

མཛད། རྒྱུད་སྟོོད་དུ་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་པེ་དང་དེའི་ིབློ་མ་དབུ་མཛད་དང་མཁོན་པེ་ོ

སོགས་བསྐྱོངས་མཐར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིཆུ་བྱ་ི(༡༧༣༢)ལོར་དགའི་ལྡན་

གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་མཛད་སྒེ་ོགང་ཡོད་གོང་འིཕེལ་ཐོག་བློ་སྤྲུལ་དང་དག་ེབཤིེས་མང་

བོར་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་བཀའི་རྒྱུན་མི་ཆོད་པེར་གནང་བས་སློོབ་མ་གྲགས་ཅིན་

མང་བ་ོབྱུང་། དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིམ་ེཡོས་(༡༧༤༧)

ལོར་མཚོོ་སྔོོན་ཆོིང་ཝང་ཇུ་ནང་གི་ཨུརྒོེར་ཕེབས། དེའིི་ཕྱི་ལོར་སྟོག་ཚོང་ལྷ་མོའི་ི

དགོན་དགའི་ལྡན་བཤིད་སྒྲུབ་པེད་དཀར་གྲོལ་བའི་ིགླིང་ཕྱག་བཏོབ་སྟོ་ེའིཕེལ་རྒྱས་

ཆོེན་པེ་ོབྱུང་། དགུང་ལ་ོདོན་དགུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིམ་ེབྱ་ི(༡༧༥༦)ལོར་

སྐུ་གཤིེགས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་བཞི་ིབ་ཁྲོ་ིཆོེན་ངག་དབང་མཆོོག་ལྡན། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ི

མ་ེསྦྲུལ་(༡༦༧༧)ལོར་མད་ོསྨད་གཅིན་ཚོའི་ིཡུལ་གྱེ་ིལ་ེལག་དཀར་མ་ོཕུག་ཏུ་ཡབ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ནང་ས་ོཕྱག་རྡོོར་བཀྲ་ཤིིས་དང་ཡུམ་སྦ་ོཆོོག་གཉིིས་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་བྱ་

ཁྱུང་དགོན་པེར་མཁོན་པེོ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱིི་དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིིང་

མཚོན་ལ་ངག་དབང་མཆོོག་ལྡན་ཞིེས་གསོལ་ཏོ་ེལ་ོཤིས་རིང་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔའི་ིརྩེ་

བ་ཐུགས་འིཛིན་དང་བསྡུས་གྲྭ་ལ་སྦྱངས་པེས་རིགས་ལམ་ལ་མཁོས་པེར་གྱུར། 

དགུང་ལ་ོབཅི་ོལྔ་བར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོ

ལྔར་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། དགུང་ལ་ོཉིེར་ལྔ་བ་ལྕགས་སྦྲུལ་(༡༧༠༡)ལོར་

དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་དམ་བཅིའི་མཛད་པེ་དང་བཀྲ་ཤིིས་ལྷུན་པེ་ོནས་

པེཎ་ཆོེན་བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིེས་ལས་བསྙེེན་རྫོོགས་ཀྱི་ིསྡེོམ་པེ་བཞིེས། ད་ེནས་རྒྱུད་སྨད་

གྲྭ་ཚོང་དུ་ཞུགས་ཏོ་ེམཁོན་ཆོེན་དག་ེའིདུན་ཕུན་ཚོོགས་ཀྱི་ིདྲུང་ནས་གསང་སྔོགས་

ཀྱི་ིཆོོས་སྐོར་མང་བ་ོགསན་པེ་མ་ཟད། སྔོགས་རམས་པེའི་ིདམ་བཅིའི་ིགྲྭ་སྐོར་ཀྱིང་

གནང་། དགུང་ལ་ོཞི་ེགསུམ་པེ་ས་ཕག་(༡༧༡༩)ལོར་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚོང་ག་ིམཁོན་

ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོབཅུའི་ིརིང་འིཆོད་ཉིན་གྱེ་ིམཛད་སྒེ་ོགོང་འིཕེལ་ཐོག་བད་ེམཆོོག་

ག་ིསྒྲུབ་མཆོོད་གསར་འིཛུགས་གནང་། དགུང་ལ་ོང་གཉིིས་པེ་ས་སྤྲོེལ་(༡༧༢༨)ལ་ོ

ནས་ལ་ོང་ོཉིེར་བཞིིའི་ིརིང་རྒྱལ་དབང་བདུན་པེ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོོའི་ིཡོངས་འིཛིན་

དུ་བཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིདབང་དང་ཁྲོིད། ལུང་། མན་ངག་ཐམས་ཅིད་ཆོ་

ཚོང་བར་ཕུལ། དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིས་ལུག་(༡༧༣༩)

ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ཏོ་ེདད་འིདུས་ཀྱི་ིསློོབ་མ་རྣམས་ལ་རང་རང་ག་ིའིདོད་

ཆོོས་མ་ལུས་པེ་གནང་བས་བུ་སློོབ་གྲགས་ཅིན་མང་བོ་བྱུང་། ཁྲོི་ལོ་བདུན་རིང་

བཞུགས་རྗེེས་པེ་ོཏཱ་ལར་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་མུར། རྒྱལ་དབང་མཆོོག་ལ་རྭ་སྒྲོེང་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དགོན་པེ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་ཡུལ་དུ་གསོལ་བསྩལ་ཡོང་བའི་ིར་ེཞུ་ལྟར་ཕུལ་བས་

སྐུ་ཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་ལ་རྭ་སྒྲོངེ་རནི་པེ་ོཆོ་ེཞིསེ་མཚོན་འིབདོ་སྲིལོ་བྱུང་། དགུང་ལ་ོདནོ་ལྔ་

བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིལྕགས་ལུག་(༡༧༥༡ ལརོ་རྭ་སྒྲོངེ་ནས་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ 

། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་ལྔ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་ནམ་མཁོའི་བཟང་བ།ོ རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པེའི་ིཤིིང་

གླང་(༡༦༨༥)ལརོ་མད་ོསྨད་ཟམ་ཚོའི་ིལྡན་ཐང་བྱ་བར་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིངི་འིབྲས་སྤུངས་

སྒེོ་མང་གྲྭ་ཚོང་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེོའི་ིསློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་མཛད། དགུང་ལོ་ཞིེ་

གཉིིས་པེ་མེ་རྟ་(༡༧༢༦)ལོར་རྡོོ་རམས་པེའིི་དགེ་བཤིེས་མཚོན་བཏོགས་བཞིེས་

ནས་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་ཏོ་ེརིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོ། 

ཤིར་བ་ཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོརི་བཞུགས། དགུང་ལ་ོར་ེགཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་

པེའི་ིམ་ེསྟོག་(༡༧༤༦)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིགསེར་ཁྲོིར་བཞུགས་ཏོ་ེཁྲོ་ིབའི་ིམཛད་སྒེ་ོ

གང་ཡོད་བསྒྲུབས་པེས་སློོབ་མ་མཁོས་པེ་མང་བ་ོབྱུང་། ཁྲོ་ིལ་ོལྔ་སོང་མཚོམས་བོད་

ས་གནས་ཀྱིི་སྲིིད་འིཛིན་འིགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་། མངའི་རིས་གུང་གཉིིས་མི་

མཐུན་པེའི་ིའིགལ་ཟླ་ཆོ་ེབར་བརྟེན་ཝང་འིགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱེིས་དམ་པེ་འིད་ིལ་

མངའི་རིས་གུང་ཚོར་གཅིོད་པེའིི་དྲེག་ལས་མཛད་དགོས་ཞུས་པེར་མ་གསན་པེའིི་

རྐྱནེ་གྱེསི་ལྕགས་རྟ་(༡༧༥༠)ལརོ་དགའི་ལྡན་ཁྲོ་ིབའི་ིག་ོགནས་ལས་ཕབ་པེའི་ིབཀའི་

བཏོང་འིཕྲེལ་དག་ེའིདུན་པེ་རྣམས་ལ་བཀའི་ཆོོས་ཐ་མ་གནང་སྟོ་ེཁྲོ་ིཐོག་ཁོང་ནས་ཐ་ེ

བ་ོཁོང་ཚོན་དུ་ཕབེས་འིཕྲེལ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་དྲུག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་དྲེ་ིམེད། ལ་ིཐང་ཤིོག་དྲུག་ཏུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླངི་ནས་གཞུང་ཆོནེ་པེ་ོལྔ་ལ་གསན་སྦྱངོ་མཐར་ཕྱནི་མཛད། 

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིཆུ་ཡོས་(༡༧༢༣)ལོར་དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་

གནང་རྗེེས་རྒྱུད་སྨད་དུ་གསང་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་ཏོ་ེརིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་

། མཁོན་པེོ། བྱང་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེ་བཅིས་ཀྱིི་ཁྲོི་ལ་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའིི་

ལྕགས་རྟ་(༡༧༥༠)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས། ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་མཐར་ཕྱིན་ནས་

དགུང་ལ་ོར་ེགཅིིག་པེར་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་བདུན་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བསམ་གཏོན་ཕུན་ཚོོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་

པེའིི་ཆུ་ལུག་(༡༧༠༣)ལོར་དབུས་སྟོོད་ཕག་མོ་ཞིོལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་འིབྲས་

སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔར་སྦྱངས་པེ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། དག་ེ

བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་མཚོན་བཏོགས་བཞིེས་རྗེེས་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་གསང་སྔོགས་ལ་

སྦྱངས་ཤིངི་། རམི་བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ ཤིར་བ་ཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ི

ཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིམ་ེགླང་(༡༧༥༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

