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༄༅། །རང་རེ་བོད་མི་ཚོས་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་

ཞེས་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་རྀ་ཥི་པ་ཏན་མྲྀག་དྷཱབ་དང་། དེང་སང་དེབ་དང་ས་ཁྲ་

སོགས་ཀྱི་ནང་ཡོངས་གྲགས་སུ་སཱར་ནཱཐ་(lkjukFk)ཞེས་པ་འདི་ནི། རྒྱ་

གར་གྱི་གནའ་མོའ་ིགྲོང་ཁྱེར་སྐད་གྲགས་དང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་

དང་ཉེ་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་སྟོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་སའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཡིན། 

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་བཅོམ་པ། །

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྐབས་ཤིག་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དབེན་པའི་གནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་མཆོད་རྟེན་དྷརྨ་

རཱ་ཇི་ཀ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོར་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཀྱང་། རྒྱ་གར་
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སྤྱི་ཡོངས་སུ་ནང་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་དང་། ལྷག་པར་ལོ་ ༨༠༠ ཙམ་གྱི་གོང་

དུ་ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་གིས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བས། རེ་ཞིག་ཤུལ་མེད་དུ་གྱུར།

 འོན་ཀྱང་སྟབས་ལེགས་པའི་ཆར་སིངྒ་ལ་སྟེ། དཔལ་ལངྐཱ་(Jhyadk)ཡུལ་

གྱི་དགེ་བསྙེན་དེཝ་མིཏྲ་དྷརྨ་པཱལ་གྱིས་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར། ཐབས་ཤེས་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གནའ་སྔ་མོའ་ིགྱང་རོ་གང་ན་ཡོད་པའི་གནས་དེར་སླར་ཡང་ནང་

པའི་གནས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་མཚོན་རྟགས་ཙམ་དུ་མཆོད་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་

གསར་རྒྱག་བྱེད་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད། དྷརྨ་པཱལ་རང་ལོ་ ༢༩ སྐབས་སྟེས་

དབང་སྟབས་ལེགས་ཀྱིས་མཻ་རི། ཨེལི་ཛེ་བེཐ། ཕོསྟྲར་(Mary Elizabeth 

Foster)དང་ངོ་ཤེས་བྱུང་། མོ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཅན་གྱི་

འབྱོར་ལྡན་གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་ལ། ཧ་ཝཱ་ཡི་རྒྱལ་པོའ་ིརིགས་

རྒྱུད་ཀྱང་ཡིན། ཨེ་ལི་ཛེ་བེཐ་ཀྱིས་ད་ལྟའི་དྲི་གཙང་ཁང་མཱུལ་གནྡྷ་ཀུ་ཊཱི། ཝི་ཧཱར་

(ewyXkUÄdqVh fogkj)སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་བཞེངས་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་གྱི་སྦྱིན་

བདག་ལྟེ་བ་དེ་གནང་། 

 དེ་ལྟར་ད་ལྟ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའ་ིབསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་གྱུར་པའི་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཉིད་རྟེན་དང་
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བརྟེན་པ་བཅས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་དབུ་འབྱེད་

ཀྱི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་བསྟན་པ་སླར་གསོ་བའི་བྱ་བ་མང་པོ་སྤེལ།

 གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་ནང་གི་གྱང་ལྡེབས་སུ་རི་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་

ལམ་ནས་སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ལྡེབས་བྲིས་ ༢༣ མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཉི་ཧོང་ཡུལ་

གྱི་ལྷ་བྲིས་པ་ཀོ་སེ་ཚུ།  ནེ་སུ་ལགས་དང་། ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་སྐུ་ཞབས་ཁ་ཝཱ་འི་

གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༢ ལོར་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་

དད་པ་དང་སྒོ་གསུམ་གྱི་བརྩོན་པ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༦ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་སྤྱན་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་སྒོ་འབྱེད་གནང་། ཉི་

ཧོང་གི་ལྷ་བྲིས་པ་གྲགས་ཅན་འདི་ལས་དོན་འདིའི་ཆེད་རྒྱ་གར་དུ་གཏོང་རྒྱུར་བྱང་ཆུབ་

ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་རེ་སྐུལ་ལ་ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་། 

