
 
 

བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་ལས་འཕྲོས་པའི་དཔྱད་བཅྲོས་རིག་པའི་འཕེལ་རིམ་ ཅུང་ཟད་
གེང་བ། 

གཞུང་གི་མཚན།  《བི་ཅིའ་ིཔུ་ཏི་ཁ་སེར།》 

རྲོམ་པ་པྲོ།  བི་ཇི། 

རྲོམ་དུས།  དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་།  

གཞུང་ཚན།  ར་བའི་མན་ངག་དྲོན་བརྒྱད་ཀིས་གྲུབ།  

བརྲོད་བྱ།  མཚོན་རྨ་གཙོས་པའ་ིའདུ་བ་དང་ཐྲོར་ནད་སྲོགས། 

མ་ཡིག་གི་ཁུངས།  བྲོད་ལྲོངས་སྨན་རིས་ཁང་དཔ་ེམཛོད། 

པར་སྐྲུང་ཁང་།  བྲོད་ལྲོངས་མ་ིརིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

པར་སྐྲུན་ལྲོ་དུས།  ༢༠༡༥་ལྲོར་ཟླ་༨་པར་པར་ཐེངས་དང་པྲོ་བཏབ། 

ཞུ་སིག་པ།  ཟླ་བ་དང་བྲོ་བཟང་རྲོ་རེ། 

ཤྲོག་ངྲོས།  ༡༩༥ 

དང་པྲོ།     བ་ིཅིའ་ིཔུ་ཏ་ིཁ་སེར་ཞེས་པའ་ིགཞུང་ག་ིམཚན་དྲོན་བཤད་པ། 

《བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་》ཞེས་པའི་སྨན་གཞུང་འདི་ནི་བྲོད་ཀི་རིག་གནས་སི་ལ་ཆགས་འཇིག་དང་གནྲོད་
སྲོན་རིམ་པར་བྱུང་བའི་དུས་ རབས་ཀི་ཉམས་རྒུད་ཁྲོད་ནས་བྲོར་བརླགས་སུ་མ་སྲོང་བའི་གནའ་བྲོའི་དཔེ་རིང་
དཀྲོན་གྲས་ཤིག་ཡིན་ལ།  དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་བཙན་པྲོ་ཁི་སྲོང་ལེ་བཙན་ནམ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་
ཏྲོག་གིས་ཀང་སྨན་གཞུང་འདི་ལ་བརི་མཐྲོང་དང་གཟིགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གནང་སེ་གསང་བའི་བཀའ་རྒྱ་བཏབ་ཡྲོད་

པ་མ་ཟད་རྒྱལ་པྲོའི་ཕྱག་སྦལ་དུ་ཡང་བཞུགས་སུ་གསྲོལ་ཡྲོད།  གཞུང་འདིའི་མཚན་བྱང་ལ་《བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་

སེར་》རམ་《བི་ཇིའི་པྲོ་ཏི་ཁ་སེར།》  ཡང་ན་“བི་རེ་”དང་“བི་ཆེ་”སྲོགས་འབི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་
སྣང་ཡང་།  སེ་སིད་སངས་རྒྱ་མཚོའི་《ཁྲོག་དབུགས།》༡ ལས“རྒྱལ་པྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོའི་སྐབས་སུ་བྱྲོན་པའི་
སག་གཟིག་གམ་ཁྲོམ་གི་སྨན་པ་ག་ལེས་ནྲོས་རེའི་བ་སྨན་དུ་བཞུགས།  ཕལ་ཆེར་ལྷ་སར་སན་ཆགས་ཤིང་བསན་
བཅྲོས་ཀང་དུ་མ་བརམས་པར་གྲགས།  ཡུམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆེ་བ་གཙང་སྲོད་དུ་བཏང་
བས་བི་ཇི་སྲོགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་དར།” ཞེས་གསལ་བར་གཞིགས་ན།  བི་ཅིའམ་བི་ཇི་དང་བི་རེ་སྲོགས་ནི་ཐ་སྙད་ཀི་
དག་ཆའི་འབི་སངས་ཙམ་ལས་དྲོན་ལ་ཁྲོམ་གི་སྐད་དུ་རིགས་བརྒྱུད་ཀི་མིང་ཞིག་གམ་ཡང་ན་སྨན་པ་ཞེས་པའི་
དྲོན་ལ་འཇུག་པ་འདྲ་སེ།    ཡང་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས། དེའི་ཚེ་ཁྲོམ་གི་ཡུལ་ནས་དེའི་སྐད་ལ་བི་ཇི་ཞེས་པའི་སྨན་



པ་མིང་དངྲོས་ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧ་བྱ་བ་སྲོབ་དཔྲོན་མང་པྲོ་བྲོས། ཞེས་གསལ་བ་དང་།   ཁྲོང་གིས་མཛད་པའི་གཞུང་
གི་གེགས་བམ་མང་པྲོ་རྣམས་ཕྱྲོགས་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བ་ལ་པུ་ཏིའམ་པྲོ་ཏི་སེ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་པུསི་ཀ་ཞེས་པ་བྲོད་
སྐད་དུ་གྲོ་བདེ་བའི་ཆེད་ས་རང་སྲོར་བཞག་ཡྲོད་པ་དང་།  ཁ་སེར་ཞེས་པ་ནི།  གཞུང་འདིའི་མཇུག་བྱང་
དུ།  གསྲོ་སད་༼དཔྱད༽་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའི་མར། །སེམས་ཅན་གསྲོའ༼གསྲོ༽་བའི་ཁ་སེར་བ། །ཞེས་དང་།  ཡིད་
བཞིན་ནྲོར་བུ་ཁ་སེར་བ།  །དཔག་བསམ་ཤིང་བཞིན་ཁ་སེར་བ།  །འདྲོད་འཇྲོ་བ་མྲོ་ཁ་སེར་བ། །གཏེར་གི་བུམ་པ་
ཁ་སེར་བ།  །དངྲོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་ཁ་སེར་བ།  །ཞེས་འགྲྲོ་བ་སེམས་ཅན་ནད་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་སྲོག་གི་དབུགས་
རྒྱུན་རིང་དུ་བསིངས་ཞིང་ལུས་སེམས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་ནྲོར་བུའམ་དཔག་བསམ་
གི་ཤིང་བཞིན་དུ་དགྲོས་འདྲོད་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་སྲོལ་བར་བྱེད་པས་ན་གཞུང་ལུགས་འདིའི་ཆེ་བ་དང་
རིན་ཐང་མཚོན་པར་བྱས་པའམ།  ཡང་ན་བརྲོད་དྲོན་གི་ཆ་ནས་སྲོ་སེར་དཀར་སྨུག་ལ་སྲོགས་པའི་ཁ་དྲོག་གི་
མིང་གཞུང་མཚན་གི་རེས་སུ་རྒྱན་པ་འདི་ཡང་གནའ་པྲོའི་གཞུང་ལུགས་བརམས་ཆྲོས་ཀི་ཁྱད་རྟགས་ཤིག་གྲོ།  

གཉསི་པ།   བྲོད་ལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའ་ིབི་ཅའི་ིརྒྱུད་པའ་ིསྐྲོར་ནས་གེང་བ། 

