
སེ་ར་རེ་བཙུན་པའི་གསུང་

འབུམ།

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གྲྭ་ཚང་།སེར་བེས་
   རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

༼ཀ༽

གསུང་འབུམ།



སྤིའི་ཨང་།
༣༦

བེ་བྲག་གི་ཨང་།
༡

༄༅།།སེ་ར་རེ་བཙུན་པའི་གསུང་འབུམ་

བཞུགས་སོ།།

  རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
 གྲྭ་ཚང་།སེར་བེས་

༼ཀ༽

གསུང་འབུམ།

དོན་བདུན་ཅུ་སོགས།
༡༤༦༩ - ༡༥༤༤



དེབ་ཨང་།

SBG156001

སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གི་བེས་ཀི་ཤིང་པར་གཞི་རུ་བཟུང་བ་ཡིན།

སྗེར་བྗེས་རྱིག་མཛོད་ཀྱིས་ཞུ་སྒྱིག་བས།

སྗེར་བྗེས་རྱིག་མཛོད་ཀྱིས་གོག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་བཟོས།

སྗེར་བྗེས་རྱིག་མཛོད་རོམ་སྒྱིག་ཁང་གིས་འགྲེམས་སྲེལ་བྱས།

༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་དང་པོར་རོམ་སྒིག་བྱས།

ཚོད་ལྟ། བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་མྲེད། 

དྲེབ་ཚད། 15x21

ཡིག་ཚད། 14

ཡིག་གངས། 32,250

ང་ཚོའྱི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཁ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོར་ཡོད།

http://www.serajeyrigzodchenmo.org
mailto:serajeyrigzodchenmo@gmail.com


ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

༄༅།།སྗེ་ར་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནྱི། ཉང་སོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བདུན་པར་

གནས་རྱིང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བདྗེ་ལྗེགས་རྱིན་ཆྗེན་ལས་དགྗེ་བསྗེན་གྱི་སོམ་པ་ཞུས། ཆོས་

རྗེ་དྗེ་ཉྱིད་དང་། པཎ་ཆྗེན་ལུང་རྱིགས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཀུན་མཁྗེན་ཆོས་འབོར་དཔལ་བཟང་དང་། 

པཎ་ཆྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་རྗེ་མོ་སོགས་བསྗེན་ནས་གཞུང་ཆྗེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གསན་སྦོང་མཛད་དྗེ་

མཁས་པའྱི་གྲགས་པ་རྒྱས། 

དགུང་ལོ་ཉྗེར་གསུམ་པར་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའྱི་དགྗེ་བསོས་མཛད། དཔལ་འཁོར་

བདྗེ་ཆྗེན་སོགས་སུ་གྲྭ་སོར་གནང་། དགུང་ལོ་ཉྗེར་བཞྱི་པར་སྗེ་རར་ཆོས་རྗེ་དོན་ཡོད་དཔལ་

ལྡན་དང་མཇལ། གཉལ་སོན་དཔལ་འབོར་ལྷུན་གྲུབ་ལས་ར་འཇུག་གཉྱིས་སོགས་ཀྱི་བཤད་

ལུང་གསན་པ་དང་། གནས་དྗེར་དཔྗེ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ཤྱིང་ཤྗེར་ཕྱིན་ལ་སྦངས་པ་

མཛད། རྗེ་ཤྗེས་རབ་བཟང་པོ་སོགས་ལས་བསྗེན་རོགས་བསྒྲུབས། དགུང་ལོ་ཉྗེར་བདུན་པར་

གཙང་དུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསོར། དགུང་ལོ་ཞྗེ་གསུམ་པར་སྗེར་བྗེས་མཁས་སན་

གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་པོ་མཛད། དགུང་ལོ་ང་ལྔ་པར་སག་རྗེ་རྱིན་ཆྗེན་སྒང་གྱི་མཁན་པོ་གནང་། 

དགུང་ལོ་རྗེ་དགུ་པར་སྗེ་རའྱི་མཁན་ཁྱིར་ཕྗེབས་ཏྗེ་འཆད་ཉན་ལྗེགས་པར་བསྐྱངས། ཁྱི་

རབས་བཅུ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན། དགུང་ལོ་དོན་གསུམ་པར་ཟུར་བཞུགས་མཛད་ནས། བདྗེ་ཆྗེན་

གསང་སྔགས་མཁར་གྱི་གདན་སར་ཕྗེབས་ཏྗེ་དགུང་ལོ་དོན་དྲུག་པར་དགོངས་པ་ཆོས་

དབྱིངས་སུ་གཤྗེགས་སོ།། བཀའ་རོམ་གྱི་སོར་ལ། དབུ་མའྱི་སྤྱི་དོན་སལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་

སོགས་པོ་ཏྱི་བདུན་བཞུགས།   



    

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

༄༅།།གངས་རྱིའྱི་ཤྗེལ་གྱི་མཆོད་རྗེན་གྱི་ཕྗེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའྱི་རང་རྗེའྱི་སཱ་ལའྱི་སྨན་

ལོངས་སུ། ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རྱིག་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་

ལས། གསུང་རབ་ཀྱི་གྗེགས་བམ་རྱི་རབ་ཀྱི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀྱི་

འཕྗེལ་འགྲྱིབ་སོགས་ཀྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ཟས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། གང་མང་ཞྱིག་ས་

རྡུལ་གྱི་ཁོད་དུ་ཆྗེས་མཐའ་མཇུག་གྱི་གཟྱིམས་མལ་བསྗེན་ལ་ཉྗེ་བ་སོགས་ཀྱིས་དྗེ་དག་མྱུར་

སྐྱོབ་དང་། གཅྗེས་ཉར་བྗེད་རྒྱུ་ནྱི་འཕྱིས་མྗེད་ན་སྔ་མྗེད་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྗེས་རང་རྱིགས་

བསམ་ཡོད་གང་མང་ཞྱིག་གྱིས་དྗེ་དག་བསྐྱར་དཔར་དང་། དྗེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སོགས་

ཀྱིས་འགྲྗེམས་སྗེལ་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་ལ་རྗེམ་བཞྱིན་པ་ནྱི་དགའ་འོས་པ་དང་། ཡྱི་རང་གྱི་

ལྗེགས་སོ་འབུལ་བའྱི་གནས་ཡྱིན་ནོ།། 

ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཤད་ན། མྱི་རྱིགས་དྗེའྱི་ཤྗེས་རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་ནྱི་མྱི་

རྱིགས་དྗེའྱི་བླ་སོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྗེ་ཉྱིད་དར་སྗེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྗེད་རྒྱུ་ཡང་། མྱི་རྱིགས་དྗེ་

ཉྱིད་ཀྱི་འོས་འགན་ཡྱིན་ན། བསམ་བློའྱི་རྒྱགས་ཕྗེ་རུ་གྱུར་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་གྗེགས་བམ་དྗེ་

དག་ནྱི། ཤྗེས་རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་ཡྱིན་ལ། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་བླ་སོག་ཀང་ཡྱིན་ནོ།།  

སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་ལས་ཀང་། ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་གྗེགས་བམ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་

ཉྱིད། ཡྱི་གྗེར་འདྲྱི་བ་དང་། འདྲྱིར་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་སོང་གསུམ་ནོར་གྱིས་



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།

III

བཀང་སྗེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསོད་ནམས་ཆྗེ་བར་

གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀྱི་གྗེགས་བམ་དག་ཡྱི་གྗེར་འབྱི་བ་དང་། འབྱིར་

བཅུག་པ་དག་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་དགྗེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། དོན་གནད་ཀང་གོ་ཐུབ་བོ།། 

༸ གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྗེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆྗེན་པོ་དང་འདུ་

ཁང་རྱིག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དྗེ་ཙམ་དགའ་བོ་མྗེད། སྐུ་ཆྗེན་པོ་བཞྗེངས་རུང་དྗེས་གསུང་ནྱི་མྱི་
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ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་

རྒྱུན་དི་མ་མེད་པ་

བཞུགས་

སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། འདྱིར་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་

རྒྱན་གྱི་བརོད་བ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་འཆད་པ་ལ། 

ཐོག་མར། 

ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནྱི། །

དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་དག་བཤད། །

ཅྗེས་པ་ལ། 

ཁད་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

2

ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་འབས་བུ་ཤྗེར་ཕྱིན་དོན་གཅྱིག །རྣམ་མཁྗེན་

ཆོས་ཅན། ཁད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏྗེ། རྗེན་གྱི་ཁད་པར་སངས་རྒྱས་འཕགས་

པ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། ངོ་བོའྱི་ཁད་པར་གཉྱིས་སུ་མྗེད་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་པ། 

དགག་བ་དང་བལ་བའྱི་ཁད་པར་བདྗེན་སོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ལ་སྒས་བརོད་རྱིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཤྗེར་ཕྱིན། 

གཞུང་ཤྗེར་ཕྱིན། ལམ་ཤྗེར་ཕྱིན། འབས་བུ་ཤྗེར་ཕྱིན་དང་བཞྱི་ཡོད། 

དང་པོ་ནྱི་སོང་ཉྱིད་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་

ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་མཁྗེན་པ་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་མཁྗེན་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁད་ཆོས་བཞྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ། 

འབས་བུ་ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། ཁད་ཆོས་བཞྱི་ནྱི་རྗེན་གྱི་ཁད་པར་སངས་

རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། ངོ་བོའྱི་ཁད་པར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་པ། རྣམ་

པའྱི་ཁད་པར་གཉྱིས་སུ་མྗེད་པ། དགག་བ་དང་བལ་བའྱི་ཁད་པར་བདྗེན་སོང་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །

རང་བཞྱིན་ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྗེང་ན་ཡོད། 

གཞུང་ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་

ན་ཡོད། ལམ་ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་

མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། འབས་བུ་ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་

ནར་ཡོད། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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རྣམ་ཀུན་མཁྗེན་ཉྱིད། 

ཅྗེས་པ་ལ། 

སྗེམས་བསྐྱྗེད་སོགས་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཡྗེ་

ཤྗེས། རྣམ་མཁྗེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

མཁྗེན་པ་དོན་གཅྱིག   

དབྗེ་ན། ཤྗེས་བའྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་མཁྗེན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་དང་། རྒྱུ་

འབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དོན་བདུན་ཅུ་མཁྗེན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་གཉྱིས་ཡོད། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

ལམ་ཤྗེས་ཉྱིད། །

ཅྗེས་པ་ལ། 

རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མངོན་རོགས་དྗེ། ལམ་

ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དོན་གཅྱིག  

དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྗེས་པའྱི་ལམ་ཤྗེས། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྗེས་

པའྱི་ལམ་ཤྗེས། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ལམ་ཤྗེས་པའྱི་ལམ་ཤྗེས་དང་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་

ཡོད། 

དྗེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉྱིད། །



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཅྗེས་པ་ལ། 

རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །ཐྗེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་

སུ་གནས་པ་དྗེ། གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཐྗེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་

སུ་གནས་པའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྗེན་པ་དོན་གཅྱིག  

དབྗེ་ན། འབས་ཡུམ་ལ་ཉྗེ་བའྱི་གཞྱི་ཤྗེས། འབས་ཡུམ་ལ་རྱིང་བའྱི་

གཞྱི་ཤྗེས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྗེས། གཉྗེན་པོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྗེས་དང་

བཞྱི་ཡོད། 

ས་མཚམས་འཕགས་པ་མཐའ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། 

རྣམ་ཀུན་མངོན་རོགས་རོགས་པ་དང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

མཁྗེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྒོམ་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་

སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། རྣམ་རོགས་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་བང་

སྗེམས་ཀྱི་མཁྗེན་པ་དོན་གཅྱིག  

དབྗེ་ན། བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

རྗེ་མོར་ཕྱིན་དང་།

ཞྗེས་པ་ལ། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

5

མཁྗེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོམ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་

པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། རྗེ་སྦོར་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྗེ་དང་འཇུག་སྒྲུབ་དོན་གཅྱིག   

དབྗེ་ན། སྦོར་ལམ་རྗེ་སྦོར། མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར། སྒོམ་ལམ་རྗེ་སྦོར། 

བར་ཆད་མྗེད་པའྱི་རྗེ་སྦོར་དང་བཞྱི་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད།

 མཐར་གྱིས་པ། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

མཁྗེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་བརན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་མཁྗེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་

པ་རྱིམ་གྱིས་སྒོམ་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། 

མཐར་གྱིས་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་དྲུག །རྗེས་དྲན་དྲུག་གྱི་

མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་དྲུག །དངོས་མྗེད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་གཅྱིག་

དང་བཅུ་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་སྔ་ལོགས་ཚུན་

ཆད་ན་ཡོད། 

སད་ཅྱིག་གཅྱིག་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ། །

ཅྗེས་པ་ལ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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མཁྗེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་

མཐར་ཐུག །སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་

དོན་གཅྱིག   

དབྗེ་ན། རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ། རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་

མྱིན་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ། མཚན་ཉྱིད་མྗེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ། 

གཉྱིས་སུ་མྗེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ་དང་བཞྱི་ཡོད། 

ས་མཚམས་རྒྱུན་མཐའ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་དྗེ་རྣམ་བརྒྱད ། །

ཅྗེས་པ་ལ། 

རང་ཐོབ་བྗེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྱི་མཁྗེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྒོམས་

སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག །འབས་བུ་ཆོས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་

དང་སངས་རྒྱས་དོན་གཅྱིག ། 

དབྗེ་ན། ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་བཞྱི་

ཡོད། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

༈ སྗེམས་བསྐྱྗེད་པ་དང་། 

ཞྗེས་པ་ལ། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

7

རང་གྱི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་གཞན་དོན་དུ་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་འདུན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བྱུང་ཞྱིང་། ཐྗེག་ཆྗེན་ལམ་གྱི་འཇུག་

སྒོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གཙོ་བོའྱི་

ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་ཁད་པར་ཅན་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་ཀུན་རོབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། སྨོན་པ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་དང་། འཇུག་པ་

སྗེམས་བསྐྱྗེད་གཉྱིས་ཡོད། 

དཔྗེ་གྲོགས་ཆོས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། ས་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། 

གསྗེར་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། མྗེ་ལྟ་བུའྱི་

སྗེམས་བསྐྱྗེད། གཏྗེར་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། རྱིན་པོ་ཆྗེའྱི་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུའྱི་

སྗེམས་བསྐྱྗེད། རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། རྱི་

ཡྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། སྨན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། དགྗེ་བའྱི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། 

ཉྱི་མ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། ཆོས་ཀྱི་གླུ་དབངས་སན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། 

རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། བང་མཛོད་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། ལམ་པོ་ཆྗེ་ལྟ་

བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། བཞོན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། བཀོད་མའྱི་ཆུ་ལྟ་བུའྱི་

སྗེམས་བསྐྱྗེད། སྒ་སན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད། ཆུ་བོའྱི་རྒྱུན་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་

བསྐྱྗེད། སྤྱིན་ལྟ་བུའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་དང་ཉྗེར་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། 

དྗེ་ཡང་ས་གསྗེར་ཟླ་བ་མྗེ། །



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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གཏྗེར་དང་རྱིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་མཚོ། །

རྡོ་རྗེ་རྱི་སྨན་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་། །

ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཉྱི་མ་གླུ། །

རྒྱལ་པོ་མཛོད་དང་ལམ་པོ་ཆྗེ། །

བཞོན་པ་བཀོད་མའྱི་ཆུ་དང་ནྱི། །

སྒ་སན་ཆུ་བོ་སྤྱིན་རྣམས་ཀྱིས། །

རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་སོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་

ཡོད། 

གདམས་ངག་དང༌། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀྱི་ཆྗེད་དུ་གཉྗེར་བ་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་སོན་པའྱི་

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ངག་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་གདམས་ངག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་

དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་བསན་གྱི་གདམས་ངག་གཉྱིས་ཡོད། འདོམས་ཚུལ་གྱི་

སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག །དམྱིགས་

ཡུལ་བདྗེན་པ་བཞྱི་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག །རྗེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག །མ་ཞྗེན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་འདོམས་པའྱི་

གདམས་ངག །ཡོངས་སུ་མྱི་ངལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་

ངག །ལམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག ། 

ཤའྱི་སྤན། ལྷའྱི་སྤན། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྤན། ཆོས་ཀྱི་སྤན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤན་ཏྗེ་

སྤན་ལྔ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤྗེས། ལྷའྱི་རྣ་བའྱི་

མངོན་ཤྗེས། གཞན་སྗེམས་ཤྗེས་པའྱི་མངོན་ཤྗེས། སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་

པའྱི་མངོན་ཤྗེས། ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤྗེས། ཟག་པ་ཟད་པའྱི་མངོན་ཤྗེས་ཏྗེ་

མངོན་ཤྗེས་དྲུག་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག །མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་པའྱི་

གདམས་ངག །སྒོམ་ལམ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་དང་བཅུ་ཡོད་དྗེ། 

སྒྲུབ་དང་བདྗེན་པ་རྣམས་དང་ནྱི། །

སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །

མ་ཞྗེན་ཡོངས་སུ་མྱི་ངལ་དང་། །

ལམ་ནྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། །

སྤན་ལྔ་དང་ནྱི་མངོན་ཤྗེས་ཀྱི། །

ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་མཐོང་ལམ་དང་། །

སྒོམ་ཞྗེས་བ་ལ་གདམས་ངག་ནྱི། །

བཅུ་ཡྱི་བདག་ཉྱིད་ཤྗེས་པར་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

10

ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ཡོད། 

ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག་རྣམ་བཞྱི་དང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རོགས་རྗེས་སུ་བྱུང་བའྱི་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་

གནས་ཤྱིང་། བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་འཇྱིག་

རྗེན་པའྱི་ལམ་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་དོན་གཅྱིག  

དབྗེ་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད། རྗེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་དང་

བཞྱི་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

སྒྲུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་རྗེན་གྱུར་པ། །

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

བང་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀང་ཡྱིན། ཐྗེག་ཆྗེན་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་

ཀྱི་རྗེན་གཞྱི་བྗེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེན་

རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། བརྗེན་ཆོས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་བཅུ་གསུམ་ཡོད། 

སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་ཡང་ཡོད་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་བཞྱི་དང་། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

11

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་གཉྱིས་ཏྗེ་རོགས་པའྱི་ཆོས་དྲུག་དང་། གཉྗེན་

པོའྱི་སྒྲུབ་པ། སོང་བའྱི་སྒྲུབ་པ། དྗེ་དག་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའྱི་སྒྲུབ་པ། ཤྗེས་

རབ་སྱིང་བརྗེར་བཅས་པའྱི་སྒྲུབ་པ། སོབ་མ་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་པ། གཞན་

དོན་གོ་རྱིམས་སུ་བྗེད་པའྱི་སྒྲུབ་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་རོལ་བ་མྱི་མངའ་བར་འཇུག་པའྱི་

སྒྲུབ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

རོགས་པ་ཡྱི་ནྱི་ཆོས་དྲུག་དང་། །

གཉྗེན་པོ་དང་ནྱི་སོང་བ་དང་། །

དྗེ་དག་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་དང་། །

ཤྗེས་རབ་སྱིང་བརྗེར་བཅས་པ་དང་། །

སོབ་མ་ཐུན་མོང་མྱིན་ཉྱིད་དང་། །

གཞན་གྱི་དོན་ཀྱི་གོ་རྱིམས་དང་། །

ཡྗེ་ཤྗེས་རོལ་བ་མྱི་མངའ་བར། །

འཇུག་པའྱི་རྗེན་ལ་རྱིགས་ཞྗེས་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

དམྱིགས་པ་དག་དང་། 

ཞྗེས་པ་ལ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཐྗེག་ཆྗེན་སྒྲུབ་པས་སྒོ་འདོགས་གཅད་པར་བ་བའྱི་གཞྱི། ཐྗེག་ཆྗེན་སྒྲུབ་

པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཤྗེས་བ་དོན་གཅྱིག  

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། དགྗེ་བ། མྱི་དགྗེ་བ། ལུང་མ་བསན། འཇྱིག་རྗེན་པའྱི་ཕུང་

