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ཡློད་ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སློ་སློར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གྗེ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་སློགས་ལ་

མཐའ་མཆན་བཀློད་དྗེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད། 

ལས་གཞི་འདིའི་ཐློག་མའི་དུས་སུ་ལས་བྗེལ་ཧ་ཅང་ཆྗེ་བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བྱྗེད་

སྐབས་མཆན་འདྗེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔྗེ་གཞི་གཞན་གི་ཤློག་གྲངས་དང་མདུན་རྒྱབ་

ཡིག་ཕྲྗེང་སློགས་གསལ་ཁ་འདློན་མ་ཐུབ་པ་རྗེ་ཟུང་བྱུང་ཡློད་ནའང་ཕིས་སུ་དཔྗེ་བསྡུར་ཞུས་པ་

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏློན་ཡློད།

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རློམ་སྒིག་བྱས་པའི་དྗེབ་ཀློག་སྐབས་ངྗེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་

ངློ་སྤློད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་

འློག་མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀློད་ཡློད་ན་དྗེ་ནི་དློ་

སྣང་བྱ་དགློས་སའི་ཡི་གྗེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀྱི་

ཨང་ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གྲངས་དྗེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་

ཅིག་བྱས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤློད་ཀྱི་བཞྗེད་ལུགས་མི་འད་བ་སློགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཐ་སད་

དང་ཕྲད་སྦྱློར་སྟངས་སློགས་མི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐྗེངས་གཅིག་

བྱས་པས་ཆློག་པར་བྱས་ཏྗེ་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རྗེ་རྗེ་

བཞིན་མཆན་བིས་མྗེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སྐབས་དྗེབ་དྗེ་དཔྗེ་བསྡུར་བྱས་ཡློད་ཚེ་དྗེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་

གཞི་ལ་མ་ཕི་ཞྗེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སྗེ་དགྗེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། 

སྐུ་འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སྗེ། བཀྲ། ཞློལ། སྐུ། བ། སློགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡློད། 

མཐའ་མཆན་གི་ཁློད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནློར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀྱི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀྱང་ཡློད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་



viii

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས། 

དཔྗེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དྗེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕིའི་ཤློག་གྲངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲྗེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅྗེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནློར་བསྒབ་དྗེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བྱྗེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་

གཞུང་དྗེའི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡྗེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲྗེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡྗེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྲྗེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞྗེས་བཀློད་འདུག་ཅྗེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤྗེས་ཚད་དང་དློ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ་

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐློར་དང་ལམ་སྟློན་གི་ཆྗེད་དུ་མཁྱྗེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རློམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངློ་སྤློད་དང་ལམ་སྟློན་གནང་བའི་རྗེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀྱང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་དང་ལྗེགས་སྒིག་ཞུས་ཏྗེ་སྤུས་

ཀ་ཇྗེ་ལྗེགས་སུ་གཏློང་ངྗེས་ཡིན། 

སྗེར་བྱྗེས་རིག་མཛོད་ཆྗེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



1

༄༅། །རེ་རིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་ 

གསན་ཡིག་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་ར་བྗེ། གསང་འདུས་ཀྱི་ཆློས་འབྱུང༌། ཊིཀ། སྒློན་གསལ་རྒྱུད་དང་

བཅས་པ་དང༌། རིམ་ལྔ་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བྱས་ཤྲངྔྷ་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། མདློ་

སྗེ་དྷརྨ་ཤྲི་བྷ་ད་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་པ་སུ་བྷ་ཥི་ཏ་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་

འགྱུར། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ་ཚིགས་བཅད་མ་གུ་ན་ཨ་ཀ་ར་དང་རབ་ཞི་བཤྗེས་

གཉྗེན་གི་འགྱུར་ལ་ཀ་ན་ཀ་ཝ་ར་མ་དང་པ་ཚབ་ཀྱིས་བཅློས་པ་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་པ་དང༌། སྤློད་བསྡུས། བདག་བྱིན་རླབས། མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ། 

རློ་སྗེག་གི་ཆློ་ག་རྣམས་ཤྲངྔྷ ་དང་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། སྗེམས་ཀྱི་སྒིབ་སྦྱློང་ཛྙཱ་ནཱ་ཀ་

ར་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བའི་འགྱུར། ཡ་ར་ལ་ཝ་སློགས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་

འགྱུར་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་ཨཱརྱ་དྗེ་བས་མཛད་པ་དང༌། རྣམ་གཞག་རིམ་པ་འགྱུར་

བྱང་མྗེད་པ་དང༌། ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་པ་ཏི་ལ་ཀ་ཀ་ལ་ཤ་དང༌། པ་ཚབ་ཀྱི་འགྱུར། འདི་

གཉིས་ཀླུ་བྱང་གིས་མཛད་པ་དང༌། རློར་སྗེམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟ་གྲགས་ཀྱིས་

མཛད་པ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏ་དང༌། ཀློག
(1)

་སྐ་གཞློན་ནུ་འབུམ་གིས་བསྒྱུར་པ་ལ། དི་

པཾ་ཀ་ར་རཀི་ཏ་དང་བ་རི་ལློཙྪས་བཅློས་པ་དང༌། གསང་འདུས་དཀྱིལ་ཆློག་ཟུང་
1    གློག 
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འཇུག་གསལ་བ་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་མཛད་པ། ཁ་ཆྗེ་པཎ་

ཆྗེན་དང༌། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པའི་འགྱུར། གསང་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆློག །རློ་རྗེ་སྗེམས་

དཔའི་མཆློད་ཆློག །རབ་གནས་ཀྱི་ཆློ་ག་གསུམ་ནག་པློ་པ་དང་འགློས་འགྱུར། 

གཏློར་ཆློག་འགྱུར་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་ནག་པློ་པས་མཛད་པ་དང༌། གསང་འདུས་

རྒྱུད་ཕི་མ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་སྟློན་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་པ་གསང་བའི་

སྒློན་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་སན་གྲགས་བཟང་པློས་མཛད་པ་སྨྲ�་ཏིའི་རང་འགྱུར་རྣམས་ཐློས་

སློ། །འདིའི་མཇུག་རློགས་རིང༌། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། ནམ་མཁའི་སིང་པློ། སན་གྲགས་

བཟང་པློ། ནཱ་རློ་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་དངློས་གྲུབ། ར་བཤད་པ་རྣམས་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་

ཡིན་བྱ་བ་སྣང་ངློ༌། །

དྗེ་ལྟར་འཕགས་སྐློར་ཕྲན་དང་བཅས་པ་ལ། མར་འགློས་གཉིས་ལས། དང་

པློ་ནི༑ རློ་རྗེ་འཆང༌། བྱང་སྗེམས་བློ་གྲློས་རིན་ཆྗེན། ཀླུ་སྒྲུབ། གསང་བའི་མཚན་མ་

ཏཾ་གི་པ༑ ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མར་ལློ། མཚུར་དབང་རློར། འཁློན་གད་པ་ཀིརི། བྱ་སྒང་

པ་བསློད་རིན། ཐུར་ལ་བ་ཚུལ་ཁིམས་སྐབས། ཐང་སྗེ་བ་འཕགས་པ་སྐབས། 

གསྗེར་སིངས་པ་གཞློན་ནུ་འློད། དགྗེ་སིངས་པ་ཆློས་འློད། ཇློ་མཚོ་བ་འཕགས་པ་

འློད་དྗེ། འདི་དབང་དང་གདམས་ངག་དང་རྒྱུད་རྐྱང་གི་བཤད་བརྒྱུད་དུ་མངློན་ནློ། །

ཡང་། མར་ལུགས་ལ། རྒྱུད་རྐྱང་ལ་སྒློ་འདློགས་ནང་ནས་གཅློད་པ་གྲུབ་ཐློབ་

ཉམས་བརྒྱུད་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཨིནྡྲ་བློངི། ཌཱ་ཀི་བདྗེ་བའི་ཞབས། ཌློཾ་བི་ཧྗེ་རུ་ཀ །རློ་

རྗེ་དིལ་བུ་པ། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེ། ཀམྤ་ལ་པ། ནག་པློ་སྤློད་པ་བ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་

རློ་པ། མར་པའློ། །འདི་འཕགས་ལུགས་སུ་མི་སྣང༌། 
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མཁས་པ་པཎི་ཏའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ར་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད་བཞི། རྒྱུད་ཕི་མ་

རྣམས་ལ་བརྒྱུད་ལུགས་གཉིས་ཏྗེ། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏཾ་གི། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མར་

པའློ། །ཡང་མ་ཏཾ་གི། ཟ་གྲགས། རིག་པའི་ཁུ་བྱུག །ཨ་བ་ངྷཱུ་ཏི་པ། ནག་པློ་ཞབས། དི་

མྗེད་བློ་གྲློས། ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློས་མར་པ་ལ་གདམས་སློ། །

དྗེ་ལ་མ་ཏཾ་གི་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་སས་བཞི། ཉྗེ་སས་གསུམ་སྟྗེ་བདུན་གི་

ནང་ནས་ཐུགས་སས་གཅིག་གློ །ཐུགས་སས་བཞི་ནི། འཇམ་དཔལ་ཞལ་མཐློང་

ཤཱཀྱ་མི་ཏྲ། སྒློལ་མ་ཞལ་མཐློང་ནཱ་ག་བྷློ་ངི། ས་བརྒྱད་ནློན་པ་ཨཱརྱ་དྗེ་བ། སྤན་རས་

གཟིགས་ཞལ་མཐློང་བ་མ་ཏཾ་གི་པའློ། །

ཉྗེ་བ་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྐངས། ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད། སློབ་དཔློན་

དཔའ་བློའᨖ། །སྤིར་མར་བ་ལ། འཕགས་སྐློར་རྒྱུད། འགྲྗེལ་པ་དང༌། རྒྱུད་རྐྱང༌། བཤད་

རྒྱུད་ལྔ། ཕྲན་དང་བཅས་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་སློགས་དང་བཅས་པ་ལ་

