


བརྙན་དེབ་འདི་རྩ་བརྒྱུད་ཀི་བླ་མ་རྩ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོའི་དྲན་རེན་ཀི་ཆེད་དུ་བཏོན་རྒྱུ་རེད། 

བླ་མ་ཁོང་ཚོའི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཆོས་ཀི་བརྒྱུད་པ་འདི་ཐོབ་ཡོད་རེད། 

དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡོད་ན་ཨེ་ནི་བླ་མ་ཁོང་ཚོའི་བིན་རླབས་ཐོབ་ཀི་ཡོད་རེད།  

དེ་་་སེམས་ཅན་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཡ་གི་གཞི་རྩ་རེད་བསྡད་ཡོད་རེད།

དེ་ག་ནང་བཞིན།  རྒྱལ་ཆེན་རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་བསེན་མཁན་དང་ཧ་གོ་འདོད་ཡོད་མཁན་དེང་སང་

མང་རུ་མང་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད།  ཁོང་ཚོའི་དོན་དག་གི་ཆེད་དུ་དང་། དེ་བཞིན། 

ཆོས་སྐོང་འདི་དངོས་གནས་ཁོ་རང་སུ་ཡིན་མིན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཡ་དང་། 

དེ་བཞིན་ཆོས་སྐོང་འདིའི་དགོངས་པ་དངོས་གནས་ཁོ་རང་ག་རེ་ཡིན་མིན་་་་

འདི་ཚོ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་བཟོ་ཡ་དེ་བརྙན་དེབ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་རེད།

ཆོས་སྐོང་འདི་ཡེ་ཤེས་པ་དངོས་གནས་ཡིན་པ་དང་།  དེ་བཞིན། 

ཁོང་བིན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་དེ་བླ་མ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་མང་པོས་

མཁྱེན་ཀི་ཡོད་རེད།  དེ་མཁྱེན་ཙང་།  ཁོང་ཚོས་ལྷ་འདི་ཡེ་ཤེས་པ་དངོས་ཡིན་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་སོ་སོའི་ཐོག་ནས་ཀང་ཡིད་ཆེས་བློས་བཀལ་གཙང་མ་གནང་ཡོད་རེད། 

བླ་མ་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་སྔ་མ་དེ་ཚོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བཞུགས་ཡོད་དུས་ནས་ཕེབས་ཡོད་རེད། 
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ལེའུ་དང་པོ། ལམ་ཁག་བརླག་པ། ཤོག་གངས།  ༧ 

ལེའུ་གཉིས་པ། ནང་པའི་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ། ཤོག་གངས།  ༡༤ 

ལེའུ་གསུམ་པ། རོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ཀི་སྐུ་ལ་བཞེངས་དགོས་དོན། ཤོག་གངས།  ༢༢ 

ལེའུ་བཞི་པ། བླ་མ་སྔ་ཤོས་སྔ་ཤོས་ཁ་ཤས། རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་བིརཱུཔ་དང་ས་སྐ་པཎིཏ། ཤོག་གངས།  ༢༨

ལེའུ་ལྔ་པ། འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཤོག་གངས།  ༣༣

ལེའུ་དྲུག་པ། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པ། ཤོག་གངས།  ༤༡

ལེའུ་བདུན་པ། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན།  ཤོག་གངས།  ༤༥

ལེའུ་བརྒྱད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་འདས་སངས། ཤག་གངས།  ༥༨ 

ལེའུ་དགུ་པ། ཡེ་ཤེས་པ་རེད་པས་་་ཡང་ན་གདོན་འདྲེ་རེད། ཤོག་གངས།  ༧༢ 

ལེའུ་བཅུ་པ། ས་སྐ་ལ་ཕེབས་པ། ཤོག་གངས།  ༩༣ 

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། སག་ཕུ་པདྨ་བཛྲ་དགའ་ལྡན་ལ་ཕེབས་པ། ཤོག་གངས།  ༩༨ 

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ༧སྐབས་རེ་ཕ་བོང་ཁ་རོ་རེ་འཆང་། ཤོག་གངས།  ༡༠༣ 

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། ༧སྐབས་རེ་ཁི་བང་རོ་རེ་འཆང་། ཤོག་གངས།  ༡༢༡ 

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ལམ་ཁག་རྙེད་པ། ཤོག་གངས།  ༡༣༨

བརྙན་དེབ་འདིའི་དཀར་ཆག



ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་་་་་་སིང་རྗེ་དང་སོན་ལམ་གི་དབང་གིས་་་་་འགོ་
བ་སྗེམས་ཅན་ལ་སིང་རྗེ་ནས་་་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀིས་་་དུས་དྗེ་དང་དྗེའི་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོང་ཡག་གི་ཆྗེད་
དུ་་་་་དུས་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་དྗེ་དང་འཚམས་པའི་ཐོག་ནས་་་་་་འགའ་
ཤས་ལ་གྲུ་དང་་་་འགའ་ཤས་ལ་ཟམ་པ་སོགས་སྤྲུལ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་

བསྟན་གི་ཡོད་རྗེད། 

དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ། 

གྲུབ་ཆྗེན་བིརཱུཔ། 

གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། 

རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན། 

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། 

མགོན་པོ་ཞལ་བཞི།

འདུལ་འཛིན་གགས་
པ་རྒྱལ་མཚན།
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བྱ་བྱྗེའུ། 

ཟམ་པ། 

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། 

པཎ་ཆྗེན་བསོད་ནམས་གགས་པ།

སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 
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ལམ་ཁག་བརླག་པ། 

ལེའུ་དང་པོ། 

༧© dorjeshugden.com



ཐོག  ་་  ཐོག  ་་  ཐོག  ་་་  ཐོག  ་་་
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ག་རྗེ་བྱས་སོང་། 
ག་རྗེ་བྱས་ནས་ངུ་གི་

ཡོད། 

ཁྗེད་རང་གིས་ག་རྗེ་ཧ་གོ་
ཡི་ཡོད། ཨ་མས་ང་མ་རྗེད་ན་ག་རྗེ་
བྱྗེད་གས།  ང་གཅིག་པོ་ལྷག་ན་ཞྗེད་

པ་ལ་ཨཱ ་་་  ནང་ལ་ག་འདྲ་སྗེ་
ལོག་དགོས་རྗེད།

ལམ་
ཁག་བརླག་སོང་།   

ཨ་མ་རྗེད་ཀི་མི་འདུག་
ང་ཞྗེད་ཀི་འདུག

སྗེམས་
ཁྲལ་བྱྗེད་དགོས་མ་རྗེད་་་ 

བུ། ཁྗེད་རང་གི་ཨ་མ་ཏན་ཏན་
འདིའི་འགམ་གཡས་གཡོན་ཅིག་
ལ་ཡོད་རྗེད།  འདིར་ཁྗེད་རང་ལ་

ཉྗེན་ཁ་གལ་ཡོད་མ་རྗེད། 

ཨཱུ ང ་་་  ཨཱུ ང ་་་
ཨཱུ ང  ་་་

གཡའ  ་་་་་
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ཨོ   འོ  འོ་་་   
འདི་སུ་རྗེད། 

ཡ་གིར་མིག་ལོས་
དང་་་་་་་་ སྐུ་འདྲ་དྗེ་མཐོང་
གི་འདུག་གམ།  སུ་རྗེད་ཧ་

གོ་ཡི་ཡོད་པས། 

ང་ལ་སྐྱབས་ཡོད་
རྗེད་ཨས། འདི་ས་ཆ་བཙན་པོ་རྗེད།   

ཁྗེད་རང་ལ་ཉྗེན་ཁ་ཁོན་ནས་
ཡོད་མ་རྗེད།  ཁྗེད་རང་ལ་

སྐྱབས་ཡོད་རྗེད།  ཚང་མ་འགིག་
འགོ་ཡི་རྗེད།  ཁྗེད་རང་

ལོས་ཨཱ།

འ འ
འོ་་་་ཝ  
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ཨོ  འོ  འོ ་་་་་་་་  
 བསྲུང་ཡག་དཔྗེ་མང་པོ་ཡོད་
རྗེད། ཡིན་ནའང ་་་་་ ད་ལ་

ཁོང་གིས་ཁྗེད་རང་སྲུང་གནང་
གི་ཡོད་རྗེད། 

རྗེད་ད། 
ཏན་ཏན་རང་རྗེད། སྲུང་ཡག་

གཞན་པ་དྗེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་་་་རོ་རྗེ་
ཤུགས་ལྡན་གིས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་
ཡང་སྲུང་གནང་གི་ཡོད་རྗེད་ད། 

བྱས་ཙང་། བུ སྗེམས་ཁྲལ་
མ་བྱྗེད་ཨང་། 

འདི་སྲུང་མ་
དཔྗེ་རྩ་ཆྗེན་པོ་ཅིག་རྗེད་
པས།  ཁོང་གིས་གང་སྐྱོབ་

ཀི་ཡོད་དམ།

ང་་་་ཟླ་བ་ཡིན། 

འདི་སྲུང་མ་དཔྗེ་རྩ་
ཆྗེན་པོ་ཅིག་རྗེད། འདི་རོ་རྗེ་

ཤུགས་ལྡན་རྗེད།

ང་     ཨཱེ     འེ     འེ། 
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འོ་རྗེད། 
ང་ཉན་འདོད་

ཡོད། 

བསྟན་པ་
བསྲུང་མཁན་གི་
སྲུང་མ་ཟྗེར་ན་ག་

རྗེ་རྗེད། 

འདི་
འདྲ་ཡོང་བ་བཟོ་ཐུབ་

ཀི་ཡོད་རྗེད་པས། 

ཨ་ལས་ངས་
དྗེ་མ་བཤད་གོང་ལ་་་་་
སངས་རྒྱས་ཟྗེར་ན་སུ་

རྗེད་ཧ་གོ་གི་ཡོད་
པས། 

རོ་རྗེ་ཤུགས་
ལྡན་སྲུང་མ་ཅིག་པོ་མ་རྗེད། 

ཁོང་ནང་པའི་བསྟན་པ་བསྲུང་མཁན་
གི་སྲུང་མ་ནུས་པ་ཆྗེན་པོ་ཡོད་

མཁན་ཞིག་རྗེད།

འདི་གལ་ཡོད་མ་རྗེད། 
ང་གཉིས་ཁྗེད་རང་གི་ཨ་མ་

སྒུགས་པའི་རིང་འདི་ལ་་་་ ཤུགས་
ལྡན་བྱུང་སྟངས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་

ཉོན་གི་ཡིན་པས། 

ཨཱ་ལྗེ། 
བྱས་ན་ཟླ་བ། ཁྗེད་

རང་འདིར་སྒུགས་སོད་དང་། 
ཤུགས་ལྡན་གིས་ཁྗེད་རང་གི་
ཨ་མ་ལགས་ཚུར་ཁྗེད་རང་
ཡོད་ས་ལ་སྗེབས་པ་བཟོ་

ཡི་རྗེད། 
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ཤིང་སྡོང་གི་འྡོག་ལ་
དྡོན་མེད་དུ་བསད་

པ་མ་རེད།
ལབ་དགྡོས་པས། 

མིའི་མི་ཚེའི་སྡོར་དང་་་་ད་ག་ནང་བཞིན་་་
མི་ཚེའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་

རེད་་་དེ་ཚོའི་དྡོན་དག་ལ་ཤིང་སྡོང་གི་འྡོག་ལ་སྡོམ་བརྒྱབས་
ནས་བཞུགས་པ་རེད།  དེ་ནས་ཁྡོང་རང་གིས་མི་ཚེའི་རིང་

ལ་སྡོབ་མ་མང་པྡོ་ལ་ཆྡོས་ཀི་ལམ་བསྟན་པ་རེད།  དེ་ནས་མི་
ཚོས་དགྡོན་པ་མང་པྡོ་བཞེངས་པ་རེད།  སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་

ལ་མི་ཚོས་རྩ་ཆེན་པྡོ་རྩིས་ཙང་་་དེང་སང་གི་
བར་དུ་བསད་པ་རེད།  བྱས་ཙང་ཚང་མ་ཤེས་

པ་གཅིག་པྡོ་མ་རེད། 

ཨྡོ འྡོ འྡོ། 
ད་ངས་ཧ་གྡོ་བྱུང་།
རང་གིས་སྒྲུང་མུ་
མཐུད་ནས་བཤད་
རྡོགས་གནང་།

ཧ་གྡོ་དགྡོས་བྱུང་། 
སངས་རྒྱས་སུ་ཡིན།  ད་ངས་ཤེས་
ཀི་ཡྡོད།  མི་ཚང་མས་ཧ་གྡོ་གི་ཡྡོད་

རེད།  ཚང་མ་མ་ཤེས་བར་དུ་
ཤིང་སྡོང་གི་འྡོག་ལ་བསད་

པ་རེད། 
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ནང་པའི་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ།

ལེའུ་གཉིས་པ།
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འདི་ཚོ་ལ་རེས་ལ་ནང་པའི་དམ་ཆྡོས་
ལབ་ཡག་འགྡོ་ཚུགས་པ་རེད།  སངས་
རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆྡོས་ནང་མི་

ཚེའི་འཚོ་བ་བསྐེལ་སྟངས་ཡང་དག་པ་
གསུངས་ཡྡོད།

དམ་པའི་ཆྡོས་འདི་བསྲུང་ཡག་ལ་་་ཨ་ནི་་་་ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་
མ་ཟེར་ཡག་ཅིག་ག་ལེ་ག་ལེ་བྱུང་པ་རེད།  ཆྡོས་སྐྡོང་

སྲུང་མ་དེ་ཚོ་་་་དཔེ་ནུས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་རེད།  ཆྡོས་བྱེད་
ཡག་ལ་ང་ཚོ་ལ་བར་ཆད་ཡྡོད་ན་་་བར་ཆད་དེ་ཚོ་བསལ་
ཡག་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པྡོ་རེད།  ང་ཚོའི་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་

མི་ཚེའི་བར་ཆད་བསལ་ཡག་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་རེད། 

བྱས་ཙང་་་་སངས་རྒྱས་ཀིས་ག་རེ་གསུངས་
པ་རེད་ཟེར་ན་་་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་བཟྡོ་ཡག་ལ་
བདག་འཛིན་ཤུགས་ཆུང་རུ་བཏང་དགྡོས་རེད།  

མི་དང་སེམས་ཅན་གཞན་པ་ཚོ་ལ་སྡོ་སྡོས་བྱམས་
པ་དང་སིང་རེ་བསྡོམ་དགྡོས་རེད། 

འདི་འདྲ་གསུངས་པ་རེད། 
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ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་མ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཟེར་ཡག་ཅིག་དང་་་་
ཡང་འཇིག་རེན་པའི་ཆྡོས་སྲུང་ཟེར་ཡག་གི་རིགས་གཉིས་ཡྡོད་རེད། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་
མ་ཟེར་ཡག་དེ་ཚོ་སངས་རྒྱས་
རང་གི་སྤྲུལ་པ་རེད། དཔེར་ན་
་་ཆྡོས་སྐྡོང་བསེ་ཁྲབ་ཟེར་ཡག་
འདྲ་པྡོ་རེད།  ཁྡོང་སངས་རྒྱས་
འྡོད་དཔག་མེད་ཀི་སྤྲུལ་པ་རེད། 

འྡོ འྡོ ་་་ 
དེ་ག་རང་
རེད་དཱ། 

ངས་ཧ་གྡོ་སྡོང་་
གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ཚོ་
ཚང་མ་་་་  སངས་རྒྱས་

རེད། 

འདིར་ཤྡོག་དང་། 
མགྡོན་པྡོ་ཞལ་བཞི་་་ འཇམ་དཔལ་

དབྱངས་ཀི་སྤྲུལ་པ།

ཕི་ལྡོགས་ནས་
བལྟ་དུས་དེ་གཉིས་ཁག་
ཁག་འདྲ་པྡོ་ཡྡོད་རེད།  

ཡིན་ནའང་དྡོན་དག་ལ་དེ་
གཉིས་གཅིག་པ་

རེད།
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 ཡང་འཇིག་རེན་པའི་སྲུང་མ་ཟེར་ཡག་ཅིག་ཡྡོད་རེད།  དེ་ཚོ་དང་
པྡོ་གནྡོད་པ་བསྐེལ་མཁན་གི་མི་མ་ཡིན་རེད།  ཨ་ནི་་་ དེ་ཚོ་་་་ བླ་མ་
ཆེན་པྡོས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཡག་གི་མནའ་བསྐེལ་བཅུག་

པ་རེད།  དེ་ལ་དམ་ལ་བཞག་པ་ཟེར་གི་རེད། 
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དུས་ཚོད་མི་འདྲ་མི་འདྲ་བ་ལ་་་ སེམས་ཅན་
ཚོའི་ལས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་་་ 

དུས་ཚོད་དེ་དང་དེ་ལ་སེམས་ཅན་དེ་ཚོའི་
འདྡོད་དྡོན་འགྲུབ་ཡག་གི་དྡོན་དག་ལ་ 

ཆྡོས་སྲུང་མི་འདྲ་བ་ཡྡོང་གི་རེད། 

ག་རེ་བྱས་ནས། 

རྒྱལ་པྡོ་སྐུ་ལྔའི་བླྡོན་པྡོའི་གྲས་་་ རྡོ་རེ་གྲགས་ལྡན་
ཟེར་ཡག་དེ་་་་ སྐུ་རེན་གི་ཁྡོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་་་ ལྡོ་
སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གི་རིང་ལ་་་་ ༧རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་རིམ་

