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དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བར་ནས། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བཞི་

པའི་ཐག་བཅད་འདིས། དེང་དུས་ང་ཚོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་དང་། སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་

སྟངས་གཞི་རྩའི་ཆ་ལ་སྐྱོན་གང་ཡོད་བརྟག་དཔྱད་ནན་པོར་བྱེད་ཅིང་། ཤེས་རྟོགས་བྱ་དགོས་

པའི་འབུད་འདེད་བྱས་ཡོད། བརྗོད་གཞི་འདི་རྙོག་ཁྲ་ཆེན་པོ་ཅན་ཞིག་དང་། ངེས་ཅན་དུ་བཤད་

དགོས་པའི་བརྗོད་གཞི་ཞིག་ཡིན་པས་རྩོམ་ཐུང་འདི་བྲིས་པ་ཡིན། 

རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་པ། 

དཀའ་རྙོག་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། དད་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།

4

ལེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་པའི་དག་སྣང་དང་། ཡང་ན་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལ་གོམ་

གཤིས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་འདི་རྣམས་ལ་མཐོང་བ་ལས་འདས་པའི་ཟོལ་བསྟོད་དང་། ཚོད་འཛིན་མི་

ཤེས་པའི་བཀུར་བསྟི་དང་རིམ་གྲོ་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉམས་

ལེན་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་སོ་སོའ་ིབླ་མ་ལ་དག་སྣང་ཡོད་དགོས་དང་དགོས། སློབ་

མ་འཇོན་ནུས་ཡོད་པས་བླ་མ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནའང་། རང་གི་དད་པ་དང་དག་སྣང་ལ་འགྱུར་

བ་མ་ཤོར་བ་བྱ་དགོས། ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་གྱིས་སོ་སོའ་ིརྩ་བའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་

མཇལ་པའི་སྐབས་སུ། ལོ་ན་ལ་མཐོ་དམན་དང་། སྐུ་གཟུགས་ལ་ཆེ་ཆུང་། བཟོ་བལྟ་ལ་བཟང་

ངན་། མི་རིགས་ལ་ཁྱད་པ་མེད་ཅིང་། དོགས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་གཏན་ནས་མེད་པར་སོ་སོའ་ི

རྩ་བའི་བླ་མར་མཇལ་གྱི་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་མྱོང་། ཉམས་ལེན་ཅན་སོ་སོའ་ིངོས་

ནས་ལྟ་སྟངས་འདི་ལྟར་ཡོད་དགོས། 

ལྟ་སྟངས་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ནི་སྐུ་གོང་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་ཁུལ་

བྱས་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མི་དགོས་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་པའི་

འགན་ཁྱེར་མི་དགོས་པའི་དོན་མིན། གལ་ཏེ་བུ་ཆུང་འདི་དག་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་སྐྱེས་

བུ་དམ་པ་ཞིག་གི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ཚད་ལྡན། སྐུ་ཐོག་སྔ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་མ་འཆུག་པ་ཡིན་

ན། དེ་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་དགོས་པ་ཡན་ཚུལ་བསྟན་པ་ཙམ་

ཡིན་རྒྱུ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་མིན་ན། བྱིས་པ་འདི་དག་སོ་སོའ་ིམཛད་པ་དང་ཕྱག་ལས་ཀྱི་

འགན་ཁུར་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་དགོས་ཤིང་། སྐུ་གོང་མའི་དད་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་

སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དག་སྣང་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་འགན་དེ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་སྒྲུབ་

པའི་སྐབས་སུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པས་ཀྱང་རང་ཉིད་བླ་མ་སུ་དང་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་

འཛིན་བྱས་པ་དེ་དང་དེ་ཡི་ལས་འགན་དང་། བྱེད་སྒོ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། 



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།

5

ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་འདི་རྣམས་དེང་སང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚད་ལྡན་ཡིན་སྲིད་མོད། མང་པོ་ཞིག་

ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྟ་བུ། སྐུ་ཕྲེང་སྔོན་མའི་ཉེས་སྐྱོན་བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཐོང་རྒྱུ་

ཕར་ཟད་ཞོགསོ་སོའ་ིསྣབས་ཕྱི་སྟངས་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། སྐྱེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་

དེ། ཁང་མིག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤོས་པ་དང་འདྲ་མ་རེད། གལ་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པའི་རང་

བཞིན་དང་ཡོན་ཏན་ཕྱིར་མངོན་དགོས་ན། སྐྱེ་བ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པའི་རིང་ལ་དུས་ཚོད་ཧང་སང་

པའི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པས་སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་སྟངས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་སྦྱོང་

དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། 

རྨོངས་དད་ཅན་གྱི་སློབ་མའི་དགའ་ཞེན་ནི་ནམ་རྒྱུན་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་གི་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་དགའ་ཞེན་གྱིས་སྒྲིབ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཆུང་འདི་རྣམས་ལ་

དངོས་གནས་སློབ་སྦྱོང་གང་དང་གང་སྤྲོད་དགོས་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་ཁ་ཚ་དགོས་

གཏུགས་ཡིན་པ་ཡང་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་རྒྱུར་སྤྲུལ་སྐུ་མང་

པོ་ཞིག་ནི་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ཚད་ལྡན་གཏན་ནས་མིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྨོན་ལམ་བཟང་

པོས་མཚམས་སྦྱར་བཅས་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་འདོགས་གནང་བས། ཁོ་རང་ཚོ་

དང་གཞན་མང་པོ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་མཚན་འདི་གང་

ལ་ཡོད་པ་དེས་སློབ་སྦྱོང་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱས་ན་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་ཕྱིར་མི་མངོན་པའི་མཚོན་

རྟགས་ཤིག་རེད། 

ཕྱོགས་གཉིས་གང་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་པ་རྣམས་ནི་ད་དུང་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་གསོ་སྐྱོང་

སྤུས་གཙང་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལེགས་པོ་སྤྲོད་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་སྦྱོང་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པ། དབང་སྐུར་དང་ཁྲིད་ལུང་གང་མང་ཐོབ་པར་བྱེད་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཉམས་ཆུང་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དང་དུས་

མཚུངས། སྙིང་སྟོབས་དང་སྤོབས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཀྱང་བཟོ་དགོས། ཁོང་ཚོ་ཁྱད་པར་འཕགས་

པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཏུ་བཟོ་བ་དང་མཉམ་དུ། འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ཡང་བཟོ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་ལས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་དམ་པའི་ཆོས་ཉམས་སུ་

ལེན་མཁན་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་གཏུགས་ན་ཁོང་ཚོ་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་དང་། བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་

མ་གཏོགས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་བ་དང་། གྲོང་ཚོ་ཡི་དཔོན་པོར་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། 

གལ་སྲིད་ཁོང་ཚོ་དམ་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་ཞིག་མ་འགྱུར་པ་ཡིན་ན། རེ་བ་གཞན་ཅི་

ཡོད་དམ། 

ད་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་གསོ་རིག་པ་ལ་ཡོད་པའི་རྩ་བའི་སྐྱོན་ཆ། 

ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་དང་། སློབ་གསོ་རིག་པ་ལ་འགྱུར་བ་གཏན་

ནས་ཕྱིན་མེད། ངས་འདི་ལྟར་བཤད་དགོས་ཐུག་སོང་། སྤྱིར་བོད་རིགས། ལྷག་པར་དགོན་པ་

གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་མགོ་མཁྲེགས་པོ་རེད་ལ། ཁོང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ལ་

འགོག་རྒོལ་ཅི་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན་སྔོན་

དུས་སྤྲུལ་སྐུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་དེང་སྐབས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ན་དགེ་རྒན་

