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བོྱོན་གིྱི་ལོ་རྒྱུུས་པད་དཀར་ཕེྲེང་བ་བཞུུགས་སོ།།
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༈ ཨོཾ་ཾསྭསྟི།ི 

བདག་ཅག་གི་སྟིོན་པ་བཀའ་དྲིིན་ཅན་འདི་ཉིིད་ངེེས་པའི་དོན་དུ་ཐོོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་

རངེ་དནོ་དུ་སྤངེ་རྟོགོས་མཐོར་ཕྱིནི་ཏེ་ེམངེནོ་པར་བྱངེ་ཆུབ་ཟིནི་ནའངེ་། ཐོབས་ལ་མཁས་པའ་ི

དབངེ་གསི་འཇིགི་རྟོེན་གྱི་ིཁམས་སུ་ཐོགོ་མར་སྐུ་བལྟམས་པ་ནས་བཟུངེ་། རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་དུ་

མངེནོ་པར་སངེས་རྒྱས་ནས་ཆོསོ་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོརམི་པ་བཞིིན། དངེ་པརོ་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སརི་

བཀའ་དངེ་པ་ོབདནེ་བཞིིའ་ིཆོསོ་འཁོར་དངེ་། གཉིསི་པ་བྱ་རྒོདོ་ཕུངེ་པོའ་ིརརི་བཀའ་བར་བ་

མཚན་ཉིདི་མེད་པའ་ིཆོསོ་འཁརོ། གསུམ་པ་ལངྐའ་ིཡུལ་དུ་བཀའ་ཐོ་མ་ལགེས་པར་རྣམ་པར་

འབྱདེ་པའ་ིཆོསོ་འཁརོ་གསུམ་དུ་བསྐོརོ་བ་ན་ིམཚན་ཉིདི་རྒྱུ་ཡི་ིཐོགེ་པ་དངེ་། གནས་དངེ་དུས་

མ་ངེེས་པ་རྣམས་སུ་ཐུབ་པའ་ིདབངེ་པ་ོཉིིད་སྟིོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟིངེ་པ་ོསོགས་ཀྱི་ིསྐུར་བཞིེངེས་

ནས། ཐུན་མནི་གསངེ་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོགེ་པའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབཞི་ིཔ་བསྐོོར་ཚུལ་ན།ི མཛོདོ་

ལྡེ་ེལས། ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩ་དགུ་བཞིསེ་པ་ན་རྒྱལ་པོའ་ིསྲིདི་འབྱརོ་སྤངེས་ཏེ་ེརབ་ཏུ་བྱུངེ་། ཀླུངེ་ནཻ་

རཉྫ་ནའ་ིའགྲམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛོད་ཅིངེ་བཞུགས་པའ་ིཚ།ེ ཕྱིགོས་བཅུའ་ིསངེས་རྒྱས་ཀྱིསི་

བསྐུལ་ནས་བཏེགས་པའ་ིལུས་དརེ་བཞིག་སྟི།ེ ཡི་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལུས་འགོ་མིན་དུ་གཤེགེས་ནས་

མངེནོ་བྱངེ་ལྔས་བྱངེ་ཆུབ་བརྙེསེ། ད་ེནས་ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩ་ེདངེ་། རྒྱ་མཚོའ་ིའགྲམ་དངེ་། ཨོཾ་ོརྒྱན་

དངེ་། ཟི་ཧོརོ་རྣམས་སུ་གཤེེགས་ནས་འཁརོ་དག་པ་རྣམས་ལ་འད་ིཉིདི་ལ་སགོས་པའ་ིགསངེ་

སྔགས་ཀྱི་ིརྒྱུད་སྡེ་ེམཐོའ་ཡིས་པ་བསྟིན། སླར་བཏེགས་པའ་ིལུས་ལ་ཞུགས་ནས་བྱངེ་ཆུབ་

སྙིིངེ་པརོ་གཤེགེས་པ་སགོས་མཛོད་པ་ལྷག་མ་རྣམས་མཐུན་སྣངེ་དུ་བསྟིན། ད་ེལྟར་སྤྲུལ་པའ་ི

སྐུས་གསངེ་སྔགས་བསྟིན་པ་དངེ་། འགོ་མནི་དུ་ལངོེས་སྐུས་གསངེ་སྔགས་བསྟིན་པ་གཉིསི་

བྱད་དངེ་གཟུགས་བརྙེན་ལྟ་བུ་ཡིིན་པས་ཕྱི་ིམའ་ིགནས་སྐོབས་སྤངེས་ནས་སྔ་མར་མཛོད་པ་

ན་ིམ་ཡིནི་ཏེ།ེ སླབོ་དཔནོ་ཉི་ིའདོ་སེངེ་གསེ་རྒྱ་ཆོརེ་འགྲལེ་དུ་བཤེད་ཚུལ་ལ།ོ །

སྤྱིརི་བཏེངེ་ཆོོས་འཁརོ་རྣམ་པ་བཞི་ིརམི་ཅན་དུ་བསྐོརོ་བ་ཡིངེ་། ཀུན་བྱདེ་ལས། 

འདོད་ཆོགས་འདུལ་བའ་ིགཉིནེ་པརོ་གསུངེས་པ་ན།ི །འདུལ་བའ་ིསྡེ་ེསྣོད་ཉི་ིཁྲི་ིཆོགི་སྟིོངེ་

གསུངེས། །ཞི་ེསྡེངེ་འདུལ་བའ་ིགཉིནེ་པརོ་གསུངེས་པ་ན།ི །མད་ོསྡེེའ་ིསྡེ་ེསྣདོ་ཉི་ིཁྲི་ིཆོགི་སྟིོངེ་

གསུངེས། །གཏེ་ིམུག་འདུལ་བའ་ིགཉིེན་པརོ་གསུངེས་པ་ན།ི །མངེནོ་པའ་ིསྡེ་ེསྣདོ་ཉི་ིཁྲི་ིཆོགི་
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སྟིངོེ་གསུངེས། །ཐོམས་ཅད་འདུལ་བའ་ིགཉིནེ་པརོ་གསུངེས་པ་ན།ི །སྡེ་ེསྣདོ་བཞི་ིཔ་ཉི་ིཁྲི་ིཆོགི་

སྟིངོེ་གསུངེས། །མདརོ་ན་བརྒྱད་ཁྲི་ིབཞི་ིསྟིོངེ་གསུངེས་པ་ཡིངེ་། །ཉིནོ་མོངེས་འདུལ་བའ་ིགཉིནེ་

པརོ་གསུངེས་པར་ཟིད། །ཞིསེ་པ་ལྟར་རགི་པ་འཛོནི་པའ་ིསྡེ་ེསྣདོ་ཅསེ་སྡེ་ེསྣདོ་ལགེས་པར་

ཕྱིསེ་ཏེ་ེསྤྱིརི་བགྲངེ་བའ་ིབཞི་ིཔར་བཞིེད་ད།ོ །ཐུན་མོངེ་རྒྱུ་ཡི་ིཐོགེ་པའ་ིསྡེ་ེསྣདོ་གསུམ་དངེ་། 

ཐུན་མནི་རགི་པ་འཛོནི་པའ་ིསྡེ་ེསྣདོ་དངེ་བཅས་སྡེ་ེསྣདོ་བཞི།ི ད་ེལས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོགེ་པའ་ིརྒྱུད་སྡེ་ེ

བཞི་ིདྲུག་དག་ཐུབ་པའ་ིདབངེ་པོའ་ིབདག་རྐྱེནེ་ལས་བྱུངེ་བ་ཡིནི་ཞིིངེ་། ཐུན་མངོེ་རྒྱུ་ཡི་ིཐོགེ་

པ་ལ་ཐོགེ་པ་ཆོ་ེཆུངེ་གཉིསི། ཐོགེ་པ་ཆུངེ་བ་ལ། བྱ་ེབྲག་སྨྲ་བ་དངེ་མད་ོསྡེ་ེཔ་གཉིསི། ཐོགེ་པ་

ཆོནེ་པ་ོལ་ཐུན་མོངེ་དངེ་ཐུན་མངོེ་མིན་པ་གཉིསི་ལས། ཐུན་མོངེ་ལ། ཐོགེ་ཆོནེ་སམེས་ཙམ་པ་

དངེ་དབུ་མ་པ་གཉིིས་སྟི་ེགྲུབ་མཐོའ་ཆོནེ་པ་ོབཞི།ི  ཐོགེ་ཆོནེ་ཐུན་མནི་ལ་བྱ་རྒྱུད། སྤྱིདོ་རྒྱུད། 

རྣལ་འབྱརོ། རྣལ་འབྱརོ་བླ་ན་མདེ་པའ་ིརྒྱུད་དངེ་བཞི།ི རྣལ་འབྱོར་བླ་མདེ་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལའངེ་ཕ་

རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡི་ོག་དངེ་། མ་རྒྱུད་ཨོཾ་ནུ་ཡི་ོག གཉིསི་མདེ་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཨོཾ་ཏེ་ིཡི་ོག་སྟི་ེནངེ་གསསེ་

གསུམ་དུ་དབྱརེ་ཡིདོ་ཅིངེ་། ཐོགེ་པ་རམི་པ་དགུ་པ་ོད་ེདག་སྟིནོ་པ་ཐུགས་རྗེ་ེཅན་ནས་ཇི་ིལྟར་

དར་བའ་ིཚུལ་དངེ་། གྲུབ་མཐོའ་ིརྣམ་བཞིག་རྣམས་སྐོབས་སུ་མ་བབས་ལ། རྒྱས་པར་མཁྱེེན་

འདོད་ན་བདུད་འཇིོམས་འཇིིགས་བྲལ་ཡི་ེཤེེས་རྡོ་ོརྗེ་ེདངེ་གུ་བཀྲའ་ིཆོོས་འབྱུངེ་སོགས་ལས་

མཁྱེནེ་པར་མཛོདོ། །འདིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་དམ་པའ་ིཆོསོ་ཇི་ིལྟར་དར་ཚུལ་དངེ་

། བདོ་གངེས་ཅན་ལྗོོངེས་སུ་བསྟིན་པ་ཇི་ིལྟར་དར་ཚུལ་མདརོ་བསྡུས་ཙམ་ལ། ཐོགོ་མར་ཐོགེ་

པ་ཆོནེ་པ་ོན་ིཐུབ་པའ་ིདབངེ་པ་ོནས་འཇིམ་དཔལ་དབྱངེས། ཀླུ་སྒྲུབ། ཟླ་བ་གྲགས་པ། རགི་

པའ་ིཁུ་བྱུག ཀུ་ས་ལ་ཆོ་ེཆུངེ་། བལ་ཡུལ་གྱི་ིཐོངེ་པ་ཛོ། བྱངེ་སམེས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། གྲ་ོ

ལུངེ་པ། སྤྱི་ིབ་ོལྷས་པ། རྨ་ཤཱཀྱི་སེངེ་ག ེ མཆོམིས་ནམ་མཁའ་གྲགས་པ། སྨོནོ་ལམ་ཚུལ་

ཁྲིམིས། བྱངེ་ཆུབ་གྲུབ། གཞིནོ་ནུ་རྡོ་ོརྗེ།ེ ཀུན་མཁྱེནེ་དྲི་ིམདེ་འདོ་ཟིརེ། ཁྱེབ་བརྡོལ་ལྷུན་གྲུབ། 

གྲགས་པ་འོད་ཟིརེ། སངེས་རྒྱས་དབནོ་པ།ོ ཟླ་བ་གྲགས་པ། ཀུན་བཟིངེ་རྡོ་ོརྗེ།ེ ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟིངེ་། སྣ་ཚགོས་རངེ་གྲལོ། བསྟིན་འཛོནི་གྲགས་པ། མད་ོསྔགས་བསྟིན་

འཛོནི། རགི་འཛོནི་འཆོ་ིམདེ་ལྷུན་གྲུབ། བཀའ་དྲིནི་མཉིམ་མདེ་གཏེརེ་ཆོནེ་འགྱུར་མདེ་རྡོ་ོརྗེ།ེ 

ལ་ོཆོནེ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་ིབཅས་ལ་བརྒྱུད་པའ།ོ །གསངེ་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོགེ་པ་ན།ི དགོངེས་པ་ལུངེ་སྟིནོ་
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པའ་ིམད་ོལས། རྒྱུ་ལ་མསོ་པར་རྒྱུའ་ིཆོསོ་ཀྱིསི། །འཁརོ་ལ་ོརབ་ཏུ་བསྐོརོ་བྱས་ན། །རྡོ་ོརྗེ་ེཐོགེ་

པའ་ིཉི་ེལམ་ཞིགི །མ་འོངེས་དུས་སུ་འབྱུངེ་བར་འགྱུར། །ཞིེས་དངེ་། སྤྱི་ིམད་ོལས། ངེ་ན་ིའད་ི

ནས་མ་ིསྣངེ་ནས། །ལ་ོན་ིབརྒྱད་དངེ་བཅུ་གཉིསི་ན། །ལྷ་གནས་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ཡི།ི 

།བསྟིན་པའ་ིསྙིིངེ་པ་ོདམ་པ་ཞིགི །འཛོམ་གླིིངེ་ཤེར་གྱི་ིཕྱིགོས་མཚམས་ཀྱི།ི །མ་ིལས་སྐོལ་ལྡེན་

རགིས་ཅན་ཏེ།ེ །རྒྱལ་པ་ོཛོ་ཞིསེ་བྱ་བ་ལ། །སྔནོ་དུ་ལྟས་སྣངེ་སྣངེ་གྱུར་ཏེ།ེ །དྲིག་ཤུལ་ཅན་

ཞིསེ་བྱ་བའ་ིརྩརེ། །གྲོགས་ཀྱི་ིསམེས་དཔའ་དམན་པའ་ིལུས། །ལངྐའ་ིབདག་པ་ོལ་སགོས་ལ། 

།ལག་ན་རྡོ་ོརྗེསེ་སྣངེ་བར་འགྱུར། །ཞིེས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་དུ་གསངེ་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོགེ་པའ་ི

བསྟིན་པ་སྤྱི་ིདར་དངེ་། ད་ེལས་ཀྱིངེ་ནངེ་རྒྱུད་སྡེ་ེགསུམ་དར་ཚུལ་ན།ི ཀུན་ཏུ་བཟིངེ་པ།ོ རྡོ་ོརྗེ་ེ

སམེས་དཔའ། དགའ་རབ་རྡོ་ོརྗེ།ེ འཇིམ་དཔལ་བཤེསེ་གཉིནེ། ཤྲཱི་ིས་ཾཧོ། ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། བ་ིམ་མ་ི

དྲི། པདྨ་འབྱུངེ་གནས། ཆོསོ་རྒྱལ་ཁྲི་ིསྲིོངེ་ལྡེའེུ་བཙན། ཏེངིེ་འཛོནི་བཟིངེ་པ།ོ ལྡེངེ་མ་ལྷུན་རྒྱལ། 

སངེྒེ་ེདབངེ་ཕྱུག རྒྱལ་བ་ཞིངེ་སྟིནོ། མཁས་པ་ཉི་ིའབུམ། གུ་རུ་ཇི་ོའབརེ། སངེེ་ག་ེརྒྱབ་པ། 

གྲུབ་ཆོནེ་མ་ེལོངེ་རྡོ་ོརྗེ།ེ རགི་འཛོནི་ཆོནེ་པ་ོཀུ་མཱ་རཱ་ཛོ། ཀློངོེ་ཆོནེ་རབ་འབྱམས། ཁྱེབ་བརྡོལ་

ལྷུན་གྲུབ། གྲགས་པ་འདོ་ཟིརེ། སངེས་རྒྱས་དབནོ་པ།ོ ཟླ་བ་གྲགས་པ། ཀུན་བཟིངེ་རྡོ་ོརྗེ།ེ རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟིངེ་། སྣ་ཚགོས་རངེ་གྲལོ། བསྟིན་འཛོནི་གྲགས་པ། མད་ོསྔགས་བསྟིན་འཛོནི། 

ཕྲིནི་ལས་ལྷུན་གྲུབ། གཏེརེ་བདག་གླིིངེ་པ། རནི་ཆོནེ་རྣམ་རྒྱལ། མ་ིའགྱུར་དཔལ་སྒྲོནོ། ཨཽོཾ་ཌི་ི

ཡཱ་ན། ཕྲིནི་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཕྲིིན་ལས་ཆོསོ་སྒྲོནོ། མཁྱེནེ་བརྩེའ་ིདབངེ་པ།ོ བླ་ོགྲསོ་མཐོའ་ཡིས། 

ཕྲིནི་ལས་བྱམས་པ། འགྱུར་མདེ་ངེསེ་དནོ་དབངེ་པ།ོ འཇིགིས་བྲལ་ཡི་ེཤེེས་རྡོ་ོརྗེ་ེབཅས་ནས་

བརྒྱུད་པ་བསྟིན་པའ་ིདར་ཚུལ་སྤྱི་ིདངེ་། བྱ་ེབྲག་བདོ་གངེས་ཅན་གྱི་ིལྗོོངེས་སུ་བསྟིན་པ་དར་

ཚུལ་ན།ི ཆོསོ་རྒྱལ་མསེ་དབནོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ིབཀའ་དྲིནི་ཉིག་གཅགི་ལ་བརྟོནེ་ནས་བསྟིན་པ་

དར་ཞིིངེ་རྒྱས་པ་བྱུངེ་། ད་ེཡིངེ་བདོ་ཀྱི་ིཆོསོ་རྒྱལ་ཁྲི་ིསྲིོངེ་ལྡེའེུ་བཙན་གྱིསི། རྒྱ་གར་ནས་

མཁན་ཆོནེ་ཞི་ིའཚ་ོདངེ་བ་ིམ་ལ་མ་ིཏྲ། སླབོ་དཔནོ་ཆོནེ་པ་ོཔདྨ་ས་ཾབྷ་ཝ་སགོས་སྤྱིན་དྲིངེས། 

ལུས་སྲིོག་ལོངེས་སྤྱིོད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་གངེས་ཅན་གྱིི་བསྟིན་དངེ་སེམས་ཅན་ཁོ་ན་

ཐུགས་ལ་བཅག་ཅིངེ་མཛོད་པ་བསྐྱངེ་བ་ལ་སམེས་ལྡེན་སུ་ཞིིག་གསི་བརྗེདེ་ག་ལ་ནུས། ཆོསོ་

རྒྱལ་ཁྲི་ིསྲིོངེ་ལྡེེའུ་བཙན་གྱིིས་གུ་རུ་རིན་པ་ོཆོ་ེབོད་དུ་གདན་འདྲིེན་དགོས་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་
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ན།ི སྔནོ་བྱནོ་ཆོསོ་རྒྱལ་ཡིབ་མསེ་རྣམས་ཀྱི་ིམཛོད་རྗེསེ་ལ་གཟིགིས་ནས། བདོ་འདིར་སངེས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟིན་པ་ཇི་ིལྟར་དར་བར་བྱ་སྙིམ་པ་ན། བསམ་གཏེན་གྱི་ིམགི་ཅན་ཉིངེ་བན་ཏེིངེ་

འཛོནི་བཟིངེ་པའོ་ིལུངེ་བསྟིན་ལྟར། དཔལ་ན་ལནེྡྲའ་ིཔཎྜི་ིཏེ་མཁས་བཙུན་བཟིངེ་གསུམ་གྱི་ི

རྣམ་ཐོར་རྨད་དུ་བྱུངེ་བའ་ིམཁན་ཆོནེ་བྷ་ོདྷ་ིས་ཏྭ། འཕགས་ཡུལ་ན་ཉི་ིཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་ད་ེཉིདི་

བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོའ་ིབསདོ་ནམས་ཀྱིསི་གདན་དྲིོངེས་ཤེངིེ་། དཔལ་བསམ་ཡིས་མ་ིའགྱུར་ལྷུན་

གྱིསི་གྲུབ་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁངེ་རྟོནེ་དངེ་བརྟོནེ་པར་བཅས་པ་བཞིེངེས་པར་བརྩམ་པ་ན། བདོ་

ཀྱི་ིལྷ་སྲིནི་གདུག་པ་ཅན་ཚསོ་ཐོ་ོའཚམས་ནས་བཞིེངེས་སུ་མ་སྟིརེ་བ་ལ། རྒྱལ་པ་ོཐུགས་

ཁྲིལ་མཛོད་པ་ལ་མཁན་ཆོནེ་གྱིསི་ལུངེ་བསྟིན་ནས། གུ་རུ་རནི་པ་ོཆོ་ེབདོ་དུ་གདན་དྲིོངེས་ན་

ཁོངེ་མཐུ་སྟིོབས་ཀྱི་ིབདག་ཉིིད་རིག་སྔགས་འཆོངེ་བ་ཡིིན་པས་ལྷ་སྲིིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་

ཀྱིསི་འཁུ་མ་ིནུས་པས། རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་དགོངེས་ཡིངོེས་སུ་རྫོགོས་པར་འགྱུར་ར་ོཞིསེ་ལུངེ་

བསྟིན་དབུགས་དབྱུངེ་མཛོད་པ་ལ་རྒྱལ་པ་ོདགྱིསེ་ནས། དཀའ་བ་དཔལ་བརྩགེས་དངེ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

བདུད་འཇིམོས། ཅགོ་ར་ོཀླུ་ཡི་ིརྒྱལ་མཚན་བཅས་ལ་གསརེ་ཕྱི་ེབྲ་ེགསུམ་དངེ་གསརེ་གྱི་ིཔ་ཏྲ་

ར་ེབསྐུར་ནས་གདན་འདྲིནེ་དུ་བརྫོངེས། གུ་རུ་ཉིདི་ན་ིསངེས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟིན་པ་སྤྱི་ིདངེ་ཁྱེད་

པར་གསངེ་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོེག་པའ་ིམངེའ་བདག་སྟིོན་པ་གཉིིས་པ་ལྟ་བུ་བཀའ་དྲིིན་བླ་ལྷག་ཏུ་

ཆོ་ེབ་ཡིནི་ཞིངིེ་།  ནུབ་ཕྱིགོས་བད་ེབ་ཅན་ནས་སངེས་རྒྱས་འདོ་དཔག་མདེ་ཀྱི་ིཐུགས་ཀྱི་ིའདོ་

ཟིརེ་དཀར་པ་ོལྷ་ོནུབ་འ་ོམ་ཅན་གྱི་ིདྷ་ན་ཀ་ོཤེའ་ིམཚ་ོགླིངིེ་དུ་བབས་པ་ལས། ཕ་ཡི་ིརྒྱུ་དངེ་མ་

ཡི་ིརྐྱེནེ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སྐུ་རགི་པ་ཐོལོ་སྐྱསེ་ཀྱི་ིཚུལ་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངེས། རྒྱལ་པ་ོཨོཾནིྡྲ་བྷ་ོདྷིས་

སྲིས་སུ་སྤྱིན་དྲིངེས། རྒྱལ་སྲིིད་ཕུལ་ནས་རྒྱལ་པརོ་མངེའ་གསལོ། གུ་རུ་ཉིིད་ཀྱིིས་རྒྱལ་སྲིདི་

ཆོསོ་ལ་བཀདོ། སླར་རྒྱལ་སྲིདི་སྤངེས་ནས་ལྷ་ོཕྱིོགས་བསལི་བ་ཚལ་གྱི་ིདུར་ཁྲིདོ་དུ་གསངེ་

སྔགས་ཀྱི་ིསྤྱིོད་པ་རྨད་དུ་བྱུངེ་བའ་ིསྦྱོོོར་སྒྲོོལ་གྱི་ིབརྟུལ་ཞུགས་སྤྱིད་ནས་མ་ིདངེ་མ་ིམ་ཡིིན་

པའ་ིཤེ་ཟི་སྲིནི་པ་ོཐོམས་ཅད་དབངེ་དུ་བསྡུས་ཤེངིེ་འགྲ་ོདནོ་མཛོད། དུར་ཁྲིདོ་རྣམས་སུ་ཡི་ེ

ཤེེས་ཀྱི་ིམཁའ་འགྲ་ོམ་དངེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕག་མོའ་ིཞིལ་མཇིལ་དངེོས་གྲུབ་ཐོོབ་ནས་གནོད་སྦྱོོིན་སྲིིན་

པ་ོགཟིའ་ཆོནེ་རྣམས་ཀྱིངེ་བྲན་དུ་བཀལོ། སླབོ་དཔནོ་པྲ་བྷ་ཧོསྟི་ིལ་སགོས་པའ་ིཔཎ་གྲུབ་དུ་མ་

བླ་མར་བསྟིེན་ནས་ཕྱི་ིནངེ་ག་ིགྲུབ་མཐོའ་མཐོའ་དག་དངེ་། ཁྱེད་པར་ནངེ་རྒྱུད་སྡེ་ེགསུམ་གྱི་ི
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སྐོརོ་སྒྲོ་ོའདགོས་བཅད་ནས་སྦྱོོངེས་པ་མཐོར་ཕྱིནི་པ་མཛོད་ཚུལ་བསྟིན། རྒྱུད་སྡེ་ེས་ོསོའ་ིལྷ་

ཚགོས་རྣམས་ཀྱི་ིཞིལ་གཟིགིས་དངེསོ་གྲུབ་བརྙེེས་པར་མཛོད། བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏེ་ིཀར་ལྷ་

ལྕམ་མནྡ་ར་བ་ཕྱིག་རྒྱ་མར་བསྟིནེ་ཏེ་ེཚ་ེཡི་ིརགི་འཛོནི་བསྒྲུབ་པ་ན། ཚ་ེདཔག་མདེ་ཀྱིསི་བྱནི་