བཞུགས་ཏོ་ེཁྲོ་ིལ་ོབདུན་མཐར་ཕྱིན་པེར་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོར་ེབརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པེའི་ིལྕགས་སྟོག་(༡༧༧༠)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་བརྒྱད་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་ངག་དབང་ཆོོས་གྲགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་

པེའི་ིམ་ེཕག་(༡༧༠༧)ལརོ་མད་ོསྨད་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཉི་ེའིདབས་མཚོམས་རངི་བར་ཤིར་དུ་

སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོཉིེར་གཅིིག་པེ་མ་ེལུག་(༡༧༢༧)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ཤིིང་

སརེ་བྱསེ་གྲྭ་ཚོང་ནས་རྗེ་ེབློ་ོབཟང་ཆོསོ་འིཕལེ་དང་། བྲག་ར་ིངག་དབང་དནོ་གྲུབ། ཁྲོ་ི

ཆོནེ་ངག་དབང་ཆོསོ་ལྡན། ཕུར་ལྕགོ་ངག་དབང་བྱམས་པེ། ཁྲོ་ིཆོནེ་རྒྱལ་མཚོན་སངེ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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གེ། ཨ་ཀ་བསོད་ནམས་བཟང་བ་ོསོགས་ཀྱིི་མདུན་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱིི་གཞུང་ལ་

སྦྱངས་པེ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་པེ་དང་། ཆོོས་རྒྱུན་མང་བོ་གསན། དགེ་བཤིེས་ལྷ་

རམས་པེའིི་མཚོན་བཏོགས་ཐོན་འིཕྲེལ་རྒྱུད་སྨད་དུ་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་

མཛད་ཐོག་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ི

ཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོང་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིཤིིང་སྤྲོེལ་(༡༧༦༤)

ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ཤིིང་རྒྱལ་དབང་བརྒྱད་པེ་འིཇིམ་དཔེལ་རྒྱ་མཚོོའིི་

ཡོངས་འིཛིན་མཛད། དགུང་ལོ་དོན་གཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའིི་ས་ཕག་

(༡༧༧༩)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ང་དགུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་ཆུ་བཟང་བ་ངག་དབང་ཆོོས་གྲགས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཉིིས་པེའིི་ལྕགས་སྟོག་(༡༧༡༠)ལོར་སྟོོད་ལུང་ཆུ་བཟང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་སེར་

སྨད་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོ་དག་ལ་གསན་སྦྱངས་ལེགས་པེར་མཛད། དགེ་བཤིེས་ལྷ་

རམས་པེའིི་མཚོན་བཏོགས་ཐོབ་ནས་རྒྱུད་སྟོོད་གྲྭ་ཚོང་དུ་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་

གཉིརེ་གནང་སྟོ་ེརམི་བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ ཤིར་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་

ཀྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས། དགུང་ལ་ོར་ེགཉིསི་པེ་ལྕགས་ཡསོ་(༡༧༧༡)ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་

བཞུགས་ཤིངི་། ཁྲོ་ིལ་ོགཅིགི་ཙོམ་བསྐྱོངས་ནས་དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་

གསུམ་པེའི་ིཆུ་འིབྲུག་(༡༧༧༢)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་དྲུག་ཅུ་བ་ཁྲོི་ཆོེན་བློོ་བཟང་བསྟོན་པེ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའིི་

ལྕགས་སྟོག་(༡༧༡༠)ལོར་མད་ོསྨད་ཚོ་བ་རོང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དབུས་སུ་བྱོན་

ནས་སེར་བྱེས་སུ་གཞུང་ཆོེན་པེ་ོལྔར་སྦྱངས་པེ་མཐར་སོན་ཏོ་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིེས། རྒྱུད་སྨད་དུ་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་ཏོ་ེརིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་

མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོརི་ཕེབས། དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་པེ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིཆུ་འིབྲུག་(༡༧༧༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས། ཁྲོ་ིལ་ོ

བདུན་མཐར་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་དབང་བརྒྱད་པེ་འིཇིམ་དཔེལ་རྒྱ་མཚོོའི་ིཡོངས་འིཛིན་

མཛད། ཅུང་མ་འིགྱེངས་པེར་ཕལ་ཆོརེ་ལྕགས་གླང་(༡༧༨༡)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེགཅིིག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲོིམས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་

པེའི་ིལྕགས་གླང་(༡༧༢༡)ལོར་མད་ོསྨད་ཅི་ོནེའི་ིཡུལ་དུ་ཡབ་ཆོོས་སྐྱོབས་དང་ཡུམ་

ཚུལ་ཆོེན་གཉིིས་ཀྱིི་སྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལོ་ཆུང་དུས་ཅི་ོནེ་དགོན་ཆོེན་དུ་

ཞུགས་ནས་འིདོན་ཆོོས་སྐོར་ཐུགས་འིཛིན་གནང་། དགུང་ལ་ོཉིེར་གཉིིས་པེ་ཆུ་ཁྱེ་ི

(༡༧༤༢)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་ལོ་ངོ་བཅུ་བདུན་རིང་

གཞུང་ཆོེན་མོའི་ིསློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་པེར་གནང་། དགུང་ལ་ོས་ོབརྒྱད་པེ་ས་སྟོག་

(༡༧༥༨)ལོར་དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་དམ་བཅིའི་མཛད་རྗེེས་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་

ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་མཛད་པེ་དང་། བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་

མཁོན་པེ་ོབརྒྱུད་དགུང་ལ་ོཞིེ་གཉིིས་པེ་ཆུ་རྟ་(༡༧༦༢)ལོར་ཤིར་བ་ཆོོས་རྗེེའིི་ཁྲོིར་

ཕེབས་ནས་མ་ིརིང་བར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲིས་གཉིིས་ཀས་བཀའི་བཀོད་གནང་བ་ལྟར་

པེ་ེཅིིན་གྱེ་ིཐམ་ག་བློ་མར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། དགུང་ལ་ོང་བདུན་པེ་མ་ེབྱ་(༡༧༧༧)

ལོར་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་ིསྲིིད་སྐྱོོང་ལ་ོང་ོབཅུའི་ིབར་མཛད། སྲིིད་སྐྱོོང་གནང་

བའི་ིཕྱ་ིལ་ོརབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིས་ཁྱེ་ི(༡༧༧༨)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་

ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་མཐའི་འིཁྱེོལ་བར་མཛད། དགུང་ལ་ོར་ེདྲུག་པེ་མ་ེརྟ་(༡༧༨༦)ལོར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ལྕང་སྐྱོ་རིན་པེ་ོཆོ་ེརོལ་བའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསྐུ་གཤིེགས་པེའི་ིསྐུ་ཚོབ་ཏུ་ཕེབས་དགོས་ཚུལ་གོང་

མ་ཆོེན་ལུང་ག་ིབཀའི་ལྟར་སློར་ཡང་པེ་ེཅིིན་དུ་ཕེབས་ནས་ལ་ོང་ོདྲུག་བར་བཞུགས་

ཏོ་ེཆོོས་སྲིིད་གཉིིས་ཀའི་ིམཛད་པེ་རླབས་ཆོེན་བསྐྱོངས་པེ་དང་། གོང་མ་ཆོེན་ལུང་

གིས་ཀྱིང་ཚོེ་སྨོན་གླིང་ཧེོ་ཐོག་ཐུ་བོད་ཀྱིི་སྲིིད་སྐྱོོང་ལས་དོན་མཛད་རྒྱུར་གཏོོང་བ་

ལྟར། དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིལྕགས་ཁྱེ་ི(༡༧༩༠)ལོར་བོད་

དུ་ཕེབས་ཤིིང་སྲིིད་སྐྱོོང་ལས་དོན་ཟླ་བ་ཁོ་ཤིས་མཛད་ནས་ལ་ོརྗེེས་མའི་ིལ་ོམགོར་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ།

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེགཉིིས་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་སྨོན་ལམ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིས་

བྱ་(༡༧༢༩)ལོར་མད་ོསྨད་རྒྱལ་རོང་ག་ིཡུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོ

གསལ་གླངི་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ་ཐསོ་བསམ་གནང་། དགུང་ལ་ོང་བདུན་པེ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིཤིིང་འིབྲུག་(༡༧༨༤)ལོར་རྒྱལ་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེདང་། དེའི་ིཕྱ་ི

ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་རངི་བསྐྱོངས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེགསུམ་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་བློ་ོབཟང་མཁོས་མཆོགོརབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པེའི་ི

མ་ེའིབྲུག་(༡༧༣༦)ལརོ་འིཕན་ཡུལ་སྦས་གྲངོ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིངི་། སརེ་སྨད་གྲྭ་ཚོང་

ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ་སློོབ་གཉིེར་མཛད། དགུང་ལ་ོང་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པེའི་ིཆུ་བྱ་ི(༡༧༩༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ཀྱིང་ཟླ་བ་དྲུག་སོང་

ནས་སྐུ་གཤིེགས་ཤིིང་། སྐུ་ཚོབ་ཏུ་སློར་ཡང་ཁྲོི་ཆོེན་བློོ་བཟང་སྨོན་ལམ་གྱེིས་ལོ་

གཅིགི་ལྷག་བསྐྱོངས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེབཞི་ིབ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་བཀྲ་ཤིིས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ིས་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ལུག་(༡༧༣༩)ལོར་ཁོམས་ཁུལ་ཏྲེ་ཧེོར་བྲག་མགོ་དགོན་གྱེི་ཉིེ་འིདབས་སུ་སྐུ་

འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོཉི་ིཤུ་བ་ས་སྟོག་(༡༧༥༨)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་བྱེས་

གྲྭ་ཚོང་དུ་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལ་གསན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་གནང་། དགུང་ལ་ོས་ོ