བྱྡོན་ལ་བཀའ་ལུང་རྒྱག་གི་ཡྡོད་རེད། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་
པའི་སྲུང་མ་་་་ ད་གིན་ལབ་སྡོང་ངམ། 
འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་

ལ་ང་ཚོས་སྐབས་སུ་སྡོང་ན་འགྲིག་གི་
ཡྡོད་རེད། འཇིག་རེན་པའི་སྲུང་མ་ལ་

དེ་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པ་རེད།

གང་ཡིན་ཟེར་ན་་་ 
སྡོ་སྡོས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་ 

མེད་ན་་་ ཨ་ནི་གཞན་ལ་སངས་རྒྱས་
ཐྡོབ་ཡག་གི་ལམ་བསྟན་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད། བྱས་ཙང་་་ སངས་རྒྱས་དང་
ཆྡོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་མ་གཏྡོགས་

སྐབས་བཅྡོལ་ཆྡོག་གི་
མ་རེད།
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བྡོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྡོས་དར་རྒྱས་ཡྡོང་ཐུབ་ཡག་
གི་ཆེད་དུ་་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པྡོའི་ཐྡོག་ནས་་་ནང་པའི་
སྐེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པྡོས་་་ སྔྡོན་མ་་་ སྲུང་མ་མང་

པྡོ་་་ རྒྱ་གར་ནས་གདན་འདྲེན་གནང་པ་རེད།

ཤེས་ཀི་ཡྡོད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་་་དམ་པའི་ཆྡོས་ཀི་ཐྡོག་

ནས་མི་ཚེའི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་
ཀི་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་སངས་རྒྱས་

ཐུབ་ཀི་རེད། 

ཆྡོས་ཀི་ཐད་ལ་་་ ཆྡོས་སྲུང་རྣམ་པས་
ང་ཚོ་ལ་་་ དམ་པའི་ཆྡོས་ལ་སྡོབ་

གཉེར་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཡག་གི་
བགེགས་སེལ་གི་རེད།  སྡོ་སྡོའི་མི་ཚེ་
ཡག་པྡོ་བྱེད་ནས་བསྐེལ་ཡག་གི་དྡོན་
དག་ལ་་་ནང་ལ་ཞི་བདེ་ཡྡོང་ཡག་དང་
བསམ་བླྡོ་ཡག་པྡོ་འཁྡོར་ཡག་གི་བྱིན་

རླབས་གནང་གི་རེད། 

བྡོད།

རྒྱ་གར། 

ས་ཕྡོགས་ཚང་མ་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དར་
རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པྡོ་རེད། 
འདི་ཁེད་རང་གིས་ཤེས་

ཀི་ཡྡོད་པས།
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མི་ཚེ་
འདིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་་་

ཆྡོས་སྲུང་གིས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་གི་
རེད་ལ།  ཆྡོས་སྐིད་པྡོ་ངང་ནས་བྱེད་
ཐུབ་ཡག་གི་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐེན་ཡང་

བསྒྲུབ་ཀི་རེད། 

དཔེ་
བཞག་ན་སྡོ་སྡོ་ལ་དཔལ་

འབྱྡོར་འདང་ངེས་བཞིན་པ་ཅིག་ཡྡོད། 
སྡོ་སྡོའི་ནང་འཆམ་པྡོ་ཡྡོད།  ནང་བརན་པྡོ་

ཡྡོད་པ་ཡིན་ན་ཆྡོས་བྱེད་ཡག་ཞེ་དྲག་ལས་ས་བ་
ཡྡོད་རེད།  ཁེད་རང་གིས་ཤེས་པ་ནང་བཞིན་རེད། 
སྡོ་སྡོའི་སྡུག་བསྔལ་ཚང་མ་ཞི་འགྲྡོ་བས་མ་ཟད་
སངས་རྒྱས་ཀི་གྡོ་འཕང་འཐྡོབ་ཀི་རེད། དྡོན་

དག་ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་ཆགས་ཐུབ་
ཀི་རེད། 

དེ་དངྡོས་
གནས་རང་དབྱིངས་

རེད་བཞག

ཝཱའཱ འོ ་་ ་ ་ཝཱའཱ འོ ་་ ་ ་
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ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་མ་ཚོས་་་་་ ང་
ཚོ་ལ་་་་ ནད་ན་ཚ་དང་ཆག་
སྡོ་འདྲ་པྡོའི་རྐེན་ངན་པ་དེ་

འདྲ་ལས་སྐྡོབ་ཀི་རེད། 

འུ འཱུ འཱུ འཱུ

རརརམམམམམ་་

ཙིརརིརིརིརརརརརིརིཋཐཀ

༢༠

སིང་དྡོན་ཞིག་ནི། 
འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་

སྲུང་མས་ང་ཚོར་ཆྡོས་ཕྡོགས་ཀི་
འགྲུལ་བཞུད་སབས་རག་ཏུ་སྲུང་

སྐྡོབ་བྱེད་ཀི་རེད
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རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གི་སྐུ་ལ་བཞྗེངས་དགོས་དོན།

ལེའུ་གསུམ་པ།
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རྡོ་རེ་ཤུགས་
ལྡན་དེ་མི་ལྡོ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་
སྔྡོན་ནས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་པའི་

སྲུང་མ་རེད།  སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་མཁེན་
རབ་ཀི་ངྡོ་བྡོ་དེ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་རེད་ལ།  རྡོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་རྣམ་
སྤྲུལ་རེད། 
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རེད། 
གཅིག་རེད། 

རྡོརེ་ཤུགས་ལྡན་ནི།  དེང་སང་གི་བར་དུ་སངསརྒྱས་
གཉིས་པ་རེ་རིན་པྡོ་ཆེའི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཡག་གི་

ཆེད་དུ་ཆྡོས་སྲུང་གི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་ཅིག་རེད། 

དེ་ཟེར་དུས་་་་ 
ཁྡོང་གཉིས་གཅིག་རེད་པས། 

རྡོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་ཡང་སངས་རྒྱས་ 
ཐམས་ཅད་ཀི་མཁེན་རབ་ཀི་

ངྡོ་བྡོ་རེད་པས། 
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རེ་ཙོང་ཁ་པ་ ༡༣༥༧ - ༡༤༩༠ བྡོད་པའི་བླ་མ་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཅིག་རེད། 
དེ་དུས་བྡོད་ལ་ནང་པའི་བསྟན་པ་མར་ཉམས་པའི་སབས་རེད།   

དེ་ནས་ཁྡོང་གིས་བསྟན་པ་ཡར་གསྡོས་པ་རེད།  
ཡར་གསྡོས་ནས་དགེ་ལུགས་པ་བྱུང་བ་རེད། 

མི་དེ་ཚོས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་རིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོའི་སྤྲུལ་པ་རེད་ལབ་ཀི་ཡྡོད་རེད། 
རིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོ་ཟེར་དུས་་་  སིང་རེའི་ལྷ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

དང་།  ཤེས་རབ་གི་་ལྷ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་།  ཡང་་་ 
མཐུ་སྟྡོབས་ཀི་ལྷ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་་་  དེ་ཚོ་གསུམ་རེད། 

ཁྡོང་གིས་བྡོད་ཀི་ནང་པའི་ཆྡོས་ལུགས་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་ཚང་
མའི་ལེགས་ཆ་དེ་ཚོ་བསྡུས་ནསདགེ་ལུགས་པ་བྱུང་བ་

རེད།  དགེ་ལུགས་པ་ལ་མཚམས་མཚམས་ཞྭ་སེར་ཅྡོད་
པཎ་ཅན་ལབ་གི་ཡྡོད་རེད། 
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ཆྡོས་སྐྡོང་ཤུགས་ལྡན་ཟེར་ཡག་དེ་་་ སྔྡོན་མ་བླ་མ་མང་པྡོའི་སྐེ་བ་ལེན་
མྡོང་བ་ཅིག་རེད།  བླ་མ་དེ་ཚོའི་བརྒྱུད་པ་དེད་དེད་བྱེད་ན་་་སངས་

རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དུས་ཚོད་ལ་ཐུག་གི་རེད། 
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 རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

དངྡོས་སྡོབ་རེད། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དྡོན་དག་ལ་ཡང་སེ་ཡང་སེ་་་དུ  སྐུ་གཟུགས་མི་
འདྲ་བ་མང་པྡོ་བསྟན་ཀི་ཡྡོད་རེད།  དེའི་དུས་དང་། སེམས་ཅན་གི་དགྡོས་མཁྡོ་

ལ་བསྟུན་ནས་རྣམ་སྤྲུལ་སྣ་ཆྡོགས་བསྟན་གི་ཡྡོད་རེད།

རེད་དག
འ  འ།   ག་དུས་

ཡིན་ན། 

ཝ འ འ འྡོ  ་་་་
སངས་རྒྱས་དེ་ཚོ་དངྡོས་གནས་

དཔེ་སེམས་བཟང་པྡོ་ཡྡོད་ས་རེད། 
ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་་་ སངས་རྒྱས་

ཚང་མ་འདི་འདྲ་ཡྡོད་རེད་
པས།

འཇམ་དཔལ་གི་ཞིང་གི་
བཀྡོད་པ་བསྟན་པ་ཟེར་ཡག་གི་མདྡོ་ཅིག་ཡྡོད་རེད།  

དེའི་ནང་ལ་་་  སེམས་ཅན་གི་དྡོན་དག་ལ་་་  འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པྡོ་ཅིག་

བསྟན་གི་ཡྡོད་ཚུལ་གསུངས་ཡྡོད་རེད།
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བླ་མ་སྔ་ཤོས་སྔ་ཤོས་ཁ་ཤས།

རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆྗེན་བིརཱུཔ་དང་ས་སྐ་པཎིཏ།

ལེའུ་བཞི་པ། 
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ཉིན་གུང་ལ་་་  ཁྡོང་གིས་མདྡོ་ལ་གསན་བསམ་དང་སྡོམ་
རྒྱབ་གི་ཡྡོད་རེད།  ཨེ་ནི་་་  མཚན་མྡོ་ས་རུབ་དུས་་་
རྡོགས་པ་མཐྡོན་པྡོའི་ཉམས་ལེན་གནང་གི་ཡྡོད་རེད། 

ལྡོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ཡྡོད་པ་གཞིར་བཞག་བྱས་ན་་་ རྡོ་རེ་
ཤུགས་ལྡན་ཀི་སྐུ་ཕེང་སྔ་ཤྡོས་དེ་་་ རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་ཆེན་
བརྒྱད་བཅུ་ག་བཞིའི་ནང་གི་་་ གྲུབ་ཆེན་བིརཱུཔ་ཞེས་
གྲགས་པ་དེ་རེད།  ཁྡོང་སྤྱི་ལྡོ་༨༣༧ ནས་༩༠༩ བར་དུ་

བཞུགས་པ་རེད། 

གྲུབ་ཆེན་བིརཱུཔ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་རེད།  གསུང་ཆྡོས་
གནང་ཡག་གི་ཐྡོག་ནས་དང་།  རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ཡག་གི་ཐྡོག་ནས་མཚན་
སན་གྲགས་དཔེ་ཆེན་པྡོ་བྱུང་པ་རེད། ཁྡོང་གི་གསུང་ཆྡོས་དེ་ཚོ་ལ་མཁས་
པའི་ཉམས་དང་གཟི་བརིད་དཔེ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་རེད། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་ཆ་བཞག་

ན་་་ ཉི་མ་ནུབ་མ་ཐུབ་པ་བཟྡོ་ཐུབ་མཁན་ཅིག་ཡིན་པ་རེད། 

ཚིག་གི་གྡོ་དྡོན་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན།  བིརཱུཔ་ཟེར་ན་མདྡོག་
ཉེས་ཟེར་གི་ཡྡོད་རེད། ལབ་དགྡོས་ཡག་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་
ནལེཎྜ་དགྡོན་པའི་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་གི་མཐྡོང་སྣང་ལ།  ཁྡོང་
གིས་དགྡོན་པའི་ནང་ལ་་་  སྐེ་དམན་ཐ་མལ་པ་དེ་འདྲ་

ཁྲིད་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་པའི་སྣང་བ་ཤར་ཙང་།  ཁྡོས་ཚོས་མིང་
འདྡོགས་འདི་བཏགས་པ་རེད། 

ཞཞཞའའམ་
འདྲེན་རེད།  ཁྡོ་དགྡོན་

པ་ནས་ཕུད་དགྡོས་
རེད། 

 ཝཡེ འེ འེ།  ཕ་གིར་ 
ལྟྡོས་དང་་་  འཱུ  འཱུ  ཛི  ལཱ 
འ འ།  ཁྡོས་དགྡོན་པའི་ནང་

ལ་སྐེ་དམན་ཁྲིད་ཡྡོང་
གིས།
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ཡིན་ནའང་།  དྡོན་དངྡོས་པྡོའི་གནས་ཚུལ་ལ་་་
བུད་མེད་དེ་ཚོ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་རེ་བཙུན་རྡོ་རེ་
རྣལ་འབྱྡོར་མ་དང་ཁྡོང་གི་འཁྡོར་ཡེ་ཤེས་པའི་

མཁའ་འགྲྡོའི་ཚོགས་ཡིན་པ་རེད། 

དེའི་རེས་ལ་བིརཱུཔས་་་  ས་སྐའི་བླ་ཆེན་ཅིག་གི་རྣམ་པ་བཞེས་ཏེ་
བྡོད་ནུབ་ཕྡོགས་སུ་སྐུ་བལྟམས་པ་རེད།  མཚན་ལ་ས་ཆེན་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་པ་རེད།  ང་རང་ཚོའི་ཡྡོངས་གྲགས་ལ་ས་
སྐ་པཎྜཏ་ཟེར་ཀི་རེད།  སྤྱི་ལྡོ་༡༡༨༢  ནས་  ༡༢༥༡ བར་བཞུགས་

པ་རེད། 

ཨེ་མ་ཧྡོ་
རྡོ་རེ་རྣལ་འབྱྡོར་མ།  བདེ་

ཆེན་མཁའ་འགྲྡོའི་ཚོགས་དང་
བཅས། འདིར་བྱྡོན་བྱིན་བརླབས་

སལ་བ་བཟང་། 

ས་སྐ་པཎྜཏ་དེ་
ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་ནས་་་  
མ་འདྲ་བ་ཅིག་ཡྡོད་རེད། 

༢༩



ཕྲུ་གུའི་སབས་ནས་རེ་བཙུན་
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་མི་དང་
མི་ཐུག་པ་ནང་བཞིན་གསུང་ལན་

གནང་གི་ཡྡོད་པ་རེད། 

དེའི་རེས་སུ་བྡོད་ནུབ་ཕྡོགས་སུ་བུ་སྟྡོན་རིན་
ཆེན་གྲུབ་ཀི་སྐེ་བ་བཞེས།  སྤྱི་ལྡོ་  ༡༢༩༡  
ནས་  ༡༣༦༤ བར་དུ་བཞུགས་པ་རེད། 

༣༡༣༠

མཚན་སན་གྲགས་ལུང་པ་ཡྡོད་ཚད་ལ་ཁབ་པ་རེད།  རྒྱ་ནག་༧གྡོང་མའི་
སན་ལ་ཡང་ཁབ་པ་རེད།  བྱས་ཙང་རྒྱ་ནག་༧གྡོང་མས་ས་སྐ་པཎྜཏ་དང་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྡོས་ལ་དད་པ་དཔེ་ཆེན་པྡོ་སྐེས་པ་རེད། 
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བསྟན་བཅྡོས་རྩྡོམ་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱལ་བའི་བཀའ་
འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ལ་དགྡོངས་འགྲེལ་གི་བསྟན་

བཅྡོས་པྡོད་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་མཛད་ཡྡོད། 

འྡོ  འྡོ  འྡོ་། 
བུ་སྟྡོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཞུ་བ་དེ་ནི་་་

སྐུ་དང་གསུང་གི་མཛད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སེམས་རིན་པྡོ་ཆེའི་མྡོང་བ་ཐྡོན་པའི་

སྐེས་བུ་དམ་པ་ཅིག་རེད་འདུག

ཁྡོང་གིས་དམ་པའི་ཆྡོས་འཆད་པ་དང་རྩྡོམ་
པ་གཉིས་གཙོ་བྡོ་མཛད་པ་རེད། སམ་ཀི་
ཏའི་སད་ནས་བྡོད་སད་དུ་དཔེ་ཆ་མང་པྡོ་

བསྒྱུར་གནང་པ་རེད།
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འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ལེའུ་ལྔ་པ།
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བུ་སྟྡོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཁྡོང་་་རེས་མ་བྡོད་དབུས་སུ་སྐེ་བ་བཞེས་པ་
རེད།  དེ་དུས་ཁྡོང་གི་མཚན་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
རེད།  རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ནང་གི་ཐུགས་ཀི་སྲས་བརྒྱད་ཡྡོད་རེད་
ཅེས་བཤད་སྲྡོལ་ཡྡོད།  གཅིག་་་་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་ཡིན་པ་རེད།  འདུལ་འཛིན་ཟེར་ན་་་དམ་པའི་ཆྡོས་འདུལ་
བའི་བསྟན་པ་རིན་པྡོ་ཆེ་དེ་འཛིན་མཁན་ཟེར་གི་ཡྡོད་རེད། 