 ལྷ་བྲིས་པ་སྐུ་ཞབས་ཀོ་སེ་ཚུ་ལགས་“ཁ་ག་བ་”ཟེར་བའི་གྲོང་གསེབ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་ ༡༨༨༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་

འཁྲུངས་ཤིང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་པའི་ལྷ་བྲིས་མཁས་པ་མང་པོའ་ིཞབས་ལ་གཏུགས། 

ལོ་ཉི་ཤུའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ས་ཁྲོཀྱོའ་ིནང་གྲགས་ཆེ་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཁོང་གི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྙན་གྲགས་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་

ཡོངས་སུ་ཁྱབ། རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་པའི་རིང་དབྱར་དུས་ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་དང་། ལ་དྭགས། འབྲུག་
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ཡུལ་སོགས་ཧི ་མཱ་ལ་

ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་སྐྱོད་དེ་

བོད་ཀྱི་ལྷ་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་

ལའང ་གོམས ་འདྲིས ་

དང་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་

བྱུང་། ལོ་གསུམ་དང་

ཕྱེད་ཀའི་ནང་ངོ་མཚར་

བའི ་ལྡེབས་བྲིས་འདི ་

དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར་བྱས་སོ། །དེས་ན་རང་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་ཆེད་དུ་ལྡེབས་བྲིས་འདི་དག་གི་འགྲེལ་བཤད་གོ་

བདེར་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ། 

ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ།
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 འཛམ་གླིང་འདིར་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་

པའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་པར་དམ་བཅས་པ་བཞིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ་དེས་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་མིའི་

སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་གཟིགས་ནས། ལྷའི་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་མི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་འཕོས་ནས། སེམས་ཅན་གྱི་

དོན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་རྒྱུ་ཐག་བཅད། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཚིག་
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མང་དུ་སྨྲས། རྗེ་བཙུན་བྱམས་

པ་མགོན་པོ་རང་གི་རྒྱལ་ཚབ་

ཏུ་བསྐོས། མ་འོངས་པ་ན་རྗེ་

བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའང་

འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་བྱོན་ནས་

སངས་རྒྱས་པའི ་མཛད་པ་

བསྟན་པར་ངེས་སོ། །
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ལྷ་རྣམས་འདུལ་མཛད་འདུལ་བའི་དུས་གཟིགས་ནས། །

ལྷ་ལས་བབས་ནས་གླང་ཆེན་ལྟར་གཤེགས་ཏེ། །

རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའི། །

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཟླ་བ་བཅུ་རྫོགས་ཤཱ་ཀྱའི་སྲས་པོ་ནི། །

བཀྲ་ཤིས་ལུམྦིའི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པའི་ཚེ། །

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བདུད་མཚན་མཆོག་ནི། །

བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ངེས་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འཇིག་རྟེན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང་། །

ཁ་ན་མ་ཐོ་སྤང་ཕྱིར་བཙུན་མོ་ཡི། །

འཁོར་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །

རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །  



8

རྒྱལ་སྲས་དོན ་

གྲུབ་སྐུ་འཁྲུངས་

ནས་ཉིན ་བདུན་

པར། ཡབ་རྒྱལ་

པོ ་ ཟས ་གཙང ་

མ ས ་ ཡུ ལ ་ གྱི ་

གྲགས ་ཆེ ་ བའི ་

སྐར་རྩིས་པ་དང་

མ ཚ ན ་ མ ཁ ན ་

རྣམས་ཕོ་བྲང་དུ་

གདན་དྲངས་ཏེ ་

བརྟག་པ་ཞུས་པ་

ན། བྲམ་ཟེ་མཚན་

མཁན་ཨ་སི ་ཏ ་
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ཡིས་རྒྱལ་སྲས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་པས། འདི་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་ན་འཁོར་ལོས་

སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ངེས་ཀྱང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆོས་ལ་ཞུགས་ན་སངས་

རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་འདུག་ཅེས་ལུང་བསྟན། ཡབ་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་སྲས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་