གྱིསི་བརླབས་ནས་སྐྱ་ེའཆོ་ིམདེ་པའ་ིཚ་ེཡི་ིརགི་འཛོནི་བརྙེསེ། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངེའ་བརྙེེས་

པས། མ་ེདཔུངེ་མཚ་ོརུ་བསྒྱུར་ཏེ་ེརྒྱལ་པ་ོཨོཾནིྡྲ་བྷ་ོདྷ་ིབྱངེ་ཆུབ་ཀྱི་ིལམ་ལ་བཀདོ། མུ་སྟིགེས་

སྟིནོ་པ་ལྔ་བརྒྱའ་ིརྩདོ་པ་ཐོ་དག་ཟླགོ་པར་བྱས་ཏེ་ེབསྟིན་ལ་བཀདོ། ད་ེནས་སྔནོ་སྨོནོ་དུས་སུ་

བབས་ཏེ་ེབདོ་ཀྱི་ིའགྲ་ོརྣམས་འདུལ་བའ་ིདུས་ལ་བབས་པར་གཟིགིས་ནས།  བལ་ཡུལ་ཡིངེ་

ལ་ེཤེོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཡིངེ་དག་བད་ེགཤེེགས་སྙིིངེ་པ་ོབསྒྲུབས་ཏེ་ེབལ་ཡུལ་གྱི་ིའདྲི་ེགདོན་

གཞི་ིབདག་མ་རུངེ་བ་རྣམས་རྡོ་ོརྗེ་ེཕུར་པས་བསྒྲོལ་བར་མཛོད། ཨོཾ་སུ་རའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བདོ་

སྐྱངོེ་བརྟོན་མ་བཅུ་གཉིསི་དམ་ལ་བཏེགས། ད་ེསྐོབས་བདོ་ཀྱི་ིབངེ་ཆོནེ་བཞི་ིཡིངེ་དརེ་བྱནོ་

ནས། རྒྱལ་པསོ་མངེགས་པ་ལྟར་གསེར་ཕྱི་ེབྲ་ེགསུམ་དངེ་གསརེ་གྱི་ིཔ་ཏྲ་བཅས་ཕྱིག་རྟོནེ་དུ་

ཕུལ་ནས། བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པསོ་སངེས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བསམ་ཡིས་མ་ི

འགྱུར་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁངེ་བཞིེངེས་པར་རྩོམ་པ་ན་བོད་ཀྱི་ིལྷ་སྲིིན་གདུག་པ་

ཅན་རྣམས་ཀྱིིས་ཐོ་ོའཚམས་ནས་བཞིེངེས་སུ་མ་སྟིེར་བ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་དགོངེས་འགྲུབ་

པའ་ིཆོེད་གུ་རུ་ཉིིད་བོད་ཡུལ་མུན་པའ་ིགླིིངེ་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ་ཞིེས་གསོལ་བ་བཏེབ་པས། 

གུ་རུས་ཀྱིངེ་ཞིལ་གྱིིས་བཞིེས་ཤེིངེ་གསེར་ཕྱིེ་བྲེ་གསུམ་པོ་དེ་བལ་ཡུལ་ཕྱིོགས་སུ་གཏེོར་

ནས་ཕྱིོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོདོ་པར་མཛོད། བདོ་ཀྱི་ིབངེ་མ་ིརྣམས་སརེ་སྣས་

སྐྱསེ་པ་མཁྱེནེ་ནས་ཐུ་བ་བཟིདེ་གསུངེས་ནས་ས་རྡོ་ོབླུགས་ནས་བཏེངེ་བས། བངེ་མ་ིརྣམས་

ཅུངེ་ཟིད་ཕྱིནི་ནས་ཐུ་བ་ཁ་ཕྱི་ེནས་བལྟས་པས་ཐོམས་ཅད་གསརེ་དུ་སོངེ་བ་མཐོངོེ་བས། གུ་

རུ་ཉིདི་ལ་སངེས་རྒྱས་དངེསོ་ཀྱི་ིངེསེ་ཤེསེ་རྙེདེ། སངེ་ཕོད་གུངེ་ཐོངེ་ལ་རུ་ཕབེས་རྒྱུའ་ིཞིལ་

བཞིསེ་མཛོད་ཅིངེ་བངེ་ཆོནེ་རྣམས་སྔནོ་དུ་བརྫོངེས། ད་ེནས་གུ་རུ་བདོ་དུ་ཕབེས་ལམ་ལ་བདོ་

ཀྱི་ིལྷ་སྲིནི་ཐོམས་ཅད་དམ་ལ་བཏེགས། སྲིགོ་སྙིིངེ་ཕུལ། གུངེ་ཐོངེ་མཁར་ལ་ོཧོ་ིཏེ་འགྲམ་གྱི་ི

ཚལ་དུ་མངེའ་བདག་རྒྱལ་པ་ོདངེ་མཇིལ་འཕྲིད་མཛོད་སྐོབས། རྒྱལ་པསོ་ངེ་མག་ོནག་མིའ་ི

རྒྱལ་པ་ོཡིནི་པས་སྔར་མཁན་ཆོནེ་གྱིསི་ཀྱིངེ་ངེ་ལ་ཕྱིག་མཛོད། ད་སླབོ་དཔནོ་གྱིསི་ཀྱིངེ་ངེ་ལ་
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ཕྱིག་ལསོ་མཛོད་སྙིམ་ནས་ཕྱིག་མ་མཛོད་པ་དངེ་། གུ་རུའ་ིཐུགས་ལ་ངེ་རྒྱལ་པསོ་གདན་

དྲིངེས་པ་ཡིནི་པ་དངེ་། ངེས་ཁངོེ་ལ་ཕྱིག་བྱས་ན་ཆོསོ་ཀྱི་ིཆོ་ེབ་ཉིམས་ཡིངོེ་བས་མ་ིཉིན་

དགོངེས་ནས་ད་ེམ་ཐོག་ཕྱིག་མཛུབ་ནས་མ་ེཞིག་མཆོེད་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཟི་བེར་འཚིགས་པས། 

རྒྱལ་པ་ོའཇིགིས་ནས་སླབོ་དཔནོ་ལ་ཕྱིག་ཕུལ་སྟི་ེབཤེགས་པ་མཛོད། ད་ེནས་མཁན་ཆོེན་བྷ་ོ

དྷ་ིས་ཏྭ་དངེ་བཅས་པས་བསམ་ཡིས་ཀྱི་ིས་འདུལ་མཛོད་ཅིངེ་། ཉིནི་མ་ོམསི་བཞིེངེས་པ་ལས་

མཚན་མ་ོལྷ་འདྲིེས་བརྩིགས་པ་མཐོ་ོབ་སོགས་ངེ་ོམཚར་བའ་ིམཛོད་པས་བསམ་ཡིས་ཁངེ་

རྟོནེ་དངེ་བརྟོནེ་པར་བཅས་པ་བཞིེངེས། རབ་གནས་སྐོབས་སླབོ་དཔནོ་དངེ་མཁན་པསོ་ལྷ་ཡི་ེ

ཤེེས་པ་དངེོས་སུ་སྤྱིན་དྲིངེས་ཤེིངེ་རྟོེན་ལ་བསྟིིམ་སྐོབས་ལྷ་རྣམས་གདན་ལས་བཞིེངེས་ནས་

བསམ་ཡིས་ལ་སྐོོར་བ་ལན་གསུམ་མཛོད་ནས་རངེ་རངེ་གི་གདན་ལ་བཞུགས་པ་མངེའ་

བདག་འབངེས་དངེ་བཅས་པས་མཇིལ་བས་ངེ་ོམཚར་བའ་ིགནས་སུ་གྱུར། གུ་རུའ་ིསླབོ་མའ་ི

གཙ་ོབ།ོ རྗེ་ེརྒྱལ་པ་ོཁྲི་ིསྲིོངེ་ལྡེའེུ་བཙན། འབངེས་བཻ་ར་ོཙ་ན་སགོས། གྲགོས་མཁའ་འགྲ་ོཡི་ེ

ཤེསེ་མཚ་ོརྒྱལ། རྗེ་ེའབངེས་ཉིརེ་ལྔ་བཅས་གྲུབ་པའ་ིས་མཐོརོ་གཤེགེས་ཏེ།ེ ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་

ལྟར་འཕུར་བ། ཆུ་ལ་ཉི་ལྟར་འགྱུ་བ། ར་ིབྲག་ལ་ཟིངེ་ཐོལ་དུ་ཕྱིནི་པ་སགོས་གྲུབ་རྟོགས་ཐུན་

མོངེ་དངེ་ཐུན་མོངེ་མ་ཡིིན་པ་སྣ་ཚོགས་དག་ས་ོས་ོསྐྱ་ེབོའ་ིབླ་ོཡི་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཤེ་

སྟིག་བྱུངེ་བ་དངེ་། ད་ེདག་གཙ་ོབརོ་གྱུར་པའ་ིམཐོའ་ཡིས་པའ་ིསམེས་ཅན་རྣམས་ལ་ཟིབ་དངེ་

རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོདུས་རིངེ་པརོ་བསྐོརོ་བར་མཛོད་ཅིངེ་། མ་འངོེ་སམེས་ཅན་སྤྱིིའ་ི

གདུལ་བྱ་ལ་དགོངེས་ནས་བོད་ཀྱི་ིར་ིབྲག་ཆུ་དངེ་ནམ་མཁའ་བཅས་ལ་གཏེེར་ཁ་གྲངེས་ལས་

འདས་པ་སྦས་པར་མཛོད། བྱ་ེབྲག་རྗེ་ེའབངེས་གྲགོས་གསུམ་ལ་ས་ོསོའ་ིཆོསོ་སྐོལ་གདམས་

ནས་སྨོནོ་ལམ་དབངེ་བསྐུར། མཁའ་འགྲོའ་ིགཏེད་རྒྱ། རྟོགོས་པ་དནོ་བརྒྱུད་ཀྱིསི་ས་ོསརོ་

རྒྱས་བཏེབ་ནས་མ་འོངེས་པའ་ིདུས་དངེ་གནས་དངེ་ཆོོས་དངེ་གཏེེར་སྟིོན་གྱི་ིམཚན་བཅས་མ་ི

ནརོ་བར་ཁ་བྱངེ་གསལ་པརོ་བཏེབ་ཏེ་ེབཞིག་པར་མཛོད། ད་ེཡིངེ་གུ་རུ་ཉིདི་དངེ་རྗེ་ེའབངེས་

ཀྱི་ིརྣམ་སྤྲུལ་རྣམས་རིམ་པར་དུས་དངེ་དུས་སུ་གངེས་ཅན་ལྗོོངེས་སུ་བྱོན་ནས་གོངེ་ག་ིགཏེེར་

ད་ེདག་འདོན་པར་མཛོད་ཅིངེ་། མཐོའ་ཡིས་པའ་ིསམེས་ཅན་གྱི་ིགནས་སྐོབས་དངེ་མཐོར་

ཐུག་ག་ིཕན་བད་ེསྒྲུབ་པ་ལ་མཆོགོ་ཏུ་བསྔགས་པའ་ིསྒྲུབ་ཐོབས་ལ་མཚནོ་ན། རྒྱུད་སྡེ་ེབཞི་ི
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དྲུག་ག་ིལྷ་ཚགོས་ཀྱི་ིསྒྲུབ་ཐོབས། ལམ་བསྐྱདེ་རྫོགོས་རྫོགོས་པ་ཆོནེ་པོའ་ིགདམས་ཁྲིདི། ལས་

བཞི་ིརབ་འབྱམས་སོགས་ཀྱིསི་གནས་སྐོབས་ཀྱི་ིནད་མུག་མཚནོ་བསྐོལ་ཞི་ིཞིངིེ་། འདདོ་

དགུའ་ིདཔལ་འབྱརོ་ཚ་ེབསདོ་དབངེ་ཐོངེ་། གདནོ་བགགེས་ཚར་གཅདོ་ཀྱི་ིལས་རབ་འབྱམས་

གྲངེས་ལས་འདས་པ་དུས་ངེན་སྙིིགས་མའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་མཛོད་པ་

ལགས་ཤེངིེ་། ཨོཾ་ོརྒྱན་ཆོནེ་པ་ོཉིདི་ལྔ་བརྒྱའ་ིདུས་འདརི་བཀའ་དྲིནི་གཞིན་ལས་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆོ་ེ

བ་ན་ིརྒྱལ་བའ་ིལུངེ་དངེ་གངེས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡིོངེས་ཀྱིིས་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཡིངེ་ཡིངེ་

བསྔགས་པས་གྲུབ་བ།ོ །
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༈ གཏེེར་ཆེེན་བདུུད་འཇོོམས་གིླིང་པ་ནི། 

འབྲགོ་བན་ཁྱེའིུ་ཆུངེ་ལ་ོཙཱའ་ིརྣམ་རལོ། གནུབས་ཀྱི་ིརུས་ལྕགས་ཁུངེ་། ཡིབ་ཀྱི་ིམཚན་ལ་

ཨོཾ་བརྟོན་དངེ་། ཡུམ་གྱི་ིམཚན་ལ་དམུ་ཚ་སྒའ་ིརུས་སུ་གཏེགོས་པ་བ་ོརྫོགོས་ཞིསེ་བྱ་བ་

གཉིིས་ཀྱིི་སྲིས་སུ་རབ་བྱུངེ་བཅུ་བཞིི་པའི་ཤེིངེ་མོ་ལུག་གི་ལོར་ངེོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་

དངེ་བཅས་སྐུ་འཁྲུངེས། སྐུ་ན་ཆུངེ་དུས་སུ་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཀློགོ་སགོས་དག་ེརྒོན་ལ་མ་བརྟོནེ་

པར་རངེ་སྟིབོས་ཀྱིསི་མཁྱེནེ། དགུངེ་ལ་ོགཉིསི་གསུམ་ནས་ཡི་ེཤེེས་ཀྱི་ིམཁའ་འགྲ་ོམ་དངེ་གུ་

རུའ་ིརནི་པ་ོཆོེའ་ིཞིལ་མཇིལ། མངེནོ་ཤེསེ་དངེ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་མངེའ་བས་

མཆོགོ་དམན་ཀུན་གྱིིས་སྐྱསེ་བུ་ཆོནེ་པོའ་ིརྣམ་རལོ་ཡིནི་པར་ངེསེ་པ་རྙེདེ། དགུངེ་ལ་ོཉིརེ་

གསུམ་ལ། རངེ་རྣམ་ལས། ནུབ་གཅགི་ག་ིརྨ་ིལམ་ན་མགནོ་པ་ོསྤྱིན་རས་གཟིགིས་ཡིནི་

སྐོད་པའ་ིམ་ིདཀར་གསེར་གྱི་ིཟུར་ཕུད་ཅན་ཞིིག་གིས་བུ་ཁྱེོད་ན་ིཚ་ེརབས་མངེ་པོའ་ིགོངེ་རོལ་

ནས་ལས་དངེ་བསོད་ནམས་བཟིངེ་པོའ་ིསྟིོབས་དངེ་སྨོོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའ་ིམཐུས་ས་

དངེ་ལམ་གྱི་ིཡིནོ་ཏེན་རྫོགོས་པའ་ིསྐོལ་ལྡེན་ཡིནི་ཏེ།ེ ད་རསེ་བསྟིན་འགྲ་ོལ་ཕན་འགའ་ཙམ་

ཐོགོས་པའ་ིལས་སྐོལ་ཡིདོ། ད་ེཕྱིརི་སྒྲོམོ་བུ་འད་ིཟི་ོཞིསེ་གསུངེས་ཤེངིེ་ཤེལེ་གྱི་ིསྒྲོམོ་བུ་མཐོ་ེ

Dudjom Lingpa (1835-1904)
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བོངེ་ཙམ་གྱི་ིངེོས་སུ་མ་ེལོངེ་ལ་གཟུགས་བརྙེན་ཤེར་བ་ལྟར་ཡི་ིག་ེཨོཾ�ཾཧཱུྃྃཿཿཿ�ཏྲ�ཾཧྲཱིཿ�ིཨཱཿ�ཞིེས་ཁ་དོག་

སྣ་ལྔར་སྣངེ་བ་ཞིགི་གནངེ་མ་ཐོག་ཏུ་བདག་གསི་ཁྱུར་མིད་དུ་བཏེངེ་བ་དངེ་། འཕགས་པའ་ི

ཞིལ་ནས་ད་ེཟིབ་ཆོསོ་དགོངེས་པ་ཀློངོེ་རྡོལོ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཡིནི་གསུངེས་ནས་བདག་ལ་ཐོམི། ད་ེ

ནས་ར་ེཞིིག་ག་ིཚ་ེའཇིམ་དཔལ་སྨྲ་བའ་ིསེངྒེེའ་ིསྒོམ་བཟླས་ལ་ཞུགས་པའ་ིཕྱི་ིདྲིོའ་ིདུས་ཞིིག་

དུ་དྲི་ིབཟིངེ་གསི་གནས་ཁངེ་གངེ་བ་བྱུངེ་། ད་ེདུས་འཇིམ་དཔལ་སྨྲ་བའ་ིསངེྒེེའ་ིཞིལ་མངེནོ་

སུམ་དུ་གཟིིགས་ཤེིངེ་ཕྱིག་ནས་གསེར་གྱི་ིསྒྲོོམ་བུ་བྱིའུའ་ིསྒ་ོངེ་ཙམ་ཞིིག་བདག་ལ་གཏེད་ད་ེ

འད་ིཟི་ོཞིགི་དངེ་གསུངེས་པའ་ིམདོ་ལ་བདག་གསི་ཁྱུར་མདི་དུ་ཟིསོ་པས། འད་ིན་ིདག་སྣངེ་ཡི་ེ

ཤེསེ་དྲྭ་བ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཡིནི་ན་ོཞིསེ་གསུངེས་ནས་བདག་ལ་ཐོམི་པའ་ིསྣངེ་བ་བྱུངེ་། ཡིངེ་ར་ེཞིགི་

ག་ིཚ་ེདཔལ་ཆོེན་ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེཡིིན་སྐོད་པའ་ིཁྲི་ོབ་ོཆོེན་པ་ོབལྟར་མ་ིབཟིོད་པ་ཞིིག་མཇིལ་བའ་ི

ཚ་ེབདག་ཤེནི་ཏུ་བྲདེ་ཅངིེ་སྔངེས་ནས་ཡིདོ་པའ་ིསྐོབས། གསངེ་བའ་ིབདག་པོའ་ིཞིལ་ནས་

སྐྱསེ་བུ་ཆོེན་པ་ོཁྱེདོ་ངེ་ལ་མ་འཇིགིས་མ་སྐྲག་མ་སྔངེས་པར་ཉིནོ་དངེ་། ངེ་ན་ིདུས་གསུམ་གྱི་ི

རྒྱལ་བ་ཐོམས་ཅད་ཀྱི་ིམཐུ་སྟིོབས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའ་ིངེ་ོབ་ོབཀའ་སྲུངེ་དྲིེགས་པ་ཡིོངེས་ཀྱི་ི

འབྱུངེ་གནས་དཔལ་ཆོནེ་ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེཞིསེ་བྱ་བ་ཡིནི། ཁྱེདོ་ཀྱིངེ་ངེ་ཡི་ིཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་

ཡིནི། འགྲ་ོབའ་ིདནོ་བྱདེ་པའ་ིཕ་ོཉིར་བསྔགས་ས་ོཞིསེ་གསུངེས་ཤེངིེ་། གཡུའ་ིམཆོདོ་རྟོནེ་མཐོ་ེ

བོངེ་ཙམ་ཞིིག་ག་ིནངེ་དུ་དབྱངེས་གསལ་དངེ་རྟོེན་འབྲེལ་སྙིིངེ་པོའ་ིར་ིམ་ོཤེར་བ་ཞིིག་གནངེ་

ནས་འད་ིཟི་ོཞིགི་གསུངེས། ད་ེལྟར་བདག་གསི་ཁར་བཅུག་པས་དངེསོ་མདེ་དུ་གྱུར་ཀྱིངེ་མིད་

སྟིངེས་བྱས། ད་ེཆོསོ་ཉིདི་ནམ་མཁའ་ིཀློངོེ་མཛོདོ་ཅསེ་བྱ་བ་ཡིནི་གསུངེས་ནས་བདག་ལ་ཐོམི། 

ད་ེནས་བཟུངེ་སྟི་ེདག་སྣངེ་སྐོོར་གསུམ་པ་ོབདག་ག་ིརྒྱུད་ལ་སྤར་གྱིིས་བཏེབ་པ་ལྟར་འཆོར་བ་

བྱུངེ་། ཞིསེ་གསུངེས། གཞིན་ཡིངེ་གུ་རུ་རནི་པ་ོཆོ་ེདངེ་ཨོཾ་མ་ཡི་ེཤེེས་མཚ་ོརྒྱལ། བར་སྐོབས་

སུ་རིག་འཛོིན་བླ་མའ་ིཚོགས་དངེ་བད་ེགཤེེགས་རྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་མངེ་པོའ་ིཞིལ་མཇིལ་

ཞིངིེ་གསུངེ་ག་ིབདུད་རྩ་ིནདོ་ནས་སམེས་རྒྱུད་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་ས།ོ། 

ཟིབ་ཆོསོ་མཁའ་འགྲའོ་ིསྙིངིེ་ཐོགི་ག་ིཁ་བྱངེ་བླངེས་ཚུལ་ན།ི སྨོར་གྱི་ིརྦ་གཏེརེ་བྲག་དངེ་། 

བཙུན་མ་ོདངུལ་རྒོདོ་བྲག  སྨོར་གྱི་ིཔ་ོཙོངེ་མཆོདོ་རྟོནེ། རྒྱས་བྲའོ་ིམཆོདོ་རྟོནེ། བཀྲ་ཤེསི་སྒ་ོ

མངེ་། ལྕགས་ར་ིཅན་རྣམས་ཀྱི་ིནངེ་ནས་གཏེརེ་གྱི་ིཁ་བྱངེ་ཡིངེ་བྱངེ་སགོས་རྡོ་ོདངེ་སྨྱུག་སྦུག་
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པ་དངེ་། ལ་ཆོ་ཤེངིེ་རྣམས་ལས་བྱས་པའ་ིསྒྲོམོ་བུ་དངེ་སྒྲོམོ་བུ་མདེ་པའ་ིཤེགོ་དྲིལི་དངེ་སལོ་

ཕུངེ་ག་ིནངེ་ནས་ཡིདོ་པ་རྣམས་རྙེེད་པ་ཡིནི་གསུངེས་ཤེངིེ་། ཟིབ་ཆོསོ་དག་སྣངེ་སྐོརོ་གསུམ་

དངེ་ཟིབ་ཆོོས་མཁའ་འགྲོའ་ིསྙིིངེ་ཐོིག་བཅས་ཆོོས་སྒོ་བཞིི་པོ་འདི་ཤེིན་ཏུ་ནས་བྱིན་རླབས་

ཆོ་ེཞིངིེ་། ཆོསོ་སྒ་ོའདིར་བརྟོནེ་ནས་སླབོ་ཆོནེ་བཅུ་གསུམ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངེས་པར་འཇིའ་ལུས་

སུ་གྲུབ་པ་ན།ི རངེ་རྣམ་ལས། གངེ་ཞིགི་ད་ེདངེ་འཕྲིད་པའ་ིལས་ཅན་ཡིངེ་། །སྐོལ་པར་ལྡེན་ཏེ་ེ

སྲིདི་པ་ཐོ་མ་ཡིནི། །ཞིསེ་གསུངེས་པ་དནོ་ལ་གནས་ཤེངིེ་། ཁྲིསོ་མའ་ིསྒྲུབ་སྐོརོ་རྣམས་གཏེརེ་

འབབ་པའ་ིསྐོབས་རླུངེ་ཆོེན་འཚུབ་པ་ཞིིག་བྱུངེ་ནས་ཡིིག་ལྡེེབ་རྣམས་ཕྱིོགས་ཐོམས་ཅད་དུ་

ཁྱེརེ་སོངེ་བ་ན་ིཡུལ་ཕྱིགོས་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པའ་ིལྟས་སུ་མངེནོ་ན།ོ །རངེ་གཏེརེ་ལས། མ་འོངེས་

དུས་ཀྱི་ིསྙིགིས་མ་ལ། །ངེ་དངེ་མ་ིགཉིསི་ངེའ་ིསྤྲུལ་པ། །སྦས་པའ་ིརྣལ་འབྱརོ་ཞིགི་པོའ་ིཚུལ། 

།ཆོསོ་ཉིདི་བདནེ་པ་མངེནོ་གཟིགིས་ཤེངིེ་། །ཆོསོ་ཀུན་ཀློངོེ་རྡོལོ་གཏེརེ་གསུམ་འདམོས།  

།ལྷུན་གྲུབ་རགི་འཛོནི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རལོ། ཁྲིག་འཐུངེ་རྡོ་ོརྗེ་ེགྲ་ོབ་ོལདོ། །པདྨའི་གསངེ་མཛོོད་

བདག་པ་ོའབྱུངེ་། །ཞིསེ་དངེ་གཞིན་ཡིངེ་གཏེརེ་ཆོནེ་ཆོསོ་རྗེ་ེགླིིངེ་པ། རྡོ་ོགྲུབ་ཀུན་བཟིངེ་

གཞིན་ཕན་སགོས་ཀྱི་ིལུངེ་གསི་གསལ་བར་ཟིནི། གུ་རུ་རྡོ་ོརྗེ་ེགྲ་ོལོད་དངེ་མ་ིགཉིསི་པའ་ི