གསུམ་པེ་ལྕགས་ཡསོ་(༡༧༧༡)ལརོ་གླངི་བསྲིའེི་ིདག་ེབཤིསེ་མཛད་པེ་དང་། དའེི་ིཕྱ་ི

ལོར་རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་ལོ་ཤིས་རིང་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་མཛད། 

དགུང་ལ་ོཞི་ེབདུན་པེར་རྒྱུད་སྨད་མཁོན་པེ་ོདང་། ཞི་ེདགུ་བར་བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེེའི་ིཁྲོིར་

ཕེབས། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའིི་ཤིིང་སྟོག་(༡༧༩༤)ལོར་

དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས། ཁྲོི་ལོ་བདུན་བསྐྱོངས་མཐར་དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པེ་

ལྕགས་བྱ་(༡༨༠༡)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེལྔ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་དག་ེའིདུན་ཚུལ་ཁྲོིམས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ི

ཤིིང་བྱ་ི(༡༧༤༤)ལོར་མད་ོཁོམས་རྒྱལ་ཐང་ག་ིཉི་ེའིདབས་ཡང་ཐང་ཞིེས་པེར་སྐུ་

འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོཉིེར་ལྔ་བ་ས་བྱ་ི(༡༧༦༨)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་སྨད་

གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་བཀའི་པེདོ་ལྔ་ལ་སློབོ་གཉིརེ་མཐར་ཕྱནི་མཛད། དགུང་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་

བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའིི་ཆུ་ཡོས་(༡༧༨༣)ལོར་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་

མཚོན་བཏོགས་ཐནོ་ཞིངི་། ལ་ོདརེ་རྒྱུད་སྟོདོ་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་

པེ་མཛད། དགུང་ལ་ོཞི་ེདགུ་བ་ཆུ་བྱ་ི(༡༧༩༢)ལོར་རྒྱུད་སྟོོད་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། 

དའེི་ིཕྱ་ིལརོ་མཁོན་པེའོི་ིཁྲོརི་ཕབེས། དགུང་ལ་ོང་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ི

ལྕགས་བྱ་(༡༨༠༡)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་བཞུགས་ཤིིང་། ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་བསྐྱོངས་

རྗེེས་དགུང་ལ་ོར་ེབཞི་ིབ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིམ་ེཡོས་(༡༨༠༧)ལོར་སྐུ་གཤིེགས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེདྲུག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིིས་པེའི་ི

མ་ེསྟོག་(༡༧༤༦)ལོར་མད་ོསྨད་བྱ་ཁྱུང་ཁུལ་དུ་ཁྲོ་ིཆོེན་ངག་དབང་ཆོོས་གྲགས་ཀྱི་ི

ཉིེའི་ིརིགས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དགུང་ལ་ོབཅུ་བར་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པེའི་ིཆོོས་སྒེོར་

ཞུགས། དགུང་ལ་ོབཅི་ོབརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིཆུ་ལུག་(༡༧༦༣)ལོར་

དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་

མཛད། དགུང་ལོ་སོ་གཉིིས་པེ་མེ་བྱ་(༡༧༧༧)ལོར་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་

མཚོན་བཏོགས་བཞིེས། ད་ེནས་རྒྱུད་སྨད་དུ་གསང་སྔོགས་ལ་གསན་སྦྱངས་མཛད་

རྗེེས་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་མཁོན་པེོའི་ིཁྲོི་བརྒྱུད་དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པེ་ཆུ་ཕག་

(༡༨༠༣) ལོར་བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེེའི་ིཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོར་ེགཉིིས་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་ིབའི་ིམ་ེཡོས་(༡༨༠༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་བཞུགས། དགུང་ལ་ོར་ེདྲུག་པེ་

ལྕགས་ལུག་(༡༨༡༡)ལོར་རྒྱལ་དབང་དགུ་བ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོོའི་ིཡོངས་འིཛིན་

མཛད་པེ་དང་། དའེི་ིརྗེསེ་བཅུ་བ་ཚུལ་ཁྲོམིས་རྒྱ་མཚོའོི་ིཡངོས་འིཛནི་ཀྱིང་གནང་ནས་

མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་ཟམ་མ་ིཆོད་པེར་གནང་བས་སློོབ་མ་ཡང་གྲགས་ཅིན་མང་

བོ་བྱུང་། དགུང་ལོ་དོན་དགུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞིི་བའིི་ཤིིང་བྱ་(༡༨༢༥)ལོར་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེབདུན་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་འིཇིམ་དབྱངས་སྨོན་ལམ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པེའི་ིལྕགས་རྟ་(༡༧༥༠)ལརོ་མད་ོཁོམས་མུ་ལའིི་ིཡུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོབཅུ་

བདུན་པེ་མ་ེཁྱེ་ི(༡༧༦༦)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འིབྲས་སྤུངས་སྤོོམ་འིབོར་ཁོང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཚོན་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་གསན་སྦྱངས་མཛད་ད་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེ་ཐོན། རྒྱུད་

སྟོོད་དུ་གསང་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་ཏོ་ེརིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་མཁོན་པེོའི་ིཁྲོིར་

ཕེབས། མཁོན་པེོའི་ིམཛད་སྒེ་ོརྣམས་མཐར་ཕྱིན་པེར་བསྒྲུབས་རྗེེས་ས་གནས་སྲིིད་

གཞུང་གིས་བཀའི་ཕབ་པེ་ལྟར་པེེ་ཅིིན་དུ་ཕེབས་ནས་ཆོོས་འིཆོད་ཉིན་སོགས་ཀྱིི་

མཛད་པེ་མང་བསོ་ལ་ོཤིས་བཞུགས་དགསོ་བྱུང་། དའེི་ིརྗེསེ་བདོ་དུ་ཕེབས་ནས་ཤིར་

རྩེ་ེཆོསོ་རྗེའེི་ིཁྲོརི་ཕེབས། དགུང་ལ་ོར་ེལྔ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིཤིངི་ཁྱེ་ི(༡༨༡༤)

ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་འིཁོོད་ཀྱིང་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བཞུགས་པེར་སྐུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེབརྒྱད་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་བློ་ོབཟང་དག་ེལགེས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ི

མ་ེགླང་(༡༧༥༧)ལོར་འིཕན་པེ་ོརྒྱལ་ལྷ་ཁོང་ག་ིཉི་ེའིདབས་ཚོོང་འིདུས་ཕྱུག་པེ་ོཞིེས་

པེའིི་ཁྱེིམ་དུ་ཡབ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ལྷ་མོ་གཉིིས་ཀྱིི་སྲིས་སུ་སྐུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་། སེར་སྨད་དུ་ཞུགས་ཤིིང་ཚོ་བ་དགེ་བཤིེས་བྱམས་པེ་ལེགས་ལྡན་

སོགས་དག་ེརྒོན་དུ་བསྟོེན་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་པེར་མཛད། 

དགུང་ལོ་སོ་གཉིིས་པེ་ས་སྤྲོེལ་(༡༧༨༨)ལོར་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་མཚོན་

བཏོགས་བཞིསེ། ད་ེནས་རྒྱུད་གྲྭར་ཞུགས་ཏོ་ེགསང་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་པེ་མཐར་ཕྱནི་

ནས་སྔོགས་རམས་པེའི་ིདམ་བཅིའི་དང་རྒྱུད་པེའི་ིབློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། རྒྱུད་སྨད་

མཁོན་པེ་ོསོགས་སུ་ཕེབས་ཏོ་ེཆོོས་འིཆོད་ཉིན་སོགས་གོང་འིཕེལ་ཐོག་འིཕན་པེ་ོསྒྲུབ་

རྒྱའི་ིཞིོགས་ཆོོས་ཐོག་ག་ིརྒྱུད་ཁོང་ཉིམས་གས་ོདང་དད་ལྡན་ཁོག་ལ་ཆོོས་བཀའི་རྒྱ་

ཆོེར་བསྩལ། དགུང་ལོ་ང་གཉིིས་པེར་ཚོེ་སྨོན་གླིང་ཧེོ་ཐོག་ཐུ་སྐུ་ཕྲེེང་གཉིིས་པེའིི་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཡོངས་འིཛིན་དུ་ཕེབས། དགུང་ལ་ོང་ལྔ་བ་ལྕགས་ལུག་(༡༨༡༡)ལོར་བྱང་རྩེ་ེཆོོས་

རྗེེའི་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོང་ོབཞིིར་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོང་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་ིབའི་ིཤིིང་ཁྱེ་ི(༡༨༡༤)ལོར་ཁྲོ་ིཆོེན་འིཇིམ་དབྱངས་སྨོན་ལམ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་སོང་བར་སྐུ་གཤིེགས་པེར་བརྟེན་རྗེ་ེའིད་ིབ་དགའི་

ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས། ལ་ོང་ོགཉིིས་སོང་ཙོམ་ནས་དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞིི་བའིི་མེ་བྱི་(༡༨༡༦)ལོར་སྐུ་གཤིེགས་ཤིིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཞིལ་ཆོེམས་ལྟར་སྐུ་གདུང་

དགའི་ལྡན་དུ་གདན་དྲེངས་ནས་བྱ་གཏོརོ་ཞུས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ར་ེདགུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་བྱང་ཆུབ་ཆོསོ་འིཕལེ། ཡངོས་འིཛནི་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པེ་ོ

ཆོེའི་ིསྐུ་ཕྲེེང་དང་བ་ོཡིན་ཞིིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ིམ་ེབྱ་ི(༡༧༥༦)ལོར་མད་ོ