སྐབས་འདིར་བི་ཅིའི་རྒྱུད་པའི་སྐྲོར་ལ་གྲོང་ནས་རགས་ཙམ་གེང་ཟིན་པ་ལྟར། རྒྱུད་པ་འདི་བྲོད་ལ་ཐྲོག་མར་དར་
སེལ་མཛད་མཁན་ནི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་རྒྱལ་པྲོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པྲོས་གདན་དྲངས་པའི་ལུགས་ཆེན་
གསུམ་གི་ཡ་གལ་ཁྲོམ་གི་སྨན་པ་ག་ལེས་ནྲོས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཕྱིས་སུ་ཁྲོང་གི་མཚན་ན་འཛོ་རྲོ་ཞེས་འབྲོད་པར་
གྲགས་ལ།  སྐབས་འདིར་ག་ལེ་ནྲོས་ཞེས་པ་གནའ་པྲོའི་གིརིག་སའི་གསྲོ་དཔྱད་རིག་པའི་ཁྲོད་དུ་སྨན་དཔྱད་ལ་
འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བལ་བའི་ཡི་ཤུ་འདས་ལྲོ་༡༢༩་ལྲོར་འཁྲུངས་པའི་ག་ལེ་ནྲོས་ཞེས་པ་དེ་དང་གཅིག་པར་ངྲོས་
བཟུང་ན་ནི་ལྲོ་ཚིགས་ཀི་ས་གཞུག་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པྲོ་ཤྲོར་བས། སྐབས་འདིར་སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་མྲོ་རག་རྲོ་བྲོ་
བཟང་བསན་འཛིན་གི་དཔྱད་རྲོམ་ཐྲོར་བུ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་སྐྲོར་ལས།  ༢“རས་ཆུང་རིན་པྲོ་ཆེས་བཞེད་པ་བཞིན་
གི་རིག་སེའི་སྨན་པ་ག་ལེན་གི་རིང་ལུགས་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་ཏ་སིག་གི་མཁས་པ་ཞིག་བཙན་པྲོས་བྲོད་དུ་གདན་
དྲངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁྲོང་ཕྱིས་སུ་བྲོད་དུ་བཞུགས་ནས་རྒྱལ་པྲོ་བ་སྨན་མཛད་ཡྲོད་པ་
མ་ཟད་ཡུམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སས་གསུམ་དང་སྲོབ་རྒྱུད་ལ་རིགས་ངན་པ་རྟུག་ལང་སིྣགས་རྨྲོངས་ལ་སྲོགས་པ་
བསངས་ཏེ་སྨན་དཔྱད་ཀི་འགྲྲོ་དྲོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད།  ཕྱིས་སུ་ཁྲོང་གི་རྒྱུད་པ་དར་སེལ་མཛད་མཁན་ནི་དུས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བྲོད་ལ་བྱྲོན་པའི་ཁྲོམ་གི་སྨན་པ་ཙན་པ་ཤི་ལ་ཁྲོང་རང་ཉིད་ཡིན་ལ།  སྐབས་འདིར་རེ་ཟུར་
མཁར་བ་དང་སེ་སིད་གཉིས་ཀི་ཁྲོག་འབུགས་ལས་ག་ལེས་ནྲོས་དང་ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧ་གཉིས་ཀི་སས་ཀི་རྒྱུད་པ་ལ་
གྲོ་རིམ་འཁྲུག་ཡྲོད་པས།  བྲོད་ཀི་གསྲོ་རིག་ལྲོ་རྒྱུས་གསལ་སྲོན་བེེཌ ཱུརྱ་སྲོན་པྲོ།  ༣ ལས།  ཡྲོངས་གྲགས་སུ་མཁས་
པ་ཆེན་པྲོ་འདི་ནི་བཙན་པྲོ་སྲོང་བཙན་གི་ཁི་རབས་སུ་བྲོད་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ཏ་ཟིག་གི་སྨན་པ་འཇྲོ་རྲོ་ཞེས་
པའི་སས་ཆེ་བ་གཙང་སྲོད་དུ་ཕེབས་ནས་བི་ཇིའི་གདུང་རྒྱུད་སེལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་ཀང་ཟེར།  ”ཞེས་
གསལ་པ་སྲོགས་བཞེད་ཕྱྲོགས་མི་མཐུན་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་དག་གི་ཁྲོད་ནས་གང་ཞིག་ཁྲོངས་དག་མིན་གསལ་སྲོན་
བྱེད་དཀའ་ནའང་།  ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧའི་སྲོབ་རྒྱུད་ཞང་དང་སྲོང་དང་བང་ཏི་ལ་སྲོགས་པས་རྒྱུད་ནས་བརྒྱུད་པར་
བ་སྨན་གི་ཕྱག་ལས་གནང་སེ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་དཔྱད་བཅྲོས་རིག་པའི་བསན་པ་རྒྱུད་འཛིན་དང་མཛད་རེས་བ་
མེད་བཞག་ཡྲོད་པ་མ་ཟད།  བསན་པ་ཕྱི་དར་གི་སྐབས་སུ་ཡང་བང་ཏི་རྒྱལ་བ་བཟང་པྲོ་དང་བང་ཏི་དཔལ་ལན་
འཚོ་བྱེད། བང་ཏི་དཔལ་ལན་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྲོགས་པའི་བང་ཏིའི་རྒྱུད་པ་ཕིྱས་སུ་ས་ས་སྨན་གྲྲོང་བ་ཞེས་གྲགས་
པ་ཁྲོང་རྣམ་པས་སྲོབ་རྒྱུད་མང་དུ་བསངས་ཞིང་གསྲོ་བ་རིག་པའི་བསན་པ་ལ་མི་ནུས་དར་སེལ་བྱ་བཞག་རླབས་
ཆེན་མཛད་ཡྲོད།  གཞན་ཡང་ང་ཚོས་དྲོ་སྣང་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་ནི།  གཡུ་ཐྲོག་གསར་རིང་གི་རྣམ་ཐར།   ༤་ 



ལས “བལ་པྲོའི་སྨན་པ་ན་རེ།  མཁས་པ་སྲོ་སྲོའི་ལུགས་ལ་དུ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་ལན་དུ།  བི་བྱིའི་ལུགས་ལ་བི་བིྱའི་པྲོ་

