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ཕིན་ཏེ་བལྟས་པ་ན།   ནུ་བོ་ཐ་ཆུང་སག་གིས་ཟོས་ཏེ་ཤ་དང་ཁག་གིས་ཀུན་ཏུ་བསོས་ནས་

བཙོག་བཙོག་ལྟར་འདུག་པ་མཐོང་ནས་ལུས་ས་ལ་བརབས་ཏེ་བརྒྱལ་ལོ།  །རིང་ཞིག་ལོན་པ་

དང་དབུགས་ཕིར་ཕྱུང་ནས་ཆོ་ངེས་བཏབ་སེ་ས་ལ་འགེ་ཞིང་འཁམས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་

བཙུན་མོའམ་ཡུམ་མནལ་བའི་རྨི་ལམ་དུ་ཕུག་རོན་གསུམ་ཞིག་ཀུན་ཏུ་འཕུར་ཞིང་རེ་བ་ལས། 

ནང་གི་ཆུང་བ་གཅིག་ཁས་ཁེར་བ་རྨིས་མ་ཐག་ཏུ་སད་ནས་དངངས་སྐྲག་སེ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསད་

དོ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

བདག་གིས་གཏམ་དུ་ཐོས་ན་ཕུག་རོན་ནི་བུའི་བླ་སེ།  ཕུག་རོན་ནང་གི་ཆུང་ངུ་ཁས་ཁེར་

བ་ལ་བལྟས་ན་བདག་གི་བུའི་ནང་གི་སྡུག་པ་བཀ་མི་ཤིས་སུ་ངེས་ཀྱི་ཞེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་

འཚོལ་བར་བཏང་བ་ལས།  རིང་པོར་མ་ལོན་པར་བུ་གཉིས་ནི་འོངས་ཀྱི། བུའི་ནང་གི་སྡུག་པ་

ཅང་མ་ཉེས་སམ་ག་རེ་ཞེས་དྲིས་པས། ཕུ་བོ་གཉིས་སྐད་ཀྱིས་བརྣངས་ཏེ་རིང་ཞིག་ཏུ་དབུགས་

ཀྱང་མ་ཕིན་སྨྲ་ཡང་མ་ནུས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་དབུགས་ཕིན་པ་དང་སག་གིས་ཟོས་སོ་ཞེས་སྨྲས་

སོ། །ལྷ་མོས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་འཁམས་ཏེ་ས་ལ་འགེལ་ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་

དབུགས་ཕིན་ཏེ། བུ་གཉིས་དང་བཙུན་མོ་དང་ཕོ་བྲང་སླས་སུ་བཅས་ཏེ་མྱུར་བར་རྒྱལ་བུ་གང་དུ་

ཚེ་འཕོས་པའི་གནས་སུ་སོང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་ན་སག་མོས་རྒྱལ་བུའི་ཤ་ནི་ཟད་པར་ཟོས་ཀྱི། རུས་

པ་དང་ཁག་འབའ་ཞིག་ས་ལ་བཙོག་བཙོག་ལྟར་འདུག་པ་མཐོང་ནས། བཙུན་མོས་ནི་མགོ་ནས་

བཟུང་། རྒྱལ་པོས་ནི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཆོ་ངེ་བཏབ་ནས་ངུས་པ་དང་། དེར་ཡང་འཁམས་

ནས་རིང་ཞིག་ལོན་པ་དང་ཕིས་སངས་སོ། །རྒྱལ་བུ་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་དེ་དེར་ཚེ་འཕོས་ནས་

དགའ་ལྡན་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ།།

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཅི་སྤད་པས་འདིར་སྐྱེས་སམ་དུ་བསམས་ཏེ། ལྷའི་མིག་གིས་རྒྱུད་ལྔ་ཀུན་

ཏུ་བརྟགས་ན་བདག་ཚེ་འཕོས་པའི་རུས་བུ་ཚལ་ན་འདུག་པ་ལ་ཕ་མས་བསྐོར་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་

ལ་བཅགས་པས་མྱ་ངན་གི་ཟུག་རྔུས་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཆོ་ངེ་འདེབས་པ་མཐོང་ནས། 

ལྷས་བསམས་པ། བདག་གི་ཕ་མ་འདི་ལྟར་མི་དགའ་བའི་རྐེན་གིས་གལ་ཏེ་ན་ལུས་དང་

སོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་གི་དེ་ལ་སྤོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་གཏམ་བར་འགོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་ནམ་

མཁའ་ལས་བབས་ཏེ། སེང་གི་ནམ་མཁའ་ལས་ཚིག་སན་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕ་མ་གཉིས་

སྤོ་བ་བསྐྱེད་དོ།།

ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ནམ་མཁར་བལྟས་ནས། ལྷ་ཁོད་སུ་ཞིག་བདག་ལ་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་

སྨྲས་པ་དང་། ལྷས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་རྒྱལ་བུ་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་

གིས་ལུས་སག་མོ་ལྟོགས་པ་ལ་བིན་ནས་དགའ་ལྡན་གི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོ་འདི་ལྟར་མཁེན་པར་མཛོད་ཅིག ཅི་ཙམ་དུ་སིད་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་མཐར་འཇིག་པ་

འོང་། སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་ངེས་པར་འཇིག་གོ །སིག་པ་བས་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་གི  དགེ་བ་

བས་ན་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་སེ། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ནི་ཀུན་ལ་སིད་ན་ཅིའི་སླད་དུ་བདག་འབའ་ཞིག་

གི་ཕིར་མྱ་ངན་གི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་མ་ཚོར།  དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་བརོན་འགྲུས་མཛོད་ཅིག  

དེའི་ཕ་མས་སྨྲས་པ། ཁོད་ནི་སིང་རེ་ཆེན་པོས་སག་མོ་ལ་བསོད་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་

བརེ་བ་ཡིན་ན། བདག་ཅག་བཏང་སེ་ཚེའི་དུས་བས་པས་ངེད་ནི་ཁོད་དྲན་པའི་ཕིར་ཤ་ཡང་དུམ་
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བུ་དུམ་བུར་བཅད་པ་ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུངས་ན་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྤོད་པ་ཁོད་འདི་ལྟར་

བ་བར་རིགས་སམ། 

དེ་ནས་ཡང་ལྷ་དེས་ཚིག་སན་པ་ས་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བཞམས་ཏེ་སྤོ་བ་བསྐྱེད་པས། 

དེའི་ཕ་མ་ཡང་སྤོ་བ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ས་བདུན་གི་སྒོམ་བས་ཏེ་རུས་བུ་ནང་དུ་

བཅུག་ནས་སྦས་པའི་སེང་དུ་མཆོད་རྟེན་བས་སོ།།

གཉིས་པ་སྟག་མྡོས་ཞུས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་རྡོགས་པ་དང་པྡོའི་

ལེའུའམ་སྐེས་རབས་སྡོ་བཞི་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣལ་འབོར་དང་མཐུན་པའི་གནས་རི་སུལ་སན་ལོངས་ཤིག་ན་གནས་ཤིང་

སྤོད་དོ། །དེ་ནས་རི་ཁོད་དེ་ན་ནི། །སག་མོ་ཕྲུ་གུ་འབྲངས་པ་ཞིག །ཕྲུ་གུ་འབྲངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

གིས། །སྤོད་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་མཐོང་། །བཀེས་པས་ལྟོ་བ་རབ་ཏུ་ཉམས། །མིག་གཉིས་ལྟ་

བ་ཞན་པར་གྱུར། །ཕྲུ་གུ་བདག་གི་བུ་ཡིན་ཀྱང་། །ཁ་ཟས་བཞིན་དུ་ལྡན་པར་འགྱུར། །མ་ལ་

ཡིད་གཅུགས་འཇིགས་མེད་ཅིང་། །ནུ་ཞོ་འདོད་ཕིར་ལྷགས་པ་ལ། །སག་མོ་ངེར་ངེར་སྒ་འབིན་

ཅིང་། །གཞན་གི་བུ་བཞིན་སྤངས་པར་གྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་མཐོང་ནས།  །བརྟན་

ཀྱང་སིང་རེའི་དབང་གྱུར་པས། །ས་གཡོས་པ་ཡི་ལོན་ཤིང་བཞིན། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་

གདུངས་པས་འདར། །བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། །སིང་རེའི་བདག་ཉིད་བརྟན་པ་

གསལ། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུས་ཀྱང་།  །འདར་བར་གྱུར་པ་དེ་རྨད་དོ། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྟབས་ཤིང་རིངས་རིངས་སྐད་དུ་སྨྲ་བའི་ཚིག་རང་བཞིན་ཁད་པར་ཅན་

གསལ་བར་སོན་པ། སིང་རེའི་དབང་གིས་ཚིག་འབྲུ་གསལ་བར་སློབ་མ་ལ་སྨྲས་པ། །འུ་བུ་

འཁོར་བ་ཡོན་ཏན་མེད་ལ་ལྟོས།  །གཅན་གཟན་མོ་འདི་ལྟོགས་ནས་སུ། །བམས་པའི་མཚམས་

ལས་འདས་ནས་ནི། །རང་གི་བུ་ཡང་ཟ་བར་འདོད།  །ཀྱེ་མ་བདག་ལ་བམས་པ་འདི། །ཧ་ཅང་མ་

འོས་མི་བཟད་དོ། །གང་ཕིར་མ་ཡང་བདག་གི་བུ། །ཟ་བར་འདོད་པ་ག་ལ་སིད། །གང་ཕིར་འདི་

འདྲའི་ལས་དག་ཀྱང་། །བེད་པར་རོམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི། །བདག་ལ་བམས་པའི་དག་བོ་དེ། །འཕེལ་

བར་བེད་པ་སུ་ཞིག་ཡོད། །དེ་ལྟ་བས་ན་སག་མོ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་མ་རུང་པར་གྱུར་པ་འདི་

བཀེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་རྒྱུ་གང་ཞིག་ནས་མྱུར་དུ་ཚོལ་ཅིག་བདག་ཅག་འདིའི་ཐུབ་

ཚོད་འདི་ལས་བཟློག་པའི་ཕིར་འབད་དོ།། 

དེས་ཀྱང་དེ་མཉན་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ་བགིའོ་ཞེས་ནས་དེའི་ཟས་འཚོལ་བ་ལ་འབྲངས་པར་

གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློབ་མ་དེ་ལ་སད་བཏགས་ཏེ་བཏང་ནས་བསམས་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

པའི་མཐར་དེ་ནས་སག་མོ་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལུས་བོར་བའི་སྒ་དེ་ཐོས་ཤིང་ངོ་མཚར་

སྐྱེས་ནས། རང་གི་ཕྲུ་གུ་བཟའ་བ་བཏང་སེ། དེ་ནས་དེ་ལ་མིག་གཉིས་བལྟས། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེའི་ལུས་སོག་དང་བྲལ་བ་མཐོང་བས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཉེ་བར་འོངས་ཏེ་བཟའ་བར་བརམས་

སོ།།

དེའི་འོག་ཏུ་སློབ་མ་དེས་ཤ་མ་རེད་པ་སླར་འོངས་ཏེ། མཁན་པོ་གང་ན་བཞུགས་སམ་

ནས་བལྟས་པ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ལུས་སོག་དང་བྲལ་བ་སག་མོ་དེས་ཟ་ཞིང་འདུག་

པ་མཐོང་བ་དང་། དེས་དེའི་སྤོད་པ་ཁད་པར་ཅན་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་བཟུང་ནས་མྱ་ངན་སྡུག་བསྔལ་

གི་ཤུགས་བཏང་སེ། དེའི་ཡོན་ཏན་གི་གཞི་ལ་སོན་པའི་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བསམ་པ་

ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ། 

ཨེ་མ་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ལ་འདི་སིང་རེ། །བདག་ཉིད་ཆེ་བ་བདག་གི་བདེ་མ་ཆགས། །དམ་

པ་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་པ་མཆོག་ཏུ་བས། །གཞན་གི་དཔལ་དང་གགས་པ་ཟིལ་གིས་མནན། །ཨེ་མ་

རབ་ཏུ་དཔའ་བ་འཇིགས་པ་མེད། །ཡོན་ཏན་བཞི་ལྡན་བམས་མཆོག་རྣམ་པར་བརྟན། །ཨེ་མ་

ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་བདག་གི་ལུས།  །ཕག་གི་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་ཅན་དུ་བས། །རང་བཞིན་ཞི་བས་

ས་གཞི་བཞིན་དུ་བརྟན། །ཨེ་མ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་པ། །ཨེ་མ་དཔའ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་འདིས། །བདག་གི་སྐྱོན་ནི་རབ་ཏུ་གགས་པར་འགྱུར། །མགོན་པོ་འདིས་ནི་མགོན་

དང་བཅས་བས་པ། །དེ་ནི་འགོ་བ་མྱ་ངན་བ་མི་དགོས། །གཞན་གིས་ཕམ་དུ་བས་པའི་བདུད་

དག་ཀྱང་། །ད་ནི་ངེས་པར་ཤུགས་ཀྱང་ནར་ཞེས་འབིན། །ཡོང་ཡེ་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ། ཐུགས་རེ་ཤིན་ཏུ་རབས་ཆེ་བ། སིང་སོབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྨྲས་ནས། དེ་ནས་དོན་དེ་

ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་སྦྲན་ནོ།།

དེ་ནས་དེའི་སྤོད་པས་ངོ་མཚར་གྱུར་པའི་སློབ་མ་དང་། དྲི་ཟ་གནོད་སྦིན་ཀླུ་དང་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་གི་བདག་པོ་རྣམས། འཕེང་བ་ན་བཟའ་རྒྱན་དང་ཙན་དན་ཕེ་མའི་ཆར་བབ་པས། དེའི་

སྐུ་གདུང་འཛིན་པའི་ས་གཞི་ཁེབས་པར་བས། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།།

གནས་མཆྡོག་སྟག་མྡོ་ལུས་སྦིན་ངྡོ་སྤྡོད།

དེང་སང་གགས་ཚོད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན། ལོ་ངོ་ཉིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གི་སྔོན་དུ་རྒྱལ་བུ་སིང་

སོབས་ཆེན་པོས་བཀེས་སྐོམ་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་སག་མོ་ལ་རང་གི་ལུས་བིན་ཏེ་བིན་གིས་

བརབས་པའི་སག་མོ་ལུས་སྦིན་གི་གནས་འདི་ནི་ཡམ་བུ་རྒྱལ་ས་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་ལེ་དབར་

སུམ་ཅུ་ཙམ་གི་སར་རི་མཐོ་ལ་ས་གཙང་བའི་རེར་ཆགས་ཡོད། གནས་འདིར་སག་གི་འཇིགས་
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པ་ཆེ་བས་འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕིར་ཡུལ་མི་རྣམས་ནས་དངོས་མིང་ནས་མ་སོས་པར་

ན་མོ་བུདྷ་ཡ་ཞེས་པའི་མིང་ནས་འབོད། རི་འདི་ནི་རྒྱ་སིལ་འབོལ་པོ་ཡོད་པའི་ནགས་ཀླུང་ཞིག་

ཡིན།

སྤིར་རི་དེའི་རེ་མོར་སག་མོ་ལུས་སྦིན་གི་གནས་ཞེས་ངོས་འཛིན་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དུ་

མ་ཞིག་ཡོད་ཚོད་འདུག་ཀྱང་རྒྱལ་བུ་སིང་སོབས་ཆེན་པོའི་སྐྲ་དང་རུས་བུ་ལ་མཆོད་པ་བས་ཏེ་

མཆོད་རྟེན་བརིགས་པའི་ཤུལ་ནི་རི་རེ་ཡི་མཆོད་རྟེན་རིང་གོག་ཡོད་ས་དེ་ག་རང་ཡིན་སམ་སེ་

ལོ་ངོ་མང་པོའི་སྔོན་དུ་ནགས་ཧ་ཅང་མཐུག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  དེའི་སྐབས་རི་རེར་མཆོད་

རྟེན་རིང་གོག་དེ་ལས་མེད་པ་དང་། ས་དེ་ཉིད་མི་རབས་གསར་རིང་ཀུན་ལ་སག་ཚང་ཡིན་པར་

གགས་པ་དང་། ས་དེར་གནས་ངོས་འཛིན་གི་ཚུལ་དུ་ཨ་ཤོ་ཀའི་མཆོད་རྟེན་དང་བཟོ་དབིབས་

མཚུངས་པའི་མཆོད་རྟེན་རིང་གོག་ཡོད་པའི་གཏམ་ལ་སེམས་ཚེ་འཐད་འཐད་དུ་སང་བའི་ཕིར་

རོ།།

འདིར་མཁེན་དགོས་པ་ལ། དེང་སང་གགས་པའི་སག་མོ་ལུས་སྦིན་གི་བྱུང་རིམ་ནི་མདོ་

མཛངས་བླུན་ནས་བསན་པ་ལྟར་རྒྱལ་བུ་སིང་སོབས་ཆེན་པོས་སག་མོ་ལ་ལུས་བིན་ནས་ཤུལ་

དུ་ལྷག་པའི་སྐྲ་དང་རུས་བུ་རྣམས་རིན་ཆེན་ས་བདུན་གི་སྒོམ་དུ་བཅུག་སེ་མཆོད་རྟེན་བརིགས་

པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་མོད། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་སྐྱེས་རབས་སོ་བཞི་

པ་ལས་ནི་རྒྱལ་བུ་མིན་པར་བྲམ་ཟེ་ཞིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རྣལ་འབོར་དང་མཐུན་པའི་རི་སུལ་ན་

ཕིན་སྐབས་སག་མོ་ལ་ལུས་བིན་ནས་ལྷག་པའི་སྐྲ་དང་རུས་བུ་ལ་མཆོད་རྟེན་བརིགས་པ་མིན་

པར་དེའི་སློབ་མ་དང་དྲི་ཟ་གནོད་སྦིན་ཀླུ་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཕེང་

བ་ན་བཟའ་རྒྱན་དང་ཙན་དན་ཕེ་མའི་ཆར་བབ་པས་དེའི་སྐུ་གདུང་འཛིན་པའི་ས་གཞི་ཁེབས་

པར་གསུངས་འདུག་པས་བཤད་སོལ་མི་འདྲ་བར་སང་། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་

ཀྱི་མཐིལ་འཁོར་ལོ་རིབས་སོང་གི་རི་མོ་ཅན་དང་མེ་ཏོག་ཀ་མ་ལ་གསར་དུ་ཁ་ཕེ་བ་ལྟར་འཇམ་

པའི་ཕག་གིས་སའི་ངོས་ལ་བརབས་ཏེ་བསྣུན་མ་ཐག་ཏུ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཏེ། ནོར་བུ་

དང་།  གསེར་དང་། དངུལ་ལས་བས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཞིག་དེ་ནས་བྱུང་བ་དང་། མཆོད་རྟེན་

དེ་ཁ་ཕེ་བ་ན་ནོར་བུ་དང་མུ་ཏིག་གིས་ཁེབས་པར་གཡོགས་པའི་གསེར་གི་ཟ་མ་ཏོག་བྱུང་ཞིང་

དེའི་ནང་གི་རུས་བུ་རྣམས་སྔོན་སིང་སོབས་ཆེན་པོའི་རུས་བུ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བིན་རབས་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་འདི་ས་དེའི་ནང་དུ་བཞུགས་པར་གསུངས་པའི་ལེགས་

བཤད་ལ་སེམས་ཚེ་མཆོད་རྟེན་འདི་ནི་ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་ལ་ས་འོག་ཏུ་བཞུགས་པ་ཕིས་སུ་

བདག་ཅག་སོན་པའི་བིན་གིས་བརབས་ཏེ་གདུལ་བའི་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་མཆོད་སོང་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

དུ་ཀུན་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ་སམ། སག་མོ་ལུས་སྦིན་གི་གནས་བལ་ཡུལ་ན་ཡོད་

པ་འདི་མ་ཡིན་ན་གགས་པས་གནོད་པ་དང་ལུས་སྦིན་གི་གནས་ད་གཟོད་འཚོལ་དགོས་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།། 

གནས་མཆྡོག་སྟག་མྡོ་ལུས་སྦིན་གི་མཆྡོད་རེན་ཉམས་གསྡོ་བྱས་པའི་ཚུལ།

ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲི་ཛྙཱ་ནའི་རྣམ་ཐར་ལས་

བྱུང་བའི་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་ལ་ཉམས་གསོའི་སི་ཞུ་མཛད་ཚུལ་ཟུར་བཀོལ་ལས། 

རེ་གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲི་ཛྙཱ་ནའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞིན་བསན་འགོའི་བདེ་ཐབས་སུ་རྟེན་

མཆོག་ཁད་པར་ཅན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ཉམས་གསོའི་སྐབས་ནས་གཞུང་སའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་

ཀྱིས་ཞིབ་གཟིགས་བཞིན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་སག་མོ་ལུས་སྦིན་གཉིས་

ཉམས་གསོ་མ་འགྲུབ་ཐབས་མེད་འདུག་པ་དེ་ལྟར་སྐྱབས་མགོན་སྤུག་གི་མདུན་ཁོང་རྣམས་

ཀྱིས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུར་གཞིར་བཅས་ཁེད་རང་རྣམས་ནས་གྲུབ་དབང་མདུན་དུའང་ཉམས་

རྒུད་ཆེ་ཚུལ་གི་སྐོར་དང་། མཐུན་འགྱུར་སྐྱབས་འཇུག་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་དོན་བཞིན་

སས་སྤྲུལ་རྣམས་ནས་ཞིབ་ཆ་ཞུས་མ་ཐག་གྲུབ་རེའི་བཀའ་ལས་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་

གསུམ་ཀར་ཉམས་གསོ་རེ་མ་འགྲུབ་ཐབས་མེད་འདུག སོད་སད་བར་གི་གནས་དུས་གང་ལ་

དཔག་ན་ཡང་བསན་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་སྔོན་གི་བཀའ་ལུང་

དུ་མ་ནས་གསལ་བ་བཞིན་དང་། ཁོ་བོ་རྒན་བུ་ལའང་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པའི་ངེས་ཤེས་ཕན་ཚེགས་

རེ་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ནས་མཐུན་རྐེན་འབྱུང་མིན་གང་ལྟར་ཡང་ཁེད་རང་

ཚོས་ཉམས་གསོའི་ཞབས་ཞུ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་འགྲུབ་ཚེ་ཁོ་བོ་རྒན་བུའི་བསན་འགོའི་བ་བ་

ཡོངས་སུ་ཟིན་ཅིང་། བློ་ཁ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཚུལ་སྤི་སེར་རྣམས་སུ་རོ་རེའི་གསུང་ཡང་ཡང་སྤི་

བོར་ཕེབས་པ་བཞིན་རེ་ཉིད་ཞིང་གཞན་དུ་དགོངས་པ་གཏད་པའི་ཞལ་ཆེམས་ཡིན་པར་ངེས་

ནས་རེ་བླ་མ་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཕི་ཉིན་ནས་བཟུང་ཐུགས་སས་སློབ་རྒན་

དག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐམས་ཅད་མགིན་གཅིག་ཏུ་ར་བའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་ཀྱི་

ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྷག་མ་བསན་འགོར་སན་པའི་རོ་རེའི་གསུང་དེ་མི་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་ཀྱི་གོས་

རང་འགིགས་བྱུང་ནས།  ལྷ་ལྡན་ཕོགས་སུ་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་

ཅིག་དེ་ལྟར་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཆོག་མིན་གཞུང་ས་ཆེན་མོར་སན་ཞུ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཉམས་གསོ་

བེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན་དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཉམས་གསོ་བ་བའི་དབུ་ཚུགས་པ་

ལགས། ཞེས་དང་། 

གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲི་ཛྙཱ་ནའི་རྒྱལ་ཚབ་ལ་ངང་གིས་བོན་པའི་ལྷ་སས་འཕགས་མཆོག་རོ་
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རེའམ་དགེ་སློང་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཐུབ་བསན་བསན་འཛིན་ནོར་བུའི་རྣམ་ཐར་ལས། 

དེ་ལྟར་མཆོད་རྟེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་ཉམས་གསོ་གྲུབ་ནས་རྒྱལ་སས་རིན་པོ་ཆེ་ལྕམ་དྲལ་

རྣམས་དང་། ཞལ་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་སག་མོ་ལུས་སྦིན་

དུ་གགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཉམས་གསོ་མཛད་པར་ཕེབས། བལ་པོ་ཛ་ག་དྷ་ར་དང་དྷརྨ་སའུ་

སོགས་ནས་ཉམས་གསོ་མཐུན་འགྱུར་གི་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད། 

དེ་བཞིན་ཕག་ཁར་ཞལ་འདེབས་བྱུང་རིགས་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ནས་

ཉམས་གསོ་མཛད་ཚུལ་ལ་མཆོད་རྟེན་གི་ཆོས་འཁོར་ཕལ་ཆེར་འཐོར་ནས་སོག་ཤིང་ར་རུལ་

སོང་འདུག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གསར་དུ་བརེས། བང་རིམ་དང་བུམ་པ་སོགས་འཐོར་ཞིག་

སོང་བ་ཀུན་དང་ཆག་གས་སོང་བ་གང་ཡོད་ལ་རོ་སྦོར་གིས་གསར་དུ་བསྐྲུན། བྲེ་ཆོས་འཁོར་

བཅས་སོ་ཕག་དང་རོ་སྦོར་གིས་ས་བརྟན་ཡོང་ངེས་མཛད། ཁར་ཟངས་གསེར་གིས་གཡོགས། 

དབུ་གདུགས་འདེགས་བེད་ཀ་བ་དང་། ཀ་རྒྱང་། ཟ་ར་ཚག་སོགས་གསར་བསྐྲུན་མཛད་དེ་བཟོ་

དབིབས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་བཞེངས་གྲུབ་རེས་ཤར་རེ་ཆོས་རེ་སོན་འཁོར་དང་རྒྱལ་སས་རིན་

པོ་ཆེ་འཁོར་དང་བཅས་པས་རབ་གནས་མཆོད་འབུལ་གི་མངའ་གསོལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་

སང་བས་ས་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཁབ་པར་མཛད་དོ།།

སླད་ནས་ཀྱང་ཉམས་རྒུད་སོགས་འབྱུང་དོགས་ཀྱིས་ཕི་རིམ་དུ་ལྕགས་རི་དཔངས་མཐོ་

བ་ཞིག་གིས་བསྐོར་ཞིང་ཤར་ལྷོ་གཉིས་སུ་སོ་ཆེན་རེ་འཛུགས་རྒྱུའི་དོ་དམ་བ་རྒྱུ་དང་གཞན་

ཡང་འགིམ་ཁང་དང་ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུ་སོགས་བལ་པོ་ཛ་ག་དྷ་ར་དང་དྷརྨ་སའུ་ལྷན་འཛོམས་

ཐོག་ཏུ་ལས་སོའི་གཏོང་ཐེབས་སུ་འཕོས་ལྷན་ནས་ཕི་སོར་བདུན་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕི་རེས་སུ་བཞག་

ནས་ཉམས་གསོ་ལས་སོ་བགིད་ལུགས་སོགས་ཞིབ་པར་བསྩལ། ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་རོ།། 

དེ་ལྟར་མདོ་དང་བསན་བཅོས་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་འདིས་སག་མོ་ལུས་

སྦིན་གང་དུ་ཆགས་པའི་རིའི་སེང་དུ་དེ་མིན་པའི་ལུས་སྦིན་གི་གནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་ངོས་

འཛིན་པའི་གནས་བདག་ག་གེ་མོའི་ངག་སྒོས་རྣམས་མ་བཀག་རང་ཤུགས་སུ་འཐོར་བ་ཡིན་

ནོ།།

ཁུངས་གཏུག་སའི་ཡིག་ཆ།

པདྨའི་རང་མདངས་འདོན་ཐེངས་ ༡༨ པ་ལས་བཏུས་སོ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

རེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲྡོལ་གི་མཛད་རྣམ་མདྡོར་བསྡུས། 

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་མཛད་པ།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ནི་སྔོན་གི་དུས་སུ་བདག་ཅག་གི་སོན་པའི་ཉེ་གནས་ཀུན་དགའ་བོ། ལོ་ཆེན་བཻ་

རོ་ཙ་ན། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན། གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར། གཏེར་སོན་རོ་རེ་གླིང་པ། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་

ལྡན་མགོན་པོ། གཏེར་སོན་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་ལ་སོགས་པ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་སྐྱེ་

ཕེང་བཞེས་ཤིང་། སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་གནས་ནི་གུ་རུ་པདྨའི་སྦས་ཡུལ་དྭགས་

པོ་ལུང་པའི་མཇུག ཀོང་ཡུལ་ཤིང་ལོའི་ཚལ་གི་མགོ མཁའ་སྤོད་དཔལ་གི་ཙྭ་རིའི་བང་ཕོགས། 

ཆུ་བོ་གསེར་ལྡན་རྦ་རབས་འཁྲུག་པའི་འགམ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བིན་

གིས་བརབས་ཤིང་། བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་དྲུག་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་གནས་

དེ་ཉིད་དང་ཉེ་བ་དུལ་ཞེས་བ་བའི་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་མདུན་དུ། ས་ཕོ་སྤེའུ་

ལོ། དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་སོན་ཟླ་འབྲིིང་པོའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་མ་རེ་ཤར་ལ་ཡབ་སྐྱབས་པ་དང་། 

ཡུམ་རྟ་མགིན་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀྱི་སས་གཅིག་པུ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས།

དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གོང་དུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་བིས་པ་གཅིག་གཉིས་མ་སོས་པའི་རྐེན་

གིས་དམ་པ་ཁོང་འཁྲུངས་མ་ཐག་ཏུ་འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་ཞེས་པ་

ཞིག་གི་དྲུང་དུ་སོག་བཅོལ་གི་རྣམ་པ་བས་ཤིང་མཚན་ལའང་ཤེས་རབ་ཏུ་བཏགས། 

སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་གར་ལྟ་སངས་ཀྱི་རྣམ་པ་བས་ནས་བཞུགས་ཤིང་། ཟས་ཟ་བའི་ཚེ་

ནའང་ཅོག་ཙེའི་རྣམ་པ་ཤིང་ལེབ་ལྟ་བུ་ཞིག་མདུན་དུ་མ་བཞག་པ་ལ་ཟས་མི་ཟ་བ་དང་། ཅུང་ནར་

སོན་པ་ན་ང་གཙང་པོ་མགོ་དགུར་ལ་འགོ་དགོས་ཡོད། དེར་ང་ཡི་རོ་དྲིལ་ལ་སོགས་པ་ཆས་མང་

པོ་དང་།  རྟ་དམར་པོ་གདོང་ལ་མར་གིས་བྱུགས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་གསུང་བ་དང་། ཆུང་དུས་ནས་

ཟས་རྔད་དང་དཀར་གི་རིགས་མ་གཏོགས་ཤ་དམར་པོ་སོགས་མཐོང་ན་སྐྱུག་བྲོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་

འབྲོས་པར་བེད། ཉིན་པར་ཐམས་ཅད་དུ་མི་མེད་པའི་སར་ཕིན་ནས། ལུས་ལྟ་སངས་ལག་པ་

མཉམ་གཞག་བས་ནས་བསད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཀུན་གིས་འདི་སོམ་ཆེན་པ་བཟང་པོ་གཅིག་

གི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་གླེང་། ཕ་མ་སོགས་ཞིང་ཁར་འགོ་དུས་ལྷན་ཅིག་ཁིད་ཚེ། ང་ཞིང་ལ་མི་

འགོ་འབུ་མང་པོ་བསད་ཡོང་ཟེར་བ་དང་། བྲག་ཐེམ་སེང་དུ་བཞུགས་ནས་བིས་པ་ཟླ་བོ་རྣམས་ལ་

ཆོས་ཤོད་པའི་ཚུལ་དང་དབང་སྐུར་བའི་ཚུལ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཁོ་ན་བེད་ཅིང་། རོགས་གཞན་མེད་
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ཙ་ན་རོ་མང་པོ་བསྒིགས་པ་ལ་དབང་སྐུར་བའི་ཚུལ་བེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་འཁར་བ་གཅིག་ཐོགས་

ཤིང་ན་སོ་རྒན་པ་ཡིན་པའི་བག་ཆགས་ཤ་སག་དང་། དགོན་པའི་དབིབས་དང་གྲྭ་པའི་མིང་

སོགས་མང་དུ་བརོད་པ་དང་། བནེ་མཐོང་ཚད་ལ་ང་བསུ་མཁན་ཡིན་ལས་ཆེ་ཟེར་ཞིང་རྒྱུག་པ་

སོགས་སྐུ་སྐྱེ་སྔོན་མའི་བག་ཆགས་དུས་སུ་སད་པའི་མཛད་པ་བསན་ཏོ།།

དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་སྡོགས་ཀིས་ཐུགས་རྒྱུད་སིན་པར་མཛད་པའི་ཚུལ།

དེ་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་སོན་པ་དང་ཀོང་པོའི་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ནས་གཙང་པོ་མགོ་

དགུར་དུ་འབོར་བ་དང་། སླར་རིམ་གིས་ཐང་འབྲོག་གཞིས་ཁ་སོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ན། 

སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དཔལ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་དགའ་བའི་དབངས་དེ་ཕོགས་སུ་འགོ་དོན་

ལ་བོན་ནས་ཐང་འབྲོག་ཏུ་འབོར་ཚེ། སྐྲ་ཕུད་བཞེས་ཤིང་ཀརྨ་རིག་འཛིན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་

ཞེས་པའི་མཚན་དང་།  སྐྱབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསེན་གི་བསླབ་པ་ལེགས་པར་སྩལ་པ་

དང་། གྲུབ་རྒྱལ་མ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དབང་སྒོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རེས་གནང་། 

རེ་བཙུན་མི་ཏྲའི་སིང་པོ་དོན་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གནང་། 