ཁོམས་ཆོ་ཕྲེངེ་ག་ིཡུལ་དུ་འིཁྲུངས་ཤིངི་། ཆུང་དུས་ནས་ལ་ོཁོ་ཤིས་རངི་ཆོ་ཕྲེངེ་དགནོ་

དུ་ཞུགས་ནས་འིདོན་ཆོོས་ཀྱི་ིསྐོར་ཐུགས་འིཛིན་གནང་། དགུང་ལ་ོཉིེར་གཅིིག་པེ་མ་ེ

སྤྲོེལ་(༡༧༧༦)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་དགའི་ལྡན་ཤིར་རྩེ་ེརུ་དག་ེབཤིེས་ཆོོས་

འིཕེལ་རྒྱལ་མཚོན་གྱེ་ིམདུན་ནས་གཞུང་ཆོེན་མོའི་ིསློོབ་གཉིེར་དང་། གསང་སྔོགས་

ཀྱི་ིཆོ་ོག་ཕྱག་བཞིེས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་པེར་མཛད། དགུང་ལ་ོས་ོགསུམ་པེ་ས་སྤྲོེལ་

(༡༧༨༨)ལརོ་དག་ེབཤིསེ་གླངི་བསྲིའེི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིསེ། དགུང་ལ་ོས་ོབདུན་པེ་

ཆུ་བྱ་ི(༡༧༩༢)ལརོ་དག་ེབཤིསེ་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིསེ་ཤིངི་། ལ་ོདའེི་ི

སྟོོན་ཆོོས་ཐོག་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་མཐའི་ཡས་པེ་

གསན་ཞིིང་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོའི་ིཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོང་

ལྔ་བ་ལྕགས་རྟ་(༡༨༡༠)ལོར་ཤིར་བ་ཆོོས་རྗེེའི་ིཁྲོིར་ཕེབས། དེའི་ིཕྱ་ིལོར་རྒྱལ་དབང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

དགུ་བ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོོའི་ིཡོངས་འིཛིན་དུ་ཕེབས། དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་བ་རབ་བྱུང་

བཅུ་བཞིི་བའིི་ཤིིང་ཕག་(༡༨༡༥)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལོ་བདུན་

བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོགྱེ་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞིི་བའིི་ས་ཁྱེི་(༡༨༣༨)ལོར་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བདུན་ཅུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་ངག་དབང་ཆོོས་འིཕེལ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པེའིི་ལྕགས་འིབྲུག་(༡༧༦༠)ལོར་ལྷ་སའིི་བྱང་རྒྱུད་འིདམ་ཁུལ་མར་རྐྱང་དུ་སྐུ་

འིཁྲུངས། དགུང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་པེ་ཆུ་འིབྲུག་(༡༧༧༢)ལོར་འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་གྲྭ་

ཚོང་དུ་ཞུགས་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེོའི་ིསློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་མཛད། དགུང་ལོ་སོ་

བདུན་པེ་མེ་འིབྲུག་(༡༧༩༦)ལོར་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅིའི་

གནང་ཞིིང་། ལ་ོདེར་རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་མཐར་

ཕྱིན་མཛད་དེ་སྔོགས་རམས་པེའིི་དམ་བཅིའི་དང་དགེ་བསྐོས་བཅིས་རིམ་བཞིིན་

མཛད། དགུང་ལ་ོཞི་ེབརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིམ་ེཡོས་(༡༨༠༧)ལོར་རྒྱུད་

སྨད་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་མཁོན་པེ་ོཆོབས་ཅིིག་ཏུ་མཛད་པེ་དང་། ཀུན་བད་ེགླིང་ཧེ་ོ

ཐོག་ཐུའི་ིཡོངས་འིཛིན་གནང་། དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིཆུ་རྟ་

(༡༨༢༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ཁྲོི་ལོ་བདུན་ལ་མཐའི་འིཁྱེོལ་བར་

མཛད་ཅིིང་། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བ་ཚུལ་ཁྲོིམས་རྒྱ་མཚོོའི་ིཡོངས་འིཛིན་ལ་ོདྲུག་རིང་

མཛད། དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་པེ་མེ་ཕག་(༡༨༢༧)ལོར་སྟོག་ལུང་བྲག་རི་ཁྲོོད་ཕྱག་

བཏོབ་པེ་དང་། རྒྱུད་སྨད་མཁོན་པེ་ོགནང་བ་ནས་བཟུང་སྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་བཀའི་མང་

བ་ོའིཆོད་སྤོལེ་གནང་། དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་བ་ས་ཕག་(༡༨༣༩)ལོར་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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། 

ཁྲོ་ིརབས་དོན་གཅིིག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་ཡ་ེཤིེས་ཐར་འིདོད། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ི

མ་ེབྱ་ི(༡༧༥༦)ལོར་ཀོང་པེ་ོའིབྲུ་ལ་ཁུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དགུང་ལ་ོབཅུ་བཞི་ིབ་

ས་གླང་(༡༧༦༩)ལོར་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་ཞུགས་ནས་གཞུང་ཆོེན་པེོའི་ིསློོབ་གཉིེར་

མཐར་ཕྱིན་པེར་མཛད། དགུང་ལ་ོས་ོལྔ་བ་ལྕགས་ཁྱེ་ི(༡༧༩༠)ལོར་དག་ེབཤིེས་ལྷ་

རམས་པེའིི་གྲྭ་སྐོར་གནང་ཤིིང་ལ་ོདེའིི་དགུན་ཐོག་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་

སྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་དང་། ལག་ལནེ་དབང་ཁྲོིད་སགོས་བྱང་ཆུབ་པེར་མཛད། དགུང་ལ་ོ

ཞིེ་གཉིིས་པེ་མེ་སྦྲུལ་(༡༧༩༧)ལོར་རྒྱུད་སྟོོད་པེའིི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། དེའིི་ཕྱི་

ལོར་མཁོན་པེོའི་ིཁྲོིར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོར་ེགཅིིག་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིམ་ེབྱ་ི

(༡༧༡༦)ལརོ་ཤིར་བ་ཆོསོ་རྗེའེི་ིཁྲོརི་ཕབེས་ཏོ་ེཤིར་བ་ཆོསོ་རྗེའེི་ིའིཆོར་ཅིན་གྱེ་ིམཛད་

སྒེ་ོདུས་ཐོག་ཏུ་གནང་བ་ལས། ཀངོ་པེ་ོའིབྲུ་ལ་དགནོ་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད། དགུང་

ལོ་དོན་གསུམ་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞིི་བའིི་ས་བྱི་(༡༨༢༨)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་

ཕབེས་ནས་ལ་ོགཅིགི་སོང་མཚོམས་སུ་སྐུ་གཤིེགས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་དོན་གཉིིས་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་འིཇིམ་དཔེལ་ཚུལ་ཁྲོིམས། གཙོང་ཐོབ་རྒྱལ་དུ་

སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་ནས་

རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས། རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེ

བཅིས་ཀྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིལྕགས་སྟོག་(༡༨༣༠)ལརོ་དགའི་ལྡན་

གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས། ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་བསྐྱོངས་རྗེསེ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་དོན་གསུམ་པེ་ཁྲོི་ཆོེན་ངག་དབང་འིཇིམ་དཔེལ་ཚུལ་ཁྲོིམས། རབ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིཆུ་བྱ་ི(༡༧༩༢)ལོར་མད་ོསྨད་ཅི་ོན་ེམཛ་ོགུང་ཤིར་ཞིེས་པེར་ཡབ་

མཁོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ོདང་ཡུམ་རིན་ཆོེན་སྒྲོོལ་མ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། 

དགུང་ལ་ོབཞིིའི་ིཐོག་ཁྲོ་ིཆོེན་ཚོ་ེསྨོན་གླིང་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱི་ིཡང་སྲིིད་དུ་ངོས་

འིཛིན་གནང་སྟོེ་གོང་མ་ཆོེན་ལུང་གིས་ཆོོག་མཆོན་ལྟར་ཅིོ་ནེ་དགོན་ཆོེན་དུ་ཁྲོི་ལ་

བཀོད། མཚོན་ཉིིད་གྲྭ་ཚོང་དུ་ལྷ་རམས་པེ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོོགས་ཀྱི་ིམདུན་ནས་ཡ་ི

ག་ེའིབྲ་ིཀློགོ་དང་། སུམ་རྟགས། དགནོ་པེའི་ིཆོསོ་སྤྱོདོ་སྐརོ། བསྡུས་གྲྭ་བཅིས་ལ་སློབོ་

གཉིེར་མཛད། དགུང་ལ་ོབཅི་ོལྔ་བ་མ་ེསྟོག་(༡༨༠༦)ལོར་དབུས་སུ་ཕེབས་ཤིིང་སེར་

སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་གསན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ད་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་

རམས་པེ་ཨང་དང་བོའི་ིམཚོན་གནས་བཞིེས། ད་ེནས་རྒྱུད་སྟོོད་གྲྭ་ཚོང་དུ་གསང་

སྔོགས་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆོརེ་མཛད་ད་ེརིམ་བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་

པེོ། ཤིར་བ་ཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕེབས། དགུང་ལ་ོཉིེར་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞིི་བའིི་ས་ཡོས་(༡༨༡༩)ལོ་ནས་ལོ་ངོ་ཉིེར་ལྔའིི་རིང་བོད་ཀྱིི་སྲིིད་སྐྱོོང་གི་འིགན་

བཞིེས། སྲིིད་སྐྱོོང་གནང་ནས་ལོ་བདུན་སོང་རྗེེས། དགུང་ལོ་སོ་བཞིི་བ་ཤིིང་བྱ་

(༡༨༢༥)ལརོ་བཞི་ིསྡེ་ེགྲྭ་ཚོང་ག་ིཉི་ེའིདབས་ཀྱི་ིཤིར་ངསོ། དགའི་ལྡན་ཁོང་གསར་རྙངི་

བའི་ིས་ཁོོངས་སུ་ཐུབ་བསྟོན་ཆོོས་འིཁོོར་གླིང་ཞིེས་པེའི་ིདགོན་སྡེ་ེགཙུག་ལག་ཁོང་

དང་བཅིས་པེ་ཕྱག་བཏོབ། དགུང་ལ་ོཞི་ེདྲུག་པེ་མ་ེབྱ་(༡༨༣༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ི

ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་མཐར་ཕྱིན་པེར་བསྐྱོངས། དམ་པེ་འིདིའི་ིསྐུ་ཚོ་ེསྨད་ལ་

མད་ོསྨད་ཅི་ོན་ེདགོན་ཆོེན་དུ་བཞུགས་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིགཞུང་འིཆོད་སྤོེལ་གནང་

ཞིིང་། དགུང་ལ་ོདོན་གཅིིག་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞིི་བའིི་ཆུ་ཁྱེི་(༡༧༦༢)ལོར་སོག་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཡུལ་ཐརོ་གདོ་ཁུལ་དུ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་དོན་བཞི་ིབ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་ལྷུན་གྲུབ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པེའི་ི

ལྕགས་གླང་(༡༧༨༡)ལོར་རྒྱལ་རོང་ཅི་ོནེའི་ིཡུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དགུང་ལ་ོབཅུ་

དྲུག་པེ་མ་ེསྦྲུལ་(༡༧༩༧)ལརོ་གྲྭ་རྒྱུན་དང་མཉིམ་དུ་དབུས་སུ་ཕབེས་ནས་སརེ་སྨད་

གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ནས། དགུང་ལ་ོས་ོགསུམ་

པེ་ཤིིང་ཁྱེ་ི(༡༨༡༤)ལོར་དགུན་ཁོའི་ིདག་ེབཤིེས་གླིང་བསྲི་ེགནང་བ་དང་། དགུང་ལ་ོ

ས་ོདྲུག་པེ་མ་ེབྱ་ི(༡༨༡༦)ལོར་དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་དམ་བཅིའི་མཛད། 

དེ་ལོའི་ིདབྱར་ཐོག་རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་ལོ་བཅུའིི་རིང་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་

གཉིརེ་དང་། རམི་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ི

ཁྲོརི་ཕབེས་པེ་བརྒྱུད། དགུང་ལ་ོར་ེགསུམ་པེ་ཆུ་ཡསོ་(༡༨༤༣) ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ི

ཁྲོིར་ཕེབས། དེའིི་ཕྱི་ལོ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཅིིག་པེ་མཁོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོོའིི་ཡོངས་

འིཛིན་དུ་བཞུགས། དགའི་ལྡན་གསེར་ཁྲོ་ིལ་ོབཞིིར་བསྐྱོངས་མཐར། དགུང་ལ་ོར་ེ

དྲུག་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིམ་ེལུག་(༡༨༤༧)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་དོན་ལྔ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་གླིང་སྤྲུལ་ངག་དབང་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏོན་རྒྱ་མཚོོ། 

མད་ོསྨད་གླིང་ཡུལ་དུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་མོར་

སྦྱངས་པེ་མཛད་ད་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིགྲྭ་སྐོར་གནང་། རྒྱུད་སྟོོད་དུ་ཞུགས་

ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིསློོབ་གཉིེར་རྣམས་བྱང་ཆུབ་པེ་གནང་སྟོ་ེརིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་

མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ ཤིར་བ་ཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོརི་བརྒྱུད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ི

མ་ེལུག་(༡༨༤༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་བསྐྱོངས། འིདིའི་ི
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

རངི་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཅིགི་པེའི་ིཡངོས་འིཛནི་མཛད་ད་ེཁྲོ་ིཟུར་མཐར་རངི་བ་ོམ་ལནོ་

པེར་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་དོན་དྲུག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་མཁྱེེན་རབ་དབང་ཕྱུགརྒྱལ་རོང་དུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་

གཞིོན་ནུའིི་དུས་ནས་འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་

མཐར་ཕྱིན་ཏོ་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་དང་། ད་ེནས་རྒྱུད་སྨད་དུ་

གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་དང་གསན་བཞིེས་རྒྱ་ཆོེར་མཛད། རིམ་བཞིིན་བློ་མ་

དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོ། བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞི་ིབའི་ིཆུ་གླང་(༡༨༥༣) ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ཏོ་ེཁྲོ་ིལ་ོབདུན་རིང་ག་ི

མཛད་སྒེོ་རྣམས་ལེགས་པེར་གྲུབ་ནས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཉིིས་པེ་འིཕྲེིན་ལས་རྒྱ་

མཚོོའི་ིཡངོས་འིཛནི་མཛད། ཡངོས་འིཛནི་ཁྲོ་ིཟུར་ནས་གངོ་མ་ཐུང་ཁྲོསི་སྲིདི་སྐྱོོང་ང་ོ

མའི་ིཆོ་ོལ་ོདང་སྦྲགས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིཤིིང་གླང་(༡༨༦༥)ལ་ོནས་ལ་ོབདུན་

རིང་སྲིིད་སྐྱོོང་གནང་ཞིིང་། ལོ་དྲུག་སོང་བའིི་ལྕགས་ལུག་(༡༨༧༡)ལོར་སྤྱོི་ཁྱེབ་

མཁོན་པེོ་དཔེལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་དང་བཤིད་སྒྲོ་བཀའི་བློོ་ཚོེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཉིམ་

འིབྲེལ་ཐོག་བསློངས་པེའི་ིདགའི་ལྡན་ཟིང་འིཁྲུགས་ཟེར་བ་བྱུང་། དེར་ས་གནས་སྲིིད་

གཞུང་གསི་དྲེག་གནནོ་བྱས་པེའི་ིཕྱ་ིལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ཤིངི་། ད་ེརྗེསེ་སྐུ་ཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་

ལ་སྡེ་ེདྲུག་ཧེ་ོཐགོ་ཐུ་ཞུ་བའི།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་དོན་བདུན་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་ཚུལ་ཁྲོིམས་དར་རྒྱས། སྦོམ་འིབོར་གྱེ་ིས་ཁུལ་

དུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིས་ལུག་(༡༨༥༩)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

ཕབེས་ནས་ལ་ོང་ོགསུམ་སངོ་མཚོམས་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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ཁྲོ་ིརབས་དོན་བརྒྱད་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་འིཇིམ་དབྱངས་དམ་ཆོོས། ཁོམས་རྒྱལ་རོང་དུ་

སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་གསན་སྦྱངས་

མཐར་ཕྱིན་མཛད་ད་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་ཐོབ། རྒྱུད་སྨད་དུ་

ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་སྦྱངས་ཤིིང་། རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། 

མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་རིམ་པེར་བརྒྱུད་ད་ེརབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིལྕགས་

བྱ་(༡༨༦༡)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས། ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་བསྐྱོངས་ནས་སྐུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་དོན་དགུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་སྦྱིན་པེ། འིབའི་ཐང་ཁུལ་སྣང་བཟང་དུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་དགའི་ལྡན་ཤིར་རྩེ་ེགྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་

གནང་རྗེེས་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་ཞུགས་ནས་གསན་སྦྱངས་མཛད་ད་ེརིམ་བཞིིན། བློ་མ་དབུ་

མཛད་ནས་ཤིར་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེའིི་བར་ཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅིོ་ལྔ་བའིི་མེ་ཡོས་

(༡༨༦༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབཞི་ིབསྐྱོངས་རྗེེས་སྐུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་བརྒྱད་ཅུ་བ་ཁྲོ་ིཆོནེ་གྲགས་པེ་དནོ་གྲུབ། ཨ་མདའོི་ིཡུལ་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་

ཤིིང་འིབྲས་སྤུངས་སྒེོ་མང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་མཛད་རྗེེས་

རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་མཐའི་ཡས་པེ་གསན། རིམ་

བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས། རབ་

བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིལྕགས་རྟ་(༡༨༧༠)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོབདུན་

བསྐྱོངས་ཤིིང་། དེའིི་རིང་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཉིིས་པེ་འིཕྲེིན་ལས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཡོངས་



 156  

ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

འིཛནི་ཀྱིང་མཛད་ད།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་གཅིགི་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་ངག་དབང་ནརོ་བུ། མད་ོསྨད་ཟུང་ཇུའི་ིཁུལ་དུ་སྐུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་། དགུང་ལ་ོཆུང་ངུའི་ིདུས་ནས་ཟུང་ཇུ་སེར་བ་ོདགོན་དགའི་ལྡན་ཆོོས་

གླིང་དུ་ཞུགས། དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འིབྲས་སྤུངས་སྒེ་ོམང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་ཐོས་

བསམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིེས། ད་ེནས་

རྒྱུད་སྟོོད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་དང་ཆོབས་ཅིིག་མད་ོསྔོགས་

ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་མཐའི་ཡས་པེ་གསན་བཞིེས་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིལྕགས་

སྤྲོེལ་(༡༨༦༠)ལོར་རྒྱུད་སྟོོད་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མི་རིང་བར་མཁོན་པེོའི་ིཁྲོི་

མཛད། རབ་བྱུང་བཅིོ་ལྔ་བའིི་ལྕགས་ལུག་(༡༨༧༡)ལོར་ཤིར་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེའིི་ཁྲོིར་

ཕབེས། རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིམ་ེབྱ་ི(༡༨༧༦)ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ཁྲོ་ི

ལ་ོལྔའི་ིརངི་བསྐྱོངས་ནས་ལྕགས་འིབྲུག་(༡༨༨༠)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་གཉིསི་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་ཡ་ེཤིསེ་ཆོསོ་འིཕལེ། དར་རྩེ་ེམདརོ་འིཁྲུངས་ཤིངི་

། འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླངི་དུ་གཞུང་ཆོནེ་པེརོ་ཐསོ་བསམ་ལགེས་པེར་གྲུབ་ནས་

དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེ་དང་། ད་ེནས་རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ཏོ་ེབློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། 

མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས། རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིལྕགས་འིབྲུག་

(༡༨༨༠)ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ཏོ་ེཁྲོ་ིལ་ོབདུན་བསྐྱོངས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་གསུམ་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བྱང་ཆུབ་ནམ་མཁོའི། རྒྱལ་རོང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་

ཤིིང་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོ་ལྔ་ལ་གསན་སྦྱངས་

མཐར་ཕྱནི་མཛད་ད་ེདག་ེབཤིསེ་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིསེ། ད་ེནས་རྒྱུད་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།

 157  

སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་གསན་བཞིེས་རྒྱ་ཆོེར་མཛད་དེ་རིམ་བཞིིན་

རྒྱུད་སྟོོད་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོ། ཤིར་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོིར་ཕེབས། 

རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའིི་མེ་ཁྱེི་(༡༨༨༦)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ཁྲོི་ལ་ོལྔ་

སྐྱོངོ་མུས་སུ་སྐུ་གཤིེགས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་བཞི་ིབ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་ཚུལ་ཁྲོིམས། རྒྱལ་རོང་ཅིོག་ཙོེའི་ིཁུལ་དུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོ་ལྔ་ལ་གསན་

སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་ནས་དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིེས། ད་ེནས་

རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་དང་གསན་བཞིེས་ལེགས་

པེར་གྲུབ་ནས་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་

ཀྱི་ིཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིལྕགས་སྟོག་(༡༨༩༠)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

ཕབེས་ཏོ་ེཁྲོ་ིལ་ོབདུན་བསྐྱོངས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་ལྔ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་ཚུལ་ཁྲོིམས་དཔེལ་ལྡན། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིས་

ཕག་(༡༨༣༩)ལརོ་སྟོདོ་ལུང་རག་སྐརོ་དུ་འིཁྲུངས་ཤིངི་དགུང་ལ་ོཆུང་དུས་སུ་ཡངོས་

འིཛིན་ཁྲོ་ིབྱང་རིན་པེ་ོཆོ་ེསྐུ་ཕྲེེང་གཉིིས་པེར་ངོས་འིཛིན་ཞུས། དགའི་ལྡན་ཤིར་རྩེ་ེགྲྭ་

ཚོང་དུ་ཞུགས་ནས་གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མའི་ིརྣམ་པེར་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་

ཕྱིན་གནང་ནས་དག་ེབཤིེས་ཀྱི་ིམཚོན་རྟགས་བཞིེས། ད་ེནས་རྒྱུད་སྟོོད་གྲྭ་ཚོང་དུ་

ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ལ་སློོབ་གཉིེར་དང་། མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་རྒྱུན་མཐའི་

ཡས་པེ་གསན་ཏོེ་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོ། ཤིར་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེ་

བཅིས་ཀྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས། དགུང་ལ་ོང་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིམ་ེསྤྲོལེ་(༡༨༩༦)
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ལརོ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོལྔའི་ིབར་བསྐྱོངས་ནས་དགུང་ལ་ོར་ེགཉིསི་

པེ་ལྕགས་བྱ་(༡༩༠༠)ལརོ་གླ་ོབུར་དུ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་གྱེ་དྲུག་པེ་ཁྲོི་ཆོེན་བློོ་བཟང་རྒྱལ་མཚོན། གཙོང་ཐོབ་རྒྱལ་དུ་སྐུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་གནང་སྟོ་ེདག་ེབཤིེས་

ལྷ་རམས་པེའིི་མཚོན་བཏོགས་བཞིེས། དེ་ནས་རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་

སྔོགས་ཀྱི་ིསློོབ་གཉིེར་དང་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་གསན་བཞིེས་དང་ཆོབས་ཅིིག་

ཏུ་མཛད་ཅིངི་། རམི་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་

ཀྱི་ིཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིལྕགས་གླང་(༡༩༠༡)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

ཕེབས་ཏོ་ེཁྲོ་ིལ་ོབདུན་གྱེ་ིབར་སྐྱོོང་མུས་སུ་ཁྲོ་ིལ་ོབཞི་ིབ་ཤིིང་འིབྲུག་(༡༩༠༤)ལོར་

དབྱིན་ཇི་ིབཙོན་འིཛུལ་དམག་དཔུང་ལྷ་སའི་ིཉི་ེའིདབས་སུ་འིབྱོར་བར་བརྟེན་རྒྱལ་

དབང་བཅུ་གསུམ་པེ་མཆོོག་མཚོ་ོསྔོོན་བརྒྱུད་ནས་པེ་ེཅིིན་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ིདགོངས་

བཞིེད་ཀྱིིས་ཕེབས་ཁོར་ཁྲོི་ཆོེན་འིདི་ཉིིད་ལ་བཀའི་མངགས་དང་བཅིས་སྐུ་ཚོབ་ཏུ་

བསྐ་ོབཞིག་གནང་བ་བཞིིན་ལ་ོབདུན་རངི་སྲིདི་སྐྱོངོ་ག་ིའིགན་བཞིསེ། གསརེ་ཁྲོ་ིཟུར་

བཞུགས་གནང་རྗེེས་སྲིིད་སྐྱོོང་རྐྱང་བའི་ིའིགན་བཞིེས་གནང་། སྐུ་གཤིེགས་པེའི་ིལ་ོ

ཚོགིས་མ་ངསེ་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་བདུན་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་ངག་དབང་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པེའི་ིརྒྱལ་མཚོན། རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ིཆུ་ཕག་(༡༨༦༣)ལོར་མད་ོསྨད་ཅི་ོན་ེརྫོོང་ག་ིཉི་ེའིདབས་ཐང་སྒེང་

ཤི་ཞིེས་པེར་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་སྐུ་ཆུང་ངུའི་ིདུས་ནས་ཚོ་ེསྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པེར་

ངོས་འིཛིན་བྱས་ཏོེ་ཅིོ་ནེ་དགོན་ཆོེན་དུ་གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མའིི་ཚུལ་གྱེིས་སློོབ་གཉིེར་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བྱས། དགུང་ལ་ོཉིརེ་གཅིགི་པེ་རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིཆུ་ལུག་(༡༨༨༣)ལརོ་དབུས་སུ་

ཕེབས་ནས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་གནང་ཞིིང་

དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིེས། ད་ེནས་རྒྱུད་སྟོོད་དུ་ཞུགས་ནས་

གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིསློབོ་གཉིརེ་དང་ཆོབས་ཅིགི་བློ་མ་མང་བའོི་ིདྲུང་ནས་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ི

གཞུང་ལ་གསན་བཞིེས་མཛད་དེ། རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོ། 

ཤིར་བ་ཆོོས་རྗེེ་བཅིས་ཀྱིི་ཁྲོིར་ཕེབས་ཏོེ་ངོ་མཚོར་བའིི་མཛད་སྤྱོོད་མང་དུ་གནང་། 

དགུང་ལ་ོཞི་ེལྔ་བ་རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིམ་ེལུག་(༡༩༠༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་

ཕེབས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་བསྐྱོངས། དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོ་ིལ་ཕེབས་པེའི་ིལ་ོབཞི་ིབ་ལྕགས་

ཁྱེ་ི(༡༩༡༠)ལོར་ལུ་ཙོ་ིཅུན་(ཕེབློྀྀ)གྱེ་ིདམག་ལྷ་སར་འིབྱོར་ཞིིང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་

དུ་དགོན་སྡེ་ེམང་བ་ོགཏོོར་བ་དང་། བོད་མ་ིགྲངས་ལས་འིདས་པེ་དམར་གསོད་ཀྱི་ི

དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྐབས། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པེ་ཆོེན་མ་ོམཆོོག་ལྷ་སར་བཞུགས་

བཟོད་མ་བདེ་བར་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་སུ་ཉིེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་པེར་དམ་པེ་འིདི་ཉིིད་

དགའི་ལྡན་ཁྲོ་ིབའི་ིམཛད་ཁུར་སྐྱོོང་བཞིིན་པེར་སྐུ་ཚོབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞིག་གནང་བ་ལྟར་

ལ་ོང་ོབཞིིའི་ིརིང་སྲིིད་སྐྱོོང་ག་ིའིགན་བཞིེས་གནང་། དགུང་ལ་ོང་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་

བཅི་ོལྔ་བའི་ིལྕགས་སྤྲོལེ་(༡༩༢༠)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་བརྒྱད་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་མཁྱེེན་རབ་ཡོན་ཏོན། དབུས་སྟོོད་འིབྲ་ིགུང་རྒྱུད་

དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་

མོའི་ིསློོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིན་ཏོེ་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེ་གནང་རྗེེས། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་

ཚོང་དུ་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིསློོབ་གཉིེར་དང་ཆོབས་ཅིིག་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་རྒྱ་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

ཆོརེ་གསན། རམི་བཞིིན་རྒྱུད་སྨད་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེ

བཅིས་ཀྱིི་ཁྲོིར་ཕེབས་པེ་བརྒྱུད། རབ་བྱུང་བཅིོ་ལྔ་བའིི་ཤིིང་སྟོག་(༡༩༡༤)ལོར་

དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ཏོ་ེམད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་མང་བ་ོའིཆོད་སྤོེལ་མཛད། ཁྲོ་ི

ལ་ཕབེས་ནས་ལ་ོདྲུག་པེ་ས་ལུག་(༡༩༡༩)ལརོ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་གྱེ་དགུ་བ་ཁྲོ་ིཆོནེ་བློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་སྙེན་གྲགས། བྲག་གཡབ་གྲངོ་

