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ལྡིང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ། རིས་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་

མཚོའི་མངའ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་

བཞིའི་སྐུ་མདུན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་སོགས་མདོ་

རྒྱུད་མན་ངག་ཅི་རིགས་གསན་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་དང་། 

༸སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

དེ་དག་ལ་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ཕུལ་ཞིང་། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་

པོར་གྱུར། གཞན་ཡང་བསྟན་པ་འཛིན་ནུས་ངེས་ཀྱི་སློབ་ཚོགས་མང་དུ་བསྐྲུན་

ཅིང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་མདོར་ན་འཛམ་གླིང་རིལ་པོར་གྲགས་ཆེན་བཅོ་

བརྒྱད་འཆད་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཆ་ཚང་བ་ད་ལྟ་བཞུགས་ཐུབ་པའང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

ཉག་གཅིག་གི་བཀའ་དྲིན་དུ་ངེས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་

གསུང་གི་ཕྲིན་ལས་ཡིན་པ་ལྟར། སྐྱབས་མཆོག་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་

རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱས་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཚོགས་

ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་པ་འདི་དག་ནི་མཁས་དང་གྲུབ་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་རིགས་

པ་དང་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་དུ་ངེས་ཤིང་། ལྷག་པར་དགག་བཞག་དང་མཁས་

ཁྱད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་བསྐྱུངས་ཤིང་གདུལ་བྱའི་བློ་གྲོས་དང་འཚམས་པར་བརྩམས་པ་ཤ་

སྟག་ཏུ་སོང་བས་ཁ་གསལ་ལ་གོ་བདེ་བ། མཁས་བླུན་སུས་བལྟས་ཀྱང་རིན་ཐང་

བྲལ་བའི་གཞུང་ལུགས་དང་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་འབའ་ཞིག་ཏུ་མཆིས། དེར་

བརྟེན་ཞུ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་ལས་ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་སྨོས་པ་ལྟར་ཞུ་



སྒྲིག་པ་ཡོངས་ཀྱིས་དད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་བརྟེན་ད་ཆར་འདོན་ཐེངས་དང་པོར་

པོད་གྲངས་བཅུ་བཞི་ཐམ་པ་ཞུ་སྒྲིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་པས་ལེགས་སོའ་ིབསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས། རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཆོས་

དབྱིངས་རྡོ་རྗེའམ་གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། ༢༠༡༥། ༡༢། ༡༡ཉིན་རྫོང་སར་

བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་བྲིས། 



ཞུ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང།



སྤྱི་ལོ་2007ལོར་འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭའི་ལས་ཐོག་སློབ་སྤྱི་མཁན་པོ་

རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་བཤད་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་སུ་མཁན་རིན་

པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་ཁ་ཐོར་དུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་བསྡུ་རུབ་དང་ཉར་ཚགས་

བྱ་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་བཞིན། མཁན་པོ་དཔལ་བསམ་མཆོག་

གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་མཛད། མ་དཔེ་རག་པ་རྣམས་

སློབ་དཔོན་སྒྲོལ་མ་དར་རྒྱས་དང་གླིང་སྤྲུལ་འཇམ་བཟང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་པར་

རྩ་གློག་ཀླད་དུ་བཅུག སྤྱི་ལོ་2008ལོར་སྤྱི་ཟླ་5པར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་

ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། སྤྱི་ལོ་2008ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་འཇམ་

དབྱངས་བློ་གསལ་མཆོག་གི་སྣེ་ཁྲིད་འོག་བཤད་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་

ནས། སྤྱི་ཁྱབ་ཞུ་སྒྲིག་པ་མཁན་པོ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས། ཞུ་སྒྲིག་པ་བོད་ཀྱི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་དང་རྩོམ་སྒྱུར་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ན་ག་སངས་

རྒྱས་བསྟན་དར། ཞུ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ་མཁན་པོ་དཔལ་བསམ། ཞུ་སྒྲིག་ལས་རོགས། 

དབང་དགའ། གེ་སར། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་བཅས་

ལས་གྲུབ་པའི་ཀུན་དབང་གསུང་འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་ཁང་དངོས་སུ་བཙུགས། སྤྱི་ལོ་

2010ལོར་བཀའ་འབུམ་པོད་དང་པོ་<<མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་རང་



རྣམ་>>དང། པོད་གཉིས་པ་<<སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐཪ་>>གཉིས་ཞུ་

སྒྲིག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ནས་ཐེངས་དང་པོར་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས། 

སྤྱི་ལོ་2014ལོར་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་

བཤད་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་སྒྲིག་ཚོགས་མི་བརྗེས་ཏེ། མཁན་པོ་

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་འགན་ཁུར་བ་གཙོ་བོ་དང། ལས་རོགས་སུ་དགེ་རྒན་

བཞི་དང་སློབ་ཐོན་པ་གཉིས་བསྐོ་བཞག་དང་། ཡིག་འདོགས་པ་གླིང་སྤྲུལ་འཇམ་

བཟང་རང་འཇགས་ཐོག དཔེ་བསྡུར་ལས་རོགས་སུ་བཤད་གྲྭའི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་

བདམས་ཏེ། རྩ་བའི་ཞུ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞིན་པ་ལ། ཕྱི་ལོར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཚད་མའི་

མཆན་འགྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ཚད་མ་པོད་གཉིས་

ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕུལ། 

སྤྱི་ལོ་2015ལོར་མཁན་པོ་ཚེ་རིང་འགན་ཁུར་བ་གཙོ་བོ་དང།ལས་

རོགས་སུ་བཤད་གྲྭའི་དགེ་རྒན་བཞི་བསྐོ་བཞག་གིས་ཞུ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་མུ་མཐུད་

བསྒྲུབས་ཀྱང་ཞུ་སྒྲིག་པ་རྣམས་དཔེ་ཁྲིད་དང་ཕྱོགས་སྐྱོད་སོགས་མཛད་བྲེལ་གྱི་

དབང་གིས་ལོ་དཀྱིལ་ལ་ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་བྱུང། 

སྤྱི་ལོ་2015ལོའ་ིཟླ་བ་9པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་གསུང་འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་གི་ལས་

དོན་དེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་གནང་ཞིང། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་

ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གུས་པ་སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས་དང་དཀོན་མཆོག་



བསམ་གཏན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་ཁུར་བའི་འོག བཤད་གྲྭའི་དངོས་གཞིའི་སློབ་

མའི་ནང་ནས་ལས་རོགས་ཁག་ཅིག་བསྐོས་ཏེ། འདི་ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་གསུང་འབུམ་

ཞུ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན། ངེད་

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་གི་སློབ་མ་དགུ་ལས་རོགས་

སུ་བསྐོས། 

ཟླ་9ཚེས་27ཉིན་དངོས་སུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། དེ་སྔ་ཀུན་དབང་གསུང་

འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་ཁང་གིས་ཞུ་སྒྲིག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམ་ཐར་པོད་གཉིས་དང་ཚད་

མ་པོད་གཉིས་ཏེ་པོད་བཞི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང། དེ་བྱིངས་དཔེ་བསྡུར་དང་ཞུ་

དག་གང་འཚམ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ། མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་དཔེ་བསྡུར་

རེ་དང་ཞུ་དག་ཐེངས་གཉིས་རེ་བྱས་ཏེ་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྒྲིགས། གཞུང་གི་རྩ་

འགྲེལ་དཔེ་བསྡུར་དགོས་རིགས་རྣམས་པེ་ཅིན་དཔེ་བསྡུར་མ་གཙོ་བཟུང་གིས་

དཔེ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་བསྡུར་འབྲས་རྣམས་ཞབས་མཆན་དུ་བཀོད། རྣམ་ཐར་ཁག་

ནང་གསལ་བའི་ཡུལ་འདྲ་མིན་གྱི་མིང་དང་ཅ་དངོས་གསར་པ་འདྲ་མིན་གྱི་མིང་

རྣམས་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་ཇི་བྲིས་རང་འཇགས་བཞག་ཏེ་དེ་དག་དེབ་ཀྱི་མཇུག་

ཏུ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་དེ་ཀློག་པ་པོར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན། མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་

ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མ་ལ་དཔེ་བསྡུར་ཞུ་སྐབས་ཡི་གེ་མི་གསལ་བ་ལྟ་བུ་དོགས་

གནས་སུ་གྱུར་པ་དག་ལ་རང་བཟོས་མ་བསླད་པར་ཚིག་གི་གོང་འོག་ཏུ་རྨོངས་

རྟགས་*འདི་བཀོད་ཡོད། དཔེ་གཟུགས་སུ་སྒྲིག་སྐབས་དེ་སྔོན་གྱི་ཞུ་སྒྲིག་པ་དག་



གིས་པོད་ཚན་བཅུ་བཞིར་ཕྱེས་ཡོད་པའི་པོད་གྲངས་རང་འཇགས་ཐོག བརྗོད་བྱ་

དང་པོད་ཚད་ཀྱི་དབང་གིས་ཆོས་ཚན་ཁག་ཅིག་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྤོ་བྱས་ཤིང་པོད་

ཀྱི་གོ་རིམ་བསྐྱར་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ནི། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྡེ་སྔོན་དུ་བྱས་པ་པོད་དང་པོ་

རང་རྣམ། པོད་གཉིས་པ་སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐཪ། པོད་གསུམ་པ་

འཕགས་བོད་ཆོས་འབྱུང་བཅས་བཞུགས། དེ་རྗེས་ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་

སྟོན་པ་པོད་བཞི་པ་སྤྱོད་འཇུག པོད་ལྔ་པ་དབུ་མ་སྙིང་པོའ་ིམཆན་འགྲེལ། པོད་

དྲུག་པ་ཤེར་འགྲེལ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ། པོད་བདུན་པ་སྡོམ་གསུམ་འཇམ་དབྱངས་

བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན་གྱི་མཆན་འགྲེལ། པོད་བརྒྱད་པ་སོར་མདོའ་ིའགྲེལ་པ་བཅས་

བཞུགས། དེ་རྗེས་པོད་དགུ་པ་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། དེ་རྗེས་ཚད་མའི་སྡེར་

པོད་བཅུ་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཆན་འགྲེལ། པོད་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་བཏུས། 

རིགས་ཐིགས། རྣམ་ངེས་བཅས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ། པོད་བཅུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་

རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་མཆན་བུ་ཅན་བཅས་བཞུགས། དེ་རྗེས་བློ་སྦྱོང་ཉམས་

ལེན་སྐོར་གྱི་གདམས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་པོད་བཅུ་གསུམ་པ་ཉམས་ཁྲིད་

ཉིན་མོའ་ིསྣང་བ། མཐའ་མར་གཞུང་འགྲེལ། ཉམས་ལེན། གསོལ་འདེབས། ཟིན་

བྲིས་དང་བཅས་པ་གསུང་ཐོར་བུ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་པ་པོད་བཅུ་བཞི་

པ་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་པོད་བཅུ་བཞིར་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །འདི་དག་ནི་ཞུ་སྒྲིག་

གི་ལས་རིམ་དང་པོའ་ིཔོད་གྲངས་ཙམ་ལས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་པོད་གྲངས་མ་ཡིན། ལས་རིམ་གཉིས་པའི་གྲལ་དུ་གཞུང་



ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་འགྲེལ་སོགས་ཡོད་དོ། །

དེ་ལྟར་ཞུ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཐའ་མར་ཀློག་པ་པོ་དག་

ལ་ཞུ་འདོད་པ་ནི། བསྟན་པའི་མེ་རོ་རྨང་ནས་གསོ་མཁན། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་ཞུ་

སྒྲིག་གི་ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་

དང་ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་གི་ཞབས་འདེགས་སུ་རློམ་ཆོག་མོད། ཞུ་སྒྲིག་པའི་ཡོན་

ཚད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞུ་སྒྲིག་གི་བྱ་བར་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ནོར་འཛོལ་དང། མ་

འདང་ས་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མེད་ལགས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་བཞིན་

པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་དང། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་ལ་བཟོད་གསོལ་

ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚོའི་སྣང་ངོ་ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་

པ་བསྡུས་ཟིན་ཀྱང། ཁོང་གི་གསུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་པས་ང་ཚོ་ད་དུང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ང་ཚོ་དང་ནམ་

ཡང་བྲལ་མེད་པའི་གསལ་འདེབས་དང་བཅས། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་

གི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མིང་ཙམ་འཁུར་བ་སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་
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དང་པོ་ལ། རྫ་མཁན་གྱི་ཁྱེའུར་གྱུར་པའི་ཚེ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་འཇིག་

རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་བར་ལ་བདུན་

ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་དང༌། གྲངས་མེད་གཉིས་པར་བྲམ་ཟེའི་

ཁྱེའུར་གྱུར་པའི་ཚེ། མར་མེ་མཛད་ལ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་བདུན་གཏོར་བ་ནས་

བདེ་གཤེགས་དབང་པོའ་ིརྒྱལ་མཚན་གྱི་བར་བདུན་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ལ་བསྙེན་

བཀུར་བྱས། གྲངས་མེད་གསུམ་པ་ལ། རྒྱལ་པོར་གྱུར་པའི་ཚེ་བདེ་གཤེགས་

བདེ་མཛད་ལ་མཆདོ་པ་ཕུལ་ཞིང༌། དེ་ཡི་སྐུ་གདུང་གི་མཆདོ་རྟེན་བརྩེགས་

པ་ནས། སངས་རྒྱས་འདོ་སྲུང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་བར་དུ་

བདུན་ཁྲི་བདུན་སྟོང་བསྙེན་བཀུར་ཞིང་མཉེས་པར་བྱས་སོ་གསུངས། 

མཛོད་ལས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་ནས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་བར་

གྲངས་མེད་དང་པ།ོ མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བར་གྲངས་མེད་གཉིས། རྣམ་གཟིགས་

ཀྱི་བར་གྲངས་མེད་གསུམ། དེ་ནས་མཚན་བཟང་གི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐལ་པ་

བརྒྱ་ཐོགས། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་མེ་ཡི་ཁམས་ལ་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་འགྲེང་ནས་ཞག་བདུན་གྱི་བར་

བསྐོར་བ་བྱས། སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་པས་བསྐལ་པ་དགུ་ཡི་



སྟོན་པས་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེས་རབས།
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ཚོགས་ཟླུམ། དེ་ནས་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་འདས་པ་ན་གྲོང་ཁྱེར་

ཉེར་ལྡན་དུ་སངས་རྒྱས་འདོ་སྲུང་བྱོན་པའི་ཚེ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མར་གྱུར་

པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མཚན་གྱི་རྒྱུ་གྲུབ་ནས་བྱང་སེམས་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་

ཞེས་བྱ། མཚན་བཟང་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་དམ་པ་

ཏགོ་དཀར་དུ་འཁྲུངས་པ་ནི། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐགོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང༌། 

དེ་ནས་འཛམ་གླིང་དུ་དནོ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་

ནི། སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། རྟེན་དེ་ལ་རྡ་ོརྗེ་གདན་དུ་སྲདོ་

ལ་བདུད་བརྟུལ། གུང་ལ་མཉམ་པར་གཞག ་ཐོ་རངས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་མངོན་དུ་མཛད་པའ།ོ །ཞེས་བཞེད། 

ཐེག་ཆེན་ལུགས་ནི། གྲངས་མེད་དང་པོས་ནི་མོས་པས་སྤྱོད་པ་

ནས་ས་དང་པོའ་ིབར་དང༌། གྲངས་མེད་གཉིས་པས། ས་གཉིས་པ་ནས་

བདུན་པ་མན་ཆད་དང༌། གྲངས་མེད་གསུམ་པས་ནི། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་

ཐོབ་པར་བཞེད། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། གྲངས་མེད་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་དུའང་བཤད། གྲངས་མེད་བརྩམས་པའི་ཐོག་མ་ནི། ཐེག་བསྡུས་

ལས། བཟང་དང་སྨནོ་པའི་སྟབོས་ཅན་དང༌། །སེམས་བརྟན་ཁྱད་པར་འགྲ་ོབ་

ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྲངས་མེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་བརྩམ་པར་མཛད་

པ་ཡིན། །ཅེས་ཆསོ་བཞི་པ་ོའདི་དག་ཚོགས་ལམ་དུ་ནམ་ཐབོ་ན་གྲངས་མེད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀྱི་མགོ་བརྩམས་པར་བཞེད་དོ། །

དེའང་རྒྱལ་པོ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྲས་གཞོན་ནུ་བརྩོན་འགྲུས་སྤྱོད་དུ་

གྱུར་པའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདོ་འཕྲོའ་ིཕུང་པོ་ལས་རྗེས་སུ་བསྟན་

པ་ནོས་ཏེ་ལོ་བྱེ་བ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་མཆོད་

པས། ས་དང་པོ་མངོན་དུ་མཛད། གྲངས་མེད་གཉིས་པར། གྲོང་ཁྱེར་ཛམྦུའི་

ཆུ་གསེར་དུ་རྒྱལ་པོ་མཛེས་སྣང་ཞེས་པ་བྱུང་བ་ན། སྟོན་པ་ཉིད་ཚོང་དཔོན་

ཤེས་རབ་བཟང་པོར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལས་

རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ནསོ་ཤིང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ོསྟངོ་དང་བསྙེན་བཀུར་

ནས་ཚོགས་བསགས་པས། ས་བདུན་པ་མངོན་དུ་མཛད། གྲངས་མེད་གསུམ་

པ་ལ། རྒྱལ་པོ་དགྲ་ཐུལ་གྱི་ཕོ་བྲང་པདྨ་ཅན་དང་ཉེ་བར་བྲམ་ཟེའི་སློབ་མ་

གཞོན་ནུ་སྤྲིན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་བདེ་གཤེགས་མར་མེ་མཛད་ལ་ཨུཏྤལ་ལྔས་

གཏོར་ཏེ་རལ་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་སྟན་དུ་བཏིང་ནས་བདག་ལུང་སྟོན་

པར་མི་མཛད་ན་ལུས་བསྐམ་པར་བྱའ་ོཞེས་དམ་བཅས་པར། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་མཁྱེན་ཏེ་རལ་པ་ལ་ཞབས་བཞག་ནས། མ་འངོས་པ་ན་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་སྟོན་པ་ན་དགའ་མགུ་

རངས་པར་གྱུར་ནས་ཤིང་ཏ་ལ་བདུན་སྲིད་དུ་འཕགས་ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་

བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་མང་པ་ོམངནོ་དུ་བྱས་ཏེ་ས་བརྒྱད་པ་མངནོ་དུ་མཛད་པ་ཡིན་

ནོ། །



སྟོན་པས་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེས་རབས།
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དེ་ནས་ཀྱང་བརྒྱ་བྱིན་མིག་བཟང་སགོས་སྐྱེ་བ་མང་དུ་བཞེས་ནས་

སེམས་ཅན་གྱི་དནོ་མཛད་པའི་མཐར་ཚེ་ལ་ོཉི་ཁྲིའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་འདོ་

སྲུང་བྱནོ་པའི་ཚེ་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མར་གྱུར་ཏེ་གྲངས་མེད་གཅིག་ཏུ་སངས་

རྒྱས་མང་པོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཚོགས་བསགས་པས་ས་བཅུ་པ་མངོན་དུ་བྱས་

ནས། ས་བཅུ་རྒྱུན་གྱི་ཐ་མར་རོྡ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྒྲིབ་པ་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་

དང༌། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་དནོ་མངནོ་སུམ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

བརྙེས་པས་རྟགོས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པ་ོཐབོ་པ་སྟེ། རང་དནོ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལངོས་སྤྱདོ་རྫགོས་སྐུ་དང༌། གཞན་དནོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་ཆསོ་ཀྱི་སྐུ་སྟེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་

ནམ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་ཅིང་ཆོས་དབྱིངས་དག་

པ་གཉིས་ལྡན་མངནོ་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་ནས་ང་ོབ་ོཉིད་སྐུ་སྟེ། མངནོ་རྟགོས་རྒྱན་

ལས། ཐུབ་པའི་ངོ་བ་ོཉིད་སྐུ་ནི། །ཟག་པ་མེད་པའི་ཆསོ་གང་དག །ཐབོ་འགྱུར་

རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །དེ་དག་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཞེས་དང༌། དེ་

ཉིད་འགོ་མིན་ཆེན་པོར་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དུ་འབར་བ་སྟེ། མཚན་ནི་

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང༌། དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའི་བདག་ཉིད་འདི། །ཐེག་ཆེན་

ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱིར། །ཐུབ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེད། །ཅེས་

དང༌། དེ་ཉིད་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱུན་མི་ཆད་
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པར་མཛད་པ་སྟེ། གང་གིས་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར། །འགྲོ་ལ་ཕན་པ་སྣ་ཚོགས་

དག །མཉམ་དུ་མཛད་པའི་སྐུ་དེ་ནི། །ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞིང་འདིའི་

མཛད་པའི་གཙོ་བོ་སྡེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་སུ་དོན་གྱིས་འདུ་བ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་

མ་ལས། སྐྱེ་བ་མངོན་པར་སྐྱེ་བ་དང༌། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་

དང༌། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་བལྟམས་པ་དང༌། །བཟོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་

དང༌། །བཙུན་མོའ་ིའཁོར་དགྱེས་རོལ་པ་དང༌། ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་

དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་དང༌། །བདུད་སྡེ་འཇོམས་དང་རྫོགས་

པར་ནི། །བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། །མྱ་ངན་འདས་པར་གཤེགས་

མཛད་རྣམས། །ཡངོས་སུ་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་པར་

སྟོན། །ཞེས་སོ། །ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སིར་བཀའ་འཁོར་ལོ་དང༌པོ། གཉིས་པ་བྱ་རྒོད་

ཕུང་པའོ་ིརི་བརོ་བཀའ་བར་པ། ཡུལ་མཉན་ཡདོ་ལ་སགོས་པར་བཀའ་འཁརོ་

ལ་ོཐ་མ་བསྐརོ་བ། ཅིག་ཆར་དུ་བསྐརོ་བ་ནི། དགངོས་པ་ལུང་སྟནོ་ལས། རྟགོ་

པ་མེད་ཅིང་འཁྲུལ་མེད་པ། །ཡིད་འངོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གཅིག་པུ། །གདུལ་བྱའི་

བསམ་པའི་དབང་གིས་ནི། །བྱེ་བྲག་མང་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །

བཀའ་བསྡུ་དང་པོ། །ནྱ་གྲོ་ཏ་ཕུག་ཏུ་དབེན་པར་གཟིགས་ནས་དེ་

ཉིད་དུ་བྱནོ་ན།ོ །བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་ནི། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སླངོ་རྣམས་
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ཀྱིས་མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུ་སྤྱོད་པ་ན། ཡངས་པ་ཅན་ཀཥྨི་པཱུ་རིའི་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་དགྲ་བཅོམ་པ་གྲགས་པར། ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་སྦྱིན་

བདག་བྱས་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་བདུན་བརྒྱ་འདུས་ནས་གཞི་བཅུ་སུན་དབྱུངས་

ཏེ་བཀའ་བསྡུ་མཛད་དོ། །བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་

ཀུན་ས་ན་ཞེས་བྱ་བའི་དགོན་པར། ཛ་ལནྡྷ་རིའི་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནི་ཥྐས་སྦྱིན་

བདག་བྱས་ནས་གནས་བརྟན་དགྲ་བཅམོ་པ་སེངྒེ་ཞེས་བྱ་བས་གཞི་བཟུངས་

པུརྞྀ་ཀ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ། བ་པུ་མི་ཏྲ་སོགས་བྱང་སེམས་ལྔ་བརྒྱ། སོ་

སའོ་ིསྐྱེ་བའོ་ིཔཎྜིཏ་ལྔ་བརྒྱ་འདུས་ནས་སྡེ་པ་བཅ་ོབརྒྱད་བཀར་སྒྲུབ་སྟེ་བཀའ་

བསྡུ་མཛད། །

ཐོག་མར་དབུས་མཐར་མེད་ཅིང་རྣམ་དབྱེར་མེད། །གཉིས་མེད་

གསུམ་བྲལ་དྲི་མེད་རྣམ་རྟོག་མེད། །ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་གང་ཡིན་དེ་

སྟོང་པ། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་མཐོང༌། །གང་ཕྱིར་རྒྱལ་

ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཡོད་མིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་

ཉིད་མཆོག་ནི་ཚུལ་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་མཁྱེན་གཞན་མིན་པ། །དེ་ཕྱིར་

དྲང་སོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཞག་མདོ་སྡེ་གང་ཡིན་དེ་མི་དཀྲུགས། །ཐུབ་ཚུལ་

བཤིག་ཕྱིར་དེ་ཡང་དམ་ཆོས་ལ་ནི་གནོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །འཁོར་ལྔ་སྡེ་

ནི། ཀུན་ཤེས་ཀཽ་ཌི་ཎྱ། རྟ་ཐུལ། བཟང་ལྡན། རླངས་པ། མིང་ཆེན་ལྔའ།ོ །1 

1 འདིའི་མཛད་བྱང་མི་གསལ་ལོ། །
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༄༅། །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

མཆོག་གི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཐར་

པའི་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(བར་བཅུག་ས་བཅད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

༈ ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡེ༔

བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་སྟོང་གི་དབུས་སུ་ནི། །

ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་བྱུང་པད་དཀར་ལྟ་བུ་ཡིས། །

སྙིགས་དུས་གདུལ་དཀའི་འགྲོ་བའི་མགོན་གཅིག་པུ། །

སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་རྒྱལ། །

དེ་ཡི་བསྟན་པར་ཚུལ་བཞིན་ཁྲིད་པ་ལ། །

གཅིག་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག །

གུས་པས་བསྟོད་དེ་རྒྱལ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི། །

མཛད་པའི་ཚུལ་འགའ་མདོ་ཙམ་འབྲི་བར་བྱ། །

དེ་ཡང་སྤྱིར་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་རྣམས་
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ལས་སངས་རྒྱས་གང་ཞིག་བསྐལ་པ་གང་ལ་བྱོན་པའི་ཚུལ་སོགས་མཐའ་

ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ལས་མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་ལྟར་ན། བསྐལ་པ་ལ་

སྒྲནོ་མེའི་བསྐལ་པ་དང༌། མུན་པའི་བསྐལ་པ་གཉིས་ལས། དང་པ་ོནི། སངས་

རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་བསྐལ་པ་དང༌། ཕྱི་མ་ནི་མི་བྱོན་པའི་བསྐལ་

པ་ཡིན་པ་ལས། ད་ལྟའི་སྒྲོན་བསྐལ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་

སྟོང་དང་ལྔ་བྱོན་པ་དང༌། དེ་ནས་མུན་བསྐལ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལ་སངས་རྒྱས་

མི་བོྱན། དེ་ནས་སྒྲོན་བསྐལ་གྲགས་པ་ཆེན་པོའམ་སྙན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སངས་

རྒྱས་ཁྲི་བྱོན། དེ་ནས་མུན་བསྐལ་བརྒྱད་ཅུ་འབྱུང༌། དེ་ནས་སྒྲོན་བསྐལ་དཔེ་

སྐར་མ་ལྟ་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་བྱོན། དེ་ནས་མུན་བསྐལ་སུམ་བརྒྱ་

འབྱུང༌། དེས་ན་སྒྲནོ་བསྐལ་ཡནོ་ཏན་བཀདོ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་

སྟོང་བྱོན་པར་གསུངས་པ་ལས། 

ད་ལྟའི་བསྐལ་པ་འདི་ནི་སྔོན་འཇིག་རྟེན་དང་པོ་ཆགས་པའི་

ཚེ་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་ནས་གསེར་གྱི་པདྨ་སྟོང་བྱུང་བ་ན། གནས་

གཙང་མའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟགས་པས་སངས་རྒྱས་སྟོང་བྱོན་པའི་ལྟས་སུ་

ཤེས་ཏེ་ཀྱེ་མ་བསྐལ་པ་འདི་ནི་བཟང་པོའ་ོཞེས་བརྗོད་པས་བསྐལ་པ་བཟང་

པོ་ཞེས་གྲགས་པར་གསུངས། དེ་ལྟར་ན་ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་གྱིས་མི་

འཁྲུགས་ཤིང་བཟདོ་པ་སྟེ་བསྲན་ཐུབ་པའི་དནོ་གྱིས་ན་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་

གྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་འདིར། སྙིང་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོ་སོགས་ཀྱི་མདོའ་ིརྗེས་སུ་
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འབྲངས་ནས་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་ལྔ་བྱོན་པར་གསུངས་པ་དང༌། གསང་བ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་སགོས་པའི་མདའོ་ིརྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སངས་རྒྱས་

སྟོང་བྱོན་པར་གསུངས་པ་སོགས་གང་ལྟར་ཡང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་བདག་

ཅག་གི་སྟོན་པ་མཆོག་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་ནི། 

དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ།

              འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟོད་པར། 

དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དེ། །

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཤིང༌། །

བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་བཞི་འཇོམས་མཛད་པ། །

བཅོམ་ལྡན་སེང་གེ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་

བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་མངནོ་པར་རྫགོས་

པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་

ན་བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་འདི་སྔནོ་ལས་དབང་གིས་དམྱལ་བའི་ལྕགས་སྲེག་

གི་ས་གཞི་ལ་དམྱལ་བའི་ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའི་གྱད་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཚེ། ཟླ་བོ་

སྟོབས་ཆུང་བ་ལ་དམྱལ་སྲུང་ཨ་ཝང་བྱ་བས་ཡང་ཡང་བསྣུན་པ་ན། དེ་ལ་

སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་དྲིན་
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ལན་བསབས་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལས། ཡང་

སྟོན་པ་འདི་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་མངོན་དགར་གྱུར་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་མཛེས་ཕྱིན་གྱི་དྲུང་དུ་དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་ཤིང༌། 

མད་ོསྡེ་བསྐལ་བཟང་དུ། ང་ནི་སྔནོ་ཚེ་དམན་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་དེ་ལ། །འཇམ་གང་ཞིག་གིས་དབུལ་བ་བྱས་

ནས་ཀྱང༌། །དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ཐུགས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌། ཡང་རྫ་མཁན་གྱི་ཁྱེའུ་སྣང་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཁམས་སའི་བུམ་པ་གཅིག འགྲོན་བུ་ལྔ། མཆིལ་ལྷམ་

ཟུང་གཅིག གདུགས་གཅིག་རྣམས་ཕུལ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་

འདྲ་དང༌། །འཁརོ་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །དེ་བཞིན་མཚན་

མཆགོ་བཟང་པ་ོཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁ་ོནར་བདག་ཀྱང་འགྱུར་བར་ཤགོ །ཅེས་

སྨནོ་ལམ་བཏབ་ཅིང་སེམས་བསྐྱེད་པས་ད་ལྟར་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་

ཐོགས་པའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་སྙིང་རྗེ་པད་དཀར་ལྟར་ན། སྟོན་པ་

འདི་སྔོན་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་དྲུང་དུ། ཞིང་ཁམས་འདིའི་སྙིགས་མ་ལྔ་

བདོའ་ིའགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཆེད་དུ་གཉེར་ཏེ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ་

ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་སོགས་གསུང་རབ་

རྣམས་ལས་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་འབྱུང་ངོ༌། །
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བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཚུལ།

གཉིས་པ་བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའི་

ཚུལ་ལ། གསག་བྱའི་ཚོགས་ནི། སློན་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། བསོད་ནམས་ཡེ་

ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། མགོན་པོ་བྱམས་པས། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས། །བསདོ་ནམས་ཡེ་ཤེས་མཚུངས་པ་མེད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ང་ོབ་ོཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་རང་བཞིན་བསདོ་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཡིན་ལ། དུས་གང་ནས་ཇི་ལྟར་བསགས་པ་

ནི། དང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་པ་ནས་འགོ་རྩོམ་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། མདོ་སྡེ་དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་སོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན། སློབ་དཔོན་ཐོགས་

མེད་ཀྱིས་ཐེག་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚོགས་ལམ་དུ་དགེ་བའི་སྟོབས་

ཅན་དང༌། སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཅན་དང༌། རྐྱེན་དབང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་མི་གཏོང་བའི་སེམས་བརྟན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ཆོག་

པར་མི་འཛིན་པ་སྟེ་ཡནོ་ཏན་བཞི་པ་ོདེ་དག་དང་ནམ་ལྡན་པ་ན་གྲངས་མེད་

གསུམ་གྱི་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་མག་ོབརྩམས་པ་ཡིན་ལ། གྲངས་མེད་ཅེས་པའི་

དོན་ཡང༌། གྲངས་ཀྱིས་བགྲང་དུ་མེད་པའི་གྲངས་མེད་མ་ཡིན་པར། གཅིག་

བཅུ་བརྒྱ་སྟངོ་ཁྲི་འབུམ་དང༌། ཞེས་པ་ལྟར་གྲངས་ཀྱི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུར་

ཕྱིན་པ་ལ་གྲངས་མེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ལྟར་འཐད་པ་ནི་མཛོད་རང་འགྲེལ་
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སོགས་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

དེ་ལྟར་ན་སྟོན་པ་འདི་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་

མཚན་དུ། རྒྱལ་པོ་ཚེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྲས་གཞོན་ནུ་བརྩོན་འགྲུས་སྤྱོད་

དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདོ་འཕྲའོ་ིཕུང་པ་ོཆེན་པ་ོའཇིག་རྟེན་

དུ་བོྱན་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྲུན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་བསགས་པས་ས་དང་པ་ོཐབོ་པར་གྱུར་

ཏོ། །དེ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའ་ིགསེར་དུ་རྒྱལ་པོ་མཛེས་སྣང་ཞེས་བྱ་

བ་བྱུང་བ་ན། སྟོན་པ་འདི་ཚོང་དཔོན་ཤེས་རབ་བཟང་པོར་གྱུར་པའི་ཚེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དཀནོ་མཆགོ་ཡན་ལག་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱནོ་པ་ལ། བསྙེན་

བཀུར་ཞིང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ནོས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་གྲངས་མེད་གཅིག་ཏུ་

ཚོགས་བསགས་པས་ས་བདུན་པ་ནནོ་པར་གྱུར་ཏ།ོ །དེ་ནས་སྟནོ་པ་འདི་བྲམ་

ཟེའི་ཁྱེའུ་གཞོན་ནུ་སྤྲིན་དུ་གྱུར་པ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མར་མེ་མཛད་

འཇིག་རྟེན་དུ་བོྱན་པ་ལ་མེ་ཏགོ་ཨུཏྤལ་ལྔ་ཉསོ་ནས་གཏརོ་ཏེ་རི་དྭགས་ཀྲཥྀྞ་

ས་རིའི་པགས་པ་དང༌། རལ་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་གདན་དུ་བཏིངས་པ་

ན། སྟནོ་པས་དེ་ལ་ཞབས་བཞག་སྟེ་མ་འངོས་པའི་དུས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་

ཐོབ་པ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ལ་ཨུཏྤལ་ལྔ། །གཏོར་ཏེ་

རལ་པ་གདན་དུ་བཏིངས་བྱས་པས། །མི་སྐྱེའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་གྱུར་
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ནས། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་ཞེས་ང་ལུང་བསྟན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་

པས་སོ། །དེ་ནས་བརྒྱ་བྱིན་མིག་བཟང་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་མང་དུ་བཞེས་

ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་མཐར། བསྐལ་པ་འདིའི་ཚེ་ལོ་ཉིས་ཁྲི་

པ་ལ་སངས་རྒྱས་འདོ་སྲུང་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ། སྟོན་པ་འདི་བྲམ་

ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི་བར་ལ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གཅིག་ཏུ་

ཚོགས་བསགས་པས་ས་བཅུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །དེ་དག་གི་ཚེ་ཐེག་དམན་

ལྟར་ན་གྲངས་མེད་དང་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་བདུན་ཁྲི་ལྔ་སྟོང༌། གཉིས་པ་ལ་

བདུན་ཁྲི་དྲུག་སྟངོ༌། གསུམ་པ་ལ་བདུན་ཁྲི་བདུན་སྟངོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བར་

འདོད་ཀྱང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པས་ནི། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་གྲངས་མེད་པ་

ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞིང་ཆོས་གསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་བ་སྒྲོན་མའི་མདོར། སངས་

རྒྱས་དག་ནི་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དང༌། །དེ་ལས་ལྷག་པའི་གངྒཱའི་བྱེ་མ་སྙེད། །ཀུན་

ཀྱང་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་འདིར་བཞུགས་ཏེ། །མི་དབང་དེ་ཀུན་ང་ཡིས་བཀུར་སྟི་

བྱས། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སངས་

ཇི་ལྟར་རྒྱས་པའི་ཚུལ་དང༌། དེའི་མཛད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའ།ོ །དང་

པོ་ནི། ཉན་ཐོས་པ་ལྟར་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་
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བཞིན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ལུས་ཏེ། མཚན་བཟང་གི་རྒྱུ་

ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་གནས་སུ་གྱུར་པའི་

ཚེ། སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་དགུའི་

ཚོགས་བཟླུམས་ཤིང༌། དེ་ནས་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་མཐར། སངས་རྒྱས་འདོ་

སྲུང་གི་དུས་ཀྱི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བླ་མར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཚེ་འཕསོ་ཏེ་དགའ་ལྡན་

དུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་ནས་ཐ་མར་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་

རྟེན་ལ་བདུད་བཏུལ་གྱི་བར་ཚོགས་ལམ་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་སོ་སྐྱེ་

འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ནས་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ནས་

ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་ཀྱི་བར་ལམ་ཐམས་ཅད་རྡ་ོརྗེའི་གདན་དུ་མཉམ་པར་བཞག་

ཐེངས་གཅིག་གིས་བསྐྱེད་པར་འདོད་དེ། མཛོད་ལས། སྟོན་དང་བསེ་རུས་

བྱང་ཆུབ་པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་སྟན་གཅིག་ལ་ཀུན། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་ལྟར་ན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་བྱང་སེམས་

འཕགས་པའི་ས་བཅུའི་རྒྱུན་གྱི་ཐ་མར་རོྡ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་རྟེན་ལ། ཡུལ་ཆོས་དབྱིངས་

རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལ་སྤང་བྱ་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མས་དག་པའི་སྤྲོས་བྲལ་དག་

པ་གཉིས་ལྡན་དང༌། ཡུལ་ཅན་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་རྟགོས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཕན་

ཚུན་འདུ་འབྲལ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐར་ཐུག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་

མཛད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་མཇེད་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གྲངས་མེད་པ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཅིག་ཅར་བྱང་ཆུབ་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཚུལ་སྟོན་པར་མཛད་པ་སྟེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། གཙང་མའི་

རིས་དག་སྤངས་པ་ཡི། །འགོ་མིན་ཞེས་བྱའི་ཉམས་དགའ་བར། །ཡང་དག་

སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པོ་ཞིག་འདིར་སངས་རྒྱས། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པས་སོ། །དུས་ཀྱང་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་

དུ་སངས་རྒྱས་དབང་པའོ་ིཏགོ་ཅེས་བྱ་བར་སངས་རྒྱས་སུ་ཟིན་ཀྱང༌། ད་དུང་

གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སོགས་གསུངས་པ་སྟེ། ཡབ་སྲས་

མཇལ་བའི་མདོ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་

ཡོངས་ལ་སྨིན་མཛད་ཕྱིར། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །བྱེ་བ་བརྒྱད་

ཅུར་རྒྱལ་བ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་བསྟན་གྱུར་ཀྱང༌། །ད་དུང་ཆོག་པའི་

འདུ་ཤེས་བསལ། །ཞེས་དང༌། དམ་ཆོས་པད་དཀར་ལས་ཀྱང༌། བསྐལ་པ་བྱེ་

སྟོང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར། །དེ་ཡི་ཚད་ཀྱང་ནམ་ཡང་མེད་པ་ནས། །བྱང་

ཆུབ་མཆོག་རབ་འདི་ནི་ངས་ཐོབ་སོང༌། །ང་ནི་རྟག་ཏུ་ཆོས་ཀྱང་རབ་འཆད་

དོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །

གཉིས་པ་དེའི་མཛད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་ནི། སྤྱིར་སྟོན་

མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

ཀྱང༌། རྗེས་འཇུག་གི་གདུལ་བྱ་གྲངས་འཛིན་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་རྗེས་སུ་

བཟུང་བའི་ཕྱིར་མཛད་པའི་གཙོ་བོ་རྣམས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་སྡེ་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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ཚན་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་གུར་ལས་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་སོགས་

ཡོད་ཀྱང༌། འདིར་མགོན་པོ་བྱམས་པས་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སྐྱེ་བ་མངོན་པར་

སྐྱེ་བ་དང༌། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་དང༌། །ལྷུམས་སུ་འཇུག་དང་

བལྟམས་པ་དང༌། །བཟོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང༌། །བཙུན་མོའ་ིའཁོར་

དགྱེས་རོལ་བ་དང༌། །ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་

གཤེགས་པ་དང༌། །བདུད་སྡེ་འཇོམས་དང་རྫོགས་པར་ནི། །བྱང་ཆུབ་ཆོས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། །མྱ་ངན་འདའ་བར་གཤེགས་མཛད་རྣམས། །ཡོངས་སུ་མ་

དག་ཞིང་རྣམས་སུ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་པར་སྟནོ། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་

མཐུན་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་གཉིས་ལས། 

མཛད་པ་དང་པོ། 

དང་པོ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་གནས་པ་ལས་འཕོ་བའི་མཛད་པ་ནི། སྐྱེ་བ་

གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་

པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་ཆོས་ཀྱིས་མཐོ་བའི་ཁང་བཟང་དུ་སེང་གེའི་

ཁྲི་ལ་ལྷའི་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་བཞུགས་བཞིན་པ་

ན། འཛམ་བུའི་གླིང་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཅིང༌། སྔོན་གྱི་སྨོན་

ལམ་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། རོལ་མོའ་ིསྒྲ་

ལས། བསདོ་ནམས་རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་མང་དྲན་རྟགོས་དང༌། །བླ་ོགྲསོ་མཐའ་ཡས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཤེས་རབ་འདོ་མཛད་པ། །མཚུངས་མེད་སྟོབས་མངའ་སྒྱུ་རྩལ་རྒྱ་ཆེ་བ། །མར་

མེ་མཛད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དགོངས་པར་མཛོད། །ཅེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པས་བསྐུལ་ལོ། །དེའི་ཚེ་ལྷའི་བུ་རྣམས་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད་མཁན་དུ་

སྤྲུལ་ནས། འཛམ་བུའི་གླིང་པ་རྣམས་རིག་བྱེད་སློབ་ཏུ་བཅུག་སྟེ། འདི་དང་

འདི་ལྟ་བུའི་མཚན་དཔེ་དང་ལྡན་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལམ་སངས་རྒྱས་

སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདོན་དུ་བཅུག་ཅིང༌། ད་ལྟའི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ན་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་གོ་ཞེས་བསྒྲགས་པས། དེ་རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ན་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ཡོད་པའི་རང་རྒྱལ་ལྔ་བརྒྱས་ནམ་

མཁར་འཕུར་ནས་མེའི་ཁམས་ལ་ཞུགས་ཤིང་སྐུ་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་འདས་

པའི་རིང་བསྲེལ་རྣམས་ས་ལ་ལྷུང་བས་ཡུལ་དེར་དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་ཞེས་

གྲགས། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་གཤེགས་པར་

དགོངས་ནས་གཟིགས་པ་ལྔ་ལ་གཟིགས་ཏེ། ཡུལ་དང༌། དུས་དང༌། རིགས་

དང༌། རུས་དང༌། བུད་མེད་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་འཛོམ་པའི་དུས་སུ་ལྷ་རྣམས་

ལ་འཆི་འཕོ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཆོས་བསྟན་ཅིང༌། རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་མི་

ཕམ་པའི་དབུ་ལ་གསོལ་ནས། གྲོགས་པོ་དག ཁྱེད་རྣམས་ལ་མ་ཕམ་པས་

ཆསོ་སྟནོ་པར་འགྱུར་གྱིས། ཁ་ོབ་ོནི་འཛམ་བུའི་གླིང་པའི་དནོ་དུ་འགྲའོ་ོཞེས་

གསུངས་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ཡིད་མ་དགའ་བར་གྱུར་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁྱདོ་ནི་

མི་བཞུགས་ན་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནི་མཛེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །
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འཛམ་བུའི་གླིང་དེ་ནི་དེང་སང་འདོ་སྲུང་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་

པ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མ་རུངས་པ་བྱས་ཡོད་པས། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཤེགས་པའི་སྐབས་མ་ལགས་སོ་ཞེས་སོགས་གསོལ་བ་

ན། སེང་གེ་གཅིག་གིས་རི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་དང༌། ཉི་

མ་གཅིག་གིས་གཟའ་སྐར་གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ནོན་ཅིང་མུན་

པ་སེལ་བ་ལྟར་དེ་དག་ང་ཉིད་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་ནུས་སོ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་ཏེ་འབོྱན་པར་བཞེད་ཅིང༌། ཁོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུའི་གཟུགས་ཀྱིས་འབོྱན་

པར་རིགས་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་ན། ལྷའི་བུ་གཟི་བརྗིད་དམ་པས་གསོལ་བ་

བཞིན། བྲམ་ཟེའི་རིག་བྱེད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གླང་པོ་ཆེའི་གཟུགས་ཀྱིས་

འབྱོན་པར་ཆས་ས།ོ །དེའི་ཚེ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མོ་འབུམ་ཕྲག་

བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་དེར་ལྷགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཆི་འཕོ་བའི་ཚུལ་

སྟོན་པ་ལ་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་མཆོད་དོ། །

མཛད་པ་གཉིས་པ། 

གཉིས་པ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ་ནི། ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅོ་

ལྔ་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་ལ་བབ་པའི་ནམ་གུང་ལ། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གི་ཁྱིམ་དུ་ངོ་

མཚར་བའི་སྔ་ལྟས་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དཀྲིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནི། གླང་པོ་ཆེའི་ཕྲུ་གུ་དམ་པ་ཁ་བ་དང་དངུལ་དང་ཀུ་མུད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

20

ལྟར་དཀར་བའི་རྣམ་པས་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དགའ་མ་གསོ་སྦྱོང་ལ་གནས་པའི་

གློ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡུམ་གྱི་རྨི་ལྟས་སུ། གསེར་གྱི་དྲྭ་བས་

ལེགས་གཡོགས་སྤྱི་གཙུག་དམར། །ཐལ་དཀར་མཆེ་བ་དྲུག་དང་རབ་ལྡན་

ཞིང༌། །དུང་དང་ཁ་བ་དངུལ་མདོག་ལྟ་བུ་ཡི། །གླང་པོའ་ིམཆོག་ཅིག་ཁོང་

དུ་སོང་སྙམ་བྱེད། །དེ་ཞུགས་ནས་ནི་བདག་གི་ལུས་དང་སེམས། །སྔོན་ཆད་

མཐོང་ཐོས་མྱོང་བར་མ་གྱུར་པའི། །གྱ་ནོམ་བདེ་བས་ཤིན་ཏུ་བདེར་གྱུར་

ཏེ། །བསམ་གཏན་མཉམ་པར་བཞག་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ནས་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་དེ་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཉེ་བར་སྤྱདོ་པའི་ཁང་བཟང་རིན་

པོ་ཆེའི་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་

ལ་སོགས་པའི་ལྷ་དང༌། མིའི་སྐྱེ་དགུ་བྱེ་བ་ཕྲག་ཁྲིག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སྨིན་

པར་མཛད་དེ། ཟླ་བ་བཅུར་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་དགྱེས་བཞིན་སྤྱོད་ནས་

བཞུགས་སོ། །

མཛད་པ་གསུམ་པ། 

གསུམ་པ་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་ཚང་བ་ན་མེ་ཏགོ་

ཁ་འབུས་པ་སོགས་ལྟས་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱལ་པོས་

ལུམྦི་ནིའི་སྐྱེད་ཚལ་དེ་ཉིད་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ལྷའི་བཀོད་པ་ལྟ་བུར་བརྒྱན་པ་

ན། ཡུམ་དེར་བྱནོ་ཏེ་ཤིང་པ་ལ་ཤའི་ཡལ་ག་ལ་ཕྱག་གིས་འཇུས་ནས་བཞུགས་
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པ་དང༌། མངལ་གྱི་དྲི་མས་མ་གོས་པར་ཡུམ་གྱི་གློ་གཡས་པ་ནས་འདོ་དང་

འདོ་ཟེར་གྱིས་དཀྲིགས་བཞིན། རྒྱན་དང་ན་བཟའ་དང་བཅས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བལྟམས་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གཏོར། ཚངས་པ་དང་

བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་ཀྱིས་བླངས། ཀླུ་དགའ་བ་ོདང་ཉེར་དགས་ནམ་

མཁའ་ནས་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། དེའི་ཚེ་ན་ཀ་ཽཤི་ཀ་ང་ཐངོས་ཤིག་གསུངས་ཏེ། ཤར་

ལ་སོགས་པའི་ཕོྱགས་དྲུག་ཏུ་གོམ་པ་བདུན་བདུན་གཤེགས་ནས། འཇིག་

རྟེན་གསུམ་ན་མཚུངས་པ་མེད་པར་དམ་བཅའ་བའི་གསུང་གི་སྒྲ་བསྒྲགས་

པས་ཞབས་གང་དུ་འཇོག་པའི་གནས་རྣམས་སུ་པདྨ་རེ་རེ་བྱུང༌། དེའི་ཚེ་

བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྟས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འདོ་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་དང༌། ས་གཡོ་བ་

དང༌། ལྷའི་སིལ་སྙན་སགོས་རལོ་མའོ་ིསྒྲ་བྱུང་བ་དང༌། ཕྱགོས་བཞིའི་རྒྱལ་པ་ོ

བཞི་ལ་སྲས་བཞི་ཡང་བཙས། ཡ་རབས་ཀྱི་རིགས་ལྔ་བརྒྱ། གྲགས་འཛིན་མ་

ལ་སོགས་པའི་བུ་མོ་བརྒྱད་བརྒྱ། འདུན་པ་སོགས་བྲན་ལྔ་བརྒྱ། སྔགས་ལྡན་

སོགས་རྟེའུ་ཉིས་ཁྲི། བ་ལང་གི་བེའུ་ཁྲི་རྣམས་བཙས། གླིང་གི་དབུས་སུ་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་སྐྱེས། གཏེར་ཁ་ལྔ་བརྒྱ་དང་སྐྱེད་ཚལ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་བྱུང་བས་

རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་མཚན་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཞེས་གསོལ། 

དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་མཚན་མཁན་ལ་བསྟན་པ་ན། ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་ན་

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་

བསྟན། རིགས་ཀྱི་ལྷ་མཆདོ་པའི་སར་བྱནོ་པས་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་གནདོ་སྦྱིན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཤཱཀྱ་འཕེལ་བྱ་བས་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་པ་ན་ལྷའི་ལྷ་ཞེས་པ་དང༌། ཤཱཀྱའི་མུ་

ཅོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཐུབ་པ་བཞིན་བཞུགས་པས་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

ཞེས་མཚན་གསོལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁྲུངས་པའི་ཞག་བདུན་ཐོག་

ཏུ་ཡུམ་འདས་ཏེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྐྱེས། གཞོན་ནུ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་མོ་ལ་

གཏད་དེ་མ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་བཅས་པས་རིམ་གྲརོ་བྱེད་ཅིང་བསྐྱེད་

བསྲིངས་སོ། །གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐུ་བལྟམས་པའི་ངོ་མཚར་

ཆེ་བའི་ལྟས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། རི་བོ་གངས་ཅན་གྱི་ངོས་ན་དྲང་སྲོང་ནག་པོ་

ཞེས་བྱ་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཞོན་ནུ་ལྟ་

བའི་ཕྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ནས་ཡོང་བར་སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

ཐད་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་ཤིང་རྐང་པས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་སླེབས་ཏེ་རྒྱལ་

སྲས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་ན། འདི་ཡི་སྐུ་ལ་མཚན་རབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དྲི་མེད་

མངའ་བ་ལས། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ་གསུམ་དུ་མ་མཆིས་རྒྱལ་པ་ོམཁྱེན་

པར་མཛོད། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་འགྱུར་ཡང་ན་སངས་རྒྱས་འཇིག་

རྟེན་གཙོ་བརོ་བོྱན། །འདི་ནི་འདདོ་པའི་ཡནོ་ཏན་བཞེད་པར་མི་འགྱུར་ངེས་

པར་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞེས་བསྟོད་ཅིང་ལུང་བསྟན་ཏོ། །

མཛད་པ་བཞི་པ། 

བཞི་པ་བཟའོ་ིགནས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་པའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ནས་གཞནོ་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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ནུ་ཅུང་ཟད་ཆེར་སོན་པ་ན་བྱིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་

དྲུང་དུ་ཤཱཀྱའི་ཁྱེའུ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅས་ཡི་གེ་སློབ་པའི་གྲྭར་བྱོན་ཏེ་

ཚངས་པའི་ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་མིང་སྨསོ་ནས། ཀྱེ་སླབོ་དཔནོ་ཡི་གེ་འདི་

རྣམས་ལས་བདག་ལ་གང་དག་བསླབ་པར་བགྱི་ཞེས་གསུངས་པས། སློབ་

དཔོན་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ། སེམས་ཅན་དག་པ་ངོ་མཚར་སྐྱེས། །བསྟན་བཅོས་

ཀུན་ལ་བསླབ་གྱུར་ཀྱང༌། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་རྗེས་བསྙེག་ཕྱིར། །ཡི་གེའི་

གྲྭར་ནི་བྱོན་པར་གྱུར། །ཡི་གེ་གང་གི་མིང་དག་ཀྱང༌། །བདག་གིས་ཤེས་པར་

མ་གྱུར་པ། །དེ་ལ་འདི་ནི་བྱུང་གྱུར་ཀྱང༌། །ཡི་གེ་སླབོ་པའི་གྲྭར་བྱནོ་ཏོ། །ཞེས་

སྨྲས་ས།ོ །དེ་ནས་ཡི་གེའི་མ་མ་ོལ་བསླབ་པ་ལྟར་མཛད་པ་ན། ཨ་ཞེས་བརྗདོ་

པས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའ།ོ །ཞེས་དང༌། ཨཱ་རིང་པོ་བརྗོད་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའ།ོ །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་བྱུང་བ་དང༌། བྱིས་པ་

སྟོང་ཕྲག་བཅུ་པོ་ལའང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐུས་དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་

མོ་གྲངས་མེད་པ་བྱུང་སྟེ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨིན་པར་མཛད། གཞན་ལྷ་ཀླུ་

དྲི་ཟ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཚུལ་

མཛད། 

རྩིས་པ་ཤཱཀྱ་སྲིད་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་བྱོན་ཏེ། རྩིས་དང༌། འཕོངས་

དང༌། རྩལ་དང༌། ཆུའི་རྐྱལ་དང༌། གྱད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ལ་སགོས་པའི་འཇིག་

རྟེན་པའི་བསླབ་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསླབས་ནས་མཐར་ཕྱིན་པ་ལྟར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མཛད་དེ། དེ་ཡང་མདོ་ལས། མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་བསྟན་བཅོས་གང་

ཡོད་དང༌། །གྲངས་དང་ཡི་གེ་རྩིས་དང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུད་དག་དང༌། །འཇིག་

རྟེན་བཟོ་ཡི་སྦྱོར་བ་ཚད་མེད་མང་པོ་དག  བསྐལ་པ་བྱེ་མང་སྔོན་ཆད་

འདིས་ནི་དེ་དག་བསླབས། །འནོ་ཀྱང་སྐྱེ་བོའ་ིརྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་མཛད་

དེ། །བྱིས་པ་མང་པ་ོཐེག་པ་མཆགོ་ལ་སྨིན་པར་མཛད། །ཅེས་སགོས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཤིང་འཛམ་བུའི་

གྲིབ་མ་ལ་སྐུ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ནས་བསམ་གཏན་བཞིའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སྒྲུབ་པ་ན། ཤིང་གི་གྲིབ་མས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་མ་གཏོང་

བ་དང༌། སྐབས་དེར་ཕྱི་རོལ་པའི་དྲང་སྲོང་ལྔ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁར་

འངོས་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐད་དུ་ཕྱིན་པ་ན་འགྲོ་བར་མ་ནུས་པས་

ང་ོམཚར་སྐྱེས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྟོད་ཅིང་ལན་གསུམ་དུ་བསྐོར་བ་

བྱས་ནས་སོང་ངོ༌། །

མཛད་པ་ལྔ་པ། 

ལྔ་པ་བཙུན་མོའ་ིའཁོར་དུ་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ནས་ཤཱཀྱ་

རྒན་རབས་རྣམས་འདུས་ཤིང་བགྲོས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་ལ། འཁོར་ལོས་

སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའ་ིགདུང་མི་འཆད་པའི་ཕྱིར་གཞོན་ནུ་ཁབ་མཛད་པར་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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གསོལ་བ་ན། དེ་ལྟར་བགྱིས་ན་གཞོན་ནུ་ཉིད་ལ་དྲི་བར་བྱའོ་ཞེས་ཡབ་

དང་བཅས་པས་གསོལ་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདོད་པའི་ཉེས་

དམིགས་དག་གསུངས་ཏེ་རེ་ཞིག་མ་གནང༌། ཡང་ཡང་གསོལ་བ་ན། མཐར་

ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཡོངས་

སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྤང་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་

དང༌། སྔོན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསླབ་པའི་ཕྱིར་

འདི་ལྟར། འདམ་དང་ལྗན་ལྗིན་ཁྲདོ་ན་པདྨ་རྣམ་པར་འཕེལ། །མི་རྣམས་གང་

བའི་ནང་ན་རྒྱལ་པ་ོམཆདོ་པར་ཐབོ། །གང་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁརོ་

མཆགོ་ཐབོ་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འཆི་མེད་འདུལ། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་ཤིང་གནང་སྟེ། བུད་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཡི་

གེར་བྲིས་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་ལོ། །རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་མདུན་ན་འདོན་ཚོལ་

དུ་གཏོང་བས་ཤཱཀྱ་ལག་ན་བེ་ཅོན་གྱི་བུ་མོ་ས་འཚོ་མ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་

ཚང་བར་མཐོང་ཞིང༌། རྒྱལ་པོས་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་བསུ་བར་བརྩམས་པ་

ན། ཤཱཀྱ་ལག་ན་བེ་ཅོན་གྱིས་ཁོ་བོའ་ིརིགས་ཀྱི་ཆོས་བཞིན་སྒྱུ་རྩལ་མི་ཤེས་

པ་ལ་མི་གཏངོ་བ་ལགས་ན་གཞནོ་ནུ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཕུལ་ཟེར། དེ་གཞནོ་ནུའི་

སྙན་དུ་གསོལ་བས་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་ཆོག་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། རྒྱལ་པོ་ཟས་

གཙང་གིས་སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀུན་ཏུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཏེ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲན་

སྟོན་བཤམས་པ་ན། ཐོག་མར་ལྷས་བྱིན་བྱུང་སྟེ། ཡངས་པ་ཅན་པ་རྣམས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞོན་པར་འབུལ་རྒྱུའི་གླང་པོ་ཆེ་མཆོག་གཅིག་

ཁྲིད་ནས་སྒོ་དྲུང་ན་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཐལ་ལྕགས་བསྣུན་ནས་བསད། མཛེས་

དགའ་བོ་བྱུང་སྟེ། རོ་དེའི་མཇུག་མ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྒོའ་ིལོགས་སུ་དོར། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱོན་བྱུང་སྟེ། རོ་དེ་རྐང་པའི་མཐེ་བོས་བླངས་ནས། རྭ་བ་

དང་འབོས་བདུན་རིམ་བརྒལ་བའི་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་ཏུ་འཕངས་པར་ས་ལ་

གཤངོ་ཆེན་པརོ་གཏརོ་བས་གླང་པའོ་ིགཤངོ་ཞེས་གྲགས། སྟབོས་འགྲན་པའི་

ཕྱིར་དགའ་བ་ོདང་ཀུན་དགའ་བ་ོགཉིས་བྱུང་བ་ན། ཕྱག་གིས་རེག་མ་ཐག་ཏུ་

ས་ལ་འགྱེལ། ལྷས་བྱིན་བྱུང་བ་ན། ཕྱག་གཡས་པས་ནམ་མཁར་བསྐོར་ཏེ་ས་

ལ་བརོ། འཕངོས་འགྲན་པ་ན། ཀུན་དགའ་བསོ་རྒྱང་གྲགས་གཉིས། ལྷས་བྱིན་

གྱིས་བཞི། མཛེས་དགའ་བོས་དྲུག་རྣམས་སུ་ལྕགས་རྔ་རེ་འབེན་དུ་བཙུགས་

པར། སོ་སོས་ཕོག་སྟེ་དེ་ལས་མ་སོང༌། 

གཞོན་ནུས་རྒྱང་གྲགས་བཅུའི་ཕ་རོལ་དུ་ལྕགས་རྔ་གཅིག ཤིང་

ཏྭ་ལ་བདུན། ལྕགས་ཀྱི་ཕག་རྒོད་གཅིག་རྣམས་བཙུགས་ཏེ་མདའ་འཕངས་

པས་ཐམས་ཅད་ཕུག་སྟེ་ས་ལ་སངོ་བའི་ཤ ལ་དུ་ཁྲནོ་པ་བྱུང་བས་མདའི་ཁྲནོ་

པ་ཞེས་གྲགས། གཞན་ཡང་ཡི་གེ་དང༌། རྩིས་དང༌། མཆོངས་དང༌། རྐྱལ་ལ་

སོགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཐམས་ཅད་ལས་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་ནས་འགྲན་ཟླ་མེད་པར་

གྱུར་ཏེ། ལྷ་མིའི་སྐྱེ་འགྲོ་གྲངས་མེད་པ་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟད་མོས་ཚིམས་ཤིང་

ཅ་ཅོའ་ིསྒྲ་བསྒྲགས། ཤཱཀྱ་ལག་ན་བེ་ཅོན་གྱིས་བུ་མོ་ས་འཚོ་མ་བཙུན་མོའ་ི



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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མཆོག་ཏུ་ཕུལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་

ཚུལ་དུ་ས་འཚོ་མ་དང་། གྲགས་འཛིན་མ་དང༌། རི་དྭགས་སྐྱེས་མ་སོགས་ཀྱི་

བུད་མེད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟངོ་གི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཏེ་དགའ་ཞིང་རྩེ་

བའི་རྣམ་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་དོ། །

མཛད་པ་དྲུག་པ། 

དྲུག་པ་རྒྱལ་སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ལྟར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་ནས་དགུང་གྲངས་ཉེར་དགུར་སོན་པ་

ན། ཕྱགོས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སིལ་སྙན་གྱི་སྒྲ་ལས་

མངནོ་པར་འབྱུང་བར་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་

བརྒྱས་གང་སེམས་ཅན་མཐོང་ནས་ནི། །འགྲོ་བའི་མགོན་དང་སྐྱབས་དང་

གནས་འགྱུར་ཞེས། །ཕན་བྱེད་མཆགོ་དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་ཅིག་ཅེས། །ཁྱདོ་

ཀྱིས་སྔོན་ནི་སྨོན་ལམ་དེ་སྐད་བཏབ། །དགེ་བ་དཔའ་བོ་སྔོན་གྱི་སྤྱོད་པ་

དང༌། །འགྲོ་ཕན་བྱ་ཞེས་སྨོན་ལམ་དྲན་པར་བྱོས། །འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དུས་དྲན་

ཚོད་ཡིན་གྱིས། །དྲང་སྲངོ་མཆགོ་རབ་མངནོ་པར་འབྱུང་བར་མཛོད། །ཅེས་བྱ་

བ་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་བྱུང་བ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་མངོན་པར་འབྱུང་

བ་ཁོ་ན་ལ་ཕྱོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཤིང་རྟ་ལ་ཞོན་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐྱེད་

མོའ་ིཚལ་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་སྒོ་ནས་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གནས་གཙང་མའི་རིས་ཀྱི་ལྷ་ཡིས་སྤྲུལ་པའི་མི་ཞིག་རྒས་ཤིང་འཁགོས་པའི་

སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་པ་དང༌། ལྷ་ོསྒ་ོནས་བྱནོ་པར་ན་བའི་སྔུག་བསྔལ་གྱིས་

ཉེན་པ་དང༌། ནུབ་སྒ་ོནས་བྱནོ་པར་མི་ཤི་བའི་ར་ོཁྱགོས་ལ་བཞག་སྟེ་ཉེ་དུའི་

ཚོགས་ཀྱིས་བསྐརོ་ཏེ་ངུ་ཞིང་སྨྲེ་སྔགས་འདནོ་པ་དང༌། བྱང་སྒ་ོནས་བྱནོ་པར་

དགེ་སློང་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཡང་དག་པར་བསྡམས་པ་ཅན་རྣམས་རིམ་པར་

གཟིགས་པས། ཁྱིམ་གྱི་ཉེས་དམིགས་དང་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་དྲན་པའི་རྐྱེན་

དུ་གྱུར་ཏེ་ཤིང་རྟའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཞུགས་སོ། །

དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པ་ོཟས་གཙང་གིས་མངནོ་པར་འབྱུང་བའི་ལྟས་སགོས་

ཐོས་ཤིང༌། བཙུན་མོའ་ིའཁོར་སོགས་ལ་གཞོན་ནུ་མངོན་པར་མི་འབྱུང་བའི་

ཐབས་ལ་བསྐུལ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡབ་ཀྱིས་མ་གནང་བར་

རབ་ཏུ་འབྱུང་མི་རིགས་པར་དགོངས་ཏེ། མཚན་མོར་བྱོན་ནས་གནང་

བར་ཞུས་མཛད་པ་ན། ཡབ་ཀྱིས་ལན་གསུམ་དུ་གཤོལ་ཡང་མ་བཏུབ་པའི་

མཐར་ཁྱོད་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་

ནས། ནང་པར་དོན་དེ་ཤཱཀྱ་རྣམས་ལ་བསྙད་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྲུང་

བར་བྱ་རྒྱུར་བགྲོས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་ཕྱི་སྒོ་བཞི་པོ་རེ་རེ་མི་ལྔ་བརྒྱས་

དབྱེ་དགོས་པ་དང༌། སྒོ་དབྱེ་བའི་སྒྲ་དཔག་ཚད་ཀྱི་བར་དུ་གྲགས་ཤིང་སྒོའ་ི

གཏན་པ་དམ་པོར་བཅུག་པ་དང༌། སྒོ་བཞི་རེ་རེར་ཤཱཀྱའི་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་

རེ། ཤིང་རྟ་ལྔ་བརྒྱ་རེ། དཔུང་དམག་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བཅས་དང༌། ལམ་གྱི་བཞི་
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མད་ོཐམས་ཅད་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་དམག་གིས་ཡངོས་སུ་བསྐརོ་ཏེ་ཉིན་མཚན་

ཀུན་ཏུ་བསྲུངས་པ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གྲོགས་སུ་ལྷགས་པའི་ལྷའི་

བུ་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་དང་དམག་རྣམས་གཉིད་

ཀྱིས་མྱོས་སུ་བཅུག་པ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་པ་དང༌། རྟ་དང་གླང་པོ་

སགོས་སྐད་མི་འབྱིན་པ་དང༌། བཙུན་མའོ་ིའཁརོ་ཚོགས་རྣམས་མི་སྡུག་པའི་

གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་བྱས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཚན་གུང་ཁང་

བཟང་གི་སྟེང་དུ་བོྱན་ཏེ་ཕོྱགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་རྣམས་

ལ་ཕྱག་མཛད་པ་ན། ལྷའི་དབང་པོ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། ལྷའི་

བུ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཡང་ཁོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་འདུག་པ་དང༌། སྐར་མ་

རྒྱལ་ཡང་ཤར་བར་གཟིགས་ཤིང་འདུན་པ་ལ་བཀའ་བསྒསོ་པ་ལྟར་རྟ་མཆགོ་

བསྔགས་ལྡན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་འཆིབས་པའི་མོད་ལ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

བཞིས་ནམ་མཁའ་ལ་བཏེགས་ཏེ་བྱོན་པ་ན། ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་

ལམ་བསྟན་པ་དང༌། ལྷའི་བུ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་གིས་མདུན་བདར་ཏེ་གཤེགས་

པས་གྱད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་ལམ་དཔག་ཚད་དྲུག་ཏུ་ཕྱིན་པར་ནམ་

ལངས། རྟ་མཆོག་རྒྱན་ལྡན་འདུན་པ་ལ་གནང་སྟེ་ཕྱིར་བཏང༌། མཆོད་རྟེན་

རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་བྱནོ་ནས་ཨུཏྤལ་མཐིང་ག་འདྲ་བའི་རལ་གྲིས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཙུག་ཕུད་བཅད་པར། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་

རྣམས་ཀྱི་མཆདོ་པའི་ཕྱིར་བཏེགས། གནས་གཙང་མའི་ལྷའི་བུ་མངནོ་པའི་ཆ་
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ལུགས་སུ་སྤྲུལ་པས་རབ་བྱུང་གི་ཆས་སུ་འསོ་པའི་གོས་ངུར་སྨྲིག་ཕུལ་བར་

བཞེས་ཏེ། རང་བྱུང་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རྫགོས་པར་མཛད་ད།ོ །

མཛད་པ་བདུན་པ། 

བདུན་པ་ལོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ནི་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དཔག་ཏུ་

མེད་པས་བསྒྲུབ་དགསོ་པར་སྟནོ་པའི་ཕྱིར་ཐགོ་མར་ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྒྱུ་རྩལ་

ཤེས་ཀྱི་བུ་རིང་འཕུར་གྱིས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་སྟོན་པ་དང༌། རྒྱལ་

པོའ་ིཁབ་ཏུ་རིངས་བྱེད་ཀྱི་བུ་ལྷག་སྤྱོད་ཀྱིས་སྲིད་རྩེའི་སྐྱེ་མཆེད་སྟོན་པའི་

དྲུང་དག་ཏུ་བྱོན་ཏེ། དེ་དག་གི་ཚུལ་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་

བྱེད་མ་ཡིན་པར་དགངོས་ནས་སུན་ཕྱུང༌། སྡེ་དཔནོ་གྱི་གྲངོ་ལྟེང་རྒྱས་སུ་བོྱན་

པའི་ཤར་ཕྱགོས་ན་ཆུ་ཀླུང་ནེ་རཉྫ་ན་གྱ་གྱུར་འབབ་པའི་ངགོས་སུ་ས་ཕོྱགས་

ཁོད་སྙོམ་ཞིང་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་དེར། འཛམ་བུའི་གླིང་པ་བརྟུལ་

ཞུགས་དང་དཀའ་ཐུབ་ངན་པས་དག་པར་འཛིན་པ་རྣམས་སུན་དབྱུང་བའི་

ཕྱིར། ལ་ོདྲུག་ཏུ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཐུགས་མཉམ་པར་བཞག་པ་

ན། བ་ལང་རྫི་རྣམས་ཀྱིས་རྣ་བར་ཤིང་བལ་བཅུག་སྟེ་སྣར་འབྱིན་པ་སོགས་

བྱེད་ཅིང༌བདུད་རྣམས་ཀྱིས་གླགས་བཙལ་ཀྱང་གླགས་མ་རྙེད། 

ལྔ་སྡེ་བཟང་པོ་རྣམས་བྱུང་སྟེ་རིམ་གྲོ་བྱས་ཤིང༌ཏིལ་འབྲུ་གཅིག་
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དང༌། འབྲས་འབྲུ་གཅིག་དང༌། རྒྱ ་ཤ ག་འབྲུ་གཅིག་རྣམས་ཕུལ་བར་བཞེས། དེ་

ནས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རོ་ལས་རྙེད་པའི་ཕྱག་དར་ཁྲོད་ཀྱི་གོས་ལ་མཚེམས་པའི་

སྣམ་སྦྱར་དང༌། ལྷའི་བུ་དྲི་མ་མེད་པས་ཕུལ་བའི་ལྷའི་གོས་ཚོན་ཅན་གྱི་བླ་

གོས་དང་མཐང་གོས་གསོལ་ཏེ། སྔ་དྲོར་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་གྲོང་དུ་བྱོན་པ་ན་སྔར་

ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མོས་པ་ལྟར་གྲོང་པའི་བུ་མོ་ལེགས་སྐྱེས་མ་དེས་

བ་ཉིས་སྟོང་གི་འ་ོམ་ལན་བདུན་དུ་ཉིང་ཁུར་བྱས་པ་དང༌། འབྲས་གསར་

པ་ཕྲུ་བ་གསར་པའི་ནང་དུ་བཙོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པར་

ལེགས་པར་བཞེས་ཏེ་སྣོད་གསེར་གྱི་ཡོལ་གོ་ཆུ་བོར་བསྐྱུར་བ་དེ་ཀླུའི་རྒྱལ་

པོ་རྒྱ་མཚོས་བླངས། དེ་ལས་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསླངས་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་

དུ་ཁྱེར། ལྔ་སྡེ་རྣམས་མ་དད་ནས་གཞན་དུ་སངོ༌། དེ་ལྟ་བུའི་རགས་པའི་ཟས་

ཀྱིས་སྐུའི་ཉམས་དང་གཟི་མདངས་རྒྱས་ཤིང༌སྐྱེས་བུ་ཆེན་པའོ་ིམཚན་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ། འདོ་འདམོ་གང་བའི་དཔལ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་གྱུར་ཏོ། །

མཛད་པ་བརྒྱད་པ། 

བརྒྱད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པ་ོལ་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་པ་

ན་ལྷའི་མཐུས་རླུང་དང་ཆར་གྱིས་ལམ་ཁ་གཙང་མར་གྱུར་ཅིང༌། རི་དང་རྩྭ་
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ཤིང་དང་བྱིས་པ་བཙས་མ་ཐག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མགོ་བོ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་

སྟོན། སྟོང་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོས་རང་གི་འཁོར་རྣམས་ལ་

བསྒོས་ཏེ་མཆོད་པའི་ལས་བརྩམས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདོ་ཟེར་གྱིས་

རེག་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གྱི་ཉོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་ཞིང་

སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བྱང༌། ལམ་གྱི་གཡས་ནས་རྩྭ་འཚོང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་

རྩྭ་བརྔ་བ་ལ། བཀྲ་ཤིས་རྩྭ་དག་ང་ལ་མྱུར་དུ་བྱིན། །དེ་རིང་ང་ལ་རྩྭས་ནི་དནོ་

ཆེན་འགྱུར། །དཔུང་དང་བཅས་པའི་བདུད་ནི་བཅམོ་ནས་སུ། །བྱང་ཆུབ་དམ་

པ་ཞི་བ་རེག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས། དེས་ཀྱང་རྩྭ་སྔནོ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་

པ་ཕུལ་བར་བཞེས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་ལ་ལན་བདུན་བསྐོར་བ་དང༌། རྩྭའི་

རྩེ་མ་ོནང་དུ་བསྟན་ནས་བཏིང་བའི་གདན་ལ་སྐུ་སྐྱིལ་མ་ོཀྲུང་བཅས་ཏེ་ཞལ་

ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས། སྐུ་དྲང་པོར་བསྲངས། ཐུགས་དྲན་པ་མངོན་དུ་

བཞག་སྟེ་ཡིད་དམ་དུ་བཅས་པར། སྟན་འདིར་བདག་གི་ལུས་ནི་བསྐམས་

ཀྱང་རུང༌། །པགས་པ་རུས་པ་ཤ་རྣམས་ཞིག་ཀྱང་རུང༌། །བསྐལ་མང་རྙེད་

དཀའི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །སྟན་འདི་ལས་ནི་ལུས་བསྐྱོད་མི་བྱའ།ོ །ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌ལྷ་རྣམས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲུང་བའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་

བཅུ་རྣམས་སུ་འཁོད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨིན་མཚམས་ནས་འདོ་ཟེར་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བཀྱེ་བས་ཞིང་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྣང་བར་

བྱས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་འདུས་ཏེ་མཆོད་
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ཅིང་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

མཛད་པ་དགུ་པ། 

དགུ་པ་བདུད་སྡེ་འཇམོས་པའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

སྨིན་མཚམས་ནས་བདུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇམོས་པ་

ཞེས་བྱ་བའི་འདོ་ཟེར་ཕྱུང་བ་ན་བདུད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་གཡོས་

ཤིང༌། དེ་དག་གི་མདངས་དང་གཟི་བརྗིད་ཐམས་ཅད་བཅོམ་སྟེ་མོག་མོག་

པརོ་བྱས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཤིན་ཏུ་དག་པ་བསྐལ་མང་སྤྱདོ་སྤྱད་པ། །ཟས་

གཙང་སྲས་པོ་རྒྱལ་སྲིད་དག་ནི་རབ་སྤངས་ཏེ། །ཕན་བྱེད་དེ་ནི་བདུད་རྩི་

མངོན་པར་འདོད་པས་བྱུང༌། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་འངོས་ཀྱིས་དེ་རིང་བསྒྲིམ་

པར་གྱིས། །ཞེས་པའི་སྒྲ་ཡང་བྱུང༌། བདུད་ཀྱི་གཙོ་བ་ོལ་མི་དགེ་བའི་རྨི་ལྟས་

ཀྱང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་བྱུང་བས་མ་རངས་པར་གྱུར་ཏེ་འཁོར་རྣམས་བསྡུས་

ཤིང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞམོ་པའི་ཕྱིར་བདུད་དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་

ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་དཔའ་བའི་གནོད་སྦྱིན་དང༌། གྲུལ་བུམ་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་

པོ་དང༌། སྲིན་པོ་དང༌། ཡི་དྭགས་དང༌། ཤ་ཟ་དང༌། ཀེང་རུས་ཀྱི་གཟུགས་

ཅན་སོགས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྤུ་ཟིང་ཞེས་བྱེད་པ། མགོ་བོ་དང༌། ལག་པ་

དང༌། རྐང་པ་རྣམས་གཅིག་ནས་སྟོང་ཕྲག་གི་བར་དུ་ཡོད་པ། མཚོན་ཆ་

སྣ་ཚོགས་པ་ཁྱེར་བ། སྟག་དང༌། སྦྲུལ་དང༌། ཕག་པ་དང༌། གླང་པོ་དང༌། རྟ་
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དང༌། བངོ་བུ་དང༌། རྔ་མ་ོདང༌། སྤྲེའུ་དང༌། སེང་གེ་དང༌། དྲེད་སགོས་ཀྱི་མག་ོ

བརྙན་ཅན། རལ་པ་བརྫེས་ཤིང་ཁ་མིག་ནས་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་

རྣམས་སྤྲུལ་ནས། དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཀང་སྟེ་མཚོན་ཆ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་དབབ་པ་ན། ཐམས་ཅད་མེ་ཏགོ་གི་ཆར་དུ་གྱུར། བྱ་ཐབས་

བྲལ་ཏེ་བདུད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐར་པ་ཐོབ་

བམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གསུངས་པ། སྡིག་ཅན་ཁྱདོ་ཀྱིས་གཏན་པ་མེད་

པའི་མཆོད་སྦྱིན་གཅིག་གིས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ན། ངས་

གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དུ་མར་བྱས་སོ། །

བདུད་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཁ་ོབསོ་གཏན་པ་མེད་པའི་མཆདོ་སྦྱིན་བགྱིས་

པའི་དཔང་པ་ོནི་ཁྱདོ་ཡདོ་ན། ཁྱདོ་ལ་ནི་དཔང་པ་ོསུ་ཡང་མེད་ད།ོ །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཕྱག་གཡས་པ་ས་ལ་བསྣུན་ཏེ། ས་འདི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གནས་

ཡིན་ཏེ། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་སྙམོས་ཤིང་ཉེ་འཁནོ་མེད། །འདི་ནི་བདག་གི་དཔང་སྟེ་

བདག་བརྫུན་མེད། །འདི་ལ་ཁྱདོ་ནི་བདག་གི་དཔང་པརོ་བོྱས། །ཞེས་གསུངས་

མ་ཐག་ཏུ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པའི་གསེབ་ནས་ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་

ལུས་ཕྱེད་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་མངནོ་པར་ཕྱུང་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པ་ོདེ་དེ་བཞིན་

ནོ། །ཁྱེད་ཀྱིས་ཇི་སྙེད་གསུངས་པ་བཞིན་ཏེ། འདི་ནི་བདག་ལ་མངོན་སུམ་

མོ། །འནོ་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ནི། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་

ཀུན་གྱི་དཔང་པོའ།ོ །ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ན། སྡིག་ཅན་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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དཔུང་དང་བཅས་པ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་སྐྱེངས་བཞིན་པར་བདུད་ཀྱི་བུ་མ་ོ

རྣམས་བཏང་བས་དེ་དག་གིས་ཀྱང་གཡོ་སྒྱུ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོགས་བསྟན་

ཀྱང༌། བ་སྤུའི་རྩེ་མོ་ཙམ་ཡང་གཡོ་བར་མ་ནུས་ཤིང་ཆེད་དུ་བརྗོད་པས་

བསྟོད་ཅིང་སོང༌། སླར་ཡང་གཡོན་ཅན་དཔུང་དང་བཅས་པས་མཚོན་ཆ་

སྣ་ཚོགས་འཕངས་པ་ན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིང༌། མགོ་རྨོངས་ཏེ་ལམ་ཡང་

སྐརོ་ནས་ཞག་བདུན་ཕྲག་གི་བར་ཕན་ཚུན་མ་ཕྲད་པར་འཐརོ་བ་དང༌། དེའི་

ཚེ་བདུད་ཀྱི་རིས་གྲངས་མེད་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་ཀྱང་བསྐྱེད་དོ། །

མཛད་པ་བཅུ་པ། 

བཅུ་པ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་ནམ་གྱི་ཆ་སྟོད་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་མངོན་དུ་མཛད། གུང་ཐུན་ལ་

མངནོ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད། ནམ་གྱི་ཆ་སྨད་སྐྱ་རེངས་འཆར་ལ་ཉེ་ཞིང་

རྒྱལ་པོའ་ིརྔ་བརྡུང་བའི་ཚད་ཙམ་ན། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉིས་དང༌། བདེན་པ་བཞི་མངནོ་དུ་མཛད་ནས་སྐད་ཅིག་གཅིག་

དང་ལྡན་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

རྒྱས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པ་ན། ཤིང་ཏཱ་ལ་བདུན་སྲིད་

དུ་ནམ་མཁའ་ལ་མངོན་པར་འཕགས་ཏེ། ལམ་གྱི་རྒྱུད་ནི་ཆད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་

སགོས་ཆེད་དུ་བརྗདོ་ཅིང༌ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏགོ་གི་ཆར་པུས་མ་ོནུབ་པ་ཙམ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དུ་གཏོར་ནས་མངོན་པར་མཆོད། འདོ་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱས། སེམས་ཅན་གང་ལ་འདོ་ཀྱིས་རེག་པར་

གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བས་ཁྱབ། ས་རྣམ་

པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཤིང༌ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། བདག་

ཅག་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ལྟར་ཁོ་ནར་ཁྱེད་སངས་རྒྱས། །དཔེར་ན་

མར་དང་མར་ཉིད་ཀྱི། །ཉིང་ཁུ་མཚུངས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་

པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། བསོད་ནམས་རྣམ་

སྨིན་བདེ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡིས་བསམ་པ་

འགྲུབ། །བདུད་བཅོམ་ནས་ནི་བྱང་ཆུབ་མངོན་སངས་རྒྱས། །མྱ་ངན་འདས་

ཤིང་བསིལ་བའི་དངསོ་པ་ོཐབོ། །ཅེས་ཆེད་དུ་བརྗདོ་པར་མཛད། གཞན་ཡང་

འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མོ་དང་བདུད་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་

མ་ལུས་པས་བསྟོད་པའི་ཚོགས་ཇི་སྙེད་པས་བསྟོད་ཅིང་མེ་ཏོག་སིལ་མ་ལ་

སོགས་པའི་མཆོད་རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་ཀུན་ནས་

མངོན་པར་མཆོད་དོ། །

མཛད་པ་བཅུ་གཅིག་པ། 

བཅུ་གཅིག་པ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་ནི། དེ་ལྟར་མངོན་

པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཞག་བདུན་ཕྲག་དང་པོ་ལ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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མ་བཤིག་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་ལ་གཟིགས། གཉིས་པ་ལ་སྟོང་གསུམ་རིང་

དུ་འཆག གསུམ་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་ལ་སྤྱན་མི་འཛུམ་པར་གཟིགས། བཞི་

པ་ལ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བར་རྒྱང་མི་རིང་བར་འཆག བདུད་ཀྱིས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་ཞུས་ཀྱང་གདུལ་བྱའི་དོན་མ་ཟིན་བར་མི་འདའ་བར་ཞལ་

གྱིས་བཞེས། ལྔ་པ་ལ་ཀླུ་བཏང་བཟུང་གི་གནས་སུ་བཞུགས། དྲུག་པ་ལ་ཤིང་

ནྱ་གྲོ་ཏ་སྐྱོང་དུ་བཞུད། བདུན་པ་ལ་ཤིང་སྒྲོལ་རྒྱུའི་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ན་

ཚོང་པ་ག་གོན་དང་བཟང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་སྦྲང་རྩི་དང༌། སྐྱོ་མ་དང༌། བུ་རམ་

གྱི་ཤིང་བསྡུས་པ་རྣམས་ཕུལ་བར། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་སྣོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅི་

འདྲ་བས་བཞེས་པ་དགོངས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིས་རྡའོ་ིལྷུང་བཟེད་

རེ་ཕུལ་བར་གཅིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་བཞེས། སླར་ཡང་དེ་

གཉིས་ཀྱིས་བ་སྟོང་གི་འ་ོམ་ཉིང་ཁུར་བྱས་པའི་སྤྲིས་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞོང་

པར་བླུགས་ཏེ་ཕུལ་བར་བཞེས་ནས། གཞངོ་པ་དེ་ཉིད་དུ་བརོ་བར་ལྷ་ཚངས་

པས་མཆོད་པའི་ཕྱིར་ཁྱེར། ཚོང་དཔོན་དེ་གཉིས་སྦྲང་རྩི་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་

བའི་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསྟན། 

དེ་ནས་སྟོན་པ་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པར་མཛད་དེ། ཟབ་ཞི་

སྤྲོས་བྲལ་འདོ་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་

རྙེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་ག་ོབར་མི་ནུས་པས། །མི་སྨྲར་ནགས་འདབས་གནས་

པར་བྱ་བ་སྙམ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་མ་རིག་པས་ལྡོང་པའི་སེམས་
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ཅན་རྣམས་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཡལ་བར་འདརོ་བར་མི་མཛད་ཀྱང༌། མ་བསྐུལ་

བར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མི་བསྐོར་བའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར། འཇིག་

རྟེན་ཀུན་ལ་སྙིང་བརྩེ་མཐའ་ཡས་པ། །གཞན་གྱིས་གསོལ་མ་བཏབ་ལ་ང་

མི་སྟོན། །སྐྱེ་བོ་འདི་དག་ཚངས་ལ་དད་པ་སྟེ། །དེ་ཡིས་གསོལ་བ་བཏབ་

ན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྨིན་མཚམས་ནས་འདོ་ཟེར་ཕྱུང་

སྟེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱས་པ་ན། ཚངས་པ་གཙུག་

ཕུད་ཅན་གྱིས་རིག་ནས་རང་གི་འཁོར་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་

བཅས་པ་འངོས་པར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཐལ་

མོ་སྦྱར་ནས་གསོལ་བ། འཕགས་པའི་ནོར་ལ་སེམས་ཅན་དག་ནི་མགྲོན་

གཉེར་ཏེ། །སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་མང་པོ་དབུགས་ཕྱུང་མཛད་ནས་ནི། །གང་

སླད་མི་གསུངས་འགྲོ་ལ་བཏང་སྙོམས་མཛད་པ་འདི། །འཇིག་རྟེན་རྩ་ལག་

ཁྱེད་ཀྱིས་རིགས་པ་མ་ལགས་ས།ོ །ཞེས་སགོས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་དང༌། སླར་ཡང་

བརྒྱ་བྱིན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འངོས་ཏེ་གཉིས་ཀས་ནན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་དང༌། སླར་གསེར་གྱི་འཁརོ་ལ་ོརྩིབས་སྟངོ་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་བཞིན་གསལོ་

བ་བཏབ་པ་སྟེ། ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱིས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་ཡང་ཡང་

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐར། གདུལ་བྱ་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་ལ་གཟིགས་

ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། 

དེ་ནས་ཐོག་མར་དུག་གསུམ་ཤས་ཆུང་ཞིང༌གདུལ་སླ་བ་ཞིག་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།

39

ལ་ཆོས་བསྟན་པར་བྱ་བ་དགོངས་པ་ན། ལྷག་སྤྱོད་འདས་ནས་ཞག་བདུན་

དང༌། རིང་འཕུར་འདས་ནས་ཞག་གསུམ་ལོན་པ་དང༌། ལྔ་སྡེ་རྣམས་སྐལ་

བ་དང་ལྡན་པར་གཟིགས་ཏེ་ཡུལ་འཁོར་མོ་འཇིག་ཏུ་གཤེགས། ལྔ་སྡེས་

རྒྱང་རིང་པོ་ནས་མཐོང་བས། དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལྷོད་པ། མང་དུ་ཟ་བ། སྤོང་

བ་ལས་ཉམས་པ་དེ་འངོ་གི་འདི་ལ་ང་ཚོས་སྔནོ་དུ་ལྡང་བ་དང༌། ཕྱག་ཀྱང་མི་

བྱ། སྟན་ལྷག་མ་འདི་ལ་འདུག་ན་འདུག་ཏུ་ཆུག་ཟེར་འགོ་ཁྲིམས་བཅས་ཏེ་

ཀུན་ཤེས་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱིས་ཁས་མ་བླངས། སྟནོ་པ་བྱནོ་པས་ཁ་ོཚོའི་འགོ་ཁྲིམས་

རང་ཞིག་ཏུ་སངོ་ནས་སྟན་ལས་ལྡང་བ་དང༌། ལ་ལས་བསུས། ལ་ལས་གདན་

བཏིང༌། ལ་ལས་ཞབས་ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་བཤམས་ནས་སྟན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་

བ་ལྟར་བཞུགས་ཏེ། ལྔ་སྡེ་མགུ་བའི་གཏམ་མཛད་པ་ན་ལྔ་སྡེས། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་གཽ་ཏ་མ། དབང་པོ་ནི་གསལ། པགས་པའི་མདོག་ནི་ཡོངས་སུ་དག་

ན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མངནོ་དུ་མཛད་དམ་ཟེར་བ་ལ། སྟནོ་པས། དགེ་སླངོ་

དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་མ་ཟེར་ཞིག ཁྱོད་ཅག་ལ་

ཡུན་རིང་པརོ་མི་བདེ་བར་འགྱུར་ར།ོ །ངས་ནི་བདུད་རྩི་ཐབོ་བ།ོ །སངས་རྒྱས་

སོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའ།ོ །སྔར་ཁྱོད་དག་འགོ་ཁྲིམས་འདི་ལྟ་བུ་མ་བཅས་

སམ། དགེ་སླངོ་དག་ངས་ཁྱདོ་རྣམས་ལ་ཆསོ་བཤད་ཀྱིས། ཚུར་ཤགོ ཉནོ་ཅིག 

ནན་ཏན་གྱིས་ཤིག་ཅེས་སགོས་གསུངས་པའི་མདོ་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་མུ་སྟེགས་

ཀྱི་རྟགས་རྣམས་མེད་པར་གྱུར། དགེ་སློང་བསྙེན་པར་རྫོགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་
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ལོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་ཉེས་པ་བཤགས་ཤིང་གུས་པ་ཡང་བསྐྱེད་དོ། །

དེ་ནས་སྟོན་པར་སྔོན་སངས་རྒྱས་རྣམས་གནས་གང་དུ་བཞུགས་

ཏེ་ཆསོ་ཀྱི་འཁརོ་ལ་ོབསྐརོ་སྙམ་དུ་དགངོས་པ་ན། ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་དེར་རིན་

པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྟོང་བྱུང་བར། སྔ་མ་གསུམ་ལ་བསྐོར་བ་མཛད་ཅིང༌། བཞི་པར་

སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་དང༌། ལྔ་སྡེས་ཀྱང་སྟོན་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ཏེ་སྤྱན་སྔར་འཁོད། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འདོ་ཟེར་

གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྤྲོས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱས་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ན་འཁོར་

བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་

དང༌། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་འདུས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང༌། མཆོད་

རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་མཆོད་ཅིང༌ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ལྔ་སྡེ་དག་ལ་

བཀའ་བསྩལ་པ། དགེ་སློང་དག་མཐའ་གཉིས་པོ་འདི་དག་ནི་འཇུག་པར་

བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་བསོད་ཉམས་ཀྱི་མཐའ་དང་ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་

མཐའ།ོ །དེ་བས་ན་མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱིས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །དེ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་དོ། །དགེ་སློང་དག་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་
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སྟེ། གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་དང༌། འགོག་པ་དང༌། ལམ་

མ་ོཞེས་སགོས། ལན་དང་པསོ་བདེན་པ་བཞིའི་ང་ོབ་ོབཟླས་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་

ཀུན་ཤེས་ཀ་ཽཎྜིནྱ་ལ་མཐངོ་ལམ་སྐྱེས། ཡང་དགེ་སླངོ་དག་སྡུག་བསྔལ་ཡངོས་

སུ་ཤེས་པར་བྱའ།ོ །ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱའ།ོ །སྡུག་བསྔལ་འགགོ་པ་མངནོ་དུ་

བྱའ།ོ །སྡུག་བསྔལ་འགགོ་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་པར་བྱའ།ོ །ཞེས་

ལན་གཉིས་པས་བདེན་པ་བཞིའི་བྱ་བ་བཟླས་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་ཀཽ་ཎྜིནྱ་དགྲ་

བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་དང༌། རྟ་ཐུལ་དང༌། རླངས་པ་དང༌། མིང་ཆེན་དང༌། བཟང་

ལྡན་ཏེ་བཞི་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེས། ཡང་དགེ་སློང་དག་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་

སུ་ཤེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་བ་སྤངས་སོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་སོ། །ལམ་རྒྱུད་

ལ་བསྟེན་ན།ོ །ཞེས་ལན་གསུམ་པས་བདེན་པ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པར་བཟླས་པ་

སྟེ། དེའི་ཚེ་རྟ་ཐུལ་སགོས་བཞི་པསོ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཐབོ། དེ་ལྟར་ན་བདེན་པ་

བཞི་པ་ོལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཤིང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་ཆསོ་ཀྱི་འཁརོ་ལ་ོ

བསྐོར་བ་ན། ལྔ་སྡེས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ལྷ་བརྒྱད་ཁྲི་སོགས་གྲངས་

མེད་པར་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་ཁྱིམ་བདག་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོའ་ིབུ་གྲགས་པ་

དང༌། གང་པོ་དང༌། དྲི་མེད་དང༌། བ་ལང་བདག་དང་ལག་བཟང་སྟེ། ཉེ་

བའི་ལྔ་སྡེ་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་

པ་དང༌། གྲོང་མི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ལྔ་བཅུ་ཡང་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་
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དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པས་དེ་ཙམ་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་དྲུག་ཅུར་ཟིན། དེ་ནས་ལྟེང་

རྒྱས་འདོ་སྲུང་རལ་པ་ཅན་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤ ་ལོན་པ། འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་ཅན་

དང༌། དེའི་སྤུན་ཆུ་ཀླུང་འདོ་སྲུང་དང༌། ག་ཡ་འདོ་སྲུང་གཉིས་ཀྱང་འཁོར་

ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཅན་རེ་བཅས་ཚུར་ཤོག་གིས་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་དགྲ་

བཅོམ་པར་གྱུར་པས། འཇིག་རྟེན་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་སྟོང་ལས་བརྒལ་བ་

སོགས་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་སོགས་སུ་འཁོར་གྱི་

དང་པོ་ལྔ་སྡེ་སོགས་ལ་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞི་བརྗོད་བྱར་གཙོ་བོར་

སྟནོ་པའི་ཆསོ་ཀྱི་འཁརོ་ལ་ོདུས་ལ་ོདྲུག་ནས་བདུན་ཟིན་ཙམ་གྱི་བར་བསྐརོ་

བ་དང༌། ཡུལ་ལམ་གནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརི་སོགས་སུ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་

ཐེག་ཆེན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པ་གཙོ་བརོ་

སྟོན་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལ།ོ དུས་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་བསྐོར་བ་དང༌། ཡུལ་

ཡངས་པ་ཅན་སོགས་སུ་གདུལ་བྱ་མ་ངེས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་བཀའ་

ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། དུས་ལོ་བདུན་ཡན་ལ་

བསྐོར་ཏེ་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གྲོལ་བར་མཛད་དོ། །

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པ། 

བཅུ་གཉིས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་སྟོན་པའི་མཛད་པ་ནི། གསེར་འདོ་

དམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ཡོངས་མི་འདའ། །ཆོས་ཀྱང་ནུབ་པར་མི་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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འགྱུར་ཏེ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་མཛད་ཅིང༌། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདའ་

བར་སྟོན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་བསྐལ་པ་

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་ནས་ཀྱང་བདུད་བཞི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

ག་ོའཕང་བརྙེས་སུ་ཟིན་པས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་མངའ་ཡང༌། གདུལ་

བྱ་ལེ་ལ་ོདང་རྟགས་འཛིན་ཅན་རྣམས་དེ་ལས་བཟླགོ་པའི་ཕྱིར་དང༌། གདུལ་

བྱ་དམན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ངརོ་སངས་རྒྱས་ཉེ་བར་མི་སྣང་བ་ལ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བར་ཐ་སྙད་གདགས་པའི་ཕྱིར་སྟོན་པ་ཙམ་མོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྐུ་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བར་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་

བར་བསྐུལ་མར་འདེབས་པ་དྲན་ཆེད། གང་སུ་ཞིག་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་

བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་སྒམོ་མང་དུ་བྱས་པ་དེ་ནི་འདདོ་ན་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་

པ་ལས་ལྷག་པའི་བར་དུ་འདུག་གོ །ཞེས་བྱ་བ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་

གསུངས་ཀྱང༌། ཀུན་དགའ་བོ་བདུད་ཀྱིས་ཁེབས་ཏེ་མ་ཐོས་པས་ཅི་ཡང་

མི་ཟེར་ཞིང༌། ལྐོག་ཏུ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསོལ་

བས་ཞལ་གྱིས་བཞེས། མགར་བའི་བུ་དགེ་བསྙེན་ཙུནྡས་བསོད་སྙོམས་ཕུལ་

ཏེ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསལོ་བ་བཏབ་པ་ན་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བཞུགས་

པར་གནང་སྟེ། སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་ནི་བཏང་ཞིང༌། འཚོ་བའི་འདུ་བྱེད་ནི་བྱིན་

གྱིས་རློབས་པར་མཛད། དེའི་ཚེ་ས་གཡོ་བ་དང་། སྐར་མདའ་ལྷུང་བ་སོགས་
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ཀྱི་ལྟས་དུ་མ་བྱུང་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་ཚེ་འདུ་བྱེད་གཏོང་བར་ཤེས་

ཏེ། ཀུན་དགའ་བོས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་མ་གནང༌། དེ་ནས་རིམ་

གྱིས་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་བཞིན་

པར་གྲོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་གྱད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཉེ་བའི་ཤིང་སཱ་ལ་ཟུང་གི་ཚལ་དུ་

གཤེགས་ནས། དེར་གྱད་རྣམས་ཀྱིས་བཤམས་པའི་ཁྲི་འཕང་བྱང་དུ་བསྟན་

པའི་སྟེང་དུ་སྐུ་གཡས་པ་ཕབ། ཞབས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཞབས་བཞག་སྟེ་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་མཛད་བཞིན་པར་གྱད་རྣམས་ལ་

ཆོས་སྟོན་པ་དང༌། སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་ཐ་མ་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའ་

དང༌། ཀུན་དུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་གཉིས་དད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཁོང་

གཉིས་བྱུང་བ་དང་ཆོས་བསྟན་པས། བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་དགྲ་བཅོམ་པ་

ཐབོ་སྟེ། སྟནོ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མཐངོ་བར་མ་བཟདོ་ནས་སྔནོ་དུ་མྱ་

ངན་ལས་འདས། བཅམོ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་འཁརོ་རྣམ་བཞི་ལ་བསླབ་པའི་

གཞི་མདརོ་བསྡུས་པ་གནང་སྟེ། དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་དང་བདེན་པ་བཞི་ལ་

ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མཛད་ནས། ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །

དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས་ཞག་བདུན་གྱི་བར་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་

འབུལ་རྒྱུའི་ཉེར་བསྡགོས་རྣམས་བཤམས་པ་དང༌། ཉན་ཐསོ་ཆེན་པ་ོཀུན་ཤེས་

ཀཽ་ཎྜིནྱ་དང༌། སྐུལ་བྱེད་དང༌། སྟོབས་བཅུ་འདོ་སྲུང་དང༌། འདོ་སྲུང་ཆེན་པོ་



མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་བཤད།
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དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་གདུང་ཤིང་བལ་གྱི་ལྭ་བ་དང༌། རས་ཟུང་ལྔ་

བརྒྱས་དཀྲིས། ལྕགས་ཀྱི་སྒྲོམ་དུ་བཅུག འབྲུ་མར་གྱིས་བཀང༌། ཁ་བཀབ་སྟེ་

དྲི་ཞིམ་པོའ་ིཤིང་སྤུངས་པའི་དབུས་སུ་བཞག་པ་ན། མེ་རང་འབར་དུ་གྱུར་

ཏེ་ཞག་བདུན་དུ་མ་ཤི་བས། འ་ོམའི་ཆབ་ཀྱིས་བསད། སྒྲོམ་བུ་ཁ་ཕྱེས་པས་

སྐུ་གདུང་ཡུངས་འབྲུ་ལྟ་བུའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཕུང་པོར་གྱུར། དེ་ཉིད་ཕོྱགས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྐལ་པ་ལེན་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཆ་བརྒྱད་

དུ་བགོས་ཏེ་སོ་སོའ་ིཡུལ་དུ་མཆོད་རྟེན་བརྩེགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སྐུ་

གདུང་གི་སྒྲོམ་བུ་དང་བསྲེགས་པའི་སོལ་བ་དང༌། ཚེམས་མཆེ་བཞི་རྣམས་

ལས་མཆོད་རྟེན་རེ་རེ་བཅས་བཅུ་བཞིར་བྱོན་པར་གསུངས་སོ། །

སྟོན་མཆོག་ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་མཛད་པ་གང༌། །

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་མོད། །

བསོད་ནམས་འདུན་པས་དམ་པ་གོང་མ་ཡི། །

གསུང་གི་རྗེས་འབྲངས་ཉུང་གསལ་སྤེལ་བ་འདི། །

འཁྲུངས་དང་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྟོན་མྱང་འདས་ཚུལ། །

མ་འངོས་དད་པ་ཅན་ལ་སྒྲོགས་ཤིག་ཅེས། །

མྱ་ངན་འདའ་ཁར་སྟོན་པ་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས། །

གསུངས་པར་གུས་པས་མཆོད་དེ་ཅི་ནུས་བྲིས། །

འདིར་འབད་དགེ་བ་སྟོན་ཟླའི་བསིལ་ཟེར་གྱིས། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སྐྱེ་འགྲོའ་ིཡིད་ཀྱི་ཚ་མུན་ཀུན་སེལ་ནས། །

སྟོན་དང་བསྟན་ལ་དད་དང་ལྷག་བསམ་བརྒྱུད། །

རྣམ་གྲོལ་ཀུནྡའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆགོ་གི་ཤིན་ཏུ་ང་ོ

མཚར་ཆེ་བའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལས་གཙོ་བརོ་བརྩམས་པའི་རྣམ་བཤད་ཉུང་གསལ་

ཐར་པའི་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་མདོ་སྲིབ་པ་ཐུབ་

བསྟན་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་རེག་པའི་བྱ་བཏང་སྙོམ་

ལས་པ་མཁན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས་རང་དང་རང་འདྲའི་བློ་ཆུང་གིས་འཛིན་སླ་

བའི་ཆེད་དུ། མཁས་པ་སྔ་མའི་ཡིག་ཆ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༡༧ སྤྱི་ལ་ོ 

༡༩༩༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ལྕགས་ལུག་ཟླ་ཚེས་ལ་བྷིར་རྫོང་སར་སློབ་གྲྭར་བྲིས་པའ།ོ། །།



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།
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༄༅། །རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསང་རྣམ་

ཀྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་

འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུག་སོ། །

(བར་བཅུག་ས་བཅད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

༈ ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། 

ཕྱགོས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་

པའི་གཏེར། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཁྱབ་དྲིན་ཅན་རྗེ། །བླ་མ་འཇམ་

པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་

བརྩེའི་དབང་པོ་ཞེས། །འགྲོ་ཀུན་དགའ་བའི་གཉེན་མཆོག་རིས་མེད་

ཀྱི། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེར་བསྒྲེངས་དཔལ་བཟང་པའོ།ི །ཕྲིན་ལས་རྣམ་

འཕྲུལ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢ །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་མཛོད་

འཛིན་པ། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་རྡ་ོརྗེ་འཆང༌། །འཁརོ་ལ་ོསྡམོ་པ་བླ་

མའི་སྐུར་སྣང་བ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣ །དགོས་

འདདོ་ཀུན་འབྱུང་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ། །འབྲེལ་ཚད་དནོ་ལྡན་འཇམ་

དབྱངས་བླ་མ་ཡི། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་མཆོག །ཡིད་ལ་

དྲན་ཅིང་གུས་པས་གསལོ་བ་འདེབས། ༤ །མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཆོས་སྐུའི་ཀློང༌། །སྣོད་བཅུད་སྣང་བ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །གྲགས་སྟོང་

སྐྱེ་མེད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོག  །དག་པ་རབ་འབྱམས་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༥ །ཐུབ་པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་འབྱུང༌། །བི་མ་མི་ཏྲ་

ལྷ་བཙུན་ཀླངོ་ཆེན་པ། །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ལམ་འབྲས་བླ་མ་སགོས། །དགྱེས་ཞལ་

ཡང་ཡང་མཇལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༦ །ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པསོ་རིག་པ་ངོ་སྤྲདོ་

དང༌། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཚེ་དབང་དཔལ་སྤྲུལ་ལས། །ཀློང་སྙིང་སྔོན་

ཁྲིད་གནུབས་ཆེན་སྔགས་གཞུང་སོགས། །དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་བསྩལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༧ །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས། །ལན་

གཅིག་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་བཤད་ཁྲིད་དང༌། །སྐབས་འགར་དབང་དང་

བྱིན་རླབས་རིགས་གཏད་གནང༌། །ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་བཞུགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༨ །བླ་མ་དམ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལས། །ཀྱེ་རྡརོ་དབང་དང་

ལམ་འབྲས་ལྟ་ཁྲིད་དང༌། །རྒྱུད་གསུམ་མནོས་ཤིང་ཚར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་

ལས། །དབང་བླངས་གཉིས་མེད་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༩ །རོྡ་རྗེ་འཆང་

དངོས་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལས། །ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་བསྙེན་རྫོགས་དེ་ཡི་

མཚན། །ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དོན་གྲུབ་ནི། །དབང་གི་རྒྱལ་པོར་

གསོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠ །མདུན་མཁར་འཇའ་ཟེར་ཀློང་དུ་འགྲོ་

འདུལ་རྗེ། །དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་ཅན། །སྐྲ་དཀར་ཐོར་ཅོག་

རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །མཁའ་འགྲོའ་ིཚོགས་བཅས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།
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འདེབས། ༡༡ །ཕྱག་གཡས་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཌཱ་རུ་དཀྲལོ། །གཡནོ་པས་ཐདོ་པ་

བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས། །སྙན་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་གསང་བ་

ཡིས། །ཟབ་མའོ་ིགདམས་ངག་བསྩལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༢ །བླ་མ་འཁརོ་

ལ་ོབདེ་མཆགོ་འཁརོ་དང་བཅས། །ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བྱིན་

གྱིས་བརླབས། །རེས་འགའ་ཐ་དད་རེས་འགའ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །གཉིས་མེད་

གཉིས་སུ་སྣང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༣ །འཇིགས་བྲལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་

ཕྱུག་བིར་ཝ་པ། །ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཆད་བརྗིད་ཉམས་ཆེ་བའི་སྐུར། །མོས་

གུས་མཛད་པས་ཞལ་དུ་བརྔུབས་ནས་ནི། །གསང་ལམ་ཕྱིར་དབྱུངས་མཛད་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༤ །བདེ་གཤེགས་བདུད་རྩི་ཐོད་ཆང་རིག་མ་

བསྟིམས། །དཔྲལ་བ་ལ་སགོས་གནས་ནས་འདོ་ཟེར་ནི། །དཀར་དམར་མཐིང་

གསུམ་དང་ནི་འདྲེས་མ་ཡིས། །དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། ༡༥ །དོ་ཧ་རོྡ་རྗེའི་གླུ་དབྱངས་སྒྲོག་བཞིན་དུ། །བླ་མ་ཧཾའུ་ཡིག་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཐར། །ཐིམ་པའི་མོད་ལ་རིག་སྟོང་ནམ་མཁའ་

ལྟར། །དབྱེར་མེད་གྱུར་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་བདེབས། ༡༦ །འདོ་གསལ་ཀློང་

དུ་བླ་མ་ས་ཆེན་གྱིས། །རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་པོད་དབང་བྱིན་བརླབས་

མཐར། །དགྱེས་པ་རོྡ་རྗེར་གྱུར་ཏེ་ཐིམ་པའི་མོད། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༡༧ །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་པ། །རུས་པའི་

རྒྱན་ཅན་ར་ོལང་ཁྲི་སྟེང་རལོ། །སྟེང་མཁར་གདུགས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་ཟིལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཅན། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༨ །མཁའ་འགྲོ་

སྤྲོས་ཤིང་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས། །སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་དཀྱིལ་

འཁོར་གཙོ་བོ་ནི། །བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་བཅུ་གཉིས་ཕྱག་ཅན་གྱིས། །ཁྱེད་

ཞལ་བརྔུབས་པར་མཛད་ལ་གསལོ་པ་འདེབས། ༡༩ །ཡུམ་མཁར་ཕྱིར་བཏནོ་

བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་གྱུར། །སྡོམ་བཟུང་ནས་བརྩམས་རིག་པའི་དབང་ལྔ་

དང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་དབང་མཆོག་དབང་གསུམ་དང་བཅས། །དབང་

བཞི་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༠ །སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་སྔར་

བཞིན་གྱུར་པ་ཡིས། །རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཅིག་གི་བཀའ་གཏད་མཐར། །ཁྱེད་

སྐུར་ཐིམ་ཞིང་དབྱེར་མེད་གྱུར་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་རང་མདངས་གསལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡ །ལམ་འབྲས་ཁྲིད་དབུར་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་

ཉིད། །བགྲེས་ཉམས་དཀར་ཆས་རྡོར་དྲིལ་ཁ་ཊྭཾ་ཅན། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དང་

བཅས་ཐིམ་པའི་མོད། །བདེ་ཉམས་བཞེས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༢ །མནལ་ལམ་འདོ་གསལ་དག་ཏུ་ལན་དུ་མར། །ཁའུ་བྲག་རྫོང་

གསལ་ཞིང་དུས་གཅིག་ན། །བླ་མ་ཁའུ་པ་ཡི་སློབ་དུས་ཀྱི། །ས་ཆེན་བག་

ཆགས་སད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༣ །རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོས་

མདུན་མཁར་གཟིགས། །ཁྱེད་དང་ང་གཉིས་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཅེས་

སོགས། །གསུངས་མཐར་ཧྲཱིཿདང་ཐིག་དམར་རྡོ་རྗེར་གྱུར། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་

པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༤ །བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཤིག་འདོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།
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གསལ་དུ། །བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་སྤྲུལ་མངནོ་དགའི་ཞིང་བཀདོ་དང༌། །བདེ་ཆེན་ཞིང་

དམར་སངས་རྒྱས་འདོ་དཔག་མེད། །བཀོད་པ་དང་བཅས་མཇལ་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། ༢༥ །དགོངས་ཟང་དབང་དུས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་རྗེ། །སྐྱིལ་

ཀྲུང་དཀར་ཆས་ཐོར་ཅོག་རྒོད་འཕྲུལ་ཅན། །ཆོས་འཆད་གཏེར་སྒྲོམ་འཛིན་

ཅིང་མདུན་མཁར་བྱོན། །ཟང་ཐལ་བཀའ་གཏད་གནང་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༦ །བླ་རྣམ་སྒོམ་ཚེ་མཁའ་འགྲོས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །བཀའ་འདུས་

དཀྱིལ་འཁརོ་མཇལ་ཞིང་དཀར་ཆས་གསལོ། །ཡབ་རྗེ་ཨ་ོརྒྱན་གླིང་པའི་བག་

ཆགས་སད། །མཁའ་འགྲ་ོའབུམ་གྱིས་བསྐརོ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༧ །ཐུགས་

འདུན་ཙམ་གྱིས་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་རྗེ། །ཆོས་འཆད་གླེགས་བམ་འཛིན་

པའི་པཎྜི་ཏས། །ཤེར་ཕྱིན་ལ་སོགས་གསུང་འབུམ་གདམས་གཏད་

མཐར། །ཐུགས་ཀར་དབྱེར་མེད་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༨ །རྣམ་ཐར་

དད་པས་གྲུབ་ཆེན་ཏི་ལླི་པ། །གཅེར་བུ་འཇིགས་ཉམས་ཡུམ་དང་སྦྱོར་བ་

ཡིས། །བདུད་རྩི་གནང་བས་བདེ་ཉམས་རྒྱས་པའི་མཐར། །དབྱེར་མེད་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༩ །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

ཞབས། །སྨུག་ནག་པཎ་ཞུ་གསོལ་ཞིང་པཎ་ཆས་ཅན། །ཞབས་པུས་གཡས་

བསླངས་ཕྱག་གཉིས་གླེགས་བམ་བསྣམས། །མདུན་མཁར་གསལ་བར་

གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༠ །མོས་གུས་མཛད་པས་གཞལ་མེད་ཁང་

ཞིག་ཏུ། །བླ་མ་འཇམ་རྡོར་འཁོར་བཅས་སྐུར་གྱུར་པས། །ཉིད་སྐུ་འདོ་ཀྱིས་
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སྦྱངས་མཐར་གསེར་ཞུན་ལྟར། །གྱུར་པ་ཞལ་དུ་ཞུགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༣༡ །ཡུམ་མཁར་འཇམ་དཔལ་གྱུར་པ་ཕྱིར་བཏནོ་ནས། །སྡམོ་བཟུང་

ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ། །དབང་བཞི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་མཐར་ལུང་

བསྟན་དང༌། །དབུགས་དབྱུང་གཟེངས་བསྟོད་བསྩལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༣༢ །དེ་མཐར་དཀྱིལ་འཁོར་ལན་གསུམ་བསྐོར་བའི་རྗེས། །གཙོ་

འཁོར་འབྲུ་གསུམ་གྱུར་ཏེ་ཐིམ་པའི་མོད། །ཉིད་སྐུ་ཐིག་སེར་གོང་བུར་གྱུར་

ཏེ་ཡལ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༣། སླར་ཡང་པཎ་

ཆེན་སྔར་བཞིན་གྱུར་ནས་ནི། །རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་མང་པོའ་ིབཀའ་གཏད་

གནང༌། །གླེགས་བམ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་སྐུ་གླེགས་བམ་ཆེར། །གྱུར་པའི་གསལ་

སྣང་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༣༤ །གྲུབ་ཐབོ་ཆེན་པ་ོཀུ་ཀུ་རི་པ་ཉིད། །སྔ་ོ

སངས་ཐོར་ཅོག་ཁྱི་སྦྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །རིག་ངོ་སྤྲོད་མཐར་དབྱེར་མེད་

ཐིམ་པའི་མོད། །ཁྱེད་ཉིད་དེ་རུ་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༥ །མནལ་

ལམ་དུར་ཁྲདོ་བཀདོ་པའི་གནས་སུ་ཕེབས། །གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་བདེ་མཆགོ་

སྐུ་རུ་བཞེངས། །རྗེ་ཉིད་ཕག་མོའ་ིསྐུར་གྱུར་བདེ་མཆོག་གི །དབང་བསྐུར་

རྒྱས་པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༦ །ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་

ཡུད་ཀྱིས་ཕེབས། །ཞིང་གི་བཀོད་པ་གཟིགས་ཤིང་རིན་ཆེན་གྱི། །ཕོ་བྲང་ཕྱི་

སྒརོ་ཕེབས་འཕྲལ་མཁའ་འགྲ་ོམ། །སྨུག་མསོ་གདན་དྲངས་ཞུས་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། ༣༧ །པད་ཞུ་གསལོ་བའི་ཨ་ོརྒྱན་གུ་རུས་དབུས། །རིག་འཛིན་ཐམས་
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ཅད་གྲལ་བསྟར་བཞུགས་པ་ཡིས། །རོལ་མོའ་ིསྒྲ་བཅས་སྒྲུབ་པ་འཚོགས་

བཞིན་པའི། །མདུན་དུ་ཕེབས་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༨ །ཨོ་རྒྱན་གུ་

རུས་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་གསུངས་ནས་ལོགས་སུ་དཀྱིལ་

འཁོར་བཀྲམ། །བུམ་དབང་ལ་སོགས་དབང་བཞི་རྫོགས་པའི་མཐར། །ལུང་

བསྟན་གསལ་བར་གནང་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༣༩ །ཁྱེད་ལ་འབྲེལ་བ་ཐབོ་

ཚད་ངན་སངོ་ལས། །སྐྱབོ་པའི་ཐུགས་བསྐུལ་དྲག་པསོ་ཞབས་ལ་བཏུགས། །དེ་

འཕྲལ་མཁའ་འགྲསོ་ཕྱིར་བསྐྱལ་སྒ་ོམདུན་ནས། །འཕུར་ཏེ་རང་གནས་ཕེབས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤༠ །ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་རབ་བྱུང་པཎ་ཆས་ཅན། །པུས་

གཡས་བསླངས་ཤིང་གཡོན་པ་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །རོྡར་དྲིལ་བསྣམས་ཤིང་

མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་བ་ལས། །དབང་བཞི་རྫོགས་པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༤༡ །དེ་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀར་པ་ོཞིག །གྱུར་པའི་ཞལ་ནས་བདེ་

མཆོག་རྩ་སྔགས་སྤྲོས། །ཁྱེད་ཉིད་བདེ་མཆོག་གསལ་བའི་ཐུགས་ཞུགས་

པས། །སྐུ་ལུས་སྔགས་སྒྲས་ཁེངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤༢ །སླར་ཡང་དེ་

ཉིད་ཕག་མོ་དམར་མོ་ནི། །གྲི་ཐོད་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་བྱང་སེམས་

བླུད། །གསུང་གིས་ངོ་སྤྲོད་ཉིད་ལ་ཐིམ་པའི་མོད། །བདེ་ཉམས་ཕག་མོར་

གསལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༤༣ །མསོ་གུས་རྐྱེན་གྱིས་ཀཿསི་རྡ་ོརྗེ་འཆང༌། །ཟ་

ཧོར་ཆས་ཅན་གུ་རུའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །ཐུན་མིན་ཟབ་ཁྱད་ལྡན་པའི་

དབང་བཞི་ཞིག །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༤༤ །འདུས་
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མདོའ་ིསྟ་གོན་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི། །སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་

དང༌། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་བཅས་ཏེ་ཐིམ་པའི་མོད། །རྡོར་སེམས་ཨ་དཀར་

གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤༥ །དེ་ཚེ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་

མཆགོ །དབུ་སྐྲ་སེ་ཆབོ་རྒྱབ་བསྙིལ་དགེ་བསྙེན་ཆས། །སྣུམ་འབེར་གཟི་བརྗིད་

ཅན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །མདོ་ཡི་དབང་བཞི་གནང་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༤༦ །བསྙེན་དུས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང༌། །གླེགས་

རལ་འཛིན་པས་གནས་ལྔའི་བྱིན་བརླབས་མཐར། །ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་འདོ་

ཕུང་ཨ་ཡིག་བསྡུས། །དེ ་མཐར་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༤༧ །འདོ་གསལ་ཀླངོ་དུ་བླ་ོགཏེར་དབང་པོ་མཇལ། །འཁརོ་ལོ་སྡམོ་

པའི་སྐུར་གྱུར་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །བྱང་སེམས་རྒྱུན་མང་བསྩལ་བས་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ། །བདེ་ཉམས་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༤༨ །ཡང་བསྐྱར་

ལམ་དབང་ཞུ་བའི་ཐུགས་འདུན་རྐྱེན། །བླ་མ་དགྱེས་པ་རོྡ་རྗེའི་སྐུར་གྱུར་

པའི། །ཐུགས་ཀར་འཇགོ་སྟེ་རིགས་ལྔའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །ལམ་དབང་རྫགོས་

པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤༩ །སླར་ཡང་བླ་མ་པཎ་ཆས་རྡོར་དྲིལ་

ཅན། །འབྲུ་གསུམ་གྱུར་ལས་རིགས་ལྔའི་ས་བོན་སོགས། །གྲངས་མེད་སྤྲོས་

པས་ཁྱེད་སྐུ་ཧེ ་རུ་ཀའི། །དྭངས་པའི་སྐུ་ལུས་ཁེངས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༥༠ །སྤྲུལ་གཞི་ལྕང་ལོ་ཅན་ན་རིན་ཆེན་གྱི། །གཞལ་མེད་ཁང་

མཛེས་བྱང་སེམས་སྙིང་པོའ་ིདཔལ། །དྲི་མེད་འདོ་རྒྱལ་སྔོན་པོ་ལོངས་སྐུའི་
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ཆས། །དགྱེས་བཞུགས་འཁོར་བཅས་མཇལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥༡ །སླར་

ཡང་རྒྱུད་བཏུས་གླེགས་བམ་བརྩེགས་པའི་མཁར། །བླ་མ་སྔར་ལྟར་བཞུགས་

ནས་གླེགས་བམ་ལས། །དབྱངས་གསལ་སྤྲོས་མཐར་གླེགས་བམ་བཅས་པ་

ཡང༌། །ཐིམ་ཉམས་གསལ་བར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥༢ །བླ་མ་ངག་

དབང་ལེགས་པ་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །བྱང་སེམས་ཟླ་སྙིང་ནོར་བུ་དྲི་མེད་

འདོ། །དཀར་པོ་ལོངས་སྐུ་ས་གནོན་སྐྱབས་སྦྱིན་ཅན། །འདོ་འཕྲོས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༥༣ །ངརོ་ཆེན་ས་ཞུ་མནབས་ཤིང་ཆསོ་འཆད་

ཅན། །གསང་འདུས་སྐུར་གྱུར་འདོ་ཀྱིས་ཁྱེད་སྐུར་སྦྱངས། །ཧཱུཾ་གྱུར་ཞལ་དྲངས་

དབང་བསྐུར་གསང་དབྱུངས་མཐར། །ཁྱེད་ཉིད་གསང་འདུས་གྱུར་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། ༥༤ །འདོ་གསལ་ཀླངོ་འགར་བདེ་མཆགོ་སྐུ་རུ་བཞེངས། །རྟ་ཕག་

ཡབ་ཡུམ་གྱུར་ནས་སྙོམས་འཇུག་རོལ། །གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝས་སྤྱོད་པའི་རྗེས་

གནང་བསྩལ། །གོང་མ་ཕྱོགས་གླང་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥༥ །དམ་

པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་ངོར། གཞལ་མེད་ཁང་དབུས་ཆོས་འབྱུང་

བསྣོར་བའི ་རྩེར། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་འཁོར་བཅས་ཡང་ཡང་

གཟིགས། །རྗེས་བཟུང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥༦ །མདུན་

གྱི་ནམ་མཁར་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་པ། །སྔ་ོནག་འཇིགས་ཉམས་ཐརོ་ཚུགས་ཉ་ཐདོ་

ཅན། །བདེ་མཆོག་སྐུར་གྱུར་ཞལ་བརྔུབས་གསང་དབྱུངས་མཐར། །དབང་

བཞི་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥༧ །རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་རྡོར་
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ཐོད་ཅན་ཞིག་གཟིགས། །བླ་སློབ་གཉིས་ཀ་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་

གྱུར། །དབང་བཞི་རྫགོས་མཐར་རྗེ་བཙུན་ཨ་ལ་བསྡུས། །ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་

གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༥༨ །མོས་གུས་མཛད་པས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་

པ། །བདེ་གཤེགས་རི་རབ་མར་མེའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་བྱད་འདོ་

ཟེར་སྤྲ་ོབསྡུའི་མཐར། །ང་ོབ་ོདབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༥༩ །སྙན་

བརྒྱུད་གཟིགས་ཚེ་གཙང་སྨྱནོ་ཧེ་རུ་ཀ  །བདེ་མཆགོ་སྐུར་བཞེངས་སྤྲུལ་པའི་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བཞི་ཟབ་རྒྱས་པོད་མང་བཀའ་གཏད་མཐར། །ཁྱེད་

དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦༠། སྨིན་གཏེར་གསང་ཡེའི་

དབང་སྐབས་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །དཀར་ཆས་པད་ཞུ་ཅན་མདུན་རྗེ་བཙུན་

ཁྱེད། །རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་བག་ཆགས་སད། །གསང་ཡེའི་དབང་རྫགོས་

མནོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦༡ །ཤིང་བྱར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རིལ་སྒྲུབ་

སྐབས། །ཉི་ཟེར་དང་འགྲོགས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ། །གྲངས་མེད་སྤྲོས་པའི་

གཙོ་བོའ་ིཞལ་སྔ་ནས། །གསང་བའི་ལུང་བསྟན་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༦༢ །ཐུགས་ཆེན་རིལ་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་མངའ་རིས་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་

བཟང་པོ་མདུན་མཁར་ཡང་ཡང་བྱོན། །མི་ཏྲའི་དབང་སྐབས་གྲུབ་ཆེན་དེ་

ཉིད་ཀྱིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་བསྩལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༦༣ །ཡི་དམ་

བཀའ་འདུས་བསྙེན་པའི་འདོ་གསལ་ཀློང༌། །ཁྲ་འབྲུག་གུ་རུ་འཁོར་བཅས་

ཚོགས་གྲལ་དུ། །རྗེ་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་བག་ཆགས་སད། །བཀའ་འདུས་
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སྒྲུབ་ཆེན་ཐོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦༤ །སྨན་དཀྱིལ་སྟེང་མཁར་གུ་རུ་ཟ་

ཧོར་མ། །སྐུ་མདོག་ལྗང་སེར་རྒྱ་གྲམ་ཐོད་པ་བསྣམས། །འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་

ཕྱགོས་མཚམས་བཀའ་འདུས་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁརོ་ལྷ་ཚོགས་གཟིགས་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། ༦༥ །ལམ་འབྲས་སྐབས་ཤིག་བླ་ཆེན་འབྲགོ་མི་རྗེ། །ན་བཟའ་སྟདོ་

དམར་སྨད་སྨུག་ཞལ་དཀྱིལ་མཛེས། །དྲིལ་བུ་སྐུར་བསྟེན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་

བསྒྱིངས། །ཁྱེད་ཉིད་དེ་རུ་གསལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༦༦ །ལྕང་ལ་ོཅན་དང་

བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀོད་བཅས། །ཁྱེད་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་

ཀྱང༌། །བློ་གཏེར་རྗེ་དང་ངག་དབང་ལེགས་པའི་ཞབས། །འཁོར་བཅས་ཡང་

ཡང་མཇལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦༧ །མཁན་ཆེན་ངག་དགའ་པཎ་ཞུ་རྡོར་

དྲིལ་ཅན། །ཐུགས་ཀར་འཇམ་དབྱངས་མདུན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །འཇམ་

དབྱངས་དབང་བསྐུར་ཀུན་བཟང་གྱུར་ཏེ་ཐིམ། །ཁྱེད་སྐུ་དྷཱིཿཡིག་གསལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༦༨ །འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་

ཅན། །ཐུགས་ཀར་འཇམ་དབྱངས་བཞུགས་པ་ཆེར་གསལ་མདུན། །དབང་

བླངས་འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་ཀར་ཨས་མཚན་པ། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་པ་ཁྱེད་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦༩ །པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི། །རྒྱ་གར་

པནྜི་ཏ་ཡི་ཆས་ཅན་གྱིས། །པདྨའི་མིང་ཅན་སྟེར་བ་ལས་བྱུང་བའི། །བདེ་སྟངོ་

གར་གྱིས་རོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༧༠ །དམ་པ་སངས་རྒྱས་དམར་སྨུག་

དབུ་སྐྲ་ནག  །ཐོར་ཅོག་ཅན་གྱིས་ཌཱ་རུ་རྭ་དུང་འཛིན། །གསང་སྔགས་བདེ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སྟེར་ཡེ་ཤེས་ཌ་ཀི་མ། །བསྟན་པའི་དགེ་མཚན་གསུངས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༧༡ །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་པ་ཉིད་དང༌། །ས་ར་ཧ་སོགས་

གྲུབ་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག །ཤར་ནས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་ནི། ཨོ་རྒྱན་

ཕེབས་པར་གཟིགས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༧༢ །མསོ་གུས་གདུང་ཤ གས་དྲག་

པོས་གསོལ་བཏབ་མཐར། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ་ིདབང་བསྐུར་བཞེས་པ་

དང༌། །བྱིན་རླབས་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་དང་མཉམ་དུ་ནི། །དགྱེས་པའི་བྲོ་གར་

གནང་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༧༣ །དེ་མཐར་འཁརོ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཡངོས་རྫགོས་

ནི། །ཨ་ོརྒྱན་གུ་རུའི་སྐུ་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། །གུ་རུ་ཡང་ནི་འཇའ་ལྟར་དབྱིངས་སུ་

བཞུགས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་རུ་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༧༤ །དཔལ་སྤྲུལ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པའོ་ིཞལ་སྔ་ནས། །རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་དབང་

བཞི་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་

ཡངོས་རྫགོས་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༧༥ །བིར་སྲུང་ཐུགས་དམ་གནང་

བའི་སྐབས་ཤིག་ན། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་

ཅན། །མཇལ་བའི་མོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཙམ་གྱིས། །སྨིན་མཚམས་ཐད་

མདུན་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༧༦ །གསང་རོྡར་ལས་བབས་བདུད་རྩི་

བཞེས་པ་ཡི། །བདེ་སྟངོ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང༌། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་པའི་

མོད་ལ་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གསལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༧༧ །བཟླས་ཐུན་འདོ་གསལ་སྐབས་ཤིག་རྣལ་འབྱོར་མ། །དམར་མོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།
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ཁྲུ་གང་ཙམ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས། །རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་

ཅན། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༧༨ །སྔགས་སྲུང་དྲག་

མོ་དུད་མདོག་སྐུ་བོངས་ཆེ། །རལ་པ་རྩེ་གཅིག་དུད་མདོག་སྔོ་འཕྱུར་

ཅན། །མཆདོ་བསྟདོ་བཅས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་བཅལོ་བའི་མཐར། །ལྟེ་བར་བསྟིམས་

པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༧༩ །ཀུན་མཁྱེན་རོང་པ་དགེ་བསྙེན་ཆས་

གསལ་བར། །ས་གནོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གླེགས་རལ་ཅན་ཞིག་ལས། །དབང་བཞི་

བླངས་ཤིང་ཐུགས་ནས་དྷཱིཿསྔོན་སྤྲོས། །ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༨༠ །སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་སྔོན་ཅན། །རོྡར་དྲིལ་ཐུགས་

ཀར་བསྣལོ་བ་གསལ་བའི་མདུན། །དབང་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་ཆསོ་སྐརོ་ཡངོས་

རྫོགས་ཀྱི། །དོན་དབང་རྫོགས་པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༨༡ །དེ་ཡི་

གཏེར་ཆོས་དབང་སྐབས་མཁའ་འགྲོ་ཉིད། །རོྡར་དྲིལ་ཐོགས་ཤིང་རུས་རྒྱན་

ཅན་གསལ་བའི། །སྤྱི་བོར་ཀུན་བཟང་བཞུགས་ཤིང་མཁའ་འགྲོ་ཡི། །འཁོར་

མང་དང་བཅས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༨༢ །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང༌། །འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་

བཞེས། །སྲོག་སྔགས་བྷྱོཿཡིག་གྲངས་མང་ཐིམ་པའི་མོད། །ཁྱེད་སྐུ་ལྷ་མོར་

གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༨༣ །གདམས་མཛོད་ལམ་འབྲས་ཆོས་རིམ་

སྐབས་ཤིག་ན། །མདུན་མཁར་ངརོ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པ་ོབཞུགས། །ཕྱག་

གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པར་གླེགས་བམ་བསྣམས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༨༤ །ཤངས་ཆོས་སྐབས་སུ་སུ་ཁ་སིང ྷི་

མ། །དཀར་མོ་བྱོན་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། །སྐབས་ཤིག་མཁའ་སྤྱོད་

ཞིང་གི ་བཀོད་པ་ནི ། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༨༥ །དྲག་པོའ་ིགཏོར་བཟློག་སྐབས་སམ་དུས་གཞན་དུ། །གདུག་

ཅན་འབྱུང་པའོ་ིརིགས་སྐྱེས་མང་པ་ོཡིས། །ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་སྲགོ་སྙིང་

ཕུལ་བ་དང༌། །བཀའ་བསྒོས་དམ་བསྒྲགས་མཛད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༨༦ །བླ་མ་མི་ཕམ་འབྲོག་བླའི་ཆས་ཅན་གཟིགས། །མོས་གུས་རྐྱེན་

གྱིས་གླེགས་བམ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཐིམ་པས་ཁྱེད་ཉིད་འཇམ་དབྱངས་དམར་

སེར་སྐུ། །ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོར་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༨༧ །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་

ཐུགས་ལ་འདུན་པའི་ཚེ། །ཁྱེད་ཉིད་གནུབས་ཆེན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་

དང༌། །དྷརྨ་དཱི་པཾ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོ། །མཁའ་འགྲོའ་ིཆས་ཅན་གསལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༨༨ །རྟ་མགྲིན་འཁོར་བཅས་མཇལ་བའི་འདོ་གསལ་

ཀློང༌། །ཁྱེད་སྐུ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དང༌། །དྷརྨ་དཱི་པཾ་ཕག་མོར་

གྱུར་ནས་ནི། །བདེ་སྟོང་ཉམས་ཀྱིས་རོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༨༩ །ཚོགས་

མཆོད་སྐབས་ཤིག་བྲག་རིའི་ཀེའུ་ཚང་དུ། །གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཇའ་སྤྲིན་

དབུས། །མཁའ་འགྲོའ་ིའཁོར་དང་བཅས་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ། །བཞུགས་པ་

གསལ་བར་གཟིགས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༩༠ །ལས་འབྲེལ་གང་ཆེའི་བླ་མ་

བརྟག་པའི་ཚེ། །དམ་པ་སངས་རྒྱས་རངོ་སྟནོ་གསལ་བའི་མཐར། །ཐུགས་ཀར་
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སློབ་དཔོན་བཞུགས་པའི་ཙོང་ཁ་པ། །ཡང་ཡང་མདུན་མཁར་གསལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༩༡ །ཡང་བསྐྱར་ཨ་ཏི་ཤ་དང་རྗེ་འབྲོམ་གསུམ། །མདུན་

དུ་པོད་མང་དང་བཅས་གསལ་བའི་མཐར། །གཡས་གཡོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་

ལ་ཐིམ། །ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༩༢ །རྗེ་བཙུན་རྣལ་

འབོྱར་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་པ། །སྨུག་ནག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིཕྱག་རྒྱ་

ཅན། །བྱིས་པ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་གསལ་བ་ཡིས། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་

རྗེས་གནང་གསལོ་བ་འདེབས། ༩༣ །ཀཿཐགོ་མཁན་ཆེན་ངག་དཔལ་པཎ་ཞུ་

གསལོ། །ཕྱག་གཡས་ཆསོ་འཆད་པདྨ་དམར་པ་ོབསྣམས། །གཡནོ་པས་མཆགོ་

སྦྱིན་འགྱིང་བའི་སྟབས་སུ་བཞུགས། །སྐུ་ཉམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༩༤ །གསུང་ཆོས་ཞུ་དགོས་སྙམ་པའི་ཐུགས་འདུན་ཚེ། །ཞལ་ནས་

ཁྱདོ་དང་ང་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད། །བཀའ་རྫགོས་ལུང་རྫགོས་ཐབོ་པ་ཡིན་ན་ོ

ཞེས། །གསུང་བཞིན་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༩༥ །ངོ་བོ་བླ་མ་

བླ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལ། །རྣམ་པ་འཇམ་སྔནོ་ཆསོ་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །སྐུ་ལས་

རལ་གྲི་འདོ་སྔོན་མདུང་ཚུགས་ལྟར། །སྤྲོས་པས་ཁྱེད་སྐུ་སྦྱངས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༩༦ །དེ་མཐར་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལུས་ནི། །དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་

ནམ་མཁའ་འགེངས་ཙམ་དུ། །གྱུར་ལ་གླེགས་བམ་མང་པ་ོཐིམ་པ་ཡིས། །བདེ་

ཉམས་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༩༧ །ཟླ་དཀར་གཟིགས་པས་

རི་བངོ་ཅན་ངསོ་སུ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གཞནོ་ཉམས་གསེར་མདགོ་ཅན། །དཔྲལ་
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བར་འཇམ་དཀར་ལ་སགོས་གནས་ལྔ་ཡི། །ལྷར་བཅས་གསལ་བར་གཟིགས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༩༨ །དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས། །ཕྱག་

གཡས་ཆསོ་འཆད་གཡནོ་པས་གླེགས་བམ་བསྣམས། །འགྱིང་ཉམས་ཕྱེད་སྐྱིལ་

པུས་གཡས་ཅུང་ཟད་བསླངས། །ཐོར་ཐུན་སྐབས་ཤིག་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༩༩ །ཞལ་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་མཐར། །འདོ་ཞུ་དབྱེར་

མེད་ཐིམ་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ། །དམར་སེར་དྷཱིཿཡིས་མེར་གྱིས་གང་བའི་

མཐར། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སུ་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༠༠ །ལྷ་བཙུན་

ཆེན་པ་ོཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཆས། །བ་མན་རྭ་དང་ཐདོ་པ་ཕྱག་ན་བསྣམས། །མསོ་གུས་

མཛད་པས་ཨ་ཧོ་གསུང་བཞིན་ཐིམ། །ཁྱེད་ཉིད་དེ་རུ་གསལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༠༡ །ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས། །དབང་བཞི་

བཞེས་ཤིང་པོད་མང་ཐིམ་པའི་མོད། །མཁས་པར་གྱུར་སྙམ་གུ་རུ་ཐིམ་པ་

ན། །མགོན་ཁྱེད་ཆོས་རྒྱལ་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠༢ །ཇོ་ནང་རྗེ་

བཙུན་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས། །ཕྱག་གཡས་རྡ་ོརྗེ་གཡནོ་པས་ཐདོ་པ་བསྣམས། །དུས་

འཁོར་དབང་བཞི་རྫོགས་མཐར་ཐིམ་པའི་མོད། །སྐུ་ལུས་སྔགས་ཀྱིས་ཁེངས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠༣ །གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཐུགས་ཀ་ན། །རོང་པ་

ཆོས་བཟང་གཞོན་ཉམས་དགེ་བསྙེན་ཆས། །ཕྱག་གཡས་པུད་རལ་གཡོན་

པས་མཉམ་གཞག་སྟེང༌། །གླེགས་བམ་འཛིན་པར་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༠༤ །མོས་གུས་མཛད་པས་ཁྱེད་ལ་ཐིམ་པའི་མོད། །དྷཱིཿསྒྲ་ཆེན་པོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།

63

གྲགས་པའི་ཉམས་ཀྱི་མཐར། །སྐུ་ལུས་དྷཱིཿཡིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །གསལ་

སྣང་རྒྱས་པར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠༥ །འབྲི་གཏེར་མཇལ་ཚེ་

བསམ་ཡས་བག་ཆགས་སད། །སྐྱེ་བརྟག་སྐབས་འགར་འབྲི་གུང་ཆསོ་གྲགས་

དང༌། །ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་སགོས། །ཡིན་པའི་གསལ་

ཉམས་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༠༦ །གུ་རུ་ཆསོ་དབང་དཀར་ཆས་གཟི་

བརྗིད་ཅན། །དབུ་སྐྲ་ཐརོ་ཅགོ་ལྷག་མ་གཡས་ནས་གྲལོ། །མཉམ་གཞག་གཏེར་

སྒྲོམ་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། །དད་པའི་གདུང་ཤ གས་སྐྱེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༠༧ །སྤྱི་བརོ་གསང་འདུས་མགྲིན་པ་ཐུགས་ཆེན་དང༌། །ཐུགས་ཀར་

ཡང་དག་ལྟེ་བར་ཕུར་རྐྱང་རྣམས། །བཞུགས་པའི་གནས་ནས་འདོ་དང་ཕྱག་

མཚན་སོགས། །སྤྲོས་ཏེ་ཁྱེད་སྐུར་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠༨ །དེ་མཐར་

གུ་རུ་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེ། །ཌཱ་དྲིལ་འཁྲོལ་བཞིན་དགྱེས་པའི་གར་སྟབས་

ཀྱིས། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱང༌། །གནས་བཞིའི་ལྷར་བཅས་

གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠༩ །གྲུབ་ཆེན་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ས་ར་

ཧས། །ཆུ་གཏོར་སྔགས་བརྗོད་ཕྱག་རྒྱ་གཏད་བདེའི་མཐར། །མདའ་ཡིས་

བསྣུན་ཏེ་གནས་བརྟན་རྒན་པ་ོཡི། །དབང་རྫས་རྗགོས་ཞེས་གསུང་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། ༡༡༠ །ཚེ་བསྙེན་སྐབས་ཤིག་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་རྗེ། །ཐོར་ཚུག་

དཀར་ཆས་ཁྲོ་འཛུམ་ཅན་ཉམས་ཀྱིས། །ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་དབང་བསྐུར་

ཁྱད་འཕགས་ཤིག  །གནང་ཞིང་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༡༡ །སྐུ་
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སྐྱེ་བརྟག་པའི་སྐབས་ཤིག་ཤམ་བྷ་ལའི། །རིགས་ལྡན་འཇམ་གྲགས་ཁང་

བཟང་ཆུང་ངུའི་ནང༌། །སྐུ་མདགོ་དམར་སེར་ཆསོ་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །སེམས་

དཔའི་ཆས་ཅན་གསལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༡༢ །བདེ་མཆགོ་དབང་སྐུར་

ཞལ་གསོ་ཐུགས་འཆར་ཚེ། །རྣལ་འབོྱར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་

པ། །དམར་སྨུག་མེ་ཏགོ་ཐདོ་བཅིངས་ཉ་འཛིན་པས། །ཞལ་གཟིགས་མསོ་གུས་

འཁྲུངས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༡༣ །དེ་འཕྲལ་བདེ་མཆགོ་གཞལ་མེད་ཁང་

ཆེན་དུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཁོར་དཔའ་བོ་མ་ཚོགས་བཞུགས། །གྲུབ་ཆེན་

དཀྱིལ་འཁརོ་གཙོར་བཞེངས་ཁྱེད་སྐུ་དང༌། །ང་ོབ་ོདབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། ༡༡༤ །ཕྱོགས་མཚམས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་སྐུ་ལ་འཁྲིལ། །བམ་

རོའ་ིཚོགས་འཁོར་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་རོལ། །གཙོ་འཁོར་ཧཱུཾ་གྱུར་མཐའ་ལ་

འཇའ་ལྟར་ཡལ། །བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༡༥། ཀུན་

མཁྱེན་ཀླངོ་རབས་ཁྲི་དམར་རྒྱབ་ཡལོ་ཅན། །ཞི་འཛུམ་ཕྱག་གཉིས་ས་གནནོ་

ཐུགས་ཀའི་ཐད། །འདོ་སྔོན་གོང་བུའི་དབུས་སུ་འཇའ་འདོ་འཕྲོ། །ཆོས་ཉིད་

ང་ོསྤྲདོ་གནང་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༡༦ །རྣལ་འབྱརོ་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་

ཀུ་ཀུ་རི། །སྔ་ོནག་འཇིགས་ཉམས་མགར་འདུག་ཐརོ་ཅགོ་ཅན། །ཁྱི་ཁྲིད་ཅིག་

གིས་ལྟ་བའི་གནད་གསུང་མཐར། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༡༧ །བསྙེན་བཟླས་སྐབས་ཤིག་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ཉིད། །སྨིན་

མཚམས་ཐད་བྱནོ་ཚེ་བུམ་དབུ་ལ་བཞག  བདུད་རྩི་དམར་སེར་རྒྱུན་གྱིས་སྐུ་
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ལུས་ཁེངས། །འཆི་མེད་ཚེ་དབང་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༡༨ །སླར་

ཡང་རིམ་བཞིན་གནས་གྱུར་གུར་དྲག་དང༌། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ཀུན་བཟང་

ཡབ་ཡུམ་བཅས། །གྱུར་མཐར་རང་འདྲ་གྲངས་མེད་སྤྲོས་ཏེ་བསྟིམས། །ཁྱེད་

སྐུ་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༡༩ །ཀྱེ་རྡརོ་ཞལ་གཟིགས་གནས་

གྱུར་བདག་མེད་མ། །འཁོར་བཅས་ཡོངས་གྱུར་སྒྲོལ་མ་གཙོ་འཁོར་

དང༌། །སླར་ཡང་བདག་མེད་ཐིག་ལེ་ཁ་སྦྱརོ་མཐར། །དབྱེར་མེད་བདེ་ཉམས་

བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༢༠ །སྐྱེ་བརྟག་སྐབས་ཤིག་སྡོམ་གསུམ་རབ་

དབྱེ་དང༌། །དེ་ཡི་སྤྱི་རྣམ་ཡི་གེའི་དབུ་སྡེབ་ངོར། །འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་གཉིས། །ཡིན་པའི་ཐུགས་ཉམས་གསལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༢༡ །ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་ཤིག་འདོ་གསལ་དུ། །ཆོས་ཁྲིའི་

ཐོག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི །སྟངས་སྟབས་མཛད་ཅིང་ཁྱེད་ཉིད་བིར་

ཝ་པ། །ཡིན་པའི་གསལ་ཉམས་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༢༢ །ངརོ་ཆེན་

མཇལ་ཚེ་སླར་ཡང་བསྙེན་རྫོགས་ཤིག །ཐོབ་འདུན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཚེ་

ཞལ་སྔ་ནས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་སོགས་ཀྱིས། །དོན་གྱི་

བསྙེན་རྫོགས་སྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༢༣ །གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་

པ་སྐུ་ཉམས་རྒྱས། །དབང་རྫས་མདུན་དུ་བཀྲམ་པ་གསལ་བའི་མདུན། །རྟ་

མགྲིན་དབང་སྐུར་རྫགོས་མཐར་བླ་མ་ཉིད། །ཧཱུཾ་དམར་གྱུར་ཏེ་ཐིམ་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། ༡༢༤ །འདོ་གསལ་ཀླངོ་དུ་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ། །ཡིན་པའི་ཉམས་
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ཀྱིས་ལྷོ་བྲག་ལས་རོྡར་དང༌། །འཇམ་དབྱངས་འཇིགས་བྱེད་ཕྱག་དྲུག་ཕྱག་

རྡོར་བཅས། །འབྲེལ་བའི་ཉམས་སྣང་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༢༥ །ཡེ་

ཤེས་རང་སྣང་བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས། །དར་ལྡིང་ལ་སྟེགས་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་

ཕེབས། །དཔལ་རིའི་ཚོགས་ཁང་སྒོ་འགྲམ་མཆོག་གླིང་བྱོན། །ནང་དུ་གདན་

དྲངས་ཞུས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༢༦ །ཚོགས་གྲལ་དབུས་བཞུགས་གུ་རུ་

ཟ་ཧརོ་ཆས། །དེ་ཡི་མདུན་ནས་དབང་བཞི་རྫགོས་པ་དང༌། །གསུང་གི་བདུད་

རྩི་རོལ་བའི་སྐབས་དང་བཅས། །རྣམས་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༢༧ །སླར་ཡང་དཀནོ་མཆགོ་སྤྱི་འདུས་དབང་དང་ནི། །གཏེར་ཆསོ་

པོད་མང་དག་གི་བྱིན་བརླབས་བཅས། །ཕྱག་གཉིས་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་སྐུ་

ཚེའི ་ཚད།  །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་བསྩལ་ལ་གསོལ ་བ ་

འདེབས། ༡༢༨ །ཐུགས་དམ་ཀླངོ་དུ་ཨེ་ཝྃ་ཐར་པ་རྩེའི། །མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་

ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི། །ཞལ་ཐང་བླ་མ་དངོས་གཟིགས་གནས་གསུམ་

ནས། །འདོ་འཕྲོས་དབང་བསྐུར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༢༩ །བླ་མའི་

སྐུ་དབྱིབས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཞིན་དུ། །ནང་དུ་ཀྱེ་རྡོར་ཞལ་ཕྱག་ཚང་བ་

ཡིས། །སྐུ་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་གང་བའི་རྣམ་པ་ཅན། །སྒྲིབ་མེད་གསལ་བར་

གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༣༠ །བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཨ་ཧི་ཧོ་སོགས་

ཀྱིས། །གཉུག་མའི་ཀྱཻ་རྡོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་མཐར། །བླ་མར་དགྱེས་རྡོར་

བཅས་པ་ཐིམ ་པའི ་མོད །  །ཁྱེད ་སྐུ་དེ ་རུ ་གསལ་ལ་གསོལ ་བ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།
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འདེབས། ༡༣༡ །གནས་ཆོག་ཞལ་འདོན་གནང་བའི་ཐོ་རངས་ཤིག །གནས་

བརྟན་འཁོར་བཅས་ན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་ཅན། །སྐུ་བོངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཤར་

སྨད་ནས། །རིམ་པར་མདུན་མཁར་བོྱན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༣༢ །ཀུན་

མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེངྒེ་མདུན་མཁར་གཟིགས། །ཐུགས་ཀར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་

ཕྱེས་གླེགས་བམ་སྤྲོས། །ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་དབང་བཞི་རྫོགས་པའི་

མཐར། །དྷཱིཿགྱུར་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༣༣ །ས་སྐྱ་སྒྲལོ་ཕའོ་ི

གདུང་སྲས་ཀུན་རིན་པ། །སྐུ་མདགོ་དམར་སྨུག་ལྕང་ལ་ོཅན་ཞིག་གིས། །ཕུར་

རྐྱང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་གནང་བའི་མཐར། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས།༡༣༤།སྐྱེས་རབས་སྔ་མར་འབྲེལ་བའི་བག་ཆགས་

སད། །རྗེ་དེ་འཇམ་མགནོ་དབང་སྡུད་སྙིང་པའོ་ིསྲས། །ཀུན་རིན་གྱུར་ཚེ་ཁྱེད་

ཉིད་དེ་ཡི་སྲས། །བཛྲ་རཏྣ་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༣༥ །སྐྱེ་བརྟག་སྐབས་

འགར་ཨེ་ཝྃ་མཁན་ཆེན་ནི། །བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

དང༌། །ནང་ཆེན་བདེ་རོྡར་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་རོྡར་བཅས། །ཡིན་པའི་གསལ་

ཉམས་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༣༦ །མཁའ་འགྲ་ོབཞིས་བསྐརོ་གྲུབ་ཆེན་

ཤྭ་བ་རི། །རྣལ་འབྱོར་ཆས་ཅན་གཞུ་མཆོག་ཕྱག་ངར་བསྐོན། །ཤ་རོ་ཕྲག་

བཀལ་རྣལ་འབོྱར་ཆས་དབང་བསྐོར། །འཁོར་བཅས་ཐིམ་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། ༡༣༧ །འཇམ་མགོན་བློ་གཏེར་དབང་པོ་བདེ་མཆོག་གི །སྐུར་

བཞེངས་ནམ་མཁའ་རྒྱུད་བཏུས་དཀྱིལ་འཁརོ་ནི། །གྲངས་མེད་སྤྲུལ་པར་ཁྱེད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སྐུ་གྲངས་མེད་ཀྱིས། །དབང་བསྐུར་ཅིག་ཅར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༣༨ །དེ་འཕྲལ་བླ་མ་སྒྲོལ་དཀར་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །འདོ་ཟེར་དྲུག་

བསྒྲགས་རྗེས་གནང་རྒྱས་པ་དང༌། །སྐུ་དང་ཏཱཾ་ཡིག་སྤྲོ་བསྡུའི་བྱིན་རླབས་

ཀྱིས། །སྐུ་ཚེའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༣༩ །གསོལ་བ་

བཏབ་པས་རྣམ་སྣང་ཐུགས་ཀ་རུ། །དྲི་མེད་འདོ་ཟེར་པཎ་ཆས་ཅན་གསལ་

བའི། །ཐུགས་ཀའི་ཨ་ལས་དབང་བླངས་ཐིམ་པ་ཡིས། །ཁྱེད་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་

གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༤༠ །གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རོྡ་རྗེ་པད་ཞུ་

ཅན། །ཕུར་པ་པུས་གཡས་གཡོན་པས་ཐོད་པ་བསྣམས། །ཌཱ་ཀིའི་འཁོར་གྱིས་

བསྐོར་བས་བྱང་སེམས་བླུད། །ཨ་ཡི ་སྒྲ་བཅས་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༤༡ །ས་ལ་ོཀུན་བསདོ་རྣམ་ཐར་གཟིགས་ཙམ་ན། །འདོ་དམར་དང་

བཅས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང༌། །ས་ལོ་ཆེ་དང་བླ་མ་ལེགས་པ་བཅས། །ཞིང་

ཁམས་བརྟེན་བཅས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༤༢ །ཀུན་མཁྱེན་

འཇིགས་གླིང་སྔགས་ཆས་རལ་གྲི་བསྣམས། ཁྱེད་སྐུ་སྦྱངས་མཐར་ཐུགས་ཀའི་

ཨ་ཡིག་བསྟིམས། །དེ་མཐར་བླ་མ་བཅས་ཏེ་ཐིམ་པ་ན། །ཉམས་རྟགོས་འཕེལ་

ཚུལ་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༤༣ །མགོན་པོའ་ིསྲུང་འཁོར་བྲག་རྫོང་

ཐུགས་དམ་ཀློང༌ །  །དཔལ་ལྡན་ནག་པོ ་ཆེན་པོས་མདུན་མཁར་

གཟིགས། །དབང་བཞི་བསྐུར་ཞིང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲགོ་བཞིན་དུ། །ཐིམ་པའི་གསལ་

ཉམས་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༤༤ །མདུན་མཁར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།
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གྲགས་པཎ་ཆས་ཅན། །ཞལ་གཟིགས་དབུ་འཇུག་པུ་སྟི ་ཕྱག་ཏུ་

བསྣམས། །ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་ཡུད་ཙམ་གསུང་བའི་མཐར། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་

པ་ཁྱེད་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༤༥ །ཁྱེད་སྐུ་དྷཱིཿགསེར་འདོ་འཕྲསོ་སླར་ཡང་

ནི། །གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔར་གྱུར་པའི་རྩེར། །ཚེ་དཔག་དཀར་པོ་ལོངས་སྐུའི་

ཆ་བྱད་ཅན། །བཞུགས་པ་ལ་སགོས་གསལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༤༦ །དགའ་

རབ་རྡ་ོརྗེ་དཀར་གསལ་གཞནོ་ནུའི་སྐུ། །ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་ཕྱག་གཡནོ་

གདན་ལ་བརྟེན། །གཡས་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨང་རག་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །ཧ་ཧ་

གསུང་བཞིན་ཐིམ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༤༧ །ཕྱི་ཐུན་དག་སྣང་སྐབས་ཤིག་

རྒྱལ་པོ་ཛཿ །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཆས་ཅན་ཕྱག་གཉིས་ནི། །གཡས་པས་ས་

གནོན་གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་ཅན། །མདུན་མཁར་གསལ་བར་གཟིགས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༡༤༨། དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་སྤྲུལ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྔ་ཡིས། །ལས་

རྡོར་མཛད་ཅིང་ཁྱེད་ཉིད་དབང་ཞུ་ལྔར། །གྱུར་པས་དུས་གཅིག་དཀྱིལ་

འཁོར་ལྔར་ཞུགས་ཏེ། །དབང་བཞི་རྒྱས་རྫོགས་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༤༩ །དེ་མཐར་ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོདེ་ཉིད་ནི། །ཏནྟྲའི་གླེགས་བམ་ཆེན་

པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་ཁྱེད་ལ་ཐིམ་པ་ཡི། །དག་སྣང་བསམ་མི་

ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༥༠ །མདུན་མཁར་གསལ་བའི་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་

ཡི། །གནས་ལྔའི་ལྷ་ལས་རིམ་བཞིན་དབང་བཞི་དང༌། །དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་

ལས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བཅས།  །བསྩལ་བའི་དག་སྣང་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་
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འདེབས། ༡༥༡ །འདོ་གསལ་དག་ཏུ་གྲུབ་ཆེན་ལ་ལི་ཏས། །དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་

ཏེ་རྡ་ོརྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི། །དབང་བཞི་རྒྱས་མཐར་སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡིག་ལས། །བཛྲ་

བྷེ་རར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༥༢ །ཐོར་ཐུན་སྐབས་ཤིག་ངོར་ཆེན་རྡོ་

རྗེ་འཆང༌། །འདོ་ཟེར་དང་བཅས་གནས་གྱུར་གསང་བའི་བདག །ཕྱག་གཡས་

རྡོ་རྗེ་གཡོན་པ་སྡིགས་མཛུབ་མཛད། །ཐིམ་པས་ཕྱག་རྡོར་གསལ་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། ༡༥༣ །མངའ་བདག་གཞནོ་ཉམས་དབུ་རལ་ན་བཟའ་སྔ།ོ །གསང་

ཡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་གཟིགས་པའི་མོད། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་

གཙོར་གྱུར་དབང་བསྐུར་མཐར། །ཁྱེད་ཉིད་གསང་ཡེར་གསལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༥༤ །དེ་མཐར་བླ་མ་སྔར་བཞིན་གྱུར་ནས་ནི། །གཏེར་ཆོས་པུ་སྟི་

གདམས་གཏད་གནང་བའི་མཐར། །ང་ཡི་གསང་ཆོས་ཁྱེད་ལ་གཏད་དོ་

ཞེས། །དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༥༥ །ཀུན་

མཁྱེན་བུ་སྟོན་པཎ་ཆས་ས་འབོར་འཛིན། །འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འདོ་ཟེར་པུ་

སྟི་གྱུར། །སླར་ཡང་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྱུར་པའི་མཐར། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་

པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༥༦ །ལྷ་མོའ་ིཆས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་

གཟིགས། །ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །འཆི་མེད་

ཚེ་དབང་བསྐུར་ཞིང་ལུང་བསྟན་གནང༌། །དེ་མཐར་དབྱེར་མེད་ཐིམ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༡༥༧ །གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་སྔགས་ཆས་པཎ་ཞུ་

ཅན། །ཕྱག་གཡནོ་ཐདོ་པ་གཡས་པས་ཕུར་པ་འཕྱར། །ཧཱུཾཿགི་སྒྲ་སྒྲགོས་ཁྲ་ོཆུང་
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གྲངས་མེད ་སྤྲོས །  །ཧཱུྃཿདམར ་གྱུར ་མཐར ་ཐིམ ་ལ ་གསོལ ་བ ་

འདེབས། ༡༥༨ །བསྙེན་བཟླས་སྐབས་ཤིག་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ན། །འཇམ་

དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་གཙོ་འཁོར་གཟིགས། །ཐོད་ཆང་བྱང་སེམས་རཀྟའི་བདུད་

རྩི་དང༌། །འདོ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༥༩ །འཇམ་

དཔལ་བཤེས་གཉེན་བེ་ཅནོ་ཐདོ་པ་དང༌། །པད་ཞུ་གསལོ་ཞིང་གནུབས་ཆེན་

བགྲེས་ཉམས་ཅན། །ཞང་ཁྲམོ་ཞྭ་ནག་ཅན་སགོས་བླ་བརྒྱུད་ལས། །གཤིན་རྗེའི་

རྒྱུད་ལུང་མནོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༦༠ །ཐོར་ཐུན་སྐབས་ཤིག་གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་དབུས། །ཆོས་འབྱུང་དམར་སྐྱ་གྲུ་གསུམ་གཉིས་བརྩེགས་

སྟེང༌། །རོྡ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ་བཞུགས་པ་ཡི། །མདུན་དུ་ཕེབས་པར་གསལ་

ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༦༡ །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲ་ོཞིག་གིས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །བསྒྲལ་

བའི་དྭངས་མ་བུདྡྷ་དཔའ་བོ་ནི། །དཀར་པོ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་ཡུམ་དང་

སྦྱརོ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༦༢ །དད་ལྡན་སླབོ་མར་

བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི །ཤིན་ཏུ་སྤྲསོ་མེད་དབང་སྐབས་དབུ་གཙུག་ཏུ། །སྐུ་མདགོ་

ལྗང་སེར་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ། །མཁའ་འགྲའོ་ིའཁརོ་བཅས་གསལ་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། ༡༦༣ །མསོ་གུས་རྐྱེན་གྱིས་ལྷ་ོནུབ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །དར་དཀར་

ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིཀློང༌། །རི་མཐོ་ཁ་ཁྱེར་ཡངས་པ་ཞིག་གི་

སྟེང༌། །ཡུད་ཀྱིས་ཕེབས་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༦༤ །པདྨ་འདོ་ཀྱི་ཕོ་

བྲང་སུམ་བརྩེགས་ཀྱི། །འགོ་ཁང་རིག་འཛིན་ཕ་ོམ་ོའཚོགས་པའི་དབུས། །སླབོ་
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དཔོན་ཆེན་པོ་སམ་ཞུ་རྣ་ཕབ་གསོལ། །ཟ་ཧོར་ཆས་ཅན་མཇལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༦༥ །བར་ཁང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །ཐུགས་ཆེན་

རིགས་བཞི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་དང༌། །སྟེང་གི་ཁང་བཟང་ཚེ་དཔག་མེད་

པ་བཅས། །བཞུགས་པ་གསལ་བར་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༦༦ །དེ་

ནས་འགོ་ཁང་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་མདུན། །རབ་བྱུང་སྔགས་པ་མང་པོའ་ིགྲོགས་

དང་བཅས། །སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ནི་ཆོ་ག་ཞིག །འཚོགས་པའི་དངོས་

ཉམས་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༦༧ །གུ་རུའི་མདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་

བརྒྱད་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་ཞུ་དགོས་སྙམ་ཚེ་ཞལ་མིད་ནས། །གསང་བ་ཆེ་

མཆོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི། །རྣམ་པས་མདུན་བཏོན་འཁོད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༡༦༨ །དེ་འཕྲལ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བུམ་པ་དང༌། །ཐོད་

སྐུ་ཕུར་པ་སོགས་ཀྱིས་དབང་གསུམ་བསྐུར། །བཞི་པར་གུ་རུས་རིག་པ་ཨར་

ལ་གཏད། །རིག་སྟོང་རྗེན་པར་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༦༩ །དེ་ལས་

རྣལ་འབོྱར་མ་ཡི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །ཤར་དུ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་

སོགས། །ཕྱོགས་བཞིའི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཚོགས་ཁང་དང༌། །སྲིན་ཡུལ་

བཀོད་པ་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༧༠ །གུ་རུའི་ཞལ་སྔར་དུས་ཀྱི་

ལུང་བསྟན་སོགས། །འགའ་ཞིག་ཞུས་པར་སྔར་ནས་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི། །ཐུགས་ལ་

བརོྡལ་ལྟར་ཡིན་སགོས་གསུང་པའི་མཐར། །རང་གནས་ཕེབས་ཉམས་བཞེས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༧༡ །འཇམ་མགོན་ཡང་སྲིད་གསང་བ་འདུས་པར་
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གཟིགས། །ནམ་མཁའ་རྩ་གསུམ་ཆསོ་སྲུང་དཀྱིལ་འཁརོ་བཀདོ། །ཁྱེད་སྐུ་རྡརོ་

སེམས་གཅིག་དང་དུ་མ་ལ། །དབང་བསྐུར་རྫོགས་མཐར་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༧༢ །མདུན་མཁར་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པ་ོརྡརོ་སྐྱིལ་བཞུགས། །རུས་རྒྱན་

ཐོར་ཅོག་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་ཅན། །ཧེ་རུ་ཀ་སྔོན་ཡབ་ཡུམ་གྱུར་པ་

ལས། །དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༧༣།དགའ་

ལྡན་གནས་སུ་རྗེ་ལས་གསེར་ཕྲེང་མནོས། །མགོན་པོ་བྱམས་པས་ཆོས་ལྔ་

མཚོན་པ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་པདྨ་ནོར་བུ་ཉི་ཟླ་རྣམས། །གཏད་ཅིང་བསྟིམས་པར་

མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༧༤ །ཕྱི་ཐུན་སྐབས་ཤིག་མཁན་སློབ་ཆོས་

གསུམ་གཟིགས། །སྡམོ་གསུམ་ས་ོསརོ་མནསོ་ཤིང་པད་འབྱུང་ལས། །རྡ་ོརྗེ་ཕུར་

པའི་དབང་བཞི་ཐུན་མིན་ཅན། །ལེགས་པར་བཞེས་པར་མཛད་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། ༡༧༥། དབྱིངས་གསལ་དྷིའཿསྒྲས་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་

གཟིགས། །དཀར་སེར་པད་ཞུ་བེ་ཅོན་སྒྲོམ་བུ་བསྣམས། །ཐིམ་པས་སྐུ་ལུས་

དྷིའཿཡིས་མེར་གྱིས་ཁེངས། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༧༦ །སེང་བཟླགོ་སྐབས་ཤིག་དམ་སྲི་རལ་ཅན་བཏུལ། །བྲག་འདྲེའི་

གཙོ་བོ་སྔགས་གཟུགས་ཞྭ་ནག་ཅན། །དཔལ་ཆེན་དྲག་པོའ་ིསྐུར་བཞེངས་

རྡུལ་དུ ་བརླགས།  །སྐྱེ ་འགྲོའ ི་འཇིགས ་པ ་སེལ ་ལ ་གསོལ ་བ ་

འདེབས། ༡༧༧ །མདུན་མཁར་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་ཡི། །ཐུགས་ནས་མེ་སྟག་

འཕྲོས་པས་སྐུ་ཕུང་སྦྱངས། །དེ་མཐར་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་
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ཅན། །བི་མ་མི་ཏྲར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༧༨ །རིགས་འདུས་ཚོགས་

སྐབས་ཁྱེད་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀཿ །སྨུག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཌཱ་དྲིལ་

འཛིན། །དམར་གསལ་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་ཅན་ཡུམ་འཁྲིལ། །གནས་ལྔའི་ལྷར་

བཅས་གསལ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༧༩ །བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་གསལ་བའི་

ཐུགས་ཀ་ནས། །བསྟོད་སྔགས་སྤྲོས་ཤིང་བླ་མ་བཅས་པ་ཐིམ། །ཁྱེད་སྐུ་འཇམ་

སེར་དབྱངས་ཅན་དཀར་མ་ོདང༌། །སྙམོས་ཞུགས་དགའ་བཞི་སྐྱེས་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། ༡༨༠ །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་མདུན་མཁར་གསལ་ཙམ་གྱིས། །བདེ་

མཆོག་སྐུར་གྱུར་ཕག་མོ་དབུ་གཙུག་བཞུགས། །དབང་བསྐུར་བསྟིམས་པས་

ཁྱེད་སྐུ་བདེ ་མཆོག་གྱུར། །ཕག་མོ ་ལྟེ ་བར་གསལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༨༡ །ལམ་འདུས་སྐབས་ཤིག་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་གཟིགས། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་བདག་སྐུ་ཡི་མཆོག་ཅེས་སོགས། །གསུངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

ཤིང་ཕྱག་དབང་བསྐུར། །ཕྱག་རྡོར་གྱུར་མཐར་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས།༡༨༢ །ཡི་དམ་བརྟགས་པའི་འདོ་གསལ་སྐུ་ལུས་དང༌། །མདུན་མཁར་

དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སྐུ། །ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་གནམ་ས་གང་

བ་ཞིག །ཡུན་རིང་གསལ་བར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༨༣ །ཚེ་གེགས་

བརྟགས་པར་བློ་གཏེར་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །སྐུ་བེར་སེར་ཞིང་ས་ཞུ་རྡོར་དྲིལ་

ཅན། །གཞོན་ཉམས་ལྡན་པས་གུར་མགོན་རྗེས་གནང་ཞིག །ཤིན་ཏུ་གསལ་

བར་གནང་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༨༤ །གཏརོ་མའི་བཀའ་བསྒ་ོབླ་མ་མགནོ་
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པ་ོགྱུར། །སྤྱི་བརོ་བྱནོ་ཏེ་སྐུ་དང་འདོ་ཟེར་གྱིས། །དབང་བཞི་རྫགོས་མཐར་བླ་

མ་ཧཱུྃ་ཡིག་གྱུར། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༨༥ །ལང་

ལབ་བྱང་ཆུབ་རོྡ་རྗེ་བགྲེས་ཉམས་ཅན། །དབུ་སྐྲ་སེ་གྲལོ་ཞལ་རས་དཀར་ཞིང་

ཟླུམ། །ལྭ་དཀར་བེར་ཐུལ་ཕྱག་ན་རལ་གྲི་བསྣམས། །སྲོད་ཐུན་སྐབས་ཤིག་

མཇལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༨༦ །མོས་གུས་མཛད་པས་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་

འཁོར་སྤྲུལ། །བླ་མ་ཕུར་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཅན། །གྱུར་པས་ཞལ་མིད་

ཐིག་ལེ་སྔ་ོསྐྱ་ཡི། །རྣམ་པས་ཡུམ་མཁར་བཞག་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༨༧ །དེ་

ནས་ཕྱིར་བཏོན་ཕུར་པའི་སྐུ་གྱུར་ལ། །དབང་བཞི་རྒྱས་རྫོགས་བླ་མ་སྔར་

བཞིན་བཞུགས། །ཕུར་རྒྱུད་གཏད་ཅིང་བླ་མ་གླེགས་བམ་གྱུར། །དབྱེར་མེད་

ཐིམ་པ་ཁྱེད་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༡༨༨ །བསྟན་སྲུང་བེ་དཀར་དར་ཐདོ་གསོ་

སྨུག་ཅན། །ཞོན་པ་ལས་བབས་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང༌། །སྒྲོལ་མ་དཀར་མོས་

ཚེ ་ཡི ་བུམ་པ་ཐོགས། །འཆི ་མེད་ཚེ ་དབང་བསྐུར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༡༨༩ །ཌཱ་ཀི་ཨ་ཕྱི་ཆསོ་སྒྲནོ་ཌཱ་དྲིལ་ཅན། །འཁརོ་བཅས་གར་བསྒྱུར་

ཁྱེད་ཉིད་ཆོས་གྲགས་དུས། །གུས་འདུད་བྱས་སོགས་གླེང་མཐར་ཐིམ་པའི་

མོད། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༠ །ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་

བཙན་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས། །དམ་བཅས་སྨོན་ལམ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་བྱ་བ། །འདོ་

གསལ་ཀླངོ་དུ་གསལ་བར་ཀླགོ་པ་ཡིས། །ལྷ་སྲས་བག་ཆགས་སད་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། ༡༩༡ །མདུན་མཁར་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། །ཤིན་ཏུ་
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གསལ་བར་གཟིགས་པ་གྱུར་པ་ལ། །མོས་གུས་མཛད་པས་དབྱེར་མེད་ཐིམ་

པ་ན། །ཁྱེད་སྐུ་མགོན་པོར་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༢ །འདོ་གསལ་

ཀློང་དུ་རོྡ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །ཤིན་ཏུ་ཆེར་གསལ་ཁྲོ་ཚོགས་དང་བཅས་

པས། །ཕྱག་མཚན་བཏབ་པས་འབྱུང་པོ་གདུག་པའི་ཚོགས། །ཐལ་བར་

བརླགས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༣ །མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་

ཚོགས་སྐབས་སྟག་ལྤགས་སྟེང༌། །གཙོ་མོ་སྟག་ཤམ་ཅན་བཞུགས་མཁའ་

འགྲོའ་ིཚོགས། །བྱིས་པའི་བམ་རོ་ཞིག་གི་ཚོགས་འཁོར་ལ། །རོལ་བའི་ཉམས་

སྣང་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༤ །འདོ་གསལ་དག་ཏུ་གླིང་རྗེ་གེ་སར་

གྱིས། །ལྷ་དར་མེ་ལོང་ལ་སོགས་ནོར་སྣ་ཕུལ། །དགྲ་ལྷ་རྩེ་རྒྱལ་རེད་ཅེས་

དགྱེས ་ཉམས་བསྟན།  །པུ ་ཏྲས་བྱིན ་རླབས་ཕུལ་ལ་གསོལ ་བ ་

འདེབས། ༡༩༥ །སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བའི་ངརོ། །ཐིག་ལེ་ནག་པའོ་ི

འདོ་ཀྱི་གུར་ཁང་དབུས། །ཆོས་སྲུང་གཙོ་བོ་གུར་གྱི་མགོན་པོའ་ིསྐུ། །ཡོངས་

རྫོགས་གསལ་བར་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༦ །མཁའ་འགྲོའ་ིགཙོ་

མ་ོཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད། །སྐུ་དང་རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་ངེས་མེད་ཅན། །ཡང་

ཡང་འཁརོ་ཞིང་གལ་ཆེའི་གསང་དནོ་སྐརོ། །ལུང་བསྟན་ཐགོས་མེད་ཕུལ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༧ །མཁའ་འགྲོས་དར་ལྡིང་ནམ་མཁར་བཏེགས་པའི་

སྐབས། །ཡེ་ཤེས་རྡ་ོརྗེའི་རལ་གྲིས་དར་ཐག་བཅད། །ཨ་ཡུ་དཱི་པྃ་རྡ་ོརྗེ་རྒྱ་གྲམ་

གྱི། །ཞབས་བརྟན་ལེགས་པར་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༨ །མགོན་པོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།
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ལེགས་ལྡན་གུས་འདུད་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས། །དཔལ་མགོན་བྲམ་གཟུགས་

མདུན་དུ་ཆེད་ཕེབས་ནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་

ཀྱི། །དབང་བསྐུར་རྫོགས་པར་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩༩ །སྔགས་སྲུང་

དྲག་མོ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏྲི་དང༌། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་སོགས། །རྟག་ཏུ་

འགོ་ཞིང་བར་ཆད་སེལ་བ་དང༌། །གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༠༠ །བསྟན་ལ་འཚེ་ཞིང་སྐྱེ་འགྲའོ་ིསྲགོ་འཕྲགོ་པའི། །དམ་སྲི་རྒྱལ་

འགོང་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན། །ཁྱེད་ཀྱི་ལྷ་སྔགས་དྲག་པོས་གཟིར་བྱས་

ཏེ། །བསྟན་འགྲོའ་ིབར་ཆད་སེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༠༡ །གྲུབ་ཆེན་ཐང་

རྒྱལ་སྐྱབས་སྦྱིན་ལྕགས་ཐག་བསྣམས། །སྨུག་ནག་ཐུགས་ཀར་གུ་རུ་ཡུམ་སྦྱརོ་

ཅན། །ཆེ་གསལ་མཁའ་འགྲོ་བཞི་ཡིས་བསྐོར་བ་ལས། །དབང་བླངས་ཐུགས་

ཉམས་རྒྱས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༠༢། སྐུ་ཚབ་བསྒྲུབས་པས་དྲདོ་དང་གཟི་

བརྗིད་འབར། །བདུད་རྩི་སྨན་སྦྱོར་སྒྲུབ་ཁང་འཇའ་འདོ་འཁོར། །ཆོས་འཁོར་

འགའ་ལ་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་བབས། །གྲུབ་མཚན་མངོན་དུ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༠༣ །བགེགས་བསྐྲད་ཚེ་ན་སྐུ་རྟེན་ཆེས་ཆེར་གཡོས། །རྣམ་སྲས་

གཏོར་སྦྱོར་མཛད་པས་དམག་སྣ་བཟློག །ཉང་གི་རྟ་ནག་དབང་དུས་བྲག་

འདྲེ་བསྒྲལ། །མཐུ་སྟབོས་དབང་ཕྱུག་ཁྱེད་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༠༤ །གནས་

བརྟན་དགནོ་དུ་ས་འདུལ་བྱིན་འབེབས་སྐབས། །མཐའ་འདྲེ་དངོ་དུ་བསྟིམས་

ཤིང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིག་འཛིན་འཁོར་བཅས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀྱིས། །དགྱེས་པའི་གར་སྟབས་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༠༥ །ཆུ་རྟར་

མདོ་ཁམས་ཕྱུགས་ནད་མཆེད་གྱུར་ཚེ། །ཐུགས་གཏད་གཟིར་བས་ནད་

བདག་དངསོ་གཟུགས་སྟནོ། །སྲགོ་སྙིང་ཕུལ་བར་བཀའ་བསྒསོ་དམ་བསྒྲགས་

ལྟར། །ནད་ཡམས་རྒྱུན་ཆད་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༠༦ །ནང་ཆེན་རྒྱལ་

སར་སྒྲོལ་དཀར་སྤྱན་གསལ་འཁྲུངས། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་སྨན་གྱི་བཟང་

དྲིས་ཁྱབ། །རི་མདའི་དུང་དགོན་རབ་གནས་མེ་ཏོག་བབས། །བྱིན་རླབས་ཉེ་

རིང་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༠༧ །གཉའ་ལོ་ཙཱ་བ་ཞལ་སྨུག་དབུ་སྐྲ་

ཅན། །རིང་འགགས་གཟན་རིང་སྐུ་བོང་ཆུང་བ་ཡིས། །གསང་འདུས་འཇམ་

པའི་རོྡ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁརོ་སྤྲུལ། །དབང་བསྐུར་དབྱེར་མེད་ཐིམ་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། ༢༠༨། འཇམ་དཔལ་བཅུད་ལེན་རིལ་སྒྲུབ་བཟླས་ཐུན་སྐབས། །སྒྲུབ་

དཀྱིལ་སྟེང་དུ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར། །དབྱངས་ཅན་རིགས་བཞི་

ཆེས་གསལ་རེ་རེ་བཞིན། །འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་ཉམས་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༠༩། འདོ་གསལ་ཀླངོ་དུ་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་མདུན། །མཁྱེན་བརྩེའི་

སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་བསྒྲགས་དབང་གི །མཐའ་ཅན་རིན་གཏེར་དབང་ལུང་