འབྲོག་བན་ཁྱེིའུ་ཆུངེ་ལོ་ཙཱའི་རྣམ་རོལ་གཏེེར་ཆོེན་བདུད་འཇིོམས་གླིིངེ་པ་ཞིེས་ཡིོངེས་སུ་

གྲགས། 
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༧སྐྱབས་རེྗེ་པདྨ་བདེ་བའི་རྒྱུལ་པོ་ནི། 

 

གཏེེར་ཆོེན་གྱིི་དངེོས་སློབ་འཇིའ་ལུས་པ་བཅུ་གསུམ་གྱིི་ཡི་གྱིལ་པདྨ་བདེ་ཆོེན་རྒྱལ་པ་ོདེ་

ཉིིད་མག་ོལོག་གསེར་རྟོ་ཆུངེ་ཡུལ་འབའ་ཆོེན་རྡོ་ོར་ཞིེས་པར་ཡིབ་དམ་པ་ཁ་ེཐོར་མགོན་དངེ་

ཡུམ་ཡིོ་ཟི་འཛུམ་རིས་ཞིེས་པའི་སྲིས་སུ་ངེོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དངེ་བཅས་སྐུ་འཁྲུངེས། 

དགུངེ་ལ་ོཆུངེ་དུས་ནས་ཐུགས་རགི་རྣ་ོལ་ཀུན་སྤྱིདོ་ཞི་ིཞིིངེ་དུལ་བ། བྱམས་སྙིིངེ་རྗེ་ེརངེ་

ཆོས་སུ་མངེའ་བ། ཐོགོ་མར་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཀློགོ་སགོས་དཀའ་ཚགེས་མདེ་པར་མཁྱེནེ། ད་ེནས་

ཧོརོ་ཤུལ་དགནོ་གྱི་ིཕྱིག་ལནེ་གར་ཐོགི་དབྱངེས་གསུམ། འབུད་རྡུངེ་བཅའ་གསུམ་ལ་བྱངེ་

ཆུབ་པར་མཛོད། ད་ེབཞིནི་གཞུངེ་ལ་ཐོསོ་བསམ་གངེ་འཚམས་མཛོད། དགུངེ་ལ་ོཆུངེ་དུས་

ནས་རིབ་རུབ་ར་ིཁྲིོད་དུ་ལ་ོངེ་ོདགུའ་ིརིངེ་སྨྱུངེ་གནས་ལ་བཞུགས་ཤེིངེ་ཁྱེིམ་ཚངེ་གིས་བཟིའ་

བཅའ་ཅུངེ་ཟིད་ཕུལ་བ་ཡིངེ་བྱ་བྱིའུ་སོགས་སེམས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོོིན་ནས་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་

པའོ་ིསྒྲུབ་པ་ཁ་ོན་མཛོད་ཅིངེ་བཞུགས། བར་སྐོབས་སུ་སྐུ་ཡི་ིཟུངེས་ཟིད་ནས་ཕྱིག་མཐོལི་

ལས་ཉི་ིམ་དམར་འ་ོར་ེའཆོར་བ་བྱུངེ་གསུངེས།  ལ་ོངེ་ོདགུའ་ིརངིེ་བླག་ཤེའ་ིཤུན་པ་ཁ་ོན་

བཙསོ་ནས་བཞིསེ་པར་མཛོད། ཏེངིེ་ངེ་ེའཛོནི་གྱི་ིཉིམས་ཐུན་མོངེ་མ་ཡིནི་པ་དུ་མ་དངེ་། ལྷག་

1st Degyal Rinpoche Kyabje Pema Dewe
Gyalpo’s whole body preserved Kudung Stupa 

(1873-1933)

1st Degyal Rinpoche 
Kyabje Pema DeweGyalpo 

(1873-1933)
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པའི་ལྷ་མཆོོག་དུ་མའི་ཞིལ་གཟིིགས་དངེ་ཉིམས་སྣངེ་མ་ངེེས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཐུགས་རྒྱུད་

ལ་ཤེར། རངེ་ག་ིཞིངེ་པ་ོདེའ་ིབཟིའ་ཟླ་ཤེ་ིབའ་ིབསྔ་ོརྟོེན་འཇིགོ་ཆོདེ་༧བདུད་འཇིམོས་གླིིངེ་པའ་ི

སྐུ་མདུན་དུ་འགྲ་ོའི་ཡིོད་པ་ཐོོས་པས་བླ་མ་དེ་ཡིི་མཚན་ཐོོས་མ་ཐོག་ལུས་ཀྱིི་བ་སྤུ་གཡིོས། 

མགི་མཆོ་ིམ་འཁྲུགས། སམེས་ལ་བརྗེདོ་མ་ིཤེསེ་པའ་ིཉིམས་རྟོགོས་འབར་བ་ལ་བརྟོནེ་ནས་བླ་

མ་ད་ེམཇིལ་དགསོ་སྙིམ་སྟི།ེ ཞིངེ་པ་ོདངེ་འགྲགོས་ནས་གཏེརེ་སྒར་དུ་ཕབེས། གཏེརེ་ཆོནེ་གྱི་ི

ཆོོས་སྒར་དུ་ཕེབས་པའ་ིཉིིན་གཏེེར་ཆོེན་རིན་པ་ོཆོ་ེཉིིན་བཅ་ོལྔར་སྐུ་མཚམས་ཏེིངེ་ངེ་ེའཛོིན་

གྱི་ིངེངེ་ལ་བཞུགས་འདུག་པ་དངེ་། ཤེནི་ཏུ་ནས་ཀྱིངེ་ཐུགས་ཕམ་བྱུངེ་། ངེ་ཅ་ིལྟ་བུའ་ིལས་

ངེན་ཞིགི་ཡིནི། སྔར་སྒྲུབ་པ་ད་ེཙམ་བྱས་དཀའ་བ་སྤྱིད་ཀྱིངེ་ད་དུངེ་བླ་མ་མཇིལ་བའ་ིཉིནི་

བླ་མ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་འགྲ་ོབར་དགོངེས་ནས་འགྱིོད་བཤེགས་དྲིག་པོས་ཕྱིག་དངེ་

སྐོརོ་བ་རངེ་མཛོད་ནས་བཞུགས། ད་ེན་ིབྱངེ་ཆུབ་སམེས་དཔའ་རྟོག་ཏུ་ངུའ་ིཆོསོ་འཕགས་

ལ་ོབདུན་མ་མཇིལ་བ་ལྟ་བུའ་ིམཛོད་པ་ཡིནི་པར་སམེས་ས།ོ །ད་ེནས་ཞིག་བཅ་ོལྔའ་ིསྔ་མ་ོ

ཏེངིེ་ངེ་ེའཛོནི་ད་ེལས་བཞིངེེས་པ་དངེ་།   ཡུམ་ནས་གསལོ་ཇི་འདྲིནེ་དུ་བཅར་བས། ཆོསོ་སྒར་

འདིར་ཨོཾ་བ་ོཆུངེ་ཡུལ་གྱི་ིབན་ཆུངེ་ཞིགི་ཐོནོ་ཨོཾ་ེའདུག་གསུངེས།    ད་ེཁ་སངེ་ནས་ཐོནོ་འདུག་

ཞུས་པས། ད་ེད་ལྟ་རངེ་འབོད་པར་ཐོངོེ་གསུངེས། ད་ེའཕྲིལ་སྐུ་མདུན་དུ་འབུལ་པ་དངེ་བཅས་

སྐུ་བཅར་ཞུས་པར།  ཉི་ིམ་ཤེར་བ་དངེ་སྐུ་མདུན་དུ་སླབེས་པ་དངེ་གསལོ་ཇི་འདྲིནེ་པ་དུས་

མཉིམ་བྱུངེ་བའ་ིརྟོནེ་འབྲལེ་འགྲགི་གསུངེས།  གསལོ་ཇིའ་ིརླངེས་པ་འཇིའ་འདོ་དུ་གྱུར་པའ་ི

ཀློངོེ་ནས་ཁྲིོས་མ་སྡེ་ེལྔ་ཁྲི་ལམ་མརེ་མཇིལ་བ་བྱུངེ་། ད་ེསྔནོ་ཉིམས་ཀྱི་ིསྣངེ་བ་སྣ་ཚགོས་བྱུངེ་

བ་རྣམས་ར་ེར་ེབཞིིན་དོགས་གཅོད་མཛོད་དགོས་དགོངེས་པ་རྣམས་སྦྲུལ་གྱི་ིཤུན་པ་བུད་པ་

ལྟར་ཅ་ིཡིངེ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པར་དར་ཅགི་འད་ིསྣངེ་ག་ིརྟོགོ་པ་འགགས་ནས་ཧོད་དེར་ལུས།    ད་ེ

ནས་གཏེརེ་ཆོནེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཞིལ་ནས། འ་ོཡི་དམ་པའ་ིབཙུན་ཆུངེ་ཁྱེདེ་ཀྱི་ིལ་ོདགུ་ལ་དཀའ་

བ་སྤྱིད་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛོད་ཀྱིངེ་།  ཆོསོ་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟིངེ་པའོ་ིརངེ་ཞིལ་མངེནོ་སུམ་མཇིལ་

བ་ད་ེད་རསེ་ཡིནི་ཨོཾ་ཞིསེ་གསུངེས། ད་ེརངེ་ཡིནི་ལགས་ཞུས་ཤེངིེ་རྟོགོས་གྲལོ་དུས་མཉིམ་

བླ་སླབོ་དགངོེས་པ་དབྱརེ་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཡིནི་ན།ོ །ད་ེནས་ལ་ོབཅུ་གསུམ་བར་ཆོསོ་སྒར་ད་ེ

ཉིིད་དུ་སྙིིངེ་ཐོིག་གོངེ་འོག་ག་ིདབངེ་ལུངེ་ཟིབ་ཁྲིིད་དངེ་བཅས་པ་བདུད་འཇིོམས་གཏེེར་གསར་



14

ཟིབ་ཆོོས་སྐོོར་བཞིིའི་དབངེ་ལུངེ་ཁྲིིད་གསུམ་ཡིོངེས་རྫོོགས་ཆོོ་ག་ཕྱིག་ལེན་དངེ་བཅས་པ་

མཐོར་ཕྱིནི་པར་སྦྱོོངེ་བ་མཛོད་ཅིེངེ་། ཁྱེད་པར་མན་ངེག་རྫོགོས་པ་ཆོནེ་པ་ོདངེ་ཐོོད་རྒོལ་གྱི་ི

ཟིབ་ཁྲིདི་རྣམས་ལ་ཕུ་ཐོག་ཆོདོ་པར་གསན་བསམ་མཛོད་པ་ཡིནི།   དའེ་ིསྐོབས་རྣམས་སུ་

སྐུ་ན་ཕྲི་ནའངེ་ཐུགས་རྒྱལ་མདེ་པར་ཕལ་ཆོརེ་མཆོདོ་དཔནོ་རངེ་མཛོད་ཅིངེ་བཞུགས། ཉིིན་

གཅིག་སློབ་མ་འགའ་རེས་གཏེེར་ཆོེན་རིན་པ་ོཆོ་ེལ་ཁྱེེད་ཀྱི་ིབུ་སློབ་ནངེ་ནས་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་

པ་ད་ེསུ་ཡིནི་ཞིེས་ཞུས་པས། གྲལ་འདབས་ན་ཡིདོ་པའ་ིདམ་པའ་ིབན་ཆུངེ་ད་ེངེདེ་ཅག་ཀ་

བཅའ་མའ་ིགྲལ་འགརོ་མ་ིའདུག་ན་འབུམ་དུམ་པ་བཅུ་གཉིསི་ཞིསེ་དབུ་མནའ་མཛོད།  རྣམ་

ཐོར་ལས་བཏུས། བླ་སློབ་གཉིསི་ཞིལ་མཇིལ་མ་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཡིདི་གཅགི་ཏུ་འདྲིསེ་ནས་

ལ་ོམངེ་རངིེ་དབངེ་ལུངེ་མན་ངེག་རྣམས་བུམ་པ་གངེ་བྱོའ་ིཚུལ་དུ་གསན། 

ཉིིན་གཅིག་ཁོངེ་ག་ིགཟིིམ་ལམ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟོེན་དྲི་ིམ་མེད་པ་ཞིིག་ག་ིནངེ་དུ་ཐུབ་པའ་ིསྐུ་

ཞིིག་བཞུགས་ཤེིངེ་ད་ེཡི་ིམཐོའ་སྐོོར་དུ་བྱ་བྱིའུ་ར་ིདྭགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིསྤུ་གྲ་འཇིའ་ཚོན་ལྟར་

བཀྲ་བ། མ་ེཏེགོ་ག་ིརགིས་མ་ིའདྲི་བ་མངེ་པ་ོདངེ་ནའེུ་གསིངེ་དངེ་སྤངེ་ལྗོངོེས་ཆུ་བ་ོགྱི་མ་གྱུ་

རུ་འགྱུ་ཞིིངེ་ལྷུངེ་ལྷུངེ་ག་ིསྒྲོ་དངེ་བཅས་པ་ཞིགི་བྱུངེ་བས། ད་ེཇི་ིལྟར་ཡིནི་སྙིམ་ནས། གཏེརེ་

ཆོནེ་བླ་མ་རནི་པ་ོཆོ་ེལ་ཞུས་སྐོབས། བླ་མས་རྨ་ིལམ་གྱི་ིབརྡོ་དནོ་འད་ིལྟར་བཀྲལ་བར་མཛོད། 

ཤེལེ་གྱི་ིམཆོདོ་རྟོནེ་མ་ཡིནི་གངེས་ཏེ་ིས་ེཡིནི། ནངེ་ག་ིཐུབ་པ་ད་ེཁྱེདེ་རངེ་ཡིནི། བྱ་བྱིའུ་ུར་ི

དྭགས་ཚགོས་སླབོ་ཚོགས་འདུས་པའ་ིརྟོགས་ཡིནི། སྤངེ་ལྗོངོེས་མ་ེཏེགོ་གསི་བཀྲ་བ་ད་ེཁྱེེད་

Mount Kailash, Tibet Namkha Khyung Dzong, Ngari, Tibet
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ཀྱི་ིསྦྱོོནི་བདག་དངེ་གདུལ་ཞིིངེ་རྣམས་ཡིནི་པས། ད་ན་ིགངེས་ཏེ་ིསེའ་ིཕྱིགོས་སུ་འགྲ་ོདནོ་ལ་

ཆོས་དགོས་ཞིེས་བཀའ་ལུངེ་སྤྱི་ིབོར་ཕེབས་ཀྱིངེ་ཨོཾ་མས་གཏེོངེ་དུ་མ་ཉིན་ནས་ཅུངེ་ཟིད་འ་ོ

བརྒྱལ་བྱུངེ་། ཨོཾ་མས། ངེ་རངེ་མ་ཤེ་ིབར་ཁྱེདོ་གར་ཡིངེ་འགྲ་ོམ་ིཉིན་ངེ་ཡི་ིསར་སྡེདོ་དགསོ། 

ད་ེནས་ཆོསོ་ཀྱི་ིཕྱིརི་གར་འགྲ་ོན་སོངེ་ཞིསེ་ལབ་སྐོབས། ཨོཾ་མ་ལ་ཁྱེདེ་ལ་ངེས་གདམ་ངེ་ཞིིག་

སྐུལ་གྱི་ིཡིནི། ཚ་ེའད་ིཁ་ོན་བསམ་ན་ངེས་ཁྱེདོ་ལ་གཡིགོ་རྒྱུག་ཆོགོ ལྟ་ོདངེ་གསོ་སགོས་སྤྲོདོ་

ཆོགོ ཚ་ེཕྱི་ིམ་གལ་ཆོ་ེན་ངེའ་ིབླ་མའ་ིབཀའ་གཅགོ་ཏུ་མ་འཇུག རངེ་ཉིདི་ཀྱིསི་ཆོསོ་གཤེའ་མ་

ཞིིག་བསྒྲུབས་ནས་ཁྱེོད་རངེ་གཙོས་པའ་ིསེམས་ཅན་ཐོམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་ཞིིག་ཏེན་ཏེན་བྱེད་

ཡིངོེ་གསུངེས་པས། ཨོཾ་མ་ཡི་ིརངེས་ནས། འ་ོཡི། ཚ་ེའད་ིདངེ་ཕྱི་ིམ་གཉིསི་ལས་ཕྱི་ིམ་གལ་

ཆོནེ་ཡིནི་ད། ཁྱེདོ་བླ་མའ་ིབཀའ་ལྟར་སོངེ་། འནོ་ཀྱིངེ་ངེ་མ་རྒོན་འཆོ་ིཁར་ཁྱེདོ་ཅ་ིནས་ཀྱིངེ་ངེ་

སར་འཐོོན་དགོས་ཞིེས་མནའ་བཞིག་པ་ལ་ཞིལ་བཞིེས་མཛོད་ནས་གངེས་ཏེ་ིསེའ་ིཕྱིོགས་སུ་

ཕྱིག་ཕབེས། ལམ་བར་དཀའ་སྤྱིད་དུ་མ་མཛོད་དགསོ་བྱུངེ་། གངེས་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཉི་ེའདབས་

གླིངེ་ཆོེན་ཕུག་ཏུ་ལ་ོགསུམ་བཞུགས། 

རིམ་པར་ད་ལྟའ་ིགདན་ས་ཆོེན་པ་ོདཔལ་བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོོངེ་དགོན་གནས་སུ་

ཕབེས་ཏེ།ེ ལ་ོངེ་ོཧྲིལི་པ་ོབཅུ་བདུན་རིངེ་ལ་མཁའ་འགྲ་ོགསངེ་བའ་ིཤེལེ་ཕུག་ཉིདི་དུ་དགུན་ཟླ་

1st Degyal Rinpoche’s Retreat 
cave (Dakini Crystal Cave or

Khandro Shelpug) 

Water spring (Dupchu) drained 
by Degyal Rinpoche in Namkha 

Khyung Dzong
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གསུམ་དངེ་དཔྱིདི་ཟླ་གསུམ་སྟི་ེབསྡེོམས་ཟླ་བ་དྲུག་རིངེ་། མ་ིའགྲུལ་བཅད་ནས་གཅགི་པུར་

སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། ལྷ་དངེ་བླ་མའ་ིཞིལ་གཟིགིས་དུ་མ་བྱུངེ་། ཁྱེད་པར་དུ་ཀུན་མཁྱེནེ་

ཀློོངེ་ཆོེན་རབ་འབྱམས་དངེ་བདུད་འཇིོམས་གླིིངེ་པའ་ིཞིལ་གཟིིགས་ཐོོབ་ནས་དགོངེས་པ་ཀློོངེ་

རྡོོལ་དུ་གྱུར་ཏེེ་གཟུངེ་འཛོིན་འཁྲུལ་པ་རངེ་གྲོལ་གྱིི་རྒྱུད་སོགས་དགོངེས་གཏེེར་དུ་ཕབ་

པར་མཛོད། ད་ེནས་ཕྱིགོས་ཀུན་ཏུ་མཚན་གྱི་ིསྙིན་པ་རླུངེ་ལྟར་ཁྱེབ་པ་ལ་བརྟོནེ་ནས་མངེའ་

རསི་སྐོརོ་གསུམ། ལ་དྭགས་ཁུ་ནུ་སྤ་ིཏེ་ིའམོ་ལྷ་ོམུ་གུམ་ཀརྨ་རོངེ་གླི་ོསྨོནོ་ཐོངེ་། གཞིན་ཡིངེ་

ཁམས་དངེ་ཨོཾ་མད་ོདབུས་གཙངེ་རུ་བཞི་ིསོགས་ནས་སློབ་ཚོགས་སྟིོངེ་ཕྲིག་ལས་བརྒོལ་བ་

འདུས་ཤེངིེ་། ད་ེདག་རྣམས་ལ་ཐོགོ་མར་ས་གཏེརེ་སྔནོ་འགྲསོ་ཐོགོ་དྲིངེས་ནས་ལ་ོལྟར་ཀུན་

བཟིངེ་བླ་མའ་ིཞིལ་ལུངེ་། སྨོནི་བྱདེ་ཁྲིསོ་མའ་ིརྩ་དབངེ་། གཅདོ་ཁྲིིད་འཕ་ོབ་ཨོཾ་གཏེད་དངེ་། 

དངེསོ་གཞི་ིརྫོགོས་ཆོནེ་གྱི་ིངེ་ོསྤྲོདོ་བཅས་བསྩལ། ཉིནི་དགུའ་ིརིངེ་གཉིན་སའ་ིལག་ཁྲིདི་ཀྱིངེ་

མཛོད། ད་ེནས་ལ་ོལྟར་སྔནོ་འགྲ་ོསོངེ་བ་རྣམས་དངེ་ལ་ོགསུམ་ཕྱིགོས་གསུམ་དམ་བཅའ་

བ་རྣམས་ལ་ཤེསེ་རགི་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣནོ་པ་ོདངེ་། སྣངེ་སྦྱོོངེ་། ཐོདོ་རྒོལ་ཞིག་བརྒྱ་མ་དངེ་། ཟླ་དྲུག་

སགོས་རམི་བཞིནི་བསྩལ་བར་མཛོད་ཅིངེ་། མ་ཟིད་གནས་ལུགས་རངེ་བྱུངེ་དངེ་། བྱངེ་ཆུབ་

སམེས་ཁྲིདི་སགོས་ཆོསོ་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོཟིབ་ལ་རྒྱུན་མ་ཆོད་པར་མཛོད་ཅིངེ་། ཕྱིག་རྫོས་ཅ་ི

ཡིོད་ཐོམས་ཅད་དག་ེའདུན་པའ་ིཚོགས་འཁོར་དངེ་སྨྱུངེ་གནས་ཀྱི་ིཐོེབས་རྩར་བསྔོས་ཤེིངེ་། 

ཐོ་ན་ཁབ་དངེ་སྐུད་པ་ཙམ་ཡིངེ་བདག་གིར་མ་ིམཛོད་པར་སྐུ་ཚ་ེགངེ་པོར་བྱ་བྲལ་གྱི་ིབརྟུལ་

ཞུགས་འཛོནི་པར་མཛོད། ཆོསོ་སྒ་ོདམ་ལ་ཆོསོ་ཁུངེས་བཙན་པའ་ིཚད་དུ་གྲགས་པའ་ིདབངེ་

གསི་ཁྲིསོ་མའ་ིརྣལ་འབྱརོ་གྲངེས་ལས་འདས་པ་གྲུབ་པ་མངེནོ་དུ་གྱུར།

Foremost Namkha Khyung Dzong Monastery’s 
remaining walls in Mt. Kailash, Ngari, Tibet

Namkha Khyung Dzong Monastery in 
Mt. Kailash, Tibet
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ད་ེཡིངེ་ལུངེ་བྱངེ་ལས། སྟིདོ་རྣལ་འབྱརོ་ཅན་གྱི་ིཆོསོ་སྡེ་ེརུ། །སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོེག་པའ་ིབསྟིན་དར་

ཕྱིརི། །ལ་ོར་ེབཞིནི་བསྐོངེ་ཚགོས་ཁྲི་ིར་ེདངེ་། །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེགཞིནོ་ནུའ་ིསྒྲུབ་རྒྱུན་འཛུགས། 

།མ་ཁྲིསོ་མའ་ིརྣལ་འབྱརོ་བརྒྱ་བྱུངེ་ན། །གནས་ད་ེརུ་ཆོསོ་འཁརོ་གླིངིེ་ཡིངེ་གྲགས། །དཔལ་

ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེཨོཾ་ེམ་ཧོ།ོ །ཞིསེ་ལུངེ་འད་ིཉིདི་ཀྱིསི་དཔལ་ཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཡིནི་པ་

མངེནོ་སུམ་དུ་ལུངེ་གསི་ཟིནི། སྐུ་ཉིདི་ཀྱི་ིདག་སྣངེ་ལ། སྟིནོ་པའ་ིདུས་སུ་ཉི་ེགནས་ཀུན་དགའ་

བ།ོ གུ་རུའ་ིདུས་བཻ་ར་ོཙ་ན་སགོས་སྐྱསེ་རབས་ཀྱི་ིཕྲིངེེ་བ་ཡིནི་པར་ཞིལ་བཞིསེ་མཛོད་པ་

མ་ཟིད། རྩ་གཞུངེ་ལས། ཁྱེདོ་སླབོ་སྐྱསེ་མཆོགོ་བཅུ་གསུམ་ན།ི །རམི་གཉིིས་མཐོར་ཕྱིནི་ཚ་ེ

འད་ིལ། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོངེ་ག་ིས་ཐོོབ་འགྱུར། །ཞིསེ་པ་ལྟར། གཏེརེ་ཆོནེ་འདའི་ིདངེསོ་སློབ་ཆོསོ་ཀྱི་ི

བདག་པ་ོབཅུ་གསུམ་རྟོནེ་དརེ་འདོ་ལུས་སུ་དངེེས་པར་བཤེད་པ་ལས། པདྨའ་ིམངིེ་ཅན་ཞིསེ་

པ་པདྨ་བད་ེབའ་ིརྒྱལ་པའོ་ིམཚན་དངེསོ་སུ་ལུངེ་གིས་ཟིནི་པ་ཡིནི་ན།ོ

།གངེ་གི་སློབ་ཚོགས་གྲངེས་ལས་འདས་པ་ལས་སློབ་ཆོེན་ཁ་ཤེས་ཀྱིི་མཚན་ནས་སྨྲོས་ན། 

ཨོཾ་འཇིམ་མམ་རྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོ།ེ གསེར་རྟོ་བླ་མ་པདྨ་ལུངེ་རྟོགོས་རྒྱ་མཚ།ོ འཆོ་ིམདེ་ཚ་ེ