རྒྱ་གར་ན་འགྲྗེལ་བ་ཉྗེར་གསུམ། ཇློ་བློ་ཉྗེར་ལྔ་ཙམ་གསུང་སྐད། བློད་ན་བདུན་ཙམ་

ཟྗེར་ཡང་མང་དུ་སྣང༌། མར་པ་ལ། ཛ་ཡ་ན། ཐ་ག་ན། སིམ་ཏློག་གསུམ་ཡློད། སྤིར་

རྒྱ་གར་དུ་ལན་གསུམ། བལ་པློར་ལན་བཞི་སྟྗེ་བདུན། ཤར་ནུབ། ལྷློ་བྱང༌། ཁ་ཆྗེ༑ 

བལ་པློའི་མཎི་ཏ་དང༌། ཀུ་ས་ལིར། གྲགས་ཚད་ལ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། བརྒྱུད་པ་འཛིན་

ངྗེས་ང་བརྒྱད། སྣང་བ་འགྱུར་ངྗེས་བཅུ་གསུམ། འདུས་པ་མཁས་པའི་བ་མ་བདུན་

གི་ནང་ནས་ནུབ་ཏུ་ལཀྗེ་ཏྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པ་དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློ་

ལ། འདུས་པའི་དབང་བརྒྱུད། གདམས་པའི་བཀའ་བབས། ཁྱད་པར་དུ་མར་པའི་བུ་

བཞིའི་ནང་ནས་མཚུར་དབང་རློར་ལ། རྗེ་ནཱ་རློ་པའི་དབང་དང་རྒྱུད་རྐྱང་གདམས་
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པར་བཅས་པ་གདམས། དྗེས་གད་པ་ཀིརི། དྗེ་ལ་མི་ཉག་ཐུ་ལ་པ། དབུས་པ་འགར་

སྒྗེ། གྲུབ་ཐློབ་ཞང་ཞུང་པ་སྟྗེ་ཐུགས་སས་གསུམ་ལ། གངས་བར་གསྗེར་ཁའི་རིན་

ཆྗེན་གིང་པ་ཚུལ་ཁིམས་མཛེས། རྒྱ་རྣལ་འབྱློར་པ་བ་ལུང་པ། དགྗེ་སློང་ཆློས་

གྲགས་བཟང་པློ། ཤྲ་ཀ་གཞློན། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་འློད། དྗེ་ལ་རིན་ཆྗེན་པས་

མར་ལུགས་ཀྱི་དབང་གདམས་པ་རྣམས་གསན་ནློ། །

འགློས་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་རློར། ཨིནྡྲ་བློ་ངི། ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་

རྣལ་འབྱློར་མ། རྒྱལ་པློ་བི་སུ་ཀལྤ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པློ་ས་ར་ཧ། ནཱ་གཱརྫུ་ན། དྗེ་ལ་ཨཱརྱ་

དྗེ་བ། ཤཱཀྱ་བཤྗེས་གཉྗེན། ཀླུ་བྱང༌། ཟ་གྲགས་དང་བཞིས་ཞུས། དྗེས་སློབ་པའི་རློ་

རྗེ༑ ནག་པློ་སྤློད་པ་བ། ས་འདས
(1)

་པ། དྗེས་མར་མྗེ་མཛད། དྗེ་བ་ཨ་ཀ་ར། བིརྱ་བྷ་

ད་དང་གསུམ་ལ། གསུམ་གིས་རྗེ་འགློས་ལ། གཞན་ཡང་ཟ་ཧློར་གི་མཁས་པ་བཙུན་

མློ་ཅན། བལ་ཡུལ་རློང་གི་ནཱ་ག་ཀློ་ཊི། བི་ཀྲ་མ་ཤི་ལའི་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པར་

གྲགས་པ་དི་པཾ་ཀ་ར། རློ་རྗེ་གདན་གི་མཁན་པློ་ཆྗེན་པློ་ནག་པློ་པ།
(2)

 ཀློང་ཀ་ལའི་

མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་རྒྱལ་བུ་སྤིན་གི་ཤུགས་ཅན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་ཛ་ཧུ་

ཞྗེས་བྱ་བ་ཞི་བ་མཟང་པློ། ཁ་ཆྗེ་གྲིབ་བརན་གི་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་ཙནྡྲ་ཧི་རི་ལ་

སློགས་པ་པཎི་ཏ་བདུན་ཅུ༑ མཁའ་འགྲློའི་བ་མ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ལ་རྗེ་འགློས་

ཀྱིས་གསན། དྗེ་ནས་འཇད་པློ་དློང་གི་མང་ར་བ་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་མཚན། འཇད་བག་

ལྟག་གི་སྔློག་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ༑ །དྗེའི་དབློན་པློ་སྔློག་མུ་ནྗེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཉི་

མ་སྗེང་གྗེ །གྲྗེས་ཆུ་བར་གི་གན་ར་ཚ་ཉི་མ་ལྕམ། དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་མུ་ནྗེའི་སས་ཨཱརྱ་

1  སྐུ་འབུམ། འདས

2  -།
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དྗེ་བ། དྗེས་ཞར་ཆློས་པ་སྐིད་མཁར་འཇུག་གྲྗེས་ཁ་དབྗེན་ཚའི་རག་པ་རིན་ཆྗེན་

གྲགས། དྗེ་ལ་ཆློས་འློད། ཡང་སློག་ཆྗེན་པློ་དང་གན་གཉིས་ལ། སྗེ་མློའི་ཕུག་ཀ་བ་

འབུམ་སྐབས། རློང་ལྷ་སྟྗེངས་ཀྱི་རང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཡང་བག་ལྟག་པ་ཆྗེན་

པློ་ལ་ཆ་གར་མློན་མློ་བག་གི་མི་ཉག་རློ་རྗེ་གྲགས། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཆློས་འློད། ཡང་

གན་ལ་ཐང་སྗེ་བ། དྗེ་ལ་གསྗེར་སིངས་པ། དྗེ་ལ་ཆློས་འློད། དྗེས་འཕགས་འློད་

དློ། །ཡང་ཆློས་འློད་ལ་བློ་སྗེང༌། དྗེ་ལ་འཕགས་འློད། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་བས་སྔློག་

ལུགས་ཀྱི་དབང་བཤད་པ་གདམས་པ་རྣམས་དང༌། སྔར་སྨློས་པའི་རིམ་ལྔ་སློགས་

དང༌། ནཱ་རློ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ། སྒ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པས་མཛད་

པ༑ ཡ་ར་སློགས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་རྣམས་བརྒྱུད་པ་དྗེ་ལ་མི་སྣང༌། གཞན་

རྣམས་གསན་ནློ། །མར་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཐ་མར་བསྟན་པ་ལས་རྒྱུད་ནས་མདློར་

བྱས། མདློ་སྗེ། རྣམ་གཞག་རིམ་པ། བདག་བྱིན་བརླབས། སྗེམས་ཀྱི་སྒིབ་སྦྱློང༌། 

མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ། རིམ་ལྔ། སྤློད་བསྡུས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ། 

ནཱ་རློ་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་ཕི་མའི་འགྲྗེལ་པ་གསན་བྱ་བ་སྣང་སྟྗེ། བརྒྱུད་པ་དྗེ་ལ། 

ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཀླུ་བྱང༌། ནཱ་རློ་པ་གསུམ་མི་སྣང་བས། དྗེ་གསུམ་གིས་མཛད་པའི་ལུང་

གི་བརྒྱུད་པ་མ་དག་གམ་སམ་མློ། །ཇློ་བློ་ནཱ་རློ་པ། དན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས། ལློ་གཞློན་ཚུལ། 

ཇློ་གདན་སྐྲངས་དཔྗེ་པ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། ད་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་རྒྱུད་ཕི་

མའི་འགྲྗེལ་པ་ནཱ་རློ་བས་མཛད་པ་གསན། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་རློར། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དྗེ་

བ། ཤཱཀ་བཤྗེས། ཟ་གྲགས། རློལ་པའི་རློ་རྗེ། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ༑ འློད་ཟྗེར་འབྱུང་

གནས་གྲགས་པ། འློད་མཛད་ལྷ། ཆློས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། བི་ཁྱཱ་ཏ་
(1)

“དྗེ་བ། ཁ་

1  ད
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ཆྗེ་ཤཱཀ་ཤྲི། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པ། འློད་ཟྗེར་ཤཱཀྱ། ཁའུ་དར་ཤྗེ། སྗེ་མློ་རྗེ་པ་རིན་ཆྗེན་

དཔལ། ར་གཉིས་པ་རྒྱལ་རིན། ནགས་ཕུག་པ་ཀུན་སྨློན། གྲགས་ཆྗེན་པ༑ འཕགས་

འློད། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་བཀའ་ས་ལུགས་ཐློབ་ཅིང༌། 

དཀྱིལ་ཆློག་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་ཐློས་གསུང་འདུག་པ་ལ། བརྒྱུད་པ་དྗེ་ན་སྒ་གཅན་

འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་མི་སྣང་བས་མ་དག་ཅིང༌། འློན་ཀྱང་ཤཱཀྱ་ཤྲི་དང༌། ཆློས་

རྗེ་བས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་པས་དྗེ་མན་ཆད་དག་ཀྱང་ཡན་ཆད་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟའློ། །འཁློན་

གད་པ་བ་ནས་འགར་སྟློན་ཤྗེས་རབ་རྒྱལ་པློ། གྲངས་སློ་ཁློ་བློ་ལ་རར། ཨང་ཕུག་པ་

རིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེ། རློང་པ་ཤྗེར་སྗེང༌། སྟློན་མློ་ལུང་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁར། ཆློས་འློད། 

འཕགས་འློད་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་གསང་འདུས་མར་ལུགས་ཀྱི་དབང་བཤད་ཀྱི་མན་

ངག་གསན་ཅིང༌། ཡང་ཡ་ར་ལ་ཝ་སློགས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ། རློ་རྗེ་འཆང་གི་

ལམ་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀྱི་བཤད་པ་གསན་བྱ་བ་སྣང༌། འདིའི་དང་པློ་མར་ལུགས་ལ་