ཏི་ཁ་སེར།”ཞེས་པའི་པྲོ་ཏི་ཁ་སེར་ཞེས་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་བརྲོད་བྱའི་གཞུང་ལུགས་《བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་》
ཡིན་པ་གྲོར་མ་ཆག་ལ་བི་བིྱ་ཞེས་པ་ཡང་གཞུང་འདིའི་རྲོམ་པ་པྲོ་བི་ཅིའི་མིང་གི་དག་ཆའི་འབི་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་
དགྲོས་ཏེ།  འྲོན་ཀང་ལྷ་ཐྲོ་ཐྲོ་རི་སྙན་བཙན་སྐུ་རིང་སེ།  ༥“ཧ་ལམ་སི་ལྲོ་༢༩༠་ལྲོ་ཡས་མས་སུ་རྒྱ་གར་གི་སྨན་པ་
སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་དྲང་སྲོང་རྒྱུན་ཤེས་ཀི་སྲོབ་མ་རྒྱལ་པྲོ་ཆེན་པྲོའི་བུ་མི་བིྱ་དགའ་བེྱད་དང་།  བམ་ཟེ་དྲིལ་བཟྲོ་
མའི་བུ་མྲོ་བི་ལྷ་དགའ་མཛེས་གཉིས་བྲོད་ཡུལ་དུ་བྱྲོན།” ཞེས་པའི་སྐབས་འདིའི་བི་བིྱ་དགའ་བྱེད་དང་པྲོ་ཏི་ཁ་
སེར་རྲོམ་མཁན་བི་བིྱའི་བར་ལ་སྲོབ་རྒྱུད་གང་རུང་གི་འབེལ་བ་ཞིག་ཡྲོད་མེད་དང་།   ལྷག་པར་དུ།  རེ་ཟུར་
མཁར་བས།  ༦ “དེ་ནས་བཙན་པྲོའི་གདུང་རབས་བཞི་ནས་ཁི་ལེ་གཙུག་བརྟན་མེས་ཨག་ཚོམས་(ཚོམ)ཀི་རིང་
ལ་སྨན་པ་བི་ཅི་དང་བི་ལྷ་སན་དྲངས་ནས་སྨན་དཔྱད་མྲོ་རིས་དང་དམར་བྱང་ར་འགྲེལ་བསྒྱུར། ཅེས་པའི་བི་ཅི་
དང་བི་ལྷ་གཉིས་དྲོན་དངྲོས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གསྲོ་དཔྱད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་གཞན་གང་གི་ནང་ནའང་མེས་
ཨག་ཚོམ་གི་རིང་ལ་སྨན་གི་མཁས་པ་བི་ཅི་བྲོད་ལ་ཕེབས་པ་གསལ་ཡྲོད་ནའང་བི་ལྷ་ཞེས་པ་ཞིག་གང་དུའང་
མཇལ་སྐལ་དུ་མ་གྱུར་བས་ན།  ང་ཚོས་ལྷ་ཐྲོ་ཐྲོ་རིའི་སྐབས་ཀི་བི་བིྱ་དང་བི་ལྷ་གཉིས་ལ་དྲོགས་པ་བྱས་ནའང་མི་
འགྲིག་པ་མེད་སེ།  གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་སྨན་གི་བ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཆེད་བརྒྱད་ལ་སྲོགས་པས་ཚེ་རབས་
མང་པྲོའི་ས་རྲོལ་ནས་ཐུགས་སེད་དང་བདེན་ཚིག་མཛད་པའི་ཐུགས་སེད་དང་མཐུ་སྨྲོན་བཟང་པྲོ་ཡྲོངས་སུ་སྨིན་
པའི སྙིགས་དུས་འགྲྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་མི་བཟད་པའི་ནད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་སྲོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་སྤྲུལ་བ་
དང་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་གིས་མི་་ཁྱབ་པ་དངྲོས་སུ་བྱྲོན་པ་ལྟ་བུའི་བི་ཅིའི་རྒྱུད་པ་ནི་མགྲོ་ནག་བྲོད་འབངས་ཡྲོངས་
ཀི་ཚེ་སྲོག་གི་སབས་སིན་ལྟ་བུའམ་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་མནར་བར་བྱེད་པའི་ནད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་འདྲེན་
པར་བྱེད་པའི་འཚོ་མཛད་སྨན་པ་དངྲོས་ལྟར་་ལུས་ས་སུ་ས་དར་རྲོ་ཁྱབ་ཏུ་བྱྲོན་ཏེ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་བསན་པ་སི་
དང་ཡང་སྒྲོས་དཔྱད་བཅྲོས་རིག་པའི་སྐྲོར་ལ་སྲོང་གསུམ་ནྲོར་གིས་དགང་ནའང་བཀའ་དིྲན་གི་ཆ་ཤས་ཕ་མྲོ་
ཙམ་ཡང་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་མཛད་རེས་བ་ན་མེད་པ་བསྐྲུན་ཡྲོད། 

  

གསུམ་པ།    བ་ིཅིས་མཛད་པའ་ིགཞུང་ལུགས་བརམས་ཆྲོས་ཀི་མཚན་བྱང་སྐྲོར། 

    གཞུང་འདིའི་རྲོམ་པ་པྲོ་ནི་བྲོད་བཙན་པྲོའི་གདུང་རབས་གཉིས་ཀི་བ་སྨན་མཛད་མྲོང་བའི་ཁྲོམ་གི་སྨན་པ་བི་
ཅིའམ་མིང་དངྲོས་ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧ་ཞུ་བ་དེ་ཡིན་ལ།  ཁྲོང་ནི་རྒྱལ་པྲོ་ཁི་ལེ་གཙུག་བརྟན་གི་སྐབས་སུ་ཐྲོག་མར་
བྲོད་དུ་གདན་དྲངས་ཤིང་།  ཕྱིས་སུ་མངའ་བདག་ཁི་སྲོང་ལེ་བཙན་གིས་རྒྱལ་སིད་བསངས་པའི་སྐབས་ཡང་
བསར་བྲོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་སྤྲུལ་བའི་སས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་ན་སྙན་པ་ཆེས་ཆེར་འབར་བ་ཞིག་ཡིན། ཁྲོང་གིས་
བྲོད་དུ་སྨན་དཔྱད་ཀི་ཕྱྲོགས་ལ་འགྲྲོ་དྲོན་མཛད་པ་གཅིག་པྲོ་མ་ཡིན་པར།  སེ་སིད་ཀི་ཁྲོག་འབིགས་ལས།  བྲོད་
དུ་སིད་ཀི་བྱ་བ་ཡང་བསངས་ནས་བི་ཇིའི་བརྒྱུད་པ་སར་ལས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བར་གསལ།  གཞན་

ཡང་།   《པདྨ་བཀའ་ཐང་》༧ ལས།  ཤར་སྒྲོ་འཇམ་དཔལ་གིང་དུ་རིས་སྨན་བསྒྱུར།  །རྒྱ་ནག་སྲོབ་དཔྲོན་
ཧ་ར་ནག་པྲོ་དང་།  །ཧྭ་ཤང་མ་ཧ་ཡ་ན་སུ་ཏྲ་དང་།  །མཧྭ་ར་ཛ་མཧྭ་དེ་བ་དང་།  །ལྲོ་ཙཱ་བི་རེ་ཙན་པ་ཤི་ལ་
སྲོགས།  །བྲོད་ཀི་མཁས་པ་མི་བཞིས་རིས་སྨན་བསྒྱུར།  །ཅེས་པ་སྲོགས་མདྲོར་ན་ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧ་ནི་སྨན་རིས་ཀི་
རིག་གནས་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་མ་ཟད་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་སྐད་ཡིག་ལའང་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཞེད།  



མཁས་པ་ཆེན་པྲོ་འདིས་བརམས་པའི་སྨན་དཔྱད་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཕྱྲོགས་གཅིག་ཏུ་ཟ་འྲོག་གི་སྲོན་བུར་

བཞུགས་པ་ལ ་《བ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་འཚོ་བའི་མདྲོ།》ཞེས་པ་དེ་དང་། མཐའ་གཞུག་ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧ་རང་

ཡུལ་དུ་འབྱྲོན་ཁར་སས་ལ་གདམས་པ།  《བེ་བུམ་ནག་པྲོའི་སྐྲོར་འཇལ་ཚད་དང་བཅས་པ》དང་ཙ་ར་ཀས་

མཛད་པ་《དྲང་སྲོང་སྙིང་རྒྱུད་མགྲོ་བྱང་ཁྲོག་ཡན་ལག་གི་ཕ་ཁིད་སྐྲོར་གསུམ》་དང་《བི་ཇིའི་པྲོ་ཏི་ཁ་

སེར་》ཞེས་པ་རྣམས་བརམས་ནས་རྒྱལ་པྲོར་ཕུལ་བར་གྲགས། 《བ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་འཚོ་བའི་མདྲོ་》

༨ ཞེས་པའི་སྨན་དཔྱད་ཀི་གཞུང་པུ་ཏི་ཆེན་པྲོ་འདིའི་ནང་དུ་《རྒྱུད་ཤེལ་གི་མེ་ལྲོང་།》  དང་།  《བྱང་