སྤྱི་ལྡོ་ ༡༤༠༩ ལ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དགའ་ལྡན་གི་དགྡོན་པ་འདི།  རེ་ཙོང་ཁ་པས་
སྲྡོལ་གཏྡོད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པའི་དགྡོན་པ་ཐྡོག་མ་དེ་དང་།  རེས་

དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་རྒྱུན་གི་དགྡོན་སེ་མངྡོན་གསལ་ཆེ་ཤྡོས་དེ་ཆགས་པ་རེད། 

དམ་ཆྡོས་འདུལ་བའི་བསབ་པ་ཤིན་
ཏུ་་རྣམ་དག་ཡྡོད་པ་དང་།  རྒྱལ་
བའི་བསྟན་པ་རིན་པྡོ་ཆེ་ལ་སྲི་ཞུ་
ཚད་མེད་ཞུས་ཡྡོད་པ་དང་།  ལྷ

༷
ག་

པར་དུ་དགའ་ལྡན་གི་དགྡོན་པ་ཆ་
ཚང་བཞེངས་མཁན་གི་གཟིགས་རྡོག་
པ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཐྡོག་ནས་ཀང་

འདུལ་འཛིན་ལ་མཚན་སན་གྲགས་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་ཡྡོད། 

འདུལ་བ་འཛིན་
པ་ཆེན་པྡོ  འྡོ།  ཁེད་ནས་གཙུག་

ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་
འདི་ལྟ་བུ་མཛད་ཀི་འདུག།  

ལེགས་སྡོ  འྡོ  འྡོ། 

གཙུག་ལག་ཁང་
འདི་གུས་ཀི་བླ་མ་རེ་བདག་
ཉིད་ཆེན་པྡོ་ལ་ངས་གུས་

པའི་མཆྡོད་པ་ཡིན། 
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ཉིན་གཅིག་་  རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོས་
ཆྡོས་གསུང་བཞིན་པའི་སབས་་་

འང་གུ་དཀར་པྡོ་གཅིག་རེ་རིན་
པྡོ་ཆེའི་ཆྡོས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སྡོར་ར་
རྒྱབ་ཡག་འགྡོ་བཙུགས་པ་རེད། 

༣༥༣༤



འང་གུ་དེ་སྡོར་ར་རྒྱབ་བཞིན་པའི་སབས་
འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འང་

གུ་དེ་གནས་ཆུང་ཡིན་པ་མཁེན་པ་རེད། 

༣༥



གནས་ཆུང་་་་  
ངའི་བླ་མའི་བཀའ་ཆྡོས་

ལ་བར་ཆད་ག་རེ་བྱས་ནས་
བྱེད་ཀི་ཡྡོད། 

ང་ལ་ཁེད་
རང་གི་རྡོགས་པ་
ཅིག་དགྡོས་ཡྡོད།

བཀའ་ཆྡོས་ཚར་ནས་གྲྭ་པ་ཚང་མ་སྡོ་
སྡོའི་ཤག་ལ་ལྡོག་ཀང་འདུལ་འཛིན་ཆེན་

པྡོ་མ་ལྡོག་པ་རེད། 

འང་གུ་དེ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་ལ་གྱུར་པ་རེད། 

ཁེད་རང་ལ་ག་རེ་
དགྡོས་ཀི་ཡྡོད། 
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ང་ཨེ འེ འ ་་་

ཁེད་རང་གིས་
ཞལ་བཞེས་གནང་
རྡོགས་བྱེད་གས། 

ཡྡོང་ང འ འ་། 
རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ན་་་  ཡིན་དུ་
ཡིན། ངས་ཁས་ལེན་

ཆྡོག

བཀའ་ཆྡོས་འདི་ཚོ་
བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ཐུན་མྡོང་
མ་ཡིན་པའི་སྲུང་མ་གཅིག་

དགྡོས་ཀི་འདུག

དེ་ངས་ཡྡོང་གི་མ་རེད།  
གུ་རུ་རིན་པྡོ་ཆེའིསྐུ་མདུན་ལ་་་  

ངས་ནང་པའི་ཆྡོས་སྤྱི་བསྲུང་རྒྱུའི་དམ་
བཅའ་ཕུལ་ཚར་པ་ཡིན། 

འདུལ་འཛིན་
ཆེན་པྡོ་ལགས།  ཁེད་རང་གིས་

དགའ་ལྡན་གི་ཆྡོས་རྒྱུད་ཀི་ཐུན་མྡོང་མ་

ཡིན་པ་རེ་རིན་པྡོ་ཆེས་འདི་འདྲའི་གསལ་
པྡོར་གསུང་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་བསྲུང་

མཁན་སྲུང་མ་ཅིག་གི་སྐུ་ལ་བཞེངས་
ཐུབ་པ་འདུག་གམ།
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འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་གུས་མཐྡོང་ཆེན་པྡོ་དང།
རེ་ཙོང་ཁ་པ་སྐུ་ཞིང་ལ་ཕེབས་ཁར་རེས་སུ་རེ་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་

གནང་རྡོགས་གནང་ཞུས་ནས་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲི་ཕུལ་པ་རེད།

འྡོ འྡོ ་་་  
ཞལ་བཞེས་འདི་་་
མ་བརེད་པ་ཡིན་

དག།

ཁེད་རྣམ་པས་
མཐྡོང་ཆེན་གནང་བ་ལ་
ཤིན་ཏུ་ཐུགས་རེ་ཆེ།  

འྡོན་ཀང་ངས་་  གྡོ་ས་འདི་
ཞུ་གི་མིན། 

ཐུགས་རེ་གཟིགས། 
བཞུགས་ཁྲི་འདི་ལ་ཕེབས་

རྡོགས་གནང།  ས་སྟེང་འདིའི་སང་
ལ་རེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་ཚབ་

གནང་རྡོགས་གནང། 
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རེ་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པྡོས་དགའ་ལྡན་དང་། 
རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་བསྟན་རྒྱུན་ལ་མུ་མཐུད་ནས་

སྐུ་ཚེའི་ཐ་མ་བར་དཀའ་ལས་རྒྱབ་པ་རེད།

རྒྱལ་ཚབ་རེ། 
་རང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་གནང་

དགྡོས། ངས་རེ་བླ་མའི་བསྟན་པ་འདི་
བསྲུང་བ་དང་།  བསྟན་པ་འདི་སེལ་བའི་

ཆེད་དུ་བསྐེལ་རྒྱུ་ཡིན། 

འདི་ངའི་འདྡོད་པ་ཡིན། 
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པཎ་ཆྗེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ།

ལེའུ་དྲུག་པ།
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དེ་ནས་སྐུ་ཚེ་ཕི་མ་དེ་ལ་་་  རེ་འདུལ་
འཛིན་པ་ཆེན་པྡོས་པཎ་ཆེན་བསྡོད་
ནམས་གྲགས་པའི་སྐེ་བ་བཞེས་ནས་
ཕེབས་པ་རེད།  གཞན་དང་ཁྡོན་ནས་

མི་འདྲ་བའི་མཁས་པ་ཞིག་རེད། 
ཁྡོང་སྤྱི་ལྡོ་  ༡༤༧༨  ལ་འཁྲུངས་པ་རེད། 

ཕག་རེས་འཇྡོག་པ་ཅིག་ལ་་༧རྒྱལ་བ་བསྡོད་ནམས་
རྒྱ་མཚོའི་ཡྡོངས་འཛིན་གི་གྡོ་ས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། 

པཎ་ཆེན་བསྡོད་ནམས་གྲགས་པ་འདི་གཞན་གིས་འགྲན་མི་ཐུབ་
པ་ཅིག་བྱུང་པ་རེད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན་་་སྐུ་ཚེ་གཅིག་རང་གི་

ནང་ལ་དགའ་ལྡན་དང་།  སེ་ར་དང་། འབྲས་སྤུངས་གསུམ་གའི་
མཁན་པྡོ་གནང་པ་རེད།  འདི་འདྲ་ཆགས་ཐུབ་མཁན་ད་ལྟའི་

བར་དུ་གཞན་སུ་ཡང་བྱུང་མྡོང་ཡྡོད་མ་རེད། 
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རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པྟོ་ཡང་རེད། 

པཎ་ཆེན་བསྟོད་ནམས་གྲགས་པ་དེ་དཔེ་མི་སིད་པའི་མཁེན་རྒྱ་ཆེན་པྟོ།  
མཁས་པ་གཟི་བརིད་ཅན་དང་།  ཐུགས་རིག་རྟོན་པྟོ་ཡྟོད་པ་རེད།  ལྷག་
པར་དུ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སྟོར་ལ་སད་གྲགས་ཅན་དང་ཐག་ཆྟོད་པའི་

གཞུང་ཆེན་པྟོའི་གསུང་འབུམ་པྟོད་བཅུ་གཅིག་བརྩམས་པར་མཛད་ཡྟོད། 

དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཁི་ལ་ཕེབས་ཅིང་་་  
ས་སེང་འདིར་རེ་རིན་པྟོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་གནང་

པ་རེད།  ཁྟོང་ཁི་ཐྟོག་བཅྟོ་ལྔ་པ་རེད།
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དཔེ་ཆ་དེ་ཚོ་དེ་རིང་ཁ་སང་ཡང་་་  གཟི་བརིད་ཅན་གི་གདན་
ས་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་དང་འབྲས་སྤུངས་བྟོ་གསལ་གིང་ལ་

གཞུང་ཆེན་པྟོའི་སྟོབ་གཉེར་གི་ཐྟོག་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་
པའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡག་གི་ཡིག་ཆ་རེད། 

པཎ་ཆེན་བསྟོད་ནམས་གྲགས་པ་སྤིལྟོ་  ༡༥༥༤  ལ་སྐུ་
ཞིང་ལ་ཕེབས་པ་རེད།  ཁྟོང་གིས་རང་གི་བ་བྲང་གཟིམ་

ཁང་གྟོང་ཟེར་བ་དེ་གསར་བཞེངས་གནང་པ་རེད། 

གཟིམ་ཤག་དེ་འབྲས་སྤུངས་ཀི་སེང་དང་
སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆྟོས་ནའི་གྲྭའི་འྟོག་ཙམ་

ལ་ཡྟོད་ཙང་མཚན་དེ་ཐྟོབ་པ་རེད། 

གདན་ས་ཆེན་པྟོ་གཞན་དག་གི་ནང་ལའང་པྟོད་བཅུ་
གཅིག་པྟོ་འདི་ཚོ་ཟུར་བལྟའི་ཡིག་ཆ་བེད་ཀི་ཡྟོད་རེད། 



སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ལེའུ་བདུན་པ།



སྐུ་ཚེ་འགའ་ཤས་ཀི་རེས་ལ་་་་  སྤིལྟོ་  ༡༦༡༩ 
ལ་པཎ་ཆེན་བསྟོད་ནམས་གྲགས་པ་དེ་ནང་ 
པའི་ཆྟོས་ཀི་ཐྟོག་ལ་ཁབ་སེལ་ཆེན་པྟོ་བཟྟོ་
མཁན་གི་བ་མ་ཞིག་ཏུ་སྐེ་བ་བཞེས་པ་རེད། 

བ་མ་དེའི་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་རེད། 

སྤིལྟོ་༡༦༡༧ ལ་༧གྟོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་སྐུ་འྟོད་
གསལ་གི་དབིངས་སུ་ཐིམ་པ་རེད།  ཁྟོང་གི་སྐུ་སྐེ་

ལ་འྟོས་སྤྲུལ་གཉིས་བྱུང་ཡྟོད། 

སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས་དུས་་་  སྐེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་སྐུ་
བལྟམས་པའི་རྟགས་མཚན་ལ་ས་གཡྟོས་ཤིང་།   འཇའ་ཟུག་པ་རེད། 
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དགུང་ལྟོ་ཆུང་ཆུང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་་་  ཁྟོང་རང་གི་སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་ཚོས་དྲན་

ཐུབ་མཁན་ཅིག་རེད། 

ང་དེ་དུས་  
སུ་ཡིན་པ་་་དྲན་གི་

འདུག

ད་་་  ཁེད་
རང་གི་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་་་  

རེད་ད་། 

ཟླ་བ།   ཁེད་རང་ལྟོ་དྲུག་རེད།  སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དགུང་ལྟོ་དྲུག་ཡིན་དུས།  གཟིམ་ཁང་གྟོང་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ངྟོས་འཛིན་གནང་པ་རེད།  པཎ་ཆེན་རིན་པྟོ་ཆེས་ཁྟོང་ལ་

སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསྟོལ་པ་རེད།༣
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ཆུང་ཆུང་ནས་ཁྟོང་གིས་ཆྟོས་ཆས་དེ་ཚོ་ལེན་ནས་་་དཀྟོལ་
བ་སྟོགས་བེད་ཀི་ཡྟོད་རེད།  དཔེ་ཆ་ག་རེ་ཕྱག་ལ་སྤྲད་

ནའང་་དེ་ལམ་སང་བྟོ་ལ་འཛིན་ཐུབ་ཀི་ཡྟོད་རེད། དགུང་ལྟོ་དགུ་ལ་ཕེབས་དུས་ཆྟོས་གསུང་གནང་
གི་ཡྟོད་རེད།  ཆྟོས་ཀི་འགྲེལ་བཤད་བྲིས་གནང་

གི་ཡྟོད་རེད།༤

ཆྟོས་ཞུགས་སྟོགས་གནང་དུས།  སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།  སྤྲུལ་
སྐུ་ངག་དབང་བྟོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀའི་ཡྟོངས་འཛིན་པཎ་ཆེན་བྟོ་བཟང་
ཆྟོས་རྒྱན་རེད།  ཆྟོས་ཞུགས་འབྲས་སྤུངས་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་གནང་པ་རེད། 

༣ པཎ་ཆེན་བྟོ་བཟང་ཆྟོས་རྒྱན་གི་གསུང་འབུམ་ནང་སྤུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་འཁྲུངས་རབས་གསྟོལ་འདེབས་ཀང་ཡྟོད་རེད།
༤ སྐུ་ཐྟོག་སྔྟོན་མ་པཎ་ཆེན་བསྟོད་ནམས་གྲགས་པས་དགུང་ལྟོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ལ་འབྲས་སྤུངས་བྟོ་གསལ་གིང་གི་ཕར་ཕྱིན་ཡིག་ཆ་རྩྟོམ་སྒིག་མཛད་པ་རེད། 



རིམ་པས་རིམ་པས་བས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་བྟོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་
༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཞི་པའི་ཡང་སིད་ངྟོས་འཛིན་ཞུས་ནས་

༧གྟོང་ས་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པར་མངའ་གསྟོལ་ཞུས་པ་རེད། 

སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཟིམ་ཁང་གྟོང་མར་ཕེབས་
བཞུགས་གནང་པ་རེད།  གཟིམ་ཁང་གྟོང་མ་དེ་པཎ་ཆེན་

བསྟོད་ནམས་གྲགས་པས་ཕྱག་བཏབ་གནང་པ་རེད། 

དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་
བསྟོད་ནམས་གྲགས་པའི་སྐུ་སྐེ་ངྟོས་འཛིན་

ཞུས་པ་རེད། 
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༧གྟོང་ས་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་མཆྟོག་་་དེའི་ཉེ་འགྲམ་
དུ་ཡྟོད་པ་གཟིམ་ཁང་འྟོག་མ་ཞེས་པའི་བ་
བྲང་དེར་ཕེབས་བཞུགས་མཛད་པ་རེད། 

ཡིན་ན་ཡང་།  ༧གྟོང་ས་ལྔ་པའི་གསྟོལ་དཔྟོན་རེ་ཟུང་གི་སེམས་ལ་
ག་ལེ་ག་ལེར་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཕྱྟོགས་ལ་མི་བཟྟོད་

པའི་ཕག་དྟོག་སེབས་པ་རེད། 

དེ་དུས་མི་འགའ་ཤས་ཀིས་བ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་
གཉིས་ཁ་གཏད་རེད་བསམ་གི་ཡྟོད་པ་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་དེ་འདྲ་མ་རེད། སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་
ཀ་པཎ་ཆེན་གི་འགྲམ་དུ་སྟོབ་སྦྟོང་དང་ཆྟོས་
ཉམས་ལེན་མཉམ་དུ་གནང་གི་ཡྟོད་པ་རེད། 
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སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྟོམ་ཉམས་ལེན་
གནང་ཡག་ལ་དགའ་པྟོ་ཞེ་དྲག་ཡྟོད་རེད། 

བྟོད་ཀི་ས་ཕྱྟོགས་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པྟོ་ལ་ཕེབས་
ནས་སྟོམ་རྒྱབ་གི་ཡྟོད་པ་རེད། 

མི་མང་པྟོ་་་ཁྟོང་བཞུགས་སའི་བྲག་
ཕུག་དེ་ཚོ་ལ་ཡྟོང་ནས་མཇལ་

ཁ་དང་བིན་རླབས་ཞུས་ཀི་ཡྟོད་རེད། 

ཨ  འ  ཨྟོ  ཨཱྟོ། 
རྟྟོགས་པ་མཐྟོ་བ་

ལ་་་་

འ་ཛི་ལ  ཨ  ཨ  ཨཱ། 

ལྟྟོས་དང་་་  ཉི་མ་མང་པྟོ་རིང་
ཞལ་ལག་དང་ཆུ་མི་མཆྟོད་པར་

སྟོམ་རྒྱབ་ནས་བཞུགས་
ཐུབ་ཀི་འདུག
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རྟྟོགས་པའི་ཡྟོན་ཏན་གི་སད་གྲགས་དེ་ཤིང་ནགས་ལ་མེ་ཤྟོར་པ་ནང་
བཞིན་ཁབ་ཀིས་ཡྟོད་རེད།  བྲག་ཕུག་གཅིག་བཞག་ནས་ཡང་བྲག་