ལ་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བར་ཐབས་ཅི་དྲག་ཞུས་ཀྱང་། གཞོན་ནུ་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་

མི་འདྲ་བར། སྲོག་ཆགས་གཞན་ལ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་

པར་མཛད། 

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་བུ་སྐྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་ཉིན་མང་པོའ་ིརིང་།

ཡར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། མར་རང་གི་འབངས་རྣམས་ལ་སྟོན་མོ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ཡུལ་མི་དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་ངོ་། །
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 ཡུལ་དེར་ཞིང་འདེབས་པའི་ཐོག་མར་རྟེན་

འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཞིང་རྨོ་བར་བྱོན་

དགོས་པ་ལྟར། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ས་ཞིང་རྨོ་བར་

བྱོན་སྐབས། རྒྱལ་སྲས་དོན་གྲུབ་ཀྱང་ཡབ་དང་

ལྷན་དུ་ཕེབས་ཀྱང་། མི་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དང་། 

རྩི་ཤིང་དང་། མེ་ཏོག་གི་མཛེས་སྡུག བྱ་བྱིའུ་དང་

བུང་བའི་སྐད་སྙན་སོགས་ཀྱིས་ཡིད་མ་འཕྲོག་པར། 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བསམ་བཞིན་

དུ་འཛམ་བུ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་བཞུགས། 
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     འོན་ཀྱང་

གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་

གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕེབས་

པའི ་ལམ་ཟུར་དུ་

ཐོག་མར་མི་རྒས་

འ ཁོ ག ས ་ ལུ ས ་

སྒུ ག ་ པོ ར ་ གྱུ ར ་

པ། འཁར་རྒྱུག་ས་

ལ་བཙུགས་ནས་

འདར་སིག་སིག་ཏུ་

འགྲོ་བ་ཞིག་དང་།

དེ ་ནས་ཕར་ཙམ་

ན་ནད་དྲག་པོས་

མ ན ར ་ བ འི ་ མི ། 
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གཟུགས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་རྨ་ཡིས་ཁྱབ་པ། ན་ཟུག་གིས་སྐད་ངན་འདོན་པ་ཞིག་

གཟིགས། ད་དུང་དེ་ནས་ཕར་ཙམ་ཕེབས་པ་ན། མི་ཞིག་གི་ལུས་པོ་རས་ཀྱིས་

བཏུམས་པ་ཞིག་མི་གཞན་བཞིའི་ཕྲག་པར་འཁྱེར་བ་དང་། གཉེན་དང་ཉེ་དུ་རྣམས་

ཀྱིས་ངུ་འབོད་བྱེད་པ་གཟིགས་པ་དེ་དག་ཅི་ཡིན་ཤིང་རྟའི་ཁ་ལོ་པར་དྲིས་པ་

ལས། འཁོར་བའི་ཆོས་ཉིད་རྒ་བ་དང་། ན་བ། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་ཡིན་པར་

མཁྱེན། དེ་ནས་ཕོ་བྲང་དུ་ལོག་པའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིག་མཇལ་བ་དེ། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་འཚོལ་

མཁན་ཡིན་པ་མཁྱེན། དེ་ནས་བཟུང་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་འདི་རྣམས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་

ལས་གྲོལ་བའི་ཐབས་དེ་ངེས་པར་དུ་འཚོལ་དགོས་བསམ་པ་དེ་ནམ་ཡང་མ་བྲལ་བར་གནས། འདི་ལ་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་

གཟིགས་པ་བཞི་ཞེས་གྲགས་སོ། །
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འཁོར་བའི་བྱ་བར་སྙིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །

ཁྱིམ་ནས་བྱུང་སྟེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །

མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉིད་ལས་ཉིད། །

རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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དེ་ནས་དབེན་པའི་གནས་སུ་བྲམ་ཟེ་དང་སློབ་དཔོན་མང་པོ་ལས་ཡང་དག་པའི་ལམ་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འཚོལ་བཞིན་བཞུགས།
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 དབེན་པའི་གནས་སུ་བདེན་པ་སྟོན་པའི་དགེ་རྒན་དང་གྲོགས་བཟང་པོ་འཚོལ་བཞིན་རྟ་ཐུལ་སོགས་ལྔ་སྡེ་དང་འཕྲད་