ཆ་ཚང་ཞིག །ཐོབ་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡༠ །ཆོས་

རྗེ་ས་པཎ་ཕྱེད་སྐྱིལ་ཆོས་འཆད་ཅན། །འཇམ་དཀར་སྨྲ་སེང་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་དང༌། །དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་མི་གཡོ་དཀར་པོ་སྟེ། །གནས་ལྔའི་ལྷ་

བཅས་གཟིགས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༡༡ །གནས་བསྐརོ་ཕེབས་ཚེ་རྭ་སྒྲེང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།

79

ཤགས་རྩེ་སོགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ཇོ་འབྲོམ་གཙོར་མཛད་

པའི། །བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱིས། །ཞལ་གཟིགས་དབང་

བསྐུར་བསྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡༢ །མཚུར་ཕུའི་རྒྱབ་རིར་འཁོར་ལོ་

བདེ་མཆོག་སྐུ། །ཆེ་གསལ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་མདུན་རིའི་བྲག །ཀརྨ་

པཀྵི་སྐུ་མདོག་སྨུག་པོ་བཅས། །ཞལ་གཟིགས་གཉིས་མེད་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༡༣ །ལྷོ་བྲག་སྨྲ་བོ་ཅོག་གནས་ཉེ་བ་ན། །བླ་མ་མངའ་བདག་དགེ་

བསྙེན་ཐོར་ཅོག་ཅན། །སྐུ་བོངས་ཆེ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་བསྣམས། །དབྱེར་མེད་

ཐིམ་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡༤ །སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་

ཆེན་པ། །ལོ་བརྒྱད་ཚུལ་བཞུགས་དབུ་ཞྭ་ཆོས་གོས་དང༌། །ཕྱག་གཉིས་ས་

གནོན་འདོ་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཅན། །འདོ་གསལ་ཀློང་དུ་མཇལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༡༥ །སྨིན་གཏེར་གནས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ནི། །པད་ཞུ་ན་བཟའ་

སྔོ་ཞིང་ཕྱམ་རྩེ་དཀྲིས། །དཀྱིལ་འཁོར་མང་སྤྲུལ་རང་གཏེར་དབང་རྫོགས་

མཐར། །གླེགས་བམ་བཀའ་གཏད་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡༦ །རང་

བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཞྭ་ནག་ཆོས་གོས་མནབས། །ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཆད་ཅན་གསལ་

དེ་ཉིད་ཀྱི། །གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་གཏད་ཚུལ་དུ་ནི། །ཐོབ་པའི་

ཉམས་སྣང་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༡༧ །གནས་མད་ོཆགས་མེད་སྒམོ་

ཞུ་ཅན་ཞིག་གིས། །གསུང་འབུམ་གཏད་མཐར་གླེགས་བམ་ཆོས་བརྩེགས་

གྱུར། །དེ་ཉིད་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བཞེངས། །ཁྱེད་སྐུར་དབྱེར་
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མེད་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡༨ །བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་བར་ཁང་ཧས་པོ་

རིར། །མཆོད་བསངས་རི་ཁྲུས་རབ་གནས་དམ་བསྒྲགས་ཚེ། །གུ་རུ་འཁོར་

བཅས་མཁའ་དབྱིངས་གར་སྟབས་མཛད། །སྡེ་བརྒྱད་དབང་དུ་བསྡུས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡༩ །གྲོ་ལུང་རྔོགས་གཞུང་མར་པའི་འདྲ་ཞལ་

དང༌། །གདུང་འབུམ་མཇལ་ཚེ་རྗེ་དེ་མངོན་སུམ་དུ། །དགྱེས་རྡོར་ལྷ་དགུར་

གྱུར་ཅིང་ཨཥྚ་ཡི །  །སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༢༠། ཚར་ཆེན་འདྲ་ཞལ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་དངསོ་གཟིགས། །དབང་བཞི་

བླངས་ཤིང་ཐིམ་པས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ། །ཀྱེ་རོྡར་ཐུགས་ཀར་བདག་མེད་ལྷ་མོ་

ནི། །བཅོ་ལྔ་དང་བཅས་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༢༡ །མང་མཁར་ཀ་

ལ་ཕུག་ཏུ་ཐུགས་དམ་ཚེ། །རབ་བྱུང་ཆས་ཅན་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ། །པཎ་ཞུ་

གསོལ་ཞིང་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས། །ཐ་དད་གཉིས་མེད་ཐིམ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། ༢༢༢ །གནམ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཕེབས་ཚེ་མཚོ་དེ་

ཉིད། །དཔལ་ལྡན་འཁརོ་ལོ་བདེ་མཆོག་ཕ་ོབྲང་ནི། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་དཀྱིལ་

འཁོར་བཅས་དཔའ་བོ་དང༌། །མཁའ་འགྲོའ་ིགར་བཅས་གཟིགས་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། ༢༢༣། བལ་ཡུལ་དབྱིག་གཉེན་གདུང་འབུམ་ཐུགས་མདུན་

ཚེ། །རྗེ་དེས་པཎ་ཞུ་གསོལ་ཞིང་པཎ་ཆས་ཅན། །ཕྱག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་

གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་མཛད། །ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་གཟིགས་ལ་

གསལོ་བ་འདེབས། ༢༢༤ །མཆདོ་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤརོ་མཆདོ་བསྐརོ་ཚེ། །སངས་
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རྒྱས་བྱང་སེམས་དགྲ་བཅོམ་ནམ་མཁར་བཞུགས། །མཆོད་རྟེན་ནང་དུ་བདེ་

གཤེགས་སྒྲུབ་བརྒྱད་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲིབ་མེད་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༢༥ །བལ་ཡུལ་ན་རོའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་པཎ་ཆེན་དེ། །སྔོ་སྐྱ་ཐོར་ཅོག་

རུས་རྒྱན་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །ཕྱག་གཡས་ཐོད་པ་གཡོན་པས་བདུད་རྩི་

འཐོར། །དབང་བླངས་གཉིས་མེད་ཐིམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༢༦ །འབྲས་

ལྗོངས་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ན་ཁྲེབ་སྐུ། །རལ་ཅོག་ན་བཟའ་ཕུ་ཅན་གཟན་ཤམ་

མནབས། །ཆོས་འཆད་མཉམ་གཞག་ཐོད་ཆང་ཅན་ཞལ་གཟིགས། །དབང་

བསྐུར་དབྱེར་མེད་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༢༧ །གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་བྲག་

དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལྡིང༌། །མཁའ་འགྲོའ་ིའཁོར་བཅས་ལྷ་བཙུན་ཧེ་རུ་ཀཿ །ཕྱག་

གཡས་རྐང་གླིང་གཡོན་པས་ཐོད་ཆང་བསྣམས། །མདུན་མཁར་གསལ་བར་

གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༢༨ །མེ་སྤྲེལ་སྨིན་ཟླའི་ཉེར་དགུར་མཚོ་

པདྨར། །ཞབས་བསྐོར་མཛད་པར་གུ་རུ་ཟ་ཧོར་མར། །ས་ར་ཧ་སོགས་པཎ་

གྲུབ་མང་པོ ་ཡི །  །འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༢༩ །འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་ཆོས་འཆད་གླེགས་རལ་

བསྣམས། །གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཚེ་དཔག་དཀར་

པོའ་ིབདུད་རྩིའི་ཚེ་བུམ་གང༌། །དེ་ལས་བདུད་རྩི་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༣༠ །འབྲས་ལྗོངས་དཀོན་སྤྱི་དྲག་པོའ་ིདབང་སྒྲུབ་སྐབས། །སྐུ་ཡི་

གསལ་སྣང་ནམ་མཁའི་གཏོས་དང་མཉམ། །སྤྲུལ་པས་ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་
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དམ་བཏགས་ཤིང༌ །  །སྲོག་སྙིང་གདན་དུ་བསྟིམས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༣༡ །རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཐུབ་དབང་མངོན་

གྱུར་ཐུགས་ཀར་རྡོར་འཆང་དང༌། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་

བཞུགས། །འཁརོ་བཅས་ཡང་ཡང་གཟིགས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༣༢ །བྱང་

ཆུབ་ཤིང་གི་ཉེ་འགྲམ་མཆདོ་འབུལ་དང༌། །ལྷ་བབས་གནས་དང་མཉན་ཡདོ་

གནས་མཇལ་ཚེ། །མདུན་མཁར་ཕྱོགས་མཚམས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་

བཞུགས། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྩོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༣༣ །དུར་

ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ། །ཤཱ་བ་རི་པ་ཕྲག་པར་རི་དྭགས་

རོ། །བཀལ་ཞིང་ཕྱག་གཡས་མདའ་དང་གཡོན་པས་གཞུ། །གནས་ལྔའི་ལྷར་

བཅས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༣༤ །རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་ཏི་སེའི་གངས་

ངསོ་སུ། །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བདེ་མཆགོ་སྐུར་གྱུར་ལས། །སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁརོ་

དུ་ནི་སྙན་བརྒྱུད་དབང༌། །གླེགས་བམ་གདམས་གཏད་བསྩལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། ༢༣༥ །འབྲས་ལྗོངས་གནས་སུ་སྙུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ། །ཙན་ཌ་

གོ་མིས་རྣམ་འཇོམས་བྱབས་ཁྲུས་མཛད། །ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོས་སྙུང་ཁམས་

འཇིབས་པ་ན །  །སྐུ ་ཉམས་གསལ་དྭངས་བཞེས ་ལ་གསོལ ་བ་

འདེབས། ༢༣༦ །གཏེར་ཆེན་མཆགོ་གླིང་གུ་རུའི་ཆས་ཅན་གྱིས། །བྱབས་ཁྲུས་

མཛད་མཐར་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དཀར་གྱི། །དཀྱིལ་འཁརོ་སྤྲུལ་ཏེ་དབང་བཞི་རྒྱས་

པ་ཞིག །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཞེས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༣༧ །གདུལ་བྱའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་གསོལ་འདེབས།

83

དོན་དུ་ཞིང་གཞན་གཤེགས་པའི་ཚེ། །ས་གཞི་ཆེར་གཡོས་མཚན་མོར་འདོ་

དང་བཅས། །སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡི་གདངས་དབྱངས་སྒྲོག་བཞིན་དུ། །འདོ་གསལ་

ཀླངོ་དུ་བཞུགས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། ༢༣༨ །འནོ་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་གསང་གསུམ་

ཡོན་ཏན་ནི། །བསྐལ་མང་གཞལ་ཡང་ས་བཅུའི་འཕགས་པ་ཡི། །སྤྱོད་ཡུལ་

མིན་ན་བྱིས་བློས་ག་ལ་དཔོག །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དད་པའི་གསོས་སུ་སྤེལ། །བླ་

མའི་ཡོན་ཏན་དྲན་ཅིང་གསོལ་བཏབ་པས། །ཉམ་ཐག་སྐལ་དམན་ཁྱེད་ཀྱི་

རྗེས་འཇུག་ཀུན། །འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའ་ིགནས་སྐབས་སུ། །བྱིན་གྱིས་

རློབས་ཤིང་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་དུ་གསོལ། །ཁྱད་པར་རྩ་བའི་ཕ་མ་སྤུན་སྲིང་

གཙོས། །བདག་ལ་བཟང་ངན་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་འགྲ་ོཀུན། །ལས་དང་ཉནོ་མངོས་

རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྲལ་དུ་

གསོལ། །བདག་ཀྱང་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་ིབར། །འབྲལ་མེད་ཁྱེད་ཀྱི་

ཞབས་དྲུང་སྐྱེས་གྱུར་ནས། །གསུང་གི་གསང་མཛོད་ཇི་སྙེད་འཛིན་བྱས་

ཏེ། །འགྲ་ོཀུན་བྱང་ཆུབ་མཆགོ་ལ་འགདོ་པར་ཤགོ །དེ་ཡི་དགེ་བ་སྤྲིན་དཀར་

བླ་བྲེ་ལས། །ཕན་བདེ་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་འཇོ་བ་ཡིས། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་

གྱི་ལོ་ཏོག་རབ་རྒྱས་ཏེ། །རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུས་ཡིད་ཅན་ཚིམ་པར་ཤོག །

ཅེས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་དངསོ་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་མཆགོ་

ལ་གསང་རྣམ་གྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་

ནི་བོད་ཡུལ་མདོ་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཤིང༌། རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གྲལ་མཐར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མཆིས་པ་མདོ་སྲིབ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ཆུ་ཁྱི་ནག་ཟླའི་ཚེས་ནང་༸རྗེ་བླ་མའི་གསང་རྣམ་ཞལ་གསུང་ཕྱག་བསྟར་ཤོག་དྲིལ་

རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིག་སྐབས་སུ་རང་གི་དད་པའི་གསོས་འཛིན་དུ་བཅུད་བསྡུས་

ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད་མགྱོགས་བསྟར་བགྱིས་པར། ལོ་དེའི་མཇུག་ཏུ་

འཕགས་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་སྦས་གནས་སུ་རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་གདུང་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དང༌། 

ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་འབྱོར་ཏེ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་མཇལ་སྐབས་སླར་ཡང་དེའི་

ནང་ནས་ཀྱང་ཁ་ཤས་བླངས་ཤིང་སྔ་མར་སྣོན་འཕྲི་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་བགྱིས་ཏེ་སྤེལ་

བ་འདིས་ཀྱང༌། བདག་དང་བདག་འདྲའི་རྗེས་འཇུག་ལྟོས་བཅས་ལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་

བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་ཅིང༌། ཀུན་རྟགོ་ཚུལ་མིན་གྱི་རབ་རིབ་བསལ་ཏེ་དད་པའི་སྣང་

བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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༄༅། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐྱེས་

རབས་རྣམ་ཐར་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ཅེས་

བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(བར་བཅུག་ས་བཅད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།) 

སྔོན་བརྗོད་དང་དཀར་ཆག 

༈ འདིར་ཐོག་མར་སྔོན་དུ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། འཇམ་དབྱངས་

མཁྱེན་བརྩེའི ་དབང་པོ ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་

འཕྲུལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པོའམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེས་རབས་འདིར་མཚན་གྲངས་

དངོས་སུ་འཁོད་པར་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་ཡོད་ཀྱང་ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་

པོ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དྲིལ་

སྟབས་ལེ་ཚན་བདུན་ཅུ་དནོ་གཉིས་ཡདོ་པ་ནི་འགོ་ཏུ་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀདོ་

པ་ལྟར་ཡིན་ལ། མཁས་གྲུབ་དེ་དག་གི་སྐྱེས་རབས་སུ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་པར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གཞིར་བཟུང་ཞིང༌། དེའི་ཁ་སྐོང་དུ་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབ་བསྡུས་པ་

དང༌། ཞལ་གསུང་གསང་རྣམ་ཐརོ་བུ་ཕྱགོས་བསྒྲིགས། ཞལ་གསུང་རྣམ་ཐར་

ཚིགས་བཅད་མ། དིལ་མཁྱེན་གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་རྣམ་

ཐར་ཆེན་མོ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་རྗེ་གོང་མའི་

རྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོརྣམས་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་རྣམ་ཐར་ས་ོསའོ་ིཐགོ་མར་ཤེས་

བྱེད་ལུང་སྦྱོར་གང་འཚམ་རེ་བཀོད་ཡོད། དེ་དག་གི་ནང་ནས་པཎ་ཆེན་སྒོ་

མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་མ་རྙེད་པ་དང་འཕགས་པའི་དགེ་

བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ་དང༌། གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་

པའི་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་རེ་མ་གཏོགས་མ་

རྙེད་པས་རྗེས་སོར་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་མཛད་འཚལ། རྒྱལ་སྲས་

ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་བཅུ་གཉིས་ཡན་ཕལ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཉུང་གསལ་རེ་མ་

གཏོགས་མ་རྙེད། གཞན་ཕལ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་

ལས་རང་བཟོའ་ིསྒྲོ་སྐུར་སྤངས་ཏེ་སྙིང་པོ་ཉུང་གསལ་ཙམ་རེ་བསྡུ་གང་ཤེས་

བྱས་པའ།ོ །

བསྡུ་གཞི་ཡིག་ཆ་ནི། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་

མཐའ་ཡས་ཀྱི་གཏེར་འབྱུང་ཆེན་མོ་དང༌། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་

འབྱུང༌། སྟག་པཎ་གྱི་རྙིང་མའི་ཆསོ་འབྱུང་ཆེན་མ།ོ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇམོས་

རིན་པོ་ཆེའི་རྙིང་མའི་ཆོས་འབྱུང༌། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དབང་པའོ་ིགསུང་རབ། འཇམ་མགནོ་ཨ་མེས་ཞབས་ཀྱི་དཔལ་ས་སྐྱའི་གདུང་

རབས་ཆེན་མོ། རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གི་དཔལ་ཞྭ་ལུའི་གདན་

རབས། བཅ་ོབརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་གྱི་ས་སྐྱའི་ཆསོ་འབྱུང༌། ཏྲེ་ཧརོ་གདངོ་ཐགོ་མཆགོ་

སྤྲུལ་གྱི་ས་སྐྱའི་ཆོས་འབྱུང༌། རྗེ་མི་ལའི་ཞལ་གསུང་རྣམ་ཐར། མཁས་བཙུན་

བཟང་པོའ་ིའཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱགོས་བསྒྲིགས་ཀྱི་

དེབ་ཐེར། པཎ་ཆེན་བསོད་གྲགས་ཀྱི་བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་

འབྱུང་དང་རྣམ་ཐར། རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང༌། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་གྱི་

རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང༌། གངས་ཅན་མགོན་པོ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་

རྣམ་ཐར་དེབ་ཐེར། ཚལ་པ་ཀུན་རྡོར་གྱི་རྒྱལ་རབས་དེབ་དམར་སོགས་ལོ་

རྒྱུས་འགའ་རེ་དང༌། གཞན་ཡང་རྣམ་ཐར་ཐརོ་བུ་ཅི་རིགས་དང༌། དིལ་མཁྱེན་

གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ནས་གནང་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་བཅས་ལ་

བརྟེན་པ་ཡིན། ད་དུང་རྗེ་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ི

རྣམ་ཐར་དང་ཞལ་གསུང་སྐྱེས་རབས་གསལོ་འདེབས་ལས་གསལ་བའི་སྐྱེས་

རབས། རྔགོ་ཆསོ་སྐུ་རོྡ་རྗེ་དང༌། རྟགོས་ལྡན་ཟླ་བ་སེངྒེ། དཔྱལ་ཨ་མ་ོགྷ་བ། སྙེ་

མད་ོབསདོ་ནམས་དཔལ་བ། ཤབ་བག་སྟནོ་སེངྒེ། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་

པའི་ཡབ་རྒན། རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཟུངས་མ་རྡོ་རྗེ་མཚོ། རྡོ་ཐོག་ཐེལ་པ་རྡོ་རྗེ་

རྒྱལ་མཚན་སགོས་དང༌། བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་

རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བའི་གཉན་ཆེན་དཔལ་དབྱངས་དང༌། ས་སྐྱ་པ་འཇམ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མགོན་ཨ་མེས་ཞབས། གོང་མ་ཕྱོགས་གླང༌། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་

ཏེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་འདིར་བསྒྲིག་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མ་རྙེད་

ཅིང༌། ཡིག་ཆ་ཕོྱགས་བསྒྲིགས་ཟིན་པ་འདི་མགྱོགས་མྱུར་སྤར་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་

ལ་བྲེལ་བ་བྱུང་སྟབས། ཡིག་ཆ་གཞན་ཚོལ་ལོང་ཡང་མ་བྱུང༌། འནོ་ཀྱང་རྗེ་

བླ་མའི་སློབ་བརྒྱུད་གཞན་འགའ་རེས་གོང་གསལ་མཁས་གྲུབ་དེ་རྣམས་ཀྱི་

རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་ཐུབ་པའི་རེ་འདུན་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། འདིར་བཞུགས་པ་

ནི་དེ་ཙམ་ལས་མ་ནུས་ལ། ད་དུང་མཁྱེན་དཔྱདོ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་

ཁག་ལ་གཟིགས་ན་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་འདི་ཉིད་ནི། བཅམོ་ལྡན་འདས་དཔལ་

འཁརོ་ལ་ོབདེ་མཆགོ་དང༌། དགྱེས་པ་རྡ་ོརྗེ། གསང་བ་འདུས་པ་སགོས་ཀྱི་ང་ོ

བོར་བཞུགས་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པ་དང༌། ཀུ་ཀུ་རི་པ། ཏི་ལླི་པ། སློབ་

དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། ཇ་ོབོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་

ཤ  འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྵི། པཎ་ཆེན་རོང་པ་

ཆསོ་བཟང༌། ཀུན་མཁྱེན་རངོ་སྟནོ་ཆེན་པ།ོ ཚར་ཆེན་བླ་ོགསལ་རྒྱ་མཚོ། རིག་

འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་སུའང་ཡིན་པ་ངེས་པར་

བརྟེན། ཚུར་མཐོང་གིས་བློས་བསམ་པར་ག་ལ་ནུས། འནོ་ཀྱང་འདིར་ཅུང་

ཟད་བྲིས་པའི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ནི། རང་དོན་ཡིན་ཚུལ་གཞུང་གི་ཐོག་མར་

བཀོད་པ་ལྟར་ལ། གཞན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཅུང་ཟད་ནི་འབྱུང་བར་ངེས་

ཏེ། དེ་ཡང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འདི་སྐུ་གོང་འགོ་གི་སློབ་བརྒྱུད་དང༌། ཆོས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་བའི་གང་ཟག་བཟང་པོ་

འགའ་ཞིག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལའང༌། 

དཔེར་ན། གསེར་གྱི་རི་བོ་ལ་ཉི་མའི་འདོ་ཟེར་རམ། དུང་གི་མཆོད་

རྟེན་ལ་སྟོན་ཟླའི་འོད་ཀྱིས་རེག་པ་ལྟར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་མོས་གུས་

དང༌། དྭངས་བ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་བཅས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་རྐྱེན་

དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་དང༌། ཡང་དེ་ལས་གཞན་གང་ཟག་བར་མ་དེ་སྔ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་ཐསོ་བསམ་མ་བྱས་པའམ། བྱས་ཀྱང་དེ་ཙམ་མཐར་མ་

ཕྱིན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གཞན་དནོ་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་སྲིད་འཛིན་པའི་

སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འདི་ལྟ་བུས་ཀྱང༌། སྔོན་གྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམས་སུ་རྙིང་མ་

དང༌། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། དགེ་ལྡན་སགོས་ཆསོ་རྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་

དུའང་གཅིག་དང་དུ་མའི་ཚུལ་དུ་བོྱན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་

སྐྱོང་སྤེལ་བར་མཛད་པ་དང༌། སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལའང་བསྟན་པ་རིས་མེད་ཀྱི་

ཆསོ་བཀའ་ཡངོས་རྫགོས་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་དང༌། ཕོྱགས་

ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་དེ་རྣམས་ལ་བསམ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་

ཀྱང་གྲུབ་མཐའི་ཕྱོགས་ཞེན་སྤངས་ཤིང་དག་སྣང་ཕོྱགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་

རུ་འགྱུར་སྲིད་པ་དང༌། ཡང་ལས་དང་པོ་པ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་འདི་ཀློག་པས་

བློ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་སྟེ་ཚེ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ། ལས་དགེ་བ་དང་སྡིག་པ། འབྲས་

བུ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ། གནས་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང༌། གཞི་འཁོར་བ་
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དང་ཐར་པ། རྒྱུད་ས་ོསྐྱེ་དང་འཕགས་པ་སགོས་ཡདོ་མེད་ལ་དང་པརོ་ཐེ་ཚོམ་

ཙམ་ཟ་བའམ་ཡང་ན་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་དྲངས་ཏེ་ངན་

སངོ་དང་འཁརོ་བ་སྤངས་ནས་མཐ་ོརིས་དང་ཐར་པ་འདདོ་པའི་དནོ་གཉེར་

དང་ངེས་འབྱུང༌། མསོ་གུས་དང་དད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཐགོ་མར་དཀནོ་

མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནས་རྐང་བཙུགས། རིམ་པར་བསོད་

ནམས་ཆ་མཐུན་དང༌། ཐར་པ་ཆ་མཐུན། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱུ་ཚོགས་བཅས་

འགྲུབ་པའི་རྐྱེན་དུའང་འགྱུར་སྲིད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གུ་རུ་པདྨའི་ཞལ་ནས། དེ་

ཕྱིར་མཆགོ་གྲུབ་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པ། །མཐངོ་ཐསོ་དྲན་རེག་དནོ་དང་ལྡན་པ་

སྟེ། །གྲིབ་མས་རེག་ཙམ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ཉེ། །ངན་སངོ་འགྲ་ོངེས་ཤེས་ཀྱང་

མཐོ་རིས་སྐྱེ། །དགེ་རྒྱུ་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ས་བོན་ཐེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་

སགོས་ཕན་ཡནོ་གྱི་ཁྱད་པར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡདོ་ཚུལ་ལུང་རྣམས་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

ཞེས་པའང་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྒྲིག་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སོ། །

གཉིས་པ་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀདོ་པ་ནི། ཐགོ་མར་སྤྲུལ་

གཞི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད། ༡ ལི་ཙྪ་བི་གཞོན་ནུ་དྲི་མེད་

གྲགས་པའི་དཔལ། ༢ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། ༣ 
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པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། ༤ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། ༥ རིགས་ལྡན་

འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། ༦ པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས། ༧ འཕགས་

པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ། ༨ ཆསོ་རྒྱལ་ཁྲི་སྲངོ་ལྡེའུ་བཙན། ༩ རྒྱལ་སྲས་མཆགོ་

གྲུབ་རྒྱལ་པོ། ༡༠ དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། ༡༡ ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་དཀོན་

མཆོག་འབྱུང་གནས། ༡༢ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མ། ༡༣གཏེར་སྟོན་རྒྱ་

ལོ་ཙཱ་བ། ༡༤ གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེངྒ༌། ༡༥ གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ། ༡༦གཏེར་

སྟོན་དོ་བན་རྒྱ་མཚོ། ༡༧ གཏེར་སྟོན་གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་རྗེ། ༡༨ གཏེར་སྟོན་ཡར་རྗེ་

ཨ་ོརྒྱན་གླིང་པ། ༡༩ གཏེར་སྟནོ་རོྡ་རྗེ་གླིང་པ། ༢༠ གཏེར་སྟནོ་མངའ་རིས་པཎ་

ཆེན། ༢༡ གཏེར་སྟནོ་གར་དབང་ལས་འཕྲ་ོགླིང་པ། ༢༢ གཏེར་སྟནོ་པདྨ་རིག་

འཛིན། ༢༣གཏེར་སྟོན་རོག་རྗེ་གླིང་པ། ༢༤ ཇོ་བོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན། ༢༥ ནག་ཚོ་

ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ། ༢༦ འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། ༢༧ 

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས། ༢༨ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ། ༢༩ རས་

ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས། ༣༠ དྭགས་པོ་ཟླ་འདོ་གཞོན་ནུ། ༣༡ གཏེར་ཆེན་ཉང་སྟོན་

ཉི་མ་འདོ་ཟེར། ༣༢ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། ༣༣ ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་

སྙིང་པོ། ༣༤ རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པ། ༣༥ རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ༣༦ ཆོས་

རྗེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། ༣༧ འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། ༣༨གཏེར་

སྟནོ་གུ་རུ་ཆསོ་དབང༌། ༣༩ འགྲ་ོམགནོ་ཆསོ་རྒྱལ་འཕགས་པ། ༤༠ གླ་ོབ་ོལ་ོཙཱ་

ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། ༤༡ བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ༤༢ པཎྜི་ཏ་
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ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན། ༤༣ འགསོ་ལ་ོཡེ་བཟང་རྩེ་བ། ༤༤ ཀུན་མཁྱེན་ཀླངོ་ཆེན་

རབ་འབྱམས། ༤༥ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། ༤༦ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་

རྒྱལ་པོ། ༤༧ མུས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ༤༨ པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་

གྲུབ། ༤༩ ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ། ༥༠ ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེངྒེ༌། ༥༡ 

གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པ། ༥༢ ས་ལོ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ། ༥༣ གནས་

གསར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག ༥༤ བྱང་གཏེར་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ༥༥ 

ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། ༥༦ འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ༥༧ 

རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ༥༨ རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། ༥༩ སྨིན་གླིང་གཏེར་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད། ༦༠ རིག་འཛིན་

ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ། ༦༡ རོང་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། ༦༢ གནས་གསར་ཀུན་

དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས། ༦༣ རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ༦༤ 

ཐར་རྩེ་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད། ༦༥ ཐར་རྩེ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་

བསྟན་འཛིན། ༦༦ རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། ༦༧ ཞྭ་

ལུ་རིན་ཆེན་བླ་ོགསལ་བསྟན་སྐྱངོ༌། ༦༨ ནང་ཆེན་བདེ་བའི་རོྡ་རྗེ། ༦༩ མཆགོ་

སྲས་དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེ། ༧༠ མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རོྡ་རྗེ། ༧༡ རྫོང་སར་

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ། ༧༢ རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་

བློ་གྲོས་བཅས་བཞུགས། །
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༄༅། །རྣམ་ཐར་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞི་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། །

༈ རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་བཀའ་

དྲིན་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་

མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའ་ིཞབས་ཀྱི་པདྨོའ་ིརྡུལ་དྲི་མ་

མེད་པ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་ཀུན་གསལ་དབྱིངས་སུ་བརྩེ་བའི་རྟ་བདུན་གྱིས་

དྲངས་ཏེ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲིད་པའི་སྒྲོན་མེ་བློ་གྲོས་སྣང་བ་འབུམ་གྱིས་

འཁྱུད། །སྙིགས་མའི་རྒུད་མུན་དྲུང་ནས་བཅོམ་བཞིན་རིས་མེད་བསྟན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །དཔལ་ཡོན་བཟང་པོའ་ིཕྲིན་ལས་ཅན་མཆོག་དྭངས་

བའི་ཡིད་མཁར་རྟག་ཏུ་རྒྱལ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་གཞནོ་ནུའི་ས་ལ་བཞུགས། །སྲིད་

ཞིའི་མཐའ་ལས་རིང་དུ་འདས་ཀྱང་སྲིད་གསུམ་འགྲ་ོབའི་མགནོ་དུ་གྱུར། །སྐྱེ་

མེད་དེ་ཉིད་མངནོ་དུ་མཛད་ཀྱང་སྐྱེ་བའི་རྣམ་རལོ་སྣ་ཚོགས་སྟནོ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་
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བུའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གུས་པས་འདུད། །

ཚོགས་གཉིས་ལས་འཁྲུངས་མཚན་དཔེའི་གསེར་ཞལ་ཕྲིན་ལས་འདོ་སྟོང་

དྲྭ་བས་མཛེས། །སྔོན་སྨོན་ཐུགས་བསྐྱེད་མགྱོགས་འགྲོའ་ིཤ གས་ཀྱིས་གདུལ་

བྱའི་མཁའ་ལ་ལེགས་དྲངས་ཏེ། །བདག་ལྟའི་མུན་པ་དྲུང་ནས་འབྱིན་ཅིང་

ཐེག་གསུམ་ལམ་ལ་སྦྱོར་མཛད་པའི། །སྟོན་པ་མཉམ་མེད་འཇིག་རྟེན་མིག་

གཅིག་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །

འདོ་སྲུང་ལ་སོགས་གཏད་རབས་དང་ནི་ཐུན་མོང་བཀའ་བསྡུ་རིམ་པའི་སྐྱེ་

འཕགས་ཚོགས། །ཐུན་མིན་ཐེག་ཆེན་སྡུད་པོ་བྱམས་པ་ལ་སོགས་རྒྱལ་སྲས་

འབུམ་ཕྲག་བཅུ་རྣམས་དང༌། །ཁྱད་པར་གསང་ཆེན་ཟབ་མོའ་ིམཛོད་འཛིན་

ཕྱག་རྡོར་ལ་སོགས་རིག་འཛིན་ཚོགས་དང་བཅས། །མི་ཕྱེད་དད་པའི་ཡིད་

མཁར་རྟག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་མཛོད། །

ཀླུ་ཐོགས་གཙོར་མཛད་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་རྨད་

བྱུང་རྣམ་གཉིས་སོགས། །ས་ར་ཧ་དང་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ནག་དྲིལ་

སོགས་གྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །ལི་ཙཱ་བི་དང་རྒྱལ་པོ་ཛ༔སོགས་ཡོ་ག་

རྣམ་གསུམ་བརྒྱུད་པའི་རིག་འཛིན་ཚོགས། །འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་
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ཚོགས་ལ་གུས་པས་བསྟོད་དོ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྩོལ། །

ཞི་བ་འཚོ་ཞེས་སྡོམ་བརྩོན་མཆོག་གིས་རབ་བྱུང་སྡེ་བཙུགས་བྱང་སེམས་

བསླབ་པ་གནང༌། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་ལྷ་སྲིན་དམ་

བཏགས་གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྤེལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཉིད་རྒྱལ་པའོ་ིཚུལ་

གྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མཛད། །བདོ་འབངས་སྐྱབོ་

མཛད་མཁན་སླབོ་ཆསོ་གསུམ་བཀའ་དྲིན་དྲན་ན་ོསླར་ཡང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

གཞན་ཡང་སཾ་བྷོ་ཊ་བཅས་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བརྒྱུད་

བཅས་དང༌། །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་བཻ་རོས་གཙོར་བྱས་ཀ་ལྕོག་ཞང་སོགས་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་དང་བཅས། །སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཉང་རལ་ལ་སོགས་ལུང་ཟིན་སྤྲུལ་

པའི་གཏེར་འབྱིན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པ་བཅས་

ལ་གུས་པས་འདུད་དོ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་མཛོད། །

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་གཙོས། །

འཕགས་ཡུལ་གསུང་རབ་བསྒྱུར་བཤད་སྒྲུབ་པའི་སྲོལ། །

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཅན། །

ཕྱི་འགྱུར་ལོ་པཎ་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀུན་མཆོད། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གཞན་ཡང་སྒྲ་བསྒྱུར་མར་པ་ལོ་ཙཱ་དང༌། །

གངས་ལྗོངས་གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་མི་ལ་རྗེ། །

རྡོ་རྗེ་གྲགས་དང་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་སོགས། །

བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །

བིར་ཝའི་ཐུགས་བཅུད་འབྲོག་མིར་བཀའ་བབས་བརྒྱུད། །

བརྩེ་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཆོས་རྗེ་ཁུ་དབོན་སོགས། །

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ས་སྐྱ་པའི། །

མཁས་གྲུབ་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་གཙུག་ན་མཆོད། །

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དཔལ་ལྡན་ཇོ་བོ་རྗེ། །

དེ་སྲས་ཐུ་བོ་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང༌། །

ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་སོགས། །

བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མར་འདུད། །

གདུལ་དཀའི་འགོྲ་ལ་བཟོད་མེད་ཐུགས་རྗེས་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རལོ་

རྩེད་ཀྱིས། །པཎྜི་ཏ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་ཆོས་ལྡན་རྗེ་

བློན་སོགས། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་སྐྱེས་རབས་

ཕྲེང་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་དེ། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་
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ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་མཆོག །

རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་

མི་ནུབ་རྟག་འཆར་བས། །སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་དུ་རྡུལ་སྙེད་

གྲངས་འདས་གདུལ་བྱ་དག་པའི་ཆུ་གཙང་དུ། །ཇི་ཙམ་འཕསོ་པར་དེ་དང་དེ་

ཡི་རྣམ་པ་ཐར་པ་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཡུལ་ལས་འདས་གྱུར་ཀྱང༌། །ཕོྱགས་རེའི་

མིག་ཅན་ཚུར་མཐོང་བློ་ཡིས་ཇི་ཙམ་དཔོག་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་འབྲི་བའང་

སྤྲོ་བ་སྐྱེས། །

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་ཞལ་ནས། ཉི་མའི་འདོ་ཟེར་རབ་ཚ་

ཡང༌། །མེ་ཤེལ་མེད་པར་མེ་མི་འབྱུང༌། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་བྱིན་རླབས་

ཀྱང༌། །བླ་མ་མེད་པར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་པ་དང༌། འདུལ་བ་

ལས། ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་ཉེ་གནས་ཀྱིས་མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་

སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའ།ོ །ཞེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་པ་ལས། འཇམ་དཔལ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་གུས་པར་བྱ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་རྣམས་ལའང་བསྟེན་པར་བྱའ།ོ །ཞེས་སོགས་དང༌། འདུས་པའི་རྒྱུད་
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ལས། དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་ཇི་ལྟར་ལྟ་བར་བགྱི་ཞེས་

ཞུས་པའི་ལན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྐུ། །ཡན་ལག་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སྟེ། །བ་སྤུ་རྣམས་ནི་དགྲ་བཅོམ་ཉིད། །སྤྱི་གཙུག་རིགས་ལྔའི་

སངས་རྒྱས་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་པ་ནི་ཞབས་ཀྱིས་མནན། །འདོ་ཟེར་གནོད་སྦྱིན་

གསང་བ་པོ། །རྣལ་འབོྱར་ཅན་གྱིས་རྟག་ཏུ་བལྟ། །ཞེས་དང༌། དུས་གསུམ་

གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་བ་སྤུ་གཅིག་ལ་མཐོང་ནས་དུས་གསུམ་

གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་མར་མཆོད་པ་བྱེད་པར་མཐོང་ངོ༌། །ཞེས་

སོགས་བླ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཇི་ལྟར་བྱ་བར་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱུད་གསང་

སྙིང་ལས། བསྐྱེད་རིམ་བསྐལ་པར་སྒོམ་པ་བས། །བླ་མ་སྐད་ཅིག་དྲན་པ་

མཆོག །བཟླས་བརྗོད་ས་ཡ་དུང་ཕྱུར་ལས། །བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཐུན་

གཅིག་མཆོག །ཅེས་དང༌། ཡང༌། གང་གིས་བླ་མའི་བྱ་བ་ལ། །མཁས་པའི་

སྐལ་ལྡན་གང་ཡིན་དེ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །བསྐལ་པ་

བྱེ་བ་དྲུག་འབུམ་དུ། །ཕྱག་བྱས་པས་ནི་འདི་དོན་ཆེ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་

འབྱུང་བར་བརྟེན། འདིར་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ལ། 

དེ་ཡང༌། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན། རྗེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་ཉིད་བསམ་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐྱེ་བར་སྟོན་པ། བདག་ཅག་

གི་འདྲེན་མཆགོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲ་ོབ་ཡངོས་
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ཀྱི་སྐྱབས་མགནོ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡནོ་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ང་ོབ།ོ དམ་པའི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་

གནས། བསྟན་འཛིན་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཡངོས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན། སྙིགས་

མའི་དུས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབ་པའི་དཔུང་གཉེན། བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་

མ་ལུས་པའི་གདམས་མཛོད། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁརོ་ཡངོས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག 

རིག་པ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེད་དཔནོ། རྒྱལ་བསྟན་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་

པའི་བདག་པོ། མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་ཞིང་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་

སྨོས་ན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པོའམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་

རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

སྤྱདོ་ཡུལ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འདས་པར་གྱུར་མདོ། ཚུར་མཐངོ་གདུལ་བྱ་འགའ་

ཞིག་གི་མོས་ངོར་ཇི་ཙམ་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་ཚོད་ལྟར་བརྗོད་པ་ལ། 

དེ་ཡང་ངེས་པའི་དནོ་དུ་སྤྲུལ་གཞི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགངོས་ཀླངོ་གཅིག་

ཅིང༌། ཚུར་སྣང་དུ་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་

གཙོ་བོ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རང་བྱུང་མཁྱེན་

བརྩེའི་འོད་ཟེར་རམ་དིལ་སྤྲུལ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

མཛད་པའི་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་

ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
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ཀྱི་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནི། 

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིརྡོ་རྗེའི་ལུང་ལས། 

བདག་དང་གཉིས་མིན་རྣལ་འབྱོར་པ༔ 

མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག༔ 

འདི་ནས་བདུན་བརྒྱའི་ལོ་ཁོངས་སུ༔ 

མདོ་ཁམས་བར་ན་འབྲུག་གི་ལོ༔ 

གཉསོ་ཀྱི་རིགས་འཛིན་སྒ་ཡི་བུ༔ 

ལྕགས་ཁམས་དཔའ་བོའ་ིམཚན་རྟགས་ཅན༔ 

པདྨ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་བརླབས་པས༔ 

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང༔ 

བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་བརླབས་པས༔ 

འདོ་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྟེ༔ 

འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་མངའ་བདག་གིས༔ 

བྱིན་རླབས་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཞེས༔ 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་འབྱུངཿ

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཡིན་པ་
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ལ། དེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་དངོས་བྱོན་འཇམ་མགོན་

ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་ཡང་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ནི། སྐུ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོའ་ི

ནང་གསལ་ལྟར་ལ། ད་དུང་རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་

བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ཁོ་ནའི་ནང་གསལ་བའི་སྐྱེས་རབས་ཀྱང་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་བཞུགས་པར་སྣང་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་དེ་གཉིས་

དང༌། རྗེ་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་གི་ཐུན་མིན་གསང་རྣམ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་

བའི་སྐྱེས་རབས་དེ་རྣམས་རྗེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་

བརྩེའི་དབང་པོ་སྐུ་གོང་འགོ་གི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་ཅིང་མདོ་རྒྱུད་ལ་མཁྱེན་

རབ་རྒྱས་ཤིང༌། ལོ་རྒྱུས་དང་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཐུགས་ལ་མངའ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་ནི། མཚན་ཐ་ོདེ་རྣམས་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་

གྱུར་མདོ། ཀུན་རྨངོས་བདག་ལྟ་བུ་བརྗེད་ངེས་ཅན། ལ་ོརྒྱུས་མེད་མཁན་གྱིས་

ནི་མཚན་དེ་ལྡན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང༌། འགྲོ་དོན། ཆོས་བརྒྱུད་

སོགས་ཕལ་ཆེར་མ་ཤེས་པར་མགོ་འཐོམས་པ་ན། རྩ་བ་རང་གི་བླ་མའི་ཆེ་

བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དེ་ཙམ་མི་ཤེས་པར་གྱུར་པར་བརྟེན། གཙོ་བོ་རང་ཉིད་

ཀྱིས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡནོ་ཏན་ལ་དད་མསོ་ཕྱགོས་ཙམ་རྙེད་པའི་

ཆེད་དང༌། གཞན་རང་དང་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ལའང་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་དད་

པའི་ས་བོན་གསོ་བྱེད་དུ་རེ་འདུན་བགྱིས་ཏེ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་
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ཁུངས་བཙུན་ལྡན་པ་རྣམས་རྩད་ཅི་ཆདོ་བྱས་ཏེ་མཁས་གྲུབ་ས་ོསའོ་ིརྣམ་ཐར་

རྩ་བར་བཅོས་བསླད་མ་བྱས་པར་ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་གསལ་ཙམ་རེ་བསྡུས་

ཏེ། རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་མའི་གོ་

རིམ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས། 

དེ་ཡང་རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཐུན་

མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུའི་ལམ་སྣེ་

ཟིན་ཙམ་ལས། ས་ལམ་གྱི་སྤང་རྟགོས་གང་ཡང་མི་ལྡན་པའི་ས་ོསའོ་ིསྐྱེ་བ་ོཁ་ོ

ན་ཡིན་ཚུལ་དང༌། རྗེ་གངོ་མའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་པའང་ཐད་ཀར་ཞལ་གྱིས་མི་

བཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ོནར་མཛད་ཀྱང༌། ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་དགངོས་

ཏེ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཤོག་དྲིལ་འགའ་ཤས་ཕྱིས་སུ་མངོན་པ་ལ་དེ་

རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐར་ཐརོ་གསལ་བ་དང༌། དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་བའི་

ཞལ་སླབོ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ནན་ཞུའི་ངརོ་གནང་བའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསལོ་འདེབས་

ཞལ་གསུང་དངོས་རྒྱས་བསྡུས་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་པ་དང༌། སྐབས་འཕྲལ་

དགོས་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ཤས་ཙམ་གསུངས་པའང༌། 

ཞལ་གསུང་རྣམ་ཐར་ལས། 

འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀློང་སྙིང་གི ། 

རྩ་གསུམ་མ་མགོན་ལ་སོགས་དང༌། །

ངོར་ལུགས་ཚོགས་འདོན་འགའ་རེ་ཞིག །
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ཚར་གྲངས་གཉིས་གསུམ་བཏོན་པ་ཡིས། །

བློ་ལ་བྱུང་བ་དེར་བལྟས་ན། །

ཚེ་སྔོན་བག་ཆགས་དགེ་འམ་སྙམ། །

རྣམས་འཇོམས་གཟུང་ནི་བློར་བླངས་ཚེ། །

སྲོད་དུས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །

བལྟས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིད་སྐྱོ་ཞིང༌། །

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་དེ། །

ཡང་ཡང་དྲན་ཅིང་ཚེ་སྔོན་མར། །

འཁོན་གདུང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡི། །

བག་ཆགས་ཡང་ཡུད་དྲན་པར་གྱུར། །

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་ལྷ་བཙུན་ཆེ། །

ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །

ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་མཁྱེན་སོགས། །

ཐར་ཐོར་ཙམ་ཞིག་སྐབས་རེར་དྲན། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་སུ་ཁ་ཤས་བསྟན་ནས་གཞན་སོགས་ཁོངས་

སུ་བསྡུ་བར་མཛད། གཞན་ཡང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ངོས་

འཛིན་སྐབས་ནས་ཀྱང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ིཕྲིན་ལས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

104

ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་ལུང་བསྟན་གསལ་པོ་དང་བཅས་ཀ༔ཐོག་སི་ཏུ་རིན་

པོ་ཆེས་ཞུས་ངོར་བཞིན་གནང་བ་དང༌། དེ་རྗེས་ཨ་འཛོམ་འབྲུག་ཆེན་སྣ་

ཚོགས་རང་གྲོལ་དང༌། གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ། རྡོ་གྲུབ་བསྟན་

པའི་ཉི་མ། སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་གིས་ཐོག་མའི་ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས། རྗེ་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པ་ོདངསོ་ཡིན་པར་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཚུལ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དུ་

མར་གྲགས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངསོ་དང་ཐ་མི་དད་

པར་བཞུགས་པའི་ཚུལ་ངེས་པ་ཡང༌། བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་

ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་ཉིད་ནས་བསྩལ་བའི་དག་སྣང་འབྲེལ་ཡོད་འགའ་ཞིག་

འདིར་བཀོད་ན། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ལས་སེ་ར་མཁའ་

འགྲོའ་ིརྣམ་ཐར་ལུང་ཞུ་བཞིན་པར་འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་སྒྲུབ་ཅིག་འདོན་

པའི་ཤེས་སྣང་གི་ཆར། བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བསྟདོ་པའི་སྔགས་རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་

ཐིམ་ཞིང་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའ་ིསྐུ་ཡང་རང་དང་ཇེ་ཉེ་བྱུང་བ་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བའི་མཐར་འཇམ་དབྱངས་དེ་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། རང་འཇམ་

དབྱངས་དམར་སེར། བདེ་བའི་རྡ་ོརྗེའི་བདག་ཉིད། ཅེས་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་

པའི་ཉམས་ཅུང་ཟད་བྱུང་ངོ༌། །ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། 
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ཡང་རྣམ་ཐར་ཆེན་མའོ་ིནང་འཁདོ་ལྟར། རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་

གྱི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་སྐབས་ཤིག་སྒྲུབ་དཀྱིལ་སྟེང་དུ་འཇམ་དཔལ་

ཡབ་ཡུམ་འཁརོ་དབྱངས་ཅན་རིགས་བཞི་དང་བཅས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་

ངང༌། ཡུམ་བཞིར་རིམ་བཞིན་མཉམ་སྦྱོར་གྱིས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་

ཁྱད་པར་ཅན་རེ་རེ་སྐྱེས་པའི་གསལ་སྣང་ཡུན་རིང་ཤར་བར་གསུངས་པ་

དང༌། ཡང་གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་ཤེས་ངོར། སློབ་དཔོན་

ཟླ་གྲགས་པཎྜི་ཏའི་ཆས་པཎ་ཞྭ་གསོལ་བ། གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཆོས་འཆད་

ཐུགས་ཀ་གཡནོ་པུས་སྟེང་མཆགོ་སྦྱིན་གླེགས་བམ། སྐུ་འགྱིང་ཉམས། ཞབས་

ཕྱེད་སྐྱིལ། པུས་གཡས་ཅུང་ཟད་བསླངས་པས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མེད། །མི་གཡོ་མི་འགྱུར་བརྗོད་ལས་འདས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་

རབ་བསྔགས་པ། །སྤྲོས་བྲལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའ།ོ །ཞེས་གསུངས་རང་ལ་ཐིམ་

པ་དང༌། །རང་ལུས་དམར་སེར་དྷི༔ཡིག་གིས། །ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མེར་གྱིས་

གང༌། །དེ་མཐར་རང་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གྱུར། །ཅེས་དང༌། 

ཡང༌། ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཞིག་གི་སྔ་ཐུན་ལ་ཡིད་ངོར་དྲན་རྐྱེན་

གྱིས་མདུན་མཁར་ཟླ་གྲགས་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས་ཆོས་གོས་ཐང་ཤམ་དམར་

ཁ། སྟོད་གཅེར་བུ་ཞལ་རས་འཛོངས་མཛེས། པཎ་ཞྭ་རྩེ་གུག་མེད་པའི་སྣེ་

རིང༌། པུས་མོ་གཡས་བསླངས། གཡོན་ཕྱེད་སྐྱིལ། ཕྱག་གཡས་པུས་སྟེང་

དུར་བ་སྔོ་ལྗང༌། གཡོན་པུས་སྟེང་འཇུག་པའི་གླེགས་བམ་བསྣམས་པ་ཅན་
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མཇལ། འཇུག་པ་ཞུ་དགོས་སྙམ་པ་དང༌། ཚིག་གོ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལྡབ་ལྡིབ་

ཅིག་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། རང་ལུས་དྷི༔དམར་སེར་གྱི་ཕུང་

པོར་གྱུར་ནས་དེ་ལས་དབྱངས་གསལ་སོགས་ཡི་གེའི་ཚོགས་འདོ་ཟེར་དང་

བཅས་སྤྲ་ོབསྡུའི་ཉམས་བྱུང༌། ཞེས་དང༌། སྐབས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཟླ་གྲགས་ལས་

དབུ་མ་འཇུག་པ་ཉེ་བརྒྱུད་གསན་པར་ཡང་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་ཟླ་བ་བཅུ་

པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནུབ་ཀྱི་སྣང་ཆར། ཀུན་མཁྱེན་རངོ་པ་དགེ་བསྙེན་ཆས་

གཡས་ས་གནོན། གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་ཐུགས་ཀར་གཏོད་པ་ལས་གྱེས་པའི་

གླེགས་རལ་ཅན་ལས། དབང་བཞི་བླངས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་དྷི༔སྔོན་འདོ་

དང་བཅས་པ་མང་པོ་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པ་བྱུང༌། ཞེས་དང༌། 

ཡང་ཆུ་ལུག་ཟླ་བ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༧ གྱི་ཕྱི་དྲའོ་ིཐུན་ལ་ཤེས་ཉམས་

སུ། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། རོང་པ་ཆོས་བཟང་

གཞོན་ཉམས་དགེ་བསྙེན་ཆས་ཅན། དབུ་སྐྲ་ལྕང་ལོ། ཕྱག་གཡས་པུས་སྟེང་

སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་རྩེར་རལ་གྲི། གཡནོ་མཉམ་གཞག་གླེགས་བམ་ཅན་ཞིག་

བྱོན་པས། རང་ལ་ཐིམ་པ་དང་དྷིའ༔སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གྲགས་སྙམ་གྱིས་ཐིབས་

སེ་སོང་བ་དང༌། རང་ལུས་ཀྱང་དྷིའ༔ར་གྱུར། ཉམས་སད་པ་ན་སྦྲིད་པ་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་ངོ༌། །ཞེས་དང༌། ཡང་ཚེས་ ༣༠ ཐོ་རངས་ལམ་དུས་འདོན་

སྐབས་ཉམས་ཀྱི་སྣང་འཆར། མདུན་མཁར་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་དཀར་

ཆས་བསྒྲེས་ཉམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཡོན་མ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ངེས། སྐུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལ་དངོས་སུ་ཡོད་སྙམ་གྱིས་ལག་གཉིས་བརྐྱངས་

ནས་འཇུས་པས་བཟུང་རྒྱུ་ནི་གང་ཡང་མ་བྱུང༌། སྐུ་ཡེ་རེ་སྤྱི་བོར་བྱོན་

ནས། སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་སྐུ་ཡི་མཆགོ །ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ། །འཇམ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་དབང་བསྐུར་ར།ོ །ཞེས་

ཕྱག་སྤྱི་བརོ་བཞག་སྙམ། དེ་ནས་ཕྱག་རོྡར་ཁྲ་ོབ་ོཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་

གྱུར་ཏེ། ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ། གསུངས་ནས་སྐུ་མི་སྣང་བར་གྱུར། རིག་པ་

འཛིན་བྲལ་དུ་ཡུད་ཙམ་གནས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

ཡང་ཚེས་ ༡༠ ནུབ་འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་

ཐུགས་ཀར་འཇམ་དབྱངས་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཚད་ཆེ་བ་མཇལ། དབང་

བླངས། འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་ཀར་ཨས་མཚན་པ་དེ་རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་

དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང༌། རོྡར་གླིང་དུ་ས་ཁྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་སྐརོ་གཙང་

གཡང་ཆསོ་སྤྲུལ་སྐུ་སགོས་ལ་སྡམོ་གསུམ་རབ་དབྱེ་བཤད་ཉེའི་སྐབས། ཆསོ་

ཀྱི་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དེ་ཉིད་ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་པ་རྒྱ་གར་པཎྜི་

ཏའི་ཆས་ལྟ་བུ། ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། དཔྲལ་བར་འཇམ་

དབྱངས་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་སྨྲ་སེང༌། ཐུགས་ཀར་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ། ལྟེ་བར་དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ། གསང་བར་མི་གཡ་ོབ་དཀར་

པ་ོརྣམས་བཞུགས་པ་ལ་མསོ་གུས་བྱས་པས་ལྷ་དེ་རྣམས་ལས་འདོ་ཟེར་འཕྲ་ོ

བསྟིམ་སོགས་ཀྱི་ཉམས་བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཡང་དགོང་ཐུན་ཞིག་ལ་ངོ་བོ་རྗེ་བླ་མ་མ་ཏི་བྷ་དྲ་ཀཱི་རྟི་ཡིན་པ་

ལ། རྣམ་པ་འཇམ་དཔལ་སྔོན་པོ་ནམ་མཁའ་དྭངས་བ་ལྟ་བུའི་མཐིང་འདོ་

འབར་བ་དབུ་རྒྱན་སོགས་ཀྱང་མཐིང་ཀ་དེ་རང༌། ཁྲུ་གང་ཙམ་ཕྱག་གཉིས་

ཆོས་འཆད་ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་རལ་གྲི་སྔོན་པོ་འཆད་ནས་རང་

གི་ལུས་གཏོར། ཡང་འདོ་སྔོན་པོ་མདུང་ཐུང་ལྟ་བུ་ཡང་བྱུང་ནས་གཏོར་

བས་འཇིགས་སྔངས་ལྟ་བུའི་འཕར་སྤྲུགས་མང་པོ་བྱུང༌། དེ་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་

པས་རང་ལུས་དྷིའ༔དམར་སེར་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་གསུང་

རབ་གླེགས་བམ་མང་པོ་ཐིམ་ཞིང་རིག་པ་གསལ་དྭངས་ཕྱེད་པ་ཡུན་ཙམ་

བྱུང༌། ཞེས་དང༌། ཡང༌། ཚེས་ ༡༥ ཟླ་དཀར་ཤར་བ་ལ་བལྟས། ཟླ་བའི་རི་

བངོ་ནང་རྗེ་བླ་མ་གཞནོ་འཛུམ་དགྱེས་ཉམས་གསེར་མདགོ་པཎ་ཞྭ་སགོས་སྐུ་

ཆས་སྤྱི་ལྟར་ལ། དཔྲལ་བར་འཇམ་དཀར། མགྲིན་པར་སྨྲ་སེང་དམར། ཕྱག་

ཆསོ་འཆད། ཐུགས་ཀར་རྡ་ོརྗེ་རྣནོ་པ་ོསྔོ། རལ་གྲི་གླེགས་བམ། ལྟེ་བར་འཇམ་

དཔལ་གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་རྣམས་ཡོད་པ་ཤེས་ཉམས་ལ་

སྣང་མཐར་འགགས། ཞེས་དང༌། 

ཡང་ཟླ་ཚེས་ཐ་ོརངས་ཀྱི་ཆར་ཀུན་མཁྱེན་རངོ་སྟནོ་ཆེན་པ་ོབགྲེས་

ཉམས་དབུ་སྐྲ་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ཀངོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་དབྱིབས་ལྟ་བུའི་

སྐུ་ཡི་དཔྲལ་བའི་ནང་ངསོ་འཇམ་དཀར། མགྲིན་པར་སྨྲ་སེང༌། ཐུགས་ཀར་ཨ་

ར་པ་ཙ་དམར་སེར། ལྟེ་བར་འཇམ་དབྱངས་སེར་པོ་གཡས་རལ་གྲི། གཡོན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཀླུ་ཤིང་སྟེང་ནོར་བུ། གསང་བར་འཇམ་དཔལ་ལྗང་གུ་རལ་གྲི་དང་རྒྱ་གྲམ་

བསྣམས་པ་ཅན་དང་། གནས་ལྔ་ལས་འདོ་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ་རང་གི་གནས་

རྣམས་སུ་ཐིམ་པ་དང༌། ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟངོ་གི་གླེགས་བམ་དང༌། ཞི་བྱེད་ཀྱི་

གླེགས་བམ་གཉིས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་

དྷཱི༔ཡིག་ཏུ་གྱུར། དེའང་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་

དར་ཅིག་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་དང༌། 

ཡང་མདུན་མཁར་ཀུན་མཁྱེན་བསདོ་ནམས་སེངྒེ་ཁྲི་སྨུག་པོའ་ིསྟེང་

བེར་ཐུར་སེར་པོས་སྐུ་སྨད་གཡོགས་པ་ཅན། སྔར་གྱི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ལ་མོས་

གུས་ཚད་མེད་བྱས་ཤིང༌གསུང་རབ་ཀྱི་ལུང་བླང་དགོས་སྙམ་པས་ཐུགས་ཀ་

ནས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་གླེགས་བམ་པད་རག་གི་མདོག་ཅན་མང་པོ་འཕྲོས་

རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ། དབང་བཞི་བླངས་མཐར་དྷཱི༔ཡིག་སེར་པརོ་གྱུར་ནས་

རང་ལ་ཐིམ་པས་རྟོག་བྲལ་རིག་པ་རྗེན་པར་གནས་ཏེ་ཉམས་སད་ད།ོ །ཞེས་

དང༌། 

ཡང༌། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་གྱིས་གཟིགས་པར་མོས་གུས་དྲག་

པོར་མཛད་པས་དེ་ཉིད་གླེགས་བམ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ། རང་

ཉིད་འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གསལ་སྣང་བརྟན་

པོར་བྱུང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། གཞན་ཡང༌སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

ཨ་འཇམ་གྱིས་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་ཞིག་གསན་སྐབས། རྗེ་བཙུན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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འཇམ་དབྱངས་དངསོ་ཡིན་པའི་ཐུགས་ཤེས་འཁྲུངས་ཚུལ་གསུངས་པ་སགོས་

མཐའ་ཡས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཞལ་གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་

མར་ཡང༌། མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་

རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །རྨོངས་པའི་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་འདུལ་མཛད་

པ། །བཅམོ་ལྡན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། །ཞེས་བླ་མ་ཐམས་

ཅད་སྤྲུལ་གཞི་འཇམ་དབྱངས་ཡིན་པར་དངོས་སུ་ཞལ་ནས་གསུངས་པས་

དེ་ལྟར་ན་འཇམ་དཔལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཞེས་

བྱ་བའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་འདི་ཉིད་ནི། སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་

དང་ཆེས་གྲངས་མེད་པའི་ཕ་རལོ་ཏུ་འཁརོ་ལསོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པ་ོནམ་མཁའ་

ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྲུག་སྒྲའི་དབྱངས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། ལོ་གྲངས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་

གི་བར་དུ་ཞལ་ཟས་ལ་སོགས་པ་གྱ་ནོམ་པས་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ་བྱང་

ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཕྱིན་ཆད་

བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གྲངས་མེད་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་གྱི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་

པར་གྱུར་ཏོ། །མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་ཀྱང༌བསྐལ་པ་གངྒཱའི་

ཀླུང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་

ནས་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །འདི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །འདི་སངས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་ཏེ། བར་འགའ་ཡང་དེས་བདག་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་

འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་སྙམ་པའི་སེམས་གཅིག་ཀྱང་སྐྱེས་པར་

མ་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་དང༌། 

འཇམ་དཔལ་རང་གིས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་

གྲངས་མ་མཆིས་པ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་སྟེ་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པའི་ཚུལ་གསུངས་

པར། ནམ་བདག་གིས་ཕྱོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་བལྟས་པ་ན། བདག་གིས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་མ་བཀོད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་

མཐངོ་བར་མ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་བདག་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫགོས་

པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱའ།ོ །ཞེས་བགྱི་བར་

སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཞེས་དང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་གི་ཚེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་

གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་འཚང་རྒྱའ།ོ །གང་གི་ཚེ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བ་དེའི་ཚེ་བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མངནོ་པར་རྫགོས་པར་འཚང་

རྒྱའ།ོ །ཞེས་སོགས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་

བུ་འཇམ་དཔལ་གཞནོ་ནུར་གྱུར་པའི་སྨནོ་ལམ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ཡང་

དག་པ་འཇུག་པ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས། དེ་བྱང་ཆུབ་ཐབོ་པའི་ཚེའི་ཚད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀྱང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཡང་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌། རིགས་ཀྱི་བུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་

ནུར་གྱུར་པ་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མིང་ནི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་

དང༌། 

རིགས་ཀྱི་བུ་དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྐྲའི་རྩེ་མོ་བརྒྱར་

གཤགས་པའི་ཆས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་ཆུའི་ཐིགས་པ་གཅིག་བླངས་པ་དེ་

ཙམ་དུ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་

དཔག་མེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པར་བལྟའ།ོ རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་ན་ཆུའི་ལྷག་མ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ནི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅམོ་པ་ཡང་དག་པར་རྫགོས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པར་

བལྟའ།ོ །ཞེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་

འཚལ་ན་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་

གི་ཡནོ་ཏན་བཀདོ་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཐགོས་

པ་མ་མཆིས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སུ་ལས་གཞན་མ་མཆིས་པར་བཤད་དམ། དེ་བས་

ཀྱང་རིང་དུ་བཤད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་དེ་དག་

མཐར་ཐུག་པར་མི་འགྱུར་ར།ོ །ཞེས་དང༌། བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་
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པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་གང་གིས་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་གྱི་

མཚན་བརྗོད་པ་བས་ནི། གང་གིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་མིང་

བརྗོད་ན་འདི་ཉིད་དེ་བས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་དེའི་མཚན་བརྗོད་པ་ལྟ་སྨྲོས་ཀྱང་

ཅི་དགོས། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བསྐལ་

པ་རེ་རེ་ཞིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཇི་སྙེད་དུ་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་

དེ་ནི། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་གྱིས་ཀྱང་མ་མཛད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞནོ་ནུར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ནས་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འབྱུང་བ་ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ན། འཁོར་དེར་འདུས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་གིས་ཕོྱགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་

དག་གི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་མཐོང་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་ན། འཇམ་དཔལ་གཞནོ་ནུར་གྱུར་

པ་རེ་རེ་འདུག་ཅིང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་སྟོན་

པར་མཐོང་ནས། དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་

གྱུར་པ་འདི། དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་མང་

པརོ་ཅིག་ཅར་དུ་སྣང་བར་གྱུར་པ་ནི་སྨནོ་ལམ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ང་ོམཚར་ཆེའ་ོསྙམ་དུ་ང་ོམཚར་གྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་པར་གྱུར་
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ཏོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། 

རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་ཀྱང༌། མདོ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་རྗེས་

སུ་འབྲང་སྟེ་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཙམ་བརྗོད་ན། བསྐལ་པ་དཔག་

ཏུ་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུའི་རིགས་མཆོག་

དང༌། བཅམོ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔའི་ཏགོ་ཏུ་མངནོ་པར་རྫགོས་པར་སངས་

རྒྱས་ཟིན་པ་དང༌། མ་འངོས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་

གཟིགས་སུ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་སྟོན་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་

མི་མཇེད་ཀྱི་བྱང་ཕྱགོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་གཞན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་སྐྱངོ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། ཞིང་འདིར་ཡང་

བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པའི་ཡབ་རྒྱལ་པ་ོཟས་གཙང་མ་ངེས་པའི་དནོ་དུ་འཇམ་

དཔལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གསུངས་པ་དང༌། 

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི ་ཚེ ་ན་ས་བཅུའི ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གླེང་སློང་བ་

དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མ་ངེས་པས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་སྨིན་པར་

མཛད། ཙི་ནའི་ཡུལ་གྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་པྲྀ་ཀྵའི་ཤིང་གི་ཝ་བར་བརྫུས་སྐྱེས་

བྱིས་པ་ལོ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པས་སྤོར་ཐང་གི་གཙུག་ལག་མཐའ་དག་སྣང་

བར་མཛད། ཤམ་བྷ་ལར་མི་ཡི་དབང་པ་ོགྲགས་པའི་སྐུར་བསྟན་ནས་དམ་པ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དང་པའོ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཆེན་སྟངོ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། བསྡུས་རྒྱུད་

ལེའུ་ལྔ་པར་བསྡུས་ཤིང་གདུལ་བྱ་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་སྨིན་པར་

མཛད་ཅིང༌། མ་འངོས་པ་ན་སླར་ཡང་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ཉིད་དྲག་པ་ོ

འཁོར་ལོ་ཅན་དུ་བཞེངས་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ཀླ་ཀློ་མཐའ་དག་བཅོམ་

པར་མཛད་ནས་རྫོགས་ལྡན་ཕྱི་མ་འདྲེན་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཞེས་སགོས་

འབྱུང་བ་ལྟར་མདརོ་ན་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཚུལ་དང༌། སྨནོ་ལམ་

གྱི་ཁྱད་པར། ཞིང་སྦྱངོ་གི་བཀདོ་པ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ། སེམས་ཅན་སྨིན་

པའི་ཚད་སགོས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱདོ་ཡུལ་ལས་ཀྱང་འདས་པར་

གསུངས་ཤིང༌། དེའི་གསང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་བདག་སོགས་སྙིགས་

དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་མཆགོ་འཇམ་མགནོ་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་

འཆང་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ལས། 

༡༽ ལི་ཙ་བཱི་གཞོན་ནུ་དྲི་མེད་གྲགས་པའི་དཔལ།

དང་པོར། ལི་ཙ་བཱི་གཞོན་ནུར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་གསོལ་

འདེབས་ཞལ་གསུང་ལས། 

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའ་ིགསུང་གི་སྲས་ཀྱི་མཆོག །

མི་ཡི་མཆོག་གྱུར་ལི་ཙ་བི་ཞེས་གྲགས། །

གཞོན་ནུ་མཐོང་ན་དགའ་བའི་མཚན་གྱི་སྙན། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དྲི་མེད་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་འཁོར་

དུ་ལི་ཙ་བཱི་གཞོན་ནུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་

བྱ་བར་གྱུར་པ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་སྟེ། གཞོན་ནུ་དེ་ནི་གསེར་འོད་དམ་

པའི་མདོ་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་ཤིང༌། རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་

ལི་ཙ་བཱི་གཞོན་ནུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་

བ་འདི། ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་པ་ན། དགེ་

སློང་བློ་འཆང་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་འདི་འཛིན་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། དགེ་

སློང་འཚོ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས་ངའི་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བསྟན་

པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་དང༌། སྤྲིན་ཆེན་པོའ་ིམདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་ལི་

ཙ་བཱི་གཞོན་ནུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་

འདི་ནི། ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། ཀླུ་

ཞེས་བྱ་བའི་དགེ་སློང་དུ་གྱུར་ནས་ངའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་

ཏེ། མཐར་གྱིས་རབ་ཏུ་དྭངས་བའི་འདོ་ཅེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

སུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འདོ་ཅེས་བྱ་བར་མངནོ་པར་རྫགོས་པར་འཚང་རྒྱ་

བར་འགྱུར་ར།ོ །ཞེས་སགོས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །འདི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
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ལུང་བསྟན་ཡིན་པ་དང༌། འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་

སྤྲུལ་པར་གྲགས་ཤིང་དེ་འཇམ་མགནོ་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་གི་སྐྱེས་རབས་ཡིན་

པས་ཀྱང་གསལ་བར་བྱས། ལི་ཙ་བཱི་གཞོན་ནུ་འདིས་སྟོན་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་རྗེས་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་ལོན་པ་ན། རི་བོ་མ་ལ་ཡའི་རྩེར་དམ་པའི་རིགས་

ཅན་དྲྭ་མ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་གྱིས་གསང་བའི་བདག་པོ་ལས་དབང་སྐུར་ནོས་

པའི་སྐབས་སུ་གསང་མཚན་ལ་བློ་གྲོས་རབ་ཞི་རྩལ་ལམ། དྲི་མེད་གྲགས་པ་

རྩལ་ཞེས་བཏགས། དེས་རྒྱལ་པོ་ཛ༔ལ་ཏྲི་ཤང་ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་དབང་

བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་རྒྱལ་པ་ོཛ༔ལ་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་

ཤར་ཚུལ་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཡང་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོབླ་ོགྲསོ་དང་སྤབོས་པ་སགོས་མཐའ་ཡས་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་དུ་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་ཤིང༌། ལངྐའི་ཡུལ་གྱི་རི་མ་ལ་ཡའི་རྩེར་

གསང་བའི་བདག་པསོ་རྒྱུད་སྡེའི་གསང་མཛོད་ཕྱེས་ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཤིང་རྟ་ཐོག་མར་འདྲེན་པ་ན། གདུལ་བྱའི་འདུས་པ་དང་པོ་

རིགས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་ཅིང་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ལུང་བསྟན་རྡོ་རྗེའམ་

སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛ༔སོགས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་པོ། མིའི་རིག་འཛིན་ལི་ཙ་བཱི་

དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་རབ་ཞི་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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༢༽ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན།

གཉིས་པ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དུ་སྐྱེས་པ་ནི། གསང་རྣམ་ལས། ས་བྱི་

ཟླ་བ་༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༦ དགོངས་ཐུན་གྱི་བསྡུ་རིམ་མཐར་མཉམ་པར་བཞག་

པས་དབྱིངས་སྟོང་པའི་ངང་ལས་དྷཱི༔ཡིག་གི་སྒྲ་གྲགས་པས་འཇམ་དཔལ་

བཤེས་གཉེན་དཀར་སེར་གསང་ཕདོ་པད་ཞྭ། གཡས་བེ་ཅནོ། གཡནོ་སྒྲམ་བུ་

བསྣམས་པར་གསལ་བར་རང་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ནང་ངྷཱི༔ཡིག་གིས་ཐེམ་མེར་

གང་བར་གྱུར་པ་དང༌། རང་འཇམ་བཤེས་སུ་གྱུར་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིད་ངརོ་

བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

དགའ་རབ་དཔའ་བོའ་ིཐུགས་ཀྱི་སྲས་ཆེན་པོ། །

མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་བློ་གྲོས་ཆེན་པོའ་ིགཏེར། །

སྡེ་གསུམ་ཀླུང་དགུའི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །

མཉྫུ་མི་ཏྲའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ནི་རྒྱ་གར་ནུབ་

ཕྱོགས་སུ་ཡབ་སཱ་ཧ་ས་སྐྲྀ་དང༌། ཡུམ་སྣང་བ་སྒྲོན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་

འཁྲུངས། རིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པར་གྱུར། ནམ་ཞིག་

ན་ནམ་མཁའ་ནས་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོས་ལུང་བསྟན་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཚེ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གཅིག་ལ་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་ན་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་

བའི་ཚལ་དུ་སངོ་ཞིག ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཤེགས་པ་ན། སླབོ་དཔནོ་ཆེན་

པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དང་མཇལ་ཞིང་དེས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། 

ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔའི་བར་དུ་ཆོས་ཞུས། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་

པོའ་ིརྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གདམས་པ་དང་རྗེས་

སུ་བསྟན་པ་མཐའ་དག་བསྩལ་ནས། སློབ་དཔོན་ནི་ཆུ་བོ་དན་ཏིག་ཅེས་བྱ་

བར་ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན། དེའི་

ཚེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས། ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཀྱེ་མ་སློང་ཞེས་པ་སོགས་

གདུང་ཚིག་ལན་གསུམ་བཏོན་པས། ནམ་མཁའ་འདོ་ཕུང་གི་དཀྱིལ་ནས་

སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐུ་དངོས་སུ་སྣང་བར་མཛད་དེ་གསེར་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་སེན་

གང་བ་གཅིག་ཕྱག་ཏུ་བབས་པས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེབས་པའི་འདས་

རྗེས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐོབ། རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་རྣམས་རྫོགས་པ་

ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཏེ་སེམས་གནས་རྣམས་ལ་སེམས་ཀྱི་སྡེ། །བྱ་བྲལ་

རྣམས་ལ་ཀླངོ་གི་སྡེ། གནད་གཙོ་བ་ོལ་མན་ངག་སྡེ། དེ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་

བསྡུས་པ་ཐིག་ལེ་རང་གནད་དུ་དབབ་པ་སོགས་མཛད་མཐར་རྡོ་རྗེ་གདན་

གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་སོ་ས་གླིང་དུ་གཤེགས། དེར་མི་སྡུག་པའི་

མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དང༌། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། སྤྱོད་པ་ལ་

གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་མང་དུ་རྒྱུ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་ལོ་བརྒྱ་རྩ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དགུའི་བར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས། སྤྱོད་པ་ལ་གཤེགས་པའི་ལམ་བར་

དུ་མུ་སྟེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གླང་པོ་ཆེར་ཞོན་ཏེ་འངོ་བ་ལ། སྡིག་

མཛུབ་གཏད་པས་རྒྱལ་པོ་དང་གླང་པོ་ལུས་ཕྱེད་ཚལ་དུ་གས། སླར་བཟོད་

པ་གསོལ་བ་ན་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། འཇམ་

དཔལ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀས་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་དང་མན་ངག་བསྟན། ལས་

ཀྱི་གཤིན་རྗེས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ། 

རི་མ་ལ་ཡ་ནས་ལས་བཞི་ཚང་བའི་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་ལ་བཻ་

ཌཱུརྱས་བྲིས་པ་བཏོན། གཟིགས་པའི་མོད་ལ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ལས་ལ་སྦྱར་

བས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་བརླགས། གླེགས་བམ་དངོས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་

བྱང་དུ་མི་སྣང་བར་བྱས། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཁོང་གི་སློབ་མ་སློབ་

དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པ་ན་ལྷས་ལུང་བསྟན་

བྱུང་སྟེ། དེ་ཁ་ོན་ཉིད་རྟགོས་པར་འདདོ་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་དྲིས་

ཤིག་ཅེས་གསུངས་པས། འ་ོན་འཇམ་དཔལ་རི་བ་ོརྩེ་ལྔར་བཞུགས་པས་དེར་

འགྲོ་དགོས་དགོངས་ཏེ་དེ་ཕྱོགས་སུ་སོང་བ་ན། ཉི་མ་ཕྱེད་ཙམ་དུས་ན་ཁང་

པ་དཀར་ཙག་ཙག་ཅིག་གི་འགྲམ་དུ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཡིན་པའི་

ཁྱིམ་བཙུན་རྒན་པོ་ཆོས་གོས་ཀྱི་ཐོད་བྱས་པ་བུད་མེད་ངན་ངོན་ཞིག་དང་

ལྷན་ཅིག་ཞིང་རྨ་ོབར་གཟིགས་པས་ཅུང་ཟད་མ་དད་པར་སྐྱེས་པ་དང༌། དེའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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འགྲམ་ཞིག་ཏུ་ཁྱི་མ་ོདཀར་མ་ོངན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཉལ་ནས་འདུག  དེར་ཟས་ཀྱི་

དུས་ལ་བབས་པས་བསོད་སྙོམས་ཤིག་སློང་བར་ཡུར་བ་ནས་ཉ་ཞིག་བཟུང་

སྟེ་ཁྱི་མོ་ལ་བྱིན། དེས་ཟོས་ཏེ་སྐྱུགས་པ་དེ་སློབ་དཔོན་ལ་དྲངས་པ་ན། རྣམ་

རྟོག་བྱས་ཏེ་མ་བླངས་པས། ཁྱིམ་བཙུན་ན་རེ། འཛམ་བུ་གླིང་པ་རྣམ་རྟོག་

ཆེ། ཟས་བཟང་པོ་དྲོངས་ཞེས་གསུངས་ཏེ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སོང་། དེར་བུད་

མེད་དེས་འབྲས་ཆན་དང༌། ཞོ་དྲངས་པ་གསོལ་ནས་འགྲོ་བར་བརྩམས་

པས། དེ་རིང་ཉི་མ་ཕྱིས་པས་གྲོང་དུ་མི་སླེབས། སང་ཉིན་སོང་ཟེར་བ་བཞིན་

བཞུགས་ཏེ་གསང་འདུས་ཀྱི་རྒྱུད་བཀླགས་པས། སླབོ་དཔནོ་རང་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བའི་གནས་གང་ཡདོ་ཀྱི་ཐད་ཀར། བུད་མེད་དེས་ཀྱང་མི་དགའ་བའི་རྣམ་

འགྱུར་རེ་བྱས་པས་འདིས་གཞན་སེམས་ཤེས་པར་འདུག་དགངོས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་

གསལ་བར་ཞུས་པས་ངས་མི་ཤེས། ངའི་ཁྱིམ་བཙུན་དེ་འདུས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

མཁས། ཕྱི་དྲོ་ནང་སླེབས་འངོ་བས་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་ཟེར་བ་ལྟར། ཕྱི་དྲོ་

ཙམ་ན་ཁྱིམ་བཙུན་ཆང་གིས་བཟི་ནས་གམོ་པ་འཁྱརོ་བཞིན་དུ་བྱུང་བས་དེ་

སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཅན་དུ་ཤེས་ཏེ། ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་

ཞུས་པས། ངའི་ཆསོ་སྟནོ་པ་ལ་ང་རང་གི་དབང་བསྐུར་དགསོ་གསུངས་ནས་

ཁང་པ་གཞན་དུ་སངོ༌། སྲདོ་ཀྱི་དུས་སུ་སླབོ་དཔནོ་ནང་དུ་བསོ་པ་ལ། གསང་

འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་བཅུ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པའི་དྲུང་ན། ཁྱིམ་

བཙུན་དང་བུད་མེད་ཁྱི་མོ་དང་བཅས་པ་སྣང་བས་ཁྱོད་དབང་སུ་ལས་ལེན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གསུངས་པར་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཞུས་པས། འ་ོན་ལོངས་ཤིག་

གསུངས་ཏེ་གསུམ་ཀ་ཁང་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སངོ་བར། དཀྱིལ་འཁརོ་ཡང་མི་

སྣང་བར་གྱུར། 

དེར་སློབ་དཔོན་ཐུགས་སྐྱོ་སྟེ་ཁྱོད་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡབ་

གཅིག་ལ་སོགས་གདུང་བའི་ཡུས་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སླར་ཡང་

སྔར་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ཏེ་དབང་བསྐུར། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་

སྡེའི་མན་ངག་བཤད་པས་རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། སློབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་ཤྲིའ་སིང་ཧས་ཀྱང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལུང་

བསྟན་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་དུར་ཁྲདོ་ཆེན་པ་ོས་ོས་གླིང་དུ་གཤེགས་ཏེ་ལ་ོཉེར་ལྔའི་

བར་དུ་སླབོ་དཔནོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན། གདམས་པ་དང་རྗེས་

སུ་བསྟན་པ་རྣམས་བསྩལ་བའི་རྗེས་སུ་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཉིད་སྐུ་འདོ་ཕུང་

དུ་ཡལ་བར་གྱུར། དེའི་ཚེ་ཤྲིའ་སིང་ཧས་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབས་

པས། ནམ་མཁའ་ནས་སླབོ་དཔནོ་གྱིས་སྐུ་དངསོ་སུ་བསྟན་ཏེ་རིན་པ་ོཆེའི་ཟ་

མ་ཏོག་སེན་གང་བ་གཅིག་ཕྱག་ཏུ་བབས་པར། སྒོམ་ཉམས་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་

བའི་འདས་རྗེས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

༣༽ པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། 

གསུམ་པ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སྟེ། དེ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཡང་རྗེ་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ིཞལ་ནས། སྤྲུལ་གཞི་

རི་བོ་རྩེ་ལྔ་རུ། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་དང༌། སླར་ཡང་སྤྲུལ་

པ་ལྔ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་

ཀྱི་བློ་གྲོས་འདི་ཉིད། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་ཤིང༌། ཞེ་

ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང༌། འཆི་མེད་

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི། །གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་

གར། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །ཞབས་པད་བརྟན་

ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་གནང་བ་

སོགས་དང་མཐུན་པར་དོན་ལའང་དེ་ལྟར་ངེས་པའི་ཚུལ་ཡང༌། གསང་རྣམ་

ལས། ཚེས་བརྒྱད་སྔ་དྲརོ་དད་ལྡན་གྱི་སླབོ་མ་མཆགོ་ལྡན་ལ། བླ་མ་ཡང་ཏིག་

གི་ཤིན་ཏུ་སྤྲསོ་མེད་དབང་སྐབས་རང་གི་སྤྱི་བའོ་ིསྟེང་མཁར། གུ་རུ་བི་མ་ལ་

མི་ཏྲ། སྐུ་མདགོ་ལྗང་སེར། པཎྜི་ཏའི་ཆས་ཅན་ལ་གར་སྟབས་བྱེད་བཞིན་པའི་

མཁའ་འགྲོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི་ལ་ལྗང་ཤས་ཆེ་བས་བསྐོར་བ་ཞིག་

ཤར། ཞེས་དང༌། ཡང་ཟླ་ཚེས་སྐརོ། དིལ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆེ་གསལ་དགའི་མདུན་

ནས་རང་གི་གཏེར་གསར་སྨན་གྱི་རྫངོ་འཕྲང་དབང་གི་སྐབས། རྗེ་གངོ་མའི་

འདྲ་ཞལ་ཐད། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་བཞུགས་པའི་ཉམས་བྱུང༌། ཞེས་དང༌། ཡང་ས་

བྱི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་དགོང་གར་ཤེས་ཉམས་ལ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་པཎྜི་ཏའི་ཆས། སྟོད་

གསོ་སྔནོ་པའོ་ིཤ་འགག་ཅན་གྱིས་གླེགས་བམ་ཞིག་གི་གདམས་གཏད་བགྱིས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པར་བྱུང་བས་ཕྱིར་ནངས་མཁན་ནུས་ལྡན་ལ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་འགྲེལ་

སོགས་ཀྱི་ལུང་སྤེལ་དབུ་ཚུགས། ཞེས་དང༌། ཡང་མེ་བྱ་ཟླ་ཚེས་ལ་རོྡ་རྗེ་གླིང་

དུ་ཉི་མ་ཤསར་སྐབས་ཉི་མ་འཆར་བའི་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་

ཡོད་སྙམ་བི་མ་ལར་མོས་གུས་བྱས་པས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འདོ་ཟེར་

དང་འགྲོགས་པའི་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཡེ་རེ་རེ་བྱོན་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པའི་སྣང་བ་

བྱུང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། ཡང༌། མེ་ཕག་ཟླ་ཚེས་ནུབ་རྨི་ལམ་དུ། པཎ་ཆེན་བི་

མ་ལ་མི་ཏྲ་མདུན་མཁར་བཞུགས་ནས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་དང་

གོང་བུ་ལན་གསུམ་དུ་འཕྲོས་པས་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་འཇིགས་སྔངས་དང་

བཅས་ཚ་ཞིང་བསྲེགས་པས་ལྷག་མེད་དུ་སྦྱངས། རང་ལུས་འདོ་ཕུང་དམར་

སེར་བི་མ་ལ་ཕྱག་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་གསལ་སྣང་ཤིན་ཏུ་

བརྟན་པ་དར་ཅིག་གནས་ངང་མནལ་སད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་

བ་ལྟར། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་བཞུགས་པར་གསལ་བ་དང༌། 

སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས་ཀྱང༌། 

སྣང་བཞིའི་མཐར་སོན་རིག་པ་འདོ་སྐུར་སྨིན། །

རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བཞུགས། །

སྤྲུལ་པས་སྙིང་པོའ་ིབསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད། །

བི་མ་མི་ཏྲའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཞེས་གསུངས་པའིཔཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ནི། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་

གླང་པོའ་ིསྒང་ཞེས་བྱ་བར་ཡབ་ཁྱིམ་བདག་བདེ་ལྡན་འཁོར་ལོ་དང༌། ཡུམ་

བདག་ཉིད་གསལ་རིགས་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བལྟམས། ལོ་བདུན་ནས་

སློབ་པའི་གྲྭར་ཞུགས་པས་སུས་ཀྱང་དོ་ཟླ་མེད་པ་གཅིག་བྱུང་བས་རིག་པ་

ཆེ་བར་གྲགས། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ནས་བཤེས་གཉེན་མང་དུ་བསྟེན། རིག་

པའི་གནས་ཆེ་བ་རེ་ལ་སློབ་དཔོན་གསུམ་རེ་བསྟེན་ཏེ་བཅོ་ལྔ་ལས་ཕྲུགས་

གཅིག་ཏུ་བསླབས་པས་ལོ་ཉེར་གཅིག་ནས་པཎྜི་ཏའི་གྲྭལ་དུ་ཐོན། མཐར་

པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་དབུས་ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་གྱུར། སྒྲ་སྐད་མི་

འདྲ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཤེས། འབྱུང་བ་བཞིའི་སྒྲ་དང༌། དུད་འགྲོའ་ིསྐད་ལས་

ཀྱང་དོན་འཆར་ཞིང་འཆད་པར་ནུས། བཀའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའི་མད་ོཐམས་ཅད་ཞལ་འདནོ་མཛད་ཅིང་ནང་དུ་དེའི་དནོ་མཉམ་གནས་

རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ཐུགས་མཉམ་པར་བཞག 

ཡང་ཤར་ཕྱགོས་ཀ་མ་ཤྲིའ་ལའི་གྲངོ་ཁྱེར་དུ་ཡབ་གདལོ་པ་ཞི་བའི་

ལག་པ་དང༌། ཡུམ་དགེ་བའི་སེམས་ཅན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲའམ་

ཡེ་ཤེས་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་གཉིས་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ན། དཔལ་རྡོ་

རྗེ་སེམས་དཔའ་མངོན་སུམ་དུ་བོྱན་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། བི་མ་ལ་ཁོང་

དེ་འཕྲལ་དུ་རྒྱ་ནག་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་གི་ལྷ་ཁང་དུ་བྱོན་པས། སློབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་ཤྲིའ་སིང་ཧ་དང་མཇལ་ཞིང༌། ལོ་ཉི་ཤ འི་བར་དུ་སྙན་བརྒྱུད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་བསྩལ། འནོ་ཀྱང་དེ་དག་གི་

དཔེ་ནི་མ་གནང༌། དེར་བི་མ་ལ་ཐུགས་ཚིམས་ཏེ་སླར་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། ཛྙཱ་ན་

སཱུ་ཏྲ་ལ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་བསྙད་པས་ཁོང་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན། མཁའ་

འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བྱིན་དུ་སློབ་དཔོན་ཤྲིའ་

སིངྷ་དང་མཇལ། ལ་ོགསུམ་གྱི་བར་བླ་མ་མཉེས་ཐབས་བྱས་མཐར་གསེར་གྱི་

མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་གསལོ་བ་བཏབ་པར་ལ་ོདགུའི་བར་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་

དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་གནང༌། དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་ཚིམས་ཏེ་འབྱོན་པ་བརྩམས་

པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཚིམ་མམ་གསུངས། ཚིམ་མོ་ཞུས་པ་ན། སློབ་

དཔོན་གྱིས་ཚང་བར་གཏད་པ་མེད་དོ་གསུངས་པ་ན། ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲས་སླར་

ཡང་གསལོ་བ་བཏབ་པས་འདི་ལ་དབང་བསྐུར་དགསོ་གསུངས་ནས་ཕྱི་སྤྲསོ་

བཅས་ཀྱི་དབང་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ། གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་མན་ངག་

རྣམས་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་གནང༌། དེ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བར་ཞུས་པས་སྤྲོས་

མེད་ཀྱི་དབང་རྫགོས་པར་གནང་ཞིང༌། རི་བ་ོཀ་ོབ་ལའི་རྩེ་མརོ་འཁརོ་འདས་

རུ་ཤན་དབྱེ་བའི་སྤྱདོ་པ་མཛད་ཅིང༌། རབ་ཏུ་སྤྲསོ་མེད་ཀྱི་དབང་དང༌། རིམ་

པ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཡང་རྫོགས་པར་གནང༌། 

དེ་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས། སློབ་དཔོན་ཤྲིའ་སིངྷ་ནི་

ཁྱད་པར་གྱི་སྤྱདོ་པ་སྣ་ཚོགས་པས་གནས་ཤིང༌། དུས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ལི་ཡུལ་

གྱི་རྒྱལ་པོས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་དེར་བཞུགས་པ་ཞག་བདུན་ན་སྒྲ་དང་ལྟས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཆེན་པོར་བྱུང་བས། ཡེ་ཤེས་མདོའ་ིསྟེང་གི་ནམ་མཁར་སློབ་དཔོན་བཞུགས་

པ་མཐོང་ནས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཤེས་ཏེ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་གདུང་ཚིག་

བཏོན་པ་ན། གཟེར་བུ་བདུན་པའི་ཞལ་ཆེམས་ཕྱག་ཏུ་བབས་པ་དང༌། སྙིང་

ཐིག་གསང་བའི་མན་ངག་གི་དཔེ་རྣམས་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་སྒོའ་ིཀ་བའི་ནང་ན་

ཡོད་པས་དེ་ལོངས་ལ་དུར་ཁྲོད་བྷ་སེང་དུ་སོང་ཞིག ཅེས་པའི་ལུང་བསྟན་

པའང་ཐོབ། དེར་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲས་གསང་བའི་དཔེ་རྣམས་བཏོན་ནས་རྒྱ་གར་

དུར་ཁྲོད་བྷ་སེང་དུ་བྱོན། དེར་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

མཁའ་འགྲོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་འཁོར་

བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པ་ན། སྐབས་དེར་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་

པ་ལ། མཁའ་འགྲོའ་ིལུང་གིས། ཀྱེ་སྐལ་ལྡན་སྔར་བས་ཟབ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་

གདམས་པ་བཞེད་ན་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བྷ་སེང་གི་ནགས་སུ་སོང་ཞིག་ཅེས་

བསྐུལ་བ་བཞིན་དེ་ཉིད་དུ་བོྱན་པས་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་དང་མཇལ་ཞིང༌། ཆེས་ཟབ་

པའི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན། སློབ་དཔོན་

གྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་སྣང་བར་མཛད་ཅིང༌སྤྲོས་བཅས་དང་སྤྲོས་མེད་

ཀྱི་དབང་རྣམས་བསྐུར། རི་བོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་རྩེ་མོར་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་

འབྱེད་པའི་སྤྱདོ་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྤྲསོ་མེད་ཀྱི་དབང་རྫགོས་པར་མཛད་པས་

ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་རྟགོས་པ་འཁྲུངས། ཤངས་ཀྱི་རྩེ་མརོ་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པ་ོ

ཟག་ལ་ཁད་པ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང༌། དེ་ནས་རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་རྫོགས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པར་གནང་བས་སེམས་ཀྱི་དེ་ཉིད་རྗེན་པར་མཐོང༌། དབང་དེ་དག་གིས་

རིམ་པ་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྐོར་བཞིའི་གདམས་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་

མ་ལུས་པར་གནང༌། 

ལོ་བཅུའི་བར་ཐུན་མཐར་བཅད་ཅིང༌དེའི་འགོ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་ཉིད་

སྐུ་འདོ་ཕུང་དུ་ཡལ་བ་ན། བི་མ་ལས་སྨྲེ་སྔགས་དང་གདུང་དབྱངས་བཏོན་

པས་སླར་ཡང་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་མཛད་དེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་

རིན་ཆེན་སྣ་ལྔས་རྒྱས་བཏབ་པ་གཅིག་ཕྱག་ཏུ་བསྩལ་བ་ལས། བཞག་ཐབས་

བཞི་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འདས་རྗེས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐོབ་པས་ཚིག་ལ་ལྷག་ཆད་

མེད་ཅིང་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་གདེང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་ཤར་ཕྱོགས་ཀ་མ་རུ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

རྒྱལ་པོ་སེངྒེ་བཟང་པོའ་ིབླ་མཆོད་དུ་ལོ་ཉི་ཤ ར་བཞུགས་ཤིང༌། དེ་རྗེས་ནུབ་

ཕྱོགས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་བྷིརྱ་ཞེས་པར་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་པཱ་ལའི་མཆོད་གནས་ཀྱང་

མཛད། དེ་རྗེས་སུ་བར་དུ་སྣང་བྱེད་ཅེས་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་ཕྱོགས་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ཅིང་གདུག་པའི་ཚོགས་ལ་

ཆོས་སྟོན་ཅིང་བཞུགས། གསང་བ་མཆོག་གི་དཔེ་རྣམས་ཚར་གསུམ་དུ་

བྲིས། ཚར་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བདལ་བའི་གླིང་

དུ་སྦས། ཚར་གཅིག་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གསེར་གླིང་ཞེས་པའི་བྲག་སྐྱིབས་སུ་

སྦས། ཚར་གཅིག་དུར་ཁྲོད་དེར་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་རྟེན་དུ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བཞུགས། སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱིས་མཐར་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའ་ིམཆོག་

གི་སྐུ་གྲུབ་སྟེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཅི་རིགས་པར་བཞུགས། དགུང་ལོ་ཉིས་

བརྒྱར་ཉེ་བ་ན། བོད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའི་བཙན་གྱི་བསྟན་པ་བཙུགས་

པའི་སྐབས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། དེར་ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ཐུན་གཅིག་གིས་ལོ་བདུན་དུ་མི་གཡོ་ཞིང༌། ཤའི་སྤྱན་གྱིས་གླིང་

བཞི་ཅིག་ཅར་དུ་གཟིགས་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེས་ལུང་བསྟན་ཅིང་བསྐུལ་

བ་ལས། བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་གིས་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅོག་གཉིས་རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་

དང་གསུམ་ལ་གསེར་གྱི་སྐྱེས་དང་བཅས་སྤྱན་འདྲེན་དུ་བརྫངས་པས་གདུལ་

བྱ་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ཏེ་བོྱན། རྒྱ་གར་བས་ཕྲག་དོག་གིས་དབྱེན་

བཅོས་པས་བོད་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པར་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་དད་

པར་མཛད། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོས་ལོ་ཙཱ་

བྱས་ཏེ་སེམས་སྡེ་ཕྱི་འགྱུར་བཅུ་གསུམ་བསྒྱུར། ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་

སྙིང་ཐིག་ནི། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་དང༌། ཉང་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་གཉིས་ལ་

ལྐོག་ཏུ་གསུངས་པ་ལས་གཞན་སྣོད་དུ་རུང་བ་མ་གཟིགས་ནས་དཔེ་རྣམས་

བོད་ཡིག་མཛད་དེ་མཆིམས་ཕུའི་དགེ་གོང་དུ་སྦས། བོད་དུ་ལོ་བཅུ་གསུམ་

བཞུགས་ནས་ཕྱིས་རྒྱ་ནག་རི་བ་ོརྩེ་ལྔར་གཤེགས། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་

གནས་ཀྱི་བར་དུ་སྐུ་ལུས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཞུགས་ཤིང་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན། བོད་

ལྗོངས་འདིར་སྤྲུལ་པ་རེ་བྱོན་ཏེ་སྙིང་ཐིག་གི་བསྟན་པ་གསལ་བར་མཛད་
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པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་སོ། །

༤༽ འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། 

བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པའི་རྣམ་ཐར་ནི། སྐྱེ་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

བདེ་བ་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་ཕུལ། །

སྲིད་ཞིའི་ཆོས་ཀུན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་སྡོམ། །

ཡུམ་སྲས་དང་བཅས་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་གཤེགས། །

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པར། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་རྒྱུད་ལས། བདེན་བྲལ་མུན་པ་ཞེས་བྱ་

བར། །རོྡ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཞེས་བྱ་བའི། །རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །རྡོ་རྗེ་

དྲིལ་བསྣམོས་མཁའ་ལ་གཤེགས། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང༌། རྡ་ོརྗེ་གདན་པས་

ཀྱང༌། བུ་སྨད་བཅས་ཤིང་དངསོ་གྲུབ་བརྙེས། །བྷྃ་ག་ལ་རུ་ལུང་བསྟན་ཐབོ། །རྡ་ོ

རྗེ་དྲིལ་བུ་ཞེས་བྱ་བའི། །བླ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཞེས་བསྟདོ་པ་བརྗདོ་པ་

ལྟར་སླབོ་དཔནོ་རོྡ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ནི། རྒྱ་གར་ནཱ་ལནྡཱའི་ཕྱགོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཞིག་

གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང༌། ཡབ་རྒྱལ་པོ་འདས་པ་ན་བློན་འབངས་ཀྱིས་རྒྱལ་

སྲིད་དུ་མངའ་གསོལ་བ་ན་རྒྱལ་སྲིད་སྙིང་པོ་མེད་པར་གཟིགས་ཏེ་མཆིལ་

མའི་ཐལ་བ་བཞིན་སྤངས་ནས་ནཱལནྡཱའི་མཁན་པོ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང༌། མཚན་བློ་གྲོས་སྙིང་པོའ་ིརྩལ་ཞེས་བཏགས། རིགས་པའི་གནས་ལྔ་ལ་
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སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་གྱུར། དེའི་ཚེ་མུ་སྟེགས་རལ་པ་ཅན་

ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོ་དཔང་པོར་གསོལ་ཏེ་བསྟན་པ་རྒྱན་བཙུགས། ཕྱི་ནང་གི་

གྲུབ་མཐའ་རྩདོ་པ་ན། པཎྜི་ཏ་གཞན་གྱིས་ལན་མ་ནུས་པ་ལ་སླབོ་དཔནོ་གྱིས་

དེ་ཕམ་པར་བྱས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བཅུག་པས་མཚན་སློབ་དཔོན་དགྲ་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་གྲགས། 

སྡེ ་སྣོད་ལ་འཆད་ཉན་སྤེལ། རྒྱལ་པོ ་དེས་མཆོད་གནས་

མཛད། མཐར་བླ་མ་དྷ་རི་ཀ་པ་དང་མཇལ་ནས་ཞབས་ལ་བཏུད་པས་དཔལ་

འཁརོ་ལ་ོསྡམོ་པའི་དཀྱིལ་འཁརོ་དུ་དབང་བསྐུར་ནས་གདམས་པ་དང་རྗེས་

སུ་བསྟན་པ་མཐའ་དག་གནང༌། ད་དབེན་པར་སོང་ལ་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ཤིག་

གསུངས་པ་ལྟར། བྷཾ་ག་ལའི་ནགས་ཁྲོད་ཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་བྱས་པ་ན། ནམ་

མཁའ་ནས་རེ་ཞིག་ཨ་ོརྒྱན་དུ་སངོ་དང༌། དེར་ཁྱདོ་ཕག་རྫི་མ་ཞིག་གིས་རྗེས་

སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་ཕྱིན། དེར་ཡང་ཡང་འཚོལ་

མཐར་ཕག་རྫི་རྒན་མོ་མདོག་ཤིན་ཏུ་ངན་ཞིང་གོས་ཧྲུལ་དྲི་མ་ཅན། རེས་

དགོད་བྲོ། རེས་ངུ་བ་ཅན་ཞིག་དང་ཕྲད་དེ་ཕྱག་བྱས་ཞབས་ལ་བཏུད་པས་

དེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐུ་དངོས་སུ་བསྟན། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར། གདམས་ངག་གནང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སོང་ལ་སྒོམས་

ཤིག་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཨོ་ཌི་བི་ཤ་ཞེས་པའི་ནགས་ཁྲོད་ཅིག་ཏུ་

སྒྲུབ་བཞིན་བཞུགས་པ་ན། ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་སྐྱོ་སངས་ཆེད་ནགས་གསེབ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཏུ་འངོས་བ་དང༌། རྒྱལ་པསོ་མཐངོ་སྟེ། དགེ་སླངོ་དེ་སྐུ་ལུས་ཤིན་ཏུ་རིད་ཅིང་

ཉི་ལྷག་གིས་གདུང་བ་དང༌། འཚོ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་ན་སྙིང་

རྗེ་སྐྱེས་ཏེ། ངས་ཟས་སྦྱིན་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འདོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། སློབ་

དཔནོ་གྱིས། །དངསོ་རྣམས་ཡངོས་སུ་ཤེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བརྙས་པར་

མི་བྱ་སྟེ། །ད་ནི་རྩ་བ་ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་འབོྱར་པ་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མིན། །རྒྱུན་

མི་འཆད་པའི་ཆང་འཛག་པ་ཡི་འགྲམ་ལ་ནག་པོར་གྱུར་པ་མིན། །གླང་ཆེན་

རྣམས་ནི་པདྨའི་སྐུད་པ་ཕྲ་མསོ་འཁྱིག་པར་མི་ནུས་བཞིན། ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌། 

རྒྱལ་པ་ོཁྲསོ་ནས་ང་ཡིས་གྲངོ་ཁྱེར་དུ་སྨ་དབབ་པར་བྱའ་ོཞེས་དམ་

བཅས། གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་ནས་ནགས་གསེབ་ཀྱི་བཙུན་པ་དེ་སྨ་དབབ་ནུས་

པ་སུ་ཡདོ་པ་དེ་ལ་བྱ་དགའ་ཆེན་པ་ོསྟེར་ར་ོཞེས་བསྒྲགས་པ་ན། སྨད་འཚོང་

མ་གཅིག་ལ་བུ་མ་ོཤིན་ཏུ་མཛེས་མ་པདྨ་ཅན་གྱི་རིག་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡདོ་པ་

དེས་ཁས་བླངས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཡོ་བྱད་དང་རྔན་པ་སྟེར་ཏེ་སློབ་

དཔནོ་གྱི་ཞབས་ཞུ་བ་ཡིན་ཟོལ་གྱིས་བཏང་བ་ན། སླབོ་དཔནོ་གྱིས་ལས་ཅན་

དུ་གཟིགས་ཏེ་བཞེས། རིམ་གྱིས་དབང་དང་དམ་ཚིག་གི་སྣོད་རུང་སྒྲུབ་སྟེ་

ཕྱག་རྒྱར་བསྟེན་ནས། ལ་ོབཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང༌། དེ་ནས་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་པས་ཨོ་ཌི་བི་ཤ་པ་ན་གནས་པ་རྣམས་རོྡ་རྗེ་ཐེག་པ་

ལ་བཀདོ་པ་དང༌། མ་འངོས་པའི་གདུལ་བྱའི་དནོ་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པའོ་ིསྤྲུལ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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པ་སྤྱན་དྲངས་བ་དང༌། རང་ཉིད་ལ་མ་དད་པ་རྣམས་བཟློག་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕེབས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་

བོ་ཐམས་ཅད་བསྡུས། ལམ་གྱི་ཟུར་ཐམས་ཅད་ནས་ཆང་གི་བུམ་པ་བསྒྲེང་

དུ་བཅུགས་ཏེ་ཆང་ཚོང་མ་ཐམས་ཅད་བཀང། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་བུ་

དང༌བུ་མ་ོཆུང་ངུ་གཉིས་ཀྱང་སྤྲུལ་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཕེབས། བུ་དང་བུ་མ་ོགཉིས་

གཡས་གཡོན་ནས་རྒྱུག སློབ་དཔོན་རང་གིས་རྭ་ཅོའ་ིསྣོད་ཅིག་ཞལ་དུ་

བཅུག་པ་ན། ཇ་ོམསོ་ཆང་གི་བུམ་པ་བཏེགས་ཤིང་བླུག་བཞིན་པར་གྲངོ་ཁྱེར་

དུ་ཕེབས་པ་ན། ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྔར་སླབོ་དཔནོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱལ་

པོ་ལ་བརྩམས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་གླུ་རུ་ལེན་བཞིན་པར། སྔར་རྒྱལ་པོས་

སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚེ་མི་འངོ་བ། ད་ཆང་ཚོང་མའི་བུ་མསོ་བསོ་པའི་ཚེ་འངོ་བ་

ལ་ཟེར། ཐལ་མོ་བརྡབ་ཅིང་གད་མོའ་ིསྒྲ་ཆེན་པོར་སྒྲོགས་པ་ན། སློབ་དཔོན་

གྱིས་སྔར་གྱི་དགོས་པ་དང་རང་གི་ནུས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྭ་ཅོའ་ིསྣོད་

དེ་ས་ལ་བརྡབ་པས་ས་རིམ་པ་བདུན་ཕུགས་ཏེ་ཆུ་ཆེན་པོ་གྱེན་དུ་ཕྱུར། དེ་

མ་ཐག་ཏུ་སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་བྱས། བཙུན་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་

བྱས། སྤྲུལ་པའི་བུ་ནི་རོྡ་རྗེ་དང༌། བུ་མོ་ནི་དྲིལ་བུར་བྱས་ཏེ། འཁོར་ལོ་བདེ་

མཆོག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་པས་ནམ་མཁར་གཤེགས་སོ། །

དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་འགྱོད་དེ་བཟོད་པ་གསོལ་

བས། ཞལ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་གསུངས་པ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ལྟར། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ན་མོ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ཡ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཆུ་

དེའི་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་རང་བྱོན་གཅིག་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་ཆུ་

རྣམས་ནི་བསྐོར་བ་ལན་བདུན་བྱས་ཏེ་ས་འགོ་ཏུ་སོང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི

སྐུ་ནི་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་ཕྱིས་ཀྱི་

བར་བཞུགས་པར་གསུངས། ཨ་ོཌི་བི་ཤ་བའི་ཡུལ་མི་འཁརོ་བཅས་རོྡ་རྗེ་ཐེག་

པར་བཀདོ་པས་དངསོ་གྲུབ་ཐབོ་པ་གྲངས་མེད་བྱུང་བར་གྲགས། ཕྱི་རབས་ཀྱི་

གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཆ་ོག་དང༌། དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཆེ་ཆུང་གཉིས། ལྷ་ལྔའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ། རྫགོས་རིམ་ལ་རིམ་

པ་ལྔ་པ་དང༌། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་སོགས་མཛད་པར་གསུངས་

སོ། །གྲུབ་ཆེན་འདི་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་དེ་མ་ཐག་པར་

གསུངས་ས།ོ །

༥༽ རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། 

ལྔ་པ་རིགས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་གསལོ་འདེབས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ། 

མ་འངོས་བྱང་ཕྱོགས་ས་སྤྱོད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང༌། །

ཤམ་བྷ་ལ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཀ་ལཱ་པར། །

རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཕྱག་ན་འཆང༌། །

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཅེས་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་

རིགས་ལྡན་འཇམ་གྲགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་

དང༌། གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་ཉེར་གཅིག་ནུབ་རང་གི་སྐྱེ་རབས་བརྟགས་པས་

རིགས་ལྡན་འཇམ་གྲགས་ཁང་བཟང་རྒྱ་ཕིབ་ཅན་ཆུང་ངུའི་ནང༌། སེམས་

དཔའི་ཆས་དང༌། སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཆོས་འཆད་ཅན་བཞུགས་པར་

རྨིས། ཞེས་སགོས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཤམ་བྷ་ལར་སྔནོ་རིགས་ལྡན་འཇམ་གྲགས་

དང༌། མ་འངོས་པར་རིགས་ལྡན་དྲག་པའོ་ིསྐུར་བཞེངས་རྒྱུར་གསལ་བས། དེ་

དག་གི་ལ་ོརྒྱུས་རྣམ་ཐར་ལས། ཤམ་བྷ་ལ་ནི་འཛམ་གླིང་བྱང་གི་ཕོྱགས་སུ། རི་

བ་ོགངས་ཅན་གྱིས་བསྐརོ་བའི་དབུས། ས་གཞི་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་

པར་གནས་པ། འདབ་མ་རེར་གྲངོ་ཁྱེར་བྱེ་བ་བཅུ་གཉིས་རེ། དེ་རེ་རེ་ལ་རྒྱལ་

ཕྲན་རེ་དང༌། དབུས་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལྟ་བུར་ཀ་ལཱ་པའི་གྲོང་ཁྱེར། དེའི་དབུས་

སུ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་བྱ་བར། རྒྱལ་ཕྲན་དགུ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ལས། བདག་ཅག་གི་སྟོན་

པ་བོྱན་པའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཉི་མའི་འདོ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་

བ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་བྱུང་བ་དེ་ལ། སྟོན་པས་འབྲས་སྤུངས་སུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་

སྐར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ཏེ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་གསུངས་པར། ཟླ་བ་

བཟང་པོས་ཤམ་བྷ་ལར་ཀ་ལཱ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་

ཚལ་དུ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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འཁོར་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བློས་བསླངས་ཁྱད་པར་ཅན་

བཞེངས། རྩ་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ། འགྲེལ་བཤད་སྟོང་ཕྲག་

དྲུག་ཅུ་པ་མཛད་དེ་ལ་ོགཅིག་བཤད་པ་གནང༌། དེ་ནས་ལྷ་དབང་དང༌། གཟི་

བརྗིད་ཅན། ཟླ་བས་བྱིན། ལྷའི་དབང་ཕྱུག སྣ་ཚོགས་གཟུགས། ལྷའི་དབང་

ལྡན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་དྲུག་པོ་རྣམས་རིམ་པར་

བྱུང༌། རེ་རེས་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱར་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་པ་ནི་ཤམ་བྷ་ལར་རིགས་བཞི་

ཡོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ཡིན་གྱི་གཞན་གསུམ་ལ་བསྟན་

པར་མ་ནུས་པས་རིགས་ལྡན་དུ་མི་འཇོག་ལ། དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

པས། རྩ་རྒྱུད་ལོ་བརྒྱར་གསུངས་མཐར། རིགས་བཞི་ཆར་རྡོ་རྗེའི་རིགས་

གཅིག་ཏུ་མཛད་ནས་བསྡུས་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་པ་བརྩམས་པས་རིགས་ལྡན་དུ་

འཇགོ་པ་སྟེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། རིགས་བཞི་རིགས་གཅིག་བྱས་གང་དེས། །རིགས་

ལྡན་ཚངས་པའི་རིགས་ཀྱིས་མིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན། རིགས་ལྡན་འཇམ་གྲགས་ནི། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་

ལས། འདི་ནས་ལོ་ནི་དྲུག་བརྒྱ་ན། །དྲང་སྲོང་རྣམས་ནི་སྨིན་དོན་དུ། །འཇམ་

དབྱངས་མི་བདག་གྲགས་པ་ནི། །ཤམ་བྷ་ལ་ཞེས་བྱ་བར་འབྱུང༌། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་དུས་དེ་ནས་ལོ་དྲུག་

བརྒྱ་རྫོགས་པའི་རྗེས། ཆོས་རྒྱལ་ལྷའི་དབང་ལྡན་དང༌། ལྷ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་

གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པོ་གྲགས་པ་
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དེས། ལོ་བརྒྱའི་བར་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་མཐར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལུང་

བསྟན་པ་ལྟར་བསྡུས་རྒྱུད་མཛད་པ་དང༌། དྲང་སྲོང་རྣམས་སྨིན་པར་བྱ་

བའི་དུས་ཡིན་པར་དགོངས་ཏེ་ཀ་ལཱ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྷོ་ཕོྱགས་མ་ལ་ཡའི་

སྐྱེད་མོའ་ིཚལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་བཞེངས་པའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའ་ིབློས་བསླངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེར་བཞུགས་ནས། དབོ་ཟླ་བའི་

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་མོར། ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཚངས་པའི་དྲང་སྲོང་

བྱེ་བ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཞི་ལ་ཟླ་བ་འདིའི་རྗེས་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་

ཉིན། བདག་གིས་ཁྱེད་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདཀྱིལ་

འཁོར་དུ་བཅུགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་དང༌འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་

སྐུར་སྦྱིན་པར་བྱ་བས་ན། ཁྱེད་ཅག་གིས་ཀྱང་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་

པའི་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་ཆསོ་དེ་རྣམས་དརོ་ཏེ་དཀྱིལ་འཁརོ་འདིར་འཇུག་

པར་བྱ་དགོས་ཤིང༌། གལ་ཏེ་ངའི་བཀའ་བཞིན་བྱེད་པར་མི་འདོད་ན། ཁྱེད་

ཅག་ཤམ་བྷ་ལ་འདིར་མ་སྡོད་པར་གནས་གཞན་དུ་རྒྱུགས་ཤིག་ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་ནན་དྲག་པ་ོདང༌། ཁྱབ་འཇུག་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། དྲག་པ་ོརིགས་

ཐམས་ཅད་རྨངོས་པ་བྱེད་པར་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སགོས་ཀྱིས་བཏུལ་

བ་ན། དྲང་སྲངོ་དེ་རྣམས་བྲསོ་པ་སགོས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མ་རྙེད་པའི་

མཐར། རྒྱལ་པོ་གྲགས་པའི་ནུས་མཐུ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དད་ཅིང་ངོ་མཚར་

སྐྱེས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ལ་སོགས་པ་ཕུལ། པུས་
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མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཤིང༌། ཐལ་མོ་དཔྲལ་བར་སྦྱར་ཏེ། མིའི་

དབང་པ་ོགྲགས་པ་ལ་འདི་ལྟར། བདག་ཅག་དྲང་སྲངོ་རྣམས་ལ། དཔལ་དམ་

པ་དང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། རྩ་བའི་

རྒྱུད་ཆེན་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པོ་གཞུང་ཚིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་

དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པ་ན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོའ་ིནོར་བུའི་ཁྱམས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སེངྒེའི་

ཁྲིར་བཞུགས་ཤིང༌། གྲོང་ཁྱེར་བྱེ་བའི་བདག་པོ་རྒྱལ་ཕྲན་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་

གི་ཅོད་པན་གྱིས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་མིའི་དབང་པོ་

འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས། ཉི་མའི་ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཚངས་པའི་རིགས་

ཀྱི་དྲང་སྲོང་རྣམས་ལ། ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་

བ་དང་བཅས་ཏེ། ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལའོ་ིདཀྱིལ་འཁརོ་དུ་བཅུགས་ནས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྡོ་རྗེའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཡང་དག་པར་བསྡུས་བྱེད། ཕྲེང་

བ་འཛིན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞེས་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟོང་ཕྲག་

གཅིག་དང་སུམ་ཅུ་དག་གིས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྡུས་པར་ལེའུ་ལྔ་པ་ཅན་

མཛད་དེ་གསུངས། 

དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྲུལ་པ་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་
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པོས་ལོ་བརྒྱར་རྒྱུད་གསུངས་པ་དང༌། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དྲི་མེད་འདོ་

ཅེས་བྱ་བ་ཤོ་ལོ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་འདི་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྔོན། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལ། ཁྱོད་ནི་སྡུད་

པར་བྱེད་པ་སྟེ། །འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ་པོ་འཛིན་དང༌། །ཞེས་བསྡུས་རྒྱུད་

མཛད་པ་པོ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་དང༌། འགྲེལ་བཤད་མཛད་པ་པོ་པདྨ་

དཀར་པོ་གཉིས་ཀའང༌ཟླ་བ་བཟང་པོའ་ིསྤྲུལ་པ་ཡིན་པའང་གསུངས། དེ་

ནས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་སོགས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་

གསུམ་བཅས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་རིགས་ལྡན་ཉི་ཤ ་རྩ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་

བར་གསུངས་པའི་རིགས་ལྡན་ཉེར་གཉིས་པའམ་ཉེར་བཞི་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་

སྲས་སུ། རིགས་ལྡན་དང་པོ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ཉིད། སླར་ཡང་རིགས་

ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་པ་སྟེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། །རིགས་

ལྡན་ཉེར་ལྔ་རིམ་པར་ལུང་བསྟན་ན། །མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་

དང༌། །ཞེས་པའི་མཚམས་སུ། གྲགས་པ་རིགས་ལྡན་དེ་ནས་སླར། །དེ་སྲས་

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཅན། །རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །སྨྲ་མཁས་

ལྷ་མཆོག་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ཀླ་ཀློའ་ིཆོས་ནི་མཐར་བྱེད་པའ།ོ །ཞེས་རིགས་

ལྡན་ཉེར་ལྔ་པ་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་ལུང་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་སྙིགས་མའི་

དུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། བྱང་

གི་ཕྱོགས་སུ་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཀླ་ཀློའ་ིརྒྱལ་པོ་སྟོབས་ཅན་ཞིག་འབྱུང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སྟེ། བོད་དང༌ཡུལ་དབུས་སོགས་འཇོམས་ཤིང༌། འཛམ་གླིང་ཆུང་ངུའི་ཕྱེད་

དབང་དུ་བསྡུས་པ་དང༌། ཤམ་བྷ་ལར་དམག་འདྲེན་པར་རྩོམ་མོ། །

དེའི་ཚེ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་

ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ། གོ་བདུན་གྱི་ལོར་ཆུ་བོ་སི་ཏའི་བྱང་ཕྱོགས་

ནས་རིམ་པར་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དཔུང་དང་བཅས་སྤྲུལ་པའི་དམག་

དཔུང་ཆེན་པོས་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་བར་དུ་ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་ཚོགས་བཅོམ་

སྟེ། རྫོགས་ལྡན་གསུམ་པ་ཚུགས་པར་འགྱུར་བ་གསུངས་སོ། །

༦༽ པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས། 

དྲུག་པ་པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་གསོལ་

འདེབས་ལས། 

གནས་ལྔ་རིག་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །

སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཤིང༌། །

འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་དུ་མས་ཕྱག་བྱས་པ། །

པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ནི་བླ་མ་འདིའི་སྐུ་གོང་མ་

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གྲིབ་རྐྱེན་གྱི་བསྙུན་རོ་སྐབས་

འགར་འཕར་ལྡང་གིས་ཟུག་གཟེར་ཆེན་པོར་ཡོད་ཚུལ་སྟོན་པའི་དུས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཞིགའཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ལ་འཕྲོས་མོལ་གནང་བར། ཁོང་འཕགས་ཡུལ་

དུ་པཎྜི་ཏ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས་སུ་གྱུར་པ་དབེན་རི་ཞིག་ལ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་སུ། ཡུལ་དེར་མུ་སྟེགས་ལ་དགའ་བའི་སྡིག་སྤྱདོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོསྟབོས་

ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་དུས་བཟང་གི་ཉིན་བློན་འབངས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་

ནས་སྐྱེད་མསོ་ཚལ་དུ་སྐྱ་ོསངས་ཀྱི་དགའ་སྟནོ་ལ་སྤྱདོ་པ་ན་རྒྱལ་པ་ོན་རེ། དེ་

རིང་གི་སྐབས་གནས་ཉམས་དགའ། ཚེས་དུས་བཟང་པོ་ལ་སྔ་ན་མེད་པའི་

དགའ་སྟནོ་ཉམས་སུ་མྱངོ་བའི་དུས་འདིར་བྱ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བྱེད་པའི་

འདུན་མ་ཤམ་དགོས་པས། ཁྱེད་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གིས་ཇི་

ལྟར་འདདོ་པ་རེ་སྨྲསོ་ཤིག་ཅེས་བྱས་པའི་ཚེ། ལ་ལས་ནམ་མཁའི་ལྷ་མཆདོ་པ་

བཟང་ཟེར། ལ་ལས་ཕ་རལོ་དམག་དྲངས་ནས་སྲིད་འཕྲགོ་པ་བཟང་ཟེར་བ་

སོགས་སྣ་ཚོགས་པའི་མཐར། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁ་འཆམས་པར། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་བཅོམ་པ་བཟང་ཟེར་བར་བློ་མཐུན་པའི་ཚེ། པཎྜི་ཏ་ལ་མཁའ་

འགྲ་ོམས་ལུང་བསྟན་ནས་དེ་རིང་ཉིད་ནས་སྡིག་སྤྱདོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོདེ་མ་བསྒྲལ་

ན། ངེས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཚེ་བ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ར་ོཞེས་བསྐུལ་ནས། པཎྜི་ཏས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མངནོ་

སྤྱོད་ཀྱི་ལས་བརྩམས་པས་རྒྱལ་བློན་རྣམས་འཚོགས་པའི་སར་ག་ནས་བྱུང་

ཆ་མེད་པར་གླང་རྒོད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་བྱུང་ནས། རྭ་རྩེས་སྡིག་རྒྱལ་

གྱི་ལྟོ་བ་ཕུག་ནས་བསྒྲལ། བློན་པོ་ཆོས་ལ་གནག་པ་རྣམས་ཀྱང་བསྒྲལ་བས་
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ཐམས་ཅད་སྐྲག་ནས་བྱེར། དེའི་ལས་འབྲས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ལྟོ་བ་ལ་ཟུག་གཟེར་

འབྱུང་བ་དང༌། དེ་སྐབས་པཎྜི་ཏ་གང་བ་སྤེལ་དང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པའི་

མཛའ་བཤེས་སུ་ཡོད་པས་གང་སྤེལ་གྱི་སྐྱེ་བ་ལི་ཐང་དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་

ཕུན་ཚོགས་ཡིན་འདུག་པར་དེ་ལོར་སྐུ་མདུན་བཅར་སྐབས་ཐུགས་ལ་ཤིན་

ཏུ་འཐད་པས་བཤད་རྒྱུན་འགའ་ཞིག་གསན་རྒྱུ་དང༌། ངེད་ལའང་སྔོན་གྱི་

བག་ཆགས་ཡིན་པར་གསལ་བར་དྲན་འདུག་གསུངས། འདི་ནི་གོང་མའི་

རྣམ་ཐར་ནས་བྱུང༌། གཞན་ཡིག་ཆ་མ་རྙེད་ལགས། །

༧༽ འཕགས་པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ། 

བདུན་པ་དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱའི་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་

རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་ལས། འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང་གིས་

རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་བྱུང་བ་དང༌། གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་དེའི་ནངས་སྔར་ཉལ་

བཞིན་གནས་ཆགོ་བསྡུས་པ་འདནོ་སྐབས་གནས་བརྟན་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་

རྒྱ་ལུགས་ཆས་ཅན་ཁང་པ་བཙག་མཐོན་གྱི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་རེ་ཤར་སྨད་ནས་

འགྲིགས་བྱས་ཏེ་བྱོན་ཉམས་ཤར། ཞེས་དང༌། ཡང་ཚེས་ནུབ་རང་ཉིད་དགེ་

བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱར་གྱུར་པ་དང༌། གཉན་ཆེན་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཡིན་

སེམས་དང༌། གཏེར་ཆསོ་པདོ་གཅིག་གི་སྐེད་ཙམ་ནས་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡམོ་ཆེན་

པོ་ཞིག་གི་མདོར་བསྟན་བཀླག་པ་དང༌། རོྡ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྐོར་ཞིག་གི་གླེང་
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མོ་དང༌། དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་སོགས་རྨིས་ཞེས་སོགས་དྷརྨ་ཏཱར་གྱུར་པ་གསུངས་

པར། དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་ཤིང་འཕགས་

པའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོཞིག་སྨནོ་ལམ་མཐར་

ཕྱིན་པར་བྱ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོངས་བ་དང༌། སེམས་

ཅན་སྨིན་པར་བྱ་བ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱནོ་པའི་འཕགས་མཆགོ་ཕྱག་ན་པདྨ་ོ

ཉིད་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཆ་བྱད་ཀྱིས་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་

དྲུག་པོ་གང་དང་གང་དུ་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་དེ་དང་དེར་ཞབས་འབྲིང་གི་

ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཏེ་སྲི་ཞུ་ཡང་དག་པར་འབུལ་བར་བྱེད་པ་ལ། སྔོན་གནས་

བརྟན་བཅུ་དྲུག་རྒྱ་ནག་ཏུ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས། ཉིན་རེ་

བཞིན་ཧ་ལ་ཤན་གྱི་རི་བོ་ལ་འཆག་ཏུ་བྱོན་པ་ན། ལམ་ཐམས་ཅད་བྱི་དོར་

ཡང་མཛད་ཅིང༌ལམ་བར་དུ་སྲོག་ཆགས་མ་རུངས་བའི་འཚེ་བ་བྱུང་བར་

དགེ་བསྙེན་གྱི་པུས་མ་ོགཡས་པ་ལས་སྟག་སྤྲུལ་ཏེ་ལམ་སྲང་ཐམས་ཅད་བདེ་

བར་མཛད་པ་སགོས་ཆསོ་དང་མཐུན་པའི་བསྙེན་བཀུར་དང་རིམ་གྲ་ོམང་པ་ོ

བསྐྲུན། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་ནས་ཆོས་

སྟོན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་རྣམ་ཐར་བགྲངས་པ་ལས་

འདས། ད་ལྟ་ནི་ཚུར་མཐངོ་གི་ངོར་ཕྱག་ཏུ་རྔ་ཡབ་དང་རྒྱབ་ཏུ་བུམ་པ། རལ་

པའི་ཐདོ་དུ་གླེགས་བམ་ཁུར་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མདུན་གྱི་

ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལས་ཆོས་གསན་བཞིན་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་
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རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིད་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གསུངས་སོ། །

༨༽ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། 

བརྒྱད་པ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐྱེས་རབས་ནི། རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་བྱུང་

བར། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་བག་ཆགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར། རྗེ་ཉིད་སྐུ་ཆུང་

ངུ་དུས་ཀ༔ཐོག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་སྤྲུལ་སྐུ་ལོ་ཆུང་གཞན་འགའ་དང་སྐུ་

རྩེད་ལྟ་བུས་རང་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་གང་ཡིན་སེམས་ལ་ཅི་དྲན་བཅོས་

བསླད་མེད་པར་བཤད་རྒྱུ་མཛད་པའི་ཚེ། རྗེ་བླ་མ་འདིས་མི་སྐྱ་གསེར་གྱི་རྣ་

རྒྱན་ཅན། དར་ཟབ་གོས་ཆེན་སྔོན་པོའ་ིགོས་གྱོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་ཚུལ་

གསུངས་པས། གཞན་རྣམས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྔནོ་མ་མི་སྐྱ་ཡིན་

པ་རེད་ཅེས་ཀུ་རེ་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བྱུང་བར། ཕྱིས་རྫོང་སར་ནས་མཁྱེན་བརྩེ་

གོང་མའི་ལྗགས་བཀོད་ཞལ་ཐང་ནང་། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ན་བཟའ་སྔོན་པོ་

ཅན་མཛད་ཁོ་ན་གསུངས་འདུག་པ་རྡོ་ཆགས་ལྷུ་བསྒྲིགས་འདྲ་ཞིག་བྱུང་

འདུག་ཀྱང་ལོ་ཉུང་བྱིས་པའི་ཁ་ལ་སྐྱགས་གཏད་ཅི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་

དང༌། ལར་སྐྱེས་བུ་བདོ་ཆས་གསོ་སྔནོ་གསེར་རྣ་ས་ོཕྱིས་ཅན་གྱི་བག་ཆགས་

རྣམ་ཀུན་ཡིད་ལ་གསལ་བ་ཆསོ་རྒྱལ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་བདོ་པའི་ཇ་ོཇ་ོཞིག་ཡིན་

པ་འདྲ་ཞེས་གསུངས་ལས་ཐསོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། གསང་རྣམ་ལས། ཡང་

ཐ་ོརངས་སྔ་ཆ་གཉིད་སྲབ་མརོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཚད་ཙམ། གནས་བརྟན་
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བྲག་རིའི་དབྱིབས་ལྟ་བུའི་ཚོན་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་བྲག་རི་དང༌། འཁོར་

མཁའ་འགྲ་ོགཉིས་བཞུགས། གུ་རུས་འགུགས་རྒྱ་མཛད་པས། རྗེ་འབངས་ནང་

བཻ་རོ་དང༌། གནུབས་ཆེན་ཞྭ་ནག་ཕོད་ཀ་ཆོས་རྒྱལ། གཉག་ཛྙཱ་ན་ཙམ་ལས་

གཞན་མ་གསལ། མསོ་གུས་ཆེན་པསོ་དབང་བཞི་བླངས་པ་དང༌། ཡི་གེ་པདོ་

འབྲིང་བྲིས་མ་སེར་པ་ོམང་པ་ོརང་ལ་ཐིམ་པས། ང་རང་མཁས་པར་གྱུར་སངོ་

སྙམ་ང་རྒྱལ། གུ་རུ་རང་ལ་བསྟིམ། རང་ཆོས་རྒྱལ་དུ་གྱུར་པའི་ཉམས་གསལ་

བ་དང༌། མོས་གུས་ཀྱིས་མཆི་མ་འཁྲུག་པར་བྱུང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་གངས་ཅན་རྒྱལ་པོར་སྤྲུལ། །

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་སྤེལ། །

བདེར་འདུས་བཀའ་བབས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང༌། །

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞབས་ལ་གསོལ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་

ནི། རྗེ་སྲངོ་བཙན་སྒམ་པ་ོནས་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ། ཁྲི་ལྡེ་བཙུག་བཙན་ནམ་

(ཁྲི་ལྡེ་བཙུག་བརྟན། ཡང་ཟེར་) མེས་ཨག་ཚོམ་ཅན་དང༌། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་

ཕྱི་མའི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕ་ོརྟ་ལའོ་ིདཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བརྒྱད་སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་སྐུ་

བལྟམས་པ་སྟེ། དེའང་གུ་རུ་པདྨའི་རྣམ་ཐར་ཉང་གཏེར་ཟངས་གླིང་མར། དེ་

ཡང་ཡུམ་གྱི་རྨི་ལམ་དུ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འདོ་ཟེར་ཉི་མ་ཤར་
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བ་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་ནས་དེའི་སྣ་ལ་ཁྱེའུ་ཆུང་ཞིག་བྱུང་སྟེ་མངལ་གྱི་ནང་དུ་

ཞུགས་པ་རྨིས་པར་རྒྱལ་པོ་ལ་བཟླས་པ། རྒྱལ་པོས་གསུངས་པར། བར་སྣང་

གི་ལྷ་ཕྲན་ཞིག་རང་རེའི་བུ་རུ་འངོས་པ་ཡིན། རྨི་ལམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བཟང་ང་ོ

གསུངས་ནས་རྒྱལ་པོའང་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་སོ། །

དེ་ནས་ཡུམ་གྱི་ལུས་མི་བདེ་བ་མེད་པར་འགུལ་བ་དང་འཕར་བ་

ལ་སགོས་པ་བྱུང་ཞིང་ལུས་བདེ་བ་དང་ཡང་བ་དང༌། ཤེས་པ་གསལ་བ་དང་

ཉནོ་མོངས་པ་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུ་ནས་ཕོ་བྲང་བྲག་

དམར་དུ་ཡུམ་ལ་ན་ཚ་མེད་པར་སྐུ་བལྟམས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དེ་དུང་

སོ་འཁོར་མར་ཡོད་པ། སྐྲ་མཐོན་མཐིང་རིས་སྤྱི་གཙུག་གཡས་སུ་འཁྱིལ་

བ། མཛེས་པ་ལྷ་ཡི་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། རྟའི་ལོ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་སྐར་མ་

རྒྱལ་གྱི་ཉིན་བར་ནམ་ལངས་ནས་ཉི་མ་ཤར་བ་ན་སྐུ་འཁྲུངས་ས།ོ །མཚན་ཡང་

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའི་བཙན་དུ་བཏགས་སོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་དེ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་

བཙུག་བཙན་དགུང་དུ་གཤེགས། དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་སར་ཕྱུངས་ཏེ། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་སྲིད་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་

དྲུག་བསྐྱངས། འཛམ་གླིང་གསུམ་གཉིས་ལ་དབང་བསྒྱུར། ཕྱག་ལ་ཨུཏྤལ་

གྱི་རི་མོ་ཡོད། འཇམ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པར་གྲགས། བོད་ཁམས་བདེ་ལ་

བཀོད། དམ་པའི་ཆོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དགུང་ལོ་
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བཅུ་བདུན་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད་དེ་ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་

པོ་ཞིག་བཞེངས་པར་བཞེད་པས། ཆོས་བློན་འགོས་དང་བགྲོས་ཏེ་གཡོ་

ཐབས་ཀྱིས་ཡར་ཆབ་གཙང་པོ་ཟངས་ཀྱི་སྦུ་གུར་འདྲེན་རྒྱུ་དང༌། ཞང་པོ་

རྒྱ་ཡི་ཡུལ་མཐོང་ཐུབ་པའི་མཁར་ཞིག་བརྩིགས་རྒྱུ། ཧས་པོ་རི་ཟངས་ཀྱིས་

གཡོགས་རྒྱུ། ཝ་ལུང་གྲོག་པོ་གསེར་ཕྱེས་བཀང་རྒྱུ། གཙུག་ལག་ཁང་བྲེ་

ཙམ་གཅིག་བཞེངས་རྒྱུ་བཅས་འབངས་ལ་གདམ་ཁ་བསྐུར་བ་ན་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་པར་གྲོས་འཆམས་ནས། དེའི་ས་འདུལ་

གྱི་ཆེད་དུ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་དྲངས་ནའང་

དགསོ་པའི་དབང་གིས་ས་གཞི་མ་ཐུལ་བ་ལྟར་མཛད། ཁངོ་གིས་ལུང་བསྟན་

པ་ལྟར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སྤྱན་དྲངས། སྐུ་སྐྱེས་རབས་དཔག་

ཏུ་མེད་པར་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་མཐུན་པ་དུས་སུ་སྨིན་ཏེ། མཁན་

སློབ་ཆོས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས། སློབ་དཔོན་པད་མས་བོད་ཁམས་ཀྱི་ནག་

ཕྱོགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཕྱག་རྒྱ་གཉེན་པོའ་ིཟིལ་འགོ་ཏུ་མནན་ཏེ་དམ་

ལ་བཏགས། རྡ་ོརྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁརོ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གཞི་ལས་སུ་རུང་

བ་གནང༌། ནམ་མཁར་རྡ་ོརྗེའི་གར་མཛད་པའི་གྲིབ་མ་གར་བྱུང་བར་རྩིགས་

རྨང་བཏིང༌། ཉིན་བར་མི་དང༌། མཚན་མ་ོམི་མ་ཡིན་གྱིས་ལས་བྱས། རྒྱལ་པསོ་

རྒྱ་གར་གྱི་ཨོ་ཏནྟ་པུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་དཔེར་བྱས་ཏེ་རི་རབ་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་དབུ་རྩེ་རིས་གསུམ། འགོ་ཁང་བོད། བར་ཁང་རྒྱ་ནག སྟེང་ཁང་རྒྱ་དཀར་
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པོའ་ིལུགས་སུ་བཞེངས། གསེར་གྱི་རི་དང་རོལ་མཚོའི་དོད་དུ་འཁོར་ས་ཕྱི་

ནང་གསུམ། གླིང་བཞི། གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པའི་ལྷ་ཁང༌། ལྕགོ་

བཞིའི་དོད་དུ་མཆོད་རྟེན་བཞི། ལྕགས་རི་མུ་འཁྱུད་དང་བཅས་པ་སྟེ་བསམ་

ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། མཁན་སློབ་

གཉིས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་

བསྟན། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་དང༌། བཻ་རོ་ཙ་

ན་དང༌། སྐ་བ་དཔལ་རྩེགས། ཅོག་རོ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན། སྐ་ཅོག་ཟུང་གདན་

དྲངས་ཏེ་སྒྲ་བསྒྱུར་སླབོ་ཏུ་བཅུག་པས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། སླར་ཡང་རྒྱ་

གར་ནས་མཁན་ཆེན་གྱི་སློབ་མ་དགེ་སློང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་བཅུ་གཉིས་

གདན་དྲངས། དེ་རྣམས་དང་མཁན་ཆེན་གྱི་དབུས། མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་

ཚོགས་པ་ལས། ཐོག་མར་སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་སོགས་སད་མི་མི་བདུན་རབ་

ཏུ་བྱུང་སྟེ། བསྙེན་པར་རྫགོས་པ་ས་ོཐར་གྱི་སྡམོ་པ་གནང༌། ལ་ོཙཱ་བསླབས། དེ་

ནས་རིམ་པར་བདོ་འབངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བསྙེན་པར་རྫགོས་ཏེ་བདོ་དུ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་ཆེན་པོ་བཙུགས། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བསླབ་

པ་ཡང་གནང༌། གུ་རུ་པདྨས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་ཆ་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་སྲོལ་དང་པོར་གཏོད། རྒྱལ་པོ་མདོ་བཅུ་

སགོས་མད་ོརྒྱུད་ཅི་རིགས་རིམ་པར་བསྒྱུར། བ་ཻར་ོཙ་ན་དང་ནམ་མཁའི་སྙིང་

པོ་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེས་བླངས། ཁྱད་པར་དུ་སྐ་ཅོག་རྨ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གསུམ་ཕོ་ཉར་བཏང་ནས་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་སྤྱན་དྲངས། བདུད་བློན་

འགའ་ཞིག་གི་དབྱེན་གྱིས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བའི་རོང་དུ་རེ་ཞིག་གི་

བར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡང༌སླར་བྱོན། 

དེ་ལྟ་བུའི་མཁན་སླབོ་གཉིས་དང་བི་མ་མི་ཏྲ་སགོས་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་

རྩ་ཞལ་འཛོམས། བཻ་རོ་དང་སྐ་ཅོག་སོགས་ཞུ་ཆེན་དང༌སྒྱུར་བྱེད། མཆན་

བུའི་ལོ་ཙཱ་བཅས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་

རིང་ལ་འཕགས་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཚད་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་དང་རྒྱུད་སྡེ། དགོངས་

འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ལྷ་ས་

དང༌། བསམ་ཡས། ཡར་ཀླུང་སོགས་སུ་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་དང༌། མཆིམས་

ཕུ་དང༌། བྲག་ཡེར་པ། ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་དཔལ་ཆེན་ཆུ་བོ་རི་སོགས་སུ་

སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ཏེ། འཆད་ཉན་དང༌། སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བོད་མུན་

པའི་གླིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་པའི་

བཀའ་དྲིན་དང་ཕྱག་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨའི་

སྤྱན་སྔ་ནས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་དབང་བསྐུར་

དང༌། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་སོགས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་

རྒྱུད་དང་གདམས་ངག་ལས་ཚོགས་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བཞེས། ཁྱད་

པར་དུ་བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུའི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་གི་ཕུག་པར་བཀའ་

བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གསན་པ་ན། མེ་ཏོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བབས་པས། གསང་མཚན་

ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ཅེས་པ་གནང༌། ཆེ་མཆོག་བདེ་གཤེགས་འདུས་

པའི་བཀའ་བབས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མི་གཡོ་བར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་

དགོངས་པ་སྐྱེས། མཁན་ཆེན་བོ་ངྷི་ས་ཏྭ་ལས་མདོ་ཕྱོགས་གསན་པས་ཤེར་

ཕྱིན་གྱི་རྟོགས་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་པའི་

བསྟན་བཅོས་དང༌། འབུམ་གྱི་ཊཱི་ཀ་སོགས་མང་པོ་མཛད། ཨརྱ་པཱ་ལོའ་ིགླིང་

དུ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ནམ་གུང་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་གྲགས་

པར་འཛམ་གླིང་སུམ་གཉིས་ཀྱིས་ཐོས། སྤྲུལ་པའི་དམག་བྱེ་བ་བཅུ་གཉིས་

བཏང་སྟེ། རྒྱ་གར་གྱི་མཆོད་རྟེན་པདྨ་ཅན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

རིང་བསྲེལ་བླངས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

བཞེངས་པ་སོགས་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་ཟངས་གླིང་མ་ལས། རྒྱལ་

པོས་ལོ་པཎ་རྣམས་ལ་གསེར་གྱི་མཎྜལ་རེ་རེ་ཕུལ་ནས། རྒྱ་ནག་གི་ཇ། བལ་

པའོ་ིགསོ་སྣམ། བདོ་ཀྱི་འབྲུ་ཆང༌། རྒྱ་གར་གྱི་འབྲས་ཆང་སགོས་གང་ལ་གང་

གསོལ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱན་གཟིགས་མང་པོ་ཕུལ་ནས་ཕྱག་འཚལ་

བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་ཞུས་པར། ཨེ་མ་ཧོ། ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

དང༌། །ཟ་ཧོར་སློབ་དཔོན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང༌། །ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔོན་བི་མ་མི་

ཏྲ་དང༌། །སེངྒའི་སློབ་དཔོན་ད་ན་ཤཱི་ལ་དང༌། །རྒྱ་གར་སློབ་དཔོན་ཀ་མལ་

ཤཱི་ལ་དང༌། །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་སོགས། །དབུ་ཡི་མཆོད་གནས་མཁས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གྲུབ་ལོ་པཎ་རྣམས། །བདག་ནི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོར་ཁས་འཆེ་བས། །རྒྱ་གར་

ཨ་ོརྒྱན་ཡུལ་གྱི་དམ་པའི་ཆསོ། །བཀའ་དང་བསྟན་བཅསོ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་

རྣམས། །གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་བདོ་དུ་བསྒྱུར་བར་ཞུ། །དམ་པའི་ཆསོ་ཀྱི་འཁརོ་

ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦར་དུ་གསོལ། །དམ་པའི་

ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དུང་ཆེན་འབུད་དུ་

གསོལ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཎྜི་རྡུང་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཞུས་སོ། །ཞེས་དང༌། དེ་

ནས་རྒྱལ་པསོ་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ལ། གསེར་ཕྱེ་བྲེ་

གསུམ་གྱི་མཎྜལ་དང་། གཞན་ཡང་ན་བཟའ་དང་གསོལ་ཆས་ལ་སོགས་པ་

ཕུལ་ཏེ་གཏང་རག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་བྱ་

དགའ་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་དང༌། འབངས་རྣམས་ཀྱིས་པཎྜི་ཏ་

རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་ནས་རྒྱ་གར་བས་ཆསོ་བདོ་ལ་སྟནོ་པ་དང༌། རྒྱ་གར་

ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོས་བཀའ་འཁྲོལ་བ་སྟེ། བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བ་དེ། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་མཛད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་འཇམ་པའི་དབྱངས་མི་རྗེའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་རོལ་

པ་དེ་ཉིད་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་དུས་སྔ་ཕྱི་མི་འདྲ་བ་མང་

ནའང་ཕལ་ཆེར་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དགུ་པ་ལ་གཤེགས་པར་གསུངས་

ཤིང༌། གང་ལྟར་བདོ་ལྗངོས་འདིར་ཡང་དག་པའི་སྐྱེ་སྲིད་བརྒྱུད་མར་བཟུང་

བ་སྟེ། འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐུ་སྤྲུལ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་དང༌། གསུང་
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སྤྲུལ་གུ་རུ་ཆོས་དབང༌། ཐུགས་སྤྲུལ་མངའ་རིའི་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་

རྒྱལ། ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པ་གནས་གསར་བ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་

དབང་ཕྱུག་དང༌། དཔལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་

དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་རིན་པ་ོཆེ་རྡ་ོརྗེ་ཐགོས་མེད་རྣམས་

ཡོངས་གྲགས་དང༌། གཞན་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རེ་རེ་

ལའང་སྤྲུལ་པ་བདུན་བདུན་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་གསུངས་

སོ། །

༩༽ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། 

དགུ་པ་ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པརོ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། གསང་རྣམ་ལས། ཡང་

ཚེས་བཅུ་གསུམ་སྐོར། ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་

སྨནོ་ལམ་བཅུ་གཉིས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་འདནོ་པ་དང༌། ལྷ་སྲས་དེ་རང་ཉིད་

ཡིན་པ་ཞིག་རྨིས། ཞེས་དང་ཟླ་ཚེས་ཕྱི་ཐུན་སྒང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གསལ་

སྣང་མཆགོ་ཏུ་བརྟན་པས་རྐྱེན་བྱས་དབང་པ་ོརྣམས་རྟགོ་མེད་དུ་ཅུང་འཐུམ་

པར། གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གོང་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་པད་

སྡོང་ཆེན་པོའ་ིརྩེར་ཟ་ཧོར་མའི་རྣམ་པ་དང༌། གྲལ་མང་པོ་བསྒྲིགས་པའི་

གཡས་གྲལ་གྱི་གྲལ་མག་ོནས་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་མཚམས་སུ་རང་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་

ལྷ་རྗེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆས་ཀྱིས་སྡོད་པ། བཀའ་འདུས་སྟེགས་བུའི་མཐར་གཟུངས་
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ལ་ན་བཟའ་སྔོན་པོ་རྣམ་པ་ལྔས་བསྐོར་བ། གུ་རུའི་ཕྲག་གཡོན་ཐད། མནྡཱ་

ར་བ་བྱོན་ནས་བཞུགས་ཏེ། བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་པའི་སྣང་བ་ཡུད་ཙམ་ཤར་

ནས་སད་པ་དང༌། ལུས་འཕར་སྤྲུགས་དྲག་པོ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ། ཞེས་སོགས་

དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིརིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང༌། །

གུ་རུའི་ཐུགས་ཟིན་བཀའ་འདུས་གཉེར་དུ་གཏད། །

སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ཆེན་བསྒྲུབས། །

རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས ་གསུངས་པའི ་ཆོས ་རྒྱལ་ཁྲི ་སྲོང ་གི ་སྲས་ལ་བཞེད ་ཚུལ་མི ་

འདྲའང༌། གསུམ་གྱི་ཆུང་བ་མུ་ཏིག་བཙན་པའོམ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡནོ་

ནི་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་རྩ་གསུམ་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ལོ་

སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་བཟུང༌། རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང༌། ཀ་མ་

ལ་ཤིའ་ལ། ཛྙཱ་ན་སེ་ན། བལ་པོ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་སོགས་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་འཁོན་ཀླུ་ཡི་

དབང་པོ་དང༌། རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་སོགས་པས་ཆོས་མང་པོ་བསྒྱུར། སྐར་

ཆུང་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་བཞེངས། བོད་འབངས་བདེ་བར་

བཀོད། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་ས་མོ་བྱ་ལ་སྐུ་གཤེགས། དེ་ལ་སྲས་ལྔ་

བྱུང་བའི་ནང་གསེས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའམ་སྔགས་འཆང་མཆགོ་གྲུབ་རྒྱལ་པརོ་

གྲགས་པ་ནི། 
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ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་

པོས་ལུང་བསྟན། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་སོགས་

ཐུགས་སྲས་ཀྱི་དྭངས་མར་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་ལྷ་ོནུབ་རྔ་ཡབ་

གླིང་དུ་གཤེགས་ཁར། ཁྲ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཀའ་འདུས་ཆསོ་ཀྱི་

རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁརོ་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ་མངའ་བདག་མུ་ཏིག་བཙན་པ་ོཡབ་སྲས་

དང༌། རྗེ་འབངས་རྣམས་སྨིན་པར་མཛད་དེ། བླ་དཔེ་གླེགས་བམ་སུམ་ཅུ་སོ་

བདུན་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་འདིའི་རང་སྐལ་དུ་གནང་ནས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ཏུ་

སྦས། ཞེས་འབྱུང༌། འདི་ཉིད་འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་སྐྱེ་བ་དེ་

མ་ཐག་པ་ཡིན་པར་ཡང་བཤད། སྐུ་ན་ཕྲ་མོ་ནས་གཤེགས་མོད་སློབ་དཔོན་

ཆེན་པོའ་ིཐུགས་སྲས་རྨད་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་དང༌། རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་བཟང་པོ། མང་ཡུལ་ཉི་མ་

སེངྒེ་སོགས་ནས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ནས་ཆོས་རྗེ་གླིང་

པ་ཡན་སྐྱེ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ནས་བཅུ་

གསུམ་པ་རོྡ་རྗེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ནི། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་

ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་པདྨ་

འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་

ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་དོ། །

དེ་ཡང་ཐང་ཡིག་ལས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། སྲས་འདི་སྐྱེ་བ་ཡང་སྔ་
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ད་བར་དུ། །བདག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྲས་ཡིན་པས། །ལྟ་བ་རྫགོས་

ཆེན་པདྨ་སྙིང་ཐིག་དང༌། །ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །བླ་

མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ལ་སོགས་པ། །རྩིས་སྨན་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་འདི་

ཡིན་པས། །ཡར་ཀླུང་གཏེར་ཁ་འདི་ལ་གཏད་དོ་གསུངས། །གསང་མཚན་

སྔགས་པ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོར་གསོལ། །ཞེས་སོགས་དང༌། གཏེར་སྟོན་

རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་འབྱུང༌། །འགྲོ་བ་མང་པོ་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་

འཁྲིད། །སྙན་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་འབྱུང༌། །ཞེས་དང༌། དེ་ཕྱིར་

མཆོག་གྲུབ་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པ། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རིག་དོན་དང་ལྡན་པ་

སྟེ། །གྲིབ་མས་རེག་ཙམ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ཉེ། །ངན་སངོ་འགྲ་ོངེས་ཤེས་ཀྱང་

མཐོ་རིས་སྐྱེ། །དགེ་རྒྱུ་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ས་བོན་ཐེབས། །ཞེས་ལུང་བསྟན་

པར་ལྟར་རོ། །

༡༠༽ དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། 

བཅུ་པ་དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། གསང་རྣམ་

ལས། ཚེས་སྲོད་ཐུན་མཐར། མངའ་སྤྲུལ་བརྟག་སྒྲིལ་སྐབས། གུ་རུ་རིན་པོ་

ཆེར་མོས་གུས་རྐྱེན་གྱིས་རང་ཉིད་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང༌། ངྷརྨ་དཱི་པཾ་ཤེལ་

དཀར་རྡ་ོརྗེ་མཚོ། དབྱིབས་ད་ལྟའི་ལྟར་ལ་ཌཱ་ཀིའི་ཆས་ཀྱིས་ལག་གཉིས་རྡརོ་

དྲིལ་བཟུང་ནས་གར་བྱེད་པའི་ཉིང་འཁྲུལ་བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སྐྱེས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

གནུབས་ཀྱི་རིགས་ལས་པདྨའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

ཡང་དག་གྲུབ་བརྙེས་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ཆིབས། །

མངའ་བདག་ཚངས་པའི་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་མཛད། །

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ནམ་མཁའི་སྙིང་པ་ོནི་རུས་གནུབས། འཁྲུངས་ཡུལ་གཉལ་

སྨད་ཉང་དཀར་མདའ་ཤམ་བུར་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ལས་རབ་

ཏུ་བྱུང༌། རྟེན་དགེ་སློང༌། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དབང་བསྐུར་དུས་མེ་

ཏགོ་ཡང་དག་ཐུགས་ལ་ཕགོ་པས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརྙེས་ཏེ་ཉི་ཟེར་ལས་

གཤེགས་བཞུད་མཛད། ལོ་ཙཱ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བོྱན། སློབ་

དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་སོགས་པཎ་གྲུབ་མང་པོ་མཇལ། དབང་དང་གདམས་ངག་

མང་པོ་གསན། བསྒྲུབ་པར་མཛད་པས་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་

མཐངོ༌། མཆགོ་དང་ཐུན་མངོ་གི་དངསོ་གྲུབ་ཐབོ་པས་སླབོ་དཔནོ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་གྱི་

ཞལ་ནས་ད་བོད་དུ་སོངས་ཤིག ཅེས་གནང་བ་ཐོབ་པར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བོད་

དུ་གཤེགས། ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྤྱན་སྔར་བྱོན་ཏེ་རྗེ་ཡིས་བཞེད་པའི་ཆོས་དཔལ་

ཡང་དག་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱུ་སེམས་ཅན་ལ་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་གྲུབ་པ་

འདི་ལྟ་བུ་མཆིས་སོ། །

ཡང་དག་གྲུབ་པ་གཅིག་པུ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཀུན་འདུས་
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པ། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་

བདེ། །ཞེས་གསུངས་ནས། རང་གི་བྲང་དངུལ་དཀར་གྱི་གྲི་གུས་གཤགས་པ་

དང༌། ཁོག་སྟོད་ལ་ཞི་བའི་ལྷ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། ཁོག་སྨད་ལ་ཁྲག་འཐུང་

གི་ལྷ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པས། རྒྱལ་པོས་ཚིག་

དང་དོན་དང་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་ཀུན་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད། ཕྱག་འཚལ། དབུ་

ཡི་མཆདོ་གནས་སུ་བཟུང་སྟེ། ཡང་དག་གྲུབ་པ་གསན་པས་བནོ་བླནོ་རྣམས་

ཀྱིས་ཕྲག་དགོ་བྱས་ཏེ་ལྷ་ོབྲག་མཁར་ཆུར་སྤྱུགས། དེ་ནས་ནུབ་ཕྱགོས་ལྕགས་

མཁར་བྲག་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་མར་མེ་རང་འབར་གྱུར་པ་དང༌། བྲག་

ལ་སྐུ་རྗེས་བཏབ་པ། ཕུར་པ་བཏབ་པ། ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ཆིབས་པ་སོགས་ཀྱི་

གྲུབ་རྟགས་བསྟན། གཞན་ཡང་ཉི་གྲིབ་ཀྱི་མཚམས་སུ་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་པ་

བཏབ་ནས་ཉི་མ་གཏདོ་པ་དང༌། ཧཱུྃ་སྒྲ་དྲག་ཏུ་སྒྲགོས་པས་ཐགོ་ཕབ་ཅིང༌ཕྱག་

སྡིག་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ལ་ཐགོ་བསྐརོ་བས་བླནོ་པ་ོགདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བ་

སོགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་བརྙེས། སྐབས་ཤིག་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འཁོར་

བྲག་དམར་ཞེས་པའི་ཕུག་པར་བཞུགས་པ་ན། གཅུང་པོ་འཇིག་རྟེན་འཛིན་

པ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ། ཞིང་ཁར་འདེབས་རྒྱུའི་ས་བོན་མེད་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་

རྩར་ཞུ་རུ་ཡངོ་བས། ཁྱདོ་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ས་བནོ་མེད་ན་ང་རི་ཁྲདོ་འགྲིམ་

མཁན་ལ་ས་བོན་གང་ནས་ཡོང༌། འནོ་ཀྱང་འདི་གཏོར་ལ་སོ་ནམ་ཡག་པོ་

གྱིས་གསུངས་ཏེ། རྡེའུ་ཕད་བུ་གང་གནང་བྱུང་བ་དེ། གཅུང་པོས་བཀའ་
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བཞིན་ཞིང་ཁར་བཏབ་པས་ཡུལ་མི་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ལོ་ཏོག་སྐྱེས་པ་

དང༌། ཡང་ལན་གཅིག་དེ་ནས་གཉལ་སྨད་ཀྱི་རི་རྩེར་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་

ཏེ་བྱནོ་པ་ན། ལམ་དུ་ཕྱག་ཕྲེང་ཟག་པར། ཉང་སྨད་མཁར་ཐང་དཀྱིལ་དུ་ལྷུང་

བར། ནམ་མཁའ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས་བླངས་པས་ས་ལ་ཕྱག་

སརོ་ལྔའི་རྗེས་བྱུང་བ་ལ་མེ་ཏགོ་ལྔ་སྐྱེས། དེ་ལ་མཁའ་འགྲ་ོསྡེ་ལྔ་དང༌། འབྱུང་

བཞི་ལྷ་མོས་མཆོད་རྟེན་ལྔ་བཞེངས་པར་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད། 

ཡང་དགེ་རི་རྦ་སྤྱང་དམར་ཕུག་པར་བཞུགས་སྐབས། རི་འདབ་

དེའི་མི་གཞོན་པ་ཁག་གཅིག་རི་བལྟས་ཕྱིན་པར་སློབ་དཔོན་དང་མཇལ་

ཏེ་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་འཁོར་ཞུས་འགྲོ་ཁར་བྱིན་རླབས་ཡིན་གསུངས་ནས་

མི་རེ་ལ་རྡེའུ་དམར་པོ་འགའ་རེ་གནང་བར་ཕལ་ཆེར་གྱིས་གཏོར། གཅིག་

གིས་མདའ་དོང་དུ་བླུགས་ཏེ་ཕྱིར་ཡོང་བར་ཕྱིས་བཏོན་པ་ན་གཡུ་རེད་

འདུག་གཞན་ཚོ་ལ་བཤད་པས་འགྱོད་ནས་སླར་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ཞུ་

རུ་སངོ་བས་ཕུག་པའི་ནང་དེར་སྤྱང་ཀི་དམར་པ་ོགཅིག་མཐངོ་བ་ལས་སླབོ་

དཔོན་མི་བཞུགས་པས་སྤྱང་དམར་ཕུག་ཅེས་གྲགས། ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་

ནང་བཞིན་བུད་མེད་ཅིག་གིས་ཞོ་རྫའུ་རེ་ཕུལ་བས་སྐབས་ཤིག་སློབ་དཔོན་

གྱིས་ཞོ་སྣོད་རྡེའུས་བཀང་འདུག་པར། མོས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཤེས་

ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ཁྱེར་ཏེ་ཞག་འགའི་ནང་བལྟས་པས་ཐམས་ཅད་གཡུ་རུ་སོང༌། དེ་

ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་ཅི་རིགས་མཛད། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་དཔལ་གྱི་
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ཕུག་རིང་ལ་སོགས་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོའ་ི

ཞལ་གཟིགས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིརིག་འཛིན་བརྙེས་ནས། སྐུ་ལུས་མ་སྤང་

པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་སོ། །

༡༡༽ ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས། 

བཅུ་གཅིག་པ་ལང་གྲོ་ལོ་རྩཱ་བར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་སྐྱེས་རབས་

གསོལ་འདེབས་ལས། 

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་ཐོག་ཆེན་མདའ་ལྟར་འཕེན། །

མཐུ་སྟོབས་ཕྲིན་ལས་ནུས་པའི་རྩལ་འཆང་བ། །

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ནི་གཙང་

གཡས་རུ་བྱང་རྟ་ནག་གི་ཕྱོགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ནང་བློན་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ལང་གྲོ་སྣང་གཞིར་ཟེར་ཡང༌། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་མཚན་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་སུ་གྲགས། ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན་

པས་ཆོས་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་ཡང་མཛད། སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་ལས་དབང་དང་

གདམས་པ་ཞུས་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མངོན་སུམ་དུ་

སྟོན་པར་ནུས་པ་སྟེ། རྟེན་སྔགས་འཆང་ཡིན་པ་དང་དགོངས་པ་གཏད་པ་
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ཙམ་གྱིས་ཀྱང་གནམ་ལྕགས་དྲག་པོའ་ིཐོག་ཆེན་མདའ་ལྟར་འཕེན་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་དང་ལྡན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་ཀྱི་སྲས་པོར་གྱུར་ཏེ་གསང་

སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་རྣལ་འབོྱར་གྱི་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ །གདུང་བརྒྱུད་རྟ་ནག་སྒྲོལ་མ་བ་སྟེ་ཕྱིས་སུའང་

ཡོད་པ་དང༌། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རཏྣ་གླིང་པ་

དང༌། རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་གཉིས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང༌། དེ་དག་

གི་སྐྱེས་རབས་གཏེར་ལུང་ལྟར་ན་གཞན་ཡང་འགའ་རེ་འབྱུང་བར་སྣང་

གསུངས་ས།ོ །

༡༢༽ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མ། 

བཅུ་གཉིས་པ་གཏེར་སྟནོ་སངས་རྒྱས་བླ་མར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་ཇི་

སྐད་དུ། པདྨ་ཐང་ཡིག་ལས། རྒྱལ་པོའ་ིགདུང་རབས་བརྒྱད་དམ་བཅུ་ལྷག་

ན༔ ལ་སྟོད་མཚོ་བར་གྱི་ནག་ཅེས་བྱ་བར༔ མུ་གེ་ནད་ཡམས་མི་ཐོག་བུད་

པར་འབྱུང་༔ གླ་ོབ་ོདགེ་སྐར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདནོ་པའི་

རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟནོ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཞེས་བྱར་འབྱུང་༔ 

ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནི། རྒྱལ་སྲས་

ལྷ་རྗེའམ་མཆགོ་གྲུབ་རྒྱལ་པ་ོདེ་ཉིད་གཏེར་སྟནོ་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་

བཞེས་པར་གསུངས་པའི་དང་པོ་སྟེ། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའ་ིསྐུ་ཚེའི་
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སྟོད་ཙམ་ལ། ལ་སྟོད་མཚོ་བར་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན་ཅོ་བྲེག་གི་

རྣམ་པར་བཞུགས། མངའ་རིས་གློ་བོ་དགེ་སྐར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་ཞུ་

ནས་བླ་རྫགོས་ཐུགས་གསུམ་དང༌། དེ་དང་ཉེ་བའི་བྲག་རྟ་མགྲིན་མགུལ་ནས་

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་བརྟན་གཟིགས། ཐང་བར་ཁོག་འབྲང་བྲག་

སོགས་ནས་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན། རྒྱ་ནག་ནས་འགྱུར་བའི་མདོ་

ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མང་པོ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་སོགས་གཏེར་ནས་བཏོན། དབུས་

གཙང་རྣམས་སུ་བྱནོ་ནས་འགྲ་ོདནོ་ཡང་མཐར་ཕྱིན། དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་

ནང་བར་བཞུགས། འདིའི་གཏེར་ཕུར་ཙཱ་རི་མཚོ་དཀར་དུ་བཞུགས་པར་ཕྱིས་

ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་ཀྱང་མཇལ་བ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་འདི་ཉིད་ཀྱི་

ཟབ་གཏེར་གྱི་སྙིང་པ་ོརྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞུ་ལེན་ཉེར་གཅིག་པའི་ཤགོ་སེར་

སླར་ཡང་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་

གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་བབས་པར་གསུངས་སོ། །

༡༣༽ གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ། 

བཅུ་གསུམ་པ་གཏེར་སྟནོ་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་

དུ། བལ་བོད་མཚམས་ནགས་མེ་ཤོར་མི་མང་ཚིག༔ པཱུརྞ་རྫ་རིར་སྦས་པའི་

གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་གཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ 

ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་ནི། སངས་རྒྱས་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་
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དེ་མ་ཐག་པ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་གཉིས་པ་དེ་ནི། བལ་བོད་མཚམས་

ཀྱི་འཛུམ་ལང་དུ་རྒྱ་ཡི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། འཕྲལ་སྐད་མཁྱེན་པས་ལོ་ཙཱ་བ་

ཐོགས། མཚན་དངོས་རོྡ་རྗེ་བཟང་པོ་ཡིན། རྟེན་སྔགས་བཙུན། རྗེ་མར་པ་

དང་དུས་མཚུངས། པཱུརྞ་རྫ་རི་སོགས་ནས་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་

སོགས་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའ་ིསྐོར་དང༌། མན་ངག་ལམ་རིམ། སྙིང་དུམ། རྩ་

གནས་རབ་དབྱེ། ཆུང་དཔྱད་པདྨ་གཅེས་ཕྲེང་ལ་སགོས་པའི་གཏེར་མང་པརོ་

བཏོན་པ་བཤད། འནོ་ཀྱང་དུས་ཚོད་སྔ་ཆེས་པས་ཆོས་རྒྱུན་ནུབ་པར་གྱུར་

ཀྱང༌། སླར་ཡང་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་

པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་བསྕལ་བར་གསུངས་

སོ། །

༡༤༽ གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེ

བཅུ་བཞི་པ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་

དུ། མང་ཡུལ་ནམ་མཁར་ཁྲག་མདོག་སྔོ་དམར་འགྲོ༔ ཁྲག་གི་ཆར་པ་ཟླ་བ་

བཅོ་བརྒྱད་འབབས༔ བྱམས་པ་སྤྲིན་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་གཞག་

འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་སཱུརྱ་སིང་ཧ་ཞེས་བྱ་

འབྱུང་༔ 

ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེངྒེ་ནི། རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་
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པ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་གཏེར་སྤྲུལ་གསུམ་པ་སྟེ། མང་ཡུལ་དཔལ་མཚོ་

དང་ཉེ་བར་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་

པ་ཅི་རིགས་མཛད། མང་ཡུལ་བྱམས་པ་སྤྲིན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་

དང༌། དྲག་སྔགས་དང་བཅས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀྱང༌། བར་ཆད་

ཀྱིས་ཤོག་སེར་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ་མ་གྲུབ་ཅིང༌འཆད་སྤེལ་སོགས་ཀྱང་མ་

བྱུང་གོང་སྐུ་གཤེགས། འདའ་ཀར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ལས་ཕྱིས་གཏེར་

སྟོན་འགའ་རེས་ཅི་རིགས་སྤྱན་དྲངས། ཕྱིས་ཡང་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོས་

པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་སྙིང་པོའ་ིསྐོར་གྱི་གཏེར་

དཔེ་བསྩལ་བར་གསུངས་སོ། །

༡༥༽ གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ། 

བཅོ་ལྔ་པ་གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་

དུ། ལ་སྟོད་བཙན་ཡུལ་མཚོན་ལ་སོ་ནམ་བྱེད༔ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོའ་ིདབོན་

རྒྱུད་འབངས་ཀྱིས་ནོན༔ ལྷོ་གཏེར་གཏེར་ཕྲན་འགའ་ཞིག་སྦས་པ་འདི༔ མི་

གཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ་

ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ 

ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ་ནི། བཻ་རོའ་ིསྐྱེ་མཐར་ཡང་

གསུངས། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་གཏེར་སྤྲུལ་བཞི་པ་སྟེ། ལྷོ་བྲག་གི་ཕྱོགས་སུ་
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འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པ་དཀྱུས་མ། དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་

པས་ཀུན་སྤངས་ཟླ་འདོ་ཅེས་དང༌། སྨན་པ་པདྨ་སྐྱབས་གྲགས། ཀུ་ས་ནི་ཕ་

མིང་དང༌། གཞུང་ལུགས་ཅི་རིགས་མཁྱེན་པའི་སྦས་པའི་རྣལ་འབོྱར་པ་ཆེན་

པ་ོསྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མནོ་སྤ་གྲ་ོཅན་གྱི་བྲག སྡིག་པ་རུ་འཛིངས་པ་འདྲ་བ་ནས་

གཏེར་ཞལ་ཕྱེས་པ་ལས། གཏེར་སྒྲོམ་དྲིལ་བུའི་དབྱིབས་འདྲ་བ་སོགས་བཞི་

བྱུང་བའི་དྲིལ་བུ་ལས་ཆསོ་དང༌། གཤང་ལས་བནོ། གཙག་ཆའི་སྒྲམོ་བུ་ལས་

སྨན། གབ་རྩེ་ལས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་ཆེར་ཐོན་པར་གྲགས། དེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་

ཆོས་རྩ་གསུམ་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡང་ཕྱིས་སུ་པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་

སྔགས་གླིང་པར་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པར་གསུངས་སོ། །

༡༦༽ གཏེར་སྟོན་དོ་བན་རྒྱ་མཚོ། 

བཅུ་དྲུག་པ་གཏེར་སྟོན་དོ་བན་རྒྱ་མཚོར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་ཇི་

སྐད་དུ། སིལ་མ་ལ་ཁར་འཇག་མའི་མི་ཆུང་སྐྱེ༔ སྨོན་ལ་ལ་ཁར་ཤེལ་གྱི་ཕ་

ཝང་རྡལོ༔ གཡའ་མ་སྤ་གངོ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་གཞག་འདནོ་པའི་

རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔གཏེར་སྟོན་དོ་བན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ 

ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་དོ་བན་རྒྱ་མཚོ་ནི། ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་

པའོ་ིསྐྱེ་མཐའ་གཏེར་སྤྲུལ་ལྔ་པ་སྟེ། ཡར་འབྲགོ་མཚོ་གླིང་ཡནོ་པ་ོདརོ་ལྗགས་

ཀྱི་རུས་ལས་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བན་དུ་ཞུགས་པས་ད་ོབན་རྒྱ་མཚོའི་འདོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དུ་མཚན། ཟུར་པཀྴི་ཤཱཀྱ་འདོ་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན། ཡར་འབྲོག་སྨད་མུ་ཏིག་སྤ་

གོང་ནས་བླ་སྒྲུབ་དང༌རྫོགས་ཆེན། སྦྲགས་ཡོངས་རྫོང་ནས་དྲག་སྔགས་ཀྱི་

སྐོར་སོགས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཕྱིས་ཕལ་ཆེར་མི་སྣང་བར་གྱུར་པར་སླར་

ཡང་པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བླ་སྒྲུབ་

སྙིང་པོའ་ིསྐོར་བཞུགས་པར་གསུངས་སོ། །

༡༧༽ གཏེར་སྟོན་གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་རྗེ། 

བཅུ་བདུན་པ་གཏེར་སྟོན་གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་རྗེ་ནི། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། དུས་ནི་ལོ་

རེ་ལོ་རེར་ངན་དུ་འགྲོ༔ མཁན་པོ་བྱས་ནས་གྲོང་དུ་ཚོགས་དབང་བསྐུར༔ 

ལྐོག་ཏུ་བུ་སྨད་ཁྱི་ཕག་ཙམ་པ་འབྱུང་༔ སྡེ་འཁྲུག་ནང་དམེ་རྒྱབ་རྟེན་དུག་

ལ་རེ༔ བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་གཞག་འདོན་པའི་

རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ 

ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རོྡ་རྗེ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་

གཏེར་སྤྲུལ་དྲུག་པ་མཚན་གཞན་ཁྱུང་ནག་ཤཱཀྱ་དར་ཏེ་འདིས་ཀྱང་ཆོས་

དང༌། སྨན་དང༌། རྩིས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ཅི་རིགས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གཏེར་སྟོན་

དང༌། དེའི་ཡང་སྲིད་གྲྭ་ནང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པར་བཞུགས་པས་སྒམོ་

པ་དང༌། མཚན་དངོས་ཆོས་ཀྱི་རོྡ་རྗེ། འདིས་བུ་ཚལ་གསེར་ཁང་ནས་གཉེན་

པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་གུ་རུ་དྲག་པོའ་ིསྐོར་དང༌། པེ་དཀར་ལས་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཨར་གཏད་སགོས་འཇིག་རྟེན་མཆདོ་བསྟདོ་ཀྱི་སྐརོ་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཀྱང་

རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་ལ། དེའི་ཆསོ་ཚན་གུར་དྲག་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་རིམ་པ་

གསུམ་པ་སླར་ཡང༌པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་ཡང་གཏེར་གྱི་

ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པར་གསུངས། ཡང་མདོ་ཁམས་སུ་སྒོམ་སྡེ་ནང་དུ་སྔ་

མོ་ཞིག་བྱུང་བར་གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རོྡ་རྗེ་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་ཅི་

རིགས་བཞེས་པར་གྲགས་སོ། །

༡༨༽ གཏེར་སྟོན་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ། 

བཅ་ོབརྒྱད་པ་གཏེར་སྟནོ་ཨ་ོརྒྱན་གླིང་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། གསང་རྣམ་

ལས་ཚེས་ ༡༨ སྔ་ཐུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱརོ་སྐབས། བླ་མ་བརྒྱུད་པར་མསོ་གུས་

བྱས་རྐྱེན་གྱིས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཅུང་འགགས་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་

གར་ཆས་ཅན་གྱིས་དར་གྱིས་བཀྱགས་པར་དབྱིངས་སྣང་མཐིང་འདོ་འབར་

བར། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་གཙོ་བ་ོཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པར་གསལ་

བ་དང༌། དབུ་གཙུག་ཏུ་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་རེས་སྐུ་རྒྱབ་ཕོྱགས་ཀྱི་ཁྲི་པད་ཟླར་

བཞུགས་པ། དེ་ནས་རང་ཉིད་དཀར་ཆས་ཅན་པཎ་ཞུ་གྱནོ་ནས་ཨ་ོརྒྱན་གླིང་

པ་ཡིན་སྙམ་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་འབུམ་དང༌། རིན་ཆེན་མཚོ་ཞེས་པ་དང་

འགྲོགས་ནས་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་ཕྱིན་པས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་རྟ་བབས་ཤིག་

གསལ་བར་སྣང་ཞིང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་གཞན་ནི་ཅི་ཡང་མ་མཐོང༌། ཌཱ་ཀི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཞིག་གིས་དཔེ་པོད་མང་པོ་དར་གྱིས་ལྕབས་ནས་གདམས་གཏད་བྱེད་ཅིང་

དཔེ་འདི་རྣམས་ཟླ་བ་གཅིག་མཚམས་ཁྱེད་ལ་འབབས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཉམས་དང་འཁྲུལ་རྐྱེན་གྱིས་སད་ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་

གཏེར་ལུང་ལས། ཡར་ལུང་མཐིལ་ནས་རྣམ་སྨིན་སྤྱོད་རྒྱལ་འབྱུང་༔ ཕག་

གིས་ས་སློག་དབུས་ཁམས་ས་ཧོར་ཟ༔བཙན་རྫོང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཕྱོགས་

སུ་འབྱུང་༔ ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་གཞག་འདནོ་པའི་

རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ 

ཞེས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ནི། ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའ་ི

སྐྱེ་སྤྲུལ་བདུན་པ། གཡོ་རུ་གྲྭ་ནང་གི་ཡར་རྗེ་ཞེས་པར་ཆུ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ལ་

སྔགས་བརྒྱུད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན། མཐུ་དང་

སྨན་རྩིས་སོགས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་བར་བསམ་

ཡས་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བཞེས་ཏེ་ཡར་ལུང་ཤེལ་

བྲག་གི་རྒྱབ་ཕྱོགས་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཤེལ་ཕུག་ངོ་མཚར་ཅན། ཨོ་

རྒྱན་ཆེན་པོས་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་གནང་བའི་གནས་ཞི་ཁྲོའ་ིལྷ་ཚོགས་རང་

བྱུང་དུ་བཞུགས་པའི་སྒོ་སྲུང་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོའདིབུ་གོང་མ་རྣམས་ནས་

བསྐྱེད་རིམ་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ཞི་དྲག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་

སྙིང་ཐིག་རྫོགས་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ། ཨ་ཏི། སྤྱི་ཏི། ཡང་ཏི་ལ་སོགས་རྫོགས་པ་

ཆེན་པོའ་ིསྐོར་ཏེ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། རྩ་བའི་དབུ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་
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ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་ཆོས་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་

གཉིས། མགྲིན་པ་ནས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས། མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་ནག མགོན་པོ་

མ་ནིང་གི་སྐོར། ཐུགས་ཀ་ནས་པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་ཆེན་མོ། སྨད་སྦྲུལ་

མཇུག་གི་ནང་ནས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་རྒྱུད་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

ཚོགས། སྨན་དཔྱད་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་གདམས་ཟབ། ཕྱག་དང་སྦྲུལ་མཇུག་

ལྷག་མ་རྣམས་ནས་ཕན་གནདོ་ཀྱི་ལས་ཐབས་དང༌། བཟ་ོརིགས་པ་ཏྲ་སགོས་

མཐའ་ཡས་པ་སྤྱན་དྲངས་པས་ཟབ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་བརོྡལ། གཞན་

ཡང་གྲྭ་ཡི་གཡུ་གོང་བྲག་ནས་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། པདྨའི་རྣམ་

ཐར་ཆུང་བ། ཞི་བྱེད་བཀའ་ཆེམས་དནོ་གསལ། རྟེན་འབྲེལ་ཡང་སྙིང་འདུས་

པ་སོགས་དང༌། བསམ་ཡས་ཀྱི་གཏེར་གནས་ཐ་དད་པ་སོགས་ནས་བཀའ་

ཐང་སྡེ་ལྔ། ཟུར་མཁར་རྡོའ་ིམཆོད་རྟེན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འདོ་

མཆོག དཔལ་མགོན་སྟག་ཞོན། འནོ་ཕུ་སྟག་ཚང་ནས་གུ་རུ་དྲག་པོ་དང་

བསྟན་སྲུང་སྐོར། གྲྭ་ཕྱི་བྲག་པོ་ཆེ་ནས་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་སྐོར་སོགས་

གཏེར་ཆོས་པུ་སྟི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་ཚུལ་དང༌། བཀའ་འདུས་གཅིག་པུ་ལའང་

པུ་སྟི་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཡོད་པར་གསུངས་ཀྱང་ཤོག་སེར་ལས་འབེབས་མ་

ཐུབ་པར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པར་གྲགས། སྐུ་ཚབ་དང༌། དམ་རྫས་ནོར་

གཏེར་སགོས་མཐའ་ཡས་པས་མཚོན། མདརོ་ན་གཏེར་ཁ་ཆེན་པ་ོཉེར་བརྒྱད་

(བརྒྱུད)རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནའང༌། ཁྲ་འབྲུག་བྱམས་སྟདོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

169

དུ་ཐགོ་མའི་ཆསོ་སྒ་ོཞལ་ཕྱེ་ནས་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་མ་ོམཛད་

སྐབས། ལུང་བསྟན་གྱི་ཚིག་ཟུར་ལ་བརྟེན། སྣེའུ་གདོང་རྩེ་ནས་ཏཱ་ཡི་བྱང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞབས་འདྲེན་དྲག་ཏུ་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་

འཕྲ་ོཅན་དུ་གྱུར། གཏེར་སྟནོ་ཡང་ཨེ་དང་དྭགས་པའོ་ིཕྱགོས་སུ་བྲསོ་སྟབས་

ཀྱིས་ཕེབས་ཏེ། རིང་མིན་ཨེའི་འདབས་བློ་ཆུང་བྱ་བར་སྐུ་གཤེགས། གཏེར་

ཆོས་སྐོར་ཕལ་ཆེ་བར་བརྒྱུད་པ་ཆད་པར་གྱུར་པ་ལས། སླར་ཡང་པདྨ་འདོ་

གསལ་མད་ོསྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཨ་ོརྒྱན་གླིང་པ་རང་གི་གཏེར་ལུང་ལས་

གསལ་བ་ལྟར་བཀའ་འདུས་ཆེན་མའོ་ིསྙིང་པ་ོམདརོ་བསྡུས་སྐརོ་གྱི་དཔེ་ཉིད་

དངོས་སུ་བབས་པར་གསུངས་སོ། །

༡༩༽ གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། 

བཅུ་དགུ་པ་གཏེར་སྟོན་རོྡ་རྗེ་གླིང་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་སྤྲུལ་