ཕུག་གཞན་པ་ཅིག་འཚོལ་དགྟོས་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། 

ཨ  ཁ  འ  འ། 
ད་ཡང་་་  བྱུང་མ་སྟོང་་་  ཁྟོང་

ཚོས་ང་འདི་ལ་ཡྟོད་པ་ག་འདྲ་སེ་བས་ནས་
ཤེས་པ་རེད།  ང་ཁ་ཁུ་སིམ་པྟོ་བས་ནས་
མཚམས་དང་ལས་རུང་བསྡད་དགྟོས་

བསམ་གི་འདུག་སེ་་་་

ཀྟོ  ཅི་་་  ཀྟོ  ཅི་་་ 
ང་ག་པར་འགྲྟོ་གི་ཡྟོད་མེད་

ཁྟོང་ཚོ་ལ་མ་ལབ་རྟོགས་བེད། 
ངས་མཚམས་འདི་གཞུག་

བསྐེལ་དགྟོས་ཡྟོད། 
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དེ་འདྲ་བས་ནས་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་
སྟོས་དགྟོས་ཡག་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  ཁྟོང་
གཏམ་སྙན་གྲགས་ལ་དགའ་པྟོ་ཡྟོད་མ་རེད།  

ཁ་ཁུ་སིམ་པྟོ་བ་ནས་བཞུགས་འདྟོད་ཡྟོད་རེད། 

སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བརྩི་མཐྟོང་རྒྱ་
ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་པ་རེད།  ཁྟོང་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་
མུ་མཐུད་ནས་ཡྟོང་གི་ཡྟོད་པ་རེད།  ས་ཆ་མང་
པྟོ་དང་།  ཐག་རིང་པྟོ་ནས་ཟམ་མ་ཆད་པར་

མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ཡྟོང་གི་ཡྟོད་རེད། 

བྟོད་པའི་སྐུ་དྲག་དང་།  དེ་བཞིན་སྟོག་པྟོ་དང་རྒྱ་
ནག་གི་མི་ཆེན་ཡང་ཐག་རིང་ནས་ཁྟོང་ལ་མཇལ་

ཁ་དང་ཆྟོས་འབྲེལ་ཞུ་སར་ཡྟོང་གི་ཡྟོད་རེད། 
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ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡིན། 
ངས་རེས་སུ་ཡི་རང་ཡྟོད། སྐུ་ཕེབས་ཟེར་

ན་ག་རེ་རེད། 

ཉིན་གཅིག་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
གནས་ཆུང་སྐུ་ཕེབས་གནང་ས་ཅིག་ལ་

མཇལ་ཁར་ཕེབས་པ་རེད།

ཡང་  
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་

རེད་བཞག

གྲྟོགས་པྟོ་
ཁེད་རང་གཉིས་སད་ཆུང་
ཆུང་བས་ནས་ག་རེ་བཤད་

ཀི་ཡྟོད་པས། 

ཨཱུ འུ འུ ཙི་་་
མི་འདི་༧གྟོང་ས་
མཆྟོག་རེད་ཞག

༧གྟོང་ས་མཆྟོག། 
ངས་ཅི་ཡང་བཤད་

ཀི་མེད་ལགས། 

སྤྲུལ་སྐུ་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

གི་བ་བྲང་ལ་དེ་འདྲ་ཡྟོང་
མཁན་མང་བ་ལ།

ཏ་ལའི་བ་
མ་མཆྟོག་ལ་གུས་
ཞབས་མེད་པ་ལ་ཨཱ  

འ  འ  འཱ། 

ཉི་མ་གཅིག་ཁྟོ་ལ་
རག་ཐག་ཆྟོད་རན་འདུག་

ལྟྟོས་ཨཱ ཨ ཨ འ
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སྐུ་ཕེབས་
ཟེར་ན་ཆྟོས་སྐྟོང་སྲུང་མ་

ལྟ་བུ་ཁམས་གཞན་ཞིག་གི་མི་
མ་ཡིན་ཅིག་མིའི་ཁྟོག་པའི་ནང་

དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཟེར་གི་
རེད། 

སྤྲུལ་སྐུ་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་་་་
གྲ་སྒིག་ཡིན་པས་་་་་

ཁེད་རང་གི་དམ་བཅའ་་
ཐུགས་དྲན་གསྟོས་ཀི་

འདུག་གས།

གང་གི་ཐྟོག་ལ་གྲ་
སྒིག་ཡིན་པས་གསུང་གི་
ཡྟོད་་་དམ་བཅའ་དེ་ག་

རེ་རེད་ལགས་་་།
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ཁེད་རང་
གིས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྟོས་

གསུངས་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་བསྲུང་
མཁན་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་པས་་་
དེ་གནང་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་གནང་གི་

ཡིན་པས་་་

ཆྟོས་སྐྟོང་ཐུན་མྟོང་
མ་ཡིན་པ་ཅིག་གི་སྐུར་བཞེངས་

རྒྱུ་དམ་པ་ཉིད་ནས་སྔྟོན་མ་དམ་བཅའ་
གནང་ཡྟོད། འཐྟོར་འབྲུ་འདི་བཞེས་ཤིག་

དེ་ནས་ཐུགས་དྲན་གསྟོས་
ཀི་རེད།
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འྟོ་་་  
ད་ངས་དྲན་གི་

འདུག

དེ་ལ་ཐུགས་
ཁལ་གནང་མི་དགྟོས། 
ངས་གྲྟོགས་དན་བས་

ཡྟོང་། 

ཡྟོང་གི་རེད། 
དེ་ངས་བེད་ཆྟོག་ངས་

ཁས་བངས་ཆྟོག

འྟོན་ཀང་དེ་ལ་དཀའ་
ངལ་ཅིག་འདུག  ངའི་རྒྱུད་ལ་ཁྟོང་
ཁྟོ་མེད།  རང་རྒྱུད་ལ་ཁྟོང་ཁྟོ་མེད་

པར་དྲག་པྟོའི་སྐུར་བཞེངས་
ཐབས་ཇི་ལྟར་ཡྟོད་་་

འྟོ  འྟོ  ཙི  
སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་རང་གཅེས་འཛིན་མེད་པ་
འདྲ།  ཆྟོས་སྲུང་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ་རང་ཉིད་བྟོས་བཏང་
གནང་བཞག་་་་་།

༥༦



༥༦

སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་འདས་སྟངས།

ལེའུ་བརྒྱད་པ། 
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དེ་ནས་བསན་སྲུང་ནུས་པ་ཧ་ལས་
པའི་ཆེན་པྟོ་ཅིག་ཡྟོང་ཡག་གི་ཆེད་དུ་་་

གནས་ཆུང་གིས་ཆ་རྐེན་བརྟིང་ཡག་འགྟོ་
བཙུགས་པ་རེད། 

སྤྲུལ་སྐུ་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་

༧གྟོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པྟོ་ལས་
མཐྟོང་གཟྟོས་ཆེ་བ་ཅིག་ང་
ཚོས་ནམ་ཡང་ཆགས་བཅུག་

རྒྱུ་ཡྟོད་མ་རེད། 

ཨེ་ནི་ང་
ཚོས་ག་རེ་བེད་
དགྟོས་རེད། 

ང་ཚོས་རབ་
བྱུང་གི་སྡྟོམ་པ་དང་འགལ་

ཆྟོག་གི་མ་རེད། 

དེ་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་་་་  ༧གྟོང་ས་

ཆེན་པྟོའི་མཚན་མཐྟོང་བསྲུང་
ཡག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་རབ་བྱུང་

གི་སྡྟོམ་པ་དང་འགལ་
གི་མ་རེད། 

ག་པ་
བཟྟོད་ཐུབ་གི་

རེད། 

ང་ཚོས་
གཅིག་བེད་དགྟོས་

མ་རེད་པས་་་

སྤྲུལ་སྐུ་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

གིས་ཡང་སྐར་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་
གི་གཟི་བརིད་ལ་འགྲན་ཟླ་གནང་
གི་འདུག  དེ་ང་ཚོས་ནད་འཁྟོག་

ཀིན་མི་འདུག

ཨམ་ཅྟོག་ཉྟོན་དང་་་  
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་

པའི་དྟོན་དག་ལ་ང་ཚོས་
སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

མེད་པ་བཟྟོ་དགྟོས་
རེད།
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དང་པྟོ་དུག་ཕུལ་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་རྟྟོགས་པ་མཐྟོ་པྟོ་དང་།  

རྩ་རླུང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་གདེངས་
ཐྟོབ་པའི་བ་མ་ཅིག་ཡིན་པ་རེད། 

དུག་དེ་མེད་པ་བཟྟོས་གནང་པ་རེད། 
བ་མ་ཁྟོང་རང་ལ་གལ་བེད་ཡྟོད་མ་རེད། 
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བ་མ་མཇལ་ཁ་ཞུ་བཞིན་པ།

རིན་པྟོ་ཆེ།  
འབུལ་མཚན་ཅིག་
ཡྟོད་་་བཞེས་རྟོགས་

གནང་།

ཐིག་པ་གཅིག་གིས་
གཡག་ཀང་བསད་ཐུབ་ཀི་

རེད། ་བ་མ་འདི་ལ་་་་  གལ་་་  
བས་མ་་སྟོང  ་་་་

གཡའ འ འ འ འ འ འ ར ར ར ར ་་་

ཨ ཨ འ འ འ འ འ ཧ
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གཡའ འ འ འ འ འ འ ར ར ར ར ་་་

ཨ ཨ འ འ འ འ འ ཧ

ཨཱྟོ འྟཱོ འྟོ འྟོ འྟོ འྟོ ་་་་ 

གཡཱཡ
ཡ  ཡ  འ  འ  འ་་་་་   
             འོ་ན།

ཧ ་ ་ ་ ་

ཐི འི འི ང ང ང་་
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ཨཱྟོ་་་ཨྟོ     
རིན་པྟོ་ཆེ་་་

ཏཱ་ལའི་བ་མའི་རེས་འཇུག་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་ངན་ཇུས་བཤམས་་་་་་་་

༦༢

མགྟོགས་པྟོ་་་
བྲྟོས་འགྲྟོ
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སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གྲྟོས་ངན་པ་ཚོ་་་་
ཧ་ལས་དགྟོས་ཡག་བཟྟོས་གནང་པ་རེད། 

ཝ  ཡེ་་་  རིན་པྟོ་ཆེས་
ག་རེ་གསུང་གི་ཡྟོད་་་

སེམས་འཚབ་
འཚབ་བེད་དགྟོས་མ་རེད།  

ནང་ལ་ཤྟོག  ངས་སད་ཆ་ཅིག་
ལབ་ཡ་ཡྟོད། 

མམམམམམ་་་་ཧ

སྡེ་སིད་དང་
སྡེ་པ་ལགས།  ཁེད་རམ་

པའི་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡིན་ངས་
ཤེས་ཀི་ཡྟོད།  ཡིན་ནའང་་་་
དེ་བེད་ན་དྟོན་དག་འགྲུབ་

ཀི་མ་རེད། 

རིན་པྟོ་ཆེ་་་  
མ་རེད།  མ་རེད།  ག་རེ་

གསུང་གི་ཡྟོད་་་་ ཁེད་རང་ཚོས་་་ང་
གསྟོད་རྩིས་ཡྟོད་པ་་
ངས་ཤེས་ཀིན་ཡྟོད།

༦༣

འགྟོད་པ་བེད་
དགྟོས་ཡག་ཡྟོད་

མ་རེད། 



མི་ཚེ་
འདིའི་རིང་ལ་་་་ཁེད་

རང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གཅིག་
གིས་མ་གཏྟོགས་ངའི་སྟོག་བཅད་
ཐུབ་གི་མ་རེད་་་་་ངའི་མིད་པ་ལ་

དར་རྟོངས་ཅིག། 

ག་རེ ཧེ ་་་་
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སྡེ་པ་
ནྟོར་བུ་ལ འ འ འ་ ་ ་ 
ད་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ཞིག

མམམམམམ་་་་ཧ
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ཁེད་
རང་ཚོས་གང་བེད་
འདྟོད་ཡྟོད་པ་དེ་ད་་་

བེད་ཤྟོག

འ འ འ འ ཧ འ འ

ཨཱ ཨཱ
ཧག
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ཨྟོ ཨྟོ ཨྟོ འྟོ འྟོ འྟོ འྟོ འྟོ འྟོ 

ཨ ཨ ཨ ཨ ར ར ར འ འ འ

༦༨

འཱུ འཱུ འཱུ འུ ཧུཾ ཧུཾ ཧུཾ ཧུཾ  
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ཨྟོ ཨྟོ ཨྟོ འྟོ འྟོ འྟོ འྟོ འྟོ འྟོ 

ཨ ཨ ཨ ཨ ར ར ར འ འ འ

དེ་ནས་ཁྟོང་གི་ཐུགས་འྟོད་གསལ་
ལ་ཐིམ་པ་རེད།  དེ་དུས་ཁྟོང་

དགུང་ལྟོ་སུམ་ཅུ་སྟོ་བརྒྱད་རེད། 
 

མིག་པ་འགགས་ནས་ག་ལེ་ག་ལེ་་་  དབུགས་ཆད་
དུས་་་་  དྲག་པྟོའི་འཕིན་ལས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་ཡིན་པའི་ཁྟོང་
ཁྟོ་ཏྟོག་ཙམ་ཐུགས་ལ་ཤར་བའི་ཚུལ་བསན་པ་རེད། 

འཱུ འཱུ འཱུ འུ ཧུཾ ཧུཾ ཧུཾ ཧུཾ  
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ཡེ་ཤེས་པ་རེད་པས་་་ཡང་ན་གདོན་འདེ་རེད།

ལེའུ་དགུ་པ།
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ས་ཆ་ཐག་རིང་ཐུང་ག་ས་ག་ནས་མི་མང་
པོ་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་

འབུལ་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ག་སླེབས་པ་རླེད། 
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པུར་ཁང་ལ་་་ 
མླེ་ཕུལ་དང་་་

ངས་ཐབས་ཤླེས་བླེད་
ཀི་ཡོད་ལགས།  ཡིན་ནའང་

མླེ་བཞླེས་ཀི་མི་འདུག
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ག་རླེ་བས་སོང་ངས་་་

པུར་གདུང་ལ་མླེ་
བཞླེས་ཀི་མི་འདུག

ཨཱ འ འ འ་། 
ག་རླེ་ཟླེར་གི་ཡོད་་་་ངས་ནི་་

ཁོང་བསྙུངས་ནས་གྲོངས་པ་རླེད་
བསམ་བསྡད་ཡོད། 

དླེ་མ་རླེད་་་་
རིན་པོ་ཆླེ།

ང་ཚོའི་མིས་་་སྐུ་བཀོངས་
པ་རླེད་འདུག

མི་དླེ་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་པ་
རླེད་་་དཱ་འགྲིག་མ་སོང་། 

མར་འགྲོ་དང་་་ང་
གཅིག་པོ་བཞག་དང་

གང་ཡིན་ཟླེར་
ན་་་  ཁོང་མིས་
བཀོང་པ་རླེད།

གཟིམ་ཁང་འོག་མའི་གཟིམ་ཤག་གི་ནང་ལ་་་

མླེ་ག་རླེ་བས་ནས་
འབར་གི་ཡོད་མ་

རླེད་་་་

ཨ འའའ་ཁ འའ་།ཨ འའའ་ཁ འའ་།
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དགོངས་
དག་་་་་

༧གོང་ས་ལྔ་པས་མགོགས་པོ་
མགོགས་པོར་མཐོལ་བཤགས་ཅིག་

བཀའ་རོམ་གནང་པ་རླེད། 

བཀའ་རོམ་གནང་པ་དླེའི་ནང་ལ་་་ཞིང་
གཤླེགས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྐུའི་ཡོན་ཏན་གིས་བསོད་
པ་དང་།  ཁོང་རང་གི་གསོལ་དཔོན་ཚོས་ག་

རླེ་བླེད་པ་དླེ་ལ་འགོད་པ་ཆླེན་པོ་
བསན་གནང་ཡོད་རླེད།

དགོ ངངས་དགདགོ ངངས་དག

ག་རླེ་ཡིན་ནམ། 
ངས་ཤླེས་ཀི་མི་འདུག

༧༦

གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་འླེ་འླེ་འླེ་ངས་

ཤླེས་མ་བྱུང་།

མླེ་
ཁོན་ནས་འབར་

གི་མི་འདུག
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ལོས་དང་སུ་ཕླེབས་
ཀི་ཡོད་རླེད་་་

ཁོང་ག་རླེ་བས་ནས་
འདིར་ཕླེབས་པ་རླེད་་་

༧སྐུ་མདུན་གི་
གཟིམ་གཡོག་ཅིག་

རླེད་ཤག་་་

ཨོ་་་  
གལ་ཆླེན་པོ་ཅིག་ཡིན་

ས་རླེད་ད ་་་

༧སྐུ་མདུན་ནས་ཕྱག་བིས་
ཅིག་བསྐུར་གནང་བྱུང་། 

 སྒུགས་ ད ང ང ང ་་་་

༧༧

སྒུགས་ ད ང ང ང ་་་་
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འདི་༧གོང་ས་
ལྔ་པ་ཆླེན་པོས་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་གི་ཆླེད་དུ་
གསུངས་པའི་སོན་ལམ་རླེད།  