དེ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཐུབ་པའི་མན་ངག་མ་ཐོབ། ལྔ་སྡེ་རྣམས་ཀྱང་གཽ་ཏ་

མའི་སྤྱོད་ཚུལ་འགའ་ཤས་ལ་མ་དགའ་བས་གནས་དེ་ནས་གཞན་དུ་སོང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་སུ་གདུལ་

བྱའི་ཐོག་མ་ལྔ་སྡེ་རྣམས་ཡིན་པ་མཁྱེན་ཏེ། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་བྱོན་ནས་ལྔ་སྡེ་རྣམས་ལ། “འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་

པའོ། །༌༌༌༌༌༌༌༌ཀུན་འབྱུང་༌༌༌༌༌༌ལམ་༌༌༌༌༌༌༌༌༌འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །” ཞེས་སོགས་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་གསུངས་པ་དེ་ལ། 

བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ཞེས་སུ་གྲགས། དེའི་སྐབས་ཀྱི་སློབ་མ་གཙོ་བོ་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎྜི་ནྱ་དང་། རྟ་ཐུལ། རླངས་

པ། མིང་ཆེན། བཟང་ལྡན་བཅས་ལ་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །
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བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པར་དགོངས་ནས་ཀྱང་། །

ནཻ ་རཉྫ་ནའི ་འགྲམ་དུ་ལོ ་

དྲུག་ཏུ། །

དཀའ་བ་སྤྱད་མཛད་བརྩོན་

འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

བསམ་གཏན་མཆོག་བརྙེས་

མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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ཐོག་མ་མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །མ་ག་དྷ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །

སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་རྫོགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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ཐུགས་རྗེས ་འགྲོ ་ལ ་མྱུར་དུ ་

གཟིགས་ནས་ནི། །

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི ་ལ་སོགས་གནས་

མཆོག་ཏུ། །

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་

གདུལ་བྱ་རྣམས། །

ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་མཛད་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གཞན་གྱི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་

བཅད་ནས། །

མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་དང་ལྷས་

བྱིན་སོགས། །

འཁོར ་མོ ་ འཇིག ་གི ་ཡུལ ་དུ ་
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བདུད་རྣམས་བཏུལ། །

ཐུབ་པ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྲིད་པ་གསུམ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་གྱིས། །

མཉན་དུ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན། །

ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་མཆོད་དེ། །

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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 དེ ་ནས་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་(jktx`g)

ཏུ་བྱོན་པ་ན། ཡུལ་དེའི་

རྒྱལ་པོ ་གཟུགས་ཅན་

སྙི ང ་ པོ ་ བློ ན ་ པོ ་ ད ང ་

བཙུན་མོ་སོགས་འཁོར་

དང་བཅས་པས་བསུ་བ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཤིང་།

སྟོན ་པ ་བཞུགས་པའི ་

གནས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཕུལ་

ནས་ཆོས་ཀྱང་ཞུས་སོ། །
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 རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཅེས་བྱ་བ་ན་ཚོང་དཔོན་ཕྱུག་པོ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཟེར་བ་དེས་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཇལ་བ་ན། དད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་

བཞུགས་སའི་ལྡུམ་ར་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ལ་

ལྡུམ་ར་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་འཚོང་རོགས་ལབ་པར། རྒྱལ་སྲས་དེས་འཚོང་རྒྱུའི་འདོད་

པ་མེད་པར། ལྡུམ་ར་འདིའི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་རྫོགས་གསེར་ཊམ་གྱིས་འགེབ་ནུས་ན་འཚོང་

ཆོག་ཟེར་བར། ཚོང་དཔོན་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་གསེར་ཊམ་དོ་པོ་མང་པོ་སྤྲད་དེ་