བརྒྱུད་ན་ཨཱརྱ་དྗེ་བ་མི་སྣང༌། གཉིས་པ་ཏཻ་ལློ་པ་ཡན་ནི་རུང་ཙམ། སྒ་དབྱངས་བཅུ་

གཅིག་པར་བྱས་ན། དྗེ་དང་མར་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དང་པློར་བསྟན་པའི་མཐར་སྒ་

དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པས་མཛད་པ་གསན་བྱ་བ་སྣང་སྟྗེ། བརྒྱུད་པ་ལ་མི་སྣང་པས་

བརག་གློ །དྗེ་ལྟར་ན། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆྗེ། བ་མ་ཁྱུང་པློ་བ་ནི་འཕགས་

ལུགས་ཀྱི་དབང་དང༌། རིམ་ལྔའི་དམར་ཁིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ཞིང༌། བ་མ་པ་ལ་

བསྒུབ་དཀྱིལ་རིན་པློ་ཆྗེ་བས་མཛད་པའང་ཐློས་སློ། །ཡང་བུ་སྟློན། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་

དཔལ་ནི། སྒློན་གསལ་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་དང༌། བུ་སྟློན་པས་མཛད་པའི་ཆློས་

འབྱུང༌། ཊི་ཀ་དང་བཅས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དློ། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསན་ཡིག

7

ཡང་། བུ་སྟློན་པ། རིན་རྣམ་པ། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ནི་རྒྱ་གཞུང་ཕྲན་

རྣམས་དང་ནཱ་རློ་པའི་འགྲྗེལ་པའི་བརྒྱུད་པའློ། །བུ་སྟློན། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ། ལློཙྪ་

བ་ནམ་བཟང༌། སློབ་དཔློན་གཞློན་བློ་བ་ལ་གསང་འདུས་རྒྱུད་འགྲྗེལ། སྤློད་བསྡུས། 

མདློར་བྱས་རྣམས་ཀྱི་བཤད་པ་ཐློས་ཤིང༌། མདློར་བྱས་ཀྱི་ཊི་ཀ་བུ་སྟློན་པས་མཛད་

པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བུ་སྟློན། རིན་རྣམ་པ། སྐབས་མཆློག་དཔལ། སློབ་དཔློན་གཞློན་

བློ་བའློ། །བུ་སྟློན། ལློཙྪ་བ་བྱང་རྗེ། གྲགས་རྒྱལ། སློབ་དཔློན་གཞློན་བློ་བ་ལ་རིམ་

ལྔའི་དམར་ཁིད་ཐློབ། རིམ་ལྔ་དློན་ལྔ་མ། དློན་བཞི་མ། རིམ་ལྔ་འཁློར་ལློ་ཅན། 

འཁློར་ལློ་མྗེད་པ། གསང་བ་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག །རིམ་ལྔ་སྗེམས་དཔའ་གསུམ་

བརྗེགས། སྒྱུ་མ་གསུམ་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག །འློག་སྒློ་ལ་བརྗེན་ནས་བདྗེ་བ་ལམ་དུ་བང་

བའི་མན་ངག །སྐུ་གསུམ་གི་འཕློ་བ། བཙན་ཐབས་ཀྱི་འཕློ་བ། རྣམ་ཤྗེས་གྲློང་འཇུག་

གི་མན་ངག །མགྲིན་པར་རྨི་ལམ་ལ་བརྗེན་ནས་སྒྱུ་མ་བཙན་ཐབས་ཀྱི་མན་

ངག །སིང་ཁར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་འློད་གསལ་གི་མན་ངག །རིམ་

ལྔ་ཅིག་ཅར་བའི་མན་ངག །འཁློར་བ་འཇུག་ལྡློག་ལ་བརྗེན་ནས་མ་རིག་པ་རད་ནས་

བཅད་པའི་མན་ངག །ཕ་རྒྱུད་ཡང་སིང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་གསྗེབ་ལམ་ངློ་སྤློད་ཡུ་

མློ་ཁུག་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། བུ་སྟློན་པ། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་

པ་བཤྗེས་གཉྗེན་པའློ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་དང༌། དཀྱིལ་ཆློག་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཇམ་རློར། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། མར་མྗེ་མཛད། དཔལ་སྗེ་པ། དི་

མྗེད་སས་པ། བྷ་ལི་ཨཱ་ཙརྱ། གཉློས་ལློཙྪ། གཉློས་དཔལ་ལ། གཉློས་གྲགས་པ་

དཔལ། གཉློས་གཟི་བརིད་དཔལ། སྟློན་མློ་ལུང་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁར། ཆློས་འློད། 
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འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱང་

ཐློས་སློ། །

གསང་འདུས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཇམ་

དབྱངས་དང་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏི་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། མར་མྗེ་མཛད། 

ཀུན་དགའ་སིང་པློ། ཐ་ག་ན། ཤཱནི་པ། ཤྲ་ནི་པ། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར། པདྨ་ཀ་ར། དྗེ་གཉིས་ཀ་

ལ་ལློ་ཆྗེན་རིན་བཟང་གིས། དྗེ་ནས་རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། དགྗེ་བཤྗེས་སྐབས་སྗེ། རློ་རྗེ་

ས་བརན། དཀློན་མཆློག་འབར། དགྗེ་བཤྗེས་དབང་རིན། ཁམས་པ་ས་ཕུག་པ་ཤཱཀྱ་

རློ་རྗེ། རློང་པ་ཆློས་མགློན། ལློ་མཆློག། དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པའློ། །

གསང་འདུས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང༌། ཇློ་བློས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འློད། འློལ་པ་བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ། རྒྱ་

ལྕགས་རི་གློང་ཁ་པ། རིང་བུ་ཁ་པ། ཐང་སྟློད་པ་ཆློས་འློད། ཞང་ཡྗེ། གཟྗེ་བ་དློན་གྲུབ་

མགློན། པར་ཐང་པ་ཡབ་སས། དར་མ་ཤཱཀྱ། བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག །ལློ་

མཆློག །ཀུ་མཱ་ར་པྲ་བྷ་ཝ། ཀིརི་ཤྲི་བྷ་ད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །ཤཱནི་པ་ཡན་ཆང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་དང་འདའམ་ཞྗེས་བ་མས་

གསུང་ངློ་། །གཤྗེད་དམར་ལྷ་ལྔ་ཆག་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བིཪྺ་པ། 

ཌློཾ་བྷི་པ། བི་ར་ཊི་པ། མ་ཏི་པ། ནིསྐ་ལཾ་ཀ། རྗེ་བྗེནྟྲ།
(1)

 ཆག་ལློ། གཡུང་ཕུག་པ། ཤློང་

བློ་བརན། མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། མཁན་ཆྗེན་རིན་རྣམ་པའློ། །

དྷ་ན་ཤཱི་ལའི་འབིར་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བིཪྺ་པ། ནག་པློ་

པ༑ ས་ལི་པ། ཤཱི་ལ་ཙནྡྲ། དྷ་ན་ཤཱི་ལ། འཇམ་གསར། རྒ་ལློ་རློང་སྗེང༌། དཔལ་ལྡན་

1  སྐུ་འབུམ་པར་མར། རྗེ་བྗེནྡྲ
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པ་མན་ཆད་འད། གཤྗེད་དམར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

འཆང༌། དཔལ་འཛིན། བི་ར་ཊི་པ། མ་ཏི་པ། ནིསྐ་ལཾ་ཀ །རྗེ་བྗེནྟྲ། ཆག་ཆློས་རྗེ་

དཔལ། གཡུང་ཕུག་པ། ཤློང་བློ་བརན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། རིན་པློ་ཆྗེ་པ། 

ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་པ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། དཔལ་འཛིན། དཔྗེ་མྗེད། རིནཆྗེན་

འབྱུང་གནས་ཞི་བ། ཆློས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། འདྗེན་མཛད་ཞབས། རྣམ་པར་

གྲགས་པའི་ལྷ། ཁ་ཆྗེ་པཎ་ཆྗེན། དྷ་ན་ཤཱི་ལ། གཡག་སྗེ་ལློཙྪ་བ། མངའ་རིས་པ། 

གཡག་སྗེ་ཟྗེ་དམར་བ།  སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས། བུ་སྟློན་རིན་པློ་ཆྗེ་མན་འད། གཤྗེད་དམར་

གི་རྣལ་འབྱློར་བཞིའི་བྱིན་རླབས། རྣལ་འབྱློར་བཞིའི་མན་ངག །འློད་འཛིན་མའི་

བྱིན་རླབས། འློད་འཛིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། རང་གི་སྗེམས་གློང་དུ་འཕློ་བའི་མན་

ངག །འཕློ་བའི་བྱིན་རླབས། མྗེ་ལྷ་མཆློད་པ། འཁྲུལ་འཁློར་གི་རིམ་པའི་བྱིན་རླབས། 

ཕིར་བཟློག་གི་མན་ངག་འདི་རྣམས་དཔལ་འཛིན་གིས་མཛད་པ་སྟྗེ། འདི་དག་གི་

ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། དཔལ་འཛིན། བི་ར་ཊི་པ། མ་ཏི་པ། ཛ་མ་རི། 

དཪྤན་ཨཱ་ཙརྱ། གློ་བློ་ལློཙྪ་བ། བ་མ་ས་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན་པ། 

ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་བ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ། ཡང་དཔལ་འཛིན་གིས་མཛད་

པའི་གཤྗེད་དམར་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཆློ་ག་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཤིན་

རྗེ་གཤྗེད། བིཪྺ་པ། ཌློཾ་བྷི་ཧྗེ་རུ་ཀ༑ བི་ར་ཊི་པ། མ་ཏི་གརྦྷ། གམྦི་ར་མ་ཏི། ནིསྐ་ལཾ་ཀ། 

ད་ན་ཤཱི་ལ། འཇམ་གསར། རྒ་ལློ༑ ཤྗེར་སྗེང༌། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན་པ་མན་

འདའློ། །རློ་རྗེ་ཙར་ཙི་ཀ། ཕག་མློ། དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མློ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
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དཔལ་འཛིན་གིས་མཛད་པ་གསུམ་མཁན་ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ་ལ་ཐློས། ཁློང་པས་

ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་པ་ལ། དྗེས་བུ་སྟློན་པ་ལ་གསན་གསུངས་ཏྗེ་ཁློང་པའི་གསན་