བཙོན་ཁང་ལ་འགྲོ་དགོས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། བརྡུང་རྡེག་དེ་ཙམ་མི་བྱེད་པ་དང་། གཟའ་

ཉི་མ་ལ་གུང་སེང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་བཟའ་མི་མཇལ་གཏུགས་མང་པོ་བྱེད་བཅུག་པ་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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དང་། རྩེད་ཆས་གང་མང་ཉོ་རོགས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་དག་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་སློབ་

གསོ་རིག་པ་ལ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ཞིག་ལར་ནས་མིན་ཞིང་། དུས་དང་བསྟུན་

པའི་ལེགས་ཆ་བླངས་པ་ཞིག་ཀྱང་མ་རེད། 

དེང་སྐབས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཁྲི་ཐོག་ལ་ཡར་བཞག་སྟེ། ཞབས་ཕྱི་བ་མང་པོས་མཐའ་

ནས་བསྐོར་ཞིང་། སྔོན་མའི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་འདི་རྣམས་

མ་འོངས་པར་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་གསོ་

སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཀྱང་གལ་གནད་ཆེ་བར་འཛིན་གྱི་ཡོད། སྐུ་འཁོར་ཞབས་ཞུ་བ་མང་པོ་དང་། 

གྲལ་བསྟར་སྒྲིག་པའི་མཁོ་དགུའི་ཡོ་བྱད། གྲུམ་གདན་དང་གོས་ཆེན། དེ་བཞིན་དུ་གཡང་ཊིའི་

བཞེས་དཀར་གྱིས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དམིག་བསལ་དང་ཁྱད་མཚར་བ་

ཞིག་བཟོ་སྲིད། ཡིན་ནའང་འདི་དག་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སློབ་སྦྱོང་གཏན་ནས་སྤྲད་ཀྱི་མེད། བསླུ་

བྲིད་གཏོང་བྱེད་འདི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐུ་དགུང་ན་ཆུང་བའི་དུས་ལ་མ་འདྲ་བ་ཏོག་ཙམ་བཟོ་

སྲིད། དཔེར་ན་སྲང་མདོར་འཁྱམས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གཟུགས་པོ་ཁྲུས། བྱུག་རྫས་བྱུགས། 

ཕུར་མཉེ་གཏོང་ཏེ་དར་དང་གོས་ཆེན་གྱིས་བཏུམས་ན། མ་མཐའ་ནས་ཆུ་ཚོད་ཁས་ཤས་རིང་

སེམས་ལ་འཇུག་པོ་དང་། མ་འདྲ་བ་ཞིག་འགྱུར་སྲིད་པ་རེད། 

གལ་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་དགུང་ལོ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་སྤྲོ་སྣང་སྤེལ་བའི་ཆེ་འགྱིང་

དང་། འཛུམ་མདངས་ཕྱུངས་པ་ལའང་དད་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མཚན་

མ་ཡིན་ལུགས་འགྲེལ་བཤད་ལུང་པ་གང་གནང་བའི། སློབ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་སྤྲད་པའི་ཚབ་ཏུ་

འཁྲབ་པའི་ཟློས་གར་འདི་ནི་འདས་པའི་ལོ་ཟླའི་ནང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་གནོན་ཤ གས་ཆེན་

པོར་གྱུར་ནས། བསླུ་བྲིད་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་རྙོག་ཁྲ་རུ་གྱུར་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།

8

ཡོད། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བཅང་བ་ལས་ཚབས་ཆེ་བ་དང་། སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་

བའི་གནོན་ཤ གས་ཤིག་ལར་ནས་མེད། དེས་ན་མི་མང་སྟོང་ཚོ་ཁ་ཤས་མིན་ནའང་བརྒྱ་ཚོ་

མང་པོས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་སྤྲད་ཅིང་། གང་དང་ཅི་བྱེད་ཚང་མ་ལ་ཚོད་དཔག་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་པའི་མཐའ་འཇུག་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཟུར་དུ་གྱེས་ཤིང་། ཆེས་བས་མཐའི་ཁེར་རྐྱང་

གི་བཙོན་ཁང་དུ་ལྷུང་པའི་བཙོན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཡིད་ངོར་འཆར་ཐུབ་

ཀྱི་མེད། 

ལམ་སྟོན་ལོག་པས་དགོངས་པ་ཕྱི་ཚུལ་འདྲ་ཆགས་ཆགས་ཙམ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ལ་

གཏད་བཅུག་ཅིང་། དེ་མཚུངས་གནོན་ཤ གས་བང་རིམ་བསྒྲིགས་ཡོད། 

འཛམ་གླིང་གི་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང། དེའི་ལམ་ལུགས་

དང་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ། ང་རང་ཚོའི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་ཆེ་ཁག་བླ་མ་

གོ་གནས་མཐོན་པོ་ཅན་དང་། བསྟན་པའི་བདག་པོ་བཞུགས་སའི་ནང་ལ་ཐེབས་པ་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད། དཔེར་ན་ང་ཚོའི་བླ་ཆེན་དང་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྒྱས་སྤྲོས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། མི་མང་དཀྱུས་མ་ལས་ཆེས་འབུར་དུ་ཐོན་ནས། 

འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྟར་བཞུགས་བཞིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། །

དད་པ་དང་དག་སྣང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། བརྟག་དཔྱད་དང་ཞིབ་འཇུག་ཉུང་། དྲི་བ་བཀོད་པ་

ཡང་རེ་ཟུང་ལས་མེད་པའི་བོད་ཡུལ་ལྟ་བུ་ལ། ལུགས་སྲོལ་འདིས་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་སྲིད། ཡིན་

ནའང་ངས་འདིས་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། ཕུགས་ལྗོངས་རིང་པོ་ལ་བལྟས་ན། གྲྭ་

བཙུན་གཞོན་པས་ཁ་མིག་ཡར་བལྟ་བྱེད་ས་བླ་མ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས། ཚ་འུར་གྱིས་ཕྱུག་པོར་

གྱུར་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་དགོས་མེད་རྒྱས་སྤྲོས་བྱེད་ཚུལ་དཔེར་ན་ཆ་ཚང་གསེར་ཡིན་པའི་ཆུ་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།

9

ཚོད་དང་། ལག་གདུབ་བསྣམས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེན་ཤོར་གྱི་ཡོད་པའི་རྟགས་

མཚན་ཕྱི་ལ་མངོན་པ་ཡིན། 

དང་པོའ་ིགདོང་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ངེས་ཤིག་ནི། མིག་ལྟོས་འདི་འདྲས། སྤྱིར་མི་

མང་དང་། ཁྱད་པར་གསར་ཞུགས་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་གཞོན་པ་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཚད་མཐོ་མེད་པ་

རྣམས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་གསན་བསམ་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་འདོད་པའི་བློ་སྤོབས་བསྐྱེད་ཀྱི་མ་

རེད། དེས་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཀྱ་ཐུབ་པས་ཕྱག་ན་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཤིང་། ཞབས་རྗེན་

པར་ཕེབས་རྒྱུ་གདམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་འབྱུང་གི་སེམས་

བསྐྱེད་ཅིང་། ཧ་ཅང་དཀྱུས་མའི་འཚོ་བས་དཀའ་ཐུབ་བྱ་དགོས་པའི་མཚོན་དོན་དང་། མིག་

ལྟོས་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུས་ཚོད་འདི་ལ་དབུ་འཛིན་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་པས་

ཧོབ་སྟེ་ཕྱག་ན་ལྷུང་བཟེད་ཐོགས་ཤིང་གྲོང་ན་བསོད་སྙོམས་སློང་དུ་རྒྱུ་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། 