ཁྲོག་སྲོད་ཀི་དམར་བྱང་གསལ་བའི་སྲོལ་མེ།》 《སྨད་ཀི་དམར་བྱང་འཕྲུལ་གི་ལེ་མིག》 《ཡན་ལག་

བཅྲོམ་ཐེམ་བྱང་།》《གསང་ཏི་ཀ་གསུམ།》《བེ་བུམ་སྨུག་པྲོ་སིྙང་ཏིག་ཡང་ཏིག》 《ཡི་གེ་དམར་

ཆུང་ར་འགྲེལ་ཏིག་གསུམ།》 《བདུད་རི་མེ་ལྲོང་།》  《རྨ་སྐྲོར་གསུམ་སྲོན་པ་ཐིག་ལེ་གསལ་བའི་

མདྲོ།》  དྲོན་སྙིང་རྣམ་པ་ལྔའི་དཔྱང་ཐིག》《རིན་ཆེན་དབྱིག》《མྲོ་དབྱིག》《མགྲོ་བྲོའི་རྲོད་

བཟླྲོག》 《བདུད་རི་དར་ཡ་ཀན་ལྷུན་བཟེད་ཀི་འཕྲུལ་འཁྲོར།》 《མདྲོ་བྱང་ཆེ་ཆུང་།》 《ཉེས་

དམིགས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་བ།》 《རྲོ་བཀྲ་འཕྲུལ་གི་མེ་ལྲོང་།》 《རྲོ་བཀྲ་ཐ་གུ་དགུ་སྲོར།》 《གསྲོན་

ཐིག་རྲོ་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་དྲང་སྲོང་མིའི་ཁྲོག་པ།》 《བྱང་ཁྲོག་ཁེམས་ཀི་མདྲོ།》 《དྲང་སྲོང་གི་ཀེང་

རུས་ཆེ་ཆུང་།》《ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།》《ཚིགས་ཀི་སྲོམས་ཀི་ལེའུ།》《རིན་པྲོ་ཆེའི་མཛོད་ཕན་པ་

སྨན་གི་ལེའུ།》《སྨན་པ་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་ལེའུ་བཞི་བ།》《རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕེང་བ།》《རིན་པྲོ་

ཆེའི་དབྱིག》ཅེས་པ་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཕྱྲོགས་བསྡུས་མཛད་དེ་ཟ་འྲོག་གི་སྲོམ་བུར་བཅུག་ཡྲོད། ཞེས་གྲགས་
པ་སྲོགས་སྨན་དཔྱད་ཀི་བསན་བཅྲོས་མང་དུ་བརམས་ཡྲོད།  གཞན་ཡང་ཁྲོང་དང་མཉམ་པྲོར་རྒྱ་གར་གི་སྨན་པ་
དྷརྨ་རཱ་ཛ་དང་།  རྒྱ་ནག་གི་སྨན་པ་ཧྭ་ཤང་མཧཱ་ཀིན་དཱ་གཉིས་སེ་སྤྲུལ་བའི་སས་གསུམ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་

ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་སྨན་གཞུང་བརམས་པ་རྣམས་ཕྱྲོགས་གཅིག་ཏུ་བསྲོམས་པ་《རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་སྐྲོར་》
ཞེས་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་ཟེར་བའི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་བསྒྱུར་བརམས་གནང་ཡྲོད།   གྲོང་
གསལ་བརམས་ཆྲོས་རྣམས་ལས་ད་ལྟ་དངྲོས་སུ་ཕིྱ་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་མཇལ་སྐལ་དུ་གྱུར་བ་ནི་སྐབས་སུ་བབས་

པའི་《བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་》རམ་མཚན་གཞན་ལ་《རྒྱལ་པྲོའི་བ་ཡིག་འྲོད་འབར་》ཞེས་པ་འདི་ལས་
གཞན་མེད་པར་བརྲོད།  གཞུང་འདི་ནི་བྲོད་ལྲོངས་སྨན་རིས་ཁང་དུ་ཡུན་རིང་ཉར་འཚག་བྱས་ཤིང་།  ༢༠༠༥་
ལྲོར་ཟླ་བ་དང་བྲོ་བཟང་རྲོ་རེ་གཉིས་ཀིས་ལེགས་སིག་མཛད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་ལུགས་གསྲོ་རིག་སྨན་རྫས་དྲོ་དམ་
ཅུས་མི་རིགས་གསྲོ་རིག་ཕྱག་དཔེ་ལེགས་སིག་དཔེ་ཚོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ལྟར་བྲོད་ལྲོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུང་
ཁང་ནས་དཔར་དུ་སྐྲུན་པ་ཞིག་གྲོ། 