ཡིག་ན་མི་སྣང་བས་བརག་གློ །

ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་དང་འློད་གསལ་འཆར་བའི་རིམ་པ། བིཪྺ་པ། བི་རཱུ་པས་

མཛད་པའི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། བིཪྺ་པ། ཌློཾ་བྷི་བ། བམ་ཟྗེ་དཔལ་

འཛིན། མ་ཏི་བ། དཪྤན་ཨཱ་ཙརྱ། གློ་བློ་ལློཙྪ་བ། ཤྗེས་རབ་རིན་ཆྗེན། བ་མ་ས་པ། 

ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན་པ། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་བ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་

ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བི་རཱུ་པས་མཛད་པའི་བདུད་རི་ལྔའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། བི་

རཱུ་པ། མ་ཏཾ་གི་པ། དཔལ་འཛིན། ལ་ལི་ཏ་བཛྲ། ཤཱནི་རཀི་ཏ། དྷརྨ་བཛྲ། རཏྣ་བཛྲ། 

དཪྤན་ཨཱཙརྱ། གློ་བློ་ལློཙྪ་བ། བ་མ་ས་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན་པ་

མན་འདའློ། །ལྷ་ལྔ་དང༌། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་

སྗེག །མཎལ་དུ་མཆློད་པའི་ཆློ་ག །གཏློར་
(1)

ཆློག །འློད་གསལ་འཆར་བའི་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས། རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པ། ཁློང་ལ་ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ་བ། དྗེས་མཁན་ཆྗེན་

གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེ་ལ་བདག་གིས་ཐློས་སློ། ། 

༈ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁློར་ལློའི་དབང་མན་ངག་བཤད་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ལས་བཀའ་དིན་མནློས་པའི་བརྒྱུད་

པ་དང་པློ་ལ་ར་འབློ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས། ཟ་བཟང༌། ལྷ་དབང༌། 

གཟི་བརིད་ཅན། ཟ་བས་བྱིན། ལྷའི་དབང་ཕྱུག །སྣ་ཚོགས་གཟུགས། ལྷའི་དབང་

1  གཏར
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ལྡན། འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། པད་དཀར། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ། ཙི་ལུ་ཨཱ་ཙརྱ། 

པིཎ་ཨཱ་ཙརྱ། དུས་ཞབས་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། མཉྫུ་ཀིརི། ས་མན་ཤྲི། རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །རྭ་འབུམ་སྗེང༌། རྒ་ལློ། ཤྗེར་སང༌། དཔལ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །ཡང་ཤྗེར་

སྗེང་ལ་འཕགས་འློད། 

གཉིས་པ་ནི། པད་དཀར་ཡན་ཆད་འད་བ་ལ། བཟང་པློ། རྣམ་རྒྱལ། བཤྗེས་

གཉྗེན་བཟང་པློ། ཕག་དམར། ཁྱབ་འཇུག་སྦས་པ། ཉི་མ་གྲགས། ཤིན་ཏུ་བཟང༌། རྒྱ་

མཚོ་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་དཀའ། ཉི་མ། སྣ་ཚོགས་གཟུགས། ཟ་བའི་འློད། མཐའ་ཡས། 

ས་སྐློང༌། དཔལ་སྐློང༌། དུས་ཞབས་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། ཁ་ཆྗེ་ཟ་མགློན། ལྷ་རྗེ་སྒློམ་པ་དཀློན་

མཆློག་སྲུངས། སྒློ་སྟློན་གནམ་ལ་བརྗེགས། ཡུ་མློ། དྷ་རྨྗེ་ཤྭ་ར། གྲུབ་ཐློབ་ནམ་

མཁའ་འློད། སྗེ་མློ་ཆྗེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་གསར་ཤྗེས་རབ་འློད་ཟྗེར། དྗེ་

ནས་རྒྒྭ་ལློ་མན་ཆད་འད་བ་དང༌། སྗེ་མློ་ཆྗེ་ལ་བློ་དློང་རིན་རྗེ། སྟག་སྗེ་པ་སྗེང་གྗེ་

རྒྱལ་མཚན། ཤློང་བློ་བརན། ལློཙྪ་བ་མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། ཡང་འཇམ་གསར་

ལ་ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། དཔལ་ལྡན་པ་དང༌། འཕགས་འློད་ཀྱིས། བུ་སྟློན་ལ། 

དྗེས་བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ལ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཐར་ལློ་ནས་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། དཔྗེ་མྗེད་

འཚོ། དཔལ་འཛིན། འློད་བྱྗེད་ལྷ། ཆློས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། ཉི་མ། དཔལ་ཡྗེ་

ཤྗེས། རིན་ཆྗེན་མཚོ། བི་བྷུ་ཏི། ཡང་ན། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཤ་བ་རི། བི་བྷཱུ་ཏི། ཀློ་བག་པ་

བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གློ་ལུང་པ་གཞློན་ནུ་དཔལ་ཏྗེ་ཉྗེ་བརྒྱུད་དློ། །

རིང་བརྒྱུད་ནི། སངས་རྒྱས། རྒྱལ་པློ་དཔལ་སྐློང༌། སྗེང་གྗེ་རྣམ་གྲློལ། དུས་
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ཞབས་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། ཁ་ཆྗེ་ཟ་མགློན། འབློ་ལློ་ཤྗེས་རབ་གྲགས། སྒློམ་པ་དཀློན་

མཆློག་སྲུངས་ནས་འཇམ་གསར་གི་བར་སྔར་དང་འད་བ་ལ། ཉྗེག་པློ་ཆློས་ལྡན། གློ་

ལུང་པ་ཐར་ལློ། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་དཔྗེ་མྗེད་འཚོ་དང༌། ཤ་བ་རི་དང༌། འབློ་པའི་

སྦྱློར་དྲུག་གསན། 

གཉིས་པ་འཕགས་འློད་ནས་བརྒྱུད་པ་ནི། ཤྗེར་སྗེང་གི་བར་སྔར་དང་འད་པ་

ལ༑ འཕགས་འློད། འཇམ་གསར་ནས། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད་དམ། ཀུན་སངས་

པས་ཆློས་འློད་ལ་གསན། དྗེ་ལ་འཕགས་འློད་དམ། བྱང་སྗེམས་རྒྱལ་ཡྗེས་ཀུན་

སངས་པ་ལ་གསན། དྗེ་ལ་འཕགས་འློད། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས། རྭ་འབློའི་དང༌། མན་

ལུང་པའི་དང༌། ཨ་མློ་གྷ་བཛྲས་མཛད་པའི་དང༌། ར་མིའི་དང༌། པཎ་ཆྗེན་ཤཱཀ་ཤྲིའི་

དང༌། རྒ་ལློ། ཞང་མཚལ་པ། གི་ཅློ། སྗེག་པ་ལུང་པ། ཕ་རྒྱུད་གསང་འདུས་དང༌། མ་

རྒྱུད་ཀྱཻ་རློར་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་དྲུག་རྣམས་གསན་ནས། དྗེ་རྣམས་ཀྱི་དློན་དིལ་

བའི་ཁིད་ཡིག་དང༌། ངློ་སྤློད་མཛད་པའི་སྟྗེང་ནས་བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ལ་གནང་

ཞིང༌། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གསུམ་པ་ལ་རྭ་འབློའི་བཤད་བཀའ་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་སྔར་དང་འད་བ་ལ། 

ཁྱད་པར་ནི། བ་མ་ཤྗེས་རབ་སྗེང་གྗེ །རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་པ། བུ་སྟློན་པ། བ་མ་ཆློས་

ཀྱི་དཔལ་བ་སྟྗེ། དྗེས་ཆློས་འབྱུང་མདློར་བསྡུས་དང་དྗེའི་ཊི་ཀ་ས་བཅད་མཆན་

རྣམས་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པའི་སྟྗེང་ནས་བཤད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་བདག་

ལ་གནང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་ངྗེས་དློན་སྗེ་མ། སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ། དཀྱིལ་ཆློག །སྦྱིན་

སྗེག་གཉིས། རབ་གནས། གཤིན་ཆློག །རྣལ་འབྱློར་མ་མཆློད་པ། མཆློད་ཕྲྗེང་
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སློགས་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པ་རྣམས་གནང་ངློ༌། །

ཡང་དབང་མདློར་བསྟན། དྗེའི་ཊི་ཀ་མཁན་ཆྗེན་པས་མཛད་པ་ཡང་ཐློས་ཏྗེ། 

བརྒྱུད་པ་ནི། ཤྗེར་སྗེང༌། འཕགས་འློད་དྗེ་ཡན་ཆད་རྭ་ལུགས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུད་དང་

འདའློ། །ཡང་། བདྗེ་མཆློག་སྟློད་འགྲྗེལ་དང་རློ་རྗེ་སིང་འགྲྗེལ་རྒྱུད་རློགས་པ་ལ་

འགྲྗེལ་པ་འདུག་པ་ཐློས་ཏྗེ། བ་མ་པས། བ་མ་འཇམ་རིན་ལ་གསན། ཁློང་བས་བ་མ་

རྒྱལ་པློ་དཔལ་ལ་གསན་འདུག་དྗེ་ཡན་མ་ངྗེས་འདུག་གསུང་ངློ༌། །རློ་རྗེ་ཕྲྗེང་བའི་

དང་ཞྗེ་གཉིས་མ། བྱ་རྒྱུད་གསུམ། ཡློ་ག་གསུམ་སྟྗེ་ཕིའི་དྲུག་ལ་རང་རང་གི་རྒྱུད་

ནས་བཤད་པའི་དབང་དང༌། གཞན་རྣམས་བ་མྗེད་དུ་མཛད་ནས་དབང་དང་ཕྲྗེང་བ་

བསྐློར་གསུམ་གི་ལུང༌། ཁྱད་པར། རློ་རྗེ་འཕྲྗེང་བའི་དཀའ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་