ལྡུམ་ར་དེ་ཉོས་ནས་སངས་རྒྱས་བཞུགས་སའི་ལྡུམ་ར་བཟོས་ཏེ་ཕུལ་བ་དེར། སངས་རྒྱས་

དབྱར་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཞུགས་པའི་གནས་དེ་ནི་མཉན་ཡོད་ཀྱི་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་

ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞེས་པ་དེའོ། །
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 ཡང་སྐབས་ཤིག་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་པར། དགེ་སློང་ནད་

པ་གཅིག་ལ་ནད་གཡོག་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རོགས་

བྱེད་མཁན་མེད་པ་གཟིགས་ནས། དགེ་སློང་གཞན་

རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་བུ་སྡུག་བསྔལ་བའི་སྐྱེ་བོར་རིམ་

འགྲོ་བྱས་ན་ང་ལ་རིམ་འགྲོ་བྱས་པ་དང་ཁྱད་པར་

མེད་གསུངས་སོ། །དེས་རང་རེ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ནང་པ་ཚོས་སྲོག་

ཆགས་ལ་འཚེ་བ་མི་བྱེད་པར། སྡུག་བསྔལ་ཅན་

ལ་ཕན་གྲོགས་བྱེད་པའི་མིག་དཔེ་ཆོས་ལུགས་

གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། རང་ཉིད་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་ལ་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་དང་མིན་བློ་ནང་དུ་ཕྱོགས་

ནས་རང་གིས་རང་ལ་དཔྱད་པར་འཚལ་ལོ། །
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 རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་རོཧིནི་ཞེས་བྱ་བའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཤཱཀྱ་པ་དང་ཀོ་ལི་ཡའི་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ། ནམ་ཞིག་

ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མ་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་བོ་རོཧིནི་ཡང་སྐམ་སྟེ། ཆུ་ཕྲན་ཇི་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན། ཡུལ་གཉིས་དབར་ཞིང་ཆུ་

འདྲེན་སྔ་ཕྱིའི་ཐད་རྩོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཡུལ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་དམག་འཐབ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་དང་། 

ཡུལ་ལུང་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བའི་དྲག་པོའ་ིལས་ལ་ཞུགས་པར་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེར་བྱོན་ནས། 

འཚེ་བ་ཅན་གྱི་དམག་འཐབ་མི་བྱེད་པར། ཕན་ཚུན་ཕུ་ནུའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་

ལམ་ཟབ་མོ་བསྟན་ཏེ། ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་དབར་དྲག་པོའ་ིདམག་འཁྲུག་རྒྱག་མ་དགོས་པར་ཞི་བདེར་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ་། །
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 རྒྱལ་སྲས་

གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་

གློ ་ བུར ་ དུ ་ བྲོ ས ་

བྱོལ་དུ་སོང་བའི ་

རྗེས་སུ་ཡབ་རྒྱལ་

པོ་ཟས་གཙང་དང་། 

ཆུ ང ་ མ ་ གྲ ག ས ་

འཛིན་མ། སྲས་

རཱ་ཧུལ། དེ་བཞིན་

རྒྱལ་བློན ་འཁོར ་

དང་བཅས་པ་མྱ་

ངན་དྲག་པོས་ནོན་

པའི ་དུས་ཤིག་ན། 

གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་

26
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སངས་རྒྱས་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་བཞིན་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་བཞུགས་པ་ཐོས་སོ། །ཡབ་རྒྱལ་པོས་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་གདན་འདྲེན་

ཞུས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་ཏེ། ཡུལ་སེར་སྐྱའི་གྲོང་(dfiyoLrq)དུ་ཕེབས། 

དེར་རྒྱལ་བློན་འཁོར་དང་བཅས་པར་ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་མང་པོ་བསྟན་ཏོ། །སྲས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་

གྱིས་ཀྱང་རང་གི་ཡབ་ལས་ཆོས་ཐོས་སོ། །
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 རང་ཉིད་འཁྲུངས་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡུམ་སྒྱུ་

མ་ལྷ་མཛེས་གྲོངས་པ་དེ། ད་ལྟ་རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་

ཡོད་པ་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་པ་ན། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའི་

གནས་སུ་བཞུགས་པ་མཁྱེན་ནས། དེར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱོན་ཏེ། 