པའི་སྐྱེ་མཆོག་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་སློབ་སྔགས་འཆང་ལས་

འཕྲོ་གླིང་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་གཏེར་སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་

ཤིང༌། དལོ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཟབ་ལུང་མཚོར་མཁའ་འགྲ་ོཕུག་ནས་བླ་མ་ཡངོས་

རྫོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང༌དེའི་གཏེར་རྫས་དང༌། གདུང་

བརྒྱུད་སགོས་བྲག་དཀར་ཆསོ་ལྡིང་དགནོ་པར་ཡདོ་པར་གྲགས་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་

མི་བཞུགས་ལ། འནོ་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་འདིས་ཡང་རྫོང་ནས་བཞེས་པའི་པདྨ་
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ཤ་བ་རི་དམར་མོའ་ིཆོས་སྐོར་རྣམས་སླར་ཡང་པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་

གླིང་པར་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པར་གསུངས་སོ། །

༢༠༽ གཏེར་སྟོན་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན། 

ཉི་ཤ ་པ་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་

མར་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་རབས་ཐུགས་ལ་གསལ་ཚུལ་ལས། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་

ལྷ་བཙུན་དང༌། །ཞེས་དངསོ་སུ་གསུངས་པ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསལོ་འདེབས་

ལས། 

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའ་ིཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །

མངའ་རིས་གློ་བོ་མ་ཐང་སྐུ་བལྟམས་ཤིང༌། །

རིས་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་གསན་སྦྱོང་མཛད། །

པདྨ་དབང་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཡོན་ཏན་མཛོད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ལས། བདེ་གཤེགས་

རིག་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་ཆོས༔ གཏེར་ནས་འབྱིན་པའི་སྐྱེས་

བུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན༔ པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ༔ མངའ་རིས་གཙང་གི་

ཕྱོགས་ནས་གློག་བཞིན་འཁྱུག༔དབུས་གཙང་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་འབྲུག་བཞིན་

གྲགས། ཞེས་དང༌། པདྨ་རྒྱལ་པ་ོཡེ་ཤེས་རལོ་བ་རྩལ། ཕྱི་ལྟར་རབ་བྱུང་སྔགས་

པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། ཞེས་སོགས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ཡང་ཟིན་ཅིང་ཆོས་
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རྒྱལ་ཁྲི་སྲངོ་གི་ཐུགས་སྤྲུལ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་འམ་མཆགོ་གྲུབ་རྒྱལ་པའོ་

ིསྐྱེ་བ་དགུ་པ་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རོྡ་རྗེ་ནི། ཡུལ་གློ་བོ་མ་

ཐང་གི་སའི་ཆར་མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་སྐྱེ་བ། ལྷ་རིགས་མཁས་གྲུབ་

ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཡུམ་འགྲོ་ལྕམ་ཁྲོམ་པ་

རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མེ་མོ་ལུག་གི་ལོར་སྐུ་བལྟམས། མཚན་པདྨ་དབང་

རྒྱལ་དུ་བཏགས། 

དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་རྟེན་དགེ་བསྙེན་དུ་མཛད། ཡབ་ལས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའི་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་སྐོར་ལ་གསན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་པར་

གནང༌། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པར་མཁས་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་གཞུང་

གི་བཤད་པ་མཛད། བླ་མ་གསང་འདུས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། རྟ་མགྲིན་སོགས་

ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན། སྨེ་བརྩེགས་དང༌། ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མས་ཞལ་

བསྟན། ལུང་པར་ཤྭ་འདོ་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་ཕུར་པ་གདིངས་པས་ནམ་མཁའ་

ལ་ཐགོ་ས་ོབདུན་ཙམ་འཁྱིལ་ཞིང་བཟླགོ གཏརོ་མ་ཞིག་འཕངས་པས་ས་སྟེང་

ནས་ཁྲུ་གང་ཙམ་འཕགས། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པར་བཀའ་བརྒྱད་དང༌། མ་

གཤིན་སོགས་བཟླས་སྒོམ་གྱི་ལ་ཟློས། དེ་ནས་ལོ་བདུན་དུ་གཅོད་དང་རོ་

སྙམོས་མཛད་པར་བཅུད་ལེན་ཁ་ོནས་དཀའ་སྤྱདོ་ཀྱིས་འཕྲང་ལ་བཤར། ཐེམ་

སྤང་དང་ངག་བཅད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལ་ོགསུམ་གསུམ་མཛད། ཤ་ཁྲག་གི་ཟས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སྤོང་ཞིང་སྨྱུང་གནས་དང་གསོ་སྦྱོང་མང་དུ་མཛད་པས་སྤྱན་རས་གཟིགས་

ཀྱི་ཞལ་ལན་བདུན་གཟིགས། བཅུ་བདུན་ལོར་དམ་བཅའ་བརྒྱད་མཛད་པ་

ནི། དགེ་འདུན་ལ་མཐོང་ཕྱག་བྱེད་པ་དང༌། ཕ་ཡུལ་དུ་ཞག་བདུན་ལས་མི་

བཞུགས་པ། དབེན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་བློ་གཏོད་པ། རྒྱལ་པོའ་ིསྒོ་ཁང་ལན་

གསུམ་ལས་མི་འགྲིམ་པ། ཚོང་ཁེ་དང་གྲལ་གྱི་འགོ་མི་འཛིན་པ། རོ་ཆོག་

དང་དབུ་གཙོ་མི་བྱེད་པ། འཚོ་བ་བསོད་སྙོམས་ལ་བརྟེན་པ། སྒྲུབ་པ་དང་

ཐོས་བསམ་འབའ་ཞིག་བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །

སྐྱིད་གྲོང་དུ་ཇོ་བོ་འཕགས་པ་ཝ་ཏི་མཇལ་བས་གསུང་བྱོན། སྐུ་ཚེ་

སྔ་མའི་སྔནོ་གནས་རྗེས་སུ་དྲན། དགུང་ལ་ོཉི་ཤ འི་བར་འདུལ་བ་དང༌། བཀའ་

གདམས་གཞུང་སྐོར། དབུ་མ་དང༌། ཚད་མ། ཕར་ཕྱིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

གཞུང་ལུགས་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཁངོ་དུ་ཆུད། ཉེར་གཅིག་པར་འཇམ་དབྱངས་

ཆོས་སྐྱོང་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་སོགས་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་

སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གསན་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པར་ཞག་བདུན་ནས་

འཇམ་དཔལ་དྲག་པོའ་ིཞལ་དངོས་སུ་གཟིགས། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་

གཉིས་པར་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་དྲུང་དུ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་རྒྱུན་མཐར་

ལེགས་པར་བཅད། བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་བདུད་རྩི་ཁོལ། མར་

མེ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་ཞག་གསུམ་ཐུབ། དེའི་ཚེ་ཡབ་ཀྱིས་གཟིགས་སྣང་

ཚིགས་སུ་བཅད་པར། བུ་ཁྱདོ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་མ་བྱུང་ན། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །མདང་སུམ་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་ལ་ཀུན་བསྐོར་

ནས། །བླ་མ་ཟུར་ཆེན་རྔགོ་སྟནོ་ཆེན་པ་ོདང༌། །རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་འཕགས་

པ་རིན་པོ་ཆེ། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་བསོད་ནམས་བླ་མ་དང༌། །འགྲོ་མགོན་

ཉང་རལ་རས་ཆུང་རྡོར་གྲགས་དང༌། །རྒྱལ་སྲས་དབང་ཆེན་གློ་བོ་ཡབ་སྲས་

དང༌། །ཆག་ལ་ོཆསོ་དཔལ་ཁྲ་ོཕུ་ལ་ོཙཱ་བ། །ནག་ཚོ་ལ་ོཙཱ་ཀུན་མཁྱེན་མུས་སྲད་

པ། །མཁས་གྲུབ་བསོད་བཟང་གྲུབ་ཆེན་དམར་ཞབས་དང༌། །དམ་པ་སངས་

རྒྱས་བཻ་རོ་བི་མ་ལ། །ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་དང༌། །མ་གཅིག་ལབ་

སྒྲོན་ཞང་ལོ་རས་ཆེན་པ། །ཁམ་པ་སྒ་ལོ་རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་རྣམས། །གཅིག་

ལ་གཅིག་བལྟ་འཛུམ་ཞིང་བཞད་པ་ལ། །ཀུན་ཀྱང་ང་ནི་པདྨ་དབང་རྒྱལ་

ཡིན། །སྨྲ་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཁྱདོ་ལ་ཐིམ་ནས་སངོ༌། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དབུགས་

དབྱུང་དང་གཟིངས་བསྟདོ་མཛད། དགུང་ལ་ོཉེར་གསུམ་སྔ་ཕྱིར་གླ་ོབ་ོལ་ོཙཱ་

ལས་ལམ་འབྲས་ཚར་གཉིས་གསན། ཉེར་ལྔའི་དུས་སུ་བསམ་གྲུབ་གླིང་གི་

ཆོས་གྲྭར། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་བསོད་

ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཁན་པ་ོདང༌། ཆསོ་རྗེ་དཀནོ་མཆགོ་སྐྱབས་ཀྱིས་སླབོ་

དཔནོ་སགོས་དགེ་འདུན་ཉེར་ལྔའི་གྲངས་ཚང་དབུས་སུ་ཚིགས་གསུམ་རིམ་

ནོད་ཀྱིས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཀུན་སྤོང་གདན་གཅིག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་

སྟེ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ལ་གནས་ཤིང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀུན་གྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། གཞན་ཡང་མཁན་ཆེན་དེ་ཉིད་དང༌། གུ་གེ་པཎ་

ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང༌། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་དཔལ་རྣམས་ལས་སྒྲ་

ཚད་དང༌། གསང་སྔགས་གསར་མའི་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་མང་དུ་གསན་

ཅིང་སྦྱངས་པས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཕྱངས། དེ་

ནས་མངའ་རིས་དང༌། བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་གནས་རྟེན་རྣམས་མཇལ་བསྐོར་

དང༌། གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་མང་པོའ་ིཞབས་པད་བརྙེས་ཏེ་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་གདམས་པ་མཐའ་དག་གསན་བཞེས་གནང༌། ཁྱད་པར་དུ་

སྔོན་སྨོན་གྱི་མཐུས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དོན་

གཉེར་ཆེན་པ་ོམཛད་ནས་ཚར་ཉེར་ལྔའི་བར་གསན་ཞིང༌། དེ་དག་ཀྱང་ཚུལ་

བཞིན་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པ་ོམཐའ་དག་ལ་དུས་

གྲངས་མཚན་མ་གསུམ་ཅི་རིགས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མ་སངོ་བ་མེད་པར་གྲགས་

ཤིང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་མང་པོས་ཞལ་གཟིགས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་

མས་སློབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རའི་སྐྱེ་བར་ལུང་བསྟན། 

དགུང་ལ་ོས་ོབརྒྱད་ནས་བཟུང་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་ཆསོ་འཁརོ་

རྒྱ་ཆེར་བསྐརོ། དེ་ནས་དབུས་གཙང་གི་བསྟན་དནོ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞེས་

ཏེ་ཡབ་དང༌། གླ་ོབའོ་ིསྡེ་བདག་བཅས་ལ་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་གཅུང་ལེགས་ལྡན་

དང་མཉམ་དུ་རིམ་པར་དབུས་སུ་ཕེབས། རྗེ་བཙུན་མ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མའོ་ིསྤྲུལ་པས་ལྷ་སའི་སྐརོ་ལམ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བསམ་ཡས་སུ་བྱནོ་
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པ་དང༌། སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དུ་བྱོན་སྐབས་ཀྱི་བག་ཆགས་

མང་པོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་དང༌། མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་

མཛད་པས་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མང་པསོ་ཞལ་གཟིགས། གུ་རུ་ཆསོ་དབང་

གི་གདུང་རབས་བརྒྱད་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལྟར་ལྷོ་བྲག་ཏུ་བྱོན། གཏེར་ཁ་

གོང་འོག་གི་ཆོས་རྒྱུན་ཉམས་པ་རྣམས་གསོས་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་ཟབ་

གཏེར་བཞེས་པའི་ཚུལ་ནི། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པར་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་རྣམ་

སྣང་གསང་སྒྲམ་(འགྲམ)ནས་བཀའ་འདུས་ཕྱི་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་

ཀྱི་ཆསོ་སྐརོ་གསལོ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏེར་ནས་བཞེས་

ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར། འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་

གདན་དྲངས། མཆེད་ལེགས་ལྡན་བཅས་དཔོན་སློབ་གསུམ་གྱིས་བསམ་

ཡས་ཀྱི་རབ་གནས་བསྐྱར་བས་བོད་ཁམས་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་ཆེན་པོར་

གྱུར། དེས་མཚོན་དབུས་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

མཛད་པའི་མཐར། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པར་འནོ་སྨོན་ཐང་ནས་ཟངས་མདོག་

དཔལ་གྱི་རི་བོ་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་ཤིན་ཏུ་

མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བསྡུས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་

མཛད་པ་གཅིག་པུའི་བཀའ་དྲིན་ཀྱང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་མཚོན། དངསོ་

དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་

ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཚན་དོན་དང་ལྡན་ཞིང་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་
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ཐག་པ་ནི་བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ཉིད་ད།ོ །

༢༡༽ གཏེར་སྟོན་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། 

ཉེར་གཅིག་པ་གཏེར་སྟོན་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་

ནི། དེ་ཡང་ལོ་ཆུང་དཀོན་མཆོག་འདོ་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་

རྗེའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་བཅུ་པ་ཨེ་སྦེ་ཅོག་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ནི། ཨེ་ཡུལ་

དྲུག་གི་ལུང་པའི་ལྗོངས་སུ་རིག་འཛིན་རཏྞ་གླིང་པའི་དབོན་བརྒྱུད་དུ་

འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྤྱོད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་མང་དུ་

མཛད། བཅུ་བདུན་པར་ཡར་ཀླུངས་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེན་པ་ོའཁརོ་བ་ལས་སྒྲལོ། ཐུགས་དམ་ཟབ་སྐརོ་བདུན། ལུས་མེད་མཁའ་

འགྲོའ་ིཆོས་སྐོར། ཡི་དམ་ཕག་མོ་དཀར་མོ། བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང༌། ཚེ་

དཔག་མེད། མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་སོགས་ཆོས་དང༌། རྟེན་དམ་རྫས་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས། པདྨ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱ་འཕུར་

བ་ལྟར་བྱོན་པས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་གྱུར། གཞན་ཡང་འདོ་དེ་

གུང་རྒྱལ་མགུལ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད། ཁྲོས་

མ་ནག་མོ། མ་ནིང་སྟག་ཞོན། ཞིང་སྐྱོང་སོགས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། གསང་

སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་གདམས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསན་བསམ་སྒོམ་པ་

མཐར་ཕྱིན་མཛད། གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མངནོ་ཤེས་ཐགོས་པ་མེད་པས་སྟག་
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རྩེའི་སྡེ་པ་སོགས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། དབུས་ཕྱོགས་

དང༌། ཡར་འབྲོག་ཨེ་དྭགས་པོ་སོགས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་བསྐྱངས། རིག་

འཛིན་ཞིག་པོ་གླིང་པར་ཁྱུང་ཚང་བྲག་གི་གཏེར་བྱང་ཡང་འདིས་ཕུལ། སྐུ་

ཚེའང་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞུགས་ཤིང༌གདུང་བརྒྱུད་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་གཉིས་ཀ་

ཡང་ཨེ་སྦེ་ཅོག་ན་ཕྱིས་བར་ཡོད་པར་གསུངས། དེའི་གཏེར་ཆོས་ལས་ཕག་

མོ་དཀར་མོ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའ་ིཆོས་སྐོར་སླར་ཡང་པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་

སྔགས་གླིང་པར་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པར་གསུངས་སོ། །

༢༢༽ གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན། 

ཉེར ་གཉིས ་པ ་གཏེར ་སྟོན ་པདྨ་རིག ་འཛིན ་དུ ་སྐྱེས ་པའི ་རབས་

ནི། དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་གཏེར་སྟོན་གྱི་སྐྱེ་སྤྲུལ་བཅུ་གཅིག་པར་ངེས་

ཤིང༌། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དང༌། རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་

དུའང་གསུངས། གང་ལྟར་ཡང་གཏེར་སྟནོ་པདྨ་རིག་འཛིན་ནི། སྤུ་བ་ོནང་ར་

ཞི་ཞེས་པའི་ས་ཆར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ལ་ར་ཞི་གཏེར་སྟནོ་དུ་གྲགས། བདུད་

རི་གནམ་ལྕགས་ནས་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་སྐོར་སོགས་སྤྱན་དྲངས། བདུད་ལུང་

སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའ་ིདར་སྣ་ནས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་གསུང་སྒྲུབ་ནོར་

བུ་པད་ཕྲེང་སྐོར་དང༌། གཞན་ཡང་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་དང༌། ལྷོ་བྲག་མཁར་

ཆུ། གནམ་སྐས་ཅན། ཟབ་བུ་ལུང་སོགས་ནས་སྤྱི་ཏི་བླ་མའི་རྫོགས་རིམ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

178

སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་དང༌། དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་རྟེན་འདུས་སོགས་མང་

པ་ོསྤྱན་དྲངས། སྤུ་བ།ོ རྨ་སྐུང་ལུང་གི་གནས་སྒ་ོའབྱེད་པ་སགོས་མཛད། ཀརྨ་

པ་ཆསོ་དབྱིངས་རྡ་ོརྗེ་དང༌། ཞྭ་དམར་བདུན་པ་སགོས་ལ་གཏེར་ཆསོ་རྣམས་

ཕུལ་ནས་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། གཏེར་སྟོན་འདི་རིག་འཛིན་འཇའ་

ཚོན་སྙིང་པོ་དང་དུས་མཉམ་ཞིང་འཇའ་ཚོན་པའི་ཆོས་བདག་ཀྱང་ཡིན་

གསུངས། འདིའི་སྐྱེ་བ་ནི་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་པ་རིག་

འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས་

སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཞེས་གསུངས་

སོ། །

༢༣༽ གཏེར་སྟོན་རོག་རྗེ་གླིང་པ། 

ཉེར་གསུམ་པ་གཏེར་སྟོན་རོག་རྗེ་གླིང་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་

ཇི་སྐད་དུ། མཛའ་བོ་ནང་འཇུག་ཚེར་མས་མཐའ་མི་འཕོད༔ ས་སྟེང་གཡོ་

བའི་བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་༔ ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་

གཞག་འདནོ་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ ཨ་ོརྒྱན་རགོ་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་

བྱ་འབྱུང་༔ 

ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རོག་རྗེ་གླིང་པ་ནི། ཐང་ཡིག་འགའ་ཞིག་

ནས། ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་དང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་པའང་འབྱུང་བར་མ་ཟད་རང་
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ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དྭགས་པོ་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་

ལྷ་རྗེའི་གཏེར་སྟོན་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་སྟེ། རྗེ་ཟླ་འོད་གཞོན་

ནུའི་གདུང་རབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པའི་སྲས་སུ་དྭགས་པོར་སྐུ་

འཁྲུངས། མཚན་ཡོངས་གྲགས་ཆོས་རྗེ་འཛམ་གླིང་རྡོ་རྗེ་དང༌། བདེ་བའི་རྡོ་

རྗེ་ཞེས་གྲགས། ཞྭ་དམར་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་རས་ཆུང་ཕུག་སྤྲུལ་འཆི་མེད་

དབང་པོའ་ིསྐུ་སྐྱེར་ངོས་བཟུང་གནང༌། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་གདན་སར་

ཕེབས། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་དང༌། དགའ་

ལྡན་ཁྲི་ཆེན་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཚན་ངག་གི་

དབང་པོ་བློ་བཟང་ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། མདོ་སྔགས་རྒྱ་

བོད་ཀྱི་གཞུང་མང་པོ་ཐུགས་ལ་ཆུད་ཅིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་

གྱུར། 

གངོ་མ་རྣམས་རྟེན་དབུ་རལ་ཅན་དུ་བཞུགས་པས་དེ་(ལྟར)སྟབས་

དགེ་སློང་གི་ཆས་ལ་རལ་པ་ཡོད་པས་དགེ་སློང་རལ་པ་ཅན་དུ་གྲགས་པ་

ལྟར་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ལ་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་ཞིང་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལེན་སོགས་

ཀྱང་ཞིབ་པར་གནང༌། ཕྱིས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་ནས་རེ་ཞིག་སོང་བའི་སྐུ་

ཚེའི་མཇུག་ཏུ། སྒྲུབ་པ་མོ་ཨོ་རྒྱན་བུ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་བདེ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་

མཚོ་མ་ོཕྱག་རྒྱར་བཞེས་པར་འབྲུག་པ་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སྲིད་བྱནོ་པ་སགོས་

ངོ་མཚར་ཅན་བྱུང༌། གང་ལྟར་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའི་བར་གྲུབ་ཐོབ་གཙང་
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སྨྱོན་ཆེན་པོའ་ིགདན་ས་ཡར་ཀླུངས་རས་ཆུང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང༌། བྱང་

ཆུབ་གླིང་པ་གོང་མ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང༌། དགེ་བཤེས་དོན་ལྡན་ཞབས་

སོགས་ལས་རང་ལུགས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཕྱག་བཞེས་ཡོངས་རྫོགས་

དང༌། མདོ་རྒྱུད་རིག་གནས་སོགས་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་ཐོས་

བསམ་མཐར་ཕྱིན། སྔ་ཕྱིར་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཐུགས་སྦྱོང་དང༌། སྒྲུབ་པ་

མཛད་པས་རྟགོས་པ་ཀླངོ་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་བསྟན། རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡ་ོརྗེ་

དངོས་སུ་མ་མཇལ་ཡང༌བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི

གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དང༌། རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་

ལས་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་པའི་དབང་དང༌། ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་

གཏད་གསན་ནས་རྫགོས་པ་ཆེན་པའོ་ིརྟགོས་པ་ཀླངོ་དུ་གྱུར་པས་འདི་གཉིས་

ལ་རྩ་བའི་བླ་མ་མཛད། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཟབ་གཏེར་བབས་ཚུལ་ནི། སྟག་མ་ོགཏེར་

སྟོན་དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོག་ཏུ་གྲགས་པས་ལུང་བསྟན་དང་ཁ་བྱང་ཕུལ་བ་མ་

ཟད། འནོ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་རྟགས་གསལ་བས་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་སྒྲུབ་

ཐབས་དང༌། ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་དང༌། སྲོང་བཙན་བང་སོ་སོགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་འུ་

ཤང་རྡོ་ནས་གཏེར་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོང་བ་བཞིན་ཟབ་གཏེར་ཅི་རིགས་བཞེས་

པར་ཕལ་ཆེར་ཡང་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ། སླར་ཡང་ཟབ་གཏེར་གྱི་འགྲོ་དོན་

དུས་ལ་བབས་པར་མཁྱེན་ཏེ། ཀུན་སྤང་གི་སྤྱོད་པས་དཔལ་ཙཱ་རི་ཏྲ་སོགས་

སུ་ཕེབས་ཤིང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པ་ན། ཡང་བསྐྱར་གཏེར་གྱི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཁ་བྱང་ཇེ་གསལ་དུ་སོང་བ་ལྟར། ཟག་མེད་འཇའ་ཚོན་ཕུག་པ་ན་འཆི་མེད་

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང༌། ཚེ་ཆུ་ངོ་མཚར་ཅན་སོགས་སྤྱན་དྲངས། 

དེ་ནས་རིམ་པར་ཁ་རེག་མགོ་དགུའི་དུག་མཚོ་ནས་ཡང་ཕུར་

གཉིས་དང་སྡུ་བོའ་ིབྱ་རྒོད་གཤོང་ནས་བླ་སྤྲུལ་ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་

བུ། རྨ་ཀུང་ལུང་གི་མཚོ་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན། འདངོ་ཆུ་ལྷ་ཁང་ནས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེན་པོ་ས་སྙིང་དང་ཛཾ་དམར་སྐོར་སོགས་མང་པོ་བཞེས་ཤིང་གཏན་ལ་

ཕབས། དག་སྣང་གི་སྐརོ་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་སགོས་བཀའ་

འབུམ་ལུང་རྒྱུན་བཅས་བཞུགས་པར་གསུངས། ཀོང་ཡུལ་མེ་ཏོག་སླས་སྟེང་

དུ་ལོ་གསུམ་བཞུགས་པས་མཚོན་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་

པར་གྱུར། ཆོས་བདག་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡང༌། རྒྱལ་དབང་བྱང་ཆུབ་རྡོ་

རྗེ། ཞྭ་དམར་དཔལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དོན་འགྲུབ། ཏྲེའ་ོཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། འབྲི་

གུང་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ། དྭགས་པོ་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷུན་

གྲུབ་ངེས་དོན་དབང་པོ། འབྲུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཔག་བསམ་དབང་

པོ་སོགས་བླ་ཆེན་དང༌། རྩིབ་རི་གྲུབ་ཆེན། ལྷོ་པ་གྲུབ་ཆེན། ནང་ཐུགས་ཀྱི་

སྲས་གཅིག་པུ་རྭ་སྟནོ་སྟབོས་ལྡན་རྡ་ོརྗེ་སགོས་མང་དུ་བྱནོ། རིག་འཛིན་པདྨ་

ཕྲིན་ལས་དང༌། སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལའང་

ཆོས་འབྲེལ་བྱུང༌། མཐར་སོག་པོ་ཇུན་གར་བྱུང་སྐབས་སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་

པདྨ་བཀོད་གནས་སྒོ་འབྱེད་པའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་ཞབས་བསྐྱོད་གནང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ནས་གནས་མཐིལ་ཙམ་དུ་ཕེབས་ནས་རིང་མིན་དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུ་རྩ་

བཞིའི་དབོ་ཟླ་བར་པདྨ་འདོ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས། ཡང་སྲིད་ཀོང་པོ་

དགའ་ཆགས་སྡེ་པར་འཁྲུངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་དངོས་

དང་སྦས་ཚུལ་ཅི་རིགས་བྱོན་པར་གསུངས་སོ། །འདིར་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་

སྤྲུལ་བཅུ་གཉིས་བར་རིམ་ཅན་དུ་བཀོད་ནས། བཅུ་གསུམ་པའི་སྐྱེས་རབས་

རྗེས་སུ་དགོད་པར་བྱའ།ོ །

༢༤༽ ཇོ་བོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན། 

ཉེར་བཞི་པ་ཇོ་བོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་

ལས། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཏུ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བར་པཎྜི་

ཏ་དཱི་པཾ་ཀ་རས་བསྔགས་ཤིང༌། རྒྱ་ནག་དང་བོད་དུ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་བྱོན་ནས་

ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མཐའ་ཀླས་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་

ཏ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཞེས་བྱུང་བ་དང༌། རྗེ་བླ་མས་གསོལ་འདེབས་བསྟོད་པ་རྒྱས་

པ་གསུང་འབུམ་དུ་བཞུགས་ཤིང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་

བསྡུས་པ་ལས། 

སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འདོ། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཇ་ོབ་ོསྨྲ་ྀཏི་ཛྙཱ་ན་ནི། སྔནོ་འདས་པའི་དུས་ན་རྒྱལ་བ་བདེ་

བའི་ཀླུ། ད་ལྟ་བྱང་ཕྱགོས་རྣམ་པར་བཀདོ་པའི་ཞིང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སྒྱུ་འཕྲུལ། མ་འངོས་སྐྱེ་དགུའི་ཚེ་ལ་ོབརྒྱད་ཁྲི་ཐུབ་པའི་ཚེ་བཅམོ་ལྡན་འདས་

བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཞེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཅིང༌། སྟོན་པ་

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའ་ིབསྟན་པ་འདི་ལ་ཡང་སྐྱེ་འཕགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་བ་སྣ་

ཚོགས་པས་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པ་ལས། སླར་ཡང་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའི་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་རྩིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པའི་ཚུལ་

བསྟན། རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་ཆགས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྒྲ་ཚད་ལ་སགོས་པའི་རིག་

གནས་དང༌། འདུལ་མངོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྡེ་སྣོད་དང༌། རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་མཐར་སོན་པས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཏེ་སློབ་

མའང་གདུགས་ཐོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་འདུས་ཤིང་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་ཆེར་

མཛད། དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོ་ལས་གདམས་ངག་གསན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཐར་

ཕྱིན་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར། ཀུ་སཱ་ལའི་སྤྱོད་པས་

ཡུལ་ཐ་དད་དུ་གཤེགས་ནས་གདུལ་བྱ་མང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། 

བོད་ཡུལ་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་ནས་མདོ་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ལོ་ཙཱ་

མ་དགསོ་པར་རང་འགྱུར་དུ་མཛད་པ་སགོས་འགྲ་ོདནོ་མཐའ་ཡས། རི་བ་ོརྩེ་

ལྔར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་མ་ཧཱ་ཙི་ནིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཆསོ་ལ་བསྒྱུར། སླར་

ཡང་མད་ོཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་སུ། ཆུ་བ་ོགསེར་

ལྡན་འབྲི་ཀླུང་གི་འགྲམ་ངོགས། འདན་སྟོད་གསེར་འགོ་ཅེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་

དུ་ཕལ་བའི་རྣམ་པས་ར་ལུག་སྐྱོང་སྟེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་དུ་མ་བསྟན་
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པའི་སྐབས་ཤིག གྲོང་ཁྱེར་ལ་ས་གཡོ་བའི་གནོད་པ་འབྱུང་བར་མཁྱེན་ནས་

རེ་ཞིག་རྒྱབ་རི་འུར་རྡོས་བཅིངས། དེ་ལྟར་བྱས་ཡོད་པས་ཐམས་ཅད་མྱུར་

བར་བྲོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་ན། ཕལ་ཆེ་བས་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་མ་བྲོས་

པར་གྲོང་པ་མི་དུད་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ས་འགོ་ཏུ་སོང་བའི་ཤ ལ་ད་ལྟ་གསེར་འགོ་

རི་ཤ ལ་ས་དམར་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། རྒན་མོ་གཅིག་གིས་སྔར་ནས་ཆེ་བའི་

ཡོན་ཏན་ཕྱོགས་ཙམ་མཐོང་བས་བདེན་པར་བཟུང་སྟེ་བྲོས་ནས་ས་འགོ་ཏུ་

མ་ནོན་པར། ད་ལྟའི་གསེར་འགོ་གི་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ཡིན་པར་གྲགས། 

དེ་སྐབས་སྡིག་རྒྱལ་གླང་དར་གྱིས་བསྟན་པ་མཐའ་དབུས་མེད་

པར་བཤིག་སྟེ་མིང་གི་ལྷག་མར་བྱས་པའི་ཚེ། འདན་གླང་ཐང་སྒྲོལ་མའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་མཛད་པས། གཡས་ཆེན་

པོ་ཤེས་རབ་གྲགས་པ་སོགས་མཁས་བཙུན་མང་པོ་འདུས་ཤིང་མཁས་པར་

གྱུར། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་སྤེལ་བས་མངོན་པ་

འགོ་མའི་བསྟན་པ་གཞི་བཞེངས་སུ་བསླངས། ཕྱི་དར་གྱི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་

གཙུགས། གསང་བ་འདུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་འཆད་སྤེལ་མཛད་པར་

དེའི་རྒྱུན་ལ་གསང་འདུས་ཁམས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང༌། མདརོ་ན་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་དུས་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ལས། མཁས་

པའི་ངསོ་ནས་སླབོ་དཔནོ་དབྱིག་གཉེན་ལ་འགྲན་ཞིང༌། གྲུབ་ངསོ་ནས་སླབོ་

དཔནོ་ནག་པ་ོསྤྱདོ་པ་སགོས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པ་སྟེ། པཎ་ཆེན་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་སྐུ་
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གཤེགས་ལ་ཉེ་བ་ན། ཁངོ་བདོ་མ་དག་པའི་ས་ཆར་འཆི་དགསོ་བྱུང་གསུངས་

ནས་ཐུགས་ཡིད་མུག་གི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ། གཞན་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས་སྔར་

ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཆེན་མང་པ་ོབདོ་དུ་སྐུ་འདས་པས་སྐྱནོ་མེད། ཇ་ོབ་ོརྗེ་ཨ་

ཏི་ཤ་ཡང་འདས་ས་བོད་ཡིན་ཞུས་པས། དེ་ཚོ་ཨ་ཙཱ་ར་བཙུན་ཚུགས་བཟུང་

བ་ལས་ངའི་ཡོན་ཏན་གྱི་བརྒྱ་ཆའང་མེད་གསུངས། འ་ོན་ཕ་དམ་པའང་

འདས་ཞུས་པས། ཛོ་ཀི་གདམས་ངག་མང་བ་ལས་ངའི་ཡོན་ཏན་གྱི་བཅུ་

ཆའང་མེད་གསུངས། 

སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ནའང་འདས་ཞུས་པས་ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། འ་ོན་དེའི་

ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཆའང་ང་ལ་མེད་པས་འཆི་ཆོག་པར་འདུག་གསུངས་ནས་

ཐུགས་སྐྱོ་ངལ་སངས་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ལགས། དེ་ལྟར་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་

དེའི་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྫོགས་པར་ཉེ་བའི་ཚེ། གསེར་འགོ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་

རྡ་ོནག་ལུག་ཐང་གི་གྲདོ་པ་ཙམ་ཞིག་འུར་རོྡའ་ིལྟེབ་ཏུ་བཞག་ནས་ངའི་འགྲ་ོ

དོན་འབྱུང་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་བབས་ཤིག་གསུངས་ཏེ་འཕངས་པར་གནས་

དེར་བབས་ནས་བཟུང་དྲན་ཐང་ཞེས་པའི་མིང་ཆགས། དེའི་ཚེ་འཇའ་འདོ་

མེ་ཏགོ་གི་ཆར་དང༌། ལྷའི་རྔ་སྒྲ། དྲི་བཟང་པའོ་ིངད་པ་སགོས་ང་ོམཚར་བའི་

ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན། ཞལ་ཆེམས་

ལྟར་སྐུ་གདུང་རིལ་པོ་གནས་མཆོག་དེ་ཉིད་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། དབྱར་ཟླ་

འབྲིང་པོའ་ིཚེས་བཅོ་ལྔར་འབྲི་ཆུ་ལ་འཁྱགས་པའམ་དར་ཆགས། དེ་ཡང་
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དྲན་ཐང་ལྷ་དར་ཟེར་བའི་རྒྱུན་དེ་ལས་བྱུང༌། མཚན་མོར་ལྷ་འདྲེ་དུ་མས་སྐུ་

གདུང་ལ་བསྐོར་བ་དང་མར་མེ་འབུལ་བ་སོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ད་ལྟའི་བར་

བྱུང་བར་གྲགས་སོ། །

༢༥༽ ནག་ཚོ་ལོ་ཙྭ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ། 

ཉེར་ལྔ་པ་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་རྗེ་གོང་མ་འཇམ་

པའི་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ིསྐྱེས་རབས་སུ་གསལ་བའི་མཉམ་མེད་

ཇ་ོབ་ོཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་ཐུགས་སྲས། ནག་ཚོ་ལ་ོཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་

རྒྱལ་བ་ནི། གདུང་ནག་ཚོ། ཡུལ་མངའ་རིས་གུང་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་

ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ། འདུལ་བ་མཁས་པར་མཁྱེན་པས་

འདུལ་བ་འཛིན་པར་གྲགས། རྒྱ་བརྩོན་སེང་ལས་མངོན་པ་གསན། དགུང་

ལོ་ཉེར་བདུན་ལོན་པ་ན། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འདོ་ཀྱིས་བཀས་བསྐུལ་ཏེ། ཇོ་

བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་སྤྱན་འདྲེན་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བྱོན། དཀའ་བ་ཚད་མེད་

པ་སྤྱད། ལོ་བཅུ་དགུའི་བར་དུ་ཇོ་བོའ་ིཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ཚུལ་བཞིན་

བསྟེན། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད། མཐར་ཇོ་བོ་བོད་

དུ་གདན་དྲངས་པས་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་ཁོང་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས་བོད་

སྟནོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་སླབོ་དཔནོ་ཞེས་མཚན་གསལོ། ཇ་ོབའོ་ིཆསོ་རྣམས་

ཁངོ་གིས་རྒྱུས་ཤེས་ཀྱི་ཞུས་ངརོ་སུ་བྱུང་ནས་ཞུར་བཅུག་པས།   གཞན་རྣམས་
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ནས་ཀྱང་གདམས་པ་ཕལ་ཆེར་ཐབོ།  དེས་ན་ཁངོ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་

བྱེད།                   མཐར་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་སྙེ་ཐང་ནས་མངའ་རིས་སུ་བྱོན་

ཁར་ཇ་ོབསོ་བསླབ་བྱ་མང་བར་མཛད་དེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀདོ་ཀྱི་སྐུ་ཕྱག་

ཏུ་བཟུང་ནས་བྱིན་རླབས་གནང༌། འདུལ་བ་མདོ་རྩ་དང༌། གསང་བ་འདུས་

པའི་རྒྱུད་དཔེ་དང༌། འགྲ་ོཆསོ་སུ་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

སྒྲུབ་སྐོར་སོགས་སྦས་ཆོས་ཉི་ཤ ་གནང༌། ལུང་བསྟན་མང་དུ་མཛད་དེ་ཇོ་བོ་

ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལྡེར་ལས་གྲུབ་པ་མཐེ་བོང་ཙམ་གཅིག་གའུར་བཅུག་ནས་དཔུང་

པར་བཏགས། ཐུགས་མཉེས་མཉེས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་མངའ་

རིས་སུ་བྱོན་ཏེ་རས་ཁྲུ་བཅུ་དྲུག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་མངགས་ཏེ་སྟོད་ལ་

ཇོ་བོའ་ིཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་བྲིས། དེའི་འགོ་ནས་ཕར་ཇོ་བོའ་ིབླ་མ་གཙོ་བོ་

བཅུ་གཉིས་བྲིས། དེ་ནས་ཇོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚད་ཁྲུས་གཞལ་ཏེ་བྲིས། གཡས་

གཡོན་གཉིས་ན་ཉེ་གནས་གཉིས་བཞེངས་སྐུར་བྲིས། གཡས་གཡོན་གྱི་

མཐའ་ལ་ཇ་ོབའོ་ིམཛད་པ་རྣམས་བྲིས། འགོ་ནས་ཚུར་ཁུ་རྔགོ་འབྲམོ་གསུམ་

སོགས་བོད་སྟོན་རྣམས་ཆོས་གྲྭའི་ཚུལ་དུ་བྲིས། དེའི་མདུན་དུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉིད་

གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་དུ་བྲིས། དེའི་རྒྱབ་ལ་ཇོ་བོའ་ིབསྟོད་པ་བརྒྱད་

ཅུ་པ་བྲིས། དེར་རབ་གནས་མཛད་པའི་ཚེ་ཇ་ོབ་ོཉིད་དགའ་ལྡན་ནས་འབྱནོ་

པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ཡིན་པས། འདི་ཇ་ོབ་ོཉིད་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་

གསུངས། དེས་ན་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་རྟེན་ལ་དེ་གཙོ་བོ་བྱིན་རླབས་
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ཆེ་ཤོས་ཡིན་པར་གསུངས། དེའི་རྗེས་སུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཀ་ར་དང༌། བལ་པོ་ཤཱནྟི་བྷ་

དྲ། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་བསྟེན་ནས་ཆོས་ཡང་མང་དུ་བསྒྱུར་

མཛད། 

དེ་ནས་ཇོ་བོས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་ཇོ་བོ་

ཡི་གེ་དྲུག་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཞལ་

གཟིགས། ཁོང་རང་གི་ཡི་གེ་ལས་ཀྱང༌། ནག་ཚོ་བདག་ཉིད་གཅིག་པུར་མ་

གཏགོས་པར། །ཇ་ོབའོ་ིསླབོ་མ་གཞན་དུ་ཡདོ་རེ་སྐན། ཞེས། ཇ་ོབའོ་ིམན་ངག་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཁོང་རང་གཅིག་པུར་ཡོད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་

ཤིང༌། ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་པར་བརྟེན་ལོ་ཙཱ་བ་འདི་ནི་བོད་ཁམས་

ཡོངས་ལ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞིག་གོ ། 

༢༦༽ འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། 

ཉེར་དྲུག་པ་འབྲོམ་སྟོན་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྗེ་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་

མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པའོ་ིསྐྱེས་རབས་སུ་གསལ་ཞིང༌། ཇ་ོབ་ོརྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་

ཤ་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲལོ་མས་ལུང་བསྟན་པའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་དྭངས་མ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་དངསོ་འབྲམོ་སྟནོ་པ་ནི། ཕལ་པ་ོཆེའི་མད་ོལས། བྱང་ཕོྱགས་སུ་དགེ་

བསྙེན་ཆསོ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བར་འབྱུང་ཞེས་དང༌། སྙིང་རྗེ་པད་དཀར་ལས། དེ་

ན་དགེ་བསྙེན་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ། མཐུ་ཆེ་བ། དབང་ཆེ་
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བར་གྲགས་པ། གསལ་བ། དུལ་བ། འཇིགས་པ་མེད་པ། མང་དུ་ཐོས་པ། ངེས་

པར་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་འབྱུང་ཞེས་དང༌། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱིམ་བདག་

ཆོས་འཕེལ་དེ་ཡང་ངའི་བསྟན་པ་འདི་རྒྱ་ཆེར་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་དབུ་རུ་བྱང་གི་ཕྱོགས་རྩ་སྒྱེ་མོར། གདུང་འབྲོམ་གྱི་རྒྱུད་ཡབ་

སྟག་ལུང་སྐུ་གཞོན་དང༌། ཡུམ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་ལ་

འཁྲུངས། 

དང་པོ་གཡུང་ཆོས་མགོན་ལས་ཀློག་སྦྱངས་པ་དང༌། རྒྱལ་གྱི་ཞང་

ཆེན་པ་ོལས་དགེ་བསྙེན་ཞུས། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཁམས་སུ་བྱནོ་ཏེ། སེ་བཙུན་

དབང་ཕྱུག་གཞནོ་ནུ་ལ་ོབཅུ་དགུར་བསྟེན། མད་ོསྔགས་ཀྱི་ཆསོ་ཤིན་ཏུ་མང་

པ་ོགསན་ཏེ་མཁས་པ་ཆེན་པརོ་གྱུར། མཚན་ལ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་འཕེལ་དུ་

གྲགས། པཎྜི་ཏ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལས་སྒྲ་མདོ་བསླབས། དེ་ནས་སེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་

ནས། ཕ་དང་འཕྲད་པར་འངོ་གིས་སངོས་ཤིག་ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། བྱང་

འབྲོག་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་བརྩིས་ཀྱིས་བྱོན་པར་ལམ་ནས་མངའ་

རིས་རྒྱལ་པོས་ཇོ་བོ་རྗེ་སྤྱན་དྲངས་ཡོད་པར་གསན་པ་ན། མཚན་ཐོས་པ་

ཙམ་གྱིས་ཚད་མེད་པའི་དད་པ་འཁྲུངས་ཏེ་དེར་བོྱན་པ་ན། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་

སྤུ་རངས་ན་བཞུགས་པ་དང་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པར་མཇལ། དབང་བསྐུར་

དང༌བྱིན་བརླབས་མཛད། ཁྱོད་ང་ལ་བླ་མ་དང༌སྒྲོལ་མས་ལུང་བསྟན་པའི་

སློབ་མ་ཡིན། ང་ཡི་ཙར་སྡོད་གསུངས་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། ཇོ་བོ་མི་རིང་
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བར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོན་བཞེད་ཡོད་པ་དང༌། སྤྱན་དྲངས་མཁན་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་

བས་ཀྱང་སྔར་གྱི་ཞལ་ཆད་ཡོད་པ་ལྟར་ཕར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་

འབྲོམ་གྱིས་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་མཛད་ཞུས་པ་ལ་བརྟེན་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་ཇོ་

བ་ོཆེན་པ་ོརིམ་གྱིས་དབུས་སུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ལ་ོབཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཚུལ་

བཞིན་བསྟེན། ཡོན་ཏན་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཀྱིས་རྫོགས་པ་སྟེ། ཇོ་བོའ་ིཞལ་

ནས། གཞུང་བཟང་ཁྱོད་ནི་ཚངས་སྤྱོད་སྡོམ་པས་ཕྱུག །སྨོན་འཇུག་སེམས་

བསྐྱེད་ལག་ལེན་སྙིང་རྗེས་མཛད། །དབང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་གསང་བ་ཕྱིར་

མི་ལྡགོ །སྡམོ་གསུམ་ཁྱདོ་ཀྱི་རྒྱུད་ན་རྫགོས་པར་གནས། །ཞེས་སགོས་གསུངས་

པ་ལྟར་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་

ཀྱི་གདམས་པའི་བཅུད། རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་

དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་མངའ་བ་དེ། བཤེས་

གཉེན་སྟོན་པ་ནས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་སོགས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་དེར་ཇོ་བོ་

བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་མཚན་སྙན་དུ་གྲགས། དེ་ནས་ཇོ་བོ་དགའ་ལྡན་དུ་

གཤེགས། 

བཤེས་གཉེན་སྟོན་པས་ཇོ་བོའ་ིགདུང་དང་རྟེན་གསུམ་སོགས་

སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཤིང་མོ་ལུག་ལོར་རྭ་སྒྲེང་དུ་བྱོན། དགོན་པའི་ས་དཔྱད་

གནང༌། དགུང་ལོ་ང་བཞི་བཞེས་པ་མེ་མོ་བྱ་ཡི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་

ནས་ལྷ་དང་བླ་མས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས། བཀའ་གདམས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་
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ཀྱི་ཕྱི་མ།ོ ཆུ་མིག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མག་ོབ།ོ ཇ་ོབ་ོལྷ་གཅིག་གི་གདན་ས། བྱང་

རྭ་སྒྲེང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོའ་ིརྨང་བཏིང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་དགེ་

འདུན་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གྱི་ཚོགས་བསྡུས་ནས་ནུབ་ཕོྱགས་ཨ་ོརྒྱན་གྱི་ཡུལ་བཞིན་

གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་ཕྲ་ཕུང་ངེར་བཞུགས། དེ་ཡང་སྔར་ཇོ་བོའ་ིཞལ་སྔ་ནས། བདག་

གི་བསྟན་པ་འདི་ནི་ཁྱོད་ལ་གཏད། །ལོ་སྐོར་གཅིག་གི་བར་དུ་བྱང་ཕྱོགས་

སུ། །ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་ཕོབ་ལ་གཞན་དོན་གྱིས། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་

ལུས་པ། །གང་ཟག་གཅིག་གིས་བླང་བར་མི་ནུས་ཀྱི། །ལས་ཅན་བརྒྱད་ཅུར་

བགསོ་ལ་མཐའ་རྒྱ་བསྐྱེད། །གཙོ་བ་ོསྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆེད་གསུམ་པ་ོལ། །གཞུང་

དང་མན་ངག་ཆསོ་བརྒྱུད་གསུམ་བྱིན་ལ། །ལྷག་ཆད་མེད་པར་རང་གི་གདན་

ས་གཏོད། །གནས་ཀྱི་གདན་ས་ཨ་མེས་ཆེན་པོ་བསྐོས། །དེ་ནས་ཞེན་ཅིང་

ཆགས་པར་མ་བྱེད་པར། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་བདག་གི་དྲུང་དུ་ཤོག །ཅེས་

བསྟན་པ་གཏད་ནས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། ཆསོ་ཀྱི་གདན་ས་

སྐུ་མཆེད་གསུམ། གནས་ཀྱི་གདན་ས་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་གཏད་ནས། མཐར་

དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པའི་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཚེས་ཉི་ཤ ་

ལ་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་དགའ་ལྡན་དུ་

གཤེགས་སོ། །

༢༧༽ ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས། 
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ཉེར་བདུན་པ་ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྗེ་གོང་

མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ལས། ཕ་དམ་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་སུ་གསལ་ཞིང་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་

བླ་ོགྲསོ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ལུང་བསྟན་པ་སགོས་གསལ་བ་

ལྟར། གྲུབ་ཆེན་འདི་ཉིད་ནི། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱགོས་བ་ཻཏ་ལའི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག་

ཏུ་ཡབ་བརྩོན་འགྲུས་གོ་ཆ་དང༌། ཡུམ་བ་ར་ས་ཧ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་

འཁྲུངས། བྲམ་ཟེ་མཚན་མཁན་གྱིས་བརྟགས་པས། འདི་མངནོ་ཤེས་ལ་སགོས་

པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན། སྐྱེ་བ་

བདུན་པ་ཡིན་པས་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་དྲི་མས་དབེན་ཞིང་དགེ་བ་ལ་ངང་གིས་

འཇུག ཆུང་ངུ་ནས་སྒྲ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་

ཕྱིན། བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལར་མཁན་པོ་དགེ་བའི་ལྷ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། བླ་མ་གསེར་

གླིང་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། 

པཎ་གྲུབ་མང་པོ་ལས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་

གསན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། ཤེས་རབ་བཟང་པོ། ཡོན་

ཏན་འདོ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་སོགས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བླ་མ་བཅུ་གཅིག 

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང༌། བུདྡྷ་གུཏ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རྒྱུད་གཡོ་བ་རླུང་གི་བླ་

མ་བཅུ་གཅིག མཚོ་སྐྱེས་རྡ་ོརྗེ་དང༌། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་སགོས་མ་རྒྱུད་བདེ་བ་ཉམས་

ཀྱི་བླ་མ་བཅུ་གཅིག ས་ར་ཧ་དང༌། ཙཱརྱ་པ་སོགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརྡ་ཡི་
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བླ་མ་བཅུ་གཅིག རི་ཁྲོད་མ་དང༌། དྲི་མེད་མ་སོགས་རིག་པ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བླ་

མ་བཅུ་དང་བཅས་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་ལས་གདམས་ངག་ཟབ་

མོ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། དེ་རྣམས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའང་

སེངྒེ་རྫོང་དུ་ལོ་དྲུག རོྡ་རྗེ་གདན་དུ་ལོ་བཅོ་ལྔ། རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་དུ་

ལོ་བཞི། རི་ཀུ་རུ་ཀུལླེར་ལོ་ལྔ། ཆུ་བོ་གངྒཱའི་འགྲམ་དུ་ལོ་ལྔ། རྒྱ་གར་ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་ནགས་སུ་ལོ་ལྔ། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་ལོ་ལྔ། དུར་ཁྲོད་བསིལ་

བ་ཚལ་དུ་ལོ་བདུན། ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ལོ་གསུམ། མངོན་པར་དགའ་བའི་

ཡུལ་དུ་ལོ་བཅུ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས། འཇམ་དབྱངས་དང་སྤྱན་

རས་གཟིགས། བདེ་མཆོག དགྱེས་རོྡར་ལ་སོགས་པ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། ངོ་མཚར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བླ་མ་སོ་དྲུག་ལ་སོགས་

པ་རིག་པ་འཛིན་པ་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས། མིག་སྨན་

དང༌། རྐང་མགོྱགས་ལ་སོགས་པའི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་དང༌། ས་དང་པོ་

མཐོང་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པ་སོགས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་མངོན་

དུ་གྱུར། ཡུལ་ཉི་ཤ ་རྩ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་

སྤྱོད་པ་བསྐྱངས་ནས་འབྲས་བུ་གཞན་དོན་མཛད། 

བོད་དུ་ལན་ལྔ་བྱོན་པའི་དང་པོ་ནི། འབྲིན་ཐང་ལ་སྒོ་བརྒྱུད་

ནས་ཙཱ་རིར་བྱོན་ཏེ། རེ་མ་ཏི་ལ་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུས། དེ་ནས་

ཀོང་ཡུལ་དང༌། སུམ་ཡུལ་གྱི་བར་ནས་སྨད་མདོ་ཁམས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བཅགས། དེ་དུས་ཆོས་སྦྱིན་པའི་སྣོད་མ་རྙེད་པར་གསུངས། གཉིས་པ་ཁ་

ཆེའི་ཡུལ་ནས་ཐོན་ཏེ་མངའ་རིས་སུ་བྱོན། ཞང་ཞུང་གླིང་ཁ་བ་སོགས་ལ་

གདམས་ངག་འགའ་རེ་གནང༌། གསུམ་པ་བལ་པོའ་ིཡུལ་ནས་ཐནོ་ཏེ་གཙང་

དུ་བྱོན། ཡར་ཀླུང་སྨ་ར་སེར་པོ་དང༌། སྐྱོ་བསོད་ནམས་བླ་མ་གཉིས་ལ་ཞི་

བྱེད་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་མང་པ་ོགནང༌། བཞི་པ་ཤ་འུག་སྟ་སྒོ་ལ་ནས་ཐནོ་

ཏེ། ཐགོ་མར་གཉལ་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་གཡགོས་མཛད་དེ་ལ་ོགསུམ་བཞུགས་

ནས་ཡུམ་གྱི་སྒྲིབ་སྦྱོང་མཛད། དེ་ནས་འཕན་པོ་སོགས་དབུས་ཕོྱགས་སུ་

བྱནོ། རྨ་ཆསོ་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང༌། ས་ོཆུང་བ་དང༌། སྐམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་

སོགས་པ་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད། ལྔ་པ་དེ་ནས་རྒྱ་ནག་

ཏུ་བྱོན་ཏེ་དེར་ལོ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་མཐར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས། རབ་བྱུང་

གཉིས་པའི་མེ་མོ་གླང་ནས་མེ་མོ་བྱ་ཡི་བར་ལོ་ཉེར་གཅིག་རིང་གཙང་དིང་

རིར་བཞུགས། བདོ་དུ་གདམས་ངག་བཏབ་པའི་སླབོ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་སྐར་

མ་ལས་ཀྱང་གྲངས་མང་བར་གསུངས། མཐར་ང་ོམཚར་བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས་པར་གྲགས་སོ། །

༢༨༽ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ། 

ཉེར་བརྒྱད་པ་རྗེ་བཙུན་མི་ལར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་རྣམ་ཐར་ཆེན་

མོ་ལས། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་བག་ཆགས་གསལ་ཚུལ་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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འཕྲོས་ནི། རྫོང་སར་གཟིམས་ཆུང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཉི་ཁྱམས་ནས་ཞོགས་

པར་ཕྱག་བསིལ་གྲུབ་རྗེས་ལྷ་ོཕྱགོས་རྫ་རིའི་རྩེ་ཁ་བས་གཡགོས་ཤིང་ན་བུན་

འཁྲིགས་པ་ལ་གཟིགས་ཏེ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཁྱོད་རང་རི་འདི་འདྲ་

མཐོང་དུས་སྣང་བ་ཅི་འདྲ་ཤར་བར་འདུག་གསུངས་པར། ཞུ་ལན་གང་ཡང་

འབུལ་མ་ཤེས་པའི་ངང༌། རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ངེད་རི་འདི་འདྲ་མཐོང་

དུས་སེམས་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མར་ཤར། མགུར་ལེན་སྙིང་འདོད་པ་ཞིག་འངོ་

འདུག་པར་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་པ་འདྲ། ཁྱེད་ནས་དྲང་པོར་

མི་ཤདོ་པ་མ་གཏགོས་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་ཞིག་དང་འབྲལ་མེད་ཀྱིས་རི་ཁྲདོ་

དུ་གཅེར་བུ་གཟན་དཀར་གྱོན་ནས་སྡོད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ནས་བཞད་

མོ་གནང་བ་འདིས་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

རྟགོས་ནུས་ས།ོ །ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་ ༧ ཕྱི་ཐུན་སྐབས་

རྗེ་མི་ལ་དྲན་རྐྱེན་གྱིས་རྗེ་བཙུན་དེ་ཡུད་ཙམ་སྣང་བ་དང༌། རང་ལ་ཐིམ། རང་

དེར་གྱུར་པ་སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་གཙོ་མསོ་འཁྱུད་པས་བདེ་སྟངོ་ཅུང་ཟད་

སྐྱེས། ལུས་འཕར་སྤྲུགས་ངང་ཉམས་དེ་ཡལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་རྗེ་བཙུན་གྱིས་

རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་དུ་མར་བྱུང་ཞིང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

མར་པའི་ཐུགས་སྲས་གཏུམ་མོའ་ིབཀའ་བབས་ཤིང༌། །

དཀའ་སྤྱད་ཆེན་པོས་ཚེ་འདིར་མཆོག་དངོས་གྲུབ། །

མཚན་ཐོས་ངན་སོང་འཇིགས་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པར། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཆེན་ན་རོ་པའི་ཞལ་ནས། བྱང་

ཕྱོགས་མུན་པའི་སྨག་རུམ་ན། །གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་བའི། །ཐོས་པ་དགའ་

ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕྱག་གཉིས་

ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྤྱི་བོར་སྦྱར་ནས་དབུ་གུག་གུག་ལན་གསུམ་མཛད་པ་

ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཕུ་ལ་ཧ་རིའི་རི་དང་རྩི་ཤིང་བཅས་པས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱས་

པར་གྲགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་བཞད་པ་རོྡ་རྗེ་

ནི། ཡུལ་ལ་སྟོད་གུང་ཐང་དུ། ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཡུམ་

མྱང་ཚ་དཀར་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོའ་ིསྟོན་ཟླ་ར་བའི་

ཚེས་ཉེར་ལྔ་སྐར་མ་རྒྱལ་གྱི་ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཐོས་པ་དགའ་ཞེས་

བཏགས། ལོ་བདུན་ལོན་པ་ན་ཡབ་གྲོངས་རྗེས་ཕ་སྤུན་གྱི་གཉེན་ཚན་

ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་བླངས་ཏེ་ཁོང་མ་སྨད་དགྲ་

རུ་ལངས། ཡུལ་མིས་ཀྱང་སྡུག་པོ་བཏང་རྐྱེན་གྱིས་མ་ཡི་གྲོས་དང་འདོད་

པ་ལྟར་མཐུ་བསླབ་ཆེད་དབུས་ཕྱོགས་སུ་བྱོན། གཙང་རོང་དུ་གནུབས་

ཁུ་ལུང་པ་ལས་མཐུ་བསླབས། ཉེ་དགྲ་ཕོ་མོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཙམ་ཨར་ལ་

བཏད། ཡར་ཀླུང་དུ་གཉགས་གཡུང་སྟནོ་ཁྲ་ོརྒྱལ་ལས་སེར་བ་བསླབས། དགྲ་

ཡུལ་དུ་སེར་བ་གྱང་རིམ་གསུམ་ཙམ་ཕབས་ཏེ་ལོ་གཅིག་གི་སྟོན་ཐོག་རྩ་

རླགས་བཏང༌། མཐུ་དང་སེར་བའི་གྲགས་པ་ཐོབ། རོང་སྟོན་ལྷ་དགའ་ལས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྫོགས་ཆེན་ཞུས། དེར་རྗེ་བཙུན་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་སྙན་གྲགས་གསན་ཏེ་ལྷོ་

བྲག་ཏུ་བྱོན། དེར་ཕེབས་པའི་སྔ་ནུབ་ཏུ་མར་པའི་རྨི་ལམ་དུ་རྒྱུ་བཻ་ཌཱུརྱ་་

ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དྲི་མས་ཅུང་གོས་པ་ཞིག་རྙེད་པ་དང༌། ཡུམ་གྱིས་

ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དྲི་མས་ཅུང་གོས་པ་ཞིག་རྨིས་པ་སོགས་རྨི་ལྟས་ཁྱད་

པར་ཅན་བྱུང༌། ཐོག་མར་མཇལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་འབུལ་བ་དང༌། ལྟོ་གོས་ཆོས་གསུམ་གནང་རྒྱུའི་གསོལ་བ་

བཏབ། མར་པ་ཁོང་གི་དགྲ་མར་པ་ནག་པོ་སོགས་ལ་ཁ་བ་རྣམས་མཐུས་

བཏུལ་བ་དང༌། ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་བ་སོགས་ལ་སེར་བ་ཕབས་ཏེ་བཀའ་

བསྒྲུབས་ནས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པར། མཐུ་དང་སེར་བ་ཕབས་པའི་

སྡིག་སྦྱངོ་གི་ཆེད། སྲས་དར་མ་མད་ོསྡེ་བཞུགས་ས་ཤར་ཕྱགོས་ཀྱི་རི་སྣ་ཞིག་

ཏུ་མཁར་ཟླུམ་པོ་ཞིག་བརྩིག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་ཕྱེད་ཙམ་ཟིན་པ་ན། བླ་མའི་

ཞལ་ནས་ཁ་སང་ངས་བསམ་མནོ་མ་ཐོངས་པར་འདུགའདི་ཤིགས་གསུངས་

ནས་ས་རྡོ་རང་མལ་དུ་བསྐྱལ་བཅུག 

ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་སྣ་ཞིག་ཏུ་མཁར་ཟླ་གམ་གཅིག་བརྩིག་

བཅུག དེའང་ཕྱེད་ཙམ་ཟིན་པ་ན་བླ་མ་བྱོན་ཏེ་ཁ་སང་ང་ཆང་གིས་བཟི་བ་

རེད། འདི་ཤིགས་གསུངས་སྔར་བཞིན་ས་རྡོ་རང་མལ་དུ་བསྐྱལ་བཅུག ཡང་

བྱང་གི་རི་སྣ་ཞིག་ཏུ་སྔགས་པའི་མཁར་གྲུ་གསུམ་པ་ཞིག་དགོས་གསུངས་

བརྩིག་ཏུ་བཅུག འདི་བཤིག་ཀྱང་མི་དགོས་གསུངས། དེའང་སུམ་ཆ་ཙམ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཟིན་པ་ན་བླ་མ་བྱོན་ཏེ། ངས་འདི་འདྲ་ཁ་ཏ་བྱས་པ་ནི་མི་དྲན། ལར་མཁར་

གྲུ་གསུམ་ཧོམ་ཁུང་འདྲ་བ་འདི་འདྲ་བརྩིག ངེད་རྣམས་བཅུག་སྟེ་མཐུ་བྱེད་

སེམས་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཡིས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་གཞིས་འཕྲོག་པ་དང་ཕ་ནོར་ཟོས་

པ་ནི་མེད་ཅེས་སོགས་བཀྱོན་པ་དྲག་པོ་གནང༌། སྔར་བཞིན་ས་རྡོ་རང་

མལ་བསྐྱལ་དུ་བཅུག སྒལ་པར་རྨ་ཆེན་པོ་བྱུང༌། ཐུགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཡུས་

པ་ཞིག་བྱུང༌། མཐར་ཐུན་མོང་གི་སྐྱབས་འགྲོའ་ིལུང་དང་སྡོམ་པ་ཙམ་ཞིག་

གནང༌། དེ་ཀུན་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་བྱ་བ་ཡིན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་

སྔགས་ཀྱི་གདམས་ངག་དགསོ་ན། འདི་འདྲ་བྱེད་དགསོ་གསུངས། ནཱ་ར་ོཔའི་

རྣམ་ཐར་དཀའ་བ་སྤྱད་ཚུལ་རྣམས་མདོར་བསྡུས་པ་ཞིག་གནང༌། 

ཡང་ཕ་ཚན་གྱིས་སྲུང་བའི་ས་འགག་ཞིག་ཏུ་བྱོན་ཏེ། དེར་མཁར་

གྲུ་བཞི་སྐྱ་བ་ོདགུ་ཐགོ་གན་ཇི་ར་དང་བཅུ་ཐགོ་ཡདོ་པ་ཞིག་དགསོ་གསུངས་

བརྩིག་ཏུ་བཅུག དེ་བཤིག་མི་དགོས་པའི་དཔང་པོར་ཡུམ་བཞག ཐོག་

སོ་གཉིས་ཙམ་བརྩིགས་ཟིན་པ་ན་བླ་མ་བོྱན་ཏེ། སྔར་རྔོག་སྟོན་སོགས་བུ་

ཆེན་འགས་ཆོས་དབར་ལ་སྐུ་རྩེད་ཀྱིས་རོྡ་ཆེན་ཞིག་བསྒྲིལ་བར་རྩིག་རྨང་

དུ་བཞག་པ་དེ་བཏོན་ཆེད་བཤིག་ཏུ་བཅུག རྡོ་དེ་རང་གནས་སུ་བསྐྱལ་

ཐོག ཡང་ཚུར་བསྒྲིལ་ཏེ་བརྩིག་བཅུག ཕ་ཚན་གྱི་དམག་བྱུང་བར་བླ་མས་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཏུལ། མཁར་བདུན་ཐོག་ཏུ་བརྩིགས་ཟིན་མཚམས་སྒལ་

པར་རྨ་བྱུང་ཡང༌། དང་པོར་ཁྱམས་ཀ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁང་པ་ལ་བཙན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཁང་དང་བཅས་པ་བརྩིག་ཏུ་བཅུག ཡང་ཚང་རར་རྨ་ཆེན་པོ་རྡོལ། རྨ་ལ་

སྒལ་ཚགས་བཅོས། ལྷན་པ་བྱས་ཏེ་ས་རྡོ་དབོར། ལོ་རེར་ཐོག་སོ་རེ་ཚར་བ་

དང་གདམས་ངག་སྣ་རེ་ཙམ་གནང༌། སྐབས་ཤིག་རྔོག་ཆོས་རྡོར་གྱི་མདུན་

དུ་བྱོན། ཁོང་གི་དགྲ་དོལ་ཡས་སོགས་སེར་བས་བཏུལ། མི་ལ་ཕུག་ཏུ་སྒྲུབ་

པ་ཡང་མཛད། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཕྱིར་དུ་དཀའ་བ་ཚད་མེད་པར་ཡང་ཡང་

སྤྱད། ཡུམ་གྱིས་ཀྱང་སྔ་ཕྱིར་ཡང་ཡང་ཞུ་རོགས་གནང་མཐར། སྲས་མཁར་

གྱི་རབ་གནས་དང༌། སྲས་ཀྱི་ཆེ་འདོན་གྱི་མཛད་སྒོ་བཅས་རྒྱ་ཆེར་གནང་

སྟེ་བུ་ཆེན་སློབ་ཚོགས་འདུས་པའི་དབུས་རྗེ་མར་པའི་ཞལ་ནས། ལར་ངའི་

བུ་འདི་ལ་ཡི་ཆད་ཆེན་པོ་ལན་དགུ་ཐོངས་ན། ཕྱིས་མི་ལུས་ལེན་མི་དགོས་

པར་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཡོང་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བས་སྡིག་

སྒྲིབ་ཀྱི་ལྷག་མ་ཅུང་ལུས་པ་ནི་བདག་མེད་མ་བློ་ཆུང་བས་ལན། འནོ་ཀྱང་

སྡིག་པ་ཚབས་ཆེན་འདག་པའི་ཡི་ཆད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང༌། སྣང་ཆུང་མང་

པོའ་ིསྒོ་ནས་ཚར་བཅད་སོང་བ་ཡིན། ད་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་མི་རྒན་ང་རང་

གི་སྙིང་དང་འདྲ་བའི་གདམས་ངག་རྣམས་བྱིན་ཏེ། སྒྲུབ་རྒྱགས་ཀྱང་ང་རང་

གིས་སྦྱངས་ནས་བསྒམོ་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དགའ་བར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་

ཏེ། སྐྲ་བྲེགས། ལུས་བསྒྱུར། དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་

པ་རིམ་ཅན་དུ་གནང༌། མཚན་མི་ལ་རྡོ་རྗེ་མཚན་དུ་བཏགས། 

ནངས་པར་བདེ་མཆོག་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

200

བཞེངས་ཏེ་དབང་བསྐུར། དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པའི་ཚེ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལ་ཕྱག་མཛུབ་གཏད་དེ། འདི་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་

བ་ཡིན། མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ན་གསུངས། ནམ་མཁར་ཕྱག་

མཛུབ་གཏད་པ་ན། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དང༌། གནས་སོ་

གཉིས། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་བའི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲ་ལམ་མེར་བཞུགས་པ་དངོས་སུ་མཇལ། དེའི་ཚེ་བླ་མ་དང་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་ལྷན་ཅིག་གིས་གསང་མཚན་དཔལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་

ཞེས་བཏགས། རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང༌། མན་ངག་རྒྱས་པར་གནང་ཞིང་ལུང་བསྟན་

དང༌། དབུགས་དབྱུང༌། གཟེངས་བསྟོད་བཅས་རྒྱས་པར་མཛད། དེ་ནས་བླ་

མའི་བཀའ་བཞིན་ལྷོ་བྲག་སྟག་ཉི་བྲག་ལ་འདག་སྦྱར་བགྱིས། མཆོད་ཀོང་

མར་ཁུས་བཀང་བར་མེ་སྤར་ནས་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། མར་མེ་མ་རྫོགས་པར་

ལུས་མི་འགུལ་བར་ཉིན་མཚན་ཐོག་ཐག་འདའ་བར་བྱས་བཞིན་ཟླ་བ་བཅུ་

གཅིག་སྒོམ་མཐར་བླ་མ་ཕེབས་ཏེ་བོགས་འདོན་སོགས་གནང༌། སླར་ཡང་

སྒོམ་བཞིན་པ་ན། རྨི་ལམ་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞིག་གིས་འཕོ་བ་གྲོངས་འཇུག་

ཞུ་བར་བསྐུལ་བའི་བརྡ་བྱུང་བཞིན་འདག་སྦྱར་བཤིག་སྟེ་བླ་མའི་མདུན་

དུ་ཕེབས། ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པ་ན་མཁའ་འགྲོའ་ིལུང་བསྟན་ཡིན་པར་གསུངས་

ཏེ། མར་པ་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། 

ནཱ་རོ་པ་དང་མཇལ་བ་ན། འཕོ་བ་གྲོངས་འཇུག་གི་གདམས་ངག་
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ཞུས་པས། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོའ་ིཞལ་ནས་འདི་ཁྱོད་རང་དྲན་ནམ་ལུང་བསྟན་

བྱུང་གསུངས་པར། འདི་བདག་གིས་དྲན་པ་མིན། བདག་ལ་སློབ་མ་ཐོས་པ་

དགའ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡདོ་པར། དེ་ལ་མཁའ་འགྲའོ་ིལུང་བསྟན་བྱུང་བས་ཞུ་རུ་

འངོ་བ་ལགས། ཞེས་ཞུས་པར། ང་ོམཚར་ཆེ་བདོ་མུན་ནག་གི་གླིང་ན་སྐྱེས་བུ་

གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་འདྲ་བ་ཡང་ཡདོ་པར་འདུག་གསུངས། ཕྱག་གཉིས་སྤྱི་

བརོ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ཏེ། བྱང་ཕྱགོས་མུན་པའི་སྨག་རུམ་ན། །གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་

འདྲ་བའི། །ཐོས་པ་དགའ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

དབུ་གུག་གུག་ལན་གསུམ་མཛད་པས། རྒྱ་གར་གྱི་རི་དང་རྩི་ཤིང་སགོས་ཀྱང་

བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གུག་གུག་ལན་གསུམ་བྱུང་བ་དང༌། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཕུ་ལ་

ཧ་རིའི་རི་དང་རྩི་ཤིང་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་དུད་པར་གསུངས། དེ་ནས་

མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་ངག་སྐོར་རྫོགས་པར་གསན་མཐར་མར་

པ་བོད་དུ་གདན་སར་ཕེབས། གདམས་ངག་གིས་འཕྲོས་མ་ལུས་པ་གནང་

ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལྷག་པར་དུ་གཏུམ་མོའ་ིཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཚང་བ་

དང་མཻ་ཏྲི་པའི་དབུ་ཞྭ་དང་ན་རོའ་ིན་བཟའ་སོགས་གནང༌། སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་

ཉིད་དུ་ལུང་བསྟན། གཡའ་ཁྲོད་དང་གངས་ཁྲོད་འགྲིམས་ལ་ལྟ་སྒོམ་ཉམས་

སུ་ལོངས་ཤིག་གསུངས་པ་ལྟར་གདམས་ངག་ལ་རང་བྱན་ཆུད་མནལ་ལམ་

གྱི་བརྡས་བསྐུལ་བས་ཆིག་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཀྱང་ཐབོ། འཕྲལ་བླ་མའི་

དྲུང་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་མ་ཤི་ནས་ལོ་བརྒྱད་སོང་ཞིང༌། སྲིང་མོ་
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ཡང་གཞན་དུ་འཁྱམས་པ་དང༌། ཁང་པ་གྱང་རལ་སོང་བས་མ་ཡི་རུས་པ་

རྣམས་ལ་སཱ་ཙྪ་བཏབ་ཅིང༌། སླར་ཡང་འཁོར་བ་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པར་གསལ་

ཐེབས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལ་དམ་བཅའ་གནང༌། ཐགོ་མར་བྲག་དཀར་རྟ་ས་ོལ་ཕེབས་

ཏེ། ལོ་རེར་ཕྱེ་ཁལ་རེའི་འཚོ་བར་བརྟེན་ནས་ལོ་གསུམ་མཐར་ཟད། དེ་ནས་

ཟྭའི་འཚོ་བ་རང་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་པར། ལུས་ཀེང་རུས་ལྟ་བུར་ཞན་པ་

ཟྭའི་མདོག་འདྲ་ཞིང༌། སྤུ་ཡང་སྔོ་ཞེ་ལེ་བ་བྱུང༌། ཟའི་འབུ་འདྲ་བར་གྱུར། ཁྱི་

ར་བ་སོགས་འགའ་རེས་མི་ཡིན་ནམ་འདྲེ་ཡིན་ཟེར་བའང་བྱུང༌། དེ་ལྟ་བུས་

ལ་ོའགར་བསྒམོས་པས་ཉིན་མརོ་ལུས་འདདོ་དགུར་བསྒྱུར་བ་དང༌། མཁའ་ལ་

ལྡིང་བ་སགོས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟནོ་ནུས་པའི་ཉམས་དང༌། མཚན་མའོ་ིརྨི་

ལམ་ཉམས་སུ་སྲིད་གསུམ་ཐགོས་མེད་དུ་ཉུལ་བ་དང༌། ལུས་སེམས་བརྒྱ་ཕྲག་

དུ་མ་སྤྲུལ་ཏེ་རེ་རེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་ཆོས་ཉན་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཆོས་སྟོན་ནུས་པ་དང༌། དངོས་སུ་ནམ་

མཁར་འཕུར་ནུས་པ་སོགས་བྱུང༌། 

དེ་ཙམ་ན་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་བྱེད་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་

གྱུར་ཀྱང་སྔར་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད་ན་དོན་ཆེ་

བར་དགངོས་ཏེ། དེ་ནས་ལ་སྟདོ་ཆུ་དབར་དང་སྐྱེད་སྦུག་ཉི་མ་རྫངོ་བཅས་སུ་

ཕེབས་ནས་སྒམོ་པ་སྟེ། མདརོ་ན་བྲག་དཀར་རྟ་ས་ོདབུ་མ་རྫངོ་སགོས་ཡངོས་

སུ་གྲགས་པ་ཕྱིའི་རྫོང་དྲུག མ་གྲགས་པ་ནང་གི་རྫོང་དྲུག གསང་བའི་རྫོང་
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དྲུག་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། ཡངས་རྫོང་གཉིས་ཏེ་ཉི་ཤ ། ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཕུག་

ཆེན་བཞི་དང༌། མ་གྲགས་པའི་ཕུག་ཆེན་བཞི་སོགས་སུ་དཀའ་སྤྱད་ཆེན་

པོས་སྒྲུབ་པར་ལོ་དགུའི་བར་ཉམས་རྟོགས་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བར། འབད་པས་

ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་ཉམས་རྟོགས་དུས་གཅིག་ཏུ་འབར་ཞིང༌བར་ཆད་རེ་རེ་

སེལ་བ་དང་བོགས་རེ་ཐོན། དེ་ཡང་བྲག་དམར་མཆོང་ལུང་དུ་བགེགས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་བི་ནཱ་ཡ་ཀས་གཙོས་འདྲེ་དམག་དང་པོར་བཏུལ་བ་ན་རྩེ་གཅིག་གི་

རྣལ་འབོྱར་རྫོགས། དེ་ནས་ལ་ཕྱི་ཆུ་བཟང་དུ་ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག་དམ་ལ་

བཏགས་པ་ན་སྤྲསོ་བྲལ་གྱི་རྣལ་འབྱརོ་རྫགོས། དེ་ནས་ལིངས་པ་བྲག་སྲིན་མ་ོ

དང༌། རི་བ་ོདཔལ་འབར་བསྭེའི་ལྷ་མ་ོདང༌། རག་ཆའི་གཞི་བདག ཆུ་དབར་

ཚེ་རིང་མ་ཀུན་བཅས་དམ་ལ་བཏགས། རོ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་རྫོགས། 

གཞན་ཡང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཡོལ་མོ་གངས་རི་དང་སེངྒ་ལ་སོགས་སུ་

བསྒམོས་ཤིང། སྒམོ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབོྱར་ཡངོས་སུ་རྫགོས། མངནོ་ཤེས་དང༌། རྫུ་

འཕྲུལ་དུ་མས་གདུལ་བྱ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་འགྲ་ོབ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་སྨིན་

པར་མཛད། རྒྱ་གར་དྷརྨ་ཀཱིརྟི་དང༌། དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་

ཐབོ་རྣམས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་ཏེ་བདོ་དུ་བྱནོ་པའི་གྲུབ་ཐབོ་ལ་གྲུབ་རྟགས་

བཟང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའང་གྲགས། སྐབས་འགར་བུ་སློབ་དད་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སོ་སོར་ཆོས་གསུང་མཁན་རེ་རེ་བཞུགས་བཞིན་

པར། བྱིས་པ་རྩེད་མ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲདོ་དུ་རྩེ་གྲགོས་རེ་རེ་ཡདོ་པ་དང༌། ཁམས་
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གསུམ་དང་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་པོའ་ིགནས་སྣང་གི་ངོར་སྐུའི་བཀོད་པ་

གྲངས་མེད་པར་སྟནོ་ཏེ་ཆསོ་གསུངས་པ་སགོས་དང༌། ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་

གཤེགས་པར་ཉེ་བའི་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཚེ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ཅིང་འཇའ་

འདོ་ཀྱི་གུར་ཁང་དང༌། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤྲིན་ལས་གདུགས་དང་རྒྱལ་

མཚན་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་དང༌། མེ་ཏོག་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆར་

བབས་པ་དང༌། ཡིད་དུ་འངོ་བའི་རལོ་མའོ་ིསྒྲ་སྣ་ཚོགས་གྲགས་པ་དང༌། སྔར་

ཚོར་མ་མྱོང་བའི་དྲི་ཞིམ་པོ་ཚོར་བ་སོགས་བྱུང་ཞིང༌། སྒྲིབ་པ་ཅུང་དག་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ནམ་མཁར་ལྷའི་ཆོས་ཉན་མཁན་གྱིས་གང་ཡོད་པ་དང༌། འགའ་

ཞིག་གིས་ས་དང་ནམ་མཁའ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་དང་མི་མིན་སོགས་ཆོས་ཉན་

མཁན་གྱིས་གང་ཡོད་པའང་དངོས་སུ་མཐོང༌། 

དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་སྤྲོ་བདེ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ནས་ཆུ་དབར་དུ་ཕེབས་

པ་ན། འཁོར་སློབ་གཞོན་པ་རྣམས་སྔོན་ལ་སོང་བས། རྗེ་བཙུན་ནི་འབྲི་ལྕེ་

ཕུག་ཏུ་སྔནོ་ལ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་ཡདོ་པར་མཇལ། འཁརོ་སློབ་བགྲེས་པ་

རྣམས་ལ་མཉམ་དུ་ཕྱག་ཕྱི་བྱས་ཏེ་ཕེབས་མཁན་གཅིག ཕ་བངོ་རེག་པ་དུག་

ཅན་གྱི་སྟེང་ན་བསྙུང་ཚུལ་སྟོན་མཁན་གཅིག ཆུ་དབར་དུ་ཕྱིས་མཇལ་དུ་

འགྲ་ོབའི་དད་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱག་ཕྱི་ཞུ་ཡུལ་གཅིག་སྡིགས་མའི་ཡནོ་བདག་

དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྲག་མཁར་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཆསོ་གསུང་མཁན་གཅིག་

སོ་སོའ་ིནང་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེ་རེ་བཞིན་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་རེ་
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རེ་བཞུགས་པ་སོགས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐུའི་བཀོད་པ་དུ་མར་བསྟན་པ་དང་

བཅས་ཏེ། སྐུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རེ་ཞིག་རྫོགས་པ་དང༌། རྟག་འཛིན་ཅན་

དང༌། ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་སོགས་དགོས་པ་གཟིགས་ནས་

དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞིར་ཕེབས་པ། ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོའ་ིདགུན་ཟླ་ཐ་

ཆུང་གི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉི་ཤར་ལ་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་

ཚུལ་བསྟན། ཞག་ཤས་གདུང་མཆོད་འབུལ་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པར། པུར་

བྱིས་པ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན། ཞུགས་ལ་བཞུས་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་

རང་འབར་དུ་བྱུང་བ་དང༌། རས་ཆུང་པས་གདུང་ཤ གས་དྲག་པོས་གསོལ་

བ་བཏབ་པ་ན། མེའི་དབུས་ནས་རྗེ་བཙུན་སྐུ་མཛེས་སྡུག་ཅན་དངོས་སུ་

གཟིགས་ཏེ་མགུར་གསུངས་པ་དང༌། ཅུང་དག་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

གདུང་ཁང་འཇའ་འདོ་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡངོས་སུ་

རྫོགས་པ་ལ་པུར་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ། གསང་བ་འདུས་པ། རྡོ་

རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་མཐོང་སྣང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་དང༌། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ནས་

ལྷའི་བུ་དང་བུ་མསོ་རིན་ཆེན་གྱི་བུམ་པ་ཐགོས། བདུད་རྩིས་ཁྲུས་ཆབ་གསལོ་

བ་དང༌། མཆོད་པ་འབུལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

བྱུང༌། 

ཕྱི་ནངས་ཞོགས་པ་སྔ་མོར་མིས་མ་ཚོར་བར་བྱས་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་

མ་རྣམས་ཀྱིས་གདུང་ཁང་སྒོ་ཕྱེས་ནས། གདུང་དང༌། རིང་བསྲེལ། གདུང་
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ཐལ་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་ནམ་མཁར་གདན་དྲངས་པར་ནམ་མཁའ་ནས་

རིན་པོ་ཆེའི་སེངྒེའི་ཁྲི་དང་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ། ཤེལ་དཀར་ལྟ་བུའི་མཆོད་

རྟེན་ཁྲུ་གང་ཙམ་པར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ལ་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས་

དང༌། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་གསལ་བའི་བུམ་སྒོར་རྗེ་བཙུན་

ཉིད་ལམ་མེར་གསལ་བའི་ཞལ་ནས་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་མགུར་ཡང་ཡང་

གསུངས་པ་དང༌། དེ་ལས་ཀྱང་འདོ་ཟེར་གྱི་ཚུལ་དུ་ནམ་མཁར་དགྱེས་པ་རྡོ་

རྗེ་དང༌། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གསང་བ་འདུས་པ། རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མ་

སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་བ་དང༌། འདོ་ཟེར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་

ཀྱི་མཐར། མཆོད་རྟེན་དེར་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང་བཅས་

ཤར་ཕྱོགས་སུ་གདན་དྲངས་སོང་བར་མཐོང་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་གིས་

རྗེ་བཙུན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན་སེངྒེ་ལ་བཅིབས་ཏེ་རིགས་

བཞིའི། མཁའ་འགྲོས་རྐང་པ་བཞི་ནས་འདེགས་ཤིང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་སེང་སྣ་

ཁྲིད་དེ་ཕེབས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཐོང་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

འདའི་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ནང་གསལ་ལྟར། ཁངོ་གི་མཚན་

ལན་གཅིག་ཐོས་པར་དད་པ་ཙམ་སྐྱེས་ན་སྐྱེ་བ་བདུན་དུ་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་

མི་དགོས་གསུངས་པ་དང༌། ཆོས་འབྲེལ་ཡོད་པ་རྣམས་ད་ནས་ངན་སོང་དུ་

སྐྱེ་མི་དགོས་པར་རིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཅེས་སོགས་གསུངས། དེ་ལྟར་
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རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སློབ་མའི་མཆོག་ཀྱང་

མཁའ་འགྲསོ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ཉི་མ་ལྟ་བུའི་མཉམ་མེད་དྭགས་པ་ོརིན་པ་ོ

ཆེ་ཟླ་འདོ་གཞོན་ནུ། ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་གུང་ཐང་གི་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ། རྒྱུ་

སྐར་ལྟ་བུ་ལྕིམ་ལུང་གི་ངན་རྫོང་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་

སྲས་བརྒྱད། གཤིན་སྒམོ་རས་པ། སྨན་སྒམོ་རས་པ། མེས་སྒམོ་རས་པ་སགོས་

ཉེ་བའི་སྲས་བཅུ་གསུམ་མཚོ་ལྔའི་རས་ཆུང་མ་སོགས་སྲས་མོ་བཞི་སོགས་

ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྔ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟོགས་ལྡན་

བརྒྱ། དྲོད་རྟགས་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་བགྲང་བ་ལས་

འདས་པ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

༢༩༽ རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས། 

ཉེར་དགུ་པ་རས་ཆུང་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་རྗེ་གོང་མ་འཇམ་

དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའ་ིསྐྱེས་རབས་སུ་ལེགས་པར་གསལ་

ཞིང༌། རྗེ་བཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་བཞད་པ་རོྡ་རྗེའི་ཐུགས་སྲས་རས་

ཆུང་པ་ནི། ཤིང་ཕ་ོབྱི་བའི་ལརོ་ཡུལ་གུང་ཐང་གི་ས་ཆར་འཁྲུངས། མཚན་རོྡ་

རྗེ་གྲགས་ཞེས་བཏགས། ཕ་སྔ་མོ་ནས་ཤི། མ་དང་ཨ་ཁུ་མཉམ་དུ་འདུས་པའི་

གཡོག་བྱེད་ཅིང༌། ཆུང་དུས་ནས་ཀློག་ཡག་པོ་མཁྱེན། གྲོང་པ་གཞན་ལ་ཡི་

གེ་ཀླགོ་བྱས་པའི་ཡནོ་གྱིས་མ་དང་ཁུ་བ་ོམགུ་བར་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། ཁངོ་ལ་ོ
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བཅུ་གཅིག་ལོན་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་མཚམས་ལོ་དགུ་གྲུབ་རྗེས་ཀྱི་ཤིང་

ཕོ་ཁྱི་ལོར་གུང་ཐང་གི་ཟ་འགོ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་ཞལ་མཇལ། དེ་

མ་ཐག་ཏུ་སྨྲ་བརྗོད་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། ཁོང་གི་ལས་

སད་པའི་སྟབོས་ཀྱིས་རྗེ་བཙུན་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་རྙེད། གསུང་རབ་ཀླགོ་

ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཡནོ་རྣམས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་ལ་ཕུལ། ཆསོ་ཞུ་བཞིན་བསྡད་པར། མ་

དང་ཨ་ཁུས་ཤེས་ཏེ་ཁོང་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཆར་ལ་འབར་ཞིང་སྡང་པོ་བྱས་

རུང་མུ་མཐུད་རྗེ་བཙུན་གྱི་དྲུང་ནས་ཁྲིད་ཞུས་ཏེ་བསྒམོས་པས་ཉམས་རྟགོས་

བཟང་པོ་འཁྲུངས། 

གཏུམ་མོའ་ིདྲོད་ཀྱིས་རས་རྐྱང་ཐུབ་པར་བྱུང་སྟེ། མིང་ལའང་རས་

ཆུང་པར་བཏགས། ཁུ་བོས་ནན་གྱིས་ཐ་རྒོད་བསློག་ཏུ་བཅུག་པར་ཀླུ་དང་

འགྲས་ཏེ། ལ་ོབཅ་ོལྔ་ལནོ་པར་མཛེ་ནད་ཀྱིས་ཟིན། དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་གྱི་དྲུང་

དུ་མ་བསྡད་པར་ཁང་སྟངོ་སགོས་སུ་ཉལ་ཞིང་བསྡད། དེ་དུས་ཨ་ཙ་ར་གསུམ་

བྱུང་བ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་རྗེ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཁྲིད་ནས་བླ་མ་ཝ་ལ་ཙནྡྲ་

དང་མཇལ་ཏེ། ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ཁྱུང་གཤོགས་ཅན་གྱི་གདམས་པ་རྣམས་

རྫོགས་པར་ཐབོ། བསྒོམས་པས་སྙུང་གཞི་ལས་གཏན་དུ་གྲལོ། སླར་བལ་པོར་

ཕེབས་ཏེ། ཨ་རུ་ལ་ཤ་སགོས་ལས་བདེ་མཆགོ་ལ་སགོས་པའི་རྒྱུད་འགའ་ཡང་

ཉན། དེ་ནས་བོད་དུ་བྱོན་ཏེ་རྗེ་བཙུན་དང་མཇལ། ཁྲིད་དང་གདམས་ངག་

ཉན། རྗེ་བཙུན་གྱི་བཀའ་ལྟར་ཟ་འགོ་ཕུག་ཏུ་བསྒོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་
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མཐར་ཕྱིན། རྗེ་བཙུན་གྱི་ཞལ་ནས། རྒྱ་གར་ན་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའ་ིཆོས་

དེ་ལ་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཡོད་པར་རྗེ་མར་པའི་གསུང་གིས་ངས་ཆོས་སྐོར་དགུ་

ལས་ལྔ་ཐོབ། ད་འཕྲོས་རྒྱ་གར་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོན་པར་གྱིས་གསུངས་པའི་

ཞལ་བརྡ་ཡོད། ད་རས་ཆུང་པ་ཁྱོད་སོང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་ཆོས་དེ་རྣམས་ཚང་

བར་ལོན་པར་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ནཱ་རོ་དང་

མཻ་ཏྲི་གཉིས་ཀའི་དངོས་སློབ་ཏི་ཕུ་(ལུ)པ་ལས་ཚང་བར་ཞུས། 

གཞན་ཡང་གདམས་པ་མང་དུ་བསྩལ་མཐར་བླ་མའི་དྲུང་དུ་

བྱོན། ཆོས་སྐོར་དགུ་པོ་རྣམས་ཚང་བར་བླ་མར་ཕུལ། བླ་མས་ངམ་རྫོང་

སྟོན་པ་ལ་གནང༌། ངམ་རྫོང་སྟོན་པས་དེ་ལ་ཡིག་སྣ་འགའ་ཡང་བརྩམས་

ཤིང༌། དེ་ལས་མཆེད་པ་ལ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཟེར། རས་ཆུང་པ་ཉིད་

ནས་གཞན་ལ་མཆེད་པ་ལ་རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གྲགས། སླར་ཡང་རྒྱ་གར་

ལ་ལན་གསུམ་པ་བྱོན་དུས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་བའམ་

མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ལས་སློབ་དཔོན་པདྨས་གནང་བའི་ཐུགས་ཆེན་

ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པ། ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པ། རྟ་

མགྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བར་ཆད་སེལ་བ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་སྐོར་

གསུམ་གསན། བོད་དུ་བྱོན་ནསརྗེ་བཙུན་མི་ལར་ཕུལ། དེ་ལྟར་ན་རས་ཆུང་

པས་རྗེ་བཙུན་མི་ལར་བརྟེན་ནས་རྟགོས་པ་བརྙེས། ང་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནས་

བླངས་བའི་གདམས་པ་མང་དུ་ཡདོ། རྗེ་བཙུན་གྱི་དྲུང་དུ་དབུས་སུ་འགྲ་ོབར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཞུས་པར་རྗེ་བཙུན་གྱིས་གཞན་དནོ་འབྱུང་བར་གཟིགས་ཏེ་གནང༌། བྱནོ་ཚེ་

རྗེ་བཙུན་གྱིས་ཐག་རིང་བསྐྱལ་ཏེ་ད་ཕྱིན་འདི་ལྟར་གྱིས་ཞེས་སོགས་ཞལ་

ཆེམས་ཀྱང་གནང༌། དེ་ནས་ཅུང་མཆོག་དཀར་དུ་ལོ་འགའ་བཞུགས། དེ་

ནས་དབུ་རུ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། བལ་པོ་ལ་བུ་དང་མཇལ་ཏེ་གདམས་པ་

འགའ་ཞུས། དེ་ནས་ལྷ་ོབྲག་ཏུ་བོྱན། མཁར་ཆུའི་ཐགོ་ལོ་ཅིག་ཏུ་བཞུགས། ནཱ་

ར་ོཔའི་ར་ོསྙམོས་སྐརོ་དྲུག་གི་ཆསོ་རྣམས་གཏེར་དུ་སྦས། སླར་ངམས་ཤདོ་དུ་

ཕེབས། གཞན་སྲོག་འཕྲོག་པའི་མཐུའི་མན་ངག་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཞན་ལ་

མཆེད་ན་མི་རུང་བར་དགོངས་ཏེ་རྫོང་རའི་བྲག་གསེབ་ཏུ་སྦས། 

དེ་ནས་འཕྱོད་ཀྱི་སྐྱིད་ཚང་དང༌། ཤམྦུའི་གངས་སོགས་སུ་བྱོན་ཏེ་

ཡུན་རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་བཞུགས་ཏེ་གདུལ་བྱའི་དོན་མཛད། དེ་ནས་གཉལ་

གྱི་ལོ་རོ་དོལ་དུ་ཕལ་ཆེར་བཞུགས། དེའི་སྐབས་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ཞིང་གཞན་

དུ་གཤེགས་ཏེ་བུ་སློབ་རྣམས་ལ་རས་ཆུང་པ་མ་སླེབས་བར་པུར་ལ་མ་རེག་

ཅེས་ཞལ་ཆེམས་གནང་ཡང༌། པུར་རང་ཡལ་དུ་འགྲོ་དོགས་ནས་ཞག་དྲུག་

ཐོག་པུར་མེ་མཆོད་ཕུལ་བར་མེ་མ་བཞེས་པ་དང༌། རས་ཆུང་པ་ཡང་རྨི་

ལྟས་དང་དངོས་སུ་མཁའ་འགྲོའ་ིལུང་བསྟན་བཅས་བྱུང་བར་བརྟེན། ལོ་རོ་

དོལ་གྱི་བྱ་སྐད་གྲགས་དུས་སུ་མོས་གུས་ཀྱིས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ངང་ནས་

རླུང་དཔོན་ཆེན་གྱིས་མདའ་འཕངས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་བཟུང་སྟེ་བླ་མ་མཇལ་

དུ་བོྱན་པ་ན། བོང་འགྲོས་པའི་ཟླ་ལམ་གཉིས་ཀྱི་སར་སྔ་དྲོ་གཅིག་ལ་ཆོད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དེ། ལམ་ཁར་ནམ་མཁའ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་པུར་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་

སགོས་ལྟས་མང་པརོ་གཟིགས། ཆུ་དབར་སླེབས་ཁར་རྡ་ོཕ་བངོ་ཞིག་གི་ཁར་

རྗེ་བཙུན་ཕེབས་འདུག་ནས་ངའི་བུ་རས་ཆུང་པ་འངོས་བ་ཡིན་ནམ་གསུངས་

མཉེས་མཉེས་མཛད་འདུག་པར་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་སྐྱེས། ཞབས་སྤྱི་བོར་

བླངས། གསོལ་བཏབ་ཀྱི་ཞུ་ལན་ཐམས་ཅད་གནང༌། མཐར་བུ་རས་ཆུང་པ་

ག་ལེར་ཤོག་གསུངས་ནས་སྔོན་ལ་ཕེབས་པ་ལྟ་བུས་མི་སྣང་བར་གྱུར། དེར་

མགྱོགས་པོར་ཕེབས་པར་བུ་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས་མྱ་ངན་གྱི་ངང་དུ་པུར་མཆོད་

བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་ཐུག་རས་ཆུང་པས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱ་ོབའི་ངང་དུ་སྨྲེ་

སྔགས་ཀྱི་གདུང་དབྱངས་དྲག་པོས་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྒྲ་ལྷང་

ལྷང་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་པུར་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རང་འབར་དུ་གྱུར། མཐར་མེ་

ཕུང་གི་རྩེར་རྗེ་བཙུན་གྱི་སྙུང་བྲལ་ཟུང་འཇུག་རོྡ་རྗེའི་སྐུ་དངསོ་སུ་བཞེངས། 

མེ་ལྕེ་ཕྱག་གིས་མནན་པ་ལྟ་བུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པའི་

དབུས་ན། ཞབས་ཕྱེད་ཀྲུང་ལོ་གེ་བ་དང༌། ཕྱག་གཡས་བརྐྱངས་པའི་ཆོས་

འཆད་ཀྱིས་མེ་ལྕེ་མནན་ཞིང༌། གཡོན་གྱིས་ཞལ་འགྲམ་བསྐྱོར་བའི་ངང་

ནས། བུ་སླབོ་རྣམས་ལ་རས་ཆུང་པའི་གླུ་ལེན། མི་རྒན་ངའི་ཐ་ཚིག་འདི་ཉནོ་

ཅིག་གསུངས་ཏེ། པུར་ཁང་ནང་ནས་སྙིང་པོ་གནད་དྲུག་གི་མགུར་གསུངས་

པ་སགོས་བླ་སླབོ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་ཐར་ང་ོམཚར་བ་ཅན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་ཞིག་བཞུགས། དེར་གདུང་མཆོད་སོགས་གྲུབ་རྗེས་རས་ཆུང་པ་སླར་ཡང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རིམ་གྱིས་ལོ་རོ་དོལ་གྱི་དགོན་པར་བྱོན་ནས་བཞུགས་

པའི་མཐར་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཐོག་་སྐུ་ལུས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཁའ་

སྤྱདོ་དུ་བོྱན་པར་གསུངས་ས།ོ །དེའི་སླབོ་མ་ཐུགས་སྲས་བཅུ་གསུམ་ལ་སགོས་

པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

༣༠༽ དྭགས་པོ་ཟླ་འདོ་གཞོན་ནུ། 

སུམ་ཅུ་པ་དྭགས་པོ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་རྗེ་

གོང་མའི་སྐྱེས་རབས་ལས་གཙོ་བོར་གསལ་བའི་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཞལ་

སློབ་མཆོག་རྗེ་སྒམ་པོ་པ་ཟླ་འདོ་གཞོན་ནུ་ནི། ཡུལ་གཉལ་སྙིང༌། གདུང་སྙི་

བ། ཡབ་སྙི་བ་རྒྱལ་པ་ོདང༌། ཡུམ་ཞ་ོམ་གཟའ་ཆེ་ལྕམ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་རབ་བྱུང་དང་པོའ་ིས་མོ་ལུག་གི་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་

གསོ་རིག་བསླབས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན་པས་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་ཞེས་མཚན་

ཐོགས། ཡུམ་གཅིག་ཀྱང་བཞེས་པར་དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་རྩ་གྲངས་ན་འདས་སོང་

བས་ཐུགས་སྐྱོ་སྟེ་དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པར་དགེ་བཤེས་ཤབ་པ་གླིང་པ་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང༌། དྭགས་པ་ོསྨད་དུ་མང་ཡུལ་བླ་ོལྡན་ལས་བདེ་མཆགོ་དང༌། རིན་

ཆེན་རྒྱན་དྲུག་སགོས་དབང་མང་པ་ོགསན། དེ་ནས་བྱང་ཕྱགོས་སུ་བྱནོ་ཏེ་བྱ་

ཡུལ་བ་དང༌། གོང་ཁ་བ་སོགས་ལས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་མང་པོར་

གསན། སློབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་མན་ངག་ཞུས་ཏེ་བསྒོམས་
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པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། 

དེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་བསྒོམ་པའི་སྐབས་ཤིག རྗེ་བཙུན་མི་

ལའི་མཚན་སྙན་ཐོས་པར་ཤིན་ཏུ་དད་པ་སྐྱེས། རིམ་པར་སྟོད་ཕོྱགས་སུ་རྗེ་

བཙུན་མཇལ་དུ་ཕེབས་པས་རིམ་པར། བྲིན་དུ་ཉེ་བ་ན། བཙུན་པ་གཅིག་

བསུ་རུ་བྱུང༌། ཁྱེད་བསོད་ནམས་རེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས་བླ་མས་ཁྱེད་

བྱོན་པ་ན་ཉིན་ནས་ལུང་བསྟན། ད་ལྟ་བསུས་ཤོག་ཅེས་པའི་བཀའ་བྱུང་

བས་འངོས་བ་ཡིན་ཟེར། འ་ོན་ང་རང་ཡང་སྐལ་ལྡན་དུ་འདུག་སྙམ་པའི་

ཁེངས་པ་ཅུང་ཞིག་བྱུང་བས། དེ་བླ་མས་མཁྱེན་ནས་ཟླ་བ་ཕྱེད་ལ་མཇལ་མ་

བཏུབ། མཐར་རིམ་པས་མཇལ་ཏེ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། ཁྱདོ་རང་གིས་སྔར་དབང་

ཐོབ་པ་དེས་གོ་ཆོད་པ་ཡིན་ཡང༌འདི་བཞིན་བྱེད་གསུངས། ཕག་མོའ་ིབྱིན་

རླབས་གཅིག་གནང་མཐར། གཏུམ་མོའ་ིགདམས་ངག་རིམ་པར་གནང་སྟེ་

བསྒམོས་པས་རྟགས་རིམ་པར་ཐནོ། ཁྱདོ་ཕ་ོརྒདོ་རབ་ཅིག་འདུག་གསུངས་ཏེ་

གཟེངས་བསྟདོ་ཐབོ། ཞབས་དྲུང་དེར་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་སངོ་མཐར། ད་དབུས་

པ་སྟོན་པ་དབུས་སུ་སོང་གསུངས་ནས་ཟམ་ཁ་ཅིག་བར་བསྐྱལ་ནས། ད་

འཇིག་རྟེན་བླསོ་ཐངོས་ལ་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་གྱིས་སགོས་ཞལ་གདམས་མང་

པོ་གནང༌། 

དེ་ནས་རིམ་པར་གཉལ་དུ་ཕེབས། ལོ་གསུམ་སྟན་དང་མ་

བྲལ་བར་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་བསྒོམས་པས་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཁྱེན། བླ་མ་སངས་རྒྱས་དངོས་

སུ་ཤེས་པ་བྱུང༌། དེ་ལྟར་འོད་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་གངས་རིར་ཡུན་རིང་དུ་

བཞུགས། དེ་ནས་སྒམ་པརོ་བྱནོ། དེར་དགནོ་པ་ཡང་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང༌། ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉིན་མཚན་ཆད་པ་མེད་པར་བསྐོར། དབང་

བསྐུར་མེད་ཀྱང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོའ་ིགདམས་པ་བཏབ་སྟེ་ཁྲིད་ཡིག་ཀྱང་མཛད། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་དྭགས་

པོའ་ིརྟོགས་ཆོས་ཀྱང་ཟེར། བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གྱི་བསྟན་བཅོས་

མཛད་པ་དང༌། གདམས་ངག་མང་པོ་གསུངས་པས་འདི་ནས་བཀའ་ཕྱག་ཆུ་

བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྲགས། གངས་ཁྲོད་དང༌། རྫ་རི། གཡའ་རི། ནགས་ཁྲོད་

སགོས་འགྲིམས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་སླབོ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱུང༌། བུ་

སློབ་སོགས་འགའ་རེའི་ངོར་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང༌། འགའ་

རེའི་ངོར་རབ་གནས་མཛད་པ། འགའ་རེའི་ངོར་སྟོན་མོའ་ིགྲལ་དབུར་

བཞུགས་པ། འགའ་རེའི་ངོར་ཆོས་གསུངས་པ་སོགས་དུས་གཅིག་ལ་མཛད་

པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་སྟོན་པ་དང༌། གཟིམས་མལ་དུ་བཞུགས་པ་ཡང་ལ་ལས་

ཐུབ་པ་དང༌། སྤྱན་རས་གཟིགས་སོགས་སྣང་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་བཀོད་པ་

མཐའ་ཀླས་མཛད། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཞལ་ནས། སྤྲུལ་པས་

སྤྲུལ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་སྒམ་པོ་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔོན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

པོའ་ིཁབ་ཏུ་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་ཅིང་རིགས་བཟང་བ་ཞིག་གི་སྲས་ཟླ་འོད་
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གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་ཚེ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརི་ལ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིམདུན་

ནས་མདོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞུས་ཤིང༌། སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་ཁྱིམ་དུ་

སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྙེན་བཀུར། སྟོན་པས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྙིགས་

མའི་དུས་སུ་མདོ་སྡེ་འདི་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་སྲུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། སྟོན་པས་ཀྱང་ཁྱོད་

ཀྱིས་མདོ་སྡེ་འདི་འཛིན་པར་ང་ཡིས་གྲོགས་བྱེད་གསུངས་པར་བྱང་སེམས་

ཟླ་འདོ་གཞོན་ནུ་ནི། རྗེ་སྒམ་པོ་པ་དང་གྲོགས་མཛད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་

པའི་ཐུབ་པ་ནི་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཡིན་པར་གྲགས། 

ཡང་སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨའི་ཟླ་བ་རྣམ་པ་དག་པ་མངོན་པར་འཕགས་

པའི་རྒྱལ་པོའ་ིབསྟན་པ་འགྲིབ་པའི་དུས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེ་ཏོག་

ཟླ་མཛེས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་སུ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པ་ོལ་ཆསོ་བསྟན་ཅིང༌། ཕྱིས་རྒྱལ་པའོ་ིཕ་ོབྲང་འཁརོ་

དུ་སྐྱེ་བ་ོམང་པ་ོལ་ཆོས་བསྟན་པས། རྒྱལ་པོ་དཔལ་བས་བྱིན་གྱིས་གཤེད་མ་

ལ་བསྒོས་ནས་མེ་ཏོག་ཟླ་མཛེས་བསད་ཅིང་དུམ་བུར་བཏུབ་པ་ན། དུམ་བུ་

རྣམས་ཀྱང་ཁ་དོག་མ་ཉམས་པར་ཡུན་རིང་གནས་པ་སོགས་མཐོང་བས་

རྒྱལ་པོ་ཆེར་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ཏེ་བཤགས་པ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་མདོ་

ལས་གསལ་བ་ལ། དེ་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བྱིན་ནི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་
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པ་ོཡིན་པ་དང༌། མེ་ཏགོ་ཟླ་མཛེས་ནི་ཟླ་འདོ་གཞནོ་ནུ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆསོ་རྗེ་

སྒམ་པོ་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཀྱང་མདོ་སྡེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཅེས་ཤིང་མཆོད་པར་མཛད། དེ་

བས་ན་སྒམ་པོ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཐར་དགུང་

ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་མོ་བྱའི་ལོ། སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ི

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་དྲོའ་ིཆར་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན། 

གདུང་སྦྱངས་པར་ཐུགས་མ་ཉམས་པར་བྱོན། མཁའ་འགྲོ་འདུ་

བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང༌། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཆེན་ཡང་ཤོ་རམ་

འཕགས་པ། ཟིམ་ཤིང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། གསེར་སྒམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། རམ་ཉི་

བ་ཆོས་ཀྱི་གཡུང་དྲུང་སྟེ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་བཞི། དྭགས་པོ་སྒོམ་ཚུལ། ཕག་མོ་

གྲུ་པ། འབའ་རོམ་པ། ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སྟེ་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ་

བཞི། དྭགས་པོ་འདུལ་འཛིན་སོགས་དེ་དང་ཉེ་བ་བཞི་སོགས་སྒམ་པོའ་ིབུ་

ཆེན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་སགོས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱུང་བར་གསུངས་ས།ོ །

༣༡༽ གཏེར་ཆེན་ཉང་སྟོད་ཉི་མ་འདོ་ཟེར། 

སོ་གཅིག་པ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྣམ་ཐར་ཆེན་

མོ་ལས། མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་ལ་ལྷོ་བྲག་སྨྲ་བོ་ཅོག་མཇལ་དུ་འགྲོ་སྐབས་དགོན་

གྱི་གཤམ་ཉེར་སླེབས་པ་ན། བླ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་ཆས་
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དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་ཡོད་པ། གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ཐོད་པ་བསྣམས་པ་སྐུ་ཆེ་ཙམ་

མཇལ་ཞིང་མཐར་རང་ལ་ཐིམ་པའི་སྣང་བ་བྱུང༌ཞེས་དང༌། གསང་རྣམ་གྱི་

ནང་དུའང་བླ་མ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་ཡང་ཡང་

བྱུང་ཞིང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས་ཀྱང༌། 

ཉང་གི་རིགས་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་ཟབ་གཏེར་བདག །

མཐོན་མཐིང་རལ་པའི་ཅོད་པན་འཆང་བའི་རྗེ། །

མཁོ་མཐིང་ལ་སོགས་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་འབྱིན། །

ཉི་མ་འདོ་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པར། དེ་ཡང་གུ་རུའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཡུལ་ཆེ་ས་ཡང་འཁྲུགས་

པའི་བསྐལ་བ་འབྱུང༌། །སྔགས་པས་མཐུ་བསྒྲུབ་སྐྱེ་བོས་ཟློག་པ་སློབ། །མི་

བསད་སྟོང་ལ་སྐུ་དང་གསུང་རབ་མཇལ། །གྲོང་སྟོད་གྲོང་སྨད་འགྲོ་ལ་སྐྱེལ་

མ་ཁྲིད། །སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་མཁོ་མཐིང་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་གཞག་འདོན་

པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་བྱུང༌། །མངའ་བདག་སྤྲུལ་པ་ཉང་རལ་ཞེས་བྱ་

འབྱུང༌། །ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ནམ་ཚངས་པ་ལྷའི་

མེ་ཏོག་ཉིད་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་ཉང་རལ་ཉི་མ་འདོ་

ཟེར་ནི། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལ་བྲན་བརྒྱས་བསྐོར་ཞེས་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་

ཞིང༌། ཁོང་ནི་ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤ ལ་གྱི་བྱེ་བྲག་འཛེད་པ་སེར་དགོན་ཞེས་པར་

ཡབ་ཉང་སྟནོ་ཆསོ་ཀྱི་འཁརོ་ལ་ོདང༌། ཡུམ་པདྨ་བདེ་བ་རྩལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་
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སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་

ཡ་མཚན་པའི་རྟགས་མཐའ་ཡས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཤཱཀྱའི་དབང་པ་ོདང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པ།ོ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་སགོས་མཇལ་བའི་

དག་སྣང་མང་པོ་ཤར་ཅིང་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་འུར། ཁྱད་པར་ནུབ་གཅིག་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྟ་དཀར་ལ་ཆིབས་ཤིང་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིས་ཆིབས་ཀྱི་

ཞབས་བཏེགས་པ་ཞིག་མཇལ་ཏེ་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བཞི་བསྐུར་

བས་གནམ་རལ་བའམ། ས་གཡོ་བ། རི་འགུལ་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་གསུམ་ཤར་

བར་བརྟེན་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད་པས་མི་ཀུན་གྱིས་སྨྱོན་པར་འཛིན་པ་

བྱུང༌། ཡབ་ལས་རྟ་མགྲིན་གྱི་དབང་གསན་ནས་འཛེད་ཕུ་གངས་རིར་སྒྲུབ་

པ་མཛད་པས་ལྷ་ཡིས་ཞལ་གཟིགས། ཟངས་ཀྱི་ཕུར་པས་རྟ་སྐད་འཚེར། བྲག་

ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་བཞག མཁའ་འགྲསོ་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་ོཅགོ་གི་

བྲག་རྩར་ཕེབས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་མཚན་ཉི་མ་འདོ་ཟེར་དུ་

གསོལ་བ་ལྟར་ཕྱིན་ཆད་དེ་ལྟར་གྲགས། 

གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེས་རྣལ་འབྱརོ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡ་ོརྗེ་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས་

གནས་ཀྱི་ཁ་བྱང་དང༌། ཡང་བྱང་གནས་ཡིག་རྣམས་གནང་ཞིང་བསླབ་བྱ་

མཛད་པ་དང༌། གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཅན་དང༌། ར་ཤག་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱི་ཁ་

བྱང་ཡང་བྱང་ཡང་ཕྱག་ཏུ་སནོ་པ་ལྟར་གཏེར་གནས་བྲག་སྲིན་མ་ོསྦར་རྗེས་

ཀྱི་རྩར་བྱོན་པས། མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་བུད་མེད་གཅིག་གིས་དྲེའུ་དཀར་
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མོ་ལ་རྒྱ་སྒྲོམ་གཉིས་བཀལ་ནས་བྱུང་བའི་ནང་ནས་སྟག་སྒྲོམ་གཅིག་བཏོན་

ཏེ་ཕུལ། གཏེར་སྒ་ོཡང་རྙེད་ནས་ཟངས་སྒྲམོ། རྫ་བུམ། སྟག་སྒྲམོ་སྐུ་རྟེན། དམ་

རྫས། ནརོ་སྣ་སགོས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་སྒྲམོ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་

པོ་དང༌གུ་རུ་ཞི་དྲག རྫ་བུམ་ལས་མགོན་པོ་དང་ངན་སྔགས་ཀྱི་སྐོར། སྟག་

སྒྲོམ་ལས་མཁའ་འགྲོའ་ིཆོས་སྐོར་མང་པོ་བོྱན། དེ་རྗེས་ཚོང་པ་ཞིག་ལས་ལྷ་

ཡི་མཛུབ་མོ་ཆག་པ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་སོན་པའི་ནང་ནས་ཁ་བྱང་བྱུང་བ་ལྟར་

མཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་གཏེར་སྒྲོམ་སྨུག་པོ་དང༌། སྐྱ་བོ་གཉིས་

བཏོན་པའི་སྒྲོམ་སྨུག་ནང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་བཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་

ལུང་མན་ངག་རྣམས་དང་། སྒྲམོ་སྐྱའི་ནང་ནས་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེན་དང་དམ་རྫས་སོགས་མང་པོ་བྱོན། གཞན་ཡང་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་

དང༌། གནམ་སྐས་ཅན་གྱི་སྲིན་བྱ་བྲག་དབེན་གནས་བྲག་རིའི་ལྷ་ཁང་ལ་

སོགས་པ་ནས་གཏེར་ཁ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། ཡབ་ཉང་སྟོན་ཆེན་པོ་དང༌། རྒྱ་

སྨྱནོ་དནོ་ལྡན། ཞིག་པ་ོཉི་མ་སེངྒེ༌། མལ་ཀ་བ་ཅན་པ། སྟནོ་པ་ཁ་ཆེ་བ་སགོས་

བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ནས་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་ལོ་གསུམ་མཛད་པས་སློབ་

དཔོན་པདྨ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་གསུང་གི་གནང་བ་མང་པོ་ཐོབ། མུ་

ཏིག་ཤེལ་གྱི་སྦ་གོང་དུ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་མཛད་སྐབས་མཚོ་

རྒྱལ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་མཁའ་འགྲོའ་ིཞུས་ལན་བརྒྱ་རྩའི་དཔེ་གནང༌། དུར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་དུ་ཁྲིད་ནས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་བབས་རིག་

འཛིན་བརྒྱད་དང་བཅས་པས་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དབང་སོ་

སོར་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྫོགས་པར་མཛད། མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་

འཕྲུལ་ཇོ་འབུམ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་འགྲོ་མགོན་ནམ་མཁའ་འདོ་

ཟེར་དང༌། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བ་གཉིས་

འཁྲུངས། གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཕེབས་པ་ལ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་

ཡོད་ཚུལ་ཞུས་པས། ཁོང་ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་འཕྲང་བཀའ་མ་ཡོད་

ཚུལ་གསུངས་པས་དེའང་གསན་ནས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་

མཛད། གྲུབ་ཐོབ་པས་ལྷ་ས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིསྐོར་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་

བཏོན་པའང་བདག་པོ་ཁྱེད་རང་ཡིན་གསུངས་ནས་གནང༌། སྨན་བསྒྲུབ་

མཛད་སྐབས་སྨན་གྱི་ལྷ་མོས་ཨ་རུ་ར་རློན་པ་ལོ་མ་དང་བཅས་པ་དངོས་སུ་

ཕུལ། སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་ཞིག་པར་ནམ་མཁར་བོྱན་པ་དང༌། ཞབས་ས་ལ་མི་རེག་

པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན། སྒོམ་སྒྲུབ་དང་འཆད་སྤེལ་ཟུང་དུ་

འབྲེལ་བས་སྐུ་ཚེ་མཐའ་འཁྱངོས་པར་མཛད། ཕྱིས་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པར་སངོ་བས་བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དགུང་ལ་ོརེ་

དགུ་པ་ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཁྱད་པར་

ཐུགས་ཀ་ནས་དྷཱིཿཡིག་དཀར་པ་ོཞིག་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་པར་བསྟན་ཏེ་

སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་བསྡུས། སླར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་
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འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན། 

ཆག་ལོ ་ཙཱ ་བས་གདུང་བཞུས་པས་ཐོག ་མར་མེ ་སྦར་མ་

ནུས། སླར་ཞུགས་རང་འབར་དུ་གྱུར་ཏེ་གདུང་ཁང་ན་ཁྱེའུ་གཞོན་ནུ་མཁའ་

འགྲོའ་ིའཁོར་དང་བཅས་པས་ཧ་རི་ནི་སའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་སོགས་ཀུན་གྱིས་

མཐོང་བའི་རྟགས་མཚན་སོགས་མང་པོ་དང༌། རྟེན་དང་རིང་བསྲེལ་ཁྱད་

པར་ཅན་མང་དུ་བོྱན། སོླབ་མའི་གཙོ་བོ་སྐུ་སྲས་ནམ་མཁའ་དཔལ་བ་སྨིན་

གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་གཏད་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཡིན་

ཞིང༌། དེའི་སྲས་འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ། དེ་

སྲས་ཕྱག་རྡརོ་སྤྲུལ་པ་བདུད་འདུལ་ཏེ་ལུང་ནས་བསྔགས་པའི་རིགས་གསུམ་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་སྲས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བོད་

ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ད་ལྟའི་བར་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

༣༢༽ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། 

ས་ོགཉིས་པ་གཡུ་ཐགོ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པརོ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་

གསོལ་འདེབས་ལས། 

བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

ཉནོ་མོངས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་སྐྱོབ་པ། །

སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་ཅན། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཡོན་ཏན་མགོན་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་སྨན་རྒྱལ་གཉིས་པ་གཡུ་ཐགོ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པ་ོནི། ཡབ་

ཁྱུང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང༌། ཡུམ་པདྨ་འདོ་ལྡན་གཉིས་ལས་ཉང་སྟོད་རྒྱལ་རྩེའི་ཕུ་

གཙང་སྒོ་བཞི་རེ་ཐང་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་

བཅས་ཏེ་མཚན་དཔེའི་པདྨོ་བཞད། བལྟམས་མ་ཐག་ཏུ་ཞལ་ནས་སྨན་བླའི་

གཟུངས་གསུངས་ཤིང༌། ཡུམ་ལ་སྤྱན་མི་འཛུམ་པར་གཟིགས་པ་སོགས་

མཛད། དགུང་ལོ་གསུམ་ཙམ་ནས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་རིགས་སད། བརྒྱད་པ་

ནས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དང་གསོ་དཔྱད་ལ་མཁྱེན་པའི་ཀློང་བརྡོལ། ཞལ་

ནས་ཀྱང༌། གངས་ཅན་ཁྲོད་ཀྱི་གཡུ་ཐོག་པ། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་རྗེས་

བཟུང་ནས། །ནང་དང་གཏན་ཚིགས་སྒྲ་རིག་དང༌། །བཟ་ོདང་གས་ོབ་རིག་པ་

ཡི། །ཚིག་དོན་ཀུན་ལ་མཁས་པར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས། 

ཁྱད་པར་དགུང་ལ་ོབཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་མནལ་ལམ་དུ་སྨན་གྱི་ལྷ་མསོ་

དབང་བསྐུར་ཞིང༌། རྒྱུད་བཞི་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཕྱིས་མངོན་

དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས། མཁའ་འགྲོའ་ིགཙོ་མོ་

དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བའམ་མནྡཱ་ར་བ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་པར་བརྟེན། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་མ་ོདགངོས་པའི་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་ཅེས་གངས་ཅན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་

བཀའ་སྲལོ་ཆེན་པ་ོའདི་ཉིད་བྱུང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲ་ོམ་དེ་ཉིད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལས་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་ངག་དུ་མ་ཞིག་གསན། སླར་ཡང་

དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པར་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པས་

དྲང་སྲོང་ཙ་ར་ཀ་སོགས་པཎ་གྲུབ་དུ་མ་བསྟེན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་

རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སགོས་སྨན་དཔྱད་དང༌། གསང་སྔགས་

ཀྱི་གདམས་པ་མང་པོ་གནང༌། སླར་བོད་དུ་ཕེབས། 

སྤྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ལན་དྲུག་ཕེབས། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་རིགས་ལམ་

གྱི་སྒོ་ནས་མུ་སྟེགས་བྱེད་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཏུལ་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་

དཔལ་གྱི་རི་ལ་ཕེབས་ལམ་དུ་མི་རྒོད་ལ་ལྟ་སྟངས་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་

རེངས་པ་དང༌། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོས་ཐོག་ཕབས་པར་སྡིག་

མཛུབ་བསྟན་པས་ཁོང་རྣམས་བརྒྱལ་བ་དང༌། སེངྒ་ལའི་གླིང་དུ་བྱོན་པའི་

གྲུ་གཟིངས་རྒྱ་མཚོར་ཞིག་པར་ནམ་མཁར་འཕུར་ཏེ་གྲོགས་རྣམས་ཆུའི་

འཇིགས་པ་ལས་བསྒྲལ་བ་དང༌། ཀ་ལིངྐའི་ཡུལ་དུ་དུག་སྦྲུལ་གྱི་ཁ་རླངས་

མུན་པ་ལྟར་བཏིབས་པར་སྙིང་རྗེ་བསྒོམས་པས་ཞི་བ་དང༌། བལ་ཡུལ་དུ་

བོན་པོ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་པ་ན་ཉི་མ་ཕྱེད་ཀྱི་བར་ནམ་མཁར་བཞུགས་

པ་དང༌། སྐབས་འགར་རི་བྲག་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་གཤེགས་པ་དང༌། ཕྱི་ནང་

གི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གསལ་སྒྲིབ་མེད་པར་མཁྱེན་པ་དང༌། དམ་པའི་

ཆོས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཐོག་ནས་འཆད་ནུས་

པ་དང༌། རོྡ་རྗེའི་གདན་དུ་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་ཕྲག་གི་ཚོགས་དཔོན་མཛད་པ་
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དང༌། རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་བོད་དུ་ཉིན་གཅིག་གིས་ཕེབས་ཏེ་ཨ་རུ་ར་ལོ་མ་

དང་བཅས་པ་དང༌། མེ་ཏོག་གསར་པ་སྐྱེས་སུ་བསྣམས་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱི་བཀདོ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། སྐབས་ཤིག་གཙང་འགུར་མ་ོཆེའི་བཙད་པ་ོ

ཇ་ོསྲས་ཞེས་པས་གདན་དྲངས་ཏེ་ཆསོ་འཁརོ་ཟླ་བ་གཅིག་མཛད་པའི་དགའ་

སྟོན་དུ། སྨན་སྒྲུབ་དང༌། དེའི་དབང་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྗེས་གནང༌། ཞི་ཁྲོ། དགྱེས་

རྡོར། ཕུར་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་སོགས་བླ་མ་གཞན་གྱིས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་མི་

ཚར་བ་དེ་དག་ཉིན་གཅིག་ལ་ཚར་བར་མཛད། 

དེ་དུས་གཞན་གྱི་མཐོང་ངོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ཙ་ར་དང་པནྜི་ཏའི་

ཆ་བྱད་ཅན། རྣལ་འབྱོར་པ་རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་ཅན། གཡུ་བྱ་ནེ་ཙོ་ཤིན་ཏུ་

མཛེས་པ་ཞིག་གིས་གས་ོདཔྱད་འཆད་པ་སོགས་སྐུའི་བཀདོ་པ་དུ་མར་དུས་

གཅིག་ཏུ་སྟོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ནས་འཇའ་ཚོན་ཁ་དོག་སྣ་

ཚོགས་པའི་ནང་མེ་ཏོག་དང༌། ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག་རློན་པའི་ཆར་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་ཡུན་ཙམ་བབས། དེར་ཡདོ་ཀུན་གྱིས་བསྡུས་ཏེ་བག་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་སགོས་

དང༌། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་པང་དུ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཨ་རུ་ར་རློན་པ་སྙིམ་པ་

ཁ་སྦྱར་བ་ཙམ་ཁ་དོག་གསེར་འདོ་འཕྲོ་བ་ཞིག་བབས་འདུག་པར་སྲས་ལ་

གནང་སྟེ་འདི་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། ཁྲུས་གྱིས་ལ་ཁྲུས་ཆུ་བཏུང་དང་དགོས་

འདོད་འབྱུང་ཞིང༌། ནད་སེལ་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་ཡིན་གསུངས། ཟུར་མཁར་བ་

བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོས་དེ་དུས་ཨ་རུ་ར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལྔ་འབྲེལ་གཅིག་གསུམ་
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འབྲེལ་གཅིག རྐྱང་པ་གཅིག་དང་གསུམ་རྙེད་པར་བཤད། གསུང་མགུར་

ལས་ཀྱང༌། གཙང་གི་ཚོང་དུས་འགུར་མོ་རུ། །རྟ་བདུན་རྒྱལ་པོ་བཙོན་དུ་

བཟུང༌། །རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་ཆར་དུ་དབབ། །ཅེས་གསུངས། མང་ཡུལ་

སྐྱིད་གྲོང་དུ་མངའ་རིས་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བཙུན་གྱིས་གདན་དྲངས། དེ་སྐབས་ཇོ་

བ་ོའཕགས་པ་ཝ་ཏི་ལ་ཕྱག་མཆདོ་མཛད་པ་ན། ཇ་ོབའོ་ིཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་

དྲུག་མ་དང༌། སྨན་ལྷའི་གཟུངས་བཅས་རང་སྒྲ་སྒྲགོ་བཞིན་པར་འདོ་ཟེར་དྲི་

བཟང་དང་བཅས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། 

དེའི་སྐོར་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སུམ་སྟོན་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་དྷ་རས་

གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ། གསེར་སྲང་ཕྱེད་ཉིས་བརྒྱ་ཕུལ། དཀའ་སྤྱད་

སོགས་ཀྱིས་མཉེས་མཐར་བླ་སྒྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་ཅེས་

པ་དེ་ཞལ་གདམས་དང་བཅས་ཏེ་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་སྟེ་རྗེས་

སུ་བཟུང་བས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། དེ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་

གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བསྟན་ཏེ་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་

མཛད། མཐར་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་པར་ནམ་མཁར་འཇའ་འདོ་ཀྱི་

གསེབ་ནས་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མ་ོམཆདོ་རྫས་ཐགོས་པ་མང་པསོ་བསུས་ཏེ། ཁྱུང་

དང་སེངྒེ་དང༌། ཁྱུ་མཆགོ་ལ་ཞནོ་པ་སགོས་ཀྱི་སྐུའི་བཀདོ་པ་ས་ོསྐྱེའི་བླརོ་མི་

ཁྱུད་པའི་དག་པའི་བཀོད་པ་བསྟན་ནས་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་སྨན་ལྷ་མི་

བསྐྱོད་རྒྱལ་པོའ་ིཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་སོ། །ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་དོན་
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དུ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྒྱུན་བཞག་པའང༌། ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས། ཐུགས་ཀ་ཆོས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། །གསོ་དཔྱད་རིན་ཆེན་གཏེར་ཕྱུངས་ཏེ། །ཕྱི་རབས་རྗེས་

འཇུག་གསོ་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསོ་དཔྱད་སྤྱིའི་ཐུགས་རྩོལ་

བརྒྱད་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དང༌། དཔའ་བོའ་ིསྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་

མད་ོགནས་འགྲེལ་པ། རྩ་དཔྱད་རིག་པ་རང་གསལ་ལག་ལེན། མན་ངག་ཤགོ་

དྲིལ་སྐོར་གསུམ། རྒྱུད་ཆུང༌། རྒྱུད་བཞིར་གསེར་མཆན་དང༌། ཟངས་མཆན་

སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་

ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །

༣༣༽ ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ། 

སོ་གསུམ་པ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་

གསོལ་འདེབས་ལས། 

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཀུན་དགའི་གསུང༌། །

ཞེས་འབྱུང་བའི་ཀུན་དགའི་གསུང་ཞེས་པ་ནི། གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་ ༣༠ 

ནུབ་བླ་མ་ས་ཆེན་བཀའ་འབུམ་ནང་ཡོད་སྙམ། ག་རིང་རྒྱལ་པོ་ལ་རྩིས་

བསྡུར་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞིག་བསྐུར་བ་ཡང་ཡང་རྨིས་ཞེས་དང༌། ཚེས་ ༢ ཐོ་རངས་

མནལ་བར་ཁའུ་བྲག་རྫོང་ཡིན་རྒྱུའི་གཡའ་མ་སྔོ་ཁྲམ་ཞིག་ཏུ་ཁང་པ་ཞིག་

དང༌། གནས་དེར་གྲོང་འགའ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་གི་ནང་དེར། རང་བླ་
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མ་ས་ཆེན་དང་ཐ་མི་དད་པར་དེའི་སྐུ་དབྱིབས་དང་ཆས་ལྟ་བུ་དང༌། བླ་མ་

གནམ་ཁའུ་པ་ཡིན་རྒྱུའི་བན་རྒན་དབུ་ཆེན་པ་ོདབུ་སྐྲ་ཐདོ་ཁ་ནས་ཅུང་ཟད་

བྱི་བ་སྐྲ་སེ་ཆབོ། ན་བཟའ་མདགོ་ཁ་མ་གསལ་བའི་སྟདོ་ཐུང་དང༌། ཕྱམ་རྩེས་

སྨད་དཀྲིས་པ་ཅན་ཞིག་འདུག ཡུན་རིང་སངོ་ནས་ད་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཆསོ་ཞུ་

སར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པས། མ་འགྲོ་ཁྱོད་ངའི་གམ་དུ་སྡོད་དང་། ཆོས་ངས་

བཤད་ཆོག་གསུངས་པ་སོགས་མང་རབས་རྨིས་ཀྱང་བརྗེད་ཅེས་སོགས་

གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་

གི་སྤྲུལ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་གསལ་བས། རྗེ་བཙུན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་

ཉིད་ནི་ཡབ་འཁནོ་དཀནོ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་བཞེས་པའི་ས་

མ་ོགླང་གི་ལརོ། དཔལ་སྐྱའི་གདན་ས་ཆགས་བཏབ་པ་དང༌། དེ་ནས་ལྔ་བཅུ་

ང་དགུ་བཞེས་པའི་ཆུ་ཕ་ོསྤྲེའུ་ལརོ་ཡུམ་མ་གཅིག་ཞང་མ་ོལས་ང་ོམཚར་བའི་

ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། དང་པ་ོཉིད་ནས་འགྲ་ོ

བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དུ་འངོས་ཤིང༌། ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ་སོགས་

རང་བཞིན་གྱི་ཡནོ་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་ན། མཚན་ཡང་ཀུན་དགའ་སྙིང་

པོ་ཞེས་བཏགས། སྙན་ངག་དང་སྡེབ་སྦྱོར་དང་སྨན་དཔྱད་སོགས་ཅི་རིགས་

སྦྱངས། ཡབ་ལས་ཀྱེ་རོྡར་གྱི་དབང་བསྐུར་གཙོས་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་

གསན། 

དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ལོན་པའི་ཚེ་ཡབ་སྐུ་གཤེགས། བླ་མ་བ་རི་
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ལོ་ཙཱ་བར་གདན་ས་བཏད། བླ་མ་དེའི་དྲུང་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཞུས་ཏེ་བླ་མས་སྒྲུབ་གྲོགས་དང་བཅས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ན་

འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་ཞལ་དངོས་སུ་གཟིགས་ཏེ། བུ་ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་ཆོས་

པ་མིན། །འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་མིན། །བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་བྱང་

སེམས་མིན། །འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན། །ཞེས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་གནང་བས་མཁྱེན་པའི་

གཏེར་མཛོད་གྲོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་བཞེས་པ་ཙམ་ནས་རོང་ངུར་སྨྲིག་

ཏུ་བྱོན་ཏེ། བྲང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པོ་དང༌། ཁྱུང་རིན་ཆེན་གྲགས་སོགས་བསྟེན་

ནས་མངོན་པ་གོང་འགོ་དང༌། ས་སྡེ་ལྔ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཤིན་

ཏུ་མང་པ་ོགསན་སྦྱངས་མཛད། དེ་སྐབས་སྦྱར་དུག་གིས་སྙུང་སྟེ་མ་ཡུམ་དང་

སློབ་མར་ཕྲད་དུས་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་བཞག་པ་ད་ལྟའང་ཡོད། སླར་ཡང་ས་

སྐྱར་བྱནོ་ཏེ། བ་རི་བའི་མདུན་ནས། དཀནོ་བརྩེགས་དང༌། ཕལ་ཆེན་སགོས་

མདོ་ཕོྱགས་དང༌། བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་

འབྲེལ་བའི་མདོར་ན་བ་རི་བའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་གསན་ཅིང་ཐུགས་

སུ་ཆུད། ཡབ་ཆོས་བརྩད་བཅད་པར་བཞེད་དེ་འཁོན་སྒྱི་ཆུ་བའི་དྲུང་དུ་

བྱོན། ཌོམྦི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ་དང༌། གྲུབ་པ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་

སོགས་ཆོས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསན། དེར་དབང་བསྐུར་གྱི་སྟ་གོན་ནུབ་

མོར་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཆུ་བོ་དམར་མེར་བ་གཅིག་ལ་ཟམ་པ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གསུམ་འདུག་པའི་ཆུ་འགྲམ་ན་བསྒྲལ་རྒྱུ་མང་པ་ོའདུག་པས། ང་བ་སྒྲལོ་བར་

ཞུ་ང་བསྒྲོལ་བར་ཞུ་ཟེར་བ་ལ་ཟམ་པ་ཕྱི་མ་ལ་གསུམ། བར་པ་ལ་བདུན། ཉེ་

ཤོས་ལ་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲལ་བའི་རྨི་ལམ་བྱུང་བར་གསུངས། 

དེའི་ཚེ་སྒྱི་ཆུ་བའི་སློབ་མ་བན་ཆུང་འགའ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོགས་

ཏེ་མདོག་སྟོད་དུ་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བའི་དངོས་སློབ་བླ་མ་སེ་སྟོན་ཀུན་རིག་

ཆོས་འཁོར་གཅིག་ལ་བྱོན་པར་མཇལ་བར་ཕེབས། བླ་མས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་

ཏུ་དྲིས་པས། ཁོང་གི་བླ་མ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་ཡིན་པར་

མཁྱེན་ནས། པང་དུ་བཞེས་ཏེ་མི་གསོན་གཤིན་ཕྲད་པའི་དུས་བྱུང༌། རྒད་པོ་

གོག་པོ་འདིའི་ནང་ན་ཆོས་ཡོད་པས་ཁྱེད་ལ་སྟེར་བ་ཡིན། མྱུར་དུ་ཤོག་ག་

ལེར་ཡོང་སྙམ་ན། སང་ཕོད་ང་འཆི་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་བླ་ཆེན་དེར་ཞག་

གཅིག་དབུ་སྔས་སྒྲེལ་ཏེ་བཞུགས་སུ་བཅུག དེའི་བར་ལ་བླ་མ་སེས་གསུང་

ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་དཀྱུས་སུ་གསུངས་པ་

འདི་ཙམ་དང༌། དེ་ལས་འཕྲསོ་པ་འདི་ཙམ་གྱི་རྐང་གྲངས་ཡདོ་པ་བཅས་ལམ་

མེ་བ་ཞིག་གསུངས། དེ་ནས་སྒྱི་ཆུ་བའི་མདུན་དུ་ཡར་བྱོན་རྗེས་བླ་མ་སེའི་

དྲུང་དུ་འབོྱན་པར་བཞེད་ཀྱང༌། བླ་མ་སྒྱི་ཆུ་བས་མ་གནང༌། སང་ཕདོ་འབྱནོ་

དགོངས་ཀྱང་བླ་མ་སྐུ་གཤེགས། དེ་ནས་བླ་མ་གནམ་ཁའུ་པའི་དྲུང་དུ་བྱོན་

ཏེ། རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་རྒྱུད་འགྲེལ་དང་མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་སོགས་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན། དགེ་བཤེས་རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་ལས་ཉི་སྣང་སོགས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མད་ོའགྲེལ་མང་པ་ོགསན། དེ་ནས་གུང་ཐང་ན་ལ་རྩེར་བླ་མ་མལ་ལ་ོཙཱ་བ་བླ་ོ

བརྟན་གྱི་དྲུང་དུ་བོྱན། སྔ་ཕྱིར་བདེ་མཆགོ་གི་ཆསོ་སྐརོ་སགོས་དང༌། མགནོ་

པོའ་ིཆོས་སྐོར་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསན། ཁྱད་པར་དུ་བླ་མ་དེས་མགོན་

པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་བཅས་པ་གནང་ནས། དེའི་རྟེན་

མགོན་པོའ་ིདར་ནག་དང༌། ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ་དང༌། མགོན་པོའ་ིསྐུ་

འབག་རྣམས་གནང་སྟེ་བརྫངས་ནས། མགནོ་པ་ོལ་ང་རྒས་ཁྱདོ་འཁནོ་ས་སྐྱ་

བའི་རྗེས་སུ་སངོ་ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་སྤུ་རངས་ལ་ོཙཱ་བ་དང༌། སྐྱུར་ཨ་

སྐྱབས་སགོས་བཤེས་གཉེན་མང་པརོ་བསྟེན་ཏེ་མད་ོསྔགས་ཀྱི་ཆསོ་བཀའ་རྒྱ་

ཆེར་གསན། 

དེ་ནས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་གསན་པར་བཞེད་

ནས། བླ་མ་སེའི་སློབ་མ་སུ་གྲགས་དྲིས་པར། ཞང་སྟོན་མཆེད་གཉིས་གྲགས་

དེའང་གཅུང་པོ་གྲོངས། གཅེན་པོ་ཞང་དགོན་པ་བའམ་ཞང་སྟོན་ཆོས་

འབར་བཞུགས་པས་དེ་མཁས་ཟེར་བ་ལྟར་དེའི་མདུན་དུ་འབྱནོ་པར་བཞེད་

ནས། བླ་མ་གནམ་ཁའུ་པ་ལ་འགྲོ་བར་ཞུས་པས། སྒོམ་ཆེན་འདི་ཚོ་རྫུན་ཆེ་

བ་ཡིན། གདམས་ངག་ཅིའང་མེད་འདྲ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ནས་འགྲོར་མ་

གནང་བ་ལ། བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་གཅིག་བདོག་ཅེས་ཡང་ཡང་ཞུས་པར། འ་ོ

ན་རྒྱུག་གསུངས་ནས་གནང་བ་ཐོབ་པ་བཞིན་སག་ཐང་དུ་བྱོན་ཏེ། རྗེ་ཞང་

དགོན་པ་བའི་དྲུང་དུ་ལོ་བཞིའི་རིང་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་མན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ངག་དང༌། ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་སོགས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསན་ཅིང་

ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ། ལམ་བསྡུས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིན་མཛད་པ་ན་

བླ་མས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་ཅིང༌། དེ་ནས་ཡི་གེར་

འབྲི་བའམ། གཞན་ལ་སྤེལ་བ་སགོས་ཅི་བྱེད་ཆསོ་འདིའི་བདག་པ་ོཁྱེད་རང་

ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་དབང་ཆེ་གསུངས་ནས་ཆསོ་བདག་ཏུ་དབང་བསྐུར། ཁྱདོ་

ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ན་ཚེ་འདིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་ཐོབ། བཤད་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ན་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་དུ་

འགྱུར་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་སློབ་

མ་གསུམ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་བདུན། རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་

བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསྟན་པར་མཛད། བླ་མས་ཀྱང་ཉིན་རེར་

རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས་ཚིག་དྲུག་རེ་དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་ནང་གདམས་ངག་

ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་ཐོག་ཏུ་ཚར་རེ་སྐྱོར་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཕུལ། 

རྗེ་དགོན་པ་བ་གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱང་མཛད། ཚུར་

བྱོན་ཏེ་ས་སྐྱར་བཞུགས་བཞིན་སྐབས་ཤིག་ཏུ་སྔར་སྦྱར་དུག་བྱུང་བའི་དུག་

རོ་ཕྱིས་ལངས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་དུ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པོར་སྙུང་ནས་དེའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྗེད་འདུག་པར། བྲང་ཁང་རྙིང་མའི་ནང་དུ་

སྐུ་མཚམས་དམ་པོར་བཅད་དེ་བླ་མར་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པས་ཚིག་

ཁ་ཤས་དྲན། དེ་ནས་རྗེ་དགོན་པ་བ་མནལ་ལམ་དུ་བྱོན་ནས་དངོས་སུ་ཆོས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གསུངས་པས་མ་ལུས་པ་དྲན་པ་བྱུང༌། དེ་ནས་རྣལ་འབྱརོ་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་

པ་ས་དཀར་པོ་ལ་རྒྱབ་ཡོལ་གྱིས་ཚུལ་དུ་ཞབས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱག་ཆོས་འཁོར་

གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ་དངོས་སུ་བྱོན། གཡས་སུ་ནག་པོ་པ། གཡོན་དུ་ག་ཡ་

ངྷ་ར་སོགས་གཙོ་འཁོར་ལྔ་དངོས་སུ་གཟིགས་ཏེ་ཆོས་གསུངས་པ་དང༌། དེ་

ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་གཙོ་འཁརོ་ཅི་རིགས་བྱནོ་

ཏེ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་བདུན་

ཅུ་རྩ་གཉིས། ལྕགས་རིའི་ཁངོས་ལས་མི་འདའ་བའི་ཟབ་ཆསོ་བཞི་ལ་སགོས་

པ་ཆསོ་བཀའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཞན་

ཡང་ཚར་ཁར་སྒམོ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་ཁྲིད་སྐྱངོ་བ་དང༌། ས་སྐྱར་བཞུགས་

ནས་ལམ་འབྲས་གསུངས་པ། གུང་ཐང་དུ་བླ་མ་མལ་གྱི་ཉེ་གནས་མཛད་ནས་

བཞུགས་པ། ལྕམ་ལྷ་ཁང་དུ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བཞེངས་ནས་རབ་གནས་མཛད་པ། ཟངས་སྡོང་འབྲོག་གསེབ་ཏུ་

གསུང་ངག་གསུངས་པ། ཤབ་སྒོ་ལྔར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སྟེ་སྐུའི་བཀོད་

པ་དྲུག་དུས་གཅིག་ལ་སྟོན་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། གསུང་ངག་ལམ་

འབྲས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་སོགས་གསུང་རབ་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་

མང༌། ཁམས་པ་རོྡར་རྒྱལ་ལམ་རྡ་ོརྗེ་རྒྱལ་པ་ོཟེར་བ་ཐགོ་མར་མ་དད་པ་ཅན་

ཞིག་ལ་ཁྱདོ་རང་འདིར་ལྟསོ་དང་ཞེས་གསུང་བཞིན་ཞབས་གཉིས་ཤད་ཀྱིས་

བརྐྱངས་པའི་གཡས་གཡནོ་གྱི་མཐིལ་དུ་ཀྱ་ཻརྡ་ོརྗེ་དང༌། འཁརོ་ལ་ོབདེ་མཆགོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གི་དཀྱིལ་འཁརོ་གསལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། ཡང་ཁམས་པ་གཅིག་གིས་ནན་

ཞུས་ངོར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་

སྤྱན་དངོས་སུ་བསྟན་པ་སོགས་མཐའ་ཡས། 

དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་རིམ་གཉིས་ཟབ་མའོ་ིཏིང་འཛིན་ལས་སྐད་

ཅིག་ཙམ་གཡེལ་བ་མེད་བཞིན། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་ནས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱི་

བར་དུ་གདན་ས་བསྐྱངས་ཏེ་གཞན་དནོ་མཛད། གསུང་རབ་ཀྱང་ལམ་འབྲས་

རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དག་ལྡན་སོགས་མན་

ངག་དང༌། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གཞི་འཛིན་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་བཞུགས། མཐར་

ས་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ཐ་སྐར་གྱི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་གཡས་རུ་བྱང་གི་སྐྱ་

བོ་ཁ་གདངས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་སོ། །དེའི་ཚེའང་སྐུའི་བཀོད་

པ་བཞི་བསྟན་པ་སྟེ། གཅིག་ནི་བདེ་བ་ཅན། གཉིས་པ་ནི་པོ་ཏ་ལ། གསུམ་

པ་ནི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ། བཞི་པ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གསེར་

མདོག་ཅན་དུ་གཤེགས་སོ་ཞེས་སྤྱན་སྔ་ན་གནས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་གསལ་

བར་རྟོགས། པུར་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེའང༌འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང༌། ཁ་ཅིག་གིས་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ཞལ་བརྒྱད་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་

པར་མཐོང༌། དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་དེ་ལ་སློབ་མའི་མཆོག་བྱུང་ཚུལ་ཡང༌། གཞུང་

བཤད་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་ཐུགས་སྲས་བཅུ་གཅིག ཚིག་རྐང་རྣམ་པར་

གྲོལ་བའི་ཐུགས་སྲས་བདུན། ཕོྱགས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བཞི་སོགས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སམ། འཁོན་སྒྱི་ཆུ་བ་ལས་དབང་ཞུས་པའི་སྟ་གོན་གྱི་མནལ་ལམ་དང༌། རྗེ་

དགོན་པ་བས་ལུང་བསྟན་པ་དང་མཐུན་པར། ལུས་མ་སྤངས་པར་གྲུབ་པ་

ཐོབ་པ་གསུམ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་བདུན། བཟོད་པ་འབྲིང་ལ་གནས་པ་བཅུ་

གཅིག དྲོད་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་བཅོ་ལྔ། འབྲིང་ལ་གནས་པ་སུམ་ཅུ་སོ་

གཅིགཆུང་ངུ་ལ་གནས་པ་གྲངས་མེད་པ་བཅས་བྱུང་ངོ༌། །

༣༤༽ རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པ། 

སོ་བཞི་པ་རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་རྗེ་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་

གི་རྣམ་ཐར་ལས། མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ དགངོ་མའོ་ིའདོ་གསལ་གྱི་ཉམས་

ལ། གནུབས་ཆེན་མཇལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཚུལ་མཐར། ལྡེར་སྐུ་ཁྲུ་

གང་བ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བར། ཕག་གྲུ་ཡིན་སྙམ། གསུས་པ་ཆེ་བ། ཤ་རྒྱགས་

པ། ཞལ་ངོ་ཆེ་ཞིང་སྒོམ་ཐག་ཅན། ཞབས་པུས་ཕྱེད་བསླངས། གཡས་ར་དུང་

པུས་སྟེང༌། གཡོན་མཉམ་གཞག་ཐོད་པ་ཅན་དེ། རང་གི་སྐྱེ་བ་གོང་མ་ཡིན་

སྙམ་བྱེད་པར། སམྱ་ཀཾ། ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཀྱང་འདུག་པར་རྨིས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རོྡ་རྗེ་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་སྐྱེ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་

བས། རྗེ་དེ་ཉིད་ནི་གདུལ་བྱ་མཆོག་གི་ངོར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་

ཐ་དད་མེད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་འབྲིང་གི་ངོར་དཔའ་བོ་

རྡ་ོརྗེ་དང༌། དམ་ཚིག་རྡ་ོརྗེ། པདྨའི་རྡ་ོརྗེ་སགོས་གྲུབ་པ་ཐབོ་པའི་སྐྱེས་བུ་རིམ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བརྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚུལ་གསུངས། གདུལ་བྱ་ཐ་མ་སོ་སྐྱེའི་ངོར་སྐལ་ལྡན་

རིམ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། ཡུལ་མད་ོཁམས་ལྷའོ་ིཆར་རྨེ་ཤདོ་བྱ་བར་

ཡབ་ཨ་དར་དང༌། ཡུམ་བཙུན་ནེ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་

པའི་ལྕགས་སྟག་ལརོ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡུམ་གྱི་རྨི་ལམ་དུ་གསེར་གྱི་རོྡ་རྗེ་རྩེ་དགུ་

པ་ཞིག་སྐྱེས་པའི་འདོ་ཟེར་གྱིས་ཕྱགོས་བཅུར་སྣང་བར་བྱས་པ་རྨིས། སྐུ་ཆུང་

ངུ་ནས་བྱིས་སྤྱོད་ལས་འདས་ཤིང་སྔོན་གནས་མང་པོ་དྲན། 

དགུང་ལོ་དགུ་པར་རྨེ་མདོ་བྱར་ཁྱི་ལྷ་ཁང་གི་མཁན་པོ་ལྡིང་ངེ་

ཚུལ་ཁྲིམས་བྱ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མཚན་རྡ་ོརྗེ་རྒྱལ་པ་ོཞེས་བཏགས། ཡི་

གེ་འབྲི་ཀླགོ་སགོས་མ་བསླབ་པར་མཁྱེན། དགེ་བའི་གཤེས་གཉེན་བཅུ་དྲུག་

ཙམ་བསྟེན་ཏེ་སྤྱོད་འཇུག་སོགས་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་གསན། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་

པར་དབུས་ཕོྱགས་སུ་བོྱན་ཏེ་ཟུར་ཕུ་བས་མཁན་པོ་དང༌། རྒྱ་དམར་བས་

སློབ་དཔོན་མཛད་པ་སོགས་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་ལས་བསྙེན་པར་

རྫོགས། གཞན་ཡང་དམར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་དཔལ་རྒ་ལོ་སོགས་

ལས་གསང་སྔགས་སོགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་གསན། དེ་ནས་གཙང་དུ་བྱོན་ཏེ་

བྲག་དཀར་བ་དང༌། བྲག་སྟག་པ། བུར་སྒོམ་པ། བྱང་སེམས་ཟླ་རྒྱལ་སོགས་

ལས་གདམས་ངག་ཅི་རིགས་པ་གསན། ཟླ་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་ནས་ཟླ་བ་མར་ང་ོལ་

མཚམས་བཅད། ཡར་ངོ་ལ་ཆོས་བཤད་དབང་སྐུར་དང་བྱིན་རླབས་བྱས་ན་

གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་འངོས་གསུངས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་མཉལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཆུང་བའི་ཞལ་ནས་ཁམས་པ་སྟོན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མ་གསེར་

གྱི་རྣ་རྒྱན་ཅན་བཞི་འབྲང་བར་འདུག  ངམ་ཤོད་རི་ནག་གི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བ་

མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་འངོས་བར་འདུག་ཅེས་སོགས་ལུང་བསྟན་པ་

ཐོབ། ལྷག་པར་དུ་བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལས། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་

འབྲས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གདམས་ངག་མང་པོ་གསན། སྔ་ཕྱིར་ལོ་བཅུ་

གཉིས་ཙམ་བསྟེན། གཞུང་བཤད་འཛིན་པའི་སློབ་མར་གྱུར། རྟོགས་པ་ཡང་

འཁྲུངས། དེ་ནས་དྭགས་པོར་རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཞབས་ལ་བཏུགས། གདམས་

ངག་མང་དུ་གསན། 

སྔར་བླ་མ་ས་ཆེན་གྱི་དྲུང་ནས་རྟོགས་པ་བརྙེས་པ་དེ། རྗེ་སྒམ་པོ་

པས་བོགས་འདོན་བྱུང་བར་བརྟེན་ནམ་མཁའ་དག་པ་ལྟ་བུའི་རྟོགས་པ་

ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས། རྗེ་དེ་སྐུ་གཤེགས་པར་སྐུ་འབུམ་བཞེངས་པ་སོགས་

མཛད། དེ་ནས་འནོ་གྱི་མཚལ་སྒང་དུ་ལོ་ལྔ་ཙམ་བཞུགས། སློབ་མ་མང་དུ་

འདུས་པར། བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར་པའི་རྗེ་སྒམ་པོ་བའི་

གདམས་ངག་གི་ཆོས་བཀའ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་མང་པོ་བཤད་པས་ཕྱོགས་

ཀུན་ཏུ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཡང་བྱུང༌། དེ་ནས་ཕག་གྲུའི་གནས་ངམ་ཤོད་

ཀུན་བཟང་ནགས་ཁྲདོ་དུ་བོྱན་ཏེ་དེར་སྔར་རྒྱ་སྒམོ་རྨི་རས་པ་ཞེས་པའི་སྒམོ་

ཆེན་ཞིག་བཞུགས་པར། དེས་ཁོང་གི་འཇག་སྤྱིལ་དེ་ཕུལ་བར་བཞེས་ཏེ་ས་

ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ནས་དེར་བཞུགས། འཁོར་སློབ་གྲྭ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུས། ན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བཟའ་ཡང་ངན་ཙམ་ལས་མི་བཞེས་པར་དངསོ་རྫས་གང་ཡདོ་དགེ་འདུན་གྱི་

འཚོ་ཆས་ཁ་ོནར་མཛད། སྟག་ལུང་ཐང་པ་དགུང་ལ་ོཉེར་བཞི་སནོ་པ་ཤིང་མ་ོ

བྱ་ཡི་ལོར་སྐུ་མདུན་སླེབས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཉེ་གནས་ཞུས། སྔར་བྱང་

སེམས་ཟླ་རྒྱན་གྱི་གསུང་བཞིན་མར་ང་ོལ་སྐུ་མཚམས་དང༌། ཡར་ང་ོལ་ཆསོ་

ཁྲིད་གསུངས་པ་གཙོ་བོར་མཛད། གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡང་མང་དུ་བྱོན། གྲྭ་པ་

བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་གདུགས་ཐོགས་ལྔ་བརྒྱ་ཞེས་གྲགས། སྔར་ཆོས་གསུང་སྐབས་

རྣམས་སུ་ད་དུང་ཁོ་བོའ་ིགྲྭ་པ་འདུས་མ་སོང་ཡང་གསུངས་ཤིང༌། ཕྱིས་འབྲི་

གུང་ཆོས་རྗེ་དགེ་བསྙེན་གྱི་རྟེན་ཅན་སྤྱན་སྔར་སླེབས་པ་ན། ད་ནི་ཁོ་བོའ་ི

གྲྭ་པ་འདུས་སོ་ཞེས་གསུངས་པར་གྲགས། སྐབས་དེ་དག་རྣམས་སུ་ཡུལ་

གཞན་དང་གཞན་དུ་སྐུའི་བཀོད་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། ཨོ་རྒྱན་

གྱི་ཡུལ་དུ་བྱནོ་ཏེ་མཁའ་འགྲ་ོམ་རྣམས་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསན་

པ་སོགས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཐར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་

ལྕགས་སྟག་ཟླ་བ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༥ ལ་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་

པར་ས་གཡོ་བ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ། མདུན་མཁར་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བ་སོགས་ཀྱི་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་ཚད་མེད་

པ་བྱུང་བར་གསུངས། སློབ་མ་བུ་ཆེན་རྟོགས་ལྡན་དང་གྲུབ་ཆེན་སོགས་

བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང༌། མདོར་ན་འབྲི་སྟག་ཁྲོ་གླིང་འབྲུག་

པ་སོགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཕལ་མོ་ཆེ་རྗེ་འདི་ལས་བྱུང་བས་བཀའ་བརྒྱུད་སྟོང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

238

གི་ཆུ་འགོ་ཞེས་གྲགས་སོ། །

༣༥༽ རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 

སོ་ལྔ་པ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཉིད་ཀྱི་གསང་རྣམ་ལས། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང༌། རྗེ་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་

མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པའོ་ིརྣམ་ཐར་ལས། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པའི་སྐྱེས་རབས་ཡིན་

པར་གསལ་བ་ལྟར། དེ་ཡང་གངས་ཅན་གྱི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་

རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི། བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་

པ་ོལ་གདུང་སྲས་བཞི་བྱནོ་པའི་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཡབ་དགུང་ལ་ོང་དྲུག་

བཞེས་པ་མེ་མ་ོཡསོ་ཀྱི་ལརོ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། སྨྲ་

ཤེས་ཙམ་ནས་དབེན་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། འཁོར་བ་ལ་མ་ཆགས་པ། ཡོན་

ཏན་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པ། བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་ལས་འདས་པར་གྱུར། དགུང་

ལོ་བརྒྱད་པར་བྱང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཚངས་སྤྱོད་དགེ་བསྙེན་

གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་ཏེ། དེ་ཕྱིན་ཆད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་ཀྱང་བཙུན་པར་

མཛད། ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་དུས་སུ་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ཙམ་ལས་རྣམ་ཀུན་ཤ་

ཆང་ཞལ་དུ་མི་བཞེས། དགུང་ལོ་བཅུ་ཐོག་ནས་སྡོམ་པ་ཉི་ཤ ་པ་དང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་ཐུགས་ནས་གསུང་ནུས། བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གསུམ་གྱི་པུ་སྟི་གསོལ་བ་རྨིས་པ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པར་གྱུར། དེའི་སྐབས་བླ་མ་ས་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་ནས་ཆོས་འཁོར་

ཆེན་པོ་མཛད་པ་ན། སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ཐུགས་ནས་

གསུངས་པར་ཐམས་ཅད་ང་ོམཚར་དུ་གྱུར། དེ་ཡན་ཆད་ཡབ་ལས་རྡ་ོརྗེ་ཐེག་

པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་

ལ་གདན་ས་བཟུང༌། དེ་ནས་རིམ་པར། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་

རྩེ་མོ་དང༌། གཉེན་གཙུག་ཏོར་རྒྱལ་པོ། ཞང་ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས། གཉག་

དབང་རྒྱལ། བལ་པོ་ཛ་ཡ་སེ་ན། ལོ་ཙཱ་བ་དཔལ་རྡོར་སོགས་ལས་རྒྱུད་སྡེ་

བཞི་དང༌། སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པ་གསན་ཏེ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད། ནང་དུ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་

འཛིན་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་སྟེ། ཆོས་གསུང་པར་བྱོན་པའི་ཚེའང༌ཀྱེ་རྡོར་སྒོམ་

བཞིན་བྱོན་ཏེ་ཆོས་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་དབུ་རྒྱན་ལ་རིགས་བདག་

ཚར། ཆསོ་གཏརོ་ལ་རྒྱུན་གྱི་ཆབ་མཛད། ཆསོ་གསུངས་པ་དེ་བཟླས་པའི་དནོ་

མཛད། ཡར་བྱོན་པ་དང་བདེ་མཆོག་སྒོམ་བཞིན་བྱོན་པ་སྟེ། མདོར་ན་ཉིན་

ཞག་ཕྲུགས་རེ་ལ་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་ཅུ་རེའི་ཐུགས་དམ་མཛད། 

གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་ཀྱང་བླ་མའི་བཀའ་རྒྱ་ལོ་དགུ་ཡིན་པ་

ལ། ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་མ་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐལ་ལྡན་

གྱི་གདུལ་བྱ་མང་པོ་གསུང་ངག་གི་སྒོ་ནས་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ལ་བཀོད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པར་མཛད། གཞན་ཡང་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་དུས་

འདའ་ཞིང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་ཆོས་དང་

ཟང་ཟིང་གི་སྒོ་ནས་མགོན་མེད་པའི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མགོན་

མཛད་པ་སོགས་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་གངས་

ལྗོངས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་གཅིག་པུ་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང༌། ཆོས་

རྗེ་ས་པཎ་སོགས་གདུལ་བྱ་དག་པའི་ངོར་འཇམ་པའི་དབྱངས་སུ་ཡང་ཡང་

གཟིགས། མནལ་ལམ་དུའང་སྐྱེ་བ་དྲན་པ་དང་ལུང་བསྟན་བརྙེས་པའི་ཚུལ་

ནི། དགུང་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་པར་མཚན་བརྗདོ་སྔར་བཟུང་བ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་སྔ་

མར་བཟུང་བ་ཡིན་བྱས་ནས་ཚར་ཕྱེད་བཏོན་པ་དང༌། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་

པར་ཚར་གཅིག་བཏོན་པར་རྨིས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་པ་ན་གཟིམ་ལམ་དུ་རྒྱ་

གར་ཤར་ཕྱོགས་བྷ་ལེནྡྲར་ན་དགེ་བསྙེན་སྔགས་པ་པཎྜི་ཏ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་

བཞེས། དེ་ནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརིའི་བྱང་ཕྱོགས་ན་བཙུན་པ་པཎྜི་ཏ་ཞིག་

ཏུ་སྐྱེ་བ་བཞེས། དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་བྱང་ངོས་ན་བཙུན་པ་པཎྜི་ཏ་ཞིག་

ཏུ་སྐྱེ་བ་བཞེས། (དེ་ནས་བོད་རྐྱང་པའི་ཡུལ་ན་ལྡོང་སྟོན་བཅུ་དགུ་པར་སྐྱེ་

བ་བཞེས་ཏེ། མཚན་བརྗདོ་མང་དུ་བཤད་ཅིང་བླ་ཆེན་ཡང་སླབོ་མར་འདུག་

པར་རྨིས་པ་དང༌།) 

དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར་ཐོ་རངས་ཅུང་མནལ་དུ་སོང་བ་ན། སློབ་

དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པའི་གདུང་གི་གསེབ་
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ནས་སྦྲང་བུའི་སྐད་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ཞིག་བར་སྣང་ལ་ཐོན་ཏེ། ཁྱོད་འདི་ནས་བྱང་

ཕྱོགས་སུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དུ་མ་འདས་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

གསེར་མདོག་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་འདོ་རྣམ་པར་

རྩེན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ད་ལྟ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྒྲ་གྲགས་སོ་ཞེས་

གསུངས། དགུང་ལོ་ཞེ་དགུའི་ལོར་མཚམས་སུ་བྱོན་པའི་མནལ་ལམ་དུ། བླ་

མ་ཡབ་སྲས་དང་མཇལ་ནས་དབང་བཞིའི་ལམ་བསྟན། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་

ཆོས་འབྲེལ་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མང་པོ་དང༌། དབང་བསྐུར་ཙམ་བྱས་པ་མང་

པོ་དང༌། ལམ་ལ་འབད་རྩོལ་ཅུང་ཟད་རེ་བྱས་པ་རྣམས་ཐར་ལམ་ལ་དྲོད་

པའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་དང༌། རྟོགས་པ་ཅུང་ཟད་དང་ལྡན་པ་བདུན་ཅུ་

ཙམ་དང༌། དེ་ལས་རྟགོས་པ་ཆེ་བ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དང༌། ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནས་

བཤད་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གྱི་སློབ་མ་བྱུང་བ་དང༌། རང་ཉིད་

ཀྱང་དེ་དང་མཉམ་པའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་དང༌། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་ལོན་པ་

ན་མནལ་ལམ་དུ་བླ་ཆེན་དང་མཇལ་ནས་སྔར་གནང་བའི་གསུང་ངག་

རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་ཆ་ཚང་བའི་བརྡ་སྟོན་པའི་རོྡ་དཀར་ལ་འཇམ་པ་མཚན་

མ་དང་བཅས་པ་དང༌། མན་ངག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅས་གནང་བ་

དང༌། དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་པར་ནམ་མཁའ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མས་མཁའ་སྤྱོད་
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དུ་སྤྱན་འདྲོངས་པའི་ཚེ། ད་དུང་འདི་ན་དོན་ཆེ་བར་ཡོད་པས་བསྡད་པ་

ཡིན་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་ནེའུ་གསིང་གཅིག་གི་སྟེང་ན་གསེར་གྱི་ཀོར་

ཀརོ་འཕང་ལ་ོཙམ་ཞིག་འདུག་པར། འདིར་གདན་ཐིངས་བཞུགས་ཤིག་དང་

བཏེགས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ལའང༌སྔར་བཞིན་མི་འགྲོ་

བ་གསུངས་པ་དང༌། དགུང་ལོ་རེ་བདུན་བཞེས་པ་ན་བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་

མཇལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་མང་དུ་བཅད། བླ་མའི་གཡས་ཕྱོགས་ན་ཀྱེ་

རྡརོ་ལྷ་དགུ་དང༌། གཡནོ་ཕྱགོས་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཉན་ཐསོ་ཆེན་པ་ོབརྒྱད་ཀྱིས་

བསྐོར་བ་བསྟན་ནས་དེ་སྡོམ་པ་ལེན་ན་གང་ལས་ལེན། དབང་བསྐུར་ཞུ་ན་

གང་ལས་ཞུ་ཞེས་གསུངས་པ་ན། བདག་བཙུན་པ་བྱེད་ན་མཁན་པོར་གྱུར་

པ་དང༌། དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་བླ་མར་གྱུར་པ་ནི་བླ་ཆེན་ཉིད་ལགས་ས་ོཞེས་

ཞུས་པ་ན། དེ་དེ་བཞིན་ནོ་གསུངས་ནས་བླ་ཆེན་ཉིད་ལ་འཁོར་བྱང་སེམས་

ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་འདུག་པ་སྙམ་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ལ་གཡས་ཀྱི་ལངོས་སྐུ་ལྷ་

དགུ་དང༌། གཡོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷ་དགུ་རྣམས་བླ་མ་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། བླ་མའི་

ཞལ་ནས་ཆསོ་ཀྱི་སྒྲ་ོའདགོས་མང་དུ་བཅད་མཐར། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆསོ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་མོད་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་

དང་མནལ་སད་དོ། །

དགུང་ལོ་རེ་དགུ་པ་ལ་ལྷ་མང་པོ་ལྷགས་ནས་མི་མཇེད་ཀྱི་ཞིང་

གི་སྐྱོན་དང༌། བདེ་བ་ཅན་གྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ན་ཁོ་བོ་ཞིང་བཟང་བ་
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ལ་དགའ་བ་མེད་ལ། ཞིང་སྦྱོང་བ་ལ་ཞིང་དམན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

ཤིང༌། བདག་ལ་ལྟོས་པའི་མགོན་མེད་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པས་མི་འགྲོ་ཞེས་

གསུངས་ནས་བཟློག དེ་ནས་ཞག་བདུན་ཅུ་འདས་པ་ན་ཅིས་ཀྱང་གཤེགས་

ཟེར་བ་ན། བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཡང་གཟིགས། ཐུན་མོང་དུ་ས་གཡོ་

བ། སྒྲ་གྲགས་པ། འདོ་འཕྲོ་བ་སོགས་ཀྱང་བྱུང༌། དེའི་ཚེ་ཐོ་རངས་ཆོས་རྗེ་

ས་པཎ་མདུན་དུ་ཙོག་པུར་བཞུགས་པ་ན། བདེ་བ་ཅན་ནས་འངོས་བའི་ལྷ་

ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བས་སེངྒེའི་ཁྲི་རྒྱན་དུ་མས་སྤྲས་པ་དང༌། མཆདོ་པའི་

བཀོད་པ་དུ་མ་དང་བཅས་པས་རྗེ་བཙུན་སྤྱན་འདྲེན་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ལ། མི་

འདྲེན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རེ་ཞིག་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁོད་དོ། །

རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་གཤེགས་པར་སྤྲོ་

བར་གཟིགས། ཁྱོད་ཀྱང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ལ་ལྟོས་ཤིག་གསུངས་ཏེ་

ཕྱག་གིས་བརྡ་སྤྲད་པས། བ་ཻཌཱུརྱའི་ས་གཞི་དང་རིན་པ་ོཆེའི་ལྗནོ་ཤིང་སགོས་

བཀོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་པ་གཟིགས་སོ། །དེར་དང་པོ་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་

གཤེགས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་ཞུས་པས། བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དྲུང་

དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ལས་རེ་ཞིག་བདེ་བ་ཅན་

དུ་འགྲོ། དེར་ཡུན་མི་རིང་བ་ཞིག་བསྡད་ནས། གསེར་མདོག་ཅན་དུ་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བའི་ཆ་བྱད་དུ་བྱས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང༌། སྐྱེ་བ་གསུམ་པའི་ལུས་

དེ་མ་སྤངས་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་རེ་བ་ཡིན་
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གསུངས་ནས་ཟབ་མའོ་ིཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པར་

མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བདུན་ཅུའི་བར་དུ་གདན་

སར་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་མཛད་ནས། མཐར་མེ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་

ཁྲུམས་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་སོ། །གསུང་རབ་

ཀྱང་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དག་ལྡན། རྒྱུད་གསུམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་རིན་

པ་ོཆེའི་ལྗནོ་ཤིང་སགོས་ཤིན་ཏུ་མང་པ་ོབཞུགས། བུ་སླབོ་ཀྱང་གནས་ལྔ་རིག་

པའི་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དང༌། དབང་ཕྱུག་གྲགས། བནྡེ་གཤིན་རྗེ་གྲགས་སོགས་

གྲགས་པའི་མཐའ་ཅན་བཞིའམ། གྲགས་ཆེན་བརྒྱད། བུ་སླབོ་རྣམ་བཞི། རིག་

འཛིན་རྣམ་བཞི་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱོན་པར་གསུངས་སོ། །

༣༦༽ ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། 

ས་ོདྲུག་པ་ཆསོ་རྗེ་ས་པཎ་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོལས་བྱུང་

བ་ལྟར། གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལ། གུང་སེང་སྐབས་ཤིག་རྗེ་བླ་མའི་

ཞལ་ནས་སྐུ་སྐྱེ་བརྟག་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པར། མནལ་ལམ་བརྟག་

པས་ནུབ་གཅིག་རྫོང་སར་དབང་ཁང་གི་མཁྱེན་བརྩེ་གོང་མའི་བཞུགས་ཁྲི་

གཅིག་གི་སྟེང་དུ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། ཆསོ་

རྒྱལ་འཕགས་པ་བཅས་ལྷན་དུ་སྤུངས་ཏེ་བཞུགས་པར་རྨིས་ཏེ་ཞུས་ཞེས་བྱུང་

བ་བཞིན། ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་བཙུན་ལས་ཀྱང་ཁུ་དབོན་དེ་གསུམ་ཐུགས་རྒྱུད་
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གཅིག་པར་གྲགས་ཤིང༌། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས་ཀྱང༌། ཆོས་

རྗེ་ས་པཎ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་བྱུང་བ་སོགས་

ཀྱིས། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ཡིན་པར་གསལ་བ་ལྟར། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་

སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ནི། ཡབ་བླ་མ་ས་ཆེན་གྱི་གདུང་སྲས་བཞི་པ་དཔལ་

ཆེན་འདོ་པོ་དང༌། ཡུམ་མང་མཁར་བ་ཉི་ཁྲི་ལྕམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་

སྟག་གི་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཉི་ཤ ་དྲུག་གི་ཉིན་པར་ལུང་པ་འདོ་ཀྱིས་གང་བ་

དང༌། མཁའ་འགྲ་ོམང་པོ་འདུ་བ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་སགོས་ལྟས་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། ཅུང་གགོ་པའི་དུས་སུ་ས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་

གེ་འབྲི་བ་དང༌། སཾསྐྲི་ཏའི་སྐད་དུ་ཀླགོ་པར་མཛད་འཕྲལ་ཡི་གེའི་རི་མ་ོཕྱག་

གིས་བསུབས་ནས་འཇོག་པར་ཡུམ་གྱིས་གཟིགས་ཏེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་

སྤྱན་དྲངས་ནས་ཞུས་པས་གཟིགས་པར། ལཉྫ་དང་ཝརྟུའི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཚར་རེ་

བྲིས་ནས་དེ་བཀླགས་ཏེ་འགོམ་ཡུག་འགྲོ་དོགས་ནས་བསུབས་པ་ཡིན་པར་

མཁྱེན་ནས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་དགྱེས། ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཀློག་

དང་བོད་ཀློག་ཐམས་ཅད་མ་བསླབ་པར་སྔ་མོ་ནས་ཤེས་པར་འདུག་སྟེ་སྔོན་

ལ་གང་ཤེས་མི་དྲན་ནོ་གསུངས། 

ཐགོ་མར་རྗེ་བཙུན་རིན་པ་ོཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མདུན་ནས་

དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏེ། མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། དེ་

ནས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡམོ་པ་ལུགས་གཉིས་དང༌། རྣལ་འབོྱར་ཆེན་པོའ་ིདབང་
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བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང༌། ཡབ་ལས་ཀྱང་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དབང་ནོས་ཏེ་

སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་མཛད། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་རྩ་བདུན་བཞེས་པའི་ཚེ་ལོ་

སྟོན་རོྡ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་བཞེངས་པའི་ཉང་སྨད་རྒྱན་གོང་ཞེས་བྱ་བའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ། མཁན་པོ་ཁ་ཆེའི་བསོད་སྙོམས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་

དྲ་དང༌། ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་སྤྱི་བོ་ལྷས་པ་བྱང་ཆུབ་འདོ། གསང་སྟེ་སྟོན་པ་

ཞུ་དོན་མོ་རི་པ་ལ་སོགས་པའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པ་རྫོགས་

པར་མཛད་དེ། སྔར་གྱི་མཚན་ལ་མཁན་པོའ་ིམཚན་གྱིས་མཐའ་ཅན་དུ་བྱས་

ཏེ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པར་བཏགས་སོ། །

བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང༌། གསང་

སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གདམས་ངག་དང༌། རྗེས་སུ་བསྟན་

པ། དབང་དང་བཤད་བཀའ་སགོས་ཡངོས་རྫགོས་དང༌། ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱརོ་

དབང་ཕྱུག་བི་རཱ་པའི་ཐུགས་བཅུད་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་རིང་བརྒྱུད་

དང་ཉེ་བརྒྱུད་བཅས་མཐའ་དག་བཞེས། གཞན་ཡང་མཁན་པ་ོབསདོ་སྙམོས་

པ་ཆེན་པོ་དང༌། ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་སྤྱི་བོ་ལྷས་པ། པཎྜི་ཏ་དཱ་ན་ཤྲཱི། ས་ག་

ཤྲཱི། སུ་ག་ཏ་ཤྲིའ་སོགས་ལས་མདོ་དང༌། རྒྱུད་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་

དང༌། བཟ་ོརིག་པ་དང༌། གས་ོབ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ། དེ་དག་

གི་ཆ་ལག་དང་བཅས་ཡོངས་རྫོགས་གསན། 
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ཁྱད་པར་ཚད་མ་སྡེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་དང༌། དེ་དག་གི་

འགྲེལ་པ་དང༌། འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་གསན་ཅིང་དགངོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་གསལ་བའི་བསྒྱུར་བཤད་ཀྱིས་གཏན་ལའང་ཕབ། མདོ་སྔགས་རིག་

གནས་དང་བཅས་པ་ཚུལ་བཞིན་མཁྱེན་པ་ལ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ཙམ་ན་

འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དཱ་ན་ཤྲཱི་ལ་སོགས་འཕགས་བལ་གྱི་

པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། མ་ཧ་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅདོ་པན་བཅིངས་

ཏེ་བསྔགས་བརྗདོ་ཀྱི་མེ་ཏགོ་འཐརོ་བར་མཛད། ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས་ཀྱང༌། སྐྱེ་

བ་གཞན་དུ་སྦྱངས་པ་དང༌། །མཁས་པ་དུ་མར་བསྟེན་པ་དང༌། །རྣམ་པར་

དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་འཇིགས་མེད་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །དགུང་ལོ་དགུ་པར་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་དང༌། བརྟག་གཉིས་

སགོས་གསུངས་པ་ནས་དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུའི་བར་བཤད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

མཛད། བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོའདིའི་སྙན་པའི་གྲགས་པས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱ་

མཚོའི་མཐའ་བར་ཁྱབ་པའི་ཚེ་ན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོྱགས་ནས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་

བོ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་དྲུག་གིས་མ་བཟོད་པར་

རྩོད་པར་བརྩམས་ཏེ་འངོས་བར་མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་གི་འཕགས་པ་ཝ་ཏིའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཉེ་བའི་ཚོང་འདུས་ན་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོའདི་བཞུགས་

ཡོད་པར། སྟོན་པ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་དེར་ལྷགས་པ་ན། རྒོལ་བ་དེ་

དག་རེ་རེ་བཞིན་ཚར་བཅད་དེ་ཕམ་པར་མཛད། མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་
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ལ་བཀདོ། ལྟ་ངན་གྱི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མཛད། རལ་པའི་ཁུར་ཐམས་

ཅད་བྲེགས་ནས་ཉིད་ཀྱི་ཐད་དུ་རབ་ཏུ་ཕྱུང༌། 

ད་དུང་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པའོ་ིབསྟན་པ་ལ་རྨ་འབྱིན་པ་གང་དག་བྱུང་བ་

ན་སླར་དེ་བཞིན་དུ་འདུལ་བར་དགོངས་ཏེ། རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་

མཐའ་ཀླས་ས་ཆེན་འདི་ན་ལྷ་ཆེན་པོ། །ཞེས་སོགས་ནས། དེ་ལྟའི་རི་དྭགས་

རྒྱལ་པོ་དེ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གངས་རིར་གནས། །བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་

རི་དྭགས་སྐྱོང༌། །རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཝ་ཚོགས་འཇོམས། །ད་དུང་དུ་ཡང་མུ་

སྟེགས་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་བྱས་ནས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

བསྟན་པའི་ཚུལ། །ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་

ཤིང༌། དེ་དག་གི་རལ་པ་རྣམས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་རྒྱན་

དུ་དཔྱང་བར་ཕྱིས་སུའང་ཡདོ་ད།ོ །མ་འངོས་པའི་གདུལ་བྱའི་ཆེད་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགངོས་འགྲེལ་བསྟན་བཅསོ་ཀྱང་སྒྲ་ཡི་བསྟན་

བཅོས་མཁས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་དང༌། སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ཏོག་

གི་ཆུན་པ་ོསགོས་དང༌། ཕར་ཕྱིན་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཐུབ་པའི་དགངོས་པ་

གསལ་བ་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོའ་ིཆོ་ག་སོགས་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་

བདག་མེད་མའི་བསྟོད་འགྲེལ་སོགས་དང་གསུང་རབ་སྤྱིའི་སྐོར་ལ་ཚད་མ་

རིགས་པའི་གཏེར་དང༌། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་

བའི་བསྟན་བཅསོ་དུ་མ་ཞིག་མཛད། གཞན་ཡང་མནལ་ལམ་དུ་ཆསོ་གསན་
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པའང༌། ས་སྐྱའི་སྟག་གི་ཨ་ཕྱིའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་དབྱིག་གཉེན་ཡིན་

པའི་པཎྜི་ཏ་སྔོ་སངས་སྐུ་ཤ་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལས་ཆོས་མངོན་

པ་མཛོད་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་ཉན་པ་རྨིས་ཤིང་མནལ་སད་པ་ན་མངོན་

པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཕྱིས་ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་

