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འགངས་ཆྗེན་བ་རྣམས་རོམ་པའྱི་རོགས་དན་གནང་བའྱི་རོམ་ཞབས་པ་ཆྗེན་མོ་སྗེ། མྱི་ལོ་ཉྗེར་

གསུམ་རྱིང་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོའྱི་ཐུགས་འགན་གྱིས་ཞབས་ཞུ་གང་ལྗེགས་ཞུས་པས། དཔྱི་ས་

ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོའམ་དྲུང་ཆྗེན་པའྱི་མཚན་ཐོག

༸ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱིས། ལྗེགས་བྱས་དབང་ཕོགས་གསྗེར་གྱི་བ་གམ་

མངོན་མཐོའྱི་རྗེ་མོར་ཡོངས་འཕགས་ནས། །གཙུག་ལག་བྱ་ལམ་ཡངས་པའྱི་ཕ་མཐའ་ཅྱིག་ཅར་

འཇལ་བའྱི་བོ་གོས་ཀྱི། །སྣང་བ་ཆྗེ་ཆྗེར་བ་ན་འབར་བས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇུག་ངོགས་

ཀུན། །གསལ་བྱྗེད་བདྗེ་འབྱུང་རལ་བའྱི་ཅོད་ཅན་ཁོད་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་བསྔགས་པར་འོས། །ཞྗེས་

དང་། ༸རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་པཎྱི་ཏས་ཀང་། སྱིད་ཞྱིར་དཀོན་ཞྱིང་འདོད་པ་འཇོ་བའྱི་མཆོག །རྱིག་པ་

རྒྱ་དང་ཕོགས་ཀྱིས་མ་ཕྗེ་བར། །བོ་གོས་མྱ་ངན་མྗེད་པའྱི་གོམ་འགོས་ཅན། །རྒྱ་མཚོ་ས་ལ་འཁྱིལ་

འདྲའྱི་པཎ་ཆྗེན་ཡོད། །ཅྗེས་སན་ཚིག་གྱི་ལམ་ནས་བསྔགས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་རོལ་མོ་ཅྱི་དགར་

དཀྲོལ། 

༸སྤན་སྔ་བ་ལྷ་རྗེ་དཀོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་པའྱི་མདུན་སྨན་གྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བཤད་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཏྗེ་གསོ་བ་རྱིག་པར་སྦངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བརར་ཀུན་ཕུན་ཡྱིད་
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བཞྱིན་དབང་པོ་ཞྗེས་མཚན་སན་གྱི་ཅོད་པཎ་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༨ལོར་༸རྗེ་ཨ་བྷྱའྱི་ཞབས་ཀྱིས་

འདར་ལོའྱི་འགྗེལ་བའྱི་སྗེང་ནས་དབྱངས་ཅན་མའྱི་ས་རྱིས་འཁྱིད་སྐབས་སྒྲའྱི་བྱྱིངས་ཀྱི་དབུར་

ཀུན་བཤད་ཀྱི་མཚན་ལ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ་ཞྗེས་མཚན་བསྩལ། 

༸གོང་ས་ཕག་ན་པདོ་སྐལ་ལྡན་བདུན་པ་ཆྗེན་པོས་ཁ་བཏགས་སྱིད་དུ་རྱིང་བ་དྲྱི་མ་མྗེད་པ་

ཞྱིག་སྩལ་ཏྗེ་༸མཧཱ་པཎྱི་ཏ་༸རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་རྱིམ་ལྔ་རོམ་འཕྲོར་ལུས་པ་ཁ་

འགྗེངས་པའྱི་བཀའ་ནན་ཕྗེབས་པ་ལྟར་མཇུག་རོགས་པར་མཛད། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ལོར་རྗེབ་གོང་སྔགས་མང་ཁྱི་ཟུར་རྱི་སོམ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ཆོས་

འཕྗེལ་ཚང་དང་དཔྱི་སའྱི་དཔོན་པོ་དབང་ཆྗེན་བསམ་འགྲུབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་གླང་། ཕྱི་

ལོ་༡༩༤༩ལོར་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་ཕག་བཏབས་ཤྱིང་། དཔྱི་ས་བན་གའྱི་ཆྗེ་གས་

རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་བསྩལ། འབྲུག་གྱི་ལོ་ནས་བཟུང་སྗེ་དབང་ལུང་བཀའ་ཆོས་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་གསུངས། 

རམ་ཆོས་ཀང་རྱིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་རོམ་འཕྲོ་ཅན་ཁ་སྐོང་བ། ལམ་རྱིམ་སྱིང་བོ་བསན་འཛིན་

བྱྗེ་བ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ས་བཅད། སྤོད་འཇུག་གྱི་ས་བཅད། སྤོད་འཇུག་ཤྗེར་ལྗེའུའྱི་འབྲུ་འགྗེལ་

སྱིན་ཆུང་འཕོངས་ཀྱི་འོད་སྣང་། མྱི་ཏྲ་བརྒྱ་རའྱི་དབང་གྱི་གསུང་བཤད་ཟྱིན་བྱིས། རོ་རྗེ་འཕྲྗེང་བའྱི་

དབང་གྱི་གསུང་བཤད་ཟྱིན་བྱིས།  བརྒལ་ལན་རོ་རྗེའྱི་གཟྗེགས་མ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ་གསང་

འཛིན་མཚོན་གྱི་འཁོར་ལོ། སྒྲ་རྱིག་གནམ་འཕང་གཅོད་བྱྗེད་བར་དག་ཕྗེ་མ་ལྗེབ་ཀྱི་གཤོག་

རླབས། ཚུལ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བྱྱིས་པའྱི་ཐྗེམ་སྐས་སོགས་བསྡུས་སྦོར་ལྗེ་ཚན་འགའ། སན་

ངག་གྱི་གབ་ཚིག་གཞོན་ནུའྱི་བོ་གོས་སོ་འབྱྗེད། ཆབ་ཤོག་དང་མཎལ་བཤད་པ་སོགས་ཐོར་བུ་དུ་

མ་ཞྱིག་དང་། རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་ལྟར། རྣམ་འགྗེལ་ལྗེའུ་གཉྱིས་པའྱི་སྦོར་ཊྱིཀཡབ་རྗེ་སྐལ་

ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕྲྗེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ཆྗེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་སྦར་ནས་མཎལ་བཤད་པ། གྲུབ་དབང་རྱི་

སོམ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀུན་བཟང་བ་མའྱི་ཞལ་ལུང་གསན་དུས་ཟྱིན་བྱིས་སུ་སྩལ་བ། 

སྤྱིངས་ཡྱིག་སོགས་བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བའྱི་གསུང་རོམ་འགའ་ཡང་ཡོད། 
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སྤྱིར་གསར་རྱིང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདུལ་བྱ་མང་དུ་བསྐངས་ཤྱིང་ཁད་པར་དུ། ༸སྐབས་

མགོན་བདུན་པ་ཆྗེན་པོ་དང་ཕན་ཚན་བ་སློབ་ཐུགས་ཡྱིད་གཅྱིག་འདྲྗེས་སུ་གྱུར། བྱང་རྗེ་མཁན་

ཟུར་༸རྗེ་བཙུན་དགྗེ་འདུན་བཟང་པོ། ༸སྐབས་མགོན་ཡོངས་འཛིན་༸རྗེ་བཙུན་དགྗེ་འདུན་བསན་

འཛིན། དར་གོང་རོ་རྱིམས་པ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆྗེན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་ཡབ་གུར་མགོན་

ཚེ་བརྟན། ཁྱི་རྒན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་འཕྲྱིན་ལས་དབང་བོ་དང་། གདོང་སྣ་སྤྲུལ་སྐུ། རོང་དཀར་

སྐུ་ཞབས་འཇྱིགས་མྗེད་ཤྗེས་རབ་གགས་པ། མཚན་སྒྲོགས་སྤྲུལ་སྐུ། རོང་དབོན་འཇྱིགས་མྗེད་

ལྷུན་གྲུབ། ནང་སོ་སྐུ་སྐྗེས། ཁ་སོ་མཆོག་སྤྲུལ། རྱི་སོམ་སྤྲུལ་སྐུ། བཟང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྒྲོ་ཚང་སྤྲུལ་

སྐུ། སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་སག་ཡན་༧ཨ་ཁུ་དགྗེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། གླྱིང་རྒྱའྱི་སྔགས་འཆང་བ་མ་ཚེ་རྱིང་། 

གསོ་རྱིག་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཨ་ལགས་འཇམ་དབྱངས་ཚང་། རྗེ་གཞུང་སྔགས་འཆང་ལྷ་མོ་

སྐབས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་བ་སྤྲུལ་དགྗེ་བཤྗེས་རྱིགས་པ་སྨྲ་བའྱི་ཚོགས་དང་རོང་བོ་དགོན་

ཆྗེན་དང་། རྔ་བ་ཀྱིརྟྱི་དགོན་ཆྗེན། སྗེང་གྗེ་གཤོང་དགོན། རོ་སྱིས་གདོང་སྣ་དགོན། མགོན་ཤུལ་

དགོན། རོང་དཀར་དགོན། དར་ཞྱིང་དགོན། སོ་ནག་དགོན། དམ་པ་ཁོང་གྱི་གདན་ས་དཔྱི་བཀའ་

གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་སོགས་དགོན་སྗེ་ཁག་ནས་ཚོགས་མང་དང་བན་སྔགས་དོན་གཉྗེར་ཅན་

ལ་གང་འདོད་ཆོས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་བྱས་པས་གསུང་ལས་སྐྗེས་པའྱི་སློབ་མའྱི་གངས་ཤྱིན་ཏུ་མང་། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཤྱིང་རྟ། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༤ལོར་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་དུ་གཞྱི་

གསུམ་གྱི་ཕག་ལྗེན་བཙུགས། དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་བཙོན་འོག་ཏུ་སྐུ་

གཤྗེགས། དམ་པ་གང་གྱི་ཡང་སྱིད་ལྷ་རམས་པ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆྗེན་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་སྐྗེས་ཆྗེན་དུ་

མའྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་མཐུན་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཕག་རྟགས་བསྩལ། གྲྭ་བ་

དཀྱུས་མ་བཞྱིན་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉྗེར་གནང་སྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་ལྷ་རམས་པའྱིྱི་མཚན་རྟགས་

བཞྗེས་ཤྱིང་། དཔྗེ་ཁྱིད་དང་། གསུམ་རོམ་ཡང་མང་དུ་མཛད། ད་ལྟ་ནང་བའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་༸བཀའ་འབྗེལ་རོམ་སྒྲྱིག་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའོ། །

དམ་པ་ཁོང་གྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་ལ། རྗེ་དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་



མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།
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གོས་རྒྱ་མཚོ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ་ཀུན་ཕན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་པོ། དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་

མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་དྲུང་ཆྗེན་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་

དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དྲུང་

ཆྗེན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། སྨྲ་བའྱི་སྗེང་ཆྗེན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དྲང་ངྗེས་འཇུག་ངོགས་སོགས་ཀྱི་

མཛད་བྱང་ན་གསལ་བ་ལྟར། མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ། མ་ཏྱི་ས་ར། ཀུན་

ཕན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་པོ། དཔྱི་སའྱི་པཎྱི་ཏ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་པའྱི་དགྗེ་བཤྗེས་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོ། དཔྱི་པའྱི་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ། དཔྱི་ས་བོ་གོས། མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོ། ཞུས་ཆྗེན་པ་བནྗེ་མ་ཏྱི་ས་ར། ཀུན་གཟྱིགས་མ་ཏྱི་ས་ར། བྱ་བཏང་མ་ཏྱི་ས་ར། ཕར་ཕྱིན་པ་

ཆྗེན་པོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། 

ཀུན་སངས་མ་ཏྱི་ས་ར། སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆྗེན་པོ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་དཀོན་

མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་དཔྱི་ས་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མཚན་གྱི་རྣམ་

གངས་མང་དུ་སྣང་ངོ་། །
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༄༅། །སྙན་ངག་གི་གབ་ཚིག་གཞོན་ནུའི་བློ་གྲོས་ 

སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སང་དཀར་མཐྱིལ་ན་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡྱི། །

གནག་སྣུམ་གོས་བཟང་གོན་པའྱི་བལ་ལྡན་གངས། །

འཁར་བས་བགང་མཛད་རྱི་བོ་བར་མྗེད་དུ། །

འགྱུར་ཁུག་གླུ་དབྱངས་སོང་གྱིས་རྣམ་པར་བྗེལ། །

༼ཐང་དཀར་དཀར། ལུག་ནག་ནགལུག་རྱི་གླུ་བ། ཅྱི་ཁྗེད། དཔྗེ་ཆ་འདོན་པ། ༽

གོགས་བལ་གདུང་འདྗེགས་འཕྲུལ་གྱིས་ཉྗེར་བཏྗེག་ཅྱིང་། །

གསྗེར་སྦངས་རྱིབས་མ་བརྒྱ་ཡྱིས་རབ་མཛེས་པ། །

སུས་ཀང་མ་བྱས་རང་བྱུང་དུང་གྱི་གུར། །

མ་རྒུད་སང་ལོངས་ཚལ་ན་ཚོམ་བུར་བཀྲ། །

༼ར་ཐང་གྱི་ཤ་མོ་ཁ་སྗེར་ཅན། ༽



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 2  

དབང་ཕོགས་ས་འཛིན་ཕྲག་ནས་ལྕགས་སྦང་ཁ། །

གནམ་སར་གླལ་བའྱི་འཇྱིགས་རུང་མཆྗེ་བའྱི་ཟྱིལ། །

མ་བཟོད་བཻ་ཌཱུར་ཐང་གྱི་བལ་ལྡན་ཁྱུ། །

ཅང་མྗེད་སོང་བའྱི་དབྱྱིངས་སུ་སྐྗེན་པར་བོས། །

༼སྨད་ནས་སྤྱིང་གྱིའྱི་ཁ་གདངས་ན། སོད་ནས་ཕྱུག་པོའྱི་ལུག་འདྲོག་གྱི། ཅྱི་ཁྗེད། སྐ་རངས་

ཤར་བ། ༽

ཡལ་ག་ལྔ་ལྡན་སོག་གྱི་ཀ་བ་ཅན། །

སུལ་བརྒྱ་རྣམ་བཀྲའྱི་བྱྱི་རུའྱི་ས་འཛིན་རྗེར། །

མཇུག་སྒྲོ་ཁོང་དུ་སས་པའྱི་ངུར་བ་མོ། །

ཟུར་འགོས་བགྱིད་པའྱི་ལང་ཚོ་ཡྱི་གར་འོང་། །

 ༼རྱི་སུལ་མོ་ཡག་གྱི་གོང་བ་ན། བྱ་ངུར་བ་སྗེར་བོ་ཟུར་འགོས་ཡྗེད། ཅྱི་ཁྗེད། ཟླ་གམ་དང་

ཞྭ་མོ་རྔོག་ཟྗེ་མ་གོན་པའྱི་བཙུན་པ། ༽

དཀར་ནག་འོད་བཀྲག་མ་འདྲྗེས་སྐ་ག་མོ། །

རང་ཤོང་སྤྱིལ་བུར་བདྗེ་བག་འཛུལ་བ་ན། །

གནག་སྣུམ་མདངས་མཚར་ངོམ་པའྱི་མཇུག་སྒྲོའྱི་ཕོན། །

སོ་སྲུང་མྗེལ་ཚེའྱི་རྣམ་པས་ཕྱི་ན་འགྗེང་། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

 3  

༼སྐ་ག་ཁ་མོ་ཁུང་འྗེ་འཛུལ་ཐལ། རྔ་སྒྲོ་ལྗེབ་མོས་ཁུང་སོ་བཅད་ཐལ། ཅྱི་ཁྗེད། མྱྱིག༽

སུལ་བལ་ས་འཛིན་སོ་མཐོའྱི་ཉྱིན་སྱིབ་ཀྱི། །

ལྕུག་ཕྲན་སྟུག་པོར་འཛིངས་པའྱི་ནགས་འདབས་སུ། །

ཆྱིག་རྐྱང་འགྗེང་བའྱི་དྲྱི་ལྡན་རྱི་སྐྗེས་བུ། །

རྣོ་དཔལ་ལྷགས་པའྱི་མདའ་ཡྱིས་འབྱིགས་པ་སམ། །

༼ནགས་འདབས་ཀྱི་གླ་བོ་ཁྗེར་ཉལ། ཅྱི་ཁྗེད། རྣ་འབྱོག༽

གཞོན་དུས་པད་དཀར་བོའྱི་ན་ཟླར་སྗེམས། །

དར་བབ་བྱ་རྒྱལ་མཁའ་ལ་ལྡྱིང་བའྱི་གོགས། །

རྒ་བའྱི་ཕ་མཐར་སོན་ཚེ་བ་ཙིག་སོགས། །

བདྗེ་བར་གཟྱིམས་པའྱི་མལ་སན་ཟླ་དང་བལ། །

༼དང་བོ་མྗེ་ཏོག་པདའྱི་སྐྗེས་འདྲ། བར་དུ་ཐང་དཀར་རྒོད་ཀྱི་འཕུར་ཡ། མཐའ་མར་ཨ་བ་ཙི་

གུའྱི་ཉལ་སན། ཅྱི་ཁྗེད། ལྡུམ་མཛོ་མོ་བ་དཀར། ༽

ར་སྐྗེས་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའྱི་ན་བཟའ་ཡྱིས། །

ཉྗེར་འཁྱུད་སྤྱིན་བཅུད་རྐང་འཐུང་བསྐྱིལ་ལྟོར། །

ཅས་ཅུས་ལྕུག་མས་རྗེག་ཚེ་གནམ་སའྱི་མཐྱིལ། །

ལྷན་ཅྱིག་རལ་འདྲའྱི་འབྲུག་གྱི་སྒྲ་ཆྗེན་ལྡྱིར། །
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༼ཕ་རག་གོན་ཟྱིགབུ་ཕྱིང་གོན་ཟྱིགབུ་བཀྗེད་ཀྱི་བཀྗེད་ཀྱི་ཕ་སོགས་ན། ཕ་འདར་གྱི་འདར་

གྱི་ཕུས་འདྗེབས་ཀྱིཅྱི་ཁྗེད། རྔ་བརྡུངས་པ། ༽

ཀོ་རློན་གནམ་རུའྱི་རྒྱུད་ལས་འཕོས་པ་ཡྱི། །

རྱི་བོ་གྲུམས་འདྲའྱི་རླུང་གྱི་ཉག་ཕྲན་ནྱི། །

གང་ལ་གཟས་པའྱི་ས་ཡྱི་འབྗེན་དག་ལ། །

རྒྱབ་ཕོགས་སྣ་ཡྱི་བུ་ག་སྐྗེན་པར་ཕྱིགས། །

༼ཀོ་བའྱི་གཞུ། བསྗེར་བུའྱི་མདའ། འཕྗེན་རྒྱོ་ས་འཕངས་ན། རྒྱག་རྒྱོ་སྣ་རྒྱག་གྱི། ཅྱི་ཁྗེད། 

ཕྗེན་བཏང་བའམ་རྟུག་དྲྱི་ཤོར་བ། ༽

གོས་དཀར་ཚོགས་པ་མཁའ་མྗེའྱི་གལ་མཚམས་སུ། །

མྱི་བཟད་རྒྱུས་པའྱི་གཤྱིན་འདྲྗེ་འཚངས་པ་ན། །

སྗེ་མའྱི་རལ་ཁུར་ལྕྱི་བའྱི་རྱི་ཤྱིང་བོན། །

སག་ཤར་དབང་བོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསུས་ཏྗེ་བྱོན། 

༼མྱྱི་སུམ་ཅུ་ནད་ཀྱི་བཟུང་ཐལ། སྨན་པ་ལྔ་ཅག་འྗེ་ལངས་ཐལ། སྨན་ཁུག་གཅྱིག་ཕྲག་ལ་

ཁུར་ཡྗེ། ཨྗེ་ཕན་ལ་ལྟ་གྱི་བུད་ཐལ། ཅྗེ་ཁྗེད། སོ་བར་བྲུས་པ། ༽

སོས་དལ་བག་ཕྗེབས་གློ་ཉལ་རྒྱག་པའྱི་མཚོན། །

ལངས་ཚེ་ཟུར་གྱིས་བརྒྱུགས་པའྱི་ཤུལ་གྱི་ས། །

དར་གྱི་སྐུད་པ་གཤྱིབས་བཞྱིན་དྲས་པའྱི་འཕྲུལ། །
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ཇྱི་བཞྱིན་ཚངས་ཆྗེན་བོས་ཀང་དཔོག་པར་དཀའ། །

༼འདུག་རྗེས་འདུག་རྗེས་ལྗེབ་ཀྱི་འདུགའགོ་རྗེས་འགོ་རྗེས་ཟུར་གྱི་འགོ། ཅྱི་ཁྗེད། ཧུབ་

གཙབ་སྤད་ཚེ་ཏོག༽

ཐོགས་ཐུག་རྗེག་པ་བལ་བའྱི་བར་སྣང་དུ། །

སྱིན་གྱི་བུ་དགུ་འདྲྗེན་པའྱི་གཞལ་མྗེད་ཁང་། །

ཡོངས་སྤྲུལ་དབུས་ན་འཁོར་བལ་གཙོ་བོའྱི་ལྷ། །

རྱིག་རྱིག་མྱིག་གྱིས་ཕོགས་བཅུའྱི་སློབ་མར་ལྟ། །

༼དཀྱིལ་འཁོར་བར་སྣང་ཁམས་ན་འདུག །ལྷ་བཟོ་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ན་བཞུགས། ཅྱི་

ཁྗེད། འབུ་སོམ། ༽

ཉག་གཅྱིག་གདུང་འདྗེགས་འཕྲུལ་གྱིས་ཡོངས་བརྟྗེན་ཞྱིང་། །

གསྗེར་སྦངས་རྱིབས་མ་སོང་གྱིས་ཉྗེར་མཛེས་པའྱི། །

སྐྗེས་བུས་མ་བརལ་རབ་བྱུང་དུང་གྱིས་གུར། །

ལས་ལྡན་འབྱུང་བོ་ཕྲ་མོས་ཁྱིམ་དུ་ཐོབ། །

༼གུར་དཀར་བོ་གསྗེར་གྱི་ཨ་ནུ་ཅན། ནང་ཀ་བ་གཅྱིག་གྱིས་གནམ་ལ་བཀགས། ཅྱི་ཁྗེད། 

ཤ་མོ། ༽

བྱྱིས་ཆུང་གཡང་དཀར་སྱིང་གྱི་ལང་ཚེ་ཅན། །

ན་རྒྱས་ཤ་བོའྱི་རྭ་ལས་ངྗེས་པར་བརྱིད། །
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རྒ་བས་རྒུད་ཚེ་ཕག་འོས་གོངས་པའྱི་གདུང་། །

མངོན་སུམ་མཚོན་པ་ཙི་ནའྱི་ཡུལ་དུ་བྱིན། །

༼དང་བོ་འབའ་འབའ་ལུག་གྱི་སྱིང་འདྲ་འདྲ། བར་དུ་ཤ་བ་དཀར་བོའྱི་རཱ་འདྲ་འདྲ། མཐར་

མར་བན་རྒན་ཤྱི་གྱི་རོ་འདྲ་འདྲ། ཅྱི་ཁྗེད། ལྕུམ། ༽

སྤུ་བལ་སློག་པ་གོན་པའྱི་རྒས་འཁོགས་ཕར། །

དངུལ་མདོག་ཕྱིང་བའྱི་གོས་ཀྱིས་འཕོར་བའྱི་བུས། །

བཀྗེད་དང་འདུད་པ་རྗེས་ཀྱིས་བཙོག་པ་ན། །

རྒན་པོའྱི་སྨྲྗེ་སྔགས་དབྱར་སྐྗེས་འབྲུག་གྱི་ཟོལ། །

༼གབ་ཚིག་འདྱིའྱི་གབ་ལན་གང་ཡྱིན་གསལ་ཁ་མ་ཤྗེས། ༽

ཁྱུང་དཀར་རྭ་ཡྱི་ན་གཞོན་ལས་འདས་པའྱི། །

ལང་ཚོ་དར་བབ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐྱིག་ལྗེ་བཞྱིན། །

རྒ་བས་རྒུད་ཚེ་ལུས་པོ་རྱིད་པའྱི་ཤུལ། །

ཐམས་ཅད་སོང་བའྱི་འཇའ་ལུས་བརྗེས་པ་སམ། །

༼དང་པོ་མཛོ་ཞྱིས་ཀྱི་རཱ་འདྲ་འདྲ། བར་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐྱིག་འདྲ་འདྲ། མཐའ་མར་རྐུན་

མ་འཛུལ་སའྱི་ཤུལ་འདྲ་འདྲ། ཅྱི་ཁྗེད། ནམ་མཁའྱི་ཟླ་བ། ༽

མངོན་སྤོད་དྲག་པོའྱི་ཧོམ་ཁུང་ལས་གྗེས་པའྱི། །
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ཡ་གཅྱིག་བྱྱིན་པ་དྲང་པོར་བརྐྱངས་པ་དང་། །

འཛིན་བྱྗེད་སོ་སོར་གདྗེངས་པའྱི་རྗེ་མོ་ན། །

རྐང་འཐུང་སྗེན་མོའྱི་མཛེས་པ་ལྷང་ངྗེར་བཀྲ། །

༼རྐང་གཅྱིག་ལག་གཉྱིས་ཤྱིང་གྱི་སྗེར་མོ་ཅན། ཅྱི་ཁྗེད། རྟའྱི་སྒྲོག༽

ཆོས་ཀྱི་གླྗེགས་བམ་ཟླུམ་པོ་ཐོད་ལ་བཅྱིངས། །

ནང་དུ་སག་གྱི་རྱི་མོ་རྣམ་པར་བཀྲ། །

ཕྱི་ན་དུང་གྱི་གཤོག་པ་ཡ་གཅྱིག་ལྡྗེམ། །

སྦྲུལ་གྱི་མཇུག་མ་གཡུ་འབྲུག་ལྟོ་བར་ཟུག །

གབ་ཚིག་འདྱི་ནྱི་སློབ་བུ་ཚོར་རྗེད་མཚར་དུ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སན་འགྗེལ་གགས་

ཅན་འགའྱི་ལྗེའུ་གསུམ་པའྱི་གབ་ཚིག་གྱི་རྒྱན་གྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཉྱིད་དྲངས་ཡོད་ལ། སྔོན་ཆད་

སན་ངག་གྱི་གབ་ཚིག་གམ་ཁྗེད་ཅྱིག་འབྱི་དགོས་བྱུང་ཚེ། སན་ངག་མྗེ་ལོང་མའྱི་ལྗེའུ་གསུམ་པའྱི་

གབ་ཚིག་གྱི་རྒྱན་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་འབྱི་བ་ལས། བོད་རང་སྐད་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབྱི་

ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སུའྱི་ཐུགས་ལའང་དགོངས་མྗེད། དྗེའྱི་ཕྱིར་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་

པའྱི་སྔོན་མྗེད་ལྗེགས་བཤད་འདྱི་ནྱི་མཁས་དབང་ཁོང་གྱིས་ང་ཚོར་བཞག་པའྱི་ལྗེགས་སྐྗེས་ཟླ་

མྗེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
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༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་གི་གསུང་བཤད་ 

ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མུ་ནྱི་ཨྱིནྡྲ་བཛྲ་དྷ་རཱ་ཡ། བདག་ཅག་གྱི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དམ་པ་འཇྱིགས་མཛད་མྱིའྱི་ཟློས་གར་ཁབ་བདག་ཨ་བྷྱའྱི་ཞབས་ནས་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་

པད་དཀར་འཆང་བ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་གཙོས་བུ་སློབ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་རབ་

རྒྱལ་ཆུ་བྱའྱི་ཟླ་ལྔ་བའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ནས་ལམ་རྱིམ་བསན་འཛིན་བྱྗེ་བའྱི་འབྱུང་

གནས་ཀྱི་ཁྱིད། ཤོག་ངོས་ཉྗེར་གསུམ་གྱི་སྱིབ་ཐྱིག་ཕྲྗེང་དང་བོའྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་

འབས་བུའྱི་མགོ་བར་དང་། ཚེས་གཉྱིས་ལ་ཤོག་ངོས་རྗེ་དགུའྱི་སྱིབ་ཐྱིག་ཕྲྗེང་

གཉྱིས་པ་མཐོང་བར་དང་། ཚེས་གསུམ་ལ་ལྷག་མཐོང་རོགས་ནས། ཁམས་གསུམ་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆྗེན་པོས། འདྱི་ན་རོགས་སངས་རྒྱས་སུ་བགོད་པ་

ལ། །x རྟུལ་བོ་གང་། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་། སྤྱིར་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་

དང་། ཁད་པར་དུ་གསང་སྔགས་རོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་ཅྱི་ནས་ཀང་འཇུག་དགོས་པ་ཡྱིན་

ལ། དྗེའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཤྗེས་པའྱི་ཕྱིར་

དབང་བསྐུར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མཚམས་འདྱི་ནས་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། གཉྱིས་པ་

ཁད་པར་སྔགས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལ་བཞྱི། ལམ་སོམ་པའྱི་སྣོད་རུང་དུ་བྱ་བ་དང་། སྣོད་

དུ་གྱུར་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བྱ་བ་དང་། x རྱིམ་པའོ། །དང་བོ་ནྱི། 



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕག་ཆྗེན་ཐྱིག་ལྗེ་ལས། དང་བོར་རྗེ་ཞྱིག་གང་ཚེ་སློབ། །x དབང་དོན་ཞུ། །ཞྗེས་

དབང་ཐོབ་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མོ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱིས་ཉམས་སུ་

ལྗེན་པའྱི་སྣོད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། དབང་མྗེད་པར་ལྷ་སོམ་པ་དང་སྔགས་བཟླ་བ་

ལ་ཅྱི་ཙམ་འབད་ཀང་གསང་སྔགས་ཀྱི་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་བ་བྱྗེ་མ་ལས་མར་ལྟ་

བུར་གསུངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ལས། བུ་ཚ་མྗེད་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་ཤྱི་ཚེ་

ཁྱིམ་སོང་བ་བཞྱིན། དབང་མྗེད་པའྱི་ཤྗེས་རྒྱུད་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་སོང་བ་

དང་། རྒྱུད་མྗེད་པའྱི་པྱི་ཝང་བདུངས་ན་སྒྲ་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དབང་མྗེད་པར་

སྔགས་དང་བསམ་གཏན་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། དབང་མྗེད་པར་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་

ན་དཔོན་སློབ་གཉྱིས་ཀ་དམྱལ་བར་འགོ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས་གལ་ཆྗེ། 

ཐོད་པའྱི་ཚིགས་བཅད་འདྱི་གསུམ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན་ལས་གསང་ཤྗེར་ཚིག་དབང་

གསུམ་ལ་སྦར་མོད་རྗེ་རྗེ་ཡང་དབང་སྤྱི་ལ་སྦར་མྱི་ཆོག་པ་མྱིན། མདོར་དྲྱིལ་ན་རྗེ་

བཙུན་རྗེ་མོས། དབང་བསྐུར་བྱས་ཀང་ x སང་བར་བྱའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་

ངྗེས་པར་དགོས། གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མ་བརྟགས་པར་ x དང་བོ་ནྱི། རོར་ཕྲྗེང་

ལས། ཇྱི་ལྟར་རྱིན་ཆྗེན་ x ཇྱི་ལྟར་སྗེང་གྗེའྱི་ x འགྱུར། །ཞྗེས་དཔོན་སློབ་ཕན་ཚུན་

ལོ་བཅུ་གཉྱིས་པར་བརྟག་དགོས་པ་དང་མ་བརྟགས་པའྱི་ཉྗེས་དམྱིགས་རྒྱ་ཆྗེར་

གསུངས་པ་དང་། མདོར་བསྡུས་ན་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས། བ་མ་དང་ནྱི་ x བརྟག་

པར་བྱ། །ཞྗེས་མདོ་རྒྱུད་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གནད་བསྡུས་ཏྗེ་གསུངས་པ་འདྱི་ངྗེས་

པར་གོ་དགོས། གཉྱིས་པ་ནྱི། བརྟག་བྱའྱི་སློབ་དཔོན། ཀླུའྱི་བོས། དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་

པས་རོ་རྗེ་ x ཞྗེས་སློབ་དཔོན་གྱི་དབྱྗེ་བ་དང་། གསང་སྔགས་སྨྲ་གནས་ x ཞྗེས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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སློབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་རྗེད་ན་རབ་རྗེད་མོད། རོར་ཕྲྗེང་ལས། 

དྗེ་ནས་སློབ་དཔོན་ X ལྡན་པ། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་ངྗེས་པར་གལ་ཆྗེ། དྗེའྱི་མང་ཐོས་དང་། 

ཚུལ་རྱིམ་པར། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའམ། ཚིག་ལ་མཁས་པ་དང་། དོན་ལ་མཁས་

པར་སྦོར་རུང་ངམ་དཔད་དགོས། མདོར་དྲྱིལ་ན་མྗེད་མྱི་རུང་གྱིྱི་མཚན་ཉྱིད་སྔགས་

རྱིམ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེད་མོད། བདག་ལྟ་བུས་དབང་ཞྱིག་ཐོབ་ཅྱིང་བསྗེན་པ་རྗེ་

གཏོང་ཁུལ་བྱས་པ་མ་གཏོགས། རོ་རྗེ་འཆང་། ཁྱི་ཆྗེན། ཡོངས་འཛིན་གསུམ་ལས་

གཞན་དུ་དབང་མ་ཐོབ་པས་མཐོང་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕག་ལྗེན་མང་བོ་ཡང་མྱི་ཤྗེས། དམ་

སོམ་ལ་གནས་སོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་རྱི་བོང་གྱི་མགོ་ལ་རྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ཤྗེར་

རྒྱམ་པས་ཁོ་བོས་བ་མ་མང་བོ་བསྗེན་པས་མཐོང་བརྒྱུད་ལ་མཁས་པར་གསུངས། 

སློབ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་ཙམ་ལ་མཚན་ཉྱིད་བརྟག་མྱིྱི་དགོས་

པ་དྗེ་ཉྱིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེད་མོད། དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཕྲྗེང་བ་

ལས། ལྗེགས་པར་བརྟགས་པXགྱུར་ནའོ། །ཞྗེས་ཁད་པར་བཞྱི་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། རྗེ་བ་མས་ཁད་པར་དྗེ་ལས་ཀང་སོམ་པ་ལ་དོན་

གཉྗེར་ཆྗེ་ཞྱིང་རོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་དད་པ་བརྟན་པ་འདྱི་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་ནས་

གསུངས་པས་ངྗེས་པར་གལ་ཆྗེ། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སློབ་མསXཚུལ་ལོ། །དང་བོ་ནྱི། རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ཉྱིན་

དང་བོར་བསྐང་གསོ་བཏང་། གཉྱིས་པར་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་མཛད་ཅྱིང་འཇམ་རོར་

བདག་བུམ་ཡང་བསྒྲུབས་མོད། དྗེས་བྱ་བ་ཅང་མྗེད་སམ། དྗེ་རྱིང་བགྗེགས་གཏོར་

ཡང་མྱི་བྱྗེད་པས་ཌ་དྲྱིལ་ཡང་མྗེད། བགྗེགས་གཏོར་བྱྗེད་ན། རོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕྲྗེང་ཀྲ�་སྦྲགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་ལྔའྱི་དབང་གྱིས་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བྱྗེད་པ་ལ་བར་

དུ་གཅོད་པའྱི་བགྗེགས་ཀྱི་ཚོགས། ཞྗེས་སོགས་དང་། མཎལ་ལའང་། ཕྲྗེང་ཀྲ�་

སྦྲགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་ལྔའྱི་དབང་གྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ཞུ་བའྱི་ཡོན་དུ། ཞྗེས་

སྦོར་དགོས་པ་སྔགས་རྱིམ་ལས། དྗེ་ལྟར་བརྟགས་པས་རུང་བར་ཤྗེས་ན་བ་མ་ལ་

དབང་གྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་འདྱིས་ཤྗེས། བ་མ་བདག་

བསྐྗེད་ལ་གནས་མྗེད་ཀང་སློབ་མས་མོས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཎལ་ཡང་

འབུལ་དང་མར་བར་སྦོར་སྐབས་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཕྲྗེང་

ཀྲ�་སྦྲགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་ལྔའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ཞུ་བའྱི་ཡོན་དུ་ཞྗེས་སྦར་

ཆོགགོང་མ་འགས་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ཞུ་བའྱི་ཡོན་དུ་ཟྗེར་བ་མྱི་

འཐད་འདྲ། རྒྱལ་མཆོག་གྱིས་ཌཱ་ཀྱིས་སྦྱིན་སྗེག་ཅྱིག་གནང་མོད་སྔགས་རྱིམ་དང་

ཆོ་གར་ཅང་མྗེད། སྱིག་པ་བཅོམ་པ་དང་ཕུར་གདབ་གཉྱིས་ལུས་སྗེམས་ཀྱིྱི་

བགྗེགས་འཇོམས་བྱྗེད་དང་། སློབ་མ་ཀུན་བཟང་དུ་བསྐྗེད་པ་མན་སྲུང་བ་ཡྱིན། 

འདྱིར་སྱིག་པ་ཤ་ཟའྱི་གཟུགས་སུ་བྱས་ལ། ལཱུ་དྲྱིལ་གྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ཏུ་སྱིག་པ་རྭ་

ཅན་བྱས་འདུག་པས་དྗེ་ལའང་ཁུངས་ཡོད་པར་གསལ་ཞྗེས་རྒྱལ་མཆོག་གྱིས་

གསུངས་པས་ཁུངས་གོང་མ་ཅང་མ་གཟྱིགས་འདྲ། ཨོཾ་ཨཱཿསོགས་ཕྲྗེང་བ་དང་

སྔགས་རྱིམ་ཅུང་མྱི་མཐུན་ཡང་ཕྲྗེང་བར་ཡྱིག་ནོར་བྱུང་འདྲ། འདྱི་མཱ་མ་ཀྱིའྱི་ཕྲྗེང་

སྔགས་ཡྱིན་པས་མཱུ་མ་ཀྱི་གསུང་འདུས་ལྟར་བྱས་པར་སྔགས་རྱིམ་ལས་གསུངས་

མོད། ཀུན་བཟང་གྱི་རྣམ་པ་གཞུང་གང་དང་བསྟུན་ལྟ་མ་ཐུབ། རྒྱལ་དབང་གྱིས་

མཐར་བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་ཀྱི་བཟླས་ལུང་ཕོག་པ་སང་གྱི་འཇམ་རོར་གྱི་དབང་དུ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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བྱས་འདྲ་ལ། དྗེ་རྱིང་འཁྱིལ་བ་གཅྱིག་པུ་བྱྗེད་གསུངས། 

ཚེས་བཞྱི་ལ། རྗེ་བ་མའྱི་ཞལ་ནས། འདྱིར་འཇུག་པ་ནྱི་སྐལ་བཟང་ངོ་

ཞྗེས། །Xཉོན། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཀུན་སློང་ཀུན་སྤོད་རྣམས་

ལྗེགས་པར་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་དགོས། གསན་བྱ་དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི། དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ་པོ་ཆྗེ་ཤྱིང་རྟ་ཆྗེན་པོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྗེད་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སོལ། རྣམ་པ་ཐམསཅད་མཁྗེན་པའྱི་སར་

བགོད་པའྱི་སྐྗེ་བོ་མཆོག་གྱི་ཆོས་ལུགས། དཔལ་ཨ་ཏྱི་ཤ་དང་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆྗེན་པོའྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་བའྱི་ཉྱིང་ཁུ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་

གདུལ་བྱ་རྣམས་སྱིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་གཅྱིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཁྱིད་པའྱི་

ཐབས་ཟབ་མོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁྱིད་ལ་བཞྱི། ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་

བསན་པའྱི་ཕྱིར་མཛད་པ་བོའྱི་ཆྗེ་བ་བསན་པ། གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསྐྗེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཆྗེ་བ་བསན་པ། ཆྗེ་བ་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ལ་ཉན་བཤད་ཇྱི་ལྟར་

བྱ་བ། གདམས་པ་དངོས་ཀྱིས་སློབ་མ་ཇྱི་ལྟར་བཀྲྱི་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །བཞྱི་བ་གདམས་

པXལ་གཉྱིས། ལམ་གྱི་ར་བ་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། བསྗེན་

ནས་བོ་ཇྱི་ལྟར་སྦང་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །གཉྱིས་པ་བསྗེན་ནསXལ་གཉྱིས། དལ་བའྱི་

རྟྗེན་ལ་སྱིང་བོ་བང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། སྱིང་བོ་ཇྱི་ལྟར་ལྗེན་པའྱི་ཚུལ་

ལོ། །གཉྱིས་པ་སྱིང་བོ X ལ་གསུམ་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་

པ་ལ་བོ་སྦང་བ། སྐྗེས་བུ་འབྱིང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི X ། སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའྱི་ལམ X 

བའོ། །གསུམ་པ་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པོའྱི X ལ་གཉྱིས། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་། སྦོར་བ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སློབ་པའྱི་ཚུལ་

ལོ། །གཉྱིས་པ་སྦོར་བ X ལ་གཉྱིས། ཐུན་མོང་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐྗེག་པ་ལ་

སློབ་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་རོོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་སློབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །གཉྱིས་

པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བཞྱི། ལམ་སོམ་པའྱི་སྣོད་རུང་དུ་བྱ་བ་དང་། X གསུམ་པ་

བསྗེན་པ་བྱ་ཚུལ་ལ། ཐུན་མོང་མཆོག་གྱི་དབྱྗེ་བ་ཡྱིས། །སོགས་ལྟར་རབ་འབྱིང་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་པ་ལས་མ་མཐའ་གངས་བསྗེན་ངོས་གཙང་རྗེ་གལ་ཆྗེ། དུས་བསྗེན་

ཞྗེས་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་གསུངས་པ་མང་བས་ལོ་ཕྗེད་དང་། དུས་བཞྱི་གང་རུང་ལྟ་བུའྱི་

བསྗེན་པ་ལ་ཟྗེར་རམ་དཔད། གངས་བསྗེན་གྱི་རྱིམ་པ་སྔགས་རྱིམ་ལ་ལྟོས། བ་མྗེད་

དང་བྱ་རྒྱུད་ལ་འཁོར་གྱི་བསྗེན་པ་དགོས་མྱིན་གྱི་ཁད་མྱི་ཤྗེས། བཞྱི་བ་བསྗེན་པ་

ལས་སུ་རུང་ནས་དབང་ཇྱི་ལྟར་བྱ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ། ཆོ་ག་བཟླ་བ་དང་ཚེས་གངས་

ནམ་ཞྱིག་ན་བྱ་བ་དང་། ཚུལ་མཐུན་བྱུང་མ་བྱུང་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་ཉྗེས་དམྱིགས། ཆོ་

ག་དངོས་ལས། ས་གོན། དངོས་གཞྱི་གསུམ་ལས་དང་བོ་ལ་ལྔ་ཡོད་པ་རྣམས་

སྔགས་རྱིམ་ལ་ལྟོས། རས་བྱིས་ལ་ས་བརྟག་བསླང་སྦང་གསུམ་མྱི་དགོས། ལྷའྱི་ང་

རྒྱལ་གྱིས་བགྗེགས་ལ་བཀའ་བསོ་བ་དང་། ཕུར་གདབ་སོགས་ས་གཟུང་བའྱི་སྐོར་

རྣམས་དགོས་པ་ཕྲྗེང་བ་དང་སྔགས་རྱིམ་ན་གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན། བདག་བསྐྗེད་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྗེགས་བུར་འདོན་དགོས་ཀང་གཞྱི་དོག་པས་དྗེ་རྱིང་ལོགས་སུ་

བསད་ཅྱིང་ཕུར་གདབ་དམྱིགས་པས་བྱས། རྗེ་བ་མས། ཟབ་མོའྱི་ལམ་གྱི་སྣོད་དུ་

སྒྲུབ་བྱྗེད་པའྱི། །དབང་གྱི་ཉྗེར་བསོགས་དམ་པ་ས་གོན་ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡྱིན་པས་ས་གོན་ཚད་ལྡན་ངྗེས་པར་གལ་ཆྗེ། གཞན་དུ་ན་དངོས་གཞྱི་ཡང་འཆལ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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འཆོལ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བ་ལས་འོས་མྗེད། སྤྱིར་སྦོར་བ་ཉྗེར་བསོགས་ས་གོན་རྣམས་

སྐད་དོད་འདྲ་ཡང་། རྗེས། དབང་གྱི་ཉྗེར་བསོགས་དམ་པ་ས་གོན་ཡྱིན། གསུངས་པ་

ལ་དཔགས་ན་ཉྗེྗེར་བསོགས་ཕལ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆས་ཀ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ས་

བརྟག་བསླང་སོགས་དབང་གྱི་ས་གོན་མྱིན་ཟྗེར་དགོས་སམ། རྡུལ་ཚོན་ལ་ས་གོན་

བཞྱི་ངྗེས་ཅན་དུ་དགོས་ལ། རས་བྱིས་ལ་བཞྱིའམ་བུམ་པ་དང་སློབ་མ་ས་གོན་

གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ཆོགམཁས་གྲུབ་སྤྱི་རྣམ་དུ་རས་བྱིས་ལ་ས་ལྷ་དང་ལྷ་ས་གོན་

གཏན་མྱི་རུང་བར་གསུངས་པ་མཐའ་དཔོད་དུ་བཀག་པ་ཕལ་ཆྗེར་གནས་མོད། 

རས་བྱིས་ལ་ལྷ་ལ་གསོལ་གདབ་ཀང་མྱི་དགོས་པར་ཁས་བངས་པར་དཀྱིལ་ཆོག་

རབ་གསལ་དྲངས་མཚམས་ལ་སོང་འདུག་པས་དྗེས་ལྕང་སྐ་རང་ལའང་གནོད་འདྲ། 

ལྷ་ས་གོན་ལ་གདན་དམྱིགས་པས་མྱི་ཆོག་པར་ཚོམ་བུ་ཞྱིག་ངྗེས་པར་དགོས་དོན་

མྱི་ཤྗེས། དབང་རྗེ་རྗེ་ལ་ས་གོན་བྱྗེད་ན་ཡབ་རྐྱང་ཡུམ་རྐྱང་ཚོར་ནང་དབང་བྱྗེད་

ཚུལ་གསང་དབང་སྐབས་ཀྱི་མཐའ་དཔོོད་ལྟར་ཡྱིན། ལྷ་དང་བུམ་པ་ས་གོན་ཉྱིན་རྗེ་

བཞྱིན་ངྗེས་པར་དགོས་ཀང་སློབ་མ་ས་གོན་དྗེ་ལྟར་མྱིན་དོན་བརྟགལྕང་སྐས་རྣམ་

རྒྱལ་དུ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ངྗེས་པར་བཟླ་དགོས་གསུང་མོད། ཕྲྗེང་བ་རང་དུ། 

འཁོར་ལོའྱི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི། ནས། སླར་མདོར་བསྡུས་པ་ནྱི་རོགས་པའྱི་རྣལ་

འབྱོར་གྱི་ཕྲྗེང་བ་ཕལ་ཆྗེར་གགས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན། རྒྱས་

པར་ན་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་དང་བསྡུ་ན་རོགས་ཕྲྗེང་ལྟར་གཙོ་རྐྱང་གྱིས་ཀང་

ཆོག་ཅྗེས་པའམ། ཕྲྗེང་བའྱི་ཚིག་དྗེ་གོ་དཀའ་བས་ཞྱིབ་དཔོད་དགོས། ལྕང་སྐས་

ལས་ལྷ་འཁྱིལ་བ་ལ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པ་བཟང་བཀྲ་བའྱི་ཡྱིག་ཆར་བརྟྗེན། རྒྱུད་སྗེ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འོག་མའྱི་དབང་སྔོན་དུ་སྐུར་ན་གོང་མ་ཚོར་ས་གོན་ལོགས་སུ་ངྗེས་པར་དགོས་ཀང་

བ་མྗེད་ཀྱི་ས་གོན་སྔོན་དུ་བཏང་ན་གཞན་ཚོར་ས་གོན་ལོགས་སུ་མ་བྱས་ཀང་

ཆོགསློབ་མའྱིྱི་གངས་མཐའ་དཔོད་ལྟར་བྱྗེད་དགོས། རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སས་ནས་

སློབ་གངས་ཞྗེ་ལྔ་མཛད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཟྱིན་སོར་མྱི་མཐུན་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅྱི་ཡོད་

མྱི་ཤྗེས། ཇོ་བོས། ར་བ་དུག་ཡྱིན་ནX། རྗེས། བསམ་པ་བཟང་ནX། ཡབ་རྗེས། 

བསམ་པ་བཟང་ན་ཅྱི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྱུར། །Xཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་སློང་

འཆོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་ཞྱིང་། དྗེ་ཡང་མདོར་བསྡུས་ན་ཕྲྗེང་ཀྲ�འྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་

ལྔའྱི་དབང་མནོས་ཏྗེ་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་

རྒྱ་ཆྗེར་བྱའོ་སམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ངྗེས་པར་དགོས། 

ཀུན་སློང་ཚིགས་བཅད་ཕྲྗེང་བར་མྗེད་ཀང་སྔགས་རྱིམ་དང་ཆོ་གར་འདུག   

ཤྗེར་རྒྱམ་ས་གོན་གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་ལྔའྱི་ས་གོན་དུ་འགོ་ཡང་ནང་དབང་འཇམ་

རོར་གཅྱིག་པུ་ལས་འོས་མྗེད་གསུངས་མོད།   དབང་ཞྗེ་ལྔ་སྐུར་འོས་གྱི་རྱིགས་

སས་སུ་བསྐྲུན་ན་ནང་དབང་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དབང་དུ་སོང་ཟྗེར་ཆོག་

གམ་དཔད།   འོན་ཀང་དཀྱིལ་འཁོར་སྤགས་མ་ཚོའྱི་གསང་དབང་བཞྱིན་གོང་མའྱི་

ལྷ་རང་རང་གྱི་ངོས་སྐུལ་གྱི་ནང་དབང་མཚམས་འདྱིར་བྱས་ནའང་ཆོག་གམ་སམ་

ཡང་ཚད་ལྡན་སུས་མ་བཤད། རང་གནས་སུ་འཁོད་ས་ས་སྐ་ཚོས་གལ་ལ་ཟྗེར་ཡང་

བདག་བསྐྗེད་ཀྱི་ཤར་སོར་བྱྗེད།    རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ལྷ་ས་གོན་གྱི་གཙོ་བོ་ལས་

གཉྱིས་པ་ཆད་དྗེ་ནང་དབང་སྐུར་གསུངས་མོད། བདག་མདུན་ཐ་དད་ཡོད་པས་དྗེ་

དགོས་མྱིན་དཔད།  ཞལ་དུ་འོད་ཀྱི་རྣམ་པས་ཞུགས་པ་འཆར་བདྗེ།  ཞལ་དང་དྷཱུ་
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ཏྱིའྱི་ནང་བརྒྱུད་ནང་གྱི་རས་བྱུང་སྗེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་པས་ན་ནང་དབང་ཟྗེར་

རམ་བརྟག    འདྱིའྱི་གསོལ་འདྗེབས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པའྱི་གསོལ་འདྗེབས་

ཡྱིན་པ་སྔགས་རྱིམ་གསལ།     དམ་ཚིག་དྗེ་ཉྱིད་བདག་ལ་སྩོལ། ཅྗེས་པར་ཕྲྗེང་བ་

སྔགས་རྱིམ་གཉྱིས་ཀར།  དམ་ཚིག་ནྱི་སྔགས་དང་རྒྱུད་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་་

པའོ། །ཞྗེས་འབྱུང་ལ།  དྗེའྱི་དོན་ངག་གྱིས་སྔགས་བཟླ་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱིས་རྒྱུད་

འཛིན་པ་དང་། ལུས་ཀྱིས་ཕག་རྒྱ་འཆྱིང་བ་གསུམ་མམ།  རྒྱུད་ཀྱི་དོན་དང་ཚིག་

དང་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་འཛིན་པ་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་སྦར་ཆོག་གམ་དཔད།  བུ་ཚུར་ཤོག་ཅྱིག་

སྐབས་སློབ་མ་གཅྱིག་གཙོ་བོར་བྱྗེད་དགོས་པ་ཚེ་རབས་སུ་སས་ཀྱི་ཐུ་བོར་འགྱུར་

ཕྱིར་ཡྱིན་ནམ་སམ།  སོམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ཟྗེར་དོན་

སྔགས་རྱིམ་ལྟར་གསུངས། ཉྱིན་འདྱི་དང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀར་སྔགས་སོམ་ཕོག་ཆོག་

མོད།   དངོས་གཞྱིའྱི་ཉྱིན་འབོགས་པ་ཕྲྗེང་བར་མྗེད་པ་ལྟར་དང་།  ཉྱིན་ཕྱི་མ་རྣམས་

སུའང་སོམ་ཆོག་མཉམ་འདོན་དྗེང་སང་ཕག་ལྗེན་ལ་སྣང་མོད།  ས་གོན་འཕྲོར་སློབ་

མ་ཚོར་ར་ལྟུང་འདྲ་བྱུང་ཚེ་དབང་ཕྱི་མ་ཚོ་མྱི་ཐོབ་པས་ད་རྗེས་ཉྱིན་རྗེ་བཞྱིན་རྗེས་

ཟློས་ཀྱིས་འབོགས།  བྱང་སོམ་ལྗེན་ཡུལ་ཆོ་ག་ཐོབ་དུས་སོགས་བྱང་ས་དང་བསླབ་

སྤོད་ན་མྱི་འདྲ་བ་མང་བའྱི་ཁད་པར་སོམ་གསུམ་ལྟར་དང་། ལྗེན་ཆོག་སྤྱི་ཁོག་

སྔགས་རྱིམ་ལྟར་གསུངས། རྒྱལ་ཚབ་འཇམ་རོར་དུ་དྲྱིའྱི་ཐྱིག་ལྗེ་ཡས་མས་ཉྱིས་

ཆར་ནས་བྱྗེད་པར་གསུངས་ཀང་།  རྗེས་གང་རུང་གྱིས་ཆོག་པར་གསུངས་བ་

བཙན། སོ་ཤྱིང་བ་སློབ་གཉྱི་ག་ཤར་བལྟས་དོར།  འདོར་གཞྱི་ཕྲྗེང་བའྱི་དོན་འགྗེལ་

ལུགས་ཀྱིས་ལྕང་སྐས་ངོས་རྗེ་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་རྗེ་དང་། རྒྱལ་མཆོག་གྱིས་ངོས་བཞྱི་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

 17  

བསོམས་པས་ཁྲུ་བཞྱི་བ་གསུངས། རྗེ་ཤྗེར་རྒྱམ་དྗེ་ལ་ཐྱིག་ཆྗེན་བརྒྱད་འདྗེབས་

གསུངས་པའྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་མྱི་ཤྗེས།     འདྱིར་ཁ་བཤལ་དང་ཁོར་ཆུ་

གཉྱིས་དགོས་གསུངས་ནས་རྱིམ་པས་བཀྲམ། དྗེ་གཉྱིས་ངག་སྒྲྱིབ་རགས་ཕྲ་སྦོང་

བྱྗེད་ཡྱིན་ནམ་སམ་ཡང་། ཕྱི་མ་ཧུབ་གསུམ་དུ་བཅད་པས་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་

གྱི་སྒྲུབ་པ་སྦོང་བའྱི་གསུང་རྒྱུན་འདུག སྔས་དང་གདན་གྱི་ཀུ་ཤར་མང་ཉུང་དགོས་

པར་སྔགས་རྱིམ་གྱིས་ཤྗེས་མོད་ཕག་ལྗེན་ལ་དྗེ་བྱྗེད་པ་མ་མཐོང་།  སྲུང་སྐུད་བ་མ་

རང་གྱིས་སློབ་མར་བཅྱིང་དགོས། འདྱི་ལ་འཁྱིལ་བ་བཟླ་གསུངས་མོད་བཟླ་དུས་མྱི་

གསལ་བས་སྔར་མདུད་དུས་ཀང་བཟླས་ལ་ད་ཡང་བཟླ།  སློབ་མའྱི་བསམ་པས་

ལོངས་ན་རྩྭ་འདྱི་དང་སྐུད་པ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་ཀང་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁད་པར་ཅན་རྗེ་འགྱིག་

རྒྱུ་ཡོད།  དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་འདྲ་མཐོང་བ་ཡྱིས། །ཞྗེས་པ་རས་བྱིས་མྱིག་གྱིས་

མཐོང་ཙམ་ལ་མྱི་བྱྗེད་པར། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཕྱིར་སྱིག་པ་གཤགས་པ་

སོགས་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་བ་ལ་བྱྗེད།   སྤྱིར་མྱི་ལུས། སོས་

དལ་འབྱོར། ཡང་སོས་རྗེའྱི་བསན་པ་དང་མཇལ་ཞྱིྱིང་།  ལྷག་པར་ཚེ་གཅྱིག་ལུས་

གཅྱིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་གདམས་པ་འདྱི་འདྲ་དང་མཇལ་ཚུལ་བསམས་ཏྗེ་སྤོ་བ་

བསྐྗེད་དགོས། 

ཚེས་ལྔ་ལ།  དཀྱིལ་ཆོག་གྱི་རྱི་ལྟས་མང་བོའྱི་ཁུངས་ཕལ་ཆྗེར་དབང་ཊྱིཀ་ན་

ཡོད། ལྕང་སྐས་ཟློག་ཐབས་གསུམ་གསུངས་བ་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཟློག་ཐབས་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་གང་ཡྱིན་མ་ཤྗེས།  ཕྲྗེང་བའྱི་ཟྱིན་སོར་འཁྱིལ་སྔགས་བཟླ་བ་ལས་མྗེད། 

རོ་རྗེ་འཆང་གྱིས་བ་མར་བཟོ་ལྟ་ཡོད་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་གཉྱིས་བསོམས་པ་
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ལས་བཟང་མྗེད་མོད། ལས་དང་བོ་བར་ཁོ་མཆོད་དང་བགྗེགས་གཏོར་བཟང་བར་

