སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

The XXIXth Nyingma Monlam Chenmo

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༦༡ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ གུ་རུ་སྲིན་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ལོ་ ༡༡༤༡
རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་མོ་བྱ་ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༠ བར།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༦ བར།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པའི་གོ་སྒྲིག་པ།

རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་དང་།
འབྲུག་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་། གཏམ་ཤིང་ལྷ་ལུང་གྲྭ་ཚང་། ཐར་པ་གླིང་གྲྭ་ཚང་།

ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་། སྒང་སྟེང་རྙིང་མ་དགོན་པ་བཅས་འབྲུག་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་རྣམས།

Organized by the
Nyingma Monlam Chenmo International Foundation
in coordination with the:
Lhodrag Kharchu Dratsang, Tamshing Lhalung Dratsang, Tharpaling Dratsang,
Nyima Lung Dratsang, Gangteng Monastery and
Other Nyingma Monasteries from Bhutan
From January 17 to 26, 2018
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རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་ཐེག་པ་ཆེ།།

ཚང་ལ་མ་ནོར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལུང་།།
ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་གྱི་དྲོད་རླངས་ཐོ་ལེ་བ།།

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།
རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་དགོངས་དོན་བདུད་རྩིའི་བཅུད།།
མཁས་གྲུབ་བྱེ་བའི་ཞལ་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད།།
རྟོག་གེ་ངན་པའི་རང་བཟོས་མ་བསླད་པ།།

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།
གསེར་ཞིང་ནོར་བུས་སྤྲས་པའི་ཡོན་གྱིས་ཀྱང་།།

མི་འགུགས་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་མཛོད་ཆོས།།
བརྩེ་བས་རྗེས་འཇུག་སྐལ་པ་ཁོ་ནར་བཀྲམ།།
མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་སོ།།
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གང་གི་ཞབས་སེན་ཉིན་མོར་བྱེད་དབུས་མཚམས་སྤྲིན་ལྟར་དམར་འོད་ཟེར་སྟོང་གིས་མཛེས་འབར་བ།།
ཐུན་མཚམས་ཕྲེང་བའི་ཆ་ཤས་གཡོ་བ་ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཐོར་ཚུགས་ཀྱིས་བཏུད་གུས་བཅས་ཏེ།།
དད་པའི་ཨུཏྤལ་ཁ་མ་ཕྱེ་བ་གསར་དུ་འཛུམ་པའི་བཞིན་ཟུར་གྱིས་མཆོད་ལྷ་ཁྱོད་ཀྱི།།

ཐུགས་རྗེའ་ི འོད་འགེངས་ཉི་མ་བྱེ་བས་ཆར་མི་འཚལ་བའི་ཟེར་གྱིས་བདག་བློ་སྐྱོངས།།
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རྒྱལ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ཀྱི་འཇོ་སྒེག་ངོ་མཚར་གྲུབ་པའི་ཞལ་སྐྱིན་ཅན།།

འབར་དང་འཇམ་རྒྱས་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཤིན་ཏུ་ཤུགས་དྲག་ཐུགས་རྗེའ་ི བྱིན།།
འདྲེན་པ་སྟོང་གི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་པདྨའི་ཞབས།།

གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་འཇིགས་པ་འཕྲོག་གིན་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའ་ི གཙུག་ན་མཛེས།།

ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སོ།།
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རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའ་ི འོ་མཚོ་བསྲུབས་སྐྱེས་ལྷ་གཅིག་ཕྱག་ན་པད་མོ་ཅན།།
ཟླ་ཤེལ་རི་བོའ་ི མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་བཟུང་བསིལ་ལྡན་ཞིང་གི་རྩ་ལག་ཏུ།།

ངུར་སྨྲིག་གསར་པའི་གར་གྱིས་རྣམ་རྩེན་འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའ་ི རོལ་མོ་ཅན།།
ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་རྒྱ་མཚོའ་ི བླ་མ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སོ།།
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༈ སྙིགས་མའི་རང་མདངས་མངོན་དུ་སད་དེ་དུས་མཐའི་ཡོ་ལང་ཆེས་ཆེར་འཁྲུགས་ཤིང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་

འདི་ཡང་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པས་ཤིན་ཏུ་གཡོས་ཏེ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་སྐབས་འདིར། རྒྱལ་དབང་པདྨཱ་ཀཱ་

རའི་ཐུགས་རྗེའ་ི འོད་སྣང་དཀར་པོ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་དབུས་
སུ་འཕོས་པའི།

རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོའ་ི སྡེ་སྟེ་དགེ་འདུན་སྡེ་གཉིས་མཆོད་ཡོན་

དང་བཅས་པ། གནས་མཆོག་མ་ག་དྷ་རུ་གདན་འཛོམས་ཏེ། རྒྱལ་བསྟན་ཉི་མའི་སྣང་བ་འོད་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་

མ་ལུས་པ་དར་བའི་སླད་དང་། འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་སྣོད་བཅུད་དགེ་མཚན་བཟང་པོའ་ི དཔལ་ལ་སྤྱོད་

པའི་ཕྱིར་དུ་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཡི་རིང་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་དང་འཚོག་བཞིན་པ་ལྟར། འདི་

ལོར་ཡང་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་

བརྗོད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་ཀུན་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྔ་འགྱུར་འདུས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་
དམིགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ། བསམ་སྦྱོར་རྣམ་པར་དག་པས་ཉིན་བཅུ་འཚོག་

པའི་རིང་། དགེ་རྩ་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དུ་མ་ཤོར་བར་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རྩིས་ཟིན་ཏེ་དད་ལྡན་རྣམས་དང་བ་

འདྲེན་ཡུལ་དང་། འབྱོར་ལྡན་རྣམས་བསོད་ནམས་གསོག་ཡུལ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་མཛད་པ་ཐུགས་ལ་

བདོག་པ་གལ་ཆེ། གཞན་ཡང་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་ལ་ཐོས་
བསམ་གྱིས་བྱི་དོར་བྱས་ཏེ། བསྟན་པ་རྣལ་མ་འཛིན་དགོས་པར་དགོངས་པའི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་གསང་ཆེན་རྙིང་མ་
བ་ཡོངས་ནས་ཐུགས་ལ་ངེས་དགོས་རྒྱུ། གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ངོ་མ་ངོས་

ཟིན་པར་མཛད་དེ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་བཤད་བཀའ། སྒྲུབ་དཀའ། དབང་དཀའ་མཐའ་དག་ལ་འདི་བཟང་དང་

འདི་ངན་ཞེས་རིས་སུ་མ་ཕྱེ་བར་བཤད་སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་དགོངས་དོན་རྨ་མེད་པ་ལེན་ཤེས་པར་མཛད་དེ། མདོ་

རྒྱུད་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ལེགས་པར་ཕྱེ་སྟེ།

ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྟེང་། སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་མ་
ཐུབ་ན་རིག་འཛིན་གོང་མ་དག་གི་ཟབ་ཆོས་དང་། ཕྱག་བཞེས་མཐའ་དག་རིམ་བཞིན་ན་བུན་ཡལ་བ་ལྟར་འགྱུར་
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ཉེན་ཆེ། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་པའི་
ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་དང་མཐུན་འབྲེལ་གང་གཟབ་དང་།

དེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡང་ཐོས་བསམ་གྱིས་ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་འགལ་མེད་གནད་གཅིག་ཏུ་ཤེས་ན་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་བརྙེས་པའི་ཚད་ཀྱང་དེ་

ཙམ་གྱིས་འཇོག་ནུས་པར་སེམས། མདོར་ན་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ། ཟབ་མོ་དག་སྣང་
གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་སྡེ་མཐའ་དག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་སླད་རང་རེ་སྔ་འགྱུར་བ་དག་

གི་ཕྲག་ལ་བབས་པའི་འོས་འགན་ལ་འོས་འགན་དུ་བཟུང་སྟེ། བརྒྱུད་པ་མ་ཆད་ཙམ་དང་། བཤད་བཀའ་མ་ནུབ་
ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་མི་སྐྱེ་བར་ངེས་པར་དུ་རང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་རྐང་ཚུགས་པར་བཟུང་སྟེ་གནད་ཀྱི་དམིགས་

གསང་འབིག་ནུས་པ་དང་། འོད་གསལ་སྙིང་པོའ་ི བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་ནས་བླར་འདེགས་ཐུབ་པར་མཛད་པའི་རེ་

སྐུལ་ཞུ། མཐའ་དོན་རིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་འཁོར་ལོོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་དར་

ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའ་ི དེད་

དཔོན་༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་དང་། གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་སྐྱབས་མཆོག་འཁོར་ལོའི་
མགོན་པོ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས། འཕགས་བོད་སོགས་གང་ན་བཞུགས་པའི་བསྟན་འཛིན་

གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཀུན་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་མཐའ་དག་ཡར་ཟླའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པའི་སྨོན་འདུན་བཟང་པོས་
བརྒྱན་ཏེ། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཚོགས་གཙོའ་ི མིང་འཛིན་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་སྤྲུལ་མིང་པས།
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Message from His Eminence Minling Khenchen Rinpoche
President of the Nyingma Monlam Chenmo

In this degenerate era when the five degenerations are spreading and disorder is accelerating at a higher rate,
the world is in danger of ending. However, due to the compassionate, luminous light of Padmakara (Guru
Padmasambhava), the sangha community of ordained and tantric practitioners blessed by the three lineages
of the vidyadharas, as well as other devotees, are able to gather in the holy place of Magadha (Bodhgaya).
[These gatherings] have been performing the Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo for the last few decades
in order to spread the radiant teaching of the Buddha and to enable all beings of this world to act according
to the ten virtues. Similarly, this year too, with the recitation of Manjushrinamasamgiti—the tantra of the
Magical Net of Manjushri—and the Arya Bhadracharya Pranidhan Raja—the King of Aspirations—all Nyingma practitioners should pray with the great intention of bringing peace to this world. During the 10-day
prayer, with pure attitude and thought, one should not let the accumulated deeds fall into the eight worldly
concerns. Bound with the ‘threefold excellence’ it is very important for the faithful ones to have pure vision
and the affluent ones a source of accumulating merit through these prayers.
Especially for the Nyingmapas, who are perfectly listening to and contemplating the sacred words
of the great Nyingma masters and seriously practising the pure Dharma, it is very important to recognize the
quintessence of the Dharma. One should not discriminate among the common and uncommon teachings,
practices and empowerments by saying this is good and the other is not. Rather, one should mingle with
the inner meanings and analyze them with the eye of wisdom, and have a perfect understanding. On top
of this, one should be concerned with the thought, “If I am not able to practise the ocean-like teachings of
the Ngagyur Nyingma, then these sacred teachings and the traditions of the great vidyadharas will be in the
danger of coming to an end.” Likewise, if we could make good connections between all Buddhist practices—especially within all the lineages of Tibetan Buddhism—study all their scriptures, and able to discover
how all these teachings are not contradictory in essence, then I think this is the actual meaning of upholding
the Buddhadharma.
In short, we all should take responsibility for restoring the diminished teachings of the Ring-gyud
Kama (Distant Lineage of the Oral Tradition), the Nye-gyud Terma (Close Lineage of the Revealed Treasures), and the Zabmo Dagnang (Profound Teachings of Pure Vision), and spread them even more than before. Regarding these, one should perfectly study these teachings and be able to go deeply into their ultimate
meaning. Through this, I hope to elevate the Dharma of the ‘Clear Light Essence’.
Finally, may the precious Dharma of the Buddha spread through teaching and practice. May the
Dharma-holders, His Holiness the 14th Dalai Lama, His Holiness Dodrub Rinpoche, and all those living
Dharma masters in and outside of India and Tibet, live long. May their Dharma activities spread like the
waxing moon.
With these words, I, Minling Khenchen, bearing the name of the president of the Nyingma Monlam Chenmo, wrote this.
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

བསླབ་བྱ་

མོས་ལྡན་
སྙིང་གི་

གསོས་སྨན་
བཞུགས་
སོ།།

ལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ཟེར་བ་རེད། དེ་རྗེས་གླང་དར་གྱིས་བསྟན་

ཆོས་གྲོགས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ངས་ལོ་རྒྱུས་གནད་

དོན་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན། ད་ཆ་ང་རང་ཚོས་ཚུགས་པའི་

པ་བསྣུབས་ནས་བོད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ས་འཐོར། རྒྱལ་

ཆོས་རེད་དམ་ཞེས་འདྲི་མཁན་འདྲ་བྱུང་། དེ་འདྲ་མ་རེད། སྤྱིར་

སོགས་ཀྱིས་སྒྱུར་འགོ་གསར་དུ་བཙུགས་ནས་བསྒྱུར་པ་མན་

བརྒྱུད་སྟོད་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་

བཀའ་ཆོས་འདི་ལ་རྙིང་མ་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་ཟེར་བ་རེད།

འོད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་དུས་ཙམ་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་

བར་ལམ་མི་ཁ་ཤས་ནས་བཀའ་མ་ཟེར་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

ཆད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གསར་མ་ཟེར་བ་རེད། དེང་སང་

རྙིང་མ་དང་གསར་མ་ཟེར་བ་དེ་བོད་དུ་དམ་ཆོས་བསྒྱུར་སྔ་

ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྙིང་མ་བ་ལ་མདོ་དང་། གསར་མ་བ་ལ་སྔགས་

ཕྱིའ་ི བབ་ཀྱིས་མིང་ཐོགས་པ་ལས་རྒྱ་གར་དུ་དེ་འདྲའི་ཐ་སྙད་

མེད་པ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་མཁན་འདྲ་ཡང་འདུག་སྟེ། དེ་ཚོ་ནི་

ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་དུ་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་

ཆོས་ལ་རྒྱུས་མེད་ཅིང་ཐོས་པ་ཆུང་བའི་སྐྱོན་རེད། གསར་རྙིང་

ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུས་སུ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་

གང་ལའང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཆ་ཚང་བ་རེ་ཡོད་པ་རེད།

འཚོ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས། པཎ་ཆེན་བི་མ་

ཡང་བར་ལམ་མཁས་རློམ་ལོག་རྟོག་ཅན་འགའ་

ལ་སོགས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་སྐ་ཅོག་རྨ་གཉགས་སོགས་ལོ་

ཞིག་ནས་རྙིང་མ་བའི་ཆོས་ལ་ཁུངས་མེད། གླང་དར་དུས་

པཎ་བརྒྱ་རྩ་ཞལ་འཛོམས་པས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་
བསྒྱུར་ཏེ། འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

ཆོས་རྣམས་རང་བཟོ་འབའ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཡ་ག་བསྒྲགས་པ་

ཟམ་མ་ཆད་པར་ཞལ་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་རྣམས་

དེ་འདྲ་གཏན་ནས་མ་རེད། སྤྱིར་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་སྣུབ་

མན་ངག་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བཞུགས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་རྙིང་

ལ་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་ཟེར། འདི་ལ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་

ལ་བརྟེན་ནས། ཐོས་ཆུང་གི་བླུན་པོ་ཁ་ཅིག་དེ་འདྲ་བ་བདེན་པ་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཤད་བཀའ། རྒྱུད་ལུང་

མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་སྐྱེ་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱུད་པར་དུ་འཁོད་པའི་ནང་དུ་རྒྱུད་འདྲ་མིན་བཞི་བརྒྱ་བཞི་

དུས་རབ་བྱུང་བཙུན་པའི་སྡེ་རྣམས་རྩ་མེད་དུ་བཏང་བ་ལས།

བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། པར་དུ་མ་འཁོད་པའང་ཤིན་ཏུ་

སྔགས་པ་རྣམས་གནུབས་ཆེན་གྱི་ནུས་པ་ལ་འཇིགས་ཏེ་མ་

མང་པོ་ཡོད། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་བསྟན་

སྐྱོན་ཞིང་། ཕལ་ཆེར་ཞིག་ནི་ཕྱི་རུ་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་མེད་

འགྲོའ་ི གསོས་སྨན་དུ་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ། གངས་བྲག་མཚོ་

པས་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཡོད་པར་མ་ཤེས་ནས་བཞག ཁྱིམ་སྔགས་

གསུམ་རྣམས་སུ་ཆོས་ནོར་དམ་རྫས་ལ་སོགས་པའི་གཏེར་

གོས་དཀར་ཅན་རྣམས་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་རྣམས་

ཁ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྦས་པར་མཛད་པ་ཉིད་དུས་ལ་

ལེགས་པར་བསྲུངས་ཤིང་། འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསང་

བབས་པའི་སྐབས་སོ་སོར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་

སྔགས་བསྟན་པའི་སྲོག་རྩ་བཟུང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན།

རིམ་བཞིན་གཏེར་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་སྤེལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་

གསང་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་རྣམས་དུས་ད་ལྟའི་
བར་དུ་མཇལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པ་འདི་བྱུང་བ་རེད།

གཏེར་མ་ཟེར། འདི་ལའང་བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་གཙོ་

གསུམ་ཁམས་སུ་བྲོས་ཏེ་བཞུགས་པ་ལས་བླ་ཆེན་དགོངས་

བརྒྱ་རྩ་དང་གཏེར་ཕྲན་སྟོང་རྩ་ལྷག་བྱོན་ཟིན་པ་རེད། བཀའ་

བོར་གྱུར་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་སྒྲུབ་ཕྲིན་མན་ངག་ལས་ཚོགས་

གླང་དར་བཀྲོངས་པའི་རྗེས་སུ་སྔར་བསྟན་པ་སྣུབ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཅིང་། སྔ་ནས་ད་བར་གཏེར་ཆེན་

སྐབས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་སློབ་མ་སྨར་གཡོ་གཙང་

མའི་སྐོར་འདི་ལ་མདོ་ཕྱོགས་ནས་སོ་ཐར་དང་བྱང་སེམས།

པ་རབ་གསལ་དང་། དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུས་འདུལ་བའི་

སྔགས་ཕྱོགས་ནས་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་། གཙོ་བོར་

སྡོམ་རྒྱུན་བླངས་ཏེ་བོད་དུ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་འགོ་ཚུགས།

བླ་མེད་ལ་རྙིང་མའི་རང་སྐད་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི།

དེ་ནས་མི་རིང་བར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་སོགས་གསར་

རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སོགས་

མའི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ། བཀའ་གདམས། ས་

སྤྱི་རྒྱུད་དང་། བྱེ་བྲག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་

སྐྱ། བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིམ་པར་དར་ཞིང་།

རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོ། ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་

བཀའ་གདམས་པའི་སློབ་བརྒྱུད་ལས་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་

ལ་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་དང་འབྲེལ་བའི་འདུས་པ་མདོ་ཚོགས་

པ་བྱོན་ཏེ་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་བྱུང་། ལྷ་བླ་མ་

ཆེན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར། མན་ངག་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལ་ནང་

ཡེ་ཤེས་འོ ད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ནས་རྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་

གསེས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བས། ཕྱི་སྐོར་སེམས་སྨད་མ་བུ་བཅོ་

རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་བྱོན་པ་རེད།

བརྒྱད། ནང་སྐོར་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ། གསང་སྐོར་རྒྱུད་བཅུ་

དེ་ལྟར་རང་རེ་རྙིང་མ་བའི་ཆོས་ལ་དབྱེ་ན། རིང་

བདུན་ཀྱི་སྐོར་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་། ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་གཉིས་ཡོད། དེའང་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནས་ད་ལྟའི་རྩ་བའི་བླ་མའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་
Nyingma Monlam 2018.indd 2

2
11/30/2017 10:30:40 AM

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

ལྗགས་ལུང་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་སྐབས་མཁན་གཅུང་རྣམ་གཉིས་

དེས་ན་རྙིང་མ་བའི་མཚན་གཞི་བཀའ་མ་འདི་རང་

གཙོས་པའི་གསན་མཁན་བླ་སྤྲུལ་མང་པོ་ཡོད་པའི་གྲལ་ནས།

ལ་ཐུག་པ་ཡིན་སྟབས། སྔར་བོད་དུ་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་

དང་། བཀའ་བབས་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་

མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་ཕྲན་ལ་དམིགས་བསལ་

ཆོག་གྲྭ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་ཁྲིད་སོགས་

མ་བའི་བསྟན་པ་ཁྱེད་རང་གིས་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན་པས།

དུ་ད་ལམ་བཀའ་གཏེར་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཆ་

སོགས་སྔ་འགྱུར་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་གཟིགས་ན་

ཚང་བཀའ་རྫོགས་ལུང་རྫོགས་སུ་བགྱིས་པ་ཡིན། ད་ནི་རྙིང་

མཁྱེན་གྱི་རེད། གོང་སྨོས་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཁག་སོ་སོའི་

བཀའ་གཏེར་ཆོས་སྐོར་འདི་རྣམས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ངེས་པར་

མདོར་ན་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་

ཚགས་གྱིས་ལ་འཆད་སྤེལ་མ་འཆུག ཅེས་ཡང་ཡང་བཀའ་

ཉམས་པར། སྟོད་ན་རྡོར་སྨིན་གཉིས། སྨད་ན་ཀཿདཔལ་

བསྩལ་པ་དེང་སང་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཕྱི་མཐའ་གཟིགས་པའི་

གཉིས། བར་ན་ཞེ་རྫོགས་གཉིས་སོགས་རྙིང་དགོན་ཕལ་མོོ་

གསུང་དུ་གོ ཡང་རྗེ་ཕུག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གཏེར་མཛོད་

ཆེར་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནའང་། དེང་སང་སྨོན་ལོག་

ཞུ་སྐབས་ཕྲན་ལ་ཞལ་རྩེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཇམ་མགོན་རྣམ་

ཀླ་ཀློའི་དཔུང་སྟོབས་མི་བཟད་པར་བདོ་བས། ཁམས་བོད་

གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་གྲལ་ནས་དེ་སྔོན་གཏེར་མཛོད་ཚར་ལྔ་

གཉིས་ཀྱི་བསྟན་དགོན་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཇི་

འདོན་མཁན་ང་ལས་མ་བྱུང་། དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚར་བཅུ་གསུང་

ཡོད་རྩ་བརླག་ཏུ་བཏང་སྟེ། ཐ་ན་དཔེ་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་

གི་རེད་ཨ་ཞེས་གསུང་གིན་ཡོད། རང་གིས་ནི་དེ་འདྲ་ཅི་ལ་

པའི་དུས་བསྐལ་ངན་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཤར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་

སྲིད་སྙམ་པ་ལས་དོགས་སྣང་མ་བྱུང་ཡང་། ད་ལྟ་བསམས་ན་

བོད་ཀྱི་ཟིང་འཁྲུག་རྗེས་སུ་ངེད་ལ་པདྨ་བཀོད་དུ་ཡོད་པའི་
དཔེ་ཆ་འདི་ཉིད་འབད་པ་དུ་མས་བླངས་ཏེ་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་

