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བཞནི་རབ་བྱུང་དང་བསྙེནེ་རྫིགོས་ཀྱི་ིསྡོམོ་པ་འིབགོས་ཆགོ་བསྐྱངས། 

དགུང་ལོ་ོཞ་ེགསུམ་པ་ཕྱི་ིལོ༡ོ༩༥༣ལོརོ་མཚེ་ོསྔོནོ་ཞངི་ཆནེ་རྩོམོ་སྒྱུར་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁང་

ག་ིའིགན་འིཁུར་གནང་ཞངི་ཡགི་བསྒྱུར་གྱི་ིབྱ་བ་མང་དུ་མཛད། 

ཀྲོའུ་ཙུང་ལོིས་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་ིག་ོགནས་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེདང་བཅིས་མཚེ་ོསྔོོན་ཞིང་

ཆནེ་མ་ིདམངས་ཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁང་ག་ིགཞུང་ལོས་ཁང་ག་ིཀྲུའུ་རནི་གཞནོ་པར་བཞུགས། 

དགུང་ལོ་ོཞ་ེདགུ་ནས་ང་བཞའིི་ིབར་མཚེ་ོསྔོནོ་མ་ིརགིས་སླབོ་གྲྭ་ཆནེ་མའོི་ིདག་ེརྒན་དུ་

བཞུགས་ཏ་ེདག་ེསླབོ་མང་པ་ོལོ་སླབོ་ཁྲིདི་གནང་། ད་ེརྗེསེ་ག་ེསར་སྒྲུང་ག་ིབསྟོན་བཅིསོ་པར་

འིགདོ་ལོགེས་སྒྲགི་ཞུས་དག་དང་ཞངི་ཆནེ་མ་ིརགིས་སླབོ་གྲྭར་སྐྱསེ་རབས་ས་ོབཞ་ིཔའི་ིསྟོངེ་

ནས་སྟོནོ་པའི་ིརྣམ་ཐར་རྣམས་སྙེན་ངག་ག་ིགཞུང་འིགྲལེོ་དང་འིབྲལེོ་ཏ་ེསླབོ་ཁྲིདི་གནང་། 

དགུང་ལོ་ོལྔ་བཅུར་ཕེེབས་པའི་ིསྐབས་ཡིག་ཆ་འིགའི་ར་ེསྒྱུར་རྩོོམ་དང་ཞུས་དག་ག་ི

དོན་དུ་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གིས་ར་ེའིདུན་བཞིན་པ་ེཅིིང་དུ་ཕྱིག་ལོས་གནང་བར་ཕེེབས་

ཏ་ེདརེ་མཁས་དབང་དམུ་དག་ེབསམ་གཏན་དང་ལྷན་དུ་ཁང་མགི་གཅིགི་ནང་ཟླ་གསུམ་ཙེམ་

བཞུགས། དགུང་ལོ་ོང་དྲུག་ག་ིསྐབས་རྒྱ་མིའི་ིབཙེོན་ཁང་དུ་ལོ་ོབཅུ་གཉེིས་ལྷག་བཞུགས་



མཛད་པ་པོ་ངོོ་སོྤྲོད།
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དགསོ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ོར་ེདགུའི་ིསྐབས་བཙེནོ་གྲལོོ་ཐབོ་སྟོ་ེནུབ་བྱང་མ་ིརགིས་སླབོ་ཆནེ་དུ་

དག་ེརྒན་གནང་། 

༡༩༨༡ལོོར་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭའིི་བོད་ཡིག་ཞིབ་འིཇུག་འིཛིན་གྲྭའིི་སློབ་མ་

རྣམས་ལོ་སྣེ་ེཁྲིིད་དེ། དབུས་གཙེང་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིགནས་གྲགས་ཆ་ེབ་རྣམས་སུ་ཕེེབས་ནས། 

རགི་གཞུང་རྟགོས་ཞབི་དང་སྙེན་སྒྲནོ་སགོས་ཀྱི་ིམཛད་པ་རྒྱ་ཆརེ་བསྐྱངས། 

སྔོ་ཕྱིིར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟོན་མཐུན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་གཙེོ་གཞོན་པ་

དང་། ཀན་སུའུ་ཞངི་ཆནེ་སྲདི་གྲསོ་ཀྱི་ིཨུ་ཡནོ་ལྷན་ཁང་ག་ིཨུ་ཡནོ། ཀྲུང་ག་ོམ་ིརགིས་སྐད་

ཡིག་སློབ་ཚེོགས་ཀྱི་ིལོས་འིཛིན་པ། རྒྱལོ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ིཨུ་ཡོན། ཀྲུང་ག་ོནང་བསྟོན་

མཐུན་ཚེགོས་ཀྱི་ིལོས་འིཛནི་པ་བཅིས་ཀྱི་ིག་ོགནས་བཞསེ་མྱོངོ་། 

སྐུ་ཚེ་ེགཅིགི་རངི་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིསླབོ་གསའོི་ིབྱ་གཞག་ལོ་ཞུགས་ཏ་ེསླབོ་མ་མང་པ་ོགས་ོ

སྐྱངོ་གནང་ཞངི་། དངེ་སྐབས་བདོ་དུ་བདོ་ཡགི་མ་ཤི་ིབར་གནས་ཡདོ་པ་འིད་ིཡང་ཁངོ་ཉེདི་ཐ་ེ

བའི་ིམཁས་དབང་དམ་པ་ཁ་ཤིས་ཤིགི་གསི་སྐུ་སྲགོ་བློསོ་གཏངོ་ག་ིདྲིནི་ལོས་བྱུང་བ་ཡནི། 

༡༩༨༥ལོོའི་ིཟླ་༦ཚེེས་༣༠ཉེིན་གྱི་ིཞོགས་པའི་ིཆུ་ཚེོད་༥དང་སྐར་མ་༥༠ཐོག་སྒོོར་ཁྲི་ི

ཕྲེག་དུ་མ་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་པར་འིབུལོ་རྒྱུའི་ིཞལོ་ཆེམས་བཞགས་ནས་བློ་བྲང་བཀྲ་ཤིིས་

འིཁྱལིོ་དུ་སྐུ་གཤིགེས། 

ཁོང་ག་ིགསུང་རྩོོམ་ལོ། རྣམ་ཐར་དང་། ལོ་ོརྒྱུས། དམ་ཆོས། བསླབ་བྱ། སྐར་རྩོིས། 

སྙེན་ངག །སུམ་རྟགས་དག་གསུམ། ལོཉྫདང་ཝ་རྟུའི་ིམ་ཕྱི་ིལོ་སོགས་ཡོད་པ་དག་ཕྱིོགས་

བསྡུས་ཀྱིིས་༡༩༨༧ལོོར་མཚེ་ོསྔོོན་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་ལྕགས་དཔར་མ་དེབ་ལྔར་

དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡདོ། དམ་པ་འིདའིི་ིརྣམ་ཐར་ལོ་རང་རྣམ་༼མཉེམ་མདེ་ཤཱཀྱིའི་ིདབང་པའོི་ི

རྗེེས་ཞུགས་པ་འིཇིིགས་མེད་རིག་པའི་ིབློ་ོགྲོས་རང་ག་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པ་བདེན་གཏམ་རྣ་བའི་ི

བདུད་རྩོ་ིཞསེ་བྱ་བ་༽གསུང་རྩོམོ་པདོ་དང་པརོ་བཞུགས། 

༢༠༡༨། ༠༢། ༠༡ལོ་སརེ་བྱསེ་རགི་མཛདོ་རྩོམོ་སྒྲགི་པས་ཕྱིགོས་བཏུས་བྱས། 
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ཞུ་སྒྲགི་པའི་ིགསལོ་བཤིད།

རང་ར་ེཁ་བ་གངས་ཅིན་གྱི་ིལྗོངོས་སུ། སྔོནོ་བྱནོ་ཆསོ་རྒྱལོ་ལོ་ོཔཎི་མཁས་པའི་ིདབང་

པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིབཀའི་དྲིནི་ལོས། གསུང་རབ་ཀྱི་ིགློགེས་བམ་ར་ིབའོི་ིགཏསོ་དང་མཉེམ་པ་ཡདོ་ན་

ཡང་། དུས་ཀྱི་ིའིཕེལེོ་འིགྲབི་སགོས་ཀྱི་ིདབང་གསི་མང་པ་ོཞགི་རྩོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིནི་ཟནི་པ་དང་། 

གང་མང་ཞགི་མདེ་བརླག་ཏུ་འིགྱུར་ཉེནེ་ཡདོ་པས་ད་ེཉེདི་སྲུང་སྐྱབོ་དང་དར་སྤེལེོ་བྱདེ་རྒྱུ་ན།ི 

མ་ིརགིས་འིད་ིཉེདི་ཀྱི་ིདུས་ལོ་བབ་པའི་ིའིསོ་འིགན་ཡནི།

ད་ེཡང་། གསུང་རབ་གློགེས་བམ་ད་ེདག་ན།ི རྒྱུ་ནརོ་དང་རྔུལོ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲིག་བཅིས་

ཀྱི་ིའིགྲ་ོསོང་བཏང་ཞིང་། ལྟོ་ོསྐྱ་གོལོ་ཧྲུལོ་གྱིིས་མ་ིཚེ་ེཐོས་བསམ་ལོ་བསྐྱལོ་བའི་ིམཁས་པ་

རིམ་བྱོན་གྱིིས་དཔྱད་ཞིབ་མཛད་ཅིིང་། དཔྱད་འིབྲས་ལོག་ལོེན་ལོ་བཀལོ་བའི་ིཉེམས་མྱོོང་

དང་གྲུབ་དནོ་གྱི་ིཟནི་ཐ་ོལྟོ་བུ་ཡནི་པས་ན། མ་ིལོ་ོསྟོངོ་ཕྲེག་དུ་མའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའི་ིམ་ིརགིས་

འིདིའི་ིཤིེས་རིག་ག་ིཉེིང་བཅུད་ཡིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གློེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ིབསྟོན་དོན་

ཕེལོ་མ་ོཆ་ེཞགི་ན་ིདངེ་ག་ིདུས་རབས་འིད་ིདང་མ་འིངོས་པར་ཤིནི་ཏུ་མཁ་ོཆ་ེཞངི་། མའིི་ིརགིས་
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ལོས་འིཕེེལོ་བར་བརྟེན་འིཆད་རྩོོད་རྩོོམ་གསུམ་ལོ་དབང་བསྒྱུར་པའི་ིམཁས་དབང་རྒྱུ་སྐར་

གྱི་ིཕྲེེང་བ་མཁའི་ལོ་བྲེས་པ་ལྟོ་བུ་བྱོན་པ་ལོས་བྱ་ཁྱུང་མངའི་ཞབས་ནས་འིཁྲུངས་ཤིིང་ཐོག་

མར་ཆོས་སྡོེ་འིདིའིི་ཆོས་སྒོོར་ཞུགས་པའིི་གྲས་ནས་རྒྱལོ་བ་པཎི་ཆེན་སྐུ་ཕྲེེང་གི་ཡོངས་

འིཛིན་མཛད་པར་མ་ཟད། དགའི་ལྡན་གསེར་ཁྲིིའི་ིག་ོགནས་སུ་བྱོན་པ་ཡང་ཁྲི་ིཆེན་ངག་

དབང་མཆོག་ལྡན་དཔལོ་བཟང་པོ་དང་། ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། ཁྲིི་ཆེན་ངག་

དབང་སྙེན་གྲགས་ཏ་ེརྣམ་པ་གསུམ་དང་། གཞན་བྱ་ཁྱུང་ག་ིམངའི་ཞབས་ཤིིས་བཞིན་ནས་

འིཁྲུངས་པའི་ིདགའི་ལྡན་གསེར་ཁྲི་ིཨང་ཞ་ེལྔ་པ་བསམ་བློ་ོསྦྱོིན་པ་རྒྱ་མཚེ་ོསོགས་གཅིིག་

ལོས་གཅིིག་ཆེའི་ིཚུལོ་དུ་བྱོན་པའི་ིབསྟོན་འིཛིན་གྱི་ིསྐྱེས་བུ་དཔ་ེཟླ་དང་བྲལོ་བ་རྣམས་བྱོན་

ཚུལོ་གསལོ་བར་བཀོད་ཡོད་དོ། །མདོར་ན་སྔོོན་བྱོན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་དག་ེལྡན་བསྟོན་

པའི་ིཆུ་མག་ོདང་། 

དགེ་ལྡན་བསྟོན་པའིི་མ་དགོན་ཞེས་བསྟོོད་སྔོགས་མཛད་པའིི་ཆོས་སྡོེ་འིདི་ཉེིད་ཀྱིི་

གདན་རབས་དཀར་ཆག་སྔོ་ཕྱིརི་རྒྱས་བསྡུས་ཁ་ཡར་མཆསི་ན་ཡང་ལོ་ལོ་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིསྐརོ་

བསྡུས་དྲིགས་པ་དང་། ལོ་ལོ་ལོ་ོཚེིགས་ནོར་བ་སོགས་ཚེད་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ིདབང་གིས་

འིཕྲེིན་ལོས་མ་འིཕེེལོ་ཞིང་དོན་གཉེེར་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ིར་ེབའིང་དུས་ལྟོར་སྐོང་མ་ཐུབ་

པར་གྱུར་ཏ།ོ །

འིདིར་ན་ིགདན་རབས་ཀྱི་ིཡིག་ཆ་སྔོ་མ་རྣམས་ལོས་ཡང་དག་པའི་ིལོེགས་ཆ་ཅི་ིཡོད་

སྙེིང་པོའི་ིཚུལོ་དུ་བསྡུས། བཤིད་ཡམས་མ་དག་པའི་ིརིགས་ལོ་གཏན་ཚེིགས་དང་ལྡན་པའི་ི

སྒོ་ོནས་འིཁྲུལོ་བ་བསལོ། སྔོར་མིག་ལོམ་དུ་བརྒྱུད་འིགྲེམ་བྱེད་དཀའི་བའི་ིབཅིའི་ཡིག་དང་
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གླེངེ་གཞིི།

ཁྲི་ཡིག །རྒྱལོ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ིབཀའི་ཤིོག་རྣམས་དང་། འིབྲེལོ་ཡོད་རྣམ་ཐར་དང་དེབ་ཐེར་

སོགས་ལོས་མཐོང་ཚེད་ཀྱིིས་ཟུར་བརྒྱན། ཕྱིོགས་གཞན་གྱི་ིངག་སྒྲོས་ལོས་ཁུངས་མའི་ི

རིགས་གཏོགས་རྣམས་ཀྱིང་ཡལོ་བར་མ་དོར་བར་འིབྲ་ིགང་ཐུབ་ཀྱིིས་བརྩོམས་པའི་ིགདན་

རབས་དཀར་ཆག་གསར་བ་འིད་ིཉེདི། དཔལོ་ལྡན་བྱ་ཁྱུང་དགནོ་ལོག་དང་བཅིས་པའི་ིཆསོ་

སྒོོར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལོ་གལོ་ཆ་ེབར་མ་ཟད། ལྷ་འིབངས་སུ་གཏོགས་པའི་ིགཅིན་རོང་ཉེིན་

ཐུབ་བཅིོ་བརྒྱད་ཀྱིི་ཤིེས་ལྡན་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལོའིང་སློབ་སྦྱོོང་བྱེད་པའིི་རྟེན་དུ་མེད་མི་

རུང་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས། དེར་མ་ཟད་རྒྱལོ་ཁབ་ཕྱི་ིནང་ག་ི

མ་ིརིགས་ས་ོསོའི་ིལོ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལོ་ན་ིའིད་ིའིདྲིའི་ིག་ོསླ་ཞིང་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ིལོ་ོ

རྒྱུས་ཀྱི་ིརྩོོམ་ཡིག་ལོག་ཏུ་སོན་ཚེ་ེདབུལོ་བོས་གཏེར་རྙིེད་པ་དང་འིདྲི་བའི་ིགཅིེས་སེམས་

དང་སྤྲོ་ོསམེས་འིབྱུང་བ་ན་ིགརོ་མ་ཆག །

འིོན་ཀྱིང་ས་ོསྐྱ་ེརང་མཚེན་པས་བརྩོམས་པའི་ིངག་རྩོོམ་གང་ལོ་ཡང་སྔོ་ཕྱིིར་མ་འིབྲེལོ་

བའི་ིསྐྱནོ་དང་། གངོ་འིགོ་ཏུ་འིགལོ་བ་འིདུ་བའི་ིསྐྱནོ་དང་། ཡགི་དནོ་གྱི་ིཆ་ལོ་འིཁྲུལོ་བའི་ིསྐྱནོ་

སགོས་མ་ིའིབྱུང་བ་ན་ིམ་ིསྲདི་པ་ལྟོ་བུ་ཡནི་པས་མཁྱནེ་པའི་ིསྤྱིན་དཀྱུས་རངི་བ་རྣམས་ཀྱིསི་

མ་འིགྲིགས་པའི་ིཐད་ལོ་འིཛེམ་མེད་དུ་དགོངས་འིཆར་དོན་དང་ལྡན་པ་ར་ེགནང་བ་མཁྱེན་

མཁྱེན། ཅིེས་བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས་དཀར་ཆག་ཡིད་འིཕྲེོག་གཏམ་གྱི་ིཉེིང་ཁུ་རྩོོམ་མཁན་ཚེ་ེ

ཏན་ཞབས་དྲུང་ནས་གུས་པས་ཐལོ་མ་ོསྦྱོར་ཏ་ེཞུ། 

རབ་རྒྱལོ་ཆུ་ཕེག་ལོའོི་ི༼༡༩༨༣༽ཟླ་༩ཚེསེ༨ལོ། 
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༄༅། །ཛ་དབུས་ལིྕི་བ་ཉིི་མའིི་གྲངས་ལྡན་གིྱི་མཉིམ་པའིི་སྡེེབ་སོྦྱོར་ཁྱུང་ཆེེན་མཁའི་ལ་ལིྡང་བའིི་འིཕུར་རླབས་

ཀིྱི་གཟུགས་མཚར་ཞེེས་བྱ་བའིི་པྲསཱྟཱ་རས་ཉིེ་བར་མཛེས་སོ། །

༄༅།།བོློ ་བཟང་ཐུབ་པའིི་བཤད་སྒྲུབ་ཀིྱི། །

  བི དྷི  སིྶི  མ  དཱ ས  ཡ དྲྀ ཙྪ །

༄༅།། སུ  དྷཱི རྨུ ནི བྷཱ ཥ ཎ ཙ ཀྲ

འིཁོར་ལོའི་སིྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ།།
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༄༅།།ཐར་པའིི་ས་མཁན་ཉིག་གཅིིག་པུ།།

༄༅།། བྷུ མོ ཀྵ བི བྷཱ  ཥ ཨུ པ དྷྱ

 པ ལ སྤི ཙུ ནཱ ཐ ཀ པཱ ལ །།

འིཇམ་མགོན་སྨྲ་བའིི་ཉིི ་མས་སོྐྱོངས།།

༄༅། །ཛ་དབུས་ལིྕི་བ་ཉིི་མའིི་གྲངས་ལྡན་གིྱི་མཉིམ་པའིི་སྡེེབ་སོྦྱོར་ཁྱུང་ཆེེན་མཁའི་ལ་ལིྡང་བའིི་འིཕུར་རླབས་

ཀིྱི་གཟུགས་མཚར་ཞེེས་བྱ་བའིི་པྲསཱྟཱ་རས་ཉིེ་བར་མཛེས་སོ། །



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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ཤིེས་ཉེོན་རྡུལོ་གྱིི་དྲིི་མ་ཡོངས་བཏང་མཁར། །ཆོས་གཟུགས་སྤྲུལོ་བའིི་

སྤྲོིན་གྱིི་བློ་རེ་བྲེས། །དོན་གཉེིས་ལོོ་ཏོག་སྨིན་པའིི་དགེ་མཚེན་ཆར། །འིབེབས་

མཛད་ཤཱཀྱིའིི་དབང་པོར་སྙེིང་ནས་འིདུད། །ཟབ་ཞི་སྤྲོོས་བྲལོ་ངོ་བོས་སྟོོང་བའིི་

གཤིསི། །རྗེནེ་པར་སྟོནོ་མཛད་དུས་གསུམ་རྒྱལོ་བའི་ིཡབ། །མ་རགི་དྲི་བ་གཅིདོ་པའི་ི

རལོ་གྲ་ིའིཕྱིར། །འིཇིམ་དཔལོ་དབྱངས་དསེ་རྣམ་ཀུན་རྗེསེ་སུ་སྐྱངོས། །ཚེ་ེལོ་ོབརྒྱད་

ཁྲིིའི་ིགདུལོ་བའི་ིདཀྱིིལོ་འིཁོར་དབུས། །མ་ཐོགས་རིངས་པར་འིབྱོན་པའི་ིབཞུགས་

སྟོངས་ཅིན། །ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལོ་ཚེབ་མི་ཕེམ་བློ་མ་དེའིི། །ལུང་སྟོོན་ཕྱིག་གིས་བདག་

དབུགས་དབྱུང་བར་མཛདོ། །མཁས་པའི་ིགྲགས་པ་གངས་ཅིན་ཁྱནོ་དུ་འིབར། །ཀུན་

ཕེན་མཛད་འིཕྲེིན་བསྐལོ་བའི་ིམཐའི་ལོ་བསྐྱངས། །ཤིར་ཕྱིོགས་རིགས་པའི་ིདཔའི་བ་ོ

ཆོས་ཀྱི་ིརྗེེ། །དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་མཆོད་འིོས་སྙེིང་པོར་འིཛིན། །དམར་སེར་ལོང་ཚེ་ོ

ཞུན་མའི་ིདྷཱི་ིཡིག་ཁམས། །འིོད་དུ་འིཁྱིལོ་བའི་ིལྷག་ལྷ་འིཇིམ་པའི་ིདཔལོ། །ཟུར་ཕུད་

ལྔ་བའི་ིནགས་ཀློངོ་ཡལོ་བརོ་བ། །གང་ད་ེསྐྱ་ེབའི་ིཕྲེངེ་བར་གཙུག་གསི་བསྟོནེ། །མད་ོ

ཁམས་མུན་པའི་ིསྨག་རུམ་ཚེང་ཚེིང་ཁྲིོད། །ཐུབ་བསྟོན་ཉེ་ིམའི་ིའིོད་སྟོོང་འིགྱིེད་པའི་ི

མགོན། །རྒྱལོ་བའི་ིདབང་པ་ོབསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོཡི། །གསུབ་ཏུ་མེད་པའི་ིཕྱིག་

རྗེེས་དྲིན་པས་མཆོད། །ཆོས་སྡོ་ེགང་ལོས་ཐོན་པའི་ིབཤིད་སྒྲུབ་ཀྱིི། །སྲོག་ཟུངས་

དཔལོ་གྱུར་འིཇིམ་མགོན་རྒྱལོ་བའི་ིཁྲིིར། །མངོན་བཞེངས་དག་ེལྡན་གསེར་ཁྲི་ིརྣམ་

གསུམ་ལོ། །བསྟོོད་བསྔོགས་ཟད་དུ་མེད་པས་ལོན་བརྒྱར་འིདུད། །ཆོས་འིབྱོར་

མཛོད་དུ་བསྐྱལིོ་བའི་ིསྤྲོིན་རུམ་ལོས། །ལོེགས་འིོངས་དག་ེམཚེན་གྲུ་ཆར་འིབུམ་འིཇི་ོ

བ། །ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་སྤྲུལོ་བའི་ིཟློས་གར་མཆོག །ཆུ་བཟང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་
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རྣམ་པར་རྒྱལོ། །རིས་མེད་མཁས་དགུའིི་ལོ་ཐོད་ཅིོད་པན་གྱིིས། །ལོན་བརྒྱར་

འིདུད་འིོས་ཆོས་ཀྱིི་ཁྲིི་འིཕེང་ཆེར། །ཞབས་སེན་བཀོད་པའིི་མཁན་རབས་གསེར་

རིའིི་ཕྲེེང་། །མཛད་པའིི་རི་མོ་བསམས་ཀྱིིན་སྙེིང་ནས་གུས། །བདག་བློ�ོ་འིཇིིགས�་

མེད་��སྦྲང་རྩོིའི་ིགོས་ཅིན་ཤིེས་བྱའི་ིཚེལོ་དུ་གྲོལོ་བའི་ིགཉེེན། །ཟབ་རྒྱས་མན་ངག་

དམ�་པའི་ིཆོས�་བཟང�་རྣམ་ཀུན་དག་ེབའི་ིགསུང་ཟེར་གྱིིས། །བརྩོ་ེབས་བསྐྱངས་པའི་ི

བཀའི་དྲིིན་གཞལོ་མེད་ལོེགས་མཛད་རྒྱ་མཚེོའིི་མཐར་སོན་གང་། །དཔ�ལོ་ལྡན་

��བྱང་ཆུབ་སྙེིང་བོའི་ིབར་དུ་མ་ིཤིིགས་སྙེིང་དབུས་ཟེའུ་འིབྲུར་བསྟོེན། །བསྟོན་ལོ་སྡོང་

བའི་ིབདུད་ཚེོགས་བྱ་ེབའི་ིསྙེིང་། །ཅིིག་ཅིར་ཟ་ལོ་རྔམས་པའི་ིམཚུན་གྱི་ིརྗེེ། །ཕྱི་ིནང་

གསང་གསུམ་ལོས་བཞིའི་ིའིཕྲེིན་ལོས་ཀྱིིས། །བདག་ག་ིབགྱི་ིབ་དོན་དང་ལྡན་པར་

མཛོད། །མད་ོཁམས་སྨན་ལྗོོངས་འིཛིན་མའི་ིགྲྭ་གཅིིག་ན། །བྱིན་རླབས་དྲི་ིབསུང་

ཁོར་ཡུག་འིཐུལོ་བའི་ིསྤྲོིན། །ལྷ་ལོམ་འིགེངས་པའི་ིདག་ེམཚེན་འིད་ིཅི་ིཞེས། །འིོག་

མནི་ན་ཡང་ཅི་ཅི་ོའིཕེལེོ་བར་བྱས། །འིདབ་ཆགས་དབང་བ་ོམཁའི་ལྡངི་བསྒྱིིངས་པའི་ི

སྤུན། །ལྟོ་བས་མ་ིངོམས་དཔལོ་ལྡན་བྱ་ཁྱུང་བྲག །ཁ་ོར་ཁོར་ཡུག་དྲིང་སྲོང་དགྱིེས་

པའི་ིབྱིན། །བགྲང་བར་མ་ིསྤེོབས་ཆེད་དུ་བཤིམས་བ་འིདྲི། །ཙེོང་ལོ་རིང་མོའི་ིལྷུན་

སྟུག་ལྷ་ོཡ་ིཆར། །དཔག་བསམ་རྩོ་བ་ལོས་ཐོན་ཡལོ་ག་བཞིན། །རྨ་ཀླུང་དལོ་འིབབ་

སྒོེག་མོའི་ིའིགྲམ་པ་ན། །ཤིེལོ་བྲག་ལྷུན་པོའི་ིསྤེ་ོམཐ་ོམཁའི་ལོ་བསྙེེགས། །ད་ེན་རྔ་

སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་ིཞིང་ཆེན་དུ། །བྱོན་པ་གང་ག་ིགདུང་རྟེན་དཔག་བསམ་ལྗོོན། །བྱིན་

རླབས་མགི་ག་ིདཔྱདི་དུ་འིབབེས་པའི་ིབརྡར། །བདུད་རྩོའིི་ིཟལིོ་བ་ཕྲེམོ་མརེ་འིབབ་པ་

ཡདོ། །འིཇིམ་མགནོ་རྒྱལོ་བ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པའི་ིཞབས། །མངནོ་པར་བྱུང་བའི་ིདབུ་
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སྐྲའི་ིལྕང་ལོ་ོཕེནོ། །དརོ་ཏ་ེལྷག་ལྷ་བསྙེནེ་པའི་ིགནྡྷོ་ོལོ། །དངེ་ཡང་སྐྱ་ེདགུའི་ིགདུང་སལེོ་

དཔྱིད་དུ་མཐོ། །གྲྭ་ཚེང་གསུམ་གྱིིས་མཚེོན་པའི་ིགཙུག་ལོག་ཁང་། །བྱིན་རྟེན་བྱུར་

བུར་སྤུངས་པའི་ིསྒོར་ཆནེ་ཁག །རྒྱུ་སྐར་ཕྲེངེ་ཐག་ཆད་འིདྲིའི་ིཤིག་ཆུང་ཚེགོས། །ཀུན་

ཀྱིང་ཚེངས་པའི་ིཔིར་རྩོེས་བྲིས་འིདྲིར་མཛེས། །དག་ེལྡན་བསྟོན་པའི་ིཆུ་མག་ོསྡོ་ེཆེན་

འིདིའིི། །གདན་རབས་མཁན་བརྒྱུད་ལོ་ོརྒྱུས་འིགའི་མཆིས་མོད། །དོན་གཉེེར་ཡིད་

མཁར་འིགེངས་པའིི་གློེགས་བམ་སྤྲོིན། །རང་ཤིོང་ཆོས་བརྩོེགས་ཁང་བའིི་མལོ་དུ་

སིམ། །ད་ེཕྱིིར་གདན་སའི་ིམཁན་ཁྲི་ིརིན་པ་ོཆ།ེ །དབུས་བཞུགས་ལོས་སྣེ་ེལྷན་རྒྱས་

འིདུས་ཚེོགས་དང་། །ས་སྐྱོང་ནང་ས་ོཆོས་རྗེེའི་ིགསུང་ག་ིབཀས། །རྩོོམ་སྐུལོ་རྔ་ཆེན་

སྒྲ་འིཛིན་དབྱིངས་སུ་ལྡིར། །ཡང་གཅིིག་གཏམ་གྱི་ིཆ་ཤིས་མངོན་རྫིོགས་པའིི། །ལོ་ོ

རྒྱུས་གསལོ་བྱེད་ཟླ་བའི་ིམ་ེལོོང་འིདི། །ཨ་ེམ་སྔོོན་བྱོན་མཁས་རྣམས་མགྲིན་གཅིིག་

གིས། །བདག་ག་ིསྐལོ་བར་ཆེད་དུ་བཞག་པ་སྙེམ། །གང་འིདིར་རྟོགས་དཀའི་ིསྙེན་

ངག་སྤྲོནི་དང་བྲལོ། །ཁུངས་མདེ་སྤྱི་ིབརྟལོོ་ར་རའིི་ིམཚེན་མ་སྤེངས། །ཤིསེ་ལྡན་དགའི་

སྐྱེད་ངག་ག་ིཟླ་གཞོན་འིད།ི །བདག་བློ་ོཤིར་རིའི་ིརྩོ་ེནས་མངོན་པར་ཤིར། །ཆོས་དང་

དད་པའི་ིརྗེེས་སུ་གོམ་བསྙེེགས་པའི།ི །རྣམ་དཔྱོད་མཁའི་ལྟོར་རབ་ཡངས་བློ་ོགསལོ་

དག །ཚུལོ་འིདིར་གུས་པའི་ིསྤྱིོད་ལོམ་ལྷུར་བློངས་ཏེ། །ཐར་པའི་ིས་བོན་བསྐྲུན་ཕྱིིར་

རྣ་བ་བློགོས། །

ད་ེལོ་འིདིར་ལྷ་དང་བློ་མས་ལུང་བསྟོན་པའི་ིཆོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེཆེན་པོ། ཆོས་ཀྱི་ིརྗེ་ེབ་ོ

དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་དཔལོ་བཟང་པོའི་ིགདན་ས་དམ་པ། མཉེམ་མེད་ཙེོང་ཁ་བ་ཆེན་

པོས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགེ་ཚུལོ་གྱིི་བསླབ་པ་བཞེས་པའིི་བྱིན་རླབས་ཀྱིི་གནས་
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ཆེན། ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་ིསེང་ཆེན་སྲབ་མེད་དུ་འིཕྱི་ོབའི་ིཆོས་ཀྱི་ིད་ོར། འིདོད་ཆུང་

ཆོག་ཤིེས་ཀྱི་ིརྒྱན་དང་ལྡན་པའི་ིའིདུལོ་འིཛིན་གསེར་རིའི་ིཕྲེེང་བ་རིམ་བྱོན་གྱི་ིབསྟོ་ི

གནས། དག་ེལྡན་བསྟོན་པའི་ིམ་དགོན་དང་དག་ེལྡན་བསྟོན་པའི་ིཆུ་མག་ོཞེས་གཟུར་

གནས་མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱིིས་མགྲིན་གཅིིག་ཏུ་བསྔོགས་པར་མཛད་པའི་ིམད་ོསྨད་

བྱང་རྒྱུད་ཀྱིི་ནཱ་ལོེནྡྲ་གཉེིས་པ། དཔལོ་ལྡན་བྱ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་

གློིང་ངམ་ཐུབ་བསྟོན་དག་ཐེར་གློིང་ག་ིགནས་ཀྱི་ིརང་བཞིན་གསལོ་བར་བརྗེོད་པ་ལོ་

གསུམ། ཐགོ་མར་དག་ེབའི་ིགཏམ་ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་གྲུབ་རིན་ཆནེ་དཔལོ་བཟང་པསོ་ཕྱིག་

འིདེབས་མཛད་པའིི་ཚུལོ། བར་དུ་དགེ་བའིི་གཏམ་བསྟོན་འིཛིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་རིམ་

བྱོན་ས་ོསོས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་ིཚུལོ། མཐའི་མར་དག་ེབའི་ིགཏམ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟནེ་གང་བཞུགས་ཀྱི་ིདཀར་ཆག་འིགདོ་པའི།ོ །

ཐོོག་མར་དགེ་བའིི་གཏམ་ཆོསེ་རེྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་

དཔལ་བཟང་པོསེ་ཕྱག་འིདེབསེ་མཛོད་པའིི་ཚུལ།

དང་པ་ོནི། ད་ེཡང་ཡན་ལོག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ིཀླུང་ཆེན་རྨ་ཆུ་དང་ཙེོང་ཆུ་

གཉེིས་གཉེེན་དུ་བསྡོེབས་པའི་ིའིདྲིེས་མད་ོནས་བཟུང་། ནུབ་ཕྱིོགས་ཉེིན་ལོམ་མང་

བོས་ཆོད་པའི་ིར་ིརྒྱུན་ཆེན་པ་ོརྨ་ཆེན་གངས་ར་ིལོ་ཐུག་ག་ིབར་ཙེོང་ལོ་རིང་མ་ོཞེས་

གྲགས་པ་ལོ་ཉེནི་སྲབི་ཀྱི་ིཆ་གཉེསི་ལོས། གཡནོ་ངསོ་ཉེནི་གྱི་ིཆར་མཉེམ་མདེ་ཙེངོ་ཁ་

བ་ཆེན་པ་ོའིཁྲུངས་པའི་ིགནས་ཆེན་སྐུ་འིབུམ་བྱམས་པ་གློིང་ཆགས་ཤིིང་། གཡས་
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ངོས་སྲིབ་ཀྱི་ིཆར་རྗེ་ེཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་ད་ེཉེིད་མངོན་པར་འིབྱུང་བའི་ིགནས་བྲག་

བྱ་ཁྱུང་ཞསེ་བྱ་བ་བྱང་ག་ིདགནོ་ཆནེ་བཞའིི་ིཡ་གྱིལོ་ཞྭ་སརེ་བསྟོན་པའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་

འིད་ིཉེདི་ཆགས་ས།ོ །

གནས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ཡང་། བྱང་ཕྱིོགས་སུ་བསྟོན་པའིི་དབུ་འིཕེང་རྒྱས་པའིི་

བརྡར་རྨ་རྒྱལོ་སྦོོམ་རའིི་སྲས་གསུམ་པ་སྐྱེས་ལྷ་ཆེན་པོའི་ིཕེོ་བྲང་རིན་ཆེན་རྣམ་

བརྒྱད་སྤུངས་པའིི་ལྷུན་པོ་ཙེོང་ཁའིི་སྐྱེས་རི་ནི་རྒྱབ་རིའིི་ཚུལོ་དུ་ལྷུན་ཆགས་པ་

དང་། ཤིར་ཕྱིོགས་སུ་ལོེགས་ཚེོགས་ཀྱི་ིབང་མཛོད་བསྐྱིལོ་བའི་ིབརྡར་བསྭོ་ོཆེན་པ་ོ

དང་། དཀར་པོའི་ིར་ིརྒྱུད་ཟླུམ་པོར་འིཁྲིིལོ་བ་དང་། ལྷ་ོཕྱིོགས་སུ་གྲགས་སྙེན་ཤིར་

རྒྱ་མཚེ་ོཆེན་པོའི་ིབར་དུ་ཁྱབ་པའི་ིབརྡར་རྨ་ཀླུང་དལོ་གྱིིས་འིབབ་པའི་ིཆུ་བ་ོལྷུང་ལྷུང་

དུ་འིབབ་པ་དང་། ནུས་ཕྱིོགས་སུ་མ་ིམཐུན་ཕེས་རྒོལོ་སྲུང་བའི་ིབརྡར་བྲག་དཀར་

སྔོགས་རམས་པའི་ིཉེམས་སྣེང་དུ་འིཇིམ་དཔལོ་ནཱ་ག་རཀྴར་གཟིགས་པ་ཁྲི་ིགའི་ིསྲིན་

པོའི་ིརི་བོ་རྔམས་བརྗེིད་དུ་སྤེ་བ་བཅིས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་ས་བཀྲ་ཕུམ་སུམ་ཚེོགས་པ་

དང་། ས་དཔྱད་ཀྱི་ིསྤེརོ་ཐང་གཙུག་ལོག་ལྟོར་ན་ཡང་། ཤིར་ན་བསྭོ་ོཆནེ་པ་ོདང་དཀར་

པོའི་ིར་ིརྒྱུད་ན་ིསྟོག་སྐྱ་བོ། ལྷ་ོན་གཡུ་ལོ་ོདགུང་དུ་ལྡེམ་པའི་ིནགས་ཚེལོ་གྱི་ིཕུང་བ་ོ

ཆེན་པ་ོན་ིགཡུ་འིབྲུག་སྔོོན་མ།ོ ནུབ་ན་མཁས་པ་མ་ིགསུམ་གྱི་ིབཞུགས་གནས་བྲག་

དམར་ཨན་ཆུང་གནམ་རྫིོང་ན་ིའིདབ་ཆགས་དམར་པོ། བྱང་ན་ཙེོང་ཁའི་ིསྐྱེས་ར་ིལྷ་

ཆེན་ན་ིརུས་སྦོལོ་སེར་བ་ོསྟོ་ེས་སྲུང་ཆེན་པ་ོབཞ་ིའིཇིིག་རྟེན་བྱེད་པོས་ཆེད་དུ་བཟོས་

པ་ལྟོར་ཡདོ་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་འིདུ་འིཛིས་དབེན་ཞིང་བག་ཕེེབས་པ། མཐོངས་ཡངས་ཤིིང་བསེར་



 8  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བུའི་ིརྒྱུ་ཕྱིོགས་བཟང་བ། ཉེིན་བྱེད་བདག་པ་ོའིཆར་སྔོ་ཞིང་ནུབ་འིཕྱི་ིབ་སོགས་ཀློོག་

སྤེོང་ཐོས་བསམ་པ་ལོ་འིོས་པའི་ིདྲིང་སྲོང་ག་ིགནས་ཀྱི་ིཡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་མངའི་

འི།ོ །

ད་ེལྟོ་བུའི་ིཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོའིདིའི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་། ཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱི་ི

རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅི་ིརིགས་ལོས་བརྩོམས་པ་བདག་ག་ིའིདྲིེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡུལོ་དུ་གྱུར་པ་

ནི། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའིི་རྗེེའིི་རྣམ་ཐར་དད་པའིི་འིཇུག་

ངོགས་རྗེེས་འིབྲང་དང་བཅིས་པ། ཡབ་རྗེ་ེསྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའི་ིཨ་མད་ོཆོས་འིབྱུང་

མདོར་བསྡུས། སྟོག་སྡོོང་བ་བློ་ོབཟང་ཆོས་དབྱིངས་སམ་རྒྱུད་ན་ེརྒན་པ་ཚེང་གིས་

རབ་བྱུང་བཅུ་གཉེིས་པའིི་མེ་ཡོས་ལོ་བརྩོམས་པའིི་ཆོས་རྗེེ་དོན་རིན་པའིི་རྣམ་ཐར་

ཐོར་བུ་དང་མཁན་བརྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་དཔེ་འིདྲི་མིན་ཁ་ཡར་། རྒྱལོ་

དབང་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེོས་རབ་འིདོད་བགྲང་བྱ་གཉེིས་པ་ས་འིབྲུག་ལོ་བརྩོམས་

པའི་ིབྱ་ཁྱུང་གསེར་གདུང་རྒྱ་ཕེིབས་ཀྱི་ིདཀར་ཆག་དགོས་འིདོད་འིབྱུང་བའི་ིནོར་བུ། 

ཆུ་བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་གིས་རབ་འིདོད་བགྲང་བྱ་ཞ་ེགཅིིག་པ་མ་ེ

ལུག་ལོོར་བརྩོམས་པའི་ིབྱ་ཁྱུང་མཁན་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་དད་པའི་ིསྒོ་ོའིབྱེད། 

རྩོ་བ་དག་དབང་དག་ེལོེགས་ཚེང་གིས་རབ་འིདོད་བགྲང་བྱ་ཞ་ེགསུམ་པ་ས་བྱ་ལོོར་

བརྩོམས་པའིི་བྱ་ཁྱུང་མཁན་རབས་དང་རྟེན་གྱིི་དཀར་ཆག་རྒྱས་པ་མཐོང་བ་དོན་

ལྡན། ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིསི་རབ་ཡདི་བགྲང་བྱ་བཅུ་གསུམ་པ་ས་ཡསོ་

ལོོར་བརྩོམས་པའི་ིབྱ་ཁྱུང་མཁན་རབས་དང་རྟེན་གྱི་ིདཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། 

འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པ་བྱ་ཁྱུང་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་གྱིིས་རབ་ཡིད་བགྲང་བྱ་བཅུ་
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ལྷག་ཙེམ་གྱི་ིདུས་སུ་བརྩོམས་པའི་ིབྱ་ཁྱུང་མཁན་རབས་བསྡུས་པ་དད་པའི་ིམགུལོ་

རྒྱན་དཔེ་འིདྲི་མིན་རྒྱས་བསྡུས་གཉེིས། བྱ་ཚེང་དགེ་འིདུན་བསྟོན་པ་ཡར་འིཕེེལོ་

གྱིིས་རབ་ཚེེས་བགྲང་བྱ་ཞ་ེགཉེིས་པ་ས་སྤྲོེལོ་ལོོར་བརྩོམས་པའི་ིགདན་རབས་འིཕྲེ་ོ

ཅིན་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞད་པས་མཛད་པའིི་

འིཇིགིས་བྱདེ་ཆསོ་འིབྱུང་། སྡོ་ེསྲདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚེསོ་མཛད་པའི་ིདག་ེལྡན་ཆསོ་

འིབྱུང་བཻ་དཱུརྱ་སེར་བོ། སུམ་པ་ཡ་ེཤིེས་དཔལོ་འིབྱོར་གྱིིས་མཛད་པའི་ིཆོས་འིབྱུང་

ཆེན་མོ། བློ་བྲང་བྲག་དགོན་པས་མཛད་པའི་ིམད་ོསྨད་ཆོས་འིབྱུང་སོགས་སུ་ཡང་

འིདྲི་མིན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་ིརིགས་ཤིིག་སྣེང་སྟོེ། འིདིར་ན་ིད་ེདག་ལོས་གང་གསུངས་

སྙེངི་པརོ་དྲིལིོ་ནས་ག་ོསླ་བའི་ིཚེགི་གསི་བརྗེདོ་པར་བྱའི།ོ །

བྲག་དགོན་ཆོས་འིབྱུང་དུ། གསང་སྒྲོགས་སྤྲུལོ་སྐུས་བརྩོམས་པའིི་བྱ་ཁྱུང་

གདན་རབས་ཤིིག་ཡོད་པར་བཤིད་པ་ན་ིཇུ་ནས་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིིས་མཛད་

པའི་ིགདན་རབས་དང་ནོར་བ་མིན་ཕྱིིན་བདག་གིས་དཔ་ེད་ེམ་མཐོང་ང་ོ། ཇུ་ནང་བའི་ི

གདན་རབས་ཀྱིི་དཔེའིི་གོང་འིོག་ཏུ་རྩོོམ་པ་པོ་མཚེན་མི་གསལོ་ཡང་། རྗེེ་བྱ་ཚེང་

བའི་ིགདན་རབས་སུ་མཁན་རབས་ང་བདུན་པ་ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིིས་

མཛད་པའི་ིབྱ་ཁྱུང་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། ཞེས་འིབྱུང་བ་དང་། ད་ེལོ་ལུང་

འིདྲིནེ་དང་ཁུངས་འིགདོ་མང་དུ་མཛད་འིདུག་པས་ཚེམོ་པ་མ་ིའིཚེམ་ལོ།ོ །

གདན་ས་འིད་ིདུས་ནམ་གྱི་ིཚེ་ེབཏབ་ཅི་ེན། བདག་ཅིག་ག་ིསྟོོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ེཅིན་

འིཁྲུངས་པའི་ིལོ་ོདང་འིདས་པའི་ིལོ་ོལོ་སོགས་པར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིམཁས་པ་རྣམས་བཞེད་

པ་མ་ིའིདྲི་བར་སྣེང་ཡང་། དཔལོ་ལྡན་འིཕེགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ིདགོངས་པ་ལྟོར་ན། 
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ཐུབ་པའི་ིདབང་པ་ོདགུང་ལོ་ོགྱི་གཅིིག་པ་དཔའི་པ་ོལྕགས་འིབྲུག་ག་ིས་གའི་ིཉེ་ལོ་མྱོ་

ངན་ལོས་འིདས་པའིི་ཚུལོ་བསྟོན་ནས་ལོོ་ཉེིས་སྟོོང་ཉེིས་བརྒྱ་ཉེེར་དགུ་འིདས་པ། 

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ིབགྲང་བྱ་ཉེེར་གསུམ་པ་ས་གློང་ལོོར་བཏབ་པར་འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་

པ་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་གྱིིས་བཤིད་དེ། ལོ་ོདེར་རྗེ་ེརེད་མདའི་བ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། 

ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་རནི་པ་དགུང་ལོ་ོཞ་ེགཅིགི་བཞསེ་ས།ོ །

དག་ེལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལོ་བའི་ིགློིང་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ིས་གློང་ལོོར་བཏབ་པས་

ན་བྱ་ཁྱུང་ད་ེལོས་ལོ་ོར་ེགཅིིག་གིས་སྔོ་བ་ཡང་རྗེེས་སུ་དཔོག་ག ོ །བྱ་ཁྱུང་བཏབ་པའི་ི

ལོ་ོའིད་ིཆོས་ཀྱི་ིསྤྱིན་ལྡན་རྗེ་ེཞྭ་དམར་པཎྚིིཏས་ཀྱིང་ཚེད་ལྡན་དུ་བཞེད་ད།ོ །ད་ེལྟོར་ན་

ས་གློང་ད་ེནས་བརྩོིས་པས་ད་ལྟོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ིམ་ེབྱ་འིད་ིཡན་ལོ་ལོ་ོདྲུག་

བརྒྱ་དང་ཉེག་མ་དགུ་འིདས་པའི་ིཕྱིིར་ཡུལོ་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོམཐའི་དག་

ག་ིམེས་པ་ོལྟོ་བུར་གྱུར་ཅིིང་། རྗེེས་འིཇུག་ཕྱི་ིརབས་པ་འིགས་མད་ོསྨད་བསྟོན་པའི་ི

མ་དགནོ་ཞསེ་བསྔོགས་པ་ཡང་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ེཡང་གཏན་ཚེིགས་དང་བཅིས་ཏེ། ད་ལྟོའི་ིརབ་རྒྱལོ་མ་ེབྱ་འིད་ིབགྲངས་པ་

ཡན་ལོ་མད་ོསྨད་ཀྱིི་ཆོས་སྡོེ་ཆེན་པ་ོདག་གི་ཡ་གྱིལོ། རབ་བྱུང་བདུན་པའིི་བགྲང་

བྱ་བཅུ་དྲུག་པ་ཆུ་རྟ་ལོ་བིས་མད་ོདགོན་བཏབ་ནས་ལོ་ོབཞ་ིབརྒྱ་ག་ོདྲུག་དང་། རབ་

བྱུང་དགུ་བའི་ིབགྲང་བྱ་ང་བཞ་ིབ་ལྕགས་སྤྲོེལོ་ལོ་སྐུ་འིབུམ་བཏབ་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་

ག་ོབདུན་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིབགྲང་བྱ་ས་ོབརྒྱད་པ་ཤིིང་འིབྲུག་ལོ་དགོན་ལུང་

བཏབ་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་ང་བཞ་ིདང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིབགྲང་བྱ་ང་གསུམ་པ་ས་

ལུག་ལོ་གྲ་ོཚེང་སྔོ་ོསླས་ཏིང་བཏབ་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་ས་ོདགུ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་
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གཅིིག་པའི་ིབགྲང་བྱ་བཞ་ིབ་ལྕགས་རྟ་ལོ་རིང་བ་ོདགོན་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་

ཉེེར་བརྒྱད་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པའི་ིབགྲང་བྱ་ཉུ་ཤུ་བ་མ་ེཁྱ་ིལོ་མགུར་བཏབ་

ལོ་ོནས་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་གཉེིས་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པའི་ིབགྲང་བྱ་ཉེེར་གསུམ་

པ་ས་གློང་ལོ་ཆུ་བཟང་བཏབ་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་དགུ་དང་། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོལྕགས་སྟོག་ལོ་

གསེར་ཁོག་བཏབ་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པའི་ིབགྲང་

བྱ་ང་དྲུག་པ་ཆུ་ཁྱི་ལོ་བདེ་ཆེན་བཏབ་ནས་ལོ་ོཉེིས་བརྒྱ་དོན་དྲུག་དང་། རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉེིས་པའི་ིབགྲང་བྱ་ཉེེར་གསུམ་པ་ས་གློང་ལོ་བློ་བྲང་བཀྲ་ཤིིས་འིཁྱིལོ་བཏབ་

ནས་ལོ་ོཉེསི་བརྒྱ་ཞ་ེདགུ་འིདས་པས་ན་བསྟོན་རྩོསི་ཀྱི་ིཚུལོ་ལོ་བསྙེནོ་དུ་མདེ་ད།ོ །

མཁས་པའི་ིདབང་པ་ོཁ་ོཚེ་ེདག་ེའིདུན་བསྟོན་པ་ཕུན་ཚེོགས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་ི

གསེར་གདུང་སྟོོང་མཆོད་ཟུར་འིདེབས་སུ་ཡང་། དགོན་གནས་འིད་ིཕྱིག་འིདེབས་

གནང་བའིི་ལོོ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའིི་ཉེག་མ་ཉེི་ཤུའིི་ནང་ཞིག་ཡིན་པར་མངོན་ཞེས་

གསུངས་ཏ་ེགོང་སྨོས་ད་ེདང་དགོངས་པ་མཐུན་ནོ། །རྗེ་ེབྱ་ཚེང་བའི་ིགདན་རབས་

སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ིཐོག་མ་མ་ེཡོས་ལོོར་རིགས་ལྡན་བཅི་ོལྔ་བ་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་

ཏ་ེལོ་ོཉེེར་དྲུག་ཙེམ་འིདས་པའི་ིཤིིང་ཕེ་ོརྟའི་ིལོོར་ཆོས་སྡོ་ེའིད་ིབཏབ་པར་བསྟོན་རྩོིས་

འིགའི་ཞིག་ལོས་གསུངས། ཞེས་པ་ལོ་དོགས་པའིི་གནས་ཅུང་ཟད་ཅིིག་མཆིས་

ཏ།ེ མ་ེཡསོ་ནས་བརྩོསི་པའི་ིཤིངི་ཕེ་ོརྟ་ན་ིཉེརེ་བརྒྱད་པ་ཡནི་པས་ཉེརེ་དྲུག་ཙེམ་ཞེས་

ཚེགི་ཤུན་ཅིན་སྨྲས་དནོ་མདེ་པ་དང་། ཚེད་ལྡན་གྱི་ིབསྟོན་རྩོསི་ཡནི་ན་མངི་ནས་སྨསོ་

རགིས་པའི་ིཕྱིིར་ར།ོ །གང་ལྟོར་སྔོ་མ་ལོས་ལོ་ོདྲུག་གསི་འིཕྱི་ིབར་སྣེང་ང་ོ། །

ཆསོ་སྡོའེི་ིམཚེན་ལོ་ཐགེ་ཆནེ་ཡནོ་ཏན་དར་རྒྱས་གློངི་ཞསེ་བསྔོགས་པ་ན།ི ལྕང་
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སྐྱ་རལོོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེའེི་ིམཚེན་ལོམ་དུ་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་པ་སྟོ།ེ ད་ེཡང་ལྕང་སྐྱ་རནི་པ་ོཆ་ེ

དགུང་ལོ་ོཞ་ེབདུན་སྟོེང་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཆེན་པོའི་ིམདུན་ནས་མད་ོསྨད་དུ་ཕེེབས་ཏ་ེ

དགོན་ལུང་དུ་བཞུགས་སྐབས། བྱ་ཁྱུང་མཁན་པ་ོལོས་ཐོག་པ་རྩོ་བ་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་

མཚེན་སོགས་མཇིལོ་དུ་ཕེེབས་པའི་ིནུབ་མ་ོདེར། མ་ིནག་པ་ོགཟ་ིབརྗེིད་ཆ་ེབ་ཞིག་

གིས། ཁྲིི་ཆེན་རྡོ་རྗེེ་འིཆང་གི་སྤྲུལོ་སྐུ་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་གློིང་དུ་གདན་

དྲིངས་ན་རྟནེ་འིབྲལེོ་བཟང་པ་ོའིགྲགི་རྒྱུ་ཡདོ་ཟརེ་བ་ལོ། ཐགེ་ཆནེ་ཡནོ་ཏན་དར་རྒྱས་

གློིང་གང་ཡིན་དྲིིས་པར་བྱ་ཁྱུང་དགོན་ཡིན་ཟེར་བ་མཚེན་ལོམ་ལོ་བྱུང་། ཕྱིི་ཉེིན་

མཁན་པ་ོསོགས་ལོ་ད་ེའིདྲིའི་ིམཚེན་ལོམ་བྱུང་ཚུལོ་གྱི་ིཕེེབས་སྒོ་ོསྩལོ། མ་ིནག་པ་ོ

ད་ེབྱ་ཁྱུང་ག་ིསྲུང་མ་སྐྱསེ་མཆགོ་རྡ་ོརྗེ་ེལོགེས་པའི་ིརྣམ་འིཕྲུལོ་དུ་གདནོ་མ་ིཟ་ཞངི་། ད་ེ

ནས་བཟུང་བྱ་ཁྱུང་ཆོས་སྡོེའི་ིམཚེན་ཡང་ད་ེབཞིན་འིཇིགས་པ་བྱུང་ཞེས་ལྕང་སྐྱའི་ི

རྣམ་ཐར་ལོས་འིབྱུང་། ཐུའུ་བཀྭན་ཆསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་བྱ་ཁྱུང་མཁན་ཁྲིརི་བཞུགས་སྐབས་

གོང་མ་ཆན་ལུང་ལོ་ཞུས་ནས་ཙེི་པན་བློངས་པའིི་ངོས་སུ། བསྟོན་རྒྱས་གློིང་ཞེས་

སྐད་བཞ་ིཤིན་སྦྱོར་ཅིན་ཡོད་པར་རྗེ་ེཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམའི་ིརྣམ་ཐར་དུ་གསལོ་ཞིང་། དེའི་ི

འིདྲི་བཤུས་ཀྱི་ིཙེ་ིཔན་ད་ལྟོ་མཇིལོ་དུ་ཡོད་པའི་ིངོས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ག་ིཧྥ་ཅིིན་ཟ་ིཞེས་པ་

ཐུབ་བསྟོན་དག་ཐརེ་གློངི་དུ་བསྒྱུར་པ་ན་ིདནོ་བསྒྱུར་ཏ།ེ ཐད་བསྒྱུར་ལྟོར་ན་དམ་ཆསོ་

དྲི་ིམེད་གློིང་ཞེས་པ་ཞིག་ཐོབ་པོ། ད་ེལྟོར་ན་ཕྱིིས་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེའིགར་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་

བསྟོན་རྒྱས་གློངི་ཞསེ་བྲསི་པ་ན་ིརང་བཟའོི་ིལྷད་འིདྲིསེ་པས་མ་དག་པར་སེམས། 

ད་ན་ིཆསོ་སྡོ་ེད་ེཉེདི་འིདབེས་མཁན་ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་གྲུབ་རནི་ཆནེ་གྱི་ིརྟགོས་པ་ཅུང་

ཟད་བརྗེདོ་ན། གང་དུ་འིཁྲུངས་པའི་ིགནས་ལོ་མཁས་གྲུབ་རྗེསེ་མད་ོཁམས་སྨད་ཡནི་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།

 13  

པར་གསུངས་པ་ཙེམ་ལོས་གསལོ་པ་ོཞིག་ལོ་ོརྒྱུ་སྔོ་མ་རྣམས་སུ་མ་ིགསལོ་ལོ། ཆུ་

བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་གིས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་དང་རིགས་རུས་ན་ིས་

སྐྱ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ས་སྐྱ་ནས་ཆད་པའི་ིརེབ་གོང་ག་ིཡུལོ་ཡིན་ཟེར་བའི་ིབཤིད་

ཡམས་མཆན་བུར་བཀོད་ནས་རང་ལུགས་ལོ་རྨ་ཆུའིི་ལྷོ་ངོས་རེབ་གོང་གི་ཆར་

འིཁྲུངས་པར་གསུངས། ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱི་ིགདན་རབས་སུ། རྐོ་ཕུག་

རིན་པ་ོཆེའི་ིཕྱིག་བྲིས་ཤིིག་ཏུ་ཁྲི་ིགའི་ིམ་ིཉེག་རིན་པ་ོཆེས་སྣེང་ར་ཡིན་ཞེས་གསུངས་

པ་བཀོད་པར་བཤིད། ངག་རྒྱུན་ལོ་རེབ་གོང་ཤི་སྦྲང་དུ་འིཁྲུངས་པར་ས་ད་ེགའི་ིསྐྱ་ེ

བ་ོདམངས་ལོ་ཡངོས་སུ་གྲགས་ཤིངི་། ཤི་སྦྲང་ག་ིཉེ་ེའིཁརོ་གྱི་ིཉེནི་ཕྱིགོས་ར་ིཁྲིདོ་ཅིགི་

ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་པར་བརྟེན་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱི་ིམཚེན་བསྡུས་པས་

དནོ་རནི་ཉེནི་དང་། ད་ེཡང་ཟུར་ཆག་པས་དོར་ཉེིན་དུ་འིབདོ་པ་ཡནི་ཟརེ་ར།ོ །

རྩོ་བ་ངག་དབང་དག་ེལོེགས་ཀྱི་ིགདན་རབས་སུ། མཁས་རློམ་འིགས་རིགས་

རུས་ས་སྐྱ་དང་། འིཁྲུངས་ཡུལོ་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་ིམིང་སོགས་ངོས་བཟུང་བ་དང་། 

ལྷོ་ཁམས་བརྒྱུད་དེ་ཕེེབས་པའིི་ལོམ་བར་གྱིི་གཏམ་རྒྱུད་བཤིད་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་

ནེའི་ིགྲུབ་ཆེན་སྟོག་དཀར་བས་མཛད་པའི་ིརྣམ་ཐར་དང་མ་ིམཐུན་པས་ཁ་ོབོས་དོར་

ཞེས་འིབྱུང་སྟོེ། དེའིི་དགག་ཡུལོ་ནི་ཀོའུ་སྡོེའིི་བཛྲ་བི་ཛ་ཡའིི་མིང་ཅིན་གྱིིས་བྲིས་

པའིི་རྗེེ་དོན་རིན་པའིི་རྣམ་ཐར་ཐོས་སྒྲོགས་རིན་ཆེན་ཕྲེེད་པ་ཞེས་ཁུངས་མེད་རྫུན་

གཏམ་ཕྲེེང་དུ་བསྟོར་བ་ད་ེག་ཡིན་ཞིང་། དཔ་ེད་ེབདག་གིས་ཀྱིང་མཐོང་མོད། དེར་

ཡབ་རྗེ་ེསྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའི་ིགསུང་འིདྲིེན་པ་དང་། རྩོ་བ་ངག་དབང་དག་ེལོེགས་ཀྱིིས་

གཟིགས་པ་ལོ་དཔགས་ན་རྩོོམ་དུས་རགས་ཙེམ་ངེས་ནུས་ལོ། དེར་རེ་རེ་གཉེིས་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གཉེིས་ཙེམ་མ་གཏོགས་གང་བཤིད་ཁུངས་མེད་སྤྱི་ིབརྟོལོ་གྱི་ིགྲོང་ཚེིག་འིབའི་ཞིག་ཏུ་

སྣེང་བས། འིདིར་བཤིད་ཡམས་བཀོད་པས་དགོས་པ་མི་ཆེ་ཞིང་ལྷད་འིདོན་བྱས་

པས་སྣེག་ཤིོག་གྲོན་པའི་ིརྒྱུ་རུ་ཟད་དོ། །ནམ་འིཁྲུངས་པ་ནི། འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པའི་ི

མཁན་རབས་སུ། ཇི་ོབ་ོརྗེ་ེའིཁྲུངས་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་ཉེརེ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་བའི་ི

ས་བྱ་ལོ་འིཁྲུངས་པར་བཤིད། འིོན་ཀྱིང་མཁན་རབས་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིདཔ་ེརྙིིང་འིགར་ཇི་ོ

བ་ོའིཁྲུངས་ནས་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་ས་ོདྲུག་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་བའི་ིས་བྱ་ཞེས་པ་ན་ིམ་དག་སྟོ།ེ 

ཇི་ོབ་ོརབ་བྱུང་དང་པོའི་ིགོང་རོལོ་ད་ེམ་ཐག་ག་ིདྲུག་ཅུ་སྐོར་གྱི་ིབགྲང་བྱ་བཅུ་དྲུག་པ་

ཆུ་རྟ་ལོ་འིཁྲུངས་པར་ཀུན་ལོ་རྩོོད་པ་མེད་པས་སོ། །ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིའིཁྲུངས་

ལོོ་བཤིད་པ་ལོ་འིདི་མ་གཏོགས་སྔོོན་བྱོན་ལོོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་སུས་བཤིད་པ་མ་མཐོང་

སྟོ་ེབྲག་དགནོ་མད་ོསྨད་ཆསོ་འིབྱུང་འིདིའི་ིརྗེསེ་སུ་འིབྲང་ང་ོ། །

དེར་ཡབ་ཡུམ་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པའིི་རིགས་སུ་སྐུ་བལྟོམས་པ་ནས་བཟུང་

ཆོས་ཀྱི་ིབག་ཆགས་མངོན་པར་སད་ད་ེརབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དབུས་གཙེང་དུ་བྱོན། སྙེ་ེ

ཐང་བ་བཀྲ་ཤིིས་སེང་གེ་སོགས་ལོ་ཕེར་ཕྱིིན་དང་། བྱམས་ཆོས་ཐམས་ཅིད་

མཁས་པར་བསླབས། གཙེང་གི་སྣེམ་ཐང་ཆོས་གྲྭར་བྱོན་ནས་བཅིོམ་ལྡན་རིགས་

རལོ་གྱི་ིབུ་ཆེན། གཙེང་ག་ིསྣེར་ཐང་ཆོས་གྲྭར་བྱོན་ནས་བཅིོམ་ལྡན་རིགས་རལོ་གྱི་ི

བུ་ཆེན། བཅིོམ་ལྡན་པ་རང་ག་ིགདན་ས་བ་ལྡོང་སྟོོན་རིགས་པའི་ིསེང་ག་ེལོ་ཚེད་མ་

རྣམ་ངེས་གསན། ཡ་ིག་ེགཞན་དུ་འིད་ིལོ་མདོག་སྟོོད་པ་རིན་ཆེན་སེང་ག་ེཞེས་ཟེར། 

དེའིི་ཚེེ་རིགས་པའིི་གནས་ཀྱིི་དགག་སྒྲུབ་ཅུང་ཟད་འིཆར་དཀའི་བ་བྱུང་བ་ལོ། ཞྭ་

ལུར་བྱོན་ནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆེན་པ་ོརང་བྱོན་གྱིི་དྲུང་དུ་གསོལོ་བ་དྲིག་ཏུ་བཏབ་ཅིིང་། 
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ཞབས་ལོ་ཁྲིག་རྡོལོ་གྱི་ིབར་ཉེིན་མཚེན་དུ་སྐོར་བ་མཛད་པས་བློ་ོགྲོས་ཀྱི་ིནུས་པ་ཡ་

ཚེད་འིཁྲུངས་ཏ་ེརགི་པའི་ིགནས་ལོ་ཐགོས་པ་མདེ་པར་གྱུར་ནས། རྩོདོ་པ་བཟང་བའི་ི

མཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་བྱུང་། མཐུན་རྐྱེེན་དཀོན་པ་ོབྱུང་ཡང་སྣེར་ཐང་བའི་ིསྐྱ་ོཚུལོ་ལོ་

བརྟེན་ནས་ལོེགས་པར་སྦྱོངས། ད་ེརྗེེས་ཞྭ་ལུར་གྲྭ་སྐོར་ལོ་བྱོན་པ་ན་རིན་པ་ོཆ་ེབུ་

སྟོོན་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་ཡང་གདན་སར་ཕེེབས་ནས་འིདུག་པ་ལོ། ཚེོགས་སུ་

བགྲ་ོགློེང་མཛད་པས་ལོེགས་པར་ཟིན་ཏེ། ཤིར་ཕྱིོགས་པ་རིགས་པའི་ིདཔའི་པ་ོཞེས་

སྙེན་པའི་ིགྲགས་པ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས། གསུང་རྒྱུན་གཅིིག་ཏུ་ཚེོགས་དབུས་སུ་བུ་སྟོོན་

རིན་པ་ོཆ་ེདང་བགྲ་ོགློེང་མཛད་པས་ཀུན་གྱིིས་སྟོོན་གྲགས་བཟང་ཞེས་བསྔོགས་པར་

བཤིད། འིནོ་ཀྱིང་བུ་སྟོནོ་ལོས་དགུང་ལོ་ོཉེ་ིཤུས་གཞནོ་ན།ོ །

སུམ་པའི་ིཆོས་འིབྱུང་དང་འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པའི་ིགདན་རབས་སུ་བློ་མ་དབུ་མ་

བ་དང་རེད་མདའི་བ་སོགས་བསྟོེན་པར་བཤིད་པ་མ་དག་སྟོེ། བློ་མ་རེད་མདའི་བ་

ནི་བྱ་ཁྱུང་བཏབ་པའིི་ས་གློང་ལོོ་དེར་འིཁྲུངས་པ་དང་། བློ་མ་དབུ་མ་བ་ནི་རྗེེ་རེད་

མདའི་བ་ལོས་སྐུ་ན་གཞནོ་ངསེ་པས་ས།ོ །

ད་ེནས་རོང་དུ་བྱོན་ཏ།ེ གསན་རྒྱ་དང་མཁྱེན་རྒྱ་བུ་སྟོོན་དང་མཉེམ་པར་གྲགས་

པའིི་རོང་གི་བློ་མ་ཡེ་ཤིེས་དཔལོ་བའིི་དྲུང་ནས་གཤིེད་སྐོར་སྤྱིི་དང་། ཁྱད་པར་

འིཇིགིས་བྱདེ་ཀྱི་ིདབང་དང་། རྒྱུད་འིགྲེལོ་གྱི་ིབཤིད་པ། མན་ངག་ཐམས་ཅིད་ལོགེས་

པར་གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཨ་མདོར་ཕེེབས་ཏ་ེཤིིང་ཀུན་སྡོ་ེགསར་གྱི་ིམཁན་

པ་ོམཛད། ཤིིང་ཀུན་སྡོ་ེགསར་འིད་ིཡིན་གྱི་ིངོས་འིཛིན་ཁ་གསལོ་ཞིག་གོང་མ་ཚེོས་

གསུངས་པ་མ་མཐོང་ཡང་། བྲག་དགོན་པའི་ིདེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚེོར། ཅི་ོན་ེཀླུ་ཆུ་དང་ཉེ་ེ



 16  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བའིི་སར་ལོིན་ཐོའུ་ཁྲིིན་ནམ་ཤིིང་ཀུན་མཁར་གྱིི་ཉེེ་འིདབས་སུ། འིགྲ་ོམགོན་ཆོས་

རྒྱལོ་འིཕེགས་པའིི་བཀས་བཏབ་པའིི་དགོན་གསར་དེར་བློ་མ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་

ཟེར་བའི་ིའིདྲི་སྐུ་ཡོད་པ་ད་ེཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་པ་ཡིན་རྒྱུ་དང་། དད་པའི་ིའིཇུག་ངོགས་

ལོས་གསུངས་པའི་ིཤིིང་ཀུན་སྡོ་ེགསར་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་ག་ིསྐད་དུ་ཞིན་ཟ་ིསྟོ་ེཆོས་སྡོ་ེ

གསར་བ་ཡནི་རྒྱུ་དང་། རྒྱལོ་བ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོརྣམ་ཐར་དུ། ཀླུ་ཆུར་གཟངིས་

དང་གྲུ་བཏང་སྟོ་ེཤིངི་ཀུན་ཏུ་ཕེབེས། འིགྲ་ོམགནོ་ཆསོ་རྒྱལོ་འིཕེགས་པའི་ིཤིངི་སྐུ་ཞགི་

ཡདོ་པས་གསུང་བྱནོ། ཞསེ་པའིམ་འིད་ིཡནི་པར་བཤིད་ཅིངི་། དརེ་རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ིབཀའི་

བསྟོན་ཚེར་བརྒྱད། གསང་བད་ེབློསོ་བསླང་། ཆསོ་འིཕེགས་ཀྱི་ིཚེམེས། འིགྲ་ོམགནོ་

འིཕེགས་པའི་ིམུ་ཏགི་ག་ིསྐུ་ཆསོ་སགོས་རྟེན་སྣེ་མང་དུ་བཞུགས་ལོ། རྗེ་ེའིཇིགིས་མདེ་

དབང་བོའི་ིགསུང་ག་ིལོིན་ཐོའུ་དགའི་ལྡན་ཆོས་འིཕེེལོ་གློིང་ག་ིབཅིའི་ཡིག་ཅིེས་པའིང་

དགོན་འིདིའི་ིཡིན་པ་དང་། སྔོར་དགོན་སྡོ་ེརྣམས་མཁར་གྱི་ིཕྱི་ིལོོགས་སུ་ཡོད་ཀྱིང་

སྡོགི་ཅིན་ཞགི་གསི་ཕེ་བསད་པའི་ིམཚེམས་མདེ་ཀྱི་ིལོས་བསགས་པས་ས་ཚེགི་པར་

གློེང་སྟོེ་དགོན་པ་གྲོང་དང་འིདབས་འིབྲེལོ་དུ་སྤེོས་ནས་ལྕགས་རི་གཅིིག་བྱས་པར་

གྲགས་ས།ོ །ཞེས་པ་དང་། 

ཡང་འིགྲོ་མགོན་འིཕེགས་པའིི་དངོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་བཞི་བགྲངས་པའིི་སྐབས་

སུ། ཏཱ་དབོན་དྲུང་རིན་ཆེན་གྲགས་ཀྱིིས་ཤིིང་ཀུན་དཔལོ་གྱི་ིསྡོ་ེཆེན་སོགས་གདན་

ས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ིསྡོ་ེཆེན་བཙུགས། ཞེས་ཤིིང་ཀུན་སྡོ་ེགསར་ངོས་འིཛིན་པའི་ི

སྒྲུབ་བྱེད་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་ཏེ་བདེན་ཤིས་ཆེ། ཡབ་རྗེེ་སྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའིི་ཨ་མདོའི་ི

ཆོས་འིབྱུང་ས་བོན་དུ། འིཕེགས་པ་ཤིིང་ཀུན་གྱི་ིབློ་མ་མཛད། ཅིེས་དང་། སུམ་པའི་ི
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ཆོས་འིབྱུང་དུ། ལོིན་ཐོའུའིི་སའིི་ཆར་འིཕེགས་པ་ཤིིང་སྐུའིི་བདེ་ཆེན་གཙུག་ལོག་

ཁང་ས་སྐྱ་འིཕེགས་པས་ཞིག་གསོས་མཛད་པ་དེའིི་བློ་མར་བཞུགས་པ་མདོ་སྨད་

པ་ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་རནི་པ་ོཆ།ེ ཞསེ་ཀྱིང་གསུངས་སྣེང་། 

རྗེེ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པའིི་དགེ་བསྙེེན་གྱིི་སློབ་དཔོན་ཀརྨ་རོལོ་བའིི་རྡ་ོརྗེེ་ཧོོར་

རྒྱལོ་ཐོ་གན་ཐེ་མུར་ཁྲིི་ལོོ་ཉེེར་བརྒྱད་སྟོེང་ཧོོར་ཡུལོ་དུ་གདན་དྲིངས་ནས་ཕེེབས་

ལོམ་ཤིིང་ཀུན་སྡོ་ེཆེན་དུ་མཁན་པ་ོདཔལོ་ལྡན་མཆོག་སོགས་དག་ེའིདུན་འིབུམ་ཚེ་ོ

སྨནི་གྲལོོ་དུ་མཛད། ཅིསེ་ཀརྨ་བ་དཔའི་བ་ོགཙུག་ལོག་ཕྲེངེ་བའི་ིཆསོ་འིབྱུང་དུ་བཤིད་

པས། དུས་དརེ་ཧོ་ཅིང་དར་བའི་ིདགནོ་ཆནེ་ཞགི་ཡནི་པར་ངསེ། འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པའི་ི

གདན་རབས་སུ། སླར་མད་ོསྨད་དུ་ཕེེབས། ཤིིང་ཀུན་བད་ེསར་ཡང་ཟེར་ཕྱིང་དཀར་

སྡོ་ེསེའི་ིཟེར་མཁན་ཡང་འིདུག་པས་ད་ལྟོ་ཕྱིར་དགའི་ིདགོན་ཡིན་ཟེར་བའི་ིམཁན་པ་ོ

མཛད། ཅིསེ་བྲསི་འིདུག་སྟོ།ེ ད་ེན་ིཁངོ་བའི་ིབསམ་པར་ཁྱ་དག་ེཡནི་ཤིག་ལོ་གདངས་

མཐུན་པར་ནན་གྱིིས་བཅིོས་པ་ཙེམ་ལོས་ཁུངས་ཡོད་མེད་བརྟག་དགོས་ཏ།ེ ཁྱ་དག་ེ

ལོེགས་བཤིད་གློིང་ན་ིརབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིམ་ེཕེག་ལོ་བཏབ་ནས་ལོ་ོདོན་བདུན་སོང་

བའིི་ཤིིང་ཕེ་ོའིབྲུག་ལོ་ཀུན་མཁྱེན་འིཇིམ་དབྱངས་བཞད་པ་དང་སྟོག་སྡོོང་བློ་ོབཟང་

ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་ིདངོས་སློབ་ཁྱ་དག་ེབློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚེ་ོའིཁྲུངས་པའི་ིཕྱིིར་ན་འིཐད་པར་

མ་ིསམེས་ས།ོ །འིནོ་ཀྱིང་འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པའི་ིགདན་རབས་འིདརི། མཁན་རབས་ང་

བཞ་ིབ་ངག་དབང་འིོད་ཟེར་བར་བཀོད་པའི་ིམཐར། མཁར་རབས་རྗེེས་མ་རྣམས་ད་ེ

ག་ནས་སྒྲགི་པར་ཞུ། ཞསེ་འིབྲས་སྤུངས་ཀླུ་འིབུམ་ནས་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛནི་གྱིསི་

བྲིས། ཞེས་ཡོད་པའི་ིཚེིག་ལོ་དཔགས་ན་འིབྲས་སྤུངས་ནས་བརྩོམས་ཏ་ེབྱ་ཁྱུང་དུ་
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བསྐུར་བ་ཞགི་ཡནི་ཚེདོ་འིདུག །

ད་ན་ིདཀྱུས་ལོ་འིཇུག་པར་བྱ་སྟོེ། ཤིིང་ཀུན་སྡོ་ེགསར་གྱི་ིམཁན་པ་ོམཛད་ད་ེ

འིཆད་ཉེན་ཤིནི་ཏུ་འིཕེལེོ་སྐབས་ཤིགི་ལོ། སྙེ་ེཐང་བད་ེབ་ཅིན་གྱི་ིགདན་ས་མཛད་པར་

ཞུ་བའིི་གདན་འིདྲིེན་པ་བྱུང་བས་དབུས་སུ་ཕེེབས། འིོན་ཀྱིང་དེ་དུས་གདན་ས་བ་

བསྐོས་ཚེར་བས་གདན་སའི་ིསྟོབས་མ་འིཕྲེོད་ཀྱིང་། ཡ་ོབྱད་མང་དུ་བསྣེམས་བྱོན་པ་

རྣམས་ཀྱིིས་བད་ེབ་ཅིན་དང་། སྣེར་ཐང་སོགས་སུ་གཙུག་ལོག་ཁང་དང་དག་ེའིདུན་

ལོ་སྲི་ཞུ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས། ཡབ་ཆོས་སྡོིངས་འིདེབས་མཁན་སྐྱེས་མཆོག་རྟོགས་

ལྡན་པ་ཆོས་རྗེ་ེབསམ་གཏན་དཔལོ་གྱི་ིདྲུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལོ་བྱོན། ཕྱིག་རྫིས་གང་ཡོད་

བློ་མ་ལོ་ཕུལོ། སྒྲུབ་པ་ལོ་རྩོ་ེགཅིིག་ཏུ་གཞོལོ་བས་ཞ་ིནས་ཀྱི་ིམྱོོང་བ་ཁྱད་པར་ཅིན་

འིཁྲུངས། 

ཁྱད་པར་དུ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པ་ོམཆིམས་བློ་ོབཟང་གྲགས་པའི་ིསྤྱིན་སྔོར་མད་ོ

སྔོགས་ཀྱི་ིཆོས་མང་དུ་གསན་པའི་ིསྐབས་ཤིིག །བློ་མའི་ིཞལོ་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་ིགནས་

དང་གདུང་བྱ་མད་ོསྨད་དུ་ཡོད། ཁྱད་པར་ཤི་སྦྲང་དང་བྱ་ཁྱུང་ཟེར་བའི་ིགནས་གཉེིས་

སུ་དགོན་པ་ཐོབ་ལོ་བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་གང་འིཕེེལོ་གྱིིས། སྒོོས་སུ་བྱ་ཁྱུང་དུ་

སྒྲུབ་པ་གཙེ་ོབོར་མཛོད། ད་ེདུས་ཁྱོད་ལོ་སློབ་མ་མཁས་གྲུབ་ཉེིས་འིཛོམས་མང་པ་ོ

འིོངས་པའི་ིནང་ནས་འིགྲན་ཟླ་དང་བྲལོ་བ་གཅིིག་འིབྱུང་བས་ད་ེརབ་ཏུ་བྱུང་དུས་བློ་ོ

བཟང་གྲགས་པ་ཞེས་ངའི་ིམིང་འིད་ིཐོགས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་ཀྱི་ི

གདམས་ངག་སྐོར་ལོ་ཐུགས་འིགྲུས་མཛད་པའི་ིསྐབས་ཤིིག་ཀྱིང་བློ་མ་ད་ེཉེིད་ཀྱིིས། 

འིཇིམ་དཔལོ་གཤིིན་རྗེེའིི་གཤིེད་དངོས་སུ་འིཇིལོ་འིདོད་ན་མདོ་སྨད་དུ་སོང་དང་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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འིཇིལོ་འིངོ་ཞསེ་ལུང་བསྟོན་པ་བཞནི་སླར་ཨ་མདརོ་བྱནོ། 

ཐོག་མར་ཤི་སྦྲང་ག་ིགནས་བཙེལོ་ཏ་ེདེར་དགོན་གནས་བཏབ། ཉེ་ིམ་ཤིར་མ་

ཐག་པང་དུ་བློངས་པ་འིདྲི་བས་ན་ཤིར་པང་སྟོ་ེཟུར་ཉེམས་པས་ཤི་སྦྲང་དུ་ཐོགས་ཟེར། 

དེར་ལོ་ོསྦྲེལོ་གྱི་ིབར་དུ་ཕེར་ཚེད་ཀྱིིས་ཐོག་དྲིངས། བྱམས་ཆོས་རྣམས་དང་། བརྟག་

གཉེིས། སྤྱིོད་འིཇུག་སོགས་ཀྱི་ིབཤིད་པ་མཛད་ཀྱིང་ཐུགས་བཞེད་མ་ཁེངས་པས་

ཐུགས་སྐྱ་ོནས་དབནོ་པ་ོཤཱཀྱི་བཟང་པ་ོགདན་སར་བསྐསོ། 

རང་ཉེིད་བྱ་ཁྱུང་ག་ིགནས་བཙེལོ་བར་བྱོན། ཤི་སྦྲང་ན་ིརེབ་གོང་ག་ིདོན་རིན་

ཉེནི་དང་ཧོ་ཅིང་ཐག་མ་ིརངི་བ་དང་། འིགོ་ནས་འིབྱུང་བ་ལྟོར་བདོ་བྱ་ཚེང་དུ་ཁངོ་བར་

ཉེ་ེཚེན་ཞིག་ཡོད་པ་དག་གིས་ཀྱིང་འིཁྲུངས་ཡུལོ་ལོ་ངེས་པ་སྟོེར་རྒྱུ་ཡོད་ད།ོ །ཇུ་ནང་

བའིི་གདན་རབས་སུ། རྗེེ་དོན་རིན་པ་ཤི་སྦྲང་ལོ་ཕེེབས་དུས་རྒད་པོ་ཞིག་གིས་རི་

དྭགས་ཤི་བའི་ིབྲང་ཞིག་གསོལོ་བར་ཕུལོ་བ་དང་། ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་པའི་ིརྒྱལོ་

རིའི་ིཕེག་ན་སྣེ་ཕུག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པས་རྟེན་འིབྲེལོ་མ་ལོེགས་པར་དགོངས་ཏ་ེཞལོ་

ནས་ཀྱིང་། ཤི་བྲང་གིས་གུང་ཚེིགས་མ་ིབྱེད། བྲག་སྣེ་ཕུག་ལོ་རྒྱབ་མ་ིགཏོད། ཧོོར་

མ་ིགློེན་པ་ལོ་སྦྱོིན་བདག་མ་ིབྱེད། ཅིེས་གསུངས་ནས་བྱ་ཁྱུང་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་པ་

དང་། ཤི་སྦྲང་གི་གནས་དེར་ན་བཟའི་ཆ་ཚེང་གཅིིག་ནང་རྟེན་བྱས་པའིི་མཆོད་

རྟེན་བཞེངས་པ་དེང་སང་ས་འིབུར་ཞིག་ཏུ་ཡོད། ཅིེས་གསུངས། ཡང་ངག་རྒྱུན་ལོ། 

རེབ་གོང་ས་ེགུ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ར་ིཁྲིོད་བཟུང་། སྒྲོལོ་མའི་ིཞལོ་གཟིགས་ཏ་ེལུང་བསྟོན་གྱི་ི

གནས་འིད་ིམིན། ཞེས་བསྐུལོ་བ་བཞིན་དགོན་གནས་འིཚེོལོ་བར་ཕེེབས་སྐད། གང་

ལྟོར་དགུ་རོང་བརྒྱུད་བྲག་བྱ་ཁྱུང་མཐོང་བའི་ིགྲོང་སྣེང་རར་བྱོན། ཨ་མྱོེས་དོན་གྲུབ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

སེང་ག་ེཞེས་པའི་ིརྩོར་ཕེེབས། གནས་ཚེང་དེའི་ིརྒན་མ་ོབཞིན་མ་ིསྡུག་པ་ཞིག་གིས། 

རང་གི་བྲན་མོ་ལོ་བྲག་བྱ་ཁྱུང་ནས་ཡུལོ་སྣེ་འིོང་བར་འིདུག་པས་ཐང་མ་མྱུར་དུ་

སྡུས་ཟརེ། རྒན་མ་ོད་ེལོ་བྲག་བྱ་ཁྱུང་གང་ཡནི་དྲིསི་པས་རྒན་མ་ོཁྲི་ོཚུལོ་གྱིསི་ཅི་ིབྱདེ་

རྒྱུ་ཡནི། ཕེ་ག་ིརེད་ཅིསེ་སྡོགིས་མཛུབ་དང་བཅིས་འིབར་བཞནི་དུ་བསྟོན། རྒན་མ་ོད་ེ

ཁྲི་ོགཉེེར་ཅིན་མའི་ིསྤྲུལོ་བ་ཡིན་པས་ས་འིདུལོ་དང་ང་ོསྤྲོོད་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་བྱས་སྙེམ་པ་

ཕྱིིས་སུ་དགོངས་པར་ཤིར། ཕྱི་ིཞིག་ན་དོན་གྲུབ་སེང་གེས་སྦྱོིན་བདག་བྱས་ཏ་ེསྣེང་

རའི་ིགསརེ་ཁང་དུ་གྲགས་པ་འིད་ིབཞངེས། 

ལྷ་ཁང་དེར་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། ཉེ་ེསྲས་བརྒྱད། མ་ིགཡ་ོབ་སྔོོན་པོ། རྟ་

མགྲིན་བ་ེཅིོན་ཅིན་རྣམས་བཞུགས། དམ་ཅིན་སྲུང་མར་བསྐོས་ཏ་ེརྟེན་ཐང་ཆོས་རྗེེའི་ི

ཤིངས་ཁྲིག་གིས་བཞེངས། གཉེན་ཆ་ཤིིན་ཏུ་ཆེ། དེར་ཚེོགས་པ་མང་པོར་ས་སྡོེའི་ི

བཤིད་པ་ཡང་གནང་བར་གྲགས། དའེི་ིཕྱིརི་ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བས་ཀྱིང་། སྣེང་རའི་ི

གསེར་ཁང་འིད་ིཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པས་ས་སྡོེའི་ིབཤིད་པ་གནང་བའི་ིགནས་

ཡིན་གསུངས་ནས་མཛོད་དག་ེར་ིཁྲིོད་པའི་ིངོར་ལོམ་རིམ་ཆུང་ངུའི་ིདབུ་ནས་ཆོས་

ཐུན་གཅིིག་གནང་བར་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིརྣམ་ཐར་ལོས་འིབྱུང་། ཕྱིིས་སུ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ལྷ་ཁང་

ཆེན་མོ་དང་ལྷན་དུ་རབ་གནས་མཛད་པས་འིདིར་ཡང་མེ་ཏོག་བབས་པ་རྟེན་སྒྲོམ་

དུ་ད་ལྟོའིང་ཡོད་ཟེར། གསེར་ཁང་འིདི་ནམ་བཞེངས་པའིི་དུས་ཚེིགས་གསལོ་བོ་

མ་མཐོང་ཡང་རྩོ་བ་ཚེང་གིས་བྱ་ཁྱུང་བཏབ་པའི་ིའིཕྲེ་ོཡིན་པར་བཤིད། བྱ་ཚེང་དུ་

ཉེ་ེཚེན་བུད་མེད་ཅིིག་ཡོད་པས་གསོལོ་ཚེིགས་དྲིངས། ཡུར་ལོས་ཀྱིིས་མནར་བ་ལོ་

ཐུགས་བརྩོ་ེབས་ཡུར་མནན་གྱི་ིམཆོད་རྟེན་བརྩོིགས་པ་ད་ལྟོ་ས་ོཕེག་གིས་བཏུམས་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།

 21  

ཤིིང་ཡུལོ་དེར་དེང་སང་ཡང་ཡུར་མ་མི་དགོས་པར་གྲགས། མོས་ཟར་རྩྭ་ཆུན་པ་ོ

འིགའི་དང་ར་ཕྱིར་གྱི་ིབཞུགས་སྟོན་ཕུལོ་བ་ཕྱིིས་སུ་གསེར་གདུང་ནང་རྟེན་དུ་ཕུལོ་

ཟརེ། 

ཇུ་ནང་གདན་རབས་སུ་སྣེམ་བུ་གྲོ་གྲོ་ཞིག་ཕུལོ་བ་ད་ལྟོ་ཡང་སེང་ཁྲིི་ཁང་གི་

བཞུགས་ཁྲིིའི་ིའིོག་ན་ཡོད་པར་གསུངས། ད་ེནས་བྲག་བྱ་ཁྱུང་ལོ་གཏད་ད་ེཕེེབས། 

རྨ་ཆུ་ལོ་དར་ཆགས་ཡོད་དམ་ལྟོོས་ཞེས་ཉེ་ེགནས་ལོ་ཡང་ཡང་གསུངས་པས། ཟླ་

བ་དྲུག་པ་ལོ་དར་ཇི་ིལྟོར་ཆགས་སྙེམ་ནས་ཉེ་ེགནས་མ་རངས་ཏ་ེདར་ཆགས་འིདུག་

ཅིེས་མ་ལྟོོས་བཞིན་དུ་ཞུས་པས། ད་ེལྟོར་ན་བཟང་འིདུག་མྱུར་དུ་འིགྲ་ོགསུངས་ནས་

ཕེེབས་ཚེ་ེརྨ་ཆུ་ལོ་དར་སྣེམ་དཀར་གྱི་ིཟམ་འིཕེངས་པ་འིདྲི་བ་ཞིག་ཆགས། དེར་བློ་

མས་རྟིང་མནན་ནས་ཕེེབས། ཕྱིི་ན་འིདུག་པའིི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་བལྟོས་ཚེེ་ཆུའིི་དར་

ཟམ་ད་ེབློ་མ་ཕེེབས་པ་དང་ལྷན་ཅིིག་དྲིིལོ་ནས་ཕེར་ཐལོ་སོང་ཟེར། དར་ཆགས་པའི་ི

ཉེེ་འིགྲམ་གྱིི་གྲོང་སྡོེའིི་མིང་ལོ་རྨ་དར་གོང་བ་ཞེས་ཐོགས་ཤིིང་ཟུར་ཆག་ནས་མན་

རྡལོ་གངོ་བ་ཟརེ། ད་ེནས་བཟུང་དགུན་ནམ་ཡང་དར་འིཛནི་སྔོ་ཞངི་འིགྲ་ོའིཕྱི་ིབའི་ིདར་

ལོམ་ངསེ་ཅིན་དུ་འིཛིན་པར་གྲགས་ས།ོ །

ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིི་གདན་རབས་སུ། བྱ་ཁྱུང་སྟོོམ་པའིི་རྒམ་

མོ་དེའིི་གྲོང་ད་ལྟོ་ཁེན་གྱི་ཟེར་བ་འིདི་ཡིན། གྲོང་དེའིི་ལྟོག་ན་སྒོོམ་རྟགས་ཟེར་བའིི་

གནས་ཡིད་དུ་འིོང་བར་ཁོང་བའིི་ཕྱིག་ཚེ་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་བའིི་ས་འིབུམ་ཞིག་

ཡོད་པ་ལོ་སྐབས་འིགར་མཚེན་མ་ོའིོད་འིཕྲེ་ོབ་སོགས་གནའི་མ་ིརྣམས་ལོ་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པ་དང་། གྲོང་དེའི་ིའིགབ་ཀྱི་ིར་ིརྐོེད་ན་ཆུ་མིག་ཅིིག་ཡོད་པའི་ིའིགྲམ་དུ་ཡུན་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

རིང་བཞུགས་ནས་ཕྱིག་ཚེ་བཏབ་ཅིིང་། ཙེན་དན་གྱི་ིལྗོོན་པ་ཞིག་སྐྱེས་པ་རིམ་གྱིིས་

སའིི་འིོག་ཏུ་ནུབ་ཀྱིང་སྐབས་ཤིིག་ནས་ས་ཚེ་དང་ཙེན་དན་གྱིི་དུམ་བུ་རྙིེད་མཁན་

ཡོད་པ་དང་། དེའི་ིསྟོོད་ཙེམ་ན་ཞིང་མང་བ་ོཡོད་པའི་ིལྗོོངས་ཤིིག་ཏུ་སྐྱ་ོམགུར་འིགའི་

རེ་གསུངས་པས་དེང་སང་ཡང་གནས་དེ་ལོ་ཞིང་མགུར་དུ་གྲགས་པ་དང་། དེའིི་

ཡན་ཆད་ཀྱིི་སྔོོ་གྱི་བྲག་འིགག་གི་དར་ལོམ་སྟོེང་ནས་ཕེེབས་པའིི་ལོམ་དེར་གདོང་

དར་རམ་ལྷ་དར་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་མ་ིགྲིབ་ཅིན་གྱིིས་ཁྲུས་བྱས་པ་

སོགས་ཀྱིིས་དར་མ་ིའིཆགས་པ་དང་། དག་གཙེང་དང་བསང་མཆོད་བྱས་པས་མྱུར་

དུ་ཆགས་པ་དང་། རྨ་འིགྲམ་མན་རྡལོ་གོང་བར་ཕྱིག་ཚེ་འིདེབས་རྒྱུའི་ིས་རྒྱུ་བཟང་

པ་ོཞགི་ཡདོ་པར་རབ་གནས་མཛད་པས། ཅི་ིཙེམ་བློངས་ཀྱིང་ཟད་དུ་མེད་པ་དང་། ད་

ལྟོའིང་ཡུལོ་ཕྱིོགས་ད་ེནས་ས་འིབུམ་བཞེངས་ཚེ་ེཐོགས་མར་ད་ེནས་ས་ཅུང་ཟད་ར་ེ

བློངས་ཏ་ེས་ཚེ་འིདེབས་པའི་ིསྲོལོ་ཡོད། ཅིེས་བརྗེེད་དུ་ཕེངས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་འིད་ིདག་

མཐར་ཆགས་སུ་བཀོད་འིདུག །ད་ེནས་ཅུང་ཟད་ཕེེབས་པ་ན་ལོ་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་པར་

སྐུ་རྗེེས་སུ་འིབྲངས་པའི་ིཁྱ་ིཞིག་ཡོད་པ་ལུས་པས་ཁྱ་ིརྒན་ལོར་གྲགས། ཐོག་མར་

ཁྱུང་ལྟོག་ཏུ་བཞུགས། 

ཉེིན་གཅིིག་དོས་ཁལོ་དང་བཅིས་པའི་ིདྲིེའུ་ཞིག་ཡོད་པ་བཙེལོ་བས་མ་རྙིེད་པར་

མཐར་མདུན་གྱི་ིརིའི་ིངོས་སུ་ལྗོོན་ཤིིང་མང་བ་ོཡོད་པའི་ིསར་ཆུ་འིཐུངས་ནས་ཉེལོ་

འིདུག་པ་ཐབས་ཅི་ིབྱས་ཀྱིང་མ་སློང་ཚུལོ་ཞུས་པས། ང་ཚེོའི་ིའིདུག་ས་ནོར་བ་ཡིན་

འིདུག །དརེ་འིགྲ་ོགསུངས་ནས་གནས་དརེ་དགནོ་པའི་ིགཞ་ིབཏངིས། ཀླུ་རྒྱལོ་གཙུག་

ན་རིན་ཆེན་གྱིི་ཕེོ་བྲང་ཆུ་མིག་གཉེན་པོ་ཡོད་པའིི་ནེའུ་གསིང་གི་སྟོེང་དུ་གཙུག་
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ལོག་ཁང་བཞེངས་པ་ཕྱིིས་སུ་མགོན་ཁང་དུ་གྲགས་ཏ་ེད་ལྟོའི་ིའིདུ་ཁང་ག་ིསྟོེང་རྒྱབ་

ན་ཡོད་པ་འིད་ིཡིན། ངག་རྒྱུན་འིགར་ཐོག་མའི་ིགནས་གཞ་ིད་ལྟོའི་ིའིདུ་ཁང་ག་ིཆོས་

རའི་ིམཐལིོ་དང་། ལོ་ལོས་ད་ལྟོའི་ིལྷ་ཁང་ཆནེ་མའོི་ིཤུལོ་གཡང་ས་ཁུག་ཏུ་རྗེདོ་པ་འིད་ི

དང་། ཁ་ཅིིག་གིས་ལྷ་ཁང་སིས་མར་འིབོད་པའི་ིཤུལོ་འིད་ིཡིན་ཟེར། སིས་མ་དང་

ཙེགི་མ་ཞསེ་པ་ན་ིཡུལོ་ད་ེགའི་ིསྐད་ཀྱི་ིཆུང་ངུའི་ིཐ་སྙེད་ད།ོ །

གང་ལྟོར་ད་ལྟོའི་ིའིདུ་ཁང་འིད་ིཕྱིསི་སུ་རམི་གྱིསི་རྒྱ་བསྐྱདེ་པ་ཡནི་ཞངི་། འིབབ་

ཞདོ་ཆ་ེདུས་ཆསོ་རའི་ིམཐལིོ་དུ་ཆུ་མགི་རྡལོོ་གྲབས་བྱདེ་ཅིངི་། དརེ་མ་ཟད་ནམ་ཡང་

རྔ་ཁང་མ་ིབརྟན་པའིང་རྒྱུ་མཚེན་དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ཡནི་པར་གློངེ་ང་ོ། །

གནས་གཞི་བཏིངས་འིཕྲེལོ་གྲྭ་ཚེོགས་བརྒྱ་ཕྲེག་བརྒལོ་བ་ལོ་ཕེར་ཚེད་ཀྱིིས་

ཐོག་དྲིངས་བྱམས་ཆོས་རྣམས་དང་། བརྟག་གཉེིས། སྤྱིོད་འིཇུག་སོགས་ཀྱི་ིབཤིད་

པ་རྒྱ་ཆརེ་མཛད། 

འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པས་ཐོག་མ་ཉེིད་ནས་གྲྭ་ཚེོགས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་འིདུས་པར་

བཤིད། གནས་དའེི་ིཐད་ཀར་བནོ་དགནོ་ཞགི་ཡདོ་པའི་ིགཙེ་ོབ་ོདསེ་ཆསོ་རྗེ་ེཉེདི་སྤྱིན་

དྲིངས། ཞབས་ཏོག་དང་བཀུར་སྟོ་ིཞུས། བཞུགས་སྟོན་གཅིིག་གིས་མཚེོན་དངོས་

འིབུམ་ཕུལོ་བས་རྟེན་འིབྲེལོ་འིགྲིགས། ཉེིད་ནས་ལྷམ་སོགས་གནང་བ་ཡུལོ་ནས་

འིདོན་པའི་ིབརྡར་ག་ོནས་མཐུ་གཏོང་རེས་བྱས། དང་པ་ོཅུང་ཟད་མཚུལོ་ཉེམས་ལྟོ་

བུ་ལོ། ཞང་བའི་ིབཙུན་ཆུང་འིདིས་སྒྲུབ་དཔོན་གྱིིས་ལོ་སྒྲུབ་པ་ཚུགས་གསུངས་པ་

ལྟོར་བྱས་པས་འིཕྲེལོ་དུ་བོན་རྣམས་ནང་འིཐོར། འིགའི་ཞིག་རྩུབ་རིང་དུ་སོང་། ཁ་

ཅིིག་ལུང་ཕྲེན་འིགར་བྱོལོ་བས་ལུས་རིད་ཅིིང་ཤི་ིབའི་ིསར་བོན་གྱིོང་ནང་དུ་ཐོགས། 
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འིགའི་རེས་རིའི་ིགཤིམ་ནས་ར་ེཞིག་གནས་བཅིས་པའི་ིསར་བོན་པ་ོར་ིཟེར་ཞིང་། ད་

ལྟོ་སྐྱ་ཡིས་སུ་ཡོད་པའི་ིབོན་གྲོང་རྣམས་འིད་ིལོས་ཆད་པར་གྲགས། ཇུ་ནང་གདན་

རབས་སུ། བོན་པ་ོརྣམས་ལོ་སྒྲུབ་པ་མཛད་སྐབས་ཞང་བའི་ིབཙུན་ཆུང་། བར་ཞིང་

ལོ་མ་ོགཡུ་རུ་ཕྱུག །ནག་ཚེའི་ིར་ེགནོ་པ། སྡོངོ་ངའེི་ིདར་དཀར་རངི་མ།ོ མཚེམས་རངི་

རྟགོས་ལྡན་པ་རྣམས་གཙེ་ོབ་ོཡནི། ཞསེ་བཤིད། 

བྲག་དགོན་པས། བོན་པོ་རིར་བོན་དགོན་ཞིག་ཡོད་པའིི་གཙེོ་བོ་དེས་སྤྱིན་

དྲིངས། ཞེས་བཤིད་པ་ལོ་རྒྱུ་ལོས་འིབྲས་བུ་སྔོ་བའི་ིསྐྱོན་འིབྱུང་ངམ་སྙེམ་སྟོེ། ད་ལྟོ་