པོ་ལྔ། འཇྱིག་རྗེན་ལས་འདས་པའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི། ཟག་བཅས་ཉྗེར་ལྗེན་གྱི་

ཕུང་པོ་ལྔ། ཟག་མྗེད་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་བཞྱི། འདུས་བས་ཁམས་གསུམ། 

འདུས་མ་བས་དྗེ་བཞྱིན་ཉྱིད། ཐུན་མོང་བ་བསམ་གཏན་བཞྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པ་ཐུབ་པའྱི་སོབས་བཅུ་སྗེ་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དམྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྗེ། །

དྗེ་ཡང་དགྗེ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན། །

འཇྱིག་རྗེན་པ་ཡྱི་རོགས་པ་དང་། །

གང་དག་འཇྱིག་རྗེན་འདས་འདོད་དང་། །

ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྗེད་ཆོས་དང་། །

གང་དག་འདུས་བས་འདུས་མ་བས། །

སོབ་མ་ཐུན་མོང་ཆོས་རྣམས་དང་། །

གང་དག་ཐུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་གཞྱི་གྲུབ་ཚད་ཀྱི་སྗེང་ན་ཡོད། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ཆྗེད་དང་ནྱི། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

གང་གྱི་ཆྗེད་དུ་བ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་

སྒྲུབ་པའྱི་ཆྗེད་དུ་བ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་སངས་རྒྱས་དོན་གཅྱིག  

དབྗེ་ན། སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ། སོང་བ་ཆྗེན་པོ། རོགས་པ་ཆྗེན་པོ་དང་

གསུམ་ཡོད་དྗེ། 

སྗེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་ཉྱིད་སྗེམས་དང་། །

སོང་དང་རོགས་དང་གསུམ་པོ་ལ། །

ཆྗེན་པོ་གསུམ་གྱི་རང་འབྱུང་གྱི ། 

ཆྗེད་དུ་བ་བ་འདྱི་ཞྗེས་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

གོ་ཆ། 

ཞྗེས་པ་ལ། 

སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་རྗེ་རྗེའྱི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་འདོད་པའྱི་བསམ་པའྱི་བ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་སྗེམས་

དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་བང་སྗེམས་ཀྱི་མཁྗེན་པ་

དོན་གཅྱིག  



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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དབྗེ་ན། སྦྱིན་པའྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག །བཟོད་

པའྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག །བརོན་འགྲུས་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག །བསམ་གཏན་གྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག ། 

ཤྗེས་རབ་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག་དང་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དྗེ། 

དྗེ་དག་སོ་སོར་སྦྱིན་ལ་སོགས། །

རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱི། །

གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་དྗེ། །

དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

འཇུག་པའྱི་བ་བ་དང༌། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཆོས་ཅྱི་རྱིགས་པ་སྦོར་བ་བརོན་འགྲུས་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། 

འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། སྦྱིན་

སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་མྱི་སོབ་

ལམ་ཁད་པར་གྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། བམས་སོགས་ཚད་མྗེད་བཞྱི་ལ་

འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། དམྱིགས་པ་མྗེད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། ཆྗེད་དུ་བ་བ་ལ་འཇུག་

པའྱི་སྒྲུབ་པ། མངོན་ཤྗེས་དྲུག་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་

པ་ཉྱིད་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགུ་ཡོད་དྗེ། 

བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་སྦྱིན་སོགས་དང་། །

ལམ་དང་བམས་ལ་སོགས་པ་དང་། །

དམྱིགས་པ་མྗེད་དང་ལྡན་པ་དང་། །

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །

ཆྗེད་དུ་བ་དང་མངོན་ཤྗེས་དྲུག ། 

རྣམ་ཀུན་མཁྗེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི། །

འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལ། །

འཛེག་པ་ཡྱིན་པར་ཤྗེས་པར་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

ཚོགས་ནྱི། 

ཞྗེས་པ་ལ། 

ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་ཆྗེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་

ཆོས་མཆོག་འབྱིང་མན་ཆད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཤྱིང་། རང་འབས་བང་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཆྗེན་འབྱིན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། སྦྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། 

ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། བཟོད་པའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཚོགས་

སྒྲུབ། བསམ་གཏན་གྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཞྱི་གནས་ཀྱི་

ཚོགས་སྒྲུབ། ལྷག་མཐོང་གྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་

སྒྲུབ། ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་སྒྲུབ། ལམ་གྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། གཟུངས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། སའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། 

གཉྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་བཅུ་བདུན་ཡོད་དྗེ། 

བརྗེ་དང་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་དྲུག ། 

ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་བཅས་པ་དང་། །

ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའྱི་ལམ་གང་དང་། །

ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡྱིན་དང་། །

ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ནྱི་བསོད་ནམས་དང་། །

ལམ་དང་གཟུངས་དང་ས་བཅུ་དང་། །

གཉྗེན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱི། །

རྱིམ་པ་ཡྱིན་པ་ཤྗེས་པར་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆྗེན་པོ་ནས་རྒྱུན་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

17

མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

ངྗེས་པར་འབྱུང་བཅས་རྣམས། །

ཐུབ་པའྱི་རྣམ་ཀུན་མཁྗེན་པ་ཉྱིད། །

ཅྗེས་པ་ལ། 

རྣམ་མཁྗེན་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྗེས་པར་འབྱིན་པའྱི་དག་སའྱི་རྣལ་

འབོར་དྗེ། ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཆྗེད་དུ་བ་བའྱི་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ངྗེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ། སྗེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། འབད་མྗེད་

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པའྱི་ངྗེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ། ཐྗེག་པ་གསུམ་གྱི་དོན་ཐོབ་པའྱི་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ངྗེས་པར་

འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་བརྒྱད་ཡོད་དྗེ།

ཆྗེད་དུ་བ་དང་མཉམ་ཉྱིད་དང་། །

སྗེམས་ཅན་དོན་དང་འབད་མྗེད་དང་། །

མཐའ་ལས་འདས་པར་ངྗེས་འབྱུང་དང་། །

ཐོབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ངྗེས་འབྱུང་དང་། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་ཉྱིད་དང་། །



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

18

ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ངྗེས་འབྱུང་སྗེ། །

རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་འདྱི། །

ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྗེས་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད། 

༈ མོག་མོག་པོར་བྗེད་ལ་སོགས་དང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་རྒྱུ་ངོ་བོ་འབས་བུ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་

སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དྗེ། ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་ཡན་ལག་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གྗེགས་མངོན་པའྱི་ང་

རྒྱལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་བལ་བ། ཉྗེར་ལྗེན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོར་རྱིགས་སད་པ། 

མཐུན་རྐྗེན་བང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་པ། ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། ལམ་ཤྗེས་

ཀྱི་བྗེད་ལས་དང་ལྔ་ཡོད་དྗེ། 

ལྷ་རྣམས་རུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར། །

འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་པ། །

ཡུལ་ངྗེས་པ་དང་ཁབ་པ་དང་། །



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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རང་བཞྱིན་དང་ནྱི་དྗེ་ཡྱི་ལས། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོར་རྱིགས་སད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་

བར་ན་ཡོད། 

སོབ་མ། 

ཞྗེས་པ་ལ། 

སྗེམས་བསྐྱྗེད་བསྔོ་བ་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་གསུམ་གྱིས་ཟྱིན་

པའྱི་སྒོ་ནས་གདུལ་བ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཤྗེས་

པར་བ་བའྱི་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་

མཁྗེན་པ་དྗེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྗེས་པའྱི་ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཉན་

ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དོན་

གཅྱིག  

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བང་སྗེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྗེས་

པའྱི་ལམ་ཤྗེས་དང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྗེས་

པའྱི་ལམ་ཤྗེས་གཉྱིས་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་

རྒྱས་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

བསྗེ་རུའྱི་ལམ་གང་དང་། །



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཞྗེས་པ་ལ། 

ཁད་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་གདུལ་བ་རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་

ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཤྗེས་པར་བ་བའྱི་མངོན་རོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་

གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྗེས་པའྱི་

ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྗེག་

ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དོན་གཅྱིག 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བང་སྗེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྗེས་

པའྱི་ལམ་ཤྗེས་དང་། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྗེས་

པའྱི་ལམ་ཤྗེས་གཉྱིས་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

འདྱི་དང་གཞན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི། །

ཕན་ཡོན་ཆྗེ་བ་མཐོང་བའྱི་ལམ། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་

གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྗེག་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

བྗེད་པ་དང་ནྱི། 

ཞྗེས་པ་ལ། 

རང་ཐོབ་བྗེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་བསྒོམས་

སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་གྱི་བྗེད་པའྱི་མཚན་

ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན་དྲུག་ཡོད་དྗེ། སྗེམས་རང་དབང་བ་ཉྱིད་དུ་བྗེད་པའྱི་ཀུན་

ནས་ཞྱི་བ་དང་། སྐྱྗེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་འདུད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའྱི་གཡུལ་

ལས་རྒྱལ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནོད་པས་ནམ་ཡང་བརྱི་བ་མྗེད་པ་དང་། 

བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྗེན་བང་སྗེམས་སྒོམ་ལམ་པ་གང་

དུ་བཞུགས་པའྱི་ས་ཕོགས་མཆོད་རྗེན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྒོམ་ལམ་གྱི་བྗེད་པ་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཀུན་ནས་ཞྱི་དང་ཐམས་ཅད་ལ། །

བདུད་དང་ཉོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་དང་། །

གནོད་པས་བརྱི་བ་མྗེད་ཉྱིད་དང་། །

བང་ཆུབ་དང་ནྱི་རྗེན་མཆོད་ཉྱིད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

22

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་སྒོམ་པའྱི་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

མོས་པ་དང༌། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་ཡྱིད་ཆྗེས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་

ལ་མངོན་རོགས་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མོས་པ་སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་ར་བའྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། རང་དོན་མོས་པ་སྒོམ་ལམ། གཉྱིས་དོན་

མོས་པ་སྒོམ་ལམ། གཞན་དོན་མོས་པ་སྒོམ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། 

ཡན་ལག་གྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། གསུམ་པོ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་