མི་འདོད་བཞིན་དུ་གཏེར་མཛོད་ཚར་དགུ་འདོན་རྒྱུ་བྱུང་སོང་

ལ་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཅི་ནས་འཆད་སྤེལ་དགོས་ཞེས་

འདི་རྣམས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་པད་འབྱུང་མི་གཟུགས་

བས་དེའང་མཁྱེན་པས་གཟིགས་པ་འདྲ། དེ ས ་ན་ཕ་རྒན་ང་

འབྱོར་ཞིང་། དེར་བརྟེན་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་

ལ་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་སྣེ་གཅིག་མེད་ཀྱང་། རྩ་བའི་བླ་མ་

ཆེ་ནས་བསྟན་རྒྱུན་རང་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀྱིས་ངེད་

སུ་བྱོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། རང་ནས་ཀྱང་དངོས་སུ་བླ་མ་རྣམས་

སྔ་མོ་ནས་ཡང་ཡང་གསུང་སྐུལ་གནང་བ་དང་། ཉེ་ཆར་སྐུ་

ཀྱི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལྟ་ཅི། ཐ་ན་བྱ་བ་

ངལ་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་ཤར་ཁུམ་ཕྱོགས་ནས་འདི་གར་ཆེད་

དེ་ནི་མི་འོས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པའི་ཐུགས་ཞེ་ཁྲེལ་བ་ཙམ་

ཕེབས་ཐོག་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་བདག་རྐྱེན་མཛད་པ་བཅས་ཀྱིས་

གྱི་ཉམས་ཆག་བསགས་མ་མྱོང་བ་འདི་ངའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཙོ་

ད་ལམ་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་འཆད་སྤེལ་ཐུབ་

བོ་ཡིན་ཞིང་། དེང་སང་བརྒྱུད་པ་གཙང་མ་ང་ཙམ་དཀོན་ནམ་

པ་འདིའང་། དུས་ངན་འདི་འདྲ་ལ་དཔགས་ན་རང་རེའ་ི བསྟན་

སྙམ་པའི་རང་མཐོང་གི་ང་རྒྱལ་ཕྲན་བུའང་སྐྱེ་ཡི་འདུག ད་ཆ་

རྒྱུན་སྲོག་རྩ་རྩ་ཆད་དུ་འགྲོ་མ་དགོས་ཙམ་བྱུང་སོང་བས་ངེད་

དབང་ལུང་གསན་མཁན་མི་གྲངས་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞིག་

རང་རྣམས་དགའ་བ་བསྒོམ་འོས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

འདུག་པ་ལས། སྤྲུལ་སྐུ་རྐྱང་པ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་དང་། མཁན་

སྔར་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་པའི་ཐོག་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་བཀའ་

མའི་ཆོས་སྐོར་འདི་དང་བཀའ་དགོངས་སོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་
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པོ་སློབ་དཔོན་སོགས་ཁྱོན་བླ་ཁག་དྲུག་ཅུ་སྐོར་དང་། མང་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།
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འོན་ཀྱང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དག་སྣང་ཡིན་པས་བླ་མ་འདི་

ཤོས་ནི་དགེ་འདུན་བན་བཙུན་སྔགས་པ་སོགས་ཆོས་པ་ཤ་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་བཞེངས་པ་རེད། དབང་

སྟག་རེད། དེའི་བྱིངས་མི་སྐྱ་ཕོ་མོའང་དེའི་བཞི་ཆ་ཙམ་ཡོད་

རྫས་འདི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་དངོས་ཡིན་སྙམ་དུ་

པ་འདྲ། སྔ་དུས་ཡིན་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཟབ་མོ་འདི་

དག་སྣང་དང་མོས་གུས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བསྐྱེད་ན། སྔགས་

དག་ཉམས་སུ་ལེན་ངེས་དང་། དམ་ཚིག་ཐུབ་ངེས་གྲངས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་དང་། ལྷའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་

བཅད་མཛད་པ་ལས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སྤེལ་བའི་ཕྱག་སྲོལ་མེད།

ལའང་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པར་གསུངས་ཕྱིར། དབང་གི་བྱིན་

དེང་སང་འདུལ་བ་ཡུལ་ཆོས་དང་བསྟུན་ཟེར་བའི་

དཔེ་ལྟར། དབང་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ལ་ཐ་ན་བྱིས་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་

རླབས་རྗེས་མཐུན་རེ་ངེས་པར་ཐོབ་ཀྱི་རེད།

མི་ནུས་འདྲི་རྩད་བགྱིད་ཚེ་སྐབས་དེར་ཚང་མས་ཉམས་ལེན་

པ་ལྟར་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན་ཡར་གྱི་ཟང་ཐལ་ཞིང་ཁམས་

དབང་ཞུས་ཟིན་ནས་དམ་ཚིག་བསྲུང་དགོས་པ་

དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་ཅིང་། དབང་གྲལ་ནས་ཕུད་ན་

ཡིན། གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ནི་སྦྲུལ་སྨྱུག་དོང་དུ་བཅུག་

དགའ་པོ་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མི་འདུག ཉམས་ལེན་ནུས་སམ་

དང་། དམ་ཚིག་ཉམས་ན་མར་གྱི་དམྱལ་བ་གཉིས་ལས།

ངས་བྱེད་ཁོས་བྱེད་ཟེར་ཡང་། རྗེས་སུ་ཉམས་ལེན་ངེས་པར་

བར་དུ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཁ་གསུམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དམ་

བྱེད་པ་ནི་སུས་ཀྱང་དཀའ་ལས་ཁག མི་ནུས་བཞིན་ཁས་

ལེན་དུ་འཇུག་པ་ནི་འདིའང་ཉམས་ཆག་གསོག་པའི་རྒྱུ་དང་།

ཚིག་བསྲུངས་ཤིང་ཆོས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དེ་རང་དོན་ཡིན་

ཡོང་།

གནད་ཐོག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་སྟངས་ཤེས་དགོས་

པར་ཤེས་དགོས་ཤིང་། བསྲུང་བྱའི་དམ་ཚིག་དང་བསྒྲུབ་

རང་གཞན་ཟག་པ་གསོག་རོགས་ལས་ཡོང་གི་མི་འདུག སྙིང་

བྱའི་ཆོས་ལ་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཡོད་ཀྱང་། ལག་ལེན་

ནས་ལོག་ལྟ་ཅན་ཚོ་ལ་ནི་དབང་ཞུ་རོགས་བྱས་ཀྱང་ཞུས་མི་
དེས་ན་ཕྱིས་སུ་དབང་ཞུ་འདུས་པ་སུ་བྱུང་ཚད་

པ་རེད། སྤྱིར་ཡང་རང་རེ་ཆོས་པར་ཁས་འཆེ་བ་རྣམས་ནས་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར། འགྲོ་བ་ཀུན་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་

ངོ་ལྐོག་མདུན་རྒྱབ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས་པ་རེད། ཁ་ནས་

ལག་ལེན་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་སྐྱོན་མཚང་དེ་

ཐམས་ཅད་དད་མོས་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱར་ངོས་བཟུང་སྟེ་དབང་

ལས་ཆེ་བ་མེད། དེ་ཡང་བསམ་པ་དང་ལག་ལེན་མ་འཛོལ་བ།

བསྐུར་རྐྱང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། སྤྱིར་ཡང་ཟླ་བ་སྒྲོན་མེའི་མདོ་

སྐྱབས་སུ་མཆི་དང་སྐྱབས་སུ་མཆི། སྙིང་རྗེ་དང་སྙིང་རྗེ་ཟེར་

སྙིང་པོས་ཁྱབ་ཕྱིར་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པ་མེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

ཞིང་། དོན་ལ་དད་པ་དམ་ཚིག་ལས་འབྲས་གང་ལ་ཡང་རྩིས་

ཀྱིས་ཟིན་པར་བྱས་ཤིང་། བླུན་པོ་རྣམས་ནི་རང་གསང་ཐབས་

བཤེར་གཏོང་མི་དགོས་པར། རང་འདོད་གཡོ་སྒྱུའི་འཁྲུལ་

ཀྱིས་ཆོད་པ་ཡིན་སྟབས། གསང་སྔགས་ཁྲོམ་བསྒྲགས་བྱས་

འཁོར་ཤ་སྟག་སྐོར་གྱིན་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། སངས་

པའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་སྙམ་པ་ཡིན། དབང་དངོས་གནས་དེ་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ངོ་ཐོག་དེ་ཕྱི་ན་གནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་

ནི་དབང་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་བརྡ་འཕྲོད་ངེས། སྒོམ་དོན་

གང་ཟག་གི་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱི་སྟེང་ན་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེས་

བློ་ལ་གསལ་ཐེབས་ངེས་ཤིག་དགོས་རྒྱུ་ལས་དོན་གང་ཡང་

ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་ཞལ་ནས། སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་

མ་གོ་བར་དབང་རྫས་བུམ་པ་མགོ་ལ་རེག་ཙམ་དང་། བུམ་

ཆུ་མྱངས་ཙམ་རྐྱང་པས་རྒྱུད་སྨིན་ཐུབ་ཟེར་བ་དཀའ་མོ་རེད།
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ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཇི་འདྲ་ཞིག་

ཕྲ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྡིག་པ་ཡིན་པས་སྤང་དགོས། དེ་

ཆག་བྱུང་ནས་བཤགས་པས་མ་སླེབས་བར་ཡུན་ཇི་ཙམ་

ཡིན་ཡང་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཐ་ན་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་

ཞེས་གསུངས་པས། དོན་རྡོག་རྡོག་ཏུ་དྲིལ་ན། བསམ་པ་ཉོན་

ལའང་སྙིང་ནས་སྨོད་ན་རྩ་ལྟུང་དྲུག་པ་ཕོག་པ་རེད། ཉམས་

མོངས་པ་དུག་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལས་ཆེ་

འགོར་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཉེས་དམིགས་ལྕི་རུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པས།

སྤངས་ན་གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་སྤོང་བ་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་

གལ་སྲིད་ཉམས་ཆག་ཕྲན་བུ་རེ་བྱུང་ཡང་སྣང་ཆུང་དུ་མི་

པ་ཚང་། བསམ་པ་དུག་གསུམ་དང་མ་འདྲེས་པའི་བྱ་བ་ཆེ་

འཇོག་པར་འཕྲལ་དུ་བཤགས་པ་ལ་འབད་དགོས།

ཕྲ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དགེ་བ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་དགོས། དེ་

རྩ་

བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་གང་ཡང་རུང་བའི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ནས་

བསྒྲུབས་ན་དུག་གསུམ་དང་མ་འདྲེས་ཕྱིན་ཆད་གཞན་ལ་ཕན་

བཟུང་། དམ་ཚིག་ཏུ་ལྷ་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་

འདོད་ཀྱི་བློ་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས་དེས་གཞན་ཕན་གཞིར་

བཅས་བསྒྲུབ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཚང་། བསམ་

ཡི་དམ་དུ་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་མོད། ཡི་དམ་མི་འདྲ་བའི་སྒོམ་

སེམས་འདི་གཅིག་པུ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་པས། རང་སེམས་རང་

འཁོར་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཉམས་ཆག་སྡིག་

བཟླས་མང་པོ་མི་ལྕོགས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་

པ་དགེ་དང་མི་དགེ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་སྡིག་གི་ལས་འདི་བྱུང་

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་བསྒོམས་ན་དཀྱིལ་

བ་ཡིན་ལ། དགེ་སྡིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་རང་གི་

ལྟུང་སྦྱོང་བ་ལ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་ཡིན་པས། དོང་སྤྲུགས་

གིས་བསྲུངས་ནས་རྒྱུན་དུ་འདུལ་དགོས་པ་ཡིན། རྒྱལ་བའི་

ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་རེར་

ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དབྱེ་བར་མཛད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱང་། ནང་སེམས་རྒྱུད་གཅིག་པུ་འདི་འདུལ་ཐབས་སུ་

ཡིག་བརྒྱ་ཚར་ཉེར་གཅིག་ཙམ་ཉུང་མཐར་བཟླས་ཏེ་ཅི་ནས་

སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་འཆར་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བས་

ཐོས་པ་འདི་ཉིད་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆེད་རང་ནུས་ཅི་ཡོད་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཟེར་བའི་མིང་སྙན་པོ་དེ་བསམ་པ་བཟང་

འཕྲིན་སྐྱེལ་མཁན་མེད་པར་འདི་ཙམ་འཛོམས་པའང་ཆོས་

བརྩོན་པ་གལ་ཆེ།

བསྟན་པ་རེད། སེམས་རྒྱུད་གྱོང་པོ་འདི་ཐུལ་ན་ཐ་མལ་གྱི་

མདོར་ན་ཚང་མས་དབང་ཆོས་ཟབ་མོ་ཐོབ་ཅིང་།

སྣང་ཞེན་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེས་ཅིར་

ཀྱིས་དགེ་སྦྱོར་ཉམས་ལེན་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་སྐྱོང་ཐུབ་པ་ཞིག་

གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཀྱང་ཚང་། གཞན་ཡང་སེམས་

བྱུང་ན་རང་དྲིན་རང་ལ་ཆེ་ངེས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། རང་རེ་རྣམས་

རྒྱུད་ཐུལ་ན་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེས་ནས་འོང་།
པོ་འདི་ལ་ཟེར་བ་རེད།

ཀྱི་འདུལ་སྐལ་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡིན་འགྲོ་

སེམས་ཐོག་རང་ནས་འཕྲལ་དུ་ཉམས་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

འགྲུབ་ཡོང་སྙམ་པ་འཆར་གྱིན་འདུག དེས་ན་དཔོན་སློབ་ཚང་

བས། ད་དུང་ཡང་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་གྱིས་ཕྱི་མ་དག་པའི་

ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་དམ་

ཞིང་དུ་ལྷན་ཅིག་འཚོག་པའི་སྨོན་འདུན་མཛད་ན་ངེས་པར་

ཆོས་འདུལ་བ་ལྟར་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་མ་ལྟོས་པར་

མས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས། ཕན་བདེའི་

ན་རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྲོགས་གཅིག་ལ་སྙིང་ནས་ཞེ་སྡང་དྲག་པོ་

ཞིག་སྐྱེས་ན་དེ་མ་ཐག་རྩ་ལྟུང་གསུམ་པ་ཕོག་པ་རེད། ཡང་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

རྒྱས་པ་དང་། ༸གཙུག་ནོར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཆོག་

ཅང་བློ་བདེ་པོ་བྱུང་། ད་ནི་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་

བུ་གླིང་། སྒོས་སུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ། ཡང་སྒོས་བོད་

ནས་ཀྱང་གནང་དགོས། རྙིང་མ་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་འདི་ད་

བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་གདམས་ཟབ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་

གིས་དབུས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་པད་

ལྟ་བུ་འདི་དག་ཉམས་མི་ཤོར་བའི་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཅི་

ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་བླར་འཕེལ་བ་དང་། སྤྱིར་འཛམ་

ལྟ་ངེད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་འདི་གཅིག་པུ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་

ཁ་བ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་སྙིགས་དུས་རྒུད་པའི་གདུང་

ནས་བརླགས་ཚར་བ་རེད། འདིའ་ི གྲལ་ནས་ཤོག་ལྡེབ་གཅིག་

བ་ལས་མྱུར་དུ་གྲོལ་ཏེ། བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་

ཆུད་ཟོས་སུ་སོང་ཡང་ཁུངས་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད་ན། ཁྱེད་

དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ནས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་དཔེ་བཤུ་དང་འབྲེལ།

དུས་རྒྱུན་པར་གནང་རོགས་གནང་།

རང་དོན་ཉམས་བཞེས། གཞན་དོན་འཆད་སྤེལ་སོགས་སྒོ་

ད་དུང་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ལ་ངས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཞུ་

གང་ས་ནས་བསྟན་རྒྱུན་མི་ཉམས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་འཛིན་

རྒྱུ་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངེད་རང་ལོ་ནའི་བབ་དང་གཟུགས་

སྐྱོང་གང་གཟབ་གནང་གལ་ཆེ་བ་ལགས་པ་ཐུགས་དབུས་སུ་

པོའི་ཁམས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕྱིན་ཆད་དབང་ལུང་

བསྟིམ་པར་ཞུ།

རྒྱ་ཆེར་འཆད་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། ད་ལན་ཁྱེད་
རྣམས་ལ་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ཕུལ་ཐུབ་པ་འདིས་ཧ་

བདུད་འཇོམས་བཀའ་འབུམ་ནང་བཞུགས་པའི་ལྕགས་གླང་རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བར་ཀ་ལི་སྤུངས་ཀྱི་ཆོས་སྒར་དུ་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་

འཆད་སྤེལ་ཟིན་སྐབས་སུ་གདམས་པའི་བསླབ་བྱ་མོས་ལྡན་སྙིང་གི་གསོས་སྨན་ཇི་བཞིན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ།

His Holiness Dilgo Khyentse Rinpoche (1910–1991)
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཅུང་ཟད་སྨོས་པ་
ཟབ་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། སྤྱིར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའ་ི རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁས་དང་གྲུབ་

པ་བརྙེས་པའི་ཕྱག་སྲོལ་དང་། གསུང་གི་གསང་བ་ལ་ཆེ་བ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལྡང་ཡང་། རང་རེ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གསོལ་འདེབས་ཚིག་བདུན་མ་གསུངས་པ་འདི་
དགོས་པ་མཆོག་ལྡན་དུ་མཐོང་ནས། དེའ་ི དམིགས་ཁྲིད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན།

ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་འདི་བརྗོད་པས། རང་རེའ་ི ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚན་

ལ་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་བ་ཞེས་གྲགས་པ་བཞིན། སྒེར་གྱི་སྟོན་པ་ཕྱོགས་དུས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་སྔགས་

ཀྱི་སྟོན་པའི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའ་ི རྗེས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐལ་བཟང་གིས། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་

བོ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ནས། མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་དེའ་ི ལམ་སྟེགས་སུ་བཀྲལ་ཏེ། མི་འགལ་

བར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པའི་གནད་དོན་མཚོན་བྱེད་ཡིན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཆེ་བ་ངོ་ཤེས་པ་དང་། ཐུགས་སྲོག་རྡོ་རྗེའ་ི སྔགས་ཀྱི་

སྒྲ་གདངས་བརྗོད་མ་ཐག སྣང་གྲགས་རིག་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའ་ི རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྣང་ཆ་སད་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས། ཨོ་

རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷང་གིས་དྲན་པར་བྱས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི་ལམ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཏེ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་དག་སྣང་ལམ་

བྱེད་དུ་གྲགས་པ་བཞིན་སྣང་སྤྱོད་ཐ་མལ་དུ་མ་ཤོར་བ། སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གདན་གསུམ་རྡོ་རྗེའ་ི གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཤེས་པ་མདོ་དང་

སྒོ་བསྟུན་པའི་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོ་སྡེ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་

རྒྱ་མཚོ་སྦྱངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། དོན་གནད་ཀྱང་ཚང་ཞིང་ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་སོགས་ནས། མང་པོས་བསྐོར༔ ཞེས་

འཛམ་གླིང་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་བར་ལྷོ་ནུབ་འོ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་
ནས། སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་མཛད་པ་ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བྱའི་སྣང་ཆར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་རིག་

འཛིན་རྣམ་བཞིའ་ི སྤང་རྟོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས། སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ལ་རིག་རྩལ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་མངའ་དབང་
བསྒྱུར་བའི་ཆེ་རྟགས་སུ། མཁའ་འགྲོའ་ི འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱ་དགོས་ལ།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

སྤྱིར་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཆུང་བ་དག་གིས་མཁའ་འགྲོ་ཞེས་བུད་མེདེ ་ཁོ་ན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་འཕྱར་ཀ་

སྒྲོག་པར་བྱེད་ཀྱང་སྙིང་རྗེའ་ི གནས་ཏེ། མཁའ་ནི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དང་། འགྲོ་བ་དང་གཤེགས་པ་དོན་གཅིག་པས་

དེ་ཉིད་མངོན་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་གྱི་སྒྲ་ཡིན་པས། རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི་དོན་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱིས་མངོན་དུ་བྱས་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པ་མཐའ་དག་ལ་གསུངས་པས་ན་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་
སྟོན་འཁོར་ཏེ། རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གླེང་གཞི་ཨེ་ཝཾ་གྱི་སྒྲས་བཤད་དགོས་པ་དང་། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའ་ི རྒྱུད་དུ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའ་ི བྷ་

ག་ལ་བཞུགས་པ་དང་ཚིག་དོན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཞེས་པ་སྔོན་བྱུང་སྟོོན་པའི་རྣམ་ཐར་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན་ཞེས་གྲགས་

པ་བཞིན་མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་གི་ལུགས། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་
ཆེ་ལ་བསླབས་པས། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེདེ ་དང་མཛད་པ་སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའ་ི
བླ་མ་པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྙན་པར་གྲགས་པ་བཞིན་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དབང་པོ་རབ་

རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་ཚུར་མཐོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཡང་མཐར་
ཕྱིན་ཏེ། ཁྱབ་བདག་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དགོངས་སྤྱོད་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་

སྨིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གྲགས་པའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ། གདུལ་བྱ་རང་རང་གིས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་དབང་པོའ་ི ཆུན་ཚོད་

ལྟར། དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཡིད་ཆེས་དད་མོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའམ་སློབ་ཅིང་འདུན་པས། དབང་རབ་ཀྱིས་སྒྲ་ཇི་བཞིན། དབང་འབྲིང་
གིས་དངོས་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ཇི་ལྟར་དཔོག་ཚད། ཐ་མས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་མོས་གུས་དང་དང་བས་སྨོན་

ལམ་དང་གསོལ་འདེབས་ལ་བརྩོན་ན། མཐར་ཕྱིན་ངེས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སར་སྦྱོར་ལ། གང་ལྟར་ཡང་བླ་
མའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་ཟབ་ལམ་གྱི་སྣོད་ལྡན་དུ་གྱུར་ཏེ། དཀར་པོའ་ི ཆོས་སྣང་བའི་སྒོ་དད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐུལ་

ཏེ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཞེས་དོན་ལ་སངས་རྒྱས་རང་ངོར་གཤེགས་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་བྲལ་ཀྱང་

རྣམ་པ་གདུལ་བྱའི་དད་པའི་སྣང་ངོར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བྱོན་པ་སྟེ་གཤེགས་པའམ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའ་ི རྡོ་རྗེ་ེ གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་པའི་འོད་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་མའི་དབང་བཞི་བསྐུར་བས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐ་མལ་གྱི་འཁྲུལ་ཤེས་སྦྱངས་ཏེ་སྒྲིབ་པ་
བཞི་དག དབང་བཞིའ་ི རྟོགས་པ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྐྱེས། ལམ་བཞི་སྒོམ་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་བྱས། སྐུ་བཞིའ་ི ས་བོན་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པས་

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་གཉིས་མེད་དུ་འགྱུར་ཕྱིར། དག་པའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྤྲིན་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་འཕོས་ནས། གདོད་ནས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཡིན་ལུགས་མངོན་དུ་སད་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་
སྨོན་པ་སྟེ།