པར་ཁང་ཆེན་མོའི་ིའིགབ་ཀྱི་ིགནས་ས་ཕེར་ཚུར་ད་ེལོ་དེང་སང་ཡང་བོན་པ་ོམཁར་

ནག་ནང་ཟརེ་བས་ན་གདན་འིདྲིནེ་ཞུ་མཁན་གྱི་ིབནོ་པའོི་ིགནས་མཁར་ད་ེན་ཡདོ་ཚེདོ་

དུ་སྣེང་ང་ོ། །

མགནོ་ཁང་དེར་རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་བྱདེ་ཀྱི་ིསྐུ་ཞལོ་ཕྱིག་ཡངོས་རྫིགོས་དང་། མགནོ་

པ་ོཕྱིག་དྲུག་པ་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིི་སྐུ་བརྙིན་མང་དུ་བཞེངས་ཤིིང་དམ་ཡེ་

བསྲེས་པའི་ིབྱིན་རླབས་ཀྱིིས་སྡོ་ེད་ེཉེིད་དུ་བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིལོས་རྣམས་བཞེད་པ་ལྟོར་

གྲུབ་ཅིིང་། བཀའི་ཤིིན་ཏུ་གཉེན་པས་ཡུལོ་ཕྱིོགས་འིདིའི་ིསྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱིིས་ལོེགས་

ཉེེས་ཀྱི་ིསྟོངས་འིཛིན་པའི་ིམནའི་དཔང་ཡང་མགོན་ཁང་འིད་ིལོ་ཞུ་ཞིང་། མནའི་ཟོས་

པ་རྣམས་ལོ་ཆད་པ་དྲིག་པ་ོཚེར་གཅིོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་སྟོོན་ཅིེས་རྒྱ་ཕེིབས་དཀར་

ཆག་ཏུ་གསུངས། 

བར་སྐབས་ཤིིག་ཆོས་རྗེེ་ཉེིད་སྐུ་འིབུམ་ཆུ་དཀར་རི་ཁྲིོད་དུ་ཉེམས་བཞེས་

མཛད་སྐབས། མཚེན་ལོམ་དུ་རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་བྱེད་དང་མཇིལོ་བས་བྱིན་གྱིིས་བརླབ་
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པར་གསོལོ་བ་བཏབ། ཁྱད་པར་དུ་ཞལོ་དངོས་སུ་བསྟོན་དུ་གསོལོ་ཞེས་ཞུས་

པས། སང་ཕེདོ་ད་ཙེམ་ལུང་བ་འིདའིི་ིམདའི་རུ་འིངོ་། ད་ེབར་བད་ེབར་གྱིསི་གསུངས་

བྱུང་བར། ད་ེགང་ཡིན་དཔྱད་པས། རྗེ་ེཙེོང་ཁ་བ་ཆེན་པ་ོའིཇིིག་རྟེན་དུ་འིབྱོན་པའི་ི

བརྡར་མངོན་པར་ཤིེས་པས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ནས་རྟེན་འིབྲེལོ་ཁྱད་པར་ཅིན་

བསྒྲིག་པར་དགོངས་ཏེ་གསོལོ་ཟན་དང་བདུད་རྩོི་རིལོ་བུ་བསྲེས་པའིི་རིལོ་བུ་དང་

སྲུང་མདུད། རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་བྱེད་ཀྱི་ིབྲིས་སྐུ་བྱིན་རླབས་ཅིན། བུ་ཆུང་གཙེང་སྦྲ་དང་

བཅིས་སྐྱོང་ལུགས་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེདང་བཅིས་པ་ཉེ་ེགནས་ཚུལོ་ཁྲིིམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལོ་

བསྐུར་གནང་མཛད། ཕྱི་ིཞིག་ན་ཡབ་ཡུམ་གྱིིས་ཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པ་ཉེིད་

སྤྱིན་དྲིངས། བཀུར་སྟོ་ིཕུན་སུམ་ཚེགོས་པ་མཛད། རྗེ་ེའིད་ིབས་ཀྱིང་རྟ་ནརོ་གསོ་དར་

སོགས་ཟང་ཟིང་གནང་སྦྱོིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ིབུ་འིད་ིང་ལོ་ཕུལོ་

ཅིིག །ཅིེས་བཀའི་སྩལོ་བ་བཞིན་ཡབ་ཡུམ་གྱིིས་ཀྱིང་དགའི་སྤྲོ་ོདང་བཅིས་འིབུལོ་

བར་ཁས་བློངས། ད་ལྟོ་སྐུ་འིབུམ་འིཇིམ་དབྱངས་ཀུན་གཟིགས་ཁང་དུ་བཞུགས་

པའི་ིཕེ་བོང་སྟོེང་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིཞབས་རྗེེས་དང་དབྱུག་པའི་ིརྗེེས་གསལོ་བར་བཏོད་

ཡོད་པ་འིད་ིཡང་ད་ེདུས་བྱུང་བར་མངོན། དེར་མ་ཟད་ཆུ་དཀར་ར་ིཁྲིོད་དུ་ཡང་བྲག་

གྱིནེ་དུ་བཏགེས་པའི་ིཕྱིག་རྗེསེ་གཉེསི་ཀ་གསལོ་བར་བཏདོ་པ་མཇིལོ་དུ་ཡདོ། 

རྗེ་ེཀརྨ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེཤི་རྫིོང་ར་ིཁྲིོད་དུ་ཕེེབས་ནས་བཞུགས་སྐབས་ཡབ་ཀྱིིས་

ཁྲིིད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་ཀྱིང་ད་དུང་གཞོན་ནུར་གྱུར་བས་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་

རན་གསུངས་ནས་དག་ེབསྙེེན་དུ་བསྒྲུབས། མཚེན་ལོ་ཀུན་དགའི་སྙེིང་པོར་གསོལོ། 

དབུས་སུ་ཕེེབས་ཤིིག་པའི་ིལུང་བསྟོན་གནང་སྟོེ། ཕྱིིས་སུ་སངས་རྒྱས་གཉེིས་པ་ལྟོ་
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བུར་བྱོན་པ་འིདིའི་ོཞེས་དཔའི་པ་ོགཙུག་ལོག་ཕྲེེང་བའིི་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་བསྔོགས། 

ཀརྨ་རོལོ་པའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེད་ེདུས་དགུང་ལོ་ོཉེེར་གཅིིག་བཞེས་སྣེང་། རྗེ་ེདགུང་ལོ་ོགསུམ་

གྱིི་དུས་དགེ་བསྙེེན་མཛད་པར་ཡོངས་ལོ་གྲགས་མོད། ཧོོར་རྒྱལོ་ཐོ་གན་ཐོ་མུར་

ཁྲི་ིལོ་ོཉེེར་ལྔ་བ་མ་ེབྱ་ལོོར་རྗེ་ེའིཁྲུངས་པ་དང་། ཁྲི་ིལོ་ོཉེེར་བརྒྱད་པར་ཀརྨ་རོལོ་བའི་ི

རྡ་ོརྗེ་ེཕེེབས་པ་དང་། ལོ་ོརྒྱུས་འིགར་རྗེ་ེདགུང་ལོ་ོབཞ་ིབར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ཟེར་བ་

རྣམས་ལོ་དཔགས་ན་རྗེ་ེདགུང་ལོ་ོརིལོ་བ་ོགསུམ་དང་ང་ོམཐོང་བཞིའི་ིསྟོེང་ཤི་རྫིོང་དུ་

དག་ེབསྙེནེ་བསྒྲུབས་ཏ་ེའིཕྲེལོ་ལོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས་པར་སམེས། 

འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པས། དགུང་ལོ་ོབདུན་བཞེས་ནས་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། དགུང་

ལོོ་བརྒྱད་བཞེས་ནས་རབ་བྱུང་མཛད་ཟེར། གང་ལྟོར་དགུང་ལོོ་བཞི་ཡང་ཟེར། 

དགུང་ལོ་ོབདུན་དུ་ཉེ་ེབ་ན་ཡང་ཟེར་ཏ།ེ ཡབ་ཡུམ་གྱིིས་བུ་ཆུང་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིདྲུང་

དུ་འིབུལོ་བར་བྱོན་སྐབས། རྗེ་ེདོན་རིན་པས་ཕྱིོགས་འིད་ིནས་ད་ེརིང་ང་ལོ་སློབ་མ་

ཁྱད་པར་ཅིན་ཞགི་འིངོ་བར་འིདུག་པས་ལྟོསོ་གསུངས་ནས་གྲྭ་བ་གཅིགི་ལྟོ་རུ་བཏང་། 

གད་སྐྱའི་ིགཞུང་ན་ཡོད་ཚེ་ེམ་ིམང་དམག་འིདྲི་བའི་ིསྣེང་བ་བྱུང་། ཚུར་ཇི་ེཉེེར་སླེབས་

པའིི་ཚེེ་དེ་ཉུང་ངུར་སོང་ནས་མཐར་ས་བཟང་སྒོང་ལོ་སླེབས་པ་ན། མི་སྟོག་ཞོན་

གཅིིག་འིོངས་པ་མཐོང་། དེའི་ིཕྱིིར་གྲྭ་བ་དེས་ས་ོབལྟོས་པའི་ིསྒོང་ལོ་ས་ོབལྟོས་སྒོང་

དང་། ཕེེབས་ལོམ་གྱི་ིསྒོང་ལོ་གཅིགི་སྟོག་སྒོང་དུ་གྲགས་ཏ་ེདངེ་སང་ཟུར་ཉེམས་པས་

ས་ོཏོལོ་སྒོང་དང་ལྕགས་སྟོག་ཁ་སྒོང་ཟེར། བྲག་དགོན་པས་སྐྱ་ཀའི་ིགཞུང་ཞེས་བྲིས་

པ་རྒྱུས་མདེ་པའི་ིགཏམ་སྟོ་ེཚེ་ཕུག་གད་སྐྱ་ཞསེ་ཡུལོ་ད་ེབ་རྣམས་ལོ་གྲགས་ས།ོ །

ཆོས་རྗེེའི་ིདྲུང་དུ་ཕེེབས་མ་ཐག་ནས་ཚེེགས་མེད་པར་ཡིག་ཀློོག་ལོ་བྱང་བར་
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སྦྱོངས། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་ིསྔོ་རོལོ་ཏུ་དཔལོ་རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིགིས་བྱདེ་དང་། འིཁརོ་ལོ་ོབད་ེ

མཆོག་དྲིིལོ་བུ་ལུགས་དང་། ཀྱིེ་རྡོ་རྗེེ་དང་། ཕྱིག་ན་རྡོ་རྗེེ་ལོ་སོགས་པའིི་དཀྱིིལོ་

འིཁོར་དུ་བཅུག་ཅིིང་དབང་བསྐུར། གསང་མཚེན་དུ་དོན་ཡོད་རྡ་ོརྗེ་ེཞེས་བཏགས་

ཏ་ེརྡ་ོརྗེ་ེཐེག་པའི་ིསྒོོར་སྨིན་པར་མཛད། དབང་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་བད་ེམཆོག །ཀྱི་ེ

རྡོར། ཀུན་རིག །གཤིིན་རྗེེའི་ིགཤིེད་ལོ་སོགས་པའི་ིདཀྱིིལོ་ཆོག་མང་པ་ོཐུགས་ལོ་

བཟུང་། བད་ེམཆོག་དྲིིལོ་བུ་བའི་ིབདག་འིཇུག་ལོན་མང་དུ་བཞེས། ལྷའི་ིརྣལོ་འིབྱོར་

དང་བཟླས་པའི་ིརམི་པ་སགོས་ལོ་གཅིགི་ཏུ་གཞོལོ། 

རྒྱུད་ན་ེདང་རྩོ་བ་ཚེང་ག་ིགདན་རབས་སུ། དབང་རྡ་ོརྗེ་ེཕྲེངེ་བ་ཡང་ཆསོ་རྗེ་ེདོན་

རིན་པ་ལོས་གསན་པ་འིདྲི་བ་ཞིག་གསུང་མོད། ཡོངས་གྲགས་ལོ་འིོག་ནས་འིབྱུང་བ་

ལྟོར་འིབྲ་ིགུང་སྤྱིན་སྔོ་བ་ལོས་གསན་པར་གྲགས་ས།ོ །

ཁྱད་པར་དུ་བློ་མའིི་བཀའི་བཞིན་ཨ་ར་པ་ཙེ་ནའིི་བསྙེེན་པ་གྲངས་མང་པར་

མཛད་པས་གཟིམ་ཆུང་ག་ིལོོགས་ཀུན་ཏུ་ཨ་ར་པ་ཙེ་ནའི་ིཡ་ིག་ེམང་པ་ོབྲིས་པ་ལྟོ་བུ་

དང་། རལོ་གྲིའི་ིཕྱིག་མཚེན་གྱི་ིགུར་ཕེིབས་པ་སོགས་རང་བྱོན་མང་དུ་ཕེེབས། དེའི་ི

ཕྱིིར་གཟིམ་སྤྱིིལོ་ད་ེལོ་ད་ལྟོའི་ིབར་ཏུ་ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིསྒྲུབ་ཁང་ཞེས་ཀུན་གྱི་ིརྣ་བའི་ིརྒྱན་

དུ་གྱུར། 

རྗེེ་བདེ་ཁང་བས་མཛད་པའིི་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་མཆོད་རྟེན་གྱིི་དཀར་ཆག་ལོས། 

བསྙེེན་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས། བཞུགས་པའི་ིརྩོ་སྤྱིིལོ་གྱི་ིཕྱི་ིནང་ག་ིངོས་ཐམས་ཅིད་ལྷག་

པའིི་ལྷའིི་སྐུ་དང་ཨ་ར་པ་ཙེ་དང་རལོ་གྲིས་བར་མཚེམས་མེད་པར་གཏམས་པའིི་

གཟགིས་སྣེང་ཡབ་སྲས་གཉེསི་ཀ་ལོ་བྱུང་། ཞསེ་གསུངས་འིདུག །
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དགུང་ལོ་ོབདུན་གྱི་ིསྐབས་ཤིིག་ནས་ཕྱིག་རྡོར་གཏུམ་པ་ོཕྱིག་གཉེིས་པའི་ིརྣམ་

པ་ཅིན་ཞིག་ཡུན་རིང་བའིི་བར་དུ་ནུབ་རེ་བཞིན་མནལོ་ལོམ་དུ་གསལོ་ལོམ་མེར་

འིཆར་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཇི་ོབ་ོརྗེ་ེམནལོ་ལོམ་དུ་རྒྱུན་པར་མཇིལོ་བ་ཞགི་བྱུང་། ཕྱིསི་

དབུས་སུ་ཕེེབས་དུས་སྐུ་འིདྲི་གཟིགས་པ་ན་རྣམ་པ་ཇི་ིལྟོ་བར་འིདུག་ཅིེས་གསུངས། 

དགུང་ལོོ་བདུན་པའིི་ཚེེ། ཆོས་རྗེེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་དཔལོ་བཟང་པོས་མཁན་པོ་

དང་། ཏཱ་དབོན་གཞོན་ནུ་སེང་གེའི་ིསློབ་མ་གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་འིོད་ཀྱིིས་སློབ་དཔོན་

མཛད་ད་ེརབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཚེིགས་སྔོ་མ་དག་ེཚུལོ་གྱི་ིསྡོོམ་པ་བཞེས་ནས་མཚེན་ལོ་

བློ་ོབཟང་གྲགས་པ་ཞསེ་གསལོོ། ད་ེལྟོར་ན་རྗེ་ེརབ་བྱུང་མཛད་པའི་ིཆུ་ཡསོ་ལོ་ོད་ེནས་

ད་ལྟོ་རབ་རྒྱལོ་མ་ེབྱ་ཡན་ལོ་ལོ་ོལྔ་བརྒྱ་དང་ག་ོབཞ་ིའིདས་པའིང་ཤིསེ་པར་བྱའི།ོ །

འིཇིམ་དབྱངས་དང་དབྱངས་ཅིན་མ་ལོ་སོགས་པའིི་སྒོ་ོནས་ཤིེས་རབ་འིཕེེལོ་

བའི་ིཐབས་མང་དུ་གནང་། རྒྱུད་སྡོ་ེབཞིའི་ིརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་དཀྱིིལོ་ཆོག་མན་ངག་ཆོས་

སྐོར་སོགས་མང་དུ་སྩལོ། ཁྱད་པར་དུ་བར་ཆད་སྲུང་བའི་ིལྷ་འིཁོར་ཆེན། ཤིེས་རབ་

ཀྱི་ིལྷ་ཨ་ར་པ་ཙེ་ན། ཚེ་ེཡ་ིལྷ་ཚེ་ེདཔག་མེད་ཛ་ེཏ་རི། མཐུན་རྐྱེེན་སྒྲུབ་པའི་ིལྷ་རྣམ་

སྲས། མ་ིདང་མ་ིམིན་གྱི་ིགནོད་པ་སེལོ་བའི་ིལྷ་མགོན་པ་ོཕྱིག་དྲུག་པ་རྣམས་ཆོས་རྗེ་ེ

རང་ག་ིལྷག་པའི་ིལྷ་ཡིན། ད་ེརྣམས་ཁྱོད་ལོ་སྟོེར་བ་ཡིན་པས་བསྙེེན་སྒྲུབ་དང་གཏོར་

མ་མ་ཆག་པ་གྱིསི་གསུང་། 

སྐབས་འིདིར་རྒྱུད་ན་ེདང་རྩོ་བ་ཚེང་ག་ིགདན་རབས་སུ། ཉེིན་གཅིིག་བྱིས་པའི་ི

རྩོེད་མོའི་ིརྣམ་པས་གོར་འིཚེེད་ཅིིག་ལོ་རྩོེད་མ་ོགནང་བས་ཁོའི་ིལོས་ལོ་བར་བཅིད་

པས་ཁྲིོས་ཏེ་གོར་ཐུག་གྱིིས་བརྡེགས་པས་ཞལོ་ལོ་རྨ་ཞིག་བཏོད། རྡེག་མཁན་དེ་
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མ་འིགྱིངས་པར་ཁྲིག་སྐྱུགས་ཏ་ེཤིི །དེའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་རྗེ་ེདོན་རིན་པ་ཐུགས་ཁྲིོས་པའི་ི

ཚུལོ་གྱིིས་འིགྲམ་ལྕག་བཏང་ནས་སྒོོར་ཕུད། རེ་ཞིག་ན་ཉེེ་གནས་ལོ་ཁྱོད་སོང་ལོ་

གཞོན་ནུས་ཅི་ིབྱེད་ལྐོོག་ཏུ་ལྟོོས་གསུངས་པས། རྒྱབ་རིའི་ིརྩོེར་དང་པོར་ཞལོ་ས་ལོ་

གློན་ནས་བཤུན། ད་ེནས་ཕྱིག་གིས་ས་ལོ་འིབྲད་ཀྱིིན་བཞུགས། མཐར་རྡ་ོབ་མང་

བ་ོསྤུངས་ཏ་ེགྲལོ་བསྒྲིགས་པའི་ིཚུལོ་བྱས། ད་ེདག་ལོ་ཕྱིག་དབང་འིཇིོག་པའི་ིརྣམ་པ་

དང་། དབང་སྐུར་བ་དང་ཆོས་འིཆད་པའི་ིརྣམ་འིགྱུར་མཛད་པ་མཐོང་བས་བློ་མ་ལོ་

ཞུས་པའི་ིཚེ་ེཤིནི་ཏུ་དགྱིསེ་ཤིངི་རྟནེ་འིབྲེལོ་ལོགེས་པར་དགངོས། ཞསེ་བྲསི་སྣེང་། 

ད་ེནས་རྗེ་ེདགུང་ལོ་ོབཅུ་དྲུག་བཞེས་པའི་ིཚེ་ེམཐུན་རྐྱེེན་གྱི་ནོམ་པ་དང་བཅིས་

དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས་པའི་ིསྐུལོ་མ་དང་རྫིོངས་པ་མཛད། ཕེེབས་ཁར་བློ་མའི་ིཞལོ་

ནས། ངས་ཁྱདོ་ལོ་ཆསོ་ཤིགི་འིཆད་པ་ཡནི། ཅི་ིའིདྲི་ཞགི་འིདདོ་ཅིསེ་པ་ལོ། སམེས་ལོ་

ཕེན་པའི་ིཞལོ་ཏ་ཞགི་ཐུགས་ལོ་འིདགོས་འིཚེལོ་ཞུས་པས། འིབྱུང་འིགྱུར་ལུང་བསྟོན་

བསླབ་བྱའིི་ཚུལོ་དུ་དང་པོར་ཐོས་བསམ་འིདི་ལོ་གྱིིས། དེ་ནས་འིདི་ལོ་གྱིིས་ཞེས་

སོགས་ཀྱི་ིརིམ་པ་དང་། ད་ེནས་ད་ེདག་ག་ིདོན་ཉེམས་སུ་བཞེས་ཚུལོ། དེའི་ིརྗེེས་སུ་

གདུལོ་བྱ་རྣམས་སྨིན་གྲོལོ་ལོ་བཀོད་པའི་ིསྒོ་ོནས་བསྟོན་པ་ལོ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམཛད་

དགོས་ཚུལོ་རྣམས་ཚེིགས་བཅིད་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་འིདོམས་པར་མཛད་ལོ། ད་ེཟིན་བྲིས་སུ་

མཛད་པ་དུས་ཕྱིིས་དབུས་སུ་ཕེེབས་ཙེ་ན་བོར་བས་ཚེིག་རིས་ཕེལོ་ཆེ་བ་བསྙེེལོ་

ནའིང་། དོན་ཐམས་ཅིད་ཐུགས་ལོ་མངའི་བས་ཕྱིིས་ཐོས་བསམ་སོགས་མཛད་པའི་ི

རིམ་པ་ཐམས་ཅིད་ད་ེདང་མཐུན་པ་བྱུང་འིདུག་ཅིེས་སྲས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོརྣམས་ལོ་དངོས་

སུ་གསུངས་ཤིིང་། བསླབ་བྱའི་ིཚེིགས་བཅིད་ད་ེལོས་ཐ་ོར་ེབ་ཐུགས་ལོ་བཞུགས་པ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ན།ི 

འིདི་ལྟོར། གཞོན་ནུ་བློོ་བཟང་གྲགས་པ་ཁྱོད། །སྔོོན་སྦྱོངས་དགེ་བའིི་ལོས་

འིཕྲེ་ོཅིན། །སྔོོན་ཚེ་ེདམ་ཆོས་བདུད་རྩོིའི་ིརོ། །འིཐུངས་པའི་ིབག་ཆགས་ཡོད་པར་

ངེས། །ཞེས་དང་། ཡུམ་ཆེན་རྒྱས་འིབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱིི། །རྒྱན་དུ་གྱུར་པའིི་

མངོན་རྟོགས་རྒྱན། །ཐོག་མར་བསླབ་ཅིིང་ནན་ཏན་བྱ། །ད་ེལོ་མཁས་པར་གྱུར་བ་

ན། །ལུང་ཆསོ་ཀུན་ལོ་འིཕྲེགིས་ཚུད་འིགྱུར། ད་ེཡང་སམེས་ཀྱི་ིཟུར་ལོ་ཞགོ །ད་ེནས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡ།ི ལོམ་དང་སྤྱིོད་པའི་ིརྣམ་གཞག་དག །སྟོོན་པར་བྱེད་པའི་ི

མད་ོསྡོེའི་ིརྒྱན། །མཁས་པའི་ིཡན་ལོག་དག་ཏུ་བསླབ། །འིཁོར་བ་མྱོ་ངན་འིདས་པ་

ཡི། །རྟེན་དུ་སྟོོན་པའི་ིཆོས་དང་ནི། །ཆོས་ཉེིད་རྣམ་འིབྱེད་བསྟོན་བཅིོས་དང་། །ཐོག་

མ་མཐའི་མ་རྣམ་སྤེངས་པའིི། །དབུ་མའི་ིལོམ་ན་ིསྟོོན་པས་ན། །དབུས་དང་མཐའི་ན་ི

རྣམ་འིབྱདེ་དང་། །སམེས་ཀྱི་ིཆསོ་ཉེདི་དག་པ་ན།ི །སམེས་ཅིན་ཀུན་ལོ་ཡདོ་པ་སྟོ།ེ །ད་ེ

ཉེིད་བད་ེགཤིེགས་སྙེིང་པོར་ནི། །སྟོོན་བྱེད་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བློ་མ། །བྱམས་ཆོས་ལྔ་

པོ་དེ་དག་ལོ། །མཁས་པར་བྱེད་པའིི་གོ་ཆ་གྱིིས། །རྒྱས་པའིི་བསྟོན་བཅིོས་རྣམ་

འིགྲེལོ་དང་། །འིབྲིང་དུ་སྟོོན་པའི་ིརྣམ་ངེས་དང་། །ཤིིན་ཏུ་བསྡུད་པའི་ིརིགས་ཐིགས་

ཏ།ེ །ལུས་དང་འིདྲི་བའི་ིབསྟོན་བཅིསོ་གསུམ། །གཏན་ཚེགིས་ཐགིས་པ་འིབྲེལོ་བརྟག་

དང་། །རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པ་རྩོོད་རིག་སྟོེ། །འིཕྲེོས་པ་ཡན་ལོག་ལྟོ་བུ་ཟེར། །ཆོས་ཀྱི་ི

གྲགས་པ་ལོས་བྱུང་བའིི། །ཚེད་མ་སྡོ་ེབདུན་འིཛམ་གློིང་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་

གསལོ་བྱདེ་པ། །ཉེ་ིམ་ཟླ་བ་ལྟོ་བུར་གྲགས། །འིད་ིཡ་ིའིགོ་ཏུ་ད་ེརྣམས་སླབོས། །ཞེས་

དང་། 
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ད་ེནས་འིགའི་ཞིག་བསྙེེལོ་འིདུག་གསུངས། །ཡང་། བློ་ོགྲོས་བཟང་ལྡན་ཁྱོད་

ཀྱིིས་ནི། །མཐའི་བྲལོ་ཆེན་པོའི་ིལྟོ་བ་ལོ། །གལོ་ཏ་ེམོས་པ་ཡོད་གྱུར་ན། །འིཕེགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་མཛད་པའིི། །དབུ་མ་རིགས་པའི་ིཚེོགས་རྣམས་དང་། །ད་ེཡ་ིརྗེེས་

འིབྲང་། ཞསེ་སགོས་ཡདོ་ད་ེལྷག་མ་རྣམས་བསྙེེལོ་འིདུག་གསུངས། 

ད་ེལྟོ་བུའི་ིཞལོ་གདམས་བསླབ་བྱ་དང་། མཐུན་རྐྱེེན་གནང་སྦྱོིན་སོགས་ཚེད་

མེད་པ་སྩལོ། གཞན་ཡང་ཕེེབས་རྫིོངས་ཀྱིི་ཆེད་དུ་ཚེོགས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་ོབཤིམས། 

མཁའི་འིགྲ་ོཆོས་སྐྱོང་ལོ་གསོལོ་བ་བཏབ། མཎྜིལོ་གྱི་ིསྟོེང་དུ་ནས་སྤེར་གང་བཏབ་སྟོ་ེ

ཕུལོ་བས་ནས་ལོ་རིན་པ་ོཆ་ེའིབར་བ་ཞིག་ག་ིརྣམ་པ་བཏོད་པས་བློ་མ་ཤིིན་ཏུ་དགྱིེས་

ཏ་ེབསྟོན་པའི་ིབདག་པརོ་འིངོ་བར་འིདུག་ཅིསེ་ལུང་བསྟོན། ཕེན་ཚུན་འིབྲལོ་མ་ིཕེདོ་པ་

ལྟོ་བུའི་ིངང་ནས་དབུས་གཙེང་དུ་ཕྱིག་བཏེགས། ད་ེདུས་བློ་མའི་ིསྐུ་དྲུང་ནས་ཞབས་

ཐང་གིས་ལོམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་རྒྱུན་དུ་ཞལོ་འིདོན་ལོ་གོམས་པའིི་སྟོོབས་ཀྱིིས། 

འིཇིམ་དཔལོ་མཚེན་བརྗེོད་གསུང་བཞིན་པར་བྱོན་པ་ལོས་གློ་ོབུར་དུ་བློ་མ་དྲིན་ཏ་ེ

སྤྱིན་ཆབ་བསིལོ་བཞིན་དུ་བློ་མའི་ིཕྱིོགས་སུ་གཟིགས་པ་ན། ཚེིག་མཚེམས། ཕྱིིར་

མ་ིལྡོག་པ་ཕྱིིར་མ་ིའིོང་། ཞེས་པ་དང་འིགྲིགས་བྱུང་བས་སླར་ཕེ་ཡུལོ་དུ་མ་ིལྡོག་པའི་ི

རྟེན་འིབྲེལོ་དུ་མངོན་ཞེས་དུས་ཕྱིིས་བཀའི་སྩལོ་བར་སྣེང་། ཞེས་འིབྲུག་རྒྱལོ་དབང་

ཆསོ་རྗེསེ་གསུངས། 

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ིགསུང་རྒྱུན་ལོ། རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིིས་ལོམ་ཡ་ག་ི

ནས་ཕེ་རྒན་ང་ལོ་ལོན་གསུམ་གྱི་ིབར་དུ་ལྟོོས་གསུངས་པ་རྗེེས་ཐུགས་ཀྱིིས་བསྙེེལོ་

ནས་ད་ལྟོའི་ིབྱང་ཕྱིོགས་མཆོད་རྟེན་གསེར་མགོའི་ིགདོང་ཟེར་བ་འིདིའི་ིཕེག་ཏུ་ཐལོ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བ་ན། ཆསོ་རྗེ་ེཅུང་མ་རངས་པའི་ིཚུལོ་གྱིསི། བུ་གཞནོ་ནུ་གཅིསེ་པར་བསྐྱངས་ཀྱིང་

མཐར་བུས་ཕེ་རྒན་འིདརོ་རམ་གསུངས་ནས་རྗེ་ེཐམས་ཅིད་མཁྱནེ་པའི་ིབཞུགས་ཁང་

ག་ིརྩོའི་ིསྤྱིིལོ་བུ་བྲག་གཡང་དུ་བསྐྱུར་བ་ས་ལོ་མ་ལྷུང་བར་འིཇིའི་གུར་གྱིིས་བར་སྣེང་

དུ་ཡུན་རིང་བཟུང་བ་ཕྱིིས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏ་ེནང་རྟེན་བྱས་པའི་ིམཆོད་རྟེན་བརྩོིགས་ཤིིང་

ཕྱིིས་སུ་གཙུག་ལོག་ཁང་བཞེངས་པ་ལོ་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་ལྷ་ཁང་ངམ་འིཇིམ་དབྱངས་

སྒྲུང་ཁང་ཞསེ་པ་འིད་ིཡནི་པར་གྲགས། 

ད་ེཡང་རྗེ་ེབད་ེཁང་བའི་ིདཀར་ཆག་ལོས། མཚེན་མ་དའེི་ིརྗེསེ་མཐུན་ཕྱི་ིརལོོ་གྱི་ི

ཉེ་ེའིདབས་ནུབ་དང་བྱང་ག་ིསྐོར་ལོམ་གྱི་ིརྒྱུན་གང་ཡོད་སར་ཁ་དོག་སྣེ་ལྔའི་ིའིཇིའི་

དཀྱིིལོ་སྒོོར་མ་ོམུ་ཏིག་ག་ིཕྲེེང་བ་བསྒྲིགས་པ་ལྟོར་དེང་སང་ག་ིབར་དུ་མཆོག་དམན་

ཀུན་ལོ་བསྙེོན་མེད་དུ་སྣེང་བ་ཡིན། ད་ེཡང་མ་ིཅི་ིཙེམ་ཚེོགས་ཀྱིང་རང་ག་ིམཐོང་བ་

གཞན་གྱིིས་མ་ིམཐོང་། གཞན་གྱིིས་མཐོང་བ་རང་གིས་མ་ིམཐོང་བ་སོགས་ས་ོསོར་

སྣེང་ཚུལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ར་ེཡོད་པ་ཡིན་ན་ོཞེས་གསུངས་ཏེ། ད་ལྟོའི་ིདུས་སུ་

ཡང་སྤྱིིལོ་བུ་འིཕེངས་པའིི་གནས་དེར་འིཇིའི་གུར་ཟླུམ་པོ་ཤིར་པ་དངོས་སུ་མཐོང་

མཁན་མང་། ཕེེབས་ལོམ་གྱི་ིཞབས་ཕྱི་ིན་ིའིབྲ་ིགུང་ཐེལོ་བའི་ིའིབུལོ་དཔོན་ལྡན་མ་

རིན་ཆེན་དཔལོ་གྱིིས་གཙེོས་སྐུའི་ིཞང་པ་ོགཉེིས་དང་མད་ོསྨད་པའི་ིའིགྲུལོ་བ་མང་བ་ོ

བཅིས་སྟོབས་གཅིགི་ཏུ་བྱནོ། 

ལྷ་ོཁམས་བརྒྱུད་ནས་རྔམ་ཆུ་དང་རྫི་ཆུ་འིཛོམས་པའི་ིམདོ། ད་ལྟོ་ཆབ་མདོའི་ི

དགོན་ཆེན་ཆགས་པའི་ིསར་ཞག་གཅིིག་བཞུགས། དེར་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་

མགོན་པོའི་ིཞལོ་གཟིགས་བྱུང་། ཕྱིིས་སུ་གནས་དེར་རྗེེའི་ིདངོས་སློབ་མད་ོསྨད་པ་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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བྱང་སེམས་ཤིེས་རབ་བཟང་བོས་ཆབ་མད་ོཆོས་འིཁོར་བྱམས་པ་གློིང་བཏབ་པས་

ཆོས་སྡོ་ེཆོས་པ་ོབྱུང་། རིམ་གྱིིས་བྱོན་ནས་དགུང་ལོ་ོབཅུ་བདུན་པའི་ིསྟོོན་གྱི་ིདུས་

འིབྲ་ིགུང་དཔལོ་གྱི་ིནགས་ཁྲིོད་དུ་ཕེེབས། དེར་འིབྲ་ིགུང་སྤྱིན་སྔོ་རིན་པ་ོཆ་ེལོས་ཐེག་

ཆེན་སེམས་བསྐྱེད། ཕྱིག་ཆེན་ལྔ་ལྡན། རྡ་ོརྗེ་ེཕྲེེང་བ། ནཱ་ར་ོཆོས་དྲུག་སོགས་ཟབ་

ཆོས་དུ་མ་གསན། ད་ེནས་གྲོགས་འིགའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་སྐྱིད་ཤིོད་གུང་ཐང་དུ་ཚེལོ་བའི་ི

སྨན་པ་དཀནོ་མཆགོ་སྐྱབས་ཀྱི་ིདྲུང་ནས་གས་ོརིག་ལོ་མཁས་པར་སྦྱོངས། 

ད་ེནས་ཧོ་ཅིང་ཡུན་མ་ིརིང་བར་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོསྙེ་ེཐང་བད་ེབ་ཅིན་དུ་བྱོན། སྙེ་ེ

ཐང་བཀྲ་ཤིིས་སེང་གེ་དང་། གདན་ས་བ་དགེ་སྐོང་གཉེིས་ལོ་ཆོས་འིབྲེལོ་གསན། 

ཀློོག་པའི་ིསློབ་དཔོན་གཙེ་ོབ་ོཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། ཞར་ཆོས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པ་ོ

ཨུ་རྒྱན་པ་བསྟོེན་ནས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚེ་ོལྟོ་བུར་གསན་བསམ་མཛད་པའི་ིདབུ་

ཚུགས། རྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་འིགའི་ཞིག་ཏུ་དགུང་ལོ་ོབཅུ་དྲུག་སྟོེང་དབུས་སུ་ཕེེབས་པར་

བྱས་པ་དང་། འིགའི་ཞིག་ཏུ་དགུང་ལོ་ོབཅུ་བདུན་སྟོེང་ཕེེབས་ཞེས་པ་ན་ིམ་ིའིགལོ་ཏ།ེ 

བཅུ་བདུན་གྱིི་སྟོོན་ཀར་འིབྲི་གུང་དུ་ཕེེབས་པས་ན་བྱ་ཁྱུང་ནས་ཆིབས་བཏེགས་

པའི་ིལོ་ོདང་དབུས་གཙེང་དུ་ཐནོ་པའི་ིལོ་ོགཉེསི་ལོ་སྔོ་ཕྱིིའི་ིཁྱད་བྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ །

དེ་ལྟོར་ན་རྗེེ་བདག་ཉེིད་ཆེན་པ་ོསྐུ་བྱིས་པའིི་དུས་ནས་ཆོས་རྗེེ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དྲུང་

དུ་བློངས་ཏ་ེསྐྱེད་བསྲིངས་པ་དང་། ཤིེས་རབ་འིཕེེལོ་བའི་ིཐབས་དུ་མ་མཛད་པ་དང་། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། རྡ་ོརྗེ་ེཐེག་པའི་ིསྒོོར་སྨིན་པར་མཛད་པ་དང་། དབུས་གཙེང་དུ་

རྫིོངས་སྟོ་མཛད་པ་སོགས་ཆོས་སྲིད་ཀྱིི་བཀའི་དྲིིན་ཤིིན་ཏུ་ཆེ་བའིི་བློ་མར་གྱུར་

ཅིིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐོས་བསམ་འིདི་དང་འིདི་ལོ་གྱིིས། དེའིི་རྗེེས་སུ་འིདི་ལོ་གྱིིས་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

སོགས་ཐུགས་གཉེེར་གནང་ཚུལོ་གྱི་ིཞལོ་ཏ་གནང་བར་བརྟེན་རྗེ་ེརང་ག་ིརྟོགས་པ་

བརྗེདོ་པ་ལོས། དང་པ་ོརྒྱ་ཆནེ་ཐསོ་པ་མང་དུ་བཙེལོ། །བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་

ཅིད་གདམས་པར་ཤིར། །ཐ་མར་ཉེིན་མཚེན་ཀུན་ཏུ་ཉེམས་སུ་བློངས། །ཀུན་ཀྱིང་

ཐུབ་བསྟོན་རྒྱས་པའི་ིཆེད་དུ་བསྔོོས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་རྒྱལོ་བའི་ི

གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅིད་གདམས་ངག་ག་ིམཆགོ་ཏུ་གཟགིས་ནས་ཐསོ་བསམ་སྒོམོ་

པས་གཏན་ལོ་ཕེབ་སྟོ་ེབསྟོན་པ་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པ་གྲུ་བཞ་ིལོམ་མེར་བཤིད་པ་དང་

སྒྲུབ་པས་གསལོ་བར་མཛད་པ་འིད་ིན་ིཡབ་སྲས་གཉེིས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཐར་བ་རྨད་དུ་

བྱུང་བའི།ོ །

དེའི་ིཕྱིིར་ལོེགས་བཤིད་གསེར་ཕྲེེང་ག་ིམཆོད་བརྗེོད་དུ་ཡང་། དོན་ཟབ་རྒྱས་

བའི་ིགསུང་ག་ིགྲུར་ཞུགས་ཏེ། །གྲུབ་མཐའི་རྒྱ་མཚེོའི་ིཕེ་རོལོ་སོན་གྱུར་ཅིིང་། །རྣམ་

གྲོལོ་རིན་ཆེན་གློིང་དུ་ལུས་ཅིན་རྣམས། །ཀུན་ནས་བཀྲ་ིམཛད་ཆོས་རྗེེའི་ིཞབས་ལོ་

འིདུད། །ཅིསེ་དང་། 

སྔོགས་རིམ་ཆེན་མོའི་ིམཛད་བྱང་དུ། ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ིཡོན་ཏན་

ཕུལོ་དུ་བྱུང་བ་མངའི་བ། དོན་གྱི་ིསླད་དུ་མཚེན་ནས་སྨོས་ཏ།ེ དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱི་ི

ཞལོ་སྔོ་ནས་ཀྱིི་སྐུ་དྲིིན་གྱིིས་རྡོ་རྗེེ་ཐེག་པའིི་སྒོོར་ཐོག་མར་སྨིན་པར་མཛད། ཅིེས་

དང་། 

རྟག་ངུའི་ིརྟགོས་བརྗེདོ་དུ། མ་ིའིཕྲེགོས་པའི་ིམཁྱནེ་རབ་དང་ཐུགས་རྗེ་ེཕུན་སུན་

ཚེོགས་པའི་ིབདག་ཉེིད་དོན་གྱི་ིསླད་དུ་མཚེན་ནས་སྨོས་ཏ།ེ ཆོས་ཀྱི་ིརྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་

ཆེན་གྱི་ིཞབས་ཀྱི་ིརྡུལོ་སྤྱི་ིབོས་ལོེན་ཅིིང་། ཞེས་བསྔོགས་བརྗེོད་གཞན་ལོས་ཅི་ིཆ་ེ



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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དང་། གོང་ནས་བཤིད་པ་ལྟོར་ལྷག་པའི་ིལྷ་རྣམས་ཀྱི་ིབསྙེེན་སྒྲུབ་དང་གཏོར་མ་མ་

ཆག་གྱིིས་གསུངས་པ་ལྟོར། དང་པ་ོལོ་ོགཅིིག་ཙེམ་ལོ་ད་ེལྟོར་མཛད་ཀྱིང་། དབུས་

སུ་ཕེེབས་པའིི་ལོམ་བར་དང་། བདེ་བ་ཅིན་དང་ཚེལོ་དུ་སློབ་གཉེེར་གནང་སྐབས་

སོགས་སུ་སྐབས་འིགར་ཆགས་པས། དང་པ་ོམཚེན་ཉེིད་ལོ་ཞུགས་འིཕྲེལོ་ལོོངས་

སྤྱིོད་ཀྱིིས་དབུལོ་བ་དང་། སྐབས་འིགའི་ཞིག་ཏུ་འིཚེ་ེབ་དང་སྙུན་མང་བ་འིད་ིརྣམས་

བློ་མའི་ིབཀའི་བཞིན་ཏུ་རྔ་ོམ་ཐོགས་པའི་ིརྟེན་འིབྲེལོ་དུ་འིདུག་ཅིེས་གསུངས་ཤིིང་། ད་ེ

ཕྱིིན་ཆད་ཕྱིག་རྡོར་འིཁོར་ཆེན་གྱིི་བདག་འིཇུག་བསྙེེན་སྒྲུབ་མ་ཆགས་པར་མཛད་

པས་མཚེོན་བློ་མ་དེ་ཉེིད་གསུང་ལོ་ཞེ་རྩོིས་ཆེ་བ་དང་། དུས་ཕྱིིས་ཀྱིང་བློ་མ་དེའིི་

མཚེན་བརྗེོད་པ་ཙེམ་ལོའིང་ཕྱིག་ཐལོ་མ་ོསྦྱོོར་ཞིང་སྤྱིན་ཆབ་འིབྱིན་པ་དང་། མྱོ་ངན་

ལོས་འིདས་ནས་ཟླ་མཆོད་མ་ཆག་པར་གནང་བ་སོགས་བཀའི་དྲིིན་ཆ་ེཤིོས་ཀྱི་ིབློ་མ་

གཅིགི་ཏུ་མཛད་ད།ོ །

ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པས་སྐུ་ཚེ་ེསྨད་དུ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་

པ་ལོས། ད་ལྟོའི་ིལྷ་ཁང་ཆནེ་མ་ོཞསེ་གྲགས་པ་འིད་ིདུས་ནམ་བཞངེས་པའི་ིལོ་ོཚེགིས་

གསལོ་བོར་བཤིད་པ་མ་ིསྣེང་ཡང་། ཇུ་ནང་བའི་ིགདན་རབས་སུ་རབ་ཡིད་ལོ་ཡོས་

ལོོའི་ིབར་དུ་ལོ་ོབཞ་ིབརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་སོང་ཞེས་བཤིད་པ་ལྟོར་ན་རྗེ་ེཙེོང་ཁ་བ་དབུས་

གཙེང་དུ་མ་ཕེབེས་པའི་ིགངོ་རལོོ་ཞགི་ཏུ་བཞངེས་པར་འིགྱུར་དགསོ་ཤིངི་། གང་ལྟོར་

བྱནི་རླབས་དང་རབ་གནས་དངསོ་ཀྱིསི་མཛད་པར་གྲགས། 

སླབོ་མ་ཡང་མང་དུ་འིདུས་པ་ལོས། རབེ་གངོ་ག་ིརངོ་བོའི་ིགཞ་ིའིཛིན་ལྷ་རྗེ་ེབྲག་

སྣེ་བའི་ིསྲས་རོང་ཆེན་མད་ོསྡོ་ེའིབུམ་ལོ་སྲས་དགུ་འིཁྲུངས་པ་ལོས། རོང་བོའི་ིགཞ་ི
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

འིདིང་མཁན་གཅིེན་པ་ོརོང་བ་ོབསམ་གཏན་རིན་ཆེན་ཡང་ཆོས་རྗེ་ེའིད་ིཉེིད་ཀྱི་ིདྲུང་

ནས་བསྙེེན་རྫིོགས་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱུད་ནེའི་ིགདན་རབས་སུ་བསམ་གྲུབ་རིན་ཆེན་

ཞེས་པ་ཡིག་ནོར་དུ་མངོན། རྗེ་ེབྱ་ཚེང་བའི་ིགདན་རབས་སུ་རྗེ་ེདོན་རིན་པས་བསམ་

གཏན་རིན་ཆེན་ལོ་ས་རྡོ་རྗེེ་འིདྲི་བའིི་རྐོེད་པར་གནས་གཞི་འིཛིན་པའིི་ལུང་བསྟོན་

གནང་བར་བཤིད་པ་ནི་ལོ་ོརྒྱུས་མ་དག་སྟོེ། དེ་ནི་འིགྲ་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལོ་འིཕེགས་

པས་ལྷ་རྗེ་ེབྲག་སྣེ་བ་ལོ་གནང་བའི་ིལུང་བསྟོན་དུ་ཡོངས་ལོ་གྲགས་ཤིིང་ཁུངས་དང་

བཅིས་ས།ོ །

གཞན་ཡང་མངནོ་མཁྱནེ་ཐགོས་པ་མདེ་པའི་ིབརྡར། དཔརེ་མཚེནོ་ན། རྗེ་ེབདག་

ཉེིད་ཆེན་པ་ོསྐུ་དྲུང་ན་བཞུགས་སྐབས་ཤིིག །ཆོས་རྗེ་ེརིན་པ་ོཆ་ེནས་སྣེར་ཐང་དང་

བད་ེབ་ཅིན་དུ་ཇི་སྐོལོ་དང་འིབུལོ་བ་མང་དུ་བསྐུར་བར་མཛད་ནས་སྟོོན་དུས་ཤིིག་ལོ་

ད་ེརངི་ཚེསེ་གྲངས་དང་དུས་ངསེ་པར་ཡདི་ལོ་ཟུངས་ཤིགི །སྣེར་ཐང་ན་རང་རའེི་ིམང་

སྐོལོ་དང་འིབུལོ་བ་བྱེད་ཀྱིིན་འིདུག་གསུངས་པ་ལྟོར། རྗེ་ེརིན་པ་ོཆེས་དུས་ཚེིགས་

ཐུགས་ལོ་བཞག་ནས་རྗེེས་སུ་འིབུལོ་སྐྱེལོ་བ་རྣམས་མར་སླེབས་དུས་བཀའི་འིདྲིི་

གནང་བར་ཇི་སྐོལོ་བྱས་པའི་ིཉེ་ིམ་ད་ེག་རང་དུ་འིདུག་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་། ཡབ་ཆོས་སྡོིངས་སུ་ཆོས་རྗེེ་དོན་རིན་པའིི་བློ་མ་རྟོགས་ལྡན་པ་སྐུ་

གཤིེགས་ནས་བྱང་སེམས་པ་གདན་སར་བསྐོས་པ་ལོས། བྱང་སེམས་པས་ཆོས་

རྗེ་ེརིན་པ་ོཆེར་གསུང་ཡིག་འིབུལོ་སྐྱེལོ་དང་བཅིས་པ་མད་ོསྨད་དུ་བསྐུར་བའི་ིལོན་

རྣམས་ཡར་ལོ་འིབུལོ་དུས་གུ་རུ་དཀོན་གཞོན་པ་ལོ་གནང་བར། དྲུང་འིཁོད་རྣམས་

ཀྱིིས་སྔོ་སོར་རང་ར་ེལོ་སྐུར་མཁན་བྱང་སེམས་ཡིན་པས་ད་ེལོ་གནང་བ་འིགབ་ཚུལོ་
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ཞུས་ཀྱིང་འིད་ིགས་འིོང་གསུངས་པ་བཞིན། ལོན་འིབུལོ་བ་རྣམས་དབུས་སུ་སླེབས་

སྐབས་བྱང་སེམས་པའིང་སྐུ་གཤིེགས་ནས་གདན་སར་གུ་རུ་དཀོན་གཞོན་པ་

བསྐསོ་ཚེར་བ་སགོས་ང་ོམཚེར་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་མང་། 

དེའིི་ཕྱིིར་རྗེེ་སྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའིི་མད་ོསྨད་ཆོས་འིབྱུང་ལོས་ཀྱིང་། སྤྱིན་རས་

གཟིགས་དང་རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་བྱེད་ལོ་སོགས་པའི་ིཞལོ་གཟིགས། མངོན་ཤིེས་ཐོགས་

མདེ་དུ་མངའི་ཞངི་གྲུབ་རྟགས་མང་དུ་བསྟོན། ཅིསེ་གསུངས་ས།ོ །

གསུང་རྩོོམ་ཅིི་ཡོད་ལོ་ོརྒྱུས་གོང་མ་རྣམས་སུ་མི་གསལོ་མོད། རྩོ་བ་ཚེང་གི་

གདན་རབས་སུ། གསུང་ག་ིམཛད་པའི་ིམཆོག་རྒྱུད་བློ་མའི་ིཊཱིིཀྐ་ཞིག་ཀྱིང་མཛད། 

ཅིེས་འིབྱུང་བ་ལྟོར་མགོ་མཇུག་ནས་ཅུང་མ་ཚེང་བ་སྟོག་དཀར་བློོ་བཟང་ཆོས་

དབྱངིས་ཀྱིསི་ཁ་བསབས་པ་ཕྱིསི་སུ་བྱ་ཁྱུང་དུ་པར་དུ་བཀདོ་ནས་ཀུན་གྱིསི་མཇིལོ་

དུ་ཡདོ་པ་འིད་ིཡནི་པར་གྲགས། 

རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་དག་ེའིདུན་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚེོའི་ིརྣམ་ཐར་དུ། བློ་བྲང་རྗེ་ེཤིེས་རབ་

རྒྱ་མཚེ་ོལོ་ཕྱིག་དཔ་ེདཀོན་པ་འིགའི་བྲིས་ཏ་ེཕུལོ་བའི་ིགྲས་སུ་རྒྱུད་བློའི་ིའིགྲེལོ་བ་

འིད་ིཡང་བགྲངས་འིདུག་པ་དང་། བྱ་ཁྱུང་ནས་དཔར་དུ་འིགོད་སྐབས་ཀྱི་ིམ་ཕྱི་ིཡང་

རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་རནི་པ་ོཆའེི་ིཕྱིག་དཔ་ེལོས་གདན་དྲིངས་པར་གྲགས། 

འིགྲལེོ་བ་དརེ་བཀའི་ིདགངོས་འིགྲལེོ་ཇི་ིལྟོར་བྱུང་ཚུལོ་བཤིད་སྐབས། བཀའི་ས་ོ

སོའི་ིའིགྲེལོ་བ་ཇི་ིལྟོར་བྱུང་ཚུལོ་ན་ིཁ་ོབོས་བྱས་པའི་ིརིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་སུ་ཅུང་ཟད་

བརྗེོད་ཟིན་པས་དེར་བལྟོ་བར་བྱའིོ། །ཞེས་འིབྱུང་བ་ལྟོར་ན་བཀའི་རྩོོམ་གྱིི་རིགས་

གཞན་ཡང་ཡོད་པར་མངོན་པས་དེང་སང་མཇིལོ་རྒྱུ་མེད་པ་ནི་ཤིིན་ཏུ་ཕེངས་པའིི་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གནས་ས།ོ །

ད་ེནས་འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་པས་བཤིད་པ་ལྟོར་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ིཤིིང་མ་ོགློང་ག་ི

ལོ་ོཆོས་རྗེ་ེཉེིད་དགུང་ལོ་ོདོན་བདུན་བཞེས་ཐོག །སྐུ་མྱོ་ངན་ལོས་འིདའི་བར་ཉེ་ེབ་ན་

ལྷའིི་སིལོ་སྙེན་དང་མེ་ཏོག་ལོ་སོགས་པས་མཆོད་ཅིིང་། འིདི་ནས་བྱང་ཕྱིོགས་རྔ་

སྒྲ་སྒྲོགས་པའིི་ཞིང་དུ་འིབྱོན་ནོ་ཞེས་པའིི་སྒྲ་ནམ་མཁའི་ལོས་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་། 

མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་པའིི་ཚེེ་འིཇིའི་ཚེོན་ཁ་དོག་སྣེ་ལྔ་བ་དགོན་པའིི་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་

བཀྲམ་པ་བཞིན་ཤིར། མ་ེཏོག་ག་ིཆར་བབས། ལྷའི་ིསིལོ་སྙེན་གྱི་ིསྒྲ་བྱུང་། དྲི་ིབཟང་

པོའི་ིངད་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་མཐུན་སྣེང་དུ་གྲུབ། རྗེ་ེབྱ་ཚེང་བས་འིབྲས་ཀླུ་འིབུམ་

པའིི་གདན་རབས་འིདི་མ་གཟིགས་པའིམ་གཟིགས་ཀྱིང་ཞལོ་གྱིིས་མི་འིཆེ་བའིམ། 

གང་ལྟོར་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་པའི་ིལོ་ོལོ་ཁ་ཚེནོ་གཅིདོ་དཀའི་བར་བཤིད་ད།ོ །

སྐུ་གདུང་རིལོ་བ་ོམ་ཉེམས་པ་དྲི་ིབཟང་པོའི་ིཤིིང་ག་ིསྒྲོམ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལོ་

ཏེ་འིབུམ་པ་བཞེངས། ཕྱིིས་སུ་ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེེ་ཤིེས་རབ་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས་ས་ོཕེག་

གིས་སྒྲོན་ཅིིང་གྲང་གསེར་ལྕིབས་བྱུགས་དང་། རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོའིི་

བཀའི་ཁྱབ་ལྟོར་ཟངས་ཀྱིིས་བཏུམས་པ་སོགས་སྲི་ཞུ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའིི་ཚུལོ་

རྣམས་ན་ིད་དུང་འིཆད་པར་འིགྱུར་ར།ོ །

རྗེེ་བདེ་ཁང་བའིི་གསུང་ལོས། ལྷ་ཁང་འིདིར་སྐབས་འིགའི་ཞིག་ཏུ་མཆོད་

ཡོན་གྱིི་སྣེོད་ངོས་ལོ་དབྱངས་གསལོ་དང་ཨ་ར་པ་ཙེ། འིཇིམ་དབྱངས་དཀར་བོའི་ི

གཟུངས། ཡ་མཱནྟ་ཀ་དང་ཨ་ཨཱ་ལོ་སོགས་པ་ཡ་ིག་ེར་ེར་ེསྣེ་ཚེོགས་པ། སྣེོད་གཅིིག་

ག་ིནང་ལོ་མཆོད་རྟེན་མང་བ་ོདང་། ལྗོོན་ཤིིང་དང་མ་ེཏོག་རལོ་གྲིའི་ིལོ་ོམ་ཡན་གར་བ་
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སེང་ག་ེསོགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་གསལོ་བ་ོདང་། མཆོད་ཆབ་ལོས་ཁང་བཟང་བརྩོེགས་མ་

རྒྱ་ཕེིབས་དང་བཅིས་པ་ར་ིམ་ོམཁན་མཁས་པས་ཀྱིང་འིབྲ་ིདཀའི་བ་ད་ེལྟོ་བུ་འིབྱུང་

ལོ། ལྷ་ཁང་གཞན་དག་ལོས་འིད་ིའིདྲི་བ་མ་ིའིབྱུང་ང་ོ། །ཞསེ་གསུངས་ས།ོ །

ཁྱད་པར་དུ་ཆ་ོའིཕྲུལོ་དུས་ཆེན་དང་། ས་གའི་ིདུས་ཆེན་སོགས་སུ་དགོན་པའི་ི

གློིང་དང་གཙུག་ལོག་ཁང་དུ་དྲི་ིབཟང་པོས་ཁྱབ་པའི་ིརྟགས་དང་བཅིས་མཆོད་རྟེན་གྱི་ི

བང་རིམ་དང་སེང་ཁྲིིའི་ིཐད་རྣམས་ལོས་བདུད་རྩོིའི་ིཟིལོ་བ་མུ་ཏིག་ག་ིཚེོམ་བུ་འིགྲིལོ་

བའི་ིདཔ་ེབཞིན་སྔོོན་ནས་ད་ལྟོའི་ིབར་དུ་ལོ་ོར་ེབཞིན་འིབབ་པ་ན་ིསྐྱ་ེབ་ོམཆོག་དམན་

ཐུན་མོང་ག་ིསྤྱིོད་ཡུལོ་དུ་གྱུར་བ་སྟོེ། སྤྱིིར་རྟེན་ཁྱད་པར་དུ་འིཕེགས་པ་ལོ་ལོན་རེར་

བདུད་རྩོ་ིའིབབ་པ་སྲིད་ཀྱིང་། ལོ་ོར་ེབཞིན་ཆགས་མེད་དུ་དུས་ཚེིགས་ངེས་ཅིན་ལོ་

བདུད་རྩོ་ིའིབབ་པའི་ིརྟནེ་ན་ིགངས་ཅིན་གྱི་ིལྗོངོས་སུ་འིད་ིགཅིགི་པུར་ཟད་ད་ོཞསེ་ཀྱིང་

སྨྲ་བར་རགིས་ས།ོ །

ད་ེཡང་ཨ་རིག་དག་ེབཤིེས་ཆེན་མ།ོ ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ། ཐར་ཤུལོ་རིན་པ་ོ

ཆ།ེ དཔནོ་ཨ་ེསྐ་ོན་ོཡནོ། ཤིར་ཐམས་ཅིད་མཁྱནེ་པ་སྐུ་ཕྲེངེ་དྲུག་པ་སགོས་སྐྱསེ་ཆནེ་

དམ་པ་ར་ེཕེབེས་སྐབས་འིཕྲེལོ་ལོ་བདུད་རྩོ་ིབབས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱིང་མང་དུ་ཡདོ་ད།ོ །

དེའི་ིཕྱིིར་རྒྱུད་ནེའི་ིགདན་རབས་སུ་དྲིངས་པ་ལོས། འིཇིམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེེའི་ི

སྤྲུལོ་སྐུ་ཧོལོ་ཧོ་རྗེེ་བཙུན་དམ་པ་བློོ་བཟང་བསྟོན་པའིི་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས། མཆོད་

སྡོོང་འིོད་དང་འིོད་ཟེར་ཆེར་འིབར་བ། །མིག་གིས་མི་བཟོད་དྲིི་བཟང་ངད་པ་

ཅིན། །ད་ེཚེ་ེདཀར་ཟིལོ་མུ་ཏིག་ཕྲེེང་བ་བཞིན། །བང་རིམ་རྣམས་སུ་འིགྲིལོ་ཏ་ེའིབབ་

གྱུར་བ། །ཞསེ་དང་། ལོོག་རྟགོ་མཁན་ཁ་ཅིགི་གསི་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དག་ེབའི་ིབཤིསེ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གཉེེན་བློ་ོགྲོས་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་གསན་ནས། པཎི་ཆེན་བློ་ོབཟང་ཆོས་གྱི་ིརྒྱན་མཚེན་

ལོ། ད་ེལྟོར་མཆསི་པ་ད་ེངསེ་སམ་ཞསེ་ཞུས་པས། པཎི་ཆནེ་རནི་པ་ོཆསེ། སྐུ་གདུང་

ལོ་བདུད་རྩོ་ིའིབབ་པར་མ་ཟད། རྗེའེི་ིསྒྲུབ་ཁང་ག་ིརྟནེ་ལོ་ཡང་འིབབ་ཀྱིནི་ཡདོ། ད་ེདག་

ང་ོམཚེར་ཆེ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་ིགསུང་རྒྱུན་བཀོད་འིདུག་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་འིཇིམ་

དབྱངས་བཞད་པའི་ིའིཇིིགས་བྱེད་ཆོས་འིབྱུང་དུ། སྐུ་གདུང་རིལོ་བ་ོགདུལོ་བྱའི་ིདོན་

དུ་ད་ལྟོའི་ིབར་དུ་བཞུགས་ཤིིང་། དུས་བཟང་ལོ་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ལོས་བདུད་རྩོ་ི

འིབབ་པ་དང་། དྲི་ིབཟང་གསི་གློངི་ཁྱབ་པ་ན་ིད་ལྟོའི་ིབར་དུ་ད་ེཕྱིགོས་ཀྱི་ིསྐྱ་སརེ་རྒན་

གཞནོ་ཐམས་ཅིད་ལོ་མཐུན་གྲུབ་ཡནི་ན།ོ །ཞསེ་དང་། 

རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་པའི་ིགསེར་གདུང་རྒྱ་ཕེིབས་དཀར་ཆག་ལོས། སྐུ་དངོས་

ཀྱི་ིགདུལོ་བྱར་མ་གྱུར་བའི་ིའིགྲ་ོབ་མཐའི་ཡས་པ་ལོ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་

གི་དགོས་འིདོད་ཀྱིི་ཆར་བདེ་བློག་ཏུ་འིབེབས་པའིི་སླད་གཟུགས་སྐུ་རགས་པའིི་ཟ་

མ་ཏོག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ིནོར་བུ་རིན་པ་ོཆ་ེདབང་ག་ིརྒྱལོ་བ་ོལྟོ་བུར་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་

པ་ལོས། དུས་བཟང་གི་སྐབས་འིགར་ར་ོཤིིན་ཏུ་ཞིམ་པའིི་བདུད་རྩོིའིི་རྒྱུན་བབས་

པ་མང་པོར་མྱོོང་རྒྱུ་ཡོང་བ་དང་། སྐབས་ལོ་ལོར་དྲི་ིཤིིན་ཏུ་བཟང་བོའི་ིངད་པ་དགོན་

པའི་ིགློིང་ཐམས་ཅིད་ཁྱབ་པར་འིཕྲེ་ོབའི་ིང་ོམཚེར་ད་ལྟོ་ཡང་འིབྱུང་བཞིན་པ་མཐུན་

སྣེང་དུ་གྲུབ། ཅིསེ་དང་། ཐུའུ་བཀྭན་ཆསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམས་མདུང་ནག་ཀ་ོཀྱི་ཞབས་དྲུང་ལོ་

སྩལོ་བའི་ིཆབ་ཤིགོ་ཏུ། 

རྒྱལོ་བ་གཉེསི་པའི་ིཡངོས་སུ་འིཛནི་པ་མཆགོ །དནོ་གྲུབ་རནི་ཆནེ་ཞསེ་གྲགས་

མ་འིོངས་དུས། །རྔ་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་ིཞིང་དུ་འིཚེལོ་རྒྱ་བ། །ད་ེཡ་ིརིང་བསྲེལོ་མཆོད་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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རྟེན་འིཇིལོ་ལོགས་སམ། །བྱིན་རླབས་ཕུང་བ་ོསྤུངས་པའི་ིརྟེན་ད་ེལོས། །བསྟོན་པ་

དར་ཞིང་འིཇིིག་རྟེན་བད་ེབ་ཡ།ི །དག་ེབའི་ིལྟོས་སུ་དུས་ཚེེས་བཟང་པ་ོལོ། །བདུད་རྩོ་ི

འིབབ་པ་ལྗོགས་ཀྱིསི་མྱོངས་ལོགས་སམ། །ཞསེ་དང་། 

ཤིར་ཀ་རངི་དཀའི་བཅུ་སྐུ་ཕྲེངེ་གཉེསི་པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚེགོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིསི་

མཛད་པའི་ིགསརེ་གདུང་དཀར་ཆག་འིཆ་ིམདེ་ཕེང་འིགྲའོི་ིསྙེན་འིགྱུར་ལོས། 

འིགྲ་ོགསུམ་སྐལོ་ལྡན་ཤིིང་རྟའི་ིསྟོོང་ཕྲེག་བུའིི། །ལོས་སྒྲིབ་སྦྱོོང་བྱེད་བདུད་རྩོ་ི

གངྒཱའི་ིཀླུང་། །ང་ོམཚེར་གདུང་རྟེན་མ་དྲིོས་མཚེ་ོཆེན་ལོས། །མངོན་སུམ་འིབབ་འིད་ི

མཆོག་གསུམ་རྒྱན་དུ་ཆེ། །འིཆ་ིམེད་གཙེ་ོབ་ོཕྱིོགས་ཀྱི་ིསྲུང་མ་དང་། །རྒྱལོ་ཆེན་

རྣམ་བཞ་ིདཀར་ཆོས་སྐྱོང་བའིི་ལྷས། །ཡང་ཡང་མཐ་ོརིས་མཆོད་པའིི་རྣམ་གྲངས་

བརྒྱས། །མཆོད་པའི་ིལྟོས་སུ་སྔོར་མེད་བསུང་ཞིམ་འིཐུལོ། །མཁའི་ལོས་མ་ེཏོག་ཨུ་

དུམྦ་ར་དང་། །རྣམ་སད་མ་ེཏོག་ཆར་གྱི་ིསྤྲོིན་གཡོས་པའིི། །ཡ་མཚེན་མཚེོན་ཕྱིིར་

མཆོད་ཡོན་གཙེང་ཆབ་ཏུ། །སྣེ་ཚེོགས་མ་ེཏོག་གཟུགས་ཀྱི་ིར་ིམ་ོབཀྲ། །མཐ་ོརིས་

ན་ཆུང་སྒོེག་མའོི་ིགླུ་དབྱངས་དང་། །འིདྲིསེ་པའི་ིརོལོ་མསོ་མཆདོ་ཚེ་ེཐུན་མངོ་དུ། །སྣེ་

ཚེོགས་རོལོ་མ་ོའིཁྲིོལོ་བའི་ིསྙེན་འིགྱུར་གྱིིས། །དད་ལྡན་ཀུན་ཡིད་དགའི་བའི་ིདགའི་

སྟོོན་འིཆར། །མ་ིམངོན་དབྱིངས་ནས་འིགྲ་ོལོ་གཟུགས་ཀྱི་ིསྐུའི།ི །སྣེང་བའིིབཀའི་དྲིིན་

སྩལོོ་བའི་ིགཏན་ཚེགིས་སུ། །རྡ་ོརྗེ་ེགསུམ་མཚེནོ་ཡ་ིགེའི་ིགཟུགས་རསི་མང་། །བཀྲ་

ཤིསི་རྟགས་བཟང་བརྒྱད་ཀྱི་ིསྣེང་བརྙིན་རྨད། །

ཅིེས་སོགས་མད་ོདབུས་རིས་སུ་མ་བཅིས་པའི་ིརྩོོད་མེད་མཁས་པའི་ིདབང་པ་ོ

རྣམས་ནས་ལོན་བརྒྱར་བསྔོགས་ས།ོ །
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ཤིར་ཀ་རིང་དཀའི་བཅུའི་ིསྐུ་ཕྲེེང་གཉེིས་པས་མཛད་པའི་ིགསེར་གདུང་དཀར་

ཆག་ཚེགིས་བཅིད་ལྔ་བཅུ་རྩོ་གཉེསི་ཡདོ་པ་འིད་ིགསརེ་གདུང་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏ།ེ 

སྙེན་ངག་ག་ིཉེམས་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེར་ཡོངས་

གྲགས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་དང་མ་ིམཐུན་པ་འིད་ིལྟོར་འིབྱུང་སྟོ།ེ 

རིང་ནས་བརྟན་པའིི་འིཁོར་ལོོས་བཤིེས་མཛད་ནས། །བསྟོན་འིགྲོའི་ིསྨན་

ལྗོོན་རྒྱས་པའིི་མཛད་བཟང་སྤྲོིན། །བདུད་རྩོིའིི་ཆར་ཆེན་མཁའི་ཁྱབ་གཡོ་བའིི་

མགནོ། །དཔའི་ལྡན་དཔའི་པ་ོརྡ་ོརྗེ་ེཕྱིག་ག་ིཡུལོ། །ཞེས་དང་། 

བློོ་བཟང་གྲགས་སྙེན་འིབར་བའིི་ཐོག་མ་ཡི། །འིདྲིེན་པ་རྗེེ་བཙུན་དཔའི་པོ་རྡོ་

རྗེ་ེནི། །མད་ོསྨད་སྨན་གྱི་ིལྗོོངས་འིདིར་བསྟོན་དང་འིགྲོའི།ི །བསོད་ནམས་ཆུ་གཏེར་

བསྲུབས་པའི་ིདཔལོ་ལོས་འིཁྲུངས། །མགོན་དེའི་ིདཔག་དཀའི་ིང་ོམཚེར་རྣམ་པར་

ཐར། །བདག་ལྟོའི་ིཅི་ིཞིག་མད་ོཙེམ་སྨྲ་འིདོད་བློ།ོ །དད་པའི་ིབྱེད་པོས་བསྐུལོ་ལོ་ཀློན་

ཀ་ཅིི། །ད་ེཕྱིིར་དད་ལྡན་རྣ་བ་བློགས་ཏ་ེཉེོན། །ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལོ་བོས་བསྐལོ་ཆེན་གསུམ་

གྱི་ིབར། །དཔག་དཀའི་ིམཛད་ཚུལོ་ཇི་ིབཞནི་མགནོ་པ་ོའིདའིི།ི །གཞནོ་ནུར་ཕྱུགས་མ་

སྐྱོང་བའི་ིཚུལོ་མཛད་དུས། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་བའི་ིམཛེས་ཞལོ་ཡང་ཡང་གཟིགས། །ད་ེ

ཡ་ིསྐུའི་ིདབྱིངས་ཁོང་བར་རང་བྱུང་དུ། །ཨ་ར་པ་ཙེ་ན་ཡ་ིསྔོགས་ཀྱི་ིསྒྲ། །འུར་འུར་

དིར་དིར་འིབྲུག་སྟོོང་ལྡིར་འིདྲིའི་ིདབྱངས། །གྲགས་པས་ས་ཆེན་གཡ་ོཞིང་འིདར་བ་

བཞནི། །ཞསེ་སགོས་དང་། 

སྦྱོར་བྱང་དུ། རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་དཔལོ་དབྱངས་གསུམ་ལྡན་རྡ་ོརྗེ་ེའིཛནི་པའི་ིསྐུར་

སྤྲུལོ་ནས་བསྟོན་དང་སྐལོ་ལྡན་རྗེེས་སུ་འིཛིན་ཅིིང་། ལྷག་པར་རྗེ་ེབཙུན་བློ་མ་ཙེོང་ཁ་
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བ་ཆེན་པ་ོསོགས་ང་ོམཚེར་བའི་ིམཛད་པ་བློ་ན་མེད་པའི་ིགྲགས་སྙེན་ཅིན། རྗེ་ེབཙུན་

དཔའི་པ་ོརྡ་ོརྗེེའིམ་འིགྲ་ོབའི་ིབློ་མ་ཆསོ་ཀྱི་ིརྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆནེ། ཞསེ་བློ་མ་དབུ་མ་པ་

དཔའི་པ་ོརྡ་ོརྗེ་ེདང་ཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གཉེིས་མཚེན་གྱི་ིརྣམ་གྲངས་སུ་བྱས་

པ་དང་། བློ་མ་དབུ་མ་བའིི་རྣམ་ཐར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཞོན་དུས་ཕྱུགས་སྐྱོང་

ཙེ་ན་ཁོག་པ་ནས་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་སྔོགས་ཀྱིི་སྒྲ་གྲགས་པ་དེ་ཉེིད་ཆོས་རྗེེ་དོན་རིན་

པ་ལོ་སྦྱོར་བ་འིདི་དག་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་སོགས་ཀྱིི་གསུང་དང་མི་

མཐུན་ཏེ། རྣམ་ཐར་དད་པའི་ིའིཇུག་ངོགས་བཀློགས་པ་ཙེམ་གྱིིས་ཤིེས་པར་འིགྱུར་

ཞིང་། ཚེིག་ག་ིསྡོེབ་ལོེགས་པ་ཙེམ་ལོ་ཡིད་བརྟན་པར་མ་ིབྱ་བ་ན་ིཚུལོ་འིདིས་ཀྱིང་

གསལོ་བར་བྱས་ས།ོ །

དེ་དག་ལོ་འིདི་སྐད་ཅིེས་བྱ་སྟོེ། ཙེོང་ཁ་སྨན་ལྗོོངས་མཐོ་རིས་དགའི་ཚེལོ་

ན། །བྱ་རྒྱལོ་ཁྱུང་ཆེན་ཐང་ལོ་བབས་པ་ལྟོའིི། །ས་འིཛིན་མཐོང་པོ་ནམ་མཁའིི་

མཐོངས་བསྙེེགས་པ། །ར་ིདབང་བྱ་རྒོད་ཕུང་པ་ོགཉེིས་པ་དེར། །འིཇིམ་དཔལོ་དུས་

དགྲས་དངོས་སུ་རྗེེས་བཟུང་བའིི། །ཆོས་ཀྱི་ིབློ་མ་དོན་གྲུབ་རིན་པ་ོཆེས། །བཤིད་

སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོོའི་ིརྒྱལོ་སྲིད་ཀྱིིས། །དབང་བསྒྱུར་ཞིང་དུ་བསྐལོ་བའི་ིམཐའི་ལོ་

དཀྲགིས། །ཁྱད་པར་འིཇིམ་མགནོ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པའི་ིདཔལོ། །གཞནོ་ནུའི་ིདུས་སུ་

ཀློགོ་སྤེངོ་ཆསོ་ཀྱི་ིགྲྭར། །རོལོ་བའི་ིལྡངི་ཁང་བྲག་སྐྱབིས་གཞལོ་མདེ་ཁང་། །དེང་ཡང་

སྐལོ་བ་བཟང་པོའི་ིགཙུག་ན་འིཁོར། །ཚུལོ་འིད་ིདོན་དང་ལྡན་པའི་ིངག་རིག་སྟོེ། །དྲི་ི

ཟའི་ིརྒྱུན་མངས་དབྱངས་ཀྱིིས་མཚེོན་དུ་མེད། །ཐར་བར་བགྲོད་པའི་ིསྒྲ་འིཛིན་བཅུད་

ལོནེ་ཏ།ེ །ཚེངས་ཆནེ་མྱོསོ་པའི་ིགླུས་ཀྱིང་མཚེནོ་མ་ཡནི། །ད་ེཕྱིརི་བདག་བློའོི་ིསྐྱགོས་
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ཀྱིསི་ཉེརེ་བཅུས་པའི།ི །ལོ་ོརྒྱུས་འིཛུམ་འིདོ་འིཕྲེ་ོབའི་ིམུཀྟི་ིཀ  རྗེདོ་བྱདེ་ཚེགི་ག་ིསྲད་

བུར་བརྒྱུས་པ་འིད།ི །སྐལོ་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ིམགུལོ་རྒྱན་མཆོག་ཏུ་འིབུལོ། །ཞེས་བྱ་

བ་ན་ིབར་སྐབས་ཀྱི་ིཚེགིས་སུ་བཅིད་པ་སྟོ་ེསརྒ་དང་པོའི།ོ །

བར་དུ་དགེ་བའིི་གཏམ་བསྟན་འིཛིོན་གྱིི་སེྐྱེསེ་བུ་རིམ་

བྱེོན་སོེ་སོེསེ་བྱེིན་གྱིིསེ་བརླབསེ་པའིི་ཚུལ།

ལྡམེ་ལྡམེ་པད་དཀར་འིཁྲི་ིཤིངི་བཞད་པའི་ིཁར། །

འིཛུམ་འིཛུམ་བཞད་པའི་ིསྒྲསོ་ཀྱིིས་མྱོསོ་སྟོརེ་མཁན། །

ལྷག་ལྷག་ངག་ག་ིརགི་བྱདེ་མཆགོ་སྦྱོནི་དསེ། །

གསལོ་གསལོ་བློ་ོགྲསོ་ཉེིན་བྱདེ་འིཆར་བར་མཛདོ། །

གཉེིས་པ་བར་དུ་དགེ་བའིི་གཏམ་བསྟོན་འིཛིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་རིམ་བྱོན་ས་ོསོས་

བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་ིཚུལོ་ནི། ད་ེཡང་ཆོས་སྡོ་ེའིདིར་མངོན་པ་དང་མ་ིམངོན་པའི་ི

ཚུལོ་ཅིི་རིགས་ཀྱིིས་ཕེེབས་པའིི་སྐྱེས་ཆེན་སོ་སོས་བསྟོན་འིགྲོར་སྨན་པའིི་ལོེགས་

ཚེོགས་ཅི་ིམཛད་མཐའི་དག་པ་ན་ིསུ་ཞིག་གིས་བརྗེོད་པར་ནུས་མོད། །འིདིར་ཡོངས་

སུ་གྲགས་པའི་ིསྐྱེས་ཆེན་རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོནས་བཟུང་བདག་ཅིག་ག་ི

དཔལོ་ལྡན་བློ་མ་དམ་པ་རྗེེ་ཨ་བྷྱ་མཚེན་ཅིན་ལོ་ཐུག་གི་བར་གྱིི་རྩོོད་མེད་མཁས་

གྲུབ་རྣམས་ནས་ཆོས་སྡོེ་འིདིར་བསྟོན་པའིི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་ཅིི་འིདྲི་མཛད་ཚུལོ་
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དང་། སྒོསོ་སུ་གདན་སའི་ིཆསོ་ཀྱི་ིརྗེ་ེབ་ོམཁན་རབས་ས་ོསསོ་དུས་ཐགོ་ཏུ་ཕེན་བདའེི་ི

མཛད་སྒོ་ོཆ་ེཕྲེ་ཇི་ིལྟོར་བསྐྱངས་པའི་ིཚུལོ་ཏ་ེས་བཅིད་གཉེིས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་འིཆད་པར་

སྤྲོའོི།ོ །

ཐོག་མར་ས་བཅིད་དང་པོའི་ིདབང་དུ་བཏང་ན་རྒྱ་ནག་ག་ིགོང་མ་ཏཱ་མིང་རྒྱལོ་

རབས་བཅུ་དྲུག་བྱོན་པ་ལོས་རྒྱལོ་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཝན་ལོ་ིཁྲི་ིལོ་ོདྲུག་པ་རབ་

བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་སྟོག་ལོོར། རྒྱལོ་བའི་ིལུང་རྟོགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་རིན་པ་ོཆ་ེབྱང་ནས་

བྱང་དུ་དར་བར་རྒྱལོ་བ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་ལུང་བསྟོན་པ་ལྟོར། བྱང་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིརྒྱུད་དུ་

དམ་པའི་ིཆསོ་ཀྱི་ིདགའི་སྟོནོ་འིགྱིདེ་པའི་ིདུས་སུ་སླབེས་པ་ན། 

བཀའི་གདམས་གློེགས་བམ་ལོས། བོད་བྱང་གི་ཕྱིོགས་ནས་བྱང་ཕྱིོགས་

སུ། །མ་ིཁྱདོ་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་བ་དམ་པ་ཞགི །འིབངས་མགནོ་མདེ་མང་པ་ོའིདྲིནེ་དུ་འིགྲ།ོ ཞསེ་

པའི་ིལུང་བསྟོན་དུས་སུ་བབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ས་སྐྱ་འིགྲ་ོམགོན་འིཕེགས་པའི་ི

སྐུ་རིང་ལོ། ཧོོར་ས་ེཆེན་རྒྱལོ་བོས་དབང་ཡོན་དུ་ཐོག་མར་བོད་ཁྲི་ིསྐོར་བཅུ་གསུམ། 

བར་བ་ལོ་བོད་ཆོད་ཁ་གསུམ། ཐ་མ་ལོ་རྒྱའིི་མི་ཡུར་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་སྲོག་གཅིོད་

ཀྱི་ིསྡོིག་ལོས་ཡ་ང་བ་བཅིད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིའིཕེེལོ་གདུང་གིས་ཐོག་དྲིངས་

པའིི་ཟང་ཟིང་གི་འིབུལོ་ཆེན་གསུམ་བྱས་པའིི་ཐ་མ་ལོ། གོས་ཡུག་ནག་པོ་བདུན། 

ད་ེརྗེེས་དཀར་པ་ོགཅིིག་ཕུལོ་བས། ཞལོ་ནས། ངེད་རང་གཉེིས་སྐྱ་ེབ་བདུན་གྱི་ིརིང་

མ་ིའིཕྲེད། ད་ེནས་ཁྱོད་གསེར་གྱི་ིམིང་ཅིན་དང་། ངེད་ཆུ་ལོས་བྱས་པའི་ིམིང་ཅིན་གྱི་ི

ཚེ་ེམཇིལོ་ནས་འིགྲ་ོདནོ་བྱེད། ཅིསེ་གསུངས་ཤིངི་ལུང་བསྟོན་པ་ལྟོར། ཆངི་ག་ེསེའིམ་

ཇིིང་གིར་རྒྱལོ་བོའི་ིགདུང་རྒྱུད་ཐུ་མེད་ཨལོ་ཐན་རྒྱལོ་བོ་ཡབ་སྲས་ཀྱིིས་སོག་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ཡུལོ་དུ་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་མཁར་སྔོོན་པ་ོབར་དུ་སྔོ་ཕྱིིར་ལོན་གཉེིས་ཕེེབས་པ་ལོས། 

ཕྱིི་མའིི་དུས་ཨལོ་ཐན་རྒྱལོ་བོ་འིདས་ནས་གདུང་རྫིོགས་སུ་ཕེེབས་ལོམ། ཉེིད་ཀྱིི་

དགུང་ལོ་ོཞ་ེགཅིིག་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིབགྲང་བྱ་བཅུ་བདུན་པ་ཆུ་ལུག་ལོོར་ཐོག་

མར་ཞངི་སྐྱངོ་ནང་སསོ་གདན་དྲིངས་པ་བཞནི་སྐུ་འིབུམ་དུ་ཕེབེས། དསེ་གསརེ་སྡོངོ་

ཆནེ་མ་ོབྱང་ཆུབ་མཆདོ་རྟནེ་དུ་བསྒྱུར། སྦྱོནི་བདག་རྣམས་ལོ་བཀའི་བཀདོ་གནང་སྟོ་ེ

དགོན་སྡོ་ེགསར་འིདེབས་ཀྱི་ིསྦྱོོར་བ་བརྩོམས། འིདུལོ་བ་ཆོས་རྗེ་ེབརྩོོན་འིགྲུས་རྒྱལོ་

མཚེན་བློ་མར་བསྐསོ། 

དེ་ནས་ཆོས་རྗེེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པའིི་གདན་ས་བྲག་བྱ་ཁྱུང་འིདིར་ཕེེབས། 

དག་ེལྡན་བསྟོན་པའི་ིའིཕེེལོ་རྒྱས་འིབྱུང་མ་ིའིབྱུང་རྗེ་ེཙེོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ིརྩོ་བའི་ིགདན་

ས་ད་ེཉེིད་འིཕེེལོ་རྒྱས་འིབྱུང་མ་ིའིབྱུང་ལོ་རག་ལོས་པར་དགོངས་ནས། ད་ེདུས་ཀྱི་ི

གདན་ས་བ་ཐར་བ་བཟང་བོས་གཙེོས་སྡོ་ེསྣེོད་འིཛིན་པ་མང་བ་ོལོ་ཆོས་ཀྱི་ིབདུད་རྩོ་ི

གང་འིདོད་དུ་སྩལོ། རབ་བྱུང་བསྙེེན་རྫིོགས་དུ་མའི་ིམཁན་པ་ོམཛད། གསེར་གདུང་

གི་གནས་དེར་གདུང་རྟེན་འིབུམ་པ་གསུམ་བཞུགས་པ་ལོས། ཆོས་རྗེེ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་

གདུང་འིཁྲུལོ་མེད་ངོས་འིཛིན་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་གསེར་ཕེོན་ཆ་ེབའི་ིགནང་སྦྱོིན་

དང་བཅིས་ཆོས་རྗེེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་འིདི་གསེར་ཟངས་

ཀྱིིས་བཏུམ་པར་མཛོད་ཅིེས་བཀའི་ཕེེབས་པར་བརྟེན་ད་ེདུས་ཀྱི་ིགྲོས་དབང་རྣམས་

ནས་ཁུར་དུ་བློངས་ཏ་ེགདུང་རྟེན་ཟངས་ཀྱིིས་བཞེངས་པ་ལོ་གསེར་ཆབ་བྱུགས། རྨ་

ཆུའིི་འིགྲལོ་གྱིི་ཐང་ཆེན་པོར་སྐྱེ་བོའི་ིཁྲིོམ་ཚེོགས་མང་པོར་ཕྱིག་དབང་དང་འིདོད་

ཆོས་ཀྱི་ིཆར་ཕེབ་པའི་ིསར་ད་ལྟོ་བཞུགས་ཁྲི་ིསྣེ་ཁ་ཟེར། ད་ེནས་རིམ་གྱིིས་ཆིབས་
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བསྐྱོད་ད་ེདན་ཏིག །ཡང་ཏིག །མཛ་ོམ་ོམཁར། བྱམས་པ་འིབུམ་གློིང་། འིཕེགས་པ་

ཤིངི་ཀུན་སགོས་བརྒྱུད་ནས་སོག་ཡུལོ་དུ་ཕེབེས་ས།ོ །

རྗེ་ེབྱ་ཚེང་བའི་ིགདན་རབས་སུ། སོག་ཡུལོ་ནས་སླར་དབུས་ཕྱིོགས་སུ་ཆིབས་

བསྐྱོད་སྐབས་གདན་ས་འིདིར་ཕེེབས་པར་བཤིད་པ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་

དང་མ་ིམཐུན་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་དུས་དེར་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིདམར་གདུང་སའི་ིགསེང་

ནས་བཏོན་ཏ་ེསྤྱིན་དྲིངས་པས་སྐུ་མདངས་སོགས་མ་ཉེམས་པར་བཞུགས་པས་ཡ་

མཚེན་སྐྱེས་ཚུལོ་དང་། ནང་མ་འིགར་གདུང་མཇིལོ་བཏང་ཚུལོ་དང་། དུས་སྙེིགས་

ཀྱིི་མཐར་རྟེན་སྐལོ་ལོ་སྙེད་བཏགས་ནས་སྐུ་ཤི་སོགས་བཅིད་ཀྱིིས་དོགས་ནས་ཕེ་

གུའིི་གུར་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལོ་ཞིང་ཕྱིི་རོལོ་ཏུ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་གསེར་

ཟངས་ཀྱིིས་བཏུམས་པར་བྱས་ཚུལོ་དང་། དབུ་ལྗོོན་སྐྱེས་ནས་ལྷ་ཁང་ག་ིསྒོ་ོསྦྱོོར་

བར་དུ་སླེབས་ཡོད་ཚུལོ་སོགས་ཤིིན་ཏུ་ཁ་གསལོ་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་འིགའི་བཀོད་འིདུག་

སྟོ།ེ རྣམ་པར་དག་པའི་ིཁུངས་དང་ལྡན་ན་ན་ིབཀའི་དྲིནི་ཤིནི་ཏུ་ཆེའི།ོ །

རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་བཞུགས་སྒོང་མཁན་ཁྲིི་དྲུག་པ་ལྷོ་

བྲག་ཐར་པ་བཟང་པ་ོརིན་པ་ོཆེས་རྩོོམ་སྐུལོ་ཞུས་པ་ལྟོར་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིསྐུ་བསྟོོད་

ཕུན་ཚེོགས་དོན་ཀུན་མ་སེང་ཁྲི་ིཁང་ནས་བརྩོམས་པ་ད་ེད་ལྟོའིང་ཚེོགས་འིདོན་དུ་

གསུང་བཞནི་པ་ཡནི། གསུང་འིད་ིབྱནི་རླབས་ཆ་ེཞངི་ཕྱིགོས་གཞན་ནས་དཔ་ེམཇིལོ་

དཀའི་བ་བཅིས་འིདིར་ཆ་ཚེང་བར་དགདོ་པར་བྱ་སྟོ།ེ འིད་ིལྟོར། 

ཕུན་ཚེོགས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་ིབསྟོན་པ་ལོ། །ཐུབ་དབང་གཉེིས་པར་གྱུར་པ་

ཆོས་ཀྱིི་རྗེེ། །བདེ་ལོེགས་རིན་ཆེན་མ་ལུས་འིབྱུང་བའིི་གཞི། །ཡོངས་འིཛིན་དམ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

པའིི་ཞབས་པད་སྤྱིི་བོས་མཆོད། །ཚེོགས་གཉེིས་ཆུ་ལྟོར་ཆེན་པོའི་ིདཔལོ་ལོས་

འིཁྲུངས། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ིབ་གམ་མཐོ། །གདུལོ་བྱ་གློིང་བཞིའི་ིདབུས་

ན་མངོན་པར་བརྗེིད། །བཤིེས་གཉེེན་ལྷུན་པོའི་ིདབང་པོ་གང་དེར་འིདུད། །སྐྱོན་

བྲལོ་ཚུལོ་ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེོ་དབུས་ན་མཛེས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱིོད་པའིི་འིདབ་སྟོོང་རྒོད་

པའིི་དཔལོ། །རྡོ་རྗེེའིི་དམ་ཚེིག་སྦྲང་རྩོིའིི་བཅུས་ཀྱིིས་གཏམས། །རྣམ་དག་སྡོོམ་

གསུམ་རྒྱལོ་མཚེན་འིཛིན་ལོ་འིདུད། །གངས་ཅིན་ངུར་སྨིག་འིཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱིི་

རྗེེ། །མཐའི་དག་ལུས་ཅིན་ཀུན་གྱི་ིདེད་དཔོན་མཆོག །སྐལོ་ལྡན་འིདོད་དགུའི་ིདངོས་

གྲུབ་འིབྱུང་བའི་ིགཏརེ། །མཚུངས་མདེ་དམ་པའི་ིམགོན་ལོ་གསོལོ་བ་འིདབེས། །ཁྱདོ་

ཀྱིི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལོས་ཀྱིིས། །གྲངས་མེད་གདུལོ་བྱའིི་ཚེོགས་འིདི་

སྐལོ་བཟང་གྱུར། །སླར་ཡང་གངས་ཅིན་འིཛིན་མའིི་ཁྱོན་ཆེན་པོར། །ཁྱོད་ཀྱིིས་

འིཕྲེིན་ལོས་རྒྱུན་མི་འིཆད་གྱུར་ཅིིག །མཁའི་མཉེམ་འིགྲོ་འིདི་དྲིིན་ཅིན་མར་ཤིེས་

ཤིིང་། །མཐའི་མེད་འིཁོར་བ་མ་ེའིོབས་ལྟོར་མཐོང་ནས། །ཤུགས་དྲིག་སྙེིང་རྗེ་ེཆེན་

པོས་ཡིད་དྲིངས་ཏེ། །རྒྱལོ་སྲས་སྤྱིོད་པའི་ིཚེོགས་རྣམས་མཐར་ཕྱིིན་ཤིོག །བདག་

གཞན་རྣམ་དཀར་དག་ེཚེོགས་རྒྱ་མཚེ་ོའིདིས། །མགོན་པ་ོཁྱོད་ཀྱིིས་དགྱིེས་བཞིན་

རྗེསེ་བཟུང་སྟོ།ེ །རང་གཞན་དནོ་གཉེསི་ལྷུན་གྱིསི་གྲུབ་པའི་ིདཔལོ། །བློ་མདེ་ག་ོའིཕེང་

དམ་པ་མྱུར་ཐབོ་ཤིགོ །

ཅིེས་རྒྱལོ་བ་གཉེིས་པའི་ིགཙུག་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་ིརྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པ་ལོ་བསྟོོད་

པ་འིདི་ནི་ཆོས་ཀྱིི་རྗེེ་ཐར་བ་བཟང་པོས་བསྐུལོ་བའིི་ངོར། ཤཱཀྱིའིི་བཙུན་པ་བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚེོའི་ིདཔལོ་གྱིིས་བྱ་ཁྱུང་སེང་ཁྲི་ིཁང་དུ་སྦྱོར་བའི།ོ །ཞེས་པ་འིད་ིལྗོགས་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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རྩོམོ་མཛད། 

དེ་ལྟོ་བུས་ཆོས་སྡོེ་འིདི་ལོ་ལུགས་གཉེིས་ཀའིི་བཀའི་དྲིིན་བློ་ལྷག་ཏུ་བསྐྱངས་

པར་བརྟེན་ཕྱིོགས་འིདིའིི་སེར་སྐྱ་རྣམས་ནས། རྒྱལོ་བའིི་ཡབ་གྱུར་དོན་གྲུབ་རིན་

ཆནེ་དང་། །རྒྱལོ་བའི་ིདབང་པ་ོབློ་ོབཟང་གྲགས་པའི་ིདཔལོ། །རྒྱལོ་བའི་ིསྲས་མཆགོ་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོསྡོ།ེ །རྒྱལོ་བ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ལོ་གསོལོ་བ་འིདེབས། །ཞེས་

གསོལོ་འིདེབས་ཀྱི་ིཚེིག་དར་དིར་དུ་སྒྲོགས་པའི་ིསྲོལོ་བཟང་བ་ོཡོད་ཅིེས་རྒྱ་ཕེིབས་

དཀར་ཆག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟོར་ར།ོ །

རྩོ་བ་ཚེང་ག་ིགདན་རབས་སུ། མཁན་ཁྲི་ིབསྟོན་པ་རིན་ཆེན་གྱི་ིདུས་སུ་རྒྱལོ་

བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོཕེེབས་པར་བཤིད་པ་ལོ་ལོ་ོབཞ་ིབཅུ་ཙེམ་གྱིིས་འིཕྱི་ིབའི་ི

སྐྱོན་འིབྱུང་སྟོེ། རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའིི་བགྲང་བྱ་བཅུ་

བདུན་པར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས་པ་དང་། བསྟོན་པ་རནི་ཆནེ་གྱིསི་བགྲང་བྱ་ང་བདུན་པར་

མཚེན་ཉེིད་གསར་འིཛུགས་མཛད་པ་དང་། བགྲང་བྱ་ང་གསུམ་པར་སྡོ་ེབ་ཞབས་

དྲུང་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་དུས་བསྟོན་པ་རིན་ཆེན་མཁན་ཁྲི་ིབ་ཡིན་པར་དེའི་ིརྣམ་ཐར་དུ་

གསལོ་བརོ་འིབྱུང་བས་ས།ོ །

དེས་ན་རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོཕེེབས་པའི་ིདུས་ཀྱི་ིགདན་ས་བ་ན་ིགོང་

བཀོད་སྐུ་བསྟོོད་སྐུལོ་མ་མཛད་མཁན་ཐར་བ་བཟང་བ་ོཡིན་པར་ལོ་ོཚེིགས་ཀྱི་ིདཔྱད་

པས་གྲུབ་པ།ོ །

དེ་ནས་མཁས་ཤིིང་གྲུབ་པའིི་དབང་ཕྱུང་སྡོེ་བ་སྐྱིད་ཤིོད་པ་བསྟོན་འིཛིན་བློོ་

བཟང་རྒྱ་མཚེོ་གནས་འིདིར་ཕེེབས་པ་དང་འིབྲེལོ་བའིི་ལོོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་འིགོད་ན། 
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དགུང་ལོ་ོཉེེར་དྲུག་སྟོེང་དབུས་ནས་ཨ་མདོར་བྱོན། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོརབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིས་

ལུག་ལོརོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས། ཁྲི་ིཐགོ་དགུ་བ་ཆསོ་རྗེ་ེབསྟོན་པ་རནི་ཆནེ་སགོས་འིདུས་

པ་མང་པ་ོལོ་ཟབ་ཆསོ་གང་འིདདོ་དུ་སྩལོ། ཆསོ་རྗེ་ེབསྟོན་པ་རནི་ཆནེ་གྱིསི་ཞུས་ངརོ་

ཐུགས་རྗེ་ེཆེན་པ་ོགསང་སྒྲུབ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པའི་ིམངོན་དཀྱིིལོ་ཞིག་ཀྱིང་བརྩོམས། 

དགུང་ལོོ་སོ་ལྔ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པའིི་མེ་ཡོས་ལོོར་ཆོས་རྗེེ་ཟུར་བ་བསྟོན་

རིན་པ་དང་། ཁྲིི་ཐོག་པ་བྱམས་པ་དར་རྒྱས་དང་། ཀོའུ་བ་ཆོས་རྒྱ་མཚེ་ོསོགས་

གཞི་བྱེས་ཀྱིི་འིདུས་པ་མང་པོ་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དབང་སོགས་ཆོས་བཀའི་དུ་མ་

གནང་། དའེི་ིཚེ་ེགུང་ར་ིམཁའི་འིགྲ་ོམ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་སྒྲནོ་གྱིསི་ཀྱིང་བཀའི་ཆསོ་མང་

དུ་གསན། སྐབས་འིདིར་བྱ་ཁྱུང་དུ་མཚེན་ཉེདི་གསར་ཚུགས་ཡནི་སྟོབས་སྡོ་ེབ་ཆསོ་

རྗེ་ེདང་། མཁའི་འིགྲ་ོམ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་སྒྲོན་རྣམ་གཉེིས་ཀྱིིས་གྲྭ་ཚེང་ལོ་བདག་རྐྱེེན་

ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེབ་མཛད། གཞན་ཡང་ལོ་ོདེར་གོང་སྨོས་ཆོས་རྗེ་ེད་ེརྣམས་དང་། མཁས་

པ་ཤིེས་རབ་དཔལོ་བཟང་སོགས་ལོ་དུས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོ་ོསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་

རྫིོགས་པའི་ིདབང་དང་། བད་ེམཆོག་དྲིིལོ་བུ་ལུས་དཀྱིིལོ་གྱི་ིདབང་། སྔོགས་རིམ་

ཆེན་མོའི་ིལུང་སོགས་གནང་། བྱམས་པ་ཆུ་གཟིགས་མའིི་གཡས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲུབ་

གནས་དེར་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཤིིང་ཉེམས་བཞེས་བསྐྱངས། སཱ་ཙྪའི་ིནང་རྟེན་ཅིན་

གྱིི་མཆོད་རྟེན་ཞིག་ཀྱིང་བཞེངས། ལྕགས་རྟའིི་ལོོར་རྗེེ་འིདིས་སྦྱོིན་བདག་མཛད་

ནས་གོས་དར་རིན་པ་ོཆ་ེསྨན་སྤེོས་སོགས་མང་དུ་བསྲེས་པའི་ིའིཇིིམ་པ་ལོ་རྗེ་ེབཙུན་

བྱམས་པའི་ིསྐུ་ལྷ་བཟ་ོརབ་བརྟན་ཟེར་བས་ལོེགས་པར་བཞེངས། ནང་རྟེན་དུ་བྱང་

ཆུབ་སམེས་དཔའི་ཆུ་སྐྱར་དུ་འིཁྲུངས་པའི་ིདུས་ཀྱི་ིསྐུ་ཤིའི་ིཚེལོ་བུ་དང་། བྱང་སམེས་
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བྱ་རུ་འིཁྲུངས་པའི་ིཚེ་ེསེང་གེའི་ིགྲ་ེབར་རུས་པ་ཟུག་པ་གས་ོབའི་ིསྐུ་རུས་སོགས་རྩོ་

ཆནེ་མང་སྟོ་ེའིགོ་ཏུ་འིཆད་ལོ། རབ་གནས་དང་རབ་སྟོནོ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྐུ་གཟུགས་

ཀྱིི་མདུན་དུ་མཆོད་རྫིས་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པ་དང་དཀར་མེའིི་རྒྱུན་འིཛུགས་ཀྱིང་

གནང་། ད་ེལྟོར་ན་བྱམས་སྐུ་འིད་ིབཞེངས་ནས་རབ་རྒྱལོ་མ་ེབྱ་ཡན་ལོ་ལོ་ོསུམ་བརྒྱ་

དང་ཉེརེ་བདུན་འིདས་པར་མངནོ། ངག་རྒྱུན་དུ། རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པ་འིད་ིཁངོ་བའི་ིམ་