འདི་ཅིག་ཀོག་དང་།
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༧གོང་ས་ལྔ་པའི་གསུང་རོམ་དླེ་ཀོག་ཚར་པ་དང་
པུར་གདུང་ལ་མླེ་རང་བཞིན་གིས་འབར་པ་རླེད། 

ཁླེད་རང་གིས་
མཐོང་བྱུང་བས་་

མླེ་ཁོ་རང་ཁོ་
རང་འབར་སོང་། 

ག་རླེའི་རྟགས་
མཚན་རླེད་་་
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རང་གི་བླ་མའི་ཐོག་ལ་མ་ཉླེས་གནོད་འཚེ་བས་པའི་ཐོག་ལ་་
སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་གསོལ་དཔོན་གི་སླེམས་ལ་

མ་སྐིད་པ་ཆླེན་པོ་བྱུང་པ་རླེད། 

ཁླེད་རང་བླ་མ་ཆླེན་
པོ་ག་འདྲ་ཅིག་ཡིན་ནམ་་་

ཁོང་ཚོས་ཁླེད་རང་ཚུར་བསད་བཅུག  
ད་དུང་ཕར་གང་ཡང་མ་བླེད་

མཁན་འདི་འདྲ་་་

ཨརར ར  ར  འ འ འ འ ཧ ཧ ཧ

༨༠

ཨརར ར  ར  འ འ འ འ ཧ ཧ ཧ
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ཨརར ར  ར  འ འ འ འ ཧ ཧ ཧཨརར ར  ར  འ འ འ འ ཧ ཧ ཧ

འདི་བོད་མིའི་སླེམས་ལ་་རྨ་་ཆགས་
པའི་དུས་ཚོད་ཀི་ཐོག་མ་ཅིག་རླེད། 

ཧོབ་ཏླེ་པུར་ཁང་གི་ནང་ནས་དུ་བ་ནག་
པོ་ཆླེན་པོ་ཅིག་ཐོན་པ་རླེད། 
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དླེ་ནས་ལག་པའི་བཟོ་འདྲ་ནག་པོ་ཆླེན་པོ་གཅིག་གིས་ལྷ་ས་
ཡོངས་རོགས་ཀི་སླེང་དུ་ཁླེབས་པ་རླེད། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དླེ་

མཚན་མ་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི་ཐུགས་དོགས་འཁྲུངས་པ་རླེད། 

ང་ཚོས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་མ་ཉླེས་སྡུག་གཅོད་བས་པ་རླེད།  

ད་ཁོང་སྐུ་གྲོངས་ནས་དམ་སི་མཐུ་ཆླེན་

ཅིག་ལ་སྐླེས་པའི་བཟོ་འདུག
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དླེ་ནས་ལྷ་ས་ལ་ཞི་བདླེ་མླེད་པ་ཆགས་པ་
རླེད།  ས་འགུལ་རྒྱག་གི་ཡོད་རླེད།  ལུང་པ་
ཡོངས་རོགས་ཀི་ནང་ལ་ཟིང་ཆ་དང།  ཐན་
པ་དང་།  མུ་གླེ་ལངས་ཀི་ཡོད་རླེད།  ལས་
འབས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་དླེ་ཚོ་སྐླེས་བུ་
དམ་པ་ཞིག་གི་སྐུ་ལ་འདས་སྐོན་བཏང་
མཁན་དླེ་ཚོའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་ལས་འབས་

མཐོང་ཆོས་མོང་འགྱུར་དུ་སིན་པ་རླེད་ཅླེས་
བཤད་ཆོག་གི་རླེད། 

༨༤ ༨༥© dorjeshugden.com



དླེ་ནས་ལུང་པ་ཡོངས་རོགས་སི་ལངས་པ་ནང་
བཞིན་ཆགས་པ་རླེད།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
གསོལ་ཇ་དཀར་ཡོལ་གཅིག་ཀང་སྐིད་པོ་
བས་ནས་བཞླེས་ལོང་ཡོང་གི་མླེད་པ་རླེད། 

འུ་ཐུག་ནས་དླེ་ནས་ཁོང་གིས་བླ་མ་
ནུས་པ་ཆླེ་ཤོས་གཅིག་ལ་འབླེལ་བ་
གནང་ནས་རླེ་བ་བཅོལ་པ་རླེད། 

ངོས་ལ་
རིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་གི་ཕྱག་

རོགས་དགོས་ཀི་འདུག  བོད་ཡོངས་
རོགས་ལ་སི་ལངས་འདུག  དླེ་ཡོང་ས་དླེ་
དམ་སི་ཅིག་འདུག  རིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་
ནས་སྦིན་སླེག་གི་ཐོག་ནས་དམ་སི་

དླེ་བསྒྲལ་རོགས་གནང་། 

ཨོ འོ འོ་་་་ སྨིན་གྨིང་ཁྨི་ཆེན་རྨིན་པོ་ཆེ་ཡོད་རེད། 

༨༥

ཨོ འོ འོ་་་་ སྨིན་གྨིང་ཁྨི་ཆེན་རྨིན་པོ་ཆེ་ཡོད་རེད། 
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ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ནུས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་ནས་གཏླེར་བདག་གིང་
པས་དླེ་དུས་མི་མ་ཡིན་དླེ་བཀུག་གི་ཡོད་རླེད།  བཀུག་ཚར་པ་
དང་དགང་གཟར་བླུགས་ནས་་་  དླེ་སྦིན་སླེག་གི་མླེའི་ནང་དུ་

བླུགས་གི་ཡོད་རླེད།  ཡིན་ན་ཡང་།  འདིའི་སྐབས་སྔར་ཁོན་ནས་
བྱུང་མ་མོང་བ་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་རླེད་་་་  ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན་་་་

སིན་གྲོལ་གིང་ཨོ་རྒྱན་གཏླེར་བདག་གིང་པ་དླེ་དྲག་སྦོར་གི་ནུས་
པ་ལ་སྐད་གྲགས་ཡོད་མཁན་གི་བླ་མ་རླེད། དམ་སི་ནུས་པ་ག་ཚོད་

ཆླེན་པོ་ཡོད་ཀང་ཁོང་གིས་བསྒྲལ་མ་ཐུབ་པ་ཅིག་མླེད་པ་རླེད། 
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དགང་གཟར་གི་སླེང་དུ་བབས་ཡོང་གི་ཡོད་རླེད། 

དགང་གཟར་ལ་བླུགས་ནས་མི་མ་ཡིན་དླེ་ཐླེངས་གཅིག་
ཁ་སྦུབ་ཏུ་སྦིན་སླེག་གི་མླེའི་ནང་དུ་བླུགས་པ་དང་།  

མླེའི་ནང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རླེ་འཇིགས་
བླེད་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཡང་བསྐར་སར་ལངས།
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ན་ཆུང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་སླེབས་ཤིང་། 
 དླེས་གར་འཁྲབ་པ་རླེད། སྦིན་སླེག་གི་རོ་རླེ་སོབ་དཔོན་དླེ་

གླུ་གར་དང་བད་གཟུགས་ལ་ཐུགས་གཡླེངས་པ་རླེད།  
དླེ་སྤྲུལ་མཁན་དླེ་ཆོས་སྐོང་བསླེ་ཁྲབ་ཅན་རླེད། 

རོ་རླེ་ཤུགས་ལྡན་ཐབ་ནས་ཐོན་ཏླེ་
བསླེ་ཁྲབ་ཅན་དང་མཉམ་དུ་གར་སོང་

ཆ་མླེད་དུ་ཡལ་པ་རླེད། 

༨༨



༧གོང་ས་མཆོག་ནས་འཕིན་བསྐུལ་མངའ་གསོལ་ཞིག་རོམ་
གནང་པ་རླེད།  དླེའི་ནང་རོ་རླེ་ཤུགས་ལྡན་ཞླེས་པ་དླེ་དླེ་སྔོན་
གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་པ་དང་།  ད་ལའི་
ཆར་་་དུས་བབས་ཀི་ཆོས་སྲུང་ཡིན་པ་བཅས་གསལ་ཡོད། 

དྲག་པོའི་ལས་སྦོར་མང་པོ་བས་ཀང་བླ་མ་དླེ་ཚོས་ངླེས་པ་རླེད་
པའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་མ་ཐུབ་པ་རླེད།  དམ་སི་རླེད་བསམས་

པའི་རོ་རླེ་ཤུགས་ལྡན་ཞླེས་པ་དླེ་སྦོར་སྒྲོལ་གནང་མ་ཐུབ་པ་རླེད།  
དླེ་དུས་གཞི་ནས་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པོས་དམ་སི་མ་ཡིན་སྙམ་པ་

དགོངས་པ་ལ་ཤར་པ་རླེད། 

རིན་
པོ་ཆླེ་རྣམ་པའི་

ལས་སྦོར་ལ་ནུས་པ་
མ་ཐོན་པ་ག་རླེ་ཡིན་

ནམ་་་་

ང་ཚོས་
གང་ཤླེས་ཅི་ཤླེས་བས་

པ་ཡིན།  ཞུ་ཐུབ་ཐབས་མླེད་པ་
ཅིག་རླེད་འདུག་ལགས།  ངས་སྦོར་
སྒྲོལ་གི་ནུས་པ་མ་ཐོན་པ་འདི་ཐླེངས་

དང་པོ་ཡིན།  དམ་སི་མིན་པ་
འདྲ་ལགས། 

ཨོ  ཧོ་་་  
ངས་་ཏོག་ཙམ་ཐལ་ཆ་བྱུང་

པ་འདྲ།  ངས་ཞིང་གཤླེགས་སྤྲུལ་
སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཐད་

ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཆླེན་པོ་བྱུང་
འདུག

ཁོང་
སྲུང་མའི་སྐུ་ལ་

བཞླེངས་ཡོད་པ་འདྲ། 
ད་མངའ་གསོལ་ཅིག་

བླེད་དགོས། 
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དླེ་དུས་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པོས་བཀའ་རོམ་གནང་པ་དླེ་འདི་རླེད། 

༄༄།  །འཕིན་བཅོལ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།   །

༄༄།  །ལྷུན་གྲུབ་གདོད་མའི་དབིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀང་།།

གདུག་རྩུབ་ནུས་ལྡན་མཐུ་རལ་ཐོག་ལས་མྱུར།   །ལླེགས་ཉླེས་ཤན་འབླེད་དཔའ་གདླེངས་རབ་

ཏུ་ལྡན།    ། དད་པས་སྤྱན་འདྲླེན་གནས་འདིར་གཤླེགས་སུ་གསོལ།   །རབ་བྱུང་

ཆས་ལྡན་བསླེ་ཐླེབ་ཐོད་དུ་མཛེས།   །གཡས་པ་བླེ་ཅོན་གཡོན་པ་མི་སྙིང་འཛིན།

།ལོ་འགྲོ་ཁྱུང་སོགས་བཞོན་པ་སྣ་ཚོགས་ཞོན།   །དུར་ཁྲོད་མ་མ་སྣ་ཚོགས་འདུལ་

ལ་བསོད།     །དམ་རས་མཆོད་གཏོར་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང་།   །སྤྱན་གཟིགས་

མཆོད་རས་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་བཤམས།    །སྔོན་ཆད་རང་འདོད་ཅུང་ཟད་

འཁྲིགས་པ་ལས།    །བཙན་པོའི་སྣང་བ་མ་བཟོག་མཐོལ་ཞིང་བཤགས།    །ད་ནི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་བསོད་ན།    །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཡོན་མཆོད་

འཁོར་བཅས་རྣམས།     །ལླེགས་དང་སྤོད་ཅིང་ཉླེས་རྣམས་བཟོག་པ་དང་།    །ཆོས་

སིད་ཡར་ངོའི་ཟ་ལར་འཕླེལ་བར་མཛོད།    །གཞན་ཡང་བསམ་དོན་མ་ལུས་མྱུར་

འགྲུབ་པའི།    །སོན་པ་བཞིན་དུ་འབད་མླེད་མཆོག་སོལ་ཞིང་།    །ཡིད་བཞིན་ནོར་

བུ་དགོས་འདོད་བྱུང་བ་བཞིན།     །རྟག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གིས་སྐོང་བར་ཤོག  །    

ཅླེས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་༧ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའོ།།
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དུས་དླེ་ནས་བཟུང་གྲོང་ཁླེར་ལྷ་སའི་བར་སྣང་དུ་ལག་རླེས་
དང་འདྲ་བའི་སྨུག་སྤིན་ཡལ་བ་དང་།  སོ་ཕྱུགས་སླེམས་ཅན་
ཤི་བ་དང་།  སླེར་བ་བབས་པ་དང་།  ས་འགུལ་ཡོང་བ་སོགས་
ཀི་བཀ་མི་ཤིས་པའི་རྒུད་པ་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པ་རླེད།  དླེ་ནས་
སར་ཡང་སྔར་བཞིན་བཀ་ཤིས་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་བ་རླེད།

ཝ  འོ  འོ  འོ་་་་་
ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་བྱུང་སངས་
དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་རླེད།  དཀའ་ངལ་

ཆླེན་པོ་བྱུང་འདུག

༩༡

འོ་རླེད། ཟ་བ།  
དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་དླེ་སླེམས་ཅན་
ལ་ཕན་ཐོག་ཡག་གི་ཆླེད་དུ་རང་

གི་ཐོག་ཏུ་ལླེན་པ་ཞིག་རླེད། 
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ས་སྐྱ་ལ་ཕེབས་པ།

ལེའུ་བཅུ་པ།
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སྐུ་སྐླེ་སྔོན་མ་ཞིག་ལ་ས་སྐ་པཎྜཏ་ཡིན་ཙང་་་  
ས་སྐ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད།  བས་ཙང་་

དླེ་ནས་ཁོང་ས་སྐ་ལ་ཕླེབས་པ་རླེད། 

ས་སྐ་བདག་ཆླེན་དླེ་ཆོས་ནུས་པ་ཧ་ལས་པའི་
ཆླེན་པོ་ཡོད་རླེད།  ཁོང་དངོས་གནས་སུ་ཡིན་པ་
དླེ་མཁླེན་པ་རླེད།  མཁླེན་ནས་ས་སྐ་བདག་ཆླེན་
གིས་ཁོང་བསན་པ་བསྲུང་མཁན་གི་ཆོས་སྲུང་

ལ་མངའ་གསོལ་པ་རླེད།  དླེས་མ་ཚད་རྟླེན་ཁང་
ཅིག་ཀང་བཞླེངས་གནང་པ་རླེད། 

ཆོས་སྐོང་རོ་རླེ་ཤུགས་ལྡན་ཞླེས་པའི་སྲུང་མ་བསླེན་སོལ་དང་
པོ་དླེ་་་དླེ་ནས་དར་པ་རླེད།  ས་སྐ་གོང་མས་མ་འོངས་པ་ལ་
ཁོང་ནུས་པ་ཆླེ་རུ་ཆླེ་རུ་འགྲོ་ཡི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། 

༩༣
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༄༄། ། ས་སྐའི་ཀུན་མཁླེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་མཛད་པའི་འདུལ་འཛིན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་
མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུ་ཡོངས་འཁིལ་ཞླེས་བ་བ་ལས་བཏུས་ཏླེ་བཀོད་པའོ།།

ཀླེ ༑   སྔོན ་ཚེ ་བདླེ ་བར ་གཤླེགས ་པའི ་བསན ་པའི ་སོར ། །
འདུལ་བ ་འཛིན ་པའི ་དགླེ ་སོང ་ཆླེན ་པོར ་བཞླེངས། །
ཉན ་ཐོས ་ཐླེག ་པའི ་སྡླེ ་སྣོད ་མ ་ལུས་པ། །
སྐོང ་བར ་བླེད ་པ ་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ ། །

བར ་དུ ་སངས་རྒྱས་བང ་སླེམས ་དུ ་མའི ་དྲུང ་ ། །
སོན ་འཇུག་སླེམས ་བསྐླེད ་བསན ་སྲུང ་ལུང ་བསན་ཐོབ ། །
བང ་ཆུབ ་སླེམས ་པའི ་སྡླེ ་སྣོད ་མ ་ལུས་པ། །
སྐོང ་བར ་བླེད ་པ ་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ ། །

རྒྱུད ་སྡླེ ་རྒྱ ་མཚོའི ་དཀིལ ་འཁོར ་ཆླེན ་པོ ་རུ ། །
རོ ་རླེ ་འཛིན ་པས ་དབང ་སྐུར ་དམ ་ཚིག ་ཕོག
ཟབ་མོ ་སྔགས་ཀི ་སྡླེ ་སྣོད ་མ ་ལུས་པ། །
སྐོང ་བར ་བླེད ་པ ་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ །  །

ཀླེ ༑    ཁད ་པར ་བང ་ཕྱོགས ་གངས་རིའི ་ལོངས ་འདིར ་ནི ། །
ཐུབ ་དབང ་ཉི ་མས ་དངོས ་སུ ་མ ་ཁབ ་ཀང ་ ། །
ཐུགས་རླེས ་འཚོ ་བའི ་རྣམ ་དག ་གྲུབ ་མཐའི ་ཚོགས། །
ཀུན ་གི ་བསན ་སྲུང ་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ ། །