དེ་ལྟར་དམིགས་པའི་རོལ་པ་མང་དུ་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀྱི་མེས་པོ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་གདབ་

པའི་རིམ་པ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱིས་ལྕི་བ་ཡིན་པས་གུ་རུ། སྤྱིར་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་གསོལ་བ་

རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ན་བླ་མ་ཀུན་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་འཇུག་ངེས་ཤིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་

གནས་གཅིག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་ངེས་ཤེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་སིདྡ་ྷི སྩོལ་ཅིག་ཅེས་ཧཱུྃ་གིས་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

ཐུགས་སྲོག་ནས་བོས་ཏེ་བསྐུལ་བས། བླ་མ་འཁོར་བཅས་འོད་དུ་ལྟེམས་ཀྱིས་ཞུ་བ་རང་ལ་ཐིམ་པས་ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་

རྩིས་ཐེབས་པ་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བསམ་པས། སྤྱིར་བླ་མ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་སྐབས་འདིར་ཕྱི་

གསོལ་འདེབས་སུ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཡང་། ནང་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་པའང་བསྒྲུབ་གཞིའ་ི ངོས་ནས་དབྱེ་བས་རྡོ་རྗེའ་ི ཚིག་རྐང་

བདུན་མའི་སྒེར་སྒྲུབ་ཏུ་གསལ་བ་གང་འདོད་བསྒོམ་ཞིང་། སྒྲུབ་བྱེད་སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་སྣང་
དང་ཆོས་ཉིད་རང་རིག་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པ་རྫོགས་རིམ་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་ཀྱང་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་ཞིང་།

མདོར་ན་ཟབ་ལམ་གྱི་གནད་འདི་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པས་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་བའི་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས། བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་

སྒྲོས་བཞིན་སྣོད་བཅུད་སྡིག་པས་གང་བའི་རྩོད་དུས་སུ་སྐྱེས་ཀྱང་། དལ་འབྱོར་ལན་གཅིག་ཐོབ་པ་འདི་སྐད་ཅིག་ཀྱང་འཕྲོ་བརླག་

མི་ཤོར་བའི་ཆེད་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་མ་བྱས་ན། ལྟར་སྣང་གི་ཆོས་དང་ཡིན་རློམ་གྱི་སྣང་བ་མཐོ་ཡང་། ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཆི་བདག་
ཞགས་པས་ཐེབས་དུས་བག་མི་ཚ་བའི་གདེང་མི་འོང་བས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེའ་ི གསོལ་འདེབས་ཀུན་ཀྱི་ངག་

ལ་ཡོད་པ་འདི་ཙམ་ཡང་རྡོ་རྗེའ་ི ཚིག་རྐང་གསང་ཆེན་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་པས་མཚོན། འབྲེལ་ཚད་དོན་

ལྡན་གྱི་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བའི་ཕ་ནོར་གྱི་རིན་ཐང་རང་ངོ་ཤེས་པའི་གསལ་འདེབས་ཙམ་དུ་འདུ་འཛིའ་ི ཞགས་པས་བསྡམས་
ཏེ། ལོག་འཚོའ་ི ལྕིད་ཀྱིས་ནོན་པའི་གྱི་ན་བ་ཨུ་རྒྱན་སྐྱབས་སམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པའི་མདོ་ཁམས་ནས་འཁྱར་བའི་

རྒན་འཁོགས་ཀྱིས་བྲིས་པ་ཟབ་གནད་མང་དུ་འདུས་པའི་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཡིན་པར་རློམ་པས་ཀུན་ཀྱིས་གཟིགས་ཏེ། གནད་ཆེ་དོན་ལྡན་
ཡིན་མིན་ཐུགས་དཔྱད་མཛད་པར་ཞུ་བ་ལགས་སོ།།

རྙིང་མར་ཁས་འཆེ་བན་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །འདི་ཙམ་ཉམས་སུ་བླངས་ཀྱང་ཟབ་དོན་དང་། འབྲེལ་སྙམ་དད་སྤྲོའ་ི

སྣང་བ་དཀར་དུས་བྲིས། །སེམས་དང་ཆོས་གཉིས་འདྲེས་པའི་གསོལ་འདེབས་སུ། །རྡོ་རྗེའ་ི བླ་མ་པདྨ་སམྦྷ་ཝས། །རྡོ་རྗེའ་ི གསུང་

གི་གསང་བ་ཆ་ཙམ་ཡང་། །རྡོ་རྗེའ་ི རྒྱུད་དོན་རྫོགས་ལ་གཟིགས་མཛོད་དང་། །རྡོ་རྗེའ་ི ལམ་འདི་ཉི་བཞིན་ལྷམ་མེར་གསལ། །རྡོ་རྗེའ་ི
བཅུད་ལྡན་གདོང་ལྔའི་ནུ་ཞོ་ལ། །རྡོ་རྗེའ་ི ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ནུས་ཕྲ་ཡང་། །རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་དད་སྣོད་ཀྱིས། །རྡོ་རྗེའ་ི བཅུད་ལ་
མྱངས་ན་འཚེང་བར་རློམ། །ངག་གི་གསོལ་འདེབས་གདོན་བྱ་མ་མང་ཡང་། །སེམས་ཀྱི་དད་མོས་གསེར་ཞུན་ལྟར་གཙང་བས།།
རྡོ་རྗེའ་ི ཚིག་རྐང་བདུན་མ་ཁོ་ན་ལ། །འདི་ཕྱིའ་ི བློ་གཏད་ཆོག་སྙམ་བྲིས་པ་ལགས། །རྣམ་དཀར་དགེ་དེས་མར་གྱུར་ཡིད་ཅན་སྣོད།།

སངས་རྒྱས་པདྨའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །བཟུང་ནས་སྲིད་ཞིར་མི་གནས་གོ་འཕང་ཆེར། །བགྲོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཚེ་
འདིར་མངོན་བྱེད་ཤོག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

དམ་ཚིག་གི་རྣམ་བཤད་འོག་མིན་བདེ་ཆེན་
ཞིང་བགྲོད་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས།

སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ནས། །བརྒྱུད་པའི་སྲས་བཅས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས།།
བླ་མེད་ལམ་གྱི་མཐུན་པའི་གྲོགས་གྱུར་མཆོག །དམ་ཚིག་སྐོར་འདི་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་སྤྲོ།།

དེ་ལ་འདིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

མ་ཡ་ཞེས་པ་ལྟར་མི་འདའ་བའི་དོན་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་

བོ་དང་། ངེས་ཚིག དབྱེ་བ། བསྡུ་བ། ཇི་ལྟར་སྲུང་བའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་

བསླབ་སྡོམ་གང་ལའང་འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པའི་དོན་

མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། རྐྱེན་མཐུན་པའི་

ཅན་ནོ།།

གྲོགས་གྱུར་དམ་ཚིག་གི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་བྱ་བ་ལ། ངོ་

ཉེས་དམིགས། ཕན་ཡོན་བཅས་སྒྲོམ་གཞི་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་

ལས། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །ཞེས་

ལྡན་འདས་ནས་བརྒྱུད་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་

སྡོམ་པ་ཀུན་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པ་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། བྱང་

གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དང་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་

ཞུ་བར་བྱ་སྟེ།

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད། སྤྱིའི་དམ་ཚིག་ནི་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་

དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་ངོ་བོ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་

སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། སྔགས་ཕྱི་པའི་སྡོམ་པ་བཅས་ཡིན།

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀས་ཁྲིམས་བཅས་པའི་བསླབ་

ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ནི་སྔགས་ནང་པའི་དམ་ཚིག་དེ་ཡིན།

སྡོམ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཞུས་ཤིང་ཐོབ་པས་དེ་ལ་སྤང་བླང་ཚུལ་

དེ་ལའང་དབྱེ་བསྡུའི་མང་ཉུང་གི་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་

བཞིན་དུ་འཇུག་པའི་དོན་ཞིག་གོ །གཞན་ཡང་ཚུལ་བཞིན་

ཀྱང་བསྡུས་ན། སྔགས་རྙིང་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་རྩ་བའི་དམ་

བསྲུངས་ན་ཉེས་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཚིག་པར་བྱེད་པའི་

ཚིག་ལྔ་དང་། ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་བཅུ་བཅས་བཅོ་ལྔ་པོ་

ཕན་ཡོན་ཐོབ་པས་དམ་ཚིག་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ཚུལ་བཞིན་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་བསྲུངས་ན། གསང་སྔགས་

མ་བསྲུངས་ན་དམྱལ་བའི་མེས་བསྲེག་པའི་ཉེས་དམིགས་

ནང་པའི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་འགག་མཐར་ཐུག་པ་

སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་ཀྱང་དམ་ཚིག་ཡིན་པའི་དོན་དུ་གསུངས་
ཡོད།
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གཉིས་པ་ངེས་ཚིག་ནི། ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་ས་

རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བཅོ་ལྔ་པོ་འདི་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།
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བར་ཚུལ་བཞིན་བསྲུངས་པས་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་རྒྱུ་གལ་

ཞུགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཅི་རིགས་དང་། ལྷག་པར་དུའང་

པའི་སྐབས་སུ་བསྲུང་བྱའི་རིགས་དག་ཡིན།

རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྲོགས་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འགྲོགས་པའི་

ཆེའ།ོ ། ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ནི་རང་རང་གི་དགོན་སྡེ་དག་ཏུ་

སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདིར་སློབ་དཔོན་གཅིག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་

སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྐུ་རིམ་ཆེན་མོ་དགུ་གཏོར་ལ་སོགས་

གཅིག་ལ་བརྟེན་ཏེ། དབང་ལུང་མན་ངག་ལྷན་དུ་ཞུས་པའི་

དེ་དག་ལས་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྩ་

བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་རྒྱུན་གཅད་པར་མི་བྱ་བ་དང་། སྔགས་

བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་བཅུ་པོ་དག་གང་

ཀྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་[4]གསང་བྱའི་ཆོས་

ཡིན་སྙམ་ན། དེ་ཡང་དང་པོ་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་ནི། རྩ་རྒྱུད་

རྣམ་པ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་གསང་བ་ཟབ་མོ་རྣམས། དབང་

གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། བླ་མེད་མི་སྤོང་བླ་མ་བཀུར། །སྔགས་

མ་ཐོབ་པ་དང་དམ་ཉམས་པ་དང་མ་དད་པ་རྣམས་ལ། ནམ་

དང་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུན་མི་བཅད། །ཡང་དག་ལམ་དུ་ཞུགས་ལ་

དུའང་སྒོ་གསུམ་ཅི་རིགས་པའི་ཐོག་ནས་གསང་བས་གཞན་

བྱམས། །གསང་བའི་དོན་ཕྱིར་སྨྲ་མི་བྱ། །འདི་ནི་རྩ་བ་རྣམ་

ལ་བཤད་པར་མི་བྱ་ཞིང་བསྟན་པར་མི་བྱའོ།།

ལྔ་སྟེ། །སྒྲུབ་དང་སྲུང་བའི་དམ་ཚིག་མཆོག །ཅེས་གསུངས་

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་བཅུ་ནི། རྩ་རྒྱུད་

པ་ལྟར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་

དེ་ཉིད་ལས། གཏི་མུག་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་། །ང་རྒྱལ་

པ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་

ཕྲག་དོག་མི་སྤོང་ངོ་། །དཀར་རྩི་དམར་རྩི་དྲི་ཤ་ཆེན། །དག་

ཡང་བཀའ་དྲིན་གྱི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་

ལ་ཕྱོགས་རིས་དང་སྤྱོད་པ་ལ་བླང་དོར་གྱིས་འབྱེད་པ་མེད་

པོ་ཉིད་ལ་སྙིང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་མི་སྤོང་བའི་སེམས་པ་

པའི་སྣོད་ཆུ་མི་འདོར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟར། དུག་ལྔ་མི་སྤང་བ་

དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ན་

དང་། བདུད་རྩི་ལྔ་དང་དུ་ལེན་པ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ནི། ལྟ་བ་

རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མར་མོས་གུས་དད་པ་ཆེན་པོས་[1]མཉེས་

པ་གཏི་མུག་དང་། དེ་མ་རྟོགས་པ་ལ་དམིགས་མེད་ཀྱི་སྙིང་

པ་གསུམ་གྱིས་གུས་པས་བཀུར་བར་བྱ་བ་དང་། [2]དེ་ཁོ་ན་

རྗེ་འབྱུང་བ་འདོད་ཆགས། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལོག་རྟོག་

ཉིད་ལྔ་དང་[3]ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་

འཇོམས་པ་ཞེ་སྡང་། མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

ལྷ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་

མི་འབེབས་པ་ང་རྒྱལ། གཉིས་འཛིན་གྱི་ཞེན་རྟོག་མཉམ་

རྒྱུན་མི་གཅོད་པར་བརྩོན་པ་ལྷོད་མེད་ཀྱིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་

དང་། སྤྱིར་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའ་ི གདུང་རིགས་གཅིག་པའི་

4. གསང་བྱའི་ཆོས་རྣམ་པ་བཅུ་ནི། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྔམ་གློག་ལས། སྤྱི་དང་བར་གསང་

བྱ་བ་དང་། འབྲིང་ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ་བ་དང་། མཐའ་མ་བཀུར་སྟིའ་ི

ཡང་དོན་མེད་པར་བཤད་པར་མི་བྱ་བའི་སྤྱི་གསང་བཞི་དང་། སྒྲུབ་པ་སྡོད་པའི་གནས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་

བཞི་བཞི་དང་། །འོས་དང་གཉེར་གཏད་རྣམ་པ་བཅུ། །ཞེས་པ་ལྟར། སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་
ཟབ་མོ་དང་། སྤྱོད་པ་བརླིང་པོ། ལྷ་ཡི་མིང་གཟུགས། གྲུབ་རྟགས་རྣམས། དུས་རྒྱུན་དུ་

1. མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ནི། རབ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་
མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ་བ་བཅས་སོ།།

དང་དུས་དང་གྲོགས་དང་རྫས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་དག་སྒྲུབ་པ་མ་ཚར་བར་དུ་གསང་དགོས་

3. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི། ལྷ་སྐུ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། བསམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་

པ་དང་། བླ་མ་དང་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བར་གྱིས་ཞེས་སྨྲས་པའི་གསང་

པའི་བར་གསང་བཞི་དང་། གཞན་མ་དད་པ་སྐྱེ་བའམ་རང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་

2. དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལྔ་ནི། བདག་དང་ལྷ་དང་གསང་སྔགས་དང་བཟླས་བརྗོད་དང་འཕྲོ་

གནོད་པའི་ཕྱིར་སྔགས་ཀྱི་དམ་རྫས་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྦས་ཏེ་སྤྱད་པའི་གསང་བར་འོས་

འདུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅས་སོ།།

དང་། བརྗོད་པ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། བསྒྱུར་བ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་སོ།།
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བར་གཉེར་གཏད་པ་བཅས་སོ།།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

རང་སེམས་འདུལ་ལ་འདུ་བ་ཡིན། ཞེས་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་

ཉིད་ཀྱི་དགོངས་ཀློང་དུ་མ་ཤོར་བ་ཕྲག་དོག་རྣམས་ཏེ། འདི་

རྣམས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་ལྟ་བའི་ངང་དུ་སྐྱོང་བས་རྟག་ཏུ་

ལམ་ནི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པའི་རབ་བྱུང་དང་ཁྱིམ་པ་སུ་ལ་

ལས། དང་པོ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དངོས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

པ་དེའི་སྟེང་གལ་ཏེ་བྱང་སྡོམ་དང་སྔགས་སྡོམ་མ་ཞུས་ན་མ་

ཡིན་ནའང་སོ་ཐར་སྡོམ་པའི་རིགས་བདུན་པོ་གང་རུང་ནི་

ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་དགོས། དེ་ལ་སྤྱིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཞུ་དགོས་ངེས་ཡིན། སོ་ཐར་རིགས་བདུན་གང་རུང་ཞུས་

པའི་དུག་ལྔ་དང་། ཡང་དག་པའི་དུག་ལྔ་བཅས་རྣམ་པ་གཉིས་

གཏོགས་ཞུས་ནས་བཟུང་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་པ་

ཉོན་མོངས་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ན་རྨ་

བྱས་དུག་ཟོས་པ་དང་འདྲ་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་

དེ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསླབ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སོ་

གཉིས་པ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་དུ་ལེན་པ་ནི། དྲི་ཆེན་དྲི་

བཅོས་མིན་བསྐྱེད་ཅི་ཐུབ་དང་། བྱང་སྡོམ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཀུན་

ཐར་གྱི་བསླབ་བྱ་ཀུན་བསྡུས་ན་གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་

བས་རང་གི་གཉེན་པོར་དགོས་གལ་ཆེ་བས་ཕྱི་མ་འདི་ལྟར་

པ་སྤོང་བས་འཁོར་བ་ལས་བློ་ལྡོག་ཐབས་ཀྱི་ངེས་འབྱུང་

དུ་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།།

བསྡུས་ན་དགེ་རྩ་ཅི་བྱ་ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་གཞན་ཕན་གཞི་

ཆུ་རཀྟ་མཱཾ་ས་ཟིལ་པ་ལྔ་སྟེ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡིན་ལ། དེ་

དང་བཅས་པའི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་འགྲོ་གང་ཐུབ་དང་། སྔགས་

ཡང་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིནི ་པའི་ངོས་ནས་ཀྱང་གཙང་དམེ་གཉིས་

སྡོམ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཀུན་བསྡུས་ན་མ་མཐའ་ལའང་ཆོས་འབྲེལ་

སུ་མེད་པས་དོར་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་། དག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཐོབ་པའི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་དམ་ཚིག་

ངོས་ནས་ཀྱང་དང་དུ་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་

གཅིག་པའི་མཆེད་གྲོགས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་དག་པའི་སྣང་བར་

དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་

བྱང་རྒྱུ་འདི་གལ་གྱི་གནད་དམ་པ་ཡིན། འདིས་མདོ་སྔགས་

ཞིང་མཚན་མའི་རྟོག་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང་། བརྟུལ་

ཀྱི་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་གནད་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན་པ་དེས་ན། རྩ་

ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དང་། ཐབས་

རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་། བླ་མེད་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་

ཀྱིས་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདུད་རྩིར་

ཏུ། །འདུལ་བའི་དབང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །ཇི་སྙེད་སྡོམ་པ་

གྱུར་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་རྫས་སུ་གནས་པས་

བསམ་ཡས་པ།

ན། མ་རྟོགས་ཐོ་ཅོའི་སྤྱོད་པས་ཅི་གར་དུ་ལོངས་སུ་མི་སྤྱོད་

སོ།།

པར། རང་གི་རྟོགས་པའི་ཉམས་དང་སྦྱར་ནས་དེའ་ི གྲོགས་སུ་

འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་དང་དུ་བླང་བར་བྱའོ།།

ཚར་ནས་བཟུང་རྩ་བའི་རྒྱུ་རང་གིས་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་

རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མདོར་

གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་ཚད་ལྡན་གྱི་བླ་

བསྡུས་ན། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྡོམ་གསུམ་གནད་

མ་ཞིག་བཙལ། དེ་ལས་རང་གི་རྒྱུད་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཞུས།

བསྡུས་ལས། སྡོམ་པ་གསུམ་པོ་བསྡུ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། སོ་ཐར་

དབང་དེ་ཡང་ཡུལ་ག་གེ་མོར་བླ་མ་ཆེ་གེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་

གྱི་ངོ་བོ་ངེས་འབྱུང་ཡིན། བྱང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཞན་ཕན་
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ལྔ་པ་ཇི་ལྟར་སྲུང་བའི་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་རང་ཉིད་

གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་ན་མ་གཏོགས། ཞུགས་

བཞི་པ་བསྡུ་བ་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་

ཡིན། གསང་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དག་སྣང་ཡིན། གསུམ་པོའང་

།མ་ལུས་ཀུན་འདུས་རྣམ་པར་དག །ཅེས་

13

མདུན་ནས་ཞུ་གང་ཐུབ་ཀྱི་རི་བོང་ཅལ་འདྲོགས་མི་བྱེད་པར།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

རབ་བྱུང་ན་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཁྱེད་

ལྟར་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ལུགས་སུ་གྱིས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དྲག་པོས་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་བའི་ལས་ལ་

ཡོད༔ ཅེས་གསུངས་ཡོད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཉིན་མཚན་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་ཨ་

ཤེས་ཀྱི་དད་པ་བརྟན་པོས་བླ་མ་གཅིག་རང་ལ་བརྟེན་ནས།

ཏིའ་ི ལུགས་སུ་གྱིས༔ ཚེ་གཅིག་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་དགོས་པ་

བླ་མ་དེ་ཡི་དྲུང་དུ་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་གིས་འབད་

ཐུན་དྲུག་ཏུ་བཅད་ཐུབ་ན་རབ་ཡིན། དེ་མ་བྱུང་ནའང་རྒྱུན་དུ་

འཇུག་པས། རང་ཉིད་བླ་མ་དེ་ལས་དབང་ཞུ་ན་ཞུ་ཆོག་པའི་

ལྟུང་བའི་ཉེས་པ་བྱུང་མ་བྱུང་རེ་རེ་བཞིན་སྔོ་བགྲངས་བྱས་

རྒྱུ་གནད་དུ་སྨིན་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། དེ་ནས་བར་དུ་དབང་དེ་

ཏེ་འགྱོད་པ་བསྐྱེད་པས་ཕྱི་བཤོལ་མེད་པར་ཕྱིར་བཅོས་པའི་

ཐོབ་པ་གཅིག་པུར་མ་ཡིན་པར་དེ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

ཐབས་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཤིང་བཤག་པར་བྱའོ། །དེས་

ཉིད་གནས་སྐབས་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་འཆིང་བ་ཕྲ་

ན་དེ་ལྟར་རྒྱུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་། རྐྱེན་གྲོལ་བྱེད་བསྐྱེད་

རགས་ཅི་རིགས་པ་ལས་རིམ་བཞིན་གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར།

རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན། མཐུན་པའི་གྲོགས་དམ་ཚིག འབྲས་

དེ་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་

བུ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འདི་དག་ཚུལ་བཞིན་ཚང་བས་

གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་བརྩོན་དྲག་

ལམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ།།

པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་འཇུག དེ་ལྟར་འཇུག་པས་གནས་

དྲུག་པ་དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་མ་བསྲུངས་པའི་ཉེས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་

དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཐོབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་གྲུབ་རྣམ་

དམིགས་ནི། སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་གྱུར་

རྣམ་གྲངས་དག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་དགོས་གལ་ཆེ། གསང་

རང་གིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལས་ཉམས་སུ་བཅུག་

ན། །སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་འགྱུར། །ཡིད་དུ་མི་འོང་སྣ་

གཉིས་ཀྱང་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའ་ི ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཙམ་གྱིས་