ཡུམ་བྱང་སེམས་དགོས་དགོས་ཀྱི་ིདག་ེརྩོར་བཞེངས་པར་གྲགས་ཏེ། མ་ཡུམ་འིད་ི

སྐུ་རྗེེས་སུ་བསྙེེགས་ནས་ཨ་མདོར་ཕེེབས་ཤིིང་ཁོང་བའི་ིརྗེེས་སུ་ལུས་པར་གསལོ་

ལོ།ོ །

རྒྱ་ཕེིབས་དཀར་ཆག་ལོས། ཁོང་རང་གི་སྲུང་མའིི་གཙེ་ོབ་ོཡིན་སྟོབས་ལྕམ་

སྲིང་ལོ་གཙུག་ལོག་ཁང་དང་མཆོད་རྫིས། དཀར་མེའི་ིའིཐེབ་སོགས་སྦྱོོར་འིཇིགས་

དང་། གཉེེར་གཏད་འིཕྲེིན་བཅིོལོ་གྱིི་བཀའི་རྩོོམ་མཛད། དེ་ལོ་རྟག་གཏོར་ཡང་

བཙུགས། རྭ་ལོ་ོསྤྲུལོ་སྐུ་བློ་ོབཟང་བསམ་གྲུབ་ཀྱིིས་གདན་ས་སྐྱོང་སྐབས་རྟག་གཏོར་

གྱི་ིསྒྲོམ་ཞལོ་ཕྱི་ེབར་ཤིངས་ཁྲིག་ཤིོར་བ་སོགས་བཀའི་གཉེན་པར་གསུངས་པ་ད་ེད་

ལྟོ་གསརེ་གདུང་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་འིད་ིཡནི། 

གཞན་ཡང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཉེ་ེའིདབས་ཨ་རྒྱ་ནང་སོས་བྱམས་ཁང་གསར་བཞེངས་

ལོ་རབ་གནས་སུ་ཞུས་པ་དང་། ཨན་ཆུང་གནམ་རྫིངོ་དུ་གནས་མཇིལོ་དང་། མཚེརེ་

མ་ོཆ་ེདང་། རྒྱ་ར་ིཆགས་རྒན། བཱ་ཡན་གཅིན་ཚེ་སོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིིས་བཅིགས་

ཤིིང་ཆོས་ཆར་གང་འིདོད་དུ་ཕེབ། ཁྱད་པར་དུ་མཚེོ་ཁར་སོག་པོའི་ིསྡོེ་ཁྲིོད་དུ་

བཞུགས་སྐབས་མནལོ་དང་འིོད་གསལོ་འིདྲིིས་པའི་ིཉེམས་སྣེང་དུ་པན་ཆེན་ཐམས་
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ཅིད་མཁྱེན་པ་བློོ་བཟང་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས། ཁྱོད་འིདི་ནས་མ་འིདུག་པར། 

ཤིར་ཙེོང་ཁའི་ིསྐྱེས་རིའི་ིགསེར་ཁང་ར་ིཁྲིོད་དུ་བད་ེམཆོག་ག་ིབསྙེེན་སྒྲུབ་མཛད་པ་

ལོ་སངོ་ཞསེ་སྐུལོ་མ་ནན་ཆརེ་བྱུང་བར་བརྟནེ་དརེ་ཕེབེས་གྲབས་མཛད། སྔོ་གངོ་དརེ་

ལྗོགས་ཅུང་ཟད་བསྙུང་ཞིང་གསུང་ངག་འིབྱིན་དཀའི་བར་ཡོད་པ་ལོ། གསེར་ཁང་

ག་ིལོ་ལོ་ཞབས་ཐང་དུ་བྱོན་པའི་ིཚེ་ེནམ་མཁའི་ནས་མ་ེཏོག་ག་ིཆར་བབས། ད་ེདང་

མཉེམ་དུ་ལུད་པ་ཞགི་འིཕེངས་པས་ལྗོགས་ཀྱིང་སྙུན་ལོས་གྲལོོ་ནས་གསུང་ངག་ཀྱིང་

ཐོགས་པ་མེད་པ་བྱུང་། ད་ེནས་ར་ིཁྲིོད་དེར་བད་ེམཆོག་ལཱུ་ཨ་ིབའི་ིབསྙེེན་སྒྲུབ་རྒྱས་

པ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙེམ་མཛད། ལྷ་འིད་ིཉེདི་ཀྱིསི་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་ཤིངི་བསྐྱདེ་རྫིགོས་ལོ་

བརྟན་པ་ཐོབ། གསེར་ཁང་དུ་བཞུགས་སྐབས་དེར་འིཇིམ་པའི་ིདབྱངས་ཀྱིིས་དངོས་

སུ་རྗེེས་སུ་བཟུང་བའི་ིསློབ་དཔོན། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ིབློ་མ། ལོ་ིཀྱི་སློབ་

དཔནོ་པ་ཤིསེ་རབ་སངེ་ག་ེམཇིལོ་བར་ཕེབེས། སྤྱིརི་གྱི་ིབཀའི་ཆསོ་དུ་མ་དང་། ཁྱད་

པར་དུ་ཐུགས་རྗེ་ེཆེན་པ་ོགསང་སྒྲུབ་ལྷ་དགུ་མའི་ིདབང་གསན། ཁོང་གིས་བསྐུལོ་བ་

ལོས་རྗེ་ེའིདིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱིང་གསར་དུ་བརྩོམས་ཏ་ེགནང་། ལོ་ིཀྱི་སློབ་དཔོན་པའི་ི

གདན་ས་ན་ིཁ་ཏ་ིཀ་དང་ཉེ་ེབའི་ིཀྲང་ཀྱི་ཟ་ིཟརེ་བ་ད་ེཡནི་ན།ོ །

གཞན་ཡང་ར་ིཁྲིོད་དེར་བཞུགས་སྒོང་། མ་ིརྟག་པའི་ིམགུར། བློ་མ་དྲིན་མགུར། 

སྐྱ་ོམགུར། རམི་ལྔའི་ིཉེམས་མགུར་སགོས་མང་དུ་གསུངས། སྐུ་ནམ་བཞུགས་ཀྱི་ིལོ་ོ

ཕེལོ་ཆ་ེབར་གནས་ད་ེཉེིད་དུ་སྒྲུབ་པ་སྙེིང་པོར་མཛད། གསང་འིདུས་འིཇིམ་རྡོར་གྱི་ི

བསྙེེན་སྒྲུབ་ཀྱིང་དེར་གནང་། ཕྱིག་ཚེ་མང་དུ་བཏབ་ནས་སྐུ་ཚེ་ེབྱིན་གྱིིས་བརླབས་

པའི་ིམཆདོ་རྟནེ་ད་ེརྣམ་རྒྱལོ་མཆདོ་རྟནེ་ཞགི་ཀྱིང་བཞངེས། བྱ་ཁྱུང་དང་ར་ིཁྲིདོ་འིདརི་
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བཞུགས་སྐབས་རྣམས་སུ་ཀོའུ་བ་ཆོས་རྒྱ་མཚེོ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་པ་རིན་པོ་ཆེའིི་

བསྙེནེ་རྫིོགས་ཀྱི་ིམཁན་པ་ོཅི་ོན་ེསངས་རྒྱས་རྒྱལོ་མཚེན། རངོ་བ་ོཆསོ་པ་ཡབ་སྲས། 

མཛོད་དག་ེསངས་རྒྱས་བཟང་པ།ོ ཡེར་བ་ཆོས་རྗེ་ེཐུགས་རྗེ་ེལྷུན་གྲུབ། གཙེང་བ་ར་ི

ཕུག་པ་དག་ེའིདུན་རྒྱལོ་མཚེན། རྔ་བའི་ིབློ་མ་དག་ེལོེགས་དཔལོ་ལྡན། རྒྱ་དག་ེསྙེན་

དངགས་པ་ར་རོང་ཆོས་གྲགས། མཁས་པ་འིཕྲེིན་ལོས་རྒྱ་མཚེ།ོ སྒོོམ་ཆེན་པ་འིཕྲེིན་

ལོས་ཕུན་ཚེོགས་སོགས་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིདག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉེེན་རྗེ་ེའིད་ིཉེིད་ཀྱི་ིའིཁོར་

དུ་འིདུས་པ་ཕེལོ་ཆ་ེབ་ཞིག་བྱ་ཁྱུང་འིདིར་ཕེེབས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་མཚེོན་ན། 

ཀོའུ་བ་ཆོས་རྒྱ་མཚེོའིི་རྣམ་ཐར་དུ། སྡོེ་བ་ཆོས་རྗེེ་བྱ་ཁྱུང་བྲག་དང་རྒྱ་ལོེ་ཆགས་

སུ་ཕེེབས་པའི་ིཚེ་ེཡང་སྤྱིན་སྔོར་བྱོན་ནས་བད་ེམཆོག་དུས་འིཁོར་གདུགས་དཀར་

སོགས་ཀྱིི་དབང་རྗེེས་གནང་ལུང་དང་མན་ངག་མང་དུ་ཞུས། ཞེས་དང་། གསེར་

ཁང་རི་ཁྲིོད་དུ་བཞུགས་པའིི་ཚེེ་སྤྱིན་སྔོར་བྱོན་ནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆེན་པོ་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་

མཚེ།ོ རྟ་མགྲནི་ཡང་གསང་། ཕྱིག་རྡརོ་འིཁརོ་ལོ་ོཆནེ་པའོི་ིདབང་སགོས་ཆསོ་བཀའི་

མང་དུ་གསན། ཞསེ་འིབྱུང་བ་ལྟོ་བུའི།ོ།  །།

ད་ནི་ཆོས་སྡོེ་འིདིའིི་མངའི་ཞབས་སུ་སྐུ་འིཁྲུངས་ཤིིང་གཞོན་དུས་བྱ་ཁྱུང་གི་

ཆོས་སྒོོར་ཞུགས། དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས་ཏེ་བསྟོན་པའིི་གོ་རིམ་བཞིན་གསན་

བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། མཐར་འིཕྲེིན་ལོས་ཕྱིོགས་མེད་དུ་རྒྱས་ནས་རྒྱལོ་བ་ཡབ་

སྲས་ཀྱི་ིཡོངས་འིཛིན་དང་། དགའི་ལྡན་གསེར་ཁྲིིའི་ིག་ོགནས་སུ་ཕེེབས་པའི་ིཁྲི་ིཆེན་

རྣམ་པ་གསུམ་ཀྱི་ིརྟགོས་པ་ཅུང་ཟད་ར་ེབརྗེདོ་ན། 

དགའི་ལྡན་ཁྲི་ིཐགོ་ལྔ་བཞ་ིབ་ཁྲི་ིཆནེ་ངག་དབང་མཆགོ་ལྡན་ན།ི གཅིན་ཚེ་དཀར་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

མ་ོཕུག་ཏུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པའི་ིམ་ེསྦྲུལོ་ལོ་འིཁྲུངས། དགུང་ལོ་ོབཅུ་གཅིིག་ཐོག་

བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ནས་རྗེ་ེཉེིད་ཀྱི་ིཁུ་བ་ོཁྲི་ིརིན་པ་ོཆ་ེངག་དབང་ཚུལོ་ཁྲིིམས་ལོས་རབ་

བྱུང་དང་དག་ེཚུལོ་བསྒྲུབས། འིདོན་ཆོས་སྤྱིོད་བྱང་བར་སྦྱོངས། དགུང་ལོ་ོབཅི་ོལྔའི་ི

སྟོེང་དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས་ནས་ས་ེར་བསམ་བློོར་ཞུགས། བཀའི་པོད་ལོ་དཔྱིས་

ཕྱིིན་པའི་ིགསན་སྦྱོོང་མཛད། དགུང་ལོ་ོཉེ་ིཤུའི་ིསྟོེང་གསང་ཕུར་ཕེར་ཕྱིིན་གྱི་ིམཚེན་

བཏགས་དང་། ཉེེར་ལྔའིི་སྟོེང་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལོམ་ཆེན་མོར་གྲྭ་སྐོར་མཛད། ཕེཎི་

ཆེན་བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིེས་ལོས་བསྙེེན་རྫིོགས་བཞེས་འིཕྲེལོ་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚེང་དུ་ཞུགས། 

དགུང་ལོ་ོཉེེར་དགུའི་ིསྟོེང་རྒྱུད་པའི་ིདག་ེསྐོས་མཛད་ནས་དེའི་ིལོས་ཁུར་ཕེོག་འིཕྲེལོ་

ཨ་མདོར་ཡབ་ཡུམ་དང་ཐུག་ཕྱིིར་རིབ་ཕེེབས་ལོན་གཅིིག་མཛད། བྱ་ཁྱུང་། སྐུ་

འིབུམ། དགནོ་ལུང་། བཙེན་པ་ོདགནོ་རྣམས་སུ་དམ་བཅིའི་བཞག །ཡབ་ཡུམ་གཉེསི་

ལོ་བདེ་གཤིེགས་བརྒྱད་ཀྱིི་མཆོད་རྟེན་སོགས་རྟེན་སྐལོ་ཕེོན་ཆེ་བ་དང་། རི་རྒན་

ནང་དུ་སྐུ་སྲིང་ཞིག་ཡོད་པ་ལོ་ཡང་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་སོགས་སྩལོ་བ་ད་ལྟོའིང་སྐུ་

གཞིས་རྣམས་སུ་མཇིལོ་རྒྱུ་ཡོད། ལོོ་ངོ་བཞི་བཞུགས་ནས་སླར་དབུས་གཙེང་དུ་

བྱནོ། 

དགུང་ལོ་ོས་ོབཞ་ིབར་མངའི་རིས་མཐ་ོལྡིང་ག་ིམཁན་པོར་ཕེེབས། དེར་ལོ་ོཆེན་

རིན་བཟང་དུས་སུ་བཞེངས་པའིི་མཆོད་རྟེན་སྟོོང་ཕྲེག་དུ་མ་ཉེམས་གསོས་མཛད་

ཅིིང་ལོ་ོབདུན་བཞུགས། དག་ེའིདུན་སྟོོང་ཕྲེག་མང་པོར་མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཆོས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས། དགུང་ལོ་ོཞ་ེགསུམ་པར་རྒྱུད་སྨད་ཁྲིིར་ཕེེབས་ཏ་ེལོ་ོབཅུར་བསྐྱངས་ཤིིང་

མ་རྒྱུད་བསྟོན་པའིི་སྲོག་རྩོ་བསོས། དགུང་ལོོ་ང་གཉེིས་སྟོེང་རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་
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པའི་ིཡོངས་འིཛིན་ཏུ་བཀུར། ཁམས་འིགར་ཐར་དུ་ཕེེབས་ནས་རྒྱལོ་མཆོག་ལོ་མད་ོ

སྔོགས་ཀྱི་ིཟབ་ཆསོ་མང་དུ་ཕུལོ་ཅིངི་བསྟོན་པའི་ིབདག་པརོ་མངའི་གསོལོ། དའེི་ིཕྱིརི་

ཐད་འིདིའིི་རྣམ་ཐར་དུ། དེ་ཕྱིོགས་སུ་ལོ་ོབདུན་བཞུགས་རིང་། ལོམ་རིམ་སོགས་

མད་ོཕྱིོགས་ཀྱི་ིའིཆད་ཉེན་སྐབས་སུ་ན་ིཡེར་བ་ལྷ་ར་ིསྙེིང་པོའི་ིམགུལོ་དུ་ཇི་ོབ་ོཡབ་

སྲས་གདན་འིཛོམས་པ་ལྟོ་བུ་དང་། རྒྱུད་སྡོེའིི་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གསན་སྦྱོོང་གི་སྐབས་

སུ་ནི་ལྷོ་ཕྱིོགས་དཔལོ་གྱིི་རི་ལོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གདན་འིཛོམས་པ་ལྟོ་བུ་ཞེས་

བསྔོགས་ཤིིང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལོ་མཆོག་རང་ནས་དུས་ཕྱིིས་བསྟོན་སྲིད་ཀྱི་ིཐུགས་

འིགན་བཞེས་པའིི་སྐབས་སུ་བཀའི་ལོས། ད་ལྟོ་ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་བའིི་དཔལོ་འིབྱོར་

ཆ་ེམདོག་ཁ་བ་ོའིད་ིརིགས་ལོ་བསམས་ཚེེ། སྔོར་འིགར་ཐར་དུ་བློ་མ་དང་ལྷན་ཅིིག་

བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཉེིན་འིཁྱོངས་མཚེན་འིཁྱོངས་བྱེད་པ་དེའི་ིཞག་གཅིིག་ག་ིསྤྲོ་ོཉེམས་

ཀྱིང་མ་ིའིདུག་ཅིེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པར་གྲགས། ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའིི་རྡ་ོརྗེེ་དངོས་

ཕེེབས་གདོང་གོང་མས་ཨ་ཆ་ིཐུ་ན་ོམོན་ཧོན་གྱི་ིཆ་ོལོ་ོསྩལོ་བ་བཞེས། ལྕང་སྐྱ་རིན་

པ་ོཆ་ེདབུས་ཕྱིོགས་སུ་ལོ་ོགསུམ་བཞུགས་རིང་ཟབ་ཆོས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ིཚུལོ་དུ་

གནང་། རྒྱལོ་མཆོག་ལོ་མ་ིཏྲ་རྡོར་ཕྲེེང་། དུས་འིཁོར། ཟུར་བཀའི་མང་པོའི་ིདབང་། 

བཀའི་བསྟོན་དང་། བུ་སྟོོན། རྗེ་ེཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ིགསུང་འིབུམ་ལུང་། མན་ངག་

རྣམ་གསུམ་གྱི་ིཁྲིིད་བཅིས་སྔོ་ཕྱིིར་ཆོས་རྒྱུན་མང་དུ་ཕུལོ། དགུང་ལོ་ོར་ེགསུམ་སྟོེང་

དག་ེལྡན་གསེར་ཁྲིིར་ཕེེབས་ཏ་ེལོ་ོབདུན་གྱི་ིརིང་མཐར་ཕྱིིན། རབ་འིདོད་ས་འིབྲུག་

དགོང་ལོ་ོདོན་གཉེིས་སྟོེང་མད་ོབ་བ་ེས་ིརིན་པ་ོཆེའི་ིསྐུ་གོང་མ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་

དང་། བད་ེཁང་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན་སགོས་ཀྱིསི་ཞབས་སྐུལོ་ཞུས་ཤིངི་། ཁྲི་ིཆནེ་རང་



 56  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ཉེིད་ལོ་ཡང་སྔོ་མ་ོནས་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་སྟོབས་དངུལོ་ཕེབ་སྲང་ཆིག་ཁྲི་ིལྷག་གིས་

རྒྱ་ཕེིབས་གསར་བསྐྲུན་མཛད་པ་བྱ་ཁྱུང་གསེར་གདུང་ལྷ་ཁང་དུ་འིབུལོ་སྦྱོོར་

སྐུ་ཚེབ་ཏུ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དབོན་མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོང་ོ

གཡོག་རྫིོང་སྟོ་མཛད། ད་ེདང་མཉེམ་དུ་མངའི་རིས་མཐ་ོལྡིང་མཁན་པོར་བཞུགས་

དུས་ཕྱིག་སོན་བྱུང་བའིི་ཇི་ོབ་ོལོ་ོཀེ་ཤྭ་ར་གསུང་འིབྱོན་མར་རིན་པ་ོཆེའིི་འིཕྲེ་རྒྱན་

གསེར་དངུལོ་གྱིི་བཞུགས་ཁྲིི་རྒྱབ་ཡོལོ་བཅིས་རྒྱལོ་མཆོག་ནས་སྩལོ་བ་ཡང་བྱ་

ཁྱུང་དུ་སྦྱོོར་འིཇིགས་གནང་བ་ད་ལྟོ་གསེར་གདུང་དུ་བཞུགས་ཏེ། འིདིའི་ིལོ་ོརྒྱུས་

ཞསི་གསལོ་འིགོ་ཏུ་འིཆད་ད།ོ །

དེ་ལྟོར་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིིན་ནས་དགུང་ལོོ་དོན་ལྔ་བར་རེ་སྒྲེང་ནས་མྱོ་ངན་

ལོས་འིདས། སྐུ་གདུང་ཇི་ོབ་ོའིཇིམ་དཔལོ་རྡ་ོརྗེེའི་ིགཡོན་ཕྱིོགས་སུ་བཞུགས་པར་

གསོལོ། འིདིའི་ིསྐུའི་ིསྲིད་ཕྱི་ིམ་ན་ིར་ེསྒྲེང་ཁྲི་ིཆེན་བསྟོན་པ་རབ་རྒྱས་སོ། །རྣམ་ཐར་

རྒྱས་པ་ལྕང་སྐྱ་རོལོ་པའིི་རྡ་ོརྗེེས་མཛད་ཅིིང་། དེ་ལོས་བཏུས་པའིི་བསྡུས་པ་ཞིག་

སརེ་སྨད་མཁན་པ་ོགྲགས་པ་མཐའི་ཡས་ཀྱིིས་མཛད་སྣེང་ང་ོ། །

དགའི་ལྡན་ཁྲིི་ཐོག་ང་བརྒྱད་པ་བྱང་རྩོེ་བསམ་བློོ་བ་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་

གྲགས་ནི། རབ་ཉེིའིི་མེ་ཕེག་ལོོར་བྱ་ཁྱུང་ཉེེ་འིདབས་མཚེམས་རིང་བར་ཤིར་ནས་

སྐུ་འིཁྲུངས། བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་སྒོོར་ཞུགས། རྗེ་ེབད་ེཡངས་ངག་དབང་ནོར་བུ་ལོས་

རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ོཉེེར་གཅིིག་སྟོེང་དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས། ས་ེར་བྱེས་གྲྭ་ཚེང་

དུ་ཞུགས། རྗེེ་བློོ་བཟང་ཆོས་འིཕེེལོ་དང་། བྲག་རི་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་སོགས་

བསྟོེན། གཞུང་ལོ་ལོེགས་པར་སྦྱོངས། པཎི་ཆེན་བློོ་བཟང་ཡེ་ཤིེས་ལོས་ཐུགས་
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རྫིོགས་བཞེས། རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་པ། ཁྲིི་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། རྗེེ་ཕུར་ལྕོག་

པ། ཁྲི་ིརྒྱན་མཚེན་སེང་གེ། ཨ་ཀ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོསོགས་ལོས་ཟབ་ཆོས་དུ་

མ་དང་། བཀའི་འིགྱུར་ལུང་སོགས་གསན། ལྷ་རམས་དམ་བཅིའི་མཛད་འིཕྲེལོ་རྒྱུད་

སྨད་དུ་ཞུགས། མ་ིརིང་བར་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་རྒྱུད་པའི་ིམཁན་ཁྲི་ིབྱང་རྩོ་ེམཁན་

ཁྲི་ིསོགས་ལོ་ག་ོརིམས་སུ་ཕེེབས། ཞོགས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཁང་ཞིག་གསོས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

རྒྱལོ་བ་མཇིལོ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེསོ་ཡངོས་འིཛནི་ཏུ་བཀུར། 

དགུང་ལོ་ོང་བརྒྱད་སྟོེང་དགའི་ལྡན་གསེར་ཁྲིིར་ཕེེབས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

མང་དུ་བཞེངས། རྗེེའི་ིདངུལོ་སྐུ་མ་ིཚེད་མ་ཁྲི་ིརྒྱབ་ཡོལོ་བཅིས་བཞེངས་པ་ལྷ་ལྡན་

དཀྱིིལོ་འིཁོར་སྡོིངས་སུ་བཞུགས་ཤིིང་། གསེར་ཟངས་ལོས་ཇིོ་སྐུ་མི་ཚེད་མ་འིཕྲེ་

རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པ་ཞིག་གསར་བཞེངས་བྱས་པ་བྱ་ཁྱུང་དུ་འིབུལོ་བར་མཛད། 

རྒྱལོ་བ་རནི་པ་ོཆསེ་ཚེགིས་སྔོ་ཕྱིའིི་ིསྡོམོ་བཞེས་སྐབས་ཀྱི་ིལོས་སླབོ་མཛད། སྟོག་ལོ་ོ

ཤིསེ་རབ་རནི་ཆནེ། སྐྱདེ་ཚེལོ་མཁན་པ་ོཀུན་དགའི་ཆསོ་བཟང་། ཁྲི་ིབཀའི་འིགྱུར་བ་

སྦྱོིན་པ་རྒྱ་མཚེ་ོསོགས་ཀྱི་ིསྐུ་སྐྱེས་སུ་གྲགས། དགུང་ལོ་ོདོན་གཉེིས་སྟོེང་ལྷ་ལྡན་ཁྲི་ི

ཐོག་ཁང་ནས་འིདས་སྐབས་ཐུགས་ལྗོགས་སྤྱིན་གསུམ་བབས། གདུང་རྟེན་བྱེས་གྲྭ་

ཚེང་དུ་བཞུགས། རྣམ་ཐར་བསྡུས་ཙེམ་ཞིག་སེར་སྨད་གྲགས་པ་མཐའི་ཡས་ཀྱིིས་

དགའི་ལྡན་ཁྲི་ིརབས་རྣམ་ཐར་གྲས་སུ་བརྩོམས་སྣེང་། 

དགའི་ལྡན་ཁྲིི་ཐོག་རེ་དྲུག་པ་སེར་བསམ་བྱང་རྩོེ་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་སྙེན་

གྲགས་ནི། རབ་ཉེིའི་ིམ་ེསྟོག་ལོོར་ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ིསྐུ་ཉེེའི་ིརིགས་

སུ་འིཁྲུངས། དགུང་ལོ་ོབཅུ་བར་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་སྒོོར་ཞུགས། མད་ོབ་མཁན་ཆེན་
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ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལོས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ོབཅི་ོབརྒྱད་ཐོག་སྐུ་ཞང་ཁྲི་ིཆེན་

ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་དང་། ཨ་ཇིོ་སེ་ར་གཟིམ་ཁང་སྡོེ་བ་གཉེིས་ནས་བོད་དུ་

འིབྱོར་སྐུལོ་གྱི་ིཕྱིག་བྲིས་གནང་བ་བཞིན་དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས། ཆོས་མཛད་ཀྱི་ིག་ོ

གནས་བློངས། ས་ེར་གཟིམ་ཁང་སྟོེང་དུ་བཞུགས་པས་སྐུ་ཕྲེེང་རྗེེས་མ་རྣམས་ལོའིང་

གཟམི་ཁང་ཆསོ་མཛད་དུ་གྲགས། སརེ་བྱསེ་བསམ་བློ་ོཁམ་ཚེན་དུ་ཞུགས། ཁྲི་ིཆནེ་

ངག་ཆོས་ལོས་དག་ེཚུལོ་བཞེས། སྐེད་ཚེང་བྱམས་པ་སྨོན་ལོམ། མཁན་ཆེན་སྐལོ་

བཟང་། སྒོོམ་སྡོ་ེལྷ་དབང་རྒྱ་མཚེ་ོསོགས་བསྟོེན་ནས་བཀའི་པོད་ལོ་སྦྱོངས། ཟུར་

ཆོས་ཀྱི་ིསློབ་དཔོན་དུ་བློ་ོབཟང་འིཇིམ་དབྱངས་བསྟོེན་ནས་བསྡུས་ཆེན་གྱིིས་མཚེོན་

དཔ་ེཁྲིདི་དགོས་གཅིདོ་མང་བ་ོཞུས། 

བློ་ོབཟང་འིཇིམ་དབྱངས་འིད་ིཉེིད་ལོ། པཎི་ཆེན་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམས་མཛད་པའི་ི

ཁྲི་ིཆེན་འིད་ིབའི་ིརྣམ་ཐར་དུ། བཀའི་གདམས་བསྟོན་པའི་ིསྒྲོན་མ་ེརྗེ་ེབཙུན་བྱམས་

པའི་ིཐུགས་སྲས་འིགྲན་ཟླ་མེད་པ། མང་ཐོས་ལུང་ག་ིདབང་ཕྱུག་མད་ོསྔོགས་གཞུང་

ལུགས་ཀུན་ལོ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚེོའི་ིཕེ་རོལོ་ཏུ་སོན་ཅིིང་སྐུ་གཞོན་ནུའི་ིདུས་ནས་ཐོས་

བསམ་སྒོོམ་པ་སྟོབས་གཅིིག་ཏུ་མཛད་པའི་ིམཐུ་ལོས་མཐོང་ཐོས་དྲིན་རེག་ག་ིའིབྲེལོ་

བ་དོན་ལྡན་དུ་མཛད་པའིི་ངེས་པ་དོན་གྱིི་བཤིེས་གཉེེན་ཆེན་པོ་བློོ་བཟང་འིཇིམ་

དབྱངས། ཞེས་བསྔོགས་བརྗེོད་དཔ་ེམེད་མཛད་འིདུག་སྟོེ། ད་ལྟོ་བདག་གིས་བློ་མ་

རིན་པ་ོཆེའིི་བཀའི་བཞིན་མཐུ་བ་མགོན་དུ་པར་གསར་འིགོད་བྱས་པའིི་ལོམ་རིམ་

ཟིན་བྲིས་བྱམས་མགོན་ཞལོ་ལུང་མཛད་པ་པ་ོཡང་བློ་ོབཟང་འིཇིམ་དབྱངས་འིད་ིབ་

ཡིན་པར་སྣེང་། དགུང་ལོ་ོཉེེར་དགུ་སྟོེང་པཎི་ཆེན་དཔལོ་ལྡན་ཡ་ེཤིེས་ལོས་བསྙེེན་
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རྫིོགས་མཛད། པཎི་ཆེན་གྱིིས་ཚེ་ཁ་ོངག་དབང་གྲགས་པའི་ིསྐུ་སྐྱེས་སུ་ལུང་བསྟོན། 

དགུང་ལོ་ོས་ོགཉེསི་སྟོངེ་ལྷ་རམས་དམ་བཅིའི་མཛད། སྨནོ་ལོམ་གྲལོོ་འིཕྲེལོ་རྒྱུད་སྨད་

དུ་ཞུགས། ཁྲི་ིཆེན་ངག་ཆོས་པ་འིདས་སྐབས་གདུང་རྫིོགས་སྐོར་འིདི་བས་འིགན་

བཞསེ། 

དགུང་ལོ་ོས་ོདྲུག་སྟོེང་སྨད་རྒྱུད་དག་ེསྐོས་སུ་བཞེངས། ཡོངས་འིཛིན་ཡ་ེཤིེས་

རྒྱལོ་མཚེན་ལོས་ལོམ་རིམ་ཆེན་མ་ོདང་། འིགྲེལོ་བ་བཞི་སྦྲགས་སོགས་དང་ཀློོང་

རྡལོོ་བློ་མ་ལོས་བཀའི་འིགྱུར་གྱི་ིལུང་གསན། གཞན་རྒྱལོ་སྲས་རནི་པ་ོཆ།ེ ར་ེསྒྲངེ་ཁྲི་ི

སྤྲུལོ། ཞ་ིབ་ལྷ། འིཇིིགས་མེད་དབང་པ་ོསོགས་བློ་མ་བཞ་ིབཅུར་ཉེ་ེབ་བསྟོེན། དགུང་

ལོོ་བཞི་བཅུའིི་སྟོེང་རྒྱུད་པའིི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དུ་ཕེེབས། སྐུ་སྲིང་གི་བུ་བློོ་བཟང་

ལོེགས་བཤིད་རྒྱུད་གྲྭར་ཞུགས་སུ་བཅུག །འིདིས་ཕྱིག་གཡོག་མཐར་ཕྱིིན་པའི་ིཕྱིག་

མཛོད་བྱས། དགུང་ལོ་ོཞ་ེབདུན་སྟོེང་རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཁྲིིར་ཕེེབས། དབང་ག་ིཐོག་

མ་ཁྲིི་ཆེན་རྒྱ་ནག་པ་སྐུ་མཆེད་གཉེིས་ལོ་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་གི་དབང་སྩལོ། ཁྲིི་

ཆེན་རྒྱ་ནག་པ་འིདིའི་ིསྐུ་མཆེད་ན་ིམཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུའི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་ངག་དབང་འིཇིམ་

དབྱངས་བསྟོན་འིཛནི་རྒྱ་མཚེ་ོཡནི། 

དགུང་ལོ་ོང་གཅིིག་པར་མངའི་རིས་མཐ་ོལྡིང་ག་ིཁྲི་ིདང་། ང་བརྒྱད་པར་བྱང་

རྩོེའི་ིཁྲིིར་ཕེེབས། དགུང་ལོ་ོར་ེགཉེིས་སྟོེང་ཁྲི་ིསྔོོན་མ་དག་ེའིདུན་ཚུལོ་ཁྲིིམས་ཀྱི་ིཚེབ་

མར་གློོ་བུར་གྱིི་ཚུལོ་དུ་དགའི་ལྡན་ཁྲིིར་ཕེེབས། ལོོ་བདུན་བཞུགས། རྒྱལོ་བ་

ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། ཚུལོ་ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེ་ོསྟོ་ེསྐུ་སྔོ་ཕྱིིའི་ིཡོངས་འིཛིན་བཀུར། 

དགུང་ལོ་ོདོན་དགུ་བར་འིདས། བྱ་ཁྱུང་དུ་རྗེ་ེབློ་མའི་ིསྐུ་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ཀྱི་ིཞལོ་
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ཏ་ཕེེབས་པ་ལྟོར་ཕྱིག་མཛོད་བློ་ོབཟང་ལོེགས་བཤིད་དང་། མ་ིརྗེ་ེདགུང་བློོན་བཤིད་

སྒྲ་བ་ནས་འིགན་བཞེས་ཏ་ེདངུལོ་སྲང་ཉེིས་སྟོོང་ལྷག་ག་ིའིགྲ་ོསོང་བཏང་སྟོ་ེབཞེངས་

པའི་ིགསེར་ཟངས་ཀྱི་ིརྗེ་ེསྐུ་ཁྲི་ིརྒྱབ་ཡོལོ། རྒྱལོ་མཚེན་ཆ་བཅིས་ཕྱིག་མཛོད་དངོས་

ཕེབེས་གདངོ་རབ་ཡདི་ས་ཕེ་ོབྱ་ིབའི་ིལོརོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་འིབུལོ་སྦྱོོར་མཛད། 

རྗེ་ེསྐུ་འིདའིི་ིདཀར་ཆག་ཏུ། དངུལོ་སྲང་བཞ་ིསྟོངོ་སུམ་བརྒྱ་གྱི་ལྔ་ཞ་ོབདུན་སངོ་

བར་བཀོད་འིདུག །དངོས་སློབ་ཀྱིང་རྒྱལོ་བ་སྐུ་ཕྲེེང་གཉེིས། པཎི་ཆེན་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ི

མ། འིཇིམ་དབྱངས་བཞད་པ་འིཇིགིས་མདེ་རྒྱ་མཚེ།ོ ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུམ་དམ་པ་སགོས་

མང་ང་ོ། །

འིདི་བའིི་སྐུ་སྲིད་ཕྱིི་མ་ཡང་མཚེམས་རིང་འིཁྲུངས་གཞིས་སུ་རབ་ཡིད་མེ་ཁྱི་

ལོོར་སྐུ་བལྟོམས། ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་ལོས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚེན་ལོ་ངག་དབང་

བསྟོན་འིཛིན་མཆོག་གྲུབ་ཏུ་གསོལོ། བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་སྒོོར་ཞུགས། དགུང་ལོ་ོབཅུ་

གསུམ་གྱི་ིདུས་གསརེ་གདུང་དཀརོ་གཉེརེ་ངན་པ་ཞིག་གསི་སྐུ་གངོ་མའི་ིཕྱིག་མཛདོ་

ཀྱིིས་གདན་དྲིངས་པའིི་རྗེེ་སྐུའིི་ཐུགས་ཀའིི་ཐད་དུ་ཕེལོ་བའིི་དུང་གཡས་འིཁྱིལོ་

བརྐུས་ཏ་ེརྩོ་བ་མཁར་གྱི་ིརྒྱ་མ་ིཞིག་ལོ་བཙེོངས། ཕྱིིས་སུ་རྩོར་ཆོད་ད་ེདོང་ཁྲིོན་ལྔ་

བརྒྱས་བླུས་པ་ཡབ་རྗེེ་གསེར་ཁང་རིན་པོ་ཆེས་རབ་གནས་དང་གཟུངས་གཞུག་

ཡང་བསྐྱར་དུ་ཕུལོ། ད་ེདུས་རྗེ་ེགསར་ཁང་བས་སྤྲུལོ་བའི་ིསྐུ་འིད་ིབར་ལོན་གསུམ་

འིབུད་དུ་བཅུག་ནས། འིདིའི་ིསྒྲ་ཐསོ་ཚེད་ངན་སངོ་དུ་མ་ིའིགྲ།ོ ཞསེ་གསུངས། དགུང་

ལོ་ོབཅི་ོལྔའི་ིསྟོེང་ཕྱིག་མཛོད་ཀྱིིས་དབུས་གཙེང་དུ་གདན་དྲིངས། སྔོར་སྲོལོ་ལྟོར་ས་ེ

ར་ཁྲི་ིཐོག་ཁང་དུ་བཞུགས་ཤིིང་ས་ེར་བྱེས་པར་ཆོས་མཛད་བཏང་། གཞུང་བཀའི་
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པོད་ལོ་ལོེགས་པར་སྦྱོངས། དགུང་ལོ་ོབཞ་ིབཅུའི་ིཐོག་ལྷ་རམས་དམ་བཅིའི་བཞག་

པར་ཨང་གཉེིས་པ་བྱུང་། རྒྱུད་སྨད་དུ་ཞུགས་ནས་ལོ་ོདྲུག་ཙེམ་བཞུགས། མངའི་

རིས་མཐོ་ལྡིང་མཁན་པོར་ཕེེབས་ནས་ལོོ་བདུན་གྱིི་རིང་ཆོས་སྲིད་ཀྱིིས་བསྐྱངས། 

དགུང་ལོ་ོར་ེགཉེསི་སྟོངེ་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། 

དེའི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་ད་ལྟོའི་ིགཟིམ་ཁང་སྤྲུལོ་བའི་ིསྐུ་ལུང་རྟོགས་བསྟོན་པའི་ིགསལོ་བྱེད་

དགེ་འིདུན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚེོ་འིདི་བ་སྟོེ། རབ་ཚེེས་མེ་ཕེག་ལོོར་སྐུ་གོང་མ་ཚེོའིི་

འིཁྲུངས་གཞིས་དེ་གར་འིཁྲུངས། ས་རལོ་མཁན་ཆེན་ལོ་རབ་ཏུ་བྱུང་དང་། བདེ་

ཡངས་རིན་པ་ོཆ་ེལོ་བསྙེེན་རྫིོགས་ཞུས། དགུང་ལོ་ོཉེེར་གཅིིག་སྟོེང་ལྷ་སར་ཕེེབས་

ཏ་ེལོ་ོདྲུག་བཞུགས། སྒྲུབ་ཁང་ཚེང་། ཆ་ེཤིོས་རིན་པ་ོཆེ། ཞྭ་དམར་པཎྚི་ིཏ། རྡ་ོརྗེ་ེ

འིཆང་ཨ་བྷྱ་ཞབས་སྐུ་མཆེད་སོགས་བློ་མ་མང་ཙེམ་བསྟོེན། ཧོལོ་ཧོ་དཔལོ་ལྡན་ཇི་

སག་ཏུ་ལོན་གསུམ་དང་། ར་ིབ་ོརྩོ་ེལྔར་ལོན་གཉེིས་ཕེེབས། གདན་སའི་ིམཁན་ཁྲིིའི་ི

གོ་གནས་བདག་གིར་བཞེས་པ་སོགས་བསྟོན་པའིི་མིག་རྒྱན་དུ་ཆེ་བའིི་མཛད་སྒོོ་

ཅི་ིཆ་ེབསྐྱངས། ད་ལྟོ་དགུང་ལོ་ོདོན་གཅིིག་སྟོ་ེབསྟོན་འིགྲོའི་ིསྤྱི་ིདཔལོ་དུ་ཞབས་པད་

བརྟན་པར་བཞུགས་པ་འིད་ིབཞིན་ལོགས། ཁྲི་ིངག་དབང་སྙེན་གྲགས་པའི་ིསྐུ་ཕྲེེང་

ཕྱི་ིམ་འིད་ིགཉེིས་ཀྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་མ་ིཉེམས་པའི་ིསླད་དུ་སྐབས་འིདིར་འིབྲེལོ་ཆགས་པར་

བསམས་ནས་ཉུང་ཙེམ་བཀདོ་ད།ོ །

དེ་ལྟོར་བྱ་ཁྱུང་རང་གི་ཆོས་སྒོོར་ཐོག་མར་ཞུགས། དེ་ནས་དབུས་གཙེང་དུ་

ཕེེབས་ཏ་ེབསྟོན་པ་ལོ་ག་ོརིམས་སུ་བསླབས། མཐར་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ི

མཐུས་འིཇིམ་མགོན་ཆོས་ཀྱིི་རྒྱལོ་བོ་ཙེོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ིགསེར་ཁྲིིར་གཅིིག་རྗེེས་
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གཅིིག་བསྙེེགས་ཀྱིི་ཚུལོ་དུ་འིདོད་དགུར་དབང་བསྒྱུར་པ་འིདི་ནི་ཆོས་སྡོེ་ཆེན་པོ་

འིདིའི་ིཆ་ེབ་ཟླ་མེད་ཅིིང་བསྔོགས་པར་བྱ་བའི་ིགནས་དམ་པ་ཞིག་སྟོ།ེ ར་ེཞིག་ད་ེཙེམ་

མ།ོ །

གཞན་ཡང་ཤིེས་བཞིན་གཞ་ིགསར་ནས་འིཁྲུངས་པར་གྲགས་པའི་ིདགའི་ལྡན་

ཁྲི་ིརབས་ཞ་ེདྲུག་པ་བཀའི་འིགྱུར་བ་བསམ་བློ་ོསྦྱོིན་པ་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། སྐྱ་ཡིས་ནས་

འིཁྲུངས་པའིི་རྩོེས་ཐང་མཁན་པོ་དཔལོ་འིབྱོར་གྲགས་པ་དང་། སྣེ་རྒྱ་དགོན་པའིི་

དགོན་བདག་བསམ་བློ་ོམཁས་དབང་སྣེ་རྒྱ་ངག་དབང་བརྩོོན་འིགྲུས་སོགས་ཆོས་སྡོ་ེ

འིདིའི་ིམངའི་ཞབས་ནས་འིཁྲུངས་པའི་ིསྐྱེས་བུ་དམ་པའིང་མང་དུ་བྱནོ་ན།ོ །

ཁྲི་ིསྦྱོིན་པ་རྒྱ་མཚེོའི་ིའིཁྲུངས་ཡུལོ་ལོ་ཀུན་མཁྱེན་བློ་མའི་ིའིཇིིགས་བྱེད་ཆོས་

འིབྱུང་དུ་ཁྲི་ིགའི་ིཕྱིོགས་ཞེས་པ་དང་། བཻ་སེར་དུ་རྨ་ཆུའི་ིབྱང་ངོས་སུ་འིཁྲུངས་ཞེས་

དང་། ས་འིདིའིི་ངག་རྒྱུན་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟོར་ན་དཀྱུས་སུ་བཀོད་པ་ལྟོར་

རྨ་འིགྲན་བྱང་ངོས་ད་ལྟོའིི་ཤིེས་བཞིན་གཞི་གསར་ནས་འིཁྲུངས་པར་བཤིད་ལོ། 

འིཇིིགས་བྱེད་ཆོས་འིབྱུང་དུ་རྣམ་ཐར་བསྡུས་ཙེམ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་དེར་བྱ་ཁྱུང་

དུ་ཆོས་སྒོོར་ཞུགས་པ་མ་ིགསལོ་བས་འིདིར་གདན་ས་རང་ནས་ཐོན་པའི་ིདགའི་ལྡན་

ཁྲི་ིཆནེ་གྲས་སུ་མ་བགྲངས་ས།ོ །

ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེེས་མཛད་པའི་ིརྒྱལོ་བ་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེོའི་ིརྣམ་ཐར་

ཆནེ་མརོ་མ་ིགསལོ་ཡང་། རྗེ་ེབད་ེཡངས་རནི་པ་ོཆསེ་མཛད་པའི་ིཨ་ར་པ་ཙེའི་ིདཀར་

ཆག་ཏུ། རྒྱལོ་བ་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེ་ོབྱ་ཁྱུང་དུ་ལོན་གསུམ་ཕེེབས་པར་གསུངས་

ཏ་ེབློ་ོགྲོས་ཞབི་མསོ་བརྟག་པར་བྱ་བའི་ིགནས་ས།ོ །
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རབ་བྱུང་བཅུ་བཞ་ིབའི་ིསྒོང་ཙེམ་གྱི་ིདུས་ཆོས་སྡོ་ེའིདིར་བསྟོན་པའི་ིཕྱིག་རྗེེས་

གཞན་ལོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ནི། སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟོན་པའིི་མངའི་བདག་ཡབ་རྗེེ་

གསརེ་ཁང་བ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛནི་རྒྱ་མཚེ་ོདཔལོ་བཟང་པ་ོསྟོ།ེ སྡོ་ེབ་སྐྱདི་ཤིདོ་པའི་ི

སྐུ་སྐྱསེ་སུ་གྲགས། དའེི་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པ་ན་ིརྙི་ེཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པས་མཛད་

པའི་ིསྟོོད་ཆ་དང་། སྐུ་མཆེད་རིན་པ་ོཆེས་མཛད་པའི་ིསྨད་ཆ། གྲུབ་དབང་འིཇིིགས་

མེད་བསམ་གཏན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའིི་རྣམ་ཐར་ཚེིགས་བཅིད་མ་སོགས་སུ་

གསལོ་བ་ལྟོར་ལོ། འིདིར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཆོས་ཀྱིི་མཛད་སྒོ་ོབསྐྱངས་ཚུལོ་ཙེམ་འིབྲི་ན། 

མཁན་རབས་ང་ལྔ་བ་ཤིར་གདོང་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་ཚེང་ཁྲིིར་གསར་བཞུགས་

ཀྱི་ིསྐབས། ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་བློ་བྲང་དུ་གདན་དྲིངས་ནས་དགའི་ལྷའི་ིཁྲིིད་ཞུས། 

ཁྲིིད་ཀྱི་ིམག་ོབཟུང་བ་དང་མཉེམ་དུ་འིབྲུག་གྲགས་པ། སྨོན་ལོམ་གྱི་ིདུང་དང་རྒྱ་གློིང་

གཏངོ་བ་གསུམ་དུས་མཉེམ་པ་བྱུང་བས་རྟནེ་འིབྲེལོ་མཆགོ་ཏུ་འིགྲགིས། སྔོ་གངོ་དརེ་

ཆསོ་སྡོ་ེའིདརི་རྒྱུས་ད་ེཙེམ་མདེ་པའི་ིསྐབས་ཤིགི་ཏུ། དག་ེབཤིསེ་འིགའི་དང་ཆོས་ཀྱི་ི

བགྲ་ོབ་ཡ་མཚེན་པ་གནང་ཚུལོ་ཡང་རྣམ་ཐར་དུ་གསལོ། གསརེ་ཁང་ནས་བྱ་ཁྱུང་ལོ་

ཕེབེས་སྐབས་ཤིགི །ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིསྒྲུབ་ཁང་ནས་མཚེམས་ལོ་བཞུགས། མཚེམས་ད་ེ

གྲོལོ་ནས་ཚེོགས་མང་ལོ་མྱུར་ལོམ་གྱི་ིཁྲིིད་གང་རྒྱས་དང་། རྒྱུད་པ་ཚེང་ལོ་གསང་

འིདུས་ཀྱི་ིདབང་གནང་། རེས་གཅིིག་དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་གིས་ཞུས་ངོར་ཚེོགས་མང་

དང་བཅིས་པ་ལོ་དུས་འིཁོར་དབང་ཆེན་སྩལོ། སྔོ་ཕྱིིར་བསྙེེན་རྫིོགས་བརྒྱ་ཕྲེག་མང་

པ་ོགནང་། སེང་ཁྲི་ིཁང་དུ་ཉེིད་ཀྱིིས་ཆ་རྐྱེེན་སྦྱོར་ཏ་ེའིཇིམ་དབྱངས་ཀུན་གཟིགས་

མ་ིཚེད་ཅིགི་བཞངེས། 
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ཡང་རེས་གཅིིག་བདེ་བ་ཁང་དུ་སྐུ་མཚེམས་ལོ་བཞུགས་པའིི་ཐུན་མཚེམས་

རྣམས་སུ་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་སྒྲུབ་ཁང་དང་གསེར་གདུང་ལོ་ཕྱིག་སྐོར་མཛད་སྐབས་

གསེར་གདུང་ལོ་བདུད་རྩོ་ིབབས། འིད་ིགྲྭ་བ་སྟོོང་ཕྲེག་ག་ིསྐུ་སྐལོ་ཡིན་གསུངས། ད་ེ

ནས་ཞག་འིགའི་ིའིཕྲེོར་གསེར་གདུང་ལོ་མཆོད་འིབུལོ་གནང་སྐབས་ཕྱི་ིནང་ཀུན་དྲི་ི

བཟང་པོས་ཁྱབ། འིཇིའི་ཚེོན་དབྱིབས་སྣེ་ཚེོགས་པ་ཤིར་ནས་སླར་ཡང་བདུད་རྩོི་

དཀར་ཕྲེོམ་ཕྲེོམ་བབས། ད་རས་ཀྱི་ིབདུད་རྩོ་ིའིད་ིང་རང་ག་ིསྐལོ་བ་ཡིན་གསུངས། 

ད་ེནས་བཟུང་བྱ་ཁྱུང་དུ་ནམ་ཕེེབས་སུ་བདུད་རྩོ་ིམ་བབས་པ་མེད་ཅིེས་ཡོངས་སུ་

གྲགས། ཡང་རེས་གཅིིག་ག་ིསྔོ་ཕྱིིར། ལོེགས་བཤིད་སྙེིང་པོའི་ིབཤིད་ལུང་དང་། བློ་

ཕྱིག་སྦྲགས་མའི་ིཁྲིིད། སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པ་དང་བཅིས་པ་གནང་། ཉེིན་གཅིིག་

འིབྲས་ཐུག་ཕེོར་བ་ད་ོབཞེས་པའིི་རྗེེས་སུ་སྤྱིི་རྫིས་ཡིན་པར་གསན་འིཕྲེལོ་ཐུགས་

འིགྱིོད་དཔ་ེམེད་སྐྱེས། ད་ེལོ་དམིགས་ཏ་ེཚེོགས་ཐུག་ལོན་གཉེིས་དྲིངས། ཞེས་རྣམ་

ཐར་དུ་འིབྱུང་བ་ན་ིབདག་ཅིག་རྣམས་ཀྱིིས་རྗེེས་སུ་ཡ་ིརང་ཙེམ་ཡང་བྱ་དཀའི་བའི་ི

གནས་ཏ།ེ ལོས་འིབྲས་ཕྲེ་ཞིང་ཟབ་པ་ལོ་འིད་ིལྟོར་འིཛེམ་དགོས་ས་ོཞེས་རྗེེས་འིཇུག་

རྣམས་ལོ་ཆདེ་དུ་བསླབས་པའི།ོ །

ཡང་སྐབས་ཤིིག །ལོམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ིབཤིད་ལུང་སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པ་དང་

བཅིས་པ། བརྒྱད་སྟོོང་བ་དང་རིམ་ལྔ་གསལོ་སྒྲོན་གྱི་ིལུང་བཅིས་སྩལོ། མད་ོབར་

ཕེེབས་ནས། མཁན་ཁྲི་ིང་བདུན་པ་སྒོར་བ་བློ་ོབཟང་དབང་ཕྱུག་ཚེང་ག་ིམདུན་ནས་

སྔོ་ཕྱིིར་དབེན་ས་བཀའི་འིབུམ་གྱི་ིལུང་དང་། རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ག་ིདབང་གསན། 

ཡང་བྱ་ཁྱུང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཤིིག །རྗེེ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ཡུལོ་ཇིག་པས་བཅིོམ་པའིི་
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གཏམ་གསན་འིཕྲེལོ། བྱ་ཁྱུང་ཚེོགས་མང་ལོ་མང་ཇི་བཏང་། བདག་ག་ིཡུལོ་ཕྱིོགས་

ལོ་འིཚེ་ེབའི་ིརྐུན་ཇིག་ད་ེདག་ལོ་མ་ིའིདོད་པའི་ིརྣམ་སྨིན་ཅུང་ཟད་ཀྱིང་མ་ིའིབྱུང་ཞིང་། 

འིཕྲེལོ་ཡུན་གྱི་ིལོགེས་ཚེགོས་བད་ེབློག་ཏུ་འིགྲུབ་རྒྱུའི་ིསྐྱབས་འིཇུག་ནན་ཅིན་དུ་ཞུར་

བཅུག །ཚུལོ་འིད་ིན་ིས་ོསྐྱ་ེཕེལོ་བས་བློསོ་མ་ིའིཆུན་པའི་ིསར་གནས་བྱང་ཆུབ་སམེས་

དཔའི་ིམཛད་པ་ཞིག་སྟོ།ེ ད་ལྟོའི་ིཆོས་རྫུ་མཁན་ཕེལོ་ཆ་ེབའི་ིསྤྱིོད་ཚུལོ་ལྟོར་ན། རྐུན་

ཇིག་དེ་དག་གི་རིགས་རྒྱུད་སྡོོངས་ཟླ་དང་བཅིས་པ་རྩོད་ནས་བརླག་དགོས་པའིི་

སྐྱབས་འིཇུག་ཞུ་བ་ལོས། ད་ེདག་ལོ་འིཕྲེལོ་ཡུན་དག་ེབའི་ིསྐྱབས་འིཇུག་ཞུ་བ་ན་ིལྟོ་

ག་ལོ་ཞིག་གོ །དེའི་ིཕྱིིར་ཚེོགས་མང་ག་ིཁྲིོད་ནས་གྲྭ་བ་མང་ཙེམ་ཞིག་ལོ་རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་ིམཛད་པ་དེས་ཡིད་ཆེས་ཆེར་གཡོས་ནས་ན་བཟའི་མཆ་ིམས་བངས་པ་ཙེམ་དུ་

བཤུམས་པ་ཡང་བྱུང་བར་གདའི།ོ །

ཡང་ལོང་གྲུའིི་ཤིིང་ཕུང་རིའིི་རི་ཁྲིོད་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཤིིག་མཚེན་ལོམ་ངོ་

མཚེར་བ་དུ་མ་བྱུང་བའི་ིཕྱི་ིཉེིན་ལོང་གྲུའུ་མཁར་གྱི་ིཡིན་ཟེར་བའི་ིརྒྱ་མ་ིརྒན་པ་ོསྐྲ་

དཀར་པ་ོཅིན་ཞགི་དང་། གཡགོ་གཞནོ་པ་ཞགི་བཅིས་འིངོས་ཏ།ེ རྒན་པ་ོདསེ་ཐུབ་པ་

གྲོང་འིབྱོན་མའི་ིསྐུ་བརྙིན་ཁྲུ་ལོོངས་ཤིིག་ལོག་ཏུ་བཟུང་ནས། ཁྱོད་བསྟོན་པའི་ིབདག་

པ་ོཡིན་ཙེ་ན་འིད་ིགྲོགས་ལོ་ཡང་འིཁུར་མ་བཅུག་པར་ང་རང་གིས་ཁུར་ནས་འིོངས་

པ་ཡིན། ད་ཁྱོད་ལོ་ཕུལོ་བ་ཡིན། ཟེར་མ་ཁད་འིགྲ་ོགྲབས་བྱས་པར། ཁོང་གིས་དོང་

ཚེ་ེཁྲིོན་གསུམ་དང་། མར་དང་གྲ་ོམ། ལྷ་དར་བཅིས་གནང་བ་ལོ། རྟེན་འིབྲེལོ་གྱི་ིཆ་ེ

བར་མཆོག་གསུམ་གྱི་ིསྐལོ་བ་ཞིག་འིཁྱེར་ནའིང་ཁྱེར་ཟེར་ནས་དོང་ཚེ་ེཁྲིོན་གསུམ་

པོའི་ིཁ་ནས་རྡོག་པ་ོར་ེར་ེབློངས་ཏ་ེགར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། ཕྱིིས་སུ་སྐུ་འིདྲི་གདན་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ས་འིདིར་གནང་བ་ད་ལྟོའིང་གསེར་གདུང་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་དེ། ངེས་པར་སྤྲུལོ་

བའི་ིགང་ཟག་གཅིགི་གསི་ཕུལོ་བའི་ིརྟེན་བྱནི་ཅིན་ཞགི་ཡནི་ན།ོ །

ཡང་རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་ཕེབེས་དུས་གདན་ས་འིདརི། བའེུ་བུམ་སྔོནོ་པའོི་ིབཤིད་

ཁྲིིད་དང་། བད་ེམཆོག་ག་ིདབང་གནང་ཞིང་། མང་ཙེམ་ལོ་བསྙེེན་རྫིོགས་སྩལོ། ཡང་

རེས་གཅིིག་རྒྱུད་པའིི་འིདུ་ཁང་ལོ་རབ་གནས་དང་། འིགའི་ལོ་ཕྱིག་ཆེན་གྱིི་ཁྲིིད་

ཕེོག །ཡང་རོང་བ་ོཉེིན་ཐུབ་བཅུས་མཚེེར་མ་ོཆ་ེནས་ཆེད་དམིགས་ཀྱིིས་གཟིམ་ཁང་

གསར་བཞེངས་བྱས་པ་དེར་སྐུ་མཚེམས་ལོ་ཡུན་རིང་བཞུགས་སྐབས་ཤིིག །བྱ་

ཁྱུང་གསརེ་གདུང་ཁང་ག་ིརྟནེ་འིགངས་ཆནེ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་རྟནེ་འིཐརོ་ཞགི་དང་། བརོ་

བརླག་ག་ིཉེེར་འིཚེ་ེཅི་ིརིགས་བྱུང་བར་བརྟེན་བསྙེེན་སོང་ག་ིར་ིཁྲིོད་པ་མང་པ་ོཆེད་

མངགས་སྒོསོ་འིབར་ཆནེ་འིཕེནེ་པ་སགོས་རམི་གྲ་ོགང་དགསོ་དང་། གཟུངས་གཞུག་

དྲིིལོ་སྒྲུབ་ཚེད་ལྡན་སྒོོས་རྟེན་ས་ོསོར་གཟུངས་གཞུག་བསྐྱར་འིབུལོ་གྲུབ་བསྟུན་ཉེིད་

ཀྱིིས་དབུ་མཛད་པའི་ིབསྙེེན་སོང་ར་ིབ་མང་བོས་ཉེིན་གསུམ་རིང་རབ་གནས་ཀྱི་ིབྱིན་

ཕེབ། 

དགུང་ལོོ་རེ་དྲུག་བཞེས་པ་ཤིིང་སྦྲུལོ་ལོོར། མ་ཡུམ་གཤིེགས་པའིི་དུས་སུ་

ཡང་། མ་ཡུམ་གྱི་ིགཞསི་ཀ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཉེ་ེའིདབས་ཁྲིོམ་ཚེང་དུ་གནས་པ་དརེ་བྱ་ཁྱུང་

ག་ིབློ་མ་ཁྲི་ིགདན་ཟུར་རྣམས་གཤིིན་སྔོས་སུ་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་འིདས་པའི་ིའིདད་རྒྱ་

ཆརེ་བསྒྲུབས། ཡང་སྐབས་ཤིགི་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས་ནས། ཆསོ་གྲྭའི་ིཁྲི་ིཁར་གྲྭ་མང་ལོ། 

རྣམ་འིགྲེལོ་གྱི་ིལུང་འིདྲིེན་མང་བ་ོདང་བཅིས། འིཁོར་བ་འིཇུག་ལྡོག་ལོས་བརྩོམས་

པའི་ིགསུང་བཤིད་ཟབ་ལོ་རྒྱ་ཆ་ེབ་དང་། སླབོ་གཉེརེ་ལོ་ཆགི་དྲིསི་སྒོསོ་འིཇིམ་མགནོ་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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བློ་མའི་ིབསྟོན་པ་ལོ་བྱ་བ་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས་ཚུལོ་གྱི་ིབསླབ་སྟོོན་དམིགས་ཕུག་པ་

སྩལོ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དྲུག་ཅུ་ལོ་བསྙེེན་རྫིོགས་ཀྱི་ིསྡོོམ་པ་གནང་བ་དང་འིབྲལེོ། བྱ་

ཁྱུང་ག་ིདགོན་མ་ལོག་ཚེང་མར་བསྙེེན་བཀུར་གྱི་ནོམ་པ་ཞུས་ཐོག་མ་ཡུམ་གྱི་ིདག་ེ

སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་བཞིན་དུ་བྱ་ཁྱུང་ཉེེ་འིཁོར་གྱིི་ཁ་ཤི་མཐིལོ་དུ་དུས་འིཁོར་

མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་དང་། གཤིོང་ཤིན་ལྷ་ཆེན་མདུན་ནས་སྔོ་ཕྱིིར་མཆོད་འིབུལོ་

མཛད་པ་དང་། མཚེེར་མ་ོཆ་ེདང་གསེར་ཁང་ར་ིཁྲིོད་སོགས་ནས་བཤིད་སྒྲུབ་ཉེམས་

བཞེས་ཡུམ་རིང་བསྐྱངས་པ་སོགས་དག་ེལྡན་བསྟོན་པའི་ིཆུ་མག་ོའིད་ིཉེིད་དུ་བསྟོན་

ལོ་སྨན་པའི་ིའིཕྲེིན་ལོས་ཀྱི་ིདྲི་ིབསུང་བསྟོན་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་ིབར་དུ་མ་ིཉེམས་པར་

གྱུར་ཏ།ོ །

དེ་བཞིན་དུ་ཡབ་རྗེེ་གསེར་ཁང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་མཆེད་རྗེེ་བློོ་བཟང་

བསྟོན་པ་རྒྱ་མཚེ་ོཞེས་ཞུ་བ་མཁས་པའིི་ཁྱུ་མཆོག་དེ་ཉེིད་ཀྱིང་དགུང་ལོ་ོཉེེར་དགུ་

བཞེས་པའིི་ཐོག་སྐྱེས་རིའིི་གསེར་ཁང་དུ་ཕེེབས་ནས་ལོོ་གསུམ་གྱིི་རིང་འིཇིིགས་

བྱེད་བསྙེེན་ཆེན་ལོ་བཞུགས་པ་དང་། མཚེེར་མ་ོཆ་ེར་ིཁྲིོད་དུ་སྔོ་ཕྱིིར་བཞུགས་ནས་

བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ིམཛད་སྒོ་ོབསྐྱངས་པ་དང་། བྱ་ཁྱུང་ཁྲི་ིཟུར་སྒོར་བ་བློ་ོབཟང་དབང་

ཕྱུག་མདུན་ནས་ལོམ་སྔོགས་དང་ལོེགས་བཤིད་སྙེིང་པོའི་ིལུང་རྒྱུན་གསན་པ་

དང་། དགུང་ལོ་ོང་གཅིིག་སྟོེང་བྱ་ཁྱུང་ནས་དོན་གཉེེར་བ་ས་ོསོར་འིཇིིགས་བྱེད་དང་

ཀུན་རིག་ག་ིདབང་། གུར་དང་དམ་ཅིན་གྱི་ིརྗེེས་གནང་དང་། ཆོས་གྲྭ་བ་ཡོངས་ལོ་

ལོེགས་བཤིད་སྙེིང་པོའི་ིབཤིད་ལུང་གཟབ་རྒྱས་གནང་། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོརབ་ཡིད་བགྲང་

བྱ་ཞེ་བདུན་པ་ཆུ་གློང་ལོོར་བྱ་ཁྱུང་ནས་འིདུས་པ་སྟོོང་ལྷག་ལོ་རྡུལོ་ཚེོན་ལོ་བརྟེན་
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པའི་ིདུས་འིཁོར་གྱི་ིདབང་དང་། རྡ་ོརྗེ་ེཤུགས་ཀྱི་ིརྗེེས་གནང་སྩལོ་བ་དང་། སྨན་པ་གྲྭ་

ཚེང་ལོ་དུས་འིཁོར་གྱི་ིསྲུང་འིཁོར་རྒྱས་པའི་ིཚེོགས་འིདོན་གསར་འིཛུགས་མཛད་པ་

དང་། གདན་ས་དེར་ནམ་ཕེེབས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་མང་བོར་བསྙེེན་རྫིོགས་ཀྱི་ིསྡོོམ་རྒྱུན་

ཕེོག་པ་སོགས་མདོར་ན་ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་སྐུ་མཆེད་འིད་ིགཉེིས་ཀྱི་ིཕྲེིན་ལོས་ལོ་

བརྟེན་ནས་ཆོས་སྡོེ་འིདིར་བསྟོན་འིགྲོའི་ིཕེན་བདེ་རྒྱ་ཆེར་འིཕེེལོ་བའིི་ཤུགས་ནི་ད་

ལྟོའིང་མ་ཡལོ་བར་ཡདོ་ད།ོ །

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ིསྟོོད་ཀྱི་ིཆར་ཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོའིདིར་བྱོན་པའི་ིསྐྱེས་ཆེན་

རྣམས་ཀྱི་ིནང་ནས་བསྟོན་པ་ལོ་གསུབ་ཏུ་མེད་པའི་ིཕྱིག་རྗེེས་ཀྱི་ིབཀའི་དྲིིན་སྐྱོང་བར་

མཛད་པ་ནི། དཔལོ་ལྡན་བློ་མ་དམ་པ་བཀའི་དྲིིན་མཚུངས་མེད་བདག་གི་མཁན་

རནི་པ་ོཆ་ེརྗེ་ེབཙུན་འིཇིིགས་མདེ་དམ་ཆསོ་རྒྱ་མཚེ་ོདཔལོ་བཟང་པ་ོསྟོ།ེ དུས་ཀྱི་ིཡང་

མཐར་འིཇིམ་མགོན་བསྟོན་པའི་ིས་ཆེན་གྱི་ིཁྱོན་ལོ་ལུང་རྟོགས་བཤིད་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཅི་ི

དགར་དབང་བསྒྱུར་བའི་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པ་ན་ིབདག་གིས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་

བཀདོ་ཟནི་ཅིངི་། འིདིར་བྱ་ཁྱུང་ཆསོ་སྡོརེ་སྔོ་ཕྱིརི་ལོན་གསུམ་དུ་ཕེབེས་ནས་ཆསོ་ཀྱི་ི

འིཕྲེནི་ལོས་བསྐྱངས་པའི་ིཚུལོ་ད་ེཅུང་ཟད་འིབྲ་ིན། ཐགོ་མར་རབ་རྒྱལོ་ཤིངི་ཕེག་ལོའོི་ི

དཔྱིད་ཀར་པཎི་ཆེན་སྣེང་བ་མཐའི་ཡས་བློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་རྒྱ་ནག་

ནས་ཡར་འིཁརོ་ཏ་ེསྐུ་འིབུམ་དུ་བཞུགས་གདན་འིཇིགས་སྐབས་མཇིལོ་དུ་བྱནོ། དའེི་ི

ཕྱིིར་ལོམ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིགྲོས་དབང་རྣམས་ནས་གདན་དྲིངས་པ་ལྟོར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། 

ཨ་ར་པ་ཙེའིི་སྒྲུབ་ཁང་དང་གསེར་གདུང་རིན་པོ་ཆེས་གཙེོས་པའིི་རྟེན་རྣམས་ལོ་

མཆོད་མཇིལོ་མཛད་པ་དང་། ཚེོགས་མང་ལོ་མང་ཇིའིི་འིགྱིེད་འིཐེབ་ཕུལོ་བ་དང་། 
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དནོ་གཉེརེ་བ་ས་ོསརོ་ཆསོ་རྒྱུན་ཕྲེན་བུ་གང་མཁ་ོཅི་ིའིདདོ་དུ་སྩལོ། 

ཁྱད་པར་དུ་སྐུ་ཕྱིགོས་མཁན་པ་ོལོས་ཐགོ་པ་བློ་ོབཟང་ལོགེས་བཤིད་རྒྱ་མཚེསོ་

དབུ་དྲིངས་ནས་འིདུས་སྤྱིི་ཞུས་ངོར་ཚེོགས་ཆེན་འིདུ་ཁང་ནས་གྲྭ་མང་ལོ་ཉེམས་

མགུར་གྱིི་བཤིད་ལུང་དང་སྦྲགས་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱིི་ལོམ་རིམ་གྱིི་གསུང་བཤིད་

འིབྱམས་ཀློས་པ་དང་། རྒྱུད་པའི་ིའིདུ་ཁང་དུ་འིདུས་པའི་ིསྨོན་ལོམ་སྟོེང་ནས་དཔལོ་

གསང་བ་འིདུས་པའི་ིརིམ་གཉེིས་ཀྱི་ིཁྲིིད་དང་། རྒྱུད་རྟོག་གསུམ་དང་། མཚེོན་ཆ་

འིབར་བའི་ིའིཁྲུལོ་འིཁོར་ཟུར་རྒྱན་དང་བཅིས་པའི་ིལུང་དང་། སྨན་པའི་ིའིདུ་ཁང་དུ་

དུས་འིཁོར་སྨོན་ལོམ་རྒྱས་པའི་ིསྟོེང་ནས་དཔལོ་དུས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོོའི་ིརིམ་གཉེིས་ཀྱི་ི

ཁྲིིད་དང་། རྗེ་ེགོང་མས་མཛད་པའི་ིཁྲི་ོབཅུའི་ིགཏོར་ཟློག་ག་ིལུང་བཅིས་བཀའི་དྲིིན་དུ་

སྩལོ་བར་བརྟེན། དག་ེའིདུན་པ་བགྲེས་གཞོན་ཚེང་མ་མ་ིཕྱིེད་དད་པའི་ིས་ལོ་བཀོད་

ཅིིང་། ཕྱིིན་ཆད་ཆོས་སྡོེ་དེ་གར་ཡང་ཡང་ཕེེབས་ནས་ལོེགས་པར་བཤིད་པའིི་སྒྲ་

དབྱངས་སྒྲགོས་པའི་ིགསུང་སྐུལོ་ནན་ཆརེ་མཛད། 

ཤིིང་ཕེག་དེ་ནས་བརྩོིས་པའིི་ལོོ་བདུན་པ་ལྕགས་སྦྲུལོ་ལོོར། འིཇིམ་མགོན་

བསྟོན་པའིི་གསལོ་བྱེད་དམ་པ་བྲག་ལུང་མཁན་སྤྲུལོ་དགེ་འིདུན་ལུང་རྟོགས་རབ་

རྒྱས་དཔལོ་བཟང་པོས་སྔོ་མོ་ཞིག་ནས་གདན་ས་དེར་རྗེེ་གསུང་འིབུམ་གྱིི་ལྗོགས་

ལུང་སྩོལོ་དགོས་ཀྱིི་གསོལོ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པ་ལྟོར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ལོན་གཉེིས་པ་

ཕེེབས་སྐབས། སྤྱི་ིསྒོེར་ས་ོསོར་རྟ་བསུ་དང་། ཐབ་ཚེིགས་དང་། སེར་སྦྲེང་བཅིས་

བསུ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པས་བསུས་ནས། མཁན་པོའི་ིབློ་བྲང་དགའི་ལྡན་

དཔལོ་འིབྱརོ་དུ་གཞ་ིཕེབ། 
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ས་གའིི་ཉེ་ནས་བཟུང་གཞི་བྱེས་ཀྱིི་འིདུས་པ་རྣམས་ལོ། རྗེེ་གསུང་འིབུམ་གྱིི་

ལུང་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཆ་ཚེང་བ་གནང་བའིི་འིཇུག་ནས་སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་

པའིང་མཛད། བར་གསེང་རྣམས་སུ་རྒྱུད་པའིི་འིདུ་ཁང་ནས་གསང་འིདུས་མི་

བསྐྱདོ་པའི་ིདབང་། ཆསོ་རྒྱལོ་ཕྱི་ིསྒྲུབ་ཀྱི་ིརྗེསེ་གནང་། སྨན་པའི་ིའིདུ་ཁང་ནས་བསྡུས་

རྒྱུད་སྙེིང་པོའི་ིལུང་། དགའི་ལྷའིི་ཁྲིིད། གཟིམ་ཁང་ཚེང་དང་། མདོ་བ་བེ་སི་ཚེང་

དང་། དོར་ཤུལོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆ་ེསོགས་གདན་ས་རང་ག་ིསྐྱ་ེསྤྲུལོ་བགྲེས་སོན་

རྣམས་དང་། སྐུ་འིབུམ་མགོན་གྱི་ཚེང་སོགས་བྱེས་ནས་ཕེེབས་པ་མང་པོས་ཞུས་

པའི་ིངོར། ལྷག་ལྷ་མང་པའི་ིརྗེེའི་ིགནང་། གས་ོསྦྱོོང་སྡོོམ་ལུང་། བེའུ་བུམ་སྔོོན་པ་ོརྩོ་

འིགྲེལོ་གྱི་ིལུང་། ལོམ་རིམ་བསྟོན་འིཛིན་བྱ་ེབའི་ིའིབྱུང་གནས་ཀྱི་ིབཤིད་ལུང་སོགས་

དང་། ཡོངས་ཀྱི་ིདག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉེེན་ཁོང་དག་ེའིདུན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིིས་ཞུས་ངོར་

ཚེོགས་ཆེན་འིདུ་ཁང་ནས་ཚེོགས་པ་མང་པོར་འིཕེགས་པ་བརྒྱད་སྟོོང་བ་དང་

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་སྤྱིར་བའི་ིབཤིད་ལུང་དང་། འིདུས་སྦྱོིས་ཞུས་ངོར་ལོེགས་བཤིད་

སྙེིང་པོའི་ིབཤིད་ལུང་གཟབ་རྒྱས་དང་། འིཇིིགས་བྱེད་དཔའི་གཅིིག་ག་ིདབང་སྟོ་གོན་

དང་བཅིས་པ་སྩལོ་བ་དང་། བད་ེཡངས་མཆོག་སྤྲུལོ་རིན་པ་ོཆེར་འིབུམ་ནོད་སྤེམ་

མཐ་ོབ་བཏེགས་པ་དང་། དག་ེའིདུན་པ་ལོ་མང་ཇི་འིགྱིེད་བཅིས་བཟབས། བསྒྲུབ་བྱ་

ལྔ་བཅུ་ལྷག་དག་ེཚུལོ་སླངོ་ག་ིབསླབ་པ་ལོ་བཀདོ། 

ཆོས་སྤྱིན་ཡངས་པའིི་བུ་སློབ་འིགས་བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས་དཀར་ཆག་རྒྱས་

རྩོོམ་གྱིི་སྐུལོ་མ་མཛད་པ་ལོ་རྟེན་འིབྲེལོ་གྱིིས་ཞལོ་བཞེས་བྱིན་ཆགས་པ་གནང་། 

མདོར་ན་ཕེེབས་རེས་འིདིར་གདན་ས་ད་ེགའི་ིདྲིག་ཞན་ཚེང་མས་རྒྱལོ་བ་ཡབ་སྲས་
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དང་མཚུངས་པའི་ིབཀུར་གཟོས་དང་། འིཕྲེལོ་ཕུགས་སུ་ཕེན་པའི་ིཞལོ་ཏ་ཅི་ིགནང་

དང་བཞེས་མཛད་པ་དང་། གསུང་ག་ིབདུད་རྩོ་ིལོ་ངོམས་པ་མེད་པར་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་

པའི་ིསྐྱབས་འིཇུག་ཞུ་བ་དང་། སྲས་གཉེིས་ཀྱི་ིགསུང་འིབུམ་ལུང་དང་། དུས་འིཁོར་

དབང་ཆེན་སྩོལོ་སླད་རིང་མིན་ཆིབས་ཞལོ་སླར་སྒྱུར་དགོས་པའི་ིགསོལོ་འིདེབས་ཚེ་

ནན་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་སོགས་མཚེན་ཉེིད་དང་ལྡན་པའི་ིབློ་སློབ་དུས་གཅིིག་ཏུ་འིཛོམས་

པའིི་སྐལོ་བཟང་ནི་འིདི་འིདྲི་བ་ཞིག་གོ་ཞེས་ཐར་འིདོད་ཡོངས་ལོ་མཉེམ་མེད་ཇིོ་བོ་

ཡབ་སྲས་ཀྱི་ིརྣམ་ཐར་རྗེེས་སུ་དྲིན་པའི་ིདྲིན་གསོས་ཐེབས་པར་མཛད། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོ

ཆུ་རྟའི་ིཆ་ོའིཕྲུལོ་ཟླ་ནང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིསྐུ་ཕྱིོགས་ལོས་ཐོག་པ་གཡང་གྱི་ཞབས་དྲུང་བློ་ོ

བཟང་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས་གཙེོས་ལོས་ཁུར་འིཛིན་པ་དུ་མ་དང་། རོང་བོའི་ི

ལྷ་བཙུན་དག་ེའིདུན་རབ་རྒྱས་སགོས་དངསོ་ཕེབེས་ཀྱིིས་གདན་དྲིངས་པ་ལྟོར། དབ་ོ

ཟླའི་ིསྨད་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས། 

ནག་ཉེ་དང་བསྟུན་ཚེོགས་ཆེན་འིདུ་ཁང་ནས་ཚེོགས་པ་ཤིིན་ཏུ་མང་པོ་ལོ་

རྡུལོ་ཚེོན་གྱིི་དཀྱིིལོ་འིཁོར་ལོ་བརྟེན་པའིི་དཔལོ་དུས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོོའི་ིདབང་ཆེན་

དང་། འིདུ་ཁང་ཀློད་ནས་རྒྱལོ་ཚེབ་རྗེེ་དང་མཁས་གྲུབ་རྗེེའིི་གསུང་འིབུམ་གྱིི་

བཀློགས་ལུང་། བར་གསེང་རྣམས་སུ་རྒྱུད་པའི་ིའིདུ་ཁང་དུ་བད་ེམཆོག་ལཱུ་ཨ་ིབའི་ི

དབང་དང་ཆོས་རྒྱལོ་ཕྱི་ིནང་གསང་གསུམ་གྱིི་རྗེེས་གནང་། གཞན་འིཇིིགས་བྱེད་

བསྙེེན་ཁྲིིད། རབ་གནས་མཎྜིལོ་ཟ་བྱེད་མཁའི་འིགྲ་ོརྣམས་ཀྱི་ིཁྲིིད། དག་ེབཤིེས་སྤྲུལོ་

བའིི་སྐུ་སོགས་མང་པོར་ཚེིགས་སྔོ་ཕྱིིའིི་སྡོོམ་རྒྱུན། འིཛིན་གྲྭ་སོ་སོའི་ིདཔེ་ཆ་བ་

རྣམས་ལོ་བཀའི་པོད་ལྔའི་ིཁྲིིད་གང་འིཚེམ་རེའི་ིརྟེན་འིབྲེལོ་བསྒྲིགས་པ་སོགས་ཞལོ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དབུགས་ཕྱིི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་རེས་ཀྱིང་བསྟོན་འིགྲོའི་ིཕེན་བདེའིི་གསོས་སུ་གང་འིགྱུར་

མཛད་པ་དང་། སྔོ་ཕྱིིར་ཕེེབས་ནས་ཟླ་ང་ོཁ་ཤིས་ཙེམ་གྱི་ིརིང་རྣམ་དཀར་གྱི་ིམཛད་

འིཕྲེིན་ཕྱིོགས་མེད་དུ་བསྐྱངས་པ་ལོ་བསྟོན་འིཛིན་ཏུ་རློམ་པ་ཕེལོ་ཆེ་བས་ཚེེ་གང་

བོར་འིབད་ཀྱིང་ཆ་ཙེམ་ལོ་ཡང་འིགྲན་དུ་མེད་པའི་ིཕྱིག་རྗེེས་བཏོད་པ་ན་ིསུས་ཀྱིང་

བསྙེནོ་དུ་མདེ་ད།ོ།  །།

མཁན་རབས་ས་ོསསོ་མཛད་སྒོ་ོཆ་ེཕྲེ་ཇི་ིལྟོར་བསྐྱངས་ཚུལོ།

གཉེིས་པ་སྒོོས་སུ་གདན་སའི་ིཆོས་ཀྱི་ིརྗེ་ེབ་ོམཁན་རབས་ས་ོསོའི་ིདུས་ཐོག་ཏུ་

ཕེན་བདེའི་ིམཛད་སྒོ་ོཆ་ེཕྲེ་ཇི་ིལྟོར་བསྐྱངས་པའི་ིཚུལོ་ད་ེབརྗེོད་ན། ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་

པ་མཁན་རབསེ་ཀིྱི་དང་པོར་བརྩོི་བ་དང་མི་བརྩོི་བའིི་ལུགས་གཉེིས་

ལོས། བརྩོ་ིབ་ལྟོར་ན། 

མཁན་རབསེ་གཉིིསེ་པ་ན་ིགཞནོ་ནུ་བྱང་ཆུབ་འིདོ་ཟརེ་ཡནི་ལོ། འིད་ིབ་

ཁྲི་ིགའི་ིཨར་རྐོོང་དུ་འིཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་འིབྲ་ིཀློོག་ལོ་ཐོགས་ཕེ་མེད། རབ་ཏུ་བྱུང་

ནས་ཚུལོ་ཁྲིིམས་མིག་འིབྲས་ལྟོར་གཅིེས་པར་བསྲུངས། བལོ་བོད་གཉེིས་ཀར་

མཁས་གྲུབ་མང་བོའི་ིཞབས་པད་བསྟོེན། ཁྱད་པར་དུ་ཏཱ་དབོན་གཞོན་ནུ་སེངྒེ་ེདང་

ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིགསུང་ག་ིབདུད་རྩོ་ིམྱོངས། རྗེ་ེཙེོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོབྱ་ཁྱུང་ནས་

དག་ེཚུལོ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིལོས་སློབ་མཛད། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིའིགག་

ཟའིི་ལུང་བར་ཆུ་མེད་པས་ཆུ་མགོ་ཆེན་པོ་བཏོན་པར་བརྟེན་ཀོའུ་བ་རི་ཕུག་པར་

གྲགས། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ིགྲགས་པ་ཆ་ེབས་ཧོོར་མོག་ཁག་གཉེིས་ཀྱིིས་བློ་མཆོད་དུ་
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བཀུར། 

ད་ལྟོའི་ིཀོའུ་བ་དགོན་གྱི་ིགནས་འིདིར་གཞ་ིབཏིངས་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས། 

ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པ་གནས་དེར་ཞུས་ནས་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། ཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་

རིན་ཆེན་འིདས་པའིི་རྗེེས་ནས་བྱ་ཁྱུང་གི་གདན་ས་བསྐྱངས། དེའིི་སྤྲུལོ་སྐུ་ཕྱིི་མ་

རྣམས་ན་ིཡབ་རྗེ་ེསྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའི་ིབློ་མ་ཀོའུ་བ་ཆོས་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྐུ་ཕྲེེང་རིམ་བྱོན་

རྣམས་ལོ་ངོས་འིཛིན། ཏཱ་དབོན་གཞོན་ནུ་སེངྒེེ་ཞེས་པ་ནི། ས་སྐྱའིི་འིགྲོ་མགོན་

འིཕེགས་པ་ལོ་སློབ་མ་གྲྭ་ཆེན་བཞ་ིཡོད་པའི་ིགཅིིག་ལོ་ཏཱ་དབོན་དྲུང་རིན་ཆེན་གྲགས་

ཟེར། འིདིས་འིཕེགས་པ་བོད་དུ་བྱོན་པའི་ིསྐུ་ཚེབ་མཛད། ཧོོར་རྒྱལོ་པོས་འིཕེགས་

པ་དང་མཚུངས་པར་བཀུར། ཤིིང་ཀུན་དཔལོ་གྱི་ིསྡོ་ེཆེན་སོགས་གདན་ས་གསུམ་

དུ་གྲགས་པའིི་སྡོེ་ཆེན་བཙུགས། དེའིི་དབོན་པོ་དྲུང་མཛེས་པའིི་ཏོག་གམ་དཀོན་

མཆོག་རིན་ཆེན་ཏེ་ཁུ་དབོན་གཉེིས་ཀའིང་འིགྲོ་མགོན་འིཕེགས་པའིི་དངོས་སློབ་

ཡིན། རྨ་ཆེན་གངས་ལོ་ཐུག་པའི་ིབར་གྱི་ིམད་ོསྨད་ཀྱི་ིབོན་མཐའི་དག་བཎྡེེར་བསྒྱུར་

པ་སགོས་ཕྱིག་རྗེསེ་ཆ།ེ དའེི་ིདབནོ་པ་ོཏཱ་དབནོ་གཞནོ་ནུ་སངེྒེ་ེཡནི། འིད་ིབས་གཉེའི་

གོང་བྲག་དཀར་ཁྲི་བོར་དགོན་པ་བཏབ། དེར་དག་ེའིདུན་ཁྲིི། སྔོགས་པ་ཕུར་ཐོགས་

སྟོོང་། དམག་མ་ིའིབུམ་ཚེོགས་པར་གྲགས། ཀོའུ་པ་ར་ིཕུག་པ་གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་

འིོད་ཟེར་སོགས་སློབ་མ་མཁས་པ་མང་དུ་འིདུས། དེའི་ིདབོན་པ་ོཏཱ་དབོན་ནམ་མཁའི་

སེངྒེ་ེརྗེ་ེཙེོང་ཁ་པའི་ིདངོས་སློབ་ཏུ་གྱུར། འིད་ིབས་དགའི་ལྡན་དུ་ཏཱ་དབོན་ཁམ་ཚེན་

བཙུགས། དེའི་ིདབོན་རྒྱུན་དོན་ཡོད་སེང་གེས་སེར་འིབྲས་གཉེིས་སུའིང་ཏཱ་དབོན་

ཁམ་ཚེན་བཙུགས་པ་སོགས་ཕྱིག་རྗེེས་ཅིན་ཤི་སྟོག་བྱུང་སྟོེ་སྐབས་འིབྲེལོ་གྱིི་ལོོ་



 74  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

རྒྱུས་ཚེང་བའི་ིདནོ་དུ་ཞར་ལོ་སྨསོ་ས།ོ །

མཁན་རབསེ་གསུམ་པ་རྗེ་ེབློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚེ།ོ འིད་ིལོ་དཀར་ཆག་སྔོ་མ་

རྣམས་སུ་མཚེན་ཐ་ོཙེམ་ལོས་རྣམ་ཐར་རགས་ཞིབ་ཅི་ིཡང་བཀོད་མ་ིའིདུག་ན་ཡང་། 

ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་རནི་པའི་ིཞབས་ཟནི་གྱི་ིདངསོ་སླབོ་ཅིིག་ལོསོ་ཡནི་སྙེམ་མ།ོ །

མཁན་རབསེ་བཞིི་བ་ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེ་ེདཀའི་བཅུ་ཤིེས་རབ་རྒྱལོ་མཚེན་

ནི། ཨ་གྲ་ོཞེས་པ་འིཁྲུངས་ཡུལོ་གྱི་ིམིང་ཡིན་ནམ་བརྟག་ལོ། ཡབ་རྗེ་ེསྐལོ་ལྡན་རྒྱ་

མཚེོས་མཛད་པའིི་ཨ་མདོའི་ིཆོས་འིབྱུང་ས་བོན་དུ། བྱ་ཁྱུང་དུ་ཆོས་རྗེེ་གཞོན་ནུ་

བྱང་ཆུབ་འིདོ། བློ་ོགྲསོ་རྒྱ་མཚེ།ོ ཤིསེ་རབ་རྒྱལོ་མཚེན། གྲགས་པ་རྒྱ་མཚེ།ོ བཟང་

པོ་འིོད་ཟེར། ཐར་བ་བཟང་པོ། གསེར་ཁང་བློོ་གྲོས་རྒྱ་མཚེོ་སོགས་གདན་ས་བ་

རིམ་པ་བཞིན་བྱོན། ཁྱད་པར་ཨ་གྲ་ོདཀའི་བཅུ་བས་དགོན་པ་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱངས་

ཤིིང་། དབང་རྡོ་རྗེེ་ཕྲེེང་བ་ལོ་སོགས་པས་གདུལོ་བྱ་དུ་མ་སྨིན་གྲོལོ་གྱིི་ལོམ་ལོ་

བཀོད། ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོས་ཀྱིང་། མད་ོསྨད་མུན་པའི་ིསྨག་

རུམ་ན། །ཨ་གྲ་ོགསལོ་བའི་ིསྒྲོན་མ་ེབྱུང་། །ཞེས་བསྔོགས་བརྗེོད་ཀྱིང་མཛད། ཆོས་

རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པའི་ིསྐུའི་ིསྐྱ་ེབར་ཡང་གྲག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་འིད་ིན་ིཨ་གྲ་ོ

ཆོས་རྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་གསུང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ིབརྟེན་ཁུངས་ཉེག་གཅིིག་ཡིན། འིད་ིལོ་

འིགྲེལོ་ཚུལོ་མ་ིམཐུན་པ་གཉེིས་བྱུང་སྟོེ། ཆུ་བཟང་རིན་པ་ོཆ་ེདང་། རྩོ་བ་ངག་དབང་

དག་ེལོེགས་དང་། ཀླུ་འིབུམ་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་རྣམས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་ིགདན་

རབས་སུ། ཁྱད་པར་ཨ་གྲ་ོདཀའི་བཅུ་བས། ཞེས་པའིི་ཚེིག་དེ་གོང་དེ་མ་ཐག་གི་

གསེར་ཁང་བློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚེ་ོལོ་བསྙེེགས་པར་བྱས། ཇུ་ནང་བ་དང་རྗེ་ེབྱ་ཚེང་བའི་ི
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གདན་རབས་གཉེིས་དང་། དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚེོ་རྣམས་སུ་ཚེིག་དེ་ཤིེས་རབ་རྒྱལོ་

མཚེན་ལོ་བསྙེེགས་པར་བྱས་ནས་ཤིེས་རབ་རྒྱལོ་མཚེན་ཞེས་པ་ཨ་གྲོ་ཆོས་རྗེེའིི་

མཚེན་དུ་ངསོ་བཟུང་བའི་ིབཤིད་ལུགས་གཉེསི་ལོས་ཕྱི་ིམ་ན་ིརྣམ་དག་ཡནི་ལོ། ཁྱད་

པར་དུ་རྗེེ་བྱ་ཚེང་བས་དགག་གཞག་མཛད་པ་དེ་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པ་གཤིན་ནས་

གསལོ་བར་འིགྱུར་རོ། །ཨ་གྲོ་ཆོས་རྗེེས་རྒྱལོ་བ་དགེ་འིདུན་རྒྱ་མཚེོ་ལོ་ཨ་མདོ་

ནས་བཟང་དགུའིི་འིབུལོ་ཆེན་བསྐུར་བ་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱིི་ཞུ་འིཕྲེིན་ཕུལོ་བ་

དང་། རྩོོམ་སྐུལོ་ཞུས་པ་སོགས་ལོ་དཔགས་ན་ཐུགས་འིདྲིིས་ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེབའི་ིདངོས་

སློབ་ཡིན་པའི་ིདན་རྟགས་མང་། ད་ེཡང་རྗེ་ེདག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོའི་ིཆབ་ཤིོག་ཕྱིོགས་

བསྒྲིགས་སུ་ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེེའི་ིའིཕྲེིན་ལོན་ཚེིགས་བཅིད་ཅིན་མཇིལོ་དུ་ཡོད་པ་འིདིར་

ཚེང་བར་འིགདོ་ན། 

རླབས་ཆེན་ཤིེས་རབ་གསེར་གྱིི་གཞལོ་མེད་ཁང་། །ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་

བང་མཛོད་རབ་རྒྱས་ཤིིང་། །བཤིད་སྒྲུབ་བསྟོན་པའིི་རྒྱལོ་མཚེན་མངོན་མཐོ་

བ། །བཤིེས་གཉེེན་དམ་པ་གང་དེར་མཆིད་འིད་ིགསོལོ། །མཐའི་ཡས་གདུལོ་བྱའི་ི

རོལོ་མཚེོ་འིཁྱིལོ་བའིི་དབུས། །ཉེིད་སྐུ་འིཆི་མེད་རི་བོ་ལྟོར་བརྟན་ཅིིང་། །འིཕྲེིན་

ལོས་རྣམ་བཞིའིི་བང་རིམ་གྱིིས་མཛེས་ལོ། །ཐུབ་བསྟོན་གློིང་བཞིའིི་རྒྱན་དུ་གྱུར་

བའི་ིངོས། །ཕྱིོགས་འིདིར་འིདུས་པ་སྟོོང་ཕྲེག་དུ་མ་ལོ། །ཇི་དཀར་མཆོད་ཡོད་དར་

འིགྱིེད་དང་བཅིས་པ། །ངེད་ཅིག་ཆབ་ཤིོག་དོན་བཟང་འིདབ་ཕྲེེང་ཅིན། །ཡིད་འིཕྲེོག་

ཚེིག་སྦྱོོར་སྦྲང་རྩོིའིི་བཅུད་ཆགས་པ། །དངུལོ་དཀར་ལོས་གྲུབ་རིགས་ལྔའིི་ཅིོད་

པན་དང་། །རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ིསྐུ་ཡི་མདངས་འིཕྲེོག་ཅིིང་། །རྡ་ོརྗེེ་གསུམ་
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མཚེོན་གོས་ཡུག་བཟང་པོ་གསུམ། །དིང་ཕེོན་ཡུག་དང་རྟེན་ཁེབས་གན་དཀར་

དང་། །གོས་ཆེན་གསེར་མ་དྲིེའུ་བཟང་བོར་བཅིས་། །གནང་བས་ཡིད་ལོ་གདུང་

བའི་ིམུན་པ་བསལོ། །སྤྲོ་ོདགའི་ིསྣེང་བ་རྒྱ་ཆེན་ཐོབ་པར་གྱུར། །འིད་ིནའིང་ལུས་པ་ོ

དད་འིབུལོ་གོས་ཀྱིིས་གཡོགས། །ཕེ་ོབ་དད་ཟས་ཀྱིིས་བཀང་སྙེོམ་ལོས་ཀྱིིས། །དུས་

འིདའི་ད་ལྟོ་ཤི་ིན་ཙུག་བྱདེ་སྙེམ། །སྙེངི་ལོ་སྐྲག་ཅིངི་གཞན་ཕེན་སྤྱིདོ་པར་རླམོ། །ལུས་

སེམས་ནམ་མཁའིི་གློོག་ཕྲེེང་ལྟོར་གཡ་ོཡང་། །བསྟོན་ལོ་ཕེན་ཕྱིིར་ཡུན་དུ་གནས་

བྱོས་ཞེས། བཀའི་སྩལོ་སེམས་ཀྱིི་ཁུར་དུ་རབ་ལྕི་ཞིང་། །གཞི་མེད་སྙེན་གྲགས་

བྲག་ཅིའི་ིསྒྲ་ཙེམ་ལོས། གཞན་ཕེན་ལོས་ལོ་སྦྱོོར་བའི་ིམཐུ་དམན་ཡང་། །ཇི་ིལྟོར་

ཐུགས་ལོ་བཞེད་པའིི་སྨོན་ལོམ་རྣམས། །ཚུལོ་ཁྲིིམས་ལྡན་པའིི་སྨོན་པ་འིགྲུབ་པ་

དང་། །ཁྲིིམས་ལྡན་དགེ་འིདུན་འིདུ་བ་ཆེན་པོའི་ིཚེེ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལོ་བ་གནས་

བརྟན་བཅུ་དྲུག་ཀྱིང་། །འིབྱོན་པར་ཞལོ་བཞེས་འིབྱོན་པར་ངེས་སྙེམ་ནས། །བདེན་

ཚེིག་སྨོན་ལོམ་འིདུས་པའིི་དབུས་སུ་བསྒྲགས། །ཇིོ་བོ་ཡབ་སྲས་དངོས་དང་ཁྱད་

མདེ་པའི།ི །གསུང་ངག་དྲི་ིམདེ་གློགེས་བམ་རནི་པ་ོཆའེི།ི །གནད་ཀུན་བསྡུས་པའི་ིསྨནོ་

ལོམ་འིད་ིདག་ཀྱིང་། །ཉེདི་ཀྱི་ིཐུགས་དམ་སྤེེལོ་ཕྱིརི་ལོགེས་འིབུལོ་ཞངི་། །བདྨ་རཱ་གའི་ི

མདངས་ཆགས་སྲབ་ཆེན་གྱིི། །བློ་གོས་རྒྱ་ཡིས་མཛེས་པ་སྐྱེས་སུ་འིབུལོ། །བཞེད་

དོན་འིགྲུབ་པའི་ིསྨོན་ལོམ་རྒྱུན་དུ་བགྱིིད། །ཀུན་ལྡན་ལོ་ོཡ་ིས་ག་ཟླ་བ་ལོ། །འིབྲས་

སྤུངས་ཞེས་གྲགས་ཆོས་གྲྭ་ཆེ་ནས་ཞུས། །ཞེས་མདོ་སྨད་ཨ་གྲོ་བློ་མ་ལོ་གནང་

བའི།ོ །ཞསེ་པའི།ོ །

འིདསི་སྐབས་བབ་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིའིགངས་ཅི་ིམང་ཞགི་ཐགོ་འིདུག་སྟོ།ེ ཀུན་ལྡན་ལོ་ོ
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ན་ིརྒྱལོ་བ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེ་ོདགུང་ལོ་ོར་ེལྔ་བཞེས་པའི་ིལྕགས་བྱ་ིད་ེཡིན་པས་རབ་

བྱུང་དགུ་བའི་ིབགྲང་བྱ་ས་ོབཞ་ིབ་ཡིན། ད་ེལྟོར་ན་ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེེའི་ིའིཕྲེིན་ལོས་ཆེས་

ཆརེ་རྒྱས་པའི་ིདུས་ཀྱིང་སྐབས་ད་ེཤིདེ་དུ་ངསེ་པ་དང་། 

རྗེ་ེདག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོས། མད་ོསྨད་མུན་པའི་ིསྨག་རུམ་ན། །ཨ་གྲ་ོགསལོ་བའི་ི

སྒྲལོོ་མ་ེབྱུང་། །ཞསེ་ཚེགི་ནུས་པ་ཅིན་གྱི་ིབསྔོགས་བརྗེདོ་ཅི་ིཆ་ེམཛད་པ་དང་། ཡབ་

རྗེ་ེསྐལོ་ལྡན་པས། ཁྱད་པར་ཨ་གྲ་ོདཀའི་བཅུ་བས་དགོན་པ་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱངས། 

ཞསེ་གསུངས་པ་སགོས་ལོ་དཔགས་ན་རྒྱལོ་བ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེའོི་ིསྐུ་ཚེ་ེསྨད་ཕེལོ་

ཆེར་དང་རྒྱལོ་བ་དགེ་འིདུན་རྒྱ་མཚེོ་དགུང་ལོོ་རེ་བདུན་ལོ་འིདས་པའིི་རྗེེས་ནས་

ཀྱིང་ཡུན་རིང་རབ་ཅིིག་ལོ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲི་ིབསྐྱངས་པར་གདོན་མ་ིཟ། དེས་ན་ཆོས་རྗེ་ེ

དོན་རིན་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའིི་ཤིིང་གློང་ལོ་འིདས་པ་ནས་རྒྱལོ་བ་དགེ་འིདུན་རྒྱ་

མཚེོའི་ིདགུང་ལོ་ོར་ེལྔ་བཞེས་པའི་ིརབ་བྱུང་དགུ་བའི་ིལྕགས་བྱ་ིལོོའི་ིབར་དུ་ལོ་ོབརྒྱ་

དང་ང་ལྔ་ཡོད། ད་ེགཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་འིོད་དང་། བློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། ཨ་གྲ་ོཆོས་

རྗེེ་གསུམ་གྱིི་རིང་ཡིན་དགོས་པས། ཨ་གྲོ་ཆོས་རྗེེར་མ་ཟད། གཞན་གཉེིས་ཀྱིང་

མཁན་ཁྲིརི་ལོ་ོམང་རབ་ཅིགི་བཞུགས་ངསེ་ས་ོཞེས་ཀྱིང་བརྟག་པར་བྱར་ཡདོ་ད།ོ །

གཞན་ཡང་། རྗེ་ེདག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོའི་ིའིཕྲེིན་ཡིག་ཏུ་གསལོ་བ་ལྟོར་ཨ་གྲ་ོཆོས་

རྗེེས་ཞུས་པའི་ིབཀའི་གདམས་གློེགས་བམ་དང་། མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིལོམ་གྱི་ིརིམ་པའི་ི

གནད་ཐམས་ཅིད་བསྡུས་པའི་ིསྨོན་ལོམ་ཡང་གསུང་འིབུམ་གྲས་སུ་བཞུགས། དེའི་ི

སྦྱོར་བྱང་དུ། འིགྲ་ོབའི་ིའིདྲིེན་པ་དམ་པ་ཨ་གྲ་ོདཀའི་བཅུ་བ་ཤིེས་རབ་རྒྱལོ་མཚེན་

གྱིིས་མད་ོཁམས་སྨད་ནས་འིབུལོ་བ་མཐའི་ཡས་པ་དང་བཅིས་ནས་ཉེ་ེབར་བསྐུལོ་
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ཞིང་། རིག་གནས་ཀྱིི་དབང་ཕྱུག་དཔལོ་ལྡན་བློོ་གྲོས་བཟང་པོས་ཀྱིང་གསོལོ་བ་