ཟླ་བ་འགའ་ཤས་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་ཡུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷ་

རྣམས་ལ་ཆོས་སྣ་ཚོགས་བསྟན། དེ་ནས་སླར་མི་ཡུལ་དུ་བབས་

པའི་གནས་དེ། དེང་སང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལྷ་བབས་མཆོད་

རྟེན་ཡོད་སའི་གནས་དེ་ཡིན་ལ། དུས་ཆེན་དེ་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་

ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ཞེས་འབོད་དོ། །
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 ཡ ང ་

བ ཅོ མ ་ ལྡ ན ་

འ ད ས ་ ཞ ལ ་

བཞུགས་པའི ་

སྐ བ ས ་ཤི ག ་

ན། ཡུལ་ཀོ་ས་

ལི འི ་ རྒྱལ ་ པོ ་

གསལ་རྒྱལ་གྱི་

མཆོད ་གནས་

བྲམ་ཟེ་ཞིག་ལ་

བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་

དེའི་མིང་ལ་མི་

གདུང་བ་ཞེས་

བཏགས། དེ་

30
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ཡུལ་རྡོ་འཇོག་གི་སློབ་དཔོན་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་རིག་པ་སློབ་པར་སོང་ནས་རིག་གནས་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པར་གྱུར། སློབ་གྲོགས་

ཚོས་ཕྲག་དོག་གིས་ཁོའ་ིདགེ་རྒན་དང་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་པས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་། ནང་དུ་ལོག་པར་ཕ་མ་དང་ཡུལ་མི་ཚོས་ཁ་

རྡུང་དང་མཐོང་ཆུང་ཁོ་ན་བྱས་པར་བརྟེན། མཐར་འུ་ཐུག་ནས་ཇག་བཅོམ་དང་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས། དེ་མ་ཟད། 

མི་རེ་བསད་པའི་མཛུབ་མོ་རེ་ཉར་ནས་ཕྲེང་བ་བཟོས་པ་སྐེ་ལ་གྱོན། ཡུལ་ལུང་ཐམས་ཅད་དུ་སོར་མོའ་ིཕྲེང་བ་ཅན་ཞེས་བདུད་

ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱས། ཁོས་ཀྱང་མི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་

གསོད་རྒྱུ་དམ་བཅས་ཏེ། མི་ ༩༩༩ བསད་པའི་རྗེས་

སུ་གཅིག་མ་ཐོབ་པར་རང་གི་མ་རྒན་མོ་གསོད་དུ་རྒྱུག་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཏེ། དེ་དང་ཉེ་བར་བྱོན། 

ཁོས་མ་བསད་པ་ལས་དགེ་སློང་འདི་བསད་ན་བཟང་

སྙམ་ནས་དེར་རྒྱུག དགེ་སློང་དེས་ཁོ་ལ་བྱམས་བརྩེའི་

རྣམ་པས་ཡིད་ལ་འབབ་པའི་གཏམ་སྨྲས། སོར་མོའ་ིཕྲེང་

བ་ཅན་ཡང་གྲོགས་ཤིག་ཐོབ་པར་དགའ་ཚོར་དང་སྡིག་

པའི་ལས་བྱས་པར་འགྱོད་པ་སྐྱེས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྡིག་བཤགས་དང་དགེ་སྦྱོར་ལ་བརྩོན་པ་བྱས་

པས། མཐར་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་བོ། །
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 སངས་རྒྱས་རང་གི་གཉེན་ཉེར་གྱུར་པ་ལྷས་

བྱིན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས༌བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་དང་སྙན་གྲགས་ལ་ཕྲག་དོག་གིས་ངན་བྱུས་

མང་པོ་བྱས། རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོའ་ིསྲས་

མ་སྐྱེས་དགྲ་ཟེར་བས་ཀྱང་ལྷས་བྱིན་ལ་རོགས་བྱས། 

ཐ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གླང་ཆེན་

སྨྱོན་པ་བཏང་བ་དང་། མདའ་འཕེན་པ། རི་མགོ་ནས་

འབབ་རྡོ་ཆེན་པོ་དྲིལ་བ་སོགས་མི་དགེ་བའི་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་པ་བྱས། འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལྷས་