ཚོགས་པའི། །འབྲས་བུ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འདུ། །ཞེས་པ་ལྟར་

མི་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེ་འགྲུབ་པའི་རྐྱེན་དུ་དམ་ཚིག་གི་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། སྒོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་མ་

སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་གྲངས་མང་ལ་འབྱུང་

བཤགས་པར་དེ་དང་ལྷན་དུ་འགྲོགས་པར་བྱས་ན། ཚེ་འདིར་

ཉེ་བ་ཡིན་པར་བརྟེན། དང་པོ་ཉིད་ནས་དབང་གནང་ཚད་ལ་

མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཕྱིར་ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་

ཞུ་ཆོག་ཆོག་ལྟ་བུར་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན། དབང་ཞུས་ཟིན་

ཅི་ཙམ་འབད་ཀྱང་། དམིགས་ཡུལ་སྟོང་པ་ལ་རེ་བ་བཅོལ་བ་

ནས་བཟུང་རྣམ་གཡེང་དང་ལེ་ལོ་སྤངས་ཏེ་སྲོག་ལ་བབས་

བཞིན་བརྩོན་པ་འབྲས་མེད་ཡིན་ལ། མ་ཟད་ལས་བཞིའ་ི ཕྲིན་

ཀྱང་གཅེས་པའི་སྒོ་ནས་སྒོ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་པ་

ལས་གང་ཞིག་བསྒྲུབས་ཀྱང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་

ཅི་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་ཆུང་མེད་པར་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་

ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པས་

ཀྱིས་ནན་ཏན་དུ་བསྲུང་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་རང་ཅག་སྔ་

རིམ་བཞིན། ལུས་ལ་ནད་སོགས་དང་། ངག་ལ་དིག་ལྐུགས་

འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་བླ་མ་དམ་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་

སོགས་དང་། སེམས་ལ་སྨྱོ་འབོགས་སོགས་ཐེབས་ནས།

འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སྒོ་གསུམ་ལ་ཇི་བཞིན་སློབ་ཚུལ་འདི་འདྲ་

བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འགྲིབ་ཅིང་། མི་འདོད་པ་

ཞིག་གསུངས་ཡོད་དེ། ཕྱི་ལྟར་ལག་ལེན་མདོ་སྡེའི་ལུགས་

སུ་གྱིས༔ རྒྱུ་འབྲས་སྤང་བླང་ཞིབ་པའི་དགོས་པ་ཡོོད༔ ནང་
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དུ་མ་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་སོགས། ཕྱི་མ་དམྱལ་བ་གང་གིས་ཀྱང་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།
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དོ་ཟླ་མེད་ཅིང་། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་ཀྱང་སྐྱོབ་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ། ལམ་ལ་

བདུན་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།

སྦྱངས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་མྱུར་ན་ཚེ་

རྟེན་པའི་ལྷ་དག་གིས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་བཀུར་བས་སྲུང་བར་བྱེད་

དྲུག་གམ། །མྱུར་ན་འདིའམ་འཆི་ཁ་བར་མ་དོར། །གྲུབ་པ་

ཇི་ལྟར་འབད་པ་ཆུང་ཡང་སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ངེས་པར་

མི་ནུས་པས། ཤིན་ཏུ་ཐར་བར་དཀའ་བའི་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་བ་

གྲོལ་བར་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ་ཞིང་། ཐབས་ཤེས་སྐྱེས་

ཞེས་བྱ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ།།

འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་གྲོལ་བར་

གནས་སྐབས་སུ་དམ་ཚིག་སྲུང་བཞིན་པའི་ཚེ་ན་བསམ་དོན་

འགྱུར་ཏེ། ཡོན་ཏན་མཛོད་ལས། དམ་ཚིག་ལྡན་པ་སྐྱེ་བ་བཅུ་

ཇི་བཞིན་འགྲུབ་ཅིང་། ཀུན་ཀྱིས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འཇིག་

བརྒྱད་དང་དབང་བཅུ་ཕྱི་ནང་གཉིས། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་

པ་མ་ཟད། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དགོངས་

རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞི། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཁ་སྦྱོར་ཡན་

པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་ཚིག་
གསུམ་བཀོད་ལས།

ལག་བདུན། །སྐུ་ལྔའི་ཞིང་འགྲོ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།།

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ལ་

ཅེས་གསུངས་པ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྩ་རླུང་

གནས། །དེ་ཡིས་སྨོན་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང་། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་

ཐིག་ལེ་གསུམ་ལས་སུ་རུང་ཞིང་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཀྱང་རྟག་ཏུ་བསྲུང་། །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་མཆོག་སྲས་བཅས་ཀྱིས།།

དང་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བས་ཐུན་མོང་གི་

བུ་བཞིན་དགོངས་པ་དམ་པ་མཛད། །ཏིང་འཛིན་ཡོན་ཏན་

དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་སོགས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

དཔག་ཡས་ཤིང་། །ཀུན་བཟང་རིགས་ཀྱི་དམ་པ་གྲུབ། །ཅེས་

དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་སྐོར་ལ་གླེང་བ་ཡིས། །ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་རྡོ་རྗེ་འཆང་སར་བཤགས།།

དགེ་རྩ་མཆིས་ན་བསྟན་ཞུགས་དགེ་འདུན་ཀུན། །དམ་སྡོམ་ཐེམ་སྐས་ལེགས་པར་འཛེགས་པ་ཡིས།།
འོག་མིན་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ལེགས་བགྲོད་སྨོན།།

ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་དང་། རིན་ཆེན་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག ཡོན་ཏན་མཛོད་འགྲེལ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལེའུ་བཅུ་པ་དག་ལས་ཕྱོགས་

བཏུས་སུ་བགྱིས་པའོ།།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

གསང་སྔགས་བླ་མེད་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་སྐོར།
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མཚོན་པའོ། །དེའང་རྣལ་

འདིར་གསང་སྔགས་བླ་མེད་སྐབས་ནས་བསྟན་

འབྱོར་ཕོ་མོ་གང་རུང་མང་པོ་ཚོགས་ཀྱང་ཟུང་དུ་མ་འབྲེལ་

པའི་ཚོགས་འཁོར་གྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་ཞུ་བར་བྱ་བ་ལ། དེ་ལ་

ན་དཔའ་བོའི་དགའ་སྟོན་དང་། དཔའ་མོའི་སྟོན་མོ་ཞེས་པར་

མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ། ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ། ཕན་ཡོན་བཅས་བཞི་

འགྱུར་རོ།།

ལས། དང་པོ་ནི། ག་ཎ་ཙཀྲའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ཚོགས་ཀྱི་

གཉིས་པ་འབྱོར་ལྡན་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཚོགས་ནི། ཕྱི་

འཁོར་ལོ་སྟེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་གང་

ཞིག་རྟེན་དང་གང་ཟག་དང་ཡོ་བྱད་ཁྱད་པར་ཅན་ཚོགས་པ་

ནང་གསང་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཤ་

སྔགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཟབ་མོ་ལ་འདུ་བར་འོས་པའི་གནས་སུ་

བརྒྱན་པའོ།།

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་

ཚོགས་གཙོ་བོ་ལ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་དེ་དངོས་

དང་ཆང་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་

སྟེ། ཀུན་གསལ་ལས། རྟེན་དང་གང་ཟག་ཡོ་བྱད་ཚོགས།།

ཡིན་ཞིང་། དེའང་གླུ་དང་གར་དང་རོལ་མོའ་ི སྤྲིན་ཕུང་དུ་མས་

ཐབས་ཆེན་གསང་བས་ཚོགས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་

གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་ལྷའི་ཚོགས་ནི། རྟེན་དང་

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པའམ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཀོད་

བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་

པའམ། མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་བཀོད་ལ།

ཀྱི་སྐུ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་

མཆོད་རྫས་ཅི་འོས་པ་ཐམས་ཅད་བསགས་ཤིང་། ཁྱད་པར་

འཛིན་གྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་

ཤ་ཆང་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་ལ། དེ་ནས་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་

དོ།།

རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་ཚོགས་པ་སྟེ། གཉིས་
ནས་རབ་ཏུ་མང་པོའི་བར་ཅི་ཙམ་ཚོགས་ཀྱང་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་

གྱི་ཚོགས་གཉིས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚེ་

དུ་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་དུ་བྱ་དགོས་པའོ།།

ཐབས་བསྐྱེད་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། སྣང་

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་བཞི་སྟེ། སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་

བཅས་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། ཤེས་རབ་

ཚོགས། འབྱོར་ལྡན་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཚོགས། དངོས་གྲུབ་ལྷའི་

རྫོགས་རིམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཟབ་མོ་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་ཤིང་

ཚོགས། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སོ།།

སྒོམ་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སོ།།

དང་པོ་སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཞེས་པ་ནི།

དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཟུང་དུ་ཚོགས་པ་སྟེ་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

པ་ཚོགས་པའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེར་ལྷའི་དཀྱིལ་

བྱར་མི་རུང་། གཙང་སྦྲ་ཅན་བྲམ་ཟེ་ཡིན་ཀྱང་རྣམ་རྟོག་བྱར་

འབྱོར་བ་དང་། ནང་མཆོད་བདུད་རྩི་རིལ་བུས་བྲན་པ་རྣམས་

ཀྱི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་

མི་རུང་། བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་ཀྲི་ཡ་ཡིན་ཀྱང་རྣམ་རྟོག་བྱར་

འཁོར་རས་བྲིས་སམ་རྡུལ་ཚོན་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་དྲུང་དུ་

མི་རུང་བ་སྟེ། རྟོག་པ་མི་རུང་བ་གསུམ་མ་སྤངས་ན་སྔགས་

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅི་

བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གདེང་དང་མི་ལྡན་བཞིན་དུ་ཕོ་ཚོད་ཀྱིས་

བཤམས་ལ། དམ་ཚིག་གི་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་སོགས་

ཚོགས་འཁོར་བསྐོར་བ་ནི་ཟ་འདོད་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་ཟེར་བ་

པ་དང་། གཞན་ཡང་མར་ཐུད། འཁུར་བ། བུ་རམ། ལ་ཕུག

དེ་ཡིན་ལ། ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

སྒོག་བཙོང་སོགས་ཅི་འབྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སེར་སྣ་ཆགས་

པའི་ཚོགས་རྫས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་མི་ཤེས་པར་སྤོང་ཞིང་

ཞེན་དང་། ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དྲི་མས་མ་གོས་པར་གཙང་མ་ཕུད་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་དམྱལ་བའི་རྒྱུ་སྟེེ། མཁས་གྲུབ་ཆགས་མེད་

ཀྱི་མཆོད་པ་གྱ་ནོམ་པ་གསོགས། དེ་ཡང་ལྷ་མ་མཆོད་པའི་

རིན་པོ་ཆེས། ཚོགས་རྫས་ཐ་མལ་ཟས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས།།

གོང་ནས་སྤྱོད་པ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱང་ཀི་ཟེར་ཞིང་ཕུད་ཉམས་པ་

ཡིན་པས་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། ཚོགས་

འདུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་ཕྱིར་དེ་ལ་འཛེམ་བྱས་ན། །དམྱལ་བ་

རླབས་ཚུལ་ལྡན་དུ་བྱས་ནས་ཡུལ་རྩ་བ་གསུམ་ཀྱི་དཀྱིལ་

བའམ། བྲམ་ཟེ་ལྟར་བཙོག་པས་མི་ཟ་བ་ནི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་

ཆུ་བུར་ཅན་དུ་འགྲོ་བར་གསུངས། །ཞེས་ཚོགས་རྫས་ལ་

ལ་རྔམ་པ་དང་རློམ་སེམས་ཧབ་ཐོབ་བྱེད་སྙམ་སོགས་ཀྱང་

ཟས་དང་ཕལ་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་སྤྱང་ཀི་ལྟར་སྲེད་པས་ཟ་

ཕྱི་མར་སྤྱང་ཀི་རུ་སྐྱེ་བར་གསུངས། དེ་ཉིད་བསང་སྦྱང་བྱིན་

འཁོར་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་རྣམ་དག་འབུལ་

མི་མཁས་པའི་ལན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས། ཅི་སྲེད་ཅི་ལ་

ཤེས་ལྔ། བསྟབ་པའི་དུས་སུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ཏུ་

དང་ལྡན་ན། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་རོལ་བའི་ཚོགས་འཁོར་

སྲེད་ཀྱང་སྲེད་པ་དེ་སྤང་བྱ། །གང་ཞིག་གང་ལ་ཞེན་ཀྱང་ཞེན་

ཞིང་། དངོས་གྲུབ་ལ་རོལ་བའི་སྐབས་རྣམས་སུའང་། མཆོད་

པ་དེ་བདུད་གཅོད། །ཞེན་ཡུལ་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་གདེང་ཚད་

པའི་དུས་སུ་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་། བཤགས་པའི་དུས་སུ་ཡེ་

གྱི་རྣལ་འབྱོར། །ཞེས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ངང་ནས་མ་གཡོས་པ་

ཤེས་པ་སྟེ་བསྐྱེད་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་དང་། ཚོགས་ལ་རོལ་
བའི་སྐབས་ན། བླ་མ་ལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་།

ཁོ་ན་ལས། ཐ་མལ་གྱི་རྩེད་མོ་ཅ་ཅོ་འཕྱ་སེམས་གཙང་བཙོག་

རོལ་མ་ཤེས་ན་ཡི་དྭགས་མཆུ་བཅིངས་སུ་སྐྱེ་བར་གསུངས་

བྱ་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་དགོངས་ཟབ་མོའ་ི རྣལ་འབྱོར་དང་

བལྟ་བ་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་རུང་ཞིང་། གཙང་དམེ་མེད་

མཆེད་གྲོགས་ལ་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་འདུ་ཤེས། ཚོགས་རྫས་ལ་

པའི་ཚུལ་གྱིས་ཚོགས་རྫས་རྣམས་ལ་མཉམ་པར་རོལ་བར་

དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཏེ་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་

ལྡན་ན་ཐབས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་

ལ། ཡང་ལུས་ལྷ་སྣང་དང་མི་འབྲལ་བ། ངག་སྙིང་པོ་དང་མི་
འབྲལ་བ། སེམས་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འབྲལ་བ་སྟེ་མི་འབྲལ་

དང་། ཤེས་རབ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་

ཚིག་གི་རྫས་ལ། སྡོམ་བརྩོན་དགེ་སློང་ཡིན་ཀྱང་རྣམ་རྟོག་

ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཚོགས་འཁོར་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་

འགྱུར་བས་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མཆོག་གོ།

བ་གསུམ་དང་མི་ལྡན་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་

བཞི ་ པ་ཕན་ཡོ ན ་ནི །

འགལ་བར་གསུངས་པ་དང་། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་སོགས་དམ་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།
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ནང་ནས་རྩེ་མོར་གྱུར་པ་སྟེ། བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བ་

བས་དེར་ལན་གཅིག་ཕུལ་བ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་གསུངས་ཏེ།

པ་དང་། འཕགས་པ་གསུམ་གྱི་སར་ཕྱིན་པ་དང་། རིགས་

པ། །ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང་། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་

དབང་རྣམ་འབྱེད་ལས། བླ་མ་དང་ནི་བླ་མའི་འཁོར། །ཡུམ་

དང་། ཚོགས་ཆེན་པོར་བཟླུམས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་སུས་བྱས་

དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་འགྲུབ་པ་དང་། ས་བཅུ་མངོན་དུ་བྱེད་

གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།།

དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཉམས་

གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་གསོ་བའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་

ཆག་ཐམས་ཅད་བྱང་བ་དང་། མུ་གེ་དང་ནད་རིམས་ཐམས་

འགྱུར་ཚུལ་ནི། ཟླ་ངོ་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་ཉེར་ལྔ་ལ་སྒྲུབ་

ཅད་བཟློག་པ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་ཉེར་འཚེ་ཐམས་

པ་པོའི་གནས་སུ་མཁའ་འགྲོ་གྲུབ་པ་ཅན་རྣམས་འདུ་བས་

ཅད་ཞི་བ་དང་། འཆི་བ་བསླུ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་དང་།

ལས་གང་ཡང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་

ཕྲིན་ལས་བཞི་སོགས་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འདུན་པ་སྒྱུར་

བ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཐེག་པ་འོག་མའི་

བརྩོན་པ་དང་། ཚོགས་མཆོད་དང་བསྐང་བཤགས་བྱ་བ་ལ་

དུ་ཐོབ་པ་སོགས་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་

འབད་ན། དེས་ནི་ཟླ་བ་དེའ་ི རིང་ལ་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་གསོ་

ཚོགས་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐེག་

བ་དང་། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་

པ་བླ་མེད་ཀྱི་ཚོགས་འཁོར་འདིས་བསོད་ནམས་ཁྲི་འགྱུར་

མང་དུ་གསུངས་ཤིང་། ཉམས་ཆག་བསྐང་བ་དང་། དངོས་

བརྟེན་ནས་སྔོན་དུས་ཚོམ་བུ་འབུམ་ཕྲག་རེ་དུས་གཅིག་ལ་

དེ་ཡང་དུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་ཡོན་ལྷག་པར་ཆེ་ཚུལ་ནི།

གཡོག་མོ་གཉིས་དང་བཅས་ཡུལ་དབུས་ལྷ་རིའ་ི རྩེར་ཚོགས་

མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ཤ་སྟག་

གྲུབ་འགུག་པ་ལ་སོགས་གང་དང་གང་གི་ཆེད་དུ་ཚོགས་

བྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་སྔོན་གཏེར་སྟོན་མོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱེས་

འཁོར་བསྐོར་ན་དེ་དང་དེ་དག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ།

འཁོར་ཞིག་མཛད་པས། དེ་གསུམ་ཀ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་

མཚམས་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་། སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན། དབང་བསྐུར་

བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས། དེའ་ི ཚུལ་

ཟབ་མོ་སོགས་དགེ་བའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་

ཕྱུགས་རྫི་དག་གིས་མཐོང་སྟེ་རི་རྩེར་བལྟར་ཕྱིན་ནས་ཚོགས་

སྣ་སེལ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་། བར་དུ་སྒྲིབ་སྦྱོང་རྐྱེན་སེལ།

ཐ་མར་དགའ་སྟོན་གཏང་རག་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་ཚོགས་

རྫས་ཅུང་ཟད་འཐོར་ཡོད་པ་ཀུན་ཀྱིས་མྱངས་པས། ཉམས་

ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུའང་དབང་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་དང་།

ནི་བྱ་སླ་ལ་ཆོད་ཆེ་ཞིང་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་

རྟོགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཏེ་དངོས་

མཆོད་ཕུལ་བས་བཀྲ་ཤིས་པར་འགྱུར་ལ། མ་བྱས་ན་མི་

གྲུབ་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ལྟར། མདོར་ན་ཚོགས་འཁོར་

འགྲུབ་པས་དེ་ཕྱིར་ཚོགས་མཆོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དེ་

པར་གསུངས་སོ།།

ཟབ་ཆོས་ནོད་པའི་དགའ་སྟོན་སོོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། བླ་མ་ནི་
རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་བཞུགས་པ་

གསང་སྙིང་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་དང་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་

དང་། མཆེད་ལྕམ་དག་ནི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ི རང་བཞིན་དུ་གནས་

གྱུར་ཡོད་པས། དུས་གཞན་དུ་ཚོགས་མཆོད་ཁྲི་ཕྲག་ཕུལ་བ་
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གཉིས་ལ་གཙོ་བོར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བྲིས་སོ།།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།
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དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཕན་ཡོན་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།
སྤྱིར་དགེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སམ་སྒོ་མདོ་རྒྱུད་

མེད་ཀྱིས་ཞེ་སེམས་པའི་གཏིང་ནས་དགའ་བ་བསྒོམས་ཤིང་།

བ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་

ཆོས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་མི་ཆེ་ཡང་། ནང་དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་

བསྟན་བཅོས་སོགས་ནས་མང་པོ་བྱུང་ཡང་། སྒོ་གསུམ་

ཡི་རང་བར་བྱེད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་

ལས་ཡིད་ཁོ་ནའི་སྟེང་ནས་དཀའ་ཚེགས་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་སླ་

པ་ཞིག་འཐོབ་པ་ཡིན། དེ་བས་ན་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ནི་ཕྱི་

པ་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བ་ཁོ་ན་སྟེ། དེ་ཡང་གཞན་

གྱི་ངོ་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཤིན་ཏུ་ནས་རླབས་ཆེ་བའི་དགེ་ལས་

ཐོས་པ་སོགས་དང་། ཕན་ཚུན་ཡོན་ཏན་ལ་བསྟོད་རེས་བྱེད་

འདི་ལ་དེ་ཡི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་ན་དཔག་གིས་མི་ལང་

སྒྲུབ་སླ་མོ་ཞིག་ཡིན་པས་ཀུན་ནས་འབད་པ་དུ་མས་བསྟེན་

ཕ་རོལ་པོོས་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་བའི་ལས་ཆེ་ཕྲ་

པར་འཚལ།

ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་བྱེད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་བའམ་བརྒྱུད་ནས་
པ་སོགས་མཐོང་ཐོས་ཅི་འདྲ་ཡིན་རུང་། ཕྲག་དོག་མི་དགེ་

ཡང་། དཔལ་སྤྲུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་

བའི་སེམས་ཀྱིས། རང་གི་དགེ་བ་ལས་ཅིག་ཤོས་མང་གིས་

ཞལ་ལུང་དུ། དེ་ལྟ་བུའི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ནི་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་

དོགས་པ་དང་། ཁ་ངན་སྨྲ་བ་སོགས་དོན་མེད་ཀྱི་ཞེ་བློ་མི་བདེ་

དེ། སྔོན་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་

བའི་ལས་ངན་གསོག་པ་སྤངས་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་སྒྲུབ་

དང་བཅས་པ་ལ་ཟླ་བ་བཞིར་གདུགས་ཚོད་ལ་སྤྱན་དྲངས་

པ་དེ་ཉིད་རླབས་པོ་ཆེ་ལོས་ཡིན་སྙམ་པའི་དགའ་བ་བསྒོམས་

ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པའི་ཚེ། སློང་མོ་བྱེད་

ཤིང་། རྗེས་སུ་སྨོན་པའི་ཡིད་སིམ་གྱི་དགེ་བློ་སྐད་ཅིག་མ་

པའི་དབུལ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་བསམ་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་གསལ་

ཞིག་སྐྱེས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དངོས་སུ་འབད་པ་དུ་མའི་དཀའ་

རྒྱལ་འདི་སྔོན་ཡང་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་མཐུས་

ཚེགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་མི་དེ་དང་བོངས་མཉམ་པའི་དགེ་བ་

ལོངས་སྤྱོད་དང་འབྱོར་པ་འདི་ཙམ་གྱི་བདག་པོར་གྱུར། སྟོན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན།

པ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་འདྲ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་