དབངེ་རནི་པ་ོཆོ།ེ སྐུ་ཞིགོས་བྱམས་པ། ས་ེར་ལུངེ་སྤྲུལ་སྐུ། གླིངེ་པ་ོསྣའ་ིསྤྲུལ་སྐུ། མདུན་ཆུ་

སྤྲུལ་སྐུ། ལ་དྭགས་ཆོསོ་རྗེ་ེརནི་པ་ོཆོ།ེ  སྤ་ིཏེ་ིསྤྲུལ་སྐུ། ལ་དྭགས་ཕན་བད་ེརནི་པ་ོཆོ།ེ རྒོན་

1st Degyal Rinpoche’s 
disciple Ajam Rinpoche 

1st Degyal Rinpoche’s disciple 
Serta Rinpoche 1891-1964

1st Degyal Rinpoche’s 
disciple Chime Rinpoche
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རགིས་བཟིངེ་། བླ་མ་སངེས་རྒྱས། ཤེསེ་རབ་པ་ཙ། བྱམས་པ་རབ་རྒྱས། དག་ེབསམ་པ་རྡོ་ོ

རྗེ།ེ བཙུན་མའ་ིསླབོ་ཆོནེ་གཙ་ོབ་ོརྣམས་ན།ི ཨོཾ་ན་ེབརྩནོ་འགྲུས། ཨོཾ་ན་ེཚ་ེབཟིངེ་། ཨོཾ་ན་ེལྷ་མ།ོ 

ཨོཾ་ན་ེའཕགས་ཚགོས། ཨོཾ་ན་ེཆོསོ་སྒྲོནོ། ཨོཾ་ན་ེབྱངེ་ཆུབ་ཆོསོ་སྒྲོནོ། ཨོཾ་ན་ེཔདྨ་ཀ་དག ཨོཾ་ན་ེ

པདྨ་ཆོསོ་མཚ།ོ ཨོཾ་ན་ེཔདྨ་ཆོསོ་འཛོམོས། ཨོཾ་ན་ེདག་ེབཟིངེ་། ཨོཾ་ན་ེཀ་དག ཨོཾ་ན་ེགཡུ་སྒྲོནོ། 

གཞིན་ཡིངེ་ཨོཾ་ན་ེཀ་དག་བཟིངེ་མ།ོ ཨོཾ་ན་ེངེངེ་མ།ོ ཨོཾ་ན་ེཤེེས་རབ་སྒྲོལོ་དཀར། ཨོཾ་ན་ེཁྲི་དག་

སགོས་གྲུབ་པའ་ིས་མཐོརོ་གཤེགེས་པ་ཤེ་སྟིག་བྱནོ། བདུད་འཇིམོས་ཁྲིསོ་མའ་ིཆོསོ་སྒའོ་ིསྨོནི་

བྱདེ་དབངེ་དངེ་གྲལོ་བྱདེ་གདམས་པས་ས་ཆོནེ་པ་ོའད་ིཐོངེ་མར་བརྡོལ་བར་མཛོད་པ་ཡིནི། 

  ༈ གསེར་�་�་མ་འམ་པདྨ་ལ�ང་�ོགས་རྒྱུ་མཚེ�། 

འཁྲུངེས་ལ་ོརབ་བྱུངེ་ ༡༥ ལྕགས་ཡིསོ་ཟླ་བ་ ༢ ཚསེ་ ༨ ། འདས་ལ་ོརབ་བྱུངེ་ ༡༦ ཤེིངེ་

འབྲུག་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༡ ། (ཕྱི་ིལ་ོ ༡༨༩༡ - ༡༩༦༤) 

༄༅། །གྲུབ་དབངེ་པདྨ་ལུངེ་རྟོགོས་རྒྱ་མཚ་ོའམ་གསརེ་རྟོ་རནི་པ་ོཆོ་ེམཆོགོ་ན་ིགངེས་ཅན་

བོད་ཀྱིི་ཤེར་ཕྱིོགས་མདོ་སྨོད་སའི་ཐོིག་ལེ་མགོ་ལོག་གསེར་ཐོངེ་མཆོོག་གཙངེ་ཞིེས་པར། 

ཡིབ་བསོད་ནམས་རྡོ་ོརྗེ་ེདངེ་ཡུམ་མཐོོངེ་བཟིའ་སྒྲོོལ་མ་སྐྱིད་གཉིིས་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་རབ་བྱུངེ་བཅ་ོ

Serta Rinpoche 1891-1964
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ལྔའ་ིལྕགས་ཡིསོ་ཟླ་༢་ཚསེ་༨་ལ་ངེ་ོམཚར་བའ་ིབལྟས་དངེ་བཅས་སྐུ་བལྟམས། མཚན་ཐོསོ་

པ་དགའ་ཞིེས་གསལོ། ཀ་ཐོགོ་ག་ིདགནོ་ལག་གཞི་ིཆོནེ་དགནོ་དུ་ཆོསོ་སྒརོ་ཞུགས་ནས་གཞི་ི

ཆོེན་དབོན་པོ་རིན་པོ་ཆོེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུངེ་ཞིིངེ་དགོན་པའི་སྒྲོིགས་དངེ་འདོན་ཆོ་རྣམས་ལ་

བསླབ་སྦྱོོངེས་མཛོད། གཞི་ིཆོནེ་དབནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆོ་ེལས་ཀློོངེ་གསལ། བདུད་འདུལ། ཞི་ིཁྲི།ོ 

གནམ་ཆོསོ་སགོས་ཆོསོ་སྐོརོ་མཐོའ་དག་ག་ིདབངེ་ལུངེ་གསན། གཏེརེ་ཆོནེ་བདུད་འཇིམོས་

གླིངིེ་པ་དངེ་། གཏེརེ་ཆོནེ་གྱི་ིདངེསོ་སླབོ་མག་ོསརེ་དབནོ་པ་ོམཁྱེནེ་རབ་རྒྱ་མཚ་ོལས་ཁྲིསོ་

མའ་ིཆོསོ་སྐོརོ་དངེ་། བླ་མ་ཨོཾ་ོརྒྱན་འཇིགི་མདེ་ཆོསོ་སེངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེལས་སྙིིངེ་ཐོགི་ག་ིཆོསོ་

སྐོརོ་ཡིངོེས་རྗེགོས་ཀྱི་ིདབངེ་ལུངེ་ཞུས། དབནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆོེའ་ིལུངེ་བསྟིན་དུ། ཡི་ཐོསོ་པ་

དགའ་ཁྱེེད་དགོན་པ་འདིར་ཕན་ཐོོག་གི་རེ་བ་ཡིོད་ཀྱིངེ་མདངེས་དགོངེས་ངེ་ཡིི་རྨི་ལམ་ལ། 

ཁྱེདེ་གངེས་ར་ིཞིགི་ག་ིརྩར་སླེབ་འདུག དའེ་ིའགྲམ་དུ་ར་ིདྭགས་མངེ་པ་ོབག་ཕབེ་ཀྱིསི་རྩྭ་ཟི་

ཞིངིེ་མཐོངོེ་། ཁྱེདེ་ཀྱིསི་སེམས་ཅན་འགའ་ལ་ཕན་ཐོགོ་ཅུངེ་ཙམ་ཡིདོ་པ་འདྲི། ཁྱེདེ་གཡུ་སྒྲོ་

སྙིིངེ་པའོ་ིསྐྱ་ེབ་ཡིནི་ཅངིེ་སྐོབས་སྐོབས་སུ་འལ་འལོ་དྲིན་པ་འངོེ་། ཚ་ེརབས་ཀྱི་ིབླ་མ་དམ་པ་

ཞིགི་ཀྱིངེ་ཕྲིད་ངེསེ་ཡིནི། ད་ཁྱེདེ་ལམ་ལ་བར་ཆོད་ཀྱིསི་མ་ིཚུགས་ཕྱིརི་ངེ་ཡི་ིསྲུངེ་མ་ཞིིངེ་སྐྱངོེ་

ལ་གཉིརེ་གཏེད་པ་ཡིནི་ཞིསེ་གསུངེས་། བླ་མའ་ིབཀའ་བཞིནི་ཤུགས་སྒངེ་ར་ིཁྲིདོ་དངེ་རམི་

བཞིནི་ཚ་ེརིངེ་ལྗོངོེས། ལྷ་ོབྲག་མཁར་ཆུ་སོགས་དབུས་གཙངེ་ག་ིསྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་

པ་སྙིིངེ་པརོ་མཛོད། འཇིགི་མདེ་ཆོསོ་སེངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེཐུགས་ཤེནི་ཏུ་མཉིསེ་ཏེ་ེཆོསོ་བྱདེ་པ་ལ་

བཙུན་ཆུངེ་འད་ིལྟ་བུ་དགསོ་ཞིསེ་གསུངེས། ལྷ་ལྡེན་དུ་ཇི་ོབ་ོཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་ལ་ཇི་ོཁངེ་ག་ི

སྒ་ོནས་རྐྱེངེ་ཕྱིག་འབུམ་ཐོེར་མཛོད་པས་ཕྱིག་འབུམ་གྲུབ་མཚམས་ཇི་ོབ་ོལ་ཐོོད་པ་བཏུག་

ནས་སྨོནོ་ལམ་བཏེབ་སྐོབས་ཇི་ོབོའ་ིསྐུ་ལུས་ནས་སྒྲོ་དངེ་བཅས། ནརོ་བུར་ཐོདོ་པ་ཐུག་པས་

ཐོདོ་པ་གྲངེ་བསལི་བྱུངེ་བ་དངེ་མཉིམ་དུ་ལུས་སམེས་བད་ེབས་ཁྱེབ་པ་བྱུངེ་གསུངེས། སྦས་

ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོོངེས་ཀྱི་ིགནས་སྒ་ོའབྱདེ་རྒྱུའ་ིཁ་བྱངེ་འབྱརོ། ཚགོས་ཁངེ་ཀ་ིར་ིཡིངེ་རྗེངོེས་

ན་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་སྐོབས་མཁའ་འགྲོའ་ིཚོགས་ཁངེ་དེར་མཁའ་འགྲ་ོམ་མངེ་པོས་ལུངེ་

བསྟིན་སྣ་ཚོགས་དངེ་ལྷག་པར་ཐོབས་ལམ་ལ་བརྟོེན་ན་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིརྩ་ཁ་ཕྱི་ེབས་འགྲ་ོདོན་

ཡིངོེ་ཞིསེ་ལུངེ་བསྟིན་གསལ་པ་ོབྱུངེ་ཀྱིངེ་ར་ེཞིགི་བཏེངེ་སྙིམོས་སུ་བཞིག མདརོ་ན་ལ་ོབཅུ་
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ཕྲིག་ལྷག་གི་རིངེ་ལ་བསམ་ཡིས་སོགས་དབུས་གཙངེ་གི་སྒྲུབ་གནས་ཁག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་སྙིིངེ་

པརོ་མཛོད། ད་ེནས་སྟིདོ་ཕྱིགོས་སུ་བསྐྱོད་ད་ེགངེས་མཚ་ོལ་སྐོརོ་བ་བྱདེ་སྐོབས་ཆོསོ་པ་ཞིགི་

གསི་ནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོངོེ་ཞིསེ་པ་དརེ། མག་ོལགོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིབླ་མ་སྲིདི་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་

དངེ་བྲལ་བ་བད་ེརྒྱལ་རནི་པ་ོཆོ་ེབཞུགས། བཀའ་ཆོསོ་མངེ་པ་ོགནངེ་ག་ིཡིདོ་རདེ་ཟིརེ། 

མཚན་ཐོོས་མ་ཐོག་ཏུ་དད་པའ་ིསྤུ་ལོངེ་གཡི་ོབ་ཞིིག་བྱུངེ་བས་ད་ེམ་མཇིལ་བ་ཐོབས་མ་ིའདུག་

དགོངེས་ནས་གནས་བསྐོོར་བ་གཞིན་འགའ་དངེ་འགྲོགས་ཏེ་ེནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོོངེ་དེར་ཕེབས། 

ཚེས་བཅུ་གསུངེས་བ་དངེ་འཁེལ་བས་བྱིན་རླབས་ཁྱེད་དུ་འཕགས་པ་མཇིལ་སྤྲོ་ོབ་ཚད་མེད་

པ་བྱུངེ་། དགོངེ་མ་ོཚགོས་གྲལོ་བ་དངེ་བད་ེརྒྱལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་བཅར། ཐུགས་

མཉིསེ་ཤེངིེ་བཀའ་མལོ་མངེ་ཙམ་མཛོད་མཐོར་ད་ཁྱེོད་གངེ་ན་འགྲ་ོབ་ཡིིན་གསུངེས། ད་ལ་ོརྒྱ་

གར་མཚ་ོཔདྨ་ཕྱིགོས་ལ་འགྲ་ོདགསོ་བསམ། ད་ེརིངེ་ཚསེ་བཅུ་གསུངེས་པ་བྱནི་རླབས་ཤེནི་

ཏུ་ཆོ་ེབ་བྱུངེ་། སངེ་ཉིནི་དགངོེས་པ་ཞུ་བ་ཡིནི་ཞུས་པས། འ་ོན་སངེ་ཉིནི་སྔ་པ་ོཁྱུག་ཙམ་

འདིར་ཤེགོ་ཕ་ཡུལ་གྱི་ིཁ་བརྡོ་ར་ེབྱདེ་གསུངེས། ཇི་མར་ཞིབི་བཅས་གསལོ་རས་མངེ་ཙམ་

གནངེ་བ་རྣམས་ཁྱེརེ་ནས་དགོངེས་པ་ཞུས། ཕྱི་ིཉིནི་སྐུ་མདུན་དུ་སྔ་པ་ོནས་སྐུ་བཅར་ཞུས་

པས་འཁྲུངེས་ཡུལ་གྱི་ིབཀའ་མོལ་ཞིིབ་ཆོ་གནངེ་མཐོར་ཆོོས་ཁྲིིད་དུ་གདན་དྲིངེས་སྤོས་སྣ་ེབ་

སླབེས། ཡི་ད་ཁྱེདེ་སོངེ་ན་འགྲགིས་ངེ་ཆོསོ་ཤེགི་ཤེདོ་དུ་འགྲ་ོདགསོ་གསུངེས་པ་དངེ་། རནི་པ་ོ

ཆོ་ེལགས་ད་ེརིངེ་བཀའ་ཆོསོ་གངེ་གསུངེ་གནངེ་ག་ིཡིདོ་ཞུས་པས། ད་ེརིངེ་སྣངེ་སྦྱོོངེ་ག་ིཁྲིདི་

ཡིགི་ཡིནི་གསུངེས། འ་ོན་ད་ེརིངེ་ངེས་ཀྱིངེ་ཆོསོ་འབྲལེ་ཞིིག་ཞུས་ན་ཨོཾ་ེཆོགོ་ཞུས་པས་སྔནོ་

འགྲ་ོའབུམ་ལྔ་བསྐྱལ་ན་ཞུ་ཆོགོ ད་ེམནི་ཞུ་མ་ིཆོགོ་གསུངེས། སྔནོ་ཆོད་ཁྲིསོ་མའ་ིའབུམ་ལྔ་

དངེ་སྙིིངེ་ཐོིག་ག་ིའབུམ་ལྔ་སོགས་ཚར་ལྔ་ཙམ་བསྐྱལ་ཚར་བ་ཡིིན་དེས་ཨོཾ་ེཆོོག་ཞུས་པས། 

དསེ་མ་ིཆོགོ་ངེ་ཡི་ིཆོསོ་འད་ིརངེ་ག་ིའབུམ་ལྔ་མ་བསྐྱལ་ན་མ་ིའགྲགིས་གསུངེས། ལགས་ས་ོ

འ་ོན་ངེ་ན་ིགནས་སྐོོར་ལ་འགྲ་ོདགོས་འབུམ་ལྔ་བསྐྱལ་དུ་མ་ིཁོམ་པ་འདུག་དགོངེས་པ་ཞུ་བར་

གསལོ་ཏེ་ེབྱནི་རླབས་ཞུས། སྒྲུབ་ཁངེ་བསྐོོར་བ་ལ་ཕྱིནི་པས། བཀྲནི་འཁརོ་མདེ་རནི་པ་ོཆོ་ེད་ེ

མར་ཙམ་ཕེབས་ནས་གསུངེ་སྐོད་སྐྱོན་བྱུངེ་བར་ཅ་ིཡིིན་བསམ་ནས་བལྟས་པས་ཕྱིག་གིས་

གཡིབ་མ་ོམཛོད་ཀྱིནི་འདུག་ཅིངེ་། ཕྲིལ་དུ་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་བས། འ་ོཡི་ད་ེརངིེ་མཚན་དནོ་
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ཙམ་ཡིནི་པས་ཁྱེདེ་རངེ་བསྡེད་ཀྱིངེ་ཆོགོ་གསུངེས་བྱུངེ་བས་ཆོསོ་ཁྲིིད་ལ་བཅར། ཆོསོ་

གསུངེས་པའ་ིབླ་མ་འད་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཆོངེ་དངེསོ་སུ་འདུག གསུངེ་རྣམས་ཡིན་ལག་དྲུག་ཅུའ་ིགསུངེ་

ལསོ་ཡིནི་དགངོེས་ཏེ་ེཉིནི་གངེ་སྤྱིན་ཆོབ་བསལི། ད་ན་ིཤེ་ིཐོདོ་པ་ས་ལ་མ་བརོ་གྱི་ིབར་དུ་བླ་མ་

འད་ིདངེ་མ་ིའབྲལ་བ་ཡིནི་བསམ་པའ་ིདམ་བཅའ་བྱས། ཆོསོ་ཁྲིིད་གྲལོ་བ་དངེ་སྐུ་མདུན་དུ་

བཅར་ནས། བཀའ་དྲིིན་འཁརོ་མདེ་རནི་པ་ོཆོ་ེད་ངེ་ལ་སངེ་ཉིནི་ནས་ཆོསོ་ཁྲིདི་ཐོབོ་ཨོཾ་ེཡིོངེ་ན་

ཞུས་པས། ཁྱེདེ་ཆོསོ་ཞུ་ཁམོ་མདེ་བྲལེ་པ་ོཡིདོ་ཟིརེ་ན་མ་གཏེགོས་ཆོསོ་ཐོམས་ཅད་ལ་ཐོབོ་ན་

ཁྱེདེ་ལ་མ་ིཐོབོ་པ་གངེ་ཡིངེ་མདེ་གསུངེས། ལགས་ས་ོཆོསོ་འད་ིལྟ་བུ་ཞིགི་ཐོབོ་ན་ད་ན་ིནམ་

ཤེའི་ིབར་དུ་མ་ིཁམོ་པ་མདེ་པས་ལུས་ངེག་ཡིདི་གསུམ་རནི་པ་ོཆོ་ེལ་འབུལ། ཁྱེདེ་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་

འཛོནི་པར་ཞུ་ཞིེས་ཞུས་ནས་ཕྱིག་མངེ་ཙམ་ཕུལ་བས། འ་ོཡིག་བྱུངེ་རྟོནེ་འབྲལེ་འགྲགིས་ཞིསེ་

གསུངེས། ད་ེནས་བླ་མའ་ིབཀའ་བཞིནི་དགུན་ཁ་གུ་ག་ེདངེ་འམོ་ལྷ་ོརོངེ་སགོས་སུ་ཟིས་རླུངེ་

རྟོནེ་ཙམ་དངེ་གསོ་ལྷག་སྐྱབོས་ཙམ་ལ་རྟོནེ་ནས་དཀའ་སྤྱིད་ཆོནེ་པསོ་སྒྲུབ་པ་མཛོད། དབྱར་

གདན་སར་ཕབེས་ནས་ལ་ོལྟར་སྨྱུངེ་གནས་དཀར་པ་ོཆོ་བརྒྱད། ཟླ་བ་བཞི་ིཔའ་ིཚསེ་ཉིརེ་

གསུམ་ནས་བླ་སྤྲུལ་ཁག་དངེ་གྲྭ་བཙུན་ཕ་ོམ་ོསྔགས་བཙུན་བཅས་སློབ་མ་སྟིོངེ་ཕྲིག་བརྒོལ་བ་

ལ་བཀའ་ཆོོས་གསུངེས་ཤེིངེ་ཐོོག་མར་ས་གཏེེར་སྔོན་འགྲོའ་ིཁྲིིད་ཡིིག་ཁྲིོས་མའ་ིདབངེ་ལུངེ་། 

རམི་བཞིིན་གཅདོ་ཁྲིདི། འཕ་ོབ། སམེས་ཁྲིདི། སྣངེ་སྦྱོོངེ་། ཐོདོ་བརྒོལ་གྱི་ིབར་རྒྱས་པར་གནངེ་

། མཐོར་ཟླ་༧་ཚསེ་༢༥་ལ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ཁར་གསརེ་རྟོ་བླ་མ་ཁྱེདེ་ད་ལ་ོའམོ་ལྷ་ོ

རོངེ་ལ་སོངེ་ནས་ལ་ོགསུམ་སྒྲུབ་པ་ཞིིག་བྱེད་ན་ཡིག་པ་ོའདུག་གསུངེས་བྱུངེ་བར་སྡེོད་ལུགས་

རྣམས་བཀའ་འདྲི་ིཞུས། ད་ེནས་དགོངེས་པ་ཞུས་ཏེ་ེའམོ་ལྷ་ོལ་ཕབེས་པ་དངེ་ཡུལ་ཁ་ཤེས་ལ་

བསདོ་སྙིམོས་མཛོད་པས་རྒྱག་ཕྱི་ེཕྲིན་བུ་ར་ེཐོབོ། མུ་ཙུ་ལ་ཕབེས་ནས་མགནོ་པ་ོབཀྲ་ཤེསི་

ཟིརེ་བའ་ིམ་ིད་ེལ་འདའི་ིཕར་ཀ་ལ་མཚམས་སྒྲུབ་བྱདེ་སའ་ིཕུག་པ་འདྲི་ཨོཾ་ེཡིདོ་དྲིསི་པས། འ་ོ

ཡིག་ཟིརེ་བའ་ིཕུག་པ་ཞིགི་ཡིདོ་ཟིརེ། རྟོནེ་འབྲལེ་འགྲགིས་གསུངེས་ནས་དརེ་ཕབེས་ཏེ་ེད་

འདིར་ཟླ་བ་ཁ་ཤེས་ཞིིག་མཚམས་ལ་བསྡེད་དགོས་གསུངེས་འདུག་པར་གསངེ་ཡུམ་ཤེེས་

རབ་ཀྱིིས་མཚམས་རྒྱག་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་མཚམས་ལ་ཅི་འདྲི་མཛོད་དེ་བཞུགས་ཞུས་

པས་ངེ་རངེ་འགྲགི་འགྲ།ོ འབྲས་ཕྲིན་བུ་ཡིདོ་པ་ད་ེངེ་རངེ་གཉིསི་ཀྱིསི་ད་ེརིངེ་བཟིའ། ད་ེནས་
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ཁྱེདེ་རངེ་བསདོ་སྙིམོས་སླངོེ་བར་སོངེ་གསུངེས་བྱུངེ་བར། ཨོཾ་ཙ་ིའབྲས་བཙ་ོཐོེངེ་གཅགི་པུ་

འད་ིམ་གཏེོགས་ཅ་ིཡིངེ་མེད་པས་འད་ིཟིས་ནས་ཁྱེེད་ལྟོག་པ་ལ་ཅ་ིའདྲིར་བཞུགས་ཞུས་པས། 

ངེས་ན་ིཡིག་ཡིག་བྱས་ནས་འབྲས་ད་ེབཙསོ་ལབ་པ་ཡིནི། ད་མ་བཙསོ་ན་ཁྱེད་པར་མེད་

གསུངེས་ནས་ཆུ་ཞིིག་བསྐོོལ་ཡིོད་པ་ད་ེནས་ཕུད་སྐོོངེ་གངེ་བསྐོངེ་ཏེ་ེཐོོད་ཌཱམ་བཀྲོལ་བཞིིན་

མཐུན་བསྡེམས་ཏེ་ེཟླ་བ་དྲུག་བར་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། ད་ེནས་ཐོདོ་ཙམ་ལ་གཡུ་སྐྱམེས་

སྒྲུབ་ཁངེ་ལ་ཕབེས་ནས་ལ་ོགསུམ་བཞུགས་རྒྱུའ་ིདམ་བཅའ་མཛོད། གསལོ་རྒྱག་དཀནོ་

པས་སྐོབས་འགར་བཅུད་ལེན་ཁ་ོན་དངེ་དཀའ་སྤྱིད་ཆོེན་པོས་ལ་ོགསུམ་གྱིི་སྒྲུབ་པ་མཐོར་

ཕྱིནི་པར་མཛོད་པས་ཡིདི་དམ་ལྷ་ཡི་ིཞིལ་གཟིགིས་གྲུབ་པའ་ིརྟོགས་ཐོནོ། འམོ་ལྷ་ོདངེ་། ཀརྨ་