བཤད་པ་གནང་བའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་

གུཔྟ། ནཱ་ཡ་ཀ་པ། ད་ཤ་པཱ་ལ་ཤྲི། བི་ཁྱཱ་ཏ་དྗེ་བ། ཁ་ཆྗེ་པཎ་ཆྗེན། བྷུ་མི་ཤྲི། དྗེའི་

སས་བི་མ་ལ་ཤྲི། ལློཙྪ་བ་གྲགས་རྒྱལ། བ་མ་ཤྗེར་སྗེང༌། བ་མ་འཇམ་དབྱངས་

ཆློས་ཀྱི་བརློན་འགྲུས། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བ་མ་པའི་གསན་ཡིག་ན། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ། ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་ར། 

བི་ཁྱུ་ཏ་དྗེ་བ། ད་ཤ་པཱ་ལ་ཤྲི། ཤཱཀ་ཤྲི། ཞྗེས་པ་སྣང་ཞིང་མན་ཆད་འད། འདིར་རིན་

པློ་ཆྗེ་བའི་གསན་ཡིག་ལྟར་བིས་སློ། །ཀུན་སྤློད་ཀྱི་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པའི་

ཊི་ཀ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློ། རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། 

རུས་སྦལ་ཞབས། འབར་བ་འཛིན། ཀརྞ་པ། གུཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་

རློ་པ། ཕམ་མཐིང་པ། ཀློག་
(1)

སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྗེགས། མལ་གློ་བློ་གྲློས་གྲགས་པ། ས་

1  གློག
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ཆྗེན། རྗེ་བཙུན་སྐུ་མཆྗེད། ཆློས་རྗེ་པཎ་ཆྗེན། བློ་དློང་རིན་པློ་ཆྗེ། ཁློ་ཕུ་རིན་པློ་ཆྗེ། 

ཡང་རྗེ་བ་རིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེ །བུ་སྟློན་པ། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། ། 

༈ འཁློར་ཆྗེན་དམར་ལུགས་ཀྱི་དབང་དང་ལུང་ཐློབ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

འཆང༌། ཕག་རློར། རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་ལ་འདི་མྗེད། མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་ཅན། ས་བ་

རི་པ༑ ཛ་བ་རི་པ། པཎི་ཏ་དྗེ་བ་པུཎྱ་མ་ཏི། མགར་ཆློས་ཀྱི་བཟང་པློ། གཤྗེས་སྟློན་

རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་སྒང་བུ་པ་ཆློས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། སྒང་འློར་ཁའི་པྲཛྙཱ་གུ་

རུ། སྒང་སྟློན་ཤྗེས་རབ་གྲུབ། རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་གསན་ཡིག་ན་ཤྗེས་རབ་འབུམ་སྣང༌། གྲུ་སྟློན་ཤྗེས་རབ་

གྲུབ། གྲུ་རློ་རྗེ་སྗེང་གྗེ །རློང་པློ་ཆློས་མགློན། མངའ་རིས་པ་སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས། 

འཇམ་དབྱངས་ཆློས་བརློན། བ་མཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ལ། བདག་གིས་སློ། ། 

ཡང་། ཆློས་སྐློར་རྣམས་དང་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་རློར། 

མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་ཅན། ས་བ་རི་པ། ཛ་བ་རི་པ། དྗེ་བ་པུཎྱ་མ་ཏི། 

ལློཙྪ་བ་ཆློས་བཟང༌། གཤྗེས་སྟློན་རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་ཆློས་རྒྱལ། མངའ་

རིས་པ་སྐི་སྟློན། ཐུར་ལ་པ། ཐང་སྗེ་བ། གསྗེར་སིངས་པ། དགྗེ་སིངས་པ། བློ་ལྡན་

སྗེང་གྗེ །སས་རྗེ་བཙུན་བསློད་ནམས་དཔལ། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ། དྗེས་བདག་

ལའློ། །བརྒྱུད་པ་སྔ་མ་དབང་ཁློ་ནའིའློ། །ཆློས་སྐློར་ལ་ར་རྒྱུད་དག་པློ་གསུམ་འདུལ། 

དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ཛ་བ་རི་པས། ས་བ་རི་པ་ལ་མན་ངག་ཏུ་ཞུས་པ་བདུད་རི་མྱུ་གུ་སྒྲུབ་

ཐབས་འཁློར་ཆྗེན། ལག་ན་རློ་རྗེ་གློས་སྔློན་ཅན་གི་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རི་

ཐིགས་པ། ཕག་རློར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ། འཇིག་རྗེན་ལས་འདས་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ། ཀླུ་རིགས་བཞི་དང༌། གནློད་སྦྱིན་དང༌། ཡི་
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དྭགས། ཤ་ཟ། གྲུལ་བུམ། སྲུལ་པློ་རྣམས་སྦྱློང་ཞིང་སྗེལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཏྗེ། འཇིག་

རྗེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ། ཕག་རློར་གློས་སྔློན་ཅན་གི་གཟུངས་ཀྱི་གཏློར་

ཆློག །རིམ་པ་དྲུག་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་རགས་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཕག་རློར་གི་སྦྱིན་

སྗེག་གཉིས་དང༌། དཀྱིལ་ཆློག །ཀླུ་ཁློ་བློས་བསད་པ་དང༌། ཀླུ་རིགས་བཞི་མནན་

པའི་ཆློ་ག །མཛེ་ནད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། འཁློར་ཆྗེན་གི་བསྟློད་པ་རྣམས་ཛ་བ་རི་པས་

མཛད་པ་ལ། དྗེ་བ་པུཎྱ་མ་ཏི་དང་མགར་ཆློས་བཟང་གི་འགྱུར། རྗེན་འབྗེལ་གི་

བསྲུང་བ་ཛ་བ་རི་པས་མཛད་པ། པཎི་ཏ་སྔར་ལྟར་དང༌། ལློཙྪ་བ་ཤྗེའུ་བཛྲ་དྗེ་བའི་

འགྱུར། བསད་པ་གསློ་བའི་ཆློ་ག་དང༌། བདུད་རི་འློ་མའི་མཆློད་པ་མཛད་བྱང་མྗེད་

པ་གཉིས་འགྱུར་དང་པློ་ལྟར་རློ། །དམར་པློའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཡང་ཐློབ། འདི་གཉིས་ཀྱང་

ཛ་བ་རི་པས་མཛད་པར་རིན་པློ་ཆྗེའི་གསན་ཡིག་ན་སྣང༌། 

༈ སྒློན་མ་ལྷ་བཅུ་བདུན་པའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་སྒློལ་མ། 

སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ། ཁ་ཆྗེ་ཉི་མ་སྦས་པ། དྷ་ན་ཤྲི། མཉྫུ་ཤྲི། མལ་གློ་བློ་གྲློས་གྲགས། 

ས་ཆྗེན་པ། མཆིམས་བརློན་འགྲུས་སྗེང་གྗེ །ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། རློང་པ་རྒ་ལློ། སས་ཤྗེར་

སྗེང༌། བ་མ་ཆློས་བརློན། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ལ། འགྲློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་གི་

ཡིག་ཆ་ཡང་ཐློས་སློ། །འདི་ལ་ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བརྒྱུད་ཡིག་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་མྗེད། 

ཉི་སྦས་ནས་ཙནྡྲ་གརྦ། དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ། ངག་དབང་གྲགས་པ། དང་བྱྗེད་གློ་ཆ༑ དྗེ་

པའི་བསྲུང་བ། དྷ་ན་ཤྲི་ཞྗེས་པ་སྣང་བས་བརག་གློ །

སྒློལ་མ་བཙོན་འདློན་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྒློལ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཉི་སྦས། ཙནྡྲ་གརྦ། 

ཛེ་ཏ་རི། ངག་གི་དབང་ཕྱུག །ཤྲངྔྷ་ཀ་ར། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏ། མཉྫུ་ཤྲི། མལ་གློ། སུ་
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ཅྗེར་ལློཙྪ་བ། ལ་སྟློད་པ་དབང་རིན། མཆིམས་ཆློས་སྗེང༌། འབྗེ་སྒློམ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་

གྗེ༑ གྲུབ་ཐློབ་ཧཱུཾ་འབར། བ་མ་དགྗེ་སློང༌། བ་མ་བཞད་པའི་རློ་རྗེ། ཡང་རྗེ་བ། བུ་སྟློན་

པ༑ བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་ཡིག་ཆའི་སྟྗེང་ནས་ཐློས་སློ། །

ཚེ་དཔག་མྗེད་ལྷ་དགུའི་བསྟློད་པ། སྒྲུབ་ཐབས། དཀྱིལ་ཆློག་གསུམ་ཛེ་ཏ་རི་

པས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཛེ་ཏ་རི། བློ་ངི་བྷ་ད། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཟང་པློ། རློ་རྗེ་

གདན་པ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། མཆིམས་བརློན་སྗེང༌། རྒྱ་ཞང་ཕུག་པ། འཇད་པ་རིན་ཤྗེ། 

ཨྗེ་པ་འཁློན་སྟློན། ཏི་ཤྲི་ཀུན་བློ། ཤང་ཏློ་སྗེ་དཔློན་པ། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ། དྗེས་

བདག་ལའློ། ། 

༈ གྲུབ་རྒྱལ་མས་རས་ཆུང་བ་ལ་གནང་བའི་མན་ངག་རྒྱུན་ཁྱྗེར་བྱ་བ་ལློངས་

སྤྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མློ། རས་ཆུང་པ། འགློས་རི་

ཁློད་དབང་ཕྱུག །གཉན་སྒློམ་རྒྱལ་སྗེང༌། སློབ་དཔློན་དགྗེའུ་བ། མངློན་པ་བ། རློང་པ་

ཆློས་མགློན། མངའ་རིས་པ་སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས། ཤང་ཏློ་སྗེ་དཔློན། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་

དཔལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། ། 

༈ ལཱུ་ཨི་པའི་དབང་དང་ར་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་ལུགས་ལྔ་ལས། 

དང་པློ་ས་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་རློར། ས་ར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རི་པ། ལཱུ་ཨི་

པ༑ ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལན་དྷ་ར་བ། ནག་པློ་སྤློད་པ་

བ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆྗེད། ཀློག་སྐ་

ཤྗེས་རབ་བརྗེགས། མལ་གློ་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་པ། 

ཆློས་རྗེ་བ། བསློད་ནམས་སྗེང་གྗེ། སངས་འབུམ། ལྗེགས་པའི་བློ་གྲློས། དཔལ་ལྡན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསན་ཡིག