ལས་གསན་སྐབས་སྔར་ལས་ཁྱད་མ་བྱུང་གསུངས། ཡང་ནུབ་གཅིག་སློབ་

དཔནོ་ཕྱགོས་ཀྱི་གླང་པའོ་ིགདན་སར་བསྐ་ོབས་ཁྱེད་གཤེགས་པར་ཞུ་ཟེར་བ་

དང༌། དེའི་བྲག་ཕུག་སྒ་ོགླེགས་བཅས་པའི་ངསོ་རྣམས་ལ་གླེགས་བམ་མང་པ་ོ

ཡདོ་པ་ཞིག་གི་ལྡེ་མིག་གཏད། སླབོ་དཔནོ་གྱིས་ཀྱང་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་

བསྟན་པའང་གནང་བར་རྨིས་པ་ལ་དེ་ནས་ཚད་མ་ལ་སགོས་པའི་ཆསོ་སྐརོ་

འབད་མེད་དུ་མཁྱེན་གསུངས། 

ཆསོ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྙན་གྲགས་འཛམ་གླིང་དུ་ཁྱབ་པ་ན། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་ནག་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱིས་གདན་འདྲེན་པ་

བཏང༌། དེའི་ཚེ་སྔོན་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཚོགས་བདག་གིས་རི་རབ་ཀྱི་ཁ་

ཁྱེར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འཛམ་གླིང་དང༌། ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་བསྟན་ཏེ་འདུལ་

འསོ་སུ་ཞུས་པ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མས་བྱི་རུའི་སྐས་ལས་ནམ་མཁར་སྤྱན་

དྲངས་ཏེ། ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་བསྟན་ནས་སྔར་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། ས་

སྐྱའི་བྱང་གི་ཉི་ལུང་ཕུག་པར་བཞུགས་སྐབས་ཤིག་མཚན་མོར་ཧོར་གྱི་ཆས་

ཅན་རྟ་པ་ལུང་པ་གང་བ་ཙམ་མང་པོ་བྱུང་ནས་ཚང་མ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་
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སངོ་བར། ཉེ་གནས་ཀྱིས་ཕུག་ནས་བལྟས་པ་ན། ཧརོ་གྱི་ལྷ་གནམ་ཐེའུ་དཀར་

པོ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཐང་ལྷ་ཡིན་པའི་ཁྱེའུ་གཡུ་ཡི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་ཞིག་གིས་

སྐད་བསྒྱུར་གྱིས་ཧོར་ཡུལ་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་པ་ནའང་ང་དང་ལས་འབྲེལ་

ཆེར་མེད། ན་ས་ོཡང་རྒས། མ་འངོས་པ་ན་ངའི་ཚ་བ་ོཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

ཞེས་པར་གསོལ་བ་ཐོབ་དང༌། དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་

མཐོང་བ་དང༌། ཆོས་རྗེ་ཉིད་ལའང་རྗེ་བཙུན་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚེ་གཞུག་ཏུ་

ཞྭ་དང་ལྷམ་འདི་འདྲ་ཅན་གདན་འདྲེན་དུ་འངོས། དེའི་ཚེ་ཐེ་ཚོམ་མ་བྱེད་

པར་སོངས་ཤིག་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་

ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དྲན་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་

པ་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ནས་སྐུའི་དབོན་པོ་གཉིས་དང་

བཅས་བཏེག་སྟེ། མེ་ཕོ་རྟའི་ལོར་ཕོ་བྲང་ལིང་ཆུ་རྩེར་ཕེབས། ལུག་ལོ་ཟླ་བ་

དང་པརོ་རྒྱལ་པ་ོདང་དངསོ་སུ་མཇལ། ཆསོ་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་གསུང་གླེང་

མང་པོ་མཛད། 

ཐོག་མར་རྒྱལ་པོས་ཚོད་ལྟ་བའི་ཆེད། སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་ཕོ་བྲང་ཁྱད་

མཚར་ཞིག་སྤྲུལ་དུ་བཅུག་ནས་དེར་སྤྱན་དྲངས་པར། ཆོས་རྗེ་པས་མཁྱེན་

ཏེ་རབ་གནས་མཛད་པ་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་བཤིག་པར་མ་ནུས་པས་སྤྲུལ་

པའི་ཕོ་བྲང་དུ་གྲགས། དེ་ལ་སོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཁ་ཤས་གཟིགས་

པས་རྒྱལ་པ་ོཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས། སྔར་ཧརོ་གྱི་ཕ་ཚོ་བནྡེ་གྲལ་མགརོ་བསྡད་པ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཡིན་པ་ལ། ད་ཕྱིན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲལ་མགརོ་བླ་མ་ཆསོ་རྗེ་པ་བཞུགས་

ལ། སྔོན་ལ་སྨོན་ལམ་ཐོབ་ཅེས་པའི་བཀའ་ལུང་བྱོན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

དབུ་འཕང་གཏོད་དོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་

སྡོམ་པ་སོགས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་ནས་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་

ཁམས་ཐམས་ཅད་དཀནོ་མཆགོ་མཆདོ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་

པ། མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་ཆ་ཤས་ཀྱིས་སྤངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་

འཇུག་པར་མཛད་དོ། །

བླ་མ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའང༌། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་

ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབོྱར་ཞུས་པའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ངོ་བོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་སུ་གཟིགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་ཕྱིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་མཁྱེན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་རྟོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་བརྙེས་པ་དང༌། རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱང་འདུད་

པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་

གྲུབ་ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། ས་སྐྱར་ཆོས་གསུངས་པའི་དུས་ཤིག ནམ་

མཁའ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཉི་ཤ ་

རྩ་བདུན་བར་གྱི་བླ་མ་ང་ཡིན་ཞིང་གཞན་སུས་ཀྱང་ཁྱོད་འདུལ་འསོ་པ་མ་

ཡིན་ན།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་སྐྱ་བ་ོཁ་གདངས་སུ་སྐྱེ་བ་ཉི་ཤ ་རྩ་ལྔའི་

བར་གྱི་བླ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པར་སྔར་གྱི་དེའང་དྲན་ཞེས་གསུངས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པ་དང༌། གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་བསྙུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ་ན། ཞི་བ་ལྷས་

འཁརོ་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆསོ་གསུངས་པ་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཆསོ་ཀྱི་

སྡོམ་བཞི་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་དཔེ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་

ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷག་པའི་ལྷར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དང༌། སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀྱིས་ཕྱག་གིས་དབུ་ལ་བྱུགས་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་འཁོར་

བ་ལས་སྒྲོལ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། བྱམས་པ་མགོན་པོས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བརྒྱ་ཕྲག་གི་སྒོ་དབྱེ་བ་དང༌། མི་གཡོ་མགོན་པོས་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་

སེལ་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དང༌། ཐ་སྐར་གྱི་ཟླ་བའི་ཉི་ཤ ་དགུའི་ནམ་ཕྱེད་

ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྒྲ་དབྱངས་མི་ཟད་པ་སྒྲོགས་པའི་རྒྱལ་པོ་མངོན་

སུམ་དུ་གཟིགས་ནས་ཤེར་ཕྱིན་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་སྦས་དོན་ཞུས་

པ་དང༌། དེའི་ཐོ་རངས་སུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེམས་

བསྐྱེད་ཞུས་པ་དང༌། ཉི་མ་འཆར་ཁར་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཐེ་ཚོམ་

གྱི་དྲྭ་བ་བཅད་པ་དང༌། སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༡༣ གྱི་ཉིན་པར། སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའི་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་

ནས་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁརོ་བསྐོར་བ་ལ། སཾསྐྲྀ་ཏའི་སྐད་དུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་

པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། ཚེས་ ༡༤ ཉིན་པར་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལས་དབང་བསྐུར་ཞུས་པ་དང༌། ༡༥ ་ཉིན་པར་སྒྲོལ་མས་ཞལ་ལན་གསུམ་

གཟིགས་ཤིང༌གཞན་འཁརོ་ལ་ོབདེ་མཆགོ་ལ་སགོས་པའི་དཀྱིལ་འཁརོ་བཅུ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གསུམ་ཞལ་གཟིགས། ལིང་ཆུ་རྩེར་ནད་པ་ནད་གཡོག་མེད་པ་ཞིག་གིས་རྒྱུ་

མཚན་ཞུས་པས་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་

ཀྱང་འདི་འདྲ་བ་ལ་མི་གཟིགས་པ་ཐུགས་རྗེ་རེ་ཆུང་སྙམ་དུ་དགོངས་པའི་

ཚེ། ཐོ་རངས་དབུས་སུ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། གཡས་

སུ་བི་ཝ་པ། གཡོན་དུ་ནག་པོ་པ་བཅས་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཁྱོད་དེ་ལ་ཡིད་

ཆད་མ་བྱེད། ཟག་བཅས་ཀྱི་ལུས་འདི་ལ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ཡདོ་པ་འདི་ཆསོ་ཉིད་

ཡིན་གསུངས། བིར་ཝ་པས་སྲིན་ལག་གིས་ཐདོ་པའི་བདུད་རྩི་བླངས་ཏེ། ཁྱདོ་

ཀྱིས་ལྗགས་རྐྱོངས་གསུངས་ནས་ལྗགས་ལ་ཐིག་ལེ་མཛད། 

དེའི་དུས་སུ་རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་ཤིང༌བདེ་

གསལ་མི་རྟོག་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལའང་འདི་ལས་ལྷག་མེད་སྙམ་

པའི་སྣང་བ་བྱུང་གསུངས། དེ་ནས་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས། ཁྱོད་འདི་

ནས་གཞན་དོན་ལ་འགྲོ་བའི་དུས་སུ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

དུ་མ་བརྒལ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པར་གྱུར་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དུ་མ་མཉེས་པར་བྱས་ཤིང༌། ས་ལམ་ཕལ་ཆེར་

བགྲོད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོྱགས་མུ་མུ་ནི་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་ཉི་མའི་

སྟོབས་འཕེལ་གྱི་བུར་སྐྱེས་ནས་དད་ལྡན་གྱི་འགྲོ་བ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་གྲོལ་

བར་བྱས། དེ་ནས་སྐྱེ་བ་གསུམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དྲི་མ་མེད་པའི་དཔལ་

ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། རྗེ་བཙུན་པས་སློབ་དཔོན་བིར་ཝ་ལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དེ་ལྟར་ལགས་སམ་གསུངས་པར། སློབ་དཔོན་གྱིས་དེ་ཡིན་གསུངས། ནག་

པོ་པས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་འཛུམ་པ་མཛད། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་གསང་བའི་

གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་དང༌། དབུ་ཡི་གཙུག་ཏོར་གསལ་པོར་འཕགས་པ་

དང༌། སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་དུང་དཀར་ལྟར་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་སགོས་

མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་མངོན་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ལྟར་ན་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུའི་བར་གཞན་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་ཞིག་མཛད་ནས་མཐར་ལྕགས་མོ་ཕག་གི་ལོ་སྨལ་པོ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༡༤ ཐོ་

རངས་ཀྱི་ཆར། ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཕྱག་བཞག་སྟེ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཉམས་ལེན་

གྱིས་ཤིག་སོགས་ཀྱི་ཞལ་ཏ་གནང་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་

བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན། དེ་ནས་ཞག་

གསུམ་གྱི་བར་སྐུ་གཟི་མདངས་དང་ལྡན་པར་བཞུགས། ཚེས་ ༢༥ཉིན་གདུང་

ཞུགས་ལ་འབུལ་བའི་ཚེ་མེ་ཏོག་དང་ཙནྡན་གྱི་དྲི་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྫས་ཀྱི་

མཆོད་པས་བར་སྣང་ཁེངས། དུ་བ་དང་འཇའ་གུར་གྱི་གསེབ་ནས་ལྷའི་བུ་

གཞོན་ནུ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཐོགས་པས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་

དང༌། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས། དུ་བའི་རྩེ་མོར་རྡོ་རྗེ་དང༌། རལ་

གྲི། ཨུཏྤལ་སགོས་ཀྱི་རི་མ་ོཀུན་གྱིས་མཐངོ༌། དེའི་ཚེ་རྒྱ་ཡི་མི་གཉིས་དང༌། མི་

ཉག་གི་མི་གཅིག་ལ་ཞག་གསུམ་གྱི་བར་དཔའ་བར་འགྲ་ོབ་སགོས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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འཛིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས། 

ཐོ་རངས་ཀྱི་ཆར་གདུང་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་དུ་བསྡུས་

ཏེ་ཕྱིས་རྒྱལ་པོའ་ིདྲུང་དུ་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས་བལྟས་པའི་ཚེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་རྟེན་མཆོག་བོྱན་པའི་ཚུལ་ཡང༌། གཙུག་ཏོར་དབུས་སུ་ཀྱེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་

དང༌། །འཇམ་དཔའི་དབྱངས་སྐུ་དྲི་མེད་གསལ་བར་བྱནོ། །དཔྲལ་བའི་ཆ་ལ་

འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྟེ། །ལྟག་པའི་ཆ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཕྲག་

པའི་གདུང་ལ་ཁ་སརྤ་ནི་དང༌། །རྐང་པའི་སྦུབས་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་

བྱོན། །སྒལ་པའི་ཆ་ལ་གསང་བའི་ཡུམ་བཞི་བྱོན། །སྒྲོལ་མ་མི་གཡོ་པུས་

གཙུག་རྣམ་པ་གཉིས། །ཕྱག་སརོ་གཡས་པ་ཀླུ་ཤིང་ལྗནོ་པའི་སྟེང༌། །བྱམས་པ་

ཆསོ་ཀྱི་འཁརོ་ལའོ་ིཕྱག་རྒྱ་ཅན། །སྤྲུལ་པ་རྣམ་བཅུ་སྐུ་ཡི་རྟེན་དུ་བྱནོ། །ཚངས་

པའི་གསུང་དབྱངས་སྟངོ་ཉིད་སེངྒེའི་སྒྲ། །སྐྱེ་མེད་དནོ་མཚན་ཨ་ཡིག་འབུར་

དུ་དོད། །སྙན་གོང་གཉིས་ལ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་རེ། །ཐུགས་དགོངས་རྣམ་

དག་རང་བྱུང་ཆོས་སྐུར་ཤར། །དམ་ཚིག་རོྡ་རྗེ་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན། །ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་སློབ་མ་བྱུང་བའི་ཚུལ་

ཡང༌། གཅུང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་སྐུའི་དབོན་འཕགས་པ་སྐུ་

མཆེད་གཉིས། རྟོགས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྲུབ་ཚོགས་རྣམ་གཉིས། མན་ངག་

གི་བརྒྱུད་འཛིན་ལྷོ་དམར་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཡང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དགོན་པ། བཤད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ། སྡོམ་ཕྲུག་བགྲེས་

པ་དཔལ་བཟང་པའོ་ིམཐའ་ཅན་བཅུ་གསུམ། གཞནོ་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཐའ་

ཅན་བདུན་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་དུ་བགྲངས་བ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

༣༧༽ འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། 

སོ་བདུན་པ་འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་

རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

ཁྲི་སྲོང་སྤྲུལ་པ་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་གཙོ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་དངོས་བྱོན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བདག །

འགྲོ་དོན་འཛམ་གླིང་ཐ་གྲུར་ཁྱབ་པའི་རྗེ། །

སྐྱོབ་པ་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ནི། ལྡན་ཡུལ་དུ་

འབྲུག་རྒྱལ་སྐྱུ་རའི་རིགས་ལས་ཡབ་རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེ་དང༌། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རག་ཤིས་བཙུན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་

ཆུ་ཕག་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དྲུག་

ཉེ་བ་ཙམ་ན་འབྲི་ཀློག་ཡིག་རྩིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ཞིང་ཀུན་

གྱི་ཡིད་འཕྲོག མཚན་ཡང་རྡོ་རྗེ་དཔལ་དུ་གསོལ། དགུང་ལོ་དགུ་བཞེས་
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པ་ནས་ཀྱང་གཞན་དོན་འབད་ཙམ་རེ་མཛད། ཉིད་ཀྱི་ཁུ་བོ་དར་མ་ཞེས་

པ་དང༌། ལྷོ་པ་རོྡ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡབ་སྲས་ལས། ཕུར་པ་དང་གསང་འདུས་ཕག་

ལུགས། འགོས་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་སོགས་འགའ་ཞིག་གསན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། འདོ་གསལ་དུ་འཆར་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་

མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱང་གཟིགས། སྐྱེས་མཆོག་རྭ་སྒྲེང་སྒོམ་

ཆེན་ཞེས་པ་ལས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཆསོ་བཀའ་འགའ་ཞིག་ཞུས་ཤིང་ཐུགས་

སུ་ཆུད། སྙིང་རྗེའི་ཤ གས་ཀྱིས་མཛེ་སྐྲང་སོགས་ཀྱིས་མནར་བའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་

དུ་མའི་མགོན་སྐྱབས་མཛད། 

དགུང་ལ་ོབཅུ་གཅིག་ན་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་གྲངོས་ཏེ་ཉམ་ང་བའི་

ཚུལ་བསྟན་པ་ན། སྒོམ་ཆེན་པའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

གླང་རི་ཐང་པའམ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དབུགས་

དབྱུང་མཛད། སླབོ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་

མའི་སྐོར་འགའ་ཞུས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་སྐོར་ནས་སྒྲུབ་པའང་ཅི་རིགས་

གནང༌། རྨ་ཅན་དང༌། གཉན་གཟེར་ཅན་སོགས་ལ་བྱིན་རླབས་མཛད་པ་

ཙམ་གྱིས་སོས་པ་དང༌། ཆར་འབེབས་གཅོད་དང༌། གནོད་འཚེ་བྱེད་མཁན་

འགའ་གྲིར་ཤི་དང༌། སྨྱོ་བ་སོགས་ལ་ནུས་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས། དེར་

བརྟེན་ཆེ་དགུ་མང་པོས་ཞབས་ལ་བཏུད་ཅིང་ཆོས་བཀའ་ཞུས། དེ་སྐབས་

ཤིག་ཏུ་དབུས་ཕོྱགས་ནས་རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསན་པས་དད་གུས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དྲག་པོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཏེ། ལྕམ་སྲིང་མ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དང༌། ཡོན་

བདག་སོགས་ཀྱིས་བཤོལ་བཏབ་མ་ནུས་པར་བྲོས་ཐབས་སུ་དབུས་ཕོྱགས་

སུ་ཕེབས། རྡོ་རྗེ་ལེགས་པས་ལམ་སྣ་བྱེད་པ་དང༌། རི་བོང་གིས་ཆོས་ཞུ་བ་

སགོས་ཀྱང་བྱུང༌། ལྷ་སར་ཕེབས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཇ་ོབ་ོམཇལ། དེ་ནས་

ཉིན་མཚན་ལྟསོ་མེད་དུ་ཕེབས། ལམ་ཁར་ཕག་གྲུ་ནས་བྱནོ་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་

བུད་མེད་ཅིག་དང༌། ལི་ལི་སེར་པ་ོཞིག་ལའང་བླ་མའི་སྤྲུལ་པར་ཤེས་ཏེ་ཕྱག་

འཚལ། ནམ་གུང་ཞིག་ལ་དགོན་འདབས་སུ་ཕེབས། ཁམས་པ་གཅིག་གིས་

བསུས་ཏེ་གདན་ཕུལ། ནངས་པར་བྱ་ཝང་གཅིག་གིས་སྐད་འདོན་པར་བླ་

མའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་དགོངས་ཚེ། སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རོལ་

པར་ཤར་བའི་ཐུགས་ཉམས་འཁྲུངས། དེ་ནས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཕག་

གྲུའི་མདུན་དུ་མཇལ། ཕྱག་རྟེན་གཞན་དང༌། ཐུད་རྐྱལ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་

པ་རྣམས་ཕུལ་བ་ན། ཐུད་རྐྱལ་དེ་འཕྲལ་དུ་བཞེས་པ་གནང་བས། ལྷག་མ་

ཅུང་ཞིག་ཉེ་གནས་ཀྱིས་འཐེན་སོང་བར། བླ་མའི་ཞལ་ནས་ངས་འཁོར་ལོ་

བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། སྒོ་མ་བཞི་ལ་མ་ཐོབ་པར་

ཁོས་འཐེན་པས་ལན་མ་འོངས་པ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ལ་མི་འཆུས་འོང་

བར་གསུངས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་བསླབ་བྱ་

དང་བཅས་པ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྔོ་བ་དང་བཅས་པ་གསུངས། མནལ་

ལམ་དུ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་ཞལ་ཀུན་ཏུ་བསྐྱདོ་པ་དང༌། བླ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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མས་ཕྱག་ཐུགས་ཀར་བཞག་གནང་བྱུང་བས་རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀརཿགྱུར་པ་

མཐོང༌། སླར་ཡང་ཕྱག་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་བཀའ་སོགས་གདམས་ངག་མང་པོ་

གནང༌། སྐབས་ཤིག་ཆོས་ཁྲིའི་ཐོག་ནས་བཞེངས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་འཁར་

བཙུགས་ནས་གསུང་ནན་པསོ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ལན་གསུམ་དུ་གསུངས་མཐར་

ཁྱོད་སྒོམ་ཆེན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ཕེབས། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སེམས་དཔའ་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ། གྱངོ་ལྟ་ོགསོ་

གཏམ་གསུམ་ལ་བསྐུར་ཏེ་སྨྲ་བཅད་དང༌། འདག་སྦྱར་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་

འདའ་བར་མཛད་པས་སྐྱུར་སྨྲ་བཅད་ཅེས་པའི་མཚན་ཡང་ཐགོ་ཐུགས་དམ་

རྟགོས་པ་ཡང་ཅི་རིགས་འཁྲུངས། སྐབས་འཕྲལ་བླ་མའི་མདུན་གདམས་ངག་

གི་གེགས་སེལ་དང་སྤྲོས་པ་ཡང་བཅད། མཚན་ཡང་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་

གནང༌། དེ་ནས་དབང་དང་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་གནང་ཞིང་རྗེ་འགྲ་ོབའི་

མགནོ་པ་ོསྐུ་གཤེགས་ཁར་ཐུགས་ཀ་ནས་གསེར་གྱི་རྡ་ོརྗེ་རྩེ་དགུ་པ་ཞིག་ཐནོ་

ཏེ། འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོའ་ིཐུགས་ཀར་ཐིམ་སོང་བ་དེར་འཚོགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང༌། སྐུ་ཆས་ཀྱི་ཅ་དངོས་གང་ཡོད་

བླ་མའི་དགོངས་རྫོགས་སུ་ཕུལ་ཞིང༌། ཐ་ན་སྤྱིལ་པོའ་ིརྡོ་ཚུན་ཆད་མཆོད་

རྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ། ན་བཟའ་ཡང་སྤོས་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཕུལ། སླར་ཡང་སློབ་

དཔོན་རྩེ་ལུང་པ་དང༌། ཇོ་སྲས་བཙན་ཏིང༌། སློབ་དཔོན་རླུང་མོ་བ། དྭགས་

པ་ོསྒམོ་ཚུལ་སགོས་བསྟེན་ཅིང་རྩ་རླུང་གི་གེགས་སེལ་སགོས་གདམས་ངག་
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ཅི་རིགས་ཞུས། དབྱེ་ཆུང་རི་ཁྲདོ་དུ་ལ་ོགསུམ་དུ་བསྒྲུབས་པས་ཕྱི་ནང་གསུམ་

གྱི་རྟེན་འབྲེལ་རགས་པ་འཕྲིགས་སུ་ཚུད། 

སྒྲོལ་མ་མཆེད་ལྔ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཞལ་གཟིགས། སླར་ཡང་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ལོ་གཉིས་བསྒྲུབས་པར། མཆོག་

གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཁར་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བའི་རྟགས་སུ་སྙུང་

མཛེ་དྲག་པོས་བཏབ་པར་གྱུར་པ་ན། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་

བའི་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་བསྒོམས་པ་ན་སྙུང་གཞི་གཏན་མེད་དུ་

དྭངས། ཐུགས་སྤྲོ་ཉམས་ཀྱིས་མགུར་གསུངས་པ་ན་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་

བཞུགས་པའི་ཧེ་རུ་ཀཿསེར་པ་ོམདའ་གཞུ་ཐགོས་པ་གཅིག་གིས་ཐུགས་ཀར་

མདའ་གཅིག་བརྒྱབ་བྱུང་བར། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར། འཁརོ་འདས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་འབྱུང་བའི་

དབུ་ཚུགས། དེ་ནས་འནོ་དུ་བྱོན་ཏེ་མཁན་པོ་ཞང་དང༌། སློབ་དཔོན་རྩི་ལུ་

གསང་སྟོན་དམྱལ་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་སོགས་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་གི་

དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་མཛད། མཁན་པོ་ལས་འདུལ་བ་སོགས་

གསན། ཟངས་རི་སོགས་སུ་ཆོས་འཁོར་ཡང་ཅི་རིགས་བསྐོར། 

དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་བཞེས་པས་ས་མོ་ཕག་གི་ལོར་འབྲི་

གུང་དུ་བོྱན་ཏེ་གཟིམས་སྤྱིལ་གསེར་ཁང་དང༌། དེར་དངུལ་སྐུ་གཅིག་ཀྱང་

བཞེངས། ནམ་རིར་བཞུགས་པ་ན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཞལ་
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གཟིགས། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་འབྲི་གུང་དུ་ཚོགས་པ་སྐྱོང་བ་དང༌། ཕག་གྲུར་

རྟེན་བཞེངས་གནང་བ་དང༌། བསམ་ཡས་ཞིག་གསོས་མཛད་པ། ཙཱ་རི་ལ་

བྱོན་པ། དྭགས་པོའ་ིགདན་ས་མཛད་པ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིནགས་ཁྲོད་

དུ་ཆོས་འཁོར་མཛད་པ། འབྲི་གུང་མཐིལ་གྱི་སྒོམ་ཆེན་དང༌། རྟོགས་ལྡན་

རྣམས་གནས་གསུམ་གྱི་རི་ཁྲོད་དུ་རྫོངས་ཤིང༌། རྒྱལ་ས་ཆེན་པོ་བཅུ་གསུམ་

སོགས་དབང་དུ་བསྡུས་པ། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གར་ལོག་གི་དམག་གི་

ཉེན་ཁ་བྱུང་བ་ཡང་རྗེ་འདིས་སྤྲུལ་པས་ཕམ་པར་མཛད་པའི་ལ་ོརྒྱུས་སགོས་

བྱུང༌། ཚང་ཡུག་དཔལ་གྱི་རི་ཁྲདོ་དུ་བྱནོ་ཏེ། ལྔ་ཁྲི་ལྔ་བརྒྱ་ཉི་ཤ ་རྩ་ལྔ་པ་ཚན་

པ་བཞིར་བྱས་ནས་གནས་གསུམ་སགོས་རི་ཁྲདོ་རྣམས་སུ་རྫངོས་ཤིང་དབེན་

གནས་ཐམས་ཅད་སྤོང་བ་པས་གང་བར་མཛད། སླར་འབྲི་གུང་བྱང་ཆུབ་

གླིང་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཁྲི་ཚོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཡང་སྐྱོང་བར་མཛད། རྗེ་

བཙུན་སྨྱོས་ཀྱིས་འབུལ་མོ་ཆེ་མཛད་པའི་ཉིན། དགེ་སློང་འབུམ་ཚོ་གཅིག་

གིས་ཚུལ་ཤིང་བཞེས་པའི་གྲལ་དབུར་ཕེབས་ཤིང་རྣམ་བཞག་བཞེས། 

དེའི་ཚེ་སྔོན་སེངྒེ་གླིང་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཞིག་གིས་ཁ་ཆེའི་པཎ་

ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲིའ་བྷ་དྲ་ལ་མེ་ཏོག་གཅིག་བསྐུར་ཏེ། ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་འབྲི་

གུང་བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་

ལ་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་ལུང་བསྟན་པར། པཎ་ཆེན་ཉིད་བཞོལ་མདར་ཕེབས་པ་

དང༌། ཆུ་ལས་ནཱ་གཱ་རྫུ་ན་ཞེས་པའི་སྒྲ་བྱུང་བ་དང༌། མེ་ཏོག་ཀྱང་ཁ་བྱེ་བར་
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བརྟེན། བསྟོད་བསྔགས་དང་བཅས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་

པར་མངའ་གསོལ་བར་གནང༌། དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདིས་རི་ཆོས་སྐོར་

གསུམ་ལ་སགོས་པ་གནད་ཆེན་གྱི་མན་ངག་དུ་མ་དང༌། བསྟན་སྙིང་དགངོས་

གཅིག་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དུ་མ་དང༌། ཞུས་ལན་ཆོས་ཀྱི་

སྒོ་བརྒྱ་ལ་སོགས་འཕྲིན་ཡིག་ཐོར་བུའི་སྐོར་སོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུན་གནས་

ཆེད་བསྟན་བཅསོ་ཀྱང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་མཛད། མཐར་དགུང་ལ་ོབདུན་

ཅུ་དནོ་ལྔ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་མ་ོགླང་གི་ལའོ་ིམངནོ་བྱང་ཟླ་བའི་

ཉེར་ལྔ་ཡི་སྲོད་ཐུན་ལ་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་

གྱུར་ཏོ། །སྐུ་གདུངས་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེའང་གདུང་དང༌། རིང་བསྲེལ་

དང༌། ཡིག་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱོན་པར་གསུངས་

ཏེ། དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་གི་སུམ་གཉིས་སྒམོ་ཆེན་གྱིས་གང་བ། དེ་རེ་རེ་ལའང་

རིང་བསྲེལ་དང༌། ཡིག་འབྲུའི་ཚོགས་དུ་མ་བཀྱེས་ཀྱང་ཟད་པར་མ་གྱུར་

ཏོ། ཞེས་དང༌། སློབ་མ་ཡང་དཔལ་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་སོགས་བགྲངས་

བ་ལས་འདས་པ་བྱུང་བར་གསུངས་སོ། །

༣༨༽ གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང༌། 

སོ་བརྒྱད་པ་གུ་རུ་ཆོས་དབང་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྗེ་གོང་མ་འཇམ་

དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ིསྐྱེས་རབས་སུ་གསལ་བ་དང༌། རྗེ་བླ་མ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཉིད་ཀྱི་གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་དེའི་སྔ་ཐུན་ལ་མཁྱེན་བརྩེ་

རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་པངྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཆོས་དབང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་

ཚུལ་དྲན་པས་རྐྱེན་བྱས། མདུན་གྱི་གཏོར་སྒམ་ཐད་ཤེས་ཉམས་ལ་ཆོས་

དབང་རིན་པོ་ཆེ་དཀར་ཆས་གཟི་བརྗིད་ཅན། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀྱི་ཞལ་

དབྱིབས་ཅུང་འདྲ་བ། དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་ཆུང་ངུ༌། ལྷག་མ་གྲོལ་བའི་སྐྲ་ཆུན་

གཅིག་འགྲམ་གཡས་ནས་མར་གྲོལ་བ། མཉམ་གཞག་གཏེར་སྒྲོམ་འཛིན་

པ། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་དང༌། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་

བྱིན་རླབས་ཞུ་སྙམ་པ་དང༌། སྤྱི་བོར་གསང་འདུས། མགྲིན་པར་ཐུགས་ཆེན་

ཡང་སྙིང༌། ཐུགས་ཀར་ཡང་དག ལྟེ་བར་ཕུར་པ་གཙོ་རྐྱང་རྣམས་བཞུགས་

པའི་གནས་གསུམ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འདོ་ཟེར་དང༌ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་

སྤྲོས། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། ཐུགས་ཆེན་གྱི་གསུང་འདབ་དྲུག་ལ་

ཅི་བཀོད་པ་འཕྲོས། མཐར་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ཌཱ་དྲིལ་ཕྱག་གིས་གར་

སྟབས་བསྒྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། རང་ཡང་དེ་བཞིན་གནས་བཞིའི་

ལྷར་བཅས་གསལ་བར་གྱུར་པ་དང༌། ཅུང་ཞིག་ནས་ཉམས་སད། 

དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ལུས་འཕར་སྤྲུགས་དྲག་པོ་དང་རིག་པ་རྗེན་

པར་གྱུར་ཏ།ོ །ཞེས་སགོས་འབྱུང་བ་དང༌། ཨ་ོརྒྱན་གུ་རུའི་གཏེར་ལུང་ལས། སྣ་

ཐག་དེས་བྱས་ཧོར་དམག་བོད་དུ་འངོ༌། །ངན་སོང་ཟེར་ཡང་དེ་འདྲའི་སྡུག་

བསྔལ་མེད། །མི་ལ་སྲིད་བཅད་སྲིད་གུང་མང་དུ་ཡོང༌། །སེམས་ཅན་ས་འགོ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ནནོ་པའི་དུས་ཙམ་ན། །གནམ་སྐས་འཁར་ཆུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི། །མི་

གཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༌། །གཏེར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་དབང་

ཕྱུག་ཅེས་བྱ་འབྱུང། །ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་

སྐུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས། གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་

ནི། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཉིད། མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

འབྲས་བུའི་མཐར་སོན་ཏེ། མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་

གསུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བོྱན་པ་སྟེ། ལྷོ་བྲག་ཏུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུས་

ནས་ནུས་པ་ཅན་བར་མ་ཆད་པར་བོྱན་པའི་གདུང་རིགས་ཡབ་སྤང་སྟོན་

གྲུབ་པའི་སྙིང་པ་ོདང༌། ཡུམ་མཁའ་འགྲའོ་ིབརྒྱུད་པ་དཀར་བཟའ་མགནོ་སྐྱིད་

གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྤྲེལ་ལོའ་ིདཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ ༡༥ ཉི་ཤར་ལ་ངོ་མཚར་

བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས་པས་དེར་འཇམ་དཔལ་

མཚན་བརྗོད་གསེར་གྱིས་འབྲི་ཞིང་ཡོད་པར་ཚིག་མཚམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་

ལྟར། མཚན་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསོལ། འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་དང༌། ཞང་

རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གྲུབ་ཆེན་མང་པོས་ཡབ་ལ་སྔར་ནས་སྲས་ཁྱད་པར་ཅན་

ཞིག་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན། 

དགུང་ལ་ོབཞི་པ་ནས་འབྲི་ཀླགོ་གི་དབུ་བརྩམས། རིག་པའི་གནས་

མཐའ་དག་དང༌། བོན་གྱི་གཞུང་ཆེན་དང་མདོས་གཞུང་ཆེན་མོ་ཡན་ཆད་

ཐོས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། ཡབ་དང་མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་མཚུར་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སྟོན་ཡབ་སྲས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསར་རྙིང་གི་བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་

མད་ོདང༌། གསང་སྔགས་གསར་རྙིང༌། བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲལོ་དང་བཤད་

རྒྱུན། ཞི་བྱེད་གཅདོ་ཡུལ། ཆསོ་དྲུག་ཕྱག་རྫགོས་ལ་སགོས་པའི་གདམས་ངག་

མཐའ་ཡས་པ་གསན། བར་བར་དུ་སོ་སོའ་ིབསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཉམས་བཞེས་

བརྒྱུད་མར་གནང༌། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་ཉམས་སྣང་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲལོ་

མས་ཤེལ་མཁར་ཞིག་གི་རྩེར་ཁྲིད་པས་རྡ་ོརྗེ་སེམས་དཔའ་དང་མཇལ། དེར་

མཁའ་འགྲོ་མ་གདོང་པ་བཞི་པ་ཞིག་འདུག་པའི་ཞལ་བཞི་ནས་བསྟན་པ་

སྤེལ་ཞིང་འདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་

པར་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། ཆསོ་འབྲེལ་གསན་པའི་སྐབས་

མནལ་ལམ་དུ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་འཇམ་དཔལ་དང་མཇལ་ནས་གདམས་

ངག་ཁྱད་པར་ཅན་གསུང་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད། གྲྭ་

པ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཞིག་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་

བར་བརྟེན། 

དགུང་ལ་ོཉེར་གཉིས་པར་ལ་ཡག་ཉིན་གྱི་ལུང་པ་གནམ་སྐས་ཅན་

ནས་ཡང་བྱང་བླངས། གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོ་ཡུམ་གྱི་ཆ་བྱད་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ལྡེའུ་མིག་གཏད། ཀེའུ་ཚང་གི་སྒོ་ཕྱེས་

པས་གཏེར་བཅུད་བྱ་རྒོད་ཁྱུང་ཙམ་པ་གཅིག་བྱུང་བ་ལ་ཞོན་ནས་གནམ་

རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་འཇའ་འདོ་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁང་དུ་སངས་རྒྱས་རྡ་ོ



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་མཇལ་ཏེ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐབོ། བདུད་རྩིའི་བུམ་

པ་གནང༌། སླར་གཏེར་བྱང་ལྟར་སྒོ་ཕྱེས་པས་ཁྲོ་ཆུའི་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུའི་

གཟུགས་ཁྲུ་གང་པ་དང་ཟངས་ཀྱི་གྭའུ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཀླུ་གཟུགས་

ཀྱི་ནང་ནས་གདམས་ངག་སྐོར་བཞི། གྭའུ་ཟུའི་ནང་ནས་མན་ངག་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་བོྱན། ཡབ་ཀྱང་ཆོས་གཏེར་ཆོས་འཁྲུལ་མེད་ལ་ཐུགས་ཆེས་ནས་བླ་

རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་དགོས་པ་དང༌། ལས་ཚོགས་

རིགས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་མི་སྤེལ་བའི་ཞལ་གདམས་གནང༌། མངའ་བདག་འགྲོ་

མགོན་ནས་ཀྱང་ལེགས་སོ་བསྩལ། འདིས་ཐོགས་དྲངས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་

པ་ོབཅ་ོབརྒྱད། ཐུགས་གཏེར་དང་བཅུ་དགུ་བཞེས་པའི་སྡམོ་ནི། གནམ་སྐས་

ཅན་དང་བྲག་དམར་རྟ་མགྲིན་ཞབས། །མོན་ཁ་སྟེང་དང་རྟ་མགྲིན་དབེན་

རྩའི་སྒོ ། ཁོ་ཡི་གཤིན་དམར་རྟ་མགྲིན་སྒྲོམ་ཆོས་ལ། །སྲས་མཁའ་སྐྱ་བོ་ཕུག་

རིང་ཕྱག་མཐེབ་མ། །བསམ་ཡས་ཨཱརྱ་ལྕགས་ཕུར་མནོ་བུམ་ཐང༌། །རྩིས་ཀྱི་ལྷ་

ཁང་རངོ་བྲག་ཏ་བ་གངས། །རང་གབ་དནོ་གྱི་གཏེར་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ལས་

འཕྲའོ་ིདབང་གིས་ཆསོ་དབང་བདག་དང་མཇལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ །

མནལ་ལམ་དུ་རྟ་དཀར་མ་དང༌། ཞྭ་ནག་མ་སོགས་ལས་གསལ་

བར་ལྟར་སྔ་ཕྱིར་དག་པའི་སྣང་བར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འདོ་དུ་ཕེབས་ནས་ཨ་ོརྒྱན་

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་

ཅིང་དབང་དང་གདམས་ངག་ལུང་བསྟན་བསླབ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་བསྩལ། སྐུ་
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ཡི་བཀོད་པ་དྲུག་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་བསྟན་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་

དང༌། རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་གྲངས་མེད་པ་འཇོག་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

བཀོད་པ་དུ་མ་བསྟན། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཕྱི་མ་ལྷའི་བུ་འདོ་མཐའ་ཡས་

ནས། མངའ་བདག་ཉང་རལ་གྱི་བར་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་གསལ་བར་དྲན། བརྒྱ་

བྱིན་དང་ལྷའི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཆདོ་བསྟདོ་ཕུལ། བདོ་ཀྱི་མི་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་ཀྱང་བླ་མར་བཀུར་ཞིང་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གཡསོ། སླབོ་མའི་

གཙོ་བོ་སྨན་ལུང་པ་མི་བསྐྱོད་རོྡ་རྗེ་དང༌། བལ་པོ་བྷ་རོ་སོགས་སློབ་བརྒྱུད་

རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་བལ་དང་བོད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་སྟེ་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་

སྤེལ་བའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་

དགུང་ལོ་ང་དགུ་པ་ལ་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཏེ་

པདྨ་འདོ་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། །

༣༩༽ འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། 

སོ་དགུ་པ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་སུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་

གསོལ་འདེབས་ལས། 

འཁོན་གྱི་རིགས་འཁྲུངས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའ་ིཕུལ། །

གདུལ་དཀའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་འདུལ་མཛད་ཅིང༌། །

དྲེགས་ལྡན་གཙུག་གི་ནོར་བུས་ཕྱག་བྱས་པ། །
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ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་འགྲ་ོམགནོ་ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོའཕགས་པ་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོགྲསོ་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོནི། དེ་ཡང་སླབོ་དཔོན་པདྨས། ས་སྐྱ་ལ་ོཙཱ་ཀུན་

དགའི་མིང༌། །འཕགས་པའི་མིང་ཅན་གཉིས་འབྱུང་སྟེ། །བདོ་འབངས་སེམས་

ཅན་བདེ་ལ་ཕན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལྔ་བཅུ་འཛིན། །ཞེས་དང༌། ལོ་ཙཱ་

སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཁྱེད༔ དཀར་ནག་རྒྱ་རུ་འགྲོ་དོན་བྱེད༔ དེ་ནས་ཨོ་

རྒྱན་དྷ་ན་རུ༔ པདྨ་ང་དང་གྲོས་བསྟུན་ནས༔ གཙང་གི་གྲམ་པ་ཞེས་བྱ་བར༔ 

འཁནོ་གྱི་རིགས་གྱུར་ལུག་ལ་ོཔ༔ དེ་ཡིས་སྡེ་སྣདོ་བསྟན་པ་འཛིན༔ འཕགས་

པའི་མཚན་ཅན་གསང་སྔགས་སྐྱོང་༔ མཐའ་མི་དེ་ཡིས་འདུལ་བར་འགྱུར༔ 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡབ་བླ་མ་ཆོས་རྗེའི་གཅུང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

དང༌། ཡུམ་མ་གཅིག་ཀུན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོར་བཀྲ་

ཤིས་པའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། 

ཆུང་ངུ་ནས་འབྲི་ཀློག་ལ་སོགས་པའི་རིག་པའི་གནས་འགའ་ཞིག་

ལ་མ་བསླབ་པར་མཁྱེན། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དངོས་སུ་གསུང་གླེང་

མཛད་པར་གྲགས་པའི་ས་སྟོན་རི་པ་དང༌། གླང་རི་ཐང་པ་ལ་སོགས་པའི་

སྐྱེས་རབས་དུ་མ་དྲན་ཅིང༌། དགུང་ལོ་གསུམ་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་སྐྱེས་

ཐུགས་ནས་གསུངས་པ་དང༌། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་པའི་སྔོན་

འགྲའོ་ིཆསོ་འཁརོ་ཆེན་མའོ་ིསྐབས་དབུས་གཙང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
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ཁྲི་ཁྲག་དུ་མ་དང༌། ཆསོ་སྨྲ་བའི་སྟནོ་པ་གདུགས་འཛིན་པའང་སྟངོ་ཚང་བའི་

འདུས་པ་ཆེན་པའོ་ིདབུར་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་དང༌། སྐྱེས་རབས་ས་ོབཞི་པ་

ཐུགས་ནས་གསུངས་ཤིང༌། ཆསོ་ཀྱི་འབེལ་གཏམ་ཆེན་པ་ོགནང་བ་ན་ཐམས་

ཅད་ངོ་མཚར་ཏེ། མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཆགས་ཤིང༌སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་

ལ་འདི་ལྟ་བུའི་བློ་གྲོས་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པས་འདི་ནི་ངེས་པར་དུ་འཕགས་

པའ་ོཞེས་ཀུན་གྱིས་གླེང་བས་འཕགས་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོགས། 

དགུང་ལོ་བཅུ་པར་ཆོས་རྗེ་པའི་ཕྱགས་ཕྱིར་བྱས་ཏེ་ཧོར་ཡུལ་དུ་

བྱོན། ལམ་བར་དབུས་སུ་ཆོས་རྗེ་པས་མཁན་པོ་དང༌། མཁན་པོ་ན་བཟའ་

འཕྲེང་གསལོ་གྱིས་སླབོ་དཔནོ་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡམོ་

པ་བཞེས། སྐྱརོ་མ་ོལུང་པ་ཤེས་རབ་དཔལ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་

གསན། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཆོས་རྗེ་པའི་དྲུང་དུ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་སྡེ་

བཞིའི་ཆསོ་སྐརོ་ཕལ་ཆེར་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད། བཅུ་བདུན་ལརོ་ཆསོ་

རྗེ་པ་ལ་མངའ་བའི་ཡནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫགོས་པས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཏེ་

ཆོས་ཀྱི་དུང་དང་ལྷུང་བཟེད་ལ་སོགས་པ་གནང༌། སློབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་

གཏད་ནས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་མང་པོའ་ིདོན་བྱ་བའི་དུས་

ལ་བབས་པས་སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་དྲན་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའི་སྒོ་ནས་

བསྟན་པ་གཏད། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་རྒྱ་ནག་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེ་ཆེན་

གྱིས་གདན་དྲངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཙོས་དབང་མི་ཉེར་ལྔར་དཔལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀྱེ་རོྡ་རྗེའི་དབང་ཆེན་ལན་གསུམ་བསྐུར་ནས་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་རྡོ་རྗེ་

ཐེག་པའི་དབུ་བརྙེས་པར་མཛད། དབང་དང་པོའ་ིཡོན་དུ་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་

གསུམ། དབང་གཉིས་པའི་ཡོན་དུ་ཆོས་དུང་དཀར་མོ་རྒྱང་གྲགས་དང་བོད་

ཆལོ་ཁ་གསུམ། དབང་གསུམ་པའི་ཡནོ་དུ་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་རྒྱའི་མི་ཡུར་

ཆེན་པ་ོཕུལ་བ་སྟེ། དེ་ནི་མངའ་འགོ་གི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་ཅན་རིགས་བསྡུས་

ཏེ་ངོ་ལོག་ཡོང་དོགས་ཀྱིས་ལོ་རེ་བཞིན་མི་ཁྲི་འབུམ་མང་པོ་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོའི་

ནང་དུ་དོར་བ་དེ་མཚམས་བཅད། 

དེ་ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཏེ་བསྔོ་བ་མཛད་པ་ནི། ནམ་མཁའི་

ཁམས་ནི་ཁྲག་གི་མདོག་ལྟར་དམར། །རྐང་ལེབ་རོ་ཡིས་ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་

ཁེངས། །འདི་འདྲ་བཅད་པའི་དགེ་བ་གང་དེ་ཡིས། །མཁྱེན་རབ་དབང་

ཕྱུག་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་པའི་ཕྱིར། །ཕན་བདེའི་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་

དང༌། །མི་དབང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་ཕྱིར་བསྔོ། །ཞེས་གསུངས། སྐབས་ཤིག་

ཏུ་བཙུན་མོས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་ངོར། རྒྱལ་བློན་བཙུན་འཁོར་དང་

བཅས་པར་ཁྱེད་ཚོ་རང་རང་གང་མསོ་ཀྱི་རིགས་ལྔའི་ཞིང་དུ་སྨནོ་ལམ་ཐབོ་

གསུངས་ཏེ། རལ་གྲི་རྣོན་པོས་ཡན་ལག་རྣམས་སོ་སོར་བཅད་པར། དབུ་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད། ཕྱག་ཞབས་བཞི་རིགས་བཞི་བཅས་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་

བ་དངོས་སུ་བཞེངས་པ་ལ། རྒྱལ་བློན་བཙུན་མོ་བཀའ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་ཕྱག་བསྐོར་དང་སྨོན་ལམ་བཏབ། སྐུ་ལུས་དངོས་གཟིམས་ཁྲིའི་ནང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དུ་མཚལ་ཁྲག་གིས་ཅུང་གོས་པ་བཅས་ཚང་མས་མཇལ། རྒྱུན་རིང་པོར་རྫུ་

འཕྲུལ་ལས་མ་བཞེངས་ཏེ། རྒྱལ་བླནོ་འཁརོ་བཅས་དད་པའི་སར་བཀདོ་པར་

མཛད། 

དགུང་ལ་ོཉེར་གཅིག་ཐགོ་ཤིང་མ་ོཡསོ་ཀྱི་ལརོ་རྒྱ་ཧརོ་གྱི་མཚམས་

སུ། མཁན་པོ་སྙེ་ཐང་པ་གྲགས་པ་སེངྒེ་དང༌། ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གདན་

བྱང་ཐང་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གསང་སྟེ་སྟོན་པ་ཡར་ལུང་པ་བྱང་

ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་དགེ་འདུན་ཉི་ཤ ་ཚོགས་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་

རྫོགས། མཁན་པོ་ལས་ཕར་ཕྱིན་སོགས་དང༌། སློབ་དཔོན་ལས་འདུལ་

བ་གསན། ཉེར་གསུམ་པར་ལྡོང་སྟོན་གྱིས་གདན་དྲངས་ཏེ་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་

ཕེབས། གཤིན་རྗེ་གཤེད་སྐོར་སོགས་ཆོས་མང་དུ་གསན། དེའི་ཚེ་ཆོས་རྗེ་

རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བར་གཟིགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གནད་མང་པོ་གསུངས། ཁྱོད་

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ལོ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་དང་སྟོང་འདས་པའི་རྗེས་སུ་ཕྱག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་ན། སྲིད་པ་དུཿ 

ཁ་དུ་མ་ཡིས། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་དུབ་པ་བདག །ལེགས་པར་གསུངས་པས་

དབུགས་ཕྱིན་པ། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་པའི་གཙོ། །ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་བསྟོད་པ་ཡང་མཛད། 

དེ་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་མཛད་པའི་

ཚེ། ཟིན་ཤིང་གི་སྟོན་པ་བཅུ་བདུན་རིགས་པས་ཚར་བཅད་ནས་རབ་ཏུ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བྱུང་སྟེ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་དུ་བཅུག རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ཡིས་བོད་

ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བརྩིས་བྱས་

པར། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཞུ་བ་ནན་ཆེར་ཕུལ་ཏེ་བསྒྱུར་དུ་མ་བཅུག 

དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པ་ཤིང་མོ་གླང་གི་ལོར་གདན་སར་ཆགས་ཕེབས་ཏེ་

རྟེན་གསུམ་རྒྱ་ཆེན་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཤེར་མདོ་དང་རྒྱུད་

འབུམ་སོགས་གསེར་གྱི་པུ་སྟི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཞེངས། ཆོས་འཁོར་རྒྱ་

ཆེན་པོ་མཛད། འགྲོ་བ་མང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། གཉན་འདོ་སྲུངས། གྲུབ་

ཐོབ་ཡོན་ཏན་དཔལ། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། ཚོགས་སྒོམ་ཀུན་དགའ་

དཔལ། ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷ་དྲ། ཞང་ཞུང་རྡ་ོརྗེ་འདོ་ཟེར། གླ་ོབ་ོལ་ོཙཱ་

བ་སགོས་མཁས་གྲུབ་མང་པོར་བསྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་གི་རིག་པའི་གནས་ཀུན་

དང༌། བཀའ་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་གསན་ནས་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་

ཆེན་པརོ་གྱུར། སླར་ཡང་རྒྱལ་པསོ་གདན་དྲངས་ཏེ་དགུང་ལ་ོས་ོགསུམ་པར་

རྒྱ་ཡུལ་དུ་བོྱན། མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསུས་ཏེ་

རྒྱལ་པའོ་ིཕ་ོབྲང་དུ་ཕེབས། ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆསོ་འཁརོ་བསྐརོ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་མཛད། དེའི་ཕྱི་ལརོ་དཔནོ་ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པསོ་

བདོ་ཁྲི་སྐརོ་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྐུལ་ཏེ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མའོ་ིའགྲམ་བཏིང་སྟེ་ཡུན་

རིང་པོར་མ་འགོར་བར་ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ལྕགས་ཕོ་

རྟའི་ལརོ་རྒྱལ་པོས་སླར་ཡང་དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་ཚེ་ཤེལ་གྱི་ཐམ་ཁ་གླིང་
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དྲུག་མ་དང་འཇའ་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ཕུལ་ཏེ། གནམ་གྱི་འགོ་སའི་སྟེང་ན་རྒྱ་

གར་ལྷའི་སྲས་པ།ོ སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས། ཡི་གེ་རྩམོ་མི། རྒྱལ་ཁམས་འཇགས་

སུ་འཇུག་པ་པ་ོགནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་འཕགས་པ་ཏི་ཤྲཱི་ཞེས་པའི་མཚན་

གསོལ། 

ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བའང༌གསེར་བྲེ་ཆེན་བརྒྱ། དངུལ་བྲེ་ཆེན་སྟངོ་

ར་ཅན་དང༌། གོས་དར་ལྔ་ཁྲི་དགུ་སྟོང་སོགས་ཕུལ། དེ་ལྟར་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་

ཁམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཀོད། བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་བསྟན་པ་ཉིན་བྱེད་ལྟར་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་ནས་སླར་བོད་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་ཆས་ཀྱང༌། གོང་མ་མི་དབང་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་རྒྱུད་ལ་

འབྲལ་མི་ཕོད་པའི་ཉམས་འཁྲུངས་ཏེ། སྐྱེལ་ཐུང་ཞག་ནས་ཟླ་བ་དང༌ལོ་

སྤར་ནས་བོད་ཡུལ་གྱི་མཚམས་སྤོམ་ར་ལྷ་རིའི་འདབ་རྨ་ཆུ་ཁུག་པའི་ས་

ཆར། མཆོད་ཡོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམ་མཐའ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་

གཅིག་གི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་འཁོར་འབུམ་ཕྲག་མང་པོས་བསྐོར་

ནས་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཞབས་ལ་བཏུགས། ངོ་མཚར་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པས་ས་ཆེན་པོའ་ིརྒྱན་དུ་གྱུར། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བསྐོར་བའི་

ཚེ། ཤར་ནུབ་ནམ་མཁའི་ཕྱོགས་གཉིས་ནས་སྤྲིན་དཀར་པོ་གླང་པོ་ཆེའི་

སྣ་ལྟར་བརྐྱངས་པའི་སྣ་ལ་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་པ་

དང༌། རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་
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དང༌། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་ཞབས་དྲུང་དེར་གནས་པའི་

སྐལ་ལྡན་ཀུན་གྱིས་མངནོ་སུམ་དུ་མཐངོ༌། དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོའདིས་

རྒྱ་ཧོར་བོད་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་སྨིན་པར་མཛད་

ནས། དགུང་ལ་ོབཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་པར་སླར་ཡང་གདན་སར་ཆགས་ཕེབས་

ཏེ། ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་འགྲན་བཟོད་པ་

ཕྱག་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་རང་དོན་དུ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་བཅངས་པར་

ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་མཛད་པ་དང༌། ཆོས་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རྐྱེན་འཛུགས་པ་

དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པ་དང༌། ཕོངས་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་

པ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་

མཛད་དོ། །

མེ་མ་ོགླང་གི་ལརོ་གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མརོ་ཆསོ་འཁརོ་ཆེན་པ་ོཞག་

བཅུ་བཞིའི་བར་བསྐོར་བར། དགེ་འདུན་པ་ཁྲི་ཕྲག་བདུན་ལྷག་དང༌། སྐྱེ་བོ་

ཕལ་པ་སུམ་ཁྲི་ལྷག་འདུས། དགེ་འདུན་པ་རེ་རེར་གསེར་ཞོ་རེ་དང༌། སུམ་

སྣང་རེའི་འགྱེད་མཛད། སྐབས་དེར་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་དང་བཅས་འབུམ་དུ་

ལངོས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡམོ་པ་གནང་ཚེ། ནམ་

མཁར་འཇའ་གུར་གྱི་དབུས་སུ་ཕྱགོས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་

བྱོན། ཀླུ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཞལ་གཟིགས་ནས་དབུ་ལ་ཕྱག་བཞག་སྟེ། གདམས་ངག་
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དང༌། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་གནང༌། འཕགས་

པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་དང་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་

མཉམ་དུ་མཛད། སྔནོ་མ་རྒྱ་ནག་ཏུའང་དགེ་འདུན་ཁྲི་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞིག་

ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐྱེད་གནང་སྟེ་ཆསོ་འཁརོ་མཛད། གསེར་

འགྱེད་དང༌ཟང་ཟིང་བཅས་གནང༌། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་གནང་བའང་

དགེ་ཚུལ་སློང་ཆིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ཉི་ཤ ་རྩ་ལྔའི་མཁན་པོ་མཛད། དེ་རྣམས་

ལས་འཕེལ་བའི་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་ཆེན་པོས་ཕོྱགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་

གྱུར། རོྡ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བསྐུར་ཁོ་ན་ཡང་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པ་བཅུ་

བཞི་ཙམ་ལ་མཛད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་ལུང་དང་མན་ངག་བྱིན་རླབས་ལ་

སོགས་པའི་སྒོ་ནས་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། བསྟན་

བཅོས་ཀྱང་བརྗོད་བདེ་ཞིང་གོ་སླ་བའི་བསྟན་བཅོས་བསྟོད་ཚོགས། བཀའ་

བསྟན་གྱི་གཞུང་འགྲེལ། སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ངོ་མཚར་བ་དུ་མ་ཞིག་མཛད། 

མཐར་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ཐོག་འབྲུག་ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 

ནས་ཆོས་རྗེའི་དུས་མཆོད་སྔར་བསུས་ཀྱིས་མཆོད་པ་རྒྱས་སྤྲོས་དང་ཐུགས་

དམ་ལ་བཞུགས་པ་ན། ཚེས་ ༣ གྱི་མཚན་མོར་དཔལ་གྱི་རི་ལ་འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་རྒྱས་པའི་དྲུང་ན་བཞུགས་པ་ལས་དབུ་མ་རིགས་

ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་དུ་མ་གསན། ལྷའི་ཚོགས་ཀྱིས་

མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་སྤྲོ་བ་གཟིགས། ཚེས་ ༡༨ པར་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ནས་
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ཆོས་གསུངས། དེ་ནས་ཞག་བཞི་གཟིམས་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ ༢༢གཉིས་ཀྱི་

སྔ་དྲོར་སྐུ་དྲང་པོར་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་མཛད། རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ཏེ། སྒྲ་

དང་འདོ་དང༌། དྲི་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། མེ་ཏགོ་གི་ཆར་འབབ་པ་སགོས་ལྟས་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཏེ་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། །

༤༠༽ གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། 

བཞི་བཅུ་པ་གླ་ོབ་ོལ་ོཙཱ་བར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་གསལོ་འདེབས་

ལས། 

གློ་བོར་སྐུ་འཁྲུངས་ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན། །

འཇམ་དཔལ་དམར་པོའ་ིགྲུབ་པ་མཐོན་པོར་གཤེགས། །

མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ། །

ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ནི། འཕགས་བོད་ཀྱི་

མཁས་གྲུབ་མང་པའོ་ིཞབས་པད་བརྙེས་ཏེ་སྡེ་སྣདོ་དང་རྒྱུད་སྡེ་རབ་འབྱམས་

ལ་མཁྱེན་རབ་རྒྱས། སྒྲ་སྒྱུར་ལེགས་པར་མཁྱེན། འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་

མེ་ལངོ་རོྡ་རྗེ། བྷ་ག་ལ་སགོས་ལས་བརྒྱུད་དེ་གཤེད་དམར་གྱི་རྒྱུད་དང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་སོགས་ཅི་རིགས་པ་བསྒྱུར་ཞིང་སྤེལ་བ་དང༌། འཇམ་དཔལ་དམར་

པོས་ཞལ་གཟིགས་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་
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གྱི་དངོས་སློབ་ཡིན་པ་དང༌། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཕུར་པ་

སྨད་ལས་སོགས་དབང་བཀའ་རྒྱ་ཆེན་གསན་པའི་བླ་མའང་ཡིན། མདོར་

ན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་སྟེ་ཁོང་

གིས་དེང་སང་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཙོ་བོ་བདེ་མཆོག་བཏོན་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐུ་འབག་གཅིག་བཅུག་འདུག་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ལགས་

ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པ་ནས་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་

གྱི་ཕྱག་ཏུ་སྤྲིང་བ། ཁྱོད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས། སྡེ་

སྣོད་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ལ་དགྱེས་ཟེར་བ་ཁུམས། དེ་ལ་དགའ་བ་

ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས། ཤིན་ཏུ་རྗེས་སུ་ཡི་རང༌ཞེས་སོགས་ནས། ལན་རྒྱས་པར་

གནང་མཐར། ལར་ཁྱེད་རང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་རྒྱུད་སྡེའི་བདག་པོར་གདའ་

བས་འདི་འཐད་དང་མི་འཐད་ཀྱི་རྒྱུས་ཁྱེད་རང་ལ་མངའ་བ་ལགས། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་

དང༌། མཇུག་ཏུའང༌། ཁྱེད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྲོལ་བཟུང་སྟེ། །སྡེ་

སྣོད་རྒྱ་མཚོའི་དོན་དང་མི་འགལ་བར། །བརྩོན་པས་སྒྲུབ་དང་གཞན་ལ་

འཆད་པ་ཡིས། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་སྐྱོང་བར་ཞུ། །ཞེས་རྗེས་སོར་

ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་བསྐུལ་བའི་བསླབ་བྱ་བཅས་

གནང་འདུག་ལོ་རྒྱུས་གཞན་གསལ་པོར་མ་རྙེད་དོ། །
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༤༡༽ བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 

ཞེ་གཅིག་པ་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་

ནི། ཡང་རྗེ་བླ་མའི་གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་ ༡༢ ནུབ་བླ་མ་ས་ཆེན་གྱི་ཞལ་

ཐང་མཚར་སྡུག་ལྟ་བས་ཆགོ་མི་ཤེས་པ་པད་སྡངོ་གི་རྩེར་བཞུགས་པ། གཡས་

གཡོན་མདུན། ཐམས་ཅད་རི་བྲག་ཤིང་མཚོ། དགོན་པ་སོགས་བཀོད་པ་རྒྱ་

ཆེན། སྐུ་དེ་རེས་བླ་མ་དངོས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འཛུམ་དཔེ་མེད་པ་དང༌། ལམ་

འབྲས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལྡེར་སྐུ་ཁྲུ་གང་བ་མང་པོའ་ིནང༌དཔལ་ལྡན་བླ་

མ་དམ་པ་རེད་ཟེར་བའི་དབུ་ཞྭ་མེད་པའི་ངོ་གདོང་རིང་བ། དབུ་སྐྲ་ནག་

པ། ཕྱག་གཉིས་སོར་བསྣོལ་གྱིས་ལྟག་རྒྱབ་ནས་བསྐྱོར་བ་ཞིག རང་གི་ལག་

ཏུ་བླངས་ཤིང༌། རང་ཉིད་དེ་ཡིན་སྙམ། གཞན་སྐུ་ཁ་ཤས་ཀྱང་ལག་ཏུ་བླངས་

པ་རྨིས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

མཚན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པ། །

བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་མཐར་ཁྱབ་ཅིང༌། །

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནི། མཁན་ཆེན་

ཞི་བ་འཚོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་གསུངས། ཡབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོབདག་
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ཆེན་བཟང་པོ་དཔལ་དགུང་ལོ་ང་གཅིག་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཕོ་

བྱི་བའི་ལོར་ཞྭ་ལུ་ཁང་གསར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཐོག་མར་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་

ན། ཡུམ་གྱིས་རྨི་ལྟས་སུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁརོ་ལྟ་ོབར་ཞུགས་པ་དང༌། གཡས་

རུ་གཙང་པོ་བཏུང་བ་སོགས་རྨིས་པས། མཚན་ཉི་མ་བདེ་བའི་བློ་གྲོས་ཞེས་

བཏགས། ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་ཀུན་སྤྱདོ་ཁ་ོན་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཟླ་བ་གསུམ་

ནས་ཉན་ཆེན་བསོད་ནམས་བསྟན་པ་ལས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དབང་

སོགས་གསན། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་རིན་ཆེན་སྒང་དུ་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་

མང་པོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ་རྒྱས་པར་

མཛད་པས། ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་

ཏུ་ཁྱབ། ཡབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས་ཀྱེ་རྡོར་དང༌། དུས་

འཁོར། བདེ་མཆོག སྒྲོལ་མ། ཆོས་སྐྱོང་སྐོར་སོགས་གསན། ཁྱད་པར་དུ་བླ་

མ་རིན་དཔལ་ལས་ཇ་ོནང་ལུགས་ཀྱི་དུས་འཁརོ་སྦྱརོ་དྲུག་ཁྲིད་ཞུས་སྐབས་

སུ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པར་བླ་ཆེན་ཀུན་

དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི་མདུན་ནས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་དང༌ཆོས་བཀའ་མང་དུ་

གསན། 

དགུང་ལ་ོབཅུ་བདུན་པར་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པ་ོམཁན་ཆེན་བསདོ་

ནམས་གྲགས་པས་མཁན་པོ་མཛད་དེ། དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལས་རབ་ཏུ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བྱུང་སྟེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡམོ་པ་བཞེས། མཚན་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པ་ོཞེས་གསལོ། དགུང་ལ་ོཉི་ཤ ་པར་མཁན་པ་ོསྔར་དགེ་ཚུལ་གྱི་མཁན་

པོས་དབུས། གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་བདུན་གྱི་མདུན་ནས་བསྙེན་པར་

རྫོགས། མཁན་སློབ་ཀྱི་མདུན་ནས་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་ལུང་སྡེ་བཞི་སོགས་

ཆ་ལག་བཅས་གསན། ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་དཔང་ལོའ་ིམདུན་དུ་སྔ་ཕྱིར་མངོན་

པ་གོང་འགོ་ཚད་མ་མདོ་སོགས་ཚད་མའི་སྐོར་དང་དབུ་མའི་སྐོར་ཡོངས་

རྫོགས། བྱམས་ཆོས་སྐོར། སུམ་ཅུ་པ་སོགས་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང༌། གཞན་

ཡང་བསླབ་བཏུས་དང༌མད་ོབཏུས་སགོས་མད་ོསྔགས་རྒྱ་ཆེར་གསན། བླ་མའི་

གཙོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བཀུར། རྒྱལ་བ་བྲག་ཕུག་པ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་དཔལ་

བའི་མདུན་ནས་འཇིགས་བྲལ་རྣལ་འབོྱར་དབང་ཕྱུག་བི་རུ་ལྦའི་ཐུགས་

བཅུད། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་གསུང་ངག་རིན་པོ་

ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་གི་ཆསོ་བཀའ་ཡངོས་རྫགོས་

དང༌། བདེ་མཆོག་ལུ་ནག་དྲིལ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

བཞེས། བླ་མ་འདི་ལ་ས་སྐྱ་པའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ལ་བྱིན་

རླབས་དང༌། ཉམས་རྟོགས་ཕྱག་ལེན་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་

བརྩིས་ཆེན་པོ་གནང༌། ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་ཐུགས་

ལ་འཁྲུངས། བླ་མས་ཀྱང་ཁྱེད་ནི་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་འངོ་བར་གདའ། ཁྱད་པར་དུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་འཛིན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་གདའ་བས་ཆོས་བདག་པོ་ལ་འཕྲོད་པ་ལགས། དེས་ན་

གསུང་ངག་རིན་པ་ོཆེ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ཞུ་ཞེས་སགོས་ལུང་བསྟན་ཡང་

མང་པོ་གནང༌། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལ་སྔ་ཕྱིར་ཡང་

ཡང་བསྟེན་ཅིང༌། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསན་ཡིག་ཏུ་འཁོད་པའི་སྔགས་

སྐོར་ཕལ་ཆེར་དང༌། གསུང་འབུམ་ཕལ་ཆེར་བསྐུལ་བ་པོ་དང༌། གསུང་

འབུམ་གྱི་ལུང་བཅས་གསན། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཐོགས་མེད་ཞབས་

དང༌། མཁན་ཆེན་གཞོན་ནུ་མགོན་པོ། ལོ་ཆེན་བྱང་རྩེ་སོགས་ལས་ཆོས་

བཀའ་མང་པོ་གསན་ཏེ། མང་དུ་ཐོས་པ་ཞིག་ལ་གངས་ལྗོངས་ན་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་དཀོན་པར་གྲགས། གསུང་ལས་ཀྱང་ད་ལྟ་བོད་ན་བུ་

སྟོན་ཆེན་པོ་སུས་ཀྱང་མི་དོ། དེ་མིན་ལས་ངའང་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་རྒྱུ་མེད་

ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་རྩ་དྲུག་ཡན་གདན་ས་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་

དང༌། བོ་དོང་ཨེ་བྱང་ཆུབ་ལུང༌། སྒྲ་ོམནོ་ཅན། ཚ་རོང་བྱང་ཆུབ་རྫོགས། བྲག་

ཁར། ན་བཟའ་བྲག་ཕུག་རྣམས་སུ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་གསན་བསམ་

གཙོ་བོར་མཛད། ཞོར་དུ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་དང༌། དོན་གཉེར་གྲས་

ལ་འཆད་སྤེལ་དང༌། རྩོད་པ་དང༌། རྩོམ་པ་སོགས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་ཁོ་ནས་

དུས་འདའ་བར་གནང༌། སྙན་གྲགས་ཕོྱགས་སུ་ཁྱབ་པར་བརྟེན། དགུང་ལོ་

ཉེར་བདུན་གྱི་ལོ་གཅིག་རིང་ཧོར་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཐེངས་གསུམ་བཏང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བྱུང་བར། བླ་མ་ན་བཟའ་བྲག་ཕུག་པས་དེར་ཕེབས་ན་སྐུ་ཚེ་རིང་པོར་མི་

ཡོང་བ་གསུངས་པ་ཐུགས་ལ་བཅངས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་མཛད། 

དེ་ནས་དབུས་སུ་བོྱན། ལྷ་སར་ཇ་ོབ་ོལ་གསེར་ཆབ་གསལོ། ཁྲི་དང་

རྒྱབ་ཡལོ་སྤསོ། བསྟདོ་པ་ལྡེབ་ལེགས་རྒྱན་གྱིས་བཀྲ་བ་ཞིག་མཛད་པས། ནམ་

མཁའ་ནས་འཇའ་དང་མེ་ཏགོ་གི་ཆར་བབས། ཀུན་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར། བསམ་

ཡས་ཉམས་གསོ་དང༌མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭའི་དབུ་ཐོད་བཅས་ལ་བརྟན་

བཞུགས་དང༌། ཕྱག་མཆོད་སོགས་མཛད་པ་ན། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཏོག་

གི་ཆར་བབས། རོལ་མོའ་ིསྒྲ་གྲགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་སྐྱེས། གདན་

འདྲེན་གྱི་གསེར་ཡིག་པའི་འཇིགས་པ་ལས་རིམ་གྱིས་གྲོལ། རྒྱུན་དུ་འདོ་

གསལ་དང༌། དངོས་ཉམས་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་དང༌། ཁ་ཆེ་པཎ་

ཆེན། ཕ་དམ་པ། མཁན་ཆེན་བུ་སྟོན། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་

སོགས་བླ་མ་གོང་མ་དུ་མས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཆོས་གསུངས་པ་དང༌། ལུང་

བསྟན། ཆསོ་སྐྱངོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས། སྙེ་ཐང་དུ་དབུས་གཙང་

གི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེ་བ་འདུས་པའི་དབུས་སུ་སྤྱིར་ཆོས་ཀྱི་འབེལ་

གཏམ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང༌། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁརོ་ལའོ་ིརྒྱུད་ཀྱི་བཤད་

བཀའ་མན་ངག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ། དུས་འཁོར་གྱི་འཆད་ཉན་

ཞིག་ལ་སྔར་དབུས་སུ་སྡེ་སྣདོ་འཛིན་པའི་འདུས་པ་ཆེན་པ་ོདེ་འདྲ་བ་མ་བྱུང་

བར་གྲགས། 



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཡང་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བཞེས་པར། བོ་དོང་ཨེ་ཡི་ཆོས་

གྲྭ་ཆེན་པོར། གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེ་བ་འདུས་ཏེ། ཟླ་བ་

བཞིའི་བར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་འགྲེལ་བཤད་བཀའ་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས། གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་

འཁོར་གྱི་འཆད་ཉན་ཞིག་ལ་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་འདུས་གྲྭ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་

གྲགས། དུས་གཅིག་སྟདོ་ལུང་ནས་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྡ་ོརྗེ་བྱ་བས་གྲགོས་

མང་པ་ོདང་བཅས་ཆསོ་རྗེ་མཇལ་དུ་འངོས་བར། ཆསོ་རྗེ་པ་འཕན་ཡུལ་ཉན་

པའོ་ིཆསོ་ཁྲིར་བཞུགས་པས། རྒྱང་རིང་པ་ོནས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ཉིད་འདོ་ཟེར་དང་བཅས་པ་ཆསོ་གསུངས་པ་མངནོ་སུམ་དུ་མཇལ་བར་ཤིན་

ཏུ་དད་དེ། ཕྱག་རྟེན་གཞན་མེད་པར་ཚོང་བྱ་རྒྱུའི་མཎྜལ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་

བླ་མའི་མདུན་དུ་བཞག མྱུར་བར་རྡོ་རྣོ་སོ་ཅན་ཞིག་བླངས་ཏེ། ལག་གཡོན་

གྱི་མཛུབ་མོ་ལྔ་རི་རབ་དང༌། གླིང་བཞིའི་དོད་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བར། གུང་

མཛུབ་གཉིས་བཅད་ཟིན་འཕྲལ། ཆོས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་ཟིན་ཏེ། ལྗགས་ཆབ་

བཏབ་ཅིང༌། དར་གྱིས་དཀྲིས་ནས་བཞག་པར། ཞག་གཉིས་ནས་རྨ་རྗེས་ཀྱང་

མེད་པར་སོས། 

རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་བའི་ཕྱི་རོལ་པའི་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ལ་

ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ཞལ་མཇལ་བའི་མདོ་ལ་མི་ཕྱེད་

པའི་དད་པ་བརྙེས། སྡེབ་སྦྱོར་སྙན་བརྗོད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་ཕུལ། བླ་མས་ཀྱང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་སྐུར་

ཡང་གནང༌། དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ་

བའི་ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཆེན་པརོ་གྱུར། འཕན་ཡུལ་དུ་གྲ་ོཔ་ཀུན་མཁྱེན་ཞེས་པ་

ཕ་དམ་པ་དང༌། ཤྭ་ཝ་རི་པ་སོགས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་གསུང་གླེང་མཛད་པའི་

སྒྲུབ་བརྩནོ་པ་དེས་ཏིང་འཛིན་གྱི་སྣང་ངརོ། ཉན་པ་ོདགནོ་དུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་

འཁོར་མང་པོར་ཆོས་གསུང་གིན་བཞུགས་པ་ཞིག་གཟིགས། དེ་ནས་ཞག་

གཅིག་སངོ་བར་ཆསོ་རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་འདིས་དེར་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཆསོ་གསུངས་

པ་བྱུང་བས། སྒྲུབ་བརྩོན་པ་དེས་ཆོས་རྗེ་འདི་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་དད་པ་

སྐྱེས་པར་གྲགས། གཞན་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་སྐྱ་གཙོས་དབུས་

གཙང་མངའ་རིས་བཅས་ཀྱི་ས་ཆ་གང་སར་ཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་

སྡེ་བཞི་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང༌། དེ་དག་གི་

དགོངས་འགྲེལ་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་བསྟན་བཅོས་མཛད་པའང༌གངས་

ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར། 

མཐར་གཞན་དོན་དུ་འབྱོན་ཉེར་གྱུར་ཏེ་སྟག་ལོའ་ིསྨད་ཙམ་

ནས་བཟུང་དངོས་དང་འདོ་གསལ་དག་ཏུ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་གདན་

འདྲེན་པའི་ལྷའི་བུ་དང༌། རོལ་མོའ་ིསྒྲ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སོགས་ལྟས་ཡང་ཡང་

གཟིགས་ཤིང༌། ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་བདེ་བ་ཅན་ན་ས་ཆེན་ཡབ་སྲས་བཞུགས་

པར་བརྟེན། རང་རེས་ཀྱང་སྔ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་སྨོན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལམ་བཏབ་པ་ཡིན་ནའང༌། བྱམས་ཆོས་འདི་རྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་

པའི་མཐུས་ཡིན་ནམ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས། ཡོས་ལོ་ཟླ་ ༣ 

ནས་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ལ་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་དང་བདག་པོ་ཆེན་པོ་རོྡ་རྗེ་

སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་དང་བཅས་པ་གནང༌། ནམ་མཁའ་ལས་མེ་ཏོག་གི་

ཆར་འབབ་པ་སོགས་ལྟས་ངོ་མཚར་བ་དུ་མ་བྱུང༌། དེ་ནས་སྙེ་ཐང་དུ་ཇོ་བོ་

རྗེའི་སྐུ་འབུམ་ལ་ཕྱག་མཆོད་དང༌། ལམ་དུ་འུ་ཤང་རྡོའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་

གཟིགས་པར་ཕྱག་མཆོད་གནང༌། བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མཁན་པོ་བོ་དྷི་

ས་ཏྭའི་དབུ་ཐོད་དྲུང་དུ་ཕྱག་མཆོད་དང་སྨོན་ལམ་ཉིན་ལྟར་བཞིན་མཛད་

པ་དང༌། ཕྱིས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐུ་ཤེད་མེད་པར་གྱུར་ཚེའང་དབུ་དུད་ཙམ་རེ་

དང༌། སྨོན་ལམ་སོགས་སྐུ་གཤེགས་ཀྱི་བར་མཛད། མཁན་ཆེན་བུ་སྟོན་རིན་

པོ་ཆེ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཞིང་ཡང་འདི་རང་ཡིན་གསུངས་

པ་དང༌། མཁའ་སྤྱོད་མ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སོགས་དག་སྣང་འབྱམས་སུ་ཀླས། ཞལ་ཆེམས་སུ་

ཆསོ་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དུ་མ་ཞིག་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ངས་ལ་ོབཅུ་བདུན་པ་ལ་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ལ་འདུལ་ཁྲིམས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་ཡོད་

པས། ང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པ་རྫགོས་པར་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་

བརྟན་དུ་རུང་ཡདོ་ཅེས་ནན་ཏན་དུ་གསུངས་ཏེ། དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ་
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ཤིང་མ་ོཡསོ་ལའོ་ིཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༥ སྲདོ་ཡལོ་དུས་སུ་ས་ཆེན་པ་ོའདི་རབ་

ཏུ་གཡོས་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལས་རྔ་དང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་དང༌། དྲི་

ཞིམ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་དགའ་

ལྡན་དུ་གཤེགས་སོ། །

༤༢༽ པཎྜི་ཏ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན། 

ཞེ་གཉིས་པ་པཎྜི་ཏ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། དེ་ཡང་པཎ་

ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ནི། རྗེ་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་

པོའ་ིསྐྱེས་རབས་ལས་གསལ་བ་དང༌། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་

གྲོས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་དེ་སྐབས་རྣམ་

ཐར་དང་བསྟུན་པའི་བསྟོད་པའང་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་པ་དང༌། སྐྱེས་རབས་

གསལོ་འདེབས་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང༌། ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འགསོ་ལ་ོགཞནོ་ནུ་

དཔལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་པཎ་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་བ་ན་རཏྣ་སྟེ་དཔལ་ནགས་

ཀྱི་རིན་ཆེན་ནི། རྒྱ་གར་རྡ་ོརྗེ་གདན་གྱི་ཤར་ཕོྱགས་པད་ན་གར་ཏེ། གྲངོ་ཁྱེར་

དམ་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཟླ་བའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཟད་

མི་ཤེས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིསྲས་སུ་འཁྲུངས། རིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ། རྒྱལ་སྲིད་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་བརོ་ནས་པཎྜི་ཏ་

རཏྣ་ཀཱིརྟི་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་
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མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་སྦྱོངས། བྱ་བྲལ་ཀུན་སྤངས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཁོ་

ནས་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་གནས་ཆེན་ཕལ་ཆེར་རོྡ་རྗེའི་རྣལ་འབྱརོ་ལ་ཐུགས་

དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རོྡ་རྗེ་

ཐེག་པའི་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་མཛད། 

ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ཤ་བ་རི་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་

ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་འཕགས་པའི་གོ་འཕངས་

མཐནོ་པརོ་གཤེགས། གཞན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པ་དང༌། སླབོ་དཔནོ་ངག་

གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ། པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སགོས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མང་པའོ་ི

ཞལ་མངནོ་སུམ་དུ་མཇལ་ཞིང་གདམས་ངག་མང་པ་ོགསན། གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་

རི་པས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བདོ་དུ་ལན་གསུམ་བྱནོ་ཏེ་བསྟན་འགྲའོ་ིདནོ་ཤིན་

ཏུ་རྒྱ་ཆེན་མཛད་པ་ལས། དང་པརོ་བྱནོ་སྐབས་ཨ་ོརྒྱན་པདྨའི་སྒྲུབ་གནས་ལྷ་ོ

ཕྱོགས་སྤ་དྲོར་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡང་མཛད། 

དེ ་དུས་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ ་གྲོས་བཞུགས་གནས་དང་

བཅས། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཟིགས་ཏེ། ཁོང་གི་

མདུན་ནས་དུས་འཁརོ་སྦྱརོ་དྲུག་གསན། གཉིས་པར་བྱནོ་སྐབས་ཀུན་མཁྱེན་

རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་སྒྲའི་བསྟན་བཅོས་ཀ་ལཱ་པ་སོགས་གསན། གསུམ་པར་

བྱོན་སྐབས་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པས་བསམ་ཡས་

ནས་མཇལ་ཏེ་སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ཁྱད་འཕགས་སོགས་གསན། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

288

ལན་གསུམ་པ་བྱོན་དུས་འདིར། གྲུབ་ཆེན་འདིས་རིག་འཛིན་རྒོད་

ལྡེམ་གྱི་གསང་ཡུམ་མི་སྣང་བའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱར་བཞེས་པ་

དང༌། གུ་རུ་པདྨས་འཁོར་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་གཟིགས་ཤིང་ཚོགས་འཁོར་

ཡང་མཛད་པ་དང༌། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་གཏེར་ཁ་འགའ་རེ་ཡང་བཞེས་

པར་གྲགས། སྐབས་དེར་པདྨ་ཚེ་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མ་ོགསན་ཅིང་ཤིན་

ཏུ་གསང་བས་ཐུགས་ཉམས་བཞེས། ཕྱིས་འབྲུག་པ་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་དབང་ཀུན་

དགའ་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནང་བའི་རྒྱུན་བར་སྐབས་སུ་དར་བར་གྱུར་ཀྱང་

རྗེས་སོར་ཆད་སོང་བར། སླར་ཡང་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་

དབང་པོའམ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཉིད་སྔོན་པཎ་ཆེན་ནགས་རིན་ཉིད་སྐྱེ་

བ་བཞེས་དུས་ཀྱི་སྔོན་གནས་གསལ་བར་མཁྱེན་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཉེ་

བརྒྱུད་གདམས་པའང་བཞུགས་པར་གསུངས། མཐར་གྲུབ་ཆེན་འདི་བལ་

ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ། དུར་ཁྲོད་ར་མ་མདོ་

ལིར་མཚན་མོར་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བས་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་

པའི་འདོ་ཟེར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་གདུང་རང་ཡལ་དུ་སོང༌། དེ་རྗེས་སྐུ་དངོས་

སུ་བྱནོ་པ་ལན་མང་བྱུང་ཞིང་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་གྱི་རྣམ་ཐར་དུ་གྲུབ་ཆེན་

འདི་མཇལ་ཚུལ་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་གྲུབ་པར་

ངེས་ས།ོ །བདོ་འདིར་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཆེན་ཕྱིས་བྱུང་བ་ལ་གྲུབ་ཆེན་འདི་ལས་

ལྷག་པ་ནི་མ་བྱུང་བར་འདུག་གསུངས་སོ། །
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༤༣༽ འགོས་ལོ་ཡེ་བཟང་རྩེ་པ། 

ཞེ་གསུམ་པ་འགོས་ལོ་ཙཱ་བར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་

ལས། རྗེ་བླ་མའི་སྐྱེས་རབས་རིམ་པར་གསུང་སྐབས། འཕགས་བོད་མཁས་

གྲུབ་མང་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་རྒྱལ་བསྟན་ཕོྱགས་མེད་དུ་འཛིན་སྐྱོང་

སྤེལ་བའི་མཛད་བཟང་ཅན། ཀུན་གྱི་ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོས་ལོ་ཡེ་བཟང་

རྩེ་པའམ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་

འདེབས་ཞལ་གསུང་བསྡུས་པ་ལས། ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འགོས་ལོ་གཞོན་

ནུ་དཔལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་འགསོ་ལ་ོཡེ་བཟང་རྩེ་པའམ་གཞནོ་ནུ་དཔལ་

ནི། ཡབ་འགོས་སྟོན་འབྱུང་གནས་རྡོ་རྗེ་དང༌། ཡུམ་སྲི་ཐར་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་

སྲས་སུ་ཆུ་སྤྲེལ་ལ་འཁྲུངས། སྤྱན་གཡས་མཁན་ཆེན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཀརྨ་

པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་བྱང་སྡམོ་དང༌ཆསོ་དྲུག་གསན། རྔགོ་བྱང་ཆུབ་

དཔལ་ལས་རྔོག་ཆོས་རྣམས་གསན། ཁྱད་པར་དུ་པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་

ཆེན་ལས་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཕལ་མ་ོཆེའི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་ཞུས། མཚན་

བརྗདོ་དང་དཔྱིད་ཐིག དབང་མདརོ་བསྟན། སྦྱརོ་དྲུག་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་ཞུས་

ཤིང་བསྒྱུར། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲོལ་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དགུང་ལོ་

བདུན་ཅུ་ཅན་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲའོ་ིདབང་སགོས་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་

བཀའ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་གསན། 
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བཤད་པའི་བཀའ་གསང་བ་སྙིང་པོའ་ིརྒྱུད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་

པའི་བཤད་པ་སོགས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཞུང་ཆུང་བཞི་བཅུའི་སྐོར་གྱི་བཤད་ལུང་

རྣམས་དང༌། མད་ོདགངོས་འདུས། དེའི་རྩ་རྒྱུད་ཀུན་འདུས་རིག་པ། གནུབས་

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་མདོ་འགྲེལ་མུན་པའི་གོ་ཆ། སྒྱུ་འཕྲུལ་

བརྒྱད་ཅུ་པ་དང་བཞི་བཅུ་པ་སོགས་གསན། མདོར་ན་གསང་སྔགས་སྔ་

འགྱུར་བསྟན་པའི་བདག་པ་ོལྟ་བུར་གྱུར། གྲུབ་མཐའ་ཕྱགོས་མེད་ལ་དག་སྣང་

སྦྱངོ༌། བསྟན་བཅསོ་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཀུན་གྱིས་ཚད་མར་འཛིན། ཀརྨ་པ་

ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཆོས་བཀའ་དབང་

ཁྲིད་མང་པོ་ཕུལ། ཞྭ་དམར་བཞི་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བསྙེན་པར་རྫོགས་

པའི་མཁན་པོ་མཛད། སྒྱུ་འཕྲུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་

སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་དང་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཁྲིད་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་གནང༌། རྗེ་ཞྭ་དམར་བས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་གཅིག་པུར་

མཛད། གཞན་ཡང་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་སྒ་ོདུ་མ་ནས་སྤེལ་བཞིན་པར་

དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ལྕགས་གླང་ལོར་སྐུ་གཤེགས་སོ། །

༤༤༽ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། 

ཞེ་བཞི་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་གསང་

རྣམ་ལས། ཚེས་ ༢༠ ནུབ་རྨི་ཉམས་འདྲེས་མར་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པར་
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མོས་གུས་ཀྱི་རྐྱེན་དང༌། དེའི་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་པ་ཞིག་

བྲི་འདུན་གྱི་རྐྱེན་ལས། གསེར་གྱི་རི་རབ་ལ་སྟེགས་མཛད་པའི་ཀུན་མཁྱེན་

ཀློང་ཆེན་པ་བདེ་གཤེགས་རི་རབ་མར་མེའི་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་བྱད་

ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་བ། སྐུ་མདོག་དམར་སེར་བྱམས་བཞུགས་

མཛད་པ། འདོ་ཟེར་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟར་སྣང་བ་ལ་མོས་གུས་ཆེན་པོས་ཞབས་

སྤྱི་བོར་བླངས་པ་དང༌། སྣང་བ་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པ་དང༌། །ཞེན་མེད་འཛིན་པ་

རང་སར་གྲོལ། །རིག་པ་སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་ཡི། །བཙན་ས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་

རླབོས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་སྐུ་ལས་འདོ་ཟེར་ཉི་ཟེར་ལྟར་འཕྲསོ་པའི་ནང༌། ཞི་

ཁྲའོ་ིལྷ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྣང་བ་དེ་རྣམས་སྐུ་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། སྐུ་

དེ་ཨ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པའི་མོད། རང་ཉིད་ཀྱང་གདོས་ཕུང་མི་

དམིགས་པར་ཨ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དབྱིངས་སུ་ཡལ་བ་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་

མནལ་ཉམས་སད་དོ། །ཞེས་བྱུང་བ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

ཕྱི་ནང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིདགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

འདོ་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའ་ིཤིང་རྟ་ཆེ། །

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལ། དེ་ཡང་གུ་རུའི་གཏེར་ལུང་ལས། མཆོད་རྟེན་འགོ་

ནས་ཐོད་པ་ཁྱི་ཡིས་གཡེང༌། །བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་
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འདི། །མི་གཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༌། །གཏེར་སྟོན་དྲི་

མེད་འདོ་ཟེར་ཞེས་བྱ་འབྱུང༌། །ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་འདོ་ཟེར་རམ་

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་ནི། བི་མ་ལའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྟན་

པ་ཡིད་དཔྱོད་དང་འདྲེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་སྤྲུལ་པ་རེ་འབྱོན་

པར་གསུངས་པ་དང༌། སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་ལས། དེ་འགོ་བློ་གྲོས་

མཆོག་གིས་འཛིན། །ཞེས་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་པཎ་ཆེན་དྲི་མེད་

བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ངེས་པ་སྟེ། འཁྲུངས་ཡུལ་གཡོ་རུ་གྲྭ་ནང་

སྟོད་དུ་སད་མི་བདུན་གྱི་ནང་ཚན། པདྨ་གསུང་གི་བཀའ་བབས་ངན་ལམ་

རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་དབོན་བརྒྱུད་ཉེར་ལྔ་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་

གྲུབ་པས་མི་ཡུལ་ན་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་པ་མེས་པོ་ལྷ་སྲུང་ཞེས་

པའི་སྲས། སློབ་དཔོན་བསྟན་སྲུང་ཞེས་པ་དང༌། ཡུམ་འབྲོམ་བཟའ་བསོད་

ནམས་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་སྤྲེལ་དབ་ོཟླའི་ཚེས་༡༠ ལ་

སྐུ་འཁྲུངས། 

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་གྲུ་རེ་མ་ཏིས་གཟུགས་དངོས་སུ་སྟོན་ནས་

བསྲུང་བ་དང༌། གསུང་བྱེ་བ་ཙམ་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རིགས་གསལ་

བར། ལོ་ལྔ་ནས་འབྲི་ཀློག་བརྡ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན། ལོ་བདུན་ནས་

ཡབ་ལས་བླ་མ་ཞི་དྲག་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་སགོས་ཀྱི་དབང་ལུང་

མན་ངག་ཕྱག་བཞེས་བཅས་དང༌། སྨན་རྩིས་སོགས་ཀྱང་གསན་ཅིང་ཐུགས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སུ་ཆུད་པར་མཛད། བཅུ་གཉིས་པར་བསམ་ཡས་སུ་མཁན་པོ་བསམ་འགྲུབ་

རིན་ཆེན་དང༌། སློབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་འདོ་ཟེར་སོགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཞེས་གསོལ། 

འདུལ་བ་སྦྱངས་ཤིང་བཤད་པ་མཛད་པས་མཁས་པའི་སྙན་གྲགས་

ཐོབ། བཅུ་དགུ་པར་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་ཏུ་སློབ་དཔོན་བཙན་གོན་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་བླ་བྲང་པ་ཆསོ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། གཞནོ་ནུ་རིན་ཆེན་

ལས་ཕར་ཚད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་གསན་ཅིང་བྱང་ཆུབ། སློབ་དཔོན་གཞོན་ནུ་

རྒྱལ་པོ་ལས་དབུ་མ་རྩ་འཇུག་སོགས་དང༌། དཔང་ལོ་ཆེན་པོ་ལས་མངོན་པ་

གངོ་འགོ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པ་ོསགོས་ཟབ་མ་ོམད་ོལྔའི་བཤད་པ། སྙན་

ངག་སགོས་ཐ་སྙད་ཀྱི་གཙུག་ལག་རྣམས་གསན་ཅིང་ཁངོ་དུ་ཆུད་ནས་ལུང་

རིགས་སྨྲ་བའི་སྡེ་རྣམས་སུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད་པར། སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པས་བསམ་ཡས་ལུང་མང་པོ་ཞེས་སྙན་པར་གྲགས། གཞན་ཡང་སློབ་

དཔོན་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན། གཞོན་ནུ་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་

དབང་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། ས་སྐྱ་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་

ཡོངས་འཛིན་ཉི་ཤ ་ལྷག་ཙམ་བསྟན་ནས་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་དང༌། གསང་

འདུས། བདེ་མཆོག ལམ་འབྲས། སྦྱོར་དྲུག ཞི་བྱེད། རྫོགས་ཆེན། བཀའ་

གདམས། ཟབ་གཏེར་སོགས་མདོར་ན་དུས་དེར་གྲགས་ཆེ་བའི་མདོ་སྔགས་

མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན་ཅིང༌རྩིས་སོགས་ཐ་སྙད་ཤེས་བྱའི་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཆོས་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་མཛད། མི་གཡོ་བ་དང༌། དབྱངས་ཅན་

མ་ཕག་མོ་དཀར་མོ་སོ་སོར་བསྒྲུབས་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་

ཚུལ་བསྟན། 

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ་བའི་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་ཡི་དམ་

ལྷས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཛའི་སྤྱན་སྔར་བྱོན་

ཏེ། སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོའ་ིདབང་རྒྱུད་མན་ངག་མཐའ་དག་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བཞེས་ཤིང༌། བྱ་བྲལ་ཀུན་

སྤངས་ཁོ་ནའི་ཚུལ་དུ་ལོ་བདུན་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་བླ་མ་

དང་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང༌། རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཆེན་

པོའ་ིས་ལ་གཤེགས་ཏེ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཉུལ་བའི་ཚུལ་མཛད། ཤན་

པ་སྲོག་སྒྲུབ་མས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བརྟེན་མན་ངག་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་

བབས། དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྙིང་ཐིག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་

བཀའི་བསྡུ་བ་ཡང་ཏིག་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། དེའི་རྒྱབ་ཆོས་

སུ་མཛོད་ཆེན་བདུན་དང༌། ཤིང་རྟ་རྣམ་གསུམ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བས་

གཙོ་བོར་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ཞེས་གྲགས་པས་ན། བྱང་བདག་པས་

ཀྱང༌། དྲི་མེད་འདོ་ཟེར་ཀུན་མཁྱེན་ཐུགས་གཏེར་མཛོད། །སྒོ་འཕར་འབྱེད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལ་གཞན་གྱིས་འགྲན་ཟླ་བྲལ། །ཞེས་བསྔགས་པས་མཚོན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་

ཆེར་བསྐརོ་ཞིང་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་སུ་ཁྱབ་པར་མཛད་ཅིང༌། རྒྱུན་ད་ལྟའི་

བར་དུ་མ་ཉམས་པས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། བྱེ་བྲག་ཏུ་གོང་གི་ལུང་བསྟན་

གྱི་དོན་རང་ཉིད་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ས་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་མ་

མཛད་ནའང༌། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་སྒྲོན་བཞིའི་འདོ་གསལ་སོགས་

ཤོག་དྲིལ་གསུམ་ཙམ་བཞེས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་དེང་སང་སྐུའི་སྐྱེ་མཐའ་

པདྨ་གླིང་པའི་ཀུན་བཟང་དགངོས་འདུས་ཀྱི་ཆསོ་སྡེར་ཆསོ་ཚན་ལྔ་བཞུགས་

པ་འདི་ཡིན་པར་གསུངས། 

ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མས་ཕྱག་མཐིལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་

ཏེ་རི་རབ་གླིང་བཞི་བཅས་གཟིགས་མོར་ཕུལ་བ་དང༌། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་

མས་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པཎ་དབུ་ལ་བཅིངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་

དང༌། ལྷ་སར་ཇོ་བོ་མཇལ་མཆོད་སྐབས་ཇོ་བོའ་ིམཛོད་སྤུ་ནས་འདོ་ཟེར་

ཉིད་ཀྱི་མཛོད་སྤུར་ཐིམ་པས་རྒྱ་གར་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརི་དང༌། མི་ཡུལ་གྱི་

བཀདོ་པ་དང༌། དེར་པཎྜི་ཏ་སྐྱེས་པའི་ཆསོ་ཚུལ་མཐའ་དག་ཐུགས་ལ་གསལ་

བ་དང༌། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྐལ་ལྡན་གྱི་སླབོ་ཚོགས་ལ་སྙིང་ཐིག་གི་

དབང་ལུང་ཁྲིད་དང༌། མཁའ་འགྲ་ོསྙིང་ཐིག་གི་ཆསོ་བཀའ་ཐགོ་མའི་ཞལ་ཕྱེ་

སྐབས། ཨ་ོརྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་གདམས་པ་གནང༌། མཚན་
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ལ་དྲི་མེད་འདོ་ཟེར་ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཅེས་གསོལ། གངས་རི་

ཐོད་དཀར་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཐོག་མར་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ན། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཞལ་གཟིགས་ནས་ལུང་བསྟན། མཆོད་རྟེན་ལ་

རབ་གནས་མཛད་དུས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མང་པོས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་

ཏོག་འཐོར། མགོན་པོ་བྱམས་པས། ཁྱོད་སྐྱེ་བ་གཉིས་འདས་པའི་འགོ་ཏུ་

པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བ་རི་རབ་མར་མེའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ། མཐར་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་བཞེས་པ་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་རྒྱལ་ཟླའི་

ཚེས་ ༡༨ ལ་མཆིམས་ཕུ་ནགས་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་

མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་འདུ་མཛད་དེ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ས་ལ་གཤེགས་

སོ། །ཞེས་གསུངས། 

༤༥༽ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 

ཞེ་ལྔ་པ་རྗེ་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། གསང་རྣམ་

ལས། རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ིཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་

ཡང་ཡང་འབྱུང་ཞིང༌། སྐབས་གཅིག ཉམས་རྨིས་འདྲེས་མར། རང་རྗེ་ཙོང་

ཁ་པ་ཡིན་སྣང་དང༌། ལྷ་ོབྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་རྡརོ་དང་འབྲེལ་ཆེ་ཚུལ། འཇམ་

དབྱངས། འཇིགས་བྱེད། ཕྱག་དྲུག་པ། ཕྱག་རྡརོ་བཅས་དང་འབྲེལ་ཟབ་ཚུལ་
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དང༌། དེ་རྣམས་ལ་རྟགོས་བརྗདོ། ལས་ཀྱི་རྡ་ོརྗེ་བླ་མའི་མཆགོ །ཅེས་པ་སགོས་

དང༌། འདི་ནས་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འགྲོ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་མང་

པོ་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་སད་ནས་མ་དྲན་ཏ།ོ །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་

རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཡིན་པར་གསལ་བས་ན་ཁོང་ནི། བོ་དོང་པ་

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ནུབ་རིར་ལྷུང་གྱུར་ཅིང༌། །ཤེས་

ལྡན་རྐང་དྲུག་ལྡན་པ་མྱ་ངན་འདས། །ལོག་སྨྲ་འབྱུང་པོའ་ིབྱ་ཚོགས་རྒྱུ་དུས་

འདིར། །སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཤར། །ཞེས་བསྔགས་པ་ལྟར། མདོ་

སྨད་ཡུལ་ཙོང་ཁ་ཞེས་པར་ཡབ་ཀླུ་འབུམ་དང༌། ཡུམ་ཨ་ཆསོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བྱ་ཟླ་ ༡ཚེས་ ༡༠ ལ་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་དང་བཅས་

ཏེ་འཁྲུངས། དེ་མ་ཐག་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་མཁས་

གྲུབ་ཆེན་པོ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་

ལུང་བསྟན། དགུང་ལོ་གསུམ་པར་ཆོས་རྗེ་རོལ་རྡོར་པ་ལས་དགེ་བསྙེན་

མཛད། མཚན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོར་གསོལ། 

བདུན་པར་ཆོས་རྗེ་དོན་རིན་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་བློ་

བཟང་གྲགས་པ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་ཆོས་རྗེ་དོན་རིན་

པས་བསྐུལ་ཏེ་དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་པར་ཐོག་མར་དབུས་སུ་

ཕེབས་ནས་འབྲི་གུང་སྤྱན་སྔ་བའི་མདུན་ནས་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། ཕྱག་

ཆེན་སོགས་གསན། ཚལ་གུང་ཐང་དང་བདེ་བ་ཅན་སོགས་ནས་གསོ་རིག་
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སྐརོ་དང༌། མངནོ་རྟགོས་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ་སགོས་བྱམས་ཆསོ་སྐརོ་གསན། ས་སྐྱ་

བླ་མ་དམ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཆསོ་འབྲེལ་ཅི་རིགས་གསན། དེ་

ནས་གཙང་དུ་སྔ་ཕྱིར་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཕེབས་ཏེ་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་

གྲསོ་ལས་མངནོ་པ་གངོ་འགོ་དང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། དབུ་ཕར་སགོས་ཆསོ་

བཀའ་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཐུགས་སྲས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། གཞན་ཡང༌ཞྭ་ལུ་ལོ་

ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། ས་བཟང་པཎ་ཆེན། བོ་དོང་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་

རྒྱལ། སྤྱི་བོ་ལྷས་པའི་མཁན་པོ། ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། སྐྱོར་མོ་ལུང་

བཀའ་བཞི་པ། ལོ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་སོགས་ལས། མདོ་སྔགས་རིག་

གནས་དང་བཅས་པའི་ཆསོ་རྒྱ་ཆེར་གསན། རྣམ་འགྲེལ་དང་མད་ོརྩ། མངནོ་

པ་གངོ་འགོ་སྟེ་བཀའ་ཆེན་བཞེས། ས་སྐྱ་དང༌བཟང་ལྡན་སགོས་སུ་གྲྭ་བསྐརོ་

མཛད། མཁས་པའི་སྙན་གྲགས་ཐོབ། ལྷག་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ཆེན་

པོའ་ིདངོས་སློབ། གོང་གསུམ་པ་ཆོས་དཔལ་བ་དང་ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ། ཡོ་ག་པ་

གྲགས་རྒྱལ་སོགས་ལས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་དང༌ཁྲིད། ལུང་

སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན། 

དབུས་ཕོྱགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཡར་ཀླུང་རྣམ་རྒྱལ་དུ་ཚོགས་ཆེན་

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་པ་གཙོས་དགེ་འདུན་ལས་བསྙེན་པར་

རྫོགས། གདན་ས་མཐིལ་དུ་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་བྱམས་པ་ལས་ནཱ་རོ་

ཆོས་དྲུག་སོགས་གསན། མོན་མཁར་བཀྲ་ཤིས་གདོང་དུ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བཅོ་ལྔའི་དབུ་དུས་གཅིག་ཏུ་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་ཐུགས་ཐོག་

ནས་ཉིན་རེ་ཆོས་ཐུན་བཅོ་ལྔ་རེ་གསུངས་པ་སོགས་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་

གནང༌། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པར་འཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཁྲིད་དེ་བྱ་བྲལ་

མཛད། 

སོ་དགུ་པར་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རོྡ་རྗེ་ལས། བྱང་ཆུབ་ལམ་

རིམ་སོགས་ཆོས་བཀའ་རྒྱ་ཆེར་གསན། དྭགས་པོ་ལྷ་སྡེང་དུ་མནལ་ལམ་ན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལྔ་དང་མཇལ། སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་

ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འགྲེལ་པ་བུང ྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལ་བརྟེན་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། ཉང་པོ་མདའ་

དང༌། ལྷ་ས། སྐྱིད་ཤདོ། རྭ་སྒྲེང༌། དགུན་གསར། འནོ་བདེ་ཆེན། འལོ་ཁ་བྱམས་

གླིང༌། སེ་ར་ཆསོ་ལྡིང་སགོས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མད་ོསྔགས་ཀྱི་ཆསོ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་གསུངས། ཁྱད་པར་དུ་ས་མོ་གླང་གི་ལོའ་ིཧོར་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༥ བར་

ལྷ་ས་ཇོ་བོའ་ིམདུན་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའ་ིདུས་མཆོད་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

གཙུགས། དགེ་འདུན་ཁྲི་རྭ་ཅན་ལ་བསྙེན་བཀུར་མཛད། ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེར་

གསེར་གྱི་དབུ་རྒྱན་གསལོ། ཉིན་རེ་བཞིན་སྐྱེས་རབས་ས་ོབཞི་པའི་ཆསོ་ཐུན་

གནང༌། དེའི་བསྟན་རྒྱུན་མཐར་ད་ལྟའི་བར་ལོ་ལྟར་བཞིན་ཟླ་བ་དང་པོའ་ི

ནང་ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། 

ལ་ོདེའི་དཔྱིད་ཀར་ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་གིས་སྐབས་ཕྱེས་ཏེ། འབྲགོ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ཆགས་བཏབ། མཚན་ཉིད་ས་ལུགས་

དང༌། སྔགས་བུ་ལུགས་གཙོ་བོར་མཛད་པར་གསུངས། གནས་ངེས་མེད་

རྣམས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མདོ་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཆད་ཉན་བཤད་སྒྲུབ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གནང༌། གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་

རྫོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་རེའི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱང་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལེའུའི་རྣམ་

བཤད། དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་སགོས་མད་ོཕྱགོས་དང༌། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་

བཤད་དང༌། རྩ་ལྟུང་རྣམ་བཤད་སགོས་སྔགས་ཕྱགོས་སྐརོ་བཅས་གསུང་རྩམོ་

ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གནང༌། གསུང་དེ་དག་གི་གཙོ་བོ་ནི། ཟབ་མོ་ལྟ་བ། རྒྱ་ཆེན་

སྤྱོད་པ། ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་ཏེ་བརྒྱུད་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན། སྐྱེས་བུ་

གསུམ་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བྱ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་

ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་སྤྱི་དང༌། ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པ་ཉེ་

བརྒྱུད་ནི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ནས་བླ་མ་དབུ་མ་པ་དང༌། དེས་རྗེ་བླ་མར་

གནང༌། 

དེ་ལས་ཀྱང་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་

རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ལ་དངསོ་སུ་གནང་བས་ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བར་གསུངས། རྗེ་

བླ་མ་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་དུ་ན། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་

པོའ་ིཏོག་ཅེས་བྱ་བའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་བསྐྱེད། མ་འངོས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདས་པའི་མཚམས་སུ། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བཀོད་

པ་སྣ་ཚོགས་པས་མཛེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་སེངྒེའི་ང་རོ་ཞེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་ལུང་བསྟན་པར་གསུངས་པ་

དང༌། གསང་བའི་བདག་པོས་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་གསུངས་

པར། ང་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་མ་ཏི་བྷ་དྲའི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཐའ་རྟོགས་པར་མི་

ནུས་སོ། །ཞེས་དང༌། 

བླ་ོབཟང་གྲགས་པ་འགྲན་ཟླ་ཀུན་དང་བྲལ། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའ་ིདྲུང་

དུ་ཐུགས་མཆོག་བསྐྱེད། །ཞིང་འདིར་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་

སྤེལ། །འདི་ནས་འཕོས་ཏེ་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འགྲོ། །འཇམ་དཔལ་སྙིང་

པོ་བྱམས་པའི་སྲས་མཆོག་སྟེ། །མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་དང༌། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་པདྨ་ཐང་ཡིག་ལས། དགའ་ལྡན་ཞེས་

བྱའི་དགོན་གནས་དམ་པ་རུ༔ མཁས་པའི་མཆོག་ཉིད་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལ་

མཁས༔ རོྡ་རྗེ་འཆང་སྤྲུལ་གསང་སྔགས་བཀའ་སྒོ་འབྱེད༔ འགྲོ་བའི་དེད་

དཔོན་ལམ་སྟོན་ས་མཁན་འབོྱན༔ བློ་དང་བཟང་གི་མཚན་ཅན་སྐྱེས་བུ་

འབྱུང་༔གསང་མཚན་ལས་རབ་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་རྩལ༔ ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་

ལྟར་དང༌། གཞན་ཡང༌འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་དང༌། མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་

རྒྱུད། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལས་ཀྱང་ལུང་བསྟན་

པར་གསུངས་པ་དང༌། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་
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པར་ཡང་གྲགས་སོ། །མཐར་དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པ་ས་ཕག་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༥ ལ་ང་ོམཚར་བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་གཟུགས་སྐུའི་

བཀོད་པ་བསྡུས་སོ། །

རྗེ་དེ་ལ་བུ་སླབོ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བགྲང་བ་ལས་འདས་

པ་ཞིག་བྱུང་བའི་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ལ། བླ་མ་དབུ་མ་པ་དང༌། མཁན་ཆེན་ཕྱག་

རྡོར་བ། རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་བཅས་རང་གི་བླ་མ་ཆོས་འབྲེལ་གསན་པ་

གསུམ། ཚྭ་ཁོ་དབོན་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པ་སོགས་སྔ་ཚར་བཞི། འཇམ་

དཀར་བ། བཟང་སྐྱངོ་བ། རིན་རྒྱས་པ་སགོས་འཁརོ་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད། རྒྱལ་

ཆེ་བ་འདུལ་འཛིན་གཉིས་གཙོས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་འཁརོ་གསུམ། ནང་

ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་མཁས་གྲུབ་རྗེ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེ་བཀྲ་

ཤིས་དཔལ་ལྡན་སོགས་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྲས་ཆེན་

བཞི། ཆསོ་རྗེ་དཀནོ་མཆགོ་ཚུལ་ཁྲིམས་སགོས་དབུས་གཙང་བསྟན་པའི་སྒྲནོ་

མེ་བཅུ། གཞན་དནོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་དྲུག་ལ་སགོས་པ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་

རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

༤༦༽ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། 

ཞེ་དྲུག་པ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་

ཞལ་གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 
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ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སླར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །

བཞེངས་ནས་པདྨས་རྗེས་བཟུང་བོད་ཁམས་སྐྱོངས། །

བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན། །

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། གསང་རྣམ་ལས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའ་ིཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་

རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ལན་གཅིག་འདོ་

གསལ་དུ་ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་ཆུ་ཆེན་ཞིག་ལ། སྔར་ཐང་རྒྱལ་གྱིས་ལྕགས་ཟམ་

བཙུགས་པ་ཆད་འདུག་པས་མི་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག རང་ཉིད་ཐང་རྒྱལ་

ཡིན་པའི་སྣང་བས་ཆུ་འགྲམ་ནས་ལག་རིང་བརྐྱངས་པར། ཆུ་གཏིང་ནས་

ལྕགས་ཟམ་ཆད་པའི་ཀངོ་བུ་དུམ་གཅིག་ལག་གཡནོ་པས་བླངས་ཏེ། ལྕགས་

ཟམ་ཆད་པ་འཐེན་རྩིས་དང༌། ཡང་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཟམ་ཆེན་ཆད་པ་ཞིག་

ཀྱང་འཐེན་རྩིས་བྱེད་འདུག་ཀྱང་ཚུགས་པ་ཞིག་ནི་མ་བྱུང༌། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་ལྟར། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིསྐྱེས་རབས་ཡིན་པར་གསལ་

བས་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི། 

ཐང་ཡིག་ལས། གུ་རུ་པདྨས་ཙཱ་རིའི་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་དུ་ཟབ་

གཏེར་མང་པོ་སྦས་པ་ན། མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་གིས་གཏེར་ཁ་དེ་མ་འངོས་

པ་ན་སྐྱེས་བུ་སུ་ཞིག་གིས་བཏོན་པར་འགྱུར་བ་སོགས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། ཨ་ོ

རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ནས། ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ན། །འདི་ཉིད་
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འདོན་ཞིང་སྤྱོད་པ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་ལས་ཅན་སྤྲུལ་སྐུ་དེ། །འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་

སྤྲུལ་པ་ཡིན། །ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང༌། །དྲག་པོ་ཁྲོ་བོ་དབང་ཆེན་

གཉིས། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་ལས། །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་ཞི་མ་ཁྲོ། །ཞེས་

སགོས་བྱུང་བ་དང༌། འལོ་པ་ཞེས་བྱའི་ཤར་མདུན་དུ། །བརྩནོ་འགྲུས་ཞེས་བྱའི་

མིང་ཅན་འབྱུང༌། །དེ་ནི་ང་ཡི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ལུང་བསྟན་པ་

ལྟར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང༌། ཁྲ་ོབ་ོརྟ་མགྲིན་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་

ལམ་གུ་རུ་པདྨ་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱནོ་པ་སྟེ། གཙང་སྟདོ་འལོ་པ་ལྷ་རྩེར་

རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ནང་དུ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལྔ་བརྒྱ་

ལྷག་ཙམ་བསྟེན་ཏེ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་བཅས་གསན་སྦྱངས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་མཛད་པའི་ཚུལ་གནང༌། ལྷག་པར་དུ་ཀུན་སྤངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་

མཚན་ལས་བྱང་གཏེར་སྐོར་དང༌། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལས་ཤངས་ཆོས་

སྐོར་གསན་ཏེ་དེ་གཉིས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་ཚུལ་མཛད། 

ལྷ་གདོང་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་དཔལ་ལས་ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་

ཅན་དང་། རྣམ་སྲས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསན་སྐབས་རྣམ་སྲས་རྟ་བདག་བརྒྱད་

འཁོར་དང་བཅས་པས་མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ཁས་བླངས། རིག་

པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཉུལ་བར་

མཛད། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བླ་མ་རཏྣ་སིང ྷི་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་

ཆསོ་མང་པ་ོགསན། ནཱ་ལེནྜ་རུ་གྲུབ་ཆེན་ཨ་བྷི་ཀ་ར་ཞེས་དགུང་ལ་ོཉིས་བརྒྱ་
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སུམ་ཅུ་བཞེས་པ་གཅིག་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་གསན་པར་བླ་མ་དེ་

ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བཞི། དཔལ་རྟ་མགྲིན་བཅས་

གཟིགས། ཟངས་གླིང་དུ་བྱོན། སྤྲུལ་པའི་མཆོད་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་

དྲུང་ནས་དཔལ་ཤ་ཝ་རི་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཞལ་གཟིགས། བྱིན་རླབས་

དང་དབང་བསྐུར་བཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་མངནོ་དུ་གྱུར། རྡ་ོརྗེ་གདན་གྱི་ཉེ་སྐརོ་

ནས་གྲུབ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་དགུང་ལོ་སུམ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤ ་ཅན་ཞིག་

མཇལ། དབང་བསྐུར་དང་ལུང་བསྟན་བརྙེས། བྱང་སེམས་སྦྱིན་པ་བཟང་པོ་

ཞེས་པ་ལས་ཤངས་ཆསོ་ནི་གུ་ཆསོ་དྲུག་གསན། དེ་བསྒྲུབས་པས་མཁའ་འགྲ་ོ

མས་དངོས་སུ་གཟིགས། ཟབ་ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་གནང༌། 

ཡང་རོྡ་རྗེ་འཆང་འཁོར་བཅས་ཞལ་གཟིགས་པ་ལས་བླ་མའི་རྣལ་

འབོྱར་སོགས་ཆོས་བཀའ་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་

ཕེབས་པར་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསུས་ཏེ་པདྨ་འདོ་ཀྱི་གཞལ་ཡས་

ཁང་དུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རྒྱལ་པོའ་ིཆ་ལུགས་ཅན་མཇལ། དད་གུས་མཛད་པས་

སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་པར་སོ་སོའ་ིཞལ་གཟིགས། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་མཐར་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོའ་ིདབུས་ན། མེ་ཏོག་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་

བར་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་དབུས་སུ། ཨ་ོརྒྱན་པད་འབྱུང་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་

ཅན་བཞུགས། གཡས་ཕོྱགས་སུ་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་སྟོང་ལྡན་གྱི་སྟེང་
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ན་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་དེའི་ཡལ་ག་ལ་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་

བཞུགས། གཡོན་ཕྱོགས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་རོྡ་

རྗེ་ཕག་མ།ོ འཁརོ་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲསོ་བསྐརོ་བ་ཅན་དང༌། མདུན་གྱི་

ནམ་མཁར་རོྡ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་པ་ལ། ཨ་ོརྒྱན་ཆེན་པསོ་ཞུ་བ་མཛད་

པས། བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་སོགས་ཆོས་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

གནང་བར་གསན། 

དེ་ནས་ཨ་ོརྒྱན་ཆེན་པསོ་བདོ་ཡུལ་གྱི་བསྟན་འགྲའོ་ིདནོ་དུ་བཀས་

བསྐུལ་ཏེ། ཆོས་སྐལ་གཏེར་ལྔ་བོད་དུ་ཡོད། །ལུང་བསྟན་རྣམ་ཐར་བོད་དུ་

བཞག །ཅེས་སགོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བདོ་དང་བདོ་ཆེན་པའོ་ིལྗངོས་ཐམས་

ཅད་དུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ། ས་གནད་ཀྱི་མེད་བཙའི་ཆེད་ལྷ་ཁང་མང་

པོ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྲངས་མེད་པར་བཞེངས། ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་

ཅན་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས། ཟབ་མོའ་ིགཏེར་བཞེས་པ་ཡང་། བསམ་ཡས་

མཆིམས་ཕུ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་སོགས་ཤོག་དྲིལ་ལྔ། གཙང་

གྲམ་པ་ལྗངོས་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད། སྒྲུབ་མཚོ་པདྨ་གླིང་ནས་

མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས། མོན་གྱི་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་

ཟབ་སྙིང་ཤགོ་དྲིལ་རིང་པ།ོ ཙཱ་རི་གསང་སྔགས་ཕ་ོབྲང་ནས་ཟབ་ཆསོ་ཐུགས་

གཏེར་གྱི་སྐོར། ཙཱ་རིའི་ཟིལ་ཆེན་ཕུག་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་

གསལ་བའི་སྒྲནོ་མེ། ཞིང་སྐྱངོ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སགོས་གཏེར་ཁ་གྲངས་མེད་པ་
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སྤྱན་དྲངས་ཤིང༌། འགའ་ཞིག་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མཐའི་ཀླ་ཀློ་

འགའ་ཞིག་དང༌། རྒྱ་གར་ཀ་མ་རུར་མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པོ་སྡིག་སྤྱོད་ཅན་བཅས་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་བཏུལ་ཏེ་ཆོས་ལ་བཙུད་པ་སོགས་མཐའ་ཡས། 

ལྕགས་ཟམ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། གྲུ་ཤན་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་

བཙུགས་པ་སོགས་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༌། མཐར་

དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་

དུ་གཤེགས་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཚེ། ཐུགས་སྲས་ཉི་མ་བཟང་པོས་གདུང་དབྱངས་

ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པར། སླར་བོྱན་ཏེ་ཞལ་ཆེམས་རྒྱས་པར་གནང་མཐར་

དཔལ་གཅུང་རི་བོ་ཆེར་སྐུ་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །ཡང་མངའ་རིས་ཚུལ་

ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུར་བཞུགས་ནས་མཐར་སྐུ་

ལུས་འདོ་ཕུང་དུ་ཡབ་བ་དེ་དང༌། མདོ་ཁམས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཕྱར་ཐུལ་ཅན་

ཞེས་པ་གཅིག་བྱུང་བར་གྲགས་པ་དེ་དང༌། མད་ོསྨད་གསེར་རངོ་དུ་བྱུང་བའི་

གྲུབ་ཐབོ་ཕྱི་ཐུལ་ཅན་རོྡ་རྗེ་བཟང་པ་ོཞེས་གྲགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་གྲུབ་ཆེན་

འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་བཀདོ་པ་ཡིན་པ་དང༌། ལས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་ད་ལྟའི་བར་

དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་མང་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །

གྲུབ་ཆེན་འདིས་སྡེ་དགེ་བོ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེངྒེ་དང་མཆོད་ཡོན་

འབྲེལ་ཏེ་ཆསོ་རྒྱལ་རིམ་བྱནོ་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པ།ོ དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་

གི་དགོན་པ་ཆགས་བཏབ་པར། གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་
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དགའ་བཟང་པའོ་ིསླབོ་མ་ཡིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་དེའི་ཆསོ་བརྒྱུད་འཛིན་

པའི་ཆསོ་སྡེ་དེང་སང་གི་བར་མ་ཉམས་པར་གསུངས། སླབོ་མའི་ཚོགས་ཀྱང་

བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་འཆི་མེད་ཚེའི་

རིག་འཛིན་རྙེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་བརྒྱུད་འཛིན་ཡང་སྐུ་ཚེ་ལ་མངའ་

བརྙེས་པ་མང་དུ་བྱོན། ཟབ་ཆོས་སྐོར་ཐང་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་དང༌། ཚེ་སྒྲུབ་

འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་བཞུགས་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། ཕྱིས་རྗེ་བླ་མ་

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཉིད། གྲུབ་ཆེན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་

པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་

བརྟེན། དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་རོྡལ་བའི་ཐུགས་གཏེར། གྲུབ་ཆེན་སྙིང་ཏིག་

ཅེས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ཆསོ་སྐརོ་ལ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་པར་གསུངས་སོ། །

༤༧༽ མུས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། 

ཞེ་བདུན་པ་མུས་ཆེན་དཀནོ་མཆགོ་རྒྱལ་མཚན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་

སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

ཀུན་མཁྱེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ་ིཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ངུར་སྨྲིག་གར་བསྒྱུར་ཞིང༌། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་མུས་ཆེན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་

ནི། གཙང་གཡས་རུ་བྱང་གི་ཆར་མུས་ཀྱི་ལུང་པའི་སྟོད། རྟ་མོ་གླིང་སྐྱ་ཞེས་

པར་ཡབ་དཀནོ་མཆགོ་བཟང་པ་ོདང༌། ཡུམ་ནམ་མཁའ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་ས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་འཁོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་

ཆེ་བ་དང༌། སྣང་བ་བདེན་མེད་དུ་གཟིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉམས་སྐྱེ་

བ། དམ་པའི་སྤྱོད་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས། བླ་མ་གུ་རུ་པ་

དང་ནམ་མཁའ་བླ་ོགྲསོ་སགོས་ལས་ཆོས་ཅི་རིགས་གསན། འབྲི་ཀླགོ་སགོས་

ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དགུང་ལོ་དགུ་པར་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ཀྱི་དངོས་

སློབ་དབང་འདོ་བཟང་པོས་མཁན་པོ་དང༌། དཔལ་འདོ་པས་སློབ་དཔོན་

མཛད་དེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། མཚན་དཀོན་མཆོག་

རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསོལ། 

མཁན་སློབ་ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་བློ་སྦྱོང་སོགས་དང༌། ཀྱེ་རྡོར་སོགས་

ཀྱི་དབང་ཅི་རིགས་གསན། དགུང་ལ་ོབཅུ་པ་ནས་རིམ་བཞིན་གླེ་ལུང་ཆསོ་སྡེ་

སགོས་སུ་བྱནོ་ཏེ། སླབོ་དཔནོ་བྱང་སེང་པ་སགོས་ཀྱི་མདུན་ནས་སྤྱདོ་འཇུག་

དང༌། དབུ་ཕར་འདུལ་མངནོ་སགོས་དང༌། དུས་འཁརོ་དབང་སགོས་རྒྱ་ཆེར་

གསན། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་ཆོས་སྡེ་དེར་བཤད་པའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་

པོར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་པ་ནས་རིམ་པར་གྲུབ་དབང་ནམ་མཁའི་རྣལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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འབྱོར་གྱི་མདུན་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མན་ངག་གཅོད་སྐོར་གྱི་ཆོས་བཀའ་མང་

པ་ོགསན། སླབོ་དཔནོ་བླ་ོགྲསོ་རྒྱལ་མཚན་སགོས་ལས་ཚད་མ་སགོས་མཚན་

ཉིད་ཀྱི་སྐོར་མང་པོ་གསན། གྲྭ་བསྐོར་ཡང་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་

མཁས་པའི་དབང་པོ་གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་མཇལ། ཕར་ཕྱིན་

གྱི་བཤད་པ་སགོས་རྒྱ་ཆེར་གསན། དགུང་ལ་ོས་ོགཅིག་པར་ཀུན་མཁྱེན་རངོ་

སྟནོ་ཆེན་པ་ོདང་མཇལ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སགོས་རྒྱ་ཆེར་གསན། དགུང་ལ་ོ

སོ་ལྔ་པར་ལྷ་སར་བྱོན། ཇོ་ཤཱཀ་མདུན་ཕྱག་མཆོད་མཛད། 

ཡར་ལམ་ཉང་སྟོད་དུ་ཕེབས་ཏེ། མཁན་པོ་གཞུང་ལུགས་རབ་

འབྱམས་པ་གངས་ཅན་ཀུན་དགའ་དཔལ་དང༌། ལས་སློབ་དོན་རིན་པ་

སགོས་དགེ་འདུན་ཉེར་གསུམ་ལས་བསྙེན་རྫགོས་བཞེས། གཞན་ཡང་མཁན་

ཆེན་བསྟན་བཟང་བ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་མང་པོར་བསྟེན་ཏེ། མདོ་སྔགས་

ཀྱི་ཆསོ་བཀའ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཁྱད་པར་དུ་དགུང་ལ་ོས་ོབདུན་པ་ཤིང་

ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ཤར་བའི་ཚེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ངོ་བོ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ངོར་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བཟང་པ་ོམཇལ། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། མི་ཕྱེད་

པའི་དད་པ་སྐྱེས། ཐགོ་མར་བདེ་མཆགོ གསང་འདུས། ཀྱེ་རྡརོ། རྡ་ོརྗེ་ཕྲེང་བ་

སོགས་ཀྱི་དབང་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་མན་ངག རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་སོགས་

གསན། མེ་རྟ་ལོར་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་ཞིག་བཞུགས་

ཏེ་གྲོལ་ཁར། རྗེ་འདི་ཉིད་སྐུ་མདུན་དུ་བོས་ནས། ཞལ་སྔ་ནས་སྐུ་རྐྱེན་ལས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གྲོལ་བའི་མཚན་རྟགས་བྱུང་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། ད་ལན་སྐྱོན་དུ་སོང་ན་ཡང་

གཞན་སེམས་ལ་འཕྲེང་བ་ཅི་མེད་མོད། བྱང་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་

འདདོ་པ་བཞིན་གས་ོམ་ཐུབ་པ་དང༌། ཁྱདོ་དཀནོ་མཆགོ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ལམ་

འབྲས་ཚང་བ་ཞིག་མ་འཕྲདོ་པ་འདི་གཉིས་འཕྲེང་བ་འདུག་གསུངས་ཏེ་ཐུན་

མིན་གྱི་ཐུགས་འདུན་གཏད། 

དེ་ནས་རིམ་པར་འཇིགས་བྲལ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་

པའི་ཐུགས་བཅུད། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། གསུང་

ངག་རིན་པ་ོཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་

གྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཆ་ཚང་བ། རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་

ཀྱིས་གྲུབ་ཐོབ་བུད ྷ་ཤྲིའི་ལས་ཇི་ལྟར་གསན་པ་ལྟར། བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཡི་

ཚུལ་དུ་ཉམས་ཁྲིད་ཞིབ་པར་ཟླ་བ་བདུན་གྱི་བར་གནང་བ་བཞིན་གསན་

པ་སྟེ། སྔ་ཕྱིར་ལམ་འབྲས་ཚར་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན། མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་

ཉིད་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ཀྱི་བར་ལོ་གྲངས་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་མཉེས་པ་

གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟེན་ཏེ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

ཞིག་གསན། དེ་དག་གི་ཉམས་བཞེས་ཀྱང༌སྔ་ཕྱིར་སྐབས་འཕྲལ་སྐུ་མཚམས་

བཅད་རྒྱ་དམ་པོའ་ིངང་དུ་དགྱེས་རྡོར་གྱི་རྩ་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བདུན་ཁ་

སྐངོ་བཅས་དང༌། ཤཱ་ས་ན་འབུམ་ཕྲག་བཞི་སགོས་གྲངས་མེད་པ་གནང༌མུས་

སུ། གླིང་ཁ་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་པའི་ཆསོ་སྡེ་བཙུགས་ཏེ་ལམ་འབྲས་སགོས་ཆསོ་
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འཁོར་གྲངས་མེད་བསྐོར། མདོར་ན་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་འཆད་

ཉན་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད། 

དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པའི་ཚེ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་

ཚུགས་མི་ཐུབ་པ་དངུལ་ཆུ་ལྟར་གཡོ་བ་དང༌། རི་བྲག་རྩིག་པ་སོགས་ལ་

ཐགོས་མེད་དུ་འཇུག་ནུས་པའི་ཉམས་འཁྲུངས། བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་འབོྱངས་པས་རི་ཁྲདོ་དུ་བཞུགས་སྐབས་རྣམས་

སུ། གནའ་བ་ལ་སོགས་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་སྐུ་མདུན་དུ་འངོས་ཏེ་ཉལ་བ་

དང༌། བསྙེས་པ། བལྟ་བ་སོགས་ཀྱིས་དགའ་དད་བྱེད་པ་དང༌། གནའ་བ་

དང༌། ཁྱི་གཉིས་མཐུན་པར་གྱུར་པ་སགོས་དང༌། སྐབས་ཤིག་བཞུགས་གནས་

ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཞིག་སྟེ་རྡ་ོཕུང་གི་འགོ་ཏུ་གནནོ་ཀྱང་སྐུ་ལ་ཉེས་སྐྱནོ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་སོགས་མཐའ་བྲལ་གྱི་ལྟ་དགོངས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་

རྟགས་དང༌། གཞན་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐགོས་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་སགོས་ཡནོ་

ཏན་མཐའ་ཡས། བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པ་ོདང༌། རྣལ་འབྱརོ་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་

པ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོགས་ཞལ་གཟིགས། རི་ཁྲོད་དུ་བཞུགས་

སྐབས་ཤིག་ཏུ། གཞན་རི་ཁྲོད་པ་བླ་མ་བསྟན་སྐྱོང་ཞེས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་

དེས་ཐ་ོརངས་ཤིག་ལ་རྗེ་འདི་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་དངསོ་སུ་

བཞུགས་པར། དེ་འདྲ་བའི་འཁརོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐརོ་བ་ཞིག་གཟིགས་

པ་དང༌། བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྡེར་བཞུགས་སྐབས་ཤིག་ལ་བུད་མེད་ལས་
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སྒྲིབ་ཅུང་དག་པ་ཞིག་གིས་ཀྱང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་ཡིན་པར་མཇལ་

བ་དང༌། སླར་ལས་དག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མཇལ་བ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ཞྭ་ལུ་བ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེས་

རྗེ་འདི་ལས་བདེ་མཆོག་གི་དབང་སྐུར་བཞེས་སྐབས། ཆོས་ཐུན་གཅིག་གི་

ཚེ་ན་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་ཁོ་ནར་མཇལ་བ་སོགས་

གསུངས། 

དགུང་ལོ་རེ་དགུ་པར་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞིང་གཞན་གཤེགས་

ཁར། རོྡ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་གོས་དང༌། རྡོར་དྲིལ། ཞལ་ཐང་སོགས་

གནང་སྟེ་བསྟན་པ་གཏད་ཅིང་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་ལྟར་ངོར་གྱི་

གདན་ས་པ་དངོས་ལོ་གསུམ་དུ་མཛད། རོྡ་རྗེ་འཆང་གི་གདུང་ཐལ་ལས་ས་

ཙྪ་ཁྲི་བདུན་ལྷག་བཏབ་སྟེ། མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་སོགས་ཐུགས་དགོངས་

རྫོགས་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་མང་པོ་མཛད། མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་

བཟང་པོའ་ིབསྟན་པ་ཉམས་མེད་གོང་འཕེལ་གནང༌། སྔ་ཕྱིར་ངོར་ཨེ་ཝཾ་

ཆོས་ལྡན་དང༌། གླིང་ཁ་བདེ་བ་ཅན། བདེ་ལྡན་རི་ཁྲོད། ངམ་རིང་ཆོས་སྡེ་

སོགས་སུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཚར་ཉེར་བརྒྱད་གསུངས་པས་

མཚོན། གཞན་ཡང་གསང་འདུས་དང༌། བདེ་མཆོག དུས་འཁོར་སོགས་

རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་དབང་བཀའ་མན་ངག་དང༌། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སེམས་

བསྐྱེད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབློ་སྦྱོང་གི་སྐོར་སོགས་ཆོས་འཁོར་གྲངས་མེད་པ་
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མཛད། དགེ་བསྙེན་དང༌། དགེ་ཚུལ་དགེ་སློང་བཅས་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་

པ་ལ་བཀོད་པ་ཚད་མེད། 

རྗེ་འདི་ཉིད་ལས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ལམ་འབྲས་ལ་

ཚོགས་སློབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་སོ་སོར་བྱུང་བས། རོྡ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་

པོའ་ིཕྲིན་ལས་ཕོྱགས་མཐར་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོར་གྱུར། གསུང་རབ་སྐོར་

ཡང་ཅི་རིགས་པ་བཞུགས། མཐར་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་བཞེས་པའི་

སྨོན་ཟླའི་ཚེས་ ༨ ལ་སྐུ་དྲང་པོར་བསྲངས་ཏེ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཞུགས་

སོ། །སྐུ་གཤེགས་ཁར་ཞག་བཞི་ཚུན་ནས་རིམ་པར་སྐུ་གཞོན་ཉམས་ཆགས་

ཏེ། བྱིས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལྟ་བུ་ལ། དབང་པོ་རྣམས་ལེགས་པར་དོད་

ཅིང་མཛེས་པ། དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་

དེ། ཚེས་བརྒྱད་ནས་ཉེར་ལྔའི་བར་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་བཞུགས་པ་སོགས་ངོ་

མཚར་བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱུང་བར་གསུངས། ཐུགས་སྲས་

ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡང༌། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། བདག་

ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་དང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྱམས་ཆེན་

རབ་འབྱམས་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ། གླང་ཐང་པ་ཀུན་དགའ་རྡ་ོརྗེ། དྲ་ོཔ་ཤེས་

རབ་བཟང་པ།ོ ཀུན་མཁྱེན་བསདོ་ནས་སེངྒེ་སགོས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་བར་སླབོ་

ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །
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༤༨༽ པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ། 

ཞེ་བརྒྱད་པ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་སྐྱེས་རབས་

གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་ལས། མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་

གྲུབ། །ཅེས་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པར་གསུངས་པའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་འདི་ཉིད་ནི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕྲེང་དང་པོ་ཡིན། ཁོང་ཐོག་མར་གཙང་རུ་ལག་གི་ས་ཡི་ཆར། དཔལ་ལྡན་

ས་སྐྱའི་ཉེ་འདབས། སྲད་ཀྱི་ལུང་ལག་ཞིག་ཏུ་ཡབ་མགནོ་པ་ོརྡ་ོརྗེ་དང༌། ཡུམ་

ཇོ་མོ་ནམ་མཁའ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ལུག་

ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཡབ་གཞིས་དེ་རྐྱེན་དབང་གིས་རིམ་གྱིས་སྣར་ཐང་དུ་

སླེབས། དགུང་ལོ་བདུན་ལོན་པ་དང༌། སྣར་ཐང་མཁན་པོ་སྨན་རྒྱལ་གྱི་

སྤྲུལ་པ་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡམོ་པ་བཞེས། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་ཡིག་

རིགས་ལ་སྦྱངས་པས་ཤིན་ཏུ་མཁས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང༌། ཉི་ཤ ་པ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡོངས་འཛིན་དྲུག་ཅུ་

ཙམ་བསྟེན་ཏེ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སྦྱངས། 

ཁྱད་པར་སྣར་ཐང་གཉེར་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་

ཆོས་སྐོར་ཕལ་ཆེ་བ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་སཾ་གྷ་ཤྲིའ་ལས་སྙན་ངག་དང་མངོན་

བརྗོད། སྒྲ་པ་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་ལས་ཀ་ལཱ་པ་དང༌། སྡེབ་སྦྱོར་རིན་འབྱུང༌། ཨེ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཝཾ་དུ་འཇམ་དབྱངས་རིན་རྒྱལ་བ་ལས་སྐར་རྩིས་སོགས་གསན། དགུང་ལོ་

ཉེར་ལྔ་བཞེས་དུས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། ཁྲ་འབྲུག་ཏུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་ཀུན་བཟང་པ་དང༌། ཐང་པོ་ཆེ་ན་ཆོས་རྗེ་རོང་སྟོན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་

གཉིས་ལས་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་གསན། དེ་རྗེས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཙོང་ཁ་པའི་

དྲུང་དུ་མཇལ། ཐོག་མར་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་དོགས་གཅོད་དང༌། དྲང་ངེས་

རྣམ་འབྱེད། རྩ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་བཤད། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་དང༌། རྩ་ལྟུང་རྣམ་བཤད་

སོགས་མང་པོ་གསན། རྗེ་ཡིས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་དང༌། མཐང་ཤམ་

བཞེས་འཕྲོ་ཞིག་ཀྱང་གནང་བས་འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་རྟེན་

འབྲེལ་ལེགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་སྔ་ཕྱིར་ལམ་རིམ་ཆེན་མ་ོདང༌། བདེ་མཆགོ་

རྩ་བཤད། སྔགས་དབང༌། སྒྲུབ་དཀྱིལ་གྱི་ལུང་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་

བཀའ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསན། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་དང༌། འདུལ་འཛིན་

ཆེན་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་བསྟེན། གཞན་

དནོ་འཆད་སྤེལ་ཡང་ཅི་རིགས་མཛད། དབུས་ཕོྱགས་སུ་ལ་ོབཅུ་གཉིས་ཙམ་

བཞུགས། 

དེར་དགའ་ལྡན་དང་གསང་ཕུ་སོགས་སུ་གསན་སྦྱོང་དང་འཆད་

སྤེལ། གཙང་དུ་སྣར་ཐང་དང་། ཞྭ་ལུ། གནས་རྙིང༌། བོ་དོང་སོགས་གནས་

ངེས་མེད་དུ་ཀ་པོད་བཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཆད་ཉན་རྒྱུན་མར་གནང་

བས་སློབ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་པར་བྱང་ཆེན་དུ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སྐུ་མཚམས་ཡུན་རིང་བཅད་པས་ལྷག་པའི་ལྷས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། དགུང་ལོ་

ང་བདུན་བཞེས་པ་མེ་མོ་ཡོས་ལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་

ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ཆགས་བཏབ་ཅིང༌། བྱམས་

ཆེན་གཙོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞེངས། དཀོན་

མཆགོ་མཆདོ་པ་དང༌། དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་འཆད་

ཉན་སོགས་འབྲོམ་སྟོན་གྱི་སློབ་མ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལྷུར་བླངས་

མཛད། རྗེ་ཤེས་རབ་སེངྒེ་དང༌། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་

བའི་བླ་མ་གཅིག་ཏུ་མཛད། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ཀ་ཚང་བས་

འདུལ་བའི་གླེང་འབུམ་དང༌། མདོ་འགྲེལ་དང༌། ཚད་མའི་འགྲེལ་པ། དབུ་མ་

རྩ་འཇུག་གི་འགྲེལ་པ་སོགས་མང་དུ་མཛད་པར་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་

ཙམ་བཞུགས། ཞལ་ནས། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདོ་

དཔག་མེད་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་པ་བས། སྨན་གྱི་བླ་མའི་མཐུ་ཆེ་བར་མདོ་ལས་

གསུངས་ཞེས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་

མེ་ཏོག་བཀྲམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཀྱི་ཁམས་སུ་བཞུགས། མགོན་པོ་

ཞལ་བཞི་པ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཆོས་སྐྱོང་དུ་མཛད་ཅེས་དང༌། མནལ་ལམ་

དུ། ཆོས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན། །ལྟ་བའི་མཐར་ཐུག་སྟོང་ཉིད་

ཡིན། །རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གསང་འདུས་ཡིན། །ཞེས་པ་རྨིས་ཞེས་དང༌། སློབ་

མ་ཞིག་གིས། བླ་མ་རིན་པ་ོཆེ། སྔནོ་ཕྱི་མར་བདེ་བ་ཅན་དུ་འབྱནོ་བཞེད་ཡདོ་
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པ་ལ། ཕྱིས་དགའ་ལྡན་དུ་འབོྱན་བཞེད་ཡོད་ཅེས་མི་ཀུན་གླེང་བར་འདུག་

ལགས་ཞུས་པར། བླ་མའི་ཞལ་ནས། ཁ་ོབ་ོལ་དེ་ལྟ་བུའི་འདདོ་པ་ཕུར་ཚུགས་

པ་མེད། 

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་སྐུ་བཞེངས་པ་འདིའང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་འཁརོ་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པའོ་ིཆསོ་ལ་ལངོས་

སྤྱདོ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བསམས་ཏེ་བྱས་ཤིང༌། བདེ་བ་ཅན་སགོས་སུ་གདུལ་

བྱ་ཡང་དག་པ་འབའ་ཞིག་ཡདོ། དེ་བས་མ་དག་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་འདུལ་

བའི་ཕྱིར་དུ་རེ་ཞིག་མ་དག་པའི་ཞིང་འདི་ཀར་སྡདོ་འདདོ་པ་ཡིན་གསུངས་

པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་འདི་ལ་བརྟེན་ཏེ་གཙོ་བོར་ཚེ་སྒྲུབ་ན་

ཞར་ལ་ཤེས་རབ་འཕེལ་ཞིང༌། གཙོ་བོར་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་ན་ཞར་ལ་ཚེ་འཕེལ་

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བྱང་ཆེན་དུ་གཙོ་བོར་ཚེའི་སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་དགུ་

བཞུགས་པའི་ཚེ། ཞར་ལ་ཤེས་རབ་འཕེལ་ནས་བསྟོད་ཚོགས་རྣམས་མཛད་

ཅེས་གསུངས། མནལ་ལམ་དུ་མགོན་པོ་བྱམས་པ་རབ་བྱུང་གི་ཆས་ཅན་

ཞིག་གཟིགས་ཏེ། ཉནོ་མོངས་པའི་གནོད་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་

བ་བརྙེས་ནས་སེངྒེའི་ཁྲིའི་གདན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་མེད་

མཆགོ་དཔལ་ལ་སགོས་པས་ལུང་སྟནོ་པའམ་ལུང་བསྟན་བརྙེས་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་སོགས། མདོར་ན་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང༌བླ་མ་ཆོས་

སྐྱོང་སོགས་ཞལ་མཇལ་བ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་
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འདྲེན་མཆགོ་འདོ་དཔག་མེད། ཇ་ོམ་ོཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལ།ོ རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲལོ་

མ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། གཤིན་རྗེ་གཤེད་སགོས་དང༌། མགནོ་པ་ོ

གྲི་གུག་ཅན་དང་གུར་གྱི་མགནོ་པ།ོ ཕྱག་དྲུག་པ། དམ་ཅན་ཆསོ་རྒྱལ། སྟབོས་

འཕྲགོ་ནག་པ།ོ བེག་ཙེ་ལྕམ་དྲལ། འདདོ་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ལ་སགོས་དངསོ་

ཉམས་ཅི་རིགས་གཟིགས་ཤིང་དམ་པའི་ཆོས་གསན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཀྱི་དྲ་བ་

བཅད་པ་སོགས་མཐའ་ཡས། དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་བསྟན་པ་དང་

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང། མཐར་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་

བཞི་པར་དགུན་ཟླ་འབྲིང་པའོ་ིཚེས་ ༨ ལ་ང་ོམཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་

སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

༤༩༽ ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ། 

ཞེ་དགུ་པ་ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆསོ་རྗེར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་འཇམ་མགནོ་

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་རྣམ་ལས། སྐུ་སྐྱེ་བརྟག་ཚུལ་གནང་སྐབས་ཤིག་

ཏུ། ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང། ཞེས་སོགས་དང། ཞལ་

གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

ཕྱི་ལྟར་རྣམ་གསུམ་གཙང་མའི་གོས་ཀྱིས་བཀླུབས། །

ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །

གསང་བ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་མཆོག་བརྙེས། །
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ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆསོ་རྗེ་ནི། ཞྭ་ལུ་ལ་ོཆེན་རིན་ཆེན་

ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོའ་ིཞལ་སྔ་ནས། འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་ཤཱ་རིའི་བུ། །ཁྲི་

སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་འབྲོམ་སྟོན་དང། །ཉང་དང་ཆོས་དབང་ལྷ་ཡི་བུ། །སྔ་མའི་

སྐྱེས་རབས་ཟུར་ཙམ་མ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐུ་ཚེ་འདིའི་གངོ་རལོ་དུ། རི་

རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྲས་

ཀྱི་ཐུ་བོ་ལྷའི་བུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། དགའ་ལྡན་དུ་བྱམས་མགོན་

དང། ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ལས་ཆོས་གསན་པ་ན་འཛམ་གླིང་བྱང་ཕོྱགས་ཁ་

བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཡོ་གའི་བསྟན་པ་གསོ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་

སྐྱེ་སྲིད་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་ཏེ་བྱོན་པར་གསུངས། 

རྗེ་དེ་ཉིད་ནི། གཙང་ཉང་སྨད་ཞྭ་ལུ་ཕུ་གནས་གསར་ལྕེའི་གདུང་

ལས། ཡབ་དཔལ་འབོྱར་བཟང་པོ་དང་ཡུམ་རིན་ཆེན་སངས་འཛམ་

གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་འབྲུག་ས་ཟླའི་ཚེས་༡༥ ལ་སྐུ་

འཁྲུངས། མཚན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསལོ། ཐགོ་མར་སྐུ་ཞང་ཆསོ་རྗེ་

སོགས་ལས་གཤེད་དམར་དང། འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་དབང་ཅི་རིགས་

གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པར་གཤེད་དམར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པ་ན་

ཞལ་དངསོ་སུ་གཟིགས། ནུས་མཐུ་སགོས་ཀྱི་མངནོ་རྟགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དགུང་

ལ་ོབཅ་ོལྔ་པར་ཞྭ་ལུའི་གདན་ས་པ་འཁྲུལ་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
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མཁན་པོ་མཛད་དེ་དགེ་འདུན་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས། མཚན་རིན་

ཆེན་མཁྱེན་རབ་མཆོག་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་

བབས། བཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལས་རྡོར་དབྱིངས་དང། ཆོས་

རྗེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཡོ་གའི་སྐོར། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལས་

གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སགོས་གསན། དབུ་ཕར་འདུལ་མངནོ་སགོས་གཞུང་

འགྲེལ་རྣམས་ཐུགས་ལ་ཟིན། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་

པོ་ཆེས་མཁན་པོ་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་བཅུ་གསུམ་གྱི་དབུས་

སུ་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཁན་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་མདུན་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་

སེམས་བསྐྱེད་སོགས་ཆོས་བཀའ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་གསན། 

གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་དཔལ་གྲུབ། མུས་ཆེན་དཀོན་

མཆོག་རྒྱལ་མཚན། བདག་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། གུང་རུ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོ། མཁར་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཚུལ་

ཁྲིམས། རས་ཆེན་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་བཅུ་གཉིས་

ལ་སོགས་པར་བསྟེན་ཏེ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པ་གསན། མུས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལས་བདེ་མཆོག་གི་

དབང་ཆེན་གསན་པ་ན། བླ་མ་ཉིད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་ཕྱག་

བཅུ་གཉིས་པ་ཆོས་ཐུན་གཅིག་གི་ཚེ་གཟིགས། སྨོན་མཁར་རྫོང་ཐར་ལམ་

གཟིམས་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་མཛད། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཚུལ་བསྟན། ཆོས་སྐྱོང་གུར་ཞལ་གཉིས། དཔལ་ལྡན་

ལྷ་མོ་སོགས་དངོས་སུ་འངོས་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གནོད་པ་བྱུང་ན་ངེད་རྣམས་ཀྱིས་

སྒྲོལ་ཆོག ཁྱེད་རང་གིས་གཏོར་མ་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་བརྒྱབ་ན་སེམས་

བསྐྱེད་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཟེར། གཞན་ཡང་དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་

པ་ཅི་རིགས་མཛད། དབུས་ལྷ་སར་བྱོན། ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་སོགས་མཇལ་

མཆདོ་དང་ཞབས་བསྐརོ་འབུམ་ཕྲག་མཛད། སྐརོ་ལམ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་

འགྲོ་མ་ཞིག་གིས་གསེར་ཞོ་གང་ཕུལ། ཇོ་བོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་དྲུང་སྨོན་

ལམ་ཤ གས་དྲག་ཏུ་བཏབ་པ་ན། ཁྱོད་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ངན་སོང་དུ་མི་འགྲོ་བས་སེམས་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྐྱེད་ཅིག་ཅེས་

པའི་གསུང་དངོས་སུ་བྱོན། 

གཉན་མཁར་ནག་གི་རང་བྱུང་མཆདོ་རྟེན་དེ་ཨ་ོརྒྱན་པདྨར་དངསོ་

སུ་གཟིགས། བྲག་ཡེར་པའི་རི་རྣམས་མཁའ་སྤྱོད་མར་གཟིགས། ཙ་རིར་

ཕེབས་པར་རྩམོ་པ་ན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མསོ་ན་བཟའ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཐེན་བྱུང་

བས་མ་ཕེབས། ཤངས་ཟབ་བུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བྱནོ་པར་ཨ་ོརྒྱན་པདྨ་དང༌། ཆསོ་

རྒྱལ་ཁྲི་སྲངོ་ལྡེའུ་བཙན་གཟིགས། ཞྭ་ལུར་བཞུགས་ནས་ཆསོ་འཁརོ་རྒྱ་ཆེར་

མཛད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཤིག་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་བཞེངས་ཏེ། དཔལ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཚར་བརྒྱད་གནང་བའི་ཚེ། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་

མས་དངོས་སུ་གཟིགས་ཏེ། རྗེ་ཉིད་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདཀྱིལ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར། རྒྱན་མཁར་ཟངས་བྲག་གི་ཕུག་པར་བདུད་རྩི་རིལ་

བུའི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པ་ན་ལུང་པར་དྲི་བཟང་གིས་ཁྱབ་ཅིང། བདུད་རྩི་དངསོ་

སུ་ཁོལ། སུམ་འགྱུར་ཙམ་དུ་འཕེལ་བ་སོགས་བྱུང༌། 

དེ་ལྟར་ན་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་བཞེས་ཀྱི་བར་ཀུན་མཁྱེན་

བུ་སྟོན་གྱི་གདན་ས་ཞྭ་ལུར་བཞུགས་ཏེ། བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་

མཛད། དེ་ནས་ས་སྐྱའི་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་

གིས་བསྐུལ་ཏེ་ལོ་དེའི་ཟླ་ ༧ ་ཚེས་ ༡༣ ་ཉིན་དབུས་ཕྱོགས་འཕེན་པོ་ནལེནྜ་

རུ་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་བྱོན། 

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བཙུན་གསར་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང༌བསྙེན་པར་རྫགོས་པར་མཛད། གུར་ལྷ་བརྒྱད་སགོས་ཀྱི་མགནོ་ཁང་རྟེན་

དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས། རབ་གནས་ཀྱི་ཚེ་ཆོས་སྐྱངོ་གི་ཞལ་དང༌། སྐུ་

མདོག་འགྱུར་བ་སོགས་དགེ་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང༌། སློབ་ཚོགས་ཆིག་

སྟོང་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་གསུངས། དེ་ནས་

བཟུང་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཞྭ་ལུ་དང༌། ན་ལེནྜ་གཉིས་སུ་ཕེབས་

རེས་ཀྱིས་ཆོས་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བསྐོར། ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ཆེན་

པོའ་ིབསྟན་པ་གོང་འཕེལ་ཆེས་ཆེར་གནང༌། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་

པོའ་ིབསྟན་པ་ཉམས་པ་གསོས་ཤིང་གོང་འཕེལ་དུ་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་

འགྲན་མེད་དུ་གྱུར། སྐུ་ཚེ་དེར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཡངོས་ཀྱི་དབང་ཆེན་ཚར་སུམ་ཅུ་ས་ོལྔ། བདེ་མཆགོ་མཁའ་འགྲ་ོརྒྱ་མཚོ་ཚར་

བཅུ། རྩེ་མ་ོརིགས་བསྡུས་ཀྱི་དབང་ཚར་ཉེར་ལྔ། དཔལ་མཆགོ་རིགས་བསྡུས་

ཚར་བཅུ་དགུ། རོྡ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཚར་བརྒྱ་དང་ཉེར་བདུན། ཆསོ་དབྱིངས་

གསུང་དབང་ཚར་སུམ་ཅུ། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ཚར་བཅུ་བདུན་སོགས་

ཀྱིས་མཚོན་ཏེ་གཞན་བྱིན་རླབས་དང༌། རྗེས་གནང༌། རིག་གཏད། ཉམས་

ཁྲིད། ལྗགས་ལུང་སོགས་གནང་བ་ཡང་བགྲང་བ་ལས་འདས། གསུང་རབ་

སྐོར་ཡང༌བདེ་མཆོག་གི་བསྐྱེད་རིམ་དང༌། ཀྱེ་རྡོར་དང༌། ཀུན་རིག་སོགས་

ཀྱི་བཤད་སྦྱར། དུས་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་མང་པོ་བཞུགས་པར་

གསུངས། མཐར་ན་ལེནྜ་རུ་བཞུགས་ཏེ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ཉེའི་སྐབས་

ཤིག ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་བའི་ཁྲདོ་ནས་བུད་

མེད་དམར་པོ་ཞིག་གིས་མཁའ་སྤྱོད་ཞིག་གསོས་གྲུབ་ཡོད་པས་ད་ཤོག་ཟེར་

བ་ཞིག་བྱུང་གསུངས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མོར། ང་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་ཡོ་

གའི་བསྟན་པ་སྤེལ་དུ་བཏང་བ་ཡིན། ཞྭ་ལུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་ཅུང་

ཉེས་པས་མཛད་པ་ཐ་མ་འདིར་བསྟན་དགོས་པར་བྱུང༌། 

འནོ་ཀྱང་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་མདུན་ན་ངའི་སྤྲུལ་པས་ཁྱབ་ཡོད་

པར་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་

བཞེས་པར་མེ་སྦྲུལ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ཀྱི་སྲོད་འཁོར་ལ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་

གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བར་རིང་བསྲེལ་བྲེ་ཡིས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གཞལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། གཤེད་དམར་དང་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད། ཕྱག་ན་རོྡ་རྗེ་

སོགས་ཀྱི་སྐུ་བྱོན། བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་ཚོགས་ཀྱང༌། མཁན་ཆེན་རིག་འཛིན་

རྒྱལ་པོ། དཔོན་པོ་རིན་རྒྱལ་བ། རྡོ་རིང་ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ། ཀུན་མཁྱེན་

བསོད་ནམས་སེངྒེ། ལོ་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པ།ོ སྤང་ལུང་པ་གཞོན་ནུ་ཆོས་

འགྲུབ། མུས་ཆེན་རིན་ཆེན་བློ་གྲོས། ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་སོགས་

གྲངས་མེད་པ་ཞིག་བྱོན་པར་གསུངས་སོ། །

༥༠༽ ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ

ལྔ་བཅུ་པ་ཀུན་མཁྱེན་བསདོ་ནམས་སེང་གེར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་རྗེ་བླ་

མའི་གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་སུམ་ཅུའི་སྔ་ཐུན་བཟླས་ཞརོ་དཀནོ་ལྷུན་གྱི་རྣམ་

ཐར་བལྟས་པས། ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེངྒེའི་དགོངས་པ་གཙོར་སྟོན་

གསུངས་པ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས། ཤེས་ཉམས་སྣང་ཆར། མདུན་མཁར་ཀུན་མཁྱེན་

ཁྲི་སྨུག་པའོ་ིསྟེང༌། བེར་ཐུལ་སེར་པསོ་སྐུ་སྨད་གཡགོས་པ་ཅན་སྔར་གྱི་རྣམ་

པ་འདྲ་བ་ལ། མོས་གུས་ཚད་མེད་བྱས་ཤིང་གསུང་རབ་ཀྱི་ལུང་བླང་དགོས་

སྙམ་པ་ན། ཐུགས་ཀ་ནས་ཆསོ་ཀྱི་སྒ་ོཕྱེས་ཏེ། གླེགས་བམ་པད་རག་གི་མདགོ་

ཅན་མང་པ་ོའཕྲསོ་རང་གི་སྙིང་ཁར་ཐིམ། དབང་བཞི་བླངས་མཐར་ཧྲི༔སེར་

པོར་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྟོག་བྲལ་རིག་པ་རྗེན་པར་གནས་ཏེ་ཉམས་

སད། ཅེས་དང༌། ཡང་ཐ་ོརངས་སྔ་ཆར་རང་གི་སྐྱེ་བ་བརྟགས་པས་ག་ོརམས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པས་མཛད་པའི་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་སྤྱི་དོན་གྱི་དབུ་ལྷ་ལྟ་བུ་ལ། འཇམ་

དབྱངས་ས་པཎ་དང༌། གོ་རམས་པ་གཉིས་ཐོག་མར་དབུ་ལྷའང་ཡིན་སྙམ། 

དེ་ནས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པས་ས་པཎ་དེ་ཙམ་མི་གསལ། ཀུན་མཁྱེན་

སྐུ་ཤ་ཆེ་ཞིང་ཞལ་ཁྱིམ་གཟིམས་འགགས་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མི་ངོ་མ་འདྲར་

གྱུར་པ་དང༌། ཡང་ལྷ་ཁང་སུམ་ཐོག་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་ཆེ་བ་དང༌། གྲྭ་པ་གཅིག་

གིས་གཏོར་ཐེབ་ནང༌ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མ་ཁྱེར་ཤམ་བྱེད་པ་སོགས་རྨིས་

པས། ས་སྐྱའི་བླ་མ་ཞིག་གི་བག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་

གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེངྒེའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པའང་ཞལ་བཞེས་གནང་

བས། དེའི་རྣམ་ཐར་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་རགས་བསྡུས་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

འདི་ནི། མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཅེས་གྲགས་པའི་སྨར་ཁམས་སྒང་གི་

འབམ་ལྷ་མདུད་ཅེས་པའི་ས་ཆར། ཡབ་རུ་ཚ་ཞང་སྐྱབས་དང༌། ཡུམ་རྒྱལ་

སྨན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ས་མོ་བྱ་ཡི་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཐོག་མ་ནས་

དབང་པོ་གསལ་ཞིང༌ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་འངོ་བ་དང་ཐ་མལ་གྱི་སྤྱོད་པ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་བཞུགས། 

དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཀློག་བསླབ་པར་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པར་

གྱུར། དགུང་ལ་ོབཅུ་པར་སྡམོ་བརྩནོ་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་འབུམ་ཞེས་པའི་

དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བསདོ་ནམས་སེངྒེ་ཞེས་པའི་མཚན་བཏགས། དགེ་

ཚུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་དེའི་མདུན་ནས་རྩིས་རིག་དང། གཞུང་བཤད་སོགས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སློབ་གཉེར་རིམ་པར་མཛད། སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་མཚར་དུ་བརྩིས་ཏེ། རབ་འབྱམས་པ་ཞེས་པའི་མཚན་

དེ་སྐབས་ནས་ཀྱང་ཆགས། 

གཞན་ཡང་རབ་འབྱམས་པ་ཤེས་རབ་དཔལ་དང་། བཀའ་བཅུ་

པ་སྦྱིན་བཟང་སོགས་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་

དགུ་པར་ཆོས་ཚོལ་ཆེད་ཐོག་མར་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པར། ཀོང་པོ་

དང༌། དྭགས་པོ་ནས་བསམ་ཡས་དང༌། གསང་ཕུ་བརྒྱུད། ལྷ་ས་ནས། ན་ལེནྡྲ་

རུ་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོའ་ིདྲུང་དུ་མཇལ་ཏེ་དེ་ལོའ་ིདབྱར་ཆོས་

ཡངོས་རྫགོས་གསན། དེ་སྐབས་རངོ་སྟནོ་ཆེན་པོས་སླབོ་ཚོགས་ཁག་གཅིག་

ལ། གཏུམ་པོ་མི་གཡོ་བ་དཀར་པོའ་ིརྗེས་གནང་ཞིག་མཛད་པར་རྗེ་འདི་ལ་

ཐིམ་པར་གསུང་པར་གྲགས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར། འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་གྱི་ཆོས་

གྲྭར། གཞུང་བརྒྱ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་

བའི་དྲུང་དུ་བྱནོ། དེར་ལ་ོབཞིའི་རིང་སྡེ་སྣདོ་གཞུང་བཤད་ཀྱི་སྐརོ་ལ་སྦྱངས་

བས་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གྲགས་པ་ཐོབ། 

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་གྱི་དགོན་པར་རྡོ་རྗེ་

འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པའོ་ིཞབས་ལ་བཏུགས། རྗེ་དེའི་ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་

གྱིས་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་དད་སྐྱེས་པར་གསུངས། དེར་ལོ་བཞི་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བཞུགས་པ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་མ་གཤེགས་བར་

བསྟེན། དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པར་རྗེ་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཁན་པོ་དང། མུས་

ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པསོ་སླབོ་དཔནོ་མཛད་པ་སགོས་ཀྱིས་བསྙེན་རྫགོས་

ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། 

ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་གཤེགས་རྗེས། ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞབས་པད་ལ་ཡང་ཡང་

བསྟེན་པ་སྟེ། མདོར་ན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་སྲས་དེ་གཉིས་ལས་དཔལ་

ས་སྐྱ་པའི་ཟབ་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་

ཚར་བདུན་གསན། དེས་མཚོན་པའི་ཆོས་བཀའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་

གསན། དེ་ཙམ་ན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་རིག་

པའི་གནས་མཐའ་དག་ཐོས་ཤིང་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་དང། མི་འཇིགས་

པའི་སོྤབས་པ་བརྙེས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆེད་དང། ཡབ་ཡུམ་ལ་ངོ་

འཕྲད་ཆེད་དུ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གཤེགས་རྒྱུར་དགངོས་ཏེ། འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་

བྱམས་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་སངས་རྒྱས་འཕེལ་གྱི་དྲུང་བར་ཕྱིར་ཕེབས་པ་

ན་བྱམས་ཆེན་པས་ནམ་ཕུག་གདན་ས་འཛིན་མཁན་ཡོང་རྩིས་ཀྱིས་བཤོལ་

བཏབ་པ་དང༌། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ་ི

མདུན་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ་དགོངས་བསྐོར་ཞུས་པ་ན། ཁམས་སུ་ཕྱིན་པ་བས་

དབུས་གཙང་དུ་བསྡད་ན་གང་ཐད་ནས་ལེགས་པར་ཡངོ་ཞེས་གསུངས་པའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བཀའ་ལུང་ལྟར་བཞུགས་ཏེ། ཆོས་གྲྭ་དེར་ཆོས་རྗེ་རབ་འབྱམས་པའི་གྲོགས་

དན་དང༌། གདན་ཚབ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་གཞུང་འཆད་སྤེལ་ལོ་བཞི་ལྷག་རིང་

གནང་སྟེ་མཁས་པའི་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱུང༌། 

དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར་གཙང་ཕོྱགས་སུ་ཕེབས། སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་ལས་བཀའ་ཆོས་འགའ་གསན། ཞོར་དུ་འཆད་སྤེལ་མཛད་བཞིན་

པར་དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་པར་གཙང་རྟ་ནག་གསེར་གླིང་དུ་ཐོག་མའི་ཆོས་

གྲྭ་གཙུགས་ས་དེར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཤད་པ་ལོ་བརྒྱད་གནང༌། དེ་རྗེས་རིམ་

གྱིས་ཆ་རྐྱེན་འཛོམ་པར་བརྟེན། དགུང་ལ་ོཞེ་ལྔ་པར་རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཆགས་བཏབ་པར་མཛད་པ་ནི། ངོར་ཆེན་རྡོ་

རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དང༌། མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཀོན་

མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ཡིན་པར་བརྟེན། སྤྱིར་བྱིན་

རླབས་ཀྱི་བཀའ་བབས། དོན་དམ་གྱི་ལྟ་བ། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ། གསུང་

རབ་ཀྱི་འགྲེལ་ཚུལ། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཐམས་ཅད་གངས་ཅན་བསྟན་

པའི་བདག་པོ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་

དགོས་ཤིང༌། དེའི་རྒྱུན་མི་ཉམས་པར་གནས་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་སྡེ་འདི་

བཙུགས་པ་ཡིན་གསུངས་ཏེ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་གནང༌། རྡ་ོརྗེ་

ཐེག་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་སོགས་ཀྱང་དཔག་མེད་

གནང༌། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་ནས་ངོར་གྱི་གདན་ཚབ་དང༌། གདན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

330

ས་དངོས་བཅས་ལོ་ལྔར་མཛད་དེ་བཀའ་ཆོས་གནང༌། གཞན་ཡང་གདན་

ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་དང༌། མདོ་མཁར། ཁྲོ་ཕུ། ཤང་སྨད། བྱམས་

ཆེན། དགའ་བ་ཚལ། བོ་དོང་སོགས་ཀྱི་གནས་རྣམས་སུ་སྔ་ཕྱིར་ཆོས་འཁོར་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐོར་བ་གནང༌། དེ་དག་རྣམས་སུ་ཕར་ཚུར་

ཕེབས་པ་ནའང༌། དཔནོ་ཏགོ་ལྔ་བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱ་ཡན་མན་དང་བཅས་ཏེ་

བྱོན། རབ་འབྱམས་པ་དང༌། བཀའ་བཅུ་པ་སོགས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་སློབ་

ཚོགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་བསྐྲུན། ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ། ད་

ལྟ་ཡང་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་

པར་གནས་པ་ཡང་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གཙོ་བརོ་ངེས་ཤིང༌། བླ་མ་དང་

ཡི་དམ་གྱི་ལྷས་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང་བསྟན་རྒྱུན་ལ་ཆེད་དུ་དགོངས་ཏེ་རྩོམ་

པར་མཛད་པའི་གསུང་རབ་ཀྱང་དངོས་ཡོད་པུ་ཏི་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པ་

འདི་རྣམས་ནི། ས་སྐྱ་པ་རང་གི་མད་ོསྔགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསལ་

བའི་མེ་ལོང་ཤིན་ཏུ་དག་ཤོས་ཡིན་པར་མ་ཟད་གཟུར་གནས་ཀྱི་མཁས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང༌གསུང་རབ་ཀུན་ལ་བལྟ་བའི་མིག་ཏུ་གྱུར་པར་ཁས་

ལེན་བཞིན་པ་འདི་ལགས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་འཆད་པ་དང༌། རྩོད་པ། རྩོམ་པ་གང་ལའང་འགྲན་པའི་

ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་པ་བསོད་ནམས་

སེངྒེ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་ཅིང༌། ཁོང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་
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གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས། གང་ལྟར་ཡང་རྗེ་

བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་ཆེད་དུ་བསམ་བཞིན་མི་གཟུགས་སུ་བོྱན་

པར་གྲགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པ་ོདེ་ཉིད། དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཟིན་གྱི་

བར་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་མཛད་ནས་ས་མོ་བྱ་ལོའ་ི

ཟླ་བ་དང་ ༡ ཚེས་ ༡༨ བར་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་ཏེ། ཚེས་ ༢༡ གི་སྔ་

དྲོར་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་སོ། །

༥༡༽ གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པ། 

ང་གཅིག་པ་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་སྐྱེས་

རབས་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་ལས། 

རཏྣ་གླིང་པའི་ཐུགས་གསུང་བྱིན་རླབས་སྲས། །

བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞུགས་ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་སྐྱོངས། །

རིག་སྔགས་གྲུབ་པ་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན། །

ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་པ་ནི། དེ་ཡང་ཞིག་པོ་གླིང་དང་འགྲོ་འདུལ་རཏྣ་གླིང་ཞེས་སྐུ་གཅིག་ལ་

མཚན་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པ་ལ། ཨོ་རྒྱན་

པདྨའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་སྐུའི་སྲས། ཚེ་དབང་གྲགས་པ་དང༌། མཐའ་ཡས་

གྲགས་པ། ཡོན་ཏན་གྲགས་པ། ནོར་བུ་གྲགས་པ། ངག་དབང་ནོར་བུ། ནོར་
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བུ་ཡོངས་གྲགས་ཞེས་པ་རྣམས་བོྱན་པ་ལས། ཆེ་བ་ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་སྐུ་

སྐྱེ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་གཏེར་སྲས་དེ་ཉིད་ཡབ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་ཁམས་

ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ཏེ་ཀ༔ཐོག་རོྡ་རྗེ་གདན་དང༌། ཁམས་ལྕགས་མོ་སོགས་སུ་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། འགྲ་ོདནོ་ཅི་རིགས་མཛད། ཀ༔ཐགོ་ནས་རྙིང་མའི་རྒྱུད་

འབུམ་གཏེར་མ་པདོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས། ཡབ་ཀྱི་དགངོས་རྫགོས་

ཆེད་སླར་ཡང་རྒྱུད་འབུམ་ཚར་གཅིག་བཞེངས། 

དེ་དག་བཞུགས་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཕ་ོབྲང་ཞེས་པ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེས་གང་

བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པ་ོགཅིག་བཞེངས། དེའི་རྟེན་གཙོ་ལ་ཐུབ་དབང་

སྐུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཐོག་ཚད་གསུམ་པ་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་

མཆོག་ཟུང་བཅས་རྟེན་གསུམ་གྲངས་མེད་པར་བཞེངས། རྒྱུད་འབུམ་ཚར་

བཅུ་གསུམ་བཞུགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་གདུང་བརྒྱུད་

ཞལ་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་ནས་རྒྱུད་འབུམ་ཚར་རེ་སོགས་རྟེན་བཞེངས་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གནང༌། གསང་ཆེན་རྙིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཡང་

བར་མ་ཆད་པར་བྱུང་བས་གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྲས་འདི་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་

ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་གཏེར་སྲས་འདིས་ཟབ་གཏེར་

གྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཏེ་བསྐྱངས་ཤིང༌། འགྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་

མེད་དུ་རྒྱས་པ་དང་རིག་སྔགས་གྲུབ་ཅིང་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཏེ་དགུང་

ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞུགས་པར་གསུངས་པ་ཙམ་ལས། ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་མ་
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རྙེད་དོ། །

༥༢༽ ས་ལོ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། 

ང་གཉིས་པ་ས་ལ་ོཀུན་བསདོ་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་སྐྱེས་རབས་གསལོ་

འདེབས་ལས། 

ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་བསམ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

བཻ་རོའ་ིསྤྲུལ་པར་པདྨའི་ལུང་གིས་བརྙེས། །

གནས་ལྔ་རིག་པ་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་ཞེས། །

འཇམ་དཔའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་སམ། རིགས་

ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པའམ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་སྤྲུལ་པ་

ཉིད་དུ་གྲགས་པའི་ས་ལོ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། ཡབ་ལྷ་རིགས་འཁོན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་

ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དང་ཡུམ་མ་གཅིག་ཚེ་

བརྟན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རྩེ་གདོང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་ཤིང་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ཆུ་

སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་

སྐུ་བལྟམས། 

གཞོན་ནུ་དེ་གཟུགས་བཟང་ཞིང་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞལ་མཇལ་
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མ་ཐག་ཏུ་པཎྜི་ཏ་གྲགས་པ་རོྡ་རྗེས་དགྱེས་བཞིན་པང་དུ་བཞེས་ཏེ་བསྔགས་

བརྗདོ་དང་མཚན་གསལོ། ཆསོ་བཀའ་ཡང་མང་དུ་གནང༌། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་

སྐུ་སྐྱེད་བསྲིངས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ཀ་བརྡ་བསྟན་པ་ཙམ་

གྱིས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། འཕགས་བོད་ཀྱི་ཡིག་རིགས་གང་ལའང་ཐགོས་

པ་མེད་པར་གྱུར། དགུང་ལོ་དྲུག་བཞེས་པར་བདག་ཆེན་རྒྱ་དཀར་བ་ཤེས་

རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་ནས་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་དབང་དང༌། རོྡ་རྗེ་ཕུར་པའི་

དབང་སོགས་མང་པོ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་བཞེས་པར་གློ་བོ་མཁན་

ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་མདུན་ནས་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དགེ་བསྙེན་གྱི་

སྡོམ་པ་བཞེས་པ་དང༌། ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གསན། ལོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཟླའི་ནང་

ངོར་ཨེ་ཝྃ་དུ་ཕེབས་ཏེ། རྗེ་བཙུན་རོྡ་རྗེ་འཆང་དཀོན་མཆོག་འཕེལ་བའི་

དྲུང་གཙོས་དགེ་འདུན་ཚོགས་དབུས་སུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡམོ་པ་བཞེས། འཇམ་

དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་

ཞེས་བྱ་བར་མཚན་གསོལ། 

དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལོན་པའི་ལོ་གསར་ཚེས་ཤར་དུས་གདན་

ས་ཆེན་པོར་ས་པཎྜི་ཏས་ཆོས་ཁྲིར་བཞུགས་ཏེ། ཐུབ་པའི་དགོངས་གསལ་

ཚོགས་ཆོས་སུ་ཉིན་གསུམ་ལ་རྫོགས་པར་གསུངས་པས་ཚོགས་པ་ཐམས་

ཅད་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་པར་བསྒྲགས། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་བཞེས་པ་ས་ཕོ་རྟའི་ལོར་གཞི་ཐོག་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བླ་བྲང་གི་གདན་ས་མཛད་ནས་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ། རྩེ་

གདོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྭ་དབོན་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་

དྲུང་ནས་མད་ོརྩ་སགོས་འདུལ་བའི་སྐརོ་དང་། ཚད་མ་སྡེ་བདུན་མད་ོབཅས་

སྡོམ་རིགས་གཉིས་སོགས་གཞུང་འགྲེལ་དང༌། རིག་གནས་སྐོར་མང་པོ་

གསན། མཁས་པའི་གྲགས་སྙན་ཐོབ། 

དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་ཀྱེ་རྡོར་དང༌། ཕུར་པ། མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་

ལྗགས་བསྙེན་མཐར་ཕྱིན་མཛད། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ འི་ཐོག་མཁན་པོ་སྔར་གྱི་

དགེ་ཚུལ་གྱི་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་དང་ལས་སློབ་འཇམ་དབྱངས་སངས་རྒྱས་

རིན་ཆེན་སོགས་དགེ་འདུན་བཅུ་ཕྲག་གི་དབུས་སུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་

དགེ་སློང་གི་རྟེན་དུ་བསྒྲུབ། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་ནས་སྔ་

ཕྱིར་ཅི་རིག་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང༌། དགྱེས་པ་རོྡ་རྗེའི་དབང་

ཆེན་གཙོས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་

དང༌། བདེ་མཆོག་དང༌། གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་རྗེ་

བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་སོགས་བཀའ་འབུམ་སྐོར་མང་པོ་དང༌། ཆོས་སྐྱོང་གི་

ཆོས་སྐོར་སོགས་གསན། 

གཞན་ཡང་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། མུས་

ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན། ཞྭ་ལུ་ལ་ོཙཱ་རིན་ཆེན་ཆསོ་སྐྱངོ་བཟང་པ།ོ ཆག་ལ་ོ

ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་ཆསོ་རྒྱལ་སགོས་མཁས་གྲུབ་མང་པརོ་བསྟན་ཏེ་སྡེ་སྣདོ་རྒྱུད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་གསན་པ་མ་ཟད། སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་

སགོས་རིག་གནས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསན་སྦྱངས་གིས་མཐར་ཕྱིན། དེ་

རྣམས་གཞན་ལ་འཆད་སྤེལ་མཛད་པའང་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་

སྐྱས་གཙོས་རྩེ་གདོང་དང༌། ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན། ནཱ་ལེནྡྲར། གླིང་ཁ་བདེ་བ་

ཅན། ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས། བྱང་རྭ་སྒྲེང་སོགས་ས་གནས་མང་པོར་གསུང་ངག་

རིན་པ་ོཆེ་ལམ་འབྲས་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་

ཆོས་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་དང་སོར་བྱང་གི་སྡོམ་པ་དང་བསླབ་བྱ་སོགས་སྡེ་སྣོད་

གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་དང༌། ཐུན་མིན་དང་ཐུན་མོང་གི་

རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་

མེད་པའི་དོན་མཛད། 

བསྟན་པའི་རྒྱུན་གནས་པའི་ཆེད་དུ་ལེགས་བཤད་ཀྱང་དུ་མར་

བརྩམ་པ་གནང༌། ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པར་ནུས་པའི་ཞལ་སློབ་ཀྱང༌། བདག་

ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མཆེད་

རྣམས་དང༌། སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སྔགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་

ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན། བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། རྗེ་བཙུན་མཁས་

པའི་དབང་པ་ོངརོ་ཆེན་དཀནོ་མཆགོ་ལྷུན་གྲུབ། བྲག་དཀར་བ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གསེར་གླིང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་

སོགས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད། རྒྱུན་གྱི་ཉིན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཞག་ཕྲུགས་རེ་རེ་བཞིན་བསྐྱེད་རྫགོས་ཀྱི་ཟབ་མའོ་ིརྣལ་འབྱརོ་ཡང༌། དགྱེས་

པ་རྡོ་རྗེའི་ཕྱི་ནང་གི་བསྐྱེད་རིམ། ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པ་དང༌། འཁོར་

ལོ་བདེ་མཆོག  རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ། ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། བླ་མ་རིན་

འབྱུང༌། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་སྲུང་བ་གཉིས། ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད། སྒྲོལ་

དཀར། དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཤིན་ཏུ་གྲངས་མང་པོར་ཉམས་ལེན་

གནང༌། 

དེ་དག་གི་སྐབས་རྣམས་སུ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་

མཇལ་ཞིང་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་ཡང༌། སྐུ་གཞོན་དུས་ནས་ཀྱང་འཇམ་

དབྱངས་ས་པཎ་གྱིས་ཞལ་གཟིགས་པ་སྟེ་དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་པཎྜི་ཏ་སྔོ་

སངས་པདོ་རལ་བསྣམས་ཤིང་སེངྒེ་ལ་ཆིབས་པ་གཅིག་གཟིགས་པར་འཇམ་

དབྱངས་ཡ་གི་ན་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་སྐོར་བསྙེན་སྒྲུབ་