བྱིན་ལ་ཕན་ཐབས་ཁོ་ན་མཛད་ཅིང་། མ་སྐྱེས་དགྲ་

ཡང་རྗེས་སུ་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པར་གྱུར་ནས་

བསྟན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞུས་སོ། །
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 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཚ་བོ་དང་འཁོར་གྱི་གཙོ་

བོ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ཧ་ཅང་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ནམ་དུས་ཀྱི་ཉིན་མོ་

གཅིག་ལ། གྲོང་གསེབ་ཅིག་གི་ལམ་རྩུབ་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱོད་སྐབས། ལམ་

ཟུར་ནས་བུ་མོ་ཞིག་ཆུའི་རྫ་མ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་བ་གཟིགས་ནས། དེ་

ལས་ཆུ་སློང་བ་ན། བུ་མོ་དེས་ང་རིགས་དམའ་བ་ཡིན་པས་ཁྱེད་ལ་

ཆུ་བྱིན་ན་མི་འགྲིག་ཟེར་བར། དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོས། མའི་མངལ་

ནས་སྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ་འདི་རིགས་མཐོ་བ་དང་། འདི་རིགས་དམན་

པ་ཡིན་ཟེར་བ་མེད་ཀྱང་། རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་

གང་ཟག་གཞན་ལ་དམའ་འབེབས་པ་དང་། བཤུ་གཞོག་གཏོང་བའི་

ཆེད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། ངས་ཁྱེད་ལ་ཆུ་སློང་བ་མ་གཏོགས་རིགས་

འདྲི་བ་མིན། སྟོན་པའི་རྗེས་འཇུག་ལ་བྱ་བ་གཙོ་བ་ལས་རིགས་གཙོ་

བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
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ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །

རྩྭ་མཆོག་གྲོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་རུ། །

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་བཤིག་ནས།  །

མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཡང་དག་ཉིད་དུ་འཇིག་པ་མེད་གཟིགས་ཀྱང་།  །

མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་བསག་བྱའི་ཕྱིར།།

དེ་ཉིད་དུ་ནི་རིང་བསྲེལ་མང་སྤྲུལ་ནས།   །

སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་གྱི།  །

མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་མདོ་ཙམ་བསྟོད་པ་ཡི། །

དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཡང་།   །

བདེ་གཤེགས་ཉིད་ཀྱི་མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་།  །

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་། །

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར།།

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །



35

སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། །བསྟན་པ་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །

བསྟན་འཛིན་བུ་སློབ་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་ཡིས། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

35
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༄༅། །གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོར་སྐོར་ལམ་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་

ཡོད་པའི་ནང་གསེས། སྐོར་ལམ་བར་པ་དེའི་བྱང་ཤར་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འཇིམ་བཟོ་

མཁས་པ་ཞིག་གིས་འབུར་གཟུགས་སུ་བཞེངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་

ངོ་མཚར་ཅན། སྒྱུ་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། མཇལ་ན་སྦྱིན་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་། 

གནས་སྐོར་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་སྐོར་ལམ་ཕྱི་མ་དང་ནང་མ་གཉིས་གང་རུང་དུ་སྐོར་བ་བྱེད་པ་མ་

གཏོགས། སྐོར་ལམ་བར་མ་དེར་འགྲོ་མཁན་ཆེས་ཉུང་བར་བརྟེན། རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གནས་

སྐོར་ལན་མང་བསྐྱོད་མྱོང་བ་འགའ་རེས་ཀྱང་གོང་དུ་སྨོས་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་འབུར་

མ་འདི་མ་མཇལ་བའང་ཡོད་སྲིད་བཟོ་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དགུན་དུས་ཕྲན་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་གནས་མཇལ་དུ་སྐྱོད་སྐབས། 

འདི་ལ་ཞིབ་ཏུ་མཇལ་བས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་དད་སྨོན་གྱི་ཞིང་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