17

པ༑ བུ་སྟློན་པའློ། །གཉིས་པ། ཇློ་བློ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་

མཁའ་འགྲློ་མ། ལཱུ་ཨི་པ། ད་རི་ཀ་པ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཤཱནི་པ། ངློ་བློ། རློང་པ་

མགར་དགྗེ །ལྷ་རྗེ་སྟློད་པ། སྟྗེང་ སྟྗེང་ཟ་གསལ། ཤློད་ཞལ་ ཉི་མ་ཁ་དློ།
(1)

 གཉིས། རྗེ་ཆྗེ་བ། 

རྗེ་ཆུང་བ། ཤྗེས་རབ་གཙུག་ཏློར། ལྷ་རྗེ་ཆྗེན་པློ། ཆློས་འློད། ཞིང་ཆྗེན་གྲགས་པ་

དཔལ། བདྗེར་གཤྗེགས་དཔལ། བ་མ་སྒློམ་པ། བ་མ་གྲགས་ཆྗེན། འཕགས་འློད། བུ་

སྟློན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལློ་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློ། ལཱུ་ཨི་

པ། ཌཻཾ་ཀི་པ། ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། ཛ་ལན་དྷ་རི་པ། ནག་པློ་སྤློད་པ་བ། དག་

པའི་མགློན་པློ། རུས་སྦལ་ཞབས། བྷུ་བ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ༑ མ་

ན་ཀ་ཤྲི། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ། ཕམ་མཐིང་པ་གསུམ། མ་ན་ཀ་ཤྲི། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་གཉིས་ཀྱིས། 

ཀ་ན་ཀ་ཤྲི། དྗེ་དང་ཕམ་མཐིང་པ་གཉིས་ཀ་ལ། བྷ་ཏན་ཏས། དྗེ་ལ་ལློ་ཆུང་གྲགས་

མཆློག །དམར་ཆློས་རྒྱལ། མངའ་རིས་སྐི་སྟློན། ཐུར་ལ་བ། ཐང་སྗེ་བ། གསྗེར་

སིངས་པ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན་ནློ། །

ཡང་། དམར་ཆློས་རྒྱལ་ནས། མྗེ་ཉག་ཆློས་རྒྱལ། མྗེ་ཉག་རློ་རྗེ་གྲགས། ལྕྗེ་

མདློ་སྗེང༌། བ་མ་སྟློན་ཤག །བ་སང༌། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན་ནློ། །ཡང་། ལྕྗེ་མདློ་

སྗེང༌། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན་ནློ། བཞི་པ། གཉློས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། 

རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མ། ནག་པློ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་

པ༑ ནཱ་རློ་པ། རཀི་ཏ། ནག་པློ་ལྷ་ལ་དད་པ། ཕམ་མཐིང་པ་གསུམ་གིས་ཞུས། ཕམ་

མཐིང་པའི་སློབ་མ་བྷ་ཏན་ཏ་དང། ནག་པློ་ལྷ་ལ་དད་པ་ལ། གཉློས་ལློཙྪ། གཉློས་བ་

1  གྲ། སྐུ་འབུམ་པར་མར། དློ
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མ༑ གཉློས་དཔལ་ལྗེ། ཕུག་ཁ་བ་ཇློ་འབུམ། གཙང་ལྷ་སྟྗེང་བ། ལྕྗེ་ཇློ་མདློ། བ་མ་སྟློན་

ཤག །བ་མ་བློ་སྗེང༌། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན་ནློ། །

ལྔ་པ། མར་དློ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཁ་འགྲློ་མ། ལཱུ་ཨི་པ། 

ཌཻཾ་ཀི་པ། ལྭ་བ་པ། 

ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི། ཀ་ཙ་པ། དིལ་བུ་པ། ཛ་ལན་དྷ་རི་པ། ནག་པློ་པ། ཀུ་ཤ་ལ་ན། ཏཻ་

ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མ་ན་ཀ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན། བལ་པློ་བྷ་དན་ཏ། མར་བ་དློ་པ། གཟྗེ་བ་བློ་ལྡན། 

གཟྗེ་བ་ཇློ་བདྗེ། སློབ་དཔློན་ཁུ་པ། ལྷློ་ཚད་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན་

པའློ། །བུ་སྟློན་པ་ནས་བ་མ་ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ནི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ཡང༌། བུ་སྟློན་

པ་ནས་བ་མཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ་ནི། ར་རྒྱུད་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་པའི་ཊི་ཀའི་

བཤད་རྒྱུད་དློ། ནག་པློ་བའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་རློར། ས་ར་ཧ། 

ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རི་པ། ལཱུ་ཨི་པ། ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་

ལན་དྷ་རི་པ། ནག་པློ་སྤློད་པ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། 

ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆྗེད། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྗེགས། མལ་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། སློབ་

དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པ། ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ། 

དགའ་ལྡན་པ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ཡིན་པ་འད། ཞང་དཀློན་མཆློག་དཔལ། ཡང་དགློན་ཆློས་རྗེ་

བསློད་ནམས་འབུམ། བ་མ་བག་སྟློན་གཞློན་ཚུལ། ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་སྔ་མ་དུས་འཁློར་

བ། བ་མ་ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཡང༌། ཆློས་རྗེ་བ། རྒ་ལློ། ཤྗེར་སྗེང༌། བག་

སྟློན། ཁྱུང་པློ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། །

༈ དིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ས་
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ལུགས་ནི། གཞན་འད་བ་ལ། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པ་ནས། བློ་དློང་རིན་པློ་ཆྗེ་བརློན་འགྲུས་

རློ་རྗེ། ཁློ་ཕུ་རིན་པློ་ཆྗེ། བུ་སྟློན། ཆློས་རྗེ་བསློད་རྒྱལ། དྗེས་བདག་ལའློ། །བློ་དློང་

རིན་པློ་ཆྗེའི་གནས་སུ། འགྲློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ་བཅུག་པས་ཀྱང་ཆློག་ཅིང༌། ཡང་རྗེ་

བས་རིན་པློ་ཆྗེ་ཁློ་ཕུ་བ་ལ་ཐློབ། ཡང་རྗེ་བ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མང་དུ་གསན་གདའློ། །

གཉིས་པ། ཁ་ཆྗེ་ལུཌ་ལ་རིང་བརྒྱུད་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་མློ། དིལ་བུ་པ། 

ད་རི་ཀ་པ། དགའ་བའི་རློ་རྗེ། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེ། ཨ་བྷ་ཡ། དྗེ་བ་པུརྣ། ཤཱཀ་

ཤྲི༑ སྤི་ལྷས་པ་སྗེང་གྗེ་དཔལ། ཞང་ཆ་རུ་པ། བྱང་སྗེམས་འབི་ལུང་པ། རིན་པློ་ཆྗེ་

ཁློ་ཕུ་བ། ཡང་རྗེ་བའློ། །གཉིས་པ། ཐུང་བརྒྱུད་ནི། དིལ་བུ་པ། དྗེ་བ་པུཎྱ། ཤཱཀྱ་ཤྲི་

མན་སྔར་བཞིན་ལས། ཡང་རྗེ་བ། བུ་སྟློན། ཆློས་རྗེ་བ་མ། དྗེ་ལ་བདག་གིས་

སློ༑ །བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་ཡང་ཀུན་སྤློད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡློད་དློ། །དིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་དབང་གི་

བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། དིལ་བུ་པ། ལང་ཀ་ལིང་པ། ནག་པློ་སྤློད་པ་བ། དགྗེ་བའི་

མགློན་པློ། ཏ་ཻལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མ་ན་ཀ་ཤྲི། ཀ་ན་ཀ་ཤྲི། ཕམ་མཐིང་པ། འཇིགས་མྗེད་

གྲགས་པ། སུ་མ་ཏི་ཀིརི། མར་པ་དློ་པ། གཟྗེ་བ་བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །གཟྗེ་བ་ཇློ་བདྗེ། 

ཤག་རློར། རློང་པ་ཆློས་མགློན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། རིན་རྣམ་པ༑ 

ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །དྗེ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་མངློན་རློགས་ཀྱང་ཐློས་ཏྗེ། རིན་

པློ་ཆྗེ་པ་ལ་བ་མ་པས་གསན་ནློ། །འདི་སྔ་མ་རྣམས་ལྭ་བ་པའི་བཅུ་གསུམ་མའི་

དཀྱིལ་མཆློག་ལ་བརྗེན་ཅིང་བ་མ་ནི་དིལ་བུ་པའི་དབང་བཅུའི་སྟྗེང་ནས་མཛད་པར་

གདའློ། ། 

༈ བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ལཱུ་ཨི་པ། 
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ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལན་དྷ་རི་པ། དཔྗེ་མྗེད་དཔལ། 

རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཨ་བྷ་ཡ། དགྗེ་བའི་འབྱུང་གནས། ལྗེགས་སྤློད་

ཞབས། རཏྣ་རཀི་ཏ། ཆག་ཆློས་རྗེ་དཔལ། གློ་ལུང་པ་མདློ་སྗེ་དཔལ། ཤློང་བློ་བརན། 

ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་གི་དབང་བརྒྱུད། འགྲྗེལ་པ་པདྨ་ཅན་གི་བཤད་རྒྱུད་

ནི༑ རློ་རྗེ་འཆང༌། རིན་ཆྗེན་མཚོ། ཆློས་རྗེ་དཔལ། མདློ་སྗེ་འབར། གཡུང་ཕུག་པ། བློ་

གྲློས་བརན་པ། ཐར་ལློ། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེ་ལ་བདག་གིས་

སློ། །

ཡང་། རློ་རྗེ་འཆང༌། ལཱུ་ཨི་པ། ད་རི་ཀ་པ། རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་

ཞབས། ཛ་ལན་དྷ་ར་པ།  དཔྗེ་མྗེད་དཔལ། རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཨ་བྷ་ཡ༑ 