ར་ེཚོང་དུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་དགའི་ལྡན་ཤིར་རྩེ་ེགྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་

ཆོནེ་པེའོི་ིསློབོ་གཉིརེ་དང་དག་ེབཤིསེ་བཅིས་མཐར་ཕྱནི་པེར་མཛད་རྗེསེ་རྒྱུད་སྟོདོ་དུ་

ཞུགས་ནས་གསན་བཞིེས་རྒྱ་ཆོེར་གནང་སྟོེ་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། 

མཁོན་པེོ། ཤིར་རྩེེ་ཆོོས་རྗེེ་བཅིས་ཀྱིི་ཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའིི་ས་ལུག་

(༡༩༡༩)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་ཕེབས་ཏོེ་ལོ་གཅིིག་ལྷག་ཙོམ་སོང་རྗེེས་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་དགུ་བཅུ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་བྱམས་པེ་ཆོོས་གྲགས། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིབའི་ི

ལྕགས་ཁྱེ་ི(༡༨༥༠)ལོར་མད་ོཁོམས་ཏྲ་ེཧེོར་བྲག་འིག་ོཁུལ་དུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དབུས་

སུ་བྱོན་ནས་འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོར་སློོབ་གཉིེར་ཡང་རྩེེར་

སོན་པེ་གནང་སྟོ་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིེས། ད་ེནས་རྒྱུད་

སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོ། བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེ

བཅིས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕབེས། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པེས་བཀའི་མངགས་ལྟར་བལ་ཡུལ་

མཆོདོ་རྟནེ་འིཕགས་པེ་ཤིངི་ཀུན་ཉིམས་གས་ོདང་རབ་གནས་ཀྱི་ིསློབོ་དཔེནོ་དུ་ཕབེས་

ཏོ་ེང་ོམཚོར་ཆོ་ེབའི་ིརྟགས་མཚོན་ཕྱ་ིནང་མ་ིརགིས་ཀུན་གྱེ་ིམཐངོ་ཆོསོ་སུ་གྱུར། རབ་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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བྱུང་བཅི་ོལྔ་བའི་ིལྕགས་བྱ་(༡༩༢༡)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོབདུན་

བར་བསྐྱོངས། དགུང་ལ་ོགྱེ་བརྒྱད་པེ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིམ་ེགླང་(༡༩༣༧)ལརོ་

སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ག་ོགཅིིག་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་བློ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚོན། མད་ོཁོམས་ཡག་རར་སྐུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་མོ་སློོབ་གཉིེར་

མཐར་ཕྱནི་གནང་ནས་དག་ེབཤིསེ་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིསེ། རྒྱུད་སྟོདོ་

དུ་ཞུགས་ཏོ་ེརམི་བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ ཤིར་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ི

ཁྲོིར་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའིི་མེ་ཡོས་(༡༩༢༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེི་ཁྲོིར་

ཕེབས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོདྲུག་བསྐྱོངས་ཏོ་ེརབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིཆུ་སྤྲོེལ་(༡༩༣༢)ལོར་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་ག་ོགཉིིས་པེ་ཁྲོི་ཆོེན་ཐུབ་བསྟོན་ཉིིན་བྱེད། གཙོང་ཁུལ་དུ་འིཁྲུངས་

ཤིིང་འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་མོར་སློོབ་གཉིེར་མཐར་སོན་ནས་

དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་བཞིེས། ད་ེནས་རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་

རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕབེས་

པེ་བརྒྱུད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིཆུ་སྤྲོེལ་(༡༩༣༢)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་

རྗེསེ་ཟླ་བ་གསུམ་ནས་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ག་ོགསུམ་པེ་ཁྲོ་ིཆོནེ་ཡ་ེཤིསེ་དབང་ལྡན། མད་ོཁོམས་མ་ིཉིག་ག་ིཡུལ་

དན་འིབག་ཨ་མེས་ཚོང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་

ཆོནེ་མོའི་ིསློོབ་གཉིརེ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེའི་ིདམ་བཅིའི་ཨང་དང་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

བོར་ཐོན། རྒྱུད་སྟོོད་དུ་ཞུགས་ནས་རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེོ། 

ཤིར་རྩེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕབེས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིཆུ་བྱ་(༡༩༣༣)ལརོ་

དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་པེ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ལ་ོབཞིིར་བཞུགས་ཏོ་ེབསྟོན་རྒྱས་གླིང་

དུ་སྐུ་གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་གོ་བཞིི་བ་ཁྲོི་ཆོེན་ལྷུན་གྲུབ་བརྩེོན་འིགྲུས། རོང་དང་གཡག་སྡེེའིི་

མཚོམས་ཀྱི་ིདཀར་ཅིོག་སྤོང་སྤུར་གྱེ་ིམ་ིཚོང་ཞིིག་ཏུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་

ཤིངས་དགའི་ལྡན་ཆོོས་འིཁོོར་དུ་ཞུགས་ནས་ལོ་ཤིས་སོང་མཚོམས་དབུས་སུ་

ཕེབས། སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་པེོ་ལྔའིི་སློོབ་གཉིེར་མིག་དཔེེར་འིོས་པེ་

མཛད་དེ་དགེ་བཤིེས་ལྷ་རམས་པེའིི་མཚོན་བཏོགས་དམ་བཅིའི་འིགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་

གནང་། རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་རམི་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་

རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕེབས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིལྕགས་འིབྲུག་(༡༩༤༠)

ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ལ་ོབདུན་བསྐྱོངས་ཤིིང་། གདན་ས་གསུམ་གྱེ་ི

སློོབ་གཉིེར་བ་བརྒྱ་ཕྲེག་བརྒོལ་བར་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོོས་རྒྱུན་རྒྱ་ཆོེར་སྤོེལ་ཏོ་ེསློོབ་

མ་མཁོས་པེ་མང་བ་ོབྱུང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའིི་ས་གླང་(༡༩༤༩)ལོར་བསྟོན་

རྒྱས་གླིང་དུ་སྤྱོོད་འིཇུག་ཆོེན་མོའི་ིབཀའི་ཁྲོིད་གནང་བ་མཇུག་མ་རྫོོགས་པེར་སྐུ་

གཤིགེས་ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ག་ོལྔ་བ་ཁྲོ་ིཆོེན་བཀྲ་ཤིིས་སྟོོང་འིདུས། མད་ོཁོམས་མ་ིཉིག་ག་ིཡུལ་

ལྷུན་པེ་ོཚོང་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། འིབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླིང་དུ་གཞུང་ཆོེན་མ་ོལྔའི་ི

སློོབ་གཉིེར་འིགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་མཛད་ད་ེདག་ེབཤིེས་ལྷ་རམས་པེ་ཨང་དང་བོའི་ིགཉིིས་



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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པེའི་ིམཚོན་བཏོགས་ཐབོ། རྒྱུད་སྟོདོ་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱི་ིསློབོ་གཉིརེ་དང་

ཆོབས་ཅིིག་དམ་པེ་མང་བོའི་ིདྲུང་ནས་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་རྒྱུན་རྒྱ་ཆོེར་གསན། 

རམི་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ ཤིར་བ་ཆོསོ་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕབེས། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིམ་ེཕག་(༡༩༤༧)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོིར་ཕེབས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོ

བདུན་མཐར་ཕྱནི་པེར་བསྐྱོངས། ཁྲོ་ིཟུར་ནས་ཚོ་ེཆོགོ་གླངི་དུ་ལ་ོང་ོབཞིའིི་ིརངི་ཐུགས་

དམ་ཉིམས་བཞིེས་གོང་འིཕེལ་དུ་བཞུགས་མུར་ངོ་མཚོར་བརྗེོད་ལས་འིདས་པེའིི་

རྟགས་མཚོན་དངསོ་སུ་སྟོནོ་བཞིནི་པེའི་ིངང་སྐུ་གཤིེགས་ས།ོ ། 

ཁྲོི་རབས་གོ་དྲུག་པེ་ཁྲོི་ཆོེན་ཐུབ་བསྟོན་ཀུན་དགའི། ལྷ་སའིི་ཉིེ་འིཁོོར་དུ་

འིཁྲུངས་ཤིིང་། སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚོང་དུ་གཞུང་ཆོེན་མོའི་ིསློོབ་གཉིེར་གྲུབ་ནས་རྒྱུད་སྨད་

དུ་ཞུགས། རིམ་བཞིིན་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་། མཁོན་པེ།ོ བྱང་རྩེ་ེཆོོས་རྗེ་ེབཅིས་ཀྱི་ི

ཁྲོིར་ཕེབས་པེ་བརྒྱུད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིཤིིང་རྟ་(༡༩༥༤)ལོར་དགའི་ལྡན་གྱེ་ི

ཁྲོིར་ཕེབས། ད་ེནས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ིམ་ེསྤྲོེལ་(༡༩༥༦)ལོར་བོད་དུ་ཀྲུང་ག་ོ

ནང་བསྟོན་མཐུན་ཚོོགས་བདོ་ཡན་ལག་མཐུན་ཚོོགས་འིཛུགས་སྐབས་ཚོོགས་གཙོ་ོ

དང་དགའི་ལྡན་ཁྲོ་ིབའི་ིམཚོན་བཞིེས་ཆོབས་ཅིིག་མཛད་ད།ེ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པེའི་ི