ཡིན་ནའང་ཟོལ་ཟོག་མེད་པར་ཉམས་ཆུང་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་དཀྱུས་མའི་འཚོ་བ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་

ཚུལ་ཕྱི་ལོག་ཏུ་མངོན་ཐུབ་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་རེད་འདུག  

སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་དཔེ་མཚོན་ཡག་ཤོས་ཞིག་ནི། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་

ཤིང་དྲུང་དུ་དགུན་ཁའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་སྐབས་ཀྱི་ང་རང་ཚོའི་བླ་མ་མང་པོའ་ིསྤྱོད་ལམ་གྱི་

སྐོར་རེད། ང་རང་ཚོའི་བླ་མ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཁ་ཤས་ལས་མཐོ་བའི་ཁྲི་ཁར་

བཞུགས་པ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དཔེར་ན་གནས་གཏན་སྡེ་བ་ཁོང་ཚོས་མཐོང་སྐབས་ཅི་འདྲ་

བསམ་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པས་ང་ཚོར་བླ་མ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་ལྟ་དགོས་པའི་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཡོད་རེད་དེ། འཛམ་གླིང་གི་མི་མང་

སྤྱི་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡོངས་ལ་གལ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། ནང་དོན་ཟབ་མོ་ཅན་གྱི་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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རྩ་ཆེན་གྱི་སྐུ་འདྲ་དང་། བྱིན་ཆེན་གྱི་རྟེན་མང་པོ་བཞུགས་སའི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ལྟ་

བུ་ལ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བླ་ནའམ། གོང་ན་སུ་དང་གང་ཡང་མེད་པས་རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་

རང་རེའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ཆུང་ཚུལ་ལྡན་དང་། སྟབས་བདེ་རྒྱས་སྤྲོས་མེད་པའི་ལག་

ལེན་འགོ་བཙུགས་སའི་ས་ཆ་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན། 

གྲྭ་བཙུན་རྒྱུ་ཆེན་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་བོད་ཁུལ་འབྲོག་སྡེ་རྣམས་

དང་། ཨ་གསར་གྱི་དད་འདུན་ཚ་བའི་རྒྱའི་སློབ་མ་རྣམས་བློ་ཡིད་འགུག་ཚུལ་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་

འདུག  དེ་དག་གིས་མངོན་པར་གསལ་བའམ། མི་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་དད་ལྡན་སློབ་མ་ཁོང་

ཚོའི་ངོར་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ནས། གོ་གནས་མཐོན་པོ་ཞིག་དང་། རྒྱུ་ཕྱུག་པོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་དགོས་

སྣང་འཆར་བའི་མིག་ལྟོས་བག་ཆགས་ངན་པ་དེ་འཇོག་གི་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་ཡིས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་འགྲོ་ལུགས་རྨང་གཞི་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བའི་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

བསྡུས་ཏེ་ཞུས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་ནས་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ནི་ཆེས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་མི་སྣ་དེ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཆེ་ཤོས་

དེ་ཡང་བདུད་བཏུལ་བའི་རྗེས་སུ་བརྙེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་དེ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་

མཛད་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་བཞུགས་ཁྲི་མཐོན་པོ་ཞིག་དང་། གདན་ཁྲི་མཐོན་པོ་དང་། དར་

དང་གོས་ཆེན་སོགས་ཐོབ་རྟགས་ཅི་ཡང་མེད་པ། རྩྭ་དང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མའི་གདན་

དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཐོབ་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་རྣམ་གཡེང་གི་དབང་གིས་ང་ཚོའི་

སྤྲུལ་སྐུ་ལོ་ཆུང་རྣམས་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་མེད་པ་ཆུད་ཟོས་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཐོགརྒྱུ་ནོར་དཔལ་

འབྱོར་དང་། ཐོབ་དང་གོ་ས་ལ་བློ་རྩེ་གཏད་བཅུག་པའི་ལམ་ལུགས་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སློབ་སྦྱོང་

སྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་དུ་འཛིན་པ་ནི་ཆེས་སྨད་ཅིང་འདོར་བ་འོས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་འདོར་རྒྱུ་དེ་ནི་རྩོམ་ཐུང་འདིའི་དགོས་དོན་སྙིང་པོ་ཡང་ཡིན། 

རྒྱས་སྤྲོས་ཅན་གྱི་བཙོན་ཁང་། 

རྐང་བཙུགས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། མིན་ནའང་འདྲ། དེ་རིང་ཁ་སང་དགོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲུལ་

སྐུ་ངོས་འཛིན་དང་། ཁྲི་འདོན་བྱེད་སྐབས། རྒྱུ་ནོར་ཕྱུག་པོ་དང་། སྟོབས་ནུས་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་

ཁྱིམ་ཚང་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྙེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའི་མཐོང་སྣང་ཡོང་གི་

ཡོད། ཀུན་སློང་གང་འདྲ་ཡིན་ནའང་འདྲ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་དགོན་པ་ལ་དོ་སྣང་ཡོང་ཆེད་བེད་སྤྱོད་རྒྱུ་

གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་རྣམས་སོ་སོའ་ིདགོས་འདོད་ཆེད་དགོན་པར་ཆོས་

མཇལ་འགྲོ་སྐབས། དགོན་པ་རང་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་མཇལ་དུ་འགྲོ་མཁན་མང་བས་རེད། གལ་

སྲིད་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་གྱི་སྔོན་དུ། “His Holiness” སྐྱབས་མགོན་ཞེས་པ་དང་། “His 

Eminence” སྐྱབས་རྗེ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། དེའི་

ཡང་སྲིད་ཡིན་ཚུལ་དང་། ད་ལྟའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོ་མཚར་ཆེ་ལུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཡོད་ན་དགོན་

པ་ལས་ཀྱང་སྤྲུལ་སྐུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ཆེས་མང་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་ཡིན། ‘His 

Holiness ‘ ༼ཧེའི་སི་ཧོ་ལི་ནི་སི་༽དང་པོར་སྐྱབས་མགོན་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་འདི་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་མཚན་གནས་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། འདི་ནི་ཡེ་ཤ འི་ཆོས་ལུགས་ལས་ཐད་

ཀར་གཡར་བའི་མཚན་གནས་ཤིག་རེད། དེས་ན་ཡེ་ཤ འི་མཚན་གནས་ཤིག་གིས་བོད་པའི་བླ་

མ་རྣམས་འཁྲུལ་བཅུག་པ་ནི་ཡིད་ཆེས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་མ་ཟད་ཁ་སྐྱེངས་

དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི། འཁྱོར་འགྲོས་བྱེད་པའི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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སྐྱབས་མགོན་ཞེས་པའི་མཚན་ནས་འབོད་པ་འདི་རེད། ཡེ་ཤ ་བ་རྣམས་ང་ཚོ་ལ་གད་མོ་ཤོར་

གྱི་ཡོད་པར་ངེས། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡེ་ཤ ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་ནང་ལ་སླེབས་ཟིན་

པའི་ཡེ་ཤ འི་རྫོང་སྒོ་གཅིག་གི་དཔོན་པོ་བྷི་ཤོབ་གང་རུང་བླ་ཆེན་པོབ་གྱི་ས་མིག་ཏུ་འདེམས་

བསྐོས་ཟིན་རྗེས་མཚན་གནས་འདི་འདོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་ལས་གོག་པོས་འགྲོ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་

ལ་འདོགས་སྲོལ་མེད། 

ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་ནུ་འདི་དག་དགོན་པ་ལ་དབང་བའི་རྒྱུ་དངོས་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱུ་