ཡང་ཡང་གསུངས་པས་དྗེ་རྱིང་ཡང་དྗེ་བྱྗེད། རྱི་ངན་ལ་ངན་ལྟས་སུ་མ་ངྗེས་མོད། 

ཡྱིན་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བ་དང་། བདག་བསྐྗེད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་

རང་བཞྱིན་སྐུ། །སོགས་དང་། ང་ཉྱིད་དྗེ་ཡྱི་ལུས་གནས་ཏྗེ། །སོགས་ལྟར་བ་མའྱི་

ལུས་ལ་བཞུགས་ནས་སློབ་མའྱི་མཆོད་པ་ལྗེན་ཅྱིང་འགལ་རྐྱྗེན་ཐམས་ཅད་སྗེལ་བ་

ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་ཐབས་ཅད་ཀྱིས་འདའ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དམ་ཚིག་ཡྱིན་པས་དྗེ་

ཚོའྱི་ནུས་པས་ལྟས་ངན་པ་ཟློག་པ་ལས་སླ།  ཆོས་ཉྱིད་སོང་བ་མར་རོ་རྗེ་སྗེན་སྐོར་

ཙམ་དང་རྱིགས་ལྔའྱི་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ལས་ཉྱིན་འདྱིར་སྔ་མ་མཛད། ཕ་རྒྱུད་དང་

བསྟུན་བགྗེགས་གཏོར་དཀར་བོ་བྱས། གཏོར་མ་པུས་མཚམས་ལས་མྱི་འདའ་བར་

སྐོར་བ་བདྗེ་སོང་གྱི་རྒྱ་ལས་མྱི་འདའ་ཆྗེད་ཡྱིན་པས་ཕག་ལྗེན་གལ་ཆྗེན་ཡྱིན། 

ཡུངས་ཀར་གྱིས་ཕོགས་བཞྱིར་བབ་ཀྱིན་འཁྱིལ་སྔགས་བརྒྱ་ལོངས་གསུངས། དྗེ་

ནས།    དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་༝ 

གསུམ་པ་དངོས་གཞྱིའྱི་ཆོ་ག་ལ་གཉྱིས། བུམ་པ་དགོད་ཅྱིང་༝ སོགས་ས་

བཅད་སྔགས་རྱིམ་ལྟར། ཨ་རྱིག་དགྗེ་བཤྗེས་ལམ་སྔགས་སྔ་དུམ་ཕྱི་དུམ་གསུངས་

བ་གོ་རྒྱུ་ཟབ། ལམ་རྱིམ་མཇུག་དང་སྔགས་རྱིམ་སོད་དུ་ཕན་ཚུན་མཚམས་སྦར་

འདུག་པ་བཞྱིན་གང་ཟག་གཅྱིག་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཉམས་ལྗེན་སོན་པའྱི་གདམས་ངག་

ཏུ་གོ་དགོས་པས།  དྗེ་ཤྗེས་ཆྗེད་ཉྱིན་རྗེ་བཞྱིན་ལམ་རྱིམ་ས་བཅད་ཀྱི་ཁོངས་ནས་

འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན། བ་མའྱི་ཁ་ན་བའྱི་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ས་

ཁུངས་ལ་ཐུགས་མཉམ་རྗེ་ཞོག དྗེ་ཡང་ཕྲྗེང་བར། གང་གྱི་འོད་ཀྱིས་ནང་གྱི་མུན་
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བསལ་ནས། །རོ་རྗེ་འཆང་དཔལ་སྐུར་འཛིན་པ་འདྱི། རོ་རྗེ་འཆང་གྱིས་ཕྱི་ནང་རོ་རྗེ་

བཞྱིན། རྱིམ་པར་བརྒྱུད་པ་སྱིང་ལ་གཟུང་བར་མཛོད། ཅྗེས་ཁད་ཆོས་བ་ན་མྗེད་

པས་བསྔགས་པའྱི་དབང་གྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཉན་དགོས། དྗེའྱི་དོན་གང་

སྗེ་དབང་།  དྗེའྱི་འོད་དྗེ་མཐུའམ་ནུས་པས་རྱིགས་ལྔའྱི་དབང་གྱི་སྦང་བྱ་དུག་

གསུམ་སོགས་ནང་གྱི་མུན་པ་མ་ལུས་པ་བསལ་ནས། རོ་རྗེ་འཆང་སྗེ་ཐུགས་བདྗེ་

སོང་དབྱྗེར་མྗེད་དང་།   དཔལ་ཏྗེ་གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་། མཚན་དཔྗེ་གསལ་

རོགས་ཀྱི་སྐུ་རྣམས་འབས་བུར་འཛིན་པའྱི་དབང་གྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་ཉྱིད། རྒྱལ་བ་རོ་རྗེ་

འཆང་གྱིས་ལྔ་ཊྱིཀ་ལྟར་ཕྱིའྱི་རོ་རྗེ་བུམ་དབང་དང་གསང་དབང་།  ནང་གྱི་རོ་རྗེ་ཤྗེར་

དབང་དང་ཚིག་དབང་ངམ།  ནང་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་རོ་རྗེ་དང་། ཕྱི་མཚོན་བྱྗེད་རྟགས་

ཀྱི་རོ་རྗེའྱི་དབང་རོ་རྗེ་ཆོས་སོགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྩལ་པ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བར་གཅྱིག་ནས་

གཅྱིག་ལ་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་དྗེ་འོངས་པ་སྱིང་ལ་གཟུང་བར་མཛོད་ཅྗེས་པ་ཡྱིན་ནམ་

སམ། ལྕང་སྐས་ཨ་བྷ་ཡ་ལཱུ་དྲྱིལ་དང་དུས་མཉམ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ལཱུ་དྲྱིལ་གྱི་

ཞལ་གཟྱིགས་པའམ་རྱིག་འཛིན་གྱི་གནས་ན་སྐུ་ལུས་མ་སངས་པར་བཞུགས་པ་

དང་མཇལ་བ། རོ་རྗེ་ཕྲྗེང་བ་ཞྗེས་པའྱི་མྱིང་ཟུར་གྱི་རོ་རྗེ་ནྱི་དབང་ལ་བྱྗེད་དགོས་འདྲ་

བས་གོང་གྱི་ཕྱི་ནང་དབང་ལ་བྱས་པ་དང་གུང་འགྱིག་རྣལ་འབྱོར་རོགས་ཕྲྗེང་ཞྗེས་

པ་ལྷ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་རོགས་པར་བསྐྗེད་པས་བཏགས་སམ་དཔད།    འོད་སྗེའྱི་སྒྲ་

བཤད་སླ། ཁ་ཅྱིག་འོད་སྗེའྱི་མྱིང་ཟུར་གྱི་ཕྲྗེང་བ་ཆད་ཟྗེར་ཡང་། ཕྲྗེང་བ་གཉྱིས་དང་

དྗེའྱི་སྐོར་རམ་ཕོགས་འོད་སྗེ་སྗེ་ཕྲྗེང་བ་སྐོར་གསུམ་ཟྗེར་ཆོག་སམ། ཤཱཀ་ཤྲྱིས་

རྒྱུད་སྗེ་ཕྗེ་མ་ཕྗེ་དང་སྒྲོལ་མའྱི་ལུང་བསན་སོགས་མཐའ་དཔོད་ལྟར་གསུངས། 
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གངྒཱར་རོར་ཕྲྗེང་འཇམ་རོར་ཐོབ་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་མྱི་འཐོབ་གསུངས། 

འཇྱིགས་མྗེད་དབང་བོས་མྱི་ཏྲའྱི་གས་སུ་སྦོང་དཀྱིལ་ཟུར་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་

འཐད་འདྲ། གངྒཱར་ཨ་བྷྱས་རྒྱུད་སྗེ་མ་ཕྗེ་བ།  ཐོར་བ་བསྡུས། འཁྲུགས་པ་བསྗེབས། 

གབ་པ་གསལ་བར་བྱྗེད་ནུས་པའྱི་རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྟོགས་སླ་ཞྱིང་། ནག་

འགོས་བྱས་ན་ལྟོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཆྗེད་རྒྱུན་མྗེད་པར་འདོན་མཁན་འབྱུང་བ་འགོག་ཆྗེད་

ཡྱིན་པར་གསུངས།  དབལ་མང་གྱིས་ཐམས་ཅད་བ་མྗེད་དུ་འཐད་འདྲ་ཞྱིག་བྱས། 

བརྒྱུད་ཚུལ་ལྕང་སྐ༢༩ལྟར་གསུངས། འདྱིའྱི་འགྱུར་ཆག་འགྱུར་བཟང་། ཕྲྗེང་བ། 

སོར་བཞག་ལ་ཐུན་མྱིན་འགའ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་བསྣན་ནས་ཀྲ�་ཡའྱི་ཆོ་ག་

རྗེ་བཞྱི་བ་མཛད། ས་བཟང་མ་ཏྱིའྱི་དབོན་པོ་འཕགས་པ་བོ་གོས་ནས་ཕྲྗེང་ཀྲ�་འདྲྗེས། 

གངྒཱར། པན་ཆྗེན་གྱིས་ཕྲྗེང་བ་གནང་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་གཉྱིས་ཉྗེར་གསུམ་དུ་

བསྡུས་པ་དང་། སྒྲུབ་མཆོད་མྱི་ཞྱིབ་པ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་གོ་མྱི་ཆོད་ལ། བརྒྱུད་པ་

རྱི་ན། རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་དུས་ཕྲྗེང་བ་གསན་མྗེད་པར་ཨོ་ལོ་སས་པོ་

སོགས་ཀྱིས་བཤད་པས་ལམ་པ་རབ་འབྱམས་པས་ཇོ་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་ཉན་ཏྗེ་དྗེ་

ལས་གསན་པའམ། ཟུར་བཀས་སྤྱི་བཀའྱི་གོ་བཅད་པ་གང་རྱིགས་སུ་ངྗེས་པས་

དྗེའྱི་བརྒྱུད་པ་རྱི་དགོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ཁོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདྗེབས་དྲང་དོན་དགོངས་

པ་ཅན་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དྗེ་ལ་དབལ་མང་གྱིས་ལན་ཞྱིག་མཛད་མོད།  

དབྗེན་སའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མྱི་དག་པའྱི་བདྗེན་ཁ་ཕུལ་འདུག་འདྲ།  དབང་དངོས་གཞྱིའྱི་

ཡོལ་བའྱི་ཕྱི་འཇུག་ལ། ཆས་སུ་བཞུག་པ། བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། རྱིགས་དང་མོས་

པ་འདྲྱི་བ། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ། གསང་བར་གདམས་པ་དྲུག་
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པ་དང་། ནང་དུ་གདོང་གཡོགས་དང་བཅས་ཏྗེ་འཇུག་པ་ལ། ནང་དུ་གཞུག་པ། སྐོར་

བ་བྱ་བ། ཕག་འཚལ་བ། དམ་ལ་བཞག་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དབབ་པ། སྣང་བ་འདྲྱི་བ། 

སྐོར་བ་བྱ་བ། བདྗེན་པ་བརོད་པ་སྗེ་བརྒྱད་དང་། མཐོང་འཇུག་ལ་མྗེ་ཏོག་འདོར་བ། 

ཕྲྗེང་དབང་བང་བ། མྱིག་དབྱྗེ་བ། ལྷ་ངོ་བསན་པ། སྤོ་བ་བསྐྗེད་པ། ཞུགས་ཤྱིང་

མཐོང་བའྱི་དམ་ཚིག་བརོད་པ་དྲུག་རྣམས་རང་རང་གྱི་ཐད་དུ་མཚམས་ཕྗེ་ངྗེས་ངོ་

འབྱོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ། འདྱིའྱི་འཇུག་ས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེས་

པ་དུམ་བར་མ་ཆད་པར་ཡོད་པའྱི་དོན་ཏྗེ། རྟྗེན་ལ་འོད་ཕྲྗེང་རོར་སོགས་བར་མ་ཆད་

པར་ཡོད་པ་དང་།  བརྟྗེན་པར་ལྷའྱི་ཕྲྗེང་བ་བསྒྲྱིགས་ཏྗེ་ཡོད་པ་ལ་ཟྗེར་མོད་སྒྲ་བཤད་

ཙམ་ཡྱིན། དཔྗེར་ན་ཞུགས་པ་གོས་ཀྱི་གོང་བ་དང་། དབང་བཞྱི་ལུས་དང་། མཐའ་

རྟྗེན་འདབས་ཐྱིས་ལྟ་བུ་ཟྗེར་བའྱི་གསུང་རྒྱན་འདུག གསོལ་འདྗེབས་སྣ་ཚོགས་རོ་

རྗེའྱི་རྭ་སྗེང་ནས་བྱྗེད་དགོས་པས་ཡོལ་བའྱི་ཕྱི་འཇུག་ཅྗེས་པའྱི་ཡོལ་བ་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་རྱིག་པ་ལ་ཟྗེར།   གསོལ་བ་འདྗེབས་པ་བོ་སོ་ཐར་གྱི་སྣོད་དུ་རུང་ན། དང་

བོ་སོ་ཐར་དང་དྗེ་ནས་བྱང་སོམ་སོགས་རྱིམ་པར་སྗེར་བ་བསན་པའྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་

པས་བཟང་བར་ཨ་བྷྱ་དང་ཤཱ་ནྱི་སོགས་བཞྗེད། རྒྱལ་སས་ཀྱིས། མགོན་པོ་འཁོར་

ལོ། ལྷ་དག་གྱི་དྗེ་ཉྱིད། སློབ་དཔོན། འཕྲྱིན་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་ཞྗེས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་རྱིམ་པར། རྣམ་སྣང་། རྱིན་འབྱུང་། མྱི་བསྐོད་པ། དོན་འགྲུབ། འོད་དཔག་མྗེད་

རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་སྗེར་གསོལ་བྱས་གསུངས་མོད་རྱིན་འབྱུང་དང་འོད་དཔག་

མྗེད་ལ་འབྱོར་དཀའ། སོམ་པ་གཟུང་བསྒྲག་རྒྱས་བསྡུས་སྔ་རབས་ཚོས་བཤད་པ་

མྱི་འཐད་པ་སྔགས་རྱིམ་ལྟར་གསུངས། སྔགས་རྱིམ་གྱི་ལུང་འདྱིའྱི་དོན་རྒྱུད་སྗེ་འོག་
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མ་གཉྱིས་ལ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཙམ་ལས་སྔགས་སོམ་འཛིན་རྒྱུ་མྗེད་པས་སྤྱིར་

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མྱི་འདྲ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི་སོམ་པ་གཟུང་བསྒྲག་ལ་སོམ་

པ་དང་དམ་ཚིག་འཇོག་པའྱི་དོན་དུ་གོ་མྱི་རུང་། རྗེའྱི་གསུང་ན་མྱི་གསལ་ཡང་ཀུན་

རྱིག་ཊྱིཀ་ཆྗེན་དུ་སོམ་གཟུང་ངྗེས་པར་རྗེས་ཟློས་དགོས་གསུངས་ལ། དྗེ་གསར་

ཐོབ་སྐབས་ཁོ་ནའམ་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྱིན་མྱི་ཤྗེས། རྒྱལ་མཆོག་དང་བ་བང་

ཕག་ལྗེན་ལ་ཉྱིན་ཕྱི་མ་ཚོར་མཉམ་འདོན། ད་རྗེས་ལག་ལྗེན་དོག་མཐས་རྗེས་ཟློས། 

དྗེ་རྱིང་སོམ་པ་བཟུང་སང་བསྒྲགས་ན་སྐྲ་བྗེགས་ནས་ཚེས་གངས་རྟོག་པ་ལྟ་བུར་

འགྱུར་བས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ནྱི། ཞྗེས་རྱིགས་ལྔ་སྤྱི་སོ་སོའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་ངོ་བོ་

དང་རྐང་གངས་མདོ་མདུད་རྗེ་གསུངས་ཏྗེ་དྗེ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བའྱི་སོམ་པ་ལ་ཕོགས་

རྗེར་མ་སོང་བར་དམྱིགས་ཕྱིགས་པའྱི་ལྗེན་འདོད་གལ་ཆྗེ། སོམ་པ་འཐོབ་པ་ལ་

དབང་ཐོབ་དགོས་ཟྗེར་བའྱི་སྔ་རབས་མང་བས་སྔགས་རྱིམ་གྱིས་ཐོབ་རྱིམ་ལ་

དོགས་པ་རྒྱས་པར་བཅད། མ་བསྒྲལ་མ་གོལ་དབུགས་མ་ཕྱིན་གསུམ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་

ཉོན་སྒྲྱིབ་ཀུན་བཏགས། དྗེ་ལྷན་སྐྗེས། ཤྗེས་སྒྲྱིབ་གསུམ་དང་། ལྕང་སྐས་སྒྲྱིབ་

གཉྱིས། ཤྗེས་སྒྲྱིབ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལ་སྦར་ཡང་། ར་ལྟུང་རྣམ་

བཤད་དུ། ཤྗེས་སྒྲྱིབ། སྒྲྱིབ་གཉྱིས། སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལ་སྦར་བ་ལས་འགོངས་མྱི་

ཉན། རྒྱལ་སས་ཀྱིས་རྣམ་སྣང་རྱིན་འབྱུང་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་མོད་

ཁུངས་མ་ཤྗེས། རྒྱུད་འགྗེལ་ལྡྗེ་མྱིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་སྒྲོན་གསལ་དུ་ཛི་ན་ཛིཀ་

སོགས་ལ་དྲང་ངྗེས་ཀྱི་བཤད་པ་ཡོད་མོད་མྱི་བསྐྗེད་པ་སོགས་ཀྱི་བོད་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་

བཤད་དུ་འགོ་ཚུལ་མྱི་ཤྗེས། སོམ་གཟུང་སོགས་འགྱུར་བདྗེ་བ་རྗེའྱི་སྗེང་ནས་བཏོན་
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ཆོག་པ་རྗེའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པས་སང་ནས་དྗེ་བྱྗེད། ཉྱིན་འདྱིར་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པ་

ནས་ཀྲ�་ཡའྱི་ཐུན་མྱིན་ཕལ་ཆྗེྗེར་མཛད། དཀྱིལ་འཁོར་ངོ་སོན་ཤྗེར་རྒྱམ་གསུང་

ཆྗེས་བདྗེ་ཡང་མ་དག་པ་ཡོད་སྱིད། དབང་བསྐུར་བ་ལ། བུམ་ཆུ་རྱིབ་ཀྱིས་བླུགས་

པ་དང་། གསང་རས་མྱང་བ་དང་། ཤྗེས་རབ་མར་སྦོར་བ་དང་། ཚིག་གྱིས་ཐོབ་པས་

བུམ་དབང་སོགས་ཟྗེར་ཞྱིང་། ཐམས་ཅད་ལ་གངས་བཞྱི་བ་ཡྱིན་པས་བཞྱི་བ་དང་། 

དང་བོ་གསུམ་ལས་ཀང་དཀོན་པས་རྱིན་པོ་ཆྗེའྱི་དབང་ཡང་ཟྗེར། སློབ་མ་དང་སློབ་

དཔོན་དབང་ནྱི་བྱང་སོམ་དང་སྔགས་སོམ་བཟུང་བར་སྐུར་དགོས་པས་ཐུན་མོང་

དང་ཐུན་མྱིན་དབང་ཟྗེར་བའྱི་གསུང་རྒྱུན་ཡོོད་ཀང་དྗེ་ཕན་ཚུན་མཚོན་བྱྗེད་དུ་སོང་

སབས། ཐུན་མོང་བྱང་སོམ་དང་ཐུན་མྱིན་སྔགས་སོམ་བངས་པར་སྐུར་དགོས་པས་

དྗེ་ལྟར་བཤད་ཟྗེར་རུང་ངམ་དཔད། ཐོབ་ན་རང་གྱིས་རྒྱུད་ཉན་སོམ་དང་གཞན་ལ་

རྒྱུད་འཆད་ཀང་ཆོག་པས་སློབ་མ་དང་སློབ་དཔོན་དབང་ཟྗེར། ཆུ་དབང་ལ། ཡོན་

དབུལ་བ། གསོལ་བ་གདབ་པ། དབང་སྗེགས་ལ་གཞག་པ། སྦང་བ་བྱ་བ། དབང་ལྷ་

སྤན་དྲངས། ལྷར་བསྐྗེད་པ། ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ། ནང་དབང་བྱ་བ། ཤྱིས་པ་

བརོད་པ། ཆུ་དབང་བསྐུར་བ། དབང་ལྷ་བསྱིམ་པ། མཆོད་པ་དབུལ་བ། དབང་དོན་

བཤད་པ་རྣམས་དང་། དབང་ལྷག་མ་ལ། གསོལ་གདབ། དབང་ལྷ་སྤན་འདྲྗེན། ལྷར་

བསྐྗེད། ལྷ་ལ་གསོལ་གདབ། ནང་དབང་། ཕྱི་དབང་། ཆུ་དབང་། ལྷ་བསྱིམ། མཆོད་

པ། དོན་བཤད་རྣམས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་མཐའ་རྟྗེན་བཅས་ལ། གསོལ་

གདབ། ལྷར་བསྐྗེད། དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ། ཁྲུས་སྗེགས་ལ་གཞག་པ། དམ་ཚིག་གཟུང་

བ། ཆུ་དབང་། ལྷ་བསྱིམ། མཆོད་པ། དྗེ་ཉྱིད་དང་ལས་རྱིམ་བཤད་པ། སྔགས། མྱིག་
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སྨན། མྗེ་ལོང་། མདའ། བུམ་དབང་སྤྱིའྱི་དག་པ་རྣམས་དང་། གསང་དབང་ལ། རྱིག་

མ་དབུལ་བ། གསོལ་གདབ། ལྷར་བསྐྗེད། གསང་རས་གཉྱིས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ། 

དག་པ་སྦྱིན་པ་རྣམས་དང་། ཤྗེར་དབང་ལ། ཡོན་དབུལ་བ། གསོལ་གདབ། རྱིག་མ་

གཏད་པ། ལྷར་བསྐྗེད། མཁའ་གསང་བྱྱིན་རླབས། སོམས་པར་ཞུགས་ནས་ལྷན་

སྐྗེས་བསྐྗེད་པ། བྱང་སྗེམས་བཏུང་བ། དབང་དོན་བཤད་པ་རྣམས་དང་། ཚིག་དབང་

ལ། ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ངྗེས་པར་བྱ་བ་དང་། དག་པ་སྦྱིན་པ་བཅས་ཡོད་པ་རྣམས་

དང་བོར་མ་འཛིངས་པར་ངོས་ཟྱིན་པ་གལ་ཆྗེ། 

ཚེས་དྲུག་ལ། སོན་པས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ནས་རྱིང་བོ་མ་ལོན་པ་

ན་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱིར་ཆགས་བཅས་ཀྱི་སྤོད་པས་འདུས་པ་གསུངས་ཏྗེ་ཨོན་དུ་དར་ཞྱིང་། 

འཕགས་ཡུལ་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་མན་

ངག་གནང་སྗེ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ལ་འཕགས་ལུགས་ཞྗེས་གགས་པས་དྗེ་རྱིང་དྗེ་

སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས། ཕྲྗེང་བར། འཁོར་ལོའྱི་

དབང་བོའྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་མདུན་བསྐྗེད་སོང་སྦངས་བྱྗེད་དགོས་པར་

གསུངས་པ་བདག་བསྐྗེད་སྔོན་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་ཆྗེ་སམ་ཡང་། 

བདག་མདུན་འཇུག་པ་ཐ་དད་བྱྗེད་པ་མཐའ་དཔོད་དུ་བཀགདབང་ཆོག་ཏུ་འཇུག་པ་

ཐ་དད་བྱྗེད་ལུགས་ཀང་གསུངས། ཤྗེར་རྒྱམ་འཇམ་རོར་ལ་འཇུག་པ་ཐ་དད་དང་། 

མྱི་བསྐོད་པ་མན་འཇུག་པ་ཐ་མྱི་དད་བྱས་མོད། ད་རྗེས་མཐའ་དཔོད་དང་བསྟུན་

ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་མྱི་དད་བྱྗེད། ཐ་དད་བྱྗེད་ན་བདག་བསྐྗེད་ལ་གཙོ་རྐྱང་གྱིས་

ཆོག་པ་རོགས་ཕྲྗེང་གྱིས་ཤྗེས། བདག་བསྐྗེད་གཙོ་བོ་ཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་སྦོང་ཆྗེད་
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ཡྱིན་པས་གཙོ་སྔགས་ཙམ་དང་། བུམ་པ་དབང་རས་ནུས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་

འཁོར་སྔགས་ཀང་བཟླས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་དང་། མདུན་བསྐྗེད་

བུམ་དབང་སོགས་གང་ལས་བངས་པའྱི་ཡུལ་ཁད་པར་བ་ཡྱིན་པས་འཁོར་སྔགས་

ཀང་ངྗེས་པར་དགོས་པའྱི་ཁད་ཡོད་འདྲ་བས་དཔད། དབང་ལ་ཕྲྗེང་རྐྱང་ནང་བཞྱིན་

བྱྗེད་པ་ཀྲ�་ཡའྱི་ཕག་ལྗེན་བསྡུས་པ། ཀྲ�་ཡའྱི་སྗེར་ཆོས་འགའ་རྗེ་བསྣན་པ་འབྱིང་། 

ཐམས་ཅད་བསྣན་པ་རྒྱས་པ་ཡྱིན་འདྲ་མོད། ལྔ་བས་བར་བ་ལ་ཡང་རྒྱས་པའྱི་ཐ་

སད་སྦར། ས་བཟང་མ་ཏྱི་པཎ་ཆྗེན་རྗེད་མདའ་བའྱི་ལས་སློབ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྗེའྱི་དབོན་

པོ་ས་བཟང་འཕགས་པ་བོ་གོས་ནས་ཕྲྗེང་ཀྲ�་འདྲྗེས་ཏྗེ་དར་ཆྗེ་མོད། རྗེ་བ་མས་དྗེ་ལ་

དགག་གཞག་ལྟ་ཅྱི་མཚན་གླྗེང་བ་ཙམ་ཡང་མ་མཛད་པ་བོ་ངོར་གཏན་མྱི་བདྗེ། ད་རྦ་

ན་ཨཱ་ཙཱརྱའྱི་གཤྗེད་དམར་འཚོ་བའྱི་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རྗེས་ཀང་ཚད་ལྡན་དུ་བཞྗེད། སློབ་

དཔོན་གཞན་ཚོའྱི་ཉྗེས་ཆ་བཀག །ལྗེགས་ཆ་བཀོད་འདུག་པ་ལ་གསུངས། རོར་ཕྲྗེང་

དབང་ཕལ་ཆྗེར་མྱི་ཏྲའྱི་དབང་ཡང་ཡྱིན་པས་གཉྱིས་ཀ་ཐོབ་ས་དང་བརྒྱུད་པ་གཅྱིག་

ན་བཟང་། ལྕང་སྐས་གསོལ་འདྗེབས་ས་བཅད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་བསྡུས་པ་སྔགས་

རྱིམ་དང་འབྱོར་ཚབས་ཆྗེ། སྔགས་རྱིམ་རང་ནའང་གསོལ་འདྗེབས་མྗེད་ཅྱིང་རོར་

ཕྲྗེང་ལས་གསོལ་འདྗེབས་མ་གསུངས་པ་སྔར་གྱི་གསོལ་གདབ་འཇུག་པའྱི་གསོལ་

འདྗེབས་ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། སྔར་ཞྗེས་པ་ས་གོན་མགོའྱི་

གསོལ་འདྗེབས་ལས་གཞན་དུ་འོས་མྗེད་པས། གསོལ་འདྗེབས་དྗེ་ས་གོན་གྱི་མྱིན་

པར་དབང་གྱི་གསོལ་འདྗེབས་ཡྱིན་པའྱི་དམྱིགས་ཕྗེ་འདུགདྗེས་ན་འདྱིར་གསོལ་

འདྗེབས་མ་བྱས་ཀང་ཆོག་འདྲ། ཆས་འཇུག་སྐབས་སློབ་མ་རྣམ་སྣང་གཡས་
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བསྐུམས་གཡོན་བརྐྱངས་སུ་བསྐྗེད་པ་མཐའ་དཔོད་ཀྱིས་བཀགཆས་འཇུག་གྱི་

དགོས་པ་ཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་འགོག་ཆྗེད་ཡྱིན་པས་ཐོན་པ་མཁས་བཙུན་དབང་ཊྱིཀ་ཏུ་

བག་མྗེད་འགོག་ཆྗེད་གསུངས་པའང་གནད་གཅྱིག་ཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་ཉོན་སྒྲྱིབ་ཏུ་

བཞྗེད་ཚེ་ཐྗེག་དམན་དག་བཅོམ་རྒྱུད་ན་ཉོན་སྒྲྱིབ་ཡོད་ཟྗེར་དགོས་སམ་དཔད། 

དབང་ལ་ཆོས་གོས་གོན་པ་སོ་ཐར་གྱི་བཅས་པ་དྲན་ཆྗེད་ཡྱིན་པས་ཆོས་གོས་དང་

འབལ་ཨྗེྗེ་ཐུབ་མྱི་ལྟ་བར་གོན་པ་གལ་ཆྗེ། མྱིག་དར་ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་རུང་མོད། 

བ་མ་སློབ་མར་རྗེས་སུ་ཆགས་པའམ་རྗེས་སུ་བརྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་དམར་བོ་

བཟང་། ཤྗེར་རྒྱམ་མྱི་ཏྲ་མ་གཏོགས་ཕྲྗེང་བར་འདྱི་ཚོར་བསང་བ་མྗེད་གསུངས། 

ཆས་འཇུག་གྱི་རྗེས་སུ་འཁྱིལ་བ་བཟླ་བར་གསུངས་པ་དྗེ་སློབ་མ་ལ་བསང་བྱྗེད་

ཡྱིན་འདྲ། མྱིག་དར་གྱི་དགོས་པ་དབང་ཊྱིཀ་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་འགོག་ཆྗེད་

གསུངས་པ་དྗེས། སྔགས་རྱིམ་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་རོགས་པར་མཐོང་དུ་མྱི་རུང་

བས་མྱིག་རས་འཆྱིང་ཞྗེས་པའྱི་རོགས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ཐོན་འདུགདཀྱིལ་ཆོག་ལས་

ཨ་ཁཾ་སོགས་ས་བོན་དང་མྱིང་ཡྱིག་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦར་བ་ཞྱིབ་ཆ་ཆྗེ། རྣམ་པའྱི་བྱི་

ཐུང་ངུ་ཡྱིན་ཡང་འདྱི་ལ་རྱིང་ཆ་ཞྱིག་འདུགདྲྱི་ལན་དོན། བདག་གཞན་དོན་རོགས་

པར་བྱྗེད་འདོད་ཀྱི་སྐལ་བ་བཟང་བོ་ཅན་དང་། མོས་པ་རོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ཚུལ་བཞྱིན་

ཉམས་སུ་ལྗེན་འདོད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྗེས་པ་རྗེད། རྱིག་པའྱི་དབང་ལ། དཱ་རྱི་ཀ་བ་

དང་། ཨ་བྷྱས་བ་མ་གཙོ་བོའྱི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་ཆོག་པར་བཞྗེད། དབང་སྐུར་

བ་བོ་ལ་སློབ་དཔོན། སྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བ། དབང་ལྷ་གསར་བ་གསུམ་ཡོད། 

དཀྱིལ་འཁོར་བས་དགོངས་པ་གཏད་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དགྗེ་འདུན་གྱིས་བསྒྲུབ་
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བྱར་བསྗེན་རོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་ཡྱིན། ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ལྷ་གསར་བ་སྤན་

འདྲྗེན་རྒྱུ་ཡོད་པས་རྗེ་རྗེའྱི་མཐར་བསྱིམ་དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་རྱིགས་ལྔ་སོ་སོའྱི་

དབང་ལ་བ་སྤུའྱི་སོ་དང་། མཐའ་རྟྗེན་རྒྱས་པའྱི་དབང་ལྷ་སྤྱི་བོ་ནས་བསྱིམ་པར་

གསུངས། བསྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་བ་སློབ་གཉྱིས་ཀས་དབང་ལྗེན་ས་ཡྱིན་པས་

སློབ་མ་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་པར་གོ་མྱི་རུང་། སློབ་མ་དང་ལྷ་དབང་རས་གང་དུ་

བསྐྗེད་པའང་རང་གཞུང་ན་རྱིགས་ལྔ་ཡོད་ན་དྗེ་དང་། མྗེད་ན་གཙོ་བོ་ལ་རྱིགས་ལྔར་

ཕྗེ་ནས་དྗེར་བསྐྗེད་དགོས། ཕྲྗེང་བའྱི་ཚིག་ཟྱིན་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ་ལས་མྗེད་

མོད་རྒྱས་འདྗེབས་ཀང་དགོས། དབང་ལྷ་བསྱིམ་རྗེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་དྗེང་སང་ཆུ་

གཉྱིས་ཀང་བྱྗེད་མོད་སྔགས་རྱིམ་དུ་མྗེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་གསུངས་འདུག་པས་

དཔད། དག་པའྱི་སྐབས་ལྟར་དུག་ལྔ་སྦོང་ཚུལ་དང་། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་འགྲུབ་ཚུལ་

སོགས་ལ་དམྱིགས་པ་གང་ནུས་རྗེ་བྱྗེད་པ་དང་དགའ་བ་རྗེ་སོམ་པ་ངྗེས་པར་གལ་

ཆྗེ། དྗེའྱི་ཕྱིར་ཁྱི་ཆྗེན་རོ་རྗེ་འཆང་ནས། འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆྗེན་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་ཡྱི་

ཞབས་དང་། འཆྱི་མྗེད་གྲུབ་བརྗེས་འགོ་བའྱི་མྗེ་ལོང་གྱི་ཐུགས་བཅུད། ཕྲྗེང་ཀྲ�་

སྦྲགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་ལྔ་ཡྱི་དབང་ཆྗེན། བར་དོན་འཕྲོད་ངྗེས་མནོས་འདྱི་

སྐལ་བ་རྗེ་བཟང་ངོ་། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཚིག་མངོན་མྱི་ཆྗེ་ཡང་དོན་ལ་དབང་གསན་

ཙམ་ནས་ངྗེས་དོན་གྱི་རོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པོར་གྱུར་པར་གསུངས་འདུགརྱིག་པ་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་དང་། མ་རྱིག་པའྱི་གཉྗེན་པོ་བྱྗེད་པ་དང་། སྤན་སོགས་

རྱིག་པའྱི་ལྷ་མོས་བསྐུར་བའྱི་དབང་ཡྱིན་པས་ན་རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་དབང་ཟྗེར་བར་

རྗེ་བ་མས་གསུངས་པ་འདྱི་ཙམ་ཡང་དགོངས་པར་ཤར་ཚོད་ཙམ་མྱིན་པར་ཁུངས་
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ཚད་ཐུབ་དང་གཏུགས་འདུགབྱ་སྤོད་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་མྗེད་པ་ཡོངས་གགས་

ཡྱིན་མོད། སྔགས་རྱིམ་གྱི། སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ལོགས་པ་མྱི་དགོས་ཞྗེས་པའྱི་

ཚིག་ནུས་དང་། ར་ལྟུ་རྣམ་བཤད་ལ་བརྟགས་ན་དཔད་གཞྱི་ཆྗེ། འཁྱུད་པའྱི་བདྗེ་

སོང་ནྱི། འཁྱུད་པ་ལས་ལུས་ཚོར་དང་། དྗེས་བདག་རྐྱྗེན་བྱས་པ་ལས་སྐྗེས་པའྱི་

ཡྱིད་ཤྗེས་ཤྱིག་ལ་བྱྗེད་ཀྱི། སག་ལོས་བདྗེ་སོང་ལུས་ཤྗེས་ལ་བཞག་པ་ལྟ་བུར་གོ་

མྱི་རུང་། དང་བོ་རོ་རྗེ་མྗེ་ལོང་སྦར་ཏྗེ་དང་མཐར་ཕྲལ་ཏྗེའང་སོན་པ་འདྱི་རྱིགས་ཕག་

ལྗེན་འགངས་ཅན་ཡྱིན་གྱི། བུམ་པའྱི་ཁ་རྒྱན་སྤྲུགས་པ་དང་། བགྗེགས་གཏོར་སར་

འཕངས་ཏྗེ་སླར་སྣོད་དུ་འཇོག་པ་དང་། རྱི་ཁོད་པ་ཚོས་དབང་ཆྗེན་འདྲ་འདོན་ཚེ་

གཟན་དམར་བོ་གོན་པ་བ་མའྱི་ཕག་ལྗེན་ཟྗེར་བ་ལྟ་བུ་ག་གང་ཡང་མྱིན། གསང་

དབང་དང་ཤྗེར་དབང་གྱི་སློབ་མ། རོངས་པ་ལ་མྱིན་མུ་སྗེགས་ཅན་ལ་མྱིན། །སོགས་

ལྟར་གདོལ་བ་མོ་སོགས་མྱི་འདོད་པའྱི་རྒྱལ་བོ། ཚིག་སྐམ་ལ་འཆྗེལ་བའྱི་རྟོག་གྗེ་

བ། བདྗེ་བའྱི་རྟྗེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གཞོན་ནུ། ཉན་ཐོས་ཏྗེ་ཚངས་སྤོད་པ་སོགས་མྱི་

རུང་། ཤྗེས་རབ་ལ། སྱིང་མོ་ཡང་ནྱི་བུ་མོའམ། ཆུང་མ་བ་མ་ལ་དབུལ་བྱ། ཞྗེས་པ་

སྤྱིར་རང་གྱི་བ་མ་དང་། རོ་རྗེ་སྤུན་དང་། རང་གྱི་སློབ་མའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ལ་ཐ་སད་

དྗེ་གསུམ་སྦར་བ་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་མ་ལྟར་བརྗེ་ཞྱིང་སྱིང་ལྟར་གདུང་ལ་བུ་མོ་ལྟར་

དུང་སྗེམས་ཆྗེ་བའྱི་ཕག་རྒྱ་གཅྱིག་ལ་བྱྗེད། བ་མ་ཚངས་སྤོད་ལ་གནས་པ་དང་། 

གནས་མྱི་དབྗེན་ཚེ་དམྱིགས་པས་བྱ་བར་ཕྲྗེང་བའྱི་ས་གོན་སྐབས་ཡོད་པ་དྗེ་རྗེད། 

ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྗེས་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་ལས་རྒྱ་དང་། དམྱིགས་པས་མོས་ཙམ་གྱི་དྗེ་

ལ་ཡྗེ་རྒྱ་དང་། བསོམས་སོབས་ཀྱིས་སྣང་ངོར་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་དྗེ་ལ་ཕག་
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རྒྱ་ཆྗེན་མོ་ཟྗེར། ཐད་འདྱིའྱི་ཕྲྗེང་བར། བརོད་པ་ཐམས་ཅད་མཚམས་སྦར་བར་བྱའོ་

གསུངས་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརོད་ཟྱིན་ཐམས་ཅད་འདྱིར་ཡང་སྦོར་ཞྗེས་

པའམ་དཔད། རྱིག་མའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ། སློབ་མ་རྱིག་མར་ལག་སྦྲྗེལ་མཚམས་སུ་

བ་མས་ཕག་གཡོན་པས་བཟུང་མགོར་རོ་རྗེ་བཞག་སྗེ་སློབ་མ་ལ་ཤྗེས་རབ་གཏད་

པ་ཕལ་བ་ལྟར་དགའ་མགུར་སྤོད་ཆྗེད་མྱིན་པར་ལམ་གྱི་སོག་དམ་པ་བདྗེ་སོང་གྱི་

ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་བོགས་འདོན་ཆྗེད་ཡྱིན་པས་དྗེའྱི་དཔང་བོ་རྒྱལ་བ་ཁྗེད་རྣམས་ཡྱིན་

ཞྗེས་པ་སྗེ། རྱིག་པ་དང་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞྗེས་པ་འབས་བུ་བདྗེ་སོང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་

མྱིང་རྒྱུ་ཕག་རྒྱ་ལ་བཏགས། བརྟུལ་ཞུགས་ཞྗེས་པ་སྤོད་པ་མ་ངྗེས་པ་བརྟུལ་བ་

སྗེན་ཉུང་བར་བྱས་ནས་སོམས་འཇུག་གྱི་སྤོད་པ་ངྗེས་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟྗེར། 

སྔགས་རྱིམ་དུ། རྱིག་མ་དོར་ན་མྱུར་དུ་འཚང་མྱི་རྒྱ་གསུངས་པའྱི་ཚིག་ནུས་ཀྱིས་

རྱིག་མ་དོར་ན་གཏན་འཚང་མྱི་རྒྱ་བ་ཁྗེགས་པས་རྗེའྱི་གསུང་གྱི་ཟུར་ཕྲ་མོ་འདྱི་

འདྲར་ཡང་གོ་རྒྱུ་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་ཡོད། སྔགས་རྱིམ་དུ། རྱིག་མ་སྤྱིར་ཉྗེར་རྒྱུར་གསུངས་

འདུག་པས། ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས་དུས་འཁོར་དུ་སྤོད་པ་མ་བསན་པར་རྐང་བཙུགས་ནས་

བསྒྲུབས་ཀང་སོང་གཟུགས་གྲུབ་རྗེག་ལ་ལས་རྒྱ་བསྗེན་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པས། 

མྗེད་རྒྱུའྱི་སྤོད་པ་ནྱི་སྤོད་པ་ཙམ་དང་ཉྗེར་རྒྱུའྱི་སྤོད་པ་གང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་

ལས་རྒྱ་ནྱི་དྗེ་གཉྱིས་ཀར་སྔགས་རྱིམ་གྱིས་བཞྗེྗེད་འདྲ་བས་དཔད་གཞྱིར་སྣང་། 

ཕྲྗེང་བར་སྤྱི་འགོའྱི་བདུད་རྱི་སྒྲུབ་སྐབས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཞུ་བ་ལས་སྒྲུབ་གསུངས་འདུག་པ་

འདྱི་ཕ་རྒྱུད་ལ་ཡང་རུང་ཟྗེར་དགོས་སམ་དཔད། 

ཚེས་བདུན་ལ། དྗེ་རྱིང་སྐབས་སུ་བབ་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལས་བཤད་པའྱི་རྣམ་
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སྣང་འཇམ་པའྱི་རོ་རྗེ་ཡྱིན། མ་ཏྱི་པཎ་ཆྗེན་གྱིས་ཀྲ�་ཡ་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་། དྗེ་

དབོན་འཕགས་པ་བོ་གོས། ཐར་རྗེ། པཎ་ཆྗེན་བཟང་བཀྲ། འཕགས་སྗེ་ལོ་ཙཱ་བ། 

དགྗེ་རྒྱམ། བ་མ་དགྗེ་འདུན་བཀྲ་ཤྱིས། པཎ་ཆྗེན་ཆོས་རྒྱན། ཚད་མ་ལ་མཆོག་ཏུ་

མཁས་པ་བསམ་སང་ངག་གྱི་དབང་བོ། རོ་རྗེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། 

སྐྱིད་ཤོད་ཞབས་དྲུང་སོགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དང་ལྷན་ཐབས་སོགས་ཡྱིག་སྣ་ཅྱི་

རྱིགས་མཛད་ཅྱིང་བཟང་བཀྲ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་པཎ་ཆྗེན་གྱིས་ཀང་བསྔགས་མོད་

འདྱིར་དཔྗེ་མྱི་རྗེད། རྗེས་ཕྲྗེང་བའྱི་དོན་འགྗེལ་དུ་སྔགས་རྱིམ་དང་། འོད་སྗེ་ལ་ཤྗེལ་

དཀར་མྗེ་ལོང་མཛད་པ་ཡྱིན་པས་འདྱིས་ཡྱིག་ཆ་སྔ་མ་ཀུན་གྱི་ལྗེགས་ཆ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་ཡོད་པར་ངྗེས། ཕྲྗེང་བ་འདྱི་ལ་གཙོ་བོ་འཕོ་བས་རྒྱས་པར་ཕྗེ་

ན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་སོང་ག་བདུན་སོགས་ཡོད་པ་གངྒཱར་གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན། འདྱི་

ཐོབ་ན་དྗེ་ཀུན་ཀང་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་མོད། གཙོ་བོ་སོས་ཏྗེ་གནང་བའྱི་སློབ་

དཔོན་གྱི་རྟོགས་ཚད་སོགས་ཀྱི་སྗེང་ནས་དཔད་རྒྱུ་མང་། དབལ་མང་གསན་ཡྱིག་

ཏུ་རྗེ་ལས་བརྒྱུད་པ་བྱིས་གསུངས་པའྱི་བརྒྱུད་པར་རྗེ་མྱི་བཞུགས། རྗེས་ཕྲྗེང་བ་

སྗེར་དུའང་གསན་པར་ལས་ཆྗེན་སོགས་ཀྱིས་གསུངས་ཤྱིང་། བ་མ་ཁྱུང་བོ་ལས་མྱི་

ཏྲ་རོགས་པར་གསན་ཡོད་སབས་ཕྲྗེང་བ་དང་ཐུན་མོང་ཐམས་ཅད་དྗེ་ལས་ཀང་

གསན་འདུགསྔགས་རམས་པ་དགྗེ་འདུན་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་ལྷ་འདྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་

དང་བ་མྗེད་གར་གཏོགས་དོགས་པ་མཛད་མོད། འདོད་ཆགས་ལམ་བྱྗེད་ཀྱི་སྤོད་པ་

མངོན་ཆྗེ་མྱི་དགོས་པར་

འཁོར་སྒྱུར་གྱི་རྣམ་པ་ཙམ་གྱིས་འདུལ་འོས་ལ་གསུངས་པའྱི་བ་མྗེད་ཀྱི་རྒྱུད་
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དང་ལྷར་བྱས་ཆོག་གམ་སམ། འདྱིའྱི་རྣམ་སྣང་དམར་སྗེར། འོད་དཔག་མྗེད་དཀར་

བོ། དོན་གྲུབ་དམར་བོ་ཡྱིན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཕོགས་མདོག་དྗེ་ལྟ་མྱིན། སྗེང་དུ་

གཙུག་ཏོར་འཁོར་སྒྱུར་སོམ་པ་མཐའ་དཔོད་ཀྱིས་བཀག་པ་ལྟར་ཡྱིན། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་

མྱི་བསྐོད་པས་ནུ་མ་བཅད་མ་ཐག་པ་འཛིན་ཟྗེར་ཡང་། ཡུམ་གྱི་ནུ་མ་འཛིན་པ་ལ་

ཟྗེར། ཕྲྗེང་བའྱི་ང་བཞྱི་བ་དང་རོ་རྗེ་རྗེ་མོ་སོགས་སུ་ཕྱི་ནང་གསང་བའྱི་ཁྲུས་

གསུངས་ལ། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སློབ་མ་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་བསང་བ་ཕྱི་དང་། འོད་གསལ་

བར་བྱས་པ་ནང་གྱི་ཁྲུས་ཁ་ཅྱིག་ཆས་འཇུག་གྱི་གཞྱི་འགོད་པའྱི་ལྷར་བསྐྗེད་ཕྱི་

དང་། འོད་གསལ་བར་བྱས་པ་ནང་གྱི་ཁྲུས། ལ་ལ་ལུས་ཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་སྦོང་བ་ཕྱི་

དང་། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་རོ་རྗེ་གསུམ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱྗེད་པ་ནང་གྱི་ཁྲུས་

ཟྗེར་བ་སོགས་ཁྲུས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་སྣ་ཚོགས་སྣང་། གླྱིང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཀྱིས་ཕྲྗེང་

དབང་བར་མྗེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་མྱི་བཅྱིང་བ་མྗེ་ཏོག་ཆས་འཇུག་ཡྱིན་པ་མ་གོ་བས་ལན། 

ཆས་འཇུག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་དགའ་སོན་མཚོན་བྱྗེད་ཀང་ཡྱིན་པ་སོན་

ཐོག་ཏུ་གོས་བཟང་བོ་གོན་པ་དང་འདྲ། མྗེ་ཏོག་ཀང་ཟག་བཅས་ཀྱི་དངོས་བོ་སྐ་ལྗེབ་

པ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་གཅྱིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཐུགས་

དག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་བའྱི་མྗེ་ཏོག་གྱི་ཕྲྗེང་བ་

འོད་དང་འོད་ཟྗེར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་མོས་དགོས། སོམ་པའྱི་ཚོགས་ཞྱིང་ལ་

སློབ་དཔོན་གྱི་བ་མ་གཙོ་བོར་གསལ་བཏབ་ན་རང་གྱི་བ་མ་མདུན་ན་བཞུགས་པས་

འཐུས་ཟྗེར་བ་གསུང་རྒྱུན་ཡྱིན་མོད། ངོ་བོ་རང་གྱི་བ་མ་ལ་རྣམ་པ་རོ་རྗེ་འཆང་ཞྱིག་

གསལ་བཏབ་ན་བཟང་སམ། རོར་ཕྲྗེང་ན་ཙིཏྟ་དང་། སྔགས་རྱིམ་ཙིཏྟཾ་གསུངས་པ་
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སྐྗེས་པ་དང་མ་ནྱིང་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའྱི་ཁད་རྗེད། སྔགས་རྱིམ་དུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་ལ་དང་། ཕྲྗེང་བར་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་བཅུག་ལ་ཞྗེས་ཡོད་པ་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མ་

དག་གམ་དཔད། སོ་སྐྗེ་ལ་དོན་དམ་སྗེམས་བསྐྗེད་མྗེད་ཀང་དྗེའྱི་ཉམས་ལྗེན་ཡོད། 

དྗེ་བསྐྗེད་པའྱི་དོན་དྗེར་མོས་མནོ་བྱས་ཏྗེ་སྗེམས་རྒྱ་ཇྗེ་ཆྗེར་བཏང་བ་ལ་ཟྗེར། 

དཔལ་མཆོག་གྱིགང་ཞྱིག་བསྐྗེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི། །སོགས་ཀྱི་དོན་འགྗེལ་ཆྗེན་ལས་

བཀྲལ་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྗེམས་སོན་བྱྗེད་ལ་མ་སྦར་བར་སོད་

འགྗེལ་བཞྱིན་ཕག་དང་བོའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྱིང་གར་རོ་རྗེ་སོམ་པ་སོན་བྱྗེད་དུ་སྦར། 

དཔལ་མཆོག་ལས། དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་ཉྱིད་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་

འགྗེལ་བས་བཤད་པ་ལྟར་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་སྗེ་ཕ་

བུ་ཤ་སྐལ་ཐུལ་སྐལ་མཉམ་པ་ལྟ་བུ་རྗེད། རྗེས་སྗེམས་བསྐྗེད་འདྱིའྱི་ཁུངས་སུ་

དཔལ་མཆོག་མ་གཏོགས་མ་དྲངས་པ་རྒྱུད་འདྱི་ལས་གསལ་མྗེད་པ་ཡྱིན་འདྲ། 

དཔལ་མཆོག་ར་འགྗེལ་ལས་སྗེམས་འདྱི་བསྐྗེད་པ་ཙམ་གྱིས་ལུང་རྟོགས་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་སྱིང་བོ་གསང་སྔགས་རོ་རྗེྗེ་ཐྗེག་པའྱི་རྱིགས་ཅན་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་

གསུངས་པ་འདྱི་ལ་ཡྱིད་ཆྗེས་རྗེ་བསྐྗེད་དྗེ་བག་ཆགས་ཅྱི་ཞོག་རྗེ་བྱྗེད་པ་གལ་ཆྗེ་

ཡང་དྗེང་སང་བཞག་འོས་ཆོས་ལས་མྗེད་པར་སོང་བས་དཀའ། དྗེ་ལ་འབད་ན་མ་

འོངས་པ་ན་རྱིན་པོ་ཆྗེ་ལྟ་བུའྱི་གདུལ་བྱར་འགྱུར། རྱིན་པོ་ཆྗེ་ལྟ་བུའྱི་གདུལ་བྱར་ཚེ་

ཐུང་གཅྱིག་ལ་འཚང་རྒྱ་ཐུབ་པས་ཁབ་ཀང་། དགག་དགོས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཚེ་དྗེར་

འཚང་མྱི་རྒྱ་བ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པའྱི་

མཇུག་གྱི་
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འདྱིས་མཚོན་ཀྲ�་ཡའྱི་སྗེར་ཆོས་ཚན་དགུ་ཙམ་ཡོད། ཕྱི་བུམ་དབང་དང་འབྗེལ་

བའྱི་མཆོད་པ་ཟྗེར་བ་སོགས་རྒྱུད་དོན་སྐ་རགས་སུ་བཅྱིངས་པ་དག་གྱིས་ཐ་སད་

སྦོར་ཚུལ་ཡྱིན་པས་བུམ་དབང་ལ་མཎལ་ཡང་ཕྱིའྱི་མཆོད་རས་ཆུ་གཉྱིས་ཉྗེར་སྤོད་

འདོད་ཡོན་ལྔ་རྒྱལ་སྱིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤྱིས་རྟགས་རས་སོགས་ཕུལ་ན་འབྗེལ་ཆྗེ། 

སློབ་མར་ནང་དབང་ཕྲྗེང་བའྱི་གོ་རྱིམ་སོར་བཞག་ན། དཀྱིལ་ཆོག་གྱི་རང་དང་གཙོ་

བོ X། རོ་རྗེའྱི་ལམ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱིས། ཨམྲ�ཏ X རང་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མྱི་

དད X ། འཁྱུད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཅྗེས་པར་འགྱུར་བས་ངོ་གདོང་གྱི་གོ་

རྱིམ་ཟློག་དགོས་པར་སྔགས་རྱིམ་དུ་གསུངས། རྣམ་སྣང་གྱི་སྒྲ་དྲྱི་ཆྗེན་དང་ག་བུར་

གཉྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ལས་འདྱིར་ག་བུར་གྱི་གནས་སྤྱི་བོ་ལ་རྣམ་སྣང་སོ་གསུངས། 

དབང་རས་ཧཱུཾ་དང་རོ་རྗེ་དང་ལྷ་རྣམས་སུ་བསྐྗེད་པ་ནྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་དྲྱི་

མ་སྦོང་ཆྗེད་ཡྱིན་ལ་བུམ་པ་དབང་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཟུང་ཆོག་པས་

བུམ་འཛིན་ལ་སྤན་སོགས་རྱིག་མར་མ་ངྗེས། སྔགས་རྱིམ་དུ་ནང་དབང་མཇུག་ཏུ། 

ཞལ་ཕག་ལ་སོགས་པའྱི་སྐུ་རྣམས་ཀྱིས་པད་ནས་ཕྱུང་སྗེ་ཞྗེས་པའྱི་དོན། རྱིགས་ལྔ་

སོ་སོའྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པས་པད་ནས་ཕྱུང་བ་ལ་ཟྗེར་རམ་དཔད། ཕྲྗེང་བར་རྣམས་ཀྱི་

ཞྗེས་པའྱི་འབྗེལ་སྒྲ་མ་དག་པ་འདྲ། སྔགས་རྱིམ་དུ་བུམ་ཆུ་རོ་རྗེ་རྗེ་མོས་ལྡུགས་པར་

གསུངས། ཤྗེར་རྒྱམ་འདྱིར་བུམ་ཆུ་འཐུངས་བའྱི་ཁུངས་མྗེད་པར་གསུངས་ཀང་

སྔགས་རྱིམ་ན་ཡོད་པ་འདྱི་རྗེད། སྔར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་ཀང་འདྱིར་ཡང་བུམ་ཆུ་མྱི་

བསྐོད་པར་བསྐྗེད་པ། དཔྗེར་ན་དགྗེ་འདུན་ཡྱིད་ཆོས་ཕྱིར་ནང་དུའང་བར་ཆད་འབྱི་

བ་ལྟར། སློབ་མ་ལ་ཡྱིད་ཆོས་ཀྱི་མོས་གུས་བསྐྗེད་ཕྱིར་ཡྱིན་ནམ་དཔད། སྔ་རབས་
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པ་ཚོས་སྔར་བུམ་ཆུ་དང་འདྱིར་བུམ་པ་ལྷར་བསྐྗེད་ཟྗེར། ཨ་ཁུ་བོ་གོས་ཚང་ནས་

མགུལ་ཆྱིངས་ཁུགས་ལོ་གསུམ་བུམ་པའྱི་ཁ་ལ་སད་པུས་བཅྱིངས་པ་པོག་གསུམ་

པའྱི་ཚུལ་ཞྗེས་པ་དང་འགྱིགབཛྲ་དྷ་ཏུ་སོགས་ལ་ཕག་རྒྱ་མཛད་དྗེ་བ་མྗེད་ལ་ཕག་

རྒྱ་མ་བྱས་ཀང་ཆད་སྐོན་མྗེད་གསུངས། བ་མ་གཙོ་བོའྱི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས། སློབ་

མའང་ལྷར་གསལ། དབང་རས་ཀང་ལྷར་བསྐྗེད་ནས་བྱྱིན་པ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོ་རྗེ་

བྱས་ན་ཆུ་ཟོ་གང་ལ་རྟྗེན་འབྗེལ་བསྒྲྱིགས་པ་དང་ཆྗེས་མྱི་འདྲ། གསང་དབང་སྐབས་

བ་མར་མཎལ་དུ་རྱིག་མ་འབུལ་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུའྱི་ཆྗེད་གལ་ཆྗེ། རྒྱལ་བ་

ཡབ་ཡུམ་དྷཱུ་ཏྱིར་བརྒྱུད་པ་ནྱི་དྷཱུ་ཏྱི་བདྗེ་ཆྗེན་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འཆར་བའྱི་གནས་ཡྱིན་

པས་དྗེའྱི་སྨྱིན་བྱྗེད་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་འདྲ། འདྱི་སྐབས་སློབ་མ་རབ་ལ་མྱིག་འགྗེབས་