བཏབ་པའི་ིངོར། བཀའི་གདམས་ཀྱི་ིཐ་ཤིལོ་དུ་གཏོགས་པ་བཙུན་པ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་

མཚེོའི་ིདཔལོ་གྱིིས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོདཔལོ་ལྡན་འིབྲས་སྤུངས་སུ་ཉེ་ེབར་སྦྱོར། ཞེས་

གསུངས་པའི་ིཕྱིིར་ན་ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེ་ེན་ིདུས་ཐོག་དེར་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིའིགྲ་ོའིདྲིེན་དམ་པ་

དང་། མད་ོསྨད་སྨག་རུམ་གསལོ་བའི་ིསྒྲནོ་མརེ་བསྔོགས་འིསོ་པའི་ིབསྟོན་འིཛནི་ཆནེ་

པ་ོཞགི་ཏུ་འིཁུམས་ས།ོ །

མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་པའིི་མཐར་གདུང་རུས་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དུ་བཞུགས་

སུ་གསོལོ། ད་ེལོ་ལྷ་ཁང་ཆུང་བ་ཞིག་བཞེངས་པ་ལོ་གསེར་གདུང་ཆུང་པ་ཞེས་སུ་

གྲགས། 

མཁན་རབསེ་ལྔ་བ་གཙེང་བ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚེ།ོ 

མཁན་རབསེ་དྲུག་པ་བཟང་པ་ོའིདོ་ཟརེ། 

མཁན་རབསེ་བདུན་པ་ཐར་བ་བཟང་པ།ོ འིདིའི་ིའིཁྲུངས་ཡུལོ་ལྷ་ོབྲག་

དང་། གྲྭ་ས་གསང་ཕུ། འིདིའི་ིསྐུ་རངི་ལོ་སྔོར་རྒྱལོ་བ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚེའོི་ིཐད་དུ་

བཤིད་ཟིན་པ་ལྟོར་ཆོས་ལྡན་གྱི་ིམཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་

རྒྱ་མཚེོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་དུས་འིདི་བ་མཁན་ཁྲིི་ལོས་ཐོག་པ་ཡིན་པ་ལྟོ་ན། ཨ་གྲོ་

ཆོས་རྗེེར་རྒྱལོ་བ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོས་གསུང་འིཕྲེིན་གནང་བའི་ིལོ་ོད་ེནས་རྒྱལོ་བ་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོས་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་པའི་ིཆུ་ལུག་ལོོའི་ིབར་ལོ་ལོ་ོབཞ་ིབཅུ་ཞ་ེ

བཞ་ིཡོད་པས་དེའི་ིཡུན་ལོ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། བཟང་པ་ོའིོད་ཟེར་དང་། ཐར་བ་

བཟང་པ་ོགསུམ་གྱིསི་མཁན་ཁྲི་ིབསྐྱངས་པ་ཡནི་ན་ོཞེས་ཀྱིང་ཤིསེ་པར་བྱ། 
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མཁན་རབསེ་བརྒྱད་པ་གསེར་ཁང་བློོ་གྲོས་རྒྱ་མཚེོ། འིདི་བའིི་

འིཁྲུངས་ཡུལོ་ལྷ་ོབྲག་དང་། གྲྭ་ས་གསང་ཕུ་ཉེ་ིམ་ཐང་། ལོ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་འིགས་འིད་ིཨ་

གྲོས་ཆོས་རྗེེར་ངོས་འིཛིན་པ་ན་ིམ་དག་པ་ཡིན་པར་གོང་ནས་བཤིད་པ་ལྟོར་ར།ོ །རྩོ་

བ་ངག་དབང་དག་ེལོེགས་ཀྱིིས་འིད་ིཡན་ཆན་དགོན་པ་ལོ་འིཕེེལོ་འིགྲིབ་མང་དུ་བྱུང་

ཞསེ་གསུངས། 

མཁན་རབསེ་དགུ་བ་བྱམས་པ་གློིང་བ་བསྟོན་པ་རིན་ཆེན། འིདིའིི་

འིཁྲུངས་ཡུལོ་བྱམས་པ་གློིང་ཡིན་པས་མཚེན་ལོའིང་བྱམས་པ་གློིང་བ་ཞེས་ཞུ་བར་

ཆུ་བཟང་རནི་པ་ོཆའེི་ིགདན་རབས་ལོས་བཤིད། འིད་ིབའི་ིརངི་ལོ་སྡོ་ེབ་ཆསོ་རྗེ་ེབསྟོན་

འིཛིན་བློ་ོབཟང་རྒྱ་མཚེ་ོབྱ་ཁྱུང་དུ་ཐོག་མར་ཕེེབས་ཏེ། དེའི་ིལོ་ོན་ིརབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ི

ང་གསུམ་པ་ས་ལུག་ལོ་ོཡིན། ད་ེདུས་ཀོའུ་བ་ཆོས་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། རོང་བ་ོགྲུབ་ཆེན་

ཆོས་པ་ཡབ་སྲས་སོགས་མད་ོསྨད་ཀྱི་ིམཁས་དགུ་ཕེལོ་ཆ་ེབས་ཞབས་ལོ་གཏུགས་

ཤིངི་ཟབ་རྒྱས་ཆསོ་ཀྱི་ིསྒྲ་དབྱངས་གསང་མཐརོ་བསྒྲགས། རྒྱལོ་བ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་

མཚེ་ོབྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས་པའི་ིལོ་ོནས་ལོ་ོབཞ་ིབཅུ་འིདས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ིང་བདུན་

པ་ཆུ་ཕེག་གི་ལོོར་བསྟོན་པ་རིན་ཆེན་གྱིིས་སྡོེ་འིདིར་མཚེན་ཉེིད་གྲྭ་ཚེང་གསར་

དུ་བཙུགས། ལོ་ོའིདིར་ཚེ་ེཏན་དགོན་དགའི་ལྡན་བཤིད་སྒྲུབ་གློིང་གསར་དུ་བཏབ་

ཅིིང་། སྐུ་འིབུམ་དུ་ཆུ་བྱ་ིལོ་མཚེན་ཉེིད་བཙུགས་ནས་ལོ་ོབཅུ་གཉེིས་ལོོན། དེའི་ིཕྱིིར་

མཁན་རབས་གསོལོ་འིདེབས་སུ་ཡང་། ལུང་རིགས་སྲོལོ་འིབྱེད་བསྟོན་པ་རིན་ཆེན་

དཔལོ། །མཚེན་ཉེིད་གསར་ཚུགས་ཀྱི་ིདུས་དེར་སྡོ་ེབ་ཆོས་རྗེ་ེདང་། གུང་ར་ིམཁའི་

འིགྲ་ོམ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་སྒྲོན་རྣམ་གཉེིས་ཀྱིིས་བདག་རྐྱེེན་རྒྱ་ཆེར་གནང་བར་བརྟེན་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དགོན་སྡོ་ེདང་གྲྭ་ཚེང་སྔོར་ལོས་ལྷག་པར་རྒྱས། ཀླུ་འིབུམ་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་

གྱི་ིགདན་རབས་སུ། ལྕགས་བྱའི་ིལོོར་མཚེན་ཉེིད་གསར་འིཛུགས་ཀྱི་ིདབུ་བརྩོམས་

ནས་ཆུ་ཕེག་ལོོར་འིདུལོ་མཛོད་བཅིས་བཀའི་པོད་ཚེང་བར་བཙུགས་ཞེས་བཤིད། 

རྩོ་བ་ངག་དབང་དགེ་ལོེགས་ཀྱིིས་འིདི་བའིི་རིང་ལོ་རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོ་

ཕེེབས་པར་བཤིད་པ་ན་ིབསྟོན་རྩོིས་ཀྱི་ིཚུལོ་ལོ་ཐུགས་གཞིགས་མ་མཛད་པའི་ིསྐྱོན་

དུ་ཆའེི།ོ །

མཁན་རབསེ་བཅུ་བ་ཁུ་ཡུག་པ་ཆསོ་རྗེ་ེབྱམས་པ་དར་རྒྱས། འིཁྲུངས་

ཡུལོ་སྐྱོར་མ་ོལུང་། གྲྭ་ས་རྭ་སྟོོད། འིདིའི་ིརིང་ལོ་སྡོ་ེབ་ཆོས་རྗེེས་བྱ་ཁྱུང་ནས་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པའི་ིཐོག་མ་མ་ེཡོས་ལོོར་དུས་འིཁོར་དབང་ཆེན་དང་། བད་ེམཆོག་

དྲིིལོ་བུ་ལུས་དཀྱིིལོ་གྱི་ིདབང་། སྔོགས་རིམ་ཆེན་མོའི་ིལུང་སོགས་སྩལོ་ཚུལོ་གྲུབ་

ཆེན་སྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོས་མཛད་པའི་ིསྡོ་ེབ་ཆོས་རྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་ལོས་འིབྱུང་། ད་ེལྟོར་

ན་སྡོ་ེབ་ཆོས་རྗེེས་དུས་འིཁོར་དབང་ཆེན་སྩལོ་བ་ད་ེན་ིབྱ་ཁྱུང་བཏབ་པ་ཚུལོ་ཆད་དུ་

དུས་འིཁརོ་ཟུར་བཀའི་ིདབང་བསྐུར་བའི་ིཐགོ་མ་ཡནི་པར་སམེས། 

མཁན་རབསེ་བཅུ་གཅིིག་པ་ཟངས་མཁར་བ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེོ། 

གྲྭ་ས་གསང་ཕུ་ཉེ་ིམ་ཐང་། འིད་ིབ་ཁྲིིར་ནམ་བཞུགས་མ་ིགསལོ་ཡང་སྡོ་ེབ་ཆོས་རྗེེས་

སྐུ་འིབུམ་ནས་སྦྲུལོ་ལོོར་དབང་རྡ་ོརྗེ་ེཕྲེེང་བ་གནང་དུས་གསན་དུ་ཕེེབས་ཞེས་ཇུ་ནང་

གདན་རབས་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ལོ་དཔགས་ན་ལོ་ོརྒྱུས་མཁན་པ་ོད་ེདག་གིས་

སྐབས་དའེི་ིམཁན་ཁྲི་ིའིད་ིབ་ཡནི་པར་དགངོས་ཤིས་ཆ།ེ 

མཁན་རབསེ་བཅུ་གཉིིསེ་པ་དག་ེའིདུན་ཚུལོ་ཁྲིམིས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་
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གཙེང་འིགའི་ཕུ། གྲྭ་ས་བཀྲིས་ལྷུན་པོ། གྲྭ་ཚེང་ཐོས་བསམ་གློིང་། ཁམ་ཚེན་བད་ེ

འིབྱརོ། མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་པའི་ིགདུང་རུས་དངུལོ་གྱི་ིབྱང་ཆུབ་མཆདོ་རྟནེ་ཁྲུ་ད་ོཅིན་

དུ་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་བཅུ་གསུམ་པ་གཙེང་པ་ངག་དབང་བསོད་ནམས། 

འིདི་བ་སྡོེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚེོའིི་བཻ་སེར་དུ་མ་བགྲངས་པ་ནི་བྱ་ཁྱུང་མཁན་

རབས་གསོལོ་འིདེབས་སུ་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་བས་ལོན་པ་འིདྲི་ལོ། དེར་མ་ཟད་ཆུ་བཟང་

རནི་པ་ོཆ་ེདང་ངག་དབང་དག་ེལོགེས་ཀྱི་ིགདན་རབས་སུ་ཡང་མ་བྱུང་ང་ོ། །གྲུབ་ཆནེ་

སྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའི་ིགསུང་ལོས། ཁྱད་པར་དུ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་འིད་ིབ་དེང་

སང་དགོན་སྡོ་ེགྲྭ་ཚེང་དང་བཅིས་པ་ལོ་ཤིིན་ཏུ་ཕེན་པ་ཞིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལོ་

དཔགས་ན། ཁངོ་བས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིགི་པའི་ིཉེརེ་དྲུག་པ་ཆུ་འིབྲུག་ལོ་ཆསོ་འིབྱུང་

ས་བནོ་བརྩོམས་པའི་ིལོ་ོདརེ་ངག་དབང་བསདོ་ནམས་ཁྲི་ིལོས་ཐགོ་པ་ཡནི་པར་སྣེང་། 

ཆུ་འིབྲུག་ག་ིལོ་ོདེར་རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེརྒྱ་ནག་ཕེ་ོབྲང་དུ་ཕེེབས་ལོམ་མཚེ་ོ

སྔོོན་པོའི་ིམཚེ་ོའིཇུག་རིང་མ་ོགཞུང་དུ་ཕེེབས་སྐབས་བྱ་ཁྱུང་དགོན་གྱི་ིཁྲི་ིགདན་ཟུར་

དང་། ཨ་རྒྱ་ནང་སོས་གཙེོས་རྟ་བ་བརྒྱ་སྐོར་བསུ་བར་བྱུང་། ཞེས་ལྔ་བའི་ིརྣམ་ཐར་

དུ་ཀཱུ་ལོར་གསུངས་པའི་ིཁྲི་ིབ་ན་ིངག་དབང་བསདོ་ནམས་དང་། ཁྲི་ིཟུར་ན་ིདག་ེའིདུན་

ཚུལོ་ཁྲིམིས་ཡནི་པར་གརོ་མ་ཆག །

མཁན་རབསེ་བཅུ་བཞིི་བ་ཡ་ེཤིེས་རྒྱ་མཚེོ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཆེན་པ་ོ

ཧོོར་གྱི་ིཨ་རོད་ཧོ་ོཤིོད། གྲྭ་ས་འིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་། ཁམ་ཚེན་ཧོར་ལྡོང་། རྒྱལོ་

དབང་ལྔ་བའི་ིཞབས་པད་ཡུན་རིང་དུ་བསྟོེན། འིབྲོང་རྩོ་ེབློ་ོབཟང་ག་ིཕྱིག་རིས་ནག་པ་ོ
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

སྐོར་གསུམ། མགོན་དཀར། དམག་ཟོར་མ། དུང་སྐྱོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ་ཐང་གྲྭ་ཚེར་

སོགས་སྔོ་ཕྱིིར་བྱ་ཁྱུང་ལོ་དངོས་འིབུལོ་བཟབས། ཆོས་སྡོ་ེའིདིའི་ིགདན་ཁྲིིར་འིཁོད་

ནས་འིཆད་ཉེན་འིཕེེལོ་རྒྱས་འིབྱུང་བའི་ིཐབས་མཁས་སུ་ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པ་བློ་ོ

བཟང་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན་མཁན་པརོ་མངའི་གསོལོ། ཁངོ་བ་སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིཚུལོ་

མཛད་ད་ེགཅིན་རོང་གཉེིས་ལོ་ལུགས་གཉེིས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་མངའི་བསྒྱུར་པ་དང་། བྲ་

ནག་ག་ིདཔྱ་ཁྲིལོ་དགོན་པའི་ིཡོང་སྒོོར་བསྒྱུར་ནས་གྲྭ་ཚེང་ག་ིམཐུན་རྐྱེེན་དུ་སྦྱོར་བ་

སོགས་བཀའི་དྲིིན་ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེབར་རྩོ།ི ཀླུ་འིབུམ་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་ལོས་གཞན་

རྣམས་ཀྱིིས་ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པ་མཁན་རབས་གྲས་སུ་མ་ིབགྲང་ང་ོ། །གང་ལྟོར་

དེ་ནས་བཟུང་འིཇིམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེེའིི་སྤྲུལོ་བའིི་སྐུ་ཧོལོ་ཧོ་རྗེེ་བཙུན་དམ་པ་དང་

འིབྲལེོ་ཆ་ེབར་གྱུར་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟནེ་དང་མཆདོ་རྫིས་སགོས་སྔོ་ཕྱིརི་གནང་

བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་མཆསི། གདན་རབས་སྔོ་མ་རྣམས་སུ་ཐད་འིདའིི་ིལོ་ོརྒྱུས་འིད་ིཙེམ་ལོས་

མ་འིཁོད་ཀྱིང་། མཚེམས་འིདིར་ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པའི་ིརྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན་

འིོས་འིགབ་ཆ་ེབར་བསམས་པས། དམ་པའི་ིདངོས་སློབ་ཛ་ཡ་པཎྜི་ིཏའི་ིགསན་ཡིག་

དང་། ཧོརོ་ཆསོ་འིབྱུང་རྒྱས་བསྡུས། རྒྱལོ་བ་འིཕྲེནི་ལོས་རྒྱ་མཚེའོི་ིརྣམ་ཐར་སགོས་

ལོས་འིད་ིལྟོར་འིབྱུང་སྟོ།ེ ཇིངི་གརི་རྒྱལོ་བའོིམ་ཆངི་ག་ེསའེི་ིརབས་ཉེརེ་བདུན་པ་ཧོལོ་

ཧོའི་ིརྒྱལོ་བ་ོཨ་སུ་ཐའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེརྒྱལོ་པ་ོཞེས་པ་རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞབས་

ཟིན་པ་དེའིི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིིག་པའིི་ཤིིང་ཕེག་ལོ་འིཁྲུངས། ལོོ་འིདི་ནི་

བྱ་ཁྱུང་དུ་མཚེན་ཉེིད་བཙུགས་ནས་ལོ་ོབཅུ་གསུམ་ལོོན་པ་དང་། ཀོའུ་བ་ཆོས་རྒྱ་

མཚེོ་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་པའིི་ལོོ་དེ་ཡིན། མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་སྐྱེ་
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བ་དབེན་ས་སྤྲུལོ་སྐུ་ལོས་རབ་ཏུ་བྱུང་། འིབྲས་སྤུངས་སྔོགས་པ་བློ་མ་ནམ་མཁའི་

བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ཡོངས་འིཛིན་ཏུ་གདན་དྲིངས། དགུང་ལོོ་བཅིོ་ལྔ་བར་སྐུ་

འིབུམ་དང་བྱ་ཁྱུང་བརྒྱུད་ད་ེདབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས། པཎི་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་ལོས་དག་ེ

ཚུལོ་བསྒྲུབས། པཎི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེས་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ིསྐྱ་ེབར་ངོས་བཟུང་། དགུང་ལོ་ོ

བཅུ་བདུན་ཐོག་རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བར་མཇིལོ། དུ་ཀཱུ་ལོར་ཁོང་བ་འིཇིམ་དབྱངས་ཆོས་

རྗེེའི་ིསྐུ་སྐྱེའི་ིདབང་དུ་བཏང་བའི་ིསེར་སྦྲེང་དང་བསུ་བ་མཛད། ཅིེས་གསུངས་ཡོད། 

རྒྱལོ་བ་ལོས་དབང་རྡོར་ཕྲེེང་སོགས་གསན། བྱ་ཁྱུང་བྲག་ག་ིཁྲིིར་མངའི་གསོལོ། ལོ་ོ

དེའི་ིདགུན་ཧོལོ་ཧོའི་ིབཞུགས་སྒོར་དུ་ཕེེབས། ལོ་ོཚེིགས་འིད་ིལོ་དཔགས་ན་རྒྱལོ་

དབང་ལྔ་བ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེེབས་པའི་ིལོ་ོདེའིམ་དེའི་ིཕྱི་ིལོོར་བྱ་ཁྱུང་ཁྲི་ིལོ་བཞུགས་སམ་

སྙེམ། དུ་ཀཱུ་ལོར། རྒྱལོ་དབང་རྨ་ཆེན་གངས་འིདབས་ནས་ཕེེབས་ལོམ། བྱ་ཁྱུང་ཡ་ེ

ཤིེས་རྒྱ་མཚེོ་མཇིལོ་ཚུལོ་བྲིས་ཡོད་པས་ཀྱིང་ཅུང་ཟད་ཤིེས་སོ། །དགུང་ལོོ་ཉེེར་

གཅིིག་སྟོེང་དབུས་སུ་ལོན་གཉེིས་པ་ཕེེབས། དེའིི་ཕྱིི་ལོ་ོསླར་ཡང་སོགས་ཡུལོ་དུ་

བྱོན། དགུང་ལོོ་ཞེ་དགུའིི་རྗེེས་ཙེམ་དུ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པར་གོས་སྐུ་ཆེན་མོ་ཞིག་

བཞེངས་ཏ་ེཕུལོ། དགུང་ལོ་ོང་གཉེིས་སྟོེང་བོད་ནས་རྒྱལོ་བའི་ིསྐུ་ཚེབ་དག་ེལྡན་ཁྲི་ི

རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བློོ་གྲོས་རྒྱ་མཚེོ་ཧོལོ་ཧོར་ཕེེབས། ཚེོགས་འིདུའིི་སྟོེང་རྣམ་

གཉེིས་མཉེམ་ཁྲི་ིལོ་བཞུགས། ཧོལོ་ཧོ་དང་ཨོས་རོད་ཀྱི་ིནང་འིཁྲུག་བསྡུམས། དེའི་ི

རྗེེས་དགའི་ལྡན་པ་ོཤིོག་ཐུས་རྗེ་ེའིད་ིབར་ཁྱེད་དག་ེལྡན་ཁྲི་ིརིན་པ་ོཆེར་ཕྱིག་དབང་མ་ི

ཞུ་བ་ཅི་ིཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་ིསྙེད་ལོ་བརྟེན། ཚེ་ོབདུན་གྱི་ིདམག་བསྐུལོ། པ་ོཤིོག་

ཐུའི་ིདམག་གིས་དམ་པའི་ིདགོན་ཁག་རྣམས་སྟོོར། དམ་པ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་རྒྱལོ་པོའི་ི



 84  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

མདུན་དུ་བཤིོལོ། གོང་མས་རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་ལྟོར་བསུ་བཀུར་ཚེད་མེད་གནང་། ལོ་ོ

ཙཱ་བ་མང་པ་ོབོས་ནས་དག་ཡིག་ཟ་མ་ཏོག་སོག་སྐད་དུ་བསྒྱུར། རྗེ་ེའིདིས་སོག་ཡིག་

གསར་བཟོས་འིགའི་ར་ེགནང་། བོད་སྐད་སིང་སིང་བ་མཁྱེན་ཅིིང་། ཨ་ཙེ་རའི་ིསྐད་

ཀྱིང་མཁྱེན། བཀའི་འིགྱུར་སོག་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བར་དགོངས་ཀྱིང་མ་གྲུབ། དམ་པའི་ི

སྐུ་ཚེ་དོན་གྲུབ་ཨ་ེཔུ་ལོ་གོང་མའི་ིསྲས་མ་ོཀོང་ཇི་ོགནང་། དགུང་ལོ་ོར་ེདྲུག་ཐོག་སླར་

སོག་ཡུལོ་དུ་འིབྱོར། དགོན་པའི་ིརྟེན་སོགས་ལོ་ཞིག་གསོས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་། འིདིའི་ི

སྐུ་རིང་ལོ་བྱ་ཁྱུང་ནས་ལོ་ོའིགའི་རེའིི་བར་ནས་འིཚེམ་ཞུ་བ་མངགས་ཚུལོ་འིོག་གི་

མཁན་རབས་ས་ོསོའི་ིཐད་ན་གསལོ། དགུང་ལོ་ོགྱི་དགུ་བ་ལོ་འིདས། དེའི་ིསྐུ་ཕྲེེང་

གཉེིས་པ་བློོ་བཟང་བསྟོན་པའིི་སྒྲོ་མེ་རབ་ཉེིའིི་ཤིིང་འིབྲུག་ལོ་འིཁྲུངས། འིཁྲུངས་

ཡུལོ་ཧོལོ་ཧོ། དགུང་ལོ་ོབཅུ་བཞའིི་ིསྟོ་ེརྒྱ་ནག་གངོ་མ་ཆནེ་ལུང་ལོ་མཇིལོ། དགུང་ལོ་ོ

ས་ོགཅིིག་ལོ་འིདས། སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པ་ཡ་ེཤིེས་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམ་རབ་འིདོད་ས་སྟོག་

ལོ་འིཁྲུངས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཁམས་ལོ་ིཐང་། ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེལོས་རབ་བྱུང་

བཞསེ། དགུང་ལོ་ོབཅུ་བདུན་པར་འིདས། སྐུ་ཕྲེངེ་བཞ་ིབ་བློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་

ཕྱུག་འིཇིགིས་མདེ་རྒྱ་མཚེ་ོརབ་འིདདོ་ཤིངི་ལུག་ལོ་འིཁྲུངས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཙེང་ག་ི

ཕྱིོགས། འིདིས་ཀྱིང་ལྕང་སྐྱ་ལོས་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། དགུང་ལོ་ོས་ོདགུ་ཐོག་ར་ིབ་ོརྩོ་ེ

ལྔར་འིདས། སྐུ་ཕྲེངེ་ལྔ་བ་བློ་ོབཟང་ཚུལོ་ཁྲིམིས་འིཇིགིས་མདེ་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན་

རབ་ཡིད་ཤིིང་ཕེག་ལོ་འིཁྲུངས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཙེང་གཡོན་རུའི་ིདག་ེསྡོིངས་ཁང་

གསར། པཎི་ཆེན་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམས་ཐུགས་ཐག་བཅིད། དག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉེེན་བློ་ོ

བཟང་འིཇིམ་དབྱངས་ཡོངས་འིཛིན་ཏུ་བསྟོེན། དགུལོ་ལོ་ོདྲུག་ཐོག་ཁྲིི་ཁར་བཀོད། 
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པ་ེཅིིང་དུ་གོང་མ་བཏོའུ་བཀྭང་དང་མཇིལོ། ཕྱིིས་སུ་པཎི་ཆེན་རིན་པ་ོཆ་ེལོས་བསྙེེན་

རྫིོགས་བཞེས། ཕྱིིར་གཙེང་དུ་ཕེེབས། རབ་ཡིད་མ་ེབྱ་ལོོར་བཀྲ་ཤིིས་ཆོས་འིཕེེལོ་

དང་། ཀུན་དགའི་ཆོས་གློིང་གཉེིས་སུ་གྲྭ་ཚེང་བསྡུས། གྲྭ་ཚེང་ཉེེར་བདུན་ལོ་སྒོ་ོམང་

དང་བློ་ོགསལོ་གློངི་ག་ིཡགི་ཆ་བཙུགས་པར་བརྟནེ་ཧོརོ་ཡུལོ་དུ་བསྟོན་པ་རནི་པ་ོཆའེི་ི

ཉེནི་བྱདེ་ཆསེ་ཆརེ་གསལོ་བའི་ིའིཕྲེནི་ལོས་ཡངས། དགུང་ལོ་ོཉེེར་བདུན་ཐགོ་དབུས་

སུ་ཕེེབས་ལོམ་འིབྲི་ཆུའིི་ཁར་ཟས་རྐྱེེན་ངན་པ་ཞིག་ལོ་བརྟེན་ནས་བཅུ་བའིི་ཚེེས་

གསུམ་ཉེིན་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། ཤིེས་བརྒྱ་དཀའི་བཅུས་མཛད་པའི་ིའིད་ིབའི་ིརྣམ་

ཐར་ཉུང་དུ་ཞིག་ཁུ་ར་ེན་པར་དུ་བཀོད་འིདུག་པ་ལོས་འིད་ིཙེམ་བཤུས། དྲུག་པ་ངག་

དབང་བློ་ོབཟང་འིཇིམ་དཔལོ་བསྟོན་འིཛིན་ཚུལོ་ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེ་ོརབ་ཡིད་ཆུ་ཡོས་

ལོ་འིཁྲུངས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་དབུས་གཙེང་། ཁྲི་ིཁར་བཀདོ་ནས་ཟླ་བ་གཉེསི་ལོནོ་པའི་ི

དགུང་ལོ་ོབདུན་སྟོེང་འིབྲུམ་བུ་བཞེས་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་འིདས། བདུན་པ་ངག་དབང་

ཆསོ་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་འིཕྲེནི་ལོས་རྒྱ་མཚེ།ོ དབུས་གཙེང་ཕྱིགོས་ནས་འིཁྲུངས། འིབྲས་

བསམ་དག་ེབཤིེས་ངག་དབང་འིོད་ཟེར་ཡོངས་འིཛིན་ཏུ་བསྟོེན། དགུང་ལོ་ོབཅུ་དགུ་

ལོ་འིདས། སྐུ་ཕྲེེང་བརྒྱད་པ་ངག་དབང་བློ་ོབཟང་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་བསྟོན་འིཛིན་དབང་

ཕྱུག་རབ་ཚེེས་ལྕགས་རྟ་ལོ་རྒྱལོ་བ་འིཕྲེིན་ལོས་རྒྱ་མཚེོའིི་སྐུ་ཉེེ་ཞོལོ་ཚྭ་གུར་དུ་

འིཁྲུངས། དགུང་ལོོ་ལྔའིི་སྟོེང་རྒྱལོ་བའིི་ཡོངས་འིཛིན་ཕུར་ལྕོག་བྱམས་པ་རིན་པོ་

ཆེས་དག་ེབསྙེེན་རབ་བྱུང་དག་ེཚུལོ་བཅིས་ཀྱི་ིསྡོོམ་པ་ཕུལོ། སྐྱོར་ལུང་མངའི་རིས་

སྤྲུལོ་སྐུ་ཡངོས་འིཛནི་ཏུ་བསྐ་ོབཞག་མཛད་འིཕྲེལོ་ལོ་ོད་ེགར་ཧོལོ་ཧོ་ཁུ་རལོ་དུ་གདན་

དྲིངས། དགུང་ལོ་ོང་བཞ་ིརབ་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། ལོ་ོརྒྱུས་འིད་ིཙེམ་ཡང་དེང་སང་
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ངེས་དཀའི་བར་གྱུར་བས་བདག་གིས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེགང་མཐོང་ལོས་ཚེེགས་ལོ་

མ་འིཛམེས་པར་བྲསི་ས།ོ །

མཁན་རབསེ་བཅོི་ལྔ་བ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཙེང་

དབང་ལྡན་མངའི་ཞབས་ཀྱི་ིཕྲེེང་བ། གྲྭ་ས་བཀྲས་ལྷུན་ཐོས་བསམ་གློིང་། ཁམ་ཚེན་

བདེ་འིབྱོར། གསང་འིདུས་དབང་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པའིི་ཐུར་ལྷ་བ་ཚུལོ་ཁྲིིམས་

སྐྱབས་ཀྱི་ིསྐུའི་ིསྐྱ་ེབར་གྲགས། གསང་འིདུས་ལོ་མཁས་པའི་ིགྲགས་པ་ཆེ། རྒྱ་ནག་

ག་ིརྒྱལོ་པ་ོཞགི་གཤིགེས་སྐབས་གཤིསི་སྔོས་ལོ་གདན་དྲིངས་སྐད། 

མཁན་རབསེ་བཅུ་དྲུག་པ་དོན་ཡོད་རྒྱལོ་མཚེན་ཏ་ེམཚེན་གཞན་རྭ་

ལོ་ན་ོམོན་ཧོན་ཟེར། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཧོོར་ག་གྱི། གྲྭ་ས་འིབྲས་སྤུངས། ཁམ་ཚེན་ཧོར་

ལྡོང་། གདན་རབས་སྔོ་མ་རྣམས་སུ་སྐུ་ཡོན་ཤིིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་སྤྱིི་བཤིད་ཙེམ་ལོས་

མ་ིའིབྱུང་མོད། རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་རིན་པ་ོཆེར་ཤིིན་ཏུ་ཐུགས་འིདྲིིས་ཆ་ེབའི་ིསྐུ་ཡོན་

ཅིན་ཞིག་ཏུ་སྣེང་སྟོ།ེ ལྔ་བའི་ིཆབ་ཤིོག་ཏུ། རབ་འིབྱམས་སྨྲ་བ་དོན་ཡོད་རྒྱལོ་མཚེན་

མདོ་སྨད་བྱ་ཁྱུང་བྲག་གི་གདན་སར་འིབྱོར་བའིི་རྒྱུ་མཚེན་དང་བཅིས་པའིི་འིཕྲེིན་

ལོན་ང་ལོས་ནུའི་ིཟློས་གར་ཞེས་པར། གཞུང་ལུགས་མང་པ་ོརབ་ཏུ་འིབྱམས་ཀློས་

པའི།ི །གྲགས་སྙེན་མལླི་ིཀ་ཡ་ིཐདོ་བཅིངིས་ཅིན། །ཐསོ་བསམ་ར་ིསྲས་ལྷ་མསོ་གཏན་

འིདུན་གྱིི། །ཁྱུ་མཆོག་རྒྱལོ་མཚེན་འིགུགས་མཁས་དེ་ལོ་སྤྲོིངས། །ཞེས་དང་། 

ཚེད་མའིི་སྟོོན་པ་ཀུན་མཁྱེན་བཙེོང་ཁ་བའིི། །ཡོངས་སུ་འིཛིན་པའིི་ནོར་བུའིི་ཅིོད་

པན་མཆོག །དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་ིརིན་ཆེན་ཁྲིིར་འིཁོད་ནས། །འིགྲིན་པའི་ིརྒྱུད་མངས་

འིཁྲིོལོ་བ་རྣ་མར་སོན། །ཞེས་དང་། མི་བསྲུན་དགྲར་ཡང་མཉེེས་གཤིིན་བུར་ལྟོ་
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བའིི། །བསྙེེན་སྲིང་མ་ིམངའི་ཀུན་ལོ་རང་ག་ིབདེ། །གཏོང་བའི་ིསྙེིང་སྟོོབས་ཆ་ཤིས་

ཡོངས་རྫིོགས་པ། །སྨོན་འིཇུག་སེམས་ཀྱི་ིཟླ་བ་ཤིར་རམ་ཅིི། །ཉེོན་མོངས་དུག་ལྔའི་ི

སྲིན་བུའི་ིཁ་ཆུ་ཡིས། །བད་ེཆེན་སྲད་བུ་ཐགས་སུ་བཏགས་པའི་ིགོས། །སྟོོང་ཉེིད་

ཚེནོ་གྱིསི་བསྒྱུར་བའི་ིཟ་འིགོ་ཅིན། །ལྔ་ལྡན་ཡ་ེཤིསེ་ཁ་དགོ་བཀྲར་མཐངོ་ངམ། །ཞེས་

དང་། ཡང་། བྱ་ཁྱུང་ཆོས་རྗེེ་རབ་འིབྱམས་སྨྲ་བ་དོན་ཡོད་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིི་འིཕྲེིན་

ལོན་ལྔ་བརྒྱའི་ིརང་གཟུགས་སྟོོན་པའི་ིམ་ེལོོང་ཞེས་པར། སྲིད་པའི་ིནགས་ཀླུང་སྟུག་

པོར་གཅིོད་པའི་ིམཚེོན། །དམ་པའི་ིཆོས་ཀྱི་ིརལོ་གྲ་ིརྣོན་པ་ོཡིས། །བཅིད་པས་ངེས་

ལོེགས་སྤེང་ལྗོོངས་ཡངས་པའི་ིངོགས། །གཏན་བདེའི་ིཆུ་སྐྱེས་བཞད་འིདུན་ཅིན་དེར་

སྤྲོིངས། །ཞེས་པ་ལོ་སོགས་པས་ཐུན་མོང་སྣེང་ངོར་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ིཡོན་ཏན་

ག་ཚེད་བཞེས་པ་དང་། རྒྱལོ་བ་རིན་པ་ོཆེར་ཐུགས་འིདྲིིའི་ིཆ་ེབ་བཅིས་གསལོ་བར་

མཚེོན་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་མཁན་རབས་གསོལོ་འིདེབས་སོགས་སུ་མཚེན་ལོ་དོན་

ཡོད་རྒྱ་མཚེ་ོཞེས་བྲིས་པ་མ་དག་པའིང་ཤིེས་སོ། །འིད་ིབས་ཐུགས་བཀོད་གནང་

ནས་དགོན་པའི་ིལྷ་ོཕྱིོགས་ཀྱི་ིས་མིག་གཉེན་པ་ཞིག་ག་ིཁར་མཆོད་རྟེན་བཀྲ་ཤིིས་སྒོ་ོ

མང་ཆ་ེཚེད་ཅིགི་བཞངེས་པའི་ིལྷངོ་ལྟོ་བུས་སྐུ་གྲངོས་ཞསེ་ངག་དབང་དག་ེལོགེས་ཀྱི་ི

གདན་རབས་སུ་བཤིད། 

མཁན་རབསེ་བཅུ་བདུན་པ་སྒོ་ོམ་ེཨ་ཛ་ོབ་དཔལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོ། གྲྭ་

ས་འིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་བྱ་བྲལོ། གདན་རབས་སྔོ་མ་རྣམས་སུ། དཔ་ེརྙིིང་ཞིག་ཏུ་

འིདིའི་ིཚེབ་ལོ་ཨ་རིག་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚེ་ོཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། ཅིེས་གསུངས་ལོ། ད་ེ

ཡང་མཁན་རབས་གསོལོ་འིདེབས་ན། ལུང་རིགས་དཔལོ་ལྡན་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚེོའི་ི
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གཏེར། ཞེས་པས་དཔལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའིམ་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚེོ་ཞེས་གང་ལོའིང་

སྦྱོར་ཆོག་པ་ཞིག་ཡོད་པས་ནོར་སྐྱོན་བྱུང་ངམ་བརྟག་ལོ། གང་ལྟོར་ངག་དབང་དག་ེ

ལོགེས་ཀྱི་ིགདན་རབས་སུ་འིད་ིཆད་འིདུག །

མཁན་རབསེ་བཅོི་བརྒྱད་པ་སྟོག་ཕྱུག་འིཕྲེིན་ལོས་རྒྱ་མཚེོ། 

འིཁྲུངས་ཡུལོ་སྒོ་ོམ་ེམ་ིཉེག་སྟོག་ཕྱུག །རྟར་ལོོར་སྐུ་འིཁྲུངས། གྲྭ་ས་འིབྲས་སྒོ་ོམང་

བསམ་བློོ། ཧོལོ་ཧོའི་ིརྒྱལོ་པ་ོཨུ་ཅིང་གིས་བསྐུལོ་ངོར་ཡུམ་འིབུམ་པ་སོགས་སོག་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་པས་ཧོོར་ཡུལོ་དུ་འིཕྲེིན་ལོས་རྒྱས། འིདིའིི་གདན་ས་བསྐྱངས་ཤིིང་

ཕྱིག་རྗེེས་ཆ།ེ འིདའིི་ིསྐུ་སྐྱ་ེཕྱི་ིམ་རྣམས་མཆདོ་རྟནེ་སྐདེ་དགནོ་པར་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་བཅུ་དགུ་བ་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་མཚེན་ཏ་ེམཚེནགཞན་བྱ་

ཁྱུང་ན་ོམནོ་ཧོན། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཨ་ོརདོ། གྲྭ་ས་འིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་ཧོར་ལྡངོ་། འིད་ི

ལོ་བྲག་དགོན་པས་ཧོལོ་ཧོ་རྗེེ་བཙུན་དམ་པ་དབུ་བློ་མཛད། བྱ་ཁྱུང་ནོ་མོན་ཧོན་

ཟརེ་ཞསེ་བཤིད་ད་ེརྗེ་ེབཙུན་དམ་པའི་ིསྐུ་ཕྲེེང་དང་པ་ོཡནི་པ་འིདྲི། 

མཁན་རབསེ་ཉིི་ཤུ་པ་བསདོ་ནམས་རནི་ཆནེ། སྐུ་འིབུམ་མཆདོ་གཞསི་

ཞིང་སྐྱོང་ཁྱུང་ཐར་དུ་ཤིིང་མ་ོབྱ་ལོ་འིཁྲུངས། སྐུ་འིབུམ་ཚེོགས་ལོ་ཞུགས། ནར་སོན་

ནས་འིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་གྲྭ་ཚེང་དུ་ཕེེབས་ནས་གསན་སྦྱོོང་མཛད། འིགག་ཤིིང་

རིན་ཆེན་ཞེས་མཁས་གྲགས་རྒྱས། སྨད་རྒྱུད་དུ་ཕེེབས་ནས་སྔོགས་ཀྱི་ིདམ་བཅིའི་

བཞག །དགེ་སྐོས་ཐོན་ཟིན་འིཕྲེལོ་རང་ཡུལོ་དུ་ཕེེབས། རབ་དྲིག་ཆུ་འིབྲུག་ལོོར་

སྐུ་འིབུམ་རྒྱུད་པའི་ིཁྲིིར་བཞུགས། ཁོང་བའི་ིརིང་ལོ་རྒྱུད་པ་བློ་བྲང་དང་གཟིམ་ཁང་

བཅིས་གསར་བཞེངས་བྱས། ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་བཀའི་ཤིོག་སྩལོ། ཆུ་
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སྦྲུལོ་ལོ་སྐུ་འིབུམ་མཁན་པོར་བཞུགས། དེའིི་རྗེེས་ནས་བྱ་ཁྱུང་གི་ཁྲིིར་བཞུགས། 

འིདི་བའིི་རིང་ལོ་སེང་ཁྲིི་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་ཅིེས་གདན་རབས་རྣམས་སུ་

འིབྱུང་ན་ཡང་། ཞིག་གསོས་མཛད་པ་ལོས་གསར་བཞེངས་བྱས་པ་མིན་ནམ་སྙེམ་

སྟོེ། སེང་ཁྲི་ིཁང་ན་ིརྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོཕེེབས་པའི་ིརིང་ནས་ཡོད་པ་ནི། 

གསོལོ་འིདེབས་ཕུན་ཚེོགས་དོན་ཀུན་མའི་ིམཛད་བྱང་ན་གསལོ་བ་སྔོར་བཀོད་པ་

ལྟོར་ར།ོ །ད་ེལྟོར་ན་སྐུ་འིབུམ་མཁན་ཟུར་ལོས་འིད་ིགའི་ིགདན་སར་ཕེེབས་པའི་ིཐོག་

མ་ན་ིའིད་ིབ་ཡནི་པར་མངནོ། །

མཁན་རབསེ་ཉིེར་གཅིིག་པ་དཔལོ་འིབྱོར་རྒྱ་མཚེོ། སྒོ་ོམ་ེཀ་ཞར་

ནས་འིཁྲུངས། གྲྭ་ས་འིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་། ཁམ་ཚེན་ཀླུ་འིབུམ། འིད་ིབའི་ིརིང་ལོ་

འིདུ་ཁང་རྒྱ་འིབུབ་བྱས་ཤིིང་། བཀྲ་ཤིིས་སྒོ་ོམང་མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་མཛད། 

རྟ་ཁྲིལོ་སོགས་ཡོང་སྒོོའི་ིསྲོལོ་བཙུགས་པ་རྣམས་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་ིརིགས་སྒོོས་གང་

ཕེན་བསྐྱངས། །

མཁན་རབསེ་ཉེིར་གཉིིསེ་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་

གཙེང་བྲང་མ་ོཆ་ེབའི་ིམངའི་འིགོ །གྲྭ་ས་བཀྲས་ལྷུན། 

མཁན་རབསེ་ཉེིར་གསུམ་པ་མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིིས། སྐུ་

འིབུམ་མཆོད་གཞིས་ཞིང་སྐྱོང་ཀྲང་གྱི་སྡོ་ེབར་རབ་དྲིག་ལྕགས་ལུག་ལོ་འིཁྲུངས། རྗེ་ེ

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོལོས་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྐུ་འིབུམ་ཆསོ་སྒོརོ་ཞུགས། མཁས་དབང་དནོ་

གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོབསྟོེན་ནས་ཕེར་ཚེད་དབུ་གསུམ་ལོ་སྦྱོངས། དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོའིདི་

བཙེན་པོ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚེོ་ཡིན་པར་གསེར་ཏོག་ཕྱིི་མས་བརྩོམས་པའིི་སྐུ་འིབུམ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གདན་རབས་སུ་གསལོ། དགོན་ལུང་དང་བྱ་ཁྱུང་སོགས་སུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད། ད་ེནས་

གྲྭ་སར་ཕེེབས་ཏ་ེའིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་དུ་ཞུགས། ཁམ་ཚེན་འིགག་ཤིིང་། བཀའི་

པོད་ལོ་སྦྱོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིིན་པ་དང་། སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚེང་དུ་ཞུགས་ནས་རྒྱུད་སྡོེ་

ལོ་གསན་བསམ་མཛད། པཎི་ཆེན་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་ཆོས་རྒྱན་དྲུང་ནས་བསྙེེན་

རྫིོགས་བཞེས་ཤིིང་ཆོས་བཀའི་ཅི་ིརིགས་གསན། རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་ལོས་དབང་རྡ་ོ

རྗེེ་ཕྲེེང་བ་སོགས་མང་དུ་གསན། དེ་ནས་སླར་སྐུ་འིབུམ་དུ་ཕེེབས་ནས་རྒྱུད་གྲྭར་

ཞུགས་ཤིིང་རྒྱུད་པའི་ིམཁན་པ་ོམཛད། འིད་ིལོ་བྲག་དགོན་པས་སྐུ་འིབུམ་ཚེོགས་

ཆེན་མཁན་པོར་བཞུགས་པ་འིདྲི་ཞིག་བཤིད་པ་ན་ིམ་དག་པར་ངེས། རབ་བྱུང་བཅུ་

གཅིིག་པའིི་ཤིིང་ཡོས་ལོོའི་ིདྲུག་པའིི་ཚེེས་བཞིའིི་ཉེིན་བྱ་ཁྱུང་གི་ཁྲིིར་འིཁོད་ནས་

འིཆད་ཉེན་བསྐྱངས། མཁན་པ་ོཆོས་གྲྭར་ཕེེབས་དུས། ཞྭ་འིཕུད་གུས་འིདུད་བྱེད་

ལུགས་ཚུན་གྱིི་ཞིབ་ཚེགས་དང་། དགོན་པའིི་ལྕགས་རིའིི་ནང་མི་སྐྱ་རྣམས་ནས་

ཀྱིང་མདའི་གྲིའིི་མཚེོན་ཆ་སོགས་ཕེོག་དགོས་པའིི་འིགྲིག་ཁྲིིམས་ཤིིན་ཏུ་དམ་པར་

གནང་། འིདུ་ཁང་དབུས་འིབུབ་གྱིན་དགུ་མ་དང་རྩོིག་པ་ས་ོཕེག་ལོས་གྲུབ་པ་དང་། 

བློ་བྲང་ཕྱི་ིར་ནང་སྐརོ་བཅིས་གསར་བཞངེས་མཛད། མཛད་བཅུ། གནས་བཅུ། ཙེངོ་

ཁ་བརྒྱད་ཅུ། འིཇིིགས་བྱེད་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཁག །མཁན་བརྒྱུད་དང་རྗེ་ེབཙུན་དམ་

པའི་ིའིཁྲུངས་རབས། ཞལོ་ཐང་སོགས་ཐང་ག་ཞ་ེལྔ་དང་། བྱམས་པའི་ིགསེར་སྐུ་ཁྲུ་

ལྷག །གསང་འིདུས་བློསོ་བསླང་། ཚེགོས་ཁྲི་ོཆ་ེཚེད་སགོས་རྟནེ་དང་མཆདོ་རྫིས་མང་

ཙེམ་བཞེངས། ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པས་གནང་བའི་ིགོས་སྐུ་ཉེིད་ཀྱི་ིཕྱིག་ནས་མ་ད་ེ

ཡང་སྐབས་འིདིར་ཧོལོ་ཧོ་ནས་གདན་དྲིངས་ཏ་ེསྦྱོོར་འིཇིགས་བྱས། དབྱར་གནས་
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སྐབས་སུ་གསང་འིདུས་བདག་འིཇུག་དང་འིདུས་པའི་ིརྒྱུད་གཞུང་ལོ་ེདང་གསུང་བའི་ི

རྒྱུན་བཙུགས། ཁོང་བར་ཐུགས་བྲེལོ་གྱི་ིདབང་གིས་མགོན་པོའི་ིབསྙེེན་སྒྲུབ་མཛད་

རྒྱུའི་ིཚེབ་ཏུ་བློ་བྲང་རང་ནས་གྲྭ་བ་བཅུ་རེས་མགོན་པོའི་ིབསྙེེན་སྒྲུབ་བཙུགས་པའི་ི

རྒྱུན་ད་ལྟོའིང་ཡོད་པ་འིད་ིཡིན། སླར་ཡང་དབུས་ལྗོོངས་སུ་ཕེེབས་ནས་ཇི་ོཤཱཀྱི་རྣམ་

གཉེིས་དང་རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་། སྡོ་ེསྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚེ་ོབཅིས་ལོ་

མཆོད་བཀུར་བསྙེེན་གསུམ་དཔངས་མཐ་ོབ་ཞུས། སྔོོན་ཆད་བྱ་ཁྱུང་ག་ིགདན་ས་

བ་རྣམས་ལོ་མཁན་པོའི་ིཆ་ོལོ་ོམ་བྱུང་ན་ཡང་། རྗེེ་འིདི་བར་རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་རིན་

པ་ོཆེས་མཁན་ཆས་ཡོངས་རྫིོགས། ཞབས་ཕྱིིའི་ིགྲངས་བཅིད། མཁན་པོའི་ིབཀའི་

ཐམ་བཅིས་སྩལོ་བ་ནས་བཟུང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིམཁན་རབས་རིམ་བྱོན་ལོ་མཁན་པོའི་ིཆ་ོ

ལོ་ོཡོད་པར་གྱུར། ཚུལོ་འིད་ིལོ་གདན་རབས་སྔོ་མ་རྣམས་སུ་འིདབ་བརྒྱའི་ིཕྲེེང་བའི་ི

དབུས་ན་པད་དཀར་ལྟོ་བུ་དང་། གསེར་རིའི་ིཕྲེེང་བའི་ིདབུས་ན་ལྷུན་པ་ོལྟོ་བུའི་ིཁྱད་

དུ་ཐོན་པའི་ིབསྔོགས་བརྗེོད་དང་བཀའི་དྲིིན་ཚེད་མེད་པར་རྩོི། སྡོ་ེསྲིད་སངས་རྒྱས་

རྒྱ་མཚེོའི་ིརྒྱལོ་བ་ཚེངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚེོའི་ིརྣམ་ཐར་དུ། བྱ་ཁྱུང་མཁན་པོའི་ིམཚེན་

སྔོ་ཕྱིིར་ར་ེགཉེིས་ཐོན་པའིང་འིད་ིབ་ཡིན་པར་མངོན། འིབྲས་སྤུངས་ཚེོགས་ཆེན་ནས་

དཔལོ་ལྡན་འིབྲས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེཆེན་པོ། །སྲིད་མཐའི་ིབར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་

དང་། །བློ་ོགསལོ་མཁས་མང་རྟག་ཏུ་འིདུས་པ་ཡིས། །བཤིད་སྒྲུབ་ཡར་ངོའི་ིཟླ་ལྟོར་

འིཕེེལོ་བར་ཤིོག །ཞེས་གསུངས་པའི་ིརྐོང་པ་དང་པ།ོ དཔལོ་ལྡན་བྱ་ཁྱུང་ཆོས་ཀྱི་ིསྡོ་ེ

ཆེན་པོ། །ཞེས་པར་བསྒྱུར་ནས་ཚེོགས་འིདོན་དུ་བཙུགས། རྗེེ་འིདི་བས་ཁྲིི་སྐྱོང་

སྐབས་ཀཽ་ཤྲཱིི་བསྟོན་འིཛིན་ཆོས་རྒྱལོ་གྱིི་གདུང་རྒྱུད། ཏཱ་ལོའིི་ཧོོང་ཐེ་ཅིིས་དགོན་
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འིདིར་མགོ་འིདོན་དང་བདག་རྐྱེེན་ཚེད་མེད་བསྐྱངས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྔོར་

ནས་གཅིན་རོང་ག་ིརྟ་ཁྲིལོ་དང་འིབྲུ་ཁྲིལོ་གཉེིས་བྱ་ཁྱུང་ག་ིམཆོད་གཞིར་ཕུལོ་ཡོད་

པ་སྐབས་འིད་ིཤིེད་དུ་སྐྱ་ེབ་ོགཡ་ོསྒྱུ་ཅིན་ར་ེགཉེིས་ཀྱིིས་འིཐེན་ཁྱེར་བྱས་པ་ཡང་རྗེ་ེ

འིདིས་དག་ཐེར་དང་ཞིབ་འིཇུག་ནན་ཏན་དུ་མཛད། ཉེིན་ཐུབ་ར་ེནས་གྲྭ་བ་བཅི་ོལྔ་ར་ེ

ཆོས་གྲྭར་འིཇིོག་པ་དང་། འིབྲུ་བསོད་དང་མར་བསོད་བཅིས་བཅིད་ཚེད་རྒྱུན་ལྡན་

བྱེད་རྒྱུའི་ིབཀའི་རྒྱ་ཡང་ཕུལོ། ད་ེལྟོར་ལོ་ོབཅི་ོལྔའི་ིརིང་སྡོ་ེའིད་ིཆོས་སྲིད་གཉེིས་ཆར་

ནས་བསྐྱངས་པས་བཀའི་དྲིིན་གཞན་ལོས་ཆེ། ད་ེནས་ཁྲིིའི་ིདགོངས་པ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་

འིབུམ་ཆུ་དཀར་རི་ཁྲིོད་དུ་ཕེེབས་ནས་བསྟོན་ལོ་གཅིིག་ཏུ་སྨན་པའིི་ཉེམས་བཞེས་

ཤི་སྟོག་གིས་དུས་འིདས་ཤིིང་། གཞན་ལོ་ཡང་ལོམ་ཁྲིིད་འིཇིམ་དཔལོ་ཞལོ་ལུང་ག་ི

དམར་ཁྲིིད་ཕེོག་སྟོ་ེཉེམས་ལོེན་ལོ་སྦྱོོར་གང་ཐུབ་མཛད། མཐར་དགུང་ལོ་ོདྲུག་ཅུའི་ི

ཐོག་ཡ་མཚེན་པའི་ིལྟོས་དང་བཅིས་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། སྐུ་རུས་ལོ་སཱཙྪ་བཏབ་པ་

རྟེན་གྱིི་སྙེིང་པོར་བྱས་པའིི་ཇིོ་བོ་འིཇིམ་པའིི་རྡོ་རྗེེའིི་སྐུ་བརྙིན་མི་ཚེད་ཙེམ་བཞེངས་

པ་ད་ལྟོ་གསེར་གདུང་ཆེན་མོའི་ིལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་འིད་ིཡིན་ན།ོ །མཁན་ཆེན་འིད་ི

བ་ཁྲིིར་བཞུགས་པའི་ིལོ་ོབཅི་ོལྔའི་ིརིང་ལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདུས་སྒྲིག་ལོ་མཁ་ོཆ་ེབ་འིགའི་ར་ེ

བྲ་ིན་འིད་ིལྟོར། ཞིང་སྐྱོང་མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིིས་འིད་ིབ་རབ་དྲིག་ཤིིང་ཡོས་

ལོ་བྱ་ཁྱུང་ཁྲིིར་བཞུགས་པ་ནས་བརྩོིས་པའི་ིལོ་ོགསུམ་པ་མ་ེསྦྲུལོ་ལོ་ོན་ིཁྲི་ིཆེན་ངག་

དབང་མཆོག་ལྡན་འིཁྲུངས་པ་དང་། ཡབ་རྗེ་ེསྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེ་ོམྱོ་ངན་ལོས་འིདས་

པའི་ིལོ་ོཡིན། ད་ེནས་ལོ་ོགཉེིས་སོང་བ་ས་ལུག་ལོོར་སྡོ་ེསྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚེ་ོ

བོད་རྒྱལོ་དུ་བཞུགས། ད་ེནས་ལོ་ོགསུམ་པ་ཆུ་ཁྱ་ིལོོར་རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་འིདས་ཤིིང་
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ལོ་མ་ོབད་ེཆེན་གསར་དུ་བཏབ། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོཆུ་ཕེག་ལོ་རྒྱལོ་བ་ཚེངས་དབྱངས་རྒྱ་

མཚེ་ོདང་། བད་ེཁང་བ་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན་འིཁྲུངས། ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་ོབཟང་

ཆོས་ལྡན་ཨ་མདོར་བྱོན། ད་ེནས་ལོ་ོགསུམ་པ་མ་ེསྟོག་ལོ་པད་དཀར་འིཛིན་པ་ཡ་ེ

ཤིེས་རྒྱ་མཚེ་ོའིཁྲུངས། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོརབ་ཉེིའི་ིམ་ེཡོས་ལོོར་སྡོ་ེསྲིད་ཀྱིིས་རྩོིས་གཞུང་བཻ་

དཀར་བརྩོམས། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོས་འིབྲུག་ལོ་སྡོ་ེསྲིད་ཀྱིིས་སྨན་གཞུང་བཻ་སྔོོན་བརྩོམས་

པ་སགོས་ཤིསེ་པར་བྱའི།ོ །

མཁན་རབསེ་ཉེིར་བཞིི་བ་ངག་དབང་ཚུལོ་ཁྲིིམས་ཏ་ེམཚེན་གཞན་

ཡ་ེཤིེས་རྒྱ་མཚེོ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཅིན་ཚེའི་ིནང་སྟོོད་ད་ེཁྲི་ིངག་དབང་མཆོག་ལྡན་

གྱི་ིཁུ་བ་ོཡིན། གྲྭ་ས་སེར་བྱེས་བསམ་བློོ། རབ་ཉེིའི་ིས་སྦྲུལོ་ལོོར་བྱ་ཁྱུང་ག་ིགདན་

ས་བ་མཛད། ལོ་ོའིདིར་དབོན་པ་ོདག་དབང་མཆོག་ལྡན་ཡང་ཆོས་གྲྭ་ཞུགས། འིད་ི

བ་གཅིན་རོང་གྲྭ་རྒྱུན་ནང་ནས་བློ་མར་བསྐོས་པའིི་དང་པོ་ཡིན། འིདི་བའིི་རིང་ལོ་

འིཆད་ཉེན་ཤིིན་ཏུ་འིཕེེལོ། རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བའི་ིསྐུ་པར་དང་། གཟུངས་གཞུག །ཀུན་

རིག་གི་ཆ་ོག །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྣམས་ཀྱིི་པར་གསར་སྐྲུན་མཛད་དེ། འིདི་དག་

ན་ིཆོས་སྡོ་ེའིདིར་པར་གསར་སྐྲུན་མཛད་པའི་ིཐོག་མ་ཡིན་པར་མངོན། བློ་བྲང་ཁང་

དམར་བཞུགས་ཁྲི་ིདང་བཅིས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད། སྐབས་ཤིིག་མངའི་རིས་

ཕྱིོགས་ནས་འིོངས་བའི་ིབེག་ཙེེའི་ིའིཆམ་ལོ་མཁས་པ་ཞིག་གིས། ཛ་ཛ་ཀྱི་ེཀྱི་ེཞེས་

པའིི་དྲིག་སྐུལོ་དང་སྦྲགས་པའིི་སྒྲོག་འིགྲོས་ཀྱིི་འིཆམ་སྲོག་བདག་དམར་པོའི་ིགར་

སྟོབས་འིད་ིབསླབས་པ་ཡིན་ཞེས་ཇུ་ནང་ཁྲི་ིརྒན་ཚེང་ག་ིགསུང་སྒྲོས་སྣེང་། དེབ་ཐེར་

རྒྱ་མཚེརོ། གཅིན་ཚེའི་ིབྲག་ལུང་དགནོ་པ་འིད་ིབས་བཏབ་པར་བཤིད་པ་དང་། རྒྱལོ་



 94  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བ་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེོས་མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུར་གནང་བའི་ིབཀའི་ཤིོག་ཏུ། ཁྲི་ིཆེན་

ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་པའིི་བློ་མ་གོང་མས་བཏབ་པའིི་རི་ཁྲིོད་བྲག་ལུང་བཀྲ་ཤིིས་

ཆོས་གློིང་། ཞེས་པ་གཉེིས་དགོངས་པ་མཐུན་པར་ཡོད་པས་བྲག་ལུང་དགོན་ཡང་

འིད་ིབས་བཏབ་སྟོེ། ངག་དབང་ཚུལོ་ཁྲིིམས་ཀྱི་ིསྐུའི་ིསྲིད་ཕྱི་ིམ་ན་ིཁྲི་ིཆེན་གྱི་ིསྐུ་ཚེ་ར་ི

ལོམ་ནས་འིཁྲུངས་པའིི་མཁན་པོ་ཧོོ་ཐོག་ཐུ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེོ་ཡིན། 

ལོ་ོང་ོདྲུག་ལོ་ཁྲི་ིབསྐྱངས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས། དགུང་ལོ་ོར་ེགཅིིག་ཐོག་འིདས་ནས་

གདུང་ལོ་བྱང་ཆུབ་མཆདོ་རྟནེ་ཁྲུ་ཚེད་མ་གསརེ་ཤིགོ་ག་ིརྩོ་ིཅིན་ཞགི་བཞངེས། 

མཁན་རབསེ་ཉེིར་ལྔ་བ་རྒྱུད་ནེ་རྒན་པ་བློོ་བཟང་ཆོས་དབྱིངས། 

མཚེན་གཞན་སྟོག་སྡོོང་དཀར་པ་ོཡང་ཟེར། འིཁྲུངས་ཡུལོ་རོང་བོའི་ིརྩོ་བ། སྐུ་བཙེའི་

དུས་ཕྲུ་མས་བཏུམས་ནས་བཙེས་ཤིིང་། དབུ་གཙུག་ཏུ་འིབུར་བ་ོདུང་དཀར་འིདྲི་བ་

ཞགི་བྱུང་། ཡབ་ཀྱི་ིམནལོ་ལོམ་དུ་ཆུ་ཆནེ་ཞགི་ལོ་ཟམ་བཙུགས་པའི་ིཁར་ཁངོ་བ་འིགྲ་ོ

བ་ལོ། ཟམ་སྣེ་ེགཉེིས་ན་གསེར་གྱི་ིརྒྱན་མཚེན་ར་ེབསྒྲེངས་འིདུག་པ་རྨིས་ཏེ། ཕྱིིས་

སུ་བརྟགས་ན་སྐུའིི་གཅུང་བོ་རྒྱུད་ནེ་ཆུང་བ་ཚེང་དང་རྣམ་གཉེིས་རིམ་པར་གདན་

སའི་ིཁྲི་ིལོ་ཕེེབས་པའི་ིལྟོས་སུ་གོ །གྲུབ་ཐོབ་ཞིག་པ་ོཧུར་ཐུམ་གྱི་ིསྐུའི་ིསྐྱ་ེབ་ཡིན་པ་

དྲིན་ཞངི་དའེི་ིའིདྲི་སྐུའི་ིཕྱིག་བཟ་ོཡང་མཛད། གྲྭ་ས་སརེ་བྱསེ་བསམ་བློ།ོ རྒྱལོ་དབང་

ལྔ་བ་ལོ་བསྙེེན་རྫིོགས་ཞུས། རབ་ཉེིའི་ིཤིིང་ཁྱ་ིལོ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲི་ིཁར་ཕེེབས། འིད་ིན་ི

སྡོེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚེོས་པ་ོཏ་ལོའིི་མཆོད་ཁང་དམར་པ་ོདགུ་ཐོག་བརྩོིགས་

པའི་ིལོ་ོད་ེཡིན། ནག་ཕྱིོགས་པ་འིགས་ལོོག་སྒྲུབ་བྱས་པར། ཐ་ོརངས་ཤིིག་གཟིགས་

སྣེང་ལོ། གཏ་ེབ་ོདེའི་ིཁང་བའི་ིཐད་ཀྱི་ིནམ་མཁར་རཱ་ཧུ་ལོས་མདའི་གཞུ་ལྟོོང་ལོ་སྦྱོང་
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ནས་གཟས་ཡོད་པ་བྱུང་བའི་ིཉེིན་གུང་ཁོའི་ིཁ་ནས་ཁྲིག་རྡོག་པ་ོགཉེིས་བསྐྱུགས་ཏ་ེ

ཤི ི།འིགའི་ར་ེརྟས་བརྡབས། འིགའི་རསེ་འིགྱིདོ་བཤིགས་ཞུས་པ་སགོས་མངནོ་སྤྱིདོ་

ལོ་མངའི་བརྙིེས། རླུང་ག་ིའིཁྲུལོ་འིཁོར་ལོ་རྩོལོ་ཐོན། བློ་བྲང་ཁང་དཀར་བཞུགས་ཁྲི་ི

དང་བཅིས་པ་བཞེངས། ལྔ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་ིའིཁྲུངས་རབས་གསོལོ་འིདེབས་རྨད་བྱུང་

བསྐལོ་བ་མ་ཚེོགས་འིདོན་དུ་བཙུགས། ལོ་ོགསུམ་གྱི་ིརིང་འིཆད་ཉེན་ཤིིན་ཏུ་འིཕེེལོ། 

དེ་ནས་ཁྲིི་བཞག་སྟོེ་སྟོག་སྡོོང་དཀར་པོའི་ིརི་ཁྲིོད་གསར་སྐྲུན་དང་གཙུག་ལོག་ཁང་

རྟེན་བརྟེན་པ་བཞེངས། སྐྱ་ཡིས་ན་ཡོད་པའི་ིསྟོག་སྡོོང་ར་ིཁྲིོད་འིད་ིསྔོོན་དུས་རྗེ་ེདོན་

རིན་པའིི་སྐུ་རིང་ལོ་བསྐྲད་པའིི་བོན་པོ་ཞིག་གི་གནས་གཞི་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། བྲག་

དགོན་པས་རྟ་གདོང་དཀར་པ་ོཞེས་བྲིས་པ་མ་དག་པ་འིདྲི། གསུང་རྩོོམ་ལོ། ཆོས་རྗེ་ེ

དོན་རིན་པའི་ིརྣམ་ཐར། མ་ིརྟག་པ་དང་ལོས་འིབྲས་སྐོར་གྱི་ིམགུར་དབྱངས་མང་པོ། 

ལྟོ་བའི་ིསྐྱོང་ཚུལོ། དམ་ཅིན་གསོལོ་ཁ། གཞ་ིབདག་བྲག་དམར་བའི་ིབསང་མཆོད་

སོགས་པོད་ཆུང་གཅིིག་ཙེམ་བཞུགས་པ་ཆག་ག་སྤྲུལོ་བའིི་སྐུའིི་ཕྱིག་དཔེ་ཁྲིོད་

ནས་ཕྲེན་བུས་མཇིལོ་མྱོོང་། བཀའི་རྩོོམ་ད་ེདག་པར་དུ་མ་བཀོད་སྟོབས་ཆོས་རྗེ་ེདོན་

རིན་པའིི་རྣམ་ཐར་ལོའིང་དཔེ་འིདྲི་མིན་ཅིི་རིགས་མཆིས། སྐུ་ཚེེ་རིང་ཞིང་གཞན་

དནོ་རྒྱ་ཆརེ་འིཕེེལོ། ཁྱ་དག་ེདཔནོ་སླབོ། སྟོག་ཚེང་དཔནོ་སླབོ་སགོས་ཕྱིོགས་ཕེབེས་

ཀྱི་ིམཁས་པ་དུ་མས་ཀྱིང་ཞབས་ལོ་གཏུགས། ཨ་རྒྱ་ནང་ས་ོདང་མཆདོ་ཡནོ་དུ་གྱུར། 

ཨང་དཀར་ཞབས་དྲུང་གིས། སྙེིང་རྗེེའི་ིམཐུ་ལོས་འིདབ་ཆགས་ཀྱིང་། སྐུ་ལུས་དག་

ལོ་ཚེང་འིཆའི་བ། གྲུབ་ཆེན་བློ་ོབཟང་ཆོས་དབྱིངས། ཞེས་བསྔོགས་བརྗེོད་མཛད་

པར་གྲགས། 
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མཁན་རབསེ་ཉེིར་དྲུག་པ་རྭ་ལོོ་སྤྲུལོ་སྐུ་བློོ་བཟང་བསམ་གྲུབ། 

འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཙེང་རྒྱ་མཁར་ཕུ། གྲྭ་ས་བཀྲས་ལྷུན། ཁམ་ཚེན་བསམ་བློོ་བདེ་

འིབྱོར། པཎི་ཆེན་བློོ་བཟང་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་དངོས་སློབ་རྭ་ལོོ་ཙཱ་བའིི་སྤྲུལོ་སྐུར་གྲགས། 

རབ་ཉེ་ིམ་ེབྱ་ིལོོའི་ིདྲུག་པའི་ིཚེེས་བཅུ་གསུམ་ལོ་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས། ཆོས་ཐོག་སྐབས་

ཞོགས་ཀ་གུང་ཚེིགས་གཉེིས་ལོ་བརྩོ་ིབཞག་ཆག་མེད་དང་། དབྱར་དུས་ཞོགས་ཀ་

གུང་ཚེིགས་སྒྲོལོ་འིདོན་གསུམ་ལོ་ཆག་མེད་དུ་ཕེེབས། བློ་ོགསར་བ་རྣམས་ལོ་བློ་ོ

སྐྱེད་མང་དུ་གནང་། བཀའི་གདམས་པའི་ིཀུན་སྤྱིོད་དང་མཐུན་པས་དང་བ་དབང་

མེད་དུ་འིདྲིེན་པ་ཞིག་ཡིན། ཉེིད་ཀྱི་ིདབོན་པ་ོབློ་ོབཟང་བཀྲ་ཤིིས་ཟེར་བ་བཀྲས་ལྷུན་

སྔོགས་པའི་ིའིཆམ་དཔོན་མཛད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཉེིད་ཀྱིིས་ཆོས་སྐྱོང་གར་འིཆམ་

ལོ་དག་ཐེར་བཏང་། ས་སྟོག་ལོོར་པཎི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བློོ་བཟང་ཡེ་ཤིེས་ལོ་གདན་

ས་འིད་ིགའི་ིབཅིའི་ཡིག་ལྗོགས་རྩོོམ་ཞུས་པ་ལྟོར་གོས་ཆེན་སེར་པོའི་ིསྟོེང་དབུ་མེད་

སུག་རིང་། རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྱི་ིབཀའི་ཐམ་བརྒྱབ་པ་བྱིན་རླབས་ཅིན་ད་ེགནང་། 

ལྗོོངས་འིདིར་ཕེན་བད་ེའིབྱུང་བའི་ིལུང་བསྟོན་ཞུས་པ་ལྟོར་ཚེོགས་སུ་སྨན་ཆོག་ཆེན་

མ་ོབཙུགས། གསེར་གདུང་སྟོེང་ཤིོད་དབུས་འིབུབ་དང་། བློ་བྲང་འིདུ་ཁང་གཉེིས་

ཀྱི་ིསྟོེང་ཤིོད། ཆོས་ར་ཆེན་མ་ོབཞ་ིསྐོར་བཅིས་ཞིག་གས་ོདང་གསར་སྐྲུན་ཅི་ིརིགས་

མཛད། གཞན་ཡང་བྱམས་པ་ཆུ་གཟིགས་མ་ལྷ་ཁང་དང་བཅིས་པ། སྨན་བློའིི་ཕེ་ོ

བྲང་། བཅུ་གཅིགི་ཞལོ། ཇི་ོབ་ོརྗེ།ེ ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་རནི་པ། རྗེ་ེརནི་པ་ོཆ།ེ ཡུམ་ཆནེ་མསོ་

གཙེོས་སངས་རྒྱས་སྟོོང་སྐུ་སོགས་སྐུ་བརྙིན་སྟོོང་དང་དྲུག་ཅུ་ལྷག་དང་། ཡུམ་རྒྱས་

འིབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དངུལོ་བྲིས་མ། ཚེོགས་ཁྲི་ོགསར་བ་བཅིས་ལོ་ོབཅུ་གསུམ་གྱི་ི
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རིང་ལོ་རྟེན་བཞེངས་གྲངས་མེད་མཛད། འིད་ིབའི་ིརིང་ཆུ་ལུག་ལོོར་རོང་བ་ོམཁན་

ཆེན་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེ་ོསྐུ་འིཁོར་དུ་མ་དང་བཅིས་བྱང་རྒྱུད་དགོན་ཆེན་རྣམས་སུ་

དམ་བཅིའི་འིཇིོག་ཕྱིིར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་པའིི་ཚུལོ་ཞིབ་པར་ཁོང་བའིི་རྣམ་ཐར་དུ་

གསལོ། དགུང་ལོ་ོདྲུག་ཅུའིི་ཚེོད་ཙེམ་ལོ་ཀ་ཅུའིི་ཧོན་སྟོག་ལུང་གི་བློ་དཔོན་གྱིིས་

གདན་དྲིངས་ནས་ཕྱིོགས་དེར་ཕེེབས། ཆོས་རྒྱུན་མང་ཙེམ་གནང་། དངོས་འིབུམ་

གཏོང་ཆ་ེབ་བྱུང་། དེས་རྐྱེེན་བྱས་པ་ལྟོ་བུས་སྐུ་ཁམས་མ་བད་ེབར་ཞབས་རིམ་ཕེོན་

ཆེན་བསྒྲུབས། པཎི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེར་མཇིལོ་འིདོད་མནན་པས་མ་ིནོན་པ་འིཁྲུངས་

ཀྱིང་བརྟག་པ་མ་བབས་པར་བརྟནེ་ཕེབེས་མ་ཐུབ། ད་ེནས་འིདས་རྟགས་ཡ་མཚེན་པ་

དང་བཅིས་ས་བྱ་ིལོོའི་ིཧོོར་ཟླ་བཅུ་གཅིིག་པའི་ིཚེེས་གཅིིག་ལོ་སྐུ་གཤིེགས། སྐུ་རུས་

རྣམས་དངུལོ་ལོས་བྱས་པའི་ིལྷ་བབས་མཆོད་རྟེན་ཁྲུ་ད་ོཙེམ་གྱི་ིནང་དུ་བཞུགས་སུ་

གསོལོ། ས་བྱིའི་ིལོ་ོའིདིར་རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་པ་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེ་ོདཔལོ་བཟང་

པོ་འིཁྲུངས་ཤིིང་། དེའིི་ཕྱིི་ལོོ་ས་གློང་ལོ་ལྷོ་རྒྱུད་བསྟོན་པའིི་འིབྱུང་ཁུངས་བློ་བྲང་

བཀྲ་ཤིསི་འིཁྱིལོ་བཏབ་པ་ཡནི། 

མཁན་རབསེ་ཉེིར་བདུན་པ་ཟི་ན་ཞབས་དྲུང་ཆེ་བ་ངག་དབང་བློོ་

བཟང་། སྐུ་འིབུམ་ཟ་ིནའི་ིལྗོངོས་སུ་རབ་དྲིག་ཤིངི་འིབྲུག་ལོ་འིཁྲུངས། ད་ེནས་གྲྭ་སར་

ཕེེབས་ཏ་ེས་ེར་བྱེས་ནས་ཐུགས་གཉེེར་གནང་། རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བས་གཟིགས་པ་ཆ་ེ

བའི་ིབརྡར་ཨེརྟ་ིན་ིཏཱ་ལོ་ེཆསོ་རྗེ་ེཞསེ་པའི་ིབཀའི་ཤིགོ་སྩལོ། བཀའི་ཤིགོ་དརེ་ལོ་ོརྒྱུས་

སྨྲ་བ་ལོ་མཁ་ོཆ་ེབའི་ིགསུང་འིད་ིལྟོར་གདའི་སྟོེ། ཟ་ིནའི་ིས་ཆ་འིད་ིརྒྱལོ་བ་ཙེོང་ཁ་བ་

ཆེན་པོའི་ིའིཁྲུངས་ཡུལོ་ཡིན་པ་དང་། འིཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱི་ིགཙེ་ོབ་ོགྲུབ་པའི་ི
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དབང་ཕྱུག་རྟགོས་ལྡན་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེ་ོཟ་ིནའི་ིཞལོ་ང་ོཡནི་པ་དང་བཅིས། རྒྱལོ་

བ་གཉེིས་པའི་ིབསྟོན་པ་དར་བ་ནས་ད་ལྟོའི་ིབར་དུ་ཟ་ིནའི་ིབློ་དཔོན་རིམ་པར་བརྒྱུད་

པ་རྣམས་ཀྱིིས། སྤྱིིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཞྭ་སེར་གྱི་ིབསྟོན་པ་

ལོ་ཁུར་བློངས་དང་ལྷག་བསམ་དཀར་བའིི་སྟོབས་ཀྱིིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལོ་པོ་རིམ་པར་

བྱོན་པའི་ིབཀའི་ལུང་ལོས། ས་ཆ་གཏན་ཚེིགས་དང་བཅིས་མཆོད་གནས་སུ་བཀའི་

དྲིིན་བསྐྱངས་འིདུག་པ་དང་། ཞྭ་སེར་ཅིོད་པན་འིཛིན་པའིི་བློ་མ་ཆེ་ཕྲེ་མཐའི་དག་

དང་། ལྷག་ཏུ་ཐམས་ཅིད་མཁྱནེ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚེ་ོད་ེཕྱིགོས་སུ་ཕེབེས་སྐབས་

ཞབས་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པ་བསྒྲུབས་ཤིིང་། སྐུ་འིབུམ་བྱམས་པ་གློིང་ག་ིདགོན་

གྱི་ིགཞ་ིའིཛིན་དགོས་ཚུལོ་ཡོན་བདག་མཐའི་དག་ལོ་བཀའི་ཕེེབས་གནང་ཡང་། ཟ་ི

ན་ཚེང་ག་ིབྱས་པ་ཙེམ་གཞན་གྱིིས་མ་བྱུང་འིདུག་པ་དང་། ལོ་ོལྟོར་གྱི་ིསྐུ་འིབུམ་གྱི་ི

འིདུས་ཚེོགས་ཚེང་མ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ིནང་དུ་ལྷ་ཁང་འིོག་ཏུ་གདན་འིདྲིེན་བྱས་ཏ་ེསྨོན་

ལོམ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཅིེས་སོགས་རྒྱུ་མཚེན་ཞིབ་རྒྱས་སྩལོ་ཡོད་ཅིེས་སྐུ་འིབུམ་

གདན་རབས་ཕྱི་ིམར་བཀོད་འིདུག །ད་ེནས་རང་ཡུལོ་དུ་ཕེེབས་ནས་སྐུ་འིབུམ་རྒྱུད་

པའི་ིཚེགོས་སུ་འིགྲམིས། རབ་ཉེའིི་ིཤིངི་ཕེག་ལོརོ་ད་ེགའི་ིརྒྱུད་ཁྲིརི་བཞུགས། ས་སྟོག་

ལོརོ་འིདུ་ཁང་ཀ་ཞ་ེབརྒྱད་ཅིན་སྟོངེ་ཤིདོ་དང་། རྒྱ་འིབུབ་ལྟོར་གྱི་ིགྱི་ོསྒོ་བསྟོད། དབྱར་

ཆོས་ནང་རྡུལོ་ཚེོན་ལོ་བརྟེན་པའིི་བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་མཆོད་བཙུགས། རབ་ཉེིའིི་

ས་གློང་ལོོའི་ིས་ག་ཟླ་བར་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲིིར་ཕེེབས། རྗེེའི་ིགསང་བའི་ིརྣམ་ཐར་ཚེོགས་

འིདོན་དུ་བཙུགས། རྗེ་ེརིན་པ་ོཆེའི་ིགོས་སྐུ་ཆུང་བ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པའི་ིཕྱིག་ནས་མ་

ཞགི་གདན་དྲིངས། བད་ེཡངས་དགནོ་པར་བསྟོན་པའི་ིབྱ་བ་མཛད་སྒོང་འིཁྲུངས་ཡུལོ་
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དུ་ཕེེབས་ནས་གློ་ོབུར་དུ་སྐུ་འིདས། 

མཁན་རབསེ་ཉེིར་བརྒྱད་པ་ལོ་མོ་གྲགས་རྒན་ཞེས་ཞུ་བ་ངག་

དབང་བློ་ོབཟང་བཀྲ་ཤིིས། འིབལོ་གཞུང་ཉེ་མཚེོའི་ིདཔོན་རྒྱུད་དུ་རབ་དྲིག་མ་ེཕེག་

ལོ་འིཁྲུངས། གྲྭ་ས་འིབྲས་སྤུངས། ཁམ་ཚེན་ཀླུ་འིབུམ། མཁྱེན་རབ་ཆ་ེབས་འིཛིན་

གྲྭ་བདུན་རེའི་ིབརྩོ་ིབཞག་དུས་གཅིིག་ལོ་གསན། སྨྲ་བའི་ིཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། རྒྱལོ་

དབང་ལྔ་བ་ལོ་བསྙེེན་རྫིོགས་ཞུས། ལོ་ོབདུན་ནས་ལྷ་རམས་པའི་ིམཚེན་བཏགས་

བློངས། ལོ་ོདེའི་ིགྲྭ་སྐོར་བ་བྱ་ཁྱུང་རྭ་ལོ་ོབ་ལོ་འིད་ིབས་ཁྱེད་ཆོས་གྲྭར་ལོ་ོདུ་སོང་དྲིིས་

པར་ང་གསར་པ་ཡིན། ལོ་ོབཅུ་དྲུག་ལོས་མ་སོང་། ཁྱེད་ཅི་ིཙེམ་སོང་གསུངས། ལོ་ོ

བདུན་སོང་ཞུས་པས། ཁྱེད་རྫུན་མ་ལོབ་ཅིེས་གསུངས་ནས་ཧོ་ལོས་པར་བྱེད། རྭ་

ལོ་ོཞེས་པ་འིད་ིམཁན་རབས་ཉེེར་དྲུག་པ་རྭ་ལོ་ོབློ་ོབཟང་བསམ་གྲུབ་ཡིན་ནམ་སྙེམ། 

བཀའི་འིགྱུར་གྱི་ིལུང་སོགས་ཆོས་རྒྱུན་མནོག་ཆ་ེབ་གསན། ཨ་མད་ོནས་ཚེ་གན་

ན་ོམོན་ཧོན་གྱི་ིཡོངས་འིཛིན་ཏུ་གདན་དྲིངས། ལྕགས་བྱ་ལོ་རང་ཡུལོ་དུ་འིབྱོར། ལོ་

མོ་མགུར་དུ་ཕེེབས་ཉེིན་གྲྭ་སློབ་སུམ་ཅུ་ཙེམ་གྱིིས་ཟམ་སྟོེང་ནས་སེར་སྦྲེང་བྱས་

པར་གྲྭ་ཚེང་འིད་ིརེད་དགོངས། ཐུགས་ཅུང་ཟད་སྐྱ་ོབ་བྱུང་། མད་ོསྨད་ཀྱི་ིགྲྭ་ས་ཕེལོ་

ཆེར་ལོ་དམ་བཅིའི་བཞག །དགུང་ལོ་ོཞ་ེབརྒྱད་ཐོག་སླར་ཡང་དབུས་སུ་ཕེེབས། ས་ེ

འིབྲས་དགེ་གསུམ་སོགས་ལོ་བསྙེེན་བཀུར་ཞུས། རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་མ་བཞུགས་

པའིི་གསང་སྒོོའི་ིསྐབས་ཡིན་ཡང་ཡས་ཕྱིིན་རྣམས་ལོ་འིབུལོ་ནོད་བཟབས། ཀུན་

མཁྱེན་བློ་མར་དབུ་མ་ཆེན་མོའི་ིལྗོགས་རྩོོམ་ཞུས། གཙེང་དུ་ཕེེབས་ནས་པཎི་ཆེན་

བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིསེ་ལོ་མཇིལོ། ཤིིང་ཕེག་ལོརོ་རང་ཡུལོ་དུ་ཕེབེས། མ་ེགློང་ལོརོ་ཁྲི་ིཆནེ་
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སྤྲུལོ་སྐུ་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམ། ཐར་ཤུལོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚེོ། ཤི་སྦྲང་འིཇིམ་དབྱངས་བློ་ོ

གྲོས། བྱང་ཆུབ་མ་ིལོ་སོགས་ཀྱིིས་གཙེོས་གསན་མཁན་སྟོོང་ལྷག་ལོ་ཕྲེེང་ཀྀྲ་སྦྲགས་

པའི་ིདབང་དང་། རྗེ་ེཡབ་སྲས་ཀྱི་ིགསུང་འིབུམ་ལུང་། ལོམ་རིམ་གྱི་ིམྱོོང་ཁྲིིད་ཚེར་

མང་བོ་སོགས་ཅིི་འིདོད་དུ་གནང་། ཀུན་མཁྱེན་བློ་མ་བདེ་ཆེན་དུ་ཞུས་ནས་ཆོས་

བཀའི་གསན་བཞེས་མཛད་པ་སོགས་རྣམ་ཐར་འིགངས་ཆེ། འིཇིིགས་བྱེད་བསྐྱེད་

རིམ། དབུ་མ་དང་འིདུལོ་བའི་ིཐལོ་ཕྲེེང་། ཆོས་འིབྱུང་སོགས་གསུང་རྩོོམ་ཡང་མང་། 

རབ་ཉེའིི་ིཆུ་འིབྲུག་ལོརོ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲིརི་ཕེབེས། ཞབས་ཕྱིརི་འིབྲངས་པའི་ིདག་ེབཤིསེ་

རྣམས་ཆོས་གྲྭར་ཕེེབས་ནས་འིགྲོ་གློེང་གནང་བཅུག་པ་སོགས་འིཆད་ཉེན་འིཕེེལོ་

རྒྱས་གཙེོར་འིདོན་མཛད། ཚེོགས་མང་ལོ་བྱང་ཆུབ་ལོམ་རིམ་གྱིི་བཤིད་ལུང་

སྩལོོ་བ་སགོས་གདན་ས་ཕེན་ཚུན་དུ་འིཆད་ཉེན་གྱི་ིཁུར་སྐྱངོ་བའི་ིསྒོང་། དགུང་ལོ་ོར་ེ

བདུན་བཞེས་པ་ཆུ་སྦྲུལོ་ལོོར་མང་རའི་ིགཞུང་དུ་གཞན་དོན་ཞིག་ལོ་ཕེེབས་པའི་ིལོམ་

བར་ནས་གློ་ོབུར་དུ་ཞ་ིབར་གཤིགེས་ཏ་ེཤིནི་ཏུ་ཕེངས་ཆསེ་ས།ོ །

མཁན་རབསེ་ཉིེར་དགུ་བ་ཁུ་ར་ཞབས་དྲུང་ཡེ་ཤིེས་རྒྱ་མཚེོ་སྟོེ་

མཚེན་གཞན་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་ནམ་ངག་དབང་རྒྱལོ་མཚེན་ཡང་ཟེར་ཞེས་

བྲག་དགནོ་པས་ཟརེ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་མཚེ་ོསྔོནོ་བསྟོན་འིཛནི་ཝང་ག་ིམངའི་ཞབས། གྲྭ་

ས་འིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་ཧོར་ལྡངོ་། སྐུ་ན་གཞནོ་དུས་ནས་ཐུགས་རབ་ཆ་ེཞངི་མཛད་

སྒོ་ོལོེགས། བཱ་ཡན་དག་ེཕྱུག་དགོན་པ་འིད་ིབས་བཏབ་པར་བཤིད། བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲིིར་

བཞུགས་ནས་ལོ་ོགཅིིག་ཙེམ་མ་འིཁོར་བའི་ིསྐབས་དེར་མཚེན་ལོམ་འིཁྲུགས་ནས་

བཞུགས་སྟོབས་མ་བད་ེབའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་འིཁྲུངས་གཞིས་སུ་ཕེེབས། འིཕྲེིན་ཡིག་ག་ི
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ལོམ་ནས་ཁྲིའིི་ིདགངོས་པ་ཞུས་འིཕྲེལོ་རངི་བ་ོམ་ལོནོ་པར་སྐུའི་ིམ་ེཏགོ་ཡལོ། །

མཁན་རབསེ་སུམ་ཅུ་བ་རྒྱུད་ན་ེཆ་ེབ་འིཇིམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིསི། བྲག་

དགོན་པས་འིདིའི་ིམཚེན་ལོ་བློ་ོབཟང་ཆོས་དབྱིངས་ཞེས་བྲིས་པ་མ་དག་སྙེམ། རྒྱུད་

ན་ེརྒན་པ་བློ་ོབཟང་ཆསོ་དབྱངིས་པའི་ིསྐུ་མཆདེ་ཡནི། ཆུང་དུས་ནས་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆསོ་

སྒོོར་ཞུགས། སྐབས་དང་པོའི་ིབར་གསན་སྦྱོོང་མཛད། ད་ེནས་གྲྭ་སར་ཕེེབས་ཏ་ེས་ེ

ར་བྱེས་པར་ཞུགས། བཀའི་པོད་རྣམས་ལོ་སྦྱོངས་པ་མཐར་ཕྱིིར་ནས་གློིང་བསྲེའི་ི

གྲྭ་སྐོར་མཛད་ཅིིང་མཁས་པའི་ིགྲགས་སྙེན་རྒྱས། སླར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ནས་སྐུའི་ི

གཅིེན་པ་ོརྗེ་ེབློ་ོབཟང་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱིིས་མཁན་ཁྲི་ིསྐྱོང་སྐབས་ཁོང་བས་དབོན་པོའི་ི

ཁུར་བསྣེམས་ནས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ིཞབས་འིདེབས་གང་འིགྱུར་ཞུས། མགོན་ཆོས་ཀྱི་ི

དབྱངས་དང་རྔ་ཆིངས་རྡུང་དཀྲོལོ་གྱིི་ཕྱིག་ལོེན་ཞིབ་པར་བསླབས་ཤིིང་བཙུགས། 

སྐབས་ཤིིག་ཨ་རྒྱ་ནང་སོས་བཱ་ཡན་ཧོ་ོཤིོས་གསུམ་གྱི་ིསྤྱི་ིབློར་བསྐོས་ནས་བཀུར་

བ་དང་། སྟོོད་ཐའི་ིམཁར་དམར་དགོན་པར་ཡུལོ་རིང་བཞུགས། བར་ཉེིའི་ིམ་ེལུག་

ལོོར་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ཀྱིང་། ལོོ་ཕྱིེད་ཙེམ་ནས་ཞབས་ལོ་སྙུང་གཞི་བྱུང་བའིི་རྐྱེེན་

གྱིིས་ཞབས་རིམ་ལོ་འིབད་ན་ཡང་ཕེན་ང་ོམ་བྱུང་བར། སྟོག་སྡོོང་དཀར་པོའི་ིར་ིཁྲིོད་

དུ་རྗེ་ེབློ་ོབཟང་ཆོས་དབྱིངས་དྲུང་དུ་མཇིལོ་བར་ཕེེབས་པའི་ིལོམ་བར་ནག་ཚེའི་ིརྫིོང་

ལོ་སླེབས་མཚེམས་ཆིབས་གོང་ནས་སྐུ་འིདས་ས།ོ །བར་སྐབས་དེར་མཁན་ཁྲི་ིརིམ་

བྱོན་ལྔ་ཙེམ་གྱིིས་རབ་ལོ་ོརེ། འིབྲིང་ལོ་ོཕྱིེད། ཐ་མ་ཟླ་ར་ེཙེམ་ལོས་བཞུགས་དབང་

མེད་པར་ཁྲིི་ཁུར་མ་ཐོན་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་མཁན་པོ་གསར་བ་བསྐོ་རྒྱུར་ཁེགས་པོ་

བྱུང་། གྲྭ་ཚེང་གི་འིགྱིེད་མང་སྐོལོ་སོགས་ཀྱིི་བྱ་བར་བློ་བྲང་གཉེེར་བ་ཞིག་བསྐོས་
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ནས་ལོ་ོགསུམ་གྱི་ིརིང་ལོ་གདན་ས་བས་སྟོོངས། ད་ེལོ་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ིསྐུ་རིམ་དང་

རིམ་གྲོ་ཅིི་བྱས་ཀྱིང་ཕེན་པ་མ་བྱུང་བ་ལོ་བློ་མ་མཁས་ཤིིང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའིི་སྐྱེས་

བུ་དམ་པ་ཞིག་སྤྱིན་དྲིངས་ན་ཕེན་ཨེ་ཐོགས་བསམས་ནས་འིདུ་ཚེོགས་ལྷན་རྒྱས་

ཀྱིིས་བཀའི་བགྲོས་ཐོག་ལུང་བསྟོན་གང་བབས་ཤིིག་ཞུ་བར་ཐག་བཅིད་པ་ལྟོར་

བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པ་ཞུས་ནས་ཁྲི་ིབགེགས་རྩོ་མེད་དུ་བཏུལོ། ད་ེཡང་རྩོ་བ་

ཚེང་ག་ིགདན་རབས་སུ་ངག་སྒྲསོ་ལྷད་ཅིན་དང་རགས་རམི་ཞགི་ལོས་མ་ིའིདུག་མདོ། 

བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་དྲུང་ཡིག་བློོ་བཟང་རྒྱ་མཚེོས་

མཛད་པ་དེར་ཆེས་ཤིིན་ཏུ་གསལོ་བས་འིདིར་ད་ེདང་མཐུན་པར་ཅུང་ཟད་འིགོད་ན། 

བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ིའིཁྲུངས་ཡུལོ་ན་ིརེབ་

གངོ་བྲག་དཀར་ཏ།ེ དགུང་ལོ་ོབཅུ་གསུམ་སྟོངེ་ཡབ་རྗེ་ེསྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེ་ོལོས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། གནས་མཆོག་བཀྲ་ཤིིས་འིཁྱིལོ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལོ་ཞུགས། རྒྱལོ་སྲས་སྤྲུལོ་བའི་ི

སྐུ་རིན་པ་ོཆ་ེལོས་བསྙེེན་པར་རྫིོགས། དགུང་ལོ་ོསུམ་ཅུའི་ིབར་ཡབ་རྗེ་ེབློ་མ་བསྟོེན་

ཏ་ེདབང་ལུང་ཁྲིདི་དང་མན་ངག་སགོས་གདམས་པ་ཡདོ་དགུ་མནསོ། ད་ེནས་བློ་མའི་ི

བཀའི་ལྟོར་དབུས་སུ་ཕེེབས། སྨད་རྒྱུད་དུ་ཞུགས། ལོ་ོདགུའི་ིབར་དུ་ཟབ་ཆོས་མང་

བོར་གསན་བསམ་མཛད། སྡོ་ེསྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚེོའི་ིབཀས་འིབྲུག་པ་སོགས་

འིགའི་ཞིག་སྟོེང་དུ་ལྕགས་མཁར་ཆེན་མོ་འིཛུགས་པའིི་རྡོ་རྗེེ་སློབ་དཔོན་དུ་བསྐོས་

པས་ནག་ཕྱིོགས་ཆམ་ལོ་ཕེབ་པའིི་གྲགས་སྙེན་རྒྱས། སླར་མདོ་སྨད་དུ་ཕེེབས། 

ཆེན་པ་ོམང་པོས་བཀུར་ཅིིང་མ་ེལོོང་བྲག་དཀར་ཞེས་པའི་ིསྒྲུབ་སྡོ་ེབཏབ་སྟོ་ེསྒྲུབ་པ་

ལོ་གཞོལོ། དགུང་ལོ་ོར་ེབཞ་ིབཞེས་སྐབས་གོང་ནས་བཤིད་པ་ལྟོར་བྱ་ཁྱུང་འིདུས་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།

 103  

སྤྱིིས། པཎི་ཆེན་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིེས་དཔལོ་བཟང་པོའི་ིསྤྱིན་སྔོར། 

ལོ་མ་ོཞབས་དྲུང་། སྟོངོ་སྐརོ། ཆུ་བཟང་། ཀུན་མཁྱནེ་འིཇིམ་དབྱངས་བཞད་པ། བྲག་

དཀར་སྔོགས་རམས་པ་སྟོ་ེལྔའི་ིམཚེན་ཞུ་ཡིག་ཏུ་བྲིས་ཏ་ེལུང་བསྟོན་ཞུས་པར་ལྔ་བ་

ལོ་བབས། རྩོ་བ་ངག་དབང་དག་ེལོེགས་ཀྱིིས། ལོ་མོའི་ིཆོས་སྐྱོང་མདུན་དུ། བ་ེརྒྱའི་ི

ཞབས་དྲུང་། གསེར་ཁོག་ནོ་མོན་ཧོན། བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པ་སྟོེ་གསུམ་

གང་འིོས་ཀྱིི་ལུང་བསྟོན་ཞུས་པར་བཤིད་པ་ནི་མ་དག་པར་སེམས། དེ་ནས་གྲུབ་

དབང་ད་ེཉེིད་ཡང་ཡང་གདན་དྲིངས་ཀྱིང་རེབ་གོང་དང་ཁྲི་ིགའི་ིསློབ་མ་དྲིག་ཞན་མང་

པོས་བཤིོལོ་བཏབ་ནས་ཕེེབས་མ་བཅུག །རྗེེས་ནས་གདན་འིདྲིེན་བསྐྱར་མ་སླེབས་

ནས་ནན་ཆེན་པོས་ཞུས་པ་ལོ། བྱ་ཁྱུང་དགོན་གནས་ཁྱད་པར་ཅིན་ཡིན་གཤིིས། ད་ེ

ལོ་ཕེན་ཐོགས་ན་བན་རྒན་གྱི་ིཚེ་ེལོ་གནོད་ན་ཡང་གནོད་གསུངས་ནས་ཕེེབས་རྒྱུའི་ི

ཞལོ་བཞེས་གནང་འིཕྲེལོ་ཟླ་བ་གཅིིག་གི་རིང་འིཇིིགས་བྱེད་ཀྱིི་བསྙེེན་སྒྲུབ་མཛད། 

སྐུ་མཚེམས་གྲོལོ་རྗེེས་དཔོན་གཡོག་ཉེི་ཤུ་སྐོར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་པའིི་ལོམ་སྐབས་

ཆོས་རྒྱལོ་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་གྲུབ་དབང་རང་གི་ཆིབས་ཁ་ནས་ཁྲིིད་པའིི་ཉེམས་

ཤིར་བ་དང་། རྨ་ཆུ་ལོ་གྲུ་བཏང་ནས་ཕེེབས་ཚེ་ེཆུའི་ིགཉེརེ་མ་ར་ེརའེི་ིསྟོངེ་ན་ཐུབ་པའི་ི

དབང་པོའི་ིསྐུ་ར་ེབཞུགས་པའི་ིཉེམས་ཤིར་བ་སོགས་དགྲ་བགེགས་ཆམ་ལོ་འིབེབས་

པའི་ིརྟེན་འིབྲེལོ་ལོེགས་པར་འིགྲིགས། ད་ེནས་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ཚེ་ེདགོན་པ་ད་ེལོ་

ཤིིན་ཏུ་གནག་པའི་ིམ་ིངན་རྐུན་པ་ོནག་རལོ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་སྔོར་ཡང་ཡང་

འིོངས་ནས་དགོན་པ་ལོ་གནོད་ཚེབས་ཆེན་པ་ོབྱས། ད་ེསྐབས་ཡང་རྐུ་འིཕྲེོག་བྱེད་

དུ་འིོངས་ན་ཡང་། ཁོའི་ིསྲོག་སྒོ་ོསྐྱེལོ་དུ་གྱུར་ནས་ཤི་ིའིདུག་པ་གྲུབ་དབང་འིད་ིབས་
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གསན་པས། དམ་ཉེམས་དེའི་ིཔགས་པ་བཤུལོ་ལོ་གཡང་གཞ་ིགྱིིས། དབང་པ་ོརྣམ་

ལྔ་དང་ཤི་ཁྲིག་ཚེིལོ་དང་རལོ་བ་སོགས་ཁྱེར་ལོ་ཤིོག་གསུངས་པ་ལྟོར་གང་དགོས་

བསྒྲུབས། ད་ེནས་དཔོན་གཡོག་ཚེང་མ་ཡ་ིདམ་རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་བྱེད་ཀྱི་ིམཚེམས་དམ་

པ་ོགནང་ནས་གྲོལོ་ཁར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲིག་བཞིའིི་སྦྱོིན་སྲེག་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་

དྲིག་པོའི་ིསྦྱོིན་སྲེག་ག་ིསྐབས་སུ་གཡང་གཞིའི་ིཁར་དྲིག་པོའི་ིརྫིས་རྣམས་བཤིམས། 

དོན་སྙེིང་ཤི་ཚེིལོ་སོགས་བསྲེས་རྫིས་སུ་སྦྱོར། རལོ་བ་ལོངྒེིའི་ིཐུན་ཐག་བྱས། སྦྱོིན་

སྲེག་དངོས་གཞིའིི་ཚེེ་འིདུ་ཁང་གི་གདུང་མའིི་སྟོེང་ནས་དུག་སྡོོམ་ནག་པོ་འིཇིིགས་

རུང་ཆེ་ཚེད་ཅིིག་ཐབ་ཏུ་ལྷུང་སྟོེ་ཚེིག་པ་སོགས་ལྟོས་ཁྱད་པར་ཅིན་མང་པོ་དང་

བཅིས་ཁྲི་ིབགེགས་བཏུལོ། ད་ེརྗེེས་དཔལོ་རྡ་ོརྗེ་ེའིཇིིགས་བྱེད་ཀྱི་ིའིཁྲུལོ་འིཁོར་ཞག་

བདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་གནང་ནས་བློ་བྲང་ཁྲི་ིཁང་དུ་སྲུང་འིཁོར་གྱི་ིཚུལོ་དུ་བཞག །ལོ་ོར་ེ

བཞིན་ལྔ་མཆོད་དང་། སྐུ་རིམ་གཉེིས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་སྒྲུབ་སྲོལོ་བཙུགས་པ་དུས་ཕྱིིས་

བར་དུ་གནས། བཙེན་ཁང་ཆེན་མོའི་ིསྒོོ་ལོོ་གསུམ་དུ་སུས་ཀྱིང་འིབྱེད་མ་ཐུབ་པ་

ད་ེལོ་ཕྱིག་གིས་རྡུང་སྟོངས་ལོན་གཉེིས་གསུམ་གནང་བས་སྒོ་ོརང་བྱེར་སོང་། དེར་

བགེགས་བསྐྲད་རབ་གནས་ཀྱིིས་བྱིན་ཕེབ། ད་ེནས་ཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོབྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲིིར་

ཟླ་བ་གཅིིག་ཙེམ་བཞུགས་ནས་མཁན་པོའི་ིབྱ་བ་མཛད། ད་ེརྗེེས་ཁོང་བའི་ིཁྲི་ིཚེབ་ཏུ་

རྩོ་བ་ངག་དབང་ནོར་བུ་བསྐོས་ནས་ལོ་ོལྔའི་ིབར་དུ་བཞུགས། ད་ེནས་བློ་མ་གདོང་

གཞུག་ཚེང་མཁན་པོར་བསྐོས་ནས་བཞུགས་ཞེས་བཀའི་གནང་། བློ་མ་ད་ེགཉེིས་

ཀྱིིས་ཕྱིིས་སུ་གྲུབ་དབང་དམ་པ་ད་ེཉེིད་བྱ་ཁྱུང་དུ་སླར་ཡང་སྤྱིན་དྲིངས་ནས་འིཇིམ་

དཔལོ་ཞལོ་ལུང་ག་ིཁྲིིད། གསང་བ་འིདུས་པའི་ིདབང་། འིཇིིགས་བྱེད་དཔའི་གཅིིག་
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ག་ིདབང་། གདུགས་དཀར། རྣམ་སྲས། ཆོས་རྒྱལོ་རྣམ་གསུམ། ལྕམ་སྲིང་རྣམས་

ཀྱི་ིརྗེེས་གནང་སོགས་བཀའི་ཆོས་མང་བ་ོཞུས་ཤིིང་། རྟ་དངུལོ་གྱི་ིརྣམ་གྲངས་སྟོོང་

ལྷག་ག་ིགཏང་རག་ཕུལོ། ཅིསེ་སགོས་དྲུང་ཡགི་བློ་ོབཟང་རྒྱ་མཚེསོ་མཛད་པའི་ིབྲག་

དཀར་སྔོགས་རམས་པའི་ིརྣམ་ཐར་ལོས་འིབྱུང་བ་ལྟོར་བཀདོ་ད།ོ །

མཁན་རབསེ་སེོ་གཅིིག་པ་ངག་དབང་ནོར་བུ། འིད་ིབ་བིས་མད་ོགྲྭ་

ཚེང་དུ་མཚེན་ཉེིད་འིཛུགས་མཁན་འིབྲས་སྒོོ་མང་བསམ་བློོ་བ་ཀྵེེ་ཏ་པཱ་ལོ་བསོད་

ནམས་རྒྱལོ་མཚེན་ཞསེ་ཡངོས་སུ་གྲགས་པའི་ིདག་ེབའི་ིབཤིསེ་གཉེནེ་དའེི་ིཡང་སྤྲུལོ་

ཡིན་པར་བྲག་དགོན་པས་མད་ོསྨད་ཆོས་འིབྱུང་དུ་གསུངས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ན་ིརོང་

བོའི་ིརྩོ་བ། གཞོན་ནུ་ནས་བྱ་ཁྱུང་གི་ཆོས་སྒོོར་ཞུགས་ཤིིང་རིགས་པའིི་འིཕྲུལོ་ལོ་

མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ིའིཇུག་པ་རྣ་ོབས་ཚེང་མས་ང་ོམཚེར་དུ་རྩོ།ི དགུང་ལོ་ོབཅུ་བདུན་ཐོག་

གྲྭ་སར་ཕེེབས་ནས་ས་ེར་བྱེས་པར་ཞུགས། པ་ོཏ་ིལྔའི་ིརྩོ་བ་དང་གསེར་ཕྲེེང་ཐུགས་

ལོ་བཟུང་། བཀའི་པདོ་ལོ་སྦྱོངས་ཏ་ེཐསོ་པ་རྒྱ་མཚེའོི་ིཕེ་རོལོ་ཏུ་སནོ། དགུང་ལོ་ོཉེརེ་

ལྔའི་ིསྟོེང་གློིང་བསྲེའི་ིདམ་བཅིའི་དང་། ཉེེར་བརྒྱད་སྟོེང་གདན་ས་གསུམ་གྱི་ིམཁས་

མང་རྒྱ་མཚེོའི་ིདབུས་སུ་ལྷ་རམས་དམ་བཅིའི་བཞག་པས་མཁས་གྲགས་ས་སྟོེང་དུ་

རྒྱས། ད་ེནས་སྨད་རྒྱུད་དུ་ཞུགས་ནས་ཀྱིང་སྔོགས་ལོ་སྦྱོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིིན་མཛད་

མཐར་རྒྱུད་པའིི་དམ་བཅིའི་ཆེན་མོ་བཞག །དེ་ནས་མ་འིགྱིངས་པར་རང་དགོན་

བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། ཆོས་སྡོ་ེརང་ག་ིདག་ེརྒན་གྱི་ིཁུར་བཞེས་ཏ་ེཆོས་སྲིད་ཀྱི་ིཞབས་

འིདེགས་ཟོལོ་མེད་ཞུས། སྔོར་སྨོས་ལྟོར་བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པས་མཁན་

པོར་བསྐོས་ན་ཡང་། ད་དུང་དམ་སྲིར་ཐུགས་ཅུང་ཟད་འིཇིིགས་ནས། རྒྱལོ་མཆོག་
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བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེ་ོདགུང་ལོ་ོདགུ་བཞེས་པ་ད་ེདུས་སྐུ་འིབུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལོ་

ལུང་བསྟོན་ཞུས་པར། ལོ་ོལྔའི་ིབར་དུ་ཉེསེ་སྐྱནོ་མདེ་གསུངས་ཤིངི་། བཞུགས་གདན། 

རྒྱབ་ཡོལོ། གོས་བེར་མུ་ཏིག་འིཕྲེ་ཚེོམ་ཅིན་བཅིས་གནང་བར་བརྟེན། རབ་ཉེིའི་ིམ་ེ

སྤྲོེལོ་ལོོར་སེང་ཁྲིིར་འིཁོད། རྒྱལོ་བ་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེོར་ལུང་ཞུས་ལྟོར་ཨ་རྒྱ་

ནང་སོས་སྦྱོིན་བདག་མཛད་ད་ེམགོན་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པར་ཞིག་གས་ོདང་རབ་གནས་

མཛད། ཚུལོ་འིད་ིལོ་རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་པས་མཛད་པའི་ིབྱ་ཁྱུང་གསེར་གདུང་རྒྱ་

ཕེིབས་ཀྱི་ིདཀར་ཆག་ལོས། བར་སྐབས་མགོན་ཁང་ག་ིརྟེན་རྣམས་ཉེམས་ཞིག་ཅུང་

ཟད་བྱུང་བ་གཉེན་ཆ་ཆ་ེབའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་ཞིག་གས་ོམ་ནུས་པར་ལུས། དེར་བརྟེན་

མཁན་རབས་ལོའིང་གྲོངས་ཆད་མང་བས་གདན་སར་སྡོོད་པ་ལོ་འིཚེེར་སྣེང་ཡོང་

བ་ལྟོ་བུའིི་སྐབས། ངེད་སྐུ་འིབུམ་དུ་སྟོན་ཆགས་དུས་དཔལོ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའིི་

མད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིདག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉེེན་ངག་དབང་ནོར་བུ་མཁན་པོར་བསྐོས། ཁོང་

བ་ནས་མགོན་ཁང་ག་ིརྟེན་རྣམས་ཞིག་གསོས་བགྱིིས་ཆོག་མིན་དྲིིས་པར། བྱས་ན་

འིགལོ་བ་མེད་ཚུལོ་ལོབ་ཟེར་ཡང་ངེད་ན་ཚེོད་ཕྲེ་དུས་སུ་སོང་བས་དྲིན་ཡུལོ་དུ་མ་

ངསེ། ཞསེ་གསུངས་ཡདོ། དའེི་ིཕྱིརི་རྒྱལོ་མཆགོ་བདུན་པའི་ིརྣམ་ཐར་ལོས། ད་ེནས་

བྱ་ཁྱུང་མཁན་པོ་གསར་བ་དགོས་ཚུལོ་ཞུས་པར། ཁོ་རང་ཚེོའིི་འིདོད་མོས་ལྟོར་

དག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉེེན་ཚུལོ་ཁྲིིམས་དར་རྒྱས་བསྐ་ོབཞག་མཛད། ཅིེས་གསུངས་པ་

ས་བོན་འིདེབས་པ་པོའི་ིབྲིས་ནོར་དུ་མངོན། གང་ལྟོར་འིདི་བར་ལུགས་གཉེིས་ཀྱིི་

སྒོ་ོནས་སྐུ་བསོད་ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེབ་བྱུང་བས་འིཆད་ཉེན་འིཕེེལོ། ཁྱད་པར་དུ་སྔོོན་ཆད་

དབུ་ཕེར་གཉེིས་ལོས་འིདུལོ་མཛོད་ལོ་བརྩོ་ིབཞག་གཏོང་ཙེམ་ལོས་རྩོོད་པ་ཆེར་མ་
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ཚུགས་པ་ལོ་འིད་ིབས་དཀའི་ཆེན་བཞིའི་ིརྩོོད་པ་ཚེང་བར་བཙུགས། ལྕགས་བྱ་ིལོོར་

བཞ་ིབའི་ིསྨོན་ལོམ་གསར་འིཛུགས་གནང་ཞིང་དེའི་ིསྟོེང་སེར་བྱེས་ཕྱིག་ལོེན་ལྟོར་གྱི་ི

གློངི་བསྲའེི་ིམངི་བཏགས་ཀྱི་ིསྲོལོ་ག་བསྟོར། རྟངི་གནནོ་གྱི་ིཆདེ་དུ་པཎི་ཆནེ་བློ་ོབཟང་

ཡ་ེཤིེས་དང་། རྒྱལོ་བ་སྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེ་ོརྣམ་གཉེིས་ལོ་བཀའི་ཤིོག་ཞུས། ཧོལོ་ཧོ་

རྗེ་ེབཙུན་དམ་པ་རིན་པ་ོཆ་ེདགུང་ལོ་ོགྱི་སྟོོད་བཞེས་པའི་ིཚེོད་ཙེམ་ལོ་ནང་ས་ོའིཇིམ་

དབྱངས་བློོ་གྲོས་ཟེར་བ་འིཚེམ་ཞུ་འིབུལོ་བར་མངགས། རྗེེ་བཙུན་དམ་པ་དེ་ཉེིད་

ཆོས་སྡོེ་འིདི་ལོ་བརྩོེ་གཟིགས་ཆེ་སྟོབས་རེབ་འིདིར་རྒྱ་ནག་བཀའི་འིགྱུར་མཚེལོ་

པར་མ་ཐུམ་དང་བཅིས་པ་པོད་བརྒྱ་རྩོ་དྲུག་དང་། འིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ིལོ་ིསྐུ་མ་ིཚེད་

ལོས་ལྷག་པ་བློ་བྲེ་ཆེ་ལོེགས་བཅིས་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་བྱ་ཁྱུང་དུ་སྤྱིན་དྲིངས། 

རྒྱབ་རིའི་ིརྩོེའི་ིབྱམས་ཁང་རྟེན་བཅིས་ལོ་ཞིག་གས་ོདང་། ཉེིད་ཀྱིིས་ཆ་ཚེད་བཟུང་སྟོ་ེ

འིཇིིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་ིབློོས་བསླང་གསར་བཞེངས་བྱས་པ་སོགས་ལོ་ོལྔའི་ི

བར་དུ་ཆསོ་སྲདི་ཀྱིསི་ལོགེས་པར་བསྐྱངས། ད་ེནས་གདན་ས་བཞག་སྟོ་ེབད་ེཡངས་

སུ་འིཇིམ་དབྱངས་ཀུན་གཟིགས་ཀྱིི་ལྷ་ཁང་དང་གཟིམ་ཁང་གསར་བ་བརྩོིགས་

ནས་དེར་སྒྲུབ་པ་ཉེམས་བཞསེ་གནང་བས་མཚེན་ལོ་ཡང་བད་ེཡངས་ཚེང་དུ་གྲགས་

པར་གློེང་། བིས་མདོ་བསམ་བློོ་བ་ཀྚེེ་ཊ་པཱ་ལོའིི་སྤྲུལོ་བར་གྲགས་ཆེ་བའིི་སྟོབས་

ཀྱིིས་སྐུ་ཚེེ་སྨད་བིས་མདོ་གྲྭ་ཚེང་ནས་ཡང་ཡང་གདན་དྲིངས་ཀྱིང་ཞལོ་བཞེས་མ་

གནང་། རྗེ་ེབྱ་ཚེང་བས། བཀའི་སྡོོད་ཀྚེ་ཾལོས་སྤྲུལོ་པ་ཞིང་སྐྱོང་ཆ།ེ དུས་མཐར་ངུར་

སྨྲིག་ཟོལོ་ལོ་ཉེེར་བསྟོེན་པ། །ཞེས་དང་། ཞིང་སྐྱོང་གནོད་སྦྱོིན་ཆེན་པ་ོཀྚེ་ེཊ་པཱ་ལོའི་ི

རང་གཟུགས་སྐུ་ཞབས་བདེ་ཡངས་ཞེས་སོགས་ཀྱིི་བསྔོགས་བརྗེོད་མཛད་པའིང་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དག་ེབཤིེས་ཀྚེ་ེཊ་པཱ་ལོ་ཉེིད་ཆོས་སྐྱོང་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་བ་ཡིན་པའི་ིངག་རྒྱུན་རྣམ་དག་

ཡོད་ངེས་སུ་སེམས། དགུང་ལོ་ོབདུན་ཅུའི་ིནང་ཙེམ་ལོ་འིདས་པའི་ིགདུང་ཞུགས་ལོ་

ཕུལོ་བས་འིཇིམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་ིསྐུ་བརྙིན་བྱོན་ལོེགས་ཤིིག་ཕེེབས་པ་ནང་རྟེན་

དུ་བྱས་པའི་ིམཆོད་རྟེན་ཆ་ེཚེད་བཞུགས་ཁང་དང་བཅིས་པ་ད་ལྟོ་གསེར་གདུང་ཆེན་

མརོ་བཞུགས་པ་འིད་ིག་ལོགས་ས།ོ །

མཁན་རབསེ་སེོ་གཉིིསེ་པ་གདོང་གཞུག་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཏ་ེ

མཚེན་གཞན་འིོན་འིཇིའི་ཚེང་དང་མཚེེར་མ་ོཆེ་ཡང་ཟེར། འིཁྲུངས་ཡུལོ་རོང་བོའི་ི

ཚེ་ེརུག་འིོན་འིཇིའི། བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་སྒོོར་ཞུགས་ནས་གཞུང་གསར་བར་དང་། ད་ེ

འིཕྲེོས་སེར་བྱེས་ནས་སྦྱོངས་ཏ་ེལྷ་ལྡན་སྨོན་རམས་པ་མཛད། སུམ་རྟགས། སྙེན་

ངག །རྩོིས་དཀར་ནག་སོགས་ལོ་ཡང་སྦྱོངས་པ་ཆེ། ད་ེནས་རང་ཡུལོ་དུ་ཕེེབས་ཏ་ེ

རབ་ཉེིའི་ིལྕགས་གློང་ས་ག་ཟླ་བའི་ིནང་སེང་ཁྲིིར་འིཁོད། དབུ་མ་འིཇུག་པ་ཚེོགས་

འིདོན་དུ་བཙུགས། གོང་ནས་བཤིད་པ་ལྟོར་མཁན་ཆེན་དངོས་ཟུར་འིདི་གཉེིས་

ཀྱིིས་བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པ་གདན་དྲིངས་ནས་བཀའི་ཆོས་མང་ཙེམ་ཞུས། 

འིད་ིབ་མཁན་པོར་བཞུགས་ཐོག་མཚེ་ོསྔོོན་བསྟོན་འིཛིན་ཝང་གིས་རྒྱ་ནག་གོང་མ་

ལོ་ངོ་ལོོག་ནས་འིཁྲུག་པ་བསླངས་པར་བརྟེན། ཆུ་ཡོས་ལོོར་རྒྱ་ནག་ནས་ཉེན་

གུང་ཡོ་དང་། ཡོ་ཀྲུང་ཆི་གཉེིས་ཀྱིིས་དམག་ཆེན་དྲིངས་ནས་བྱང་གི་དགོན་ཆེན་

ཕེལོ་ཆེར་ལོ་གནོད་ཚེབས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སྐབས། བྱ་ཁྱུང་བྱ་བ་ཉུང་བས་ཆོས་སྤྱིོད་

འིཕེེལོ། །ཞེས་གུང་ཐང་རིན་པ་ོཆེས་བསྔོགས་བརྗེོད་མཛད་པ་ལྟོར་ཆོས་སྡོ་ེའིད་ིཉེིད་

ཀྱིི་གྲྭ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ནམ་ཡིན་ཡང་ཞི་དུལོ་བག་ཡོད་ཀྱིི་ངང་ཆོས་དང་མཐུན་
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པའི་ིཀུན་སྤྱིོད་གཙེང་མས་བཞུགས་ཚུགས་པ་དང་། འིཇིིག་རྟེན་གྱི་ིབྱ་བ་ངན་པར་

ཐོག་བརྫིིས་མཛད་པའི་ིབྱིན་རླབས་ཀྱི་ིམཐུ་དང་ཁྱད་པར་དུ་མཁན་པ་ོའིད་ིབས་དམ་

ཅིན་མགར་ནག་ག་ིགསོལོ་ཁ་གསར་འིཛུགས་དང་། སྐྱེས་ར་ིལོ་བད་ེལྡན་ལྷུན་པོའི་ི

ལོ་བཙེས་བསྟོད་ནས་བསང་ཡིག་གསར་རྩོོམ་གནང་བ་བཅིས་ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལོས་ལོ་

བརྟནེ། ཆསོ་སྡོ་ེའིད་ིགར་དམག་སྐྱནོ་ཕྲེ་མསོ་ཀྱིང་མ་གསོ་པ་བྱུང་། ཉེན་གུང་ཡ་ོཞསེ་

པའི་ིདམག་དཔོན་འིད་ིལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་ལོས། སྔོོན་བློ་ཆེན་དགོངས་

པ་རབ་གསལོ་གྱིི་སྐུའིི་སྐྱེ་བ་བཞེས་དུས་དན་ཏིག་གི་ཐེའུ་རང་སྤུན་དགུ་དམ་ལོ་

བཏགས་པ་ལོས་གཅིིག་ཅི་ིབྱས་ཀྱིང་མ་ཐུལོ་བ་དེའི་ིསྐྱ་ེབར་བཤིད་ཅིངི་། ད་ལྟོའི་ིསྟོངོ་

སྐོར་གྱི་ིས་མཁར་འིད་ིདམག་དཔོན་དེའི་ིབཀོད་ཁྱབ་ཀྱིིས་བརྡུངས་པར་གྲགས། ད་ེ

ལྟོར་ལོ་ོལྔའི་ིབར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་འིཆད་ཉེན་འིཕེེལོ་བ་དང་། དོན་གཉེེར་

བ་སོ་སོར་ཡི་གེ་འིབྲི་ཀློོག །རྩོིས་དཀར་ནག་སྙེན་ངག་སོགས་ཀྱིི་དཔེ་ཁྲིིད་དང་། 

བྱམས་ཁང་ག་ིསྐུ་བརྙིན་ལོ་ཞིག་གས་ོདང་རྒྱུན་གྱི་ིམཛད་སྤྱིོད་ལོེགས་པ་བཅིས་མང་

མས་གཙུག་ཏུ་བཀུར། གསུང་རྩོོམ་ཡང་། ལྔ་བསྡུས་ནས་བཟུང་གཟའི་འིཛིན་བར་

གྱི་ིརྩོིས་གཞ་ིགསར་སྤེོས་དང་། སྤྱི་ིསོའི་ིདེབ་ཡིག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ིབཤིད་སྒྲིག་ལོ་

སྔོ་སྒྲགི་དང་། སྤྱི་ིསྒྲགི་འིགའི་ར།ེ སྐྱསེ་རའིི་ིབསང་ཡགི་སགོས་འིགའི་ར་ེཡདོ་ན་ཡང་

ད་ལྟོ་མཇིལོ་དུ་ཡོད་པ་ནི་བསང་ཡིག་ཙེམ་ལོས་མི་གདའི། ཤིིང་སྦྲུལོ་ལོོར་གདན་

ས་བཞག་ནས་མཚེེར་མ་ོཆའེི་ིར་ིཁྲིདོ་དུ་སྐུ་ཚེ་ེདང་སྒྲུབ་པ་སྙེམོས་པར་མཛད་ད།ོ །

མཁན་རབསེ་སོེ་གསུམ་པ་ཟི་ན་ངག་དབང་བསྟོན་པ། རབ་དྲིག་ཆུ་

ཕེག་ལོོར་ཟ་ིནའི་ིགདུང་རྒྱུད་དུ་འིཁྲུངས། སྐུ་འིབུམ་དང་། སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚེང་དུ་སློབ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གཉེེར་མཛད་དེ། དཀའི་བཅུའི་ིམཚེན་བཏགས་བློངས། སྒྲུབ་ཁང་བ་དག་ེལོེགས་རྒྱ་

མཚེོའི་ིཞབས་ལོ་གཏུགས། མད་ོསྨད་དུ་ཕེེབས་ཏ་ེདབེན་གནས་སེང་ག་ེརྫིོང་དུ་སྒྲུབ་

པ་ལོ་གཞོལོ། རྒྱལོ་མཆོག་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེ་ོདགུང་ལོ་ོཕྲེ་མོའི་ིདུས་སྐུ་འིབུམ་དུ་

ཕེེབས་སྐབས་མཚེ་ོསྔོོན་པོར་ཆིབས་བསུ་ལོ་ཕེེབས་ཤིིང་རྒྱལོ་མཆོག་གིས་གཟིགས་

པ་ཆ།ེ ད་ེཉེདི་ཀྱི་ིབཀས་སྐུ་འིབུམ་རྒྱུད་པའི་ིམཁན་པ་ོམཛད། རབ་ཉེའིི་ིཤིངི་འིབྲུག་ལོ་ོ

ནས་བཟུང་བྱང་ག་ིདགོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ིབྱ་བ་གང་ལོ་ཡང་རྒྱ་ནག་རྒྱལོ་པོས་དབང་

བསྒྱུར་སྟོབས། ཏོར་ག་ེཨམྦྷན་སྐ་རགས་སེར་བ་ོཅིན་གྱིིས་མ་ེརྟའི་ིལོོར་རྗེ་ེའིད་ིབ་བྱ་

ཁྱུང་ག་ིབློ་མར་བསྐོས། ལོ་ོལྔའི་ིབར་གདན་ས་བསྐྱངས་ནས་ལྕགས་ཁྱ་ིལོ་དགོངས་

པ་ཞུས། ལྕགས་བྱ་ལོ་སྐུ་འིབུམ་ཚེོགས་ཆེན་གྱི་ིཁྲིིར་ཕེེབས་ཏ་ེའིཆད་ཉེན་བསྐྱངས། 

དགུང་ལོ་ོར་ེབཞ་ིབ་མ་ེསྟོག་ལོ་འིདས། 

མཁན་རབསེ་སོེ་བཞིི་བ་གོང་ཡུ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚེོ། གཅིན་ཚེ་གོང་

ཡུར་རབ་འིདོད་ས་འིབྲུག་ལོོར་འིཁྲུངས། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚེང་གཉེིས་ཀར་

བཀའི་པོད་ལོ་སྦྱོངས་ཏེ་གློིང་བསྲེའིི་མཚེན་བཏགས་བཞེས། མདོ་སྨད་དུ་ཕེེབས་

ནས་གཞིས་དགོན་དཀར་པ་ོགདོང་དུ་བཞུགས། ལྕགས་ཁྱ་ིལོོར་ཏོར་ག་ེཨམྦྷན་གྱིིས་

བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲིིར་བསྐོས། མཁན་པ་ོཁྲིིར་གསར་བཞུགས་མཛད་སྐབས་དཔལོ་ལྡན་

ཡོན་ཚེོགས་མའི་ིརྟ་དབྱངས་གཏོང་བ་དང་། རྒྱན་འིཇུག་མཚེན་གསུམ་རྒྱུགས་ལོེན་

པའི་ིསྲོལོ་འིད་ིབའི་ིསྐུ་རིང་ནས་ཚུགས། འིདུ་ཁང་ག་ིཡ་ོསྲོང་བ་དང་རྒྱ་མཐོངས་སྔོར་

ལོས་ཇི་ེརྒྱས་སུ་བཏང་། ཀུན་མཁྱནེ་འིཇིགིས་མདེ་དབང་པ་ོདང་། ཁྲི་ིཆནེ་ངག་དབང་

སྙེན་གྲགས་སོགས་ཀྱིིས་བསྔོགས་བརྗེོད་ཆེར་མཛད། ཐུན་བཞ་ིཆགས་མེད་ཀྱིིས་
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ཕྱིག་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་ལོ་གྲངས་གསོག་ག་ིཞལོ་འིདོན་སྨར། ཁྲི་ིབཞག་པའི་ིརྗེེས་ནས་

དཀར་པོ་གདོང་དུ་ཐུགས་དམ་ལོ་གཞོལོ་བའིི་མུས་དགུང་ལོོ་དོན་གསུམ་སྟོེང་མྱོ་

ངན་ལོས་འིདས། ཀླུ་འིབུམ་པས་ས་ོགསུམ་པ་ལོ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚེ་ོདང་ས་ོབཞ་ིབ་

ལོ་ངག་དབང་རྒྱལོ་མཚེན་ཞསེ་བྲསི་པ་མ་དག་སྙེམ། 

མཁན་རབསེ་སེོ་ལྔ་བ་བད་ེཁང་བ་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན། འིཁྲུངས་ཡུལོ་

ཙེངོ་ཁའི་ིསྐྱསེ་རའིི་ིགཡས་འིདབས་ཚེརེ་ཕུག །ཡབ་གནམ་ལྷ་འིབུམ་དང་། ཡུམ་པདྨ་

མཚེ་ོགཉེིས་ཀྱི་ིསྲས་སུ་རབ་དྲིག་ཆུ་ཕེག་ལོ་འིཁྲུངས། ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེ་ེཤིེས་རབ་རྒྱལོ་

མཚེན་གྱི་ིསྐུའི་ིསྐྱ་ེབར་གྲགས་ཏ།ེ རྒྱལོ་བ་ཚེངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚེ་ོདང་དགུང་མཉེམ་

ཡིན། དགུང་ལོ་ོབཅུ་བའི་ིསྟོེང་སྒོོམ་ཆེན་དག་ེའིདུན་བད་ེལོེགས་པའི་ིདྲུང་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། མཚེན་ལོ་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན་དུ་གསོལོ། གྲོང་དག་ེཞིག་ལོས་ཀློོག་དང་འིདོན་

ཆ་བསླབས། དགུང་ལོ་ོབཅུ་གསུམ་པར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོརྭ་ལོ་ོསྤྲུལོ་སྐུ་

བློ་ོབཟང་བསམ་གྲུབ་ཁྲིིར་བཞུགས་པའི་ིཆུ་སྟོོད་ཟླ་བའི་ིབཅུ་གསུམ་ཉེིན་ཆོས་གྲྭར་

ཞུགས། མཁྱེན་བརྩོོན་ཆ་ེབས་འིཕྲེལོ་དུ་སྐྱོར་དཔོན་ཁུར། དགུང་ལོ་ོབཅི་ོབརྒྱད་ཐོག་

སྐུ་འིབུམ་གྱིི་དྲུག་པའིི་སྨོན་ལོམ་ལོ་ཕྱིིན་ནས་ཉེིན་ཞག་ལྔ་དྲུག་རིང་ལོ་དམ་བཅིའི་

བཞག་པས་ཚེང་མ་ཐུགས་མཉེེས་པ་ོབྱུང་། དགུང་ལོ་ོཉེེར་གཅིིག་ཐོག་རྭ་ལོ་ོམཁན་

རིན་པ་ོཆེས་ཞལོ་ཏ་དང་བདག་རྐྱེེན་གང་བཟང་གནང་ནས་དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས། 

བསམ་བློོའི་ིདཀའི་ཆེན་སྣེ་རྒྱ་ངག་དབང་བརྩོོན་འིགྲུས་དག་ེརྒན་དུ་བསྟོེན། བཀའི་

པོད་ཚེང་མར་ཤི་ཆོད་རུས་ཆོད་དུ་སྦྱོངས་པས་མཁས་གྲགས་རྒྱས། ཉེེར་དགུའིི་

ཐོག་སྒྲུབ་ཁང་རིན་པ་ོཆ་ེལོ་བསྙེེན་རྫིོགས་ཞུས་ཤིིང་འིཇིམ་དཔལོ་ཞལོ་ལུང་ག་ིཁྲིིད་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

རྫིོགས་པར་གསན། ས་ོགཉེིས་ཐོག་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚེང་འིགྲིམས། སྔོ་ཕྱིིར་ཆུ་བཟང་

བློ་མ། འིཇིམ་དཔལོ་གྲགས་པ། བཟོད་པ་བཟང་པ།ོ མངའི་རིས་ཞབས་དྲུང་། བློ་མ་

བྱམས་པ། ཞོག་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ། ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། པད་དཀར་

འིཛིན་པ་ཡ་ེཤིེས་རྒྱ་མཚེོ། པཎི་ཆེན་བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིེས་སོགས་ལོས་ཆོས་རྒྱུན་མང་

ཙེམ་གསན། དགུང་ལོ་ོས་ོལྔའི་ིཐོག་སླར་མད་ོསྨད་རང་དགོན་དུ་ཕེེབས། དམ་བཅིའི་

བཞག་པ་མཁས་བའི་ིམིག་རྒྱན་དུ་གྱུར། འིད་ིདུས་བད་ེཡངས་ངག་དབང་ནོར་བུས་

གདན་ས་སྐྱོང་སྐབས་ཡིན། དེའིི་ཕྱིི་ལོོར་ལུང་གཡོར་དགའི་ལྡན་ཆོས་འིཕེེལོ་གློིང་

ག་ིར་ིཁྲིོད་དུ་ཕེེབས་ནས་ལོ་ོགསུམ་གྱི་ིརིང་ཤིིན་ཏུ་དབེན་པར་བཞུགས་ཤིིང་། རིམ་

གྱིིས་དད་པས་འིདུས་པའིི་སློབ་མ་འིགའི་ཙེམ་བྱུང་བར་བརྟེན་སྒྲུབ་སྡོེ་བཙུགས། 

དེར་ལོམ་རིམ་བློ་ོསྦྱོོང་། སྡོོམ་གསུམ་བསླབ་བྱ་སོགས་ཁྲིིད་ཅིིང་གཞ་ིགསུམ་གྱི་ིཕྱིག་

ལོེན་དང་འིཇིིགས་བྱེད་ཀྱི་ིསྒྲུབ་མཆོད་བཙུགས། ལོ་ོགཅིིག་ག་ིདབྱར་གནས་སྐབས་

ཁྲི་ིགའི་ིམ་ིཉེག་ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོགྲོས་དར་རྒྱས་གདན་དྲིངས་ནས་ལོམ་རིམ་

ཆེན་མོའི་ིགཟབ་བཤིད་དང་། བད་ེམཆོག་ག་ིདབང་སོགས་ཞུས། དགོང་ལོ་ོལྔ་བཅུ་

བ་ཆུ་བྱའི་ིས་ག་ིཡར་ཚེེས་ལོ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་ལོ་ོབཅུ་བཞུགས་པའི་ི

རིང་ལོ་ལོམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ིགཟབ་བཤིད་ཀྱིིས་གཙེོས་ཆོས་བཀའི་རྒྱ་ཆེར་གནང་། 

སློབ་གཉེེར་འིཕེེལོ་བའི་ིཐབས་སུ་སྨོན་ལོམ་རབ་འིབྱམས་པའི་ིམིང་བཏགས་གསར་

དུ་བཙུགས། ལྷ་ཁང་རྟེན་གསུམ་རྙིིང་བ་ཡོད་ཚེད་ལོ་རྒྱུ་ནོར་ཕེངས་མེད་དུ་བཏང་

སྟོེ་ཞིག་གསོས་ཚེོན་འིབུམ་གསེར་ཆབ་སྒྲོན་པ་དང་། ཅིོ་ནེར་མི་སྣེ་ཆེད་མངགས་

ཀྱིིས་བཀའི་འིགྱུར་བླུས་པ་གདན་དྲིངས། རྟེན་སྣེ་བྱུར་བུར་སྤུངས་པའི་ིམཆོད་རྟེན་ཆ་ེ
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ཚེད་བཞེངས་ཏེ་གསེར་གདུང་ཆེན་མོར་བཞུགས་སུ་བཅུག །ལོོ་ཁ་ཤིས་རིང་ལོ་

རྒྱ་མིས་དབང་ཁྱེར་བའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་གཅིན་རོང་མག་ོའིདོན་བྱེད་པའི་ིདབང་ཆ་མེད་པ་

ཡང་འིད་ིབ་ཁྲིིར་བཞུགས་པ་ཙེམ་ནས་ཚུར་སྤྲོད་ཅིིང་། གོང་མའི་ིཕེ་ོབྲང་ནས་དངུལོ་

ཕེོགས་ཀྱི་ིབདག་རྐྱེེན་ཡང་གསར་དུ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ོདོན་གཅིིག་པ་ཆུ་མ་ོབྱ་ནས་

བཟུང་ལོོ་གསུམ་གྱིི་རིང་གང་ཅིིའིི་འིགན་བསྣེམས་ནས་རྒྱུད་པའིི་འིདུ་ཁང་གསར་

བཞེངས་དང་། དེར་མཆོད་རྟེན་ཆེ་བ་བཅུ་གཉེིས་སོགས་རྟེན་བཞེངས་རྒྱ་ཆེར་

མཛད་པས་མཚེནོ་ལྷ་ཁང་ཕྱི་ིནང་དང་། དགནོ་པའི་ིཉེ་ེའིཁརོ་རྣམས་སུ་མཆདོ་རྟནེ་ཆ་ེ

ཆུང་དྲུག་ཅུ་རྩོ་བདུན་བཞངེས་པར་རྣམ་ཐར་ལོས་བཤིད། དགུང་ལོ་ོདནོ་བཞ་ིབ་རབ་

འིདོད་མ་ེབྱ་ིལོོར་སྤེོའུ་ཆོས་རྗེ་ེཁུ་དབོན་རྣམ་གཉེིས་ཀྱིིས་གཙེོས་དན་ཏིག་ཕྱིོགས་ཀྱི་ི

སྐྱ་སེར་ཚེང་མས་གདན་དྲིངས་ནས། བསུ་མ་སྔོ་ཕྱི་ིམང་བ་ོབཅིས་ཏན་ཏིག་དགོན་

པར་ཕེབེས། རྟནེ་གསུམ་འིགངས་ཅིན་རྣམས་ལོ་མཆདོ་འིབུལོ་དང་། དག་ེའིདུན་མང་

ལོ་སྐུ་འིགྱིེད། རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོའིི་སྒྲུབ་ཁང་ནས་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་

མཆོད་སྒོོས་ཚེེས་བཅུའི་ིམཆོད་པ་གནང་ཞིང་། ཕྱིོགས་འིདུས་ཀྱི་ིམ་ིཚེོགས་ཤིིན་ཏུ་

ཆ་ེབ་ལོ་དབང་ཁྲིིད་རྗེེས་གནང་མ་ཎི་ིརྟིང་སྐུལོ་སོགས་ཆོས་སྦྱོིན་རྒྱ་ཆེར་སྩལོ། དེའི་ི

ཕྱིིར་རབ་འིདོད་ལྕགས་འིབྲུག་ལོོར་བྲིས་པའི་ིརྗེ་ེའིད་ིབའི་ིགསུང་འིབུམ་པོད་གཅིིག་ད་

ལྟོའིང་བདག་ག་ིདཔ་ེགྲས་སུ་བཞུགས་པ་ན་ིརྒྱུ་མཚེན་འིད་ིལོ་ཐུག་པར་སྣེང་། ཆོས་

འིབྲེལོ་གསན་པའི་ིསློབ་མ་ཆ་ེགྲས་ཀྱིང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དོན་གྲུབ། མཁན་པ་ོ

ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེོ། རྗེ་ེབློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཕེེལོ། རྭ་ལོ་ོསྤྲུལོ་སྐུ། རྒྱུད་པ་

དཔོན་སློབ་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་མཚེན་སོགས་གདན་ས་རང་དང་། ཚེ་ེཏན་སྤེོའུ་མཁན་པ་ོ
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དཔལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། དན་ཏིག་ཞབས་དྲུང་མཇིམ་དབྱངས་གྲགས་པ། བཱ་ཡན་

རྒྱ་རྒྱ་དང་གཡ་ིརྩོའི་ིཁྲི་ིབ་རྗེ་ེཡ་ེཤིསེ་བཤིསེ་གཉེནེ། རྗེ་ེཆསོ་གྲགས་དར་རྒྱས་སགོས་

ཕྱིོགས་ཀྱི་ིའིགྲ་ོའིདྲིེན་དམ་པ་མང་དུ་སྣེང་ཞེས་རྣམ་ཐར་དུ་བཀོད་ཡོད། དགུང་ལོ་ོགྱི་

བཞའིི་ིཐགོ་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། 

མཁན་རབསེ་སེོ་དྲུག་པ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ། མདོ་བ་མར་ནང་དུ་

འིཁྲུངས། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་སུ་སྐུ་ཡོན་སྦྱོངས། ལྷ་རམས་མཛད་ད་ེརྒྱུད་སྨད་

དུ་ཞུགས། ཁྲི་ིངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གྱི་ིཞབས་བསྟོན། རབ་ཉེི་ཆུ་ཁྱི་ལོོར་གདན་

སའི་ིཁྲིིར་འིཁོད། གསེར་གདུང་ཆུང་བར་ཞིག་གསོས་མཛད། ཁྲིིར་བཞུགས་ཐོག་

རབ་འིདདོ་ས་འིབྲུག་ལོརོ་ཁྲི་ིཆནེ་ངག་དབང་མཆགོ་ལྡན་ནས་གསར་སྐྲུན་མཛད་པའི་ི

གསརེ་གདུང་རྒྱ་ཕེབིས་གནང་བ་གསརེ་གདུང་ལྷ་ཁང་དུ་སྒྲནོ་པ་སགོས་སྔོནོ་མདེ་བྱ་

བ་ལོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོ་ོརྒྱ་ཆརེ་མཛད། མཚེ་ོསྔོནོ་དཔོན་ཁག་མང་པསོ་བཀུར་ཞངི་ཁྱད་

པར་དུ་ཆངི་ཝང་དབང་ལྡན་རྡ་ོརྗེ་ེཕེ་ལོམ་གྱི་ིསྐུ་སྲུང་མཛད། མཚེན་ལོམ་དུ་ཆསོ་སྐྱངོ་

གིས་བསྐུལོ་བའིི་མཚེན་མ་བྱུང་བ་བཞིན་དམ་ཅིན་དང་མགར་ནག་གཉེིས་ཀྱིི་གར་

འིཆམ་བཙུགས། སྐུ་ཆས་གང་ཡདོ་ཀྱིསི་རྟནེ་བཞངེས་དང་ཚེགོས་མང་བསྐྱངས། ཁྲི་ི

ལོ་ོབདུན་ལོ་བཞུགས་པའི་ིམཐར་དགུང་ལོ་ོདོན་བདུན་ཐོག་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་ཏ་ེསྐུ་

ཕྲེངེ་རྗེསེ་མ་རྣམས་ལོ་མད་ོབ་བ་ེས་ིཚེང་དུ་གྲགས་ས།ོ །

མཁན་རབསེ་སོེ་བདུན་པ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ།ོ གཅིན་ཚེ་

ར་ིལོམ་རྨ་འིགྲམ་དུ་རབ་ཉེ་ིལྕགས་ཡོས་ལོ་འིཁྲུངས། ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་

པས་ཉེིད་ཀྱིི་ཕུ་བོ་མཁན་ཆེན་ཡེ་ཤིེས་རྒྱ་མཚེོའིི་སྐྱེ་བར་ངོས་འིཛིན་གནང་། བྱ་
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ཁྱུང་ག་ིཆོས་སྒོོར་ཞུགས། དབུས་སུ་ཕེེབས་ནས་སེར་བྱེས་སུ་ཐུགས་གཉེེར་གནང་

ཞིང་གློིང་བསྲེའི་ིམཚེན་བཏགས་བཞེས། རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་པ་དང་། ཁྲི་ིཆེན་ངག་

དབང་མཆོག་ལྡན་ལོས་ཆོས་བཀའི་རྒྱ་ཆེར་གསན། དཔལོ་འིཁོར་ཆོས་སྡོེའི་ིམཁན་

ཁྲིི་ལོོ་བདུན་ལོ་བསྐྱངས། ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ནས་གསེར་གདུང་ཆེན་

མོའི་ིརྒྱ་ཕེིབས་བཞེངས་གྲུབ་པ་ཨ་མད་ོཞུ་སྐབས། ཁོང་བ་ལོ་གཞུང་ས་མཆོག་ནས་

པཎྚིི་ཏ་ཧོོ་ཐོག་ཐུ་མཁན་པོ་ཞེས་པའིི་ཞེས་པའིི་ཆོ་ལོོའི་ིགཟེངས་བསྟོོད་དང་བཅིས། 

རྒྱ་ཕེིབས་དང་། ཇིོ་བོ་ལོོ་ཀེ་ཤིོ་རའིི་སྐུ་བརྙིན། དཔལོ་ཆོས་མཁན་པོ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་

ཕྱིག་སོན་ས་སྐྱ་གྲགས་པ་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིི་ཐུགས་དམ་རྟེན་ཐུབ་པ་གྲོང་ཁྱེར་མའིི་

ལོི་སྐུ་ཁྱེར་མའིི་ལོི་སྐུ་ཁྱད་འིཕེགས་བཅིས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེ་རབ་ཉེི་ཤིིང་ལོོར་བྱ་ཁྱུང་

འིབྱོར། མཁན་ཁྲིིར་གསོལོ་བ་བཏབ་པ་ཞལོ་བཞེས་མཛད་ནས་དབུས་སུ་ཕེེབས། 

སླར་མ་འིགྱིང་བར་ཕྱིིར་ཕེེབས་ནས་རབ་འིདོད་ས་འིབྲུག་ལོོར་གདན་ས་བསྐྱངས། 

བློ་བྲང་གསར་བཞེངས་མཛད་པར་རྒྱལོ་མཆོག་ནས་དགའི་ལྡན་དཔལོ་འིབྱོར་ཁང་

ཞེས་མཚེན་འིདོགས་གནང་། ས་སྦྲུལོ་ལོོར་ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེབྱ་ཁྱུང་དུ་གདན་

དྲིངས་ནས་གཟིམ་ཁང་དགའི་ལྡན་དཔལོ་འིབྱོར་ཁང་དུ་བཞུགས། ཚེོགས་ཆེན་ལོ་

ཉེམས་མགུར་གྱི་ིབཤིད་ལུང་གནང་བ་སོགས་བཀའི་དྲིིན་གཞན་ལོས་ཆེ། དབུས་

ནས་བཟོས་པའིི་དུང་ཆེན་དངུལོ་གྱིི་ཚེིགས་རྒྱན་ཅིན་རྒྱལོ་མཆོག་གིས་ཚེངས་

དབྱངས་སྒྲ་སྒྲོགས་ཞེས་མིང་གནང་བ་ད་ེཆོས་སྡོ་ེརང་ལོ་སྦྱོོར་འིཇིགས་མཛད། ལོ་ོ

བཅུ་གསུམ་རིང་གདན་ས་ལོེགས་པར་བསྐྱངས། དགུང་ལོ་ོར་ེབཞ་ིབ་ཤིིང་རྟ་ལོོར་མྱོ་

ངན་ལོས་འིདས་ཏ་ེསྐུ་ཕྲེེང་རྗེསེ་མ་རྣམས་ལོ་མཁན་པ་ོཚེང་དུ་གྲགས་ས།ོ །



 116  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

མཁན་རབསེ་སོེ་བརྒྱད་པ་རྩོ་བ་བློོ་བཟང་རྒྱལོ་མཚེན། རྩོ་བའིི་ཨ་

སྡོེར་རབ་ཉེ་ིལྕགས་འིབྲུག་ལོ་འིཁྲུངས། བློ་ོབཟང་ཆོས་དབྱིངས་པའི་ིདྲུང་ནས་རབ་ཏུ་

བྱུང་། བྱ་ཁྱུང་དུ་ཟུར་བཀོལོ་ཡན་ཆད་སྦྱོངས། བཅུ་གསུམ་ཐོག་དབུས་སུ་ཕེེབས། 

སེར་བྱེས་སུ་སློབ་གཉེེར་དང་། ལྷ་རམས་མཚེན་བཏགས་བཞེས། སྨད་རྒྱུད་དུ་

ཞུགས། རྒྱལོ་བ་ཡབ་སྲས། ཁྲིི་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། བློ་མ་བྱམས་པ་སོགས་

བསྟོེན། སླར་རང་དགོན་དུ་ཕེེབས་ནས་རྒྱུད་པ་གསར་འིཛུགས་ཀྱི་ིརྡ་ོརྗེ་ེསློབ་དཔོན་

ལོ་ོབཅུ་གཉེིས་མཛད། འིཆད་ཉེན་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་ིསྲོལོ་བཏོད། དྲིང་ངེས་

རྣམ་འིབྱེད་ཀྱི་ིབཤིད་པ་སོགས་གསུང་རྩོོམ་འིགའི་ར་ེཡོད་པར་གྲགས། ར་ེགཅིིག་

ཐོག་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ཏ་ེལོ་ོབཅུ་གསུམ་བཞུགས། ལོམ་རིམ། སྐྱེས་རབས། སྤྱིོད་

འིཇུག་སོགས་ཀྱི་ིབཤིད་པ་དང་། བད་ེགསང་འིཇིིགས་གསུམ་གྱི་ིདབང་། མགོན་

བཀའི་ིརྗེེས་གནང་སོགས་ཆོས་བཀའི་ཅི་ིརིགས་པ་དང་། རྩོོད་གྲྭ་ལོ་རྟིང་སྐུལོ་ཤིིན་ཏུ་

སྨར། བློ་བྲང་སེང་ཁྲི་ིཁང་དང་། གནས་བཅུའི་ིལྷ་ཁང་ཞིག་གསོ། ཙེོང་ཁ་བརྒྱད་ཅུ། 

རིགས་ལྡན་ཉེེར་ལྔ་སོགས་ཀྱི་ིཞལོ་ཐང་གྲངས་མང་བཞེངས། སྡོ་ེདགེའི་ིབཀའི་འིགྱུར་

མཚེལོ་པར་མ་གདན་ཞུ་མཛད་མཁན་འིད་ིབ་ཡིན་པར་སྣེང་། པཎི་ཆེན་དཔལོ་ལྡན་

ཡ་ེཤིེས་ལོ་ཆོས་སྡོ་ེརྒྱབ་རྟེན་གྱི་ིདོན་དུ་བཀའི་ཤིོག་ཞུས་པ་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་ིབཞེད་

དནོ་ཡདོ་དགུ་གྲུབ་པར་མཛད། མཐར་དགུང་ལོ་ོགྱི་དྲུག་སྟོངེ་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། 

མཁན་རབསེ་སོེ་དགུ་བ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་

དབང་ཕྱུག །རབ་ཉེིའི་ིཤིིང་སྦྲུལོ་ལོོར་ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེེའི་ིསྐུ་མཆེད་དུ་འིཁྲུངས། 

དགུང་ལོ་ོབཅུ་བདུན་པར་དབུས་སུ་ཕེེབས། སྐུ་གོང་མ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པའིི་རྒྱལོ་
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མཚེན་རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་པའིི་ཐོག་མའིི་ཡོངས་འིཛིན་ཡིན་སྟོབས་བཀུར་གཟོས་

ཆ།ེ གཞུང་ལུགས་ལོ་དཔྱསི་ཕྱིནི་པར་སྦྱོངས། མད་ོསྨད་དུ་ཕེབེས་ནས་དགནོ་ལུང་། 

གསེར་དགོན། སྐུ་འིབུམ་རྣམས་ཀྱི་ིཁྲིིར་བཞུགས། ཆོས་སྲིད་གཉེིས་ཆར་གྱིིས་ཚེད་

མེད་བསྐྱངས། སྐུ་འིབུམ་གྱིི་ཁྲིིར་ལོན་གཉེིས་བཞུགས། པེ་ཅིིན་དུ་ཕེེབས་ནས་

ལྕང་སྐྱ་དང་རོང་བོ་མཚེན་སྒྲོགས་ཚེང་ལོས་ཆོས་བཀའི་གང་ཟབ་མནོས། གོང་

མ་ཆེན་པོས་ཀྱིང་གཟིགས་པ་ཆེ། བདེ་ཁང་ཚེང་ནས་བྱ་ཁྱུང་རྒྱུད་པའིི་འིདུ་ཁང་

གསར་བཞེངས་སྐབས་རབ་གནས་ལོ་ཞུས་ཀྱིང་རེབ་དེར་ཐུགས་བྲེལོ་དབང་གིས་

ཕེེབས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན། སྐུ་འིབུམ་ཚེོགས་དབུས་སུ་གདན་དྲིངས་ནས་དངོས་

འིབུལོ་བཏེགས། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོདགུང་ལོ་ོས་ོདྲུག་སྟོེང་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཐོག་མར་ཕེེབས་ནས་

བསྙེེན་མཚེམས་དང་། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚེང་གིས་ཞུས་ངོར་གསང་བད་ེའིཇིིགས་གསུམ་

གྱིི་དབང་། ཚེོགས་ཆེན་གྱིིས་ཞུས་ངོར་ཀུན་རིག་གི་དབང་སྩལོ། མད་ོབ་རྒན་པ་

ཚེང་འིདས་དུས་དགོངས་རྫིོགས་སུ་ཞུས། དགུང་ལོ་ོཞ་ེབརྒྱད་སྟོེང་རྩོ་བ་བློ་ོབཟང་

རྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས་གཙེོས་སྤྱིི་སྒོེར་གྱིི་ལོས་སྣེེ་རྣམས་སྐུ་དྲུང་དུ་ཕེེབས་ནས་བྱ་ཁྱུང་

ག་ིམཁན་ཁྲིིར་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ིསྙེན་གསན་ཕུལོ་བར་ཞལོ་བཞེས་མ་གནང་། ད་ེ

ནས་མཁན་པོ་ཧོོ་ཐོག་ཐུ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེོ་ཆེད་གཉེེར་གྱིིས་ཕེེབས་

ནས། སྔོར་ཁྲིིར་ཆེན་རྡ་ོརྗེ་ེའིཆང་གིས་ངེད་དཔོན་སློབ་ཞལོ་འིཛོམས་སྟོེང་། ཁྱེད་བྱ་

ཁྱུང་དགོན་པའི་ིཁྲི་ིབ་མཛོད་ལོ་བདག་པ་ོཉེག་གཅིིག་པུ་བྱེད་དགོས་ཚུལོ་དང་། ང་

རང་ཡང་ཁྱེད་ལོ་བཅིོལོ་གཏད་གནང་བ་ཐུགས་ནས་བསྙེེལོ་བར་གྱུར་ཏམ་ཞེས་

སོགས་ཀྱི་ིགསུང་ནན་ཕུལོ་བར་བརྟེན་ཞལོ་གྱིིས་བཞེས་དགོས་བྱུང་། ཚེ་ཕུག་ལུང་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བར་མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུས་དཀར་སྤྲོོའི་ིཐབ་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཐོག །ད་ན་ིཁྲི་ིཆེན་རིན་

པ་ོཆེའི་ིལུང་བསྟོན་ད་ེམངོན་དུ་གྱུར། ང་རང་གིས་ཆུང་དུས་ནས་ཁྲི་ིཆེན་ད་ེཉེིད་ཀྱི་ི

ཞབས་ཕྱི་ིབསྒྲུབས་ཁུལོ་ལོགས་ཤིིང་། བྱ་ཁྱུང་དགོན་པ་འིདིའི་ིབདག་པ་ོན་ིཁྲི་ིཆེན་ད་ེ

ཉེིད་ཡིན་པས་ངས་ཀྱིང་ཐུགས་དགོངས་རྫིོགས་པའི་ིཐབས་ཅི་ིའིགྱུར་ལོ་འིབད་ཁུལོ་

ཡནི། ད་བྱ་ཁྱུང་དགནོ་སྦྱོནི་བདག་དང་བཅིས་པ་ཁྱདེ་ཀྱི་ིཕྱིག་ཏུ་སྤྲོད་པ་ཡནི་པས་སྐུ་

ཚེ་ེགང་བོར་ལོེགས་པར་སྐྱོང་བ་མཁྱེན་མཁྱེན་ཅིེས་སོགས་གསུང་རུས་པ་ཅིན་དུ་མ་

ཕུལོ། བཅུ་བའི་ིཚེསེ་གཅིགི་ལོ་སངེ་ཁྲིརི་ཕེབེས། མཆགོ་དམན་ཚེང་མས་གུས་འིདུད་

ལྷུར་ལོནེ་ཅིངི་། ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་གྲུབ་རནི་ཆནེ་པའི་ིསྤྲུལོ་བར་གྲགས་ཆ།ེ སྔོ་ཕྱིརི་ཐུགས་

རྗེེ་ཆེན་པོ། གདུགས་དཀར། འིཇིིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མ་རྣམས་ཀྱིི་དབང་སྩལོ། 

དགུང་ལོ་ོལྔ་བཅུའི་ིཐགོ་མཁན་པ་ོཧོ་ོཐགོ་ཐུ་གཤིགེས་པའི་ིདགངོས་རྫིགོས་སུ་ཕེབེས་

ནས་ཐུགས་དམིགས་རྒྱ་ཆེར་གནང་། སྐུ་འིབུམ་མཁན་པ་ོལོས་ཐོག་པ་མགོན་གྱི་

ཚེང་མ་བཞུགས་པའི་ིརྐྱེེན། སྐུ་འིབུམ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་མོས། ཤིར་ཕྱིོགས་རིགས་པའི་ི

དཔའི་པོ། ངེས་དོན་དག་ེབའི་ིབཤིེས་གཉེེན་ཆེན་པ་ོཉེིད་སླར་ཡང་རང་རེའི་ིཆོས་སྡོ་ེ

འིདི་གའིི་ཁྲིིར་འིཁོད་ཚེེ། འིཆད་ཉེན་སོགས་ལུགས་ཟུང་གི་སྐུ་དོན་ཆ་གང་ལོའིང་

མཆོག་ཏུ་དག་ེཞེས་ལུང་ཕུལོ་བར་བརྟེན། སྐབས་འིད་ིཙེམ་ནས་གདན་ས་གཡས་

གཡོན་གཉེིས་ཀའིི་ཁྲིི་ཟུང་འིབྲེལོ་དུ་བསྐྱངས། སྐབས་དེར་བྱ་ཁྱུང་འིདུ་ཁང་ཆེན་

མ་ོབགྲེས་སྐྱོན་ཅི་ིཙེམ་ཆ་ེན་ཡང་། བཤིད་ཚེོད་ལོ་ཡང་ཐོག་ག་ིདམ་ཅིན་གཏོར་སྒོམ་

སྒུལོ་སྐྱོན་བྱེད་མ་ིརུང་ཞེས་པའི་ིངག་སྒྲོས་རྒྱུན་འིབྱམས་ཤིིག་ཡོད་པ་ལྟོར་སུས་ཀྱིང་

རེག་མ་ཕེོད་པར་ལུས་ཚུལོ་གྲྭ་རྒན་འིགས་ཞུས་ནས་ཁོང་བས་བཞེངས་རྒྱུར་ཐུགས་
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དགྱིེས་པའིི་ངང་ནས་ཞལོ་གྱིིས་བཞེས། རྟ་མགྲིན་གྱིི་རྣམ་འིབྱོར་བ་ཕྱིག་མཛོད་

ཚེ་ེབརྟན་རྒྱ་མཚེ་ོལོས་དཔོན་དུ་བསྐོས་ནས་སྔོ་ཕྱིིར་འིགྲ་ོསོང་དངུལོ་སྲང་ཉེིས་སྟོོང་

ལྷག་ག་ིཕྱིག་རྫིས་ཕེངས་མེད་དུ་བཏང་ནས་ཟླ་བ་ལྔའི་ིརིང་འིདུ་ཁང་གྱིན་བཅུ་གཅིིག་

ཀ་བ་བརྒྱ་དང་ཉེེར་བརྒྱད་ཅིན་ཕྱི་ིནང་བར་གསུམ་ཚེོན་རྩོ་ིདང་བཅིས་པ་ལོེགས་པར་

གྲུབ། ཟངས་ལོས་གྲུབ་པའི་ིཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིསྐུ་པར་ཞིག་བོར་ནས་ལོ་ོཉེིས་བརྒྱ་

ཙེམ་སོང་ཞེས་གྲགས་པ་ད་ེཡང་འིདུ་ཁང་ག་ིཨར་ལོས་སྐབས་ས་འིོག་ནས་རྙིེད་པས་

ཀུན་ཡ་མཚེན་པ་བྱུང་ཞིང་རྗེེ་དོན་རིན་པའིི་སྤྲུལོ་བར་ངེས་པ་རྙིེད། བྱ་ཁྱུང་གི་ཆུ་

བཟང་བློ་བྲང་ཡང་དངུལོ་སྲང་སྟོོང་གཅིིག་ཙེམ་གྱིིས་གསར་གསོས་གནང་། བློ་བྲང་

འིད་ིབཞེངས་སྐབས་སྦྲུལོ་ཆེན་པ་ོགཉེིས་ཡང་ཡང་འིོངས་ནས་འི་ོམ་བླུད་ན་འིཐུངས་

ཏ་ེབུད་འིགྲ་ོབའི་ིགནས་ཚུལོ། པཎི་ཆེན་དཔལོ་ལྡན་ཡ་ེཤིེས་སྐུ་འིབུམ་དུ་ཕེེབས་དུས་

ཞུས་པར། ཁྱེད་རང་ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིསྐུའི་ིསྐྱ་ེབ་བཞེས་སྐབས། མགོན་པ་ོཞལོ་

དང་། ལྕམ་སྲིང་བསྟོེན་པ་བསྐྱུར་བས་མ་བྱུང་བ་རེད། ད་བསྟོེན་ན་བཟང་། ང་ལོ་

མགནོ་པ་ོཞལོ་དང་། ལྕམ་སྲངི་གཉེསི་ཀ་འིཁརོ་གྱིནི་ཡདོ་པས་བྱནི་རླབས་བྱས་ཆགོ་

གསུངས་ཏེ། རྗེ་ེའིད་ིབ་གཅིིག་བུ་ལོ། ད་ེགཉེིས་ཀྱི་ིརྗེེས་གནང་དང་། མགོན་པ་ོཞལོ་

གྱི་ིཆོས་སྐོར་སོགས་མན་ངག་ཟབ་མ་ོམང་དུ་གནང་། ད་ེལྟོར་ལོ་ོབཅུའི་ིརིང་འིཆད་

ཉེན་ལོ་གཟིགས་རྟོག་གང་དྲིག་དང་། ཟླ་ང་ོར་ེགཉེིས་སུ་སྐུ་མཚེམས་ལོ་བཞུགས་པ་

དང་། འིདོད་ཆསོ་ཅི་ིརིགས་ས་ོསའོི་ིམསོ་པ་བཞིན་སྩལོ་ནས་བསྟོན་པའི་ིབྱ་བ་རླབས་

གང་ཆ་ེམཛད་མཐར་དགུང་ལོ་ོང་བདུན་པའི་ིསྟོོན་ཀ་ཁྲིིའི་ིདགོངས་པ་ཞུས། འིདུ་ཁང་

དུ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་ཀྱིི་ལོི་སྐུ་རྒྱབ་ཡོལོ་བཞུགས་ཁྲིི་དང་བཅིས་པ། བཙེན་ཁང་
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དུ་སྟོག་ལྤགས་ཀྱི་ིརྒྱལོ་མཚེན། བློ་བྲེ། དངུལོ་གྱི་ིབཀྲ་ཤིིས་རྟགས་བརྒྱད་སོགས་

དང་། གཞན་ལྷ་ཁང་འིདུ་ཁང་ས་ོསོར་སྟོོང་མཆོད་དང་མཆོད་རྫིས་འིཐེབ་དངུལོ་སྲང་

སྟོོང་ལྷག་ཕུལོ། ཕྱིིས་སུ་ཡང་ལོན་མང་པོར་ཕེེབས་ཏེ། རེས་གཅིིག་ག་ིདུས་མཁན་

པ་ོཞབས་དྲུང་དང་། མད་ོབ་ཞབས་དྲུང་གཉེིས་ལོ་ཚེོགས་སུ་བཞུགས་ཁྲི་ིར་ེཡོད་ན་

རྟེན་འིབྲེལོ་ལོེགས་ཚུལོ་གྱི་ིལྗོགས་བཀོད་དང་། རྒྱུད་པ་སོགས་ཀྱི་ིཞུས་ངོར་གསང་

འིདུས་ཀྱི་ིདབང་། ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ིཁྲིིད། ཀུན་རིག་ག་ིདབང་བཅིས་ནམ་

འིདོད་དུ་སྩལོ། གསུང་རྩོོམ་ཡང་། ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེེའི་ིརྣམ་ཐར་དང་། རྩོ་བ་བློ་ོ

བཟང་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས་ཞུས་ངོར་བྱ་ཁྱུང་མཁན་རབས་བསྡུས་པ་སོགས་འིགའི་

རེ་སྣེང་། དགུང་ལོོ་དོན་གཉེིས་སྟོེང་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་ཏེ་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཤིེས་

འིདོད་ན་ཤི་ིར་ེཐུ་འིཇིམ་དབྱངས་ཆོས་འིཕེེལོ་དཔལོ་བཟང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་ིདཔག་

བསམ་ལྗོོན་བཟང་པོད་ལོོངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བལྟོ་བར་བྱའིོ། རྣམ་ཐར་འིདིའིི་

དཔར་སྔོོན་ཆད་ཆུ་བཟང་དགོན་དུ་ཡོད་ཀྱིང་། མཚེོ་སྔོོན་དུས་འིཁྲུག་སྐབས་མེ་

ལྷས་ཁྱུར་མདི་དུ་བཞསེ་པས་དངེ་སང་དཔ་ེཤིནི་ཏུ་དཀནོ་སྟོབས་འིདརི་སྐབས་འིབྲལེོ་

ལོ་ོརྒྱུས་རྣམས་ཚེང་བར་བཀདོ་ཡདོ་ད།ོ །

མཁན་རབསེ་བཞིི་བཅུ་བ་གདོང་གཞུག་ཞབས་དྲུང་བློ་ོབཟང་ཆོས་

གྲགས། རོང་བ་ོསྐྱ་ཡིས་ནས་འིཁྲུངས། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་

བར་ངོས་བཟུང་། བྱ་ཁྱུང་གི་ཆོས་སྒོོར་ཞུགས་ནས་བསྡུས་གྲྭར་སྦྱོངས། དབུས་

སུ་ཕེེབས། ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། རྗེ་ེབྱམས་པ། རྩོེས་ཐང་མཁན་པ་ོདཔལོ་

འིབྱོར་གྲགས་པ་སོགས་བསྟོེན་ནས་ཆོས་རྒྱུན་མནོག་ཆེ་བ་གསན། རང་ཡུལོ་དུ་
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ཕེེབས་ནས་རྒྱུད་པའི་ིབློ་མ་དབུ་མཛད་དང་དཔོན་སློབ་སོགས་རིམ་གྱིིས་ཁུར་ནས་

རབ་འིདདོ་ལྕགས་གློང་ལོརོ་སངེ་ཁྲིརི་ཕེབེས། ཆསོ་ར་ཆནེ་མ་ོརྒྱ་བསྐྱདེ་པ་དང་། རྟནེ་

བཞངེས་ཚེགོས་གསགོ་རྒྱ་ཆནེ་མཛད། ལོ་ོབཞརི་བསྐྱངས་ནས་དགངོས་པ་ཞུས། 

མཁན་རབསེ་ཞེི་གཅིིག་པ་མདོ་བའིི་དབོན་ཆུང་ངག་དབང་བསྟོན་

འིཕེལེོ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་མད་ོབ་མར་ནང་། རང་དགནོ་དང་གྲྭ་ས་གཉེསི་ཀ་ནས་སྦྱོངས། 

རབ་འིདོད་ཤིིང་འིབྲུག་ལོ་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་ལོ་ོགསུམ་ལོ་བསྐྱངས། ལྷ་ོངོས་ཀྱི་ི

མཆོད་རྟེན་བཀྲ་ཤིིས་སྒོ་ོམང་ཞིག་གས་ོདང་། སྤྱི་ིས་ོཆེན་མོའི་ིསྟོེང་ཤིོད་ས་ོཕེག་གིས་

སྒྲནོ་པ་དང་། སྨནོ་ལོམ་ཆནེ་མའོི་ིཚེགོས་ཁྲི་ོགསར་སྒྲུབ་བཅིས་མཛད། 

མཁན་རབསེ་ཞེི་གཉིིསེ་པ་ཐུའུ་བཀཱན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམ། རབ་ཉེ་ིམ་ེསྦྲུལོ་

ལོོར་དཔའི་ར་ིཞྭ་དམར་ནས་འིཁྲུངས། སུམ་པ་པཎྜི་ིཏ། ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ།ེ རྒྱལོ་

བ་ཡབ་སྲས། བློ་མ་བྱམས་པ་རནི་པ་ོཆ།ེ ཀུན་མཁྱནེ་འིཇིགིས་མདེ་དབང་བ་ོསགོས་

ཀྱི་ིཞབས་ལོ་གཏུགས། སྐུ་ཡནོ་དང་མཛད་འིཕྲེནི་དཔ་ེམདེ་རྒྱས། དགུང་ལོ་ོང་གཅིགི་

པ་མ་ེལུག་ལོོར་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲི་ིལོ་བཞུགས་ནས་ལོ་ོང་ོགསུམ་ལོ་ལོེགས་པར་བསྐྱངས། 

གོང་མ་ཆེན་མོར་ཞུས་ཏེ་སྐད་བཞི་ཤིན་སྦྱོར་ཅིན་བསྟོན་རྒྱས་གློིང་ཞེས་པའིི་ཙེི་

པན་བདག་རྐྱེེན་དུ་ཐོབ། དབང་ལུང་རྗེེས་གནང་སོགས་ཆོས་བཀའི་ཅིི་རིགས་པ་

གནང་། འིཆད་ཉེན་ལོ་རྟིང་སྐུལོ་བཟང་བས་ཕྱིག་རྗེེས་ཤིིན་ཏུ་ཆེ། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་

ཟུར་ན་བཞུགས་པས་འིདརི་སྐབས་འིབྲེལོ་ཙེམ་ལོས་བཀདོ་མདེ་ད།ོ །

མཁན་རབསེ་ཞིེ་གསུམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་འིཇིིགས་མེད་དཔང་པོ། སྣེང་

རའིི་གྲམ་པ་ནང་ནས་འིཁྲུངས། རབ་འིདོད་ས་བྱ་ལོོའི་ིསྣྲོོན་ཟླ་ཕྱིི་མའིི་ཉེེར་དགུ་ལོ་
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དགོན་འིདིར་ཕེེབས་ནས་ཐོག་མར་མཁན་པོའི་ིབློ་བྲང་དགའི་ལྡན་དཔལོ་འིབྱོར་ཁང་

དུ་བཞུགས། དྲུག་པའི་ིཚེེས་གཅིིག་ཉེིན་ཆོས་ཁྲི་ིཆེན་མོར་ཞབས་པད་བཀོད། ལོམ་

རིམ་ཆེན་མོའི་ིདབུ་ནས་ཆོས་ཐུན་གཅིིག་གི་བཤིད་པ་གནང་། འིཇིམ་དབྱངས་

ཆོས་སྐོར་གྱི་ིརྗེེས་གནང་སོགས་འིདོད་ཆོས་སྔོ་ཕྱིིར་མང་ཙེམ་གནང་། དཔལོ་རྡ་ོརྗེ་ེ

འིཇིིགས་བྱེད་ཀྱིི་འིཁྲུལོ་འིཁོར་འིདོན་ཆོག་བདུད་རྩོིའིི་ཆུ་རྒྱུན་གསར་རྩོོམ་གནང་

ནས་ཚེོགས་སུ་འིཛུགས་པ་གནང་། སྔོར་བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པས་གནང་བའི་ི

འིཁྲུལོ་འིཁོར་ལོ་ཞིབ་གཟིགས་མཛད་པར། དབུས་ཀྱི་ིལྟོ་ེབར་ཝ་ཡིག་ཅིིག་འིདུག་པ་

ཅི་ིརདེ་གསུངས་པར། རྗེ་ེརྐོ་ཕུག་པ་བློ་ོབཟང་དནོ་གྲུབ་ནས། ད་ེབད་ེཡངས་གངོ་མའི་ི

མཚེན་ཡགི་ག་ིདང་པ་ོཝ་གནིྡྲའི་ིཝ་རདེ་ཞུས་པར། མད་པར་འིདུག་གསུངས། རྗེ་ེཉེདི་

སྐུ་དོན་རྒྱ་ཆེ་བས་སློབ་ཆུང་དུ་ཁྲིི་ཟུར་གདོང་གཞུག་ཞབས་དྲུང་ཚེང་བསྐོ་བཞག་

གནང་ནས་ལོོ་ངོ་གསུམ་གྱིི་རིང་སྒྲིག་ལོམ་དང་འིཆད་ཉེན་ཡར་ངོའི་ིཟླ་ལྟོར་འིཕེེབ་

བར་མཛད། 

མཁན་རབསེ་ཞིེ་བཞིི་བ་རྩོ་བ་ངག་དབང་དག་ེལོེགས། ཆུང་ངུ་ནས་

ཆོས་སྡོེ་འིདིའིི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། སྐུ་ཡོན་ཤིིན་ཏུ་རྒྱས་ཤིིང་གློིང་བསྲེའིི་མཚེན་

བཏགས་བཞེས། རབ་འིདོད་ལྕགས་ཕེག་ལོོར་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ཏེ་ལོོ་འིདིར་དགུ་

རོང་གྲུབ་ཆེན་འིཁྲུངས། ཁོང་བ་ཁྲི་ིབ་བཞུགས་པ་ཡན་གྱི་ིབྱ་ཁྱུང་ག་ིགདན་རབས་

རྒྱས་པ་སོགས་གསུང་རྩོོམ་འིགའི་རེ་སྣེང་། སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་འིཆད་ཉེན་གྱིི་

རྟིང་སྐུལོ་གང་དྲིག་དང་། ཆོས་རའི་ིབྱང་ངོས་སུ་གྱིན་ཐང་ཆ་ེཚེད་ལྔ་སོགས་གསར་

བཞངེས་མཛད། 



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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མཁན་རབསེ་ཞེི་ལྔ་བ་ཁ་སྒོང་དགོན་པའིི་རྩོ་བའིི་དགོན་བདག་སྟོག་

ལུང་འིཇིམ་དབྱངས་གྲགས་པ། ས་ེརར་སློབ་གཉེེར་དང་གློིང་བསྲ་ེམཛད། བློ་མ་དབུ་

མཛད་རྒྱུད་པ་དཔོན་སློབ་མཁན་ཁྲི་ིརྣམས་ལོ་རིམ་པར་བཞུགས། བགྲ་ོགློེང་བཟང་

བ་ར་ེབཏང་བ་ལོ་ཡང་ཐུགས་དགྱིེས་པའི་ིབསྔོགས་བརྗེོད་མཛད་པས་མཚེོན་སློབ་

གཉེརེ་ལོ་རྟངི་སྐུལོ་ཆ།ེ 

མཁན་རབསེ་ཞེི་དྲུག་པ་སྐུ་འིབུམ་ཟི་ན་ཚུལོ་ཁྲིིམས་དར་རྒྱས། 

རབ་འིདོད་མ་ེསྦྲུལོ་ལོོར་ཁྲིིར་བཞུགས་ནས་ལོ་ོང་ོབཞ་ིལོ་བསྐྱངས། རྗེ་ེའིད་ིབ་ཁྲིིར་

བཞུགས་སྐབས་སུ་སྨན་པ་གྲྭ་ཚེང་གསར་འིཛུགས་བྱས། རྣམ་ཐར་གཞན་སྐུ་འིབུམ་

གདན་རབས་སུ་གསལོ། 

མཁན་རབསེ་ཞེི་བདུན་པ་སྡོོང་ང་ེདག་ེའིདུན་ཆོས་འིཕེེལོ། འིཁྲུངས་

ཡུལོ་སྡོོང་ངེ་མར་ཁ་སྟོེ་སྐུ་ཕྱིོགས་སྡོོང་ངེ་ཚེང་དུ་གྲགས། གདན་སའིི་ཆོས་སྒོོར་

ཞུགས། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚེང་གཉེིས་ཀ་ནས་གློིང་བསྲེའི་ིམཚེན་བཏགས་

བཞསེ། སླར་གདན་སར་ཕེབེས་ནས་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང་རྒྱུད་པའི་ིམཁན་པ་ོམཛད། 

ད་ེནས་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་འིཆད་ཉེན་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་། གྲྭ་ཚེང་ལོ་པཎི་ཆེན་བློ་ོ

བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱི་ིགསུང་འིབུམ་ལུང་ཡང་སྩལོ། ལོམ་རིམ་ཆེན་མ་ོམཆན་གསུམ་

མའིི་དཔེ་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་ཨ་རིག་དགེ་བཤིེས་ཆེན་མོ་བྱམས་པ་དགེ་

ལོེགས་རྒྱལོ་མཚེན་དཔལོ་བཟང་བོར་བཤིད་ལུང་ཞུས་པས་མཚེོན། གསང་འིདུས་

དབང་སགོས་ཆསོ་བཀའི་གཞན་ཡང་ཅི་ིརགིས་ཞུས། 

མཁན་རབསེ་ཞིེ་བརྒྱད་པ་སྦྱོིན་པ་ཀུན་བཟང་། གཅིན་ཚེའི་ིར་ིབཟང་
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རྩོར་སྔོགས་རྒྱུད་བཟང་བ་ཞིག་ཏུ་འིཁྲུངས། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་གཉེིས་ཀར་སློབ་

གཉེེར་མཐར་ཕྱིིན་ནས་ལྷ་རམས་དམ་བཅིའི་གནང་། སེར་བྱེས་ཁས་ལོེན་གྱི་ིཁུངས་

གཏུགས་སའི་ིམཁས་གྲགས་ཤིིན་ཏུ་ཆེ། བློ་མ་བྱམས་པ། པཎི་ཆེན་དཔལོ་ལྡན་ཡ་ེ

ཤིསེ། དཀའི་ཆནེ་ཡངོས་འིཛིན། དག་ེབཤིསེ་ཐགོས་མདེ། ཁྲི་ིངག་དབང་སྙེན་གྲགས་

སགོས་མང་བའོི་ིཞབས་བསྟོནེ། བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས་ནས་རྒྱུད་པའི་ིསླབོ་དཔནོ་དང་སངེ་

ཁྲིིར་ཕེེབས། པ་ོཏ་ིལྔའི་ིརྩོ་བ་དང་། བརྒྱད་སྟོོང་བའི་ིབཤིད་ལུང་དཀའི་ཆེན་ཡོངས་

འིཛིན་གསུང་རྒྱུན་ལྟོར་གནང་། ཁྲི་ིཟུར་ནས་ཀྱིང་ལོམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ིབཤིད་ལུང་། 

འིཇིམ་དཔལོ་ཞལོ་ལུང་། ལོམ་གཙེོའི་ིཁྲིིད་སོགས་ཆོས་རྒྱུན་ཆེར་སྩལོ། ཞལོ་འིདོན་

དུ་བདེ་གསང་འིཇིིགས་གསུམ་གྱིི་ཆོ་ག་དང་། མ་ཎིི་དུང་ཕྱུར་གཉེིས་ལྷག །རྗེེའིི་

གསུང་འིབུམ་དང་། ཡོངས་འིཛིན་གསུང་འིབུམ་སོགས་པོད་བདུན་ཅུ་ཙེམ་ལོ་དུས་

རྒྱུན་དཔ་ེགཟིགས་མཛད། སྐུ་ཆས་གང་ཡོད་ཆོས་ཕྱིོགས་སུ་ཕེངས་མེད་དུ་གཏོང་། 

དགུང་ལོ་ོགྱི་གྲངས་ལོ་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་ཞེི་དགུ་བ་རྐོ་ཕུག་བློོ་བཟང་དོན་གྲུབ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་

གདོང་སྣེ། རབ་ཉེིའི་ིལྕགས་སྤྲོེལོ་ལོོར་འིཁྲུངས། ལྷ་ར་ིབ་གྲུབ་དབང་བློ་ོབཟང་འིབྱུང་

གནས་ལོ་མཇིལོ་བར། ཁོང་གི་ཕྱིག་དྲིིལོ་རྩོེ་ལྔ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་

ང་ལོ་ཡང་འིདི་འིདྲི་བ་ཞིག་ཡོད། འིདི་འིདྲི་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་སོར་མ་ོརྣམས་བསྡུས་

ནས་རིལོ་བོར་བྱས་ཏ་ེགྱིེན་དུ་ཕྱིོགས་ནས་སྟོོན་པས་སྐུ་གོང་མའི་ིཕྱིག་དྲིིལོ་རྩོ་ེདགུ་

བ་ཡིན་པའིི་བརྡར་འིདུག །དབོན་པོ་བློ་མ་ཟེར་བ་སྔོར་སྨ་ར་ཅིན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

སྐབས་སྨ་ར་བཞར་འིདུག་པ་ལོ་གཟིགས་ནས་ཡབ་ཀྱིི་རྣ་ཁུང་དུ་འིདི་ལོ་ཁ་སྤུ་མེད་
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པ་ཅིི་རེད་ཅིེས་གསུངས་པས་ཐམས་ཅིད་ཡ་མཚེན་དུ་གྱུར་བ་སོགས་ལོ་བརྟེན་རྐོ་

ཕུག་སྒོོམ་ཆུང་བའི་ིསྤྲུལོ་སྐུར་ངོས་བཟུང་། ལྷ་ར་ིབློ་ོབཟང་འིབྱུང་གནས་ལོས་རབ་

ཏུ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ོབཅི་ོལྔ་བར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ནས་ཆོས་གྲྭ་ཞུགས། བདེ་ཁང་

བའིི་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལོ་བསྒྲུབས། དགུང་ལོོ་ཉེེར་བདུན་སྟོེང་དབུས་གཙེང་དུ་

ཕེེབས། རྒྱལོ་བ་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། ཡོངས་འིཛིན་ཁྲི་ིཆེན་མཚེམས་རིང་

བ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་སོགས་མཇིལོ། འིབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་དུ་ཞུགས། པཎི་

ཆེན་བློ་ོབཟང་དཔལོ་ལྡན་ཡ་ེཤིེས་ལོས་བསྙེེན་རྫིོགས་མཛད་བཞེད་ཡིན་ཀྱིང་སྟོབས་

མ་འིགྲིག་པར་དཔོན་སློབ་དག་ེའིདུན་བད་ེཆེན་དྲུང་ནས་བསྙེེན་པར་རྫིོགས། དགུང་

ལོ་ོཉེེར་བརྒྱད་སྟོེང་སླར་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། གཞུང་དང་རིག་གནས་ལོ་མཁས་པར་

སྦྱོངས། ནས་འིབྲུ་གཅིིག་ལོ་ད་ེབཞིན་གཤིེགས་པའི་ིསྐུའི་ིསྐྱ་ེམཆེད་ལོེགས་པར་དོད་

པ་བཞེངས་པ་སོགས་བཟོའི་ིགནས་ཀྱིང་མཁས་པར་མཁྱེན། ལྷ་ར་ིབློ་ོབཟང་འིབྱུང་

གནས། བད་ེཁང་ཚེང་། རྩོ་བ་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་མཚེན། མད་ོབ་མཁན་པ་ོངག་དབང་

དོན་གྲུབ། ཆུ་བཟང་། འིཇིམ་དབྱངས་བཞད་པ། ཐུའུ་བཀྭན། ཨ་རིག་དག་ེབཤིེས། 

རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ། གཡེར་གཤིོང་དག་ེའིདུན་ཟླ་གྲགས། རྙི་ེདཔོན་སློབ་བློ་ོབཟང་ཆོས་

ཀྱི་ིཉེ་ིམ་སགོས་དམ་པ་མང་དུ་བསྟོནེ་ཅིངི་ཆསོ་བཀའི་རྒྱ་ཆརེ་གསན། དགུང་ལོ་ོབཞ་ི

བཅུ་ཐོག་མགུར་རྣམ་རྒྱལོ་གློིང་ག་ིཁྲི་ིབསྐྱངས། དགུང་ལོ་ོང་བཞ་ིཐོག་རྐོ་ཕུག་རྫིོང་

ནང་ག་ིདགནོ་གསར་འིདབེས་མཛད། དགུང་ལོ་ོར་ེགཉེསི་ཐགོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་སྨན་པའི་ིཁྲི་ི

བསྐྱངས་སྐབས། ད་ེདུས་རྒྱུད་པའི་ིབློ་མ་དབུ་མཛད་རྗེ་ེངག་དབང་བསདོ་ནམས་ཚེང་

གིས། ཁོང་ནས་སྨན་པ་གྲྭ་ཚེང་ཚུགས་ཀྱིང་བསྟོན་པ་ལོ་ཕེན་ཆེར་མ་ིཐོགས། སླད་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ནས་དུས་འིཁོར་ཚུགས་པའི་ིརྟེན་འིབྲེལོ་དུ་བཀའི་ཆོས་ཀྱི་ིཐོག་མར་དུས་འིཁོར་གྱི་ི

རྒྱུད་ཀྱི་ིདབུ་ནས་གནང་ན་ལོེགས་ཞེས་ཞུས་པར་ཞལོ་གྱིིས་བཞེས། ད་ེནས་སྨན་

པའི་ིའིཆད་ཉེན་དང་འིགྲིག་ལོམ་སྐྱོང་བཞིན་པའི་ིམུར་རིང་བ་ོམ་ལོོན་པ་ན། ཆོས་རྗེ་ེ

རྒྱ་ནག་པ་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚེ་ོསྨད་ནས་སླེབས་ཏ།ེ དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་ཞིག་འིཛུགས་

དགོས་པར་ཞུས་སྐབས་ཟུར་དུ་མི་དགོས་སྨན་པ་གྲྭ་ཚེང་དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་

དུ་བསྒྱུར་ཆོག་པར་གྲོས་འིཆམས་པ་བཞིན་ལོོ་གཅིིག་ནང་དུ་གྲ་སྒྲིག་ཚེགས་ཆུད་

དང་། ཆུ་ཁྱ་ིལོོའི་ིནག་ཉེར་དུས་འིཁོར་ཆོག་ཆེན་ཞལོ་འིདོན་དུ་བཙུགས་པ་སོགས་

ཕྱིག་རྗེེས་རླབས་ཆེ། དགུང་ལོ་ོར་ེབཞ་ིབ་རབ་འིདོད་ཆུ་ཕེག་ལོོར་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས། 

ཁྱུང་ཕྲུག་པའི་ིསྐབས་དང་པ་ོཔར་དུ་བརྐོོས། ལྷ་ཁང་ཆེན་མ་ོཞིག་གསོས་མཛད། སྔོ་

ཕྱིརི་དབང་ལུང་རྗེསེ་གསུམ་མང་ཙེམ་གནང་ཞིང་མང་འིགྱིདེ་ཚེད་མདེ་པ་བཏང་། ལོ་ོ

གཉེིས་ནས་ཁྲིིའི་ིགནང་བ་ཞུས། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚེང་གིས་ཞུས་ངོར། རྡུལོ་ཚེོན་ལོ་བརྟེན་

པའི་ིལཱུ་ཨ་ིབའི་ིལུགས་ཀྱི་ིབད་ེམཆོག་དབང་དང་། སྔོགས་བཏུའི་ིརྗེེས་གནང་སྩལོ། 

གསང་སྔོགས་བསྟོན་རྒྱས་གློིང་དང་གནམ་རྫིོང་དགོན་སོགས་སུ་ཡང་རྟེན་བཞེངས་

རྒྱ་ཆརེ་མཛད། གསུང་རྩོམོ་པ་ོཏ་ིགཉེིས་ཙེམ་ཡདོ་པར་རྣམ་ཐར་ལོས་བཤིད། དགུང་

ལོོ་གྱི་བརྒྱད་སྟོེང་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། འིདི་བ་ཆེ་ཤིོས་ལྷ་བཟོའི་ིསྐུ་སྐྱེས་སུ་ངོས་

འིཛིན། ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིིས་མཛད་པའིི་འིདི་བའིི་རྣམ་ཐར་དེབ་ཉེི་

ཤུ་ཙེམ་རྐོ་ཕུག་དགནོ་དུ་དཔར་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་ལྔ་བཅུ་བ་ངག་དབང་བསོད་ནམས། མད་ོབ་ཡར་ནང་

དུ་འིཁྲུངས། བྱ་ཁྱུང་དང་སརེ་བྱསེ་སུ་སླབོ་གཉེརེ་མཛད། རྒྱུད་སྨད་དང་བྱ་ཁྱུང་རྒྱུད་
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པར་སྔོགས་ལོ་སྦྱོངས། ད་ེསྐབས་ལོེགས་བཤིད་སྙེིང་པོའི་ིབཤིད་ལུང་ཞིག་གནང་། 

གཞུང་ལོས་པ། བློ་མ་དབུ་མཛད། རྒྱུད་པའི་ིསླབོ་དཔནོ་རྣམས་བརྒྱུད་ད་ེསངེ་ཁྲིརི་ཟླ་

བ་དགུ་བཞུགས་ཏ་ེརང་ཡུལོ་དུ་ཕེབེས་ནས་སྐུ་འིདས། 

མཁན་རབསེ་ང་གཅིིག་པ་མདོ་བ་མཁན་ཆེན་གྱིི་སྤྲུལོ་སྐུ་བློོ་བཟང་

དབང་ཕྱུག་རྒྱ་མཚེོ། མཚེ་ོསྔོོན་བ་ེས་ིཕྱིག་རྡོར་སྐྱབས་ཀྱི་ིསྲས་སུ་རབ་འིདོད་ཤིིང་

རྟ་ལོོར་འིཁྲུངས། དགུང་ལོ་ོབདུན་སྟོེང་པཎི་ཆེན་དཔལོ་ཡ་ེདྲུང་ནས་རབ་བྱུང་། དག་ེ

ཚུལོ་དང་། ཆུ་བཟང་དང་སེར་བྱེས་སུ་སློབ་གཉེེར། རྒྱལོ་བ་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེ་ོ

ལོ་བསྙེནེ་རྫིགོས་ཞུས། ཆུ་ཁྱ་ིལོརོ་མཆདོ་རྟནེ་སྐའེི་ིཁྲི་ིདང་། ས་ོགཉེསི་པ་ཤིངི་གློང་ལོ་

འིད་ིགའི་ིསངེ་ཁྲིརི་ལོ་ོབཞ་ིབཞུགས། སྐུ་འིབུམ་དང་ཆུ་བཟང་ག་ིཁྲི་ིཡང་བསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་ང་གཉིིསེ་པ་མད་ོབ་སྐུ་ཕྱིོགས་རྒན་པ་གྲགས་པ་རྒྱལོ་

མཚེན་ནི། མད་ོབ་ཡར་ནང་དུ་ཁྱིམ་དབུལོ་ཞིག་ལོ་འིཁྲུངས། དགུང་ལོ་ོཉེེར་དྲུག་

བར་དུ་བྱ་ཁྱུང་སྤྱི་ིབའི་ིརང་འིཐག་པ་བྱས། ཧཱ་ཙེ་ིབན་ད་ེཞེས་ཅིང་མེད་སྙེིང་རྗེེའི་ིཡུལོ་

དུ་བྱེད། འིབྱོན་བཞུད་སྐབས་བཀའི་གདམས་གློེགས་བམ་ཁུར་ནས་བྱོན་པར་ཁྲིེལོ་

བགད་བྱེད་མཁན་མང་། ཉེེར་བདུན་སྟོེང་སེར་བྱེས་སུ་ཕེེབས་ནས་ལོ་ོཉེེར་གཉེིས་ལོ་

སློབ་གཉེེར་མཛད། པཎི་ཆེན་དཔལོ་ལྡན་ཡ་ེཤིེས། དཀའི་ཆེན་ཡོངས་འིཛིན། དག་ེ

བཤིེས་ཐོགས་མེད། བློ་མ་འིཇིམ་དབྱངས་པ། ཀོང་ཡེ་དཀའི་བཅུ་སོགས་ལོས་

ཆོས་བཀའི་མང་ཙེམ་གསན། འིཚེ་ོཆས་དང་ན་བཟའི་ཤིིན་ཏུ་བཀྲེན་ཡང་དཀའི་སྤྱིད་

ལྷུར་བློངས། རྒྱལོ་བ་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེསོ་ན་བཟའི་ལོན་འིགའི་གནང་། སརེ་བྱསེ་

གློིང་བསྲེའི་ིདཀའི་བཅུ་ཐོན། ཉེིན་གཅིིག་ཆོས་གྲྭར་དག་ེབཤིེས་གྲགས་ཅིན་ཞིག་རྩོོད་
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པས་ཕེམ་པར་མཛད་ནས་ལོན་གྱིསི་ཕེངོས་པར་བྱས་པ་ན། ཁ་ོབའོི་ིསྟོངེ་དུ་གསོ་ཧྲུལོ་

གྱིིས་འིགོམ་ཡུག་མ་བྱེད་ཅིེས་པ་ལོ། འིད་ིབས་ཁ་ོབ་ོརྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱིིས་དགོངས་

ཕེོག་བྱུང་ཡང་། འིཇིམ་པའི་ིདབྱངས་ཀྱིིས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་འིདུག །ཅིེས་ཤིགས་

བཏབ་པ་སོགས་གྲྭ་ས་ན་མཁས་པའི་ིཚེད་དུ་རྩོ།ི ཀུན་མཁྱེན་འིཇིིགས་མེད་དབང་པ་ོ

དབུས་ཕེེབས་རྗེེས་མའི་ིསྐབས་ཞབས་ལོ་གཏུགས། རྒྱལོ་བ་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེོའི་ི

བཀས་ཁྲི་ིརྒྱ་ནག་པའི་ིཡོངས་འིཛིན་མཛད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེེབས་དགོས་བྱུང་། མར་

ལོམ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་འིཇིིགས་མེད་དབང་པ་ོཁྲིིར་བཞུགས་སྐབས་ཡིན་པས་

དམ་བཅིའི་འིཇིོག་དགོས་ཀྱིི་གསུང་གནང་བ་ལྟོར། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅིད་གདན་

འིཛམོས་སར་དམ་བཅིའི་བཞག །ཀུན་མཁྱེན་མཆགོ་ནས་འིད་ིབ་དབུ་ཕེར་གཉེསི་ལོ་

དབུས་ནས་ཚེད་འིཇིགོ་ས་ཡནི། ད་ེམ་ིའིགྲ་ོན་མཛདོ་འིདུལོ་ཐངོས་གསུངས་ཀྱིང་པ་ོཏ་ི

ལྔ་ལོ་ལོན་ཐོགས་པ་མ་བྱུང་། སྙེན་ངག་བཀོད་ལོ་ཐོངས་གསུངས་ནས་བཀྲ་ཤིིས་

འིཁྱིལོ་བའིི་དགེ་བཤིེས་འིགའི་བཞེངས་ནས་དཔལོ་ལྡན་ཡོན་ཚེོགས་མའིི་གཞུང་

འིགོད་གནང་བ་ན། ད་འིད་ིཚེོས་ཅི་ིའིདྲི་ཚེ་ོགཏོང་རྒྱུ་རེད། ཆ་གསུམ་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་

ཡནི་འིདྲི་ཞསེ་ཤིགས་ཕུལོ། ཀུན་མཁྱནེ་མཆགོ་ནས་ཆ་གསུམ་རྒྱལོ་བའི་ིབཀའི་མནི་

ནམ། བཏང་མ་ིཆགོ་གམ་གསུངས་པར། ཆ་གསུམ་བཏང་བས་ང་བགགེས་ཡནི་ནམ། 

ཕྱིགོས་སྐྱངོ་ངམ་སྡོ་ེབརྒྱད་ཡནི་ཞུས་པར་བཞད་གད་ཐག་གརེ་སངོ་། མཐར་ཟང་ཟངི་

ག་ིསྐྱེས་དང་སྣེ་ེརིང་ཇི་ོཞྭ་བཅིས་གནང་། ད་ེནས་གསེར་ཁྲི་ིཚེང་དང་ལྷན་དུ་ཕེ་ོབྲང་དུ་

བྱནོ། དརེ་ལོ་ོབཅུ་བཞུགས་པའི་ིལོ་ོདྲུག་ག་ིརངི་གསརེ་ཁྲི་ིཚེང་ལོ་ལོམ་རམི་ཆནེ་མའོི་ི

བཤིད་ལུང་སོགས་ཆོས་བཀའི་རྒྱ་ཆེར་གནང་། དགོན་ལུང་དུ་ཕེེབས་ནས་ཝ་ཚེང་
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དང་བ་ཟ་ཚེང་སོགས་ཀྱིིས་གཙེོས་དགེ་འིདུན་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལོ་ལོམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ི

བཤིད་ལུང་སོགས་ཆོས་བཀའི་མང་དུ་གནང་། བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ནས་དུས་འིཁོར། 

རྒྱུད་པ། མཁན་ཁྲི་ིརྣམས་ལོ་རིམ་བཞིན་ཕེེབས། འིགྲེལོ་བ་བཞ་ིསྦྲགས་ཀྱི་ིབཤིད་

ལུང་ཚེར་གསུམ་སོགས་རྒྱུད་དང་བཀའི་པོད་ལྔའི་ིའིཆད་ཉེན་ཟླ་མེད་པ་མཛད། ཁྲི་ི

ཟུར་ནས་གཟིམ་ཆུང་གྲྭ་གཤིག་ཅིིག་གསར་བཟོས་གནང་། དགུང་ལོ་ོགྱི་བརྒྱད་ལོ་

འིདས། ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིསི་བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས་རྩོམོ་སྐབས་འིད་ིབ་

ད་དུང་ཞལོ་བཞུགས་སྒོང་ཡནི། 

མཁན་རབསེ་ང་གསུམ་པ་བིས་ཐང་ཞབས་དྲུང་ཡེ་ཤིེས་དར་རྒྱས། 

འིབྲས་བསམ་བློ་ོབིས་མད་ོམ་ིཚེན་དུ་ཞུགས། དག་ེབཤིེས་ཆེན་པོར་གྱུར། བྱ་ཁྱུང་

ཁྲིརི་ཕེབེས་ནས་ཆརེ་མ་ལོནོ་པར་གཤིགེས། 

མཁན་རབསེ་ང་བཞིི་བ་ལྡེ་ཚེའིི་དགེ་བཤིེས་ངག་དབང་འིོད་ཟེར། 

འིཁྲུངས་ཡུལོ་ལྡ་ེཚེ། གྲྭ་ས་འིབྲས་སྒོ་ོམང་། བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲི་ིསྐྱོང་སྐབས་ལྡ་ེཚེའི་ིབྱམས་

ཁང་དང་རྒྱབ་རིའིི་རྩོེར་སེང་གེ་སྒྲའིི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད། ཁྲིི་ཟུར་ནས་

དགུང་ལོ་ོམཐ་ོབར་བཞུགས། ཀླུ་འིབུམ་ངག་དབང་བསྟོན་འིཛིན་གྱིིས་འིད་ིཐུག་ག་ི

གདན་རབས་བརྩོམས་ཡདོ། 

མཁན་རབསེ་ང་ལྔ་བ་མདོ་བའིི་དབོན་ཆུང་ཤིར་གདོང་ངག་དབང་

བསྟོན་འིཛིན། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་དང་། ངག་དབང་བསྟོན་འིཕེེལོ་རྣམ་

གཉེིས་ཀྱིི་སྐུ་དབོན་ཡིན། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་གཉེིས་ཀར་སྦྱོངས། སེང་ཁྲིིར་

བཞུགས་སྐབས་རྗེེ་གསེར་ཁང་བ་ཆེན་པོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ནས་དགའི་ལྷའིི་ཁྲིིད་
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གནང་། ལོ་ོབཞ་ིབཞུགས་ནས་ཁྲི་ིཟུར་འིཕྲེལོ་ར་ིཁྲིདོ་འིགྲམིས། 

མཁན་རབསེ་ང་དྲུག་པ་བདེ་ཡངས་ཞབས་དྲུང་བློོ་བཟང་ནོར་བུ། 

འིཁྲུངས་ཡུལོ་མང་ར། ཆུང་ངུ་ནས་བད་ེཆེན་དང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་གྲྭར་ཐོས་བསམ་

མཛད། སྨན་པ་གྲྭ་ཚེང་ག་ིབློ་མའི་ིཐགོ་མ་དང་། བད་ེཆནེ་དཔནོ་སླབོ་ཁུར། རབ་ཡདི་

ས་ཡསོ་ལོརོ་སངེ་ཁྲིརི་འིཁརོ། 

མཁན་རབསེ་ང་བདུན་པ་སྒོར་བ་ཚེང་ག་ིསྤྲུལོ་རྒྱུན་བློ་ོབཟང་དབང་

ཕྱུག །འིཁྲུངས་ཡུལོ་མད་ོབ་ཡར་ནང་། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་སུ་ཐུགས་གཉེེར་དང་

ས་ེརའི་ིགློིང་བསྲ་ེམཛད། རྒྱུད་སྨད་འིགྲིམས། ཁྲི་ིངག་དབང་སྙེན་གྲགས་མངའི་རིས་

མཐ་ོལྡིང་མཁན་པོར་ཕེེབས་པའི་ིཞབས་ཕྱིིར་ཕྱིིན། སྐབས་འིགར་སྐུ་ཚེབ་དང་དགོན་

པ་ཁ་ཤིས་ཀྱི་ིབློ་མ་མཛད། བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས་ནས་དུས་འིཁརོ་གྱི་ིདབང་དང་། སྔོགས་

རིམ་ཆེན་མ་ོདང་འིགྲེལོ་བ་བཞ་ིསྦྲགས་ཀྱི་ིབཤིད་ལུང་གནང་། སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་

ལུགས་གཉེིས་ཆར་གྱིིས་བསྐྱངས། ཡབ་རྗེེ་གསེར་ཁང་བས་དམ་པ་འིདི་ལོས་

རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་དབང་སོགས་གསན། ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིིས་

མཚེམས་འིད་ིརགེ་ག་ིགདན་རབས་བརྩོམས་སྣེང་། 

མཁན་རབསེ་ང་བརྒྱད་པ་ཇུ་ནང་མཁན་པ་ོངག་དབང་སྙེན་གྲགས། 

མཚེོ་སྔོོན་གཡོན་རུ་ཇུ་ནང་ཇི་སག་གི་མངའི་ཞབས་སུ་རབ་འིདོད་མེ་ཁྱི་ལོོར་

འིཁྲུངས་། དགུང་ལོ་ོབཅུ་གསུམ་ཐོག་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། སློབ་གཉེེར་ལོ་འིགྲུས། རྐོ་

ཕུག་གྲུབ་ཆེན། ཐུའུ་བཀན་རིན་པ་ོཆ།ེ གུང་ཐང་འིཇིམ་པའི་ིདབྱངས། ཨ་རིག་དག་ེ

བཤིེས་ཆེན་མོ། རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་སོགས་བསྟོེན། ཁྱད་པར་དུ་རྐོ་ཕུག་རིན་པ་ོཆེའི་ི
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ལོ་ཕེབེས་ནས་ལོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིརངི་འིཆད་སྙེན་སྨར། བློ་བྲང་ཞགི་གསསོ་ཀྱིང་ཕུལོ་ཕྱིནི་