ཤིིང་འིབྲུག་(༡༩༦༤)ལ་ོབར་ད་ེལ་ོབཅུ་གཅིིག་བར་བསྐྱོངས་མུས་སུ་སྐུ་གཤིེགས་

ས།ོ ། 

ཁྲོ་ིརབས་ག་ོབདུན་པེ་ཁྲོ་ིཆོེན་སྟོོང་ལུང་བ་ཐུབ་བསྟོན་ལུང་རྟོགས། རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པེའི་ིཤིིང་འིབྲུག་(༡༩༦༤)ལ་ོཡས་མས་སུ་དགའི་ལྡན་གྱེ་ིཁྲོ་ིལ་འིཁོོད་ཅིིང་

བོད་གངས་ཅིན་གྱེི་ལྗོོངས་སུ་བསྟོན་སྲིིད་ལ་བར་ཆོད་ཆོེན་པེོ་བྱུང་རྐྱེན་རེ་ཞིིག་
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ཤིིས་ཚང་ཚུལ་ཁིྲིམས་ཀྱིིས་བརྩམས།

མཚོམས་བཞིག་དགསོ་བྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ ། 

ད་ེལྟར་ཞྭ་སེར་ཅིོད་པེན་འིཆོང་བའི་ིརིང་ལུགས་འིཛིན་སྐྱོོང་སྤོེལ་གསུམ་བྱེད་པེ་

ལ་ཟླ་དང་བྲལ་བའིི་མཁོས་གྲུབ་གཉིིས་ལྡན་གྱེི་སྐྱོེས་བུ་ཟམ་མ་ཆོད་པེར་བྱོནཔེ་དེ་

དག་གིས་གདན་ས་ཆོེན་པེ་ོདགའི་ལྡན་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བའི་ིགླིང་དུ་འིཇིམ་མགོན་རྒྱལ་

བ་གཉིིས་པེའི་ིརྒྱལ་ཚོབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཞིིང་མ་ིའིཇིིགས་གདོང་ལྔའི་ིཁྲོ་ིའིཕང་མཐོན་

པེོར་མངའི་གསོལ་ཏོ་ེམད་ོསྔོགས་ཟུང་འིབྲེལ་གྱེིས་ཆོོས་ཀྱི་ིའིཁོོར་ལ་ོརྒྱ་ཆོེར་བསྐོར་

བས། གསེར་སྦྱངས་བཙོ་ོམ་ལྟ་བུའི་ིརིང་ལུགས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འིད་ིཉིིད་སྒེ་ོཐམས་

ཅིད་ནས་ཕྱགོས་ཐམས་ཅིད་དུ་དར་ཞིངི་རྒྱས་པེར་མཛད་ད།ོ ། 

མཇུག་རྩོམོ་སྦྱར་བྱེང་དང་བཅིས་པ། 

འིདརི་སྨྲས་པེ། 

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟོན་ཆོལོ་གསུམ་སྨན་ལྗོངོས་སུ། ། 

ཀུན་མཁྱེནེ་བློ་མའི་ིཐུགས་བསྐྱོདེ་འིདོ་སྔོོན་བུས། ། 

ལགེས་དྲེངས་ཡང་དར་བསྟོན་པེའི་ིདཔུང་གཉིནེ་ཆོ།ེ ། 

ནང་བསྟོན་སློབོ་གླངི་རྟ་ལྗོང་གཞིནོ་ནུར་བསྔོགས། ། 



རིི་བོོ་དགེ་ེལུགེས་པའིི་གྲུབོ་མཐའིི་བྱུང་བོ་བོརོྗོད་པ།
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དག་ེལྡན་གྲུབ་མཐའི་ིརགི་བྱདེ་རྒྱ་མཚོའོི་ིམཐའི། ། 

བློ་ོདམན་བྱསི་པེའི་ིསྤྱོདོ་ཡུལ་མ་ལགས་ཀྱིང་། ། 

ཚོ་ེརབས་ཕྲེངེ་བར་བསྟོན་འིདརི་མཇིལ་ཕྱརི་དུ། ། 

ཆོ་ཙོམ་བརྗེདོ་པེའི་ིངལ་བ་འིད་ིབགྱེསི་ས།ོ ། 

སྔོནོ་བྱནོ་དྲེན་དབང་འིབུམ་སྡེའེི་ིལགེས་བཤིད་ཀྱི།ི ། 

ཟབ་གསང་རྒྱ་ཆོའེི་ིམཁོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ། 

བློ་ོགྲསོ་རྒོན་པེ་ོརགི་པེའི་ིབྱང་ཐང་དུ། ། 

བགྲདོ་པེའི་ིལྷག་བསམ་ཟླ་ཤིལེ་མཁོའི་ལ་འིདྲེནེ། ། 

དནོ་གྱེ་ིའིབྲས་བུ་དུས་སུ་མ་སྨནི་ཞིངི་། ། 

ཚོགི་ག་ིལ་ོམས་སྦགས་པེ་གང་མཆོསི་པེ། ། 

བདག་ཡདི་ཀུན་རྟགོས་བ་དན་མཁོར་བསྒྲོངེས་ནས། ། 

གངས་ཅིན་མཁོས་གྲུབ་ཡངོས་ཀྱི་ིསྤྱོན་སྔོར་བཤིགས། ། 

ཞིེས་དཔེལ་མཉིམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པེའིི་གྲུབ་མཐའིི་བྱུང་བ་མདོ་ཙོམ་བརྗེོད་

པེ་འིཇིམ་མགོན་བློ་མ་དགྱེེས་པེའི་ིམཆོོད་སྤྲོིན་ཞིེས་བྱ་བ་འིད་ིན་ིཤིིས་ཚོང་ཚུལ་ཁྲོིམས་སུ་

འིབོད་པེས་རང་ལ་ོཉིེར་བརྒྱད་པེ་བོད་རབ་གནས་ལྕགས་འིབྲུག་(༢༠༠༠)ལོར་ཀན་སུའུ་

ཞིིང་ཆོེན་ནང་བསྟོན་སློོབ་གླིང་དུ་སློོབ་སྦྱོང་ག་ིཞིོར་ལ་བྲིས་པེ་དང་། སློར་ཡང་རབ་གནས་

ས་གླང་(༢༠༠༩)ལོར་ཁོམས་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་ོཙོོང་ཁོ་བ་ཆོེན་མ་ོད་ེཉིིད་ཀྱིིས་འིབྲོག་

ར་ིབ་ོཆོ་ེདགའི་ལྡན་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བའི་ིགླིང་ཕྱག་བཏོབ་ནས་བགྲང་བྱ་དྲུག་བརྒྱ་འིཁོོར་བའི་ི

དུས་ཆོནེ་དང་འིབྲལེ་བར་འིཕྲེ་ིསྣནོ་འིགའི་བགྱེསི་ཏོ་ེམཇུག་རྫོགོས་པེར་སྦྱར་བའི།ོ། །། 

 


	མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 
	ལེའུ་དང་བོ། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བརྗོད་པ། 
	དང་བོ། སྤྲུལ་གཞི་སྔ་མ་རྣམས་སྡོམ་དུ་འགོད་པ། 
	གཉིས་པ། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་མཛད་རྣམ་དངོས་བཤད་པ། 
	གསུམ་པ། རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་རྩོམ་གྲགས་ཅན་འགའ་ངོ་སྤྲོད་པ། 

	ལེའུ་གཉིས་པ། རྗེ་བླ་མའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་བྱུང་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 
	དང་བོ། རྫིང་ཕྱིའི་བྱམས་པ་ཞིག་གསོས། 
	གཉིས་པ། གཉལ་གྱི་ལུང་ར་ཆེན་མོ། 
	གསུམ་པ། ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ། 
	བཞི་བ། དགའ་ལྡན་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ། 

	ལེའུ་གསུམ་པ། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་བསྡུས་ཙམ་བརྗོད་པ། 
	དང་བོ། དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་ལ་བསྟན་པ་
ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཚུལ། 
	གཉིས་པ། དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་
ལམ་གྱི་ལུས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཚུལ། 
	གསུམ་པ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལུགས་འཁྲུལ་མེད་
ངོས་བཟུང་བ། 

	ལེའུ་བཞི་བ། གདན་ས་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ཕྱག་བཏབ་ནས་
འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་བསྐྱངས་ཚུལ། 
	དང་བོ། དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་མཚན་བྱུང་ཚུལ། 
	གཉིས་པ། གདན་ས་རང་ཕྱག་འདེབས་མཛད་ཚུལ་
སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པ། 

	ལེའུ་ལྔ་བ། དགེ་ལུགས་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 
	དང་བོ། བཀའ་པོད་ལྔའི་ཁྱད་ཆོས་མདོར་བསྟན་པ། 
	གཉིས་པ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 
	གསུམ་པ། ཕར་ཕྱིན་གྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 
	བཞི་བ། དབུ་མའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 
	ལྔ་བ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 
	དྲུག་པ། འདུལ་བའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 
	བདུན་པ། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བཤད་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ། 

	ལེའུ་དྲུག་པ། དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འགའི་
བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་པ། 
	དང་བོ། ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པ། 
	གཉིས་པ། སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་། 
	གསུམ་པ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པ། 
	བཞི་བ། སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་། 
	ལྔ་བ། མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། 

	ལེའུ་བདུན་པ། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པ་
ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུ་དར་ཚུལ་བཤད་པ། 
	དང་བོ། དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པ་སོག་ཡུལ་དུ་
དར་ཚུལ་བཤད་པ། 

	ལེའུ་བརྒྱད་པ། དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གི་གསེར་ཁྲི་རིམ་བྱོན་
བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 
	དང་བོ། དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲིའི་ཡོན་གནས་ཐོབ་ཐང་དང་
བསྐོ་བཞག་མཛད་ཚུལ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	གཉིས་པ། དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲི་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་
མདོར་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་པ། 

	མཇུག་རྩོམ་སྦྱར་བྱང་དང་བཅས་པ། 