དགུང་ལོ་བརྒྱད་ནས་བཅུ་གཅིག་གི་བར་དུ་རེ་བཙུན་དམ་པ་བསོད་ནམས་དབང་པོོའི་

ཞབས་དྲུང་དུ་བཞུགས་ནས་ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁོ་དགོངས་པ་རང་གོལ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སིང་གི་

ཐིག་ལེ། གཞན་ཡང་སིང་ཐིག་གི་སྐོར་བཞི། བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཕག་གཅོད་གཉིས། 

ཀུན་མཁེན་ཀོང་ཆེན་པའི་བསན་བཅོས་མཛོད་བདུན་གི་སྐོར་ཁ་ཡར་དང་། གྲུབ་ཐོབ་ཚོམ་བུ་

པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁིད་ལ་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ཞིག་གི་དབང་

ལུང་ཁིད་སོགས་ཞུས།

གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རེ་མཆོག་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གི་དྲུང་དུ་རྫོགས་ཆེན་གི་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་

དང་། དགོངས་འདུས་ཀྱི་དོན་དབང་ལ་སོགས་པ་དང་།  དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེ་སྤོ་བོ་ཡེ་

གོང་གི་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ནས་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན་གི་དྲུང་དུ་དགོངས་འདུས་ཁ་འཐོར་

དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཡང་སིང་འདུས་པ་ལ་སོགས་ཆོས་བཀའ་འགའ་ཞིག་ཞུས། གཞན་ཡང་

ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གི་སྐྱེས་མཐའ་གཏེར་སོན་པདྨ་རིག་འཛིན་རལ་དང་མཇལ་ཚེ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་གུས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཁོང་རང་གི་གཏེར་ནས་སྤན་དྲངས་པའི་ཟབ་ཆོས་བླ་མ་ནོར་བུ་

པད་ཕེང་གི་སྒྲུབ་སྐོར་ཞི་དྲག་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་བཀའ་གཏད་དང་བཅས་པ་ཞུས་ཤིང་། ཕར་

ལའང་ཚེ་ཁིད་རོ་རེ་ཕེང་བའི་དབང་སོགས་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ཕུལ། དུས་ཕིས་ཀྱང་ཁོང་རང་

གི་ཆོས་བཀའ་དེ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཆོས་དབིངས་རོ་རེ་ལ་འབུལ་བར་བོན་ནས། ཕིར་

འཁོར་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་། བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་ཉི་ཤུ་དང་། རིག་འཛིན་ཞིག་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

པོ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་མཐའ་དག་དང་། མངའ་བདག་ཉང་ལུགས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕག་བཞི་པའི་

ཆོས་སྐོར་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་ཚུར་ལ་སྩལ་པར་མཛད་དོ།།

དེ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་གི་གོ་བོ་ལུང་སས་མཁར་གི་སྤྲུལ་པའི་

ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་རེ་བཙུན་དམ་པ་དཔལ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ་མཇལ་བར་ཕེབས་ཏེ། དེའི་དྲུང་

ནས་བསན་པའི་གཞི་མ་འདུལ་བའི་སེ་སོད་ལས། ཐོག་མར་དགེ་བསེན་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་

དགེ་ཚུལ། དགེ་སློང་གི་བསླབ་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞུས། སློབ་དཔོན་ཀརྨ་ལེགས་པའི་

དྲུང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་རྟེན་དམ་པར་གྱུར་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པར་ཞུས། དེ་ནས་ལྷོ་བྲག་བརྒྱུད་ནས་གཏམ་ཤུལ་དང་བཙན་གོ་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་

གནས་གཞིས་བཀ་ཤིས་རབ་བརྟན་དུ་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གདུང་རབས་བརྒྱད་པ་ཆོས་

རེ་འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན་གགས་པའི་དྲུང་དུ། ཞི་ཁོ་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་

དང་། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་ལུང་མང་དུ་ཞུས། དེ་ནས་

ཀོང་སོད་གད་པ་སྐྱ་བོར་ཕེབས་ནས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གདུང་རབས་

བདུན་པ། མཚུངས་མེད་རིག་འཛིན་སིང་པོའི་དྲུང་ནས་ཟབ་ཆོས་དགོངས་པ་འདུས་པའི་དབང་

ལུང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་ཕན་སྐོར་དང་། པཎ་

ཆེན་བི་མ་ལའི་ཟབ་པ་པོད་བཞི་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཞུས་པ་བཅས་དེ་རྣམས་ནི་དགུང་ལོ་ཉེར་

དྲུག་བར་གི་མཛད་པའོ།།

གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དཔལ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་སོན་པའི་

འཁྲུངས་རབས་བརྒྱ་ར། ཞི་བ་ལྷའི་བསླབ་བཏུས། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ཡོངས་རྫོགས་

དང་། གྲུབ་ཐོབ་ཤངས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པའི་གཏོར་དབང་བར་ཆད་ཀུན་

སེལ། ཕག་མོའི་ལྷ་ཁིད། རེ་བཙུན་མི་ཏྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སིང་པོ་དོན་གསུམ་གི་ཁིད་དང་། རེ་

བཙུན་དམ་པ་དཔལ་གཙུག་ལག་ཕེང་བའི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་པུ་ཏི་བཅོ་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་

ལགས་ལུང་བཀའ་ཁིད་དང་བཅས་པ་དང་།  

རིག་འཛིན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ། གུ་རུ་ཞི་བ། བླ་

མ་དྲག་པོ། གཏུམ་དྲག་མེ་འཁོར། གནམ་ལྕགས་མེ་འཁོར། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་

སྒོལ། དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ། རྟ་མགིན་ནཱ་ག་ཀླུ་འདུལ། ཕག་རོར་སོབས་པོ་ཆེ། ཟབ་

པ་སྐོར་བདུན། རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སིང་ཏིག་སོགས་དང་། སང་རེའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ། 

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། ཞི་ཁོ་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་

ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཁ་ཐོར། ཉང་གཏེར་མགོན་པོ་ཕག་བཞི་པའི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ཚང་བའི་དབང་ལུང་

སོགས་དང་། 
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རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇའ་ཚོན་སིང་པོའི་དྲུང་ནས་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་

ལྕགས་རོ་རེ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གོལ། ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤི་འདུས། གསང་

ལམ་བླ་སྒྲུབ། ཞི་ཁོ་ངེས་དོན་སིང་པོ། རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ལམ་ཡིག་པདྨ་དཀར་པོ། 

དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ་སོགས་མདོར་ན་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་དང་། གཞན་ཡང་

དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་ནས་རིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་ཁ་ཐོར་ཙམ་དང་། མི་ཏྲ་བརྒྱ་ར་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་

མཚོ། རོ་རེ་གླིང་པའི་གཏེར་མ་རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀོང་ཡངས། ཧཱུཾ་སྐོར་སིང་ཐིག དྲག་པོ་དམར་

ཆུང་། བཻ་རོའི་འདྲ་འབག་གཏེར་མ། མངའ་བདག་ཉང་གི་དྲག་པོ་དམར་ཆེན། མཁའ་འགོ་ཁོས་

ནག་སོགས་དང་། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་བཀའ་འབུམ། ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་སིང་པོའི་སིང་ཐིག 

བང་གཏེར་གི་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་སོགས་དང་། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་མ་པདྨ་

བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག བཀའ་ཐང་སེ་ལྔ། དྲི་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་མ་དོན་ཏིག་འགོ་བ་ཀུན་སྒོལ། 

ཟབ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གོལ་སོགས་དང་། པདྨ་ལས་འབྲེལ་རལ་གི་གཏེར་ཆོས་གཉེན་པོ་ལྷ་

གསུམ་སོགས་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སིང་པོའི་དྲུང་ནས་སྔ་ཕིར་བོན་པའི་གཏེར་སོན་ཕལ་མོ་

ཆེའི་ཆོས་སྐོར་གིས་གཙོས་བཀའ་གཏེར་གི་དབང་ལུང་གངས་ལས་འདས་པ་ཞུས་པར་གསལ་

བས། རྒྱས་པར་རང་རྣམ་ཉིད་དུ་གཟིགས་པར་འཚལ་ལོ། །མདོར་ན་རེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བླ་མ་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཕི་ཐོས་བསམ་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ཕོགས་ནས་སྐུ་དྲིན་ཆེ་བ་བདུན། ནང་

གསང་སྔགས་ལག་ལེན་གི་ཕོགས་ནས་སྐུ་དྲིན་ཆེ་བ་གསུམ། དོན་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སངས་

རྒྱས་ལག་བཅངས་སུ་སྤོད་པའི་བཀའ་དྲིན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཉིས། ཐུན་མོང་ཟབ་ཆོས་དབང་

ལུང་ཆོས་འབྲེལ་གི་བླ་མ་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གསན་བསམ་

ཕོགས་མེད་དུ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ།།

བསེན་པ་གསྡོག་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སྐྡོར།

དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཚེ་ཁིད་རོ་རེ་ཕེང་བའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པ་

འབྲུ་འབུམ་ཞིག་བཏང་བས་རྨི་ལྟས་ཀྱང་ཁད་པར་བ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དུ་ཐུགས་

སྒྲུབ་ཡང་སིང་འདུས་པའི་གུ་རུ་ཞི་བསེན་གངས་བསེན་གསུམ་ལྷག་ཙམ་དང་། ཡང་ཟབ་དཀོན་

མཆོག་སྤི་འདུས་འབུམ་ཚོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད། དེ་ཉིད་གུ་རུ་དྲག་སྒྲུབ་ལ་གངས་བསེན་བཞི་

དང་། མཁའ་འགོ་སེང་གདོང་མ་ལ་འབུམ་ཕག་བཅུ་བདུན་སོགས་དང་། བླ་མ་དགོངས་པ་

འདུས་པའི་ར་བསེན་ས་ཡ་ཕེད་དང་ལྔ་ཙམ་དང་། གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་རོ་རེ་འབར་བའི་ར་

བའི་བསེན་པ་བདེར་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པ་ལ་འབུམ་ཕག་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག  ཕག་

ན་རོ་རེ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ར་བསེན་འབུམ་ཕག་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

ངན་སོང་རང་གོལ་གི་ར་བསེན་བེ་བ་བརྒྱད། རྟ་མགིན་ནཱ་ག་ཀླུ་འདུལ་གི་ར་བསེན་འབུམ་བཅུ་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཉིས་པ།

གསུམ། ཚེ་ཁིད་རོར་ཕེང་ལ་འབུམ་ཚོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་བཅས་པ་ནི་དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་ཡན་ཆད་

དུ་སྐུ་མཚམས་ལོ་ཕེད་དང་དགུ་ཙམ་བཞུགས་ནས་བསེན་བསྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་གངས་དེ་རྣམས་

བསགས་པར་མཛད་དོ།།

གཞན་ལ་ཆྡོས་འབེལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའི་སྐྡོར།

དེ་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇའ་ཚོན་སིང་པོ་སོགས་ཀྱིས་བཀས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་

བརྟེན་ནས། སྔོན་དགུང་ལོ་བཅུ་པའི་སྐབས་སུ་གཏེར་སོན་པདྨ་རིག་འཛིན་རལ་ལ་ཚེ་ཁིད་རོ་རེ་

ཕེང་བའི་དབང་ལུང་ཕུལ་བ་དེ་ནི་གཞན་ལ་ཆོས་བཀའ་ཕུལ་བའི་ཐོག་མ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་

སྤོ་བོ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་བསན་བཅོས་

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་དབང་ལུང་ཕུལ་བ་དང་། གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་རོར་ཕེང་གི་

དབང་ལུང་དང་། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སིང་པོ་ལ་སྐུ་ཚེའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དམིགས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་

རོར་ཕེང་དང་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་སོགས་ཚེ་དབང་བརྒྱ་ཚར་དུ་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱད་ཡོངས་

རྫོགས་སྐོར་དང་། དགོངས་འདུས་ཁ་ཐོར་སོགས་མདོར་ན་ཉིད་ཀྱིས་གང་ཐོབ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་སོ་

སོའི་བཀའ་གཏད་སོགས་དགོངས་བཞེད་དང་མཐུན་པར་ཕུལ། མཉམ་མེད་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་

ཆེན་པོ་ལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར། ཉིད་ལ་རྒྱུན་གང་ཡོད་ཀྱི་ངོས་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཟབ་ཁིད་

ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཅུ་བདུན་ཙམ་དང་། གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་པའི་གཏེར་ཆོས་

ཡོངས་རྫོགས་དང་། རྒྱུད་བཅུ་བདུན་དང་། སིང་ཏིག་ཡ་བཞི། རོར་སེམས་སིང་ཐིག་དང་། སིང་

པོ་སིང་ཐིག བར་དོ་ཐོས་གོལ། བླ་མ་གསང་འདུས། རཏྣའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་གསང་

འདུས། ཆོས་དབང་གི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སོགས་ཕུལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རེས་གསུང་

སྤྲུལ་དམ་པ། རྒྱལ་སས་རིག་འཛིན་སིང་པོ། ཆོས་རེ་པདྨ་བློ་གོས་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་

མ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཕུལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་འཁོར་བུ་སློབ་སོགས་གངས་ཀྱིས་མི་ལོངས་པ་ལ་

ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ།།

གཞན་ཡང་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་རིགས་ཀྱང་འདུས་པ་མདོ་དབང་ཆེན་མོ་ཚར་གསུམ། 

དགོངས་འདུས་ཀྱི་སན་སྒྲུབ་ལན་གཉིས། བཀའ་བརྒྱད་བདེར་གཤེགས་འདུས་པའི་སན་སྒྲུབ་

ཆེན་མོ་དང་། གཞན་ཡང་དྲིལ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་བཅུ་གསུམ་དང་། སྒྲུབ་དབང་ཕན་བུ་མང་པོ་མཛད་

དོ།།

དབེན་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་ཤིང་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐྡོར། 

ཆུ་ཕོ་རྟ་ལོ་སིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ལ་ཀོང་སད་དུ་ཕེབས་ནས་རྒོད་ཚང་བདེར་



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཉིས་པ།
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གཤེགས་ཚེ་ཡི་ཕུག་པར་བཞུགས་ཤིང་།  གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་པའི་ལྷ་

ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་གསར་བཞེངས་སོགས་མཛད་པ་དང་། རྒོད་ཚང་ཕུག་ཏུ་གཞན་དོན་གི་

ཕིར་དུ་ལོ་ངོ་ཉེར་བཞི་བཞུགས་ཤིང་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུར་ཉེ་བ་ན། སྐུ་ལུས་ལ་སྙུན་གཞི་དྲག་པོ་

བཞེས། དེ་ཡང་རང་རྣམ་ཉིད་ལས། ཐོག་མར་ཉེར་གསུམ་ལོ་ལ་བཞོན་པ་སྤངས། །སོ་གསུམ་

ལོན་ནས་གོང་ཡུལ་ཐེམ་པ་སྤངས། །སོ་བདུན་ལོ་ནས་དཀོན་མཆོག་སྐུ་བླུད་དང་། །དབང་སྐུར་

ཆོས་བཤད་ཡོན་གི་ཟང་ཟིང་སྤངས། །སོ་དགུའི་ལོ་ནས་རྐང་བཞིའི་འབུལ་བ་དང་། །ཞིང་དང་གོ་

ཁབ་མཚོན་ཆའི་རིགས་མི་ལེན། །ཞེ་གཅིག་ལོ་ནས་གཤིན་དཀོར་མཐའ་དག་སྤངས། །ལྔ་བཅུར་

མྱོས་འགྱུར་རིགས་ཀུན་དྲི་ཙམ་སྤངས། །ང་གསུམ་ལོ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལས། །གཞན་

པའི་དད་འབུལ་མཐའ་དག་ཅི་འཛེམ་བས། གལ་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་ལེན་དགོས་བྱུང་ན་ཡང་། །མཆོད་

རྫས་མར་མེའི་གཏོར་ཚོགས་མང་བསྐོལ་སོགས། །དད་རྫས་ཆུད་ཟོས་མི་འགོའི་ཐབས་ལ་

འབད། །ཅེས་གསུངས་སོ།། 

དེ་ནས་རྒོད་ཚང་ཕུག་པ་ནགས་ཁོད་དབེན་པའི་གནས་སུ་མི་ལོ་ཉེར་བཞིའི་བཅད་རྒྱ་

གོལ་ནས་སྔོན་གི་སྐྱེས་ཆེན་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་བའི་བསི་གནས་ཐང་འབྲོག་འོད་གསལ་སང་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་པའི་ཚེ་ན། ཕོགས་

གཞན་ནས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་ཆོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་ལ་དེ་དག་གི་བཀའ་བཞིན་དུ་དམ་པའི་

ཆོས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་མཛད་ཅིང་། ལོ་གསུམ་རིང་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བཞུགས་པ་ཡང་གྲུབ་ནས་

དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་པའི་ཚེ་ན་ལོངས་སྤོད་དང་མཆོད་རྫས་རིགས་ཐམས་ཅད་བགོས་ནས་གྲྭ་

ཚང་ཁག་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་ས་བ་ཐ་སྐར་གི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་ཐང་འབྲོག་འོད་གསལ་སང་ནས་

བཏེག་སེ་གནས་མཆོག་མགོ་དགུ་སྒྲུབ་སེར་ཕེབས། ལམ་བར་དུ་གྲུབ་མཐའ་ཐ་དད་པའི་བླ་མ་

དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བསེན་བཀུར་དང་། མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མཛད། 

གནས་མཆོག་མགོ་དགུ་སྒྲུབ་སེར་བཞུགས་རིང་སམ་པོ་ནས་རེ་བཙུན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་

པོ་དཔོན་སློབ་དང་བཅས་པ་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་རྒྱུན་ཞུ་བར་ཕེབས་པ་ལྟར་ལུང་རྒྱུན་

དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དང་ལུང་རྒྱུན་སོགས་ཕུལ་བ་བཅས་

བསན་འགོའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་ལོ་བཞིའི་རིང་བཅད་རྒྱ་བཞུགས་ནས། ཆུ་གླང་དབྱུག་

ཟླའི་ཉ་ལ་སླར་ཡང་ཐང་འབྲོག་འོད་གསལ་སང་གི་སྒྲུབ་གནས་ཆོས་དབིངས་འོད་གསལ་གི་རེ་

མོར་ཕིར་ཕེབས།

དགུང་ལོ་བདུན་ཅུར་ཉེ་བ་ན་སམ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ལ་སྔ་ཕིར་ཞལ་གདམས་ཡང་ཡང་

གསུངས་ཤིང་། རེ་རང་ཉིད་ནས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་དང་། གཟིམས་མལ་དུ་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་

པ་དང་དེའི་གཟུངས་གཞུག་རྣམས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་བེད་དགོས་ཚུལ་ཞལ་ཆེམས་དང་བཅས་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཉིས་པ།

གསུངས་ནས་མེ་སྦྲུལ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་དགུའི་ཐོ་རེངས་དུས་སུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་

ཆོས་དབིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསན་ཏོ།།

ཁུངས་གཏུག་སའི་ཡིག་ཆ།

༡༽ རང་རྣམ་སིགས་དུས་ཀྱི་བླ་མའི་གཟུགས་བརན་འཛིན་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བར་བརོད་པ་དྲང་པོའི་ས་བོན། 

༢༽ སམ་པོ་སྤྲུལ་སྐུས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་ལས་བདེ་བར་གཤེགས་ཚུལ་སྐོར་གི་རྣམ་ཐར་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཉིས་པ།
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ལུགས་ཟུང་བླང་དྡོར་གི་བསླབ་བྱ་ཉུང་ངུ་བཞུགས།

འཇམ་མགྡོན་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་སེ་འཇམ་པའི་དབངས། །མཁེན་རབ་ལྷག་པའི་ལྷ་དེའི་ཐུགས་ཀྱི་འོད།།

ཁོད་ཀྱི་སིང་ལ་མྱུར་དུ་ཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ལུགས་ཟུང་བླང་དོར་སང་བ་གསལ་གྱུར་ཅིག།

བླང་ཞེས་བ་བ་ཡ་རབས་ལུགས་ཡིན་ཏེ། །རྒྱུ་འབྲས་ཡིད་ཆེས་དགེ་བཅུའི་ལམ་ལ་གནས།།

རང་དོན་ལེགས་གྲུབ་གཞན་ལ་ཕན་པ་མཆོག །འདི་ཕིར་ལེགས་ལམ་གོང་འཕེལ་འགྱུར་བ་ཡིན།།

དོར་ཞེས་བ་བ་མ་རབས་སྤོད་པ་སེ། །རང་དོན་ཕུག་བཅུག་རྫུན་ཁམ་གཡོ་སྒྱུས་འཚོ།།

རྒྱུ་འབྲས་གོ་ལོག་གཞན་གནོད་ལས་ལ་སྤོད། །འདིར་སྡུག་ཕི་མ་ངན་སོང་འགོ་བའི་རྒྱུ།།

བླང་དོར་དམིགས་འབེད་རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་ལུང་སེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱ་ིལེགས་གསུང་གཞུང་རྣམས་ཡིན།།

དེ་དག་ལེགས་པར་ཉན་ཞིང་དོན་ལ་བསམ། །ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་ན་བཟང་པོའི་གལ་དུ་ཚུད།།

ཡིན་ལུགས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་དེང་སང་དུས། །དྲི་མེད་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ནུབ་ལ་ཉེ།།

བསན་འཛིན་ཚུལ་དང་མཚུངས་པ་ཉིན་སྐར་འདྲ། །ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱང་གོ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ།།

ཁད་པར་ནག་ཕོགས་ཀ་ཀོའི་རྒྱབ་དཔུང་དུ། །ལྷ་མིན་གདོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་འཕྲུལ་བཀྱེ་ནས།།

གཞི་བདག་ཚོགས་ཀྱི་བློ་ཁ་བསྒྱུར་བས་པས། །མི་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་ལོག་སྤོད་བེད།།

བརྐམ་ཆགས་འདོད་པ་མེ་ལྟར་འབར་བ་དང་། །གནས་མིན་ཞེ་སང་ཆུ་ལྟར་ཁོལ་བ་དང་།།

ཕན་ལ་མི་ཕན་མི་ཕན་ཕན་བེད་དུ། །གོ་ལོག་མཐོང་བའི་གཏི་མུག་མུན་ལྟར་གཏིབ།།

འདི་རྣམས་གདོན་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་མོད་ཀྱི། །མི་རྣམས་སུས་ཀྱང་དེ་དོན་ཤེས་མི་འགྱུར།།

རོམ་པས་འགིང་ཞིང་རང་ལ་རང་མགུ་བས། །ནམ་ཞིག་རང་བས་རང་སིན་ཡི་ཆད་སྐྱེ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

དེ་ཕིར་དུས་ངན་འདི་ལ་ང་ལྟ་བུ། །ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཅི་ཡང་མ་འགྲུབ་པ།།

གླང་རྒན་མུན་ཁུང་ཉལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིས། །བྲག་ཆའི་རེས་བརོད་གདམས་པས་སུ་ལ་ཕན།།

འོན་ཀྱང་བླང་དོར་གནད་བསྡུས་བྲིས་ཞེས་པའི། །ཚིག་གི་བསྐུལ་མའི་རེས་འབྲང་གང་དྲན་དང་།།

སྨོན་ཐལ་སྨྲས་ལ་དར་ཅིག་གསན་མཛད་དེ། །རྣམ་དཔོད་བགིས་ན་ཅུང་ཟད་དོན་དུ་འགྱུར།།

དེང་སང་ཕལ་གིས་བླང་དོར་མི་ཤེས་ཤིང་། །ཤེས་ཀྱང་ལག་ཏུ་མི་ལོན་དུས་ཀྱིས་མནར།།

དེ་འདྲར་བཤད་རྒྱ་མང་བས་མི་ཕན་ཏེ། །རང་སེམས་རང་གིས་བཟུང་ན་གནད་དོན་ཡིན།།

ནག་ཕོགས་ཁ་དར་བསན་པ་ཉམས་དམའ་ཞིང་། །དཀར་ཕོགས་དག་བླ་དམ་ཅན་མཐུ་ཆུང་བས།།

བཟང་པོའི་བསམ་འདུན་བས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་དཀའ། །བཟང་པོ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་ལྷག་པར་སང་།།

ངན་པའ་ིསིང་ལ་དམ་ས་ིས་ེབརྒྱད་ཞུགས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་གནོད།།

སྤི་སེར་མི་བདེ་བསམ་པ་གོ་ལོག་དུས། །བཤད་བཤད་མང་བས་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པས།།

སིང་ནས་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །བསན་སྲུང་དྲེགས་པའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ།།

ཁད་པར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་ཐོབ། །སིགས་མའི་སྐྱབས་གཅིག་དེ་མིན་དེ་ལས་གཞན།།

བ་བ་ཐབས་རྡུག་བཤད་པ་རྣར་གཟོན་པའི། །ལས་ཀ་མངོན་སུམ་མཐོང་དུས་སྐྱོ་བའི་བློ།།

ད་དུང་མི་སྐྱེ་ཁོང་སིང་མེད་པའམ། །ཅི་ཡང་མི་ཤེས་བིས་པའི་ངང་ཚུལ་ཡིན།།

དེ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་རྣམས་བློ་གཏད་མི་ཕེར་ལོག་ལམ་ཅན།།

ཕན་པའི་སྤི་ཆུས་མེད་པར་རང་ཆུས་གཉེར། །རྒྱལ་ཁིམས་དྲང་པོའི་གཉའ་ཤིང་ཆག་པས་ན།།

རྒྱལ་ཁིམས་མི་བདེའི་ར་བ་དེ་ལ་ཐུག །རྒྱལ་ཁིམས་མེད་ན་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་མི་བཙན།།

རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་མ་ིབཙན་ཚ་ེརྒྱལ་ཁམས་འཁྲུགས། །རྒྱལ་ཁམས་འཁྲུགས་ན་སངས་རྒྱས་བསན་ལ་གནོད།།

གནོད་པ་མི་བདེ་བྱུང་ཚེ་སུས་ཀྱང་ཤེས། །གནོད་པའི་ར་བ་གང་བྱུང་སེམས་ལས་བྱུང་།།

སེམས་ལ་རང་དབང་མེད་པ་གདོན་གི་མཐུ། །གདོན་ལ་ར་གསུམ་བླ་མའི་ཐུགས་རེ་ལས།།

གཞན་པའི་གསོ་དཔད་ཅི་ཡང་མི་རེད་པས། །ད་ནི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ།།
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ནང་ནུབ་དུས་རྒྱུན་གདུང་ཤུགས་གསོལ་བ་ཐོབ། །དེ་ལྟར་བས་ན་བདེ་བའི་འབྲས་བུ་སིན།།

དེ་ལྟར་མ་ཤེས་བཟང་པོར་རེ་བ་ཡིས། །བ་བ་ཐལ་ན་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་།།

རང་ལ་རང་རིས་ཆེན་པོ་མ་ཞུགས་པས། །ལེ་ལན་རང་དེ་ཤེས་ན་མཁས་པའི་མཆོག།

མཆོག་འདི་བློ་མང་ཅན་གིས་ཡོངས་མི་འགྲུབ། །མི་འགྱུར་རི་བོ་ལྟ་བུའི་སེམས་བས་ན།།

གནས་སྐབས་དེ་བས་མངོན་པར་མ་གྱུར་ཀྱང་། །ནམ་ཕུག་ཇེ་དམའ་མི་འགོ་རང་ས་ཟིན།།

དེ་བས་དུས་ཀུན་བློ་གདེང་བསན་པ་གལ། །དུས་ཚོད་མཐོང་བའི་སྐྱོ་བས་ཡིད་ཁེལ་ཏེ།།

དུས་སུ་བསྐུལ་ནས་གང་དྲན་སྨྲས་པ་ལ། །སྨོན་ངག་བཞིན་དུ་གལ་ཆུང་མ་མཛད་པར།།

ཡང་ཡང་བསམ་ན་ཕན་པ་སིད་ཀྱང་ཐང་། །བླ་མ་བློ་ལྡན་མཆོག་སེད་མཁེན་པའི་ལྷ།།

འཇམ་དཔལ་ཞི་དང་ཁོ་བོའི་བིན་རབས་མཐུས། །གང་ལ་གདམས་པ་དེ་ཡི་སིང་དབུས་སུ།།

བློ་གོས་ལེགས་ལམ་སང་བ་འབར་གྱུར་ཅིག།

མི་ཕམ་པས་སོ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

བསམ་པ་བཟང་པྡོར་སྐུལ་བ།

རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

༄༅། ཚིག་གི་སྦོར་བ་དམ་པོས་བསད་ན་གོ་བར་དཀའ་བས་གོང་ཚིག་ཁོ་ནས་ཕན་པའི་

གཏམ་བ་བ་ལ།  མང་པོ་ཞིག་ཞུ་མི་ནུས་མོད།  དོན་ལ། དེ་རིང་གཤིན་རེ་འཆི་བདག་གི་རྒྱལ་

པོ་སླེབས་ཏེ།  སོག་གི་རྒྱུ་བ་ཕ་མོ་ནི་བཅད། ཚེའི་འདུ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ནི་འགགས།   དབུགས་

མེ་སག་ལྟ་བུ་ནི་ཡར་ཏེ།  གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའི་ལུས་ནི་ཤུལ་དུ་བཞག  བརེ་བས་འགོགས་

པའི་གོགས་ནི་རེས་སུ་མི་འབྲང་། ཚེ་གང་བསགས་པའི་ལོངས་སྤོད་ནི་གཏན་འཇོག་ཏུ་སོང་། 

བར་དོའི་སང་བ་མང་པོ་མཚན་མོའི་སྐར་མ་བཞིན་དུ་སང་སེ་འཇིགས་པའི་མུན་ནག་ཆེན་པོ་ལ་

འཇུག སྡུག་བསྔལ་གི་འཕང་གཟར་མོ་ལ་བཤར། ལས་ངན་གི་རང་རྟགས་མང་པོ་ཕིར་ཤར་ཙ་

ན་སོས་དལ་དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཨེ་གདའ། དེང་སང་འཆི་བ་ཡོང་ཟེར་རུང་། ཚེ་མི་རྟག་ཟེར་ 

རུང་། དོན་དུ་སྔ་དྲོ་ཆོས་ཉན་པ་དང་བཤད་པ་ལ་བསམ་གིན་ཕི་དྲོ་ཚེ་འདིའིི་འདུག་ཆུས་ལ་ལིང་

ལིང་བེད་ལུགས་ལ་འཆི་བ་དྲན་ཡོད་པ་མི་འདུག་པ་དངོས་གསལ་རེད་མོད།  ད་སྔར་སོང་དེ་

ཚར་ཐལ་བ་ལགས་ཀྱང་ཕིན་ཆད་ནམ་ཡར་ལང་དུས་མུན་ཐུར་རུབ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་

བ་འོང་དུས་མི་འགོད་པ་ཞིག་ཅི་དྲག་སམ་དུ་ཐུགས་ལ་འཇོག་ཐུབ་པ་མ་འཆུག་རེམ་རེམ་རེམ།  

སྐད་ཆ་ལབ་དུས། རྒྱུ་འགྲུལ་བེད་དུས།  གཤང་གཅི་འདོར་དུས།  ཁ་ཟས་ཟ་དུས་ནམ་ཡིན་

ཀྱང་འདིར་སང་གི་བ་བ་ལ་སྐྱུག་ལོག་པས་བློ་སྐྱོ་ཐིབས་སེ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལགས།  དམ་

པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་བ་བ་གཞན་ན་ཅི་ཡོད།  དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

སྐྱེས་ཀྱང།  སིང་རེ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་བློ་ལ་ཤར་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ཡིན།  དམ་པའི་ལམ་ཅི་འགྲུབ་

ཞིག་མ་བས་ན་ད་རེས་ཀྱི་ཐོད་རུས་ས་ལ་བཞག་ཕན་ཆད་ནི་མི་ལུས་རྟ་བྲུན་འཐོར་འཐོར་དུ་འོང་

རྒྱུ་མེད་དོ། །ཉིད་གཉེར་ཁང་དུ་ཕེབས་ལ་དབར་ཁ་ཤ་རུལ་དུམ་དུམ་རེའི་འཁིས་སུ་ཆགས་པའི་

ཤ་འབུ་ཅི་ཙམ་ཡོད་གཟིགས་དང་ངན་འགོ་དང་མི་ལུས་ལ་མང་ཉུང་ཡོད་པ་མཁེན་སླ་བར་འདུག  

ཤིང་ཁ་ཤོག་ལྕེའི་དཔེ་ལྟར་ཐར་ལམ་ཡང་དག་གིས་མ་ཟིན་པའི་བཟླས་བརོད་ཤབ་ཤུབ་དང་། 

ཚེ་འདི་དོན་གཉེར་གི་ནད་རོ་ཁོང་དུ་བསལ་ནས་ལྟར་སང་གི་སོམ་སྒྲུབ་བེད་ལོ་དེ་འདྲས་ག་འདྲ་

ཡོང་བ།  ད་ལེགས་པར་བསམ་བློ་ཐོངས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་དུས་འདའ་བ་ཞིག་ལ་བློ་ཐག་

རྦད་ཀྱིས་བཅད།  ཟོག་པོ་བརྫུས་མའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡིད་མ་གཏོད། མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡི་
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དྭགས་ལ་སྐྱབས་མ་འཚོལ། སིག་གོགས་བིས་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ་གོས་མ་འདྲི། བསླུ་མེད་ཀྱི་སྐྱབས་

གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བློ་སིང་བྲང་གསུམ་གཏོད། བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་བའི་

མོས་གུས་མ་བརེད། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་སྐུར་བ་མ་འདེབས། གཉེན་གི་ཁ་འཛིན་ལ་ཤི་སྤར་