ཁྱད་པར་དུ་དེང་སང་མི་རྣམས་ཕྱི་ཡི་དངོས་པོའི་

མཇལ། ད་དུང་ཡང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་
ལྟ་བུ་བསགས་པ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེའ་ོ སྙམ་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཡར་རྒྱས་དང་བསྟུན། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་འདྲ་
མིན་གྱི་ལས་རིམ་སྤེལ་གྱིན་ཡོད་པས། དེ་ལ་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་
རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་ན་དེར་ཟད། མ་ཐུབ་ན་ཡང་ཁ་ཞེ་གཉིས་
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ཡོན་བསྔོ་མཛད་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསོད་ནམས་

བརྒྱད་ཀྱི་དུག་གིས་ཁྱབ་པའི་དགེ་བ་རྒྱ་གང་ཆེ་བྱེད་ཁུལ་

པོས་དགེ་རྩ་སུ་ཆེ་ཡང་དེ་ལ་བསྔོ་བ་མཛད་པར་ཞུས་པས།

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་སྒོམ་ཞིང་དེའ་ི དགེ་རྩ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

བྱེད་པ་ལས། བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་གཞན་

བསགས་པའི་དགེ་རྩ་འདི་ཁྱེད་རང་ལ་བསྔོའམ། ཁྱོད་ལས་

གྱིས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བལྟས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཆེས་བསོད་ནམས་ཐོབ་པ་དེ་ལ་བསྔོ་གསུངས་པས། རྒྱལ་

ཏུ་བསྔོས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཚོགས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དབུལ་མོ་དེའ་ི མིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡོན་བསྔོ་བར་མཛད། ཞག་

གསུམ་གྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་མཛད་པས་རྒྱལ་པོ་མ་དགའ་སྟེ།

ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་

ཚེ། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ལ་སོགས་སྣོད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་མང་

སེམས་སྤངས་ནས། །སྙིང་ནས་དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་

སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་། གཞན་

དེ་ལྟར་མི་མཛད་པའི་ཐབས་བློན་པོ་རྣམས་དང་བགྲོས་པས་

གྱིས་དགེ་བ་བྱེད་པ་ཐོས་པའི་ཚེ། །དེ་ལ་ཕྲག་དོག་མི་དགེའ་ི

སང་ཉིན་ཐུབ་པ་འཁོར་བཅས་ལ་བསོད་སྙོམས་འདྲེན་པའི་

ན། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པར་གསུངས། །ཞེས་

པོ་བོ་ནས། དེ་དག་སློང་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལེན་པ་ན་རྒྱབ་རྡུང་

དང་། སྡུད་པ་ལས་ཀྱང་། སྟོང་གསུམ་རི་རབ་སྲང་ལ་གཞལ་

མང་པོ་བྱས་ཏེ་ལེན་མ་བཅུག་ན། དེས་ཕན་ནམ་ཟེར། དེ་ལྟར་

བས་ཚད་བཟུང་རུང་། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་དགེ་བ་དེ་ནི་དེ་ལྟ་

བྱས་པས་སྔ་སོར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་འབུལ་མཁན་གྱི་དབུལ་མོ་

མིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་ན་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་འདི་

དེ་ཡང་ཁ་ཟས་བོ་བ་རྣམས་ལེན་དུ་འོང་བ་ལ་ལེན་མ་བཅུག་

བྱ་སླ་ལ་ཆོད་ཆེ་བའི་ཆོས་ཡིན་པས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་

པར་རྒྱབ་རྡུང་བྱས་པས། དབུལ་མོ་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེས་པས་དགེ་རྩ་

ཅད་དུ་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

འཇོམས་ཏེ། དེ་ཉིན་རྒྱལ་པོའི་མིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡོན་བསྔོ་

དེས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་བདེན་སྙམ་པའི་དོགས་

མཛད་པ་ཡིན།

པ་དང་། མི་ནུས་སྙམ་པའི་ལེ་ལོ་སོགས་ཀྱི་སེམས་ཆུང་

དེས་ན་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བའི་རྣམ་གྲངས་ལུས་

ངག་གི་ལག་ལེན་གྱི་སྟེང་ན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ་རང་གི་

སྤངས་ནས། དུས་སྙིགས་མ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཡང་དགེ་

སེམས་དང་། ངས་དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་བྱས་སོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་

སོ།།

ལས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པ་ང་རེ་དགའོ་སྙམ་པའི་སྤྲོ་

བསམ་པ་ཁོ་ནས་བཞག་པ། སྔར་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྨོས་

སྣང་དང་བཅས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོར་བཟུང་བར་རིགས་

པ་ལྟར་ཡིན་པས་ན། གཞན་གྱི་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་འགྲན་

བ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ཚེ་འདིའི་ཞེ་འདོད་དང་ཆོས་

ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལ་གཙོ་བོར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བྲིས།
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སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།
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སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་
སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐོར།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆོ་ག་གསུངས་གནང་ཡོད་ལ། གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་

སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཤིམ་ལཱར་རྟེན་གཞིར་བཅས་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས། དཔལ་ཡུལ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་

ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་ཐེག་མཆོག་པདྨ་གླིང་ནང་མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་

ཚོད་དགུ་པ་ཙམ་གྱི་ཐོག རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་

གདན་ས་དྲུག་གི་ཡ་རྒྱལ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སྒར་

ཡོངས་ནས་གནམ་ཆོས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་འཚོགས་གནང་ཡོད་

པོ་ཆེ་དངོས་གཞི་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད།

ནང་༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ཉིད་ཀྱི་གཟིམ་ཆུང་ནས་སྐུ་གདུང་གདན་འདྲེན་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་

སེམས་འཚོགས་གནང་ཡོད།

སོགས་སྐུ་གདུང་མཇལ་ཁའི་ལས་རིམ་གྲུབ་པ་དང་། དེའི་རྗེས་

འབུལ་དངོས་གཞི་ཕྱོགས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གནང་མཁན་ཆ་

གི་ཆོ་ག་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ལས། གཟིམ་ཆུང་ཕུན་ཚོགས་

མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆེ། ལ་ཆུང་རིན་

པ་དང་། སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་པ་གླིང་

ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རིན་

གིས་དབུས། ཞེ་ཆེན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨིན་གླིང་རྡོར་

དེ་ཡང་ཉིན་དེའི་ཞོགས་པའི་ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆེ་གང་

དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ཙམ་གྱི་ཐོག་སྐུ་གདུང་ཞུགས་

བླ་ཆེན་ཁག་དང་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་མཇལ་དར་བསྒྲོན་འབུལ་

བགོས་ལྟར། ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་༸སྐྱབས་རྗེ་ནམ་

སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་དངོས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱང་

པོ་ཆེ་བཅས་བྱང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་བྲག་མ་བུ་དགོན་ལག་དང་བཅས་པ་

འདོད་འཁྱིལ་ནང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་

མཆོག་གིས་དབུས། རྡོར་བྲག་མ་བུ་དགོན་ལག་དང་བཅས་པའི་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ། སྨིན་གླིང་མཁའ་འགྲོ་

དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པས་བྱང་གཏེར་འགྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་

རིན་པོ་ཆེ། སྨིན་གླིང་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

གསུངས་གནང་ཡོད་པ་དང་། འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་༸སྐྱབས་

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ། རི་མགོ་སྤྲུལ་

རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས། སྨིན་གླིང་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

པའི་དཔལ་ཡུལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕོགས་མཁན་པོ་བསོད་

པོ་ཆེ་དང་། བྱང་གླིང་སྤྲུལ་སྐུས་དབུས་པའི་ཞེ་ཆེན་དགེ་འདུན་པ་

རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག དགའ་ལྡན་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་། བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་

རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་རིན་

ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་

རྣམ་ཀྱིས་དབུས་ཕྱོགས་བཞིའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཁན་སྤྲུལ་དགེ་

སོགས་ཀྱིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དར་བསྒྲོན་འབུལ་དང་

འདུན་འདུས་པ་དང་བཅས་པས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞུགས་འབུལ་

མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་

གྱི་ཆོ་ག་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོད།

མཛད་རིམ་ལེགས་པར་མཐའ་གྲུབ་བོ།།

སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚིགས་ཐོག་ཏུ་དམིགས་

བསལ་ཆེད་བཅར་གནང་མཁན་ལ། རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་དང་བོད་

༸སྐྱབས་རྗེ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་དང་ཞུགས་འབུལ་གདུང་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ།
The holy body and crematory stupa of H.H. Taklung Tsetrul Rinpoche

23
Nyingma Monlam 2018.indd 23

11/30/2017 10:31:01 AM

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

༸སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཚོགས་དབུར་བཞུགས་བཞིན་པ།

His Eminence Yangthang Rinpoche presiding over the Monlam Chenmo (1930-2016)
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

༸སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་
རྫོགས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་ཀྱི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་སྐོར།

༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ད་

དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རོགས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མཁན་པོ་

པས་འདིར་མ་སྤྲོས་ལ། ཉེ་བའི་ཆར་གནས་པདྨ་བཀོད་ཀྱི་

ནས་ཤི་མ་སོང་ན་ཡོང་ཆོག་ཅེས་དང་། སྤྲུལ་དགེ་གྲགས་

སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་ནས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་

ལྟའི་བར་གྱི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམས་ཁོང་གི་ཞལ་གསུངས་

རབ་གནས་ཆེད་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྐབས། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

རྣམ་ཐར་གཞིར་བཞག་ཐོག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་ཞིག་འདུག་

ནས་བལ་ཡུལ་དུ་དགོན་སྡེ་གསར་འཛུགས་རབ་གནས་ཆེད་

མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་། པདྨ་ཡང་རྩེ་དགོན་གྱི་

གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང་། པདྨ་

བསྟན་བདག་སློབ་དཔོན་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ནས་རིང་

ཡང་རྩེ་དགོན་དུ་ལོ་ལྟར་ལེའུ་བདུན་མ་འབུམ་ཚོགས་ཀྱི་

ནས་ཡང་ཡང་ཞུས་པ་ལ་བརྟེན། དགོངས་འདུས་སྐར་མཛོད་

གོང་བཞུགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་འདི་ལོར་ནི་ལེའུ་བདུན་

ལུགས་ཀྱི་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའམ་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཡར་ཚེས་

འབུམ་མཆོད་འདི་བཞིན་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གནང་རོགས་ཞེས་

གཉིས་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རིག་འདུས་དཔའ་བོ་གཅིག་

བཀའ་ཆེམས་གནང་།

སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་བར་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་།

གཞན་ཡང་གང་གི་ཉེ་གནས་དང་ཞབས་ཕྱི་རྣམས་

སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་སུ་འཇའ་ཚོན་བང་རིམ་གསུམ་ཅན་ཤར་བ་

ཀྱི་ཁྱིམ་སྒོ་རེར་ཕེབས་ཏེ་ཚེ་སྒྲུབ་གཡང་སྒྲུབ། ཐུགས་བསྐྱེད་

དང་། སྨན་དཀྱིལ་རིལ་སྒྲུབ་ཞལ་འབྱེད་སྐབས་སྨན་སྒྲུབ་རིལ་

བུར་རང་འགྲུབ་ཏུ་གྱུར་འདུག་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བ་བྱུང་

སྨོན་ལམ་སོགས་གསུངས་ཤིང་ཀུན་ཡིད་ཚིམས་པར་མཛད།

ལ་ཆེ་བསྟོད་དང་མཐོང་ཆེན་རྩ་བ་ནས་གནང་གི་མེད་ཀྱང་།

རྗེས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ལྟོ་ཕད་ནས་ལག་རྙེད་བྱུང་། སྤྱིར་

སྐུའི་ཡང་ཚ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་མཚོ་ལ་ཞལ་ཆེམས་ཤོག་ལྷེ་

བ་དང་། ནམ་རྒྱུན་མཆོག་ཉིད་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་།

ལྔ་ཅན་ཞིག་བཞག་གནང་བ་རྗེས་སོར་དགོངས་པ་རྫོགས་

མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་དང་ཐུན་མིན་གྱི་གྲུབ་པའི་རྟགས་སོགས་

འཛམ་བུ་གླིང་དང་ཡང་སྒོས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་

དེ་སྐབས་པདྨ་ཡང་རྩེ་དགོན་གྱི་སློབ་དཔོན་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་

ས་ཡོམ་སོགས་འབྱུང་གོད་འགོག་ཆེད་དུ་གསེར་ཟངས་ལས་

ལ་སྨན་སྒྲུབ་འདི་ནི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བྱིན་རླབས་ངོ་

གྲུབ་པའི་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་ཕྱི་ཡི་

མཚར་ཅན་ཡོད་པས་དུང་རྒྱ་སྤོས་རོལ་གྱིས་དྲངས་ཏེ་དགོན་
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རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མཐའ་མ་གྲུབ་ཀྱང་མྱུར་ཏུ་གཟུངས་འབུལ་

གཡོག་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་པས་རང་ཅག་ཡ་མཚན་གྱི་

རྫོགས་པ་ཟིན་འདུག་ནའང་། དམུས་ལོང་ལྟོས་བཅས་རྣམས་

སུ་ལུས།

གནས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མཁའ་འགྲོའི་བསུན་མ་སླེབས་པའི་

རབ་གནས་གནང་བ་སོགས་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་སྔོན་ཚུན་ནས་

རྟགས་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་རྣམས་བཏང་སྙོམས་

དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོངས་སུ་
ཀྱིས་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་ཟ་རྒྱུའི་སྐལ་བ་བྲལ།

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྙུན་གཞི་ལྕི་རུ་སོང་སྐབས་

༸སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕྱག་མོ་དགོངས་

དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་གྲུབ་འཕྲལ་སྐུ་ལ་སྙུན་གཞི་ཅི་

སྐོར་ཞུས་པར། མོ་ཕྱྭ་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་མི་འདུག་པས་གང་ལྟར་

ཡང་མེད་ཀྱང་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཅིག་བྱེད་དགོས་ས་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འདི་གར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤོག་གསུངས་

རེད་གསུངས་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་གང་པོའི་ནང་ཐེངས་
དང་པོ་ལྟ་བུ་རེད། ནམ་རྒྱུན་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་རྩ་བ་

པ་དང་། ཉིན་དེའི་སྔ་དྲོར་སྐུའི་ཚ་མོ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མར་ནང་

ནས་ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱང་བློ་ཡིད་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བུར་གྱུར། གང་

རྣམས་གཙང་མ་བཟོས་ཤིང་། བཞེས་ལག་དང་གསོལ་ཇ་

དུ་ཤོག་གསུངས་ནས་དེ་རིང་ངའི་གཟུགས་པོ་གཙང་མ་ཞིག་

ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་གི་མེད་པ་ལ། དེ་སྐབས་སྙུན་གཞི་

བཟོ་རོགས་གསུངས་ནས་སྐུ་གཟུགས་དང་བཞུགས་གདན་

མེད་ཁར་བརྟག་དཔྱད་དུ་ཕེབས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་སྙམ་

སོགས་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐུགས་སྤྲོ་པོའ་ི ངང་ཚ་མོའ་ི ཕྱག་

ལྟར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཤཱི་ལི་གྷུ་རི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནུའུ་ཏྲི་ཡ་

ནས་བཞེས་ཤིང་སྙུན་ཁམས་དྭངས་པའི་རྣམ་པ་མཛད། དེའ་ི

ཞེས་པའི་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་སྙུན་གཞི་

དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་གློ་བུར་དུ་སྐུ་ཙོག་པུར་

འདུག་པས་སྨན་ཁང་གཞན་དུ་བརྟག་དཔྱད་དགོས་ཚུལ་ལམ་

བཞུགས་ཤིང་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་

སྟོན་ལྟར། ཧཻ་དྷར་བྷད་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་དུ་གདན་

ཚུལ་བསྟན་ཏོ།།

འདྲེན་ཞུས་ཤིང་། དེ་གར་མྱུར་སྐྱོབ་སྨན་ཁང་དུ་བཞུགས་རིང་

ལ་ཡང་སྐུ་ལ་ན་ཟུག་གི་སྣང་བ་ཙམ་མེད་ཁར། ཉིན་པར་ཞལ་
འདོན་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་གསུངས་ཤིང་། སྐབས་སྐབས་སུ་གར་

༸སྐྱབས་རྗེ ་ མདོ ་ མང་གཡང་ཐང་རི ན ་པོ ་ ཆེ འི ་ དགོ ང ས་རྫོ ག ས་

སྟབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལྟ་བུ་དང་། ཌཱ་མ་རུ་འཁྲོལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྟ་

སྐོར་འདི་ཉིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་གནས་བརྒྱུད་ནས་ན་ནིང་སྨོན་ལམ་དྲན་དེབ་ཆེད་

བུ་རྒྱུན་དུ་གནང་ཞིང་། ལྷག་པར་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་པའི་

འབྱོར་ཀྱང་།

སྔོན་ཙམ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དེ་རིང་ནི་ནད་གཡོག་བོད་

དུས་ཚོད་འཕྱིས་པའི་དབང་གིས་འགོད་མ་ཐུབ་པ་ད་ལན་ཇི་

བཞིན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།

སྐད་ཤོད་པའི་བུ་མོ་ཁ་ཤས་སླེབས་ནས་ངའི་ཆབ་གསང་ཚང་

མ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་ནས་ཁུར་སོང་། ཁོང་ཚོས་ཉེ་སྔོན་
ངས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་

ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁོ་ཚོ་ལ་གླ་རྔན་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྲོད་དགོས་

ཞེས་ཉེ་གནས་སྤྲུལ་སྐུ་མཁྱེན་བརྩེ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་རྩད་
གཅོད་བྱས་པར། སྨན་ཁང་དེའི་ནང་བོད་སྐད་ཤེས་པའི་ནད་
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༈ གསུང་གི་རིགས་མཆོག་སྣང་མཐའི་ཐུགས་ཀ་ནས།།
ཧྲཱི་ཡིག་ལྔ་ལྡན་འོ་མ་ཅན་དུ་འཕྲོས།།

བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་ལ་དབང་བསྒྱུར་པ།།
སྐུ་གསུམ་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་འདུད།།

ད་ལན་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཐེངས་ཉེར་དགུ་པར་ཕེབས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་༸བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་བཙུན་མ་

སོགས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་། རྣམ་གླིང་སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ། དེ་བཞིན་སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་དགུ་པའི་དྲན་རྟེན་གྱི་དུས་དེབ་འདིའ་ི རྒྱ་ཆེའ་ི ཀློག་པ་པོ་དང་བཅས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། དེ་ཡང་འོ ་
སྐོལ་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་རྒྱལ་དབང་པདྨཱ་ཀཱ་རའི་རིང་ལུགས་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་ཐུགས་དགོངས་

གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ལོ་ལྟར་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རྒྱུད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྨོན་ལམ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཕྱི་

ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དབུ་བཙུགས་ཤིང་། དེ་ནས་རིམ་པར་

མཆོག་སྤྲུལ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེས་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་སྔ་

འགྱུར་རྙིང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་དག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང་། ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བས་ཁོང་རྣམ་པའི་བཀའ་དྲིན་དུས་
ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ངོས་རང་ཡང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གྲུབ་དབང་ཨ་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་བཞུགས་སྐབས་ཁོང་དང་ལྷན་

དུ་དང་། ཞིང་ལ་གཤེགས་རྗེས་སུའང་ལོངས་ཁོམ་དང་བསྟུན་ནས་ད་བར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་གཅར་རྒྱུ་བྱུང་བའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང་། དེ་
ལྟར་ང་ཚོས་སྨོན་ལམ་འཚོགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྔ་འགྱུར་བའི་རབ་སྔགས་བཙུན་གསུམ། མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་དང་བཅས་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ་

ཚང་མས་དད་དམ་སྣང་བ་གཅིག་སྦྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རྗེས་སུ་ཡི་

རང་གི་གནས་སུ་མཆིས། གཞན་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཙམ་མ་གཏོགས་རིགས་རུས་དབྱེར་མེད། ཕོ་
མོ་ཁྱད་མེད་སུས་ཀྱང་བསྒྲུབ་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་མཉམ་མེད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ངའི་ཆོས་འདི་ཆུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

29th Monlam Chenmo

གསུངས་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་སླད་མར་ཡང་མུ་མཐུད་དེ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་འཚོག་མཁན་རྣམ་པས་ཀྱང་དགེ་རྩ་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པ་སྦྱོར་བ་སེམས་
བསྐྱེད་དམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་དོན་ཡིད་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་མ་ཡིན་པར་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཀུན་སློང་གིས་མཐའ་ཡས་པའི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དང་བྲལ་ཏེ་གཏན་བདེ་རྒྱལ་བའི་ས་ལ་འགོད་དགོས། དེའ་ི ཕྱིར་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་འདིར་

སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་འཚོགས་དགོས་སྙམ་པའི་ཐོག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱེད་པ་དང་། དགེ་རྩ་རྐྱེན་གྱིས་མི་འཇིག་པར་

དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་དམ་པ་སྟེ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ནམ་བདེན་འཛིན་གྱིས་བསླད་དེ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དུ་མི་
གཏོང་བར། ཞི་སྒོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་རབ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ་ི ལྟ་བ། དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ཀྱང་གང་ལ་མ་ཞེན་པར་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པའི་སྟོང་

ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་དྲངས་པའི་དགེ་བར་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།

རྗེས་སུ་དགེ་བ་དེ་ཡང་སྦྱོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་བཞིན་དེའ་ི

དོན་ལྟར་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་གི་བསྔོ་བས་རྒྱས་ཐེབས་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཅིས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བས། ཉིན་རེ་བཞིན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་

གྱི་དམིགས་རྣམ་གྱིས་ཟིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་

སྐྱེས་ཆེན་༸གོང་ས་ལྷ་མིའ་ི རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་བསྟན་འགྲོའ་ི དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་བསྟན་
འཛིན་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་། དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་འབྱུང་བཞིའ་ི གཡོ་འཁྲུགས་དུག་གསུམ་ལྡང་བ་ནད་ཀྱི་འཚེ་རྩུབ། དམག་འཁྲུགས་མུ་གེ་

སོགས་རང་སར་ཞི་ཞིང་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་བདེ་དགའ་ཆོས་གསུམ་དང་མི་འབྲལ་བར་མཐར་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ་
སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འཁོད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་རྒྱུ་ནི་ཐོག་མཐའ་ཀུན་
ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟའི་ཐོག་ནས་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཐུབ་སོང་ན་དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། སྨོན་ལམ་འདི་ལ་སྔ་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་འཁུར་གནང་བའི་དམ་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ། ཆོས་སུ་འགྲོ་བ། བསྟན་འགྲོའ་ི བར་ཆད་སེལ་བ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཆོད་པར་འགྲོ་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ངེས་པས་ད་ལྟ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་འདུས་པ་རྣམས་དང་།

སླད་ནས་འབྱོན་པ་ཀུན་གྱིས་དེ་ལྟར་གནང་བར་མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེན། མཐའ་དོན་དུ་ད་བར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་སྔ་ཕྱིའ་ི

རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་། རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བཅས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ། མ་ཟད་ད་ལན་གུས་རང་ལ་དྲན་དེབ་འདིའ་ི བརྒྱུད་ནས་བསམ་
འཆར་ཟེར་ནའང་རེད་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ།།
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག།

ཅེས་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་རི་བླའི་གདུང་

རབས་བཞི་པ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རབ་འབྱམས་པས་བོད་རབ་བྱུང་ ༡༧ མེ་བྱའི་ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་ཌུ་ནས་
ཕུལ།།
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Panacea for the Heart of the Devoted Ones
This heart advice was given by His Holiness Dudjom Rinpoche (1904–1987) in the victorious month (12th month of the Tibetan calendar)
of the Iron Ox Year of the Tibetan calendar (1961 CE), after he conferred all the empowerments and oral transmissions of the Ngagyur
Kama in Kalimpong, Darjeeling.