གསུམ་གསུམ་སྗེ་དགུ་ཡོད། 

ཉྱིང་ལག་གྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། དགུ་པོ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་

གསུམ་གསུམ་སྗེ་ཉྗེར་བདུན་ཡོད་དྗེ། 

མོས་པ་རང་གྱི་དོན་དང་ནྱི། །

རང་གཞན་དོན་དང་གཞན་དོན་དང་། །

རྣམ་གསུམ་ཤྗེས་བ་དྗེ་ཡང་ནྱི། །

ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆྗེན་པོ་སྗེ། །

སོ་སོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

23

ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་སོགས་དབྗེ་བ་ཡྱིས། །

དྗེ་ཡང་རྣམ་གསུམ་དྗེ་ལྟར་ན། །

རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

བསོད་དང་བཀུར་དང་བསྔགས་པ་དང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

རང་ཐོབ་བྗེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྱི་མོས་པ་སྒོམ་ལམ་བསྒོམས་སོབས་

ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྗེ། མོས་པ་སྒོམ་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན་བསོད་པ་དགུ། བཀུར་བ་དགུ། བསྔགས་པ་དགུ་ཡོད་དྗེ། 

ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །

མོས་པའྱི་གནས་སབས་རྣམས་ལ་ནྱི། །

དགུ་ཚན་གསུམ་གྱིས་བསོད་པ་དང་། །

བཀུར་བ་དང་ནྱི་བསྔགས་པར་འདོད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་མོས་པ་སྒོམ་ལམ་བསྒོམས་པའྱི་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

24

བསྔོ་དང་། 

ཞྗེས་པ་ལ། 

རང་གཞན་གང་རུང་གྱི་དགྗེ་ར་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་

སྒྱུར་བར་བྗེད་པའྱི་སྒ་དོན་འདྲྗེས་རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཐྗེག་

ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་དྗེ། བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། བསྔོ་བ་ཁད་པར་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་

བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་

ལམ། ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། 

དབྗེན་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་དྲན་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། ཐབས་མཁས་དང་བཅས་པའྱི་

མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། མཚན་མ་མྗེད་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་

ལམ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་བའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། 

ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། བསྔོ་བ་ཆུང་

ངུའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ། བསྔོ་བ་འབྱིང་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་

ལམ། བསྔོ་བ་ཆྗེན་པོའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོམ་ལམ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། 

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཁད་པར་ཅན། །

དྗེ་ཡྱི་བྗེད་པ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །

དྗེ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་རྣམ་པ་ཅན། །

ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་མཚན་ཉྱིད་དོ། །



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

25

དབྗེན་དང་སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཚོགས། །

རང་བཞྱིན་དྲན་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །

ཐབས་བཅས་མཚན་མ་མྗེད་པ་དང་། །

སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་། །

ཁམས་གསུམ་གཏོགས་པ་མ་ཡྱིན་དང་། །

ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆྗེན་པོ་ཡྱི། །

བསྔོ་བ་གཞན་ནྱི་རྣམ་གསུམ་པོ། །

བསོད་ནམས་ཆྗེ་འབྱུང་བདག་ཉྱིད་དོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

་་་་་་་་་་་རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་བ། །

ཡྱིད་ལ་བྗེད་པ་བླ་མྗེད་དག ། 

ཅྗེས་པ་ལ། 

རང་གཞན་གང་རུང་གྱི་དགྗེ་ར་ལ་དགའ་བ་སྒོམ་པའྱི་སྒ་དོན་འདྲྗེས་

རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་དྗེ། 

རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། རང་གྱི་དགྗེ་ར་ལ་དགའ་བ་སྒོམ་པའྱི་རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་

སྒོམ་ལམ་དང་། གཞན་གྱི་དགྗེ་ར་ལ་དགའ་བ་སྒོམ་པའྱི་རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་སྒོམ་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

26

ལམ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། 

ཐབས་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་དག་གྱིས། །

དགྗེ་བའྱི་ར་ལ་ཡྱི་རང་བ། །

རྗེས་སུ་ཡྱི་རང་ཡྱིད་བྗེད་པ། །

སྒོམ་པ་ཡྱིན་པར་འདྱིར་བརོད་དོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད།

སྒྲུབ་དང་། 

ཞྗེས་པ་ལ། 

ཟག་པ་མྗེད་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་

ཐོབ་བར་གྱུར་པའྱི་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་ལག་རྗེས་འཇོག་བྗེད་དྗེ། སྒྲུབ་པ་

སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་རྣམ་དག་སྒོམ་ལམ་དོན་གཅྱིག 

དབྗེ་ན། ངོ་བོས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ། འབས་བུ་

མཆོག་གྱིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ། བྗེད་ལས་ཀྱིས་ཁད་པར་

དུ་བས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ། གནས་སབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁད་པར་དུ་

བས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ། དོན་ཆྗེན་པོ་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་འབས་བུ་

ས་ཡྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་དང་ལྔ་ཡོད་དྗེ། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

27

དྗེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མཆོག་ཉྱིད། །

ཀུན་ལ་མངོན་པར་འདུ་མྱི་བྗེད། །

ཆོས་རྣམས་དམྱིགས་སུ་མྗེད་པར་ནྱི། །

གཏོང་བར་བྗེད་པ་དོན་ཆྗེན་ཉྱིད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ན་ཡོད། 

་་་་་་་་་ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་ཞྗེས། །

བ་བ་འདྱི་ནྱི་སྒོམ་པའྱི་ལམ། །

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མཁས་རྣམས་ཀྱི། །

ལམ་ཤྗེས་ཉྱིད་ནྱི་དྗེ་འདྲར་བཤད། །

ཅྗེས་པ་ལ། 

ཟག་པ་མྗེད་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་

ཐོབ་བར་གྱུར་པའྱི་སངས་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་ལག་རྗེས་འཇོག་བྗེད་དྗེ། རྣམ་དག་

སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ས་དགུའྱི་རྣམ་དག་

སྒོམ་ལམ་དགུ་ཡོད། 

ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆྗེན་པོ་ཡྱི། །

ཆྗེན་པོ་ལ་སོགས་དྲྱི་མ་ཡྱི། །



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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གཉྗེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ། །

སོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་དག་པ་ཡྱིན། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ན་ཡོད། 

༈ ཤྗེས་པས་སྱིད་ལ་མྱི་གནས་ཤྱིང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

གཞྱི་ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་སྱིད་མཐའ་འགོག་བྗེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་

གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ། ཤྗེས་པས་སྱིད་ལ་མྱི་གནས་

པའྱི་ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྗེས་པའྱི་ལམ་ཤྗེས་

དོན་གཅྱིག 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་མྱི་སོབ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད།  

སྱིང་རྗེས་ཞྱི་ལ་མྱི་གནས་དང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

གཞྱི་ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་ཞྱི་མཐའ་འགོག་བྗེད་ཀྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་

གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ། སྱིང་རྗེས་ཞྱི་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་

གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དོན་གཅྱིག 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་མྱི་སོབ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་

ཡོད།

ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་རྱིང་བ་དང་། །

ཞྗེས་པ་ལ། 

གཞྱི་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་བལ་ཞྱིང་བདྗེན་འཛིན་གྱིས་

བཅྱིངས་པ་དྗེ། འབས་ཡུམ་ལ་རྱིང་བའྱི་གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྗེས་དོན་གཅྱིག  

ས་མཚམས་ཐྗེག་དམན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་ཐྗེག་དམན་གྱི་མྱི་སོབ་ལམ་

གྱི་བར་ན་ཡོད། 

ཐབས་ཀྱིས་རྱིང་བ་མ་ཡྱིན་ཉྱིད། །

ཅྗེས་པ་ལ། 

ཐྗེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་མཁྗེན་པ་གང་ཞྱིག །སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དྗེ། འབས་ཡུམ་ལ་ཉྗེ་བའྱི་གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་དང་གཉྗེན་པོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྗེས་དོན་གཅྱིག 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་

ཡོད། 

མྱི་མཐུན། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

གཞྱི་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །ཐབས་ཤྗེས་ཁད་པར་ཅན་གཉྱིས་དང་བལ་བ་དྗེ། 

མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཐྗེག་དམན་འཕགས་པའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་བདྗེན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་གཞྱི་ཤྗེས་དོན་གཅྱིག  

ས་མཚམས་ཐྗེག་དམན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་ཐྗེག་དམན་གྱི་མྱི་སོབ་ལམ་

གྱི་བར་ན་ཡོད། 

གཉྗེན་པོའྱི་ཕོགས་དག་དང་། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

ཐྗེག་དམན་གྱི་རོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་མཁྗེན་པ་གང་ཞྱིག །ཐབས་ཤྗེས་ཁད་པར་ཅན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དྗེ། 

གཉྗེན་པོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་འཕགས་པའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་ཤྗེས་དོན་གཅྱིག  



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་

ཡོད། 

སྦོར་དང་། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

གཞྱི་ཀུན་རོབ་པའྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

ཏུ་ཞྗེན་པ་དང་། དོན་དམ་པའྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་

ལོག་ཏུ་ཞྗེན་པ་གང་རུང་གྱི་གཉྗེན་པོར་སྒོམ་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། 

གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་སབས་ནས་བསན་པའྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཁད་གཞྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་བཀག་པའྱི་

སྦོར་བ། ཁད་ཆོས་མྱི་རག་སོགས་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཡོན་ཏན་

གྱི་རྗེན་དུ་མ་རོགས་པ་དང་རབ་ཏུ་རོགས་པ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། 

བདྗེན་པར་ཆགས་པ་མྗེད་པ་ཉྱིད་ལ་གནས་ནས་བདྗེན་ཞྗེན་གྱི་སྤོད་པ་བཀག་

པའྱི་སྦོར་བ། ལས་སུ་བ་བ་བྗེད་པ་པོ་བ་བ་འབས་བུ་གསུམ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་

བཀག་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྦོར་བ། དོན་དམ་པར་བྗེད་པ་པོ་མྗེད་པ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་

བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཆྗེད་དུ་བ་བ་དཀའ་བ། སྦོར་བ་བ་དཀའ་བ། ལས་བ་དཀའ་

བ་གསུམ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། སལ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་འབས་བུ་ཐོབ་