མ་འཐམ། དགས་གནོད་པ་བསྐྱལ་བའི་སྡུག་ཡུས་སེམས་ཐོག་ཏུ་མ་ལེན། གཞན་གིས་ཚིག་

བརངས་པོ་ཞེར་འདེབས་པ་འདྲ་མོ་ཞིག་བྱུང་ཚེ་འདིས་ང་ལ་ཅིའི་ཕིར་ངན་སྨྲས་བེད་ཅེས་སིང་

གི་དབུས་སུ་ལྷང་ལྷང་འཆར་ཙ་ན་ཕུང་བེད་ཀྱི་འགོང་པོ་སླེབས་བྱུང་།  འདིས་ང་གོད་ལ་གཏུག་

གོ་ཞེས་བྲང་བརྡུང་ལ་གཉེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དན་དན་འབྱུང་བ་ཞིག་དགོས། ནོར་གསོག་སྐྲུན་དང་

མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ངོ་སྲུང་ལ་རེམ་རྒྱུ་དེ་དང་།  གཞན་ཕོགས་ལ་སེམས་འཁུ་བ་དེ་ཚོ་ཆགས་སང་

གི་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ལགས་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཞབས་ཕི་ཞུས་པ་ཡིན།  ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་

བསྒྲུབ་ན་ཅི་སྡུག་འདི་སྡུག་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་སེ།  འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཡོག་

བས་པས་ད་ལྟ་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འཁོར་བ་ན་འུ་ཅག་སྡུག་

ཙུམ་མེ་ལུས་ཡོད་རྒྱུ་འདི་ཨེ་གཟིགས། དེང་ཕན་ཆད་ཉོན་མོངས་དགར་བལྟས། གནོད་བེད་ཀྱི་

མི་ལ་གཉེན་དུ་བཟུང་། རང་རེའི་རྒྱབ་ན་ཤིག་གིས་ཟོས་ཚེ་ཨ་ཙ་འདྲེ་ཤིག་རྣམས་ཟེར་ཞིང་མི་

བཟོད་ན་སྡུག་བསྔལ་དོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལྟ་ཡང་ཅི་སོས། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་

ཀྱང་བདེ་བ་འདོད་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཤ་སག་སེ། བིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་སྒྲུང་དུ། སྐྱིད་ལྷག་

ལྷག་སྡུག་ཙུམ་ཙུམ་ཟེར་བ་ལྟར།  སྡུག་བསྔལ་ཕ་མོ་རེ་བྱུང་ཡང་བློ་མ་བདེ་སིང་སིང་འགོ་བ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བློ་ཐོག་ཏུ་ལོངས་ལ་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཨེ་འོང་ལྟོས། འདི་མ་བརེད། འདི་

མ་བརེད།  འདི་མ་བརེད།  སྐུ་ཚེ་རིང་།  ཞེས་སྤང་པོ་འཇིགས་མེད་པས་དགེ་རྒན་དཔལ་དགེའི་

བཞེད་སྐོང་དུ་བྲིས་པ་ལགས།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

རྡོ་རེའི་ཚིག་བདུན་གསྡོལ་འདེབས་ཀི་དམིགས་ཁིད་ཅུང་

ཟད་སྡོས་པ་ཟབ་ལམ་ཡྡོངས་རྡོགས་བཞུགས།

༸སྐབས་རེ་དིལ་མགྡོ་མཁེན་བརེ་རིན་པྡོ་ཆེ།

ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། 

སྤིར་བདག་ཅག་སོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁས་

དང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་ཕག་སོལ་དང་གསུང་གི་གསང་བ་ལ་ཆེ་བ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་སོས་ཀྱིས་

མི་ལང་ཡང་རང་རེ་སྔ་འགྱུར་རིང་མ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྤོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་གུ་རུ་རིན་

པོ་ཆེའི་རོ་རེའི་གསུང་གསོལ་འདེབས་ཚིག་བདུན་མ་གསུང་པ་འདི་དགོས་པ་མཆོག་ལྡན་དུ་

མཐོང་ནས་དེའི་དམིགས་ཁིད་མདོ་ཙམ་ཞུ་ན།

ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སོག་གི་སིང་པོ་འདི་བརོད་

པས། རང་རེའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ལས་གསང་སྔགས་རིང་མ་བ་ཞེས་གགས་པ་བཞིན་

སེར་གི་སོན་པ་ཕོགས་དུས་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉིན་བེད་སྔགས་ཀྱི་སོན་པའི་

ཚུལ་དུ་བཞེངས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རེས་འཇུག་གྱུར་པའི་སྐལ་བཟང་གིས་ལྟ་སོམ་སྤོད་པའི་

ཉམས་ལེན་གི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཐེག་པ་རྣལ་འབོར་བླ་མེད་ཀྱི་གཞུང་བསངས་ནས་མདོ་སྔགས་

ཡོངས་རྫོགས་དེའི་ལམ་སེགས་སུ་བཀལ་ཏེ་མི་འགལ་བར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པའི་གནད་

དོན་མཚོན་བེད་ཡིན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཆེ་བ་ངོ་ཤེས་པ་དང་། ཐུགས་སོག་རོ་རེའི་སྔགས་ཀྱི་

སྒ་གདངས་བརོད་མ་ཐག་སང་གགས་རིག་པ་བསྒྲུབ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་རོ་རེ་གསུམ་གི་

སང་ཆ་སད་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷང་གིས་དྲན་པར་བས་ཏེ་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་ནི་ལམ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཏེ། རོ་རེ་ཐེག་པ་དག་སང་ལམ་བེད་དུ་གགས་པ་བཞིན་

སང་སྤོད་ཐ་མལ་དུ་མ་ཤོར་བ། སོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གདན་གསུམ་རོ་རེའི་གོང་ཁེར་དུ་ཤེས་

པ་མདོ་དང་སོ་བསྟུན་པའི་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་སྤོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མདོ་སེ་ལས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་སྦངས་པའིི་ཚུལ་གིས་གསུངས་པ་དང་། 

དོན་གནད་ཀྱང་ཚང་ཞིང་། ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་གི་སོགས་ནས། མང་པོས་བསྐོར༔ ཞེས་འཛམ་གླིང་



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།
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གདུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་པར་ལྷོ་ནུབ་འོ་མ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོར་ར་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་མཛད་པ་ཐུན་མོང་གི་གདུལ་བའི་སང་ཆར་རོ་རེ་

ཐེག་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་སྤང་རྟོགས་ཡོངས་

སུ་རྫོགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ལ་རིག་པ་རལ་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་མངའ་

དབང་བསྒྱུར་བའི་ཆེ་རྟགས་སུ་མཁའ་འགོའི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་རེས་སུ་དྲན་པར་

བ་དགོས་ལ། སྤིར་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤོད་ལ་མཁེན་རྒྱ་ཆུང་བ་དག་གིས་མཁའ་འགོ་ཞེས་བུད་མེད་

ཁོ་ན་ལ་ངོས་འཛིན་ནས་འཕར་ཀ་སྒོགས་ཀྱང་སིང་རེའི་གནས་ཏེ། མཁའ་ནི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་

ཀུན་མཆོག་ལྡན་དང་། འགོ་བ་དང་གཤེགས་པ་དོན་གཅིག་པས་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་རྟོགས་པའི་

གང་ཟག་གི་མཚན་གི་སྒ་ཡིན་པས། རོ་རེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི་དོན་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བས་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་ཉམས་འོོག་ཏུ་ཆུད་པ་མཐའ་

དག་ལ་གསུངས་པས་ན་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་སོན་འཁོར་ཏེ། རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གླེང་གཞི་ཨེ་

ཝཾ་གིས་སྒས་བཤད་དགོས་པ་དང་དགེས་པ་རོ་རེའི་རྒྱུད་དུ་རོ་རེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་

པ་དང་ཚིག་དོན་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁེད་ཀྱི་རེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ ཞེས་པ་སྔོན་བྱུང་

སོན་པའི་རྣམ་ཐར་རེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཞེས་གགས་པ་བཞིན་མདོ་སྔགས་ཐུན་

མོང་གི་ལུགས། དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་

རབས་པོ་ཆེ་ལ་བསླབས་པས། རྒྱལ་བའི་སས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་པ་སོན་ལམ་རྒྱ་

མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཁད་པར་རོ་རེའི་བླ་མ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་

སན་པར་གགས་པ་བཞིན་གསང་བ་གསུམ་གི་མཛད་སྤོད་ཐམས་ཅད་དབང་པོ་རབ་རིན་པོ་ཆེ་

ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཚུར་མཐོང་གདུལ་

བའི་སང་ངོར་ཡང་མཐར་ཕིན་ཏེ། ཁབ་བདག་སྤི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དགོངས་སྤོད་

གཉིས་སུ་མེད་པ་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་སིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གགས་པའི་

གསང་བ་བསམ་མི་ཁབ་པ་ལ་གདུལ་བ་རང་རང་གིས་ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་དབང་པོའི་ཆུན་ཚོད་ལྟར་

དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཡིད་ཆེས་དད་མོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའམ་སློབ་ཅིང་འདུན་པས། དབང་རབ་

ཀྱིས་སྒ་ཇི་བཞིན། དབང་འབྲིང་གིས་དངོས་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་སོམ་སྤོད་པ་ཇི་ལྟར་དཔོག་ཚད། ཐ་

མས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་མོས་གུས་དང་དང་བས་སོན་ལམ་དང་གསོལ་འདེབས་

ལ་བརོན་ན་མཐར་ཕིན་ངེས་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སར་སྦོར་ལ། གང་ལྟར་

ཡང་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ཡུལ་དུ་བས་པས་ཟབ་ལམ་གི་སོད་ལྡན་དུ་གྱུར་ཏེ་དཀར་པོའི་ཆོས་

སང་བའི་སོ་དད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། བིན་གིས་བརབ་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཞེས་

དོན་ལ་སངས་རྒྱས་རང་ངོར་གཤེགས་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་བྲལ་ཀྱང་རྣམ་པ་གདུལ་བའི་

དད་པའི་སང་ངོར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བོན་པ་གཤེགས་པའམ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རོ་རེ་གསུམ་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

གིས་བིན་གིས་བརབ་པའི་འོད་ཟེར་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་མའི་དབང་བཞི་བསྐུར་བས་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ཐ་མལ་གི་འཁྲུལ་ཤེས་སྦངས་ཏེ་སྒིབ་པ་བཞི་དག དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་ཆིག་རྫོགས་

སུ་སྐྱེས། ལམ་བཞི་སོམ་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་བས། སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་སིན་པས་བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་བེད་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་ཕིར་དག་པའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་བཀོད་པ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པའི་སྤིན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བིན་རབས་འཕོས་ནས་གདོད་ནས་དམ་ཡེ་དབེར་མེད་ཀྱི་ཡིན་

ལུགས་མངོན་དུ་སད་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་སོན་པ་སེ། དེ་ལྟར་དམིགས་པའི་རོལ་པ་མང་

དུ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་མེས་པོ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་རིམ་པ་

ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་དོན་གིས་ལྕི་བ་ཡིན་པས་གུ་༵རུ།༵ སྤིར་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་

ཀྱི་དད་པས་གསོལ་བ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ན་བླ་མ་ཀུན་གི་ཐུགས་རེ་བིན་རབས་འཇུག་ངེས་

ཤིང་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ར་གསུམ་ཀུན་འདུས་པ༵དྨ་༵འབྱུང་གནས་གཅིག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

དུ་ངེས་ཤེས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་སིདྡི་སྩོལ་ཅིག་ཅེས་ཧཱུྃ་གིས་

ཐུགས་སོག་ནས་བོས་ཏེ་བསྐུལ་བས་བླ་མ་འཁོར་བཅས་འོད་དུ་ལྟེམས་ཀྱིས་ཞུ་བས་རང་ལ་

ཐིམ་པས་ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་གིས་རིས་ཐེབས་པ་བཞིན་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐུགས་ཡིད་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བསམ་པས། སྤིར་བླ་མ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་སྐབས་འདིར་ཕི་གསོལ་འདེབས་

སུ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོ་བཤད་པ་ཡིན་ཡང་། ནང་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་པའང་བསྒྲུབ་གཞིའི་ངོས་

ནས་དབེ་བས་རོ་རེའི་ཚིག་རྐང་བདུན་མའི་སེར་སྒྲུབ་དུ་གསལ་བ་གང་འདོད་བསོམ་ཞིང་། སྒྲུབ་

བེད་སང་སིད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་སང་དང་ཆོས་ཉིད་རང་རིག་དབེར་

མེད་དུ་ཤེས་པ་རྫོགས་རིམ་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་ཀྱང་བསེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལ་སྦར་དུ་རུང་ཞིང་། 

མདོར་ན་ཟབ་ལམ་གི་གནད་འདི་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པས་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྦར་བའི་ཉམས་ལེན་བས་

ནས། བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་སྒོས་བཞིན་སོད་བཅུད་སིག་པས་གང་བའི་རོད་དུས་སུ་སྐྱེས་

ཀྱང་། དལ་འབོར་ལན་གཅིག་ཐོབ་པ་འདི་སྐད་ཅིག་ཀྱང་འཕོག་བརག་མི་ཤོར་བའི་ཆེད་དྲན་

ཤེས་བག་ཡོད་མ་བས་ན། ལྟར་སང་གི་ཆོས་དང་ཡིན་རོམས་ཀྱིས་སང་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་དེའི་གསོལ་འདེབས་ཀུན་གི་ངག་ལ་ཡོད་པ་འདི་ཙམ་ཡང་རོ་རེའི་ཚིག་

རྐང་གསང་ཆེན་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དང་དབེར་མེད་པས་མཚོན༑ འབྲེལ་ཚད་དོན་

ལྡན་གི་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརལ་བའི་ཕ་ནོར་གི་རིན་ཐང་རང་ངོ་ཤེས་པའི་གསལ་འདེབས་ཙམ་

དུ་འདུ་འཛིའི་ཞགས་པས་བསམས་ཏེ་ལོག་འཚོའི་ལྕིད་ཀྱིས་ནོན་པའི་གི་ན་བ་ཨུ་རྒྱན་སྐྱབས་

སམ་བཀ་ཤིས་དཔལ་འབོར་དུ་འབོད་པའི་མདོ་ཁམས་ནས་འཁར་བའི་རྒན་ཁོག་གིས་བྲིས་པ་

ཟབ་གནད་མང་དུ་འདུས་པའི་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཡིན་པར་རོམས་པས་ཀུན་གིས་གཟིགས་ཏེ་གནད་ཆེ་

དོན་ལྡན་ཡིན་མིན་ཐུགས་དཔད་མཛད་པར་ཞུ་བ་ལགས་སོ།།
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རིང་མར་ཁས་འཆེ་བན་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །འདི་ཙམ་ཉམས་སུ་བླངས་ཀྱང་ཟབ་དོན་དང་།།

འབྲེལ་སམ་དད་སྤོའི་སང་བ་དཀར་དུས་བྲིས། །སེམས་དང་ཆོས་གཉིས་འདྲེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ།།

རོ་རེའི་བླ་མ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝས། །རོ་རེའི་གསུང་གི་གསང་བ་ཆ་ཙམ་ཡང་།།

རོ་རེའི་རྒྱུད་དོན་རྫོགས་ལ་གཟིགས་མཛོད་དང་། །རོ་རེའི་ལམ་འདི་ཉི་བཞིན་ལྷམ་མེར་གསལ།།

རོ་རེའི་བཅུད་ལྡན་གདོང་ལྔའི་ནུ་ཞོ་ལ། །རོ་རེའི་ལྟ་སོམ་སྤོད་པའི་ནུས་ཕ་ཡང་།།

རོ་རེ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་དད་སོད་ཀྱིས། །རོ་རེའི་བཅུད་ལ་མྱངས་ན་འཚེངས་པར་རོམས།།

ངག་གི་གསོལ་འདེབས་གདོན་བ་མ་མང་ཡང་། །སེམས་ཀྱི་དད་མོས་གསེར་ཞུན་ལྟར་གཙང་བས།།

རོ་རེའི་ཚིག་རྐང་བདུན་མ་ཁོ་ན་ལ། །འདི་ཕིའི་བློ་གཏད་ཆོག་སམ་བྲིས་པ་ལགས།།

རྣམ་དཀར་དགེ་དེས་མ་གྱུར་ཡིད་ཅན་སོད། །སངས་རྒྱས་པདྨའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས།།

བཟུང་ནས་སིད་ཞིར་མི་གནས་གོ་འཕང་ཆེར། །བགོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཚེ་འདིར་མངོན་བེད་ཤོག། 

སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
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མར་མེའི་ཕན་ཡྡོན།

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་སོགས་པའི་དྲུང་དུ་མར་མེ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་

ནི།  གླག་བླ་ཆོས་འགྲུབ་ཀྱི་བདེ་སོན་ཁིད་ཡིག་ལས།   སྔོན་མཉན་ཡོད་དུ་བསེན་དགའ་མོ་ཞེས་

ཡུལ་དེར་ཉུགས་ནས་སྤང་ཟས་ཙམ་གིས་འཚོ་བའི་དབུལ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་རྒྱལ་པོ་དང་

ཁིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་སོན་དང་མར་མེ་མང་པོ་

ཕུལ་བ་མཐོང་ནས་བསམས་པ།   བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ལས་ངན་ཅི་ཞིག་བས་ནས་རིགས་ངན་

དུ་སྐྱེས།  ད་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་འཕད་ཀྱང་བསོད་ནམས་གསོག་

པའི་རྒྱུ་ཟས་མེད་དོ་སམ་ནས་ཡི་ཆད་བས།  ཉི་མ་གཅིག་ལ་སློང་སློང་བ་ལས་དོང་ཙེ་གཅིག་ཁོ་

ན་རེད་དོ།  །དོང་ཙེ་དེས་མར་ཉུང་ཞིག་ཉོ་རྒྱུ་རེད་པས་དགའ་སེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་ནས་

མར་མེ་ཀོང་བུ་གང་བས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤན་སྔར་ཕུལ།  བདག་ད་ལྟ་སྤང་པོར་གྱུར་པས་

མར་མེ་ཆུང་ངུ་འདིས་སངས་རྒྱས་མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་འདིས་མ་འོངས་ན་བདག་ཤེས་

རབ་ཀྱི་མར་མེ་དང་ལྡན་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མུན་པའི་དྲི་མ་བསལ་བར་ཤོག་ཅེས་སོན་

ལམ་བཏབ་ནས་སོང་ངོ་།  །དེའི་ཚེ་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ཆེན་པོ་ཀོང་བུ་རྣམས་སྡུད་དུ་སོང་བ་ན། 

མར་མེ་ཆེན་པོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་ཟད་ལ།  བསེན་དགའ་མོའི་མར་མེ་ཆུང་ངུ་གཅིག་པུ་ནི་

འབར་མ་ཐག་པ་ལྟར་འབར་ཞིང་འདུག་གོ  །མོའུ་འགལ་བུས་ཉིན་པར་མར་མེ་སྦར་བར་དོན་

མེད་དེ་མཚན་མོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་སྐབས་སྦར་དགོས་བསམས་ནས།  ཐབས་

ས་ཚོགས་ཀྱིས་མར་མེ་དེ་གསོད་པར་བརམས་ཀྱང་མ་སོད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟིགས་

ནས་མོའུ་འགལ་བུ་ཞོག་ཅིག་མར་མེ་དེ་ནི་ཁེད་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་གསོད་མི་ཐུབ་སེ།  མར་མེ་

འདི་ནི་སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་ལ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྐྱེད་པས་ཕུལ་བ་ཡིན་གསུངས།   

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསེན་དགའ་མོ་དེ་མ་འོངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་མར་མེའི་འོད་ཅེས་བ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསན་ཡང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་དང་།

སྔོན་དག་བཅོམ་མ་འགགས་པ་ལྷའི་མིག་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སྔོན་ཚེ་

ལོ་བཞི་ཁིའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག་གི་སྐུ་གདུང་ལ་དུས་སོན་བེད་པའི་ཚེ།   རྐུན་

མ་མང་པོ་ཞིག་དེར་འོང་བ་དང་།  རྐུན་མའི་དཔོན་པོ་དེའི་ལྷམ་རལ་བ་དང་།  མཆོད་རྟེན་གི་དྲི་

གཙང་ཁང་དུ་མར་མེ་འབར་བ་མཐོང་སེ་དེར་སོང་ནས་ལྷམ་དྲུབ་པ་དང་མར་མེ་མི་གསལ་བས་

སོང་བུ་བསྐུལ་ནས་མར་མེ་གསལ་པོར་འབར་བས་སྐུ་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་།  མི་དེ་དད་པ་
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སྐྱེས་ནས་མར་མེས་མཆོད་དེ་བདག་དགེ་བ་དེས་ལྷའི་མིག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོན་

ལམ་བཏབ་པས་ཚེ་རབས་མང་པོར་ལྷའི་མིག་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།  །ཞེས་དང་།  

ཁད་པར་དུ་མར་མེའི་མཆོད་པ་འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་འཕལ་དུ་བིན་

གཡང་ཆགས་ཤིང་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་མཐོ་རིས་དང་དག་པའི་ཞིང་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

དང་།  ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་མགུར་འབུམ་ལས། སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་

ལ་འདུད།  །མར་མེའི་ཕན་ཡོན་ཅུང་ཟད་བཤད།  །བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སོས།  །མར་

མེ་གསལ་བོ་སྦར་མཁན་གི།  །སིག་སྒིབ་ཉེས་ལྟུང་མུན་ཁུང་དུ།  །ཉི་ཟེར་ཞུགས་བཞིན་འདག་

པར་འགྱུར།  །ལུས་བདེ་ལུས་ལ་གཟི་བརིད་འབར།  །རིག་པ་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་འགོ།  །སྔར་

མ་ཤེས་པའི་ཆོས་དོན་གོ  །དངོས་སམ་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དུ།  །སྤན་རས་གཟིགས་སོགས་ལྷ་

ཞལ་མཐོང་།  །འཆི་ཁར་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ།  །བར་དོར་མུན་པ་འཐིབ་མི་འགྱུར།  །ཕི་མར་

ངན་སོང་གནས་མི་ལྟུང་།  །བདེ་བ་ཅན་ནམ་མི་ཡུལ་སྐྱེས།  །གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་གཟུགས་བད་

མཛེས།  །མིག་རྣོ་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ།  །དགེ་སིག་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་ཤེས།  །ནག་པོ་མི་

དགེ་དྲན་མི་འགྱུར།  །དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་དགའ།  །རྟག་ཏུ་ཚོགས་གཉིས་གསོག་ལ་

བརོན།  །གནས་སྐབས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་འཆར།  །མཐར་ཐུག་རང་དོན་ཆོས་སྐུ་དང་།  །གཞན་

དོན་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱིས།  །བརྒྱན་པའི་གཟུགས་སྐུ་འཐོབ་པར་འགྱུར།  །དེ་ཕིར་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་།  །སྤིར་ནི་ཆོས་ཀུན་ལོ་ཡག་གི །སེ་མ་འདྲ་བས་མི་བཟང་མེད།  །ཁད་པར་

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི།  །སིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་དང་།  ཆོས་འཁོར་ཇོ་དར་མར་མེ་དང་།  ཚེ་

ཐར་བཏང་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ།  །གསུངས་པ་ཀུན་གིས་ཡིད་ལ་ཟུངས།  །གླུ་འདི་ཐོས་ཚད་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས།  །མར་མེ་གསལ་པོ་སྦར་བར་ཤོག  །ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་

རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་དྲི་མ་མེད་པ་དག་ཡིད་ལ་བས་ཏེ་ཚེ་འདི་དང་ཕི་མའི་མ་རིག་པའི་མུན་

པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་སང་གསལ་སྒོན་མེའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་བརོན་

པར་མཛད་དུ་གསོལ་ལོ།།
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སིན་གིང་མཁན་ཆེན་རིན་པྡོ་ཆེའི་གསུང་འཕིན།

སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐྱོང་མཁན་རྣམས་ལ་གསལ་འདེབས་མདོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ། ཐོག་མར་སྔ་འགྱུར་སོན་

ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་ནས་ད་བར་བགང་བ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་བཀ་ཤིས་དགེ་བའི་མཚན་མས་ཡོངས་སུ་བརལ་ནས་

འཛམ་གླིང་སྤི་ལ་ཞི་བདེའི་འོད་སང་འཆར་བའི་སོན་ལམ་ཁད་པར་ཅན་འདི་འདྲ་ཞིག་འཚོག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི། སྔ་འགྱུར་རིག་

འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བིན་རབས་དང་། ༧སྐྱབས་རེ་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བསམ་མི་ཁབ་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། རང་རེ་སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤོབས་པ་དང་། གཟི་བརིད་དུ་ངོས་འཛིན་འོས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ད་

ཕན་ཆད་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་གནས་པར་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ཁོ་ནའི་འགན་ཡིན་པ་

ཞིག་ཏུ་མི་དགོངས་པར། བསན་པ་སྤི་དང་བེ་བྲག་དར་རྒྱས་སུ་ཡོང་བ་དང་། འགོ་ཀུན་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

གི་ཡོད་པར་བརྟེན། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀུན་ལ་གནས་པའི་རིང་མ་བ་སྤི་ཡོངས་ནས་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱིས་ཐུགས་

འགན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞེས་པར་མཛད་དེ། ཇི་སིད་བསྐལ་པ་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་སོན་ལམ་འདི་ཉིད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

གིས་ཚུགས་ཐུབ་པར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་

བསན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཚོགས་གཅར་ལྷན་དུ་གནང་ཐུབ་པར་མཛད་རྒྱུ་ནི་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་

མོ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་རང་ངོས་ནས་མཐོང་བས་ངེས་པར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐྱོང་རོགས་ཞེས་

གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གིས་ད་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་༧སྐྱབས་རེ་གྲུབ་དབང་པད་

ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ༧སྐྱབས་རེ་སག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སོན་ལམ་ཆེན་

མོ་འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ནས། ཐོག་མར་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་སྐུ་

ངལ་དང་འོ་བརྒྱལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ཡང་སྐུ་ཚེ་མཐའ་རུ་ཕིན་པའི་མཛད་པ་མ་སྐྱོང་གི་བར། ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐྱོང་

བར་མཛད་པས་སྐབས་དེ་དུས་བཞུགས་གནས་དང་། མཐུན་རྐེན་སོགས་གང་ཅིར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མེད་ཀྱང་དགེ་

འདུན་པ་ཁི་ཚོ་ལས་ལྷག་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེང་གི་སྐབས་སུ་གནས་མལ་མཐུན་རྐེན་ལམ་གོན་སོགས་གང་ཐད་

ནས་ག་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་དུ་སོང་ཡང་ཚོགས་གཅར་བ་ཇེ་ཉུང་དང་། བསན་བདག་བླ་ཆེན་ཁག་ཀྱང་སྐབས་རེ་ཕེབས་མ་

ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག་པས། གནས་ཁད་པར་ཅན་སོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

མཛད་པ་སོན་སའི་གནས་འདིར། དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཛམ་གླིང་སྤི་ཡི་གོད་ཆགས་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་སོགས་

ཞི་ཕིར་དམིགས་ཏེ། སོན་ལམ་ཁད་པར་ཅན་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་དང་། སོན་ལམ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤོད་པའི་སོན་ལམ་གཉིས། མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་དང་རབ་སྔགས་བཙུན་གསུམ་སོང་ཚོ་

དུ་མ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་འབུམ་ཐེར་བསགས་པ་ལ། དགེ་འདུན་མི་ཕེད་འདུན་པའི་བིན་རབས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པས། 

རང་རང་སོ་སོའི་དགོན་དུ་སྒྲུབ་ཆེན་རེ་འཚོག་པ་གལ་ཆེན་དུ་བརི་བ་ལས་ཀྱང་བརྒྱ་དང་སོང་གི་ཆར་ཡང་མི་མཉམ་པར། 
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

གནས་ཀྱི་ཁད་པར། དུས་ཀྱི་ཁད་པར། གངས་ཀྱི་ཁད་པར། བིན་རབས་ཀྱི་ཁད་པར་སོགས་དུ་མ་དང་ལྡན་པས། མདོར་ན་

སྔ་འགྱུར་བའི་གལ་དུ་གཏོགས་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་ཀུན་གིས་བསན་པ་སྤི་དང་སེར། རང་དོན་དང་བསན་དོན་གལ་ཆེ་ཆུང་ཤེས་

པར་མཛད་ནས་དམ་པ་གོང་མའི་ཐུགས་དགོངས་དང་། བསན་པའི་སྦིན་བདག་དག་གི་རེ་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གཏོང་བར་

སྔ་འགྱུར་བའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ལ་དོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་པར་མཛད་པའི་རེ་བསྐུལ། མཁན་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་

གཙོས་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སེ་གཉིས་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོའི་སེ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་ལ་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་

རེ་འདུན་ཕུལ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་སོན་ལམ་ཆེད་དུ་གཅར་བ་ཙམ་མིན་པར་ཞག་པོ་བཅུའི་རིང་

ལ། གང་ཐུབ་ཐུབ་དང་གང་ཤེས་ཤེས་ཀྱིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་བསམ་སེ་དང་པོ་སྦོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་དམ་པས་

རིས་ཟིན་ཞིང་དགེ་བ་དེ་ཐབས་དང་མི་འབྲལ་བ་ཞིག་དང་། བར་དུ་དངོས་གཞི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཞེས་རབ་བྱུང་ན་བསྐྱེད་

རྫོགས་ཀྱི་གདེང་དང་ལྡན་པ། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་སེམས་གཞན་དུ་མི་ཡེངས་པར་ཚིག་རེས་དོན་དྲན་དང་། དེ་ཡང་མ་ཐུབ་ན་

སྒ་དག་ཅིང་ཚིག་ཆད་ལྷག་མེད་པ་ཞིག་ཨེ་ཐུབ་བལྟས་ཏེ། དགེ་བ་རྐེན་གིས་མི་བཤིག་པ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ། ཐ་མ་དགེ་ར་གང་

དང་གང་བསགས་པ་ཀུན་གཞན་དོན་དུ་བསྔོས་ཏེ་དགེ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐབས་དང་ལྡན་པར་མཛད་དེ་དམ་

པ་གསུམ་དང་མི་འབྲལ་བའི་སོ་ནས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆོས་ཆོས་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཚུལ་ལ་ཐུགས་བསམ་ཡང་

དག་རེ་བཞེས་པར་མཛད་དེ། སོན་ལམ་ཚར་ནས་ཕར་ཕེབས་པའི་ཚེ་དགེ་བ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་ནས་བློ་

བདེ་པོ་དང་། ཡི་རངས་པོ་བེད་ཆོག་པ་བྱུང་ན་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་དགེ་བ་རབས་ཆེན་ཞིག་འགྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་

བ་རེད། སྤིར་ན་དགེ་བ་གང་སྒྲུབ་ཀྱང་གངས་མང་པོ་དང་དུས་རིང་པོ་ཙམ་གཙོ་བོ་མི་བཟུང་བར། གང་སྒྲུབ་པའི་དགེ་བ་དེ་

རྣམ་དག་ཅིག་ཡོང་ཐུབ་མིན་དེ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། བསམ་པ་དགེ་དང་མི་དགེའི་བེ་བྲག་ལས། །དགེ་སིག་

གཟུགས་བརན་ཆེ་ཆུང་རེས་མི་འགོ །ཞེས་གསུངས་པས་ཡང་དག་པའི་ཆོས་སུ་འགོ་བར་དང་པོ་ཁ་ནང་དུ་ལོག་སེ་རང་གི་

ཀུན་སློང་བཅོས་པ་གཙོ་ཆེ། ཀུན་སློང་བཅོས་ཤེས་ན་དགེ་བ་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏེ་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པའི་འཇུག་ངོགས་

སུ་འགྱུར་བ་དང་། དགེ་བའི་བ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་ཕིའི་ལྟར་སང་གི་ཐོག་ནས་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བེད་བཞིན་ཡོད་

པ་ལྟ་བུར་གཙོ་བོ་མི་མཛད་པར། དོན་དངོས་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་ཞིག་གིས་རིས་ཟིན་པར་བེད་དེ། སོན་ལམ་ཉིན་བཅུའི་རིང་

རང་གཞན་ཀུན་གིས་གང་གཟབ་གཟབ་ཀྱིས། སེམས་བསྐྱེད་རེ་ཨེ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུ་དང་། དམིགས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་གཏད་དེ་

བསྔོ་སོན་རེ་གནང་ཐུབ་པར་མཛད་ན་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གལ་དུ་བཞུགས་པའི་དོན་གོ་ཆོད་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ངས་

ཁེད་རྣམས་ལ་ཞུ་དགོས་མེད་ཀྱང་གསལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དེང་

དུས་སུ་གྲྭ་བཙུན་ཕལ་ཆེ་བ་བཤད་གྲྭར་ཞུགས་རྒྱུ་དགའ་མོས་ཆེ་ཞིང་སློབ་སྦོང་ལ་དོན་གཉེར་སྤི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡག་པོ་

ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་སངས་ཀྱི་ཐད་ནས་སྐབས་འགར་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ལས་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་སངས་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་གི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ཕལ་ཆེ་

བས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཉམས་ལེན་ལ་སྦར་རྒྱུ་དང་། དཔིས་ཕིན་པའི་གོ་བ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་

པ་དེ་ཙམ་མི་མཛད་པར། ལོ་རིམ་འཕར་ཐུབ་ན་དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་མང་བར་འདུག་པས། ནང་པའི་

གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་པ་ནི་ཚེ་འདིའི་ལྟོ་གོས་འཚོལ་སྒྲུབ་བ་ཕིར་དང་། མིང་དང་སན་གགས་དོན་དུ་གཉེར་

ཕིར་མིན་པ་ཐོས་རྟགས་དང་སོམ་རྟགས་ཞི་དུལ་དང་ཉོན་མོངས་ལས་གོལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་གསུངས་པས། མདོ་སྔགས་