མཚན་དེས་ན་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་དངོས་ལྐོག་ཅི་རིགས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་འཚོལ་རྙེད་དང་ཁྲི་

སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལོ་བཞི་བཅུའི་སྔོན་ལས་ད་ལྟར་ལྡབ་མང་པོས་འཕར་པ་མཐོང་ཐུབ། སྤྲུལ་སྐུ་

མང་པོ་ངོས་འཛིན་དང་ཁྲི་སྟོན་བྱེད་པ་ལ་ཧང་སང་གི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྲི་སྟོན་བྱས་

ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་སྤྲུལ་སྐུ་དགུང་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་ནའང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཞི་མང་པོ་

ཞིག་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ། བཤད་གྲྭ་

འདེབས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཞེངས་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀ་

བྱེད་བཅུག་པ་སྟེ། གལ་སྲིད་བླ་མ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་དགོས་ན་ལས་གཞི་ཞིག་ངེས་པར་ཅན་

དུ་ཡོད་དགོས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། དེ་ལྟར་ནའང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལས་

འགུལ་འདི་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཡོང་འབབ་བསོགས་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་ཕུལ་བའི་ཞལ་འདེབས་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཚུལ། དེ་བཞིན་ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ནས་བོད་པའི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཡིན་པ་མཁྱེན་

གསལ་ལྟར་རེད། 

ཞིབ་འཇུག་དང་ཆ་སྙོམ་མེད་པའི་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་མངའ་བདག་རིང་ལུགས་དང་། ཤར་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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ཕྱོགས་དང་། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕེབས་པའི་ལུགས་སྲོལ་དང་རྨོངས་དད་ཅན་

གཉིས་གདོང་ཐུག་རྒྱག་ནས་འབུལ་བ་ཕངས་མེད་ཕུལ་བ་འདིས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་

དང་འཚམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བར་ཆད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་འདི་ཚོས་རང་ལ་

ཕུལ་ནས་འབྱོར་བའི་དངུལ་དངོས་ཕོན་ཆེན་འདི་རྣམས་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དད་

ལྡན་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་རྔུལ་ཆུ་དང་ཁྲག་ཐིག་གིས་བསགས་པ་ཡིན་པ་ཙམ་ཡང་བརྗེད་ནས་

བསྡད་ཡོད། 

དཔལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་། ཐོབ་ཐང་མཐོན་པོ། གཞན་གྱིས་དགའ་ཞེན་བྱེད་སྟངས་གང་

ཐད་ནས་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་ལྟར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཕ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་

སོའ་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་བླ་མ་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་དང་

ཁྲི་འདོན་བྱུང་ན་བསམ་པའི་འདོད་པ་ཤ གས་ཆེན་ཡོད། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་

གང་འདྲ་མྱོང་གི་ཡོད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། རང་གི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་པ་ནི་བློ་ངོར་ལས་སླ་བོས་འཆར་མི་ཐུབ་པའི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཡིན་ཞིང་། སོ་

སོའ་ིཕྲུ་གུ་དེ་སྤྲོ་ཉམས་དོད་པའི་ས་གནས་ཞིག་ལ། འོད་མདངས་འཕྲོ་བའི་དར་དང་གོས་ཆེན་

དཀྱིལ་དུ། འཁྱགས་པ་བྱེ་རིལ་རྐྱང་རྐྱང་བྱིན། རྩེད་ཆས་དང་། རྔན་པ་གང་མང་བཀུར་སྟི་རིམ་

གྲོ་བཅས་ཕུལ་པ་དང་དུས་མཚུངས། སྒྲིགས་འཛུགས་དང་དབང་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཛམ་གླིང་

མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགྲོགས་འདྲིས་དང་དང་སྟབ་བསྟུན་ཤེས་པའི་མི་སྣ་ཚད་ལྡན་ཞིག་འཚར་

ལོངས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་དེ་འཕྲོག་པ་ཡིན། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཆུང་

འདི་རྣམས་ན་ཚོད་རྫོགས་པའི་རྗེས་ལ་ཡོང་གི་རེད། ན་ཚོད་རྫོགས་ཤིང་ཁམས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་

ཕྱིན་པའི་སྐབས་ན་ཁོང་ཚོ་སྟངས་འཛིན་ནི་མི་ཐུབ་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་

སྐོར་ནི་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ནས་མཐར་ཕན་ནུས་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་སྲིད། དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཇི་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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ལྟར་བྱེད་ཤེས་པ་ཕར་ཞོགའཇིག་རྟེན་འདིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་སྟང་དཀྱུས་མ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་རེས་

ཙམ་ཡང་ཡག་པོ་མི་ཤེས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་

ཚད་ལྡན་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཐུབ་བམ། 

ཟོག་པོ་རྫུ་བག་ཅན་དུ་འགྱུར་པའི་གཞི་རྐྱེན། 

ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཕྱི་ལོག་ཏུ་མངོན་ཅི་ཐུབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ཆེན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

དོ་སྣང་ཆེན་པོ་སྤྲད་པ་ཆེ་མཐོང་དུ་རྩི་བ་ནི། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཁ་དོན་མི་མཚུངས་པའི་ཟོག་པོ་རྫུ་

བག་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགོག་མེད་དུ་འགྱུར་པའི་གཞི་རྐྱེན་ཡིན། དཔེར་ན་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་པ་རྣམས་

ལ་ཁྱེད་རྣམས་ངེས་པར་དུ་རབ་བྱུང་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་

དགུང་ལོ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རབ་བྱུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། མིན་ནའང་རུང་ཡང་དག་པ་ཇི་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཚད་འཇལ་བས་ནི་ཁོང་ཚོ་ལ་གནོན་ཤ གས་ཆེན་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ནི་ཉེན་ཁ་

ཅན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་ཕྱི་ཚུལ་རྣམ་པ་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་ནི། ཕན་གནོད་

མེད་པའི་ཤྭ་རྒྱན་རྩེ་བ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། མི་ཡི་ཁམས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་

ཕལ་ཆེར་རང་དབང་མེད་པ་ཡིན་པས་སོ། གང་ཟག་སོ་སོར་འདོད་མོས་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་

བཅུག་པ་དང་། བཙན་དབང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོད་ཤ གས་སྤྲད་པའི་སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བཅུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན་དེ་རིང་ཁ་སང་གྲྭ་བ་གཞོན་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་

ཚུལ་ལྟ་བུ་ནི་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་བསྟུན་ན་བཀག་ཡོད། 

བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་ཁྱིམ་ཐབ་བཞེས་ཏེ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་རྗེས་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དང། ལམ་དེའང་སོ་སོས་བདམས་པ་ཡིན་པ་དེ་ངེས་ཅན་དུ་དྲན་པར་

བྱ་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁམས་སྤྲུལ་

སྐུ་གོང་མ་ཞིག་སྐྱ་སར་བབ་པའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་ཚེ། ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲྭ་བ་

ཞིག་གིས་སྐུ་སྲོག་དཀྲོངས་རྩིས་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་

ཤགས་འོག་རབ་ཏུ་བྱུང་པའི་གྲྭ་བ་ཁ་ཤས་རྗེས་ལ་གྲྭ་བ་ཚད་ལྡན་ཆགས་སྲིད། དེ་འདྲ་ཡོང་

སྲིད་མ་རེད་རྩ་བ་ནས་ལབ་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོད་ཤ གས་འོག་རབ་

ཏུ་བྱུང་བཅུག་པ་དང་། དྲྭ་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་སྟབས་བདེ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པོ་ཞིག་ཟོག་