པའྱི་འབས་བུ་ཡོད་པ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། གཞན་ལ་རག་ལས་པ་

མྗེད་པ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཤྗེས་བྗེད་དཔྗེའྱི་སྒོ་ནས་སྣང་བ་རྣམ་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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བདུན་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ་དང་བཅུ་ཡོད་དྗེ། 

གཟུགས་སོགས་དྗེ་མྱི་རག་སོགས་དང་། །

དྗེ་མ་རོགས་དང་རབ་རོགས་དང་། །

དྗེ་ལ་ཆགས་པ་མྗེད་ཉྱིད་ལ། །

སྤོད་པ་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ་དང་། །

མྱི་འགྱུར་བྗེད་པོ་མྗེད་ཉྱིད་དང་། །

བ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་སྦོར་བ་དང་། །

སལ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་འབས་ཐོབ་པས། །

འབས་ཡོད་འདོད་པ་དྗེ་དང་ནྱི། །

གཞན་ལ་རག་ལས་མྗེད་གང་དང་། །

སྣང་བ་རྣམ་བདུན་ཤྗེས་བྗེད་དོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

ཆྗེད་དུ་བ་དཀའ་བ་ནྱི། འབས་བུ་རྣམ་མཁྗེན་དོན་དམ་པར་ཆྗེད་དུ་བ་བར་མ་

དམྱིགས་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཆྗེད་དུ་བ་བར་རོགས་པར་བ་དཀའ་བའོ། །

སྦོར་བ་བ་དཀའ་བ་ནྱི། རྒྱུ་ལམ་ཤྗེས་དོན་དམ་པར་མ་དམྱིགས་ཀང་། 

ཐ་སད་དུ་རྣམ་མཁྗེན་གྱི་རྒྱུའྱི་སྦོར་བར་རོགས་པར་བ་དཀའ་བའོ། །

ལས་བ་དཀའ་བ་ནྱི། གཞྱི་ཤྗེས་དོན་དམ་པར་མ་དམྱིགས་ཀང་ཐ་སད་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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དུ་གདུལ་བ་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་བྗེད་པ་དང་ལྡན་པར་རོགས་

པར་བ་དཀའ་བའོ། །

སྣང་བ་རྣམ་པ་བདུན་གྱི་ཤྗེས་བྗེད་དཔྗེ་དང་བཅས་པ་འགོད་པ་ནྱི། ཟག་

པ་དང་བཅས་པའྱི་རྗེན་འབྗེལ་འདྱི་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདྗེན་པར་མྗེད་དྗེ། མངོན་

ཞྗེན་གྱི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་རྱི་

ལམ་བཞྱིན། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་དང་བསལ་བ་འདྲ་བ་ལ། རྒྱུ་རྐྗེན་གཉྱིས་པོ་

ཚོགས་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན། 

བདྗེན་པར་ཡོད་པར་འགལ་བའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་སྨྱིག་

རྒྱུ་བཞྱིན། 

རྐྗེན་ལ་རག་ལས་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་སྒ་བརན་བཞྱིན། 

བག་ཆགས་འཇོག་བྗེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་མ་འཕོས་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཔྗེར་ན་གཟུགས་བརན་བཞྱིན། 

བདྗེན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྗེན་མྗེད་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་ན་དྲྱི་

ཟའྱི་གྲོང་ཁྗེར་བཞྱིན། 

བྗེད་པ་པོ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་

ན་སྤྲུལ་པ་བཞྱིན་ཞྗེས་པའོ། །

དྗེ་ཡྱི་མཉམ་ཉྱིད། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

34

ལ་ཅན་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་འགོག་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྗེམས་

དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་སབས་ནས་བསན་པའྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་སྦོར་

བའྱི་མཉམ་ཉྱིད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བདྗེན་པར་རློམ་པ་མྗེད་པའྱི་སྦོར་

བའྱི་མཉམ་ཉྱིད། དྗེའྱི་མཚན་མཚོན་ལ་བདྗེན་པར་རློམ་པ་མྗེད་པའྱི་སྦོར་བའྱི་

མཉམ་ཉྱིད། དྗེའྱི་དབྗེ་བ་ལ་བདྗེན་པར་རློམ་པ་མྗེད་པའྱི་སྦོར་བའྱི་མཉམ་ཉྱིད། 

དྗེའྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལ་བདྗེན་པར་རློམ་པ་མྗེད་པའྱི་སྦོར་བའྱི་མཉམ་ཉྱིད་དང་

བཞྱི་ཡོད་དྗེ། 

གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་རློམ་མྗེད་པ། །

རྣམ་བཞྱི་དྗེ་ཡྱི་མཉམ་པ་ཉྱིད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མཐོང་བའྱི་ལམ། །

དྗེ་འདྲ་ཀུན་ཤྗེས་ཉྱིད་དུ་འདོད། །

ཅྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་སྤོས་བལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་དྗེ། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཐྗེག་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་

ལམ་ཤྗེས་བཟོད་སད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་པ་བཞྱི་པོ་སོ་སོ་ལ་ཆོས་

ཤྗེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། ཆོས་ཤྗེས་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཤྗེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང་། 

རྗེས་སུ་ཤྗེས་པ་དང་བཞྱི་ཡོད། 

སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་བདྗེན་པ་ལ། །

ཆོས་ཤྗེས་རྗེས་སུ་ཤྗེས་པ་དང་། །

བཟོད་ཤྗེས་སད་ཅྱིག་བདག་ཉྱིད་འདྱི། །

ཀུན་ཤྗེས་ཚུལ་ལ་མཐོང་བའྱི་ལམ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

༈ རྣམ་པ། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་ནུས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ། སབས་འདྱིར་

བསན་གྱི་གཉྗེན་པོ་ཕོགས་ཀྱི་ཤྗེས་རྣམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་ཤྗེས་རྣམ། ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་ཤྗེས་རྣམ། རྣམ་

མཁྗེན་གྱི་ཤྗེས་རྣམ་དང་གསུམ་ཡོད་དྗེ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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གཞྱི་ཤྗེས་པ་ཡྱི་བྗེ་བག་རྣམས། །

རྣམ་པ་ཞྗེས་བ་མཚན་ཉྱིད་དྗེ། །

ཀུན་མཁྗེན་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཕྱིར། །

དྗེ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་ཤྗེས་རྣམ་ལ་དབྗེ་ན། ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་ཡོད་དྗེ། མྗེད་པའྱི་

རྣམ་པ་ནས་མྱི་གཡོ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་བར་བདྗེན་པ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བཞྱི་བཞྱི་

དང་། ལམ་བདྗེན་ལ་བརྗེན་པའྱི་གཞྱི་ཤྗེས་ཀྱི་ཤྗེས་རྣམ་ལ་བཅོ་ལྔར་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། 

མྗེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། །

མྱི་གཡོ་བ་ཡྱི་རྣམ་པའྱི་བར། །

བདྗེན་པ་སོ་སོ་ལ་བཞྱི་དང་། །

ལམ་ལ་དྗེ་ནྱི་བཅོ་ལྔར་བཤད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་ཤྗེས་རྣམ་ལ་དབྗེ་ན་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དྗེ། རྒྱུ་ཀུན་

འབྱུང་དང་ལམ་བདྗེན་དང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་འགོག་པའྱི་བདྗེན་པ་ལ་

བརྗེན་པའྱི་ལམ་ཤྗེས་ཀྱི་ཤྗེས་རྣམ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། བརྒྱད་དང་། བདུན་དང་། 

ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་། །

འགོག་པ་ལ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །

དྗེ་དག་བརྒྱད་དང་བདུན་དང་ནྱི། །

ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་ཅྗེས་བསྒགས་སོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྣམ་མཁྗེན་གྱི་ཤྗེས་རྣམ་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད། ཉན་ཐོས་ལ་ཡོད་པ་

དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་གྱི་ཤྗེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན། བང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ལ་ཡོད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་གྱི་ཤྗེས་རྣམ་སུམ་

ཅུ་ར་བཞྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་གྱི་ཤྗེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་ནས་བཟུང་སྗེ། །

སངས་རྒྱས་རྣམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་རྣམས། །

ལམ་གྱི་བདྗེན་པའྱི་རྗེས་མཐུན་པར། །

ཀུན་མཁྗེན་གསུམ་དུ་ཕྗེ་བས་ན། །

སོབ་མ་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང་། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཏྗེ། །

སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞྱི། །

སུམ་ཅུ་ར་དགུ་དག་ཏུ་བཞྗེད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཉན་ཐོས་ལ་ཡོད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་གྱི་ཤྗེས་རྣམ་

སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཡང་ཡོད་དྗེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་

ཡོངས་སུ་རོག་པའྱི་ལམ་ལ་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་བཞྱི། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་

ལ་ཡང་དག་སོང་བ་བཞྱི། ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྱི་ལམ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་

རང་པ་བཞྱི། མངོན་པར་རོགས་པར་སྦོར་བའྱི་ལམ་ལ་དབང་པོ་ལྔ། མངོན་པར་

རོགས་པ་དང་འབྗེལ་བའྱི་ལམ་ལ་སོབས་ལྔ། མངོན་པར་རོགས་པའྱི་ལམ་ལ་

བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན། ངྗེས་པར་འབྱིན་པའྱི་ལམ་ལ་འཕགས་པའྱི་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། ལུས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག །ཚོར་བ་དྲན་

པ་ཉྗེར་གཞག །སྗེམས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག །ཆོས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་དག་སོང་བ་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། མྱི་དགྗེ་བ་མ་སྐྱྗེས་པ་མྱི་སྐྱྗེད་པའྱི་ཡང་

དག་སོང་བ། སྐྱྗེས་པ་སོང་བའྱི་ཡང་དག་སོང་བ། དགྗེ་བ་མ་སྐྱྗེས་པ་སྐྱྗེད་པའྱི་

ཡང་དག་སོང་བ། སྐྱྗེས་པ་སྗེལ་བའྱི་ཡང་དག་སོང་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། འདུན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ། བརོན་

འགྲུས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ། སྗེམས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་པ། དཔོད་པའྱི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་རང་པ་དང་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དབང་པོ་ལྔ་ཡོད་དྗེ། དད་པའྱི་དབང་པོ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་དབང་པོ། དྲན་