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

38

ཀྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་བས་འབྲས་རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པ་ཞིག་བ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐོས་བསམ་ཡང་

སྤིར་མདོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་ཀུན་དང་ཁད་པར་དུ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས། རིང་མ་པ་ལ་རྒྱུད་སེ་

དང་སྒྲུབ་སེའི་ཟབ་གནད་ཡོད་པས་བསན་པའི་སོག་དང་འདྲ། ཞེས་དང་། སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབ་རིང་མ་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་འཛིན་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་རང་རང་ལ་བཀའ་བབ་ཀྱི་སློབ་གཉེར་དང་ཉམས་ལེན་བ་ཡུལ་དམིགས་

བསལ་བ་རེ་ཡོད་པས། རང་རེ་སྔ་འགྱུར་རིང་མ་པ་རྣམས་ལ་སྔ་འགྱུར་གི་ཆོས་སྐོར་བཀའ་གཏེར་དག་སང་གིས་བསྡུས་པའི་

གངས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། གཞི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་དང་རིང་མའི་མཚན་གཞི་ཐོག་ས་གཙོ་བོ་དེ་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་

གི་ཆ་ནས་འཇོག་དགོས་པས་ན། གཙོ་བོ་སྔགས་ཕོགས་དང་དེའི་ནང་ནས་ནང་རྒྱུད་སེ་གསུམ་གི་བཤད་པ་སྒྲུབ་པ་དབང་

རྒྱུན་ལུང་རྒྱུན་ཁིད་རྒྱུན་སོགས་གང་ཐད་ནས་གཟབ་སེ། སྔ་འགྱུར་བ་མིང་དོན་མཚུངས་པ་དེ་སྔོན་ཡན་ཆད་ན་བྱུང་ཡོད་པ་

ལྟར། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་རིང་མ་པའི་མཚན་གཞི་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་སེ་དག་མི་ཉམས་བརྒྱུད་འཛིན་མཛད་གལ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བས་ཐོས་བསམ་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་དབིངས་སུ་འཇོག་པའི་རེ་བསྐུལ་དང་། སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ལ་

དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། རྒྱ་གར་བང་

ཕོགས་རེ་ར་རྡུན་སིན་གོལ་གླིང་བཤད་གྲྭ་བ་སིན་གླིང་མཁན་ཆེན་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཕི་ལོ་

༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཕུལ།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་བསྐྡོ་ཕྡོགས་ཐད་ཀི་གསལ་

བསྒགས་གལ་ཆེན།

༄༅། །སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་འཛིན་བསྐོ་བཞག་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སངས་ལ་ད་

ཆ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ནི། ལོ་ལྟར་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་

མོ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་བོད་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༠༨ ཉིན་དགོང་མོར་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་

ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་། སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བསན་དོན་གི་བ་

བ་གལ་ཆེ་ཡོད་ན་གོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་བཞིན། རིང་མའི་དབུ་འཛིན་

གི་མཚན་གནས་འབུལ་ཕོགས་སྐོར་དེ་སྔོན་ཕལ་ཆེ་བ་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་གོ་

བསྡུར་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་བཙན་བོལ་དུ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་འཛིན་༸སྐྱབས་

རེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་༸སྐྱབས་རེ་སག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

བར་གསེར་རི་ཕེང་བ་ལྟ་བུའི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་འཛིན་མཚན་བཞེས་ཀྱིས་བསན་འགོ་སྤི་

དང་བེ་བྲག་ལ་ཕན་ཐོགས་བླ་མེད་བྱུང་ཡོད།

དེ་རེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༢༩ པའི་སྐབས་རིང་མའི་དབུ་

འཛིན་སུ་བཞུགས་ཐད་གོ་བསྡུར་བྱུང་བར་

རིང་མའི་མ་དགོན་དྲུག་ནས་དང་པོ་ཀཿཐོག་

དང་། དེ་རེས་རྫོགས་ཆེན། ཞེ་ཆེན། སིན་

གོལ་གླིང་། རོ་རེ་བྲག དཔལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་

བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གསུམ་རེ་རེས་མོས་

གནང་རྒྱུའི་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་བཞིན། སྐབས་

དེར་༸སྐྱབས་རེ་ཀཿཐོག་དགེ་རེ་རིན་པོ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་སན་སེང་

ཞུས་པ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཀྱིས་མཚན་གནས་

ཕུལ་ཡང་། སིགས་དུས་བསན་འགོའི་བསོད་

ནམས་ཀྱིས་མ་ཆུན་པར་ལོ་གསུམ་ཁ་མ་

ཚང་བར་ཞི་བར་གཤེགས་པ་དང་། དེ་རེས་
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༸སྐྱབས་རེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་སན་སེང་ཞུས་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་

ཐོབ་མེད།

ད་ལན་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༡ སྐབས་༸སྐྱབས་རེ་ཞེ་ཆེན་

རབ་འབམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་སན་སེང་ཡང་ཡང་ཞུས་ཀྱང་། ༸སྐྱབས་

རེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་མཚན་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་མུར་འགོ་ན་

མ་འོངས་པར་རིང་མའི་བསན་པར་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་དང་། དེ་བས་

རིང་མའི་དབུ་འཛིན་གི་མཚན་གནས་འདོགས་མི་དགོས་པར་རིང་མ་སྤི་ལ་ཁབ་པའི་སོན་ལམ་

ཆེན་མོའི་ཚོགས་པ་འདི་ཚགས་ཚུད་དང་། དེའི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱུན་ལས་བཅས་ཀྱིས་བསན་

དོན་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གསར་པ་ཞིག་བ་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་ཡོད་

པ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པར་བརྟེན། གོ་བསྡུར་རིམ་པར་བས་མཐར་༸སྐྱབས་རེ་ཞེ་ཆེན་རབ་

འབམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དགོངས་ཚུལ་དེ་བཞིན་སྤི་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་སོང་།

ད་ནས་བཟུང་བསན་འགོ་སྤི་དང་བེ་བྲག་གི་ལས་དོན་ཆེད་མཉམ་ཞུགས་དགོས་རིགས་

ལ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྒིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང་། 

དེ་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་ཁག་དང་། དགོན་སེ་ཁག་ལ་བསན་འགོའི་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རེ་བསྐུལ་

ཅི་བྱུང་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བས། དེ་

བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

རྒྱལ་ཡོངས་རོར་གདན་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ནས་བོད་རབ་

བྱུང་ ༡༧ ས་ཕག་ལོའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༣ ལ།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

དེ་ཡང་༸སྐྱབས་རེ་རོ་གྲུབ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་

ཐུབ་བསན་ཕིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་གང་ཉིད། སྐུ་ཞི་བར་

མ་གཤེགས་པའི་སྔོན་སྤི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༡༦ 

ཉིན་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་ཉེ་གནས་ཕག་མཛོད་དཀོན་མཆོག་

ཡོན་ཏན་མཆོག་ལ། རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་ཞལ་སློབ་ཏུ་གཙོ་

བཞུགས་གནང་བ་སློབ་དཔོན་ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། ལ་

ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན། སྤྲུལ་སྐུ་

ཐོགས་མེད། སྤྲུལ་སྐུ་ཟླ་བ་བཟང་པོ། དགོན་བང་རིན་པོ་

ཆེ་སོགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་བ་བཞིན་

ཁོང་རྣམ་པ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སེ། ཆུ་ཚོད་ ༠༢ ལྷག་ཙམ་

ཞིག་གི་རིང་། སྤིར་ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས། དེའི་ནང་

ནས་ང་རང་ཚོ་བླ་མ་ཆོས་པ་ཚོས་ཐོས་པ་སློབ་གཉེར་ག་

ཚོད་བས་ནའང་རང་གི་རྒྱུད་འདུལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་སོགས་བློ་

སྦོང་གི་རིམ་པ་ལ་ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་སྐོར་དང་། དེས་མ་ཚད་ང་རང་ཚོའི་སློབ་མ་སྦིན་བདག་རྣམས་ལའང་བློ་

སྦོང་གི་སྐོར་ལམ་སོན་བཀའ་སློབ་གནང་དགོས་སྐོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུང་བར་མཛད། བློ་སྦོང་གི་རིམ་པ་འབོངས་ན་

མཚམས་བསེན་པ་གང་བསྒྲུབས་ནའང་ལམ་ལོག་ཏུ་མི་འཕན་པའི་དགེ་ཚན་ཆེ་ཚུལ། བློ་སྦོང་མེེད་ན་ལམ་ལོག་ཏུ་འགོ་ཚུལ་

དཔེ་དོན་མང་པོ་སྦར་ནས་ཞལ་ཆེམས་གསུང་བར་མཛད།

དེ་ནས་༸སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་གདན་ས་འཕགས་ཡུལ་འབྲས་ལོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ་ནས་རྒྱང་ཐག་ཅུང་

རིང་ས་ན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་རུ་སྤི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༥ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་

བྱུང་ ༡༧ རབ་གནས་ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ གི་ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༤ པ་ཙམ་ལ་གདུལ་བ་རྟག་འཛིན་ཅན་

གི་ངོར་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསན།

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྡོག་ཤིང་དམ་པ་༸སྐབས་རེ་རྡོ་གྲུབ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་

འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཕིན་ལས་དཔལ་བཟང་པྡོ་མཆྡོག་

སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ།
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དེ་ནས་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གང་ཉིད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཐུགས་དམ་

ལ་བཞུགས་པར་བར་ཆད་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་ཞིང་ལ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉིན་གསུམ་གི་རིང་གསང་རྒྱ་གནང་། 

ཐུགས་དམ་ཉིན་ཞག་བདུན་བཞུགས་པའི་རེས་བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ གནམ་གང་གི་ཉིན། བོད་རོ་གྲུབ་མ་དགོན་གསང་

ཆེན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གླིང་གི་རོ་གྲུབ་ཆེན་ལྔ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀོང་ཡངས་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་འགན་

གཙོ་བོ་བཞེས་ཏེ་ཐུགས་དམ་བཀོལ་གནང་མཛད། ཐུགས་དམ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གང་གི་སྐུ་

གཟུགས་དང་ཕག་ངོས་སོགས་ལ་ཨ�་ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཧྲི་ཨཿསོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་ཤར་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ། 

དེ་ནས་སྐུ་གདུང་དང་ཡང་སིད་སྐོར་ལ་ཕག་མཛོད་དཀོན་མཆོག་ཡོན་ཏན་གཙོས་པའི་མཆོད་རྟེན་དགོན་གི་མཁན་སྤྲུལ་

བླ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ནས་གོས་བསྡུར་བྱུང་དོན་ལ། གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་རྟེན་དུ་༸སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་དམར་

གདུང་གཞག་རྒྱུ་དང་། ༸སྐྱབས་རེེ་དམ་པ་གང་གི་ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་དེ་བོད་ཕི་ལོགས་སུ་གནང་ན་མི་རྣམས་ལྟ་བ་མཐུན་མིན་

གིས་རོག་དྲ་ཡོང་གཞིའི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པས་དམ་ཚིག་ལ་སྐྱོན་མི་ཤོར་བའི་ཆེད་དེའི་འགན་འཁི་ཡོད་དོ་ཅོག་བོད་ན་བཞུགས་

པ་རོ་གྲུབ་ཆེན་ལྔ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀོང་ཡངས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་ཐེག་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ཨ་ལགས་གཟན་

དཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསན་ཉི་མ་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཕུལ་བ་མ་ཟད། རོ་གྲུབ་མ་མགོན་ནས་ཀྱང་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་

ཐུགས་འགན་གཙང་བཞེས་གནང་བའི་ཕག་བྲིས་དང་བཅས་པ་འབོར་ཞིང་གསལ་བསྒགས་ཀྱང་མཛད།

རང་ཅག་ལྟོས་བཅས་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦང་དང་། མགོན་པོ་གང་གི་ས་ལམ་གི་བར་ཆད་ཞི་ནས་ཡང་

སིད་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་གཞོན་མྱུར་དུ་འཆར་བ་སོགས་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སོ་དུ་མར་དམིགས་ཏེ། སྒྲུབ་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་རྔ་ཡབ་དཔལ་

རི་རུ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་རོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་འབྲས་ལོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན་པའི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་གཙོས་

པའི་ནང་བཞུགས་དགེ་འདུན་པ་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་ནས་ཕེབས་པའི་ཕི་ཕོགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལྷན་བཞུགས་

ཀྱིས་བླ་མ་མཆོད་པའི་སོ་ནས་ཞག་ཞེ་དགུའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ། 
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

གདུང་ཚིགས་ཞེ་དགུའི་སྐབས་དེར་འབྲས་ལོངས་དབུས་མངའ་སེའི་སིད་བློན་དང་། མངའ་སེའི་དྲུང་ཆེ་སོགས་ས་གནས་

ཁག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་སྐུ་གདུང་མཇལ་བཅར་དུ་ཕེབས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་དང་། རྣམ་གླིང་དབུ་འཛིན་མཁན་སྤྲུལ་གང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ། སིན་གླིང་མཁན་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ། དིལ་མགོ་མཁེན་བརེ་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ། གདུང་སས་དགའ་རབ་རིན་པོ་

ཆེ། མཁོ་ཁིམ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ། མཁན་ཆེན་རྣམ་གོལ་ཚེ་རིང་། རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། གཏིང་སྐྱེས་

དགོན་བང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཟུར་མང་གར་དབང་རིན་པོ་ཆེ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་རིག་རལ་རིན་པོ་ཆེ། རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

གདུང་སས། གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་

ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ། ཤར་སྤྲུལ་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ། ཉི་

གགས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ལ་ཆུང་མཆོག་ཉིད་གདུང་

འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། རྫ་ཀིཿལུང་རིན་པོ་ཆེ། སིན་གླིང་སས་

མོ་མཁའ་འགོ་རིན་པོ་ཆེ། བ་བྲལ་མཁའ་འགོ་ཀ་མ་ལ། རེ་

བཙུན་མ་བ་བྲལ་སས་མོ་སྭ་ར་སྭ་སི། ཡུག་སམ་མཁེན་

བརེ་སྤྲུལ་སྐུ། རྒྱལ་སས་སྤྲུ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། དྭགས་པོ་སྤྲུལ་

སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། སེ་སྒྲུབ་གདུང་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། རྫོགས་

ཆེན་གཡག་ཟེ་སྤྲུལ་སྐུ། རྫོགས་ཆེན་དགེ་གགས་སྤྲུལ་སྐུ། 

རིང་མའི་སྤི་འཐུས་རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་

བསན་འཛིན་སོགས་སྐུ་གདུང་མཇལ་བཅར་དུ་ཕེབས་

ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག འབྲས་ལོངས། 

བོད། ནུབ་ཕོགས་སོགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་

ཀྱི་ཕག་བྲིས་ཉིས་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་འབོར་ཡོད་པ་བཅས་

སོ།། 
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༸སྐབས་རེ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཕིན་ལས་

དཔལ་བཟང་པྡོ་མཆྡོག་གིམཛད་རྣམ་མདྡོར་བསྡུས།

དེ་ཡང་རྫོགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཆོས་ཀྱི་རོ་རེའི་ལུང་བང་ལས། རིགས་ཀུན་ཁབ་བདག་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི། །སྤྲུལ་གཞི་རྔ་ཡབ་

དཔལ་གི་རི་བོ་དང་། །དབུས་འགྱུར་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོ་རུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པ་བཞི། །ཁད་

པར་ཕིན་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་ནི། །དགོན་གནས་དེ་ཡི་གཤིན་རེར་ཕོགས་པའི་སར། །རིན་ཆེན་བྲག་རི་ལོན་ཤིང་

འཛོམས་པའི་གནས། །ཐབས་ཤེས་ཀ་དང་ད་ཡི་མིང་ཅན་ལས། །རིགས་ལྡན་ཁེའུ་མེ་ཡོས་ལོ་པ་ཡིས། །བསན་དང་འགོ་ལ་

སན་པའི་ལྟས་བཟང་བྱུང་། །དེ་ལྟར་དད་ལྡན་གཞན་གི་བསྐུལ་བའི་ངོར། །རྫོགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ་དྷརྨ་བཛྲ་ཡིས། །རང་སེམས་

འཁྲུལ་བའི་བློ་ལ་གང་དྲན་བྲིས། །དགེ་ལེགས་སང་བས་ས་སེང་ཁབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསླུ་མེད་རོ་རེའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་༸སྐྱབས་རེ་རོ་གྲུབ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཕིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི་བོད་མདོ་ཁམས་

ཕོགས་གསེར་རྟ་རྫོང་གསེར་སད་ཡང་གོ་ཙི་པ་གོང་དུ་སྤི་ལོ་ ༡༩༢༧ ལོར་ཡབ་རེས་དཀར་དག་བླ་དང་། ཡུམ་ཀ་བཞི་

བཟའ་ཀ་ལི་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། རོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་གིས་གོང་མའི་ཁི་ལ་

བཀོད། མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གོས་ཀྱིས་ཡོངས་འཛིན་མཛད་དེ་སྐུ་ཡི་བདག་གཉེར་མཛད། དགུང་གངས་བཞི་ལ་སོན་

པའི་དབར་ཁར་གདན་ས་རོ་གྲུབ་ཆེན་དགོན་གཙང་ཆེན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གླིང་དུ་གདན་དྲངས། གསེར་རྟའི་ཡུལ་སེ་

ཁག་དང་། མགོ་ལོག རྨེ་བ། འཛི་དཀའ་སོད་སད། རྒྱལ་རོང་། དབལ་ཤུལ། ཁོ་ཁོ། རྔ་ཁོག  ཤར་རེབ་གོང་རོང་པོ་ཚུན་གི་མི་

ས་འཛོམས་ནས་ཕེབས་བསུ་རིམ་པ་གསུམ་གིས་སེ་ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཤིང་གདན་སའི་གསེར་ཁིར་བཀོད། མདོ་སྔགས་

ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་གསན་བསམ་མཛད་པ་དང་། སྤི་ལོ་ ༡༩༤༤ ལོར་བོད་དབུས་ཕོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་འབྲི་ཆུའི་ཆུ་དམར་

རབ་བདུན་དང་བསམ་གཏན་གངས་བཟང་སོགས་བརྒྱུད་རིམ་གིས་དབུ་རུ་བང་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་པོའི་དབེན་གནས་དང་འཕན་

པོ་ནཱ་ལེནྡྲ་སོགས་མཇལ་ནས། ཟླ་བ་བཅུ་པར་ལྷ་སར་འབོར་ནས་ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་དང་། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་རྟེན་གཙོ་ཇོ་བོ་

ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་སོགས་དང་། དབུས་གཙང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སེ་ཁག་ལ་མཆོད་མཇལ་ཞུས།

བོད་དབུས་གཙང་ནས་ཕིེར་ཕེབས་མཚམས། རོ་གྲུབ་ཆེན་དགོན་ཡུལ་གཉིས་ཀྱིས་རོ་གྲུབ་ཆེན་དགོན་གཙང་ཆེན་

དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གླིང་གི་བསན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཞེས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་

དུ་བཙན་བོལ་ལ་མ་ཕེབས་བར་དུ་ལོ་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའི་ཐོག་ཁོང་གི་ཉམས་

སང་དང་ར་བའི་བླ་མའི་ལུང་བསན་བཞིན། སེ་དགེའི་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ནས། རུ་དམ་རྫོགས་ཆེན་བསམ་གཏན་ཆོས་

གླིང་། རྫོགས་ཆེན་རྒྱལ་རོང་རྟག་བརྟན་སྒྲུབ་སེ། ཞེ་ཆེན་བསན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་། རྫོང་སར་བཀ་ཤིས་ལྷ་རེ་རྣམས་སུ་

ཕེབས་ནས། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གོས། རྒྱལ་རོང་ནམ་སྤྲུལ་འགོ་འདུལ་གར་གི་རོ་རེ། ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་

པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གོས། རྫོགས་ཆེན་དྲུག་པ་འཇིགས་བྲལ་བང་ཆུབ་རོ་རེ། རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ཐུབ་བསན་སན་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

གགས་སོགས་ཀྱི་མདུན་ནས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། སིང་ཐིག་གོང་འོག གོལ་ཐིག་སིན་གཏེར། བང་

གཏེར་སྐོར། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སོགས་གདམས་པ་མང་དུ་

མནོས། ཞོར་ལ་བཀའ་འགྱུར་དང་རིག་འཛིན་འཇིགས་གླིང་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོའི་གསུང་འབུམ། གསེར་ཟངས་ལས་

གྲུབ་པའི་གུ་རུ་སང་སིད་ཟིལ་གནོན་དང་སིང་ཐིག་གི་བླ་རྒྱུད་ཆ་ཚང་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དུ་མ་གདན་འདྲེན་ཞུས་

ནས་གདན་ས་རོ་གྲུབ་དགོན་དུ་ཕེབས། གདན་སར་ཀོང་ཆེན་མཛོད་བདུན་གི་པར་ཤིང་གསར་བཞེངས་སོགས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟེན་མང་པོ་བཞེངས། སྐབས་དེར་ཪིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་བཀའ་མའི་མཆོད་ཁག་བཅུ་གསུམ། བླ་མ་

དགོངས་འདུས་བཅས་ཀྱི་བཀའ་དབང་མཐའ་རྟེན་གཏང་རག་གི་ཚོགས་མཆོད་བཅས་ལེགས་པར་གནང་།

སྐབས་དེར་རྒྱ་དམར་གིས་བོད་ཁམས་ལ་དུས་འགྱུར་སེ་གཟར་གིས་ཤིན་ཏུ་འཚུབ་ཆ་ཆེ་བས། སྤྲུལ་པའིི་གཏེར་

ཆེན་མང་པོར་གུ་རུས་མཐའ་དམག་བོད་དུ་ཡོང་ངེས་ལུང་བསན་པ་དང་། ༸སྐྱབས་རེ་རོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལྷོ་མོན་མཚམས་

ཀྱི་སྦས་ཡུལ་སེག་དགོས་པ་སོགས་ལུང་བསན་བྱུང་། འཇིག་རྟེན་འདུས་པའི་ཐ་མ་འབྲལ་ངེས་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ནས་རོ་

གྲུབ་ཆེན་དགོན་དང་ཞལ་གེས་ནས། སྤི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ལ་འབྲས་ལོངས་སང་ཏོག་དང་། དེའི་རེས་

སུ་འབྲས་ལོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན་གསར་འཛུགས་གནང་ནས། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ་གསར་དུ་བཞེངས། འབྲུག་ཡུལ་སོགས་

སུ་ཆོས་སེ་མང་པོ་གསར་འཛུགས་གནང་། གཞན་ཡང་ཨ་རི། དབིན་ཡུལ། ཐཱའི་ཝན་སོགས་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་གི་སློབ་མ་རྣམས་

ལ་རྒྱུད་དང་བསྟུན་ནས་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་བསྩལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་གི་སིད་བྱུས་ཅུང་གུ་ཡངས་གཏོང་

སྐབས། ཐེངས་འགའ་ཤས་ལ་གསེར་རྟ་མངའ་ཁུལ་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་གཞིས་དང་རོ་གྲུབ་ཆེན་གདན་ས་གོང་འོག་སོགས་སུ་

ཕེབས་ཤིང་། ལྷག་དོན་རོ་གྲུབ་ཆེན་གདན་ས་གོང་མ་གྲུབ་ཆེན་ཡར་ལུང་དགོན་པ། གདན་ས་འོག་མ་རོ་གྲུབ་ཆེན་གཙང་ཆེན་

དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གླིང་གཉིས་སོགས་སུ་སིང་ཐིག་ཡ་བཞི། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་

བ་དང་། གསེར་རྟ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསན་སློབ་གླིང་དང་། གཞན་ཡང་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཁུལ་གི་གསང་བ་སིང་ཐིག་གི་

བརྒྱུད་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་སེ་ཁག་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སེ་མང་པོར་ཕེབས། 

སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་ལྔ་པ་༸སྐྱབས་རེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་སྤི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་

ཐེག་པར་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པར་བརྟེན། གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༢༣ 

པའི་སྐབས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་དགོན་སེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་འཛོམས་སར་༸སྐྱབས་རེ་རོ་གྲུབ་རིན་པོ་

ཆེ་དང་། ༸སྐྱབས་རེ་སག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

པའི་གསོལ་བ་གདབ་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་བཞིན། སྤི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཞེ་ཆེན་རབ་འབམས་རིན་

པོ་ཆེ། རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་དགེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ། གང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ། མཁོ་ཁིམ་རིན་པོ་ཆེ། རིང་མའི་སྤི་འཐུས་

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་དང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་བཅས། ༸སྐྱབས་རེ་རོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསན་ཕིན་ལས་དཔལ་

འབར་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ཆེད་བཅར་གིས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་དྲུག་པའི་ཐུགས་འགན་མཛད་བཞེས་

ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སན་སེང་ཞུས་པ་ལ་དགུང་ན་མཐོ་བ་དང་། སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་སོགས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་རིང་མ་

པའི་དབུ་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་མེད་པ་རེད། 
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དེ་ནས་སྤི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༥ ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ གི་དགོང་མོ་༸སྐྱབས་རེ་

རོ་གྲུབ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསན་ཕིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གང་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་འཕགས་ཡུལ་འབྲས་

ལོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ་ནས་རྒྱང་ཐག་ཅུང་རིང་ས་ན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་རུ་གཟུགས་སྐུའི་

བཀོད་པ་ཞི་བའི་དབིངས་སུ་བསྡུས།

སྐབས་དེ་དུས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་སེ་སྤི་དང་བེ་བྲག་གང་སར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་དགོངས་རྫོགས་

མཆོད་འབུལ་གི་སླད་དུ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བ་བ་སྤི་རིགས་བསྒྲུབས། ཁད་པར་དུ་འབྲས་ལོངས་མཆོད་རྟེན་དགོན་གི་སློབ་

དཔོན་ཐེག་མཆོག་ལགས་དང་། གཞན་ཡང་མཆོག་སྤྲུལ་དགོན་བང་རིན་པོ་ཆེ། མཆོག་སྤྲུལ་ལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ། ཉེ་གནས་

སྤྲུལ་དཀོན་མཆོག་ཡོན་ཏན། མཆོག་སྤྲུལ་ཐོགས་མེད་སོགས་བླ་གྲྭ་ཡོངས་ནས་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་ལྟར་༸སྐྱབས་རེ་བླ་མ་

མཆོག་གི་སྐུ་དམར་གདུང་དུ་འཇོག་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བེད་པའི་འགན་འཁི་བོད་ནང་གི་རོ་གྲུབ་ཆེན་མ་དགོན་

གི་བླ་སྤྲུལ་ཡོངས་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས། དེ་བཞིན་དུ་གདན་ས་གཉིས་ཀ་ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་ཡོང་ཕིར་མ་དགོན་ནས་ཀྱང་

དང་ལེན་གནང་ནས་ཡང་སིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གནས་སངས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་བཅས་སོ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

༸སྐབས་རེ་བདུད་འཇྡོམས་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་༸སངས་རྒྱས་

པདྨ་བཞད་པ་མཆྡོག་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་

ཡིད་སྐྡོའི་གནས་ཚུལ།

དེ་ཡང་༸སྐྱབས་རེ་བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་སངས་རྒྱས་པདྨ་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཆུང་

དུས་ནས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་སྐུ་ཁམས་མི་བདེ་བའི་སྙུང་གཞི་ཙམ་ཡང་མ་བཞེས་པར་བདེ་

ཐང་ངང་དུ་བཞུགས། འོན་ཀྱང་ལྕགས་མོ་གླང་ལོའི་སྤི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གི་དགོང་

མོར། ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་བྲང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སང་ཉིན་ང་རང་ངལ་གསོ་བེད་

དགོས་པས་ཁེད་རྣམས་ཅུང་ཁུ་སིམ་དང་བདེ་མོ་གིས་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ནས་གཟིམ་ཁང་དུ་

ཕེབས་གནང་མཛད། ཕི་ཉིན་ཏེ་སྤི་ཚེས་ ༡༤ ཞོགས་པའི་གསོལ་ཚོགས་སུ་གདན་ཞུ་ཆེད་

བཅར་སྐབས་བློ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་ལ། འགོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ཐེག་པ་དང་། 

གདུལ་བ་རྟག་འཛིན་ཅན་གི་ངོར་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསན། ཡང་

སིད་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཞིང་དུ་གཤེགས་རེས་ཐུགས་དམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ཐུགས་དམ་

གོལ་བའི་རེས་སྐུ་གདུང་བོད་ཞེའུ་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཞག་ཞེ་དགུའི་རིང་འདུས་མང་

ཡོངས་ཀྱིས་དད་གདུང་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་སོན་ལམ་དང་། དངོས་འབོར་ཡིད་སྤྲུལ་གི་

མཆོད་སྤིན་དཔག་མེད་བསབས་ཏེ་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེར་ཞུས་རེས་སྐུ་གདུང་
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ཞུགས་འབུལ་གནང་།  དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་

གང་ཉིད་ཞིང་ལ་གཤེགས་པའི་རེས་བོད་

ནང་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་

པའི ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་དུ་མའི ་ནང་

གི་རིང་མའི་དགོན་སེ་ཁག་ནས་གདུང་

ཤུགས་དྲག་པོའི་ངང་ཐུགས་སོན་དང་། 

དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་རབ་དང་

རིམ་པར་ཞུས་ཡོད།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

༸སྐབས་རེ་བདུད་འཇྡོམས་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་༸སངས་རྒྱས་པདྨ་བཞད་པ་

མཆྡོག་གི་རྣམ་ཐར་གཅེས་བཏུས།

ཐྡོག་མར་གང་དུ་ལྟམས་པའི་ཚུལ།

༸སྐྱབས་རེ་བདུད་འཇོམས་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་པདྨ་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི།  སྐུ་ཐོག་གོང་མ་༸སྐྱབས་རེ་

བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའི་རིགས་སས་ཡབ་མདོ་བླ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མ་ཡུམ་

དགེ་རྒྱས་འབྲོང་པའི་རིགས་ཅན་པདྨ་མཁའ་འགོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སས་སུ་སྤི་ལོ་ ༡༩༩༠ རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་

རྟ། དབོ་ཟླ་བའི་མཁའ་འགོའི་དུས་ཆེན་ཉིན། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་སེ་ཆེན་པོ་ཞེའུ་མདོ་དགོན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཡང་སིད་རིན་

པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་མ་ཐག་གཟིམ་ཁང་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་ལ་འཇའ་འོད་འཁིལ་བ་དང་། མ་བསྐུལ་མ་བསླབས་པར་རང་

བཞིན་གིས་ཞལ་ཐོག་མ་གགས་པ་ནས་བཛྲ་གུ་རུ་གསུངས་པ། གོམ་འགོས་ཕེབས་པ་ཐུབ་ཙམ་ནས་རོར་དྲིལ་བླངས་ཏེ་

ཕག་རྒྱ་མཛད་པ། རྟག་ཏུ་ཕག་ཕེང་བསམས་ཏེ་མཚན་སྔགས་བགང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཐུགས་རིག་རྣོ་ཞིང་ཞི་ཞིང་དུལ་

བ། མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་བཅོས་མིན་གི་སིང་རེ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་བ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་

ཡོན་ཏན་དུ་མ་མངའ། སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་མཆོག་སྤྲུལ་འདི་ཉིད་སྔ་རེས་སུ་རིས་མེད་བླ་སྤྲུལ་ས་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་ངོས་

འཛིན་གནང་ཡང་ཕིས་སུ་རྫོང་སར་མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་སྔ་

འགྱུར་རིང་མ་པ་རང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་ནས་བདུད་འཇོམས་ཟབ་གཏེར་ལས་ཟབ་ལམ་མཚོ་སྐྱེས་ཐུགས་

ཐིག་གིས་སིན་པར་མཛད་དེ་མཚན་ལ་པདྨ་འོད་གསལ་ཞེས་གསོལ།

ཡང་སིད་ངྡོས་འཛིན་གནང་བའི་ཚུལ།

དེ་ཡང་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་སྐུ་མ་འཁྲུངས་སྔོན་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་གི་སས་མོ་མཁའ་འགོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་དང་། 

གཞི་ཆེན་ནམ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཞེའུ་མདོ་དགོན་དུ་ཕེབས། དེའི་ཚེ་མདོ་བླ་རིན་པོ་

ཆེས་བླ་བྲང་སྤི་ལ་ཐུགས་བརྟག་ལུང་བསན་ཞུས་ཚེ། མཁའ་འགོའི་བར་ལུང་གནང་བ་ལས། དབིངས་སྐྱེ་མེད་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་

མས། །རལ་རང་ཤར་འཕྲུལ་གི་རི་མོའི་བར།།  ཨེ་ཝཾ། ཐབས་བདེ་ཆེན་རིག་པའི་རོ་རེ་དེས། །རལ་འདུ་འཕོ་རླུང་གི་འཕྲུལ་

འཁོར་གིས། །ལམ་བདེ་སོང་གསང་སྔགས་གཡུ་ལོངས་སུ། །དཔལ་ནུས་ལྡན་པདྨོའི་མྱུ་གུ་བཞད། །ཅེས་པ་སོགས་མ་འོངས་

ལུང་བསན་དང་།  དེ་བཞིན་༸སྐྱབས་རེ་གོང་མས་མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ཀྱིས་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ལས་སླར་རང་གི་

ཁིམ་རྒྱུད་དུ་འབོན་པར་ལུང་བསན་དང་། འཇམ་དབངས་མཁེན་བརེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གོས་རིན་པོ་ཆེ་དང་༸སྐྱབས་རེ་གོང་མ་
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བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་འཕིན་ཕེབས་དོན་བཞིན་བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེད་དུ་ཕེབས་

ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལྷན་འཛོམས་སྐབས་མཁེན་བརེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ད་ལན་ངེད་གཉིས་ནས་ཁེད་ལ་