ཡག་བྱྗེད་མྱི་དགོས་པ་དབང་ཊྱིཀ་ཆྗེན་མོ་ལྟར་ཡྱིན། གསང་རས་ཀྱིས་ལུས་ངག་

ཡྱིད་གསུམ་དང་ར་རླུང་ཐྱིག་ལྗེ་ལས་རུང་དུ་བྱས་ཏྗེ་བདྗེ་རྐྱང་ཙམ་མྱིན་པར་སོང་བ་

དང་སྦར་བའྱི་ཡྱི་ཤྗེས་མྗེ་ལ་མར་ཁུ་བན་པ་ལྟ་བུ་སྐྗེས་པ་ལ་དགའ་དྲགས་ནས་ཨ་

ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བྱས་པ་ཡྱིན། གསང་དབང་ཙམ་པོ་བ་ལ་སྔགས་རྱིམ་སོགས་ལས་

ཡབ་ལས་ཐོབ་པའྱི་གསང་དབང་གསུང་དོན་མྱིྱི་ཤྗེས། དབང་རྣོན་ལ་ཡབ་དང་ཡུམ་

གྱི་གསང་དབང་དང་། རྟུལ་བོར་ཙམ་པོ་བ་སྐུར་དགོས་པ་ལ། དབང་རྣོན་ལ་གསུམ་

ག་སྐུར་དོན་དཔད། འདྱིས་ད་ལྟ་ངག་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་ཐྗེག་

ཆྗེན་གྱི་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའྱི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་འགྲུབ་

པས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ། བརྟུལ་ཞུགས་སྐབས། རྒྱུད་ཆྗེན་ཚོས་རྒྱུད་ཚིག་གཅྱིག་ལ་

བཤད་པ་བདུན་ལྷག་མྱི་འཇུག་པར་གསུངས་མོད། བ་བང་མཁན་པོ་ཚང་གྱིས་རོ་རྗེ་
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ཞྗེས་པའྱི་རྒྱུད་ཚིག་ལ་བཤད་པ་བརྒྱད་འཇུག་ཟྗེར་བ་ཤྗེས་བྱ་ལ་ལའྱི་རྱིགས་པ་

ཡྱིན། ཚུལ་བཞྱིས་བཤད་པས་རྒྱུད་དོན་རོགས་པས་རོ་རྗེ་ཞྗེས་པ་གཞོམ་དུ་མྗེད་པ་

ལ་ཡྱིག་དོན། བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་སྤྱི་དོན། རྟགས་དང་སྒྱུ་འོད་ལ་སས་དོན། ཟུང་

འཇུག་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་བཤད་པ་འཇུག་མཚོན་བྱྗེད་རྟགས་ཀྱི་རོ་རྗེ་རྗེ་དགུ་བ་དང་། 

མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་རོ་རྗེ་བདྗེ་སོང་དབྱྗེར་མྗེད་ལ་བཤད་པ་ནྱི་དྲང་ངྗེས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་

ཡྱིན། རོ་རྗེའྱི་དབང་རོ་རྗེའྱི་དམ་ཚིག་རོ་རྗེའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་རྣམས་ཀྱི་ཁད་པར་

སྔགས་རྱིམ་ལྟར་ཤྗེས་དགོས། 

ཚེས་བརྒྱད་ལ། དབང་འདྱི་ལས་བ་མྗེད་ལ་སོ་དྲུགདྗེ་ལ་ཕ་རྒྱུད་བཞྱི་མ་རྒྱུད་

སོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་དྗེ་རྱིང་ཕ་རྒྱུད་དམར་ནག་འཇྱིགས་གསུམ་མམ་དག་གདོང་

འཇྱིགས་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་དག་ནག་ཡྱིན། ཀུན་མཁྗེན་བ་མས་འདྱི་ལ་རྒྱུད་འབུམ་

ཕྲག་དྲུག་པ་ཞྗེས་ཀང་གསུངས་མོད། ནག་པོ་བའྱི་མཐོང་བ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མྗེར་རྒྱུད་

འབུམ་ཕྲག་བདུན་པ་ཡོད་པར་གསུངས། ཉུང་ངུའྱི་རྒྱུད་འདྱི་ལ་ལྱི་ཏས་ཨོན་ནས་

སྤན་དྲངས་ཤྱིང་དཔལ་འཛིན་མ་ཧྗེའྱི་ཞལ་ཅན་ནམ་སྗེང་ཞལ་ཅན་གྱིས་དར་རྒྱས་

སུ་མཛད་ལ་ད་ལྟ་བོད་དུའང་འགྱུར། འདྱི་དང་གཤྗེད་དམར་གྱི་རྒྱུད་ལ་མྱི་འདྲ་བ་

ཆྗེར་མྗེད། བདག་མདུན་འཇུག་པ་ཐ་དད་ཀྱི་བཟླས་པ་ཁྱིས་ཉྱིན་བཤད་པ་ལྟར་ལ། 

འཇུག་པ་གཅྱིག་པ་ལ་བདག་བསྐྗེད་བཟླས་པ་ལོགས་སུ་མྗེད་ཅྱིང་། བདག་མདུན་

ཡང་ལྡོག་པས་ཕྗེ་ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་མྗེད། གསོལ་འདྗེབས་སྐབས་རང་རང་སྣ་

ཚོགས་རོ་རྗེའྱི་རྭ་སྗེང་དུ་འཁོད་པར་མོས་པ་ལས་གོགས་གཞན་ཚོར་བསམ་བོ་

གཏོང་མྱི་དགོས་པར་རོ་རྗེ་འཆང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དགོས། དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་
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མ་རན་པར་མཐོང་ན། དཔྗེར་ན་ར་མ་སྨྱིན་པར་བརྟོལ་བ་ཟུང་རྔུའྱི་རྒྱུ་དང་། གཞྱི་

གསུམ་གྱི་ལས་ཐོས་མ་རན་པར་ཐོས་པ་བསླབ་པ་སྐྗེ་བའྱི་གྗེགས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་

ཡྱིན། སྔར་རོ་རྗེ་རྭ་སྗེང་དུ་ཡོད་པ་ཧཱུཾ་གྱིས་རྟ་བབས་ཀྱི་འོག་ཙམ་འཁྱིད་པ་ཡྱིན་ནམ་

དཔད། བ་མ་ལས་ཀྱི་རོ་རྗེ་ཞྗེས་པ་དབང་རས་སྦྱིན་སྐབས་སོགས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་གཙོ་བོའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་གཙོ་བོ་ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་པ་རོར་དྲྱིལ་འཛིན་པ་

ཕྱུང་སྗེ་དབང་རས་བྱྱིན་འཕྲལ་སླར་ཐྱིམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཟྗེར། བསྐོར་བའྱི་སྐབས་དྗེས་

འཁྱིད་པ་རྒྱུས་མྗེད་ཀྱི་སར་ས་མཁན་གྱིས་འཁྱིད་པ་ལྟ་བུ་རྗེད། སྔགས་སོམ་ཚོགས་

ཞྱིང་ལ་དྗེ་རྱིང་ལྟ་བུའྱི་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་ཙམ་གསལ་བཏབ་ན་གཤྗེགས་པ་ལྔ་སངས་

རྒྱས། ལྷ་ལྷག་མ་དགྗེ་འདུན། དྗེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགོག་ལམ་དང་རྒྱུད་ཁང་གྱི་

གླྗེགས་བམ་ཆོས། གཙོ་བོའྱི་སྤྱི་བོའྱི་མྱི་བསྐོད་པ་བ་མ་ཡྱིན་པས་དྗེའམ། དྗེའྱི་སྗེང་

དུ་ཕྲྗེང་ཀྲ�འྱི་བ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ། ཡང་ན་བརྟྗེན་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཐར་བདྗེ་

ལམ་གྱི་ཚོགས་ཞྱིང་ལྟར་གསལ་བཏབ་ཀང་རུང་། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་

སྗེམས་ཞྗེས་པ་མདོ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སོང་ཉྱིད་ཅྗེས་པ་དང་ཐ་སད་

སྦོར་ཚུལ་ཕོགས་འདྲ། བུམ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་སོང་གཞྱི་བུམ་པའྱི་ལྡོག་ཆ་མཐའ་

ཡས་པ་དང་ལྡན་པས་གཞྱི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན། དྗེ་རྟོགས་ཀྱི་བོ་སྦྱིན་སོགས་ཀྱི་

ཐབས་མཐའ་ཡས་པས་ཟྱིན་པ་ལམ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན། ཆོས་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་

ཟག་མྗེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་འབས་བུ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཟྗེར་བ་མ་

གཏོགས་ཐུན་མོང་གྱི་བཤད་ཚུལ་རྗེད། སྔགས་ལུགས་ལ་ཐབས་བདྗེ་ཆྗེན་ལ་ཀུན་

རོབ་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་། ཤྗེས་རབ་འོད་གསལ་ལ་དོན་དམ་སྗེམས་བསྐྗེད་བྱས། དྗེ་
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གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བ་ལ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྗེམས་ཞྗེས་ཀང་བཤད་ཆོག་

མོད། སྐབས་བས། དམྱིགས་པ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་

སྱིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་གཅྱིག་ལ་ཟུང་འཇུག་རོ་རྗེ་འཆང་གྱི་གོ་འཕང་དོན་གཉྗེར་གྱི་

བོ་བཅོས་མྱིན་དང་། སོང་བ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་

གཉྱིས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ཟྱིན་པ་ལ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྗེམས་ཟྗེར། དྗེའྱི་

དང་བོ་དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས་ཟླ་བ་དང་། གཉྱིས་པ་སྒྲྱིབ་པ་གང་

ལའང་ཐོགས་པ་མྗེད་པས་རོ་རྗེ་དང་། དྗེ་གཉྱིས་དབྱྗེར་མྱི་ཕྗེད་པས་ན་རོ་རྗེ་ཟླ་བ་ལ་

ཅུད་ཟད་ཟུག་པས་མཚོན་པ་ཡྱིན། ཆོས་གལ་དུ་དྗེ་ལྟར་མོས་པའང་སོམ་བྱས་པ་

ཡྱིན་པས་སོམ་ལ་སོམ་ཐག་བཅྱིངས་ནས་ཆྱིག་སོང་བྱྗེད་མྱི་དགོས། ཡ་མཱན་ཀྲ�ཏ་

ཀྱིས་སོ་ཕྗེ། ཨ་ཁཾ་སོགས་ཀྱིས་ནང་དུ་འཇུག་པ་གསུང་རྒྱུན་ཡྱིན་མོད། ཕྲྗེང་བ་དང་

སྔགས་རྱིམ་དུ་དང་བོས་བཀུགཕྱི་མས་འཇུག་པར་གསུངས་པས་སྔར་རྟ་བབས་ཀྱི་

འོག་ཏུ་ཡོད་པ་འདྱིར་སོ་ལོགས་ལྟ་བུར་དྲངས་པ་ཡྱིན་ནམ་དཔད། ཨ་ཁཾ་སོགས་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དྲངས་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་ཆོག་གམ་

ཁུངས་ཚད་ལྡན་མ་མཐོང་། ཚོགས་པ་འདྱི་ཀུན་ཕྱིའྱི་ལུས་འདུ་ཁང་དུ་སོད་པའྱི་སྐལ་

བ་མཉམ་ཡང་ནང་སོམ་གསུམ་ལྡན་པའྱི་སྐལ་བ་མྱི་མཉམ་པ་བཞྱིན། ཕྱི་གཞལ་ཡས་

ཁང་དུ་ཞུགས་པ་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་ཡང་། བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པའྱི་

བར་ནང་སྐལ་མཉམ་མྱི་འོང་། དང་བོ་ཤར་སོ་ནས་འཇུག་པ་ཉྱི་མ་ཤར་ནས་ཤར་བ་

དང་བསྟུན་ཅྗེས་རྒྱལ་སས་ཀྱི་བཤད་པ་ལ་འབྗེལ་ཅང་མྗེད་བསམ། ལྷ་སོགས་ལུས་

ལ་གཞུག་ཚེ་བདྗེ་ཆྗེན་གྱི་རྟྗེན་ནང་གྱི་རྣམ་སྣང་གྱི་སོ་ནས་གཞུག་པ་ཕྱི་ལའང་སྦར་
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ཏྗེ་རྣམ་སྣང་གྱི་སོ་ཤར་སོ་ནས་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནམ་དཔད། ཕག་གྱི་སྐབས་རོར་ཕྲྗེང་

དུ་པད་ཀོར་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཐལ་མོ་སྦར་གསུངས་ཀང་སྔགས་རྱིམ་ན་མྗེད་པས་

དཔད། མྱི་བསྐྗེད་པ་དབུས་ན་མྗེད་སྐབས་ཕག་སྔགས་ཀང་གོ་རྱིམ་བརྗེ་དགོས་འདྲ་

ཡང་གསུང་རྒྱུན་ལ་སོར་བཞག་ཆོག་པར་གསུངས། སྔགས་རྱིམ་དུ་དངོས་གཞྱིའྱི་

ཉྱིན་ཡང་སྔགས་སོམ་ལྗེན་པ་འཐད་ཕོགས་སུ་མཛད། ཉྱིན་འདྱིར་ཕྲྗེང་དབང་སྐབས་

མྗེ་ཏོག་དབུར་བཞག་ཙམ་ལས་ཕྲ་ཏྱི་ག�་ཧ་ན་སོགས་མ་གསུངས། བྱིས་དཀྱིལ་ལ་

དུར་ཁོད་ཡོད་ཀང་རྗེ་དྲུང་ཡྱིག་ཆ་སོགས་ན་མྗེད་པ་ལྟར་ངོ་སོན་མཛད། སྤྱི་རྣམ་

ལས། དབང་རས་ལས་བདྗེ་སོང་སོམས་འཇུག་གྱི་སྐབས་འདྲ་བ་སྐྗེས་པ་ནྱི་དབང་

ཤྗེས་པའྱི་ངོ་བོར་ཐོབ་པ་དང་། དྗེ་འདྲ་སྐྗེས་པར་མོས་པ་ནྱི་དབང་མོས་པའྱི་ངོ་

བོའམ་བག་ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་གང་ཡང་མྗེད་པར་དབང་མྱི་ཐོབ་

གསུངས། བུམ་ཆུ་བླུགས་པ་སོགས་ལས་མ་འོངས་པ་ན་དབང་དངོས་གནས་པ་ཐོབ་

པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་འགྱིགས་སོང་སམ་པ་ལ་དབང་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་ངོ་བོར་ཐོབ་པ་ཞྗེས་

པའྱི་གསུང་རྒྱུན་འདུགབུམ་དབང་སོགས་བཞྱི་ལ་སྨྱིན་བྱྗེད་རྒྱུའྱི་དབང་བཞྱི། བསྐྗེད་

རྱིམ་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་རྣམས་ལ་གོལ་བྱྗེད་ལམ་གྱི་དབང་བཞྱི། སྤྲུལ་

སྐུ་ལོངས་སྐུ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་སྐུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་རྣམས་ལ་གོལ་བ་འབས་བུའྱི་དབང་བཞྱི་

ཟྗེར། དག་པའྱི་སྐབས་སྤྱི་སྗེར་གྱི་ཉོན་མོངས་གང་སྦོང་ཕུང་བོ་གནས་གང་དུ་

བསྒྱུར། ཡྗེ་ཤྗེས་གང་གྱིྱི་ནུས་འཇོགརྱིགས་གང་དང་གང་གྱི་སྔགས་བཟླ་བ་དང་

ལམ་སོམ་པ་དང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱྗེད་པའྱི་ཁད་པར་རྣམས་ཚིག་

རྱིས་ལྟར་དམྱིགས་པ་གལ་ཆྗེ། མྱི་ལྔས་ལྷན་དུ་དབང་ཉན་ཡང་བསམ་པའྱི་དབང་
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གྱིས་མྱི་དགྗེ་བར་འགོ་བ་དང་། གཏན་མྱི་ཐོབ་པ་དང་། རྟྗེན་འབྗེལ་དང་། མོས་པ་

དང་། ཤྗེས་པའྱི་ངོ་བོར་ཐོབ་པའྱི་རྱིམ་པ་ལྔ་འོང་བར་འདུགགསང་དབང་གྱིྱི་སོམ་པོ་

མཐའ་ལྟག་ཅྗེས་པ་རྱིམ་པར་པད་དང་རོ་རྗེ་ལ་ཟྗེར། དབང་འདྱི་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱིྱི་བྱང་སྗེམས་

དཀར་དམར་ལ་ཟྗེར། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐད་དོད་མཎལ་ཞྗེས་པ་སྱིང་བོ་ལྗེན་པ་ལ་

འཇུག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་སྱིང་བོ་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་

པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཟྗེར། ཨ་ནྱི་ཡྱིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལ་བཤད་པ་དབང་ཊྱིཀ་ལྟར་

གནང་། མདོར་ན་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སྗེམས་རང་གྱི་ར་ལམ་ཀུན་ཏུ་སོང་སྗེ་ར་

ཆད་པ་འཐུད། མདུད་པ་བཀྲོལ། གོང་བ་མཉྗེས་ཏྗེ་རླུང་ལས་རུང་དུ་བྱས་པ་ལས་

རོར་བཟླས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་ཐུག་གསུང་རོ་རྗེ་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་

པ་ཡྱིན། རྗེ་གསྗེར་ཁང་བ་སོགས་ཀྱིས་དབང་ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་བཤད་པ་རྒྱ་ཆྗེར་

མཛད་ལ། རྗེ་ཤྗེར་རྒྱམ་སོགས་གསང་སྒྲོགས་ཀྱི་དོགས་པས་བཤད་པ་མྱི་བྱྗེད་

ཀང་། གོང་བ་ཕོ་མོར་རྣ་ལམ་དུ་ཆོ་ག་འདོན་པ་ལྟ་བུ་ལས་དོན་གོ་རྒྱུ་མྗེད་པ་དང་། 

ཤྗེས་མཁན་ཚོར་དུས་རྒྱུན་བཤད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་པས་ད་རྗེས་བཤད་པ་བྱས་ཀང་

གསང་སྒྲོགས་སུ་མྱི་འགོ་སམ། ལུང་བསན་དབང་ཊྱིཀ་ལྟར་གསུངས། ཕག་རྒྱ་འདྱི་

དང་སྔགས་འདྱི་ཞྗེས་པ་མཆོག་སྦྱིན་དང་དྷུར་བྷུ་ཝ་གཉྱིས་ལ་ཟྗེར་མོད། རྒྱལ་སས་

ཀྱིས་འདར་མྱི་རུང་བས་ཕག་རྒྱ་དང་། ཡྱིད་སྐོབ་པས་སྔགས་སུ་བྱས་ནས་དྗེའྱི་

མཐུ་ཡྱིན་མོད་གསུངས་ཀང་། འདྱི་དང་ཞྗེས་པའྱི་འབྱྗེད་ཚིག་དང་མྱི་འགྱིགས་འདྲ། 

སྗེ་ཁྱིས་རུས་རྒྱན་མནབ་བཞྱིན་ལུང་སོན་པ་དང་། མར་བ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱིམ་པ་རོ་རྗེ་
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འཛིན་པའང་མང་བས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་མནབ་དགོས་པ་ངྗེས་ཅན་མྱིན། 

ཚེྗེས་དགུ་ལ། འདྱིའྱི་དབང་ཞྗེ་ལྔ་དང་ཉྗེར་བརྒྱད་དང་ཉྗེར་གསུམ་སོགས་སུ་

བསྡུ་བའྱི་ཕག་ལྗེན་མང་། པཎ་ཆྗེན་གྱིས་ཉྗེར་གཉྱིས་སུ་བསྡུས་པ་ལ་ལྔ་བས་ཟུར་ཟ་

མཛད་ཀང་། ལྔ་བ་རང་ནས་གཞན་ཚོར་ཉྱིན་བཅོ་བརྒྱད་མའྱི་ལགས་བཀོད་མཛད་

འདུག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་སྦྲགས་མ་མྱི་བཞྗེད་པ་མྱིན་འདྲ། སྦྲགས་པའྱི་ཕག་ལྗེན་

ཐོག་མ་ནམ་བྱུང་དང་། དགུ་སྦྲུགས་བཅུ་སྦྲགས་སོགས་རུང་མྱིན་དང་། མྱི་ཏྲ་ལ་

སྦྲགས་གནང་མྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེ་ལྔའྱི་སྦྲགས་རུང་མྱི་རུང་

གང་གྱིས་འབྱྗེད་པ་སོགས་དཔད་དགོས། སྦྲགས་མའྱི་མདུན་བུམ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་

ཕག་ལྗེན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་དྗེ་རྱིང་དང་བོའྱི་སྔོན་འགོ་སོང་འཕྲལ་རྣམ་བུམ་དང་

ལས་བུམ། བདག་མདུན་མཆོད་པའྱི་མགོ་བར། ཡང་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་བུམ། བདག་

མདུན་སོགས་བྱས། བཞྱི་ག་སོང་མཚམས་མཆོད་པ་ལྷན་རླབས་དང་། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏས་ལྷན་འབུལ། བཟླས་པར་གཙོ་བོ་རང་ལ་བཟླས་དམྱིགས་དང་བཟླས་པ། འཁོར་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་བཟླས་པ་མཆོད་བསོད་སོགས་བྱས་ཏྗེ་ཐ་མའྱི་བདག་འཇུག་བངས། 

འདྱི་རྱིགས་ལ་བུམ་པར། ལྷན་ཅྱིག་སོང་སྦངས། ནས། ནང་གཞལ་ཡང་ཁང་གྲུ་བཞྱི་

སོ་བཞྱི་བར་གྱུར། བུམ་པ་དང་བོའྱི་དབུས་སུ་སོགས་དང་། གཉྱིས་པའྱི་དངོས་

གཞྱིའྱི་མགོར་བུམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་དབུས་སུ་སོགས་དང་། དུང་ཆོས་ཀང་དང་བོའྱི་

སྐབས་བསྒྲུབས་པ་དྗེས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ཆོག་སམ་མོད། དྗེ་

རྱིང་དྗེ་མ་བྱས། རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་བསན་ཀྗེ་རོར་ཐོད་པ་ཅན་དང་། འགྗེལ་བའྱི་དངོས་

བསན་མཚོན་ཆ་ཅན་གཉྱིས་ལས་དྗེ་རྱིང་སྔ་མ་ཡྱིན། སོམ་པའྱི་སྐབས་དགྗེས་པ་རོ་
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རྗེའྱི་སྐུ་སོད་ལ་ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྐྗེད་ལ་འཕགས་པའྱི་དགྗེ་འདུན། སྨད་ལ་

བསན་སྲུང་ཡྗེ་ཤྗེས་པའྱི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའྱི་ལུགས་སུ་

བཞུགས་པའྱི་སྤན་སྔར་ཞྗེས་སྦར། རྒྱལ་སས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་ལ་བསྗེན་བཀུར་

ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱིས་བྱྗེད་དགོས་ཤྱིང་དྗེ་འདྲའྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱྱིན་གྱིས་

བརླབ་ཕྱིར་སོ་གསུམ་གའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཕབ། དབང་གྱི་ཚེ་དབུ་རྒྱན་

དཔལ་བར་འཇོག་པས་དཔལ་བ་ས་ལ་རྗེག་ཆོས་ཞལ་ནས་གསུངས་པས་ཁ་ས་ལ་

རྗེགའཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཞབས་སྤྱི་བོས་བངས་ཏྗེ་བྱ་དགོས་པས་སྤྱི་བོ་

ས་ལ་རྗེག་པའྱི་ཕག་བྱས་པར་གསུངས་པ་རལ་བཤད་ཡ་མཚན་ཅན་རྗེད་མོད། ཕྱི་

མ་སུའྱི་ཞབས་ཡྱིན་མྱི་ཤྗེས། ཡང་། རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ཤར་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ན་རྣམ་

སྣང་གྱི་རྱིགས་ཡོད་ཚད་ལ་ཕག་འཚལ་གསུངས་པ། སྔགས་རྱིམ་ལས། དྗེ་ལྟར་ན་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་ཕོགས་བཞྱི་ན་རྱིགས་ལྔའམ་དྗེ་དག་གྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་

ལྷ་གང་བཞུགས་སྐབས་དང་སྦར་ནས་བར་སྤད་དོ། །ཞྗེས་པའྱི་དགོངས་པར་འགོ་

འམ་སམ། ཕག་འཚལ་བའྱི་ཡུལ་འདྲ་རྱིས་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་རྱིགས་ལྔ་དངོས་ལ། 

འཚལ་བ་བོ་ཐ་མལ་ཙམ་མྱིན་པར་རྱིགས་ལྔར་མོས། འཚལ་བའྱི་ས་གཞྱི་རྱིགས་

ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསམ། འཚལ་བའྱི་ཕག་ཀང་རྱིགས་ལྔ་རྱིགས་ལྔ་གའྱི་ཕག་

འཚལ་ན་ཕན་ཡོན་ཚད་མྗེད་པར་རྒྱལ་སས་ཀྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་དབྗེན་སའྱི་

གསུང་རྒྱུན་ཡྱིན་པས་པཎ་ཆྗེན་གསུང་བཤད་ཡྱིན་འདྲ། ཕྲྗེང་བའྱི་གསང་གདམས་

སྐབས་ཁོད་ཀྱིས་ཞྗེས་པ་ཁོད་ལའོ་གསུངས་པ་མྱི་ཤྗེས། དྲལ་ཏྗེ་གཤྗེགས་པར་

འགྱུར་བ་ནྱི། སློབ་མའྱི་དོན་དུ་གསོལ་གདབ་སྐབས་དང་། སོ་བཞྱིའྱི་ཕག་གྱི་སྐབས་
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གསོལ་གདབ་ཀྱི་ཚེ་རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་སྱིང་ལ་གནས་པར་བཤད་པ་དྗེ་ཡྱིན། 

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པ་དང་སློབ་མའྱི་དབང་ཙམ་ཡང་མ་ཐོབ་པ་ལ་བྱྱིན་རླབས་

བྱྗེད་པ་སོགས་མྱི་རུང་བ་སྔགས་རྱིམ་ན་གསལ་བ་འདྱི་ཀུན་གྱིས་སྗེམས་ལ་འཛིན་

དགོས། མནའ་ཆུ་ཞྗེས་པ་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་མནའ་བསག་པའྱི་ཆུ་ལ་ཟྗེར། ཡ་

ང་བ་མ་སངས་པ་ཞྗེས་ལ་རྗེ་སྒྲྗེང་ཁྱི་ཆྗེན་གྱིས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མ་སངས་

བ་ལ་བྱས་མོད། ཡ་ང་བ་ནྱི་བ་མ་ལ་བརས་པ་དང་། དྗེ་མ་སངས་པ་ནྱི་དྗེ་ལ་ཞུགས་

པ་སྗེ། དྗེའྱི་དབང་གྱིས་སྤྱིར་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཚེ་མ་རོགས་པར་དྗེ་མ་

ཐག་གཞན་དུ་མྱུར་དུ་འཆྱི་ཞྗེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་སྔགས་རྱིམ་ན་གསལ། ཁོད་ཀྱི་

དམ་ཚིག་རོ་རྗེ་འདྱི་ཞྗེས་པ་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ཟྗེར། བུམ་པ་འདྗེགས་ཚེ་བཞྱི་

བོ་མྱི་རྗེ་རྗེས་རྗེ་རྗེ་འདྗེགས་པ་དང་། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བཞྱི་ག་སྣོད་གཅྱིག་ཏུ་འདྗེགས་

པ་དང་། བུམ་ཆུ་བསྡུས་ཏྗེ་བུམ་པ་གཅྱིག་འདྗེགས་པའྱི་ཕག་ལྗེན་རྣམས་ལས་ཕྱི་མ་

མཛད། ཁྱི་ཆྗེན་གྱིས་གནང་སྐབས་དྲྱིལ་བུ་ཡང་བཞྱི་སྣོད་གཅྱིག་ཏུ་བཏྗེགས། སྗེ་མ་

བཅུ་གཉྱིས་པར་དབང་ལྔའྱི་སྐབས་རྱིགས་ལྔས་རྒྱས་གདབ་པར་གསལ་ལ། ཕྲྗེང་

བར་སོ་སོར་རྒྱས་གདབ་མྗེད་ཀང་མྱི་བསྐོད་པའྱི་རྒྱས་གདབ་ཀྱིས་རྱིགས་ལྔའྱི་

རྒྱས་གདབ་མཚོན་པར་དབང་ཊྱིཀ་ཆྗེན་མོར་གསུངས། སྤྱིར་རྱིགས་ཅན་ལ་རྱིགས་

དང་། འཁོར་ལ་གཙོ་བོ་དང་། རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་དང་། རང་གཞྱིན་ཅན་ལ་རང་བཞྱིན་

དང་། ཆོས་སྐུ་ལ་གཟུགས་སྐུས་རྒྱས་གདབ་ཚུལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ལ་

ཕྱི་མའྱི་རྒྱས་གདབ་ཚུལ་འདྱི་མྱི་ཤྗེས། ཡར་མར་གྱི་སྦང་གཞྱི་སྦངས་འབས་

སོགས་ཞྱིབ་མོ་དབང་ཊྱིཀ་ལྟར་གསུངས། ལུགས་འདྱིར་ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་
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ཞྗེས་ཡུལ་དྗེའྱི་མྱིང་བཏགས་ཙམ་བྱྗེད་དགོས་པ་འདྲ། སྔགས་དབང་ལ་གཙོ་བོ་

རྣམས་སྗེམས་དཔའ་སུམ་བརྗེགས་ཅན་དུ་གསལ་བའྱི་ཞྗེས་བསོམས་ནས་གནང་། 

གསང་རས་ཕྱི་མ་བཀྲམ་ན་སྔ་མ་གཏོད་ཙམ་བྱས་པས་ཆོག །ཕྲྗེང་བར་སོམ་པ་ལ་

གནས་པའམ་གཞན་ཡང་རུང་ཞྗེས་པ། ལང་ཚོ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཡང་རུང་ཞྗེས་བའྱི་

དོན་ལས་སོམ་པ་མྱི་ལྡན་པ་ཡང་རུང་བའྱི་དོན་དུ་གོ་མྱི་རུང་། འཇྱིགས་དབང་ཆོ་

གར་མཁའ་གསང་བྱྱིན་རླབས་སྐབས་ཨ་ཞྱིག་ཆད། རྗེས་མཁས་གྲུབ་དང་སྔས་

སྦྲྗེལ་ནས་ཟབ་གནད་མང་བོ་གསུང་སྐབས་འདོད་ཆགས་ཆོས་སས་སྐོར་སྤྱི་དང་། 

ཁད་པར་ཀ་ཀ་མུ་ཁའྱི་དབུས་ཀྱི་ར་རོ་རྗེ་དབྱྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་འཚོལ་ཚུལ་འདྱི་

སོ་སྣ་ཚོགས་ནས་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆུང་ན་བཞུགས་འདུགསྔགས་

རྱིམ་དུ། ཡང་དག་པར་བསྐུལ་ནས་བཤད་པའྱི་རྟགས་བྱུང་བ་དང་ཞྗེས་པའྱི་རྟགས་

ཀང་ཡབ་སས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་མར་ཡོད། སྤོད་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་

སྦྲགས་མ་རྣམས་ལ་ལྷ་རྣམ་པ་ཅྱི་འདྲ་ཡྱིན་ཡང་སློབ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་

ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་པ་གྱི་ཐོད་འཛིན་པར་བསྐྗེད། ཁ་ཊཾ་སོགས་ལ་གཞྱི་ལམ་

འབས་གསུམ་དང་སྦར་བའྱི་བཤད་པ་གནང་སྗེ་རྒྱས་པར་རྣལ་འབྱོར་རོལ་བའྱི་

དགའ་སོན་ལས་ཤྗེས་དགོས་གསུངས། 

ཚེས་བཅུ་ལ། དྗེ་རྱིང་གུར་རྱིགས་བསྡུས་སམ་མཁའ་འགོ་རྱིགས་བསྡུས་ལྷ་ང་

གཅྱིག་པ་ཡྱིན་འདྱི་སྤྱི་ཟུར་འདྲ། འདྱི་ལ་ཕྲྗེང་བར། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་སྐོར་

ཕག་མྗེ་ཏོག་འདྱིར་བ་གསང་དབང་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་སྦྲགས་མ་ཚོར་སོ་སོའྱི་

ངོས་སྐལ་ངྗེས་ཅན་དགོས་པ་རྣམས་ཀང་དཀྱིལ་འཁོར་རྗེ་རྗེ་ལ་མྗེད་པར་དབུས་མ་
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གཅྱིག་པུ་ལ་བྱས་པས་ཆོག་པར་མཛད་འདུག་པས་འདྱིས་མྱི་ཏྲའྱི་གངས་ཕན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་གོ་ཆོད་ཚུལ་མྱི་ཤྗེས། ཕྱི་དཀྱིལ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་ཡོད་པས་

ཡྱིན་ནམ་དཔད། འདྱིའྱིྱི་གཙོ་བོ་ལྔ་ག་ཀྗེ་རོར་ཡྱིན་སབས་མཁའ་འགོ་བའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཡྱིན། འཇྱིགས་མྗེད་རྒྱ་མཚོས། དཔྗེ་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པའྱི་དོན་ཆོས་

དབྱྱིངས་ཀྱི་ངང་ལ་འགོ་བ་སྗེ་དྗེར་སླར་མྱི་ལྡང་བར་མཉམ་པར་བཞག་པས་ན་མཁའ་

འགོ་ཟྗེར་བར་གསུངས་པ་སས་དོན་དང་མཐུན་མྱིན་དཔད། འདྱི་ཐོབ་ན་ཀྗེ་རོར་གྱི་

རྱིགས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བས་ཁ་སང་གྱི་བཞྱི་སྦྲགས་དང་མྱི་འདྲ་སམ། 

འདྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིག་སྣ་བྱུང་ཚུལ་སོགས་རོ་རྗེ་འཆང་རྔོག་ཟྱིན་ལྟར་གསུང་། སོམ་པའྱི་

གསོལ་འདྗེབས་ལན་གསུམ་བྱྗེད་པ་མང་ཡང་རོ་རྗེ་འཆང་གྱིས་གཅྱིག་གྱིས་ཆོག་

པར་གསུངས་པ་རྒྱུད་སྨད་དང་བསྟུན། སོམ་གཟུང་བསྡུས་པས་ཀང་སོམ་པ་ཐོབ་

མོད། སོམ་པ་ལམ་གྱི་རང་གཞྱི་གལ་ཆྗེན་ཡྱིན་པས་ཉྱིན་རྗེ་བཞྱིན་རྒྱས་པ་བྱྗེད། 

སོམ་བསྒྲགས་ཉྱིན་རྗེ་བཞྱིན་མྱི་དགོས་འདྲ། གསང་མྱིང་ཞྗེས་པ། མྱིང་མ་གསང་ན་

བར་དོར་མཉམ་པོར་འོངས་པའྱི་བདུད་ཀྱིས་མྱིང་དྗེས་བོས་ཚེ་ལྷན་ཅྱིག་སྐྗེས་པའྱི་

ལྷས་བོས་སམ་དུ་ནོར་འགོ་ཞྗེས་དབལ་མང་གསུངས་པ་གོང་གཏམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྗེད། 

དང་བོར་གསང་ན་དངོས་གྲུབ་མྱི་རྱིང་། བར་དུ་གསང་ན་བར་ཆད་མྱི་འཇུག་ཐ་མར་

གསང་ན་དངོས་གྲུབ་མྱི་ཡལ། རྒྱུན་དུ་གསང་བ་གསང་སྔགས་ཀྱིྱི་ཆྗེ་བ་ཡྱིན་པས་ཐ་

ན་མྱིང་ཚུན་ཆད་གསང་བ་ཡྱིན། རོ་རྗེ་འཆང་ནས་གསང་སྔགས་གསང་ན་དགོས་པ་

ཆྗེ་བ་མ་གཏོགས། མ་གསང་ན་ཨོང་ལོ་ཞྱིག་འབུད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྗེད་གསུང་། 

སྗེམས་བསྐྗེད་སྐབས་རོ་རྗེ་འཆང་ནས་མྗེ་ཏོག་མ་རྱིང་བ་དང་མ་གོས་པ་ལ་ནན་ཏན་
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མཛད་པ་ནྱི་དྗེའྱི་སྗེང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ལ་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲྱིག་

རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་ཡྱིན། བསམ་པ་དགྗེ་ཡང་སྦོར་བས་རྟྗེན་འབྗེལ་ནོར་ན་བ་

མ་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་ཁྱི་ནམ་བཟང་བར་དད་པས་ཕྱི་ཕག་འཚལ་བ་ལྟར་རྗེད། 

སྔགས་རྱིམ་ལྟར་ཞྱི་སོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གང་འགྲུབ་མཐོང་སྣང་གྱིས་བརྟགཡྗེྗེ་

ཤྗེས་འབྗེབས་པའྱི་ཐད། ཕྲྗེང་བར། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ཞྗེས་པའྱི་དྗེ་སྒྲ་བསྗེགས་ས་མྱི་

ཤྗེས། སྔགས་རྱིམ་དུ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་སྔོན་དུ་ཞྗེས་བྱུང་ལ། བསྗེན་པ་བྱྗེད་པའྱི་

སྔོན་དུའམ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རས་སྒྲུབ་པའྱི་སྔོན་དུའམ། གཞན་ཅྱི་ཡྱིན་དཔད་དགོས། 

འཇམ་དབྱངས་བདྗེ་རོར་དང་། མཁན་ཆྗེན་དགྗེ་རྒྱམ་སོགས་ཀྱི་རྱིང་དབང་ནམ་

གནང་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་འབབ། རྗེས་གཅྱིག་སག་གྗེར་བབས་ནས་ཁྱི་ཆྗེན་གུར་ཐང་

རྒྱབ་ཏུ་ཚིགས་བཅད་ཡག་པོ་བྱིས་འདུགདགྗེ་རྒྱམ་གྱིས་བ་བང་དུ་དབང་གནང་

སྐབས་འགངས་མ་བབས་པས་གདུང་མདུན་དུ་གསོལ་འདྗེབས་སོགས་བྱས་པས་

བབས། ཨ་རོལ་མདུན་རྗེས་གཅྱིག་མང་བོར་བབས་པ་ལ་རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་པ་མ་

དགྗེས་པར་ཧར་ལངས་ཀྱིས་ཕྗེབས་ཤྱིང་། ཕྱིས་དྗེ་ལྟས་མྱི་ལྗེགས་པར་གོརྗེ་

འཇྱིགས་མྗེད་པའྱི་དྲུང་ལན་གཅྱིག་བབས་པ་རྱིག་རྱིག་གཅྱིག་གྱིས་བསྐྲད། པཎ་

ཆྗེན་གྱིས་གཅྱིག་ཕབ་པས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལ་བརྒྱད་སོང་སཾ་སྐྲ�་ཏའྱི་སྐད་ཀྱིས་

བཏོན། འབྗེབས་པ་མ་བྱས་ཀང་ཆོག་པ་སྔགས་རྱིམ་དུ་གསལ། རླུང་དཀྱིལ་སོགས་

རང་རང་གྱི་གནད་ཆྗེ་སར་བཀོད། འབྗེབས་བྱྗེད་བསམ་གཏན་ལ་འདུས་པ་དང་། 

དབྗེན་སར་འདྲ་མྱིན་ཡོད། ཡྗེ་ཤྗེས་ནྱི་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་ལ་དྗེ་བབས་ཚེ་

དྗེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ལྷ་ཡང་འབབ། འཇྱིགས་རྒྱམ་སྒྱུ་ལུས་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་
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གསུངས་པ་དཔད་གཞྱི་ཅན། འབྗེབས་སྔགས་སྒྲོན་གསལ་དུ་སྱིང་བོའྱི་མཐར་ཡྱི་གྗེ་

བཞྱི་འདོགས་པར་གསུངས་པས་མཐར་སྭཱ་ཧཱ་འདོགས་པ་སོགས་མྱི་འཐད། མགོར་

གཙོ་བོའྱི་སྔགས་སྦོར་བ་ཕྲྗེང་བར་མྱི་གསལ། ཕྲྗེང་བའྱི་དངོས་བསན་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་

གཤྗེགས་གསོལ་བྱྗེད། བདྗེན་བརོད་མགོའྱི་སྐོར་བ་མྗེ་ཏོག་འབབ་ས་མྱི་ནོར་ཆྗེད་

ཚོགས་བསགས་པ་ཡྱིན། བ་མའྱི་བདྗེན་བརོད་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི་བྱྱིན་རླབས། 

སློབ་མའྱི་བསོད་ནམས་རྣམས་འཚོགས་ན་མྗེ་ཏོག་མྱི་འཁྲུལ་བར་འབབ་པ་ང་ལྟ་

བུས་ཀང་མྱོང་བས་གྲུབ་བྱས་ཆོགདབང་དྲུག་ག་ལ་ཆུའྱི་བྱ་རྗེས་སུ་འགོ་བས། ཞྗེས་

པའྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས་མྱི་བསྐོད་པའྱི་དབང་ལའང་མཐའ་རྟྗེན་ཆུ་དབང་བྱྗེད་པ་མྱི་

འཐད་པ། སྔགས་རྱིམ་ལས་དབང་གཞན་ལ་ཞྗེས་པ་དང་། དབང་བཞྱི་རྗེ་རྗེ་ཞྗེས་

པས་རྟོགས་ནུས། རྣམ་བུམ་གྱི་ཆུ་ལས་བུམ་དུ་བསྡུས་པས་མཐའ་རྟྗེན་ཆུ་དབང་

བསྐུར་བ་ཕག་ལྗེན་མ་དག་པ་མྱིན་ཡང་རྣམ་བུམ་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱྗེད་པ་འཐད་པར་དབང་

ཊྱིཀ་གསུང་། ངྗེས་དོན་གྱི་རོ་རྗེ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པ་ཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་དང་གཟུང་

འཛིན་རྣམ་རྟོག་སོགས་ཀྱིས་བསྐོད་མྱི་ནུས་པས་མྱི་བསྐོད་པ་ཟྗེར་བ་བཛྲ་དྷྲཀ་གྱི་

སྗེང་ནས་མྱི་བསྐོད་པའྱི་སྒྲ་བཤད་ཚུལ་ཡྱིན། གསང་རས་ཀྱི་ཐོད་པ་དུམ་གཅྱིག་

གྱིས་བདྗེ་སོང་རོ་གཅྱིག་དང་། དུམ་གསུམ་གྱིས་གཞྱི་ལམ་འབས་བུའྱི་སྐུ་གསུམ་

མཚོན། དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་གཉྱིས་བཞྱི་སོགས་ཡོད། ཤྗེར་དབང་ངོ་བོ་ལྷན་

སྐྗེས་དང་། དྗེ་སྐྗེ་དུས་ཁམས་ཕྱིར་མ་འཕོས་གོང་ཡྱིན་པ་སྔགས་རྱིམ་ན་གསལ། 

སྔགས་རྱིམ་ཕཊ་སོགས་གསུངས་པས་དྗེ་ལ་ཕཊ་མྱིན་པའང་ཡོད་པར་བསན། རྒྱན་

དྲུག་སྦྱིན་ཚུལ་སོགས་ཕྲྗེང་བར་རྒྱས་པས་སྔགས་རྱིམ་དུ་མདོར་བསྡུས། བདྗེ་
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མཆོག་སྗེར་ཆོས་བརྟུལ་ཞུགས་ཕྲྗེང་བར་ཡོད་ཀང་སྔགས་རྱིམ་དུ་སྤྱི་འགོའྱི་དབང་

དུ་བཏང་ནས་མ་གསུངས། །

ཚེས་བཅུ་གཅྱིག་ལ་ལས་བུམ་མ་གཏོགས་ལྕང་སྐའྱི་གསུང་སོར་བཞག་མཛད་

དྗེ་བདག་མདུན་དང་རྣམ་བུམ་བསྒྲུབས། ལས་བུམ་རྣམ་བུམ་དང་བོའྱི་མཇུག་ཏུ་

བསྒྲུབས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་བསང་པ་ལ་བཟང་བར་ཤྗེར་རྒྱམ་བཞྗེད་པ་ལྟར་བྱས། 

དུང་ཆོས་ཀང་དང་བོར་བསྒྲུབས་པ་དྗེས་བུམ་ལྷ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། 

མཆོད་པའྱི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་བཞྱི་ལས་རང་འདྲ་བཞྱིྱི་ཆད་པས་

མཆོད། དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱི་བསྒྲྱིགས་དང་བཞྱི་ཚོམ་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་ཚུལ་གྱི་

ཁད་པར་ཡྱིན། ཡོལ་གོ་འགྱིགས་ན་གང་བྱས་ཀང་ཆོག །ངོར་བ་བརྒྱུད་པར་ཡོང་བ་

ལ་བཀའ་སོད་ཀྱི་འཁྗེན་ཆར་དོགས་ནས་ནང་མཆོད་དཀྱུས་བཞྱིན་བྱྗེད་མ་བདྗེ་བར་

རྗེ་བ་མའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྟར་བཏོན། ལས་ལྷར་འཇྱིགས་པའྱི་ཧཱུཾ་སྒྲ་མ་ལྟ་བུས་བསོད་

དགོས་ཤར་ཡང་། ལྕང་སྐར་མྗེད་ཅྱིང་མྱི་ཏྲར་བལྟས་ནའང་མྱི་དགོས་པར་ངྗེས། ཕྱི་

མཆོད་སོ་འཕོོར་ལྟ་བུར་གཏོང་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི་ཁོ་བོ་དང་། ཕུར་

བུའྱི་ཁོ་བོ་སོགས་ཀྱི་ཉྗེ་སར་འོངས་མྱི་ནུས་པ་ཚོའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་འདྲ། བདྗེ་གསང་ཚོར་

ནང་དུ་འདས་གཏོར་དང་། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕོགས་སྐོང་གཏོར་མ་རྱིམ་བཞྱིན་གཏོང་

དགོས་མོད། འདྱིར་དྗེ་གཉྱིས་ཕྱི་ནང་དུ་བཤམས་པ་ལ་ཅྱིག་ཅར་བསངས་ནས་

འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྗེད། ཤྗེར་རྒྱམ་པས་ཕྱི་རོལ་མཆོད་པ་བསངས་པ་བུམ་པའྱི་ཁ་རྒྱན་

མཆོོད་དཔོན་ལ་བསྐུར། བདག་འཇུག་རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བངས། 

འདྱིའྱི་སྗེང་ཞལ་ཅན་དང་འོག་ཞལ་ཅན་ཞྗེས་པ་ཞལ་སྗེང་དང་འོག་ཏུ་ཕོགས་པ་ལ་
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ཟྗེར་འདྲ། འདྱི་ཚོའྱི་ཡྱིག་སྣ་སོགས་བྱུང་རྱིམ་རྔོག་ཟྱིན་ལྟར་གསུངས། ཀྗེ་རོར་བརྟག་

པ་དང་བོའྱི་མཇུག་ཏུ། ཧྲྱིཿལས་བྱུང་བའྱི་ལྷ་མོ་ནྱི། ནས། སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་ཚིགས་བཅད་

གསུམ་སྔགས་བཅས་ཀྱིས་ཀུ་རུ་ཀུལྗེ་འདྱི་གསལ་བར་བསན་འདུགདག་ནག་ལྗེའུ་

བཅོ་ལྔ་བར་ཡང་རྱིགས་བྱྗེད་མ་ཞལ་བཞྱི་བ་ཞྱིག་བསན། རྱིགས་བྱྗེད་མ་དབང་སྡུད་

མ་ཟད་ཤྗེས་རབ་སྒྲུབ་པ་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། རོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཞྗེས་

ཤྗེར་རྒྱམ་གསུངས་ཀང་ལྷ་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་ངྗེས། འདྱི་ལ་འཁོར་སྔགས་མྱི་གསལ་

བས་དྗེ་རྱིང་ཏ་རྗེ་བཟླས་མོད་འགྱིགས་མྱིན་དཔད། སྔགས་སོམ་གསོལ་འདྗེབས་མ་

མཛད། དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་བསྡུས་པ་བྱས། གུང་ཐང་གྱིས་མྗེ་ཏོག་

འདོར་སྔགས་ཧ་ཧ་སོགས་ཀྲ�་ཡའྱི་སྗེར་ཆོས་སུ་གསུངས་པས། ཕྲྗེང་བར་སྔགས་དྗེ་

ཡོད་པ་མ་དག་ཟྗེར་རམ་དཔད། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་ཨྗེ་རྟག་ལྟ་ཆྗེད་མྗེ་ཏོག་ལན་

གསུམ་འདོར་བའང་ཡོད། དྗེང་སང་སྤྱི་བཀའ་འདྱི་ཚོར་ཉྱིན་ཕྱི་མ་རྱིགས་ལ་གསང་

མྱིང་བར་སྦོར་གྱི་མྗེད། མྱིང་འདོགས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བོའྱི་རྱིགས་གར་བབས་

དང་བསྟུན་ནས་འདོགས། མྗེ་ཏོག་ཕྲྗེང་དབང་བུམ་དབང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་དང་བོ་རྗེད། 

སྤྱི་བོར་བཅྱིངས་པའྱི་མྗེ་ཏོག་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟྗེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱན་

བབས། སྱིག་སྒྲྱིབ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་མྗེ་ཏོག་ཕྲྗེང་དབང་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བདྗེ་སོང་

གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བ་ལ་གྗེགས་བྱྗེད་སྦངས་ནས་བདྗེ་སོང་ཁད་པར་ཅན་སྐྗེས་པར་མོས་

པ་གལ་ཆྗེ། རྒྱལ་མཆོག་གྱིས་ངོ་སོན་སྐབས་ཞལ་ཕག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱས་པར་

བསན། ཞུགས་མཐོང་གྱི་དམ་ཚིག་བརོད་པའྱི་མཇུག་ཏུ་ས་མ་ཡ་ཧོ་དགོས་པའྱི་

ཤྗེས་བྱྗེད་སྔགས་རྱིམ་དུ་བཀོད་པ་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་གཞན་གྱིས་ཐོན་དཀའ། རྗེས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

 49  

ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་གྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་པ་དྲྱི་མ་མྗེད་པ་ཤ་སག་

གྱིས་སོལ་ཕྗེ་བས། དྗེའྱི་ཤུལ་དུ་རྗེས་འཇུག་ཐམས་ཅད་རྒན་མོ་ལོང་བ་གསྗེར་ཁུར་

ལྟར་འགོ་ཆོག་པ་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན། སྤྱིར་དྲྱིལ་བུའྱི་དབང་གྱི་རྒྱུན་ལ་རོ་དྲྱིལ་གྱི་དམ་

ཚིག་བྱྱིན་ཏྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་སྐུར་བ་ཡོད་ཀང་ཐུན་མོང་གྱི་དབང་རོགས་ནས་

ཐུན་མྱིན་བསྐུར་ན་བཟང་བར་སྔགས་རྱིམ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། དག་པའྱི་

སྐབས། མདོ་རྒྱན་དང་མན་སྗེས་བྱ་གྲུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྤྲུལ་སྒྱུར་ལ་དབང་བ་དང་། 

སྗེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱྗེད་པ་་ལ་དབང་བའྱི་ལྡོག་པ་ནས་གསུངས་ཀང་དབང་ཊྱིཀ་ཏུ་

འདྱི་ལ་དྗེ་འདྲའྱི་གསལ་ཁ་མ་མཛད་འདུག་སྔགས་རྱིམ་དུ་གསང་མྱིང་ནས་ལན་

གསུམ་འབོད་ཅྗེས་པའྱི་འབོད་ཚུལ་ལ། མྱི་བསྐོད་རོ་རྗེས་དང་། ཀྗེ་མྱི་བསྐོད་རོ་རྗེ་

དང་། ཀྗེ་དཔལ་མྱི་བསྐོད་རོ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བའྱི་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་ཞྗེས་པའྱི་ཚུལ་

གསུམ་ཡོད། ཆུ་དབང་རྒྱས་པར་འཇྱིགས་དབང་ཆོ་གར་མ་དག་པ་ཆྗེ། ཡུམ་བཀའ་

གཙོ་བོ་ཅན་འདྱི་རྱིགས་ལ་ནུ་མ་དང་རྟགས་བསྒྱུར། གཞན་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་

སོགས་སོར་བཞག་སྗེ། རང་འདྲའྱི་ཡུམ་དང་སྦར་བ་ལས་གསང་དབང་སྐུར་བ་ཡྱིན་

མོད། རང་ཕོགས་དང་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ཚོའྱི་རོད་པ་ཆྗེ་ས་རྗེད། ཅྗེས་འཇྱིགས་བྱྗེད་

རྒྱུད་ཊྱིཀ་བཞྱིན་རྒྱས་པར་གསུངས། སོམས་འཇུག་གྱི་རྗེག་བྱ་ཁད་པར་ཅན་

དམྱིགས་རྐྱྗེན་དུ་བྱས་པ་ལས་ལུས་ཚོར་བདྗེ་སྐྗེ་བ་ཞྱིང་དྗེས་བདག་རྐྱྗེན་བྱས་ཏྗེ་

སྐྗེས་པའྱི་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་བདྗེ་བ་འབྱུང་བ་དྗེ་སོང་བ་དང་སྦར་བའྱི་ཡྱི་ཤྗེས་ནྱི་ཤྗེར་

དབང་གྱི་ངོ་བོར་འཇོག་དགོས་མོད། ལྟ་བ་མ་གོ་བ་རྣམས་ལ་བདྗེ་བ་དང་བཅས་པའྱི་

མྱི་རྟོག་པ་ཙམ་སྐྗེས་པ་ལའང་དབང་གསུམ་པར་ངོ་སྤོད་དགོས། བརྟག་གཉྱིས་ལས། 
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གང་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ཆྗེ་བདྗེ་བ། །སོགས་དང་། དབང་བོ་གཉྱིས་བྱུང་བདྗེ་བ་

ནྱི། །སོགས་ཀྱི་སོམས་འཇུག་གྱི་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ལས་དྗེས་ཉྱིད་རྟོགས་མྱི་རུང་བར་གསུངས་པ་མྱིན། 

བརྟུལ་ཞུགས་དང་ཆས་འཇུག་སྐབས་སློབ་མ་བདག་མྗེད་མ་ཞལ་གཅྱིག་ཕག་

གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྗེད་པ་ལས་འོས་མྗེད། མཐའ་རྟྗེན་འཁོར་ལོ་རོ་རྗེ་འཆང་ནས་

ཤྱིང་རྟ་ཞྱིག་བརྡུངས་ཡོད། ཤྱིང་རྟར་བསད་ནས་ཆོས་གནང་ཕྱིར་ཕྗེབས་པར་

བསྐུལ་བ་ཡྱིན། དུང་གྱིས་ཆོས་སྤྱི་དང་། དྲྱིལ་བུས་ཟབ་མོའྱི་སྒྲ་སྒྲོག་པར་བྱས་ན་

སྔགས་རྱིམ་དང་མཐུན་མྱིན་དཔད། 

ཚེས་བཅུ་གཉྱིས་ལ། མཐའ་དཔོད་དུ་སྦྲགས་མ་ཚོར་དཀྱིལ་འཁོར་ཐ་མའྱི་

དབང་གྱིས་ཆོག་པ་དང་། དྗེའྱི་སྗེང་ཐམས་ཅད་ངོ་སོན་རྗེ་བྱས་པས་ཆོག་པར་འདོད་

པ་སོགས་ལ་དགག་གཞག་རྒྱས་པར་མཛད་དྗེ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལྟར་ཞུགས་པ་

དང་བསྐོར་ཕག་མྗེ་ཏོག་འདོར་བ་ངོ་སོན་སོགས་རྗེ་རྗེ་ལ་སོ་སོར་ངྗེས་པར་དགོས། 

ཤྗེར་དབང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བོའྱི་གཙོ་བོ་གཅྱིག་པར་བསྐྗེད་ཀང་ཆོག་པ་ལྕང་སྐར་

གསལ། སྒྲུབ་ཐབས་མཁའ་གསང་བྱྱིན་རླབས་སྐབས་རོ་རྗེ་སྔོན་པོ་ཞྗེས་པ་ཚིག་

བསྒྱུར་རྒྱུ་མ་བཤད་ཀང་ལྷ་ཀུན་གྱི་ཁ་དོག་དང་མྱི་འགྱིགས་པས་རོ་རྗེ་རྗེ་ལྔ་བ་ཞྗེས་

ཁ་དོག་གྱི་ཁད་མ་སྦར་ན་སྤྱི་འགོ་ལ་བདྗེ། གཞན་དུ་ན། བྱམས་པའྱི་འཇམ་རོར་ཆོ་

གར། ཤྱིན་ཏུ་སྔོ་བའྱི་རོ་རྗེ་བུང་བ་ཡྱིས། །ཞྗེས་ཡོད་པ་ལྟར་འགྱུར་བས་མཉམ་

འཇོག་དགོས། སྐབས་འདྱིར་ཕྲྗེང་ཆོག་སྐབས་སྤྱི་འགོའྱི་འོད་དཔག་མྗེད་ཞལ་གཅྱིག་

ཕག་གཉྱིས་པད་དང་དྲྱིལ་བུ་འཛིན་པ་དྗེ་བདྗེ་སམ་ཡང་། འཇམ་རོར་གྱི་ཞལ་གསུམ་
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ཕག་དྲུག་པ་དྗེ་ཀུན་ལ་སྦོར་རྒྱུ་བྱས་འདུགཀྗེ་རོར་ཡྱིག་སྣའྱི་རྱིགས་སོགས་རོག་

ཟྱིན་ལྟར་གསུངས། ཀྗེ་རོ་སྱིང་འགྗེལ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྗེབས་ཀང་ཏུ་རུ་

ཥའྱི་དམག་གྱི་སྐབས་ས་འོག་ཏུ་སས་ཆ་མཇུག་མཁའ་འགོ་མ་ཚོས་ཁྗེར་སབས་ད་

ལྟ་ཀྗེ་རོར་སོད་འགྗེལ་དུ་གགས། སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་ངོས་དྲུག་ཅུ་རྗེ་བཞྱིའྱི་ཉྱིན་ཐྱིག་

ཕྲྗེང་ལྔ་བར་གསུང་ཀྗེ་རོར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། འཁོར་སྔགས་ཐུགས་

ཀྗེ་རོར་ལྟར་གྱིས་ཞྗེས་སྒྲུབ་ཐབས་རང་དུ་གསུངས་པའྱི་སྔགས་བཟླ་ཚུལ་ཡང་མྱི་

ཤྗེས་པས་བཅུ་བདུན་ཟྗེར་རྒྱུ་ཡྱི་གྗེ་ནོར་འདྲ། སྔགས་སོམ་ཚོགས་ཞྱིང་མདུན་དུ་

པད་འདབ་བཞྱིའྱི་ཟྗེའུ་འབྲུར་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རོ་རྗེ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པའྱི་ཀྗེ་རོར། མདུན་