པའྱི་དབང་པོ། ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་གྱི་དབང་པོ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་སུ་ཡོད་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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པའྱི་ཕྱིར། 

སོབས་ལྔ་ཡོད་དྗེ། དད་པའྱི་སོབས། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སོབས། དྲན་པའྱི་

སོབས། ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་གྱི་སོབས། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སོབས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་ཡོད་དྗེ། དྲན་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་

ལག །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྗེད་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག །བརོན་འགྲུས་

ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག །དགའ་བ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག །ཤྱིན་

ཏུ་སྦངས་པ་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག །ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་

ཡན་ལག །བཏང་སོམས་ཡང་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། 

འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་དྗེ། ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ། ཡང་

དག་པའྱི་རོག་པ། ཡང་དག་པའྱི་ངག །ཡང་དག་པའྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ། ཡང་དག་

པའྱི་འཚོ་བ། ཡང་དག་པའྱི་རོལ་བ། ཡང་དག་པའྱི་དྲན་པ། ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་

འཛིན་གྱི་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཡོད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་

གྱི་ཤྗེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡང་ཡོད་དྗེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

གཉྗེན་པོའྱི་ལམ་གསུམ། སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་གསུམ། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྗེར་གནས་

ཀྱི་ལམ་ལྔ། འཇྱིག་རྗེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་དགུ། སོང་ལམ་གྱི་རྱིགས་འདྲ་ཕྱི་

མ་བཞྱི། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་ལམ་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྗེན་པོའྱི་ལམ་གསུམ་ཡོད་དྗེ། རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གསུམ་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་གསུམ་ཡོད་དྗེ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་

ཐར། གཟུགས་མྗེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་ཐར། གྗེགས་སྗེལ་སྡུག་པའྱི་རྣམ་

ཐར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མཐོང་ཆོས་ལ་བདྗེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ལྔ་ཡོད་དྗེ། ཚེ་འདྱི་ལ་བདྗེ་བར་

གནས་པའྱི་ལམ་གཟུགས་མྗེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་བཞྱི་དང་། འགོག་པའྱི་རྣམ་

ཐར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འཇྱིག་རྗེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱི་སྒས་བརོད་རྱིགས་ལ་དགུ་ཡོད་དྗེ། 

འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སོམས་འཇུག་བཞྱི་དང་། གཟུགས་མྗེད་

ཀྱི་སོམས་འཇུག་བཞྱི། འགོག་པའྱི་སོམས་འཇུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སོང་བའྱི་ལམ་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། ཆོས་བཟོད་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་

ཡུལ་བདྗེན་བཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་མྱི་ལྡན་

པའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་ལམ་བཅུ་ཡོད་དྗེ། སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག ། 

ཐབས་སོབས་སྨོན་ལམ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་གྱི་ཤྗེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་དྗེ། 

སོབས་བཅུ། མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི། སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ་བཞྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅོ་བརྒྱད། དྗེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ། རང་བྱུང་གྱི་རྣམ་པ། 

སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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སོབས་བཅུ་ཡོད་དྗེ། གནས་དང་གནས་མྱིན་པ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། 

ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྗེན་པའྱི་

སོབས། ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མྱིན་

པ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའྱི་ལམ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། སྔོན་གྱི་གནས་

རྗེས་སུ་དྲན་པ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སྐྱྗེ་བ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས། 

ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྗེན་པའྱི་སོབས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། རང་དོན་སངས་པ་དམ་བཅས་པ་ལ་མྱི་

འཇྱིགས་པ། རོགས་པ་དམ་བཅས་པ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པ། གཞན་དོན་སང་བ་དམ་

བཅས་པ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པ། གཉྗེན་པོ་དམ་བཅས་པ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ། 

དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ། ངྗེས་པའྱི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ། སོབས་པ་

སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲྗེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དྗེ། སྐུའྱི་སྤོད་པ་

འཁྲུལ་པ་མྱི་མངའ་བ། གསུང་ཅ་ཅོ་མྱི་མངའ་བ། དྲན་པ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། 

ཐུགས་མཉམ་པར་མ་གཞག་པ་མྱི་མངའ་བ། ཐ་དད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འདུ་ཤྗེས་མྱི་

མངའ་བ། སོ་སོར་མ་བརགས་པའྱི་བཏང་སོམས་མྱི་མངའ་བ་སྗེ། སྤོད་པ་མ་

འདྲྗེས་པ་དྲུག 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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འདུན་པ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། བརོན་འགྲུས་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། 

དྲན་པ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། ཤྗེས་རབ་

ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ་སྗེ། རོགས་པ་མ་

འདྲྗེས་པ་དྲུག 

སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་རྣམས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་

འབང་བ། གསུང་གྱི་འཕྱིན་ལས་རྣམས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་

རྗེས་སུ་འབང་བ། ཐུགས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་རྣམས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབང་བ་སྗེ། འཕྱིན་ལས་མ་འདྲྗེས་པ་གསུམ། 

འདས་པ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས། མ་འོངས་པ་ལ་མ་

ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས། ད་ལྟ་བ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། 

ཡྗེ་ཤྗེས་མ་འདྲྗེས་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

སྦོར་བར་བཅས་རྣམས་དང་། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་སོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་

ཟུང་འབྗེལ་གྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། སབས་

འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་གཙོ་བོ་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། གཟུགས་སོགས་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་སྦོར་བ། གནས་པ་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཟབ་པའྱི་སྦོར་བ། གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའྱི་སྦོར་བ། ཚད་

མྗེད་པའྱི་སྦོར་བ། ལུང་བསན་ཐོབ་པའྱི་སྦོར་བ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྦོར་བ། 

ངྗེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྦོར་བ། བར་ཆད་མྗེད་པའྱི་སྦོར་བ། བང་ཆུབ་ལ་ཉྗེ་བའྱི་

སྦོར་བ། མྱུར་བར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་སྦོར་བ། གཞན་དོན་གྱི་སྦོར་བ། དོན་དམ་པར་

འཕྗེལ་མྗེད་འགྲྱིབ་མྗེད་དུ་རོགས་པའྱི་སྦོར་བ། དོན་དམ་པར་ཆོས་དང་ཆོས་

མྱིན་སོགས་མྱི་མཐོང་བའྱི་སྦོར་བ། གཟུགས་སོགས་བསམ་མྱི་ཁབ་མྱི་མཐོང་

བའྱི་སྦོར་བ། གཟུགས་སོགས་དྗེའྱི་མཚན་མ་དང་དྗེའྱི་མཚོན་བའྱི་ངོ་བོར་བདྗེན་

པར་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་སྦོར་བ། འབས་བུ་རྱིན་ཆྗེན་སྦྱིན་བྗེད་ཀྱི་སྦོར་བ། 

རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྦོར་བ། 

ས་མཚམས་ཀྱི་སྦོར་བ་དང་བཅུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་མྱི་གནས་ཕྱིར། །

དྗེ་ལ་སྦོར་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར། །

དྗེ་ཡྱི་དྗེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཟབ་ཕྱིར། །

དྗེ་རྣམས་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར། །

དྗེ་དག་ཚད་ནྱི་མྗེད་ཕྱིར་དང་། །

ཚེགས་ཆྗེན་ཡུན་རྱིང་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། །

ལུང་བསན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་ཉྱིད་དང་། །

ངྗེས་འབྱུང་བར་ཆད་མྗེད་བཅས་དང་། །



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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བང་ཆུབ་ཉྗེ་དང་མྱུར་བ་དང་། །

གཞན་དོན་འཕྗེལ་མྗེད་འགྲྱིབ་མྗེད་ཕྱིར། །

ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་སོགས་མྱི་མཐོང་། །

གཟུགས་སོགས་བསམ་མྱི་ཁབ་མྱི་མཐོང་། །

གཟུགས་སོགས་དྗེ་ཡྱི་མཚན་མ་དང་། །

དྗེ་ཡྱི་ངོ་བོ་རྣམ་མྱི་རོག ། 

འབས་བུ་རྱིན་ཆྗེན་སྦྱིན་བྗེད་དང་། །

དྗེ་ནྱི་དག་པ་མཚམས་དང་བཅས། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

ཡོན་ཏན། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

རང་ཐོབ་བྗེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་བ་བསྒོམས་

སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སྦོར་བ་བསྒོམས་སོབས་ཀྱིས་བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་པའྱི་

ཡོན་ཏན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགོངས་ཤྱིང་མཁྗེན་པའྱི་ཡོན་ཏན། སངས་རྒྱས་

ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན། རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་དང་ཉྗེ་བར་གྱུར་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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པའྱི་ཡོན་ཏན། དོན་ཆྗེ་བ་འབས་བུ་ཆྗེ་བ་ཕན་ཡོན་ཆྗེ་བ་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ཆྗེ་བ་

སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན། ཡུལ་སྤད་པའྱི་ཡོན་ཏན། ཟག་མྗེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན། སྨྲ་བའྱི་སྐྱྗེས་བུ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན། མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ཀྱིས་མྱི་ཕྗེད་པའྱི་ཡོན་ཏན། དགྗེ་བའྱི་ར་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་སྐྱྗེ་བའྱི་

ཡོན་ཏན། དམ་བཅས་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན། འབས་བུ་

རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཡོན་ཏན། སྗེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་

ཏན། ཡུམ་ངྗེས་པར་འཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་བཅུ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་ལ་སོགས་པ། །

ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱི་འོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་

ཡོད། 

སྐྱོན་ནྱི། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

སྦོར་བ་སྐྱྗེ་བ་དང་གནས་པ་དང་སྦོར་བ་རོགས་པ་གང་རུང་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པའྱི་བདུད་ལས་དྗེ། སྦོར་བའྱི་སྐྱོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཚེགས་ཆྗེན་པོས་ཐོབ་པ་ནས། ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་

ཡྱིན་པར་དགའ་བ་བསྐྱྗེད་པའྱི་བར་ཞྗེ་དྲུག་ཡོད་དྗེ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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སྦོར་བའྱི་འགལ་རྐྗེན་རང་ལ་བརྗེན་པ་ཉྱི་ཤུ། རང་གཞན་གང་རུང་ལ་