མངགས་བཅོལ་ཞིག་ཡོད། གང་ལགས་ཞེ་ན་དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡིན་པས་ངའི་ཡང་སིད་སྐོར་

ཐུགས་ཁལ་གང་ཡང་གནང་མི་དགོས། འོན་ཀྱང་མ་འོངས་པར་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་ཡང་སིད་ཐད་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་འགན་

བཞེས་དགོས་པར་བཀའ་མངགས་གནང་བ་དང་བཅས་བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་སྐོར་མཚན་རྟགས་ལུང་

བསན་ཕག་བྲིས་བཅས་གསལ་པོར་སྩལ་བ་ལྟར། ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་རེས་སུ། བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཨ་མེ་རི་ཁའི་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བཞུགས་པའི་༸སྐྱབས་རེ་གདུང་སས་ཕིན་ལས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འཕིན་ཡིག་

བསྐུར་དོན་བཞིན་ཀྲུང་གོ་ཁིན་ཏུའུ་རུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བདུད་འཇོམས་གོང་མའི་ཡང་སིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་

དེ་བདུད་འཇོམས་ར་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྒྱུད་སིན་པར་མཛད། ༸སྐྱབས་རེ་དིལ་མགོ་མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ། 

དཔལ་ས་སྐྱའི་སྒོལ་མ་ཕོ་བྲང་གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ས་སྐྱའི་བདག་ཆེན་དང་འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་

སོགས་གསར་རིང་གི་བླ་ཆེན་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མགིན་གཅིག་ཏུ་བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་

འཛིན་མཛད། ཁད་པར་དུ་སིན་གླིང་ཁི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་པར་མཐོང་མ་ཐག་བདུད་འཇོམས་

ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་དངོས་སུ་ཕག་བྲིས་བསྩལ། གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་ཀྱི་

གོང་ཁེར་དུ་༸ཆོས་རེ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཞབས་ཀྱིས་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་པང་དུ་བླངས་ཏེ་བདག་བདུད་འཇོམས་

གླིང་པའི་རུས་རྒྱུད་དུ་སོང་སབས། ཁོང་ནི་ངའི་ཨ་མྱེའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་གསུངས་ཏེ་ཁི་ཕག་འཁོར་གིས་བསྐོར་བའི་

དབུས་སུ་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡང་ཡང་འཐོར་བ་དང་བཅས་འགྱུར་མེད་རོ་རེའི་ཁི་ལ་བཀོད་དེ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་དང་སང་སིད་དབང་སྡུད་གར་དབང་ལྷ་དགུས་སིན་པར་མཛད། ཡ་ཆེན་ཆོས་སར་གི་མཁན་པོ་ཨ་ཁྱུག་རིན་པོ་ཆེས་

མཇལ་མ་ཐག་བདུད་འཇོམས་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་རེད་ཅེས་གསུངས།

སྤི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གསུང་འཕིན་དང་བཅས་ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་བལ་ཡུལ་དུ་གདན་

དྲངས་ཚེ། ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱང་ནས་‘‘ད་ང་ཚོ་ཡང་ལེ་ཤོད་ལ་བསླེབས་སོང་བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་ཕ་གིར་

ཡོད་རེད་”སོགས་གསུངས། དེ་ཕོགས་སུ་སྐུ་གོང་མའི་དངོས་སློབ་འགའ་ཞིག་ངོ་ཤེས་ཏེ་མཚན་ནས་སོས་པ་དང་ཁམས་འདྲི་

སོགས་མཛད། དེའི་རེས་གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ཡ་གལ་བལ་ཡུལ་གི་གནས་མཆོག་ཆེན་པོ་གོ་དྷ་ཝ་རི་རུ།  སྤི་ལོ་ ༡༩༩༤ 

ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༡ ཤིང་ཁི་ལོའི་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན། སྔ་འགྱུར་བསན་པའི་སོག་

ཤིང་༸སྐྱབས་རེ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རེ་བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། རྫོང་སར་མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ། ཞེ་ཆེན་

རབ་འབམས་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་སོགས་བླ་ཆེན་མཁན་སྤྲུལ་སེར་སྐྱ་འདུས་པ་ཁི་ཕག་འཁོར་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་

མཚན་བདུད་འཇོམས་སངས་རྒྱས་པདྨ་བཞད་པ་འགོ་འདུལ་རིག་འཛིན་ཕིན་ལས་གྲུབ་པའི་སེ་ཞེས་གསོལ་ཏེ་ཁི་འདོན་ཟབ་

རྒྱས་གནང་།

ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་སྒྲུབ་གནང་བའི་ཚུལ།

དེ་ལྟར་༸སྐྱབས་རེ་བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

གཙང་བཞེས་མཛད་པ་མ་ཟད། འབྲི་ཀོག་ནས་བརམས་དབང་ཁིད་མན་ངག་དང་བཅས་པས་རེས་སུ་བཟུང་སེ་བཀའ་དྲིན་

གསུམ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར། གཞན་ཡང་༸སྐྱབས་རེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་དང་། ༸མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་

ཕུན་ཚོགས། མཁན་ཆེན་ཨ་ཁྱུག་རིན་པོ་ཆེ། ནམ་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས། མཁའ་འགོ་ཏ་རེ་ལྷ་མོ། མཁའ་འགོ་ཀུན་

བཟང་དབང་མོ། གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་ཀྱི་གོང་ཁེར་གི་མཁན་སློབ་སོགས་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་དྲུང་ནས་མདོ་

སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་གསན་བསམ་གནང་། དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཏེ་

ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀོང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་ལོ་གསུམ་ཟླ་གསུམ་

དུ་བཅད་རྒྱ་དམ་པོས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ཏེ་ཡི་དམ་ར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གི་སྐོར་

ཉམས་བཞེས་གནད་སིན་མཛད།

གཞན་དྡོན་ཕིན་ལས་བསྐངས་བའི་ཚུལ།

༸སྐྱབས་རེ་བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་འདི་ཉིད། སྔ་རེས་སུ་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་མ་དགོན་དང་ཀཿཐོག་རོ་རེ་གདན་

སོགས་དགོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དབུ་འབེད་དང་རབ་གནས་ཀྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕེབས་ཤིང་། གནས་ཆེན་ཡང་ལེ་

ཤོད་ཀྱི་དགོན་སེ་དག་གིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གཏེར་གསར་ཉམས་ལེན་པ་དང་བཅས་འདུས་པ་སོང་ཕག་མང་

པོར་བདུད་འཇོམས་གོང་འོག་གི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་ཀྱི་སིན་གོལ་བསྩལ་བ་སོགས་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར། འབྲུག འབྲས་ལོངས། 

དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་དད་ལྡན་རེས་འབྲངས་པ་དུ་མར་བཀའ་ཆོས་དང་ལམ་སོན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་ཤིང་། བལ་ཡུལ་

མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བ་རུང་ཁ་ཤོར་ཉམས་གསོའི་དུས་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་ལེགས་གྲུབ་སྐབས་༸སྐྱབས་རེ་བདུད་འཇོམས་ཡང་སིད་

རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་བླ་ཆེན་ཁག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རབ་གནས་མཛད་པ་དང་། གཏེར་ཆེན་བདུད་

འཇོམས་གླིང་པའི་གདན་ས་ཐོག་མ་བར་ཚང་སྐལ་བཟང་དགོན་དང་། གཏེར་སར་ཕོགས་སུ་ཡང་བདུད་འཇོམས་གོང་མའི་ཁི་ལ་

མངའ་གསོལ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་དང་། དེ་ཕོགས་སུ་བདུད་འཇོམས་གོང་འོག་གི་ཡི་དམ་ར་གསུམ་

སོགས་ཀྱི་སིན་གོལ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སོན་བསྩལ། ལོ་ལྟར་ཨ་མདོའི་ཕོགས་ཀྱི་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་དགོན་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱི་མཚོ་

ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་མཚོ་ཁི་ཤོར་རྒྱལ་མོ་དང་། བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་གཙོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་བདུད་འཇོམས་ཁོས་མ་ཉམས་ལེན་པ་བཅས་ཁོས་མའི་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོ་གནད་སིན་ཐེངས་དུ་མར་འཚོགས། 

སྤི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ Spain ནང་རྟེན་གཞི་བས་པའི་བདུད་འཇོམས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་ཐོག་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌར་ཆེས་ཐོག་མ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་

ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ Spain དང་། སུད་སི། ཧྤ་རན་སི། དེ་བཞིན་ར་ཤི་ཡ་བཅས་ལ་ཕེབས་ནས་འགོ་དོན་མཛད། དེ་བཞིན་ཡོངས་

འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་རིགས་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་༸སྐྱབས་རེ་བ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་

སྔ་ཕིར་རྟ་ལོའི་དུས་སུ་གངས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚོ་མ་ཕམ་སོགས་གནས་སྐོར་མཛད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་ལ་ཐུགས་དམ་

ཆག་མེད་ངང་ལོ་ལྟར་ཉ་དང་ར་ལུག་འབྲི་གཡག་སོགས་མགོན་མེད་དུད་འགོ་རྣམས་སོག་བསླུ་ཚེ་ཐར་གི་ལས་ལ་བརོན་ཏེ་རབས་

ཆེན་གི་འགོ་དོན་བསྐྱངས། མཐར་སྤི་ལོ་ ༢༠༢༡ རབ་གནས་ལྕགས་མོ་གླང་སྤི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་དགོངས་པ་ཞི་བར་

གཤེགས་སོ།།
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དགྡོན་བྱང་མཁན་པྡོ་ཆྡོས་དབང་གི་ངྡོ་སྤྡོད་དང་། འབེལ་ཞིང་ལ་གཤེགས་པའི་

ཡིད་སྐྡོའི་གནས་ཚུལ།

གཏིང་སྐྱེས་དགོན་བང་མཁན་པོ་ཆོས་དབང་མཆོག་ནི། སྤི་ལོ་ 

༡༩༥༥ ལོར་བོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་དགུང་ལོ་ལྔའི་ཐོག་ནང་མི་

དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་རོ་རེ་གླིང་ལ་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས། བང་གཏེར་

ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་དགོན་བང་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ་ (༡༩༠༧-༡༩༥༩) ལ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ནས་ཆོས་

དབང་ཞེས་པའི་མཚན་བསྩལ། ཆུང་དུས་སུ་རོར་གླིང་བོད་གཞུང་

སློབ་གྲྭར་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་འགིམས་ཤིང་། སྤི་ལོ་ ༡༩༦༩ 

ལོར་༸སྐྱབས་རེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའི་

བཀའ་དགོངས་བཞིན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཚན་ཁག་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་

གནང་སེ་རྣམ་གོལ་གླིང་གི་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྷན་

ལོ་ངོ་དགུའི་རིང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རབ། རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ཐུབ་བསན་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས་གཙོས་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་གཞུང་ལུགས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་རིག་གནས་ལ་གསན་

བསམ་དཔིས་ཕིན་པ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ལེགས་སྦར་དང་། དབིན་སྐད་སོགས་ལའང་སློབ་སྦོང་མཛད། མ་ཟད་འབྲས་

ལོངས་གཞུང་སྔ་འགྱུར་བཤད་གྲྭ་ཐུབ་བསན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུའང་རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ཟླ་ཟེར་གི་སྐུ་མདུན་ནས་

བཀའ་ཆོས་ཅི་རིགས་ཞུས། 

༸སྐྱབས་རེ་རོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༸སྐྱབས་རེ་དིལ་མགོ་མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རེ་སག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལས་རང་ལུགས་སྔ་

འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གི་དབང་ལུང་མན་ངག ཁིད་ཀ་སོགས་ཞུས་ཤིང་། ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱང་མཛད། 

སྤི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ཝཱར་ཎ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་ཏེ་ཟམ་དོང་གཞི་རིམ་སློབ་

གྲྭ་ (Samdong Senior Secondary School) ལ་བོད་དགེའི་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། སྤི་ལོ་ ༡༩༨༥ 

ལོར་འབྲས་ལོངས་གཞུང་ཆོས་དོན་བློན་པོ་ལ་ཆེན་སོམ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་འབྲས་ལོངས་གཞུང་གི་སྔ་

འགྱུར་བཤད་གྲྭ་ཐུབ་བསན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུ་འབྲས་གཞུང་གིས་ཁིམས་མཐུན་བཞིན་མཁན་པོར་བསྐོ་བཞག་བས་

པ་ནས་བཟུང་། འབྲས་ལོངས་ཀྱི་ནང་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ནང་དོན་རིག་པའི་སོ་ནས་བཤད་ཁིད་སློབ་སོན་མཛད། 

གཞན་ཡང་དགོན་བང་བཤད་གྲྭ་ལའང་འཆད་ཁིད་ཡུན་རིང་གནང་ནས་སློབ་མ་གསོ་སྐྱོང་མཛད།
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སྤི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཙམ་ནས་བང་གཏེར་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་པ་འཁོར་གདོང་གཏེར་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་འཆི་མེད་རིག་

འཛིན་ (༡༩༢༢-༢༠༠༢) གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སོན་བཞིན་རྒྱ་གར་གོང་ཁེར་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཡོད་པའི་ཤན་ཏི་ནེ་ཀེ་ཏན་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ (Shantineketan University) ནས་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གི་ལྟ་

གྲུབ་སྐོར་ལ་འབུམ་རམས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་རོམ་བྲིས་ནས་སྤི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་

(Doctor of Philoshopy) ཕག་ཁེར་བཞེས། 

སྤི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་འབྲས་ལོངས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དགོན་སེ་ཁག་དང་ལྷན་དུ་སང་མཛད་རོ་རེ་ལགས་དང་མཁན་

པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འགན་གཙོ་བོར་བཞེས་ཏེ་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་སྒིག་ཞུས།

སྤི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་འགན་འཛིན་ཚོགས་མིར་བསྐོ་བཞག་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ད་

ལྟའི་བར་སོན་ལམ་ནམ་ཡིན་ལ་ཕེབས་ཏེ་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་གོ་སྒིག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེའི་ཕག་ལས་གནང་ནས་

སོན་ལམ་ཆེན་མོ་བདེ་འཇགས་ངང་ཚོགས་ཐུབ་པའི་ཆེད་མང་ཚོགས་ལ་ཕལ་ཕུགས་གཉིས་སུ་ཕན་པའི་བཀའ་སློབ་དང་

ལམ་སོན་གནང་བ་སོགས་སྔ་འགྱུར་བ་སྤི་དང་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལ་རོགས་འདེགས་གནང་བའི་སྐུ་དྲིན་ཅན་ཞིག་

ཆགས་ཡོད།

གཞན་ཡང་གུ་རུའི་གནས་ཆེན་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལོངས་ཀྱི་ཆོས་སིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བདེན་དོན་ཀུན་

གསལ་མེ་ལོང་། ཞེས་དེང་རབས་ཀྱི་འགོས་དང་མཐུན་པའི་འབྲས་ལོངས་ཀྱི་ཆོས་སིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་ཤོས་དང་ཞིབ་

ཚགས་ཤོས་ཁོད་པའི་དེབ་ཐེར་ཞིག་མཛད་ནས་འབྲས་ལོངས་རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་

ཞུས། 

དེས་མ་ཚད་ཞིང་ལ་མ་ཕེབས་བར་དུ། ཨ་རི་དང་། སིང་གྷ་པུར། ཐཱའི་ཝན་སོགས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལའང་དམ་

པའི་ཆོས་ཀྱི་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བ་དང་དབིན་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་བ་སོགས་མཛད་ཅིང་། ༸སྐྱབས་རེ་རྫོང་གསར་

མཁེན་བརེ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁིད་པའི་བོད་ཀྱི་བཀའ་བསན་དབིན་ཡིག་ལ་སྒྱུར་བའི་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་ཞེས་པའི་གཞི་རྒྱ་

ཆེ་བའི་ལས་གཞིའི་དེའི་ནང་ལའང་ལམ་སོན་པའི་ཕག་ལས་ཀྱང་གནང་། 

དེ་ལྟར་མཛད་འཕིན་སྐྱོང་བཞིན་པའི་ངང་། སྤི་ལོ་ ༢༠༢༢ བོད་ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་ཞིང་ལ་ཕེབས། སྐབས་དེར་

སྔ་འགྱུར་རོ་གདན་སོན་ལམ་གོ་སྒིག་ཚོགས་པས་མྱ་ངན་གི་གསལ་བསྒགས་སྤེལ་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་

དང་ནུབ་ཕོགས་ཁག་ནས་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་དང་ཚོགས་པ་དགོན་སེ་ཁག་དུ་མས་མྱ་ངན་ཞུས། 
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བུ་ཚེ་རིང་འདས་གྲྡོངས་སུ་སྡོང་བའི་

ཡྡོད་སྐྡོའི་གནས་ཚུལ།

སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རོར་གདན་ཆོས་སར་གི་འགན་

ཁུར་ཞུ་མཁན་ལས་བེད་སྐུ་ཞབས་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༢ ལོར་ཕ་པདྨ་དང་མ་དབངས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་བོད་

ཀོང་པོ་ཆུ་འཁོར་ལུང་པར་སྐྱེས་ཤིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའི་དུས་

འགྱུར་སྐབས་ཕ་མ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཨ་

སམ་བརྒྱུད་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབོར་ནས་མཻ་སོར་ལུགས་བསམ་

གཞིས་ཆགས་སུ་གཏན་སོད་བས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་ནས་

བཟུང་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་

མོའི་ཆོས་སར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་གསར་བཞེངས་

ཀྱི་ཨར་ལས་དོ་དམ་པའི་འགན་ཁུར་ཞུས་པ་དང་། དེ་རེས་ཆོས་

སར་ཕི་ནང་གི་ལས་དོན་རྣམས་ལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་ལ་ཁག་ཤེད་

དང་མངར་མོའི་ན་ཚ་ཡོད་མུས་ཐོག་ཆམ་རིམས་ན་ཚས་རྐེན་བས་ཏེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༤ ཉིན་དགོང་མོའི་

ཆུ་ཚོད་ ༩:༥༠ ཙམ་ལ་རོར་གདན་ཆོས་སར་གི་ལས་ཤག་ཏུ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར། དམ་པ་ཁོང་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་

ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ བར་མི་ལོ་ ༢༥ རིང་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཆོས་སར་དང་འབྲེལ་བའི་རང་འཁིའི་ལས་འགན་རྣམས་

འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞབས་ཞུ་གང་ལེགས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཁོང་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི་སོན་

ལམ་ཚོགས་པར་གོང་གུན་ཆེན་པོ་ཕོག་ཡོད། 

ཁོང་འདས་གོངས་ཕིན་རེས་ནང་མིར་ཐུགས་གསོ་ཞུ་ཆེད་སོན་ལམ་ཚོགས་པའི་ལས་བེད་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཤིང་།  

དེ་བཞིན་སོན་ལམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་བཞིན་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དགོན་པ་ཆེ་ཁག་

ནས་བདུན་ཚིགས་ཆ་ཚང་རི་སྲུང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བས་བསགས་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བང་ཞིང་

དག་ནས་དལ་རྟེན་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཆེད། ༸སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པས་དབུས་

དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་ནས་བསྔོ་སོན་གང་ཟབ་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདས་པོ་ཁོང་གི་ནང་མི་

དང་འབྲེལ་ཡོད་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 

སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ནས་རབ་གནས་ལྕགས་བི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༧ ཉིན།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

སྟྡོན་པའི་འདས་ལྡོ་ ༢༥༦༣ བྡོད་རྒྱལ་ལྡོ་ ༢༡༤༦ རབ་བྱུང་ 

༡༧ ས་མྡོ་ཕག་སྤི་ལྡོ་ ༢༠༢༠ ལྡོའི་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་

ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཅིག་པའི་མཛད་རིམ་སིང་བསྡུས།

སོན་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༦༣ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་མོ་ཕག་བོད་ཟླ་ ༡༢  ཚེས་ 

༠༡  སྤི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ནས་སྔ་འགྱུར་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་

སྐབས་སོ་གཅིག་པ་དབུ་བཙུགས་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་སྒིག་གནང་མཁན་

གཙོ་བོ་ནི་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་

གཏན་ཆོས་གླིང་། རོ་བྲག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་བཅས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་རིང་མའི་དགོན་

སེ་ཁག་ཡིན།

སྤི་ཚེས་ ༢༦ བོད་ཚེས་ ༠༡ ཉིན་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་སྔ་འགྱུར་རོར་གདན་སོན་

ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་མཁོ་ཁིམ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཚོགས་

ཕེབས་གནང་བའི་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཐུབ་དབང་

གི་སྐུ་བརན་དྲུང་ནས་བང་སོམ་བླངས་རེས། སེར་ཕེང་དང་བཅས་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་སོ་སོའི་

བཞུགས་ཁིར་འཁོད་ནས་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བཙུགས།

ཐོག་མར་སྔ་དྲོའི་ཆར་ཚོགས་ཐུན་དང་པོར་བཀ་ཤིས་བརྒྱད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་རེས་དྲན་

ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་ཐུབ་ཆོག་དང་ཐུབ་བསོད།  སྒོལ་ཆོག་སོགས་གསུངས་གྲུབ་རེས་ཚོགས་

གོལ་ཞིང་། ཡང་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་ཕེད་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་སྔ་དྲོའི་ཆར་འཇམ་དཔལ་མཚན་

བརོད་དང་། ཕི་དྲོ་གཙོ་བོར་བཟང་སྤོད་སོན་ལམ་གངས་བསགས། ཉིན་རེར་ཚོགས་ཐུན་བཞི་

རེ་བས་ནས་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་གོལ། དེ་བཞིན་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཉིན་གངས་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀྱང་གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཚོགས་ཡོད།  འཛམ་གླིང་སྤི་ལ་ཁབ་པའི་ནད་ཡམས་

དེ་ཉིད་མྱུར་དུ་ཞི་བའི་ཆེད་རོ་རེའི་གོ་ཁབ་དང་།  ལོ་མ་གོན་མ།  སན་གཟུངས་སོགས་གསུང་

གནང་མཛད། 

སྤི་ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༢ བོད་ཚེས་ ༠༨  ཉིན་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ཡན་མན་ལ་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཞུས།
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སྔ་འགྱུར་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་སོ་གཅིག་པར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བའི་བླ་ཆེན་

རྣམ་པ་ལས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་ལ་མཁན་པོ་རིག་འཛིན་མཆོག     

ལྷོ་ཕོགས་སུ་༸སྐྱབས་རེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།  སིན་གླིང་མཁན་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག   སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གཙོ་མཁོ་ཁིམ་རིན་པོ་ཆེ།  རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་

རིན་པོ་ཆེ། དེ་བཞིན་ནུབ་ཕོགས་སུ་མཁན་སྤྲུལ་གང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ།  བང་ཕོགས་སུ་རྫོང་ནང་

ཡང་སིད་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕོགས་སོ་སོར་སེ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་བཙུན་

མ་བཅས་དུས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་འཚོགས་གནང་ཡོད།

ཐེངས་འདིའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཚོགས་ཕེབས་གནང་བའི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་དར་ཐང་མཆོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་སར་ཐང་པར་མ་བསོམས་པས་

ཤོག་སམ། ༤༦ དང་། མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་ལ་ཤོག་སམ། 

༠༩  མདོ་སེ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལ་ཤོག་སམ།  ༠༡  སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གསུང་མཚན་

བརོད་འགེལ་པ་སོགས་གསུང་རབ་ར་ཆེན་ཁག་དང་།  སྐུ་ཐང་དང་གཟུངས་གཞུག་རིགས་

སོགས་ཀྱང་ཆོས་སྦིན་དུ་གནང་ཡོད།

སྤི་ཟླ་ ༠༢  ཚེས་ ༠༤  བོད་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ཕོགས་སོ་སོའི་དགེ་འདུན་

འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕེ་སེ་ཚོགས་

འཁོར་ཟབ་རྒྱས་གྲུབ་པ་དང་བཀ་ཤིས་སོན་ལམ་གིས་བརྒྱན་ཏེ། སྔ་འགྱུར་རོར་གདན་སོན་

ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་སོ་གཅིག་པ་ལེགས་པར་མཐའ་གྲུབ་བོ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

སྟྡོན་པའི་འདས་ལྡོ་ ༢༥༦༤ བྡོད་རྒྱལ་ལྡོ་ ༢༡༤༧ རབ་བྱུང་ 

༡༧ རབ་གནས་ལྕགས་ཕྡོ་བྱི་ལྡོ། སྤི་ལྡོ་ ༢༠༢༡ ལྡོའི་སྔ་འགྱུར་

རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཉིས་པའི་མཛད་

རིམ་སིང་བསྡུས།

ཐེངས་འདིའི་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༢ པ་དེ་ཡང་། སྔ་འགྱུར་སོན་

ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ནི་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་འཕིན་གིས་

བསན་འགོ་སྤི་བེ་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེར་ཕན་པའི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གལ་ཆེན་བར་

བརྟེན་། དེང་གི་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐེན་གིས་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་ཁག་དང་དགེ་འདུན་འདུས་

ཚོགས་སོང་ཕག་མང་པོ་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་ཚོགས་ཞུགས་ཕེེབས་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། བཞུགས་

གནས་དགོན་སེ་སོ་སོ་ནས་དུས་ཚོད་དེའི་རིང་སོན་ལམ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། གནས་མཆོག་

རོ་རེ་གདན་གི་མཆོད་སོང་ཆེན་མོའི་ནུབ་ཕོགས་བང་ཆུབ་ལོན་ཤིང་གི་མདུན་དུ་མཆོད་སྤིན་

རྒྱས་བཤམ་དང་འབྲེལ་རོར་གདན་རྣམ་གོལ་གླིང་དགོན་དང་། ཞེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་། གནས་སྐོར་བ་

སོགས་རིས་མེད་དགེ་འདུན་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་ཙམ་འདུས་ནས་སྔར་སོལ་

ལྟར་བོད་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༠༡ སྤི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་

སེ་ཉིན་གངས་བཅུའི་རིང་སྔ་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༧:༣༠ ནས་ ༡༠:༣༠ བར་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་

དང་། ཉིན་གུང་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་ ༢:༠༠ ནས་ ༥:༠༠ བར་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་རེ་བཅས་སྔར་

སོལ་ལྟར་བཀ་ཤིས་བརྒྱད་པ་དང་དཀོན་མཆོག་རེས་དྲན་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ། ཐུབ་ཆོག་དང་

ཐུབ་བསོད། སྒོལ་ཆོག འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད། བཟང་སྤོད་སོན་ལམ་བཏོན་ཏེ་འཚོགས་

གནང་ཡོད།

སྤི་ཟླ་ ༠༡  ཚེས་ ༢༣  བོད་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་བང་ཆུབ་ལོན་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་

དགེ་འདུན་འདུས་པ་དང་དད་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞལ་ཕེ་སེ་ཚོགས་འཁོར་ཟབ་རྒྱས་གྲུབ་པ་དང་བཀ་ཤིས་སོན་ལམ་གིས་བརྒྱན་ཏེ། སྔ་

འགྱུར་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་སོ་གཉིས་པ་ལེགས་པར་མཐའ་གྲུབ།
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སོན་ལམ་འཚོག་ཞུགས་སྐབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐེན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་

ཚོགས་ BTMC ནས་ལམ་སོན་བཞིན། དགེ་འདུན་པ་འཚོགས་བཞུགས་གནང་ཕོགས་

སོགས་གོ་སྒིག་ཚད་ལྡན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
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སྟྡོན་པའི་འདས་ལྡོ་ ༢༥༦༥ བྡོད་རྒྱལ་ལྡོ་ ༢༡༤༨ རབ་བྱུང་ 

༡༧ རབ་གནས་ལྕགས་མྡོ་གང་ལྡོ། སྤི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ ལྡོའི་སྔ་

འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གསུམ་པའི་

མཛད་རིམ་སིང་བསྡུས།

དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ནི་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་

མཛད་འཕིན་གིས་བསན་འགོ་སྤི་དང་བེ་བྲག་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་དང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་སྒིབ་སྦོང་ཆེད་སྤི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་དབུ་བཙུགས་ཤིང་། དེ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཆད་

མེད་འཚོག་སོལ་ཡོད་ཀྱང་། སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་གཅིག་པ་དང་སོ་གཉིས་པ་

དེ་ཏོག་དབིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐེན་པས་སྔར་སོལ་ལྟར་འདུས་ཚོགས་ཆེན་པོ་འཛོམས་ནས་

འཚོགས་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྤི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོར་ཡང་ཏོག་དབིབས་ནད་ཡམས་ཞི་འཇམས་སུ་

སོང་མེད་པས་སྔ་འགྱུར་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༣ པ་དེ་ཡང་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་

རོར་གདན་མཆོད་སོང་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་སྔ་འགྱུར་བའི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་དགེ་འདུན་འདུས་

ཚོགས་སོང་ཕག་མང་པོ་ལྷན་བཞུགས་ཀྱིས་ཚོགས་མ་ཐུབ།

འོན་ཀྱང་སྔར་ནས་དར་བའི་གལ་ཆེའི་མཛད་རིམ་དེ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཙམ་དུ། རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་གི་ལམ་སོན་དང་སྒིག་ཁིམས་བརི་སྲུང་གིས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གི་མཆོད་སོང་

ཆེན་མོའི་ནུབ་ཕོགས་བང་ཆུབ་ལོན་ཤིང་གི་མདུན་དུ། རོར་གདན་རྣམ་གོལ་གླིང་དགོན་དང་། 

ཞེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་གཉུག་མར་

གནས་པ་དང་། གནས་སྐོར་བ་སོགས་རིས་མེད་དགེ་འདུན་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་བརྒྱ་ཕག་

ལྷག་ཙམ་འདུས་ནས་མཆོད་སྤིན་རྒྱས་བཤམ་དང་འབྲེལ། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༨ དང་། ༠༩ 

༡༠ བཅས་ཉིན་གངས་བཞིའི་རིང་། སྔ་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༠༨:༠༠ ནས་ ༡༠:༠༠ བར་དང་། ཕི་དྲོ་ཕག་

ཚོད་ ༠༢:༠༠ ནས་ ༠༤:༠༠ བར་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་སུ་སྔར་སོལ་ལྟར་འཚོགས་ཡོད། དེ་

ཡང་བཀ་ཤིས་བརྒྱད་པ་དང་དཀོན་མཆོག་རེས་དྲན་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ། ཐུབ་ཆོག་དང་ཐུབ་

བསོད། སྒོལ་ཆོག འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད། བཟང་སྤོད་སོན་ལམ་སོགས་འདོན་པ་རྣམས་

སྔར་སོལ་ལྟར་དང། ཉིན་རེའི་སོན་ལམ་གི་མཛད་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་འདི་གའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གོ་

སྒིག་འོག་ངོ་དེེབ་ལ་ཐད་གཏོང་གནང་སེ། ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐེན་པས་རོ་གདན་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་
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པ་ཕོགས་གང་སར་བཞུགས་ནས་དགོན་སེ་སོ་སོ་རུ་དུས་ཚོད་དེའི་རིང་སོན་ལམ་འཚོགས་

གནང་ཡོད།

དེ་ནས་སོན་ལམ་ཉིན་མཐའ་མ་སྤི་ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༡༡ བོད་ཚེས་བཅུའི་དུས་བཟང་ཉིན་དགེ་འདུན་

འདུས་པ་དང་དད་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཞལ་ཕེ་སེ་ཚོགས་འཁོར་ཟབ་རྒྱས་གྲུབ་པ་དང་བཀ་ཤིས་སོན་ལམ་གིས་མཐའ་བརྒྱན་ཏེ། སྔ་

འགྱུར་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་སོ་གསུམ་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།།
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NAMO BUDDHA
Namo Buddha in Nepal is considered to be one of the sacred pilgrimage sites 
of Buddhism. According to the Jatakas and other sutras, this place is related 
to the profound deed of Prince Mahasattva, who was one of the former in-
carnations of Buddha Shakyamuni. The narrative goes like this:

Once there lived a powerful king called Maharatha. He had three sons: Dra 
Chenpo, La Chenpo and Semchen Chenpo. The youngest of the three was 
called Mahasattva (Tib. Semchen Chenpo). He was very compassionate and 
treated all the animals with kindness. One day the whole royal family went 
for a stroll accompanied by the ministers and armies. On the way they took 
a rest for a while, during which the three princes went into the forest to play. 

In the forest they saw a hungry tigress with a shrunken face that was feeding 
milk to her cubs in pain. She was thirsty and looked like she had not had a 
meal for a week. Seeing this, the prince Mahasattva said to his brothers, “She 
might eat her cubs out of starvation.” The two brothers agreed with him.

Then he asked, “What kind of food does a tigress eat?”

“Only fresh meat and blood would satisfy her,” they replied. 

“Would it be possible to save her life without sacrificing another’s life?” the 
prince asked his brothers. 

“It is impossible,” said the two.

The prince then went in deep thought. He considered, “I have been wander-
ing in samsara for many eons. During all that time, my bodies would have 
been only used as the means to indulge in attachment, hatred, ignorance and 
so on. So, until now I haven’t used this body as a means to generate merit.”

After thinking in this way, he instantly decided to offer his precious body to 
the tigress. But first he wanted his brothers to leave, so he played a trick and 
said to his brothers that he had some important work to be done and sent 
them back. Then Prince Mahasattva directly entered the tigress’s den and 
laid in front of her. But the tigress had become so numb out of starvation 
that she could not eat him. So, he scratched his body with a sharp thorn and 
let his blood flow into her mouth. After some time, the tigress recovered and 
ate all the flesh of the brave prince.

Meanwhile, the two brothers were worried as their youngest brother had 
not returned even after a long period of time, so they went out to look for 
him. After a thorough search, they feared that he might have gone to the ti-
gress’s den. Gathering their courage, they walked towards it. When they had 
reached near the den, they saw the leftover bones and hair of their brother 
covered in blood. The two brothers were breathless from shock and fainted 
on the ground.