གྱི་འདབ་མར་ར་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ། གཡས་སུ་ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚོགས། རྒྱབ་ཏུ་ཆོས་ཕུང་། 

གཡོན་དུ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་རྣམས་སྤྱིན་ཕུང་འཐྱིབས་པ་སོགས་སྦར། སྗེམས་

བསྐྗེད་ཀྱི་རོ་རྗེ་མྗེ་ཏོག་འཛིན་པའྱི་རྒྱུན་ལ་གསང་གདམས་ཀང་གསུངས། ངོ་སོན་

སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བོའྱི་ངོ་སོན་གྲུབ་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་

པ་དང་བཞྱི་བའྱི་དབུས་སུ་ཞྗེས་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་ངོ་སོན་སོ་སོ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་

གསུམ་གའྱི་ཤར་དུ་ཞྗེས་འཁོར་རྣམས་དཀྱུས་གཅྱིག་ལ་ངོ་སོན་མཛད་དྗེ། འདྱི་ལྟར་

ངྗེས་པར་རུང་མོད། ཤྗེར་རྒྱམ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་པ་མཛད་གསུངས། གཞུག་པ་ལ་

སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་ན་གསང་གདམས་ཡན་སྔོན་འགོ་ཡྱིན། ནང་དུ་

ཐོག་མར་ཞུགས་སྐབས་ལྷའྱི་གཟུགས་མྱི་མཐོང་བ་མ་གཏོགས་རོ་རྗེ་གླུ་ལྗེན་པ་རྣ་

བས་ཐོས་པ་དང་སྐུའྱི་དྲྱི་བསུང་སྣའྱི་ཡུལ་དུ་བབས་པ་སོགས་ལ་དད་མོས་དྲག་པོས་

སྐོར་ཕག་བྱས་པར་མོས་དགོས། ནང་སྐལ་མཉམ་ནྱི། མྱི་གཅྱིག་གོང་མའྱི་བོན་གལ་
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དུ་ཆུད་པ་ན་ནང་བོན་ཆྗེན་པོ་དང་མཚུངས་པའྱི་དྲན་རྱིག་ཅྱི་སྐྗེ་བྱྗེད་པ་ལྟར། ཡྗེ་

ཤྗེས་པ་ཕབ་སྗེ་དཀྱིལ་འཁོར་བ་ཚོ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་བྱས་པ་ལ་ཟྗེར། དྗེ་ནས་

བོན་པོར་རུང་ཡང་མཛོད་གཏོད་འོས་མྱིན་བརྟགས་པ་བཞྱིན་དབང་གྱི་སྣོད་དུ་རུང་

མྱིན་བརྟག་ཕྱིར་མྗེ་ཏོག་འདོར། དབང་གྱི་སྣོད་དུ་རུང་མྱིན་ཤྗེས་པ་མྗེ་ཏོག་དོར་བའྱི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་དགོས་པ་དང་། དངོས་གྲུབ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་པ་རྟོགས་པ་

དབང་ཟྱིན་རྗེས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། ས་གོན་མཚན་མོའྱི་རྱི་ལམ་གྱིས་དབང་ཉན་པ་

སོགས་ལ་གྗེགས་ཡོད་མྗེད་དང་། མྗེ་ཏོག་གྱིས་དབང་སྐུར་རན་མྱིན་དང་། སོ་ཤྱིང་

དང་མཐོང་སྣང་གྱིས་ལས་བཞྱི་གང་འགྲུབ་བརྟགས་པ་ཡྱིན་པས་མ་འཛིངས་པར་

ཤྗེས་དགོས། སྤྱིར་བར་སོམ་ས་བཅད་ཀྱི་དོད་ཡྱིན་པ་དང་། གཞུང་ཆྗེན་ལ་བར་

སོམ་བྱྗེད་པ་འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆྗེན་གྱི་སྤྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་ཨ་བྷྱས་ཀང་ཕྲྗེང་བར་

འདྱི་འདྲའྱི་བར་སོམ་ཞྱིག་མཛད་རྱིག་པ་ལ་ཞྗེས་ཟུར་ཟ་བའྱི་རྣམ་པས་རྗེས་དབང་ལ་

བར་སོམ་མཛད་ཅྗེས་མཁས་པ་དག་གྱིས་གསུངས་པ་ཉམས་ཆྗེ། སློབ་མས་རང་དང་

དབང་རས་ལྷར་བསྐྗེད་ལ་དམྱིགས་པ་ལྗེགས་པར་གཏད་ན་ཐོབ་བོ་ཤུགས་དྲག་

མྗེད་ཀང་ཆོགརྗེ་རོལ་བའྱི་རོ་རྗེས་ཁོམ་དབང་ལ་བཤད་པ་གཏན་མྱི་མཛད་པ་ཤྗེས་

ཆྗེ། རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ཤྱིང་བཟར་ཨ་རྱིག་དགྗེ་བཤྗེས་ལས་མ་རྒྱུད་དབང་ཟྱིན་ཞྱིག་

བྱིས་ལ་སྐུར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྱིང་བཟས་བདྗེ་མཆོག་ཞུས་པས་གསུང་བཤད་

འབྱམས་ཀས་གནང་། ཕྱི་ཉྱིན་གསང་འདུས་ལ་བཤད་པ་གཏན་མ་མཛད་། ཤྱིྱིང་

བཟས་དྗེ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞུས་པར་། མ་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་མོད་གསུངས། 

དབང་གྱི་ངྗེས་ཚིག་ཤྗེ་ཀ་ལ་ཡྱི་གྗེ་ཕྱི་བསྣན་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས། ཕུང་སོགས་ཀྱི་
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དྲྱི་མ་འཁྲུ་བས་འཁྲུད་པ། རྒྱུད་ཉན་སོགས་ལ་དབང་བས་དབང་། ཆུས་གཏོར་ནས་

འཁྲུད་པས་གཏོར་བ། རྒྱུད་དག་པའྱི་སྣོད་དུ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ནུས་པ་བླུགས་པས་བླུགས་

པ་སོགས་ངྗེས་ཚིག་མང་བོ་དབང་ཊྱིཀ་ལྟར་གསུངས། ཕྲྗེང་བར་དམ་ཚིག་གསུམ་

བཟུང་བ་ལ་ཆུ་དབང་ཞྱིག་གསུངས་འདྲ་བ་དཔད། དམ་ཚིག་གསུམ་བྱྱིན་ནས་

བཟུང་བའྱི་སྐབས་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཐོབ་པ་སྔགས་རྱིམ་གསལ། ཆུ་རོ་རྗེའྱི་རྗེ་

མོས་དོར་ཞྗེས་པ་རོ་རྗེ་དབང་བཅས་པའྱི་ཁ་རྒྱན་གྱིས་དོར་བ་ལ་སྔགས་རྱིམ་ལས་

གསུངས། སྔགས་རྱིམ་ན་དམ་སོམ་གྱི་ཁད་གསུངས་པ་འདྱི་བརྗེད་མྱི་ཉན། དབང་

བཞྱི་བ། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྗེ་ལ་མོས་ན། །ཞྗེས་པའྱི་ཟབ་པ་འོད་གསལ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་སྒྱུ་

ལུས་ཡྱིན། ཟུང་འཇུག་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་དང་། སློབ་པའྱི་ཟུང་འཇུག་དང་། ཁ་སྦོར་

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་སྐུ་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་སྨྱིན་གོལ་འབས་བུའྱི་དབང་བཞྱི་བ་

ལ་འཇོགདབང་གསུམ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྱིག་མ་ལས་སྐྗེས་པའྱི་དཔྗེའྱི་ལྷན་སྐྗེས་དྗེ་

ཉྱིད་གོམས་པ་ལས་སྒྲྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་དྗེ་དབྱྱིངས་རྱིག་དབྱྗེར་མྗེད་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་སྐུར་ཤར་བ་དྗེ་ཉྱིད་དབང་བཞྱི་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུ་དུས་སུ་དྗེ་

ཚིག་གྱིས་བར་སྤད་པས་དོན་གོ་བ་དང་། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེས་པའྱི་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀང་དབང་བཞྱི་བར་འཇོགབྱྗེ་བག་གྱི་རྗེས་གནང་ལ་དབང་ཊྱིཀ་ལྟར་བཤད་པ་

མཛད། ཕྲྗེང་བར་བཤད་པའྱི་ཡོན་ནྱི། རྟ་སོགས་ནོར། བུད་མྗེད་སོགས་གཉྗེན། ཞྱིང་

ཁང་སོགས་སྣོད་བྱས་ཆོག་གམ་དཔད། 

ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ། མཐའ་དཔོད་དུ། བུམ་དབང་དྲུག་ག་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་

བཞྱི་སྦྲགས་སོ་སོའྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་ནང་དབང་སྐུར་དགོས་གསུང་ཡང་དྗེང་སང་སུས་
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བྱྗེད་ཀྱི་མྗེད། བྱྗེད་ན་རང་དང་གཙོ་བོ། ཞྗེས་པ་ནས། དབང་སྗེགས་ལ་འཁོད་ཀྱི་བར་

གཙོ་བོ་སོར་བ་མྱིན་པ་གཞན་རྣམས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལན་བཞྱི་འདོན་པའམ། ཡང་ན་

སྐད་ཅྱིག་གྱིས་སོང་བར་གྱུར། ཅྗེས་པ་ཡན་གཅྱིག་བྱས། དྗེ་མན་ལན་བཞྱི་བྱྗེད་

པའམ། ཡང་ན་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཁྱུད་པ་ཡན་གཅྱིགདྗེ་མན་བཞྱི་འདོན་པ་གང་

ཡྱིན་དཔད། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོས་སྐལ་ནང་དབང་མྱི་བྱྗེད་ན། དྗེ་རྱིང་ལྟ་བུར་སྱིང་བོ་

ཀྗེ་རོར་ནང་དབང་གྱིས་ཆོག་སྗེ། དྗེ་གཞན་གསུམ་གྱི་ར་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

གསུངས། འོ་ན་སྔགས་དབང་དང་གསང་དབང་ལ་ཡང་དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར་བྱས་ན་

རོད་པ་ཇྱི་ལྟར་སོང་དཔད་དགོས། དྗེ་རྱིང་སྔགས་དབང་ལ་རོར་སྗེམས་ཅུང་མྱི་འདྲ་

བས་ལོགས་སུ་དང་། གཞན་གསུམ་ལ་ལཱུ་ལུགས་ཉྱིད་ལྷན་སྐྗེས་སུ་བྱས་ཏྗེ་དྗེས་

ཆོག་པ་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་མ་སོ་སོའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱས་ཀང་ཆོག་

གམ་སམ། བསམ་ཚོད་ལ་འདྱིའྱི་ཕ་རྒྱུད་བཞྱི་ཡང་སྦྲགས་ཆོག་པ་འདྲ་སྗེ། མཁའ་

འགོ་རྱིགས་བསྡུས་དཀྱིལ་འཁོར་མང་བ་དང་། སྒྱུར་དྲུག་དང་དུས་འཁོར་འདོན་ཆ་

མང་བས་མ་སྦྲགས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཀུན་སྦྲགས་པས་སོ་སམ། ཕག་ལྗེན་མ་

བྱུང་བ་མ་གཏོགས་མྱི་ཏྲའང་སྦྲགས་མྱི་ཆོག་པ་མྱིན་འདྲ། བདྗེ་གསང་ཀྗེ་རོར་སོགས་

རང་རང་རྱིགས་གཅྱིག་པ་རྣམས་སྦྲགས་ན་ལྗེགས་པ་ལ་བསམ། བདྗེ་མཆོག་གྱི་

རྒྱུད་གསུང་ཚུལ། སས་དོན་གྱི་མགོར། གནས་དང་དུས་གསུང་བ་བོ་ཞུ་བ་བོ་སྡུད་

པ་བོ་ལྔའྱི་སོ་ནས་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་བཤད་ཚུལ་མང་བོ་ཡོད་པ་རྗེས་

བཞྗེད་མྱིན་མྱི་ཤྗེས། ངག་དགྗེའྱི་ཟུར་བཀའྱི་ཟྱིན་བྱིས་སུ་དུས་སྱིགས་པ་ན་ལྷ་

གཞན་ཚོའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཇྗེ་ཆུང་དང་བདྗེ་མཆོག་བྱྱིན་རླབས་ཇྗེ་ཆྗེར་འགོ་ཟྗེར། རྒྱ་
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གར་དུ་བདྗེ་མཆོག་སྔགས་ཐོག་མར་དར་བ་ཧྗེ་རུ་ཀའྱི་དངུལ་སྐུ་སྗེནྡྷ་བ་ཚོའྱི་བོར་

མ་བབས་པས་ཤྗེས། རྒྱ་བོད་དུ་འདྱིའྱི་གྲུབ་ཐོབ་བྱ་ཁྱུ་འཕུར་བ་འདྲ་བ་བྱུང་། པཎ་

ཆྗེན་ནཱ་རོ་བར་བདྗེ་མཆོག་དབང་འདྲ་མྱིན་བདུན་ཅུ་བཞུགས། བོད་དུའང་རབ་

འབྱམས་སོགས་དབང་མང་ཙམ་ད་ལྟ་བཞུགས། དྗེ་རྱིང་བདྗེ་མཆོག་གྱི་སྗེར་ཆོས་

ཀུན་སྦོར་རྒྱུ་ཡྱིན། མཆོད་པ། ཌར་དྲྱིལ་སོགས་གཡོན་བསྒྲྱིགས་དང་། དབང་རས་

རྣམས་ཀང་གཡོན་ཕོགས་སུ་བཤམས་ཏྗེ་ལག་པ་གཡོན་པས་སྗེར་དགོས། ཀྗེ་རོར་

དུ་བདྗེ་བ་ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་བདྗེ་མཆོག་ལས་ཀང་མང་མོད། བདྗེ་བའྱི་རྟྗེན་ཐྱིག་ལྗེ་དང་

ཤྗེས་རབ་མ་དང་བར་དང་བར་ལན་སོགས་བདྗེ་བའྱི་སྒྱུ་རལ་དུ་འདོན་པ་བདྗེ་

མཆོག་ལྷག་པས་བྱྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ཚད་དུ་བཞགགཡོན་ཞྗེྗེས་བའྱི་སྒྲ་ཤྗེས་རབ་

མ་ལའང་འཇུག་པའྱི་སྗེང་ནས། མཆོད་པ་སོགས་གཡོན་བསྐོར་བྱས་པ་དྗེས་ཀང་

བདྗེ་བའྱི་རྒྱུ་རལ་དུ་བཏོན་པའྱི་གོ་བ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ལྗེན་དགོས། བདྗེ་བའྱི་ངོ་བོ་ལས་

རྒྱུ་རལ་དུ་བཏོན་པ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ། ཁོད་ནྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུ་རྣམས་ལ། །མངོན་

དགྗེས་འབས་བུ་རྣམས་ལ་མྱིན། །ཞྗེས་པས་ཤྗེས། བདྗེ་བ་རལ་དུ་འདོན་པ་མ་རྒྱུད་

ཡྱིན་ལ། བ་མྗེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདྗེ་སོང་རལ་དུ་འདོན་ཡང་བདྗེ་བ་རལ་དུ་མྱི་

འདོད་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་འབབ་ས་ཡྱིན། མ་རྒྱུད་ལ་ཡབ་ཡུམ་བསྗེན་གངས་འདྲ་བ་

བྱྗེད་དགོས་པར་མ་ཟད་ཡུམ་བསྗེན་མང་ཡང་བཟང་འདྲ། ངོ་སོན་སྐབས། དཀྱིལ་

འཁོར་དང་བོ་སྲུང་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ། ༦༦བ༣X གསུམ་པའྱི་ནང་དང་། དཀྱིལ་

འཁོར་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་དུར་ཁོད་ཆྗེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་༧༢ན༥Xདབུས་སྔོ་བའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དང་པོའྱི་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་Xམན་སོ་སོར་གསུངས། གུང་ཐང་གཡོན་
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སྤོད་གོམས་ཚུལ། ཁྱི་ཆྗེན་ནས་བདྗེ་མཆོག་གྱི་རྱིབས་རྱི་ལམ་སྐབས་ཐུགས་ལ་

ཟྱིན་ཅྱིང་། ཚེས་བཅུ་ཞྱིག་ལ་དུར་བདག་གཟྱིམ་ཁང་སོར་ཡོང་རབས་སོགས་

གསུངས། བཀྲ་ཤྱིས་གང་ཞྱིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀས་ཤྱིས་

བརོད། ཤྗེར་རྒྱམ་མྱི་དགོས་གསུངས་ཀང་ངས་སློབ་མཆོད་ཀང་གཡོན་བསྐོར་བྱྗེད། 

བུམ་དབང་དང་བོ་ལྔར་སློབ་དཔོན་དབང་བཏགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ཐོབ་ན་རྒྱུད་སྗེ་

འོག་མ་བཤད་པ་ལ་དབང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན། ལུས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

སོམ་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྱི་འཁོར་ཏྗེ་ཡན་ལག་དང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་། དྗེ་འདྲའྱི་དམ་

ཚིག་སྦྱིན་པ་སློབ་དཔོན་དབང་གྱི་དངོས་གཞྱི་སྦྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིར་བཅུ་དྲུག་ལོན་

པའྱི་ལང་ཚོ་ཅན་གྱི་ཡྗེ་རྒྱ་དང་འཁྱུད་པ་ཙམ་ལས་སོམས་འཇུག་མྗེད། རྱིག་པའྱི་

དབང་ལྔའྱི་འཁྱུད་བདྗེ་རྱིགས་ལྔ་སོ་སོ་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་འཁྱུད་བདྗེ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་རྱིགས་

ལྔའྱི་ཁབ་བདག་དྲུག་པ་རོ་རྗེ་འཆང་དང་རོ་རྗེ་སྗེམས་མ་འཁྱུད་པའྱི་བདྗེ་བ་ཡྱིན་

པས་ཁད་ཆྗེ་ཞྱིང་འཁྱུད་བདྗེ་ལ་སྗེམས་ཆྗེད་དུ་གཏད་ནས་ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེད་པ་

ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཁད་ཀང་ཡོད་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་དམ་ཚིག་གསུམ་ཚོགས་པ་

ལས་སྐྗེས་པའྱི་བདྗེ་ཏྱིང་ཞྱིག་ལ་བྱྗེད་པས་ཡྗེ་རྒྱའྱི་འཁྱུད་བདྗེ་ཐམས་ཅད་སློབ་

དཔོན་དབང་དུ་འགྱུར་དོན་ཡང་མྗེད། དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞྱིན་བཞྱི་བ་ཡང་། ཞྗེས་པས། 

དབང་གསུམ་པའྱི་དུས་རང་ལྷ་སོམས་འཇུག་གྱི་རྣམ་ཅན་དུ་ཡོད་པ་དྗེ་ལྟར་ཞྗེས་

ལོངས་སྐུ་དང་ཁ་སྦོར་བསན། གསུམ་པར་མ་ཟད་བཞྱི་བར་ཡང་བདྗེ་ཆྗེན་ཡོད་ཅྗེས་

ཡང་སྒྲས་བདྗེ་ཆྗེན་བསན། དབང་གསུམ་པ་ལས་རྒྱ་དང་ཐབས་ཚོགས་པ་ལས་སྐྗེ་

བ་དྗེ་བཞྱིན་དུ་བཞྱི་བ་ཡང་ཐབས་ཤྗེས་ཚོགས་པ་ལས་སྐྗེ་ཞྗེས་ཡན་ལག་གསུམ་
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དངོས་སུ་དང་བཞྱི་ཤུགས་ལ་བསན་པ་ནྱི་ངག་དབང་གགས་པས་འགྗེལ་ཚུལ་ཏྗེ། 

(འདི་ལ་སྔོན་ཞིག་ལ་བཤད་པ་གནང་བ་ཅུང་བསྲེས་ཏྲེ་བིས། )ལུང་རྱིགས་ཀྱི་གནོད་པ་མྗེད་ཅྱིང་

ཨ་བྷྱ་སོགས་ཀྱིས་ཀང་བཞྗེད་ལ། གཞན་དག་གྱིས་དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞྱིན་བཞྱི་བ་ཡང་

ཞྗེས་པའྱི་དོན་གཞན་དུ་བཀྲལ་ཚད་རྱིགས་པའྱི་གནོད་པ་དང་བཅས་པས་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་ར་འགྗེལ་གྱི་བཤད་ཚུལ་ཁོ་ན་ལྟར་འཐད། དུས་འཁོར་ལུགས་ལ། ལུས་

ནྱི་དྭངས་ཤྱིང་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམས་བསན་ཏྗེ། མཆོག་མྱི་འགྱུར་གྱི་

བདྗེ་བ་དང་སོང་གཟུགས་གཉྱིས་མཐར་ཐུག་པ་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ནྱི་ཐོབ་བྱ་འབས་

བུའྱི་དབང་བཞྱི་བ་དང་། དྗེ་ལ་གོ་བ་ལྗེགས་པར་ཆགས་པ་སྨྱིན་བྱྗེད་རྒྱུ་དང་། ཏྱིང་

འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡན་ཆད་ཀྱི་བདྗེ་བ་དང་སོང་གཟུགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་གོལ་

བྱྗེད་ལམ་གྱི་དབང་བཞྱི་བར་འཇོགསྔགས་རྱིམ་སྱིང་བོ་མ་ལུས་པ་དྲྱིལ་ཏྗེ་རྟོག་

བདུན་འགྗེལ་བ་ལྟར་གསུངས། 

ཚེས་བཅུ་བཞྱི་ལ། མཐའ་དཔོད་དུ་འཁོར་ལ་བསྗེན་དགོས་པར་བསྒྲུབས་པ་རྣོ། 

ས་སྐ་བ་ཚོས་ཀྗེ་རོར་བསྗེན་ཆྗེན་བཏང་བས་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་བསྐུར་

ཆོག་ཟྗེར། བོད་སྔ་མ་གཞན་དག་དབང་གྱི་གངས་ཀྱི་བསྗེན་པ་དགོས་ཟྗེར། རྗེའྱི་

བཀའ་སོལ་དཀྱིལ་འཁོར་གངས་ཀྱི་བསྗེན་པ་དགོས་པར་བཞྗེད་མོད། རྗེ་རྗེའྱི་ངོ་

གདོང་གྱི་བསྗེན་པ་དཀའ་བས་དབང་རྒྱུན་ལ་གནོད་དོགས་ནས་རྱིགས་བསྡུས་ཀྱི་

བསྗེན་པས་ཆོག་པར་འཇྱིགས་མྗེད་དབང་བོ་སོགས་ཀྱིས་བཞྗེད། དྗེའྱི་འགོས་རབ་

འབྱམས་དང་སྦོང་དཀྱིལ་ལའང་སྦར། ཕྲྗེང་བ་ལ་ཁྱི་ངག་མཆོག་དང་རྒྱལ་མཆོག་

གྱིས་ཀང་རྱིགས་བསྡུས་བསྗེན་པ་མཛད། བདྗེ་ཐང་ཚང་ལ་ཁོད་ཀྱིས་འདུས་པ་མྱི་
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བསྐོད་པའྱི་བསྗེན་པ་སོང་ཡོད་སབས་འཇམ་རོར་གནོངས་ཞྗེས་འཇམ་བཞད་ཀྱིས་

ནན་བྱས་ཀང་མ་གནང་བ་ནྱི་བསན་པའྱི་གནད་ཤྗེས་པའྱི་རྟགས་སུ་སྣང་། མཐའ་

དཔོད་དུ་བདག་བསྐྗེད་ལ་འཁོར་སྔགས་བཟླ་དགོས་པའྱི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ། རོགས་ཕྲྗེང་

ལས་མྱི་བསྐོད་པ་དང་འཇམ་རོར་གྱི་འཁོར་སྔགས་ཕྲྗེང་བར་ཁ་འཕངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་པ་དང་། རོགས་ཕྲྗེང་དུ་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པས་བཟླ་མྱི་དགོས་ན་འདུས་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་སྱིང་བོའང་བཟླ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་བཟློག་དཀའ། དྗེ་རྱིང་

གྱི་ཧཱུྃ་མཛད་བདྗེ་མཆོག་རོར་སྗེམས་ཁོས་པ་དང་། ཡུམ་གསུམ་ཁ་སང་གྱི་བདྗེ་

མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡུམ་བཀའ་ཡྱིན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་རྱིགས་གཅྱིག་ཡུམ་གྱི་ཕག་

མཚན་སོམ་འབྱུང་དུ་གྱི་གུག་དང་། ཀུན་སྤོད་དང་མངོན་བརོད་བ་མར་རོ་རྗེ་བྱས། 

གསང་དབང་སྐབས། ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ཞྗེས་བརོད་ནས། ལུས་ཀུན་བདྗེ་བས་གང་བར་

བྱ། །ཞྗེས་པའྱི་ཚིག་ཟྱིན་ལ་སྔགས་བརོད་དྗེ་རས་མྱང་དགོས་པ་ལྟ་བུར་ཡོད་ཀང་། 

སྔགས་བདྗེ་བ་སྐྗེས་པ་ལ་དགའ་བའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པས་རས་མྱངས་རྗེས་བརོད་པ་

འཐད། སྔགས་རྱིམ་ལས་དོན་གྱི་འོད་གསལ་རོར་ཏྱིང་དུ་གསུངས་ལ། སྔགས་

ལུགས་ཀྱིས་དང་བོའྱི་དོན་གྱི་འོད་གསལ་རོར་ཏྱིང་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་

དྗེ་ཉོན་སྒྲྱིབ་མ་ལུས་པའྱི་དངོས་གཉྗེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་པས་འདྱི་

བརྗེད་མྱི་ཉན། རྒྱལ་མཆོག་དབང་ལྷ་གསར་བ་སྤན་འདྲྗེན་ལ་བཞྗེངས། བཅོམ་ལྡན་

བདག་གྱིས་སོགས་ཀྱིས་སྔགས་དབང་བྱྱིན། རྗེས་ཟློས་སློབ་མས་བཟླས་པ་བྱས་པ་

རྗེད། པ་ཤྗེར་ཕྱིན་གྱི་མྱིང་ཡྱིག་ཐོག་མ་ཡྱིན་པས་དྗེས་མྱི་ཤྗེས་པའྱི་རབ་རྱིབ་རང་

གྱི་ངོ་བོར་མྱི་འཛིན་པར་སྗེལ་སླ་སབས་མྱི་ཤྗེས་པ་པཾ་ལ་བསྡུས་ཏྗེ་དྗེ་ཐུར་མས་
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བསལ། མྗེ་ལོང་གྱིས་སོང་ཉྱིད་དོན་སྤྱི་དང་། མདས་དྗེ་ཉྱིད་གསལ་བར་རྟོགས་པའྱི་

ནུས་པ་འཇོགབུམ་དབང་ཐོབ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རྱི་མོ་དང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང་དྗེ་ལ་སྱིང་བོ་འདུག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེས་བྱ། དྗེ་ཡང་སྱིང་

བོ་རྱིགས་ལྔ་འདུས་པས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཞྗེས་བརོད་པར་ལྷ་མ་བཞྱི་ཞྗེྗེས་དང་། 

སྱིང་བོ་གཉྱིས་མྗེད་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྗེན་ཅྱིང་འཛིན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཟྗེར་བར་རྣམ་

སྣང་མངོན་བྱང་དང་། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་བོ་འབྱུང་བས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བརོད་

པར་རྗེ་མོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས་ལྗེན་རྒྱུའྱི་སྱིང་བོ་ལ་མང་དུ་ཡོད། ཕྱིར་

མྱི་ལྡོག་པའྱི་དབང་ཞྗེས་པ། ས་བཅུ་བ་ལ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་ལའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལྟར། 

སྔགས་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་རྱིགས་ངྗེས་པ་དང་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་བག་ཆགས་

ཁད་པར་ཅན་བཞག་པས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའམ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བསྐུར་བའྱི་

དབང་ཡྱིན་པས་དྗེ་ལྟར་བརོད། སློབ་དཔོན་དུ་བྱྗེད་པའྱི་ཆྗེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོར་

དབང་བསྐུར་བས་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཞྗེས་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ལ་རྱིག་པའྱི་

དབང་ཟྗེར་དོན་རྱིག་མ་དང་འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བས་ཡྱིན། བུམ་དབང་རྣམས་བུམ་

ཆུས་འཁྲུ་བ་སོགས་ལུས་ལས་དགྗེ་བ་དང་འབྗེལ་བ་གཙོ་ཆྗེ་བས་ལུས་སྒྲྱིབ་སྦོང་། 

བསྐྗེད་རྱིམ་གྱིས་ཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་སྦོང་ཞྱིང་། དྗེའྱི་སྣོད་རུང་དབང་གྱིས་བྱྗེད་པས་

བུམ་དབང་གྱིས་ཐ་མལ་སྣང་ཆྗེན་འཁྲུད་པའྱི་ནུས་པ་འཇོགཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་དང་

བལ་བའྱི་ལུས་ནྱི་སྐུ་རོ་རྗེ་ཡྱིན་ལ་བུམ་དབང་གྱིས་དྗེའྱི་སོ་བོན་འཇོག་པ་དང་དྗེ་

སོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱྗེད་ཅྱིང་སོམ་དོན་གོང་འཕྗེལ་བྱྗེད་པས་སྐུ་རོ་རྗེ་སྦོང་། བུམ་

དབང་གྱིས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་འཇོག་པས་སྤྲུལ་སྐུར་བཤད་པའང་ཡོད། 



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 60  

ཡུམ་བཀའྱི་རྱིགས་ལ་བདྗེ་མཆོག་ཐུན་མྱིན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མྱི་སྦྱིན་པ་ཡོད་ཀང་

འཇྱིགས་མྗེད་དབང་བོས་བྱྱིན་པ་ལྟར་སྗེར། 

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ལྗེགས་པར་བསྡུས་ནས་ནྱི། །ཤྱིན་ཏུ་

བསམ་པ་བཟང་དང་ལྡན་པས་ཉོན། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཉན་པའྱི་ཀུན་སློང་

སྤྱི་དང་ཁད་པར་ཚུལ་འདྱི་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་ཕོགས་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་རྒྱས་ཡུན་རྱིང་གནས་པར་བྱ། དྗེའྱི་ཕྱིར་དུ་དམ་པའྱི་ཆོསX དྗེ་

རྱིང་མཆོད་པ་ལ་མ་རྒྱུད་སྤྱིའྱི་སྗེར་ཆོས་རྣམས་ཀང་བསྣན་ནས་རྒྱས་པ་དང་བཟླས་

པ་ཡང་རྒྱས་པ་བྱས། རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་དང་ར་བཤད་ཀྱིྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་སས་

དོན་ལྟར་གསུངས། དྗེ་རྱིང་སྐབས་སུ་བབ་པ་བདྗེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་དྲུག་གྱི་

དབང་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཡང་། ཨ་བྷྱི་དྷ་ན་ཨུཏྟར་ཏནྡྲ་ཞྗེས་པ་མངོན་པར་བརོད་པའྱི་རྒྱུད་

བ་མ་ཞྗེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོ་རྗེ་ཁོ་བོ་དང་

མཁའ་འགོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བའྱི་སྱིང་བོ་ལ་བཞུགས་ཏྗེ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐོག་མ་མྗེད་པའྱི་

རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཞུགས་ཏྗེ་ཁོ་བོ་ཆྗེན་པོ་ལག་ན་རོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ལ་ཉན་པར་

བསྐུལ་ནས་གསུངས་པ་ལྗེའུ་རྗེ་དགུའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། མངོན་པར་བརོད་པའྱི་རྒྱུད་

བ་མའྱི་བ་མ་གསང་བའྱི་བདྗེ་མཆོག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཞྗེས་ཀང་བྱ་བ། དང་བོར་

ཇོ་བོ་ཆྗེན་པོ་དང་ལོ་རྱིན། བར་དུ་ཛྙཱ་ན་ཤྲྱི་དང་ཁྱུང་བོ་ཆོས་བརོན། ཐ་མ་ཨནན་དང་

གགས་འབྱོར་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྗེའུ་ལྔ་བར། ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་དབུས་བཞུགས་པ། །རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་རྣམ་པར་བསོམ། །ཞལ་གསུམ་ཕག་
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དྲུག་ཞྱི་བ་སྗེ། དག་པའྱི་ཤྗེལ་དང་ཟླ་མདོག་འདྲ། །ཕག་རྒྱ་ཆྗེ་དང་མཉམ་པར་

ལྡན། །ཤྗེས་རབ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལྗེགས་པར་བཞུགས། །ཐོད་པའྱི་ཕྲྗེང་འདྲ་ལྡན་པའྱི་

དབུ། །མྱི་བསྐོད་པ་ནྱི་དབུ་རྒྱན་བཞུགས། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་

རོགས། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཡང་རོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནས་གྲུབ་

ཆྗེན་ཛ་ལནྡྷ་རྱི་བ་དང་། ནག་པོ་སྤོད་པར་བརྒྱུད་པའྱི་རྱིང་བརྒྱུད་དང་། རོ་རྗེ་རྣལ་

འབྱོར་མ་ནས་པཎ་ཆྗེན་འཇྱིགས་མྗེད་ཞབས་ལ་བརྒྱུད་པའྱི་ཉྗེ་བརྒྱུད་གཉྱིས་ཀ་

འདྱིར་ཚང་། གྲུབ་ཆྗེན་མ་ཎྱི་ཀ་བ་ལས་མར་དོ་ལ་བརྒྱུད་པ་རབ་འབྱམས་གས་སུ་

བཞུགས། འདྱི་པཎ་ཆྗེན་ཨ་བྷ་ཡ་རང་གྱིས་མཆོག་བརྗེས་པའྱི་ཡྱི་དམ་ཁད་པར་ཅན་

ཡྱིན་པས་ཕྲྗེང་བའྱི་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོར་བྱས། འདྱི་སློབ་དཔོན་པདས་

ཀང་མཆོག་བརྗེས་པའྱི་ཡྱི་དམ་ཡྱིན་ཡང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་བོད་དུ་མ་གནང་བའམ་

སྐལ་ལྡན་གྱི་བུ་སློབ་རྗེ་གཉྱིས་ལ་གནང་ཡང་ས་པཎ་གྱི་བ་མས་གཤྗེད་དམར་

གསང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་བཞྱིན་རྒྱ་གར་བ་བཀའ་དམ་པའྱི་སབས་གང་རྱིགས་ཀྱིས་སློབ་

དཔོན་ལས་བརྒྱུད་པ་བོད་དུ་མ་བྱུང་། སྐུའྱི་རྣམ་པ་སོགས་ལ་མཐའ་དཔོད་ཀྱིས་

དགག་གཞག་མཛད་པ་ལྟར་རོགས་ཕྲྗེང་མ་ཟད་རྒྱུད་ནའང་ཡོད་ངྗེས། ལཱ་མ་སྗེར་མོ་

དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ལང་ཁུ་བྱྗེད་པ་རྒྱུད་འདྱིའྱི་ལྗེའུ་ལྔ་བར་གསལ། ཆས་འཇུག་

རྒྱས་པའྱི་བཤད་པ་དབང་ཊྱིཀ་ལྟར་གསུངས། མཐོང་འདྲྱིའྱི་སྐབས་བདྗེ་ཆྗེན་གྱི་

རྗེས་ཆགས་མཚོན་ཕྱིར་དམར་བོ་སྣང་ཞྗེས་ལན་འབུལ་དུ་བཅུགལྷ་ངོ་སྐུ་མདོག་

ཞལ་ཕག་སོགས་རྒྱས་པར་བསན། སྦང་བའྱི་སྐབས་སློབ་མས་གསལ་སྣང་མ་

གཏོགས་ང་རྒྱལ་མྱི་འཛིན། རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ཉྗེ་རྗེག་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་སྲུང་ཆྗེད་
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ཡྱིན་གསུངས་པ། རྗེས་དྗེས་སྤྱིར་མ་དག་པ་སྗེལ་གསུངས་པའྱི་ངོ་གདོང་དང་

འགལ། སློབ་མཆོད་ཀྲ�་ཡའྱི་སྗེར་ཆོས་མཆོད་ལྔ་མཛད། སློབ་མ་དབང་སྗེགས་ལ་

འགོད་པ་དང་། མཆོད་རས་ཐོགས་པ། བསྐོར་བར་དངོས་སུ་འགོ་བ། ལྷ་ལ་འབུལ་བ་

སོགས་ཕག་ལྗེན་གང་རྒྱས་མཛད། 

ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ། བདུད་རྱི་འཁྱིལ་བའྱི་འཁོར་སྔགས་མྱི་གསལ་བས་དྗེྗེ་རྱིང་

འབྲུ་གསུམ་བཟླས། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་པ་རང་རང་

ལ་དགོས་པ་མྱི་འདྲ་བ་རྗེ་ཡོད་མོད། སྔགས་རྱིམ་སོགས་ལས་དབང་དོན་གསུངས་

སྐབས་ཕྲྗེང་དབང་ཡན་མ་གསུངས་པ་ནྱི་དྗེ་ཡན་ལ་དབང་དོན་གྱི་ཐ་སད་སྦོར་མྱི་

རྱིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གྱིས་ཡྱིན་མྱི་ཤྗེས། ཆས་འཇུག་གྱི་སྒྲུབ་ཕོགས་

ནས་ལྷའྱི་ང་རྒྱལ་བརྟན་ཅྱིང་དགག་ཕོགས་ནས་ཐ་མལ་སྣང་ཞྗེན་སྦོང་། དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་ལྷ་ལ་མཇལ་བའྱི་གཟབ་འཕོར་དུའང་འགྱུར། སོ་གསུམ་བྱྱིན་

རླབས་ལ་ནང་ཁྲུས་སུ་ཐ་སད་མཛད་པ་བཞྱིན་ཤྗེས་རྒྱུད་ཀྱི་དྲྱི་མ་སྦངས་ཏྗེ་སོ་

གསུམ་དག་པར་སྒྱུར། དྲྱིས་ལན་གྱིས་གནས་སྐབས་སྔགས་ལ་མོས་མྱིན་དང་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་རུང་མྱིན་ཤྗེས་ཤྱིང་ཕུགས་སུ་སྔགས་ལམ་དུ་རྱིགས་ངྗེས་

པའྱི་ལག་རྗེས་འཇོགསོམ་གཟུང་གྱིས་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་རང་གཞྱི་བརྟན་

པར་བྱྗེད། སྗེམས་བསྐྗེད་ཀྱིས་ཐབས་ཤྗེས་ཡ་མྱི་འབལ་ཞྱིང་སྔགས་ལ་རྱིགས་ངྗེས་

པའྱི་བག་ཆགས་ཁད་པར་ཅན་འཇོགགསང་གདམས་ཀྱིས་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་བ་

དང་དངོས་གྲུབ་མྱི་འགང་ཞྱིང་མྱི་ཡལ་བ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྗེ་བ་གོནང་དུ་

ཞུགས་པས་ལྷ་དང་ཕྱི་སྐལ་མཉམ་འབྱུང་། སྐོར་བས་ལུས་སྒྲྱིབ་སྦོང་ཞྱིང་མཚན་
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དཔྗེའྱི་སྣོད་རུང་བྱྗེད། ཕག་གྱིས་དྗེའྱི་སྗེང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འགྲུབ་ཅྱིང་རྱིགས་ལྔར་

ཕག་འཚལ་བས་སྔགས་དོན་ལྟར་གྱི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་འགྲུབ། དམ་གཞག་གྱིས་

དམ་སོམ་བརྟན། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ཕབ་པས་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་ཏྗེ་ལྷ་དང་ནང་སྐལ་

མཉམ་དུ་འགྱུར། མཐོང་སྣང་གྱིས་ལས་གང་འགྲུབ་ཤྗེས། སྐོར་བས་ཕྲྗེང་དབང་ནུས་

ལྡན་ཐོབ་པའྱི་སྣོད་རུང་དུ་བྱྗེད། བདྗེན་བརོད་ཀྱིས་ལས་འབྗེལ་ཅན་གྱི་ལྷ་དང་

རྱིགས་མྱི་ནོར་ཞྱིང་དབང་བསྐུར་རུང་མྱིན་ཤྗེས། ཞྗེས་བཤད་ཨྗེ་ཆོག་སམ་མོད་

འདྱི་ཡན་བསྟུན་ས་ཅང་མྗེད་པར་ཚོད་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་ཞྱིབ་ཏུ་དཔད་དགོས། 

དྗེ་མན་གྱི་དབང་དོན་རྣམས་ཀང་ཞྱིབ་ཏུ་གསུངས། རྱིགས་ལྔའྱི་ཁད། ལས་དང་བོ་

བ་ཞྱིག་གྱིས་མྗེ་ཏོག་དོར་ཚེ་སྔར་བསྒྲུབས་མ་མྱོང་ཡང་བ་མ་ལྷའྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་

རང་གྱིས་གང་འགྲུབ་པའྱི་ལྷ་དྗེ་ལ་འབབ། དྗེ་ནས་དད་ཞྗེན་ཐུན་མོང་མྱིན་པས་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ལ་བསྒྲྱིགས་པས་མ་འོངས་པ་ན་དྗེའྱི་ངོ་བོར་འཚང་རྒྱ། ཆོས་

གྲྭ་བའྱི་ཐ་སད་ལས་བརྒལ་ཀང་མྱི་ལ་བཞད་པའྱི་རོ་རྗེ་དང་བོར་མྱི་བསྐོད་པའྱི་ངོ་

བོར་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་རྱིགས་ལྔའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བྱས་ན་ཨྗེ་

ཆོག་དཔད་དགོས། བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་ཚིག་འགྗེལ་དབང་ཊྱིཀ་ཆྗེན་མོ་དང་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པོ་

ཆྗེའྱི་དབང་ཊྱིག་བཞྱིན་གསུང་ནས། ཡང་ན། བཀྲ་ཤྱིས་གང་ཞྱིག་གྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་

པར་བྱྗེད་ན། དག་པའྱི་སྗེམས་ཅན་ཏྗེ་རྱིགས་ལྔའྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྱིང་ལ་

གནང་པའྱི་བདྗེ་ཆྗེན་ངྗེས་དོན་གྱི་རོ་རྗེ་འཆང་དྗེ། ཞྗེས་སྦོར་ཆོག་སྗེ། མ་ལུས་

སྗེམས་ཅན་སྐྗེད་བྱྗེད་ཅྗེས་པ་དག་པའྱི་སྗེམས་ཅན་ལ་སྦར་ཆོག་པས་སོ་སམ་ཡང་

སུས་མ་བཤད་པས་དཔད། མྱི་བསྐོད་པ་རྣམ་སྣང་རྱིན་འབྱུང་འོད་དཔག་མྗེད་རྣམས་
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རྱིམ་བཞྱིན་ཞྗེ་སང་གཏྱི་མུག་སྗེར་སྣ་འདོད་ཆགས་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་

པས། རྱིགས་དྗེ་བཞྱིས་ཞྗེ་སང་། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ར་བ་མ་རྱིག་པ། དབུལ་

བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྗེར་སྣ། སྱིད་པའྱི་དྲ་བའྱི་རྒྱུ་འདོད་ཆགས་རྣམས་སྦོང་། 

ཆགས་པ་ཟྱིལ་མནན་བྱས་ན་དག་གམ་དཔད། དོན་གྲུབ་ཀྱིས་རྫུན་སྦོང་བ་དང་། 

ལོག་ལྟ་སྦོང་བར་གསུངས་པ་གཉྱིས་སྣང་ལ། ལོག་ལྟ་དྗེ་མྱིན་ལ་དྗེར་འཛིན་ཡྱིན་

སབས་དོན་གྱིས་རྫུན་དུ་སོང་འདུག་པས་ཡྱིན་ནམ་དཔད། ཆུ་དབང་གྱི་གླུ་ཀྲ�་ཡའྱི་

འགྱུར་ལ། ཆུ་དབང་གྱི་བདྗེ་ཆྗེན་ནྱི་ཆགས་པ་ལམ་བྱྗེད་ལས་བྱུང་ལ་རང་ལས་

མཆོག་གྱི་རོ་རྗེ་མྗེད་པས་རོ་རྗེ་ཆྗེན་པོ། རང་དོན་རོགས་པར་བྱྗེད་ཅྱིང་གཞན་གྱིས་

འཕྲོག་མྱི་ནུས་པའྱི་ནོར་ཆྗེན་པོ། དྗེ་ཉྱིད་རྟོགས་པས་ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པོ། སོང་ཉྱིད་

མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེན་པོའང་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ལྟའྱི་དབང་གྱིས་རོ་

རྗེ་སྗེམས་དཔར་འགྱུར་ངྗེས་སུ་དྗེང་སྐབས་བདག་བསྒྲུབས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དྗེར་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་བ་ན་མྗེད་པ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་

དབང་བསྐུར་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་

པའྱི་མཐུ་ཅན་དྗེ་བདག་ལ་བདྗེ་བར་རབ་ཏུ་སྩལ་ཏོ། །དང་བོའྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་

བསྐོད་པའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའྱི་སློབ་དཔོན་དོན་དམ་པའྱི་སྐབས་ཁོད་ནྱི་བདག་ལ་བདྗེ་

བ་ཆྗེན་པོ་ཇྱི་བཞྱིན་སྗེར་བ་བོའ།ོ །འདོད་པ་སོགས་ཇྱི་བཞྱིན་སྗེར་བ་བོའ།ོ །ཡྗེ་ཤྗེས་

ལྔ་དང་ཁད་པར་ལྷན་སྐྗེས་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བའྱི་གོགས་ཏྗེ་དྗེ་ཇྱི་བཞྱིན་སྐྗེད་པའྱི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ནོ། །ཕག་ན་རོ་རྗེ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པོ་སྗེ་ཟུང་འཇུག་ཇྱི་བཞྱིན་སྗེར་བའྱི་

མགོན་པོའང་ཁོད་ཁོ་ན་ཉྱིད་དོ། །ཞྗེས་པའྱི་གོགས་ཞྗེས་པ་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་གོ་
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དགོས་པའྱི་སྐབས་ཡོད་པ། བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའྱི་གོགས་པོ་གང་། །ཞྗེས་པ་

ལྟར་ལ། རྒྱས་པར་འདུས་པའྱི་དབང་ཊྱིཀ་ཆྗེ་ཆུང་ལས་ཤྗེས་དགོས། གོང་མ་གསུམ་

གྱི་དབང་དོན་སྔགས་རྱིམ་སོགས་ལྟར་གསུང་། གསང་དབང་སོགས་ལ། ཡུམ་མྗེད་

པ་ཚོར་རྱིགས་བདག་གྱི་ཡུམ་ཕབ། འཁོར་ལོ་རྱིམ་པའྱི་སྦོར་བ་ཡྱི། །ཞྗེས་པའྱི་དོན་

སྔགས་རྱིམ་དུ་རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པ་རྱིག་མ་དང་བཅས་པའྱི་འཁོར་ལོའ།ོ །ཞྗེས་

གསུངས་པས། ལྕང་སྐས། ར་འཁོར་ལ་བཤད་པ་ལ་རྗེའྱི་ལྗེགས་བཤད་ཀྱི་ཁུངས་

ཡོད་མྗེད་ཚོལ། རྱིག་མ་གཏད་སྐབས། ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་དགའ་བ་སྦྱིན་པའྱི་གནས་ཆུ་

སྐྗེས་ཐབས་ལ་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་པའྱི་ལྷ་མོ་སྐྲ་ནག་ཅྱིང་གདོང་དཀར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་

ལྟ་ན་སྡུག་པའྱི་ལང་ཚོ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྱིད་དུ་འོང་མ་འདྱི་མཆོག་སྒྲུབ་

པའྱི་གོགས་སུ་ཟུངས་ཤྱིག་སོགས་སོ། །མཆོག་ཏུ་གསང་བ་དམ་པའྱི་དོན་སྔགས་

རྱིམ་ལྟར་གསུངས། 

ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ། ཡུམ་སྣ་ཚོགས་བདྗེ་མས་རྒྱུད་ཞུས་སྐབས་ཡབ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཐོད་པ་ལས་སྔགས་སྤོ་བསྡུ་བྱས་ཏྗེ་མཐར་རྒྱུད་ཀང་ཐོད་པ་ནས་བྱུང་བས་

རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོད་པར་གགས་ཤྱིང་ལྷ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་སྦར། སྒྱུ་མ་ཆྗེན་མོ་དང་

གདན་བཞྱིའྱི་རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ་སོགས་རྔོག་ཟྱིན་ལྟར་གསུངས། གདན་བཞྱི་ཞྗེས་པ་

རྱིགས་བཞྱི་ཟྗེར་རྒྱུ་སས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལྔ་རྒྱུད་རྱིགས་མཐུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

སྦྲགས་པ་ཡྱིན་འདྲ། ཁ་སང་མཐའ་རྟྗེན་དང་། དྗེ་རྱིང་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པའང་བདག་

འཇུག་སྐབས་བསྡུས་གསུངས། སོམ་པའྱི་ཚོགས་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ཡུམ་ལ་

དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་གའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཞྗེས་སྦར། སློབ་དཔོན་དབང་དོན་
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གསུངས། མྱིག་ཟུར་གྱིས་ལྱིང་ཏོག་བསལ། མྗེ་ལོང་གྱིས་ཆོས་ཉྱིད་དོན་སྤྱིའྱི་ཚུལ་

དང་། ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའྱི་བག་ཆགས་འཇོགམདས་སོང་ཉྱིད་མངོན་

སུམ་དུ་དང་ཆོས་ཉྱིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པའྱི་ལག་རྗེས་འཇོག་པ་ཡྱིན། 

གསུམ་པའྱི་དབང་དོན་གསུངས། ཕྲྗེང་བ་དང་སྔགས་རྱིམ་སོགས་ལ་བརྟགས་ན་

དབང་རང་རང་གྱི་ངོ་བོའང་དབང་དོན་ལ་འཇོག་གམ་བསམ། ཀྲ�་ཡའྱི་བཅོམ་ལྡན་ཞྱི་

བ་སོགས་ཀྱི་དོན། ཉོན་མོངས་མ་ཟད་ཤྗེས་སྒྲྱིབ་ཀང་སངས་པས་ཞྱི་བ་ཆྗེན་པོ། འགོ་

ཀུན་བདྗེ་སོང་དབྱྗེར་མྗེད་གཅྱིག་པུ་ལ་འགོད་པར་བཞྗེད་པ། བདྗེ་སོང་སྒྲུབ་པར་

འདོད་པ་བདག་ལ་རོ་རྗེ་སྦོར་བ་སྗེ་བདྗེ་སོང་ལས་བྱུང་བ་དྗེ་སྩོལ། ཁོད་འོད་གསལ་

ལ་མངའ་བརྗེས་པ་དྗེ་ལྟར་བདག་ཀང་མཛོད་ཅྗེས་པ་སྗེ་ལྕང་སྐའྱི་དྲྱིལ་བུ་ལུས་

དཀྱིལ་དབང་བཤད་ལྟར་གསུངས། ཤ་ལྔ་བདུད་རྱི་ལྔ་དངོས་སམ་དོད་ཟ་བ་བཟའ་

བ་ཟས་ཀྱི་དམ་ཚིགའདྱིའྱི་སོག་ཆགས་མྱི་བསད་པ་སོགས་སོག་ཆགས་སོགས་

དངོས་དང་། རྒྱུད་གཞན་དུ་སོག་ཆོད་ཅྗེས་པ་ལས་རླུང་། ཆུང་མར་སྤོད་པ་འོད་

གསལ། རྫུན་སྨྲ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྨྲ་བ། མ་བྱྱིན་བངས་པདའྱི་ཟྱིལ་དངར་ལ་བྱྗེད། 

ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཤཱནྱི་བས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་རྣམ་དག་ཏུ་

མྱི་བཞྗེད་པས། གགས་པ་དང་སྗེམས་འགྗེལ་མཛད་པ་བོ་རྣམས་ཀང་དྗེ་དང་དྗེའྱི་

མྱིང་ཅན་ལས་དོངས་མྱིན་པར་གསུངས། འོན་ཀང་འཇྱིག་རྟྗེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་

མངོན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་རྣམས་དྲང་དོན་དུ་བཀྲལ། བོད་དུ་རྱིགས་རལ་དང་འདུས་

པའྱི་རོག་གྱིས་རྒྱུད་ཚད་ལྡན་མྱིན་པར་བཞྗེད། རྗེ་རྗེད་མདའ་བས་རྒྱུད་སྗེ་གཞན་

དང་འགལ་དོགས་པའྱི་རྱིགས་བོད་ལ་ཅྱི་ཡྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་མཛད་ཀང་མྱི་བཞྗེད་པ་
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མྱིན། འོ་ན་ཤཱནྱི་བ་སོགས་ཆོས་སོང་གྱིས་གོས་སམ་ཞྗེ་ན། དྗེས་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་

དོན་འཚོལ་འདོད་པ་དང་། སྗེམས་ཅན་ལ་གནོད་སྗེམས་མྗེད་པ་དང་ཕན་སྗེམས་

ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་སྐོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་བྱྗེད་མདོས་དབུ་སྗེམས་ལ་སྐོན་བརོད་པ་

དང་འདྲ་བས་ཁུངས་མཆོག་མྱི་འགྱུར་མདོར་བསྡུས་ན་གསལ། དྗེ་སོགས་དྲྱི་མྗེད་

འོད་རྒྱན་ལྟར་གསུངས། ལྷའྱི་གདན་དང་དོགས་སོང་འགའ་མཐའ་དཔོད་ན་ཡོད། 

རོར་ཕྲྗེང་གས་སུ་དུས་འཁོར་ཟུར་བཀའ་གནང་བ་ཕྱིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞྱིག་ན་ཡོད་

ཀང་སུ་ཡྱིན་མྱི་དྲན། སྗེ་ཁྱིའམ་ཟམ་ཚའམ། ས་སྐར་དབང་ལམ་བསྒྲྱིགས་ས་བོན་

ཙམ་ཡོད་ལ། གཞན་ལ་དྗེ་ཡང་མྗེད་པས་ལམ་བསྒྲྱིགས་ཞྱིབ་མོ་འདྱི་རྗེའྱི་ཟླ་མྗེད་

པའྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན་ཞྗེས་སྔགས་རྱིམ་ཞྱིབ་འགྗེལ་དང་། དོན་བསྡུས་ན། ཟུང་འཇུག་

ལ་ཚིག་གྱིས་བར་སྤོད་པའྱི་གོ་བ། ཉྗེ་རྒྱུ་སློབ་པའྱི་ཟུང་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་

སྐུ་གསུམ་ནྱི་རྱིམ་བཞྱིན་སྨྱིན་གོལ་འབས་བུའྱི་དབང་བཞྱི་བ་དང་། གསུམ་པའྱི་

སྐབས་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་སྐྗེས་པའྱི་ལྷན་སྐྗེས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་

རྱིམ་པ་བཞྱི་བའྱི་དོན་འོད་གསལ། མྱི་སློབ་པའྱི་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡ་གལ་གྱི་འོད་

གསལ་གསུམ་ནྱི་སྨྱིན་གོལ་འབས་བུའྱི་དབང་གསུམ་པ། གསང་རས་མྱངས་པ་ལ་

བརྟྗེན་པའྱི་བདྗེ་སོང་དང་། རླུང་དབུ་མ་སྱིང་གའྱི་དབུ་མ་མྱི་ཤྱིགས་པ་གསུམ་ལ་

རྱིམ་པར་བཅུག་པའྱི་དབྗེན་པ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྒྱུ་ལུས་དང་། མྱི་སློབ་པའྱི་

ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡ་གལ་གྱི་སྒྱུ་ལུས་གསུམ་སྨྱིན་གོལ་འབས་བུའྱི་གསང་དབང་དང་། 

བུམ་ཆུ་སོགས་ལས་སྐྗེས་པའྱི་བདྗེ་སོང་དང་། ཏྱིང་འཛིན་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་

བསྡུས་པའྱི་བསྐྗེད་རྱིམ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ནྱི་སྨྱིན་གོལ་འབས་བུའྱི་བུམ་དབང་སྗེ་
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དྗེ་ལྟར་ལྗེགས་པོར་ཤྗེས་ན་གོང་མ་རྣམས་འགྲུབ་པ་འོག་མ་རྣམས་ལ་རག་ལས་པ་

དང་། འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་གོང་མ་རྣམས་འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་ངྗེས་པ་རྣལ་

མ་སྐྗེ། དུས་འཁོར་དང་སྦར་ན། མཐར་ཐུག་གྱི་སོང་གཟུགས་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདྗེ་བ་ཟུང་འཇུག་པ་དང་། ཏྱིང་འཛིན་ནས་ཡོད་པའྱི་སོང་གཟུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདྗེ་བ་དང་། དྗེ་དག་གྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་སྤོད་གསུམ། ཡང་མྱི་སློབ་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདྗེ་བ་

དང་། སློབ་པའྱི་དྗེ་དང་། དྗེ་རྒྱུའྱི་དྗེ་གསུམ། ཡང་། མྱི་སློབ་པའྱི་སོང་གཟུགས་དང་

རྗེས་དྲན་ནས་ཡོད་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆྗེན་པོ་དང་། དྗེའྱི་རྒྱུའྱི་བདྗེ་བ་གསུམ། ཡང་དྗེ་

འདྲའྱི་བདྗེ་སོང་ལས་སྐྗེས་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཏྱིང་འཛིན་བཞྱི་འམ་རྣལ་འབྱོར་ཡན་

ལག་བཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་བསྐྗེད་རྱིམ་དང་། དྗེའྱི་རྒྱུའྱི་བུམ་དབང་གསུམ་སྗེ་སུམ་ཚན་

བཞྱི་ནྱི་དབང་བཞྱི་བ་དང་། གསུམ་པ་དང་། གཉྱིས་པ་དང་། དང་བོའྱི་གོལ་འབས་

གོལ་བྱྗེད་རྒྱུའྱི་དབང་རྣམས་ཡྱིན། ཆས་འཇུག་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་