བཞ་ིབ།   བི་ཅའི་ིརྒྱུད་པས་གསྲོ་རགི་དཔྱད་བཅྲོས་སྐྲོར་ལ་བཞག་པའ་ིམཛད་རསེ། 



བྲོད་ཀི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་དཔྱད་བཅྲོས་ལག་ལེན་ནི་དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་བཟུང་སེ་འཛམ་གིང་གསྲོ་དཔྱད་
རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀི་ཡང་རེར་སྙེགས་ཡྲོད་པ་ནི་རིགས་ཞེན་གིས་བསངས་པའི་མཁས་རླྲོན་དུ་མ་ཞིག་
གིས་འུར་སྲོག་བྱས་པ་ཙམ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར། དཔའ་མཛངས་དང་དམག་འཁྲུག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཁ་ལྲོ་
བསྒྱུར་བའི་བཙན་པྲོའི་དུས་སྐབས་ལ་མཚོན་ན། ཆེས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་རྨ་བཅྲོས་ལག་ལེན་གི་གཞུང་ལུགས་
འཚོལ་བསྡུ་དང་གསྲོ་དཔྱད་མཁས་པའི་རྒྱུན་འཛིན་རྣལ་མ་སེད་བསིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་ན། ལུགས་ཆེན་
གསུམ་གི་མཁས་པ་གཙོས་པྲོའི་མཐའ་བཞིའི་སྨན་པ་མི་དགུ་དང་སྤྲུལ་པའི་སས་གསུམ་ལ་སྲོགས་པ་བྲོད་ཁམས་
སུ་གདན་དྲངས་ཤིང་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའི་གསྲོ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་བྲོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་
བཅུག་པ་སྲོགས་མདྲོར་ན།  འགྲྲོ་བ་མགྲོ་ནག་ཡྲོངས་ཀིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་ནི་བཙན་པྲོ་ཡིན་ལ་བཙན་པྲོས་ཀང་
གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་ནི་ལྷ་རེ་ཁྲོ་ནའྲོ་ཞེས།   གཙིགས་ཆེན་དང་གཙིགས་ཆུང་ལ་སྲོགས་པའི་ཆྲོ་ལྲོ་གནང་བ་མ་ཟད་
མཐའ་ན་མངའ་ཁྲོངས་དང་སིད་དབང་གི་གྲོ་གནས་ལ་སྲོགས་པའི་ལེགས་སེས་དང་ཐྲོབ་བབས་བསལ་ཏེ་རང་
རེའི་བྲོད་ཀི་གནའ་བྲོའི་གསྲོ་དཔྱད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་གཞི་ར་ཇེ་བརྟན་དང་མཐུས་སྒྲོ་ཇེ་ཚང་དུ་བཏང་
ཏེ་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མན་ངག་སི་སྲོམ་གི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་གི་ངྲོ་བྲོར་བཞེངས་བསྐྲུན་མཛད་ཡྲོད།  ང་
ཚོས་འདི་ལྟར་བཙན་པྲོའི་སྐབས་སུ་སྨན་དཔྱད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་ནང་འདྲེན་དང་ཕབ་
བསྒྱུར་བྱས་པའི་བརམས་ཆྲོས་དེ་དག་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཡྲོང་དུས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་དཔྱད་བཅྲོས་རིག་པའི་གཞུང་
ལུགསས་རྐྱང་བར་གྲུབ་ཡྲོད།  དེ་ལྟ་བུའི་དཔྱད་བཅྲོས་རིག་པའི་ལག་ལེན་མཐྲོར་འདེགས་དང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་
སེད་བྱེད་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞིང་བྱས་རེས་འབུར་དུ་གཟེངས་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་ནི་བི་ཅིའི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པ་
མ་ཟད།  ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གསྲོ་རིག་བཞིའི་ཡ་གལ་ན་རྨ་བཅྲོས་རིག་པའི་གཞུང་
ལུགས་དང་ལག་ལེན་གི་རིག་པ་རྣམས་ཆེས་སྲོན་ཐྲོན་གི་གྲས་སུ་ཚུད་ཡྲོད་པ་འདི་ཡང་ཁྲོང་རྣམ་པའི་བཀའ་དིྲན་
ཉག་གཅིག་ལས་བྱུང་བ་ང་ཚོས་སྲོབས་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་ཏེ་སྨྲ་བར་སྲོབས་ཏེ།   གདྲོད་མའི་བྲོད་རང་གི་
གསྲོ་དཔྱད་རིག་པའི་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་ནས་རྨ་གསར་བར་མར་ཁུ་བཏང་ནས་ར་ཁ་སྲོམ་པ་ཤེས་པ་ནས་བཟུང་
སེམས་ཅན་དུད་འགྲྲོ་༩“སེའུ་སྦྲུལ་”དང་“འདབ་ཆགས་བྱ་བྱེའུ་”ལ་སྲོགས་པས་སྲོ་སྲོའི་ལུས་སེང་གི་གྲོ་བུར་བའི་
རྨས་སྲོན་རྣམས་ཅི་ལྟར་འཚོ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་མཆྲོག་ལ་དྲོ་སྣང་དང་རིག་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲོ་ནས་ ༡༠ “བཅད་འབྱྲོར་
ཉི་ཤུ”་ལ་སྲོགས་པ་གསར་གཏྲོད་མཛད་དེ་དཔྱད་བཅྲོས་རིག་པའི་ལག་ལེན་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་བཏང་བའི་
སེང་ལ།  བཀའ་དིྲན་བ་ན་མ་མཆིས་པའི་ཆྲོས་རྒྱལ་ལྲོ་པཎ་རྣམས་ཀིེེས་ཕྱྲོགས་ཀི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པྲོ་བཞི་གཅིག་
འདུས་ཀི་ཚུལ་དུ་མཐའ་བཞིའི་སྨན་དཔྱད་ཀི་གཞུང་ལུགས་གྲངས་ཀིས་མི་ལང་བ་ནང་འདྲེན་དང་ཕབ་བསྒྱུར་
གནང་ཞིང་།  ལྷག་པར་དུ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་ཁྲོག་འབུགས་བེེཌ ཱུརྱའི་མེ་ལྲོང་། ༡༡་“བཙན་པ་ཤི་ལ་ཧས་དེ་ཕྲོ་ནེ་ཙོ་
རྨ་བྱ་གསུམ་ལས་བྱུང་བ་སྐུ་གསུམ་གི་སྐྲོར་སྲོགས་མང་དུ་བསྒྱུར་ནས་བའི་སྨན་པར་བཞུགས་ཏེ་ཁབ་ཀང་
བཞེས།དེ་ལ་སས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆེ་བ་གཙང་སྲོད་དུ་བཏང་བའི་བི་ཇིའི་རྒྱུད་པ་རྣམས་འཕེལ།  བར་བ་གཡྲོར་
པྲོར་བཏང་སེ་གཡྲོར་པྲོ་ས་རྩུབ་པས་མགྲོ་དཔྱད་ལ་མཁས་དགྲོས་གསུངས་ནས་ནཱ་ག་ར་ཙའི་མདའ་བཅྲོས་དང་
གཟེས་བསྡུས།  མདའ་བཅྲོས་ལེའུ་བཞི་བ།  ར་བ་རིན་ཆེན་འཕྲུལ་གི་བཞི་སྐྲོར།  འགྲེལ་བ་དམལ་པ་ཁག་འཛག་ཆེ་
ཆུང་། ར་བཅྲོས་སྲོག་གི་འཁྲོར་ལྲོ་ཆེ་ཆུང་།ཟ་ཧྲོར་རྒྱལ་པྲོའི་ལྲོག་གནྲོན། ལྷ་བ་དང་ཀླད་པ་བཅྲོས་པ་སྲོགས་བྱིན་
ནས་བཏང་བ་ལས་ལྷྲོ་ཕྱྲོགས་དྲོང་ཁའི་སྨན་པ་རྣམས་བྱུང་ངྲོ་།  །དེ་བཞིན་བུ་ཆུང་བ་དབུ་རུ་བཞུགས་ཏེ་དབུ་རུའི་
མི་ངན་པས་འཁྲུག་རྲོད་མྲོད་ཡན་ལག་དང་བྱང་ཁྲོག་ལ་མཁས་དགྲོས་ཟེར་ནས་དེ་ཕྲོའི་སྐུ་སྲོད་སྨད་ཀིས་ལུས་ཀི་
གསང་བཙལ་བ་”ལ་སྲོགས་པའི་དཔྱད་བཅྲོས་རིག་པའི་གཞུང་མང་དུ་བསལ་བ། ཡང་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས་བི་ཅིའི་
“རྒྱུད་པ་ཞང་དང་སྲོང་དང་བང་ཏི་གསུམ་གིས་མདྲོ་ཁམས་ཀི་སྲོ་ཁ་བསྲུང་བ་པྲོ་ལྲོ་བཞིར་བྱས་པའི་བྱ་དགའ་ལ་