If I speak a little bit on a matter of importance to all my Dharma friends, nowadays, we normally consider the Kama teachings as those teachings which are confidential. In the course of time,
some have asked whether these teachings belong to
Kagyu tradition. But they do not. Generally, the
terms Nyingma (ancient translation school) and
Sarma (new translation school) were coined according to the time differences of the translations
in Tibet. There was no such thing in India.

people. This is absolutely wrong. At the time of
Langdarma, he almost annihilated the community
of ordained monks but due to Nubchen Sangye
Yeshe, the tantra teachings and their practitioners
were unharmed. And later, the teachings remained
unharmed as most of the people didn’t know that
the tantra teachings were still present. The tantric
practitioners (popularly known as the community
with white attire) carefully protected the sutra and
tantra texts by teaching, studying and practising
them. It is through their gracious activity that
even today we have these jewel-like secret tantric
teachings to study and practise.

Ngagyur (the teachings that were
translated before) are the tantra and sutra teachings
that were translated at the time of the Dharma King
Trisong Deutsen, by an assembly of approximately
one hundred translators like Shantarakshita, Guru
Padmasambhava, Panchen Vimalamitra, and
others from India, as well as Tibetan translators like
Vairotsana, Kawa Paltseg, Chogro Lui Gyaltsen,
Ma Rinchen Chog, Nyag Jnanakumara and others.

After Langdarma was assassinated, Mar
Sakyamuni, Yo Gewa Jung and Tsangpa Rabsal fled
to Kham. There, they revived the vinaya tradition
by ordaining Lachen Gongpa Rabsal and ten
others from Ü-Tsang. Gradually, the translators of
the Sarma like Rinchen Zangpo and others arose.
Then, the traditions of Kadam, Sakya, Kagyu and
others came into existence.

Later, Langdarma destroyed these
teachings and dismantled the nation. After that,
at the time of Lha Lama Yeshe Ö and his brother,
who were the rulers of Ngari, translators like
Rinchen Zangpo and others started a new course
of translation. The teachings translated during and
after that period are called Sarma. Nowadays, there
are some who think that Nyingma does not have
sutra texts and Sarma does not have tantra texts.
Those are people who are less learned and narrowminded. Both of them have sutra and tantra
teachings.

Jamgon Tsongkhapa, who was a master of
the Kadam tradition, started the Gelug tradition.
Likewise, tertons (treasure revealers) of the Nyingma became popular after the lifetime of Lha Lama
Yeshe. The Nyingma teachings can be classified into
two: the teachings with a long lineage called Kama
and the teachings with short lineage called Terma.
Kama is a set of teachings which have an unbroken
lineage in a bridge from Buddha Samantabhadra to
one’s root master. This mainly consists of Do-GyuSem Sum (Do Gonpa Düpa, Gyu Sangwa Nyingpo
and Semde Mabu Chogye) with explanations of
sutra and tantra. It also contains profound teachings of tantra and sacred advice. There are more
than 440 volumes in printed form but many others
are said to be left unprinted.

In the course of time, there have been
some illiterates who believed some fake scholars
with wrong views that the Nyingma tradition has
no authentic source, that it was destroyed during
the reign of Langdarma, and the treasure teachings
of the Nyingma are just the works of some ordinary
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In the 8th century, Guru Padmasambhava
had the intention to confer panacea-like benefit for
the Dharma and the beings of this degenerate time.
So, he hid an uncountable number of teachings in
various places like mountains, cliffs, lakes and other
locations. Later, when the time was ripe, many
tertons appeared and discovered those treasures.
These sets of teachings revealed and spread by
tertons are known as Terma. They consist mainly
of the Ka-Gong-Phur Sum (Ka Gye, Gong Dü and
Phurpa) and many other teachings which describe
the generation and perfection stages, sadhana
activities, sacred advice and so forth. Until now,
more than a hundred great tertons and a thousand
minor tertons have appeared.

empowerments and oral transmissions in order to
preserve the Buddhadharma.” He requested this
of me many times. On top of that, he withstood
all the hardships to come here all the way from
Solukhumbu (eastern Nepal) and sponsored this
event. And, at last, we are able to continue the flow
of all the empowerments and oral transmissions of
the Kama. I think we can all appreciate that.
At Mindroling, when I was twenty, I
received the empowerments, and listened to the
explanations and oral transmissions of the Kama
teachings, Ka-Gong-Phur Sum, and others. The
gathering consisted of Minling Khenchen, Chung
Rinpoche and many other khenpos and lopons.
At that time, Khenchen Dorje Chang said to
me, “Now, I have finished giving all the empowerments, oral transmissions and sacred advice on
Ka-Ter (Kama and Terma) and other teachings.
From now on, you are the holder of the Nyingma
teachings. So, you must print a copy of all these
teachings. Don’t let these teachings decline.” He
especially commanded me like this many times although there were many other masters who were
assembled. Now, when I think about this incident,
I feel that these words were from a clairvoyant
man. Moreover, when I was receiving the Terzod
(Treasury of Termas) from Phugtrul Rinpoche, he
would sometimes crack jokes like, “Among the disciples of Jamyang Khyentse Wangpo and Kongtrul
Lodro Thaye, there is no one other than me, who
conferred the empowerments and oral transmissions of the Terzod five times. But you are going
to give them ten times.” I didn’t think much about
it at the time. I just thought that it could be possible. But until now, I have conferred these teachings
nine times without being aware of it (in his later
life, he conferred the teachings for one last time,
making it ten). So, I feel that he foresaw the future.

In the Kama, under the category of sutra,
there are texts on the pratimoksha and bodhisattva
vows. Under the category of tantra, there are texts
on Kriya, Upa and Yoga. And, under the category
of the classes of inner tantra, there are Mahayoga
tantras like the Guhyagarbha and others which
fall under general tantra, and specifically there are
different types of mandalas pertaining to the tantras
of the body, speech, mind, qualities, and activity of
the Buddha. In the Anuyoga category, there are the
mandalas of Tsogchen Düpa pertaining to the nine
vehicles. In Atiyoga, there are three classifications:
the outer class includes Semde Mabu Chogye, the
inner class includes Longde Dorje Zampa, and the
secret class includes the seventeen common tantras
and many others.
Kama is the epitome of Nyingma. If you
want to look into the history, and the qualities of
the lineage holders of these teachings and other
information, you can go through the book “The
History of the Nyingma.” The six branches of
Nyingma Dorje Drag and Mindroling in the upper
part of Tibet, Kathok and Palyul in the middle,
and Shechen and Dzogchen in the lower part have
been preserving these teachings by practising and
teaching the Guhyagarbha, the different types
of mandalas as stated above, and others too. But
recently, the time arrived when some wickedminded barbarians dismantled the monasteries and
Dharma centres to the ground in Tibet.

In the case of this old father (referring to
himself ), I don’t possess any knowledge. But, my
root masters were the emanations of Guru Rinpoche
as they were both learned and accomplished. So,
from my side also, I didn’t go against them even
in the tiniest matter. I didn’t commit a single deed
that would have made them think that what I had
done was wrong. That can be said to be my main
quality.

After the turmoil in Tibet, when I
reached India, I retrieved my texts which were
left in Pemakod. There, Zhadeu Thrulzhi Tulku
Rinpoche said, “You must bestow upon me all the

Nowadays, a little bit of ego arises in
me, thinking, “Am I the only one with a pure
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practising Dharma and observing samayas are for
one’s own benefit. Though there are many samayas
to be observed, one must know to observe them in
a simplified manner.

lineage?” Today, there are about two thousand
people receiving these empowerments and oral
transmissions. There are thirty-seven tulkus and
about sixty khenpos and lopons. But, most of you
are Dharma practitioners—monks, nuns, tantric
practitioners and others. I guess about a quarter of
you are lay people. In earlier days, the profound
secret tantras were taught to far fewer people, those
who would practise sincerely and observe samaya
in the future. These teachings were not spread in
large public gatherings. But, nowadays, it is like the
saying, “The Vinaya varies according to different
times and places”—even the kids are so fond of
receiving empowerments and nobody seems to be
happy if there’s an objection. When I teasingly ask
you all, “Can you practise or not?” you all respond
to me, “Yes I can,” and so on. But it would be very
rare to find you actually practising in the future.
If you promise to practise without actualising it,
then, this just becomes a cause of downfall and
demerit for oneself and others.

Generally, for us who claim to be Dharma
practitioners, if we don’t practise according to the
Dharma, then there is no greater mistake than
that. Our inner and outer character should be in
accord, and our thoughts and actions should not
be contradictory. For instance, uttering “I take
refuge” or “one should be compassionate”, but in
reality not thinking much about having devotion,
samaya, cause and effect, and so forth, and always
deceiving others, is not correct. Outwardly this is
not right from the point of view of the Dharma,
and inwardly it is not right to behave like this just as
a human being. Therefore, the Buddha said, “These
are the teachings of the Buddha: Don’t commit
any negative deeds, engage in virtuous deeds, and
tame your mind.” So, in short, if one’s actions
correspond to one’s three afflictive emotions, one
should discard them, be they small or large. If one
does that then one will be able to eliminate the
thoughts and actions of harming others and one
will indeed be upholding the pratimoksha vows.
If one’s intentions are not deluded by the three
afflictive emotions, then every action done with
that intention will be virtuous, so one should adopt
those. If one’s mind is not deluded by the three
afflictive emotions, then the thought of benefitting
others will naturally arise and one will be able to
observe the bodhisattva vows. Generally, virtuous
and non-virtuous actions arise from positive and
negative intentions respectively. The master of
accumulating virtue and non-virtue is one’s mind,
so it is necessary to observe one’s mind and tame it.

Normally, people with wrong views will
not come to receive empowerments even if they
are forced to. So, all the people attending are
conferred the empowerments, considering them
to be devoted. It is said in the Chandrapradipa
Sutra (also called the Samadhiraja Sutra) that all
sentient beings have the seed of buddhahood. So,
thinking like this, I feel that the great non-virtue
of carelessly spreading the secret tantra won’t
fall on me. Moreover, one will receive the actual
empowerment only if one understands and realises
the words of the empowerments. Our minds will
not be awakened just by touching our heads to
the empowerment substances like the vase, and
drinking the water from it. However, the root
practice of the Vajrayana is to see all phenomena as
pure, in which one’s root master actually takes the
form of the Lord of the mandala. If one has pure
perspective and unshakable faith and thinks that
the water from the vase is really blessed nectar, then
one would definitely gain some benefit, as it is said
that the benefits of just seeing the mandala and
hearing the name of a deity is boundless. But, after
receiving the empowerments, it is very important
to observe the samaya. Observing samaya is like
releasing a snake into the hole of a bamboo pole. If
observed carefully, it will lead to the god realms; if
not, one will directly go to hell. There is no third
option beyond these two. So, one must know that

The Buddha taught 84,000 teachings in
order to tame the mind. If one tames the recalcitrant
mind, ordinary appearances and perceptions will
automatically be annihilated and one will be able
to perceive all appearances as pure. In fact, one will
then be able to uphold the samaya of the secret
tantra. Moreover, if one can tame one’s mind,
good intentions will naturally arise in oneself. The
sweet word ‘bodhichitta’ actually refers to positive
motivation.
Unlike the vinaya, where downfalls among
the vows mostly occur through the body and speech,
in tantra, downfalls occur through the mind. For
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instance, if one becomes angry with one’s vajra
brother, then one commits the third root downfall
[as stated in tantra]. Also, even if one denigrates
the philosophies of the tirthikas, then one will have
committed the sixth root downfall. So, it is needless
to mention slandering the Buddhadharma. Those
downfalls become heavier depending on how long
one takes to regret and confess them. So, one
should try to confess immediately irrespective of
how small they seem to be.

offer our prayers to be born in the pure land all
together, this will actually become true someday.
Therefore, all of you, teachers and students, aspire
with a genuine heart for the benefit and spread of
the Buddhadharma—the source of happiness—
and the long life and spread of the activities of the
great Dharma upholders among the crown jewels
of Tibet. Please always pray for the well-being
of the world in general, and particularly all the
Indians and Tibetans, who are the victims of this
degenerate era, that they be swiftly liberated from
suffering and come to enjoy perfect harmony.

After receiving the empowerments of a
buddha or wisdom deity who is the root of three
objects (guru, deva and dakini), one should then
consider his body, speech and mind as one’s source
of accomplishment. However, if one cannot practise
visualising many wisdom deities, one can simply
visualise Vajrasattva, the lord of all the mandalas.
If one visualises him, this is like visualising all
the wisdom deities. On top of that, he is highly
praised in the texts for purifying downfalls. So, it
is important to visualise him and recite confession
prayers like the Dongtru Chaggya Chigpa, and the
Vajrasattva mantra at least twenty-one times daily.
In brief, if one tries one’s best to practise according
to the profound empowerments and teachings one
has received, then one will be solely responsible for
one’s accomplishments.

To the lamas and tulkus, I have great
hopes of you all because considering my age
and the condition of my health, it will be very
difficult for me to give these oral transmissions
and empowerments in the future. At this juncture
in time, I feel great relief that I could give these
oral transmissions and empowerments. It is like
a wish-fulfilling jewel passed by a father to his
son, so now, you all should take responsibility
for preserving these teachings. At present, all the
texts of the Kama are lost and it seems like I am
the only one who has them. Even if just one page
gets damaged among the texts, it is like losing the
source itself. So, I request you all, lamas and tulkus,
to do your best to carefully preserve these teachings
by practising them according to the source, for
the benefit of yourselves and, giving teachings and
spreading them, for the benefit of others. This is
very important; please keep it in the core of your
heart.

We all gathered here without anybody
calling us, so, this may be because of our fortune
and prayers for receiving the teachings. I believe
that if we commit ourselves to this further, and
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Samaya
Samaya (Tib. dam tsig) is the necessary attribute to accomplish the sublime and common spiritual
attainments in the Mantrayana. To observe it purely, it is necessary to learn and know about it, because it is
the foundation of the path and indispensable during Mantrayana practice.
The Nature of Samaya
Samaya refers to the precepts that were established by the Buddha and all his heart sons, the
vidyadharas, after discovering what path must be followed to attain enlightenment. Therefore, after receiving
samaya, one must follow accordingly all that is to be adopted and abandoned. Moreover, if one observes
(Tib. dam) it appropriately then all the obscurations will be burned (Tib. tsig) and one will gather all the
spiritual benefits. If not, one will be burned (tsig) by fire of unrelenting suffering and bound (dam) to the
lower realms.
Etymology
The word samaya is a Sanskrit word. It literally means “not going beyond”. Hence, it means to
follow every precept of the Mantrayana according to what is to be adopted and what is to be abandoned.
Classifications
The sutra entitled Drimed Shagdyud states, “The general, particular and special samayas are…”

As stated, there are three types of samaya. The general samayas are those that are the foundation
of other two samayas, and they are the pratimoksha vows, the bodhisattva vow and the vows of the Outer
Mantrayana (Kriya, Upa, and Yoga).
The particular samayas are the vows of the Inner Mantrayana (Maha, Anu, and Ati). Regarding
the vows of the Inner Mantrayana, there are various further classifications, yet the ones that are primarily
discussed and observed in the Nyingma tradition are the five root samayas and the ten branch samayas. If one
observes these fifteen samayas, then all the essential samayas of the Inner Mantrayana will be incorporated
within those. Therefore, it is very important to know and observe them without transgression.
The special samayas are those vows that one should observe during great accomplishment rituals
(drubchen), rites performed for the well-being of noble beings (kurim), the ritual performed on 29th of the
last month of the Tibetan year (Gutor), and other rituals related to Mantryana practice.
Among these three samayas, the second is the one that the practitioner is the most at risk of
transgressing, so it is extremely important to know about it. Therefore, we are going to elaborate a little
about this.
The Root Samayas
The Guhyagarbha Tantra states:
Not abandoning the ultimate nature and revering one’s guru,
Practising noble activities and reciting mantra without interruption,
Treating with kindness those who follow the true path,

37
Nyingma Monlam 2018.indd 37

11/30/2017 10:31:13 AM

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དགུ་པ།

And not expressing the secrets of Dharma to others

29th Monlam Chenmo

Are the five root samayas to preserve and accomplish.
The first is having the utmost confidence in the understanding of the unsurpassable, ultimate nature
of all phenomena, which is the unity of purity, non-duality and dharmakaya in nature, and never to abandon
it.
The second is revering one’s spiritual master, whose wisdom is equal to all the buddhas, but the
kindness he has shown to us is greater than that of the buddhas for he has taken the form of a human being
through whom we have the opportunity to practise Dharma. So, one should please him with the three kinds
of offering—material offerings, service, and one’s inner accomplishment—as well as having pure devotion
and faith.
For the third, one should practise with strict perseverance and without interruption the mantras and
mudras that are the methods to accomplish the state of one’s meditational deity. This should be practised
together with the five dharmadhatus and the four mahamudras.
For the fourth, until one attains enlightenment, one should treat with uninterrupted loving-kindness
all sentient beings in general, who have the essence of Buddhahood; particularly all the noble beings who are
on the path of the Theravada and Mahayana; and especially, in the Mantrayana, the vajra friends with whom
one has received empowerments, oral transmissions and spiritual instructions together from one master in
the same mandala.
Fifth, one should keep secret the ground, path and fruition, as well as the ten attributes of realisation
that must be kept secret, from people who did not receive proper empowerment, have transgressed the
samaya, or do not have faith. Also, one should not teach them those secrets through any of the three doors—
body, speech and mind.
The Ten Branch Samayas
As stated in the abovementioned text, there are ten branch samayas. They are: not abandoning the
five poisons, and adopting the five nectars.
Not abandoning the five poisons: In the Theravada and the bodhisattva path, the five poisons
are to be abandoned and purified respectively, but in the higher Mantrayana one does not have to dispel
them; rather, they are the five wisdoms when practised with skilful means. For instance, when a peacock
eats poison, the poison nourishes the peacock, who becomes even more beautiful, instead of being adversely
affected. However, this should be practised only after one has trained in, or has full understanding about,
ultimate reality. So, for such a practitioner this means that one should make these ‘poisons’ the path to
Buddhahood since they are, in reality, the five wisdoms.
Not adopting the five nectars: All phenomena are ultimately pure and equal, for everything is
primordially the nature of buddha. There is nothing that is good or bad, clean or dirty, one or many, and
so on, as such. These are merely dualistic concepts. Such concepts appear because of delusion. To become
enlightened we should purify our delusions which obstruct us from recognizing the true essence of existence
and bind us to samsara. This is one of the methods to eradicate one’s delusion. We should engage in the
practice of not discarding the five nectars, since they are the extremes on which we project strong dualistic
concepts.
If we can adopt them accordingly within the sphere of pure realisation then this will overpower
concepts of phenomena and will transform ordinary objects to extraordinary elixirs, and finally we will
quickly attain enlightenment.
Integration of Samayas
There are many samayas and if they are integrated then without the pratimoksha and bodhisattva
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vows there is no foundation for the other samayas be based upon. Therefore, it is necessary to have one of
the seven pratimoksha vows and the bodhisattva vow as the foundation to receive samaya. This is because
the nature of the pratimoksha vow is renunciation, that of the bodhisattva vow is compassion, and that of
the Mantrayana is pure perception, which are all indispensable elements for the profound practice of the
path of higher Mantrayana. It is the core essence that a practitioner who observes samaya should practise
compassion and have a positive attitude towards their master, teacher and vajra friends. Thus, all the vows
are contained within the samaya.
How to Observe Samaya
First of all, after entering the path of the Mantrayana one should find an authentic tantric master
who bears all the qualities of a master that are mentioned in the tantric texts. From him or her, then, one
should receive empowerment to ripen one’s mind for the teaching to accomplish the fruition of the practice
in this lifetime. Having fully relied on such a master, one should listen to and respect every word he or she
speaks with full faith and should persevere in the practice of adopting virtuous and abandoning non-virtuous
action in order to make oneself a true student who observes samaya purely.
Moreover, the empowerment that one receives should be practised with the two methods of
the generation and completion phase. The generation phase dispels the afflictive emotions through pure
perception of phenomena as the display of transcendental meditational deities, while the completion phase
reveals the conceptions, and even pure perception itself, as primordially devoid of inherent nature. We
should, therefore, persevere in these two phases successively. Nevertheless, practising these two phases alone
is not enough to acquire the supreme and common accomplishments, unless samaya is observed purely. After
receiving the empowerments, it is quite sure we will transgress samaya if we are not careful. Therefore, right
from the beginning one should abstain from wrongdoing with awareness and mindfulness. If there happens
to be any transgression then one should with utmost regret confess it to one’s master or the buddhas and
vidyadharas, visualising them in the sky before oneself, as soon as possible.
Retribution for Violating Samaya
The Mantrayana is the highest of all the paths, so under those circumstances it should be practised
with highly skilful methods as directed by renowned masters because that is what leads us to Buddhahood
in the shortest period of time. Consequently, samaya, the foundation of the path, must be observed with
utmost care as mentioned above. It is very important to observe it properly. After violating or transgressing
the samayas, if we don’t confess and free ourselves from thorough retribution in a timely way, then we will
fall in the Vajra Hell, where we would have to suffer unrelenting pain for uncountable eons. Even if a human
birth is obtained, one will suffer from diseases, will be born dumb and inarticulate, and will be psychotic and
endure other mental illnesses. Further, every fortunate circumstance will degrade and one will suffer from
various miseries in life.
Benefits of Observing the Samayas Properly
The benefits that one will enjoy from observing samaya properly are extraordinary both in the
immediate and final stages of practice. In the short term one’s wishes will be fulfilled accordingly, and one
will be liked and admired by everyone—even the gods of the world, let alone humans. Further, the buddhas
and vidyadharas will shower one with blessings.
In the final stage, even if one’s practicce of the path is weak, it is sure that one will attain enlightenment
after sixteen lifetimes, and if the path is undertaken by extremely fortunate persons then certainly they will
attain buddhahood in one lifetime. Also, one will be endowed with supernatural powers so that one can
benefit beings in many ways.
In brief, it is necessary for everyone who practises the Mantrayana to go through a detailed study
of samaya.
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THE BENEFITS OF REJOICING OVER OTHERS’ VIRTUE