གནང་ཡང་གེགས་དབང་གིས་ཚེོགས་ཆེན་འིདུ་ཁང་ལོ་མེ་དགྲ་བྱུང་བས་སྤྱིི་རྫིས་

སགོས་ཉེམས་ཆགས་ཆ།ེ ར་ེབདུན་པར་ཟུར་བཞུགས་མཛད། དནོ་དྲུག་སྟོངེ་ཞ་ིབར་

གཞལོོ། 

མཁན་རབསེ་ང་དགུ་བ་ཧོན་འིཛིན་འིཇིམ་དབྱངས་རྒྱལོ་མཚེན། བཱ་

ཡན་ཀ་བཞི་ཁུགས་སུ་ཆུ་སྦྲུལོ་ལོ་འིཁྲུངས། རྩོ་བ་བློོ་བཟང་རྒྱལོ་མཚེན་ལོ་རབ་

བྱུང་ཞུས། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་གཉེིས་ཀར་སྦྱོངས། ཉེེར་ལྔ་ལོ་རང་དགོན་དུ་

ཕེབེས། དྲུག་ཅུ་བ་ཆུ་འིབྲུག་ལོ་སངེ་ཁྲིརི་བྱནོ། མགནོ་ཁང་ག་ིསྐུ་བརྙིན་རྣམས་གསར་

བཞངེས་མཛད། 

མཁན་རབསེ་དྲུག་ཅུ་བ་ཆུ་བཟང་སྤྲུལོ་བའིི་སྐུ་བློོ་བཟང་ཐུབ་བསྟོན་

རབ་རྒྱས། རབ་འིདོད་མེ་སྦྲུལོ་ལོོར་ལྕང་སྐྱ་ཡེ་ཤིེས་བསྟོན་པའིི་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིི་

མཆེད་དུ་འིཁྲུངས། ཆུ་བཟང་རང་དགོན་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད། འིབྲས་སྤུངས་སུ་

ཕེེབས་ནས་ཚེོགས་ཞུགས་དང་། ཁྲིི་སྤྲུལོ་བསྟོན་པ་རབ་རྒྱས་སོགས་གསར་རྙིིང་

གི་བློ་མ་མང་བ་ོབསྟོེན་ཅིིང་ཆོས་རྒྱུན་སྣེ་ཚེོགས་གསན། རབ་ཡིད་ཆུ་སྦྲུལོ་དགུང་

ལོ་ོས་ོབདུན་ཐོག་ཆུ་བཟང་ཇི་ོཁང་གྲགས་པ་ཅིན་བཞེངས་པ་འིགྲུབ། ལོ་ོདེར་བྱ་ཁྱུང་

ག་ིཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་ལོ་ོགཅིིག་བཞུགས། ད་ེགོང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིའིདུ་ཁང་ཆེན་མ་ོགསར་

བཞེངས་ཀྱི་ིཐུགས་ཁུར་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིདགོན་བདག་མཛད། དེའི་ི

ཕྱིརི་ཕྱིསི་སུ་སྐུ་ཕྲེངེ་ཕྱི་ིམ་རྣམས་ནས། བྱ་ཁྱུང་ག་ིགཞུང་ལོས་པ། བློ་མ་དབུ་མཛད། 
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གྲྭ་ཚེང་གསུམ་གྱི་ིཁྲི་ིབ་རྣམས་བསྐོས་བཞག་ག་ིའིགན་བཞེས་པ་ན་ིརྒྱུ་མཚེན་འིད་ིལོ་

ཐུག །དགུང་ལོ་ོར་ེགཉེསི་ཐགོ་འིདས། 

མཁན་རབསེ་རེ་གཅིིག་པ་ཁ་མང་བུ་རྒྱུད་ཆ་ེབ་ཆསོ་འིཕེལེོ་དནོ་གྲུབ། 

ཤིིང་རྟ་ལོ་ཁྲིིར་ཕེེབས། འིདི་བའིི་དགུང་སྙེིང་དང་ཁྲིིར་བཞུགས་ལོ་ོསོགས་ལོ་བྲག་

དགནོ་ཆསོ་འིབྱུང་དུ་ནརོ་བ་མང་། འིདདོ་ཆུང་ཆགོ་ཤིསེ་ཅིན་གྱི་ིཚེད་དུ་རྩོ།ི འིཇིགིས་

མདེ་དབང་པ་ོདང་ཐུའུ་བཀྭན་རནི་པ་ོཆ།ེ རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་སགོས་བསྟོནེ། 

མཁན་རབསེ་རེ་གཉིིསེ་པ་ཁྲིི་དམར་སྤྲུལོ་སྐུ་ཡེ་ཤིེས་བསྟོན་འིཛིན། 

རབ་འིདོད་ཤིིང་སྟོག་ལོོར་ཀ་རྒྱའིི་བིས་རྒྱར་འིཁྲུངས་བིས་ཐང་ཡེ་ཤིེས་དར་རྒྱས་

ལོས་རབ་ཏུ་བྱུང་། བཱ་ཡན་སྟོོན་ཐའི་ིདགནོ་དུ་ཕེབེས་ནས་འིདནོ་ཆསོ་བསླབས། བཅི་ོ

ལྔ་ལོ་བྱ་ཁྱུང་ཆསོ་གྲྭ་ཞུགས། གྲྭ་སར་ཕེབེས། མཚེན་བཏགས་བློངས། པཎི་ཆནེ་རནི་

པ་ོཆརེ་བསྙེནེ་རྫིགོས་ཞུས། རང་དགནོ་དུ་ཕེེབས་ནས་ཞ་ེབདུན་པ་ལྕགས་བྱ་ིལོ་ཁྲིརི་

ཕེེབས། ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ལོེགས་ལོམ་ཆེ། ཁྲི་ིཟུར་ནས་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བའི་ི

ཞབས་ལོ་གཏུགས། འིད་ིབ་ལུགས་གཉེིས་ཀྱི་ིམཁྱེན་རྒྱ་ཆ་ེཞིང་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་

བ་བཅིས་བྱ་ཁྱུང་རང་དུ་བཞུགས་ན་ཕེན་ཐོགས་ཆ་ེཡང་སྒྲུབ་པ་ལོ་གཞོལོ་འིདུན་ཆ་ེ

བ་སོགས་གང་ཅིིའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་རྒྱ་རྒྱའིི་དགོན་དང་ཀ་མདོ་གདོང་དམར་སྣེ་སོགས་

སུ་བཞུགས་ནས་ཉེམས་བཞེས་བསྐྱངས། རྒྱུད་པའི་ིའིདུས་སྤྱིིས་ཞུས་ངོར་གསང་

འིདུས་དང་བད་ེམཆོག་ག་ིདབང་གནང་། གཞན་ཡང་ལོམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ིབཤིད་ལུང་

དང་བད་ེལོམ་གྱི་ིཉེམས་ཁྲིིད་སོགས་ཆོས་བཀའི་འིགའི་ར་ེགནང་། གསུང་རྩོོམ་སྐོར་

ཡང་། བར་དོའི་ིའིཕྲེང་སྒྲལོོ་གྱི་ིའིགྲལེོ་བ། སྐུ་གསུམ་ལོམ་ཁྱརེ་ཚེགིས་བཅིད་མ། རམི་
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གཉེིས་ཀྱིི་སྡོོམ། སྦྱོར་བྱང་མེད་པ་ཡང་མང་ཙེམ་ཡོད་ཅིེས་རྗེེ་བདེ་ཡངས་རིན་པོ་

ཆེས་གསུང་ཞེས་བྱ་ཚེང་བའི་ིགདན་རབས་སུ་བཀོད་འིདུག །རབ་ཚེེས་ཤིིང་ཁྱ་ིལོོར་

དགུང་ལོ་ོགྱི་གཅིགི་ལོ་འིདས། 

མཁན་རབསེ་རེ་གསུམ་པ་མགོན་ཚེང་བློ་ོབཟང་ཡོན་ཏན། ཨ་འིདར་

ཆ་གའི་ིགྲོང་དུ་ཨ་རྒྱ་ནང་སོའི་ིརྒྱུད་དུ་ཆུ་སྤྲོེལོ་ལོ་འིཁྲུངས། འིད་ིབའི་ིགོང་མ་མགོན་

ཚེང་དཀའི་བཅུ་ངག་དབང་ཚུལོ་ཁྲིིམས་ཞེས་བྱ་ཁྱུང་ག་ིདག་ེབཤིེས་ཚེ་ེདང་སྒྲུབ་པ་

སྙེོམས་པ་ཞིག་ཡིན། བློ་མ་དབུ་མཛད་སོགས་བརྒྱུད་ནས་དགུང་ལོ་ོས་ོབཞ་ིབ་ཤིིང་

སྦྲུལོ་ལོ་སངེ་ཁྲིརི་ཕེབེས། ལོ་ོགཅིགི་ནས་ཁྲི་ིཟུར། 

མཁན་རབསེ་རེ་བཞིི་བ་ཁ་མང་བུ་རྒྱུད་སྐལོ་བཟང་ལོེགས་བཤིད། 

འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཀ་མདོ། བྱ་ཁྱུང་དང་སེར་བྱེས་གཉེིས་ཀར་སྦྱོངས། ཞེ་དགུ་ལོ་ཨ་

མདརོ་ཕེབེས། ང་ལྔ་བ་མ་ེརྟ་ལོ་མཁན་ཁྲིརི་ཕེབེས་ནས་ལོ་ོབཞ་ིབསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་རེ་ལྔ་བ་ཆ་ེཤིོས་ངག་དབང་བཤིད་སྒྲུབ་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམ། 

ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་དང་། ཨ་རིག་དག་ེབཤིེས་ཆེན་མ་ོསོགས་བསྟོེན། མཁས་

དབང་འིཇིམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལོ་ཡོངས་འིཛིན་ཏུ་བཀུར། དགུང་ལོོ་བཅིོ་ལྔའིི་

སྟོེང་གྲྭ་སར་ཕེེབས། སེར་སྨད་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། རྭ་སྒྲེང་ཁྲི་ིཆེན་ལོས་མ་ིཏྲ་བརྒྱ་རྩོ་

དང་། སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འིབྱུང་སོགས་གསན། གློེང་བསྲེའི་ིགྲྭ་སྐོར་མཛད། རང་ཡུལོ་

དུ་ཕེེབས་ནས་དགུང་ལོ་ོསུམ་ཅུའི་ིསྟོེང་སྐུ་འིབུམ་ཁྲིིར་བཞུགས། དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་

གསར་འིཛུགས་གནང་། དགུང་ལོོ་རེ་གསུམ་པ་ས་བྱ་ལོ་བྱ་ཁྱུང་གི་ཁྲིི་བསྐྱངས། 

ཚེགོས་མང་ལོ་བད་ེགསང་འིཇིགིས་གསུམ་གྱི་ིདབང་སགོས་སྩལོ། ལྕགས་ཁྱརི་ཟུར་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བཞུགས་མཛད། 

མཁན་རབསེ་རེ་དྲུག་པ་སྐལོ་བཟང་ནོར་བུ། ཚེ་ཕུག་གད་སྐྱ་ནས་

ལྕགས་གློང་ལོ་འིཁྲུངས། ལྡ་ེཚེའི་ིམཁན་པ་ོངག་དབང་འིོད་ཟེར་གྱིིས་ཁྲི་ིསྐྱོང་སྐབས་

དབནོ་པའོི་ིའིགན་བཞསེ། དགུང་ལོ་ོབདུན་ཅུ་བ་ལྕགས་ཁྱ་ིལོ་སངེ་ཁྲིརི་འིཁརོ། ཁྲི་ིལོ་

བཞུགས་བཞིན་པ་དོན་བརྒྱད་ཐོག་འིདས། བྲག་དགོན་པས་མད་ོསྨད་ཆོས་འིབྱུང་ག་ི

བྱ་ཁྱུང་ཐད་ཀྱི་ིགདན་རབས་རྩོམོ་སྐབས་འིད་ིབ་སངེ་ཁྲིརི་བཞུགས་སྒོང་ཡནི། 

མཁན་རབསེ་རེ་བདུན་པ་ར་ཚེ་སྤྲུལོ་སྐུ་བློ་ོབཟང་དཔལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེ།ོ 

མཚེོ་སྔོོན་སོག་རིགས་སུ་འིཁྲུངས། ཆོས་སྡོེ་འིདི་གར་ཞུགས། རྗེེ་གསེར་ཁང་བ་

སོགས་བསྟོེན། སྨན་པའི་ིབློ་མ་མཛད་སྐབས། དུས་འིཁོར་འིགྲེལོ་ཆེན་དྲི་ིམེད་འིོད་ཀྱི་ི

བཤིད་པ་ཞིབ་རྒྱས་གནང་། དབུས་སུ་ཕེེབས། པཎི་ཆེན་སྤྲུལོ་སྐུ་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམས་

མཇིལོ། སངེ་ཁྲིརི་ཕེབེས་ནས་ལོེགས་པར་བསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་རེ་བརྒྱད་པ་ཨན་འིཇིའི་སུ་འིཇིམ་དབྱངས་བསྟོན་པའི་ི

ཉེ་ིམ། སྐུ་འིབུམ་གདན་རབས་སུ་འིདིའི་ིམཚེན་ལོ་འིཇིམ་དབྱངས་བསྟོན་འིཛིན་ཉེ་ིམ་

ཟེར། འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཡེར་མ་ོཐང་ག་ིགློང་ཆེན་ར། སྐུ་འིབུམ་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། ཨ་

ཀྱི་ཡོངས་འིཛིན་བློ་ོབཟང་དོན་གྲུབ་སོགས་བསྟོེན། མཁས་གྲགས་རྒྱས། ཧོལོ་ཧོའི་ི

ཡུལོ་དུ་བྱོན་ནས་བསྟོན་དོན་མཛད། གདན་ས་འིདིའི་ིསེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་ལུགས་

གཉེསི་ཀྱིསི་རྒྱ་ཆརེ་བསྐྱངས། སྐུ་འིབུམ་སྨན་པ་དང་རྒྱུད་པའི་ིཁྲི་ིབསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་རེ་དགུ་བ་ངག་དབང་བསྟོན་སྐྱངོ་། འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཤིངོ་

ཤིན། ཆསོ་སྡོ་ེའིདའིི་ིཆསོ་སྒོརོ་ཞུགས། མད་ོསྔོགས་གཉེསི་ཀར་སྦྱོངས། ཚེགོས་ཆནེ་
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དག་ེབསྐུལོ་གྱི་ིཁུར་བཞེས་ཤིིང་མཁན་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་སྔོ་མའི་ིསྲོལོ་བཟང་ལོེགས་

པར་བསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་བདུན་ཅུ་བ་སྐལོ་ལྡན་ཟླ་གྲགས། འིཁྲུངས་ཡུལོ་དགནོ་

ལུང་ག་ིཉེ་ེའིདབས་ཧོོར་གྱི་ིརིགས་ཤིིག་ཏུ་འིཁྲུངས། གདོང་གཞུག་གོང་མ་བློ་ོབཟང་

ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ིསྐྱ་ེབར་ངོས་བཟུང་། བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་སྒོོར་ཞུགས། རིམ་གྱིིས་སེང་

ཁྲིརི་ཕེབེས། ལུགས་གཉེསི་ཀར་མཁྱནེ་རྒྱ་ཡངས། དགུང་ལོ་ོགྱི་གྲངས་ལོ་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་དོན་གཅིིག་པ་ཤིསེ་རབ་བཟང་པ།ོ འིཁྲུངས་ཡུལོ་པདྨ་ོ

སྟོེང་། རང་དགོན་དང་གྲྭ་ས་གཉེིས་ཀར་སྦྱོངས། རྒྱལོ་བ་ཚུལོ་ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེ་ོདང་

པཎི་ཆནེ་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམའི་ིགསརེ་ཞལོ་མཇིལོ། རྗེ་ེབྱམས་པ་རནི་པ་ོཆ་ེདང་འིཛནི་གྲྭ་

གཅིིག །ཁྲི་ིབྱང་ཆུབ་ཆོས་འིཕེེལོ་དང་། ས་ེརའི་ིཁྲི་ིའིཇིམ་དཔལོ་ཚུལོ་ཁྲིིམས་སོགས་

ལོས་བཀའི་ཆསོ་མནསོ། བཀའི་བཅུའི་ིམཚེན་བཏགས་བློངས། རང་དགནོ་དུ་ཕེབེས་

ནས་མཁན་ཁྲི་ིལོགེས་པར་བསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་དོན་གཉིིསེ་པ་བྱང་ཆུབ་འིོད་ཟེར། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཁ་

སྒོང་། མད་ོདབུས་གཉེིས་ཀར་སྦྱོངས། སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས། སློབ་མ་མང་དུ་བསྐྱངས། 

དགུང་ལོ་ོདནོ་གྲངས་ལོ་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་དོན་གསུམ་པ་སྒོོམ་ཚེར་ཐང་ངག་དབང་འིཕྲེིན་ལོས་

ལྷུན་གྲུབ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་གཅིན་ཚེ་ཁ་ོཚེེ། ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་སྐུ་མཆེད། རྗེ་ེཞྭ་

དམར་གོང་མ་སོགས་ལོས་ཆོས་རྒྱུན་མང་དུ་གསན། མཁན་ཁྲིིར་བཞུགས་བཞིན་

པར་སྐུ་འིདས། 
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

མཁན་རབསེ་དོན་བཞིི་བ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པ། ཨ་འིདར་ཆ་གའི་ིཨ་རྒྱ་

ནང་སོའི་ིརིགས་སུ་འིཁྲུངས། མད་ོདབུས་གཉེིས་ཀར་བཀའི་པོད་ལོ་སྦྱོངས། མཁན་

ཁྲིརི་བཞུགས་ནས་འིཆད་ཉེན་ལོ་རྟངི་སྐུལོ་གང་རྒྱས་གནང་། 

མཁན་རབསེ་དོན་ལྔ་བ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཁ་

ཤི་ཐིལོ་གྱིི་ཉེེ་འིདབས་པདྨོ་སྟོེང་། སྐུ་བྱད་ལྟོ་བས་ཆོག་མི་ཤིེས་པ་ཞིག་ཡིན། རྗེེ་

གསེར་ཁང་བའི་ིདྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བཞེས། རྗེ་ེབྱ་ཚེང་བའི་ིགདན་རབས་སུ་འིདིའི་ི

མཚེན་ལོ་བསོད་ནམས་བསྟོན་འིཛིན་ཟེར། ར་ཚེ་བློོ་བཟང་དཔལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེོའིི་

ཞབས་བསྟོེན། རྗེ་ེགསེར་ཁང་བའི་ིབཀས། ཁམས་ཕྱིོགས་ན་ད་ེདུས་ལོཉྫའི་ིཡ་ིག་ེ

འིབྲ་ིམཁས་སུ་གྲགས་པ་རྡ་ོམལོ་ཚེང་ག་ིམདུན་ནས་ལོཉྫའི་ིའིབྲ་ིསྟོངས་བསླབས་པ་

སོགས་ཐ་སྙེད་རིག་གནས་ཀྱིང་ལོེགས་པར་མཁྱེན། རྗེ་ེཞྭ་དམར་གོང་མ་ངག་དབང་

བསྟོན་འིཛིན་རྒྱ་མཚེ་ོལོས་སུམ་རྟགས་སྙེན་ངག་ཁྲིིད། གྲྭ་སར་ཕེེབས་། བཀའི་པོད་

ལོ་སྦྱོངས། ར་ཚེ་ཚེང་དང་ལྷན་དུ་རང་ཡུལོ་ལོ་ཕེེབས། ད་ེསྐབས་ཆ་ེཤིོས་རིན་པ་ོཆ་ེ

ངག་དབང་བཤིད་སྒྲུབ་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམ་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཁྲི་ིལོ་བཞུགས་སྒོང་ཡིན། དམ་

བཅིའི་གནང་བས་མཁན་རིན་པ་ོཆ་ེཐུགས་ཧོ་ཅིང་དགྱིེས། ར་ཚེ་ཚེང་གིས་ཁྲི་ིསྐྱོང་

དུས་དབོན་པོའི་ིཁུར་བཞེས། རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་སྐུ་མཆེད། སྒོར་བ་བློ་ོབཟང་དབང་

ཕྱུག །ཆ་ེཤིོས་ཚེང་། ཁྲི་ེདམར་ཡ་ེཤིེས་བསྟོན་འིཛིན་སོགས་ལོས་ཆོས་བཀའི་མང་

དུ་གསན། ཆུ་བཟང་རནི་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་བཤིད་སྒྲུབ་ཉེ་ིམ་དཔལོ་བཟང་པ།ོ 

ཆོས་སྡོེ་འིདིར་ཐོག་མར་ཞལོ་བསྒྱུར་དུས་རབ་ཚེེས་ཆུ་བྱ་ལོོར་འིདི་བ་མཁན་ཁྲིིར་

བསྐོས། ལོ་ོགསུམ་ལོ་བསྐྱངས། ཕྱིག་བཟ་ོཤིིན་ཏུ་ལོེགས་པས་ཆོས་རྒྱལོ་གྱི་ིའིདྲི་
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འིབག་མཚེན་མ་ོསྒྲོན་མ་ེབཟུང་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཅིན་དང་། ད་ལྟོ་གསེར་གདུང་ཆེན་མོར་

བཞུགས་པའི་ིསྐུ་འིབུམ་ཙེན་དན་ལོས་བཞེངས་བའི་ིརྗེེའི་ིསྐུ་བརྙིན་བཞུགས་ཁྲིིའི་ིའིོག་

ན་ཆོས་རྒྱལོ་ནང་སྒྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་དང་། ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་ིརྩོ་ེཐོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ི

སླབོ་དཔནོ་པདྨའི་ིལྡརེ་སྐུ་སགོས་ཕྱིག་བཟ་ོཡ་མཚེན་ཅིན་མང་། 

མཁན་རབསེ་དོན་དྲུག་པ་ངག་དབང་བློ་ོབཟང་ངམ་ངག་དབང་བསྟོན་

པ་སྟོ།ེ ཡངོས་གྲགས་པ་ཨ་ལོགས་སྨད་པ་ཚེང་ཟརེ། རབ་ཚེསེ་ཤིངི་ཕེག་ནས་བཟུང་

ལོ་ོགསུམ་གྱི་ིརངི་ཁྲི་ིབསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་དོན་བདུན་པ་ཅིོག་ཚེ་སྐུ་ཕྱིོགས་དོན་གྲུབ་རྒྱལོ་

མཚེན། མ་ེགློང་ནས་ས་ཡསོ་བར་ལོ་ོགསུམ་ལོ་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་དོན་བརྒྱད་པ་དར་ཚེང་བློོ་བཟང་རབ་རྒྱས། ཚེེར་

ཕུག་ཏུ་རབ་ཡིད་ཆུ་རྟ་ལོ་སྐུ་འིཁྲུངས། ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བ་ལོས་རབ་ཏུ་བྱུང་། བྱ་

ཁྱུང་ག་ིཆོས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་ར་ཚེ་བློ་ོབཟང་དཔལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། ཨུ་ཤི་ིབྲག་

དགེ་བཤིེས་ཞབས་དྲུང་རྣམ་གཉེིས་བསྟོེན། གཞུང་གསར་རྫིོགས་ནས་དབུས་སུ་

ཕེེབས། རྒྱལོ་བ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོདང་ཚེ་རྡོར་ཚེང་རྣམ་གཉེིས་ལོ་མཇིལོ། སེར་

བསམ་འིོད་ཟེར་རྣམ་གསུམ་གྱིི་ཡ་གྱིལོ་བྱང་ཆུབ་འིོད་ཟེར་ཡོངས་འིཛིན་ཏུ་བསྟོེན། 

མད་ོསྨད་ནས་ཡབ་རྗེེ་གསེར་ཁང་བ་རིན་པ་ོཆེ་དང་། རྗེེ་ཐར་ཤུལོ་རིན་པ་ོཆེ་བོད་

དུ་ཕེེབས་པའི་ིཞལོ་མཇིལོ། རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་ལྷན་དུ་བཀྲ་ཤིིས་ལྷུན་པོར་

ཕེེབས་ནས་པཎི་ཆེན་བསྟོན་པའི་ིཉེ་ིམར་མཇིལོ། ད་ེནས་རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་

མཉེམ་དུ་ཨ་མདརོ་ཕེབེས། བྱ་ཁྱུང་ནས་དབུ་ཕེར་གྱི་ིདམ་བཅིའི་བཞག །རྒྱུད་པའི་ིཁྲི་ི
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སྐྱོང་སྐབས་རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་རིན་པ་ོཆ་ེལོས་འིགྲེལོ་བ་བཞ་ིསྦྲགས་ཀྱི་ིབཤིད་ལུང་གསན་

ནས་རྒྱུད་པའིི་ཚེོགས་མང་ལོ་སྤེེལོ། ས་ཡོས་ལོ་སེང་ཁྲིིར་ཕེེབས་ནས་ལོོ་གསུམ་

བསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་དོན་དགུ་བ་གསེར་ཏོག་ནོ་མིན་ཧོན་བློོ་བཟང་ཚུལོ་

ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེོ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཙེོང་ཆུའི་ིཉེ་ེའིགྲམ་ཨར་ཆ་ཞེས་པར་བར་ཡིད་ཤིིང་

སྦྲུལོ་ལོ་འིཁྲུངས། རྗེེ་གསེར་ཁང་བ་མཚེོ་ཁྲིི་ཤིོར་རྒྱལོ་མོའི་ིནུབ་འིགྲམ་མཚེེར་བ་

རརི་ཕེབེས་སྐབས་དརེ་མཇིལོ་དུ་ཕྱིནི་ནས་དག་ེབསྙེནེ་བསྒྲུབས། གསརེ་ཏགོ་དགནོ་

དུ་གདན་སར་བཀོད། དགུང་ལོ་ོབདུན་པར་ཆུ་བཟང་དུ་ཕེེབས་ནས་ཆུ་བཟང་རིན་པ་ོ

ཆ་ེབློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་རབ་རྒྱས་ལོས་རབ་བྱུང་དང་དག་ེཚུལོ་བསྒྲུབས། ད་ེའིཕྲེལོ་

སྐུ་འིབུམ་དུ་ཕེེབས། ཉེ་རྒྱ་ལྷ་རམས་པ་ཡོངས་འིཛིན་ཏུ་བསྟོེན། གཞུང་ལུགས་ལོ་

སྦྱོངས། དགུང་ལོ་ོཉེ་ིཤུ་བར་ཤིིང་བཟའི་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་བསྟོན་པའི་ིདབང་ཕྱུག་

ལོས་བསྙེེན་རྫིོགས་བཞེས། རྗེ་ེཞྭ་དམར་རིན་པ་ོཆ་ེརྣམས་ལོས་ཆོས་བཀའི་རྒྱ་ཆེར་

གསན། སྐུ་འིབུམ་གྱི་ིརྒྱུད་པ་དང་ཚེོགས་ཆེན་གྱི་ིཁྲི་ིབསྐྱངས། ཆོས་བཀའི་ིརྒྱུན་རྒྱ་

ཆེར་སྤེེལོ། དགུང་ལོོ་སོ་བདུན་པ་ལྕགས་སྦྲུལོ་ས་གའིི་བཅུ་གཅིིག་ལོ་བྱ་ཁྱུང་གི་

ཁྲིིར་བཞུགས། ལོ་ོགཅིིག་ལྷག་ག་ིརིང་གཏོང་སྒོ་ོགང་ལོེགས་དང་། གཞ་ིབྱེས་མང་

བོར་ཀུན་རིག་ག་ིདབང་། བད་ེལོན་གྱི་ིཁྲིིད། སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པ་བཅིས་གནང་། 

དགུང་ལོ་ོང་དགུ་བ་ཆུ་ཡོས་ལོོར་སྐུ་འིབུམ་གདན་རབས་བརྩོམས། ལོ་ོའིདིར་ལྡ་ེཚེའི་ི

དགནོ་དུ་མཚེན་ཉེདི་ཚུགས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱད་ཅུ་བ་ར་རྒན་སྐུ་ཕྱིོགས་དག་ེལོེགས་བསྟོན་པའི་ི
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མཁན་རབསེ་གྱི་གཅིིག་པ་ཆུ་བཟང་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་

བཤིད་སྒྲུབ་ཉེི་མ། རབ་ཡིད་ས་ལུག་ལོ་རྭ་ལོོ་ཐང་འིདན་མའིི་རིགས་སུ་འིཁྲུངས། 

མཁས་བྱའིི་གནས་ཕེལོ་ཆེར་ལོ་སྦྱོངས་པ་བཟང་། དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས་ནས་

ཐུགས་གཉེེར་དང་ཆོས་རྒྱུན་མང་པ་ོགསན། བློ་བྲང་སྒོ་ོམང་ཚེང་རང་དགོན་དུ་ཞུས་

ནས་མི་ཏྲ་རྡོར་ཕྲེེང་སོགས་དབང་ལུང་རྗེེས་གསུམ་ཁྲིིད་བཤིད་ལུང་བུམ་པ་གང་

བྱའོི་ིཚུལོ་དུ་གསན། དགུང་ལོ་ོལྔ་བཅུ་རྩོ་གྲངས་ལོ་འིདས། 

མཁན་རབསེ་གྱི་གཉིིསེ་པ་དོར་ཤུལོ་ངག་དབང་སྦྱོིན་པ། འིད་ིབས་

རབ་ཚེེས་བགྲང་བྱ་ཉེེར་གཅིིག་པ་མ་ེཕེག་ལོོར་ཤིིང་བཟའི་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་བསྟོན་

པའི་ིདབང་ཕྱུག་བྱ་ཁྱུང་དུ་གདན་དྲིངས། གཞ་ིབྱསེ་བློ་གྲྭ་ཉེསི་སྟོངོ་ཙེམ་ལོ། འིཇིགིས་

བྱེད་དཔའི་གཅིིག །ལཱུ་ཨ་ིལུགས་ཀྱི་ིབད་ེམཆོག །གདུགས་དཀར། འིཁོར་ཆེན་སྤྱི་ི

བཀའི་རྣམས་ཀྱི་ིདབང་གནང་བར་ད་ེཉེདི་ཀྱི་ིརྣམ་ཐར་ལོས་གསུངས། 

མཁན་རབསེ་གྱི་གསུམ་པ་སྒོོམ་ཞིས་ཚེང་ལུང་རྟོགས་བསྟོན་འིཛིན་

ཚུལོ་ཁྲིམིས་རྒྱ་མཚེ།ོ 

མཁན་རབསེ་གྱི་བཞིི་བ་སྡོངོ་རྒན་ཐང་བསྟོན་འིཛནི་ཆསོ་གྲགས། 

མཁན་རབསེ་གྱི་ལྔ་བ་མད་ོབ་སྒོར་བའི་ིམཁན་སྤྲུལོ་དག་ེའིདུན་བསྟོན་

པ་རབ་རྒྱས། 

མཁན་རབསེ་གྱི་དྲུག་པ་གཟ་ིལུང་དཔོན་སྐོར་ལྷ་རམས་པ་དག་ེའིདུན་

སྙེན་གྲགས་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་དག་ེའིདུན་བསྟོན་འིཛནི། 
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མཁན་རབསེ་གྱི་བདུན་པ་ཁ་སྒོང་བ་རྒྱ་འིཕྲེནི་ལོས་དག་ེལོགེས། 

མཁན་རབསེ་གྱི་བརྒྱད་པ་མད་ོབ་མར་ནང་བརྩོནོ་འིགྲུབ་བཟང་པ།ོ 

མཁན་རབསེ་གྱི་དགུ་བ་མད་ོབ་དཀའི་བཅུ་ངག་དབང་བཟང་པ།ོ 

མཁན་རབསེ་དགུ་བཅུ་བ་ཚེ་ེརུག་བནོ་རྒྱ་རྒྱལོ་མཚེན་འིདོ་ཟརེ། 

མཁན་རབསེ་གོ་གཅིིག་པ་རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བརྩོོན་

འིགྲུབ་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་དག་ེའིདུན་ཆསོ་འིབྱརོ་རྒྱ་མཚེ།ོ བྱ་ཁྱུང་ག་ིཉེ་ེའིདབས་ས་རལོ་ཞསེ་

པར་འིཁྲུངས། ཕུར་ལྕོག་བྱམས་པ་རིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་བརྟག་བཅིད་ནས་སེར་བྱེས་

གྲྭ་ཚེང་དུ་སླབོ་གཉེརེ་ལོ་བཅུག །ཕྱིསི་སུ་སགོ་ཡུལོ་དུ་ཕེབེས་ནས་འིགྲ་ོདནོ་བསྐྱངས། 

ཆབ་སྐྱའི་ིཕྱིོགས་སུ་དགོན་གསར་བཏབ། བྱ་ཁྱུང་ཁྲིིར་བཞུགས་པའི་ིརིང་ལོ་བྱང་རྩོ་ེ

བློ་ོརྟགས་ཀྱི་ིརྩོདོ་པ་གསར་འིཛུགས་གནང་ཞིང་བློ་ོརྟགས་ཀྱི་ིཔར་ཡང་བརྐོསོ། 

མཁན་རབསེ་གོ་གཉིིསེ་པ་དར་གྱི་ིམཚེ་ོཁ་བ་དག་ེབཤིེས་ངག་དབང་

བརྩོནོ་འིགྲུས། 

མཁན་རབསེ་གོ་གསུམ་པ་ཁ་སྒོང་བློ་ོབཟང་ཤིསེ་རབ། 

མཁན་རབསེ་གོ་བཞིི་བ་བྱ་ཚེང་བློ་མ་དབུ་མཛད་རྒྱལོ་མཚེན་

བཟང་པོའི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་དགེ་འིདུན་བསྟོན་པ་ཡར་འིཕེེལོ། རབ་ཡིད་ས་རྟ་ལོོར་རྐོ་ཕུག་

ཉེེ་འིདབས་བྱ་ཚེང་དུ་ཡབ་བློོ་གྲོས་དཔལོ་བཟང་དང་ཡུམ་གདོང་རྐོོ་མ་གཉེིས་ཀྱིི་

སྲས་སུ་འིཁྲུངས། ཡབ་ལོས་ཀློོག་དང་འིདོན་ཆོས་སྤྱིོད་བསླབས། རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་རིན་

པ་ོཆེས་སྤྲུལོ་སྐུར་ངོས་བཟུང་ཞིང་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། དགུང་ལོ་ོབཅུ་གཉེིས་ཐོག་

བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། མད་ོབ་དཀའི་བཅུ་བརྩོོན་འིགྲུས་བཟང་བ་ོབསྟོེན། ཐུགས་གཉེེར་
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མཛད། རྗེ་ེཞྭ་དམར་རིན་པ་ོཆ་ེདག་ེའིདུན་བསྟོན་འིཛིན་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། གསེར་ཏོག་ན་ོ

མོན་ཧོན། ཤིིང་བཟའི་ཚེང་སོགས་ལོས་ཆོས་བཀའི་རྒྱ་ཆེར་གསན། མད་ོབ་མཁན་

ཆེན་བློ་ོབཟང་ཚུལོ་ཁྲིིམས་ལོ་བསྙེེན་རྫིོགས་ཞུས། ཤིིང་བཟའི་རིན་པ་ོཆེར་དབུས་སུ་

ཕེེབས་བཞེད་ཡོད་པའི་ིལུང་བསྟོན་ཞུས་པར། དམ་པ་ད་ེཉེིད་ཀྱིིས་སྟོོད་ཕྱིོགས་ལོས་

སྨད་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ན་འིགྲ་ོཕེན་ཆ་ེཞེས་གསུངས་པ་ལྟོར་སོག་ཡུལོ་དུ་བྱོན། སྔོ་

ཕྱིིར་ཕྱིག་རྫིས་ཅི་ིའིབྱོར་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་བྱ་ཁྱུང་འིདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་ིཀློད་

དུ་དངུལོ་སྲང་སྟོངོ་དང་ལྔ་བཅུའི་ིརནི་ཐང་ག་ིརྒྱལོ་མཚེན་ཆ། གསརེ་ཏགོ །དུང་ཆནེ་

དངུལོ་གྱིི་ཚེིགས་རྒྱན་ཅིན། གསེར་གདུང་ཆེན་མོར་གསེར་ལྗོང་རྡུང་གི་མཆོད་

རྐོོང་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྲུན་པ་ཕུལོ། དགུང་ལོ་ོང་གཅིིག་པ་རབ་ཚེེས་ས་སྤྲོེལོ་ལོོར་

ཆོས་སྡོ་ེཆེན་པོའི་ིསེང་ཁྲིིར་བཞུགས། ད་ེལྟོར་ན་གསེར་ཏོག་ན་ོམིན་ཧོན་བློ་ོབཟང་

ཚུལོ་ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེོ་རབ་ཚེེས་བགྲང་བྱ་བཅིོ་ལྔ་བ་ལྕགས་སྦྲུལོ་ལོ་འིདི་གའིི་ཁྲིིར་

བཞུགས་པ་ནས་རབ་ཚེེས་བགྲང་བྱ་ཞ་ེགཉེིས་པ་ས་སྤྲོེལོ་ལོོར་འིད་ིབ་ཁྲིིར་བཞུགས་

པའིི་བར་ལོོ་ཉེེར་བརྒྱད་ཀྱིི་རིང་གོང་སྨོས་ལོོ་ཚེིགས་མི་གསལོ་བའིི་མཁན་རབས་

བཅུ་གསུམ་གྱིིས་རིམ་བཞིན་བསྐྱངས་པའི་ིདུས་ཡིན་པའིང་ག་ོབར་བྱའི།ོ །རབ་ཚེེས་

ས་བྱ་ལོོར་རྒྱལོ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེོ་དབང་ཕྱིོགས་

གསེར་གྱི་ིརྒྱལོ་ཁབ་ནས་ཞལོ་བསྒྱུར་ཏ་ེསྐུ་འིབུམ་དུ་ཕེེབས་པའི་ིསྐབས། མཁན་པ་ོ

འིད་ིབས་དབུ་དྲིངས་ཏ་ེབྱ་ཁྱུང་འིདུས་སྤྱིིས་སྤྱིན་དྲིངས་པ་བཞིན། ས་གའི་ིཡར་ཚེེས་

ལོ་མངོན་ཆུང་ག་ིཚུལོ་གྱིིས་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། ཚེེས་པ་དྲུག་ལོ་འིདུལོ་མངོན་ནས་

བཟུང་དོན་བདུན་ཅུའི་ིའིཛིན་གྲྭ་བ་རྣམས་ལོ་སྐབས་བབ་ཀྱི་ིདཔ་ེཁྲིིད་མཛད། ཚེེས་



 142  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བདུན་ཉེིན་ལྔ་བརྒྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིགཙུག་ག་ིཅིོད་པན་རྗེ་ེཞྭ་དམར་པཎྜི་ིཏ་དང་། རྗེ་ེབད་ེ

ཡངས་རིན་པ་ོཆེ། སྐུ་འིབུམ་ཆ་ེཤིོས་རིན་པ་ོཆ་ེསོགས་གདན་མཛོམས་པའི་ིདབུས་

སརེ་སྐྱ་སྟོོང་ཕྲེག་དུ་མའི་ིཁྲིོམ་ཚེགོས་སུ་ཆསོ་ཁྲིརི་བཞུགས་ནས། གཞ་ིབྱསེ་ཀྱི་ིདག་ེ

བཤིེས་རྣམ་པས་བགྲ་ོགློེང་བརྒལོ་བརྟག་གནང་བ་ལོ་དགྱིེས་པའི་ིསྤྱིན་རས་བཙེས། 

ཚེེས་པ་བརྒྱད་ལོ་ཁྲིོམ་ཚེོགས་སྔོར་ལོས་ཆེ་བར་བྱང་ཆུབ་ལོམ་རིམ་གྱིི་ལྗོགས་

བཤིད་ཆསོ་ཐུན་གཅིགི་སྩལོ་བའི་ིམཇུག་ནས། མཁན་པ་ོལོས་ཐགོ་པས་མཎི་བཤིད་

དང་བཅིས་དངོས་འིབུལོ་བསྟོར། ཚེོགས་མང་ལོ་མཇིལོ་ཁ་དང་ཕྱིག་ཚེ་གཉེིས་རེ་

སྩལོ་ཅིིང་བྱིན་རླབས་གནང་། ཚེེས་པ་དགུ་ལོ་མཁན་པོས་ཚེོགས་དབུས་སུ་ཞུས་

ནས་དགའི་ལྷ་དང་བརྟན་གསོལོ་བཅིས་ཀྱི་ིལྗོགས་ལུང་གནང་། གསེར་གདུང་ཆེན་

མོས་གཙེོས་བྱིན་རྟེན་ཁག་ཐམས་ཅིད་ལོ་མཆོད་མཇིལོ་དང་ཕྱིག་ནས་གཏོར། རྒྱུན་

ཇིའི་ིཐེབས་སུ་དོང་ཁྲིོན་སྟོོང་གསུམ་སྦྱོོར་འིཇིགས་དང་། གཅིན་རོང་སྟོོད་སྨད་ནས་

ཇི་ཚུལོ་གཉེིས་རེའི་ིད་ོདམ་པ་བསྐོས། ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིལྷ་ཁང་དུ་འིཇིམ་དབྱངས་བསྙུང་

གནས་འིཛུགས་རྒྱུའིི་ལྗོགས་བཀོད་དང་། ཁྲིི་ཁར་ཚེེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱིི་བརྒྱ་ཐང་

གསེར་ཞུན་མས་བཞེངས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱིི་རྟེན་དུ་སྩལོ་པ་ད་ལྟོ་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་ལྷ་

ཁང་དུ་བཞུགས་པ་འིདིའིོ། །ཞིང་སྐྱོང་མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིིས་ཀྱི་ིསྐུ་རིང་ལོ་

རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་གདན་ས་འིདི་ཉེིད་ཀྱིི་རྒྱབ་གནོན་དུ་བཀའི་ཤིོག་གནང་

བའི་ིསྲོལོ་བཞིན། རེབ་འིད་ིལོ་ཡང་བཀའི་ཤིོག་ཕྱིག་རྒྱས་བཏབ་པ་དང་ཐམ་ག་གྲུ་

སྒོོར་ཐམ་གཡོག་བཅིས་སྲིད་ན་རྙིེད་དཀའི་བའི་ིབཀའི་དྲིིན་བློ་ལྷག་ཏུ་བསྐྱངས། འིད་ི

སྐོར་ཞིབ་བར་ད་ེདུས་ཀྱི་ིམཁན་པ་ོལོས་ཐོག་པ་བྱ་ཚེང་བས་མཛད་པའི་ིདེབ་ཡིག་ཏུ་
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གསལོ། 

མཁན་རབསེ་གོ་ལྔ་བ་ལོགོ་མའི་ིདཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་རནི་ཆནེ། 

མཁན་རབསེ་གོ་དྲུག་པ་གཞ་ིམ་ནང་དག་ེབཤིེས་ཐབས་མཁས་བཟང་

པ།ོ 

མཁན་རབསེ་གོ་བདུན་པ་མད་ོབ་མར་ནང་དཔལོ་འིབྱརོ་རྒྱ་མཚེ།ོ 

མཁན་རབསེ་གོ་བརྒྱད་པ་ལོོག་མའི་ིདབོན་པ་ོབློ་ོབཟང་འིོད་ཟེར་རྒྱ་

མཚེ།ོ 

མཁན་རབསེ་གོ་དགུ་བ་གཞ་ིམ་ནང་བློ་ོབཟང་མཁས་གྲུབ། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བ་གཡ་ིཚེའི་ིདག་ེབཤིསེ་བྱམས་པ་འིཕྲེནི་ལོས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་གཅིིག་པ་ཁ་ོཚེ་ེབན་ཚེར་དཀའི་བཅུ་བསྟོན་འིཛནི་

སྦྱོིན་པ་སྟོེ། འིདི་བ་ནས་བཟུང་འིཕེགས་ནོར་བདུན་དང་སྦྱོར་བའིི་མཁན་རབས་

གསོལོ་འིདབེས་ཀྱི་ིཁ་སྐངོ་ན་ིཕྲེན་བུས་བྲསི་ཁུལོ་བྱས་པ་ཡནི་ན།ོ 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་གཉིིསེ་པ་མདོ་བ་མར་ནང་ངག་དབང་སྦྱོིན་པ། 

ཞྭ་དམར་པཎྜི་ིཏ་བློ་མར་བསྟོེན་ཅིིང་སྐུ་ཚེ་ེགང་བོར་ལྟུང་བཤིགས་ཀྱི་ིཞལོ་འིདོན་ལོ་

བརྩོནོ་པ་ཞགི་ག ོ།

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་གསུམ་པ་རྩོ་རངི་མ་ོབློ་ོབཟང་བསམ་གཏན། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཞིི་བ་དོར་ཤུལོ་ཆོས་རྗེ་ེརྒྱ་ནག་པ་སྙེན་གྲགས་

རྒྱ་མཚེོ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་དོར་ཤུལོ་ཁྱུང་གཤིོག །ཨ་ལོགས་གཅིན་ཚེ་བློ་ོབཟང་སྙེན་



 144  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གྲགས་རྒྱ་མཚེ་ོབློ་མར་བསྟོེན། སྐུ་ཡོན་བཟང་། སོག་ཡུལོ་དུ་ལོན་གཉེིས་ཕེེབས། 

གསེར་གདུང་ཆེན་མོར་བཟང་གོས་ཀྱིི་ན་བཟའི་དང་། གཞུང་ལོ་འིཆམ་ལྭ་དང་ཀ་

འིཕེན་སོགས་སྤྱིི་འིཇིོག་དང་། དགེ་འིདུན་མང་ལོ་བསྙེེན་བཀུར་བཟབས། ཁྲིི་ལོ་

བཞུགས་བཞིན་པར་སྐུ་བཤིེགས། འིད་ིབ་ཁྲིིར་བཞུགས་པའི་ིསྐབས་སུ་བད་ེཡངས་

དབོན་པ་ོཁོང་ངག་དབང་གིས་ཆེད་གཉེེར་གྱིིས་གདན་ཞུས་བགྱིིས་པ་ལྟོར་སྐུ་འིབུམ་

ཆ་ེཤིོས་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་བྱང་ཆུབ་བསྟོན་པའི་ིསྒྲོན་མ་ེདཔལོ་བཟང་པ་ོབྱ་ཁྱུང་དུ་

ཕེེབས་ནས། བད་ེཡངས་སྤྲུལོ་བའི་ིསྐུ་དབུར་བཞུགས་ཀྱི་ིཚེོགས་པ་ལོ་སྒྲུབ་ཐབས་

རིན་འིབྱུང་བརྒྱ་རྩོའི་ིརྗེེས་གནང་ག་ིཆོས་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་སྩལོ། ཡང་ཁ་ོཚེ་ེདག་ེའིདུན་

བསྟོན་པ་ཕུན་ཚེོགས་དཔལོ་བཟང་པོ་ལོ་གཞུང་གིས་ཞུས་ངོར་བདེ་ལོམ་གྱིི་ཁྲིིད་

རྒྱས་པ་དང་། བློ་ཕྱིག་སྦྲགས་མའིི་ཁྲིིད། ཚེེ་གཅིིག་ཉེམས་ལོེན་གྱིི་བཤིད་ལུང་། 

འིཇིམ་དབྱངས་ཆསོ་སྐརོ་གྱི་ིརྗེསེ་གནང་། བྱམས་ཆསོ་དང་རགིས་ཚེགོས། རྗེ་ེབཙུན་

དབུ་མའི་ིསྤྱི་ིདནོ་དང་ཟུར་བཀོལོ་ལུང་སགོས་སྔོ་ཕྱིིར་གནང་། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་ལྔ་བ་ཤིརོ་ཚེང་དག་ེབཤིསེ་བསྟོན་འིཛནི་ཉེ་ིམ། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་དྲུག་པ་ལྡ་ེཚེའི་ིཆསོ་རྗེ་ེབསམ་གཏན་རྒྱ་མཚེ།ོ 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བདུན་པ་མཁན་པོ་ཧོོ་ཐོག་ཐུ་དགེ་འིདུན་ལུང་

རྟོགས་རབ་རྒྱས། འིདི་བའིི་སྐུ་ཐོག་དང་པོ་ཡེ་ཤིེས་རྒྱ་མཚེོ་དང་སྐུ་ཐོག་གཉེིས་པ་

ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོགོང་ནས་ཅུང་ཟད་བཤིད་ཟིན་པ་ལྟོར་ལོ། སྐུ་ཕྲེེང་

གསུམ་པ་ངག་དབང་མཇིམ་དབྱངས་བསྟོན་འིཛིན་རྒྱ་མཚེ་ོཆུ་བཟང་རྭ་ལོ་ོཐང་ནས་

ལོ་མ་ོགསེར་ཁྲི་ིསྐུ་ཕྲེེང་དྲུག་པ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་དཔལོ་ལྡན་འིཕྲེིན་
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ལོས་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྐུ་མཆེད་དུ་རབ་འིདོད་ཤིིང་ལུག་ལོ་འིཁྲུངས། ཆུ་བཟང་རིན་པ་ོཆ་ེ

ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་བློ་མར་བསྟོེན་ཅིིང་བསྙེེན་རྫིོགས་ཞུས། དབུས་

སུ་ཕེེབས་ནས་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་སོགས་ཀྱིི་ཞབས་པད་བསྟོེན། སྐུ་

ཕྲེེང་བཞ་ིབ་ར་ིལོམ་ནས་འིཁྲུངས། དབུས་སུ་ཕེེབས་ནས་ར་ེསྒྲེང་འིཁྲུག་པའི་ིསྐབས་

སུ་མཚེོན་རྨས་ཕེོག་པར་གྲགས། སྐུ་ཕྲེེང་ལྔ་བ་བཱ་ཡན་ཁྲི་ེདམར་ནས་འིཁྲུངས། ས་

གྲིབ་བཞེས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྐུ་ཚེེ་མཐར་མ་འིཁྱོལོ་བར་བྲག་ལུང་ནས་འིདས། སྐུ་

ཕྲེེང་དྲུག་པ་ན་ིདག་ེའིདུན་ལུང་རྟོགས་རབ་རྒྱས་དཔལོ་བཟང་པ་ོསྟོེ། འིཁྲུངས་ཡུལོ་

ནག་རྩོ་ཡུལོ་གདོང་། ཡབ་ལོིས་ཟི་དང་། ཡུམ་ཀ་ཀྲ་ོགཉེིས་ཀྱིི་སྲས་སུ་རབ་ཚེེས་

ཤིིང་ལུག་ལོ་འིཁྲུངས། ལོ་ོའིད་ིགོང་མ་ཀྭོང་ཞུ་ཁྲི་ིལོ་ོཉེེར་གཅིིག་པ་རང་རེའི་ིས་འིདིར་

ཧོོས་འིཁྲུག་ལོན་གཉེིས་པ་ལོངས་པའི་ིལོ་ོཡིན། རྗེ་ེཞྭ་དམར་པཎྚི་ིཏས་ཐུགས་ཐག་

བཅིད་ཅིིང་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། མཚེམས་རིང་ཁོང་དག་ེརྒན་དུ་བསྟོེན། མཁྱེན་རབ་

ཆ་ེབའི་ིགྲགས་པ་རྒྱས། རྒྱལོ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ནས་འིཛིན་གྲྭ་ས་ོ

སོར་དཔེ་ཁྲིིད་གནང་སྐབས་འིདི་བས་དོན་བདུན་ཅུའིི་ཤིོག་སྣེེ་བཟུང་ནས་རྒྱལོ་བ་

དང་མཉེམ་གཟགིས་མཛད་པའི་ིསྐལོ་བ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ོབཅི་ོབརྒྱད་ཐོག་བསྡུས་གྲྭའི་ི

དམ་བཅིའི་བཞག་པར་དག་ེབཤིེས་རྣམ་པའི་ིཐུགས་ཟིན། ས་རལོ་མཁན་ཆེན་དག་ེ

འིདུན་ཆོས་འིབྱོར་རྒྱ་མཚེ་ོལོས་བསྙེེན་རྫིོགས་བཞེས། གསེར་ཏོག་བློ་ོབཟང་ཚུལོ་

ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། ཆ་ེཤིོས་རིན་པ་ོཆེ། ཨ་ལོགས་ཁ་ོཚེ་ེསོགས་ཀྱི་ིམདུན་ནས་

ཆོས་བཀའི་ཅི་ིརིགས་གསན། དགུང་ལོ་ོཉེེར་ལྔའི་ིཐོག་མཁན་པ་ོསྒོར་བའི་ིརྗེ་ེསྐུའི་ིལྷ་

ཁང་ཉེམས་གསོའི་ིདོན་དུ་སོག་ཡུལོ་དུ་ཕེེབས། ཕྱིག་འིབྱོར་རྒྱ་ཆ།ེ ཕྱིིར་ཕེེབས་ནས་
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ལྷ་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པ་གསར་བཞེངས་དང་། གསེར་ཟངས་ལོས་གྲུབ་པའིི་སྒྲོལོ་མ་

ཉེེར་གཅིིག །འིདུ་ཁང་ཆེན་མོར་གན་ཛི་ར་སོགས་རྟེན་བཞེངས་བཟང་། དེའི་ིརྗེེས་

ནས་ཀྱིང་སོག་ཡུལོ་དུ་ལོན་གཅིིག་ཕེེབས། དགུང་ལོ་ོས་ོདྲུག་པ་རབ་རྒྱལོ་བགྲང་བྱ་

བཞ་ིབ་ལྕགས་རྟ་ལོ་མཁན་ཁྲིརི་བཞུགས། སླབོ་གཉེརེ་ལོ་རྟིང་སྐུལོ་དང་བསྙེནེ་བཀུར་

བཟབས། གསེར་གདུང་ལྷ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ིཁྲི་མ་ལོ་ཞིབ་ཚེགས་བཏོད། དགུང་ལོ་ོ

ས་ོབརྒྱད་སྟོེང་མཁན་ཁྲིིའི་ིདགོངས་པ་ཞུས། བྲག་ལུང་ག་ིའིདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་

མཛད། དགུང་ལོོ་སོ་དགུའིི་སྟོེང་ནས་བཀའི་དྲིིན་མཚུངས་མེད་རྗེེ་ཨ་བྷྱ་ཞབས་

ཡབ་སྲས་ཀྱི་ིཞབས་པད་བསྟོེན། མ་ིཏྲ་རྡོར་ཕྲེེང་ག་ིདབང་དང་བཀའི་འིགྱུར་གྱི་ིལུང་

སོགས་ཆོས་བཀའི་མནོག་ཆེ་བ་གསན། བློ་མ་རིན་པ་ོཆེ་བྱ་ཁྱུང་དུ་གདན་དྲིངས་

ནས་རྗེ་ེགསུང་འིབུམ་ལུང་སོགས་ཞུས་པས། དེར་འིཕྲེིན་ལོས་ཀྱི་ིསྒོ་ོཕྱིེ། འིཇིིགས་

བྱེད་བསྙེེན་ཆེན་སྔོ་ཕྱིིར་ལོན་གཉེིས་བཏང་། སྤྲུལོ་བའི་ིསྐུ་རིན་པ་ོཆ་ེའིཇིིགས་མེད་

ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེོར་ཁ་དར་འིབུལོ་བ་དང་ཁྲི་ིའིདོན་གྱི་ིསྐབས་ཀུན་ཏུ་འིཕྲེིན་ལོས་

ཀྱི་ིགདུང་བཏེགས། ཁྱད་པར་དུ་དམན་བུ་བདག་ལོ་བློ་མའི་ིཉེ་ེགནས་ཀྱི་ིམཆོག་ཏུ་

དགོངས་ནས་བརྩོ་ེགཟིགས་ཚེད་མེད་མཛད་པ་དང་། བྱ་ཁྱུང་དུ་སྔོ་ཕྱིིར་སོང་ནས་

ཁོང་བའི་ིཐུགས་མོས་བཞིན་ཆོས་རྒྱུན་མ་ིཉུང་ཙེམ་སྤེེལོ། དགུང་ལོ་ོང་བརྒྱད་བཞེས་

པའི་ིཧོརོ་ཟླ་དང་པོའི་ིཚེསེ་གཅིགི་ག་ིཉེ་ིཤིར་དུས་སུ་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བརྒྱད་པ་རྡོ་ཕུང་དགེ་བཤིེས་ངག་དབང་ཤིེས་

རབ། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་དགུ་བ་པདྨ་ོསྟོེང་ནགས་རྐོེད་མཁན་པ་ོཤིེས་རབ་
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བཟང་པའིི་སྤྲུལོ་སྐུ་བློོ་བཟང་ལོེགས་བཤིད་རྒྱ་མཚེོ། མཚེོ། འིདི་བའིི་རིང་སྣེང་བ་

མཐའི་ཡས་པཎི་ཆེན་བློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་དཔལོ་བཟང་པ་ོསྐུ་འིབུམ་དུ་

ཕེབེས་དུས། བདག་ཅིག་ག་ིདཔལོ་ལྡན་བློ་མ་དམ་པ་རྗེ་ེཨ་བྷྱ་ཞབས་འིཇིལོ་དུ་ཕེབེས་

པའི་ིཕྱིིར་ལོམ་བྱ་ཁྱུང་གཞུང་གིས་གདན་དྲིངས་པ་བཞིན་བྱོན། ཉེིན་འིགའི་བཞུགས་

པའི་ིརངི་ཚེགོས་མང་ལོ་ཉེམས་མགུར་བཤིད་ལུང་། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚེང་ལོ་གསང་འིདུས་

རིམ་གཉེིས་དང་། སྨན་པ་གྲྭ་ཚེང་ལོ་དུས་འིཁོར་རིམ་གཉེིས་ཀྱི་ིཁྲིིད་སོགས་བཀའི་

དྲིནི་བསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་བ་ཆུ་བཟང་ན་ོམོན་ཧོན་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པའི་ི

དབང་ཕྱུགའིཁྲུངས་ཡུལོ་རྭ་ལོ་ོཐང་། ལྕང་སྐྱ་བློ་ོབཟང་དཔལོ་ལྡན་བསྟོན་པའི་ིསྒྲོན་མ་ེ

ཆོས་དབྱིངས་ཡ་ེཤིེས་རྡ་ོརྗེེའི་ིསྐུ་ཚེར་འིཁྲུངས། ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ིགསན་རྒྱ་ཆེ། འིད་ིབ་

མཁན་ཁྲིིར་བཞུགས་སྒོང་པཎི་ཆེན་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་བློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་ཆོས་

ཀྱིི་ཉེི་མ་དཔལོ་བཟང་པོ་རབ་རྒྱལོ་མེ་བྱིའིི་ཤིོལོ་ཟླ་གསུམ་པའིི་གནམ་གང་ཉེིན་བྱ་

ཁྱུང་དུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར། ཉེིན་བཞ་ིབཞུགས་པའི་ིརིང་ཚེོགས་མང་ལོ་ལོམ་གཙེོའི་ི

ཁྲིིད་གནང་། ཚེོགས་ལོངས་དང་དམ་བཅིའི་ཚུགས་པ་ལོ་གཟིགས་པ་བསྐྱངས། ཨ་

ར་པ་ཙེའི་ིསྒྲུབ་ཁང་ནས་འིཇིགིས་བྱདེ་བདག་འིཇུག་བཞསེ་པ་དང་། གསརེ་སྲང་བཅུ་

གཉེསི་དང་ཞ་ོལྔ་ལོངོས་པའི་ིམཆདོ་རྐོངོ་ཆདེ་བསྒྲུབས་གནང་། འིཆམ་གྱི་ིགཟགིས་མ་ོ

ཕུལོ། འིད་ིསྐབས་མད་ོབ་བ་ེས་ིརནི་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་བསྟོན་པ་རྒྱ་མཚེསོ་རང་ག་ིགཟམི་

ཁང་གཙེོས་ཡོད་དགུ་ཕུལོ་བར་དགྱིེས་པའིི་སྤྱིན་རས་བཙེས་ཚུལོ་ཞིབ་པར་ཁོང་

བའི་ིརྣམ་ཐར་དུ་བདག་གསི་བྲསི་པ་ལྟོར་ཡནི། 
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མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་གཅིིག་པ་ར་གོང་མའིི་དགེ་བཤིེས་དགེ་

འིདུན་རྒྱ་མཚེསོ་ཟླ་བ་ལྔར་ཁྲི་ིབསྐྱངས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་གཉིིསེ་པ་བདེ་ཡངས་མཆོག་སྤྲུལོ་དགེ་

འིདུན་ཐུབ་བསྟོན་རབ་རྒྱས། མཚེ་ོསྔོོན་མདའི་བཞིར་རབ་ཚེེས་ལྕགས་ཕེག་ལོོར་

ཡབ་དབང་ཆེན་ཐར་དང་། ཡུམ་མར་གྱི་གཉེིས་ཀྱིི་སྲས་སུ་འིཁྲུངས། རྒྱལོ་བ་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆནེ་པསོ་ཐུགས་ཐག་བཅིད། གསརེ་ཁང་དག་ེབཤིསེ་རནི་པ་ོཆ་ེདག་ེ

འིདུན་བསྟོན་པ་དར་རྒྱས་ལོས་རབ་བྱུང་བསྒྲུབས། བྲག་ཁང་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པའི་ི

རྒྱལོ་མཚེན་དག་ེརྒན་དུ་བསྟོནེ། དགུང་ལོ་ོཉེརེ་གཉེསི་སྟོངེ་ལྷ་སར་ཕེབེས། རྒྱལོ་བས་

གཟིགས་པ་ཆེས་ཆེར་གནང་ཞིང་བྱ་ཁྱུང་བ་བྲག་ཁང་དག་ེབཤིེས་སྐལོ་བཟང་དག་ེ

རྒན་དུ་བསྐོས། ཨ་མདོར་ཆ་ེཤིོས་རིན་པ་ོཆ་ེདང་། ལྕང་ལུང་བ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པའི་ི

རྒྱལོ་མཚེན་རྣམ་གཉེིས་ལོས་ཆོས་བཀའི་མང་ཙེམ་གསན། མཁན་ཁྲི་ིཟླ་བ་བརྒྱད་

ལོ་བསྐྱངས། ཕྱིིས་སུ་དགུང་ལོ་ོལྔ་བཅུ་བ་ལོ་བསྟོན་པ་ཉེམས་འིགྲིབ་ཀྱི་ིརྐྱེེན་དབང་

གསི་འིདས། ཞར་ལོ་འིད་ིབའི་ིགངོ་མ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛནི་ནརོ་བུ་དཔལོ་བཟང་པའོི་ི

རྣམ་ཐར་ཤིེས་ཚེོད་ཙེམ་འིབྲ་ིན། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཚེ་ཕུག་སྣེ་ཁ་ཚེང་། ཡབ་རྗེ་ེགསེར་

ཁང་བས་ཐུགས་ཐག་བཅིད། ཁངོ་ག་ིདྲུང་ནས་རབ་བྱུང་བཞསེ་ཞབས་པད་ཡུན་རངི་

བསྟོེན། རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་རིན་པ་ོཆ་ེ། བློ་བྲང་ཨ་ཁུ་ཤིེས་རབ་རྒྱ་མཚེོ། རྗེ་ེབློ་ོབཟང་ལུང་

རིགས་རྒྱ་མཚེ་ོསོགས་བསྟོེན། ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་དབང་འིཇིིགས་མེད་བསམ་གཏན་

ལོས་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེེ་འིཇིིགས་བྱེད་ཀྱིི་ཆོས་སྐོར་མན་ངག་རྣམ་གསུམ་དང་བཅིས་པ་

རྫིོགས་པར་མནོས། གསེར་ཁང་ར་ིཁྲིོད་དང་། མཚེེར་མ་ོཆ་ེསོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལོ་
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གཞོལོ། དགུང་ལོ་ོལྔ་བཅུ་རྩོ་སྟོོད་ནང་དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས། པཎི་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ི

མས་བློ་མར་བཀུར་ཏ་ེའིཇིིགས་བྱེད་བསྙེེན་ཁྲིིད་ཞུས། པཎི་ཆེན་ནས་བསིལོ་བ་ཚེལོ་

གྱི་ིམགོན་པོའི་ིརྡ་ོསྐུ་བྱིན་ཅིན་ཞིག་གནང་། ཕྱིིས་སུ་རྒྱལོ་བ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེོས་

ཀྱིང་བློ་མར་བཀུར་ནས། ལྷ་ོབྲག་བཀའི་འིབུམ་དང་། དབནེ་ས་ཡབ་སྲས། གྲུབ་དབང་

འིཇིིགས་མེད་བསམ་གཏན་རིན་པ་ོཆེའིི་གསུང་འིབུམ་ལུང་སོགས་ཞལོ་ཤིེས་སྙེན་

བརྒྱུད་མནོག་ཆ་ེབ་ཕུལོ། ད་ེབཞིན་དུ་རྗེ་ེཞྭ་དམར་པཎྚི་ིཏ་དང་། ཆ་ེཤིོས་རིན་པ་ོཆ་ེ

དང་། བདག་ཅིག་ག་ིབློ་མ་རིན་པ་ོཆ་ེརྣམས་ལོའིང་ཆོས་བཀའི་ར་ེགཉེིས་ཕུལོ། ཕྲེན་

བུའི་ིགོང་མ་འིཇིིགས་མེད་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེོས་ཀྱིང་རྩོ་བའི་ིབློ་མར་བསྟོེན། གཅིན་

ཚེའི་ིམ་ཎི་ིདང་། བྱ་ཁྱུང་ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིལྷ་ཁང་ག་ིརྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་གསར་བཞངེས་དང་

ཉེམས་གས་ོཅི་ིརགིས་མཛད། དགུང་ལོ་ོདནོ་གསུམ་སྟོངེ་ཞ་ིབར་གཞོལོ། གདུང་ཙེངོ་

ཁའི་ིསྐྱསེ་རའིི་ིགསརེ་བཟང་སྐདེ་ནས་བྱ་གཏརོ་དང་། གདུང་རུས་སྙེངི་བརོ་བཞུགས་

པའི་ིདངུལོ་གྱི་ིམཆོད་རྟེན་བཞངེས་པ་ད་ལྟོ་གསརེ་གདུང་ཆནེ་མརོ་བཞུགས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་པ་གཟ་ིལུང་དག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་

ཚུལོ་ཁྲིམིས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་བཞིི་བ་དགོན་གསར་ཐང་བློ་ོབཟང་མཁས་

གྲུབ། འིད་ིབ་མཁན་ཁྲིརི་བཞུགས་པའི་ིརབ་རྒྱལོ་ལྕགས་སྦྲུལོ་ལོརོ་བཀའི་དྲིནི་མཉེམ་

མེད་རྡ་ོརྗེ་ེའིཆང་ཨ་བྷྱ་ཞབས་ནས་མཁན་པ་ོསྒོར་བར་ཚེོགས་པ་མང་ཙེམ་ལོ་རྗེ་ེཙེོང་

ཁ་བའི་ིགསུང་འིབུམ་གྱི་ིལུང་ཆ་ཚེང་བ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་པ་བཅིས་སྩལོ། 

ཚེོགས་ཆེན་འིདུ་ཁང་ནས་བརྒྱད་སྟོོང་བ་དང་། ལོེགས་བཤིད་སྙེིང་བོའི་ིབཤིད་ལུང་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

སགོས་ཆསོ་བཀའི་ཆ་ེཆུང་འིདདོ་དགུར་གནང་། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅོི་ལྔ་བ་གཡང་གྱི་ཞབས་དྲུང་བློ་ོབཟང་བསྟོན་

པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན། འིཁྲུངས་ཡུལོ་ཟན་ཁྲིོན་གཡང་གྱི་སྡོ་ེབ། འིད་ིབའི་ིརིང་རབ་རྒྱལོ་

ཆུ་རྟ་ལོའོི་ིནག་ཉེ་དང་འིཛམོས་པར་བྱས་ཐགོ །སྐྱབས་རྗེ་ེབཀའི་དྲིནི་མཚུངས་མདེ་རྗེ་ེ

ཨ་བྷྱ་མཚེན་ཅིན་གྱིིས་ཚེོགས་ཆེན་འིདུ་ཁང་ནས་དུས་འིཁོར་དབང་ཆེན་དང་། འིདུ་

ཁང་ཀློད་ནས་རྒྱལོ་ཚེབ་རྗེ་ེདང་མཁས་གྲུབ་རྗེེའི་ིགསུང་འིབུམ་གྱི་ིལུང་སོགས་ཆོས་

བཀའི་རྒྱ་ཆེར་སྤེེལོ། ད་ེལྟོར་ལོ་ོསྔོ་ཕྱི་ིའིདིར་བསྟོན་ལོ་དག་ེབའི་ིརྣམ་དཀར་གྱི་ིམཛད་

འིཕྲེནི་ཇི་ིལྟོར་བསྐྱངས་ཚུལོ་ཞབི་པར་གངོ་དུ་བཀདོ་ཟནི་པ་ལོས་ཤིསེ་པར་བྱའི།ོ །

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ་དོར་ཤུལོ་གློང་གྱི་དགེ་བཤིེས་བློོ་

བཟང་འིཇིགིས་མདེ། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་པ་མདོ་བ་དཀའི་བཅུ་བློོ་བཟང་

བསྟོན་འིཛནི། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅོི་བརྒྱད་པ་ཆག་ནང་དཀའི་བཅུ་དག་ེའིདུན་

ཚུལོ་ཁྲིིམས། འིད་ིབའི་ིརིང་ས་བྱིའི་ིལོོར་བྲག་ལུང་མཁན་རིན་པ་ོཆེའི་ིཐུགས་མོས་

ལྟོར་ཕྲེན་བུ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕྱིིན་ནས་ཁོང་བའི་ིསྒོར་བ་ནས་ཚེོགས་པ་མང་ཙེམ་ལོ་བློ་མ་

རིན་པ་ོཆེའི་ིབཀའི་འིབུམ་ལོས་ལུང་དང་བཤིད་ཁྲིིད་ཀྱི་ིརྒྱུན་གང་བཞུགས་ཕུལོ་བའི་ི

ཁུལོ་བྱས། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་བ་དོར་ཤུལོ་དཀའི་བཅུ་དགེ་འིདུན་

འིཕེལེོ་རྒྱས། 
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མཁན་རབསེ་བརྒྱ་ཉིི་ཤུ་བ་ཆུ་གྱི་དག་ེབཤིསེ་བློ་ོབཟང་ཆསོ་ལྡན། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་ཉེིར་གཅིིག་པ་སྡོོང་ང་ེབློ་མ་དབུ་མཛད་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་

སྐུ་དག་ེའིདུན་ཐུབ་བསྟོན་ཡར་འིཕེེལོ། འིད་ིབའི་ིརིང་ལོ་ཕྲེན་བུས་མཁན་པ་ོསྒོར་བ་

ནས་དོན་གཉེེར་བ་མང་ཙེམ་ལོ་དབེན་ས་ཡབ་སྲས་ཀྱིི་གསུང་འིབུམ་དང་། སྐྱེས་

ཚེམོས་ཀྱི་ིལུང་ཕུལོ། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་ཉེིར་གཉིིསེ་པ་ཚེེ་རུག་བོན་གྱི་དཀའི་བཅུ་

བསྟོན་འིཛནི་སྦྱོནི་པ། འིད་ིབ་མཁན་པརོ་བཞུགས་ཐགོ་ཤིངི་ལུག་ལོརོ་རངོ་སྟོནོ་སྐལོ་

ལྡན་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་བློ་ོབཟང་འིཕྲེིན་ལོས་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། སྤྲུལོ་བའི་ི

སྐུ་མཆགོ་འིཇིགིས་མདེ་ལུང་རྟགོས་རྒྱ་མཚེ་ོརྣམ་གཉེསི་ཕེེབས་ནས། ལྷ་བབས་དུས་

ཆེན་དང་བསྟུན་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་སྒྲུབ་ཁང་ནས་སྤྲུལོ་བའིི་སྐུས་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལོ་གྱིི་

སྡོོམ་པ་བཞེས། རོང་སྟོོན་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པས་ཚེོགས་ཆེན་འིདུ་ཁང་ནས་ཚེོགས་

མང་ལོ་བད་ེགསང་འིཇིགིས་གསུམ། འིཁརོ་ཆནེ། རྟ་མགྲིན། བཅུ་གཅིགི་ཞལོ་རྣམས་

ཀྱི་ིདབང་དང་། ཆསོ་རྒྱལོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ིརྗེསེ་གནང་བཅིས་སྩལོ། 

མཁན་རབསེ་བརྒྱ་ཉེིར་གསུམ་པ་ར་གོང་མའི་ིདཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་

རྒྱལོ་མཚེན། འིད་ིབ་ཁྲིིར་བཞུགས་པའི་ིམ་ེབྱ་ལོོར་དད་བརྩོོན་ཕུལོ་དུ་བྱུང་བའི་ིདག་ེ

བའིི་བཤིེས་གཉེེན་ཁོང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཐུགས་མོས་བཞིན་སྤྲུལོ་བའིི་སྐུ་འིཇིིགས་

མེད་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེ་ོདཔལོ་བཟང་པོས་གཙེོས་གསན་མཁན་ཉེིས་བརྒྱ་ཙེམ་ལོ་

མཁན་པ་ོསྒོར་བ་ནས་བདག་གིས་བཀའི་འིགྱུར་གྱི་ིབཀློགས་ལུང་འིབུལོ་བའི་ིམག་ོ

ཚུགས་སྐབས་མད་ོསྡོ་ེབསྐལོ་བཟང་ནང་དབུ་དྲིངས་རྒྱུད་འིབུམ་ཆ་ཚེང་དང་། མད་ོ



 152  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

མང་གི་པོད་ཉེི་ཤུ་ལྷག་ཙེམ་གྱིི་བཀློགས་ལུང་ཕུལོ་ནས་རྟེན་འིབྲེལོ་གྱིི་དགེ་མཚེན་

བློ་ལྷག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དང་། གཤིམ་གསལོ་ལྟོར་འིདུས་སྤྱིི་ལྷན་རྒྱས་དང་། དགེ་

བའི་ིབཤིེས་གཉེེན་དང་སྤྲུལོ་བའི་ིསྐུ་དུ་མའི་ིཐུགས་མོས་བཞིན་བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས་

དཀར་ཆགས་གསར་རྩོོམ་བྱེད་རྒྱུར་ཁས་བློངས་ཞུས། སྔོ་ཕྱི་ིའིདིར་ལོས་ཀྱི་ིསྣེ་ེམ་ོ

བ་ཆེད་བསྐོས་ཐོག་གསེར་གདུང་ཆེན་མོའི་ིལྷ་ཁང་ལོ་སྲ་ིཞུ་ཚེད་མེད་པ་ཞུས་ཚུལོ་

རྣམས་འིདོ་ཏུ་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལོ་བ་ལྟོར་ར།ོ །

དེ་ལྟོར་མཁན་རབས་བརྒྱ་དང་ཉེེར་གསུམ་གྱིི་རིང་ལོ་མཁན་ཁྲིི་རིམ་བྱོན་སོ་

སོའི་ིཕྱིག་རྗེེས་ཆ་ེཆུང་ཅི་ིརིགས་པས་བསྟོན་ལོ་ཡང་དག་པར་དག་ེབའི་ིམཛད་བཟང་

གཅིིག་ལོས་གཅིིག་ཆ་ེདང་། བཤིད་སྒྲུབ་ཟུང་དུ་འིབྲེལོ་བའི་ིཞྭ་སེར་ཅིོད་པན་འིཆང་

བའི་ིརང་བསྟོན་བསྐལོ་བའི་ིབར་དུ་མ་ིནུབ་པའི་ིདག་ེམཚེན་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་ིཚུལོ་

རྣམས་གདན་རབས་འིདི་རྩོོམ་པའིི་དཀྱུས་གཅིིག་ལོ་ས་བོན་འིཛོམས་ཆེ་བ་དང་

བཅིས་གྲུབ་པར་བྱས་ན་ཡང་། ཕྱིིས་སུ་བསྟོན་པ་ཉེམས་འིགྲིབ་ཀྱི་ིརྐྱེེན་དབང་གིས་

པར་ཡིག་འིབྲི་མཁན་མ་བདེ་བའིི་དབང་གིས་བར་ནས་ཤིོག་གྲངས་བཞི་བཅུ་ཙེམ་

ཆུད་ཟོས་པ་ལོ། སླར་ཡང་འིབད་བརྩོོན་བརྒྱ་ཕྲེག་ག་ིསྒོ་ོནས་རང་ལོ་ོང་གསུམ་པ་ཆུ་

སྟོག་ལོོར། ཟླ་བ་ཁ་ཤིས་ཀྱིི་རིང་ལོ་ཧོོར་ཁོང་དུ་ལུས་པ་རྣམས་བློོས་ལྕོགས་ཚེོད་

ཀྱིིས་ཆ་ཚེང་བར་ཁ་བསྐངས་པ་ལོེགས་པར་གྲུབ་པ་ནི་ཆ་ཤིས་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་

པའི་ིཉེ་གང་ག་ིདཔལོ་ལོ་འིགྲན་བཟོད་པའི་ིདགའི་སྟོོན་ཏ།ེ འིད་ིན་ིཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོགང་

ག་ིདག་ེའིདུན་རྣམས་ཐུགས་དགྱིསེ་པའི་ིམཆདོ་སྤྲོནི་དུ་འིབུལོ་ལོ།ོ །

བཤིད་དང་སྒྲུབ་པའིི་ལོང་ཚེ་ོདགུང་དུ་རྫིོགས། །རྩོོམ་འིཆད་རྩོོད་པའིི་མཛད་
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བཟང་གར་དུ་འིགྱུ། །བསྟོན་ལོ་དགེ་བའིི་འིཕྲེིན་ལོས་སྤེེལོ་མཛད་པའིི། །སྔོོན་བྱོན་

བསྟོན་འིཛིན་གྲལོ་རིང་བསྔོགས་པའི་ིགནས། །ཁྱད་པར་ལུང་རིགས་འིབར་བའི་ིསྡོ་ེ

ཆེན་འིདིར། །གསུབ་ཏུ་མེད་པའི་ིཕྱིག་རྗེེས་པདྨའི་ིལྗོོན། །ལྡེམ་པོར་གཡ་ོབའི་ིབཀའི་

དྲིིན་ཟེའུ་འིབྲུ་ལོ། །རྣམ་པར་མོས་པ་ད་ེདག་སྐལོ་བ་བཟང་། །གང་ཡང་ལོེགས་པར་

བཤིད་པའི་ིབསིལོ་ཟེར་ཅིན། །མ་ིམཐུན་རཱ་ཧུའི་ིསྤེར་མོས་ཟིན་གྱུར་ཀྱིང་། །རྣམ་པར་

གྲོལོ་བའི་ིཟླ་དཀྱིིལོ་ཉེ་གང་བའི།ི །ཆ་ོགར་འིབད་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར། །ཅིེས་བྱ་

བ་ན་ིབར་སྐབས་ཀྱི་ིཚེགིས་བཅིད་ད།ོ།  །།

གསང་སྔོགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚེང་ཇི་ིལྟོར་ཚུགས་ཚུལོ།

གཉེིས་པ་རྒྱུད་པ་དང་དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་ཇིི་ལྟོར་ཚུགས་ཚུལོ་ཁྲིི་རབས་སོ་

སོའི་ིམཚེན་བྱང་དང་བཅིས་པ་འིགོད་པ་ལོ། ཐོག་མར་གསང་སྔོགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚེང་

ཇི་ིལྟོར་ཚུགས་ཚུལོ་ན་ིརྩོ་བ་ཚེང་ག་ིགདན་རབས་སུ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པས་དེའི་ིསྙེིང་བ་ོ

ཙེམ་བསྡུ་ན། 

ད་ེཡང་གནས་འིདིར་ཐོག་མར་རྗེ་ེཙེོང་ཁ་བ་ཆེན་པ་ོགསང་སྔོགས་རྡ་ོརྗེེའི་ིཐེག་

པའིི་སྒོོར་སྨིན་པར་མཛད་ཅིིང་ཆོས་རྗེེ་དོན་རིན་པ་ལོ་རྒྱུད་སྡོེའིི་དབང་བཀའི་དུ་མ་

གསན་པ་དང་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིསྐུ་དུས་སུ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་རྒྱུད་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིརྒྱལོ་

བ་ོདཔལོ་གསང་བ་འིདུས་པའི་ིབློོས་བསླང་ཚེད་ལྡན་བཞེངས་པ་དང་། གསང་འིདུས་

སྒྲུབ་མཆོད་དང་། འིདུས་པའི་ིརྒྱུད་གཞུང་ག་ིལོེའུ་དང་པ་ོགསུངས་པའི་ིཕྱིག་སྲོལོ་

དེ་དུས་ནས་ཚུགས་པ་རྒྱུན་ཆད་མ་མྱོོང་བ་སོགས་རྟེན་འིབྲེལོ་ཟབ་མོ་དེ་དག་གི་
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མཐུས་བེ་སི་རིན་པོ་ཆེའིི་སྐུ་གོང་མ་མདོ་བ་རྒན་པ་རྗེེ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་མཁན་

ཁྲིརི་བཞུགས་སྐབས། སྨད་རྒྱུད་སྔོགས་རམས་པ་ཆསོ་རྗེ་ེངག་དབང་བཀྲ་ཤིསི་ཞསེ་

ཞུ་བ་སྨད་ཕྱིོགས་སུ་ཕེེབས་ནས་རབ་ཉེ་ིས་ཁྱ་ིལོོར་བྱ་ཁྱུང་དུ་བྱོན། ཁོང་བའི་ིཐུགས་

ལོ་རྒྱུད་གྲྭ་ཞགི་འིཛུགས་སྙེམ་པ་ཡདོ་སྟོབས་རྒྱུད་པར་མཁ་ོབའི་ིདབང་ཆས། མཆདོ་

རྫིས། གྲལོ་སྟོན་སོགས་སྨད་ནས་བསྒྲིགས་ཤིིང་། དག་ེའིདུན་མང་ལོ་བསྙེེན་བཀུར་

གྱི་ནོམ་པ་ཞུས། རྒྱུད་གྲྭ་འིཛུགས་པའི་ིགྲོས་ཚེིག་ཕུལོ་བར་ར་ེཞིག་གཏན་མ་ཁེལོ་

བར་བརྟེན་ངང་བསྲངིས་ནས་དབུས་སུ་ཕེབེས། རྒྱལོ་མཆགོ་བདུན་པ་དང་། ཁྲི་ིཆེན་

ངག་དབང་མཆགོ་ལྡན། ལོ་མ་ོཆསོ་སྐྱངོ་རྣམས་ལོ་ལུང་བསྟོན་ཞུས་པས་ལུང་མཐུན་

པར་དགོན་པའི་ིལྕགས་རིའི་ིནང་རོལོ་ཏུ་བཙུགས་ན་བཤིད་སྒྲུབ་འིཕེེལོ་རྒྱས་འིབྱུང་

བའི་ིབཀའི་བབས་པར་བརྟེན་རབ་ཉེ་ིཤིིང་གློང་ལོོར་ཕྱིིར་ཕེེབས། ད་ེནས་རིམ་པས་

ཐབས་མཁས་ཀྱིིས་རྟིང་སྐུལོ་མཛད་ནས་འིཐེན་འིཁྱེར་སོགས་བར་ཆད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཇི་ེ

གློོད་དུ་བཏང་། རབ་འིདོད་ཐོག་མ་མ་ེཡོས་ལོོར་སྔོར་ཡོད་གསང་འིདུས་པ་གཞ་ིབྱས་

ནས་རྒྱུད་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས། 

མཁན་པོ་ལོས་ཐོག་པ་རེ་ཞིག་གི་བློ་མ་མཛད་དེ་འིགྲེལོ་བ་བཞི་སྦྲགས་དང་། 

བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ིབརྩོ་ིབཞག་བཏང་། རྒྱུད་གཞུང་ཚེང་བར་གསུངས་ཤིིང་འིགྲིག་ལོམ་

ཀུན་སྤྱིདོ་བཅིས་རམི་པར་དཔལོ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་ཀྱི་ིཕྱིག་ལོེན་ལྟོར་བསླབས། ཚེ་ཕུག་

གད་སྐྱའི་ིལྷ་རམས་པ་བློ་ོབཟང་བསམ་གྲུབ་བློ་མ་དབུ་མཛད་དུ་བསྐསོ་ནས་ཐགོ་མར་

འིཛུགས་འིསོ་པའི་ིསྲལོོ་ག་རྣམས་གཏན་ཆགས་སུ་བཙུགས། 

ས་འིབྲུག་ལོོར་མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ་ོམཁན་ཁྲིི་
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ཆེན་མོར་ཕེེབས་སྐབས་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་པས་རྒྱུད་གྲྭ་དོ་དམ་ཐད་

ལོ་ལྗོགས་བཀོད་ལྷུ་ཐིངས་པ་དང་། རྒྱལོ་བ་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེོའི་ིའིགྲེལོ་བ་བཞ་ི

སྦྲགས་ཀྱིི་གཟིགས་དཔེ། ཁྲིི་ཆེན་ཉེིད་ཀྱིི་ཤིོ་ཀ་ལོི་དང་ཕྱིག་དྲིིལོ་བཅིས་སྩལོ་ཡོད་

པ་ལྟོར། རྒྱུད་པ་བློ་མ་དང་། བློ་མ་དབུ་མཛད། དག་ེབསྐོས་རྣམས་གསར་བསྐོས་

ཀྱིིས་རྒྱུད་གྲྭའིི་འིགྲིགས་ལོམ་ཕྱིག་བཞེས་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་འིོང་ཕྱིིར་ལོས་སྣེེ་

གྲོས་དབང་རྣམས་དང་བཀའི་བགྲོས་གང་ཞིབ་མཛད་ནས། རྩོ་བ་བློོ་བཟང་རྒྱལོ་

མཚེན་རྒྱུད་པ་བློ་མར་བསྐོས། ད་ེབཞིན་དུ་དཀའི་བཅུ་ཕུན་ཚེོགས་འིོད་ཟེར་བློ་མ་

དབུ་མཛད་དང་། རྩོེས་ཐང་མཁན་དབོན་སྔོགས་རམས་པ་བློ་ོབཟང་དམ་ཆོས་དག་ེ

བསྐོས་སུ་བསྐ་ོབཞག་གནང་། ད་ེདུས་རྒྱུད་པའི་ིའིདུ་ཁང་ལོོགས་སུ་མེད་སྟོབས་ལོ་ོ

ཁ་ཤིས་རངི་བློ་བྲང་འིདུ་ཁང་ནས་ཚེགོས། 

ས་སྦྲུལོ་ལོོར་ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེརྒྱ་ནག་ནས་དགོན་ལུང་དུ་ཕེེབས་སྐབས་

མཁན་པོ་ཧོོ་ཐོག་ཐུ་ལོོ་བ་ཆིང་དུ་ཕེེབས་བསུར་བྱོན་ནས་བྱ་ཁྱུང་དུ་གདན་འིདྲིེན་

ཞུས། རྒྱུད་པ་དཔོན་སློབ་ཕེིང་ཀྲུང་ཡེ་ལོ་ཆིབས་བསུར་ཕེེབས་དུས་གཟིགས་པ་

ཆ་ེཞིང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིམཁན་སློབ་དག་ེའིདུན་རྣམས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལོ། གསེར་གདུང་ཆེན་

མོའི་ིབདུད་རྩོ་ིཇི་ིལྟོར་འིབབ་ཚུལོ་དང་། རྒྱུད་གྲྭའི་ིམཆད་ཉེན་དང་བད་ེམཆོག་ཀྱིང་

མྱུར་དུ་བཙུགས་ན་ལོེགས་ཚུལོ་སོགས་ལོས་འིཕྲེོས་པའི་ིབཀའི་མཆིད་ལྷུགས་པར་

སྩལོ། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིརི་འིབྱནོ་ལོམ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེབེས། གསརེ་གདུང་ཆནེ་མརོ་རྒྱུད་པ་

གྲྭ་ཚེང་ག་ིཚེོགས་དབུར་ཞུས་པ་བཞིན། ཚེོགས་འིདོན་དུ་བློ་བརྒྱུད་གསོལོ་འིདེབས་

དང་། རྒྱུད་གཞུང་ལོེའུ་དང་པོ་གསུངས་འིཕྲེལོ། གསང་འིདུས་མཐའི་དཔྱོད་མྱུ་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གུའི་ིདབུ་ནས་གསུང་ཆོས་ཐུན་གཅིིག་དང་། སྔོགས་ཀྱི་ིའིཆད་ཉེན་ལོ་འིབད་དགོས་

པའི་ིབཀའི་སློབ་དང་། རིང་མིན་རྒྱུད་པའི་ིའིདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་བྱེད་པའི་ིའིཐེབ་

ཏུ་དངུལོ་སྲང་བརྒྱ་བཅིས་གནང་། སྐབས་དེར་བད་ེཡངས་དབོན་ཆུང་ཏཱ་བློ་མ་ཟེར་

བ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པ་ོཆེའི་ིབཀའི་དྲིིན་ལོ་བརྟེན་ནས་ཨུ་ཅུ་མུ་ཆིན་ཏཱ་ཝང་ག་ིབློ་མར་འིགྲ་ོ

དགོས་བྱུང་བས་ཁོང་གི་གོང་མ་བདེ་ཡངས་རིན་པོ་ཆེའིི་སྒོར་གཞི་རྟེན་བརྟེན་པ་

ཡངོས་རྫིགོས་རྒྱུད་ཁང་དུ་ཕུལོ་ཏ་ེལོ་ོཁ་ཤིས་རངི་དརེ་ཚེགོས། 

ཆོས་རྗེ་ེངག་དབང་བཀྲ་ཤིིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོན་གཉེིས་པ་ཕེེབས་ནས་ཕྱིིར་འིཁོར་

སྐབས་བད་ེཁང་བ་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན་རིན་པ་ོཆེའི་ིམདུན་དུ་ཕེེབས་ནས། ཁ་ོབོའི་ི

བསམ་པར་རྒྱུད་པའི་ིའིདུ་ཁང་ཞིག་བཞེངས་སྙེམ་པ་ཡོད་ཀྱིང་ཁ་ོབོས་གང་ཅིིར་མ་ི

ནུས། ཁྱེད་ཐུགས་བསམ་དཀར་ཞིང་དམངས་ནས་དད་འིདུན་ཆ་ེསྟོབས་ཁྱེད་ཀྱིིས་

ཐུགས་བཀོད་གནང་ན། ཆ་རྐྱེེན་ཅི་ིདགོས་ཁ་ོབོས་བསྒྲུབ་ཅིེས་དངུལོ་གྱི་ིམཎྜིལོ་ལྷ་

རྫིས་བཅིས་ཞུ་བ་ནན་ཆེར་ཕུལོ་བས་དགྱིེས་བཞིན་ཞལོ་གྱིིས་བཞེས། དེར་བརྟེན་

བད་ེཁང་རིན་པ་ོཆ་ེདགུང་ལོ་ོདོན་གཅིིག་བཞེས་པ་ཆུ་མ་ོབྱའི་ིལོོར་ད་ལྟོའི་ིརྒྱུད་ཁང་

འིདིའི་ིརྨང་བཏིངས་ནས་ལོ་ོགསུམ་གྱི་ིརིང་འིདུ་ཁང་སྟོེང་ཤིོད་རྟེན་བརྟེན་པ་ལོེགས་

པར་བཞེངས་ཟིན། དཀར་ཆག་ཞིབ་པར་ཁོང་བའི་ིརྣམ་ཐར་དུ་གསལོ་བས་འིདིར་

མ་བཀདོ། 

ཤིིང་ཆའི་ིགཞ་ིརྣམས་ཁོང་བའི་ིར་ིཁྲིོད་ལུང་གཡོན་གྱི་ིལྷ་ཁང་བསྐྱོད་ནས་འིདིར་

བློངས་བའིི་ངག་རྒྱུན་འིདུག་རབ་གནས་རྒྱས་པ་ཚེར་གསུམ་མཛད་པ་ལོས་རེས་

གཅིིག་ཆུ་བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་རབ་གནས་སློབ་དཔོན་དུ་ཞུག་
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ཀྱིང་ཕེེབས་མ་ཐུབ། རེས་གཅིིག་སྐུ་འིབུམ་རྒྱུད་པ་བློ་མ་དགའི་ལྡན་ཚེང་ཞུས་ནས་

རབ་སྟོོན་རྒྱ་ཆེར་བཏེགས། རྒྱུད་ཁང་ཐོག་མར་བཞེངས་དུས་ར་ེཞིག་ནང་མ་ིམཐུན་

པ་དང་། རྩོིག་གྱིང་དང་ལོས་ལོམ་བསྒྱིེལོ་བ་སོགས་བར་ཆད་ཀྱི་ིམཚེན་མ་ཆ་ེཙེམ་

བྱུང་ཡང་། ལོ་ོརེར་མར་མ་ེསྟོོང་མཆོད་དང་ཁྲི་ིམཆོད། བཀའི་འིགྱུར་དག་ཀློོག་ཚེར་

སུམ་ཅུ་སོགས་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབས་པས་མཐར་ཐུགས་བཞེད་ལྟོར་ལོེགས་པར་གྲུབ་

ཚུལོ་རྣམ་ཐར་དུ་གསལོ། དེའི་ིཕྱིིར་བད་ེཁང་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན་པ་འིད་ིཉེིད་སྤྱིིར་

ཐུགས་བསྐྱེད་ཕུལོ་དུ་བྱུང་ཞིང་། སྒོོས་སུ་རྒྱུད་ཁང་གསར་བཞེངས་ལོ་བཀའི་དྲིིན་

ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེབར་འིདུག །རབ་འིདོད་མ་ེཡོས་ལོ་ཐོག་མར་རྒྱུད་གྲྭ་བཙུགས་པ་ནས་ད་

ལྟོ་རབ་རྒྱལོ་མ་ེབྱའི་ིལོ་ོབར་དུ་བགྲང་བྱ་ཉེིས་བརྒྱ་དང་བཅུ་འིདས་ཤིིང་། རབ་འིདོད་

ཤིིང་ཕེག་ལོོར་རྒྱུད་ཁང་བཞེངས་གྲུབ་པ་ནས་ད་ལྟོ་མ་ེབྱ་བརྩོིས་པས་ལོ་ོཉེིས་བརྒྱ་

དང་གསུམ་སངོ་སྣེང་ང་ོ། །

རྒྱུད་པའིི་དཔོན་སློབ་ལོ་གོང་སྨོས་ལྟོར་ཐོག་མར་རྩོ་བ་ཆེ་ཚེང་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་

མཚེན་གྱིིས་བསྐྱངས། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་རྭ་དཔོན་སློབ་དཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་ལྷུན་

གྲུབ། མད་ོབ་མར་ནང་དག་ེབཤིེས་ངག་དབང་བཟང་པོ། གདོང་གཞུག་ཞབས་དྲུང་

བློ་ོབཟང་ཆོས་གྲགས། མད་ོབ་མར་ནང་དག་ེབཤིེས་དབོན་ཆུང་ངག་དབང་བསྟོན་

འིཕེེལོ། རྩོ་བ་ཆུང་ཚེང་ངག་དབང་དག་ེལོེགས། སྟོག་ལུང་འིཇིམ་དབྱངས་གྲགས་པ། 

སྡོོང་ང་ེདག་ེའིདུན་ཆོས་འིཕེེལོ། གཅིན་ཚེའི་ིལྷ་རམས་པ་སྦྱོིན་པ་ཀུན་བཟང་། མད་ོ

བའི་ིལྷ་རབས་པ་ངག་དབང་བསོད་ནམས། མད་ོབ་མར་ནང་དབོན་ཆུང་ངག་དབང་

བསྟོན་འིཛནི། མད་ོབ་ཡར་ནང་དག་ེབཤིསེ་གྲགས་པ་རྒྱལོ་མཚེན། བསི་ཐང་ཞབས་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དྲུང་ཡ་ེཤིེས་དར་རྒྱས། སྒོར་བ་ཚེང་བློ་ོབཟང་དབང་ཕྱུག །བཱ་ཡན་དག་ེབཤིེས་ཡ་ེ

ཤིེས་ཤིེས་རབ། ཇུ་ནང་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས། ཀ་མད་ོདཀའི་བཅུ་ཡ་ེཤིེས་སྐལོ་

བཟང་། ཁ་མང་བུ་རྒྱུད་དག་ེབཤིེས་ཆོས་འིཕེེལོ་དོན་གྲུབ། མཁར་ནང་ཞབས་དྲུང་

འིཕྲེིན་ལོས་དར་རྒྱས། མགོན་ཚེང་ཞབས་དྲུང་བློ་ོབཟང་ཡོན་ཏན། ཁ་མང་བུ་རྒྱུད་

དཀའི་བཅུ་སྐལོ་བཟང་ལོེགས་བཤིད། ཚེ་ཕུག་གད་སྐྱའི་ིདག་ེབཤིེས་བསྐལོ་བཟང་

ནོར་བུ། རྭ་ཚེ་སྤྲུལོ་སྐུ་བློ་ོབཟང་དཔལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚེ།ོ མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་བློ་ོ

བཟང་ཚུལོ་ཁྲིིམས། ཁ་སྒོང་དག་ེབཤིེས་བྱང་ཆུབ་འིོད་ཟེར། སྒོོམ་མཚེེར་ཐང་དཀའི་

བཅུ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ། ཨ་འིདར་ཆ་གའི་ིདག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པ། པདྨ་ོ

སྟོེང་བ་བསོད་ནམས་བཟང་པ།ོ ཚེ་ེརུག་དར་གྱི་ིདག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་རབ་རྒྱས། ར་

རྒན་ཞབས་དྲུང་ཡེ་ཤིེས་དགེ་ལོེགས་བསྟོན་པའིི་རྒྱལོ་མཚེན། ཁ་སྒོང་ཤིཀྱཱ་བུ་

རྒྱུད་དཀའི་བཅུ་རྒྱལོ་མཚེན་ཉེི་མ། དོར་ཤུལོ་མ་རྒྱ་དཀའི་བཅུ་ངག་དབང་སྦྱོིན་

པ། གཟ་ིལུང་དཔོན་སྐོར་ལྷ་རམས་པ་དག་ེའིདུན་སྙེན་གྲགས་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་དག་ེའིདུན་

བསྟོན་འིཛིན། ཁ་སྒོང་བ་རྒྱ་དག་ེབཤིེས་འིཕྲེིན་ལོས་དག་ེལོེགས། མད་ོབ་མར་ནང་

དཀའི་བཅུ་བརྩོོན་འིགྲུས་བཟང་པོ། མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་ངག་དབང་བཟང་

པོ། ཚེ་ེརུག་བོན་གྱི་དཀའི་བཅུ་རྒྱལོ་མཚེན་འིོད་ཟེར། ཁ་སྒོང་ཤིཀྱཱ་བུ་རྒྱུད་དཀའི་

བཅུ་བློ་ོབཟང་ཤིསེ་རབ། གཤིངོ་ཤིན་གཞ་ིམ་ནང་དག་ེབཤིསེ་ཐབས་མཁས་བཟང་པ།ོ 

མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་དཔལོ་འིབྱོར་རྒྱ་མཚེོ། ལོོག་མའི་ིདབོན་པ་ོའིོད་ཟེར་རྒྱ་

མཚེ།ོ གཞ་ིམ་ནང་དཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་མཁས་གྲུབ། གཡ་ིརྩོའི་ིདག་ེབཤིསེ་བྱམས་པ་

འིཕྲེནི་ལོས། ཁ་ོཚེ་ེབན་ཚེར་དཀའི་བཅུ་བསྟོན་འིཛནི་སྦྱོནི་པ། མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་
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བཅུ་ངག་དབང་སྦྱོིན་པ། རྩོ་རིང་མ་ོདཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་བསམ་གཏན། ཤིོར་གཙེང་

དག་ེབཤིེས་བསྟོན་འིཛིན་ཉེ་ིམ། གུས་ཀྱུ་དཀའི་བཅུ་འིོད་ཟེར་རྒྱ་མཚེ།ོ ལྡ་ེཚེ་མ་ིཉེག་

ཆསོ་རྗེ་ེབསམ་གཏན་རྒྱ་མཚེ།ོ གཤིངོ་ཤིན་རྡ་ོཕུང་དག་ེབཤིསེ་ངག་དབང་ཤིསེ་རབ། 

པདྨ་ོསྟོེང་ནགས་རྐོེད་མཁན་པ་ོཤིེས་རབ་བཟང་པོའི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་བློ་ོབཟང་ལོེགས་བཤིད་

རྒྱ་མཚེོ། ར་གོང་མའི་ིདག་ེབཤིེས་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོ། གཟ་ིལུང་སྐྱ་ེར་ཡ་ཁ་ཚེང་

དག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་ཚུལོ་ཁྲིིམས། དགོན་གསར་ཐང་དག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་མཁས་

གྲུབ། ཟན་ཁྲིོན་གཡང་གྱི་ཞབས་དྲུང་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན། དོར་ཤུལོ་

གློང་གྱི་དག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་འིཇིིགས་མེད། མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་