བོའྱི་ཆ་བྱད་མྱིན་པས་ལྷ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་ཆ་བྱད་ཅྗེས་རྗེ་སྒྲྗེང་གྱིས་དོགས་པ་བྱས། མྱིག་

དར་གྱིས་བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་བའྱི་དཔའ་བོའྱི་དར་དཔངས་མཚོན་པའམ་གཞན་

ལྷའྱི་ཆས་ཅྱི་ཡྱིན་མྱི་ཤྗེས། ནང་འཇུག་ལ་མ་སླྗེབས་གོང་ནས་མྱིག་དར་བཅྱིངས་

དོན་དཔད། སྔར་གྱི་སོ་གསུམ་མྱི་དགྗེ་བའྱི་ངོ་བོ་འདྱི་ནས་དགྗེ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་

ཡྱི་གྗེ་གསུམ་གྱི་གཟྱི་བྱྱིན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ནྱི་སོ་གསུམ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་དོན་

རྗེད། སོམ་པའྱི་ཀུན་སློང་གྱི་སྗེམས་བསྐྗེད་ཐུན་མོང་དང་། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་

སྔགས་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཟྗེར་རམ། གཉྱིས་ཀ་སྔགས་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ཡྱིན་

ཡང་། ཕྱི་མ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཟུང་འབྗེལ་ཡྱིན་པས་དྗེ་དྗེ་དུས་
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གསར་དུ་སྐྗེས་བྱས་ཆོག་གམ་དཔད། གསང་གདམས་འཇམ་པོ་དང་། དམ་གཞག་

རྩུབ་པོའྱི་རྣམ་པས་གཙིགས་བཟུང་བ་ཡྱིན། བ་བང་ཕག་ལྗེན་ལ་ཐུགས་དཀྱིལ། 

དཔངས་ཆུང་དུ་སྐོར་བ་བྱྗེད་འཇུག་མོད། ངྗེད་ལ་དྗེ་མ་བདྗེ་བར་ཐུགས་དཀྱིལ་ཀྱི་

ནང་བར་བཅུགསྐུའྱི་དཔངས་ཆུང་དུ་སྐོར་བ་བྱྗེད་འཇུག་པ་སྔར་རང་བཟོར་བྱས་

ཀང་། རྒྱལ་མཆོག་གྱིས་ཀང་དྗེ་བཞྱིན་མཛད་འདུག་ཕྲྗེང་དབང་མ་སླྗེབས་གོང་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་པའྱི་དགོས་པ་མྱི་ཤྗེས། སྔགས་སོམ་མྱི་འབོགས་ན་དམ་

བཞག་མྱི་དགོས། ཉྱིན་འདྱིར་ཡྗེ་དབབ་དང་སྣང་འདྲྱི་མ་མཛད། ངོ་སོན་སྐབས་ཚོན་

ས་འགྗེལ་ཆྗེན་དང་ཕྲྗེང་བ་ཅུང་མྱི་མཐུན་ལ། འགྗེལ་ཆྗེན་དུ་མྱིྱི་གསལ་བ་ཚོ་ཕྲྗེང་

བའྱི་འདྱིས་ཁ་བསྐངས་ན་ཁུངས་ཚད་ཐུབ་ཡྱིན་པས་བཟང་། ཟུར་བཀའྱི་དུར་ཁོད་དུ་

སོག་ཆགས་ཀྱི་གདན་ཡོད་ཅྱིང་འདྱིར་མྗེད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ལས་སྤྱི་ཟུར་གྱི་ཁད་

པར་མྱིན། སྤོ་བསྐྗེད་དམ་བརོད་མ་མཛད། རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔར་གསོལ་འདྗེབས་

གཅྱིག་གྱིས་ཆོག་པ་བྱས། དྗེ་རྱིང་མདུན་བུམ་ལ་སྔགས་བསྡུས་པ་བཏོན། བུམ་པར་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རོགས་བསྐྗེད་ཡོད། དྗེ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གཉྱིས་ཀྱི་ཤར་སོ་

ཟྗེར་བ་ལྟ་བུར། པད་འདབ་མ་ཞྗེས་སོགས་ཚིག་གྱི་འདོར་ལྗེན་མཉམ་འཇོག་དགོས་

པ་མང་། བུམ་མཚན་སྤྱི་འགོ་ལྟར་ཡྱིན། བུམ་ཆུ་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་

ཁམས་ལྔའྱི་བཅུད་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཡང་བདྗེ་ཆྗེན་གཙོ་བོར་དོན་དུ་གཉྗེར་ན་

ཤྗེས་རབ་མའྱི་ཁམས་དང་། ཚེ་རྱིང་ཆྗེད་རླུང་བཅུད་གཙོ་བོར་བསྡུ་བ་སོགས་

དགོས་པར་རྗེ་སྒྲྗེང་གྱིས་བཤད་པར་རྗེའྱི་ལྗེགས་བཤད་ཀྱི་ཁུངས་མྗེད་འདྲ་ཡང་

རྱིགས་པ་དང་ལྡན། རོར་དྲྱིལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གའྱི་རྟྗེན་ཚང་བ་ཡྱིན་པས་སྐུ་
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འདྲ་ལྟ་བུ་རྗེ་ལས་ལྷག་པར་བཀུར་སྱིའྱི་གནས་སུ་ཆྗེ། སློབ་དཔོན་དབང་གྱི་སྐབས་

སློབ་མ་རོ་རྗེ་འཆང་སྔོན་པོར་བསྐྗེད། དབང་མཆོག་ཏུ་སྔགས་དབང་གསོལ་འདྗེབས་

དང་མཎལ་མྱི་དགོས་པར་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་བདག་གྱིས་དང་མྗེ་ཏོག་འཐོར་བ་

གཉྱིས་ལ་ཟྗེར། ལྕང་སྐས་ཡབ་ཡུམ་གཉྱི་གའྱི་སྔགས་གཅྱིག་མཛད་པ་ལ་ཁུངས་

ཡོད་ངྗེས། དབང་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པར་མནྜལ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་དུ་རྱིག་མ་འབུལ་

དགོས་ལ། དྗེ་ཡང་སྔ་མར་ཤྗེས་རབ་དངོས་རྒྱུ་ཟྗེར་རམ་བརྟགཚིག་དབང་རྱིན་པོ་

ཆྗེ་ཞུ་བར་རྒྱུ་མཐུན་རྱིན་པོ་ཆྗེ་སྣ་བདུན་སོགས་འབུལ། ཐབས་ཤྗེས་ཀྱི་ལུས་ཕྲད་

པ་དང་། དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ར་ཕྲད་པ་དང་། དཀར་དམར་གྱི་ཐྱིག་ལྗེ་ཕྲད་པ་དང་། སོས་རྱིང་གྱི་

དུ་བ་ལྟ་བུའྱི་རླུང་ཕྲད་པ་བཞྱི་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་མྱི་ཕྗེད་པས། དྗེ་

བཞྱི་ལ་ལུས་དང་། ར་དང་། ཐྱིག་ལྗེ་དང་། རླུང་རོ་རྗེ་དཀྱིལ་ཀྲུང་ཟྗེར། ད་ནྱི་ཁྗེད་

རྣམས་དང་། མཆོག་ཏུ་གསང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་འགྗེལ་དབང་ཆོག་ལྟར་མཛད། ཚེ་

འདྱིར་སོམ་པ་ཚུལ་བཞྱིན་བསྲུངས་ན་དྗེའྱི་ཕན་ཡོན་གྱིས་ངན་འགོར་མྱི་སྐྗེ། རྒྱུ་

མཐུན་གྱིས་ན་རྒྱས་ཏྗེ་བསམ་ཤྗེས་པ་ན་སོམ་པ་སྲུང་བ་ངང་གྱིས་འོང་ལ། བྱྱིས་

པའྱི་སྐབས་ཚུལ་བཞྱིན་སྲུང་བ་མ་བྱུང་ཡང་དྗེ་ལ་རྒྱལ་བ་རོ་རྗེ་འཆང་གྱིས་བཅས་པ་

མཛད་མྗེད་ཅྗེས་ལྕང་སྐ་རོལ་རོར་གྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་སྗེམས་ཕུག་ཏུ་འཛིན་

དགོས། གཞན་ཡང་གང་དག་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་རོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྗེད་

རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་བུ་བཞྱིན་དུ་དགོངས་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་

དབང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྐུར་བ་རྣམས་ལ་དགྗེས་པ་སྗེ་དགྗེས་པའྱི་ཕྱིར་ཟྗེར་བ་ཡྱིན་

ནམ་དཔད། ཕག་ལྗེན་ཐམས་ཅད་ཕྲྗེང་རྐྱང་དང་དྗེ་ཡང་བསྡུས་པ་མཛད། 
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ཚེས་བཅུ་དགུ་ལ། ར་རྒྱུད་དྗེ་ཉྱིད་བསྡུས་པར་ལམ་གྱི་གཞྱི་འདྱིང་བ་དབང་གྱི་

རྣམ་གཞག་ཧ་ཅང་རྒྱས་པས་འདུས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྗེའང་ར་རྒྱུད་དུ་བཞགདུམ་བུ་

བཞྱིའྱི་བརོད་བྱ་དང་གདུལ་བྱ་སོགས་སྦོང་རྒྱུད་མཆན་ལྟར་གསུང་། རོར་དབྱྱིངས་

འདྱི་དྗེའྱི་དུམ་བུ་དང་པོ་ལས་བསན། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་འཁོར་

སྒྱུར་གྱི་རྣམ་པ་དང་། དགྗེ་སློང་གྱི་རྣམ་པ་བཟུང་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་

བཞྗེངས་པ་རོར་དབྱྱིངས་དང་། གཙུག་དགུ་འདྱི་རྱིགས་ཡྱིན། རོར་དབྱྱིངས་ཀྱི་ལམ་

རྱིམ་ཏྱིང་འཛིན་གསུམ་དང་བདག་རོགས་རྣལ་འབྱོར་ཆྗེན་པོའྱི་སོ་ནས་ཤྗེྗེས་དགོས་

ཀང་སྤོ་ལོང་མྗེད། རོ་རྗེ་ནྱི་ཟབ་གསལ་གཉྱིས་མྗེད་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་། དྗེ་ཆོས་

དབྱྱིངས་ཡང་དག་མཐའ་ལ་སླར་མྱི་ལྡང་བར་ཞུགས་པས་ན་རོར་དབྱྱིངས་ཟྗེར་འདྲ། 

ཀུན་མཁྗེན་དང་རྒྱལ་མཆོག་ཚོས་རྒྱུད་སྗེ་འོག་མའྱི་སོག་རོལ་བསམས་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་བདྗེ་བ་ལའང་བདྗེ་སོང་གྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་བཞྗེད་མོད་

ཁུངས་གོང་མ་ཚོལ། ཀུན་མཁྗེན་གྱིས་དབྱངས་ཅན་མའྱི་ཆོ་གར་བདྗེ་སོང་ལ་མཉམ་

པར་གཞག་གསུངས་པ། ཞང་ལྷས་བདྗེན་སོང་དུ་བཅོས་པ་ལ་བལྟས་ན་ཕྱིས་ཀྱི་བ་

བང་བ་ཚོས་འོག་མར་བདྗེ་སོང་མྱི་འདོད་འདྲ། གཙུག་ཏོར་མཚན་ཅན་ལྷ་དགུའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་པས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གཙུག་དགུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟྗེར། བྱ་སྤོད་ལ་

སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་སྐུར་མྱི་སྐུར་ལ་ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་ཀྱིས་རྒྱས་བཤད་མཛད། 

དྗེར་རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་བྱྗེད་པའྱི་དབང་ཡོད་གསུངས་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་

འབྱི་བཤད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྟ་བུ་བཞག་ནས་དྗེ་རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་དངོས་མྱིན་

བྱས་ཨྗེ་ཆོག་དཔད། བུམ་པའྱི་ཚད་རས་གངས་སོགས་ཕྲྗེང་བ་དང་སྔགས་རྱིམ་
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ལྟར་གསུང་། ཕྲྗེང་བར་མཆུ་གཉྱིས་ཟྗེར་རྒྱུ་བཅུ་གཉྱིས་ཞྗེས་ཡྱི་གྗེ་ནོར། སྔགས་

རྱིམ་དུ་ཐོ་ལྗེ་ཀོར་དང་རོ་རྒྱུས་སོ་སོར་གསུངས་པས་དྗེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཁྗེགས། 

དུས་འཁོར་དུ་མགྱིན་པ་སོར་དྲུག་དང་། ཟུང་འཇུག་གསལ་བར་སོར་བརྒྱད་

གསུངས་པའྱི་སྔ་མས་མཆུ་སོར་དོ་འཕང་བ་མན་དང་ཕྱི་མས་རྱིལ་བོ་བགངས་པས་

མྱི་འགལ། ཡང་སྔ་མར་བུམ་པའྱི་ལྟོ་བ་མཐོ་ལྔ་དང་། ཕྱི་མར་སོར་བཅུ་དྲུག་གསུངས་

པ་རྱིམ་པར་དཀྱིལ་གྱི་མཐའ་ནས་མཐའྱི་བར་དང་། མཐའ་སྐོར་གྱི་ཚད་དྗེ་སྔ་མ་

སུམ་འགྱུར་ཡྱིན་པས་དགོངས་པ་མྱི་འགལ། ཉྱིན་དྗེའྱི་སྐ་རྗེངས་ཤར་ཚུན་རྟ་གླང་

སོགས་ཀྱིས་མ་བགོད་པའྱི་ཆུ་རྣམ་རྒྱལ་རང་གྱིས་འཆུ་བའམ་དྗེས་འཆུ་མྱི་བདྗེ་ན་

འདྲྗེན་ཐུར་གྱིས་བཅུས་པ་དགོས། བུམ་པ་གཅྱིག་ལས་མྗེད་ན་མཚན་མ་གཅྱིག་

གམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆོག་པར་སྔགས་རྱིམ་ལས་གསུངས་པ་འདྱིས་བུམ་མཚན་ནྱི་

བུམ་པ་མང་ཚེ་ལྷ་གང་གྱི་བུམ་པ་ཡྱིན་མྱི་ནོར་ཆྗེད་ཡྱིན་པས་རྣམ་བུམ་ལས་བུམ་

གཉྱིས་ལས་མྗེད་ན་བུམ་མཚན་མྗེད་ཀང་ཆོག་པར་བསན་འདུག་པས་བརྗེད་མྱི་ཉན། 

སྤྱིར་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་བུམ་མཚན་མྱི་དགོས་ཀང་འདྱི་ལ་ཡོད། ཀྲ�་ཡའྱི་སློབ་

མཆོད། དྗེང་ནས་བཟུང་སངས་རྒྱས་དང་དྗེའྱི་གདུང་འཚོབ་པའྱི་སས་དང་བཅས་པ་

རང་རྒྱུད་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་རོལ་བ་སྗེ་ཐོབ་པའྱི་ཆྗེད་དུ། རོ་རྗེ་འཆང་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

གནས་པའྱི་སོ་ནས་སོག་རོལ་བསམས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་དགའ་བ་དང་། ལུས་ཀྱི་བདྗེ་

བའྱི་མཆོད་པ་གྱིས། སྗེག་ཉམས་དང་བཅས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་མྗེ་ཏོག་གྱི་

ཕྲྗེང་བ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འཕངས་ནས་མཆོད་པ་གྱིས་དང་། དྗེའྱི་མཐུས་སངས་

རྒྱས་རྣམས་དང་མྱི་འབལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཕྲྗེང་བ་འདྱི་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གྱི་རྒྱན་
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དམ་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཁོད་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་ཀུན་ལ་ཆོས་ཀྱི་གླུ་བང་བར་གྱིས་དང་། 

དྗེའྱི་མཐུས་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དྗེ་ཉྱིད་དྗེ་དམ་པའྱི་ཆོས་

ཀྱི་ཐལ་མོ་སྒྲྗེང་བའྱི་གར་གྱིས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་སྗེ་དྗེ་

ལ་འདུན་པའྱི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྱི་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱིས་གདུལ་

བྱའྱི་རྒྱུད་ལ་གར་སྒྱུར་བའྱི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བར་གྱིས་ཤྱིགསངས་རྒྱས་ལ་མྗེ་

ཏོག་དོར་བའྱི་མཐུས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གྱི་ཚོགས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའྱི་སོ་ནས་

མཚན་དཔྗེས་བརྒྱན་པའྱི་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱིས། ཆོས་ཀྱི་མྗེ་སར་ནས། གསུང་གྱི་ལྷ་རོ་

རྗེ་ཆོས་ཀྱིས་ཟབ་གསང་གྱི་གདམས་པས་གདུལ་བྱའྱི་བོ་མུན་སྗེལ་བ་དང་འདྲ་བར་

རང་གྱིས་ཀང་མ་རྱིག་པས་ལྡོངས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་ཏྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་སྣང་བ་

སྐྗེད་ཅྱིགརྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་དྲྱི་ཕུལ་བའྱི་མཐུས་བསླབ་པ་གསུམ་དང་རྣམ་པར་གོལ་

བའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཟྱིགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་ཉྱིད་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་

སྐོར་ཅྱིགའདྱི་རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་བཀྲལ་བ་མ་མཐོང་བས། རྗེ་ཞྱིག་དྗེ་ཙམ་དཔད་གཞྱིར་

གྱིས་གསུངས། དྗེ་ཉྱིད་བསན་པར་འགྗེལ་གནང་། སྤོ་བ་སྐྗེད། དྗེ་རྱིང་བདག་དལ་

འབྱོར་ཚང་བར་སྐྗེས་པའྱི་སྐྗེ་བ་དང་། མ་ཤྱི་བར་གསོན་པ་འབས་བུར་བཅས་ཏྗེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་འཛིན་པའྱི་རྱིགས་སས་སུ་སྐྗེས་པས་སོ། །

ཚེས་ཉྱི་ཤུ་ལ། ཆོས་དབྱྱིངས་གསུང་དབང་མཚན་བརོད་སྒྱུ་དྲ་གཉྱིས་ཀར་

བསན། བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སུ་རོ་མཉམ་པར་གཟྱིགས་པའྱི་

མཉམ་ཉྱིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་བདག་རྐྱྗེན་བྱས་པའྱི་ཟབ་རྒྱས་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡྱིན་

པས་མཚན་དྗེ་ལྟར་བཏགས་སམ་དཔད། འོག་མར་རྱིགས་ལྔ་ཡོད་མོད། དྗེ་བསྡུས་
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པ་རོ་རྗེ་གསུམ་དང་རྱིགས་ཀུན་ཁབ་བདག་སོགས་ཡོད་མྗེད་དཔད་དགོས། ཟབ་

གསལ་གཉྱིས་མྗེད་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཆང་བ་དང་། ཕག་ཏུ་རོ་རྗེ་འཆང་བ་གཉྱིས་འོག་

མའྱི་སྐབས་སུའང་རོ་རྗེ་འཆང་གྱི་དྲང་ངྗེས་ཀྱི་བཤད་པར་བཞག་ཆོག་འདྲ། དྗེ་འདྲའྱི་

འབས་བུ་མཐར་ཐུག་འཐོབ་བྱྗེད་ཀྱི་ལམ་ལ་མཚན་མྗེད་དང་། ཟབ་གསལ་གཉྱིས་

མྗེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ཡོོད་པ་སོ་སོ་སྔགས་རྱིམ་དང་མཁས་གྲུབ་སྤྱི་རྣམ་དུ་ཇྱི་

ལྟར་གསུངས་པ། དྗེ་མཁས་པ་ཧལ་ཧ་བས་བཀག་ཚུལ། དྗེ་ལ་ལན་གདབ་ཚུལ། 

ཟབ་གསལ་གཉྱིས་མྗེད་དོན་ནོར་བཟང་གྱིས་གསུངས་ཚུལ། དྗེ་ལ་རང་ལུགས་ཀྱིས་

དོགས་པ་བྱྗེད་ལུགས་སོགས་རྟོག་བདུན་འགྗེལ་བ་བཞྱིན་རྒྱས་པར་གསུངས། བུམ་

པ་འགོད་ཚུལ་སྔགས་རྱིམ་ལྟར་གསུངས། གཙོ་བོའྱི་བུམ་པ་དབུས་སུ་འགོད་

གསུངས་པ་བུམ་ལྷག་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་སྗེགས་བུའྱི་དབུས་ལ་ཟྗེར། རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་རྒྱས་བཏབ་ཡོད་ན་བུམ་ལྷ་གཤྗེགས་གསོལ་དང་། མྗེད་

ན་འོད་ཞུ་བྱྗེད་ལ། དྗེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་མྱི་ཟྗེར། སྔགས་རྱིམ་

དུ། བུམ་པ་གཞལ་ཡང་ཁང་དུ་མྱི་སྐྗེད་པའྱི་ཕོགས་ལ་གཙོ་བོའྱི་བུམ་པར་ལྷ་ཚང་མྱི་

སྐྗེད་ན། གཞལ་ཡས་ཁང་མྗེད་ཀང་གདན་ཙམ་གྱིས་ཆོགཅྗེས་པའྱི་ཚིག་ནུས་འདོན་

ལུགས་དཔད་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྔ་རབས་པ་ཚོས་དུང་ཆོས་སུ་ལྷ་སྐྗེད་པར་

བཤད་པ་བསྐར་ནས་དཔལ་སང་བས་རྗེ་བ་མར་དགག་པ་བཏང་བ་དང་། དྗེ་ལ་གུང་

ཐང་གྱིས་ལན་ཞྱིག་མཛད་ཡོད་པ་ཚོའྱི་བཤད་ཚུལ་རྟོག་བདུན་འགྗེལ་བར་ཤྗེས་

དགོས། དཀོན་པའྱི་འདུ་ཤྗེས་སྐྗེད་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ཆྗེ་བ་འདོན་ཆྗེད་གསོལ་

འདྗེབས་ཚར་གསུམ་བྱས། རྒྱ་མཚོར་ཆུ་སྱིན་ན་ཀྲས་གང་བ་དང་། ཀོང་འཁོར་དྲག་
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ཏུ་འཁྲུག་པ་དང་། གཏྱིང་ཟབ་པས་གཞན་གྱི་སོག་འཕྲོག་པ་དང་། སྐོམ་པས་བཏུང་

ཡང་མྱི་ངོམས་པ་དང་། གཏྱིང་དུ་འདྲྗེན་པ་དང་། གཏྱིང་ནས་ཐར་དཀའ་བའྱི་ཁད་

པར་དང་ལྡན་པ་བཞྱིན། འཁོར་བར་སྐྗེ་རྒ་ན་འཆྱིས་གང་བ་དང་། ལས་ཉོན་དྲག་ཏུ་

འཁྲུགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་བདྗེ་བའྱི་སོག་འཕྲོག་པ་དང་། འདོད་

ཡོན་ལ་སྤད་པས་མྱི་ངོམས་པ་དང་། ལས་ངན་གྱིས་ངན་འགོར་འཕྗེན་པ་དང་། ངན་

འགོའྱི་གཏྱིང་ལས་ཐར་དཀའ་བ་རྣམས་དཔྗེ་དོན་སྦར་ཏྗེ་འབྲུ་གཉྗེར་ལུགས་སྔགས་

རྱིམ་དང་ལྕང་སྐ་ལྟར་གསུངས། སྔགས་རྱིམ་གྱི་འགྗེལ་འདྱི་འདྲ་སུས་ཀང་མྱི་ཐོན། 

དཔྗེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་རྗེའུ་ཤྱིང་རྟ་གླང་དུ་སྤྲུལ་བ་བཞྱིན་རྗེ་བ་མ་ནྱི་སྤྲུལ་བ་

ཙམ་མྱིན་པར་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་རང་ཉྱིད་མྱིའྱི་རྣམ་པར་རོལ་བ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཡང་

སྤྱིར་བསན་པ་འཕྗེལ་རྒྱས་ཙམ་གྱི་ཆྗེད་མྱིན་པར་མ་དག་པའྱི་ཆ་བསལ་ཏྗེ་དག་ཐྗེར་

གྱིས་གསལ་བར་མཛད་སླད་ཆྗེད་དུ་སྤྲུལ་བ་ཡྱིན་པས་མཁས་པ་གཞན་གྱིས་མྱི་

འགན་པ་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན། འོག་མར་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྨྱིན་བྱྗེད་དུ་འགོ་བ་དང་། སྦང་

གཞྱི་སྦོང་བྱྗེད་སྦོར་བའྱི་ལམ་མྗེད་པས་བུམ་དབང་སོགས་ལ་དག་པ་བརོད་རྒྱུ་མྗེད་

ཟྗེར་ཆོག་མྱིན་དཔད། དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིར་རང་འོད་ཀྱི་རྱིག་མ་དང་སྦོར་བ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་བརྟག་བྱར་སྣང་། ཅོད་པན་སྔགས་དོན་ཆོ་ག་ལྟར་གསུངས། འོག་མར་བཀྲ་

ཤྱིས་གང་ཞྱིག་མྱི་འདོན་པ། མ་ལུས་སྗེམས་ཅན་སྐྗེད་བྱྗེད་ཀྱི་རྐང་བ་འདྱི་མ་འབྱོར་

བས་ཡྱིན་འདྲ། བརྟུལ་ཞུགས་དབྱྗེ་བསྡུ་ཕྲྗེང་བ་དང་སྔགས་རྱིམ་ལྟར་གསུངས་ཏྗེ་

འདྱི་ལ་དཔགས་ནའང་འོག་མར་ཆོས་བཤད་རུང་གྱི་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཙམ་ཡོད་

འདྲ་མོད། དྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་མྱིན་བྱས་ཆོག་འདྲ། བ་མྗེད་ལ་འབད་ན་ཚེ་གཅྱིག་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 76  

ལ་འཚང་རྒྱ་ངྗེས་པས་ལུང་བསན་དགོས་ལ། འོག་མར་དྗེ་འདྲའྱི་དབང་རྣོན་སྱིད་

ཙམ་ཡྱིན་པས་ལུང་བསན་བྱས་ཀང་ཆོག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་མ་བྱས་ཀང་ཆོག་གསུངས་

ནས་ལུང་བསན་དབུགས་དབྱུང་མ་མཛད། དུང་གཏད་འཕྲལ་དྗེང་ནས་བརམས་ཏྗེ་

ཡར་བངས་ནས་གསུངས། 

ཚེས་ཉྗེར་གཅྱིག་ལ། བསྗེན་པའྱི་སྐབས་སྐྗེ་མཆྗེད་བྱྱིན་རླབས་སོགས་བྱས་

ཀང་ཆོག་ཚུལ། དབང་ལ་བསྗེན་པ་དགོས་ངྗེས། དྗེ་ལ་གངས་བསྗེན་གྱིས་ཆོག་

ཚུལ། གཙོ་བོ་དང་མྗེ་ཏོག་ཕོག་པའྱི་ལྷ་གང་ལ་བསྗེན་པ་བཏང་ཡང་ཆོག་ཚུལ་

སོགས་མཐའ་དཔོད་ལྟར་གསུངས། བྱ་སྤོད་ལ་འཁོར་བསྗེན་མྱི་དགོས། དཀྱིལ་

འཁོར་སྒྲུབ་སྐབས་སུའང་མ་བཟླས་ཀང་ཆོག་པ། ལྕང་སྐས་འཁོར་སྔགས་བཟླ་

འདོད་ན། ཞྗེས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་འདྱིས་དམྱིགས་ཕྗེ་འདུགབྱ་སྤོད་ཀྱི་ལམ་

ལ། བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྗེད་ཡོད་མྗེད་དང་། སྤོད་རྒྱུད་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤན་དྲངས་

ནས་དམ་ཚིག་པར་གཞུག་པ་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་དགག་སྒྲུབ་སྔགས་རྱིམ་ནང་བཞྱིན་

མཛད། དྗེ་ཡང་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྗེད་ཡོད་དྗེ། གྲུབ་ཆྗེན་ཚད་ལྡན་དུ་མས་བྱ་རྒྱུད་

ཀྱི་ལྷ་ལ་བདག་བསྐྗེད་སྦར་བའྱི་ཕྱིར་བྱས་པ་ལ། སྔ་རབས་རྗེས་འབངས་དང་བཅས་

པས་མ་ཁབ་སྗེ། དྗེ་ནྱི་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་སྤོད་རྒྱུད་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྗེར་

ན་རྒྱུད་སྗེ་བཞྱིའྱི་ལྷ་ལ་བ་མྗེད་ལྟར་ནང་མཆོད་འབུལ་བའྱི་སྐབས་ཡོད་པ་བཞྱིན་

ཟྗེར་བ་འདྱི་ཨུ་ཚུགས་འཕུད་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། བུའྱི་སྤྱི་རྣམ་དང་ཆོས་འབྱུང་། 

འབྲུག་མྱི་ཕམ་ཆོས་འབྱུང་། ངོར་བ་དཀོན་ལྷུན་དང་། བོ་དོང་སྤྱི་རྣམ་སོགས་ཅྱི་

རྱིགས་ལས་བྱ་རྒྱུད་དུ་བཤད་པའྱི་རྒྱུད་ཅྱིག་ལས། བཟླས་བརོད་ཡན་ལག་བཞྱི་
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དང་། བདག་གྱི་གཞྱི། གཞྱི་གཉྱིས། བདག་གྱི་སྗེམས་པ། རང་ལྷའྱི་ང་རྒྱལ་ཟྗེར་བ་ལྟ་

བུ་བདག་བསྐྗེད་སོན་པའྱི་ཚིག་རྗེ་འདྲྗེན་རྒྱུ་ཡོད་ན་རྗེའྱི་ཞབས་འདྗེབས་སུ་འགྱུར་

ངྗེས་པས་ཐུགས་ལ་བཅང་དགོས། ཕྲྗེང་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མྱི་ཏྲར་ཡོད་མྗེད་ཀྱི་ཁད་

ཤྗེར་རྒྱམ་ཟྱིན་བྱིས་ལྟར་གསུངས། བྱ་སྤོད་ལ་བ་མས་བྱང་སོམ་དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི་

མདུན་ལྟ་བུར་བངས་ན་བདག་འཇུག་མ་བངས་པར་ཡང་དབང་བསྐུར་ཆོག་འདྲ་ཞྱིང་

དྗེ་ལྟར་བསོད་གགས་ཀང་བཞྗེད། ཟྱིན་བྱིས་ཚོར་བྱ་སྤོད་ལ་སྐོར་ཕག་རྒྱས་པ་མྗེད་

པར་བཤད་པ་རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་མཆོད་པ་དང་། བསྗེན་བཀུར་ཞྗེས་པ་དྗེ་གོང་

མའྱི་ཁད་ཆོས་སུ་སོང་སབས་ཡྱིན་འདྲ། འཇུག་སྔགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་དྲན་བྱྗེད་དང་། མྗེ་ཏོག་འདོར་སྔགས། ལྷག་ལྷར་མནོས་པ་སྗེ་ཐོབ་པའྱི་

བྱྱིན་རླབས་བདག་ལ་བརྟན་པར་མཛོད། ལྷའྱི་གཟྱི་བྱྱིན་གྱིས་བདག་གྱི་ཡྱིད་སྱིང་བོ་

ཟབ་གསལ་གཉྱིས་མྗེད་ཀྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར། དངོས་གྲུབ་སོགས་ཆོ་ག་ལྟར། རྒྱུད་སྗེ་

འོག་མའྱི་སྐབས་གསང་མྱིང་ཞྗེ་སང་རོ་རྗེ་སོགས་སྦང་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་འདོགས་མྱི་

ཉན། ཀྲ�་ཡའྱི་ཐུན་མྱིན་རྗེས་གནང་སྐབས་གྱི་གུག་ལ་ངྗེས་དོན་ཟབ་གསལ་གཉྱིས་

མྗེད་འཇོག་གླྗེགས་བམ་སོགས་སྐབས་ཕྱི་ཕར་ཕྱིན། ནང་མཚན་བཅས། གསང་བ་

མཚན་མྗེད་ཀྱི་ཆོས་གདུལ་བྱའྱི་བསམ་པ་བཞྱིན། ཞྗེས་སྦོར། ཐ་ག་བས་ཐག་ཤྱིང་

བསྣམས་པ་ལྟ་བུ་གྲུབ་ཆྗེན་ལ་ཆས་ཀ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མོད། འདྱིར་བྱྱིན་པ་ནྱི། སྱིད་

པ་ལ་མ་ཆགས་པར་ཟས་བྱ་འཚོལ་གྱིས་འཚོ་བ་བསོད་སོམས་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་ལྡོམ་

བུར་རྒྱུ་ཞྱིང་དབྗེན་པར་བསོམས་ཏྗེ་མཚན་མ་མྗེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་གཟུང་

འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་གྱི་དྲ་བ་ཆོད་པ་ན་འཆད་པ་དང་རོམ་པས་རང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་
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ཆྗེར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྗེས་ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་གྱི་ལམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཚོན་ཏྗེ་གདམས་

པ་ཡྱིན། 

ཚེས་ཉྗེར་གཉྱིས་ལ། རྒྱུད་སྗེ་གོང་འོག་གྱི་ཁད་པར། ཕྱིའྱི་བྱ་བ་མང་ཉུང་

སོགས་དང་། ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བཞག་པའྱི་རྒྱུད་སྗེ་

བཞྱི་ལས་སྐབས་སུ་བབ་པ་བྱ་རྒྱུད་ཡྱིན། ནོར་རྒྱུན་མ་སོན་པས་ཁྱིམ་བདག་ཟླ་

བཟང་ལ་བསན། འདྱིའྱི་ཕན་ཡོན་དུ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་བཙུན་མོའྱི་མུ་ཏྱིག་གྱི་དོ་ཤལ་

བོར་བ་ཆུད་མ་ཟོས་པའྱི་རབས་གསུངས། གཟའ་ཡུམ་མམ་རྱིག་པ་ཆྗེན་མོ་ནྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་བྱང་གྱི་གྲྭར་བཞུགས་ཀང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་

ཆོ་ག་རང་རྒྱལ་དྗེ་ལ་འཇོག་པར་མཛད། རྣམ་རྒྱལ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཚེའྱི་རྱིག་

འཛིན་བརྗེས་པ་མང་། སྤྱིར་ཁྱིམས་ལྡན་ཡུན་རྱིང་དུ་འཚོ་བ་ལ་མཐུན་རྐྱྗེན་འཛོམས་

པ་གལ་ཆྗེ་བ། སོནཔ་འཁོར་བཅས་མཐའྱི་རྒྱལ་བོ་མྗེས་བྱྱིན་སར་ཕྗེབས་སྐབས་ཤཱ་

རྱིའྱི་བུ་དྗེར་མ་ཕྗེབས་པར་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བཞུགས་པས་ཤྗེས། ཁད་པར་

གཞན་དོན་ཞྱིག་བྱྗེད་པ་ལ། སྦྱིན་པའྱི་གཡབ་མོས་ལྗེགས་བོས་ཏྗེ། །སོགས་དང་། 

ཅུང་ཟད་མ་བྱྱིན་གཉྗེན་ཡང་མྱི་འཁོར་བས། །གསུངས་པ་ལྟར་གདུལ་བྱ་དང་བོ་སྡུས་

པ་ལ་དངོས་རས་རྗེ་འཛོམས་པ་གལ་ཆྗེ་ཞྱིང་། དྗེ་ཡང་འཇྱིག་རྟྗེན་པ་ཚོས་ཚོང་དང་

སོ་ནམ་སོགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ཆོག་མོད། ཆོས་པ་ཚོས་རྒྱུ་རས་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་གྱི་

ཤ་ཐང་ཐང་དུ་འབད་ན་གཞན་དོན་ལྟ་ཅྱི་རང་དོན་ཡང་འཇལ་ཡལ་བ་བཞྱིན་འགྱུར་

བས། དྗེ་བས་ལྷག་ལྷ་ཁད་པར་ཅན་འདྱི་འདྲ་རྗེར་བསྗེན་ན་ཆོས་མཐུན་གྱི་ལོངས་

སྤོད་འབད་མྗེད་དུ་འགྱུར་བར་བྱྗེད་པའྱི་སོ་ནས་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད། འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་
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བདྗེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ལས་ལས་བྱུང་བ་གཞྱིར་བཞག་རྗེད་མོད། འཕྲལ་རྐྱྗེན་ལ་ཡང་

བརྟྗེན་ལ། དྗེ་ཡང་ཕལ་ཆྗེར་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦོར་སོགས་ལས་འབྱུང་བ་མང་ཞྱིང་

གཟའ་ཡུམ་དྗེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་སབས་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའྱི་མྱི་འདོད་པ་ཟློག་པའྱི་སོ་

ནས་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད། རང་གཞན་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཚེ་རྱིང་བའྱི་སྗེང་ནས་

འབྱུང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་མས་ཚེའྱི་རྱིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པས་

ན་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པ་སྗེ་བཀྲ་ཤྱིས་པར་བྱྗེད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཞྗེས་

བབཤད། གཞན་ཡང་། དང་བོ་དམ་པའྱི་མགོན་གྱིས་ཟྱིན་པ་བཀྲ་ཤྱིས་དང་བོ། བར་

དུ་ཁ་དོག་དཀར་དམར་གྱི་ཕོགས་རྗེ་ཤྗེས་པ་ལྟ་བུ་བཀྲ་ཤྱིས་གཉྱིས་པ། ཐ་མ་

གནས་ལྔ་རྱིག་པའྱི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་སྤོད་པ་བཀྲ་ཤྱིས་གསུམ་པ་ཟྗེར་བ་ལྟ་བུར་སྤྱིར་

ཆོས་པ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་སམ་དགྗེ་ལྗེགས་ཀྱི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད། དབང་འདྱི་ལ་དག་

པ་འདྲ་བ་ཞྱིག་སྦར་མོད། ཁྱིས་ཉྱིན་ཚོ་དག་པ་མྗེད་པས་མྱི་ཤྱིས། ཀྲ�་ཡའྱི་བརྟུལ་

ཞུགས་འཕྲོ། ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པའྱི་བསམ་པ་སྗེ་ངྗེས་པ་ཡང་དག་པ་ཡྱིས་ཁོད་ཀྱིས་རོ་རྗེ་

ཐྗེག་པ་འདྱི་ལ་ཡྱིད་གཉྱིས་དང་ལོག་པར་རྟོག་པའྱི་བོ་གོས་ངན་པ་མྱི་བྱ་བར། མཚན་

བཅས་མཚན་མྗེད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་གསང་སྔགས་སྤོད་པའྱི་ཚུལ་ཏྗེ་ལམ་མཆོག་

འདྱི་ནྱི་གཞན་དང་མཉམ་པ་མྗེད་པར་རང་གྱིས་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་བྱའོ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷས་མཚོན་པའྱི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་པའྱི་ལན་དུ་བྱས་པ་གཟོ་བ་ནྱི་དྗེ་རྣམས་མཉྗེས་

པའྱི་རྒྱུ་མཆོག་ཡྱིན་པས་རོ་རྗེ་འཛིན་པ་དྗེ་ཀུན་ཀང་སློབ་མ་ཁྗེད་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཆ་

ཀུན་ནས་སྲུང་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐབས་ཤྗེས་རབ་དང་གསལ་བ་ཐབས་ལྷའྱི་
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འཁོར་ལོ་དབྱྗེར་མྗེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དག་ནྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་

དངོས་པོའྱི་ནང་ན་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་མཆོག་ཏུ་

མཐོ་བའམ་འཕགས་པ་ཡྱིན་པས། དྗེའྱི་སོ་ནས་སྐོ་བ་མྗེད་ཅྱིང་རྗེ་དོགས་དང་བལ་

བའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས་བྱས་པ་གཟོ་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་

དོན་གྱིས་ཤྱིག་པའོ། །ར་བའྱི་ས་བཅད་སྣོད་དུ་རུང་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་

པར་བྱ་བ་སོགས་ནྱི། ལམ་རྱིམ་དུ། དམ་ཚིག་སོམ་པ་སོག་ལས་གཅྗེས་བསྲུངས་

ནས། སོགས་བྱུང་། དྗེ་ལ་རྒྱུད་སྗེ་འོག་མ་གཉྱིས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འགའ་ཟུང་། གོང་མའྱི་

སོམ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ར་ལྟུང་དང་སོམ་པའྱི་རྣམ་གཞག་རགས་རྱིམ་དབང་ཆོག་

ནང་བཞྱིན་གསུངས། དམ་ཚིག་དག་ནས་ལམ་ཉམས་སུ་ལྗེན་ཚུལ་ལ། བཟླས་

བརོད་ཡན་ལག་བཞྱི་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་དང་། མཚན་བཅས་མཚན་མྗེད་ཀྱི་

རྣལ་འབྱོར་སོགས་རྒྱུད་སྗེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་དང་། གོང་མ་ལ། བསྗེན་སྒྲུབ་

ཡན་ལག་བཞྱིའམ་དྗེ་ཉྱིད་ཞྗེ་དགུས་བསྡུས་པའྱི་བསྐྗེད་རྱིམ་དང་། རྱིམ་པ་ལྔའམ་

དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོགས་རྱིམ་སྗེ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་དང་། རྒྱལ་

མཆོག་གཉྱིས་དང་ཐྱིག་ལྗེ་དང་ཕྲ་མོའྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་བསྐྗེད་རྱིམ་

དང་། སོར་བསམ་སོག་འཛིན་རྗེས་ཏྱིང་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོགས་རྱིམ་སྗེ་དུས་

འཁོར་གྱི་ལམ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གསུམ་མམ་ཏྱིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་

བསྐྗེད་རྱིམ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བཞྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོགས་རྱིམ་སྗེ་འཇྱིགས་བྱྗེད་ཀྱི་

ལམ་དང་། ལམ་འཁྗེྗེར་གསུམ་དང་། རྱིམ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་བསྐྗེད་རོགས་

ཏྗེ་བདྗེ་མཆོག་གྱི་ལམ་དང་། ཏྱིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་བསྐྗེད་རྱིམ་དང་། 
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ཆོས་དྲུག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རོགས་རྱིམ་སྗེ་བ་མྗེད་སྤྱི་འགོའྱི་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་

དང་། གཞན་ཡང་འཇམ་རོར། དྲྱིལ་བུ་བ། འཁོར་ཆྗེན་རྣམས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྐང་གངས་

བཅས། སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་སོམ་ཤོག་གཅྱིག་མའྱི་སྗེང་ནས་ངོ་སྤོད་མཛད། འབས་བུ་

མངོན་དུ་བྱྗེད་ཚུལ་སྔགས་རྱིམ་སྗེང་ནས་རགས་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཤྱིང་། ལམ་རྱིམ་

གྱི་མཇུག་གསུང་བཤད་དང་བཅས་གྲུབ་པར་བྱས་ཏྗེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་གདུལ་

བར་བྱ་བ་བགང་གྱིས་མྱི་ལང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཤྗེས་རྒྱུད་ལ་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བོན་གྲུང་བོ་

བསྐྲུན་པར་མཛད་དོ། །དྗེ་ལྟར་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་དང་། སློབ་མ་ས་གོན་གྱི་བཤད་པ་

གཉྱིས་རགས་རྱིམ་ཕལ་ཆྗེར་རང་རང་གྱི་ཉྱིན་རོགས་པར་མཛད་ཅྱིང་དངོས་གཞྱི་

ནས་བཟུང་ཞུགས་པའྱི་སྐོར་དང་། བུམ་དབང་དང་། གསང་དབང་ཡན་བཅས་ཚན་

པ་གསུམ་དུ་བཅད་ཅྱིང་དབང་དོན་གྱི་སྐོར་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཅད་ནས་ཉྱིན་རྗེ་བཞྱིན་

བཤད་པ་ཅྱི་འགོའྱི་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་སྐབས་སུ་གང་བབ་ཀྱི་ཕྲྗེང་བའྱི་གཞུང་རོགས་

པར་བཀོད་དྗེ་བཤད་པའྱི་གཞྱིར་བཟུང་། དགོངས་པའྱི་གཏྱིང་ཕྱིགས་པའྱི་སྤྱི་བཤད་

དང་བཅས་སྔགས་རྱིམ་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། མཚམས་མཚམས་སུ་དབང་ཊྱིཀ་

ཆྗེན་མོས་ཟུར་རྒྱན་གྱི་ཚུལ་དུ་མཐའ་བཅད། གནད་འདྲྱིལ་བའྱི་མན་ངག་དང་བཅས་

ལྕང་སྐའྱི་ཡྱིག་སྣ་གསུམ་གྱི་སྱིང་བོ་བསྡུས་ཏྗེ། མ་བཤད་ཉོག་བཤད་ཀྱི་སྐོན་དང་

བལ་བའྱི་བཤད་པ་ནམ་མཁའ་ལ་མདའ་འཕངས་པ་དང་། བག་ཐོག་ནས་ཆུ་འཕོ་བ་

ལྟ་བུ་གནང་བ་ལས། འདྱིར་ནྱི་བཤད་པ་ཐོར་བུའྱི་སྐོར་རགས་བསྡུས་རང་གྱི་བོས་

ཟྱིན་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱི་གྗེར་བཀོད་པ་སྗེ། དབང་ཆོག་གྱི་ཚིག་འགྗེལ་དང་། གསུང་

རྒྱུན་གྱི་སྐོར་རྣམས་མྱི་ཏྲའྱི་དབང་གྱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་དྗེའྱི་རྗེག་ཟྱིག་ཏུ་གསལ་
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བར་འགྱུར་རོ། །

སྭ་སྱི། མདོ་སྨད་དན་ཏྱིག་ཉྗེ་འཁོར་མཐུ་བ་དགོན། །

བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་སྗེར་པར་འདྱི་བསྐྲུན་པའྱི་མཐུས། །

བ་མའྱི་ཞབས་བརྟན་རྒྱལ་བའྱི་ལུགས་བཟང་རྒྱས། །

འབྗེལ་ཐོགས་ཀུན་ཀང་ཤམ་བྷ་ལར་སྐྗེ་ཤོག །
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༄༅། །སྒྲ་རིག་གནམ་འཕང་གཅོད་བྱེད་བརྡ་དག་ཕེྱ་མ་ལེབ་

ཀྱི་གཤོག་རླབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅།། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། གངས་ལོངས་ཞྱིང་གྱི་རོངས་པའྱི་

སྨག །མཐར་བྱྗེད་ཀ་ཕྲྗེང་སྣང་བའྱི་གཏྗེར། །འདྲྗེན་མཛད་འཇམ་མགོན་ཐོན་མྱི་

ལ། །བཀའ་དྲྱིན་དྲན་པས་ཕག་བྱས་ཏྗེ། །སྒྲ་འགོས་ཕོགས་ཙམ་མཐུན་པའྱི་

རྒྱུས། །འབྱི་ཀོག་དོན་གསུམ་བལ་བ་ཛའྱི། །ཟླ་བོར་འཛིངས་བྱས་རྩྭ་མཆོག་རྗེ། །ཇྱི་

བཞྱིན་འབྱྗེད་ལ་ཡྱིད་རབ་དང་། །གང་ཞྱིག་མགྱིན་བཟང་གལ་དབུ་ལ། །ཡྱི་ག་ལོག་

སྗེ་དཔོད་ལྡན་ཁྱིར། །འཛེག་འདོད་བོ་གསལ་འགའ་མཆྱིས་ན། །འཁྲུལ་སྗེལ་འབབ་

སྗེགས་འདྱི་བསྗེན་རྱིགས། །

ཀ

ཀ་དང་ཀྭ་དང་བཀའ་རྣམས་ནྱི། །ཀ་དག་ཀྭ་ཡྗེ་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ། །ཀྱི་དང་ཀུ་

དང་བཀུ་རྣམས་ནྱི། །ཀྱི་ཀང་ཀུ་ཤ་སྨན་བཀུ་བ། །དཀར་དང་སྐར་དང་བཀར་རྣམས་

ནྱི། །མདོག་དཀར་རྒྱུ་སྐར་ལོགས་སུ་བཀར། །སྐ་དང་རྐ་དང་དཀའ་རྣམས་ནྱི། །སྐ་

ཅོག་ཆུ་རྐ་ཚེགས་ཆྗེའྱི་དཀའ། །སྐུ་དང་རྐུ་དང་དཀུ་རྣམས་ནྱི། །ལྷ་སྐུ་ནོར་རྐུ་ས་ཟུར་

དཀུ། །དཀན་དང་རྐན་དང་སྐན་རྣམས་ནྱི། །དཀན་གཟར་ཡ་རྐན་ནུས་རྗེ་སྐན། །སྐོན་

དང་རྐོན་དང་དཀོན་རྣམས་ནྱི། །གོས་སྐོན་རྐོན་པ་(རི།)རྗེད་དཀའྱི་དཀོན། །བརྐམ་
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དང་བསྐམས་དང་སྐམ་རྣམས་ནྱི། །བརྐམ་ཆགས་རླན་བསྐམས་སྐམ་པས་

འཛིན། །སྐད་དང་སྐལ་དང་བསྐལ་རྣམས་ནྱི། །སྐད་ངག་ཐོབ་སྐལ་སྒྲོན་བསྐལ་

དུས། །རྐོང་དང་སྐོང་དང་སྐུང་རྣམས་ནྱི། །ཟ་རྐོང་(པཊ་ནད་ཅིག)རྗེ་སྐོང་ས་བའྱི་

སྐུང་། །དཀྲོང་དང་བཀྲོངས་དང་ཀྲུང་རྣམས་ནྱི། །དཀྲོང་བསྐྗེད་བསད་བཀྲོངས་སྐྱིལ་

མོ་ཀྲུང་། །ཀྲོལ་དང་བཀྲོལ་དང་དཀྲོལ་རྣམས་ནྱི། །ཕུང་ཀྲོལ་བཅྱིངས་བཀྲོལ་དྲྱིལ་བུ་

དཀྲོལ། །བཀྲས་དང་བཀྲྗེས་དང་བཀྲོས་རྣམས་ནྱི། །བཀྲས་རྔབ་བཀྲྗེས་སྐོམ་གདམ་

པའྱི་བཀྲོས། །བཀྲུས་དང་བསྐྲུས་དང་དཀྲྱིས་རྣམས་ནྱི། །གདོང་བཀྲུས་ཟས་བསྐྲུས་

སད་པུས་དཀྲྱིས། །ཀལ་དང་རྐྱལ་དང་བསྐལ་རྣམས་ནྱི། །ངག་ཀལ་ཆུར་རྐྱལ་གནས་

སུ་བསྐལ། །སྐྗེས་དང་སྐས་དང་བསྐས་རྣམས་ནྱི། །ཤྱིང་སྐྗེས་སྐས་འདྗེགས་ཀ་ཅ་

བསྐས། །སྐྗེད་དང་སྐྗེལ་དང་བསྐྗེད་རྣམས་ནྱི། །སྐྗེད་ཁྗེ་བསུ་སྐྗེལ་འབས་བུ་

བསྐྗེད། །སྐྗེངས་དང་བསྐངས་དང་རྐྱང་རྣམས་ནྱི། །ཁ་སྐྗེངས་(ངྔོ་ཚ་བ།)བུ་བསྐངས་རྱི་

དྭགས་རྐྱང་། །སྐྗེགས་དང་སྐྗེག་དང་སྐག་རྣམས་ནྱི། །རྒྱ་སྐྗེགས་རྱིས་སྐྗེག་(གྲེགས)ཕྱི་

སའྱི་སྐག །སྐྱི་དང་སྐྱུ་དང་དཀྱུ་རྣམས་ནྱི། །སྐྱི་གཡའ་སྐྱུ་རུ་ཁ་ལོ་དཀྱུ། །བཀོན་དང་

སྐོན་དང་བསྐོན་རྣམས་ནྱི། །བཀའ་བཀོན་སྐོན་མཚང་རྟ་ལ་བསྐོན། །སྐྱུག་དང་

སྐྱིགས་དང་བཀྱིགས་རྣམས་ནྱི། །ཟས་སྐྱུག་སྐྱིགས་བུ་ཐ་གུས་བཀྱིགས། །སྐྱིད་དང་

བསྐྱིལ་དང་བསྐྱུད་རྣམས་ནྱི། །བདྗེ་སྐྱིད་ཆུ་བསྐྱིལ་བརྗེད་པའྱི་བསྐྱུད། །དཀོར་དང་

སྐོར་དང་ཀོར་རྣམས་ནྱི། །དཀོར་རས་མགོ་སྐོར་ཐོད་ལྗེ་ཀོར། །སྐུམ་དང་བཀུམས་

དང་ཀྱིམ་རྣམས་ནྱི། །རྐྱོང་སྐུམ་སོག་བཀུམས་ཀྱིམ་པའྱི་འབས། །ཀྗེང་དང་རྐང་དང་

བསྐངས་རྣམས་ནྱི། །ཀྗེང་རུས་རྐང་མར་མ་ཚང་བསྐངས། །སྐྗེ་རྐྗེ་སྐྗེ་ཚེ་མགུལ་བའྱི་
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རྐྗེ། །བཀྗེད་དཀྗེལ་ཕྱིར་བཀྗེད་དཀྗེལ་ཆྗེ་བ། །བཀོད་བཀོལ་བཤམས་བཀོད་ཟུར་

དུ་བཀོལ། །ཀན་བཀན་བད་ཀན་ལག་པ་བཀན། །བཀག་ཀྗེག་ལམ་བཀག་བར་ཆད་

ཀྗེག །བཀོང་ཀོང་ས་བཀོང་མར་མྗེའྱི་ཀོང་། །བཀད་བཀལ་བཀད་ས་(གྲལ་དང་གཡྔོས་

ཁང་།)ཁལ་སོགས་བཀལ། །བཀོག་ཀོག་འབྱར་བཀོག་ཀོག་གྱིས་ལངས། །ལོག་

སྐོགས་ལོག་གྱུར་ཐུམ་གྱི་སྐོགས། །དཀོས་སྐས་དཀོས་ཐག་ཐྗེམ་པའྱི་སྐས། །བརྐོས་

བསྐོས་ས་བརྐོས་ལས་བྱྗེད་བསྐོས། །བསྐྱུངས་སྐྱུང་གཅོམ་བསྐྱུངས་བྱ་སྐྱུང་ག །སྐོང་

རྐྱོང་ཆོས་སྐོང་ལག་པ་རྐྱོང་། །བསྐུས་བརྐུས་སྣུམ་བསྐུས་ལོག་ནས་བརྐུས། །སྐུགས་

ལྐུགས་རྒྱལ་སྐུགས་ཁ་ལྕྗེ་ལྐུགས། །སྐུད་སྐུལ་ཚོན་སྐུད་ཆོས་ལ་སྐུལ། །དཀྲྱིགས་

དཀྲུགས་སྤྱིན་དཀྲྱིགས་གོ་རྱིམ་དཀྲུགས། །རྐུན་སྐུན་རྐུན་མ་སྐུན་བུ་སྣོད་(སྔོ་

མ།)།བཀྲལ་ཀྲད་དགོངས་བཀྲལ་ལྷམ་ཀྲད་གོན། །བཀྲྱི་བཀྲུ་ལམ་བཀྲྱི་དྲྱི་མ་

བཀྲུ། །དཀྱུས་བསྐྱིས་དཀྱུས་མ་གོ་ནས་བསྐྱིས། །རྐྱྗེན་སྐྗེན་རྒྱུ་རྐྱྗེན་མྱུར་བའྱི་

སྐྗེན། །བསྐོད་སྐོལ་རླུང་བསྐོད་སྐུད་པ་སྐོལ། །སྐར་བསྐར་ཆུ་སྐར་བལྡབས་ཏྗེ་

བསྐར། །སྐྱུར་བསྐྱུར་རོ་སྐྱུར་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར། །བརྐྱང་སྐང་ས་བརྐྱང་སྐང་ནུལ་

བྱྗེད། །སྐྗེག་སྐག་རྱི་སྐྗེག་སྐར་མ་སྐག །དཀྲོགས་སྐྲོག་ཞོ་དཀྲོགས་ཌ་རུ་སྐྲོག །དཀོག་

སྐོགས་སྐྗེ་དཀོག་གཟར་བུའྱི་སྐོགས། །ཀླུང་ཀོང་ཆུ་ཀླུང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀོང་། །ཀག་

བཀགས་ཀག་ཅོར་(ཀུ་ཅྔོ་ཆྲེ་བ།)གསུང་རབ་བཀགས། །

ཁ

ཁུང་ཁུངས་ཁོང་ཁོངས་ཁུང་བུ་དང་། །འབྱུང་ཁུངས་ཁོང་ཁོ་ཁོངས་སུ་

གཏོགས། །ཁྱི་ཁྲུ་འཁྱི་འཁྲུ་གདན་ཁྱི་དང་། །ལག་ཁྲུ་འཁྱི་ཤྱིང་སྦོངས་པའྱི་
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འཁྲུ། །འཁྲུད་འཁྲུལ་འཁྱིད་འཁྱིལ་དྲྱི་འཁྲུད་དང་། །ནོར་འཁྲུལ་ལམ་འཁྱིད་ལུས་ལ་