At that time the queen had been sleeping. She dreamed of three pigeons 
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flying high in the sky. She saw the beak of the youngest pigeon stained with 
blood. She suddenly woke up, panting hard in fear, and immediately shared 
her dream with the king. The king analysed it, took it to be a bad omen and 
ordered the armies to search for their princes. 

After a long search, they found two elder princes. “Are you alright?” asked 
the king. 

The two princes said after a long stammer, “Our beloved brother was eaten 
by a tigress.”

No sooner did the queen hear those words, than she fainted on the ground. 
When she woke up, the king, princes, ministers, armies and she herself all 
ran towards the tigress’s den to see the dead body of their beloved prince. 
After reaching the den, they were shocked to see the leftover bones and hair 
of the prince covered in blood. Everybody present at the scene gave loud 
cries of sadness.

Meanwhile the prince had been reborn in the heaven called Joyous Land. 
With his clairvoyance, he saw his family members mourning over his death. 
He worried that it could hinder him in achieving realisation. So, with his su-
pernatural power, he sent messages in the form of thunder. The king, queen, 
two princes and the country people heard beautiful words from the empty 
sky. The king and the queen were dismayed, and they looked up in the sky 
and said, “Oh god, why you are sending messages to us? What does this 
mean?” 

 “I am the prince Mahasattva,” he replied. “Because I offered my body to 
the tigress, I was born in the heaven called Joyous Land.” He then told them 
about the infallible nature of impermanence and the significance of Dhar-
ma practice. 

After hearing these words, all the people including the royal family were 
relieved from their grief. They then built a memorial stūpa to enshrine his 
leftover bones and hair. Since then Buddhists have considered this place to 
be sacred.

The natives of Nepal call the place Namo Buddha (“Homage to Buddha”). 
The Tibetans call it Takmo Lunjin (takmo means “tigrress”; lu, “body”; and 
jin, “to give”) relating to the profound act of generosity by the prince. 

Namo Buddha is located about 42 kilometers from Kathmandu, the capital 
of Nepal. One can take a local bus from Kathmandu or also trek from Bane-
pa to Namo Buddha, passing through Panauti and Sangkhu. 
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A BRIEF BIOGRAPHY OF 
TSELE NATSOK RANGDROL

In his previous lives, he was born as Ananda, the personal attendant of Lord 
Buddha, the great translator Vairocana, Sakya Panchen, Drubchen Chungpo 
Naljor, Terton Dorje Lingpa, Tulku Chogden Gonpo, Terton Kunkyong Ling-
pa, and many other great realized masters. 

Tsele Natsok Rangdrol was born in the Male Earth Monkey Year, to father 
Kyabpa and mother Tandin Buthri, in Dul village, which is located in front 
of a sacred place of Guru Rinpoche.

As his two siblings before him died as an infant, his parents entrusted his 
life to Drubpa Sherab Zangpo of Drukpa tradition and he was named Sher-
ab. 

He remained in a mental absorption posture during his young age. When he 
ate food, he didn’t eat if he had no wooden board as a table in front of him. 

When he had grown up a little, he said, “I need to go to Tsangpo Gogu. There 
I have my vajra, bell and many garments. I also have a red horse with butter 
pasted on its face.”

From a young age, apart from the varieties of herbs and vegetarian food, 
if he saw the raw meats, he would loathsomely run away. He would go to 
solitary places every day and stay in the posture of  a yogic gaze, settling his 
hands in meditative equipoise. Because of that, every person said that he 
would be a reincarnation of a noble hermit. 

When his parents and others took him together to a farmland, he would 
say, “I don’t want to go to the field. Many insects will be killed.” He would sit 
on staircases and act as if he was giving Dharma teachings and conferring 
empowerment to his friends.

 When he had no friends around, he would act as if he was conferring ini-
tiation to stones. He would constantly hold a stick like an elderly man. He 
would describe the appearance of monasteries and names of monks many 
times. Whenever he saw monks, he would say that they must surely be the 
ones who could escort him and would run towards them. 

Soon after becoming six, he went to Kongpo. When he arrived at Tsang-
po Gogu, he went to Thangdrog Zhikha and other places. At that time, the 
great master Tsugla Gyatso Gawai Yang was also there. He had his hair-cut-
ting ceremony there and was named Karma Rigzin Nampar Gyalwa. He was 
thoroughly bestowed with the vow upasaka.  He also received the longevity 
empowerment and some teachings of Jetsun Mitra.

From eight until eleven, he received the many empowerments, transmis-
sions and instructions of the profound teachings from Jetsun Dampa Sonam 
Wangpo. 

Moreover, he received the teachings and empowerments on Dzogchen and 
Gong Du from Choje Chogdrub Namgyal. 
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At the age of eleven, he went to Powo Yegong. There he received teachings 
like that of Avalokiteshvara and several others from Lama Ugyen Tenzin. 

When he met Terton Padma Rigzin Tsel, who was the last incarnation of 
Lacham Pema Sal, unique devotion arose in him. The terton gave him his 
treasure teachings; meanwhile, he also gave teachings to the terton, which 
was the first time he gave teachings to others. 

Later, when he went to give his teachings to Choying Dorje, he was bestowed 
with many teachings like the teachings on the Assemblage of Sugatas, and 
others by the master.

He went to see Jetsun Dampa Pal Tsugla Gyatso at Sekhar in Palgyi Drowo 
Lung, which was the great monastic centre of Kagyu. He received upsaka, 
then Shramanera (novice) and bhikshu (fully ordained) vows completely. 

From Lopon Karma Lekpa, he received entire bodhisattva vows, which are 
the foundations of Mahayana. 

Then he went to Tamshul and Tsandro via Lhodrak. At Rabten residence, 
he received the empowerment and oral transmissions of Eight Sadhana 
Teachings and others from Choje Jamyang Tenzin Drakpa, who was the 8th 
generation of Guru Chokyi Wangchuk’s bloodline.  

He then went to Kongtey Gepa Chabor. There he received the entire em-
powerment and oral transmission of Gong Du from Rigzin Nyingpo, who 
was the 7th generation of great Sangye Lingpa’s bloodline. Other than that, 
he also received the minor treasure teachings of Sangye Lingpa and other 
empowerments. These were his activities until aged twenty-six.  

Again from master Tsukla Gyatso, he received many teachings like the biog-
raphies of Buddha, teachings of Kadampa, and many others. 

From Rigzin Jatson Nyingpa, he received many treasure teachings revealed 
by the terton himself.  

He had also received the collected works of Guru Chowang, the Quintessen-
tial Heart Essence of Kunkyong Lingpa, and the Great Perfection Openness 
of Realization of Northen Treasures etc. 

When he was eleven, he recited the mantra of longevity a hundred thou-
sand times after which he saw wonderful signs in dreams. 

He gradually accumulated the recitation of different sadhanas in great 
numbers, staying solitary for eight and half years.

He gave empowerments and oral transmissions to Rigzin Gyatso, Ugyen 
Tenzin, Jatson Nyingpo,  and many other great masters. 

In short, whatever teachings he received, he offered them other people. 

Furthermore, he kept the Dharmic connection with Sungtrul Dampa, Gyalse 
Rigzin Nyingpo, Choje Pema Lodro, and many other superior masters. He 
extensively taught the teachings to numerous entourages and disciples. 
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On the 3rd lunar month of Male Water Horse Year, he went to the lower 
Kongpo, to a sacred cave called Vulture Nest, where he built a temple having 
a statue of Guru Padmasambhava.  He lived there for 24 years working for 
the welfare of others. He was seriously ill when he was nearing sixty. 

He said in his autobiography, 

“First, at twenty-three, I gave up horse riding.

At thirty-three, I abandoned visiting villages.

At thirty-seven, I relinquished the wealth gained from giving empower-
ments and teachings.

At thirty-nine, I didn’t accept the offerings like animal products, land, 
weapons, and armour.

At forty-one, I gave up taking the provisions offered for the benefit of the 
deceased ones.

At fifty, I abandoned every type of intoxicant.

At fifty-three, I stopped accepting the offerings given out of faith, 

Other than the offerings of symbols of body, speech and mind of the bud-
dhas. 

Even if I had to accept, 

I made them into offering materials

And made sure that they didn’t go to waste.”

After the release of the 23-year vow of seclusion, he came to the place 
known as Drog Yoesel Gang where the great yogis of the past had visited 
and gave the teachings. At that time many other masters visited him, and 
he fulfilled their wishes by giving them the teachings. There, again, he com-
pleted the three-year vow of seclusion. By that time, he was sixty-one, and 
he distributed all his wealth to the various monasteries.  

On the 25th date of the lunar calendar, he headed to the sacred place of 
Gogu Retreat Centre. On his way, he served and venerated many masters 
and monks, and gave teachings to the lay people. While he was at the retreat 
centre, Tulku Zangpo and disciples from Gampo village visited him to re-
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ceive empowerments and oral instructions. He then stayed there in retreat 
for four years.

After four years, he returned to Wodsal Gang. By the time he was seventy, 
he had already given a number of teachings to Gampo Tulku and other dis-
ciples, and made his last wishes such as how to carry out his cremation. He 
also instructed them on how to erect his statue at his residence and what 
incantations were needed to be put inside his statue. He peacefully passed 
into nirvana in the early morning of the 19th date of the lunar calendar. 
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Manjushri, the wisdom form of all the buddhas, 
May the light from the heart of the supreme deity of knowledge, 
Swiftly shine to one’s heart, 
And clarify the two traditions of adoption and abandonment.

What is called adoption is the tradition of noble ones.
Through this, one’s faith in cause and effect becomes stronger, and one 
stays on the path of the ten virtuous deeds;
One can accomplish one’s own purpose and greatly benefit others.
In this way, one’s virtuous deeds grow.
 
What are called abandonment are the misdeeds.
They are like the acts of ultimately fulfilling one’s own purpose, lying, 
creating misunderstanding, cheating,
And harming others, which contradict cause and effect;
These will bring suffering now and lead to lower realms in the future.

The words of the Buddha and the teachings of the noble ones 
“Open the eye” of adoption and abandonment. 
Listen to them thoroughly and analyze.
One will have faith in them and then become noble.   

Since it is true, nowadays,
That the immaculate teachings of the victorious ones are near to their end,
Authentic Dharma upholders are as rare as a star in the daytime.
People don’t understand howsoever they are advised.

Moreover, as the supporting force of the barbarians, 
The vicious demons of the demigods conjure magical spells 
And deceive people.
So, they naturally commit misconduct.

Desire and attachment rising like flames;
Anger boiling like water;
Harming those who helped us and helping those who caused harm;
The ignorant mind that sees falsehood has spread like darkness—

A BRIEF INSTRUCTION ON 
THE TWO TRADITIONS OF ADOPTION AND ABANDONMENT
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Although these are the illusions of demons,
Nobody is aware of that.

Hypocrisy leads one to think highly of and eulogize oneself.  
However, one will despair when one’s own misdeeds affect oneself.
For this reason, in these bad times, a person like me,  
Who has neither achieved the purpose of Dharma nor mundane activities,
One who is like an old ox sleeping in a dark room,
Whom can my words, which are like an echo of the words of the noble 
ones, benefit?

Nevertheless, as per the request to give short advice, 
I will share some pieces from what I remember,
So listen to the words of this madman for a while.
If one does anything with common sense, it will be fruitful.
Nowadays, ordinary people are unaware about what to adopt and abandon.
And even if they are aware of it, they simply procrastinate and don’t apply 
it.

So much of what is said is not beneficial.
The essential point is to control one’s own mind.
Evil forces are escalating while the buddhadharma is degenerating.
Since positive forces and protectors are weak,
It is difficult to bring about accomplishment, even if one wants do 
something noble.
There are more hindrances to the noble ones;
The eight classes of transgressors have entered into the heart of the wicked 
ones.
They will cause harm to the Triple Gem and the entire kingdom.

When the community and an individual are in trouble, and when they hold 
negative thoughts,
There is no benefit at all by giving more talks.
Thus, wholeheartedly invoke the lama, the Triple Gem, and the wisdom 
deities.
Pray to the fierce Dharma protectors.
Particularly supplicate Guru Rinpoche.

In this degenerate age, he is the only refuge.
Saying there is any other refuge than him is very unpleasing,
And it is sad to see this kind of behaviour in reality.
This is the behaviour of a person born without a heart
Or an immature person who doesn’t know anything.  
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In this way, everywhere in this world 
People cannot be trusted, and they will lead one onto wrong paths.  
They will strive for their own benefit rather than that of the community. 
Then the yoke of the imperial law will break.
This is the root cause of unhappiness in a kingdom.

Without the imperial law, a king’s words will not be valued.
When his command is not valued, it will lead to conflicts in the kingdom.
If there are conflicts in the kingdom, this will bring harm to the 
buddhadharma.
When there is harm, everyone seems to recognize it.
However, the root of all harm is the mind. 
Due to demonic forces, one’s mind doesn’t have freedom.
Apart from one’s root master,
There is no other cure for evil spirits.
Now supplicate to Guru Rinpoche:
In the morning, the evening, and at all times. 

If one does so, one will reap happiness.
However, without knowing this, if one expects good results, 
Then one may make a serious mistake.
So, without considering oneself to be more important,
If one knows oneself as the root of trouble, then one is the wisest.
However, the distracted ones will never achieve this.
If one’s mind remains stable like a mountain 
Although it may not be evident for the time being, 
In the future, one will never be degraded; rather, one will earn dignity. 
Thus, it is important to always have confidence.

Becoming sad about the short time we have, you have asked me to give 
advice,
And I have said whatever came to my mind.
Do not consider this insignificant, like nonsense. 
If one scrutinizes this, it may be beneficial.

By the blessing of Guru Loden Chogsed (Guru Rinpoche), and the deity of 
knowledge,
The peaceful and wrathful emanations of Manjushri,
In the hearts of the ones who are taught this 
May this elucidate the wholesome path of wisdom.
 
By Mipham Rinpoche
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SPIRITUAL ADVICE
I am going to jot down some helpful advice in provincial language (Tibetan 
dialect), as complex sentences are difficult to understand. I don’t have much 
to say, however. 

When Yama, the lord of death, comes, one’s life-force is cut, the composi-
tional factors of life stop, and the breath, which is like a spark, gets scattered. 
The body that had once been affectionately nursed has to be left behind. The 
friends who once accompanied you with kindness cannot follow you. And 
the wealth accumulated throughout your life has to be left behind perma-
nently. 

At that time, appearances of the intermediate state, as many as the stars at 
night, will appear, and one has to enter into a scary darkness. Moreover, one 
has to go through intense suffering. In this way, the results of one’s negative 
actions appear continuously. Thus, is there any state where you can remain 
calm?

We talk about death in ways such as these: “Death will come” or “Life is im-
permanent.” It is, however, clear that one has never taken death seriously, 
because even after listening to the teachings in the morning, by the evening 
one is preparing to live again the next day. Death can come at any time—
dawn or dusk. Henceforth, make sure that you are ready to embrace death 
at any time so that you won’t have regrets later. One should feel sad and dis-
gusted by samsara at all times: during a conversation, while walking, in the 
toilet and even during meals.

Practising the Dharma is nothing more than generating faith in the Three 
Jewels, be it just for a moment, or generating compassion, be it even as little 
as a sesame seed’s worth; that is Dharma. Follow the sublime path in this 
life itself or you won’t be reborn in this human realm with a precious human 
body. Visit the store and look at the decayed meat in summer. There will be 
countless maggots in every piece of meat. This testifies that the number of 
human beings in the human realm is much smaller compared to the sentient 
beings in the lower realms. 

Merely making utterances about the Dharma without understanding the au-
thentic path to liberation, and practising superficial meditation just to ben-
efit this life, won’t bear the ultimate fruit of the Dharma. These are like the 
saying, “a mouth of wood with a tongue of paper”.1 Think deeply, therefore, 
and decide to dedicate your entire life to practising the Dharma. Don’t rely 
upon deceitful masters, don’t take refuge in hungry ghosts, and don’t con-
sult immoral friends. Rely upon the infallible refuge, the Three Jewels. 

Don’t forget to regard your guru as a Buddha with devotion, don’t slander 
the supreme being, and don’t embrace your family too much. Don’t hold 
grudges towards your enemies. When others say rude things about you, 
don’t hold onto it or otherwise it will create a problem. Generate awareness 
in your mind as a remedy whenever someone says rude things about you.

1  This means to simply talk without any good intention.
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Don’t focus on pleasing your loved ones and neglecting others, as this is 
caused by desire and aversion. Do you see that we are in samsara, right now, 
as we have been enslaved by ignorance since time beyond counting? Hence-
forth, see ignorance as an enemy, but perceive the people who harm you as 
your loved ones. When one can’t bear a small bite from something as tiny as 
a louse, how can one bear immense suffering? All sentient beings want to be 
happy, and not to suffer. Think about how a person becomes uncomfortable 
even with mild suffering, and try to generate good intentions. Don’t forget 
this! Don’t forget this! Don’t forget this! May everyone live a long life.

The beggar Jigme has written this to fulfill the wish of his teacher Palge.
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THE COMPLETE PROFOUND PATH: 
A BRIEF DESCRIPTION ON THE VISUALIZATION OF THE 

SEVEN-LINE PRAYER

Homage to Guru! Generally, the knowledge, accomplishments and the 
words of the followers of Lord Buddha are ineffable. However, since we the 
Nyingmapas recite the Seven-Line Prayer before every virtuous activity, so, 
I find this of great significance; I am going to give a brief description on its 
visualization. 

The syllable hung represents the heart-essence wisdom that is inseparable 
from enlightened body, speech and mind. When we recite hung, we must 
know that being Nyingmapas, a term derived from our spiritual tradition of 
Nyingma, we are the fortunate followers of Guru Rinpoche, who appeared 
as the master of tantra teachings and who is the embodiment of all the 
buddhas and bodhisattvas of all directions and times. We prioritize the 
innermost teachings of Vajrayana as the foundation of view, practice and 
conduct, and all other teachings of sutras and mantras are a support to the 
profound path. So, we must pracitise without contradicting other teachings 
and we also should know the greatness of our tradition.

As soon as one recites the syllable, it is very important to remember and 
arouse devotion to Guru Rinpoche, knowing all appearance, sound and 
conception to be perfect. 

As the vajra vehicle is renowned as a path where pure perception is 
practised, one should not let one’s thoughts and conducts become ordinary. 
A sutra says that bodhisattvas practise on the visualization of infinite 
buddha-fields. It is in accordance with the tantra teachings that say that all 
the places, beings and mind are enlightened.

When we recite (from Seven-Line Prayer),

“In the north-west of Oddiyana, 

On the pistil of a lotus, 

Endowed with the most marvellous spiritual attainments, 

You are renowned as the Lotus Born, 

Surrounded by many dakinis.” 

We have to subsequently remember the qualities of Guru Rinpoche: he was 
born in a lake, in the fortunate south-west region of Jumbuvidpa. To the 
ordinary beings, he showed the attainment of tantra practices and as a sign 
of his accomplishments, many dakinis surrounded him.

In general, it is pitiful that those who have limited knowledge on mantrayana  
think that only women are so called khandro. However, kha1 means the 

1  Literally means space



79

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

dharmata and as drowa is the same as shegpa.2 It means a person who has 
realized the essential nature. 

Since khandro refers to those who are accomplished in view, meditation and 
conducts of Vajrayana and who have actualized ultimate wisdom, in here, it 
refers to the retinue endowed with the fivefold certainty3 as it agrees with 
the explanation of evam in tantras, and  Hevajra Tantra, where it says that 
the retinue resides in the bhaga4 of a female buddha.

When we recite “I follow in your footsteps”, it is like the disciples of Lord 
Buddha who followed him, which is common in both sutra and mantras; all 
the buddhas and bodhisattvas of threefold time practised the bodhisattva 
conducts and perfected them. Especially, Guru Rinpoche perfected all the 
practices for Vajrayana like a person with high mental faculty, before the 
eyes of ordinary people. He then became indivisible with Heruka, endowing 
the five kayas. If one supplicates to him, those practitioners with the highest 
mental capacity will realize the nature as it is. Those with middling capacity 
will directly or indirectly realize the view, meditation and conduct. Even the 
inferior ones, if they vigorously make supplications to the buddhas with 
respect and devotion, they will definitely attain accomplishments. 

So, remembering the noble deeds of one’s master, with devotion, recite 
“Please come forth and grant your blessings!”  

Though all the buddhas are inherent in oneself, we should visualize the 
blessings of Guru Rinpoche in the form of rays, emitted through his three 
enlightened doors. We should pray that may we receive four empowerments,5 

may all the defilements of our three doors get cleansed, may we become 
fortunate to practise four paths,6 may we attain four kayas,7 and may we be 
able to realize the non-duality of ourselves and wisdom deity through your 
blessing.

Since all these visualizations are the ways of supplication to one’s master, 
which is quintessential, he is called guru. In general, if one supplicates single 
pointedly towards any buddha with faith, it is certain that one will receive 
the blessing. We should pray to Guru Rinpoche, having strong faith that he is 
the embodiment of all the buddhas and threefold root,8  to give us ordinary 
and extraordinary siddhi (blessing). 

When reciting the last syllable hung, one should visualize as such: through 
this supplication, the lama, along with his retinue, dissolve into oneself and 
become indivisible, like the magic of an alchemical stone.  

2  To reach

3  They are: the certain place is the Densely Arrayed, the certain form is adorned with the marks and 
signs, the certain teaching is exclusively the Mahayana, the certain retinue is only bodhisattvas of the ten 
bhumis, and the certain time is unceasing for as long as samsara lasts. 

4  Literally means the female private, however, in tantras, it refers to the dharmata stage.

5  The empowerments of vase, secret, wisdom-knowledge and precious word

6  The path of accumulation, connection, seeing, and meditation 

7  The four buddha-bodies: Dharmakaya the body of reality, Sambhogakaya the body of perfect rapture, 

Nirmanakaya the emanationed body, and Svabhavikakaya the body of their essentiality.

8  Guru, yidam, and dakini are objects of refuge in the Vajrayana, in addition to the Three Jewels.
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In this, I have written this practice on guru through supplications, which 
is considered as an outer method. The inner way of practising on guru 
through the Seven-Line Prayer is generation and completion stages.  These 
can also be related to other practices.

In brief, one should apply the practise after knowing these essential points 
of the profound path. If not, like the Kadam masters saying that in a world 
filled with negativities, when we have achieved the body endowed with 
freedom and good qualities, we should be careful and utilize it carefully, 
otherwise, even if we think that one is practising the Dharma, we will not 
be certain about being fearless during the time of death. 

Since, the Seven-Line Prayer is no different from great tantric teachings, I 
request you all to value this profound precious teaching.

I, so called Orgyen Kyab a.k.a. Tashi Paljor, an old man from Dhokham, an 
ordinary being, lured by distractions, surviving on wrong livelihood,  wrote 
this, and I consider this as important instructions. However, I request you 
all to analyze whether this is important or not.

All the monks and tantrikas, who claim to be the followers of Nyingma,

If you all even just put this into practice, 

I think you will achieve profound purpose.

I wrote this when I had devotion, enthusiasm and good intentions.

I request you all to mingle one’s mind and the Dharma.

Look at how even a fraction of perfect speech

Of the perfect master Padmasambhava,

Can give the complete meaning of the perfect tantras;

You can understand the perfect path.

To receive the perfect nutritious milk of a lion,

Although one has less acommplishment in the view, meditation and conduct,

Through a perfect jewel-like vessel of devotion 

If one could taste the perfect milk, I think it would be satisfying.

Even if one recites fewer supplications,

Through the pure faith and motivation like gold,

If one relies on the perfect Seven-Line Prayer,
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I think it is enough; so I wrote this.

By this virtuous deed, may the mother sentient beings like vessels

Be held by the hook of the kindness of Guru Rinpoche.

May all beings be able to attain the great stage that is beyond samsara and 
nirvaṇa ,

In this very life.

Sarvamangalam! May it be virtuous!    
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THE BENEFITS OF OFFERING BUTTER LAMPS

It is very important to always supplicate the Three Jewels with perfect 
devotion and make offerings of lamps, flowers, and so forth. Lamp offerings 
purify the obscurations of ignorance, increase our life span, pacify illness, 
help us to attain realization in the intermediate state and increase our inner 
wisdom. It is said that there is great benefit in offering even a single lamp 
to the Three Jewels, the fields for accumulating merit, for the sake of all the 
beings.

Once, in Sravasti, there was a destitute woman called Nyengamo, who relied 
on scraps. She saw that the king and the wealthy people living there offered 
feasts and plenty of butter lamps to the Buddha and the disciples. 

She thought, “What kind of evil actions have I done in the past that I have 
been born in such a low caste? Though I have met with the Three Jewels that 
are the fields for accumulating merit, I don’t have any wealth to accumulate 
it with.’’ 

She felt very sad thinking about her condition. But one day she got a coin. 
She was very happy that she could buy a small amount of butter with it. She 
then went to the monastery and made a butter lamp, and then she offered 
it in front of the Buddha. 

Then she made a supplication: “I could only afford one small butter lamp 
to offer to the Buddha as I am poor now. However, by the merit that I 
accumulate from this offering, may I be born with the lamp of wisdom and 
clear all the darkness of the defilements of all sentient beings in future.” 
Then she returned home.

At that time, when the great Maudgalyayana went to collect the butter 
lamps, all the other big butter lamps were out of fuel but the one small 
butter lamp offered by the poor woman was burning as if it had been lit just 
then. 

Maudgalyayana thought, “It is of no use to keep this butter lamp burning in 
the daylight. Let me light it at night when the Buddha teaches.” 

So, he tried various methods to put out that butter lamp but he couldn’t 
do it. The Buddha saw this and told him, “Maudgalyayana! Leave it! You, 
a shravaka, cannot put it out because it was offered for the sake of all the 
sentient beings with an altruistic mind.” 

The Buddha later prophesied that Nyengamo would be born as the Buddha 
Dipankara in the future.

Another story goes like this: Once there was an arhat called Anuruddha 
who was endowed with the divine eye. The cause of such a superpower was 
that in the past, when the average human lifespan was 40,000 years, there 
was a ceremonial event for the reliquary stupa of Buddha Krakuchanda. 

During that time, many thieves came there to loot it. In the midst of that, 
one of the shoes of the leader of the thieves got torn. He saw the butter 
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lamps burning in the sacred place of the stupa and went there to sew his 
shoe. But as the light from the butter lamps was weak, he had to make a 
wick and light another butter lamp. Suddenly, he clearly saw the statue of 
the Buddha which aroused great faith in him. 

Then he prayed, “From the merit I have accumulated by offering this butter 
lamp, may I be endowed with the divine eye.” And so, in later lives he did 
obtain the divine eye. 

Thus, offering butter lamps brings blessings and prosperity in the present 
and in future lives. Moreover, we will take birth in higher realms and pure 
buddhafields in lives to come. 

The great Tibetan yogi Shabkar Tsogdrug Rangdrol also stated:

Homage to the Buddha Dipankara!

Let me briefly mention the benefits of offering butter lamps.

Through the door of pure intention,

 The obstacles, negativities and the moral downfalls

Of one who lights a butter lamp will be purified, 

Like the rays of the sun clearing away the darkness.

One’s body will be healthy and radiate with splendour. 

The awareness of one’s mind will become clearer and clearer.

One will understand the meanings of the Dharma teachings which were 
previously unknown.

Either directly in visions or in dreams,

One will see the deities, like Avalokiteshvara and so on.

One’s consciousness will become extremely clear during the hours of death,

One will not be covered by darkness in the intermediate state,

And one will not fall into hell in future.

One will take rebirth either in a pure land or in the human realm,
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One will have an elegant physique wherever one is born,

One will obtain clear sight and awareness,

And regarding virtue and non-virtue, one will know what to adopt and what 
not to. 

One will not have unwholesome thoughts,

And one will enjoy happiness.

One will always endeavour to accumulate the two merits.

As for now the rays of joy and happiness will shine,

And ultimately, one will attain the dharmakaya for oneself,

And the rupakaya to benefit others, 

 Which is adorned by all the minor and major marks of the buddhas.

In this regard, the Buddha also stated that

Generally all phenomena are like a good harvest in an auspicious year;

There is nothing inauspicious.

Particularly, if one recites the six-syllable mantra, 

The essence of all the Dharma,

Turns the wheel of the Dharma, hoists wind-horse flags,

Lights butter lamps, and saves lives, 

It will be meritorious.

So, one should bear all this in mind.

Whoever hears this song, 

May they all be able to light butter lamps.

Therefore, by keeping the instructions of all the noble beings in mind, one 
should always make an effort to offer butter lamps to pacify one’s ignorance 
in the present and future lives. 
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MESSAGE FROM 
HIS EMINENCE SHECHEN RABJAM RINPOCHE

I heartily greet the chief lamas of Nyingma monasteries, khenpos and tulkus, 
two divisions of sangha, faithful patrons and lay practitioners from India, 
Nepal, Sikkim, Bhutan and other places, who have purposefully visited for 
the 32nd Ngagyur Monlam Chenmo in Bodh Gaya. 

In the past, there was no such thing as Monlam Chenmo in the three 
provinces of Tibet, nor in India, Nepal, Sikkim or Bhutan. After coming 
into exile, H.E. Darthang Tulku Rinpoche, for the first time, established the 
practice of reciting the 10-day prayer known as Ngagyur Monlam Chenmo 
at Bodh Gaya, where one thousand buddhas attained enlightenment, by 
inviting congregate of monks from various monasteries.  

Since then, His Holiness the Dalai Lama, and the great Nyingma masters who 
passed to nirvana, the Dharma upholders, who are still alive, undertook 
the hardship to participate in the Monlam Chenmo. They, along with 
thousands of monks, recite prayers in such an exalted place, which perfects 
the accumulations of oneself and others. Moreover, it is considered as a 
benefactor to the teachings and the beings of all times. 

Thus, following their footsteps, I, too, have joined the prayer as much as I 
could. Moreover, under the guidance of His Holiness Pema Norbu Rinpoche, 
Nyingma masters have unanimously improved the facilities of Ngagyur 
Monlam Chenmo. 

However, the great Nyingma masters passed away one after another, for the 
fortunes of sentient beings in general and we the Nyingmapa’s, couldn’t hold 
them back. Thus, we have become protectorless. Nevertheless, the Nyingma 
Monlam Chenmo has been praised by many as a field of merit, where the 
sentient beings can accumulate merit. It is all due to the management and 
guidance of khenpos, tulkus, and staff, who are the members of the Monlam 
committee, and because of faith everyone had on the intentions of the 
masters of the past. 

Due to these, all the necessary preparations are properly carried out by 
the Ngagyur monasteries in India, Nepal, Sikkim and Bhutan. Moreover, an 
excellent service is also provided by the generous sponsors. Thus, I pay my 
gratitude to all who have been part of the Monlam as it is the result of the 
kindness of previous masters and the hard work of the present staff who 
have pure intentions.  

This year, as the collective karma of the sentient beings ripened, COVID-19 
pandemic affected the whole world, and has taken hundreds of thousands 
of lives. Thousands of people across the world are being infected by 
coronavirus daily. Moreover, India, where the Monlam takes place, is one of 
the most affected countries, and still it is not sure when they will be able to 
distribute the COVID-19 vaccine to the public. 

Under such circumstances, therefore, it is not certain whether the 32nd 
Monlam can be carried out or not. Even then, in the near future, Nyingma’s 
chief masters, heads of monastic community, khenpos, tulkus, and monks 
should keep one’s work aside, and come together to conduct the 10-day 



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

86

Monlam Chenmo for the purpose of reviving and progressing the teachings 
of Buddha in general, and particularly the unstained doctrine of Buddha 
which was brought to Tibet by Khen-Lob-Cho-Sum (Khenpo Shantirakshita, 
Lopon Guru Padmasambhava and Chogyal Trisong Detsen). 

It is also for the long life of His Holiness the Dalai Lama and other non-
sectarian masters in general, and specifically for His Holiness Dodrup 
Rinpoche and other Nyingma masters. The purpose of Monlam is also to 
enlarge the sangha community of the ten directions, maintain harmony and 
good law in the sangha community, and enable us to practise renunciation, 
study, and work. 

We also have to pray for the late Bu Tsering, who worked for the Monlam 
organization for a long time, and to all the sentient beings who have lost 
their life. One should pray to pacify the COVID-19 pandemic and others 
like plaque, famine and war. Furthermore, it is also to perfect the two 
accumulations of merit and wisdom for oneself and others.  

During the Monlam Chenmo, one needs to remember the following 
instructions of His Holiness the Dalai Lama, given in one of the Nyingma 
Monlam sessions: “The kind of effects that resulted from accumulating 
virtuous deeds, depend on one’s own motivation. Therefore, while 
accumulating merit one shouldn’t indulge in eight worldly affairs, one 
shouldn’t strive for one’s own happiness, and one shouldn’t get attached to 
the concept of true existence. So it is important to adopt good intentions, 
and hold the view of non-conceptualization.” Thus, those who attend the 
Monlam, they need to keep in mind His Holiness’ advice. 

Whatever root virtues, whether large or small, you try to accumulate, it 
is essential to practise based on the three perfect principles: preparation, 
actual part and conclusion. Those who have come to the Monlam should 
be mindful of one’s outer manners such as the way of walking, sitting etc. 
One’s conduct should be pleasing to the eyes that it can inspire others, and 
one should be like a field where the wealthy ones can cultivate merit. 

I, Jurmey Chokyi Singye, the so called 7th Shechen Rabjam, present this 
September 23, 2020, in order to fulfill the wish of Ngagyur Rigzod Editorial 
Committee.
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MESSAGE FROM 
HIS EMINENCE MINLING KHENCHEN

I have a short request for the attendants of Ngagyur Nyingma Monlam 
Chenmo. From the start of Nyingma Monlam Chenmo, until now, for more 
than 30 times, we have the opportunity to perform such a special prayer 
ceremony that spreads the light of peace and happiness in the world 
through its virtuous activities. This was because of the blessings of the early 
Nyingma masters and due to the ineffable aspirations of the noble beings of 
the past.  