མཛད་སྐབས་སུ་ཀྱེ་རྡ་ོརྗེ་དང༌། རྡ་ོརྗེ་གཞནོ་ནུ། གུར་གྱི་མགནོ་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་

ཞལ་གཟིགས་པ་དང་། དགུང་གྲངས་ཉི་ཤ འི་སྐརོ་རྩེ་གདངོ་བླ་བྲང་དུ་ཕུར་པ་

གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་དུས་སུ་བླ་མ་ས་ཆེན་དང༌། བིར་ཝ་པ་

གཉིས་ཞལ་སྤྲདོ། རྡ་ོརྗེ་ཕུར་པ། བླ་མ་དམ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་

ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས། 

དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུའི་སྐོར་འཕེན་པོ་ན་ལེནྡྲ་བྱོན་ཞོར་སྲིན་པོ་

རིར་མཇལ་བར་ཕེབས་སྐབས། བདེ་མཆོག་གི་སྐུ་དེ་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་དངོས་སུ་གཟིགས་ཏེ་སྐུ་ལུས་འཕར་གཡོ་དང༌། གར་

སྟབས་སྣ་ཚོགས་མཛད། དེ་ནས་ཁྱེའུ་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་

ཞབས་བསྐརོ་ཕེབས་པར། དེ་དུས་མི་ཚོས་བདེ་མཆགོ་སྔནོ་པ་ོཡིན་ཟེར་ཡང་

འདི་དཀར་པོ་འདུག་གསུངས། ཡང་མུས་བསམ་གཏན་ཕུག་ཏུ་སྐུ་མཚམས་

གནང་དུས། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔ་དང༌། རྗེ་བཙུན་རིན་

པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྣམས་ཞལ་

གཟིགས། ཁྱད་པར་མུས་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཉིད་

རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་པའི་རྣམ་པར་གཟིགས་ཏེ་སྐུ་

འཁོར་རྣམས་ལ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱང་བློ་ཁ་རྫོགས་པར་བྱུང་གསུངས། ཤབ་

དགེ་ལྡིང་མགོན་ཁང་དུ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་རིང་གནང་སྐབས་

སུ། ཀྱེ་རྡོར་དང་གུར་མགོན་ལྕམ་དྲལ། ལས་མཁན་པུ་ཏྲ་རྣམས་མངོན་སུམ་

དུ་གཟིགས། སྒ་ོརུམ་མགནོ་ཁང་དུ་སྐུ་མཚམས་གནང་སྐབས། རྗེ་བཙུན་རྣལ་

འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་པའི་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་དྲུག་དང༌། བླ་མ་ས་ཆེན་གྱི་

སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་རྣམས་གཟིགས་པར་བིར་ཝ་པ་དང༌། ས་ཆེན་གཉིས་

ང་ོབ་ོགཅིག་ཡིན་པར་དགངོས་ཤིང༌ཐུགས་ལ་ཉམས་རྟགོས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཁྲུངས། བྱས་འགྱུར་རོྡ་རྗེའི་བྲག་རྫོང་དུ་བཞུགས་

སྐབས་སུ། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། རྡ་ོརྗེ་ལྷ་མོ། ཆོས་

རྗེ་ས་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས། 
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ཡང་ལ་སྟོད་གློ ་བོ ་རྒྱལ་པོས་གདན་དྲངས་ཏེ ་ཕེབས་ལམ་

མཁའ་སྤྱོད་གཟིམས་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་བླ་མ་ས་ཆེན་དང༌། འཇམ་

དབྱངས། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་པ། སློབ་དཔོན་

ནག་པོ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་གསུང་གླེང་མཛད་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཐེ་

ཚོམ་མང་པོ་བཅད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་དྲུང་ནས་འཁོར་

ལ་ོབདེ་མཆགོ་གི་ཆསོ་སྐརོ་མ་ལུས་པ་གསན་ཅིང་ནག་པ་ོགཞུང་དྲུག་རྫགོས་

མཚམས་མནལ་སད་ཅེས་དང༌། དེ་དུས་ལ་སྟོད་ན་བཞུགས་པར། ཞོགས་པ་

གཅིག་ལ་ད་ནང་ཐོ་རངས་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་རལ་པའི་ཁྲོད་ན། སེང་

ལྡེང་གི་རོྡ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཁྱོད་རང་གི་མི་འཕྲོད་ཡོད་དོ་

ཟེར་ནས་བནྡེ་ཆར་ཞགས་གྱོན་པ་གཉིས་གཏད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བས། ཕྱི་

ན་མར་ལྟོས་ཤོག་གསུངས་པར་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་བལྟར་བཏང་བས། འབུལ་སྡུད་

པས་བཏང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་སླེའུ་གྱནོ་པའི་མི་གཉིས་སྒ་ོདྲུང་དུ་སླེབས་ནས་

འདུག་ཅེས་གླེང༌། 

དེ་ནས་གདན་སར་ཕེབས་ལམ་ཤྲཱི་རྒོད་ཚང་དུ་ཚེས་བཅུའི་

མཆོད་པ་མཛད་པར། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་འཇའ་འདོ་ཀྱི་དབུས་

སུ་བཞུགས་པ་དངོས་སུ་གཟིགས། ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོའ་ིགཞི་ཐོག་གི་

གཟིགས་སྦུག་ཏུ་ཐུགས་དམ་གནང་སྐབས་ཤིག སྐུ་འཁརོ་པ་ནང་དུ་མ་འངོས་

གསུངས་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས་སོང་བར། གཟིམས་དཔོན་གྱིས་ད་ནང་སྐུ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཁམས་ཉོག་པ་མ་ལགས་སམ་ཞུས་པས་ཞལ་ནས་ཉོག་པ་མིན། ད་ནང་བདེ་

བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཞིང་ཁམས་ཡིད་དུ་འངོ་བ་ཞིག་ཏུ་སླེབས། རྒྱལ་བ་འདོ་

དཔག་མེད་ལ་སངས་རྒྱས་མང་པོས་བསྐོར་བ་དང༌། རྗེ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་

དང༌། རྗེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྣམས་བཞུགས་འདུག དེ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་

རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཉིས་འདུག་པའི་ཅུང་མཐོ་བ་མཐའ་སྐོར་

དུ་མཆོད་པའི་ལྷ་མང་པོས་མཆོད་རྫས་ཐོག་ནས་འཁོད་པ། སྟེང་ན་གདུགས་

ཕུབ་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེར་ཁྱེད་སྡོད་ཟེར་བས་བསྡད། ཅུང་དམའ་བ་དེར་

གཞན་ཞིག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་མཚན་འདནོ་བྱུང་ཡང་བརྗེད་སངོ༌། ང་ཡདོ་

དུས་ཁྲི་དེ་སྟོང་པ་ཡོད། རྒྱལ་བ་འདོ་དཔག་མེད་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཆོས་མང་པོ་

ཐབོ། ཞིང་ཁམས་དེ་ལས་ཡིད་དུ་འངོ་བ་མི་འདུག་གསུངས་པ་དང༌། དེ་ནས་

ཧ་ཅང་མི་རིང་བ་ཞིག་གླ་ོབ་ོམཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཤེགས་པའི་

ཚུལ་བསྟན་པ་ན། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ་ིགསུང་ལས། ཁ་སང་བདེ་བ་ཅན་ན་

ཡོད་པའི་ཁྲི་སྟོང་པ་དེར་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འབྱོན་པའི་ལྟས་

སུ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་དག་སྣང་འབྱམས་སུ་ཀླས། 

དེ་ལྟར་ན་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོའདིས་དགུང་ལ་ོབཅུ་གཅིག་ནས་ཞེ་

དགུའི་བར་བསྟན་པའི་བྱ་བ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང༌། འཆད་རྩོད་རྩོམ་

གསུམ་མཛད་ནས་ཆུ་མ་ོསྦྲུལ་གྱི་ལའོ་ིཆུ་སྟདོ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༡༠ སྔ་དྲརོ་གདན་

ས་རིན་ཆེན་སྒང་བླ་བྲང་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། དེའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཕྱི་དྲོར་ཐག་སྒྲ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་མཉམ་དུ་དབུ་གཙུག་གི་རུས་པ་མཐེབ་

སོར་གང་ཙམ་ཞིག་གཙུག་ཏོར་གྱི་ཚུལ་དུ་འཕགས་པ་ལ་ཟིལ་པ་ཁྲམ་མེར་

གྱུར། དེ་སྐབས་སུ་སྤོས་ཀྱི་དྲི་བསུང་ཞིམ་པོས་ཁྱབ་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་

ལས་འཇའ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་

བའི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་ཀྱིས་བསུས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར་ཏོ། །

༥༣༽ གནས་གསར་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག 

ང་གསུམ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་

འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསང་རྣམ་ལས། གནས་གསར་

བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པའི་མནལ་ཉམས་ཡང་ཡང་གསལ་ཚུལ་

འབྱུང་བ་དང༌། ཞལ་གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

འ་ཞའི་རིགས་འཁྲུངས་ཚར་ཆེན་ཐུགས་སྲས་མཆོག །

མཁྱེན་རབ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་གཉིས་སུ་མེད། །

རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའ་ིགཏེར་སྤྲུལ་དགུ་པ་

ཡིན་པར་ལུང་གིས་ཟིན་པ་དང༌། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་དང་ཐུགས་རྒྱུད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གཅིག་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་

ནི། ཡབ་འ་ཞའི་གདུང་གནས་གསར་བ་གྲུབ་ཐབོ་ནམ་མཁའ་རྡ་ོརྗེ་དང༌། ཡུམ་

རྣལ་འབྱོར་མའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་བརྟན་བུ་འདྲེན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་

བྱུང་དགུ་པའི་ཤིང་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོར་ས་ཟླའི་ཡར་ངོ་ཉི་མ་མེ་བཞིའི་འགྲུབ་སྦྱོར་

ཉིན་ཞལ་ནས་ཨ་ཨཱ་ཞེས་སྒྲགོས་པ་དང༌། ལྟེ་བས་ཆསོ་གསོ་བཞིན་དུ་དཀྲིས་

ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་པའི་འཚོ་བྱེད་མཁས་པ་དེས་འདི་ནི་

ངེས་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པའི་དགེ་བཤེས་གཅིག་འབྱུང་

ཞེས་ལུང་ཡང་བསྟན། ཆུང་ངུ་ནས་ཤ་ཁྲག་གཏན་ནས་མི་བཞེས། ཐུགས་རྒྱུད་

སྙིང་རྗེས་ཤིན་ཏུ་རླན། 

དགུང་ལོ་གཅིག་ལོན་པ་ན་རྗེ་སྒོ་རུམ་པས་གསང་འདུས་ཀྱི་

དབང་ཞིག་གནང་བར་ཕྱིས་སུ་ཐུགས་ལ་གསལ་བར་གསུངས། དགུང་ལོ་

གསུམ་པར་རྗེ་དེས་སླར་བིར་སྲུང་སོགས་གནང་བར་བིར་ཝ་པ་ལ་རྣམ་

ཐར་གྱི་བསྟོད་པའི་ཚིགས་བཅད་སོགས་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུངས། མཆོད་

པ་འབུལ་བ་དང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་སོགས་གནང་བའི་སྤྱོད་པ་

ཁོ་ནར་མཛད། མཆོད་རྫས་སོགས་དངོས་ཆས་འགའ་སཾསྐྲྀཏའི་མིང་གིས་

གསུངས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་རྗེ་སྒོ་རུམ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་

གསོལ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཡིག་རིགས་མཐའ་དག་བརྡ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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མཁྱེན། གཞན་ཡིག་རིགས་འགའ་དང༌། མཛེས་རིས་སྣ་ཚོགས། སྐུ་གཟུགས་

འབྲི་རྒྱུ། སྙན་ངག སྒྲ་རྒྱན་སགོས་མ་བསླབ་པར་མཁྱེན། ལ་ོདེར་ཚར་ཆེན་རོྡ་

རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་མཇལ་ཏེ་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་གསན། 

དགུང་ལོ་དགུ་པར་ཚེ་དཔག་ལྷ་དགུའི་གཞི་བསྙེན་དང། དེའི་

སྒྲུབ་མཆོད་བདག་འཇུག་བཅས་བརྒྱ་ཚར། ཀྱེ་རྡོར་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བརྒྱ་ཚར་

སགོས་མཛད། དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉིས་པར་སྔར་གྱི་མཁན་སླབོ་ལས་དགེ་ཚུལ་

གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་དབེན་གནས་སུ་སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་མགོན་པོ་

གུར་གྱི་བསྙེན་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཟླས་པར་མཛད། དགུང་

ལ་ོབཅ་ོལྔ་པར་རྗེ་སྒ་ོརུམ་པ་ལས་དུས་འཁརོ་སྦྱརོ་དྲུག་གསན་ནས་བསྒམོས་

པས་ཉམས་རྟགོས་འཁྲུངས། དེ་ནས་རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྔ་ཕྱི་ལ་ོ

ལྔར་མཚན་ཉིད་སྦྱངས། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུར་རྩིས་གནས༵་གས༵ར་རྒྱ ལ༵་ཁ༵ང་

གི་མཁ༵ན་པོ༵་མཛ༵ད། 

དེ་ཡན་མགོན་པོ་གུར་གྱི་ཡིག་བདུན་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤ ་

བསྙེན། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་པར་སྒོ་རུམ་པ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པས་མཁན་པོ་

དང། ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལས་སློབ་གནང་བ་སོགས་དགེ་འདུན་

ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་

ཟས་དཀར་སྟན་གཅིག་ཁོ་ནར་མཛད་དེ་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་པོར་

གྱུར། དེ་སྐོར་རོྡ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ལྗགས་བསྙེན་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་པའི་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཛོ་ཀི་གཅིག་དབུས་

ཕྱོགས་སུ་བྱོན་པའི་ཡར་ལམ། རྗེ་འདི་ལ་མཇལ་བར་ཁོང་གིས་ང་དེ་སྔ་བླ་

མ་ཚོལ་བར་བོད་དུ་ལན་གསུམ་འངོས་ཀྱང་དང་པོའ་ིཚེ་མའི་རུམ་ན་ཡོད་

ཟེར་ནས་མ་མཇལ། གཉིས་པའི་ཚེ་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་གཅིག་གིས་

བཟུང་འདུག་པར་རྒྱངས་མཇལ་ཙམ་བྱུང༌། ད་ལན་དངོས་སུ་མཇལ་ཐུབ་པ་

སྐལ་བཟང་ཟེར་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་གུས་ཆེན་པོ་བྱས། ཛོ་ཀི་དེ་ལས་ཨོ་རྒྱན་

སྐུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཆོས་བཀའ་འགའ་རེ་གསན། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྔགས་རྙིང་མ་སྤྱི་དང༌། གཏེར་ཆོས་སྐོར་ལ་ཡིད་

ཆེས་གསལ་པོར་རྙེད་ཚུལ་ཡང་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཀྱི་སྐད་

དང་ཡིག་རིགས་ཚང་མ་རང་དགར་ཤེས་པ་དང་ར་ོཊི་སགོས་ཟས་དང༌། བྷ་དྲུ་

སགོས་ཡ་ོབྱད་འགའ་རེ་ལའང་ཞེན་ཆགས་ལྟ་བུ་འངོ་གི་འདུག་པར་སྔནོ་ཨ་

ཙ་ར་ལྟགོས་འཁྱམས་ཤིག་གི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་སགོས་གསུངས། རྟ་ནག་

ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་པར་གསལོ་བ་བཏབ་ཀྱང་མ་བཞེས། མངའ་

རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ལས་འདུས་པ་

མདོ་དབང་དང༌། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་སོགས་མང་པོར་གསན། མདོར་ན་

གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་བླ་མ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ལས་གངས་ཅན་ཀྱི་ལྗོངས་

འདིར་དེ་སྔ་རྒྱུན་མ་ནུབ་པའི་གསར་རྙིང་གཏེར་གསུམ་གྱི་ཆོས་བཀའ་

གདམས་ངག་བཞུགས་སོ་ཅོག་ཕལ་ཆེར་གསན་པར་གསུངས། 



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལྷག་པར་དུ་ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་དཔལ་

ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་སྤྱི་དང༌། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་

ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པ་སླབོ་བཤད་ཟབ་མའོ་ིཆསོ་སྐརོ་ཡངོས་རྫགོས་གསན། རྗེ་

དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྙན་བརྒྱུད་ཡི་གེར་འབྲི་བ་གནང་བ་དང་བཅས་བསྟན་

པའི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་དབང་བསྐུར་ཏེ་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར། ཉམས་

བཞེས་བསྒྲུབ་པའང་དགུང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉུང་མཐར་ལ་ོརེར་

ཟླ་བ་གསུམ་རེ་མ་ཆགས་པར་སྐུ་མཚམས་མཛད། རྒྱུན་གྱི་ཉིན་ཞག་རེའི་

ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཆགས་མེད་ཇི་ལྟར་གནང་ཚུལ་ཡང་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ། སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུའི་བསྒྲུབ་པ་མཛད་པ་ན། མཁའ་འགྲོ་མས་ནམ་

མཁའ་ནས་སེམས་ཅན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཐུབ་པར་

ལུང་བསྟན་པ་དང༌། ཀྱེ་རྡོར་གཞི་བསྙེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ཞལ་བརྒྱད་

ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པས་ཞལ་གཟིགས་པ་དང༌། རྣལ་འབོྱར་

མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་རྗེ་བཙུན་རོྡ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་

ལུང་བསྟན་པ་སོགས་མཐའ་ཡས། གཞན་སློབ་མ་སོགས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གི་སྤྱོད་

ལམ་སོགས་ལྐོག་གྱུར་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་ཉེར་

དྲུག་པར་སྡེ་པ་རིན་སྤུངས་པས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འ་ོཡུགས་སྡིངས་མའི་དགོན་

གྱི་གདན་ས་བསྐྱངས། དེར་ཆསོ་འཁརོ་ཐགོ་མར་བསྐརོ་བ་ན་མེ་ཏགོ་གི་ཆར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བབས། དགནོ་པའི་ལྟག་ན་འབྲུག་བདུན་ཉལ། སྔར་དགུང་ལ་ོབཅུ་དྲུག་པར་

མནལ་ལམ་དུ་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་གིས་ནམ་མཁར་ཁྲིད། རི་གཤམ་ཞིག་

ཏུ་དགནོ་པ་ཞིག་བསྟན་ཏེ་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་གདན་ས་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་བར་

དེ་རེད་འདུག་གསུངས། 

གཞན་ཡང་སྲེགས་རིན་ཆེན་སྒང་གི་ཆོས་སྡེ་དང༌། མྱུག་ཆོས་

སྡེ་གཉིས་གདན་སའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱངས། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པར་དཔལ་སྦུག་

ཆསོ་སྡེ་ཆགས་བཏབ། དགནོ་གནས་དེ་རྣམས་སུ་ཆསོ་འཁརོ་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་བསྐརོ། སྔར་རྒྱལ་ཡུམ་ཚུལ་ཁྲིམས་དབང་མ་ོཞེས་པའི་གྲུབ་པ་མ་ོཞིག་

ཡོད་པ་དེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དང་ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ། ཞྭ་

ལུ་པ་རྣམས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལ་བརྟེན་ཏེ། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་ལོན་པར་ཟླ་བ་ ༦ 

ཚེས་ ༡ འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ་བའི་ཉིན་དཔལ་ཞྭ་ལུའི་གདན་ས་རུ་ཀུན་མཁྱེན་

བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། དེའི་ཚེ་ཆོས་སྐྱོང་གིས་

བསུ་བ་དང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་པ་སོགས་དགེ་མཚན་དཔག་ཏུ་མེད་

པར་བྱུང༌། དེ་ནས་ཞི་བར་གཤེགས་ཀྱི་བར་གདན་ས་ལོ་དགུར་བསྐྱངས་

ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟནོ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁརོ་གྱི་སྒྲུབ་མཆདོ་

དང༌། ཕྱག་ལེན་སགོས་ཡངོས་རྫགོས་ཉམས་གས་ོདང༌། གངོ་འཕེལ་ཚད་མེད་

བཏང༌། བླ་བྲང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་གསར་བཞེངས་དང༌། ཉམས་

གསོ་སོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་གནང༌། 



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དེ་ཡང་རྗེ་འདི་ཉིད་སྔོན་བུ་སྟོན་ཆེན་པོའ་ིཉེ་གནས་དགེ་སློང་

བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྐྱེས་པས། ད་ལྟར་ཞྭ་ལུ་པའི་བསྟན་པའི་

བདག་པོར་གྱུར་པ་དང། སྔོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་སྲས་པདྨ་དབང་ཆེན་

དང༌། གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པ་སོགས་སུ་འཁྲུངས་པས་ད་ལྟར་རྙིང་མའི་

ཆོས་ལ་འགྲོ་ཕན་དང་ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོར་བྱུང༌། སྔོན་ཇོ་ནང་འཇམ་སྒེག་

ཏུ་འཁྲུངས་པས་སྐུ་ཚེ་འདིར་ཇ་ོནང་པའི་ལུགས་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པ་སགོས་

ཀྱང་གསུངས། ཡང་རྗེ་འདིའི་གསན་རྒྱ་ལ་བལྟས་ན་སྐུ་ཚེ་རངས་པོར་ཆོས་

གསན་པ་འདྲ་བ། བསྙེན་པའི་གྲངས་སོང་བ་ལ་བལྟས་ན་སྐུ་ཚེ་རངས་པོ་

མཚམས་བཅད་ནས་བསྙེན་པ་བཏང་བ་འདྲ་བ། སྒྲུབ་མཆདོ་སངོ་བ་ལ་བལྟས་

ན་སྐུ་ཚེ་རངས་ཆ་ོག་མཛད་པ་འདྲ་བ། དབང་བསྐུར་དང་ཁྲིད་བསྐྱངས་བ་ལ་

བལྟས་ན་སྐུ་ཚེ་རངས་དེ་དང་དེ་མཛད་པ་འདྲ་བ། རྩོམ་པ་དང་གླེགས་བམ་

བཞེངས་པ་ལ་བལྟས་ན་སྐུ་ཚེ་རངས་པོ་ཡི་གེ་བྲི་བཞིན་བཞུགས་པ་འདྲ་བ་

ཡོད་པར་གསུངས། 

མཐར་ཞིང་འདིའི་མཛད་པ་རྫོགས་པར་དགོངས་ཏེ་དགུང་ལོ་ཞེ་

ལྔ་བཞེས་པའི་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་༡༥ ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་སོ་སོས་སྐུ་

མདོག་དང་མཐུན་པའི་སེངྒེའི་ཆིབས་དངོས་སུ་ཁྲིད་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པར་

བརྩམས་པ་ན། བུ་སློབ་ཀུན་གྱིས་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པར་མཁའ་འགྲོ་

མས་ཕྱིར་སློག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱང༌། སླར་ཟླ་བ་དེའི་༢༡ ལ་མཁའ་འགྲོའ་ི
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ཚོགས་དཔོན་དུ་པདྨ་འདོ་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་གཤེགས། དེ་ལྟ་བུའི་རྗེ་བཙུན་བླ་

མ་འདི་ཉིད་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་ཀུན་ལ་མཁྱེན་རྩལ་རྒྱས་ཤིང༌། ཉམས་

རྟོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་ཀྱང་གསར་རྙིང་དང༌། མདོ་

སྔགས། གྲུབ་མཐའ། རྒྱུད་སྡེ་གངོ་འགོ་སགོས་རང་རང་གི་ལུགས་བཞིན་ཕྱག་

ལེན་ཕྲ་མོ་ཚུན་མ་འདྲེས་པར་མཛད། བསྟན་པ་རིས་མེད་དུ་བསྐྱངས་པས་

སླབོ་ཚོགས་ཀྱིས་ས་སྟེང་ཁྱབ་པ་དང༌། ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་

གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

༥༤༽ བྱང་གཏེར་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། 

ང་བཞི་པ་བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་

རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

གསང་བའི་བདག་པོ་གོས་དཀར་འཆང་བར་སྟོན། །

དྲག་སྔགས་བཀའ་བབས་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་རྗེ། །

མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་མཛད་པ། །

བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། གཏེར་ལུང་ལས། སྐུ་ཡི་གཟི་བརྗིད་མཚན་རྟགས་བཅུ་

གསུམ་ལྡན༔ བདེན་པའི་ངག་གྲུབ་སྒྲ་དབྱངས་ཚངས་པའི་གསུང༔ ཐུགས་

ཀྱིས་བྱིན་རླབས་དགོངས་པའི་གཏིང་དཔག་དཀའ༔ བདག་དང་རྒྱལ་པོའ་ི



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་རང་དབང་སྤྱོད༔ ཅེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཉིད་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་

པ། ཀརྨ་གུ་རུའམ་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའ་ིསྡེ་ནི། གཡས་རུའི་སྟོད་དུ་མི་ཉག་

གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་བྱང་པ་རིགས་ལྡན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་དང༌། ཡུམ་

ཆསོ་སྐྱངོ་འཛོམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཕ་ོཁྱི་ལརོ་མཚན་རྟགས་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། 

རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གིས་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་

རྒྱལ་དབང་པོའ་ིསྡེ་ཞེས་པའི་མཚན་དང་ཚེ་དབང་སོགས་གནང༌། རྗེ་དེ་

ཉིད་དང། ལོ་ཆེན་རཏྣ་བྷ་དྲ། གནུབས་དགོན་པ་བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚན། མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་པ། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་

ཆེན་ཕུན་ཚོགས། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བསདོ་ནམས། འབྲུག་པ་པད་

དཀར་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བསྟན་ནས་མདོ་

སྔགས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་བཀའ་རྒྱ་ཆེར་གསན་སྦྱངས་མཛད་ཅིང་མཁྱེན་

རབ་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས། ཁྱད་པར་སྔོན་བྱོན་གཏེར་ཆོས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་པས། མཚན་སྡོམ་གསོལ་འདེབས་མཛད་པའི་ནང་

གསལ་གྱི་གཏེར་ཆསོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གསན་ཅིང༌། དམ་རྫས་ཀྱི་རིགས་ཐམས་

ཅད་ཕྱག་ཏུ་གསོན། ཤིན་ཏུ་གྲང་བའི་སྐབས་སུ་གཏོར་མ་མི་འཁྱགས་པར་

བདུད་རྩི་འཁོལ་བའི་རྒྱུན་འབབ་པ་དང༌། ཐུགས་ཁྲོའ་ིརྣམ་པས་གཞན་ལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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རྡེག་པ་སོགས་ཀྱིས་ནད་གདོན་ཞི་བ། གདོན་བགེགས་མ་རུང་པས་གཙེས་

པ་འགར་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མེད་པར་འགྲོ་བ། ས་ཕྱོགས་

མང་པོར་རྡོ་དང་བྲག་ལ་ཕྱག་ཞབས་སོགས་ཀྱི་རྗེས་བཞག་པ། དགུན་དུས་

སུ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་འབེབས་པ། ཀོང་པོའ་ིསྨད་རྒྱལ་ལའི་མདོ་རུ་དྲག་

པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་མཛད་པ། གཡས་གཡོན་གྱི་རི་ཕར་ཚུར་ཉིལ་

ཞིང་འགྲིག་པར་གཙང་པོ་ཞག་ཁ་ཤས་འགགས་ཏེ་མཚོ་རུ་འཁྱིལ་ཇེ་མཐོ་

རུ་སོང་བས་ཐང་དང༌། གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་ཐིམ་པ་དང་རི་པགས་པ་ཤ ས་

ནས་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་སོགས་ཉམས་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་

པོ་བྱུང་བར་བདེན་ཚིག་བརྗོད་པ་དང་གཏོར་ཟོར་འཕངས་པ་ཙམ་གྱིས་

གཙང་པོའ་ིའགྲོ་ལམ་བྱེ་ནས་ཡུལ་ཕོྱགས་དེ་རྣམས་ཆུ་ཉེན་ལས་གྲོལ་བ་

མཛད་པ་སགོས་མཐུ་སྟོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། རོྡ་རྗེའི་ཆོས་

སྐྱོང་རྣམས་བྲན་དུ་འཁོལ་བས་སྐུ་དགྲ་རྣམས་རྨེག་མེད་དུ་བཅོམ་པ་སོགས་

ཕྲིན་ལས་བཞི་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར། བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་པར་ཨཱརྱ་པ་

ལོའ་ིགླིང་ནས་གཏེར་ཁ་སྤྱི་ལ་གཅེས་པའི་ཞལ་བྱང་དང༌། མྱོང་གྲོལ་བདུད་

རྩི་ཆོས་སྨན་པདྨ་ར་གའི་ཟ་མ་ཏོག་གཅིག་ཐོག་མར་ཐོན། དེ་ནས་རིམ་པར་

གཙང་རོང་གི་བྲག་ལྷང་ལྷང་མའི་ངོས་སུ་ཁྲོམ་ཚོགས་མང་པོས་མཐོང་སར་

བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་གཤེགས་ཏེ་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དང། གུ་

རུའི་ཆོས་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། 
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དེ་རྗེས་ལྷོ་བྲག་འཛད་པ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ནས་མ་རྒྱུད་སྙིང་

པོ་དོན་གསུམ་དང༌། དམ་རྫས་ཕུར་པ་སོགས་བཞེས། གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་

ཐོར་བུ་མང་དུ་བཞེས་པར་སྣང་ཞིང༌། དབུས་གཙང་དང༌ལྷོ་བྲག་ནས་མདོ་

ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཤར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དང་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེའི་གདན་ཡན་ཆད་

ལ་ཕེབས་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མ་དད་པ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས། གུ་རུ་རལ་པ་

ཅན་ཞེས་གྲགས། ལས་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་པར་མཛད་

དེ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྐྱོངས་བ་དང༌གྲུབ་པའི་རྟགས་བསྟན་པ་སོགས་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ། འགྲོ་བ་མང་པོ་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། མཐར་དགུང་ལོ་ལྔ་

བཅུ་ང་གསུམ་པ་སྟག་ལོའ་ིདཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཚེས་ ༢༡ གི་སྲོད་འཁོར་

ལ་བྱམས་གླིང་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ིམདུན་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་

སྙོམས་པར་བཞུགས་སོ། །

༥༥༽ ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། 

ང་ལྔ་པ་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྣམ་ཐར་

ཞལ་གསུང་ལས། 

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་ལྷ་བཙུན་ཆེ། །

ཞེས་གསལ་ཞིང༌། གསང་རྣམ་ལས་ཀྱང༌། ཆུ་ལུག་ཟླ་ཚེས་སྲོད་ཐུན་སྨག་

གི་ནང༌། ཤེས་ཉམས་ལ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀཿའི་ཆས། ཅུང་བགྲེས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

352

པ། གཡས་བ་མེན་གྱི་རྭའི་ནང་ཆང་དང་འ་ོམ་གང་ཡིན་གསལ་བར་མ་

འབྱེད། གཡོན་མཉམ་གཞག་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་མོས་གུས་

བྱས་པས། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧ་ཧི་ཧོ། གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། རང་

དེའི་སྐུར་གྱུར་པའི་སྣང་བ་བྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། སྐྱེས་

རབས་གསོལ་འདེབས་ལས་ཀྱང༌། བི་མའི་སྤྲུལ་པ་དག་སྣང་འབྱམས་ཀླས་

ཤིང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁརོ་ལསོ་སྒྱུར། །ཧེ་རུ་ཀ་པ་ལྷ་བཙུན་

དཔའ་བོ་ཆེ། །ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འདོ་ཟེར་གྱི་

རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ནི། བོད་ལྷོ་རྒྱུད་བྱ་

ཡུལ་ལྷ་བཙད་པོའ་ིརིགས་ལས་མེ་མོ་བྱ་ལོར་འཁྲུངས། 

མཛོད་སྤུ་དང༌། ལྗགས་དང༌། ཤང་གི་རྩེར་ཨ་ཡི་མཚན་མ་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་མངའ། གསུང་སྙན་རི་ཁྲོད་དུ་

སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབོྱར་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཀུན་བཟང་རྣམ་

རྒྱལ་དུ་གསོལ། ཐང་འབྲོག་གྲྭ་ཚང་དུ་གསན་བསམ་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་

པར་རྫོགས་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་དབང་པོ་ལས་སྙིང་ཏིག་གདམས་སྐོར་

རྫོགས་པར་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རྟོགས་པའི་གདེང་ཚད་

བརྙེས། བདོ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཐམས་ཅད་དུ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱདོ་

པ་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་ག་ོའཕང་མཐནོ་པརོ་གཤེགས། མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་
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གྲལོ་བས་གང་གསུང་ཐམས་ཅད་ཚིག་དནོ་བཟང་པ་ོའབའ་ཞིག་འབྱུང༌། ཀངོ་

པ་ོཉང་ཁ་ནས་ཆུ་ཕ་རལོ་ཏུ་བགྲདོ་སྐབས་གྲུ་ཆུར་བྱིངས་པའི་ཚེ། ནམ་མཁར་

བྱ་ལྟར་འཕུར་བ་དང༌། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གྲོགས་སུ་བཀོལ་ནས་བསམ་ཡས་

ཞིག་གསསོ་མཛད། མཆདོ་རྟེན་མང་པ་ོཡ་ོནས་ཞིག་ལ་ཉེ་བ་འགའ་ཞིག རླུང་

བུམ་པ་ཅན་ཐུན་གཅིག་བཟུང་བ་ན་མདའ་ལྟར་དྲང་པརོ་སྲངོ༌། རབ་གནས་

ཀྱི་སྐབས་ཉི་མ་དུས་རིང་དུ་གཏོད་པར་མཛད། 

རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡུལ་ཞིག་ན་མུ་སྟེགས་ཅན་ལ་དད་པའི་

རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་འཚེ་བ་བྱས་པར། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་

རྒྱལ་པོ་དེའི་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་པ་ན། རྒྱལ་བློན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཚོན་ཆ་སྣ་

ཚོགས་ལ་བརྟེན་ཉིན་གསུམ་བཟླགོ་ཀྱང་མ་ནུས་པར་ནམ་མཁའ་ལ་འཐབ་པ་

ལྟར་གྱུར། མཐར་ཞབས་ལ་བཏུད་དེ་བཟདོ་གསལོ་ཞུས། ཕྱིན་ཆད་མུ་སྟེགས་

པའི་ལུགས་མི་བྱེད་པར་ཁས་བླངས། ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད། ཙཱ་རིར་

རི་ཆེན་པོ་ཉིལ་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་དང༌། སྡིག་མཛུབ་ཀྱིས་བཟློག་པ་སོགས་རྫུ་

འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་དབང་འབྱོར། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་

པོ་སོགས་ཀྱི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ། བོད་ཁམས་སྤྱིའི་བདེ་ཐབས་སུ་འབྲས་གཤོང་

ལྷ་རི་འདོ་གསལ་སྙིང་པོར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ལུང་

དོན་ལྟར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སྒྲུབ་སྡེ་བཏབ། བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལྡིངས་

སུ་མཁའ་འགྲསོ་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། ཌཱ་ཀི་སྙིང་གི་ཕུག་པར་བཞུགས་པའི་
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སྐབས་སུ་ཨ་ཏི་བླ་མེད་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རིག་

འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་དག་སྣང་གི་ཚུལ་དུ་བྱུང༌། ཡང་གནས་

ཀྱི་ཡན་ལག་ལྗགས་མ་ལུང་ཞེས་པར་ཕེབས་དུས། རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་

དབང་པོ་སྟག་ལ་ཆིབས་པ་ཞིག་ཞལ་གཟིགས་ནས་རིག་པའི་རྩལ་དབང་

བསྐུར་བའི་དག་སྣང་ལས་གཏེར་ཁ་ཀུན་གྱི་ཡང་ཏིག སྙན་བརྒྱུད་དག་གི་

གནད་འགག མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གྲོལ་བར་བསྔགས་པའི་རོྡ་རྗེ་སྙིང་པོ་

སྤྲིན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་སྐོར་བྱུང་བ་བཅས་སོ་སོར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སྐལ་ལྡན་

རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་སྩལ། གཞན་ཡང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འཆད་

སྤེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྐྱངས་བ་ལས་འབྲས་ལྗོངས་རྫོགས་ཆེན་པ་

ཞེས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་

མ་ཉམས་པར་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས། ཕྱི་དུས་འདིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་

མཐར་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་འདི་ལས་ལྷག་པ་སུའང་མ་བྱོན་པར་གྲགས་སོ། །

༥༦༽ འབྲི་གུང་བ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། 

ང་དྲུག་པ་འབྲི་གུང་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་སུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་

རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་རྣམ་ལས། དགོང་ཐུན་ཞིག་གི་སྐབས། ཌཱ་ཀི་

མ་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་ཌཱ་དྲིལ་ཅན་ལ་འཁོར་དེ་འདྲ་བ་མང་པོ་དང་བཅས་པས་

གར་བསྒྱུར་ནས་ཁྱེད་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་དུས་སུ། ཁོ་མོས་གུས་འདུད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

355

དང་བསྙེན་བཀུར་བྱས་སོགས་ཁ་ཤས་ཟེར་ཡང་བརྗེད། མཐར་རང་ལ་ཐིམ་

པས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་སྐུ་སྐྱེ་བརྟག་པའི་དགོང་མོ་ཞིག་

ལ། ཉི་མ་ལྷོ་ཁ་ཞིག་ཏུ་ཁང་པ་ལྷ་ཁང་ཉིས་བརྩེགས་ཅན་ནང་བླ་ཆེན་མང་

པོ་ཞིག་འབྲི་གུང་སྒར་ཆེན་ཡང་ཟེར། ཞེས་སོགས་འབྲི་གུང་པ་རིག་འཛིན་

ཆསོ་ཀྱི་གྲགས་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བ་ལྟར། རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པ་ོ

དེ་ཉིད་ནི། འབྲི་གུང་སྐྱུར་རའི་གདུང་ལས། ཡབ་ཆོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་

ཤིས་དང༌། ཡུམ་ཨ་ལྕེ་གཡང་ཁུག་ཅེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་

པའི་ཤིང་ལུག་ལོའ་ིརྒྱལ་གྱི་ཟླ་བར་སྐུ་འཁྲུངས། དཀོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་

ཞེས་མཚན་དུ་བཏགས། 

ཡབ་ཀྱི་སྐུ་པང་དུ་ཉལ་ཆོག་པའི་སྐུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུའང་དཔལ་

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཉི་མ་ཤར་བ་

ལྟར་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གཟིགས། ཡང་བྱིས་པའི་ཁྲོད་དུ་རྩེ་མོ་བྱེད་

སྐབས། བུད་མེད་རྒྱན་གསོ་དཀར་པ་ོཅན་ཞིག་གིས་ལག་ཏུ་རིན་པ་ོཆེའི་པྲགོ་

ཞུ་ཞིག་སྟེར་བའི་ཚུལ་བྱེད་འདུག་ཅེས་སགོས་གསུངས། རྗེ་ཀརྨ་པ་ཞྭ་དམར་

དྲག་པ་ལས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་གོང་འགོ་སོགས་གསན། རྗེ་

དེས་རིག་འཛིན་ཆསོ་ཀྱི་གྲགས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་པའི་

མཚན་བཏགས། གཞན་ཡང་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དང༌། བླ་མ་སངས་

རྒྱས་རིན་ཆེན། སློབ་དཔོན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཆོས་རྫོགས་པར་གསན། 

དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་པར་ཆོས་ལུང་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་

མཚོ་དང༌། ལས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དགེ་འདུན་བཅུ་

ཚོགས་ལས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་

པར་འབྲི་གུང་གི་གདན་སའི་ཁྲིར་ཕེབས། ལོ་དེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་གཤིན་

རྗེ་ཚེ་བདག་དང༌། ཁྲོ་བཅུ་སྦྲག་མའི་བསྙེན་བསྒྲུབ་མཛད་པ་ན་དངོས་སུ་

ཞལ་གཟིགས། དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པར་གདུང་བརྒྱུད་ཆད་པའི་ཉེན་ཁ་བྱུང་

བ་ན། འབྲི་གུང་པས་གསལོ་བ་ནན་པརོ་བཏབ་པ་དང༌། གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་

པ་དང་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པའོ་ིལུང་བསྟན། རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྨི་ལྟས་སགོས་དང་

བསྟུན་ཏེ། སྔར་གྱི་དགེ་སློང་གི་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་གཙང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་སྲས་

མོ་ལྕམ་ཞབས་དྲུང་མ་ཕྱག་རྒྱར་སྟེ། བྱེ་རི་སྟག་རྩེ་ཡང་ལྕམ་གྱི་སྐུ་སྐལ་དུ་

བཞེས་ཤིང་སླར་ཡང་དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པར་གོང་གསལ་མཁན་སློབ་སོགས་

ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས། 

དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་རེ་ལྔའི་བར་དུ་འབྲི་གུང་པའི་གདན་ས་བསྐྱངས་

ཏེ་ཆོས་འཆད་སྤེལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གནང་སྟེ། ཁམས་དབུས་ལྷོ་

བྱང་གི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་སྨིན་གྲོལ་མཛད། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་

རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་རྗེ་འདི་ཉིད་ལས་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་བཀའ་

མང་དུ་གསན་པར་གནང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་པ་ཡང་བགྲང་བ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལས་འདས་ཤིང༌། མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ཕག་ཧོར་ཟླ་ ༡༢ པའི་

ཚེས་ ༡༨ ལ་སྐུ་གཤེགས་སོ་ཞེས་གསུངས་ས།ོ །

༥༧༽ རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། 

ང་བདུན་པ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་སྐྱེས་པའི་

རབས་ནི། བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་

གསུང་ལས། ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །ཞེས་དེའི་སྔོན་གནས་རྗེས་

སུ་དྲན་ཚུལ་གསུངས་པ་དང༌། གསང་རྣམ་ལས། འདོ་གསལ་ཞིག་ཏུ་སྨིན་

གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་དབུར་བཞུགས། རང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཡིན་ཟོལ་དང་

གྲྭ་ཚང་མང་པོ་དང་བཅས་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཚུགས་པའི་རྨིས་ཉམས་བརྟན་པོ་

ཞིག་བྱུང༌། ཞེས་དང༌། ཡང་ནམ་སྨད་ཞིག་སྨིན་གཏེར་རིན་པོ་ཆེའི་གསལ་

སྣང་དང༌། མོས་གུས་མཆི་མ་འཁྲུག་པ་ཙམ་དང༌། དབང་བླངས་དམིགས་

པ་བྱས། རང་ཉིད་ཟ་ཧོར་སྨྱོན་པ་ཡིན་རྒྱུ་གསལ། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་

དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་ལས། 

མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བས་ལུང་གིས་བསྔགས། །

བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྐྱོབ་པ་མཆོག་གྱུར་པ། །

འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་ལྷ་མིའི་མཆོད་འསོ་གྱུར། །

ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་

པ་རུ་གཏེར་ཁ་གསར་རྙིང་མང་པ་ོནས་ལུང་བསྟན་ཅིང༌། གངས་ཅན་མགནོ་

པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པར་རྒྱལ་མཆོག་

ལྔ་པ་ཆེན་པ་ོངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་ནི། འཕྱངོས་རྒྱས་ལྟག་རྩེའི་ཟ་ཧརོ་

གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལས། ཡབ་མི་དབང་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་དང༌། ཡུམ་ཁྲི་

ལྕམ་ཀུན་དགའ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་མ་ོསྦྲུལ་གྱི་

ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡུན་རིང་མ་སོང་

གངོ་སྣ་ནམ་རྡ་ོརྗེ་བདུད་འཇམོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བྱང་པ་རིག་འཛིན་ཆེན་པ་ོངག་

གི་དབང་པོ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་སོགས་གསན། ཇོ་བོ་རྗེ་དང༌། རྒྱལ་

བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཟིགས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་རྒྱལ་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུར་ལུང་བསྟན། དགུང་ལོ་ལྔ་

པར་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་ཆོས་སྡེར་སྤྱན་དྲངས། སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་མངའ་

གསོལ་ཏེ་པཎ་ཆེན་གྱིས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་པའི་མཚན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་

གསལོ། རྔགོ་ལའོ་ིསྤྲུལ་པ་གླིང་སྨད་པ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་འཕེལ་ལས། བསྡུས་

ཚད་སོགས་ནས་པོད་ཆེན་རྣམས་ཐུགས་གཉེར་མཛད་པར་ཚེགས་མེད་དུ་

མཁྱེན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་

མང་དུ་གསན། སྨོན་འགྲོ་པཎྡི་ཏ་ཡབ་སྲས་ལས་སྙན་ངག་དང༌། སྒྲ། སྡེ་སྦྱོར་

སོགས་དང༌། ཟུར་ཆེན་ལས་རྩིས་དཀར་ནག་དབྱངས་འཆར་སོགས་གསན་
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པས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་མཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་གྱུར། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བླ་ཆེན་གྱི་སྡོམ་

རྒྱུན་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཚན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་གསར་དུ་

བསྣན། བཀའ་འགྱུར་བ་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་ལས་གསུང་

ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་གསན་པ་སོགས་དང༌། གཞན་ཡང་

ཟུར་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། སྨན་ལུང་པ་བློ་མཆོག་རྡོ་རྗེ། ཆོས་རྒྱལ་

གཏེར་བདག་གླིང་པ། ཨེ་པ་འཁནོ་སྟནོ་དཔལ་འབྱརོ་ལྷུན་གྲུབ། ཞྭ་ལུ་བསདོ་

ནམས་མཆོག་གྲུབ་སོགས་གསར་རྙིང་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་པོར་

བསྟེན་པ་ལས། གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་ན་རྒྱུན་བཞུགས་པའི་མད་ོསྔགས་རིག་

གནས་བཅས་ཕལ་ཆེ་བ་ཐུགས་མཚོར་བསྐྱིལ་བ་སྟེ་གསན་ཡིག་པོད་བཞི་

བཞུགས་པར་གསུངས། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤངས་རྟོགས་

ཀྱི་རྩལ་རྫོགས། གུ་རུའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཉི་ཤ ་རྩ་ལྔ་ཁྱད་པར་ཐུགས་གཏེར་

ལྔ༔ ད་ལྟ་མགོ་ནག་མི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད༔ སྨོན་ལམ་དག་པའི་སྐྱེ་བ་རྣམ་ལྔས་

འདོན༔ ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར་དངོས་གཏེར་འགའ་རེ་གཟིགས་པར་

གནས་དབང་སོགས་ཀྱིས་བདག་གིར་མ་མཛད་ཀྱང༌། བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང༌དབང་བསྐུར། བྱིན་གྱིས་

བརླབས། གདམས་ངག་ནོས། ལུང་བསྟན་པ་སོགས་ཀྱི་དག་སྣང་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་སྐོར་ལ་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ཉེར་ལྔ་ཞེས་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཅན་པོད་
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གཉིས་བཞུགས་པར། དེའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་དེང་སང་གི་

བར་བྱུང་བར་གསུངས། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྟོན་པའི་གསུང་རབ་ས་

སྟེང་དུ། །དུས་མཐར་འཇིག་སྟེ་ཉམས་པ་ན། །སྡོམ་བརྩོན་རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་གྱིས་

ནི། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་དང༌། སློབ་དཔོན་པདྨས། རྒྱལ་

པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཉིད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལྔ། །འཕྲུལ་

ལྔར་བསྒྱུར་བའི་སྟོབས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་ནས། བྱང་མི་འདུལ་སྐྱོང་གནམ་

སའི་བདག །ཟ་ཧོར་ཆབས་ལས་འབེབས་པར་འབྱུང༌། །ཞེས་སོགས་གཏེར་

ཁ་དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་

ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ། ལྷ་ས་དམར་

པོའ་ིརི་ལ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་བཞེངས། སླར་ཡང་འཇམ་དབྱངས་གོང་

མ་ཆེན་པོས་པེ་ཅིང་གི་ཕོ་བྲང་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཞབས་ཀྱི་པདྨ་ོལ་དབུའི་ཅོད་

པཎ་གྱིས་མཆོད། ནུབ་ཕྱོགས་ཞིང་གི་མགོནཔོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

ཞེས་པའི་མཚན་དང་ལས་ཀ་ཕུལ། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་མངའ་རིས་ནས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་

བཅས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་རྫོགས་འཇགས་སུ་བཙུགས་ཏེ། ལུགས་

གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བསྐྱངས་ཤིང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀ་དར་

རྒྱས་སུ་བཏང་བའི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད། ལྷག་པར་དུ་གོང་མ་ཆེན་

པོའ་ིལུང་གིས། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གསར་རྙིང་ཡོངས་རྫོགས། ཞྭ་སེར་ཅན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གྱི་རིང་ལུགས་ཁོ་ནར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་གནང་བ་ན། རྒྱལ་མཆོག་

འདིས། བོད་ཀྱི་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པའི་

གྲུབ་མཐའ་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང༌། གནས་སྐབས་གདུལ་བྱ་བཀྲི་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་

ཙམ་མ་གཏོགས། མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་དང༌། འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་

སྟབས། རང་རང་གི་ལུགས་བཞིན་སྐྱོང་ན་ལེགས་ཞེས་བཟློག་པ་དང༌། སྔོན་

འགྲ་ོམགནོ་ཆསོ་རྒྱལ་འཕགས་པ་རིན་པ་ོཆེས་ཀྱང༌། དེ་བཞིན་སྒྱུར་དུ་མི་འསོ་

པའི་ཞུ་ནན་ཕུལ་ཏེ་བཟླགོ་པར་མཛད། དེ་ལྟར་ན་གསར་རྙིང་གི་ཆསོ་ལུགས་

སུ་ཡིན་རུང་རང་རང་གི་མཁས་གྲུབ་གངོ་མ་རྣམས་གཤེགས་ཤ ལ། རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུན་བཟང་སེལ་མེད་སོ་སོར་རང་

མསོ་བཞིན་སྐྱངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་འདིའང་འཕགས་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང༌། རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཡིན་སྟབས་བཀའ་དྲིན་

ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

དབུས་གཙང་ཁམས་སོག་པོ་བཅས་སུ་ཆོས་སྡེ་གསར་བཞེངས་

གྲངས་ཀྱིས་མི་ལངས། རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་ཚུལ་སློང་ནི་ས་ཆེན་

པོའ་ིརྡུལ་ཙམ་དང༌། གཞུང་བཤད་འགྲེལ་པ་སོགས་གསུང་འབུམ་པོད་ཆེན་

སུམ་ཅུ་ལས་ཐལ་བ་སོགས་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་

འབྲེལ་བའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་འཆད་སྤེལ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་མཛད་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ནས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཤར་ཕྱོགས་ཏོང་ཀུའི་ཡུའི་ཚུན་ཆད་ཀྱི་བླ་ཆེན་དང་མི་ཆེན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞལ་

སླབོ་ཏུ་མ་གྱུར་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གསར་ཕྱགོས་ལ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་

བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་དང༌། རྙིང་ལུགས་ལ་བྱང་པ་བཀྲས་སྟོབས་ཀྱི་ལུགས་

ཁོ་ནར་ཐུགས་གརྩིགས་སུ་མཛད། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྗེས་ཕྱི་ནང་

གསང་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་དང༌། རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུངས་

ཤིང༌། མཐར་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་བཞེས་པར་ཧོར་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༥ 

ལ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏཱ་ལར་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

༥༨༽ རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། 

ང་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་དབང་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། རྣམ་

ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས། ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་མཁྱེན་སགོས། །ཐར་

ཐོར་ཙམ་ཞིག་སྐབས་རེར་དྲན། །ཅེས་འབྱུང་བ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་

འདེབས་ལས། 

དེ་ཡི་ཡང་སྲིད་མྱོས་རིགས་དཔལ་བོ་ཆེ། །

ལྷར་བཅས་སྐྱེ་རྒུས་མཐོང་ན་རབ་དགའ་ཞིང༌། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་མཆོག  །

ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ནི། རྒྱལ་པོ་བཀའ་ཐང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལས། ལྷོ་མོན་ཤིང་ལོའ་ིཚལ་ཞེས་བྱ་བ་རུ༔ རྒྱལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་

དོན་མཛད་པ༔ སྡོམ་བརྩོན་རིན་ཆེན་བཙན་པོ་ཞེས་བྱ་ནི༔ ལྔ་ལྡན་དུས་ཀྱི་

སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་འབྱུང་༔ ཞེས་གུ་རུ་པདྨས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སྦས་ཡུལ་

མཁན་པ་ལྗོངས་སྟེང་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་ལྷོ་མོན་མཚོ་སྣའི་ཁོངས་ཨོ་

རྒྱན་གླིང་རྟ་དབང་དུ་ཡོད་ཞེས་པར། ཡབ་མྱོས་ཀྱི་རིགས་རིག་འཛིན་པདྨ་

གླིང་པའི་དབོན་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་དང༌། ཡུམ་ལྷ་རིགས་ཚེ་དབང་ལྷ་

མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག་ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡ ལ་

ས་གཡོ་བ་དང༌། འབྲུག་སྐད་གྲགས་པ། ཆར་འབབ་པ། ཉི་མ་བདུན་ཤར་བ་

སགོས་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལ་ོགསུམ་ཙམ་ནས་ང་བླ་ོ

བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་སགོས་དང༌། ང་པ་ོཏ་ལར་འགྲ།ོ སྡེ་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་

དང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཡདོ་སགོས་སྐབས་འགའ་ཐལོ་བྱུང་དུ་གསུངས། དགསོ་

པའི་དབང་དང༌། ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིཞལ་ཆེམས་བཀའ་ལུང་སོགས་དང་བསྟུན་

ཏེ་གསང་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་རང་ཡུལ་དུ་བཞུགས། 

དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་མེ་གླང་ལོའ་ིཧོར་ཟླ་ ༥ ལ་སྤྱན་དྲངས་

ཏེ། ཟླ་ ༩་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཡར་འབྲོག་སྣ་དཀར་རྩེར། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཁན་སློབ་སྦྲགས་མ་དང༌། རིག་འཛིན་

འཇམ་གྲགས་སོགས་དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མཚན་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། ལོ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

364

དེའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ མཁའ་འགྲ་ོའདུ་བའི་དུས་བཟང་ཉིན་པ་ོཏཱ་ལའི་སེངྒེའི་

ཁྲིར་མངའ་གསོལ། 

དེ་ནས་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་དང༌། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་

ཅོ་ནེ་ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས། དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་སོགས་དུ་

མའི་སྤྱན་སྔ་ནས་སྔགས་ཕྱགོས་ཀྱི་དབང་དང༌། རྗེས་གནང༌། མན་ངག ལུང་

བཅས་དང༌། རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད། མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་

པ་སོགས་མཐའ་དག་གསན་པ་སྟེ། མདོར་ན་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིགསན་

ཡིག་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་པུ་སྟི་བཞི་ཡདོ་པའི་ནང་དནོ་བཞིན་ཕལ་ཆེར་ལ་ོབཞིའི་

ནང་དུ་གྲུབ་པར་མཛད། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་ཚར་ཕྱེད་

གསུམ་གསན། གཞན་ས་སྐྱ་དང༌། རྙིང་མ་སགོས་ཀྱི་བླ་མ་ཡང་མང་པ་ོབསྟེན་

ཏེ་ཆསོ་བཀའ་ཡངོས་སུ་རྫགོས་པར་མཛད། མཐར་བདོ་ཀྱི་བསདོ་ནམས་ཀྱིས་

མ་ཁྱུད་པ་དང། བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་གིས་དབྱེན་སྦྱརོ་དཀྲུགས་ཤིང་

སྣ་ཚོགས་བྱུང་རྐྱེན། རྒྱ་རྗེས་བརྟག་དཔྱད་མཁན་བཏང་པར། སྐུ་གཅེར་བུར་

ཕྱུང་སྟེ་སྐུའི་རྒྱབ་མདུན་སོགས་ཞིབ་དཔྱད་མཐར་དེ་རྣམས་ན་རེ། རྒྱལ་བ་

ལྔ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་མིན་ནི་མ་ངེས། འཕགས་པའི་སྐུའི་མཚན་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ནི་འདུག་ཅེས་བཤད། ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག སླར་

འཁྲུག་རྩོད་ཆེར་སོང༌། སྡེ་སྲིད་ཀྱང་བཀྲོངས། 

རྗེ་འདི་དགུང་ལོ་ཉེར་བཞིར་ཕེབས་པའི་མེ་ཁྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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གསེར་ཁྲི་ནས་ཕབས། མེ་ཕག་ལོའ་ིསྟོན་ཁར་རྒྱ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་གདན་

དྲངས། དེ་དུས་གདན་དྲངས་མཁན་གྲས་ཀྱིས་རིམ་པར་རྗེ་འདི་པའི་ཡོན་

ཏན་ཅུང་མཐོང་ནས་བཅོས་མིན་གྱི་དད་པ་སྐྱེས། རྟེན་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་

མཚན་མའང་བརྟགས། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིལུང་བསྟན་གསལ་བར་བྱུང་བ་

ལྟར། བི་དུར་དཔོན་པོ་དང་གསོལ་མགྲོན་གཉིས། གདན་འདྲེན་གྱི་མི་སྣ་ངོ་

མ་བཅས་བླ་ོམཐུན་འགོ གཞན་སུས་ཀྱང་མ་ཚོར་བ་བྱས་ཏེ་མཚན་མརོ་གསོ་

སེར་དམར་གྱི་ལྭ་བ་གཉིས་རིམ་གྱོན། འབོག་ཐོའ་ིཞྭ་དང་སོག་ལྷམ་བཅས་

རྒྱ་སོག་གི་ས་མཚམས་ཤིག་ནས་གཅིག་པུར་ཉེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས། དེ་འཕྲལ་

ཤར་ལྷོའ་ིཕྱོགས་སུ་ཐལ་རླུང་གི་ཁྲོད་ནས་མེ་སྟག་འཕྲོ་བཞིན་པར་འབྲོག་

མོའ་ིཆས་ཅན་བུད་མེད་ཞིག་གིས་ལམ་སྣ་བསྟན་པ་ལྟར་ཕེབས། མཐར་

འདོད་པའི་ཡུལ་དུ་སླེབས་ཤིང་བུད་མེད་དེའང་མི་འདུག་གསུངས། འདི་ནི་

སྐུ་ཚེ་འདིའི་གཞན་དནོ་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་ཐགོ་མ་ཡིན་ན་ོཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ནས་ཚོང་པ་འགའ་དང་འཕྲད་པར་དེ་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བ་དང་ལམ་

སྟོན་སོགས་བྱས། 

ཨ་རིག་གི་ཡུལ་གྱི་རྒན་པོ་བནྡེའི་ཁྱིམ་དུ་ཟླ་ལྷག་བཞུགས་པ་

ནས་རིམ་གྱིས་སྤྲོས་མེད་བྱ་བཏང་གནས་སྐོར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ངེས་མེད་ཀྱི་

ས་མཐར་ཉུལ་བཞིན་ཕེབས་པར་རྒྱལ་མོ་ཚ་བའི་རོང་དུ་བཻ་རོ་དང༌། གཡུ་

སྒྲ་སྙིང་པོའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་སོགས་ལ་ཅུང་བཞུགས། མཐར་རྒྱ་ནག་གླང་ཆེན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

366

འགྱིངས་རིར་ཕེབས། དེ་ནས་ཡར་ལྷ་སར་ཕེབས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་

ཆོས་སྐྱོང་དང༌། གནས་བདག་ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་སོགས་མི་མ་ཡིན་གྱིས་

སྐྱེལ་བསུ་དང་འཚོ་བ་སྦྱར་བ། མི་དང་མི་མིན་གྱི་རིགས་དེ་རྣམས་ལ་གང་

ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས་པ་བཅས་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

དུ་མར་གནང༌། ལྷ་ས་ཕྱོགས་ནས་སེ་འབྲས་དང་དགའ་ལྡན་གཙོས་སྒྲུབ་པ་

དང་གནས་བསྐོར་ཅི་རིགས་མཛད། རིམ་གྱིས་བསམ་ཡས་དང༌། ཁྲ་འབྲུག་

སོགས་མཇལ་ནས་ལྕགས་སྟག་ལོར་ཙཱ་རི་བསྐོར་དུ་ཕེབས། 

དེར་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་དམར་པོ་ཟེར་རླུང་སེམས་

ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་བཞུགས་པར། ཁོང་གི་མདུན་ནས་བདེ་མཆོག་

ལཱུ་དྲིལ་གཉིས་དང༌། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་མྱོང་ཁྲིད་ཞུས། གནས་དེར་སྒྲུབ་པ་

བྱས་པས་རས་རྐྱང་ལ་བརྟེན་ནུས་པ་དང༌། གཏུམ་མོའ་ིམེ་དྲོད་འབར་བ་

སོགས་བྱུང༌། ཉིན་གཅིག་བླ་མའི་མདུན་དུ་ཡོད་པར་བུད་མེད་རས་གཟན་

གྱོན་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ངེད་ཀྱི་གཙོ་མོས་ཁྱོད་ཚོགས་འཁོར་ལ་ཤོག་ཟེར་ཞེས་

བརྗདོ་བྱུང་བར་བླ་མའི་གྲྭ་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བུད་མེད་དེའི་རྗེས་སུ་སངོ་

བས། བྲག་སྒོ་ཆེན་པོ་གཅིག་བྱེ་བར། གྲྭ་པ་དེ་ཕར་རྒྱུག་ཟེར་ཡོང་མ་བཅུག 

ཁོང་ནང་དུ་ཞུགས་པ་དང་སྒོ་འགྲིགས་སོང༌། བུད་མེད་དེའི་རྗེས་བཞིན་

སོང་བར། མཐར་རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་བཟང་གི་ནང་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་མང་པོའ་ི

དབུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་མ་མི་མོའ་ིརྣམ་པ་ཅན་ཞིག་འདུག་པར་རྡོ་རྗེ་རྣལ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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འབྱོར་མ་ཡིན་སྙམ། དེར་ཚོགས་འཁོར་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་

རྗེའི་གླུ་དང་གར་སྒྱུར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་བསྟན། 

ཞག་གཅིག་ཙམ་ལས་མ་སོང་སྙམ། ཚུར་འོང་བར་ཞག་བདུན་

རེད་འདུག་པར་གསུངས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཚུར་འངོས། འལོ་ཁ་གངས་རིའི་

ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་པ་ན། ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་གྱི་དབུས་སུ་ཐུགས་ཀར་འཇམ་

དབྱངས་དམར་སེར་བཞུགས་པ་ཅན་གྱི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱལ་ཚབ་

རྗེ་དང༌། མཁས་གྲུབ་རྗེ། འཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གཟིགས་

པ་དང༌། ཡང་ཉིན་གཅིག་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པ་ཅན་

ལ། ཇོ་བོ་རྗེ་དང༌། སློབ་དཔོན་པདྨ། ཙོང་ཁ་པ་བཅས་བཞུགས་པའི་མཐར་

མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་གར་བྱེད་པ་བཅས་གཟིགས། ལྷོ་ཁར་བཞུགས་སྐབས་

གཞུང་པ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བཟང་གིས་ཐོས་ཏེ་བརྩད་གཅོད་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཏེ་ལྷ་སར་ཁྲིད་པའི་ལམ་བར་རྒོད་དཀའ་ལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས་

དམག་མི་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ་རླུང་དྲག་པོས་ལོངས་པར་བྱས་ཏེ་ཁོང་

འཕྲོགས། ལམ་བརྟན་ནས་ཐར་བར་བྱས་མཐར། ཀོང་པོ་ནས་རིམ་པར་བལ་

ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ལ་གནས་བསྐརོ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། ར་ོལང་བཏུལ་བ་

དང་གླང་ཆེན་ས་ལ་རབ་བརྟན་དང་ཕྲད་པ་དང༌། བྱ་རྒདོ་ཕུང་པའོ་ིརི་བ་ོདེ་

ཡི་གེ་པོ་ཏི་བརྩིགས་པར་གཟིགས་པ་སོགས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་

ཡས། པུ་ལ་ཧ་རིའི་དགནོ་པར་ཕེབས། པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཞུགས་པ་མཇལ་
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བ་དང༌། དགེ་འདུན་ལ་མང་ཇ་ཕུལ། གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་མཇལ་བསྐོར་

མཛད། གནས་དེར་བདེ་མཆགོ་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་དྲུག་མཛད་པས་

ཉམས་རྟགོས་ཚད་མེད་འཕེལ། རླུང་སེམས་ལ་དབང་འབོྱར་བས་ཞག་བདུན་

གྱི་ལམ་ཉིན་རེས་བགྲོད་ནུས། སླར་ཡང་བལ་པོ་བརྒྱུད་ཀོང་ཡུལ་དང༌། ཡང་

བསྐྱར་ལྷ་སར་ཕེབས་པ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་བརྒྱུད་ཟི་

ལིང་དང༌། གསེར་ཁོག ཨ་མདོ་ཕྱོགས་དང༌། སོག་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་མ་

ངེས་པ་ཅི་རིགས་རྣམས་དང་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་སོགས་རྒྱ་ནག་ཡན་བོྱན། སྐུ་ཚེའི་

སྨད་གཙོ་བོར་གོང་གི་ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་རྣམས་སུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་

གྲངས་མེད་བསྐོར་བ་དང༌། དགོན་པ་གསར་རྒྱགས་དང༌། དགོན་སྡེ་མང་

པོར་གཟིགས་སྐྱོང༌། འཁོར་སློབ་སྐྱོང་བཅས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་བསྟན་པ་

མཐར་རྒྱས་གཏངོ་བ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ་ཞིང༌། འདས་མ་འངོས་ལུང་

དུ་སྟནོ་པ་སགོས་ལྐགོ་གྱུར་གྱི་དནོ་གང་ལའང་ཆགས་ཐགོས་མེད་པའི་མངནོ་

ཤེས་དང༌། རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་བཞག་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་

དང༌། སྐུ་སྣང་བ་དང་མི་སྣང་བ་སྟནོ་པ་སགོས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་བརྙེས་ས།ོ །

༥༩༽ སྨིན་གླིང་གཏེར་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད། 

ང་དགུ་པ་གཏེར་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། གསང་རྣམ་
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ལས། སྨིན་གླིང་གསང་ཡེའི་དབང་སྐབས། གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྔགས་པ་

དཀར་ཆས། དབུ་ཞྭ་པད་ཞུས་སོགས་འབྲི་རྒྱུན་ལྟར་ལ། མདུན་དུ་རང་ཉིད་

རྒྱལ་སྲས་པད་འགྱུར་ཡིན་སྙམ་སྟེ་སྡོད་པར་གསང་ཡེའི་དབང་ཞིག་གནང་

བའི་ཉམས་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་སྲས་སུ་བལྟམས། །

རྟ་མགྲིན་གྲུབ་བརྙེས་དབང་ཆེན་གསུང་གི་རིགས། །

བློ་གྲོས་ཆེན་པོས་ཤེས་བྱ་རབ་འབྱམས་མཁྱེན། །

པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་

ནི། རིགས་སྲས་རྟ་མགྲིན་སྤྲུལ་པ་ནི༔ རྡ་ོརྗེའི་མིང་གིས་འགྲ་ོདནོ་སྤྱདོ༔ ཅེས་

རྟ་མགྲིན་སྤྲུལ་པར་ལུང་གིས་ཟིན། མེ་སྟག་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། ཐོག་མའི་མཚན་

ཤེས་རབ་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་འབུམ་དུ་གསོལ། ཆུང་ངུ་ནས་ཡབ་དང༌། ལོ་ཆེན་

དྷརྨ་ཤྲཱི་སྐུ་མཆེད་ལས་ཆོས་བཀའ་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བོྱས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

གསན། དགུང་ལ་ོཉི་ཤ ་ལ་བསྙེན་པར་རྫགོས། ཆསོ་རྗེ་གཞན་ཕན་དབང་པའོ་ི

དྲུང་ནས་འདུལ་མཛོད་དབུ་ཕར་སགོས་ལུང་རིགས་ཀྱི་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་

མཐར་ཕྱིན་པར་གསན་སྦྱོང་མཛད། གངས་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་སློབ་དཔོན་

དབང་ཕྱུག་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། རྡ་ོརྗེ་ཕྲེང་བ་སགོས་གསར་མའི་ཆསོ་སྐརོ་མང་

པོ་གསན། 
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དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་ནས་ཡབ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་སོར་བཀོད། བསྟན་

བཅོས་ཀྱང་སྙན་ངག་གི་ཊཱི་ཀ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་འབྲུ་འགྲེལ། སྤྱི་དོན་ཆེན་

མ།ོ གསང་སྙིང་སྤྱི་དནོ། སྡམོ་གསུམ་ཟུར་འདེབས། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་དང་

པའོ་ིསྨནོ་ལམ་གྱི་ཊཱི་ཀ་སགོས་མང་པ་ོམཛད། རྗེ་འདིས་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་

གྱི་གདུང་བརྒྱུད་བཟུང་ན་བསྟན་འགྲརོ་ཕན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཆེ་ཞིང༌། གདུང་

བརྒྱུད་ཀྱང་མི་ཆད་པའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་ཀྱང༌། སྔགས་སྤྱོད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་

མ་འགྲིགས་པས། དགུང་གྲངས་ས་ོགསུམ་སྟེང་སགོ་པ་ོཇུན་གར་དམག་གིས་

མགུལ་བཅད་དེ་སྐྲོངས་པ་ན། བསམ་ཡས་ཨརྱ་པ་ལོའ་ིགླིང་གི་རྟ་མགྲིན་གྱི་

སྐུའི་དབུ་གཙུག་རྟ་སྐད་འཚེར་ཞིང༌དབུ་ས་ལ་ལྷུང་བའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་

བར་གསུངས་སོ། །

༦༠༽ རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ། 

དྲུག་ཅུ་པ་རིག་འཛིན་ཀླངོ་གསལ་སྙིང་པརོ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། སྐྱེས་རབས་

གསོལ་འདེབས་ལས། 

ལང་གྲོའ་ིསྐྱེ་མཐར་ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་འཛིན། །

པདྨ་དྲག་པོའ་ིསྐུ་གྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་འདུལ། །

སྙིགས་དུས་འབྱུང་པོ་འདུལ་བའི་གཤེད་དུ་གྱུར། །

ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཞེས་གསུངས་པའི་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་

འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ནི། རིག་འཛིན་

བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ལུང་ལས་གསལ་བ་ལྟར། ཀ་བོ་གནས་

དང་ཉེ་བའི་ཡུལ་ཕྱགོས་ཡབ་སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་དནོ་གྲུབ་དང༌། ཡུམ་

སྒྲོལ་མ་དཀར་མོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དཀོན་མཆོག་སྒྲོན་མ་ཞེས་པའི་

སྲས་སུ་ཤིང་ཕོ་གླང་གི་ལོར་སྐུ་བལྟམས། གྲུབ་དབང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས་

གུར་དྲག་གི་དབང་གསན་ནས་མཚན་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོར་བཏགས། དགུང་

ལ་ོབདུན་ཙམ་ནས་ཡི་གེ་བསླབ་པར་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། ཆུང་ངུ་ནས་ངེས་

འབྱུང་སོགས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པས། དགུང་

ལོ་ཉེར་གཉིས་དུས་ཀཿཐོག་ཏུ་ཆོས་བྲོས་ལ་བྱོན། ལམ་བར་ནས་སྒ་རྗེ་ཆོས་

སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ལས་དབང་དང་གདམས་ཁྲིད་མང་དུ་གསན། སླར་ཀཿཐོག་ཏུ་

ཕེབས། མཉམ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལས་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་

ཟང་ཐལ་སོགས་ཉམས་ཁྲིད་དུ་མ་གསན་ནས་གནས་ལུགས་ལ་རང་དབང་

འབྱོར་བར་མཛད། སླར་ཡབ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཆོས་ལུང་རི་ཁྲོད་སོགས་

དབེན་པའི་གནས་ཁོ་ནར་རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ལ་འགྲན་

བཟོད་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་བཟུང་བས་རྩ་

གསུམ་རྒྱ་མཚོས་ཞལ་གཟིགས། ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྲུང་

རྣམས་བྲན་དུ་འཁལོ་ཞིང༌། ལྷ་སྲིན་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་སྲགོ་གི་སྙིང་པོ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཕུལ་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། 

ཁྱད་པར་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལ་ོཉེར་བརྒྱད་

ཙམ་གྱི་དུས་ནས་གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཇི་མི་སྙམ་དུ་བཞག་

པ་ན། སླར་ཡང་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རོྡ་རྗེའི་དྲུང་དུ་སངོ་ཞེས་པའི་ལུང་

བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར། སྤོ་བོ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་བོྱན་པས་

ཐུགས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བརྟགས་ཤིང༌། ཟབ་གཏེར་གསར་བཞེས་ཀྱིས་མཚོན་

དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་མང་དུ་སྩལ། དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་

ཡོད་ཚུལ་གསལ་བར་ལུང་བསྟན། མི་རིང་བར་རིག་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་

བསྐུལ་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕེབས། མཁའ་ཀློང་རི་ཁྲོད་ཅེས་པར་བསྙེན་སྒྲུབ་

ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས། དགུང་གྲངས་ས་ོགཉིས་སུ་སནོ་པས་ས་ཕ་ོསྤྲེལ་ལརོ་

རྣལ་འབྱོར་པ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་ཞིག་གིས་གཏེར་གྱི་

ཁ་བྱང་དངོས་སུ་སྩལ། དེ་ཉིད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ངེས་ཤེས་

རྙེད་དེ། ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏེར་སྒྲུབ་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་མཛད་ནས་

གཏེར་ཁ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནི། ས་ཁྱི་ཧོར་ཟླ་ ༡ཚེས་ ༡༠ ལ་ཁེ་མི་འགྱུར་

རྡ་ོརྗེའི་བྲག་ནས་སྐུ་གསུམ་རོྡ་རྗེ་སྙིང་པ་ོདང་། རྩ་གསུམ་རྡ་ོརྗེ་སྙིང་པའོ་ིསྐརོ་

རྣམས་གསང་སྟབས་སུ་བཞེས་ཏེ་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། 

རིམ་པར་གཏེར་ཁ་གཉིས་པ་ལི་ཐང་གནམ་ཆེན་བྲག་དཀར་ནས་

གུར་དྲག་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར། གསུམ་པ་སྒྲོལ་མ་བྲག་གི་མགུལ་ནས་སྲོང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བཙན་སྒམ་པོའ་ིཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྙན་བརྒྱུད་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ། བཞི་

པར་རི་བར་གྱི་བྲག་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སྙིང་ཀུན་ཟབ། ལྔ་པར་

ཁེ་ནང་གཏེར་གནས་གསུམ་ནས་བི་མ་ལའི་ཆོས་གཏེར་མན་ངག་ཟབ་

པ་སྐོར་གསུམ། དྲུག་པར་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་

གཤེགས་ཡོངས་འདུས། བདུན་པར་སྔོན་རྒྱ་གནས་ནས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རོྡ་

རྗེ་སོགས་དང༌། བརྒྱད་པར་རྣ་བྲག་དཀར་རྡོ་རྗེའི་ཡངས་རྫོང་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་

ཡང་གསང་བླ་མེད། དགུ་པར་ཤིང་སྒོ་གངས་ར་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་

གསང་བླ་མེད། བཅུ་པར་གནས་དེའི་གཡུ་མཚོ་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཡང་གསང་

བླ་མེད། བཅུ་གཅིག་པར་དེའི་བནོ་གནས་ནས་བནོ་གཏེར། བཅུ་གཉིས་པར་

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ། བཅུ་གསུམ་པར་ཕ་བོང་

བོན་མོ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལུང་བསྟན་དང༌བསྟན་སྲུང་དྲག་སྔགས་

སྐོར། བཅུ་བཞི་པར་རྡོ་ཐི་གཡུང་དྲུང་ནས་ཟབ་གཏེར་གཅིག  བཅོ་ལྔ་པར་

ཀཿཐོག་དམ་ཕུག་དང་ཉེ་བ་ནས་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་སྦས་པའི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་གླེགས་བམ་ཞིག་ཀྱང་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ལས། རྡོ་ཐིའི་གཏེར་ཁ་

ཕྱིས་མི་གསལ་བས་མ་བགྲངས། བི་མ་ལའི་ཟབ་པ་སྐརོ་གསུམ་གཏེར་གནས་

ཐ་དད་པས་ས་ོསརོ་བགྲང་བའི་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་ཤིང༌། དེ་རྣམས་དང་ལྷན་

ཅིག་པར་སྐུའི་རིགས་དང༌། ཐུགས་རྟེན་ཕྱག་མཚན་ཁྱད་འཕགས། དམ་རྫས་

མྱང་གྲོལ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། ཕལ་ཆེར་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གཏན་ལ་ཕབ། སོ་སོའ་ིགཏེར་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་པར་མཛད། འགའ་ཞིག་ཀྱང་

གཏེར་དུ་ཡང་སྦས། ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་

བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་རྗེ་འདི་ཉིད་གཏེར་ཕྲན་གྱི་དབང་སྐལ་

ལ། གཏེར་ཆེན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཤིང་འགྲོ་དོན་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆེ་བར་

གྱུར། མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཧཱུྃ་ནག་ནམ་

མཁའི་རྡོ་རྗེ་སོགས་མང་དུ་གྲགས། 

བྲག་གཡང་གཟར་པོ་དང༌། མཚོ་ཆེན་གྱི་དབུས་སུ་ཆིབས་དང་

བཅས་ཏེ་ཕེབས་ཤིང༌། ཆིབས་པས་ཀྱང་ཞབས་རྗེས་ལན་མང་དུ་བཞག་

པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་བསམ་ལས་འདས། སྙིགས་དུས་ཀྱི་འདྲེ་

རྒོད་མ་རུངས་པ་མང་པོ་དངོས་སུ་སྲོག་སྙིང་འཕྲོག་ནས་དམ་ལ་བཏགས་

པ་དང༌། བསྐྲད་ཅིང་མནན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཡུལ་ལྗོངས་མང་པོའ་ིའགྲོ་བ་

རྣམས་ལ་དུས་ཀྱིས་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་སྩལ། སགོ་པའོ་ིརྒྱལ་པའོ་ིམཁའ་

འགྲའོང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དད་དེ་དགནོ་གནས་དང་བསྙེན་བཀུར་ཕུལ། ས་སྐྱངོ་

སྡེ་དགེ་སགོས་མི་ཆེན་མང་པསོ་བླ་མར་བཀུར། མད་ོསྨད་ཀྱི་ལྗངོས་ཕལ་ཆེར་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་གནས་སྒོ་མང་པོ་ཕྱེས། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་ཀཿཐོག་

རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བཞུགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རྨང་ནས་

གསོས། གདན་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་གཙོས་པའི་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་རྟེན་

བཞེངས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་བ་སོགས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ་ཆུ་སྤྲེལ་གྱི་སྤྲེལ་ཟླའི་ ༢༣ ལ་ངོ་མཚར་

བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འདོ་དུ་གཤེགས་ཤིང༌། སྐུ་

གདུང་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཕུང་པརོ་གྱུར་པས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ང་ོམཚར་གྱི་གནས་

ལ་བཀོད། བརྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་བསོད་ནམས་ལྡེའུ་བཙན་སོགས་རྒྱལ་སྲས་

སྐུ་མཆེད་རྣམས་དང༌། དབནོ་བཀྲ་ཤིས་འདོ་ཟེར་སགོས་མང་པ་ོབོྱན་ཏེ་མད་ོ

སྨད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་རྒྱུན་གྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིང༌། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱུན་ཡང་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པར་གསུངས་སོ། །

༦༡༽ རོང་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། 

རེ་གཅིག་པ་རོང་སྟོན་བདེ་གླིང་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་

འཆང་གི་གསང་རྣམ་ལས། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ལ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་དབང་

ཆེན་སྟ་གོན་ནུབ་རང་ཉིད་རོང་སྟོན་བདེ་གླིང་ཡིན་པའི་སྣང་བ་དང༌། ལས་

བྱང་ཞིག་འདོན་པའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་སྐབས། ཐོད་པ་བུམ་ཧྲིལ་སྐྲ་

ཅན་དང༌། སྐྲ་མེད་མང་པོས་དངོས་གྲུབ་བླངས་པར་རྨིས་ཞེས་གསུངས་པའི་

རོང་སྟོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ་ནའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ཡིན་

པར་གྲགས། མདོ་སྨད་གསེར་རྡོ་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་གོང་ཏི་བྱ་བའི་གྲོང་

དུ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཡུམ་གཟུངས་ཐལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་

ཡོས་དཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཚེས་ ༡༠ ་ལ་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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འཁྲུངས། མཚན་ཤཱཀྱ་ཐར་ཞེས་བཏགས། དགུང་ལོ་གསུམ་པ་ནས་སྔོན་གྱི་

བག་ཆགས་སད་ནས་བླ་མ་དང་འགྲོ་དོན་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ཁོ་ནར་མཛད། བླ་

མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་ཐོལ་བྱུང་དུ་

གསུངས་ཤིང་དབྱངས་འཐེན། སྲུང་མ་སྔགས་སྲུང་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིག་ཡདོ་

པ་དེས་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན། དགུང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་པར་

ཀློག་བསླབ། འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས་དང༌སེམས་ཅན་ལ་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་

སྐྱེས། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་པ་ལས་གདམས་ངག་འགའ་རེ་གསན། དགུང་

ལོ་ཉི་ཤ ་པར་དབུས་གཙང་དུ་གནས་སྐོར་ཕེབས་ཏེ་གནས་རྟེན་རྣམས་ལ་

སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་མཛད། རྟེན་སྔགས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། དགུང་

ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་གསེར་པ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་པ་ལས་གདམས་

ངག་མང་པོ་གསན། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པས་རྒྱུད་བསྡམས། རྩ་རླུང་དང་

ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལོ་བདུན་བར་བརྩོན་པས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་

བརྙེས། གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། 

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ཅིང་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་

པ་ལྟར་གསང་སྟབས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཤིང་གི་རོང་དུ་ཕེབས། གནས་ཆེན་དམུ་

རྡོ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་འདུས་ཀྱི་ཕ་ཝཾ་ནས་ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་

ཐིག བཀའ་སྲུང་སྲོག་བདུད་ཀྱི་སྐོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གསང་རྒྱས་

བཏབ། བླ་མ་རྣམས་ལས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་
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ཞིག་གསན། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་ཀཿཐོག་ཏུ་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་

སྙིང་པོའ་ིསྤྱན་སྔར་ཕེབས་པར། སྔོན་གྱི་སྐྱེས་རབས་དུ་མར་འབྲེལ་བའི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གདམས་པ་དང་བྱིན་རླབས་

བསྩལ་ནས་དནོ་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསལོ། དགུང་ལ་ོསུམ་ཅུ་པར་གཏེར་

ཆེན་སྟག་ཤམ་རོྡ་རྗེ་བཙན་རིར་ཕེབས་པ་དང་མཇལ་ནས། ཉིད་ཀྱི་གཏེར་

ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། ཁྱད་པར་

དུ་ཏ་བླ་པདྨ་ནོར་བུ་དང༌། བྲག་དམར་ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བརྡལ་སོགས་ལས་

སྙན་བརྒྱུད་ཐུན་མིན་སྐརོ་སགོས་ཆསོ་བཀའ་མང་དུ་གསན། མཁའ་འགྲ་ོསྙིང་

ཐིག་ཀྱང་གསང་རྒྱ་ཁྲལོ་ཞིང༌། གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པས་དམ་

པ་དེ་གཉིས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཐོག་མར་གནང༌། དེའི་ཕྱོགས་སུ་

འགྲོ་དནོ་ཕྲིན་ལས་རིམ་གྱིས་རྒྱས། དེ་ནས་ལུང་བྱང་ལྟར་ཏྲེ་ཕུ་བྲག་རི་ལྷུན་

མཁར་ནས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དང༌། བཙན་རི་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ནས་

བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའ་ིསྐོར་རྣམས་ཀྱང་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་གཏན་ལ་

ཕབ། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་བཙན་རིར་གནས་ནང་དུ་གདན་ས་གནང༌། ཤིན་ཏུ་

འདུལ་བར་དཀའ་བའིརྨུ་རྒོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོའ་ིཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་

ཕྲིན་ལས་དང༌། འགྲ་ོདནོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྤྲུལ་པའི་

བཀོད་པ་དབྱིངསསུ་བསྡུས་པར་གསུངས་སོ། །
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༦༢༽ གནས་གསར་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས། 

རེ་གཉིས་པ་གནས་གསར་བ་ཀུན་དགའ་ལེགས་འབྱུང་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་

ནི། ཡང་རྗེ་བླ་མའི་གསང་རྣམ་ལས། མེ་ཁྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ནུབ་རང་གནས་

གསར་བ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་རྒྱུ་ལ། གྲྭ་པ་ངོ་མི་ཤེས་

པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་སྐོར་གྱི་ཡི་གེ་བྲིས་མ་ཞིག་གཏད་པར་འདོན་པས་

སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་དོན་མང་པོ་དང༌། ཞབས་ཀྱུ་གཅིག་དང༌། ན་རོ་གཅིག་

ཟེར་བ་སོགས་ལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྐོར་འདྲ་བ་ལ་ལུང་བསྟན་ཁ་ཤས་འདུག་

པར། ཕུར་པ་ཡི་དམ་དགསོ་རབས་དང༌། གསང་བའི་ཐུགས་དམ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་

བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་བྱས་ནས་མཆགོ་འགྲུབ་ཚུལ་སགོས་འདུག་ཅེས་

གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་གནས་གསར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་

ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བ་ལྟར། 

རྡོ་རྗེ་འཆང་འདི་ཉིད་ནི་ཆོས་སྐུ་བདེ་ཆེན་གྱི་ངང་ལས་མ་གཡོས་

བཞིན་དུ་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅི་ཡང་འཆར་བ་ལས། རྩོད་

ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་དུས་འདིར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་མཆོག་ཉི་མའི་གཉེན་

དུ་གྱུར་ཏེ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡིད་ཅན་མཐའ་ཀླས་པ་ཞིག་

ལམ་དང་འབྲས་བུའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱར་བའི་མཐར། སླར་ཡང་ཚར་ཆེན་

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་བཅུ་
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གསུམ་དང༌། གཞན་ཡང་འཕགས་པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏཱ། གྲུབ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་

དྲིལ་བུ་པ། པཎ་ཆེན་གང་བ་སྤེལ། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། དགེ་སློང་ནམ་

མཁའི་སྙིང་པོ། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ ཁྱབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བ་མགོན་པོ་

བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་སོགས་དག་པའི་སྐྱེ་སྲིད་ཚད་མེད་པར་བཟུང་

བའི་མཐར། འ་ཞའི་གདུང་གནས་གསར་བ་ནམ་མཁའ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་

དང༌། ཕུན་ཚོགས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་

ཕོ་སྤྲེལ་ལོའ་ིསྨལ་ཟླའི་ ༢༥ ལ་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་སཾསྐྲྀ་ཏའི་སྐད་གསུངས་པ་སོགས་བཟང་པོའ་ིབག་

ཆགས་སད། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡེའི་དགོན་པར་

སྤྱན་དྲངས། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང༌ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་སོགས་བརྡ་བསྟན་པ་

ཙམ་གྱིས་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་རྨོར་ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་

ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཐགོ་མར་མཇལ། དེའི་མདུན་ནས་རིམ་པར་དགེ་བསྙེན་

གྱི་སྡམོ་པ་དང༌། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད། གསུང་ངག་རིན་པ་ོཆེ་ལམ་

འབྲས་སོགས་གསན། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡེའི་ཆོས་ཁྲིར་

མངའ་གསོལ། 

དགུང་ལ་ོབཅུ་དགུ་པར་རྨརོ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཁན་པ་ོ

མཛད་པ་སོགས་དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་

གི་སྡོམ་པ་བཞེས། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཐེག་
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མཆགོ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོཞེས་པའི་མཚན་བཏགས། དེ་ལྟར་ན་རྨརོ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་སྔ་ཕྱིར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཚར་གསུམ་

སོགས་ཆོས་བཀའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསན། བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྩ་

བའི་བླ་མ་གཅིག་པུར་མཛད། དེའི་ཐུགས་སྲས་འཕགས་སྡེ་མཁན་ཆེན་ངག་

དབང་བླ་ོགསལ། བསམ་ཡས་བཀའ་འགྱུར་བ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་སགོས་

རྨོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་སྲས་བཅུ་དྲུག དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་

ཆེན་པོ་ཉེར་གཉིས། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་དྲུགགསང་

ཆེན་རྙིང་མའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་བཅུ་བཞི། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་གསན་

པའི་བླ་མ་བཅུ་བཞི་སྟེ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་ཞབས་པད་བསྟེན་

ཏེ། མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་གངས་ཅན་ལྗོངས་ན་

རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན། 

དེ་ཡང་གསན་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་སོར་བྱང་སྔགས་གསུམ་

གྱི་སྡོམ་པའི་སྲུང་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་དག་པས་གཞིར་བཟུང༌། གྲུབ་མཐའ་

ས་ོསའོ་ིཚིག་གི་བཤད་ཚུལ། དནོ་གྱི་དགངོས་པ། ཕྱག་ལེན་ཕྲ་མ་ོཚུན་ཆད་མ་

ནོར་བར་མཁྱེན། སྐབས་འཕྲལ་རྣམས་སུ་དཔལ་དགེས་པ་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་རྣལ་

འབྱོར་མ། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། ཆོས་སྐྱོང་མ་ཧཱ་ཀཱ་

ལ་སོགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་
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ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འཁྲུངས་ཤིང༌། ཨོ་རྒྱན་

པདྨ་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པ་ོརྣལ་འབྱརོ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པ་ོསགོས་

ཀྱིས་གཟིགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་

བྱེད་དང༌། སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་མ། འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་

སོགས་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དང༌། རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་

རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང༌། རོྡ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་

བྲན་བཞིན་དུ་བཀའ་ཉན། ལྐོག་གྱུར་གྱི་དོན་དུ་མ་དང༌ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་

ཤེས་པ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་གང་ལའང་ཐུགས་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་

འགྲུབ་པ་སགོས་ཡནོ་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མད་ོཁམས་ཀྱི་ཕོྱགས་ནས་སྡེ་

དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གིས་གདན་དྲངས་ཏེ་སྔ་ཕྱིར་ལན་

གཉིས་ཕེབས། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སོགས་ཀྱི་

ཆོས་བཀའ་གྲངས་མེད་གནང༌། དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ། བུ་སྟོན་ལུགས་ཀྱི་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིསྒྲུབ་མཆོད་དང༌། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རྭ་ལུགས་

ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད། ཚར་ལུགས་ཤར་མགོན་ཁང་སོགས་བཙུགས། བདེ་གཤེགས་

མཆདོ་རྟེན་བརྒྱད་སགོས་རྟེན་གསུམ་དཔག་མེད་བཞེངས། རྒྱལ་ཁམས་དེས་

མཚོན་པའི་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

འདར་གྲང་མོ་ཆེ་ནས། ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གདན་ས་པར་

གསོལ་བ་བཏབ་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་ལན་གྲངས་དུ་མར་ཕེབས་
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ནས། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་གཙོས་སྔ་ཕྱིར་ཆོས་འཁོར་གྲངས་

མང་བསྐོར། གཞན་ཡང་ཞྭ་ལུ་དང༌། ངོར་ཨེ་ཝཾ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ། གཅུང་

རི་བོ་ཆེ། འཕན་པོ་ནཱ་ལེནྜ། བསམ་ཡས་སོགས་སུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་

ལམ་འབྲས་ཚར་བདུན་གནང་བས་མཚོན། སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་ཆོས་འཆད་

སྤེལ་གནང་བའི་གྲངས་ཚད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། གསུང་རྩམོ་ཡང༌། ཞུ་བ་པོ་

སོ་སོའ་ིངོར་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཅི་རིགས་

བཞུགས་པར་གསུངས། མདརོ་ན་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་མད་ོསྔགས་

རིག་གནས་དང་བཅས་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པར་གྱུར། 

གསུང་གི་བདུད་རྩི་བཞེས་པའི་བུ་སློབ་ཀྱང༌དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་

ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། ཐར་རྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནམ་མཁའ་བསམ་

གྲུབ། འཇམ་མགོན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང༌། ཤར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྒྱལ་

མཚན། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་བདག་ཆེན་འཇམ་མགནོ་ཀུན་དགའ་བླ་ོགྲསོ། གཅུང་

མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་སོགས་དང་རི་བོ་ཆེ་པ་བློ་བཟང་སྟོབས་ལྡན་སྐུ་

མཆེད་སོགས་དང༌། མདོ་ཁམས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དང༌། འབྲུག་

པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་དང༌། དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཆོས་

ཀྱི་འབྱུང་གནས་སོགས་དང༌། ཆབ་མདོ་ཞི་བ་ལྷ་འཕགས་པ་དགེ་ལེགས་

རྒྱལ་མཚན་སགོས་གྲུབ་མཐའ་ཕྱགོས་མེད་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་གྲངས་
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མེད་པ་ཞིག་བྱོན། ཁྱད་པར་དུ་ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་གཅིག་པུ་དཔལ་

ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཉམས་

མེད་དུ་སྤེལ་བར་བརྟེན། ས་སྐྱ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསྟན་

པའི་ཉི་མ་ཕྱོགས་བརྒྱར་འབར་བར་གྱུར་ཏོ། །མཐར་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་རེ་

ཞིག་རྫོགས་པར་དགོངས་ཤིང༌། འདོ་གསལ་བདེ་སྟོང་གི་ངང་དུ་འབྱམས་པ་

དང༌། ཐུགས་ཆེན་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་

སོགས་དག་སྣང་ཚད་མེད་པ་གཟིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཅུང་ཟད་སྙུང་བའི་

ཚུལ་བཞེས། གཤེགས་ཚུལ་གྱི་བཀའ་ཕེབས་ཀྱང་གནང་ནས། དགུང་ལོ་ང་

བདུན་བཞེས་པ་ལྕགས་འབྲུག་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༡༦ གི་སྲོད་ལ་རྡོ་རྗེ་

བཙུན་མོའ་ིམྱུར་ལམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། །

༦༣༽ རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། 

རེ་གསུམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་

ནི། གསང་རྣམ་ལས། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་གསལ་པོ་བྱུང་བ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་

ལས། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོརིགས་མཆོག་ཡོངས་སུ་སད། །

རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་ཆོས་རྣམས་ཀློང་ནས་རྡོལ། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དགོངས་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ནི། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་

མི་ཏྲ་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་རྣམས་གཅིག་

འདུས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་དེ་མ་ཐག་པ་ཟབ་

མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་འདོ་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་

བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ཡང་གུ་རུ་ཆོས་དབང་དང༌། སངས་རྒྱས་

གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ལུང་ལས་གསལ་བ་ལྟར་འཕྱོངས་རྒྱས་སྲོང་བཙན་

བང་སོ་དམར་པོའ་ིལྷོ་ཕྱོགས། དཔལ་རི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆོས་རྗེ་

འབྲུག་པའི་ཐུགས་སྲས་རྒྱ་ཕྲག་པའི་དཔོན་རིགས་སུ་ས་མོ་བྱ་ལོ་རྒྱལ་ཟླའི་

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་མཆོད་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་སྐུ་བལྟམས། ཆུང་ངུ་ནས་

གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་བླ་མ་དང༌། ཆསོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྔནོ་རབས་གསལ་བར་

སད། དགུང་ལ་ོདྲུག་པར་དཔལ་རིའི་ཆསོ་གྲྭར་ཞུགས། མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་

དབང་བླ་ོབཟང་པདྨར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་པདྨ་མཁྱེན་བརྩེའི་འདོ་

ཟེར་ཞེས་གསོལ། 

ཕྱིས་གནས་གསར་བ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་

གནས་ཀྱི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། གནས་བརྟན་ཀུན་བཟང་

འདོ་ཟེར་ལས་གྲོལ་ཏིག་དང༌། བླ་མ་དགོངས་འདུས་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དང༌། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རོྡ་རྗེ་

མཇལ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་སོགས་གསན་པས། ཐོག་

མར་རྒྱུད་སྨིན་ཏེ་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ལྟར་ཕྱིས་ཡེ་ཤེས་

སྐུས་ཀྱང་རྗེས་སུ་བཟུང༌། གཞན་ཡང་སྔ་ཕྱིར་གཏེར་ཆེན་དྲི་མེད་གླིང་པ་

དང༌། སྒོམ་ཆེན་དྷརྨ་ཀཱིརྟི། སྨིན་གླིང་གྲུབ་དབང་ཤྲཱི་ནཱ་ཐ། བསྟན་འཛིན་ཡེ་

ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། ཐང་འབྲོག་དཔོན་པདྨ་མཆོག་གྲུབ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་

མ་ལས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་དང༌། གཏེར་ཁ་གོང་འགོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

བཀའ་གཏེར་འགངས་ཆེ་བ་རྣམས་དང༌། གསར་མའི་སྨིན་གྲོལ་ཅི་རིགས་

པ་གསན། ཞར་བྱུང་སྐར་རྩིས་སོགས་ཐ་སྙད་ཀྱི་རིག་པའང་ཆ་ཤས་ཙམ་

གསན་པ་ལས། ཕྱག་བྲིས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་

ཆེན་མོའ་ིགནད་གསང་སོགས་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་བརྡོལ་བའི་ཚུལ་

གྱིས་མཁྱེན་པ་ལས་སྦྱངས་རྩོལ་ཆེར་མ་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་ནས་

བརྩམ་རང་དགོན་དཔལ་རིའི་སྒོམ་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱ་བརྟན་པོས་

འགྲོ་འདུལ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྐྱེད་

རྫོགས་ཁོ་ན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་དྲོད་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས། 

གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་གོང་འགོ་གི་ལྷག་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བསྙེན་

སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པས་རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་གྱི་ལྡངས་ཚད་མངནོ་དུ་གྱུར། རྩ་

རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱརོ་ལ་དབང་དུ་འབྱརོ་བས་མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་གྲལོ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཏེ་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རོྡ་རྗེའི་གླུ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་

བརྡལོ། བླ་མ་དགངོས་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས། སྤྱི་གཙུག་ནས་རྟ་སྐད་ཀྱི་

གདངས་འཚེར། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་

གྱི་ཅོད་པན་དཔྱངས། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མངོན་

སུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐུས་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཇི་བཞིན་

པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་འཁྲུངས། ཧེ་རུ་ཀའི་ཆས་ཀྱིས་བརྗིད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཆེན་པོའ་ིསྤྱོད་པ་བསྐྱངས། འདོ་གསལ་གྱི་སྣང་ཆར་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་རི་འདབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་ཀློང་བྱང་མཁའ་

འགྲོའ་ིབརྡ་ཡིག་མངོན་དུ་བསྩལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་འདུས་རྫོགས་

པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཐིག་ལེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆོས་

མཛོད་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གོ་འཕངས་མཐོན་

པོར་གཤེགས། ཕྱོགས་དེར་ལོ་གསུམ་གྲོལ་མཐར་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་

མཆིམས་ཕུར་བོྱན། གསང་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕུག་ཏུ་ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐུགས་

རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་སྐབས་སུ། སྤྱིར་དག་པའི་གཟིགས་པ་མཐའ་ཡས་

ཤིང༌ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཀླངོ་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་སྐུས་ལན་གསུམ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་

དངོས་སུ་འཕོས་པ་ལ་བརྟེན། མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་

དངོས་སུ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། ཐུགས་གཏེར་ཆེན་མོ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སྐབས་སུའང་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ཞེས་མཚན་དུ་གསོལ། གནས་དེར་

སྐལ་ལྡན་གྱི་སླབོ་མ་བཅ་ོལྔ་ལ་སྨིན་གྲལོ་གྱི་སྒ་ོའཕར་ཐགོ་མར་དབྱེ་བ་ནས་

བཟུང༌། ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཤིང་

རྟ་གཅིག་པུར་གྱུར། ལོ་གསུམ་གྱི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཆོས་དབང་

རིན་པོ་ཆེས་ཟབ་གཏེར་མཁའ་རིའི་ཞུས་ལན་ལས། འཕྱོངས་རྒྱས་ནང་དུ་

ང་སྤྲུལ་དོན་བྱེད་འངོས། །སུ་ཡིན་མི་ཤེས་ཅིག་ཅར་སྨྲ་བ་འབྱུང༌། །འཕྱིང་པ་

མད་ོཡི་བང་ས་ོདམར་པའོ་ིལྷརོ། །ལྷ་བབས་མཆདོ་རྟེན་དགནོ་སྡེ་འཆའ་ཡང་

སྲིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་

གནས་སུ་ཕེབས། 

འཕྱངོས་རྒྱས་སྲངོ་བཙན་བང་སའོ་ིལྷ་ོཕྱགོས། དཔལ་ཚེ་རིང་ལྗངོས་

པདྨ་འདོ་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་གི་རི་ཁྲོད་གསར་དུ་བཏབ་ནས་སྐུ་ཚེ་དེ་

སྲིད་དུ་བྱ་བྲལ་སྦས་པའི་རྣལ་འབོྱར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་སྟན་ཆགས། གངས་

ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ནས་འདུས་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་མཐའ་ཡས་པ་

ལ་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང༌། སྙིང་ཐིག་གསར་རྙིང་གི་གདམས་པ་རྩལ་དུ་བཏནོ་

པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང༌། ཆོས་འཁརོ་རྣམ་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་

ཆེན་དང་རྟེན་གསར་བཞེངས་དང༌། ཉམས་གསོ་རབ་གནས་སོགས་རྒྱ་ཆེན་

གནང༌། ཁྱད་པར་ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་གཞུང་རྩ་བ་

གསལ་བྱེད་བཅས་གླེགས་བམ་གཉིས་གཙོས་གསུང་འབུམ་པོད་ཆེན་དྲུག་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཙམ་བཞུགས་པ་དང༌། གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སླབོ་ཚོགས་རྒྱུད་འཛིན་བཅས་

མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱུང༌། དེ་ལྟ་བུའིའཁརོ་ལ་ོགསུམ་གྱི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་

ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུར་སོན་པའི་དབྱུང་ཟླའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་སྙུང་བབས་

སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་པདྨ་འདོ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་རྟགས་དང་ཆོ་

འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སོ། །

༦༤༽ ཐར་རྩེ་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད། 

རེ་བཞི་པ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་དུ་སྐྱེས་

པའི་རབས་ནི། ཡང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐུ་

གོང་མ། རྗེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་

ནི། ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་

སྐུ་ཡིན་པར་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་

འཛིན་གྱིས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ལྟར། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་

ནི། བྲང་ཏི་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་

སུ་དྲན་པ་དང༌། བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་ལས་འདས་ཤིང༌། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་རང་བཞིན་དུ་གཟིགས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་

མངའ། མི་རིང་བར་ཨེ་ཝཾ་ཐར་པ་རྩེའི་བླ་བྲང་དུ་ཕེབས་ཏེ་བསྟན་པའི་སྒོར་

ཞུགས། ཕྱི་ནང་གི་རིག་གནས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་ཐིག ཆོ་ག་ཆོས་སྤྱོད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

389

སགོས་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་བྱང་ཞིང་ཆུབ། ཀུན་ཏུ་དགསོ་པའི་གཞུང་བདུན་

དང༌། རྒྱུད་ཆུང་བཞི་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་ཐུགས་ལ་

བཟུང་ཞིང་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན། ཁང་གསར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་

དབང་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོ་ལས་ཐོག་མར་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་

གསན། དཔལ་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་སྦྱིན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལས་

བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་རྒྱུན་ས་པཎ་ནས་བརྒྱུད་པ་བཞེས། དཔལ་ས་སྐྱའི་

བདག་ཆེན་འཇམ་མགོན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ལས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སེམས་

བསྐྱེད་དང༌། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་དབང་སོགས་གསུང་ངག་རིན་

པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཚོགས་སློབ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་

གདམས་པ་མཐའ་དག་གསན་ཅིང་ཉམས་བཞེས་གནང་བ་ན་བསྟན་པའི་

བདག་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། 

གཞན་ཡང་ཕན་བདེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གྲུབ། སྐྱོ་

མདའ་བ་མང་ཐོས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་

ལྔ་བཅུ་ལྷག་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་ཞིག་གསན། ཕྱག་ལེན་ཕྲ་མོ་ཚུན་ལ་གཅེས་སྤྲས་མཛད། ཐུན་བཞིའི་རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུན་དུ་བསྐྱངས་པས་ས་ལམ་གྱི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། གྲུབ་

པའི་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་སཾ་བྷཱ་བ་སགོས་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་

བཟུང༌། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ། ལྐོག་གྱུར་འགའ་
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མངནོ་སུམ་དུ་གཟིགས། སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་པ་སགོས་གྲུབ་

པའི་མཚན་རྟགས་དུ་མ་མངའ། འནོ་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡནོ་ཏན་བུམ་ནང་གི་

མར་མེ་བཞིན་དུ་སྦ་བར་མཛད་པ་ཇ་ོབ་ོབཀའ་གདམས་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་ོན་

ལ་ཐུགས་ཕྱོགས་པར་མཛད། རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་

ཁྲི་ལ་ཞབས་པད་འཁདོ་ནས་སྔ་ཕྱིར་ལོ་དགུའི་བར་དུ་ཆོས་འཁརོ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་མཛད་ཅིང༌། ཡུལ་ཕྱོགས་དེར་བལ་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་

པ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། མདོ་ཁམས་སུ་ཆོས་

རྒྱལ་སྡེ་དགེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གུས་པས་མཆོད། དཔལ་ལྷུན་

གྲུབ་སྟེང་སོགས་ཕོྱགས་དེའི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་ཕྲ་མང་པོར་དབང་ལུང་མན་ངག་

གི་འཆད་སྤེལ་དང༌། ཆོ་གའི་ཕྱག་ལེན། རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་

བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟནཔ་འཁྲུལ་མེད་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། སྔ་ཕྱིར་གསུང་ངག་རིན་པ་ོ

ཆེ་ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ལན་དུ་མ་དང༌། སློབ་བཤད་ལན་གཉིས་ཀྱིས་

མཚོན་ཏེ་སྐུ་ཚེ་གཅིག་རིང་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་

གྲངས་མེད་པ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད། སྐུ་དབོན་མཆེད་ཞལ་རྣམ་གཉིས་

གཙོས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སློབ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བསྐྲུན། བཤད་སྒྲུབ་ལས་

གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ངང༌། རེ་ཞིག་ཞིང་འདིའི་

གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་དུ་གཟིགས་ཏེ། དབོན་རིན་པོ་ཆེ་བྱམས་པ་རྣལ་འབྱོར་

འཇམ་དཔལ་བཟང་པ་ོལ་ཕྱི་མཐའི་ཞལ་ཆེམས་ལྷུག་པར་སྩལ་ཞིང༌། དགུང་
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ལོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་པར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ། དཔལ་ལྷུན་

གྲུབ་སྟེང་གི་བླ་བྲང་ཕན་བདེ་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་དུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀདོ་པ་བསྡུ་

བའི་ཚུལ་བསྟན། ཅེས་གསུངས་སོ། །

༦༥༽ ཐར་རྩེ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། 

རེ་ལྔ་པ་ངརོ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་དུ་སྐྱེས་

པའི་རབས་ནི། རྗེ་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ངོར་ཨེ་

ཝཾ་དུ། མཁན་ཆེན་རྡ་ོརྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས། ཐགོ་

མར་བདེ་མཆགོ་ནག་པ་ོལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གསན་པའི་སྐབས། བུམ་པ་

ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ནས་ཆུ་དབང་མ་རྫགོས་བར། བདེ་མཆགོ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་

གཉིས་པའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཟིགས། མུས་ཆེན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའ་ོསྙམ་

པའི་ཐུགས་ཉམས་གསལ་བས། དེ་ཕྱིན་ཆད་མུས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་

མཚན་ཉིད་དུ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དང༌། རྗེ་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསང་རྣམ་ལས་ཀྱང༌། སྔ་ཐུན་གྱི་སྐབས་

ཤིག་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུ་ཐང་མདུན་

དུ་བཀྲམ་ཡོད་པ་དེ་ལ། སྤྱིར་རྒྱུན་ལྡན་མོས་དུང་ཆེ་སྟབས་ཐང་ཀར་སེམས་

གཏད་ནས་གུས་གདུང་བྱས་པས། སྣང་བ་བན་བུན་མིག་རབ་རིབ་དང༌། ཞལ་

གྱི་མཆུ་སྒྲོམ་འགུལ་སྙམ་བྱས་པར་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བྱས་པས་གནས་གསུམ་
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ནས་འདོ་ཟེར་བྱུང༌། རང་གི་གནས་གསུམ་ལ་ཐིམ། བླ་མའི་སྐུ་ཕྱི་དབྱིབས་དེ་

ལྟར་ལ། ནང་དུ་ཀྱེ་རྡོར་ཞལ་བརྒྱད་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པས་དབུ་མན་ཆད་གང་

བ་སྒྲིབ་ཐགོས་མེད་པར་གསལ། བླ་མའི་ཞལ་ནས། ཨ་ཧི་ཧ༔ོབྱང་ཆུབ་སེམས་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་ནི། །ཟག་བཅས་འཆིང་བ་

ཀུན་ལས་གྲོལ། །ཟག་མེད་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་

དེ་རང་ཡིན། །དེ་ཉིད་གཉུག་མའི་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ། །གསལ་སྟོང་མཐའ་དབུས་བྲལ་

བའ།ོ །ཨ་ཧ༔ོགསུངས་ཏེ་ཀྱེ་རྡརོ་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་དེའི་གསལ་སྣང་ངང་

ཉམས་སད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

ཡང་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཞིག་ཐོ་རངས་སྐྱེ་སྔར་བརྟགས་པས། ཨེ་ཝཾ་ཐར་

རྩེའི་ཕོ་བྲང་དབུས་དགོན་པ་དང༌། བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། དེ་

ནས་ནང་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ་རྨིས། མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡང་

གསལ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་

པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་གསལ་བ་བཞིན། རྗེ་དེ་

ཉིད་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མེ་སྤྲེལ་ལོར་བྲང་ཏི་མཁས་པའི་རིགས་

སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་

ཕེབས། ངེས་འབྱུང་དང་སྙིང་རྗེ་ངང་གིས་འཁྲུངས། 

མཁྱེན་རབ་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་གྲོལ་བས་འབྲི་ཀློག་དང་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་

རིམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོའ་ིབར་དཀའ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བ་མེད་པར་མཁྱེན། རོྡ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ལས་སྡོམ་

པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ཡོངས་རྫོགས་བཞེས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲི་བསུང་

ཞིམ་པོས་གར་བཞུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། མཁན་ཆེན་དམ་པ་

དེ་ཉིད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཉི་ཤ ་རྩ་ལྔ་ལས་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་

པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་

ལྟ་བུ་གསན། དེ་དག་གི་ཚིག་དོན་དང༌། ཕྱག་ལེན་ཕྲ་མོ་ཚུན་འཁྲུལ་མེད་

དུ་དགོངས། དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་བསྙེན་ལན་གཉིས་སོགས་ལྷག་

པའི་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་པ་དང༌། རྒྱུན་དུ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཐུགས་

གཞལོ་བས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་

འབྱོངས། ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང༌། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

གཉིས་པ་སོགས་ཀྱིས་དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་བསྟན། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་

དང༌། དཀར་ཕོྱགས་སྐྱངོ་བའི་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་ཐགོས་མེད་

དུ་བསྒྲུབས། ངོར་ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་ཁྲིར། ལོ་

དགུའི་བར་བཞུགས་ཏེ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང༌། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་

ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་མཛད། བོད་ཆེན་

པའོ་ིལྗངོས་སུ་སྡེ་དགེ་ཆསོ་རྒྱལ་ཆེན་པསོ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། སྔ་ཕྱིར་ལན་གཉིས་

ཕེབས་པར་ལོ་གྲངས་མང་པོ་བཞུགས། ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

དགོན་ཁག་མང་པོར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཉམས་པ་གསསོ། མེད་པ་གསར་སྤེལ། འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཏེ་

བསྟན་འགྲ་ོསྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་བརྩེ་ཆེན་སྙིང་པའོ་ིརིང་ལུགས་ལ་བཀའ་དྲིན་

ཆེན་པསོ་ཁྱབ་པར་མཛད། ཆསོ་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོཉིད་བསྙེན་པར་རྫགོས། འབྲེལ་

ཚད་དནོ་ལྡན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཆེས་ཆེར་རྒྱས། མདརོ་ན་ངརོ་ཨེ་ཝཾ་དང༌། གདན་

ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ། ཁམས་སྡེ་དགེ་སོགས་སུ་གསུང་ངག་རིན་པོ་

ལམ་འབྲས་ཚོགས་བཤད་ཚར་དུ་མ། སློབ་བཤད་ཚར་གསུམ། རོྡ་རྗེ་ཕྲེང་བ་

ཚར་གཉིས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་དུ་བསྐོར་བར་

མཛད། དགུང་གྲངས་གྱ་བདུན་བར་བཞུགས། གསུང་གི་གསང་མཛོད་འཛིན་

པའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱང༌། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཁྲི་ཆེན་འཇམ་མགནོ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་

ཤིས། དེའི་སྲས་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན། ཡར་ཀླུང་མཆགོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆེ། སྡེ་དགེ་

བླ་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། སྐུའི་དབནོ་

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཀུན་དགའ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། ཞབས་

དྲུང་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་བགྲངས་བ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་བྱུང་བར་གསུངས་སོ། །

༦༦༽ རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། 

རེ་དྲུག་པ་རྫོགས་ཆེན་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེར་སྐྱེས་པའི་རབས་

ནི། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་བསྟན་ནས། །

སྐྱེ་བ་བདུན་དུ་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ཆེན་སྒྲུབ། །

ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་འཆང་བཞི་པ་ནི། །

མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་

རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་ལམ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརྗེ་ནི། ལྡན་འབྲི་ཀླུང་གི་གཡས་ཟུར། ར་ཁ་ོདཔནོ་ཚང་ཞེས་

ཆེ་བཙན་གྱི་རིགས་བརྒྱུད་མ་ཉམས་ཤིང༌། དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་བརྒྱུད་

མར་བྱོན་པའི་བསྟི་གནས་ཡབ་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་དང༌། ཡུམ་ནམ་

མཁའ་འཛིན་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་མོ་

གླང་གི་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། 

འཁྲུངས་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཞལ་ནས་རྫོགས་ཆེན་རྫོགས་

ཆེན་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དང༌། རྔ་བོ་ཆེ་བརྡུང་ནས་བཛྲ་གུ་རུའི་ཛྲབ་

དབྱངས་སྒྲོགས་པ། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ། ཆོས་འཆད་པ་སོགས་ཀྱི་

རྩེད་མོ་བྱེད་པ་སོགས་དམ་པའི་རིགས་སད་པའི་རྣམ་ཐར་མཛད། རིག་

འཛིན་ཆེན་པ་ོའཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རོྡ་རྗེའི་ལུང་ལས། གནས་དང་འབྲེལ་

ལ་གངས་ཀྱི་མཚམས། །ཤལ་གསུམ་བགྲོད་ལ་བལྟ་རྟོགས་ཀྱིས། །ཨེ་ཀ་ཛ་

ཊཱིའི་སྐོང་སྐོང་འབུངས། །ཞེས་དང༌། ཚེ་བཙན་རིགས་བཙུན་གསུམ་ཤ ལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གཙང་མའི་བརྒྱུད། །བསོད་ནམས་ཕ་མ་ནོར་འཛིན་མིང་ཐོགས་པར། །ཞེས་

སོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང༌། སྐུ་གོང་མ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་

བཟང་པོའ་ིཞལ་ནས། སྤྲུལ་པ་གསུམ་འབྱུང་བའི་གཉིས་མངའ་རིས་དང་

དབུས་ཕོྱགས། གཅིག་འདི་ཕྱོགས་དང་མི་རིང་བའི་སར་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། དེས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པར་འངོས་ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌། གྲུབ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའ་ིསྐྱེ་མཐའ་ཡིན་ཚུལ་

གསུངས་པ་དང༌། སྤུ་བོ་གཏེར་ཆེན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའམ་ཀུན་བཟང་འདོ་

ཟེར་གྱིས་བཻ་རོའ་ིསྤྲུལ་པར་ལུང་བསྟན་པ་དང༌། ས་སྐྱ་པའི་བདག་ཆེན་འགྲོ་

མགོན་དབང་བསྡུས་སྙིང་པོའ་ིགཟིགས་སྣང་ལས་ཨོ་རྒྱན་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་

གསུངས་ཤིང༌། གླིང་གཏེར་པདྨ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱི་ལུང་བྱང་ལས་ཀྱང་དེ་

ལྟར་འབྱུང༌། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་

གཏེར་ལུང་ལས་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་གཏེར་ལུང་འགའ་ལས་རྡོ ་རྗེ ་བདུད་འཇོམས་

དང༌། གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུལ་པར་བསྔགས་པ་སགོས་གཅིག་ལ་

དུ་མའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་རོལ་བ་ནི་ས་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པའི་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པར་ངེས། དགུང་ལ་ོབདུན་བཞེས་པའི་ས་མ་ོལུག་གི་

ལའོ་ིཆུ་སྟདོ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གངོ་མའི་གདན་ས་རུ་དམ་རྫགོས་ཆེན་ཨ་ོ

རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབུས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སུ་འཇིགས་མེད་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་པད་མངོན་པར་འཁོད་རྗེས། རྟེན་གཙོ་

ཐུབ་ཆེན་གྱི་སྤྱན་སྔར་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པ་ོནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆགོ་གིས་

གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ། མཚན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གམ་

རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གསོལ། དེ་ནས་རིམ་པར་ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་སོགས་སྦྱངས་

པས་མཁས་པར་མཁྱེན། དབང་ལུང་གསན་བཞེས་འགའ་གནང༌། དགུང་

ལོ་བཅུ་གཅིག་པར་རྒྱལ་རོང་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཉི་སྤྲུལ་གསུམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་

འགྱུར་ཕན་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལྷ་བཙུན་རྡ་ོརྗེའི་རིག་འཛིན་སྲགོ་སྒྲུབ། ལྔ་པའི་

རྒྱ་ཅན། ཉི་གྲགས་ཀྱི་གཏེར་ཆསོ་ཡངོས་རྫགོས་སགོས་རྒྱ་ཆེར་གསན། དགུང་

ལོ་བཅུ་གཉིས་པའི་ལོ་གསར་ཚེས་བཅུའི་བུམ་སྒྲུབ་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་པ་

སོགས་ཚོགས་སྒྲིག་ལ་ཞུགས་པར་གནང་ནས་ཐམས་ཅད་དད་པའི་སར་

བཀོད། 

ཡོངས་འཛིན་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ལས་མཁའ་འགྲོ་

སྙིང་ཏིག །གསང་བ་སྙིང་ཏིག །རྡོར་སེམས་སྙིང་ཏིག་སོགས་ཀྱི་ཉམས་

ཁྲིད་གསན་པ་ནས་ཡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་མང་པོར་བསྟེན། ཟབ་ཆོས་

ཀྱི་གདམས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བཞེས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་ཞེ་ཆེན་རབ་

འབྱམས་གསུམ་པ་རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་

པ་བཞེས། རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་

དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ། དགུང་གྲངས་ཉེར་གཉིས་སོན་པ་ཤིང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བྱི་ལོར་ལྷ་གདན་སོགས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་

པོའ་ིཞལ་ནས་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་གདམས་སྐོར་མང་པོ་གསན། མཁན་ཆེན་ཞི་

འཚོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་མོ་ཧུ་ཐོག་ཐུ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་སོགས་

དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་

བཞེས། ལྷ་སར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཚོགས་དབུར་རྒྱལ་དབང་ལུང་རྟོགས་

རྒྱ་མཚོར་མཆོད་འབུལ་དང༌། མཎྜལ་རྒྱས་བཤད་ཕུལ་བས་ཐམས་ཅད་ངོ་

མཚར་སྐྱེས། དགེ་འདུན་ལ་ཚོགས་འགྱེད་བཅས་གནང༌། དེ་ནས་རིམ་པར་

གདན་སར་འབྱོར། མེ་གླང་ལོར་སྡེ་དགེ་ལྕང་རའི་བུམ་སྒྲུབ་ཆེན་མོའ་ིདབུར་

གདན་དྲངས། དེ་ནས་བཟུང་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་བུམ་སྒྲུབ་ལ་བསྟར་

ཆགས་སུ་ཕེབས་པས་འགྲོ་ཕན་ཚད་མེད་པ་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་དབུ་

ཡི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། གཞན་དོན་མཛད་པའི་བར་སྐབས་རྣམས་སུ་

ཐུགས་དམ་གྱི་གཙོ་བོ་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་སོགས་

བཀའ་གཏེར་ཚད་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ཡི་དམ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་མཛད། དེ་དག་གི་བར་སེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་རིགས་ལ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་

གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཆད་མེད་དུ་གནང་སྟེ་བསྟན་པའི་སྲོག་

མཐུད། 

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྐུ་བརྙན་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་

ཐོག་ཚད་བཞེངས་པ་ནས་རྟེན་བཞེངས་ཆེ་ཕྲ་དང༌། སྒྲུབ་ཁག་གི་རྟེན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྩ་སྦྱོར་འཇག་སོགས་རྒྱུན་མར་གནང༌། དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུར་ཕེབས་

སྐབས། སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་སར་བྱོན་ཚེ། ས་གཡོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོན་གནས་

གདན་ས་རྨེག་མེད་དུ་གྱུར་པར་ཐོག་མར་ཐུགས་ཅུང་སུན་ཚུལ་བསྟན་

ཡང༌། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ཐུགས་གསོས་དང་ཞབས་འདེགས་མཐུན་རྐྱེན་

ཞུས་པར་བརྟེན་ཐུགས་རྩལོ་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་དགནོ་གནས་རྟེན་དང་བརྟེན་

པ་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་བླ་བྲང་དང་བཅས་པ་སྔར་ལས་ཆེས་

ཆེར་ལྷག་པའི་བཞེངས་བཀོད་གྲུབ་པ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་གཞན་ཕན་

མཐའ་ཡས་དང་བཀའ་བགྲོས་ཏེ། ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐོག་

མར་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་ཕྱག་བཞེས་ཕྲ་ཞིབ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་

གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་ལ་དངསོ་གཙང་འགྲན་བྲལ་ཞིག་གསར་འཛུགས་

གནང་བ་དང་འབྲེལ། ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་འདོ་ཟེར་གསུང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་

སྨནོ་ལམ་དང་སུམ་རྟགས་སགོས་ཀྱིས་སྒ་ོཕྱེས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཀླངོ་ཆེན་པའི་

གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་སོགས་དང༌། མངའ་པཎ་སྡོམ་གསུམ། དབུ་

ཕར་འདུལ་མཛོད་ཀྱི་གཞུང་ཆེན། དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་སོགས་མདོ་

སྔགས་ཀྱི་བཤད་ཉན་ཤིན་ཏུ་དར་རྒྱས་སུ་སྤེལ། དེ་དག་གི་བཤད་རྒྱུན་དཔལ་

སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་དང༌། མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་སོགས་ལ་

བསྩལ་ཏེ་མཁན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཤིན་ཏུ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་འདི་ཁོ་ནའང་སྙིགས་དུས་ཀྱི་བསྟན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

400

པའི་ཉི་མ་གཅིག་པུར་གྱུར། ཡོངས་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོ་གོང་སྨོས་གྲུབ་དབང་

ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་དང༌། ལྷ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་དབང་

འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འདོ་ཟེར་ཏེ་བཀའ་དྲིན་འགྲན་བྲལ་གྱི་བླ་མ་གཉིས་

གཙོས། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ལས་བཀའ་བསྟན་གྱི་ལུང་རྒྱུན་

གང་བཞུགས་དང༌། གཞུང་བཤད་དབང་ལུང་རྒྱ་ཆེར་གསན། 

གཞན་ཡང༌གྲུབ་དབང་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་མདོ་སྔགས་

བསྟན་འཛིན། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། གླིང་

གཏེར་པདྨ་འགྲ་ོའདུལ་སགོས་དང༌། ཀཿཐགོ་ཞིང་སྐྱངོ་རིག་འཛིན་འཇིགས་

མེད་མགནོ་པ་ོསགོས་རྙིང་བཀའི་བླ་མ་ཡངོས་གྲགས་ཕལ་མ་ོཆེ་དང་གངས་

ཅན་མགོན་པོ་རྒྱལ་དབང་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ། དེ་མོ་ཧུ་ཐོག་ཐུ་ཡབ་སྲས་

སོགས་དགེ་ཕྱོགས་དང༌། ངོར་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་

ཁུ་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང༌། ནཱལེནྜ་གཟིམས་འགོ་མཆོག་སྤྲུལ་སོགས་ས་

སྐྱ་བཅས་མདོར་ན་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལས་ཆོས་

བཀའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསན་པར་མཛད། གསན་པ་དེ་རྣམས་

ལས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྐོར་རྣམས་དང༌། དེ་ལས་གལ་ཆེའི་གྲས་རྣམས་ལན་

གྲངས་དུ་མར་འཆད་སྤེལ་དང༌། གཞན་རྣམས་ཀྱང་ཉུང་མཐར་ཚར་རེ་མ་

ཆད་པ་མེད་པ་ལྟ་བུས་སྐུ་ཚེ་རིལ་པརོ་འཆད་སྤེལ་མཛད་པའི་ཞལ་སླབོ་ཀྱང་

ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལྟར་ཚད་བཟུང་དུ་མེད་པར་འཕེལ་བ་སྟེ། དཔོན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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སློབ་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོའ་ིས་

བརྙེས་པ་གསུམ། ཉི་གྲགས་མཆོག་སྤྲུལ་བཞི་པ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་

རྒྱལ་མཚན་སོགས་བརྒྱུད་འཛིན་གདམ་པའི་གཏེར་ཆེན་ལྔ། མཁྱེན་སྤྲུལ་ཡེ་

ཤེས་རྡོ་རྗེ་སོགས་གཏེར་ཆེན་རྣམ་གསུམ། འཕགས་མཆོག་འཇིགས་མེད་

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཞེས་འགྲོ་དོན་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་དཔའ་གཅིག གྲུབ་

ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ནུས་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་

གསུམ། དཔལ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་སོགས་མཁྱེན་རབ་

ཟླ་མེད་གཉིས། མཁན་ཆེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་སོགས་རང་དགོན་གྱི་མཁན་

རབས་མཁས་གྲུབ་བཅུ། གཞན་ཡང་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་

བཞི། ཕྲིན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོ་དགུ་སོགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་བྱུང་ཞིང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཐའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བར་མཛད་དོ། །

༦༧༽ ཞྭ་ལུ་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང། 

རེ་བདུན་པ་ཞྭ་ལུ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་ཞལ་

གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། བློ་གསལ་ཡོན་ཏན་དང༌། །ཞེས་

འབྱུང་བའི་དོན། རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས། དིལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། བློ་གསལ་

ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ནི། ཞྭ་ལུ་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བློ་གསལ་

བསྟན་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེར། དད་གདུང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མཆིས་ཤིང་སྐུའི་བྱད་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

402

དབྱིབས་སོགས་སྐབས་འགའ་རེ་ངེས་པར་དྲན་སྙམ་བྱེད་ཅེས་དངོས་སུ་

གསུང་ལས་ཐོས་པས། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་

རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞྭ་ལུ་རིན་ཆེན་བླ་ོགསལ་བསྟན་སྐྱངོ་

གི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པའང་རྗེ་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བས་ན། རྗེ་

དེ་ཉིད་ནི། གཙང་ཉང་སྟོད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་པའི་ས་ཆར། སྐྱིད་

སྦུག་གི་རྒྱུད་དུ་ཡབ་ཚངས་པ་དཀར་པོ་དང་ཡུམ་བུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་

རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ཧོར་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ལ་བཀྲ་ཤིས་

པའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། 

གོག་པོ་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་འདུ་འབྱུང་མཁའ་འགྲོ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་

བུ་ཆུང་འདི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་གཅིག་གི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས་གཙང་མ་གྱིས་ཟེར་

ལུང་བསྟན། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ཀྱང་ཐ་མལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་མི་མངའ་ཞིང༌། དམ་

པའི་སྤྱོད་པ་སོགས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དགའ་བ་ཞིག་བཞུགས། ས་སྐྱ་པའི་

བདག་ཆེན་འཇམ་མགོན་དབང་སྡུད་སྙིང་པོས། སྔར་གྱི་ཞྭ་ལུའི་ཁྲི་རབས་

གྲུབ་དབང་བླ་ོགསལ་བསྟན་རྒྱན་ཞེས་པ། གཉག་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་

པར་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་དང༌། ཟུར་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་

སྐྱེ་བ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་

ལུང་བསྟན། 

དགུང་ལོ ་བཅུ་པར་ཞྭ་ལུའི ་འཚོགས་སྒྲིགས་ལ་ཞུགས་པ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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དང༌། མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་རིན་ཆེན། སླབོ་དཔནོ་ལེགས་བཤད་ཆསོ་འཕེལ་

སོགས་དགེ་འདུན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དེ་ནས་

བཟུང་སྟེ་ཕྱི་དྲོའ་ིཁ་ཟས་སོགས་གཏན་དུ་སྤངས། ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་ནི་ཆུང་དུས་

རྩེད་མའོ་ིཞརོ་ལ་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་བསླབ་པ་མི་དྲན་གསུངས། དགུང་ལ་ོཉེར་

གཅིག་པར་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་དང༌། ལས་སློབ་སེང་ཆེན་བློ་

བཟང་བསྟན་འཛིན་སགོས་དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་བསྙེན་རྫགོས་ཀྱི་སྡམོ་པ་

བཞེས། རྗེ་སྨན་ཁང་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་དང༌། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་རིན་

ཆེན། ཁྱབ་བདག་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱརོ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིཔཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ

ཆེ། སྨན་རམས་པ་དཀའ་ཆེན་བླ་ོབཟང་དནོ་ཡདོ། རྩེ་གདངོ་ཞབས་དྲུང་བཀྲ་

ཤིས་དཔལ་འབྱོར། ངོར་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། ས་

སྐྱ་བདག་ཆེན་བྱམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཡོངས་

འཛིན་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་བསྟེན་ཅིང༌། དེ་དག་ལས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་

དང་བཅས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་

སྟནོ་རིན་པ་ོཆེའི་ལུགས་དང༌། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཆསོ་བཀའ་ཡངོས་རྫགོས་

གསན་ཅིང༌སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་དང༌། ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་བརྒྱུད་པ་

ཟིན་ངེས་མཛད། 

བླ་མ་ལྕགས་ཟམ་པ་ལས་ཇོ་ལུགས་དུས་འཁོར་གྱི་དབང་བཀའ་

རྫགོས་པར་ཞུས། བྱིས་འཇུག་གི་དབང་ཚུགས་པ་ནས་ཁ་བ་བབས་ཏེ། དབང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གི་དུས་འགོའ་ིམཚམས་སུ་སླེབས་པ་ན་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་དར་དཀར་གྱིས་

དྲིལ་བ་བཞིན་སངོ༌། རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་དགྱེས་པའི་མཚན་ལྟས་

སུ་གཞེས་དང༌། ལྷག་པར་རྗེ་བླ་མས། དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་ལ། སྦྱོར་དྲུག་གི་

བླ་མ་བརྒྱུད་པས་བསྐརོ་བའི་བྲིས་ཐང་ཞིག་གནང་སྟེ། ཆསོ་འདིའི་བདག་པ་ོ

ཁྱོད་རང་ལ་ཞུ་བ་ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ། སྤྱིར་

སྐུ་ཚེ་ཕལ་ཆེར་ཉིན་མཚན་དབྱེ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་

དང༌། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་གཙོ་བོར་འབྲེལ་བའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས། རྗེས་

གནང༌། ཁྲིད་ལུང་སགོས་འཆད་སྤེལ་གྱིས་དུས་འདའ་བར་མཛད་ཅིང༌། ཁྱད་

པར་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ། ཇོ་ཞལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་འཆད་སྤེལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གནང༌། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་

དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པ་ོལ་ཡངོས་འཛིན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་

པའི་ནང་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་བཞི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལས། རྗེ་འདི་

ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང༌རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང༌། སྡེ་དགེ་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རྩེའི་དབང་པོ་འདིའི་མཁྱེན་རབ་དང་

ཐུགས་བརྩོན་གང་ལ་དཔག་ཀྱང་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིག་འདུག་པས། ངེད་

རང་གིས་ཆོས་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱང་འདིས་གསན་ན་ཆོག་པའི་རེ་འདུན་

ཡོད་པ་བཞིན་སྙན་བསྐུལ་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལ། ཞེས་དང༌། 

ཡང་སྡེ་དགེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དབུས་ནས་འཁོར་ཏེ། ཡར་ལམ་འདིར་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཕེབས་པར་གང་ཅིའི་གསུང་གླེང་ཞིབ་རྒྱས་མཛད་ཅིང༌། ང་རང་གིས་ཆོས་

དེ་སྔར་མ་ཐོས་པ་གསན་དགོས་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱང་བྱུང་འདུག ཅེས་སོགས་

དང༌། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ། །དཔལ་དུས་ཀྱི་

འཁརོ་ལའོ་ིསྨིན་གྲལོ་སགོས། །ཆསོ་ཟབ་མ་ོཕར་བརྡལ་ཚུར་བརྡལ་བྱས། །སྤྲང་

འཁོས་མེད་ཀྱི་བཙུན་པ་བློ་གསལ་བདག །ཕོ་རྒོད་པོ་དང་གྲུང་པོ་མི་འདུག་

སྟེ། །མགོན་བུ་སྟོན་རྗེའི་བརྒྱུད་པ་འཕེལ་ཙམ་བྱུང༌། །དེ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་མ་

ལགས་སམ། །ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་ལྟར་ན་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་

མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་དངོས་སུ་གྲགས་

པའི་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལས། སོར་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་

གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་སློབ་ཚོགས་བགྲང་བ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང༌། ཞིང་གཞན་གཤེགས་པར་ཉེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ཆབ་

མདོ་འཕགས་པ་ལྷ་ཕེབས་ཏེ་རིང་མིན་སྐུ་གཤེགས་སོང་བར་རྗེ་འདིའི་ཞལ་

ནས། ཁོང་ངེད་ལ་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་འདུག་པས་དགའ་ལྡན་

དུ་སྐྱེས་པ་དང༌། ངེད་རང་ཡང་དེའི་མཇུག་ཏུ་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་ནས་ཕན་

ཐགོས་བྱེད་རྒྱུ་ཨེ་ཡངོ་སྙམ་པ་ཡིན། ཞེས་སགོས་གསུངས་ཏེ་དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་

རེ་གཅིག་པ་ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༢ པར་དགའ་ལྡན་དུ་གཤེགས་སོ། །

༦༨༽ ནང་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ། 
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རེ་བརྒྱད་པ་ནང་ཆེན་བདེ་རོྡར་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། ཡང་འཇམ་དབྱངས་

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་རྣམ་ལས། ཚེས་ཉེར་གསུམ་ཐོ་རངས་སྐྱེ་སྔར་

བརྟགས་པས་ངརོ་དགནོ་སགོས་ཀྱི་མཐར། དེ་ནས་ནང་ཆེན་བདེ་བའི་རྡ་ོརྗེ་

ཞེས་པ་རྨིས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་ཆེན་བདེ་རྡརོ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་

བས། རྗེ་དེ་ཉིད་ནི། མདོ་ཁམས་ནང་ཆེན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁམས་སྤྲུལ་ཀུན་

དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་

ཡོངས་འཛིན་དཔའ་བོ་ལ་འབྲུག་པའི་སྙན་བརྒྱུད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཐམས་

ཅད་ཕུལ་བས། ཧེ་རུ་ཀཿདངོས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་བརྗོད་

གནང༌། དོན་ལ་གྲུབ་ཐོབ་མཚུངས་མེད་ཡིན་ཀྱང༌། ཚུལ་བསྟན་གྱི་རྣམ་པ་

ལ་གསང་ཡུམ་མང་པོ་བཞེས་པ་དང༌། ནོར་ཟོག་དང༌། ཁྱི་བཅས་དྲུག་ཅུ་རེ་

གཉིས་ཡདོ་པར། སྦྲ་ཁྱིམ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། རྟག་པར་ཡབ་ཡུམ་འཐབ་འཛིང་

བྱེད་ཅིང༌། རུས་ཨ་མཁར་ཡིན་པ་དང་དབུ་སྤྱི་ཐེར་ཡིན་པར། ཨ་མཁར་

གཅིན་རྫིས་འགོའ་ིགཟའ་འཛིང་ཁ་ཏོན་འདོན་པ་བཞིན་རེད་ཅེས། ཡུལ་མི་

རྣམས་ཀྱིས་བསྐུར་འདེབས་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བཞུགས། ཉིན་གཅིག་གཟའ་

འཛིང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་མཛད། སྦྲ་ཡི་ཀ་བ་ཕབ་སྟེ་ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་དྲག་འཐབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་ནོར་སྒོ་ཁྱི་བཅས་

ཚང་མ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་དངོས་སུ་གྱུར་པའི་

མཐར། ནམ་མཁའ་ནས་འཇའ་འདོ་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་བཞིན་མེ་ཏོག་གི་ཆར་
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དང༌། རོལ་མོའ་ིསྒྲ་བཅས་སྐུ་མ་སྤང་བར་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་དངོས་སུ་

གཤེགས་པས་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་སྐྱེས། བསྐུར་ཞུས་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ནས་ཀྱང་བཤགས་པ་ཕུལ། ཁོང་གི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡི་གེ་པུ་སྟི་གཅིག་

ཁྲིད་རྒྱུན་བཅས་མ་ཉམས་པར་ཁམས་སྤྲུལ་ཚང་རྩར་ཡདོ་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་

འདི་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་སྐུ་སྐྱེ་ཕྲེང་ཡིན་པའང་གསུངས་སོ། །

༦༩༽ མཆོག་སྲས་དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེ། 

རེ་དགུ་པ་མཆོག་གླིང་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པར་སྐྱེས་པའི་རབས་

ནི། ཡང་ཞལ་གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། དབང་མཆོག་ཐུགས་

སྤྲུལ་ཞེས་པ་ནི། རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བར། གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་

ཁོང་གིས་རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་སྐྱེ་བརྟགས་པར། གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཡིན་

ཞེས་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་ཚུལ་ཞུས་པས། རྗེ་བླ་མའི་ཞལ་ནས། མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་

གསུམ་གྱི་གཏེར་ཆོས་སུ། ནམ་སྙིང་སྤྲུལ་པ་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པ་

དང༌། ཚ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཡིན་དར་བས་གཏེར་སྲས་ཡིན་མི་

འངོ་ངམ་གསུངས་པར། དེའི་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་སམ་

སྙམ། དེའང་གཏེར་སྲས་འདིའི་མཛད་པ་འཕྲོ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས། རྗེ་བླ་

མ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་དང༌། མཆོག་གླིང་གཏེར་ཆོས་སྐོར་ཉམས་

བཞེས་དང་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང༌། བཀའ་རྒྱ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
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འཆད་ཐབས་སོགས་གསལ་བྱེད་ཡིག་ཆ་ཡང་མང་དུ་མཛད། གདན་ས་

གོང་འགོ་ཏུ་བསྟན་རྒྱུན་ལ་སྨིན་ངེས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་གསར་འཛུགས་

དང༌། མཆགོ་སྤྲུལ་ཁག་ངསོ་འཛིན་གྱིས་སྨིན་གྲལོ་རྒྱ་ཆེར་སྩལ་ནས་ཆསོ་ཀྱི་

ཁྲི་ལ་དབུགས་དབྱུང་བ་སོགས། ཕྱོགས་འདིའི་བསྟན་པ་དེར་འཛིན་བཅས་

དངསོ་དང་བརྒྱུད་ནས་རྗེ་འདིའི་ཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་བསིལ་ལས་ངལ་གས་ོཐབོ་

པ་ཁོ་ནའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་

ལ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་སྲས་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་བྱོན་པར་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་བསྟན་པ་ལས། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་

དབང་གྲགས་པ་ནི། ཡུམ་ལུང་ཟིན་གྱི་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་

ལས་འཁྲུངས་པ་སྟེ། 

ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞབས་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་

གསུང་ལས། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛ༔ གངས་ཅན་གྲུབ་

པའི་གཙོ་བོ་ནམ་མཁའི་སྙིང༌། །དེང་འདིར་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྲས་ཀྱི་

ཚུལ། །གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་དེར་གསལོ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་

བཞིན་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། མཆོག་གླིང་གི་གཏེར་ལུང་རྣམས་སུ་

རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལས་གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའ་ིསྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་

གསུངས། ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་

དབང་པོ་དང༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྣམས་ལས་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་མཐའ་དག་གསན། གསང་སྔགས་ཀྱི་

དཀྱིལ་འཁརོ་དུ་ཞུགས་པའི་མཚན་ལ་དབང་མཆགོ་རྡ་ོརྗེ་ཞེས་གྲགས། འཇམ་

མགནོ་མི་ཕམ་རིན་པ་ོཆེ་ལས་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པ་ོདང༌། དཔལ་སྤྲུལ་ཆསོ་

ཀྱི་དབང་པོ་ལས་སྤྱོད་འཇུག ཚ་བ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། ཀརྨའི་

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དར་རྒྱས་སོགས་ལས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་

པའི་གསན་སྦྱོང་རྒྱ་ཆེར་གནང༌། མཁྱེན་རབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དགུང་གྲངས་

བཅུ་གསུམ་སྐོར་ནས་རྩོམ་པ་སོགས་ལ་ཐོགས་པ་མེད། ཡབ་དང་མཁྱེན་

བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ། ཇི་

ལྟར་ལུང་བསྟན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བཞེས་གྲུབ་ན་མཆོག་གླིང་གི་གཏེར་གཞུག་

གསོ་ཞིང་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་གསུངས་ཀྱང༌། སྲས་ཉིད་བྱ་

བྲལ་ཀུན་སྤོང་ལ་དགྱེས་ཚུལ་གནང་བས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བཞིན་མ་བྱུང༌། མདོ་

ཁམས་ཆསོ་འཁརོ་གླིང་གི་ཁམས་སྤྲུལ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང༌། ཆསོ་ལ་འབྲེལ་

ཟབ་ཆེ་བས་ཆོས་སྡེར་ཁམས་ལུགས་ཀྱི་དབྱངས་རོལ་སོགས་ལ་བསླབ་སྦྱོང་

གིས་མཆོག་གཏེར་ལའང་སྲས་ལུགས་ཞེས་པའི་ཕྱག་བཞེས་བྱུང༌། 

ཡབ་ཆོས་སྐོར་དབང་ལུང་གསན་བཞེས་དང༌། ཟབ་དོན་བསྙེན་

སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་འཆད་སྤེལ་རྣམས་འཇམ་མགནོ་ཀངོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆེར་ཆགོ་

བསྒྲིགས་ཞུས་བཏུགས་དང༌། རྩི་རྐེ་སྨིན་གྲལོ་ནརོ་བུ་གླིང་དང༌། གནས་བརྟན་

དགོན་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་སོགས་འཛིན་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང༌། སྐུ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཚེ་རིང་པོར་མ་བཞུགས་པར་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་དགོངས་པ་རྫོགས་

ཤིང༌། པུར་སྦྱོངས་སོགས་དགོངས་རྫོགས་སྐོར། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་

རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། སྤྲུལ་པ་དེ་མ་ཐག་པ་མཆོག་གླིང་སྲས་མོ་

དཀནོ་མཆགོ་དཔལ་སྒྲནོ་ལ་འཁྲུངས་པར་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པ་ོ

ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ། འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་མཚན་

གསོལ་བར་མཛད་ཅིང༌སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་བྱོན་པའ།ོ །

༧༠༽ མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། 

བདུན་ཅུ་པ་མད་ོམཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡ་ོརྗེར་སྐྱེས་པའི་རབས་ནི། གསང་རྣམ་

ལས། ཡེ་ཤེས་རོྡ་རྗེའི་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་ཚུལ་གསལ་པརོ་ཡང་ཡང་

འབྱུང་བ་དང༌། སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས་ཀྱང༌། 

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཀུན་དགའི་གསུང༌། །

དབང་མཆོག་ཐུགས་སྤྲུལ་བློ་གསལ་ཡོན་ཏན་དང༌། །

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡི། །

ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡ་ོརྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་ཚུལ་ཡང༌། རྣམ་ཐར་ཆེན་

མོ་ལས། འདོ་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའ་ིསྟོན་དང་བསྟན་པ་ལ་གཤེ་སྐུར་བྱེད་

པའི་རིགས་དང༌། ཁྱད་པར་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་འདུལ་བ་ལ་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

411

པ་བསད་གསོ་དང་སྤྲུལ་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་པས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་རྣམ་

ཐར་ཅན་དཔལ་རི་མཁྱེན་བརྩེ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། གངས་

ལྗོངས་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྗེ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྟེ། གཉིས་ཀ་ཀུན་

མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གི་སྤྲུལ་པ་དུས་ཐགོ་མཉམ་ཞིང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པར་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར། མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་བསྡུས་པ་

ན་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པ་ོཉིད་ལ་ཐིམ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དང༌། ཞེས་

སགོས་དང༌། རོྡ་གྲུབ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས། རྗེ་བླ་མར་

ཀློང་སྙིང་རིགས་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆེན་གནང་སྐབས། གསང་མཚན་པདྨ་ཡེ་

ཤེས་རོྡ་རྗེ་ཞེས་གསོལ་བ་ཡང་མཚུངས་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འདིས་

གསང་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མངནོ་ཞེས་སགོས་

གསུངས་པ་ལྟར། 

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནི། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་

པའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་མ་ལས། འདི་འགོ་ཡེ་ཤེས་

རྡ་ོརྗེའི་རལོ་པ་ཡིས། །རྡ་ོརྗེའི་སྙིང་པའོ་ིརིང་ལུགས་བསྲུངས་ནས་སླར། །གཤེ་

ཞིང་བསྐུར་བར་འདེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོར། །སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། མགུ་ལོག་ཆོས་སྐོར་གྱི་རྒྱུད་

ཡབ་ཆོས་སྐོར་བསོད་ནམས་ཕན་དང་ཡུམ་ཚེ་དབང་སྨན་གཉིས་དབུས་སུ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

412

གནས་བསྐོར་ཕྱིན་པར་ལྷ་ས་ནས་ཉིན་གཅིག་ཇོ་བོ་མ་གཅིག་དཔལ་ལྷའི་

དྲུང་དུ་མཇལ་བ་ན། མ་ཡུམ་ཉིད་ངོ་མི་ཤེས་པའི་བུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིད་

ནས། དཔལ་ལྷའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྒོའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་ཕྱེས་པའི་ནང་དུ་ཁྲིད་

སངོ་བའི་སྣང་བ་ཐམ་ཐམ་ལྟ་བུའི་ངང་ཐག་རིང་པ་ོཞིག་ཏུ་ཕ་ོབྲང་ང་ོམཚར་

ཅན་ཞིག་ཏུ་སླེབས། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བཞག་ནས་ནང་དུ་ཁྲིད། ཤེལ་

གྱི་ཐེམ་སྐས་ཤིག་ལ་འཛེགས་ཏེ་ཕྱིན་པ་ན་མི་མང་པོ་དང༌། མགོ་བརྙན་སྣ་

ཚོགས་ཅན་མང་པོ་བྲོ་གར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་ནས་སྒོ་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་

ཕྱིན་ཚེ་ཁྱེའུ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིད་པར་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་ཁར་ཟ་འགོ་གི་འབོལ་

བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པ་གཞནོ་ནུ་མཚར་སྡུག་ཅན་འདོ་ཆགས་པ། དར་

གྱི་ན་བཟའ་དང༌། རིན་པ་ོཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་ཐདོ་ཅན་ཞིག་བཞུགས་

པའི་ཞལ་ནས། ཁྱདོ་ཡར་ཤགོ ད་ལན་ང་དང་འཕྲད་དགསོ་དནོ་ཆེན་པ་ོཡདོ་

ཅེས་གསུངས་ནས་དྲུང་དུ་བཞག བཟའ་བཏུང་སོགས་གནང༌། ཞག་གཅིག་

དགའ་མགུར་སྤྱོད་པའི་སྣང་བ་བྱུང༌། ཕྱི་ཉིན་སྐྱེས་པ་དེས་དར་ཆེ་ལེགས་

གཅིག་མགུལ་དུ་བཀནོ་ཏེ། ང་ནི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའི་སྲས། །ལྷ་བུ་དུང་ཐདོ་ཅན་

ཞེས་གྲགས། །ཁྱེད་དང་སྔར་ཡང་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ། །ད་ལྟ་པདྨའི་ཕྲིན་ལས་

ཀྱིས། །ཟླསོ་གར་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་ལ། །ཁ་ོབ་ོལྷ་རིགས་གཉན་གྱི་སྲས། །ཁྱདོ་

ནི་ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་མ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིརོལ་པ་ལས། །དཀར་དམར་ཁམས་

ཀྱི་ཐིག་ལེའི་བཅུད། །ཤ་ཁྲག་གཟུགས་སུ་སྐུ་བལྟམས་པར། །འཇའ་ལུས་རྡོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྗེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དྲེགས་ཚོགས་བླ་ན་འབར་བར་ཤོག །ཟེར་ནས་སྔར་གྱི་

བུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ད་འགྲོ་རན་ཟེར། སྐྱེས་པ་དེས་ཀྱང་གོམ་པ་གསུམ་ཙམ་

བསྐྱལ། བུ་མ་ོསྔནོ་མ་ོཞིག་དང༌། མིང་པ་ོགཟི་བརྗིད་ཅན་དང༌། བནྡེ་འཇིགས་

སུ་རུང་བ་གསུམ་གྱིས་མགུལ་དར་བཀནོ་ཞིང་མེ་ཏགོ་གཏརོ་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་

ཚིགས་བཅད་བརྗོད། 

སླར་ཐེམ་སྐས་ལས་བབས་ཏེ་སྒོ་དྲུང་ནས་ཕྱིར་ཐོན། སྒོ་ཆུང་ནང་

ནས་འངོ་བ་ལྟ་བུས་སྒོ་ཁར་སླེབས་ཏེ་སྔར་གྱི་སྡོད་གནས་སུ་ཡབ་དང་ཕྲད་

དུས་ཞག་གསུམ་སོང་འདུག དེ་ནས་བཟུང་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ལུས་ཡང་

བ་དང་ཤེས་རབ་ཆེ་བ། མཐོང་སྣང་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་ཞིང་མཐར་རང་

ཁྱིམ་དུ་སླེབས། མ་ཡུམ་ལ་སྔགས་སྲུང་མས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་བཀྲ་

ཤིས་ཁང་མདོར། ཡབ་ཀྱིས་འཁྲུངས་སྟོན་དུ་ཕྱིང་དཀར་གྱི་གདན་འདིང་

བ་དང༌། སྤོས་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བཅས་ཏེ། སྨིན་ཟླའི་

ཚེས་ ༡༥ ཉི་མ་ཤར་བ་དང་སྐུ་འཁྲུངས། དེ་མ་ཐག་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་

ཏེ་ཞལ་ནས་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་གསུངས། དེ་ནས་ཞག་གསུམ་གྱི་ཐོ་རངས་ཙམ་ན་

བྱིས་པ་མའི་རུམ་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཤིན་

ཏུ་མྱ་ངན་ཆེན་པོར་གྱུར་བཞིན། ཞག་གསུམ་མཚམས་ཉི་ཤར་དུས་མའི་

སྔས་སུ་གློ་བུར་དུ་སླེབས་པར་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོར་སྐྱེས། དེ་དུས་

ཁྱེའུའི་སྣང་བར། བུད་མེད་དམར་མ་ོཞིག་གིས་དར་གྱིས་དྲིལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཁྱེར་བས་ཤེལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱན་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར། སྐྱེས་པ་དང་

བུད་མེད་གཟི་བརྗིད་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབུས་སུ་ཁྲི་གསུམ་གྱི་སྟེང་

བཞུགས་པའི་བླ་མ་གསུམ་མཇལ་བ་ན། སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་ཕྲད་པ་ལྟ་

བུའི་དགའ་དད་དཔག་མེད་བྱུང༌། བླ་མ་གསུམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ན། མཁའ་

འགྲོ་བགྲེས་ཉམས་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་དང༌། བླ་མ་དབུས་མས་བུམ་

པ། གཡས་པས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི། གཡོན་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་འདོ་ཟེར་

སྤྲོས། གཡོན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་ཕྱག་ཏུ་བླངས་ཏེ་ལུང་བསྟན་ཚིགས་བཅད་

གནང་རྗེས་སུ་སྔར་གྱི་བུད་མེད་དེའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་ནས་ཕྱག་སྤྱི་བོར་བཞག 

ཐདོ་པའི་ནང་ནས་བདུད་རྩི་ཧུབ་གསུམ་གནང༌། མཐར་རང་གནས་སུ་ཕྱིན་

པ་དང༌། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁྱེའུ་གཉིས་རྩེ་གྲོགས་ཡོད་པའི་སྣང་བ་རྟག་པར་

བྱུང༌། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ལག་པ་ནས་བཟུང་ཡར་བཞེངས་ཏེ་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་

ཟངས་མདགོ་དཔལ་རིར་གཟིགས་པར་མསོ་གུས་སྐྱེས་པ་དང༌། མ་ཡུམ་གྱིས་

བུ་ག་བར་འདུག་ཟེར་སྐད་ཆེན་པོར་བཏོན་པས་ཉམས་དེ་སད། 

ལོ་ངོ་ཙམ་ལོན་སྐབས་རྡོ་ཡུལ་དུ་བྱོན་པར་མི་མ་ཡིན་མང་པོ་

གཟིགས། ཉིན་གཅིག་ཞབས་ཕྱི་བ་ཡིན་སྙམ་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཁང་ཐོག་ཏུ་

ཕེབས་ཟེར་ནས་ཁྲིད་པར་ཁང་ཐོག་ཏུ་སྔགས་པ་སྐྲ་དང་སྨ་ར་ཅན། ཧཱུྃ་ཕཊ་

ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་པས་ས་གཡོ་བ་ཅན་ཞིག་མཇལ་བས་ཉང་རལ་པ་ཅན་ཡིན་ཟེར་

བར། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་བླ་མ་བསོད་ནམས་ཆོས་ལྡན་སར་ཁྱེར། དེ་དང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

415

མ་ཕྲད་ན་རང་ཡུལ་དུ་འགྲོ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པས། ཡབ་རྒན་གྱིས་རོྡ་

གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ཕྱིན་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པར། ཁོང་ཚུར་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་ཏེ་

ཞལ་མཇལ་མ་ཐག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་གཟིགས། གྲུབ་ཆེན་གྱིས་བུ་

ལ་ཁྱདོ་ཀྱིས་ང་ཨེ་ཤེས་གསུངས་པར། བུས་བསདོ་ནམས་ཆསོ་ལྡན་ཁྱེད་ངས་

ལོས་ཤེས་ཀྱང༌། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ནོར་བ་ཨེ་ཡིན་གསུངས་པས། གྲུབ་ཆེན་གྱིས་

ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ཏེ་སྤྱན་ཆབ་ཁྲམ་མེར་འ་ོལེགས་ས་ོཐུགས་བདེན། ཡུལ་ཆེ་བར་

ཐུགས་ཁག་མེད། ཁ་ོབསོ་ད་བར་བརྩད་མ་ཆདོ་ད་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཏགོ་མཐར་

ཕྱིན་པ་བྱེད་ད་ོགསུངས་ཏེ་དབུ་ཐདོ་བཏུགས་སྟེ་འཕྲལ་དུ་ཚེ་དབང་དང༌། སྨེ་

བརྩེགས་ཀྱི་ཁྲུས་སོགས་བྱིན་རླབས་མཛད། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ངའི་མིང་

བསོད་ནམས་ཆོས་ལྡན་ཟེར་བ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་མ་གཏོགས་སུས་

མི་ཤེས། ད་ཁྱེད་ཅག་ངའི་རྗེས་སུ་འགྲ་ོང་དང་བྲལ་ན་ཁངོ་གི་ཚེ་ལ་བར་ཆད་

འངོས་གསུངས་པར། དེ་འཕྲལ་འགྲ་ོསྟབས་མ་འགྲིགས་པས་ཟླ་བ་གཉིས་ནས་

འངོ་རྒྱུ་བྱས། བུས་ཟླ་བ་གཉིས་ནས་ཁྱེད་མདུན་མ་སླེབས་ན། ང་རང་གནས་

སུ་འགྲ་ོཞུས་པར། གྲུབ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཤིན་ཏུ་གཟབ་དགསོ་

གསུངས། དེ་དོན་རྗེས་སོར་སླར་ཡང་རྡོ་ཡུལ་ཤ ག་ཆེན་བླ་མའི་གདན་ས་

སགོས་སུ་རོྡ་གྲུབ་རིན་པ་ོཆེ་མཇལ་བས། གྲུབ་ཆེན་གྱི་ཞལ་ནས་མདང་དགངོ་

རྨི་ལམ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གིས་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཁྲུ་གང་བ་

བརྡའ་ཡིག་གིས་གང་བ་ཞིག་གནང་བར་རྨིས་གསུངས་ཏེ་དགྱེས་ཚོར་མཛད། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

416

གྲུབ་ཆེན་མདུན་ནས། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་ཀཿཐོག་སི་

ཏུ། མག་ོཚ་སྤྲུལ་སྐུ་སགོས་སླབོ་ཚོགས་བརྒྱ་ལྷག་དང་མཉམ་དུ་མཛོད་བདུན་

དང༌། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཀློང་སྙིང་དབང་ལུང༌། འཇིགས་གླིང་བཀའ་འབུམ་

སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཐམས་ཅད་གསན། དེ་སྐབས་སུ་ས་སྐྱ་གོང་མ་འཇམ་

མགནོ་དབང་སྡུད་སྙིང་པ་ོགཙོས་བདོ་ཀྱི་ལྷ་དང་བླ་མ་ཀུན་གྱིས། ཀུན་མཁྱེན་

འཇིགས་གླིང་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་ཐག་བཅད། འབྲི་གུང་ནས་ངོས་འཛིན་

དང་བསུ་མ་འབྱརོ། ཀཿཐགོ་དང༌། ཞེ་རྫགོས་སྡེ་དགེ་མཆདོ་ཡནོ་བཅས་ཀྱིས་

ཁྲི་སྟོན་དང༌འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་དངོས་རྫས་

དང་བྱིན་རླབས་གནང༌། དེ་ནས་བདོ་དུ་ཕེབས་པར་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔས་བསུ་

བར་བྱུང༌། འབྲི་གུང་ཡར་རའི་སྒར་དུ་ཁྲི་སྟནོ་གནང༌། ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་

དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཉིན་བྱེད་འདོ་ཟེར། འཇིགས་གླིང་དབོན། རྒྱལ་ཡུམ་སོགས་

མཇལ། ལོ་ཤས་དེར་བཞུགས་ཏེ་བཀའ་རྙིང་གི་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་གསན། 

དེ་ནས་ཏི་སྒྲོའ་ིགནས་དང་བསམ་ཡས། ཚེ་རིང་ལྗོངས། དཔལ་

རི་སོགས་སུ་གནས་བསྐོར་དང༌། གདུང་མཆོད་སོགས་མཛད་དེ་སླར་འབྲི་

གུང་དུ་ཕེབས། གྲུབ་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞིན། དེ་ནས་ཁམས་སུ་བོྱན་པར་

དམར་ལུང་པདྨ་བཀོད་ཀྱི་སྒྲུབ་སྡེ་རྩ་གསུམ་མཁའ་འགྲོའ་ིགླིང་དུ་གྲུབ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་མཇལ། བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་མང་པོ་གསན། སླར་བོད་དུ་

བྱནོ། ར་ཉག་གྲུབ་ཆེན་མཇལ། བསམ་ཡས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པའོ་ིམདུན་མནྜལ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

417

ཕུལ། པེ་དཀར་དཀོར་མཛོད་དུ་གཉན་ས་བཅད། ལྕགས་ཟམ་ཆུ་བོ་རིར་

གནས་འབྲེལ་མཛད། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་དང༌སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུ་སོགས་གསང་

སྟབས་ཀྱིས་བཞེས། འབྲི་གུང་བརྒྱུད་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དམར་ལུང་པདྨ་

བཀདོ་དུ་མཇལ། གྲུབ་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཞིན་ཁམས་སུ་བོྱན་ཏེ་ཀཿཐགོ་དགེ་རྩེ་

པཎ་ཆེན་དང༌། ཞིང་སྐྱོང་རྒྱ་རོངས་ནམ་མཁའ་སོགས་ལས་བཀའ་མ་བཀའ་

བརྒྱད་སགོས་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆསོ་བཀའ་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་གསན། དེ་ནས་

གནས་ངེས་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁམས་སུ་བྱ་བྲལ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་དགོས་ཚུལ་ལྷ་

དང་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར་འསོ་མིན་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་

མདུན་ནས་བཀའ་ཐག་བཅད་རྒྱུ་མཛད་པར། ཀཿཐགོ་དང་རྫགོས་ཆེན། འབྲི་

གུང་སྡེ་དགེ་སགོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དམར་ལུང་པདྨ་བཀདོ་རོྡ་གྲུབ་རིན་པ་ོ

ཆེའི་མདུན་དུ་འཛོམས། གྲུབ་ཆེན་ནས་མཁའ་འགྲའོ་ིལུང་བསྟན་ལྟར་མ་བྱུང་

ན་སྐུ་ཚེ་མི་བཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་པར་གསུངས་ཐོག དེ་ནས་བྱ་བྲལ་

དཀར་ཆས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་ཐག་ཆོད། ཚོགས་འཁོར་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེན་སོགས་ཕུལ། གྲུབ་ཆེན་གྱིས་བྱིན་རླབས་མཛད། སྒར་གཞིས་ཕྱེད་འབྲི་

གུང་ཕྱག་མཛོད་ལ་རྩིས་སྤྲད། རོྡ་གྲུབ་མདུན་ནས་ཉིན་བར་ཆོས་གསུངས་

པ་དང༌། མཚན་མོ་རྨི་ལམ་དུ་ཀློང་ཆེན་པས་ཞལ་ཁྲིད་གནང་བ་སྦྲགས་མ་

བྱུང༌། གྲྭ་ཚང་ལ་སེམས་ཀློང་སྡེ་གསུམ་སོགས་ཆོས་མང་པོ་གསུངས། 

ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ནས་བླ་མ་དགེ་དཔལ་སགོས་དང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

418

བཅས་ཁྲ་ོསྐྱབ་ཐུགས་ཆེན་བསྐརོ་བ་སགོས་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཕེབས་ཏེ་མི་

དང་མི་མིན་གྱི་དནོ་ཅི་རིགས་མཛད། རེ་ཀངོ་ནང་ནས་འབྲུམ་ནད་བཞེས་ཏེ་

ཞལ་དབུགས་ཆད་ལ་ཁད་དུ་ཞག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བྱུང༌། ལྕགས་སྦྲུལ་ལོ་གསར་

ཚེས་ ༡༣ ལ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་གཟིགས་སྣང་ཤར། རེ་ཀོང་

གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གནས་བརྒྱད་དུ་ཚོགས་དང་མཆོད་མེ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ། སྡེ་

དགེ་རྫ་ཆུ་ཁ་སོགས་སྟོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རི་དྭགས་གཤོར་

ཏེ་རྔནོ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང༌། བསད་པ་གས་ོནུས་པ་ནི་གང་ཟག་བདག་

ལྟ་བུ་ལ་རེ་བ་ཟད་ཀྱང༌། རེ་ཟུང་ཙམ་རང་མལ་ལོག་ནས་སྐྱོན་བྲལ་དུ་སོང་

བ་ནི། བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའ་ིབྱིན་རླབས་ཁོ་ནར་

ངེས་གསུངས། རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་རའི་ཕྱོགས་ནས་གསོལ་ཆས་ཐམས་ཅད་གཞི་

བདག་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་རི་ལ་གནང་སྟེ་ཕེབས་པར། ཞག་དྲུག་

ཏུ་གསོལ་ཆས་མེད་པས་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཁྱེད་རྣམས་ཇ་བཀོལ། ངས་འབྲོང་

བསད་འངོས། འབདོ་སངོ་ན་ཁྱེད་ཚོ་ཤ་ལེན་པར་ཤགོ་གསུངས་ཏེ་ཕེབས། རི་

ངོས་ཤིག་ལ་འབྲོང་ཁ་ཤས་ཡོད་པར་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་གཅིག་བསད། གྲྭ་

པ་རྣམས་སོང་སྟེ་ཤ་གང་འདོད་ཁྱེར། ངས་བཤགས་པ་བྱེད་དགོས་གསུངས་

ཏེ་འབྲོང་རོའ་ིརྩར་བཞུགས་ཡོད་པར། གྲྭ་པ་རྣམས་ནས་འབྲོང་ཤ་བཙོས་ཏེ་

བསྡད། སྐབས་ཤིག་ནས་འབྲོང་བསད་པ་དེ་ངོ་མ་ཡར་ལང་ནས་འགྲོ་སོང་

བར། བླ་མ་ཁོང་ཐུགས་སྤྲོ་ཉམས་ཀྱིས་ཕེབས་ཏེ། ཞལ་ནས་ངས་སྡིག་པ་བྱས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

419

སོང་བསམས་ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། བཤགས་པ་བྱས་པས་

འབྲོང་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་སོང་གསུངས། འབྲོང་ཤ་དེ་ཉི་མ་ཁ་ཤས་རིང་བླ་གྲྭ་

ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། སྦྱིན་བདག་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅས་

བྱུང་བ་དང༌། 

སྐབས་ཤིག་ཟིས་སྒ་ལེན་སྟེང་ནས་ལྷ་ལུང་ཁུག་ཏུ་གནས་གཟིགས་

ལ་ཕེབས། དེར་ཉིན་གང་བཞུགས། དགོང་མོ་མི་སླེབས་བར་འདིར་སྡོད་རྒྱུ་

ཡིན་གསུངས། གསལོ་ཆས་དང་གཟིམས་ཆས་གང་ཡང་མེད་ཞུས་པར། ཁངོ་

རི་དྭགས་གསདོ་པར་འགྲ་ོགསུངས་ཏེ་ཕེབས། རྫ་རིའི་རྩེ་ནས་གནའ་བ་ཞིག་

བསད་དེ་ར་ོབསྣམས་བྱུང་བར་བཤས་ནས་ཤ་བཙོས་ཤིང་ཟསོ། མཚན་མརོ་ན་

བཟའི་སྟེང་དུ་གནའ་བའི་པགས་པ་མནབས་ཏེ་གཟིམས། ནམ་ལངོས་གྲབས་

བྱེད་དུས་མ་བྱན་གྱིས་མེ་གཏོང་བ་ན། རིན་པོ་ཆེའི་རྩར་གནའ་བ་ཞིག་ཉལ་

འདུག་པར། ནམ་ལོངས་པ་དང་ཡར་ལངས་ཏེ་རི་ལ་སོང༌། པགས་པ་ནི་མི་

འདུག་ལ་ཤ་ནི་མར་སྒ་ལེན་སྟེང་དུ་ཕེབས་སྐབས་གསོལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོགས་

ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །

༧༡༽ རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། 

དོན་གཅིག་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་སྐྱེས་པའི་རབས་

ནི། དེ་ཡང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་ལས། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

420

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །

དབྱེར་མེད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། གཏེར་ལུང་ལས། བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་རླབས་པར༔ ཁྲི་སྲངོ་

སྤྲུལ་པ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ༔ ལྕགས་ཁམས་འབྲུག་གི་ལོ་པ་ནི༔ སྐྱེས་བུ་བློ་རྩལ་

ལྡན་པ་འབྱུང༔ སྙིང་པའོ་ིབསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད༔ བདོ་ཁམས་བདེ་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་སྤེལ༔ ཞེས་སགོས་གཏེར་ཁ་དུ་མ་ནས་གུ་རུ་པདྨས་ལུང་བསྟན་པ་

ལ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དངཿ། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའམ་ཆོས་རྒྱལ་

ཆེན་པོའ་ིསྐུ། གུ་རུ་པདྨའི་གསུང༌། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའ་ིཐུགས། བི་མ་མི་

ཏྲའི་ཡོན་ཏན། ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཅས་ཀྱི་

རྣམ་རོལ། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའ་ིགཏེར་སྤྲུལ་བཅུ་གསུམ་པ་འཇམ་

དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པོའམ། པདྨ་འདོ་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ནི། ཡབ་གཉསོ་རིགས་

དྲུང་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་དང༌། ཡུམ་སགོ་ཟའ་བསདོ་ནམས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་

སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་འབྲུག་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ ༥ 

ལ་བདོ་ལྗངོས་མད་ོཁམས་སྡེ་དགེ་གཏིར་ལྷུང་དིལ་མག་ོཁྱུང་ཆེན་བྲག་ཞལོ་

དུ་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། 

སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་དང༌། ཕྱག་དྲུག་པ། སྔགས་

སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱངས། སྔནོ་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མང་པ་ོརྗེས་སུ་དྲན། ཐེག་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

421

པ་ཆེན་པོའ་ིརིགས་སད་ཅིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་འདུན། སློབ་

དཔོན་པད་བཀྲ་ལས་ཀློག་དང༌། ཡབ་ལས་བྲིས་དང༌། དག་སྦྱོར་སྙན་ངག་

རྩིས་སོགས་བསླབ་པར་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དགུང་ལོ་གསུམ་པར་ངོར་

ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ཐོག་མར་རྣམ་

རྒྱལ་མའི་རྗེས་གནང་ཞིག་གསན་པ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར། 

དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པར་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ ་འཆང་དེ་ཉིད་

ཀྱིས། ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་

པར་ལུང་བསྟན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་

ཐར་རྩེ་སྤྲུལ་སྐུའམ་ཞབས་དྲུང་ཞེས་པའི་མཚན་ཆགས། དེའི་སྔནོ་དགུང་ལ་ོ

དགུ་ཐོག་ནས་རྫོང་སར་དགོན་གྱི་འཚོགས་སྒྲིག་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཡབ་མེས་ཀྱི་

གྲྭ་ཤག་ཏུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་བྲག་སྐྱིབས་ཤིག་ཏུ་ཅུང་ཟད་

མནལ་བ་ན། དྷཱི༔་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཆེན་པ་ོཞིག་གྲགས་པར་ཅུང་ཟད་བརྒྱལ་བ་ལྟ་

བུར་གྱུར། དེ་ལས་སད་མ་ཐག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དང༌། སློབ་

དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དབྱེར་མེད་དུ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་བྱིན་

གྱིས་བརླབས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕྱག་དཔེ་གང་ཡིན་རུང༌། ཚར་རེ་གསན་

པའམ་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་ནུས་

པའི་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཀློང་རྡོལ། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་པར་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་རིམ་པར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ངོར་ཐར་རྩེ་བླ་བྲང་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་ཆོས་གསན། 

ཉེར་གཅིག་པར་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས་པ་སོགས་

སྡོམ་པ་གསུམ་དང་དེའི་བསླབ་བྱར་གཏོགས་པའི་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་

དང་བཅས་པར་གསན་སྦྱོང་ཇི་ལྟར་གནང་ཚུལ་ནི། རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་

ལས། སྔ་ཕྱིར་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ། །མི་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཐོས་པ་

བཙལ། །རོྡ་རྗེ་འཛིན་དང་དགེ་བའི་བཤེས། །རིག་བྱེད་གཞུང་ལ་མཁས་པ་

སོགས། །གཙུག་ནོར་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བསྟེན། །བཟོ་གསོ་སྒྲ་ཚད་ཡན་ལག་

བཅས། །འདུལ་མཛོད་དབུ་ཕར་བཤད་སྲོལ་ཐོས། །གསར་རྙིང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་

ཡི། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་སགོས། །བཀའ་གཏེར་བཀའ་གདམས་

ས་སྐྱ་པ། །འབྲི་སྟག་མཚུར་དང་གདན་འབྲུག་གི ། སྔོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་མ་

ཉམས་པར། །བཞུགས་པའི་སྨིན་གྲལོ་གདམས་ངག་དང༌། །བདེ་དགྱེས་གསང་

གསུམ་དུས་འཁརོ་ལོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པ་ོསགོས། །རྒྱབ་རྟེན་རྒྱུད་ཀྱི་

བཤད་པ་དང༌། །བཀའ་བསྟན་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལུང༌། །གླེགས་བམ་བདུན་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཉན། །མདརོ་ན་བཤད་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བཅུའི། །རིང་ལུགས་རྒྱུན་

བཞུགས་ཕལ་ཆེར་ཐསོ། །ཅུང་ཟད་སྦྱངོས་ཤིང་ཕྱགོས་ཙམ་ཤེས། །རང་གཞན་

གྲུབ་མཐའི་ཁས་ལེན་དང༌། །ཆོས་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །

དེ་དག་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའང༌། དགུང་ལོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཉེར་བཞི་ནས་ཐོག་མར་ངོར་ལུགས་ལྟར་ཀྱེ་རྡོར་གཞི་བསྙེན་གཙོས་གསུང་

ངག་ལམ་འབྲས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་སོགས་སྐུ་མཚམས་ལོ་བཞི་

གནང་བ་བཅས། སྔ་ཕྱི་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པརོ་ལ་ོབཅུ་གསུམ་

གནང་བས་མཚོན། གཞན་ཡང་དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུའི་སྐོར་ནས་ཕལ་

ཆེར་ཐེམ་སྤངས་ཀྱིས་གདན་སར་ཞབས་པད་འཁོད་ཞོར་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་

བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཉམས་བཞེས་གནང་བར་

མཛད། གཞན་དནོ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་གཙོ་བརོ་དགུང་ལ་ོཉེར་གཅིག་ཐགོས་

ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་དུ་ཐོག་མར་སྒྲ་དང་སྙན་ངག་སོགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་

སློབ་གྲྭ་བསྐྱངས་ཏེ། ཐར་རྩེ་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་ཆགས་པར་གྱུར། དེ་

ནས་བཟུང་སྟེ་སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་དམ། བཤད་བརྒྱུད་

ཀ་ཆེན་བཅུའི་དབང་བཀའ་གདམས་ངག་བཤད་ཁྲིད་རྣམས། གདུལ་བྱའི་

རིམ་པ་དང་འཚམ་པར་བཀདོ་མའི་ཆུ་བཞིན་གནང་སྟེ། སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་

བྱ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད། བསྟན་འཛིན་

གྱི་སྐྱེས་བུ་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཏེ་ས་ཆེན་པོའ་ིརྒྱན་དུ་གྱུར། ལྷག་པར་

དུ་བསྟན་པ་ཡུན་གནས་ལ་ཆེད་དུ་དགོངས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རླབས་པོ་

ཆེས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་བསྡུ་བ་མཛད་དེ། ཚར་

བཞི་གནང་བས་མ་ཚད། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་མཛོད་

ཆེན་པོ་ལྔའི་བསྡུ་བ་དང༌། གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོས་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

424

ལས་བཏུས་པའི་བསྡུ་བ། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས། ཤིང་སྤར་བརྐོ་རྒྱུ་སོགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ། རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ནས་

བསྐུལ་སློང་དང༌། མཐུན་འགྱུར། ཞལ་བཀོད་སོགས་གང་དགོས་ཀྱི་བདག་

རྐྱེན་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། 

རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀྱང། བློ་སྦྱོང༌། ཁྲིད་ཡིག རྒྱུད་

འགྲེལ། མཚམས་སྦྱོར། དཀྱིལ་ཆོག སྒྲུབ་ཐབས། གཏེར་ཆོས་སྐོར་སོགས་

གྲངས་མེད་པ་ཞིག ཆོས་བཀའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིནང་དུ་བཞུགས་པ་

ཕུད། གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་རྣམས། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་

ནས་ཕྱགོས་བསྒྲིགས་བགྱིས་ཤིང་སྤར་བཞེངས་གནང་བར་པུ་སྟི་བཅུ་གསུམ་

བཞུགས་པར། ད་ལྟའི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་འཕྲུལ་སྤར་ལྟར་པུ་སྟི་ཆུང་བ་ཉེར་

བཞི་བཞུགས་པ་འདི་དང༌། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེ་ཆུང་བཅུ་གསུམ་

གསར་དུ་བཞེངས་པ་དང༌། ཉམས་གསོ་གནང་བ་ལའང་ཚད་མེད། དེ་དག་

གིས་མཚོན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པ་ལ་གྲངས་མེད། 

གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཡང༌སྒྲུབ་གནས་འགའ་ཞིག་ནས་ཐུགས་

དམིགས་མཛད་པ་ཙམ་གྱིས་ཚེ་ཆུ་དཀར་ཡོལ་གང་རེ་གློ་བུར་དུ་འབབ་

པ། དབང་གི་སྐབས་འགར་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་རེག་ཏུ་མི་བཟོད་པའི་དྲོད་

འབར་བ། རྟེན་བྱིན་ཅན་གྱི་མདུན་ནས་རིང་བསྲེལ་ཕྱག་ཏུ་འབབ་པ། རབ་

གནས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཉིན་ལམ་མང་པོའ་ིསར་ཟང་ཐལ་དུ་གནང་བ། ཚེ་ཆང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

425

རྒྱུན་བཞག་དབྱར་མི་རུལ་དགུན་མི་འཁྱགས། དབུས་ནས་གྱེན་དུ་འཕྱུར་བ་

སོགས་མཐའ་ཡས། སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་འགའ་རེས་ཐོག་མར་མཇལ་སྐབས་

སུ་གུ་རུ་པདྨ་དང༌། ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་

སོགས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མཇལ་ཞིང༌། ས་སྐྱའི་འཇམ་དབྱངས་ཕུག་ཏུ་སྒྲུབ་

པ་ཞག་བདུན་མཛད་པའི་ཐོ་རངས། མདུན་གྱི་གཞི་སྟེང་འདོ་དམར་སེར་

གྱི་གོང་བུའི་དབུས་སུ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཁ་བྱེ་མ་ཐག་པ་ཞིག་ཡུན་ཅིག་གསལ་

མཐར་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ཞིག་བྱུང་བར། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་

གསུམ་གང་ལའང་ཐོགས་པར་མེད་པའི་བརྟན་པ་ཐོབ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང༌། སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་

པར་རོལ་པས་ན། བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མཁའ་

འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་དགྱེས་ཞལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས་ཤིང་དེ་དག་ལས་ཆོས་

གསན་པ་དང༌། ཚིག་དནོ་ལ་སྒྲ་ོའདགོས་བཅད་པ་སགོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་ཞིག་མངའ་བ་སྟེ། 

དེ་ཡང་རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་ཐར་

ནི། གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལུང་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་དང༌། རྫོགས་ཆེན་