པོ་རྫུ་བག་ཅན་ལ་འགྱུར་ནས་ནོར་སྐྱོན་རྣམས་བཙན་གྱིས་སྦས་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད། སྤྲུལ་སྐུ་

ལོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་རང་དང་འདྲ་བོ་དང་། རང་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམས་ཁ་དོན་མི་

མཚུངས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི། ཟོག་པོར་འཁྲབ་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་

དཔུང་སྣོན་དུ་གྱུར་ཡོད། སློབ་གསོའ་ིརིག་གཞུང་གིས་ཟོག་པོར་རྫུ་བའི་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་

ནི་ཧ་ཅང་ནོར་བའི་ལམ་དུ་ཁྲིད་པ་ཡིན་ཞིང་། འདིས་ནི་སྤྱི་དང་མི་མཐུན་པའི་སྤྱོད་ལམ་རྩིང་

པོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད། 

དེ་རིང་དང་མ་འོངས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཆེད་དུ་སློབ་གསོ་རིག་པ། 

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན་། བླ་བྲང་དང་། གྲྭ་བ་རྣམ་པ་དང་། གཞན་དག་སྟེ། ཡང་སྲིད་

སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་ནུ་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པའི་འགན་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་སྙིང་

རྗེ་འདུག སྤྱིར་ཡོངས་ནས་ཁོང་ཚོས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེར་བཞེས་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་གནང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་དེ་རིང་ཁ་སང་གི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཕྲུ་

གུ་གསོ་སྐྱོང་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་པའི་ཐོག  དེང་དུས་སྤྲུལ་སྐུ་གསོ་སྐྱོང་

བྱེད་པ་ལ་ཆ་རྐྱེན་དགོས་རིགས་ཀྱང་དྭངས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་ལ་སྦྱོང་བ་བྱེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲལ་སྒྲིག་དགོས་པའི་

དངོས་པོ་རྣམས་གང་འདྲ་བྱེད་ནས་གྲལ་སྒྲིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་

བྱེད་དགོས་པའི་རིགས་གང་འདྲ་བྱེད་ནས་བརྗེ་རེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། འགྲོ་བ་མི་ཡི་

གཞི་རྩའི་སྤྱོད་བཟང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་ལམ་གང་འདྲ་བྱེད་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་

བཅས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། སྐུ་འཁོར་རྣམ་པ་ཁོང་ཚོས་ཞབས་ཞུ་ཚད་མེད་ཞུ་ཞིང་། གང་

དགོས་འབུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། སྤྲུལ་སྐུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་དཀྱུས་མ་

གཞན་དག་དང་མཉམ་དུ་སྤྱོད་པའམ། ཐུན་མོང་དུ་གང་འདྲ་བྱེད་ནས་སྤྱོད་དགོས་པའང་མི་ཤེས་

ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་བཅས་འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པར་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཙམ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་འབྲེལ་ལམ་

བྱེད་སྟང་གི་སྐོར་ནས་སློབ་ཚན་སྒྲིག་དགོས། དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་། བལྟ་སྐྱོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་

ངེས་ཅན་དུ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཆུང་འདི་རྣམས་འཇིགས་སྔངས་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་

ནས། སྐབས་སྐབས་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་པ་དང་། གྲིས་བཏུབ་པ་སོགས། 

གཞོན་ནུ་གཞན་དག་གིས་བྱེད་སྟངས་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཀུན་སྤྱོད་འདི་དག་གིས་ཁོང་

ཚོའི་ལོ་ན་དེ་ཉེས་ཚབ་ཆེན་པོ་དང་། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་ཐུབ་

ཀྱི་རེད། 

ཕྲུ་གུ་དཀྱུས་མ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་ལོ་ན་བཅུ་གྲངས་ལ་སླེབས་པ་ཞིག་དེ་རིང་ཁ་སང་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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གི་དུས་ཚོད་འདི་ལ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་དགོས་ན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཕ་མ་ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རེད། དུད་ཚང་གཅིག་དང་། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་རིགས་བརྒྱུད་ཙམ་

འཛིན་པ་ལས་བརྡབ་མང་པོས་ལས་འགན་ཆེ་བའི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་གསོ་སྐྱོང་དགོས་ན་འོ་རྒྱལ་

ཆེན་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་རེད། དེའི་ཐོག་ན་ང་ཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་རྣམས་

ལ་དེ་སང་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་ལ་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་དང་སློབ་གསོའ་ིརིག་པ་དྲི་མ་ཙམ་

ཡང་ཕལ་ཆེར་བྲོ་མ་རེད། 

ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་གསོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ངུ་གོམ་པ་

འཁྱོར་ཙམ་འདི། མི་མང་དཀྱིལ་དུ་ཡག་པོར་བཞུགས་ཤིང་སྤྱོད་ལམ་སྤུས་གཙང་ཞིག་གནང་

རོགས་བྱེད་ན་བསམ་པའི་སེམས་ཁྲལ་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་འདི་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་ཡག་པོ་

ཞིག་ཆགས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ལས་ཀྱང་ཆེ་རེད། བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་བ་དེ་སུ་ལ་ཐོབ་ན། ངོས་

ལེན་ཡག་པོ་ཞིག་མཛད་རོགས་བྱེད་ན། ཕེབས་འཁོར་དུ་ཙམ་བསུ་སྐྱེལ་དུ་ཡོང་ན། གནམ་

ཐང་ལ་ཕེབས་བསུ་མི་ག་ཚད་བཅར་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཕྲལ་དེས། སྤྲུལ་སྐུ་

རྣམ་པའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་སྟངས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་ཅིང་འགྱུར་བ་

ཡག་པོ་ཞིག་མ་རེད། 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་བ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་སྐུ་གོང་མ་གཅིག་ལ་ཡང་སྲིད་ཉིས་

འགྱུར་དང་། སུམ་འགྱུར་སོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་ནང་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་

སྟངས་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་རེ་དང་

གསུམ་རེ་ཆགས་བསྡད་པའི་ནང་ནས་སོ་སོའ་ིམཚན་གནས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོས་

དམ་དུ་འཛིན་པ་ལས། དེ་སྔོན་ཕན་དུ་སུས་ཀྱང་ང་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ངོ་མ་དེ་མ་རེད། གཞན་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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ཁོང་རེད་ཅེས་གསུངས་ཐུབ་མཁན་ཞིག་བྱུང་མྱོང་མེད་པར་ཤེས་གསལ་ལྟར་རེད། གནང་

སྟངས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་རྩི་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་ཁག་

པོ་རེད། 

དམ་པའི་ཆོས་ཞུ་སྟངས་ཐད་ལ་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་སྟངས་དེའང་དེ་བཞིན་དུ་དཀའ་

རྙོག་དང་བཅས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་ལ་འགྲུལ་བསྐྱོད་སྐྱེལ་འདྲེན་

བྱེད་ས་ཕལ་ཆེར་མེད་ནའང་། ས་ཐག་རིང་པོ་ལ་འགྲོ་ཞིང་བླ་མ་དང་དམ་པའི་ཆོས་འབད་

བརྩོན་ཆེན་པོས་འཚོལ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ངས་གསལ་པོ་དྲན་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་ཞིག་བལ་

ཡུལ་དུ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་སྐུ་མདུན་ལ་གསུངས་ཆོས་ཞུ་བའི་ཆེད། ང་གྷོ་ར་པུར་ནས་ལུམྦི་

ནི་བར་དུ་རྐང་ཐང་ལ་ཕྱིན་ཅིང་། དེ་ནས་རྨོད་སློག་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་ལག་པས་ཟིན་ཅིང་བྷརྟ་ན་