དགྗེ་བའི་འབྱུང་གནས། ལྗེགས་སྤློད་པ། རཏྣ་རཀི་ཏ། ཆག་ཆློས་རྗེ་དཔལ། གློའུ་

ལུང་པ། མདློ་སྗེ་དཔལ། ཤློང་བློ་བརན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན་པ། སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། བུ་སྟློན་པས་མཛད་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་ཆློས་འབྱུང་ཡང་

ཐློས་སློ། །

མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་བདྗེ་མཆློག་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

འཆང༌། བྱང་སྗེམས། བློ་གྲློས་རིན་ཆྗེན། བམ་ཟྗེ་ས་ར་ཧ། མཻ་ཏྲི་པ། རློལ་པའི་རློ་རྗེ། 

མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི། ཁློ་ཕུལ་ལློཙྪ་བ། བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག །ཁློ་ཕུ་རིན་པློ་ཆྗེ། ཡང་རྗེ་

བ༑ བུ་སྟློན་པ། རིན་རྣམ་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །འདི་ལ་མཻ་ཏྲི་བཅུ་གསུམ་མའི་བཀའ་

ཡང་འདུས་ཡློད་གསུང་བྱ་བ་སྣང་ངློ་། །ཕི་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་སྔ་མ་ལ་སློགས་
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པ་མི་སྣང་ངློ༌། ། 

༈ པདྨ་ད་བའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲློ་

མ༑ པཎི་ཏ་བི་མ་ཤྲི། བི་བྷ་བ་བི་མ་ཤྲི། སུ་མ་ན་ཤྲི། རཏྣ་ཀ་ར། ཤྲི་ཨ་མ་ལ་བྷ་ད། ཕ་

ལ་ཤྲི། སུ་མ་ན་ཤྲི། ལློཙྪ་བ་བུ་སྟློན། སྒ་ཚད་པ་རིན་རྣམ། དྗེས་བདག་ལའློ། །གདན་

བཞིའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཤྗེས་

རབ་བཟང་པློ། པུ་ལ་ཧ་རི་པ། མར་པ་ལློཙྪ། དམལ་བ་སྗེག །མདློ་སྗེ༑ ཇློ་ཚུལ། ཀུན་

དགའ། རློག་གཟི་བརིད། ཁམས་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། ཡང༌། རློ་

རྗེ་འཆང་། ཕག་རློར། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱ་རྱ་དྗེ་བ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་

རློ་པ། མར་པ། རློག་ཆློས་རློར། སས་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ། དྗེའི་སས་ཐློགས་མྗེད་གྲགས་པ། 

དྗེའི་སས་རྒྱལ་ཚ་རློར་སྗེང༌། རྒྱ་ཕློ་བ་ལུང་པ་ཡློན་ཏན་གྲགས། པར་ཐང་པ་ཆློས་

གྲགས། བ་མ་ཤཱཀ་གཞློན། བ་མ་བློ་ལྡན། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། བ་མ་ཁྱུང་པློ་བ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །གདན་བཞིའི་ཡབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། དྗེའི་དཀྱིལ་ཆློག་སིང་པློ་

མདློར་བསགས། ཨཱརྱ་དྗེ་བས་མཛད་པ་སྔ་མ། ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་

འགྱུར། ཕི་མ་ག་ཡ་དྷ་ར་དང༌། འགློས་ཀྱི་འགྱུར། གདན་བཞིའི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཡུམ་

གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། སློབ་དཔློན་བྷ་བ་བྷ་དས་མཛད་པ། ག་ཡ་དྷ་ར་དང་

འགློས་ཀྱི་འགྱུར། ཤིང་གཅིག་མ་དང༌། ཆུ་ཤིང་བུམ་པའི་རྒྱ་གཞུང་དང༌། བ་ལང་

རྨིག་པ་དང༌། བའི་ནུ་མ་སློགས་ཀྱི། འཁིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། བ་མ་བློ་ལྡན་པ་ཡན་

གློང་བཞིན་ལ། ཁྱུང་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གདན་བཞི་ར་བའི་རྒྱུད་དང༌། བཤད་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་གསང་བ་དང༌། སྔགས་
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ཀྱི་ཆའི་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ཤུ་རཾ་ག་བཛྲ། དྗེས་བདག་ལའློ། །སཾ་

བྷུ་ཊི་ལ་བརྒྱུད་ལུགས་གསུམ་ལས། དཔྱལ་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་

སྐལ་བཟང༌། གུ་རུ་ཙརྱ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། འཇིགས་མྗེད་གྲགས་པ། དཔྱལ་བསློད་

རྒྱལ། ཀུན་དགའ་རློ་རྗེ། ལྷ་ལུང་པ། ཆློས་བཟང༌། ཨ་མློ་གྷ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། 

བུ་སྟློན། མཁན་ཆྗེན་དྷརྨ་ཤྲི། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གཉིས་པ་རྭ་ལུགས་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ། ནག་པློ་པ། བྷ་དྗེ་བ། དྷ་མ་པ། 

དྗེ་བ་པ། ཛེ་ཏ་རི། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེའི། དྷརྨ་ཀ་ར་མ་ཏི། ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ། 

རྭ་རློ་རྗེ་གྲགས། རློག་མདློ་སྗེ། རློག་ཐློགས་མྗེད་གྲགས་པ། གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་

སྗེང༌། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། མཁན་ཆྗེན་དྷ་ར་ཤྲི། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གསུམ་པ་ཇློ་བློ་ལུགས་ནི། ཀྱཻ་རློར། པདྨ་བཛྲ། སློབ་དཔློན་པདྨ། ཨིནྡྲ་བྷློ་ངི། 

ལྗེགས་སྨིན་ཀ་ར། ཛྙཱ་ན་བློ་ངི། ཙ་ཨི་བྷ་ད། འཇམ་དཔལ་བཟང་པློ། བྱང་ཆུབ་བཟང་

པློ༑ ཤཱནི་པ། ཇློ་བློ་རྗེ། རློང་པ་མགར་དགྗེ་བ། ཚུལ་ཁིམས་ཤྗེས་རབ། མཐའ་བཞི་

དར་གྲགས། སྟྗེང་པ་ཟ་གསལ། ཤློང་པ་ཉི་མ་ཁ་དློ། གཙང་པ་རྒྱལ་སས། ཧཱུཾ་ཀ་རློ་རྗེ༑ 

ཤྗེས་རབ་རྒྱལ་པློ། ཤྗེས་རབ་གཙུག་ཏློར། དྷརྨཱ་ཙཀྲ། དྷརྨཱ་པྲ་བྷ་ཝ། མཁན་ཆྗེན་

གྲགས་པ་དཔལ་བཟང་པློ། ཞིང་མློ་ཆྗེ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། བ་མ་བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློའི་རློ་རྗེ། བ་མ་གྲགས་པ་དཔལ་བཟང༌། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། མཁན་ཆྗེན་

དྷརྨཱ་ཤྲི། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེ་ལ་སཾ་བྷུ་ཊའི་ཊི་ཀ་བུ་སྟློན་པས་མཛད་

པའང་ཐློས། ནག་པློ་བའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྭ་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་
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འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མ། ནག་པློ་སྤློད་པ་བ། རྗེ་བྷནངྗེ། རྗེ་དྷརྨ། རྗེ་བྷུ་བ་པ། 

རྗེ་ཛེ་ཏ་རི། ཨ་ནམ་མཁའ་བཛྲ། དྷརྨ་ཀ་ར་མ་ཏི། བལ་པློ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ། རྭ་རློ་རྗེ་

གྲགས། རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །རྭ་འབུམ་སྗེང༌། རྒ་ལློ། ཤྗེར་སྗེང༌། རློ་རྗེ་

རྒྱལ་མཚན། བུ་སྟློན། མཁན་ཆྗེན་དྷརྨ་ཤྲི། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་

བདག་ལའློ། །

གཉིས་པ་ས་ལུགས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློ། རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། དྗེས་

གཞུང་གསུམ་མཛད། དྗེའི་སློབ་མ་རུས་སྦལ་ཞབས། དྗེ་ལ་ཤྲི་ཛ་ལན་དྷ་རི་བ། དྗེས་

སྤློད་པའི་རློ་རྗེ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་མཐིང་པ། ཀློག་

སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྗེགས། མལ་གློ། ས་ཆྗེན། རྗེ་མློ། གྲགས་རྒྱལ། ས་པཎ། རིན་པློ་ཆྗེ་

ཚོགས་སྒློམ། འུ་ཡུག་པ་དཔལ། རྒྱལ་གྲགས་ཆྗེན་པ། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། དྷ་ར་

ཤྲི༑ རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེ་ལ་ནག་པློ་བས་མཛད་པའི་མངློན་རློགས་ཀྱི་ཊི་ཀ་བུ་

སྟློན་པས་མཛད་པ་ཐློས། བུ་སྟློན་པས་མཛད་པའི་ཆློས་འབྱུང་ཆྗེན་མློ། རྒྱུད་སྗེ་སྤིའི་

རྣམ་གཞག །རྣམ་མཁྱྗེན་བགྲློད་པའི་བདྗེ་ལམ་རྣམས་ནི་བུ་སྟློན་པ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

སངས་རྒྱས་ཐློད་པ་ལྷ་དགུ་མ་དང༌། ལྷ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་མའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆློས་

རྗེ་བསློད་རྒྱལ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་སློ། །ལྷ་དགུ་མ་ནི། སློང་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས་ཀྱིས་ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ལ་གསན་ཅིང་དྗེ་ཡན་མ་ངྗེས་འདུག་གསུང༌། 

མ་ཧཱ་མ་ཡའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། དྗེ་ཡན་མ་ངྗེས་འདུག་གསུང༌། རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་
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དབང་བཀའ་དང༌། རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་བཤད་བཀའ་ལ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལས་སྔ་མ་ཁ་

ཆྗེ་ལུགས་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་ན་རློ་རྗེ། རབ་གསལ་ཟ་བ། སྒ་གཅན་འཛིན། 

དཔའ་བློ་ར་ཕ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། པྲཛྙཱ་སིངྔིྷ་དང་བཞིས་ཀུན་སིང་ལ། པྲཛྙཱ་ཝཱ་ལི་ཏ། 