འཇིམ་བཟོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིན་ཐང་ཡང་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཇལ་བྱུང་བས། ཕྲན་དང་ཕྲན་གྱི་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ་

གཉིས་ཀྱིས་དོ་ནན་ཆེན་པོས་སྐུ་པར་བསྒྲོན་ཏེ། རང་དང་སྐལ་མཉམ་གྱི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འབུལ་བ་

ལགས་ན། དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་འགྲོ་བ་རྣམས་བདེ་ནས་བདེ་བར་བགྲོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག 

ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་སྟོན་པ་འདས་ལོ་ ༢༥༥༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ལ། 



38

ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ།

བཙུན་མོ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས། རང་གི་ཡབ་ཀྱི་རྒྱལ་གཞིས་སུ་

ཕེབས་རྒྱུའི་བཀའ་གྲོས་མཛད།



39

ལུམྦི་ནིའི ་ཚལ་བརྒྱུད་དེ ་ཡབ་ཀྱི ་རྒྱལ་

གཞིས་སུ་ཤིང་རྟར་བཞུགས་ཏེ་བྱོན། 

རྩིབ་ལོགས་གཡས་པ་ནས་སྲས་དེ་འཁྲུངས་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱོགས་

བཞིར་གོམ་པ་བདུན་རེ་སྤོས་ཏེ། “ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་

ཡིན་ནོ། །” ཞེས་གསུངས་སོ། །



40

མཚན་མཁན་གྱིས་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའིརྒྱལ་

པོ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན།

ནར་སོན་པ་ན་ཕོ་རྩལ་སྣ་དགུ་ལ་སྦྱངས་པར་མཛད། 



41

རྒྱལ་སྲས་དོན་གྲུབ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཕྱོགས་བཞིར་གཟིགས་སྐོར་

དུ་ཕེབས་པ་ན༌༌༌༌༌༌

༌༌༌༌ཕྱོགས་གཅིག་ན་དབྱུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བའི་

རྒས་འཁོགས་ཤིག་གཟིགས།



42

ཡང་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཕེབས་པས་མི་ནད་པ་དང་ཤི་བའི་ཕུང་པོ་

འཁྱེར་བ་གཟིགས།



43

མཐར་ཕོ་བྲང་དུ་ལོག་པའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་

བྱད་ཅན་ཞིག་ཀྱང་གཟིགས།

འཁོར་བའི་གནས་ཀྱི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་རྣམས་འཚོལ་

བའི་ཕྱིར་བཙུན་མོ་དང་སྲས་ཀྱང་སྤངས་ཏེ་ནགས་སུ་གཤེགས།



44

ཆུ་བོ་ཆེན་པོའ་ིཕ་རོལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་ཅེས་པའི་དྲུང་དུ་

རང་ཉིད་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་བཅད།

རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་བཙུན་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མྱ་ངན་གྱི་

གནས་སུ་ལྷུངས།



45

རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ཉེ་བའི་གནས་སུ་ལོ་དྲུག་གི་རིང་དཀའ་ཐུབ་དྲག་པོ་སྤྱད་ཀྱང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ།

མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དགོས་པར་བརྟེན་ཞིང་པའི་བུ་མོ་ལེགས་

སྐྱེས་མས་འོ་འབྲས་བཅུད་ལྡན་ཕུལ་བ་མཆོད་པས་སྐུ་གཟུཌ་ཀྱང་སོས།



46

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་

དུ་བཞུགས་ཤིང་སངས་མ་

རྒྱས་བར་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

བཞུགས་རྒྱུའི ་དམ་བཅས་

པར། བདུད་རྣམས་ཀྱིས་

བར་ཆད་གཏོང་ཆེད་མེ་དང་།

མཚོན་ཆ། གླུ་དང་གར་

སོགས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པ་

བྱས་ཀྱང་མ་ཐུབ། 



47

མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་བྱོན། དེར་

ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར་པ་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་དང་། ཡངས་པ་ཅན་

སོགས་གནས་དུ་མར་ལོ་ ༤༠ ལྷག་གི་རིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་

པ་བསྐོར་ཅིང་བཞུགས་སོ།། །།