རྒྱལ་པྲོས་རྒྱུད་ཤེལ་གི་མེ་ལྲོང་དང་རྨ་བཅྲོས་མ་བུ་བཅུ་བདུན་སྲོགས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཡི་གེ་དམར་ཆུང་
དང་བཅས་པ་གནང་སེ་མི་བརྒྱུད་ནས་མི་བརྒྱུད་བར་རྒྱལ་པྲོའི་བ་སྨན་དུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་དམག་ནས་ཀང་
བཏྲོན་པར་གྲགས།” ཞེས་དཔའ་པྲོའི་རྟིང་མ་ལ་རྒྱལ་པྲོའི་ཕྱག་སྦལ་ན་བཞུགས་པའི་གཞུང་པྲོ་ཏིའི་སེས་སུ་
བཏེགས་པ་འདི་ནི་སྐབས་དེར་སྲོ་སྲོའི་རིག་གཞུང་ལ་ཇི་ཙམ་གྲོང་བཀུར་དང་ཆེ་མཐྲོང་གནང་བཞིན་ཡྲོད་པ་
གསལ་པྲོར་མཚོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  སྲོབ་མ་སྲོང་བཞེར་མེས་པྲོ་ལ་མགྲོ་དཔྱད།  བང་ཏི་རྒྱལ་མཉེས་མཁར་བུར་
བྱང་ཁྲོག  ཞང་ལྷ་མྲོ་གཟི་ལ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་བཅྲོས་གནང་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་པ་དང་།  “དེ་ནས་ཙན་པ་ཤི་ལ་
ཧ་རང་ཡུལ་དུ་འབྱྲོན་ཁར་སས་ལ་གདམས་པ་མེ་བུམ་ནག་པྲོའི་སྐྲོར་མཇལ་ཚད་དང་བཅས་པ།  ཙ་ར་ཀས་
མཛད་པ་དྲང་སྲོང་གི་རིང་རྒྱུད་མགྲོ་བྱང་ཁྲོག་ཡན་ལག་གི་པྲ་འཁིད་སྐྲོར་གསུམ།  མགྲོ་བྱང་ཁྲོག་ཡན་ལག་འདུ་
བ་ཐྲོར་བུ་དང་བཅས་པའི་བཅྲོས་ཐབས་ར་བའི་མན་ངག་དྲོན་བརྒྱད་པ་རྣམས་ལ་བི་ཇིའི་པྲོ་ཏི་ཁ་སེར་དུ་གྲགས་
པ་རྣམས་ཕུལ་བ་ལས།  ཕྱི་མ་ལ་རྒྱལ་པའི་བ་ཡིག་འྲོད་འབར་དུ་གྲགས།”ཞེས་དང་།  ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ།  ༡༢་ལས། 
་སྲོང་བཙན་དུས་སུ་ལུགས་ཆེན་གསུམ་གི་གཞུང་།   ཨག་ཚོམ་རིང་ལ་རྒྱ་བཟའི་ལུགས་རྣམས་དང་།  ཧྭ་ཤང་བི་ཇི་
སྲོགས་ཀིས་བསྒྱུར་བརམས་མང་།  ཞེས་དང་། ཡང་གཞུང་དེའི་ནང་དུ།  ༡༣་གྲོང་སྨྲོས་འཛོ་རྲོ་།  བི་ཇི། མཐའ་
བཞི་གསུམ་པྲོ་ནི་ཆྲོས་རྒྱལ་བ་སྨན་གི་བརྒྱུད་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནྲོ།།  ཞེས་དང་། ཡང་“ཁྲོམ་གི་ཡུལ་ནས་བི་ཆེ་
ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧ་བྱ་བའི་སྨན་པ་མཁས་པ་བཀུག་ནས་ལྷ་རེར་བཀུར་ཏེ་མ་གསུམ་བུ་བཅུ་བཞི།  ཐུན་མྲོང་མིན་པའི་
གསང་་བའི་བུ་བཞི་སེ་རྒྱས་པའི་སྐྲོར་དང་།  བེ་བུམ་སྨུག་པྲོི་ཏི་ཀ་ཡང་ཏིག་སེ་འབིང་པྲོ།བསྡུས་པ་ཡི་གེ་དམར་
ཆུང་སྲོགས་བརམས་”པ་སྲོགས་ཁྲོང་གིས་བརམས་ཤིང་བསྒྱུར་གནང་པའི་གཞུང་གི་མཚན་བྱང་དེ་དག་ལ་མཇལ་
དུས་ཀང་བྲོད་བཙན་པྲོའི་སྐབས་སུ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་དཔྱད་བཅྲོས་ཀི་ལག་ལེན་ཅི་ཙམ་དར་འཕེལ་བྱུང་ཡྲོད་
མེད་དང་བི་ཅིའི་རྒྱུད་པས་བྲོད་ཀི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་གསྲོ་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ཀི་སེང་ལ་བྱས་རེས་དང་བཀའ་
དྲིན་ཅི་ཙམ་བསངས་ཡྲོད་མེད་ཀང་གསལ་པྲོར་རྟྲོགས་ཐུབ་བྲོ།། 

  

ལྔ་བ།   བ་ིཇ་ིཔུ་ཏ་ིཁ་སརེ་ག་ིབསན་དྲོན་དངྲོས་ལས་འཕྲོས་པའ་ིཕན་བཤད་ཐྲོར་བུ། 

བསན་བཅྲོས་ཆེན་པྲོ་སི་དང་འདྲ་བར་གཞུང་འདིའི་དབུར་ཡང་སྐད་གཉིས་ཤན་སར་དང་འགྱུར་ཕྱག   རྲོམ་
པར་དམ་བཅའ་བ་བཅས་ཕུད་པའི་ལེའུ་ཆེན་པྲོ་དྲུག་གི་ནང་དུ་ཕྱྲོགས་བསྡུས་མཛད་ཡྲོད།  དེ་ཡང་། གྲོའི་༼མགྲོ་
༽བྲོ་དང་།  བྱང་ཁྲོག་དང་། ཡན་ལག་དང་།  འདུ་བ་དང་།ཐྲོར་བུ་དང་།  མ་ལུས་པ་སྲོན་པར་བྱེད་དྲོ།  །ཞེས་
གཞུང་དྲོན་མ་ལུས་པ་མདྲོར་བསན་གི་སྒྲོ་ནས།  ལའེུ་དང་པྲོ་མགྲོ་རྨ་གསྲོ་བའ་ིཐབས་ལ།  ནང་གསེས་མགྲོ་བྲོ་ཆག་
མ་ཆག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟག་པ་དང་བཅྲོས་ཐབས་བསན་པ་བཅས་ས་བཅད་ཆེན་པྲོ་གཉིས་དང་།  ལའེུ་གཉསི་
པ་བྱང་ཁྲོག་ག་ིརྨ་གསྲོ་ཐབས་ལ། གསང་གནས་དང་དཔྱད་ཐབས།  བྱང་ཁྲོག་སྲོད་ཀི་རྨ་བརྲོལ་མ་རྲོལ་དང་
བཅྲོས་ཐབས།  བརྟག་ཐབས་དང་བཅྲོས་ཐབས། བྱང་ཁྲོག་སྨད་ཀི་བཅྲོས་ཐབས་བཅས་ས་བཅད་ཆེན་པྲོ་
བཞི།  ལའེུ་གསུམ་པ་ཡན་ལག་གི་རྨ་གསྲོ་བའ་ིཐབས་ལ། གནད་ཀི་རྣམ་གྲངས།  གནད་ཀི་མཇལ་ཚད།  གནད་ལ་
ཕྲོག་པའི་རྟགས།  འཆི་ཁའི་དུས་ཚོད།  བཅྲོས་ཐབས་བཅས་ནང་གསེས་ས་བཅད་ཆེན་པྲོ་ལྔ།  ལའེུ་བཞ་ིབ་འདུ་བ་
གསྲོ་ཐབས་ལ།  ཉེས་པ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ།  དྲོན་ལྔ་སྣྲོད་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ། དེ་
བཞིན་མ་ཞུ་བ་དང་འཁྲུ་ནད།  སུརྱ་དང་སྐྲན་ནད། དུག་ནད་རིམས་ནད་ཆུ་སེར་གི་ནད་བཅས་ཀི་མཚན་ཉིད་
དང་དབྱེ་བ།  དེ་དག་གི་བཅྲོས་ཐབས་བཅས་བསྲོམས་པའི་ནང་གསེས་ས་བཅད་ཆེན་པྲོ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དྲུག  ལའེུ་ལྔ་



བ་ཐྲོར་བུའ་ིནད་གསྲོ་བའ་ིཐབས་ལ། གྲུབ་བུའི་ནད་གསྲོ་བའི་ཐབས་ཞེས་ས་བཅད་གཅིག་དང་།  ལའེུ་དྲུག་པ་མ་
ལུས་པ་གསྲོ་བའ་ིཐབས་ལ། ཁུ་བ་དང་ཕྱེ་མ། རིལ་བུ། ལེ་གུ་བཅས་ཀི་སེ་ཚན་བསན་པའི་ས་བཅད་དང་།  འབས་
ནད་དང་དམུ་ཆུ། སྐྱུགས་བཤལ་བཅས་ཀི་ས་བཅད།  མི་རྲོད་སྐྱུགས་ཀི་མན་ངག་དང་སྲོང་གི་མན་ངག  ཆག་
ཆིངས་ཀི་མན་ངག  ཕལ་བཅྲོས་ཐྲོར་བུ།  ཟས་བཅྲོས། ཐྲོར་བུའི་ནད། རྣ་བ་འྲོན་པ་དབྱེ་བར་བྱ་བའི་མན་ངག  སྣ་
ཁག་གཅྲོད་ཐབས།  སྲོ་སིན་བཅྲོས་ཐབས།  བཤང་བ་ལ་བརྟག་ནས་བཅྲོས་ཐབས།  ཆུ་འགགས་བཅྲོས་ཐབས། ཟ་
འཕྲུག་བཅྲོས་ཐབས་བཅས་ར་བའི་ས་བཅད་ཆེན་པྲོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་དང་མཇུག་བསྲོམས་བཅས་ཀི་སྒྲོ་ནས་བསན་
ཡྲོད།   འདི་ལྟར་གཞུང་ལུགས་འདིའི་ས་བཅད་ཀི་སི་ཁྲོག་རྣམས་ཕྱྲོགས་བསྲོམས་ཀི་སྒྲོ་ནས་དབྱེ་ཞིབ་རགས་ཙམ་