སྡླེ ་སྣོད ་རྒྱུད ་སྡླེའི ་དགོངས ་འགྲླེལ ་མ ་ལུས་པ། །
རང ་རང ་བཞླེད ་པས ་བཀལ་བའི ་བསན ་འཛིན ་ཆླེ །
རྣམ ་འདྲླེན ་ཀུན ་གི ་བཀའ ་ཡི ་ཕིན ་ལས ་པ།
བསན་འཛིན ་དགྲ ་ལྷ ་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ །

ལོ ་པཎ ་རྒྱལ ་བློན ་བཟང ་པོའི ་ཕྱག ་རླེས ་ལར། །
རླེས ་འབངས་སོ ་སོས ་བཞླེངས ་པའི ་གཙུག་ལག ་ཁང ་ ། །
དགླེ ་འདུན ་སྡླེ ་དང ་བཅས་པ ་མ ་ལུས་པ། །
ཀུན ་གི ་དཀོར ་བདག་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ ། །

༄༄།།  དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པས་བསན་སྲུང་འདི་ཉིད་ལོ་ངོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བསླེན་གསོལ་བས་པ་མ་ཟད།    གཞན་ཡང་གྲྭ་ཚང་ཁག་
དང་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་ཡང་།    བསན་སྲུང་འདི་ཉིད་ལ་ཤིན་ཏུ་ནས་དད་གུས་ཡོད།    འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སྲུང་རྒྱལ་ཆླེན་
རོ་རླེ་ཤུགས་ལྡན་ནི།    རླེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་དང་།    ཁད་པར་དུ་ཡང་།    འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སླེམས་ཅན་
ཡོངས་ལ་བམས་དང་བརླེ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀང་གཏིང་ཟབ་་པ་དང་།    ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆླེ་བ་མ་ཟད།   བསན་སྲུང་འདི་ཉིད་
ཀིས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་བླེ་བག་ཏུ་ཡང་འཇམ་མགོན་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་བསན་པ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྐོང་བཞིན་ཡོད།
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༩༦

མངའ་རིས ་སྐོར ་གསུམ་དབུས་གཙང་རུ ་བཞི ་དང ་ ། །
མདོ ་ཁམས་སང ་གསུམ་བོད ་ཡུལ ་མ ་ལུས་པའི ། །
སྐླེ ་འགྲོ ་ཀུན ་གི ་མགོན ་སྐབས་དཔུང་གཉླེན ་མཛད། །
གངས་ལོངས ་ཡུལ་ལྷ ་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ ། །

བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བ ་ཀུན ་གི ་སྲུང ་མ ་ཆླེ ། །
མ ་རུངས་བདུད ་དཔུང་ཀུན ་གི ་གཤླེད ་མ ་ཆླེ ། །
ནམ ་ཞིག ་མངོན ་པར ་རོགས ་པར ་སངས་རྒྱས་ནས། །
བདླེ ་གཤླེགས ་མཛད་པ ་སྐོང ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ ། །

ཀླེ །   མདོར ་ན ་དུས ་གསུམ་རྒྱུན ་ཆད ་ཡོངས ་མླེད ་པ ། །
སྐུ ་གསུང་ཐུགས་ཀི ་གསང ་བ ་རབ ་འབམས་ཀིས། །
འཁོར ་བའི ་རྒྱ ་མཚོར ་འཁམས་པའི ་སླེམས ་ཅན ་ཀུན། །
རྣམ ་གྲོལ ་དཔལ་སླེར ་ཁོད ་ལ ་ཕྱག ་འཚལ་ལོ ། །

དླེ ་ལར ་བསོད ་དབངས་རྒྱ ་མཚོའི ་མཆོད ་པའི ་མཐུས། །
ཁོད ་ཐུགས་དགླེས ་བརླེ ་མཐུ ་སོབས ་དཔུང་བསྐླེད ་ལ། །
རྣམ ་དཀར་རྒྱས་ཤིང ་མི ་མཐུན ་བར ་ཆད ་ཞི ། །
བསམ་དོན ་ཆོས ་བཞིན ་འགྲུབ་པའི ་འཕིན ་ལས ་མཛོད ། །
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སྟག་ཕུ་པདྨ་བཛྲ་དགའ་ལྡན་ལ་ཕེབས་པ།

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།
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དུས་ཚོད་གང་འཚམ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་དགྗེ་ལུགས་
པའི་སྐྗེས་ཆྗེན་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ལྷ་ཡུལ་དང་
དག་ཞིང་སོགས་སུ་ཕྗེབས་ཐུབ་པའི་ནུས་མཐུ་
མངའ་བ་སྟག་ཕུ་རོ་རྗེ་འཆང་ཞྗེས་བྱ་བ་བྱུང་།

སྐབས་ཤིག་ཏུ་སྟག་ཕུ་རོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མཚམས་
སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས།  མ་འོངས་པའི་

སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཞིང་ཁམས་
ལྷ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕྗེབས།
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༩༨

འདུས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡོད།

ཡང་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཇའི་
འོད་ཟྗེར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་ཕོགས་སུ་འཕོ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ།

དྗེ་ནས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟྗེར་འཕོ་ནས་
འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་མོ།

འདུལ་
འཇིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་་་་་་་། ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། ཆོས་
སྐོང་དྗེའི་སྔགས་དང་། དབང་ཆོག་ཆོས་

རྒྱུད་དང་བཅས་པའི་སྐོར་ལ་གསུང་
འགྲྗེལ་གནང་རོགས་གནང་།

༩༩



འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་
ཟྗེར་འཕོས་པ་རྗེད།  འོད་ཟྗེར་དྗེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆྗེའི་བཞུགས་

ཁིའི་འོག་གི་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཐིམ་པ་རྗེད། 

ཧོབ་ཏྗེ་ཁ་ལ་་་  དྗེ་ནས་བཞུགས་ཁི་དྗེའི་འོག་
ནས་རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཆ་ཚང་

འོད་འབར་ཡོང་་པ་རྗེད། 

དཀིལ་འཁོར་དྗེའི་ནང་ནས་རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་
གིས་སྟག་ཕུ་པདྨ་བཛྲ་ལ་ཆོས་འདིའི་ཉམས་

ལྗེན་དང་ཞལ་ལུང་གནང་པ་རྗེད། 
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རྗེས་གནང་དྗེ་ཚར་པ་དང་་་  དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་རྗེ་རིན་པོ་
ཆྗེའི་བཞུགས་ཁིའི་འོག་ཏུ་ཕར་ཐིམ་པ་རྗེད། 

སྟག་ཕུ་པདྨ་བཛྲ་མཉམ་བཞག་ནས་བཞྗེངས་པའི་རྗེས་ལ་་་  ལམ་སང་ཆོས་ 
དྗེའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདྗེབས་དང་་ད་ག་ནང་བཞིན་དྗེའི་ཆོ་ག་གཏོང་སྟངས་དྗེ་་
ཆོས་སྐོང་གིས་གང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་གནང་པ་རྗེད། 

འོ་དྗེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཁོང་གིས་རང་གི་ཞལ་སོབ་
གཙོ་བོ་དང་།  དྗེའི་སྐབས་ཀི་བླ་མ་མཚན་སྙན་

གྲགས་ཆྗེ་ཤོས་ཞིག་ཡིན་མཁན་ཕ་བོང་ཁ་བདྗེ་ཆྗེན་
སྙིང་པོ་ <༡༨༧༨ - ༡༩༤༡> ལ་ཆོས་རྒྱུད་རིས་

སྤྲད་གནང་པ་རྗེད། 

འདི་ངས་
ངྗེས་པར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་

དགོས། མ་འོངས་པ་ན་ཆོས་དངོས་
གནས་ཉམས་ལྗེན་བྱྗེད་མཁན་མང་པོ་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རྗེད།

ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ། 
རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རལ་

གི་ཆོས་རྒྱུད་འདི་་  ངས་ཁྗེད་རང་
ལ་རིས་སྤྲད་ཀི་ཡིན་ད། 

གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆྗེད་དུ་
ཆོས་འདི་སྗེལ་ཞིག། 
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༧སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རོ་རྗེ་འཆང་།

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།
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ཁོང་སྐུ་འཁྲུངས་དུས་ཁང་པ་དྗེའི་
ནང་ལ་འོད་ཟྗེར་ཁབ་པ་རྗེད། 

ཕ་བོང་ཁ་བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པོ་ཁོང་དུས་
རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བོད་ནང་གི་བླ་

མ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་རྗེད།

ཁང་པ་དྗེའི་ཐོག་ལ་མི་ཚོས་སྲུང་མ་ཅིག་
བབས་བསྡད་པ་མཐོང་པ་རྗེད། 



དགུང་ལོ་བདུན་ལོན་དུས་ཤར་པ་རིན་པོ་ཆྗེ་
ཆོས་རྗེ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ཀིས་ཁོང་བླ་མའི་
ཡང་སིད་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་པ་རྗེད། 

ཁྗེད་རང་སྗེ་ར་སྨད་
གྲྭ་ཚང་དུ་དཔྗེ་ཆ་བལྟ་གར་

འགྲོ་དགོས་རྗེད།  མ་འོངས་པ་ལ་
ཁྗེད་རང་ལ་གནས་ཚུལ་ངོ་
མཚར་ཆྗེན་པོ་ཅིག་ཡོང་

གི་རྗེད། 

རིན་པོ་ཆྗེ འྗེ འྗེ་ ། 
ངས་་་  སྗེ་ར་ལ་་་

དཔྗེ་ཆ་་་  བལྟ་དགོས།

ཨ་ནི་ཕ་བོང་
ཁ་ག་རྗེ་བྱས་ནས་
ལབ་གི་ཡོད་རྗེད་་་

ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ་
ལྕང་སྐའི་བླ་རབས་རིས་ཀི་

རྗེད།  དྗེའི་ནང་ལ་ལྕང་སྐ་རོལ་
པའི་རོ་རྗེ་ ༡༧༡༧- ༡༧༨༦ 

ཡང་ཡོད་རྗེད།

དྗེ་ལྟ་སིད་དོན་
རོད་རྒྱུ་ཡིན་ས་རྗེད། 

ད་ག་རྗེ་ཡིན་ནམ་མིན་ནམ་་་  ལྕང་
སྐ་ཟྗེར་ཡག་དྗེ་མཚན་ནས་

མར་བཏོན་ནས་ཕ་བོང་ཁ་ཟྗེར་
ཡག་དྗེ་བཅུག་པ་རྗེད།



ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་ཁོང་ལ་ག་གལ་ཡོད་མ་རྗེད། 
དངུལ་ཡོད་མ་རྗེད།  ཁ་ལག་ཟ་ཡག་གལ་ཡོད་མ་རྗེད།

ཨ་ནི་དྗེའི་ཐོག་ཉིན་མ་
མང་པོ་བསྐྗེལ་ཐུབ་ཀི་

ཡོད་རྗེད། 

དཔྗེ་ཆ་དྗེ་ཙམ་གི་ཡག་པོ་མྗེད་ཅིང་།  གྗེན་
ལྐུག་ལྟ་བུར་རིས་གི་ཡོད་རྗེད་དྗེ་ཁོང་གིས་
དགྗེ་བཤྗེས་དམ་བཅའ་བཞག་ཐུབ་པ་རྗེད། 

ཡིན་ནའང་་་  གྲྭ་པ་ཚོ་ལ་ཉུང་ཐ་ལ་རམ་པ་རམ་ཁུག་ཆུང་ཆུང་ག་
ཅིག་ཁྗེར་ཡག་ཡོད་རྗེད།  སྐོ་དྲག་ནས་འཚམས་འཚམས་ཟ་ཡག་ར་

བ་ནས་མྗེད་དུས་་་  དགོན་པའི་ཕི་ལོག་ལ་བོས་་  ཕི་ནས་བྱྗེ་མ་
སྒྲུབ་་་  དྗེ་ཁོ་རང་གི་རམ་ཁུག་ནང་དུ་བླུགས་་་  དྗེ་ནས་དྗེའི་ཁ་ལ་
རམ་པ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བཀབ་ནས་་་  རམ་པ་ཡོད་མདོག་མདོག་

གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་རྗེད། 



ལོ་བཅུ་རིང་ལ་དྭགས་པོ་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་མདུན་ནས་
ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གསན་བཞིན་གསན་
བཞིན་ཉམས་ལྗེན་གནང་པ་རྗེད།  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གི་ཉམས་
ལྗེན་དང་བརོན་འགྲུས་ལྷོད་མྗེད་གནང་པ་བཅས་ལ་བརྗེན་ནས་

ཁོང་མཁས་པ་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པ་ཅིག་ཆཌ་པ་རྗེད། 

ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་
ཉམས་ལྗེན་པ་དང་བླ་མ་ཅིག་ཡིན་པ་རྗེད། 

ལྷག་པར་དུ་རྗེ་བཙུན་རོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་
ཉམས་ལྗེན་དང་བདྗེ་མཆོག་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཉམས་
ལྗེན་གཉིས་ལ་མངའ་བརྗེས་པ་རྗེད་ཟྗེར་བའི་

སྐད་གྲགས་ཡོད་རྗེད། 
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ཐྗེངས་གཅིག་མཆིམ་ཕུ་རི་ཟྗེར་བ་རི་དྗེ་ལ་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་
ཆྗེ་རི་དྗེའི་བག་ཕུག་གཅིག་ཏུ་ཕྗེབས་པ་རྗེད།  བག་དྗེའི་ནང་

ལ་འཁོར་ལོ་བདྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་བརན་ཅིག་ཡོད་རྗེད། 

བདྗེ་མཆོག་གིས་ཚིག་འདི་གསུང་པ་
དང་མཉམ་དུ་སྐུ་འདྲ་ནས་བདུད་རིའི་

རྒྱུན་བབས་པ་རྗེད། 

འཁོར་ལོ་བདྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་
འདྲ་དྗེས་་གསུང་བྱོན་པ་རྗེད།

ངའི་ཆོས་སྐོར་འདི་
ཉམས་ལྗེན་བྱྗེད་མཁན་དྗེ་ལ་

དུས་འདི་ནས་བཟུང་མི་རབས་
བདུན་ཚུན་ཆད་དུ་ངའི་འཕིན་

ལས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཡོད། 
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བདུད་རི་འདི་བཟྗེད་ནས་རིལ་བུ་ར་
ཆྗེན་པོ་དྗེ་འདྲ་བཟོས་གནང་པ་རྗེད། 

དྗེ་ནས་མི་སྟོང་ཕག་མང་པོས་
བདྗེ་མཆོག་གི་དབང་ཐོབ་པ་
རྗེད།  དབང་དྗེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕ་
བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེའི་སྐུ་མདུན་

ནས་དངོས་སུ་ཐོབ་པ་རྗེད། དྗེང་
སང་གི་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ་

འདི་བདྗེ་མཆོག་སྐུ་དངོས་རང་
རྗེད་ཟྗེར་གི་ཡོད་རྗེད། 
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གསུང་ཆོས་གནང་དུས་དྗེང་སང་ནང་བཞིན་
རྒྱང་བསྒྲགས་ཡོད་མ་རྗེད་དྗེ་ཁོང་གི་གསུང་སྐད་
ཤུགས་ཆྗེ་བས་འགྲམ་དང་ཐག་རིང་པོ་ལ་བསྡད་པ་

ཚང་མས་གསུང་ཆོས་གསལ་པོ་གོ་གི་ཡོད་རྗེད།

ཁོང་སྐད་གྲགས་ཆྗེན་པོ་ཆགས་ནས་སོབ་མ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ལ་
གསུང་ཆོས་གནང་པ་རྗེད།

ཉི་མ་གཅིག་་་  མདའ་དཔོན་ཚ་གོ་ཟྗེར་མཁན་སྐུ་དྲག་སྐད་གྲགས་དང་
སོབས་པ་མཐོ་པོ་ཞྗེ་དྲག་ཡོད་མཁན་ཅིག་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ་གསུང་

ཆོས་གནང་ས་ལ་སྗེབས་པ་རྗེད།  བླ་མ་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ག་རྗེ་ཡོད་
ན་བསམས་ནས་ཟུར་བལྟ་བྱྗེད་པར་ཡོང་པ་རྗེད། གསུང་ཆོས་ཞུ་ས་ལ་ཞྭ་
མོ་དང་མཚོན་ཆ་ཁྗེར་ཆོག་གི་མ་རྗེད་དྗེ་་་  དྗེ་ལ་སྣང་བ་མ་བཏང་པ་རྗེད། 
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ཡིན་ནའང་་་  ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེའི་གསུང་ཆོས་ཉན་གིན་ཉན་
གིན་མདའ་དཔོན་ཚ་གོའི་སྗེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐྗེབས་པ་རྗེད། 

ལམ་སང་་་  ཁོ་རང་གིས་འཛེམས་ཟོན་མྗེད་པར་
གསུང་ཆོས་ལ་མཚོན་ཆ་ཁྗེར་ཡོང་པ་དྗེ་ཧ་གོ་པ་རྗེད། 

ཨོ་ཙི་
ལཱ འ འ་འ་་་  བླ་མ་

འདི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཐུགས་
ཡོད་པ་ནང་བཞིན་

རྗེད་ཤག་་་་

༡༡༡



ཉི་མ་གཅིག་མདའ་དཔོན་དྗེ་བླ་མ་
མཇལ་ཁ་ལ་སྗེབས་པ་རྗེད། 

ངོ་ཚ་པོ་དང་གཉའ་དམའ་བོ་ཆགས་ནས་མདའ་དཔོན་དྗེ་འཇམ་
ཤུར་ཤུར་བྱས་ཏྗེ་གསུང་ཆོས་ནས་ཐོན་ཕིན་པ་རྗེད། 