འཁྱིལ། །ཁད་ཁལ་མཁལ་འཁལ་རྱིམ་ཁད་དང་། །མཛོ་ཁལ་མཁལ་མ་སྐུད་པ་

འཁལ། །ཁོད་ཁོལ་འཁོལ་འཁོད་ཁོད་སོམས་དང་། །ཇ་ཁོལ་གཡོག་འཁོལ་གལ་ལ་

འཁོད། །ཁྱུད་དང་འཁྱིལ་དང་འཁྱུད་རྣམས་ནྱི། །མུ་ཁྱུད་མཚོ་འཁྱིལ་ཡུམ་ལ་

འཁྱུད། །མཁས་དང་མཁོས་དང་འཁོས་རྣམས་ནྱི། །མཁས་པ་མཁོས་ཕབ་(སྔོས་བདྲེར་

གནས་པ།)འཁོས་ཀ་(ནུས།)ཆུང་། །ཁུར་དང་འཁུར་དང་མཁུར་རྣམས་ནྱི། །ཁུར་བོ་སྣུམ་

འཁུར་མཁུར་ཚོས་དམར། །ཁང་དང་ཁྗེངས་དང་འཁངས་རྣམས་ནྱི། །ཁང་བཟང་

ཁྗེངས་དྲྗེགས་འཁངས་ར་བྱྗེད། །ཁྲུས་དང་མཁྱིས་དང་འཁྱིས་རྣམས་ནྱི། །སྐུ་ཁྲུས་

མཁྱིས་པ་ཤྱིང་ལ་འཁྱིས། །ཁམ་དང་ཁམས་དང་འཁམས་རྣམས་ནྱི། །ཁམ་ཟས་

འབྱུང་ཁམས་བརྒྱལ་བའྱི་འཁམས། །མཁྱིག་དང་ཁྱིག་དང་འཁྱིག་རྣམས་ནྱི། །མཁྱིག་

མ་ཁག་ཁྱིག་གཡྗེམ་པའྱི་འཁྱིག །འཁྱིགས་དང་འཁྲུགས་དང་འཁྲུག་རྣམས་ནྱི། །སྤྱིན་

འཁྱིགས་སྗེམས་འཁྲུགས་འཐབ་པའྱི་འཁྲུག །ཁྱུང་དང་འཁོངས་དང་ཁོངས་རྣམས་

ནྱི། །བྱ་ཁྱུང་ཐུན་འཁོངས་ཚོན་དྲུ་ཁོངས། །ཁུལ་དང་འཁུལ་དང་ཁུད་རྣམས་

ནྱི། །ཡྱིན་ཁུལ་སྗེམས་འཁུལ་སྐྗེས་ཀྱི་ཁུད། །མཁའ་དང་ཁ་དང་ཁྭ་རྣམས་ནྱི། །ནམ་

མཁའ་ཁ་ལྕྗེ་བྱ་རོགས་ཁྭ། །ཁོད་དང་ཁོལ་དང་འཁོལ་རྣམས་ནྱི། །དུར་ཁོད་ནང་ཁོལ་

རོལ་མོ་འཁོལ། །ཁོགས་དང་འཁོགས་དང་ཁོག་རྣམས་ནྱི། །འཁུར་ཁོགས་ཤྱིང་

འཁོག་མནན་པ་ཁོག །  ཁྗེས་དང་འཁས་དང་ཁོས་རྣམས་ནྱི། །ཁྗེས་པོ་ཞྗེན་འཁས་

ཁོང་ནས་ཁོས། །མཁྱིད་མཁྱུད་མཁྱིད་གང་(སྔོར་ལྔ།)སས་པའྱི་མཁྱུད། །མཁར་འཁར་

མཁར་རོང་འཁར་བའྱི་རྔ་། །ཁོག་འཁོགས་བྱང་ཁོག་རྒས་ནས་འཁོགས། །འཁོབ་
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འཁོབས་མཐའ་འཁོབ་ཁབ་པའྱི་འཁོབས། །ཁོ་མཁོ་ཁོ་བོ་མཁོ་ཆས་འཚོལ། །ཁས་

ཁོས་ཁས་ཞན་མགོ་བོ་ཁོས། །ཁན་མཁན་ཁན་འཇོག་མཁན་པོ་བྱས། །ཁམས་

འཁམས་བར་ཁམས་ཕོགས་སུ་འཁམས། །ཁོར་འཁོར་ཁོར་བ་གོམ་འགོས་

འཁོར། །ཁུག་ཁུགས་དག་ཁུག་སན་གྱི་ཁུགས། །ཁག་ཁྗེགས་ཁག་ཐྗེག་རྱིགས་པས་

ཁྗེགས། །ཁྱིམས་ཁྲུམས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཁྲུམས་སོད་སྨད། །ཁྗེམ་ཁྗེམས་ཁྗེམ་གཉྗེར་

(ཆུའི་རླབས་གཉྲེར།)ཆུ་ཁྗེམས་(སི་ཏུས་འདས་ཚིག) ཤྱིག །འཁུམ་འཁུམས་རྐང་འཁུམ་

(འཕྲང་འགྔོར་ས་ཡྔོད།)ཤྗེས་པའྱི་འཁུམས། །ཁྱིད་ཁྲུད་ལོང་ཁྱིད་ཁྲུད་ཁུ་འབོ། །ཁག་

མཁྗེགས་ཤ་ཁག་ས་ཞྱིང་མཁྗེགས། །འཁྲུངས་ཁྲུང་སྐུ་འཁྲུངས་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་། །ཁྱི་ཁྱུ་

ཁྱི་ཕག་ར་ལུག་ཁྱུ། །ཁྱུར་འཁྱུར་ཁྱུར་མྱིད་ཤུལ་དུ་འཁྱུར། །འཁལ་ཁད་ངག་འཁལ་

ཁད་དུ་བསད། །ཁ་འཁ་ཁ་བོ་ཞྗེན་པའྱི་འཁ། །ཁབ་འཁབ་གོ་ཁབ་གོ་ནས་

འཁབ། །འཁྱུག་འཁྱིག་གློག་འཁྱུག་ཐ་གུས་འཁྱིག །ཁོད་འཁོལ་ཁོད་རང་ཚེ་མཐར་

འཁོལ། །ཁོར་འཁོར་ཁོར་ཡུག་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །

ག

དགྗེ་དགྗེས་བགོས་དགོས་དགྗེ་བ་དང་། །དགྗེས་དགྗེས་སྐལ་བགོས་དགོས་

དོན་གྲུབ། །བསོས་སོས་རྒས་དགས་བཀའ་བསོས་དང་། །སྤྱི་སོས་རྒས་འཁོགས་

དུམ་བུར་དགས། །རྒད་སལ་དགལ་བརྒལ་རྒད་པོ་དང་། །སལ་ཚིགས་ཁལ་དགལ་

ཆུ་ལ་བརྒལ། །དགང་ལྒང་སང་བསང་སྣོད་དགང་དང་། །ལྒང་ཕུག་རྱི་སང་བྱ་བའྱི་

བསང་(དངྔོས་གཞི།)།བགོ་སོ་བསོ་དགོ་བགོ་བཤའ་དང་། །སོ་གླྗེགས་བཀའ་བསོ་རྱི་

དྭགས་དགོ་(རྔོག་རྔོ)། བརྒྱུད་རྒྱུད་སྒྱིད་བགྱིད་བ་བརྒྱུད་དང་། །ཕྲྗེང་རྒྱུད་སྒྱིད་ལུག་
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བྱྗེད་པའྱི་བགྱིད། །ག་དང་འགའ་དང་གྭ་རྣམས་ནྱི། །ག་ཤྗེད་འགའ་ཞྱིག་རྟ་གྭ་

བ། །དགུ་དང་སྒུ་དང་རྒུ་རྣམས་ནྱི། །དགུ་ཕྲུགས་སྒུ་དོ་མཁོ་རྒུ་ཚང་། །རྒོད་དང་རྒོལ་

དང་བགོད་རྣམས་ནྱི། །བྱ་རྒོད་ཕྱི་རྒོལ་རྗེད་པ་བགོད། །འགོལ་དང་འགོད་དང་དགོད་

རྣམས་ནྱི། །འགོལ་ས་བདྗེར་འགོད་རང་གནས་དགོད། །དགའ་དང་རྒ་དང་ས་རྣམས་

ནྱི། །སྗེམས་འགའ་རྒ་ཤྱི་ཁལ་རྟའྱི་ས། །དགག་དང་བགྗེགས་དང་བགགས་རྣམས་

ནྱི། །དགག་སྒྲུབ་གདོན་བགྗེགས་འགོ་ལམ་བགགས། །བརྒྱད་དང་རྒྱལ་དང་བརྒྱལ་

རྣམས་ནྱི། །གངས་བརྒྱད་རྒྱལ་ཕམ་དྲན་མྗེད་བརྒྱལ། །བསྒྲྱིལ་དང་འགྲུལ་དང་

འགྱིལ་རྣམས་ནྱི། །སྐ་བསྒྲྱིལ་འགྱིམ་འགྲུལ་ཐུམ་གྱིས་འགྱིལ། ། རྒྱུས་དང་བརྒྱུས་

དང་བགྱིས་རྣམས་ནྱི། །ལོ་རྒྱུས་སར་བརྒྱུས་བྱས་པའྱི་བགྱིས། །སྒྗེད་དང་དགྗེད་

དང་བསྒྗེལ་རྣམས་ནྱི། །སྒྗེད་པུ་ཕྱིར་དགྗེད་རྱིག་པ་བསྒྗེལ། །རྒོངས་དང་དགུང་དང་

དགོངས་རྣམས་ནྱི། །རྒོངས་ཀ་མཚན་དགུང་ཐུགས་དགོངས་གསལ། །སྒྱུ་དང་རྒྱུ་

དང་བགྱི་རྣམས་ནྱི། ། གཡོ་སྒྱུ་རྒྱུ་ལོང་བྱ་བའྱི་བགྱི། །དགོལ་དང་བགོད་དང་སྒྲོལ་

རྣམས་ནྱི། ། དགོངས་དགོལ་ལམ་བགོད་ཆུ་ལས་སྒྲོལ། ། གྱིམས་དང་གྲུམ་དང་

འགྱིམ་རྣམས་ནྱི། །བོ་གྱིམས་གྲུམ་བུ་རྒྱལ་ཁམས་འགྱིམས། །སར་དང་དགར་དང་

བསར་རྣམས་ནྱི། །གུར་སར་ལུག་དགར་བུ་རམ་བསར། །གླྗེགས་དང་གླག་དང་

གླགས་རྣམས་ནྱི། །གླྗེགས་བུ་བྱ་གླག་གླགས་ཚོལ་ངྗེས། །གླང་དང་གླྗེང་དང་གླྱིང་

རྣམས་ནྱི། །གླང་ཆྗེན་གླྗེང་གཞྱི་སྐམ་སའྱི་གླྱིང་། །བརྒྱངས་དང་རྒྱངས་དང་རྒྱང་

རྣམས་ནྱི། །གད་བརྒྱངས་(ངར་སྐད་བཏྔོན་པ།) རྒྱངས་བུ་རྒྱང་འཕྗེན་པ། །གང་གངས་

གང་ཞྱིག་ཁ་བའྱི་གངས། །འགྗེངས་འགངས་སྣོད་འགྗེངས་གཤྱིས་ཀྱི་འགངས། །གྱིབ་
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གྲུབ་བཙོག་གྱིབ་རྒྱུ་ལས་གྲུབ། །འགྲུབ་འགྱིབས་དོན་འགྲུབ་ཉམས་པའྱི ་

འགྱིབས། །གྲུལ་གྱིལ་གྲུལ་བུམ་ཐུམ་གྱིས་གྱིལ། །འགོམས་འགོམ་ཐལ་འགོམས་

རྐང་བས་འགོམ། །གལ་གད་གལ་ཆྗེ་སྗེར་ག་གད། ། གས་གོས་གས་ཆག་ཕྱིང་སྣམ་

གོས། །གུལ་གུད་གུ་གུལ་གུད་ན་མཆྱིས། །གུང་གོང་ཉྱིན་གུང་གང་དུ་ཕུད། །གོམས་

གོམ་གོམས་འདྲྱིས་གོམ་པའྱི་འགོས། །འགྗེལ་འགྗེད་ཁལ་འགྗེལ་བགོད་རས་

འགྗེད། །བགམ་སམ་ཚོད་བགམ་ཟབ་པའྱི་སམ། །གོལ་གོད་ལམ་གོལ་གོད་ཁས་

བརླགས། །རྒུད་སྒུལ་དར་རྒུད་སྒུལ་ཞྱིང་སྐོད། །མགལ་འའགལ་མགལ་དུམ་མྱི་

མཐུན་འགལ། །བརྒྱགས་རྒྱགས་ལམ་བརྒྱགས་(ངག་སྒྔོན།)ཁྗེངས་པའྱི་རྒྱགས། །གྱི་

གུ་ཕ་གྱི་ཐ་གུ་སྒྲྱིལ། །སོང་བསོངས་བྱ་སོང་མྗེ་ཤྱིང་བསོངས། །འགུལ་མགུལ་གཡོ་

འགུལ་མགྱིན་པའྱི་མགུལ། །སོམ་བགོམས་སོམ་ཆྗེན་གོམ་པ་བགོམས། །མགོ་འགོ་

ལུས་མགོ་བྱ་བའྱི་འགོ།རྒན་བརྒན་རྒན་པོ་ལྗེ་བརྒན་དར། །དགུན་རྒུན་དགུན་དུས་

རྒུན་འབྲུམ་ཟ། །རྒྱ་བརྒྱ་ཕག་རྒྱ་བརྒྱ་ཕྲག་གངས། །སྗེག་བསགས་འཇོ་སྗེག་མནའ་

བསགས་པ། །དག་སྒྲ་དག་བོ་སྐད་སྒྲ་ཉམས། །སྒྲོག་སྒྲོགས་ལྕགས་སྒྲོག་སྒྲ་ཆྗེན་

སྒྲོགས། །གྲུང་སྒྲུང་སྤང་གྲུང་གྗེ་སར་སྒྲུང་། །སྒྲོ་བགོ་བྱ་སྒྲོ་བགོ་གླྗེང་བྱྗེད། །གག་

གྗེགས་བྱ་གག་བར་ཆད་གྗེགས། །གོང་གོངས་གོང་ཁྗེར་ཤྱི་བའྱི་གོངས། །བགོངས་

བགྲུངས་སྐུ་བགོངས་རོག་མ་བགྲུངས། །སྒྲུབ་སྒྲྱིབ་སྱིད་སྒྲུབ་ཤྗེས་ཉོན་སྒྲྱིབ། །དགུམ་

སྒུམ་དགུམ་བྱ་སྒུམ་བུ་འཐུ། །གྗེ་གོས་གྗེ་བ་གོས་ཀྱིས་བསལ། །གོས་གྗེས་གོས་( 

ཁྔོ་དང་ཆུང་མའི་ཕ།)སྒྱུག་(ཁྔོ་དང་ཆུང་མའི་མ།)སོ་སོར་གྗེས། །མགོན་འགོན་བོས་མགོན་

ལམ་གྱི་འགོན། །རྒྱུག་རྒྱུགས་འདུར་རྒྱུག་ཁྗེ་ཚོང་རྒྱུགས། །གངས་གང་རྱིས་གངས་
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དྲོ་མྱིན་གང་། །གོག་གོགས་ཁ་གོག་མཛའ་བའྱི་གོགས། །འགངས་འགྱིང་དུས་

འགངས་ཁྗེངས་པས་འགྱིང་། །འགྗེད་འགྗེལ་ཕོགས་འགྗེད་རྱིག་པ་འགྗེལ། །གྲྭ་ག་

གྲྭ་ཟུར་ཤྱིང་ག་མ་(རྔོག་བ།)།གོད་གོལ་དག་གོད་གོལ་བོ་དང་། །གྱི་གྱུ་གྱི་ན་ག་གྱུ་

ཆྗེ། །གགས་གག་སན་གགས་འབྲུག་ལྟར་གག །འགམ་འགམས་ཆུ་འགམ་ཁབ་པའྱི་

འགམས། །གོད་གོལ་གོད་པ་བཅྱིངས་པ་གོལ། །བགད་བསྒྲལ་མྱིག་བགད་དག་བོ་

བསྒྲལ། །འགངས་འགྗེང་ལྟོ་འགངས་གྗེན་ལ་འགྗེང་། །བགོས་བགྗེས་གོས་བགོས་

དགུང་ལོ་བགྗེས། །བགངས་བསྒྱིངས་དུས་བགངས་སྗེང་གྗེ་བསྒྱིངས། །གལ་གད་

ཡ་གལ་མྱི་ཐུང་གད། །འགས་འགོས་ཞྗེ་འགས་གོམས་པའྱི་འགོས། །མགོགས་

འགོག་མྱུར་མགོགས་འདྗེགས་པའྱི་འགོག །བརྒྱུངས་སྒོང་བརྒྱུངས་པ་ཉྗེས་པ་

སྒོང་། །བགངས་བསྒྲྗེངས་གངས་བགངས་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲྗེངས། །དགུག་སྒུག་

དགུག་གཞུག་གོགས་ལ་སྒུག །སྒྲྱིན་བསྒྲུན་མཁས་སྒྲྱིན་འགན་པའྱི་བསྒྲུན། །བསྒྲྱིགས་

བསྒྲུགས་གལ་བསྒྲྱིགས་ཕྗེ་མར་བསྒྲུགས། །སྒྗེ་དགྗེ་སྒྗེ་སྣོད་ལྟག་པར་དགྗེ། །སྒྲྗེགས་

བསྒྲགས་ཟས་སྒྲྗེགས་ཆོས་སྒྲ་བསྒྲགས། །

ང

ང་དང་སྔ་དང་མངའ་རྣམས་ནྱི། །རུ་ང་དུས་སྔ་ཐུགས་ན་མངའ། །ངར་དང་

མངར་དང་དངར་རྣམས་ནྱི། །ངར་སྣབས་རོ་མངར་ཟྱིལ་དངར་ཞྱིམ། །ངད་དང་ངལ་

དང་མངལ་རྣམས་ནྱི། །དྲྱི་ངད་ངལ་དུབ་གཡོན་མའྱི་མངལ། །ངག་དང་མངག་དང་

མངགས་རྣམས་ནྱི། །སྐད་ངག་མངག་གཞུག་རྒྱང་དུ་མངགས། ། ངས་དང་ངོས་དང་

ངྗེས་རྣམས་ནྱི། །བརྗེད་ངས་ངོས་འཛིན་ཚད་མས་ངྗེས། །དངོས་དང་བརྔས་དང་
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བརྔོས་རྣམས་ནྱི། །དངོས་པོ་རྩྭ་བརྔས་ནས་སོགས་བརྔོས། །བརྔ་དང་རྔ་དང་ལྔ་

རྣམས་ནྱི། ། རྩྭ་བརྔ་བརྡུང་རྔ་གངས་ཀྱི་ལྔ། ། ངུར་སྔུར་ངུར་བ་སྔུར་བ་འདྲྗེན། །རྔུབ་

བརྔུབས་དབུགས་རྔུབ་ཧུབ་ཀྱིས་བརྔུབས། །རྔོ་དངོ་རྔོ་རྣུ་གྱི་ཡྱི་དངོ་( སྔོ། )། ངོགས་

རྔོག་འཇུག་ངོགས་རུས་ཀྱི་རྔོག །རྔན་བརྔན་གླ་རྔན་མཆོད་པའྱི་བརྔན། །རྔུལ་

དངུལ་ལུས་རྔུལ་རྱིན་ཆྗེན་དངུལ། །མངོན་རྔོན་མངོན་གྱུར་རྱི་དྭགས་རྔོན། །རྔུ་ངུ་

ཟུག་རྔུ་རྟག་ཏུ་ངུ་། །སྔོ་བསྔོ་མདོག་སྔོ་དགྗེ་ར་བསྔོ། །སྔོགས་བསྔོགས་སྐོ་སྔོགས་

མཚང་ནས་བསྔོགས(འབྲུ་བ།)། རྔྗེའུ་སྔྗེའུ་རྔྗེའུ་ཕྲུག་མོན་སན་སྔྗེའུ། །ངན་དངན་ངན་

འགོ་དངན་འཐྗེན་པ་(གཞན་གི་རྫས་གཡར་བ་ཕིར་མི་སྤྔོད་པ།)། རྔོད་བརྔོད་གླ་(རི་དྭགས།)རྔོད་

བུད་མྗེད་བརྔོད་(བུད་མྲེད་ཀིས་འདིད་པ།)།ངང་སྔངས་ངང་བ་སྐྲག་པའྱི་སྔངས། །ངོམ་

ངོམས་སྤོམས་ངོམ་ཚིམ་པའྱི ་ངོམས། །སྔས་སྔོང་སྔས་འབོལ་གཞན་ལ་

སྔོས(ཤིག)།རྔམ་རྔམས་བརྱིད་རྔམ་མཐུག་པའྱི་རྔམས། །སྔགས་བསྔགས་གསང་

སྔགས་བསོད་པའྱི་བསྔགས། །

ཅ

གཅྱིག་གཅུགས་ལྕུག་ལྕྱིགས་གངས་གཅྱིག་དང་། །མཛའ་གཅུགས་ལྕུག་མ་བོ་

ཡྱིས་ལྕྱིགས། །ལྕུང་ལྕོང་གཅོང་གཅུང་ལྕུང་ག་དང་། །ལྕོང་མོ་གཅོང་རོང་ནུ་བོའྱི་

གཅུང་། །ཅོག་གཅོགལྕོག་ལྕོགས་ཐོར་ཅོག་དང་། །ཤྱིང་གཅོག་རྱིའྱི་ལྕོག་(འཕྲང་

ལྔོགས།)བོ་ཡྱིས་ལྕོགས། །བཅམས་གཅམ་ལྕམ་ཙམ་གོས་བཅམས་དང་། །གཅམ་

ཚིག་ལྕམ་དྲལ་ཅམ་གྱིས་འཇོག །ཅུར་བཅུར་བཅྱིར་གཅུར་ཅུར་ནྱིས་(སྨན་ཕྲེ་མ།)

དང་། །འཕྲང་བཅུར་རླན་བཅྱིར་(བཙིར་བ།)ཕུག་ཏུ་གཅུར། །ཅད་བཅད་ཅལ་བཅལ་
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ཐམས་ཅད་དང་། །ཤྱིང་བཅད་ཅལ་འདྲོག་སང་ལ་བཅལ། །ཅྱིང་དང་བཅྱིང་དང་

བཅྱིངས་རྣམས་ནྱི། །ཡོད་ཅྱིང་བཅྱིང་བ་ལྔ་ཡྱིས་བཅྱིངས། །གཅྱི་དང་གཅུ་དང་ལྕྱི་

རྣམས་ནྱི། །གཅྱིན་གཅྱི་ལུས་གཅུ་བའྱི་ལྕྱི་བ། །ལྕག་དང་ལྕགས་དང་གཅགས་རྣམས་

ནྱི། །རྟ་ལྕག་མགར་ལྕགས་ཡྱིད་ལ་གཅགས། །ཅག་དང་བཅག་དང་བཅགས་རྣམས་

ནྱི། །རང་ཅག་རོ་བཅག་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། །ཅས་དང་བཅོས་དང་བཅས་རྣམས་

ནྱི། །ཅས་ཅུས་བསན་བཅོས་དམ་བཅས་པ། །ཅྗེ་དང་ལྕྗེ་དང་གཅྗེས་རྣམས་ནྱི། །ཅྗེ་

སྤང་ལྕྗེ་རྐན་གཅྗེས་འཛིན་ཆྗེ། ། ཅྱི་དང་ཅུ་དང་བཅུ་རྣམས་ནྱི། །ཅྱི་ཞྱིག་སུམ་ཅུ་བཞྱི་

བཅུ་དང་། །ཅྗེར་དང་གཅྗེར་དང་བཅྗེར་རྣམས་ནྱི། །སྤྱི་ཅྗེར་མྱིག་གཅྗེར་བུད་ཤྱིང་

བཅྗེར། །གཅྱིས་གཅུས་གཅྱིན་གཅྱིས་མགྱིན་པ་གཅུས། །ཅོ་བཅོ་ཅོ་ཏོ་བཅོ་ལྔ་

དང་། །ཅང་བཅངས་ཅང་ཤྗེས་ལག་ཏུ་བཅངས། །གཅུན་གཅྱིན་དྲག་གཅུན་དྲྱི་ཆུའྱི་

གཅྱིན། །གཅན་ཅན་གཅན་གཟན་ལྡན་པའྱི་ཅན། །ལྕུམ་བཅུམས་ལྕུམ་ཚ་ནང་དུ་

བཅུམས། །ལྕང་གཅང་ལྕང་མ་ཁ་གཅང་(ཁ་གསགས། )བ། །བཅབས་ཅབ་ཉྗེས་བཅབས་

ཅབ་ཅོབ་ཟ། །བཅུད་བཅྱིལ་སྣོད་བཅུད་བཅོམ་པའྱི་བཅྱིལ། །བཅོམ་གཅོམ་དག་

བཅོམ་འདུན་གོས་གཅོམ། །ལྕྱིབས་བཅྱིབས་ལག་ལྕྱིབས་ཆྱིབས་ལ་བཅྱིབས། །ཅར་

བཅར་ཅྱིག་ཅར་ལྟ་བྱྗེད་བཅར། །ཅོལ་བཅོལ་ཅོལ་ཆུང་འཕྲྱིན་ལས་བཅོལ། །ཅ་བཅའ་

ཅ་ཅོ་བཅའ་བ་འཆའ། །ཅུང་ཅོང་ཅུང་ཟད་རོལ་མོ་ཅོང་། །ཅོད་གཅོད་ཅོད་པན་སྱིག་

རྒྱུན་གཅོད། 

ཆ

ཆོད་ཆོལ་འཆོལ་མཆོད་མཚམས་ཆོད་དང་། །ཆོལ་ཟངས་རྱིམ་འཆོལ་དཀོན་
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མཆོག་མཆོད། །ཆུང་མཆོང་མཆོངས་ཆོངས་ཆུང་ངུ་དང་། །གཟྱི་མཆོང་མཆོངས་

ལྡྱིང་ཡྱིད་ལ་ཆོངས། །ཆྱིག་ཆུག་མཆྱིག་འཆུགས་ཆྱིག་རྐྱང་དང་། །ཁར་ཆུག་མཆྱིག་

གུ་ནོར་བའྱི་འཆུགས། །ཆག་ཆགས་འཆག་འཆགས་ཆག་ཤྱིང་དང་། །འདོད་ཆགས་

འགོ་འཆག་ཉྗེས་པ་འཆགས། །མཆོག་དང་ཆོག་དང་ཆོགས་རྣམས་ནྱི། །དཀོན་

མཆོག་ཆོག་ཤྗེས་སྣམ་བུ་ཆོགས། །ཆས་དང་ཆྗེས་དང་ཆོས་རྣམས་ནྱི། །ཆས་ཀ་

ཡྱིད་ཆྗེས་དམ་པའྱི་ཆོས། །ཆང་དང་ཆངས་དང་ཆྱིངས་རྣམས་ནྱི། །རྒུན་ཆང་ཟན་

ཆངས་ཞགས་པས་ཆྱིངས། །འཆང་དང་འཆྱིང་དང་མཆྱིང་རྣམས་ནྱི། །སྔགས་འཆང་

འཆྱིང་ཞགས་རོ་མཆྱིང་བུ། །མཆྱི་དང་མཆུ་དང་འཆྱི་རྣམས་ནྱི། །འགོ་མཆྱི་ཁ་མཆུ་

འགུམ་པའྱི་འཆྱི། །མཆད་དང་འཆད་དང་འཆལ་རྣམས་ནྱི། །དུར་མཆད་ཆོས་འཆད་

ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ། །ཆབ་དང་ཆབས་དང་འཆབ་རྣམས་ནྱི། །ཆབ་ཤོག་ཆབས་

གཅྱིག་སྗེད་པའྱི་འཆབ། །ཆྗེད་དང་མཆྗེད་དང་འཆྗེལ་རྣམས་ནྱི། །དགོས་ཆྗེད་

གོགས་མཆྗེད་བརྟྗེན་པའྱི་འཆྗེལ། །ཆུམས་དང་མཆྱིམས་དང་འཆུམས་རྣམས་

ནྱི། །དག་ཆུམས་རུས་མཆྱིམས་ཞྗེན་པའྱི་འཆུམས། །ཆུན་དང་མཆྱིན་དང་འཆུན་

རྣམས་ནྱི། །ཆུན་པོ་མཆྱིན་པ་སོབས་ཀྱིས་འཆུན། །ཆུད་དང་མཆྱིད་དང་མཆྱིལ་

རྣམས་ནྱི། །ཆུད་མཛའ་འབྗེལ་མཆྱིད་མཆྱིལ་བས་འདྲྗེན། །མཆྗེ་དང་འཆྗེ་དང་ཆྗེ་

རྣམས་ནྱི། །མཆྗེ་གཙིགས་ཁས་འཆྗེ་བོངས་སོགས་ཆྗེ། །འཆོས་འཆས་ཚུལ་འཆོས་

རུས་པ་འཆས། །ཆུ་འཆུ་ཆུ་ཀླུང་ཡྱི་ག་འཆུ། །ཆད་ཆལ་སླན་ཆད་ཆལ་མར་བརལ་

(ཐང་མར་བརྡལ།)། ཆུབ་ཆྱིབས་བྱང་ཆུབ་ཆྱིབས་པའྱི་རྟ། །ཆྗེམ་ཆྗེམས་ཆྗེམ་སྒྲ་ཁ་

ཆྗེམས་སྨྲ། །ཆོ་འཆོ་ཆོ་རྱིགས་བཅའ་བ་འཆོ། །འཆུས་མཆྱིས་ཡོ་འཆུས་ཡོད་པའྱི་
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མཆྱིས། །ཆམ་འཆམས་ཆམ་ནད་གར་གྱི་འཆམས། །ཆན་མཆན་འབས་ཆན་མཆན་

གྱི་བུ། །འཆོར་མཆོར་ཆུ་འཆོར་རྒྱན་གྱིས་མཆོར། །ཆོམ་འཆོམས་ཆོམ་རྐུན་གོས་

འཆོམས་ཤྱིག །ཆ་འཆའ་ཆ་མཉམ་གནས་འཆའ་དང་། །ཆར་འཆར་ཆར་བབས་ཉྱི་

མ་འཆར། །

ཇ

རྗེ་དང་རྗེས་དང་བརྗེས་རྣམས་ནྱི། །རྗེ་བོ་རྗེས་ཐོབ་ཕན་ཚུན་བརྗེས། །མཇྱིང་

དང་འཇྱིང་དང་འཇང་རྣམས་ནྱི། །སྐྗེ་མཇྱིང་ར་འཇྱིང་( གཉྲེན། )འཁྲུ་བའྱི་འཇང། ། 

བརྱིད་དང་རྗུད་དང་ལྱིད་རྣམས་ནྱི། ། གཟྱི་བརྱིད་རྱིད་རྗུད་ལྕྱིད་ཀྱི་ལྱིད། ། འཇུམས་

འཇྱིམ་ཤ་འཇུམས་( རིད་པ། ) འདག་པའྱི་འཇྱིམ། །མཇུག་འཇུག་མཇུག་མ་རྗེས་

འཇུག་དང་། །འཇྱིག་འཇྱིགས་འཇྱིག་རྟྗེན་འཇྱིགས་སྐྲག་ཆྗེ། །འཇྱི་འཇུ་འཇྱི་བ་

(འདམ།)བཟའ་བཏུང་འཇུ། །འཇག་འཇགས་འཇག་མ་ཡྱིད་ལ་འཇགས། །འཇོང་

འཇུངས་དབྱྱིབས་འཇོང་སྗེར་སྣའྱི་འཇུངས། །འཇུད་འཇྱིལ་འཇུད་མཐུན་(སྨན་

འཚོང་།) འཇོམས་པའྱི་འཇྱིལ། །རྗེད་བརྗེད་རྗེད་བྱྗེད་(བཀུར་བའི་ཁད་པར།)སྔར་བྱས་

བརྗེད། །ཇྱི་ཇུ་ཇྱི་སྱིད་རོའྱི་ཇུ་བོ། །འཇས་འཇོས་ཞ་འཇས་འོ་མ་འཇོས། །འཇོལ་

མཇོལ་ཁལ་འཇོལ་བ་མར་མཇོལ། །འཇལ་མཇལ་འདོམ་འཇལ་རྟྗེན་ལ་མཇལ། །

ཉ

རྱིང་བརྱིངས་བརངས་བརང་གསར་རྱིང་དང་། །གོས་བརྱིངས་ཁ་བརངས་(ཁའི་

ཚིག་བརྟགས་པ་།)འཁྲུ་བའྱི་བརང་། །རྱིལ་རྱིད་གཉྱིད་གཉུལ་སོ་རྱིལ་དང་། །ལྕང་རྱིད་
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གཉྱིད་མཐུག་སོ་བཙུགས་གཉུལ། །བསྱིལ་སྱིད་བསྙུལ་སྱིལ་ཕྱིར་བསྱིལ་དང་། །སྱིད་

མོ་(ཕའི་སིང་མྔོ་སྔོགས།) བཀྲུས་བསྙུལ་རྱི་སྱིལ་ཅྱིག །སྙུགས་བསྙུགས་སྱིགས་བསྱིགས་

སྙུགས་བསྱིངས་དང་། །སྣུམ་བསྙུགས་དུས་སྱིགས་ལྷུང་བཟྗེད་བསྱིགས། །ཉྗེ་མཉྗེ་

གཉྗེ་གཉོས་ཉྗེ་བོ་དང་། །ར་མཉྗེ་གཉྗེ་མ་རུས་ཀྱི་གཉོས། །ཉམ་དང་ཉམས་དང་མཉམ་

རྣམས་ནྱི། །ཉམ་ང་ཉམས་རྟོགས་བཟང་ངན་མཉམ། །ཉྱིལ་དང་ཉུལ་དང་ཉྱིད་རྣམས་

ནྱི། །རྱི་ཉྱིལ་ནགས་ཉུལ་ཆོས་ཉྱིད་རྟོགས། །ཉྗེས་དང་མཉྗེས་དང་ཉོས་རྣམས་

ནྱི། །ཉམ་ཉྗེས་ཐུགས་མཉྗེས་རྱིན་གྱིས་ཉོས། །སོལ་དང་བསོད་དང་སོད་རྣམས་

ནྱི། །ཆང་སོལ་ཟས་བསོད་སྐུད་པ་སོད། །སད་དང་བསད་དང་བསལ་རྣམས་ནྱི། །ཐ་

སད་གཏམ་བསད་བུ་ཆུང་བསལ། །རྗེད་དང་སྗེད་དང་བསྗེལ་རྣམས་ནྱི། །ནོར་རྗེད་ཇྱི་

སྗེད་བརྗེད་པའྱི་བསྗེལ། །གཉོག་དང་རོག་དང་བརོགས་རྣམས་ནྱི། །ནོར་གཉོག་ཆུ་

རོག་ཟས་ཀྱིས་བརོགས། །གཉྗེར་བསྗེར་དཀོར་གཉྗེར་ཁོ་གཉྗེར་བསྗེར། །གཉྗེན་

བསྗེན་བཤྗེས་གཉྗེན་དྲུང་དུ་བསྗེན། །ཉྗེན་མཉྗེན་ཁྗེ་ཉྗེན་རྗེག་བྱ་མཉྗེན། །ཉན་མཉན་

ཉན་རྣ་ཆུའྱི་མཉན་པ། །གཉགས་གཉག་རུས་གཉགས་ཉག་པོར་གཉག །གཉུག་

གཉྱིག་གཉུག་མ་(སྔོ་མའམ་གཤིས།)གཅྱིག་གྱི་གཉྱིག །མཉྗེད་མཉྗེལ་ཀོ་མཉྗེད་ངལ་བའྱི་

མཉྗེལ། །ཉོད་ཉོལ་ཉོད་པ་( ཟས། )མལ་དུ་ཉོལ། །བརས་བརྗེས་བརས་ཆས་བདུད་རྱི་

བརྗེས། །སྱིང་བསྗེངས་སྱིང་རྗེ་འཇྱིགས་པའྱི་བསྗེངས། །སོམས་སོམ་བཏང་སོམས་

སོམ་ལས་( ལྲེ་ལྔོ། )པ། །བསྙུངས་སྙུང་ནོར་བསྙུངས་འབྱིགས་བྱྗེད་སྙུང་། །རོང་རོངས་

རྱི་རོང་ཐུར་དུ་རོངས། །སྙུན་བསྙུན་སྙུན་ནད་ནད་ཀྱིས་བསྙུན། །བརན་གཉན་ཕག་

བརན་རྱི་དྭགས་གཉན། །ཉྱིང་ཉང་ཉྱིང་ཁུ་རུས་ཀྱི་ཉང་། །སོན་བསོན་སོན་མོངས་
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བསོན་འདྱིང་བ། །ཉ་ཉྭ་གསྗེར་ཉ་ཉྭ་སུག་དལ། །

ཏ

ཏྱིང་བཏྱིང་ཏང་བཏང་ཏྱིང་ཤགས་དང་། །གདན་བཏྱིང་ཏང་ཀུན་བཟུང་བ་

བཏང་། །བཏྗེག་བཏག་བཏགས་གཏག་གྗེན་བཏྗེག་དང། །བཏག་སོ་(འཐག་སྤྱད།)ཕྗེ་

བཏགས་གདབ་བུས་གཏག །གཏོང་བསོངས་སོང་སོངས་སྤྱིན་གཏོང་དང་། །མྱི་

བསོངས་( མི་ཕན། )སོང་ཕྲག་ཟད་ནས་སོངས། །བཏུང་ལྟོང་ལྟུང་བསྟུངས་བཏུང་བ་

དང་། །མདའ་ལྟོང་ཉྗེས་ལྟུང་ཐུང་ངུར་བསྟུངས། །སང་སངས་ལྟྗེང་སྗེང་བསྱི་སང་

དང་། །བཞུགས་སངས་ལྟྗེང་ཀ་ཐོག་གྱི་སྗེང་། །གཏོས་བརྟས་ལྟས་ལྟོས་རྱིའྱི་གཏོས་( 

བྔོངས་ཚོད།) དང་། །ལུས་བརྟས་མཚན་ལྟས་མྱིག་གྱིས་ལྟོས། །ཏྱིལ་བཏུད་བཏུལ་

གཏུལ་ཏྱིལ་འབྲུ་དང་། །དྲུང་བཏུད་བདུད་བཏུལ་བདུག་སོས་གཏུལ། །གཏའ་ལྟ་ས་རྟ་

གཏའ་མ་དང་། །ལྟ་བ་ས་རྗེ་བཞོན་པའྱི་རྟ། །བསོད་སོད་གཏོལ་རྟོད་བསོད་བསྔགས་

དང་། །ལུས་སོད་གཏོལ་( ཆ་རྒྱུས། ) མྗེད་རྟོད་ཐག་བསྱིངས། །བཏོད་རྟོལ་བརྟོལ་

གཏོད་སོལ་བཏོད་དང་། །ནོར་རྟོལ་ས་བརྟོལ་ལག་ཏུ་གཏོད། །བསྱི་སྱི་གཏྱི་སྟུ་བསྱི་

གནས་དང་། །བཀུར་སྱི་གཏྱི་མུག་བྷ་གའྱི་སྟུ། །གཏད་ལྟད་བསད་བརྟད་གཉྗེར་གཏད་

དང་། །ལྟད་མོ་ས་བསད་གློ་བུར་བརྟད། །བརྟགས་རྟགས་རྟག་ལྟག་ཀུན་བརྟགས་

དང་། ། རྟགས་མཚན་རྟག་འཛིན་གཉའ་ལྟག་ཕོགས། །སྗེགས་སགས་སག་སྗེག་

སྗེགས་བུ་དང་། །ཡ་སགས་མྗེ་སག་སྗེག་ཉམས་སྗེག །གཏྱིགས་གཏུགས་རྟུག་སྟུག་

ཆུ་གཏྱིགས་དང། །དྲྱི་གཏུགས་བྲུན་རྟུག་འཐུག་པོའྱི་སྟུག །གཏར་ལྟར་སར་བསར་

ཁག་གཏར་དང་། །ལྟར་སྣང་སར་བུ་བསྒྲྱིགས་པའྱི་བསར། །གཏན་བརྟན་བསན་སན་
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སོ་གཏན་དང་། །བརྟན་བཞུགས་བསན་འཛིན་སན་ལ་འཁོད། །བསབས་བལྟབས་

སབས་བརྟབས་ཟས་བསབས་དང་། །གོས་བལྟབས་སབས་གཅྱིག་བྗེད་པའྱི་

བརྟབས། །ལྟོགས་དང་རྟོག་དང་རྟོགས་རྣམས་ནྱི། །བཀྲྗེས་ལྟོགས་རྟོག་དཔོད་ཚད་

མས་རྟོགས། །རྟུལ་དང་བརྟུལ་དང་བསྟུད་རྣམས་ནྱི། །རྟུལ་བོ་བརྟུལ་ཞུགས་སྔ་ཕྱི་

བསྟུད། །གཏང་དང་གཏྱིང་དང་གཏྗེང་རྣམས་ནྱི། །གཏང་རག་གཏྱིང་ཟབས་གཏའ་

མའྱི་གཏྗེང་། །རྟྱིང་དང་བསྱིང་དང་བསང་རྣམས་ནྱི། །ཕྱི་རྟྱིང་བསྱིང་ཚིག་མགོན་གྱི་

བསང་། །ཏུར་དང་གཏུར་དང་ལྟྱིར་རྣམས་ནྱི། །ནན་ཏུར་གཏུར་བུ་ལྟྱིར་(ལྲེམ།)གྱིས་

བཀང་། །བཏོགས་དང་གཏོགས་དང་ཏོག་རྣམས་ནྱི། །སྤུ་བཏོགས་ཕོགས་གཏོགས་

ནོར་བུའྱི་ཏོག །གཏམ་དང་བལྟམས་དང་གཏམས་རྣམས་ནྱི། །གཏམ་སྨྲ་སྐུ་བལྟམས་

བཅུད་ཀྱིས་གཏམས། །གཏུན་དང་བསྟུན་དང་བརྟུན་རྣམས་ནྱི། །གཏུན་ཤྱིང་གཞན་

བསྟུན་བརོན་པའྱི་བརྟུན། །གཏྱིབས་དང་གཏུབས་དང་བཏུབ་རྣམས་ནྱི། །སྤྱིན་

གཏྱིབས་ཤྱིང་གཏུབས་རུང་བའྱི་བཏུབ། །རྟོན་སོན་ཡྱིད་རྟོན་དམ་ཆོས་སོན། །གཏོ་

ལྟོ་ཁོམ་གཏོ་ལྟོ་བ་ལྟྱིར། །སྗེའུ་རྟྗེའུ་འཇོག་སྗེའུ་རྒོད་མའྱི་རྟྗེའུ། །གཏོར་སོར་བསང་

གཏོར་བོར་བའྱི་སོར། །ཏྱིག་ཏུག་ཏྱིག་ཏ་ཏུག་ཆོམ་སྒྲ། །གཏུམ་གཏུམས་གཏུམ་པོ་

གཡོགས་པའྱི་(ངག་སྒྔོན།)གཏུམས། །ཏོན་བཏོན་ཁ་ཏོན་ཉྱིན་བཞྱིན་བཏོན། །སྗེམས་

ལྟྗེམ་བྱད་སྗེམས་ལྟྗེམ་གྱིས་གང་། །སོབ་སོབས་ཟས་སོབ་རལ་གྱི་སོབས། །ལྟྗེ་སྗེས་

ལྟྗེ་བ་སབས་ལྗེགས་སྗེས། །སྗེར་གཏྗེར་ཟས་སྗེར་འཛད་མྗེད་གཏྗེར། །བསྗེར་བརྟྗེན་

བཤྗེས་བསྗེན་བཤྗེས་ལ་བརྟྗེན། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 98  

ཐ

ཐྱིངས་མཐྱིང་འཐྱིང་མཐང་ལྷུས་ཐྱིངས་དང་། །མཐོན་མཐྱིང་འཐྱིང་སླད་(སྨྔོད་ཚིག)

སྨད་ཀྱི་མཐང་། །ཐྱི་ཐུ་མཐུ་འཐུ་ཐྱི་བ་དང་། །ཐུ་བོ་མཐུ་ཆྗེན་མྗེ་ཏོག་འཐུ། །ཐྱིབ་ཐུབ་

འཐྱིབས་འཐུབ་ཐྱིབ་པོ་དང་། །དག་ཐུབ་སྤྱིན་འཐྱིབས་དུམ་བུར་འཐུབ། །ཐུག་དང་

ཐུགས་དང་མཐུག་རྣམས་ནྱི། །ཐུག་འཕྲད་ཐུགས་རྗེ་སྟུག་པོའྱི་མཐུག(ངག་སྒྔོན་ལར།)། 

ཐག་དང་འཐག་དང་ཐགས་རྣམས་ནྱི། །ཉམ་ཐག་ཕྗེ་འཐག་ཚེམས་ཐགས་

བཟང་། །ཐུང་དང་ཐོངས་དང་འཐུངས་རྣམས་ནྱི། །ཐུང་ངུ་ཐོངས་ཤྱིག་སྐོམ་སྐྗེམས་

འཐུངས(འདས།)། །ཐྗེངས་དང་འཐྗེང་དང་ཐང་རྣམས་ནྱི། །ཐྗེངས་གཅྱིག་ཞ་འཐྗེང་

མཉམ་བདྗེའྱི་ཐང་། །མཐྱིལ་དང་མཐུད་དང་འཐུལ་རྣམས་ནྱི། །ལག་མཐྱིལ་ཆད་

མཐུད་དྲྱི་བསུང་འཐུལ། །ཐབ་དང་ཐབས་དང་འཐབ་རྣམས་ནྱི། །ཐབ་ཀ་ཐབས་

མཁས་དག་ལ་འཐབ། །ཐམ་དང་ཐམས་དང་འཐམས་རྣམས་ནྱི། ། ཐམ་ག་ཐམས་ཅད་

མཛའ་མོར་འཐམས། །ཐོས་དང་མཐོས་དང་འཐས་རྣམས་ནྱི། །སྒྲ་ཐོས་མདའ་མཐོས་

ས་ཞྱིང་འཐས། །ཐོད་དང་ཐོལ་དང་མཐོལ་རྣམས་ནྱི། །མགོ་ཐོད་ཐོལ་བྱུང་སྱིག་པ་

མཐོལ། །ཐྗེབས་དང་མཐྗེབ་དང་འཐྗེབ་རྣམས་ནྱི། །བཤོལ་ཐྗེབས་མཐྗེབ་རལ་མལ་

གོས་འཐྗེབ། །ཐོག་དང་ཐོགས་དང་འཐོག་རྣམས་ནྱི། །ཐོག་མདའ་ཐོགས་མྗེད་ཁ་སྤུ་

འཐོག །ཐྗེ་དང་མཐྗེ་དང་ཐྗེའུ་རྣམས་ནྱི། །ཐྗེ་གཏོགས་མཐྗེ་བོང་ཐྗེའུ་རང་

བསྐྲད། །མཐོན་དང་འཐོན་དང་ཐོན་རྣམས་ནྱི། །མཐོན་ཀ་མགོ་འཐོན་འགྲུལ་བ་

ཐོན། །ཐད་དང་ཐལ་དང་འཐད་རྣམས་ནྱི། །ཐད་ཀ་ཐལ་འགྱུར་བོ་ལ་འཐད། །ཐུན་དང་

འཐུན་དང་མཐུན་རྣམས་ནྱི། །ཐུན་མོང་འཇུད་འཐུན་(སྨད་འཚོང་།) ཀུན་དང་
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མཐུན། །ཐྱིམ་དང་ཐུམ་དང་འཐུམ་རྣམས་ནྱི། །ཆུར་ཐྱིམ་གླྗེགས་ཐུམ་གོས་ཀྱིས་

འཐུམ( བྲེད་པ། )། །ཐྱིག་ཐྱིགས་ཐྱིག་གདབ་ཐྱིགས་པ་ཟགས། །ཐྗེག་ཐྗེགས་ཐྗེག་ཆྗེན་

ལམ་ལ་ཐྗེགས། །མཐོང་མཐོངས་གཟུགས་མཐོང་ནམ་མཁའྱི་མཐོངས། །ཐྗེལ་ཐྗེད་

ཐྗེལ་ཚེ་ཐྗེད་ལ་བོར། །ཐ་མཐའ་ཐ་མལ་མཐའ་འཁོབ་དང་། །ཐུལ་ཐུད་དག་ཐུལ་མར་

ཕྱུར་ཐུད། །ཐན་འཐན་བཙའ་ཐན་ནན་ཏན་འཐན། །ཐུར་མཐུར་གྗེན་ཐུར་རྟ་ཡྱི་

མཐུར། །ཐོ་མཐོ་ཐོ་ཅོ་དཔངས་སུ་མཐོ། །ཐོར་འཐོར་ཐོར་ཅོག་ཕོགས་སུ་འཐོར། །ཐོམ་

འཐོམས་ཤྱིང་ཐོམ་མགོ་བོ་འཐོམས། །ཐྗེམ་འཐྗེམས་ཐྗེམ་སྐས་ནན་ཆགས་འཐྗེམས 

(འཕྲང་མགྔོར་འཐྲེབས་ཟྲེར།)། །མཐར་ཐར་མཐར་ཐུག་ཐར་པ་ཐོབ། །

ད

གདའ་བདའ་བར་ལྡ་ཡོད་གདའ་དང་། །རོ་བདའ་དུང་བར་ལྡ་ལྡྱི་བྗེས། །བདུངས་

གདོང་གདུང་གདུངས་གཞུ་བདུངས་དང་། །ངོ་གདོང་རུས་གདུང་ནད་ཀྱིས་

གདུངས། །རྡུང་བརྡུངས་བརྡུང་བསོངས་འཚོག་རྡུང་དང་། །ལྕགས་བརྡུངས་བོ་

བརྡུང་གོགས་དང་བསོངས། །དྲག་དྲགས་དྲྗེག་དྲྗེགས་དྲག་པོ་དང་། །ཐལ་དྲགས་

དྲྗེག་ནད་ཁྗེངས་དྲྗེགས་ཆྗེ། ། ལྡྱིང་ལྡྗེང་ལྡངས་ལྡང་མཁའ་ལྡྱིང་དང་། །སྗེང་ལྡྗེང་ནྗེའུ་

ལྡངས་དྲྱི་བསུང་ལྡང་། །བདྗེ་སྗེ་ལྡྗེ་རྗེའུ་བདྗེ་སྐྱིད་དང་། །སྗེ་ཚན་རྗེ་ལྡྗེ་རོ་ཆུང་

རྗེའུ། །བསོགས་རོག་ལྡོག་བདོག་ཉྗེར་བསོགས་དང་། །ཕྲྗེང་རོག་སླར་ལྡོག་ཡོད་པའྱི་

བདོག ། གདུལ་བདུད་སྡུད་ལྡུད་གདུལ་བྱ་དང་། །བདུད་རྱི་ཚུར་སྡུད་འོ་མ་

ལྡུད། །ལྡུམ་རྡུམ་སྡུམ་བསྡུམས་རྩྭ་ལྡུམ་དང་། །ལག་རྡུམ་སྡུམ་པ་(ཁིམ།) འཁོན་པ་

བསྡུམས། །སྱིགས་སྡུག་རྡུགས་ལྡུགས་སྱིགས་མཛུབ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཐབས་
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རྡུགས་སྣོད་དུ་ལྡུགས(འཕྲང་མགྔོ་ལར)། །གདབ་བལྡབས་རབ་བརབས་གདབ་ལས་

དང་། །བསྐར་བལྡབས་རབ་འཆལ་(གཏད་མྲེད་དུ་འགྲེལ་བ།) གཏོར་མ་བརབས། །བདར་

གདར་སར་བརར་ཕྱི་བདར་དང་། །གདར་རོ་སར་མ་སྤུ་གྱི་བརར། །འདྲུད་འདྲྱིད་

འདྲུལ་སྐྲན་འདྲྱིལ་དང་། །སར་འདྲུད་བོ་འདྲྱིད་རུལ་འགྱུར་འདྲུལ། །ལྡྗེབས་རྗེབ་སྗེབ་

བསྗེབས་གང་ལྡྗེབས་དང་། །ཕུར་རྗེབ་སྗེབ་སྦོར་ལྷ་ཅྱིག་བསྗེབས། །དོང་དང་དུང་

དང་དུངས་རྣམས་ནྱི། །དོང་ཟབས་ཆོས་དུང་ཡུལ་ལ་དུངས། །གདལ་དང་ལྡད་དང་

བལྡད་རྣམས་ནྱི། །ཁབ་གདལ་ལྡད་བྱྗེད་སོ་ཡྱིས་བལྡད། །བལྡག་དང་བལྡགས་དང་

ལྡྗེག་རྣམས་ནྱི། །བལྡག་བྱ་ལྕྗེས་བལྡགས་གཡོ་བའྱི་ལྡྗེག །རལ་དང་བསད་དང་བརལ་

རྣམས་ནྱི། །གོང་རལ་མལ་བསད་ཐང་མར་བརལ། །སོང་དང་ལྡོང་དང་ལྡོངས་རྣམས་

ནྱི། །ཤྱིང་སོང་ལྡོང་རོས་བོ་མྱིག་ལྡོངས། །གདྗེག་དང་གདགས་དང་བརྗེགས་རྣམས་

ནྱི། །གྗེན་གདྗེག་གདགས་གཞྱི་དབྱུག་པས་བརྗེགས། །དྲྱིང་དང་དྲང་དང་དྲངས་

རྣམས་ནྱི། །གཞན་དྲྱིང་དྲང་དོན་གནས་ནས་དྲངས། །དྲྗེ་དང་དྲས་དང་དྲྗེས་རྣམས་

ནྱི། །མོན་དྲྗེ་( ངག་སྒྔོན། )དྲས་དྲུབས་རྩྭ་དྲྗེས་མ། །དྭངས་དང་དྗེང་དང་དྗེངས་རྣམས་

ནྱི། །དྭངས་གསལ་དྗེང་དུས་གཞན་དུ་དྗེངས། །མདུང་དང་མདོངས་དང་འདོང་རྣམས་

ནྱི། །མདའ་མདུང་སྒྲོ་མདོངས་འགོ་བའྱི་འདོང་། །མདུང་དང་འདུད་དང་འདུལ་རྣམས་

ནྱི། །སྲུང་མདུད་གུས་འདུད་མ་རུངས་འདུལ། །གདམ་དང་གདམས་དང་བསམས་

རྣམས་ནྱི། །གདམ་ང་གདམས་ངག་ཉྗེས་པ་བསམས། །བསྡུར་དང་ལྡྱིར་དང་ལྡུར་

རྣམས་ནྱི། །གོས་བསྡུར་འབྲུག་ལྡྱིར་ཐུག་པ་ལྡུར། །འདྱིང་དང་འདང་དང་འདྗེང་

རྣམས་ནྱི། །སན་འདྱིང་ཕྗེས་འདང་སང་ཉྱིན་འདྗེང་། །གདུས་དང་བསྡུས་དང་ལྡུས་
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རྣམས་ནྱི། །སྨན་གདུས་མདོར་བསྡུས་ལྷག་མ་ལྡུས། །དྲུང་དང་དྲོངས་དང་དྲུང་རྣམས་

ནྱི། །ཞབས་དྲུང་སྤན་དྲོངས་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་། །སོམ་དང་བསོམས་དང་ལྡོམ་རྣམས་

ནྱི། །སྱིན་སོམ་ཁོན་བསོམས་ལྡོམ་བུ་བ། །སོ་དང་བདོ་དང་རོ་རྣམས་ནྱི། །སོག་སོ་

དར་བདོ་བག་གྱི་རོ། །གདུགས་དང་གདུག་དང་བདུག་རྣམས་ནྱི། །དབུབ་གདུགས་

གདུག་རྩུབ་སོས་ཀྱིས་བདུག །གདྗེང་དང་གདངས་དང་གདྗེངས་རྣམས་ནྱི། །གདྗེང་

ཐོབ་གདངས་སན་གདྗེངས་ཀ་བརྱིད། །གདྱིང་གདང་གདྱིང་བ་གོས་ཀྱི་གདང། །སང་

རང་ཆགས་སང་འདོགས་ཐག་རང་། །སྱིག་བསྱིགས་སྱིག་ཅན་གཞན་ལ་

བསྱིགས། །འདྲད་འདྲལ་སྗེན་འདྲད་བཅས་ཁྱིམས་འདྲལ། །མདོས་འདས་མདོས་

གླུད་མྱ་ངན་འདས། །མདང་མདངས་མཚན་མདང་ཚོན་གྱི་མདངས། །འདད་འདལ་

ཆགས་འདད་སྣག་ཚ་འདལ། །ད་དྭ་ད་ལྟ་དྭ་ཕྲུག་མང་། །དོད་དོལ་ཚབ་དོད་ཉ་ཡྱི་

དོལ། །དྲྗེལ་དྲྗེད་རྟ་དྲྗེལ་གཅན་གཟན་དྲྗེད། །དྲྱིལ་དྲུད་ཤོག་དྲྱིལ་ས་ལ་དྲུད། །ལྡྗེར་

སྗེར་ལྡྗེར་སྐུ་སྗེར་མོ་རྣོ། །འདྲྱི་འདྲུ་གཏན་འདྲྱི་ཁུང་བུ་འདྲུ། །མདའ་འདའ་མདའ་གཞུ་

མྱ་ངན་འདའ། །འདྱི་འདུ་འདྱི་ཉྱིད་འདུ་ལོང་བྱྗེད། །འདོ་མདོ་འདོ་མྗེད་ལུང་བའྱི་

མདོ། །མདྗེ་འདྗེ་མདྗེའུ་མྗེ་ལ་འདྗེ། །གདུ་བསྡུ་སྨན་གདུ་ཡུལ་ཁལ་བསྡུ། །གདོད་སོད་

གདོད་མ་མལ་དུ་སོད། །འདྲྗེ་འདྲྗེས་འདྲྗེ་གདོན་འོ་ཆུ་འདྲྗེས། །འདབ་འདབས་པད་

འདབ་གོང་གྱི་འདབས། །མདོར་འདོར་མདོར་བསྡུས་སྱིགས་མ་འདོར། །དྲོག་དྲོགས་

ཁ་དྲོག་( ཁ་སྐིད།)ཁུར་བོའྱི་དྲོགས། །དག་དྭགས་རྣམ་དག་རྱི་དྭགས་དང་། །གདན་

ལྡན་གདན་ཁྱི་སྐལ་ལྡན་བུ། །འདོད་འདོལ་ཅྱི་འདོད་ས་གཤྱིན་འདོལ། །གདོལ་རོལ་

གདོལ་བ་ཆུ་མྱིག་རོལ། །དྲུ་དྲྱི་དྲུ་གུ་སོས་ཀྱི་དྲྱི། །མདོག་འདོགས་ཚོན་མདོག་རྟ་དྲྗེལ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 102  