It can also be recognized as the pride and glory of us, the followers of 
Ngagyur Nyingma. From here on, instead of thinking that only the Monlam 
committee is responsible for stabilizing Nyingma Monlam Chenmo, all the 
followers of Nyingma, residing in east and west around the globe, should 
take the responsibility simultaneously, as if lifting a tarpaulin from all the 
corners, since it helps to widely spread the buddhadharma, and is a great 
cause of happiness of beings. It is important to support directly or indirectly, 
in order to propagate the Monlam Chenmo until the end of an eon.   

Moreover, I personally feel the presence of great masters in the Monlam 
Chenmo to be of great importance and of great support for the Monlam. So, 
I have been requesting all of them attend the Monlam time and again, as it 
is really important. 

During the days of the great kind masters—His Holiness Drubwang Penor 
Rinpoche and His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche—they saw Monlam 
Chenmo be of great importance. Thus, from the beginning of the Monlam 
until they passed away, how many hardships they faced, they attended 
the Monlam to preside over it. At that time, although there was no good 
residence and lacked facilities, tens of thousands of people participated in 
the Monlam. 

Nowadays, though we have good facilities and provide travel expenses, the 
number of attendants is becoming fewer and fewer. Sometimes, even the 
great masters and chief lamas are not able to attend the Monlam.  Therefore, 
in brief, I want to request all the followers of Nyingma—khenpos, tulkus , and 
the two sects of practitioners—to consider the more important —between 
the buddhadharma as a whole and one᾿s tradition, and between personal 
benefit and the benefit of the buddhadharma—and then to consider Monlam 
Chenmo to be of great significance, without wasting the visions of the noble 
beings and wishes of the Dharma patrons. This is because, reciting hundreds 
of thousands of special prayers like the king of aspirations “Aspiration to 
Good Conduct” and the king of tantra “Chanting the Names of Manjushri”, 
by the assembly of khenpos, tulkus, monks, tantric practitioners, and nuns, 
in the special place, where Lord Buddha attained enlightenment; with the 
unique aim to dispel the degenerations, famine, warfare, and others in this 
world has the extraordinary blessing of the assembly. It is greater than a 
thousand times the merit that one accumulates from performing great 
sadhanas in an individual monastery. This is because the place, the time, the 
number, and the blessing are all extraordinary (during the Monlam).
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In the meantime, during this ten-day Monlam, one mustn’t just simply go for 
attendance. Rather, one must aspire for the welfare of oneself and others 
as much as one can and to the utmost of one’s ability. First, one should 
have the excellent mindset of altruism, and one's virtuous deeds should 
not be separate from it. In the middle, it is called the actual practice of non-
conceptualization. The best is to have the realization of the generation and 
completion stages. If one cannot do this, then one should remember the 
meaning of each word without being distracted by other things. If one is 
unable to do this too, then one should try as much as possible to recite with 
correct pronunciation without missing or adding words, and should try to 
prevent one’s virtuous deeds from getting destroyed by hindrances. At the 
end, one should dedicate whatever virtuous deeds one has accumulated 
for the welfare of others so that one can skillfully increase the power of 
virtuous deeds. 

One must daily think of practising virtuous deeds without getting separated 
from the threefold excellence. While leaving after completing the Monlam, if 
one feels that one’s deed is meaningful and is worthy of appreciation,  then 
one has succeeded in achieving a great virtuous deed in a short duration. 

In general whatever wholesome deed one engages in, one should not just 
prioritize its number and duration, instead, it is very important to check 
whether one's virtuous deed is authentic or not. As it is said, 

“The greatness of virtuous and non-virtuous deeds depends on 
wholesome or unwholesome thoughts.

It does not depend on how great they appear to be.”

So it is vital to look within oneself and correct one’s motivation to make 
one’s practice authentic. If one corrects one’s motivation, one’s virtuous 
deeds will be accompanied by skillful means, thus they become the source 
of immeasurable merit. Whatever virtuous deeds may they be, rather than 
concerning the external appearances and acting as if one is doing a great 
wholesome deed, they should be conceived with good intentions. 

During the ten-day Monlam, one should try to be careful, generate 
bodhichitta, and try to dedicate the merit accumulated for good cause. If 
one does so, then the purpose of attending Monlam Chenmo will be fulfilled. 
Although I don't have to mention it, I am simply putting this up as a request.

If I share another personal opinion, nowadays, most of the monks and 
nuns are delighted to study in shedra (Buddhist study centre). Although 
the interest in study is good in general, when it comes to the way of 
studying the fundamental texts of the sutras and tantras, occasionally, I 
feel it is becoming like that of a school, which I feel is different from how 
one should actually study the sutras and tantras. Most of you are neither 
learning Buddhist texts for applying into practice nor for understanding 
them thoroughly. Instead, many are content if they could just go to higher 
grades. Food, clothes, fame, and others are not the purpose of studying 
Buddhism. It is said, 

“Calmness is the result of listening to Dharma teachings. 
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A mind free of affective emotions is the sign of meditation.”

So, it is very important that one be able to merge one’s mind with the 
Dharma, as a result of listening and analyzing the Dharma teachings.

With regards to listening and analyzing, Jamgon Mipham Rinpoche said, 
“Nyingma has the profound key points of tantra section and sadhana section, 
so it is like the soul of the buddhadharma.” He again said, “Nyingma is the 
lineage holder of tantric teachings.” 

Each and every sect of Tibetan Buddhism has their own unique methods 
of teaching and practising. We, the Ngagyur Nyingmapa, have many cycles 
of teachings like Kama, Terma and Dagnang (teachings given through the 
pure perceptions), however, the fundamental attributes to characterize 
Nyingma should be the three inner tantras (Maha, Anu and Ati). Thus, we 
should study tantra series primarily. We should be experts in teaching and 
practising and also preserve the lineages of oral transmission, explanations, 
and empowerments of the inner tantras. Like the Ngagyur Nyingma that 
actually agrees with its name, came into being in the past, similarly, the 
Nyingma of future should like its source without deterioration. This is 
important. So I request all of you to keep this in mind. 

I would like to thank all the supporters who supported this Nyingma 
Monlam Chenmo directly or indirectly. 

I, Jigme Namgyal, the so called Minling Khentrul, present this writing on 
September 27, 2020, from Mindroling, Dehradun, North India. 
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As it is said: 

“Wherever the perfect buddhas are born,

Where they achieve buddhahood,

Turn the peaceful wheel of Dharma,

And pass into undefiled nirvana;

Where they dwell,

Walk, stand, and

Sleep like lions;

I pay obeisance to all those sacred places.”

The sacred place where the one thousand buddhas of the good aeon will 
achieve awakening, in front of the great stupa, which is adorned with a 
Bodhi tree, in the noble land of Magadha.  Due to the aspirations of the 
previous great masters, all the devotees in general and especially we, the 
followers of the victorious one, Padmasambhava, endowed with the six 
fold greatness with the assemblage of two sects—monks and tantric prac-
titioners—it is greatly meritorious and fortunate to get the opportunity to 
perform prayers of sutras and tantras, for the well-being of the teachings 
and sentient beings, and for perfecting the accumulations and purifying 
the defilements and so forth of oneself and others, fluently till this 31st 
Ngagyur Monlam. 

I too have been participating in this for several times whenever it is possi-
ble. This year, we are not sure that we will be able to gather there and per-
form the Monlam due to pandemic and other problems. Even if we are not 
able to gather for the Monlam this time, the committee of Nyingma Monlam 
may have a plan to perform Monlam in individual monasteries according to 
the time in the close association of everyone’s intention. 

This year, the Ngagyur Rigzod Editorial Committee asked me to give ad-
vice so they could publish it in the 32nd annual Nyingma Monlam Chenmo 
magazine. Primarily, I would like to say as it is said in the treasure teaching 
of Ugyen Samten Lingpa a.k.a. Gyalwa Takshampa called The Root Tantra 
called a Key of Gem: 

“Self-grasping will become stronger and people will strive for wealth and 
fame,

Virtuous ones will become ignorant, consume alcohol and engage in nega-
tivity,

They will adopt five poisons without restriction and carelessly.

MESSAGE FROM 
HIS EMINENCE TERTON NAMKHA DRIMED RABJAM RINPOCHE
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Occurrence of epidemic, war, and famine will escalate.

The sentient beings will suffer unbearably.”

According to this statement, nowadays, people adopt unwholesomeness 
and engage in profiting only oneself and down casting others solely. Con-
sequently, day by day, due to five poisons, misconducts become worse and 
worse, which deteriorate the peace and happiness of sentient beings, day 
by day.

Moreover, although the grounds of happiness and well-being are buddhad-
harma and its upholders, the Dharma practitioners are unable to practise 
genuinely, so, they are not able to support the teachings of the Buddha. 

Thus, such as in this bad time, where the signs of five degenerations like 
illness, warfare, famine, earthquake, fire, hostility and others, are taking 
lives of numerous innocent beings. Just like the wishes of the previous sub-
lime teachers, we all should invoke the three jewels with right thought and 
through the Dharma activities, make aspirational prayers and so forth.  For 
the increasing the merit of sentient beings in general, we should do give-
aways, and do other virtuous deeds, which are the conducts of bodhisattvas 
shown at the right time. So I request everyone to keep that in mind. 

In this kind of time performing a single wholesome act for the sake of entire 
buddhadharma and sentient beings will become immensely meritorious 
unlike the times of good aeon. Therefore, it is vital for everyone to perform 
all the dedications and aspirations enthusiastically and voluntarily, just like 
one’s own responsibilities, in order to uphold the Dharma, lengthen the 
lives of superior Dharma upholders, multiply the happiness and well-being 
of sentient beings, and dispel the degenerations of this time, and especially 
for all those, about forty million, who have lost their lives to the pandemic 
this year. Finally, I pray that this Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo remain 
forever, as the guide and support to the beings, until the end of the aeon.

I, Namkha Drimed Rabjam, a follower of Guru Padmasambhava, the descen-
dant of Rila lineage, present this writing on the 8th date of the 8th month of 
Iron Rat Year of the lunar calendar.
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MESSAGE FROM 
HIS EMINENCE RIGO TULKU RINPOCHE

The great secret sect of Ngagyur Nyingmapa that arose from the ocean-
like aspirations of Khen-Lob-Cho-Sum,1 which became like the source of 
the entire Tibetan Buddhism, has the history of more than a thousand year. 
Moreover, it is also the foremost amongst the Tibetan Buddhism. 

It is the Dharma lineage that is specifically rich in Kama, Terma, and 
Mengag.2 It has the faultless power of blessings of the teachers of the three 
lineages.3 It has essential instructions that still have the warm breath of the 
dakinis. It can lead us to attain the great rainbow body through the direct 
path of innermost great perfection. It is the one and only lineage that has  six 
distinctive signs. 

Furthermore, it is due to the tremendous kindness and the blessings of 
the holy forefathers, and the cooperative responsibilities taken by present 
Dharma upholders, and particularly, the support from the devoted and 
generous	benefactors of the teachings, that we are able to recite the king 
of aspirational prayer “Aspirations to Good Actions,” and the king of tantra 
“Chanting the Names of Manjushri,” and other prayers for ten days every 
year, led by two divisions of the religious community—ordained and tantric 
practitioners—along with the gathering of thousands of followers, beneath 
the great Mahabodhi Temple, where thousand buddhas will pay visit, by 
making offerings in the four directions of the great Mahabhodhi Temple, for 
the global peace and happiness. 

So far, we were successful in performing, till the 31st World Peace Ceremony, 
with three perfect principles.4 This is a deed of immeasurable merit that can 
benefit the buddhadharma and sentient beings. Thus it is worthy to rejoice.  

This time I greet over and over again,those who are visiting the 32nd annual 
Monlam Chenmo this year. Primarily, the chief masters of Nyingma, along 
with khenpos, tulkus and all the sangha members, should know Monlam 
Chenmo, which is conducted once a year, to be a great opportunity like the 
golden pillar, and support this. If not, then there is no one from outside, who 
will take the responsibility with perfect motivations. 

In addition, I would like to request for all to visit the annual Monlam Chenmo 
compulsorily, cherishing one’s own benefits. During the assembly of monlam, 
it is essential to maintain one’s intention without getting distracted by the 
afflictive emotions, like attachments, aversions, envy, rivalry and so on. 

In addition, one’s conduct should follow whichever sect one represents 
among the two divisions of practitioners. One should keep it elegant and 

1  Abbot Bodhisattva or Shantarakshita, Master Pema Jungney, and the Dharma king Trisong Detsen

2  Pith instructions.

3  The three lineages are mind, sign, and oral or Intentional lineage of buddhas, symbolic lineage of 
awareness-holders, and aural lineage of mundane individuals. 

4  The perfect preparation, actualization and conclusion
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proper to other people’s eyes. In brief, I am requesting everyone to keep 
in mind that our conduct should be pleasing to eyes that can inspire the 
devotees, and we should be like the land for the wealthy ones to cultivate 
merit. 

One specific subject I want to talk about is that of the late Bu Tsering, who 
had worked hard for the Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo for many 
years and made immense contributions. We are all disheartened and sad 
for his instantaneous death this year. I request everyone to make dedication 
prayers for him, as much as possible, to pacify whatever negative deeds and 
downfalls he might have committed, and to finally achieve enlightenment. 

In particular, I pray, time and again, to swiftly subside the serious loss and 
damage that has befallen to the world, beings, economy and others, this 
year, due to the COVID-19 pandemic. May we soon be able enjoy the good 
times like a glorious aeon. 

At the request of Ngagyur Rigzod Editorial Committee, I, Rigo Tulku, present 
this message from Palyul Chokhorling, Bir, on 27/8/2020
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MESSAGE FROM KHENPO SONAM TENPHEL

If I share a few opinions, as per the request of Ngagyur Rigzod Editorial 
Committee:

First, I pay respect, through the three doors, to all the rinpoches, sangha 
members, and the lay followers. We must know that our ultimate goals are 
to support the unsurpassable teacher Lord Buddha and his teachings, and 
Kama and Terma teachings of the great Guru Rinpoche, which are like a 
great ocean. Please do not take this like a punishment. In this modern time, 
with the outer development of technologies, we tend to always look for 
something physical. Since, the benefits of the Dharma are not in physical 
forms, many people, nowadays, doubt it.

One should have faith and respect the buddhadharma. First, one should 
think about the conduct as a practitioner. Second, one should know about 
the history of the buddhadharma. Third, one should know about the daily 
benefits of the buddhadharma. Fourth, one should know about the benefits 
of practising the buddhadharma to society. Fifth, one should know how to 
practise the buddhadharma without contradicting the modern mentality.

First, the conduct of a practitioner is very important. For example, if one 
wants to cross a muddy road, one should be able to cross it without getting 
dirty. At present, people engage in afflictive emotions, and go after false 
happiness. However, it is important for us to abstain from the afflictive 
emotions. Bodhicharyavatara says,

“Abandon all disgusting things in the world, 

By knowing and asking about them.

So, practise as mentioned.”

Second, concerning the history of buddhadharma, one should let others 
know, how Lord Buddha attained enlightenment and how he taught 84000 
kinds of teaching. 

Third, in one's daily life, when one can suppress attachment, aversion and 
ignorance, then one's virtuous deeds will increase and one will not commit 
misdeeds. It is also possible that one might think of benefiting oneself and 
others. We should recognize such thoughts to be precious and make others 
realize this too. 

Fourth, if one knows about adoption and abandonment, then like the fire 
burns, water makes things wet, wind takes away things, and earth acts as a 
foundation; one can then understand the buddhadharma and its benefits. 
If one knows to practise the buddhadharma, it will be one’s positive cause. 
However, if one doesn't know how to practise it, then it will become one’s 
negative cause. From the point of view of the Dharma, we should try to 
arouse love when we are angry with others; we should try to arouse 
compassion when we hear and see others suffering; and we should try to 
be patient when others slander us. If we practise like this, we will cultivate 
good intentions, and if we become an expert, we can really benefit others. 
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As a result, all—oneself, others and the society—will enjoy happiness and 
freedom. 

Fifth, when we are practising buddhadharma, it is important to practise 
without contradicting with the modern mentality. For instance, when 
giving a teaching, one should fix the duration. The teacher should vividly 
acknowledge about taking refuge, bodhichitta, the main teaching, and 
making dedications. The teacher should teach according to the capacities 
of his students. He should keep question and answer sessions. In brief, the 
teacher should strive in improving his students. I think these are important 
at present. So, I am sharing my opinion.

Nyingma Monlam Chenmo is conducted in the great sacred place, Vajrasana. 
During this, the sangha members recite prayers of sutra and tantra. If we 
are able to practise the prayers we recite for ten days, it will be beneficial to 
both oneself and others. Even simply attending the Monlam and appreciating 
others making prayers, will yield the same merit as those who actually pray. 
Likewise, if we are able to remember the meaning of prayer during our 
leisure times, and if we pray for an hour with good intentions, then it will 
surely improve one's habit and lifestyle. If not, just knowing some rituals, 
without knowing the meaning of the teachings, it will not be that beneficial.

In the sacred place where the devotees cultivate virtuous deeds, one should 
abandon negative thoughts. One should aspire for propagation of Ngagyur 
Nyingma, which is the legacy of the foregone rinpoches, and is stable due 
to the support of devoted patrons. Commemorate them and pray like the 
saying of Jamgon Mipham Rinpoche:

"From now, for as long the sentient beings remain,

May I and others be able to uphold, protect and propagate the Buddha and 
the buddhadharma,

In a place as vast as the sky;

May the teachings of the Lotus Born (Nyingma) spread."

I request you all to keep this saying in mind and practise accordingly.

The representative of Nyingma, Khenpo Sonam Tenphal, humbly present 
this on October 14, 2020.
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CONCERNING THE APPOINTMENT OF A NEW HEAD OF THE 
NYINGMA TRADITION.

At	the	annual	Nyingma	Prayer	Festival	Nyingma	Monlam	held	at	the	sacred	site	of	Bodhgaya,	India,	
on	the	8th	day	of	12th	month	of	the	lunar	calendar,	a	meeting	of	the	Nyingma	Monlam	Organization	
Committee	and	other	important	persons	connected	to	the	Nyingma	Lineage	was	held	to	discuss	the	
Head	of	the	Nyingma	Tradition.	Previously,	from	the	appointment	of	Kyabje	Dudom	Rinpoche	up	
through	to	Kyabje	Taklung	Tsetrul	Rinpoche,	the	position	of	Head	of	the	Nyingma	Tradition	was	held	
be	a	distinguished	line	of	high	lamas	who	brought	great	benefit	to	the	general	and	specific	welfare	of	
sentient	beings	and	the	teachings	of	Buddha.

Subsequently,	in	2018,	at	the	twenty-ninth	Nyingma	Monlam,	it	was	decided	the	title	of	head	of	
the	Nyingma	tradition	should	be	shared	between	the	six-major	Nyingma	Monasteries	in	this	order:	
Kathok,	Dzogchen,	Shechen,	Mindroling,	Dorje	Drak,	and	Palyul;	with	a	senior	Lama	from	each	mon-
astery	holding	the	position	for	three	years.

As	par	this	decision,	a	request	was	made	of	Kyabje	Kathok	Getse	Rinpoche	to	assume	the	role	of	head	
of	the	Nyingma	Tradition,	which	he	graciously	accepted.	However,	due	to	the	nature	of	the	times	and	
dwindling	fortune	and	merit	of	beings,	Kyabje	Rinpoche	passed	away	without	completing	his	tenure.	
The	title	then	passed	to	Kyabje	Dzogchen	Rinpoche	who	declined	to	accept	it.

This	year,	2020,	at	the	thirty-first	Nyingma	Monlam,	repeated	requests	were	made	of	Kyabje	Shechen	
Rabjam	Rinpoche	to	accept	the	position	of	Head	of	the	Nyingma	Tradition.	Kyabje	Shechen	Rabjam	
Rinpoche	replied	that	in	his	opinion	there	is	a	danger	that	with	the	insistence	of	a	continued	appoint-
ment	of	a	‘head	of	the	tradition’	there	comes	a	danger	that	it	may	bring	more	harm	than	benefit	to	
the	Nyingma	lineage.	Kyabje	Rinpoche	went	on	to	suggest	there	isn’t	a	need	to	appoint	a	Head	of	
Tradition,	but	rather,	seeing	as	the	Nyingma	Monlam	involves	all	Nyingmapa	organisations,	and	as	the	
appointed	head	of	the	Nyingma	Monlam	Committee	is	already	engaged	in	virtuous	activities	for	the	
benefit	of	beings	and	the	teaching	of	the	Buddha,	it	would	be	adventitious	if	they	would	also	assume	
the	duties	previously	undertaken	by	the	Lineage	Head.

It	has	been	decided	to	implement	the	suggestions	of	Kyabje	Shechen	Rabjam	Rinpoche,	and	from	
now	on	the	organisation	committee	of	the	Nyingma	Monlam,	in	addition	to	its	work	and	commitment	
to	the	welfare	of	beings	and	the	teaching	of	Buddha,	will	take	the	responsibility	to	continually	select	
and	request	high	lamas	and	responsible	individuals	from	the	various	Nyingma	Institutions	to	lead	the	
Monlam	Committee	and	act	in	accordance	with	the	above.	

Nyingma	Monlam	Committee
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A SHORT BIOGRAPHY OF KYABJE DORUP 
RINPOCHE AND HIS MAHAPARINIRVANA 

From the catalog of the prophecies of the fifth Dzogchen incarnation, 
Choki Dorjé, just as prophesied:

“The ground of emanations of the lord vajra master who encompasses 
all buddha families,

Resides at the Glorious Mountain of the Ngayab continent,

And his four emanations of body, speech, mind, and knowledge reside 
in the Immense Central Sambogakāya Pure Realm. The particular 
emanation displaying his activities will come forth from the place that 
slopes towards the direction of the Yama Raja of this monastery,

In the place adorned with a   mountain of  precious rocks and perennial 
trees.

From the holders of the names of  skillful means, KA, and wisdom, DA, 

A son of a noble family born in the Fire Hare Year will come forth with 
auspicious signs to benefit sentient beings and the Buddha’s teach-
ings.”

In this way, at the urging and request from devoted and faithful peo-
ple,

 I, the fifth Dzogchen incarnation, the Dharma Vajra, have written 
whatever came into my deluded mind. May virtue and goodness illumi-
nate and fill the land.

As foretold in the description of the genuine, indestructible prophecy, 
the sublime fourth incarnation of Kyabje Dodrupchen, Kyabje Jigme 
Thubten Thinley Pelzang, was born in 1927 to the revered spiritual 
father Drala of the Jakar clan and the spiritual mother Kaliki of the 
Kazhi clan in the village of Yango Tsipa in the southern part of Serta 
district, Dokham state, Tibe. After his recognition as an incarnation 
of the Third Dodrupchen, he was taken into the charge of Khenchen 
Künga Lodrö as his mentor. In the summer at the age of four, he 
was invited to his previous monastery, Do Drubchen Gön Tsangc-
hen Ngödrup Pelbarling, where he was enthroned in his predeces-
sor’s golden seat. Prior to his arrival, on his way to the monastery, 
he received three types of different grand, hospitable receptions by 
a number of different people from various districts and states across 
Serta, Golok, Mewa, lower and upper Dzika, Gyalrong, Walshul Throk-
hog, Nga Khog, and Shar Rabgong Rongpo. Under the guidance of his 
great mentor, his root lama, and benefactor, he underwent extensive 
listening, contemplation, and training in all the Buddhist philosoph-
ical texts, including both sutrayana and mantrayana, along with the 
rituals and practices, whereby he fully realized and accomplished 
all the practices and skillfully learned all the ritual conduct. In 1944, 
Rinpoche went to central Tibet on a pilgrimage. While on his way he 
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visited Drichü Chu Mar Rabdün (The Seven Precious Red Rivers of 
Drichü), Samten Gangzang, Uru Jang Reting Gyalwö Wen Né (The Sa-
cred Hermitage of the King in Northern Uru), and Phenpo Nalanda. In 
the tenth Tibetan month, Rinpoche went to Lhasa, visited two sacred 
Jowo statues (Jowo Shakyamuni of Lhaden Tsuglakhang and Jowo 
Mikö Dorjé of Ramoché Tsuglakhang), and then went to the Potala 
where he received a blessing from the Jowo Lokeshavara. Eventually 
he visited all the different spiritual institutions in Ü and Tsang.

As soon as Rinpoche returned from the Ü and Tsang pilgrimage, at 
the humble request from the two main monasteries of Do Drup-
chen, Rinpoche took responsibility for the doctrinal teachings of the 
Buddha and the monastic affairs of Dodrupchen Gön Tsang Chen 
Ngödrup Pelbarling Monastery for twelve years before he left for In-
dia as a refugee. At the age of twenty five, according to the prophecy 
from his root masters, after encouragement from his own visionary 
experiences, Rinpoche went to Dege Kham and paid a visit to Rudam 
Dzogchen Samten Chöling (Great Perfection Samadi Dharma Centre 
of Rudam District), Dzogchen Gyalrong Tagten Drubde (Great Perfec-
tion Firm Stable Meditational Centre of Gyalrong District), Zhe Chen 
Ten Nyi Dargyé Ling (Center For Spreading and Flourishing the Two 
Doctrines of Buddha Dharma), and to the Dzongsar Tashi Lhatse 
(Auspicious Lhatse of Dzongsar). Rinpoche made a special visit there 
to Jamyang Khyentse Choki Lodrö, Jarong Nam-Tul Dodul Gargi Dorjé, 
Shechen Kongtrul Pema Drimé Lekpé Lodrö, the Sixth Dzogchen Jig-
drel Jangchub Dorjé, and Dzogchen Scholar Thubten Nyendrag. From 
them Rinpoche received the Ngagyur Kama (oral transmission), 
terma (treasure revelation teachings), Nyingthig Gong-Og (Earli-
er and Later Heart Essence Teachings), Drolthig Minter (Essence of 
Liberation, Treasure of Minling), Jangter Kor (Northern Treasure 
Cycle), Kagyu Ngakdzöd (One of the five treasures of Jamgön Kong-
trul containing the main Kagyu empowerments), Dé-Sang Jig-Sum 
(The Three: Chakrasamvara, Guhyasamaja, and Yamaktaka), Dükhor 
Wangchen (The Great Empowerment of Kalachakra), and plenty of 
other instructions as well. At the same time, the Kangyur (Words of 
Buddha consisting of one hundred volumes of scriptural texts); the 
collected writings and teachings of Künkhyen Jigme Lingpa and those 
of  many other sublime beings; along with numerous representations 
of the body, speech, and mind of Guru Nangsi Zilnön (Glorious Sub-
jugator of Appearance and Existence) and all the Nyingthig lineage 
masters (Heart Essence lineage); and representations of many other 
sublime beings made out of gold and copper, were taken along with 
Rinpoche to the Dodrupchen Monastery. At the monastery, Rinpoche 
arranged for the new construction of many sacred objects of the 
body, speech, and mind of the Buddha, bodhisattvas, and many other 
sublime beings, in addition to  the carving of new wooden blocks to 
print the Longchen Dzöd Dün (The Seven Treasures of Longchenpa), 
along with many other spiritual texts as well. Thereafter, Rinpoche 
elegantly granted the empowerments of the Rinchen Terdzöd Chen-
mo (Great Treasury of Precious Treasure Revelations), Kamé Chöd 
Khag Chugsum (Thirteen Offering Sections of the Kama),  and the 
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Lama Gongdü (The United Intent of the Gurus), which concluded suc-
cessfully with a thanksgiving feast of tsok offerings.

At the time of the exceedingly great turmoil of the Chinese invasion, 
changing times brought enormous disorder to Tibet by the Chinese 
communist party, just as Guru Rinpoche  had prophesied to the great 
incarnate treasure revealers: that foreign invasion would inevitably 
come to Tibet. Moreover, regarding the prophecy that Rinpoche must 
go to the hidden land in the South near the Mön border, in addition to 
several other similar prophecies, Rinpoche became more convinced 
of them, realizing the truth of the inevitable reality of the mundane 
world’s nature of meetings that end in separation. Rinpoche then 
departed Dodrupchen Monastery and arrived in Gangtok, Sikkim in 
the year 1957, on the twelfth day of the tenth month. Subsequent-
ly, Rinpoche established the new Dewarali Chorten Gompa, built a 
dratsang (monastic college) and drubdra (meditational center), and 
also established many monasteries in different parts of Bhutan. In 
different areas of the world, especially in the United States, London, 
and Taiwan, Rinpoche gave the empowerments and instructions on 
the profound teachings to fortunate disciples, based on the depth of 
their faculties and faith. When the restrictive policy of the Chinese 
government loosened up, Rinpoche went several times to his native 
land in the territory of Serta, and to the Upper and Lower Monaster-
ies of Dodrupchen called Yarlung monastery and Dodrupchen Tsang-
chen Ngodrup Pelbar Ling respectively. There Rinpoche granted the 
empowerments and instructions of the Rinchen Terdzöd Chenmo and 
Nyingthig Yabzhi (Fourfold Heart Essence by Künkhyen Longchen 
Rabjam). Rinpoche also visited Serta Larung Ngarig Nangten Lopling 
(The Teaching Center for the Five Buddhist Sciences of Serta Larung) 
and the monasteries in different parts of Kham and Amdo, which hold 
the lineages of the Sangwa Nyingthig (Innermost Unexcelled Cycle 
of Heart Essence) , in addition to visiting  the various non-sectarian 
monasteries.

After the parinirvana of Kyabje Trulzhig Rinpoche, the fifth throne 
holder of the Nyingma tradition, all the representatives from the dif-
ferent divisions of the Nyingma monasteries, along with many other 
great masters of the Nyingma School, met in Bodhgaya during twen-
ty-third Monlam Chenmo (Great Prayer Ceremony For World Peace) 
and resolved to request that Kyabje Dodrupchen Rinpoche and Taklung 
Tsetrul Rinpoche, respectively, shoulder the responsibility of being the 
throne holder of the Nyingma tradition. On the twenty-seventh day of 
the second month of the year 2012, H.E. Shechen Rabjam Rinpoche, 
H.E. Dzogchen Rinpoche, H.E. Kathog Gatsa Ripoche, H.E. Gyangkhang 
Rinpoche, H.E. Khochim Rinpoche, and the general representative of 
the Nyingma School, Khenpo Sonam Tenpel,  along with Mr. Jaributrug, 
arrived in Rinpoche’s presence with the intent to request Kyabje Rin-
poche to take up the golden seat of Nyingma throne holder, but Kyabje 
Rinpoche refused to accept the request, saying to them, “I am old and 
physically not well enough to take up this responsibility.”
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During the night of the twenty-fifth day of the first month of the year 
2022, or, according to the Tibetan lunar calendar, on the twenty-third 
day of the eleventh month of the Female Iron Ox year, the fourth in-
carnation of Kyabje Dodrupchen, Jigme Thubten Thinley, the one who 
was based at the Dodrupchen Chorten Monastery in the state of Sik-
kim in the north of India, attained parinirvana, dissolving his bodily 
form into the expanse of ultimate peace. At that time, the general and 
specific Ngagyur Nyingma monasteries residing all around the world 
came together, mourning the loss with sadness in Rinpoche’s parinir-
vana, and from across the world, those that are directly or indirectly 
connected to Rinpoche conducted various kinds of religious activi-
ties related to the memorial services for his parinirvana. Specifically, 
the recognition of the reincarnation of the fourth Dodrupchen and 
the handling of the holy body of Rinpoche are to be in accord with 
the decisions resolved and passed by the H.E. Lopen Thegchog, H.E. 
Chogtul Gönjang Rinpoche, H.E Chogtrul Lachung Rinpoche, the in-
carnate attendant H.E. Könchog Yönten, H.E. Chogtrul Thogmé, the 
higher board members of the Dodrupchen Chorten Monastery, and 
the unanimous decisions of the monastery’s lama and monks, regard-
ing where the holy body of Rinpoche is to be preserved and kept as 
a object of offerings in his monastery, generally for the benefit of all 
sentient beings and particularly for his disciples and patrons from all 
across the world. Regarding the reincarnation of the fourth Dodrup-
chen, the higher board members of the Dodrupchen Chorten monas-
tery have urged and made requests to the rinpoches, lamas, tulkus, 
and monks of the main Dodrupchen monastery in Tibet to kindly 
take the responsibility for the recognition of Rinpoche’s reincarna-
tion. In order to have a good relationship between two monasteries, 
living and working side by side cooperatively and harmoniously, the 
main monastery in Tibet has also agreed to the request made by the 
Dodrupchen Chorten monastery in India.   
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A BRIEF BIOGRAPHY OF THE LATE DUDJOM 
YANGSI, SANGYE PEMA SHEPA, AND HIS MA-
HAPARINIRVANA

Mahaparinirvana

At the age of thirty-four, His Holiness Sangye Pema Shepa Rinpoche entered 
into parinirvana on the night of the 13th of December, 2021. While His Ho-
liness had no sign of sickness for his whole life, on the evening of December 
13th he said, “Tomorrow I want to rest and relax. Please all of you be quiet 
and take care,” and then he left for his personal residence. The next day, 
when they went to invite him to breakfast, his assistants were in disbelief 
to find that he had passed into thugdam. Rinpoche stayed in his final medi-
tation with a radiant countenance. Once his meditation was released, when 
he passed into parinirvana, his holy body was taken to Zheyu monastery. 
The monks there offered Dorsem Lama Chöpa for forty-nine days to fully 
perfect his wisdom intention by clearing any obstacles for traversing the 
grounds and paths.