གར་བར་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་དཀའ་སྤྱད་བྱེད་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་དང་སྤྲོ་བ་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད་རེད། 

དེ་རིང་ཁ་སང་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དད་འདུན་ཆེན་པོས་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དང་དམ་པའི་ཆོས་འཚོལ་བ་ཕལ་ཆེར་བརྗེད་ཚར་བ་ནང་བཞིན་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ཕར་ཚད་

ཞོགཁོང་ཚོ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

གསུང་ཆོས་གནང་བའི་ཆེད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་མཐོང་ནའང་ང་ཚོ་དགའ་དགའ་

བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཀུན་སློང་ཀུན་སྤྱོད་འགྱུར་བ་འདི་ལྟར་ཕྱིན་པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་གཏིང་

ཟབ་མོ་རེད། 

ཁྱེད་ཚོ་ག་ཚད་ཀྱིས་དོ་སྣང་གནང་ཡོད། དེ་རིང་ཁ་སང་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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སོ་སོའ་ིདགེ་རྒན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བཀུར་སྟི་རི་མོ་བྱ་རྒྱུ་ཕར་ཚད་ཞོགསདགེ་རྒན་རྣམ་པ་

ལས་དམའ་བར་བཞུགས་པའི་སྐུ་དཔར་མཐོང་རྒྱུའང་དཀོན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་རེ་རེ་བྱུང་ན་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་མིག་དཔེར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། ཁྲི་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོའ་ིཉིན་མོར་ཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་དེ་ཁྲི་ཁར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོའི་ན་

ཚོད་དར་མའི་ལང་ཚོ་ཚང་མ་ཁྲི་རང་གི་ཐོག་ལ་འཇོག་པ་དེ་ནི་མཁས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་གཏན་

ནས་མ་རེད། བོད་པ་མང་ཆེ་བས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཤེས་ཡོན་མཐོ་རུ་གཏོང་པ་དེ་དགེ་རྒན་ཡོད་པ་

དང་། ཆོས་མང་པོ་ཐོབ་པ་དང་། གཞུང་ལུགས་མང་པོ་བློར་འཛིན་པ་དང་། ཆོ་ག་ཆོས་སྤྱོད་

སྦྱོང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་རེད། སྤྲུལ་སྐུའི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དེ་

རང་གང་ན་འཚར་ལོངས་བྱེད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འཚར་ལོངས་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་

ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་འདི་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་རྨང་གཞི་

ཡིན་པ་ལས་སླ་བོས་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་ཀྱང་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད། 

སྤྲུལ་སྐུ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོ་བའི་སློབ་གསོ་རིག་པ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དང་ལུགས་སྲོལ་གྱི་

ལྕགས་རིས་བསྐོར་ཡོད། 

སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ནོར་འཁྲུལ་དང་སྐྱོན་ཆ་ཚང་མའི་འགན་དེ་བླ་

བྲང་དང་། གྲྭ་བ། དེ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པའི་འགན་ཡོད་མི་སྣ་གཅིག་པུའི་ཐོག་ལ་འགེལ་

འདོད་མེད། དོན་དངོས་ལ་གནས་དོན་འདི་དག་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་གཅིག་ནི་སྲོལ་

རྒྱུན་ལ་ཁྱད་ཆོས་སུ་འཛིན་པའི་བོད་པ་དང་འབྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་གཏིང་གི་དད་པ་

དང་། རྗེས་ལུས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རྡོག་ཁྲེས་གཉིས་མཉམ་དུ་འདྲེས་པའི་སྒོ་ནས་རྙོག་འཛིངས་ཅན་

དུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་རེད། 



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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བླ་མ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་ཁ་ཤས་རྐང་གསུམ་འཁོར་ལོའ་ིལྕགས་རྟའི་ཐོག་ལ་སྡོད་རྒྱུ་

དང་། ལམ་ཟུར་གྱི་ཇ་ཚོང་ཁང་ནས་ཇ་འཐུང་རྒྱུ་དང་། ཁུག་མ་རྒྱབ་ཏུ་ཁྱེར་ནས་གཅིག་པུར་

གོམ་པ་རྒྱག་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ངས་སྐབས་སྐབས་ལ་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ལྟར་ནའང་

ཤ་ཞེན་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་ཞབས་ཕྱི་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱེད་གཏན་ནས་བཅུག་གི་ཡོད་མ་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཁོང་ཚོ་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གནོན་ཤ གས་ཆེན་པོ་

སྤྲོད་ཀྱི་རེད། དེའང་བླ་མས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་

དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ངོར། བླ་མ་དེ། ཕྱག་མཛོད་དང་། ཞབས་ཕྱི། གོས་ཆེན་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་

བྱེད་སྟངས་དང་། དུས་རབས་ཀྱི་རྟགས་ཅན་གྱི་སྣང་བརྙན་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་

པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་རེད། 

ང་ཡར་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་བྱེད་དུ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་

པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། བླ་མ་ཟེར་བ་དེ་གསེར་སྐུ་ནང་

བཞིན་ཡོད་དགོས་རེད་ཟེར། དེའི་གོ་དོན་དེ་ང་ཚོ་སྡོད་དུས་གཡས་དང་གཡོན་ལ་མ་ཡོ་བ་དྲང་

པོར་སྡོད་དགོས་པ་དང་། ལས་སྟངས་དེ་མིའི་བྱེད་སྟངས་མ་ཡིན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་

ནང་བཞིན་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། 

ཡང་གཏམ་དཔེ་གཞན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་རེད། དེ་ནི་གངས་ཀྱི་སེངྒེ་དེ་གངས་སེང་ཡིན་

པ་ལྟར་མཐོན་པོའ་ིརི་ལ་གནས་དགོས་རེད། གལ་སྲིད་ཐང་ལ་མར་བབས་ཡོང་ན་ཁྱི་དང་

ནོར་སྲིད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། བཤད་སྲོལ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཁྱིམ་པ་ཕོ་

མོ་དཀྱུས་མ་རྣམས་དང་འགྲོགས་འདྲིས་བྱེད་པ་ལ་སེམས་ཤ གས་གང་འདྲ་བྱེད་ནས་གཅོག་

གི་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པའི་སློབ་གསོ་རིག་པ་དེ་དེང་སང་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བེད་སྤྱོད་མེད་པར་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཡོད་མེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་བྱས་

ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནས་སྟང་འདི་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ནི། གསེར་སྐུས་སོ་སོ་ལ་

ཞལ་ལག་སྤྲད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གསེར་སྐུ་དེ་འཚོང་འདོད་ན་ཚོང་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་

བདག་པོ་ཞིག་ལ་དབང་གི་ཡོད་རེད། མ་མཐའ་ནས་སྐུ་འདྲ་དེ་མཇལ་འདོད་ཡོད་མཁན་རྣམས་

ལ་འཛིན་ཤོག་ཚོང་བའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་དབང་ཡོད་རེད། བླ་མ་གངས་ཀྱི་སེངྒེ་ལྟ་བུ་

དེས། འགྲོ་བ་མི་དཀྱུས་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གང་དང་གང་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་གཏན་ནས་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་བླ་མ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་ལས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་པ་

དེ་དག་གིས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་གང་འདྲ་ཡིན་ཇི་ལྟར་ཟེར་ནས་གཞན་ལ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་

རེད། ཁོང་ཚོས་ཤེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཡེ་གེ་ཀློག་ནས་དེའི་ནང་ལ་གང་གཟིགས་ཡོད་ན་དེ་

ཙམ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པར་བརྟེན་གནས་དོན་དེ་ནི་དཀའ་ངལ་འདིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