གནང་ཡྲོང་དུས།  ཙན་པ་ཤི་ལ་ཧས་བརམས་པས《བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་》ཞེས་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ལ་
གསྲོ་བ་རིག་པའི་རྨ་བཅྲོས་ལག་ལེན་གི་སྐྲོར་ནས་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་རྒྱུད་བཞི་དང་གྲོང་སིག་ནས་
དཔྱད་ན།  ད་དུང་ཡང་གཞུང་ལུགས་འདི་ལ་མ་འདང་བའི་ཆ་དང་ཧ་ཅང་མདྲོར་བསྡུས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་
མངྲོན་ཡྲོད། ཕྱྲོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གེང་ན། ཆེས་སབས་བདེ་ཞིང་ལག་ལེན་དུ་འདེབས་ས་བའི་གཞུང་ལུགས་
ཤིག་གི་ངྲོ་བྲོར་ཡང་གྲུབ་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། ད་སྐབས་དངྲོས་སུ་བཞུགས་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་དང་སྲོ་མ་ར་ཛ་
གཉིས་ཕུད་པའི་རྨ་བཅྲོས་རིག་པའི་སྐྲོར་ལ་གཞུང་གྲ་རྒྱས་ཤྲོས་ནི་བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་འདྲོད་
ལ།    གསྲོ་དཔྱད་རིག་པའི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྙིང་པྲོ་ལྟ་བུའམ་དངྲོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་ཁ་སེར་ལྟ་
བུ་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀི་བཅུད་འདུས་པས་ན་བཅྲོས་ཐབས་ར་བའི་མན་ངག་ཟེར་དགྲོས་དྲོན་ཡང་དེ་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་ལས་ཆེ་སེ།  དེ་མིན་ལེའུ་དང་པྲོ་མགྲོ་རྨ་གསྲོ་བའི་སྐབས་སུ། བརྟག་བཅྲོས་གཉིས་ལས་གཞན་མགྲོའི་
རིགས་དང་དབྱིབས། གནས་ལུགས།  ཀླད་པ་དང་ར་རུས་ཆུ་རྒྱུས་ལ་སྲོགས་པའི་གནད་དམིགས་རྣམས་ཀི་མཚོན་
པས་སྲོན་འགྲྲོའི་ཆ་རེྐྱན་གང་མང་ཞིག་བསན་མེད་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ར་ཡི་མཁར་ལ་རུས་པའི་འཕང་ཤ་དང་ཆུ་
རྒྱུས་ཀུན་གི་འདུས་ས་གསུམ་འགྱུར་སྐེ་ཡི་རྨའི་སྐྲོར་ནས་དམིགས་བསལ་གིས་གང་ཡང་བསན་མེད། ལུས་ཀི་ཕྱི་
ནས་ནད་རྣམས་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་དཔྱད་ཀི་ཆ་བྱད་ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱུད་བཞིའི་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལས་ཟུག་རྔུ་
བརྟག་པའི་ཆ་བྱད་ལ་བཅུ་གསུམ། སྐམ་པའི་སེ་ཚན་ལ་དྲུག  གཙགས་བུའི་སེ་ཚན་ལ་བརྒྱད།  འབིག་བྱེད་ཐུར་
མའི་སེ་ཚན་ལ་དགུ།  ཕན་བུའི་སེ་ཚན་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་ཆ་བྱད་ཀི་སྐྲོར་ནས་ཧ་ཅང་སྲོང་ཆ་ལན་
ཡྲོད།   བྱང་ཁྲོག་དང་ཡན་ལག་གི་རྨ་ལ་མཚོན་ནའང་སིྙང་པྲོ་བཅུད་འདུས་ཀི་ཚུལ་དུ་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་གྲོ་
བདེ་བའི་ཚུལ་དུ་བསན་ཡྲོད།  ལེའུ་བཞི་བ་འདུ་བའི་སྐབས་སུ་བཅྲོས་སུ་རུང་བའི་ནད་བརྒྱ་ར་གཅིག་ལས་གཞན་
གང་ཡང་བསན་མེད་ལ།  དཔེར་ན། རླུང་ནད་ལ་བདུན་དང་མཁིས་པ་བཞི།  བད་ཀན་ལ་བདུན་བཅས་བསན་
ཡྲོད་པ་ལྟ་བུ་དང་།  རྒྱུད་བཞི་ལ་མཚོན་ན།  ཉེས་པ་གསུམ་བསྲོམས་པའི་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་བརྒྱ་དང་བཅུ་
གཅིག་གིས་བསན་ཡྲོད།  དེ་བཞིན་ལེའུ་ལྔ་བར་ཐྲོར་ནད་གསྲོ་བའི་སྐབས་ལ་གྲུམ་བུ་གསྲོ་བའི་ཐབས་གཅིག་པྲོ་
ལས་གཞན་བསན་མེད།  གཞུང་འདིའི་མ་ཡིག་ལྟར་ན་ཤྲོག་ལེྷ་༡༨༠་ནས་༡༨༧་བར་དང་ཤྲོག་ལྷེ་༢༡༥་ནས་
༢༢༢་བར་བཅས་བསྲོམས་པའི་ཤྲོག་ལྷེ་བཅྲོ་བརྒྱད་ཆད་ཡྲོད་པ་དེ་ལེའུ་འདིའི་གྲོང་འྲོག་ཡིན་པར་གེང་།  གཞན་
ལེའུ་མཐའ་མ་མ་ལུས་པ་གསྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཆག་ཆིངས་ཀི་མན་ངག་ལ་སྲོགས་པ་བྱང་ཁྲོག་གི་རྨ་གསྲོ་བའི་སྐབས་
དང་།  ཉེས་གསུམ་དང་གྲོ་སིྙང་ལ་སྲོགས་པ་འདུ་བ་གསྲོ་བའི་སྐབས་དང་། སྐྱུགས་འཁྲུ་ལ་སྲོགས་པ་ཐྲོར་ནད་ཀི་

རིགས་སྲོགས་གྲོང་གི་ལེའུ་ལྔའི་ནང་མ་འདུས་པ་དམིགས་བསལ་གིས་མེད།  འདི་ལྟར་བལྟས་ཡྲོང་དུས།《  རྒྱལ་

པྲོའི་བ་ཡིག་འྲོད་འབར་》ཟེར་བའི་གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་གཅིག་པྲོ་མ་ཡིན་པར་ད་དུང་