There are many ways of accruing virtue, as explained in the sutras and shastras. Among those,
accruing virtue with the three doors is an easy method. Thus, one of the sources of accumulating merit is
rejoicing in others’ virtue. When we see or hear about others accruing virtue, we should not give rise to envy,
thinking that they might acquire greater virtue than us, or slander them with no reason. Instead, we should
appreciate and rejoice in their virtue. By doing this, we can obtain merit equivalent to those who put great
effort into accumulation. Concerning this, Patrul Rinpoche narrates a story of the Buddha:
“The qualities of rejoicing in others’ virtue are of unfathomable benefit. During the time of the
Buddha, King Prasenajit invited the Buddha and his retinue to receive their mid-day meal for four months
and provided for them in abundance. At that time there was a poor beggar who thought, ‘Due to past
meritorious deeds, in this present life the king has become affluent and met the Buddha, who is the greatest
field of merit. On top of that, he is again accumulating great merit by making extensive offerings. How
wonderful it is!’ The beggar accumulated boundless merit by just wholeheartedly rejoicing in the act of the
king. The Buddha was aware of this, so in the evening, during the time of dedicating merit, the Buddha
asked the king, ‘Should I dedicate the merit that you accumulated to you yourself, or to others who are more
meritorious than you?’ The king replied, ‘Dedicate it to those who are more meritorious than me.’ Then the
Buddha made a dedication in the name of the beggar. The same was repeated for three days and the king
became upset.
“In order to avoid this, the king discussed it with his ministers. They said, ‘Tomorrow when the
Buddha and his retinue come for the lunch, the servers will deliberately throw a lot of food and fruits outside
the bowl when distributing it. During that time, when beggars come to gather the discarded food, we will
lash them and won’t let them have it. We hope this will be helpful.’ So the next day this was carried out as
planned. Along with the other beggars, the poor beggar who rejoiced in the merit of the king also came to
collect the spilled food. She along with the others was beaten and was not allowed to take it. The beggar got
angry and the merit she accumulated was destroyed by her anger. That day, the Buddha dedicated the merit
in the name of the king.”
Thus, the virtuous and non-virtuous deeds of body and speech rely solely upon mind. Like the
story above, it is frequently mentioned that, instead of engaging in accumulating virtuous deeds just for the
worldly fortune of this life and others related to the ‘eight worldly concerns’, like competing with others’
virtue, becoming egotistic because of one’s own merit and so forth, it is more meritorious to rejoice with
pure motivation in others’ virtuous deeds and dedicate the merit for the attainment of enlightenment. The
Buddha makes extensive statements about this in the Rajavavadaka Sutra.
Likewise, Karma Chagmey Rinpoche says:
If, when one hears of another’s virtue,
One is without the negativity of jealousy,
And rejoices from one’s heart,
It is said that one will gain equal merit.
And the Sutra of Abridgment says:
It is possible to weigh the trichiliochosm and Mount Sumeru on a balance,
But the merit accumulated from rejoicing cannot be weighed.
So, practise this all the time as it is effective and easy to perform.
Therefore, we all should engage in accumulating virtues as well as rejoicing in others’ virtuous deeds
all the time.
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A Brief Account of Events Held during the Crematory
Ceremony of His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche,
the 6th head of the Ngagyur Nyingma

The crematory ceremony for His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche took place in Shimla, India, at Ewam
Chogar Choekhor Ling of Thubten Dorje Drak Monastery—one of the six major branches of the Ngagyur
Nyingma tradition—at around 9:00 A.M. on October 19, 2017.
On that day, in the morning, there was a small programme to pay final respects to Taklung Tsetrul
Rinpoche’s holy body. Higher lamas and guests offered khata before it.
During the actual crematory ceremony, His Eminence Namkhai Nyingpo Rinpoche presided over
the ritual of Lajang Drowa Kundrol from the Jangter, along with the monks of Dorje Drak, in a small residence called Phuntsog Dodkhyil.
In a big assembly hall, His Eminence Minling Khenchen Rinpoche presided over the ritual of Thugje Chenpo Desheg Kundu along with monks from Mindroling. In the Guru Lhakhang called Ugyen Thrinley
Thekchog Padma Ling, His Eminence Khentrul Gyangkhang Rinpoche presided over the ritual of Namchö
Dechen Zhingdrub along with monks from Namdroling Monastery. In the Nyungne Lhakhang, His Holiness Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche presided over the ritual of Minling Dorsem along with monks from
Shechen Monastery.
Around 9:00 A.M., the actual crematory ceremony was performed with His Eminence Namkhai
Nyingpo Rinpoche, Gonjang Rinpoche and Lachung Rinpoche presiding over the ritual in the eastern
side. On the southern side, the ritual was presided over by H.E. Minling Khenchen Rinpoche, Khokhyim
Rinpoche, Minling Khandro Rinpoche and the monks from Mindroling Monastery. On the western side, it
was presided over by H.E. Khentrul Gyangkhang Rinpoche, Rigo Tulku Rinpoche, and Khenchen Tsewang
Gyatso along with the monks from Namdroling Monastery. On the northern side, it was presided over by
H.H. Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche and Jangling Tulku Rinpoche along with the monks from Shechen
Monastery. So, the crematory ceremony was carried out smoothly with great masters presiding over the ritual
in the four directions.
Some of the other guests who attended the ceremony were general representatives of the Ngagyur
Nyingma, venerable Khenpo Sonam Tenphel, Kalon Yuthog Karma Gelek, and the representative of Palden
Gaden Phodrang and other monasteries.
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About the Mahaparinirvana of

His Eminence Yangthang Rinpoche

On the 7th month of the Monkey Year (2016), His Eminence Yangthang Rinpoche performed a mendrub
(sadhana of medicinal pill) for fourteen days. During those days, wonderful signs occurred like the appearance of three-layered rainbows and the medicinal substances naturally forming into round shapes. Generally,
His Eminence never praises or shows any regard for his own holy activities, uncommon signs of attainment,
and so forth, but that time, he told Lopon Tenpa Gyatso, “Take the medicinal pills to the temple with a
grand ceremony as they were blessed extraordinarily.”
When Khenpo Sangay Rangjung requested His Eminence to come for the consecration ceremony
of the Boudhanath Stupa, he said, “If I don’t die, I will be present.” He made the same statement to Tulku
Geydrag when he made his invitation for the consecration ceremony of a newly built temple in Nepal.
His Eminence also gave advice to his disciples on performing the ritual of The Seven Chapter Supplication
[to Guru Padmasambhava] annually. His Eminence visited each of his attendant’s houses and performed
long-life rituals and rituals for the propitiation of prosperity and made other prayers as well. Thus, all his
attendants became happy. He wrote five pages of spiritual advice to his niece Tashi Tso, which was found in
his knapsack after his passing away.
In order to reverse the stirring of the five elements like earthquakes and other such occurrences in
the world, particularly in Sikkim, Yangthang Rinpoche commenced making a copper statue of the treasure
revealer Thangthog Gyalpo plated with gold. Though he couldn’t complete it, he consecrated the dharanis
(rolls of printed mantras to be inserted in the hollow statue) before he passed away. Through this, we came
to know that he was fully prepared to pass away. After the completion of the mendrub ritual, though Rinpoche was not ill, he said, “I need to go for a check-up.” Usually Rinpoche refused to go for check-ups; this
was the first statement he made like this in his life. This gave rise to doubts among the attendants. However,
they took him to Neotia Healthcare in Siliguri. The doctor advised that he go for further tests; therefore, His
Eminence was admitted to a hospital in Hyderabad, Telangana. There in the emergency ward, he performed
daily prayers as usual. Sometimes he performed mudras like the gesture of beating a hand drum. Before his
passing away, His Eminence said, “Today some nurses who speak Tibetan came to me and took my urine.
They even said to me that they were there with us when we were performing mendrub in Sikkim. I want
to give them some presents. Tulku Khyentse, you can search for them.” When Tulku Khyentse asked the
authorities, they said there was no single nurse who could speak Tibetan. This left the attendants thoroughly
perplexed. It clearly showed that the dakinis were inviting him.
His Eminence’s health was declining day by day and the attendants asked for a divination from
His Holiness Dodrub Rinpoche. He advised them to bring His Eminence to Sikkim. That morning His
Eminence summoned his niece Jangchub Dolma to his room and asked her to clean his bed and body. His
Eminence, with pleasure, took the breakfast and tea served by her. That night at 7:30 P.M., His Eminence
suddenly passed away in meditation posture. The next day, his kudung (holy body) was taken to H.H. Dodrub Rinpoche’s monastery in Gangtok, Sikkim. As advised by H.H. Dodrub Rinpoche, the kudung was
kept there and rituals were performed for 21 days. After that the kudung was taken to Tsangchen Pematse
Monastery which was built by Lhatsun Namkha Jigmed, the first Yangthang Rinpoche. Everyone there offered prayers in front of the kudung for three days. Then, the kudung was taken to Rinpoche’s monastery at
Yuksom and prayers were performed till the 49th day after his passing.
Most of His Eminence’s activities have been mentioned in his autobiography. His Eminence’s short biography and brief information about his passing away were also included in the previous issue of the Monlam Chenmo Souvenir. This information
was provided by the attendants of His Eminence Yangthang Rinpoche.
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Message from His Eminence Tarthang Tulku Rinpoche

Svasti!
With the blessing of myriad wisdom holders,
Shantarakshita, Padmasambhava, Trisong Deutsen, and the emanated panditas and translators
Spread the sutra and tantra teachings in the land of Tibet.
Thus pervaded the radiance of the jewel of teachings and practices.
These days, beneath the bodhi tree,
To accumulate ocean-like two-fold merit with splendour
The two sections of the sangha are offering feasts and reciting prayers.
So there is no doubt that this is the perfect glory of the Dharma and beings.
In this degenerate age, wretched things like
Outbreaks of earthquakes, fire, wind, drought, enemies, fatal diseases, and so on, are spreading widely.
These have led to the deterioration of the world and beings, and caused trouble,
And lost the independence of the Land of Snow [Tibet], the most beautiful land in the universe.
However, with the blessing power of the Three Jewels and the spiritual masters,
The perfect causes and conditions were gathered for conducting the [World Peace] Prayer Ceremony at
Bodhgaya.
It (the World Peace Prayer Ceremony) fulfilled the aspirations of the great beings
By serving the buddhadharma for twenty-nine years.
Due to the perfect motivation and conduct of the two sections of the sangha
The activities of learned, disciplined and noble beings are blazing up like fire.
In the future, please conduct
The prayers continuously.
According to the request made by the Ngagyur Rigzod Editorial Committee, I, the old Tarthang [Kunga
Geleg], wrote this on July 4, 2017.
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Message from Namkha Drime Rinpoche

From the heart of Buddha Amitabha, the marvellous speech of the buddha family,
Radiated a five-coloured letter Hri to the lake of Danakosha;
Tsokey Dorje, the trikaya guru who dominates one billion realms,
I prostrate before you.
I want to say tashi delek to the attendees of the 29th Nyingma Monlam Chenmo International
Foundation (NMCIF): all the lamas, tulkus, khenpos, lopons, monks and nuns, and particularly to the
board members of the NMCIF, the Ngagyur Rigzod Editorial Committee (NREC) of Namdroling Monastery, and the readers of this 29th Monlam souvenir publication.
We, the practitioners of the great Nyingma School, the tradition of the victorious lord Padmakara,
the destined deity, upon whom the fortunate flower fell, gather every year at Bodhgaya, where 1,002 buddhas will attain enlightenment. [In these gatherings] we recite the king of the tantras, the Manjushrinamasamgiti—the tantra of the Magical Net of Manjushri—and the Arya Bhadracharya Pranidhan Raja—the King
of Aspirations—and many other prayers.
The recitation of these prayers was initiated by H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche (1910–1991) in
the 1970s when Tarthang Tulku Rinpoche undertook the main responsibility for sponsoring it. Gradually
this activity was further developed under the guidance of H.H. Penor Rinpoche (1932–2009) and other
great Nyingma masters. Thus, there is no way to forget our gratitude towards them. During the presence of
Drubwang Azin Rinpoche (1933–1997), I had the opportunity to attend the prayers with him. Since then
I have been attending when I have been available, even after his passing away.
All the ordained monks and nuns, tantric practitioners, and other laypeople participate in this with
pure faith and samaya. This is our distinguishing quality, and is thus a cause for rejoicing. Moreover, not
only the monastics, but everybody can practise the sublime Dharma irrespective of race, class or gender.
Even the Buddha himself said that his teaching flows like water; therefore, the prayers should be continued
in the future too.
As it is said, “To embrace the virtues with skilful means is the practice of excellent bodhichitta”;
without applying the practices selfishly, all attendees must generate the Mahayana’s unique motivation at
the beginning. One must think, “I have to free all beings from suffering and its causes, and establish them
in the ultimate bliss. To achieve that I will attend to the prayers perfectly at this very exalted place.” In this
way one has to generate bodhichitta.
In order to prevent the virtue from getting destroyed by unfavourable conditions, we have to generate the main practice of non-conceptualisation. That means not to get caught by any of the eight worldly
concerns. If possible, we have to generate the view of Dzogchen. If not, at least we have to try to accumulate
without clinging, and realize all phenomena to be like an illusion with the view of emptiness. At the end, it
is very important to dedicate with pure motivation. We have to act in this way, every day.
Moreover, we have to dedicate towards the propagation of the Dharma, and the longevity of the
great masters such as His Holiness the Dalai Lama and other masters who solely live for the benefit of sentient beings and the Dharma. We also have to dedicate towards the pacification of this unfortunate era, the
stirring of the four elements, the arising of the three poisons, and the suffering of diseases, war, epidemics,
and so forth. In this way, we have to make the aspiration that all motherly sentient beings be happy and not
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become separate from the three practices, and that finally may they all attain the state of Buddhahood by
realizing the truth and eliminating that which is to be abandoned. This is very important to practise all the
time. If we do as I mentioned above, the prayers will become meaningful, we can fulfil the aspirations of
the great masters who undertake the responsibility of attending the prayers, our activities will be in accord
with the Dharma, they will eliminate hindrances for beings and to the Buddha’s teachings, and they will also
become a blissful offering to the buddhas and bodhisattvas. Thus, I make this request to all the attendees of
the prayer ceremony, and I hope you will do as I mentioned.
Lastly, I would like to thank the past and present faculty members of the Nyingma Monlam Chenmo International Foundation and the members of the Ngagyur Rigzod Editorial Committee. I would also
like to thank the NREC members for giving me the privilege to share my opinion in the Monlam Souvenir.
Tashi Delek!
May the virtue accrued from this
Perfect the twofold merit of all beings.
May they attain the two absolute forms
That are caused by the two accumulations.
According to the aspiration and request of the faculty members of the Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation, the 4th rila lineage holder Namkha Drimed Rabjam wrote this in the 17th Rabjung Cycle, the third day of the eighth month of Fire Bird Royal Tibetan Year from Kathmandu, the capital
of Nepal.
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Message from the Deputy Speaker of the Tibetan Parliament-in-Exile and Representative
from the Nyingma School of Buddhism

Every year in Bodhgaya, the Nyingma Monlam Chenmo is performed. In this regard, the Ngagyur
Rigzod Editorial Committee requested me to say something for this year’s souvenir.
Firstly, to the most distinguished masters of the Ngagyur Nyingma, the two sections of the sangha,
and other followers, I would like to extend my heartfelt greetings. With this, I am inspired to express some
essential points. Generally in this world, there are different religious terms and qualities due to different
philosophical views and understanding. Thus, people embrace them according to their inspired faith. For
example, there are Buddhism, Hinduism, Islam and Christianity as the major religions and there are many
subcategories under them. It is a regular custom for different followers to perform daily offerings, prostrations and prayers with sheer faith towards their religion. If we extract the essential point of all these religions,
they mostly endeavour to change human beings’ thought as well as develop love, compassion and patience
within their own mindstreams. Atheists, though they don’t believe in any religion, still want happiness and
don’t want suffering. However, they are devoid of religious knowledge.
Moreover, the extraordinary qualities of Buddhism were stated by the gracious Lord Buddha himself
in the following lines:
O bhikshus and learned ones!
Examine my words like gold is examined
By burning, cutting and refining.
They are not to be adopted just by sheer faith.
After the unmistakable realisation of the perfect path, the Buddha taught his followers not to rely
solely upon blind faith, but instead to adopt the teachings only after thorough examination. Though it has
been more than 2500 years since the Buddha came into this world, interest and attraction towards Buddhist
philosophy is increasing in both the Western and Eastern parts of the world. This is because, as His Holiness
the Dalai Lama used to say, however attractive the external material things may be, they cannot eliminate
suffering. Suffering is related to inner thought. Hence if we want happiness, we have to develop the power of
love, compassion and patience. If possible, we have to generate equanimity for ourselves and others and even
cherish others more than ourselves. With such a motivation there is the ability to create happiness, peace
and wellbeing for society, family and oneself. As this is all related to the Buddha’s teaching, it has become the
most important religion in the 21st century.
The view of interdependent origination was clearly taught by the Buddha, in extensive, middling
and abridged prajnaparamita sutras, as well as in the teachings of Acharya Nagarjuna, Chandrakirti, Bhavaviveka, and other masters. This has become the major philosophy that might be compared with modern science. And even for ordinary people, it establishes an understanding that all phenomena are interdependently
originated or interdependently imputed; for instance, it is like a farmer knowing that crops are yielded by
the sowing of seeds. But it is more important to try to generate a certain awareness of the ground, path and
fruition of ones’ philosophy with skilful means. As the Mulamadhyamaka-karika (Fundamental Verses on
the Middle Way) states:
There is no single phenomenon
Which is not interdependently originated.
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Thus, there is no single phenomenon
Which is not emptiness.

Hence, I think we have to try to get accustomed to interdependent origination and emptiness. We
must know that if something is emptiness, the conventional truth does not disappear and the conventional
truth itself is emptiness in essence. There are benefits to detaching and not clinging to whatever appears in
the present, and realizing the true nature of phenomena.
We the people from Tibet, Bhutan, Nepal, Sikkim and other Himalayan regions are followers of
the Kama and Terma lineage holders like Padmasambhava, Shantarakshita, Trisong Deutsen, omniscient
Rongzom, Longchenpa and so on. Similarly, other people who are interested in Buddhism and especially in
Dzogchen teachings are becoming convinced that the nine yanas of the Ngagyur Nyingma tradition have a
special quality to lead beings according to their mental capacity. Thus, this becomes an important point to
benefit beings in the modern world.
Furthermore, Acharya Vasubandhu states an important point in the following verse:
Abiding in moral conduct is
To abide in proper hearing, contemplation and meditation.
Therefore, new renunciates and lay practitioners especially
Should study and practise the two teachings.
Acharya Vasubandhu further says:
The teaching of the Buddha is of two kinds.
They are: scriptural and realization.
Scriptures are to be upheld and explained
And realization is to be practised.
If we could properly apply expounding and practise, it would certainly help to sustain the Buddha’s
teachings in this world for a very long time. We can also apply this in our daily practice and give explanations
to others as appropriate.
In this way, the teachings of the Buddha must endure for very long time in this world, as Acharya
Shantideva says:
May the Doctrine, only cure for sorrow,
Source of every bliss and happiness,
Be blessed with wealth, upheld with veneration,
And throughout a vast continuance of time, endure!
Hence, the teachings of the Buddha, the only source of happiness for oneself and others, should be
highly revered. It is indeed an accumulation of inconceivable merit as the gathering of revered lamas, the
two sections of the sangha, the devotees and benefactors make aspirational prayers at Bodhgaya, where Lord
Buddha attained enlightenment. Thus, I am offering a reminder that everyone should make this virtuous at
all times and endeavour in making dedications towards the longevity of the Buddhadharma.
Deputy Speaker of the Tibetan Parliament-in-Exile and Representative from the Nyingma School
of Buddhism, Khenpo Sonam Tenphel, wrote this on 18th August, 2017.
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སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༦༠ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་ ༡༧ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧
ལོའི་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བརྒྱད་པའི་
མཛད་རིམ་སྙིང་བསྡུས།

སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༦༠ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་ ༡༧ བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༡

ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ནས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བརྒྱད་པ་དབུ་བཙུགས་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་དང་། འབྲས་
མོ་ལྗོངས་སོགས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བཅས་ཡིན།

སྤྱི་ཚེས་ ༢༨ བོད་ཚེས་ ༡ ཉིན་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་སྨིན་

གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཚོགས་ཕེབས་གནང་བའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་རྣམ་

པས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ནང་གི་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་དྲུང་ནས་བྱང་སྡོམ་བླངས་རྗེས། སེར་སྦྲེངས་དང་བཅས་བླ་ཆེན་རྣམ་
པ་སོ་སོའི་བཞུགས་ཁྲིར་འཁོད་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བཙུགས།

ཐོག་མར་སྔ་དྲོའི་ཆར་ཆོས་ཐུན་དང་པོར་དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་ཐུབ་བསྟོད་དང་།

སྒྲོལ་

ཆོག་སོགས་གསུངས་གྲུབ་རྗེས་ཚོགས་གྲོལ་ཞིང་། ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་ཕྱེད་ནས་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་གསུང་རྒྱུ་དབུ་

བཙུགས་ཏེ་ཆོས་ཐུན་གསུམ་དུ་བགོས་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་ཚོགས་གྲོལ། དེ་བཞིན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཉིན་གྲངས་
ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཚོགས་ཡོད།

སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ བོད་ཚེས་ ༨ ཉིན་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ཡན་མན་ལ་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་

ནང་གི་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཕུལ།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བརྒྱད་པར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ལས་མཆོད་རྟེན་

ཆེན་མོའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དབུ་བླར་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་

༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་དང་།
མཆོག་སྤྲུལ་རྨུགས་སངས་སྐུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། དེ་བཞིན་བྱང་ཕྱོགས་སུ་དབུ་བླ་གཙོ་བོར་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་
པོ་ཆེ་དང་ལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
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ཐེངས་འདིའི་སྨོན་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བརྒྱད་པར་ཚོགས་ཕེབས་གནང་བའི་སེར་སྐྱ་རྣམས་ལ་དར་ཐང་མཆོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བརྒྱད་སྟོང་པ་པར་མ་མི་འདྲ་བ་ཁག་བདུན་ཙམ་དང་། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་གཟུངས་

གཞུག་བཀའ་འགྱུར་ཚར་རེ་ཅན། མ་ཎི་ལག་སྐོར་གཟུངས་གཞུག་ལ་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉི་ཁྲི་
དང་འབུམ། ཏོག་བཀའ་འགྱུར། ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས་ཤིག ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་
གསུང་འབུམ་སོགས་གང་དགོས་ཆོས་སྦྱིན་དུ་གནང་ཡོད།

སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ བོད་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ཕྱོགས་སོ་སོའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་བླ་

མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་ཚོགས་འབུམ་གསུངས་གྲུབ་པ་དང་མཇུག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ།
སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བརྒྱད་པ་མཐའ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།།

རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བརྒྱད་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་དགོན་སྡེ་

ཁག་ཡོང་བསྡོམས་ ༢༦༨ ལྷག་ཙམ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།
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29th Monlam Chenmo

Events held during the 28th Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo, 2017

The 28th Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo was organised between 28th January and 6th February,
2017. At that time, the preparations were made by the Nyingma Monlam Chenmo International Foundation (NMCIF) in coordination with Ecclesiastical Department of the Sikkim State Government and other
Nyingma monasteries of eastern India.
On the first day of the Monlam, at around 7:00 A.M., the president of Ngagyur Nyingma Monlam
Chenmo, His Eminence Minling Khenchen Rinpoche, along with other high lamas, arrived at the Bodhgaya
Mahabodhi Temple. They took the bodhisattva vow in front of the main statue of Lord Buddha. Then, they
were escorted to their thrones to start the prayer session.
Among the high lamas who attended for Nyingma Monlam Chenmo, Khenchen Tsewang Gyatso
presided over the prayer session to the east of the Mahabodhi Temple. Likewise, the president of Nyingma
Monlam Chenmo, Minling Khenchen Rinpoche, presided to the south, Chogtrul Mugsang Kuchen Rinpoche and Khentrul Gyangkhang Rinpoche to the west, and Kathok Getse Rinpoche and Lachung Rinpoche to the north.
In the morning, at the first session of the prayer, the assembly performed The Verses of the Eight
Noble Auspicious Ones, Recalling the Qualities of the Three Jewels, The Seven-Limb Prayer, The Essence
of the Two-Accumulation Mandala Practice of Arya Tara, The Treasury of Blessings (A Practice of Buddha
Shakyamuni), Paying Homage to the Sixteen Elders, and The Prayer to Padmasambhava in Seven Chapters. After finishing the recitation, there was a short interval. The second session started at 9:30 A.M. The
assembly then recited the Manjushrinamasamgiti (tantra of the Magical Net of Manjushri) till 10:30. There
was lunch break after this. The third session started with the recitation of the Arya Bhadracharya Pranidhan
Raja (the King of Aspirations), which was recited from 1 P.M. The last session was the recitation of various
dedication prayers such as Maitreya’s Aspiration, The Prayer of the Primordial Buddha Samantabhadra, Aspiration for Birth in the Pure Realm of Sukhavati, the Short Amitabha Prayer, and so on. The same routine
applied for the rest of the nine days.
On the 8th day of the Prayer Ceremony, at around 9:00 A.M., high lamas performed thrusol (a
cleansing ritual) in front of the statue of Lord Buddha.
Tarthang Tulku Rinpoche offered following items to the participants of the 28th Nyingma Monlam
Chenmo:
 Gyed Tongpa in seven different publications along with Nyithri, Bum, and the sTog Kangyur.
 Some collected works of Lochen Dharmashri, the works of Longchen Rabjam, and others.
 Statues of Khen-Lob-Choe Sum (Shantarakshita, Padmasambhava and King Trisong Deutsen) which
had the canon of Lord Buddha inserted in each of them as zung.
 Hand-turned prayer wheels having one hundred million Mani mantras as zung.
On the last day of the Prayer Ceremony, the mandala of Rigzin Düpa (Gathering of the Vidayadharas) was created and a tsog bum (vast feast offering) was made. The Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo
then came to an end with the recitation of prayers of auspiciousness.
Representatives from about 268 Nyingma monasteries in India, Nepal and Bhutan attended the
28th Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo.
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High lamas presiding over the Prayer Ceremony
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Staff of the Monlam Chenmo
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Glimpses of the Prayer Ceremony
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སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས ༢༠༡༧ བར་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་
སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་
ལོ་འཁོར་རྩིས་ཁྲ།
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རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བརྒྱད་པར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།
The List of Monasteries Participated for the 28th World Peace Ceremony
ID

Name

Country

SN

ID

1.

20

145

31

Bhutan

24.

2.

ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་།

25.

154

3.

32

156

36

India

26.

4.

བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན།

27.

160

5.

39

India

28.

161

6.

44

India

29.

162

7.

48

India

30.

164

8.

64

India

31.

167

9.

70

India

10.

73

11.

98

12.

100

SN

ཨོ་རྒྱན་གླིང་དགོན་པ།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ།

རྡོར་བྲག་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།
ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་།

ཟིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གླིང་།

ཐུབ་བསྟན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན།

India

བསམ་ཡས་རྗེས་དྲན་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་ཚལ་གླིང་།

Nepal

32.

171

33.

178

འབྲུག་སྒང་སྟེང་རྙིང་མ་དགོན་པ།

Nepal

Bhutan

34.

180

Bhutan

35.

183

36.

189

37.

190

38.

196

39.

200

40.

201

41.

204

42.

212

43.

214

44.

216

ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་།
མོང་སྒར་བཀའ་གདམས་དགོན།

ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་
གླིང་།

Bhutan

ར་སྤུར་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཚེས་བཅུ་ཚོགས་པ།

India

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་།

India

13.

103

14.

110

15.

121

16.

126

17.

131

18.

133

19.

137

20.

138

ཨོ་རྒྱན་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

21.

142

ཟ་ཧོར་གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕོ་

22.

143

23.

144

ཞེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་དགོན།
ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དགོན།

Bhutan
India

སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དགོན།

India

སྟག་རྩེ་བཙུན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

India

India

བྲང་།

India

45.

220

46.

221

དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

India

47.

222

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཨེ་ཝྃ་ལྕོག་སྒར།

India

Name

Country

དཔལ་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་དར་རྒྱས་གླིང་།

འཕགས་ཡུལ་རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་།

དབེན་དགོན་གསང་སྔགས་རབ་བརྟན་གླིང་།

India

India
India

སྤང་སྒང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་
པ།
India
གསང་ཆེན་པདྨ་ཡང་རྩེ་དགོན།

India

ཤུག་གསེབ་མཐོ་སློབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དགོན།

India

བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སྡིང་འབྲས་ལྗོངས།

India

བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་དགོན།

India

སྤྲིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

India

གཟི་རི་ཀུན་སེལ་མཐོང་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ།

Nepal

རྫ་རོང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་།
ཀ་རང་དགོན་པ།

སྔ་འགྱུར་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན།

སྔ་འགྱུར་སོག་མདོ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

ཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་པ།

དཔལ་སྔ་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གླིང་།

བལ་ཡུལ་ཡང་ཤོད་རིག་འཛིན་ཕོ་བྲང་དགོན་པ།

ཨོ་རྒྱན་བསྟན་གཉིས་གླིང་དགོན།

སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཐེག་དགུ་ལེགས་བཤད་གླིང་།

ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་དཔལ་ཡུལ་གླིང་།
ཐང་སྨད་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

མཚོ་རྒྱལ་དགེ་འཕེལ་ལྗོངས་དགོན།
མཚོ་པདྨ་དབུ་རྩེ་རི་ཁྲོད།

པདྨ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
India

Nepal
Nepal
Nepal
India
India
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SN

ID

48.

250

49.

253

50.

260

52.

270

54.

302

51.

53.

265

Name

SN

ID

དཔལ་རྣ་རི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།

Nepal

75.

352

སང་ཏོག་རྙིང་མ་འོད་ཟེར་ཆོས་གླིང་དགོན།

India

གླང་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།

Nepal

77.

360

ཁུ་ནུ་ལྕང་དགོན་མཐོང་གྲོལ་གླིང་།

India

79.

374

གནས་ཁང་དགོན་པ།

པདྨ་ཆོས་གླིང་།

མངོན་དགའ་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླིང་།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྒྱལ་དགོན།

Nepal

76.

Nepal

78.

India

80.

India

82.

India

84.

Nepal

357

362

301

སེར་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན།

55.

304

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

57.

308

59.

310

གུ་རུའི་སྐུ་འབུམ་སྟག་ལུང་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་
གླིང་།
India

86.

61.

312

རྡོ་གླིང་གསང་སྔགས་དགོན།

India

88.

63.

314

India

90.

478

65.

316

India

92.

483

India

94.

India

96.

India

98.

India

100.

56.
58.
60.
62.
64.

307

309
311

313
315

66.

318

68.

321

67.

ར་འབང་ཀུན་ཕན་གླིང་ཚེས་བཅུ་དགོན་པ།
ལིང་བཀོད་དགོན་ཆོས་འཁོར་ཡངས་བརྩེ།
ཟམ་གདོང་མེ་ཏོག་དགོན།

གཟི་མིག་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་དགོན།

India

ལ་ཆེན་དགོན་དངོས་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།
སིན་གཏམ་དགོན།

Bhutan

གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་མེ་ལིང་དགོན།

India

323

པདྨ་ཆོས་གླིང་།

71.

328

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན།

73.

333

ལ་ཆུང་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་།

74.

332

334

མས་ལི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་དར་གླིང་།
ཤིབ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དགོན།

བཙུན་ཐང་རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་དགོན།

India
India

393

405

ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ།
ཉི་ཟླ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

གསང་སྔགས་གླིང་དགོན་པ།

བྲག་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་ཐར་གླིང་།

India
India

Bhutan

Bhutan
Nepal
Nepal

408

བྱང་གཏེར་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་།

Nepal

85.

413

ཐར་པ་གླིང་དགོན་པ།

Nepal

409
414

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན།
བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན་པ།

87.

419

89.

452

གནས་གསར་དགོན་པ།

481

སྐལ་བཟང་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

421

93.

484

95.

494

485

496

ཤར་འབྲས་ལྗོངས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

ཐེག་མཆོག་དགའ་རབ་ཡངས་རྩེ།
རི་དགོན་རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་།

གསེར་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གླིང་།

བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ཡན་ལག
གསང་སྔགས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།
ཤོ་རོང་ལུ་ར་བསམ་གླིང་དགོན།

གཡས་ཚེར་བྱང་ཆུབ་གླིང་དགོན་པ་དོལ་པོ།

97.

498

བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་།

99.

504

པདྨ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

101.

India

377

སྔ་འགྱུར་མཁས་གྲུབ་གླིང་།

Country

83.

91.

India

བཀྲ་ཤིས་གཡང་བརྩེ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་།

69.

72.

India

གཡང་སྒང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་དགོན།
བླ་བྲང་དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་དགོན།

81.

India

India

ཕན་བཟང་གསང་སྔགས་ཆོས་སྡིང་དགོན།

325

India

དགོན་བྱང་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

319

70.

Name

Country

499
520
525

རྣམ་རྩེ་མངའ་བདག་བྱང་གཏེར་དགོན།
ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་གླིང་དགོན།

སོག་ཆེན་དཀར་བུ་གླིང་དགོན།

Nepal
Nepal
India

Bhutan
Nepal
India

Nepal

Nepal
India

Nepal

Nepal

Nepal
India
India

Nepal
Nepal
Nepal
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ID

Name

Country

102.

529

ཐང་སྒོ་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་།

India

104.

538

སྣང་རྩེ་དཔལ་རི་དགོན།

Nepal

ཁང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།

Nepal

103.

533

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན།

105.

542

པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན།

107.

547

ལྷ་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་།

106.

545

108.

562

110.

570

112.

576

སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་སྡེ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་གླིང་།

592

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

109.
111.

565

572

113.

580

115.

598

117.

606

119.

613

114.
116.
118.

120.

རྨ་བྱ་དགོན་པ།

བྲག་སྤྲུལ་དགོན།

ཟངས་མདོག་དཔལ་དགོན།
པདྨ་གླིང་དགོན་པ།
གནས་ཆེན་དགོན།

ཤར་ཕྱོགས་མངོན་དགའ་གླིང་།

601

ཧི་མ་ལ་ཡན་ཤར་པ་སྔ་འགྱུར་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭ།

607

རི་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་།

615

སྐུ་དུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན།
བིག་ཀྲམ་ཤིལ་དགོན།

བཀྲ་ཤིས་བྱ་གླིང་དགོན།

616

པདྨ་བདེ་ཆེའི་གླིང་དགོན།

123.

620

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན།

125.

625

ཨོ་རྒྱན་གླིང་དགོན།

121.

122.
124.
126.
127.

128.

618

622

གཡུ་ལོ་བཀོད་རྗེ་བཙུན་གླིང་དགོན།

གསང་སྔགས་ཡང་རྩེ་དགོན།

626

པདྨ་གླིང་དགོན།

630

ལོ་གཏེར་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་ཚལ་དགོན།

629

དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་དགོན།

SN

ID

Name

Country

129.

635

བཅུ་རིས་དཀུལ་ལུ་དགོན།

Nepal

641

དཀར་བདེ་པདྨ་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན།

Nepal

India

130.

640

Nepal

132.

646

India

134.

654

Nepal

136.

664

Nepal

138.

670

Nepal

140.

681

Nepal

142.

Nepal

144.

Nepal

146.

Nepal

148.

Nepal

150.

131.

133.

Nepal

135.

Nepal

137.

Nepal

India

Nepal

India

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་།

685

བྱིན་རླབས་ཡང་གཏེར་དགོན།

143.

690

གསེར་རྟོགས་དགོན་པ།

145.

698

147.

705

686
692

བཟང་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་པ།
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན།

བུ་ད་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
ཀརྨ་སོག་སིང་དགོན་པ།

དཔལ་སྔ་འགྱུར་ཆུ་མིག་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགོན།

703

ཀརྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

711

མཐར་ཕྱིན་དགོན་པ།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཆོས་གླིང་།

713

ཟ་འུར་འཁོར་ཡུལ་མ་ཎི་དགོན་པ།

151.

718

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

153.

723

152.

Nepal

154.

Nepal

བཀྲ་ཤིས་མཚོ་གླིང་དགོན་པ།

དཔལ་སྔ་འགྱུར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དགོན་པ།

Nepal
Nepal

པདྨ་བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

672

149.

Nepal

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན།

བཀྲ་ཤིས་གསེར་ཕུག་གླིང་དགོན།

141.

Nepal

658

བྱང་གཏེར་པདྨ་དགོན།

665

139.

Nepal

647

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

155.

714
721

727
734

India

Nepal
India

India

Nepal
India

Nepal
Nepal
Nepal

Nepal
Nepal

Nepal

Nepal
Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

དཔལ་ཀ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན།

Nepal

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།

Nepal

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་པང་དགོན་པ།

ཐར་པ་གླིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དགོན།

པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན།

Nepal

Nepal
Nepal

Nepal
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SN

156.

ID

Name

Country

738

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན།

Nepal

158.

748

བསམ་ཡས་ཆོས་གླིང་དགོན།

Nepal

160.

752

157.

159.
161.

746

བཀའ་དབང་དགོན་པ།

749

ཆོས་གླིང་ཡེ་ཤེས་དགོན་པ།

754

བཀྲ་ཤིས་རབ་འབྱུང་དགོན་པ།

པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན།

162.

764

ས་གླིང་དགོན་པ།

164.

770

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན།

166.

773

163.
165.

167.

765

787

174.

785

788

175.

790

177.

794

179.

800

181.

804

176.
178.
180.
182.

188.

813

བཟང་མདོག་དཔལ་རི་ཆོས་གླིང་དགོན།

Nepal

190.

816

ཨ་འཛོམ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

India

192.

820

194.

823

191.

India

ག་བྷི་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན།

India

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་།

Nepal

797

དགེས་འདུག་པ་དངོས་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན།
པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དགོན།

Nepal

ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན།

Nepal

པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

མདོ་སྔགས་དར་རྒྱས་མང་བཅས་དགོན།

ལིག་གཉིས་འཕགས་རྒྱལ་དགོན།

821

དཔལ་ལྷ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ངེས་གསང་ཆོས་
འཁོར་གླིང་།

7030

གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན།
ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་།

ལེབ་ཅཱ་མ་ཎི་དགོན་པ།

India

Bhutan
Nepal

Nepal

Nepal
India

Nepal

Bhutan
India

India

198.

8007

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ཀུན་བདེ་གླིང་དགོན།

200.

9208

པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

9217

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་།

Nepal

ཚེ་གླིང་དགོན།

Nepal

9004
9212

9225

204.

9229

206.

9240

208.

9254

205.

207.

Nepal

སྐྱ་རོག་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

818

197.

203.

India

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འོད་གསལ་ཨ་ཏི་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

Nepal

ཁྲི་མ་བཤད་སྒྲུབ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ།

202.

Nepal

རི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།

Country

825

201.

India

814

824

199.

Nepal

811

195.

196.

India

Nepal

སྔ་འགྱུར་ཐེག་མཆོག་འགྲོ་འདུལ་གླིང་།

193.

India

ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

ཨོ་རྒྱན་མཐོང་སྨོན་གླིང་།

806

189.

India

Nepal

791

803

187.

Nepal

དཔལ་གླིང་འོག་མིན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།
འཁོར་གདོང་བྱང་གཏེར་དགོན་པ།

Nepal

Nepal

Nepal

173.

172.

བདེ་ཆེན་ཐར་གླིང་།

185.

Nepal

དཔལ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་གླིང་།

784

809

ཨོ་རྒྱན་བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན།

777

171.

Nepal

810

India

རྣམ་བརྩེ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན།

བཱདྷ་ཨརྒྷ་ཝ་ས་ཏཱན་དགོན།

186.

ཐེག་ཆེན་ནང་པའི་སློབ་གྲྭ།

781

807

Nepal

774

170.

183.

808

རྩ་རི་གནས་སྨན་ཆུ་ཁ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན། India

པདྨ་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

Name

184.

དགེ་རྒྱས་ལྷ་ཁང་།

776

ID

Nepal

772

168.
169.

བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་དགོན།

SN

209.

9235
9241

9276

པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན།

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
པད་གླིང་དགོན་པ།

དཔལ་ཕུར་པ་ལྷ་ཁང་དགོན།
ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་།

གསང་སྔགས་བསྟན་རྒྱས་གླིང་དགོན།
བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Bhutan
Nepal
India

Nepal
Nepal

Nepal
Nepal
Nepal
India

Nepal

Nepal

Nepal
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SN

ID

Name

Country

210.

9287

212.

9409

214.

9420

216.

9468

218.

9477

ཞི་བདེ་དགོན་པ་གཙང་ཁོ་རྡོལ་མཁའ།

9513

ཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་གླིང་དགོན།

India

9561

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན།

India

9572

བདུད་འཇོམས་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན།

211.

213.
215.

217.

བཀྲ་ཤིས་ཐར་པ་གླིང་དགོན།

9422
9471

9527

223.

9566

225.

9584

227.

9594

229.

9611

226.
228.
230.
231.

232.
233.

9593
9595

རིན་ཆེན་སྒང་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་།

བྱང་གཏེར་རྙིང་མ་ཆོས་གླིང་དགོན།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ཆེན་གཏེར་གླིང་དགོན།

སྔ་འགྱུར་བཤད་གྲྭ་པདྨ་འགྲོ་འདུལ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་།

མཁས་རིགས་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་།
སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དགོན།

གསང་སྔགས་ཆོས་འཕེལ་དགོན་པ།
རྙིང་དགོན་ཨོ་རྒྱན་གསང་མདོ་གླིང་།
ཨོ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།
བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་དགོན།
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཆོས་གླིང་དགོན།

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན།

9612

ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དགོན།

9618

བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ།

9614

ཆོས་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན།

9624

ཉི་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་།

9631

ཀརྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

234.

9629

236.

9633

235.

Nepal

9415

221.

224.

གསང་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཐར་གླིང་དགོན།

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན།

9504

222.

Nepal

9305

219.

220.

བཀྲ་ཤིས་སེམས་པ་གླིང་དགོན།

རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་།

Name

SN

ID

Country

237.

9636

བདེ་ཆེན་དགོན་པ།

Nepal

239.

9667

པ་ཤིང་དང་ཐུགས་ཆེན་ལྷ་ཁང་།

India

འབྲུག་ཆོས་གླིང་བཀྲ་ཤིས་དགོན་བལ་ཡུལ།

Nepal

སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Nepal

India

238.

Nepal

240.

9669

Nepal

242.

9682

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

India

244.

9688

ཤང་གར་སྟེ་དགོན་པ་མོང་སྒར།

Bhutan

246.

9694

Nepal

248.

9699

བསམ་པ་འོད་ཟེར་དགོན།

9809

ཡོན་ཏན་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་དགོན།

Nepal

9851

སྒོམ་གྲྭ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་གླིང་།

Bhutan

Bhutan

241.

Nepal

243.
245.

Nepal

247.

Nepal

9671

9683

9692
9695

249.

9800

251.

9810

250.

Bhutan

9652

India

252.

India

254.

9860

Bhutan

256.

9862

India

258.

9864

Bhutan

260.

9866

Nepal

262.

9868

India

253.

Nepal

255.

Nepal

257.

Nepal

259.

Nepal

261.

India

263.

9855

9861

9863
9865

9867

9869

ཨོ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན།
སྦི་མཁར་སྤང་ཐང་ཤིང་སྐྱེས་དགོན་པ།

ཤར་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

གཏེར་ཆེན་ཡོལ་མོ་སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་བཟང་པོའི་ཙུ་
ཌི་དགོན།

ཤར་འབྲས་ལྗོངས་དཔལ་ཡུལ་སྔ་འགྱུར་ཐེག་མཆོག་
ཆོས་འཁོར་གླིང་།

Nepal
Bhutan
Nepal
Bhutan
India

Nepal
India
India

བསམ་དོན་འོད་གསལ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་བྱང་ཆུབ་
མཆོད་རྟེན་དགོན།
Nepal
བཀྲ་ཤིས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དགོན་པ།
བདེ་གཤེགས་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ།
ཚེ་མཐར་སྨིན་དྲུག་གླིང་དགོན་པ།

སྔ་འགྱུར་སྨིན་གྲོལ་ཐོས་བསམ་གླིང་།
དཔལ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན།

རྫ་རོང་ཐུབ་བསྟན་སྨིན་གྲོལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal
Nepal

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཀརྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Nepal

རྡོ་རྗེ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Nepal

བསངས་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

ཀར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་ཆོས་དབྱིངས་ཁ་བཟང་།

འབྲུག་གསང་སྤང་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་།

འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

Nepal
Bhutan

Bhutan
Nepal
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SN

ID

Name

Country

264.

9870

ཤྲིབཱུདྷཱ་ས་གླིང་དགོན་པ།

Nepal

266.

9872

དཔལ་གནམ་དགུང་བྱང་ཆུབ་གླིང་།

Nepal

268.

9874

265.

267.

གསལ་བཤད།

9871

9873

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
ཨོ་རྒྱན་ཡང་འཕེལ་གླིང་དགོན་པ།

མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Nepal
Nepal
Nepal

སྨོན་ལམ་གཞུང་ཐོ་ཇི་འབྱོར་གཞིར་བཞག་བསྒྲིགས་པ་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་པས་འཕྲི་སྣོན་བྱས་མེད།

74
Nyingma Monlam 2018.indd 74

11/30/2017 10:33:48 AM