འདོགས། །འདོམ་འདོམས་ལག་འདོམ་གསང་གནས་འདོམས། །རྱིབ་ལྡྱིབ་ཐོག་རྱིབ་

ལྡབ་ལྡྱིབ་སྐད། །དོག་དོགས་ཁོན་དོག་དོགས་ཟོན་བྱྗེད། །དུས་དྗེས་དུས་ཚོད་རྒྱུད་

འཇམ་དྗེས། །རོབ་ལྡོབས་ཕྗེག་རོབ་ཆོས་ལྡོབས་སྐྗེན། །ལྡོག་རོག་འགོ་ལྡོག་རོག་

པས་བྱྗེད། །གདས་གདོས་གདས་སྨྲ་(གྔོ་བར་བས་པ།) གདོས་པ་འཛིན། །བདས་བསོས་

ཕྱུགས་བདས་སོག་ལ་བསོས། །དུག་དུགས་དུག་ཟོས་དུགས་ཀྱིས་བཅོས། །རོར་

སོར་གྱི་རོར་ཐུག་སོར་གཏུབ། །དྱིང་དང་དྱིང་སང་དང་བ་སྐྗེ། །གདོན་ལྡོན་ཀོག་

གདོན་དྲྱི་ལན་ལྡོན། །

ན

ནབ་དང་མནབ་དང་མནབས་རྣམས་ནྱི། །ནབ་སོ་མནབ་རལ་(ཁ་ཟས།)ཆོས་

གོས་མནབས། །ནང་དང་ནངས་དང་ནྱིང་རྣམས་ནྱི། །ཕྱི་ནང་ནངས་དུས་ན་ནྱིང་

མཐོང་། །གནག་དང་རྣག་དང་བརྣགས་རྣམས་ནྱི། །གནག་ཕྱུགས་རྣག་ཁག་ཡྱིད་ལ་

བརྣགས། །གནམ་དང་རྣམ་དང་རྣམས་རྣམས་ནྱི། །གནམ་སྔོན་རྣམ་གཞག་མང་ཚིག་

རྣམས། །མནོག་དང་བརྣོགས་དང་ནོག་རྣམས་ནྱི། །ཟས་མནོག་སས་བརྣོགས་ཤ་

སའྱི་ནོག །ནན་དང་མནན་དང་བརྣན་རྣམས་ནྱི། །ནན་ཏན་མནན་གཏད་ངྗེས་བཟུང་

བརྣན། །མནལ་དང་ནད་དང་ནལ་རྣམས་ནྱི། །མནལ་གཟྱིམ་ནད་པ་ནལ་བུ་

སྐྗེས། །མན་དང་ནམས་དང་མནམ་རྣམས་ནྱི། །ནམ་ཞྱིག་བསོད་ནམས་དྲྱི་མ་

མནམ། །གནང་གནངས་གནང་སྦྱིན་གནངས་ཉྱིན་བྱྗེད། །བརྣངས་རྣང་ཟས་བརྣངས་

ཞྱིང་རྣང་མ(ས་སྒང་ངམ་ཤུས་བཟྔོས་པའི་ཞིང་ཆུ་མ།)། །སྣོན་སྣོན་ ཟས་སྣོན་རྒྱུ་སྐར་

སྣོན། །རྣོན་གནོན་མཚོན་རྣོན་ཞབས་ཀྱིས་གནོན། །སྣམ་བསྣམས་སྣམ་བུ་རོ་དྲྱིལ་
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བསྣམས། །གནས་གནོས་གནས་འདྱིར་བདྗེར་གནོས་ཤྱིག །ན་མནའ་ན་འཆྱི་མནའ་

ལ་གཏད། །གནའ་རྣ་གནའ་དུས་རྣ་ལོང་འདོགས། །སྣལ་བསྣད་སྣལ་མ་སོར་མོ་

བསྣད། །རྣལ་གནད་རྣལ་མ་གནད་དུ་སོང་། །བསྣུབས་སྣྲུབས་སོལ་བསྣུབས་རྒྱུ་སྐར་

སྣྲུབས། །བསྣུར་སྣུར་དུས་བསྣུར་སྣག་ཚ་སྣུར། །ནོད་མནོལ་ལུང་ནོད་མནོལ་བ་

བསངས། །ནག་ནགས་མདོག་ནག་ནགས་ཚལ་སྟུག །ནྱིས་ནུས་ཅྱིར་ནྱིས་(སྨན་ཕྲེ་

མ།) འོ་མ་ནུས། །སྣར་བསྣར་སྣར་མ་མཇུག་མ་བསྣར། །སྣོད་བསྣོལ་སྣོད་བཅུད་ཕན་

ཚུན་བསྣོལ། །མནོ་རྣོ་མནོ་བསམ་ཤྗེས་རབ་རྣོ། །གནོང་ནོངས་ངོ་གནོང་ཉྗེས་པའྱི་

ནོངས། །ནུད་ནུལ་ནུད་ཆུང་སྐང་ནུལ་བྱྗེད། །ནར་མནར་ནར་མ་ཨ་ནྗེས་

མནར། །ནོམ་ནོམས་ནོམ་བུ་(ཟས།)ལག་པས་ནོམས། །ནུ་ནྱི་ནུ་མ་ནྱི་གུ་མ། །ནས་

མནོས་གོ་ནས་སོམ་པ་མནོས། །

པ                                                                                                               

དཔག་དཔགས་དཔག་ཚད་བོ་ཡྱིས་དཔགས། །དཔོང་དཔུང་དཔོང་ས་དཔུང་

བ་གཏུམ། །དཔངས་དཔང་དཔངས་མཐོ་དཔང་བོར་གསལ། །པྱི་པུ་པྱི་ཝང་པུ་ཤུད་

བྱ། །པུར་པྱིར་པུར་ཁང་ལྷ་བཟོའྱི་པྱིར། །སང་སངས་སང་ལོངས་བོ་ཡྱིས་

སངས། །ལྤགས་པགས་མྱི་ལྤགས་མྱིའྱི་པགས་པ། །སྤས་སྤོས་གཅྗེས་སྤས་སྤོས་

ནས་བཤད། །སྤང་སྤྱིངས་སྤང་ཀྱི་ཆུ་ལ་སྤྱིངས་( བིང་དུ་བཅུག་པ། )། །སོས་སྗེའུ་བདུག་

སོས་སྗེའུ་མཁར། །པོད་སོད་ལག་པོད་(ལས་བསྲེབས། )ས་གཡྗེར་སོད། །དཔང་

དཔངས་དཔང་ཐག་ཐུར་དུ་དཔངས། །སྤྱིང་སྤྱིངས་སྤྱིང་ཡྱིག་ཁ་སང་སྤྱིངས། །དཔལ་

སྤད་དཔལ་བ་གཞན་ལ་སྤད། །སོང་སྤུངས་འཁྲུལ་སོང་ཕུང་བོར་སྤུངས།  །
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ཕ

ཕུང་ཕོངས་འཕོང་འཕོངས་ཕུང་བོ་དང་། །དབུལ་ཕོངས་འཕོང་སྐྗེན་ལུས་ཀྱི་

འཕོངས། །ཕྲད་ཕྲལ་འཕྲད་འཕྲལ་ཚིག་ཕྲད་དང་། །ཁ་ཕྲལ་ནང་འཕྲད་འཕྲལ་གྱི་

དོན། །ཕྲུག་ཕྲུགས་འཕྲྱིག་འཕྲྱིགས་ཕྲུག་གུ་དང་། །ཕྲུགས་གཅྱིག་ཁུ་འཕྲྱིག་འཕྲྱིགས་

ཚུད་པ། །ཕང་ཕངས་འཕང་འཕངས་རྱིའྱི་ཕང་(པང།) དང་། །གཅྗེས་ཕངས་གོ་འཕང་

རྒྱང་དུ་འཕངས། །ཕད་དང་ཕལ་དང་འཕལ་རྣམས་ནྱི། །ཕད་བུ་ཕལ་ཆྗེར་འཕལ་ག་

འགྱིགས། །ཕག་དང་ཕགས་དང་འཕག་རྣམས་ནྱི། །ཕག་རྒྱ་ཕགས་ལྷམ་གད་སྱིགས་

འཕག །ཕག་དང་འཕགས་དང་འཕག་རྣམས་ནྱི། །ཕག་རྒོད་ཁད་འཕགས་འཕག་ནས་

ལངས། །ཕྲྗེང་དང་འཕྲང་དང་འཕྲྗེང་རྣམས་ནྱི། །བགང་ཕྲྗེང་ལམ་འཕྲང་སྗེམས་ལ་

འཕྲྗེང་། །འཕྲོས་དང་འཕྲྗེས་དང་འཕྲས་རྣམས་ནྱི། །འོད་འཕྲོས་གཞོགས་འཕྲྗེས་

དྲྗེའུས་འཕྲས། །ཕྲྱི་དང་ཕྲུ་དང་འཕྲུ་རྣམས་ནྱི། །སྣོན་ཕྲྱི་ཕྲུ་མ་རྒོད་འཕྲུ་ལྡྗེམ། །ཕྗེ་དང་

འཕྗེ་དང་འཕས་རྣམས་ནྱི། །བཏགས་ཕྗེ་འཕྗེ་བོ་གཞན་ལ་འཕས། །ཕུད་དང་ཕུལ་

དང་འཕུལ་རྣམས་ནྱི། །ཟས་ཕུད་ཡོན་ཕུལ་རླུང་གྱིས་འཕུལ། །ཕུག་དང་ཕུགས་དང་

ཕྱིགས་རྣམས་ནྱི། །བག་ཕུག་འཕྲལ་ཕུགས་དཀའ་གནད་ཕྱིགས། །ཕྲ་འཕྲ་ཕྲ་རགས་

རྐང་བའྱི་འཕྲ། །འཕར་ཕར་འཕར་བ་ཕར་ལ་རྒྱུག །ཕོ་འཕོ་ཕོ་ཉ་གནས་ནས་

འཕོ། །ཕུབ་ཕྱིབས་ཕུབ་རལ་རྒྱ་ཕྱིབས་འགྗེལ། །ཕུར་འཕུར་ཕུར་བུ་མཁའ་ལ་

འཕུར། །ཕྱིར་འཕྱུར་ཕྱིར་འོང་འོ་མ་འཕྱུར། །ཕྱི་འཕྱི་ཕྱི་དྲོ་འགོར་བའྱི་འཕྱི། །ཕྱུགས་

ཕྱུག་གནག་ཕྱུགས་ནོར་གྱིས་ཕྱུག །ཕོགས་ཕོག་འགྗེད་ཕོགས་གདམས་ངག་

ཕོག །ཕན་འཕན་ཕན་འདོགས་དར་གྱི་འཕན། །ཕང་ཕྱིང་ཕང་ངྗེ་ཕྱིང་བ་
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གོན། །འཕྱིངས་འཕངས་སྐྲ་འཕྱིངས་བུམ་མཆུ་འཕངས། །

བ

བྱང་དང་བྱྱིངས་དང་བྱྱིང་རྣམས་ནྱི། །བྱང་ཕོགས་བྱྱིངས་འདྲྗེན་ཆུ་རུ་བྱྱིྱིང་། །བྗེ་

དང་བྗེས་དང་བོས་རྣམས་ནྱི། །བ་བྗེ་རྒྱན་བྗེས་གཞན་དུ་བོས། །བྱིད་དང་བྲུལ་དང་

བྲུད་རྣམས་ནྱི། །བསླུ་བྱིད་ཟས་བྲུལ་བྲུད་བྲུད་ཟ། །བྱྗེ་དང་བྱྗེས་དང་བྱོས་རྣམས་

ནྱི། །བྱྗེ་མ་བྱྗེས་སུ་བྱ་བ་བྱོས། །འབང་དང་འབྱིང་དང་འབྗེང་རྣམས་ནྱི། །རྗེས་འབང་

རབ་འབྱིང་འབྗེང་བས་འཁྱིག །དབྗེ་དང་སྤྗེས་དང་སྤྗེ་རྣམས་ནྱི། །བཙོག་དབྗེ་

འཁགས་སྤྗེས་སོག་ཆགས་སྤྗེ། །བུད་དང་བུལ་དང་བྱིལ་རྣམས་ནྱི། །ཕྱིར་བུད་

འགངས་བུལ་བྱིལ་བ་སྐྗེས། །བུང་དང་བོང་དང་བོངས་རྣམས་ནྱི། །བུང་བ་རྱི་བོང་

བོངས་ཚད་ཆུང་། །ལྦ་དང་རྦ་དང་ས་རྣམས་ནྱི། །ལྦ་བ་རྦ་ཀོང་ལོག་ཏུ་ས། །འབྱང་དང་

འབྱངས་དང་འབྱྱིང་རྣམས་ནྱི། །ལྟོ་འབྱང་འཁྲུ་འབྱངས་(འཕྲང་མགྔོ)ཆུ་ལ་འབྱྱིང་། །བག་

བྗེགས་བག་རྱི་མགོ་སྐྗེས་བྗེགས། །བྱི་བྲུ་ཁ་བྱི་བྲུ་བ་ཚ་(ལྔོགས་པ།)། །བྱིས་བྲུས་ལྷ་

བྱིས་ཁུང་བུ་བྲུས། །འབྱིམ་འབྲུམ་ཆུ་འབྱིམ་འབྲུམ་བུའྱི་ནད། །འབག་འབགས་འདྲ་

འབག་བཙོག་པའྱི་འབགས། །བག་བགས་བག་ཆགས་བགས་ཀྱིས་ཕྲ། །བལ་བད་

ལུག་བལ་བད་ཀན་ནད། །བོས་བས་མགོན་བོས་ཟད་པའྱི་བས། །བོད་བོལ་བོད་མྱི་

རྐང་ལག་བོལ། །དབྱངས་དབྱྱིངས་སྐད་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས། །བྗེལ་བྗེད་དལ་

བྗེལ་འཇྱིགས་པའྱི་བྗེད། །འབས་འབོས་འབས་ཆན་སྐྲག་ནས་འབོས། །སལ་རྦད་

སལ་བ་ནོར་སྐོང་རྦད། །ལྦོས་སོས་ལྟོ་ལྦོས་(རྔོག་ལྔོ་དང་བམས་པ་གིང་བ་སྔོགས་བཞྲེད།)རྐུན་

རས་སོས། །སྦྲྱིད་སྦྲུལ་ལུས་སྦྲྱིད་རྐང་བརྒྱའྱི་སྦྲུལ། །བབ་བབས་སྐབས་བབ་ཐུར་དུ་
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བབས། །སང་སངས་སང་མ་ཆུ་ལ་སངས། །འབྱུང་འབྱོངས་འབྱུང་ཁམས་སྗེམས་

མཆོག་འབྱོངས། །བྲུན་བྱིན་བྱ་བྲུན་ཚོང་ཟོང་བྱིན། །བྱྱི་བྱུ་བྱྱི་ལ་བྱུ་རུ་(ངག་སྒྔོན།)

དམར། །བང་བངས་བང་དོར་ཉམས་སུ་བངས། །བྱུག་བྱུགས་བྱུག་པ་ལུས་ལ་

བྱུགས། །སྦོང་སྦོངས་དགྗེ་སྦོང་འཁྲུ་བའྱི་སྦོངས། །བང་བྗེང་བང་འོག་བྗེང་ཆགས་

ན། །འབྱི་འབྲུ་འབྱི་གཡག་གོ་ནས་འབྲུ། །འབལ་འབད་འདུ་འབལ་རྩུབ་མོས་

འབད། །འབོག་འབོགས་སྨོ་འབོག་བསླབ་པ་འབོགས། །འབུད་འབུལ་ཕྱིར་འབུད་

མཆོོད་པ་འབུད། །འབུངས་སྦུངས་འབད་འབུངས་སོབས་ཀྱི་སྦུངས། །སྦྲང་སྦྲྗེངས་

སྦྲང་མ་ཆུ་རྒྱུན་སྦྲྗེངས། །བང་བངས་བང་རལ་ཆུ་ལ་བངས། །བབ་བབས་བབ་སྔགས་

བྱྗེ་མས་བབས། །འབལ་འབད་སྐྲ་འབལ་ཆོས་ལ་འབད། །འབོད་འབོལ་མགོན་འབོད་

འབོལ་གདན་འདྱིང་། །བག་བགས་བདྗེ་བག་རྣ་བ་བགས། །དབྱྱིག་དབྱུག་ནོར་

དབྱྱིག་དབྱུག་པ་འཕར། །བུམ་བྱིམ་ཆུ་བུམ་བྱིམ་པའྱི་འབས། །འབོང་འབོངས་འབོང་

གཡག་བསྗེན་པའྱི་འབོངས། །དབུགས་དབུག་སོག་དབུགས་མཚོན་གྱིས་

དབུག །འབོག་དབོག་འབོག་དགོན་གཞན་ནོར་དབོག །དབལ་དབད་རྣོ་དབལ་བད་

པའྱི་དབད། །དབད་དབལ་དབད་བྱ་དབལ་བ་དཀའ། །བྱྱིད་བྱྱིལ་ད་བྱྱིད་ཀོ་བྱྱིལ་

སྨན། །དབྱུ་དབྱྱི་དབྱུ་གུ་རྱི་མོ་དབྱྱི། །སོམ་སོམས་སོམ་ཕྲ་ཕོགས་གཅྱིག་སོམས། །

མ

དམར་དང་སྨྲ་དང་སྨར་རྣམས་ནྱི། །ཁ་དམར་གཏམ་སྨྲ་ཟོང་མྱིན་སྨར། །མོང་

དང་མོངས་དང་རོངས་རྣམས་ནྱི། །ཐུན་མོང་ཉོན་མོངས་དོན་ལ་རོངས། །ར་དང་སྨ་

དང་དམའ་རྣམས་ནྱི། །ར་ཅན་སྨ་ཕབ་དམའ་སར་བཞག །རད་དང་སྨད་དང་སྨལ་
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རྣམས་ནྱི། །རད་བྱུང་སོད་སྨད་རྒྱུ་སྐར་སྨལ། །དམས་དང་རོས་དང་རས་རྣམས་

ནྱི། །ཉམ་དམས་ཞྱིང་རོས་མཚོན་གྱིས་རས། །སྨས་དང་སྨོས་དང་སྨོས་རྣམས་

ནྱི། །ཚིག་སྨྲས་སྨྲོས་ཤྱིག་སྨོས་ཅྱི་དགོས། །རྗེད་དང་རྗེལ་དང་སྨྗེལ་རྣམས་ནྱི། །གོང་

རྗེད་བལ་རྗེལ་སུག་སྨྗེལ་སྨན། །དམངས་དང་རང་དང་སྨྲྗེང་རྣམས་ནྱི། །དམངས་

རྱིགས་རྱིག་རང་ལོག་སྨྲའྱི་སྨྲྗེང་། །རྨུགས་དང་རྱིག་དང་རྱིགས་རྣམས་ནྱི། །རྨུགས་

འཛིན་རྟ་རྱིག་རྱིགས་བུ་མང་། །སྨྱིག་དང་སྨྲྱིག་དང་སྨུག་རྣམས་ནྱི། །སྨྱིག་རྒྱུ་ངུར་

སྨྲྱིག་སྨུག་པ་འཐྱིབས། །མག་དང་དམག་དང་རྗེག་རྣམས་ནྱི། །མག་པ་དམག་དཔུང་

རྗེག་མྗེད་བཅོམ། །མྱིང་དང་མང་དང་མངས་རྣམས་ནྱི། །མྱིང་བཏགས་མང་བོ་མངས་

ཆྗེས་པ། །དམྱིགས་དམྱིག་བོས་དམྱིགས་བུ་གའྱི་དམྱིག །དམྗེ་རྗེ་དམྗེ་གྱིབ་བསྱིས་

རྗེ་བྱྗེད། །སྨྗེ་སྨྲྗེ་སྨྗེྗེ་བ་སྨྲྗེ་སྔགས་འདོན། །རོན་སྨོན་རོན་དོར་ཆོས་ལ་སྨོན། །དམོད་

སྨོད་དམོད་བཙུགས་ཚིག་གྱིས་སྨོད། །མྱང་རྨྱང་རོ་མྱང་བྱ་རྨྱང་བྱྗེད། །མྱགས་མྱག་

རོ་མྱགས་ལན་ལྱིན་མྱག །མྱུག་སྨྱུག་ས་མྱུག་སྨྱུག་མའྱི་ཚལ། །དམུས་རྨུས་དམུས་

ལོང་སུན་པའྱི་རྨུས། །དམུ་རྱི་དམུ་ཆུ་རྱི་ལམ་འཁྲུལ། །མལ་མད་མལ་ས་བདྗེན་པའྱི་

མད། །མོལ་མོད་མོལ་མཆྱིད་མང་བའྱི་མོད། །མྗེས་མོས་མྗེས་པོ་མོས་གུས་

ཆྗེ། །མུན་མྱིན་མུན་པ་ལྷ་མྱིན་ཕམ། །མུག་མྱིག་གཏྱི་མུག་མཐོང་བྱྗེད་མྱིག །མྗེན་

རྗེན་མུ་མྗེན་རྗེན་བུ་སྐྲང་། །མྱི་མུ་ལྷ་མྱི་མུ་མཐའ་མྗེད། །མྗེལ་མྗེད་མྗེལ་ཚེ་དོགས་པ་

མྗེད། །དམན་སྨན་དམན་པ་ཀུན་ལ་སྨན། །

ཙ

᪽ᨵ་᩶ᩏ་᪠᪽ᨵ་᩶ᩏ་᪠᪽ᨵ་རྣ᪱་᪄ᨑ། །ཙག་སྒྲ་རོ་བཙག་ཚགས་ཀྱིས་
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བཙགས། །གཙགས་དང་བརྗེགས་དང་རྗེག་རྣམས་ནྱི། །གཙགས་བུ་ཁང་བརྗེགས་

རྱིན་ལ་རྗེག །རྱིབ་དང་རྱིབས་དང་རྩུབ་རྣམས་ནྱི། །རྱིབ་རུས་འཁོར་རྱིབས་གདུག་

རྩུབ་ཆྗེ། །རོད་དང་རོལ་དང་སྩོལ་རྣམས་ནྱི། །འཐབ་རོད་འབད་རོལ་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །རབ་དང་རབས་དང་བཙབས་རྣམས་ནྱི། །སྐྱུར་རབ་(ཆང་འད་བའི་ བཏུང་བ།)ཞོ་

རབས་( རུ་རི། )གྱི་ཡྱིས་བཙབས། །གཙང་དང་རངས་དང་རང་རྣམས་ནྱི། །གཙང་མ་

རངས་པ་ཚེར་མའྱི་རང་། །རྱིང་དང་བརྗེངས་དང་བཙངས་རྣམས་ནྱི། །རྱིང་བོ་གོས་

བརྗེངས་སྣོད་དུ་བཙངས། །བཙད་བཙལ་བཙད་པོ་སོར་བ་བཙལ། །ཙོང་བཙོངས་

སོག་ཙོང་ཟོང་རས་བཙོངས། །རྱིད་བཙུད་རྱིད་པ་སྣོད་དུ་བཙུད། །བཙོན་བརོན་

བཙོན་ར་ཆོས་ལ་བརོན། །རྱིག་བརྱིགས་རྱིག་པ་དྲང་བོར་བརྱིགས། །རྱི་བརྱི་བདུད་

རྱི་གངས་ཀ་བརྱི། །བརད་རད་ཆོས་བརད་རད་ནས་འབྱྱིན། །རམ་བརམས་ཕྗེ་རམ་

བསན་བཅོས་བརམས། །བཙན་ཙན་བཀའ་བཙན་ཙན་དན་ཤྱིང་། །བཙས་བཙོས་བུ་

བཙས་རྗེན་པ་བཙོས། །ར་རྩྭ་ར་རྒྱུས་རྩྭ་སྔོན་སྐྗེས། །བཙམས་ཙམ་མཐོ་བཙམས་

ཙམ་པ་ཀ།ཙོག་བཙོགས་ཙོག་བུ་བརྗེགས་བཙོགས་བྱས། །གཙོ་གཙོད་གཙོ་བོ་རྱི་

དྭགས་གཙོད། །ཙོ་བཙོ་ནྗེ་ཙོ་བཙོ་བག་མཁན། །གཙུབ་གཙུབས་གཙུབ་ཤྱིང་

གཙུབས་ནས་འབར། །རལ་སྩལ་མཐུ་རལ་འདོད་དགུ་སྩལ། །

ཚ

ཚ་ཚྭ་དང་མཚའ་རྣམས་ནྱི། །ཚ་གང་ཚྭ་སོག་གཅན་གཟན་མཚའ་(དྲེད་དམ་འཕར་

བ།) ཚོང་དང་འཚོང་དང་མཚུངས་རྣམས་ནྱི། །ཉོ་ཚོང་ཟོང་འཚོང་འདྲ་བའྱི་

མཚུངས། །ཚེགས་དང་ཚགས་དང་ཚེག་རྣམས་ནྱི། །དཀའ་ཚེགས་ཆུ་ཚགས་ཡྱི་
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གྗེའྱི་ཚེག །ཚེ་དང་འཚེ་དང་མཚེ་རྣམས་ནྱི། །ཚེ་བསོད་གནོད་འཚེ་སྔོ་ཡྱི་

མཚེ། །མཚེས་དང་ཚོས་དང་ཚེས་རྣམས་ནྱི། །ཁྱིམ་མཚེས་ཚོན་ཚོས་ཟླ་བའྱི་

ཚེས། །ཚོ་དང་འཚོ་དང་མཚོ་རྣམས་ནྱི། །ལུས་ཚོ་སོག་འཚོ་ཆུ་ཡྱི་མཚོ། །མཚལ་

དང་འཚལ་དང་ཚལ་རྣམས་ནྱི། །མཚལ་ཆྗེན་ཕག་འཚལ་སྐྗེད་མོས་ཚལ། །ཚར་

དང་འཚར་དང་མཚར་རྣམས་ནྱི། །ཟད་ཚར་འཛད་འཚར་ངོ་མཚར་ཆྗེ། །ཚེར་དང་

འཚེར་མཚེར་རྣམས་ནྱི། །ཚེར་མ་འོད་འཚེར་འབོག་རུའྱི་མཚེར། །ཚུར་དང་འཚིར་

དང་མཚུར་རྣམས་ནྱི། །ཚུར་ཤོག་ཏྱིལ་འཚིར་རུས་ཀྱི་མཚུར། །ཚིལ་ཚུད་ཤ་ཚིལ་

ནང་དུ་ཚུད། །ཚུལ་མཚུལ་གནས་ཚུལ་མཆུ་ཡྱི་མཚུལ། །འཚབ་འཚབས་སྐྱིན་

འཚབ་བོ་འཚབས་དང་། །འཚམ་འཚམས་བོར་འཚམ་མཐོ་འཚམས་པ། །མཚམས་

ཚམ་ས་མཚམས་ཚམ་རྔམས་བྱྗེད། །མཚང་འཚེངས་སྐྗེན་མཚང་རྒྱལ་ཚིམས་

འཚེངས། །ཚང་ཚངས་ཆ་ཚང་ཚངས་པར་སྤོད། །འཚང་འཚངས་འཚང་རྒྱ་ནང་དུ་

འཚངས། །ཚོམ་ཚོམས་ཚོམ་བུ་ཁང་བའྱི་ཚོམས། །ཚོད་ཚོལ་ཆུ་ཚོད་སོར་བ་

ཚོལ། །ཚན་མཚན་སྗེ་ཚན་ལྷ་ཡྱི་མཚན། །མཚོན་ཚོན་མཚོན་ཆ་དཀར་དམར་

ཚོན། །ཚེམ་ཚེམས་ཚེམ་བུ་ཐགས་བཟང་ཚེམས། །ཚུ་ཚི་ཚུ་རྱི་བལ་གྱི་ཚི། །ཚིག་

ཚིགས་ཚིག་རྐང་མཚམས་ཀྱི་ཚིགས། །ཚིས་ཚུས་སོ་ཚིས་(སྔོ་ནམ།)ཞལ་ཚུས་(ཞལ་

ཟས།)བཞྗེས། །མཚག་འཚག་ལུས་མཚག་(ལི་གུར།)འཛོམ་པའྱི་འཚག །ཚབ་ཚབས་

སྐུ་ཚབ་ཚབས་ཆྗེར་ན། །མཚེད་འཚེད་དུར་མཚེད་(གནས།)འཁུར་བ་འཚེད། །མཚོག་

འཚོག་མཚོག་མ་(འཕྲང་མགྔོར་འཚོགས་ཟྲེར།)དབྱུག་པས་འཚོག །ཚུབ་འཚུབས་ཚུབ་མ་

དུ་བ་འཚུབས། །ཚོགས་འཚོགས་ཚོགས་པ་ནང་དུ་འཚོགས། །
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ཛ

མཛངས་དང་འཛིངས་དང་འཛེང་རྣམས་ནྱི། །མཁས་མཛངས་འཐབ་འཛིངས་

རོ་ཡྱི་འཛེང་། །མཛོད་དང་འཛོལ་དང་མཛོལ་རྣམས་ནྱི། །བང་མཛོད་ལམ་འཛོལ་

རྱིའྱི་མཛོལ་བུ། །ཛ་དང་མཛའ་དང་འཛའ་རྣམས་ནྱི། །ཛ་ལང་མཛའ་གཅུགས་ཆུད་

འཛའ་བ། །བརྱིས་དང་རྫུས་དང་བརྫུས་རྣམས་ནྱི། །ཟན་བརྱིས་རྫུས་སྐྗེས་བཟང་

ལྟར་བརྫུས། །རྱི་བརྱི་ཕྱུགས་རྱི་རོག་པས་བརྱི། །རྫུ་བརྫུ་རྫུ་འཕྲུལ་ལྷ་རུ་

བརྫུ། །འཛུད་འཛུལ་སྣོད་འཛུད་ཁུང་བུར་འཛུལ། །འཛག་འཛེགས་ཆུ་འཛག་རྱི་ལ་

འཛེགས། །མཛད་འཛད་ཆོས་མཛད་སྱིག་སྒྲྱིབ་འཛད། །མཛེས་མཛེ་མཛེས་སྡུག་

ནད་ཀྱི་མཛེ། །རོང་རོངས་མཁར་རོང་ནོར་གྱི་རོངས། །མཛེར་འཛེར་ཤ་མཛེར་

ལོགས་སྐྗེས་འཛེར། །འཛུར་འཛིར་ལམ་འཛུར་བཙིར་བའྱི་འཛིར། །རས་བརྗེས་

བུམ་རས་རལ་བ་བརྗེས། །

ཝ

ཝ་ཝལ་ཝ་སྐྗེས་ཝལ་ལྗེར་སྣང་། །

ཞ

ཞང་ཞྗེང་ཚ་ཞང་འཕྲྗེད་ཞྗེང་ཆྗེ། །གཞང་བཞྗེངས་གཞང་སྱིན་ལངས་པའྱི་

བཞྗེངས། །གཞུག་གཞྱིག་མངག་གཞུག་བོ་ཡྱིས་གཞྱིག །གཞྗེས་གཞས་འཚོ་གཞྗེས་

གླུ་གཞས་འཐྗེན། །བཞྗེས་བཞོས་ཟས་བཞྗེས་འོ་མ་བཞོས། །གཞྱི་གཞུ་གཞྱི་བྱྗེས་

མདའ་གཞུ་འགྗེངས། །བཞྱི་བཞུ་གངས་བཞྱི་རྱི་མར་བཞུ། །ཞྭ་ཞ་ཞྭ་མོ་རྐང་ལག་
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ཞ། །ཞུ་ཞྱི་ཆོས་ཞུ་བར་ཆད་ཞྱི། །ཞྗེ་ཞྗེས་ཞྗེ་འདོད་ཞྗེས་བྱ་སོགས། །ཞོལ་ཞོད་ཞོལ་

བོ་ཆར་ཞོད་ཆྗེ། །ཞོག་ཞོགས་སྐྱུར་ཞོག་ནངས་སྔའྱི་ཞོགས། །ཞད་ཞལ་བླུན་ཞད་

གདོང་གྱི་ཞལ། །ཞྱིག་ཞུགས་ཞྱིག་རལ་ཚོགས་ལ་ཞུགས། །ཞུམས་ཞྱིམ་དཔའ་

ཞུམས་ཞྱིམ་མངར་ཟས། །གཞོན་བཞོན་ན་གཞོན་བཞོན་པའྱི་རྟ། །བཞོགས་(འདས།)

གཞོགས་ཤྱིང་བཞོགས་རྱིབ་ཀྱི་གཞོགས། །གཞའ་བཞའ་གཞའ་ཚོན་རླན་གྱི་

བཞའ། །བཞྱིན་བཞུན་བཞྱིན་རས་བཞུན་པའྱི་(ལྲེགས་པ།)བན། །གཞལ་བཞད་གཞལ་

བྱ་བཞད་གད་བྱྗེད། །(ལྔོངས།)ཉུལ། །གཞུང་གཞུངས་གཞུང་དོན་ཡྱིད་གཞུངས་པ( བྔོ་

གསལ། )། །གཞར་བཞར་གཞར་ཡང་སྐྲ་བཞར་མཁས། །གཞུར་བཞུར་གཞུར་( ཟུར། )

བརྟག་མར་ཁུ་བཞུར། །ཞག་ཞགས་ཚིལ་ཞགས་པས་བཅྱིངས། །བཞུས་གཞྱིས་མར་

བཞུས་གཞྱིས་ཀ་ཆྗེ། །

ཟ

གཟྱིག་གཟྱིགས་གཟུག་གཟུགས་སག་གཟྱིག་དང་། །སྤན་གཟྱིགས་ཤ་གཟུག་

མཛེས་པའྱི་གཟྱིགས། །བཟུང་གཟུང་གཟུངས་གཟོང་འཆང་བཟུང་དང། །གཟུང་

འཛིན་གཟུངས་སྔགས་རྣོ་གཟོང་འབྱིགས། །གཟྗེ་བཟྗེ་གཟས་བཟས་གཟྗེ་མ་

དང་། །བཟྗེ་རྗེ་བརྗེག་གཟས་ཟོས་ཟྱིན་བཟས། །གཟྱིངས་གཟྗེངས་བཟང་གཟང་གྲུང་

གཟྱིངས་དང་། །གཟྗེངས་བསོད་དྲྱི་བཟང་གཟང་རྱིང་རྣོ། །ཟུང་དང་ཟུངས་དང་ཟོང་

རྣམས་ནྱི། །ཟུང་འབྗེལ་ལུས་ཟུངས་ཚོང་གྱི་ཟོང་། །གཟྱི་དང་གཟུ་དང་བཟྱི་རྣམས་

ནྱི། །གཟྱི་བརྱིད་གཟུ་ལུམས་ཆུང་གྱིས་བཟྱི། །ཟང་དང་ཟངས་དང་ཟྗེང་རྣམས་

ནྱི། །ཟང་ཟྱིང་ཟངས་དམར་རྭ་ཟྗེང་ངྗེ་། །ཟ་ཟྭ་ཟས་ཟ་ཟྭ་ཚོད་དང་། །ཟབ་ཟབས་ཟབ་
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ཆོས་གཏྱིང་རྱིང་ཟབས། །ཟག་ཟགས་ཟག་བཅས་སོར་བའྱི་ཟགས། །ཟྱིལ་ཟུལ་ཟྱིལ་

བ་བྱྱི་ཟུལ་བྱྗེད། །ཟས་ཟོས་ཁ་ཟས་ཟོས་ཏྗེ་འགངས། །ཟྱིན་ཟུན་རྗེས་ཟྱིན་གཉྗེན་གྱི་

ཟུན། །བཟུར་གཟྱིར་བྱོལ་བཟུར་ནད་ཀྱིས་གཟྱིར། །གཟའ་བཟའ་གཟའ་སྐར་ན་

བཟའ་གོན། །གཟོད་བཟོད་ད་གཟོད་དཀའ་སྤད་བཟོད། །གཟྱིམས་གཟུམ་མནལ་

གཟྱིམས་ཁ་མྱིག་གཟུམ། །གཟྗེགས་གཟགས་གཟྗེགས་མ་འཛག་པའྱི ་

གཟགས། །བཟོ་གཟོ་གོས་དྲྱིན་གཟོ་བགྱིད། །ཟློག་བཟློག་ཟློག་པས་བརཆད་

བཟློག །ཟླ་བཟླ་ལོ་ཟླ་བཟླ་བྱའྱི་སྔགས། །ཟློས་བཟླས་ཟློས་སྐོན་གཟུངས་སྔགས་

བཟླས། །ཟླུམ་བཟླུམས་ཟླུམ་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བཟླུམས། །ཟུག་ཟུགས་ཟུག་རྔུ་ཚེར་མ་

ཟུགས། །ཟལ་ཟད་དཀར་ཟལ་ཞྱིག་པས་ཟད། །

འ

འོང་འོངས་འགོ་འོང་མ་འོངས་པ། །འོད་འོལ་འོད་པ་འོལ་བ་འཕུར། །

ཡ

ཡུང་དང་ཡུངས་དང་གཡུང་རྣམས་ནྱི། །ཡུང་བ་ཡུངས་དཀར་བསྲུན་པའྱི་

གཡུང་། །གཡོག་དང་གཡོགས་དང་ཡོགས་རྣམས་ནྱི། །བན་གཡོག་སོད་གཡོགས་

ཟོས་པས་ཡོགས། །གཡག་དང་ཡག་དང་ཡགས་རྣམས་ནྱི་འབྱི་གཡག་ཡག་ཤྱིང་

ལྗེགས་པའྱི་ཡགས། །ཡང་དང་ཡངས་དང་ཡྗེངས་རྣམས་ནྱི། །ལྕྱི་ཡང་ཁོན་ཡངས་

རྣམ་ཤྗེས་ཡྗེངས། །གཡང་དང་གཡྗེང་དང་གཡྗེངས་རྣམས་ནྱི། །ཕྱྭ་གཡང་རྣམ་

གཡྗེང་གཞན་དུ་གཡྗེངས། །ཡྱིག་དང་ཡུག་ཡུགས་རྣམས་ནྱི། །འཕྲྱིན་ཡྱིག་འཁོར་
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ཡུག་ཡུགས་ས་མོ། །ཡྱིད་ཡུད་ཡུལ་རྣམས་ནྱི། །སྗེམས་ཡྱིད་ཡུད་ཙམ་སྒྲ་བོའྱི་

ཡུལ། །ཡ་གཡའ་ཡ་ང་ལྕགས་ཀྱི་གཡའ། །ཡར་གཡར་ཡར་མར་སྣོད་སྤད་

གཡར། །ཡྱི་ཡུ་ཡྱི་དམ་ཡུ་བ་རྱིང་། །ཡམས་ཡམ་ཡམས་ནད་ཡམ་ཤྱིང་སྗེག །ཡུན་

ཡྱིན་ཡུན་རྱིང་ཡྱིན་མྱི་བརྟག །ཡས་ཡོས་ཡས་ཕྱིན་འབས་ཡོས་སོགས། །ཡན་

གཡན་ཡན་མན་གཡན་པའྱི་ར། །ཡོང་ཡོངས་གཏན་ཡོང་ཡོངས་སུ་རོགས། །ཡོབ་

གཡོབས་ཡོབ་ཆྗེན་གཡབ་མོ་གཡོབས། །ཡུར་གཡུར་ཡུར་མ་གཡུར་དུ་ཟ(ཐུར་དུ་

འཕང་བ།)། །གཡས་གཡོོས་གཡས་ཕོགས་ས་རླུང་གཡོས། །གཡྗེར་ཡྗེར་གཡྗེར་

རོག་ཡྗེར་གྱིས་སད། །ཡོལ་ཡོད་ཡོལ་བ་དམྱིགས་བྱར་ཡོད། །གཡུག་གཡྱིགས་

མགོ་གཡུག་གཡྗེར་མས་གཡྱིགས། །གཡྱི་གཡུ་གཡྱི་དཀར་རྱིན་ཆྗེན་གཡུ། །ཡལ་

གཡལ་འཇའ་ཡལ་གླལ་བའྱི་གཡལ། །

ར

རང་དང་རྗེང་དང་རྱིང་རྣམས་ནྱི། །རང་ཉྱིད་རྗེང་བུ་རྱིང་ཐུང་དང་། །རྱིངས་དང་

རངས་དང་རྗེངས་རྣམས་ནྱི། །མྱུར་རྱིངས་ཐོ་རངས་སྐ་རྗེངས་ཤར། །རྱིལ་དང་རུལ་

དང་རྱིད་རྣམས་ནྱི། །རྱིལ་བོ་ཡྱིབ་རུལ་རྗུད་པའྱི་རྱིད། །རོང་དང་རུངས་དང་རུང་

རྣམས་ནྱི། །གཅོང་རོང་མ་རུངས་བཏུབ་པའྱི་རུང་། །རྗེ་དང་རྗེས་དང་རས་རྣམས་

ནྱི། །རྗེ་ལྡྗེ་རྗེས་མོ་རས་སུ་བོར། །བརླང་དང་བརླྱིང་དང་རླངས་རྣམས་ནྱི། །རྩུབ་

བརླང་བརྟན་བརླྱིང་ཁ་རླངས་དང་། །རྱིམ་དང་རྱིམས་དང་རུམ་རྣམས་ནྱི། །གོ་རྱིམ་

ནད་རྱིམས་མ་ཡྱི་རུམ། །ར་རྭ་ར་ལུག་རྭ་ཅོ་དང་། །རྗེགས་རག་མགོ་རྗེགས་རག་

ལས་པ། །རགས་རྗེག་ཕྲ་རགས་རྗེག་བྱར་འཇུག ། རོལ་རོད་རོལ་མོ་རོད་པ་
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གོས། །རབ་རབས་རབ་འབྱིང་རྱིམ་པའྱི་རབས། །རྱིས་རུས་ཕོགས་རྱིས་གདུང་

རུས་གཙང་། །རོག་རོགས་གཡག་རོག་རོགས་རམ་བྱྗེད། །རམ་རམས་རམ་

འདྗེགས་ཚོན་གྱི་རམས། །རྱིག་རྱིགས་རྱིག་གནས་དྗེར་གཏོགས་རྱིགས། །རྱིབ་

རུབ་རབ་རྱིབ་མུན་རུབ་དུས། །རླམ་བརླམས་རླམ་ཁྗེར་(ཧམ་ཁྲེར།)གདོན་གྱིས་

བརླམས། །རླབས་བརླབས་ཆུ་རླབས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས། །

ལ

ལྗེགས་དང་ལག་དང་ལགས་རྣམས་ནྱི། །ལྗེགས་ཚོགས་ཡན་ལག་ཞྗེ་སའྱི་

ལགས། །ལོང་དང་ལོངས་དང་ལུང་རྣམས་ནྱི། །མྱིག་ལོང་ལོངས་སྤོད་ལུང་བསན་

ཐོབ། །ལྱིང་ལྱིངས་ལྱིང་ཏོག་ལྱིངས་པས་(རྔོན་པ།)ཟྱིན། །ལང་ལངས་ལང་ཚོ་ཡར་ལ་

ལངས། །ལ་ལྭ་ལ་ཐུར་སྣུམ་གོས་ལྭ། །ལྱི་ལུ་ལྱི་ཟངས་གློ་སོག་ལུ། །ལུག་ལུགས་ར་

ལུག་འགོ་ལུགས་ཤྗེས། །ལོག་ལོགས་ལམ་ལོག་ལོགས་སུ་བཀར། །ལས་ལོས་

སྔོན་ལས་ལོས་ཡྱིན་སམ། །

ཤ

ཤམ་དང་གཤམ་དང་བཤམས་རྣམས་ནྱི། །ཤམ་ཐབས་གལ་གཤམ་མཆོད་པ་

བཤམས། །ཤང་དང་ཤྱིང་དང་ཤངས་རྣམས་ནྱི། །ཤང་ལང་ལོན་ཤྱིང་སྣ་ཡྱི་

ཤངས། །གཤྗེགས་དང་གཤགས་དང་བཤགས་རྣམས་ནྱི། །ཚུར་གཤྗེགས་གྱིས་

གཤགས་སྱིག་པ་བཤགས། །བཤྗེས་དང་བཤོས་དང་བཤས་རྣམས་ནྱི། །ངོ་ཤྗེས་

ཅྱིག་ཤོས་ཆ་ཤས་སོ། །ཤུད་དང་ཤྱིད་དང་ཤུལ་རྣམས་ནྱི། །ཤུད་པུ་ཤྱིད་ཟན་ཤུལ་
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དུ་ལུས། །ཤ་ཤྭ་ཤ་ཁག་ཤྭ་འོད་རྒྱུག །ཤལ་ཤད་དོ་ཤལ་ཤད་སྦང་བྱྗེད། །བཤད་

བཤལ་ཆོས་བཤད་ཤལ་བས་བཤལ། །ཤུག་ཤུགས་ཤུག་པ་སོབས་ཤུགས་

རྒྱས། །ཤྱིག་ཤྱིགས་སོ་ཤྱིག་མྱི་ཤྱིགས་པ། །ཤར་བཤར་ཤར་ཕོགས་བྗེ་ལ་

བཤར། །ཤུ་ཤྱི་ཤུ་བ་ནད་ཀྱིས་ཤྱི། །ཤགས་ཤག་ཏྱིང་ཤགས་ཤག་གྱིས་ཕམ། །ཤོག་

ཤོགས་འདྱིར་ཤོག་སྱིག་པ་ཤོགས། །ཤྗེད་ཤྗེལ་སོབས་ཤྗེད་དྭངས་པའྱི་ཤྗེལ། །ཤོད་

ཤོལ་ཆོས་ཤོད་ཞག་ཟླའྱི་ཤོལ། །ཤུན་ཤྱིན་ཤུན་ལྤགས་ཤྱིན་ཏུ་འཐུག །ཤུབ་

ཤུབས་ལོག་ཤུབ་གྱི ་སོགས་ཤུབས། །ཤུར་བཤུར་ཤུར་བུ་མྗེ ་ཡྱིྗེས ་

བཤུར། །གཤྱིས་བཤུས་གཤྱིས་ལུགས་ཤུན་པ་བཤུས། །བཤང་གཤང་བཤང་གཅྱི་

བོན་སྱིལ་གཤང་། །བཤན་ཤན་བཤན་པ་ཤན་གྱིས་བསླད། །བཤའ་གཤའ་བཤའ་

ལུག་ཆོས་གཤའ་མ། །གཤོལ་བཤོལ་ཐོང་གཤོལ་ཕྱི་བཤོལ་སངས། །བཤུལ་

བཤུད་བཤུལ་ལམ་ཕན་ཚན་བཤུད་(དྲུད་པ།)། །

ས

སད་དང་བསལ་དང་བསད་རྣམས་ནྱི། །ཉམས་སད་སྱིགས་བསལ་སོག་

ཆགས་བསད། །སང་དང་སངས་དང་སྗེང་རྣམས་ནྱི། །སང་ཉྱིན་གཉྱིད་སངས་སྗེང་

ལྡྗེང་སྐྗེས། །གསང་དང་གསྱིང་དང་གསྗེང་རྣམས་ནྱི། །ས་གསང་ནྗེའུ་གསྱིང་ནགས་

གསྗེང་ཉུལ། །གསོད་དང་གསོལ་དང་བསོད་རྣམས་ནྱི། །དག་གསོད་ཞུ་གསོལ་ཚེ་

བསོད་རྒྱས། །སག་དང་གསགས་དང་གསྗེག་རྣམས་ནྱི། །སག་ལྷམ་ཁ་གསགས་

གསྗེག་ཤྱིང་ཐོགས། །གསུང་དང་གསུངས་དང་གསོང་རྣམས་ནྱི། །གསུང་རབ་ཆོས་

གསུངས་ས་བྱ་གསོང་( ངག་སྒྔོན། )། །སྲུ་དང་སྱི་དང་བསྱི་རྣམས་ནྱི། །མ་སྲུ་དམ་སྱི་
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ནོར་རས་བསྱི། །སྗེར་དང་བསྗེར་དང་གསྗེར་རྣམས་ནྱི། །མདོག་སྗེར་བསྗེར་བུ་རྱིན་

ཆྗེན་གསྗེར། །སྱིལ་དང་སུལ་དང་སྱིད་རྣམས་ནྱི། །སྱིལ་སན་ཕོ་སུལ་སྱིད་སྒྲ་

འབྱྱིན། །སྱིད་དང་སྲུལ་དང་སྱིལ་རྣམས་ནྱི། །ཇྱི་སྱིད་ལུས་སྲུལ་སྱིལ་གྱིས་ཟ། །སྗེ་

དང་བསྗེ་དང་བསྗེ་རྣམས་ནྱི། །སྗེ་མོང་བསྗེ་རུ་ཕན་ཚུན་བསྗེ། །གསྗེས་གསྗེ་ནང་

གསྗེས་བརྒྱ་ཆར་གསྗེ། །གསོས་གསས་བུ་གསོས་གསས་ཁང་འབུབ། །གསྱིག་

གསུག་རལ་གསྱིག་གསུག་ཏུ་འབུལ། །སང་བསངས་ལམ་སང་ཡོ་བ་བསངས། །སྱིང་

བསྱིངས་སྱིང་མོ ་ས་ཐག་བསྱིངས། །བསྲུང་བསྲུངས་དྲྱི ་བསུང་ལྷ་ཡྱིས་

བསྲུངས། །བསྗེལ་བསྗེལ་རྱིང་བསྗེལ་སྐྗེལ་མའྱི་བསྗེལ། །སན་བསན་སན་མ་སྡུག་

བསན་ཆྗེ། །སོས་བསོས་ས་སོས་མྗེ་ལ་བསོས། །སྗེག་བསྗེགས་བྱ་སྗེག་སྒྲོ་སྤུ་

བསྗེགས། །སོད་སོལ་སོད་ཐུན་ཆོས་སོལ་ཚུགས། །སྱིབ་སྲུབ་ཉྱིན་སྱིབ་གོས་ཀྱི་

སྲུབ། །བསྱིས་སྲུས་གོས་བསྱིས་འབྲུ་རྱིགས་སྲུས། །སྱིན་བསྲུན་སྱིན་བུ་དུལ་བའྱི་

བསྲུན། །བསྱིལ་གསྱིལ་གྱིབ་བསྱིལ་དུམ་བུར་གསྱིལ། །སྱིམ་སུམ་སྱིམ་གདུང་སུམ་

ཅུ་སོགས། །སོག་སོགས་སོག་རུས་མང་སྡུད་སོགས། །གསད་གསལ་གསད་བྱ་

ཡྱིད་ན་གསལ། །སབ་བསབས་སབ་མ་སྐྱིན་པ་བསབས། །བསྗེན་སྗེན་བསྗེན་མོ་

སྗེན་མོ་རྱིང་། །སོས་བསོས་ར་སོས་ངལ་བསོས་བདྗེ། །སུབ་སྱིབ་རྗེས་སུབ་ནད་ཀྱི་

སྱིབ། །སོད་སོལ་དག་སོད་སྱིགས་མ་སོལ། །བསམ་སམ་བསམ་པ་སམ་ལྤགས་

ཉོས། །སོག་གསོག་ཚེ་སོག་གསོག་འཇོག་སོང་། །གསུམ་བསུམས་ལན་གསུམ་ཐུ་

བ་བསུམས། །སོར་གསོར་སོར་མོས་གསོར་གྱིས་འབྱིགས། །བསླང་བསླངས་གྗེན་

བསླང་སློང་མོ་བསླངས། །སླད་བསླད་སླད་མར་སྐོན་བསླད་སོང་། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཧ

ཧོང་ཧུང་ཧོང་ལྗེན་ཧུང་རྒྱས་བསམས། །ཧ་ཧྭ་ཧ་བགད་ཧྭ་ཤོ་བསུབ། །ཧྱིལ་

ཧྲུལ་ཧྱིལ་བོ་སློག་ཧྲུལ་གོན། །ལྷག་ལྷགས་ལྷག་མ་གང་ལྷགས་ཆྗེ། །ལྷོག་ལྷོགས་

ལྷོག་པ་གསུང་རབ་ལྷོགས། །ལྷུང་ལྷོངས་སར་ལྷུང་འཚབ་ལྷོངས་ཞྱི། །

ཨ

ཨྱིག་ཨུག་ཨྱིག་བུ་ཨུག་ཨུག་ཆོས་འཆར། ། དྗེ་ལྟར་གདངས་མཐུན་ཡྱི་གྗེའྱི་

རྱིགས། །གང་ལ་འཇུག་པའྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་ཕྲྗེང་། །ནག་ནར་ཚིག་གྱི་སད་པུ་

ལ། །བརྒྱུས་པའྱི་འདུ་བྱྗེད་དྗེ་ཙམ་མོ། །

སྨྲས་པ།

གངས་ཅན་བར་སྤོད་ནགས་ཀོང་ལས། །རྱིགས་མཐུན་སྒྲ་ཡྱི་རྐང་འཐུན་སྒྲ་ཡྱི་རྐང་འཐུང་

མང། །ལྷན་ཅྱིག་འདུ་བྱྗེད་གསར་བུ་འགའྱི། །འབད་པ་འབས་བུས་མྱི་སོང་སླད། །བོ་གོས་སོག་ལྗེ་

རྟུལ་བོ་ཡྱིས། །དྲས་གཏུབས་ངལ་བརྒྱས་བསྒྲྱིགས་པ་ལས། །སྒྲ་རྱིག་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆ་ཤས་

ཙམ། །རྒལ་བའྱི་གྲུ་ཆུང་འདྱི་བསྐྲུན་ལོ། །འདྱིར་འབད་དགྗེ་བས་བོ་གསལ་རྣམས། །འདྱི་སྣང་ཤྱི་

སར་ཅུང་ལྷོད་དྗེ། །འདྱི་ལྟའྱི་རྱིག་བྱྗེད་ཕྲ་མོ་ཡང། །འདྱི་ཕྱིར་ཀོག་ལ་སྒྲྱིམ་གྱུར་ཅྱིག །འདྱི་དག་པར་

དུ་བསྐྲུན་པའྱི་དགྗེ །བོ་གསལ་བོ་ཡྱི་པད་མོ་འབུམ། །བར་དག་སྦྲང་རྱིའྱི་ཟྱིལ་དངར་གྱིས། །རྱིང་

མྱིན་གཏམས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །སྨོན་ཚིག་འདྱི་ཡང་།རྱིག་བྱྗེད་འདྱི་ཀ་པར་དུ་སྐྲུན་སྐབས་སྤང་

པོ་མ་ཏྱི་ས་རས་བྱིས་སོ། །
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༄༅། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་༧རྗེ་དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ 

ཆེན་མོ་དཀོན་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་རྟོགས་པ་ 

བརྗོད་པ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའི་འཇའ་ཚོན་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྒོལ་བའྱི་སངས་སབས་མ་བསྒྱུར་བར། །

ལུས་མྗེད་ཁོས་པའྱི་སྒོགས་རོ་ལ། །

བརྗེ་བས་མྗེ་ཏོག་སྦྱིན་མཁས་པ། །

ང་ཡྱི་སོན་པ་ཤཱཀའྱི་ཏོག །

ཀུན་རོངས་དུག་གྱི་ཡལ་ག་ལ། །

མཁྗེན་རབ་མཚོན་གྱི་གདྗེངས་ཀ་ཅན། །

ཟུར་ཕུད་ལྔ་བཅྱིངས་སྗེག་པའྱི་ལྷ། །

དྗེ་རྱིང་སྤྱི་བོའྱི་རྒྱན་དུ་འགུགས། །

ཆུ་ཤྗེལ་དབང་བོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །

ཙོག་པུར་བཞུགས་པ་མ་གནང་བར། །

མགྱིན་པ་ལོངས་སྤོད་འཁོར་ལོ་རུ། །

སན་པའྱི་སྒྲ་དབྱངས་དལ་གྱིས་རྡུངས། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལྱི་ཁྱིའྱི་ལྟྗེ་མཚལ་འཕོ་བའྱི་གཞྱིར། །

གསྗེར་སོང་འཁྲུངས་པའྱི་འདབ་མ་ལ། །

སོང་ཕྲག་རྒྱལ་བའྱི་སྣང་བརན་ཅན། །

སྤྱི་གཙུག་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱན་དུ་འབར། །

བོ་གོས་མྗེས་པོས་དུས་ཀྱི་མཐར། །

རལ་བའྱི་གཙུག་ཕུད་དོར་བྱས་ཏྗེ། །

རྱིགས་སྨྲ་རྒྱ་མཚོའྱི་མདུན་ས་རུ། །

དྲྗེགས་ལྡན་ཁྗེངས་པ་དུམ་བུར་གཅོད། །

དགྗེ་ལྗེགས་བྱྗེ་བ་འབྱུང་བའྱི་གནས། །

འདུན་པ་དར་བའྱི་ཆོས་ཀོང་དུ། །

བསན་ལ་གཅྗེས་པའྱི་སྱིང་བོ་ཅན། །

འཛིན་མ་མཛེས་པའྱི་དཔལ་དུ་ཆྗེ། །

དགྗེ་བ་ལྗེགས་བཤད་སྤྱིན་སྔོན་མས། །

འདུན་ལྡན་རྣམ་དཔོད་ཡངས་པའྱི་ཁར། །

རྒྱ་ཆྗེན་ལུང་རྱིགས་བདུད་རྱིའྱི་སྨན། །

མཚོ་མོའྱི་རླབས་ཕྲྗེང་བཞྱིན་དུ་འཕོ། །

ལྷག་བསམ་འོ་མའྱི་ཆུ་གཏྗེར་ལས། །

རྒྱལ་སས་དུང་གྱི་ཟླ་བ་ཞྱིག །

མཁའ་ལ་ཤར་བའྱི་ངོ་མཚར་སོང་། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།
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རོད་ལ་རོ་འཛིན་གར་དུ་རྗེན། །

རྟོགས་པ་ཀླུ་ཡྱི་ཕོ་བང་ནས། །

ཆུ་ཤྗེལ་ནོར་བུའྱི་འཇའ་ཚོན་མང་། །

ཉྱི་འོད་རྗེ་དགའ་ལ་འགོགས་པའྱི། །

མཛེས་སྡུག་མྱིག་གྱི་དཔྱིད་དུ་སྗེག །

རྒོད་མ་ཁ་ཡྱི་ཁོར་ཡུག་ལས། །

རྱིན་ཆྗེན་ལྷུན་པོའྱི་ཡང་སྗེང་ན། །

དགུང་ལ་བརྗེགས་པའྱི་བང་རྱིམ་གྱིས། །

སྱིད་པའྱི་རྗེ་མོ་ཏོག་ཏུ་ལྗེན། །

ལྷུན་སྟུག་རྱི་བོའྱི་གྲྭ་གཅྱིག་ན། །

བཻཌཱུར་ཞྱིང་ལ་གགས་པ་ཡོད། །

མ་ག་ངྷ་ཡྱི་བྱང་རྒྱུད་དུ། །

ཀཻ་ལ་ཤ་རྱིའྱི་མཆོད་རྟྗེན་གྱིས། །

མཛེས་པར་སྤས་པའྱི་ཡུལ་ལོངས་འདྱི། །

ལྷ་གཅྱིག་ལོ་ཀྱི་ཤྭ་རའྱི་ཞྱིང། །

ཆོལ་གསུམ་འཛིན་མའྱི་ལྟོ་བ་ལས། །

རྟ་མཆོག་བང་ཁ་དར་བའྱི་ས། །

རྱིག་པ་འབྱུང་བའྱི་གོང་ཁྗེར་གྱི། །

སན་པ་གཡུ་འབྲུག་སྐད་ལ་ཟ། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཨ་སྔོན་མཐོན་པོའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ། །