ཡང་ལེའུ་ཚན་མང་པྲོ་ཞིག་འདུས་ཡྲོད་པ་འདྲ་སེ།   《སེ་སིད་ཀི་ཁྲོག་འབིགས་ལས། 》 “མགྲོ་དང་བྱང་ཁྲོག་
ཡན་ལག་འདུ་བ་ཐྲོར་བུ་དང་བཅས་པའི་བཅྲོས་ཐབས་ར་བའི་མན་ངག་དྲོན་བརྒྱད་པྲོ་རྣམས་ལ་བི་ཇིའི་པྲོ་ཏི་ཁ་
སེར་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་ཕུལ་བ་ལས། གཞུང་ཕྱི་མ་ལ་རྒྱལ་པྲོའི་བ་ཡིག་འྲོད་འབར་ཞེས་པའི་མཚན་ཀང་བཏགས་
སྲོ། །”ཞེས་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་གང་མང་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པྲོའི་བ་ཡིག་འྲོད་འབར་དང་བི་ཅིའི་པུ་ཏི་
ཁ་སེར་གཉིས་གཞུང་ལུགས་གཅིག་ཡིན་པར་བཞེད་མྲོད།   གཞུང་འདིའི་དབུར་རྒྱལ་པྲོའི་བ་ཡིག་འྲོད་འབར་ནི་

འཆན་བུའི་ཚུལ་དུ་བཀྲོད་ཡྲོད་པ་ལས་གཞན་མགྲོ་མཇུག་གང་ནའང་གསལ་ཁ་མེད།   《བི་ཅིའི་པུ་ཏི་ཁ་སེར་།》
གི་སིག་པ་པྲོའི་གཏམ་ལས་ཀང་།  གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་དྲང་སྲོང་རིང་རྒྱུད་ཀི་པྲ་ཁིད་སྐྲོར་གསུམ་དང་། བེ་བུམ་
ནག་པྲོའི་སྐྲོར་འཇལ་ཚད་དང་བཅས་པ་ཡྲོད་དགྲོས་པར་དྲོགས་སྲོང་གནང་ཡྲོད།  གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་ཙན་པ་ཤི་
ལ་ཧས་བརམས་པའི་གཞུང་འདི་གཅིག་པྲོ་མ་གཏྲོགས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་སྲོ་དགྲོས་
པའི་གནས་ལས་མ་འདས་ཏེ།  གཞན་ཡུལ་སྐད་དང་བར་རིང་གིས་ཆེས་ཆེར་སེལ་པའི་གནའ་དཔེ་འདིའི་ནང་དུ་
ནད་རིགས་བརྟག་ཐབས་དང་བཅྲོས་ཚུལ་ལ་སྲོགས་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མྲོའི་ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཁྱད་ཆྲོས་
འབུར་དུ་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་ནི།  གསྲོ་བ་རིག་པའི་ཡང་རེར་གྲགས་པའི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞི་ལ་མཚོན་ནའང་གཞུང་
འདི་དག་ལས་ལེགས་ཆ་འཚོལ་བསྡུས་དང་མན་ངག་གཅེས་ཉར་བྱས་ཡྲོད་པ་ནི་རིགས་པས་རྟྲོགས་ཐུབ་པའྲོ།། 

  

  

དཔྱད་གཞའི་ིཡགི་ཆ་ཁག 

༡ གསྲོ་བ་རིག་པའི་ཁྲོག་འབུགས་བེེཌ ཱུརྱའི་མེ་ལྲོང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱ་མཚོ། ཤྲོག་ངྲོས་༩༦། བྲོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱྲོད་ཁང་།  ༢༠༠༨་ལྲོ་དཔར་སྐྲུན་མཛད། 

༢ སྲོབ་དཔྲོན་ཆེན་མྲོ་རག་རྲོ་བྲོ་བཟང་བསན་འཛིན་གི་དཔྱད་རྲོམ་ཐྲོར་བུ་གསྲོ་བ་རིག་པའི་སྐྲོར་ལས།  ཤྲོག་ངྲོས༡༨༨། 

༣ བྲོད་ཀི་གསྲོ་རིག་ལྲོ་རྒྱུས་གསལ་སྲོན་བེེཌ ཱུརྱ་སྲོན་པྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༡༨༩ སྐལ་བཟང་འཕིན་ལས།  ཀྲུང་གྲོ་མ་ིརིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧་ལྲོར་དཔར་དུ་སྐྲུན། 

༤  གཡུ་ཐྲོག་གསར་རིང་གི་རྣམ་མཐར་བཀའ་རྒྱ་མ།  ཤྲོག་ངྲོས།༡༠༡།  ཇྲོ་བྲོ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས།   མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢་ལྲོར་དཔར་དུ་སྐྲུན། 

༥  བྲོད་ཀི་གསྲོ་རིག་ལྲོ་རྒྱུས་གསལ་སྲོན་བེེཌ ཱུརྱ་སྲོན་པྲོ། ཤྲོག་ངྲོས་༩༡། སྐལ་བཟང་འཕིན་ལས།  ཀྲུང་གྲོ་མ་ིརིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༡༩༩༧་ལྲོར་དཔར་དུ་སྐྲུན། 

༦ ཟུར་མཁར་བའི་ཤེས་བྱ་ཁྲོག་འབུབས། ཤྲོག་ངྲོས།༢༠༨། ཟུར་མཁར་བྲོ་གྲྲོས་རྒྱལ་པྲོ།  མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།   ཨ་རུ་དཔེ་ཚོགས། ༢༠༠༦་ལྲོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད། 

༧   པདྨ་བཀའ་ཐང་།  སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ས་བསྒྱུར་བའི་ལེའུ་ག་བཞི་པ་ ཤྲོག་ངྲོས༡༢༤།  ༡༩༩༠་ལྲོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད། 

༨ གངས་ལྲོངས་གསྲོ་རིག་བསན་པའི་ཉིན་བྱེད་རིམ་བྱྲོན་གི་རྣམ་ཐར་ཕྱྲོགས་བསིགས། ཤྲོག་ངྲོས་༤༥།  བྱམས་པ་འཕིན་ལས།  བྲོད་གཞུང་སྨན་རསི་ཁང་།  ༡༩༩༡ ལྲོར་པར་དུ་སྐྲུན།  

༩ གསེར་བེ་དངུལ་བེ། བང་ཏི་དཔལ་ལན་རྒྱལ་མཚན། ཤྲོག་ངྲོས་༡༣། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཨ་རུ་དཔེ་ཚོགས།  ༢༠༠༦་ལྲོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད། 

 ༡༠  ཤེས་གྲོང་ཤེས་ཕེང་། ཤྲོག་ངྲོས་༢༩༩།  དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། བྲོད་གཞུང་སྨན་རིས་ཁང་།  

༡༡  གསྲོ་བ་རིག་པའི་ཁྲོག་འབུགས་བེེཌ ཱུརྱའི་མེ་ལྲོང་། སེ་སིད་སངས་རྒྱ་མཚོ། བྲོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞབི་དཔྱྲོད་ཁང་།  ཤྲོག་ངྲོས་༩༩་ལས། ༢༠༠༨་ལྲོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད། 

༡༢ ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ།   སྲོད་ཆ།འཇམ་མགྲོན་ཀྲོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཁ་མགུ་དྷར  ་ཀ་ར་རྲོམ་བསྒྱུར་ཁང་།སྲོད་ཆ།ཤྲོག་ངྲོས་༥༨༢།   

༡༢ ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ།   སྲོད་ཆ། འཇམ་མགྲོན་ཀྲོང་སྤྲུལ་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཁ་མགུ་དྷར  ་ཀ་ར་རྲོམ་བསྒྱུར་ཁང་།སྲོད་ཆ།ཤྲོག་ངྲོས་༥༩༠། 



༡༣ ཟུར་མཁར་བའི་ཤེས་བྱ་ཁྲོག་འབུབས་ལས།  ཟུར་མཁར་བྲོ་གྲྲོས་རྒྱལ་པྲོ།  མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།   ཨ་རུ་དཔེ་ཚོགས། ཤྲོག་ངྲོས། ༢༠༩། ༢༠༠༦་ལྲོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད། 

 
 