ཏེ། ད་ལྟར་ཡོད་པའི་སློབ་གསོ་རིག་པ་འདི་ཤེས་ལྡན་པའི་གྲས་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེན་པོར་གནས་

ཤིང་། འཛམ་གླིང་ལས་ཁ་བྲལ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་ལ། ང་རང་ཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་དམ་པའི་

ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་ཆགས་བཅུག་གི་ཡོད་མ་རེད། 

སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་པ་འདི་ཚོས་གཟུགས་སྔགས་བསགས་པ་དང་། ཞོགས་པ་སྔ་མོ་

བཞེངས་པ། ཞལ་འདོན་གསུངས་པ། ཆོ་ག་ཆོས་སྤྱོད་འདོན་པ་དང་། རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་

བླངས་ཀྱང་། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཆོས་པ་ཚད་ལྡན་བཟོ་བ་ལ་འཇིག་

རྟེན་གྱི་ཆོས་ལ་འདོད་མོས་མེད་པ་དང་། མི་ཚེ་འདིའི་ཆེད་དུ་སྤྲོ་སྣང་མེད་པ། དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་

ནས་སྦྱོང་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད། དང་པོ་བཞུགས་ཁྲི་མཐོན་པོར་དགའ་ཞེན་མེད་པ། སློབ་

མའི་གྲངས་ཀ་དང་། ཐོབ་ཐང་གི་མཚན་གནས། མི་མང་གིས་བལྟ་ཞིང་དོ་སྣང་ཡོད་པ་གལ་

ཆེན་དུ་མི་རྩི་བར་ནས་སློབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། 



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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དུས་ཀྱི་ཉེན་བརྡའི་ནང་ལ་ཚུད་པ། 

ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པའི་རིག་པ་ནི། དབུ་ཁྲིད་ཚད་ལྡན་གསོ་

སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་ཡོད། སྲོལ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པའི་དགེ་མཚན་དཔེར་ན་འདས་

པའི་དུས་སུ་མཁས་པ་དང་། བཙུན་པ་བཟོ་བའི་ལེགས་རྐྱེན་དེ་དག་དགག་གི་མེད། ཐག་ཉེ་

བོས་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་གནང་དང་། ད་ནས་ལོ་ཉི་ཤ འི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དང་རྦད་དེ་མི་འདྲ་བའི་

འཛམ་གླིང་ཞིག་ཏུ་ང་ཚོ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་

འདིར་མཛད་པ་ཕྱག་ལས་སྐྱོང་བར་གྲ་སྒྲིག་མ་བྱས་ན་བདམས་ཁ་གཞན་མེད་ཀྱང་དེ་ལྟར་

ཁས་ལེན་མ་ཐུབ་ནས་ལམ་འགྲོ་རྒྱུགས་ཀྱི་མེད་པའི་ཚུལ་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ། 

༡༩༣༠དང་། སྤྱི་ལོ་༡༠༤༠སྐབས་སུ་སྤྲུལ་སྐུར་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་

ད་དུང་ང་ཚོས་མུ་འཐུད་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་༢༠༡༦ལ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་

རྟོགས་གཏན་ནས་བྱུང་མེད་པ་ལྟར་ཆགས་ཡོད། གཞན་ཡང་༢༠༢༦གི་ནང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་

པ་ཚོ་ན་ཚོད་སྨིན་པའི་ཚེ། ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཆས་ལུགས་ཇི་ལྟར་གྱོན་པ་ཙམ་གྱི་ཚོད་

དཔག་དང་། གྲ་སྒྲིག་མེད་ངེས་ཅན་རེད། མ་འོངས་པའི་དུས་རབས་སུ་གལ་སྲིད་ཀུ་ཤ ་རྟགས་

ཅན་གྱི་བཟོ་གྲྭས་གཉེན་ཆས་ལེབ་མོ། སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་རྣམ་པས་གྱོན་རྒྱུ་ཡོད་པ། དྲྭ་རྒྱ ་ཤ གས་ཆེན་

དང་། འཁྲིགས་སྤྱོད་ལྟད་མོ་དང་། ཐ་མ་ནག་པོ་དང་། དངུལ་སོགས་དང་འབྲེལ་འཐུད་ཐུབ་པ་

ཞིག་བཟོས་ཡོང་ན་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་གང་བྱེད་

ཀྱི་ཡིན། 



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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དེ་འདྲའི་དུས་ཚོད་བྱུང་བའི་སྔ་ལོག་ན། ང་ཚོས་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མི་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་འབྱུང་ངེས་རེད་ཅེ་ན། ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ཡར་འཚར་

ལོངས་བྱུང་ཞིང་དགུང་ལོ་ཉི་ཤ འི་ནང་ལ་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ། ཁོང་ཚོ་འཛམ་གླིང་གི་སྐོར་ཅི་

གང་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ངོ་ཡང་ཡག་པོ་མི་ཤེས་མཁན་

དུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ལ། ཁོང་ཚོའི་བླ་བྲང་དང་། ལས་བྱེད་པ། གཞན་ཡང་ཐག་ཉེ་བོའ་ིགཉེན་ཚན་

མང་པོ་ཐོན་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པས་ཕྱག་ལས་གང་གནང་ལ་བཀའ་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

རེད། བླ་བྲང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐབས་སྡུག་པའི་ནང་སྡུག་ཤོས་ལ། ལྐོག་

ཟ་རུང་སུལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྱེད་ནས་དེ་དག་ལ་སྤྲད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ལ་གསར་དུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མགོ་འཐོམ་ངེས་རེད། 

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ཆགས་བྱས་པ་ཞིག་གིས། ཕྱོགས་གཞན་

ཞིག་ནས་ཞབས་ཕྱི་སྐུ་གཅར་བ་རྣམས་ཀྱང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བོད་པ་

རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པར་སྐད་ཅོར་དང་བཅས་གཞན་ལ་སྙད་འདོགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་

ནི་དཔེར་ན་། གནས་ཚུལ་འདི་དག་བླ་མའི་སྐྱོན་མ་རེད། བླ་མ་ཁོང་ཉིད་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་

ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་རྙོག་གྲ་འདི་ནི་ཁོང་གི་སྐུ་གཅར་བ་རྣམས་སམ། ཡང་ན་བླ་མའི་གསང་

ཡུམ་གྱིས་བཟོས་རེད། འདི་དག་སྐུ་གཅར་བའི་སྐྱོན་རེད་ཅེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ནའང་བྱེད་སྟང་འདི་འདྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་རྗེས་འབྲངས་སློབ་མ་རྣམས་སྣེ་ཁྲིད་

ཐུབ་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཕར་ཚད་ཞོག ཁོང་ཚོའི་མགོ་དམར་གྱི་གདོང་རིས་ངོ་

མ་དེ་ཕྱིས་ནས་ཆོས་པ་ཚད་ལྡན་ཡིན་པ་ཞིག་མཚོན་མི་ཐུབ། མ་ཟད་ཁོང་ཚོ་མང་ཆེ་བའི་མི་



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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ཚེ་དེ་འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་བྱིངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆད་ཅིང་། གཞན་དང་མཉམ་ལས་ཙམ་

ཡང་མི་ཤེས་པ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོའི་ཡ་མ་ཟུང་གི་སྤྱོད་པ་འདི་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་

ཡང་ང་དང་ང་འདྲ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ནའང་། མི་མངོན་པའི་ས་ནས་ཕན་པར་ཡོང་བའི་

སྨོན་ལམ་འདེབས་རྒྱུ་ཡིན། 

མ་འོངས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ། 

གང་ནས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚང་མས་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་གི་ལས་དོན་ལམ་ལྷོང་མི་ཡོང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ནི། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་རིག་