རོངེ་སོགས་སུ་མུ་སྟིེགས་པའ་ིཤུགས་རྐྱེེན་གྱིིས་ཡུལ་ལྷ་སོགས་ལ་དམར་མཆོོད་བྱེད་པའ་ི

སྲིལོ་རྒྱུན་ངེན་པ་ལ་ལ་ན་ིལྷ་བ་རངེ་ལ་དམར་མཆོདོ་མ་ིལནེ་བའ་ིཁས་ལེན་དུ་བཅུག འགའ་

ཞིིག་ནས་མངེོན་སྤྱིོད་མནན་སྲིེག་གིས་བཏུལ་ཞིིངེ་སྣུབས་པར་མཛོད་ནས་ཐོམས་ཅད་ཆོོས་

ལ་བཀདོ། ཕྱི་ིརབས་ཀྱི་ིདོན་དུ་ཞིལ་གདམས་ཁྲིདི་ཡིགི ལྟ་བའ་ིཉིམས་མགུར། རྒྱངེ་འབདོ་

སགོས་གསལོ་འདབེས་ཀྱི་ིརགིས། ལྷ་མོའ་ིགསལོ་མཆོདོ་སགོས་གསུངེས་བརྩམོས་པདོ་

གཉིསི་ལྷག་བཞུགས། ལ་ོགསུམ་རྗེསེ་སུ་སླར་ཡིངེ་བཀའ་དྲིནི་འཁརོ་མདེ་རནི་པ་ོཆོ་ེཞིལ་

མཇིལ་ནས་སྔར་རངེ་ག་ིསྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལནེ་བྱས་པ་རྣམས་ཞུས། ཕྱིསི་༧སྐྱབས་རྗེ་ེཡིདི་

བཞིིན་ནོར་བུ་དགོངེས་པ་ཆོོས་དབྱིངེས་སུ་ཐོིམ་པས་བླ་མའ་ིའདས་རྗེེས་དགོངེས་རྫོོགས་དངེ་

འབྲལེ་རྟོནེ་བཞིངེེས་ཀྱི་ིསྐོརོ་ལ། ༧སྐྱབས་མགནོ་བད་ེརྒྱལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཞི་ིབར་གཤེགེས་ནས་

ཞིལ་སླབོ་རྣམས་ཀྱིསི་སྐུ་དམར་གདུངེ་བཞུགས་ན་བྱནི་རླབས་ཆོ་ེཞིིངེ་། མཐོོངེ་ཐོསོ་ཀྱི་ིའགྲ་ོ

བ་མངེ་པ་ོགྲལོ་བའ་ིཆོདེ་དུ་གདུངེ་རྟོནེ་མྱུར་དུ་བཞིངེེས་དགསོ་པ་དངེ་། གདུངེ་རྟོནེ་གྱི་ིརྒྱུ་ཡིངེ་

རབ་ཙན་དན་དཀར་དམར་དགོས་པ་ལ་ཙན་དན་དཀར་དམར་བསྒྲུག་རྒྱུ་ཁོངེ་གིས་ཞིལ་

བཞིསེ་གནངེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནས་ཙན་དན་དཀར་དམར་མ་ིཁུར་བཞི་ིབཅས་གླི་ོབ་ོརྒྱུད། མུ་

གུམ་ཕྱིོགས་ནས་ཨོཾ་ག་རུ་པངེ་ལེབ་ཀྱིངེ་མངེ་ཙམ་བསྣམས་ནས་ཆོོས་གྲོགས་ཚངེ་མས་བསུ་

བ་དངེ་བཅས་གདན་སར་ཕབེས། ཙན་དན་དཀར་དམར་དངེ་། ཨོཾ་ག་རུའ་ིཔངེ་ལབེ། དངུལ་

བལ་ཊམ་ངེ་པ་གསུམ་སྟིོངེ་། གཡུ་བྱུར་དངེ་ནརོ་བུའ་ིརགིས་བྱེད་ཀྱི་ིཕྲི་ཕནོ་ཆོནེ་བཅས་ཕུལ་
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བས་ཆོོས་གྲོགས་ཚངེ་མ་ཐུགས་མཉིེས་ནས་བསྔགས་བརྗེོད་བཅས་སྙིན་པའི་གྲགས་པས་

ཁྱེབ། གདུངེ་རྟོནེ་གྱི་ིཕྱི་ིདངུལ་གྱི་ིགཞི་ིལ་གཡུ་བྱུ་རུ་གཟི་ིདངེ་བཅས་པའ་ིཕྲི་ཚམོ་ལགེས་པའ་ི

ནངེ་དུ་སྐུ་དམར་གདུངེ་རིན་པ་ོཆོ་ེབཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཨོཾ་ོར་ིས་གཞིིས་ཆོགས་

སུ་ངེ་ོམཚར་འབར་བཞིནི་བཞུགས། རྒྱལ་ཚབ་ཨོཾ་འབྱམས་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཁངོེ་དངེ་བླ་མ་བླ་ོ

བཟིངེ་ཉི་ིམ་སོགས་སྐུ་བགྲེས་རྣམས་ཀྱི་ིགཙོས་ནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོོངེ་དགོན་པ་རྟོེན་དངེ་བརྟོེན་

པ་གསར་བཞིེངེས་ལགེས་པར་གྲུབ་པ་དངེ་། ད་ེབཞིནི་རངེ་ཉིདི་ཀྱི་ིགདན་ས་རྩ་ེབརྒྱ་དགནོ་

པའ་ིརྟོནེ་དངེ་བརྟོནེ་པ་གསར་བཞིེངེས་མཛོད། མདརོ་ན་འཁརོ་ལ་ོགསུམ་གྱི་ིམཛོད་བཟིངེ་རྨད་

དུ་བྱུངེ་བས་བསྟིན་པ་དངེ་སམེས་ཅན་གྱི་ིདནོ་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོམཛོད་པ་ལགས་ས།ོ རམི་གཉིསི་ཀྱི་ི

རྣལ་འབྱོར་ཆོེན་པ་ོགངེ་ན་ིགཏུམ་མ་ོབད་ེདྲིོད་ལ་དབངེ་བའ་ིརྟོགས་སུ་ལན་གཅིག་མར་ཡིམ་ལ་

མགོར་གངེས་ཆོེན་པ་ོསྐོེད་པ་ཙམ་བབས་པས་ཉིིན་ཞིག་ལུས་སྐོབས་གཏུམ་མ་ོསྒོམ་པས་རངེ་

ག་ིགཡིས་ཡིནོ་དུ་འདམོ་གངེ་ཙམ་ཁ་བ་ཞུ་ནས་ས་ནག་ཐོངིེ་ངེ་ེམཐོངོེ་བ་དངེ་། སྐུ་སྲིགོ་ལ་མ་

སྐྱནོ་པར་རངེ་སར་གནས་ཞིིངེ་ཀུན་གྱིསི་ངེ་ོམཚར་འཛོནི་པ་བྱུངེ་། སྐོབས་ཞིགི་སླ་ེམ་ིཝ་

མཛོསེ་ནས་ཏེལི་ལ་ཕབེས་སྐོབས་ཏེིལ་གྱི་ིལུངེ་མདརོ་སླེབས་པ་དངེ་། གཙངེ་ཆུ་ཡིདོ་པའ་ི

ལུངེ་མད་ོནས་ཡིར་བྱོན་པས་ཆུ་ད་ེསྐོད་ཅིག་ལ་ཇི་ེཆོེར་སོངེ་ནས་གངེ་དུའངེ་ཐོར་ཐོབས་མེད་

པར་གྱུར་ནས་སྡེོངེ་པོ་ཆོེ་ཚད་གཅིག་ཆུ་ལ་ཟིམ་པར་ལྟར་ཚུགས་བྱུངེ་བར་དེའི་སྟིེངེ་ནས་

དཔནོ་གཡིགོ་མྱུར་བར་ཐོནོ་པ་དངེ་ཤེངིེ་སྡེངོེ་ཆུ་ཡིསི་ཁྱེརེ། ཆུ་ལགོ་ཆོནེ་པ་ོདསེ་ཏེིལ་བའ་ིཞིིངེ་

ཁངེ་མངེ་ཙམ་ལ་སྐྱོན་བྱུངེ་ཡིངེ་བདག་ལ་སྟིོད་དུ་ཕེབས་པའ་ིསྤྱིིན་བདག་ག་ིཐོོག་མར་ཆུ་ཡིིས་

བསུ་བ་བྱུངེ་བས་རྟོནེ་འབྲལེ་ཀྱིངེ་འགྲགིས་གསུངེས། གཡུ་སྐྱམེས་རངེ་དུ་ཆུ་གཏེརེ་གསུམ་

ཙམ་དངེ་གླི་ོཆུ་མིག་བརྒྱ་ཚར་བླ་མ་འཇིལ་དཔལ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ིགཟིིམ་ཁངེ་བད་ེསྐྱིད་ཕ་ོབྲངེ་ག་ི

ནངེ་དུ་སྒྲུབ་ཆུ་ངེ་ོམཚར་ཅན་ཞིིག་གཏེེར་དུ་བཞིེས་པ་སོགསགྲུབ་པའ་ིརྟོགས་བསམ་གྱིིས་མ་ི

ཁྱེབ། སྐྱབས་མགནོ་བད་ེརྒྱལ་གྱི་ིསླབོ་མའ་ིམཆོགོ་ཏུ་གྱུར། སྟིདོ་མངེའ་ར།ི འམོ་ལྷ།ོ ཀརྨ་རོངེ་། 

མུ་ཁུམ། དལོ་པ།ོ གླི་ོཆུ་མགི་བརྒྱ་རྩ། གླི་ོབ་ོསྨོན་ཐོངེ་། ཁུ་ནུ་གར་ཤེ་སགོས་སུ་ཞིབས་སརོ་

བཀོད་དེ་བསྐོལ་བ་དངེ་ལྡེན་པའི་སློབ་ཚོགས་ལ་ས་གཏེེར་སྔོན་འགྲོ་ནས་བརྩམས་ཏེེ་ཁྲིོས་

མའ་ིདབངེ་ལུངེ་། ཤེསེ་རགི་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣནོ་པོའ་ིརྒྱུད་འགྲལེ། འཁརོ་འདས་རུ་ཤེན། གནས་ལུགས་
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རངེ་བྱུངེ་། སྣངེ་སྦྱོོངེ་། ཐོདོ་རྒོལ་སགོས་ཁྲིག་འཐུངེ་བདུད་འཇིམོས་གླིིངེ་པའ་ིཕྱིག་བཞིསེ་

འཁྲུལ་མེད་པདྨ་བདེ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡིི་ཞིལ་རྒྱུན་ལྟར་ཟིབ་རྒྱས་ཆོོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་སྐོོར་བར་

མཛོད་པས་ངེསེ་པ་དནོ་གྱི་ིརྣལ་འབྱརོ་པས་ར་ིསུལ་གངེ་བར་མཛོད། ཐུགས་སྲིས་རྒྱུད་འཛོནི་

གྱིི་གཙོ་བོ་༧སྐྱབས་རྗེེ་བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆོེ་པདྨ་འཇིིག་མེད་ཆོོས་དབྱིངེས་རངེ་གྲོལ་དངེ་། 

ཚོགས་ཁངེ་རིན་པ་ོཆོ་ེཚ་ེདབངེ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣམ་གཉིིས་ན་ིརིགས་དངེ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་འཛོིན་གྱི་ིགཙ་ོ

བ་�དོངེ་། གཞིན་ཡིངེ་ཚ་ེདངེ་སྒྲུབ་པ་མཉིམ་པའ་ིསླབོ་མ་དག་ེརགི་བཟིངེ་རནི་པ་ོཆོ།ེ དག་ེཚུལ་

ཁྲིམིས་རྒྱ་མཚ།ོ དག་ེཔདྨ་ཀུན་གྲལོ། བླ་མ་སངེས་རྒྱས། བླ་མ་ཀ་དག དཀར་བསྟི་ིབླ་ཆུངེ་

སགོས་སླབོ་མ་ཚར་དུ་དངེར་བ་མངེ་པ་ོབྱནོ། རྩ་ེབརྒྱ་དགནོ་དངེ་ན་ཝལ་ཐོངེ་། ཡིངེ་ས་ིདགནོ། 

གངེས་གྲོ་བོ་ལུངེ་སོགས་སུ་སྒྲུབ་གནས་གཙོ་བོར་མཛོད་ནས་ཕྱིི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་བོད་ནངེ་

དུས་ཀྱིི་ཟིིངེ་འཁྲུག་ལ་བརྟོེན་ནས་རྒྱ་གར་སན་རྡོེའུ་ཞིེས་པར་བོད་རིགས་སྡེོད་སྒར་དེར་

ཕབེས་དགསོ་པ་བྱུངེ་། བདོ་མ་ིསྟིོངེ་ཕྲིགས་མངེ་པ་ོདངེ་ནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོངོེ་ག་ིམཆོགོ་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོ་ེདངེ་གྲྭ་ཚངེ་བཅས་དགའ་ཚརོ་ཆོནེ་པསོ་ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལནེ་ཟིབ་རྒྱས་ཞུས། ལ་ོངེ་ོ

གཉིསི་ལྷག་ག་ིརིངེ་ལ་གནས་ཆོནེ་ཁག་ག་ིགནས་མཇིལ་དངེ་། ཞིལ་སླབོ་རྣམས་ལ་དབངེ་

ལུངེ་གདམས་པ་དངེ་། མ་ིམངེ་ལ་ལུགས་གཉིསི་བསླབ་བྱ་གནངེ་ནས། མཐོར་དགུངེ་གྲངེས་

དནོ་གཉིསི་ཐོགོ་སྐུ་ཅུངེ་ཟིད་སྙུངེ་ཚུལ་མཛོད་ནས་དྭངེས་བ་དངེ་སླབོ་མ་རྣམས་ལ། རྩ་བའ་ིབླ་

མ་བཀའ་དྲིིན་འཁོར་མེད་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤེེགས་ནས་ད་བར་མ་ིལྕོག་བཞིིན་དུ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྐངེ་འདྲི་

བ་ོཞིགི་ཟིནི་ཁུལ་བྱས་ཏེ་ེཚ་ེམཇུག་འཁྱེལོ་བ་ཡིནི། ད་ན་ིམཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཡིངེ་སྐུ་ནར་

སནོ་ཞིིངེ་དབངེ་ལུངེ་གདམ་ཁྲིདི་མཛོད་ཐུབ་པས་ཕ་རྒོན་ངེ་བླ་ོབད་ེབ་ཡིནི། ད་ཕྱིནི་ཁྱེདེ་ཚ་ོ

འགྲ་ོཐུབ་ན་སྐྱབས་རྗེ་ེབཀའ་དྲིིན་འཁོར་མེད་བདུད་འཇིོམས་རིན་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་དབངེ་ལུངེ་

ཁྲིདི་གསུམ་ཞུས། ད་ེལྟ་བུ་འགྲ་ོམ་ིཐུབ་ན་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེལ་ཞུས་ནས་སྒྲོ་ོདགོས་ཆོོད་

པ་ར་ེགལ་ཆོ་ེགསུངེས་བཞིིན། རངེ་སྣངེ་དག་པ་བད་ེབ་ཅན་གྱི་ིཞིིངེ་། །རངེ་རགི་གཞི་ིཡི་ིསངེས་

རྒྱས་འདོ་དཔག་མདེ། །རངེ་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རལོ་བའ་ིའཁརོ་དངེ་བཅས། །རངེ་སྣངེ་ནུབ་མ་

ཐོག་ཏུ་མངེནོ་གྱུར་ནས། །འགྲ་ོཁམས་རྒྱ་མཚ་ོའདྲིནེ་པའ་ིདཔལ་ཐོབོ་ཅངིེ་། །བཟིངེ་ངེན་འབྲལེ་

བ་ཐོབོ་པའ་ིསྐྱ་ེའགྲ་ོཀུན། མ་རགི་འཁྲུལ་སྣངེ་དབྱངིེས་སུ་སད་ནས་ཀྱིངེ་། །རངེ་རགི་ཆོསོ་སྐུའ་ི



25

རྒྱལ་ས་འཛོནི་པར་ཤེགོ །ཅསེ་གསརེ་བླ་རྒོན་པསོ་འཆོ་ིའཁའ་ིསྨོནོ་ཚགི་ག་ོཞིསེ་གསུངེས། 

ཤེངིེ་འབྲུག་ཟླ་བ་༡༠་ ཚསེ་༢༡ ཕྱི་ིལ་ོ༡༩༦༤ལ་དགོངེས་པ་ཆོསོ་ཀྱི་ིདབྱིངེས་སུ་ཐོམི་ནས་

རྣམ་སྣངེ་ཆོོས་བདུན་བཅས་ཉིིན་གཉིིས་རིངེ་ཐུགས་དམ་གཡི་ོབ་མེད་པར་བཞུགས་ཞིིངེ་སྤུར་

བཅོས་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་བོད་སྒར་གྱིི་དབུ་འཛོིན་དངེ་སེར་སྐྱ་མི་མངེ་ཡིོངེ་ནས་སེར་

འཕྲིངེེ་ཟིབ་རྒྱས་དངེ་། ནམ་ཁྱུངེ་འདུས་པ་ཡིངོེས་དངེ་དགནོ་ཁག་ལྔ་ཡི་ིདག་ེའདུན་པ་བརྒྱ་

ཕྲིག་གིས་ཚོགས་མཆོོད་དངེ་སྦྱོོིན་སྲིེག་རྒྱ་ཆོེར་ཕུལ་སྐོབས་གདུངེ་ཁངེ་ནས་དབུ་ཐོོད་འཕར་

ནས་མཉིམ་བཞིག་གི་ཕྱིག་མཐོིལ་དུ་སྒྲོ་དངེ་བཅས་པ་བབས་པ་ཀུན་གྱིིས་མིག་སྔར་མངེོན་

སུམ་དུ་གྱུར་བ་བཞིནི། ནམ་མཁའ་དྭངེས་བར་དུད་པ་དཀར་པ་ོའཇིའ་སྤྲོནི་ལྡེིངེ་བ་ལྟ་བུས་ར་ི

ལུངེ་འཇིའ་འདོ་ཀྱིསི་འཁངེེས་པ་སགོས་ངེ་ོམཚར་བའ་ིབལྟས་ཤེནི་ཏུ་མངེ་བ་བྱུངེ་ངེ་ོ།།

༈ བདེ་རྒྱུལ་སུྐུ་ཕེྲེང་གཉིིས་པ། 

འཁྲུངེས་ལ་ོམ་ེགླིངེ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༠། འདས་ལ་ོཤེངིེ་གླིངེ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ 

(སྤྱི་ིལ་ོ༡༩༣༧-༡༩༨༥) 

2nd Degyal Rinpoche Pema Jigme Choying Rangdrol 1937-1985
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༧པདྨ་འཇིིགས་མེད་ཆོོས་དབྱིངེས་རངེ་གྲོལ་ན་ིཡིབ་གསེར་རྟོ་རིན་པ་ོཆོ་ེདངེ་ཡུམ་ཤེེས་རབ་

བཟིངེ་མ་ོགཉིསི་ལ་ངེ་ོམཚར་བའ་ིལྟས་དུ་མ་དངེ་བཅས་སྐུ་འཁྲུངེས། དགུངེ་ལ་ོགཉིསི་ཀྱི་ིཐོགོ་

གོངེ་མའི་སློབ་ཆོེན་འགའ་ཡིི་མདུན་དུ་སྔོན་གནས་རྗེེས་དྲིན་གྱིིས་གོངེ་མའི་སྐུ་རྫོས་མཆོོད་

ཆོས་རྣམས་མ་འདྲིེས་པར་ཕྱིག་གིས་ངེོས་བཟུངེ་བས་སྐྱ་ེབ་ོཀུན་དགའ་མགུ་ཡི་ིརངེས་ཀྱི་ིམ་ེ

ཏེགོ་འཐོརོ། ཨོཾ་འཇིམ་རནི་པ་ོཆོ་ེལས་འབྲ་ིཀློགོ་དབངེ་ལུངེ་དངེ་། ཡིབ་གསརེ་རྟོ་རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལས་དབངེ་ལུངེ་མན་ངེག གངོེ་མའ་ིཕྱིག་བཞིསེ་མ་ནོར་བར་སླབོ་གཉིརེ་མཛོད། ཆུངེ་ངུའ་ིདུས་

ནས་མངེོན་ཤེེས་དངེ་གྲུབ་རྟོགས་ཅུངེ་ཟིད་རངེ་བཞིིན་གྱིིས་མངེའ་བས་མཆོོག་དམན་ཡིོངེས་

ནས་བརྩ་ིབཀུར་ཆོནེ་པ་ོབྱདེ་ཅིངེ་། དཔེར་ན་དགུངེ་ལ་ོལྔ་ཙམ་གྱི་ིསྐོརོ་ལ་ལན་གཅགི་ཁྱུངེ་

རྫོོངེ་དགོན་གྱི་ིཕྱུག་རྫོ་ིརྣམས་ཤེ་ཟི་འདོད་ནས་ལྐོོག་ཏུ་ལུག་ཅིག་མཆུ་ཏེ་ོབསྡེམས་ཏེ་ེགསོད་

སྐོབས་ལུག་ཤེ་ིརུ་མ་བཏུབ་ནས་༧བད་ེརྒྱལ་རིན་པ་ོཆོ་ེམཁྱེེན་ཞིེས་སྨྲ་ེསྔགས་ཤེོར་མ་ཐོག་

ཏུ་ལུག་ཤེ་ིབ་དངེ་། ཉིནི་ཤེས་རྗེསེ་༧བད་ེརྒྱལ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་མཇིལ་དུས་ཁྱེདེ་ངེདེ་གཉིསི་རུབ་

ནས་ལུག་གསོད་ཐུབ་ཙམ་བྱུངེ་སོངེ་ངེ་ཞིེས་གསུངེས་སྐོབས་ཕྱུག་རྫོི་སྐྲག་ནས་བཤེགས་

པ་ཞུས། ཡིངེ་ལན་གཅགི་དགུངེ་ལ་ོདྲུག་བདུན་སྐོརོ་རྡོ་ོནག་རལི་མཐོབེ་མཛུབ་ཙམ་ཞིིག་ལ་

ཕྱིག་གིས་གཅུར་བས་ཕྱིག་པར་གསལ་པོར་དོད་པར་མཛོད་པ་སོགས་ངེ་ོམཚར་བའ་ིརྣམ་

ཐོར་དུ་མ་ཡིདོ་པ་མ་བྱན་གྲྭ་པ་པདྨ་བཀྲསི་ནས་ཕྲིན་ལ་གསུངེས་མྱོངོེ་། ལན་གཅགི་སྐོར་མ་

རོངེ་དུ་རྟོ་ཐོོག་ནས་ཕེབས་འགྲ་ོདུས་གླི་ོབུར་དུ་ཤུགས་ཆོེན་པོས་བཤུམས་པར་མཛོད་པས་

དཔོན་སྟིག་ལྷས་དེ་དོན་དྲིིས་པས་དེ་རིངེ་ལྷ་ས་ལ་མི་གསོད་ཁྲིག་སྦྱོོོར་ཆོེན་པོ་བྱུངེ་འདུག་

གསུངེས། ཕྱིསི་སུ་ག་ོརྟོགོས་བྱུངེ་སྐོབས་ད་ེཉིནི་ལྷ་སར་རྒྱ་ཡི་ིབཅིངེ་གྲལོ་དམག་དངེ་བདོ་

ཀྱི་ིགཞུངེ་དམག་བར་འཐོབ་འཛོིངེ་བྱས་པའ་ིདུས་ཏེག་ཏེག་འཁེལ་འདུག་ཟིེར་ནས་ངེ་ོམཚར་

དུ་འཛོིན་པ་བྱུངེ་། ཚ་ེདབངེ་རནི་པ་ོཆོསེ་མཛོད་པའ་ིབད་ེརྒྱལ་གོངེ་མའ་ིརྣམ་ཐོར་འཕྲིསོ་དནོ་

དུ་བྱུངེ་བ་ལས། བད་ེརྒྱལ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་འད་ིན་ིགྲུབ་པའ་ིམངེནོ་རྟོགས་སུ། བྲག་གཡིངེ་དངེ་

ཟིམ་པ་མི་ཧྲིེངེ་ཐོར་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་ཆོིབས་རྟོ་ཐོལ་གྱིིས་ཐོར་བ་སོགས་དངེ་དཔེར་ན།   

འཛུམ་ལངེས་གཙངེ་ཆུ་ཆོེན་པོའ་ིརྐངེ་ཟིམ་ཆུངེ་ངུ་ཞིིག་ག་ིཐོོག་ལ་རྟོ་ཐོོག་ནས་ཤེར་ས་ེཕེབས་

པ་མཐོངོེ་བས་མུ་འགུམ་བླ་མ་ཀུན་ཁྱེབ་ད་ལྟའངེ་ངེ་ོམཚར་དུ་འཛོནི་བཞིནི་མཆོསི། སྐོབས་
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ཤེགི་ཕུག་མ་ོཆོརེ་ལྷ་བསངེ་ཞིགི་གཏེོངེ་དགསོ་འདུག་གསུངེས་ནས།  སྟིངེེ་དུ་བསངེ་ཁངེ་ཆོནེ་

པ་ོཞིགི་བརྩགིས།   གསལོ་ཐོབ་ནས་མ་ེམུར་མངེ་པ་ོལྕགས་ཁམེ་གྱིསི་གཅུས་ནས།  ཞིབས་

ཞུ་བར་མ་ེབཟིདེ་ཅསེ་གསུངེ་བཀྱིནོ་པས།  ཁསོ་ཅ་ིབཟིདེ་མདེ་པར།  སྟིདོ་ཐུངེ་ཕུད་གསུངེས་

ནས་དེ་མ་ཐོག་སྟིོད་དུངེ་ཕུད་ནས་བཟིེད་པས་མེ་ཁེམ་གསུམ་ཙམ་བླུགས་ནས་བསྣམས་

ཕབེས་ཏེ་ེབསངེ་ཁངེ་དུ་བླུགས་ཀྱིངེ་སྟིདོ་ཐུངེ་མསེ་མ་སྐྱནོ་པ་སགོས་གྲུབ་རྟོགས་མཛོད། སྤྱིརི་ 

སྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལནེ་ཁ་ོན་ལ་ཐུགས་སྤྲོ།ོ ལ་ོགསུམ་ཕྱིགོས་གསུམ་གཙ་ོབའ་ིལ་ོརརེ་ཟླ་བ་

གསུམ་རརེ་ཕལ་ཆོརེ་མ་ཆོག་པར་སྐུ་མཆོམས་སུ་བཞུགས་པར་མཛོད། གཞིན་ཡིངེ་ཉིམས་

ཆུངེ་དངེ་མགོན་མེད་སྤྲོངེ་པོ་རྣམས་ལ་སྙིིངེ་རྗེེ་ཆོེ་ཞིིངེ་སྦྱོོིན་གཏེོངེ་མཆོོད་འབུལ་ལ་ཐུགས་

སྟིབོས་ཆོ།ེ ཆོནེ་པའོ་ིངེ་ོསྲུངེ་དངེ་འཇིིག་རྟོནེ་ཆོསོ་བརྒྱད་ལ་ཐུགས་གཏེན་ནས་མ་ིམཉིསེ། གངེ་

ག་ིཚ་ེརབས་ལས་ཀྱི་ིརིགས་བདག་འཁོར་ལོའ་ིམགོན་པ་ོ༧སྐྱབས་རྗེ་ེབདུད་འཇིོམས་འཇིིགས་

བྲལ་ཡི་ེཤེསེ་རྡོ་ོརྗེའེ་ིསྐུ་མདུན་ནས་བཀའ་གཏེརེ་གཉིསི་དངེ་། གཏེརེ་ཆོནེ་གོངེ་འགོ་ག་ིཆོསོ་

སྐོརོ་ཡིངོེས་སུ་རྫོགོས་པའ་ིདབངེ་ལུངེ་མན་ངེག་མཐོའ་དག་གསན་པར་མཛོད།

བླ་མའ་ིབཀའ་གསུངེ་སྤྱི་ིབོར་བླངེས་ཏེ་ེསྒྲུབ་པ་མཛོད་པས་ཡི་ིདམ་རྡོ་ོརྗེ་ེགྲ་ོལོད་དངེ་ཁྲིོས་མ་

ནག་མོའ་ིཞིལ་གཟིགིས་ཐོབོ། ཐུགས་ཟིནི་གྱི་ིསླབོ་བུར་གྱུར་ཏེ་ེརྡོ་ོརྗེ་ེགྲ་ོལདོ་ཀྱི་ིཆོསོ་བདག་

ཏུ་དབངེ་བསྐུར། ༧སྐྱབས་རྗེ་ེརིན་པ་ོཆོ་ེགངེ་ལ་སངེས་རྒྱས་དངེསོ་མཐོོངེ་ག་ིདད་པས། བླ་མའ་ི

2nd Degyal Rinpoche 1937-1985
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ཆོདེ་དུ་རངེ་ག་ིསྲིགོ་ཀྱིངེ་བསྡེ་ོཐུབ་པའ་ིགདེངེས་ཡིདོ་པའ་ིསློབ་བུ་ཞིགི་ཀྱིངེ་ཡིནི། རངེ་ཉིདི་ཀྱི་ི

སློབ་ཚོགས་ཡིོངེས་ལ་ནམ་ཁྱུངེ་དགོན་པའ་ིསྔར་སྲིོལ་ལྟར་སྔོན་འགྲ་ོནས་དངེོས་གཞིིའ་ིབར་

ཆོ་ཚངེ་བ་ཐོངེེས་གཉིསི་ཙམ་འུམ་ལྷ་ོཟིངེས་རག་དངེ་མུ་ཙུར་ཆོསོ་ཁྲིདི་ཟིབ་རྒྱས་གནངེ་། ད་

ལྟའ་ིབར་དུའངེ་སྐུ་ཡི་ིཞིལ་སློབ་ཁ་ཤེས་ཚ་ེདངེ་སྒྲུབ་པ་མཉིམ་ནས་བཞུགས་བཞིིན་པ་ལགས། 

དགུངེ་ལ་ོཞི་ེདགུ་པར་དགོངེས་པ་ཆོསོ་ཀྱི་ིདབྱིངེས་སུ་གཤེགེས་སྐོབས། ནམ་མཁར་འཇིའ་

སྤྲོནི་ཀྱིསི་ཁངེེས། སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱལི་ཀྲུངེ་བཅས་ནས་ཞིག་གསུམ་གྱི་ིབར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། 

རངིེ་བསྲིལེ་དཀར་སེར་དམར་ལྗོངེ་དངེ་། དབུ་ཐོདོ་ལས་ཡི་ིག་ེཨོཾ་རངེ་བྱུངེ་དུ་དདོ་པ་སགོས་

ངེ་ོམཚར་གྱི་ིལྟས་དུ་མ་བྱུངེ་བའ།ོ། 

༈ སུྐུ་ཞབས་ཚེེ་དབང་རིན་པོ་ཆེེ་ནི། 

ཡིབ་གསརེ་རྟོ་རནི་པ་ོཆོ་ེདངེ་ཡུམ་ཤེསེ་རབ་བཟིངེ་མ་ོགཉིིས་ལས་སྐུ་འཁྲུངེས། ཚགོས་ཁངེ་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྤྲུལ་སྐུར་ངེསོ་བཟུངེ་། བད་ེརྒྱལ་རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་ཕྲིེངེ་གཉིསི་པའ་ིགཅནེ་པའོངེ་

ཡིནི། སྐུ་ན་ཆུངེ་དུས་ནས་ཐུགས་རགི་བཀྲ་ལ་ཐོསོ་བསམ་ལ་བརྩནོ་འགྲུས་ཀྱིངེ་ཆོ་ེབས་

སྐུ་ཡི་ིམཁྱེནེ་རྒྱ་ཤེནི་ཏུ་ཡིངེས། ཁྱེད་པར་ནམ་ཁྱུངེ་རངེ་ལུགས་ཀྱི་ིཆོ་ོག་ཕྱིག་ལནེ་དངེ་ལ་ོ

Tsogkhang Tulku Tsewang Dorje Rinpoche 1928-1994
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གསུམ་ཕྱིགོས་གསུམ་གྱི་ིཁྲིདི་བཀའ་སྐྱོངེ་ཚུལ་སགོས། དཔེར་ན་ཁྲིསོ་མའ་ིཆོ་ོག་རྒྱས་འབྲངིེ་

བསྡུས་གསུམ་གྱི་ིཟིནི་བྲསི་དངེ་སྨྱུངེ་གནས་ཀྱི་ིཟིནི་བྲསི། རྒྱགས་རྔན་ལྷ་བསངེ་ཆོནེ་མ།ོ ལྷ་

མའོ་ིབསྐོངེ་གསལོ་སགོས་ཀྱི་ིའདནོ་འགྲགི་དངེ་། གཏེརོ་མའ་ིདཔ་ེརསི། ལ་ོགསུམ་མཚམས་

ཀྱིི་ཟིིན་བྲིས་སོགས་ལ་བལྟས་ཀྱིངེ་ནམ་ཁྱུངེ་བསྟིན་པ་སྤྱིི་ལ་བཀའ་དྲིིན་ཆོེ་བ་ཤེེས་ཐུབ།  

གཞིན་ཡིངེ་དབངེ་ལུངེ་ག་ིབཀའ་དྲིནི་བསྐྱངེས་པ་ལ། ས་གཏེརེ་སྔནོ་འགྲོའ་ིའགྲལེ་པ་གསརེ་

རྟོ་རིན་པ་ོཆོེས་མཛོད་པའ་ིཟིབ་གསངེ་མཁའ་འགྲ་ོསྙིིངེ་ཐོིག་ག་ིསྔོན་འགྲོའ་ིཁྲིིད་ཡིིག་ཡི་ེཤེེས་བླ་

མ་དམ་པའ་ིཞིལ་ལུངེ་ཞིསེ་བྱ་བ་དངེ་། ཁྲིསོ་མའ་ིགཅདོ་ཁྲིདི་དུ་གྲགས་པ་གསངེ་ཆོནེ་ཐོགེ་པའ་ི

ཡིངེ་ཞུན་གཅོད་ཀྱི་ིགདམས་པ་གྲུབ་མཆོོག་ས་ར་ཧོ་པའ་ིསྙིིངེ་ཐོིག་ཟིབ་མོའ་ིབཀའ་ཁྲིིད་གནངེ་

། གཉིན་ས་ཉིནི་དགུའ་ིལག་ཁྲིདི་དངེ་། འཕ་ོབ་ཞིག་བདུན་སྦྱོོངེ་བ་སྔནོ་དུ་སོངེ་བའ་ིསྒ་ོནས་

སྣངེ་སྦྱོོངེ་དངེ་ཐོདོ་རྒོལ་ཟླ་དྲུག་མ་སགོས། མདརོ་ན་ཁྲིསོ་མའ་ིཆོསོ་སྐོོར་ཆོ་ཚངེ་བ་འམོ་ལྷ་ོ

རངོེ་དངེ་། སྤུ་ཧྲིངེེ་མད་ོརངིེ་ཁུངེ་སགོས་སུ་ཉུངེ་མཐོར་ཐོེངེས་ལྔ་དྲུག་བར་བཀའ་དྲིནི་བསྐྱངེས་

སྐོབས་ཕྲིན་གྱིསི་ཀྱིངེ་མགནོ་པ་ོགངེ་ལས་དབངེ་ལུངེ་ག་ིབཀའ་དྲིནི་ནདོ། ཁངོེ་ན་ིནམ་ཁྱུངེ་ག་ི

བསྟིན་པ་ལ་བྱས་རྗེསེ་ལྡེན་པའ་ིབཀའ་དྲིནི་ཤེནི་ཏུ་ནས་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ལགས། ད་ེབཞིནི་དུ་སྣངེ་

བ་ཀུན་ན་ེདངེ་སྐོར་མ་རོངེ་ག་ིགཏེེར་ཡུལ་དུ་པདྨ་བདུད་འདུལ་ཆོོས་འཁོར་གླིིངེ་དགོན་དངེ་། 

སུར་ཁེད་དུ་པདྨ་གསངེ་སྔགས་ཆོོས་གླིིངེ་དགོན་སོགས་དགོན་ཁག་ཁ་ཤེས་ཕྱིག་བཏེབ་པར་

མཛོད། ད་ལྟའ་ིནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོངོེ་ག་ིམ་དགནོ་འད་ིཡིངེ་ཡིབ་དམ་པ་བད་ེརྒྱལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ི

དགོངེས་བཞིདེ་དངེ་། ཁྱེད་པར་དུ་ཨོཾ་ཁུ་ཚ་ེདབངེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཐོགོ་མའ་ིདབུ་འདྲིནེ་ལ་བརྟོནེ་

ནས་གསར་འཛུག་བྱས་ཤེངིེ་། ཕྱིསི་སུ་སྐུ་ཚ་ེསྨོད་ལ་བསྟིན་པ་སམེས་ཅན་སྤྱི་ིདངེ་། ཁྱེད་

པར་ནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོོངེ་ག་ིབསྟིན་པ་ཁ་ོན་ཐུགས་ལ་བཅག་ནས་བོད་དུ་ཕྱིིར་ལོགས་ཕེབས་

ནས་དརེ་བཞུགས། ནམ་ཁྱུངེ་དགནོ་ལ་ར་ེཞིིངེ་ལྟསོ་པའ་ིསླབོ་མ་བརྒྱ་ཕྲིག་མངེ་པ་ོདངེ་སྦྱོོནི་

བདག་རྣམས་ལ་ཆོསོ་དངེ་འཇིགི་རྟོནེ་གྱི་ིསྒ་ོདུ་མས་བཀའ་དྲིནི་བླ་མདེ་དུ་ཆོ།ེ མཐོར་གངེས་ཏེ་ི

སེའ་ིཉི་ེའདབས་གུ་རུའ་ིསྒྲུབ་གནས་བྱིའུ་དགོན་དུ་སྐུ་ཞི་ིབར་གཤེེགས་པའ་ིཚུལ་སྟིོན་སྐོབས། 

གྲུབ་པའ་ིས་མཐོརོ་གཤེགེས་པའ་ིམཚནོ་རྟོགས་སུ་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། སྤུར་སྦྱོོངེས་

སྐོབས་འཇིའ་ཚོན་གྱི་ིགུར་ཕུབ་པ་སོགས་ངེ་ོམཚར་བའ་ིམཛོད་པས་སློབ་འབངེས་རྣམས་ཀྱི་ི
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རྒྱུད་ལ་དད་པའ་ིས་བནོ་བསྐྲུན། མདརོ་ན་ད་ལྟའ་ིནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོོངེ་ག་ིཆོསོ་སྒརོ་གཏེགོས་

པ་ཐོམས་ཅད་ཚ་ེདབངེ་རིན་པ་ོཆོ་ེདངེ་བད་ེརྒྱལ་རིན་པ་ོཆོ་ེཔདྨ་ཆོོས་དབྱིངེས་རངེ་གྲོལ་སྐུ་

མཆོདེ་གཉིསི་ཀྱི་ིསླབོ་མར་མ་གྱུར་པ་གཅགི་ཀྱིངེ་མདེ། དམན་པ་བདག་གསི་ཀྱིངེ་ཁོངེ་སྐུ་

མཆོེད་གཉིིས་ལས་ནམ་ཁྱུངེ་དགོན་གྱི་ིཆོོས་སྐོོར་ཡིོངེས་སུ་རྫོོགས་པའ་ིདབངེ་ལུངེ་མན་ངེག་

ཐོ་དག་ག་ིབཀའ་དྲིནི་མནསོ་པ་ཡིནི་ན།ོ།

པདྨ་རིག་རྩལ་རིན་པོ་ཆེེ་ཞེས་པ་བདག་རང་ཉིིད་ནི།

སྤྱི་ིལ་ོ༡༩༦༤ བདོ་ཟླ་༢ ཚསེ་༡༥ ཉིནི་རྒྱ་གར་གྱི་ིས་གནས་སཱན་དྷའིུ་ཞིསེ་པར། ཡིབ་

༧སྐྱབས་མགོན་པདྨ་བདེ་བའི་རྒྱལ་པོའ་ིཡིངེ་སྲིིད་པདྨ་འཇིིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དངེ་ཡུམ་

སྐྱབས་མ་ཚ་ེརངིེ་གཉིིས་ལས་བཙས། བྱསི་པ་ལ་ོངེ་ོམ་འཁརོ་བའ་ིགོངེ་དུ་ལྷ་༼རྡོ་ོརྗེ་ེ

གཡུ་སྒྲོོན།༽དངེ་བླ་མའ་ི༼༧སྐྱབས་རྗེ་ེབདུད་འཇིོམས་འཇིིགས་བྲལ་ཡི་ེཤེེས་རྡོ་ོརྗེེ།༽ལུངེ་

བསྟིན་གྱིིས་རྒྱ་གར་དམ་པ་སངེས་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་ཡིོངེས་སུ་གྲགས་པ་སྐུ་ཞིབས་

འཆོ་ིམདེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐྱསེ་སྲིིད་དུ་ངེསོ་བཟུངེ་། ད་ེནས་ཡིབ་བད་ེརྒྱལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདངེ་ཞིངེ་

པ་ོརྣམ་རྒྱལ་ལས་བདོ་ཡིགི་འབྲ་ིཀློགོ་སགོས་སྦྱོོངེས། བར་མཚམས་ཤེགི་ན་བལ་ཡུལ་

Tulku Pema Rigtsal Rinpoche
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བདོ་གཞུངེ་རྣམ་རྒྱལ་སླབོ་གྲྭ་དངེ་། དྷར་བྷར་མཐོ་ོརམི་སླབོ་གྲྭ་རུ་ལ་ོརམི་དྲུག་པ་བར་སླབོ་

གྲྭར་ཕྱིནི། ད་ེརྗེསེ་རངེ་ལུགས་ཀྱི་ིའདནོ་རྟོ་དབྱངེས་ཆོ་ོག་ཕྱིག་ལནེ་ལ་སྦྱོོངེས། གཞིནོ་ནུའ་ི

དུས་ནས་ནངེ་གི་འཁོར་ཡུག་ཆོོས་དངེ་འབྲེལ་བའི་དབངེ་གིས་༧སྐྱབས་རྗེེ་བདུད་འཇིོམས་

འཇིིགས་བྲལ་ཡིེ་ཤེེས་རྡོོ་རྗེེ་དངེ་གདུངེ་སྲིས་ཕྲིིན་ལས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆོེ་རྣམ་གཉིིས་ལ་མི་

ཕྱིདེ་པའ་ིདད་པ་དངེ་། དམ་པའ་ིཆོསོ་ལའངེ་དད་མསོ་ཆོེན་པ་ོཡིདོ། 

ལ་ོངེ་ོབཅུ་དགུའ་ིཐོོག་སྐུ་ཞིབས་འཆོ་ིམེད་རིན་པ་ོཆོེའ་ིསྲིས་པདྨ་ཀུན་གྲོལ་རིན་པ་ོཆོ་ེགླི་ོབུར་

དུ་སྐུ་གྲིབ་བཞིེས་ནས་གཤེེགས་པ་ལ་སྐྱ་ོཤེས་དྲིག་པོས་ཀུན་ཏུ་བསླངེས་ཏེ་ེཆོོས་ལེགས་པ་ོ

ཞིགི་སྒྲུབ་འདདོ་ཀྱི་ིབསམ་པ་ཤུགས་དྲིག་སྐྱསེ། ད་ེའཕྲིལ་ད་ལྟའ་ིབཀའ་དྲིནི་མཚུངེས་པ་མ་

མཆོིས་པ་མཚན་བརྗེོད་པར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་ིསླད་དུ་མཚན་ནས་སྨྲོས་ན་མཁན་ཆོེན་ཟླ་བའ་ི

འོད་ཟིེར་རིན་པ་ོཆོ་ེད་ེཉིིད་ཀྱི་ིཞིབས་ལ་ལ་ོངེ་ོབཅུ་ཕྲིག་ག་ིརིངེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་འབྲས་ཁམས་

སགོས་སུ་ཕྱིནི་ཏེ་ེརྗེསེ་སུ་བཏུད། མད་ོསྔགས་རགི་གནས་དངེ་བཅས་པ་ལ་སྦྱོོངེས་པ་བྱདེ་

Construction of new Namkha Khyung Dzong Monastery in Yolwang, Humla 1985
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པའི་སྐོབས་སུ་ལྟོ་གོས་གཏེམ་གསུམ་གྱིི་ངེལ་བ་ཁྱེད་དུ་བསད་ཅིངེ་བརྩོན་པ་ལྷུར་བླངེས་

འབད་པས་བླ་མ་ཐུགས་དགྱིསེ་པའ་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་དུ་གྱུར། མཁན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིབཀའ་ལུངེ་སྤྱི་ི

བརོ་བླངེས་ཏེ་ེསྤྱི་ིལ་ོ༡༩༩༣ ནས་མ་ིཐོེག་པའ་ིཁུར་ལྟར་ད་ལྟའ་ིབར་ལ་ོངེ་ོ༢༦ རངིེ་གྲྭ་པ་

བཅུ་ཕྲིག་ལྔ་ཡིས་མས་ལ་ཉིནི་ལྟར་ཆོསོ་ཁྲིིད་མ་ཆོད་ཅིངེ་། ཞིར་ལ་ལ་ོགསུམ་གྱི་ིམཚམས་

ཐོངེེས་གཅགི་དངེ་། ལ་ོམཚམས་ཐོངེེས་ཁ་ཤེས་བཅས་རངེ་ནུས་ཀྱིསི་བཤེད་སྒྲུབ་ཟུངེ་འབྲལེ་

གྱི་ིསྒ་ོནས་འོམ་ལྷ་ོནམ་ཁྱུངེ་དགོན་རངེ་དུ་གནས་མ་སྤོས་བར་བསྡེད་ཅིངེ་ཞིར་ལ་དག་ེབསྐུལ་

ཆོདེ་སྐྱ་སརེ་ཡིངོེས་ལ་ཀུན་བཟིངེ་བླ་མའ་ིཞིལ་ལུངེ་དངེ་། སྤྱིདོ་འཇུག རྒྱལ་སྲིས་ལག་ལནེ་

སགོས་ཀྱི་ིབླ་ོསྦྱོོོངེ་ལན་མངེ་བཤེད། དརེ་བརྟོནེ་བཛྲ་གུ་རུ་དངེ་། མ་ཎ་ིདངེ་། ཨོཾ་མ་ིདྷ་ེཝ་

འབུམ་བརྒྱ་འདནོ་མཁན་སྟིོངེ་ཕྲིག་ལས་བརྒོལ་བ་བྱུངེ་། ཆོསོ་པ་རྣམས་ན་ིལ་ོགསུམ་དངེ་

ཟླ་དྲུག་སགོས་བཞུགས་མཁན་ཡིངེ་ད་བར་བརྒྱ་ལས་མ་ིཉུངེ་བ་བྱུངེ་ཡིདོ། ད་ེདངེ་ཆོབས་

ཅགི རྟོནེ་བཞིེངེས་ཕྲིན་ར་ེཡིངེ་བྱས། ད་ལྟའ་ིཆོར་གྲྭ་བཙུན་བསྡེམོས་༤༠༠་ལྷག་ཙམ་ཡིདོ་པ་

དེ་དག་གིས་སྔར་ནམ་ཁྱུངེ་དགོན་པ་རངེ་གི་ཕྱིག་བཞིེས་ལྟར་ཡིར་ངེོ་མར་ངེོའ་ིཚེས་བཅུའི་

དུས་མཆོདོ་རྣམས་མ་ཉིམས་པར་རྒྱུན་སྐྱོངེ་བཞིནི་མཆོསི།

སྤྱིརི་ཕྲིན་ལ་བཀའ་དྲིནི་ཅན་གྱི་ིབླ་མ་དུ་མ་ཞིིག་ལས། གཙ་ོབ་ོ༧སྐྱབས་རྗེ་ེའཇིགིས་བྲལ་

ཡི་ེཤེསེ་རྡོ་ོརྗེ་ེདངེ་། ༧སྐྱབས་རྗེ་ེདལི་མག་ོམཁྱེནེ་བརྩ།ེ ༧སྐྱབས་རྗེ་ེརྡོ་ོགྲུབ་ཆོནེ་རནི་པ་ོ

ཆོ།ེ ༧སྐྱབས་རྗེ་ེགདུངེ་སྲིས་ཕྲིནི་ལས་ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆོ།ེ ༧སྐྱབས་རྗེ་ེཔདྨ་ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆོ།ེ 

༧སྐྱབས་རྗེ་ེགཡིངེ་ཐོངེ་རནི་པ་ོཆོ།ེ ༧སྐྱབས་རྗེ་ེའཁྲུལ་ཞིགི་རནི་པ་ོཆོ།ེ དག་ེབའ་ིབཤེསེ་

གཉིནེ་ཆོནེ་པ་ོབྱ་བྲལ་བ་མཁན་ཆོནེ་པདྨ་ཆོསོ་དབྱིངེས་ཁྱེབ་གདལ་དངེ་། མཁན་ཆོནེ་ཟླ་བའ་ི

འདོ་ཟིརེ། མཁན་ཆོནེ་པདྨ་ཚ་ེདབངེ་སགོས་ས།ོ། 
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ད་ལམ་ཆོེད་དུ་ནམ་ཁྱུངེ་དགོན་གྱི་ིཆོོས་བརྒྱུད་སྐོོར་གླིེངེ་བའ་ིསྐོབས་ཡིིན་པས་ན་ནམ་ཁྱུངེ་

ཐུན་མོངེ་མིན་པའ་ིཆོསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མའ་ིབརྒྱུད་རམི་གོངེ་ཞུས་ལྟར་ལགས་ས།ོ། 

འདིར་ཟིབ་མོ་གཅོད་ཀྱིི་རིམ་པ་བདུད་འཇིོམས་ཁྲིོས་མ་ནག་མོ་ནི་རྫོོགས་པའི་སངེས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་ིགསུངེ་རབ་ཐོ་དག་ག་ིབརྗེདོ་བྱའ་ིདནོ་གྱི་ིསྙིིངེ་པརོ་གྱུར་པ། ཡུལ་དངེ་ཡུལ་ཅན་

གཉིིས་སུ་མེད་པའི་སོ་སོ་རངེ་རིག་པའི་ཡིེ་ཤེེས་ཡུམ་ཆོེན་མོ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

པའ་ིདགོངེས་དནོ་མངེནོ་དུ་བྱས་པའམ། ད་ེདངེ་རྗེེས་སུ་མཐུན་པའ་ིགནས་ལུགས་ཟིབ་མ་ོ

རྟོགོས་པའ་ིཤེསེ་རབ་དངེ་། བྱམས་སྙིིངེ་རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོབྱངེ་ཆུབ་སམེས་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་དངེ་། སྦྱོོནི་

སོགས་སྤྱིོད་པ་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོཉིིད་དངེ་མ་བྲལ་བར་གསངེ་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐོེག་པའ་ིཉི་ེལམ་ལྷའ་ིརྣལ་

འབྱརོ་སགོས་དངེ་ཟུངེ་འབྲལེ་དུ་གམོས་པར་བྱདེ་པའ་ིཉིམས་སུ་ལནེ་ཚུལ་གྱིསི། སྲིདི་ཞི་ི

གཉིིས་ལས་འདས་པའ་ིབྱངེ་ཆུབ་མངེོན་པར་བྱེད་པའ་ིམན་ངེག་ཁྱེད་པར་བ་དམ་ཆོོས་བདུད་

Namkha Khyung Dzong Monastery and monks, Humla, Nepal in 1991
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ཀྱི་ིགཅོད་ཡུལ་ཟིབ་མ་ོབདུད་འཇིོམས་ཁྲིོས་མ་ནག་མོར་གྲགས་པའ་ིཆོོས་སྒ་ོའད་ིཡི་ིབརྒྱུད་

པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན།ི སྟིནོ་པ་བཅམོ་ལྡེན་འདས་ཀྱི་ིགསུངེ་རབ་མཐོའ་དག་ག་ིསྙིིངེ་པརོ་གྱུར་པ་ཤེསེ་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིམད་ོསྡེ་ེརིན་པ་ོཆོ་ེན་ིཟིབ་མ་ོགཅོད་ཀྱི་ིགདམས་པ་འདིའ་ིགཞུངེ་ག་ི

གཙ་ོབ་ོཡིནི་ལ། ད་ེལ་དངེསོ་བསྟིན་སྟིོངེ་ཉིདི་ཀྱི་ིརམི་པ། སྦས་དནོ་མངེནོ་རྟོགོས་ཀྱི་ིརམི་པ་

དངེ་གཉིསི་སུ་ཡིདོ་པ་ལས། དངེ་པོའ་ིགདམས་པ་ན།ི རྒྱལ་བ་ཐུབ་པའ་ིདབངེ་པ།ོ རྗེ་ེབཙུན་

འཇིམ་དཔལ་སྨྲ་སེངེ་། དཔལ་ལྡེན་ཨཱཿརྻ་ད་ེཝ། དསེ་དམ་པ་སངེས་རྒྱས་ལ་གནངེ་། 

གཉིསི་པ་སྦས་དནོ་མངེནོ་རྟོགོས་ཀྱི་ིརམི་པ་ན།ི རྫོགོས་པའ་ིསངེས་རྒྱས། རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་

པ་མགནོ་པ།ོ འཕགས་པ་ཐོགོས་མདེ། སླབོ་དཔནོ་དབྱགི་གཉིནེ། ཨཱཿརྻ་ད་ེཝ། དསེ་དམ་པ་

སངེས་རྒྱས་ལ་གནངེ་། དསེ་ན་དམ་པ་ལ་གདམས་ངེག་ད་ེགཉིསི་ཀ་མངེའ་བ་སྐྱ་ོསྟིནོ་

བསདོ་ནམས་བླ་མ་ལ། དསེ་མ་ཅགི་ལབ་སྒྲོནོ་ལ་གནངེ་བ་ལ་ཕ་རྒྱུད་ཐོབས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་པ་དངེ་

Namkha Khyung Dzong Monastery and monks, Humla, Nepal
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། ཤེེར་ཕྱིནི་གྱི་ིདངེསོ་དནོ་གསངེ་སྔགས་དངེ་འབྲལེ་བར་ཉིམས་སུ་ལནེ་ཚུལ་གྱི་ིགདམས་

པ། ཆོོས་སྐུ་ཡུམ་ཆོེན་མ་ོརྗེ་ེབཙུན་སྒྲོལོ་མ། མཁའ་འགྲ་ོམ་སུ་ཁ་སདིྡྷི།ི དསེ་མ་ཅགི་ལབ་

སྒྲོནོ་ལ་གནངེ་བ་ལ་མ་རྒྱུད་ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིབརྒྱུད་པ་དངེ་། གདམས་པ་ད་ེགཉིསི་གཅགི་འདྲིསེ་

ཀྱི་ིཚུལ་དུ་མ་གཅིག་ག་ིརངེ་སྲིས་རྣམས་ལ་གནངེ་བ་ལ་ཐོབས་ཤེེས་གཉིིས་མེད་ཀྱི་ིབརྒྱུད་

པ་ཞིསེ་གྲགས་ལ། གཞིན་ཡིངེ་རྒྱལ་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོངེ་ཆོནེ་པ།ོ རྗེ་ེབཙུན་སྒྲོལོ་མ། ད་ེལས་མ་

ཅགི་ལ་གནངེ་བ་ལ་གསངེ་སྔགས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་པར་ངེསོ་བཟུངེ་། ད་ེལས་བྱུངེ་བའ་ིགཅདོ་ཀྱི་ི

གདམས་པ་ན་ིསྔོན་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་གྲུབ་མཐོའ་རིས་མེད་ཀྱི་ིདམ་པ་ཀུན་གྱིིས་ཉིམས་བཞིེས་

སུ་མཛོད་ནས་གཅདོ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིགཞུངེ་ལྟ་བུར་ཡིངོེས་སུ་གྲགས་པ་དངེ་། དརེ་མ་ཟིད་གཏེརེ་ཆོནེ་

རིན་པ་ོཆོ་ེལ་མ་ཅིག་ཡི་ེཤེེས་སྒྱུ་མའ་ིསྐུས་དངེོས་སུ་རྗེེས་སུ་བཟུངེ་སྟི་ེགཅོད་ཀྱི་ིགདམས་པ་

ཡིངོེས་སུ་རྫོགོས་པ་གནངེ་བ་དངེ་། ཕ་ཅགི་དམ་པས་ཀྱིངེ་ཞིལ་དངེསོ་སུ་བསྟིན་ནས་སྟིོངེ་

ཉིདི་ལྟ་བའ་ིགནད་དནོ་ཚུལ་བཞིནི་དུ་གདམས་པར་གསུངེས་ལ། གཅདོ་ཀྱི་ིཉིམས་ལནེ་གྱི་ི

སྙིིངེ་པ་ོན་ིལྟ་བ་ཡིིན་པས་ན་བརྒྱུད་ཚུལ་འད་ིདག་ཀྱིངེ་ཟིབ་ཁྲིིད་འདིའ་ིབརྒྱུད་པར་དོན་གྱིིས་

སངོེ་བ་ཡིནི་ན།ོ 

People attending the religious ceremony. Namkha Khyung Dzong Monastery Humla, Nepal



36

།ད་ེཡིངེ་གཏེརེ་ཆོནེ་བདུད་འཇིམོས་གླིིངེ་པས། ན་མ།ོ སྐྱ་ེདགུ་མགནོ་པ་ོསངེས་རྒྱས་བཅམོ་

ལྡེན་འདས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ཡུམ་ཤེསེ་རབ་ཕ་རལོ་ཕྱིནི། །དམ་པ་སངེས་རྒྱས་ཐོདོ་པ་བྷ་ཏྲ་དངེ་

། །མ་ཅགི་ཡུམ་སྲིས་བུ་སླབོ་བཅས་པ་ལ། །བཟིདོ་མདེ་གདུངེ་ཤུགས་དྲིག་པསོ་གསལོ་བ་

འདེབས། །སགོས་དངེ་། གཞིན་ཡིངེ་། དབངེ་བཞིིའ་ིཆུ་རྒྱུན་ལས། ཕ་རྒྱུད་ཐོབས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་

པ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །མ་རྒྱུད་ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིབརྒྱུད་པ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །གཉིསི་

མདེ་མཉིམ་སྦྱོོརོ་གྱི་ིབརྒྱུད་པ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྟོགོས་ལྡེན་ཉིམས་མྱོོངེ་ག་ིབརྒྱུད་པ་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །ཟིབ་མ་ོགཅདོ་ཀྱི་ིབརྒྱུད་པ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། རགི་འཛོནི་གྲུབ་ཐོབོ་

ཀྱི་ིབརྒྱུད་པ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས་སགོས་དངེ་། གཞིན་ཡིངེ་གསར་རྙེིངེ་ཀུན་ལ་བཀའ་གཏེརེ་

དག་སྣངེ་ཅ་ིརིགས་ལས་བྱུངེ་བའ་ིགཅོད་ཀྱི་ིམན་ངེག་ཁྲིོས་མའ་ིཆོོས་སྒ་ོཡིོངེས་སུ་རྫོོགས་པ་

མཐོའ་ཡིས་པ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ན་ིསྨྲསོ་ཀྱིསི་ག་ལ་ལངེ་། བྱ་ེབྲག་ཏུ་གདམས་པ་འད་ིན་ིད་ེདག་

ཀུན་ལས་ཁྱེད་པར་དུ་གྱུར་པ་བདག་ཅག་གི་འདྲིེན་མཆོོག་གཏེེར་ཆོེན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའ་ི

ཞིལ་སྔ་ནས། དགོངེས་གཏེརེ་ཆོསོ་ཉིདི་ནམ་མཁའ་ིཀློོངེ་མཛོདོ་ཆོནེ་པའོ་ིསྐོརོ་ལས་བྱུངེ་

People attending the religious ceremony. Namkha Khyung Dzong Monastery Humla, Nepal
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བའ་ིཉི་ེབརྒྱུད་ཀྱི་ིགདམས་ངེག་རྨད་དུ་བྱུངེ་བ་སྙིིགས་མའ་ིདུས་འདིར་ཡིངེ་གདུལ་བྱའ་ིསྐྱ་ེབ་ོ

མཐོའ་ཡིས་པ་སྨོིན་ཅངིེ་གྲལོ་བར་བྱེད་པའ་ིརྟོནེ་འབྲལེ་དུས་བབས་ཀྱི་ིཆོསོ། གྲུབ་པའ་ིདབངེ་

ཕྱུག་དཔལ་ས་ར་ཧོས་གནངེ་བའ་ིམན་ངེག་ཟིབ་མ་ོསྟི།ེ གཏེརེ་ཆོནེ་གངེ་ལ་ཆོསོ་ཀྱི་ིབདག་

པརོ་གྱུར་པའ་ིའཇིའ་ལུས་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ལས། པདྨ་བད་ེཆོནེ་རྒྱལ་པ་ོགངེ་ཉིདི་

ན།ི ཁྲིསོ་མའ་ིཆོསོ་བདག་ཏུ་མ་ཟིད་མངེའ་རསི་སྐོརོ་གསུམ་གཙརོ་གྱུར་པའ་ིརྒྱ་བལ་གྱི་ིས་

མཚམས་སོགས་སུ་འགྲ་ོའདོན་ཡིོངེ་བ་ཕྱི་ིམཐོའ་མངེོན་གཟིིགས་ཀྱི་ིརྨ་ིལམ་ལུངེ་བསྟིན་གྱིིས་

བསྔགས་པ་མངེནོ་དུ་གྱུར་པ་ལགས། ཟིབ་མ་ོགཏེརེ་གྱི་ིབརྒྱུད་པ་ལ། དཔལ་ས་ར་ཧོ། ཁྲིག་

འཐུངེ་བདུད་འཇིམོས་གླིིངེ་པ། གྲུབ་ཆོནེ་པདྨ་བད་ེབའ་ིརྒྱལ་པ།ོ  པདྨ་ལུངེ་རྟོགོས་རྒྱ་མཚ།ོ 

འཇིགིས་མདེ་པདྨ་ཆོསོ་དབྱིངེས་རངེ་གྲལོ་དངེ་། སྐུ་ཞིབས་ཚ་ེདབངེ་རནི་པ་ོཆོ།ེ ད་ེགཉིསི་

ལས་ཁ་ོབསོ་དབངེ་ལུངེ་མན་ངེག་ཡིངོེས་རྫོགོས་ཀྱི་ིསྐོལ་བཟིངེ་ཐོོབ་པ་ལགས་ས།ོ །གཞིན་

ཡིངེ་། ཐུན་མནི་རྫོགོས་པ་ཆོནེ་པ་ོཔདྨ་བད་ེཆོནེ་རྒྱལ་པ་ོནས་བརྒྱུད་ཚུལ་ན་ིཐོགོ་མར། ཆོསོ་

སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟིངེ་པ།ོ དྲུག་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོངེ་། རྡོ་ོརྗེ་ེཆོསོ་སྟི་ེཕྱིག་ན་རྡོ་ོརྗེའེིེབར་རྒྱལ་བ་དགོངེས་

པའ་ིབརྒྱུད་པ་དངེ་། དགའ་རབ་རྡོ་ོརྗེ།ེ མཉྫུ་ཤྲཱི།ི ཤྲཱི་ིསིངེ་ཧོ། ཛྙཱ་ན་སུ་ཏྲ། བྷུདྡྷི་བ་ིམ་ལ། པདྨ་

འབྱུངེ་གནས། བཻ་ར་ོཙ་ན། ཁྲི་ིསྲིོངེ་ལྡེའེུ་བཙན། ཡི་ེཤེསེ་མཚ་ོརྒྱལ་དག་རགི་འཛོནི་བརྡོ་ཡི་ི

བརྒྱུད་པ་དངེ་། ཀུན་མཁྱེནེ་དྲི་ིམེད་འདོ་ཟིརེ་། རགི་འཛོནི་འཇིགིས་མདེ་གླིིངེ་པ། རྒྱལ་སྲིས་

གཞིན་ཕན་མཐོའ་ཡིས། དམ་ཚགི་རྡོ་ོརྗེ།ེ མཉྫུ་བཛྲ། ཧོ་ེརུ་ཀ་དཔལ་ལམ་ཁྲིག་འཐུངེ་བདུད་

འཇིམོས་གླིིངེ་པ། དསེ་པདྨ་བད་ེཆོནེ་རྒྱལ་པོའ་ིབར་གངེ་ཟིག་སྙིན་ཁུངེ་བརྒྱུད་པ་སྟི།ེ བརྒྱུད་

པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཤེངིེ་། ད་ེནས་པདྨ་ལུངེ་རྟོགོས་རྒྱ་མཚ་ོའམ་གསརེ་རྟོ་བླ་མ། དསེ་བད་ེ

རྒྱལ་སྐུ་ཕྲིེངེ་གཉིིས་པ་པདྨ་ཆོོས་དབྱིངེས་རངེ་གྲོལ་དངེ་སྐུ་ཞིབས་ཚ་ེདབངེ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཉིིས་

དངེ་ད་ེལས་ཁ་ོབསོ་མནསོ་ས།ོ །

གདམས་ངེག་ག་ིསྐོརོ་ན།ི ས་གཏེརེ་སྔནོ་འགྲ།ོ ཁྲིསོ་མའ་ིགཅདོ་ཁྲིདི་རྒྱས་པ། བྱངེ་ཆུབ་སམེས་

ཁྲིདི། གཟུངེ་འཛོནི་འཁྲུལ་པ་རངེ་གྲལོ། གནས་ལུགས་རངེ་བྱུངེ་། སྣངེ་སྦྱོོངེ་། ཤེེས་རགི་རྡོ་ོ

རྗེ་ེརྣནོ་པ།ོ ཐོདོ་རྒོལ་ཞིག་བརྒྱ་མ་དངེ་ཟླ་དྲུག་མ་བཅས་སགོས་ན།ི བྱནི་རླབས་ཀྱི་ིཚན་ཁ་མ་

ཉིམས། དམ་སེལ་གྱི་ིསླད་མ་ཞུགས། མཁའ་འགྲོའ་ིཞིལ་རླངེས་མ་ཡིལ་བར་བཞུགས་པའ་ི
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བརྒྱུད་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེའད་ིལ། ཁ་ོབ་ོམ་གཏེགོས་པའ་ིགངོེ་མ་རྣམས་ན།ི གཏེརེ་ཆོེན་ར�་གླིིངེ་

པའ་ིཞིལ་གདམས་ལས། ངེ་ལ་ཉིན་ཅངིེ་རྗེསེ་སུ་འཇུག་པ་རྣམས� བརྒྱུད་པ་བྱནི་རླབས་

དངེ་ལྡེན་པ� གངེ་ཟིག་རྟོགོས་པ་དངེ་ལྡེན་པ་རྣམས་ལ་གཏུགས་ཤེགི� དངེ་པ་ོགསངེ་སྔགས་

ལག་ལནེ་གྱི་ིཆོ་ེབར་གྱིསི་ཤེགི� བར་དུ་གཞུངེ་མཆོན་འགྲལེ་དངེ་བཅས་པ་ལ་བྱན་ཚུད་པར་

གྱིསི་ཤེགི� ད་ེརྗེསེ་བསྙིནེ་པ་གྲངེས་རྟོགས་ཐོམེས་པ་ར་ེསྐྱལོ་ཅགི� མཐོར་ཏེངིེ་འཛོནི་གསུམ་

ལ་གཟིརེ་ཐོབེས་དྲིདོ་ཐོོབ་པར་གྱིསི་ཤེགི� གསུངེས་པ་ལྟར། གོངེ་མ་རྣམས་ན་ིབསྙིནེ་ཚད་

ཚད་དུ་འཁྱེོལ་ཞིིངེ་ཁྲིོས་མའི་ཞིལ་གཟིིགས་ལུངེ་བསྟིན་སྣ་རེ་མ་ཐོོབ་པ་མེད་པའི་རྟོོགས་པ་

དནོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབྱནི་རླབས་ཕགོ་པའ་ིརྣལ་འབྱརོ་པ་ཤེ་སྟིག་ག།ོ

༈ བོད་དུུ་བཞུུགས་པའི་ནམ་ཁུྱུང་དགོན་གིྱི་ལོ་རྒྱུུས་མདོར་བ�ུས་ཤིག་ཞུུས་ན། 

Pema Rigtsal Rinpoche and retinue visiting Namkha Khyung Dzong, Mt. Kailash, Tibet 1994

Namkha Khyung Dzong, Mt. Kailash, Tibet
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བདོ་གངེས་ཅན་གྱི་ིལྗོོངེས་འདརི་གྲལོ་བ་གསུམ་ཞིསེ་ཡིོངེས་གྲགས་སུ། སྟིདོ་མངེའ་རསི་སྐོརོ་

གསུམ་གནས་ཀྱིསི་གྲོལ། བར་དབུས་གཙངེ་རུ་བཞི་ིརྟོནེ་གྱིསི་གྲལོ། སྨོད་མད་ོཁམས་སྒངེ་

དྲུག་བླ་མས་གྲལོ་ཞིསེ་གསུངེས་པ་ལྟར། སྟིདོ་གངེས་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཉི་ེའདབས་རྨ་བྱ་ཁ་འབབ་

ཀྱིི་ཆུ་མགོར་གནས་འཆོའ་བ་དཔལ་བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོོངེ་ཞིེས་སྔོན་གྲུབ་ཆོེན་

སྤྱིན་སྔ་གླིིངེ་པའ་ིསྒྲུབ་གནས་དརེ་ཕྱིག་བཏེབ། བད་ེརྒྱལ་གོངེ་མ་བཞུགས་རིངེ་ཆོསོ་སྒར་ཆོནེ་

པ་ོཞིགི་ལས་དངེསོ་སུ་དགནོ་གཞིསི་མ་བཏེབ། ཕྱིསི་ཨོཾ་འཇིམ་རནི་པ་ོཆོ་ེདངེ་གསརེ་རྟོ་རནི་

པ་ོཆོ།ེ བླ་མ་བླ་ོབཟིངེ་ཉི་ིམ་སོགས་ཀྱིསི་དཀའ་བ་དངེ་བླངེ་གིས་དརེ་བཞུགས་གྲྭ་ཚངེ་ཡིངོེས་

ལ་དགོས་གལ་ཆོེན་པོར་དམིགས་ཏེེ་རྟོེན་དངེ་བརྟོེན་པར་བཅས་པའི་དགོན་གཞིི་གསར་དུ་

བསྐྲུན། ཁྱེད་པར་མ་འོངེས་པར་ཐུགས་རྒྱངེ་རིངེ་པརོ་གཟིགིས་པའ་ིབྱས་རྗེསེ་བླ་ན་མདེ་པ་

ཞིགི་ཡིནི། ཁ་འབབ་ཀྱི་ིཆུ་བ་ོཆོནེ་པ་ོབཞི་ིཡི་ིཡི་གྱིལ་རྨ་བྱ་ཁ་འབབ་ཀྱི་ིཡིར་ངེསོ་སུ་གནས་

གཞི་ིབྱས་པའ་ིནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་རྫོོངེ་ལ་ཕྱི་ིསྒ་ོདངེ་ནངེ་སྒ་ོདངེ་གསངེ་སྒ་ོཞིེས་བྲག་རངེ་བྱུངེ་ག་ི

སྒ་ོལྟ་བུ་གསུམ་དུ་བཞུགས་ཤེངིེ་། ཕྱི་ིསྒ་ོན་རམི་གཉིསི་ཀྱི་ིརྣལ་འབྱརོ་གསོ་དཀར་ལྕངེ་ལ་ོཅན་

རྣམས་བཞུགས་ཤེངིེ་། བར་སྒ་ོན་རབ་བྱུངེ་ངུར་སྨྲགི་ག་ིསྡེ་ེདག་བཞུགས་ཤེངིེ་། ད་ེཡི་ིགཡིནོ་

ཕྱིོགས་སུ་ཇིོ་མོ་ལུངེ་ངེམ་བཙུན་མའི་སྡེེ་ཁོ་ནའི་བསྟིི་གནས་སུ་ུབཅའ་ཁྲིིམས་མཛོད་ཡིོད། 

གསངེ་སྒ་ོན་མཁའ་འགྲ་ོགསངེ་བའ་ིཤེེལ་ཕུག་ཅེས་༧སྐྱབས་མགོན་བད་ེརྒྱལ་རིན་པ་ོཆོ་ེཉིིད་

དགུངེ་གྲངེས་སུམ་ཅུའ་ིབར་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་པའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་ཁྱེད་པར་ཅན་ད་ེབཞུགས། 

ནངེ་སྒོར་སྔོན་གྱི་ིའདུ་ཁངེ་ག་ིརྨངེས་གཞི་ིསོགས་ཞིིག་རལ་དུ་ཕྱིིན་པ་དག་ད་ལྟའངེ་མཇིལ་རྒྱུ་

ཡིདོ། ད་ེབཞིནི་དུ་སྐུ་གདུངེ་ལྷ་ཁངེ་དངེ་། ཨོཾ་འཇིམ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིགཟིམི་ཁངེ་། བད་ེརྒྱལ་སྐུ་ཕྲིངེེ་

གཉིསི་པའ་ིབླ་བྲངེ་། ཡིགི་བརྒྱ་འཁརོ་ཆོནེ་དག་ག་ིཤུལ་དག་ཀྱིངེ་མཐོོངེ་རྒྱུ་ཡིདོ། ད་ེན་ིསྤྱི་ིལ་ོ

༡༩༥༩ ལརོ་བདོ་དུ་དུས་ཟིངིེ་ཆོནེ་པ་ོབྱུངེ་སྐོབས་རྩ་བརླག་ཏུ་སོངེ་བ་ཞིགི་ཡིནི་ལ།
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༈ ད་ལྟའ་ིནམ་ཁྱུངེ་དགནོ་འད་ིན་ིསྤྱི་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ལརོ་བདོ་ཀྱི་ིསྤུ་ཧྲིེངེ་དངེ་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་

འུམ་ལྷ་ོརོངེ་ཡིལོ་དབངེ་ཕུར་པ་ཅན་ཞིསེ་པ་དརེ་གནས་ཆོགས་པ་ཞིགི་ཡིནི། ད་ེཡིངེ་སྤྱི་ིལ་ོ

༡༩༧༠ སྐོརོ་ལ་བད་ེརྒྱལ་སྐུ་འཕྲིངེེ་གཉིིས་པ་དེར་གླི་ོབུར་དུ་བྱནོ་ནས། ཤེངིེ་ནགས་སྟུག་པའོ་ི

ཁྲིདོ་དུ་ཕ་བོངེ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ཡིདོ་པ་དརེ་ཕྱིག་མཛུབ་བསྟིན་ཏེ།ེ འད་ིན་ིགླིངེ་ཆོནེ་གྱི་ིམག་ོཡིིན་

པ་དངེ་། དརེ་ངེས་དགོན་པ་ཞིགི་བཏེབ་ནས་ཕུར་པའ་ིསྒྲུབ་ཆོནེ་ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིནི་ཞིེས། 

ཕུག་མ་ོཆོ་ེབླ་མ་རྒྱལ་མཚན་དངེ་དཔོན་ཚ་ེསྟིོབས་སོགས་འདུས་ཚོགས་ཡིོངེས་ལ་གསུངེས་

པར་མཛོད། ད་ེསྐོབས་སུ་ཞིགི་ག་ིབླ་ོལ་འངེ་ད་ལྟའ་ིདགནོ་པ་ལྟ་བུ་ཞིགི་འགྲུབ་འོངེ་སྙིམ་པ་

མདེ་ལ། ད་ེན་ིམ་འོངེས་མངེནོ་གཟིགིས་ཀྱི་ིལུངེ་བསྟིན་ཡིནི་པ་ད་ལྟ་མ་ིརྒོན་ཚསོ་མགི་ནས་

མཆོ་ིམ་འཁྲུགས་པའ་ིངེངེ་ནས་གླིེངེ་བཞིནི་ཡིདོ། སྤྱི་ིལ་ོ༡༩༨༥ བད་ེརྒྱལ་སྐུ་འཕྲིངེེ་གཉིིས་

པའ་ིཐུགས་དགོངེས་གཞིརི་བཞིག་དངེ་། ཨོཾ་ཁུ་ཚ་ེདབངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེནས་ནམ་མཁའ་ཁྱུངེ་

རྫོངོེ་ག་ིབསྟིན་པ་མ་ེཤེ་ིབའ་ིདུ་བ་ལྟར་དུ་སངོེ་བ་ལ་དགངོེས་ཏེ།ེ བསྟིན་པ་སླར་གསོའ་ིཆོདེ་དུ་

མ་དགནོ་ཞིགི་ཅ་ིནས་ཀྱིངེ་བཞིེངེས་དགསོ་པ་འདུག་ཅསེ་ཡིངེ་ཡིངེ་གསུངེས་པ་དངེ་།  ཐོགོ་

མར་ཁངོེ་ག་ིདབུ་འདྲིནེ་ཐོགོ་ཕྲིན་དངེ་དགྱིསེ་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཉིསི། དཔནོ་ཚ་ེསྟིབོས་ཀྱི་ིམཐུན་