སྡེ་གསུམ་གྱི་ལུང་བྱང་ལས། བཀའ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད༔ ཟབ་མོ་

དངསོ་དང་དགངོས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གཏེར་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར༔ དག་

སྣང་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཆུ་བོ་ནི༔མངའ་བདག་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

426

ཡབ་སྲས་སྐལ་བར་བབས༔ སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་བཙས་ཆེན་བྱེད༔ཟབ་

རྒྱས་ཉི་འདོ་ལྷག་པར་བརྡལ༔ ཞེས་བཀའ་བབས་བདུན་འབྱུང་བར་ཨོ་རྒྱན་

པདྨའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ལྟར་དང༌། རྗེ་བླ་མ་ཉིད་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་

པར་དག་པའི་སྣང་བར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འདོ་དུ་ཕེབས། དེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་

རྗེ་མཁའ་འགྲོའ་ིའཁོར་དང་བཅས་པ་མཇལ། བྱིན་རླབས་དང༌དབང་བསྐུར་

ནོས། བཀའ་བབས་བདུན་བྱུང་བར་ལུང་བསྟན་མཐར། སྤྱན་གྱིས་ལྟ་སྟངས་

དང་བཅས་ཏེ། གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང༌། །འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་

བསླད་པར། །རིག་སྟངོ་རྗེན་པར་བསྐྱངས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགངོས་

པའ།ོ །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌འཁོར་བཅས་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་གཉིས་

མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཤར། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་བཀའ་ནས་

བཀའ་རིང་བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་བབས་ཚུལ་གོང་དུ་བསྟན་ཟིན་ཅིང༌། 

དེ་དག་གི་ཉེ་བརྒྱུད་གསན་པ་ནི། མཁས་གྲུབ་ཟུར་པ་ཡབ་སྲས་

ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའ་ིཉེ་བརྒྱུད་གསན། སོ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་

ལས་འདུས་པ་མདོ་ཡི་སྨིན་གྲོལ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། སློབ་དཔོན་འཇམ་

དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༌སེམས་སྡེའི་མཁས་པ་ཉེར་གཅིག་ལས་ཤེར་

ཕྱིན་སྡུད་པ་སོགས་མདོ་སྔགས་སྤྱི་དང༌། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་སྐོར་ཉེ་

བརྒྱུད་གསན། སྤང་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ལས་རྫོགས་ཆེན་ཀློང་སྡེ་ཉེ་བརྒྱུད་

དུ་གསན། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་དངོས་ལས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་རྫོགས་པར་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

427

ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་ལས་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་

ཅན། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་སོགས་རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་སྡེའི་ཉེ་བརྒྱུད་

གསན། ལྕེ་བཙུན་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ལས་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ཉེ་བརྒྱུད་

གསན། འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཡབ་སྲས་ལས་ཇོ་བོ་བཀའ་

གདམས་ཀྱི་གཞུང་གདམས་ངག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཉེ་བརྒྱུད་གསན། བླ་ཆེན་

འབྲོག་མི་དང༌བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་

མཚོ་རྣམས་ལས་ཀྱེ་རྡརོ་རྒྱུད་བཤད་ཀྱི་ཉེ་བརྒྱུད་གསན། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་

སྙིང་པ་ོལས་ཡང་ཕུར་དང༌། ལམ་འབྲས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫགོས། ཕུར་པ་རྩ་དུམ་གྱི་

ལྗགས་བཤད་བཅས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། ལྷ་ོབྲག་མར་པ་ལ་ོཙཱ་ལས་རྒྱུད་དང་

གདམས་ངག་གི་སྙིང་པོ་ཞིག་གསན། 

སྐབས་དེ་དུས་སུ་རྔོག་ཆོས་སྐུ་རོྡ་རྗེ་དང་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་

ཡིན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཉམས་ཀྱང་འཁྲུངས། གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ལས་

གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་དང༌། སྒོམ་པ་ཕྱག་ཆེན་གྭའུ་མ། བོགས་འདོན་ནི་གུ་

ཆོས་དྲུག་བཅས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལས་ཞི་

བྱེད་སྐོར་གྱི་མན་ངག་དང༌། སྙན་བརྒྱུད་སྐོར། དམ་པའི་བླ་སྒྲུབ་སྐོར་བཅས་

ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། གྲུབ་ཆེན་ཨ་ོརྒྱན་པ་ལས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནསོ་

ཤིང༌། དེའི་སླབོ་མ་རྟགོས་ལྡན་ཟླ་བ་སེངྒེའི་བག་ཆགས་གསལ། དཔྱལ་ཨ་མ་ོ

བཛྲའི་སྔནོ་གནས་གསལ་བར་དྲན་ཅིང༌། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཡང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དག་མེ་གཅིག་གི་ཉེ་བརྒྱུད་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། སྙེ་མདོ་བསོད་ནམས་དཔལ་

གྱི་སྔནོ་གནས་གསལ་བར་དྲན་ཏེ། ཕ་དམ་པས་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་ལས་གསན་

པའི་ཕུར་པ་ཉེ་བརྒྱུད་གསན། སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལམ་རིམ་

དང་རེ་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ལས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས། སློབ་དཔོན་

ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ལས་དབུ་མ་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ་བཅས་གསན། རྡོ་ཐོག་ཐེལ་པ་རོྡ་

རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་སྐབས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་ཚར་བརྒྱ་བཤད་པ་

སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། གྲུབ་ཆེན་ལུ་ཧི་པ་ལས་དཔལ་

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཆོས་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས། ཤབ་

བག་སྟོན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་སྔོན་གནས་

ཐུགས་ལ་གསལ། དེ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བཞུགས། 

གཉིས་པ་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། སྐུ་ཆུང་ངུའི་

སྐབས་ཡབ་གཞིས་ཀྱི་གནས་བྲག་ཞིག་ནས་རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་

པའི་ཆོས་སྐོར་བཞེས། བསམ་ཡས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས། མཁའ་འགྲོའ་ི

རིགས་ཅན་ཞིག་གིས་ལྷ་ཆེན་ཞིག་པའི་ཕྱག་མཛུབ་གཅིག་ཕུལ་བར་དེ་

ལས་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་གསའོ་ིཆསོ་སྐརོ་དང༌། དྲི་མེད་ཀུན་དགས་

ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའ་ིཤོག་སེར། བྲམ་

ཟེ་ཉེར་གཅིག་གི་གདུང་རྣམས་བྱནོ་པར་བཞེས། རངོ་རྨེ་དཀར་མ་ོསྟག་ཚང་

ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི་སྐུ་རྟེན་དང༌། སི་ངུ་གཡུ་མཚོ་ནས་ཧེ་རུ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཀ་ཞལ་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་པའི་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་གི་ཆོས་

སྐོར་བཅས་བཞེས། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷས་དངོས་སུ་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་ཞིག་

ཕུལ་བར། དེ་ལས་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་ཁྱད་འཕགས་དང༌། གུ་རུའི་ཚེམས། སྤྲུལ་

པའི་རིང་བསྲེལ་བཅས་བྱོན་པར་བཞེས། ཨ་ལོ་དཔལ་འབྱོར་སྒང་གི་རྒྱབ་

རི་ནས་གྲོལ་ཏིག་སྐོར་གསུམ། གནས་ཡིག་འགའ་ཞིག་བཅས་བཞེས། ཡབ་

གཞིས་ཀྱི་ཁྱུང་ཚང་བྲག་ནས་རྩ་གསུམ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྗེ་འབངས་

ཉེར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞེས། ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་དུ་བོྱན་སྐབས་ཉེ་སྐོར་གྱི་

བྲག་རིར་སྒྲལོ་མའི་ཆསོ་སྐརོ་བཞུགས་པ་གཟིགས་ཤིང༌། གཏེར་བདག་གིས་

སྒྲལོ་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་ཕུལ། ཇ་ོབ་ོཁ་རག་ཏུ་བྱནོ་སྐབས་ཀྱང་ཕུར་པ་ཁྱད་

འཕགས་ཤིག་གཏེར་བདག་གིས་ཕུལ། གཏེར་ལྷུང་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་རྡོ་རྗེ་

སེམས་དཔའི་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་བཞེས། རྫངོ་ཤདོ་སྐུ་གནས་ནས་པད་རྒྱལ་

གྱི་སྐུ་རྒྱན་དཔག་བསམ་ཤིང་འབྲས་དང༌། གནམ་ལྕགས་རྡ་ོརྗེ་ཁྱད་འཕགས་

ཤིག་བཞེས་པ་སོགས་བགྲང་བར་མི་ནུས་སོ། །

གསུམ་པ་ཡང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལ་ོབཞི་བཅུ་

པར་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པས་མནལ་ལམ་དུ་གཟིགས་ཏེ། གཏེར་

འབྱུང་གི་གླེགས་བམ་ཞིག་གིས་བྱིན་རླབས་གནང་མཐར་གཏེར་སྟནོ་གླེགས་

བམ་བཅས་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པ་ན། གླེགས་བམ་དངསོ་སུ་གྱུར་པའི་ཉམས་

ཀྱི་སྣང་ངརོ། གཏེར་སྟནོསྟངོ་རྩ་ལྷག་ས་ོསའོ་ིརྣམ་ཐར་དང༌། གཏེར་ཆསོ་རེ་རེ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བཞིན་བཀྲ་ལམ་མེར་ཐུགས་ལ་གསལ་བ་ཞིག་བྱུང་བར། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་

དགསོ་གལ་ཆེ་སྐབས་ཆེད་དུ་དགངོས་གཏད་གནང་ཚེ། དེ་མ་ཐག་ཐུགས་ལ་

གསལ་བ་དང༌། གཏེར་ཆསོ་དཔེ་ལུང་རྒྱུན་མེད་པ་སགོས་ལ་དགངོས་འདུན་

གནང་བ་ཙམ་གྱིས་གཏེར་སྟནོ་དེ་དང༌། དེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་དངསོ་སུ་དབང་

ལུང་སོགས་གནང་བ་དང༌། གཏེར་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང༌། གཏེར་སྟོན་སྔ་མ་

རྣམས་ཀྱིས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཤོག་སེར་དང༌། དམ་རྫས་སོགས་སྐབས་

འཕྲལ་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་བ་སོགས་ཚད་མེད་པར་བཞུགས། དེར་བརྟེན་ཡང་

གཏེར་གྱི་རྩ་བ་འདི་ཁོ་ནས་རྟོགས་ནུས་པ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་པར་མི་

ནུས་སོ། །

བཞི་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། སྐུ་

ཆུང་ངུ་ནས་ཀྱང་སྔནོ་གྱི་སྐྱེས་རབས་མང་པ་ོདྲན་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་མང་པོ་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུངས། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་

བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཚུལ་གོང་དུ་སོང་བ་ལྟར་ལ། དེ་སྐབས་

འཇམ་བཤེས་ཀྱི་སྙིང་ཐིག་སྒྲོན་མ་བདུན་པ་ཐུགས་ལ་གསལ། དབུས་ཕེབས་

ཀྱི་ལམ་ཁ་དགེ་རྒྱལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཞིག་ནས་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་སུ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་

ན། མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བའི་ཆོས་སྐོར་ཐུགས་ལ་གསལ། བསམ་ཡས་

སུ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དེ་གུ་རུ་དངོས་སུ་གཟིགས་སྐབས་སུ། སྙིང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

431

ཐིག་ཡན་ལག་གི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་ལ་གསལ། སྒྲོལ་དཀར་

ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལའོ་ིབསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་འཕགས་མ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དངསོ་སུ་

གཟིགས་ཤིང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སེང་ཧ། བ་ྀམ་ལ་མི་

ཏྲ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཟིགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་མཐར་

ཐིམ་པ་ན། འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་སྐརོ་གྱི་ཆསོ་སྐརོ་ཡངོས་རྫགོས་ཐུགས་ལ་

གསལ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔས་བསྐོར་བ་གཟིགས་ཏེ་བྱིན་

གྱིས་རླབ་པ་ན། གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་ལ་

གསལ། དེ་ལྟ་བུ་སོགས་སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཟབ་ཆོས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ཞིག་བཞུགས་སོ། །

ལྔ་པ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། ལང་གྲོ་

དཀནོ་མཆགོ་འབྱུང་གནས་དུས་ལ་ོཆེན་བ་ཻརའོ་ིཚེ་སྒྲུབ་ཞུས་པ་རྗེས་སུ་དྲན་

ཏེ། ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའ་ིཐུགས་ཏིག་ཞེས་པ་གཏན་ལ་ཕབ། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་

སྙིང་པོའ་ིདུས་སུ། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་སེང་གདོང་མ་དཀར་

མོའ་ིབཅུད་ལེན་རྗེས་སུ་དྲན། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་

ཚུལ་གོང་དུ་བསྟན་ཟིན་པ་སོགས་བཞུགས་སོ། །

དྲུག་པ་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལོ་བཅོ་

ལྔའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། ཡབ་

བཀའ་ཚེ་དཔག་མེད་ཧྲཱི༔ གཅིག་མའི་སྐརོ་དང༌། ཚེ་ཡུམ་ཙནྜ་ལིའི་གདམས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ངག་དབང་བསྐུར་བཅས་གནང་བ་བཞིན་ཕྱིས་སྤེལ་བར་མཛད། རྔ་ཡབ་

པདྨ་འདོ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཤིག དེར་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་བྱང་སེམས་

པདྨའི་མྱུ་གུ་ཞེས་པའི་སྐུར་བཞུགས་པའི་དྲུང་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་

དང༌། དབང་སྐུར། བར་དོའ་ིདྲུག་ཁྲིད་བཅས་ཀྱི་གདམས་ངག་གསན་པ་

བཞིན་སྤེལ་བར་མཛད། དེ་ལྟ་བུ་སོགས་དག་སྣང་ཚད་མེད་པར་བཞུགས་

པར་ངེས་ཀྱང༌། དངོས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་མང་པོ་མི་བཞུགས་པར་

གསུངས་ས།ོ །

བདུན་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགུང་ལོ་བརྒྱད་

པར་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དངོས་སུ་གཟིགས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་སྐུར། ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་སྙིང་ཐིག་སྙན་བརྒྱུད་དུ་

གསན། འོད་གསལ་ཞིག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པའི་དྲུང་དུ་

ཕེབས། དེར་སླབོ་དཔོན་པདྨ་དང་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་བཞུགས་

པ་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲ་ོདང༌། གྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞུང་གདམས་ངག་

རྣམས་སོ་སོར་གསན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་དང༌། རྫོགས་

ཆེན་ཨ་ཏིའི་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱང་གནང་བར་ཕྱིས་འགའ་ཞིག་སྤེལ་བར་

ཡང་མཛད། 

འདིར་སྙན་བརྒྱུད་ཅེས་པའི་དོན་ནི། འཆད་པ་པོས་གསལ་བར་

གསུངས་པ་དེ་ཉིད། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཀྱིས་ཟིན་ཏེ་ཚིག་དོན་ལ་ཆད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལྷག་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དེ་ལ་བཞེད་ཅེས་གསུངས། ལྷག་པར་

དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཟབ་ལམ་གསང་བ་མཐའ་དག་གི་ཡང་སྙིང་བཀའ་བབས་

བཞེས་ཚུལ་ཡང༌། འདོ་གསལ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་

ཞིང༌། ཨགོ་ཚོམ་དང༌། དབུ་ལ་དར་ཐདོ། དར་གྱི་སྟདོ་གཡགོས་སྨད་གཡགོས་

ཅན་ཞིག་མཇལ་བའི་ཞལ་ནས། ང་ཡིས་མི་དུང་ཕྱུར་གཅིག་ལ་བསྙེན་རྫགོས་

བསྒྲུབས་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་སྔནོ་བསྙེན་རྫགོས་སུ་ལ་མ་སྒྲུབ་འདུག ད་ཕྱིན་

མི་ལྔ་བཅུ་ལ་བསྙེན་རྫགོས་སྒྲུབ་དགསོ། ང་ཡིས་ཁྱེད་ལ་བསྙེན་རྫགོས་བསྒྲུབ་

གསུངས་པ་དང་མཉམ་དུ། རོལ་མོའ་ིསྒྲ་དང༌། འདོ་ཀྱི་ནང་ནས་མཁའ་འགྲོ་

མ་སྔ་ོསངས་རུས་རྒྱན་ཅན་ལྟ་བས་མི་ངམོ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་བཅས་ལེགས་

སྦྱར་གྱི་སྐད་ཐོག་ནས་དབང་བཞི་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་བར། དབང་རེ་ལ་

ཉམས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་སྐྱེས། བར་མཚམས་ཀྱང་རེ་རེ་བཞག མཐར་གྲུབ་ཆེན་

གྱི་ཞལ་ནས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བསྙེན་དང༌། དགེ་ཚུལ། དགེ་སླངོ༌། གནས་

བརྟན་རྒན་པོའ་ིགོ་འཕངས་བཅས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བོད་སྐད་དུ་

གསུངས། མཐར་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟགོ་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་ཞེས་གསུངས། 

ཡང་བཀའ་བབས་གཞན་ཀུན་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། གྲུབ་

ཆེན་ས་ར་ཧ་དང་རྒྱལ་པོ་ཛ༔ དངོས་སུ་མཇལ་བ་ལས། གསར་རྙིང་གི་ལམ་

རིམ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ལ། སྔར་མེད་ཀྱི་ཟབ་གནད་མང་

པོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་གཞུང་ངོ་མཚར་ཅན་བཞི་ཚན་བཞི་བཅུ་པ་ཞེས་པ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

434

ཞིག་གསན་པར་མཛད་ནའང༌། གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་བཀའ་རྒྱ་དམ་པོར་

མཛད་པར་གསུངས། ཕྱིས་སུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་

གྲོས་ཀྱིས་དེའི་ལེ་ཚན་གཅིག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་གནང་བའང་ཤིན་ཏུ་

ང་ོམཚར་ཆེ་བའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་ས།ོ །དེ་ལྟར་ན་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་

སྲས་དང་བཅས་པའི་གསང་གསུམ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བླ་མ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པ་ོདེ་ཉིད་དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུ་དནོ་གསུམ་ཟིན་གྱི་བར་བཞུགས་ཤིང༌། དེ་

ནས་སྐུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རེ་ཞིག་རྫགོས་པར་གཟིགས་ཏེ་རབ་བྱུང་བཅ་ོལྔ་

པའི་ཆུ་འབྲུག་དབ་ོཟླའི་ཚེས་ ༢༡ གི་སྔ་དྲརོ་ང་ོམཚར་གྱི་ལྟས་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་

པར་མཛད་དོ། །

༧༢༽ རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། 

དནོ་གཉིས་པ་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་

ཐར་བསྡུས་པ་ནི། དེ་ཡང་ཞལ་གསུང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། 

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའ་ིཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

བཀའ་དྲིན་སུམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའ་ིམགོན། །

སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་མཛད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་མད་ོསྡེ་རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་ཆུ་ཡི་སྣདོ་ཆག་ན། །ཟླ་

བའི་གཟུགས་བརྙན་མི་སྣང་བ། །དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ངན་པ་ལ། །སངས་

རྒྱས་གཟུགས་ཀྱང་མི་སྣང་ང༌ོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྗེ་རྫགོས་པའི་སངས་རྒྱས་

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པ་ོདེ་ཉིད་རེ་ཞིག་སྐུ་དངསོ་ཀྱི་གདུལ་བྱ་

རྫོགས་ནས་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནའང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱས་པ་

ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིབྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རྡུལ་

སྙེད་དུ། །རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་

ཏན་དང༌། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །གདུལ་བྱ་རྣམས་ནི་ཆུད་མི་

གསོན། །ངན་སོང་སྦྱོང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཀུན་ཏུ་

སྟོན། །ཅེས་པ་ལྟར་དང༌། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་ལུང་

བསྟན་བཀའ་རྒྱ་ལས། སྤྲུལ་གཞི་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་རུ། །པཎ་ཆེན་བི་མའི་ཐུགས་

ཀར་ཐིམ། །སྤྲུལ་པ་ལྔ་འབྱུང་སྨནོ་ལམ་མཐུས། །རིས་མེད་བསྟན་ལ་ཕན་ཅེས་

གསུངས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྗེ་གོང་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་

ལ་དབང་འབྱོར་བའི་དེ་མ་ཐག་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ན་གོང་དུ་སོང་བའི་སྐྱེས་པའི་རབས་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པ་

ཐར་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་མཐའ་དག་སྐུ་གཅིག་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པ་ནི། དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འཇམ་དབྱངས་ཆེན་པོའ་ི

སྒྲ་ཆེ་བ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྒྲ་གཅིག་པ། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་སྒྲ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སྒྲོགས་པ། །སྒྲ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །ཅེས་དང༌། ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་

ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ། །ཞེས་དང༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོབླ་ོགྲསོ་བཟང༌། །ཞེས་དང༌། དཔལ་

ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། །རྒྱལ་པ་ོསྒྱུ་

འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འཆང༌། །ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་རིག་སྔགས་འཆང༌། །རྡོ་རྗེ་རྣོན་

པོ་རལ་གྲི་ཆེ། །

ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱི་ཁྱབ་བདག་འཇམ་པའི་རོྡ་རྗེ་དངོས་

མི་གཟུགས་སུ་བོྱན་པ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བགྱི་བ་འདི་

ཉིད་ནི། བོད་ཆེན་པོའ་ིལྗོངས་སུ་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་ལས། འབྲི་

ཀླུང་གསེར་ལྡན་གྱི་ཆུ་བོའ་ིའགྲམ། ཤར་ཀཿཐོག་དང་ཧ་ཅང་མི་རིང་བར། རེ་

ཁེ་ཨ་བྱམས་ཞེས་པའི་ས་ཡི་ཆར། གུ་རུ་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་

གདུང་བརྒྱུད། ནུས་ལྡན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གཏེར་སྲས། འགྱུར་མེད་

ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཨ་མད་ོགསེར་གྱི་བྱ་བྲལ་ཞེས་པའི་གྲུབ་རིགས་ལས་

བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མཚོ་ཞེས་པའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་

བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ལོའ་ིསྟོན་དུས་ཀྱི་དགེ་བའི་ཉིན་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་

དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། 

ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པ་ོདེ་ཉིད་ཀྱིས་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོ

གྲོས་ཞེས་པའི་མཚན་བཏགས། དགུང་ལོ་དྲུག་ཙམ་ནས་སྐུ་ཞང་བླ་མ་དགེ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ལེགས་ཀྱིས་ཡིག་ང་ོབསྟན་པར་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། བྲག་དམར་སྤྲུལ་པའི་

སྐུ་ལས་ཚེ་དབང་ཞིག་ཀྱང་གསན། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བོྱན་འཇམ་མགོན་

ཀངོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོགྲསོ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་

བརྩེའི་དབང་པའོ་ིཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུར་ལུང་བསྟན། ཀཿཐགོ་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་

གྱིས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་ངོར། སི་ཏུའི་བླ་བྲང་དུ་གནས་སྐབས་ཟུར་

བདག་མཛད་རྒྱུ་ལས་ཀཿཐགོ་དགནོ་གཞུང་གིས་ཁྲི་གསལོ་སགོས་མཛད་མི་

དགོས་པའི་ཞལ་འདོམས་དང་བཅས་ཏེ་གནང་བ་ལྟར་དགུང་གྲངས་བདུན་

ཐོག་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གདན་ས་ཆེ་ཤོས་དཔལ་ཀཿཐོག་གི་དགོན་པར་

གདན་འདྲེན་ཞུས། གཟའ་ཚེས་དགེ་བར་ཐུབ་ཆེན་གྱི་དྲུང་དུ། སི་ཏུ་རིན་པོ་

ཆེས་གཙུག་ཕུད་བཞེས། མཚན་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོགྲསོ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བཏགས། 

བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རིག་འཛིན་ཡོངས་འཛིན་དུ་

བསྟེན། ལོ་གཅིག་ནང་པུ་སྟི་བཅུ་སྐོར་ལ་བྱང་བས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་

དགྱེས་རྩེར་སོན། ཡོངས་འཛིན་དེ་ལས་བྲིས་དང་སུམ་རྟགས་སོགས་

དང༌། དཀར་རྩིས། སྒྲ་རིག སྔོན་འགྲོའ་ིཁྲིད། ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན། སྤྱོད་

འཇུག་སགོས་གཞུང་བཤད། གཞན་ཆསོ་བཀའ་མང་པ་ོགསན། དགུང་ལ་ོདགུ་

པར་དག་ཡིག་ངག་སྒྲོན་གཞན་ལ་ཁྲིད་པ་དང༌། བཅུ་པར་དབྱར་གནས་ཀྱི་

ཚོགས་ཐོག་བཤད་བྱའི་ཡན་ལག་བཤད་པ། བཅུ་གཅིག་པར་ཚོགས་ཆེན་

ཐོག་བདེ་སྨོན་གྱི་ལྗགས་བཤད་གནང་བ་སོགས་ལ་ཀུན་གྱིས་ངོ་མཚར་དུ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བརྩིས། རྒྱུད་སྡེའི་བཤད་གྲྭའི་ནང་དགུང་གྲངས་བཅུ་བཞིའི་བར་ལ་ོབཞི་རིང་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་རིག་གནས་བཅས་གསན་སྦྱོང་མཛད། 

དགུང་ལ་ོབཅ་ོལྔའི་ཐགོ་རྗེ་གངོ་མའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་

རྫངོ་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་དགནོ་པར་ཞབས་པད་དངསོ་སུ་འཁདོ། བསྟན་པ་

ལ་རིམ་གྱིས་འཇུག་ཚུལ་ཡང༌། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་ཀཿསི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་གཙོས་དགེ་འདུན་གྱི་དབུས་སུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡམོ་པ་བཞེས། མཚན་ལ་སྔར་

གྱི་ཐགོ་ཏུ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཞེས་བཏགས། དགུང་ལ་ོ

ཉེར་དྲུག་ཐོག་རུ་དམ་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་པདྨ་

བློ་གསལ་སོགས་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། 

སླར་ཡང་དགུང་གྲངས་སོ་ལྔའི་དབུས་ཕེབས་ཐོག་མའི་སྐབས། རྗེ་

གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར། ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་སྔ་མའི་སྡོམ་པ་ཕུལ་

ཏེ། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ནོར་བུ་གཙོས་བཅུ་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་སོ་སོར་

ཐར་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། མཁན་

ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན། འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ། ཞེ་ཆེན་

རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་རྒྱལ། དགེ་མང་མཆོག་

སྤྲུལ། སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ་སོགས་ལས་ཐེག་ཆེན་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་

མཚོ་ལས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བཀའ་མ་དང་གཏེར་མ་ཕལ་ཆེ་བ་དང༌། རྙིང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་བཅས་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ཐོག་ཏུ་རྒྱུད་སྡེའི་གསང་

མཛོད་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོགཏེར་དབང་པ་ོལས་གསུང་ངག་རིན་

པ་ོཆེ་ལམ་འབྲས་སླབོ་བཤད་རྒྱས་སྤྲསོ། རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་སགོས་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་

བཏུས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཡན་ཆད་སོགས་གསན། 

དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་

ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པ་ོདང༌། མཆགོ་གླིང་གི་

ཆོས་སྐོར་སོགས་གསན། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པར་བྱང་རོྡ་སྒར་དུ་ཕེབས་

ཏེ། རོྡ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས། རྫགོས་ཆེན་ཀླངོ་སྙིང་རིགས་

འདུས་ཀྱི་དབང་ཆེན་སོགས་མང་པོ་གསན། གྲུབ་ཆེན་དེས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རོྡ་

རྗེ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་གསལོ། དགུང་ལ་ོཉི་ཤ འི་ནང་ཝ་ར་ཐར་རྩེའི་ཞབས་

དྲུང་བྱམས་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་རྣལ་

འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་མན་ཆད་ཡོངས་རྫོགས་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་

པར་དགོན་ཆེན་མཁན་ཆེན་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་

བཏུས། མཁའ་སྤྱོད་བེའུ་བུམ་སོགས་གསན། དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུའི་སྐོར་

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལས་གདམས་ངག་

རིན་པ་ོཆེའི་མཛོད་དང༌། བྱང་གཏེར་སགོས་གསན། དགའ་སྟནོ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་

ངག་དབང་ལེགས་པ་ལས་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སླབོ་བཤད་ཡངོས་རྫགོས་

དང༌། འཇིགས་བྱེད་དང༌། མགོན་པོའ་ིཆོས་སྐོར་རྣམས་གསན་པ་སྟེ། གཙོ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བོ་དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། གཞན་ཡང་བཟོ་

གསོ་རིག་པ་དང༌། སྒྲ་ཚད། དབུ་ཕར་འདུལ་མངོན་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་

སྐོར་དང༌། གསར་རྙིང་གི་དབང་བཀའ་རྒྱུད་བཤད་སོགས་ཡོད་རིགས་

བཅས་ཡོངས་རྫོགས་གསན་ཞིང༌། སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའི་ཚུལ་གནང་བ་

སྟེ། དགུང་གྲངས་ང་དྲུག་ཐགོ་མཛད་པའི་ཞལ་གསུང་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་

མ་ལས། མདརོ་ན་ཡངོས་འཛིན་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག །བརྟེན་ནས་དམ་ཆསོ་རྒྱ་ཆེར་

ཐོབ། །ཅེས་དང༌། བོད་ཡུལ་ཤིང་རྟ་ཆེ་བརྒྱད་པོ། །ཀུན་ལ་དག་སྣང་ཆེར་

བསྐྱེད་ཅིང༌། །ལགོ་རྟགོ་སྒྲིབ་པས་མ་གསོ་ཤིང༌། །གཤེ་སྐུར་གྲུབ་མཐའི་ཕོྱགས་

འཛིན་སྤངས། །དབང་ཁྲིད་མན་ངག་རྒྱུད་ལུང་རྣམས། །རྒྱུན་བཞུགས་ཐམས་

ཅད་འབད་པ་ཆེས། །ཉན་དང་མཉན་པར་འགྱུར་བར་སྨནོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

དེ་དག་ཉམས་བཞེས་གནང་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའང་སྐུ་ཆུང་ངུ་ཚུན་

ནས་སྤྱིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་སྐབས་འཕྲལ་མཛད་པ་་དང༌། ལྷག་པར་

དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུའི་སྐོར་ཚུད་ནས་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་བར་ཕལ་ཆེར་

དགུན་དཔྱིད་ཀྱི་རིང་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་གནང་བ་དེ་དག་གི་རིང་ལ། ཀླངོ་

སྙིང་སྔནོ་ཁྲིད་གཞི་བཟུང་གིས་སྔནོ་འགྲ་ོའབུམ་ལྔ་སགོས་དང༌། ངརོ་ལུགས་

ཀྱེ་རྡོར་གཞི་བསྙེན། ས་ལུགས་ཕུར་བསྙེན་ཐེངས་གསུམ། མགོན་པོ་གུར་གྱི་

སྲུང་བ་བྲག་རྫོང་མའི་བསྙེན་ཚད་ཐེངས་གསུམ་སོགས་མདོར་ན་གསར་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྙིང་གཏེར་གསུམ་གྱི་ལྷག་པའི་རབ་འབྱམས་ ༡༣༠ ཀྱི་དུས་གྲངས་མཚན་

མའི་བསྙེན་ཚད་ཅི་རིགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང༌། རྒྱུན་དུའང་ས་

སྐྱ་པའི་ཆགས་མེད་རྣམ་བཞི་གཙོས་ལམ་འབྲས་དང༌། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་

འབྱོར་མ། ནི་གུ་ཆོས་དྲུག སྙིང་ཐིག་གསར་རྙིང་བཅས་ཉམས་བཞེས་མཐིལ་

ཕྱིན་མཛད་པར་གསུངས། 

དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ཡང་སྐུ་ཚེའི་སྨད་རྟེན་

བསྒྱུར་མཛད་ཀྱི་བར། རབ་བྱུང་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་གནང་བ་གྲངས་ལས་

འདས། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་སྤེལ་མཛད་པའི་གྲངས་ཚད་

མེད། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་གདམས་ངག་མཛོད་ལན་

གཉིས། རྙིང་མ་བཀའ་མ་ལན་མང༌། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ལན་གཅིག 

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཚོགས་སློབ་ལན་ལྔ། སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་

ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལན་བཞི། ངརོ་ལུགས་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་གྱི་དབང་

ཆེན་ལན་བཞི། སྦྱངོ་རྒྱུད་བཅུ་གཉིས་ལན་གསུམ། ཇ་ོཞལ་ལུགས་དུས་འཁརོ་

དབང་ཆེན་ལན་བརྒྱད། སྨིན་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ལན་བཞི། རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པའི་རྒྱ་ཅན་ཉེར་ལྔ་ལན་བཞི་སགོས་གྲངས་ཚད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྒ་ོ

ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྤེལ་བར་གནང༌། 

མདརོ་ན་དགུང་གྲངས་དགུ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་གཞན་ལ་འཆད་སྤེལ་

གྱི་ཁུར་བཞེས། ལྷག་པར་དུ་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་གདན་སར་འཁོད་མ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཐག་པ་ནས། རྫོང་སར་དགོན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཉི་ཤ འི་སྐོར་གྱི་ཆོས་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་

སྤྱོད་འཇུག་དང༌། སྡོམ་གསུམ། མདོ་སྡུད་པ། རྒྱུད་བླ་མ། བཟང་སྤྱོད་སོགས་

ཀྱི་བཤད་ཁྲིད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་བ་དེ་སྐརོ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྐུ་མཚམས་བཅད་

རྒྱ་དམ་པའོ་ིསྐབས་ཀྱང༌དབང་ལུང་ཁྲིད་སགོས་ཆསོ་ཐུན་རེ་རེ་ཙམ་མ་ཆད་

པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས། སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་

འཆད་སྤེལ་ཁོ་ནས་ཉིན་མཚན་གོ་སྦྲེལ་བ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡང་གུ་རུ་པདྨས། ནམ་ཞིག་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ རྣམ་པར་རོལ་པ་མཐའ་ཀླས་པས༔ བོད་ཁམས་

འགྲ་ོརྣམས་སྐྱབོས་པ་དང༔ བསྟན་པའི་མེ་ར་ོཡང་ཡང་གས༔ོ ཞེས་པའི་ལུང་

དོན་དུས་ལ་བབས་པའ།ོ །ཞར་བྱུང་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང༌། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་

ཆེ་ཞིང་གཞན་གཤེགས་རྗེས། རྒྱུད་སྡེའི་བཤད་གྲྭ་ཉམས་གསོ་དང༌། ཟངས་

མདོག་དཔལ་རིའི་བློས་བསླངས་བཞེངས་པ་མཐའ་བསྐྱངས། ཐུབ་ཆེན་

ཁང་གསར་བཞེངས། ཡང་སྲིད་ཁྲིར་བཀོད་སོགས་ལོ་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་བར་

ཀཿཐོག་པའི་བསྟན་པའི་ཁུར་བཞེས། རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་རྫོང་སར་

དུ། རྩེའི་ལྷ་ཁང་དང༌། བླ་བྲང་གོང་འགོ་ཐང་ལྷ་ཁང་སོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་

པ་བཅས་གསར་བཞེངས། དགོན་གཞུང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེ་ཆུང་ཐོག་

འགོ་རྣམས་སུ་རྟེན་གསུམ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་བཞེངས། ས་ལུགས་ཕུར་

པའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྤྲོས་བཅས་གསར་འཛུགས་སོགས་ཚད་མེད། 



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་རྟ་ལོའ་ིདགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་ཐོག་དངོས་

སུ་ཚུགས་པའི་མདོ་སྨད་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་

པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད། གཞུང་དབུ་

ཕར་འདུལ་མངོན་ཏེ། གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཁར་ཚད་མ་དང༌། སྡོམ་

གསུམ་བཅས་རྒྱ་གཞུང་གཙོ་བོར་བཤད། ཐོག་མའི་མཁན་པོ་གཞན་ཕན་

ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་མཁན་རབས་དགུ་སོང༌། བསྟན་པ་ཉམས་

གསོ་དང༌འགྲོ་ཕན་གྱི་གཞིར་གྱུར། འདི་དང་མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་

གཉིས། རྗེ་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཕོྱགས་མཐར་ཁྱབ་པའི་རྩ་བར་གྱུར། གཞན་

ཡང་རངོ་རྨེ་དཀར་མ་ོསྟག་ཚང་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས། སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་

སྟེང་གི་ཡང་དབེན་དྲྭ་མ་སྒང་གི་སྒྲུབ་སྡེ་རྟེན་བཅས་གསར་བཞེངས་སགོས་

བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས། 

ཀཿཐོག་གི་ཐུབ་ཆེན་ལ་ཐོག་ཚད་གསུམ། ཁམས་བྱེའི་བྱམས་ཆེན་

ཐགོ་ཚད་ལྔ་ཅན་སགོས་བྲིས་འབུར་བླུག་མའི་སྐུ་གཟུགས་དང༌། མཆདོ་རྟེན་

གྲངས་མེད། ཤིང་སྤར་དུ་བརྐསོ་པ་དང༌། བྲིས་པ་དང༌། སྤར་མ་བཅས་རྗེ་གངོ་

མའི་གསུང་འབུམ་གཙོ་བརོ་བྱས་པའི་གསུང་རབ་གསར་བཞེངས་པུ་སྟི་ཕྱེད་

སུམ་སྟོང་ལྷག་ལས་བརྒལ་བ་དང༌། རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཡང༌། ད་

ལྟ་ཕལ་ཆེར་བརྩད་ཆོད་པ་བྲིས་པོད་དགུ་ཙམ་བཞུགས། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་

བཞེས་པ་ནས་རྟེན་བསྒྱུར་ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱདོ་ཚུལ་གནང་བ་ནི། ཚུར་མཐངོ་གི་བླའོ་ི



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཡུལ་མ་ཡིན་པས་འདིར་འབྲི་བར་མི་ནུས། སྔར་དགུང་གྲངས་ས་ོལྔའི་སྐབས་

གཞུང་ཞབས་ཤིག་གིས་གདན་ཞུས་ངརོ་བྱུང་པ་ོརང་ཕེབས་དགསོ་བྱུང་བར་

དེའི་དུས་སུ་དབུས་ཕྱགོས་སུ་ལྷ་ོཁའི་བར་ཁྱུག་སྐརོ་ཙམ་ཕེབས་ཏེ་སྨིན་གྲལོ་

གླིང་ནས་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས་པ་དང༌། ཇོ་ཤཱཀ་མདུན་ཕྱག་མཆོད། འཇིག་

རྟེན་མགོན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཞལ་མཇལ། ཆོས་འབྲེལ་ཞབས་

བརྟན་བཅས་མཛད། ཕྱིས་དགུང་གྲངས་རེ་གསུམ་ནས་དུས་འགྱུར་བྱུང་བར་

བརྟེན། དབུས་ཕྱགོས་དང༌། ལྷ་ོཁ། ཡར་འབྲགོ་སྣར་ཐང༌། ས་སྐྱ་སགོས་བརྒྱུད་

དེ། འབྲས་ལྗོངས། རོྡར་གླིང༌། འཕགས་ཡུལ་ལ་ཐེངས་གཉིས། བལ་ཡུལ་

རྣམས་སུ་གནས་གཟིགས། མཆོད་འབུལ། ཚོགས་འཁོར། བསྟན་རིམ། སྨོན་

ལམ་སོགས་གནང༌། གང་དུ་བྱོན་པའི་གནས་ཡུལ་གྱི་འགྲོ་བ་མང་པོས་སྐུ་

མཇལ་གསུང་ཐོས། ཐུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་སྒོ་ནས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་དུ་

མཛད། 

དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་འདི་ཉིད་ཀྱི་དག་སྣང་སྔ་ཕྱི་མང་པོ་

ལས་འབྱུང་བ་སྟེ། རྡརོ་སེམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་པ་ན་རྟེན་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་

དུ་གྱུར་ཏེ། ཉེ་རྒྱུའི་གྲགོས་དང་འགྲགོས་ནས་རྨ་སྨད་སངོ་ན། ལ་ོབརྒྱའི་མཐར་

འཇའ་ལུས་རྡ་ོརྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པར་ལུང་བསྟན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་

ཞལ་གཟིགས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ལོ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འཚོ་ཞེས་དང༌། ཕ་དམ་

པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལོ་བརྒྱ་དང་གོ་བརྒྱད་འཚོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་ལུང་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། གདུལ་བྱ་ཤིན་ཏུ་སྐལ་པ་དམན་པས་

འཛོམ་མ་ཐུབ་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའ་ིཞལ་ནས། ཚེ་

ཚད་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་གྱི། །བར་ཆད་འཕྲང་ལས་བརྒལ་གྱུར་ན། །བརྒྱད་ཅུ་

གྱ་ལྔར་འཚོ་བར་འགྱུར། །འཆི་མེད་སྦྱརོ་བ་སྟབོས་ལྡན་ན། །བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

འཚོ་ཡང་སྲིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་གྱི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཀྱི་

འཕྲང་ལས་ཀྱང་བརྒལ་མ་ནུས་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༦ གི་དགོང་མོར། སྔ་ཕྱིར་ས་གཡོ་བ་དང་སྒྲ་དང་འདོ་འཕྲོ་བ་སོགས་

ཀྱི་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་སླར་ཡང་བི་མ་ལའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་

གྱུར་ཏོ། །

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། དེ་ཡང་རྗེ་

བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བླ་མ་གཙོ་བོའ་ིགྲས། མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ། འཇམ་མགོན་

ངག་དབང་ལེགས་པ་སགོས་ཀྱིས་ཀྱང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དུ་མར་བཞེས་

པའི་ཞལ་སླབོ་ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་ས་སྐྱའི་ཕ་ོབྲང་ཁག་

གི་ཁྲི་འཛིན་གཞུང་ཟུར་ལྷ་ཁང་མཁན་ཆེན་སོགས་དང༌། ངོར་ཨེ་ཝྃ་པའི་

མཁན་ཞབས་རྣམ་པ་སོགས་དང༌། ན་ལེནྡྲའི་གཟིམས་འགོ་དང་བཅོ་བརྒྱད་

ཁྲི་ཆེན་སོགས་དང༌། ཡར་ཀླུང་དབོན་སྤྲུལ་སོགས་དབུས་གཙང་གི་གདན་

ས་ཁག་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་དང༌། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཁུ་ནུ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། བླ་མ་

འཇམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། བླ་མ་དགེ་འདུན་སོགས་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་འཇམ། བླ་

མ་ཆོས་འཕེལ་རབ་རྒྱས། བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། སྡེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

ལུང་རིགས་ཉི་མ། དྲྭ་སྒང་སྒྲུབ་དཔོན་བླ་མ་སོགས་གསང་ཆེན་སྙན་བརྒྱུད་

སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། བྲག་ཡག་གཙང་སར་མཆོག་

སྤྲུལ། རྫོང་སར་སྒང་སྣ་མཆོག་སྤྲུལ། མངའ་རིས་སྤྲུལ་སྐུ་མངའ་རི་བླ་མ། ལྷུན་

གྲུབ་སྟེང་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་བླ་མ་སོགས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

གྲངས་མེད་པ་རྣམས་དང༌། དབནོ་སྟདོ་མཁྱེན་རབ་རིན་པ་ོཆེ། སྡེ་གཞུང་ཆསོ་

འཕེལ། བྲག་གཡབ་བློ་གྲོས། མདོ་སྲིབ་ཐུབ་བསྟན། མེ་ཉག་དམ་ཆོས། བྲག་

གཡབ་མཁྱེན་སེང༌། བྲག་གཡབ་བསོད་ནམས། གསེར་ལྗོངས་མཁན་ཨ་

པད། ཁྲེལ་ས་ོམཁན་རིན་ཆེན་སགོས་ཡངོས་གྲགས་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོརྣམས་

དང༌། ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་སྤེ་ཝར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། གཞན་ཡང་དྲྭ་

སྒང་མཁན་སྤྲུལ། མཁར་མདོ་བྲག་ཞབས་མཆོག་སྤྲུལ། གླེ་མདའ་མཆོག་

སྤྲུལ། ཨ་མདོ་དྷཱི༔ཕུ་མཆོག་སྤྲུལ། ཏྲེ་ཧོར་གདོང་ཐོག་མཆོག་སྤྲུལ། ཉ་བྲག་

མཆགོ་སྤྲུལ། ཉང་རངོ་སྤྲུལ་སྐུ། མངའ་རི་སྤྲུལ་སྐུ། འཁརོ་མད་ོསྤྲུལ་སྐུ། དཔལ་

མཛོངས་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཐུགས་སྲས་བསྟན་འཛིན་གྱི་མྱུག་སར་གྲངས་མེད་

པ་བཅས་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་དང༌། བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རྗེ་བླ་མའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པ་ོདིལ་སྤྲུལ་གསལ་དགའ་

རིན་པོ་ཆེ་དང༌། སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན། གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དང༌། རོྡ་

བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུའི་ནམ་སྙིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེ་སོགས། དབུས་གཙང་ལྷོ་ཁ་སོགས་ཀྱི་དམ་པ་མང་པོ་དང༌། 

ཀཿཐོག་སི་ཏུའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། རྨོག་སྤྲུལ། དབོན་སྤྲུལ། གྲ་

ལག་ཕྱག་ཚ་སགོས་ཀཿཐགོ་གཟིམས་སྤྲུལ་སགོས་དཔལ་ཡུལ། རབ་འབྱམས་

དྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་ཚབ་བཞི་པ། ཀོང་སྤྲུལ་སོགས་ཞེ་ཆེན། རྫོགས་ཆེན་

དྲུག་པ་རིན་པ་ོཆེ། དགེ་མང་མཆགོ་སྤྲུལ། སྤྲུལ་སྐུ་དྲི་མེད། མཁྱེན་བརྩེ་སགོས་

རྫགོས་ཆེན། རྡ་ོགྲུབ་མཆགོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆེ། ག་ོའཇ་ོར་སྤྲུལ་སགོས་དང༌། སྨར་

ཁམས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ། རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ། ཨ་འཛོམ་འབྲུག་

སྲས། རོྡ་བྲག་མཆོག་སྤྲུལ། གཡོན་རུ་མཆོག་སྤྲུལ། གྲུ་གུ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་

སྲས་སྤྲུལ་རིགས། མཆོག་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས། ཁྱུང་པོ་

སྤྲུལ་སྐུ། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པ། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད། ཁང་དམར་

སྤྲུལ་སྐུ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཁང་དམར་རིན་ཆེན། འབྲི་གཏེར་འདོ་གསལ་

རྡོ་རྗེ་སོགས་རྙིང་མའི་ཕྱོགས་དང༌། སྐུ་ཞབས་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་རིན་པོ་

ཆེ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་སྐུ་གོང་འགོ  རྒྱལ་སྲས་འཇམ་མགོན་ཀོང་ཆེན་མཆོག་

སྤྲུལ། དབོན་རྒན་མཆོག་སྤྲུལ། དྲུང་རམས་རྒྱལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། སངས་རྒྱས་

མཉན་སྤྲུལ། ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཟུར་མང་དྲུང་བ། རི་བོ་ཆེའི་སྐྱབས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མགོན་རྣམ་གསུམ། འབྲུག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ཡོངས་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ། མདོ་

ཁམས་བརྒྱད་པ། ལྡིང་ཆེའི་ལྕོག་སྤྲུལ། གཏེར་སྟོན་མི་འགྱུར་རོྡ་རྗེ་སོགས་

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་དང༌། 

མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་སོགས་

དང༌། ཀུན་གླིང་རྟ་ཚིག་རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། མི་ཉག་ཀྱེ་ལེ་སྐྱབས་མགོན། ཏྲེ་

ཧོར་དགེ་སྟག་མཆོག་སྤྲུལ། གོ་འཇོ་འགྲོ་འདྲེན་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་དགེ་ལུགས་

ཀྱི་ཕོྱགས་དང༌། རུ་དཔོན་བླ་མ། ལྕང་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས། བོན་པོའ་ིཕྱོགས་

ཏེ། མདོར་ན། སྡེ་དགེ་འབྲི་ཆུ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཁག་གི་

བླ་སྤྲུལ་མཚན་ཐོག་ཅན་དང༌། དགོན་པ་ཁག་གི་གྲྭ་པ་བཅས་ཕལ་ཆེ་བ་

དང༌། ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་བཙུན་བློན་མངའ་འབངས་བཅས་ཕལ་ཆེ་བ། མི་

ཉག་ནས་ཨ་མདོ་དང༌། རྒྱལ་རོང་ཡན་ནས་ནང་ཆེན་རྒྱལ་བློན་གཙོས་ནང་

ཆེན། ཁྱུང་པོ། ཆབ་མདོ་སོགས་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། དབུས་

གཙང་ནས་མངའ་རིས་བར་དང༌། འབྲས་ལྗོངས་ནས་འཕགས་ཡུལ། བལ་པོ་

འབྲུག་བཅས་དང༌། ད་དུང་ཕྱི་རྒྱལ་འགའ་ཞིག་གི་མི་སྣ་མང་པོ་བཅས་ཞལ་

སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང༌ཆོས་འབྲེལ་གྱིས་ཁྱབ་ཅིང༌། དེ་དག་ལས་དངོས་སུ་ཆོས་

བརྒྱུད་འཛིན་ཏེ་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་མཛད་པ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཡང་

བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང༌། ད་ལྟ་ཡང་འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་

ཁག་ཏུ་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་གཞན་དོན་མཛད་བཞིན་བཞུགས་སོ། གྲུབ་པའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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མཚན་རྟགས་ཅུང་ཟད་རེ་སྟནོ་པའང། ཀཿཐགོ་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཆུང་ངུའི་

སྐབས་ཤིག་ལ་དངུལ་ཆུ་དཀར་ཡོལ་ཕྱེད་ཞལ་དུ་གསོས་འཕྲལ་གདན་ཐོག་

ཏུ་བཏོན་པར་མཛད། 

གདན་སར་བྱོན་ནས་རིང་པོར་མ་ལོན་གང་ཞིག་རིན་ཆེན་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་ཞིག་ལ་སྐུ་ཚ་སྤར་ནས་བསྒྲུབས་པས་རེག་ཏུ་མི་བཟོད་

པར་དྲོད་དང་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་གྱུར། འཛིང་རྣམ་རྒྱལ་མགོན་པོ་ཉམས་

གསོའ་ིརབ་གནས་ཀྱི་བགེགས་བསྐྲད་སྐབས་སྐུ་རྟེན་ཆེས་ཆེར་འགུལ། ཤིང་

ཁྱི་ལོར་མཐའ་དམག་གི་ཉེན་ཁའི་སྐབས། རྣམ་སྲས་དྲག་པོའ་ིསྒོ་ནས་གཏོར་

སྦྱོར་མཛད་མ་ཐག་ཏུ་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་རྟགས་མཚན་བྱུང་བ་དང༌། མཐའ་

དམག་གི་ཚ་རླབས་འཕྲལ་དུ་ཞི། བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཁང་ལ་

འཇའ་འདོ་སྣ་ཚོགས་འཁོར། སྒྲུབ་བཏུས་གནང་སྐབས་ཤིག་རྣམ་སྲས་སེར་

ཆེན་གྱི་རྗེས་གནང་སྐབས་སུ། གསེར་སིལ་མའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དངོས་སུ་

བབས་པ། སྐབས་འགར་ཚེ་ཆང་དང་ནང་མཆདོ་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཞ་ོལྟར་ཆགས་

པ། ཚེ་རིལ་དང༌། ཚེ་ཆང༌། བུམ་ཆུ་སོགས་ཉུང་ངུ་རེས་སློབ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་

མང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ། དམ་རྫས་དང༌། རིང་བསྲེལ་སོགས་འགའ་རེ་གཏན་ནས་

རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ། ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་སོགས་སུ་རྟེན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་

སགོས་ཀྱི་ཐུགས་གཏད་མཛད་པ་ན། ནང་ཆེན་རྒྱལ་སར་སྒྲལོ་སྐུ་ལ་སྤྱན་རང་

བྱུང་དུ་འཁྲུངས་པ། གངས་རི་ཐདོ་ཀར་སྨན་གྱི་བཟང་དྲིས་ཁྱབ་པ། རི་མདའི་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དུང་དགནོ་དུ་རབ་གནས་མེ་ཏགོ་གི་ཆར་བབས་པ་སགོས་གྲངས་མེད། ལྷག་

པར་དུ་ཆུ་རྟ་ལོར་ཧོན་ཟེར་བའི་ཕྱུགས་ནད་དེ་ཚབས་ཆེར་མཆེད་པར་

ཐུགས་དམིགས་མཛད་པས། ནད་བདག་དངོས་སུ་བྱུང་ནས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ་

བར། གསུར་བསྔོ་གནང༌། དེ་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཕྱུགས་ནད་དེ་རྒྱུན་ཆད་དེ་

མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཕྱུགས་ཟོག་བདག་པོ་བཅས་ཀྱི་འཇིགས་སྐྱོབ་གྱུར། བྲག་

གཡབ་འདྲེ་ངན་ཟེར་བའི་ཤི་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་དེ་ཉིད་དམ་ལ་བཏགས་

པའི་དངོས་དང་འདོ་གསལ་གྱི་ཉམས་བཞེས་པར་བརྟེན། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་

མད་ོསྨད་ཀྱི་སྐྱ་སེར་དྲག་ཞན་རྒན་གཞནོ་གྲངས་མེད་པ་གླ་ོབུར་དབང་མེད་

ཀྱི་སྲོག་གི་འཇིགས་སྐྱོབ་གྱུར། 

སྙིགས་མའི་རྒུད་ཤ གས་ཀྱིས་ག་ོསྐབས་རྙེད་ཅིང༌། གུ་རུ་པདྨའི་དམ་

ལས་འདས་ཤིང༌། དེའི་བསྟན་ལ་ལྷག་པར་འཚེ་བ་དང༌། ཐར་ལམ་ལ་ཞུགས་

པ་རྣམས་འཕྲལ་ཕན་གྱི་གཡོ་སྒྱུས་བསླུས་ཏེ། བླ་སློབ་དང་ཡོན་མཆོད། ཆོས་

ལུགས་སགོས་ཕན་ཚུན་བར་ནང་དབྱེན་གྱིས་བསྟན་བཤིག་དང་དམ་ཉམས་

བསགས་ཏེ། ངན་སོང་གི་གནས་སུ་སྦྱོར་མཁན། རྒྱལ་པོ་ཤ གས་ལྡན་ཟེར་

གྲགས་པའི་ལུས་མེད་དེ་ཉིད་ཀྱང༌། ཡང་ཡང་བཟིར་ཞིང་སྲགོ་སྙིང་འཕྲགོས་

པའི་ཉམས་དུ་མར་བཞེས་པར་བརྟེན། བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་སླབོ་བརྒྱུད་

དང༌ཆསོ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་མཐའ་དག་དེའི་བར་ཆད་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱབོ་པར་

མཛད་པ་འདི་རྣམས་ནི་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་ན།ོ །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ནང་གི་གསང་བ་ཐུང་མོང་མ་ཡིན་པའི་

རྣམ་ཐར་ནི། རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་ལས། ཆུང་དུས་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་

ཡིས། །བསྐྱངས་པའི་རྨི་ལམ་ཞིག་བྱུང་བར། །འཁོར་ལོའ་ིམགོན་པོའ་ིསྙན་

གསལོ་བས། །ཀླངོ་གསལ་སྔགས་སྲུང་ཐནོ་ཅིག་གསུངས། །ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པསོ་

ཤེལ་གངོ་གིས། །རིག་པའི་གནས་ལུགས་ང་ོསྤྲདོ་དང༌། །འཕགས་པའི་གནས་

བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང༌། །བི་མ་མི་ཏྲ་ཀླངོ་ཆེན་པ། །རྨི་ལམ་དུའང་ཞལ་མཇལ་

ཞིང༌། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་ཚེ་དབང་དང༌། །དཔལ་སྤྲུལ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པ་ོལས། །ཀླངོ་སྙིང་སྔནོ་འགྲའོ་ིཁྲིད་ལུང་ནསོ། །གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་

ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །སྔགས་གཞུང་མང་པོའ་ིབཀའ་གཏད་བྱིན། །ལམ་འབྲས་བླ་མ་

འགའ་རེ་དང༌། །མི་ལ་ས་པཎ་ཙོང་ཁ་པ། །ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་

ཀྱིས། །སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་བརྡ་བསྟན་སོགས། །བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་ཉམས་

རྨིས་དང༌། །ཞེས་སོགས། མཚོན་པ་ཙམ་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྣམ་

ཐར་ཆེན་མོ་དང༌། གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བར། ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་དང་ངོ་

མཚར་ཆེ་བའི་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཙམ་འབྲི་

ན། ཐོག་མར་སྔགས་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བཀའ་མའི་

སྐོར་ལ། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་

སྐོར་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་མདོ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་སྔ་

ཕྱིར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

452

སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པ་ོཛ༔འཁརོ་ལསོ་བསྒྱུར་བའི་ཆས་ཅན་ལས་ཏནྟྲ་སྡེ་

བཅ་ོབརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཆསོ་སྐརོ་ཉེ་བརྒྱུད་ཁྱད་པར་ཅན་གསན། དཔལ་

སྤྲུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལས་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་དབང་བསྐུར་

གསན། གཏེར་མའི་སྐོར་ལ། སྤྱིར་འདོ་གསལ་དུ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་

ཆེ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལས། མཁྱེན་བརྩེ་གོང་མའི་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་

པས་མཐའ་རྟེན་ཅན་གྱི་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཡོངས་རྫོགས་གསན་པར་

གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དག་པའི་སྣང་བར། ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་

བོའ་ིཔདྨ་འདོ་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ་ལན་གསུམ་ཕེབས་པར། གུ་རུ་པདྨ་དངོས་

ཀྱི་དྲུང་ལས་དང་པོ་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆེན། གཉིས་པར་དཀོན་

སྤྱིའི་དབང་དང༌། གཏེར་ཆསོ་པདོ་མང་གི་བཀའ་གཏད། གསུམ་པར་སྒྲུབ་པ་

བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཆེན་རྣམས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་

མ་འདོ་ཟེར་ལས། གསང་ཡེའི་དབང་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང༌། ཕུར་པའི་

དབང་ཆེན་བཅས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ལས་དགོངས་

པ་ཟང་ཐལ་དང༌། ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། མཁན་སློབ་

ཆོས་གསུམ་ལས་སྡོམ་གསུམ་གྱི་གནད་བསྡུས་རེ་གསན། གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་

གླིང་པ་ལས་རང་གཏེར་ཡངོས་རྫགོས་དང༌། སེ་ར་མཁའ་འགྲ་ོལས་དེ་ཉིད་ཀྱི་

གཏེར་ཆོས་སྐོར། ལས་རབ་གླིང་པ་ལས་རྟ་མགྲིན་གྱི་དབང་བསྐུར། མཆོག་

གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དཀར་གྱི་དབང་བསྐུར་རྣམས་
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གསན། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་གླེགས་བམ་གྱི་བཀའ་གཏད་དང༌། རིག་འཛིན་

འཇའ་ཚོན་སྙིང་པ་ོལས་དཀནོ་སྤྱི་དང་ཕུར་པ། ཞི་ཁྲ་ོསགོས་གཏེར་ཆསོ་མང་

པོའ་ིདབང་བསྐུར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། རྩཱ་འདྲའི་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

ཡང་སྲིད་ལས་དག་པའི་སྣང་བར། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་བཅུད་སྙིང་

རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་སོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གསན་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་པ་བཞུགས། 

གཉིས་པ་ཕྱི་འགྱུར་གསར་མའི་ཆོས་སྐོར་ལ། དང་པོ་བླ་མ་རྡོ་

རྗེ་འཆང་ཉིད་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དང་ཐ་མི་དད་པར་བཞུགས་

པས། བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དང་དེའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པའི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་གསལ་སྣང་ཡང་ཡང་བཞེས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ནག་

པོ་སྤྱོད་པ་དང༌། ལཱུ་ཧི་པ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ། རྗེ་བཙུན་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་སོྨྱན་གཙང་པ་རྒྱ་རས། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་

པོ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མགོན་སོགས་ལས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་

གི་དབང་བསྐུར་དང་བྱིན་རླབས་སོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་ངོ་མཚར་ཅན་

མང་པ་ོཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། རོྡ་རྗེ་ཕག་མསོ་ཀྱང་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་

རླབས། རྗེ་བཙུན་རོྡ་རྗེ་རྣལ་འབྱརོ་མ་ཡང་མཇལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་བཞེས་པ་

སོགས་བཞུགས། 

གཉིས་པ་ནི། བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་ཉིད་རྣལ་འབྱརོ་གྱི་དབང་ཕྱུག་བིརྭ་
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ཝ་པ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པས། གྲུབ་དབང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་

བསྟན་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བ། བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་

སོགས་ཤིན་ཏུ་མང༌། དཔལ་ཀྱེ་རོྡ་རྗེ་དང༌། བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་ཞལ་

གཟིགས་ཤིང་བྱིན་རླབས་བཞེས་པ་དང༌། པཎ་ཆེན་གཱ་ཡ་དྷཱ་ར་ལས་གསུང་

ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཀྱི་བཅུད་སྙིང་དང༌། བླ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལས་

ལམ་འབྲས་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

ལས་ཀྱེ་རྡོར་དབང་དང༌། ལམ་འབྲས་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ལ་སོགས་པ་

སྟེ། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 

གསུམ་པ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་

ལས་གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཆེན་དང༌། གསང་འདུས་ཆོས་

སྐོར་གྱི་གླེགས་བམ་གྱི་གདམས་གཏད། གཉན་ལོ་ཙཱ་དར་མ་གྲགས་ལས་

ཀྱང་གསང་འདུས་འཇམ་པའི་རོྡ་རྗེའི་དབང་ཆེན། ངོར་ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང་

ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལས་གསང་འདུས་མི་སྐྱོད་པ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་

གྲགས་པ་ལས་གསང་བ་འདུས་པ་གསན་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དཔལ་གསང་

བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 

བཞི་པ་ནི། གྲུབ་ཆེན་ལ་ལི་ཏ་བ”་ལས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་

དབང་བསྐུར་ངོ་མཚར་ཅན་དང༌། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་

དང༌། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སོགས་ལས་འཇམ་དཔལ་
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གཤིན་རྗེའི་དབང་དང༌། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་གདམས་གཏད་དང་བཅས་

པ་བཞེས་པ་སྟེ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 

ལྔ་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དངོས་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་

ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཞེས་པ་དང༌། ལང་ལབ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕུར་

པའི་དབང་བསྐུར་ངོ་མཚར་ཅན་དང༌། ཕུར་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་པའི་གླེགས་བམ་གྱི་གདམས་གཏད་བཞེས། ས་སྐྱ་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་

གི་གདུང་སྲས་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ལས་ཀྱང་དག་སྣང་དུ་ཕུར་པའི་དབང་

བཞེས་པ་སྟེ། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 

དྲུག་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ལས་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའ་ིདབང་བསྐུར་ཁྱད་པར་ཅན་བཞེས་པ་དང༌། མནལ་ལམ་འདོ་

གསལ་དུ། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་

མཚོ་ལས་ཀྱང་དུས་འཁརོ་གྱི་དབང་བཞེས། ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟནོ་ཆེན་པ་ོལས་

འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འདོ་བཞེས་པ་སྟེ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིཆོས་སྐོར་

ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 

བདུན་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་དངོས་ལས་

དབང་བཞི་ཁྱད་པར་ཅན་བཞེས་པ་དང༌། གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་

པོ་ཉིད་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་གཟིགས་ཏེ་དབང་བཞི་སོགས་

གནང༌། དཔལ་མགོན་ཞལ་བྲམ་གཟུགས་སུ་གཟིགས་པ་དངོས་ལས་སྐུ་
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གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཞེས། མགོན་པོ་ཕྱག་

བཞི་པ་དངསོ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སགོས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཞེས་པ་སགོས་

ཏེ། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་རྒྱུད་དུ་གསན། 

བརྒྱད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲལོ་དཀར་དངསོ་ཀྱིས་ཚེ་དབང་བསྐུར་

བའི་ཉམས་བཞེས་པ་དང༌། མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་ཐང་

རྒྱལ་ལས་ཚེ་དབང་ཁྱད་པར་ཅན་ལན་འགའ་རེ་བཞེས་པ་དང༌། ཆོས་རྗེ་ས་

པཎ་ལས་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལས་ཚེ་དབང༌། རྗེ་བློ་

གཏེར་དབང་པོ་ལས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་དབང་བཞེས་པ་སོགས་ཏེ། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་

སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 

དགུ་པ་ནི། གསང་བདག་རྡ་ོརྗེ་འཆང་བླ་ོགཏེར་དབང་པ་ོལས་དག་

པའི་གཟིགས་ངོར་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་

རླབས། གླེགས་བམ་གྱི་གདམས་གཏད་སོགས། ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཞིང་ཁྱད་

པར་འཕགས་པ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན། 

བཅུ་པ་ནི། ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལས་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའ་ིསོ་སོར་ཐར་པ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་ས་ར་

ཧ་ལས་གནས་བརྟན་རྒན་པོར་འགྱུར་བའི་དབང་བཅས་གསན། མགོན་པོ་

བྱམས་པ་ལས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་ལས་དབུ་མ་

འཇུག་པ། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ལས་ཚད་མ་རིགས་གཏེར། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་
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ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང༌། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོ་ལས་ཤེར་ཕྱིན་

བརྒྱད་སྟོང་གི་གླེགས་བམ་དང་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཉིས་ཀྱིས་མདོ་

སྔགས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་དང༌། ཤེར་འགྲེལ་སོགས་ཉིད་ཀྱི་གསུང་སྐོར་

ཡོངས་རྫོགས། ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམ་སེང་གེ་ལས་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་

རབ་ཡོངས་རྫོགས། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ལས་རྗེ་རང་ཉིད་

ཀྱི་གསུང་འབུམ། གནས་མདོ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ལས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་

འབུམ། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཀློང་སྙིང་སྔོན་འགྲོའ་ིཁྲིད་ཡིག  རྨེ་

རུ་ཆོས་འགྲུབ་ལས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ། མཁན་ཆེན་ངག་དཔལ་ལས་

ཁོང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་འབུམ། མཁས་དབང་བླ་མ་བཀྲ་འཕེལ་ལས་བྱང་ཆུབ་

ལམ་རིམ་གསེར་ཞུན་མ། རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་ལས་རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་

འབྱུང་ལ་སོགས་པ་སྟེ། མདོ་སྔགས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོས་སྐོར་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་ཞིག་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན་པའ།ོ །

ད་དུང་དག་སྣང་གི་སྐོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས་པ་ལས་

འགའ་ཞིག་ནི་གངོ་དུ་སྐྱེས་རབས་ས་ོསའོ་ིསྐབས་རྣམས་སུ་སངོ་ཞིང༌། འདིར་

བཀོད་པ་ནི་དེ་ཙམ་ལས་མ་ནུས་སོ། དེ་ལྟར་ན། བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་གི་སྐྱེས་

རབས་སོ་སོའ་ིརྣམ་ཐར་འཚམས་པོ་ཙམ་རེ་བསྡུས་པར་བརྟེན། སྐུ་ཚེ་འདི་

ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡང་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པ་ལ་མཁྱེན་ལྡན་དག་གིས་

རྒྱས་པར་ནི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་དང༌། ཞལ་གསུང་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དང༌། གསང་རྣམ་བཅས་ལ་ཞིབ་པར་གཟིགས་འཚལ། གཞན་ཡང་ཁ་ོབ་ོརང་

ཉིད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བཏབ་ཆེད་ཐུན་མོང་དང༌། ཐུན་མིན་གྱི་རྣམ་ཐར་

སོ་སོར་བསྡུས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད་བྱས་པ་རེ་སྦྱར་ཡོད་པར་

ཕྱི་མ་དེའང་ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ཡདོ། ད་དུང་གནས་སྐབས་ཙམ་འཆི་བདག་

གིས་བཞག་སྲིད་ཚེ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་རྣམ་གཙོ་བོ་དེ་རྣམས་

གསུང་སརོ་བཞག་གིས་ཅུང་ཟད་གསལ་ཞིང༌། གཟིགས་བདེ་བ་ཙམ་རེ་ཡངོ་

ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་གཅིག་འབྲི་འདུན་ཡོད་ཀྱང་ཨེ་འགྲུབ་ནི་མ་ངེས་སོ། །

ལོ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་དེ་རྣམས་

ཅུང་གསལ་རྒྱས་སུ་བྲིས་ཟིན་པར་ཤོག་སྡེབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་དཔེ་ཚོན་

གཅིག་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་སྐུའི་སྐྱེས་རབས་དེ་རྣམས་བྱོན་པའི་དུས་ཚོད་ལ་སྔ་

ཕྱི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཅི་རིགས་ཡོད་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གསལ་

བར་སྟནོ་པ་ནི། རྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོལས། དེ་ལྟར་སྨསོ་པའི་མཁས་གྲུབ་དེ་དག་

ཀྱང་ལ་ལ་ནི་དུས་མཉམ་དུ་བྱནོ་པ་དང༌། འགའ་ཞིག་སྐུ་ཚེའི་སྟདོ་སྨད་ཀྱི་སྔ་

ཕྱི་ཙམ་ཡདོ་པ་དང༌། ཕལ་ཆེར་གཅིག་རྗེས་སུ་གཅིག་བྱནོ་པ་དང༌། འཕགས་

བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་

ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཚུར་མཐོང་བློས་དཔྱད་པར་དཀའ་བ་ཡོད་

ཀྱང༌། སོ་སྐྱེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་འཕོས་ནས་ལས་རླུང་གིས་ཕྱི་མའི་མ་

ཡི་མངལ་དུ་ཆུད་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་
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པ་མ་ཡིན་པ། འཕགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་སྨནོ་ལམ་དང་སྙིང་རྗེའི་

དབང་གིས་གཅིག་དང་དུ་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་

རོལ་པ་གང་ལ་གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན་པ་ནི། ནམ་མཁའི་ཉི་མ་གཅིག་

ཉིད་ས་གཞིར་ཆུའི་སྣདོ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་དུ་དེ་དང་འཚམས་པའི་གཟུགས་

སུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇི་ལྟར་ཚངས་པ་ཚངས་པ་ཡི། །གནས་

ནས་འཕ་ོབ་མེད་བཞིན་དུ། །ལྷ་ཡི་གནས་རིས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྣང་བ་འབད་

མེད་སྟནོ་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐུབ་པ་ཆསོ་སྐུ་ལས། །བསྐྱདོ་པ་མེད་པར་ཁམས་

ཀུན་ཏུ། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་འབད་མེད་ལྟར། །སྤྲུལ་པ་དག་ནི་སྟོན་པར་

མཛད། །ཅེས་གསུངས། 

གཞན་དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་ཚུལ་ཡང༌། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། དེ་ལྟ་

ན་ཡང་དེ་ཡི་མཐུས། །གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་

གནས་ཀྱི་བར། །དེ་ཡི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་

པར་བྱའ།ོ །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་

དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ནི་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱ་མཚོ་སྟེ་ད་ལྟ་ཆོས་སྟོན་བཞིན་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།། །།

སླར་སྨྲས་པ། 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་བཤེས་གཉེན་སྐུར་སྟོནའཇམ་དབྱངས་

མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཆོག་གི་སྐུ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཟབ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

460

དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་ཉམས་རྟོགས་གྲུབ་པའི་མཐར་སོན་

ཅིང༌། །རིས་མེད་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་ལ་རིས་སུ་མ་ཆད་

བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་མཛད་པ་ཡིས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེས་

ཆེར་བསྒྲེངས་ཤིང་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔལ་ཡོན་བཟང་པོར་སླར་

ཡང་འདུད། ༡ ། རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་པའི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་

ཚུལ་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་བླ་མ་རྗེ། །སྲིད་དང་ཞི་བ་

མཉམ་ཉིད་གཟིགས་ཀྱང་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་ཡངོས་སུ་

འཛིན། །མཚན་བཅས་མཚན་མེད་རྩལོ་བ་མེད་ཀྱང་བླ་མ་ལྷ་ཡི་དགྱེས་

པའི་ཞལ་རས་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །ཐུགས་འདུན་ཆེད་གཉེར་གསོལ་

བཏབ་མེད་ཀྱང་དབང་དང་བྱིན་རླབས་གདམས་པའི་ཟབ་ཆོས་ཉེ་

བརྒྱུད་སྩལ། ༢། སྐྱེས་པའི་རབས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀདོ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་

ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་ཀུན་ཏུ་སངོ༌། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་

ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁརོ་ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱིས་འགྲན་མི་བཟདོ། །འགྲ་ོཀུན་

སྐྱོབས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་བཅས་སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་

ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཟབ། །ཟབ་དང་གསལ་དང་རྒྱ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱལ་བ་

ཀུན་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། ༣ ། བདག་གིས་འཇམ་

དབྱངས་བསམ་ཀྱང་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྟོན་གསང་བའི་བདག་པོའ་ི

རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་སྐྱོངས། །རྒྱལ་བའི་སྲས་སམ་རྒྱལ་བ་དངོས་ཉིད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།

461

གང་དེའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བར་ཆུད། །འནོ་ཀྱང་ཤིན་

ཏུ་གདུལ་དཀའི་སྙིགས་མའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡལ་བར་ནམ་ཡང་འདོར་བར་

མི་བཞེད་པའི། །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཆེད་དུ་བགྲོས་ཏེ་མཁྱེན་

བརྩེ་ནུས་པའི་རང་གཟུགས་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་པར་ངེས། ༤ ། རྗེ་བཙུན་བླ་

མའི་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་བརྗདོ་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ན་

ཡང༌། །སྐྱེས་ཐོབ་སྦྱངས་པའི་བློ་གྲོས་རབ་དམན་སྐྱེ་ངན་བདག་འདྲས་

ཧམ་བརྗོད་བྱེད་པར་རློམ་པ་ནི། །ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་ཚད་

དམ་མེ་ཁྱེར་སྲིན་བུས་འཇིག་རྟེན་གསལ་བར་འདོད་པ་ལྟར། །འསོ་པ་

མིན་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྐྲ་རྩེའི་ཟིལ་ཙམ་ཚིག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་

པ་འདི། ༥ ། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་སངས་རྒྱས་ལྟ་

བུས་བསྙེན་བཀུར་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པར་ཐུན་མོང་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རག་ལས་པས། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པར་བལྟས་ཏེ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་མཆོད་པ་བྱ་

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མར་མོས་གུས་དད་པའི་ས་

བོན་གསོ་ཕྱིར་རང་དོན་ཉིད་དུ་གཙོ་བོར་བྲིས། ༦ ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་སྐྱེས་རབས་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་འོད་སྟོང་

ཅན། །གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་འགའི་ཡངས་པའི་རྣམ་

དཔྱོད་ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་འཆར་བ་ན། །ཕྱོགས་རིས་ལྟ་ངན་རབ་རིབ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

462

བསལ་ཞིང་ཕྱགོས་མེད་དག་པའི་སྣང་བ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱེད་པའམ། །མསོ་

གུས་དད་པའི་པདྨ་ོརྒྱས་ཤིང་ལེགས་བྱས་སྦྲང་རྩིའི་དགའ་སྟནོ་ཅི་ཡང་

རལོ་པའང་སྲིད། ༧ ། འགའ་ཞིག་བར་མའི་སེམས་ཀྱིས་ཀླགོ་གམ་གཞན་

དག་ལགོ་པར་ལྟ་བས་སྒྲ་ོསྐུར་རྩམོ་ན་ཡང༌། །མདརོ་ན་མཐངོ་ཐསོ་དྲན་

རེག་ལ་སགོས་བཟང་ངན་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་འགྲ་ོམཆགོ་དམན་གང་དང་

གང༌། །འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕན་དང་བདེ་བའི་འབྲས་

བུ་བཟང་པོ་ལ་སྦྱོར་ཏེ། །འབྲེལ་ཚད་རྣམ་ཀུན་དོན་དང་ལྡན་པར་རྡོ་

རྗེའི་ལུང་གིས་གྲུབ་བཞིན་འདི་བྲིས་དོན་མེད་མིན། ༨ ། འཕགས་པའི་

ཡུལ་དང་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་ཆེའི་ཡནོ་ཏན་ཡངོས་

སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་སྐྱེས་རབས་ཉིད་ལས་དམ་པ་

གཞན་གྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་མིན་ན་ཡང༌། །གསེར་གྱི་རི་ལ་ཉི་མའི་ཟེར་

རམ་གངས་དཀར་པ་ོལ་སྟནོ་ཟླའི་འདོ་ཀྱིས་མཁྱུད་པ་ལྟར། །སྔནོ་རབས་

བྱནོ་པའི་སྐྱེས་མཆགོ་འགའ་ཡི་རྣམ་ཐར་ཡང་ནི་སྙིང་པའོ་ིཚུལ་དུ་ཆེས་

ཆེར་གསལ། ༩ ། དེ་ལྟར་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་གཅིག་ཏུ་དད་པས་འཇམ་

མགོན་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་གོང་འགོ་གི །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཁག་

ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བཞིན་འཁྲུངས་རབས་དེ་རྣམས་སོ་སོ་ཡི། །རྟོགས་

བརྗོད་སྙིང་པོ་ཙམ་རེ་བསྡུས་པར་རློམས་ཀྱང་ད་དུང་འདི་ལ་ཧ་ཅང་

རྨོངས་ཚོད་ཀྱིས། །ཚིག་དོན་སྦྱོར་ལ་ནོངས་པ་གང་མཆིས་བླ་མ་ལྷར་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར།
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བཅས་མདུན་དུ་སྙིང་ནས་བཟོད་པར་གསོལ། ༡༠ ། གལ་ཏེ་བླ་མ་དམ་

པའི་སྐྱེས་པའི་རབས་རྣམས་དྲན་ཅིང་བརྗོད་ལ་ཅུང་ཟད་སྲིད་པ་

ཡི། །བསོད་ནམས་ཆར་སྤྲིན་དང་ནི་སྟོན་ཟླ་དང་མཚུངས་ཉིན་བྱེད་ལྟ་

བུ་གང་ཞིག་ཐོབ་པ་དེས། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེའི་ལོ་ཏོག་

རྒྱས་ཤིང་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚ་གདུང་མ་ལུས་པ། །ལྷན་ཅིག་འཇོམས་

དང་སྒྲིབ་གཉིས་མུན་སེལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་པདྨའོ་ིདགའ་ཚལ་རྒྱས་གྱུར་

ཅིག ༡༡། 

དེ་ལྟར་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་

པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་ནི། ཚེ་སྟོད་རྗེ་འདིའི་བཀའ་

འབངས་ཀྱི་གྲལ་མཐར་ཞུགས་པའི་སྐལ་བཟང་ཅུང་ཟད་རྙེད་པ་དང༌། དེ་རྗེས་ཀྱི་མི་ཚེ་

ཕལ་ཆེར་སྔོན་ལས་སྟོབས་ལྡན་སྨིན་པའི་བཙོན་དབང་དུ་ཤོར་ཅིང༌། །སླར་ཚེ་ཞུགས་སུ་

ས་མཐར་ཉུལ་བའི་བྱ་བཏང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། བདོ་ཆེན་པའོ་ིལྗངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་མད་ོ

སྲིབ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཤིང་བྱི་ལོ་ཤར་ནས་བྲི་འགོ་ཚུགས་ཀྱང༌། 

ཡིག་ཆ་ཐད་ཀར་མ་རྙེད་པས་ཅི་རིགས་འགོར་བ་དང༌། སྐྱབས་མཆོག་དིལ་མགོ་མཁྱེན་

རྒན་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་དགའ་ནས་ཀྱང༌། རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་བྲི་མཛད་

བཞེད་ཡོད་པ་དེ་སྔ་མ་གྲུབ། ཁྱོད་ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་སྐྱེས་རབས་དེ་རྣམས་ཞལ་

གསུང་སྐྱེས་རབས་གསལོ་འདེབས་ནང་གསལ་བཞིན། འབྲི་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཚུལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གྱི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་དང་འབྲེལ། རྣམ་ཐར་དཀོན་གྲས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་མང་པོ་ཐུགས་

སྩོལ་གྱིས་གནང་བསྐུལ་བྱུང་བས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརྟེན། མཐར་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་

འཆང་གཟུགས་སྐུའི་བཀདོ་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས། ལ་ོང་ོཉེར་བདུན་ལནོ་པའི་རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་མོ་གླང་གི་ལོའ་ིནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་མོར། འཕགས་

ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་ནུབ་ཕྱོགས་གནས་ནང་བདེ་ཆེན་གླིང༌། རྗེ་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་

ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གདན་ས་དང་པོ་རྫོང་སར་སློབ་གྲྭ་ཁང་

དུ་གྲུབ་པ་བགྱིས་པར་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། །། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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༄༅། །བཛྲངྷརམཉྫུགྷོཥདྷརྨམཏིགུཧྱཾབིམོཀྵབིཧརཏསྨི། 

༄༅། །རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནང་གསང་

བའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཆ་ཤས་བཞུགས་སོ། །

(བར་བཅུག་ས་བཅད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

༈ ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་བརྩེ་བའི་ཆ་

ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རི་བོང་འཛིན་གཟུགས་བློ་གྲོས་སྣང་

བ་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད། །སྙིགས་མའི་རྒུད་མུན་དྲུང་ནས་བཅོམ་བཞིན་རིས་

མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །དཔལ་ཡོན་བཟང་པོའ་ིཕྲིན་ལས་ཅན་

མཆོག་དྭངས་བའི་ཡིད་མཁར་རྟག་ཏུ་རྒྱལ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའི་རྒྱ་མཚོ་སྔོན་སྨོན་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱོད་པ་

ལས། །ཕོྱགས་མེད་གདུལ་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་རྩེད་སྣ་

ཚོགས་སྟོན། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་འཇོ་བས་ཕན་བདེའི་ལོ་ཏོག་སྨིན་

པར་མཛད། །གསར་རྙིང་མཁས་གྲུབ་ཀླུ་དབང་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པད་མརོ་

རྟག་ཏུ་འདུད། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མགྱོགས་འགྲོའ་ིཤ གས་ཀྱིས་ཕྱོགས་མེད་གདུལ་བྱའི་

མཁའ་དབྱིངས་སུ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཀྱིལ་འཁརོ་རྒྱས་ཤིང་ཕན་བདེའི་

གཟི་བྱིན་འཕྲོ་བ་ཡི། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་འདོ་སྣང་འབུམ་གྱིས་བསྟན་

འགྲོའ་ིརྒུད་མུན་ཆེས་ཆེར་བསལ། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་བཤེས་གཉེན་

མཆོག་དེ་དད་པའི་ཡིད་མཁར་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །

གང་ཞིག་ཐོས་སམ་དྲན་ནམ་ཅུང་ཟད་དད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་གྱུར་

ན། །འཕྲལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་

བ་ཡི། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་

ཐར་ནི། །རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་ཆུ་ཐིགས་ཇི་བཞིན་ཆ་ཙམ་བརྗདོ་ལའང་ཤིན་ཏུ་སྤྲ།ོ །

རང་ཉིད་དད་པ་གསོ་དང་གཞན་ལ་ཕན་པར་རློམ་པས་བྱས་ན་ཡང༌། །མི་

ཤེས་དབང་གིས་སྐལ་མེད་གསང་སྒྲོགས་ནོངས་པའི་དྲི་མར་འགྱུར་སྲིད་

ན། །སྐྱེ་ངན་བདག་གིས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་གང་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ། །བསྟན་སྲུང་མཁའ་འགྲོས་བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང་འཕྲལ་ཡུན་ཤིས་

པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

དེ་ལ་འདིར་སྔནོ་རང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་གངོ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།

467

འགོ་གི་འཁྲུངས་རབས་ལས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་

གྲོས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ། དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསར་རྙིང་གཏེར་

གསུམ་གྱི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ཞིག་བཞེས་ཚུལ་རྣམ་གྲངས་

ཙམ་རེ་བཀདོ་ཡདོ་པར་དེ་དག་གི་ཁུངས་དང་གསལ་བྱེད་དུ་རྣམ་ཐར་ཁག་

ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་འབྲི་ན། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཕྱོགས་ལ། རིང་བརྒྱུད་བཀའ་

མའི་ཆོས་སྐོར་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལས་མདོ་དགོངས་འདུས་

ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསན་པ་ནི། མེ་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་་༡༢ ལ་ཤར་ཀཿཐོག་ཏུ་ཡོད་

སྐབས་ཀྱི་རྨི་ལམ་ལ་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་ཡི་གེ་རྙིང་པ་དང་གསར་པ་ཤིན་ཏུ་

མང་པོ་བརྩིགས་པའི་རབ་གསལ་ངོས་ངེད་རང་འདུག མདུན་དེར་མི་རྒན་

སྣུམ་འབེར་བ། པགས་པའི་དུག་སློག་ཆེན་པོ་མནབས་པ་འབྲོག་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་འདུག་པར། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རེད་ཟེར། དེ་ལས་མདོ་

དགངོས་འདུས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཞུ་དགསོ་སྙམ་པས་པདོ་རིང་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡདོ་

རྒྱུ་ལ། ངེད་ནས་ལུང་སྤེལ་བྱ་ན། དང་པོར་རང་གིས་ཚར་གཅིག་བཏོན། དེ་

ནས་འདནོ་རྒྱུ་བྱེད་སྲལོ་འདུག་པས་བཀའ་འགྱུར་ལས་ཀྱང་མང་བས་འདནོ་

ཚོད་མེད་བྱས་པར། མི་རྒན་དེས་པོད་འདི་རྣམས་མདོ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་

འགྲེལ་པ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཟེར་བས། རང་

གིས་བསམ་པར་གསར་རྙིང་གི་མད་ོསྔགས་ཐམས་ཅད་མད་ོདགངོས་འདུས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

468

སུ་འདུས་ཤིང༌། བསྟན་པ་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་དེས་

གསུངས་པ་འདྲ་སྙམ། དེ་ནས་ཡིག་རྙིང་པདོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་དང༌། པདོ་ཁ་ཤས་

ལག་ཏུ་བཞག་ནས་གདམས་གཏད་ལྟ་བུར་མཛད་སངོ་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོ

ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཡང་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལས། སྔགས་གཞུང་

མང་པོའ་ིབཀའ་གཏད་དང༌། །ཞེས་སྔ་མའི་དོན་བསྡུས་ཏེ། ཞལ་གསུང་རྣམ་

ཐར་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། 

ཡང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ལ་ཞེ་ཆེན་ཀངོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆེ་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་

པའི་བླ་ོགྲསོ་ལས་འདུས་པ་མད་ོདབང་གི་དངསོ་གཞིའི་སྟ་གནོ་གྱི་ནང་པར་

ཐ་ོརངས་སྔ་ཆར་རྨི་ཉམས་འདྲེས་མར། ཤེལ་གྱི་མཆདོ་རྟེན་ཐགོ་ཚད་གཅིག་

གི་སྟོད་ཆར་མདོ་ཡི་རིག་འཛིན་བླ་མ། བར་དུ་ཞི་ཁྲོའ་ིལྷ་ཚོགས། སྨད་དུ་

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་བཞུགས་སྙམ་གྱིས་དེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་

དཔའི་སྐུར་གྱུར། ཡང་འདོ་དུ་ཞུ། ཨ་དཀར་པོར་གྱུར། ཡང་གནུབས་ཆེན་

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དབུ་སྐྲ་སེ་ཆོབ་བེ་བ་རལ་པ་རྒྱབ་བསྙིལ། དགེ་བསྙེན་

གྱི་ཆས་དང་སྣུམ་འབེར་གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞིག་བཤམས་

ནས་བཞུགས་འདུག་པར། སྔ་འགྱུར་གྱི་གཞུང་གདམས་དཔེ་རྙིང་ཐམས་ཅད་

སྔར་ཡང་ཐབོ་པ་ལ། ཡང་བསྐྱར་ཞུ་དགསོ་སྙམ་པར་ཞུ་རྒྱུ་ནི་མ་བྱུང༌། མདའོ་ི

དབང་བཞི་བསྡུས་པ་ཞིག་གནང་བའི་སྣང་བ་བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་བྱུང་

བའ།ོ །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།

469

ཡང་རྒྱལ་པོ་ཛཿལས་ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཚུལ་

ནི། ཧོར་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་ ༡ ལ་གོ་འཇོ་ར་སྤྲུལ་ནས་ཕྱག་བྲིས་འབྱོར། ཏནྟྲ་

སྡེ་བཅ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ནང་སྒྲུབ་ཐབས་མ་ཚང་བའི་དབང་ཉེ་བརྒྱུད་གསལ་དགའ་

ལས་ཞུས་ཏེ་བྱུང་ན་ལེགས་ཚུལ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐང་ཀ་གཅིག་རབ་

གནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ཐུན་སྒང༌། དེ་ལ་རྟོག་པ་འཇུག་རྐྱེན་གྱིས། རྒྱལ་

པོ་ཛཿའཁོར་བསྒྱུར་ཆས་ཅན། ཕྱག་གཡས་ས་གནོན། གཡོན་མཉམ་གཞག་

ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མདུན་ཐད། དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་བཞེངས་པར་མཁའ་འགྲོ་

མ་ལྷའི་ཆ་བྱད་ཅན་གྱིས་ལས་རྡོར་བྱས། རང་ཉིད་དབང་ཞུ་ལྔར་གྱུར་ནས་

དུས་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པར། གཙོ་བོ་ནི་ཡེ་ཤེས་རྔམས་གློག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཡིན་འདུག ཞལ་དུ་རྔུབ་གསང་བར་ཐནོ་བུམ་དབང༌། རྒྱན་ཆས་ཕྱག་མཚན་

སོགས་གསང་དབང༌། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཞུ་བའི་བདུད་རྩི་ཤེར་དབང་གི་ལྷ་མོ་སྤྱི་

གཙུག་ནས་བསྟིམ། ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་དབྱུང་སྟེ་སླར་མཉམ་སྦྱོར་བཞི་པར་

ཨ་གསུམ། ཕཊ་ཀྱིས་རིག་རྩལ་སྤར། གཏོར་དབང་བསྐུར། མཐར་ཆོས་རྒྱལ་

ཏནྟྲའི་གླེགས་བམ་དུ་གྱུར། རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཤེས་ཉམས་གྱ་གྱུ་བྱུང་ཞེས་

དང༌། འདི་ལྔའི་ནང་ཞི་དཀྱིལ་གཅིག་ཡདོ་སྙམ། གཞན་རྣམས་ཁྲ་ོབརོ་གདའ་

ཞེས་གསང་རྣམས་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་དཔལ་སྤྲུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལས་རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་

དཔལ་གྱི་དབང་སྐུར་གསན་པ་ནི། ཤིང་བྱ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ནུབ་རྨི་ལམ་དུ་
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ངོས་དང་གསལ་དགའ་བཞུགས། ངེད་རང་ཅུང་ན་ཤམ་ལྟ་བུའི་བདེ་ཆེན་

ཞིང་སྣང་ཡིན་སྙམ་བྱེད་ཅིང༌། མཐིང་འདོ་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བྱུང་ཞེས་སོགས་

དང༌། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དངོས་སུ་བཞུགས་

པ་ལྟ་བུ་ལ་གསོལ་བཏབ་ཀྱིས། འཇམ་དཔལ་ཞི་དྲག་ཡི་དམ་གྱི་གསུང་

དབང་ཞིག་གནང་གྲུབ་ཞུས་པས། རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་མི་ཕམ་གྱི་

གསུང་ལྟ་བུའི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་

དབང༌། མཆགོ་དབང་གསུམ། རྩལ་དབང་བཅས་ཐབོ། བྱང་སེམས་དང་རིག་

མ་དངསོ་གནང༌། དྲག་པ་ོཚེ་བདག་བྱིན་འབེབས་མཚམས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དབང་ཞི་དབང་ཞིག་བཅས་གནང་བར་རྨིས་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་

བའ།ོ །

གཏེར་མའི་སྐོར་ལས། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་མདུན་འོད་གསལ་དུ་

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཤིང་བྱ་ལརོ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་

དབང་ལུང་གྲུབ་ནས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་པུ་སྟི་ལུང་དབང་གི་དབང་

སྒྲུབ་སྐབས། འཇམ་མགནོ་བླ་མ་སྐུ་གངོ་འགོ་གི་བཀའ་གཏེར་གྱི་གདམས་པ་

རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཏུ་བཞུགས་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏད་རྒྱ་རྫོགས་པའི་

དགངོས་གཏད་བྱིན་རླབས་གསལོ་བ་བཏབ་པས། དགྱེས་ཚུལ་གྱིས་མདང་རྨི་

ལམ་དུ། ཛཾ་ནང་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་གཡས་ཀྱི་རི་གདོང༌། བྲག་དཀར་དཔལ་

ཆེན་པོའ་ིསྐུའི་དབྱིབས་ཅན་དེར། སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་བཞུགས་
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ནས་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡངོས་རྫགོས་མཛད་སངོ་བར། མཁྱེན་བརྩེ་

གངོ་མའི་སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་དབང་གིས་མཐའི་ཆསོ་མཚམས་

བཞག་པ་ཞིག་བྱུང་ཞེས། གུས་རྨངོས་ལ་སྤྲ་ོབ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་བཀའ་སྩལ་

ཞེས་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་དགའ་ནས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོ

ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་ཟངས་མདགོ་དཔལ་རིར་ཐགོ་མར་ཕེབས་སྐབས། གུ་རུ་པདྨའི་

མདུན་ནས་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༡༥ ལ་འབྲི་

གཏེར་འདོ་གསལ་རྡོ་རྗེ་འབྱོར། ཟླ་བ་རྒྱས་པ་དང་ཕྲད། དེ་ནུབ་ཐོ་རངས་

མཁའ་སྤྱོད་མའི་བཟླས་པའི་སྐབས། སྒྲོལ་དཀར་མདུན་སྤར་བའི་མཚན་

ཐུབ་ཀྱི་མེ་ལྕེ་ལྷབ་ལྷབ་འབར་འཁྱུག་གི་ཟེར་ལ་བལྟས་པས་རྐྱེན་བྱས། ལུས་

འཕར་སྤྲུགས་དང་བཅས་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཉམས་ལ་ཟངས་

མདོག་དཔལ་རིའི་རྩེར་འབོྱར། ས་ཁད་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལས་སྲིན་ཡུལ་གྱི་

བཀོད་པ་སོགས་མ་མཐོང༌། ཕོ་བྲང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕྱི་སྒོར་སླེབས་པ་

དང༌། བུད་མེད་སྨུག་མོ་ཞིག་གིས་ནང་དུ་ཁྲིད་པས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གླིང་གི་གཟིགས་སྣང་འགོ་ཁང་གི་བཀོད་པ་ལྟར་པདྨ་སཾ་ཞུ་མནབ་པ། རིག་

འཛིན་ཐམས་ཅད་བང་རིམ་ལ་བསྒྲིགས་པ་ལྟར་འཚོགས་པས་སྒྲུབ་པ་ཞིག་

གསུངས་སྙམ་པར། འདནོ་སྒྲ་ནི་མ་ཐསོ་རལོ་མའོ་ིསྒྲ་ཞིག་ཚོར། གུ་རུའི་མདུན་

དུ་འཁོད་པ་དང༌། ལོགས་དེར་དཀྱིལ་འཁོར་ཞིག་བཀྲམ་པར། བླ་མ་གསང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གསུངས་ནས་བུམ་པ། གསང་དབང་ཐོད་ཆང༌། ཤེར་

དབང་ལ་རིག་མ་དཀར་མོ་སྤྲད་པ་དང་འཁྲིལ་ཙམ། དབང་བཞི་པར་དང་

པརོ་ཤེལ་རྡ་ོལྟ་བུ་ལ། ཨ་ཕཊཿ ཞེས་གསུངས་པ་དང་འདོ་མཐིང་ཀར་གྱུར། དེ་

ནས་གུ་རུས། ད་ཞིབ་ཆ་ངེད་ཀྱིས་མངགས་པའི་གཏེར་སྟོན་དང་གྲོས་མོལ་

གྱིས་དང་ཤེས་གསུངས། རང་ནས་སྨོན་ལམ་དང༌། འབྲེལ་བ་ཐོབ་ཚད་ངན་

སོང་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ་ཞུས། མོས་གུས་མཆི་

མ་འཁྲུགསྔར་གྱི་མཁའ་འགྲོས་ཁྲིད་དེ་སྒོ་ཁ་ནས་ནམ་མཁར་འཕུར་ཏེ་རང་

གནས་སུ་འབྱོར་བ་དང་ཉམས་སད་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་ལན་གཉིས་པར་དཀོན་སྤྱི་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༢༢ སྔ་ཐུན་

ལ་གྲིབ་འཕར་གྱིས་ཅུང་འཐིབ་པ་ན། བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དར་ལྡིང་ལ་

བཏེགས་ནས་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་ཕྱིན། དཔལ་རིའི་ཚོགས་ཁང་སྒརོ། མཆགོ་གླིང་

རྗེ་ཕེབས་ནས་ནང་དུ་གདན་དྲངས། ཚོགས་གྲལ་རྣམས་ཆེར་མ་གསལ། གུ་

རུ་ཟ་ཧརོ་མའི་ཆས་ཅན་གསལ། དེའི་མདུན་ནས་དབང་བཞི་བླངས། གུ་རུའི་

ཞལ་ནས་བུ་མངལ་སྒྲིབ་ཆེ་གསུངས། དེ་ནས་དཀོན་སྤྱི་ཞིག་གསུངས་

ནས། དེའི་དབང་ད་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་དང་གཏད་རྒྱའི་སྐབས། གཏེར་ཆོས་

པོད་མང་གི་བྱིན་རླབས་སྩལ། ཕྱག་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅེས་སོགས་གསང་རྣམ་

ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་ལན་གསུམ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ 
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༣༠ ཕྱི་དྲའོ་ིཐུན་སྒང་ལ། བཟླས་དམིགས་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་གཏད་པས། གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེར་མོས་གུས་འབར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉམས་ཀྱི་སྣང་ཆར། ལྷོ་ནུབ་

ཀྱི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནས་དར་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་བསྐྱདོ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པའོ་ིཀླངོ་ནས་རི་མཐ་ོས་ཁ་ཁྱེར་ཡངས་པ་ཞིག་གི་སྟེང༌། པངྨ་འདོ་ཀྱི་ཕ་ོབྲང་

སུམ་བརྩེགས་ལ་འགོ་ཁང་དུ་རིག་འཛིན་ཕོ་མོ་མང་དུ་འཚོགས་པར། སློབ་

དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཟ་ཧརོ་མ་མཆགོ་གླིང་གི་གཟིགས་སྣང་ལྟ་བུ་སཾ་ཞུ་རྣ་ཕབ་

མནབ་པ། བར་ཁང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་ཐུགས་ཆེན་

རིགས་བཞིས་བསྐོར་བ། སྟེང་ཁང་ན་ཚེ་དཔག་མེད་བཞུགས་པ། དེ་ནས་

འགོ་ཁང་དུ་གུ་རུའི་མདུན་དུ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་འཚོགས་པ་དངསོ་ཉམས་

ལྟ་བུ་ལ། གྲོགས་ནི་ཕྱི་ནས་ཀྱང་རབ་བྱུང་དང་སྔགས་པ་མང་པོར་འཚོགས་

པ། སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆེ་ལས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞིག་ཞུ་

དགསོ་སྙམ་པ་དང༌། གུ་རུའི་ཞལ་དུ་མིད། གསང་བར་བབས་པར། ཆེ་མཆགོ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པས་མདུན་དུ་བཏོན་ཏེ་འཁོད་པ་ལ། བུམ་

འཛིན་ཌཱ་ཀི་མང་པསོ་བུམ་པ་དང༌། ཐདོ་སྐུ། སྒྲུབ་ཕུར་སགོས་མང་པསོ་དབང་

བསྐུར་ཏེ་ཚིག་གི་སྒྲ་ནི་ག་ོརྒྱུ་མ་བྱུང༌། གསང་ཤེར་འདི་མཛད་མ་གསལ། བཞི་

པ་ལ་གུ་རུས་ཕཊ་སྒྲ་དྲག་པོས་རིག་པ་དབྱིངས་སུ་ཨར་ལ་གཏད་དེ། བརྗོད་

བྲལ་གྱི་གནས་ལུགས་རྗེན་པའི་ངང་དུ་གནས། དེ་ལས་ལྡང་བ་ན། རང་ལུས་

རྣལ་འབོྱར་མར་གྱུར་ཏེ། ཤར་དུ་ཞི་བ་རྡརོ་སེམས་སགོས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་བཞི་
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དང་སྲིན་ཡུལ་རྣམས་ན་བུན་སྔོན་པོ་འཁྲིགས་པ་ལྟ་བུ་ལམ་ཙམ་རེ་མཐོང་

ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་བླ་མ་མངའ་བདག་ལས་གསང་ཡེ་དང༌། བཀའ་བརྒྱད། ཕུར་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཚུལ་ནི། འབྲི་གཏེར་མདུན་གསང་ཡེ་སྤེལ་

རུང་མིན་བརྟག་པ་མཛད་རྗེས། སྔ་ཐུན་སྡམོ་པའི་ཤེས་ཉམས་ལ། བླ་མ་མངའ་

བདག་གཞནོ་ཚུལ། དབུ་རལ་གརོ་བཅིངས། སྟདོ་ཀྱི་ནང་གསོ་དཀར་པ།ོ དེའི་

སྟེང་སྔོན་པོ་མནབ་པའི་སྐུའི་གཡས་ཟུར་དུ་གསང་ཡེའི་དཀྱིལ་འཁོར། བུམ་

པ་དང༌། སིནྡྷུ་རའི་མེ་ལོང་སོགས་བཤམས་པ། དེ་གནས་གྱུར། བློས་བསླང་

ནང་དུ་རང་ཚུད་ནས་མངའ་བདག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོར་གྱུར་པས་

དབང་བསྐུར། རང་ཡང་གསང་ཡེའི་གསལ་སྣང་དང༌། བླ་མ་སྔར་བཞིན་གྱུར་

ནས་པུ་སྟིས་གདམས་གཏད་དང༌། ངའི་གསང་ཆོས་རྣམས་ཁྱོད་ལ་གཏད་པ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་མཐར་ཉམས་དེ་ཡལ་ཞེས་སགོས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་

མེ་ཕག་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ལ་རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར། བཀའ་

བརྒྱད་དབང་ཆེན་ཕུལ་བའི་དབང་སྒྲུབ་སྐབས། བླ་མ་མངའ་བདག་ཆེན་

པོ་ཉང་ཉི་མ་འདོ་ཟེར་མདུན་མཁར་གསལ་བ་ལས། དེ་ཉིད་དཔལ་ཆེན་

པོར་གྱུར་ཏེ། བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་མཐར་སྔར་

བཞིན་གྱུར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་གདམས་གཏད་གནང་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་

ཤར་ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་ཆོས་དབང་ཕུར་པ་སྤུ་གྲིའི་རྒྱུན་བསྙེན་ལ་
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ཞུགས་སྐབས། སྔ་དྲོའ་ིབཟླས་ཐུན་སྐབས་སུ་ཉང་གི་ཕུར་སྐོར་ཡིད་ལ་དྲན་

པའི་རྐྱེན་གྱིས། མངའ་བདག་ཆེན་པོ་དབུ་སྐྲ་ཐོད་སྒོར་བཅིངས་པ་དགེ་

བསྙེན་གྱི་ཆས་ཅན་ལ། མདུན་དུ་ཕུར་པ་གྲུ་གང་པ་དང༌། བུམ་པ་སོགས་

དབང་རྫས་བཤམས་ནས་ཕུར་པའི་རིགས་དབང་ལྔ་དང་ཕུར་པ་དེ་ལ་བརྟེན་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་ལ། ཐུགས་ལ་ཕྱག་མཚན་སྤྲོ་བསྟིམ། དུར་ཁྲོད་

དཔལ་ཆས། གསང་དབང༌། ཤེར་ཡེ་ལ་རིག་མ་གཞོན་ནུ་དཀར་གསལ་ཆུང་

ངུ་སྤྲསོ། དབང་བཞི་པར། བདེ་བ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་

བདེ་ཆེན་པ།ོ །བདེ་ཆེན་མཐར་ཐུག་དེ་ཁ་ོན། །ཕྱག་རྒྱ་གསལ་རྫགོས་ཨེ་མ་ཧ༔ོ 

ཞེས་ངོ་སྤྲོད། སྨད་ལས་ཀྱི་བསྒྲལ་དབང་མནན་བསྲེག་འཕང་མཱ་ར་ཡ། སྐད་

ཅིག་གིས་རྫོགས། མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀར་བསྡུས། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་

གཞོན་ནུར་གྱུར། །དེའང་ཧཱུྃ་སྔོན་དུ་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཕུར་པའི་

སྐུར་གྱུར་པའི་གསལ་སྣང་ཡུད་ཙམ་བྱུང་བ་དེ་འཕྲལ་དུ་ཡི་གེར་བྲིས་ཞེས་

གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་རིག་འཛིན་རྒདོ་ལྡེམ་ལས་དགངོས་ཟང་དང༌། ཚེ་སྒྲུབ་དབང་

ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༡༥ ཉིན་འབྲུག་སྨིན་གླིང་པ་ངག་དབང་

རྡོ་རྗེ་ལ། དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དབང་གི་སྟ་གོན་སྐབས་ཤིག་གཞི་ཁྲིའི་སྟེང་

མཁར་རིག་འཛིན་རྒདོ་ལྡེམ་དཀར་ཆས་ལ། དབུ་སྐྲ་ནག་པ་ོཐརོ་ཅགོ་ཆུང་ངུ་

རྒདོ་སྒྲ་ོཅན། སྐྲ་ཕྱེད་སིལ་ཁྲལོ། ཞལ་རས་མཛོར་ཞད་ཅན། ཕྱག་གཡས་ཆསོ་
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འཆད་ཐུགས་ཀར། གཡནོ་མཉམ་གཞག་གཏེར་སྒྲམོ་སྔནོ་པ་ོའཛིན་པ། ཞབས་

སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་ཅན་གསལ་བར་བྱུང༌། ཚེས་ ༡༧ རིག་པའི་རྩལ་

དབང་སྐབས་ཆས་ཞུགས་ཀྱང་བྱས། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབས་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཀྱང་བྱུང༌། དབང་གྲུབ་པའི་གཏང་རག་མཎྜལ་སྐབས། རང་ཉིད་དེའི་སྔོན་

ནས་རིག་པའི་གསལ་ངར་ཐོན་པས་མཉམ་གཞག་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་དབྱིངས་

ལ་གཟིར་བ་ན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐུ་དབྱིབས་སར་དང་འདྲ་བ་ལ་དམར་

མདངས་ཆེ་བ། སྐུ་གཟན་དམར་ཁ་གསལོ་བ་དང་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་དགོངས་

ཟང་གླེགས་བམ་གྱི་བཀའ་གཏད་མཛད་པ། ཤེལ་རོྡ་དང༌། གཞན་ཡང་དབང་

རྫས་གཅིག་ཡདོ་སྙམ་ཡང་མ་ངེས་ཤིང༌ཐུགས་ཀ་ནས་ཨ་ཡིག་སྤྲསོ་པར་རང་

གི་སྙིང་ཁར་ཐིམ་པ་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། ཚེས་ ༡༦ རིགས་

འདུས་ཚོགས་གཏོང་བའི་ནུབ། དགུན་མཚམས་གང་འདུག་བརྟགས་པས་

ལྕགས་ཀྱི་པད་འདབ་ཀྱི་གདན་ཡོད་པའི་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་སྐོར། ནང་ལེ་ཁ་བཞི་

ཙམ་ཡོད་པ་འལ་འལོ་དང༌། ཡང་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་སྔར་དགོངས་ཟང་

སྐབས་དང་དབྱིབས་མཚུངས་པའི་གསལ་བ་ཞིག་གིས། ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་

མའི་དབང་ཞིག་བསྐུར་བར་རྨིས་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ལས་སྡོམ་གསུམ་གྱི་གནད་བསྡུས་

ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ཐུན་ལ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་

དང༌། དེའང་སློབ་དཔོན་བེར་ཕོད་དམར་སྨུག པད་ཞུ་གསོལ་ཞིང་ཌཱ་རུ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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བསྣམས། གཞན་གཉིས་ལས་ཁྲི་ཆོས་རྒྱལ་ན་བཟའ་སྔོ༌ལ་ཐོད་ཅན་འལ་

འལོ་གསལ་བར། སྡམོ་པ་གསུམ་ཞུ་དགསོ་སྙམ་པས། མཁན་པསོ་ཆསོ་རྣམས་

སོགས་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་ཚིག་ལྷུག་ཉུང་ངུ༌། པདྨའི་མདུན་

ཕུར་པ་སྔོན་པོ་ལུས་ཚད་གཅིག་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ལ་བུམ་དབང་

དངོས་མེད་པའི་དབང་ཚིག་མང་པོ་དང༌། གསང་དབང་ལ་ཐོད་ཆང་གི་

བདུད་རྩིས་ལུས་དབྱངས་གསལ་གྱིས་གང་བ་དང༌། ཤེར་དབང་ལ་རིག་མ་

ལྔ་སྤྲུལ་པར་རང་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔར་གྱུར་པ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བདེ་སྟོང་

སྐྱེས། དབང་བཞི་པར་རྣམ་བཅས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི། །རྣམ་མེད་བདེ་སྟོང་

གཉིས་དང་སྦྱོར། །འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྩེ་མོར་ཕྱིན། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཨེ་

མ་ཧོཿ ཞེས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་གཏེར་ཆེན་རོྡ་རྗེ་གླིང་པ་ལས་རང་གཏེར་དབང་ཉེ་བརྒྱུད་

བཞེས་ཚུལ་ནི། གོང་ཚེས་ལ་གནས་དེར། རྡོར་གླིང་ཀློང་གསལ་དབང་སྒྲུབ་

སྐབས། དང་པོར་སྨིན་གཏེར་ལམ་ཙམ་གསལ། དེ་གནས་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་སྲས་

རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ན་བཟའ་སྔོན་པོ་ཕུ་དུང་ཅན། སྐུ་སྨད་ཕྱམ་རྩེ་དཀྲིས་པ། དབུ་

ལ་པད་ཞྭ་སྔོན་པོ་མནབས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་མང་ཤས་སྤྲུལ་ཏེ། རང་གཏེར་

རྣམས་ཀྱི་དབང་དང་མཐར་གླེགས་བམ་མང་ཙམ་གྱི་བཀའ་གཏད་མཛད་

པའི་སྣང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་ལས་དེའི་གཏེར་ཆོས་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཚུལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ནི། དེའི་གཏེར་ཆོས་ལ་བརྟགས་པའི་དགོང་ཀ་ཞིག་ཏུ། མཁའ་འགྲོ་དེ་ཉིད་

སྐུ་མདོག་མཐིང་ཀ རོྡར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་བའི་བཞེངས་སྟབས་ཅན་

ཞིག་གསལ་བས་བུམ་དབང་དང༌། རང་ཉིད་དཔའ་བ་ོརྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བ་

དང་མཉམ་སྦྱརོ་ལས་གསང་དབང་དང་ཤེར་དབང༌། ཡང་སྔར་གྱི་རྣལ་འབྱརོ་

མ་དེས་ཐུགས་ཀར། ཕྱག་གཉིས་སྐྱེ་མེད་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ། ཐུགས་དབུས་འདོ་

སྔོན་པོ་སྣང་གཟུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཨ་མཐིང་གསལ། མཐར་རིམ་གྱིས་ཡལ་

བས་དབང་བཞི་པ་སྟེ། མཁའ་འགྲ་ོདེ་ཉིད་ཀྱི་ཆསོ་སྐརོ་ཡངོས་རྫགོས་ཀྱི་དནོ་

དབང་ཐོབ་པའ་ོཞེས་དང༌། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ལས་སེ་ར་མཁའ་འགྲོའ་ིགཏེར་

ཆསོ་དབང་ཞུ་སྐབས། མཁའ་འགྲ་ོཉིད་རུས་རྒྱན་དང་བཅས་རོྡར་དྲིལ་ཐགོས་

ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བཞུགས་པ་དང༌། མཁའ་འགྲོའ་ི

དབང་གི་སྐབས། གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར་ཡོད་པའི་

ཉམས་བྱུང་ངོ་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་གཏེར་ཆེན་ལས་གླིང་ལས་རྟ་མགྲིན་དབང་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་

ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༡༥ ལ་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པས། ཉང་པོ་ཕུག་རིང་ནས་

བཞེས་པའི་རྟ་མགྲིན་ཞི་དྲག་གི་སྒྲུབ་དཔེ་ཀཿཐོག་ནས་འབྱོར་བར། སྔ་ཐུན་

ལ་མིག་འགྲིམ་བྱས་རྐྱེན་གྱིས། གཏེར་ཆེན་དེའི་སྐུ་ཉམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་

རྟ་མགྲིན་དབང་རྫས་མདུན་དུ་བཀྲམ་སྟེ། དབང་བསྡུས་པར་གཏརོ་མ་ཕུར་པ་

སོགས་ཀྱི་མཐར། བླ་མ་ཉིད་ཧཱུྃ་དམར་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བྱུང་ཞེས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དཀར་ཉེ་བརྒྱུད་

བཞེས་ཚུལ་ནི། མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ནམ་སྨད་རྨི་ཉམས་འདྲེས་

མར། གཏེར་ཆེན་མཆགོ་གླིང་གུ་རུའི་ཆས་ཞུགས་མཛད་ནས་ཕེབས་བཞེངས་

བཞིན་དུ་བྱབས་ཁྲུས་ཤིག་དང༌། ཚེ་དབང་བསྐུར་དགོས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་

དཀར་གྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་སྤྲུལ་ནས་ཐགོ་མར་བུམ་པ་ལྔའི་དབང་དང༌། དེ་ནས་

ལྷར་བསྐྱེད་བུམ་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང༌། གསང་ཤེར་སྐབས། དཔའ་

བོ་ཡབ་ཡུམ་མི་ཚད་ཆེ་ཙམ་གར་སྟབས་མཛད་པ་དང༌། དབང་བཞི་པར་

མེ་ལོང༌། ཤེལ་རོྡ། རྨ་བྱའི་སྒྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བརྡ་དང༌། ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་

སོགས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། 

ཡང་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལས་གླེགས་བམ་གྱི་གདམས་གཏད་བཞེས་

པ་ནི། ས་བྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ གྱི་དགོང་ཀར་ཤེས་ཉམས་ལ་བི་མ་ལ་པཎྜི་ཏའི་

ཆས། སྟདོ་གསོ་སྔནོ་པའོ་ིཤ་འགགས་ཅན་གྱིས་གླེགས་བམ་ཞིག་གི་གདམས་

གཏད་བགྱིས་པར་བྱུང་བས་ཕྱི་ནང་ཚེས་ ༤ ལ་མཁན་ནུས་ལྡན་ལ། མུ་ཏིག་

ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་འགྲེལ་སོགས་ཀྱི་ལུང་སྤེལ་དབུ་ཚུགས་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་

འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་ལས་དཀོན་སྤྱི་སོགས་ཉེ་

བརྒྱུད་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༢༡ དཀནོ་སྤྱིའི་ལུང་བཏནོ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

480

ནམ། ཕྱི་ཐུན་ལ་དཀོན་སྤྱི་ཞིག་ལ་བསྙེན་པ་གཏོང་དགོས་སྙམ་མུར། མདུན་

མཁར་པད་ཟླར་འཇའ་ཚོན་རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན། གཡས་རོྡ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་

བསྒྱིངས། གཡོན་པུས་སྟེང་ཕུར་པ། དཔུང་པར་འཇའ་གཤོག་ཅན། དེའི་སྟེང་

ངོས་བི་མ་ལ་དང༌། མྱང་བན་སོགས་ཁ་ཤས། ཕྱོགས་མཚམས་མཁའ་འགྲོ་

སྡེ་ལྔ་གར་སྟབས་ཅན་བཞུགས་པར་མོས་གུས་རྐྱེན་གྱིས་བླ་མ་རྣམས་གཙོ་

བོར་ཐིམ། གཙོ་བོ་བཀའ་བརྒྱད་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པར་གྱུར། དཀོན་

སྤྱི། ཞི་ཁྲོ། ཕུར་པ་སོགས་ཟབ་གཏེར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཌཱ་ཀི་རྣམས་

ཀྱིས་བཤམས། དབང་རྫས་ནི་ངོས་བཟུང་ཅན་མི་འདུག རང་གཅིག་དང་དུ་

མར་སྣང་བས་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་ཞུགས་ནས་དབང་ཚིག་ནི། དཀོན་

སྤྱིའི་དབང་བཞི་རྩ་བའི་དམིགས་པ་དེས་བསྐུར། མཐར་མ་ནིང་ཆེས་གསལ་

བ་དང༌། ལུས་འཕར་གཡོ་དྲག་པོར་བྱུང༌། བླ་མ་ཉིད་རིག་འཛིན་དྲག་པོ་

མཐིང་ཀ་རེས་དབུ་ཞྭ་འདབ་མ་གྱེན་སློང་གི་པད་ཞུ། རེས་དབུ་སྐྲ་ཁམ་པ་

གྱེན་བརྫེས་ཡིན་སྙམ། ཕྱག་ན་རོྡ་རྗེ། ཕུར་པ། བེར་ནག་སགོས་གུ་རུ་དར་ནག་

བེར་ཆེན་འདྲ་བར་གྱུར་པ་དང་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་དེ་འདྲར་གྱུར། ཌཱ་ཀི་

རྣམས་མཐའ་སྐརོ་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། རིག་པ་རྟགོ་བྲལ་མཁའ་འདྲར་དྭངས་

བ་རྗེན་པའི་ངང་གནས་མཐར། འཕར་གཡོ་ཅུང་ཞིག་གི་ངང་ཉམས་སད་

ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་ཙཱ་འདྲའི་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ལས་རིན་གཏེར་ཉེ་བརྒྱུད་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།

481

བཞེས་ཚུལ་ནི། ས་ཟླའི་ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ཐུན་གྱི་ཉམས་སྣང༌། ཙཱ་འདྲའི་འཇམ་

མགོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། དཔལ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་དཀར་སྨུག་རུས་རྒྱན་

ཅན། གཡས་ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་མཁའ་འགྲོ་

སྡེ་བཞི་ཆུང་ངུས་བསྐོར་བ་བྱོན་ཏེ། ང་ནི་རིག་པའི་དཔའ་བོ་ཡིན། །དེ་

ཉིད་རྟོགས་ན་དེ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད། །རྣལ་འབྱོར་ང་ལ་

གཤེགས་བཞུགས་བྲལ། །ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་དབྱེར་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཡང་དེ་འདྲར་གྱུར། མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞི་གཅིག་

ལ་གཅིག་ཐིམ་གྱིས་ཡལ་བ་དང་ཉམས་སད་ཅེས་དང༌། ཡང་ཟླ་ཚེས་སྔ་

ཐུན་གྱི་ནང་ཞིག་ཏུ། ཙཱ་འདྲའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཡིད་ལ་དྲན། དེའི་རིན་

གཏེར་བརྒྱུད་པ་དེ་བཟང་བས་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལེགས་ཀྱང་མ་ཐོབ་སྙམ་

ངང༌། ཉམས་ཀྱི་སྣང་ཆར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་

གསང་བ་འདུས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས། ནམ་མཁར་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་དང་

བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བཀོད་ནས་རང་རྡོ་རྗེ་སེམས་

དཔར་གྱུར་ཏེ་དབང་ཞུ་བར་རོྡར་སེམས། རེས་མང་པ་ོདང༌། རེས་གཅིག་ཡིན་

སྙམ་པ་ལྟ་བུའི་ངང་སྒྲ་དང་ཚིག་འདི་ཡིན་མེད་པའི་དབང་ཚིག་ཆིག་རྫགོས་

སུ་གྱུར། མཐར་དཀྱིལ་འཁརོ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཡལ་ནས། ཨ་ོརྒྱན་རྡ་ོརྗེ་

འཆང་རང་ལ་ཐིམ་པའི་ངང་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ཀློང་དར་ཅིག་གནས་པར་

བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་བྱུང་བའ།ོ །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

482

གཉིས་པ་ཕྱི་འགྱུར་གསར་མའི་ཆོས་སྐོར་ལ། དང་པོ་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་

འཆང་ཉིད་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དང་ཐ་མི་དད་པར་བཞུགས་ཚུལ་

ནི། སྲདོ་ཐུན་སྐབས་ཤིག་མཁའ་འགྲ་ོགསང་འདུས་ཀྱི་སྨནོ་ལམ་ཡིད་ལ་དྲན་

རྐྱེན་གྱིས། ཉམས་བན་བུན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རང་ལུས་ཕག་མོར་གསལ་བའི་

ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཡོད་སྙམ་བྱེད་པ་དང༌། ཕྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་

གྱི་ལྷ་རྣམས་གར་བསྒྱུར་བ་དང༌། རང་འཁརོ་ལ་ོསྡམོ་པར་གྱུར་ནས་དེ་རྣམས་

ལ་སྙམོས་པར་ཞུགས་པའི་གསལ་སྣང་ཡུད་ཙམ་བྱུང་ནས་ཉམས་སད་ད་ོཞེས་

དང༌། ཤིང་བྱ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཐོ་རངས་མནལ་བར་རང་ལུས་བདེ་མཆོག་

ཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་ལུས་ཀྱི་རྩ་ནང་འདོ་ཤིག་ཤིག་སྔགས་སྒྲས་གང་

བར་རྨིས་པའི་ཉམས་བྱུང་ཞེས་དང༌། མེ་ཁྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་གི་

ཐ་ོརངས། མནལ་དང་འདོ་གསལ་འདྲེས་པར་རང་བདེ་མཆགོ་འཁརོ་ལ་ོཡབ་

ཡུམ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། འདིའི་སྒ་ོནས་དངསོ་གྲུབ་འབྱུང་ཚུལ་དང་ཞེས་སགོས་

དང༌། ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ནུབ་གཉིད་ཆེར་མེད་པའི་སྲབ་མོའ་ིའདོ་གསལ་

ངང༌། བདེ་མཆགོ་ཧེ་རུ་ཀའི་གསལ་སྣང་དང༌། ཀ་ར་ཀ་ར་སགོས་སྔགས་རང་

གིས་འདནོ་པ། གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བ་ོདང་རྣལ་འབྱརོ་མ་མང་པསོ་

གར་འཁྲབ་པར་བྱུང་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་བྱུང་ངོ༌། །

ཡང་དེའི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞེས་པ་ལ། གྲུབ་ཆེན་

ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཇོ་ནང་བདེ་མཆོག་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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སྟོད་འགྲེལ་ཅུང་ཟད་བལྟས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ཁྲུ་

གང་བ་ཙམ་ཁྲིའི་སྟེང་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་གིས་བཞུགས་པ་ཞིག་

མཐོང་ཉམས་བྱུང་བ་དང༌། མོས་གུས་ཤིན་ཏུ་དྲག་པོ་བཟོད་མེད་ཀྱིས་ལུས་

ལ་འཕར་གཡོ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པོས་བཟོད་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང༌། དེ་ཉིད་བདེ་

མཆོག་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པར་གྱུར་པའི་ཞལ་དུ་ངེད་མིད་ནས་

མཁའ་གསང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པར། རང་བདེ་མཆོག་གི་སྐུར་གྱུར་པའི་ལུས་

དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་ཁྲ་ཤིག་གེར་མཐོང་ཉམས་བྱུང་བ་དང༌། མདུན་གྱི་

བླ་མ་བདེ་མཆོག་ཧྃའུ་སྔོན་པོར་གྱུར་ནས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཉམས་བྱུང་

ཞེས་དང༌། ཡང་ཟླ་ཚེས་སྔ་ཆར་མཁན་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱེ་རོྡར་

ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་ལུང་གནང་བའི་དབང་བཤད་ནག་པོ་ཤཱནྟི་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ནག་པོ་ཀརྞ་པ། གྲུབ་བརྒྱའི་ཐང་ཀ་སི་ཏུ་རིན་

པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྟ་བུའི་རོ་ལངས་གི་ཁྲི་སྟེང༌། གྲུབ་ཆེན་རུས་རྒྱན་

ཅན། སྟེང་མཁར་གདུགས་ཁ་ཤས་ཡོད་པའི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་མཐངོ་

སྙམ་པ་དང༌། དེ་ལས་ཌཱ་ཀི་སྤྲུལ་ཏེ། བདེ་མཆགོ་དཀྱིལ་འཁརོ་གྱི་ཐིག་བཏབ་

སྟེ་བླསོ་སླངོ་ཞིག་གྲུབ་པ་དང༌། སླབོ་དཔནོ་མི་སྣང་བར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

གཙོ་བོ་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་རང་ཞལ་

དུ་རྔུབས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ནས་ཕྱིར་བཏོན་པ་ན། བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་

ཀྱི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ་སྡོམ་བཟུང་གི་འཇུག་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས། ཡེ་ཤེས་པ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བསྟིམས། རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང༌། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་དབང་ལྔ། བརྟུལ་ཞུགས་

སྤྱོད་པའི་ཡོ་བྱད། ཐོད་པ། ཁ་ཊཾའ། ཅང་ཏེའུ། སྟག  གླང་སོགས་ཀྱི་དབང་

དང༌། གསང་དབང་གི་བདུད་རྩི་བླུད། ཤེར་དབང་ལ་རང་བདེ་མཆོག་ལྷན་

སྐྱེས་དང༌། ཞེས་སོགས་ནས། དབང་བཞི་པར་དངོས་པོ་མེད་ལ་སོགས་ཀྱིས་

ངོ་སྤྲོད་མཐར་གཞལ་ཡས་ཁང་མི་སྣང་། སློབ་དཔོན་སྔར་བཞིན་གྱུར་ནས་

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་པདོ་གཅིག་གིས་བཀའ་གཏད་མཐར་སླབོ་དཔནོ་རང་ལ་ཐིམ་

པ་དང་ཞེས་སོགས་དང༌། 

ཡང་ཟླ་ཚེས་ཐོ་རངས་བདེ་དྲིལ་ཞིག་ལ་བསྙེན་པ་བྱེད་སྙམ་

ངང༌། སྣང་ཆར་སློབ་དཔོན་ཀརྣ་པ། རོ་ལངས་ལ་ཞོན་པར། ཅང་ཏེའུ། ཐོད་

པ། གདུགས་དང༌། ཌཱ་མ་རུ་རང་འཕྲོལ་བ་བྱོན་པར། རོ་ལངས་དེ་མི་པགས་

ཀྱི་གདན་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང༌། དེར་བཞུགས་ནས་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་

འཁོར་སྤྲུལ། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པར་གྱུར། རང་ཉིད་

བསྲེགས་སྦྱོང་གིས་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར། ཞལ་དུ་དྲངས། ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམས། གསང་

སྒོ་ནས་བྱུང༌། ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པས་འཁོད་པ་ལ་ཐུན་མོང་རིག་པའི་དབང་

དང༌། བརྟུལ་ཞུགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་དབང༌ཞེས་སོགས་

ནས། དབང་བཞི་པར་དངོས་པ་ོམེད་ལ་སགོས་དང༌། ཆསོ་རྣམས་ནམ་མཁའི་

རང་བཞིན་ཏེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་མཚན་ཉིད་མེད། །འདོ་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་

འདུས་མ་བྱས། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རོྡ་རྗེ་ཆེའ།ོ །ཞེས་གསུངས་ནས་དབྱིངས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།

485

སུ་ཡལ་ཏེ་ཉམས་སད་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་དང༌། ཡང་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཧི་པ་ལས་

བཞེས་ཚུལ་ནི། རྗེ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཞེས་སགོས་ནས། དཔལ་

རྣལ་འབོྱར་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཧི་པ། །དཀར་སྨུག་མེ་ཏགོ་ཐདོ་བཅིངས་ཅན། །ཕྱག་

གཉིས་ཉ་ཡི་དབྱིབས་འདྲ་བའི། །དམར་སྨུག་ནར་མོ་ཞིག་བཟུང་བ། །མཐོང་

སྙམ་མོད་ལ་མོས་གུས་ཀྱིས། །ཤེས་པ་རྒྱལ་བར་སྙམ་བྱེད་ངང༌། །སྐད་ཅིག་

ལ་ཙཀྲ་སཾ་བ་རའི། །གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའ་ིནང་དག་ཏུ། སྐུ་༼དཀར་༽

གསུང་༼དམར་༽ཐུགས་༼སྔོ་༽ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་

ཚོགས་བཞུགས། །རྗེ་གྲུབ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོར་༼ཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པ་༽

བཞེངས་པར། །རང་སྒོ་ནས་ཐལ་གྱིས་སོང་བ་དང༌། གཙོ་བོའ་ིསྐུ་དང་དབྱེར་

མེད་ངང༌། །འཕར་གཡ་ོའདར་སྤྲུགས་མང་དུ་བྱུང༌། །ཞེས་སགོས་ནས། གཙོ་བ་ོ

དེ་ཧྃའུ་ཡིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །དེ་ཇེ་ཕྲ་འཇའ་བཞིན་ཡལ་བའི་མཐར། །ཉམས་

ལས་སད་པར་གྱུར་པ་ན། །རིག་པ་བདེ་གསལ་ངང་དུ་གནས། །ཞེས་སོགས་

དང༌། 

ཡང་སྲོད་ཐུན་ཞིག་གི་སྐབས། རྗེ་མཁྱེན་བརྩེས་ལཱུ་ཧི་པ་ལས་ཉེ་

བརྒྱུད་བརྙེས་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཡུལ་ཤར་རྐྱེན་གྱིས་མདུན་མཁར་ལཱུ་ཧི་པ་

སྔོ་ནག རལ་པ་ཐོད་དུ་ཐོར་ཚུགས་འབུར་ཆེན། འཇིགས་སུ་རུང་བ། གཡས་

ཉ་བཟུང་ནས་ཞལ་དུ་འགྲད་པ། གཡནོ་མཉམ་གཞག་ཐདོ་པ་ཅན་ཤེས་ཉམས་

ངོར་གསལ་བས། ཨེ་མ་ཧོཿསངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བདེ་བ་ཆེ། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་
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སྒྱུ་མ་མཆོག །བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གྲུབ་སྟེར་བ། །རྣལ་འབོྱར་ཀུན་བདག་ཨེ་

མ་ཧོཿ ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཐུགས་ཀར་བདེ་མཆོག་ཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པ་གཙོ་

འཁོར་རྣམས་བཞུགས་པ་དང༌། དེ་ནས་རང་གིས། ཨེ་མ་ཧོཿ ཡང་དག་ཡེ་

ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིདཔལ། །ཞེས་སོགས་ནས། གསོལ་བས། ལཱུ་ཧི་པའི་

ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱང་བདེ་མཆོག་གི་སྐུར་གྱུར་པས་རང་ཞལ་དུ་དྲངས། ཡེ་ཤེས་

སེམས་པའི་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད། ཅེས་སོགས་ནས། བུམ་དབང༌། གསང་

དབང༌། ཤེར་ཡེ། དབང་བཞི་པ་རྣམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གཅིག་གིས་བསྐུར་

བའི་མཐར། ཌཱ་མ་རུའི་སྒྲ་ཞིག་གིས་སྣང་ཆ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་གྱུར་

ཏོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་རྗེ་མི་ལ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཆུ་

ལུག་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ལ། འཁྲུལ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་ལ། རྗེ་མི་ལ་སྐུ་གསལ་བ་

མདུན་མཁར་བཞུགས་པར་དེ་གནས་གྱུར་ཏེ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་

སྐུར་གྱུར། དེའི་སྤྱི་གཙུག་ཕག་མོ་དམར་མོ་དང༌། འཁརོ་ལོ་སྡོམ་པའི་གནས་

བཞི་ནས་སྐུ་དང་འདོ་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ། ལྟེ་བ་ནས་སྣ་ཚོགས་

པ་རྣམས་བྱུང༌། རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། མཐར་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ། རང་

བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར། ཕག་མོ་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས། ལྟེ་བར་

ཆོས་འབྱུང་སྟེང་བཞུགས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་ཞེས་པ་རྣམས་གསང་རྣམ་ལས་

བྱུང་ངོ༌། ཡང་རོྡ་རྗེ་གླིང་དུ་བཞུགས་པའི་ས་ཁྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ གཉིད་སད་

དུས། རྗེ་བཙུན་མི་ལར་མསོ་གུས་ཆེན་པསོ་མཚན་གྱི་གསལོ་འདེབས་བཏནོ་
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པས། གངས་རི་ཏི་སེའི་ངོས་ལ་ཕོ་བྲང་ལྟ་བུའི་ནང༌། རྗེ་བཙུན་ཉིད་བདེ་

མཆོག་ཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ། སྙན་བརྒྱུད་ཐོབ་རེའི་གསོལ་བ་

བཏབས་པས། དབང་རྒྱས་བསྡུས་དང༌། གླེགས་བམ་གྱི་གདམས་གཏད་རྣམས་

སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཐོབ་པའི་ཉམས་འལ་

འལོ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་

ཉེར་དྲུག་མཁན་ཐུབ་བསྟན་ལས། དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་བཀའ་འབུམ་

ལུང་ཞུས་པའི་དཀནོ་མཆོག་འཕེལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ནང༌། རྣ་རུ་བནྡེས་བཞེངས་

པའི་རྗེ་བཙུན་གྱི་སྣང་བརྙན་ལ་གསལོ་བ་བཏབ་ཅེས་པའི་རྐྱེན་ལས། མདུན་

མཁར་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁྲུ་གང་ཙམ། རོྡར་ཐོད་བསྣམས་པ་

བྲིས་ཆ་རྙིང་པ་དང་མཚུངས་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལུས་འཕར་གཡོ་

བྱུང༌། དབང་བཞི་བླངས་པར། དེ་ཉིད་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དུ་གྱུར། རང་

ཡང་དེ་བཞིན་གྱུར་པར། བུམ་དབང་བསྡུས་པ། གསང་དབང་བདུད་རྩི། ཤེར་

དབང་རིག་མ་ཡུམ་ལ་བསྟིམ། དབང་བཞི་པ་ཡེ་མ་གསལ་ཞེས་སོགས་ནས་

མཐར་ཨ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་ཨར་གྱུར་པ་ཡལ་བའི་ངང་

ཉམས་སད་དོ་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་གྲུབ་སྨྱོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༢༢ 

ཕྱི་ཐུན་སྒང༌། རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་འགའ་ཞིག་མཇལ། སྤྱིར་ཆུང་དུས་ནས་
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མོས་པ་ཆེ་ཞིང༌སྙན་བརྒྱུད་རྫོགས་པར་ཐོབ་ན་སྙམ་པའི་གདུང་བ་དྲག་པོ་

ཡདོ། འདི་སྐརོ་ལྷག་པར་དྲན་སྐབས་འཁེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། འཁྲུལ་སྣང་ཆང་

གིས་བཟི་བ་ལྟ་བུའི་ངང༌གཙང་སྨྱནོ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདགོ་སྨུག་ནག བངོས་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་བ། སྐུ་ཕལ་ཆེར་གཅེར་བུ། སྨད་ཨང་རག་དང༌། ཕྲག་གཡོན་པར་དར་

གྱི་ག་ཤལ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ། ཞལ་ངོ་ཁྲོ་གཟུགས། རྒྱ་འགྲམ་ཅན་ཞིག་བྱུང་ནས་

རལ་གྲི་ཞིག་ངེད་ལ་བརྒྱབ་པས་དེ་མ་ཐག་དུར་ཁྲདོ་ཀྱི་བཀདོ་པ་བྱུང༌། རྣམ་

སྨིན་གྱི་ལུས་ཞལ་དུ་ཁྱུར་མིད་མཛད་པར། བླ་མ་འཁརོ་ལ་ོསྡམོ་པ་ལྷན་སྐྱེས་

སུ་གྱུར་པའི་མཁའ་གསང་དུ་བདེ་མཆགོ་ཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པར་བསྒྱུར་ནས་ཕྱིར་

བཏནོ་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁརོ་དུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་

བུམ་དབང༌། བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་དབང༌། གསང་དབང་ལ་ཌཱ་ཀི་མང་

པོས་བྱང་སེམས་བླུད། ཤེར་དབང་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་ཞེས་སོགས་ནས། དབང་

བཞི་པར། མ་སྐྱེས་པས་ནི་མ་འགགས་ཤིང༌། །འགྲོ་དང་འངོ་མེད་ཀུན་ཏུ་

ཁྱབ། །བདེ་ཆེན་ཆོས་མཆོག་མི་གཡོ་བ། །མཁའ་མཉམ་རྣམ་གྲོལ་གོས་པ་

མེད། །ཅེས་རྫོགས་ཆེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་གླུ་དེས་ངོ་སྤྲོད་མཐར་བླ་མ་

སྔར་བཞིན་གྱུར། ཌཱ་ཀི་མས་གླེགས་བམ་སོར་དྲུག་དར་གྱིས་དྲིལ་བ་པོད་ལྔ་

དྲུག་ཙམ་ཞིག་བླ་མར་གཏད། རང་ཐ་མལ་པར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བརོ་བཞག་ནས་

བཀའ་ལུང་གཏད་མཐར་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ། རང་བླ་མར་གྱུར་ངང་ཉམས་སད་

ཅེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །
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ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཆུ་རྟ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡ ཐོ་རངས་གཉིད་དང་ཉམས་སྣང་འདྲེས་མར། རང་གནས་པའི་ལྷོ་ནུབ་

ཕྱོགས་ནས་ནམ་མཁའ་མཐིང་འོད་འཁྲིགས་པའི་ས་ཕོྱགས་ཤིག་ཏུ་དུར་

ཁྲོད་ཀྱི་བཀོད་པ་ལྟ་བུའི་རུས་དུམ་ཆལ་ཆོལ་མང་པོ་ཡོད་པར་ཕྱིན་པ་

དང༌། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དབུ་སྐྲ་

ནག་པོ་ཐོར་ཅོག་ཕྱེད་གྲོལ་གཟི་བརྗིད་ཅན་བཞུགས་པར་མོས་གུས་བྱས་

པས་ཞེས་སོགས་ནས། བླ་མ་ཉིད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐུར་

གྱུར་ནས། བདེ་མཆགོ་གི་དབང་ལ། ཐདོ་བུམ་གྱིས་བུམ་དབང༌། མར་མེ་ཞིག་

གཏད་པས་གསང་དབང༌། རྡ་ོརྗེ་ཁ་ཊཱྃ་ཆེན་པ་ོཞིག་སྙིང་གར་གཏད་པས་ཤེར་

དབང༌། དབང་བཞི་པར། གཤེགས་དང་འགྲོ་འངོ་ཞེས་བྱ་བ། །མིང་དང་ཚིག་

ཏུ་བརྗོད་པ་ཡིན། །དོན་ལ་གཤེགས་དང་འགྲོ་འངོ་བྲལ། །ཐམས་ཅད་ཆོས་

དབྱིངས་ཆེན་པོར་བཞག  ཅེས་གསུངས་ནས་བླ་མའི་སྐུ་མི་སྣང་བ་མཐིང་

ཀ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་ངང་ནས་སད་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་དང་། 

ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མགོན་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཆུ་རྟ་ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༦ དགོང་ཐུན་གྱི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ན། གློ་བུར་དུ་ཤེས་ཉམས་ཀྱི་ངོར་

མདུན་མཁར་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཉིད་རབ་བྱུང་པཎྜི་ཏའི་ཆས་ཅན། དབུ་ཞྭ་

དམར་པོ་རྣ་རིང་གསོལ་བ་སྐུ་སྟོད་གཅེར་བུ། སྒོམ་ཐག་རྒྱབ་པ། པུས་མོ་

གཡས་སློང༌། གཡོན་ཕྱེད་སྐྱིལ། ཆོས་གོས་དམར་སེར། ཤམ་ཐབས་གསོལ་
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ཞིང༌གཡས་རྡ་ོརྗེ་ཐུགས་ཀ་གཡནོ་དྲིལ་བུ་པུས་སྟེང་ཁ་གྱེན་བསྟན། སྐུ་འགྱིང་

ཉམས་ཆེ་བ། འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྷའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཆུང་ངུ་ཁ་ཤས་ཡོད་

སྙམ་ལ་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། དབང་བཞི་བླངས་པས་

དེ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དཀར་པོ། གཡས་ཅང་ཏེའུ། གཡོན་ཐོད་པ་སྟ་

ཟུར་ཐོགས་པ་རུས་རྒྱན་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལའང་མོས་

གུས་བྱས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀ་ར་ཀ་ར་སོགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་རྩ་སྔགས་

བྱུང་སྟེ། རང་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གསལ་བའི་སྙིང་ག་ནས་ཞུགས་

པས་ལུས་ཐམས་ཅད་སྔགས་སྒྲས་ཁེངས་སྙམ་བྱེད། ཧེ་རུ་ཀ་དེ་ཇེ་ཉེར་བྱུང་

བར། ཕག་མོ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པར་གྱུར། དེ་གམ་དུ་བྱོན་པས་ཞེས་

སོགས་ནས་སྣང་སེམས་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་བདེའི་ཉམས་ཡུན་རིང་

པོར་བྱུང་ངོ་ཞེས་སོགས་དང༌། ཡང་ཚེས་ ༩ ནུབ་ཉམས་དང་གཉིད་སྲབ་མོ་

འདྲེས་མར་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་པཎ་ཞུ་ཅན། གཡས་ཆོས་འཆད་ཨུཏྤལ་གླེགས་

རལ། གཡནོ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ་ལ་མསོ་གུས་བྱས་པས་གནས་

གསུམ་ནས་འདོ་ཟེར་སྤྲ་ོབ་དང་ཆབས་ཅིག བུམ་པ་དངསོ་དང༌། སྐུའི་གཡས་

ཕྱོགས་རིག་མ་ཡིད་འངོ་ཞིག་གི་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་བླུད། དེ་ནས་བླ་མ་

འཁརོ་ལ་ོསྡམོ་པ་ལྷན་སྐྱེས་དང༌། རིག་མ་སྤྲ་ོབ། རང་ཡང་འཁརོ་ལ་ོསྡམོ་པར་

གྱུར། དགའ་བཞི་རྗེས་མཐུན་སྐྱེས། དབང་བཞི་པར། ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་མཁའ་

ལྟར་རྣམ་པར་དག །བདེ་སྟོང་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དེ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་
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ནས་བླ་མ་སྔར་ལྟར་གྱུར་ཏེ། རང་ལ་ཐིམ་ཉམས་ངང་སད་ཅེས་སགོས་གསང་

རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཚུལ་ནི། ཟླ་ 

༩ཚེས་ ༡༠ ཐོ་རངས་ཐུན་དང་པོར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང༌། ཆོས་འབྱུང་

དམར་སྐྱ་ཟུར་དྲུག་དཔང་མཐོ་བའི་སྟེང༌ཕག་མོ་དམར་མོ་བཞུགས་པ་

དང༌། རང་དེ་མདུན་དུ་འབྱོར་བ་ན། ཟུར་ཞིག་ནས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཆ་

ཤས་ཀྱིས་ངེད་ཀྱི་ལུས་བསྒྲལ་བའི་དྭངས་མར། བུདྡྷ་དཔའ་བོ་དཀར་པོ་རུས་

རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། ཡུམ་དེ་འདྲ་བ་གཏད་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་

ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་མཐར། ཡུམ་དེ་ཀལྤ་བྷ་དྲ་སུ་ཁར་གྱུར་ནས་འདུག་པ་

ན་ཉམས་སད་ཅེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

རྡ་ོརྗེ་རྣལ་འབྱརོ་མ་མཇལ་ཚུལ་ནི། མེ་ཁྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༦ ནུབ་

མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཞིང་བཀོད་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་ཞིག་འཆར་ཞེས་དང༌། མེ་ཁྱི་

ཟླ་བ་དགུ་པའི་དམར་ཕྱོགས་སྐོར་ཞིག་ལ། གཞལ་མེད་ཁང་དམར་འདོ་

འབར་བར་ཞུགས་ནས་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མ་ཉིས་བརྩེགས་དཔང་མཐོ་བའི་

སྟེང༌། རྣལ་འབོྱར་མ་དམར་མ་ོབཞུགས་པ་དང་མཇལ་བ་སྔ་རྗེས་གཉིས་ཙམ་

བྱུང་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

གཉིས་པ་ནི་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་ཉིད་རྣལ་འབོྱར་དབང་ཕྱུག་བིར་ཝ་

པ་དང་དབྱེར་མེད་པའམ་ཞལ་གཟིགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་ནི། མེ་སྟག་ཟླ་ ༢ 
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ཚེས་ ༡༩་ལ་ལམ་འབྲས་ཤེར་དབང་གི་ཁྲིད་ཉིན་དང་པོའ་ིནུབ། ལམ་འབྲས་

ཀྱི་ཆསོ་ཁྲིའི་ཁར་བསྡད་དེ། པདོ་དམར་གྱི་བིར་སྲུང་སྐརོ་རྣམས་བཏནོ་ནས་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་བ་སགོས་བྱས་མཐར་ལག་གཡས་གདན་ལ་བརྟེན། གཡནོ་

སྡིག་མཛུབ་གྱེན་ལ་བསྟན། གདོང་དེ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར། རང་བིར་ཝ་པ་ཡིན་

སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་འདྲ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་སྡོད་པར་རྨིས་ཞེས་དང༌། ཡང་རང་ལོ་

ལྔ་བཅུ་པར་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ལ་ནངས་སྔ་མོར་བིར་སྲུང་ཉམས་ལེན་སྐབས་

ཤེས་ཉམས་ལ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཁྲི་སྟེང་དུ་སྨུག་ནག་མི་ཚད་ཅན་

མཇལ་བར། གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཚུར་ཇེ་ཉེར་བྱུང་བར། སྨིན་མཚམས་ཀྱི་

ཐད་དུ་བྱོན་ནས་ཞེས་སོགས་ནས། ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ཏེ་

ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་ཐིམ་ལ་ཁད་དང༌། ལུས་འཕར་བ་སགོས་བྱུང་ནས་རང་ལ་

ཐིམ་པ་དང༌། རང་རྣལ་འབོྱར་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུར་གྱུར་པ་ཞིག་བྱུང་བར་ཞེས་

སགོས་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་ཟླ་༡༡ ཚེས་ ༥ ནུབ་རྨི་ལམ་དུ་ལྷ་སའི་ཕྱགོས་ལྟ་

བུའི་གཙང་འགྲམ་བྱེ་ཐང་ཞིག་ནས་ངསོ་ཅག་ཁ་ཤས་རྟར་ཞནོ་ཏེ་མར་འངོས་

པར། མདའ་ནས་ཡར་བྱེ་རླུང་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་པར། ངསོ་བིར་ཝ་པ་དམར་སྨུག་

དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ནས་སྡིག་མཛུབ་བསྟན་པས་བྱེ་འཚུབ་

ཅུང་ཞི་མཐར་ངོས་རང་ཁང་པ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་པར་རྨིས་ཞེས་དང༌། ཡང་མེ་

ཁྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཐོ་རངས་མནལ་དང་འདོ་གསལ་འདྲེས་པར་

བིར་ཝ་པ་སྨུག་ནག་ཆསོ་འཁརོ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། བྱིས་པ་ལ་ོབརྒྱད་ལནོ་པའི་
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ཚོད་ཙམ་གྱིས་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བྱིན་པར་བྱུང་ཞེས་

དང༌། ཡང་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཞིག་གི་ནམ་སྨད། རྗེ་བཙུན་བིར་ཝ་པ་ཕྱག་

གཉིས་ཆོས་འཆད་ཅན། སྐུ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་མོས་གུས་བྱས་པས། ཞལ་

དུ་རྔུབས་གསང་ལམ་ནས་ཕྱིར་དབྱུངས་བར། དཔྲལ་བ་ནས་འདོ་ཟེར་དཀར་

པ་ོདང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བདུད་རྩིས་བུམ་དབང༌། མགྲིན་པ་ནས་འདོ་

ཟེར་དམར་པོ་དང་ཐོད་ཆང་གིས་གསང་དབང༌། ཐུགས་ཀ་ནས་འདོ་ཟེར་

སྔོན་པོ་དང་རིག་མ་སྙིང་གར་བསྟིམ་པས་ཤེར་དབང༌། གནས་གསུམ་ནས་

འདོ་ཟེར་འདྲེས་པ་དང༌། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བདེ་བ་ཆེ། །གཟུང་འཛིན་རྟགོ་

པ་དྷཱུ་ཏིས་ཟསོ། །འབར་དང་འཇིགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའ།ོ །ཞེས་གསུངས་མཐར། བླ་མ་ཧྃའུ་དུ་གྱུར། རང་ལ་ཐིམ། རིག་

སྟོང་ནམ་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་ཉམས་འཆར་ཞེས་དང༌། ཡང་གནམ་སྟོང་

གི་སྔ་ཆར་ལུང་གི་སྒྲ་རྣ་བས་ཉན་བཞིན་དུ་རིག་པའི་སྣང་ཆར། རྗེ་བཙུན་

སྟོབས་ཀྱི་མགོན་པོ་དམར་སྨུག་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བའི་

ཐོད་བཅིངས་དང༌། དོ་ཤལ་སོགས་དཀྱུས་ལྟར་ལ། སྐུ་བོངས་དབང་ཁང་གི་

ཐོག་ཚད་དང་མཉམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཐུགས་ཀར། དགྱེས་རྡོར་ཞལ་བརྒྱད་

ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ཙམ་དང༌། བིར་ཝ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཡང་ལུང་གི་སྒྲ་

དང༌། རྟོག་པ་འགྱུར་བས་བར་བཅད་དེ་ཡལ་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་

འབྱུང་ངོ༌། །
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ཡང་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་དང་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ཚུལ་ནི། ཆུ་རྟ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་ཀྱི་ནུབ་གཅིག་གཉིད་སྲབ་པ་དང་

ཉམས་འདྲེས་པར་ཀྱེ་རོྡ་རྗེ་མཐོ་གང་ཙམ་འདོ་མི་གསལ་བ་ཞིག དེ་གནས་

གྱུར་པར་བདག་མེད་མ་སྔོན་མོ་ཆེར་མི་གསལ་བར། ལན་རེར་དུད་ཁ་ཡང་

འགྱུར། གྲི་ཐོད་ཐུགས་ཀར། འཁོར་ལྷ་མོ་བཅུ་བཞི་ཡང་ཡོད་སྙམ་བྱེད། ཡང་

གནས་གྱུར་པར་སྒྲོལ་ལྗང་གཙོ་འཁོར་དུ་གྱུར། ཡང་བདག་མེད་མར་གྱུར་

ནས་ཞེས་སགོས་ནས་མཐར་གར་སྟབས་ཤིག་བྱས་ཏེ་འདོ་སྔ་ོལིང་བ་ཞིག་གི་

ནང༌། ཐིག་ལེ་དམར་ཤས་ཆེ་བ་དང༌དཀར་པོ་ཁ་སྦྱོར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་རང་

ལ་ཐིམ་པ་དང༌། བདེ་ཉམས་ཅུང་རྒྱས་མཐར་གཉིད་སད་པ་དང༌ཞེས་སགོས་

གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

ཡང་པཎ་ཆེན་གཱ་ཡ་དྷ་ར་ལས་ལམ་འབྲས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ལྕགས་

སྟག་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ལ་བྲག་ར་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སློབ་མ་ཉག་གཤིས་པ་

ཡེ་ཤེས་ལེགས་གྲུབ་ལས་པོད་སེར་མཁྱེན་བརྩེར་བཞུགས་པའི་ལུང་ཞུས་

པའི་ཐོ་རངས། གཱ་ཡ་དྷ་ར་སྔོ་ནག་ཨོག་ཚོམ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར། ཨང་རག་

དང༌རས་དཀར་གྱི་གཟན། དབུ་སྐྲ་སྔོ་ཆོབ་ཐོར་ཅོག་བྱས་པ་ཅན། ཞལ་ཤར་

ནས་ནུབ་ཏུ་གཟིགས་ཤིང༌ལམ་འབྲས་བཅུད་སྙིང་གི་དཔེ་ཆ་གླེགས་བམ་

ཞིག་ཐོགས་ཏེ། དཔེ་ཆ་དེ་ལས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་དང༌འདོ་དཀར་དམར་མཐིང་

སེར་ལྗང་གུ་རྣམས་འཕྲོས། རང་གི་གནས་རྣམས་སུ་ཐིམ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་
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འདི་ནི་རྨད་དུ་བྱུང༌། །གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་

བརྗོད་པ་བྲལ། །རོ་རྐྱང་རླུང་ནི་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ། །འགྲོ་འངོ་བྲལ་བའི་གནས་སུ་

བཅིངས། །ཐིག་ལེ་རྩ་དང་རླུང་བཅས་ཐིམ། །དེས་ནི་གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་

པའ།ོ །ཞེས་གསལ་ལ་མི་གསལ་ངང་། རང་རིག་བརྗོད་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་

པོའ་ིདབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་རྗེས་ཤེས་དེ་ཉིད་རྒྱུན་རིང་ཙམ་འགྱང་བའི་ཕྱི་དྲོ་

ལུག་གི་ཆུ་ཚོད་དུས་ལ། སླར་ཡང་ཤ གས་འབྱུང་དུ་ཐོན་པས་བྲིས་པའ་ོཞེས་

གསང་རྣམ་ལས་སོ། །

ཡང་བླ་མ་ས་ཆེན་ལས་ལམ་འབྲས་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་བཞེས་

ཚུལ་ནི། ཆུ་བྱ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ལ་བླ་མ་འཇམ་རྒྱལ་བྱནོ་ནས་ལམ་འབྲས་རོྡ་

རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་སྤར་ཕུད་སྐྱེས་སུ་བསྩལ་ནུབ་ལུང་

རྒྱུན་ཞིག་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་བླ་མ་ས་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཉལ་

བའི་ནམ་སྨད་ཀྱི་ཆར། གཉིད་སྲབ་མོའ་ིརྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་ས་ཆེན། ད་ལྟའི་

བྲིས་ཆ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་གི་ཕྱག་ན་བླ་མས་གནང་རྒྱུའི་དཔེ་ཆ་དེ་འདྲ་

བ་ཞིག་བསྣམས་ནས་སྤྱི་བོར་འཇོག ཡང་དཔེ་ཆ་དེ་ལས་དུ་བ་སྔོན་པོ་ལྟ་

བུའི་འདོ་ཁྱུག་ཁྱུག་པར་འཕྲསོ་རང་ལ་ཐིམ། མཐར་བླ་མ་ས་ཆེན་དགྱེས་རྡརོ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བདེ་སྟངོ་གི་ཉམས་འབར་བའི་མཐར་སད་

པར་གྱུར་ཏོ་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཀྱེ་རོྡར་དབང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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སོགས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་སྟོད་ཞིག་ལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་

པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་རྒྱུའི་བླ་མ་སྒུར་ཉམས་ཅན། ན་བཟའ་

ཁ་ནེམས་གསོལ་བ་ཞིག་ལས་ཀྱེ་རྡོར་གྱི་དབང་དང༌། ལམ་འབྲས་ལྟ་ཁྲིད་

ནས་རྒྱུད་གསུམ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཐོབ་པའི་ཉམས་བྱུང་ཞེས་རྣམ་ཐར་

ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །ཡང་སོགས་ཁོངས་ཀྱིས་བསྡུས་པར། ཚེས་བཅུ་

དྲུག་ཞིག་གི་སྔ་ཐུན་ལ་རྗེ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་

འཛིན་གྱི་སྐུ་ཐང་མདུན་དུ་བཀྲམ་ཡོད་པ་དེ་ལ། སྤྱིར་རྒྱུན་ལྡན་མོས་དུང་

ཆེ་སྟབས་ཐང་ཀར་སེམས་གཏད་ནས་གུས་གདུང་བྱས་པས་སྣང་བ་བན་

བུན། མིག་རབ་རིབ་དང༌། ཞལ་གྱི་མཆུ་སྒྲོས་འགུལ་སྙམ་བྱེད་པར་མོས་

གུས་དྲག་ཏུ་བྱས་པས། གནས་གསུམ་ནས་འདོ་ཟེར་བྱུང༌། རང་གི་གནས་

གསུམ་དུ་ཐིམ། བླ་མའི་སྐུ་ཕྱི་དབྱིབས་དེ་ལྟར་ལ་ནང་དུ་ཀྱེ་རྡོར་ཞལ་བརྒྱད་

ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པས་དབུ་མན་ཆད་གང་བའི་སྒྲིབ་ཐགོས་མེད་པར་གསལ། བླ་

མའི་ཞལ་ནས། ཨ་ཧི་ཧོཿ བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཀྱི་རང་

བཞིན་རྡོ་རྗེ་ནི། །ཟག་བཅས་འཆིང་བ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །ཟག་མེད་སེམས་ཀྱི་

རང་བཞིན་དུ། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་དེ་རང་ཡིན། །དེ་ཉིད་གཉུག་མའི་

ཀྱེ་རྡོ་རྗེ། །གསལ་སྟོང་མཐའ་དབུས་བྲལ་བའ།ོ །ཨ་ཧོཿ གསུངས་ཏེ་ཀྱེ་རྡོར་

རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་དེའི་གསལ་སྣང་ངང་ཉམས་དེ་སད་དོ་ཞེས་གསང་

རྣམ་ལས་སོ། །ཡང་ལྷོ་བྲག་གྲོ་བོ་ལུང་གི་ལྷ་ཁང་དམར་པོར་མར་པའི་འདྲ་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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ཞལ་མཇལ་སྐབས། དད་མོས་ཆེན་པོས་གསོལ་བར་འདེབས་པ་དང༌དགྱེས་

རྡོར་དབང་བླངས། སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པའི་སྔགས་འཁོར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་

པ་སགོས་བྱས་པས་སྤྱན་ཧྲིག་ཧྲིག་བྱས་ཤིང༌། དངསོ་པའོ་ིགནས་ལུགས་ལམ་

དང་ནི། །འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སྟེ། །སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་སོ་མ་འདི། །རང་

བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྣང་བ་དང༌། རིག་པ་རྟོག་མེད་

དུ་རྒྱང་ཙམ་གནས་པའི་ཉམས་བྱུང་ངོ་ཞེས་དང༌། རྔོག་སྤྲེལ་གཞུང་གི་མར་

པའི་གདུང་འབུམ་མཇལ་སྐབས་སུའང༌། གདུང་འབུམ་ཉིད་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་

ལྷ་དགུར་གྱུར་པའི་སྔགས་ཨཥྚའི་ཕྲེང་བ་རང་ལ་འཕྲོས་པའི་སྣང་བ་འཆར་

ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་རྣམས་ནི་ཀྱེ་རྡོར་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་

བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་བཞེས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལས་

གསང་འདུས་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཚུལ་ཡང༌། ཆུ་རྟ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ནུབ་ཁང་

པ་ཞིག་གི་ལོགས་བྲིས་ལ་གསང་འདུས་འཇམ་རྡོར་འབྲི་དགོས་ཞེས་རྨིས་

རྐྱེན་གྱིས་ཐོ་རངས་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་སྐབས་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ཞབས་པཎ་ཆས་ཅན། འགྲམ་རྒྱ་དང༌། བྲང་ལའང་སྤུ་ཡོད་པའི་སྨུག་

ནག པཎ་ཞུ་མཛེས་པ་ཞབས་པུས་གཡས་བསླངས། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གླེགས་

བམ་བསྣམས་པ་གསལ་བ་ལ། མསོ་གུས་བྱས་པས་གཞལ་མེད་ཁང་ཞིག་ཏུ་དེ་

ཉིད་འཇམ་དཔལ་རོྡ་རྗེར་གྱུར་ནས་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་ཡོད་སྙམ་ངང༌། འདོ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀྱིས་རང་ལུས་རྣམ་སྨིན་སྦྱངས་ནས་གསེར་ཞུན་ལྟར་གྱུར་པ་དང༌ཡབ་ཀྱི་

ཞལ་དུ་ཞུགས། ཡུམ་གྱི་མཁར་འཇམ་དཔལ་གྱུར་པ་ཕྱིར་བཏོན། ཡེ་ཤེས་

དབབ་པའི་འབྱུང་བཞི་སོགས་བསྐྱེད་ནས་ཡེ་ཤེས་དབབ་པས་ལུས་འཕར་

འདར་བྱུང༌། དེ་ནས་ཆུ་དབང་དང༌། རིན་འབྱུང་ལ་གསེར་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཕྲ་ཚོམ་ཅན་གྱི་དབུ་རྒྱན་ཆེན་པོ། རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་ཐུགས་ཀར་གཏུགས་

ནས་བྱིན། མིང་དབང་ལ་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་རྡོ་རྗེར་བཏགས། ཆོས་

ཉིད་དྲུག་པའི་དབང༌། ལྷ་བསྒོམ་པའི་ལུང༌། སྔགས་རྩ་སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿམུྃ་

སོགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང༌། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་སྙིང་གར་ཞུགས། གསང་

དབང་དང་ཤེར་དབང་ལ་ཡུམ་བསྟིམ། ཚིག་དབང་ལ་དངོས་པོ་མེད་ལ་

སོགས། ལུང་བསྟན། དབུགས་དབྱུངས། གཟེངས་བསྟོད་མཐར་རང་ནས་

ལུས་དབུལ། དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ནས་ལན་གསུམ་བསྐོར། གཙོ་འཁོར་རྣམས་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། རང་ཐིག་ལེ་སེར་པོ་གསེར་བཙོ་

མ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་ཆེ་བར་མཐའ་དབུས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཞེས་སོགས་

ནས། ཡང་པཎྜི་ཏ་སྔར་བཞིན་གྱུར་ནས་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཡིན་རྒྱུའི་ཞེས་

པ་ནས་མཚོན་བྱེད་ཚིག་གི་སྒྲ་རྒྱུད་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅིག མཚོན་བྱ་དནོ་གྱི་རྒྱུད་

སེམས་ལ་རྟོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་གསུངས་ནས། པུ་སྟི་རང་ལ་ཐིམ་པ་

དང༌། རང་ལུས་གླེགས་བམ་རྒྱ་ཡིག་གི་རྣམ་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ངང་

དེར་གནས་སོ་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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ཡང་གཉའ་ལོ་ཙཱ་ལས་གསང་འདུས་འཇམ་རྡོར་བཞེས་ཚུལ་

ནི། དགུང་གྲངས་ཞེ་གཉིས་བཞེས་པའི་ཆུ་ཁྱི་ལོའ་ིཚེས་དགུ་ཞིག་གི་ཐོ་

རངས་སྟདོ་ཆར། གསར་ཕོྱགས་ནས་བླ་མེད་ཀྱི་ཡི་དམ་འབྲེལ་གང་ཆེ་བརྟག་

དགོས་སྙམ་པའི་མོད་ལ་གཉིད་སྲབ་མོའ་ིགསལ་སྣང་ལ། གཉའ་ལོ་ཙཱ་ཡིན་

རྒྱུའི་སྐུ་བངོས་ཐུང་བར་གཟན་རིང་ཅན། ཞལ་རས་ཅུང་སྨུག་པ། དབུ་སྐྲ་ཅུང་

ཟད་རིང་པོར་ཡོད་པར་ཕོ་ཁྲེབ་ཅན་བོད་ཆས་རིང་འགག་མནབ་པ་ཞིག་

གིས། མདུན་དེར་གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རོྡ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁརོ། དང་པརོ་

རྡུལ་ཚོན་ཡིན་པར་འདྲ་བར། སྐད་ཅིག་གིས་གཞལ་ཡས་ཁང་དངསོ་སུ་གྱུར་

པའི་ནང༌འཇམ་དཔལ་རྡ་ོརྗེ་གུར་གུམ་གྱི་མདགོ་ཅན་འདོ་འབར་བ་མཐ་ོགང་

ཙམ་པ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ོངསོ་དེར། ངེད་རང་འདུག་པར་དབང་ཞུ་བའི་འདུན་

པར་བྱས་པས། བླ་མ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་རྟོག་

མེད་པ། །རྡུལ་བྲལ་ཤིན་ཏུ་འདུས་མ་བྱས། །རང་རིག་རྣམ་དག་རབ་དགྱེས་

ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བདེ་ཆེན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་མཐར་ཞེས་

སོགས་ནས་འཇམ་དཔལ་རོྡ་རྗེ་རང་ལ་ཐིམ་པའི་ངང་རྟོག་བྲལ་ནམ་མཁའ་

ལྟར་གནས་པའི་ངང་ནས་སད་ཅེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། 

ཡང་ངོར་ཆེན་རྡོ ་རྗེ ་འཆང་ལས་གསང་འདུས་མི ་སྐྱོད་པ་

བཞེས་ཚུལ་ནི། མེ་ཕག་ཟླ་ཚེས་ནམ་སྲོད་ཡོལ་ཙམ་ལ་གཉིད་སྲབ་མོའ་ི

ངང༌། ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བགྲེས་ཉམས། ས་ཞུ་རྣ་ཕབ་ཆོས་འཆད་ཅན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

500

མཇལ། མོས་དུང་གིས་སྔར་རྨི་ལམ་སྐབས་ཐོབ་རྒྱུའི་བསྙེན་རྫོགས་ཤིག་ཐོབ་

ན་སྙམ་ངང༌། དེ་ཉིད་གསང་འདུས་མི་སྐྱདོ་པར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འདོ་

ཟེར་གྱིས་རང་ལུས་སྦྱངས། རང་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར་པ་ཞལ་དུ་དྲངས། ནང་དབང་

བསྐུར། མཁའ་གསང་ནས་ཕྱིར་ཐནོ་པ་གསང་འདུས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་

པར་གྱུར་པའི་ངང་ཉམས་སད་དོ་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ཡང་

རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གསང་འདུས་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཡོད་ཚུལ་ཡང་རྣམ་ཐར་

ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་རྣམས་ནི་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་

བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་བཞེས་པའི་ཚུལ་ལོ། 

བཞི་པ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆསོ་སྐརོ་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཚུལ་ལས། གྲུབ་

ཆེན་ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་ལས་ནི། ཆུ་བྱ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༢༧ ལ་འཇིགས་

བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་བསྐུར་ནུབ། རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་གང་ཡིན་

བརྟག་པར་བགྱིས་པའི་ནམ་སྨད་ཅེས་སོགས་ནས། དེ་རྗེས་ཁང་བཟང་འདྲ་

བ་ཞིག་གི་ནང༌། མལ་ཁྲི་ལེགས་པོ་གཅིག་གི་སྟེང་མི་ཞིག་ཉལ་ཡོད་པའི་

སྣང་བ་དང༌། དར་ཅིག་ནས་མི་རྒན་ཤ་རྩ་སྔོ་དམར་ལ་ཐོད་གཉེར་མང་པོ་

ཅན་ཞིག་གིས་རོ་སྟོད་གཅེར་བུར་ཕུད་ཙམ་བྱུང་བས། དང་པོ་གང་ཡིན་མ་

ཤེས་ངང༌། ཡུད་ཙམ་ནས་ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་རེད་པས་དབང་ཞུ་དགསོ་ཞེས་བསམ་

པའི་མདོ་ལ། མི་རྒན་ནམ་མཁའ་ལ་གཅེར་བུར་འཕགས། ཞབས་གཉིས་ལངོ་

བུ་བསྣལོ་བའི་མགར་འདུག་གིས། ཕྱག་གཉིས་དེའི་བར་ནས་འཇུག་པ་ཞིག་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།

501

ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། སྣང་བ་ཟིང་ཆོམ་མེར་གྱུར་ངང༌། དབྱིངས་མཐིང་འདོ་ཆེན་

པོར། བཛྲ་བྷེ་ར་ཝའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས། སྐད་ཅིག་གིས་བུམ་གསང་

བསྐུར། བྱང་སེམས་བླུད། ཤེར་དབང་སྐབས་རིག་མ་གཏད། རོ་ལངས་མར་

གྱུར་ནས་ཞེས་སོགས་ནས། བཞི་པའི་སྐབས་མི་རྒན་དེ་ལངས་ནས་རལ་གྲི་

རང་གི་བེམ་ཁོག་ལ་བརྒྱབ། རྣམ་ཤེས་ཨ་ཡིག་གཅིག་པུར་གྱུར་པའི་དེ་མ་

ཐག་རྡུལ་བྲལ་སྟོང་གཟུགས་བཛྲ་བྷེ་ར་ཝར་གྱུར་མཐར་སད་པ་དང༌། ལུས་

སེམས་ཤིན་ཏུ་དྭངས། བླ་མ་དེའི་སྐུའི་སྣང་བ་ནི་དེ་རྗེས་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་

ཤར་ཅེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

སྤྱིར་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་སགོས་གསལ་སྣང་བཞེས་ཚུལ་

ཡང་ནི། ཚེས་བཅུ་བདུན་ཕྱི་ཐུན་སྐབས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་རྒྱན་ལྷ་དང་

བཅས་པ་བྱིས་པ་ལོ་ལྔའི་ཚོད་ཙམ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་འཆར་ཞེས་སོགས་

དང༌། ཡང་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཞི་སྦྱིན་བླུགས་སྐབས་ནམ་མཁར་སྤྲིན་དཀར་

འཁྲིགས་པར་བལྟས་པས། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཡུལ་

གྱི་ཁྱོན་ཙམ་སྤྲིན་དཀར་དང་དབྱེར་མེད་ཁྱབ་པར་ལྟ་བུའི་ཉམས་ཤིག་བྱུང་

ཞེས་དང༌། ཡང་ཆུ་ལུག་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ཐོ་རངས་ཡི་དམ་རྨི་ལམ་བརྟགས་

པས་ཅུང་ཟད་མནལ་བ་ན། རྟོག་པ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་ཏེ། རང་

ལུས་དང༌མདུན་མཁར་སྣང་བ་གང་ཡིན་མ་འབྱེད་པའི་རོྡ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་

ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་གནམ་ས་གང་བ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང༌། རྭ་སྔོན་
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པོ་རིང་ཞིང་ཕྲ་བ་རྣམས་ལྷག་པར་གསལ་བ་ལ་ཡུན་རིང་གནས་ནས་སད་

པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་དང༌། སློབ་དཔོན་

འཇམ་བཤེས་སོགས་ལས་དབང་དང་རྒྱུད་ལུང་སོགས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ 

༣ ལ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སིངྡྷི་བླངས་པའི་ཐོ་རངས་བཟླས་པའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་

འཐུམས་པར་རང་གི་མདུན་དུ་གཞལ་མེད་ཁང་སྒོ་གཅིག་པའི་ནང་ནས་

འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ཅང་མི་གསལ་བ་དང༌། འཁོར་ཚེ་འཆི་སྲོག་

གསུམ་སོགས་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྙམ་གྱིས། གཙོ་བོའ་ིཞལ་དབུས་

མ་ནས་སྐྱུགས་པའི་ཐོད་ཆང༌། གཡས་དཀར་བ་ནས་འོ་མ་ལྟ་བུའི་བྱང་

སེམས། གཡནོ་དམར་བ་ནས་རཀྟ་རྣམས་ཐདོ་པར་གནང་བ་རལོ། གནས་ལྔ་

ནས་འདོ་ཁ་དགོ་སྣ་ལྔ་འཕྲསོ་པར་རང་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ། སྐུའི་གཡནོ་ཟུར་

བྱང་ཤར་མཚམས་ནས་དགྲ་བགེགས་བཀུགས་པར་ཕོ་ཉས་བསྒྲལ་ནས་སྙིང་

རྡོག་ཁ་ཤས་གནང་བ་ལ་ཅུང་ཞིག་རོལ། མཐར་རང་ཉིད་གཙོ་བོའ་ིཐུགས་

ཀར་ཐིམ་ནས་ཡལ་བ་དང༌། ཡང་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བེ་ཅོན་དང་

ཐོད་པ། གསང་གོས་བེར་དང་པད་ཞུ་གསོལ་བ། གནུབས་ཆེན་དབུ་རལ་སེ་

ཆོབ་བགྲེས་ཉམས། ཞང་ཁྲམ་ཞྭ་ནག་སོགས་སྔགས་ཆས། གཞན་བླ་མ་མང་

པོ་ཡོད་སྙམ་གྱིས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་གཤིན་རྗེའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་པུ་སྟི་

མང་པོའ་ིལུང་དབང་དང༌། མཐར་བླ་མ་རྣམས་ཨེ་ཀ་ཧེ་དུ་ན་ཡ་མ་རཱ་ཙའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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སྔགས་སུ་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཉམས་སད་དོ་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་

ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞེས་པ་

ལ། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དངོས་ལས་དབང་བསྐུར་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༢ ཀྱི་དགོང་ཐུན་སྐབས་སུ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལུས་ཚད་ཙམ་

གྱི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གནས་ལྔར། རིགས་ལྔ་ཀཱི་ལ་ཡ་གསལ་བའི་རིམ་

བཞིན་སྤྱི་བའོ་ིབུདྡྷ་ཀཱི་ལ་ཡ་ལས་བུམ་དབང་སགོས་དང༌། གསང་གནས་ཀརྨ་

ཀིའ་ལ་ཡས་དྲག་པ་ོམངནོ་སྤྱདོ་ཀྱི་རྗེས་གནང་བཅས་བསྩལ་བའི་ཉམས་ཤིག་

འཆར་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

ལང་ལབ་བྱང་རོྡར་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཆུ་ལུག་ཟླ་ ༩ ཚེས་ཁར་

ཕུར་བསྙེན་གྱི་སྲོད་ཐུན་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཉམས་ཀྱི་སྣང་ཆར། མདུན་མཁར་

ལང་ལབ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཤིན་ཏུ་བགྲེས་ཉམས་ཆེ་བ། དབུ་སྐྲ་སེ་རལ་གྲོལ་

བ། ཞལ་རས་ཟླུམ་པོ་ཉམ་ཐག་པའི་ཚུལ། ལ་བ་དཀར་པོའ་ིབེར་སྡུག་རྙིང་

པ། སྐུ་ལུས་སྟོད་སྒུར་ཐབས་སུ་བཞུགས་པའི་ཕྱག་ན་ཕུར་པ་ཞིག་ཡོད་

སྙམ། ཆེར་མ་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོར་བྱས་པས་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞིག་ནམ་མཁར་བྱུང་བ་དང༌། བླ་མ་དེ་ཕུར་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་

ཏུ་གྱུར་ནས་རང་ཞལ་དུ་མིད་པར། ཐིག་ལེ་སྔོ་སྐྱའི་རྣམ་པས་ཡུམ་མཁར་

བཞག་ནས་ཕྱིར་དབྱུངས་བ་དང༌། ཕུར་པར་གྱུར་ནས་མདུན་དུ་བཞག་པ་
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ལ། བུམ་དབང༌། དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས། དམ་ཚིག་གསུམ་བྱིན། གསང་དབང་

ཕུད་སྐྱོགས་ཀྱིས་བྱིན། ཤེར་དབང་རིག་མ་སྤྲོས་པ་དང་སྙོམས་ཞུགས། བཞི་

པར་ཧཱུྃ་ཕཊཱ། ཨ་ཧི་ཧོཿཞེས་གསུངས་མཐར་བླ་མ་སྔར་བཞིན་གྱུར། ཕུར་པའི་

རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་པུ་སྟི་སེར་སྲུལ་མང་ཞིག་འདུག་པར། བཀའ་ལུང་རྫགོས་

པའི་དབང་བྱིན་པ་དང༌། བླ་མ་གླེགས་བམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། གླེགས་བམ་

ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

ཡང་ས་སྐྱའི་གདུང་སྲས་ཀུན་རིན་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་

གཅིག་ཕྱི་ཐུན་ལ་ས་སྐྱར་ཞུ་ཡིག་ཁ་ཤས་ཤིག་བྲིས་པས་དེ་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་

ནམ། སྒྲོལ་མའི་གདུང་སྲས་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དེ་སྐུ་མདོག་དཀར་

སྨུག ཞལ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ། དབུ་སྐྲ་ལྕང་ལོ། དཀར་ཆས་མིན་པའི་གཟན་

ཤམ། རིང་འགག་སྨུག་པོར་ཅུང་ཚེག་དྲག་ཅན་མནབ་པ་ལ། ཤིན་ཏུ་མོས་

གུས་བྱས་པས། ཕུར་པ་རྐྱང་པ་ཞིག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་བསྐུར་ནས་

རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཤེས་ཉམས་བྱུང་བས། སྔར་ནས་འདི་ལ་དད་པ་དང༌དྭངས་

བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱུན་ལྡན་ཡོད་པས། ཚེ་རབས་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོའ་ི

བླ་མ་ཞིག་ཡིན་སྙམ། འདི་དབང་སྡུད་སྙིང་པོའ་ིསྲས་ཀུན་རིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་ན། རང་དེའི་སྲས་བཛྲ་རཏྣ་ཡིན་སྙམ་ཡང་དྲན། ལར་ཆུང་དུས་མཁན་

རིག་འཛིན་རྩར་བསྡད་ནས་ཀླགོ་སྦྱངོ་སྐབས། ནངས་སྔ་མ་ོདང༌དགངོ་ཕྱི་ཟླ་

བའི་ནང༌། རྣམ་འཇོམས་བཤར་སྦྱོང་སྐབས། དཔལ་ས་སྐྱ་ཡིད་ཡུལ་དུ་དྲན་
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ནས་སྐྱོ་གདུང་གི་ཉམས་ཆེན་པོར་ཡོད་ཅིང་དེ་ལ་དཔྱད་ན་ཚེ་སྔོན་ཞིག་ཏུ་

ས་སྐྱར་སྐྱེས་ངེས་ཅན་རེད་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

དྲུག་པ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཞེས་

པར་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཆུ་ལུག་ཟླ་ཚེས་

གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཕག་མོའ་ིཚོགས་བརྒྱ་ཕུལ་བར་དེའི་ཐོ་རངས་ཅུང་

མནལ་བར་གཉིད་སྲབ་མོའ་ིཉམས་ལ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་དབུ་ཞྭ་པཎ་ཞུ་རྣ་

ཐུང༌། ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ། གཡས་རོྡ་རྗེ་ཐུགས་ཀར། གཡནོ་ཐདོ་པ་བསྣམས་པའི་

སྐུ་འགྱིང་ཉམས། ན་བཟའ་བདོ་འགག་གངོ་བཅད་མ་གསལོ་བ་ལ། རྗེ་བཙུན་

ཀུན་དགའ་སྙིང་པ་ོལ་གསལོ་བ་འདེབས་ས་ོཞེས་ལན་མང་བྱས་པས། ཐདོ་པ་

བདུད་རྩིས་གང་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་སྔགས་ཚིག་གསལ་པོར་མ་དྲན། སྤྱི་

བོར་གཏོར་བུམ་དབང༌མགྲིན་པར་གཏད་གསང་དབང༌རིག་མ་སྔོ་སྐྱ་ཞིག་

བྱིན་པ་དང་སྙོམས། འཇུག་ཤེར་དབང༌། བཞི་པར། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཞི་བའི་