དྗེ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་མདའ་དཔོན་དྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་
ཆྗེའི་གསུང་ཆོས་གནང་ཚད་ལ་བཅར་པ་རྗེད། 

རིན་
པོ་ཆྗེ།  ང་ལ་དགྗེ་

བསྙྗེན་གི་སྡོམ་པ་སོལ་
རོགས་གནང་། 

༡༡༡



ངས་
ཁོང་གི་གསུང་ཆོས་ཁག་

ལ་ཞིབ་ཉན་བྱས་པ་ཡིན་ཏྗེ། 
སྐོན་ཡོད་པ་ཅིག་མཐོང་གི་

མི་འདུག

ཕ་བོང་ཁ་མཚན་
སྙན་ཞྗེ་དྲག་ཆྗེན་པོ་རྗེད་

ཤག་ལགས།  ཁོང་གི་གསུང་
ཆོས་དྗེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་

ཡིན་ནམ་་་

༧སྐུ་མདུན་ཐུབ་སྷན་རྒྱ་མཚོས་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ་མཚན་སྙན་འབར་གི་ཡོད་པ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་པ་རྗེད།  
ཁོང་གི་གསུང་ཆོས་ལ་ཞིབ་དཔོད་ཀང་གནང་པ་རྗེད།  འོན་ཀང་ཉྗེས་སྐོན་གང་ཡང་གཟིགས་ཡོད་མ་རྗེད། 
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དྗེའི་སྐབས་སུ།  ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་ནས་
དུས་རྒྱུན་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་མཁན་་   ཤར་རྒྱུད་
ཟྗེར་བའི་ལུགས་གཞི་བཞག་མཛད་ནས་ལྷོ་རྒྱུད་

ལམ་རིམ་གི་གསུང་ཆོས་ཐོག་གནང་གི་ཡོད་པ་རྗེད། 

རིན་པོ་
ཆྗེ།  འདི་ལམ་རིམ་

ག་རྗེ་ཟྗེར་མཁན་དྗེ་རྗེད་་་་   
དྗེའི་ཁུངས་ཁྗེར་ཤོག་་  
ཁུངས་དྗེ་ཚད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་་་་

ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་
ཆྗེ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཅིག་ཞུས་
ཤོག  ལམ་རིམ་འདི་ཁུངས་
རྣམ་དག་ཞིག་ཡིན་ནམ་་

གནས་
ཚུལ་དྗེ་ལ་བརྗེན་

ནས་ངས་རང་ལ་འགྲྗེལ་
བཤད་རྒྱག་ཆོག།  ངྗེས་པར་

དུ་ཤྗེས་དགོས་རྗེད།

༡༡༣

ཚད་མ་ཡིན་དགོས་བྱུང་། 
བདག་གི་བླ་མ་དྭགས་པོ་བླ་མ་རིན་

པོ་ཆྗེའི་གསུང་ཡིན་པའི་ཕིར།

༧སྐུ་མདུན་གིས་
བཀའ་འདྲི་གནང་གི་འདུག  
ཁྗེད་རང་གི་ཆོས་ཀི་ཁུངས་
གང་ཡིན་ནམ།  རིན་པོ་ཆྗེ་
ལགས།  རང་གང་གནང་

འདོད་ཡོད།
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གུས་ཕ་བོང་ཁ་པ་ནས་༧སྐུ་མདུན་གིས་ལྷོ་རྒྱུད་ལམ་རིམ་གི་སྐོར་
བཀའ་རད་གནང་པ་དྗེ་ལ་ཞུ་ལན་ཕུལ་གི་ཡོད།  བཀའ་རད་ཀི་
དོན་དག་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་མདོ་གལ་ཆྗེན་པོ་ཅིག་གི་ནང་དུ་
གསུངས་ཡོད་རྗེད་ལགས།  ད་ལྟའི་ཆར་༧སྐུ་མདུན་མཆོག་དུས་
རྒྱུན་ཕག་དཔྗེའི་རིགས་གཟིགས་སའི་ཤག་ལ་བཞུགས་གནང་འདུག  
སྐུ་རྒྱབ་གཡས་ཀི་ཕག་དཔྗེའི་བང་ཁི་གསུམ་པ་སྟྗེང་ནས་བརིས་
པའི་བང་ཁི་གཉིས་པ་དྗེའི་གཡོན་ཕོགས་གི་ཕག་དཔྗེ་ལྔ་པ་དྗེ་རྗེད།  
དཔྗེ་རས་རྒྱ་སྨུག་ཅིག་འདུག  དཔྗེ་ཆ་དྗེའི་ཤོག་གྲངས་  ༡༤༩   
ཡིག་ཕྗེང་བཞི་པ་དྗེ་རྗེད།  དཔྗེ་ཆ་དྗེ་དོན་དག་འདིའི་འགྲྗེལ་བཤད་
རྗེད་ལགས། 

ཞུ་ལན་དྗེའི་ནང་ལ � 
འདི་བཀའ་འགྱུར་ནང་ལ་ཡོད་

པའི་ཁུངས་ཡིན།  འདིའི་འགྲྗེལ་པ་
འཕགས་པ་ཐོགས་མྗེད་ཀིས་མཛད་

པ་ལ་གཟིགས་པར་འཚལ། དྗེ་
གཟིམ་ཁང་གི་བང་ཁི་

གསུམ་
པ་དྗེ་ལ་ཡོད་རྗེད།  ཕག་

དཔྗེ་ལི་དབང་ལྟ་བུ་དྗེའི་ཤོག་
གྲངས་ ༨༩ ཡིག་ཕྗེང་བཞི་པ་ནས་

བཅུ་པའི་བར།  དོན་དག་དྗེའིའགྲྗེལ་
བཤད་ཡོད་རྗེད་ལགས། 
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དྗེའི་ནང་ལ� 
བོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་ནང་ལ་ཡང་

དྗེའི་ཁུངས་ཡོད་རྗེད་ལགས།  ༧སྐུ་མདུན་མཆོག་
གི་ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་བྱམས་པ་རིན་པོ་ཆྗེའི་གསུང་

འབུམ་པོད་ང༽པའི་ནང་ལ་གཟིགས་གནང་དང་་
དཔྗེ་ཆ་དྗེ་༧སྐུ་མདུན་མཆོག་གི་གཟིམ་ཁང་གི་
ཕག་དཔྗེའི་བང་ཁི་སྟྗེང་མ་དྗེ་ལ་ཡོད་རྗེད།  

ཁུངས་དྗེ་ཤོག་གྲངས་སུམ་ཅུ་
ཐམ་པར་གསལ། 

ཕག་དཔྗེ་དྗེ་
བཏོན་ཤོག་་་

༡༡༥

ཕ་བོང་ཁས་གསུངས་
པ་དྗེ་རང་རྗེད་ཤག  ཁོང་

ལ་ནོར་སྐོན་མི་འདུག

ད་ལྟ་རང
ད་ལྟ་རང
ད་ལྟ་རང



ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་མཐོང་ཆྗེ་བས་བོད་ཀི་ས་ཆ་ག་པར་ཕྗེབས་ན་ཡང་་  རིང་མ་དང་དགྗེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་
གཉིས་ཀས་གདན་འདྲྗེན་ཞུ་གི་ཡོད་རྗེད།  དྗེ་ཚོ་ལ་རང་རང་སོ་སོའི་བློ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་གསུང་གི་ཡོད་རྗེད།  

ཁོང་དགྗེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་རྗེད།  ཡིན་ན་ཡང་་་་  ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་གི་

ཆོས་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་ཡང་་་ ཁོ་རང་ཚོའི་ཆོས་རྣམ་པར་
དག་པ་གསུང་གནང་གི་ཡོད་རྗེད།  ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆྗེའི་

མཛད་པ་ཆྗེ་ཤོས་ཅིག་ག་རྗེ་རྗེད་ཟྗེར་ན།  སྤི་ལོ་  ༡༩༢༡  ལ་
སོབ་མ་ཁི་ཕག་མང་པོ་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི་གསུང་ཆོས་

ཅིག་གནང་པ་རྗེད། 
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གསུང་ཆོས་དྗེ་ཞུ་མཁན་གི་གྲས་ལ་་་  ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་དང་གིང་རིན་པོ་ཆྗེ་
སོགས་དྗེ་དུས་ཀི་དགྗེ་ལུགས་པའི་བླ་ཆྗེན་ཁག་མང་པོ་ཕྗེབས་ཡོད་རྗེད། 

ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་འདི་ལ་བརྗེན་ནས།  ཁོང་གི་སོབ་མ་གཙོ་བོ་སྐབས་
རྗེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་ནས།  ལམ་རིམ་རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅངས་

ཟིན་བིས་གནང་པ་རྗེད།།  

དབང་
པོ་རབ་ལ་ནི་ཆོས་འདི་

ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་རྗེད།  བློ་
དམན་པ་དྗེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་་་  ཆོས་
འདི་གོ་ས་པོ་དང་་་  དྲན་པ་ལ་

བསྡད་ཀི་རྗེད། 
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རྗེ་ཕ་བོང་ཁས་མཛད་པའི་བཀའ་རོམ་
ར་ཆྗེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་རྗེད།  དྗེ་ཚོའི་

ནང་ནས་གཅིག་་་  དམ་ཅན་དགྗེས་པའི་
རོལ་མོ་ཕོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་
ཟྗེར་བ་དྗེ་རྗེད།  དྗེ་སྟག་ཕུ་པདྨ་བཛྲའི་
དག་སྣང་གཞི་བཞག་བྱས་ནས་ཁོང་གིས་
བསྒྲིགས།  དྗེ་རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གི་བསྐང་

གསོ་རྗེད།

སྤི་ལོ་ ༡༩༤༩ བོད་ནང་ལ་ཟིང་འཁྲུགས་ལངས་དུས་་་་

ག་རྗེ་
བྱུང་འདུག་་་

རིན་པོ་ཆྗེ། 
མི་མང་པོ་ལུང་པ་བཞག་

ནས་བོས་ཚར་ཤག  དམག་
ལངས་ཀི་ཡོད་རྗེད་

ཟྗེར་གི་འདུག

༡༡༩

མ་འོངས་པ་ལ་
རི་བོ་དགྗེ་ལུགས་པའི་བསྟན་སྲུང་་་
རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་འདི་ཆགས་ཀི་

རྗེད།
ང་ཚོར་འདི་

གནང་པ་རྗེད།  ཆོས་རྒྱུད་
འདི་འཛམ་གིང་ལ་དར་ཁབ་

བྱྗེད་དགོས་རྗེད། 

ཨ་ཁཱ  འ  འ  འ་་་་་
ངའི་སྗེམས་ལ་ལུང་པ་བཞག་ཐུབ་པ་
མི་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་་  གལ་སིད་ང་

གསོན་པོ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་་  ང་བྗེད་སྤོད་
བཏང་ནས་བསྟན་པ་ལ་གནོད་ཆྗེན་པོ་

བསྐྗེལ་ས་རྗེད། 
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ཁོང་རང་གི་ཞལ་སོབ་དཔྗེ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་གི་གཙོ་བོ་དང་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་༧སྐབས་རྗེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་ལ་ཁོང་གིས་་ཆོས་
སྐོང་འདིའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུད་པ་དང་།  དྗེ་ག་ནང་བཞིན་་་་  ཆོས་ཀི་
བརྒྱུད་པ་ར་ཆྗེན་པོ་མང་པོ་ཅིག་་་་  རིས་སྤྲད་གནང་པ་རྗེད། 

ངས་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་ཚོ་
རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་ཁྗེད་རང་རང་

ལ་ངྗེས་པར་རིས་སྤྲད་ཀི་ཡིན།  ཆོས་
འདིའི་བསྟན་པ་འདི་བསྲུང་ཡག་དང་། 
འཛམ་གིང་ལ་སྗེལ་ཡག་དྗེ་ཁྗེད་རང་ལ་

རག་ལས་པ་རྗེད་གདའ། 
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༧སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རོ་རྗེ་འཆང་། 

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

༡༢༢© dorjeshugden.com



ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་བོད་དུ་སྤི་ལོ་  
༡༩༠༡ དགུན་དུས་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་།  

འཁྲུངས་ས་དྗེ་གུང་ཐང་གི་ས་ཁུལ་དུ་རྗེད། 

སྐུ་འཁྲུངས་སའི་ས་ཆ་དྗེ་ལ་དུས་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བའི་
གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་པ་རྗེད།  དཔྗེ་བཞག་ན་་་གུང་ཐང་
བླ་བང་གི་སྤྲོ་ཁང་ལྕང་སྡོང་གི་གསྗེབ་ལ་ཁམ་སྡོང་ཅིག་ཡོད་
རྗེད། དྗེ་དུས་དགུན་ཁ་རྗེད་དྗེ་ཁམ་སྡོང་དྗེ་ལ་མྗེ་ཏོག་ཤར་
ཞིང་།  དྗེ་ལ་ཨ་ཤོམ་ནང་བཞིན་ཁམ་བུ་གཅིག་ལ་གཅིག་

བརྗེགས་བཞག་པ་འདྲ་པོ་ཁམ་བུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཤར་པ་རྗེད། 
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ཆུང་ཆུང་གོམ་པ་སོས་མ་ཐུབ་གོང་ནས་ཁོང་རོ་རྗེ།  
དྲིལ་བུ།  ཌ་མ་རུ་དང་སྦུབ་སོགས་མཆོད་རས་ཀི་

རིགས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཞྗེ་དྲག་ཡོད་རྗེད། 

དྗེ་ག་ནང་བཞིན་དགྗེ་འདུན་པ་མཐོང་ན་
ཞྗེ་དྲག་གི་དགའ་པོ་དང་།  ཁོང་ཚོའི་ལད་

ཟོས་བྱྗེད་ཡ་དང་།  ཁོང་ཚོའི་མཉམ་དུ་འགྲོ་
འདོད་ཆྗེན་པོ་བྱྗེད་ཀི་ཡོད་རྗེད། 

༡༢༣© dorjeshugden.com



དགུང་ལོ་བཞི་ལོན་དུས།  ལྷ་སའི་ཁི་བྱང་བླ་བང་དུ་གདན་འདྲྗེན་ཞུས་པ་རྗེད།  
དྗེ་ནས་ཆུ་བཟང་རི་ཁོད་ལ་སྤན་དྲངས་པ་རྗེད། 

དྗེ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་ཆུ་བཟང་རི་ཁོད་ལ་
ཕ་བོང་ཁ་བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པོ་ཕྗེབས་པ་རྗེད།  དྗེ་
ནས་བྱས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བླ་སོབ་ཀི་

འབྗེལ་བ་ཞིག་འགོ་ཚུགས་པ་རྗེད། 
ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་ནི་་་་  དགའ་ལྡན་ཁི་
ཐོག་དྲུག་ཅུ་རྗེ་དགུ་པ་ཁི་བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕྗེལ་
དང་།  དྗེའི་རྗེས་མ་ཁི་ཐོག་བརྒྱད་བཅུ་ག་ལྔ་པ་
ཁིཆྗེན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་ལྡན་གི་སྐུ་
སྐྗེ་ཡང་སིད་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རྗེད། 
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ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་ནི་་་་  དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་དྲུག་ཅུ་རྗེ་དགུ་པ་ཁི་བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕྗེལ་དང་།  དྗེའི་རྗེས་མ་
ཁི་ཐོག་བརྒྱད་བཅུ་ག་ལྔ་པ་ཁི་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་དཔལ་ལྡན་གི་སྐུ་སྐྗེ་ཡང་སིད་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རྗེད། 

༡༢༥ ༡༢༧© dorjeshugden.com



གཞོན་གཞོན་ཡིན་དུས་ཁི་་བྱང་
རིན་པོ་ཆྗེ་བླ་མ་བཟང་པོ་ཞིག་
དང་སོབ་གཉྗེར་བ་ཧ་ལས་པའི་
ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་།  དགུང་
ལོ་བཅུ་དགུ་ལ་དགྗེ་བཤྗེས་ཀི་
དམ་བཅའ་བཞག་པ་རྗེད། 

མཚན་གནས་མཐོ་ཤོས་དགྗེ་བཤྗེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་པས་
མ་ཚད་༧སྐུ་མདུན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་ཁོང་ལ་དགྗེ་བཤྗེས་ལྷ་རམས་པ་

ཨང་གསུམ་པའི་མཚན་གནས་དང་གསོལ་རས་བསལ་གནང་པ་རྗེད།

༡༢༧ © dorjeshugden.com



ཁོང་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་ཕྗེབས་
སྐབས་་་་  རྗེ་བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པོའི་སྐུ་མདུན་
ནས་་རོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སིནྡྷུརའི་བྱིན་
རླབས་ཀི་དབང་དང་་་  སྟག་ཕུའི་དག་སྣང་
བཅུ་གསུམ་་་  འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐོར་་ 
རྣམ་སས་ཀི་རྗེས་གནང་སོགས་དབང་ལུང་

མན་ངག་མང་པོ་ཐོབ་གནང་པ་རྗེད། 

དྗེ་དུས་ཙམ་ལ་་་  ཁོང་གིས་རྗེ་བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པོའི་ལམ་
རིམ་གསུང་ཆོས་དྗེ་གསན་ཞིང་།  དྗེ་ནས་ལམ་རིམ་
རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅངས་ཟིན་བིས་གནང་པ་རྗེད། 