བརྗེན་པ་མཐུན་རྐྗེན་མ་ཚང་བ་ཉྗེར་གསུམ། འགལ་རྐྗེན་གཞན་ལ་བརྗེན་པ་

གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སྐྱོན་ནྱི་བཅུ་ཚན་བཞྱིར་བཅས་པ། །

དྲུག་ཏུ་ངྗེས་པར་རོགས་པར་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ས་བདུན་པའྱི་བར་དུ་ཡོད། 

མཚན་ཉྱིད་བཅས། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

རང་གྱི་ཐོབ་བར་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་ཤྗེར་ཕྱིན་ཐོབ་བྗེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་

གྱུར་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། ལམ་

ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཤྗེས་མཚན། ཁད་མཚན། བྗེད་མཚན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མཚན་

དང་བཞྱི་ཡོད་དྗེ། 

གང་གྱི་མཚོན་དྗེ་མཚན་ཉྱིད་དུ། །

ཤྗེས་བ་དྗེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །

ཤྗེས་པ་ཁད་པར་བྗེད་པ་སྗེ། །



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ངོ་བོ་ཉྱིད་གང་མཚོན་བ་ཡང་། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

ཐར་དང་། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

རྣམ་མཁྗེན་རང་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

ཆོས་མངོན་རོགས་དྗེ། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཐར་པ་

ཆ་མཐུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་

མཐུན་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་

ཁོ་ནར་ཡོད། 

ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་དང༌། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

གཙོ་བོར་ཐབས་ཀྱི་ཆས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་

བསན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་དོན་མངོན་རོགས་དྗེ། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་

པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། འདྱིར་བསན་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་སོགས་བཞྱི་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཡོད། ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

གཟུགས་སོགས་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་མངོན་གྱུར་པ་ལྡོག་པ་སོགས་རགས་ཞྗེ་

བཞྱི་པོ་གང་རུང་ཐོབ་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་དྗེ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པའྱི་

བང་སྗེམས་ཀྱི་དགྗེ་འདུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སྦོར་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པའྱི་དགྗེ་

འདུན། མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པའྱི་དགྗེ་འདུན། སྒོམ་ལམ་

པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཐོབ་པའྱི་དགྗེ་འདུན་དང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག་ནས་བཟུང་སྗེ། །

མཐོང་དང་སྒོམ་པའྱི་ལམ་དག་ལ། །

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གང་དག་གནས། །

དྗེ་འདྱིར་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

སྱིད་དང་ཞྱི་བ་མཉམ་ཉྱིད་དང་། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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སྱིད་ཞྱི་བདྗེན་སོང་དུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་

པའྱི་སྒོ་ནས་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སབས་སུ་བདྗེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་པ་སྐྱྗེ་བའྱི་

གོ་སབས་ཟད་པར་བཅོམ་པའྱི་དག་སའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། སྱིད་ཞྱི་མཉམ་ཉྱིད་ཀྱི་

སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་

ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད། 

ཞྱིང་དག་བླ་ན་མྗེད་པ་ནྱི། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

རང་གང་དུ་སངས་རྒྱ་འགྱུར་གྱི་ཞྱིང་ཁད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའྱི་སྨོན་ལམ་

ལ་སོགས་པའྱི་དགྗེ་བའྱི་ར་བ་རང་རྒྱུད་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་དག་

སའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། ཞྱིང་དག་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་

ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད། 

འདྱི་ནྱི་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་ཡྱིན། །

ཞྗེས་པ་ལ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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འབད་རོལ་རགས་པ་ཞྱི་བའྱི་སྒོ་ནས་འཕྱིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་

དག་སའྱི་རྣལ་འབོར། ཐབས་མཁས་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་བའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། དོན་

དམ་པར་མྱི་གནས་ཤྱིང་ཐ་སད་དུ་གནས་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། གཞན་

དོན་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འཕང་བར་བྗེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་

བ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདྗེན་པ་

རང་བཞྱིན་མྗེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། བདྗེན་པར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཐབས་

མཁས་སྦོར་བ། མཚན་མ་མྗེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། སྨོན་པ་མྗེད་པའྱི་

ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། ཚད་

མྗེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ་དང་བཅུ་ཡོད་དྗེ། 

ཡུལ་དང་སྦོར་བ་ཅན་འདྱི་ནྱི། །

དགྲ་རྣམས་ལས་ནྱི་འདས་པ་དང་། །

མྱི་གནས་ཇྱི་བཞྱིན་ཤུགས་དང་ནྱི། །

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་མཚན་ཉྱིད་དང་། །

མ་ཆགས་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་དང་། །

མཚན་མ་སྨོན་ལམ་ཟད་པ་དང་། །

དྗེ་ཡྱི་རགས་དང་ཚད་མྗེད་དང་། །

ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་བཅུ། །



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད། 

༈ དྗེ་ཡྱི་རགས་དང་། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

རྗེ་སྦོར་ཐོབ་པའྱི་རགས་བཅུ་གཉྱིས་པོ་གང་རུང་ཐོབ་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་དང་པོ་དྗེ། དྲོད་རྗེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། དྲོད་རྗེ་སྦོར་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེ་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཁོ་ནར་ཡོད། 

རྣམ་འཕྗེལ་དང༌། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

སོང་གསུམ་གྱི་སྗེམས་ཅན་དང་མཉམ་པའྱི་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལས་

ལྷག་པ་སོགས་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕྗེལ་བ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་གཉྱིས་པ་དྗེ། རྗེ་མོའྱི་རྗེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། རྗེ་མོའྱི་རྗེ་སྦོར་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེ་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་རྗེ་མོ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

བརན་དང་། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

མཁྗེན་གསུམ་རྗེས་མཐུན་པ་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་དང་། གཞན་དོན་ལ་

མྱི་ཕྗེད་པའྱི་བརན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་གསུམ་པ་དྗེ། 

བཟོད་པའྱི་རྗེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བཟོད་པའྱི་རྗེ་སྦོར་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེ་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་བཟོད་པ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

སྗེམས་ཀུན་གནས་པ་དང་། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བསྐྱྗེད་པའྱི་ནུས་

པ་སྨྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་མཐའ་ལས་འདས་པ་ལ་སྗེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་

པ་ཐོབ་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་བཞྱི་པ་དྗེ། ཆོས་མཆོག་གྱི་རྗེ་

སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཆོས་མཆོག་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེ་གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཆོས་མཆོག་ཁོ་ནར་ཡོད། 

མཐོང་ཞྗེས་བ་དང་། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

མཐོང་སང་རོག་པའྱི་ས་བོན་གྱི་དངོས་གཉྗེན་གྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

53

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་དྗེ། མཐོང་ལམ་རྗེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་རྗེས་གཉྱིས་ཡོད། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

་་་་་་་་་་་་་་་སྒོམ་པ་ཞྗེས། །

བ་བའྱི་ལམ་ནྱི་སོ་སོ་ལ། །

རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་བཞྱི་ཡྱི། །

གཉྗེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་ནྱི། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

སྒོམ་སང་རོག་པའྱི་ས་བོན་གྱི་དངོས་གཉྗེན་གྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་དྗེ། སྒོམ་ལམ་རྗེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུ་ཡོད། ས་མཚམས་སྒོམ་

ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

བར་ཆད་མྗེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

མཁྗེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོམ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་

པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་གང་ཞྱིག ། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་དངོས་སུ་སྐྱྗེད་བྗེད་དྗེ། བར་ཆད་མྗེད་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

54

པའྱི་རྗེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དོན་གཅྱིག  

ལོག་པར་བསྒྲུབ་དང་བཅས་པ་ནྱི། །

་་་་་་་་་་་་་་་རྗེ་མོའྱི་མངོན་རོགས། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

འདྱིར་བསན་བདྗེན་གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་འདུར་མྱི་རུང་བར་འཛིན་

པའྱི་ས་བོན་དང་མངོན་གྱུར་པ་ཅྱི་རྱིགས་པས་བསྡུས་པ་དྗེ། འདྱིར་བསན་

བསལ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། དམྱིགས་པ་འཐད་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། དམྱིགས་པའྱི་

ངོ་བོ་ཉྱིད་ངྗེས་པར་གཟུང་བ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། བདྗེན་པ་གཉྱིས་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། 

སྦོར་བ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། ཐབས་

མཁས་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། ཐུབ་པའྱི་མངོན་རོགས་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། 

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། ལམ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་

དང་གཉྗེན་པོ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་ལོག་པར་རོག་པ། 

སྒོམ་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དྗེ། 

དམྱིགས་པ་འཐད་དང་དྗེ་ཡྱི་ནྱི། །

ངོ་བོ་ཉྱིད་ངྗེས་གཟུང་བ་དང་། །

རྣམ་ཀུན་མཁྗེན་ཉྱིད་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་། །



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

55

དམ་པའྱི་དོན་དང་ཀུན་རོབ་དང་། །

སྦོར་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དང་། །

ཐབས་བཅས་ཐུབ་པའྱི་རོགས་པ་དང་། །

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་ལམ་བཅས་དང་། །

གཉྗེན་པོ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དག་དང་། །

མཚན་ཉྱིད་དང་ནྱི་སྒོམ་པ་ལ། །

སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལོག་རོག་པ། །

རྣམ་པ་ཀུན་མཁྗེན་ཉྱིད་རྗེན་ཅན། །

རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་བཞྗེད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ས་བདུན་པའྱི་བར་ན་ཡོད། 

༈ ་་་་་་་མཐར་གྱིས་པ། །

རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཅུ་་་་། 

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་མཚོན་བྗེད་ཀྱི་ཆོས་དྗེ་ལ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་དྗེ། སྦྱིན་

པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་ནས། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་མཐར་

གྱིས་སྦོར་བའྱི་བར་དྲུག སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། ཆོས་



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། དགྗེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་མཐར་གྱིས་

སྦོར་བ། ཚུལ་ཁྱིམས་རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། གཏོང་བ་རྗེས་སུ་

དྲན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། ལྷ་རྗེས་སུ་དྲན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། དངོས་

མྗེད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སྦྱིན་པ་ཤྗེས་རབ་བར་དག་དང་། །

སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དྲན་དང་ཆོས། །

དངོས་མྗེད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ནྱི། །

མཐར་གྱིས་པ་ཡྱི་བ་བར་བཞྗེད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་སྔ་ལོགས་ཚུན་

ཆད་ན་ཡོད། 

༈ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སད་ཅྱིག་མ། །

གཅྱིག་གྱིས་མངོན་རོགས་བང་ཆུབ་དང༌། །

མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

བ་རོགས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་ཐུང་མཐའ་གཅྱིག་ལ་ཟག་མྗེད་རྣམ་པར་

སྨྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་དུ་བས་པ་ན། དྗེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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རྣམས་ཀང་མངོན་དུ་བྗེད་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་

དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

བ་རོགས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་ཐུང་མཐའ་གཅྱིག་ལ་ཟག་མྗེད་རྣམ་པར་

སྨྱིན་པའྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་དུ་བས་པ་ན། དྗེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་རྣམས་ཀང་

མངོན་དུ་བྗེད་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་

དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་

བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་

ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་དྗེ། མཚན་ཉྱིད་

མྗེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་

རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་

རྣལ་འབོར་དྗེ། གཉྱིས་སུ་མྗེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་བཞྱི་པོ་ཡྱིན་ཁབ་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་རྒྱུན་མཐའ་ཁོ་

ནར་ཡོད། 

༈ ངོ་བོ་ཉྱིད། 

ཅྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་དྗེ། ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུའྱི་མཚན་

ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང་། 

བློ་བུར་རྣམ་དག་གྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་གཉྱིས་ཡོད། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

ལོངས་རོགས་བཅས་དང༌། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

ངྗེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་དྗེ། ལོངས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

ངྗེས་པ་ལྔ་ནྱི། གནས་ངྗེས་པ་འོག་མྱིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། སྐུ་ངྗེས་པ་མཚན་

དཔྗེ་གསལ་རོགས་ཀྱིས་སྤས་པ། འཁོར་ངྗེས་པ་བང་སྗེམས་འཕགས་པ་ཤ་

སག་གྱིས་བསོར་བ། ཆོས་ངྗེས་པ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་གསུང་བ། དུས་

ངྗེས་པ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་མ་སོང་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་སོ། །

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

དྗེ་བཞྱིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནྱི། །

ཞྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

ངྗེས་པ་ལྔ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བའྱི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་དྗེ། 

སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། 



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།
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དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་

གསུམ་ཡོད། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །

རྣམ་པ་བཞྱིར་ནྱི་ཡང་དག་བརོད། །

ཅྗེས་པའྱི་སབས་སུ། 

ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྗེད་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེ་གཟྱིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་མཁྗེན་པ་

དྗེ༑ ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་ཟག་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེ་ཚན་ཉྗེར་

གཅྱིག་ཡོད། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུས་བདག་རྐྗེན་བས་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་ཡོན་ཏན་དྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བ་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྱིན་ལས་དང་། བྗེད་པ་པོ་ལ་

ཡོད་པའྱི་འཕྱིན་ལས་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྗེ་བ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དགྗེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་

བྗེད། 

དྗེ་ལ་རྒྱས་པར་དབྗེ་ན་འཕྱིན་ལས་ཉྗེར་བདུན་ཡོད། 



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད།།  །།

དོན་བདུན་ཅུའྱི་སོམ་ཚིག ། 

བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་དགུ་བཅུ་གཅྱིག ། 

བརྒྱད་དང་བཅུ་གསུམ་བཞྱི་དང་བཞྱི། །

ཨོཾསྭསྱི། 

དཔག་མྗེད་སྔོན་ནས་བསོད་ནམས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི། །དགྗེ་སྤད་མཐུ་ལས་

ཉོན་ཤྗེས་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི། །གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དོན་གཉྱིྗེས་མཐར་སོན་

པའྱི། །སོན་མཆོག་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེར་མགོས་ཕག་འཚལ། །ཀུན་ཁབ་བམས་པའྱི་

དཔུང་གྱིས་བདུད་བཞྱི་བཅོམ། །རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པའྱི་ཁུར་བསྣམས་རྒྱལ་ཚབ་

ཚུལ། །ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་མྱི་ཕམ་མགོན་པོ་ཡྱི། །ཡོན་ཏན་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་

པས་བདག་ཡྱིད་གུས། །གང་གྱི་ཐུགས་བཅུད་ཤྗེར་ཕྱིན་མངོ༷ན་རོག༷ས་

པའྱི། །དངོས་བརྒྱད་དོན་བཟང་བདུན་ཅུ་འགྲྗེལ་བྗེད་རྒྱན༷། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། །ལྗེགས་བཤད་ཚིག་ཉུང་དོན་གསལ་ཕུལ་བྱུང་

འདྱི། །པར་དུ་བསྐྲུན་དགྗེས་ཐུབ་དབང་ལུང་རོགས་བསན། །སྤྱི་དང་བྗེ་བག་

མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྗེལ་བ། །གསྗེར་མདོག་ཅོད་པན་འཆང་བའྱི་རྱིང་ལུགས་

འདྱི། །མྱི་ཉམས་དབར་གྱི་ཆུ་གཏྗེར་རྗེས་འགྲོར་ཤོག །རྒྱུ་སྦོར་སྗེར་བྗེས་ལྷོ་པ་

ཁམས་ཚན་གྱི། །དཀའ་བཅུ་དགྗེ་སོང་མཁྗེན་རབ་ནོར་བུ་བདག །མྱི་མཐུན་རྒྱང་

བསྱིངས་ཆོས་འབོར་བདྗེ་དགས་འཚོ། །བཅས་རང་ཉྗེས་དབྗེན་བསྲུང་སོམ་



དངོས་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས།

61

མཐར་ཕྱིན་ཅྱིང་། །ཤྗེར་ཕྱིན་དགོངས་དོན་དངོས་ཤུགས་མངོན་རོགས་

སོགས། །མདོ་སྔགས་ལམ་བཟང་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་མཐུས། །ཟུང་འཇུག་ཆོས་

སྐུའྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་སྗེ། །མཁའ་ཁབ་ཡྱིད་ཅན་ཀུན་ཀང་དྗེར་འགོད་

ཤོག །དམྱིགས་ཡུལ་བཀའ་དྲྱིན་ཕུང་པོ་གཞལ་དཀའྱི་གནས། །ཚེ་འདས་ཕ་

རྒན་ཚེ་རྱིང་དབང་འདུས་དང། །བམས་པ་སྒོན་མ་གཤྱིན་གསོན་ལྟོས་བཅས་

ཀུན། །བར་དོའྱི་འཁྲུལ་སྣང་ལས་གྲོལ་དལ་འབོར་རྗེན། །རྱིམ་བརྒྱུད་མ་འོངས་

མྱི་ཕམ་མགོན་པོ་ཡྱིས། །ཤྗེར་ཕྱིན་འདོམས་ཚེ་འཁོར་གྱི་ཐོག་མ་རུ། །གྱུར་ནས་

གསང་བ་གསུམ་གྱི་སལ་བཟང་ལ། །ངོམས་མྗེད་གསུང་གྱི་བདུད་རྱིས་ཡོངས་

ཚིམ་ཤོག །སྗེར་བྗེས་མཁས་སན་འདུས་པའྱི་སྗེ་འདྱི་ཡང་། །ཐུགས་མཐུན་

ཁྱིམས་གཙང་བཤད་སྒྲུབ་དབར་གྱི་མཚོ། །འཕྗེལ་ཞྱིང་མཁས་དང་གྲུབ་པའྱི་ངང་

པའྱི་ཁྱུས། །ནོར་འཛིན་ཁོན་ཀུན་ཡོངས་སུ་ཁབ་གྱུར་ཅྱིག །

ཨོཾསྭསྱི། 

ཡུམ་དོན་གསལ་བ་མྱི་ཕམ་ཞལ་གྱི་ལུང་། །

དངོས་བརྒྱད་བདུན་ཅུའྱི་དོན་བཟང་མལྱི་ཀ ། 

སལ་བཟང་མཛེས་མའྱི་རྒྱན་དུ་ངོམས་པ་འདྱི། །

པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་ལྗེགས་བས་ཡངས་པའྱི་མཐུས། །

དགྗེ་ལྡན་རྱིང་ལུགས་མ་དྲོས་རོལ་པའྱི་ཀླུང་། །

བཤད་སྒྲུབ་རླབས་ཕྗེང་རྒོད་པའྱི་རྗེ་དགའ་འབུམ། །

མཐའ་བལ་ཕོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་གདུང་སྗེལ་དུ། །



རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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ཕན་བདྗེའྱི་བདུད་རྱི་ཆར་དུ་བསྱིལ་གྱུར་ཅྱིག ། 

ཅྗེས་པ་འདྱི་ཡང་། གཏོང་ཕོད་ཡངས་པ་ཏྗེ་ཧོར་དར་རྒྱས་དགོན་གྱི་གྲྭ་

དགྗེ་སོང་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བམས་པ་བཟང་པོ། འཇམ་

དབངས་བཀྲ་ཤྱིས། ཐུབ་བསན་བདྗེ་ལྗེགས། ཐུབ་བསན་ཚེ་དབང་། ཚེ་རྱིང་

སོབས་རྒྱལ། བསོད་ནམས་དང་། ཚེ་འདས་མ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་འཛོམས། མ་

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་བཅས་ཀྱི་གཙོས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆྗེད་དུ་

དམྱིགས། སྗེར་བྗེས་ཡྱིག་ཆ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་དོན་བདུན་

ཅུའྱི་རྣམ་བཞག་འདྱི་ཉྱིད་པར་བསྐྲུན་བགྱིས་པའྱི་དགྗེ་བསྔོའྱི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཇྱི་

ལྟར་བསྐུལ་བ་བཞྱིན།  པད་དཀར་འཆང་བའྱི་མྱིང་འཛིན་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྨོན་པའོ། ། 



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྱི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅྗེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་

འདྲྗེན་ཤཱཀ་སྗེངྗེའྱི་རྱིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་

ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྗེད་དུ་དམྱིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྗེད་ཀྱི་གསུང་རབ་

དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའྱི་དགྗེ་བསྔོའྱི་

སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོས་སྦར་བའོ། །
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