དབྱིངས། །མཁའ་མཉམ་རྡུལ་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་རིག་རྒྱལ་པོ་རང་གཙོ་

བ།ོ །བདེ་ཆེན་མཆགོ་ཏུ་ཟབ་པའ།ོ །ཞེས་གསུངས་ནས་བླ་མ་དུས་འཁརོ་ལྷན་

སྐྱེས་སུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འདོ་ཟེར་སྔནོ་པ་ོལས་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པའི་

ཟེར་མདུང་སྙིང་གར་ཟུག་པས་རང་ལུས་སྦྱངས། རང་དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་

སུ་གྱུར་པ་དང༌། མཐར་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ། ལུས་ནང་སྔགས་ཀྱིས་ཤིགས་སེ་

གང་བར་སྙམ་བྱེད་ཅེས་སགོས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ཡང་མནལ་
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ལམ་འདོ་གསལ་དུ་དུས་འཁརོ་གྱི་བླསོ་བསླངས་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་

པ་སོགས་ཀྱི་ཉམས་བྱུང་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། 

ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། མེ་ཕག་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༩ནུབ། ཅེས་སོགས་ནས། ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་གཡོན་མདོ་

སྦུག་གཉིས་ཡོད་པར་དགེ་བཤེས་མང་པོ་འཚོགས་དབུར། སྐྱབས་མགོན་

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་བཞུགས་པར། དུས་འཁརོ་དབང་ཆེན་གནང་བ་རེད་ཟེར་

བས་དགའ་བ་ཆེན་པོས་ཞུ་དགོས་སྙམ་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཕོད་པར། ཕྱི་

རྒྱབ་ཞིག་ནས་ཉན་ཏེ་རྒྱུན་བཤགས་སོགས་ཀྱི་རྗེས་ནང་དུ་སྒོ་ཐེམ་སྟེང་དུ་

སྡོད་པར། དབང་རྣམས་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་གསུངས་བཞིན་

སྐུ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས་ནས་གྲལ་བར་བྱོན། དབང་ཚིག་

ཐུགས་ལ་འགྲོ་མིན་སྐབས་གྲལ་སྟདོ་ཅིག་ཏུ་དགེ་བཤེས་ཤིག་གིས་ཕྱག་དཔེ་

པོད་གཅིག་ཞལ་ཕྱེས་འདུག  དེའི་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་ཙམ་རེ་མཛད། ངེད་

རྩར་བྱནོ་ནས་མེ་ཏགོ་དརོ་ར་བཞག་མཛད་པས། ངསོ་ཀྱིས་མེ་ཏགོ་དརོ་ཅེས་

སོགས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། ཡང་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ལས་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་

མེད་འདོ་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་༢༧ ཕྱི་ཐུན་སྒང༌། མཚན་བརྗོད་འགྲེལ་པ་

བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཅུང་མཇལ་བས་དེའི་རྐྱེན་ཡིན་ནམ། ཀུན་མཁྱེན་བུ་

སྟནོ་པཎ་ཞུ་དུ་ཁ་མནབ་པར། ཕྱག་གཉིས་སཾ་བ་ོརར་སྒྲ་འབྲི་བའི་ཚུལ་མཛད་

པ་ཞིག་ཡུད་ཙམ་གསལ་བ་དེ། འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འདོ་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཆེན་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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པོར་གྱུར། དེའང་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་དུ་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་

གསལ་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

བདུན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་ཇི་ལྟར་

བཞེས་པ་ལས། རོྡ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ནི། ཚེས་ ༩ ཕྱི་མའི་

ཉིན་གུང༌འཇམ་དབྱངས་བླ་ོགསལ་ལས་ལུང་ཉན་སྐབས་འཐིབས་པར། ཐིག་

ལེ་ནག་པ་ོཕུབ་ཀྱི་སྦ་གརོ་ལྟ་བུ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ཕུག་ཏུ། གུར་མགནོ་སྐུ་ཡངོས་

སུ་རྫོགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་འཆར་ཏེ་དར་ཅིག་ནས་ཡལ་ཞེས་གསང་

རྣམ་ལས་དང༌། ཡང་ཟླ་ཚེས་ ༢༨དགོང་ཐུན། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་སྲུང་འཁོར་

གྱི། །རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ལ་གནས་པའི་ཚེ། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར། །དྲན་པའི་

རྐྱེན་གྱི་གདུང་ཤ གས་ཀྱིས། །དད་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཡིད་མཁའ་རུ། །དཔལ་

ལྡན་རོྡ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེའི། །འཇིགས་རུང་སྐུ་ནི་རབ་གསལ་ལས། །དབང་བཞི་

འདོ་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་ནི། །རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པ་དང༌། །དེ་ལས་སླར་ཡང་

སྤྲོས་བཅས་ཀྱི། །རིག་པའི་ལྷ་མོས་བུམ་བཟང་ཐོགས། །དབང་བསྐུར་བདུད་

རྩིའི་ཆུ་ཡིས་བརླན། །བླ་མ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་སྦྱོར། །བྱང་སེམས་གཉིས་མཚམས་ལྕེ་

ཡིས་བླངས། །ཞེས་སགོས་ནས། གུ་རུ་ཀཱ་ལ་ཆེན་པ་ོདེས། །རྡ་ོརྗེའི་ཡི་གེ་བདུན་

མ་དང༌། །ཨོཾ་ཨཱཿཧྃའུ་ཧོཿའི་སྒྲ་སྒྲོགས་དང༌། །ལྷན་ཅིག་རང་ལ་སིབ་ཀྱིས་

ཐིམ། །རིག་སྟོང་སྐྱེ་མེད་གསལ་དྭངས་ཆེ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཉམས་སྐྱེས་

ལ། །ཡུད་ཙམ་གནས་ཤིང་ཉམས་སད་གྱུར་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

508

ཡང་གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༦ ཐོ་རངས་མནལ་སྲབ་མོར་ཚེ་གེགས་སེལ་བར་བརྟག་པས། དཔོན་

སློབ་རོྡ་རྗེ་འཆང༌། སྐུ་བེར་སེར་པོ་དང༌། རྡོར་དྲིལ་བསྣམས། ས་ཞུ་རྣ་ཕབ་

གསོལ། དར་ལ་བབས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། གུར་གྱི་མགོན་པོའ་ིརྗེས་

གནང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གནང༌། གཏོར་

མའི་བཀའ་བསྒོ་མཛད་པ་ན། བླ་མ་མགོན་པོར་གྱུར་པ་སྤྱི་བོར་བྱོན། སྐུ་

དང་འདོ་ཟེར་གྱིས་རེག་པས་བུམ་དབང༌། འདོ་ཟེར་གྱི་བདུད་རྩིས་གསང་

དབང༌། བདུད་རྩིས་ལུས་གང༌། བདེ་བར་སྐྱེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་

རྣམས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང༌། དབང་བཞི་པར་དངོས་པོ་མེད་པ་

སོགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད། བླ་མ་ཧྃའུ་ཡིག་ཁྲུ་གང་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རང་ལ་ཐིམ་

པར་བྱུང་མཐར་མནལ་སད་དོ་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་དཔལ་མགོན་ཞལ་བྲམ་གཟུགས་གཟིགས་ཏེ་དབང་བཞེས་

ཚུལ་ནི། ཟླ་༨ ཚེས་སྐོར་ནམ་སྨད་ཙམ་ལ། ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྲེང་

བའི་སག་སྒྲས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་གཉིད་སྲབ་མོ་དང་ཉམས་འདྲེས་པར། སག་སྒྲ་

དེ་དཔལ་མགོན་ཞལ་གྱི་རུས་ཕྲེང་གི་ཆོབ་སྒྲ་ཡིན་སྣང་ལྟ་བུས་ཞལ་བྲམ་

གཟུགས་མི་འགྲེང་ཆེ་ཚད་ཙམ་བཞེངས་པ། མི་ཤ་མདོག་ཅན་བཞུགས་པ་

ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་འདོ་ཟེར་གྱིས་བླངས་པ་དང༌། ཕྱག་མཚན་

རྣམས་དངོས་སུ་གནང་བས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་ཡང་ནོས་མཐར་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།

509

ཉམས་སད་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་མགནོ་པ་ོཕྱག་བཞི་པ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཡང་ཚེས་ ༢༡ ནུབ་

ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོར་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་རེད་ཟེར། དོན་ལ་གུར་

མགོན་ལྟ་བུ་མི་ཚད་ཙམ་མཐིང་ནག་ཤིན་ཏུ་འདོ་དང་གཟི་བརྗིད་དཔེ་མེད་

པ་ཞིག་མཇལ་བར་རྨིས། ཆོས་བློའ་ིགསང་རྣམ་ཆ་ཤས 355དེའི་ཐོ་རངས་

ཕྱག་བཞི་པའི་སྐུ་ཉམས་སྣང་ལ་གསལ་བའི་གནས་ལྔ་ནས། མགནོ་པ་ོདཀར་

དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་རྣམས་འཕྲསོ་རང་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ། བྱ་རགོ་གདངོ་

ཅན་གྲི་ཐོད་ཅན། དེར་མདུན་གནས་པ་དང༌། མཐར་མགོན་པོ་རང་ལ་ཐིམ་

པ་དང་ཉམས་སད་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

ཡང་སོགས་ཁོངས་ཀྱིས་བསྡུས་པར། སྔགས་སྲུང་མ་སོགས་འགོ་

བའི་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༣ ནུབ་སྲོད་ཐུན་ལ་ཉམས་འཆར། སྔགས་སྲུང་མ་སྐུ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་དུད་ཁ། དཔྲལ་བར་སྤྱན་འཕྲེད་ཉལ་ཆེན་པོ། རལ་པ་དུ་བ་

ལྟར་སྔོ་འཕྱུར། རྩེ་མོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་གསལ་བ་དང༌། ཧཱུྃ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་

ཡུམ་གཅིག་ཨེ་ཀ་ཛཱ། །སྔགས་སྲུང་ཆེན་མོ་དྲག་མོ་རལ་གཅིག་མར། །དགྲ་

བགེགས་ཤ་རུས་གཏརོ་མའི་མཆདོ་པ་དང༌། །སྨན་རག་བདུད་རྩིའི་མཆདོ་པ་

འདི་བཞེས་ལ། །གཞིས་བྱེས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་རྟག་ཏུ་སྲུངས། །ནད་གདོན་

དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་བསྟན་

འཛིན་དབུ་འཕང་བསྟོད། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

510

མཛོད། །ཅེས་བསྟོད་ནས་རང་གི་ལྟེ་བར་བསྟིམ་ཞེས་དང༌། ཡང་ཚེས་ ༢༦ 

ཕྱེད་ཡོལ་དུས། སྔགས་སྲུང་མ་ཡིན་རྒྱུའི། དར་སྣ་ཚོགས་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་ཡོད་

པས་ས་སྐམ་ལྟ་བུའི་སྔོན་པོ། ཕག་ཕག་དར་ཚོན་གྱིས་བརྒྱན་པ་གཞི་ཁྲིའི་

ཁར་འཇོག་པའི་ཤེས་ཉམས་བྱུང་བར། ཕྱི་ནང་གསལ་དགའ་རིན་པོ་ཆེས་

གཏེར་གསར་དབང་གནང་བྱུང་བས་དེར་བལྟ་འམ་ཞེས་དང༌། ཡང་ཚེས་ 

༡༩ སྔ་དྲརོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདམག་ཟརོ་མ་འཆར་བར་རང་དང་འཁྲིལ་བས་

བདེ་ཉམས་ཡུད་ཙམ་སྐྱེས། སྲོག་སྔགས། བྷྱོཿཡིག་མང་པོ་ལྷུགས་སེ་བྱུང་བ་

རང་ལ་ཐིམ་མཐར། རང་ལྷ་མའོ་ིསྐུ་ལམ་གྱིས་གསལ་ཅེས་དང༌། ཡང་ཕྱི་ཐུན་

སྐབས་ཤིག་ལེགས་ལྡན་སྟག་ཞནོ་ཤར་ལྷ་ོམཚམས་ནས་སྟག་ལ་ཆིབས། བིང་

མདུན་ཐད་དུ་བསྣམས་ནས་རྒོད་བྲོ་བར་བྱུང༌། གམ་དུ་ཉེ་བ་ན་སྟག་ལས་

གཞལོ་ནས་ངེད་ཀྱི་སྙིང་གར་འདུད་པ་ལྟ་བུས་ཞག་བཞི་ལྔ་ནས་ཡིད་བཞིན་

གྱི་ནོར་བུ་ཞིག་སྦྱིན་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་ནས་ཡལ་བའི་ཉམས་བྱུང་ཞེས་པ་

སགོས་གསང་རྣམ་དང༌། རྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོགཉིས་ཀ་ལས་བསྟན་སྲུང་རྣམས་

འགོ་བའི་ཚུལ་དུ་མར་འབྱུང་ངོ༌། །

བརྒྱད་པ་ཚེ་སྒྲུབ་སྐོར་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་པར། སྒྲོལ་དཀར་དངོས་

ལས་བཞེས་ཉམས་ནི། ཚེས་ ༡༩ ནུབ་སྤྱི་བའོ་ིརྩ་ནད་འཕར་བས་ཐིམ་པ་ཞིག་

བྱུང་བར། སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་གཡས་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་དབང་བསྐུར་བའི་

ཤེས་ཉམས་བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། ཡང་མ་གཅིག་གྲུབ་རྒྱལ་ལས་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།

511

བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ ༢༠ དགོང་ཐུན་ལ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ཙོག་པུའི་འདུག་

སྟངས་ཅན། ལྷ་མོའ་ིཆས་ལ་གཡས་མདའ་དར་གཡོན་ཚེ་བུམ་བསྣམས་

པ་བྱོན་ནས། འཆི་མེད་དཔལ་གྱི་མཆོག་སྦྱིན་པ། །པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་

ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ། །ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་བསྟེན་ན། །དགུ་

བཅུ་རྩ་ལྔ་འཚོ་བ་དང༌། །དེ་ལས་ལྷག་ཀྱང་འཚོ་བར་སྲིད། །ཅེས་གསུངས་ཚེ་

བུམ་བདུད་རྩི་དང༌། །འཆི་མེད་རིལ་སྟེར་རང་ལ་ཐིམ། །ཤེས་ཉམས་བརྫུན་

པའི་བསླུ་བ་ལ། །ཡིད་གཏད་ཅི་ཡོད་སྐྱེ་མེད་ཨཿཞེས་སོགས་དང༌། ཡང་

ཉམས་ལྟ་བུར། གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་སྔར་དུས་མཇལ་བ་ལྟ་བུའི་རས་དཀར་ན་

བཟའ་ཅན་གྱི་ཕྱག་གི་ཚེ་བུམ་གྱིས། ངོས་ཐབས་ཤེས་ལ་གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་

ཞིག་སྩལ་སྣང་བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་གྲངས་

བརྗེད། དེ་སྐོར་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་རྒྱལ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་སྨུག་ནག་

ལྕང་ལོ་ཅན། ཞལ་རྒྱན་དཀར། སླེ་བེར་དཀར་པོ་གསོལ། གཡས་ས་གནོན་

ལྕགས་ཐག གཡོན་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་ཅན་ལ་མོས་གུས་བྱས་ཤིང་དབང་

བླངས་པས། ཚེ་བུམ་མགརོ་བཞག སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲ་ོཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱངོ་

སོགས་གསུངས་མཐར། རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཤེས་ཉམས་གསལ་ཞེས་དང༌། ཡང་

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ་ནམ་སྨད། མཚམས་བསྙེན་སྡོད་རྒྱུ་གང་ཡིན་དྲན་ངང་

འཁྲུལ་ཉམས་ལ། ཐང་རྒྱལ་སླེ་བེར་སོགས་དཀར་དུང་ངེ་བ། མདུན་གསུམ་
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པ་ལྟ་བུས་ཕྱག་ན་ཚེ་མདའ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པས་ལྕགས་སྡོང་མའི་ཚེ་

དབང་གསུང་སྙམ་ནི་བྱེད་ལ། ཐོས་རྒྱུ་ནི་མེད་པ་ཞིག་གི་མཐར་ཐང་རྒྱལ་ཁ་

དགོ་སྣ་ཚོགས་གྲངས་མེད་སྤྲསོ། ཡང་ཚུར་ཐིམ་ཞེས་སགོས་གསང་རྣམ་ལས་

འབྱུང་བ་དང༌། 

ཡང་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ལ་སྒང་ཐོག་

ཏུ་སྡོད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཉམས་སྣང་ལ། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གཡས་ཆོས་འཆད་

གླེགས་རལ། གཡནོ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ། ཐུགས་ཀར་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་

པ།ོ དེའི་བདུད་རྩིའི་འདོ་ཟེར་ཚེ་བུམ་སྟེང་བབས། དེ་ལས་བདུད་རྩི་རང་ཐགོ་

འབབས་པ་སོགས་ཀྱི་ཉམས་བྱུང་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཚེ་དབང་དང༌། །ཞེས་མཁྱེན་བརྩེའི་

དབང་པོ་ལས་ཚེ་དབང་བཞེས་ཚུལ་ནི་ཞལ་གསུང་རྣམ་ཐར་ལས་འབྱུང་བ་

དང༌། རྗེ་བླ་ོགཏེར་དབང་པ་ོལས་དག་སྣང་ངང༌སྒྲལོ་དཀར་གྱི་དབང་བཞེས་

ཚུལ་ནི། རྗེ་དེ་ཉིད་ལས་རྒྱུད་བཏུས་བཞེས་པའི་དག་སྣང་གི་རྗེས་ཤིག་ཏུ་འདི་

ལྟར། དེ་ནས་བླ་མ་སྒྲོལ་དཀར་མི་ཚད་ཅིག་ཏུ་གསལ་ཞིང༌། དེས་འདོ་ཟེར་

དྲུག་སྦྲགས་རྗེས་གནང་དཀྱུས་ལྟར་ལ། ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང༌། ཨུཏྤལ་འཁརོ་

ལོའ་ིལྟེ་བར་ཏྃའ་གྱིས་མཚན་པ་བསྟིམ། ཡོན་ཏན་ཚེ་རིལ་དང་ཆང༌། ཕྲིན་

ལས་གཏོར་དབང༌། དེ་ནས་སྐུ་དཔག་མེད་དང༌། ཏྃའ་དཔག་མེད་སྤྲོས། སླར་

བསྡུས་སྐུ་ལ་བསྟིམ་ཞེས་སོགས་ནས། མཐར་བླ་མ་ཉིད་ཏྃའ་དུ་གྱུར། རང་ལ་
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513

ཐིམ་པའི་ཉམས་ཤིག་བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ལས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་བཅུ་

ནུབ་དགུན་མཚམས་གང་འདུག་བརྟགས་པར། ལྕགས་ཀྱི་པད་འདབ་ཀྱི་

གདན་ཡདོ་པའི་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་སྐརོ། ནང་སྒྲུབ་ལེ་ཁ་བཞི་ཙམ་ཡདོ་པ་འལ་འལོ་

དང༌། ཡང་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་སྔར་དགོངས་ཟང་སྐབས་དང་དབྱིབས་

མཚུངས་པར་གསལ་བ་ཞིག་གིས། ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མའི་དབང་ཞིག་

བསྐུར་བ་རྨིས། ཡང་གཉིད་སད་པ་ན་ལྕགས་སྡངོ་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་ཡང་རྨིས་པར་

བྱུང་ཞེས་དང༌། ཡང་ཕྱི་ཐུན་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མའི་ཉམས་

ལེན་བྱེད་སྙམ་ཤར་བ་ན། མདུན་དུ་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ། ཐོར་ཚུགས་ཆུང་

ངུ་ལ་རྒོད་སྒྲོ་ཡོད་པ། ན་བཟའ་དཀར་པོ་མདོག་མི་གསལ་བའི་སྟོད་འབོག་

དང༌ཐུགས་ཀར་མེ་ལོང་ཡོད་པར། ཞལ་ངོ་ཁྲོ་འཛུམ་གཏུམ་ཉམས་ཅན་གྱིས་

ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མའི་དབང་བསྐུར་སྙམ་ལ། ཚིག་ནི་ཐོས་རྒྱུ་ཆེར་མེད་

པར་རང་ཚེ་དཔག་དམར་སེར་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ཡོད་པ་

དང༌། བླ་མ་ཡང་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུར་གྱུར། ཡང་སྔར་བཞིན་གྱུར། ཤིང་

ཏོག་ལྟ་བུའི་དམར་སེར་ལུམ་མེ་བའི་ཚེ་རིལ་དང༌ཚེ་ཆང་གནང༌། མཐར་བླ་

མ་རང་ལ་ཐིམ། དབུ་མ་ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩའི་ཡར་མར་གྱི་སྣ། བྷྲཱུྃ་དང་ཧྲིཿས་

བཀག་པའི་ཉམས་བྱུང་ངོ་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

དགུ་པ་གསང་བདག་རོྡ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལས་དབང་
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ཆོས་ཇི་ལྟར་བཞེས་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་བྱ་ལོར་གསང་

བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་ལ་སོན་པའི་སྐུ་

དངོས་ཀྱི་མདུན་ནས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གསུང་ངག་རིན་པོ་

ཆེ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་དང༌། རྒྱུད་བཤད་སྐོར་མང་པོ་སོགས་

དང༌། རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ཡན་ཆད་ལས་ཆ་ཚང་

བཞེས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། མི་རིང་བར་བློ་གཏེར་རྗེ་དགུང་གྲངས་རེ་བརྒྱད་

པའི་ཤིང་སྟག་ལོར་སྐུ་གཤེགས། རྗེས་སོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས། རྒྱུད་

བཏུས་འཕྲོས་དབང་དང་ཁྲིད་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཝ་རར་བཞུགས་པའི་ཐར་

རྩེ་ཞབས་དྲུང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་ཟླ་བཞིའི་བར་

བཞེས་མཛད་པ་དང༌། ལུང་ཡོངས་རྫོགས་མདོ་སྲིབ་མཁན་ཐུབ་རྒྱན་ལས་

གསན་མཛད། 

ཡང་དག་སྣང་གི་ཚུལ་དུ་གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོའ་ིཡེ་

ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་ལས་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཉེ་

བརྒྱུད་བཞེས་པ་ནི། ཚེས་ ༡༣ གྱི་ཕྱི་ཐུན་སྐབས་རྡ་ོརྗེ་འཆང་བླ་ོགཏེར་ཞབས་

དྲན། མཆི་མ་འཁྲུག་པའི་མོས་གུས་དང༌། གསོལ་འདེབས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གསུམ་

བྲིས། སླར་ཡང་མོས་གུས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ཤེས་ངོར། གཞལ་མེད་ཁང་ཆུང་ངུ་

ཞིག་གི་ནང་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རབ་བྱུང་གི་ཆས། པཎ་ཞུ་གསོལ་

བར་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང༌། གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐུའི་གཡས། རྒྱུད་
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སྡེ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་པུ་སྟི་བརྩེགས་པ་ཞིག་བཞུགས་པར། རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་བྱིན་དབང་ཞིག་ཐོབ་ན་སྙམ་པའི་མོད། མདུན་མཁར་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྲངས་མེད་པར། བློས་བསླངས་ནི་མིན་པ་རས་བྲིས་ལྟ་བུ་ལ། དེ་ལས་

ཆེས་གསལ་བ་དང༌། བུམ་དབང་ནི་གསལ་པོ་ཞིག་ཀྱང་མ་བྱུང༌། གསང་

དབང་ཐོད་ཆང༌། ཐུགས་ཤེར་ཡེ་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲད་པ་དང༌། སྙོམས་ཞུགས་ཀྱི་

བདེ་བ་བག་ཙམ་སྐྱེས། དབང་བཞི་པར། ཤེལ་རྡོ་ཧྃའུ་ཡིག་ཁྱད་པར་ཐུགས་

ཀ་ནས་འདོ་ལྔའི་གོང་བུ་སྙིམ་པ་ཁ་སྦྱོར་ཙམ་ནང་དུ། ཨཿཡིག་ཕྲ་བ་ཡོད་

པར་བསྟིམ་ནས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འདོ་སྔོན་པོར་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ་

པ་དང༌། སླར་ཡང་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྔོ་དམར། ཞབས་གར་

སྟབས་ཅན་མདུན་མཁར་བོྱན་ཏེ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་གར་སྟབས་

ཚུབས་སེས། གླེགས་བམ་རྣམས་གཏད་ནས་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་པའི་

དབུགས་དབྱུངས། བླ་མ་རིག་འཛིན་འཁརོ་བཅས་གླེགས་བམ་དང་བཅས་པ་

རང་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། རང་ཡང་ཧེ་རུ་ཀ་དེར་གྱུར་ནས་དཔའ་བ་ོམཁའ་འགྲསོ་

བསྐོར་བར་གྱུར་པའི་ངང་ཉམས་སད་ཅིང༌། དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་བར་རིག་པ་

གཏད་མེད་དུ་གྱུར་རོ། །གུ་ཧྱ་ཞེས་དང༌། །ཡང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ནམ་སྨད། རྡོ་

རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་ཞབས་ཀྱི་ཞལ་དཀྱིལ་ཐོག་མར་མཇལ་སྐབས་དྲན་ནས་

མོས་གུས་ཀྱི་ཉམས་འབར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་སྣང་

བ་རབ་རིབ་མཇལ། ཞབས་དཔྲལ་བར་འཇོག་པ་དང༌། རྒྱུད་བཏུས་རིན་པོ་
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ཆེའི་བྱིན་རླབས་ཤིག་ཞུ་དགོས་སྙམ་པའི་ངང༌རྒྱུད་བཏུས་སྤར་ལྟ་བུའི་པོད་

མང་ཤས་མདུན་དེར་བརྩིགས་པ་དང༌། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་

ཡས་པ་ནམ་མཁར་སྤྲུལ། བླ་མ་ཉིད་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་མི་ཚད་ཙམ་དུ་

གྱུར། རང་ཉིད་ཀྱང་གྲངས་མེད་སྤྲུལ་ནས་དཀྱིལ་འཁརོ་རེ་རེ་ལ་གཙོ་བ་ོའདི་

ཡིན་དང༌དབང་བསྐུར་ཚུལ་འདི་རེད་ཅེས་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་ངང་དབང་

བསྐུར། མཐའ་ཐམས་ཅད་ཡལ། བླ་མ་བདེ་མཆོག་གིས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་སྐྱེ་བ་མེད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ། །བདེ་སྟོང་ཀློང་ཡངས་

མཐའ་གྲོལ་ཆེ། ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ཨེ་མ་ཧོཿ། ཞེས་དང༌། དེ་ནས་བླ་མ་སྒྲོལ་

དཀར་གྱུར་ཏེ་དབང་བསྐུར་བཞེས་ཚུལ་གོང་དུ་བསྟན་པ་བཞིན་ཏེ་གསང་

རྣམ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་ཚེས་ ༡༣ ནུབ་ཅེས་པ་ནས། གཉིད་སད་མི་ཉན་སྙམ་ནས་ཅུང་

སྲབ་པ་ན། ཐར་རྩེ་ལ་བློ་གཏེར་ཞབས་སྔར་གྱི་ལ་སེ་མགོའ་ིགཟིམ་ཁང་དུ་

ཨ་ཐི་དུ་ཁའི་སྐུ་གཟན་ཞིག་མནབ་སྟེ་བཞུགས་པར། གུས་འདུད་དྲག་པོར་

བྱས་པས་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གྱུར། ཅེས་སོགས་ནས། ལུས་སེམས་

ལ་བདེ་ཉམས་སྐྱེས། ཡང་སྔར་ལམ་དབང་སྐུ་དངོས་ལས་མ་ཐོབ་པས་ཞུ་

དགོས་སྙམ་པ་ན། བླ་མ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀར་འཇོག་སྟེ་རིམ་པ་

ལྔ་ཡི་བྱིན་རླབས་དང༌། ལམ་དབང་གནང་མཐར་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་བྱིན་

རླབས་ཞུ་དགོས་སྙམ་པ་དང༌། བླ་མ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏའི་ཆས་ཧ་འགག་མེད་
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པར་པཎ་ཞུ་དང་རྡོར་དྲིལ་དཀྲོལ། ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ། པུས་མོ་གཡས་བསླང་

གིས་རང་ཐད་བྱོན། མོས་གུས་རྐྱེན་གྱིས་བླ་མ་ཉིད། ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀར་དམར་

མཐིང་གསུམ་བརྩེགས་མ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པརོ་གྱུར། དེ་ལས་རིགས་ལྔའི་ས་བནོ་

དང༌། ཕྱག་མཚན། ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་གྲངས་མང༌། ཞི་ཁྲའོ་ིསྐུ་བཅས་གྲངས་མེད་

པས་རང་ལུས་ཧེ་རུ་ཀ་སྔ་ོསངས་དྭངས་པའི་ལུས་ནང་ཐམས་ཅད་མེར་ཁྲིག་

གིས་གང་བ་ཞིག་བྱུང༌། དེ་ནས་གཟུགས་མི་སྣང་བའི་སྒྲ་ཞིག་ལས། རྗེ་བླ་མའི་

སྤྲུལ་གཞི་ལྕང་ལ་ོཅན་ན་བཞུགས་ཟེར་བས་དངསོ་སུ་མཐངོ་སྙམ་གྱིས། ཞིང་

དེའི་ལོགས་ཤིག་ཏུ་རིན་ཆེན་སྔོ་དྭངས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ན། བྱང་སེམས་

སྙིང་པོ་དཔལ་དྲི་མེད་འདོ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྔོན་པོ་ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན། ཕྱག་

གཡས་རལ་གྲི་ཞབས་པུས་གཡས་ཀྱི་སྟེང་འཛིན། གཡོན་ལུང་ཐུང་ཕྲེང་

བ། ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་ལ། འཁོར་བྱང་སེམས་གནོད་སྦྱིན་མགོ་བརྙན་

མི་འདྲ་བ་མང་པོས་བསྐོར་སྙམ་ངང༌། ཡང་སྒྲ་ལས། ཞེས་སོགས་ནས། རྗེས་

སྐྱེ་བ་གསུམ་ནས་ཤར་ཕོྱགས་ཐིག་ལེ་བུམ་པའི་ཞིང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཀརྨ་འདོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཞེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱ་ཞེས་ཐསོ། ཡང་སད་དེ་ཅུང་མནལ་

བ་ན་རྒྱུད་བཏུས་གླེགས་བམ་བརྩེགས་པའི་བར་ནང་ན། རྗེ་བླ་མ་གོང་ལྟར་

ལ་ཕྱག་མཉམ་གཞག སྤྱི་ཐེར་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། གླེགས་བམ་ལས་

དབྱངས་གསལ་མང་པོར་འཕྲོས། རང་ལུས་གང༌། མཐར་གླེགས་བམ་རྣམས་

ཀྱང་ཐིམ་ཉམས་བྱུང་ངོ་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བཅུ་པ་མད་ོསྔགས་ཀྱི་ཆསོ་སྐརོ་གཞན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཉེ་བརྒྱུད་

དུ་བཞེས་པར་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལས་ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་བསྙེན་

རྫོགས་བཞེས་ཚུལ་ནི། རྗེ་དེ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོ་

ཐར་སྡོམ་པ་བཞེས་པའི་ཉམས་གསལ་པོ་ཞིག་སྔར་ནས་བཞེས་པར་ངེས་

ཀྱང༌། དེའི་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ཁག་ལས་མ་མཇལ་ཡང༌། ལྕགས་སྤྲུལ་ཟླ་ ༢ ཡར་

ཚེས་ནང་སྐོར་ཞིག ཐོ་རངས་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མི་ཚད་

གཅིག ཆོས་གོས་རྙིང་པ་སྐུ་དྲེག་ཅན་བཞེས་པ་ལ། མོས་གུས་བྱས་ཤིང་སྔོན་

མ་དང་འདྲ་བའི་བསྙེན་རྫགོས་ཤིག་ཡང་བསྐྱར་ཐབོ་ན་སྙམ་པའི་ངང༌། རྗེ་ཡི་

ཞལ་ནས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །སོགས་ནས། ཐམས་ཅད་

དུ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་པའི་སེམས་སྣང་བྱུང་ཞེས་

གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། དཔལ་མགོན་ཞལ་གྱི་གསོལ་ཕྲིན་མཛད་

བྱང་གི་མཚན་དུ། ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསུངས་པར། འདིའི་

མཚན་སུས་གསོལ་བ་རེད་ཞུས་པས། སྔར་རྨི་ལམ་དུ་ངོར་གྱི་གདན་ས་ནས་

ངོར་ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང་དངོས་ལས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་པར་རྨིས་

སྐབས་མིང་དེ་གནང་བྱུང་ཞེས་ཞལ་ལས་ཐོས་ཤིང༌། ངོར་ཆེན་ལས་བརྒྱུད་

པའི་སྡོམ་རྒྱུན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་རྩིས་ཆེ་བར་གནང་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་

ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ཡང་སྔར་གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་

ལས་གསང་བ་འདུས་པ་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་པའི་སྐབས་སུའང༌། སྔར་ཐོབ་རྒྱུའི་



ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསང་རྣམ་ཆ་ཤས།
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བསྙེན་རྫགོས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སླར་ཡང་ཐབོ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་སྙམ་པའི་ཐུགས་ཉམས་

འཁྲུངས་ཚུལ། གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ། །

ཡང་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་ལས་གནས་བརྟན་རྒན་པོའ་ིདབང་བཞེས་

ཚུལ་ནི། ཐེག་ཆེན་ས་ོཐར་གྱི་སྡམོ་པ་སྔར་ངརོ་ཆེན་ལས་ཐབོ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་

ཐོབ་ན་སྙམ། རྨི་ལམ་འཛིན་པའི་ཚུལ་བྱས་པས་གཉིད་དང་ཉམས་འདྲེས་

མར་ནམ་སྨད། ས་ར་ཧ་ལ། ཤ་བ་རི་པ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་གཉིས་གསུམ་གྱིས་

བསྐོར་བ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས། བུམ་པའི་ཆུ་གཏོར། སྔགས་བརྗོད། ཕྱག་རྒྱ་

གཏད་པས་བདེ་བ་སྐྱེས། མདའ་ཡིས་སྙིང་ལ་བརྒྱབ་པས་རྟོག་བྲལ་གྱི་རིག་

པ་མངོན་དུ་གྱུར། དེས་གནས་བརྟན་རྒན་པོར་གྱུར་པའི་དབང་རྫོགས་ཚུལ་

གསུངས་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་མགོན་པོ་བྱམས་པ་ལས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་༡༨ ནུབ་རྨི་ཉམས་འདྲེས་མར་དགའ་ལྡན་ཡིན་སྙམ། ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་

ཞིག་ཏུ་ཁང་བཟང་སོགས་འལ་འལོ་གསལ་བ་ལ་ཨ་ཏི་ཤ་སོགས་བཞུགས་

སྙམ་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ནས། ཨ་རུ་རའི་ཚལ་ཡིན་སྙམ། ཤིང་སྔོ་སུབ་

བེ་བ་ཁྲུ་གང་ཚད་མང་པོས་གཏམས་པ་ཞིག་ཏུ་བྱམས་པ་བྱམས་བཞུགས་

མཛད། སྐུ་མདགོ་སེར་པ་ོཅན་ཞིག་གིས་རྒྱུད་བླ་མ་ཡིན་རྒྱུའི་རྡ་ོརྗེ་རྩེ་ལྔ། མད་ོ

རྒྱན་ལ་པདྨ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལ་ནོར་བུ། འབྱེད་གཉིས་ཡིན་རྒྱུའི་ཉི་ཟླ་

རྣམས་རང་ལ་གཏད་ཅིང་བསྟིམ་པ་ཞིག་བྱུང་བར་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ལས་དང༌། 

ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་གྲགས་ལས་དབུ་འཇུག་བཞེས་ཚུལ་ནི། གསང་

རྣམ་ལས་གསལ་པོར་འབྱུང་བར། སྔར་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་གྱི་གོང་དུ་

བཀོད་ཟིན་པ་དང༌། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་ལས་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་དུ་ཚད་མ་རིགས་

གཏེར་ཉེ་བརྒྱུད་བཞེས་ཡོད་ཚུལ་ནི། རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བ་

དང༌། ཡང་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་བཞེས་ཚུལ་ནི་

གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་དགའ་ལྡན་དུ་བྱམས་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་དྲུང་དུ་

མཇལ་བའི་ཉམས་བཞེས་སྐབས་སུ་རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆོས་གོས་དང༌། ཞྭ་

སེར་སོགས་མནབ་སྟེ་བྱོན་ནས་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞིག་ཞལ་

ཕྱེས་ཏེ་རང་ལ་གཏད། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གོ་དོན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་

འངོས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ཡང་ཀུན་

མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོ་ལས་ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་གི་གླེགས་བམ་དང༌། ཞི་

བྱེད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གཉིས་ཀྱིས། མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་

དང༌། ཤེར་འགྲེལ་སོགས་ཁོང་གི་གསུང་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་ཚུལ་

དང༌། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལས་ཁོང་གི་གསུང་སྐོར་

ཡངོས་རྫགོས་ཀྱི་ཉེ་བརྒྱུད་བཅས་བཞེས་ཚུལ་རྣམས་གསང་རྣམ་ལས་ཇི་ལྟར་

འབྱུང་བ་བཞིན་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་གྱི་གོང་དུ་བཀོད་ཟིན་པ་དང༌། ཡང་

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ལས་ཁོང་གི་གསུང་སྐོར་བཞེས་ཚུལ་
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ནི། ས་ཁྱི་ཧོར་ཟླའི་ཚེས་ལ། ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་བཤད་ལུང་མཆོག་ལྡན་

སོགས་ལ་བགྱིས་པའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ། ནམ་སྨད་རྒྱལ་དབང་རང་བྱུང་རྡོ་

རྗེ་དྲན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། རྗེ་དེ་ཉིད་མི་ཚད་ཙམ་ཞྭ་ནག་ཆོས་གོས་དང༌། ཕྱག་

གཉིས་ཆོས་འཆད་མཛད་པ་ཞིག་ལ་གསུང་འབུམ་དགོངས་གཏད་ཞུ་སྙམ་

པ་དང༌། ཡིག་པོད་སྐྱ་མ་ཁ་ཤས་ཡོད་སྙམ། རེས་ཤོག་ནག་གསེར་བྲིས་ལྟ་

བུ། རེས་ཞལ་ནང་ནས་ཡི་གེ་མང་པ་ོཐརོ་ཐརོ་བྱུང་བ་རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་

ཤར་རོ་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། 

ཡང་གནས་མདོ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ལས་ཁོང་གི་གསུང་སྐོར་བཞེས་

ཚུལ་ནི། མེ་བྱ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ནུབ་མོར་གཉིད་སྲབ་མོའ་ིཉམས་སྣང་

ལ། གནས་མད་ོཆགས་མེད་རིན་པ་ོཆེ། དང་པ་ོདབུ་ལ་སྒམོ་ཞྭ་མནབ་པ། དར་

ཅིག་ནས་ཐང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་སྟེང༌རང་དང་ཅུང་ཐག་རིང་ཙམ་ན་དགེ་སློང་

དབུ་ཟླུམ་བགྲེས་ཉམས་མེད་པ་ཞིག་བཞུགས་འདུག་པར། ཁོང་གི་གསུང་

རྣམས་ལུང་ཞུ་དགསོ་སྙམ་པ་དང༌། ཕྱག་དཔེ་ནི་བླ་མ་ཁངོ་རང་གསུང་འབྱུང་

བའི་གཞི་ཡིན་སྙམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་དམིགས་འདུན་བྱས་པས། ཕྱག་

ན་བཻཌཱུརྱའི་ཤོག་བུ་ལ་མཐིང་སྐྱ་ཞིག་གིས་བྲིས་པ་ལྡེབ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་

གནང་ནས། གསུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གཏད་པ་དང༌བླ་

མ་འདོ་དུ་ཞུ། གླེགས་བམ་ཆསོ་བརྩིགས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་གནས་གྱུར་

ནས་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ལྟ་བུར་གཡས་རིལ་བ་སྤྱི་བླུགས་ལྟ་
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བུའི་ཁྲུས་བུམ་མཆོག་སྦྱིན་གྱིས་འཛིན་པ་དང༌། གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་ཐུགས་

ཀར་པད་ཕྲེང་འཛིན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཡང་དེ་འདྲར་

གྱུར་ངང་ཉམས་སད་ད་ོཞེས། རྣམ་ཐར་ཆེན་མ་ོལས་འབྱུང་ང༌ོ། །ཡང༌། དཔལ་

སྤྲུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལས། །ཀློང་སྙིང་སྔོན་འགྲོའ་ིཁྲིད་ཡིག་ནོས། །ཞེས་

རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་ཚིགས་བཅད་མ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་རྨེ་རུ་མཁན་ཆེན་ལས་ཁངོ་གི་གསུང་སྐོར་བཞེས་ཚུལ་ནི། རྨེ་

རུ་མཁན་ཆེན་བསདོ་ནམས་ཆསོ་འགྲུབ་ཀྱི་གསང་སྙིང་དང༌། དབུ་མའི་དཀའ་

གནད་ཟིན་བྲིས་གམ་དུ་ཡདོ་པར་མིག་འགྲེམ་བྱས་རྐྱེན་གྱིས། མཁན་ཆེན་དེ་

ཉིད་ལ་མསོ་གུས་ཚད་མེད་འཁྲུངས་རྐྱེན་གྱིས། མདུན་མཁར་མཁན་བླ་མ་སྐུ་

ཁྲེབ། ཞལ་ང་ོསྨུག་པ།ོ དཔྲལ་དབྱེས་ཆེ་བ། རིང་འགག་སགོས་རྙིང་ཁ་བབས་

པ། ཕྱག་འདུད་རྒྱ་ལྟ་བུ་རེད་སྙམ་པ་ཅང་མ་གསལ། ཁངོ་གི་གསུང་རྣམས་ཀྱི་

ལུང་གཏོད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་དང༌། རང་གིས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ་བའི་དམིགས་པ་བྱས་ཤིང་ཞེས་སོགས་ནས། རང་ལ་ཐིམ་པས་དབྱེར་

མེད་དུ་གྱུར་ཏེ། རང་ཡང་མཁན་ཆེན་གྱི་སྐུ་ལྟ་བུར་གྱུར་སྙམ་ཞིག་ཤེས་ཉམས་

ལ་གསལ་བར་བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

ཡང་མཁན་ཆེན་ངག་དཔལ་ལས་གསུང་འབུམ་བཞེས་ཚུལ་སགོས་

ནི། ཕྱི་ཐུན་སྐབས་ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་དེ་ཉིད་སྐུ་

མདོག་དམར་སྨུག་ཨོག་ཚོམ་དང༌། རལ་པ་སིལ་བུ་ནག་ཤ་རི་བ་ལ་རྣལ་
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འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ཆས་ཅན། གཡོན་ཕྱོགས་ནས་ཡུམ་སྨྱོ་ཤ ལ་བསམ་སྒྲོན་བོད་

མའོ་ིཆས་གསོ་ལྗང་གུ་གྱནོ་པས་བསྟེན་པ་བླ་མས་གཡས་རལ་གྲི། གཡནོ་ཐདོ་

པ་ཐོགས་པ་མཇལ་བ་ལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཁོང་གི་གསུང་རྣམས། རྗོད་བྱེད་ཚིག་

གི་དབང་དང༌། བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་དབང་བཀའ་རྫོགས་ལུང་རྫོགས་ཐོབ་པར་

གྱུར་ཅིག་གསུངས་ནས། དེ་ཉིད་རལ་གྲི་ཨ་ཡིས་མཚན་པར་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་

ཐིམ་པས། རང་ལུས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གྱུར་པའི་ངང་ལ་བརྗདོ་བྲལ་རིག་པ་རྗེན་

པའི་ངང་དུ་དར་ཅིག་གནས་པར་གྱུར་ཏོ་ཅེས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། ཡང་

ཚེས་དགུ་ལ་མཁས་དབང་བཀྲ་འཕེལ་ལས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་ཁྲིད་

གསེར་ཞུན་མ་ཚང་བར་ཐོབ་པར་རྨིས་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། 

ཡང་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་ལས་ཆོས་སོགས་བཞེས་ཚུལ་ནི། ཚེས་ 

༢༡ ཕྱི་ཐུན་སྒང༌། ཡང་དགོན་རི་ཆོས་སྐབས་གསེང་མཇལ་རྐྱེན་གྱིས་མོས་

གུས་ཀྱིས་དྲངས་ཏེ། མདུན་མཁར་ཡང་དགནོ་པ་རབ་བྱུང་ཕ་ོཁྲེབ་ལ། འཛིང་

པ་འཆི་མེད་ཀྱི་ང་ོདབྱིབས་ལྟ་བུ། སྐུ་ཤ་སྲབ། སྐུ་བངོས་ཐུང་སྒུར་ཅན། གཟན་

སེར་གཏུགས་རྙིང་ཞད་ཅན་མནབ་པས། རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་

དང༌། ཚོགས་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང༌། རྡོ་རྗེ་ཟབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་པུ་སྟི་

གསུམ་ཡོད་པར་འདོ་ཟེར་འབར་བ་གདམས་གཏད་གནང་སྟེ། ཕྱག་གཉིས་

མགོར་བཞག་ནས་སྨོན་ལམ་མཛད་ཅེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་

དང༌། ཡང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་མཁན་ངག་དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་ཀློང་སྙིང་སྔོན་
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འགྲོའ་ིཁྲིད་ཡིག་ལུང༌། དེའི་ཞལ་སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་གསུངས་པའི་སྔ་

དྲོའ་ིཆར་མཁན་ཆེན་དེ་ཉིད་སྔར་མཇལ་དུས་ཀྱི་སྐུ་ཆས་ཇི་ལྟ་བར། པཎ་

ཞུ་དང༌རོྡར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་དཀྲོལ་ནས་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར། འཇམ་

དབྱངས་དམར་སེར་ཕྱག་བཞི་པ་དང༌། སྐུ་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆུང་ངུ་

བཤམས་ནས་ཉིང་གཏེར་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་དབང་བཞི་གནང་ནས། བུམ་

པ་གསལ། རྫས་གཞན་མ་གསལ། མཐར་ཀུན་བཟང་མཐིང་སྐྱ་མཉམ་གཞག་

ཅན་དུ་གྱུར་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ལུས་དྷིའཿདམར་སེར་གྱུར་པའི་ཉམས་

བྱུང་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། ཡང་རྡོར་གླིང་ཀློང་གསལ་དབང་

སྒྲུབ་སྐབས། དང་པོར་སྨིན་གཏེར་ལམ་ཙམ་གསལ། དེ་གནས་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་

སྲས་རོྡ་རྗེ་གླིང་པ་ན་གཟའ་སྔོན་པོ་ཕུ་དུང་ཅན། སྐུ་སྨད་ཕྱམ་ཙེ་དཀྲིས་

པ། དབུ་ལ་པད་ཞྭ་སྔནོ་པ་ོམནབ་པས། དཀྱིལ་འཁརོ་མང་ཤས་སྤྲུལ་ནས་རང་

གཏེར་རྣམས་ཀྱི་དབང་དང༌། མཐར་གླེགས་བམ་མང་ཙམ་གྱི་བཀའ་གཏད་

མཛད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །

ཡང་སྟག་ཤམ་མི་ཏྲའི་དབང་སྐབས། མི་ཏྲ་ཛོ་བོ་ཀི་རྣལ་འབྱོར་

སྤྱོད་པ། ཐོར་ཅོག་གི་རྩ་བར་དར་དམར་གྱིས་བསྡམ་པ་ཞིག་གིས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་དབང་མདོར་བསྡུས་བསྐུར་བའི་སྣང་བ་བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་

དང༌། ཡང་ཚེས་ ༡༥ ལ་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པས། ཉང་པོ་ཕུག་རིང་

ནས་བཞེས་པའི་རྟ་མགྲིན་ཞི་དྲག་གི་སྒྲུབ་དཔེ་ཀཿཐོག་ནས་འབོྱར་བར། སྔ་
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ཐུན་ལ་མིག་འགྲེམ་བྱས་རྐྱེན་གྱིས། གཏེར་ཆེན་དེའི་སྐུ་ཉམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བས་རྟ་མགྲིན་དབང་རྫས་མདུན་དུ་བཀྲམ་པར། དབང་བསྡུས་པར་གཏརོ་མ་

ཕུར་པ་སོགས་ཀྱི་མཐར། བླ་མ་ཉིད་ཧྃའུ་དམར་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པར་

བྱུང་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ལ་མཁན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མས་བླ་མའི་ནང་

སྒྲུབ་འབྲི་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་རྐྱེན་གྱིས། ཚེས་བཅུའི་རིག་འདུས་ཚོགས་

མཆོད་སྐབས། རང་ཉིད་རིག་འཛིན་ཧེ་རུ་ཀཿསྨུག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས། གཡས་ཌཱ་རུ་སྙན་ཐད་དཀྲལོ་བ། གཡནོ་པས་དྲིལ་བུ། ཡུམ་བདེ་བའི་

རྡོ་རྗེ་མ་དམར་གསལ། མདའ་དར་ཚེ་བུམ་ཅན་འཁྲིལ་བའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། དཔྲལ་བར་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། མགྲིན་པར་པདྨ་

འབྱུང་གནས། ཐུགས་ཀར་ཤྲཱི་སེང་ཧ། ལྟེ་བར་བི་མ་མི་ཏྲ་སོགས་ལམ་ཙམ་

གསལ་བར་དྲན་ཞེས་གསང་རྣམ་ལས་དང༌། ཡང་ཚེས་ ༡༧ ནུབ་རྨི་ལམ་

ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང༌། ཞེས་སོགས་ནས། སྤང་རི་སེར་ངོས་ཤིག་ལ་རང་ལུས་

དབྱེར་མེད་རྣལ་འབོྱར་མའི་སྐུར་གྱུར། སྐུ་དེའང་སྔགས་དང་དབྱེར་མེད་

སྦེམ་མོར་ནེམ་མེར་གང་ནས། རང་ལུས་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོར་

ཡིན་པའི་གསལ་སྣང་བརྗོད་མི་ཤེས་པར་བྱུང་ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་

དང༌། ཡང་གྲུབ་ཆེན་ལ་ལི་ཏ་ལས། འཇིགས་བྱེད་དབང་བསྐུར་བཞེས་ཚུལ་

གོང་དུ་བསྟན་པའི་འཕྲོས་འདྲ། ཡང་གོང་འཕྲོས་སྐྱེ་བ་གསུམ་ནས་སངས་
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རྒྱས་པའི་མིང༌། དྲག་པོ་ཐོད་པ་རྩལ་ཟེར། ཤམ་བྷ་ལར་སྐྱེ་འགྲོར་འདྲ་ཡང་

ཞེས་སོགས་གསང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ། །

སླར་སྨྲས་པ། 

འཆད་པོ་ཉན་པོ་ཆོས་ཀྱང་ང་ཞེས་པའི། །

ངེས་དོན་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ། །

རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡང༌། །

འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་གྱུར། །

དེ་ཕྱིར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཞལ་སྔ་ནས། །

ལེགས་གསུངས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་ཆོས་བཀའ་ལ། །

རིང་དང་ཉེ་བའི་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་ནི། །

ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཀུན་གྱི་བདག་པོར་ངེས། །

འནོ་ཀྱང་བདག་དང་བདག་འདྲའི་ཚུར་མཐོང་གི །

བློ་དམན་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གསོས་སུ་ནི། །

དམིགས་ཏེ་ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་འགའ་རེའི་དོན། །

རྣམ་ཐར་ཁག་ལས་འབྱུང་བཞིན་ཕྱོགས་གཅིག་བྲིས། །
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འདི་ལ་ནོངས་པར་མཆིས་གང་ཐོག་མེད་ཀྱི། །

སྡིག་ལྟུང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་སྙིང་ནས་བཤགས། །

ཅུང་ཟད་སྲིད་པའི་དགེ་བས་མར་གྱུར་ཀུན། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག  །

བདག་ཀྱང་འདི་ནས་སྙིང་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་བར། །

སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དང༌། །

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འབྲལ་གསང་གསུམ་གྱི། །

དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་སྐལ་བཟང་ཤོག །

ཅེས་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་

རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ལས། སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་གསང་རྣམ་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་ཆསོ་སྐརོ་

གྱི་གསལ་བྱེད། ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཆ་ཤས་འདི་ཡང༌། སྔར་གྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་

ཐར་བསྒྲིག་པ་པ་ོརྨངོས་རྟུལ་བྱ་བཏང་སྙམོ་ལས་མཁན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

གིས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༡༣ རང་ལོ་ ༦༧སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ མེ་སྟག་ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༣ ལ། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་ཁོངས། བྷིར་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་

གྱུར་ཅིག ། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

(བར་བཅུག་ས་བཅད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

མཆོད་བརྗོད། 

༈ བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གངས་ལྗོངས་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་གྲགས་པའི། །

མདོ་ཁམས་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཡི། །

མཁན་རབས་བདུན་པ་མཁས་དབང་མདོ་སྲིབ་པ། །

ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཕྱག་འཚལ། །

གང་གི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་གྱི། །

ཁྱད་པར་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ལས། །

རྣམ་ཐར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི། །

ཕྱོགས་ཙམ་བརྗོད་པར་དཀའ་ན་ཡང༌། །
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530

རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་ཆུ་ཐིགས་ཙམ། །

རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་སུ་ནི། །

མཐོང་ཐོས་ཚུལ་བཞིན་འབྲི་བ་ལ། །

གནང་བར་མཛོད་ཅིག་བླ་མ་རྗེ། །

དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འདི་ཉིད་ནི། ངེས་པའི་

དོན་དུ་ན་སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་འདས་པའི་དུས་ཤིག་ནས་ས་ལམ་

གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་མཐར་ཕྱིན་པའམ། མཐོན་པོར་གནས་པ་ཞིག་སྙིགས་

དུས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོའ་ིཆེད་དུ་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་བ་ཞིག་ཏུ་ངེས་

ཀྱང༌། ཐུན་མོང་དུ་ང་ཚོ་ཚུར་མཐོང་སོ་སྐྱེའི་སྣང་ངོར་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་

ཡང་མདོ་ཙམ་བསྡུ་ན། 

༡༽ སྐུ་བལྟམས་པ་དང་མདོ་སྲིབ་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་མཛད་པ། 

ཐོག་མར་ཡུལ་གང་དུ་བྱོན་པའི་ས་ཕྱོགས་ནི། འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་

ཕྱགོས་ནས་བྱང་གི་ཆར་ཁ་བ་ཅན་ནམ་བདོ་ཆེན་པའོ་ིལྗངོས་སུ་མད་ོཁམས་

ཆུ་བཞི་དང༌། སྒང་དྲུག་ཅེས་པ་ལས་འབྲི་ཀླུང་གསེར་ལྡན་གྱི་ཆུ་བའོ་ིནུབ་ཀྱི་

ཆར། ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨར་ཁམས་ཀེ་རེའི་སྒང་སྟོད། མདོ་ཆུའི་

རྒྱུད་རི་མདའ་སྨད་ཀྱི་ཉ་སྨད་ཀྱི་ལུང་པའི་ནང་མད་ོཐགོ་ཁ་ཞེས་པའི་གནས་
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དེར་ཡབ་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་ཚེ་དབང་སྒྲལོ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ 

༡༩༠༡ རབ་བྱུང་བཅ་ོལྔ་བའི་ཆུ་སྟག་ལའོ་ིདགེ་བའི་ཉིན་མ་ོཞིག་ཏུ་ཡ་མཚན་

གྱི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། 

དེ་ནས་བསྐྱེད་སྲིང་སྟེ་ཅུང་ཟད་གོག་ཐུབ་པ་དང༌། གོམ་པ་སྤོ་

ཐུབ་པ། ཧ་ལམ་སྨྲ་བརྗོད་ཤེས་པ་ནས་ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་འངོ་ཞིང༌། ཞི་བ་

དང༌། དུལ་བ་དང༌། ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང༌། ཕ་མ་དང་བླ་མ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་

གུས་ཤིང༌། གཞནོ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཤིང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་

བ་དང༌། ཀུན་ལ་འཛུམ་པའི་བཞིན་དང་སྨྲ་བ་བརྡ་འཕྲོད་ཅིང༌། དམ་པའི་

ཆོས་ལ་དགའ་བ། བརྩོན་འགྲུས་དང་སྤོབས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་

ཆེ་བའི་ཡནོ་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང་ཞང་པ་ོབླ་མ་ཞིག་ཡདོ་པ་དེས་ཡིག་ང་ོ

བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ལེགས་པར་མཁྱེན་པ་དང༌། དགུང་ལོ་ནར་མ་སོན་

ནའང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་གྲྭ་པ་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་འདུན་ཆེ་བར་བརྟེན། ཕ་

མས་མད་ོསྲིབ་དགནོ་པའི་ཁངོས་གཏགོས་ཡིན་པ་ལྟར། དགནོ་པར་འཚོགས་

ཇ་རྟེན་བཅས་ཕུལ་ཏེ་འཚོགས་སུ་བཅུག རིམ་པས་ཡི་གེའི་ཀློག་དང༌། བྲིས་

དང༌། དགོན་པའི་ཚོགས་འདོན་བློ་འཛིན་སོགས་ཐམས་ཅད་དཀའ་ཚེགས་

མེད་པར་ན་ཚོད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བྱང་བར་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་

སྐྱེས། 

བླ་མ་འདི་ཉིད་གཞོན་དུས་ནས་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དང༌། ལམ་ཐག་
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རིང་ཐུང་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་འཛེམ་པ་གང་ཡང་མེད་པར། ཆོས་ཁོ་ན་

ཚོལ་ཞིང་སྦྱོང་བ་ལ་ཐུགས་རྩོལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརྟེན། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་

ཞིང་པ་འབྲིང་སྨད་ཡིན་པ་ལ། འཚོ་བ་སྐྱ་ོབ་ོམ་གཏགོས་མེད་ཀྱང་བུ་ཕྲུག་ལ་

བརྩེ་བ་ཆེ་སྟབས་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གང་སར་སྐྱེལ་བསུ་དང༌། འཚོ་བའི་ཆོས་

རྒྱག་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ནུས་བསྒྲུབས་ཏེ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་ལྟར། བླ་མ་ཉིད་ནས་

ཀྱང་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་དུ་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ཞུས་ཐོབ་དང་སྦྱངས་འབྲས་ཐོན་པ་

བྱུང་བ་ཡང༌། ཐོག་མར་གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོས་གསར་རྙིང་གི་

རྒྱུད་སྡེ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་བཀའ་བསྡུ་

ཟིན་ནས། དེ་དག་གི་དུས་གྲངས་མཚན་མའི་ལས་རུང་གི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ལོ་

ལྔའི་རིང་གནང་སྟེ་གྲུབ་པ་དང༌། རྗེས་སོར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚུལ་མཐུན་བྱས་ཏེ་

ཕར་འཆད་སྤེལ་ནུས་ངེས་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་མ་ཉེར་ལྔ་བསྡོམས་

ནས། རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཐེངས་དང་པོའ་ིམཆོད་དཔོན་

ནམ། ལས་རྡོར་ཡིན་པའི་མདོ་སྲིབ་དགོན་གྱི་མཁན་རྒན་ངག་དབང་དམ་

ཆོས་ཞེས་རྒྱུད་སྡེའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཁོང་གི་སྐུ་ཞང་ཡིན་པ་དང༌། དེ་

ཉིད་ལས་ཐོག་མར་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང༌། གཞུང་ཆེན་གྱི་ལྗགས་ཁྲིད་

འགའ་ཞིག་དང༌། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྡོམ་སོགས་སོར་བྱང་

སྔགས་ཀྱི་སྡམོ་པ་གསུམ་ཀ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆསོ་བཀའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་ཞིག་སྔ་ཕྱི་ཅི་རིགས་པར་མདོ་སྲིབ་དགོན་དང༌། བླ་མའི་བཞུགས་གནས་
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རྒིས་རི་ཁྲོད་ནང༌། ཝ་ར་དགོན། དུང་མདོ་དགོན་སོགས་ནས་གསན་པར་

གྲགས་ཀྱང་ཞིབ་པར་བརྗོད་མ་ཤེས། ཆེས་རགས་ཙམ་ཞུ་ན།

༢༽ མདོ་སྔགས་ཆོས་བཀའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན་པའི་

སྐོར།

བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་ཞལ་སྔ་ནས། ས་སྐྱ་གོང་མ་ལྔའི་གསུང་

འབུམ་དང༌། ངོར་ཆེན་གསུང་འབུམ། དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་གསུང་འབུམ་

སོགས་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང༌། ཀྱེ་རྡོར་བཀའ་

བབས་བཞིའི་དབང༌། མགོན་པོ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆོས་སྐོར། གསུང་ངག་རིན་པོ་

ཆེ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་སོགས་གསན། གཞན་

རྒྱུད་བཏུས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཚང་ནི་གསན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ལ། རྗེས་སོར་དགུང་

གྲངས་སུམ་ཅུའི་ནང་གི་ལོ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་མཁན་ཆེན་དམ་པ་ངག་

དབང་དམ་ཆོས་དེ་ཉིད་ཀྱི་དངོས་སློབ་མཆོག་སྒྲུབ་བརྩོན་དམ་པ་དུང་

དགོན་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གསན་པ་སྟེ། དེ་

ཡང་མཁན་རྒན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་གྲིབ་ཅན་གྱི་སྨྱུང་གཞི་ཅུང་བཞེས་

པར་བརྟེན། དབང་ཆོས་དངོས་སུ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ལ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ། སྔོན་རྒྱུད་བཏུས་གསན་

མ་ཐག་ཏུ་རི་ཁྲོད་ནང་སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལོ་ལྔའི་ལྷག་མཛད་
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ཟིན་པ་ཁོང་གི་དངོས་སློབ་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད། བླ་མ་

ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་རྩར་རི་ཁྲདོ་དུ་གདན་དྲངས། དཔནོ་སླབོ་ཉི་ཤ ་ལྷག་གི་འཚོ་ཆས་

ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་མཁན་རྒན་དམ་པ་ངག་དབང་དམ་ཆོས་ཉིད་

ཀྱིས་མཛད་ནས་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་དབང་

དང༌། ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཆ་ཚང་བཞེས་པ་དང༌། བླ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོའདི་

ཉིད་ལས་གཞན་ཆསོ་བཀའ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་གསན་ཡདོ་པ་འདྲ་ཡང་འབྲི་མ་

ཤེས། 

ཡང་མཁན་རིན་པོ ་ཆེ ་འདི ་ཉིད་དགུང་ལོ ་བཅོ ་ལྔ་བཞེས་

སྐོར། རྫོགས་ཆེན་ཕྱོགས་ནས་ཚུར་བླ་མ་ཨ་པད་ཞེས་པའི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་

མཁན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕེབས་

འངོས་ནས། ཁོང་སྟོན་དགུན་ཕལ་ཆེར་ཝ་ར་དགོན་དང༌དུང་མདོ་དགོན་

དུ་བཞུགས། དཔྱིད་དབྱར་གྱི་དུས་སུ་མདོ་སྲིབ་དགོན་དུ་བཞུགས་ཏེ་དད་

སླབོ་འདུས་ཚད་ལ་གཞུང་དབུ་ཕར་འདུལ་མངནོ་གྱི་བཤད་ཁྲིད་ཁ་ོན་གནང་

མཛད་པ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པར་བླ་མ་དེ་ཡི་ཞལ་སྔ་ནས། ལོ་ཤས་རིང་སྤྱོད་

འཇུག་དང༌། དབུ་མ་རྩ་འཇུག་བཞི་གསུམ་སོགས་འགའ་ཞིག་གསན་སྦྱོང་

མཛད་པ་ན། གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐུགས་རིག་ཤིན་ཏུ་རྣ་ོབར་བརྟེན་ཀུན་

གྱིས་ཡ་མཚན་བྱས་ཏེ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད་པའི་མཚན་ལ། མཁན་ཆུང་

ཞེས་པ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆགས། བླ་མས་ཀྱང་ཐུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་བཏགས་ཏེ་
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བསྔགས་བརྗོད་དང༌ན་བཟའ་སོགས་ཅི་རིགས་སྐབས་འཕྲལ་གནང་བར་

མཛད། སྤྱིར་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཆས་ན་བཟའ་དང༌གསོལ་ཆས་སོགས་ཀྱང་ཁོ་

རང་གི་འབྱརོ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་རྒྱུ་དང༌། སླབོ་མ་ཐམས་ཅད་ནས་རང་

གི་མཁོ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་དང༌། ཁྱིམ་ཚང་དང༌། ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་བརྟེན་

དགོས་ཡིན་འདུག 

འནོ་ཀྱང་དེ་དུས་སློབ་གཉེར་ལ་རང་མོས་ཀྱིས་འཇུག་ཅིང་བརྩོན་

འགྲུས་ཅན་མང་ཙམ་ཡོད་པ་འདྲ། ང་ཡིས་ཤེས་དུས་ན་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་

ཀྱི་བླ་མ་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་ཡིན་གསུངས་པའི་མདོ་སྲིབ་དགོན་

པའི་བླ་མ་རྒན་གྲས་གཞུང་དབུ་ཕར་འདུལ་མངོན་ཕལ་ཆེར་ཡག་པོ་མཁྱེན་

པ་དང༌། རྫོགས་ཆེན་ནས་སྤར་བའི་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཉར་

ཚགས་གནང་མཁན་ཡང་མཁན་རྒན་བཟོད་པ་ལེགས་བཤད་དང༌། བླ་མ་

བློ་གྲོས་མི་ཕམ། བླ་རྒན་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག བླ་མ་ལོ་དགེ་ཤེས་རབ། གོ་

བླ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཆོས་འཕེལ། དགྲ་ཉ་བླ་མ་བསྟན་དར། བླ་རྒན་ལྷ་དགེ་བསྟན་

འཛིན། ཁོ་དགེ་མཁྱེན་བཟང༌། དུར་སར་མཁྱེན་རབ་ཤེས་བྱ། ཨོག་བློ་གྲོས་

དཔལ་ལྡན། ཞང་མདའི་མཁྱེན་བརྩེ་རབ་རྒྱས། མཁན་རྒན་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་

གྲགས། བླ་རྒན་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ། བླ་རྒན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། སྐྱ་དགེ་

ངག་དབང་བསྟན་པ། འབག་དགེ་ཀུན་བཟང་མཁྱེན་རབ། རུ་དགེ་ཕུན་

ཚོགས་བཟང་པོ། བྱ་དགེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན། གཅིན་དགེ་འཇམ་
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དབྱངས་ཤེས་རབ་སགོས་བླ་མ་རྒན་རབས་ཚང་མས་གཞུང་དཔེ་སླབོ་གཉེར་

མཛད་མྱངོ་བ་ཙམ་མ་ཚད། ཁ་ཤས་གཞུང་དནོ་ཐུགས་ལ་བྱང་ཆ་ཡག་པ་ོཡདོ་

པ་དང༌། ས་ོསའོ་ིཞལ་འདནོ་དང་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་ཡག་པ་ོཅན་དང༌། ཐམས་

ཅད་ཀྱང་བསླབ་པ་ལ་གུས་ཤིང་ལེགས་པར་སྲུང་མཁྱེན་པ་ཤ་སྟག་ཡོད་པ་

དེ་འདྲ་ནི་བླ་མ་དེའི་བཀའ་དྲིན་རེད་འདུག་ཅིང༌། ཁོང་གི་དེ་དུས་ཀྱི་སློབ་

ཚོགས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་ཆུང་ཤོས་ནི། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཡིན་

པ་ལ་བློ་རིག་རྣོ་ཞིང་སྤྱོད་པ་བཟང་བར་བརྟེན། རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་ཅུང་

ཟད་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་རེ་འདུན་ཆེན་

པོ་གནང་བར་མཛད་པ་སྟེ་དེ་སྐོར་ཞིག་ཏུ། 

༣༽ རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་པ། 

རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ། གོ་འཇོའ་ི

ཕྱོགས་སུ་གདུལ་བྱའི་ཆེད་བྱོན་པའི་ཚུར་ཞོར། རི་མདའ་བརྒྱུད་དེ་གདན་

སར་ཕེབས་སོང་བ་ན། ཞལ་སྔ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཁམས་བྱེའི་ཆོས་

གྲྭ་བཞེངས་རྒྱུ་གྲུབ་པ་དང༌། བཤད་གྲྭ་དངོས་ཚུགས་བཞིན་པ་ཡིན་པར་

བརྟེན། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་ནས་གྲྭ་ཆུང་བློ་རིག་རྣོ་བ་རེ་ཙམ་གཏོང་

འངོས་ན་འཇུག་ཆོག་ཅེས་པའི་གསུང་ལན་ཞིག་བཞག་གནང་ཡོད་པ་དེ་

རིམ་པར་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་དང༌། བླ་མ་ཨ་པད་རིན་པ་ོཆེ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་དགྱེས་
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པར་གྱུར་ནས། ཞལ་སྔ་ནས་ད་རེས་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པོ་ཚང་འདུག གྲྭ་ཆུང་

ཁྱེད་རང་ད་རེས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བླ་ོགཞན་མེད། རྫངོ་སར་དུ་མཁྱེན་བརྩེ་

རིན་པོ་ཆེའི་བཤད་གྲྭའི་ནང་སོང་ནས་དཔེ་ཆ་མཐར་ཕྱིན་པར་སྦྱོང་ཐུབ་

པར་བྱ་དགོས་ཞེས་བཀའ་ནན་གནང་བ་དང༌། གནས་ཚུལ་དེ་དག་གསན་

པ་ན་རང་ཉིད་ལ་ཡང་སྐམོ་པས་ཆུ་འདདོ་པ་ལྟར་གྱི་འབོྱན་འདདོ་སྐྱེས་པར་

བརྟེན། རིམ་པས་ཡབ་གཞིས་ནས་ཆ་རྐྱེན་བསགས་པ་དང༌། བླ་མ་རིན་པ་ོཆེ་

ནས་ཕྱག་བྲིས་དང་གནང་སྦྱིན། དགོན་པ་གཞུང་དང༌། བླ་གྲྭ་རྣམ་པས་ཀྱང་

ཐག་རིང་དུ་སློབ་གཉེར་འབྱོན་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་མི་ཞུམ་པའི་སྤོབས་པ་ལ་

བསྔགས་བརྗོད་དང་བཅས་ཁ་དར་སོགས་དངོས་རྫས་ཀྱི་སྐྱེས་ཕུལ་ཞིང་དེ་

སྐོར་རྫོང་སར་འགྲོ་བ་ན། གྲོ་ཆས་ཅ་ལག་བཀལ་སའི་རྟ་དང༌། ཁལ་གྱི་རྐང་

འགྲོས་ཀྱིས་ལམ་ཞག་བཞི་དང་ལྔ་རེ་འགོར་ཡང༌། ཡབ་རྒན་ཉིད་ནས་ཐོག་

མར་བསྐྱལ་ཏེ། ཆསོ་གྲྭའི་ནང་ཞུགས་ནས་སླབོ་གཉེར་དབུ་ཚུགས་ཤིང་གཏན་

འཁེལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྒྲུབས་པས་མ་ཚད། སློབ་གཉེར་མ་ཐོན་གྱི་བར། ལོ་རེ་

བཞིན་གྲ་ོགསསོ་བསྐྱལ་ཏེ་ལྟ་སྐརོ་ཆེད་དབྱར་དགུན་སགོས་སུ་ཐེངས་གཉིས་

གསུམ་སོགས་འབྲེལ་གཏུག་སོང་ནས་དཀའ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་ཞབས་

ཞུས་བྱས་པར་བརྟེན་ཤིན་ཏུ་དྲིན་ཆེ་ཚུལ་ཡང་གསུངས། 

༤༽ ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭའི་གདན་རབས། 
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རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་འདི་ཡང༌། བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་བཞེས་པའི་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་

རྟ་ལོར་དངོས་སུ་ཚུགས་པ་ལ། དེའི་སྔོན་ལོ་ཤས་ཀྱི་གོང་ནས་ཀྱང་མཁན་

ཆེན་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས། རྫོང་སར་དགོན་རྩེའི་ལྷ་ཁང་

དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ཆོས་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ་ན། ཁམས་བྱེ་བཞེངས་

གྲུབ་པ་དང་མཁན་སློབ་ཚང་མ་ཕྱིར་སྤོས་ནས་འཆད་ཉན་གནང༌། དེ་ནས་

མཁན་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ཁངོ་གཞན་དུ་ཕེབས་དགསོ་བྱུང་བ་ན། ཁངོ་གི་གདན་

ཚབ་ཏུ་མཁན་རབས་གཉིས་པ་ལ་ས་སྐྱ་པའི་ཕྱགོས་ནས་དངོས་སླབོ་གཙོ་བ་ོ

མཁས་པ་ཆེན་པོ་དབོན་སྟོད་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་

འདོ་ཟེར་དེ་ཉིད་ལ་བཀའ་གནང་ནས་བསྐོ་བཞག་མཛད། མཁྱེན་རབ་རིན་

པོ་ཆེས་ཆོས་གྲྭ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཁན་པོ་བསྟུད་མར་ལོ་བཅུའི་རིང་གནང་བ་

ལས། མཁན་རིན་པ་ོཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ལ་ོབརྒྱད་ཀྱི་རིང་ཞབས་པད་དུ་བསྟེན་

ཅིང༌། གཞུང་ཆེན་དབུ་ཕར་འདུལ་མངོན་ཏེ་པོད་ཆེན་བཞིའི་གཞུང་ཆེན་

བཅུ་གསུམ་དང༌། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང༌། རྣམ་འགྲེལ། རིགས་གཏེར། སྡམོ་

གསུམ་རབ་དབྱེ། རྣམ་ངེས་སོགས་ཏེ་དེ་དག་གི་འགྲེལ་པ་དང༌། འགྲེལ་

བཤད་བཅས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཚུལ་དུ་

གསན་པ་དང་བྱང་ཞིང་ཐུགས་སུ་ཆུད། རྗེས་མའི་ལ་ོཁ་ཤས་རིང་བཤད་གྲྭའི་

སྐྱོར་དཔོན་མཛད། 
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སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་

ལས་མཁས་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་ལ་སྡེ་གཞུང་ཆོས་འཕེལ། མདོ་སྲིབ་ཐུབ་

བསྟན། འཛིང་པ་དགེ་ཚུལ། ཁང་དམར་རིན་ཆེན་བཞིར་གྲགས་པའི་ནང་

ནས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་གཅིག་ཡིན། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་རབ་

གདན་སར་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ། མཁན་རབས་གསུམ་པ། རྒ་ཐར་ལམ་དགནོ་

པ་ནས་ཡིན་པའི་འདུལ་འཛིན་མཆགོ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་

སྔ་ལས། ལོ་གཉིས་རིང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཁྲིད་ཞུས་པ་དང་བཤད་གྲྭའི་

སྐྱོར་དཔོན་ཡང་མཛད། ང་ཚོའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལྟར། དགུང་ལོ་ཉི་

ཤའི་སྐརོ་ནས་སྟདོ་ཕོྱགས་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་ཞརོ། ལྷ་སའི་ཇ་ོཤཱཀ་རྣམ་

གཉིས་གཙོས་གནས་མཇལ་དང༌། ངརོ་ཨེ་ཝཾ་ཆསོ་ལྡན་ནས་གསུང་ངག་རིན་

པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་སློང་གི་

སྡོམ་པ་ཞུས་ཐོབ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང༌། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཁམས་

བྱེར་སླབོ་ཡུན་རིང་བས་དུས་ཐགོ་ཏུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་གྱུར་མདོ། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་

དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ལས། ལམ་འབྲས་སགོས་ཆསོ་བཀའ་མང་

པ་ོནི་ཐབོ་ཟིན་པ་དང༌། ཉེ་འཕྲལ་རང་དགནོ་གྱི་དབྱར་གནས་སགོས་ཀྱི་དབུ་

བཞུགས་དགོས་དབང་ལ་བརྟེན། རྗེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བྱུང་བ་ན། ས་ངོར་སོགས་

དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དང་བཅས་

ཏེ། མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་ལས། བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་
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ཞུས་ཤིང་ཐོབ་པར་མཛད། ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་དང༌། དགོན་

ཆེན་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཁན་པ་ོའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། དུས་

འཁོར་ལུགས་ཀྱི་སྐར་རྩིས་དང༌། གཟའ་ལྔ་དུས་སྦྱོར་སོགས་དང༌། ནག་རྩིས་

བཅས་བྱང་བར་མཛད། དེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དང༌། ཐོག་མར་རྒིས་

རི་ཁྲདོ་དུ་སྐུ་ཞང་མཁན་རྒན་ངག་དབང་དམ་ཆསོ་ཀྱི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་ཕྱག་

རྡོར་དང༌། ཀྱེ་རོྡར། ཀུན་རིག སྒྲོལ་དཀར་སོགས་ཀྱི་བསྙེན་མཚམས་འགའ་

ཞིག་གྲུབ་པ་དང༌། རང་དགོན་གྱི་དབྱར་གནས་མཁན་པོར་བསྐོས་བཞུགས་

གནང༌། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་མདོ་སྲིབ་མཁན་ཆུང་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་

ཆགས། དེ་རྗེས་ཤིག་ཏུ་མཁར་མདོ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་

ལྡན་གྱི་བླ་མ་ཞིག་མད་ོསྲིབ་དགནོ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དགནོ་པ་དང༌། སྦྱིན་

བདག་བྱ་རྒོད་ཚང་གི་སྐུ་འཁོར་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་

པོ་ཆེའི་ལྗགས་ལུང་གསན། རིམ་པས་དགོན་པར་བཅོས་བསྒྲིགས་ཀྱང་

མཛད། ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་གས་ོསྦྱངོ་དང༌། ལ་ོལྟར་གྱི་དབྱར་གནས་ཁས་ལེན་དགག་

དབྱེ་བཅས་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་ཆ་ཚང་བ་དང༌། དབྱར་

གནས་ཀྱི་རྟེན་རྩ་སྦྱོར་འཇགས་ཡོད་པ་དང༌། ཚེས་དུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་མེད་

པ་གསར་འཛུགས་དང༌། ཉམས་པ་རྣམས་གསོ་བ་ཅི་རིགས་མཛད། དབྱར་

གནས་སོགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཁྲིད་ལུང་མན་
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ངག་གང་འཚམས་ཀྱང་གནང༌། འདམ་ཐོག་དགོན་པས་གདན་དྲངས་ཏེ་

དགནོ་ཡུལ་ཐུན་མངོ་དུ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ལྗགས་ལུང་ཚར་གཅིག་དང༌། རབ་

བརྟན་དགོན་པར་གདན་དྲངས་ཏེ་ཟླ་ཤས་རིང་སྤྱོད་འཇུག་གི་གཞུང་ཚར་

གཅིག་གནང་འདུག  །

༥༽ མདོ་སྲིབ་དགོན་དུ་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཀྱང་འཕྲོ་ཅན་ལུས་པ། 

མདོ་སྲིབ་དགོན་དུ་ ༡༩༣༨ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་གླང་ལོར། ཟླ་ ༩ 

པའི་ས་ཆེན་དུས་མཆདོ་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རང་དགནོ་རྐྱང་པའི་མཁན་

སླབོ་ཉི་ཤ ་རྩ་ལྔ་ཅན་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཐགོ་མར་བཙུགས་ཏེ་ཟླ་བ་གཉིས་རིང་སྤྱདོ་

འཇུག་ཁྲིད་གནང་བ་དང༌། དེའི་ཕྱི་ལོའ་ིས་སྟག་ཟླ་ ༩ པའི་སྨད་ནས་སླར་

ཡང་སྔ་ཕྱིར་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་བཤད་གྲྭ་ཚུགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐེངས་གཉིས་ཁྲིད་གནང་བ་དང༌། ང་རང་ཡང་དེ་དུས་

རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་ཞིང༌། མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཐོག་མར་མཇལ་བ་

དང༌། བཤད་གྲྭའི་ནང་དུ་ཡང་ཚུད་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པརོ་གྱུར། མཁན་རིན་

པོ་ཆེ་ནི་དེ་དུས་དགུང་ལོ་སོ་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་རེད་འདུག 

དེ་ནས་ལོ་གསུམ་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་རེ་ཙམ་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་

ཏེ། དབུ་མ་རྩ་འཇུག་བཞི་གསུམ་དང༌། ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་སོགས་

ཁྲིད་གནང་བ་ལ། ལོ་གཉིས་ཀྱི་དགུན་ཁའི་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་རིང་ལ་མཁན་
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རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་བཀའ་ཡིས། དབོན་སྟོད་དགོན་དུ་ཁོང་གི་བཤད་

གྲྭར་ཤེར་ཕྱིན་དང༌། ཚད་མའི་སྐོར་བསྐྱར་ཁྲིད་གནང་སར་ཕེབས་དགོས་

བྱུང་བར་བརྟེན་རང་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭ་མ་ཚུགས། །

༦༽ ཁམས་བྱེའི་གདན་རབས་བདུན་པ། 

དེ་ནས་ ༡༩༤༣ མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པའི་ཆུ་རྟ་

ཟླ་ ༡ ལོ་སར་གྱི་སྐབས་སུ་དབོན་སྟོད་བཤད་གྲྭར་བཞུགས་བཞིན་པར། རྫོང་

སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭའི་ཁངོས་ནས་བང་ཆེན་གྲྭ་པ་ཞིག་འབྱརོ་ཏེ་མཁྱེན་

བརྩེ་རིན་པ་ོཆེ་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། བཤད་གྲྭའི་མཁན་པ་ོརྙིང་པ་

ཁང་དམར་རིན་ཆེན་ཁོང་ལོ་ལྔ་ཐིམས་པ་དང༌། དགོངས་ཞུས་ལྟར་གནང་

རྒྱུ་མཛད་ཟིན་པར་བརྟེན། མདོ་སྲིབ་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ཁྱེད་

རང༌འདིར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པརོ་འཕྲལ་དུ་ཕེབས་འབྱརོ་དགསོ་

ཞེས་པའི་བཀའི་གླེགས་བམ་ཕྱག་ཏུ་སནོ་པ་དང༌། དེར་དབནོ་སྟདོ་ནས་དཔེ་

ཁྲིད་མཚམས་བཞག་སྟེ་རང་དགོན་དུ་ཚུར་བྱོན། རང་དགོན་ལ་བཤད་གྲྭའི་

རྟེན་རྩ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་ལོ་ཤས་མི་འཇོག་ཐབས་མེད་གྱུར། མཁར་དགེ་

དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་དང༌། བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས་གཉིས་དབྱར་

གནས་ཀྱི་མཁན་པོ་རིམ་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་སོགས་གནས་སྐབས་

དགོན་པའི་ལས་དོན་སྐོར་ཚང་མ་རྒན་རིམ་མང་གྲོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་



མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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དང༌། ཞལ་བཀོད་གནང་བ་དང༌། རྫོང་སར་དུ་མགྱོགས་མྱུར་བྱོན་ཐུབ་པ་

མཛད། ཕར་ཞརོ་དགནོ་ཆེན་ནས་སྡེ་དགེ་མ་ཡུམ་སྲས་བླནོ་དང༌། སྤར་ཁང་

ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་སོགས་མཇལ་ཕྱག་དང༌། དཔལ་

སྤུངས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་དང༌། བྱམས་དགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་

མཇལ་ཕྱག་ཞུས་ཏེ་ཁམས་བྱེར་གློ་བུར་གྱིས་ཕེབས་པ་དང༌། གྲྭ་ཚང་གིས་

མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་ཕྱག་དབང་ཞུས། ཕྱི་ཉིན་སྔ་དྲོའ་ིཉི་ཤར་གྱི་རྗེས་རྫོང་

སར་དགོན་བླ་བྲང་དུ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་ཕྱག་

དང༌། ཤིན་ཏུ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་བཀའ་མལོ་དང༌། བཤད་གྲྭར་ཆསོ་ཁྲིད་དབུ་

འཛུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཀྱང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར། ལོ་སར་ཟླ་བ་དང་

པའོ་ིསྨད་ནས་གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་དགེ་བའི་ཉིན་མའོ་ིཞགོས་སྔར། མཁན་

ཆེན་གཞན་དགའ་རིན་པ་ོཆེ་སགོས་མཁན་རབས་སྔ་མ་རིམ་བྱནོ་གྱི་ཆསོ་ཁྲི་

ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནནོ་གྱི་ཐགོ་ཏུ་ཞབས་སརོ་འཁདོ་པ་ན། མཁྱེན་བརྩེ་བླ་

བྲང་ནས་གསོལ་དཔོན་ཆེད་མངགས་ཀྱིས། མཛོད་དར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་

ཀྱིས་ཐགོས་དྲངས་པའི་གསལོ་ཇ། ཞལ་བྲ།ོ འབྲས་སིལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

ན་བཟའ་སྐུ་ཆས་སགོས་ཁྲི་འབུལ་དང༌། གྲྭ་མང་ནས་དར་དཀར་གྱིས་གཙོས་

ཕྱག་རྟེན་དང༌། མེ་ཏོག་སོགས་རྣམ་ལྔའི་མཆོད་པ་ཅི་རིགས་པ་མཎྜལ་ཕུལ་

ཞིང་གསལོ་བ་བཏབ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། ཐགོ་མའི་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱི་དབུ་འཛུགས་

པར་མཛད་དོ། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ང་རང་ཡང་ཐོག་མར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་

ཁྲིད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཁོང་ལ་མོས་གུས་དང༌། སློབ་

གཉེར་ལ་འདུན་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་

བཟུངས་ཤིང་ཐུན་མིན་དུ་སྐྱོང་བར་མཛད། རྗེས་མའི་ལོ་དེར་དབོན་སྟོད་

བཤད་གྲྭར་ཟླ་བ་གཉིས་རིང་ཁངོ་གི་རྗེས་སུ་སངོ་སྟེ། ཚད་མའི་ཆསོ་ཁྲིད་སྐརོ་

ཞུ་རྒྱུ་རྙེད་དེ་ཚུར་འཁོར་བ་དང༌། སླར་ཁམས་བྱེར་འགྲོ་མོས་ཆེ་བ་ལྟར་ཞུས་

པ་ན་གནང་སྟེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་དུ་འངོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་

བཟུང་སྟེ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། ང་ལ་

ཡོན་ཏན་ཕྲན་བུ་སྲིད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ནི། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལས་བྱུང་

བ་ཡིན་པར་བརྟེན་བཀའ་དྲིན་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་སོ། །ཁམས་བྱེའི་བཤད་

གྲྭ་འདིའི་ནང་རྒྱུན་འགྲིགས་ལོ་ལྔ་རེ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར། ད་རེས་ལོ་

ལྔའི་མཚམས་ཀྱི་གསར་རྙིང་བརྗེ་ལེན་གྲུབ་སྟེ། གཞུང་གྲྭ་སྐྱོར་དཔོན་གཉིས་

གཙོས་པའི་ཉུང་ཤས་ལས། གཞན་གསར་པ་ཡིན་ཀྱང༌རྙིང་གྲྭ་མང་ཙམ་

ཞིག་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་ཁྲིད་ཐོབ་རྒྱུར་བསྒུགས་ཏེ་ཟུར་

བཞུགས་མཛད་འདུག དེར་བརྟེན་གསར་པ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་འཇུག་དང༌། ཀཱ་

རི་ཀ་སོགས་དང༌། རྙིང་པ་ཚོར་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང༌། གོ་རམས་པའི་

དབུ་མའི་སྤྱི་དོན་ཆེན་མོ་བཅས་ཆོས་ཁྲིད་གསུམ་རིམ་པར་གནང་མཛད་

སོང༌། །



མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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༧༽ རྒྱུན་ལྡན་ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ། 

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ཡང༌། ཉིན་

ལྟར་ཆསོ་ཁྲིད་གཅིག་གམ་གཉིས་སམ་གསུམ་གང་འཆད་ཀྱང༌ཆསོ་ཁྲིད་དང་

པོའ་ིདབུར་ཆོས་རིམ་དང་གསོལ་བཏབ་ཐུན་མོང་དུ་ཚར་བ་ན། སྐུ་དྲངས་

པོར་བསྲངས་ཤིང་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར། གསུང་སྙན་པའི་

དབྱངས་སུ་དྲངས་ཏེ། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལྷག་པའི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབྱངས་དང༌། འཆད་བྱའི་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་

ལ་བསྟདོ་ཕྱག་མཆོད་བརྗདོ་རྒྱས་བསྡུས་འགའ་རེ་དང༌། དེ་ནས་ཕྱག་གཉིས་

ཆོས་འཆད་དང་བཅས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་སོགས་ལ་ཉན་པར་

གདམས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་ནམ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་

རྗེས། ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ནས་ཆསོ་བསྟན་ཏ།ོ །ཞེས་པའི་མཐར་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་སགོས་བྱང་ཆུབ་མཆགོ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བསྐུལ་བ་ནས་བརྩམས་

ཏེ་དལ་འབྱརོ་རྙེད་དཀའ་དང༌། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སགོས་སྔནོ་འགྲའོ་ིབླ་ོསྦྱངོ་

གི་རིམ་པ་ཐུན་མངོ་དང༌། ཐུན་མངོ་མིན་པ་ཅི་རིགས་པ་དང༌། འབྲེལ་བ་ཡདོ་

པའི་སྔནོ་བྱུང་གི་སྐྱེས་རབས་སམ་ལ་ོརྒྱུས་དང༌། གཏམ་རྒྱུད་གཞན་ཡང་སླབོ་

ཚོགས་ཀྱི་བསམ་སྤྱདོ་ལེགས་པའི་ཆ་ལ་ཟུར་བསྟདོ་ཀྱི་སྤྲ་ོབ་བསྐྱེད་ཅིང༌། མ་

ལེགས་པའི་ཆ་ཤས་ལ་ཟུར་གྱིས་སྨད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡ་ོབསྲང་ཡངོ་བའི་
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གསུང་གི་གླེང་མོལ་བརྗིད་ཉམས་ཅན་གང་འཚམ་རེ་གནང་མཐར། དེ་རིང་

ཆོས་ཁྲིད་དངོས་གཞི་ནས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་གཞུང་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་

རུང་ཐེངས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ལན་གསུམ་རེ་ཁྲིད་གནང་བ་ལ་གཞུང་

དེ་དང་པོའ་ིདབུ་འཛུགས་ཀྱི་གོང་དུ་མཛད་པ་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ནས་གཟུང་

སྟེ། ཉིན་ལྟར་མང་ཉུང་གང་ཁྲིད་ཀྱང༌། རྩ་བ་ཚིག་བཞི་རེ་རེ་བཞིན་སྔོན་དུ་

གསུང་མཐར། དེ་ལ་ཚིག་འགྲེལ་དང༌། དཀའ་བའི་གནས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྒྱས་

པ། དོགས་གཅོད་བཅས་ཆ་ཚང་བར་རྒྱས་སྤྲོས་སུ་གསུངས། མཐར་དེ་རིང་

གི་ཁྲིད་མཚམས་འཇོག་པ་ན། ཡང་བསྐྱར་དེ་ལ་འགྲེལ་བ་བསྡུས་ཙམ་གྱིས་

ལན་གཉིས་པ་དེ་གསུངས་ནས་གྲལོ། ཕྱི་ཉིན་ཞགོས་སྔ་ཆསོ་གྲྭ་ཡར་འཚོགས་

མ་ཐག་ཏུ་ཤགོ་དྲིལ་གཡུགས་ཏེ་རྒྱུག་ལེན་མཛད་མཐར། ཤེར་སྙིང་བཟླགོ་པ་

སོགས་ནས་ཆོས་རིམ་སོང་མཐར། ཆོས་ཁྲིད་དངོས་གཞི་ཚུགས་པ་ན། ཐོག་

མར་ཁ་སང་གི་ཁྲིད་དེ་ཉིད་ལ། དོགས་གཅོད་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲེལ་

བཤད་འབྲིང་པོ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཚར་བ་དང༌། དེ་རིང་གི་ཁྲིད་ལ་འཇུག་པར་

མཛད། མཁན་རྒན་དབནོ་སྟདོ་མཁྱེན་རབ་རིན་པ་ོཆེ་ནས་ཀྱང༌། ཆསོ་འཆད་

པའི་ཕྱག་ལེན་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཛད་འདུག་པས། ཕྱག་སྲོལ་འདི་ཉིད་ནི་

མཁན་པོ་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཤྲིའ་སེང་

གེའི་ཆསོ་གྲྭའི་མཁན་རབས་ཀྱི་ཕྱག་སྲལོ་དང༌། དཔནོ་སླབོ་བླ་ོགཏེར་དབང་

པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་གདན་ས། གཙང་རྟ་
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ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་གྲྭའི་ཕྱག་སྲལོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་ངེས་ཀྱང༌། སྙིགས་དུས་ཀྱི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བའི་རྟགས་ཙམ་

འཆང་བ་ཁོ་བོས་ནི། དུས་འགྱུར་གྱིས་ཉེས་ཆད་མ་ཕོག་གོང་དང༌། ཆོས་གྲྭ་

འདི་བཙུགས་པའི་ཐོག་མའི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཕྱག་ལེན་ཁྱད་པར་ཅན་དེའི་

རྣམ་པའི་རྒྱུན་མ་དོར་ཙམ་རེ་འཛིན་ཁུལ་བྱས་ཀྱང༌། རང་ལུས་སེམས་རིམ་

བཞིན་རྒུད་པ་དང༌། དུས་དབང་གིས་མི་ཚང་མ་བྲེལ་བ་ཇེ་ཆེར་སོང་བའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཕྱག་ལེན་དེ་དག་གི་རྒྱུན་ཕལ་ཆེ་བ་བཞག་དགོས་བྱུང་བ་ནི་རང་

ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཉེས་སོ་ཞེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཐོལ་བཤགས་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་སོ། །

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་མཛད་བཞིན་

པ་ན་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ནས་སླབོ་ཚོགས་མང་དུ་འདུས་ཤིང༌། ཤེས་

ཡནོ་དང་སྙན་གྲགས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བར་གྱུར་མདོ། དེའི་ཚེ་མད་ོསྲིབ་དགནོ་

པས་བཤད་གྲྭ་མ་ཚུགས་པར་བརྟེན་ཁམས་བྱེར་ལོ་ལྔ་ཚང་བའི་མེ་ཕག་

ལོར། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་དགོན་པ་ཉིད་ནས་དགོངས་ཞུས་

ནན་ཆེར་ཕུལ་ཡང་མ་གནང་བ་དང༌། མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེན་སགོས་གནང་སྟེ་སླར་ཡང་བཞུགས་དགསོ་རྒྱུར་བཀའ་ཕེབས་གནང་བ་

ན། མད་ོསྲིབ་དགནོ་པས་གྲྭ་པ་བཞི་ལ་ལ་ོའཁརོ་གྱི་གསལོ་ཕགོས་དང་བཅས་

ཏེ་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭའི་ནང་དུ་གཏོང་མངགས་མཛད། དེ་ནས་སླར་ཡང་

ལོ་གསུམ་རིང་བཞུགས་མཐར། ལྕགས་སྟག་ལོར་སྔོན་མར་ཁམས་བྱེ་ནས་
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སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་ཅིང་སྐྱརོ་དཔནོ་མཛད་མྱངོ་ལ། མཁན་རིན་པ་ོཉིད་ཀྱི་སླབོ་མ་

ཡང་ཡིན་པའི་མི་ཉག་དཔལ་ལྷ་སྒང་གི་མཁན་པོ་དམ་ཆོས་ཁོང་ལ། མཁྱེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བཀའ་གནང་སྟེ། ཁམས་བྱེའི་མཁན་

པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་

ཐག་ཆོད། 

དེ་ལྟར་ན་ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་ལོ་བརྒྱད་མཛད་རིང་

དུ། གཞུང་ཟུར་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཡན་མན་རྒྱུན་དུ་འཛོམ་པ་

དང༌། ཆོས་ལུགས་ཀྱང་ས་སྐྱ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྙིང་མ་དང༌། བཀའ་

རྒྱུད། དགེ་ལུགས། བོན་པོ་དང་བཅས་ཡོད་པ་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་

ཞུགས་སྔ་ཕྱི་དང་བློ་རིག་རྣོ་ཞན་སོ་སོའ་ིརྒྱུད་ཚོད་དང་བསྟུན་པ་ཡི་སྒོ་

ནས་རྩ་བའི་སློབ་ཚན་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ། དབུ་མའི་

པོད་ལས། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་གཙོས་རིགས་ཚོགས་ལྔ་དང༌། བཞི་བརྒྱ་

པ། འཇུག་པ་རྩ་མཆན་དང༌། རང་འགྲེལ། སྒོམ་རིམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

སོགས་དང༌། ཕར་ཕྱིན་གྱི་པོད་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་འཇུག་

དང༌། ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གཙོས་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་དང༌། འདུལ་

བའི་པོད་ལས། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་དང༌། དགེ་ཚུལ་ཀྱི་ཀཱ་རི་ཀཱ། འདུལ་

བ་སུམ་བརྒྱ་པ། འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ། འདུལ་བ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་རྒྱུད་བཅས་

དང༌། མངོན་པའི་པདོ་ལས། མངནོ་པ་མཛོད་དང༌། མངནོ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་
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པ་སྟེ། གཞུང་པོད་ཆེན་བཞིའམ་དབྱེ་ན་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲགས་

པ་དེ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་གསུང་རབ་སྤྱི་འགྲེལ་དུ་གྱུར་པའི་གཞུང་

ལ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང༌། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ཚད་མ་རིགས་

གཏེར་རྩ་མཆན། རང་འགྲེལ་བཅས་དང༌། སྡམོ་གསུམ་རབ་དབྱེ་དང༌། འཇམ་

དབྱངས་བླ་མའི་དགངོས་རྒྱན། སྡམོ་གསུམ་ཁ་བསྐངོ་བཅས། དེ་ལྟར་ན་ཚད་

མའི་པདོ་དང༌། སྡམོ་གསུམ་པདོ་གཉིས་ཏེ། ས་སྐྱ་པ་ལ་གྲགས་པ་ལྟར་ན། པདོ་

ཆེན་པོ་དྲུག དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་འགྲེལ་བཤད་སོགས་ཁྲིད་ལུང་

གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཚར་གཅིག་ནས་གསུམ་མམ། ལྔ་ནས་བཅུའི་བར་

སྐབས་ཀྱི་དགོས་གལ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་འཆད་པ་དང༌། དེ་དག་ལས་སྤྱོད་འཇུག་

གི་ཆོས་ཁྲིད་ནི་ཆད་རུང་བ་མ་རེད་གསུངས་ཏེ། ཞུ་མཁན་གཅིག་ལས་མེད་

ཀྱང༌། རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ཁྲིད་མེད་ན་མ་གཏོགས་ཁྲིད་མཛད་པ་དང་ཁམས་བྱེའི་

བཤད་གྲྭར་ཕེབས་པའི་ལོ་ནས་བཤད་གྲྭའི་སྐྱོར་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་གཞུང་

ཆེ་བ་གཉིས་ཆར་རེ་རེས་ཉིན་རེ་ལན་རེ་སྐྱོར་ཁྲིད་དགོས་པར་བརྟེན། སྤྱོད་

འཇུག་གི་སྐྱོར་ཁྲིད་ནི་ཕལ་ཆེར་ང་ལ་གྱིས་གསུངས་ཤིང་ཡོད། 

ནམ་རྒྱུན་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཕྱག་ལས་གལ་གནད་ཆེ་བ་དང༌། ཐག་

རིང་ཐུང་ནས་འོངས་པའི་འགྲུལ་པ་གཅར་གཏུག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱིས་

སྐུ་མདུན་དུ་བྲེལ་བ་ག་ཚད་བྱུང་ཡང༌། ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཆོས་

ཁྲིད་འདི་གཏན་ནས་གཅོད་མི་མཛད། ཉིན་རེ་བཞིན་སྔ་དྲོའ་ིཉི་མ་ཤར་
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ཙམ་ནས། ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་ཆོས་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཆོས་

གསུངས་པ་དང༌། སྔ་དགངོ་གི་བར་སེང་གི་དུས་ཚོད་རྣམས་སུ་ཡང༌། འདདོ་

ཆསོ་ཞུ་མཁན་སྐྱ་སེར་སུ་བྱུང་ལ་ཐད་ཀར་གང་ལ་གང་འཚམ་གསུང་གནང་

མཛད་པ་སྟེ། མདོར་ན་ཆོས་གསུངས་པ་ལ་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་ཉན་

མཁན་དང༌ཞུ་མཁན་ཡོད་རིགས་ལ་ལྷུག་པར་གསུང་བར་མཛད། །

༨༽ ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ། 

རྒྱུན་དུ་རང་གཞན་སྐུ་འཁོར་བ་སོགས་སུ་ཡིན་རུང་སྐུ་རྩེད་དང༌། གསུང་

མོལ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་བསམ་བློ་དང༌། སྤྱོད་ལམ་འཆོས་པ་དང༌། དངོས་སམ་

བརྒྱུད་ནས་འཕྲལ་ཡུན་ལ་ཕན་པའི་ཞལ་གདམས་ཅི་རིགས་གནང༌། གཞན་

གྱིས་མི་འགྲིག་པ་བྱུང་འཕྲལ་ཐུགས་ཁྲོ་ཉམས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟོན་ཡང༌། ལེགས་

བཅསོ་བྱས་པ་ན་ཞི་ནས་གཏིང་ནས་ཁྲ་ོབ་གཏན་ནས་མེད། དནོ་ངོ་མ་ལ་ནི་

སེམས་ཅན་མཆོག་དམན་བར་མ་སུ་ཡིན་རུང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་

ལ་བདེ་སྐྱིད་འཛོམས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བྱམས་

པ་དང༌། སྙིང་རྗེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བཞུགས་སོ། །

ཡང་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱི་བར་མཚམས་སུ་བཤད་གྲྭ་བ་ཡོངས་ལ། ས་སྐྱ་

གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་བཀའ་འབུམ་པོད་བཅོ་ལྔ་དང༌། ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་

བཟང་པོའ་ིབཀའ་འབུམ་པོད་བཞི། ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་



མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།

551

བཀའ་འབུམ་པོད་གསུམ་བཅས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་ཆོས་

བར་གྱི་དུས་ཚོད་འགའ་ཞིག་དང༌། ཕལ་ཆེར་སྔ་དྲོར་བཤད་གྲྭར་ཆོས་ཁྲིད་

གནང་བ་དང༌། ཉིན་གུང་རྗེས་རྫོང་སར་དགོན་གྱི་བླ་བྲང་དུ་བྱོན་ཏེ། མཁྱེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་པོད་སུམ་ཅུའི་སྐོར་བཞུགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གསན་ལུང་

ཕུལ་བ་དང༌། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས། རྫོང་སར་དགོན་གྱི་རྩེ་

ཡི་ལྷ་ཁང་དུ། ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་བ་ཡངོས་རྫགོས་ཁྲིད་དེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་

རྟ་ཆེན་པ་ོབརྒྱད་ཀྱི་གདམས་ངག་གི་མཛོད་ཆེན་པའོ་ིདབང་དང༌། ཁྲིད་ལུང་

བཅས་ཆ་ཚང་བ་ཟླ་བ་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཞུས་མཛད་པ་དང༌། ཡང་ཚུར་

བྱོན་རན་ཁའི་ལྕགས་སྟག་ལོའ་ིལོ་འགོར་རྫོང་སར་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་ཆེན་པོའ་ིནང་དུ། བཤད་གྲྭའི་མཁན་སློབ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་མ་དགོན་

དང་ལྷན་ཅིག་པར། ཕྱགོས་འདུས་ཀྱི་བླ་གྲྭ་མང་པ་ོདང་བཅས་ཏེ་གསུང་ངག་

རིན་པ་ོཆེ་ལམ་འབྲས་སླབོ་བཤད་ཟབ་མའོ་ིཆསོ་སྐརོ་ཆ་ཚང་བ་ཟླ་བ་གཉིས་

ལྷག་རིང་ཞུས་མཛད་པ་ལ། དེའི་དུས་སུ་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ཁྲིད་དང༌། བླ་མ་

བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་མང་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱི་ལུང་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་མཁན་

རིན་པོ་ཆེ་ནས་གསུངས་བར་མཛད། 

༩༽ རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་སྐོར། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

552

རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་སྐོར་ནི། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་

ཀྱིས་ནང་གསང་གི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་སྦས་

ཏེ་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟར་མངོན་པར་མི་མཛད་པས་ཆ་ཚང་མི་གསལ་

ཡང༌། རགས་པ་ཙམ་ནི་ཉིན་ལྟར་གྱི་ཞོགས་པའི་སྔ་བྱ་གྲགས་སྐོར་ཙམ་ནས་

བཞེངས་ཏེ། ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། བདུད་རྩི་མྱོང་བ་ཞལ་ལྗགས་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པ་སོགས་སྔོན་དུ་མཛད་ནས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་

རྣམ་དག་མས་ཐོགས་དྲངས་ཏེ། ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣམ་འབོྱར་ཕྱི་ནང་

གཉིས། བིར་སྲུང་ཐུན་མངོ་དང་ཐུན་མིན་གཉིས། བླ་མ་རིན་འབྱུང་དང༌དམ་

ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བསྒོམ་བཟླས། ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་རྒྱས་པ། རྣལ་འབོྱར་མའི་

བསྐྱེད་རྫགོས། སྒྲལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལའོ་ིཚེ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་རྣམས་

རིམ་པར་གྲུབ་པ་དང༌། གསོལ་ཇ་བཞེས་ཞོར་ལྟུང་བཤགས་ཚར་གཅིག་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་རྗེས་ཆུ་གཏོར་བརྒྱ་རྩའི་མཐར། དཀར་

གསུར་རྒྱས་པ་བཅས་དང༌། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་སགོས་བཟང་སྤྱདོ་ཚར་བ་

དང༌། སྐུ་ཆིང་གསོལ་ཞིང༌། ཕྱག་བསིལ་ཞོར་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས་

ཕན་ཡོན་བཅས་གསུངས་ཟིན་པ་དང༌། ན་བཟའ་གསོལ་ཏེ་ཆོས་ཁྲིའི་ཁར་

ཕེབས་ནས་ཆོས་ཁྲིད་ལ་འཇུག་པར་མཛད། ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་གྲུབ་

པ་དང༌། ཀྱེ་རྡོར་ལམ་དུས་འབྲིང་པོ་ཚར་གཅིག་ཉམས་བཞེས་གནང་རྗེས་

དཔེ་གཟིགས་གང་དགོས་མཛད་པ་དང༌། སྐབས་རེར་སྦྱོང་ཐུན་སྒང་ལ་གྲྭ་



མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།

553

ཤག་ཐོག་འགོ་ཏུ་གྲྭ་པ་ཚོའི་སྦྱང་ཚུལ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་ཅིང་བོྱན། ཕྱི་

དྲརོ་ཟུར་བཞུགས་རིགས་ལ་ཆསོ་ཁྲིད་ཡདོ་ན་གཞུང་གྲྭ་རྣམས་གཏརོ་བསྔསོ་

དང་སྨནོ་ལམ་འཚོགས་ཚེ་གཟིམས་ཁང་དུ་གནང་མཛད། དེ་ནས་ཕྱག་རྡརོ་

འབྱུང་འདུལ་བདག་བསྐྱེད་སྔནོ་དུ་འགྲ་ོབས། ཀྱེ་རོྡར་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་ཡི་

དམ་དང༌། ཆོས་སྐྱོང་གུར་ཞལ་སོགས་ཀྱི་གཏོར་བསྔོས་རྒྱས་པ་ངོར་ལུགས་

ལྟར་གསུང་ཚར་བ་དང༌། ཤེར་སྙིང་བཟློག་པ་བཅས་དང༌། སྒྲོལ་བསྟོད་ཚར་

གསུམ་སགོས་གསུངས་རྗེས་ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་པའི་རིགས་དང༌། མ་ཎི་གྲངས་

མང་སོགས་གསུང་ཞོར་དགོང་མོའ་ིགསོལ་ཇ་བཞེས་གྲུབ་པ་དང་ག་ལེར་

གསུང་ཐུན་བསྡམས་ནས་རོྡ་རྗེ་བྲག་རྫོང་མ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཉམས་

བཞེས་སོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཉལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཅུང་ཟད་གཟིམས་ཤིང་

ཡོད་པ་འདྲ། དེ་དག་ནི་རང་གིས་ཤེས་ཚུལ་ཙམ་མོ། །

༡༠༽ མདོ་སྲིབ་མཁན་པོའ་ིསློབ་མ་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་འགའ། 

རྫངོ་སར་ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པ་ོགནང་བའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བརོ་ཐནོ་

པ་ལ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང༌། རྨོངས་བརྟུལ་

སྙོམ་ལས་མཁན་མདོ་སྲིབ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཁོ་བོས་

གྲལ་མཐར་བསྟེན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཅི་རིགས་པའི་

སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་འཚམས་ཞུ་ནུས་མཁན་བགྲང་བ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

554

ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས། རང་གི་དྲན་པས་ཟིན་པ་འགའ་ཞིག་གི་

མཚན་སྨོས་ན། 

དེ་སྔོན་ཞིང་གཞན་དུ་བྱོན་ཟིན་པ་ལ། ཁམས་བྱེའི་མཁན་རབས་

བརྒྱད་པ་མི་ཉག་དམ་ཆསོ་དང༌། བྲག་གཡབ་མཁྱེན་རབ་སེང་གེས་སྐྱ་བླ་མ་

ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། བྲག་གཡབ་གཙང་སར་མཁན་པོ་ཆོས་དར། སྤོ་ལུ་

བླ་མ་དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ཝ་ར་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ལྡན། དུང་དགོན་

མཁན་པོ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན། ཁྲོམ་རོྡ་ཀོར་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་ཐུབ་

བསྟན་སྙན་གྲགས། ཐང་སྐྱ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ནག་མིག་བླ་མ། ཁྲི་ཚོ་

དགོན་བླ་མ་ཨ་ཤེར། ཁྲི་ཚོ་མཁན་པོ་རིན་ཆེན། སྐྱེར་དགོན་མཁན་པོ་ཕྲིན་

ལས་ཆོས་འཕེལ། མདོ་སྲིབ་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ། མཁན་པོ་ཡོན་

ཏན་རིན་ཆེན། གདོང་ཐོག་བླ་མ་དགེ་འདུན་སྦྱིན་པ། མི་ཉག་བླ་མ་པད་

ཚེ། དབུས་ལྷོའ་ིབླ་མ་དཀོན་མཆོག་དར་རྒྱས། གོ་འཇོ་བླ་མ་ལེགས་བཤད་

ལ་སོགས་པ་དང༌། ད་ལྟར་དངོས་སུ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང༌། བསྟན་པ་ལ་

ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་པད་དང༌། གདོང་ཐོག་

མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། སྤེ་ཝར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོ། རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་

གྲྭ་བསྐྱར་གསོ་གནང་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཅན། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བྲག་

གཡབ་པདྨ་དམ་ཆོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །
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༡༡༽ མཛད་པ་འཕྲོ་ཅན་དུ་ལུས་པ། 

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུར་ཕེབས་པའི་ལྕགས་སྟག་

ལོར། ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་གྲོལ་ཏེ་རང་དགོན་དུ་ཚུར་ཕེབས་

ཁར། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞལ་སྔ་ལས། རྒྱུད་སྡེའི་ནང་

གི་གཙོ་བོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་འགའ་ཞིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་དགོས་

ཤིང༌། དེ་གྲུབ་པ་ན་དུས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཁོང་དཔོན་སློབ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་

གིས་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་དབང་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་དུས་

ཚོད་རིང་པོ་མ་འགོར་བ་ཞིག་ལ་ཚར་བ་བྱ་དགོས་ལུགས་བཀའ་ཕེབས་

འདུག་པ་ལྟར། དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཞུ་རྩིས་ཀྱིས། ཚུར་ཕེབས་འཕྲལ་དབྱར་

གནས་རན་འདུག་པས་དེའི་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་དཔེ་ཁྲིད་གསུང་བཞིན་

གྲོལ་བ་དང༌། རང་ནས་ཞབས་ཞུས་ཀྱིས་དགོན་པའི་སྟོད་གཡས་ཟུར་

སྒང་རྒྱབ་དེར། བཞུགས་ལོ་ཙམ་གྱི་གཟིམས་ཁང་ཞིག་བཞེངས་གྲུབ་པ་

དང༌། རང་དགོན་པའི་བཤད་གྲྭ་དང་དབྱར་གནས་སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་དུ་

བཞག མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་དེ་ལོའ་ིསྟོན་རྒྱབ་ནས་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་

དམ་པརོ་མཛད་ནས་ལ་ོགསུམ་ལྷག་བཞུགས་ཏེ། བདེ་མཆགོ་ཀྱེ་རོྡར། གསང་

འདུས། འཇིགས་བྱེད། དུས་འཁརོ་སགོས་རྒྱུད་སྡེ་ཕལ་ཆེ་བའི་དུས་གྲངས་ཀྱི་

བསྙེན་པ་ཞོག་ཟིན་པ་དང༌། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་
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ལས་བཏུས་པའི་ཆསོ་འཁརོ་བསྐརོ་བའི་དུས་སུ། དམན་བུ་རང་ཉིད་ཀྱང་ཆསོ་

གྲལ་དུ་ཚུད་པའི་སྐྱབས་འཇུག་ནི་སྔནོ་མ་ནས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་ཀྱང༌། ༡༩༤༩ 

ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྲིད་འགྱུར་ཐེབས། 

ལོ་དེའི་མཇུག་དང། ༡༩༥༠ ལོ་ནས་ཐོག་མར་འབྲི་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་

དང༌། དེ་རྗེས་འབྲི་ཆུའི་ནུབ་ཆབ་མདའོ་ིས་ཁུལ། དེ་ནས་དབུས་གཙང་བཅས་

སུ་རིམ་པར་དམག་བྱུང་བར་བརྟེན་དུས་ཚོད་འགྱུར་བ་དང། ང་ཚོ་རང་ཉིད་

ཀྱི་བླ་མ་མཇལ་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་ཞུ་བའི་བསོད་ནམས་ཟད་པ་ན། ༡༩༥༥ 

ལོའ་ིདབྱར་སྨད། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་

དང༌། ༡༩༥༧ ལོའ་ིསྟོད་དུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་

རིམ་པར་སྟདོ་ཕྱགོས་སུ་བྱནོ་དགསོ་བྱུང་བར་བརྟེན་ཁངོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀའི་

མཛད་པ་ཐམས་ཅད་འཕྲོ་ཅན་དུ་ལུས་པར་གྱུར་ཏོ། །

༡༢༽ མདོ་སྲིབ་དགོན་གྱི་ཕྱག་ལེན། 

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་མདོ་སྲིབ་དགོན་པ་འདི་ཡང༌། ལོ་རེ་

བཞིན་ཀྱེ་རྡོར་དང༌། མཁའ་སྤྱོད་མ། ཚེ་དཔག་མེད། རྣམ་རྒྱལ་མ། ཀུན་རིག 

འཇིགས་བྱེད་གཏརོ་བཟླགོ་ལན་གཉིས་སགོས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆདོ་སྔར་ནས་ཡདོ་

པ་དེ་རྣམས་ཉམས་གས་ོདང་གོང་འཕེལ་བཏང་ཞིང༌། ལྷ་ཁང་རྙིང་པའི་ནང་

སྔར་དཀོར་གཉེར་མགོན་བླ་གཅིག་ཡོད་པ་ལ། རྗེས་སུ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་
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སྒྲུབ་གྲྭ་དཔོན་སློབ་བདུན་བཙུགས་པ་དང༌། ལྷ་ཁང་གསར་པའི་ནང༌དཀོར་

གཉེར་ཡིན་པ་ལ་ཉིན་ལྟར་སྒྲོལ་ཆོག་གསུང་མཁན་བླ་གྲྭ་ལྔ། ཐོག་ཁའི་ལམ་

འབྲས་ཁང་དུ་སྔ་དྲ་ོབླ་མཆདོ་དང༌། ཕྱི་དྲརོ་བསྐང་གས་ོགསུང་མཁན་གཅིག 

ལོ་ལྟར་མཁན་སློབ་ལྔ་བཅུ་ནས་བདུན་ཅུའི་བར་དབྱར་གནས་ཟླ་བ་ཕྱེད་

གཉིས་རེ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་གསུང་ཆོག་གཙོ་བོ་སྔ་དྲོར་གཏོར་

མ་བརྒྱ་རྩ། གནས་ཆགོ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗདོ་རྣམས་དང༌། ཕྱི་དྲརོ་སརོ་

མད་ོདང༌། སྤྱདོ་འཇུག་སགོས་ཀྱི་ཆསོ་ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྒྲལོ་བསྟདོ་དང༌། བསྔ་ོ

སྨོན་སོགས་གསུངས། ༡༩༣༨ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་གླང་ལོར་ཐོག་མར་

ཚུགས་པའི་བཤད་གྲྭ་ཡང༌། ལ་ོརེལ་ཟླ་བ་གཉིས་སམ་གསུམ་རིང་མཁན་སླབོ་

ཉི་ཤ འི་སྐརོ་ཡདོ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཕྱེད་ཀྱི་གས་ོསྦྱངོ་དང༌། དུས་

བཞིའི་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ་དང༌། གཡང་སྒྲུབ་པ་དང་ལོ་ཏོག་གི་རིམ་གྲོ་སད་

སེར་བསྲུང་བ་སོགས་ལོ་ལྟར་རྒྱུན་ལྡན་དང༌། གྲྭ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀློག་

བྱང་མཐར། དགནོ་པའི་ཚོགས་འདནོ་ཆསོ་སྤྱདོ་ཆ་ོགའི་རིགས་ཡངོས་རྫགོས་

བློ་འཛིན་དང༌། གདངས་དབྱངས་འབུད་བཀྲོལ་སོགས་ཀྱི་རང་ལུགས་ཕྱག་

ལེན་ཐམས་ཅད་བྱང་ངེས་དང༌། རང་ལོ་བཅུ་དགུའམ་ཉི་ཤ ་ཟིན་པ་ནས་ས་

ངོར་དུ་གྲྭ་སར་འགྲོ་དགོས་པ་དང༌། དགེ་ཚུལ་སློང་གང་ཡིན་རུང་རྩ་བཞི་

ཆང་དང་ལྔ་པོ་གང་རུང་ལ་སྤྱོད་ན་ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་དགོན་པའི་སྒྲིག་ལ་

ཞུགས་མི་ཆོག་པ་དང༌། དགེ་ཚུལ་སློང་ཡིན་ཕྱིན་གཟན་ཤམ་འབྲལ་མེད་
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འཆང་དགོས་པ་དང༌། དུས་ཐོག་ཏུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་མཇལ་འགྲོ་བ་

ལས་དགནོ་པའི་གསེབ་དང༌གྲྭ་ཁང་གི་ནང་དུ་བུད་མེད་འགྲ་ོསྡདོ་མི་ཆགོ་པ་

སོགས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་ངེས་ཅན་གྱི་བཅའ་སྒྲིག་ཤིན་ཏུ་དམ་པའི་རྒྱུན་

སྲོལ་འཛུགས་པར་གནང་ཡོད། 

༡༣༽ ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་བཤད་གྲྭ་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། 

སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་དགོན་ཆེན་དགོན་དུ་སྔོན་རྒྱལ་སྲས་ཚེ་

དབང་བདུད་འདུལ་བཞུགས་སྐབས་ནས་ཀྱང༌། རྫངོ་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་

གྲྭ་ལྟ་བུའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པ་ོཞིག་འཛུགས་བཞེད་ཡདོ་ཀྱང༌། རྟེན་འབྲེལ་དུས་

སུ་མ་སྨིན་པ་ལ་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲིད་འགྱུར་བྱུང་ཟིན་པའི་རྗེས། ༡༩༥༣ ལོའ་ི

མཇུག་ཏུ་བླ་གྲྭ་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་ཅན་གྱི་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་

བ་ན། དབནོ་སྟདོ་མཁྱེན་རབ་རིན་པ་ོཆེས་ཐགོ་མའི་ལ་ོང་ོགཉིས་རིང་མཁན་

པ་ོམཛད་མཐར་བྱནོ་དགསོ་བྱུང་བ་དང་བཤད་གྲྭ་ལ་མཁན་པ་ོམེད་པར་གྱུར་

ཅིང༌། ༡༩༥༥ ལོའ་ིམཇུག་ནས་ཞིང་པའི་བཅོས་སྒྱུར་ཚུགས་ཏེ་སྡེ་དགེ་རྫོང་

ཕྱོགས་སུ་གཏན་འཇགས་མེད་པར་གྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། དགོན་པ་

ནས་བྱ་རྒདོ་སྟབོས་ལྡན་དང༌། དབནོ་སྟདོ་མཁྱེན་རབ་རིན་པ་ོཆེ། ས་སྐྱ་གངོ་

མ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གི་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པའི་ཞུ་ཡིག་བཀའ་

ཐམ་དང་བཅས་ཏེ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་བཤད་གྲྭའི་



མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མཁན་པོར་ཕེབས་རོགས་དགོས་པའི་ཞུ་བ་ནན་ཆེར་བྱུང་བ་ན། རི་མདའ་

དགནོ་ཡུལ་གཉིས་ཀས་ད་ལྟ་རེ་ཞིག་ཉེན་ཁ་ཆེ་བས་བྱནོ་ན་མི་ལེགས་ཞེས་

ཡང་ཡང་ཞུས་ཀྱང་མ་གསན་ཏེ། ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འདི། འཆི་ཁའི་

སྲོག་མཐུད་པ་དང་སྣུམ་ཟད་ཀྱི་མར་མེ་གསོ་བའི་དུས་ཚོད་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་

ན། ང་བན་རྒན་གྱི་ལུས་སྲོག་ལ་བློས་མི་ཐོངས་པ་ཅི་ཡང་མེད། ཆོས་ཁྲིད་བྱ་

རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཉིན་གཅིག་ཙམ་བྱུང་ན་ཡང་འགྲོ་དགོས་ངེས་རེད་གསུངས་

ཏེ་འཕྲལ་དུ་བྱནོ་གྲབས་མཛད་ཀྱང༌། གླ་ོབུར་གྱི་འགྱུར་ལྡགོ་དང་འཚུབ་ལངོ་

ཇེ་ཆེར་སོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོན་པས་བསུ་མ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། བཤད་གྲྭ་

ཡང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཛུགས་ཐབས་བྲལ་བར་གྱུར་པ་ན། རིམ་པས་ཐུགས་ལ་

འགྱུར་བ་བཞེས། 

༡༤༽ དབུས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་གནས་གཟིགས། 

སྔོན་མ་ནས་དབུས་གཙང་གི་ཕོྱགས་སུ་གནས་གཟིགས་དང༌། ས་ངོར་དུ་

གྲྭ་སར་བོྱན་རྒྱུའི་ཐུགས་དམ་ཡོད་པ་དང༌། དགོན་ཡུལ་ཡང་མོས་མཐུན་

བྱུང་བ་ལྟར་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ། སྐུ་ཚ་གཉིས་

དང༌། གཞན་ས་ངོར་དུ་གྲྭ་སར་ཕེབས་མཁན་རང་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་བཅུ་

དང༌། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་སློབ་མ། གསེར་ལྗོངས་དགོན་པའི་མཁན་པོ་

ཨ་པད། དུང་དགོན་མཁན་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་གཙོས། དགོན་པ་ཁག་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གི་གྲྭ་པ་སུམ་ཅུའི་སྐོར་དང་བཅས་ཏེ་མེ་བྱ་ཟླ་ ༥ པའི་སྨད། ༡༩༥༧ སྤྱི་ཟླ་ ༨ 

པའི་སྟོད་ཙམ་དུ། ཆིབས་དང་མཛོ་གཡག་དེད་ནས་བྱང་ལམ་བརྒྱུད་དབུས་

གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སོང༌། 

རང་ནི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས། ༡༩༥༧ ལོའ་ིསྟོན་ཀ་ནས་ཝ་

ར་དགོན་པའི་བཤད་གྲྭ་གསར་བཙུགས་ཀྱི་མཁན་པོར་མངགས་ཟིན་པ་

ཡིན་མོད། སྐབས་དེར་ཆོས་མཚམས་བྱས་ཏེ་ཡར་ཡོང༌། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་

ཕེབས་རྒྱུའི་གྲྭ་སྒྲིག་ཞབས་འདེབས་ཅི་འགྲུབ་ཞུས་པ་ན། ཁོང་གི་དགོངས་

པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་

མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པ་ོཆེ་སྟདོ་ཕྱགོས་སུ་ཕེབས་དགསོ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ། མཁན་

རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཡང་བྱོན་པ་ན་བསྟན་པའི་ཆ་ཤས་ལ་འཕྲལ་དུ་གནོད་པ་

འབྱུང་ཉེ་ལ་དགོངས་ཏེ་ཐུགས་ཡིད་མི་བདེ་བར་གྱུར་པ་དང༌། དགོན་ཡུལ་

སེར་སྐྱ་ཚང་མ་ལ་ཁོང་མགྱོགས་མྱུར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཡོང་རྒྱུའི་གསུང་མོལ་

ཁོ་ན་དང༌། རང་ལའང་བཤད་གྲྭ་དང་དགོན་པ་ཡར་མར་ལ་ལྟ་སྐྱོང་གིས་

བསྟན་པ་ལ་བསམ་སྟེ། བསམ་བློ་བརྟན་པོར་བྱ་དགོས་ཚུལ་བཀའ་སློབ་

མང་པོ་གནང་བ་དང༌། རང་ནས་ཞུ ས྄་པར། སྤྱིར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ནས་

དགོངས་བཞིན། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཚེ་དུས་འགྱུར་གྱི་ཉེན་ཁ་ཇེ་

ཆེར་འགྲ་ོབར་ངེས་འདུག ཁྱེད་ད་རེས་སྟདོ་ཕྱགོས་སུ་ཕེབས་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེས་

གུས་དམན་པར་བླ་ོཅུང་ཟད་བདེ་ཙམ་བྱུང༌། ཁྱེད་ལམ་བར་དུ་འགརོ་འགྱང་



མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།

561

མི་མཛད་པར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞལ་མཇལ་ཐུབ་ངེས་

དང༌། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཐུགས་བཞེད་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ལས་གཞན་

འདི་ཕྱོགས་སུ་ཐུགས་འཚབས་མི་མཛད་པར་ཅི་ནས་གལ་ཆེ། རང་གིས་

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚབ་ཕྱོགས་ཙམ་མི་ཡོང་ཡང་ཤེས་ནུས་གང་ཡོད་

བཏོན་ཏེ་མཐར་རང་ཉིད་བསྡད་པས་ཕན་པ་དང༌། གནས་པའི་ཡུལ་མེད་

པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ལུས་སྲོག་ལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་

སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེ་སྡོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ན། ཐུགས་ཅུང་ཟད་

ལྷདོ་པའི་རྣམ་པར་མཛད་དེ་བྱནོ་པར། མད་ོསྟདོ་ཁྲ་བའོ་ིཆུའི་རབ་ཁའི་བར་

བསྐྱལ་ཏེ་ཞལ་གྱེས་པ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བླ་མའི་སྐུ་དངོས་སུ་མཇལ་ཞིང་

གསུང་ཐོས་པའི་སྐལ་བ་ནུབ་པར་གྱུར་མོད། རྨི་ལམ་དུ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །

༡༥༽ གཞན་ཐོས་བཟོད་དཀའ་དང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་ཐར། 

ད་ནི་གཞན་གྱི་ངག་ལས་ཐོས་པ་ཅུང་ཟད་བྲི་ན། ཡར་ལམ་ལྷ་ལྡན་བར་ཟླ་

བ་ཕྱེད་གསུམ་འགོར་ཏེ་འབོྱར། ལྷ་སར་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ལ་ཇོ་ཤཱཀྱ་རྣམ་

གཉིས་དང༌། རྩེ་པོ་ཏཱ་ལ། སེ་ར། འབྲས་སྤུངས། དགའ་ལྡན་གཙོས་གནས་

གཟིགས་དང་ཕྱག་མཆདོ་མཛད། དེ་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་ཚོ་ས་ངརོ་དུ་ཡར་མངགས་

མཛད། ཚ་བོ་ཆེ་བ་དང༌། རག་སྒང་བསོད་བཀྲས་ཞབས་ཞུ་བྱས་ཏེ། མཁན་

རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་དབུས་རི་བར་བསྐོར་མཛད་ནས་རིམ་པར་གྲོ་མོ་བརྒྱུད་དེ་
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རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ཐུབ་པ་ན་རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱི་གནས་མདུན་དུ། བླ་མ་འཇམ་

དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་ཞལ་དངསོ་སུ་མཇལ། དེ་ནས་གནས་

གཟིགས་མཉམ་ཕེབས་མཛད་མཐར། བླ་མའི་བཞུགས་སྒར་རྒྱ་གར་འབྲས་

ལྗོངས་སུ་ཚུར་འབྱོར་ཏེ་དེར་བླ་མའི་མདུན་དུ་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་བཞུགས་པ་

དང༌། སླར་གདན་ས་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་པར་བཞེད་དེ། བླ་མ་དང་ཤིན་ཏུ་འབྲལ་

དཀའ་བར་གྱུར་ཀྱང་ ༡༩༥༨ལའོ་ིཟླ་བཞི་པའི་ནང་སྐརོ་ནས་བདོ་དུ་ཚུར་བོྱན་

པར་ས་སྐྱ་དང༌། ངོར་ཨེ་ཝཾ་བརྒྱུད། ལྷ་སར་འབྱོར། དེའི་ཞོར་ས་སྐྱ་གོང་མ་

ཁྲི་འཛིན་དང༌། ངོར་གྱི་བཤད་གྲྭ་ལ་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱང་གང་འཚམ་གནང་སྐད་

ཐོས། དེའི་དུས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་དགོས་པ་ལ་དེ་མ་བྱུང་

ཡང༌། ཅུང་ཟད་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་མདོ་ཁམས་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ཟིངས་

འཚུབ་ཀྱིས་ཕྱིར་ཕེབས་ལམ་མ་བདེ་བས། ལྷ་སར་གནས་སྐབས་མ་བཞུགས་

ཐབས་མེད་གྱུར་ཏེ་ལུས་པ་ན། 

༡༩༥༩ ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ལྷ་ས་གཙོས། བོད་ལྗོངས་ཡོངས་

རྫོགས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་སྟེ་དགོན་པ་ཚང་མ་རྩ་བརླག་ཏུ་སོང་བ་དང༌། བླ་

མ་དང་མི་ཆེན་མཚན་ཐབོ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་འགོ་ཏུ་ཚུད་པའི་

སྐབས་སུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་དང་སྐུ་ཚ་གཉིས་བཅས་ནི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་

གྱི་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་བཞུགས་དགོས་པ་ཙམ་ལས་གནས་སྐབས་སྐུ་རྐྱེན་ཆེར་

མ་བྱུང་བ་དང༌། གནས་སྐབས་རིང་ཕྱི་ཚུལ་དུ་གཞུང་གི་བོད་རིགས་ལས་
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བྱེད་པ་གསར་པའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ། གཟའ་འཁོར་རེའི་ནང་ཉིན་ཁ་ཤས་

ལ་བྲིས་དང༌། སུམ་རྟགས། དག་ཡིག་སགོས་རིག་གནས་སླབོ་པའི་དགེ་རྒན་

གྱི་མཚན་ཐབོ་དང༌། དེར་བརྟེན་པའི་གསལོ་ཕགོས་ཕྲན་བུ་ཡདོ་པ་ཅན་གྱིས་

བཞུགས་ཆགོ་པ་དང༌། ཚ་བ་ོགཉིས་ཀྱང་ཉིན་མརོ་གྲངོ་ཁྱེར་གྱི་ལག་ཤེས་བཟ་ོ

བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཞུགས་བཞིན་པར། སྔ་དགངོ་དང༌། གཟའ་ཉི་

མའི་ངལ་གས་ོསྐབས་སགོས་སུ་ཞང་རྒན་གཡགོ་ཆགོ་པ་བཅས་ལ་ོཤས་བྱུང་

བ་ན། ལྐོག་ཏུ་མངོན་ཆུང་གི་ཚུལ་གྱིས་དད་ལྡན་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་གྲངས་

མེད་པ་ཞིག་ལ། སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འབྲེལ་

གྱི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་དང༌ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་བོན་བཏབ་པ་དང༌། དགེ་

བའི་བག་ཆགས་གསོ་བར་གནང་མཐར། 

༡༩༦༦ ལོའ་ིསྟོད་ནས་རིམ་པར་རྒྱལ་ནང་དུ་རིག་གནས་གསར་

བརྗེ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ཛ་དྲག་ཅན་འཁེལ་བ་ན། ལྷ་འདྲེ་གདནོ་བགེགས་

ཟེར་བའི་ངན་པའི་མཚན་དམས་དང་བཅས་ཏེ། གཞུང་གི་དྲག་པོའ་ིདོ་དམ་

དང་བསྐུལ་སློང་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་དང་འཐབ་རྩོད་ཕོག་སྟེ་ཉིན་

གཅིག་དབུ་ཞྭ་དང༌། གཟན་ཤམ། ཆོས་གོས་བཅས་གསོལ་དུ་བཅུག སྐུ་འདྲ་

དང༌། མཆདོ་རྟེན། རྡརོ་དྲིལ། ཡི་གེ་པ་ོཏི་སགོས་སྐུ་ལུས་ལ་ཐག་པས་བཅིངས་

ཤིང་བཏགས་ཏེ་ལྷ་སའི་བར་བསྐོར་ལམ་ཁར་ཁྲིད། ལམ་གྱི་སྲང་མདོ་གང་

ཡོད་སར་མི་མང་པོ་རུག་བསྡུད་བྱས། དེ་དག་གི་དཀྱིལ་དུ་ཡར་བསླངས་
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ནས་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་ཚུལ་ངསོ་ལེན་ཟེར་བ་བྱེད་དུ་

བཅུག་པ་སགོས་ཉིན་གང་རིང་མི་མང་པསོ་འབདོ་ཚིག་སྒྲགོ་པ་དང༌། གཡས་

གཡནོ་ནས་ཕར་ཚུར་འཐེན་པ། ཡར་བཞེངས་པ་དང་མར་བཞུགས་སུ་བཅུག་

པ། སྙན་དང་དབུ་སྐྲ་ནས་འཐེན་པ། ཐལ་ལྕགས་བསྣུན་པ། མཆིལ་མ་བཏབ་

པ། ཐལ་བ་འཐོར་བ་སོགས་ཀྱིས་འཚུབ་ལོང་དང༌། ཟིང་ཆ་སྣ་ཚོགས་བྱས་

མཐར། དགོང་མོའ་ིཕྱི་པོ་ལ་བཞུགས་གནས་སུ་བསྐྱལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བགྲེས་ཤིང་

སྨྱུང་གཞི་ལྗིད་པོ་ཡོད་བཞིན་པར་དེ་ཉིན་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བར་བྱུང་

ཡང༌། ཐུགས་ལ་མི་བདེ་བའམ་སྐྱོ་སུན་གྱི་རྣམ་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་སྟེ། ཉེ་

གནས་ཀྱིས་ག་ལེར་བླ་མ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་དེ་རིང་འ་ོབརྒྱལ་ཆེན་པ་ོདེ་འདྲ་ཞུས་

སངོ༌། ཐུགས་བཟོད་མི་ནུས་པ་ཅི་ཙམ་བྱུང༌ཞེས་ཞུས་པ་ན། གསུང་སྐད་ཆུང་

ངུ་མཛད་དེ། དེ་རིང་ལུས་ལ་དཀའ་ངལ་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡང༌། སེམས་ལ་

བཟོད་མི་ནུས་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཞིང༌། དེང་སང་དུས་སྐབས་འདི་འདྲར་

གྱུར་པ་ན། མི་མང་པོ་དེ་འདྲའི་དཀྱིལ་དུ་ང་རང་གི་ལུས་ལ་ཆོས་གོས་གྱོན་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྒྱན་ཆར་བཏགས་ཏེ། ཆོས་

དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་

ང་ོསྙམ་སྟེ་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྤྲ་ོབ་ོབྱུང་ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གྲིབ་སྐྱནོ་

གྱི་སྨྱུང་གཞི་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དང༌། རིམ་པས་སྐུ་ལུས་འགུལ་བསྐྱོད་མི་ཐུབ་

པར་གྱུར་པ་ནས་གསུང་འབྱོན་མི་ནུས་པའི་བར་དུ་གྱུར་ཀྱང༌། 



མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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གཞན་སྐུ་བཅར་ཉེ་གནས་པའི་མཇལ་སྣང་ལ། བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐུགས་ཉམས་གངོ་འཕེལ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། སྣང་གྲགས་རིག་པ་

ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ནར་འཆར་ཞིང༌། ནང་དུ་ཆགས་

མེད་རྣམ་བཞིས་མཚོན་རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐྱེད་རྫགོས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལས་གཡོ་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་བཞིན་པ་ལས། ཐུགས་སྐྱོ་ཞིང་

སུན་པ་ལྟ་བུའམ་རྣམ་པར་མ་དག་པའི་རྟགོ་རིགས་མངའ་བའི་མཚན་རྟགས་

གང་ཡང་མངནོ་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཐསོ་སོ། །མཐའ་མར་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་

རེ་དགུར་ཕེབས་པའི་ ༡༩༧༠ ལའོ་ིབདོ་ཟླའི་ ༧ ཚེས་ལ། ཐུགས་དགངོས་ཆསོ་

ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའ།ོ །

དེ་ལྟར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་ཡི། །ཐུན་མངོ་མཛད་རྣམ་མདརོ་བསྡུས་

འདི། །སྒྲོ་སྐུར་སྤངས་ཏེ་བྲིས་པ་ཡི། །དགེ་བས་བླ་མ་མཉེས་བྱེད་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དམ་པ་མཆགོ་གི་ཞལ་སླབོ་ཐ་ཤལ་བ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

གིས་བྷིར་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭར་ ༡༩༩༩ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ལ་བྲིས་པའ།ོ །





ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།

567

༄༅། །རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་དང་

མཁན་རབས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་བཅས་བཞུགས་སོ། ། 

(བར་བཅུག་ས་བཅད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

མཆོད་བརྗོད། 

༈ ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། 

སྒྲིབ་བྲལ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཉིན་བྱེད་ལས། །

མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་འདོ་སྟོང་གིས། །

གདུལ་བྱའི་བློ་གྲོས་པད་ཚལ་འབྱེད། །

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡིད་མཁར་མཆོད། །

ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་མེད་སྤེལ་བ་ལ། །

རྒྱལ་མཚན་ཏོག་ལྟར་ཁྱད་པར་འཕགས། །

ཐུགས་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་རྣམ་འདྲེན་མཆོག  །

བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། །



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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མཆེད་གྲོགས་མཆོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་བཞིན། །

སྙིགས་དུས་བསྟནཔའི་རྩ་ལག་ནི། །

རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཡི། །

ལོ་རྒྱུས་མཐོང་ཐོས་ཆ་ཤས་འབྲི། །

༡༽ ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭའི་ཐོག་མའི་གཏམ། 

དེ་ཡང་གངས་ལྗངོས་མད་ོཁམས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ། སྨན་ཤདོ་རྫངོ་སར་བཤད་གྲྭ་

ཆེན་མ་ོཁམས་ཀྱི་བྱེ་མ་ཐང་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཤད་

སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ནི། སྐུ་ཐོག་དང་པོ་འཇམ་

དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པོས་ ༡༨༢༠-༡༨༩༢ མ་འངོས་སྔོན་གཟིགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ས་འདུལ་

དང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ། མཚན་བཏགས། རྨངས་གཞི་བཏིང་བ་

ལ། སྐུ་ཐོག་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་ ༡༨༩༢-༡༩༥༩ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་

ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བར་མཛད་པ་སྟེ་དེ་ཡང་ཁམས་བྱེའི་ལྷ་ཁང་ཐགོ་མར་བཞེངས་

སྐབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ིབཀའ་མངགས་ལྟར། འཇམ་

མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ ༡༨༡༣-༡༨༩༩ མཆོག་གིས་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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ཆིབས་རྟར་ཆིབས་ཏེ་ཉིན་གཅིག་རིང་འབོ་ཡོ་ནས་རྩེ་གདོང་ནང་བར་ཡར་

མར་ཕེབས་ཏེ་ཐུགས་དཔྱད་གནང་མཐར། ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་ས་གནད་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དགེ་མཚན་ཁམས་བྱེར་ལེགས་པར་མཁྱེན། 

༢༽ ས་དཔྱད་རྣམ་པ་ཀུན་བྱང་གིས་བརྒྱན་པ། 

དེ་ཡང་ས་ཡི་དཔྱད་ལ་བཀག་ནགས་ཀྱི་རི་སྣ་ཐུར་རྒྱུག་ཕག ཧག་མདའི་

གཡས་རི་བྱ། རྩེ་གདོང་གི་རི་སྣ་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་བཅས་ཆགས་སྡང་རྨོངས་

གསུམ་མཚོན་པ་དེའི་ཟློག་བྱེད་ལྷ་ཁང་དུ་རིགས་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསུམ་

བཞེངས་ཏེ་ཞལ་དེར་ཕྱོགས་ནས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བར་བརྟེན་བསྟན་

འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་མང་པརོ་བྱནོ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡདོ་རེད་ཅེས་རྡ་ོརྗེ་འཆང་

ཆོས་བློའ་ིགསུང་འཕྲོས་ལས་བྱུང་ཞེས་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་ ༡༩༡༠-༡༩༩༡ 

ལས་གསུང་མོལ་བྱུང་ཞིང༌། 

སྔོན་མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

གསུང་འཕྲོས་ལ་གཞན་སྔར་ལྟར་ལ། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ས་དཔྱད་

གནང་སྐབས། ཆུ་ཕ་རོལ་ཧག་མདའི་གཡས། བྱོ་ལུ་ཚང་ཞེས་པའི་དུད་ཚང་

ཡོད་པའི་ས་དིལ་རྩེ་དེ་ནས་ཚུར་གཟིགས་པ་ན་ཁམས་བྱེའི་རྒྱབ་རི་སྡེ་དགེ་

རྩེར་ཞེས་དུར་ཁྲོད་ས་དེ་ནས་མར་སྤྲེའུ་གསུམ་བྱུང་སྟེ། ཁམས་བྱེའི་ལྷ་ཁང་

བཞེངས་ས་དེར་ཕན་ཚུན་རྩེད་མོ་དང་མི་ལྟར་ཡར་ལངས་ཏེ་བྲོ་རྡུང་བའི་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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རྣམ་པ་སགོས་འགའ་བྱས་ནས་ཡར་རི་ལ་སངོ་བ་ཞིག་དེར་ཡདོ་དཔནོ་སླབོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཟིགས་པ་ན། འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། ད་ས་

ཆ་གཞན་ཚོལ་མི་དགོས། ལྷ་ཁང་བཞེངས་ས་ཕ་གི་སྤྲེའུས་བྲོ་འཁྲབ་ས་དེར་

ཡིན་གསུངས་ཏེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ལྟར་ས་ཆ་གཏན་འཁེལ། ས་ཕྱོགས་

དེར་སྔར་རྒྱུན་དུ་གཏན་ནས་མེད་པའི་སྤྲེའུ་གསུམ་པོ་ནི། རིགས་གསུམ་

མགོན་པོའ་ིསྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་བརྟེན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་

པསོ་ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བ་ོརྒྱུ་རིན་པ་ོཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་རིགས་

གསུམ་གྱི་བླུག་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་ཚད་ལྡན་རེ་ཐགོ་མར་བཞེངས་ཏེ། ལྷ་ཁང་གི་

མཚན་ལ་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་

ཞེས་བཏགས་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཕྲན་གྱིས་ཐོས་མྱོང་བ་ལགས། 

༣༽ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བྱོན་པའི་སྔ་ལྟས། 

ཡང་དིལ་མཁྱེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་ནས་སྔནོ་རྫངོ་སར་མཁྱེན་བརྩེའི་གཟིམས་

སྤྱིལ་རྙིང་པའི་ཉི་ཁྱམས་ནས་གཟིགས་བཞིན་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ཤིག 

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་ནས་རེ་རེ་བཞིན་བརྡ་སྤྲོད་མཛད་

པར། ཧག་མདའ་གྲོང་པའི་ཞབས་ཀྱི་ས་གཞི་ཆགས་སྟངས་འདི་འཇམ་

དབྱངས་ཀྱི་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་འདྲ་བ་ལ་རྩེ་མོ་ཁམས་བྱེ་ལ་གཏད་ཡོད་

པ་དང༌། ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭའི་གོང་འགོ་དང༌། སྤྲོ་ཁང་བར་གྱི་ལམ་གྱི་རི་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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མོ་རྣམས་མདའ་གཞུ་སྟེང་དུ་འགེང་པ་འདྲ་བས། ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་དང་

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མདའ་གཞུ་བཅས་འཛོམས་ཡོད་པར་ཆོས་གྲྭ་མ་གི་ནང་དུ་

བློ་རིག་གསལ་བ་དང༌། བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་མཁན་ཅན་ཡོང་བའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་ཨ་ཞེས་སྤྲོ་ཉམས་ཀྱིས་གསུང་མོལ་བྱུང་ཞེས་ཕྲན་

ལ་གསུངས་པར་ཐོས། དེ་དག་ནི་ཚད་ལྡན་གྱི་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བས་དེ་

ལྟར་ངེས་པར་ལགས། 

ལྷ་ཁང་རྟེན་བཅས་བཞེངས་ཟིན་པ་ན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའ་ི

སྐུ་ཚེའི་སྨད་ནས་སྦྱརོ་འཇགས་གནང་བའི་རྒྱུན་མཆདོ་དཀརོ་གཉེར་བཅས་

དང་རྫོང་སར་དགོན་གཞུང་དབྱར་གནས་བཞུགས་རན་ཁར་ལོ་ལྟར་བཞིན་

རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་པའི་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ་སྒྲུབ་

མཆོད་དངོས་སྟ་ཅན་ཉིན་བདུན་མཐར་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་དང་ཁྲོམ་

དབང་བཅས་ཇི་སྲིད་བར་བཞུགས། རིགས་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་དེར་བཤད་

གྲྭ་མ་ཚུགས་བར། དགེ་རབ་མདའ་པ་ཞེས་སྨན་ཤོད་ཀྱི་སྡེ་ཤོག་ཁག་གཅིག་

གིས་ལ་ོལྟར་བཞིན་སྨྱུང་གནས་ཆ་བརྒྱད་རེ་རྟེན་རྩ་སྦྱརོ་འཇགས་ཀྱིས་བླ་གྲྭ་

བརྒྱད་རེ་གདན་དྲངས་ཏེ། སྐྱེ་བ་ོཕ་ོམ་ོཅི་འཛོམས་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་སྲལོ་ཡདོ་

པར་དེའི་ཚོགས་ཁང་ཡང་བྱས། བཤད་གྲྭ་ཚུགས་རྗེས་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་རི་

ཁུག་དེར་ཟུར་དུ་བཞེངས། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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༤༽ བཤད་གྲྭ་དངོས་སུ་ཚུགས་པ་དང་རྒྱུན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག

བཤད་གྲྭ་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༧ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་

དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་ལ་ཕེབས་པའི་རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ས་རྟ་ལོར་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་བཅས་དངོས་སུ་ཚུགས། བཤད་གྲྭ་དངོས་གཞི་མཁན་སློབ་ལྔ་བཅུ་

ཐམ་པར་ལོ་འཁོར་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ལ་འབྲུ་དང༌། མར། ཇ་གསུམ་གྱི་རྟེན་

རྩ་ལྡང་ངེས་སྦྱོར་འཇགས་དང་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཁང་

དང༌། བཞུགས་ཤག་མཁན་པོར་གཟིམས་ཁང་དབེན་བང་ཆོས་ར་བཅས་

དང༌། བཤད་གྲྭར་ཤག་སྐོར་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ལ་ཤག་མིག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་

ཡོད། ཤག་མིག་རེ་རེ་བཞིན་ལིང་གཅིག་ལ་ལྡེར་བཟོའ་ིབྲག་རིར་གནས་

བརྟན་བཅུ་དྲུག་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ། རྒྱལ་ཆེན་བཞི། ངྷརྨ་ཏ། སྦྱིན་

བདག་ཧ་ཤང་བཅས་སྐུ་གཉེར་ལྔ། ལུག་སྤར་སྒྲོས་ལྡན་མཛེས་ཚོན་ནང་

རྟེན་སགོས་ཚད་ལྡན་ཅན་ཆ་ཚང་རེ་བཞུགས་སུ་གསལོ་བ་དང༌། དེ་དག་གི་

མདུན་དུ་བཤམ་རྒྱུའི་ཏིང་ཕོར་བདུན་ཚར་རེ་དང༌། ཤིང་གི་དོན་ལེ་གཉིས་

རེ། སོལ་སྒོམ་དང༌། སྒོ་ཡོལ་ཤིང་བཟོས། སྒོ་དང༌། སྒེའུ་ཁུང་ཤིང་བཟོས་སྒྲོས་

ལེགས་ཚད་ལྡན་སོགས་ཤིན་ཏུ་བཀོད་ལེགས་བཅས་ལ་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་

སུ་བཤད་གྲྭ་རྙིང་པས་མཚོན་གསོལ་དགོས་པ་དང༌། 

བཤད་གྲྭ་དེའི་ནང་ཞུགས་པར། སྐྱེས་པ་ཕ་ོཡིན་པ་ལ་ལ་ོརྒྱུས་གཙང་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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ཞིང་དགེ་ཚུལ་སློང་གང་རུང་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྡོམ་པ་ཞུས་ལ་མ་ཉམས་

ཤིང༌། ཆསོ་གསོ་དང༌། གདིང་བ། ཆབ་བླུགས་ཚུན་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཆ་ཚང་

ཞིག་ངེས་པར་དགོས་པ་དང༌། ཞུགས་ཚད་ལོ་ལྔ། དེ་ཚེ་མཁན་ཆོས་སོགས་

ལས་འཛིན་གྱི་བཀའ་ལ་མི་བརྩི་བ་དང༌། འདུལ་ཁྲིམས་རྩ་བ་བཞི་གང་རུང་

ལས་འགལ་བ་དང༌། ཆང་རག་བཏུང་བ། ཤོ་བག་བྱེད་པ། འཛིང་རྩོད་འཁྲུག་

སླངོ་བྱེད་པ། བླ་སླབོ་དགེ་འདུན་བར་དབྱེན་སྦྱརོ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་པ་སགོས་

བྱུང་ན། འསོ་སྟུན་གྱི་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་དང་བཅས་འཕྲལ་དུ་གནས་དབྱུངས་

གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱུན་སྒྲིག་ལ་ཉིན་ལྟར་བཞིན་ནང་སྔ་མོར་དུང་ཀར་

ཁུག་གསུམ་མཐར་ཆསོ་གསོ་གདིང་བ་བཅས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་འཚོགས་

དགསོ། གཞན་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆདོ་དང༌། སྒྲལོ་བསྟདོ་ཚར་གསུམ། བར་

ཆད་ལམ་སེལ། སྨོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་དང༌། ཉི་ཤ ་པ་གཉིས་ནང་ལྟར་རེས་

མོས་ཀྱིས་གསུངས། དེ་ཚེ་ཇ་ཐང་གསོལ་ཞལ་གཉིས་རེ་དྲངས་ཏེ་བཞེས། དེ་

གྲོལ་འཕྲལ་གསོལ་ཇ་བཞེས་གྲུབ་རྗེས། ཆོས་རྔ་དང་བསྟུན་ཏེ་མཁན་པོའ་ི

མདུན་ནས་ཆོས་ཁྲིད་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། གསུམ་གང་ལྕོགས་ཞུ་

རྒྱུ། གྲོལ་རྗེས་རང་ཤག་ཏུ་རང་སྦྱོང་ཅི་ནུས་དང༌། ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་

གྲུབ་རྗེས་སྐྱོར་རྔ་དང་བསྟུན་ཏེ། སྐྱོར་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་འཛིན་

གྲྭ་སོ་སོའ་ིསྔ་དྲོའ་ིཆོས་ཁྲིད་དེ་ཁྲིད་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ། དེ་འཕྲལ་ཆོས་ཁྲིམས་པའི་

ཐུན་རྔ་དང་བསྟུན་ཏེ། རང་ཤག་ཏུ་སྐད་གསང་མཐོ་ཙམ་ངང་རང་སྦྱོང་བྱ་
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རྒྱུ། ཕྱི་དྲོར་དུང་བརྡ་དང་བསྟུན་ཏེ། དབུ་མཛད་ཀྱི་གཙོས་གནས་ཡོ་བྱིན་

རླབས་བཅས་སྔོན་འགྲོས་ཕྱག་རྡོར་འབྱུང་འདུལ་བདག་བསྐྱེད་མཐར། ཐོག་

མར་ཀྱེ་རྡརོ་གཏརོ་བསྔསོ་དང་མཁའ་སྤྱདོ་མ། ཕྱག་རོྡར། རྣམ་སྲས། མགནོ་པ་ོ

ཕྱག་བཞི་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏརོ་བསྔསོ་སྔནོ་འགྲསོ། གུར་མགནོ་ལྕམ་དྲལ། ཞལ་

བཞི་པ་ལ་དབུ་མཛད་ཀྱིས་དྲིལ་སིལ་གྱིས་སྤྱན་འདྲེན་ལྷ་མཆགོ་མ་ནས་སྐངོ་

བ་ཁྱེད་མཐུན་མ་སོགས་དང་བཅས་བེག་རྩེའི་གཏོར་བསྔོས། ལས་མགོན་

གཏརོ་བསྔསོ། མཁའ་འགྲ་ོསྤྱི་གཏརོ་གཞི་བདག་གཏརོ་བསྔསོ་མཐར། སྲིད་ཞི་

མ་སོགས་སྤྱི་སྟབས་མན་གཏོར་ཆོག་ལྟར་ཆ་ཚང་བ་དང༌། སེང་གདོང་མའི་

བསྙེན་པ་ཉེར་གཅིག་སོགས་བཟློག་པ་བཅས་དང༌། འགྲོ་བདེ་མའི་མཐར་

མི་རྟག་མདོ་བསྐུལ་འདོན་གྱི་གྲོལ་ཏེ་ཆོས་གོས་བསྣམས། གཙུག་ལག་ཁང་

ལ་བསྐོར་བ་བཅས་གྲུབ་འཕྲལ། སྐྱོར་དཔོན་མདུན་སླར་ཡང་བསྐྱར་ཁྲིད་

ཞུ་བར་འཚོགས། ཉིན་གུང་དང་དགོང་དྲོ་བཅས་ཀྱི་བསྐྱར་ཁྲིད་ཚར་རྗེས་

ཀྱི་དུས་ཚོད་བྱུང་རིགས་ལ། གླིང་གི་ཕྱོགས་སུ་རྟགས་གསལ་རྩོད་རིགས་ཀྱི་

བགྲ་ོགླེང་ཅི་རིགས་མཛད་རྒྱུ། དེ་འཕྲལ་ཆསོ་ཁྲིམས་པའི་ཐུན་རྔ་དང་བསྟུན་

ཏེ་དགོང་ཐུན་རང་ཤག་ཏུ་བསྡད་ནས་སྦྱོང་རྒྱུའང་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །

དེའི་མཐར་ཆོས་ཁྲིམས་པས་རྔ་བརྡ་མཛད་པ་ལྟར་ཚུར་གྲོལ་

ཏེ། ཆབ་གསང་དང་ཆབ་ཏོག་གཤོ། དེ་འཕྲལ་ཆོས་ཁྲིམས་པའི་རྔ་བརྡ་

ལ་བརྟེན་ཏེ། མཚན་མོར་རང་གི་ཤག་ཏུ་སྡོད་རྒྱུའི་མཚན་ཐུན་སྡོམ་པ་
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དང༌། ཕྱིར་ནངས་ཡར་བཞེངས་ཏེ་འཚོགས་བརྡ་ནི། དུང་པ་གཉིས་ནས་

ཐོག་ཁར་འཛེགས་ཏེ་འཚོགས་དུང་ཐེངས་གསུམ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། རང་

སྦྱངོ་གི་ཐུན་སྔ་མ་རེ་རེ་ལ། ཆསོ་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱིས་ཐུན་གཤེར་རེ་རེ། མཚན་

ཐུན་བསྡམས་རྗེས་ལ་གཅིག་བཅས་མཛད་དགོས། སྔ་དགོང་གི་ཚོགས་པ་

དང༌། ཐུན་སྔ་ཕྱི་གང་རུང་ལ་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་པ་འཁྲོལ་རྗེས་ཞུགས་

མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ། འདུ་ཁང་དུ་རྟེན་མདུན་མཆོད་མེ་གྲངས་

ཚང་སྤར་དགསོ། ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་གས་ོསྦྱངོ་མ་དགནོ་དུ་ཕེབས་དགསོ། ངརོ་ལུགས་

མགནོ་པའོ་ིདུས་བཞི་བསྐང་གས་ོཟླ་རེའི་ནང་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡར་མར་ངའོ་ི

བཅུ་བཞི་ལ་འཚོགས་དགོས། རྒྱུན་དུ་ཕྱི་འགྲུལ་སོགས་དགེ་ཚུལ་སློང་ཡིན་

ཀྱང༌། རབ་བྱུང་གི་ཆས་དང་རྟགས་མཚན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཉིན་མཚན་གྱི་

ཐུན་ཚེ་གླིང་ནང་དུ་སྡོད་འཇུག་མི་ཆོག དཀོར་གཉེར་སྔོན་འཇགས་ལྟར་

ལ། སློབ་གྲྭའི་གཉེར་པ་དང༌། ཇ་མ་གཅིག  ཆུ་ལེན་གཅིག་སྟེ་བཞི་ལོ་ལྔ་རེ་

དང༌། དགེ་བསྐོས་ལོ་རེ་ཅན་བཅས་རྫོང་སར་མ་དགོན་གཞུང་ནས་བསྐོས་

བཞག་གནང་དགོས། 

༥༽ གཞུང་ཆེན་ཐོས་བསམ་རིས་མེད་གནང་བ། 

གཞན་ནི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་དང༌། ཕྱགོས་འདུས་དོན་གཉེར་གང་ཆེ་དུས་

ཐོག་ཏུ་ཚད་གཞི་ལྟར་ཞུགས་ཆོག་རྒྱུ་དང༌། འཆད་ཉན་བྱ་རྒྱུ་ནང་རིག་སྡེ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

576

སྣོད་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་རྒྱ་གཞུང་གཙོ་བོ་ལ་བོད་གཞུང་གིས་རམ་འདེགས་

བྱ་རྒྱུ་སྟེ། ཡོངས་གྲགས་རྩ་པོད་དབུ་ཕར་འདུལ་མངོན་བཞི་ལས་ཕྱེ་བའི་

གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཁར། ཚད་མའི་སྐརོ་ལ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་རྣམ་

འགྲེལ་གཉིས། གསུང་རབ་སྤྱི་འགྲེལ་སྐརོ་ལ་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་དང༌། སྡམོ་

གསུམ་རབ་དབྱེ། གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད། ལེགས་བཤད་རིན་གཏེར། སྒྲ་

རིག་དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མད།ོ སྙན་ངག་མེ་ལངོ་མ་བཅས་གཙོ་བ་ོདེ་རྣམས་ཡིན་

པར་བརྟེན་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་ལེགས་པར་བཞུགས། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་

བཤད་རྒྱུན་ཚང་ན་ས་སྐྱའི་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་སྐྱོང་རྒྱུའི་

འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་བར་ཡང་གྲགས་སོ། །

༦༽ དུས་མཆོད་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ། 

བཤད་གྲྭ་འདི་ལ་བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དང༌། གྲུབ་མཐའ་རིས་

མེད་ཀྱི་བླ་མ་གོང་མ་འགའ་ཞིག་གི་འདས་མཆོད་དུས་དྲན་གྱི་མཆོད་ཆོག་

ཉིན་ཚོགས་ཅན་གྱི་རྟེན་རྩ་སྦྱརོ་འཇགས་སྔ་མ་ོནས་ཡདོ་པ་ནི། བདོ་ཟླ་དང་

པ་ོདང་བཞི་པའི་ཚེས་བཅ་ོལྔ་གཉིས་ལ་སྟནོ་པའི་དུས་ཆེན་དུ་དགེ་འདུན་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱིར་བཅོས་སྔོན་འགྲོའ་ིསྒོ་ནས་སྔ་དྲོར་བསྟན་རྒྱས་ཆོ་ག་

རྒྱས་སྤྲསོ་དང༌། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པ་ོདང༌། རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན། ངརོ་

ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ། མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལ་སྔ་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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དྲརོ་ལམ་འབྲས་བླ་མཆདོ། ཆསོ་རྗེ་ས་པཎ་དུས་ཆེན་ལ་ས་པཎ་བླ་མཆདོ། རྗེ་

བཙུན་མི་ལ། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། ཀོང་སྤྲུལ་

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དུས་ཆེན་རྣམས་སྔ་དྲོར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་

ཀྱི་བླ་མཆོད་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོང་དྲོར་བསྐང་གསོ་འབྲིང་རྒྱས་

གསུངས། དེ་དག་གི་དགོང་མོར་གླིང་མཆོད་དང་རྟགས་གྲྭ་བཅས་ཡོད། ལོ་

ལྟར་བདོ་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་གཅིག་ནས་གཞུང་སྒེར་གྱི་ལོ་གསར་ཉིན་གསུམ་

ཞོག་འཕྲལ། སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་རིམ་སྒྲོལ་ཆོག་དང་འབྲེལ་ཏེ་སྒྲོལ་བསྟོད་འབུམ་

ཕྲག་ཁ་སྐོང་བཅས་འཚོགས་སྒྲུབ་དང༌། དེ་རྗེས་བླ་བྲང་དུ་སྐུ་རིམ་གདུགས་

དཀར་མཆགོ་གྲུབ་མ་ཁྲི་ཚར་ཁ་སྐངོ་བཅས། བདོ་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་གཅིག་

ནས་གུང་སེང་གྲོལ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་གཞུང་ནས་ཐུགས་སྤྲོ་ཉིན་གསུམ་རྒྱས་སྤྲོས་

མཛད། 

༧༽ མཁན་རབས་དང་པོ། 

ཆསོ་སྡེ་ཆེན་པ་ོའདིའི་མཁན་རབས་དང་པ་ོནི། རྫགོས་ཆེན་པའི་མཁས་གྲུབ་

ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྫོགས་ཆེན་

པ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེའམ་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་

བ་ཞེས་པ་ཁོང་ཡིན། ཁོང་གིས་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་སྐུ་གཤེགས་

འཕྲལ། བླ་མ་དེའི་གདན་ས་བྱང་རྫ་ཆུ་ཁའི་དགེ་མང་རི་ཁྲོད་དུ་ལོ་མང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པོར་འཁོར་སློབ་བསྐྱངས་ཏེ་གདན་ས་ཟིན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྫོགས་

ཆེན་ཤྲི་སེང་གེར་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་མཁན་པོ་མཛད་པ་དང༌། ཤར་དཔལ་

སྤུངས་དགོན་དུ་བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་པད་མ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་

པོ་ལ། གཞུང་བཤད་ཀྱི་སྐུ་ཡོན་ཕུལ་བ་དང༌། ཞོར་དུ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དེར་

གཞུང་བཤད་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་སྐྱོང་གནང་བ་དང༌། སྐྱེ་རྒུ་དགོན་དོན་

འགྲུབ་གླིང་དུ་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་སྐྱོང་གནང་བ་དང༌། སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་

སྟེང་གི་དབེན་ཁྲོད་ལ་སེ་སྒང་དུ་གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོའ་ིམདུན་

ནས་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་དང་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་སོགས་གསན་ཏེ་ཡུན་

རིང་བཞུགས་སྐབས་སུའང༌། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་མང་པོ་ཞོར་དུ་

སྤེལ་ཁྲིད་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ལྷག་

པར་དུ་ཁོང་སྔོན་སྐུ་གཞོན་དུས་ནས་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་མོས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཚུལ། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལ་ཞུས་པ་ན། བླ་མའི་

ཞལ་ནས། ཁྱདོ་སྔནོ་ས་སྐྱ་པའི་བླ་རྒན་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་ཡིན་རྟགས་རེད། ས་སྐྱ་

པར་དངསོ་སུ་མ་ཞུགས་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་ཡག་པ་ོགྱིས་དང༌། ས་སྐྱའི་བསྟན་

པ་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོགས་ཡོང་ཞེས་གསུངས་པར་གྲགས་པ་བཞིན། མཁན་

ཆེན་འདི་ཉིད་ངོར་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་

རྒྱན་མཚན་གྱི་དེ་མ་ཐག་པའི་སྐུ་སྐྱེར་གྲགས་ཤིང༌། སྒ་སྟནོ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་ངག་

དབང་ལེགས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ངེས་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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སུ་གསུངས་པ་ལྟར། མཁན་ཆེན་བཀའ་དྲིན་ཅན་འདིར་སྒ་སྟནོ་བླ་མ་འཇམ་

རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བསྟན་པ་ལ་འགྲོ་ཕན་གང་གིས་འབྱུང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་

ལན་ལ་ཡང་ཁྱདོ་རང་ཀུན་མཁྱེན་ག་ོརམས་པའི་བཀའ་འབུམ་འདི་བསྡུ་ཚོལ་

ཐགོ་སྤར་ཞིག་བཞེངས་ཐུབ་པར་བྱུང་ན། མ་འངོས་པར་ས་སྐྱའི་བསྟན་པ་ལ་

ཕན་ཐགོས་ཡངོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་དང༌། ས་སྐྱ་པའི་ཕོྱགས་ནས་ཁངོ་

གི་སློབ་མ་ཡང༌། བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཁང་གསར་མཁན་

ཆེན་ངག་དབང་བློ་གྲོས་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་དབོན་སྟོད་

མཁྱེན་རབ། སྡེ་གཞུང་མཆགོ་སྤྲུལ་ཨ་འཇམ་སགོས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་

གྲངས་མེད་བྱོན། 

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཁམས་བྱེའི་

བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་འཛུགས་ཉེའི་སྐབས་ནས། མཁན་ཆེན་འདི་གདན་དྲངས་

ཏེ། རྫོང་སར་དགོན་རྩེ་ལྷ་ཁང་གི་ཡང་ཐོག་གཟིམས་སྤྱིལ་དུ་བཞུགས་སུ་

གསོལ་ཏེ་ལོ་ཤས་གཞུང་བཤད་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་བསྐྱངས། དེ་ནས་ས་རྟ་ལོར་

ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་བཞེངས་གྲུབ་པ་དང༌། དེར་

ཕེབས་ཏེ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་དེ་དབུ་འཛུགས་སྒོ་དབྱེ་མཛད་ནས་ལོ་གཉིས་

ཙམ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པར་གསུངས། ཁོང་གི་གཟིམས་ཁང་ཤིང་བང་

དང༌། ནང་གི་གཟིམས་ཁྲི། ཤིང་བཟོས་ལྕོག་རྩེ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་སྐོར་དང་

ཆོས་ཁྲི་ཆས་སྐོར་བཅས་ཆ་ཚང་ཡོད་པར། མཁན་སློབ་རྒྱུད་འཛིན་རྣམས་
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ནས་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་རྟེན་དུ་བརྩི་ཞིང་ཡོད། དེས་ན་མཁན་ཆེན་འདི་ས་

སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞིག་གོ ། 

༨༽ མཁན་རབས་གཉིས་པ། 

མཁན་རབས་གཉིས་པ་དབོན་སྟོན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འདོ་ཟེར་ནི། དབོན་

པོ་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དབོན་སྟོད་དགོན་པར་ཚོགས་སྒྲིགས་སུ་ཞུགས། སྐུ་

གཞོན་དུས་ནས་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་མང་པོའ་ིཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་

བྱ་བྲལ་ཀུན་སྤོང་གི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་ཁོ་ནར་དོན་གཉེར་མཛད། གཙོ་བོ་ནི་

གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་

བློ་གྲོས། སྒ་ངག་དབང་ལེགས་པ། འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ། གཞན་ཕན་ཆོས་

ཀྱི་སྣང་བ། སི་ཏུ་པད་མ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ། བྲག་རི་བཀྲ་ཤིས་རིན་པོ་

ཆེ། འབྲུ་འཇམ་གྲགས་སོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་མཁན་

ཆེན་གཞན་དགའ་རིན་པ་ོཆེའི་གཞུང་བཤད་ཆ་ཚང་འཛིན་པར་ནུས་པའི་ས་

སྐྱ་པའི་ཕྱོགས་ནས་མཁས་པ་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན། རྫོང་

སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ནས་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཕེབས་དགོས་

བྱུང་སྐབས། རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དབོན་སྟོད་མཁྱེན་རབ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་

ཉིད་མཁན་པརོ་བསྐ་ོབཞག་གནང་བ་ལྟར། ལ་ོབཅུ་ཧྲིལ་པརོ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་

པོ་དེའི་མཁན་པོ་མཛད། 
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སློབ་མ་ལ་བྲག་གཡབ་བློ་གྲོས། ཁང་དམར་རིན་ཆེན། མདོ་སྲིབ་

ཐུབ་བསྟན། འཛིང་པ་དགེ་ཚུལ། སྡེ་གཞུང་ཨ་འཇམ། སྡེ་གཞུང་ཆོས་འཕེལ་

སོགས། སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མཁས་པ་མང་པོ་བོྱན་ཏེ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བསྟན་

པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར། དེའི་རྗེས་སུ་སི་ཏུ་པད་མ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་

བཞིན། དཔལ་སྤུངས་དགོན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དེར་གཞུང་བཤད་ཀྱི་བཤད་

གྲྭ་བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་བདུན་ཙམ་བཞུགས། 

དེ་ནས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས། ས་དགོན་ཨང་གཉིས་པར་གྲགས་

པའི་དབོན་སྟོད་དགོན་གྱི་གོང་ཁྲོད་ལྷུན་པོ་རྩེ་ཞེས་པ་དེར། ཕོྱགས་མེད་ཀྱི་

སློབ་གཉེར་མཁན་གྲྭ་པ་སུམ་ཅུ་ནས་ལྔ་བཅུ་སོགས་ཅི་རིགས་འདུས་ཆོག་

པའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མ་ོཞིག་ལ་འདུ་ཁང་ནང་རྟེན་བཅས་དང༌། གྲྭ་ཤག་ལྔ་བཅུ་

ལྷག  བླ་བྲང་གཟིམས་སྤྱིལ། གླིང་ཁ་སྐྱེད་ཚལ་སོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

བཅས་ཡངོས་རྫགོས་དང༌། དེ་དག་ལ་དགསོ་དབང་གི་མཆདོ་པ་དང༌། བླ་གྲྭ་

ཚང་མའི་གསོལ་ཕོགས་སོགས་ཟན་གྲོན་ཅི་དགོས་ཀྱི་རྟེན་རྩ་སྦྱོར་འཇགས་

སོགས་ཡོངས་རྫོགས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གཅིག་པུས་སྒྲུབ་གནང་མཛད་

ཐགོ  གཞུང་བཤད་ཀྱི་ཆསོ་ཁྲིད་ཁ་ོནར་སྐུ་ཚེའི་མཐའ་བར་སྐྱངོ་བར་མཛད་

བཞིན་པར་ལ་ོཉི་ཤ ་ལྷག་ཙམ་སངོ་མཐར་ ༡༩༥༧ ལའོ་ིདགུན་ཁར་བཤད་གྲྭར་

ཆསོ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པའི་དུས་འགྱུར་སྐབས་སུ་མཁན་སླབོ་ཚང་མ་འཛིན་

བཟུང་ཐེབས་ཏེ། སྡེ་དགེར་ཁྲིད་སོང་བར་རིང་མིན་ངན་བཙོན་གྱི་འགོ་ཏུ་
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འདས་རྟགས་ང་ོམཚར་བ་དང་བཅས་སྐུ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་དགསོ་བྱུང་

བ་རེད། 

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང༌ཀར་ཤཱཀྱ་གྲགས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་གྲགས་

ཤིང༌། འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་

གསུང་འཕྲོས་ལས། སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཡང་དབེན་དྲྭ་མ་སྒང་གི་ཆོས་

གྲྭ་གོང་འགོ་ཐོག་མར་ཉམས་གསོ་གནང་མཁན། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ངོར་པ་

དཔོན་སློབ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་དགོངས་ཚུལ་ཐོས་

ཞེས་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལས་བྱུང༌། གང་ལྟར་ཡང་མཁན་རིན་

པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་བསྟན་པ་སྤྱི་བྱེར་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེའ།ོ །

༩༽ མཁན་རབས་གསུམ་པ། 

མཁན་རབས་གསུམ་པ་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་པོ་སྒ་

སྟོན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ནི། སྒ་སྟོད་འཛིན་མདའ་གྲོང་དུ་ངོར་

དཔནོ་སླབོ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དབནོ་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞནོ་

དུས་ནས་ཀྱང་དམ་པའི་རིགས་སད། སྒ་ཐར་ལམ་དགོན་གྱི་ཚོགས་སྒྲིག་ཏུ་

ཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ནས་ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་དུ་གྲྭ་སར་ཕེབས་

ཏེ། ཁང་གསར་མཁན་པོ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་སྙིང་པོ་ལས་གསུང་ངག་རིན་

པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་སོགས་སྡོམ་པ་གསུམ་ཀའི་བཀའ་དྲིན་ནོས། ས་སྐྱ་སོགས་
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གནས་བསྐོར་མཛད་དེ་ཕྱིར་ཕེབས། 

གཞན་ཡང་བླ་མ་ཉི་དགའ་རིན་པ་ོཆེ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་

བརྩེའི་དབང་པོ། གསང་བདག་བློ་གཏེར་དབང་པོ། བྲག་ར་འཇམ་དབྱངས་

ཆསོ་ཀྱི་ཉི་མ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པ་ོཨ་ོརྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུ། གཞན་དགའ་

རིན་པ་ོཆེ། འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་སགོས་གསར་རྙིང་བླ་མ་མང་པརོ་

བསྟེན། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་ཕལ་ཆེ་བ་ཐུགས་སུ་ཆུད། སྒྲུབ་པ་ཉམས་

བཞེས་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན། ཞིང་སྐྱོང་དུར་བདག་ཡབ་ཡུམ་སོགས་བསྟན་སྲུང་

ཐམས་ཅད་བྲན་བཞིན་འཁོར། ཁྱད་པར་དུ་དགེ་མང་རི་ཁྲོད་དུ་ཐོག་མར་

དབནོ་པ་ོབསྟན་ལུ་དང༌། དེ་རྗེས་མཁན་ཆེན་གཞན་དགའི་མདུན་ལ་ོལྔ་ཙམ་

གཞུང་བཤད་ཀྱི་སླབོ་གཉེར་ཞུས། དེ་སྐབས་སུ་མཁན་ཆེན་གྱི་ལུང་བསྟན་པ་

བཞིན། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་བཀའ་འབུམ་སྤར་

བསྐ་ོརྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ། སྡེ་དགེ་ནང་དུ་ཕེབས་ཏེ། རྗེ་བླ་ོགཏེར་དབང་

པསོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་འགོ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་མ་དཔེ་འཚོལ་

སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་གནང་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་མཁས་

པའི་དབང་པོ་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་ ༡༤༢༩-༡༤༨༩ གསུང་

འབུམ་པོད་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་ཞུ་དག་ཤིན་ཏུ་

མཐའ་གཙང་དང་བཅས་ཤིང་སྤར་བསྐོ་རྒྱུ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཐོག ལུང་རྒྱུན་

མེད་གྲས་རྣམས་བྲག་ར་རིན་པ་ོཆེའི་མདུན་ནས་ལུང་སྤེལ་ཚད་ལྡན་ཞུས་ཏེ་
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སྔ་ཕྱིར་ལུང་ཚར་གཉིས་གནང་བ་དང༌། 

དེའི་ཞར་བྱུང་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གཡག་ཊཱིཀ་དང༌། རོང་ཊཱིཀ་སོགས་

ཀྱི་སྤར་མང་པོ་བཞེངས། ལམ་འབྲས་ཚར་ཁ་ཤས་དང་གཞན་དབང་

ལུང་ཁྲིད་གྲངས་མེད། གཞུང་ཁྲིད་བཤད་ཁྲིད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་མཛད་

ཅིང༌། རྒྱུན་མར་རྗེས་འབྲང་གི་སློབ་ཚོགས་མང་པོ་སྐྱོང༌། ཡེ་ན་ཆོས་འཕེལ་

རབ་རྒྱས་དང༌། གྲགས་འབྱུང༌། དབནོ་སྟནོ་མཁྱེན་རབ། ཁྲི་ཚོ་ཡེ་ཤེས་ལེགས་

གྲུབ། གོ་འཇོ་ཐང་སྐྱ་དགོན་ནག་མིག་བླ་མ། གསེར་ལྗོངས་འཇམ་དབྱངས་

དགེ་ལེགས། ཞབས་ཐང་མཁན་པོ་རྣམ་གཉིས། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་

ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ། སྡེ་གཞུང་ཀུན་བཟང་ཉི་མ། སྡེ་སྤྲུལ་ལུང་རིགས་ཉི་མ། ཉ་བྲག་

ཀུན་བཟང༌། རབ་བརྟན་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས། མད་ོསྲིབ་ཐུབ་བསྟན། དུང་

དགོན་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་སོགས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་

པའི་སླབོ་ཚོགས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང༌། དབནོ་སྟདོ་མཁྱེན་རབ་

རིན་པ་ོཆེའི་རྗེས། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་རྫངོ་

སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭར་མཁན་པོ་ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་གནང༌། ཁོང་

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་སྐུ་སྐྱེར་ཡང་གྲགས་ཤིང༌། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་

འཆང་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱིས་དཔནོ་སླབོ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་

སྐུ་ཞིག་ཡིན་པར་དགོངས་ཚུལ་ཡང་གསུངས་པར་ཐོས། མཐར་གྭ་བུར་བྱང་

ཆུབ་རི་ཁྲོད་དུ་གཤེགས། བསྟན་པ་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་
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ལ་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་གོ ། 

༡༠༽ མཁན་རབས་བཞི་པ། 

མཁན་རབས་བཞི་པ་སྡེ་གཞུང་ཆོས་འཕེལ་ནི་ལི་ཐང་སྡེ་གཞུང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ཤིང༌། དེའི་དགོན་པའི་ཚོགས་སྒྲིགས་སུ་བཞུགས། སྒ་སྟོན་ངག་

དབང་ལེགས་པ་དང་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། མཁན་

ཆེན་གཞན་དགའ། དབོན་སྟོན་མཁྱེན་རབ་སོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན་པ་

དང༌། མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྲགས། ལྷག་པར་ས་སྐྱ་

པ་རང་ལུགས་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཐུགས་ཞེན་དང༌། བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་

ཀའི་སྒོ་ནས་ཕྲིན་ལས་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང༌། སྐུ་གཤེགས་རྗེས་སྐུ་གདུང་