Early Life

His father, Dola Choktrul Jigme Chökyi Nyima, was the son of the great holy 
treasure revealer, , Dudjom Rinpoche, and his mother was Pema Khandro.  
Born in the year of the Iron Horse (1990), the lotus of his perfect form 
blossomed anew amid many amazing, auspicious signs very near to Zheyu 
Do  Monastery of the Sakya tradition. Right after the birth, his first word 
uttered was “vajra guru.” He played with religious instruments, displayed 
intelligence, and cultivated inborn compassion, which made him an ex-
traordinary child. A few rinpoches said he could be the reincarnation of 
a high-ranked Sakya lama; others said he could be a reincarnation of the 
Panchen Rinpoche. But Dzongsar Jamyang Khyentse Thubten Chokyi Gyat-
so Rinpoche assured them that he was an incarnation of a Nyingma lama 
and blessed him with the Tsokyi Thuktik empowerment, naming him Pad-
ma Ödsal.

 Enthronement of the Yangsi

In the presence of Dudjom Rinpoche Jigdral Yeshe Dorji, Jamyang Khyen-
tse Chökyi Lodrö Rinpoche requested H.H. Chatral Rinpoche to take full 
responsibility for recognizing the (Dudjom Rinpoche) reincarnation. So as 
per the advice of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö Rinpoche, in accordance 
with Dudjom Jigdral Yeshe Dorji’s letter of true perception and the symbol-
ic words of the dakini, Khandro Taré Lhamo, the recognition process began.

Right after the Yangsi’s birth, Kyabje Dungse Thinley Norbu Rinpoche vis-
ited Chengdu in accordance with a request letter sent by H.H. Chatral Rin-
poche. Thus, the unmistaken Yangsi was recognized, and also blessed with 
Dudjom Tsa Sum empowerment. Sakya Gongma Rinpoche, Sakya Dhakchen 
Rinpoche, Drigung Kyabgon Tsechang Rinpoche, Kyabje Dilgo Khyentse 
Rinpoche and many other masters from both from Nyingma and Sarma tra-
ditions have confirmed the Yangsi as the unmistaken reincarnation. Min-
ling Trichen Rinpoche viewed the photo of the child and sent a handwritten 
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recognition letter to his parents. Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche also 
praised and offered the Mandala of Body, Speech and Mind to Yangsi Rin-
poche at Larung Gar, an event attended by over 10,000 people. Achuk Rin-
poche of Yachen also confirmed the Yangsi.

In 1994,  at the request of H.H. Chatral Rinpoche, the Yangsi was invited to 
Nepal. Yangsi Rinpoche recognized the residence of H.H. Chatral Rinpoche 
and the disciples of his previous life. At Godhavari on Lhabab Düchen (the 
day of Lord Buddha’s descent from heaven), the enthronement ceremony 
was conducted in the presence of H.H. Drubwang Penor Rinpoche, His Em-
inence Dzongsar Khyentse Rinpoche, H.E. Shechen Rabjam Rinpoche, H.E. 
Kathok Situ Rinpoche, and many other rinpoches including more than ten 
thousand devotees. He was then named as Dudjom Sangye Padma Zhepa 
Drodul Rigdzin Thinley.

Studies and Retreats

Beginning with reading and writing, H.H. Chatral Rinpoche became his 
teacher, taking full responsibility, from empowerments through Heart Es-
sence teachings. H.H. Drubwang Padma Norbu Rinpoche, Khenchen Jigme 
Phuntsok Rinpoche, Achuk Rinpoche, Khandro Taré Lhamo, and other re-
nown teachers from Serta Larung Gar were his teachers. He practiced the 
stages of generation, completion, and great perfection for three years, stay-
ing in strict solitude at Gangri Thodkar,  where the great Longchen Rabjam 
Rinpoche stayed in retreat .

Spiritual Activities for Sentient Beings

Rinpoche attended the consecration ceremony of the main temples at Palyul 
Monastery in Tibet and Kathok Dorjé Den, and also consecrated the ren-
ovated Boudha Stupa. Yangsi Rinpoche Sangyé Pema Shepa has taken full 
responsibilities in spreading and upbringing the lineages of the first and the 
second Dudjom Lingpa by giving teachings to uncountable Dudjom Tersar 
practitioners in Yanglé Shöd and other parts of the world, such as Bhutan, 
India, Nepal, Tibet, Sikkim, and so forth.  Dudjom Yangsi Rinpoche first trav-
eled to the West in 2018, visiting the United States and Canada.  In 2019 he 
made his first trip to Spain, Switzerland, France, and Russia, taking leader-
ship of a Dudjom center in Valencia, Spain.  Under the close and strict super-
vision of H.H. Chatral Rinpoche, he visited numerous holy places, practicing 
the Dharma and  spending his time saving the lives of animals bound for 
slaughter..
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 SHORT BIOGRAPHY OF THE LATE KHENPO 
CHOWANG 

Khenpo Chowang Rinpoche of Gönjang Monastery of Tinkey district 
in Tibet is presently residing at the second Gönjang Monastery at 
Sikkim in India. He was born in Tibet in 1955. The Ninth Gönjang 

Rinpoche Ngawang Yonten Gyatso (1907-1959), the Northern Trea-
sure lineage-holder conducted the hair-cutting ceremony,  confer-

ring upon him the name Chowang. At the age of five, he escaped 
from Tibet with his parents. The family settled  in Darjeeling where 
he attended  Darjeeling Tibetan School until the eighth grade. After 

that, under the supervision of Dudjom Rinpoche Jigdral Yeshe Dorje, 
he joined the Nyingma division of the Tibetan university in Varanasi 
from 1969,. Under the spiritual guidance of Khenchen Palden Sher-
ab, Dzogchen Khenchen Tupten Tsöndrü Phuntsok and numerous other 
teachers, for nine years, along with classmate Khenchen Tsewang 

Gyatso of Namdroling Monastery, he received teachings and became 
learned in the main scriptural texts of the Nyingmapa, as well as the 
ordinary and unique science of Tibetan. Moreover, he studied Bud-
dhist history, Sanskrit as well as English, and many other academic 
and religious topics. Khenpo also received numerous teachings on 

Buddhist texts and carried out studies under the spiritual guidance 
of renowned Nyingma Dzogchen Khenchen Dazer at the Ngagyur 

Shedra, Thubten Do Ngag Chöling, at theNgagyur Nyingma Institute 
in Sikkim for study of the sutra and mantra teachings of the Buddha.

He received empowerments, oral transmissions, and quintessential 
instruction of kama ( canonical texts) and terma (revealed treasure 
texts), along with many other empowerments and instructions from 
Kyabje Dodrupchen Rinpoche, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, 
Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche, Kyabje Penor Rinpoche and many 
other sublime beings of his time. He also completed a three ear re-
treat in Sikkim, India.  

In 1978, he completed his studies from the Central Institute of High-
er Tibetan Studies at Varanasi and served as a teacher at the Sam-
dong Junior Secondary School. After that in 1985, as according to the 
command and wishes of H.E Lachen Gomchen Rinpoche, the minis-
ter of religious affairs of the state government of Sikkim, and ac-
cording to the law and regulations of the religious affairs of the state 
government of Sikkim, he was appointed as a khenpo at the Ngagyur 
Shedra Thubten Do Ngag Chöling . He taught many devoted Buddhist 
disciples in Sikkim and also nurtured and taught the monks of Gön-
jang Buddhist college of Gönjang Monastery. 

In 1989, under  the supervision of the third incarnation of the 
Northern Treasure lineage-holder,Khordong Terchen Chime Rigdzin 
Rinpoche (1922-2002), Khenpo conducted research and study on 
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the “Ancient Doctrinal Views of Tibetan Buddhism,” complete with 
dissertation, for which he was granted a Doctorate in Philosophy 
by Visva-Bharati  University, Shantiniketan, West Bengal, India,  in 
1991.

In 1997, with a few Nyingma monasteries of Sikkim, along with 
Nang Dze Dorji Lag, Khenpo Chowang Rinpoche took the main 
responsibility for organizing  the eighth Ngagyur Monlam Chenmo 
(Ngagyur Nyingma’s World Peace Ceremony) at Bodhgaya. Subse-
quently,  in 1998, he was appointed as the directorr of the Ngagyur 
World Peace Ceremony, afterwards continuing to attend the Monlam 
Chenmo ceremony yearly. He was then appointed as the secretary 
of the Monlam organizing committee, and every year at the World 
Peace Ceremony, Rinpoche granted advice and direction, helpful for 
both our present and future lives. Occasionally, he would give public 
talks on the importance and benefits of conducting prayers to guide 
the monks, nuns, and lay people in attendance. Words cannot ex-
press the benefit of his service to the Nyingma School and in partic-
ular to the Ngagyur Mönlem Chenmo Ceremony.  

Moreover, he  wrote a history book called Logyu Dendön Künsal 
Melong (The Mirror that Clearly Manifests the Meaning of Truth), 
which elucidates the comprehensive political and spiritual history 
of Sikkim, one of Guru Padmasambhava’s most sacred hidden lands. 
The book was written in a modern format and published in 2003 by 
the Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, Sikkim..  

He also taught and propagated the Buddha’s teachings in the Amer-
icas, Singapore, Taiwan, and many other countries, translated a few  
Buddhist texts from Tibetan into English, and served as a consultant 
for the vast and extensive 84000 project that is translating all the words 
and the treatises of the Buddhist teachings into English under the supervi-
sion of H.E. Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche.

In the midst of his sustaining beneficial activities across the world, 
Rinpoche attained parnirvana on 29 July 2022. As soon as the news 
of his parinirvana was revealed, the rinpoches, khenpos, tulkus, la-
mas, monks, and nuns of the Nyingma monasteries across the world, 
in particular from India, Nepal, and Bhutan, as well as internation-
ally based devoted lay people, came together to perform virtuous 
activities to fulfil his wisdom intentions.



105

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།
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DEMISE OF BU TSERING
Mr. Bu Tsering, the staff member who took care	of Nyingmapa Monastery in 
Bodh Gaya, was born to	father Pema and mother Yangki in Chukhor region 
of Kongpo in Tibet, in 1952. 

In 1959, along with his parents, he came to exile in India via Assam, and per-
manently settled at Lugsam Camp in Mysore, South India. In 1996, he took 
the role of supervisor in constructing the Nyingma Monastery and shrines 
at Bodh Gaya. Since then, he was administering both external and internal 
affairs of the monastery. 

Unfortunately, he passed away at his office on August 4, 2020 at around 9:50 
P.M.. He had diabetes and blood pressure, and on top of that he was suffering 
from influenza. Starting from 1996 till 2020, for 25 years, he had served for 
the Nyingma Monastery with perfect noble intention without any trouble. 
His demise, therefore, is a huge loss to the Monlam organization. 

After his demise, the members from the Monlam committee visited his fam-
ily to offer their condolences. Similarly, as instructed by the Monlam presi-
dent, some of the major Nyingma monasteries performed the entire weekly 
rituals for him. 

We request all the lamas and monks make dedicational prayers for him to 
purify all negative deeds he might have accumulated, and then to attain bud-
dhahood subsequently. With this we would like to pay our deepest condo-
lences to his family and relatives. 

Office of Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo
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The 31st annual Nyingma Monlam Chenmo began on January 26, 2020. This 
time it was organized by Namdroling Monastery, Dzogchen Monastery, Dor-
dak Monastery and other Nyingma monasteries that are located in South 
India. 

On the morning of January 26, at 7:00 A.M., led by Khokhyim Rinpoche, the 
president of Nyingma Monlam Chenmo, and the chief Nyingma lamas took 
the bodhisattva vows before the statue of Lord Buddha inside the stupa. 
They, then, proceeded to their respective places, and the prayer began.

In the first session, the prayer “Remembering the Three Jewels” was recit-
ed followed by the prayer “Praising the Buddha” and Tara rituals. After a 
short tea break from 9:30 A.M., the prayer “Chanting the Names of Man-
jushri” was recited until the lunch break. “Aspirations to Good Actions” and 
other prayers were recited in the evening. This was carried out for all ten 
days. This year, however, the prayer of Dorje Gothrab, Loma Gyonma and the 
mantra of Medicine Buddha were recited to pacify the COVID-19 pandemic. 

On February 2, chief lamas performed the cleansing ritual for the statue of 
Buddha and the Mahabodhi temple.  

The masters who presided over the prayer during the 31st Monlam Chenmo 
were: Khenpo Rigzin in the east, His Eminence Shechen Rabjam Rinpoche, 
H.E. Minling Khenchen Rinpoche, H.E. Khokhyim Rinpoche and H.E. Rigo 
Tulku Rinpoche in the south, H.E. Gyangkhang Rinpoche in the west, and 
side while Dzongnang Tulku Rinpoche in the north of the Mahabodhi Tem-
ple. 

Darthang Chogtul Rinpoche, this time, distributed the following items to all 
the participants of the Monlam:

• 46 boxes of translated words of Buddha and translated commentaries 
on the works of Buddha. 

• 9 boxes of collected works of Khedrub Karma Chagme.

• 1 box of Konchok Tsegpa Sutra.

• Works of Guru Padmasambhava. 

• Paintings and sacred relics.

The annual Monlam Chenmo concluded on February 4 with a feast offering 
ritual, and recitation of auspicious aspirational prayers.

A BRIEF EVENT: 
THE 31st ANNUAL NYINGMA MONLAM CHENMO
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A brief account of Events at the 32nd 
Ngagyur Nyigma Monlam chenmo

The 32nd Nyingma Monlam Chenmo led by monks of Namdroling and 
Shechen Monasteries based in Bodhgaya began on January 14, 2021. It was 
attended by more than 300 monks, nuns, and Ngakpas, both residential 
and pilgrims, from all schools of Buddhism. Two sessions were held in the 
morning from 7:30am to 10:30am and the other two sessions in afternoon 
from 2:00pm to 5:00pm for 10 days. 

Due to the COVID-19 pandemic, the sitting arrangement of the monks had 
been done as per the guidelines from the Bodhgaya Temple Management 
Committee (BTMC).

As Nyingma Monlam Chenmo is held for 10 Days every year, the last year’s 
Nyingma Monlam Chenmo was also held as scheduled from the 1st till 10th 
day of the 12th Month of the Tibetan calendar. 

The Nyingma Monlam Chenmo is an important religious proceeding for the 
doctrine and the beings, and for the world peace with the blessings from 
the great Nyingma masters. Therefore, all the monasteries were requested 
to offer prayers for the scheduled period even though gathering of religious 
heads and monks for Monlam as usual was not possible with the pandemic.
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A BRIEF ACCOUNT OF EVENTS AT THE 33RD 
NGAGYUR NYINGMA MÖNLAM CHENMO  

(17th Rabjung Tibetan Year 2148, Buddha Era 2565, Metal Female 
Oxen year, 2022)

The 33rd Ngagyur Nyingma Monlam Cenmo was more unusual than 
in previous years because of the COVID-19 pandemic. Even then, in 
spite of the COVID-19 protocols of the Central Government of India, 
the Monlam Chenmo, headed by the Dorden Namdroling and Shech-
en monasteries, was attended by the local monastic community in 
person and virtually by hundreds of monks, nuns, and ngakpas from 
different monasteries and communities,.

The Monlam Chenmo commenced on 8 February, 2022 and conclud-
ed on 11 February, 2022. Every day there were two sessions: one 
from 08:00 a.m. to 10:00 a.m. in the morning and one from 02:00 
p.m. to 04:00 p.m. in the afternoon. 

The following prayers were recited: The Verses to the Eight Noble 
Auspicious Ones (Tashi Gyedpa), Recalling the Qualities of the Three 
Jewels (Könchok Jédren), The Praise of the Buddha (Thubtöd and 
Thubchok), Tara Puja (Dolchok), the Nama Samgiti (Jampal Tsenjöd), 
and the King of Aspiration Prayers (Zangchöd Monlam). 

The ongoing prayer sessions were broadcast live for the devotees who 
were not able to attend the prayers in Bodhgaya; the other Nyingma 
monasteries conducted the prayers in their respective monasteries. 

The Mönlam Chenmo was concluded on 11 February by reciting a 
Rigdzin Düpa Tsok offering, which was attended by the local body of 
monks, nuns,  and lay devotees.
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 NYINGMAMONLAM CHENMO
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31st NYINGMA MONLAM CHENMO IN PHOTOS
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

140



141

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

142



143

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

144



145

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

146



147

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

148



149

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

150



151

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

152



153

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

སྤི་ལྡོ་ ༢༠༢༠ ནས། སྤི་ལྡོ་ ༢༠༢༡ བར་གི་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་
སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོའི་ལྡོ་འཁྡོར་རིས་ཁ་བཞུགས་སྡོ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

154



155

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

156



157

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

158



159

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

160



161

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

162



163

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

164



165

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

166



167

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

168



169

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

170



171

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

སྤི་ལྡོ་ ༢༠༢༡ ནས། སྤི་ལྡོ་ ༢༠༢༢ བར་གི་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་
སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོའི་ལྡོ་འཁྡོར་རིས་ཁ་བཞུགས་སྡོ།།
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སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

172



173

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

174



175

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

176



177

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

178



179

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

180



181

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

182



183

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

184



185

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

186



187

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།



སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ།

188



189

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཉིས་པ།

རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྡོན་ལམ་ཆེན་མྡོ་སྐབས་སྡོ་གཅིག་པར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བའི་དགྡོན་སེ་ཁག་གི་མཚན་ཐྡོ།

List of the Monasteries that Participated for the 31st World Peace Ceremony

SN SNID IDCountry CountryName Name
1) 20 ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་། Bhutan

2) 31 ཨོ་རྒྱན་གླིང་དགོན་པ། India

3) 32 བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན། India

4) 44 ཨོ་རྒྱན་སིན་གོལ་གླིང་། India

5) 48 ཟིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གླིང་། India

6) 64 ཐུབ་བསན་སིན་གོལ་གླིང་དགོན། India

7) 70 བསམ་ཡས་རེས་དྲན་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་ཚལ་གླིང་། Nepal

8) 71 ཆུ་བར་དགོན་པ། Nepal

9) 100 མོང་སར་བཀའ་གདམས་དགོན། Bhutan

10) 110 ཞེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་དགོན། Bhutan

11) 113 ཏམ་ཤིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Bhutan

12) 114 ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སེ་དགོན་པ། Bhutan

13) 131 ཐེག་མཆོག་རྣམ་གོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་། India

14) 133 སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དགོན། India

15) 137 ཨོ་རྒྱན་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཁོར་གླིང་། India

16) 142 ཟ་ཧོར་གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕོ་བྲང་། India

17) 143 ཐུབ་བསན་རོ་རེ་བྲག་ཨེ་ཝྃ་ལྕོག་སར། India

18) 144 དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་། India

19) 151 རོར་གླིང་ཚེས་བཅུ་ཚོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་པདྨ་ཆོས་

འཁོར་གླིང་།

India

20) 154 འཕགས་ཡུལ་རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་

ཆོས་གླིང་།

India

21) 156 དབེན་དགོན་གསང་སྔགས་རབ་བརྟན་གླིང་། India

22) 160 སྤང་སང་རི་ཁོད་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་

དགོན་པ།

India

23) 161 གསང་ཆེན་པདྨ་ཡང་རེ་དགོན། India

24) 162 ཤུག་གསེབ་མཐོ་སློབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དགོན། India

25) 167 བྲག་དཀར་བཀ་ཤིས་སིང་འབྲས་ལོངས། India

26) 171 སྤིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། India

27) 178 རྫ་རོང་ཐུབ་བསན་ཆོས་གླིང་། Nepal

28) 183 ཀ་རང་དགོན་པ། Nepal

29) 189 སྔ་འགྱུར་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

30) 196 ཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་པ། Nepal

31) 199 དཔལ་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་དགོན་པ། Nepal

32) 200 དཔལ་སྔ་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གླིང་། Nepal

33) 204 ཨོ་རྒྱན་བསན་གཉིས་གླིང་དགོན། Nepal

34) 212 སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཐེག་དགུ་ལེགས་བཤད་གླིང་། India

35) 214 ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་གླིང་། Nepal

36) 220 མཚོ་རྒྱལ་དགེ་འཕེལ་ལོངས་དགོན། Nepal

37) 221 མཚོ་པདྨ་དབུ་རེ་རི་ཁོད། India

38) 250 དཔལ་རྣ་རི་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་། Nepal

39) 253 པདྨ་ཆོས་གླིང་། Nepal

40) 264 དཔལ་མངོན་དགའ་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། Nepal

41) 270 བཀ་ཤིས་ཆོས་རྒྱལ་དགོན། Nepal

42) 307 ལིང་བཀོད་དགོན་ཆོས་འཁོར་ཡངས་བརེ། India

43) 308 ཟམ་གདོང་མེ་ཏོག་དགོན། India

44) 309 གཟི་མིག་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་དགོན། India

45) 310 གུ་རུའི་སྐུ་འབུམ་སག་ལུང་གསང་སྔགས་ཆོས་

འཁོར་གླིང་།

India

46) 311 དགོན་བང་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་། India

47) 314 བླ་བྲང་དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་དགོན། India

48) 315 ལ་ཆེན་དགོན་དངོས་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། India

49) 316 སིན་གཏམ་དགོན། India

50) 319 ཕན་བཟང་གསང་སྔགས་ཆོས་སིང་དགོན། India

51) 323 པདྨ་ཆོས་གླིང་། India

52) 332 ཤིབ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དགོན། India

53) 333 ལ་ཆུང་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་། India

54) 334 བཙུན་ཐང་རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་དགོན། India

55) 352 སང་ཏོག་རིང་མ་འོད་ཟེར་ཆོས་གླིང་དགོན། India

56) 353 དོ་ལུང་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲུབ་གླིང་དགོན། India

57) 357 སྔ་འགྱུར་མཁས་གྲུབ་གླིང་། India

58) 362 ཀུན་བཟང་རྣམ་གོལ་གླིང་དགོན་པ། India

59) 371 མཉམ་ལ་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན། Bhutan

60) 374 གནས་ཁང་དགོན་པ། Bhutan
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61) 377 ཉི་ཟླ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Bhutan

62) 387 ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་། Nepal

63) 393 གསང་སྔགས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

64) 405 བྲག་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་ཐར་གླིང་། Nepal

65) 408 བང་གཏེར་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་། Nepal

66) 421 ཐེག་མཆོག་དགའ་རབ་ཡངས་རེ། Bhutan

67) 423 ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་། India

68) 451 དཔལ་ལྡིང་དགོན་པ། Nepal

69) 452 གནས་གསར་དགོན་པ། Nepal

70) 453 མ་མིར་ཀུ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

71) 457 ཐུབ་ཆེན་དགོན་པ་དོལ་པོ། Nepal

72) 478 རི་དགོན་རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་། India

73) 481 སྐལ་བཟང་ཆོས་འཁོར་གླིང་། Nepal

74) 483 གསེར་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གླིང་། Nepal

75) 484 བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་རྣམ་གོལ་གླིང་ཡན་ལག India

76) 485 གསང་སྔགས་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་། Nepal

77) 490 རིགས་གསུམ་དགོན་པ། Bhutan

78) 497 ཐེག་ཆེན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དོལ་པོ་ཀོ་མང་དགོན། Nepal

79) 498 བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་། India

80) 504 པདྨ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

81) 520 ཆུ་མིག་བང་ཆུབ་གླིང་དགོན། Nepal

82) 529 ཐང་སོ་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་། India

83) 533 བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། India

84) 542 པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

85) 545 ཁང་གསར་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་། Nepal

86) 547 ལྷ་དགོན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། India

87) 548 ཤུག་ཚེར་འོག་མིན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། Nepal

88) 562 རྨ་བ་དགོན་པ། Nepal

89) 565 བྲག་སྤྲུལ་དགོན། Nepal

90) 580 གནས་ཆེན་དགོན། Nepal

91) 598 ཤར་ཕོགས་མངོན་དགའ་གླིང་། Nepal

92) 604 པདྨ་ཆོས་གླིང་། Nepal

93) 606 སྐུ་དུང་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

94) 607 རི་ཁོད་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། India

95) 608 བསམ་གཏན་འོད་གསལ་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། Nepal

96) 611 བཀ་ཤིས་གཏེར་གླིང་དགོན། Nepal

97) 616 པདྨ་བདེ་ཆེའི་གླིང་དགོན། Nepal

98) 620 གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

99) 622 གསང་སྔགས་ཡང་རེ་དགོན། India

100) 626 པདྨ་གླིང་དགོན། Nepal

101) 629 དཔལ་བང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་དགོན། Nepal

102) 633 བཀ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་དགོན། Nepal

103) 635 བཅུ་རིས་དཀུལ་ལུ་དགོན། Nepal

104) 640 གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། India

105) 641 དཀར་བདེ་པདྨ་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན། Nepal

106) 646 བང་གཏེར་པདྨ་དགོན། Nepal

107) 647 བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན། India

108) 658 བཀ་ཤིས་མཚོ་གླིང་དགོན་པ། Nepal

109) 664 བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། India

110) 665 བཀ་ཤིས་གསེར་ཕུག་གླིང་དགོན། Nepal

111) 670 བཟང་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་པ། Nepal

112) 677 ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དགོན་པ། Nepal

113) 681 ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

114) 685 བིན་རབས་ཡང་གཏེར་དགོན། Nepal

115) 686 བུ་ད་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

116) 698 དཔལ་སྔ་འགྱུར་ཆུ་མིག་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགོན། Nepal

117) 703 ཀརྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

118) 711 མཐར་ཕིན་དགོན་པ། Nepal

119) 713 ཟ་འུར་འཁོར་ཡུལ་མ་ཎི་དགོན་པ། Nepal

120) 714 དཔལ་ཀ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

121) 718 ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

122) 734 པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན། Nepal

123) 746 བཀའ་དབང་དགོན་པ། Nepal

124) 748 བསམ་ཡས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

125) 749 ཆོས་གླིང་ཡེ་ཤེས་དགོན་པ། Nepal

126) 752 པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན། Nepal

127) 754 བཀ་ཤིས་རབ་འབྱུང་དགོན་པ། Nepal

128) 765 བཀ་ཤིས་མེ་ཏོག་དགོན། Nepal

129) 770 ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན། India
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130) 772 དགེ་རྒྱས་ལྷ་ཁང་། India

131) 774 ཐེག་ཆེན་ནང་པའི་སློབ་གྲྭ། India

132) 777 དཔལ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་རོ་རེ་ཆོས་གླིང་། Nepal

133) 784 དཔལ་གླིང་འོག་མིན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། Nepal

134) 788 སྔ་འགྱུར་ཐེག་མཆོག་འགོ་འདུལ་གླིང་། Nepal

135) 790 ག་བྷི་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན། India

136) 791 ཨོ་རྒྱན་མཐོང་སོན་གླིང་། India

137) 793 བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། India

138) 794 ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་། Nepal

139) 795 བཀ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་འཁོར་ལོ་མ་ཎི་དགོན། Nepal

140) 797 དགེས་འདུག་པ་དངོས་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

141) 800 པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དགོན། Nepal

142) 803 པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། India

143) 807 བཱདྷ་ཨརྒྷ་ཝ་ས་ཏཱན་དགོན། Nepal

144) 808 རི་དགོན་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་། Nepal

145) 809 བདེ་ཆེན་ཐར་གླིང་། Nepal

146) 811 དཔལ་རོ་རེ་འོད་གསལ་ཨ་ཏི་ཆོས་འཁོར་གླིང་། Bhutan

147) 813 བཟང་མདོག་དཔལ་རི་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

148) 815 སྔ་འགྱུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་། India

149) 816 ཨ་འཛོམ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་། Nepal

150) 818 ལིག་གཉིས་འཕགས་རྒྱལ་དགོན། India

151) 820 གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན། Nepal

152) 823 ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་། India

153) 824 ལེབ་ཅཱ་མ་ཎི་དགོན་པ། India

154) 825 ཁི་མ་བཤད་སྒྲུབ་འཕིན་ལས་ཆོས་གླིང་དགོན་སེ། Bhutan

155) 827 དཔལ་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

156) 829 བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

157) 7030 པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

158) 9004 བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

159) 9208 པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

160) 9212 གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

161) 9225 པད་གླིང་དགོན་པ། Nepal

162) 9229 ཚེ་གླིང་དགོན། Nepal

163) 9235 དཔལ་ཕུར་པ་ལྷ་ཁང་དགོན། Nepal

164) 9254 བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

165) 9276 བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

166) 9305 བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན། India

167) 9308 རྒྱ་ཐང་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

168) 9313 སེམས་བསྐྱེད་གླིང་དགོན། Nepal

169) 9317 བང་གཏེར་ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཕུག་དགོོན། India

170) 9415 བཀ་ཤིས་ཐར་པ་གླིང་དགོན། Nepal

171) 9420 རིན་ཆེན་སང་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་། Bhutan

172) 9422 བང་གཏེར་རིང་མ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

173) 9458 སྒྲུབ་སེ་གསང་ཆེན་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་། India

174) 9468 བཀ་ཤིས་བདེ་ཆེན་གཏེར་གླིང་དགོན། Nepal

175) 9471 སྔ་འགྱུར་བཤད་གྲྭ་པདྨ་འགོ་འདུལ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་། India

176) 9477 ཞི་བདེ་དགོན་པ་གཙང་ཁོ་རོལ་མཁའ། Nepal

177) 9504 མཁས་རིགས་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་། Bhutan

178) 9561 གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན། India

179) 9566 གསང་སྔགས་ཆོས་འཕེལ་དགོན་པ། Nepal

180) 9584 རིང་དགོན་ཨོ་རྒྱན་གསང་མདོ་གླིང་། India

181) 9587 བསམ་གླིང་དགོན། Nepal

182) 9593 ཨོ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། India

183) 9595 ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

184) 9611 ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། Bhutan

185) 9612 ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

186) 9614 ཆོས་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན། India

187) 9618 བཀ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

188) 9624 ཉི་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་མ། Bhutan

189) 9631 ཀརྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

190) 9636 བདེ་ཆེན་དགོན་པ། Nepal

191) 9646 མ་ནི་ལྷ་ཁང་དགོན་པ། Nepal

192) 9652 ཨོ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

193) 9667 པ་ཤིང་དང་ཐུགས་ཆེན་ལྷ་ཁང་། India

194) 9669 སྦི་མཁར་སྤང་ཐང་ཤིང་སྐྱེས་དགོན་པ། Bhutan

195) 9682 གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

196) 9683 སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

197) 9688 ཤང་གར་སེ་དགོན་པ་མོང་སར། Bhutan

198) 9692 ཤར་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། India
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»      སྔ་འགྱུར་རོར་གདན་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

ཇི་ལྟར་གནང་བ་ལྟར་བཀོད་པ་ལས་འཕི་སོན་གང་ཡང་བས་མེད། 

»      ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐེན་པས་རོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་

སྐབས་སོ་གཉིས་པ་དང་སོ་གསུམ་པ་ལ། སྔ་འགྱུར་རོར་གདན་རྣམ་གོལ་

གླིང་དགོན་དང་། ཞེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་

གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་གཉུག་མར་གནས་པ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ལས། གཞན་ཕོགས་མཐའ་ཁག་གི་དགོན་སེ་ནས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་

ཐུབ་མེད།

199) 9694 གཏེར་ཆེན་ཡོལ་མོ་སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་བཟང་པོའི་

ཙུ་ཌི་དགོན།

Nepal

200) 9699 བསམ་པ་འོད་ཟེར་དགོན། India

201) 9800 བསམ་དོན་འོད་གསལ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་བང་ཆུབ་

མཆོད་རྟེན་དགོན།

Nepal

202) 9810 བཀ་ཤིས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དགོན་པ། Nepal

203) 9851 སོམ་གྲྭ་མདོ་སྔགས་བསན་པའི་གླིང་། Bhutan

204) 9855 བདེ་གཤེགས་བང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ། Nepal

205) 9860 ཚེ་མཐར་སིན་དྲུག་གླིང་དགོན་པ། Nepal

206) 9861 སྔ་འགྱུར་སིན་གོལ་ཐོས་བསམ་གླིང་། Nepal

207) 9865 བསངས་དགའ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

208) 9866 རོ་རེ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

209) 9869 འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་། Nepal

210) 9870 ཤིབཱུདྷཱ་ས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

211) 9871 འཇམ་དབངས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

212) 9875 བསན་པ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

213) 9877 སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཐོས་བསམཆོས་གླིང་། Bhutan

214) 9882 འཕགས་ཤིང་རྫ་རོང་ཐུབ་བསན་སིན་གོལ་མདོ་

སྔགས་ཆོས་གླིང་།

Nepal

215) 9884 སྔ་འགྱུར་ཐུབ་བསན་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གླིང་དགོན། Nepal

216) 9885 རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་དགོན་པ། Nepal

217) 9887 བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

218) 9891 མང་དགོན་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

219) 9895 ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་། Bhutan

220) 9896 སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་། Indian

221) 9897 བཙུན་དགོན་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། India

222) 9898 རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་གླིང་དགོན་པ། Nepal

223) 9900 འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་སེ་ Bhutan

224) 9903 གནས་པད། Nepal

225) 9904 བང་འབྲས་ལོངས་སེང་ཅིད་མངའ་བདག་དགོན། India

226) 9907 བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན། Sikkim

227) 9908 བུདྡ་ཆོས་ཁི་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

228) 9909 སྔ་འགྱུར་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

229) 9910 སངས་རྒྱས་བཀའ་འབྱུང་དགོན། Nepal

230) 9911 ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དགོན། India

231) 9912 དཔལ་ཡུལ་གླིང་། Nepal

232) 9913 རོ་རེ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན། Nepal

233) 9914 བདེ་སྐྱིད་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

234) 9915 དཔལ་བཀ་ཤིས་ཆོས་གླིང་། Nepal

235) 9916 ཀརྨ་ཆོས་གླིང་དགོན། Nepal

236) 9917 བུད་ད་ཆོས་གླིང་དགོན་པ། Nepal

237) 9918 སངྒ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་གླིང་བུད་ད་དགོན་པ། Nepal

238) 9919 མཆོད་རྟེན་བཀ་ཤིས་རྟ་མང་དགོན་པ། Nepal

239) 9920 བསན་དབང་ཆོས་སྐྱེབ་དགོན། Nepal
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