ཨ་རྗེ་རྗེ་གཞུང་གཡུ་ལོ་མ། །

ཨ་མདོ་ས་ཡྱི་ཐྱིག་ལྗེ་ཞྗེས། །

ཨ་མཆོག་སན་པའྱི་ཁང་བར་བསྒྲུབས། །

རྗེ་རྱི་ལྷུན་པོ་འདུས་པའྱི་ཡུལ། །

རྗེ་བརྒྱད་འདབ་མ་གྗེས་པའྱི་གྲྭར། །

རྗེ་ཀླུང་སྔོན་མོ་འཁྱིལ་བའྱི་དཔྱིད། །

རྗེ་དགའྱི་དཔལ་གྱིས་རོལ་བའྱི་ས། །

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ལས། །

རྒྱ་སག་འཛུམ་དྲུག་རྒྱས་པའྱི་ལོར། །

ཁྱུང་རྗེན་རྒོད་པོ་ལྡྱིང་བའྱི་སར། །

མཚན་དཔྗེ་གསར་བའྱི་ཉྱི་མ་ངོམ། །

ར་གསུམ་ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བང་ནས། །

དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའྱི་གདོང་བཞྱི་བས། །

སྤྲུལ་བའྱི་སྗེམས་དཔའ་འཁྲུངས་པ་ལ། །

མཆོད་པའྱི་ལྟད་མོ་མཁའ་ལ་བཤམས། །

དགུང་གངས་དུས་ཀྱི་ལང་ཚོ་སྨྱིན་པའྱི་ཚེ། །

ལྷག་བསམ་ཟླ་གཞོན་རོགས་པའྱི་ཁུ་བོ་ལས། །

འཕྲལ་སྦོར་ཀོག་གྱི་ཆོ་ག་བསྗེན་མ་ཐག །
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གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཡ་མཚན་བྱྗེད། །

རྗེ་གཞུང་རྩྭ་ཐང་གཡང་གྱི་ར་བ་ལས། །

སོང་ཕྲག་དུམ་བུ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ན་ཡང་། །

སྒྱིད་ལུག་བྱྱིས་པའྱི་སྤོད་པར་མ་ཞྗེན་པར། །

སྙུག་ཐོགས་གཡུ་ཁྱིའྱི་སན་པ་དལ་གྱིས་བཞྗེས། །

སློབ་དཔོན་ཐོན་མྱིའྱི་ཞལ་ཆབ་ཨ་མྲ�་ཏ། །

རྣམ་དབྱྗེ་དུས་གསུམ་རླབས་ཀྱི་དོ་ཤལ་ཅན། །

ངོམས་མྗེད་འཐུང་བའྱི་སྐལ་བཟང་འབྲུག་གྱི་སྒྲ། །

བྱྗེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའྱི་ཆོས་དབྱྱིངས་མཐོང་ན་ལྡྱིར། །

འཁོར་བ་དུག་སྦྲུལ་ཚང་གྱི་གདྗེངས་ཀ་ལ། །

སྐྲག་སྗེ་ངྗེས་འབྱུང་མྱིའུ་ཐུང་གོམ་པའྱི་ཁ། །

བ་མྗེད་རོགས་པ་ཆྗེན་པོའྱི་གོང་ཁྗེར་དུ། །

སྐོད་པའྱི་འདུན་པ་རོ་རྗེ་བག་གྱི་སྤུན། །

ཚེ་གཅྱིག་ཟུང་འཇུག་བརྗེས་པའྱི་མྱི་ལ་ལྟར། །

ལུང་སོང་རྱི་སུལ་འགྱིམ་པའྱི་སོམ་ཆྗེན་པས། །

ཐོས་བསམ་ཧ་རྱིའྱི་འོ་མ་བཞྗེས་ཤྱིག་ཅྗེས། །

བཀའ་མཆྱིད་ཟབ་མོའྱི་རྟྱིང་སྐུལ་རྒྱན་དུ་བྱྱིན། །

སྱིད་པའྱི་ཕུན་ཚོགས་གློག་གྱི་འཇའ་རྱིས་མར། །

སྱིང་བོ་ཀུན་གསལ་པདོའྱི་རྒྱན་ཕྲྗེང་སྗེ། །
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འཁོར་བའྱི་འཆྱིང་ཞགས་བདུད་མོའྱི་འཛུམ་པ་ལ། །

ཞྗེན་ལོག་གོམ་པའྱི་འདྗེགས་འཇོག་རྱིང་དུ་བསྒྱུར། །

ཕུན་ཚོགས་སྗེ་བཞྱི་དར་བའྱི་ཕོ་བང་དུ། །

ངུར་སྨྲྱིག་སྒྱུ་འཕྲུལ་འཆང་བ་འཇྱིག་རྟྗེན་དབང་། །

དཔག་མྗེད་དགྗེས་པས་རོ་རྗེ་རྭ་གུར་དུ། །

བྱྱིན་རླབས་སྲུང་བ་མཆོག་གྱི་གཏྗེར་དུ་བསྒྲུབས། །

ལྱི་ཁྱིའྱི་མདངས་འཛིན་གཉྱིས་སྐྗེས་དབང་བོའྱི་ཚོགས། །

བཤད་སྒྲུབ་ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའྱི་འཕུར་ལྡྱིང་གྱིས། །

ལུང་རྱིགས་དབྱངས་སན་གྗེར་བའྱི་མཚོ་གླྱིང་དུ། །

དྗེད་དཔོན་སོབས་ཀྱིས་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལ་ལྟ། །

དགྗེ་ལྗེགས་གསྗེར་ལྡན་འཛིན་མའྱི་ལྟོ་བ་རུ། །

འདུན་མའྱི་རླབས་ཕྲྗེང་དཀར་བོའྱི་དོག་པ་ཅན། །

བསན་འཛིན་ཀླུ་དབང་བྱྗེ་བའྱི་མགོན་པོ་ལ། །

མ་ཕྗེད་དད་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་སྱིང་ནས་འཕྱུར། །

ཟག་མྗེད་དགྗེས་ཞལ་གནང་བའྱི་སྤན་སྔ་རུ། །

ཚངས་སྤོད་སོམ་པའྱི་འོ་རྒྱུན་བཞྱིབས་དང་ལྷན། །

ཉྱི་འོད་གཟྗེགས་མའྱི་རྗེ་དགའ་ལ་འགོགས་པའྱི། །

དབང་ཕོགས་མཚམས་སྤྱིན་ཞུན་མའྱི་ཕུང་བོར་བཞྗེངས། །

ཁྱི་ཤོར་རྒྱལ་མོའྱི་ལྷོ་རྒྱུད་ནཱ་ལྗེནྡྲ། །
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བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་སྱིངས་གངྒཱའྱི་མཚོ་མོ་རུ། །

བཤད་སྒྲུབ་རླབས་ཕྲྗེང་མཐོན་པོའྱི་བ་གམ་རྗེར། །

ཞྱི་དུལ་ངང་བ་གཞོན་ནུའྱི་གར་གྱིས་ཞུགས། །

ཟག་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མར། །

ལྔ་རྱིག་ཤྗེས་བྱའྱི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའྱི་མགོན། །

ངུར་སྨྲྱིག་གར་ལ་རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པ་ཅན། །

དད་གསུམ་སྗེག་མ་འཛུམ་པས་ཏོག་ཏུ་བཀུར། །

མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ར་རྔ་རྡུང་བ་ལ། །

ཐབས་ཤྗེས་ལྕུག་ཕྲན་དཀར་བོའྱི་ཅོད་པཎ་ཅན། །

ཡོན་ཏན་ཁོ་ལག་རོགས་ལྡན་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས། །

དུ་མས་སྤན་གྱི་འབས་བུའྱི་ཚུལ་དུ་བསྐངས། །

བཀའ་བརྒྱུད་མྱི་ལ་བཞད་པའྱི་རོ་རྗེ་བཞྱིན། །

མུ་ལྟོའྱི་འཚོ་བ་ཡུན་རྱིང་བསྗེན་ན་ཡང་། །

བྱ་བཏང་བཙུན་པའྱི་རང་ཚུགས་མ་ཤོར་བར། །

དཀའ་སྤད་བཟོད་པའྱི་སྱིང་རུས་བག་ལ་འཆའ། །

དགྗེ་ལྗེགས་ཆུ་འཛིན་འཁྱིགས་པའྱི་གདྗེངས་ཁང་ནས། །

ལྷན་སྐྗེས་རྣམ་དཔོད་མཁའ་ལྡྱིང་དབང་བོའྱི་རལ། །

གཤོག་ཟུང་ཟློས་གར་སྒྱུར་བའྱི་སངས་སབས་ཀྱིས། །

ཤྗེས་བྱའྱི་དགུ་ཚིགས་རྱིང་མོ་གཅོད་ལ་བརོན། །
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གཏན་ཚིགས་ངག་གྱི་མཛའ་མོ་སྱིང་སྡུག་མ། །

ཡྗེ་ཤྗེས་གློག་དམར་འཁྱུག་པའྱི་སག་ཤར་ལ། །

ཚེགས་མྗེད་ཐོབ་པས་རྱིགས་སྨྲ་གཞོན་ནུ་དག །

རད་བྱུང་དོགས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇྱིངས་ལ་བྱྱིང་། །

ལྷག་བསམ་ཀོང་ལས་མཆྗེད་པའྱི་དྷྱིཿཡྱིག་གྱིས། །

ཙིཏྟ་ལོག་མར་འཚངས་པའྱི་ཕས་རྒོལ་ལ། །

ལུང་རྱིགས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའྱི་ཐལ་ངག་སོང་། །

ཤྱིག་ལ་བརྒྱ་བྱྱིན་རོ་རྗེ་བཞྱིན་དུ་རྣོ། །

རྱིགས་ལམ་ཤྗེས་བྱའྱི་ཆུ་བོ་མ། །

ཐོས་བསམ་སྐོགས་ཀྱིས་བཅུས་པས་ན། །

དུང་སྐོང་ཀླུ་ཡྱི་སས་མོ་ཡང། །

ཆུ་གཏྗེར་ཆྗེན་པོ་འཛད་ཀྱིས་དོགས། །

རྟོག་གྗེ་འབུམ་གྱི་སྤྱི་བོ་རུ། །

འཁོར་གསུམ་ཕྲྗེང་བས་བརྒྱན་པ་ལ། །

དགའ་བ་སོང་ལྡན་ཞྱིང་ཁམས་ནས། །

ཆོས་ཀྱི་གགས་པས་འཛུམ་པ་སོན། །

བརྒལ་བརྟག་འཕྲུལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིས། །

དྲྗེགས་ལྡན་སྗེམ་པའྱི་རྟོག་གྗེ་བ། །

མགོ་བོ་སྨད་ནས་ནོར་འཛིན་མའྱི། །
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གདོང་ལ་རྱི་མོ་འབྱི་བར་བྱྗེད། །

ལུང་རྱིགས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོག་པའྱི་གཞྱིར། །

འཇྱིགས་མྗེད་སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མ་ཡྱིས། །

བརྒལ་བརྟག་ཟྗེར་བརྒྱ་སྤོས་པས་ན། །

ཕོགས་ཀྱི་གླང་བོའྱི་སན་པ་འཕྲོག །

ང་འོ་སམ་པའྱི་རྒོལ་བ་དག །

རྣམ་པར་གཡོ་བའྱི་ལྕྗེ་རྗེ་ཡང་། །

ཏྱིང་འཛིན་བདྗེ་བར་སྗེད་པ་ཡྱིས། །

སྱིང་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདར་བ་འཛིན། །

རང་མཐོང་ཆྗེ་བའྱི་ཕས་རྒོལ་གྱིས། །

སུན་འབྱྱིན་རླུང་དམར་བཏབ་ན་ཡང་། །

ཀུན་སློང་གསྗེར་གྱི་ས་གཞྱི་ལ། །

དམ་བཅའ་རོ་རྗེ་བག་གྱི་རྱི། །

རྣམ་མང་རྱིགས་ལམ་ཉག་ཕྲན་སོང་། །

རང་འགྗེལ་གཤོག་པའྱི་འཕུར་རལ་ཅན། །

མངོན་རྗེས་མཐྗེབ་ལོང་སྦར་བ་ལས། །

གདུག་སྱིན་མགྱིན་པ་དུམ་བུར་བརླགས། །

མངོན་རྟོགས་ལྷ་ཡྱི་མ་ཎྱི་ཀ །

ཕར་ལ་སས་པའྱི་ཤྗེར་ཕྱིན་མ། །
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བྱམས་མགོན་གཏྗེར་གྱི་ཁ་བྱང་གྱིས། །

རྣམ་དཔོད་པང་ལ་བསུས་པས་སྤོ། །

ལུང་རྱིགས་མཆྗེ་སྗེར་རྣོན་པོའྱི་སར་ཁྱིམ་གྱིས། །

རྟག་ཆད་གླང་བོའྱི་དབུ་ཐོད་ཚལ་བར་གཤགས། །

གཏན་ཚིགས་དར་མའྱི་ཟྗེ་བ་སྔོན་པོ་ཅན། །

དཔལ་སྟུག་གངས་ལ་འགྱིང་བ་གདོང་ལྔའྱི་དབང་། །

མཁྗེན་རབ་ཉྱི་འོད་འབར་བའྱི་གུར་ཁང་མས། །

སྗེམས་ཅན་ལས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པ་འཇྱིག་རྟྗེན་ཁམས། །

སྱིམ་པའྱི་རས་བཞྱིན་མངོན་པར་གཟྱིགས་པ་ན། །

ཤྗེས་བྱ་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱི་མཛོད་ལ་དབང་། །

ངྗེས་འབྱུང་སོ་ཐར་གསྗེར་གྱི་ཀ་བ་ལ། །

བྱང་འདུལ་མུ་ཏྱིག་བྗེས་པའྱི་ཤམ་བུ་གཡོ། །

སྔགས་སོམ་གྱིབ་བསྱིལ་སྣུམ་པོའྱི་བ་རྗེ་ཕོན། །

ལུས་ཅན་འགོ་བའྱི་གཙུག་ན་དལ་གྱིས་འཁོར། །

གསང་ཆྗེན་ཕ་མཐའ་ཡས་པའྱི་མཚོ་མོ་ལས། །

གསང་ཟབ་གདམས་ངག་རྱིན་ཆྗེན་ནོར་བུའྱི་ཕྲྗེང། །

གསང་སྔགས་བ་ན་མྗེད་པའྱི་དྗེད་དཔོན་གྱིས། །

གསང་གསུམ་སྱིང་གྱི་མཛོད་དུ་ཅྱི་ཡང་སྤུངས། །

མདོ་སྔགས་ས་ཆྗེན་ཁོན་ལ་ཟློས་པའྱི་གར། །
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བསྒྱུར་བའྱི་གགས་པ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་གླུས། །

འོག་མྱིན་ཞྱིང་ན་བཞུགས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་ཡང་། །

དགྗེས་ཞལ་ཡོན་པོར་འཁོགས་ནས་ཧད་དྗེ་ལུས། །

རྣམ་དག་ལུང་གྱི་ར་བ་གཞྱི་ནས་བརྟན། །

རྱིགས་ལམ་ཕྲ་མོའྱི་འདབ་ལོ་ཕོགས་སུ་རྒྱས། །

དཔྗེ་དོན་དྲྱི་བསུང་འཇྱིག་རྟྗེན་གསུམ་ན་འཐུལ། །

འཆད་ལ་བཤྗེས་གཉྗེན་དཔག་བསམ་དབང་བོ་ཉྱིད། །

ལུང་རྟོགས་གཡུ་རལ་སྟུག་པོ་དགུང་ལ་གསྱིག །

རྱིགས་པའྱི་གད་རྒྱངས་གསང་མཐོར་སྒྲོག་པའྱི་དཔལ། །

ཐལ་ངག་སྦོར་བའྱི་མཆྗེ་སྗེར་རྣོན་པོ་ཅན། །

རོད་ལ་འཇྱིགས་མྗེད་གདོང་ལྔའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། །

བཅད་ལྷུག་སྗེལ་མའྱི་སྗེག་འཆང་མྗེ་ན་ཀ །

སན་ཚིག་ཆུ་སམ་སྨུག་པོའྱི་མཐའ་ཤམ་ཅན། །

གཞོན་ནུའྱི་མགྱིན་པར་འཁྱུད་པའྱི་དགའ་སོན་གྱིས། །

རོམ་ལ་ཆོས་དབང་གགས་པའྱི་སན་པ་ཕྲ། །

ཁད་པར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་འཁོར་ལོ་མས། །

སན་ཚིག་སྗེབ་ལྗེགས་པྱི་ཝང་སྦྲྗེང་བ་ན། །

མཉམ་བཞག་མལ་ན་བདྗེ་བའྱི་སྗེམས་དཔའ་རྣམས། །

ཏྱིང་འཛིན་ལས་ལ་འཇུག་པ་ལྷོད་པར་གྱུར། །
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རྣམ་དཔོད་འདབ་མ་མཁའ་ལ་རྒྱས་པས་མཁས། །

སོམ་གསུམ་བག་ཡོད་མདུད་རྒྱ་བརྟན་པས་བཙུན། །

འགོ་ལ་སྨན་པའྱི་རོ་མངར་རོགས་པས་བཟང་། །

འཛིན་མའྱི་རྒྱན་གྱུར་པད་དཀར་བོའྱི་ལོན། །

ལྟ་བ་སན་པའྱི་རང་སྒྲ་ཁ་ལ་འགྱུ། །

སོམ་པ་བཀྲ་ཤྱིས་རྗེ་ཁཱ་གཡས་སུ་འཁྱིལ། །

སྤོད་པ་ཟླ་གཞོན་མདངས་ལ་ཅོ་འདྲྱི་བའྱི། །

གསུམ་ལྡན་བཤྗེས་གཉྗེན་གཡས་འཁྱིལ་དུང་གྱི་ཟླ། །

ཆོས་རྒྱུན་གངས་ཀྱི་གཙང་བོ་མང་། །

བྱྱིྱིན་རླབས་ཉྱི་མའྱི་འོད་སོང་ཅན། །

བོ་གོས་གསྗེར་གྱི་ཡུར་བ་ལ། །

དྲངས་པའྱི་ཕ་མཐའ་སུ་ཡྱིས་དམྱིགས། །

དགྗེ་ལྗེགས་བྱྗེ་བའྱི་ངོ་མཚར་སོང་། །

མཁའ་ལ་འཕྱུར་བའྱི་རླབས་ཕྲྗེང་དཀར། །

ཡྱིད་སྲུབས་བདག་པོས་མ་བཟོད་པར། །

བང་གྱི་པགས་པ་བཤུ་བར་རོམ། །

ཟབ་པའྱི་མན་ངག་ངྷྭ་ཛ་ཀ །

སྱིད་པའྱི་རྗེ་མོར་བསྒྲྗེངས་པ་ན། །

ཆྗེ་བར་རློམ་པའྱི་སྐྗེ་སྤྲུལ་དག །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 130  

དབུ་ལོའྱི་མགྱིན་པ་ཐུར་དུ་གུག །

ཙོང་ལ་རྱིང་མོའྱི་ལྷ་ཞོལ་དུ། །

རྱིགས་ཀྱི་བདག་པོས་བསུས་ན་ཡང་། །

འདོད་པའྱི་ནོར་ལ་ཆགས་བལ་གྱིས། །

བག་སྐྱིབས་རྱིག་པའྱི་ཁང་བར་ཕྱིན། །

ཙོང་ཁའྱི་བྱང་རྒྱུད་ཆོས་སྱིངས་ཕོགས་ཀྱི་གླང། །

དབྗེན་གསུམ་རྱི་བོའྱི་ནགས་མར་གསང་གསུམ་གྱིས། །

བོ་གསལ་སྐལ་བཟང་བྱྗེ་བ་སྐོང་བའྱི་མགོན། །

དཔལ་ལྡན་སྐུ་བཞྱིའྱི་གོ་འཕང་བདག་གྱིར་བཞྗེས། །

འཇྱིགས་མྗེད་གདོང་ལྔ་འབར་བའྱི་ཁྱིར། །

དམ་ཆོས་འོ་མའྱི་རྒྱུན་བཟང་ལ། །

འཐུང་བའྱི་རང་སས་རྡུལ་གྱི་གངས། །

རྒྱ་མཚོའྱི་གོས་ཅན་ཁོན་ལ་བརལ། །

རོད་མྗེད་མཁས་པ་འབྲུག་གྱི་སྒྲ། །

ཕོགས་ཀྱི་བུ་མོས་བརྡུངས་ན་ཡང་། །

མཐོ་བའྱི་སངས་ཀ་མྱི་འཛིན་པ། །

མྱི་ལ་བཞད་པའྱིྱི་རོ་རྗེ་བཞྱིན། །

མདོ་སྨད་རྱིག་པ་འབྱུང་བའྱི་ཆ། །

ཀ་རྱིང་སྗེ་བཞྱི་དར་བའྱི་སར། །
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བྱ་རྒོད་ཕུང་བོའྱི་རྱི་བོ་ལས། །

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་བཞྱིན། །

ཡབ་སས་ཉྱི་ཟླ་རྒྱས་པའྱི་དྲུང་། །

ངུར་སྨྲྱིག་གོས་ཀྱི་བ་རྗེ་ཅན། །

སོང་ཕྲག་གདུལ་བྱའྱི་འདུ་འགོད་ཀྱིས། །

ནོར་འཛིན་དམར་འོད་གོས་ལ་བསྒྱུར། །

དྲྗེགས་ལྡན་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་ལ། །

ཞབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགོད་མཁས་པའྱི། །

མདོ་སྨད་དཔའ་བོ་དྲུག་སྗེ་ཞྗེས། །

སན་པ་སྱིད་ཞྱིའྱི་ཁོང་ན་འབར། །

མཛུབ་རྗེ་གར་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས། །

རྒྱ་བོད་རྱིས་ཀྱི་རྱི་མོ་འབུམ། །

སྱིམ་པར་བཟུང་བའྱི་རས་བཞྱིན་དུ། །

ལོག་གྱུར་རྗེན་པར་སོན་ལ་དཔའ། །

ཀུན་ཕན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ཚེ་རྱིག་གཏྗེར་བརྒྱ་བ། །

རྗེན་པར་སོན་ལ་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་གྱི་རྒྱལ། །

བཻཌཱུར་ཞུན་མའྱི་འོད་ལྡན་སྨན་གྱི་བ། །

དབྗེན་གསུམ་རྱི་བོའྱི་སོ་ན་མྱི་ཡྱི་གར། །

ཉ་གང་ཟླ་བའྱི་མཛེས་སྡུག་འཕྲོག་པའྱི་ཡུམ། །
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ཚངས་པའྱི་སས་མོ་དགྗེས་པའྱི་ངག་གྱི་དཔལ། །

སན་གྱི་ཤལ་བ་རྱིང་བོའྱི་མཛེས་རྒྱན་དུ། །

ཕག་སོར་སྗེ་མའྱི་རྗེ་ནས་མངོན་པར་བཞྗེངས། །

ལུང་རྱིགས་གནམ་ལྕགས་དར་མའྱི་རྣོ་དབལ་ཅན། །

བརྒལ་བརྟག་མཚོན་ཆའྱི་འཁོར་ལོ་རྩུབ་མོའྱི་ཟྱིལ། །

རྱིག་པ་འབྱུང་བའྱི་ཞྱིང་ནས་བསྐོར་པ་ན། །

རོད་པའྱི་ཀན་ཀ་སོང་བའྱི་དབྱྱིངས་ལ་འབྱམས། །

ཐུབ་བསན་གངས་ཀྱི་རྱི་སུལ་དུ། །

འཇྱིགས་མྗེད་གདོང་ལྔ་འགྱིང་བ་ལ། །

ཝ་སྐྗེས་རྒྱལ་བོའྱི་ཅ་ཅོ་ཡྱིས། །

རྒོལ་བར་འདོད་པ་ཉོན་རྗེ་མོངས། །

རྣམ་མང་མཁས་པའྱི་སྤན་སྔ་རུ། །

རྣམ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་བཞྱིན། །

རྣམ་དཔོད་འགན་པའྱི་བང་ཁ་ན། །

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་དགྗེ་མཚན་མཐོ། །

སྔོ་ལང་ནགས་མའྱི་རྱི་སུལ་དུ། །

མྱི་རྟག་སོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བ། །

དགྗེས་པས་འཛུམ་པ་མ་བཏང་བས། །

རྗེ་གཞུང་སྐྱིད་པའྱི་ཚལ་ལ་བསུས། །
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དབང་ཐང་ཅན་གྱི་མྱི་དྲག་འགས། །

རླབས་ཆྗེན་ཚོགས་གཉྱིས་ཞྱིང་ས་རུ། །

དཀོན་མཆོག་ཕོ་བང་དགོས་སོ་ཞྗེས། །

བཀྲ་ཤྱིས་ལྷག་བསམ་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ། །

བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་རྒྱས་པའྱིྱི་སྗེ། །

དགྗེ་སྦོང་སོང་ཕྲག་འབྱུང་བའྱི་གནས། །

བྱྗེད་པོའྱི་བོ་ཡྱི་ར་བ་ལས། །

འཛམ་གླྱིང་མཛེས་པའྱི་རྒྱན་དུ་བསྐྲུན། །

ས་མོ་གླང་གྱི་ལོ་བ་རུ། །

གངས་ལོངས་བསན་པའྱི་ཤྱིང་རྟ་བས། །

དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གླྱིང། །

བཞྗེངས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

རྣམ་མང་གྲྭ་ཤག་མཛེས་པའྱི་སྗེ། །

བསར་ལ་བརྒྱུས་པའྱི་མུ་ཏྱིག་ཕྲྗེང་། །

དབང་སྔོན་སར་བའྱི་གོས་དར་ལ། །

བཤམས་པའྱི་དགའ་སོན་མྱིག་གྱི་དཔྱིད། །

དགྗེ་ལྗེགས་སན་པའྱི་གགས་པ་ཡྱིས། །

སོང་གསུམ་སྔོ་བསངས་བུ་མོའྱི་ཁོན། །

ཞགས་པ་མྗེད་པར་བཅྱིངས་བྱས་ཏྗེ། །
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ཀུན་གྱི་རྣ་དབང་བཟྱི་བར་གྱུར། །

འོད་སོང་འཁྱིལ་བ་ཨཱ་དྱིའྱི་བུ། །

མྗེ་ཁྗེར་གོགས་ལ་འགོད་མཁས་པའྱི། །

བཙོ་མ་གསྗེར་གྱི་མདངས་འཕྲོ་བའྱི། །

དད་རྟྗེན་བྱྱིན་ལྡན་རྱིས་ཀྱིས་བལ། །

ཉྱི་ཟྗེར་རྡུལ་ལ་ཅོ་འདྲྱི་བའྱི། །

སོམ་བརོན་ངུར་སྨྲྱིག་འཆང་དག་གྱིས། །

ཐོས་བསམ་དུང་དཀར་འབུད་པ་ལ། །

འཇམ་དབྱངས་གཞོན་ནུས་ཡོན་པོར་གསན། །

གདོད་མའྱི་ཕག་སོལ་ཏྱིག་ཏའྱི་རོ། །

ཉྗེས་ལྟུང་དྲྱི་མའྱི་ཆུ་བལ་ཅན། །

གཞྱི་གསུམ་ནོར་བུ་ཀྗེ་ཏ་ཀས། །

བཻཌཱུར་ཞུན་མའྱི་ཟླ་བོར་བྱས། །

ཁུངས་ལྡན་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་རླབས། །

འཕྱུར་བའྱི་བཀའ་བསན་གཙང་བོའྱི་རྒྱུན། །

བཀའ་ལུང་ཚིག་གྱི་རོ་རྗེ་ཡྱིས། །

སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའྱི་ལྟོ་བར་བསྐྱིལ། །

བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་ཆོས་ཀྱི་མཛོད། །

གཅྱིག་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་སྱིང་བོའྱི་གསུང་། །
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དཔད་གསུམ་བཙོ་མའྱི་རང་མདངས་ཅན། །

ལུས་ཅན་རྣ་བའྱི་རྒྱན་དུ་བསྒྲགས། །

སོབས་ཆྗེན་གད་མོ་རྒོད་པའྱི་སྒྲས། །

ཁམས་གསུམ་ལུས་མྗེད་འབྱུང་བོའྱི་ཚོགས། །

འཇྱིགས་མཛད་དཔའ་བོ་གཅྱིག་པའྱི་དབང་། །

ཐུགས་བསྐྗེད་རལ་བའྱི་ཀོང་ལས་འཕྱུར། །

བཅོ་བརྒྱད་ན་རཀ་གོང་ཁྗེར་དུ། །

དུཿཁས་གཟྱིར་བའྱི་འགོ་བ་རྣམས། །

རྣམ་པར་སྦོང་བའྱི་རྒྱལ་བོ་ཡྱི། །

དབང་གྱི་ཆོ་ག་ལྷུགས་པར་བསྩལ། །

རྱིག་འཛིན་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྗེས། །

ལྷ་ཕག་ཐལ་མོ་སྦར་བྱས་ཏྗེ། །

སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ངོ་བོ་རུ། །

རལ་བའྱི་དོ་ཀྗེར་རྗེ་ནས་མཆོད། །

རོ་རྗེ་འཛིན་མའྱི་ལྟོ་བ་རུ། །

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པོའྱི་ཆོས་འཁོར་གླྱིང། །

འོག་མྱིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའྱི་ཞྱིང་། །

ས་ལ་འཕོས་སམ་དོགས་པས་གཟྱིར། །

ཐོས་བསམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གླྱིང་། །
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ལུང་རྱིགས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོག་པའྱི་ཚལ། །

མྱི་འཇྱིགས་གདོང་ལྔའྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས། །

རྒྱལ་བསན་སོག་གྱི་ཀ་བར་འགྱིང་། །

མཚོ་ལ་ཟླ་གཟུགས་ཤར་བ་ལྟར། །

ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་གླྗེགས་བམ་དག །

དགུང་ལ་བརྗེགས་པའྱི་བ་གམ་སོང་། །

ར་ཆྗེན་ལྷུན་པོའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ། །

ཕས་རྒོལ་སྱིང་ལ་རྣོ་བའྱི་དཔྱིད། །

གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ལྷག་རྱིགས་པའྱི་དཔུང་། །

རྒྱ་མཚོའྱི་རླབས་ཀྱི་ཕྲྗེང་བ་བཞྱིན། །

རོགས་པའྱི་མཐའ་ནྱི་དམྱིགས་སུ་མྗེད། །

བཤྗེས་གཉྗེན་བ་སྤྲུལ་མང་ཞྱིག་གྱིས། །

རྱིགས་ཀྱི་ཅོད་པཎ་དུ་བཀུར་བས། །

དགའ་རབ་བདུད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཀང་། །

འཇག་མའྱི་ར་སྐ་བཞྱིན་དུ་འདར། །

ཆོས་བཟང་ལྷ་ཡྱི་མདུན་ས་ནས། །

དྲང་སོང་བ་མ་ཕུར་བུ་ཡང། །

ཕྲག་དོག་དུག་གྱི་མྗེ་ལྕྗེ་ཡྱིས། །

བསྗེགས་པའྱི་དུད་སྤྱིན་འཕྱུར་ལ་ཉྗེ། །
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བཟོ་རྱིག་རླབས་ཕྲྗེང་དར་བའྱི་གཞྱིར། །

ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའྱི་སྱིང་བོ་ཅན། །

འཇྱིགས་མཛད་རོ་རྗེ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ། །

ཐོགས་པ་མྗེད་པར་ཤར་གྱིས་གནང། །

གཡའ་མའྱི་གླྗེགས་བུ་བརྗེགས་པའྱི་ཁྱིར། །

བཀའ་གདམས་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བང་དུ། །

སྤན་རས་གཟྱིགས་དབང་མ་ཎྱི་བས། །

ལྷ་ཆབ་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་ལ་འཐུངས། །

གདོང་ལྔ་སྣ་ཚོགས་འཕོ་བའྱི་ཁྱིར། །

མདོ་སྔགས་རྗེ་དགའ་རྒྱས་པའྱི་དགོན། །

ཞབས་སྗེན་ཟླ་བའྱི་ཀྗེ་ས་ར། །

བསྒྱུར་བས་དགྗེ་མཚན་ཅྱི་ཡང་འབར། །

ཚང་ཚིང་སྣོལ་མར་འཐབ་པའྱི་ནགས་ཀོང་དུ། །

ཁུ་བྱུག་འཇོལ་མོས་བག་སྐད་འཆའ་བའྱི་གནས། །

དར་ཞྱིང་བདྗེ་འཛོམས་དགའ་བ་རྒྱས་པའྱི་ཚལ། །

དམ་ཆོས་འོ་མའྱི་གྲུ་ཆར་དགུང་ནས་ཕབ། །

རྗེ་གཞུང་དགྗེ་བ་སོང་ཕྲག་ལྡན་པའྱི་ཆ། །

བཀྲ་ཤྱིས་སོ་བརྒྱ་འཕྗེལ་བའྱི་ཆོས་གླྱིང་དུ། །

དད་པའྱི་ལང་ཚོ་གཞོན་པའྱི་སྐལ་ལྡན་ཚོགས། །
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སྨྱིན་གོལ་ཐར་བའྱི་ཞྱིང་ལ་མངོན་པར་བཀོད། །

འཇྱིགས་མཛད་རོ་རྗེ་སྲུང་བ་མཆོག་གྱི་རྱིས། །

ཁོར་ཡུག་ལྷུན་པོ་མཛེས་པའྱི་བག་རོང་དུ། །

ཞབས་ཟུང་འཁོར་ལོའྱི་རྗེ་ཁཱ་བསྒྱུར་བའྱི་དུས། །

ལྷ་ཚོགས་དགྗེས་པའྱི་བཞད་མོ་འབྲུག་གྱི་སྒྲ། །

འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་བཟང་དར་བའྱི་ལྟོར། །

ཟབ་རྒྱས་ལྗེགས་བཤད་འདོམས་པའྱི་བསོད་ནམས་དག །

སོང་གསུམ་འཇྱིག་རྟྗེན་སྣོད་དུ་ཤོང་དཀའ་བས། །

ནོར་འཛིན་སྗེག་མོས་མ་ཐྗེག་འཁུན་སྒྲ་འབྱྱིན། །

ཟླ་ཤྗེལ་ལང་ཚོ་འབར་བའྱི་དགྗེས་ཞལ་ལ། །

བུ་སློབ་རྒྱུ་སྐར་ཕྲྗེང་བའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱིས། །

ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའྱི་ལྟད་མོ་ལ། །

མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་བས་སྤན་སོང་བགད་ནས་ལྟ། །

མཁྗེན་དཔོད་ཆུ་འཛིན་འཁྱིགས་པའྱི་གདྗེངས་ཀ་ནས། །

རད་བྱུང་ལུང་རྱིགས་བདུད་རྱི་བསྱིལ་མའྱི་ཆབ། །

འགོ་རྣམས་འཛིན་མའྱི་ལྟོ་བར་བྱོ་བ་ན། །

པདོ་དག་ཀང་དགའ་ནས་འཛུམ་པ་ཤོར། །

ཁད་པར་གསང་བ་འདུས་པའྱི་ཡྱི་དམ་ལྷའྱི། །

དམྱིགས་མྗེད་ཐུགས་རྗེ་ཞགས་པས་མ་དོར་བས། །
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ཟག་མྗེད་བདྗེ་ཆྗེན་རོགས་པའྱི་མངྐུ་རར། །

དུས་གསུམ་མཆུ་ཟླའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅྱི་ཡང་འཆར། །

གངས་སྗེང་དཀར་མོ་གངས་དཀར་ལྷུན་པོའྱི་རྒྱན། །

ཨཱ་དྱིའྱི་གཞོན་ནུ་ཨ་སྔོན་མཐོན་པོའྱི་རྒྱན། །

གསྗེར་ཉ་ལྟོ་དཀར་གསྗེར་ལྡན་མཚོ་མོའྱི་རྒྱན། །

མ་ཏྱི་ས་ར་མ་ཧཱ་མཁས་པའྱི་རྒྱན། །

ཀྗེ་ཧོ་མཁྗེན་པར་མཛོད་ཅྱིག་ཤྗེས་ལྡན་རྣམས། །

འདུས་བྱས་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཏྗེ། །

སྐད་ཅྱིག་མྱི་སོད་གློག་གྱི་གར་མཁན་མའྱི། །

རྗེས་སུ་རྐང་བ་འཇོག་པ་འགོག་ཐབས་བལ། །

སོང་བ་ཐུབ་པའྱི་དགུང་གངས་བརྗེགས་པའྱི་དུས། །

བྱྱིན་ཆགས་ཙོང་ལ་རྱིང་མོའྱི་ཉྗེ་འདབས་སུ། །

འཇྱིགས་མྗེད་གདོང་ལྔ་ཉལ་བའྱི་སངས་སབས་ཀྱིས། །

གཟུགས་སྐུའྱི་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སུ་བསྡུས། །

མཐའ་བཞྱི་ལྡན་པའྱི་མྱི་རྟག་ཕག་རྒྱ་ལས། །

འདའ་བའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྗེ། །

བདུད་བཞྱིའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའྱི་སངས་འཕགས་ཀང། །

ཚུལ་འདྱིར་མ་ཞུགས་མཁའ་དབྱྱིངས་པདོའྱི་ཟླ། །

གསྗེར་མོ་ལོངས་པའྱི་ཞྱིང་ས་དམ་པ་རུ། །
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འཁྲུལ་མྗེད་སྐུ་གདུང་ཞུ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུ། །

རྭ་ལོ་རོ་རྗེ་གགས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཅན། །

སྐུ་དྲྱིན་ལྷུན་པོའྱི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཡོད། །

གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་བ་ན་མྗེད་པའྱི་མཛོད། །

ལྷ་ཡྱི་བ་མས་ལགས་སོང་སྤྲུལ་ནས་ཀང་། །

བསྐལ་པར་བརོད་ཀང་རོགས་པར་མྱི་ནུས་པས། །

གློག་ཞགས་སོར་མོའྱི་གར་གྱིས་གཞལ་ནུས་མྱིན། །

འོན་ཀང་གསང་གསུམ་ཐྱིག་ལྗེ་མཆོག་མའྱི་འཛུམ། །

དད་གུས་རྗེ་དགའ་རྒྱས་པའྱི་གཞོན་ནུ་ངས། །

མཐོང་ཚེ་དབྱངས་ཀྱི་ལྷ་མོའྱི་རམ་འདྗེགས་ཀྱིས། །

སན་ངག་ཚངས་པའྱི་པྱི་ཝང་ལྷོད་ཀྱིས་སྦྲྗེངས། །

ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་དར་མའྱི་མཆུ་རྣོན་གྱིས། །

སྒྱུ་མའྱི་ལུས་པོ་ཆས་སུ་མ་བསྒྱུར་གོང་། །

དམ་པའྱི་རྣམ་ཐར་དྲན་པའྱི་སན་ཚིག་འདྱི། །

བདག་ལ་ཐོབ་པས་རད་བྱུང་སྐལ་བ་བཟང་། །

འདྱིས་མཚོན་ལྗེགས་བྱས་ཟླ་བའྱི་དཔལ་ཡོན་གྱིས། །

བཅོ་བརྒྱད་རྱིན་ཆྗེན་རྗེད་པ་ལུ་གུའྱི་རྒྱུད། །

ཐྗེག་མཆོག་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་ལ་མྱི་འབལ་ཞྱིང་། །

འོག་མྱིན་ཞྱིང་ནས་ཀུན་མཁྗེན་མྱུར་འཐོབ་ཤོག །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཅྗེས་སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པོ་༧རྗེ་དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོའྱི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་ཆུ་ཤྗེལ་ནོར་བུའྱི་འཇའ་ཚོན་ཞྗེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི།ལྷག་བསམ་གྱི་ཁོ་ལག་

རབ་ཏུ་ཡངས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གོགས་པོ་དུ་མས་རོམ་སྐུལ་གནང་བས་རྐྱྗེན་བྱས་ཏྗེ།རབ་བྱུང་བཅུ་

བདུན་པའྱི་བགང་བྱ་བཅུ་གཅྱིག་པ་མྗེ་མོ་གླང་གྱི་ལོའྱི་དགུན་ཁར་ཆོས་མཚམས་ཀྱི་སྐབས་

སུ།གངས་རྱིའྱི་ཁོད་ཀྱི་སན་ངག་སྨྲ་བའྱི་གལ་མཐར་འཚངས་པ་གསྗེར་ལོངས་ཡུལ་གྱི་གྲྭ་རྱིགས་

དཔྱི་ས་དགྗེ་འདུན་དར་རྒྱས་སུ་འབོད་པས་དགུ་འདུས་ལྷ་ཆབ་སྔོན་མོ་སངས་སབས་གར་གྱིས་

འཕོ་བའྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་རང་ཤག་བ་གམ་བརྗེགས་པའྱི་ཡང་ཐོག་ནས་དད་གུས་རྗེ་གཅྱིག་

པས་སྦར་བའོ།། །།

ཛ་ཡནྟུ། །
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༄༅། །གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་དབང་བོ་༧རྗེ་དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ 

ཆེན་མོ་དཀོན་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་རྟོགས་ 

བརྗོད་ཀྱི་ས་བོན་ཙམ་དུ་གླེང་བ།

དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པོ་༧རྗེ་དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོ་དཀོན་མཆོག་

བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནྱི། བཀའ་གདམས་གོང་མའྱི་ལུང་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་རྗེ་

དྲུག་སྱིང་བདུན། འཛོམས་པའྱི་རྗེ་གཞུང་ཡྱིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཆར་ཨ་མྱྗེས་ར་

ཆྗེན་གྱི་མར་མཛོད་སྲུང་བའྱི་རྗེ་ལྷར་གགས་པ་མཛོད་སྲུང་ཁྱུང་རྗེའྱི་མདུན་ཞོལ་དུ་

རྱིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཱ་ཡན་གོང་ཤོར་ཚང་ལས་ཡབ་ཕྗེ་ཏོ་དང་ཡུམ་ཀླུ་

མོ་སྐྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའྱི་བགང་བྱ་ཉྗེར་བཞྱི་བ་ལྕགས་སག་

སྤྱི་ལོ་༡༨༩༠ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། 

དགུང་ལོ་དྲུག་པ་ཤྱིང་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༨༩༥ལོར་ཁུ་བོ་མཆོག་གྱི་མདུན་ནས་

འཕྲལ་སྦོར་གྱི་ཀོག་དང་འདོན་ཆོས་སྤོད་བསླབས་པས་བྱྱིས་པ་གཞན་ལས་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་རྟོགས།

དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་མྗེ་བྱ་སྤྱི་ལོ་༡༨༩༧ལོར་དགྗེ་བསྗེན་གྱི་སོམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་

དཔྱི་ས་བན་བརྒྱའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུ་བ་ས་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༨༩༩ལོར་

གཟབ་གཤར་མཛེས་རལ་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དང་འདོན་ཆོས་སོགས་བྱིས་ལག་བྱང་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་འདོན་ཁ་བྱང་དུ་གྱུར་ཏྗེ་ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་སྨོན་བྱ་བའྱི་གནས་སུ་འདུགརོང་ཆྗེན་

ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པོ་ཆྗེ་ཕོགས་འདྱིར་ཕྗེབས་པའྱི་མདུན་ནས་བཀའ་ཆོས་དུ་མ་གསན་པ་

དང་། ཁྱི་རྒན་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོའྱི་དྲུང་དུ་ཕྗེབས་ནས་དབང་ལུང་

བཀའ་ཆོས་གསན་པས་ཁྱི་རྒན་ཚང་ཡང་རྗེ་འདྱི་བའྱི་རྣམ་དཔོད་བག་ཆགས་ལ་

ཐུགས་གཏྱིང་ནས་དགྗེས་ཏྗེ་བརྗེ་བས་བསྐངས། 

དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་བ་ས་སྤྗེལ་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༨ལོར་གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པོ་

རྗེ་རྱི་སོམ་པའྱི་ཐུགས་བཀོད་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་གོགས་པོ་འོད་ཟྗེར་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྷན་དུ་

ངྷྱི༔ཚ་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་སྱིངས་སུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་ངྗེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཞྭ་དམར་པཎྱི་ཏའྱི་

ཞབས་པད་གཙུག་ཏུ་བཞྗེས་ཏྗེ་དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྱི་སྐལ་བཟང་མངོན་

དུ་གྱུར། 

དགུང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་བ་ས་བྱ་༡༩༠༩ལོར་ཞྭ་དམར་པཎྱི་ཏ་དགྗེ་འདུན་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོའྱི་དྲུང་དུ་བསྗེན་རོགས་ཀྱི་སོམ་པ་བཞྗེས། དགུང་ལོ་ཉྗེར་གཅྱིག་པ་ལྕགས་

ཁྱི་༡༩༡༠ལོར་འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་མདུན་ནས་རྗེ་ཡབ་སས་ཀྱི་གསུང་

འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ལ་གསན། 

དགུང་ལོ་ཉྗེར་གཉྱིས་པ་ལྕགས་ཕག་༡༩༡༡ལོར་ལྔ་རྱིག་མཁས་པའྱི་དབང་བོ་

འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་མདུན་ནས་སན་ངག་མྗེ་ལོང་མ་དང་། དབྱངས་

ཅན་དགྗེས་གླུ། བོད་མཁས་པའྱི་སན་ངག་སོགས་ཀྱི་མཛུབ་ཁྱིད་ཐོབ། ཁད་པར་དུ་

ངྷྱི༔ཚ་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་སྱིངས་སུ་བྱོན་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། ཧོར་ཆྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ་

དང་། འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ། མཛོད་དགྗེ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་
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བསམ་སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་ལྗེགས་པར་བསྗེན་ཅྱིང་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་གོང་ལ་

བསྐུར་ཏྗེ་གཏན་ཚིགས་རྱིག་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་སྦངས་པས་མཁས་པའྱི་གགས་པ་ཀུན་ཏུ་ཁབ། 

དགུང་ལོ་སོ་གཉྱིས་པ་ལྕགས་བྱ་༡༩༢༡ལོར་ཆོས་རྗེ་གགས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་

མདུན་ནས་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ལུང་ལ་གསན་ཏྗེ་ཕྱི་ལོར་རོགས་པར་ཐོབ། སྐུ་མཆྗེད་

དགྗེ་འདུན་བསན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་མདུན་ནས་བསན་འགྱུར་གྱི་ལུང་རྒྱུན་སོགས་

བཀའ་ཆོས་དུ་མ་ཐོབ། ལྷ་རྗེ་དཀོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་པའྱི་མདུན་ནས་སྨན་གྱི་

རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཏྗེ་གསོ་བ་རྱིག་པར་སྦངས་པ་

མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བརར་ཀུན་ཕན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་བོ་ཞྗེས་མཚན་སན་གྱི་ཅོན་པཎ་

ཡང་བསྩལ་ཏོ། །

དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་བ་ཤྱིང་བྱྱི་༡༩༢༤ལོར་རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་

རྗེའྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་ལགས་ལུང་གནང་སར་ཆྗེད་གཉྗེར་གྱིས་ཕྗེབས་ཏྗེ་གསན་པ་

ཡྱིན། ཕྱི་ལོར་སས་གཉྱིས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་ཐོབ། 

དགུང་ལོ་སོ་དགུ་བ་ས་འབྲུག་༡༩༢༨ལོར་ཨ་བྷྱའྱི་ཞབས་ཀྱིས་འདར་ལོའྱི་

འགྗེལ་བའྱི་སྗེང་ནས་དབྱངས་ཅན་མའྱི་ས་རྱིས་འཁྱིད་སྐབས་སྒྲའྱི་བྱྱིངས་ཀྱི་དབུར་

ཀུན་བཤད་ཀྱི་མཚན་ལ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ་ཞྗེས་བཏགས་སོ། །

དགུང་ལོ་བཞྱི་བཅུ་བ་ས་སྦྲུལ་༡༩༢༩ལོར་འཇམ་དཔལ་མྱི་ཡྱི་གར་དུ་རོལ་བ་

ཡོངས་འཛིན་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གྱི་སྤན་སྔར་ལམ་རྱིམ་མཆན་བཞྱི་མའྱི་

བཤད་ལུང་སོགས་ཆོས་རྒྱུན་མང་དུ་གསན། སྐབས་འདྱིར་ཡོངས་འཛིན་ཡབ་སས་
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ཀྱི་ཉྱི་ཟླ་ལྷན་དུ་འཛོམས་ཏྗེ་དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་ཐོབ་ཅྱིང་

འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཞུ་གང་ལྗེགས་བགྱིས་ཏྗེ་དཔལ་བའྱི་མྱིག་དང་

ཁོག་པའྱི་སྱིང་ལྟར་དགྗེས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱིས། 

ལྗེགས་བྱས་དབང་ཕོགས་གསྗེར་གྱི་བ་གམ་མངོན་མཐོའྱི་རྗེ་མོར་ཡོངས་འཕགས་

ནས། །གཙུག་ལག་བྱ་ལམ་ཡངས་པའྱི་ཕ་མཐའ་ཅྱིག་ཅར་འཇལ་བའྱི་བོ་གོས་

ཀྱི། །སྣང་བ་ཆྗེ་ཆྗེར་བ་ན་འབར་བས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇུག་ངོགས་

ཀུན། །གསལ་བྱྗེད་བདྗེ་འབྱུང་རལ་བའྱི་ཅོད་པཎ་ཁོད་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་བསྔགས་པར་

འོས། །ཞྗེས་དང་། འཇྱིགས་མྗེད་པཎྱི་ཏས། སྱིད་ཞྱིར་དཀོན་ཞྱིང་འདོད་པ་འཇོ་བའྱི་

མཆོག །རྱིག་པ་རྒྱ་དང་ཕོགས་ཀྱིས་མ་ཕྗེ་བར། །བོ་གོས་མྱ་ངན་མྗེད་པའྱི་གོམ་

འགོས་ཅན། །རྒྱ་མཚོ་ས་ལ་འཁྱིལ་འདྲའྱི་པཎ་ཆྗེན་ཡོད། །ཅྗེས་སན་ཚིག་གྱི་ལམ་

ནས་ཀང་བསྔགས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་རོལ་མོ་ཅྱི་དགར་དཀྲོལ་མྱོང་ངོ་། །

དགུང་ལོ་ང་བཞྱི་བ་ཆུ་ལུག་༡༩༤༣ལོར་ཚིག་གྱི་ཉུང་ལ་དོན་གྱི་སྱིང་བོ་

གནད་དུ་ཁྗེལ་བའྱི་རོད་ཡྱིག་གསང་འཛིན་མཚོན་གྱི་འཁོར་ལོ་མཛད་པས་མཁས་

པའྱི་གགས་པ་ལྷ་ལམ་དུ་ཁབ་པར་གླྗེང་། 

དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པ་མྗེ་ཕག་༡༩༤༧ལོར་མདོ་རྗེ་དགོན་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་ཞྭ་

དམར་ལམ་ཁྱིད། སྤོད་འཇུག་ཆྗེན་མོ། དག་ཡྱིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྗེད་སོགས་ཀྱི་

མཛུབ་ཁྱིད་གནང་། ལོ་འདྱིར་རོང་བོ་དགོན་ཆྗེན་དུ་ཁྱི་ཆྗེན་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ་འཇམ་

དབྱངས་འཕྲྱིན་ལས་དབང་བོ་ལ་རྗེའྱི་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་ཕྲྗེང་དང་སྤྱི་དོན་རོལ་

མཚོ་སོགས་གུང་བསྒྲྱིགས་པའྱི་དཔྗེ་ཁྱིད་གནང་ཞྱིང་དཔྗེ་ཁྱིད་ཀྱི་མཇུག་བག་དཀར་
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འཇྱིགས་མཛད་རོ་རྗེ་རོང་དུ་རོགས་པར་བསྐངས། 

དགུང་ལོ་ང་དགུ་བ་ས་བྱྱི་༡༩༤༨ལོར་རྗེབ་གོང་སྔགས་མང་གྱི་ཁྱི་ཟུར་རྱི་

སོམ་སྤྲུལ་སྐུ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ཆོས་འཕྗེལ་གྱིས་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་རང་

ཡུལ་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་བན་བརྒྱ་འདུས་སྤྱི་ལ་ལམ་རྱིམ་ཚིགས་བཅད་མའྱི་ཁྱིད་དང་

འདོན་ཆོས་སྤོད་ཀྱི་ལུང་མང་བོ་གསུངས། ༧རྗེ་རྱི་སོམ་སོགས་རྱིག་འཛིན་ལྕང་ལོ་

ཅན་གྱི་ཚོགས་ལ་ཀུན་བཟང་བ་མའྱི་ཞལ་ལུང་གྱི་གཟབ་ཁྱིད་བསྩལ། དཔྱི་སའྱི་

དཔོན་པོ་དབང་ཆྗེན་བསམ་འགྲུབ་སོགས་སྗེ་མྱི་འགས་དགོན་པ་ཞྱིག་འདྗེབས་

དགོས་ཚུལ་ཞུས་པ་ལྟར། དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་བ་ས་གླང་༡༩༤༩ལོར་བན་བརྒྱའྱི་ཆྗེ་

གས་རྣམས་ལ་བསྗེན་རོགས་ཀྱི་སོམ་པ་བསྩལ་ཏྗེ་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་

གསར་དུ་བཏབ་ནས་ནག་སར་གཙང་དགོན་དུ་བསྒྱུར། 

དགུང་ལོ་རྗེ་གསུམ་པ་ཆུ་འབྲུག་༡༩༥༢ ལོར་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་དུ་༧རྗེ་བདག་ཉྱིད་

ཆྗེན་པོའྱི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་འཁྲུལ་བལ་གསན་མཁས་མང་བོར་བསྩལ། ལོ་

འདྱིར་རོང་དཀར་བཀའ་གདམས་ཕོ་བང་བཀྲ་ཤྱིས་དར་རྒྱས་གླྱིང་དུ་སྤན་རས་

གཟྱིགས་དབང་མ་ཎྱི་བ་ཤྗེས་རབ་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཕྲྗེང་དྲུག་པ་འཇྱིགས་མྗེད་ཤྗེས་

རབ་གགས་པ་གཙོས་གྲྭ་མང་དང་གསན་མཁན་མང་བོར་སྐབས་འགོ་དང་དགའ་

ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའྱི་ཁྱིད་སོགས་བཀའ་ཆོས་མང་བོ་གསུངས། 

དགུང་ལོ་རྗེ་གསུམ་པ་ཆུ་སྦྲུལ་༡༩༥༣ལོར་དར་ཞྱིང་བདྗེ་འཛོམས་དགའ་

ཚལ་དུ་སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་༧སག་ཡན་དགྗེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་གཙོས་གསན་མཁན་མང་

བོར་ཡྱི་ངོག་བ་མཆོད་ཌཱྱིཀྐ་སོགས་ལུང་ཆོས་མང་བོ་གནང་། ལོ་འདྱིར་སྗེང་གཤོང་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མ་མགོ་དགོན་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་དུ་གྲྭ་མང་ལ་རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་དམ་ཆོས་

རྒྱ་མཚོའྱི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་དང་རྟོག་བདུན་རྒྱུད་འགྗེལ་ཆྗེན་མོ་པོད་

གཉྱིས་ཀྱི་ལུང་སོགས་བསྩལ། 

དགུང་ལོ་རྗེ་ལྔ་བ་ཤྱིང་རྟ་༡༩༥༤ལོར་སོ་ནག་དགོན་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་

འཕྗེལ་བའྱི་ཆོས་གླྱིང་དུ་ཕྗེབས་ནས་སྐ་སྗེར་མང་བོར་ཡྱི་ངོག་བསམ་གཏན་རྒྱ་

མཚོའྱི་བ་མཆོད་ཌཱྱིཀྐའྱི་ལུང་སོགས་གང་མང་གསུངས།ཕྱི་ལོར་སྒྲུབ་སྗེ་དགྗེ་བྱྗེད་

གླྱིང་དུ་རྗེབ་གོང་སྔགས་མང་གྱི་ཁྱི་ཟུར་རྱི་སོམ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ཆོས་

འཕྗེལ། བཀའ་འགྱུར་བ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན། སག་ཡན་དགྗེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོ། འཇྱིགས་མྗེད་འཕྲྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། བྱ་བཏང་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་

གསན་མཁན་མང་བོར་བསན་འགྱུར་གྱི་ལུང་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཐམས་ཅད་དགྗེས་

བཞྱིན་དུ་བསྩལ། 

དགུང་ལོ་རྗེ་དགུ་བ་ས་ཁྱི་༡༩༥༨ལོར་མ་ཉྗེས་ཁ་ཡོག་ཐྗེབས་ཏྗེ་བཙོན་ཁྱིད་

བྱས། 

དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་བ་ས་ཕག་༡༩༥༩ལོའྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཚེས་དྲུག་ཉྱིན་ཙོང་

ཁའྱི་སྐྗེས་རྱིའྱི་ཉྗེ་འདབས་སུ་གཟུགས་སྐུའྱི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱྱིངས་སུ་བསྡུས་པ་

ཡྱིན་ནོ། །

དམ་པ་གང་གྱི་རྟོགས་བརོད་འདྱི་ནྱི་རོང་བོའྱི་དགྗེ་བཤྗེས་དཔྱི་ས་དགྗེ་འདུན་དར་རྒྱས་

ཀྱིས་བརམས།
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་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་སོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

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

ཅྗེས་འཛམ་གླྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་སྗེངྗེའྱི་རྱིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་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་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

ནམཿསམནབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔྱིཎཱཾ། ༀཏརྗེསྭཱཧཱ།
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