བསྟོན་འིཛནི། ཁ་སྒོང་ཆག་ནང་དཀའི་བཅུ་དག་ེའིདུན་ཚུལོ་ཁྲིམིས། དརོ་ཤུལོ་མ་རྒྱའི་ི

དཀའི་བཅུ་དག་ེའིདུན་འིཕེེལོ་རྒྱས། ཅི་ིའིབུ་མཁར་དག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་ཆོས་ལྡན། 

སྡོོང་ལོ་ཁའི་ིཞབས་དྲུང་དག་ེབཤིེས་ཐུབ་བསྟོན་ཡར་འིཕེེལོ། ཚེ་ེརུག་བོན་གྱི་དཀའི་

བཅུ་བསྟོན་འིཛིན་སྦྱོིན་པ། ར་གོང་མ་དཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་མཚེན་རྣམས་རིམ་

གྱིིས་བྱོན་པ་ལོས། ད་ལྟོ་ཁྲིི་རབས་རེ་བཞི་བ་ཚེ་ཕུག་དཀའི་བཅུ་དགེ་འིདུན་ཆོས་

གྲགས་བཞུགས་བཞིན་པ་སྟོེ། བད་ེགསང་འིཇིིགས་གསུམ་གྱི་ིསྒྲུབ་མཆོད། འིགྲེལོ་

བའིི་འིཆད་ཉེན། རབ་གནས་ཆེན་མོ། ལྕགས་མཁར་ཟུར་བཅུ་དྲུག་པ་སོགས་ཀྱིི་

ཆོས་སྤྱིོད་ཉེམས་བཞེས་རྣམས་དམ་པ་གོང་མའི་ིསྲོལོ་ག་བཞིན་ཡར་ལྡན་དང་། དུས་

ཀྱི་ིམཐའི་འིདིར་ཡང་འིགྲིགས་ལོམ་ཀུན་སྤྱིོད་སྔོར་ཡོད་མ་ིཉེམས་གོང་འིཕེེལོ་གྱི་ིངང་

བསྟོན་པའི་ིརྒྱན་དུ་མཛསེ་པར་ཡདོ་ད།ོ།  །།
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དུས་འིཁརོ་གྲྭ་ཚེང་ཇི་ིལྟོར་ཚུགས་ཚུལོ། 

དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་རིགས་ལྡན་གཞན་ཕེན་གློིང་ཇི་ིལྟོར་ཚུགས་ཚུལོ་ནི། ཟ་ིན་

ཚུལོ་ཁྲིིམས་དར་རྒྱས་མཁན་པོར་བཞུགས་ཐོག །རབ་འིདོད་མ་ེསྦྲུལོ་ལོོར་ཟན་ཁྲིོན་

ཆོས་རྗེ་ེརབ་འིབྱམས་པ་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚེོས་སྦྱོིན་བདག་བྱས་ནས་ཐོག་མར་སྨན་

པ་གྲྭ་ཚེང་བཙུགས། བློ་མའི་ིདང་པ་ོབད་ེཡངས་ཞབས་དྲུང་བློ་ོབཟང་ནོར་བུ་བསྐོས་

ཏ་ེལོ་ོང་ོམཐངོ་ལྔར་བཞུགས། 

ལྕགས་བྱ་ལོོར་རྐོ་ཕུག་བློ་ོབཟང་དོན་གྲུབ་སྨན་པའི་ིཁྲིིར་བཞུགས་དུས། རྒྱུད་

པའི་ིབློ་མ་དབུ་མཛད་ཟུར་བ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་ཀྱིིས་རྗེ་ེའིད་ིབར། སྤྱིིར་སྨན་

པ་གྲྭ་ཚེང་ཙེམ་ཚུགས་པས་འིཆད་ཉེན་ལོ་ཕེན་པ་ཆེར་མི་འིབྱུང་བས། ཉེིད་ཁྲིིར་

བཞུགས་པའི་ིཐོག་མར་དུས་འིཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དབུ་ནས་རྟེན་འིབྲེལོ་ཞིག་བསྒྲིགས་

ན། སླད་ནས་དུས་འིཁོར་ཚུགས་པའིི་རྟེན་འིབྲེལོ་འིགྲིག་རྒྱུ་ཡོད་ཅིེས་ཞུས་པར་

དགྱིེས་བཞིན་ཞལོ་གྱིིས་བཞེས། མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུའི་ིསྒོར་བར་དུས་འིཁོར་བསྡུས་

རྒྱུད་བཙེལོ་དུ་བྱོན་ནས། པ་ོཏ་ིགཅིགི་ལོ་ཕྱིག་མཛུབ་ཀྱིིས་བསྟོན་ནས་ལྷུ་འིདནོ་བྱས་

པར་རྒྱུད་དེ་ག་རང་དུ་འིདུག་པས་ཐུགས་དགྱིེས་ཏེ། རྟེན་འིབྲེལོ་བཟང་། བཤིེས་

གཉེེན་ཆེན་པོའི་ིགསུང་ལོ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་འིདུག་གསུངས་ནས་དུས་

འིཁོར་དབུ་ནས་ཆོས་ཐུན་གཅིིག་ག་ིབཤིད་པ་གནང་། སྔོར་གྱི་ིསྦྱོིན་བདག་ཆོས་རྗེ་ེ

རྒྱ་ནག་ནས་སླར་འིཁོར་ཏེ་དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་གསར་འིཛུགས་ཀྱིི་སྙེན་སྒྲོན་ཕུལོ་

བ་ན། དུས་འིཁོར་ཟུར་དུ་འིཛུགས་མ་ིདགོས། སྨན་པ་དུས་འིཁོར་དུ་བསྒྱུར་པས་

ཆོག་ཅིེས་བཀའི་ཕེེབས་ལྟོར་ལོ་ོགཅིིག་ག་ིནང་འིདོན་དབྱངས་རྟ་བཅིའི་ག་ཕྱིག་ལོེན་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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སགོས་ཚེགས་སུ་ཆུད་པར་བྱས་ཏ།ེ 

ཕྱི་ིལོ་ོརབ་འིདདོ་ཆུ་ཁྱ་ིལོའོི་ིནག་པ་ཟླ་བའི་ིཉེའི་ིཉེནི་ནས་དུས་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལོའོི་ིསྒྲུབ་

མཆོད་གསར་དུ་བཙུགས། རྒྱུད་པའི་ིདཔོན་སློབ་ཟུར་བ་རྗེ་ེངག་དབང་བསོད་ནམས་

ཀྱིིས་དུས་འིཁོར་ཚུགས་པའི་ིདགའི་སྟོོན་དུ་ཚེོགས་པར་མང་འིགྱིེད་དང་། ཁྲི་ིབ་ལོ་

གསེར་ཟངས་ཀྱི་ིམཎྜིལོ་ཆ་ེལོེགས་དངུལོ་གྱི་ིབཀྲ་ཤིིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིིས་སྤྲོས་པས་

ཐོག་དྲིངས་དངོས་འིབུལོ་སྦོམ་མཐ་ོབ་ཕུལོ། ཁྲི་ིརིན་པ་ོཆེས་ཀྱིང་ཚེོགས་པར་དུས་

འིཁརོ་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ིརྗེསེ་གནང་དང་དུས་འིཁརོ་ཤིསི་བརྗེདོ་ཀྱི་ིལུང་བཅིས་སྩལོ། 

དེ་ནས་རིམ་པར་མད་ོབའིི་དགེ་བཤིེས་གྲགས་པ་རྒྱལོ་མཚེན། ཁུ་ར་ཞབས་

དྲུང་ངག་དབང་འིོད་ཟེར། མད་ོབའི་ིདཔོན་སློབ་ངག་དབང་བཟང་པོའི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་འིཇིམ་

དབྱངས་བསྟོན་འིཛིན། ལྡ་ེཚེའི་ིདག་ེབཤིེས་ངག་དབང་འིོད་ཟེར། གཤིོང་ཤིན་རབ་

འིབྱམས་པ་འིཇིམ་དབྱངས་ཚུལོ་ཁྲིིམས། སྣེ་རྒྱའིི་དཀའི་བཅུ་ངག་དབང་བསོད་

ནམས། མད་ོབའི་ིཞིང་བ་ོསྐ་ེཞབས་དྲུང་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། ཁྲི་ེདམར་ཞབས་

དྲུང་ཡ་ེཤིེས་བསྟོན་འིཛིན། ཁམ་ར་ཨ་འིཛི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་དོན་ལྡན། པདྨ་ོ

སྟོེང་དབོན་པ་ོབསོད་ནམས་བཟང་པ།ོ ཅིོག་ཙེ་ེདབོན་པ་ོདོན་གྲུབ་རྒྱལོ་མཚེན། གཟ་ི

ལུང་སྨད་ཐ་དཀའི་བཅུ་ངག་དབང་མཁས་མཆོག །རྭ་རྒན་ཞབས་དྲུང་ཡ་ེཤིེས་དག་ེ

ལོགེས་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན། 

ཁ་སྒོང་ཤཱཀྱི་བུ་རྒྱུད་དཀའི་བཅུ་རྒྱལོ་མཚེན་ཉེ་ིམ། དོར་ཤུལོ་མ་རྒྱ་དཀའི་བཅུ་

ངག་དབང་སྦྱོནི་པ། གཟ་ིལུང་དཔནོ་སྐརོ་ལྷ་རམས་པ་དག་ེའིདུན་སྙེན་གྲགས་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་

སྐུ་དག་ེའིདུན་བསྟོན་འིཛིན། སྡོོང་རྒན་ཐང་དཀའི་བཅུ་བསྟོན་འིཛིན་ཆོས་གྲགས། ཁ་
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སྒོང་བ་རྒྱ་དག་ེབཤིེས་འིཕྲེིན་ལོས་དག་ེལོེགས། མད་ོབ་སྒོར་བ་ཚེང་ག་ིསྤྲུལོ་སྐུ་དག་ེ

འིདུན་བསྟོན་པ་རབ་རྒྱས། མདོ་བ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་བརྩོོན་འིགྲུབ་བཟང་པོ། 

མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་ངག་དབང་བཟང་པོ། བོན་རྒྱ་དཀའི་བཅུ་རྒྱལོ་མཚེན་

འིོད་ཟེར། ཁ་སྒོང་ཤཱཀྱི་བུ་རྒྱུད་དཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་ཤིེས་རབ། ཚེ་ེརུག་དར་གྱི་ིདག་ེ

བཤིེས་ངག་དབང་བརྩོོན་འིགྲུས། གཞ་ིམ་ནང་དག་ེབཤིེས་ཐབས་མཁས་བཟང་པོ། 

མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་དཔལོ་འིབྱོར་རྒྱ་མཚེོ། ལོོག་མའི་ིདབོན་པ་ོའིོད་ཟེར་རྒྱ་

མཚེ།ོ གཞ་ིམ་ནང་དཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་མཁས་གྲུབ། གཡ་ིརྩོའི་ིདག་ེབཤིསེ་བྱམས་པ་

འིཕྲེནི་ལོས། ཁ་ོཚེ་ེབན་ཚེར་དཀའི་བཅུ་བསྟོན་འིཛནི་སྦྱོནི་པ། མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་

བཅུ་ངག་དབང་སྦྱོིན་པ། མད་ོབ་ཤིར་གདོན་མཆོག་སྤྲུལོ་དག་ེའིདུན་བསྟོན་པ་རབ་

རྒྱས། རྩོ་རིང་མ་ོདཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་བསམ་གཏན། ཤིོང་གཙེང་དག་ེབཤིེས་བསྟོན་

འིཛིན་ཉེི་མ། གུས་ཀྱུ་དཀའི་བཅུ་འིོད་ཟེར་རྒྱ་མཚེོ། ལྡེ་ཚེ་མི་ཉེག་ཆོས་རྗེེ་བསམ་

གཏན་རྒྱ་མཚེོ། གཤིོང་ཤིན་རྡོ་ཕུང་དགེར་བཤིེས་ངག་དབང་ཤིེས་རབ། ནགས་

སྐེད་མཁན་པ་ོཤིེས་རབ་བཟང་པོའི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་བློ་ོབཟང་ལོེགས་བཤིད་རྒྱ་མཚེ།ོ ར་གོང་

མའི་ིདག་ེབཤིེས་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོ། སྐྱ་ེར་ཡ་ཁ་ཚེང་དག་ེབཤིེས་བློ་ོབཟང་ཚུལོ་

ཁྲིིམས། དགོན་གསར་ཐང་དགེ་བཤིེས་བློོ་བཟང་མཁས་གྲུབ། ཟན་ཁྲིོན་གཡང་

གྱི་ཞབས་དྲུང་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན། དོར་ཤུལོ་གློང་གྱི་དག་ེབཤིེས་བློ་ོ

བཟང་འིཇིིགས་མེད། སྡོོང་ལོ་ཁའི་ིདཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་། མད་ོབ་མར་ནང་དཀའི་བཅུ་

བློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛིན། ཁ་སྒོང་ཆག་ནང་དཀའི་བཅུ་དག་ེའིདུན་ཚུལོ་ཁྲིིམས། དོར་

ཤུལོ་མ་རྒྱའི་ིདཀའི་བཅུ་དག་ེའིདུན་འིཕེལེོ་རྒྱས། ཅི་ིའིབུ་མཁར་དག་ེབཤིསེ་བློ་ོབཟང་
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ཆསོ་ལྡན། སྡོངོ་ལོ་ཁའི་ིདཀའི་བཅུ་ཞབས་དྲུང་དག་ེའིདུན་ཐུབ་བསྟོན་ཡར་འིཕེལེོ། ཚེ་ེ

རུག་བནོ་གྱི་དཀའི་བཅུ་བསྟོན་འིཛནི་སྦྱོནི་པ། ར་གངོ་མའི་ིདཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་

མཚེན། སྐྱ་ཡ་ིཐངོ་བ་ར་དཀའི་བཅུ་དག་ེའིདུན་རྒྱལོ་མཚེན། 

དེ་ནས་ཁྲིི་རབས་རེ་གཉེིས་པ་གཤིོང་ཤིན་ཐང་གཞུག་དགེ་བཤིེས་འིཇིམ་

དབྱངས་ཆོས་འིབྱོར་ད་ལྟོ་བཞུགས་བཞིན་པ་སྟོེ། དུས་འིཁོར། ཀུན་རིག །སྨན་

བློ་རྣམས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་མཆོད་དང་། འིདོན་དབྱངས་རྟ། རིག་གནས་སློབ་ཁྲིི། བཅིའི་ག་

ཕྱིག་ལོེན་བཅིས་ཡར་ལྡན་དང་། རབ་ཚེེས་ཤིིང་སྦྲུལོ་ལོོར་མཁན་ཟུར་འིཕྲེིན་ལོས་

དག་ེལོེགས་དང་། དུས་འིཁོར་ཁྲི་ིལོས་ཐོག་པ་ངག་དབང་བརྩོོན་འིགྲུབ་བཅིས་ནས་

བསྐུལོ་ངོར། བད་ེཡངས་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛིན་ནོར་བུས་བཅིའི་ཡིག་ཆེན་

མ་ོབརྩོམས་ནས་གནང་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་སྐྱ་ཡ་ིདཀའི་བཅུ་དག་ེའིདུན་རྒྱལོ་མཚེན་

པས་འིགྲེལོ་ཆེན་དྲི་ིམེད་འིོད་བུ་སྟོོན་མཆན་སྦྲགས་མ། བསྡུས་དོན་དྲི་ིམེད་འིོད་རྒྱན། 

བསྡུས་རྒྱུད་མཆན་མ་བཅིས་སྦྲགས་པའིི་བཤིད་ལུང་གི་རྒྱུན་ཐུགས་བརྩོོན་ཆེན་

པསོ་བདག་ག་ིགམ་ནས་གསན་ཏ་ེལོ་ོལྟོར་དུ་གསུངས་པའི་ིརྒྱུན་འིཛུགས་པ་གནང་། 

ད་ེལྟོར་ན་རབ་འིདོད་མ་ེསྦྲུལོ་ལོོར་སྨད་པ་གྲྭ་ཚེང་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ནས་ད་

ལྟོའི་ིམ་ེབྱ་ཡན་ལོ་ལོ་ོབརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་འིདས་ཤིངི་། རབ་འིདདོ་ཆུ་ཁྱ་ིལོརོ་དུས་འིཁརོ་

ཚུགས་པ་ནས་ད་ལྟོའི་ིམ་ེབྱ་ཡན་ལོ་ལོ་ོབརྒྱ་དང་ང་ལྔ་འིདས་པའི་ིརིང་ལོ་འིདུ་ཁང་

དང་། རྟནེ་བཞངེས། མཆདོ་རྫིས་སགོས་རམི་པས་ཡར་རྒྱས་གངོ་འིཕེལེོ་དུ་གྱུར་སྣེང་

ང་ོ། །

དེ་དག་ལོ་འིདི་སྐད་ཅིེས་བྱ་སྟོེ། ལོེགས་སྦྱོངས་ལྷན་སྐྱེས་ར་བ་ལོས་སྨིན་
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པའི།ི །མཁྱེན་རབ་དཔག་བསམ་ཡལོ་འིདབ་ཁྱནོ་ཡངས་པརོ། །ལུང་རྟགོས་ཡནོ་ཏན་

འིབྲས་བུའི་ིསྙེ་ེམ་འིབུམ། །གཡུར་དུ་དུད་པའི་ིགྲལོ་རངི་བགྲང་ལོས་འིདས། །གང་ཡང་

རྩོོད་ངག་རིགས་པའི་ིཐོག་མདས་ཕེས་རྒོལོ་ལོོག་རྟོག་ར་ིམ་ོརྨང་ནས་བསྒྱིེལོ། །རྩོོམ་

པའིི་གདངས་སྙེན་རྣ་བར་སིམ་པས་རྒྱལོ་བའིི་གཞུང་ལུགས་དྲིི་མེད་གསལོ་བར་

བྱེད། །གཞན་ཕེན་ལོེགས་བཤིད་བདུད་རྩོིའི་ིཐིགས་པས་སྐལོ་བཟང་སྙེིང་ག་ིཔདྨ་ཅི་ི

ཡང་གསོས། །ཀུན་ཀྱིང་བསྟོན་འིགྲོའི་ིསྤྱིི་དཔལོ་མགོན་དུ་གཅིན་བུའིི་ཚེིག་གིས་

བསྟོོད་མིན་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། །ལོ་ལོ་མཁས་པའི་ིགྲགས་སྙེན་དབྱིངས་སུ་ལྡིར། །ལོ་ལོ་

བཙུན་ཚུགས་ཞ་ིདུལོ་སྤྱིོད་པས་མཛེས། །ལོ་ལོ་གཞན་ཕེན་བཟང་པོའི་ིལྷག་བསམ་

དཀར། །ལོ་ལོ་གྲུབ་བརྙིེས་རྟོགས་པའིི་རྣལོ་འིབྱོར་བརྟན། །ཕེལོ་མོ་ཆེས་ནི་བློོ་

བཟང་རྒྱལོ་བ་བཞིན། །བྱང་ཁའི་ིདབུས་ལོམ་མྱོ་ངམ་ཐང་བགྲོད་དེ། །དབུས་གཙེང་

ཆོས་ཀྱིི་ཞིང་ཁམས་རིགས་པའིི་གྲྭར། །མཁས་པའིི་བ་དན་དཀར་པོ་དགུང་དུ་

བཙུགས། །ཡང་གཅིིག་བསྟོན་པའིི་ཁུར་འིཁྱེར་རླུང་གཞོན་གྱིིས། །མི་འིཇིིགས་

སེང་ཁྲིི་མཚེོ་གློིང་ནོར་བུའིི་སྤེོར། །རྩོོལོ་མེད་བདས་པའིི་མཁན་རབས་བསྟོན་པའིི་

གཉེནེ། །འིད་ིདག་བསྟོདོ་འིསོ་ཕྱིག་ག་ིགནས་སུ་མཐ།ོ །ཁྱད་པར་དག་ེལྡན་བསྟོན་པའི་ི

ཆུ་མག་ོདེར། །མཁས་པའི་ིབྱ་བ་བཤིད་སྒྲུབ་ཟུང་འིབྲེལོ་གྱིིས། །བསྟོན་ལོ་ར་ིམ་ོབརྒྱ་

ཕྲེག་འིགདོ་པའི་ིབྱནི། །ཐུབ་བསྟོན་ཕེན་བད་ེརྒྱས་པའི་ིགསོས་སུ་སྨནི། །ཞསེ་བྱ་བ་ན་ི

བར་སྐབས་ཀྱི་ིཚེགིས་སུ་བཅིད་པ་སྟོ་ེསརྒ་གཉེསི་པའི།ོ།  །།
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མཐོའི་མར་དགེ་བའིི་གཏམ་སྐུ་གསུང་ 

ཐུགསེ་རེྟེན་གྱིི་དཀར་ཆག །

མཉེནེ་ལྕུག་སརོ་མསོ་སྦྲངེ་བའི་ིཏམྦུ་རར། །རྗེསེ་ཆགས་ཐརོ་ཅིགོ་ཟུར་དུ་ཡནོ་པ་

མ།ོ །བདག་མགྲིན་དགའི་བའི་ིཚེལོ་དུ་ཡུད་ཙེམ་ཞིག །ངལོ་གས་ོསྟོེན་པར་ཅི་ིགནང་

དབྱངས་ཅིན་ཀྱི།ེ །

གསུམ་པ་མཐའི་མར་དགེ་བའིི་གཏན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱིི་དཀར་ཆག་

འིགོད་པ་ལོ་དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་དགོན་ལོག་མཆོད་གཞིས་དང་བཅིས་པའི་ིངོས་

འིཛནི་མཚེནོ་ཙེམ་བཤིད་པ་གཉེསི་ལོས། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་ིདཀར་ཆག

དང་པ་ོནི། རྟེན་གྱི་ིགཙེ་ོབ་ོགསེར་གདུང་ཆེན་མོའི་ིལྷ་ཁང་དུ། མཉེམ་མེད་ཆོས་

རྗེེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་དཔལོ་བཟང་པོའི་ིསྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་

པའི་ིས་འིབུམ་གདུང་རྟེན་ལོ། ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེེས་ས་ོཕེག་གིས་བརྒྱན་པ་དང་། རྒྱལོ་བ་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོས་གསེར་དང་ཟངས་ཀྱི་ིབདག་རྐྱེེན་སྦྱོར་ནས་རྨང་དག་ེས་ལོ་

བཙུགས་པའི་ིམཆོད་རྟེན་གསེར་ཟངས་ཀྱིིས་བཏུམས་པ་དང་། བད་ེཁང་བ་བློ་ོབཟང་

རབ་བརྟན་གྱིིས་མཆོད་རྟེན་རིལོ་བོར་གསེར་ཆབ་དང་རིན་པ་ོཆ་ེསྣེ་ཚེོགས་པའི་ིའིཕྲེ་

རྒྱན་གྱིིས་ཕྱུག་པའིི་དངུལོ་གྱིི་སྒོ་ོརྒྱན་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་དང་། དུས་ཕྱིིས་

བློ་བྲང་ཨ་ལོགས་རིན་པོ་ཆེ་འིཇིིགས་མེད་འིཕྲེིན་ལོས་རྒྱ་མཚེོས་ཞལོ་བཀོད་དང་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བདག་རྐྱེེན་རྒྱ་ཆེར་གནང་ནས་ད་ལྟོའི་ིམཆོད་སྡོོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་མིག་ག་ིབདུད་

རྩོིར་གྱུར་བ་འིད་ིཉེིད་བསྐྲུན་ཅིིང་། ད་ེབཞིན་དུ་སྔོ་ཕྱིིར་འིབྱོར་ལྡན་དད་མོས་དང་ལྡན་

པ་ས་ོསསོ་སྒོ་ོརྒྱན། དར་དཔྱངས། འིཕྲེ་རྒྱན། རྒྱན་ཕྲེངེ་སགོས་ཕུལོ་བ་དང་། དངུལོ་

སྲང་སྟོོང་ཕྲེག་དུ་མས་ཆ་རྐྱེེན་སྦྱོར་བའི་ིཅིང་ཁེབས་སོགས་ཀྱི་ིམཆོད་རྟེན་ན་བཟའི་

བརྩོགེས་པ་དུ་མ་སོགས་རམི་པས་སྲ་ིཞུ་དང་རམི་གྲ་ོདཔ་ེཟླ་དང་བྲལོ་བར་གྱུར། 

ལོ་ོར་ེབཞིན་ཆ་ོའིཕྲུལོ་ཟླ་བ་ཡར་མར་གྱི་ིདུས་ཚེེས་བཟང་པོར་ར་ོཤིིན་ཏུ་ཞིམ་

པའི་ིབདུད་རྩོ་ིཆལོ་ཆིལོ་དུ་འིབབ་ཅིིང་། ད་ེཡང་འིབབ་ཉེ་ེབའི་ིརྟགས་སུ་མཆདོ་རྟནེ་གྱི་ི

གསེར་མདངས་དམར་པོར་འིགྱུར་བ་དང་། དྲི་ིཞིམ་གྱིིས་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་པའི་ིགློིང་

ཚུན་ཆད་ཁྱབ་པར་འིགྱུར་བ་མཆོག་དམན་གང་གིའིང་སྤྱིོད་ཡུལོ་དུ་གྲུབ་པ་འིདིས་ན་ི

ཆོས་སྡོེ་འིདི་ཙེམ་དུ་མ་ཟད། མད་ོསྨད་སྤྱིིའིི་རྟེན་གྱིི་གཙེ་ོབོའི་ིགྲས་སུ་ཡང་ཅིི་ནས་

ཀྱིང་བགྲང་བར་རགིས་ས།ོ །

ད་ེསྐད་དུ་བད་ེཁང་བའི་ིགསུང་ག་ིདཀར་ཆག་ཏུ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ིམཚེན་མ་ང་ོ

མཚེར་ཆེ་བའིི་རྣམ་པ་འིདི་འིདྲི་བ་ནི་རྒྱ་གར་འིཕེགས་ཡུལོ་ཚུན་ཆད་ཕྱིོགས་གང་

ནའིང་སྣེང་པའིི་ལོ་ོརྒྱུས་མཐོང་ཐོས་སོགས་མི་སྣེང་ང་ོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའིི་

གཡས་སུ་མངའི་རིས་སྟོོད་ཀྱི་ིཆོས་རྒྱལོ་མགོན་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ིནང་ཚེན་ཞིག་

ག་ིདུས་འིཕེགས་ཡུལོ་ནས་ཕེེབས་པའི་ིཇི་ོབ་ོལོ་ོཀ་ེཤྭ་ོརའི་ིསྣེང་བརྙིན་གསུང་ལོན་ཁ་

ཡར་བྱོན་པར་གྲགས་པའི་ིབྱིན་ཅིན་མངའི་རིས་ཆོས་རྒྱལོ་ནས་ཞལོ་བདག་མཛད་

པའིི་སྤུ་རང་བཞི་སྡོེའིི་གདུང་རྒྱུད་རྫིོགས་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིས་གཙུག་ལོག་ཁང་གི་རྟེན་

གསུམ་རྣམས་ཏའིི་ཆང་པཱ་ཐུར་སྟོོད་སྒོར་དཔོན་སྐབས་གཞུང་བཞེས་བྱས་པར་
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ཐུགས་རྗེ་ེཆནེ་པའོི་ིསྐུ་འིད་ིསྒོར་དཔནོ་རང་གསི་དད་རྟནེ་དུ་བློངས། 

དེ་སྐབས་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་མངའི་རིས་མཐོ་ལྡིང་གི་མཁན་པོར་

བཞུགས་སྒོང་དུ་སངོ་བས། ཁངོ་གསི་གསརེ་དངུལོ་གསོ་དར་རྟ་སོགས་དངུལོ་སྲང་

ལྔ་བརྒྱ་ལོོངས་པའིི་ཡོན་གྱིིས་བླུས། ནང་རྟེན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་འིཕེེལོ་གདུང་། 

མངའི་རསི་སྟོདོ་ནས་ཕྱིག་ཏུ་སནོ་པའི་ིཇི་ོབ་ོཨ་ཏ་ིཤིའི་ིགདུང་རུས། རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བ་

དང་པཎི་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་གྱི་ིདབུ་སྐྲ་སོགས་བྱིན་རྟེན་དུ་མ་ཕུལོ་ཅིིང་། གསེར་གྱི་ིདབུ་

རྒྱན། མགུལོ་རྒྱན། གསེར་ཟངས་ཀྱི་ིཔད་གདན་སོགས་གསར་བཟོས་མཛད་ནས་

གསེར་གདུང་གི་རྒྱ་ཕེིབས་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་དང་ལྷན་དུ་རྟེན་གཙེོར་སྩལོ་བ་

དང་། ད་ེདང་ཆབས་གཅིིག་པར་དཔལོ་ཆོས་མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུས་ཕུལོ་བའི་ིས་སྐྱ་

གྲགས་པ་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིི་ཐུགས་དམ་རྟེན་ཐུབ་པ་གྲོང་ཁྱེར་མའིི་ལོི་སྐུ་མི་ཚེད་

ལོོངས་པ་དང་། ཇི་ོབ་ོལོ་ོཀ་ེཤྭ་རའི་ིམདུན་ན་རྗེ་ེགཟིགས་པ་ལྔ་ལྡན་གྲས་ཀྱི་ིརྗེ་ེསྐུ་གློང་

ཆེན་ལོ་བཅིིབས་པ་གསུང་འིབྱོན་མ་གཅིིག་བཞུགས་ཏེ། འིདི་རྒྱལོ་བ་དགེ་འིདུན་

གྲུབ་ནས་བཟུང་ཐུའུ་བཀྭན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱ་མཚེོའི་ིཕྱིག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེས་སྐུ་

ཕྲེངེ་གཉེསི་པ་ཆསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམས་ཁ་བྱང་བཏབ་པ་ཅིན། རྒྱ་འིཁྲུག་ག་ིདུས་སུ་འིཁྱར་ནས་

རྗེ་ེབད་ེཡངས་པའི་ིཕྱིག་ཏུ་འིབྱརོ། དའེི་ིལོ་ོརྒྱུས་རྗེ་ེཐར་ཤུལོ་རནི་པ་ོཆསེ་གསན་ནས་

ར་ེཞིག་ག་ིབར་གཡར་བ་ོཞུས་ཏ་ེདབུ་སྔོས་ཀྱི་ིརྟེན་དུ་ཡུན་རིང་བསྣེམས་ཤིིང་། སྐུ་

འིདའི་ཁར་ཞལོ་ཆེམས་དང་བཅིས་བད་ེཡངས་རིན་པ་ོཆེར་སླར་ཕུལོ་ནས་དམ་རྒྱ་

དང་གཉེརེ་གཏད་ཀྱི་ིཁ་བྱང་ཕྱིག་བྲསི་སུ་མཛད་སྣེང་། 

གཡོན་ཕྱིོགས་སུ་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱིི་ཞལོ་ཆེམས་བཞིན་ཕྱིག་
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མཛོད་བློ་ོབཟང་ལོེགས་བཤིད་ཀྱིིས་དགོངས་རྫིོགས་ལོ་དམིགས་ཏ་ེདངུལོ་སྲང་བཞ་ི

སྟོོང་ལྷག་གིས་ཆ་རྐྱེེན་སྦྱོར་ནས་བཞེངས་པའི་ིརྗེ་ེཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པའི་ིགསེར་སྐུ་

མི་ཚེད་ཙེམ་པ་ཐུགས་ཀར་དུང་དཀར་གཡས་འིཁྱིལོ་འིཕྲེ་རྒྱན་ཅིན་དང་། དབུའིི་

སྟོེང་དུ་ཁྲིི་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་དགེ་ལྡན་གསེར་ཁྲིིར་བཞུགས་སྐབས་ཀྱིི་དབུ་

གདུགས་བསྐོར་བ་ཅིན་བཞུགས། འིདིའི་ིནང་རྟེན་དུ། སྟོོན་པའི་ིའིཕེེལོ་གདུང་རྡོག་

བདུན། ནཱ་ར་ོབའི་ིཚེོགས་དུང་། རྗེ་ེབཀྲ་ཤིིས་རྡ་ོཁ་མ་དང་། རྗེ་ེའིཛམ་སེར་ནག་མར་

གྲགས་པའིི་རྗེེ་སྐུ་བྱིན་རླབས་ཅིན་གཉེིས་སོགས་བྱིན་རྟེན་རྩོ་ཆེ་མང་དུ་ཕུལོ་བར་

ད་ེཉེིད་ཀྱི་ིདཀར་ཆག་ལོས་བཤིད། རྗེ་ེསྐུ་བཀྲ་ཤིིས་རྡ་ོཁ་མ་ནི། རྗེེའི་ིསྐུ་དུས་སུ་པཎི་

ཆེན་བྱམས་པ་གློིང་བས་དུས་གཅིིག་ལོ་རྗེེའི་ིསྐུ་བརྙིན་བརྒྱད་བཞེངས་ཤིིང་། ར་ེརེའི་ི

ནང་དུའིང་རྗེའེི་ིདབུ་སྐྲ་བུབས་ཚེང་ར་ེབཞུགས་པར་བཤིད་པ་ད་ེཉེིད་ད།ེ བློ་བྲང་ཆསོ་

བཀའི་བ་རྗེ་ེཤིེས་རབ་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྐུ་བརྙིན་ལོ་ོརྒྱུས་སུ་ཡང་། བྱ་ཁྱུང་དགོན་པར་ཁྲི་ི

ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་པས་བཞེངས་པའིི་སྐུའིི་གཟུངས་གཞུག་ཏུ་རྗེེ་དེ་ཉེིད་ཀྱིི་ཁུ་

བ་ོཁྲི་ིངག་དབང་ཆོས་གྲགས་པའི་ིཐུགས་དམ་རྟེན་བཀྲ་ཤིིས་རྡ་ོཁ་གཅིིག་བཞུགས། 

ཞསེ་གསུངས་ས།ོ །

དེའི་ིགཡོན་ཕྱིོགས་སུ་ཁྲི་ིངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིིས་ཆེད་དུ་བཞེངས་པའི་ིཇི་ོ

བ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་ིགསེར་སྐུ་མ་ིཚེད་ཙེམ་པ་བཞུགས། འིདིའི་ིནང་རྟེན་དུ་འིོད་སྲུངས་

དང་སྟོོན་པའི་ིའིཕེེལོ་གདུང་རྡོག་བདུན། ཤཱ་རིའི་ིབུའི་ིསྐུ་ཆོས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིསྣེམ་སྦྱོར། 

རྗེེའི་ིསྐུ་ཆོས་རྣམས་རིལོ་བུར་བསྒྲིལོ་བ་སོགས་རྟེན་སྣེ་འིགངས་ཅིན་མང་དུ་ཕུལོ་བར་

དེའི་ིདཀར་ཆག་ཏུ་བཤིད་ཅིིང་། པྲོོག་ཞུའི་ིདབུས་སུ་དངུལོ་སྲང་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་
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ར་ིབའི་ིནོར་བུ་ཞ་ིམིག་རྒྱ་སྲན་ཙེམ་གྱི་ིའིཕྲེ་རྒྱན་བཅིས་བཟ་ོབཀོད་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་

པ་ཞིག་ཡིན། མཆོད་སྡོོང་ག་ིགཡས་ངོས་སུ་སྔོར་བཤིད་པ་ལྟོར་ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་

བ་ལོང་གྲུར་བཞུགས་སྐབས་སྤྲུལོ་བའི་ིགང་ཟག་གཅིིག་གིས་རྟེན་དུ་སྩལོ་བའི་ིཐུབ་

པ་གྲོང་འིབྱོན་མ་ཁྲུ་ཚེད་ཅིན། གཡས་ཀྱིི་རྒྱབ་ངོས་སུ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟོར་སྡོེ་བ་

སྐྱིད་ཤིོད་པ་བསྟོན་འིཛིན་བློ་ོབཟང་རྒྱ་མཚེོས་ཁོང་བའི་ིམ་ཡུམ་གྱི་ིདག་ེརྩོར་བཞེངས་

པའི་ིསྨན་སྐུ་རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པ་ཁྲུ་བཅུ་གཉེིས་ཀྱི་ིཚེད་ལོོངས་བཟང་པོའི་ིབཞུགས་

སྟོངས་ཅིན་བཞུགས། འིདའིི་ིནང་རྟནེ་དུ། སྲངོ་བཙེན་ཞབས་ཕྱིགས། ཨུ་རྒྱན་དབུ་ལོ།ོ 

ཇི་ོབ་ོརྗེེའི་ིདབུ་ལོ།ོ ས་ཆནེ་གངོ་མ་རམི་བྱནོ་གྱི་ིདབུ་ལོ།ོ ཁྲི་ོཕུ་ལོ་ོཙཱ་བ། བུ་སྟོནོ། མར་

མི། རྒྱལོ་བ་དག་ེའིདུན་གྲུབ་སོགས་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་དང་། པཎི་ཆེན་ཆོས་རྒྱན་དང་། 

པཎི་ཆེན་བློ་ོབཟང་ཡ་ེཤིེས་རྣམས་ཀྱི་ིན་བཟའི། རྟ་ནག་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚེོའི་ིཚེེམས་

ཀྱི་ིཆ་ཤིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆུ་སྐྱར་དུ་འིཁྲུངས་པའི་ིཚེ་ེའིབྲོག་དགོན་པའི་ིམ་ི

རྣམས་སྐོམ་ནད་ལོས་གྲོལོ་བའིི་སྐུ་ཤིའིི་ཚེལོ་བུ། བྱང་སེམས་བྱ་རུ་འིཁྲུངས་པའིི་

ཚེ་ེསེང་གེའི་ིགྲ་ེབར་རུས་པ་གས་ོབའི་ིསྐུ་རུས། པཎྚི་ིཏ་སྨྲ་ིཏིའི་ིཞབས་སེན་སོགས་

བྱནི་རྟནེ་མང་དུ་བཞུགས་པར་ད་ེཉེདི་ཀྱི་ིདཀར་ཆག་ཏུ་འིབྱུང་། 

གཡས་མདུན་གྱི་ིགྲྭར་སྡོ་ེབ་སྐྱིད་ཤིོད་པ་རང་ག་ིསྲུང་མ་ལྕམ་སྲིང་གཉེེར་གཏད་

འིཕྲེིན་བཅིོལོ་གྱིི་བཀའི་རྩོོམ་ཅིན། ཀློད་དུ་རྟག་གཏོར་ཤིིན་ཏུ་བཀའི་གཉེན་པའིི་ལོ་ོ

རྒྱུས་གོང་ནས་ཞིབ་པར་སྨོས་པ་དེ་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་རྗེེ་དོན་རིན་པ་དང་རྗེེ་

རིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་གཉེིས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་རྒྱ་ནག་ལོ་ིམ། མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིིས་

ཀྱི་ིགདུང་རྟེན་གསང་འིདུས་འིཇིམ་རྡོར་སྨན་སྐུ་མ་ིཚེད། འིཇིིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་
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མའིི་བློོས་བསླང་གསེར་ཟངས་ལོས་གྲུབ་པ། ཙེན་དན་གྱིིས་བཞེངས་པའིི་བདེ་

མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ིབློོས་བསླང་། ཐུགས་རྗེ་ེཆེན་པ་ོབཅུ་གཅིིག་ཞལོ་མ་ིཚེད་ལོས་ལྷག་

པ་གཅིིག །པཎི་ཆེན་མཁན་པ་ོབློ་བྲང་བརྩོོན་འིགྲུས་ཀྱིིས་ཕུལོ་བའི་ིའིཐག་དྲུབ་ཀྱིིས་

བཟོས་པའི་ིགནས་བཅུ་དང་། པཎི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ིརྣམ་ཐར་ཞལོ་ཐང་། དགའི་ལྷ་

སོགས་སྔོ་ཕྱིིར་བཞེངས་པའིི་སྐུའིི་རྟེན་གྲངས་མང་བ་དང་། ཏཱའིི་ཐུང་དཔོན་པོ་ཀླུ་

སྐྱབས་ཀྱིིས་ཕུལོ་བའི་ིགསེར་དངུལོ་སྤེེལོ་མས་བཞེངས་པའི་ིབཀའི་འིགྱུར་འིགངས་

ཆ་ེབ་ཆ་ཚེང་། སྨད་རྒྱུད་སྔོགས་རམས་པ་ཆསོ་རྗེ་ེངག་དབང་བཀྲ་ཤིསི་ཀྱིསི་རྒྱ་ནག་

ནས་གདན་དྲིངས་པའི་ིབཀའི་བསྟོན་གཉེིས་སྡོ་ེདགེའི་ིབཀའི་འིགྱུར་མཚེལོ་དཔར་མ། 

སྣེར་ཐང་བསྟོན་འིགྱུར། སྟོག་ཚེང་ལོོ་ཙཱ་བའིི་ཐུགས་དམ་གྱིི་ཡུམ་སོགས་གསུང་

རྟེན་དུ་མ་དང་། དཀར་ཆག་རྙིིང་བ་ཞིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འིཁོར་བ་འིཇིིག་ག་ིཚེེམས་

བཞུགས་པའིི་ཙེན་དན་ལོས་གྲུབ་པའིི་མཆོད་རྟེན་ཞིག་ཡོད་པར་བཤིད་པ་གང་

ཡིན་ངོས་མ་ིཟིན་ཀྱིང་། གང་ལྟོར་ཙེན་དན་གྱི་ིམཆོད་རྟེན་གཉེིས་དང་། བད་ེཁང་བ་

བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན་གྱིི་གདུང་རྟེན་དངོས་གཞི་རྒྱུད་པའིི་འིདུ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཀྱིང་

འིདརི་ཡང་གདུང་རུས་ཀྱི་ིཆ་ཤིས་བཞུགས་པའི་ིདངུལོ་གྱི་ིམཆདོ་རྟནེ་ཁྲུ་ད་ོབ་གཅིགི་

དང་། ཐར་ཤུལོ་དགེ་འིདུན་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚེོའིི་ཚེེམས་བརྗེེས་ནས་ལོོ་ཉེི་ཤུ་རྩོ་

གྲངས་སོང་བའིི་ཤུལོ་དུ་འིཁྲུངས་བའིི་ཚེེམས་གསར་བ་དབྱིབས་སོགས་མཐོང་ན་

ང་ོམཚེར་བ་ད་ེཉེིད་སྙེིང་པོར་བཞུགས་པའི་ིརྣམ་རྒྱལོ་མཆོད་རྟེན་གསེར་ཟངས་ལོས་

གྲུབ་པ་ཤིངི་བཟའི་བསྟོན་པའི་ིདབང་ཕྱུག་གསི་རབ་གནས་མཛད་པ་ཅིན། རྗེ་ེའིད་ིབའི་ི

རྣམ་ཐར་དུ་ཡང་། དགུང་ལོ་ོབགྲེས་པའི་ིདུས་སུ་ཚེེམས་འིགའི་ཞིག་ལྷུང་བའི་ིཤུལོ་
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དུ་སླར་ཡང་ཚེེམས་གསར་བ་ཡིད་དུ་འིོང་བ་ཁ་ཤིས་སྐྱེས། ཞེས་གསུངས་པས་དེའི་ི

ཡ་གྱིལོ་གཅིིག་ཡནི་པར་ངསེ། 

གཞན་རྭ་ལོ་ོསྤྲུལོ་སྐུ་བློ་ོབཟང་བསམ་གྲུབ། བད་ེཡངས་བསྟོན་འིཛིན་ནོར་བུ། 

སྒོར་བ་བློ་ོབཟང་དབང་ཕྱུག །གསེར་ཁང་དག་ེབཤིེས་ཀྱི་ིསྤྲུལོ་སྐུ་དག་ེའིདུན་བསྟོན་

པ་དར་རྒྱས། ཁ་ོཚེ་ེདག་ེའིདུན་བསྟོན་པ་ཕུན་ཚེོགས་སོགས་དམ་པ་སྔོ་ཕྱི་ིམང་པོའི་ི

གདུང་རྟེན་དུ་མ། རྒྱལོ་དབང་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེ་ོདང་། མ་ིདབང་བསོད་ནམས་

སྟོོབས་རྒྱས་མཆོད་ཡོན་ཟུང་འིབྲེལོ་སྐབས་སུ་གནང་བའིི་དངུལོ་རྐོོང་རྒྱལོ་དབང་

བདུན་པའི་ིགསུང་རྩོོམ་སྨོན་ཚེིག་ག་ིཁ་བྱང་ཅིན་དང་། དད་ལྡན་ཚེེར་ཕུག་ཀྱིོའུ་རྒྱའི་ི

དཀའི་བཅུ་བློོ་བཟང་དཔལོ་ལྡན་ནས་ཕུལོ་བའིི་གསེར་སྲང་སུམ་ཅུ་ལོོངས་བའིི་

གསེར་རྐོོང་ཆ་ེལོེགས། དུས་ཕྱིིས་སྒོར་དཔོན་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པས་ཕུལོ་བའི་ིདངུལོ་

ཊ་ཾཉེིས་སྟོོང་སུམ་བརྒྱ་ར་ིབའི་ིརིན་ཆེན་དང་པ་ོས་ལོ་ེསྦྲམ་གྱི་ིམཆོད་རྐོོང་། ལྡ་ེཚེའི་ི

ནང་ས་ོམགོན་པ་ོཚེེ་རིང་གིས་ཕུལོ་བའིི་གློང་ཆེན་མཆེ་བ་ཆ་གཅིིག་སོགས་འིབྱོར་

ལྡན་མང་པོས་སྔོ་ཕྱིིར་ཕུལོ་བའི་ིམཆོད་རྫིས་བགྲང་གིས་མ་ིལོང་བ་དང་། ལྷ་ཁང་ག་ི

སྟོེང་དུ་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་དཔལོ་བཟང་པོས་གནང་བའིི་གསེར་གྱིི་རྒྱ་

ཕེིབས་དང་གཉྫི་ར། མཁན་པོ་ཧོོ་ཐོག་ཐུ་དགེ་འིདུན་ལུང་རྟོགས་རབ་རྒྱས་ཀྱིིས་

ཕུལོ་བའིི་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གསུམ་དང་སྤེེན་རྒྱན་མེ་ལོོང་སོགས་གཙུག་ལོག་

ཁང་ག་ིབཟ་ོབཀོད་ཕུན་སུན་ཚེོགས་པ་དང་། རབ་རྒྱལོ་མ་ེབྱ་ལོོར་ལོས་དཔོན་རྣམ་

པ་བཅུ་ལྷག་བསྐོས་ཐོག །རོང་འིབྲོག་ག་ིདད་ལྡན་སྦྱོིན་བདག་རྣམས་ནས་ཕུལོ་བའི་ི

དཀར་ཐིག་ཁྱོན་བསྡོོམས་སྒོོར་ཁྲི་ིཚེ་ོདྲུག་ལྷག་གིས་མཐུན་རྐྱེེན་སྦྱོར་ཏེ། ལྷ་ཁང་ག་ི
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ཕྱི་ིནང་བར་གསུམ་ལོ་ཞིག་གསོས་བསྐྱར་འིཆོས་གང་དགོས་དང་། ཀུན་དགའི་ར་

བ་ཤིེལོ་སྒོོས་བརྒྱན་པ་མང་པོ། གསེར་གདུང་ག་ིརྨང་རྡ་ོདངུལོ་དཀར་གྱིིས་ཤིན་པ། 

རྒྱ་ཕེིབས་ཀྱིི་གྲྭ་བཞིར་གསེར་ཟངས་ཀྱིི་འིབྲུག་མགོ་བཞི་དང་གསེར་རྐོོང་ཆེ་བ། 

གསེར་ཚེོན་སྣེ་ཚེོགས་ཀྱིིས་མཛེས་པར་བཀླུབས་པ་བཅིས་ལྟོ་བས་ཆོག་མ་ིཤིེས་པ་

མགི་ག་ིབདུད་རྩོ་ིལྟོ་བུར་བསྐྲུན་པ་འིད་ིབཞནི་ལོགས། 

གསེར་གདུང་ལྷ་ཁང་ག་ིགཡས་ཕྱིོགས་བྱམས་ཁང་དུ། རྒྱལོ་བ་བྱམས་པའི་ིསྐུ་

བརྙིན་སྨན་འིདམ་ལོས་བཞངེས་པ་ཆ་ེལོགེས། རྗེ་ེསྐུ་ཆ་ེཚེད་གཅིགི་ག་ིགཡས་གཡནོ་

དུ་བྱམས་འིཇིམ་དབྱངས་ཀྱི་ིལྡེམ་སྐུ་མ་ིཚེད་ཅིན། སྔོོན་གྱི་ིལྡེབས་རིས་སུ་ལོམ་རིམ་

བློ་བརྒྱུད་ཆ་ེལོངོ་། སྐརོ་ཁྱམས་ཕྱི་ིངསོ་སུ་རྗེ་ེདནོ་རནི་པ། ཁྲི་ིཆནེ་ངག་དབང་མཆགོ་

ལྡན། ཆུ་བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱི་ིལོོགས་རིས་ཡོད་པར་

གྲགས། རྩོ་བ་ཚེང་ག་ིགདན་རབས་ཀྱི་ིམཆན་བུ་ཞགི་ཏུ་བྱམས་ཁང་འིད་ིཇུ་ནང་ཆནི་

ཝང་རྡ་ོརྗེེ་ཕེ་ལོམ་གྱིིས་གསར་བཞེངས་བྱས་ཤིིང་སྟོེང་དུ་གཉྫི་ར་བཅིས་ཕུལོ་བར་

བཤིད། 

ཡང་གདན་རབས་དརེ་མཛསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིརྒྱན་བདུན་རྩོ་ིབའི་ིསྐབས་སུ་ཁྲི་ིཆནེ་ངག་

དབང་མཆོག་ལྡན་པས་ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིསྒྲུབ་ཁང་། བྱམས་ཁང་། གསེར་གདུང་ཆུང་བ་

སྟོ་ེགསུམ་ལོ་གཉྫ་ིར་གསུམ་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་ལོས། ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིསྒྲུབ་ཁང་

ལོ་ཕྱིིས་ནས་ཝང་རྡ་ོརྗེ་ེཕེ་ལོམ་གྱིིས་གཉྫ་ིར་ཆ་ེལོེགས་གཅིིག་ཕུལོ་བས་སྔོོན་མ་ད་ེ

མགནོ་ཁང་སྟོངེ་དུ་སྤེསོ་པར་བཤིད། 

གཡོན་ཕྱིོགས་གསེར་གདུང་ཆུང་བར་གྲགས་པའི་ིལྷ་ཁང་དུ། རྟེན་གྱི་ིགཙེ་ོབ་ོ
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ཨ་གྲ་ོཆསོ་རྗེ་ེཤིརེ་རབ་རྒྱལོ་མཚེན་གྱི་ིགདུང་རྟནེ་བྱང་ཆུབ་མཆདོ་རྟནེ་གསརེ་ཟངས་

ལོས་གྲུབ་པ་འིད་ིཕྱིསི་སུ་གསརེ་གདུང་ཆེན་མརོ་སྤྱིན་དྲིངས་འིདུག །

ཁྲི་ིཐོག་ལྔ་བ་གཙེང་བ་གྲགས་པ་རྒྱལོ་མཚེ་ོསོགས་མཁན་རབས་འིགའི་ིགདུང་

རྟེན། ཇི་ོསྐུ་ཆ་ེཚེད། བྱམས་འིཇིམ་དབྱངས། སྒྲོལོ་མ་དཀར་སྔོོན། ཨ་རྒྱ་ནང་སོས་

བཞེངས་པའི་ིབྱམས་པ། ནོར་ལྷ་སོགས་སྨན་སྐུ་འིགའི་ར་ེབཞུགས། ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིལྷ་

ཁང་ངམ་འིཇིམ་དབྱངས་སྒྲུབ་ཁང་དུ། ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིསྐུ་དུས་སུ་སྔོར་བཤིད་

པ་ལྟོར་རྗེེའི་ིགཟིམ་སྤྱིིལོ་བྲག་གཡང་དུ་བསྐྱུར་བ་ས་ལོ་མ་ལྷུང་བར་འིཇིའི་གུར་གྱིིས་

བར་སྣེང་དུ་བཟུང་བ་ད་ེནང་རྟནེ་བྱས་པའི་ིསྨན་འིདམ་གྱི་ིམཆདོ་རྟནེ་ཞགི་གཟམི་སྤྱིལིོ་

ཕུལོ་པའི་ིགནས་དེར་བཞེངས་ཤིིང་། སེང་ཁྲིིའི་ིནང་དུ་རྗེེའི་ིདགུང་ལོོའི་ིརིམ་པའི་ིསྐུ་

བརྙིན་གསུམ་དང་། ཐུབ་པའི་ིསྐུ་བཅིས་བཞེངས་པ་ལོ་ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིམཆོད་རྟེན་དུ་

གྲགས། དགུང་ལོོའི་ིརིམ་པ་ལོ། ཁྲི་ཡིག་རྙིིང་བར་དགུང་ལོ་ོབདུན་པ། དགུ་བ། བཅུ་

གཉེིས་པ་ཞེས་དང་། བྲག་དགོན་པའི་ིཆོས་འིབྱུང་དུ། དགོངས་ལོ་ོགསུམ་པ། བཞ་ི

བ། བརྒྱད་པ། ཞེས་དང་། རྗེ་ེབད་ེཡངས་པའི་ིཨ་ར་པ་ཙེའི་ིདཀར་ཆག་ཏུ། དགུང་

ལོ་ོགསུམ་པ་དང་། བདུན་པའི་ིསྐུ་ཚེད་ཀྱི་ིའིདྲི་སྐུ་གཉེིས་ཞེས་བཤིད་ཚུལོ་མ་ིའིདྲི་བ་

གསུམ་བྱུང་ཞིང་། བད་ེཁང་བའི་ིདཀར་ཆག་ཏུ། རྗེ་ེབློ་མ་དགུང་ལོ་ོབདུན་པ་སོགས་

སྐུ་ན་སྔོ་ཕྱི་ིགསུམ། ཞེས་དང་། རྗེ་ེརིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཉེམས་དང་ཕྱིག་ག་ིའིཛིན་སྟོངས་མ་ི

འིདྲི་བ་གསུམ། ཞསེ་པ་ཙེམ་ལོས་མ་ིགསལོ་ལོ།ོ །རྩྭ་སྤྱིལིོ་ང་ོམཚེར་ཅིན་ད་ེཐུམ་གྱིསི་

དཀྲིས་ནས་མཆོད་རྟེན་གྱི་ིབང་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་པར་མངོན་ཞེས་བད་ེཁང་བས་

གསུངས་ཀྱིང་། ཕྱིིས་སུ་རྗེ་ེབད་ེཡངས་པས་མཆོད་རྟེན་བསྐྱོད་ནས་སླར་བཞེངས་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

སྐབས་སྲོག་ཤིིང་ག་ིངོས་སུ་རྩྭའི་ིཉེག་མ་འིགའི་ཙེམ་ལོས་མ་བྱུང་བར་གྲགས་པས་

གར་ཡདོ་ཀྱི་ིས་མགི་དངསོ་ན་ིངསོ་ཟནི་དཀའི་བར་སྣེང་ང་ོ། །

རབ་ཉེ་ིཆུ་ཁྱ་ིལོོར་རྗེ་ེབད་ེཁང་བ་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན་གྱིིས་ཞིག་གསོས་མཛད་

ཚུལོ་ཞིབ་པར་ཁོང་བས་མཛད་པའི་ིདཀར་ཆག་ཏུ་གསལོ་ཞིང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ིཕྱི་ིཤི་

སྨན་འིདམ་དང་། ད་ེལོ་གསེར་ཆབ་ཕུལོ་སྒོ་ོརྒྱན་གསར་བཟོའི་ིནང་དུ་དགའི་ལྡན་ཕེ་ོ

བྲང་ནས་གནང་བའི་ིཙེན་དན་དམར་པོའི་ིརྗེ་ེསྐུ་དང་། འིཇིམ་པའི་ིདབྱངས་ཀྱི་ིགསེར་

སྐུ་ཞིག་བཞུགས་པར་བཤིད། དེའི་ིཕྱིིས་སུ་མད་ོབ་ཞབས་དྲུང་དང་། ཟན་ཁྲིོན་ཆོས་

རྗེ་ེདར་རྒྱས་རྒྱ་མཚེ་ོགཉེིས་ཀྱིིས་ཆ་རྐྱེེན་སྦྱོར་ནས་མཆོད་རྟེན་བྱིངས་དང་སྒོ་ོཁྱིམ་

དངུལོ་གྱིསི་ཤིན་པར་བཤིད། 

ད་ེནས་རྒྱལོ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེ་ོཆོས་སྡོ་ེའིདིར་ཕེེབས་དུས་

འིཇིམ་དབྱངས་སྒྲུབ་ཁང་རྩོད་གཅིོད་གནང་བར། རྗེེ་བདེ་ཡངས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

མཆོད་རྟེན་འིདིའི་ིཤུལོ་ཡིན་ཞེས་ཞུས། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ིཚེན་ཁ་ཆ་ེབའི་ིསྒྲུབ་ཁང་ད་ེ

མཆོད་རྟེན་གྱི་ིསེང་ཁྲི་ིབྱས་པ་མ་ིལོེགས་པས་ཁྱེད་ནས་བསྐྱར་བཞེངས་གང་ལོེགས་

ཤིིག་མཛོད་ཅིེས་དངུལོ་སྲང་ཉེིས་བརྒྱ་དང་། དོང་ཁྲིོན་ཉེིས་བརྒྱ་གནང་བས་གཞ་ི

བྱས་ནས་རབ་ཚེེས་ས་སྤྲོེལོ་ལོོར་ཨར་ལོས་ཀྱིི་མག་ོབརྩོམས་ཏེ་སྔོོན་གྱིི་སྒྲུབ་ཁང་

ག་ིགཡས་གཡོན་གྱི་ིརྩོིག་གྱིང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ིསེང་ཁྲིིར་བྱས་པ་རང་སོར་བཞག །ད་ེ

དང་འིཚེམས་པའི་ིཀ་བ་བཞ་ིཉེིས་རིམ་དུ་བསླངས་ཤིིང་མཆོད་རྟེན་གྱི་ིརྣམ་པ་བསྐྱོད་

ནས་ད་ལྟོའི་ིགཙུག་ལོག་ཁང་འིད་ིབཞེངས་པ་རིང་མིན་གྲུབ། རྗེ་ེཡབ་སྲས་གསུམ་

དང་། གོང་ས་ཕྱིག་ན་པདྨོ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེོའིི་སྐུ་བརྙིན་བཞི་གསར་བཞེངས་
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མཛད་པ་ལོས་རྗེེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ཐོག་ཁང་དུ་བཞུགས་པར་བྱས། འིོག་ཁང་དུ་

རྒྱལོ་བའིི་སྐུ་བརྙིན་དང་སྔོར་གྱིི་སེང་ཁྲིིའིི་སྐུ་བརྙིན་རྣམས་ལོ་གསེར་ཆབ་དང་ན་

བཟའི་བརྩོགེས་པ་དུ་མ་ཕུལོ་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལོ། 

འིོན་ཀྱིང་རྗེ་ེབད་ེཡངས་རིན་པ་ོཆེའི་ིདཀར་ཆག་ཏུ། སྔོོན་ཆོས་རྗེ་ེདུས་བཞེངས་

པ་རྗེ་ེདགུང་ལོ་ོགསུམ་པ་དང་བདུན་པའི་ིསྐུ་ཚེད་ཀྱི་ིའིདྲི་སྐུ་གཉེིས་དང་། གཞན་སྟོོན་

པ། ཕྱིིས་སུ་བཞེངས་པའི་ིརྗེ་ེསྐུ་གཅིིག །ཅིེས་གསུངས་པ་བད་ེཁང་བའི་ིགསུང་དང་

མ་ིམཐུན་པར་སྣེང་། གཞན་ཡང་ཁྲི་ིགའི་ིར་ིཁྲིོད་པ་རྡ་ོརྗེ་ེའིབུམ་གྱིིས་བཞེངས་པའི་ི

བཤིགས་ལྷ་ས་ོལྔའི་ིགྱིང་ཐང་དང་། དཀའི་བཅུ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛིན་གྱིིས་གདན་

དྲིངས་པའི་ིརྗེ་ེགསུང་འིབུམ་དང་། ཡབ་རྗེ་ེརྡ་ོརྗེ་ེའིཆང་ཨ་བྷྱ་ཞབས་ཀྱི་ིགསུང་འིབུམ་

སོགས་གསུང་རྟེན་དུ་མ་དང་། རྒྱལོ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་གནང་བའི་ིགསེར་

རྩོིའི་ིརྒྱ་ཕེིབས་བཟ་ོཤིིན་ཏུ་ལོེགས་པ་དང་། ཇུ་ནང་ཆིང་ཝང་རྡ་ོརྗེ་ེཕེ་ལོམ་གྱིིས་ཕུལོ་

བའིི་གཉྫི་ར་ཆེ་ལོེགས་དང་། གཅིན་ཚེའིི་སྐུ་ཞབས་བློོ་བཟང་ཆོས་འིབྱོར་གྱིིས་

ཕུལོ་བའི་ིགཉྫ་ིར། ཆོས་འིཁོར་ར་ིདྭགས། རྒྱལོ་མཚེན་ཆ་གཅིིག་བཅིས་དང་། ཕྱིིས་

སུ་པཎི་ཆེན་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་ཆོས་ཀྱིི་ཉེི་མས་ཕྱིག་དངོས་ཀྱིིས་བཏེགས་ནས་

ཐུགས་སྨོན་དང་བཅིས་ཕུལོ་བའིི་གསེར་སྲང་བཅུ་གཉེིས་དང་ཞོ་ལྔའིི་གསེར་རྐོོང་

བྱོན་གཙེང་། སྔོོན་མའི་ིམཆོད་རྟེན་ཤིན་དངུལོ་གྱིིས་རྒྱུ་བྱས་པའི་ིདངུལོ་རྐོོང་ཆ་ེབ་

གསུམ། དོར་ཤུལོ་རིན་པ་ོཆེས་ཕུལོ་བའི་ིདངུལོ་རྐོོང་ཆ་ེབ་གཅིིག་སོགས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟནེ་དང་མཆདོ་རྫིས་སགོས་ངསོ་གཙེང་བ་བཞུགས། སླབོ་གཉེརེ་འིཕེལེོ་རྒྱས་

ཀྱིི་དོན་དུ་འིཛིན་གྲྭ་གོང་མ་བརྒྱད་ཀྱིི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནས་ལོ་ོརེའིི་ས་ག་དང་ཆུ་སྟོོད་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ཟླ་བར་འིཇིམ་དབྱངས་ཀྱི་ིསྨྱུང་གནས་ཚེད་ལྡན་སྲུང་ཞངི་ཡངོས་འིཛནི་ཕུར་ལྕགོ་པའི་ི

ཆ་ོག་ལྟོར་ཚུགས་ཡདོ། 

བྱམས་པ་ཆུ་གཟིགས་མའི་ིལྷ་ཁང་དུ། རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པའི་ིསྐུ་བརྙིན་ཆ་ེབ་རྨ་

ཆུའིི་ཕྱིོགས་སུ་ཞལོ་གཟིགས་པ། གཡས་གཡོན་དུ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་

ཆེན་ཐོབ། དེའི་ིགཡས་ཀྱི་ིབྲག་སྐྱིབས་སུ་དྲིང་སྲོང་དགྱིེས་པའི་ིབསྟོ་ིགནས་ཉེམས་

དགའི་བར་སྡོ་ེབ་སྐྱདི་ཤིདོ་པའི་ིསྒྲུབ་ཁང་ཡདོ། རྡ་ོརྗེ་ེའིཆང་ག་ིལྷ་ཁང་དུ། དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས། བྱམས་པའི་ིསྐུ་བརྙིན་ཉེིས་ཐོག་ཅིན། རྒྱལོ་བ་རྡ་ོརྗེ་ེའིཆང་ག་ིསྐུ་བརྙིན། 

ཚེ་ེདཔག་མདེ། བློ་སྐུ་ཆ་ེབ་གཉེིས། གནས་བཅུ་གཙེ་ོའིཁརོ་ཁྲུ་ལོངོས་རྒྱལོ་ཆནེ་བཞ་ི

དང་བཅིས་པ། རིག་འིཛིན་ཆེན་པ་ོཨུ་རྒྱན་གྱི་ིསྐུ་བརྙིན་རྣམས་དང་། མད་ོབ་ངག་

དབང་བསྟོན་འིཛནི་གྱིསི་བཞངེས་པའི་ིབྱམས་སྐུ་མ་ིཚེད་མ་བཅིས་བཞུགས། 

ལྡ་ེཚེའི་ིལྷ་ཁང་ངམ་ར་ིརྩོེའི་ིལྷ་ཁང་ན་ཐུབ་པ་བདུད་འིདུལོ་ཆེན་པ་ོགཙེ་ོའིཁོར་

དང་། སྟོག་རྩོེའི་ིལྷ་ཁང་ངམ་ལྷ་ཁང་སིས་མར། སྡོ་ེབ་སྐྱིད་ཤིོད་པས་བཞེངས་པའི་ི

གསེར་གདུང་ནང་ག་ིརྒྱལོ་བ་བྱམས་པ་དང་རྒྱུ་གཅིིག་པ་ལོས་བཞེངས་པའི་ིདབྱེན་

བསྡུམ་མཆོད་རྟེན་ཆ་ེཚེད་དག་ེའིདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་དབྱེན་སེལོ་གྱི་ིསྤེེལོ་ཚེིག་

སྦྱོར་བའི་ིབྱནི་རླབས་ཅིན་གྱིསི་གཙེསོ་བྲསི་འིབུར་གྱི་ིསྐུ་བརྙིན་འིགའི་ར་ེབཞུགས། 

བློ་བྲང་ཆེན་མོའི་ིཀློད་ཀྱི་ིསེང་ཁྲི་ིཁང་དུ། རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པའི་ིབཞུགས་ཁྲི་ི

དངསོ་མ་བྱནི་རླབས་ཅིན། དའེི་ིམདུན་གྱི་ིགཡས་གཡནོ་དུ་རྒྱལོ་བ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་

མཚེ་ོདང་། ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པ་བློ་ོབཟང་བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན་རྣམ་གཉེིས་ཀྱི་ི

བཞུགས་ཁྲི་ིརྙིངི་བ་ར་ེར་ེ། ཡབ་རྗེ་ེགསརེ་ཁང་བས་བཞངེས་པའི་ིའིཇིམ་དབྱངས་ཀུན་
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གཟིགས་མ་ིཚེད་ཅིན། རྭ་ལོ་ོབློ་ོབཟང་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ིཐུགས་དམ་རྟེན་དངུལོ་ཡུམ་

སགོས་རྟནེ་མང་ཙེམ་དང་། བློ་བྲང་མཛདོ་ཁང་དུ། ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་རནི་པའི་ིསྟོངོ་ཚེ་ཕྱིག་

ནས་མ། དམ་ཅིན་ནརོ་སྒྲུབ་སངེ་བཅིབིས་མ། དའེི་ིསྤྱིན་གཟགིས་སུ་བཤིམས་པའི་ིཀཽ་

ཤྲཱི་ིབསྟོན་འིཛནི་ཆསོ་རྒྱལོ་གྱི་ིཁྲིབ་དང་མ་ེམདའི་བཅིས་ཡདོ། 

ལྷ་ཁང་ཆེན་མ་ོཞེས་གྲགས་པར། གོང་དུ་བཤིད་པ་ལྟོར་ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ི

སྐུ་དུས་སུ་བཞེངས་པའི་ིདུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། རྒྱལོ་བ་རིགས་ལྔ། རྡ་ོརྗེ་ེཕེག་མ་ོ

བྱིན་རླབས་ཅིན། བྱམས་པ་གཙེ་ོའིཁོར་གསུམ། སྤྱིན་རས་གཟིགས་འིཁོར་བ་དོང་

སྤྲུགས་ཕྱིག་སྟོོང་སྤྱིན་སྟོོང་ཆ་ེཚེད་གཉེིས། སེམས་དཔའི་བཅུ་དྲུག །བཀའི་འིགྱུར་

བྲིས་མ་ཐོར་བུ། སྒོ་ོའིགྲམ་གཡས་གཡོན་དུ། མགོན་པ་ོཕྱིག་དྲུག་པ། ལྷ་མ་ོདམར་

ཟརོ་མ། མགནོ་པ་ོགུར། ལྷ་མ་ོཕྱིག་བཞ་ིམ། རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལོ། གནམ་རྒྱན་དང་

གདུང་འིཁོར་ངོས་སུ་རྒྱུད་སྡོེའི་ིདཀྱིིལོ་འིཁོར་དུ་མ་དང་། འིཇིིགས་བྱེད། གདུགས་

དཀར། གསང་སྔོགས་སྔོ་འིགྱུར་གྱི་ིབཀའི་བརྒྱད་སོགས་ཡ་ིདམ་མང་པ་ོདང་། གྲུབ་

ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་སོགས་ཀྱིི་བྲིས་སྐུ། སྟོེང་ཁང་དུ་སྨན་འིདམ་ལོས་བཞེངས་པའིི་

གསང་འིདུས་བློོས་བསླང་བཅིས་འིད་ིདག་ཆོས་རྗེ་ེརང་ག་ིདུས་སུ་བཞེངས་ཤིིང་རབ་

གནས་མཛད་པས་བྱནི་རླབས་ཀྱི་ིཚེན་ཁ་གཞན་དང་མ་ིའིདྲི་བ་ཡནི། མཆདོ་རྟནེ་ཆནེ་

པ་ོགཅིིག་བཞུགས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཞིབ་གསལོ་མ་ིངེས་ཀྱིང་བད་ེཁང་བས་ཨ་ར་པ་ཙེའི་ི

མཆོད་རྟེན་ཞིག་གསོས་དང་། གསེར་དངུལོ་གྱིིས་འིབུམ་དང་ཉེ་ིཁྲི་ིགསར་བཞེངས་

མཛད་པ་དང་ཆབས་གཅིིག་པར་མཆོད་རྟེན་ཆེ་བ་གཅིིག་བཞེངས་པར་ཁོང་བའིི་

གསུང་ག་ིདཀར་ཆག་ཏུ་གསལོ་བས་ད་ེཡནི་ནམ་སྙེམ། 
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

རྒྱབ་ངོས་སུ་སྲིན་པོའི་ིཁ་གནོན་དུ་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་ིསློབ་དཔོན་སྣེང་

སྲིད་ཟིལོ་གནོན་གྱི་ིསྨན་སྐུ་ཞལོ་ནུབ་ཏུ་ཕྱིོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་ཏ།ེ འིད་ིཁྲི་ིཐོག་དོན་

ལྔ་བ་གདངོ་ག་ིཨ་ལོག་བསདོ་ནམས་བཟང་པའོི་ིཕྱིག་བཟསོ་ཡནི་པར་བཤིད། 

རྟེན་གྱི་ིགཙེ་ོབ་ོརྡ་ོརྗེ་ེཕེག་མ་ོའིད་ིལོ་སྔོོན་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཁ་གསལོ་ཅིན་ཞིག་མ་ིསྣེང་

ཡང་། ཐུའུ་བཀྭན་ཆསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམའི་ིགཟགིས་སྣེང་དུ་སྐུ་གཡ་ོའིགུལོ་དང་། གསུང་བྱནོ་

པ་སོགས་བྱུང་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་ཁ་ཊྭཱཾ་ཾགའི་ིདྲིིལོ་ཆུང་སིལོ་སིལོ་གྱི་ིསྒྲ་ཞབས་ཕྱི་ིབ་

ཚེོས་ཀྱིང་ཐོས་པར་གྲགས། ཡང་ངག་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འིཕུར་གྲབས་བྱས་ཚེ་ེལྕགས་

ཐག་གིས་བཏགས་པས་ན་རྡོ་རྗེེ་ཕེག་མོ་སྐུ་འིཕུར་མ་དང་། རང་བྱོན་མའིི་མཚེན་

ནས་འིབོད་པས་གང་ལྟོར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ིདྲིོད་མ་ཡལོ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣེང་། དེའི་ིཕྱིིར་ཉེིན་

ལོམ་གསུམ་བཞིའིི་ཕེན་ཆད་རྨ་ཀླུང་ཆུ་རྒྱུད་ཕེ་ཚུར་གྱིི་སྲིའུ་དང་ནད་པ་མང་པོ་

བསྐྱབས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་མང་ཞིང་ཕེག་མོའི་ིམིང་འིདོགས་ཅིན་མང་བ་ཡང་འིདིའི་ིའིཕྲེིན་

ལོས་ཀྱིིས་བྱུང་བར་གསལོ། སྤྲུལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེཕེག་མ་ོཡནི་པས་ན་ཕེག་མ་ོསྤྲུལོ་པ་ཞསེ་

ཟེར་རྒྱུ་ལོ། ད་ལྟོ་ཕེལོ་ཆ་ེབས་ཟུར་ཆག་ནས་ཕེག་མ་ོགྲུ་བ་ཞེས་འིབོད་པ་ན་ིམ་དག་

པའི་ིངག་ག ོ།

རྡ་ོརྗེ་ེརྣམ་རྒྱལོ་མངི་ཅིན་གྱིསི་བྲསི་པའི་ིརྗེ་ེདནོ་རནི་པའི་ིརྣམ་ཐར་དུ། རྗེ་ེདནོ་རནི་

པའི་ིསྐུ་དུས་སུ་བཞངེས་ཤིངི་ས་སྐྱའི་ིགསརེ་ཆསོ་བཅུ་གསུམ་གྲས་ཀྱི་ིམཁའི་སྤྱིདོ་མ་

དམར་མ་ོཡིན་ཟེར་ཏེ། དེར་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་ིསྟོེང་ག་ིགསང་འིདུས་ཀྱི་ིབློོས་བསླང་ད་ེ

དུས་འིཁརོ་གྱི་ིབློསོ་བསླང་དུ་ངསོ་བཟུང་བ་དང་། སླབོ་དཔནོ་པདྨའི་ིསྐུ་ད་ེརྗེ་ེདནོ་རིན་

པའིི་དུས་སུ་བཞེངས་པ་ཡིན་ཞེས་སོགས་འིཆལོ་གཏམ་ཚེོད་མེད་སྦོིར་བས་ན་སུ་
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ཞིག་ཡིད་རྟོན་པར་བྱེད་མོད། སྟོབས་ལོེགས་ཀྱིིས་ཐིག་པ་ཡང་སྲིད་ད།ོ །ལྷ་ཁང་ཆེན་

མ་ོའིད་ིསྔོོན་ཆད་ཀྱིང་ཞིག་གསོས་འིགའི་ར་ེབགྱིིས་ཀྱིང་། ཁྱད་པར་རབ་རྒྱལོ་ཤིིང་

བྱ་ལོོར་ལོས་དཔོན་ཆེད་བསྐོས་ཀྱིིས་ཆ་རྐྱེེན་འིདོད་དགུར་སྦྱོར་ཏེ་བསྐྱར་གསོས་

ཡང་དག་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་ཏུ་མ་ཎི་ིབརྒྱ་དང་ས་ོལྔ་བསྐོར་བ་བཅིས་ཞིབ་པར་ཇི་ོམ་ོ

ར་ིཞོར་སྤྲུལོ་པའི་ིསྐུས་བསྒྲིགས་པའི་ིདཀར་ཆག་ཏུ་གསལོ། སྟོེང་ག་ིགཉྫ་ིར་ན་ིར་ལོ་

ན་ོམིན་ཧོན་གྱིི་སྐུ་རིང་ལོ་ས་སྐྱ་གོང་མའིི་གདུང་རྒྱུད་རྩོེ་གདོང་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལོ་སྐུ་

དགོན་འིདིར་ཕེེབས་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས་པ་ལོས་གསེར་གདུང་ཆེན་མོའི་ིགཡུའི་ི

རྒྱ་ཕེིབས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་གཉྫ་ིར་འིད་ིདང་། རྒྱལོ་དབང་ལྔ་བའི་ིའིཁྲུངས་རབས་ཞལོ་ཐང་

ང་ོམཚེར་བ་དྲུག་བཅིས་ཕུལོ་བ་ལོས་ཕྱིིས་སུ་གསེར་གདུང་ཆེན་མོར་གསེར་གྱི་ིརྒྱ་

ཕེིབས་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་སུ་ཁོང་བས་ཕུལོ་བའི་ིགཉྫ་ིར་ད་ེལྷ་ཁང་ཆེན་མ་ོའིདིར་

སྤེསོ་པ་ཡནི་ཞསེ་གྲགས། 

ཚེགོས་ཆནེ་འིདུ་ཁང་ཆནེ་མརོ། མཁན་ཁྲི་ིརམི་བྱནོ་གྱི་ིབཞུགས་ཁྲི་ིམ་ིའིཇིགིས་

སེང་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིིས་བཏེགས་པའི་ིཁྲི་ིཆ་ེཆུང་གཉེིས། རྒྱལོ་བ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེ་ོ

དང་། པཎི་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམའི་ིབཞུགས་ཁྲིི། རྗེ་ེཚེོང་དཔོན་དག་ེལོེགས་མའི་ིསྣེང་

བརྙིན། ཡབ་རྗེ་ེགསེར་ཁང་བས་གནང་བའི་ིཏའི་ིཐུང་ཙེན་དན་ལོས་གྲུབ་པའི་ིརྗེ་ེསྐུ་

ཁྲུ་ལྔ་བ། ཐར་ཤུལོ་རིན་པོ་ཆེ་སློབ་གཉེེར་འིཕེེལོ་རྒྱས་ཀྱིི་དོན་དུ་སྩལོ་བའིི་འིཇིམ་

དབྱངས་གསེར་སྐུ། རྗེ་ེགསེར་ཁང་བའི་ིའིཁྲུངས་རབས་ཚེིག་ཐང་། འིཇིམ་དབྱངས་

སྟོོང་ཐང་གྲས་མཚུངས་བཅུ་རྣམས་དང་། གཅིན་ཚེའིི་མཁན་པོ་བློོ་བཟང་ཆོས་

འིབྱོར་གྱིིས་ཕུལོ་བའིི་སེ་ར་ཀུན་མཁྱེན་པའིི་འིདྲི་སྐུ་གསེར་ཟངས་ལོས་གྲུབ་པ་མི་
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ཚེད། གཞན་དཔག་བསམ་འིཁྲི་ིཤིིང་། ལོམ་རིམ་ཚེོགས་ཞིང་། པཎི་ཆེན་འིཁྲུངས་

ཐང་། མཁན་བརྒྱུད་གྱིན་ཐང་། སྐུ་འིབུམ་ཕེེ་གྱི་ཚེང་གིས་བཞག་པའིི་རྒྱན་དྲུག་

མཆོག་གཉེིས། རྗེེ་ཐར་ཤུལོ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱན་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ་རྣམས་ཀྱིི་བྲིས་

ཐང་། རྗེ་ེབཙུན་དམ་པའི་ིཕྱིག་ནས་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ིརྗེ་ེཡབ་སྲས་གོས་སྐུ་ཆེན་མོ། 

གཟ་ིལུང་ལྷ་རམས་པ་དག་ེའིདུན་སྙེན་གྲགས་ཀྱིིས་བཞེངས་པའི་ིགོས་སྐུ་ད་ལྟོ་འིགྲེམ་

བཞིན་པ་བཅིས་གོས་སྐུ་གསར་རྙིིང་བཞ།ི སྡོ་ེདག་ེབཀའི་འིགྱུར་མཚེལོ་དཔར། ཐོར་

ཝོད་དཔོན་མོས་ཕུལོ་བའི་ིསྣེར་ཐང་བཀའི་འིགྱུར་རྣམས་བཞུགས། ཐོག་ཁར་གཉྫ་ིར་

ཆ་ེབ་གཅིིག་དང་ཆུང་པ་གཉེིས། རྒྱལོ་མཚེན་ཆ་ེཆུང་བཅུ་གཉེིས། ར་ིདྭགས་ཆོས་

འིཁརོ། རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན། མ་ེལོངོ་ཆ་ེཆུང་སུམ་ཅུ་ལྷག་བཅིས་དང་། གཞན་མཆདོ་

རྫིས་གསར་རྙིིང་། ཆོས་ར། ཁྲི་ིཁང་། རྔ་ཁང་། རུང་ཁང་། ཇི་སུལོ་ཁང་བཅིས་བཟ་ོ

བཀདོ་ཕུན་སུན་ཚེོགས་ཤིངི་དང་པ་འིདྲིནེ་པའི་ིཕུལོ་དུ་ཆེའི།ོ །

འིདུ་ཁང་ཀློད་ཐོག་གི་མགོན་ཁང་དུ། འིཇིིགས་བྱེད། མགོན་པོ་ཕྱིག་དྲུག་

པ། གུར་མགོན། ཕྱིག་བཞ་ིཔ། ཞལོ་བཞ་ིབ། རྣམ་སྲས། བེག་ཙེེ། ཆོས་རྒྱལོ། ལྷ་

མོ་དམག་ཟོར་མ་དང་། ཕྱིག་བཞི་མ་བཅིས་ཤིིན་ཏུ་བརྗེིད་ཆགས་པ་དང་། དམ་

ཅིན་ཁང་དུ། རྡ་ོརྗེ་ེལོེགས་པའི་ིསྨན་སྐུ་སེང་བཅིིབས་མ་ཆ་ེབ་གཅིིག་རྒྱལོ་བ་བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚེོའིི་ཤིངས་ཁྲིག་གིས་བཞེངས་པའིི་དམ་ཅིན་ཞལོ་ཐང་རྗེེ་དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་

མཛད་པའི་ིསཱ་དྷུ་མས་མཚེན་པ་བྱིན་རླབས་ཅིན། རྒྱལོ་བ་ཚུལོ་ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེོའི་ི

ཤིངས་ཁྲིག་གསི་བཞངེས་པའི་ིདམ་ཅིན་ཞལོ་ཐང་ཕྱིག་དཔར་ཅིན། རྗེ་ེགསརེ་ཁང་བ་

དང་ཆུ་བཟང་རིན་པ་ོཆེས་གནང་བའི་ིདམ་ཅིན་ཞལོ་ཐང་། དམ་ཅིན་ནོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཞལོ་
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ཐང་། ལྷ་ཆས་ཀྱིསི་བརྒྱན་པའི་ིགསབོ་སྐུ། ཀ་ོཤྲཱི་ིབསྟོན་འིཛནི་ཆསོ་ཀྱི་ིརྒྱལོ་བའོི་ིརལོ་

གྲ་ིསོགས་དམ་རྫིས་སྤྱིན་གཟིགས་རྔམ་བརྗེིད་དང་ལྡན་པ་བཅིས་སྲུང་མ་འིད་ིགནས་

འིདིར་རང་བཞནི་གྱིསི་འིཁརོ་ཞངི་འིཕྲེནི་ལོས་བསྒྲུབས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཤིནི་ཏུ་མང་། 

རྟནེ་མཇིལོ་གཏངོ་པའི་ིབྱནི་རྟེན་གྱི་ིསྐརོ་ལོ། རྭ་ལོ་ོཙཱ་བ་རྡ་ོརྗེ་ེགྲགས་པའི་ིཐུགས་

དམ་གྱིི་རྟེན་ཀྱིེ་རྡོར་ལོི་མ། ཆོས་རྗེེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིི་ཕྱིག་དྲིིལོ། རྗེེ་སྐུ་ན་ཕྲེ་

དུས་ཀྱི་ིཞབས་ཕྱིགས་ཡ་གཅིིག །སློབ་དཔོན་པདྨའི་ིགཏེར་ཕུར། རྒྱ་གར་མ་ིརྐོང་རྗེ་ེ

གསེར་ཁང་བ་སོགས་ཀྱི་ིཕྱིག་ཏུ་བསྣེམས་པ། རྗེ་ེདག་ེའིདུན་གྲུབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཆོས། རྒྱལོ་

དབང་ལྔ་བའི་ིགོས་བེར། རྒྱལོ་བ་ཚེངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚེོའི་ིདབུ་ཞྭ། རྒྱལོ་བ་བསྐལོ་

བཟང་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞབས་ཕྱིགས། རྒྱལོ་བ་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེོའི་ིགོས་ཕུར། རྒྱལོ་

བ་ཚུལོ་ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེོའིི་སྐུ་གཟན་དང་སྐུ་ཐུལོ། རྒྱལོ་བ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེོའིི་

སྐུ་ཤིམ། རྒྱལོ་བ་བསྟོན་འིཛིན་རྒྱ་མཚེ་ོསྐུ་བེར་ཁྱད་འིཕེགས། པཎི་ཆེན་དཔལོ་ལྡན་

ཡ་ེཤིེས་ཀྱི་ིཕྱིག་ཌར་སྐུ་ཆོས་ཞབས་ཕྱིགས། པཎི་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམའི་ིརྔུལོ་གཟན་

དང་ཆབིས་ཁབེས། པཎི་ཆནེ་ཆསོ་ཀྱི་ིརྒྱལོ་མཚེན་གྱི་ིསྐུ་འིགག །སྐུ་གཟན། སྐུ་ཤིམ། 

སྐུ་ཐུལོ། ཞབས་ཕྱིགས། བཞུགས་སྟོན་དང་བཅིས་པ། རྗེ་ེངག་དབང་བྱམས་པའི་ི

འིཁར་གསིལོ། ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའིི་རྡ་ོརྗེེའིི་དབུ་ཞྭ། ཆུ་བཟང་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟོན་

དབང་ཕྱུག་ག་ིདབུ་ཞྭ། ཆུ་བཟང་བློ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟོན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ིའིགན་སྦྱོར། ཁྲི་ི

བློ་ོགྲོས་རྒྱ་མཚེ།ོ ཁྲི་ིབྱང་ཆུབ་ཆོས་འིཕེེལོ། ཁྲི་ིངག་དབང་ཆོས་འིཕེེལོ། ཅི་ོན་ེཚེ་རྡོར་

ན་ོམིན་ཧོན། དེ་མ་ོན་ོམིན་ཧོན། ཕུར་ལྕོག་ཚུལོ་ཁྲིིམས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚེ་ོརྣམས་

ཀྱི་ིདབུ་ཞྭ། ཁྲི་ིཆནེ་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱི་ིསྐུ་འིགག་དང་སྐུ་གཟན། ར་ེསྒྲངེ་སྐུ་ཕྲེངེ་



 182  

ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

གཉེིས་པ་ཁྲི་ིཆེན་བསྟོན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ིབཞུགས་གདིང་། ར་ེསྒྲེང་གསུམ་པ་འིཇིམ་

དཔལོ་ཡ་ེཤིསེ་ཚུལོ་ཁྲིམིས་ཀྱི་ིའིགན་སྦྱོར། ར་ེསྒྲངེ་ལྔ་བ་ཐུབ་བསྟོན་འིཇིམ་དཔལོ་ཡ་ེ

ཤིེས་རྒྱལོ་མཚེན་གྱི་ིསྐུ་འིགག །རྒྱལོ་སྲས་བསྐལོ་བཟང་ཐུབ་བསྟོན་འིཇིིགས་མེད་

བསྟོན་པའི་ིརྒྱལོ་མཚེན་གྱི་ིསྐུ་འིགག །མངའི་རསི་མཆགོ་སྤྲུལོ་གྱི་ིསྐུ་འིགག །ཡབ་རྗེ་ེ

གསེར་ཁང་བའི་ིའིཁར་གསིལོ། གསོལོ་ཕེོར། སྐུ་འིགག །སྐུ་གཟན། ཞབས་ཕྱིགས། 

བཞུགས་སྟོན་དང་བཅིས་པ། ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པ་དང་། སྟོོང་སྐོར་མད་ོརྒྱུད་རྒྱ་

མཚེའོི་ིཞབས་ཕྱིགས། ཐར་ཤུལོ་དག་ེའིདུན་ཆསོ་སྐྱངོ་རྒྱ་མཚེའོི་ིཕྱིག་དྲིལིོ། སྐུ་གཟན། 

སྐུ་ཐུལོ། རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཆེན་ས་རལོ་གྲགས་པ་བརྩོོན་འིགྲུས་ཀྱི་ིསྣེམ་སྦྱོར། དེའི་ི

སྐུ་ཕྲེེང་ཕྱི་ིམ་དག་ེའིདུན་ཆོས་འིབྱོར་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྐུ་འིགག །སྐུ་གཟན། སྐུ་ཤིམ། ཤིིང་

བཟའི་བློོ་བཟང་བསྟོན་པའིི་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ཆོས། ཞྭ་དམར་པཎྚིི་ཏ་དགེ་འིདུན་

བསྟོན་འིཛིན་རྒྱ་མཚེོའིི་སྐུ་གཟན། དེའིི་སྐུ་ཕྲེེང་ཕྱིི་མ་བློོ་བཟང་བཤིད་སྒྲུབ་བསྟོན་

འིཛིན་རྒྱ་མཚེ་ོསྐུ་འིགག །བད་ེཡངས་རིན་པ་ོཆ་ེབློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛིན་ནོར་བུའི་ིསྐུ་

གཟན། ཆ་ེཤིོས་བྱང་ཆུབ་བསྟོན་པའི་ིསྒྲོན་མེའི་ིསྐུ་འིགག །ཁ་ོཚེ་ེདག་ེའིདུན་བསྟོན་པ་

ཕུན་ཚེོགས་ཀྱི་ིན་བཟའི། གསེར་ཁང་དག་ེབཤིེས་དག་ེའིདུན་བསྟོན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ི

ན་བཟའི་ཆ་ཚེང་། མཁར་ནང་ངག་དབང་མཁས་བཙུན་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྐུ་གཟན། བློ་ཁ་ོ

རིན་པ་ོཆ་ེའིཇིིགས་མེད་འིཕྲེིན་ལོས་རྒྱ་མཚེོའི་ིསྐུ་གཟན། ཤིར་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་

སྐལོ་ལྡན་བློ་ོབཟང་འིཕྲེིན་ལོས་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེོའི་ིཔད་ཞུ། བཀའི་དྲིིན་མཚུངས་

མེད་རྗེ་ེཨ་བྷྱ་མཚེན་ཅིན་དཔལོ་བཟང་པོའི་ིཕྱིག་དྲིིལོ། པད་ཞུ། སྤྲུལོ་བའི་ིསྐུ་རིན་པ་ོ

ཆེ་འིཇིིགས་མེད་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེོའིི་སྐུ་འིགག་སོགས་བྱིན་རྟེན་སྒོམ་དྲུག་ཙེམ་
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བཞུགས། ཆོས་གྲྭའི་ིགཤིམ་དུ་བྲག་དཀར་སྔོགས་རམས་པས་ཁྲིམ་པ་ནག་རལོ་གྱི་ི

གཡང་གཞའིི་ིསྟོངེ་བརྩོགིས་པའི་ིསྲ་ིགནནོ་འིབུམ་པ་ཡདོ། འིད་ིམན་ཆད་ཆུས་ཕྱི་ེནས་

ངམ་གྲགོ་ཏུ་བཏང་ན་ཡང་ད་ེཡན་ལོ་གནདོ་པ་འིབྱུང་མ་ིསྲདི་པར་གྲགས། 

གདོང་གཞུགས་བློ་བྲང་གི་ཤུལོ་དུ་ད་ལྟོ་དཔར་ཁང་ཆེན་མོ་བཞེངས་ཡོད་དེ། 

དེའི་ིཐོག་ཁར་གདོང་གཞུག་ཚེང་ག་ིམཆོད་ཁང་དང་། འིོག་ཤིོད་དུ་མད་ོསྔོགས་རིག་

གནས། མཚེན་ཉེིད་ཡིག་ཆ། འིདོན་ཆོས་སྤྱིོད་སོགས་ཀྱི་ིཔར་ཤིིང་ཤིིན་ཏུ་མང་སྟོེ། 

རགས་པ་ཙེམ་ན།ི ལོམ་རིམ་སྔོགས་རིམ། རྒྱན་འིཇུག་མཛོད་རྩོ། བད་ེལོེགས་ཉེ་ིམ་

དང་བློ་ོགྲསོ་ལོགེས་བཟང་ག་ིའིདུལོ་བ། དྲུང་ཆནེ་དངསོ་གྲུབ་རྒྱ་མཚེའོི་ིམཛདོ། ཁྱུང་

ཕྲུག་བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིསི་ཀྱི་ིཕེར་ཕྱིནི། ཚེ་ེབརྟན་ལྷ་རམས་པའི་ིདྲིང་ངསེ། བྱང་རྩོའེི་ིབློ་ོ

རྟགས། ས་ལོམ་དོན་བདུན་ཅུ་སོགས་བཞུགས་པ་ལོ། སྐྱོར་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱིིས་ད་ོ

དམ་ལོེགས་པར་མཛད་སྣེང་ང་ོ། །

རྒྱུད་པའིི་འིདུ་ཁང་དུ། ཇིོ་སྐུ་སོགས་སྐུ་བརྙིན་དུ་མ་དང་། འིཇིིགས་བྱེད་

བརྩོེགས་ཞལོ་དང་འིཁོར་ཞལོ་ཅིན། གསང་འིདུས་སོགས་ལོ་ིསྐུ་མང་པོ། བད་ེཁང་

པས་ཆེད་དུ་ཞུས་པའི་ིཅི་ོན་ེབཀའི་འིགྱུར། རྗེེའི་ིགསུང་འིབུམ་རྒྱ་ནག་མཚེལོ་དཔར། 

བདེ་ཁང་བའིི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན། རྗེེ་དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་བཞེངས་པའིི་མཆོད་རྟེན་བཅུ་

གཅིིག །མཆོད་རྟེན་འིད་ིདག་རྗེ་ེབད་ེཁང་བའི་ིབཀའི་འིབུམ་དུ་གསལོ་བ་ལྟོར་རང་ག་ི

ཉེ་ེའིབྲལེོ་ཚེརེ་ཕུག་དང་། ཀྱིའོུ་རྒྱའི་ིསརེ་སྐྱ་ཐམས་ཅིད་གྲགོས་ལོ་སྦྲན་ནས་བཞངེས་

པའི་ིམཆོད་རྟེན་བཅུ་གཅིིག་ཟེར་བ་ད་ེཡིན་ཕྱིིན། དེའི་ིགཅིིག་ག་ིནང་རྟེན་དུ་རྗེ་ེརིན་

པ་ོཆེའི་ིཚེེམས་ཀྱི་ིཚེལོ་བུ་སྲན་མ་ཙེམ་ཡོད་པར་གསུངས་འིདུག །རྟག་ངུའི་ིརྟོགས་
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

བརྗེོད་སྐུ་ཐང་གསུམ། རིགས་ལྡན་ཉེེར་ལྔ། བདེ་ཡངས་མཆོག་སྤྲུལོ་ནས་གནང་

བའི་ིཚེ་ེལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ིགོས་ཐང་། ནང་ས་ོཆོས་སྐྱོང་ཚེ་ེརིང་གིས་ཕུལོ་བའི་ིགོས་

ཐང་གསུམ། གཞན་དད་ལྡན་ས་ོསོས་ཕུལོ་བའི་ིཀ་རྒྱན། མཐོངས་སྐོར་གྱི་ིདྲི་བ་དྲི་

ཕྱིེད་སོགས་མཆོད་རྫིས་དང་ཡ་ོབྱད་ངོས་གཙེང་གང་མང་། ཐོག་ཁར་གསེར་ཟངས་

ལོས་གྲུབ་པའིི་གསང་འིདུས་བློོས་བསླང་། བཙེན་ཁང་དུ། རྗེེ་སྐུ་བཞད་འིཕེར་

མ། མཁས་གྲུབ་རྗེེའི་ིཐུགས་དམ་རྟེན་མགོན་པ་ོཚུན་དགུ་བ། རྩོེས་ཐང་མཁན་ཆེན་

དཔལོ་འིབྱོར་གྲགས་པས་གནང་བའི་ིརྒྱལོ་དབང་ལྔ་བའི་ིཕྱིག་ནས་མ་གཤིེད་དམར་

གྱིིས་གཙེོས། མགོན་པ་ོཕྱིག་དྲུག་པ། དཔལོ་མགོན་བྲམ་གཟུགས། ཆོས་རྒྱལོ་རྣམ་

གསུམ། ལྷ་མ།ོ ལྕམ་སྲངི་། རྣམ་སྲས་མདུང་དམར་ཅིན་བཅིས་ཀྱི་ིནག་ཐང་བཅུ་དྲུག་

གོང་གཤིམ་ལོག་བཅིས་ཁྱད་དུ་འིཕེགས་པ། ཡང་རྗེ་ེད་ེཉེིད་ཀྱིིས་གནང་བའི་ིགསང་

བད་ེའིཇིགིས་གསུམ་སྐུ་ཐང་དང་དཀྱིིལོ་ཐང་གསུམ། ཁྲི་ིཆནེ་ངག་དབང་ཆསོ་གྲགས་

ཀྱིསི་གནང་བའི་ིཇི་ོབ་ོདང་རྗེ་ེཙེངོ་ཁ་བའི་ིཞལོ་ཐང་རྒྱན་དྲུག་མཆགོ་གཉེསི་དང་འིཁརོ་

དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱིིས་བསྐོར་བ་ཤིིན་ཏུ་འིགངས་ཅིན། གཞན་པཎི་ཆེན་འིཁྲུངས་

རབས་ཞལོ་ཐང་བཅུ་གཉེིས། བདེ་ཡངས་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱིག་བཟོས་རྗེེ་ང་འིདྲི་མ་

བཅིས་དང་། ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་དཔལོ་བཟང་པོའི་ིཤི་ོཀ་ལོི། ཐར་ཤུལོ་

དག་ེའིདུན་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚེོའི་ིཤི་ོཀ་ལོི། ཁྲི་ིངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ིསྐུ་ཆོས། ཁྲི་ི

ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཀྱི་ིདབུ་ཞྭ། རྒྱལོ་བ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེོའི་ིཞབས་ཕྱིགས་ཡ་

གཅིགི་སགོས་བྱནི་རྟནེ་ཡང་མང་ཙེམ་བཞུགས། འིདུ་ཁང་ཀློད་དུ་གསརེ་ཏགོ །རྒྱལོ་

མཚེན། ར་ིདྭགས་ཆོས་འིཁོར་བཅིས་གང་ཅིིའི་ིཐད་ནས་གཞན་ལོ་འིགྲམ་ཆུ་ལྡང་མ་ི
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དགསོ་པ་ཞགི་ཡནི་ན།ོ །

དུས་འིཁོར་འིདུ་ཁང་དུ། གསེར་ཟངས་ལོས་གྲུབ་པའི་ིཇི་ོསྐུ། དུས་འིཁོར་ཞལོ་

ཕྱིག་ཡོངས་རྫིོགས་ཀྱི་ིགསེར་སྐུ་བྱོན་ལོེགས་ཆ་ེཚེད། བད་ེཡངས་བློ་ོབཟང་བསྟོན་

འིཛིན་ནོར་བུས་ཆ་རྐྱེེན་སྦྱོར་ཏེ་བཞེངས་པའིི་རིགས་ལྡན་དྲིག་པོ་འིཁོར་ལོོ་ཅིན། 

རྗེ་ེགསེར་ཁང་བའི་ིཐུགས་དམ་རྟེན་མགོན་པ་ོཕྱིག་དྲུག་པ། རྗེ་ེཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་ི

གསུང་འིབུམ། བསྟོེན་པ་ཞང་བློོན། མཆོད་རྫིས། མཆོད་ཆ། གཉྫ་ིར་སོགས་ཕུན་

སུན་ཚེོགས་པ་བཞུགས། ཁྱད་པར་དུ། དུས་འིཁོར་གསར་འིཛུགས་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་

ཟན་ཁྲིོན་ཆོས་རྗེ་ེངག་དབང་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་གྲྭ་ཚེང་ལོ་གང་མཁོའི་ིཡ་ོབྱེད་ཚེང་བར་

བསྒྲིགས་ཤིིང་། སྤྱིིར་འིད་ིབས་བྱ་ཁྱུང་ལོ་ལོན་བཅུའི་ིབར་དུ་བསྙེེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེན་

དང་། གསརེ་གདུང་། འིདུ་ཁང་། གྲྭ་ཚེང་གཡས་གཡནོ་ཐམས་ཅིད་དུ་བཟང་གསོ་ཀྱི་ི

ན་བཟའི་དང་མཆོད་རྫིས། དངུལོ་གྱི་ིམཆོད་ཆ་དང་མཆོད་རྐོོང་སོགས་དངུལོ་སྲང་

སྟོངོ་ཕྲེག་མང་པའོི་ིརནི་ཐང་ཕུལོ་བའི་ིདབེ་ཡགི་མཇིལོ་དུ་ཡདོ། 

སྒོར་ཁག་ཆ་ེབའི་ིསྐརོ་ལོ། ཆུ་བཟང་བློ་བྲང་། དབལོ་ཤུལོ་བློ་བྲང་། མཁན་པ་ོབློ་

བྲང་། མད་ོབ་བློ་བྲང་སྟོ་ེསྒོར་ཆེན་བཞ་ིདང་། གཞན་བད་ེཡངས་སྒོར་བ་སོགས་མང་

དུ་ཡདོ་པར་ཡང་རྟནེ་བཞངེས་རྒྱ་ཆ་ེཞངི་ངསོ་གཙེང་བ་བཞུགས། 

གཞན་ཡང་ཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོའིད་ིཉེིད་ཀྱི་ིཆོས་སྲིད་ལོེགས་ཚེོགས་འིཕེེལོ་རྒྱས་