ཞུགས་འབུལ་ཞུས་པ་ན། དབུ་ཐདོ་ལས་ཨ་ོརྒྱན་གུ་རུའི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པརོ་

རང་འཁྲུངས་བྱུང་རབས་ཀྱང་གསུངས། །ཁོང་གིས་བླ་མ་འཇམ་རྒྱལ་རིན་

པོ་ཆེའི་རྗེས་སུ་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིམཁན་པོ་འཇམ་

མགནོ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་ལ་ོལྔ་ལ་མཛད་པར་ཐསོ་

སོ། །ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཕལ་ཆེར་བསྙེན་སྒྲུབ་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

ལ་བརྩོན་པའི་ཞོར་དུ་འཁོར་སློབ་ཀྱང་བསྐྱངས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་

ཅི་རིགས་གནང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཉམས་ལེན་གྱི་

གནད་དང༌། ཕྱག་ལེན་ཚུན་གང་ཅིར་འདནོ་སྤེལ་གནང་བར་ཕྱག་རྗེས་ཤིན་
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ཏུ་ཆེ་བར་གསུངས་སོ། །

༡༡༽ མཁན་རབས་ལྔ་པ། 

མཁན་རབས་ལྔ་པ་བྲག་གཡབ་བློ་གྲོས་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་བྲག་གཡབ་ནང་

དུ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཕྱོགས་ས་སྐྱའི་དགོན་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་གཅིག་གི་

ཡིན་ཞིང༌། སྐུ་གཞོན་པ་ནས་ཀུན་སྤོང་བྱ་བྲལ་གྱི་སྤྱོད་པས་ས་མཐར་ཉུལ་

ཞིང་ཆོས་ཁོ་ནར་ཚོལ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྲགས། དབོན་སྟོད་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་

སློབ་མའི་ཁོངས་ནས་གཞུང་བཤད་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་གཙོ་བོའ་ིགྲས་མཁས་

པའི་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་

བློ་གྲོས་དང༌། སྒ་ངག་དབང་ལེགས་པ། བླ་མ་འཇམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་

ཀྱི་སློབ་མ་ཡང་ཡིན་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་

བཀའ་བཞིན་སྡེ་གཞུང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་རྗེས་སུ་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་

གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིམཁན་པོ་མཛད། ཁོང་མཁས་པ་ཆེན་པོའ་ིསྙན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་ཡང༌། ཐུགས་སྙུང་བ་ལྟ་བུའི་བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་

ལོ་གསུམ་མ་ཟིན་ཙམ་ལས་མཛད་མ་ཐུབ་པ་འདྲ། དེ་རྗེས་རྣམས་སུ་སྐབས་

འགར་མ་གཏོགས་སྙུང་གཞི་ཇེ་དྲག་སོང་ཞིང༌། བསྟན་པ་ལ་ཐུགས་བཞེད་

འགན་ཁུར་ཆེ་སྟབས་ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ས་སྐྱའི་དགོན་ཆུང་གསུམ་

ཡོད་པ་ལ་དེའི་བསྟན་དོན་དུ་ཆབ་མདོར་བོད་གཞུང་རྙིང་པའི་ཁྲིམས་འགོ་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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ཏུ་ཉེས་བཙོན་དང༌། རྟ་ལྕག་གྲངས་མེད་བཟོད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ངལ་

ལོ་གྲངས་འགར་བྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་ཡང༌། རྗེས་འབྲང་གི་སློབ་མ་འགའ་རེ་

སྐྱོང་སྟེ་གཞུང་བཤད་ཁོ་ན་ཁྲིད་མཛད། དངོས་རྫས་བྱུང་རིགས་ཀྱིས་དཔེ་

རྒྱུན་དཀོན་གྲས་ཤིང་སྤར་དང༌། རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར། རིན་ཆེན་གཏེར་

མཛོད་ཀྱི་ཙ་ཀ་ལི་སོགས་རྟེན་བཞེངས་ཁོ་ནར་མཛད། བྱ་བཏང་གི་སྤྱོད་པ་

ཁ་ོནས་ན་བཟའ་ཡང་ངན་ངནོ་ལས་མི་བཞེས། མདརོ་ན་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་

དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་སོ། །

༡༢༽ མཁན་རབས་དྲུག་པ། 

མཁན་རབས་དྲུག་པ་ཁང་དམར་རིན་ཆེན་ནི། སྡེ་དགེའི་འབྲི་ཤར་གཏེར་

ལྷུང་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། དེར་པད་མ་ཤེལ་རི་ཞེས་སྔོན་མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་

གསུམ་གྱིས་གཏེར་བཞེས་པའི་གནས་ཆེན་དུ་ཁང་དམར་དགོན་ཞེས་པ་

རྙིང་མའི་དགོན་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཞུགས་མཛད། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་

ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་འཚོལ་

བ་ཁོ་ནར་ལྷུར་བླངས་པར་མཛད། གཙོ་བོ་དབོན་སྟོད་མཁན་མཁྱེན་རབ་

དང༌། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་

སོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན་པ་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་

བརྟེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་བྲག་གཡབ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

588

བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྫངོ་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མའོ་ིམཁན་པ་ོལ་ོབཞི་

མཛད་པར་གསུངས། རྒྱུན་དུ་སྐུ་ཆས་དང་ན་བཟའ་ཚུན་གྱི་དངོས་རྫས་གང་

བྱུང་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གསུང་རྟེན་གྱི་ཆེད་

དུ་གཏོང༌། སྐུ་ཚེ་རིལ་པོར་སྒྲུབ་པ་དང་ཆོས་འཆད་སྤེལ་ཁོ་ནས་འདའ་བར་

མཛད་པར་གྲགས་སོ། །

༡༣༽ མཁན་རབས་བདུན་པ། 

མཁན་རབས་བདུན་པ་བདག་ཅག་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མེད་པར་ཆེ་བའི་

མཁས་པ་ཆེན་པ་མདོ་སྲིབ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ ༡༩༠༡-༡༩༧༡ ནི། སྡེ་

དགེ་འབྲི་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མདོ་ཆུའི་རྒྱུད་རི་མདའ་ནས་ཉག་སྨད་འདམ་

ཐོག་ཚང་ཞེས་པ་རྗེ་བློ་གཏེར་དབང་པོའ་ིདངོས་སློབ་མདོ་སྲིབ་པ་མཁན་

ངག་དབང་དམ་ཆོས་ཞེས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ཀའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་

ཁྱབ་ཅིང༌། རྒྱུད་སྡེའི་གསང་མཛོད་ཆེན་པ་ོཞིག་བཞུགས་པ་དེའི་དབནོ་རྒྱུད་

དུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༡ རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་སྟག་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་

ནས་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། སྐུ་ཞང་དུང་མད་ོདགོན་གྱི་

བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་གྱི་མདུན་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་བསླབ་པར་

ཚེགས་མེད་དུ་ཤིན་ཏུ་བྱང༌། དགུང་གྲངས་བཅུ་ལྷག་སྐོར་ནས་མདོ་སྲིབ་

དགོན་པར་ཚོགས་བཞུགས་མཛད། 



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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རྫོགས་ཆེན་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་པའི་མཁན་ཨ་པད་ཞེས་གཞན་

དགའ་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་ཡིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་དབྱར་མདོ་སྲིབ་དགོན་པ་དང༌། དགུན་ཝ་ར་དགོན་

དང༌། དུང་མདོ་དགོན་པར་ཡར་མར་ཕེབས་བཞུགས་ཀྱིས་གཞུང་བཤད་

དཔེ་ཁྲིད་ཁོ་ནར་གནང་བར་མཛད་པས། དེའི་མདུན་ནས་སྤྱོད་འཇུག་

དང༌། དབུ་མ་རྩ་འཇུག་སོགས་གཞུང་འགའ་ཞིག་གསན་སྦྱོང་མཛད་པ་

ན་བློ་རིག་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་སྟབས་བླ་མ་དེས་ཐུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་

བཏགས། ཁངོ་དགུང་ལ་ོདང༌སྐུ་གཟུགས་གཉིས་ཀ་ཆུང་ཤསོ་ཡིན་ཀྱང༌། དཔེ་

ཆའི་ཐོག་མཁས་ཤོས་སུ་གྱུར་པར་བརྟེན་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཁན་

ཆུང་ཞེས་མཚན་བཏགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་མདོ་སྲིབ་མཁན་ཆུང་ཞེས་པའི་

མཚན་ཡང་རང་དགར་ཆགས། དེ་སྐབས་རྣམས་སུ་མཁན་རྒན་རིན་པོ་ཆེ་

ངག་དབང་དམ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ནས་ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། ངོར་ཆེན་བཀའ་

འབུམ། དཀོན་ལྷུན་བཀའ་འབུམ་སོགས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་

ཀུན་བཏུས། ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་སོགས་དབང་ཆོས་མང་པོ་གསན། དེ་

རྗེས་རྫངོ་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ནང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལ་ོབརྒྱད་ཀྱི་རིང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀུན་བཏུས། ལམ་འབྲས་སླབོ་བཤད་སགོས་དབང་ཆསོ་མང་པ་ོགསན། 

དེ་རྗེས་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ནང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་བརྒྱད་

ཀྱི་རིང༌མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དབནོ་སྟདོ་མཁྱེན་རབ་དང༌། བླ་མ་འཇམ་རྒྱལ་རིན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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པ་ོཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་གཞུང་བཤད་ཀྱི་སྐརོ་ཡངོས་རྫགོས་གསན་

སྦྱངོ་མཐར་ཕྱིན། ཁམས་བྱེའི་སླབོ་གྲྭའི་སྐྱརོ་དཔནོ་ཡང་ལ་ོགསུམ་མཛད། རོྡ་

རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མདུན་ནས་སྔ་ཕྱིར་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཚར་

གཉིས། གདམས་ངག་མཛོད། སྒྲུབ་བཏུས། མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་སགོས་

ཀྱིས་གཙོས་དབང་ཁྲིད་ལུང་སགོས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་གསན། དེ་རྗེས་ཡབ་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་དགུང་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་ཙམ་ནས་མདོ་སྲིབ་དགོན་གྱི་

དབྱར་གནས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་གཞུང་བཤད་ཁྲིད་གནང་ཞོར་དུ་མཁན་

ངག་དབང་དམ་ཆོས་ཀྱི་དངོས་སློབ། དུང་དགོན་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་ནས་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ལ་ོ

གཉིས་གསན། མཁར་མདོ་མཁན་ཆེན་མདུན་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་

རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་སོགས་གསན། རབ་བརྟན་དགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་

གནང་བ་དང༌། དབནོ་སྟདོ་དགནོ་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཁྱེན་རབ་

ལ་ཞབས་ཞུས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་ལ་ཆོས་ཁྲིད་གནང་བ་དང༌། འདམ་ཐོག་དགོན་

པར་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ལུང་གནང་བ་སོགས་ལོ་འགའ་རེ་མཛད། 

དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་ཙམ་ནས་རང་དགོན་དུ་ཐོག་མར་བླ་གྲྭ་ཉི་ཤ ་རྩ་

ལྔ་ཅན་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཟླ་བ་གསུམ་བཙུགས་ཏེ་སྤྱོད་འཇུག་སོགས་གཞུང་

འཆད་སྤེལ་གནང༌། དེ་ནས་ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་གཉིས་ནས་བཞི་བར་གྱི་དུས་

ཚོད་དང༌། གྲྭ་ཞལ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ནས་ཉི་ཤ ་ནང་བར་ཅི་རིགས་ཅན་གྱི་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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སློབ་གྲྭའི་རྒྱུན་སྲོལ་དང་རྟེན་རྩ་སོགས་སྦྱོར་འཇགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་བ་

དང༌། དགནོ་པར་དབྱར་གནས་དང་ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་གས་ོསྦྱངོ༌། སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་སྡེ་

གསར་འཛུགས་སོགས་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། 

དགུང་གྲངས་ཞེ་གཉིས་ཐགོ་ནས་འཇམ་མགནོ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་ཆསོ་ཀྱི་

བློ་གྲོས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཕེབས་ཏེ་

མཁན་པ་ོཁང་དམར་རིན་ཆེན་གྱི་རྗེས་སུ་བཤད་གྲྭ་དེའི་མཁན་པ་ོལ་ོབརྒྱད་

མཛད། མཁན་ཆེན་གཞན་དགའ་དང༌། དབོན་སྟོད་མཁྱེན་རབ་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཞུང་བཤད་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁོ་ནར་སྤེལ་

བར་མཛད། ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་དང༌། ངོར་ཆེན་བཀའ་འབུམ། དཀོན་ལྷུན་

བཀའ་འབུམ་སགོས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་ཡང་གསུངས། འཇམ་མགནོ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་རྒྱུད་བཏུས་ཡོངས་རྫོགས་དང་ངོར་ཆེན་དཀོན་ལྷུན་གྱི་

གསུང་འབུམ་བཅས་ཀྱི་གསན་ལུང་ཕུལ། སླབོ་མ་ཡང་མི་ཉག་དམ་ཆསོ། བྲག་

གཡབ་མཁྱེན་སེང༌། ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། གསེར་ལྗང་མཁན་ཨ་

པད། བྲག་གཡབ་ཆོས་དར། འདམ་ཐོག་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས། ཁྲི་ཚོ་རིན་

ཆེན། བྲག་གཡབ་པད་དམ། སྤེ་ཝར་མཆགོ་སྤྲུལ། གདངོ་ཐགོ་མཆགོ་སྤྲུལ། ཉ་

བྲག་མཆོག་སྤྲུལ། སྤོ་དགོན་དོན་རྒྱལ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང༌། དགུང་གྲངས་ལྔ་

བཅུ་ནས་རང་དགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐུ་མཚམས་

ལོ་བཞི་ཙམ་གནང༌། 



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཞོར་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི ་བསྟན་པ་ཡང་བསྐྱངས་པར་མཛད་ 

༡༩༥༧དགུང་གྲངས་ང་དྲུག་ཐོག་དུས་འགྱུར་དང་བསྟུན་ཏེ་སྟོད་ཕོྱགས་སུ་

ཕེབས་པར་དབུས་གཙང་ནས་རིམ་པར་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ཏེ་འཇམ་མགོན་རྡོ་

རྗེ་འཆང་ཞལ་མཇལ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཆེན་

ཡོངས་རྫོགས་འཁོར་ཏེ། བོད་དུ་ཕྱིར་བྱོན་པར་ས་ངོར་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་ལྷ་

ས་ལ་ ༡༩༥༨ ལོའ་ིམཇུག་ཏུ་ཕེབས་ཀྱང༌། དུས་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་དེར་

ལུས་ཏེ་ལ་ོཤས་བར་དེ་ཕྱགོས་སུ་མངནོ་ཆུང་གིས་འགྲ་ོདནོ་ཅི་རིགས་མཛད་

ཅིང༌། མཐར་ ༡༩༦༦ ལོ་ནས་རིམ་པར་དུས་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་པས་དོ་དམ་འགོ་

སྐུ་གྲིབ་ལྟ་བུའི་སྙུང་རྐྱེན་སོགས་ལ་བརྟེན་ ༡༩༧༡ དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རེ་

དགུའི་ཐོག་བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ལ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས། མཁན་རིན་པོ་

ཆེ་ཁོང༌། ཕྱི་འབྲོག་ཏུ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་གནས་མདོ་དགོན་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་

སྙན་གྲགས་ཅན། བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་

ཚུལ་གྲགས་པའང་གསུངས། གང་ལྟར་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༌། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་རོྡ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་

གྲསོ་དང༌། དབནོ་སྟདོ་མཁན་མཁྱེན་རབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་

བོར་གྱུར་པར་བརྟེན་ཕྲིན་ལས་ཕོྱགས་མེད་དུ་རྒྱས་ཤིང༌། བསྟན་པ་སྤྱི་བྱེར་

བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་དང༌། རྨོངས་བརྟུལ་

རང་ལའང་སྐབས་འགར་སྒོ་གསུམ་ལ་ལེགས་པའི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་སྲིད་པ་
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ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་མ་རིན་པོ་ཁོང་གཅིག་པུའི་བཀའ་དྲིན་ལགས་སོ། །

༡༤༽ མཁན་རབས་བརྒྱད་པ། 

མཁན་རབས་བརྒྱད་པ་མི ་ཉག་དམ་ཆོས་ནི །  ཤར་མི ་ཉག་ཏུ་སྐུ་

འཁྲུངས། དཔལ་ལྷ་སྒང་དགོན་པ་ཞེས་པ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་ཀྱིས་

ཆགས་བཏབ་པ་ལྷ་ལྡན་གྱི་ཇོ་བོ་དང་ཁྱད་མེད་ཀྱི་རྟེན་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་

བཞུགས་པའི་དགནོ་པ་དེའི་གྲྭ་པ་ཡིན། ཀུན་སྤྱདོ་ཤིན་ཏུ་བཙུན། ཁངོ་གཞནོ་

དུས་ནས་ངརོ་ཨེ་ཝཾ་དུ་གྲྭ་སར་བོྱན། ཞརོ་དུ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དང་

ས་སྐྱ་སོགས་གནས་བསྐོར་མཛད། ཕྱིར་ཕེབས་ལམ་དུ་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་

བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོར་དཔེ་ཆ་སྦྱོངརྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་བཞུགས་པར་

ལོ་བརྒྱད་ཙམ་སོང༌། སྐྱོར་དཔོན་ཡང་ལོ་བཞི་ཙམ་མཛད། མཁན་པོ་རིན་

ཆེན་དང་མདོ་སྲིབ་ཐུབ་རྒྱན་གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་ཡིན། འཇམ་མགོན་རོྡ་རྗེ་

འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མདུན་ནས་ལམ་འབྲས་ཚོགས་སློབ་དང༌། གདམས་

མཛོད། སྒྲུབ་བཏུས་སགོས་ཆསོ་བཀའ་གྲངས་མེད་གསན། གཞུང་བཤད་སྐརོ་

ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་མཐར། ཡབ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་ཁ་ཤས་

མཚམས། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངསོ་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོགྲསོ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན། ༡༩༥༡ 

ལོ་ནས་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོར་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་རྒྱན་

གྱི་རྗེས་སུ་མཁན་པོ་ལོ་ལྟར་མཛད་མཐར། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་
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པོ་དུས་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྟོད་ཕོྱགས་སུ་ཕེབས་པའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་དགོངས་

པ་གནང་རྒྱུ་མཛད་པ་ལྟར་བརྗེ་བཀྲོལ་རྗེས། ཡབ་ཡུལ་དུ་མི་ཕེབས་དབང་

མེད་གྱུར་མཐར། རིམ་པར་ཉེས་བཙོན་གྱི་འགོ་ཏུ་སྐུ་གཤེགས་དགོས་བྱུང་

བར་གྲགས་སོ། །

༡༥༽ མཁན་རབས་དགུ་པ། 

བྲག་གཡབ་མཁྱེན་རབ་སེང་གེ་ནི། སྐུ་འཁྲུངས་ཡུལ་བྲག་གཡབ་ལ། གཙང་

གསར་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཡིན་ཞིང༌། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་ཡུལ་སོགས་

འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་བློས་གཏོང་གིས་ཆོས་ཁོ་ན་ཚོལ་ཞིང་དོན་གཉེར་

མཛད། ཆབ་མདོ་སོགས་ཕྱོགས་ག་སར་བླ་མ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཉེ་གནས་མཛད་

དེ་ཞོར་དུ་གཞུང་ཁྲིད་ལོ་ཤས་ཞུས། དེ་རྗེས་སྡེ་དགེ་ནང་རྫོང་སར་ཁམས་

བྱེའི་བཤད་གྲྭར་ཞུགས། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་རྒྱན་བསྟེན་ཏེ་ལོ་ལྔ་ཙམ་

བཞུགས། སྐྱོར་དཔོན་ཡང་ལོ་ཤས་གནང༌། དེ་རྗེས་ལི་ཐང་སྡེ་གཞུང་ནང་

ཕེབས་ཏེ་སྡེ་སྤྲུལ་ཨ་འཇམ་རིན་པ་ོཆེ་དང༌། མཁན་ཆསོ་འཕེལ་སགོས་བསྟེན་

ཏེ་སྔགས་སྐརོ་གསན་སྦྱངོ་མཛད། བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་

བླ་ོགྲསོ་མདུན་ནས་སྔ་ཕྱི་ལམ་འབྲས་ཚོགས་སླབོ་དང༌། གདམས་མཛོད་སྒྲུབ་

བཏུས་སོགས་ཆོས་བཀའ་གྲངས་མེད་གསན། 

མདརོ་ན་སྐུ་ཚེ་དེར་བྱ་བྲལ་ཀུན་སོྤང་གིས་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་ཏེ་ཆསོ་
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ཁོ་ནར་དོན་གཉེར་མཛད་པ་ཞིག་ལ། འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་

གྲོས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་དང་དུ་བླངས་ཏེ། ༡༩༥༦ ལོ་མགོ་ནས་མི་ཉག་དམ་

ཆོས་ཀྱི་རྗེས་རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིམཁན་པོ་མཛད། ཁོང་

མད་ོསྔགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ན་ཡང༌། དུས་འགྱུར་བྱུང་བའི་སྟབས་

ངན་ཁེལ་རྐྱེན་གྱིས་ཆོས་ཁྲིད་ལོ་ངོ་གཉིས་ཙམ་ལས་སྐྱོང་མ་ནུས་ཤིང་ཉེས་

བཙོན་དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ངལ་ཡང་ཅི་རིགས་མྱངས་མཐར། ཡབ་ཡུལ་

ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་སྟེ། ༡༩༨༡ ལོ་བར་མངོན་ཆུང་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་

ཚུལ་དུ་བཞུགས་བཞིན་འགྲོ་དོན་ཡང་ཅི་རིགས་བྱུང་མཐར་སྐུ་ཞིང་གཞན་

གཤེགས་པར་གྲགས་སོ། །བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་དེར་ལོ་ལྟར་བཞིན་ཧོར་ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡ ནས་ ༣༠ བར་ཆོས་མཚམས་ཟླ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་ཚེ། ཕོག་གྲྭ་

ཡངོས་རྫགོས་ཕྱེད་ཀར་བྱས་ཏེ་ཉིན་བཅ་ོལྔ་རེ་ལ་རྒྱུན་སྒྲིག་ལྟར་གྱི་སྔ་དགངོ་

གི་འཚོགས་འདནོ་དང༌། མཚན་ཐུན་མ་ཆགས་པར་བྱེད་དགསོ་པ་དང༌། དགེ་

བསྐོས་གཅིག་དང༌། དཀོར་གཉེར། ཇ་མ། ཆུ་ལེན་རྣམས་གཏན་སྡོད་ཀྱི་སོ་

སོའ་ིལས་འགན་ཁུར་དགོས། གཞན་ཚང་མ་གཤེགས་བཞུགས་རང་མོས་

ཀྱིས་དུས་བསྟུན་ཕྱིར་ཕེབས་བཞུད་ཀྱང་ཆོག འནོ་ཀྱང་སློབ་གྲྭ་ནང་དུ་ཚུར་

འཛོམས་པའི་དུས་ཚོད་འགྱང་ཚེ། མཆོད་མེ་གྲངས་མང་སོགས་འསོ་བསྟུན་

གྱི་འགྱང་ཆད་དང་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོས། གཞན་ཡང་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་

དེར། སླབོ་གྲྭ་མང་ཤསོ་ལ་ོལྔ་ཚན་རེའི་མཚམས་སུ་གསར་རྙིང་བརྗེ་ལེན་བྱེད་
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རྒྱུ་ཡིན་པར་ལ་ོཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་ཧརོ་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང༌། འཇམ་དབྱངས་

ས་པཎ་དུས་མཆོད་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་སྐབས་སུ། སློབ་ཕྲུག་རྙིང་ཤོས་ཕལ་ཆེ་བས་

མཁན་པོའ་ིམདུན་ནས་བློ་རིག་དང་བསྟུན་པའི་འགན་གནང་ལྟར། གཞུང་

སོ་སོའ་ིབརྗོད་བྱ་དང་མཐུན་པའི་མཐའ་དཔྱོད་སོགས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་ཚོགས་

མདུན་ནས་ཡར་རྒྱུགས་ཆེན་དང༌། ལེགས་བཤད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་ཁམས་

གཙང་དང་བརྒལ་བརྟག་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་རྟགས་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གང་

འཚམ་རེ་མཛད་རྒྱུ་སོགས་སྲོལ་རྒྱུན་ཡོད་པ་ལགས་སོ། །

༡༦༽ མཇུག་སྡུའི་གཏམ། 

རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་འདིའི་ཐོག་མ་དང་པོའ་ིགནས་གཞི་

ཡང་སྐུ་ཐོག་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེའི་

སྨད་ཙམ་ལ་ཁམས་ཀྱི་བྱེ་མ་ཐང་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་པའི་མཚན་འདོགས་གནང་བ་དང་བཅས་

ཏེ་བཞེངས་མཛད། 

དེའི་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བླ་མ་རྡ་ོརྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆསོ་ཀྱི་བླ་ོ

གྲོས་ཁོང་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་པར་གདན་སར་ཞབས་པད་འཁོད་མ་ཐག་

ཏུ། བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་འཇམ་དབྱངས་

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའ་ིདགོངས་བཞེད་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྐྱངས་ཏེ་



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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མངའ་སྤྲུལ་སགོས་གཙོས་གདན་སའི་སླབོ་ཕྲུག་ཉི་ཤ འི་སྐརོ་ལ་ཐགོ་མར་སྤྱདོ་

འཇུག་དང་སྡམོ་གསུམ། མད་ོསྡུད་པ། རྒྱུད་བླ་མ། བཟང་སྤྱདོ་སགོས་ཀྱི་གཞུང་

ཁྲིད་རིམ་པར་བསྐྱངས་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་ལྟར་བཤད་གྲྭ་འདི་ནང་

རིག་གཞུང་བཤད་ཀྱི་དབུ་ཐོག་མ་ནི། ༡༩༠༨ ལོ་ཙམ་ནས་འཇམ་དབྱངས་བླ་

མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་བཙུགས་གནང༌། 

དེ་ནས་རིམ་པར་དགུང་གྲངས་ཉི་ཤ འི་ནང་སྐོར་ཞིག་ལ་མཁན་

ཆེན་གཞན་དགའ་རིན་པ་ོཆེ་གདན་དྲངས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམས་ཤག་

ཏུ་བཞུགས་གསོལ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ལྔ་

བཅུ་ཡན་སྐོར་གྱི་གཞུང་བཤད་བཤད་གྲྭ་དངོས་སུ་ཚུགས་པར་ལོ་ཤས་སོང་

མཐར། འཇམ་མགོན་བླ་མ་དགུང་གྲངས་ཉེར་དྲུག་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་ ༡༦ 

པའི་ས་རྟ་ལོར་ཁམས་བྱེའི་གྲྭ་སོགས་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཟིན་པ་དང་མཉམ་དུ་

རྩེའི་བཤད་གྲྭ་ཁམས་བྱེར་སྤོས་ནས་སྒྲིག་འཇགས་མཛད་པ་དང༌། མཁན་

རིན་པོ་ཆེས་ཁམས་བྱེ་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཁྲིད་ལོ་གཉིས་ཙམ་བསྐྱང་ཚུལ་

གསུངས། དེ་ལྟར་ན་བཤད་གྲྭ་དེའི་སློབ་ཁྲིད་ཚུགས་ནས་བསྐྱངས་ཡུལ་ལོ་

ལྔ་བཅུ་ཙམ་དང༌། ཆོས་ཁྲིད་སྐྱོང་བའི་མཁན་པོ་གདན་རབས་དགུ་ལོན་པ་

དེ་རྣམས་མང་ཤོས་ནི། སློབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་ནས་ཐོན་པའི་ཡོངས་གྲགས་

ཀྱི་མཁས་ཆེན་གྲས་ཡིན་པ་གོང་གསལ་ལྟར་དང༌། གཞན་མཁན་རབས་དེ་

རྣམ་པའི་དངསོ་སླབོ་བམ། སླབོ་གྲྭ་དེའི་ནང་ནས་སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་པ་ནི་བགྲང་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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བ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་མོད། 

༡༧༽ གཞན་དགའི་སློབ་མ་གྲགས་ཅན་འགའ། 

ཉུང་ཤས་རང་གིས་ཐོས་ཚོད་ལྟར་ན་བསྟན་དོན་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཀྱི་མཚན་

སྙན་ཆེ་ཙམ་གྱི་གྲས་སུ། སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན། ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཁང་སར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ། བོད་པ་སྤྲུལ་

སྐུ། རྒྱ་གར་ཁུ་ནུ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། བྲག་གཡབ་གཙང་སར་

མཆོག་སྤྲུལ། གོ་འཇ་ོཐང་སྐྱ་དགནོ་ནག་མིག་མཁན་པོ། ཁྲི་ཚོ་དགོན་མཁན་

པ་ོཡེ་ཤེས་ལེགས་གྲུབ། དུང་དགནོ་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། མཁན་བླ་ོ

གྲསོ་སེང་གེ སྡེ་གཞུང་ཆསོ་འཕེལ། སྡེ་གཞུང་ཨ་འཇམ། སྡེ་དགེ་དགནོ་ཆེན་

རྒྱལ་མཚན་བླ་མ་ཆསོ་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། རྫངོ་སར་དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས། རྫངོ་

སར་ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ། འཛིང་པ་འཆི་མེད། དཔལ་ཡུལ་ཀརྨ། འཛིང་ཀརྨ་

རྡོ་རྗེ། བྲག་གཡབ་ཆོས་དར། བྲག་གཡབ་པད་དམ། གསེར་ལྗོངས་མཁས་

སེང༌། གསེར་ལྗངོས་ཨ་པད། སྒ་པ་ཚེ་རྒྱལ། ཁྲི་ཚོ་རིན་ཆེན། ཡེ་ན་ཆསོ་འཕེལ་

རབ་རྒྱས། རབ་བརྟན་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས། ནང་ཆེན་པད་དམ། ནང་ཆེན་

རྣམ་བཟང༌། འདམ་ཐུབ་སྙན། ཝ་ར་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ས་སྐྱ་ངག་ཆོས། སྤེ་

ཝར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཏྲེ་ཧོར་གདོང་ཐོག་མཆོག་སྤྲུལ། སྤོ་དགོན་དོན་

རྒྱལ། སྡེ་སྤྲུལ་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་དུ་མ་ཞིག་བྱོན། 
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དེ་རྣམས་ཀྱི་ས་ོསའོ་ིའཁྲུངས་ཡུལ་དང༌། གདན་ས་སགོས་སུ་དགནོ་

པ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཀྱང་གཙོ་བརོ་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགེ་

ཚུལ་སླངོ་གི་འདུས་གྲྭ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ནས་གས་ོསྦྱངོ་དང༌། དབྱར་གནས། དུས་

མཆོད། སྒྲུབ་སྡེ་སོགས་གསར་འཛུགས་དང་ཉམས་གསོ། རྒྱུན་སྤེལ། གཙུག་

ལག་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས། དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་

ཆོས་འཁོར་བཙུགས་པ་སོགས་དང༌། ཡུལ་གྲོང་དུ་མ་ཎི་དང༌། སིདྡྷི་སོགས་

ཀྱི་དུང་སྒྲུབ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དག་ཀློག་སྨྱུང་གནས་སོགས་ཀྱི་སྲོལ་

རྒྱུན་བཙུགས་པ་དང༌། ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། དགེ་བསྙེན་གྱི་

བསླབ་སྡོམ་འབོག་པ་སོགས་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསྟན་འགྲོའ་ིཕན་བདེ་ཅི་རིགས་

པར་སྐྲུན་མཛད་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོ་འདིས་བདག་རྐྱེན་

དང༌། འདི་ལ་མིག་ལྟསོ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱགོས་གང་སར་ལུང་རྟགོས་ཀྱི་བསྟན་

པའི་རྩ་བ། ནང་རིག་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་གཞུང་བཤད་འཆད་ཉན་ཅན་གྱི་སྔ་ཕྱིར་

བཤད་གྲྭ་ཚུགས་པ་ཡང༌། དབོན་སྟོད་ལྷུན་པོ་རྩེ། སྐྱེ་རྒུ་དགོན་དོན་འགྲུབ་

གླིང༌། ཁྲི་འདུ་སྐལ་བཟང་དགོན། ཡིད་ལྷུང་ལྷ་རྒྱལ་དགོན། སྐུ་ཚེ་གསེར་

ལྗོངས་དགོན། གོ་འཇོ་ཐང་སྐྱ་དགོན། རི་མདའ་མདོ་སྲིབ་དགོན། དུང་མདོ་

དགོན། ཝ་ར་དགོན། སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང༌། མི་ཉག་དཔལ་ལྷ་སྒང༌། ནང་

ཆེན་གནས་བརྟན་དགོན། སྐྱབས་རྗེ་དགོན། ཁམས་པ་དགོན། ཁྲོམ་རྡོ་ཁོག་

དགོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་སོ་སོའ་ིཆ་རྐྱེན་དང་བསྟུན་པའི་མཁན་སློབ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཞལ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཡན་ནས་ལྔ་བཅུའི་བར་ཅི་རིགས་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ཚུགས་

པ་ཇེ་མང་དུ་སོང་སྟབས་འགྲོ་ཕན་གྱི་གཞིར་གྱུར། 

དེ་རྗེས་བསྟན་པ་སྤྱི་ཡངོས་ཐགོ་ལ་གེགས་ཆག་བྱུང་བ་དང་མཉམ་

དུ་འཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་བ་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ལ། དེའི་ཕྲིན་ལས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་ནི་ད་ལྟ་ཡང་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

ཀྱེ་མ་དུས་ཀྱི་རྒུད་ཤ གས་ཀྱིས། །

བསྟན་པའི་ཉི་གཞོན་གསལ་བའི་སྒང༌། །

སྒྲ་གཅན་ཀླ་ཀློའ་ིགླལ་དུག་གིས། །

གློ་བུར་གློག་བཞིན་བརླགས་འདི་ཕོངས། །

དེ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡི། །

ཕྲིན་ལས་ཆ་ཤས་ཆོས་སྡེ་དེའི། །

ལོ་རྒྱུས་ཐར་ཐོར་ཕྱོགས་བསྡུས་འདི། །

ཏྲེ་ཧོར་གདོང་སྤྲུལ་བཀའ་ལན་དུ། །

ཀུན་རྨོངས་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཅེས། །

ཆོས་སྨྲའི་བཙུན་གཟུགས་བྱ་བཏང་དེས། །



ཁམས་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་རྟོགས་བརྗོད།
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སུག་བྲིས་བགྱིས་པར་ནོར་ན་བཤགས། །

དགེ་གང་སྲིད་ཚེ་རྫོགས་བྱང་བསྔོ༌། །

ཞེས་པའང་བྷིར་རྫངོ་སར་བཤད་གྲྭ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་ཕྱི་ལ་ོ 

༡༩༨༦ ཟླ་ཚེས་ལ་ཕུལ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། ཡང་བསྐྱར་རྫངོ་སར་ནས་ཐུགས་

བརྩེ་མཁྱེན་ལྡན་བླ་ོགྲསོ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངརོ་གངོ་གསལ་ཤགོ་ལྷེ་གཉིས་འབྲི་སྣནོ་

བྱས་ཏེ། བདོ་ས་འབྲུག་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ལ་ཕུལ། ཡི་གེ་པ་ནི་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་ང༌ོ། །





སློབ་དཔོན་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༈ བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་འགྲེལ་བ་ལ། །

རྒྱལ་བས་མདོ་དང་རྒྱུད་ནས་ལུང་གིས་བསྔགས། །

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྤེལ། །

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་འདུད། །

དེ་ཡང་མདོ་སྡེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འགོ་ཏུ། །ལོ་

ནི་བཞི་བརྒྱ་ལནོ་པ་ན། །ལྷ་ོཕྱགོས་བྷེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། །དགེ་སླངོ་དཔལ་ལྡན་

ཆེར་གྲགས་པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་འབོད་པ་སྟེ། །ང་ཡི་བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་

ན། །ཡོད་པ་མེད་པའི་ཕྱོགས་འཇིགས་པ། །བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བསྟན་

ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲའོ།ོ །ཞེས་དང༌། 

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འགོ་ཏུ། །ལོ་ནི་

བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །བསྟན་པ་འདི་ལ་ཕན་བརྩོན་པ། །དགེ་སློང་ཀླུ་ཞེས་

བྱ་བ་འབྱུང༌། །རྨ་བྱ་ཞེས་པའི་རིག་པ་བསྒྲུབས། །ཁམས་དོན་བསྟན་བཅོས་

དུ་མ་དང༌། །དངོས་མེད་དོན་གྱི་དེ་ཉིད་རིག །ལོ་ནི་དྲུག་བརྒྱ་འཚོ་བར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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འགྱུར། །ལུས་དེ་བརོ་བར་གྱུར་ནས་ནི༌། །བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲ་ོབར་འགྱུར། །དེ་

ཡི་རྗེས་ཐོག་ཉིད་དུ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ། །ཅེས་སོགས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་མང་པོ་ནས་ལུང་བསྟན་ཅིང༌། གཙོ་བོ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའ་ིཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཡི་བརྗོད་བྱ་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན། རྒྱལ་

བའི་དགངོས་པ་ལྟར་རང་སྟབོས་ཀྱིས་འགྲེལ་བ་མཛད་པ་པ་ོསླབོ་དཔནོ་ཆེན་

པོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་བྷེ་ཏ་ཞེས་

པའི་ཡུལ་དུ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ལྟས་མཁན་ལ་དྲིས་པས། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ། བྲམ་ཟེ་ལྔ་

བརྒྱ། ཕལ་པ་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ལ་སྟོན་མོ་དྲངས་ན་རིམ་པ་བཞིན་ཞག་བདུན་

དང༌། ཟླ་བ་བདུན། ལ་ོབདུན་འཚོ། དེ་ལས་ཐབས་མེད་ཟེར་བས་དེ་བཞིན་དུ་

བྱས། དེ་རྣམས་རྫགོས་སུ་ཉེ་བ་ན། ཕ་མས་མཐངོ་དུ་མ་བཟོད་པར་ཡུལ་འཁྱམ་

དུ་བཏང་བ་ན། ཡུལ་དབུས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུན་གཏེར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

སླེབས། མཁན་པ་ོསྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱིས་ཁྱདོ་རང་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་སླབོ་གཉེར་

གྱིས་གསུངས་པར། བདག་ལ་ཚེ་མེད་པར་འཆི་རན་ཞུས་པས། ཚེ་བསྲིངས་

པའི་ཐབས་ཡོད་གསུངས་ཏེ་རབ་ཏུ་ཕྱུང། རྨ་བྱ་ཆེན་མོའ་ིརིག་སྔགས་ཀྱི་

གདམས་པ་གནང་སྟེ་དགུང་ལོ་དྲུག་བརྒྱའི་བར་དུ་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས། ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་གི་སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་དང༌། ཤེས་བྱའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁྱེན་

རབ་རྒྱས། རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་དོན་མངོན་སུམ་དུ་
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གཟིགས། 

སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་མཚན་ནཱ་གརྫུ་ན་སྟེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་དང༌། མཁན་པོ་སྒྲ་

གཅན་འཛིན་ལས་བསྙེན་པར་རྫགོས་པའི་མཚན་དགེ་སླངོ་དཔལ་ལྡན་ཞེས་

བྱ་བའི་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཕྱགོས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་མཁན་པརོ་

གྱུར་ནས་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བསླབ་གསུམ་རྒྱན་གྱིས་ཕྱུག་པ་འབུམ་

ཕྲག་དུ་མར་བྱུང་ཞིང་བསྟན་པ་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས། 

སྔོན་འཕགས་པ་ཉེར་སྦས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་མཇུག་ཙམ་

ན་བྲམ་ཟེ་མོ་ཛཿས་ཞེས་བྱ་བའི་བུ་ཆུང་བ་བདེ་བྱེད་དགའ་བ་ཞེས་པ་དེས་

བཞེངས་པའི་རོྡ་རྗེ་གདན་གྱི་དྲི་གཙང་ཁང་དང༌། དེའི་ནང་རྟེན་བྱང་ཆུབ་

ཆེན་པ་ོབཅས་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་བཅས་ལ་གླང་

པ་ོཆེ་སགོས་སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་གནདོ་པ་སྲུང་བའི་ཕྱིར་རྡ་ོཡི་དྲ་མིག་གམ་རག་

གིས་བསྐོར་བ་དང༌། 

ནམ་ཞིག་ཡུལ་ལུང་དུ་མུ་གེ་ཆེན་པོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་བ་

ན། མཁན་པོ་ནི་སྒྲུབ་པ་དམ་པོར་བཞུགས་པས་ཞུ་བའི་སྐབས་མ་ཡིན་པར་

དགོངས་ཏེ། མ་ག་དྷ་པའི་ཡུལ་རྣམས་སྟོངས་ཙམ་དུ་བྱུང་ཡང༌། སེམས་ཅན་

གྱི་ལས་སུ་གཟིགས་ནས། གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་ཡི་སྦྱོར་བར་བརྟེན། དགེ་

འདུན་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་མི་བྲེལ་བ་ཙམ་དུ་མཛད་དེ་བཞུགས། མཐར་མཁན་

པོ་སྒྲུབ་པ་གྲོལ་ནས་དེའི་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ལེགས་པར་
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བྱས། ང་ལ་ཟས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལ། ཁྱོད་སེམས་ཅན་

ལ་སྙིང་རྗེ་ཆུང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་དང་འགལ། སྡིག་སྦྱོང་

དུ་གཙུག་ལག་ཁང་བྱེ་བ་གཅིག ལྷ་ཁང་སྟོང༌། མཆོད་རྟེན་ཁྲི་ཕྲག་བཅས་

བཞེངས་དགོས་གསུངས་པ་ན། དེའི་སླད་དུ་གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ལས་

ནོར་བླངས། ཀུ་རུ་ཀུ་ལླེའི་རིག་སྔགས་གྲུབ་པས། ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོའ་ིབུ་མོ་

བཀུག གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ནོར་བླངས་པ་དང༌། ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་

པསོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་བཞིན་ཀླུ་ཡུལ་དུ་ཕེབས། སྐལ་པ་དང་འཚམ་པའི་

ཆསོ་འཁརོ་བསྐརོ། ཤེར་ཕྱིན་སྟངོ་ཕྲག་བརྒྱ་པ་དང༌། ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ལ་སགོས་

པ་འཛམ་གླིང་གི་མི་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་པའི་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད། མུ་

སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་རྒལོ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་རྩདོ་པས་ཚར་བཅད་དེ་ནང་པའི་བསྟན་

པ་ལ་བཅུག་པ་སགོས་ཕྱི་ནང་གི་རྒལོ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་མཛད། 

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་བྱེ་བ་གཅིག་བཞེངས་

ཤིང་དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཁང་དང༌། རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་

བཅས་ཀྱིས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་མཛད། སྒྲ་མི་སྙན་ལ་སོགས་གླིང་

གཞན་དང༌། མི་མ་ཡིན་གྱི་གནས་རྣམས་སུ་བྱོན་ཏེ་འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་པར་

གནང༌། ཨ་ོརྒྱན་གྱི་ཡུལ་དང༌། མཁའ་འགྲའོ་ིགནས་སགོས་ནས་གསང་སྔགས་

ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། མ་འངོས་པའི་གདུལ་བྱའི་དོན་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཆེད། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཆར་སོ་
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སོར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་དང༌། ལྷག་པར་དུ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་རྣམས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ། བསྟོད་ཚོགས་

དང༌། གཏམ་ཚོགས། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དང༌། རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་

དང༌། རྒྱུད་འགྲེལ་སགོས་ཤིན་ཏུ་མང་པ་ོབརྩམས་པར་མཛད། དཔལ་གྱི་རི་ལ་

ལ་ོཉིས་བརྒྱ་ཙམ་དུ་གནདོ་སྦྱིན་མའོ་ིའཁརོ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་སྤྱདོ་མཛད་

པ་སགོས་མདརོ་ན། སྡེ་སྣདོ་འཛིན་པའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། རྣམ་པར་

ཐར་པ་བརྒྱད་དང༌། སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་

གྱིས་མཛེས་ཤིང༌། སྔགས་ཀྱི་བརྟུལ་བཞུགས་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ། གྲུབ་པ་ཆེན་

པ་ོབརྒྱད་དང༌། ཚར་གཅདོ་དང་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་སགོས་ཐུན་མངོ་དང༌། ཐུན་

མོང་མིན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་འབྱོར་ཏེ། བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་ས་ཡི་སྟེང་ན་འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་

དང་བྲལ་བར་གྱུར་པས་འཛམ་བུ་གླིང་ན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཞེས་པའི་

སྙན་གྲགས་ཐོབ། དགུང་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ཉེ་བར་བཞུགས་པར་གྲགས། མཐར་

རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་ཀྱི་བུ་རབ་ནུས་ཞེས་བྱ་བས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་གི་

མ་ཡི་བསླབ་སྟོན་ལྟར། ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་

འངོས་ནས་དབུ་སློང་པ་ན། དེ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁྱོད་ཅི་ལྟར་འདོད་པ་

ལྟར་ཆོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པར། ཁོས་རལ་གྲི་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བས་ཀྱང་མ་ཆོད་

པ་ན། སླབོ་དཔནོ་གྱིས་སྔནོ་ཆད་སྨྱུག་མ་ཞིག་བཅད་པའི་ལྟུང་བྱེད་བཤགས་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

608

པ་མ་བྱུང་བའི་ལས་ཡོད་པར་གཟིགས་ཏེ། ཁོ་ལ་སྨྱུག་མའི་ཤ ན་ལྤགས་ཀྱིས་

ཆོད་ཅིག་བགོས་པ་ལྟར་བཅད་པ་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ། ང་ནི་འདི་ནས་བདེ་

བ་ཅན་དུ་འགྲོ། །ཕྱིས་ནས་ལུས་འདི་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་

སྒྲ་ཡང་བྱུང༌། ཁོའ་ིབསམ་པར་སློབ་དཔོན་ཚེའི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་པས་དབུ་

སླར་འབྱར་གྱིས་དོགས་ནས། དབུ་དེ་དཔག་ཚད་མང་པོའ་ིསར་འཁྱེར་བར་

བརྩམས་པ་ན། ལམ་དུ་གནདོ་སྦྱིན་མསོ་འཕྲགོས་ཏེ་བརོ་བར། དབུ་དང་ལུས་

ས་ོསརོ་ལ་མཆདོ་རྟེན་དུ་བརྩིགས། སྔར་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་དཔག་ཚད་བཞི་

ཙམ་ཡོད་པ་ལ། ད་ལྟ་རྒྱང་གྲགས་མ་ལོངས་ཙམ་དུ་ཡོད་སྐད། འདི་ཡི་སློབ་

མ་ནི། སློབ་དཔོན་ཨརྱ་དེ་ཝ་དང་རྣལ་འབོྱར་དབང་ཕྱུག་ཤ་བ་རི་པ་སོགས་

པཎ་གྲུབ་གྲངས་ལས་འདས་པར་གྲགས་སོ། །

དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི། །རྣམ་ཐར་ཉུང་གསལ་བྲིས་པའི་

དགེས། །མ་གྱུར་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་པ་ཡི། །འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེ་བར་ཤོག །

ཅེས་པའང་དམ་པ་གངོ་མའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཆསོ་སྨྲ་བའི་བཙུན་གཟུགས་

རྒན་བུ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཆུ་ཕག་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བྲིས་པར་བླ་ོགསལ་

ཚོགས་ཀྱིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །། དགེའ།ོ། །།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་ཨརྱ་དེ་ཝའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། །

(མཚན་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

སིངྒ་ལ་ཡི་གླིང་འཁྲུངས་ཀླུ་སྒྲུབ་བརྐོས། །

ཟབ་མོའ་ིདོན་རྟོགས་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་གཤེགས། །

དྲེགས་ལྡན་ཐུབ་དཀའ་ནག་པོ་རྩོད་པས་བཏུལ། །

རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་ཨརྱ་དེ་ཝ་རྒྱལ། །

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་མཆགོ་ཨརྱ་དེ་ཝའམ། འཕགས་

པ་ལྷ་ནི། སིངྒ་ལ་ཡི་གླིང་ན་རྒྱལ་པོ་པཉྩཤྲཱིངྒ ་ྲཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་

མེ་ཏོག་པདྨའི་སྙིང་པོར་འཁྲུངས་པར། རྒྱལ་པོ་དེའི་སྲས་སུ་བསྐྱངས་བར་

གྲགས། 

ཆེར་སོན་པ་ན་རྒྱལ་སྲིད་བོར་ནས། མཁན་པོ་ཧི་མ་དེ་བ་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫོགས། ཨརྱ་དེ་ཝ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་

པན་གསོལ། རིག་གནས་སྤྱི་དང་། སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་སྦྱོང་བ་མཐར་ཕྱིན་

པར་མཛད་ནས། ཡུལ་དད་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ལ་མཇལ་བསྐོར་

གྱི་ཆེད། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བྱོན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ཞབས་པད་བསྟེན་ཏེ། སླར་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་མོའ་ིགདམས་
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པ་མཐའ་དག་ཐུགས་མཚོར་བསྐྱིལ་ཕྱིར། ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡོངས་

རྫོགས་ཀྱི་མཐར་སོན། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་

རྫོགས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་དོན་གྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཉིད་དུ་བསྐོས་

པར་མཛད། རིའི་ལྷ་དང་། ཤིང་གི་ལྷ་སོགས་ལས་ཡོ་བྱད་བླངས་ནས་གཙུག་

ལག་ཁང་ཉི་ཤ ་རྩ་བཞི་བཞེངས། དེ་དག་རྣམས་སུ་གནོད་སྦྱིན་མོས་འཚོ་བ་

སྦྱར་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་གཞི་རེ་རེ་བཙུགས།

དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་དཔལ་གྱི་རི་སོགས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་

འགྲོ་དོན་ཅི་རིགས་མཛད་བཞིན་པ་ན། རེ་ཞིག་གི་ཚེ། ཤར་ཕྱོགས་ནཱ་ལེནྡཱ་

གྲོང་ཁྱེར་དུ་བྱུང་བ། རང་གི་འདོད་པའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་

པས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་བྲམ་ཟེ་ཐུབ་

དཀའ་ནག་པོ་ཞེས་པས། གང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གནས་པའི་ཡུལ་

དང་། ཡུལ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱིན་ཏེ། རྩོད་པའི་རྒོལ་བ་དྲག་པོ་ཕལ་ཆེ་བ་

ཅང་མི་སྨྲ་བའི་གནས་ལ་བཀོད། 

ང་རྒྱལ་གྱི་སོྤབས་པ་ཇེ་ཆེར་རྒྱས་ཏེ། དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ནང་པའི་པཎྜིཏ་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་གནས་དེར་ཡོང་

ནས། རང་རང་གི་བསྟན་པ་དེ་རྒྱལ་བའི་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བཙུགས་ཏེ། རྩོད་པ་

འདྲེན་རྒྱུའི་དུས་བཏབ་པ་ན། དེར་ནང་པའི་པཎྜིཏ་རྣམས་ནི་བག་འཁུམས་

པར་གྱུར་ནས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གཉིས་དཔལ་གྱི་རི་ལ་བཞུགས་ཡོད་
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པར། དེ་ནས་ཕེབས་པའི་དུས་ཡུན་ཡོད་ཙམ་གྱི་རྩོད་པའི་དུས་བཏབ་པའི་

ཚུལ་བྱས། དེ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ནག་པོ་ཆེན་པོར་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་ལས་ལ་

དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བ་ན། སྤྲུལ་པའི་བྱ་རོག་གཅིག་བྱུང་བར། དེའི་མགུལ་བར་

སློབ་དཔོན་ཡབ་སྲས་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཡི་གེ་བྲིས་ཏེ་བཏགས་ནས་བརྫངས་

པས། དེས་བརྡ་འཕྲོད་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཨརྱ་དེ་ཝ་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་

རྫས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཏང་གནང་བར། བྱནོ་པའི་ལམ་ཁར་ཤིང་གི་ལྷ་མ་ོཏེ་དནོ་

དུ་མུ་སྟེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་མེད་སྦྲུམ་མ་གཅིག་གིས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྦྱིན་

སྲེག་གི་རྫས་ལ་དགེ་སློང་མཁས་པའི་མིག་དགོས་ཞེས་སློང་བ་ན། སྤྱན་ཡ་

གཅིག་དེ་ལ་བྱིན། 

དེ་ནས་ནཱ་ལེནྡཱར་ཕེབས་མཚམས་པཎྜིཏ་གཞན་འཁོར་བཅས་

རྣམས་ནང་དུ་བཀག  ལྕགས་རིའི་སྒོ་སྲུང་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཕེབས་

པར་དགོས་ཏེ་ནང་རེ་བཞིན་བརྩིས་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པར་སླབོ་དཔནོ་

ཆུ་ཤིང་ལེན་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་བརྫུས་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ཐུབ་བ་བྱུང་། ཐུབ་

དཀའ་ནག་པོ་ལ་མ་དྲན་པ་རྣམས་བསླབ་མཁན་སྲིང་མོ་པཎྜིཏ་དང་ནེ་ཙོ་

དང་། ཐོད་ལེ་ཀོར་ནང་ཡེ་གེ་འབྱུང་བ་བཅས་ཡོད་པར་དེ་རྣམས་ཀྱི་གཉེན་

པོ་ལ། དགེ་བསྙེན་མུ་ཅོར་སྨྲ་མཁན་དང། བྱི་ལ་དང། མར་ནག་གི་བུམ་པ་

བཅས་གྲ་བསྒྲིགས། ཁོས་རྩིས་བཤེར་བྱས་པ་ན། གཅིག་ཡང་ཡོད་པར་ཤེས་

ཏེ། ཚོགས་སུ་སོང་ཏེ་སྔར་མེད་པའི་མགོ་ཟླུམ་གཅིག་གང་དུ་འདུག་ཞེས་
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བོས་པར། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྐེའི་སྟེང་ན་འདུག་ཅེས་ལན་གསུང་པས། ཁོས་

ཁྱདོ་རང་མིག་ཡ་གཅིག་པ་ཞེས་སགོས་འཕྱ་བར་བརྩམས་པ་ན། སླབོ་དཔནོ་

གྱིས། དྲག་པོ་མིག་གསུམ་ལྡན་ཡང་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མེད། །ཨརྱ་དེ་ཝ་

མིག་གཅིག་པོ་ནི་གང་ཡིན་དེས། །སྲིད་པ་གསུམ་པོ་མ་ལུས་པ་ཡི་དེ་ཉིད་

མཐོང་། །ཅེས་སྔ་རྒོལ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞི་མཛད་ནས། སྒྲུབ་པ་དང་སུན་

འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རིགས་པའི་མེ་ལྕེ་དྲག་ཏུ་སྦར་བས། ཁོ་

བའོ་ིགཞུང་ལུགས་ངན་པའི་ཚང་ཚིང་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བྱས། ལྟ་ངན་

གྱི་བྲག་རི་ཡང་གཏོར། དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་བརྟེན་པའང་

འཕྲོག  དགེ་བསྙེན་གྱི་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་ན། སྲིང་མོ་ངོ་ཚ་སྟེ་མགོ་གུག  བྱི་ལས་

མགོ་སྲིང་བ་ན་ནེ་རྩོ་བག་འཁུམས། མར་ནག་བུམ་པ་འགྲིལ་བས་ཐོད་ལེ་

ཀོར་འཇམ་གྱི་མ་རུང་བར་གྱུར། བྲོས་པར་བསམ་ཡང་། རིགས་སྔགས་ཀྱིས་

ལམ་ཐམས་ཅད་བཀག 

གདུལ་བར་བྱ་བའི་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ཏེ། གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་ཐབས་ཀྱིས་བཙོན་ལ་གཞུགས་པ་ན། དེར་གླེགས་བམ་བཀྲུགས་པར་

རང་ཉིད་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ་སྡེ་མཇལ་ཏེ། སྔར་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མ་ཡིན་

པར་བྱས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྱོད་སེམས་སྐྱེས། སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཆེས་ཆེར་

འཕེལ། མཐར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པར་ནུས་པའི་པནྜིཏ་

ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་འགྲན་ཟླས་དབེན་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། སློབ་
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དཔོན་ཆེན་པོ་དཔའ་བོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་དོ། །

དེ་ལྟའི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་ལྷ་དེ་ཉིད་ནི་མཐར་ཡང་ལྷ་ོ

ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཏུ་གཤེགས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། མཐའ་

བྲལ་གྱི་དོན་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་སྔགས་

ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་མཛད་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་

མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་གནང་། མཐར་ཡུལ་ཀཉྩི་དང་ཉེ་བའི་རམ་ག་ནཱཐ་ཞེས་བྱ་

བར་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་སླངོ་སྡེ་སྣདོ་གསུམ་པ་སྒྲ་གཅན་

འཛིན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དོན་གྱི་བསྟན་པ་གཏད་དེ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །

འཕགས་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་འདི། །སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་

གསུང་ལས་བཏུས། །དེ་ཡི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་འཇུག་

པར་ཤོག །

ཅེས་པ་འདིའང་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་ཆོས་སྨྲའི་བཙུན་གཟུགས་ངག་

དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པས། ཆུ་ཕག་ཟླ་བ་༡༢ཚེས་ལ་བྲིས་པར་དགེ་ལེགས་

སུ་གྱུར་ཅིག ། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་འདོད་

འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་པ་འགྲེལ་ལ་འགྲན་ཟླ་བྲལ། །

ཕྱི་ནང་རྒོལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྤོབས་པ་བཅོམ། །

རི་མོ་བྲིས་པའི་བ་ལས་འ་ོམ་འཇོ། །

སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པ་དེ་ལ་འདུད། །

དེ་ཡང་རོྡ་རྗེ་གདན་པས། འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པར་འཁྲུངས། །ཀླུ་སྒྲུབ་

དགོངས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི། །བླ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད་པར་མཛད་པའི་སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནི་ཡུལ་

ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། 

མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ལ་སྦྱངས་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་རབ་

ལ་བརྟེན་ནས་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས། སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་འཇམ་དཔལ་

གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱར་པཎྜི་ཏ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པར་

མུ་སྟེགས་པའི་རྒོལ་བ་ཕམ་པར་བྱེད་ནུས་མཁན་སུ་ཡིན། དེས་ལྕགས་

རིའི་ཕྱི་ལོག་ཏུ་ཆོས་གསུངས་ལ་མི་ནུས་མཁན་ཡིན་ན་ནང་ལོག་ཏུ་ཆོས་

གསུང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོག་ཏུ་ཆོས་གསུངས་བཞིན་བཞུགས་

པར། དེའི་ཚེ་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གོ་མིས་གུས་འདུད་མ་
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མཛད་པར་བཞུགས་པ་ན། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་རྩོད་པར་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

འདྲ་དགངོས་ཏེ་ཕོྱགས་གང་ནས་འངོ༌། ཆསོ་ཅི་ཤེས་དྲིས་པས་ཡུལ་ལྷ་ོཕོྱགས་

ནས་འངོས། སྒྲ་ཙནྡྲ་དང༌། ཤེར་ཕྱིན་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། འཇམ་དཔལ་

མཚན་བརྗོད་ཤེས་ཟེར། སྒྲ་དང༌། མཚན་ཉིད། སྔགས་བཅས་ཀྱི་རྩ་བ་ཤེས་

པར་ཁས་བླངས་པས་མཁས་པ་ཡིན་པ་དང༌། དེའང་ཙནྡྲ་གོ་མི་ཡིན་ལས་

ཆེ་དགོངས་ཏེ་དྲིས་པས་འཇིག་རྟེན་ན་ཙནྡྲ་ཞེས་འདོགས་གསུངས། འ་ོན་

པཎྜིཏ་ཆེན་པོ་ཕེབས་པར་བསུ་བར་བྱ་དགོས་པས་རེ་ཞིག་ཕྱིར་བཞུད་ཅེས་

ཞུས་ཏེ། ཆོས་འཕྲོ་མཚམས་བཅད། ཁོང་རྟེན་དགེ་བསྙེན་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་

བྱུང་བས་བསུ་མི་འསོ་ཞེས་གསུངས་པར། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་

གསུངས་ཏེ། ཤིང་རྟ་གཉིས་དྲངས། གཅིག་གི་ནང་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་

བཞུགས་སུ་གསལོ་ཏེ་སྔནོ་མར་དྲངས། གཅིག་གི་ནང་དུ་ཙནྡྲ་ག་ོམི་བཞུགས་

སུ་གསོལ་ཏེ་རྗེས་མར་རྔ་ཡབ་གཡོབ་བཞིན་དྲངས་ནས། དགེ་འདུན་གྱིས་

སེར་འཕྲེང་བསྒྲིགས་ཏེ་བསུས་པ་ན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ལ། ཙནྡྲ་གོ་མིས་

ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀྱིས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་མཛད་པ་ན་སྐུ་

ཡི་ཞལ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཏེ། ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་གཟིགས་པས། སྐུ་དེ་བྱིན་རླབས་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་ཞིང༌། འཇམ་དབྱངས་མཇིང་གཡོན་མ་ཞེས་གྲགས། 

དེར་ནཱ་ལེནྡཱར་སློབ་དཔོན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས། ཟླ་གྲགས་དང་

ཕན་ཚུན་རིམ་པར་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གནང༌། ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ལན་མྱུར་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

616

བ་དང༌། ཙནྡྲས་ལན་འགོར་བ་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་འདྲི་བཞིན་ལན་

འདེབས་པར་གྲགས། ཉིན་རེ་བཞིན་རྩོད་པ་ན། སྐབས་ཞིག་ཟླ་གྲགས་ཙནྡྲ་

གོ་མི་བཞུགས་པའི་ཁང་རྒྱབ་ན་ཕེབས་ཏེ་ཉན་པས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཏེ་

སྐུ་དེས་ཆོས་འཆད་བཞིན་ཡོད་པར་ཤེས་ཏེ་ནང་དུ་བྱོན་པ་ན། སྐུ་དངོས་

བསྡུས་ཏེ་སྐུ་བརྙན་གྱི་ཕྱག་མཛུབ་བསྐུམ་དུ་མ་བྱུང་པར་དེ་ངང་ལུས། ཟླ་

གྲགས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ལ་ཉེ་རིང་མངའམ་ཞུས་པས། ཐོག་མར་རྨི་ལམ་དུ་

གཟིགས་ཏེ། ཁྱོད་ནི་འཇམ་དཔལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཁས་པ་

ཆེན་པ་ོཡིན། ངས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་མི་དགསོ། ཙནྡྲ་ག་ོམི་ལ་ཅུང་ཟད་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་མ་ཟེར་གསུངས། གཉིད་སད་པ་སླར་ཡང་

གསལོ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་མངནོ་སུམ་དུ་བསྟན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ལྟ་

བུའི་སླབོ་དཔནོ་དེས་ཀུན་རྫབོ་ཀྱི་སྣང་བ་འདི་དག་དནོ་ལ་བདེན་པ་མེད་པ་

སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་རྫུན་མཉམ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། པཎྜི་ཏ་གཞན་

དག་ན་རེ། འ་ོན་བ་དངོས་པོ་བཞིན་དུ་རི་མོ་བྲིས་པའི་བ་ལས་ཀྱང་འ་ོམ་

འབྱུང་ངམ་ཟེར་བ་ལ། འབྱུང་ངོ་གསུངས་ནས་རི་མོའ་ིབ་ལས་འ་ོམ་བཞོས་

པས་འབྱུང་ཞིང་དགེ་འདུན་ལ་འ་ོམ་དྲངས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྡོ་ཡི་ཀ་བ་

འདི་སྟོང་པ་ཡིན་ནམ་གསུངས་པ་ལ། ཡིན་གསུངས་ཏེ། རྡོ་ཡི་ཀ་བ་ལ་ཕྱག་

གིས་བྱབ་པས་ཐོགས་མ་མེད་པར་གྱུར། གཞན་ཡང་རྡོ་ཡི་སེངྒེ་ལ་ཆིབས་

ཏེ། དུ་རུ་ཁའི་དམག་བཟློག་པ་སོགས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་
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༄༅། །སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོར་

དྲིལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(མཚན་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

སྡེ་སྣོད་སྦྱོང་པ་མཐར་ཕྱིན་སྒྲུབ་པ་མཛད། །

བྱམས་པས་རྗེས་གཟུང་མདོ་འགྲེལ་སྡེ་ལྔ་གནང་། །

འཕགས་པའི་ས་བརྙེས་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་རྒྱལ། །

དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འགོ་ཏུ། །ལོ་ནི་དགུ་

བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །ཐོགས་མེད་ཅེས་བྱའི་དགེ་སློང་འབྱུང་། །མདོ་སྡེ་དྲང་

དོན་ངེས་པའི་དོན། །རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབྱེད། །ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

འཚོ། །སོགས་ལུང་གི་གསལ་བར་བསྔགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཐོགས་

མེད་ནི། སྔོན་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་པ་ཞིག་ང་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།། །།
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བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བ་གཟུང་བར་བྲམ་ཟེ་མོ་གསལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡདོ་པ་དེ་སྔནོ་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་

ཅིང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྟབོས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡདོ་པ་ལ་མ་ོའདི་སྙམ་དུ། ཀྱེ་མ་

བསྟན་པ་ནི་འདི་འདྲ་ཉམས་དམས་པ་ལ་བདག་ནི་བུད་མེད་དུ་གྱུར་པས་

ཅི་བྱར་མེད། དེ་བས་ན་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་དེ་བསྟན་པ་ལ་སྲི་ཞུ་བྱེད་དུ་གཞུག་

གོ་སྙམ་ནས་རྒྱལ་རིགས་ཞིག་དང་འདུས་པ་ལས་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་

དང་། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཞིག་དང་འདུས་པ་ལས་དབྱིག་གཉེན་འཁྲུངས། 

གཅེན་པོ་ཐོགས་མེད་དེ་བློ་རྣོ་བའི་ཐབས་རྫོགས་པར་བྱས། ཆེར་

བསྐྱེད་པ་དང་མ་ཉིད་ཀྱིས་རིག་པའི་གནས་བཅ་ོབརྒྱད་བསླབ་ཏེ་བྱང་མཐར་

བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྙེན་པར་རྫོགས་སུ་བཅུག མཁན་

སླབོ་གྱི་མདུན་ནས་ལ་ོལྔའི་བར་དུ་སྡེ་སྣདོ་སྦྱང་པ་ལ་བརྩནོ། ལ་ོརེར་ཚིགས་

བཅད་འབུམ་ཁྲག་རེ་རེའི་ཚིག་དནོ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་པར་མཛད། སྡེ་

སྣདོ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པའོ་ིམད་ོསྡེ་རྣམས་ཕལ་ཆེའི་དནོ་

ནི་སླ་ཡང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདའོ་ིབརྗདོ་དནོ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟགོས་དཀའ་བར་བརྟེན། 

དེའི་དོན་དུ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་དགོངས་ཏེ་བྱམས་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་ཞུས་ནས། ཤར་ཕོྱགས་རི་བ་ོབྱ་རྐང་ཅན་གྱི་ཕུག་པར་ཕེབས་

པར། ལ་ོགསུམ་དུ་བསྒྲུབས་པར་རྟགས་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་ཡིད་མུག་

ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ་ན། བྲག་གི་ངོས་ལ་བྱ་ཚང་བཅས་པར་བྱ་ཡི་གཤོག་པས་
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རེག་པའི་བྲག་ཟད་པ་གཟིགས་པས་རང་གི་བརྩོན་འགྲུས་ཞན་པར་ཤེས་ཏེ་

སླར་ལྡོག་སྟེ་ལོ་གསུམ་དུ་བསྒྲུབས་མཐར་སྔ་མ་བཞིན་ཐོན་པ་ན། ཆུ་ཐིགས་

ཟགས་པས་བྲག་ཟད་པར་གཟིགས་ནས། ང་ཡི་བརྩནོ་འགྲུས་ཞན་ན་ོསྙམ་དུ་

སླར་ལྡགོ ལ་ོགསུམ་མཐར་ཐནོ་པ་ན་རྒན་པ་ོཞིག་གིས་རས་བལ་འཇམ་པསོ་

ལྕགས་སྡོང་ཕྱིས་པ་ལས་ཁབ་ཏུ་གྱུར་པ་སྣོད་ཁེངས་པ་ཙམ་བསྟན་བྱུང་བར་

དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སླར་ལོ་གསུམ་སྟེ། ཁྱོན་བསྡོམས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབས་

ཀྱང་ལྟས་སགོས་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བར་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་སྐྱ་ོསྟེ་ཕྱིར་ཐནོ་པའི་ལམ་

ཁར་ཁྱིམ་མོ་ཞིག་མི་ལ་ཟུག་ཅིང་། སྨད་ཚང་མ་འབུས་ཟ་བ་ཞིག་གཟིགས་

པས་དེར་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས། འབུ་རྣམས་མ་བསལ་ན་ཁྱི་མོ་འདི་

སྲོག་ཐར་བར་མི་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་བསལ་ན་འབུ་རྣམས་འཆི་བར་འགྱུར་

སྙམ་ནས། སྤུ་གྲི་རྣོན་པོས་རང་གི་བརླ་ཤ་ནས་བཅད་དེ་དེར་འབུ་རྣམས་

གཡུག་ག་ོདགངོས་ཏེ་སྤྱན་བཙུམ་པའི་མདོ་ལ་ལྗགས་བརྐྱངས་ཏེ་འབུ་རྣམས་

ལེན་པར་བརྩམས་པ་ན་ལྗགས་ས་ལ་རེག་པ་འགྱུར་ནས་གཟིགས་པས། ཁྱིམ་

མོའ་ིཤ ལ་ན་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མཚན་དཔེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྐུ་ཅན་ལྷམ་

མེར་བཞུགས་པ་མཇལ། 

དེར་ཡུས་པའི ་ཚུལ་གྱིས། ཀྱེ ་མ་ཡབ་གཅིག་བདག་གི ་

སྐྱབས། །ངལ་བརྒྱས་འབད་ཀྱང་འབྲས་མ་མཆིས། །ཅི་ཕྱིར་ཆར་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་

དཔུང། །གདུང་བས་བསྲེག་ཚེ་སྐོམ་ཚད་འབེབས། །བདག་གི་དེ་ཙམ་དུ་
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བསྒྲུབས་པར་ཞལ་མི་སྟོན་པ་ཞེས་སྤྱན་ཆབ་ཕྱུང་བ་ན། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོས་ཆར་

ཕབ་ཀྱང་། །ས་བནོ་མི་རུང་མི་འཁྲུངས་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བྱནོ་གྱུར་

ཀྱང་། །སྐལ་བ་མེད་པས་བཟང་མི་མྱངོ་། །ང་ནི་རྟག་ཏུ་ཁྱདོ་ཀྱི་དྲུང་དུ་གནས་

ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་མ་མཐོང་ངོ་། །ད་ལྟའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིམཐུ་ནི་དེ་

ལྟའ།ོ །ད་གྲངོ་ཁྱེར་གྱི་མི་རྣམས་ལ་ང་སྟནོ་པར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་པར། ཕྲག་

པར་ཐོགས་ཏེ་བསྟན་པ་ན། །ཆང་ཚོང་མ་གཅིག་གིས་ཁྱི་གུ་དང་། དབུལ་པོ་

ཞིག་གིས་ཞབས་འགོ་ཙམ་མཐོང་བར་གྲགས། གཞན་སུ་ལའང་མཇལ་བའི་

སྐལ་བ་མི་འདུག ད་ཁྱེད་ལ་ཅི་འདོད་གསུངས་པས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དར་

བར་ཞུས། འ་ོན་ང་ཡི་ཆོས་གོས་ལ་འཇུས་ཞིག་གསུངས་ནས་ཡུད་ཙམ་གྱིས་

དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་ཁྲིད་པར་མཛད། ལྷ་ཡི་དྲ་ོགཅིག་ལ་མིའི་ཟླ་བ་དྲུག་

སགོས་བཞུགས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་བཤད། གང་ལྟར་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་

པའོ་ིཆསོ་ཕུང་ཡངོས་རྫགོས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མད་ོདང་། བྱམས་

པའི་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཅས་གསན་པ་ན་ཆོས་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་

སྒོ་མི་འདྲ་བ་རེ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། སླར་སྐད་ཅིག་གིས་མི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་

ཏེ། སྐུ་ལ་བགྲེས་རྒུད་མེད་ཅིང་མཚན་བཟང་གིས་སྤྲས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྱི་དྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པའོ་ིའཁརོ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་བསྐྱངས། 

བྱམས་ཆོས་ལྔ་ཡི་གེར་བཀོད། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སོགས་སྡོམ་
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རྣམ་གཉིས་དང་། ས་སྡེ་ལྔ་སགོས་ཀྱི་བསྟན་བཅསོ་མང་པ་ོམཛད། ཨུ་ཥྨ་པུར་

ཞེས་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་རྒྱལ་པོ་ཟབ་མོའ་ིཕྱོགས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་

བྱས་ཏེ་ཕྱགོས་འདུས་ཀྱི་སླབོ་ཚོགས་ལ་སྡེ་སྣདོ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཐེག་

པ་ཆེན་པའོ་ིམད་ོསྡེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཤད་པར་མཛད་པས། མད་ོསྡེའི་གནས་ལ་

བློ་གྲོས་བྱང་ཞིང་ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་སད་པའི་འཁོར་གྲངས་ལས་འདས་པ་

བྱུང་། ཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་གསོས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་དར་བའི་སྲོལ་

གཏོད། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་དད་པའི་སར་བཀོད་དོ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་གཞི་སྟེ་རྩ་ལྔ་འཛུགས་སུ་བཅུག གཅུང་

དབྱིག་གཉེན་ལ་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་ལ་དྲངས་པར་

མཛད། ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་བ་སུ་ནཱ་ག་ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་པར་

ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་ཐུན་ཚོད་གཉིས་ཀྱིས་ཕེབས་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་

མཐའ་ཡས། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཤིང་

ཐེག་པ་ཆེན་པ་དར་བར་མཛད། ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་

བཞེངས། དེ་དག་རྣམས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་གཞི་མང་པོ་གཙུགས། ས་

ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྙེད་པའི་སློབ་མ་ལ་གྲངས་མེད་ཅིང་དགེ་སློང་ལ་ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་འཛིན་པ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོར་བྱུང་པར་གྲགས། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་རྒོལ་

བ་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོརིམ་པས་སུན་ཕྱུང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་བཞུག 

དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལྟ་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ལ་བཀོད་པ་མཛད་སོགས་
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ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་དར་བར་མཛད་

པ་སོགས་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་། དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

བཞུགས་པར་གྲགས་སོ། །

དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཐགོས་མེད་ཀྱི། །རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་བྲིས་པའི་

དགེས། །མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་མ་ལུས་པ། །བྱམས་པའི་ཞབས་དྲུང་སྐྱེ་བར་

ཤོག །

ཅེས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདིའང་ཆོས་སྨྲའི་

མིང་འཛིན་བཙུན་གཟུགས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པས་ཆུ་ཕག་ས་ཟླའི་

ཚེས༡༣་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་རྣམ་ཐར་མང་ཐོས་ནོར་གྱི་

བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༈ བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མང་ཐོས་གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕྲག་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་འཁརོ་ཚོགས་གྲངས་ལས་འདས། །

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་གྲགས། །

ལྔ་རིགས་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་རྒྱལ། །

དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། །ཡི་གེ་དང་པོ་བ་བསྟན་པ། །ལྷ་ོཡི་ཕྱགོས་

སུ་རྣམ་པར་གྲགས། །ཞེས་སགོས་སྟནོ་པས་ལུང་བསྟན་པའི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་

པོ་དབྱིག་གཉེན་ནི། 

བྲམ་ཟེའི་རིགས་འཕགས་པ་ཐགོས་མེད་ཀྱི་གཅུང་དུ་འཁྲུངས། བྲམ་

ཟེ་མོ་གསལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་པའི་མ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་

ལྗགས་ལ་གི་ཝང་གིས་དྷཱི་ཡིག་འབྲི་བ་སོགས་བློ་རྣོ་བའི་ཐབས་བྱས། རིག་

པའི་གནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དུ་བཅུག  ནཱ་ལེནྡཱ་རུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་

པར་རྫོགས་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་མ་ལུས་པར་བྱང་བར་མཛད། ལྷག་པར་

ཆསོ་མངནོ་པ་དང༌། སྡེ་པ་བཅ་ོབརྒྱད་ཀྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་སགོས་མཁྱེན་ཅིང་
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མཁས་པའི་ཡང་རྩེར་འཇོགས་པའི་ཆེད། ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགེ་

འདུན་བཟང་པོའ་ིམདུན་དུ་བསྙེན་པར་རྫོགས། བསྟན་བཅསོ་བྱེ་བྲག་བཤད་

མཛོད་ཆེན་མོ་དང༌། སྡེ་པ་རྩ་བའི་སྡེ་པ་བཞི། གྱེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་བཅས་

ཀྱི། རྩ་ལུང་དང་བཤད་ལུང་བཅས་འདུལ་བའི་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕྱི་

ནང་གི་རྟགོ་གེའི་རིགས་གཞུང་ཡངོས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པརོ་གྱུར། ཉན་ཐསོ་

ཀྱི་སྡེ་སྣོད་སྨྲ་བའི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྙན་གྲགས་

ཐོབ། བསྟན་བཅོས་མངོན་པ་མཛོད་རང་འགྲེལ་བཅས་མཛད། 

འོན་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པས། ནཱ་ལེནྡཱར་

སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ས་སྡེ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་གླེགས་བམ་

གཟིགས་པ་ན། ཀྱེ་མ་ཐོགས་མེད་ནགས་སུ་ལོ། །བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ཏིང་

འཛིན་བསྒྲུབས། །ཏིང་འཛིན་མ་འགྲུབ་གླང་ཆེན་གྱི། །རྒྱབ་ཁལ་ལོན་པའི་

གྲུབ་མཐའ་བརྩམས། །ཅེས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་དང༌། །གང་ཟག་ལ་ཐུགས་མ་

རངས་བའི་ཁྲེལ་ཚིག་གནང་བར་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་དེ། གཅེན་པསོ་གསན་པ་

ན། གདུལ་བའི་དུས་ཡིན་པར་དགོངས་ཏེ། རང་གི་སློབ་མ་གཉིས་ལ། མདོ་

སྡེ་ས་བཅུ་པ་དང་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་གཉིས་སོ་སོར་བློར་འཛིན་དུ་

བཅུག་ནས། དབྱིག་གཉེན་བཞུགས་པའི་སྤོང་ཁང་གི་ཉེ་སར། སྲོད་ཀྱི་དུས་

སུ་བླ་ོགྲསོ་མི་ཟད་པ་དང༌། ཐ་ོརེངས་ཀྱི་དུས་སུ་ས་བཅུ་པ་ཐནོ་གཅིག  །ཅེས་

གདམས་ནས་བཏང༌། དེ་གཉིས་སངོ་སྟེ་དེ་བཞིན་བཏནོ་པས། ཁངོ་གིས་རྟགོ་
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པ་བཅུག་སྟེ་གསན་པར་སྲདོ་ཀྱི་ཚེ། ཐེག་ཆེན་འདི་ལ་རྒྱུ་ནི་བཟང་བར་འདྲ་

སྟེ། འནོ་ཀྱང་འབྲས་བུ་ལས་གཡོལ་བ་འདྲ་སྙམ་དུ་དགོངས། ཐོ་རེངས་ཀྱི་ཚེ་

ས་བཅུ་པ་གསན་པ་ན། རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བར་ཤེས་ཏེ། དེ་

ཉིད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ཡིད་ཆེས་རྙེད། སྔར་ཐེག་ཆེན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་

པར་འགྱོད་དེ། སྤུ་གྲིས་ལྕེ་གཅོད་པར་བརྩམས་པ་ན། མདོ་འདོན་མཁན་

གཉིས་ཀྱིས་བཀགས་ཏེ། དེ་འདྲ་ག་ལ་འསོ། གཅེན་གྱི་དྲུང་དུ་གཤེགས་དང་

སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཐབས་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་བཞིན། ཐོགས་མེད་ཀྱི་དྲུང་

དུ་གཤེགས། སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མཛད་པ་ན་གཅུང་བློ་གྲོས་

མྱུར་ལ། གཅེན་ལན་བཟང་བར་བྱུང༌། གཅེན་གྱི་གསུངས་ལས། ཁྱདོ་སྐྱེ་བ་ལྔ་

བརྒྱའི་བར་པཎྜིཏར་གྱུར་པས་ཤེས་རབ་རྣོ། ངས་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་འདྲི་བཞིན་

སྨྲ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས། གཅུང་གིས་དེ་ཉིད་བདག་ལའང་བསྟན་དུ་

གསོལ་ཞུས་པ་ན། རྗེ་བཙུན་ལ་ཞུས་པས། བྱམས་པའི་ཞལ་ནས་འདི་སོ་སོའ་ི

སྐྱེ་བོ་ཡིན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པས་ཚེ་འདི་ལ་ང་མི་

མཐོང༌། ལས་སྒྲིབ་ཟད་པའི་ཐབས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་ལ་འགྲེལ་པ་མང་པོ་

རྩོམས། གཙུག་གཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མ་རྒྱུན་དུ་ཡི་དམ་དུ་བགྱིད། གཟུངས་རིང་

ཚར་སྟོང་རེ་ཀློག་དང༌། ཕྱི་མའི་དུས་ན་ང་མཇལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་

བསྟན་པ་བསྙད་པས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཏེ། །ང་ཡི་ཕུ་བ་ོཀླུ་དང་འདྲ། །ང་

ནི་ཆར་སྡོད་བྱ་དང་འདྲ། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབས་ཀྱང༌། །བྱ་ཡི་མགྲིན་
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པར་སོང་དུས་མེད། །ཅེས་སྨྲས་སོ། །

དེ་ནས་གཅེན་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་གསན་པ་

ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད། སློབ་དཔོན་གཞན་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གདམས་

པ་མང་པོ་གསན་ཞིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པར། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་

གྱི་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་གྱུར། རྒྱལ་བའི་བཀའ་མི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་

སོ་ཅོག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྲགས། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་མང་དུ་

ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ཉིན་རེ་བཞིན་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་བརྒྱད་

སྟོང་པ་ཚར་རེ་ཞལ་འདོན་གནང༌། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སྡེ་སྣོད་ཡོངས་རྫོགས་

ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་ཞལ་འདོན་གནང་བར། ཟངས་ཆེན་ཏིལ་མར་གྱིས་བཀང་

བའི་རྫིང་བུའི་ནང་དུ་བཞུགས་ནས། ཉིན་མཚན་སྒྲེལ་མ་བཅོ་ལྔས་ཚར་

གཅིག་བཏོན་པར་མཛད༌། གདུང་གསེབ་ཏུ་གནས་པའི་བྱ་ཕུག་རོན་གཅིག་

གིས་རྒྱུན་དུ་ཐསོ་པར་ཚེ་འཕསོ་ཤིང༌། སླབོ་དཔནོ་བླ་ོགྲསོ་བསྟན་པ་གྱུར་ནས་

སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཀྱི་དབུ་མ་ལ་རང་ལས་མཁས་ཀྱི་སློབ་མའི་མཆོག་རྒོལ་ངན་

ཚར་བཅད་ཅིང་གཞུང་འགྲེལ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར། གཞན་

ཡང་ཚད་མ་རང་ལས་མཁས་པ་དཔལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་

རང་ལས་མཁས་པ་འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེ། འདུལ་བ་རང་ལས་མཁས་པ་

སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འདོ་སོགས་སློབ་ཚོགས་ས་ཆེན་པོའ་ིརྡུལ་དང་མཉམ་

པ་བྱུང༌། ཁོང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཁས་
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པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཡང་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས། ཐོགས་མེད་སྐུ་གཤེགས་པའི་འགོ་

ཏུ། དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའིམཁན་པོ་མཛད། ཉིན་རེ་བཞིན་ཆོས་སྤྱོད་བཅུའི་མཛད་

པ་བསྐྱངས། ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་མི་འདྲ་བའི་ཆོས་ཐུན་ཉི་ཤ ་རེ་ཆགས་མེད་

གནང༌། སྔ་ཕྱིར་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་རྒོལ་ངན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཚར་བཅད། བྲམ་

ཟེ་དང་མུ་སྟེགས་བྱེད་སྟངོ་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་བཙུད། བཀའ་

འཁརོ་ལ་ོབར་པ་དང༌། ཐ་མའི་དགངོས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅསོ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་

གྱི་གཞུང་འགྲེལ་དང༌། པྲ་ཀ་ར་ཎ་སྡེ་བརྒྱད་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བརྩམས་

པར་མཛད། 

ཡུལ་མ་ག་དྷ་ཉིད་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

བཙུགས། གོ་ཛའི་ཡུལ་དུ་ཆོས་གསུངས་པར། ལྷས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་གསེར་

དུ་ཕབས་པས། མུ་ཏོ་བ་རེ་རེས་ཀྱང་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་བྲེ་བོ་ཆེ་གང་ཙམ་རེ་

རྙེད། ཡུལ་དེར་ཆོས་གཞི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཙུགས། ཨོ་ཌི་བི་ཤར་བྲམ་ཟེ་མ་

ཀྵི་ཀ་ཅེས་བྱ་བས་སྤྱན་དྲངས་པ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིདགེ་འདུན་སྟོང་ཕྲག་

བཅུ་གཉིས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་དུས་སྟོན་བྱས་ནས། བྲམ་ཟེའི་ཁྱིམ་དུ་རིན་པོ་

ཆེ་ལྔའི་འབྱུང་ཁུངས་བརྡོལ། རྒྱལ་པོ་སོགས་ཡུལ་དེར་དད་པ་བྱས་ཏེ། ཆོས་

གཞི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཙུགས། སྐབས་དེ་སྐརོ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིདགེ་སློང་བསྡོམས་པས་ཁྲི་དྲུག་ལོངས་ཙམ་ཡོད་པས་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་

དར། མདོར་ན་གང་དུ་བྱོན་པ་དང་བཞུགས་པར་མི་མ་ཡིན་གྱིས་མཆོད་པ་
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དང༌། རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བརྡལོ་བ། ནད་རིམས་ཞི་བ་དང་རིགས་སྔགས་ཀྱི་

མཐུས་སྐུ་ཚེ་ལ་དབང་འབོྱར་བ། ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་མངོན་ཤེས་མངའ་

བ་སགོས་མཐའ་ཡས། སྐུ་ཚེའི་མཐར་ལྷན་ཅིག་སྤྱདོ་པའི་ཉེ་གནས་དགེ་སླངོ་

མང་དུ་ཐསོ་ཤིང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་སྟངོ་གི་འཁརོ་དང་བཅས་ཏེ་བལ་ཡུལ་

དུ་བྱོན། དེར་ཆོས་གཞི་དང་དགེ་འདུན་མང་པོ་སྤེལ་བར་མཛད། དེར་བལ་

པོའ་ིཧང་དུ་ཞེས་པ་སྡོམ་ཁྲིམས་མེད་པར་རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱིས་

ཆོས་གོས་དང་བཅས་ཏེ་ཞིང་རྨོ་བར་གཟིགས་པས། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་

ཉམས་སོ་ཞེས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ནས། གཙུག་གཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་

ཕྱིར་བཟློག་གིས་གཏོན་ཏེ། དེ་ཉིད་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྲགས་

སོ། །སློབ་དཔོན་འདི་དང༌། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་དུས་

མཉམ་པར་གྲགས་སོ།། །།

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དབྱིག་གཉེན་གྱི། །ངོ་མཚར་རྣམ་པར་ཐར་

པའི་གཏམ། །མདོ་བསྡུས་བྲིས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །གཞན་དོན་བྱང་ཆེན་ཐོབ་

པར་ཤོག །

ཅེས་ཆོས་སྨྲ་བའི་མིང་འཛིན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པས། 

འཕགས་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་གནས་ནང་ཆོས་སྒར་དུ་ཆུ་ཕག་ས་ཟླའི་ཚེས་ ༡༤ ལ་བྲིས་

པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ཉུང་གསལ་དུ་

བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །

ལྔ་རིག་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་ཆགས་ཐོགས་བྲལ། །

ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་ལུང་བསྟན་བརྙེས། །

ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །

དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཕྱོགས་གླང་རྒྱལ། །

འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཕོྱགས་ཀྱི་གླང་པོ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་

ཅན་ཞེས་རབ་གྲགས་པ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་དཔལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་

ནི། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཅིག་ཏུ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། 

ཐགོ་མར་ཕྱི་རལོ་པའི་གྲུབ་མཐར་ཞུགས་ཏེ་སྦྱངོ་ཡནོ་ཤིན་ཏུ་མཁས་

པར་གྱུར་པ་ཞིག  ཉན་ཐོས་གནས་མ་བུའི་མཁན་པོར་གྱུར་པ་རྒྱལ་བའི་

དབང་པ་ོཞེས་བྱ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་རྫགོས། ཐེག་དམན་གྱི་

སྡེ་སྣདོ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་སྦྱང༌། སླབོ་དཔནོ་གླང་པའོ་ིབྱིན་ཞེས་བྱ་བ་

ལས་གདམས་ངག་ཞུས་པ་ན། བརྗདོ་དུ་མེད་པའི་བདག་ཚོལ་དུ་གཞུག དེར་

བཙལ་ཀྱང་མེད་པར་ཤེས་ཏེ། ཉིན་མོ་དཀར་ཁུང་ཐམས་ཅད་བསལ། མཚན་

མོར་ཕོྱགས་བཞིར་མར་མེ་སྤར། ལུས་གཅེར་བུ་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཡང་
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ཡང་ལྟ་བས་བྲེལ་བ་ལྟར་བྱེད་པ་ན། གྲོགས་ཀྱིས་མཐོང་སྟེ་མཁན་པོ་ལ་

བསྙད་པས། མཁན་པོས་དེའི་རྒྱུ་དྲིས་པས། བདག་ནི་བླུན་ཞིང་རྨོངས་ཆེས་

པས་མཁན་པོས་བསྟན་པའི་དོན་དེ་མ་མཐོང་བར། སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱིས་བསྒྲིབས་

སམ་སྙམ་སྟེ་ལྟ་བ་བྱེད་དོ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། མཁན་པོ་ཁྲོས་ཏེ། ཁོ་བོའ་ིགྲུབ་

མཐའ་ལ་ཟུར་ཟ་བྱེད་མཁན་ཁྱོད་དེངས་ཤིག་ཅེས་བསྐྲད་པར་བྱས། དེ་ཉིད་

དུ་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་མདོ། སླབོ་དཔནོ་དུ་གྱུར་པས་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་

ཕྱིར་དོང༌། 

དེ་ནས་ན་ལེནྡཱར་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མདུན་དུ་བསྟེན་

ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སྡེ་སྣོད་རྣམས་དང༌། ཚད་མ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་

གྱུར། མདོ་སྡེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཐུགས་ལ་ཟིན། སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་

སློབ་དཔོན་ཞིག་ལས་གདམས་པ་ཞུས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས། འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་གྱི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ཆོས་གསན། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་

རྒོལ་བ་མང་པོ་རིགས་པས་ཚར་བཅད། ཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་

དར་བར་མཛད། འཁོར་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་མ་རིག་པ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའི་

གཉེན་པོ་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཞུང་ཐརོ་བུ་བ་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལོངས་པར་བརྩམས། 

ནམ་ཞིག་ལྷོ་ཕྱོགས་རི་བོ་འབིགས་བྱེད་དང་ཉེ་བའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་

བཞུགས་པའི་ཚེ། རང་གི་རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་ཐོར་བུ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་
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བརྗོད་བྱ་བསྡུས་ཏེ། ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་རྩོམ་པར་དགོངས་ནས། བྲག་ངོས་དེར་མཆོད་བརྗོད་དང༌། རྩོམ་

པར་དམ་བཅའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་ཕན་བཞེད་

པ། །སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཚད་མ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་

རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས། །བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདིར་གཅིག་

བྱ། །ཞེས་རོྡ་ཐལ་གྱིས་བྲིས་པ་ན་ས་གཡ་ོབ་དང༌། འདོ་འབྱིན་པ་དང༌། སྒྲ་ཆེན་

པོ་གྲགས་པར་གྱུར། དེར་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་ནག་པོ་ཐུབ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་

བས་དེའི་ལྟས་ཡིན་པར་ཤེས་ནས། སློབ་དཔོན་བསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་པའི་

ཤལ་དུ་འངོས་ནས་ལན་གཉིས་བསུབས། 

གསུམ་པའི་ཚེ་སླབོ་དཔནོ་གྱིས་སྔར་བཞིན་བྲིས་ཏེ་མཇུག་ཏུ། འདི་

ཀུ་རེ་དང་ཀྱལ་ཀའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་དགསོ་པ་ཆེན་པ་ོཡདོ་པས་མ་སུབ། འནོ་ཏེ་

ཕྲག་དོག་གིས་ཡིན་ན་ངའི་བློ་ལ་ཡོད་པས་བསུབ་རྒྱུ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རྩོད་

པའི་སླད་དུ་ཡིན་ན་ལུས་མངོན་དུ་སྟོན་ཅིག་རྩོད་པར་བྱའ་ོཞེས་བྲིས་པ་

ན། དེ་མཐོང་ནས་ཁོ་ཡང་བསྡད། དེར་སློབ་དཔོན་བསོད་སྙོམས་ནས་འཁོར་

བ་ན། རང་རང་གི་བསྟན་པ་རྒྱན་དུ་བཞག་སྟེ། རྩོད་པའི་ལས་ལ་ཞུགས་

པས། མུ་སྟེགས་པ་དེ་ལན་མང་པོ་ཕམ་པར་མཛད། ད་ཁྱོད་རང་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་དགོས་གསུངས་པ་ན། ཁོ་ཁྲོས་ཏེ་རིགས་སྔགས་ཀྱིས་

བཏབ་པའི་ཐལ་བ་གཏོར་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཕལ་ཆེར་ཚིག  སློབ་
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དཔོན་ཡང་འཚིག་ལ་ཁད་བྱུང༌། བཟློག་པར་མ་ནུས་པར་ཁོ་རང་རང་མེད་

བྱས་པས་ན། དེར་ཐུགས་སྐྱོ་སྟེ། ཀྱེ་མ་བདག་གིས་མུ་སྟེགས་པ་འདི་གཅིག་

པུའི་དོན་ཡང་བྱ་མ་ནུས་ན། གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ག་ལ་ནུས། དེ་བས་རང་

ཉིད་ཞི་བདེ་མངོན་དུ་བྱའ་ོདགོངས་ནས་ཐོད་ལེ་ཀོར་ནམ་མཁར་འཕངས་

པའི་ཡུན་མཚམས་ལ། སེམས་བསྐྱེད་གཏོང་བར་དམ་བཅས་པ་ན། དེ་ས་

ལ་མ་ལྷུང་ནས་ཡར་གཟིགས་པས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་བཟུང་

ནས་ཞལ་གཟིགས་པ་ན་འཕགས་པ་ལགས་མར་ཐོངས་ཤིག་ཞུས། རྗེ་བཙུན་

གྱི་ཞལ་ནས། བུ་ཀྱེ་མ་ཁྱེད་ཐེག་པ་དམན་དང་ཕྲད་ལས་བློ་གྲོས་ངན་པ་

བསྐྱེད། ཁྱོད་རང་སངས་རྒྱས་ཐབོ་ཀྱི་བར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ངས་བྱ་བ་

ཡིན། མུ་སྟེགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀུན་གྱི་མིག་ལྟ་བུ་གཅིག་

ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན། 

དེ་ནས་སླབོ་དཔནོ་གྱིས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་ལ་གསལོ་བ་བཏབས། ཚད་

མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རང་འགྲེལ་བཅས་མཛད། གཞན་ཡང་དམིགས་པ་

བརྟག་པ་རྩ་འགྲེལ་སགོས་བསྟན་བཅསོ་མང་པ་ོབརྩམས། རེ་ཞིག་ཡུལ་གཞན་

དུ་བསོད་སྙོམས་སུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ཁར་ནགས་གསེབ་ཀྱི་མཐོང་ཞིག་ཏུ་བྲ་ོ

འཚལ་ཏེ་ཅུང་བཞུགས་ཏེ་མནལ་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་མང་པོའ་ིཞལ་མཇལ་

ཞིང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་མང་པོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་

ཆར་ཕབ། གླང་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་བསིལ་བའི་གྲིབ་མར་བརྟེན་ཅིང་ཡོད་པ་
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ན། ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་སྐྱོ་སངས་ལ་འངོས་པ་མཐོང་བའི་མོད་

ལ། རལོ་མའོ་ིསྒྲ་བསྒྲགས་པས་མནལ་སད་དེ་ཁྱདོ་ཕོྱགས་ཀྱི་གླང་པ་ོཡིན་ནམ་

ཞེས་འདྲི་བ་ལ། དེ་ལྟར་འདོགས་གསུངས་པར་རྒྱལ་པོ་དད་ནས་ཞབས་ལ་

ཕྱག་འཚལ། 

དེ ་ནས་ལྷོ ་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་

ཕེབས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་མང་པོ་སླར་ཡང་ཚར་བཅད། ཆོས་གཞི་ཉམས་

པ་མང་པོ་གསོས། ཡུལ་འགའ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཅུག དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེ་མང་པོ་བཙུགས། ནད་ཐམས་ཅད་གསོ་བར་ནུས་པའི་ཨ་རུ་

རའི་སྡོང་པོ་ཞིག་སྐམས་པར་གྱུར་པ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས་པར་དག་པའི་

སྨོན་ལམ་གྱི་བདེན་པའི་མཐུས་སླར་སོས་པར་གྱུར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

དབང་ཕྱུག་སྡེ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་པའི་སློབ་ཚོགས་མང་པོ་བྱུང་

བར་གྱུར་ཀྱང༌། ཕྱི་བཞིན་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་དགེ་སྦྱོང་ནི་གཅིག་ཀྱང་མ་

བཟུང༌། སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ལས་ཉམས་པ་མེད་བཞིན་མཐར་

ཨོ་ཌི་བི་ཤའི་ནགས་ཁྲོད་ཅིག་ཏུ་སྐུ་མྱ་ངན་འདས་སོ། །

དེ་ལྟར་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ནི། །དཔལ་ལྡན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་

ཡི། །རྣམ་ཐར་ཉུང་གསལ་སྤེལ་བའི་དགེས། །འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་བསལ་བར་

ཤོག །

ཅེས་པའང་ཆོས་སྨྲའི་མིང་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས་
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༄༅། །དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་

སྙིང་བཅུད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༈ ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། 

རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་རྫོགས་ལུང་རིགས་མཆེ་སྡེར་ཅན། །

སྒྲ་ཚད་མིག་བསྒྲད་སྡེ་གདུན་རལ་པས་བརྗིད། །

རྒོལ་ངན་ཚར་བཅད་ཐུབ་བསྟན་གངས་རི་བསྐྱངས། །

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་རྒྱལ། །

དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཡི་གེ་དྷཿཞེས་སྡོམ་བརྩོན་ཉིད། །ལྷོ་ཡི་

ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་གྲགས། །ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་བཟློག་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་སྡོམ་

བརྩོན་སྔགས་ཀྱང་གྲུབ། །ཅེས་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་

དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནི། ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ཏྲི་མ་ལ་ཡ་ཞེས་པའི་

མཁས་པ་སྔ་མའི་གསུང་ལས་ཉུང་གསལ་དུ་བཏུས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །། 
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ས་ཆར། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་གསལ། ཡབ་དེ་ཉིད་མུ་སྟེགས་

བྱེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མཁས་པ་གཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན། དེའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་

ཏེ་སྦྱོངས་པ་རྩེར་སོན། བྲམ་ཟེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟོད་ཅིང་བཀུར། རེ་

ཞིག་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འགའ་རེ་མཇལ་བས་བདེན་པར་གོ་

ནས་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང༌། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྐྱོན་ཅན་དུ་ཤེས་ཏེ། ནང་པའི་

དགེ་བསྙེན་གྱི་བསླབ་སྡམོ་བཞེས་པ་ན། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲསོ་ནས་གནས་

དབྱུངས་བཏང་བ་ན་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་འབངས་

ཞེས་བྱ་བ་ལས་མཁན་པརོ་བརྟེན། རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྙེན་པར་རྫགོས། སྡེ་སྣདོ་

གསུམ་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་པས་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའ་ིདངོས་

སློབ་ཡིན་པའི་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཞེས་པ་ལས། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་

ལན་གསུམ་གསན་པ་ན། ཕོྱགས་ཀྱི་གླང་པོའ་ིདགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

ཐུགས་སུ་ཆུད། སློབ་དཔོན་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཏེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་

འགྲེལ་པ་རྩོམས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ལུང་ཡང་གནང༌། 

སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦྷི་པ་བརྟེན་ཅིང་གདམས་

ངག་ནོས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས། ཧེ་རུ་ཀས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཅི་འདོད་

གསུངས་པར། ཕོྱགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཞུས་

པ་ན། བཞད་སྒྲ་དང་བཅས་མི་སྣང་བར་གྱུར། རེ་ཞིག་ནས་མུ་སྟེགས་བྱེད་
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ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྱིར། གྲངས་ཅན་པ་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་

མཐའི་གསང་ཚིག་སློབ་པར་བཞེད་ནས། ཁོལ་པོའ་ིཆ་ལུགས་སུ་བརྫུས་

ཏེ། ཡུལ་ལྷོ་ཕོྱགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་བྱོན། བརྩད་བཅད་པས་གཞོན་ནུ་རོལ་

པ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་མཁྱེན། དེ་མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བར་བརྟེན་ལས་གཡགོ་བྱེད་པ་སགོས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་སླབོ་མའི་གྲས་

སུ་ཚུད། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་མགུ་བར་གྱུར། རིམ་གྱིས་ཐབས་འཕྲུལ་ཅི་རིགས་

ལ་བརྟེན་ཏེ། བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ལ་ཡང་མི་སྟོན་པའི་

གསང་ཚིག་མང་པོ་ཐུགས་སུ་ཆུད། 

གཞན་གྲུབ་མཐའི་གནད་དང༌། དེ་དག་ཇི་ལྟར་འགགོ་ཚུལ་སགོས་

ཉམས་སུ་ལོན་པ་ན། རང་གིས་ལས་བྱས་པའི་གླ་དངུལ་པ་ཎ་སོགས་དངོས་

རྫས་གང་ཡོད་སློབ་ཡོན་དུ་ཕུལ་ཏེ་བྲོས་སྟབས་སུ་བོྱན་པ་ན་ཕྱོགས་དེ་ནས་

ཐར། རྒྱལ་པོ་དུ་མ་རི་སུ་ཞེས་པའི་སྒོ་གོང་དུ་ཡི་གེ་བྲིས་ནས། རྩོད་པ་འདོད་

པ་སུ་ཡོད་ཅེས་བསྒྲགས་པ་ན། ཡུལ་དེར་ལྟ་བ་དྲུག་གི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་

མཁན་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་འདུས། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་རྩོད་པའི་མཐར་ཐམས་ཅད་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་བསྒྲེངས། རྒྱལ་པོའ་ིདབང་གིས་བསྒྱུར་ཏེ་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་གཞུགས། ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་པ་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་ལ་ནང་པའི་ཆོས་གཞི་རེ་རེ་འཛུགས་སུ་བཅུག 

སྙན་གྲགས་ཀྱི་གཏམ་དེ་གཞོན་ནུ་རོལ་པས་ཐོས་པར་མ་བཟོད་དེ་
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འཁོར་མང་པོ་དང་བཅས་བྱུང་བ་ན། ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་མཛད་དེ་བསྟན་

པ་ལ་གཞུགས། འཁརོ་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དེ་ནས་རི་བོ་འབིག་བྱེད་ལ་

སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་གཤེགས། མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་དེ་

བསྟན་པ་ལ་བཅུགས། ཆོས་གཞི་ཉམས་པ་རྣམས་སླར་གསོས། ནགས་ཚལ་

དུ་བསྒྲུབ་པ་མཛད་བཞིན་གཞུགས་པ་ན། ཡུལ་དབུས་སུ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རིགས་

བྱེད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཤངྐར་ཨ་ཙརྱ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་རྩདོ་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱུང་བར། དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་པཎྜི་

ཏ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་བཏབ་སྟེ། ལྷོ་ཕོྱགས་སུ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བརྩད་

གཅོད་དང་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཕོ་ཉ་འབྱོར་པ་བཞིན་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན། 

དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བས་གནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་

ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་པའི་གྲལ་བཤམས་ཏེ། རྩོད་པའི་གཡུལ་འབྱེད་པ་

ན། ཤངྐར་ཨ་ཙརྱའི་དམ་བཅའ་དང༌། ཁས་བླངས་དང༌། གྲུབ་པའི་མཐའ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་བརྒལ་བ་དང༌། བརྟགས་

པ་དང༌། སུན་འབྱིན་པ་དང༌། དགག་པར་བྱ་བའི་སྒོ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་

ཕམ་པ་དང༌། ཚར་བཅད་པ་དང༌། ཉམས་པ་དང༌། དམའ་འབེབས་པར་བྱས་

ཏེ། ཅང་མི་སྨྲ་བའི་གནས་སུ་སྦྱར་བ་ན། ཁོ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་བཞིན་དུ་རང་

གི་སླབོ་མ་བྷ་ཊཱ་ཨཙརྱ་ལ་བསྒསོ་ཏེ། དགེ་སྦྱངོ་མག་ོརིལ་འདི་ལས་རྒྱལ་བའི་

སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་ཅིག  གལ་ཏེ་མ་རྒྱལ་རུང༌། ཁོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རུ་སྐྱེ་བར་
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བཟུངས་ནས་སླར་རྩོད་པས་ཚར་གཅོད་པར་བྱའ་ོཟེར་ཏེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་

བཟླགོ་ཀྱང་མ་ནུས་པར་ཆུ་བ་ོགངྒཱའི་ནང་ལྕེབས་ཏེ་སྲགོ་བཏང༌། ཁ་ོཔའི་སླབོ་

ཚོགས་ཁག་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ཞུགས། ཁག་ཅིག་ཡུལ་གཞན་དུ་

བྲསོ། ལ་ོབདུན་མཚམས་ནས་བྷ་ཊཱ་ཨ་་ཙརྱ་དེ་ཉིད་སླབོ་དཔནོ་གྱི་མདུན་རྩདོ་

དུ་བྱུང་བར་བསྟན་པ་རྒྱན་དུ་བཞག་སྟེ། སྔར་བཞིན་རྩོད་པའི་སྒོ་ནས་ཚར་

བཅད་དེ་ཕམ་པར་མཛད་པ་ན། ཆུ་བོ་གངྒཱའི་ནང་དུ་ལྕེབས་ཏེ་འཆི། འཁོར་

མུ་སྟེགས་བྱེད་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང༌། བསྟན་པ་

ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། ཆསོ་གཞི་མང་པ་ོའཛུགས་སུ་འཇུག་པ་སགོས་མཛད། 

ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར། སླར་ཡང་

རིམ་པར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ། རི་བོ་འབིག་བྱེད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་པོ་མེ་

ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་དེའི་ཕོ་བྲང་དུ་གཤེགས་པ་

ན། རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་སུ་ཡིན་ཅེས་དྲིས་པར། ཤེས་རབ་ཅན་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་

པོ་སྟེ། །ཙནྡྲ་གོ་མི་བརྗོད་པ་རྣམ་པར་དག །སྙན་ངག་དཔའ་བོ་ལས་བྱུང་

སྡེབ་སྦྱོར་མཁས། །ཕོྱགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ང་མིན་སུ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ན། འ་ོན་ཆསོ་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡིན་ནམ་གསུངས་པར། དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་

གྲགས། ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པ་ོཤིན་ཏུ་དད་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་

བཞེངས་ཏེ། དེར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་དེའི་མཆོད་གནས་

མཛད། ཡུལ་དེར་ཆོས་གཞི་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཙུགས་དགེ་སློང་ཁྲི་ལས་བརྒལ་
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བར་བྱུང༌། དེ་སྐབས་སུ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་

ཆེན་པོ་སྡེ་བདུན་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་བརྩོམས་པར་མཛད། ལན་གཅིག་མུ་

སྟེགས་པས་ཕྲག་དོག་གིས་སོྤང་ཁང་ལ་མེ་སྤར་བ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་

མཁར་དཔག་ཚད་གཅིག་ཙམ་གྱི་སར་གཤེགས། 

ནམ་ཞིག་སྔོན་ཤངྐར་ཨཙརྱ། བྷ་ཊཱ་ཨ་ཙརྱའི་བུ་རུ་སྐྱེ་སྲིད་བླངས་

བ་དེ་ཉིད། ལོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་དུ་ནར་སོན། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལས་ཀྱང་བློ་ཤིན་ཏུ་

རྣོ། རྩོད་པའི་རིགས་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་དབང་ཕྱུག་གིས་

གཟུགས་དངསོ་སུ་སྟནོ་པ་གཅིག་བྱུང་བ་དེས། ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་རྒྱལ་པ་ོམ་ཧཱ་པ་

ཎི་ལ་བསྒོས་ཏེ། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྩོད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས། ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་སློབ་

དཔོན་ཡང་སྤྱན་དྲངས། བྲམ་ཟེའི་ཚོགས་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ཙམ་དང༌། རྒྱལ་པོ་

འཁརོ་བཅས་ཀྱི་དཔང་པའོ་ིགྲལ་བཤམས་ཏེ་རྩདོ་པ་ན། ཁ་ོཔའི་སྐྱེ་བ་སྔནོ་མ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། དཔལ་ཆསོ་ཀྱི་གྲགས་པས་ཕམ་པའི་གནས་སུ་སྦྱར་བར། ཁ་ོ

རང་ཡང་ཆུ་བ་ོགངྒཱའི་ནང་དུ་ལྕིབས་ཏེ་འཆི། འཁརོ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས། 

སྐབས་དེ་དུས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ནས་བྲམ་ཟེ་མཁས་པ་གསུམ་བྱུང་

པར། སློབ་དཔོན་གྱི་རིགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་ནས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་

དང༌། བསླབ་པའི་སྡམོ་པ་ཞུས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་ཉན་པ་ན། ཚད་མ་སྡེ་བདུན་ལ་

ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་བྱང་མཐར། རིམ་གྱིས་ནུབ་ཕོྱགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་རྒྱ་ཆེར་
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དར་བར་བྱས། སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་སླར་ཡང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱོན་ཏེ་

འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གསར་དུ་གཞུགས་པའི་

དགེ་བསྙེན་ཡན་ཆད་ནས། དགེ་ཚུལ་དང༌། དགེ་སློང་བཅས་འབུམ་ཕྲག་

ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་ན་ཡང༌། ཕལ་ཆེར་མཁན་སློབ་གཞན་ལ་གནང་པ་

ལས། ཕྱི་བཞིན་འབྲང་བའི་འཁོར་སློབ་ལྔ་ལས་མང་བ་མ་བཟུང་བར་གྲགས། 

དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ན། སྔོན་གྱི་ཤངྐར་ཨཙརྱ་

དེ་ཉིད། ཁོ་པའི་སྐྱེ་བ་གཉིས་པའི་ཕུ་བོའ་ིབུ་རུ་སྐྱེ་སྲིད་བླངས་ཏེ། ལོ་གྲངས་

བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཟིན་པ་ན། སྔ་མའི་བླ་ོགྲསོ་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པ་དང༌། དབང་

ཕྱུག་གིས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་རིགས་པ་སློབ་པ་དང༌། རེས་ལུས་

ལ་ཞུགས་ནས་སྔོན་མེད་པའི་གསང་ཚིག་སྟོན་པ་ཞིག་བྱུང་བས། ཆོས་ཀྱི་

གྲགས་པ་ལ་རྩོད་འདོད་ཀྱི་བློ་སྐྱེས་ཏེ། གཞན་གྱིས་ཡང་ཡང་བཟློག་ཀྱང་མ་

ཉན་པར། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་སློབ་དཔོན་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་སོང༌། ཡུལ་

དེའི་རྒྱལ་པོས་དཔང་པོ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ནང་གི་འཁོར་གྲངས་མེད་པར་འདུས་

པའི་དབུས་སུ་རྩོད་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྔར་བཞིན་ཕམ་པའི་གནས་སུ་

སྦྱར་བའི་མཐར། ཁོ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཅུགས་པ་ན། ཡུལ་དེ་

ཉིད་དུ་བྲམ་ཟེ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་བཞིན། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་

ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་ཤིང་བཀུར་སྟི་བྱེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཞེངས་

པའི་ལྷ་ཁང་ད་ལྟ་ཡང་ཕྱོགས་དེར་ཡོད་པར་གྲགས། དེ་ལྟར་ན་སྔོན་ཚད་
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མ་སྡེ་བདུན་མཛད་པ་ན་ཡང༌། ཁོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡི། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་

ནུབ་གྱུར་ན། །ཆོས་རྣམས་གཉིད་ལོག་ཡང་ན་ཤི། །ཆོས་མ་ཡིན་རྣམས་ད་

གདོད་ལོངས། ཞེས་པ་རྒྱལ་པོའ་ིསྒོ་ཁང་དུ་ཡི་གེར་བྲིས། འཕགས་པའི་

ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་གསུམ་

ལས། རྩདོ་པས་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ་དཔལ་ཆསོ་ཀྱི་གྲགས་པ་ཞེས་ཡངོས་སུ་

གྲགས། བསྟདོ་པ་བྱེད་པས་ཀྱང༌། མུ་སྟེགས་རིགས་ལས་སྒྲ་ཚད་མཁས། །རྒལོ་

བ་ཚར་གཅོད་མཁའ་ལ་གཤེགས། །དྷརྨ་ཀིརྟི་ཞེས་བྱ་བའི། །བླ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་བསྟོད། 

དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་

ཆེ། མཐར་ཡུལ་ཀ་ལིངྐ་ཞེས་པར་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་ཕལ་

མོ་ཆེ་ཆོས་ལ་བཀོད་ནས། གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཉིད་

དུ་བསྡུས་ཤིང༌། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བས་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ་

དང༌། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དྲི་བཟང་གིས་ཁྱབ་ཅིང༌། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཞག་བདུན་

བར་དུ་བབས་པས་གནས་དེར་ད་ལྟའང་དུས་སྟོན་བྱེད་ཅེས་གྲགས། སློབ་

དཔནོ་འདི་བདོ་རྒྱལ་སྲངོ་བཙན་སྒམ་པ་ོདང་དུས་མཉམ་པར་ཡང་གསུངས་

སོ། །

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་གྲགས་ཀྱི། །ངོ་མཚར་རྟོགས་བརྗོད་

སྙིང་བསྡུས་འདི། །སྤེལ་བའི་དགེ་བས་འགྲ་ོཀུན་གྱིས། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཐབོ་
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པར་ཤོག  །

ཅེས་དཔལ་ཆསོ་ཀྱི་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་ང་ོམཚར་གཏམ་གྱི་སྙིང་བཅུད་ཞེས་

བྱ་བ་འདི་ཡང༌། ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་གཟུགས་རྒན་བུ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

གིས། ལོ་རྒྱུས་ལས་བཏུས་ཏེ། བྷིར་རྫོང་གསར་སློབ་གྲྭར་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་མོ་

སྦྲུལ་གྱི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའ་ིཚེས་བཞི། ཆོས་འཁོར་གྱི་དུས་བཟང་གི་མཆོད་པར་

དམིགས་ཏེ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་འདི་ཡང༌། རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། 

།། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་དཔའ་བོའ་ིརྣམ་ཐར་སྙན་པའི་རོལ་དབྱངས་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༈ བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྟོན་ལ་བསྟོད་པའི་མཆོག་ཏུ་ལུང་གིས་བསྔགས། །

བསྟོད་ཚིག་སྙན་པའི་རོལ་མོས་ས་སྟེང་ཁྱབ། །

སྟོན་མཆོག་བཞིན་དུ་སྟག་མོ་བཀྲེས་པ་ལ། །

ཕངས་མེད་སྐུ་ལུས་གཏོང་མཛད་དཔའ་བོ་རྒྱལ། །

དེ་ཡང་སྟོན་པ་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་བྱེད་པར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལུང་གིས་

བསྔགས་པའི་སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲའམ། དཔའ་བོ་ནི། གྲོང་ཁྱེར་ཁོར་ཏན་

ཅེས་པར་ཚོང་དཔོན་གཅིག་ལ་བུ་མོ་བཅུ་ཡོད་པར་ཐམས་ཅད་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ལ། དེའི་ཐ་ཆུང་དེ་བྲམ་ཟེ་

ལངོས་སྤྱདོ་ཆེན་པ་ོཅན་སངྒྷ་གུ་ཧྱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྱིམ་དུ་སངོ་བ་ན། བུ་གཅིག་

བཙས་པ་ལ་མིང་ནག་པོ་ཞེས་བཏགས། 

རིམ་པར་བསྐྱེད་བསྲིངས་ཏེ་ཕ་མ་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པས། ཕ་ཁོལ་

དང༌། མ་ཁལོ་ཞེས་ཀྱང་གྲགས། ཕྱི་རོལ་པའི་རིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་

པ་ལ་བྱང་བར་གྱུར། མ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་ཆེ་བས་དེའི་གྲུབ་མཐར་
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གཞུག་པར་འདོད་ཀྱང༌། ཕའི་དབང་ལས་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐར་གཞུག་

པར་གྱུར། དེའི་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལས། རྟོག་གེ་ལ་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་

བ་དང༌། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པས། དངོས་སུ་གཟུགས་སྟོན་པར་

བྱེད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱིན། དེས་ཀྱང་རྩོད་པ་ལས་མ་རྒྱལ་

ན། དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་ཁས་བླངས། དེས་རྩོད་པའི་ང་རྒྱལ་

གྱི་སྤོབས་པ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་ཏེ། ཡུལ་ཀ་མ་རུ་པ་དང༌། ཏེ་ར་དྷུ་ཏེ་དང༌། གཽ་ར་

དང༌། ཨོ་ཌ་བི་ཤ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་རྩོད་

པས་ཕམ་པར་བྱས། འགའ་ཞིག་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་བཀདོ། འགའ་ཞིག་གི་མངའ་

ཐང་ཡང་འཕྲོག  ལ་ལ་མུ་སྟེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་

དམའ་འབེབས་པར་བྱས། 

དེར་མ་ནི་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སངོ་བ་ཡིན་པས་འདི་

སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གལ་ཏེ་ངའི་བུ་འདི་ནཱ་ལེནྡཱར་སོང་ན། དེར་རྩོད་པའི་ཁྱུ་

མཆོག་རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་པཎྡྲི་ཏ་དག་གིས་ཕམ་པར་བྱེད་ནས། སངས་

རྒྱས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་སྲིད་སྙམ་སྟེ། བུ་ཉནོ་ཅིག ཡུལ་གཞན་

གྱི་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནི་རྟའི་རྣ་བའི་སྤུ་ཙམ་དང༌། མ་ག་དྷ་ཡི་སངས་

རྒྱས་པ་རྣམས་ནི་རྟའི་ལུས་དང་མཚུངས་ཏེ། དེས་ན་མ་ག་དྷ་ཡི་སངས་རྒྱས་

པ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བ་མ་གྱུར་གྱི་བར་དེ་སྲིད་དུ་ནི། རྒོལ་བའི་གྲགས་པ་ཇི་

ཙམ་ཐབོ་རུང་སྙིང་པ་ོམེད་ད།ོ །ཞེས་བརྗདོ་པས། ཁངོ་གིས་བདེན་པར་བསམ་
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སྟེ། ཡུལ་དབུས་མ་ག་དྷར་རིམ་གྱིས་སོང༌། 

དེར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱ་ཤར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་

རྩོད་པ་ན། རིག་པས་འགྲན་པར་མ་བཟོད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕམ་པར་གྱུར། ལན་

གང་མ་དྲན་པ་དེར་ཡི་གེ་འབྲི་བའི་ཐོད་ལེ་ཀོར་དང༌། བུད་མེད་པནྜི་ཏ་

དང༌། ནེ་ཙོ་པནྜི་ཏ་རྣམས་ནི། སློབ་དཔོན་འཕགས་པའི་འབྲུ་མར་གྱི་བུམ་

པ་རིལ་བ་དང༌། དགེ་བསྙེན་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་དང༌། བྱི་ལ་བཅས་ཀྱི་མདུན་དུ་

གོ་མི་ཆོད་པར་གྱུར། དབང་ཕྱུག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་

ཕུབ་པའི་མཆིལ་ལྷམ་གྱི་གདུགས་འགོ་ཏུ་འངོ་བ་མ་ནུས། འབྲོས་པར་རྩོམ་

ཡང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་རིགས་སྔགས་ཀྱིས་བཅིངས་པས་མ་ཐར་བར་ཅི་བྱ་

བྲལ་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་བཙོན་དུ་སྡདོ་དགསོ་བྱུང་བར་མ་དགའ་

ནས། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གང་བྱུང་གིས་གཏརོ་ནས་སྡད། ནམ་ཞིག་ན་ཐེ་

ཚོམ་གྱིས་གླེགས་བམ་ཞིག་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ་བལྟས་པས། སྔནོ་གྱི་སྨནོ་ལམ་བཙན་

པོ་སྟོབས་སུ་གྱུར་པས་རང་ཉིད་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ་སྡེ་མཇལ་བ་ན། གཞི་

ནས་སངས་རྒྱས་དེ་སྟོན་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས། སྔར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་བྱས་པར་ཤིན་ཏུ་འགྱོད་པ་སྐྱེས། རང་གི་ལྟ་

བ་ནོར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གོ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་བསྐུར་བ་བཏབ་

པའི་ལྕེ་གཅོད་པར་རྩོམ་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་བཟློག་ཅིང༌། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་

མས་ལུང་བསྟན་ཏེ། ཁྱོད་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ནས། སངས་རྒྱས་ལ་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

646

བསྟདོ་པ་མང་དུ་གྱིས་དང༌། དེས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ནི་བྱང་བར་འགྱུར་ར་ོཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན། སློབ་དཔོན་འཕགས་པའི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བསྙེན་

པར་རྫོགས། 

སྦྱངས་པ་ལ་བརྩོན་པས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་འཛིན་པར་ནུས་པའི་པནྜི་

ཏ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། དེ་ཡི་ཚེ་ཐུབ་དཀའ་ནག་པོ་ཡང་རང་གི་

གྲུབ་མཐའ་དོར་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་ན། ནང་

པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཡ་མཚན་ཆེའ་ོཞེས་ཟེར་ནས། མུ་སྟེགས་དང༌། བྲམ་ཟེའི་

ཚོགས་པ་རེ་རེ་ནས་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་བྱུང་ནས། དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱ་ཁོ་ནར་རབ་

ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར། སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་བསྟོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

པ་སོགས་མང་པོ་རྩོམ། བསྟོད་པ་རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་

བསྟན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང༌། ཐ་ན་

གླུ་གར་མཁན་དང༌། བཞད་གད་མཁན་ཡན་ཆདོ་ཀྱིས་སྦྱངོ་བར་བྱེད་པས་ན་

འགྲོ་དོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྱུར། སློབ་དཔོན་འདི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་བས། ཉིན་རེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་བྱ་བར་གཤེགས་

ནའང༌། ཟས་ཀྱི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབོྱར་ཏེ། ཀློག་པ་བ་དང༌། བསམ་

གཏན་བ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རེ་དང༌། དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་འཚོ་བས་

བྲེལ་བ་མེད་པ་མཛད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པའི་མན་

ངག་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་འགྲེལ་དང༌། གཞུང་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་རྩོམ་
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པ་དང༌། མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་གླེགས་བམ་དང༌། གཏན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡི་གེའི་

རྐྱེན་ལ་མ་ལྟསོ་པར། མཁན་པ་ོདང༌། སླབོ་དཔནོ་གྱི་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་བཅུ་ཕྲག་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཕ་རལོ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་བཅུ་དང་སྦྱར་ཏེ་རྩམོ་པར་བཞེད་ནས། སུམ་བཅུ་རྩ་བཞི་མཛད་ཟིན་

པའི་སྐབས་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ནང་སྟག་མོ་ལུས་བྱིན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་སྐུ་ཚེ་

གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་ཐར་གྱིས། རང་ཉིད་

ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་མཐུ་ཚད་མེད་པར་བརྟས་པར་གྱུར་ནས་ནགས་གསེབ་ཏུ་

སྟག་མོ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་འབྲངས་པ་ཤིན་ཏུ་བཀྲེས་པ་ཉིན་པར་གཟིགས་ཏེ། སྐུ་ལུས་

སྦྱིན་པར་བརྩོམ་པ་ན། དང་པོ་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཁྲག་ཕྱུངས་ཏེ་སྟག་ཕྲུག་རྣམས་

ལ་བླུད་བཞིན་སྨོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་བྲིས་མཐར་སྐུ་ལུས་སྦྱིན་པ་བཏང་

བས། སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་པའི་བརྩོམ་འཕྲོ་ལུས་པར་གྲགས། 

སློབ་དཔོན་འདི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཡིན་ཡང་ཀུན་ལ་མཉམ་པར་

ཕན་འདོགས་པས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང༌། ནང་

པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཞིང་གྲགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གསུངས་སོ། །

སླབོ་དཔནོ་དཔའ་བའོ་ིརྟགོ་བརྗདོ་ནི། །གསལ་བའི་ཚིག་གིས་བྲིས་

པའི་དགེས། །བདག་གཞན་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཀུན། །དེ་ཡི་རྗེས་སུ་སློབས་པར་

ཤོག

ཅེས་པའང་ཆོས་སྨྲའི་བཙུན་གཟུགས་འཁྱམས་པོ་བ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་
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༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་རྟོག་བརྗོད་ངོ་མཚར་བདུན་

ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(མཚན་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྣན།)

རྒྱལ་སྲིད་རབ་སྤོངས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་བརྙེས། །

རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་པས་མུ་སྟེགས་རྒོལ་ངན་བརྟུལ། །

སྐལ་ལྡན་འགྲོ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡི། །

ལམ་བཟང་སྟོན་མཛད་ཞི་བའི་ལྷ་ལ་འདུད། །

དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷ་ནི། ལྷག་པའི་ལྷ་བརྙེས་ནཱ་ལེནྡཱའི། །བཀོད་

པ་ཕུན་ཚོགས་རྩོད་པ་བཟློག །ཡ་མཚན་ཅན་དང་སྤྲང་པོ་དང་། །རྒྱལ་པོ་

མུ་སྟེགས་ཅན་བཏུལ་བའ།ོ །ཞེས་ངོ་མཚར་གྱི་གཏམ་བདུན་དུ་གྲགས་པ་

ཅེས་པས་ལོ་རྒྱུས་ལས་བཏུས་ཏེ་ཆུ་ཕག་ས་ཟླའི་ཚེས་ལ་འབྲས་གནས་བསྟན་རྒྱས་གླིང་

དུ་བྲིས་པས་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །། སརྦ་མངྒལཾ།། །།
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ལས། ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཞིག་ཏུ། མིའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་

གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། 

ཞི་བའི་གོ་ཆ་ཞེས་མཚན་གསོལ། གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་ཐེག་ཆེན་

ཀྱི་རིགས་སད་ཅིང་། བླ་མ་དང་བྲམ་ཟེ་སོགས་མཆོད་འསོ་ལ་བསྐུར་ཞིང་

སློབ་འབངས་སོགས་འཁོར་ལ་བྱམས་ཤིང་ཕན་འདོགས། ཕོངས་པ་དང་

མགོན་མེད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྩེ། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དང་། སྒྱུ་སྩལ་གྱི་

གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར། ཁྱད་པར་དུ་ཀུ་སཱ་ལི་ཞིག་ལས་

འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་ཞུས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས་འཇམ་དཔལ་

གྱི་ཞལ་དངསོ་སུ་མཇལ། ནམ་ཞིག་ཡབ་རྒྱལ་པ་ོཞི་བར་གཤེགས། སྲས་རྒྱལ་

སྲིད་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཁྲི་བཤོམས་པའི་ནུབ་མོའ་ིརྨི་ལམ་དུ། འཕགས་

པ་འཇམ་དཔལ་ཁྲིར་བཞུགས་ཏེ། བུ་གཅིག་འདི་ནི་ང་ཡི་སྟན་ཡིན་ཏེ། །ང་

ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན། །ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་སྟན་གཅིག་ཏུ་

འདུག་པ། །འདི་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རིགས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་སྒྲལོ་མས་རང་གི་མ་ཡུམ་གྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས། ཁྲུས་ཀྱི་ཕྱིར་ཆུ་ཚན་

སྤྱི་བོ་ནས་བླུགས་པ་ན། དེ་ཚ་བས་ཉེན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས། བུ་རྒྱལ་སྲིད་

ནི་དམྱལ་བའི་ཆུ་ཚན་མི་ཟད་པ་ཉིད་དོ། །དེས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བར་

ཏེའ།ོ །གསུངས་པ་ན་མནལ་སད། རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་མི་འསོ་པའི་ལུང་བསྟན་

ཡིན་པར་ཐུགས་ལ་དགོངས་ཏེ། ནུབ་མོ་དེ་ཉིད་དུ་བྲོས་ཏེ་བྱོན། ཞག་ཉེར་
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གཅིག་བྱོན་པ་ན། སྐོམ་པས་གདུངས་ཏེ་ནག་རྩ་ཆུ་མིག་ཞིག་ལས་ཆུ་འཐུང་

བར་བརྩམས་པས། བུ་མོ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། དེ་དུག་གི་ཆུ་ཡིན། བཏུང་བར་མི་

བྱ་ཞེས་ཆུ་ཞིམ་སམ་བླུད་ནས། བྲག་ཕུག་ན་རྣལ་འབོྱར་པ་གཅིག་བཞུགས་

པར་དེའི་དྲུང་དུ་ཁྲིད། དེ་ནི་བླ་མ་འཇམ་དཔའི་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པ་དང་། ལམ་

མཁན་གྱི་བུ་མོ་དེ་ནི་སྒྲོལ་མ་ཡིན་འདུག དེར་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཆེན་པོ་

འཁྲུངས། རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཞུས་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དང་གདམས་ངག་

རྗེས་སུ་བསྟན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། 

དུས་དེ་ཉིད་ནས་བཟུང་སྟེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྣང་བ་

དང་རྟག་ཏུ་འབྲལ་བ་མེད་པར་གྱུར། དེའི་ཕྱག་མཚན་ཤིང་གི་རལ་གྲི་ཤ བ་

ཅན་ཞིག་བཅངས་ཏེ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་གཤེགས་པ་དང་། རྒྱལ་

པོ་སེང་གེ་ལྔ་པའི་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས། སྒྱུ་སྩལ་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དང་། བློ་གྲོས་ཆེན་པོར་འདུག རྒྱལ་པོས་སྐུ་སྲུང་ཉིད་

དུ་བརྐོས། དེར་བཟོ་གནས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དར་བར་མཛད། རྒྱལ་སྲིད་

ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་དུ་བཅུགས་པས། མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་

བདེ་བས་འཚོ་བར་གྱུར་པ་ན། བློན་པོ་ཕྲག་དོག་ཅན་འགའ་རེས། རྒྱལ་པོ་

ལ་ལྷ་གཟིགས་སུ་གསོལ་འདི་ནི་གཡོ་ཅན་ཞིག་སྟེ། རལ་གྲི་ཡང་ཤིང་ལས་

མེད་ན་ལྷའི་སྐུ་བསྲུང་མི་ནུས་པས་བརྟག་པར་བྱའ་ོཞེས་ཞུས་ཏེ། རིམ་བཞིན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚོན་ཆ་རྒྱལ་པོའ་ིསྤྱན་སྔར་སྟོན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ན་སློབ་
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དཔོན་གྱིས་བདག་གི་རལ་གྲི་ནི་བལྟ་བར་མི་བཟོད། ཞེས་གསུང་ཀྱང་ནན་

གྱིས་བསྐུལ། འ་ོན་སྤྱན་ཡ་གཅིག་བཀབ་ལ་བལྟོས་ཤིག་གསུངས་ནས། རལ་

གྲི་ཤ བ་ནས་ཕྱུང་མ་ཐག དེའི་དུས་རྒྱལ་པའོ་ིམིག་གཅིག་ཤསོ་ས་ལ་ལྷུང་བར་

གྱུར། རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ཤིན་ཏུ་སྐྲགས་ཏེ་བཟོད་པ་གསོལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་

སོང་བ་ན། སླར་མིག་སྔ་མ་བཞིན་སོར་ཆུད་པར་མཛད་པས་ཤིན་ཏུ་དད་

དེ། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བ་དང་། ནང་པའི་ཆོས་གཞི་ཉི་ཤ ་ཙམ་

བཙུགས། སློབ་དཔོན་ལ་བསྙེན་བསྐུར་དང་བཅས་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་ཀྱང་མ་བཞུགས། 

རིམ་གྱིས་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན། དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱ་མཁན་པོ་རྒྱལ་བའི་

ལྷ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་མཚན་ཞི་བ་ལྷ་ཞེས་གྲགས། དེ་ནས་ནང་གི་ཀུན་

སྤྱོད་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལས་ཆོས་གསན་ཅིང། ཏིང་ངེ་འཛིན་

སྒོམ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་

དང། མད་ོཀུན་ནས་བཏུས་པ་གཉིས་ལེགས་པར་བརྩམས། མཁས་པའི་ཡང་

རྩེར་སོན་ཡང་གཞན་དོན་ཁ་ཟས་ཀྱང་བྲོ་བོ་ལྔ་ལྔ་གསོལ། ཉིན་མཚན་ཀུན་

ཏུ་མནར་ཞིང་། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གང་ཡང་མི་བྱེད་པར། བྷུ་སུ་ཀུའི་

ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ན། མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲགས། 

གཞན་དགེ་འདུན་རྣམས་ན་རེ། དད་རྫས་ཆུད་ཟན་པའི་འདུ་ཤེས་

གསུམ་པ་འདི་བསྐྲད་པར་འངོ་སོ་ཞེས། དེའི་ཐབས་སུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་
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གསུང་རབ་རེས་མོས་ཀྱིས་འདོན་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁོ་བོའ་ིཅིའང་མི་

ཤེས་སོ་ཞེས་ལན་འགའ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་ཡང་། མཁན་པོ་ལ་བཀའ་

གནང་དུ་བཅུག་པས་ཞལ་གྱིས་བཞེས། དེར་ཕལ་ཆེར་ནི་དམའ་འབེབས་

པའི་ཆེད་དུ་འཚོགས་པ་དང་། ལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གནས་ལ་འདུ་བ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་

རལོ་དུ་ཁྲི་ཆེན་པ་ོབརྩེགས། སྐྱེ་བའོ་ིཚོགས་མང་པ་ོབསྡུས། མཆདོ་པ་མང་པ་ོ

བཤམས་ཏེ་གདན་དྲངས་པས། ཁྲི་དེའི་སྟེང་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་སུས་ཀྱང་མ་ཤེས་

པར། ཁྲི་ཁར་བཞུགས་པ་ནི། ཕལ་ཆེར་ཐེ་ཚོམ་སུ་གྱུར། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་

གྱིས་སྔར་དྲང་སྲོང་གི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་བཏོན་ནམ། མ་བྱུང་བ་ཞིག་

བཏོན་ཞེས་གསུང་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚོད་བགམ་པ་ལ་སྤྲོ་བར་གྱུར་

ཏེ། སྔར་མ་བྱུང་ཞིག་གསུང་བར་ཞུས་པ་ན། ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་བསླབ་བཏུས་

ནི་མང། མདོ་བཏུས་ནི་ཉུང་བས། ཚིག་བསྡུས་ཤིང་དོན་རྒྱས་པ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་པའི་སྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཞུང་འདི་གསུངས་པར་བཞེད་དོ། །ཞལ་

འདོན་མཛད་པའི་ཚེ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཡང་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་

བཞུགས་ཡོད་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་མཇལ། མཐར་གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་

མེད་དག  །བློ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །ཞེས་པའི་ཚིག་མཚམས་ནས་ནམ་

མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཇེ་མཐོར་གཤེགས་ཏེ། སྐུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཀྱང་། གཞུང་

གི་མཇུག་རྫོགས་ཀྱི་བར་གསུངས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་ཐོས་པར་གྱུར་

ཏེ། དེ་ནས་བཟུང་ཐོས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་བཟུང་བ་བསྡུས་
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པ་ན། མང་ཉུང་ཅི་རིགས་བྱུང་ཞིང། དེ་ལས་གཙོ་བོ་ཁ་ཆེ་པཎྜི་ཏ་རྣམས་

ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལ། ལེའུ་དགུའི་བདག་ཉིད་ལ། ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་པ་

དང་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པར་ལེའུ་བཅུ་དང་། ཤོ་ལོ་

ཀ་སྟོང་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་མ་མཐུན་པས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། བསླབ་

བཏུས་དང་། མད་ོབཏུས་གཉིས་བལྟ་བར་བྱ་གསུངས་པར། གར་ཡདོ་མ་ཤེས་

ནས། སློབ་དཔོན་གར་བཞུགས་བརྩད་བཅད་པས། ལྷོ་ཕྱོགས་མཆོད་རྟེན་

དཔལ་ཡོན་ཅན་ལ་བཞུགས་པར་ཐོས་ཏེ། གཟུངས་ཐོབ་པའི་པཎྜི་ཏ་གཉིས་

སྤྱན་འདྲེན་དུ་ཕྱིན་པས་མཇལ། བོྱན་དུ་མ་གཏུབ་ཀྱང་ཚུལ་དེ་དག་ཞུས་

པ་ན། གཞུང་གི་ཚད་གཞི་ཡུལ་དབུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལྟར་ཡིན་

ལ། བསླབ་བཏུས་དང་། མདོ་བཏུས་གཉིས་ནི་ཁོང་བཞུགས་པའི་བྲང་ཁང་

གི་གདུང་གསེབ་ན། པཎྜི་ཏའི་ཡི་གེ་ཁྲ་མོར་བྲིས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་བླངས་

ཤོག  ཅེས་གདམས་ཤིང་། དེ་དག་གི་བཤད་ལུང་ཡང་གནང་།

 ཡུལ་དེ་ན་ནགས་ཚལ་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གཅིག་

ཡོད་པ་དེར་དགེ་སློང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་ལྷན་གཅིག་བཞུགས་པ་ན། ནགས་

གསེབ་ཀྱི་རི་དྭགས་རྣམས་བྲང་ཁང་དུ་འངོས་པ་ན་བསད་ནས་ཤ་གསོལ་

བ་དང་། སླར་གསོས་ཏེ་ཉམས་སྟོབས་ལྡན་པར་གྱུར་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

བཀོད་པ་ཅི་རིགས་བསྟན། སླར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་དབོར་ཏེ་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ་ཁ་ཊ་བི་ཏ་ར་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ི
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རྩར། མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་སྡེ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་གཅིག་འངོས་ནས། ཕྱི་ནང་

གཉིས་གྲུབ་མཐའ་རྩོད་ཅིང་རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་པ་དང་། སུ་རྒྱལ་བའི་དེའི་

རྗེས་སུ་བྱེད་དགོས་བསྐུལ་བ་ན་ནང་པ་རྣམས་ནི་བག་ཚ་བར་གྱུར་ཏེ་ཁས་

བླངས་མ་ནུས། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་དུ་གྱུར་པ་ན། བྲན་མོ་ཞིག་གིས་སྔར་སྒོ་དྲུང་

དུ་སྤྲང་པོ་གཅིག་གིས་རྐང་པར་ཁྲུ་ཆུ་འཐོར་བ་ན། ལྕང་བསྲེགས་ལ་ཕོགས་

པ་ལྟར་ཁལོ་ཞིང་འབར་བར་གྱུར་པ་མཐངོ་ཚུལ་ཞུས་པ་ན། དེ་ཚོལ་དུ་བཅུག་

པར་ཤིན་དྲུང་ཞིག་ནས་རྙེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ཞུས་ནས་འགྲན་པར་ཁས་བླངས་

ཏེ་ཕེབས། རྒྱལ་པོས་སྐྱེ་བོ་མང་པོའ་ིདབུས་སུ་ཁྲི་བརྩེགས་ཏེ། ཕྱི་ནང་གི་

གྲུབ་མཐའ་རྩོད་དུ་བཅུག་པས་སློབ་དཔོན་ཉིད་རྒྱལ་བར་གྱུར། མུ་སྟེགས་

པ་ཁོས་ནམ་མཁའི་རྡུལ་མཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྐད་ཅིག་ལ་བྲིས་

པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཟད་པ་རླུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་པས། དཀྱིལ་

འཁོར་དང་མུ་སྟེགས་པ་འཁོར་བཅས་དང་གཞན་དེར་འཚོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བོའ་ི

ཚོགས་བཅས་འཐརོ་རླུང་དྲག་པསོ་གཏརོ་ཏེ་ཕལ་ཆེ་བ་ཆུ་བ་ོཞིག་གི་ཕ་རལོ་

དུ་ཁྱེར་བ་དང་། ཕོྱགས་ཀུན་ཏུ་མུན་པ་ནག་པསོ་འཐིབས་ཤིང་ཡ་ང་བར་གྱུར་

པའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྨིན་མཚམས་ནས་འདོ་ཟེར་སྤྲོས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དང་

བཙུན་མོ་ལ་ལམ་བསྟན་གོས་དང་མེས་དྲོ་བར་བྱས། སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་ཐམས་

ཅད་བདེ་བ་ལ་བཀོད། མུ་སྟེགས་བྱེད་མང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་

བཙུད། བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་དར་བར་མཛད། ཡུལ་དེ་ལ་མུ་སྟེགས་ཕམ་པའི་
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ཡུལ་ཅེས་གྲགས་པར་གསུང། 

གཞན་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་རྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་

ཆེན་པོ་བརྩོད་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱི་རྫུལ་འཕྲུལ་གྱིས་འདུ་བར་མཛད་ནས་

ཆོས་ལ་བཀོད་པ་དང་། ཡུལ་མ་གའི་ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་

འཛིན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ། ཡུལ་ངན་གྱི་འཚོ་བས་ཉམ་ང་བར་གྱུར་པའི་ཚེ། སླབོ་

དཔནོ་འབྲས་ཆེན་ལྷུང་བཟེད་གང་གིས་དེ་ཐམས་ཅད་ཚིམས་པར་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ནས། ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ལས་བཟློག་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པར་བཙུད་པར་མཛད་པ་དང་། ཡུལ་ངན་གྱི་ཚེ་མུ་ལྟ་ོབ་སྟངོ་ཕྲག་ཙམ་ཞིག་

འཚོ་བས་ཉན་ཏེ་འཆི་ལ་ཐུག་པ་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་འཚོ་བ་སྦྱར་ཏེ་བདེ་

བ་ལ་བཀོད་སོགས་ཀྱི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་སོ། །སློབ་དཔོན་

འདི་རང་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སྐྱེ་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་མོད། ཛེ་ཏཱ་རིས། འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ཞི་བ་ལྷ། ཞེས་སྤྲུལ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཤེས་རབ་

འབྱུང་གནས་ཀྱིས། འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷ་ཉིད་ཀྱིས་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་

གསུངས་པ་དང་། བི་བྷུ་ཏི་ཙནྡྲས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་བདག་ཉིད་ཆེ། །སྐྱེས་བུ་

མང་དུ་བོྱན་མདོ་ཀྱང་། །ཞི་བ་ལྷ་ཡི་མཛད་པར་ལྟར། །ཉམས་དང་དགངོས་པ་

ཅན་མི་རྙེད། །ཅེས་སོགས་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་

འཐོར་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལགས་སོ། །

རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི། །རྟོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་བདུན་ལྡན་
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གྱི། །སྙིང་པོ་དྲིལ་ཏེ་བརྗོད་པའི་དགེས། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་

ཤོག །

ཅེས་པ་འདིའང་སྔོན་བྱོན་དམ་པའི་གསུངས་ལས་སྙིང་པོར་བསྡུས་ཏེ། ཆོས་

མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་བ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས། འབྲས་ལྗོངས་གནས་ནང་

བསྟན་གླིང་དུ་ཆུ་ཕག་ས་ཟླའི་ཚེས་ལ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག  །། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མའི་རྣམ་ཐར་སྒྲོལ་མ་དགྱེས་པའི་

མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༈ བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བརྡ་སྤྲོད་རྟོག་གེའི་གཞུང་སོགས་རིག་གནས་ཀུན། །

མ་བསླབ་པར་ཡང་ཐོག་མེད་གསལ་བར་མཁྱེན། །

ལོ་བདུན་ཉིད་ནས་རྒོལ་ངན་རྩོད་པ་བཟློག །

སྒྲོལ་མས་རྗེས་བཟུང་ཙནྡྲར་གོ་མའི་རྒྱལ། །

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གོ་མི་ནི། རྒྱལ་པོ་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བས་རྒྱལ་

སྲིད་སྐྱངོ་བའི་ཚེ། ཤར་ཕྱགོས་བྷར་དྲ་ོནར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

ཞལ་མཐངོ་བའི་པཎྜིཏ་གཅིག་མུ་སྟེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་གཅིག་དང༌། རྩདོ་པ་

གྱུར་ནས་དེ་སུན་ཕྱུང་བ་ན་མུ་སྟེགས་པ་ན་རེ། རྩདོ་པའི་རྒྱལ་ཕམ་ནི་བླ་ོགྲསོ་

རྣོ་མྱུར་གྱིས་བྱས་པ་ཡིན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡདོ་པའི་རྟགས་མཚན་མངནོ་སུམ་དུ་

ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་བ་ན། པཎྜིཏ་དེས་རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་

དཔང་པོར་བཞག་སྟེ། དཔྲལ་བར་མཚལ་གྱིས་ཐིག་ལེ་བཏབ། ཁ་ནང་དུ་མུ་

ཏིག་བཅུག་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མངནོ་སུམ་སྟནོ་པའི་ཆེད་འདས་ཤིང༌། དེའི་ཕུང་

པ་ོཟངས་ཁ་སྦྱརོ་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་རྒྱལ་པསོ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་
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པཎྜིཏ་བི་ཤོ་ས་གང་ཞེས་པའི་བུར་སྐྱེ་བར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན། དེ་ལ་ཁྱེའུ་

མཚན་དང་ལྡན་པ། དཔལ་བར་མཚལ་དང༌། ཁ་རུ་མུ་ཏིག་ཡོད་པ་གཅིག་

བྱུང༌། རྒྱལ་པོས་སྔར་གྱིས་ཕུང་པོར་བལྟས་ནས། དཔྲལ་བའི་མཚལ་ཡང་

བྱི། མུ་ཏིག་གི་ཤ ལ་རང་རེད་འདུག་དེར་མུ་སྟེགས་པ་དེ་ཡིད་ཆེས། ཁྱེའུ་

དེ་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ཟླ་བ་བཅུར་འ་ོམ་བརྒྱལ་ཏམ་བྱས་

པས། ལྟས་ངན་ནམ་སྙམས་ནས། ཁ་རགོ་འདུག་ཞེས་གདམས་པས། ལ་ོབདུན་

དུ་ཅང་མ་སྨྲས་པ་ན་ལྐུགས་པ་ཡིན་པར་དགོངས་སོ། །སྐབས་དེར་མུ་སྟེགས་

པ་མཁས་པ་ཞིག་གིས། སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འགགོ་པའི་བསྟན་བཅསོ་

སྙན་དངགས་ཤིན་ཏུ་དམ་པ་ཅན་ཞིག་བརྩོམ་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དང་མཁས་པའི་

ཚོགས་ལ་གྲིམས་སོ། །

དེར་ཡང་པཎྜི་ཏས་ཡུན་རིང་དུ་བརྟགས་ཀྱང༌། དནོ་ཇི་ལྟ་བ་འཚལ་

ནས་ལན་མ་ཐོབ། ཡབ་ཕྱིར་སོང་ཤ ལ་བྱིས་པ་ལོ་བདུན་པ་དེས་བལྟས་ཏེ། དེ་

འཕྲལ་ལན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང༌། མཆན་བུས་དོན་མང་བཀྲལ་ནས་

བཞག་པ་ན། ཡབ་ཀྱིས་མཐངོ་སྟེ། ཁྱིམ་དུ་སུ་བྱུང་ཞེས་དྲིས་པས། མ་ན་རེ། སུ་

ཡང་མ་བྱུང་སྟེ་བུ་ལྐུགས་པས་བལྟ་བཞིན་བྲིས་སོ་ཞེས་ཟེར། ཡབ་ཀྱིས་བུ་

ལ་དྲིས་པ་ན། མའི་གདོང་ལ་ལྟ་ཞིང་ཅང་མི་སྨྲ་བ་ན། མས་སྨྲོས་ཤིག་བྱས་

པས། འདི་ནི་བདག་གིས་བྲིས་པ་སྟེ། རྒལོ་བ་འདི་ནི་བཟླགོས་པ་ལ་དཀའ་བ་

མེད་དོ་ཟེར། དེའི་ཕྱི་ནང་ལ་བུ་ཙནྡྲ་དང་མུ་སྟེགས་གཉིས་བརྩད་པས། ཙནྡྲ་
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གོ་མི་རྒྱལ་ཏེ་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐོབ་བོ། །

དེ་ལྟར་སྒྲ་དང་རྟོག་གེ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པའི་གནས་ཐམས་

ཅད་མ་བསླབ་པར་ཤེས་པ་ཅིག་བྱུང༌། སློབ་དཔོན་བློ་གྲོས་བསྟན་པ་ལས་

མདོ་སྡེ་དང༌། ཆོས་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཕལ་མོ་ཆེ་ལན་རེ་ཉན་པ་ཙམ་གྱིས་

མཁྱེན། གསང་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་གདམས་ངག་

ཞུས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྒྲོལ་མས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་

གཟིགས། མཁས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར། སྨན་དཔྱད་དང༌། སྒྲ་རིག་

སོགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་མཛད། བྷ་རོན་དྲའི་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་མོ། ཏཱ་ར་

ཞེས་བྱ་བའི་བག་མར་བླངས་ཤིང་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་པ་ན། ལན་གཅིག་དེའི་

གཡོག་མོས་ཏཱ་ར་ཞེས་རྗེ་མོ་ལ་བོས་པས། ཡི་དམ་དང་མཚན་མཐུན་པའི་

ཁྱིམ་ཐབ་བརྟེན་དུ་མི་རུང་བར་དགངོས་ཏེ། ཡུལ་གཞན་དུ་ཕེབས་པར་རྩམོ་

པ་ན། རྒྱལ་པསོ་ཤེས་ནས་ངའི་བུ་མ་ོདང་ལྷན་ཅིག་མི་སྡདོ་ན། གངྒཱ་ལ་བསྐུར་

ཅིག་ཅེས་བསྐུར་བ་ན། སླབོ་དཔནོ་གྱིས་རྗེ་བཙུན་སྒྲལོ་མར་གསལོ་བ་བཏབ་

པས། འཕགས་མའི་སྤྲུལ་པས་གངྒཱ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཕྲད་མཚམས་སུ་གླིང་ཞིག་ཏུ་

སྤྲུལ། སླབོ་དཔནོ་དེར་བཞུགས་པས་ཙནྡྲའི་གླིང་ཞེས་གྲགས། དང་པརོ་ཉ་པའི་

ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས། དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་གཞན་དག་བྱུང་ནས་རིམ་གྱིས་གྲོང་བརྡལ་

དུ་ཆགས་པར་ད་ལྟའང་གྲོང་ཁྱེར་བདུན་སྟོང་ཙམ་ཡོད་སྐད་ཟེར། སྤྱན་རས་

གཟིགས་དང༌། སྒྲོལ་མའི་རོྡ་སྐུ་ཆེན་པོ་བཞེངས། འཕགས་པས་ལུང་བསྟན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།

660

པ་བཞིན་གོ་མི་དགེ་བསྙེན་མཛད་པས་མཚན་དེ་ལྟར་གྲགས་ཚོང་པ་དང་

འགྲོགས་ཏེ་སིངྒ་ལའི་གླིང་དུ་བྱོན། དེར་སེངྒེ་སྒྲ་ཡི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། ཀླུ་ནད་

རྒྱུན་ཆད། གས་ོདཔྱད་སགོས་རིག་གནས་མང་པ་ོསྤེལ། གནདོ་སྦྱིན་ལས་ནརོ་

བླངས། ཆོས་གཞི་མང་པོ་བཙུགས་ཏེ་འགྲོ་བ་མང་པོའ་ིདོན་མཛད། 

སླར་འཛམ་གླིང་གི་ལྷ་ོརྒྱུད་དུ་བོྱན། སྒྲ་གཞུང་པཱ་ཎི་པའི་དནོ་འགྲེལ་

ཙནྡྲ་བྱ་ཀ་ར་མཛད། དེ་ནས་ཡུལ་དབུས་ན་ལེནྡཱར་རིམ་གྱིས་ཕེབས། དེའི་

ཆེད་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ན་ལེནྡཱའི་མཁན་པོ་གྱུར་ནས་ལྕགས་རིའི་

ཕྱི་རོལ་དུ་ཆོས་སྟོན་ཅིང་བཞུགས་ཡོད་པ་མཁྱེན་ཏེ། དགེ་འདུན་གྱིས་བསུ་

བར་མཛད་པ་ན། ང་དགེ་བསྙེན་ཡིན་པས་དེ་འདྲ་མི་འསོ་གསུངས་པས་

ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ཐབས་ཤིག་ཡོད་གསུངས་ནས། ཤིང་རྟའི་སྟེང་དུ་འཕགས་

པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ་ཞིག་གདན་དྲངས། གཡས་གཡོན་ཤིང་རྟ་ཆུང་ངུ་

རེའི་སྟེང་དུ་སློབ་དཔོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་ལ་རྔ་ཡབ་གཡོབ་

ཅིང༌། མདུན་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསུ་བར་བྱས་པའི་ཚེ་ཙནྡྲ་

གོ་མིས་སྐུ་དེ་འཇམ་དབྱངས་དངོས་སུ་གཟིགས། ཤོ་ལོ་ཀ་བཞི་ཅུ་ཡོད་པའི་

བསྟདོ་པ་མཛད་པས་འཇམ་དཔལ་དབུ་ཡནོ་ཏེ། ང་ལ་ཡནོ་ཏན་དེ་ཙམ་མེད་

གསུངས། ལྟད་མོ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་མཐོང་ནས་དེ་སྐད་སྨྲས་པས། རང་

དགར་ལུས་ཏེ་སྐུ་འདི་ལ་འཇམ་དབྱངས་དབུ་ཡོན་མ་ཞེས་གྲགས། 

དེ་ན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཟུང༌། ཟླ་
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གྲགས་ཀྱིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བཟུང་སྟེ་ལོ་བདུན་དུ་བརྩོད་པ་ན། ནམ་ཞིག་

གི་ཚེ་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་རྡོ་སྐུ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་འཕགས་པ་སྤྱན་

རས་གཟིགས་དངསོ་སུ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ཕྱག་མཛུབ་གཏད་ནས་སླབོ་དཔནོ་

གྱིས་སླབོ་མ་ལ་བསླབ་པ་བཞིན་དུ་སླབོ་བཞིན་པར་གཟིགས་པ་ན། འཕགས་

པ་ལ་ཉེ་རིང་མང་ངམ་གསུངས་པས། ཕྱག་མཛུབ་ཀེ་རེ་ལུས་སྐབས་དེར་

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་མཛུབ་ཀེར་མར་གྲགས། རྒྱུན་དུ་སྐུ་ལ་གསལོ་

བའི་ན་བཟའ་རྐྱང་པ་དང༌། མདོ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་གླེགས་བམ་ཞིག་ལས་

གཞན་ཅི་ཡང་མེད་སྐབས་ཤིག་ཤིན་ཏུ་ཕོངས་པའི་སློང་མོ་བ་ཞིག་གི་ཆེད་

དུ། སྙིང་རྗེ་དྲག་པོས་སྒྲོལ་མའི་ལོག་བྲིས་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར་གསོལ་བ་

བཏབ་ཅིང་སྤྱན་ཆབ་བསིལ་བ་ན་སྒྲོལ་མ་དངོས་སུ་གྱུར་ནས། སྐུ་ཡི་རྒྱན་

ཆ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ་དེ་མགུལ་ནས་ཕུད་དེ་སློབ་དཔོན་ལ་

རྩལ་བ་དེ་ལ་གནང༌། སྐུ་བརྙན་དེ་རྒྱན་མེད་དུ་སོང་བས་སྒྲོལ་མ་རྒྱན་མེད་

མར་གྲགས་ཤིང༌། རྒྱན་ཕུད་པའི་རྗེས་ཤ ལ་ལམ་མེར་ཡོད་སྐད། སྐབས་དེར་

སློབ་དཔོན་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྒྲ་གཞུང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་གཟིགས་པ་ན། རང་གི་སྒྲ་གཞུང་དེ་སྡེབ་མི་ལེགས་

པར་མཁྱེན་ཏེ། འགྲོ་དོན་མི་འབྱུང་ངོ་སྙམ་དུ་དགོངས། དེ་ཁྲོན་པའི་ནང་དུ་

བསྐུར་བ་ན། རྗེ་བཙུན་མའི་ཞལ་ནས་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་

བརྩམས་པས་འགྲོ་དོན་ཆུང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་བཟང་
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པོས་བྱས་པས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བས་དེ་ཁྲོན་པ་ནས་ཕྱུངས་

ཤིག་ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བླངས། ཁྲནོ་པ་དེ་ནས་ཆུ་བཏུང་ཚད་ཤེས་རབ་

ཆེ་བར་གྲགས། དེས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོནི་ཕྱིས་མིང་ཙམ་དུ་གྱུར་ལ། ཙནྡྲ་པ་

ནི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སློབ་ཅིང་དད་པར་གྱུར་ཏོ། ། 

བསྟན་བཅོས་གཞན་ཡང༌། ཕྱི་ནང་གི་རིགས་གནས་སྐོར་ཤིན་

ཏུ་མང་པོ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ལམ་རིམ་ཉི་ཤ ་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བརྩམས་པར་

མཛད། མཐར་པོ་ཏ་ལར་གཤེགས་པར་བཞེད་ནས། ཤྲཱི་དྷ་ན་ཞེས་པའི་

གླིང་དུ་བོྱན་པ་ན་སྔོན་ཀླུ་ཡི་བསྟན་བཅོས་ལ་སྨད་པར་མཛད་པ་དེ་ཀླུ་ཡི་

ཞེས་འཁོན་དུ་བཟུང་ནས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀྱིས་གྲུ་གཟིངས་ལ་གནོད་པ་

དང༌། ཙནྡྲ་གོ་མི་ཕྱུངས་ཤིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་ཕྱུང་བར། སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས། གཙོ་འཁོར་ལྔ་མཁའ་ལྡིང་ལ་ཆིབས་པ་ནམ་མཁར་

བྱོན་ཏེ་འཇིགས་པ་ལས་བསྒྲལ། ཤྲཱི་དྷ་ནར་བདེ་བར་སོན། དེར་དཔལ་ལྡན་

འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྙེན་བཀུར་དང༌། སྒྲོལ་མ་དང༌། སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཞེངས་མཐར་རི་བ་ོཔ་ོཏ་ལར་གཤེགས་ཏེ་སྐུ་

ལུས་མ་སྤངས་པར་ད་ལྟར་ཡང་བཞུགས་པར་གྲགས་སོ། །

དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཡི། །ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་ཆ་ཤས་

ཙམ། །སྤེལ་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བ་ཤོག །
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ཅེས་པའང༌། དམ་པ་གོང་མའི་གསུངས་ལས་སྙིང་པོ་ཉུང་གསལ་བསྡུད་པ་པོ་

ནི། རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བཏང༌། ཆསོ་སྨྲའི་བཙུན་གཟུགས་འཆང་བ་ངག་དབང་ཀུན་

དགའ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པས་འབྲས་ལྗངོས་གནས་ནང་ཁམས་བྱེའི་བསྟན་རྒྱས་གླིང་ནས་ཆུ་

ཕག་ས་ཟླའི་ཚེས་ ༢༠ ལ་སྤེལ་བར་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འདོ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲི་

བཟང་ཐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༈ ཨོྃ་སྭ་སྟི། 

རྣམ་པར་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་རྒྱན་གྱི་མཛེས། །

བདེན་པའི་ཚིག་གིས་ལོང་བར་མིག་འབྲས་ཐོབ། །

དགེ་སློང་ལྔ་སྟོང་འཁོར་ཡང་ཤིན་ཏུ་དག །

འདུལ་བ་འཛིན་རྒྱལ་ཡོན་ཏན་འདོ་ལ་འདུད། །

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་འོད་ནི། ཡུལ་བཅོམ་བརླག་ཏུ་བྲམ་ཟེའི་

རིགས་ཤིག་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། རིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ལེགས་

པར་བྱང་མཐར། དེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བསྙེན་པར་

རྫོགས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་གྱི་མདུན་དུ་བསྙེན་ཏེ། སྡེ་སྣོད་

གསུམ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་སྡེ་མང་པོར་སྦྱངས་ཏེ་

མཁྱེན་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང༌། ཉན་ཐོས་རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་དང༌། དེ་ལས་གྱེས་པ་

བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྩ་བའི་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་བཤད་པའི་

ལུང་སྡེ་བཞི་དང་བཅས་པ་དང༌། དེ་དག་འདུལ་བའི་གནང་བཀག་ཐ་དད་

པ་སོགས་ཚང་མར་མཁྱེན། 
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མདོར་ན་འདུལ་བ་འབུམ་སྡེ་ཐུགས་ལ་བྱང་ཞིང་ཞལ་ནས་འདོན་

པར་མཛད། ལྷན་ཅིག་ཉེ་གནས་དགེ་སློང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་ཡོད་པ་ཚང་

མའང་བཅས་པའི་ཉེས་པ་ཕྲ་མ་ོཙམ་གྱིས་མ་གོས་པར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་

པ་གནས། སྔོན་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་དུས་བཞིན་

དུ་ཡུལ་བཅོམ་བརླག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཨ་གྲངས་སུ་རི་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱན་

དུ་བཞུགས། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པའི་བྱིན་མཐུ་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཤྲཱི་ནརྴས། བློན་པོ་མ་ཏང་ག་ར་ཛ་ཆད་པས་བཅད་

དེ་མིག་ཕྱུང་བ་དང༌། སློབ་དཔོན་འདིས་སྨོན་ལམ་བཏོན་པས་མིག་སྔར་

བཞིན་སོར་ཆུད་པར་མཛད། རྒྱལ་པོ་དེའི་བླ་མར་གྱུར་པས་ཉིན་རེ་བཞིན་

ལངོས་སྤྱདོ་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པརོ་འབྱརོ་ཡང༌། རང་ཉིད་ནི་སྦྱངས་པའི་ཡནོ་

ཏན་བཅུ་གཉིས་ནམ་ཡང་ཉམས་པར་མེད་པར་གནས་པ་ཞིག་གོ །བསྟན་

བཅོས་བརྩོམས་པའང༌། འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་དང༌། དེའི་རང་འགྲེལ། ཀརྨ་ཤ་

ཏམ། བྱང་སའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལེའུའི་འགྲེལ་བ་སོགས་མཛད།

དེ་ལྟར་འདུལ་འཛིན་ཀུན་གྱི་རྒྱལ། །ཡོན་ཏན་འདོ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་

གྱི། །སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་བྲིས་པའི་དགེས། །འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

ཤོག །

ཅེས་པའང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས་སོ།། །།
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༄༅། །མགོན་པོ་བྱམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སློབ་དཔོན་སེངྒེ་

བཟང་པོའ་ིརྟོགས་བརྗོད་བཞུགས་སོ། །

༈ བླ་མ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱི་ནང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཕྱིན་ཅིང༌། །

ཡུམ་དོན་འབྲེལ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི། །

བྱམས་པས་དབུགས་དབྱུངས་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་བྲལ། །

འཇིགས་མེད་སེངྒེ་བཟང་པོའ་ིཞབས་ལ་འདུད། །

དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སེངྒེ་བཟང་པོ་ནི། རྒྱལ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་

རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་སྦྱངས་པས་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཨརྱ་སུ་རིའི་ལི་

ཧ་རིའི་གྷནྡྷོ་ལོའ་ིསྟེང་གི་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་གསེབ་ནས། ལྷའི་བུའི་ལུས་སྟོད་

སྤྲིན་གྱི་གསེབ་ནས་ལངས་ཏེ་མཆདོ་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཆདོ་པ་བྱེད་པར་

མཐོང་སྟེ་ཅི་བྱེད་དྲིས་པ་ན། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསུངས་

པ་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ཟེར། དེར་རིང་དུ་བལྟས་པས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཞལ་

གསེར་མདོག་ཅན། དབུ་གཙུག་ན་མཆོད་རྟེན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང༌། ཕྱག་གཡས་

ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ་ཙམ་ཞིག་མཇལ་ནས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་

བྱས་མཐར་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་བཅསོ་ལ་འགྲེལ་པ་མང་པ་ོམཆིས་ན། གང་གི་རྗེས་
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སུ་འཇུག་པར་བགྱི་ཞེས་ཞུས་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞུང་ལེགས་པར་རྟགོས་

རྗེས། འཐད་པ་བསྡུས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲེལ་བ་རྩོམས་ཤིག་ཅེས་པའི་གནང་

བ་ཐོབ། གཉིད་སད་ནས་མཆོད་པ་འབུལ། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་སྦྱིན་

བདག་བཙལ་ཏེ། རི་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་བྱོན་པ་ན། རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་

སྐྱོངས་གིས་ཡུམ་འཆད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་སེངྒེ་བཟང་པོ་མཁས་པར་ཐོས་

ནས་གདན་འདྲེན་བྱུང་བ་དང་ལམ་ནས་ཕྲད་པར་དེར་ཕེབས་ཏེ། ཐགོ་མར་

འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེའི་ཉི་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས། ཉི་ཁྲིའི་རྒྱན་དུ་གཟིགས་

ཏེ་ཉི་ཁྲི་དང་སྦྱར་བའི་ལེའུ་བརྒྱད་མ་མཛད། དེའི་འགོ་ཏུ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་

རྒྱན་ཏུ་གཟིགས་ཏེ། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་མཛད། དེའི་འགོ་ཏུ་ཡུམ་

གསུམ་ཆར་གྱི་རྒྱན་དུ་གཟིགས་ནས། ཡུམ་གསུམ་ཆར་གྱི་ལུང་ཁུངས་ཙམ་

དང་སྦྱར་ཏེ། རང་གི་འདོད་པ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་སྟོན་པར་འགྲེལ་

ཆུང་དོན་གསལ་མཛད་པར་གསུངས། སྡུད་འགྲེལ་གསར་མའང༌། སློབ་

དཔོན་འདིས་མཛད་ཅེས་འགའ་ཞིག་གསུངས་སོ། །

ཡུམ་དོན་འགྲེལ་ལ་ཟླ་མེད་པའི། །སེངྒེ་བཟང་པོའ་ིརྟོགས་བརྗོད་

ནི། །ཉུང་གསལ་སྤེལ་བའི་དགེ་བ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་བྱས་པས་རྗེས་འཛིན་

ཤོག །

ཅེས་མགོན་པོ་བྱམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའམ། །བྱམས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་

སློབ་དཔོན་སེངྒེ་བཟང་པོའ་ིརྟོགས་བརྗོད་ཉུང་གསལ་འདིའང་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་



སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར།
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ཀྱི་ཆོས་གྲྭར་ཤིང་ཁྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་བཞི་ཉིན་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།



མིང་བརྡ་ཤན་སྦྱར་རེའུ་མིག

མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་

ཕྱག་བྲིས།

དབྱིན། རྒྱ། འཇུག་དོན།

བྷིར། Bir ཡུལ་མིང།

ཅཱོན་ཏ་ར། Chauntra ཡུལ་མིང།

པཱཔ་རཱོ་ལ། Paprola ཡུལ་མིང།

པ་ལམ་པུར། Palampur ཡུལ་མིང།

བྷེཇ་ནཱཐ། Baijnath ཡུལ་མིང།

རྡ་རམ་སཱ་ལ། Dharamsala ཡུལ་མིང།

ཅཱན་དྷི་གྷར། Chandigrah ཡུལ་མིང་

ལྡི་ལི། Delhi ཡུལ་མིང།

ཧི་མ་ཅལ། Himachal ཡུལ་མིང།

དཱི་རཱ་དུན། Dehradun ཡུལ་མིང།

ཐེ་ཝན། Taiwan ཡུལ་མིང།

ཐེ་སྤེ། Taipei ཡུལ་མིང།

ཀའོ་ཞུང། Kaohsiung ཡུལ་མིང།



མནྜི། Mandi ཡུལ་མིང།

མ་ནཱ་ལི། Manali ཡུལ་མིང།

པ་ཋན་ཀོཊི། Pathankot ཡུལ་མིང།

ནཻ་པཱ་ལི། Nepal ཡུལ་མིང།

ལུམྦི་ནི། Lumbini ཡུལ་མིང།

པུ་རུ་ཝ་ལ། Puruwala ཡུལ་མིང།

སྦ་སེ། Bus སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར།

ཊེཀ་སི། Taxi གླ་འཁོར།

སུ་ཇ། Suja ཡུལ་མིང།/སློབ་གྲྭ་ཞིག

ཀི་ལོ་མི་ཊར། Kilometer སྤྱི་ལེ།

ཀྲི་ཀེཊ་ Ticket འཛིན་བྱང།

རཱ་ཛ་པུར། Raj Pur ཡུལ་མིང།

རི་ལི། Rail མེ་འཁོར།

ཐཱཡི་ལནྜེ། Thailand ཡུལ་མིང།

བྷེང་ཀོག Bangkok ཡུལ་མིང།

ཨོ་སི་ཋོ་ལི་ཡ། Australia ཡུལ་མིང།

ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ། Indonesia ཡུལ་མིང།



ཀ་སེཊ། Cassette འོད་སྡེར།

མཱ་ལེ་ཤི་ཡ། Malaysia ཡུལ་མིང།

སེངྒ་པོར། Singapore ཡུལ་མིང།

ཧྥ་རན་སི། France ཡུལ་མིང།

བྷེང། Bank དངུལ་ཁང།

མཎ་ཌུ་ཝ་ལ། Manduwala ཡུལ་མིང།

ཀལ་མན་ཊོན། Clment Town ཡུལ་མིང།

ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། Varanasi ཡུལ་མིང།

པཱ་སི། Pass ལག་ཁྱེར།

ཨམ་རིཏ་སར། Amritsar ཡུལ་མིང།

གུ་རུ་ནཱ་ནག Guru nanak པར་སིག་པའི་ལྷ་ཞིག

ཨིན་དྷར་པུ་རི། Inder Puri ཡུལ་མིང།

ཤང་ཀང།/ཧོང་
ཀོང།

Hongkong ཡུལ་མིང།

མི་ཊར། Meter རྒྱང་ཚད་ཞིག

ཧྥེ་ཊི། Feet ཁྲུ།

ཨེ་ཀར། Acre རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཚད་ཞིག



སྦི་ལ། Cement ཨར་འདམ།

ཝི་ཟ། Visa མཐོང་མཆན།

ཁྲིན་ཏུ། Chengdu ཡུལ་མིང།

ཀམ་པ་ལི། Kambal/Blan-
ket

མལ་ཆས།

ཚུན། 村 གྲོང་ཚོ།

ཤང། 鄉 གྲོང་སྡེ།

ཆུས། 區 ཁུལ།

ཤན། 縣 རྫོང།

ཀྲུའུ། 都 མངའ་ཁུལ།/མངའ་སྡེ།

ཧྲི། 市 གྲོང་ཁྱེར།

ཏཱོ་པན། ལམ་གཟོའ་ིས་ཚིགས།

བིར་ཝ་པ། Verwapa མི་མིང།

གཱ་ཡ། Gaya ཡུལ་མིང།

གངྒ། Ganga ཆུ་མིང།

པེ་ཅིང། Beijing ཡུལ་མིང།

ཤི་ལི་གུ་རི། Siliguri ཡུལ་མིང།



ཨིན་དྷར་གྷན་དྷི། Indra Gandhi མི་མིང།

ནཱ་ལནྡཱ། Nalanda ཡུལ་མིང།/དགོན་པ་
ཞིག

གྷོ་རག་པུར། Gorakhpur ཡུལ་མིང།

ཊི་སིང། Station འབབ་ཚུགས།

སོ་ཊར། Sweater ཨུ་སུའི་གོས།

སྤེ་ཤག Paisa སྒོར་མོ།







རྫོང་སར་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབུམ།

འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཀུན་དབང་གསུང་འབུམ་ཞུ་སྒྲིག་ཁང།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང།

སྤྱི་ལོ་ 2015 ལོར།  དཔར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

སྤྱི་ལོ་ 2016 ལོར།  དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།

དེབ་ཚད།  14.3cm / 20.6cm

ཡིག་གཟུགས།  Monlam Unicode 3.1
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	༨༽ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། 
	༩༽ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ། 
	༡༠༽ དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། 
	༡༡༽ ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས། 
	༡༢༽ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མ། 
	༡༣༽ གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ། 
	༡༤༽ གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེ
	༡༥༽ གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ། 
	༡༦༽ གཏེར་སྟོན་དོ་བན་རྒྱ་མཚོ། 
	༡༧༽ གཏེར་སྟོན་གྲྭ་སྒོམ་ཆོས་རྗེ། 
	༡༨༽ གཏེར་སྟོན་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ། 
	༡༩༽ གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། 
	༢༠༽ གཏེར་སྟོན་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན། 
	༢༡༽ གཏེར་སྟོན་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། 
	༢༢༽ གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན། 
	༢༣༽ གཏེར་སྟོན་རོག་རྗེ་གླིང་པ། 
	༢༤༽ ཇོ་བོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན། 
	༢༥༽ ནག་ཚོ་ལོ་ཙྭ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ། 
	༢༦༽ འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། 
	༢༧༽ ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས། 
	༢༨༽ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ། 
	༢༩༽ རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས། 
	༣༠༽ དྭགས་པོ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ། 
	༣༡༽ གཏེར་ཆེན་ཉང་སྟོད་ཉི་མ་འོད་ཟེར། 
	༣༢༽ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། 
	༣༣༽ ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ། 
	༣༤༽ རྗེ་ཕག་མོ་གྲུ་པ། 
	༣༥༽ རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 
	༣༦༽ ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། 
	༣༧༽ འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། 
	༣༨༽ གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང༌། 
	༣༩༽ འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། 
	༤༠༽ གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན། 
	༤༡༽ བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། 
	༤༢༽ པཎྜི་ཏ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན། 
	༤༣༽ འགོས་ལོ་ཡེ་བཟང་རྩེ་པ། 
	༤༤༽ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ། 
	༤༥༽ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། 
	༤༦༽ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། 
	༤༧༽ མུས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། 
	༤༨༽ པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ། 
	༤༩༽ ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ། 
	༥༠༽ ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ
	༥༡༽ གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པ། 
	༥༢༽ ས་ལོ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། 
	༥༣༽ གནས་གསར་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག 
	༥༤༽ བྱང་གཏེར་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། 
	༥༥༽ ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད། 
	༥༦༽ འབྲི་གུང་བ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། 
	༥༧༽ རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། 
	༥༨༽ རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། 
	༥༩༽ སྨིན་གླིང་གཏེར་སྲས་པདྨ་འགྱུར་མེད། 
	༦༠༽ རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ། 
	༦༡༽ རོང་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། 
	༦༢༽ གནས་གསར་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས། 
	༦༣༽ རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། 
	༦༤༽ ཐར་རྩེ་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད། 
	༦༥༽ ཐར་རྩེ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། 
	༦༦༽ རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། 
	༦༧༽ ཞྭ་ལུ་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང། 
	༦༨༽ ནང་ཆེན་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ། 
	༦༩༽ མཆོག་སྲས་དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེ། 
	༧༠༽ མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། 
	༧༡༽ རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། 
	༧༢༽ རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། 
	༄༅། །རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཆ་ཤས་བཞུགས་སོ། །


	༄༅། །མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །
	མཆོད་བརྗོད། 
	༡༽ སྐུ་བལྟམས་པ་དང་མདོ་སྲིབ་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་མཛད་པ། 
	༢༽ མདོ་སྔགས་ཆོས་བཀའ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསན་པའི་སྐོར།
	༣༽ རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་པ། 
	༤༽ ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭའི་གདན་རབས། 
	༥༽ མདོ་སྲིབ་དགོན་དུ་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཀྱང་འཕྲོ་ཅན་ལུས་པ། 
	༦༽ ཁམས་བྱེའི་གདན་རབས་བདུན་པ། 
	༧༽ རྒྱུན་ལྡན་ཆོས་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ། 
	༨༽ ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ། 
	༩༽ རྒྱུན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་སྐོར། 
	༡༠༽ མདོ་སྲིབ་མཁན་པོའི་སློབ་མ་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་འགའ། 
	༡༡༽ མཛད་པ་འཕྲོ་ཅན་དུ་ལུས་པ། 
	༡༢༽ མདོ་སྲིབ་དགོན་གྱི་ཕྱག་ལེན། 
	༡༣༽ ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་བཤད་གྲྭ་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། 
	༡༤༽ དབུས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་གནས་གཟིགས། 
	༡༥༽ གཞན་ཐོས་བཟོད་དཀའ་དང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་ཐར། 


	༄༅། །རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཁན་རབས་ཀྱི་རྟོགས་བརྗོད་བཅས་བཞུགས་སོ། ། 
	༡༽ ཁམས་བྱེའི་བཤད་གྲྭའི་ཐོག་མའི་གཏམ། 
	༢༽ ས་དཔྱད་རྣམ་པ་ཀུན་བྱང་གིས་བརྒྱན་པ། 
	༣༽ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བྱོན་པའི་སྔ་ལྟས། 
	༤༽ བཤད་གྲྭ་དངོས་སུ་ཚུགས་པ་དང་རྒྱུན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག
	༥༽ གཞུང་ཆེན་ཐོས་བསམ་རིས་མེད་གནང་བ། 
	༦༽ དུས་མཆོད་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ། 
	༧༽ མཁན་རབས་དང་པོ། 
	༨༽ མཁན་རབས་གཉིས་པ། 
	༩༽ མཁན་རབས་གསུམ་པ། 
	༡༠༽ མཁན་རབས་བཞི་པ། 
	༡༡༽ མཁན་རབས་ལྔ་པ། 
	༡༢༽ མཁན་རབས་དྲུག་པ། 
	༡༣༽ མཁན་རབས་བདུན་པ། 
	༡༤༽ མཁན་རབས་བརྒྱད་པ། 
	༡༥༽ མཁན་རབས་དགུ་པ། 
	༡༦༽ མཇུག་སྡུའི་གཏམ། 
	༡༧༽ གཞན་དགའི་སློབ་མ་གྲགས་ཅན་འགའ། 
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