Pema Rigtsal Rinpoche and retinue visiting Namkha Khyung Dzong, Mt. Kailash, Tibet



41

རྐྱེནེ་ཅུངེ་ཟིད་བཅས་ལ་བརྟོནེ་ནས་དབུ་འཛུག་བྱས། ད་ེནས་ད་ལྟའ་ིབར་རངེ་ཉིདི་ཀྱིསི་འགན་

གཙངེ་བླངེས་ཐོགོ་ནམ་ཁྱུངེ་དགནོ་འད་ིཡི་ིརྟོནེ་དངེ་བརྟོནེ་པར་བཅས་པ་བཞིེངེས། དག་ེའདུན་

གྱི་ིམིངེ་ཐོ་ོནངེ་འཁོད་གྲངེས་༦༠༠ ལྷག་དངེ་། ད་ལྟ་བཞུགས་བཞིནི་པའ་ིདག་ེའདུན་༣༡༣ 

ལས། ལ་ོངེ་ོདགུ་ནས་བཅ་ོབརྒྱད་བར་གྱི་ིགྲྭ་ཆུངེ་རྣམས་དེངེ་རབས་ཀྱི་ིསླབོ་གྲྭ་གཞིརི་བཟུངེ་

ཨོཾནི་ཇི་ིདངེ་ན་ེཔལ་ལ།ི ཨོཾངེ་རྩསི། ཚན་རགི་བདོ་ཡིགི་བཅས་འཛོནི་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་

སླབོ་སྦྱོོངོེ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཁྱེད་པར་ཁྲིསོ་མ་རྒྱས་འབྲངིེ་བསྡུས་གསུམ་པརོ་སྟིདོ་ལུགས་ཞིསེ་

ཡིངོེས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་འདནོ་རྟོ་དབྱངེས་ཐུན་མནི་ཞིིག་བཞུགས་ཤེངིེ་། ཞིལ་རྒྱུན་ལྟར་ན་

སྲིས་དྲི་ིམདེ་ཀྱི་ིཕྱིག་སྲིལོ་ཡིངེ་ཡིིན་པར་ཐོོས་ས།ོ །ད་ེམནི་བདུད་འཇིམོས་གོངེ་འགོ་ག་ིགཏེརེ་

ཆོསོ་ཐོ་དག་ག་ིའབུད་རྡུངེ་བཅའ་གསུམ་དངེ་། གར་ཐོགི་དབྱངེས་གསུམ་རྣམས་༧སྐྱབས་

རྗེེ་འཇིིགས་བྲལ་ཡིེ་ཤེེས་རྡོོ་རྗེེའི་ཕྱིག་སྲིོལ་ལྟར་ཉིམས་སུ་ལེན་ཞིིངེ་སྦྱོོོངེ་བརྡོར་སྤྲོོད་བཞིིན་

ཡིདོ། རྒྱུན་དུ་མཁན་པ་ོཉི་ིམ་རྒྱལ་མཚན་གཙསོ་པའ་ིམཁན་པ་ོདངེ་སླབོ་དཔནོ་ཚསོ་བཤེད་

གྲྭ་ལ་ོརམི་དངེ་པ་ོནས་དགུ་པའ་ིབར་གཞུངེ་ཆོནེ་བཅུ་གསུམ་དངེ་། མ་ིཕམ་རནི་པ་ོཆོ་ེདངེ་

། ཀུན་མཁྱེནེ་རོངེ་ཀློངོེ་རྣམ་གཉིིས་སོགས་ཀྱི་ིགཞུངེ་ཆོེན་དག་དངེ་། ཐུན་མོངེ་རགི་གནས་ཀྱི་ི

སྐོརོ་སགོས་སླབོ་ཁྲིིད་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ། དགནོ་འདིའ་ིམཐོའ་སྐོརོ་དུ་སླབོ་གྲྭ་ཁངེ་དངེ། རྩདེ་

ཐོངེ་དངེ་། གྲྭ་ཤེག ཆོསོ་ཁྲིདི་ལྷ་ཁངེ་། མཛོོད་ཁངེ་དངེ་། བཞིསེ་ལག་ཁངེ་། ཐོབ་ཚངེ་། གསངེ་

སྤྱིདོ། རངེ་ཉིདི་ཀྱི་ིམཚམས་ཁངེ་དངེ་བླ་བྲངེ་། གཞིན་ཡིངེ་སྤུ་ཧྲིེངེ་གྲྭ་ཚངེ་ས་ོསོའ་ིགྲྭ་ཁངེ་དངེ་། 

བྱངེ་ཆུབ་མཆོདོ་རྟོནེ། ཡིགི་བརྒྱ་དུངེ་འཁརོ་དངེ་། མཆོདོ་མ་ེལྷ་ཁངེ་དངེ་། 

དུས་མཆོདོ་སྐོརོ་ལ་ཞུས་ན། ལ་ོལྟར་འདས་མཆོདོ་ཆོནེ་པ་ོབཞི་ིདངེ་། ཆུངེ་བ་དྲུག་ཙམ། ཚསེ་

བཅུའ་ིགར་འཆོམ་ཆོནེ་མ།ོ བཛྲ་གུ་རུ་དུངེ་སྒྲུབ། སྨྱུངེ་གནས། དགུ་གཏེརོ། ད་ེབཞིནི་དུ་

ཡིར་ངེའོ་ིཚེས་བཅུ་དངེ་། མར་ངེའོ་ིཚེས་བཅུ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཐོ་ེཝནེ་གཙསོ་པའ་ིའབྲལེ་ཐོགོས་

ཡིངོེས་ལ་དམགིས་ནས་ཉིནི་ལྟར་དགུངེ་ཚགོས་ ༣་༣༠་ནས་༥ བར་གསལོ་ཁ་ཕྲིནི་བཅལོ་

དངེ་བསམ་ལྷུན་བར་ཆོད་ལམ་སལེ་སྒྲོལོ་མ་བཅས་རྒྱུན་འདནོ་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ་པ་དངེ་།

༈ མ་དགནོ་འདིའ་ིཆོསོ་བརྒྱུད་དུ་གཏེགོས་པའ་ིབུ་དགནོ་ན།ི བདོ་མངེའ་རསི་དངེ་། ལ་དྭགས། 

ཁུ་ནུ། སྤ་ིཏེ།ི འམོ་ལྷ།ོ མུ་གུམ། ཀརྨ་རོངེ་། ཏེ་ིཆུ་རོངེ་། གླི།ོ བལ་ཡུལ། བྷ་ཛུ་ར། སུར་ཁདེ། 

རྒྱ་གར་སོགས་སུ་གནས་གཞིིས་བྱས་པའ་ིདགོན་ལག་ཆོ་ེཆུངེ་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མ་ིཉུངེ་བ་ཞིིག་

བཞུགས་ཡིདོ་པ་རདེ། 
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Ani Katak
(Disciple of 1st Degyal Rinpoche, who passed away at 

the age of 97 in Orissa, India (2014)

Ani Khandro                    Ani Bumchung                       Ani Choenyi

Three old ani of Namkha Khyung Dzong who came from Mt. Kailash Tibet and  still retreating 
in Tsopema cave, India
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༈ གཞིན་ཡིངེ་སྤྱི་ིལ་ོ༢༠༡༧ ལརོ་དབུ་འཛུག་བྱས་པའ་ིབཙུན་མའ་ིདགནོ་པ་ནམ་ཁྱུངེ་པདྨ་

འདོ་གསལ་ཆོསོ་གླིིངེ་གསར་བཞིེངེས་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིདམགིས་ཡུལ་ན།ི 

སྔར་གྱིི་ཨོཾ་ནེ་ཞིལ་བགྲེས་མངེ་པོ་རྒྱ་གར་དངེ་བལ་ཡུལ་སོགས་ཀྱིི་ས་ཆོ་དུ་མ་ཞིིག་ལ་

མཚམས་བསྙིནེ་སྒྲུབ་སགོས་མཛོད་ནས་ཕྱིགོས་ས་ོསརོ་ཁ་འཐོརོ་དུ་བཞུགས་མུས་ལ། ད་ེ

དག་ཁ་འཐོརོ་དུ་སངོེ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོན་ིསྤྱི་ིལ་ོ༡༩༥༩ ལའོ་ིདུས་ཟིངིེ་ག་ིདབངེ་གིས་

རངེ་མག་ོགངེ་ཐོོན་བྱདེ་པ་ལས་ཐོབས་མ་བྱུངེ་། གཞིན་ཡིངེ་ཕྱིསི་སུ་མཉིམ་འཛོམོས་མ་བྱུངེ་

བ་ན།ི བཙུན་མའ་ིདགནོ་སྡེ་ེམདེ་པ་འད་ིལ་ཐུག་ཡིདོ་སྟིབས། འུམ་ལྷ་ོརོངེ་དུའངེ་སྔར་གྱི་ིཨོཾ་

ན་ེཞིལ་བགྲེས་ཁ་ཤེས་བཞུགས་ཀྱིངེ་ད་ེདག་ཡུལ་མ་ིཁྱེིམ་ཚངེ་ནངེ་དུ་བཞུགས་དགོས་པའ་ི

Namkhyung Pema Odsal Choling Monastery project, side elevation drawing, Yangar, Humla, Nepal.

Namkha Khyung Dzong Humla Ani Sonam and group. They are practicing in retreat cave in Humla.
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གནས་སྟིངེས་དངེ་། མ་ཟིད་ཁྱེམི་གྱི་ིབྱ་བ་སགོས་ཀྱིིས་རྐྱེེན་པས་ཆོསོ་ལགེས་པ་ོཞིགི་སྒྲུབ་

པ་ལ་འགལ་རྐྱེནེ་ཆོ་ེཤེསོ་ཤེགི་ཆོགས། ཨོཾ་ན་ེཞིལ་བགྲེས་རྣམས་དངེ་བུད་མདེ་ཤེསེ་ཡིནོ་ཅན་

རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིངེ་རངེ་ར་ེབུད་མདེ་ཚརོ་བཙུན་མའ་ིདགོན་སྡེ་ེཞིགི་ཅ་ིནས་ཀྱིངེ་དགསོ་པ་འདུག་

ཅསེ། ས་ོསོའ་ིམྱོོངེ་ཚརོ་གྱི་ིདཀའ་ངེལ་རྣམས་ཕྲིན་ལ་ལན་མངེ་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟོེན་ནས། 

Namkhyung Pema Odsal Choling Monastery foundation puja and work.

Pema Rigtsal Rinpoche observing the construction site of  Nunnery : Namkhyung Ani Monastery
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Namkhyung Pema Odsal Choling Monastery and young nuns

Pema Rigtsal Rinpoche with nuns of Namkhyung Pema Odsal Choling Monastery, Yangar 2020, Humla 



46

ནམ་ཁྱུངེ་མ་དགོན་ནས་ལ་ེདབར་གསུམ་གྱི་ིརྒྱངེ་ཚད་དུ་གནས་གཞི་ིབྱས་པའ་ིགཡིངེ་དཀར་

གྱིི་སྒར་འབོག་ཐོ་ོཞིེས་པར་བཙུན་དགོན་ནམ་ཁྱུངེ་པདྨ་འོད་གསལ་ཆོོས་གླིིངེ་ཞིེས་པ་ཞིིག་

གསར་བཞིེངེས་བྱདེ་བཞིིན་པ་ལགས།

༡༽དམགིས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོན་ིའཛོམ་གླིིངེ་ཞི་ིབད་ེདངེ་། བུད་མདེ་རྣམས་ཀྱིསི་ནངེ་ཆོསོ་དངེ་

དངེེ་རབས་ཀྱི་ིཤེེས་ཡིནོ་ཐོབོ་ཐོངེ་ལངོེས་སྤྱིདོ་ཆོདེ་དངེ་། ནངེ་བསྟིན་སྤྱི་ིདངེ་ཁྱེད་པར་ནམ་

ཁྱུངེ་དགནོ་གྱི་ིཆོསོ་བརྒྱུད་གཙངེ་འཛོནི་བྱདེ་ཆོདེ་ཡིནི། 

༢༽ ད་ལྟའ་ིཆོར་དགོས་གལ་ཆོ་ེབ་ན་ིཨོཾ་ན་ེདགནོ་པའ་ིའདུ་ཁངེ་རྟོནེ་དངེ་བརྟོནེ་པར་བཅས་པ་

བཞིངེེས་རྒྱུ། 

༣༽ད་ལྟ་ཨོཾ་ན་ེགྲངེས༡༡༣ པ་ོདངེསོ་སུ་སྤྱི་ིལ་ོ༢༠༡༧ ནས་༢༠༡༩ གསར་ཞུགས་བྱས་

ཡིདོ་ལ། ད་ེདག་ག་ིལ་ོཚད་ཆུངེ་ཤེསོ་ལ་ོདགུ་ནས་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེགཉིསི་བར་ཡིནི།

༤༽ཤེེས་ཡིནོ་ན།ི ཆུངེ་ངུ་ཚརོ་བོད་ཡིགི་དངེ་། དབྱནི་ཡིགི  ན་ེཔ་ལ།ི ཨོཾངེ་རྩསི། ཚན་རགི་

སོགས་མདོར་ན་དེངེ་རབས་ཀྱིི་སློབ་གྲྭ་གཞིིར་བཟུངེ་ལྟར་འཛོིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་འགྲོ་

རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིདོ་ཅིངེ་། ད་ལྟ་འཛོིན་གྲྭ་དངེ་པ་ོནས་ལྔ་པ་བར་སླབོ་གྲྭར་འགྲ་ོབཞིིན་ཡིདོ། 

༥༽དགནོ་པའ་ིའཛུག་བསྐྲུན་སྐོོར་ལ། སྤྱི་ིལ་ོ༢༠༡༥ ལ་བལ་ཡུལ་དུ་ས་ཡིམོ་ཆོནེ་པ་ོསླབེ་

རྐྱེནེ་གྱིསི། མ་ིཤེ་ིརྐྱེནེ་ཆོག་ཆོནེ་པ་ོབྱུངེ་བའ་ིཞིདེ་སྣངེ་དངེ་། དརེ་མ་ཟིད་ཚན་རགི་པ་ཚསོ་

ན་ེཔ་ལ་ིཧཱ་ིམ་ལ་ཡིའ་ིཕྱིགོས་སུ་ལ་ོངེ་ོཧྲིལི་པ་ོསུམ་བརྒྱའ་ིརངིེ་ས་ཡིམོ་སླབེ་མདེ་སྟིབས། མ་

འོངེས་པར་འདི་ཕྱིོགས་སུ་ས་ཡིོམ་ཆོེན་པོའ་ིཉིེན་ཁ་ཡིོད་ཅེས་ཡིངེ་ཡིངེ་ཁྱེབ་བསྒྲོགས་བྱེད་

བཞིནི་པ་དངེ་། ད་ེབཞིནི་བལ་ཡུལ་གཞུངེ་གསི་ཀྱིངེ་། ཁངེ་གཞི་ིའཆོར་འགདོ་པས་(civi-

il engineer) བཀདོ་སྒྲོགི་འོག་ས་ཡིམོ་གྱི་ིགདོ་ཆོག་སྔནོ་འགགོ་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀྱི་ི

ཡིདོ་པ་བཤེད་སྟིབས། ད་ེལ་དམགིས་ནས་རྒྱ་�ུཚགེས་གཉིསི་ཀྱི་ིདཀའ་ངེལ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་

བཞིངེེས་རྒྱུའ་ིདབུ་འཛུགས་བྱས་ཡིདོ། དརེ་བརྟོནེ་འབྱརོ་ལྡེན་དད་སྦྱོོནི་ཕ་ོམ་ོཚསོ་རངེ་

རངེ་ག་ིདཔལ་འབྱོར་དངེ་འཚམས་པའམ་ནུས་པས་ལྕོགས་ཚད་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེེན་རོགས་དན་

གྱིསི་ཞིལ་འདེབས་ཡིདོ་པ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཞིིངེ་། གནངེ་འབྱརོ་བྱུངེ་བའ་ིདངེསོ་རྫོས་སམ་

པད་ཤེག་རྣམས་བར་མ་དོར་ཆུད་ཟིོས་སུ་མ་སོངེ་བར་དམིགས་ཡུལ་ཐོོག་འགྲོ་ངེེས་ཞུ་རྒྱུ་
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བཅས། 

༦༽ བད་ེབར་གཤེགེས་པའ་ིསྐུ་བརྙེན་དངེ་ལྷ་ཁངེ་བཞིངེེས་པའ་ིཕན་ཡིནོ་ན།ི དམ་ཆོསོ་པདྨ་

དཀར་པོའ་ིམད་ོལས། ལ་ལས་འད་ིན་རནི་ཆོནེ་སྣ་བདུན་དངེ་། །ལ་ལས་ད་ེབཞིིན་ཟིངེས་

དངེ་འཁར་བ་དངེ་། །བད་ེབར་གཤེགེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིགཟུགས་བྱས་པ། །ད་ེདག་ཐོམས་ཅད་

བྱངེ་ཆུབ་འཐོབོ་པར་འགྱུར། །ཞིསེ་པ་བཞིིན། བད་ེབར་གཤེགེས་པའ་ིསྐུ་གསུངེ་ཐུགས་རྟོནེ་

དག་བཞིེངེས་ན། རངེ་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྡེགི་སྒྲོབི་དག་པ་དངེ་ཚགོས་བསགས་པ་དངེ་མཐོར་ཐུག་

སངེས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའཕངེ་མངེོན་པར་འཐོོབ་པ་མ་ཟིད་གནས་སྐོབས་ཀྱི་ིའགལ་རྐྱེེན་བར་ཆོད་

ནད་དངེ་གདོན་དངེ་འཁྲུགས་པ་དག་ཞིི་ཞིིངེ་ཚོངེ་དངེ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་དག་རངེ་

བཞིནི་ལྷུན་གྱིསི་འགྲུབ་ཡིོངེ་བ་དངེ་། གཞིན་ཡིངེ་གཙུག་ལག་ཁངེ་ག་ིསྐུ་གསུངེ་ཐུགས་རྟོནེ་

བཞིངེེས་པ་ལ་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་སྨྲསོ་ཅ་ིདགསོ། དརེ་མ་ཚད་སྐུ་གསུངེ་ཐུགས་

རྟོནེ་ལ་ཕྱིག་མཆོདོ་བྱས་པའ་ིཕན་ཡིནོ་ཡིངེ་། འཇིམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྐུ་གཟུགས་རྣམ་པ་

མངེ་པ་ོདརེ་སྤྲུལ་ནས། །འགྲ་ོབ་དག་ེལ་སྦྱོོརོ་བའ་ིདནོ་བྱདེ་ད།ོ །ཞིསེ་དངེ་། དཔལ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེཡི་ིཞིལ་སྔ་ནས། སྔནོ་མཆོགོ་ག་ིསྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པར་སྣངེ་བ་དངེ་། ད་ལྟ་སྤྲུལ་པའ་ི

སྐུའ་ིགཟུགས་སུ་སྣངེ་བ་གཉིིས་གདུལ་བྱ་དག་མ་དག་ག་ིསྣངེ་ཚུལ་ཐོ་དད་པ་ཙམ་ལས་ངེ་ོབ་ོ

གཅགི་ཅིངེ་། བསདོ་ནམས་གསགོ་པའ་ིཞིིངེ་ལ་ཁྱེད་པར་མདེ་པ་ཡིནི་ཏེ།ེ ཇི་ིསྐོད་དུ་མད་ོལས། 

ད་ལྟ་ངེ་ལ་མཆོདོ་པ་དངེ་། །མ་འངོེས་སྐུ་གཟུགས་མཆོོད་པ་གཉིིས། །བསདོ་ནམས་མཉིམ་

ཞིངིེ་རྣམ་སྨོནི་མཉིམ། །འད་ིགཉིསི་ཐོ་དད་ཅུངེ་ཟིད་མདེ། །ཅསེ་ས།ོ །དནོ་ད་ེདག་ག་ིཕྱིིར་ད་ལྟ་

སྙིིགས་མར་གྱུར་ཅིངེ་འཇིིག་རྟོེན་གྱི་ིརྒུད་པ་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་མངེོན་དུ་གྱུར་པའ་ིསྐོབས་

འདིར། རངེ་རངེ་ག་ིཉི་ེསྐོོར་ན་ཡིདོ་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁངེ་དངེ་སྐུ་གསུངེ་ཐུགས་ཀྱི་ིརྟོནེ་དག་ལ་

ཕྱིག་དངེ་སྐོོར་བ་སྡེིག་པ་དངེ་མ་འདྲིེས་པའ་ིམཆོོད་པ་སོགས་འབད་པ་བྱས་ན་སངེས་རྒྱས་

དངེསོ་སུ་བཞུགས་པ་ལ་མཆོདོ་པ་དངེ་ཁྱེད་མདེ་ཅིངེ་། གནས་སྐོབས་འདདོ་པའ་ིདོན་ཐོམས་

ཅད་འགྲུབ་ལ་མཐོར་ཐུག་མྱོ་ངེན་ལས་འདས་པའ་ིག་ོའཕངེ་ཐོོབ་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མ་ིཟིའ།ོ 

།ཞིསེ་གསུངེས་པ་ལྟར། མད་ོདྲིན་པ་ཉིེར་བཞིག་ལས། རྟོནེ་དངེ་བརྟོནེ་པ་ལགེས་བསྐྲུན་དངེ་། 

།དག་ེའདུན་གནས་མལ་བཅའ་བ་སགོས། །དག་ེནས་དག་ེབར་རྟོག་ཏུ་འགྱུར། །བསྐོལ་པ་བྱ་ེ
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བ་སྟིངོེ་དུ་ཡིངེ་། །དག་ེབ་ཡིངོེས་སུ་ཆུད་མ་ིཟི། །ཞིསེ་གསུངེས་པ་ལྟར། གནས་སྐོབས་མངེོན་

མཐོ་ོལྷ་མའི་ིག་ོའཕངེ་ག་ིབད་ེབ་མྱོངོེ་ནས། མཐོར་ཐུག་ངེསེ་ལགེས་སངེས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའཕངེ་

ཐོབོ་པའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་ར།ོ །

དེས་ན་འཛོམ་གླིིངེ་སྤྱི་ིདངེ་ཁྱེད་པར་རངེ་ར་ེནམ་ཁྱུངེ་དགོན་པར་ལྟོས་པའ་ིདད་སྦྱོོིན་འབྲེལ་

ཐོོགས་ཡིོངེས་ཀྱིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཞིིངེ་དུ་དམིགས་ནས་ནམ་ཁྱུངེ་བཙུན་དགོན་པདྨ་འོད་

གསལ་ཆོོས་གླིིངེ་དགོན་ཞིེས་པ་རྟོེན་དངེ་བརྟོེན་པར་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁངེ་གསར་

བཞིངེེས་བྱདེ་བཞིནི་པ་ལགས་ས།ོ།

ཞིེས་པའངེ་སྤྲུལ་མིངེ་པདྨ་རིག་རྩལ་པས་ནམ་ཁྱུངེ་དགོན་པའི་ངེོ་སྤྲོོད་མདོར་བསྡུས་དངེ་

འབྲེལ་དེངེ་སྐོབས་བཞིེངེས་བཞིིན་པའི་བཙུན་དགོན་ནམ་ཁྱུངེ་པདྨ་འོད་གསལ་ཆོོས་གླིིངེ་

གི་དམིགས་ཡུལ་དངེ་འབུལ་སྡུད་རེ་འདུན་ཞུ་ཆོེད་དུ་བྲིས་པ་འདི་ཉིིད་ཐོེ་ཝན་གྱིི་དགེ་བའི་

བཤེསེ་གཉིནེ་མ་ཆོནེ་མ་ོ(CHEN-LIN FASHI) དངེ་ལའིུ་ཀངོེ་�་ (LIU KWANG 

HUA) བཅས་ནས་རངེ་ར་ེནམ་ཁྱུངེ་དགནོ་གྱི་ིཆོསོ་བརྒྱུད་སླབོ་མ་ཡིངོེས་ལ་ཕན་པར་

དམིགས་ཏེེ་ནན་ཏེན་ཆོེན་པོས་བསྐུལ་མ་བྱུངེ་བའི་ངེོ་མི་ལྡེོག་ཙམ་དུ་ཐོ་ཡིེ་པེ་སན་ཚོངེ་དུ་

བྲསི་པ་དག།ེ གངོེ་ག་ིཁྲིསོ་མའ་ིགཅོད་ཁྲིདི་ཀྱི་ིབརྒྱུད་རམི་རྣམས་པདྨ་ལུངེ་རྟོགོས་རྒྱ་མཚའོ་ི

གཅདོ་ཁྲིདི་སགོས་ལ་གཞིརི་བྱས་ནས་སྤྱི་ིལ་ོ༢༠༡༩ ཟླ་བ་༥ ཚསེ་༣ ཉིནི་བྲསི་པ་དགའེ།ོ། 

Disciples of 1st Degyal Rinpoche

1st Degyal Rinpoche’s 
disciple Ajam Rinpoche 

Serta Rinpoche 
1891-1964

1st Degyal Rinpoche’s 
disciple Chime Rinpoche



49

1st Degyal Rinpoche Disciple 
Phende Rinpoche

1st Degyal Rinpoche Disciple 
Lama Sangye

1st Degyal Rinpoche Disciple 
Geh Sampa Dorje 

Namkha Khyung Dzong Monastery, Mt. Kailash, Ngari, Tibet.