འིབྱུང་བའི་ིརྒྱབ་གནོན་དུ་རྒྱལོ་བ་ཡབ་སྲས་སྐུ་ཕྲེེང་ས་ོསོས་སྩལོ་བའི་ིབཀའི་ཤིོག་

ཀྱིང་སྔོོན་ཆད་མང་དུ་བཞུགས་ཤིིང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལོ་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་

གནང་བའིི་བཀའི་ཤིོག་ཏུ་མཁན་པ་ོརིམ་བྱོན་ལོ། སན་ཡུ་རེལོ་ཐུ་ཞེས་བའིི་ཆ་ོལོ་ོ
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དང་། ཐམ་ག་གྲུ་སྒོོར། མཁན་ཆས་ཆ་ཚེང་། གདུགས་དང་འིབོབ་ལྕག་རྟ་ཏོག་ཟ་ེ

ལོོང་ཟ་ེཁེབས་བཅིས་ཆེན་པོར་འིོས་པའི་ིགཟེངས་བསྟོོད་གཏན་འིཇིགས་མཛད་པའི་ི

བཀའི་ཤིོག་ག་ིའིཇུག་ཏུ། ནུབ་ཕྱིོགས་མཆོག་ཏུ་དག་ེབའི་ིཞིང་ག་ིརྒྱལོ་དབང་ས་སྟོེང་

གི་རྒྱལོ་བསྟོན་ཡོངས་ཀྱིི་བདག་པོ་ཐམས་ཅིད་མཁྱེན་པ་བཛྲ་དྷ་ར་ཏཱ་ལོའིི་བློ་མའིི་

ཐམ་ག །ཞེས་པའི་ིགསེར་ཐམ་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་འིདུག་པ་དང་། ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེ

ལྷ་སྐྱོང་གནམ་ལོ་ོབཅི་ོལྔ་བའི་ིདུས་སུ་གནང་བའི་ིབཀའི་ཤིོག་ཏུ། བྱ་ཁྱུང་དགོན་པ་

འིད་ིཉེིད་ར་ིབ་ོདག་ེལུགས་པའི་ིདགོན་སྡོ་ེཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིམ་དགོན་ལྟོ་བུ་ཡིན་གཤིིས། 

མངའི་ཞབས་སུ་གཏོགས་པའི་ིགཅིན་རོང་ཚེ་ོབ་བཅི་ོབརྒྱད་ནས་སྨོན་ལོམ་ཉེིན་ཐུབ་

ཀྱིིས་མཚེོན་འིབྲུ་བསོད། མར་བསོད། གྲྭ་རྒྱུན་སོགས་སྔོར་གྱི་ིརྐོང་འིགྲ་ོལོག་འིབུལོ། 

ཤི་ིམག་ོགསོན་འིཇུག་བཅིས་སྔོར་ནས་བཀའི་ཐམ་རིམ་ཡོད་ཀྱི་ིདོན་ལྟོར་བྱེད་དགོས་

པར་གདམས་པ་སོགས་རྒྱབ་གནནོ་ཚེད་མདེ་པའི་ིབཀའི་དྲིནི་བསྐྱངས་འིདུག །

ཨེ་མ་ལུང་རྟོགས་བསྟོན་པའིི་རིན་ཆེན་ལྷུན། །འིཇིིག་རྟེན་མཛེས་པའིི་རྒྱན་

དུ་བརྗེིད་ཆགས་པར། །བྱིན་རྟེན་ནོར་བུའིི་ལྗོོན་ཤིིང་ཚེང་ཚེིང་དུ། །དཀྲིགས་པའིི་

ཕེ་མཐའི་གཞལོ་བར་སུ་ཡིས་སྤེོབས། །སུན་རྩོེན་ཁེངས་པ་སྙེོལོ་བའིི་དྲིི་གཙེང་

ཁང་། །རིན་ཐང་གཞལོ་དུ་མེད་པའི་ིམཆོག་གསུམ་རྟེན། །མིག་ག་ིབཅུད་ལོེན་གཟ་ི

བྱནི་སྟོངོ་འིབར་བ། །འིད་ིདག་དུས་ཀྱི་ིམཐར་ཡང་དད་པའི་ིཞངི་། །ད་ེལྟོ་ན་ཡང་བདག་

འིགྲནི་དྭངས་པའི་ིམཚེརོ། །རྟནེ་གསུམ་ཟླ་གཟུགས་ཤིར་བའི་ིསྐལོ་བཟང་འིད།ི །མངནོ་

དུ་མ་གྱུར་ད་ེསྲིད་རིས་མེད་ཀྱིི། །འིགྲ་ོབའི་ིམངོན་འིདོད་ར་ེབ་སུ་ཡིན་སྐོང་། །ཞེས་

བྱ་བ་ན་ིབར་སྐབས་ཀྱི་ིཚེགིས་བཅིད་ད།ོ།  །།
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དགནོ་ལོག་མཆདོ་གཞསི་དང་བཅིས་པའི་ིངསོ་འིཛནི། 

གཉེིས་པ་ནི། དགོན་ལོག་ཉེ་ིཤུ་རྩོ་ལྔ་ཞེས་རླུང་ལྟོར་གྲགས་ན་ཡང་། འིགའི་ར་ེ

དེང་སང་སྟོོངས་པའི་ིཤུས་ཙེམ་ལོས་མ་ིསྣེང་བ་ཡང་ཡོད། གང་ལྟོར་བྲག་དགོན་པའི་ི

ཆོས་འིབྱུང་དུ་བཀོད་པ་ལྟོར་ན། ལྡ་ེཚེའི་ིནང་ས་ོན་རིམ་གྱིིས་སྐྱོང་བའི་ིལྡ་ེཚེ་དགོན། 

རྒྱལོ་བ་ཡང་དགོན་པས་བཏབ་པའིི་ཁ་ཤི་མཐིལོ། འིདིར་རྗེེ་གསེར་ཁང་བས་དུས་

འིཁོར་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པ་ོབཞེངས་ཤིིང་ཕྱིིས་སུ་ནང་ས་ོཆོས་སྐྱོང་ཚེ་ེརིང་གིས་ཞིག་

གསོས་མཛད་སྐབས། རྡ་ོརྗེ་ེའིཆང་ཨ་བྷྱ་ཞབས་ལོ་ཞུས་ནས་བདག་གིས་བྲིས་པའི་ི

འིཇིིགས་བྱེད་དབང་ག་ིའིཁྲུལོ་འིཁོར་ཚེད་ལྡན་ཞིག་གནང་། བད་ེམཆོག་ག་ིགནས་

སྐྱེས་རིའིི་གསེར་ཁང་། འིདིར་སྡོེ་བ་སྐྱིད་ཤིོད་པ་སོགས་དམ་པ་མང་དུ་བཞུགས། 

གཤིོང་ཤིན་རི་ཁྲིོད། བི་ཤྭ་ཀརྨས་ཐུབ་པའིི་སྐུ་བརྙིན་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་བཞེངས་པའིི་

ནང་ཚེན་གཅིིག་ཀཽ་ཤྲཱིི་བློ་མ་དཀར་པ་ོཞེས་པ་རྒྱ་ནག་ཐང་ཁྲི་ོརྒྱལོ་བོའི་ིབློ་མ་བྱས། 

རྒྱལོ་བོའི་ིཞབས་ཏོག་བསྒྲུབས་ཏེ་ཇིོ་བོ་འིདི་གདན་དྲིངས། ཕྱིིས་སུ་རྐུན་པ་ོའིགའི་

ཞིག་གིས་སྐུ་རྒྱུ་གསེར་ཡིན་པར་བཟུང་སྟོ་ེསྐུ་ལོ་སྟོ་རེས་བསྣུས་མ་ཐག་སྔོངས་སྐྲག་

བྱུང་། འིགའི་ཞིག་དེར་ཁྲིག་སྐྱུགས་ཏེ་ཤིི །འིགའི་ཞིག་གི་མཐོང་སྣེང་ལོ་སྐུའིི་འིོད་

ཟེར་གྱིིས་ལྷ་ཁང་ཁྱབ་པ་བྱུང་བས་མཚེན་ལོ་ལྷ་ཆེན་དཔལོ་འིབར་དུ་གྲགས་པར་

བཤིད། གཡས་གཡོན་གྱི་ིམར་མ་ེམཛད་དང་བྱམས་པ་གཉེིས་ན།ི ས་པཎི་ཁུ་དབོན་

གྱིི་དགོངས་རྫིོགས་སུ་ཧོོར་རྒྱལོ་བོས་བཀའི་གནང་ལྟོར་ཏའིི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལོ་

མཚེན་གྱིིས་བཞེངས་ཟེར་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཡོད། གཤིོང་ཤིན་ཞེས་པ་སྔོོན་དུས་ར་ིདེར་

གཅིན་གཟན་དྲིེད་མོང་ཡོད་པས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཞུན་ཧྲན་ཟེར་བ་ཟུར་ཆག་པར་གྲགས། 
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

མཚེེར་མོ་ཆེའིི་རི་ཁྲིོད། འིདིར་དང་པོར་སྡོེ་བ་སྐྱིད་ཤིོད་པའིི་སྐུ་ཡུལོ་གྱིིས་འིབྲོག་

མཚེེར་བཏབ་སྟོ་ེགནས་བཅིས་པས་ན་མིང་ལོའིང་ད་ེལྟོར་ཐོགས་ཤིིང་། ཕྱིིས་སུ་བད་ེ

ཡངས་བློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛིན་ནོར་བུ་སོགས་དམ་པ་མང་པ་ོཡུན་རིང་བཞུགས་ཤིིང་

བྱིན་གྱིིས་བརླབས། རྒྱུད་ན་ེརྒན་པ་བློ་ོབཟང་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱིིས་བཏབ་པའི་ིསྟོག་

སྡོོང་དཀར་པོ། ད་ལྟོ་ཞིག་འིཐོར་དུ་གྱུར། སྨ་ར་གྲུབ་ཆེན་གྱིིས་བཏབ་པ་སྐྱ་ཡིས་

དགནོ། འིད་ིཡང་ད་ལྟོ་མ་ིསྣེང་མདོ། བད་ེཁང་བའི་ིགསུང་དུ་ས་ཕེ་ོའིབྲུག་ལོརོ་སྐྱ་ཡསི་

མཁར་ནང་ག་ིདག་ེའིདུན་རྣམས་ལོ་མཐུན་རྐྱེེན་སྦྱོར་ཏ་ེསྐུལོ་མ་བྱས་པར་བརྟེན་རྟེན་

བཞེངས་བྱས་པར་གསུངས་པ་ད་ེཡིན་པར་མངོན་ཞིང་། ད་ེལྟོ་ན་རྟེན་བཞེངས་དེའི་ི

ནང་རྟེན་དུའིང་རྗེེའི་ིཚེེམས་ཀྱི་ིཚེལོ་བུ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས་པས་ད་ལྟོ་རྩོར་བཅིད་

ཀྱིང་མ་ིཆདོ་པ་ན་ིཤིནི་ཏུ་ཕེངས་ས།ོ །

འིད་ིདང་ཉེ་ེབར་རྩོསེ་ཐང་མཁན་པ་ོདཔལོ་འིབྱརོ་གྲགས་པའི་ིའིཁྲུངས་གནས་སྐྱ་

ཡསི་ཡདོ། བད་ེཁང་བ་ཁྲིརི་བཞུགས་པའི་ིསྐབས་འིད་ིབས་འིདུ་ཁང་ཆནེ་མརོ་གསརེ་

ཟངས་ཀྱི་ིརྒྱལོ་མཚེན་ཆ་ཕུལོ་ཞིང་། ཕྱིིས་སུ་ཡང་གོང་སྨོས་ལྟོར་རྒྱུད་པ་སོགས་ལོ་

སྐུ་ཐང་དུ་མ་བསྐུར་བར་མཛད། གཅིན་ཚེའི་ིལུང་མགོར་ཏིག་རྒྱའི་ིདགོན་ནམ་བྲག་

དམར་ར་ིཁྲིོད། འིད་ིའིདེབས་མཁན་གྱི་ིམཚེན་གསལོ་ཁ་མ་ིསྣེང་ཡང་། ངག་རྒྱུན་དུ་

སྡོ་ེབ་སྐྱདི་ཤིདོ་པ་འིདརི་ཕེབེས་ནས་ཡུན་རངི་བཞུགས་པ་ལོས་དགནོ་གནས་ཆགས་

པར་གྲགས་ཤིིང་། དེར་མ་ཟད་ཁོང་བའི་ིརྣམ་ཐར་དུ་བཱ་ཡན་རྩྭ་མཛོད་ཐང་དུ་ཕེེབས། 

ཞེས་པ་ད་ེཡང་ཏིག་རྒྱའི་ིདགོན་པའི་ིཉེ་ེལོོགས་ར་ིརྒན་ནང་ཟེར་བའི་ིགྲོང་སྡོེའི་ིསྦུག་ན་

ཡོད་དེ། དེང་སང་ཡང་རྩྭ་མཛོད་སྐེ་ཞེས་བྱ་བར་གྲགས་ཞེས་སྒོོམ་ཚེེར་ཚེང་ནས་



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།
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གསུངས་པ་དངསོ་སུ་ཐསོ། མཁན་པ་ོཧོ་ོཐགོ་ཐུ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེའོི་ིསྐུ་

གངོ་མ་ཡ་ེཤིསེ་རྒྱ་མཚེའོིམ་ངག་དབང་ཚུལོ་ཁྲིམིས་ཀྱིསི་བཏབ་པའི་ིབྲག་ལུང་དགནོ། 

མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་ཐུས་གདན་དྲིངས་པའི་ིདཀའི་འིགྱུར་དང་། མ་ིལོའི་ིརྣམ་ཐར་གྱི་ིཐང་

ག་ཁྱད་དུ་འིཕེགས་པ་ཡདོ། དཀར་པ་ོསྔོགས་རམས་པས་བཏབ་པའི་ིདཀར་པ་ོདགནོ་

ཏེ། ད་ེགསུམ་ལོ་ས་ོསྨན་རྐྱེང་ཤིར་གྱི་ིདགོན་པ་གསུམ་དུ་གྲགས། ས་ོསྨན་དང་ལྕང་

ཤིར་ན་ིར་ིརྒྱུན་གྱི་ིམིང་སྟོ་ེས་ོན་ིབསྭོ་ོཞེས་པའི་ིརྫི་ར་ིསྟོ་ེཟུར་ཆག་ཏུ་སོག་མ་ཅིང་ཤིེས་

སུ་འིབདོ་ད།ོ །གཅིན་ཚེའི་ིམ་ཎི་ིཆུ་འིཁརོ་གྱི་ིནང་གཞུག་ཏུ་ཆསོ་རྗེ་ེདནོ་གྲུབ་རནི་ཆནེ་

གྱི་ིཕྱིག་འིཁོར་སྙེིང་པོར་ཕུལོ་ཡོད་ལོ་ཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་དང་ཀརྨ་རོལོ་བའི་ི

རྡོ་རྗེེ་སོགས་ཀྱིིས་རབ་གནས་མཛད། མ་ཎིི་གཅིིག་ལོ་དུས་བཟང་རྣམས་སུ་རིལོ་

བུ་འིབབ་པར་གྲགས། འིད་ིདང་ཉེ་ེབར་ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་པའི་ིའིཁྲུངས་

གཞསི་དཀར་མ་ོནང་ཡདོ། 

ཁུ་ར་ཞབས་དྲུང་གིས་བཏབ་པའིི་དགེ་ཕྱུག་དགོན། ལོ་མོ་ཚེང་གིས་འིཛིན་

བདག་བྱདེ། སྐུ་ཕྱིགོས་ས་ོཚེང་ག་ིབཱ་ཡན་སྟོདོ་ཐའི་ིདགནོ་དང་། གཡ་ིརྩོའི་ིདགནོ། ཆུ་

རུལོ་ཁ་བ་ཚེང་ག་ིསྨད་ཐའི་ིདགནོ། ཀ་རྒྱའི་ིདགནོ། སྟོག་ལུང་འིཇིམ་དབྱངས་གྲགས་

པའི་ིཁ་སྒོང་དགནོ། བསྟོེན་པ་ལྕམ་སྲངི་ཤིནི་ཏུ་གཉེན། སྣེ་རྒྱ་དགནོ། འིད་ིཁྲི་ིཆནེ་ངག་

དབང་མཆོག་ལྡན་པའི་ིདག་ེརྒན་ཨ་ཀ་ངག་དབང་བརྩོོན་འིགྲུས་ཀྱིིས་བཏབ་སྟོ་ེདེང་

སང་སྟོོངས། འིད་ིབ་སྣེ་རྒྱ་ནས་འིཁྲུངས། སེར་བྱེས་ཀྱི་ིམཁས་པ་ཟླ་མེད་པ་ཡིན། རྗེ་ེ

སྒྲུབ་ཁང་བའི་ིདངོས་སློབ་སྟོ་ེསྐྱ་ེརྒྱུད་ཀྱིང་ཡོད། བིས་ཐང་ཚེང་ག་ིབྲག་ཁང་དགོན། 

རྨ་ཁ་དང་ཉེེ་བར་ཤིར་གདོང་ཚེང་གི་ཐང་ཚེེ་སྒོར་ད་ལྟོ་སྟོོངས། ཨ་འིདར་ཆ་གའིི་
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མཁར་ནང་དགོན། འིདིར་སྔོོན་ཆད་ཨ་རྒྱ་ནང་སོས་བྱམས་ཆེན་བཞེངས་ནས་སྡོ་ེབ་

སྐྱདི་ཤིདོ་པ་རབ་གནས་སུ་གདན་དྲིངས། ད་ེཕྱིནི་མཚེ་ོསྔོནོ་དུ་ཟངི་འིཁྲུག་སྐབས་ནང་

སའོི་ིགཞསི་ཀ་དང་དགནོ་སྡོ་ེསྟོངོ་ཀྱིང་བྱམས་ཁང་ལོ་ཉེམས་ཆག་མ་བྱུང་། དུས་ཕྱིསི་

ཀྭོང་ཞུ་ཁྲི་ིལོ་ོཉེེར་གཅིིག་ག་ིཧོོས་འིཁྲུག་སྐབས་དྲིན་ཡུལོ་ཙེམ་དུ་བཏང་། དེའི་ིརྗེེས་

ནས་ཞྭ་དམར་པཎྚི་ིཏ་ཆེན་པོས་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིིས་ཡང་བསྐྱར་བཞེངས་

ཚུལོ་ཞིབ་པར་ཁོང་བའི་ིགསུང་ག་ིདཀར་ཆག་ཏུ་གསལོ། གྲྭ་ཚེང་ཚེང་ག་ིསྒོོམ་རིས་

ར་ིཁྲིོད། སྒོོམ་ཞིས་ཚེང་ག་ིསྒོོམ་ཞིས་དགོན། འིད་ིཡང་ད་ལྟོ་སྟོོངས། བསྟོན་པ་ཚེང་

ག་ིབནོ་པ་ོརྒྱུད་མཁར་ནང་དགནོ། འིད་ིཡང་སྟོངོས། ཀངོ་ཡུ་ཚེང་ག་ིདཀར་པ་ོགདངོ་། 

ཁ་ོཚེ་ེཚེང་ག་ིཁ་ོཚེ་ེམཁར་ནང་དགནོ་ཏ་ེབུ་དགནོ་ཏ་ེབུ་དགནོ་ཉེརེ་ལྔར་གྲགས་ས།ོ ཁ་ོ

ཚེེ་མཁར་ནང་འིདིར་ཡང་སྡོེ་བ་སྐྱིད་ཤིོད་པའིི་བཞུགས་གནས་བྱིན་ཅིན་ཞིག་ཡོད་

པར་གྲགས། 

གཞན་ཡང་རྩོ་ིལུགས་གཅིིག་ལོ། སྒོ་ོམ་ེམཆདོ་རྟནེ་སྐ།ེ ཨ་ོབས་ོདགནོ། ཀ་མད་ོ

གདངོ་དམར་སྣེ། པཎི་ཆེན་ཤིང་སྡོ།ེ ལུང་གཡནོ་ར་ིཁྲིདི། སྟོངོ་ཆུང་དགནོ་རྣམས་ལོས། 

མཆོད་རྟེན་སྐེ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལོ། ཨོ་བསོ་དགོན་ལོ་མོ་བྲག་རྒན་ཚེང་ལོ་

ཕུལོ། གདོང་དམར་སྣེ་ཀུན་མཁྱེན་འིཇིིགས་མེད་དབང་པ་ོལོ་ཕུལོ། པཎི་ཆེན་ཤིང་སྡོ་ེ

པཎི་ཆནེ་དཔལོ་ལྡན་ཡ་ེཤིསེ་ནས་གནང་བར་ས་ཁད་རངི་རྐྱེནེ་སླར་ཕུལོ་བར་གྲགས། 

སྐྱསེ་རའིི་ིའིདབས་ཀྱི་ིལུང་གཡནོ་ར་ིཁྲིདོ་དུ་སྔོར་བད་ེཁང་བ་ཡུན་རངི་བཞུགས་ཤིངི་། 

སྟོངོ་ཆུང་དགནོ་ད་ལྟོ་སྟོངོས་པས་མངི་ཙེམ་དུ་གྱུར། 

མཆདོ་གཞིས་ལོ། ལྡ་ེཚེའི་ིནང་ས།ོ ཚེརེ་ཕུག་དཔནོ་པ།ོ ཀྱིའོུ་རྒྱ་དཔནོ་པ།ོ ལུང་
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བཟང་དཔོན་པ་ོབཅིས་ཀྱི་ིམངའི་འིོག་ཏུ་རོང་བ་ོཉེིན་ཐུབ་བཅུ་དང་། ཨ་རྒྱ་ནང་སོའི་ི

རྒྱུད་ཨ་མདར་ཆ་གའི་ིདཔོན་པོ། ཁ་ོཚེ་ེདཔོན་པོ། མད་ོབ་ཡར་ནང་དང་མར་ནང་ག་ི

དཔནོ་པ་ོགཉེསི། ཤིསི་བཞནི་དཔནོ་པ་ོབཅིས་ཀྱི་ིམངའི་ཞབས་སུ་གཅིན་ཚེ་ཉེནི་ཐུབ་

བརྒྱད་ད་ེགཅིན་རོང་ཚེ་ོཆེན་བཅི་ོབརྒྱད་ཡོད་ལོ་ད་ེཡང་ནང་གསེས་སུ་གཤིོང་ཤིན་

ཚེ་ོབ་ལྔ། དོར་ཤུལོ་ཚེ་ོབ་ལྔ། ཚེེར་ཕུག་ཚེ་ོབ་བཅུ་གསུམ། བྲ་ནག་ཁག་བཞ།ི གཟ་ི

ལུང་ཚེ་ོདགུ། གདན་ས་རང་ག་ིལྷ་སྡོ་ེས་དཀར་གོང་བ། ཚྭ་ཆུ། ཞིང་བའི་ིསྒོང་། ཁྲིོམ་

ཚེང་རྣམས་དང་། ཁ་ོཚེ་ེདགནོ་གྲངོ་བཅི་ོབརྒྱད། དཔྱ་ིམར་ནང་ཚེ་ོབ་བརྒྱད། མད་ོབ་

ཡར་ནང་ཚེ་ོབ་ལྔ། ས་ོསྨན་ལྕང་ཤིར་ཚེ་ོབ་བཅུ་གཉེིས། ཀ་རྒྱ་ཚེ་ོབ་དགུ་སོགས་

མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས། ཀཽ་ཤྲཱི་ིབསྟོན་འིཛནི་ཆསོ་ཀྱི་ིརྒྱལོ་བའོི་ིའིཕྲེནི་ལོས་ཀྱིསི་བསྟོན་

པ་ནམ་གནས་ཀྱིི་བར་མཆོད་གཞིས་སུ་སྦྱོར་བའིི་གཏན་ཚེད་མར་གྱུར་བ་ཤིིན་ཏུ་

མང་ང་ོ། །

དེ་ལྟོར་ཚེིག་གི་སྤྲོོས་པ་ཕེང་ཕུང་དུ་བརྩོེགས་པའིི་ཀློོང་ལོས་མཉེན་པར་འིོས་

ཤིིང་དོན་དང་ལྡན་པའིི་ལོེགས་བཤིད་ཀྱིི་འིབྲུག་སྒྲ་གསང་མཐོར་བསྒྲགས་པ་དང་

ཆབས་གཅིིག་པར་སྔོོན་བྱུང་ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དྲིི་བསུང་ཕྱིོགས་བརྒྱར་ལྡང་བའིི་ལྷ་ཆུའིི་

རྒྱུན་བཟང་འིཁོར་མོར་འིབབ་ཅིིང་། ངག་ཚེིག་གསར་བའིི་རྦ་རླབས་ནམ་མཁའིི་

མཐོངས་སུ་འིཕྱི་ོབའི་ིགྲུ་ཆར་ཆལོ་ཆིལོ་དུ་བྱ་ོབས་སྐལོ་བཟང་མདོངས་མཐའི་རྣམ་

པར་མྱོསོ་པའི་ིགར་གྱི་ིཕྲེངེ་བ་རྒྱ་ཆརེ་སྤེེལོ་བ་ར་ེཞགི་ཉེ་ེབར་རྫིགོས་ས།ོ།  །།
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

དཔལ་ལྡན་བྱེ་ཁྱུང་གི་ལོ་རྒྱུསེ་མདོར་བསྡུསེ་ཁ་གསེལ།

དཔལོ་ལྡན་བྱ་ཁྱུང་ག་ིལོ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཁ་གསལོ། ད་ན་ིགོང་ག་ིགདན་

རབས་དཀར་ཆག་རྒྱས་པ་ལོ་མཇིལོ་བས་བློ་ོངོར་འིདུམ་མ་ིབད་ེབའིམ་གཞན་ལོ་ང་ོ

སྤྲོོད་མདོར་བསྡུས་གསལོ་བྱེད་པའི་ིརྟེན་དུ་མཁ་ོཆ་ེབའི་ིདོན་གཉེེར་ཅིན་རྣམས་ཀྱི་ིར་ེ

བ་ཅི་ིདགར་སྐོང་བའི་ིསླད་དུ། བློ་ོགྲོས་མཆོག་དམན་བར་མ་མཐའི་དག་གིས་ལྟོ་བད་ེ

ཞིང་འིཛིན་བད་ེབ། ཚེིག་དོན་འིགྲེལོ་སླ་ཞིང་སྐབས་བབ་ཀྱི་ིགནད་ཐོན་པའི་ིསྒོ་ོནས་

མད་ོསྨད་བྱང་ག་ིདགོན་ཆེན་བཞིའི་ིཡ་གྱིལོ་དག་ེལྡན་བསྟོན་པའི་ིའིབྱུང་ཁུངས་དཔལོ་

ལྡན་བྱ་ཁྱུང་ག་ིལོ་ོརྒྱུས་མདནོ་བསྡུས་ཤིངི་ཁ་གསལོ་བ་ཞགི་ཡང་བསྐྱར་བརྗེདོ་ན། 

དེ་ཡང་བོད་ཡུལོ་གངས་ཅིན་གྱིི་ལྗོོངས་མདོ་སྨད་ཙེོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ཀྱིི་ས་

འིཛིན་མཐོན་པ་ོཙེོང་ལོ་རིང་མ་ོསྟོ་ེཙེོང་ཁའི་ིལོ་རྒྱུན་ཆེན་པོར་ཉེིན་སྲིབ་ཀྱིིས་ཕྱི་ེབའི་ི

ཡུལོ་ཁམས་མཐོ་རིས་དགའི་ཚེལོ་ས་གཞིར་འིཕེོས་པ་ལྟོ་བུ་ལྷོ་བྱང་གི་ཆ་གཉེིས་

ལོས། བྱང་ག་ིཆར་འིཇིམ་མགནོ་རྒྱལོ་བ་གཉེསི་པ་ཙེངོ་ཁ་བ་ཆནེ་པ་ོསྐུ་བལྟོམས་པའི་ི

གནས་ཆེན་འིཕེགས་ཡུལོ་ལུམྦིའིི་དགའི་ཚེལོ་གཉེིས་པ་སྐུ་འིབུམ་བྱམས་པ་གློིང་

ཆགས་ཤིིང་། ལྷོའི་ིཆར་རྨ་ཀླུང་དལོ་གྱིིས་འིབབ་པའི་ིཉེ་ེའིགྲམ་ཁྱུང་ཆེན་མཁའི་ལོས་

བབས་པ་ལྟོ་བུའི་ིས་འིཛིན་གྱི་ིསྤེ་ོམཐོར་རྗེ་ེཙེོང་ཁ་བ་ད་ེཉེིད་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ིགནས་ཆནེ་བྲག་བྱ་ཁྱུང་ཞསེ་ཞ་སརེ་བསྟོན་པའི་ིཆུ་མགརོ་བསྔོགས་

པའི་ིཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོལུས་ཅིན་ཡོངས་ཀྱི་ིདད་པའི་ིཞིང་ས་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་

འིད་ིཉེདི་ཆགས་ཡདོ་ད།ོ །

ཐོག་མར་ཕྱིག་འིདེབས་མཛད་མཁན་ནི། རྗེེ་ཙེོང་ཁ་བའིི་འིགྲན་གྱིི་དོ་མེད་དུ་
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གྱུར་བའིི་ཡོངས་འིཛིན་ཤིར་ཕྱིོགས་པ་རིགས་པའིི་དཔའི་པོ་ཆོས་རྗེེ་དོན་གྲུབ་རིན་

ཆེན་དཔལོ་བཟང་པོ་སྟོེ། སྤྱིི་ལོོ་ཆིག་སྟོོང་སུམ་བརྒྱ་རྩོ་དགུ་བ་རབ་བྱུང་ལྔ་བའིི་

ས་བྱ་ལོོར་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པའིི་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འིཁྲུངས། ཆོས་ཀྱིི་བག་

ཆགས་མངོན་པར་སད་དེ་བསྟོན་པའིི་སྒོོར་ཞུགས་ཤིིང་དབུས་གཙེང་ཆོས་ཀྱིི་ཞིང་

དུ་བྱནོ། སྙེ་ེཐང་བ་བཀྲ་ཤིསི་སངེ་ག་ེསགོས་མཁས་ཤིངི་གྲུབ་པའི་ིབློ་མ་མང་དུ་བསྟོནེ་

ཏ་ེམད་ོསྔོགས་ཀྱི་ིཟབ་ཆོས་དུ་མ་གསན། དུས་ཐོག་དེར་བོད་གངས་ཅིན་གྱི་ིཟླ་མེད་

པའིི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཁ་ཆེ་བུ་སྟོོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་དཔལོ་བཟང་པོ་གྲལོ་གོང་དུ་

བཞུགས་པའིི་ཞྭ་ལུའིི་མཁས་མང་རྒྱ་མཚེོའིི་དབུས་སུ་ཆོས་ཀྱིི་བགྲོ་གློེང་མཛད་

པས་སྙེན་གྲགས་ཀྱི་ིབ་དན་དགུང་དུ་བསྒྲངེས། 

ཁྱད་པར་དུ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མཆིམས་བློོ་བཟང་གྲགས་པའིི་དྲུང་དུ་ཆོས་

གསན་པའིི་སྐབས་ཤིིག །བློ་མས་ཁྱོད་ཀྱིི་གནས་དང་གདུལོ་བྱ་མདོ་སྨད་དུ་ཡོད། 

བྲག་བྱ་ཁྱུང་དུ་འིབོད་པར་སྒྲུབ་པ་ཉེམས་བཞེས་ལོ་འིབད་པ་གྱིིས། དེ་དུས་ཁྱོད་

ལོ་སློབ་མ་མང་དུ་འིདུག་ཀྱིང་འིགྲན་ཟླ་དང་བྲལོ་བ་གཅིིག་འིབྱུང་བས་དེ་རབ་ཏུ་

བྱུང་དུས་ངའི་ིམིང་འིད་ིཐོགས་ཞེས་ལུང་བསྟོན་པ་བཞིན་ཨ་མདོར་བྱོན། ཐོག་མར་

ཤི་སྦྲང་ག་ིདགོན་བཏབ་ནས་སློབ་མ་འིདུས་པ་རྣམས་ལོ་བྱམས་ཆོས་དང་། བརྟག་

གཉེསི་སགོས་ཆསོ་མང་དུ་སྩལོ་ཅིངི་འིགྲ་ོདོན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ད་ེནས་དགུང་ལོ་ོཞ་ེ

གཅིིག་བཞེས་པ་ན་སྤྱི་ིལོ་ོཆིག་སྟོོང་སུམ་བརྒྱ་ཞ་ེདགུ་བ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ིབགྲང་བྱ་

ཉེེར་གསུམ་པ་ས་གློང་ལོོར། བྲག་བྱ་ཁྱུང་བཙེལོ་དུ་བྱོན་པར་ད་ལྟོའི་ིགནས་གཞ་ིའིད་ི

ཡ་མཚེན་པའི་ིརྟགས་དང་བཅིས་རྙིེད་ནས་དགོན་པའི་ིརྨང་གཞ་ིགསར་དུ་བཏིངས། 
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

མགོན་ཁང་ཆེན་མ་ོདང་། ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་། སྣེང་རའི་ིགསེར་ཁང་

སགོས་བཞེངས་ཤིངི་རབ་ཏུ་གནས་པས་བྱནི་རླབས་ཀྱི་ིགཏརེ་དུ་བསྒྲུབས། 

རྗེ་ེཙེོང་ཁ་བ་ཆེན་པ་ོགསར་དུ་འིཁྲུངས་པའི་ིཚེ་ེཉེ་ེགནས་ཚུལོ་ཁྲིིམས་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་མངགས་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ིདྲིོད་མ་ཡལོ་བའི་ིརྟེན་གསུམ་གྱི་ིཆུན་པ་ོདང་། 

བུ་ཆུང་ད་ོདམ་བྱདེ་ལུགས་ཀྱི་ིཕྱིག་བྲསི་བཅིས་ཡབ་ཡུམ་ལོ་བསྐུར་གནང་མཛད། རྗེ་ེ

ཙེོང་ཁ་བ་དགུང་ལོོ་བཞིའིི་སྟོེང་ཧོོར་རྒྱལོ་བོས་ཆེད་དུ་གདན་དྲིངས་པའིི་བཀའི་

བརྒྱུད་བསྟོན་པའི་ིགདུང་འིཛནི་རྗེ་ེཀརྨ་རལོོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེཤི་རྫིངོ་ར་ིཁྲིདོ་དུ་བཞུགས་པའི་ི

སར་ཕེེབས་ནས་དག་ེབསྙེེན་གྱི་ིསྡོོམ་པ་བཞེས། ད་ེནས་ཡབ་ཡུམ་གྱིིས་ཆོས་རྗེ་ེདོན་

རིན་པའི་ིདྲུང་དུ་བསྐྱལོ་ཏ་ེབྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས། ད་ེདུས་རྗེ་ེདོན་རིན་པས་གྲྭ་བ་གཅིིག་ལྟོ་

རུ་བཏང་བར་དེའི་ིམིག་ལོམ་དུ་གད་སྐྱའི་ིགཞུང་ན་ཡོད་ཚེ་ེམ་ིམང་དམག་འིདྲི་བའི་ི

སྣེང་བ་བྱུང་། ཇི་ེཉེེར་ཐོན་པ་ན་མ་ིསྟོག་ཞོན་གཅིིག་འིོངས་པ་མཐོང་། དེའི་ིཕྱིིར་གྲྭ་བ་

དེས་ས་ོབརྒྱབ་ནས་བལྟོས་པའི་ིསྒོང་ལོ་ས་ོབལྟོས་སྒོང་དང་། ཕེེབས་ལོམ་གྱི་ིསྒོང་ལོ་

གཅིིག་སྟོག་སྒོང་དུ་གྲགས་ཏ་ེདེང་སང་ཟུར་ཉེམས་པས་ཕྱི་ིམ་ལོ་ལྕགས་སྟོག་ཁ་སྒོང་

དུ་འིབོད། བློ་མའི་ིདྲུང་དུ་ཕེེབས་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཡིག་ཀློོག་བྱང་བར་སྦྱོངས་ཤིིང་

ཆོས་རྒྱུན་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ིཚུལོ་དུ་མནོས། རྒྱུད་སྡོ་ེམང་པོའི་ིདབང་གསན་པ་ནས་

བཟུང་བད་ེམཆོག །ཀྱི་ེརྡོར། ཀུན་རིག །གཤིིན་རྗེེའི་ིགཤིེད་ལོ་སོགས་པའི་ིདཀྱིིལོ་

ཆོག་ཐུགས་ལོ་བྱང་བར་བཟུང་། ཁྱད་པར་དུ་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་བསྙེེན་པ་གྲངས་མང་

བོར་མཛད་པས་རྩྭ་ིསྤྱིིལོ་གྱི་ིགཟིམ་ཁང་ཕྱི་ིནང་ག་ིངོས་ཐམས་ཅིད་དུ་ལྷའི་ིསྐུ་དང་ཨ་

ར་པ་ཙེ་དང་རལོ་གྲིའིི་ཕྱིག་མཚེན་གྱིི་རི་མོ་ལྷ་བཟོ་མཁས་པས་བྲིས་པ་ལྟོ་བུའིི་ལྟོ་
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བུའི་ིརང་བྱནོ་མང་དུ་བབས་པའི་ིགཟགིས་སྣེང་ཡབ་སྲས་གཉེསི་ཀ་ལོ་བྱུང་། 

དགུང་ལོ་ོབདུན་བཞེས་པའི་ིཚེ་ེཆོས་རྗེ་ེདོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིིས་མཁན་པ་ོདང་། 

གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་འིོད་ཀྱིིས་ལོས་སློབ་མཛད་ད་ེརབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དག་ེཚུལོ་གྱི་ིསྡོོམ་

པ་བཞསེ། བློ་མའི་ིལུང་བསྟོན་ལྟོར་མཚེན་ལོ་བློ་ོབཟང་གྲགས་པ་ཞེས་གསོལོ་ནས་མ་

མཛངས་ཀྱིསི་བུ་ཆུང་སྐྱངོ་ལུགས་ལྟོར་རྒྱལོ་སྲས་སྨན་གྱི་ིམྱུ་གུ་ད་ེཉེདི་ནར་སནོ་པའི་ི

བར་དུ་ལོགེས་པར་བསྐྱངས། 

རྗེ་ེདགུང་ལོ་ོབཅུ་དྲུག་བཞེས་པའི་ིསྐབས་དབུས་གཙེང་དུ་ཕེེབས་པའི་ིསྐུལོ་མ་

དང་རྫིོངས་པ་གྱི་ནོམ་པ་མཛད་དེ། ཕེེབས་དུས་ལོམ་ཡ་ག་ིནས་རྒན་པ་ོང་ལོ་ལོན་

གསུམ་གྱི་ིབར་དུ་ལྟོོས་གསུངས་ན་ཡང་། ཞལོ་འིདོན་གྱི་ིཚེིག་མཚེམས། ཕྱིིར་མ་ི

ལྡོག་པ་ཕྱིིར་མ་ིའིོང་། ཞེས་མཚེན་བརྗེོད་ཀྱི་ིཚེིག་བྱུང་བའི་ིརྟེན་འིབྲེལོ་གྱིིས་ཕྱིིར་མ་

གཟིགས་པར་མཆོད་རྟེན་གསེར་མགོའི་ིཕེག་ཏུ་ཐལོ་བས། ཆོས་རྗེེ་ཅུང་མ་རངས་

པའི་ིརྣམ་པས་རྗེེའི་ིབཞུགས་ཁང་ག་ིརྩོའི་ིསྤྱིིལོ་བུ་བྲག་གཡང་དུ་བསྐྱུར་བ་ས་ལོ་མ་

ལྷུང་བར་འིཇིའི་གུར་གྱིིས་བར་སྣེང་དུ་ཡུན་རིང་བཟུང་བ་ཕྱིིས་སྤྱིན་དྲིངས་ཏེ་ནང་

རྟེན་བྱས་པའི་ིགཙུག་ལོག་ཁང་བཞེངས་པ་ལོ། ད་ལྟོ་ཨ་ར་པ་ཙེའི་ིལྷ་ཁང་ངམ་འིཇིམ་

དབྱངས་སྒྲུབ་ཁང་ཞེས་མཚེན་གསོལོ་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱིི་གཟི་འིོད་འིབར་བ་འིདི་

ཡནི། ད་ལྟོའི་ིདུས་སུ་ཡང་སྤྱིལིོ་བུ་འིཕེངས་པའི་ིགནས་དརེ་སྐབས་འིགར་འིཇིའི་གུར་

ཟླུམ་པ་ོཤིར་བ་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་མང་། གཞན་ཡང་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ིམཛོད་

ལོ་མངའི་བརྙིསེ་པའི་ིརྟགས་སུ་མངནོ་མཁྱནེ་ཐགོས་པ་མདེ་པའི་ིགཏན་རྒྱུད་ང་ོམཚེར་

བ་མང་དུ་ཡདོ། 
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ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་།

ཆོས་རྗེེ་དོན་རིན་པ་ཉེིད་དགུང་ལོོ་དོན་བདུན་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའིི་

ཤིིང་མ་ོགློང་ག་ིལོོར་བར་སྣེང་ནས་ལྷའི་ིསིལོ་སྙེན་གྱི་ིསྒྲ་སྒྲོགས་ཤིིང་མ་ེཏོག་ག་ིཆར་

བབས། འིད་ིནས་བྱང་ཕྱིོགས་རྔ་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་ིཞིང་དུ་བྱོན་ན་ོཞེས་གཟུགས་མེད་

ཀྱི་ིསྒྲ་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་བའི་ིལྟོས་ང་ོམཚེར་བ་དང་བཅིས་མྱོ་ངན་ལོས་འིདས་པའི་ི

ཚུལོ་བསྟོན། སྐུ་གདུང་རིལོ་བ་ོམ་ཉེམས་པ་དྲི་ིབཟང་པོའི་ིཤིིང་ག་ིསྒྲོམ་དུ་བཞུགས་སུ་

གསོལོ་ཏ་ེའིབུམ་པའི་ིརྣམ་པར་བཞེངས། ཁྲི་ིརབས་བཞ་ིབ་ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེ་ེཤིེས་རབ་

རྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས་ས་འིབུམ་དེར་ས་ོཕེག་གིས་སྒྲོན་ཅིིང་གྲང་གསེར་ལྕིབས་བྱུགས་

མཛད་པ་སོགས་སྲ་ིཞུ་རླབས་ཆ་ེབ་དང་། ཁྲི་ིརབས་བདུན་པ་ཐར་བ་བཟང་པོའི་ིསྐུ་

རངི་ལོ། གངས་ཅིན་འིགྲ་ོབའི་ིམགནོ་པ་ོཏཱ་ལོའི་ིབློ་མ་སྐུ་ཕྲེངེ་གསུམ་པ་རྒྱལོ་བ་བསདོ་

ནམས་རྒྱ་མཚེོ་བྱ་ཁྱུང་དུ་ཕེེབས་ནས་ཆོས་ཀྱིི་བདུད་རྩོི་གང་འིདོད་དུ་སྩལོ། རབ་

བྱུང་བསྙེེན་རྫིོགས་དུ་མའི་ིམཁན་པ་ོམཛད། ཁྱད་པར་དུ་གསེར་ཕེོན་ཆ་ེབའི་ིགནང་

སྦྱོིན་དང་བཅིས་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་གསེར་ཟངས་ཀྱིིས་བཏུམ་པའི་ིཞལོ་བཀོད་ལྟོར་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཁུར་དུ་བློངས་ཏ་ེགསེར་ཟངས་ཀྱིིས་གཡོགས། དུས་ཕྱིིས་ལྷ་ོརྒྱུད་

བསྟོན་པའི་ིསྒྲོན་མ་ེབློ་ཁ་ོརིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་བཀོད་དང་གསེར་སྲང་སུམ་ཅུའི་ིབདག་

རྐྱེེན་སྩལོ་ཏེ་ཞིག་གསོ་མཛད་སྐབས་འིཕྲེལོ་ལོ་བདུད་རྩོི་བབས་པ་དང་། དུས་མ་

ཡིན་པར་ལྷ་ཁང་མདུན་གྱིི་ཙེན་དན་ལྗོོན་པ་ལོ་མེ་ཏོག་གསར་དུ་བཞད་པ་སོགས། 

སྣེང་བ་སྒྱུར་བའིི་རྟགས་ཡ་མཚེན་པ་དང་བཅིས་བགྲེས་སྐྱོན་གཞི་ནས་བསལོ་

ཏེ་ཞིག་གསོས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་ལྟོ་བུའིི་གསེར་གདུང་ཆེན་མོའི་ིལྷ་ཁང་དེར། 

སྐབས་འིགའི་རེར་ཡོན་ཆབ་ཀྱི་ིསྣེོད་ངོས་སུ་དབྱངས་གསལོ་གྱི་ིཡ་ིག་ེདང་། ཨ་ར་པ་
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ཙེ་སོགས་ཡ་ིག་ེསྣེ་ཚེོགས་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་དང་ལྗོོན་ཤིིང་མ་ེཏོག་རལོ་གྲ་ིལོ་ོམ་

སགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་གསལོ་བ་ོའིཆར་བ་དང་། མཆདོ་ཆབ་ལོས་ཁང་བཟང་བརྩོགེས་མ་

རྒྱ་ཕེིབས་དང་བཅིས་པ་ལྷ་བཟོས་བྲིས་པ་དང་མཚུངས་པ་འིབྱུང་བར་སྔོོན་གྱི་ིསྐྱེས་

བུ་དམ་པའི་ིགསུང་དུ་སྣེང་། ཁྱད་པར་དུ་ལོ་ོར་ེབཞིན་ཆ་ོའིཕྲུལོ་དུས་ཆེན་དང་། ས་

གའིི་དུས་ཆེན་སོགས་སུ་དགོན་པའིི་གློིང་དང་ལྷ་ཁང་དུ་དྲིི་ཤིིན་ཏུ་ཞིམ་པོ་འིཐུལོ་

བའི་ིརྟགས་དང་བཅིས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ིབང་རིམ་དང་སེང་ཁྲིིའི་ིཐད་རྣམས་ལོས་

བདུད་རྩོིའིི་ཟིལོ་བ་ཁྲིོ་མེར་འིབབ་པ་ནི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཐུན་མོང་གི་སྤྱིོད་ཡུལོ་

དུ་གྱུར་པ་སྟོ།ེ སྤྱིིར་རྟེན་ཁྱད་པར་དུ་འིཕེགས་པ་ལོ་ལོན་རེར་བདུད་རྩོ་ིའིབབ་པ་སྲིད་

ཀྱིང་། ལོ་ོར་ེབཞིན་ཆགས་མེད་དུ་དུས་ཚེིགས་ངེས་པ་ཅིན་ལོ་བདུད་རྩོ་ིའིབབ་པའི་ི

རྟནེ་ན་ིགངས་ཅིན་གྱི་ིལྗོངོས་སུ་འིད་ིགཅིགི་པུར་ཟད་ད་ོཞསེ་ཀྱིང་སྨྲ་བར་རགིས་ས།ོ །

ཡང་ཆོས་རྗེ་ེདོན་རིན་པའི་ིསྐུ་དུས་སུ་བཞེངས་པའི་ིལྷ་ཁང་ཆེན་མ་ོཞེས་གྲགས་

པར་གནའི་སྔོ་མའོི་ིབཟ་ོདབྱབིས་ཇི་ིལྟོ་བའི་ིསྐུ་བརྙིན་མང་དུ་བཞུགས་ཤིངི་། ཁྱད་པར་

དུ་རྡ་ོརྗེ་ེཕེག་མ་ོརང་བྱོན་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལོ་ང་ོམཚེར་བའི་ིལོ་ོརྒྱུས་མང་ན་

ཡང་མཚེོན་ཙེམ་ནི། ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ིཉེ་ིམ་མཆོད་མཇིལོ་དུ་ཕེེབས་སྐབས་ཤིིག་

ལོ། ཁོང་བའི་ིགཟིགས་སྣེང་དུ། སྐུ་ལྡེམ་ལྡེམ་གཡ་ོཞིང་གསུང་འིབྱོན་པར་གྲགས་ལོ། 

དེའི་ིཚེ་ེཕྱིག་ག་ིགྲུ་ཁུགས་ན་ཡོད་པའི་ིཁ་ཊྭཱཾ་ཾགའི་ིདྲིིལོ་ཆུང་སིལོ་སིལོ་དུ་གྲགས་པའི་ི

སྒྲ་ཞམ་རིང་བ་ཚེོས་ཀྱིང་ཐོས་པར་ཁོང་བའི་ིརྣམ་ཐར་ལོས་འིབྱུང་བ་ད་ེལོ་དེང་སང་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་སྤྲུལོ་བའི་ིཕེག་མ་ོསྟོ་ེཕེག་མ་ོསྤྲུལོ་བ་ཞེས་མཚེན་གྱིིས་འིབོད། དུས་

ཕྱིིས་སུ་བཞེངས་པ་ལོ། རྒྱལོ་བ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚེོའི་ིདངོས་སློབ་ཨ་གྲ་ོཆོས་རྗེེའི་ི
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སྐུ་གདུང་བཞུགས་པའི་ིགསེར་གདུང་ཆུང་བ་སོགས་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་མིག་ག་ིབདུད་

རྩོིར་གྱུར་བ་མང་ཙེམ་དང་། ལུང་དང་རིགས་པའི་ིསྒྲ་དབྱངས་ཆེམ་ཆེན་དུ་སྒྲོགས་

པའི་ིཆོས་རའི་ིསྟོེང་ཁར་བརྗེིད་ཆགས་པའི་ིའིདུ་ཁང་ཆེན་མ་ོཡང་སྔོར་ནས་རིམ་གྱིིས་

རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་ཁྱད་དུ་འིཕེགས་པར་ཡོད་ན་ཡང་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་བློོ་བཟང་ཐུབ་

བསྟོན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་རིང་ལོ་མ་ེདགྲ་བྱུང་བའི་ིརྗེེས་སུ་དམ་པ་ད་ེཉེིད་ཀྱིིས་ཐུགས་

འིགན་བཞེས་པར་བརྟེན་ཡང་བསྐྱར་སྔོ་མ་ལོས་སྤུས་ཀ་ལོེགས་ཐོན་དུ་བཞེངས་

པའིི་རྗེེས་ནས་སླར་ཡང་གསར་བཞེངས་བྱས་པ་འིདི་ད་ལྟོ་ལོོ་བདུན་ཅུ་སོང་ཡང་

བགྲསེ་སྐྱནོ་གྱི་ིརྣམ་པ་ཆརེ་མ་ིམངནོ་པ་དང་། 

དགོན་པའི་ིགཡས་གཡོན་དུ་ཉེ་ིཟླའི་ིརྣ་ཆ་ལྟོ་བུར་བྱིན་ཆགས་པའི་ིགསང་ཆེན་

རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚེང་དང་། དུས་འིཁོར་གྲྭ་ཚེང་ག་ིའིདུ་ཁང་གཉེིས་དང་། དམ་པའི་ིསྐྱ་ེརྒྱུད་

མུ་ཏིག་ག་ིཕྲེེང་བས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་ིསྒོར་ཆེན་བཞ་ིསོགས་སུ་ཡང་མཇིལོ་བ་

ཙེམ་གྱིིས་ཐར་བའི་ིས་བོན་དབང་མེད་དུ་སྐྲུན་པའི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མཛེས་ཤིིང་

བྱནི་སྤེ་བ་བགྲང་གསི་མ་ིལོང་བ་དང་། གཙུག་ལུག་ཁང་ས་ོསའོི་ིཐགོ་ཁར་འིཛམ་བུའི་ི

ཆུ་གསེར་ལོ་འིགྲན་བཟོད་པའི་ིརྒྱ་ཕེིབས་ཆ་ེཆུང་ངམ། གཉྫ་ིར་འིམ། ར་ིདྭགས་ཆོས་

འིཁོར་སོགས་མིག་གི་གཟི་མདངས་འིཕྲེོག་པའིི་མཛེས་བྱེད་ལྷང་ངེར་གསལོ་བས་

མཐ་ོརསི་ཁང་བཟང་ལོ་ཅི་ོའིདྲི་ིབ་ལྟོ་བུར་ཡདོ་ད།ོ །ད་ེལྟོ་བུའི་ིཆསོ་སྡོ་ེཆནེ་མ་ོདའེི་ིརྟེན་

གྱིི་གཙེོ་བོ་གསེར་གདུང་ཆེན་མོ་དང་ཨ་ར་པ་ཙེའིི་སྒྲུབ་ཁང་གི་གྲགས་སྙེན་རྣམ་

པར་དཀར་བོའི་ིལྕགས་ཀྱུས་ཕྱིོགས་རིས་མེད་ཀྱིི་དམ་པའིི་སྐྱེས་བུ་བགྲང་བ་ལོས་

འིདས་པའི་ིཐུགས་རང་དབང་མེད་པར་དྲིངས་ཏ་ེཞབས་ཟུང་གསེར་གྱི་ིའིཁོར་ལོོའི་ི
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རེ་ཁཱ་རྣམ་པར་ཤིར་བ་ཡང་རྒྱལོ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚེོ། གཟིམ་ཁང་གོང་སྤྲུལོ་

བའི་ིསྐུ། ཧོལོ་ཧོ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པ། སྡོ་ེབ་སྐྱིད་ཤིོད་པ། ཀོའུ་བ་ཆོས་རྒྱ་མཚེོ། རོང་

བ་ོགྲུབ་ཆེན་ཆོས་པ་དཔོན་སློབ། ལྕང་སྐྱ་རོལོ་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེདཔོན་སློབ། ཡབ་རྗེ་ེགསེར་

ཁང་བ་དཔནོ་སླབོ། རྒྱལོ་དབང་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚེ།ོ པཎི་ཆནེ་ཆསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམ། བཀྲསི་

འིཁྱིལོ་བསྟོན་པའི་ིསྒྲོན་མ་ེབློ་ཁ་ོརིན་པ་ོཆ།ེ བཀའི་དྲིིན་མཚུངས་མེད་རྗེ་ེཨ་བྷྱ་ཞབས་

སོགས་ཏེ། གཅིིག་ཏུ་བསྔོགས་པར་འིོས་པའི་ིབསྟོན་འིཛིན་གྱི་ིསྐྱེས་བུ་ཆ་ེལོས་ཆ་ེབ་

དུ་མ་རིམ་བྱོན་གྱིིས་བསྟོན་པའི་ིབགྱི་ིབ་ང་ོམཚེར་བ་བློ་ོཡུལོ་ལོས་འིདས་པ་མཛད་པ་

དང་། ཆོས་སྡོ་ེརང་ལོས་ཐོན་པའི་ིསྐྱེས་ཆེན་ཡང་། རྒྱལོ་བ་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་མཚེོའི་ི

ཡོངས་འིཛིན་ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། རྒྱལོ་བ་འིཇིམ་དཔལོ་རྒྱ་མཚེ་ོཡོངས་

འིཛིན་ཁྲིི་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། རྒྱལོ་བ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེོ་དང་ཚུལོ་

ཁྲིིམས་རྒྱ་མཚེོའི་ིཡོངས་འིཛིན་ཁྲི་ིཆེན་ངག་དབང་སྙེན་གྲགས་ཏ་ེདག་ེལྡན་གསེར་ཁྲི་ི

ཆེན་མོར་ཕེེབས་པ་གསུམ་གྱིིས་མཚེོན་དབུས་གཙེང་ཆོས་ཀྱི་ིཞིང་དུ་འིཕྲེིན་ལོས་ཀྱི་ི

དར་ཆེན་བསྒྲེངས་པ་དཔག་པར་ཡས་པ་དང་། ཆོས་སྡོ་ེརང་ལོ་ཕྱིག་རྗེེས་ཤིིན་ཏུ་ཆ་ེ

བ་ཡང་། མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བཀྲ་ཤིིས། བད་ེཡངས་ངག་དབང་ནོར་བུ། བད་ེཁང་

བ་བློ་ོབཟང་རབ་བརྟན། མད་ོབ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དོན་གྲུབ། མཁན་པ་ོཧོ་ོཐོག་

ཐུ་ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚེ།ོ རྐོ་ཕུག་བློ་ོབཟང་དོན་གྲུབ། བད་ེཡངས་བློ་ོབཟང་

བསྟོན་འིཛིན་ནོར་བུ་སོགས་ང་ོམཚེར་བའི་ིམཛད་པ་ཅིན་ཤི་སྟོག་རིམ་པར་བྱོན་ནས་

བསྐལོ་བའི་ིམཐར་ཡང་གསུབ་ཏུ་མདེ་པའི་ིཕྱིག་རྗེེས་མང་དུ་བཞག་གདའི།ོ །

ད་ེལྟོ་བུའི་ིཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོདེར་གཅིན་རོང་ཚེ་ོཆེན་བཅི་ོབརྒྱད་ནས་ཐོན་པའི་ིགྲྭ་
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རྒྱུན་སྟོངོ་ཕྲེག་ཏུ་ལོངོས་པ་ལོས། ཆསོ་རར་འིགྲམི་མཁན་རྣམས་ན་ིཞ་ིདུལོ་བག་ཡདོ་

ཀྱིི་བརྟུལོ་ཞུགས་ལྷུར་བློངས་ཤིིང་དཀའི་ཐུབ་ཆོག་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱན་ཕྲེེང་ངོམ་བཞིན་

དཔ་ེཁྲིིད་རྩོོད། རྒྱུགས་བརྩོ་ིབཞག །འིཛིན་སྐྱོར་སྦྱོངས་སོགས་ཀྱི་ིསྒོོས་གཞུང་ཆེན་

བཀའི་པོད་ལྔའི་ིཆོས་ཀྱི་ིསྒྲ་དབྱངས་གསང་མཐོར་སྒྲོགས་ཤིིང་གསུང་རབ་ཀྱི་ིདོན་ལོ་

བློ་ོགྲོས་ཀྱི་ིའིཕེེལོ་ཁ་སུ་མགྱིོགས་ལོ་འིགྲན་པ་དང་། རྒྱུད་དུས་འིཁོར་གྱི་ིཆོས་གྲལོ་

དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ན་ིཐུན་མོངས་བའི་ིསྦྱོངས་པ་སྔོོན་དུ་བཏང་བའི་ིཁར། རྒྱུད་སྡོ་ེ

ས་ོསོའི་ིདགོངས་པ་བཞིན་འིདོན་དབྱངས་རྟ། རྡུང་རོལོ་མ།ོ ཐིག་གར་འིཆམ་སོགས་

ཕྱིག་ལོེན་མ་ནོར་ཕྲེ་ཞིབ་ཀྱིི་སྒོོས་གསང་ཆེན་རིམ་གཉེིས་བདུད་རྩོིས་མྱོོས་པའིི་

རྣལོ་འིབྱོར་རྟོགས་ལྡན་དབང་པོའི་ིགྲལོ་མགོར་སུ་ཐོན་ལོ་བརྩོོན་པའི་ིཐུགས་བསྐྱེད་

རྒྱ་གང་ཆེར་ཡོད་པ་བཅིས་མཉེམ་མེད་ཤཱཀྱིའི་ིདབང་པོའི་ིབསྟོན་པ་སྤྱི་ིདང་། བྱ་ེབྲག་

འིཇིམ་མགོན་བློོ་བཟང་གྲགས་པའིི་རང་བསྟོན་འིཛིན་སྐྱོང་སྤེེལོ་གསུམ་གྱིིས་ལུས་

ཅིན་མཐའི་དག་འིཕྲེལོ་ཡུན་གཏན་བདེའི་ིདཔལོ་ལོ་འིགོད་པའི་ིམཛད་བཟང་ཡར་ལྡན་

དུ་མཆསི་ས།ོ །

ད་ེལྟོ་བུའི་ིལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ིཡོན་ཏན་གྱི་ིརྩོལོ་རྫིོགས་པའི་ིམཁས་

གྲུབ་གསེར་རིའི་ིཕྲེེང་བ་རིམ་བྱོན་གྱི་ིབསྟོ་ིགནས། མད་ོརྒྱུད་མན་ངག་རིག་གནས་

དང་བཅིས་པའི་ིམཁས་བྱའི་ིགནས་ཡོད་ད་ོཅིོག་འིདོད་དགུར་འིབྱུང་བའི་ིཆོས་ཀྱི་ིརྒྱ་

མཚེོ། སུམ་རྩོེན་ལྷའི་ིགཞན་མེད་ཁང་ལོ་ཅི་ོའིདྲི་ིབའི་ིགཙུག་ལོག་ཁང་དང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟེན་གྱིི་བཞེངས་བཀོད་ཆལོ་མར་བརྡལོ་བའིི་ས་སྟོེང་གི་བདེ་ལྡན། མཉེམ་

མེད་ར་ིབ་ོདག་ེལྡན་པའི་ིལུགས་བཟང་དྲི་ིམེད་ཆུ་རྒྱུན་ཐོག་མར་གང་ལོས་བྱུང་བའི་ི



བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས།

 201  

བསྟོན་པའི་ིཆུ་མགོདཔལོ་ལྡན་བྱ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་གློིང་ཞེས་འིཛམ་

གློིང་ཡངས་པའིི་ཁྱོན་དུ་སྙེན་པའིི་ང་རོ་གཅིིག་གིས་སྒྲ་གཞན་རྣམ་པར་འིགོག་པའིི་

ཀུན་ཁྱབ་རྣ་བའི་ིརྒྱན་དུ་གྱུར་བ་འིད་ིནི། འིབྲོག་ར་ིཆེན་པ་ོདགའི་ལྡན་དང་དབྱིབས་

མཚུངས་པར་ཆུ་དང་བུད་ཤིིང་རྒྱང་རིང་ཞིང་། ལོོག་འིཚེོས་དབེན་པས་ཐ་མལོ་རང་

ག་བས་བསྟོེན་དཀའི་ཡང་། འིདིར་བཞུགས་དག་ེའིདུན་སྟོོང་ཕྲེག་ལོོངས་པ་སྔོ་ཕྱིིར་

བྱོན་པ་རྣམས་ན་ིགནའི་དུས་རིང་མ་ོནས་བཟུང་སྤྱིན་ལྟོོས་བཟང་བའི་ིཤུགས་ཀྱིིས་

ཟང་ཟིང་ག་ིའིདུ་ལོོང་ལོ་མ་ིཕྱིོགས་པར་འིདོད་ཆུང་ཆོག་ཤིེས་ཀྱི་ིདཔལོ་ལོ་གཞོལོ་བ། 

ཀློོག་སྤེོང་བཤིད་སྒྲུབ་ལོ་བརྩོོན་པས་དལོ་བ་ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པའི་ིགནས་སུ་སོན་

པ། ལྟོ་གྲུབ་དང་ཚུལོ་ཁྲིིམས་གཙེང་བས་ཆེ་ཆེ་མཐ་ོམཐ་ོཟེར་ཚེད་ལོ་འིགྲམ་ཆུ་མི་

ལྡང་བ། འིཇིིག་རྟེན་འིདུ་འིཛིའི་ིབྱ་བཞག་ཉུང་བས་འིཁྲུག་ཟིང་གང་ག་ིསྐབས་སུ་ཡང་

ཉེེས་སྐྱོན་མ་བྱུང་བ་བཅིས་སྔོོན་བྱོན་མཁས་པ་མང་པོས་བསྟོོད་བསྔོགས་ཀྱི་ིམ་ེཏོག་

ལོན་བརྒྱར་འིཐོར་བའི་ིཡུལོ་དུ་གྱུར་པས་ན། རྒྱལོ་མཆོག་བདུན་པ་བསྐལོ་བཟང་རྒྱ་

མཚེོས་ཀྱིང་། བསྟོན་པ་རིན་པ་ོཆ་ེཇི་ིསྲིད་གནས་ཀྱི་ིབར་དུ་མཐོང་ཐོས་དྲིན་རེག་ག་ི

འིགྲ་ོབ་ཐམས་ཅིད་ལོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ིརྒྱུན་དབྱར་གྱི་ིལོང་ཚེ་ོདང་འིགྲོགས་པའི་ིཆུ་

བ་ོབཞནི་འིཕེེལོ་བའི་ིཞངི་ས་དམ་པ་བྱ་ཁྱུང་དགོན། ཞསེ་དང་། ཐུའུ་བཀྭན་རནི་པ་ོཆ་ེ

བློ་ོབཟང་ཆསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམས། 

ད་ེནས་དོན་མེད་སྐྱ་ེབོའི་ིའིདུ་ལོོང་དང་། །འིདོད་ཡོན་ཆ་ེབས་ཆོས་ལོ་གཡེལོ་བ་

ཡི། །སྐྱོན་བྲལོ་དགོན་པའི་ིམཚེན་ཉེིད་ཚེང་བའི་ིགནས། །བྱ་ཁྱུང་བྲག་ག་ིཆོས་སྡོེར་

ཕྱིིན་ལོགས་སམ། །ད་ེན་མང་ཐོས་ཀློོག་པ་མཁན་རྣམས་དང་། །སྡོོམ་བརྩོོན་སྒྲུབ་ལོ་
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གཞོལོ་བ་མང་པ་ོཡིས། །ཐུབ་བསྟོན་འིཛིན་ཅིིང་སྤེེལོ་བའི་ིརྣམ་ཐར་ལོ། །ཡིད་གཡོས་

དད་པ་གཏངི་ནས་འིཁྲུངས་ལོགས་སམ། །ཞསེ་དང་། 

གུང་ཐང་འིཇིམ་པའིི་དབྱངས་ཀྱིིས། བྱ་ཁྱུང་བྱ་བ་ཉུང་བས་ཆོས་སྤྱིོད་

འིཕེེལོ། །ཞེས་སོགས་བསྔོགས་པར་མཛད་པ་རྣམས་ན་ིདོན་དང་མཐུན་པ་སྟོེ། དེའི་ི

ཕྱིིར་ད་ལྟོའིི་དུས་སུ་སླེབས་ན་ཡང་། རྙིེད་དཀའི་ཞིང་དོན་ཆེ་བའིི་དལོ་རྟེན་རིན་པོ་

ཆེ་ཐོབ་ཅིིང་། མཇིལོ་དཀའི་ཞིང་མནོག་ཆེ་བའིི་ལྷ་ཆོས་དམ་པའིི་སྒོོར་ཞུགས་པའིི་

དགེ་འིདུན་བགྲེས་གཞོན་བར་མ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་སྔོོན་བྱོན་དམ་པའིི་རྣམ་ཐར་

ལོ་སྤྱིན་ལྟོོས་གང་ལོེགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས། མཉེམ་མེད་བུ་རམ་ཤིིང་བའིི་བསྟོན་པ་སྤྱིི་

དང་། ཁྱད་པར་འིཇིམ་མགོན་བློ་ོབཟང་གྲགས་པའི་ིརང་བསྟོན་འིད་ིཉེིད་ཁོང་བའི་ིསྙེིང་

དང་། དཔྲོལོ་བའི་ིམིག་ལོས་ཀྱིང་ཆེས་ཆེར་ལྷག་པའི་ིགཅིེས་སྤྲོས་མཛད་དེ། རྒྱལོ་

བའི་ིགསུང་རབ་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཉེིང་ཁུ་གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ིགཞུང་བྱང་ཆུབ་ལོམ་གྱི་ི

རམི་པ་ཆནེ་མའོི་ིདནོ་ལྟོར། ཐགོ་མར་ལོགེས་ཚེགོས་ཀྱི་ིརྩོ་བ་མགནོ་དག་ེབའི་ིབཤིསེ་

གཉེེན་བསྟོེན་ཚུལོ་ནས་བཟུང་མཐར་མ་ིསློབ་པའི་ིཟུང་འིཇུག་ག་ིབར་གྱི་ིས་དང་ལོམ་

གྱི་ིརིམ་པའི་ིརྟོགས་པ་སྣེ་ར་ེཡིན་ནའིང་རྒྱུད་ལོ་ཅི་ིསྐྱ་ེདང་། མ་མཐའི་སྨོན་ཡུལོ་ཚུན་

ཆད་དུ་བཟུང་སྟོ་ེའིཇུ་ས་འིཆང་ས་གཅིིག་པུ་བྱང་ཆུབ་ལོམ་གྱི་ིརིམ་པ་ཉེག་གཅིིག་

བུར་བྱདེ་པ་དང་། དའེི་ིཡན་ལོག་ཏུ་འིཛནི་སྐྱརོ་སྦྱོངས། ཁྲིདི་རྩོདོ་འིབེལོ་གཏམ། དཔ་ེ

ལྟོསོ་ཉེམས་བཞསེ། ཚེགོས་གསོག་སྒྲབི་སྦྱོངོ་། འིདནོ་ཆསོ་སྤྱིདོ། དབྱངས་རྟ་འིདུར། 

རྡུང་རལོོ་མ།ོ ཐགི་དང་གར་འིཆམ། སྒྲ་སྙེན་ངག །རྩོསི་ས་རསི། དབུ་ཅིན་དབུ་མདེ་ཀྱི་ི

ཡ་ིག་ེའིབྲ་ིཀློོག་སོགས་ཀློོག་པ་ཐོས་བསམ་དང་སྤེོང་བ་བསམ་གཏན། ཚེོགས་ཆོས་
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གྲྭ་དང་བསླབ་པ་སློབ་གཉེེར་གྱི་ིབྱ་བས་ཉེིན་ལོས་ཉེིན་ཐུང་ཞིང་། མཚེན་ལོས་མཚེན་

ཐུང་བ་བྱས་ཏ་ེཆསོ་སྤྱིདོ་ཉེམས་ལོནེ་གྱིསི་དུས་འིདའི་བ་དང་། ད་ེདག་ག་ིའིབྲས་བུར་

ཞ་ིདུལོ་བག་ཡདོ། འིཆད་རྩོདོ་རྩོམོ་གསུམ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་སགོས་དམ་

པས་གཅིིག་ཏུ་བསྔོགས་པའི་ིཡོན་ཏན་གྱི་ིཚེོགས་ཡར་ངོའི་ིཟླ་བ་དང་། དབྱར་མཚེོའི་ི

རྗེསེ་སུ་འིགྲ་ོབ་དང་། 

མདོར་ན་མདོ་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་བཀའི་པོད་། སྔོགས་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་

བསྡུས་པའི་ིརྒྱུད་སྡོ།ེ རགི་གནས་ཀྱིསི་བསྡུས་པའི་ིསྒྲ་དང་བཟ་ོརགི་ཚུན་ཆད་ཕྱིགོས་

རིས་ཡ་བྲལོ་དུ་མ་སོང་བར་མཁས་པ་སྔོོན་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་ིསྦྱོངས་སྲོལོ་གྲ་མ་ཉེམས་

གྲུ་མ་ཆག་པར་སྦྱོོང་ཅི་ིཐུབ་ལོ་བརྩོོན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་ད་ེདག་ག་ིགཞ་ིམ་མཁན་

སློབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔོར་སྲོག་དང་བསྡོོས་ཏ་ེསྲུང་བའི་ིཁ་ཕེ་ོདང་བཅིས་རང་རྒྱུད་ལོ་བློངས་

པའི་ིས་ོཐར་གྱི་ིཚུལོ་ཁྲིིམས་རིན་པ་ོཆེས་གཙེོས་སྡོོམ་གསུམ་མིག་ག་ིའིབྲས་བུ་ལྟོར་

གཅིེས་པར་བསྲུང་བ་དང་། དག་ེའིདུན་ནང་ཕེན་ཚུན། གྲྭ་ཚེང་གཡས་གཡོན། བློ་མ་

ལོས་སྣེེ། འིཛིན་གྲྭ་གོང་འིོག་གང་ག་ིཐད་ནས་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་ཉེ་ེརིང་དང་ཕྱིོགས་རིས་

སུ་ལྟོ་བའི་ིདྲི་ིཙེམ་གྱིིས་ཀྱིང་མ་གོས་པར་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིིམས་གཙེང་བའི་ིངོས་གཞ་ི

གསུམ་གྱི་ིཕྱིག་ལོེན་ཉེམས་པ་མེད་པར་སྐྱོང་བ་དང་། འིཁོར་བའི་ིབད་ེའིབྱོར་གློོག་ག་ི

བུ་མོའི་ིརོལོ་གར་དང་མཚུངས་པར་བལྟོས་ཏ་ེངེས་འིབྱུང་བསམ་པས་རྒྱུད་བསྐུལོ་

ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་རིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་པ་གཉེིས་རྒྱུད་ལོ་འིབྱོང་བའི་ིདོན་དུ་སྨོན་པ་

ཚུན་ཆད་རྨ་ིལོམ་དུ་ཡང་བརྗེེད་པ་མེད་པར་དལོ་བ་ལོན་གཅིིག་ཐོབ་པ་དང་། གྲྭ་ཚེང་

རིན་པ་ོཆ་ེའིད་ིཉེིད་ཀྱི་ིཆོས་སྒོོར་ཞུགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་མཛད་འིཚེལོ་ཞེས་རབ་
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གུས་ཐལོ་མ་ོསྙེངི་གར་སྦྱོར་ཏ་ེགསོལོ་བ་ལོན་བརྒྱར་འིདེབས་ས།ོ།  །།

འིཇུག་རོྩོམ་སྦྱར་བྱེང་དང་བཅིསེ་པ།

འིཇུག་རྩོོམ་སྦྱོར་བྱང་དང་བཅིས་པ། འིདིར་སྨྲས་པ། མཁྱེན་རབ་བ་དན་སྟོོང་

ཕྲེག་འིཕུར་བའི་ིདོན �་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ིགྲུར་ཞུགས་ཏེ། །ཟབ་ཡངས་གཏིང་མཐའི་དཔག་

པར་དཀའི་བའི་ིགྲུབ�་མཐའི་རྒྱ་མཚེོའི་ིཕེ་རོལོ་སོན། །རྣམ་གྲོལོ་བྱང་ཆུབ་རིན་��ཆེན་

��གློངི་དུ་བད་ེབར་སནོ་པའི་ིདདེ་དཔནོ་ཆརེ། །སླར་ཡང་མ་ིཕྱིདེ་དད་པའི་ིསྙེམི་པད་བད་ེ

ཆནེ་འིཁརོ་ལོའོི་ིརྒྱན་དུ་འིགདོ། །

མཚུངས་མེད་ཐུགས་བསྐྱེད་ནམ་མཁའི་ིརལོ་ཀློོང་ལོས། །ཉེེར་བབས་དག་ེལྡན་

བསྟོན་པའིི་གངྒཱ་མ། །ཆོས་སྡོེ་ཆེན་པོའི་ིཟོལོ་དུ་བསྐྱིལོ་བ་ལོ། །ཕྱིོགས་དུས་རྒྱལོ་

རྣམས་ང་ོམཚེར་གཏན་གྱིིས་བྲེལོ། །འིདབ་ཆགས་དབང་པ་ོབསྒྱིིངས་པའི་ིས་འིཛིན་

སྤེརོ། །བཤིད་སྒྲུབ་ཆསོ་ཀྱི་ིཚེངོ་རྡལོ་བཤིམས་པའི་ིགྲྭར། །བསྟོན་པའི་ིབགྱི་ིབ་གཞན་

ལོས་རྨད་པ་ོཆ།ེ །བསྐྲུན་པའི་ིདག་ེམཚེན་སྨྲ་བྱེད་ཡུལོ་ལོས་འིགོངས། །ད་ེལྟོ་ན་ཡང་

ཟོལོ་བསྟོོད་གཅིན་ཚེིག་གིས། །སྤུད་པ་མ་ཡིན་ཁུངས་ལྡན་དམ་པའི་ིངག །ཉེ་ེབར་

ལྷུར་བློངས་གཏམ་གྱི་ིའིོད་དཀར་འིདི། །བདག་ག་ིརྣམ་དཔྱོད་ཆུ་གཏེར་སྦུབས་ལོས་

བཏོན། །གང་འིདིར་སྔོོན་བྱུང་བདུད་རྩོིའི་ིའིོད་རླབས་འིཕྲེོ། །ང་ོམཚེར་གཏམ་གྱི་ིཆ་

ཤིས་ཡངོས་སུ་རྫིགོས། །སྐལོ་བཟང་གཉེསི་སྐྱསེ་དབང་མདེ་མགུ་བྱདེ་པའི།ི །གཏམ་

རྒྱུད་ཟླ་ཤིེལོ་གསར་བའིི་མེ་ལོོང་འིཛུམ། །དུས་ཀྱིི་མཐར་ཡང་རྗེོད་བྱེད་སྙེན་པའིི་
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སྲད་བུ་ལོ། །དོན་བཟང་གཏམ་གྱིི་མུ་ཏིག་འིོད་འིཚེེར་ཕྲེེང་བསྟོར་བ། །དོན་གཉེེར་

སྐལོ་བཟང་སྒོེག་མོའི་ིམགྲིན་རྒྱན་ཡིད་འིོང་ཞིག །ལོེགས་པར་གྲུབ་པ་འིདི་ཡང་ཨེ་

མ་མཚེར་མིན་ནམ། །སྔོོན་བྱོན་དམ་པའིི་རྣམ་ཐར་བསྔོགས་པའིི་དབྱངས་སྙེན་

གྱིིས། །བསོད་ནམས་ཚེོགས་ཆེན་མི་ཟད་རྒྱ་མཚེོའིི་གཏེར་ཁ་བརྡོལོ། །དོན་ལྡན་

ལོེགས་པར་བཤིད་པའིི་འིོད་སྟོོང་ཉེིན་བྱེད་ཀྱིིས། །བློ་ོགསལོ་བློ་ོཡི་པད་མ་ོཟུམ་པ་

མེད་པར་གྲོལོ། །ཁུངས་ལྡན་ངག་ག་ིབྱ་ིདོར་གཙེང་སྦྲའི་ིཆ་ོག་ཡིས། །འིཁྲུག་འིཛིང་

རྒྱ་འིབྱམས་ལོ་ོརྒྱུས་ཁྱམས་ཡངས་གསལོ་བར་བྱས། །རྟནེ་གསུམ་མཛདོ་དུ་བསྐྱིལོ་

བའི་ིཐ་ོཆུང་འིདུམ་བད་ེབས། རྒྱུས་ཆུང་དད་ལྡན་ལྷག་པར་དད་པའི་ིགསོས་སུ་སྨིན། 

འིདིར་འིབད་རབ་དཀར་དག་ེབ་གངས་ཀྱི་ིལྷུན། །སྲིད་པའི་ིགཙུག་ཏོར་རྩོ་ེདང་མཉེམ་

འིཕེགས་པས། །ཡདི་ལོ་གང་བསམ་སྨནོ་པའི་ིསྤྲོནི་རུམ་ལོས། །དགསོ་འིདདོ་མ་ེཏགོ་

འིདབ་ཕྲེེང་ཆར་དུ་སྙེིལོ། །བྱང་རྒྱུད་དཔལོ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ིསྐྱེད་ཚེལོ་འིདིར། །བཤིད་

སྒྲུབ་བསྟོན་པའིི་པད་ཚེལོ་རྣམ་རྒྱས་ཏེ། །ཐར་འིདོད་སྐལོ་བ་བཟང་པོའི་ིརྐོང་དྲུག་

ཁྱུ། །ཉེིན་བཞིན་རྩོེན་པའི་ིདུས་སྟོོན་རྒྱས་པར་ཤིོག །ཞ་ིདུལོ་བག་ཡོད་ཆོས་ཀྱི་ིཀུན་

སྤྱིོད་ཅིན། །དད་བརྩོོན་ཤིེས་རབ་གཞན་ཕེན་ནོར་གྱིིས་ཕྱུག །སྡོ་ེསྣེོད་གསུམ་འིཛིན་

དོན་གྱི་ིདག་ེབའི་ིབཤིེས། །འིཆད་སྤེེལོ་མཛད་པས་ཉེིན་མཚེན་བྲེལོ་གྱུར་ཅིིག །རྒྱ་

ཆེན་གཞུང་ལུགས་བདར་ཤི་གཅིོད་པའི་ིཐབས། །དགག་སྒྲུབ་ལུང་དང་རིགས་པའི་ི

འིཕྲུལོ་བ་ོཆ།ེ །མཚེནོ་དུ་དཔལོ་པའི་ིརགིས་སྨྲ་གདངོ་ལྔ་བ། །ཕེས་རྒལོོ་འིཇིམོས་པའི་ི

མཐུ་རྩོལོ་ན་དར་ཤིགོ །རྒྱུད་སྡོ་ེརྣམ་བཞ་ིརནི་ཆནེ་དབང་ག་ིརྒྱལོ། །མཁའི་ལོ་ཉེ་ིལྟོར་

གསལོ་བའི་ིགསང་ཆནེ་གྲྭར། །རམི་གཉེསི་མཛདོ་ལོ་དབང་བའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེའིཛནི། །གཉེིས་
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མེད་རྣལོ་འིབྱོར་མཆོག་གིས་རྩོེན་པར་ཤིོག །རྒྱུད་སྡོ་ེགཞན་དང་བཤིད་སྲོལོ་མ་ིའིདྲི་

བའི།ི །གཉེསི་མདེ་དུས་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལོའོི་ིགྲྭ་ཚེང་དུ། །བཅུ་ཕྲེག་རགི་པ་སྨྲ་བའི་ིདྲིན་དབང་

གིས། །ས་འིདིའི་ིརྒུད་པ་འིཕྲེོག་པའི་ིདཔལོ་ཐོབ་ཤིོག །གངས་ཅིན་འིགྲ་ོབའི་ིམགོན་

པ་ོམཚུངས་མེད་རྗེེ། །རྒྱལོ་བ་ཡབ་སྲས་བསྐལོ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཅིིང་། །སྲིད་

ཞིར་མཉེམ་ཟླ་མེད་པའི་ིའིཕྲེིན་ལོས་གདུགས། །འིཛམ་གློིང་ཡངས་པའི་ིཁྱོན་དུ་སྒྲེང་

བར་ཤིོག །རིས་མེད་བཤིད་སྒྲུབ་གསེར་གྱི་ིཤིིང་རྟའི་ིདཔུང་། །དབང་དུ་བསྒྱུར་བའི་ི

བསྟོན་འིཛནི་གྲལོ་རངི་ཕྲེངེ་། །སྐུ་ཚེ་ེཡུན་བརྟན་བསྟོན་འིགྲརོ་སྨན་པའི་ིལོས། །གགེས་

མེད་བཞེད་དགོངས་ཇིི་བཞིན་འིགྲུབ་པར་ཤིོག །ཡངས་པའིི་ཡུལོ་གྲུ་སྤྱིི་དང་ཁྱད་

པར་དུ། །གཅིན་རོང་ཚེ་ོཆེན་རྣམས་སུ་མ་ིའིདོད་པའི།ི །ཉེེར་འིཚེ་ེཀུན་ཞ་ིཆོས་མཐུན་

ལོངོས་སྤྱིདོ་རྒྱས། །བསམ་དནོ་ཡདོ་དགུ་ལྷུན་གྱིསི་འིགྲུབ་པར་སྨནོ། །མཆགོ་གསུམ་

རྟནེ་དང་འིཕེགས་ཆནེ་འིདུས་པའི་ིསྡོརེ། །སྲ་ིཞུ་མཆདོ་འིབུལོ་བསྙེནེ་བཀུར་གུས་པའི་ི

ལོས། །བསྐལོ་བའི་ིམཐར་ཡང་ལྷོད་མེད་དད་པའི་ིཁམས། །དབྱར་མཚེོའི་ིདཔལོ་ལོ་

འིགྲན་པ་ཉེདི་གྱུར་ཅིིག །ཚུལོ་འིད་ིསྨྲ་བའི་ིབྱདེ་པ་ོབདག་ཉེིད་ཀྱིང་། །སྐྱ་ེབའི་ིཕྲེངེ་བར་

དམ་པའི་ིམགོན་དང་ཕྲེད། །བཤིད་སྒྲུབ་རླབས་ཕྲེེང་གཡ་ོབའི་ིཆོས་སྡོ་ེཆེར། །ཟབ་

རྒྱས་བདུད་རྩོིའི་ིལོོངས་ལོ་སྤྱིོད་པར་འིདུན། །མདོར་ན་འིཇིམ་མགོན་རྒྱལོ་བའི་ིརིང་

ལུགས་སྲིད་མཐའི་ིབར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས། །ད་ེའིཛིན་དམ་པའི་ིསྐྱེས་བུ་གྲངས་མེད་

བསྐལོ་བརྒྱའི་ིབར་དུ་ཞབས་པད་བརྟན། །འིཛམ་གློིང་ཡངས་པའི་ིནོར་འིཛིན་ཁྱབ་

པར་ལོ་ོལོེགས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འིབབ། །བཀྲ་ཤིིས་དག་ེམཚེན་བྱ་ེབའི་ིའིབྱུང་གནས་

ཕུན་ཚེགོས་དཔལོ་གྱིསི་མཛསེ་པར་ཤིགོ །  །།
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ཅིེས་དགེ་ལྡན་བསྟོན་པའིི་འིབྱུང་ཁུངས་དཔལོ་ལྡན་བྱ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་

རྒྱས་གློིང་གི་གདན་རབས་དཀར་ཆག་ཡིད་འིཕྲེོག་གཏན་གྱིི་ཉེིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་འིདི་ནི། 

ཆོས་སྡོེ་ཆེན་པོ་འིདིར་དངོས་བསྐྱོད་ཀྱིིས་མཆོག་སྤྲུལོ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་འིཇིིགས་མེད་

ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚེ་ོདཔལོ་བཟང་པོས་གཙེོས་ཆོས་སྤྱིན་ཡངས་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་དུ་མ་

དང་། གཞ་ིབྱེས་ཀྱི་ིདོན་གཉེེར་བ་མང་ཙེམ་ལོ། རྒྱལོ་བའི་ིབཀའི་རིན་པ་ོཆེའི་ིབཀློགས་ལུང་

འིབུལོ་བའི་ིསྐབས་སུ། མཁན་ཁྲི་ིལོས་ཐོག་པ་ཆོས་ཀྱི་ིསྤྱིན་ལྡན་བློ་ོབཟང་རྒྱལོ་མཚེན་གྱིིས་

དབུས་དྲིངས་པའི་ིལོས་སྣེ་རྣམ་པ་བཞི། ཇི་སུལོ་རྣམ་པ་གཉེིས། རྒན་པ་བཅི་ོབརྒྱད། སྐྱོར་

དཔོན་བཅུ་གཉེིས་བཅིས་ཚེང་མས་མགྲིན་གཅིིག་ག་ིསྒོ་ོནས་འིད་ིའིདྲི་ཞིག་འིབྲ་ིདགོས་པའི་ི

རྩོོམ་སྐུལོ་ནན་ཆེར་མཛད་པ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་མཆོག་ཏུ་ཡངས་ཤིིང་བསོད་ནམས་ཀྱིི་

མཐུ་དཔལོ་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པའི་ིལྡ་ེཚེའི་ིནང་ས་ོཆོས་རྗེ་ེདག་ེའིདུན་ཡར་འིཕེེལོ་ནས་ཀྱིང་

གྱི་ནོམ་པའིི་སྐྱེས་དང་བཅིས་ཁ་གསལོ་ཞིང་གོ་སླ་བའིི་བྱ་ཁྱུང་གི་ལོོ་རྒྱུས་ཤིིག་མཁོ་ཆེ་

བའི་ིགསུང་སྐུལོ་སྔོ་ཕྱིིར་གནང་པ་དང་། ཉེ་ེཆར་གསེར་གདུང་ཆེན་མ་ོརྟེན་དང་བརྟེན་པར་

བཅིས་པ་བསྐྱར་གས་ོཟླ་མེད་པ་མཛད་པའིི་འིགན་ཐམས་ཅིད་བསྣེམས་པའིི་ལོས་དཔོན་

གསར་བསྐོས་རྣམས་ནས་གསེར་གདུང་དཀར་ཆག་རྒྱས་པ་ཞིག་རྩོོམ་དགོས་པའི་ིགསུང་

ནན་མཛད་པ་བཅིས་གཅིིག་འིཐུས་སུ་དམིགས་ནས་འིདི་འིདྲི་ཞིག་མི་འིབྲི་བའིི་དབང་མ་

བྱུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རབ་རྒྱལོ་ལྕགས་སྦྲུལོ་ལོོར། ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་ིསངས་རྒྱས་

བཀའི་དྲིིན་མཚུངས་མེད་དཔལོ་ལྡན་བློ་མ་རིན་པ་ོཆ་ེརྡ་ོརྗེ་ེའིཆང་ཨ་བྷྱ་མཚེན་ཅིན་བྱ་ཁྱུང་

དུ་ཕེེབས་ནས་རྗེ་ེགསུང་འིབུམ་གྱི་ིབཀློགས་ལུང་སྩོལོ་བའི་ིསྐབས་སུ། གདན་ས་ད་ེགའི་ི

ཉེེ་བའིི་བུ་ཆེན་འིགའི་ཞིག་གིས་གདན་རབས་རྩོོམ་སྐུལོ་ཞུས་པར་སླད་ཀྱིི་རྟེན་འིབྲེལོ་ལོ་

གཟིགས་ནས་ཞལོ་བཞེས་མཛད་ཡོད་པ་ལྟོར། ཐུགས་ཀྱི་ིདགོངས་པ་ཆ་ཙེམ་སྐོང་རྒྱུ་བྱུང་
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ན་ཡང་སྐལོ་བ་ར་ེབཟང་སྙེམ་དུ་རྩོོམ་པའི་ིཀུན་སློང་ཡར་ཟླའི་ིརྗེེས་སུ་བསྙེེགས་པ་ན། ཆོས་

སྡོ་ེཆནེ་པ་ོད་ེགའི་ིསྐྱ་ེརྒྱུད་ཀྱི་ིཕྲེངེ་བས་ཕྱུག་པའི་ིབློ་སྤྲུལོ། ལུང་དང་རགིས་པ་སྨྲ་བའི་ིབཤིསེ་

གཉེེན། སྒོར་ཁག་བློ་བྲང་མང་པོའི་ིགཉེེར་དབོན། ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའིི་གྲྭ་

དམངས་བཅིས་སོ་སོའི་ིཐད་ནས་ཚུལོ་འིདི་ལོ་ཕེན་པའིི་ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དཔེ་འིཚེོལོ་རོགས་

དང་། ངག་སྒྲོས་ཁུངས་མ་རྩོར་གཅིོད་ཀྱི་ིཐུགས་བརྩོོན་བཅིས་འིབད་པ་ཡོད་དགུས་རམ་

འིདེགས་ཉེ་ེབར་གནང་བའི་ིབཀའི་དྲིིན་དང་། རང་ཉེིད་ནས་ཀྱིང་ཚུལོ་འིདིར་འིབྲེལོ་བའི་ིརྣམ་

ཐར་ལོ་ོརྒྱུས་སོགས་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ིཡུལོ་དུ་གང་གྱུར་ཉེ་ེབར་བསགས་ནས། རབ་རྒྱལོ་མ་ེ

བྱ་ལོོའི་ིདགུང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པ་ོཟ་ིལོིང་དུ་སྡོོད་སྐབས་དབུ་བཙུགས་ཏ་ེམཇུག་རྩོོམ་ཙེམ་མ་

གཏོགས་ཕེལོ་ཆེར་བརྩོམས་གྲུབ་ཅིིང་། དེའི་ིཕྱི་ིལོ་ོཆོས་སྡོ་ེཆེན་པ་ོབྱ་ཁྱུང་བཏབ་ནས་ལོ་ོ

དྲུག་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིིག་པར་སླེབས་པ་རབ་རྒྱལོ་ས་ཁྱིའི་ིཆ་ོའིཕྲུལོ་བཅི་ོལྔའི་ིཉེིན། མད་ོ

སྨད་གྲུབ་པའི་ིགནས་ཆེན། ར་ིབ་ོདན་ཏིག་ག་ིརཱ་ཛ་ཕུག་ཏུ་གྲགས་པ། བཅིོམ་ལྡན་འིདས་

ཐུབ་པའིི་དབང་པ་ོསྔོོན་སློབ་པ་ལོམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཡུལོ་ཡ་བའིི་རྒྱལོ་བ་ོགཞོན་ནུ་

དོན་གྲུབ་ཀྱིི་སྐུའིི་སྐྱེ་བ་བཞེས་སྐབས། དགྲ་ཟླའིི་རྒྱལོ་བོ་ཞིག་ལོ་གློང་བོའི་ིམཆོག་བྱིན་

པའི་ིརྐྱེེན་གྱི་ིགནས་འིདིར་བྱོན་ནས་ལོ་ོབཅུ་གཅིིག་ག་ིབར་ཡབ་རྒྱལོ་བོའི་ིབཀའི་རྗེེས་སུ་

བསྒྲུབས་ཤིིང་། ཤིིན་ཏུ་གཅིེས་པའི་ིསྲས་དང་སྲས་མ་ོཡང་སློང་མོའི་ིར་ེབ་ལྟོར་བྱིན་ནས་

སྦྱོིན་པའིི་ཕེར་ཕྱིིན་ཐུགས་ཉེམས་སུ་བཞེས་པའིི་གནས་ཕུག་དེ་ཉེིད་ཀྱིི་བྲག་སྐྱིབས་

ཉེམས་དགའི་བའི་ིཁང་བཟང་དུ། སྡོ་ེསྣེོད་འིཛིན་པའི་ིགྲལོ་དུ་འིཚེངས་པ་དག་ེསློང་ཤི་ཚུགས་

འིཇིིགས་མེད་རིག་པའི་ིབློ་ོགྲོས་སམ། མིང་གཞན་ཚེ་ེཏན་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་དབྱངས་

ལྡན་རིག་པའི་ིའིདོད་འིཇི་ོཞེས་བྱ་བས་སྔོོན་གྱི་ིལོ་ོརྒྱུས་མཐོང་ཚེད་ལོས་མཁ་ོཆ་ེབ་རྣམས་
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ཚེེགས་ལོ་མ་འིཛེམས་པར་བཏུས་ཤིིང་། ལྟོ་བད་ེབའི་ིསླད་དུ་ཚེིག་རྒྱན་དང་ཆ་ེབརྗེོད་མང་

པོའི་ིཚེིག་གི་སྤྲོོས་པ་དོར་ཏེ་ལོོ་རྒྱུས་ཞིབ་གསལོ་གྱིི་འིགངས་ཅིི་ཐོན་ལོ་འིབད་པའིི་ཁུལོ་

གྱིིས་ཆ་ཚེང་བར་སུག་རིས་སུ་བགྱིིས་པའིི་ཡི་གེ་བ་ནི་རང་དབོན་མ་ཎིི་སྤྲུལོ་པའིི་སྐུ་

འིཇིིགས་མེད་ལོེགས་བཤིད་སྒྲ་དབྱངས་ཏེ་དགེ་བས་འིཇིམ་དཔལོ་སྙེིང་བོའི་ིརང་བསྟོན་

བསྐལོ་བའི་ིསྲདི་དུ་དར་ཞངི་འིཕེལེོ་པར་གྱུར་ཅིགི །  །།

སླད་ནས་བསྟོན་པ་ལོ་ཉེམས་འིགྲིབ་ཆེན་པོ་རིམ་བྱུང་གི་སྐབས་སུ་གདན་རབས་

དཀར་ཆག་འིདིའི་ིརྩོོམ་གདན་དང་བུ་བཤུས་བྱས་པ་གཅིིག་སྟོ་ེདཔ་ེཚེར་གཉེིས་ཙེམ་ཡོད་

པ་ལོས་གཅིིག་ནི་འིབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཆུ་ལོ་བསམ་བཞིན་དུ་བསྟོིམས། གཅིིག་ནི་རང་ལོ་

བལྟོ་དབང་མེད་པའི་ིགནས་སུ་བསྐྱལོ་ནས་ལོ་ོང་ོཉེ་ིཤུའི་ིརིང་མིག་ག་ིཡུལོ་དུ་གཏན་བྲལོ་དུ་

གྱུར་པ་ན་ཐབས་ཅི་ིབྱས་ཀྱིང་ལོག་ཏུ་མ་སོན་པར་མ་ཟད། ར་ེབའི་ིལྷག་མ་ཡང་རྡུལོ་ཕྲེན་

གྱི་ིག་ོསར་འིཕེོས་ཏ་ེནམ་དྲིན་པའི་ིདུས་སུ་ཕེངས་སེམས་ཀྱི་ིཤུགས་གླུ་ར་ེལོེན་པ་ལོས་བྱ་

ཐབས་ཟད། རབ་རྒྱལོ་ལྕགས་སྦྲེལོ་ལོ་ོནས་སླར་ཡང་བྱ་ཁྱུང་ག་ིཆོས་སྡོ་ེགསར་བཞེངས་

བྱས་ཏ་ེདག་ེའིདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲེག་ལྷག་འིདུས་ནས་ཆོས་སྤྱིོད་ཀྱི་ིབྱ་བ་ཕྲེན་བུ་བྱེད་རྒྱུའི་ིསྐལོ་

བ་དང་ལྡན་པའི་ིདུས་དེར། ཡང་བསྐྱར་དོན་གཉེེར་ཅིན་བགྲེས་གཞོན་དུ་མས་ན་ཚེོད་མཐོང་

པོའི་ིཁུར་བ་ོཕྲེག་ལོ་བབས་པའི་ིརྒན་པ་ོབདག་ལོ་བྱ་ཁྱུང་གདན་རབས་དཀར་ཆག་གསར་

བ་མདོར་བསྡུས་ཙེམ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་རྩོོམ་དགོས་ཀྱི་ིསྐུལོ་མ་ནན་ཏན་ཆ་ེབ་མཛད་པའི་ི

རྗེེས་ཡུན་རིང་མ་ལོོན་པའི་ིདུས་དེར། ལྷ་དང་བློ་མ་ཆོས་སྲུང་དང་བཅིས་པའི་ིབྱིན་རླབས་

དང་འིཕྲེིན་ལོས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ིགཟ་ིབྱིན་གྱིིས་ཇི་ིལྟོར་སྨག་རུམ་སྟུག་པོའི་ིཁྲིོད་ནས་ཡིད་

བཞིན་གྱི་ིནོར་བུ་འིོད་འིབར་བ་ཞིག་རྙིེད་པ་དང་ཚུལོ་མཚུངས་པར་ལོ་ོང་ོཉེ་ིཤུའི་ིརིང་ལོག་
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སོན་མ་བྱུང་བའིི་བུ་བཤུས་ཀྱིི་དཔེ་དངོས་མ་སྙེིམ་མཐིལོ་དུ་ཕེེབས་པའིི་དགའི་བ་ཉེམས་

སུ་མྱོངས་པར་བརྟེན། དབྲ་ིསྣེོན་གྱི་ིཞུས་དག་ཕྲེན་བུ་དང་བཅིས་གདན་རབས་དཀར་ཆག་

འིདི་ཉེིད་སྟོོན་ཟླ་ཉེ་གང་གི་དཔལོ་ལོ་འིགྲན་པ་འིདི་བཞིན་ལོགས་ཏེ། འིཕྲེལོ་དུ་མཚེ་ོསྔོོན་

མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་འིཕྲུལོ་པར་དུ་བཏབ་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིབང་མཛོད་འིད་ིལོ་དོན་

གཉེེར་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་གཟིགས་མ་ོལོན་གཅིིག་མཛད་པར་ཅི་ིགནང་། ཞེས་རྩོོམ་

པ་པ་ོབདག་གསི་གུས་པའི་ིཉེམས་དང་བཅིས་ཞུའི།ོ།  །།
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རྣམ་གྲལོོ་ཞ་ིབའི་ིརྒྱ་མཚེརོ་ར་ོགཅིགི་ཏུ། །

གཞལོོ་བའི་ིམཐའི་ཡས་ཆསོ་ཚུལོ་དལོ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚེགི་ག་ིགཟགེས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲི་ིམ་ཡངོས་འིཁྲུད་ལོགེས་བཤིད་བདུད་རྩོ་ིའིད།ི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པའོི་ིམཐུས། །

ཡང་དག་ཆསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོངོ་ཕྲེག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངསེ་ལོགེས་ནརོ་བུའི་ིམཛདོ་ལོ་དབང་འིབྱརོ་ཤིགོ །

ཅིེས་འིཛམ་གློིང་ཡངས་པའིི་ཁྱོན་ལོ་འིཚེེ་མེད་ཞི་བའིི་ལོམ་སྟོོན་རྣམ་འིདྲིེན་ཤཱཀྱི་

སེངྒེེའི་ིརིང་ལུགས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འིཕྲེལོ་ཡུན་ལོེགས་ཚེོགས་དུ་མའི་ིཆེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསྟོན་གྲུབ་མཐའི་རིས་མེད་ཀྱི་ིགསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འིགྱུར་གང་ལོའིང་སྦྱོར་ཆོག་པའི་ིདག་ེབསྔོོའི་ིསྨོན་ཚེིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསྦྱོོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་ོབཟང་བསྟོན་འིཛིན་རྒྱ་མཚེསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །
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