པ་དང་དུ་བླངས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད་རེད། ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་

ཞུས་ན་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གནང་ཚུལ་ལ་སྡུག་པོའ་ིལྟ་སྟངས་མེད། ངས་ཁོང་

ལ་ཐད་ཀར་ཆ་རྒྱུས་མེད་ཀྱང་ཁོང་གི་ཡོན་ཏན་མང་པོ་ཐོས་མྱོང་། གང་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་

ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་གི་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་དེ་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་

བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གཏིང་ནས་འདེབས་རྒྱུ་ཡིན། 

འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་སྒོ་ནས་ཞུས་ན། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཁོང་སྨན་

རམས་པ་ཞིག་བཟོ་འདོད་ཡོད་ན་འདྲ་མེད་ན་འདྲ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། གཅིག་བྱས་ན་ཡིད་

སྨོན་སྐྱེ་འོས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོང་ན་ཅི་ཤེས། ཁོང་ཆུ་ཚོད་བཟོ་མཁན་ཡང་ཆགས་

སྲིད་པ་རེད། ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། འདས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་མདའ་མཁན་

དང་། ཏིལ་རྡུང་མཁན། ཞིང་པ། སྐྲ་མཁན་དང་། མ་ཟད་སྨད་ཚོང་མ་ཡང་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་རེད། 



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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དེ་དག་ལ་ལྟོས་ན་སྨན་རམས་པ་ཞིག་བཟོ་བ་དེ་སྐད་ཆ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། དངོས་གནས་བྱས་

ན་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་བདམས་ཁ་དེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་

པའི་གཞི་རྩའི་སྐྱོན་ཆ་བསལ་བའི་གཉེན་པོ་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཆགས་སྲིད་པ་རེད། ཐབས་

ལམ་གཉེན་པོ་དེ་ཡང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་རང་ལ། ཆོས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་

དང་། དགོན་པ་དང་། གྲྭ་བ་རྣམས་བརྟན་པོར་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་

གནས་འཆར་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་གྱུར་བ་ཞིག་རེད། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་འཚོ་ཐབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་རྨང་གཞི་ཡོད་པ་ཅན་འདི་

དག་གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་ཐབས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་ཀྱང་། འཚོ་

ཐབས་འདིས་དེང་དུས་མི་མང་པོ་ལ་གོ་ལོག་ཐེབ་བཅུག་གི་ཡོད། སྲོལ་རྒྱུན་འཚོ་ཐབས་འདིས་

དེང་རིང་ཁ་སང་གི་ལོ་དུས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་མཐར་འཕེལ་རྒྱས་

བྱེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཚར་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས། 

ང་རང་ལ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་དང་། ལས་རོགས། རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམས་ལ་ནམ་ནམ་ཞར་ཞར་དུ་ཁྱེད་ཚོས་བོད་རིགས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཆོས་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། 

བོད་ཆས་གྱོན་པ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆས་གོས་ཀྱི་རིགས་དེ་དག་གྱོན་དགོས་པའི་

སྐུལ་འདེད་མ་བྱེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་སྒྲིག་ཆས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ། དམག་ཆས་སྤྲས་སྡད་པ་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་དོར་མ་

དང་སྟོད་ཐུང་ཆ་འགྲིག་གྱོན་ཞིང་། རྐེ་འཆིང་བསྡམས་མཁན་དང་། གཞན་ཡང་གྱོན་ཆས་འདྲ་

མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྲས་པ་ཅན་མཐོང་བའི་ཚེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་མི་སུ་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་རེད། 



༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་རྩོམ།
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བླ་མས་རང་གི་སློབ་མ་ལ་སྒྲིག་ཆས་གོམ་གཤིས་དང་རིག་གཞུང་གཏིང་ཟབ་མོ་ཡོད་

པའི་སྒྲིག་ཆས་འདི་འདྲ་ཞིག་གྱོན་དགོས་ཤེས་བཀའ་གཏོང་བའི་སྐབས་དེ་ནས། གཞན་དག་

མང་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཟུར་དུ་འདོན་པ་དང་། ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་མཁའ་རླུང་གཏིབ་པའི་ཁོར་

ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་བསམ་ན་ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་དཔེར་ན་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་

ཤ་སོགས་ཡར་རྒྱས་མེ་ལྟར་འབར་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། འཛམ་གླིང་གང་སར་ནས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲངས་འབོར་མར་འགྲིབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། རང་ལུགས་ཁོ་

ན་གནད་ཆེན་དུ་ཟིན་ཞིང་གཞན་དག་ཟུར་དུ་འདོན་པའི་གོམས་གཤིས་ངན་པ་དེ་གོང་འཕེལ་དུ་

སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡུན་རིང་པོར་གནས་ཐབས་སྐོར་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་སྐབས་

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས་སྨན་པ་ཞིག་བཟོ་བར་འདེམས་པའི་བདམས་ཀ་དེ། མཐའ་མར་

བདམས་ཀ་ཡག་ཤོས་སུ་འགྱུར་ནས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན་ཅི་ཤེས། གང་ལྟར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བཞི་པ་ཁོང་གིས་སེམས་

ཀྱི་གཏིང་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པའི་དོན་དུ་དང་། དེའང་ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་

གཅིག་ཙམ་ཞིག་གི་ཆེད་མ་ཡིན་པར། སྐུ་གོང་མའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལྟར་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་

ཆེད་དུ་མཛད་པ་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ན་བསམ་པ་ནི་ངའི་རེ་བ་ཡིན་ལ་སྨོན་ལམ་

ཡང་ཡིན། 

སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་གཞི་ནས་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་

དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཐུང་འདི་ནི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ལ་བྲིས་ཤིང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༨  ཚེས་ ༢༢ ལ་སྒུ་



སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཚུལ་རྨང་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ།
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སྒེར་གྱི་ངོ་དེབ་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཞིག་རེད། དབྱིན་སྐད་ལས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་རིགས་ཁ་ཤས་བསྒྱུར་འདུག་ལ། བོད་ནས་དད་འདུན་

དང་ལྷག་བསམ་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུའང་བསྒྱུར་བཀོད་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་སྐད་རིགས་མང་པོར་བརྒྱུད་ནས་བསྒྱུར་བ་

ཡིན་བརྟེན་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་བྱུང་མི་འདུག

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་རྩོམ་འདི་ངོ་དེབ་ངོས་ལ་བཞག་རྗེས་བོད་ཕྱི་ནང་གང་སར་བཞུགས་པའི་བཀུར་འོས་བཤེས་གཉེན་མང་

པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་གུས་པར་གསུང་རྩོམ་འདི་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཀྱང་། ད་བར་ཕྱིར་འགྱངས་ཤོར། འོན་ཀྱང་ཤ་ཚ་བའི་

གཏམ་ལ་སྙན་མོ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་རྩོམ་ཐུང་འདི་རང་རེའི་ཆོས་བྱེད་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་པར་གོ་དགོས་ངེས་ཤིག་དང་། དོན་རྟོགས་དགོས་ངེས་

སུ་འདུག་པས། མགོན་པོ་གང་གི་ཞབས་རྡུལ་ཡན་ལག་མཆོག་གི་རྒྱན་དུ་འཆང་བའི་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེའམ་གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་

དབྱིན་ཡིག་མ་དཔེ་ལས་བཀའ་མོལ་གསུང་སྒྲོས་ཚུན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅི་ཐུབ་བྱས་ཞིང་། སྤྱི་ལོ  ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་འཕགས་

ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་གྲུབ་པར་བྱས་པ་འདི་ཡང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  
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