སྲུང་མ་རྒྱལ་ཆྗེན་
ཤུགས་ལྡན་ཟྗེར་བ་དྗེས་་་

ང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་ནས་་ཐ་ན་
ང་རྗེད་མོ་རྗེ་དུས་ཡན་ཆད་ལ་་་་
    ང་རང་གི་ཨ་མ་ནང་བཞིན་                 

    བསྐངས་བྱུང་། 

༡༢༦



དགུང་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་བོད་ཀི་ཡུལ་ལུང་མང་པོའི་
ནང་ལ་ཕྗེབས་དུས་དགྗེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡྗེ་མང་པོའི་ནང་ལ་གསུང་

ཆོས་གནང་བར་གདན་འདྲྗེན་ཞུས་པ་རྗེད། 

བྱས་ཙང་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེས་་་  དགོན་པ་ཁག་མི་འདྲ་
བ་མང་པོའི་ནང་ལ་་་  ཆོས་ཞུ་མཁན་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ལ་

གསུང་ཆོས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྗེད། 

ས་སྐའི་དགོན་པ་
འདི་ལ་ག་རྗེ་ཕུལ་དགོས་

ཀི་ཡོད་རྗེད་་་ ཁོང་ཚོས་གསུང་ཆོས་
ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་གི་འདུག  

ཁ་སང་རིང་མའི་དགོན་པ་དྗེ་ནང་
བཞིན་རྗེད་ཤག་་་  མ་གཞི་ས་སྐ་

དང་རིང་མའི་དགོན་སྡྗེ་མང་པོས་་་་  
གསུང་ཆོས་གནང་རོགས་གནང་

ཞུས་ཀི་འདུག

༡༢༧



སྐབས་ཤིག་ལ་སྐབས་རྗེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཚོ་མོ་
ཚལ་དགོན་པར་ཕྗེབས་ནས་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་
རྒྱལ་མཚན་གི་གདུང་རྗེན་དུ་མཆོད་འབུལ་ཟབ་རྒྱས་

འབུལ་གནང་མཛད་དོ།།

ཨྗེ་མ། 
འདུལ་འཛིན་གྲགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་
བཞུགས་པའི་བྱིན་ཅན་གི་གདུང་
རྗེན་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་ཁོ་བོའི་

བསོད་ནམས་བཟང་པོའི་
འབས་བུར་རྗེད།
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དྗེ་ནས་མཆོད་རྗེན་ཁ་ཕྗེ་ནས་རབ་གནས་
དང་མཆོད་རས་ཕུལ་པ་རྗེད།

རིན་པོ་ཆྗེ༥་་་  
སྐུ་གདུང་ལ་རབ་གནས་ཆོ་ག་

ཅིག་གནང་ཡ་ཡོང་ 
གི་རྗེད་པས་་་

མཆོད་
རྗེན་ཁ་ཕྗེ་ཆོག།

ཡིན་དཱ་ཡིན།

ཤིང་
སྒམ་་་ འདིའི་་་ ནང་ལ་་ 

ག་རྗེ་ཡོད་དམ།

འུ འུ ཙི་ལཱ  འ འ་་་
འདི་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་གི་སྐུ་དམར་གདུང་རྗེད་

འདུག།  སྐུ་གདུང་ཆོས་གོས་གསར་
རིང་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་

གཏུམས་ཤག་་

ལྟོས་དང་་་
སྐུ་ཁོན་ནས་ཉམས་མི་
འདུག་དྗེས་མ་ཚད་་་

དབུ་ལ་དབུ་སྐྲ་ཡང་རིང་པོ་
འཁྲུངས་ཤག་

༥དགའ་ཤར་ལྷོ་པ་རྒྱལ་སྲས་རིན་པྷོ་ཆེའི་སྐུ་ཐྷོག་གྷོང་མའི་གྷོང་མ་དེ། 
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ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་བཟང་
མངར་སིལ་སིལ་ཁ་གི་འདུག

འདི་འདྲའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་ཅིག་
བྱོན་འདུག་་་

༡༣༠

འདི་འདྲ  
འྗེ  འྗེ  ཧ་ལས་པ་ལ་ཨ  

འ འ འ་་་

© dorjeshugden.com



སྤི་ལོ་  ༡༩༣༣  ལོར་༧སྐུ་མདུན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་
མཚོ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྗེད།  དྗེ་དུས་ཁི་
བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་༧སྐུ་མདུན་གི་གདུང་རྗེན་

བཞྗེངས་རྒྱུའི་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གི་སི་ཞུ་སྒྲུབ་
གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ཅིག་གནང་པ་རྗེད། 

༧རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆྗེན་པོའི་གསྗེར་སྡོང་འཛམ་
གིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་སོགས་ཞིབ་

གཏུགས་གནང་སྟྗེ་གདུང་རྗེན་ནང་གཏྗེར་སྣ་མང་
པོ་བླུགས་གནང་པ་རྗེད། 

དབུས་ལ་
གསྗེར་ཁི།  གཏྗེར་བུམ་རྣམས་དྗེ་

ལ་ཞལ་སོག་བཞིན་ཕོགས་བཞིར་བཞག་དགོས།  
ཕོགས་དྗེ་ཚོ་ལ་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་དང་།  ཆོས་རྒྱལ།  

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་མ།  
གནོད་སྦིན་ཕོ་མོ་དང་།  ཤུགས་ལྡན་རིགས་ལྔ་

བཅས་སོསོའི་བཞུགས་སྒྲོམ་ཡོད་རྗེད། 
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༧སྐུ་ཕྗེང་བཅུ་བཞི་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཚར་པའི་རྗེས་
ལ་་དུས་ཚོད་ཞྗེ་དྲག་མ་ཕིན་པའི་སྐབས་་  གཞན་དང་
ལྷན་དུ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་༧རྒྱལ་བའི་མཚན་

ཞབས་བསྐོ་བཞག་བྱུང་པ་རྗེད། 

ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་
དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞྗེ་གཅིག་
གི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་ཕ་བོང་
ཁ་བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པོ་ལ་ཚོགས་
འཁོར་དང་བརན་བཞུགས་
རྒྱས་པོ་ཅིག་ཕུལ་གནང་པ་

རྗེད།

འདི་ལ་བརྗེན་ནས་
མགོན་པོ་མཆོག་བདག་

སོགས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་སྐུ་
ཚེ་རྒྱུན་རིང་པོར་བརན་པར་་

བཞུགས་སུ་གསོལ། 

ངོས་ནས་ཀང་་་  རིན་
པོ་ཆྗེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཆྗེན་རོ་རྗེ་

ཤུགས་ལྡན་ལ་བརྗེན་པའི་་མདོས་ཆོག་
དང་།  གཏོར་བཟོག  སྦིན་སྗེག  གཡང་
སྒྲུབ་སོགས་ཀི་ལས་ཚོགས་ཕོགས་སྒྲིག་

མཛད་པ་ལ་ལྗེགས་བརོད་
ཡོད་ད་་་
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འོ་ད་ངས་གང་བཤད་པ་
དྗེ་གཞིར་བཟུང་།  དྗེ་མིན་རྣམས་ཆོ་

གའི་མཆན་དང་ཕག་ལྗེན་་་་་་  ད་ལྟ་ངས་
གང་བསབ་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་
རིགས་མཐུན་གི་ཆོ་ག་གཞན་ནས་ཁ་འགྗེངས་
འོས་རྣམས་བསྐངས་སྟྗེ་འདིའི་ལས་ཚོགས་

རྣམས་ཁྗེད་རང་ནས་ལྗེགས་
པར་སྒྲིགས་ཤིག

མཆོག་
སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྗེ་་་  འདི་

དག་ངོས་རང་ནས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག 
འབྱུང་དཀའ་བས།  ཁྗེད་རང་ནས་དྗེ་སྔོན་
བློ་ལ་ངྗེས་པ་དང་བརྗེད་ཐོ་བཀོད་པ་དྗེ་ཚོ་
གཞི་བཞག་བྱས་་་་  འདིའི་ལས་ཚོགས་

རྣམས་ཁྗེད་རང་ནས་ལྗེགས་པར་
སྒྲིགས་ཤིག་
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སྤི་ལོ་  ༡༩༤༡  ལ་ཕ་བོང་ཁ་བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པོ་སྐུ་ཞིང་ལ་ཕྗེབས་ནས་འོད་གསལ་གི་དབྱིངས་
སུ་ཐིམ་པ་རྗེད། ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་ཐུགས་མྱ་ངན་གིས་ནོན་པ་རྗེད། 

ཨཱ འ  འ  འ་་་  ད་
ངས་ཧ་གོ་བྱུང་།  ཁོང་གིས་

དྗེ་དུས་་ངས་ཕོགས་སྒྲིག་ཐུབ་མ་
ཐུབ་མི་ཤྗེས་གསུངས་ཡག་དྗེ་་་འདི་

གསུངས་གི་ཡོད་པ་རྗེད།  
ཨཱ འལས་་་
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འདིའི་ཆོས་རྒྱུད་རྒྱུན་མཐུད་ཡག་གི་ཆྗེད་དུ་ཁི་
བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་གིས་་་  དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་
དགྗེས་པའི་རོལ་མོ་ཟྗེར་ཡག་ཅིག་ཕོགས་སྒྲིག་
གནང་པ་རྗེད།  འདི་ཆོས་སྐོང་འདིའི་སྐོར་ལ་

འགྲྗེལ་བཤད་རྗེད།  དྗེང་སང་འདི་ཆོས་སྐོང་རོ་
རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟྗེན་གསོལ་གི་ཁུངས་གཏུགས་

ས་ཨ་མ་དྗེ་རྗེད། 

སྤི་ལོ་  ༡༩༥༩  ལོར་བསྟན་པ་མི་ཉམས་སྗེལ་
རྒྱུའི་ཆྗེད་དུ་དགྗེ་འདུན་པ་མང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་

ཕྗེབས་པའི་སྐབས་སུ་་་  ༧སྐབས་རྗེ་ཁི་བྱང་རིན་
པོ་ཆྗེ་མཆོག་གིས་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྗེབས་ནས་
བསྟན་པའི་སྒྲོན་མྗེ་གསར་པ་ཞིག་སར་པ་རྗེད། 
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ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་ང་ཚོའི་མི་རབས་ཀི་དུས་ཚོད་འདིའི་
ནང་གི་ནང་པའི་བླ་མ་མཚན་མཐོང་ཆྗེ་ཤོས་ཅིག་བྱུང་པ་
རྗེད།  མ་ཟད་༧སྐུ་མདུན་སྐུ་ཕྗེང་བཅུ་བཞི་པའི་དགྗེ་བའི་
བཤྗེས་གཉྗེན་དང་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་ཀང་མཛད་རྗེས་ཞྗེ་དྲག་གི་ཆྗེན་པོ་བྱུང་པ་རྗེད། 

ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆྗེ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་དངོས་སུ་
གསུང་ཆོས་མང་པོ་ཞྗེ་དྲག་གནང་པ་ལ་བརྗེན་ནས་་ 
དྗེང་སང་ཆོས་སྐོང་ཤུགས་ལྡན་གི་རྗེས་གནང་དང་

འཕིན་ལས་ཁབ་འཕྗེལ་འདི་བྱུང་པ་རྗེད། 

༡༣༦© dorjeshugden.com



ལམ་ཁག་རྗེད་པ།

 ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། 
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ང་རང་ཚོའི་དུས་ཚོད་འདིའི་སྲུང་མ་དྗེ་་་  
རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཆགས་ཀི་རྗེད། 

རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་མཚན་སྔགས་

ༀ་བཛྲྲྭ་བི་ཀི་བིཊྞ་སྭཱཧཱ།

ཝཱའ འ འོ་་་ 
དྗེ་འདྲའི་ཧ་ལས་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཅིག་འདུག

འདི་ཤུགས་ལྡན་
གི་སྐུ་དཔར་ཅིག་ཡོད།  

རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཁོང་གི་མཚན་སྔགས་
ཡོད་རྗེད།  ཁྗེད་རང་གིས་གསོལ་བ་
བཏབ་ན་་་་ཁོང་གིས་ཁོད་སྐོབ་ཀི་

རྗེད།  ངས་རང་ལ་ཁས་
ལྗེན་ཆོག། 

༡༣༨

 ཟ་བ།
རང་འདི་ལ་

འདུག  ང་སྗེམས་འཚབ་
ཞྗེ་དྲག་བྱུང།
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ཨ་མ་་་
ང་བདྗེ་པོ་ཡིན། 

ཁྗེད་
རང་གི་ཕྲུ་གུ་བདྗེ་

ཐང་རྗེད།  ང་གཉིས་ཁྗེད་
རང་སྒུགས་ཞོར་ལ་
ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནས་

བསྡད་ཡོད། 

༡༣༩

ང་གཉིས་
འགྲོ་རན་འདུག  སྦ་སི་འགུག་
བསྡད་ཡོད་རྗེད།  ཨ་མ་ལགས།

ཆོས་སྐོང་རོརྗེ་ཤུགས་ལྡན་གིས་ང་ལ་
སྲུང་སྐོབ་གནང་ནས་ཁྗེད་ཀིས་

ང་རྗེད་ཐུབ་པ་རྗེད།

ཟ་བ། 
ཝཡྗེ འྗེ འྗེ་་་  ཁྗེད་རང་འདིར་

འདུག་ག།  ངས་ནི་རང་གང་སར་
འཚལ་བྱས་བསྡད་ཡོད།  སྗེམས་ཁལ་
གིས་ཤི་གྲབས་བྱས་སོང་དའའའ་་་

ངའི་ཕྲུ་གུ་ལ་བལྟ་རོགས་བྱས་
པར་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ།

སུ?
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ཆོས་སྐོང་རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གི་སྐོར་ལ་མཁྗེན་འདོད་
ཡོད་མཁན་རྣམ་པས་WWW.DORJESHUGDEN.COM. 

ཁ་ཕྗེ་རོགས་གནང་ཞུ།། །།  
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ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ནས་བོད་ཀི་ནང་པའི་
ཆོས་སྲུང་རོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་རྒྱ་ནག་གི་བར་ལ་

འབྗེལ་བ་ཡོད་སྟངས། 

རྒྱལ་རབས་ཀི ་༧གོང ་མ ་ཆྗེན ་པོ ་སོན ་རི ་སྤི ་ལོ ་   ༡༦༥༣  ལོར ་
༧གོང ་ས ་ལྔ ་པ ་ཆྗེན ་པོ ་མཆོག ་ལ ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཞྗེས ་མཚན་གནས་ཕུལ་གནང་
པ ་རྗེད།  ཆོས ་སྐོང ་ཤུགས་ལྡན་ཡྗེ ་ཤྗེས ་པ ་ཡིན ་པ ་དྗེ ་ཐོག ་མར་༧གོང ་ས ་ལྔ ་པ ་ཆྗེན ་པོས ་ངོས ་

ལྗེན ་གནང་ཡོད ་རྗེད།   རྗེས ་སུ ་༧གོང ་ས ་སྐུ ་ཕྗེང ་བཅུ་གཅིག ་པའི ་སྐུ ་དུས་སུ།  
རྒྱ ་ནག་གི ་རྒྱལ་པོ ་དྷཱ ་ཀོང ་མཆོག ་གིས ་ཆོས ་སྐོང ་རོ ་རྗེ ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་ཀི ་གཟྗེངས་

བསྟོད ་སལ་སྟྗེ ་༧གོང ་མ ་དྷཱ ་ཀོང ་དང་ །   ༧གོང ་ས ་སྐུ ་ཕྗེང ་བཅུ་གཅིག ་པ།
 བོད ་ཀི ་སྡྗེ ་སིད ་བཅས་ནས་ཐུན་མོང ་དུ ་མངའ་གསོལ ་མཛད་པ ་རྗེད། 
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ཆོས ་སྐོང ་རོ ་རྗེ ་ཤུགས་ལྡན་འདིའི ་ལོ ་རྒྱུས་ཕུགས་འདྗེད ་པ ་ཡིན ་ན ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀི ་དུས་ཚོད ་ལ ་ཡར་དྗེད ་ཡ ་ཡོད ་པ ་ཅིག ་རྗེད། 

སྤིར ་བཏང་བྱས་ན ་རོ ་རྗེ ་ཤུགས་ལྡན་ཟྗེར ་ཡ ་དྗེ ་མྗེས ་

རྒྱལ་ཁོངས་བོད ་ནས་བྱུང་པ ་ཞིག ་རྗེད ་དྗེ ། 

ད ་ཆ ་རྒྱ ་ནག་གི ་ལྟ ་བ ་དང་ །  ལག་ཤྗེས ་ཀི ་རིགས། གཞས་རོལ ་མོ །   རིག ་གཞུང་ ། 

 རིག ་གནས་བཅས་དང་མཉམ་དུ ་ནང་བསྟན་ཆོས ་སྲུང་འདིའི ་བསྟྗེན ་སོལ ་འདི ་མི ་རིགས་

དང་ཡུལ་ལུང་གི ་ས ་ཐིག ་ལས་

བརྒལ་ནས་ད ་ཆ ་འཛམ་གིང ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁབ་ཡོད ་རྗེད། 

དངོས ་གནས་དུས་ལ་བབས་པའི ་སྲུང་མ ་རྗེད། 

༡༤༣

རྒྱ་ནག 
བོད

རྒྱ ་ ག ར ་ མ ཚོ ་

བེང་གལ་ནས་
རྒྱ་ནག་

ལྷོ་ཕ
ྷོགས

་མཚ
ོ།
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