པྲཛྙཱ་བློ་ངི། མུཀི་ཀློ་ཥ། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར། ལློ་ཆྗེན། རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། སུམ་སྟློན་ཡྗེ་འབར། 

ལྕྗེ་ཞར་བ། སྤྲུལ་སྟློན་འབར་ཐློག །གཙང་ཡང་དག་རློ་རྗེ། གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་

སྗེང༌། བ་མ་ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། 

བར་པ་ཡུལ་དབུས་ནས་བརྒྱུད་པ་ནི། མུཀི་ཀློ་ཥའི་བར་སྔར་དང་འད་བ་

ལས། སངས་རྒྱས་ཞི་བ། ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། དྗེ་

མན་ཆད་སར་དང་འདའློ། །

གསུམ་པ་ཟངས་དཀར་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་རློར། 

ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆྗེ་བ། བར་པ། ཆུང་བ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཀླུ་བྱང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཨློ་ཊི་ཡ་ནའི་སྨྲ་

བའི་གཙུག་གི་ནློར་བུ། ཀུན་སིང༌། རབ་དབྱིངས་བཤྗེས་གཉྗེན། དྗེ་ལ་ཤྲངྔྷ ་ཀ་ར། 

པདྨ་ཀར། དྷརྨ་ཀ་ར་གསུམ་གིས། དྗེ་གསུམ་གི་བར་པ་ལ་ལློ་ཆྗེན། དྗེ་ནས་ལློང་

ཆུང༌། ཟངས་དཀར་ཀློག་སྐ་པ་སྗེང་རྒྱལ་ལ། སྤང་ཚང་པ་སྟློན་ཚེ་དང༌། ཇློ་ཤྗེ་གཉིས་

ཀས་གསན། དྗེ་གཉིས་ལ་གཙང་ལྷ་སྟྗེང་པས། དྗེ་ནས་གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། 

ཆློས་འློད། ལྕྗེ་བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ་ནི་དབང་གི་

བརྒྱུད་པའློ། །བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ནི་ཡློ་གའི་ཆློས་འབྱུང་དང༌། 

རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་ཊི་ཀ་བུ་སྟློན་པས་མཛད་པ་དང་བཅས་པའི་བཤད་པའི་བརྒྱུད་པ་

ཡིན་ཞིང༌། བརྒྱུད་པ་བར་པ་བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ནི་དྗེ་ཉིད་སྣང་
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བའི་བསྟློད་འགྲྗེལ་གི་བརྒྱུད་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ཉིད་སྣང་བའི་བར་འགྲྗེལ་མན་ཆད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། པཎི་ཏ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་

པློ༑ ཟངས་དཀར་ལློཙྪ་བ། གནུར་ཆྗེན་པློ། བཛྲ་སིང་ཧ། གན་ཆློས་འབྱུང༌། ར་སྐ་

ཡློན་ཏན་འབུམ། ཁི་བརན། ཡྗེ་རྒྱལ། ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྣམ་སྣང༌། ཕག་རློར། བུངྔྷ་གུཔྟ། ཡན་ལག་

མྗེད་པའི་རློ་རྗེ། འཇམ་པའི་ང་རློ། །དཔྗེ་མྗེད་རློ་རྗེ། སྗེང་གྗེ་རློ་རྗེ། །པདྨའི་རློ་རྗེ་མྱུ་གུ་

ཞབས། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཕི་མ། རྒྱལ་པློ་ལ་གྲི་མློ། སྣང་བའི་རློ་རྗེ། །ཡུལ་དབུས་ཀྱི་བུ་མློ་

གསང་བའི་རློ་རྗེ། ཨློ་དྗེ་ཤའི་རྒྱལ་པློ་བི་སུ་ཀལྤ། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་ས་ར་

ཧ། དི་མྗེད་སིང་པློ། གྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། ཤཱཀྱ་

བཤྗེས་གཉྗེན། དྗེ་ལ་དབུ་རྒྱན་གི་དགྗེ་སློང་ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཞུས་ནས། 

ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་མཛད། ཤྲདྡྷ་མན་ཆང་འདའམ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་བ་མ་འཕགས་

འློད་གསུང་ཟྗེར། 

ཡང་ཀློ་ས་ལའི་བརྒྱུད་ལུགས་གཅིག་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། རབ་

གསལ་ཟ་བ། རབ་འབྱློར་བསྐངས༌། ཀུན་སིང༌། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། པྲཛྙཱ་བློ་དྷི། མུཀི་ཀློ་

ཥ༑ ཤྲངྔྷ་ཀ་ར། བུངྔྷ་ཤྲི། ཤཱནི། ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། གཉལ་བ་ཉི་མ་ཤྗེས་རབ། གནུར་

ཆྗེན་པློ་ཉི་མ་འློད་ཟྗེར། གནུར་བཛྲ་སིང་ཧ། གན་ཆློས་འབྱུང༌། ར་སྐ་སྟློན་འབུམ། ཁི་

བརན། གནུར་ཡྗེ་རྒྱལ། གནུར་ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་

མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། གནུར་བའི་བརྒྱུད་ཡིག་
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འགའ་རྗེ་ཚུལ་མི་གཅིག་པར་སྣང་བས་བརག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་ཟྗེར། འདི་ལ་ཀུན་

སིང་དློར་ཏྗེ་ཤཱཀྱ་བཤྗེས་གཉྗེན་འཇུག་པ་ཡིན་ཞྗེས་ར་སྐ་བ་གསུང་ཟྗེར། ས་ཆྗེན། 

གཤྗེན་རློར་སྗེང༌། དབུས་པ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། ལྷློང་སྟློན་ཤྗེས་རབ་དཔལ། དཔལ་

འབྱློར་བཟང་པློ། ཁི་བརན། ཡྗེ་རྒྱལ། ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ནི་ཡློ་ག་འཇམ་དཔལ་གློ་ཆས་བསྒྱུར། ཨ་བ་ཏ་རའི་བརྒྱུད་པའློ། །འདི་ལ་

རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་གཅིག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ན་ཡློད་ཅྗེས་གྲགས་སྐད། ས་ཆྗེན་ཡན་

ཆད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་གསན་ཡིག་ན་མི་སྣང༌། 

རློ་རྗེ་རྗེ་མློའི་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། རབ་གསལ་ཟ་

བ༑ དྗེ་ལ་སློབ་མའི་མཆློག་བཞི་སྟྗེ། པད་དཀར་ཡྗེ་ཤྗེས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། རྒྱལ་བུ་སྒ་

གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ཉི་མའི་སིང་པློ་སྟྗེ་བཞིས་རྒྱལ་རིགས་ས་ར་ཧ་པ་ལ། དྗེ་ནས་

ཀུན་སིང༌། ཐ་ག་ན་པ། ངག་དབང་གྲགས་པ། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་
(1)

རློ་རྗེ། ཁ་ཆྗེ་ཛྙཱ་ན་

ཤྲི། ཟངས་དཀར་ལློ་ཙྪ་བ། གཉན་སྟློན་ཚུལ་འབར། ཐློད་པ་དབྗེན་ཚ་གྲགས། དགྗེ་

བཤྗེས་ཇློ་ཐུར། ཐློད་པ་འློད་ཟྗེར། རློང་པ་ཆློས་མགློན། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་

འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཡང་བརྒྱུད་ལུགས་གཅིག་ལ། ཕག་རློར། རློ་རྗེ་ཆློས། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་དང་པློ། ར་

མཆློག་བྷི་ན་ཤྲི། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་བར་པ། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆུང་བ། ལྕམ་ལཀིཾ་ཀར། རྒྱལ་བུ་སྒ་

ཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ལྗེགས་པའི་སྒློལ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཀླུའི་བྱང་ཆུབ། 

ཆློས་ཀྱི་རློ་རྗེ། པདྨ་རློ་རྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཀུན་སིང༌། དྗེ་ལ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་དང། 

ལྷློ་ཕློགས་དང༌། དབུས་འགྱུར་འཆང་གི་སློལ་ལུགས་གསུམ་བྱུང༌། དང་པློ་ནི་དགྗེ་

1  མྗེན་
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སློང་ཨ་མློ་གྷ་པཱ་ཤ། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཀ་པཱ་ལ་ཝ་ཏི། ནློར་བུ་གིང་བ་བདྗེ་བའི་རློ་རྗེ། 

བྷིཀ་མ་ལ་ཝ་ཏི། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། ཁ་ཆྗེ་ཛྙཱན་ཤྲི། ཟངས་དཀར་རློ། །

གཉིས་པ། རློ་རྗེ་རྗེ་མློ་སྨད་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་སིང༌། པྲཛྙཱ་སིདྡྷི། 

པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། རབ་འབྱློར་བསྐངས། ཤྲདྡྷ་ཀ་ར། པདྨ་ཀ་ར། ཛྙཱ་ན་ཤྲི། ཟངས་དཀར། 

གཡག་སྗེ་ཚུལ་འབར། ཐློད་པ་དབྗེན་ཆ་གྲགས། ཐློད་པ་འློད་ཟྗེར། རློང་པ་ཆློས་

མགློན། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །གསུམ་པ་གསན་ཡིག་ན་མི་སྣང་ངློ༌། །དཔལ་མཆློག་རིགས་

བསྡུས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཕག་རློར། ཉི་མའི་དཔལ་ཞབས། རློ་རྗེ་གློ་ཆ༌། ཀུན་

སིང༌། འཇམ་དཔལ་དི་མྗེད་གྲགས་པ། རབ་འབྱློར་བསྐངས། ཤྲདྡྷ་ཀ་ར། ལློ་ཆྗེན། 

ལློ་ཆུང༌། རྐྱང་པློ། སུམ་སྟློན། ལྕྗེ་ཞར། སྤྲུལ་སྟློན། གཙང་ཡང་དག་རློ་རྗེ། གཙང་སྨྲ་

སྗེང༌། ལྕྗེ་ཇློ་མདློ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དཔལ་མཆློག་རློར་སྗེམས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། 

ཁྱུང་ཆྗེན་པའློ། །དཔལ་མཆློག་ཤྗེར་དུམ་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆློས་འདློ། བློ་ལྡན་སྗེང་

གྗེ༑ འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། ཤྲདྡྷའི་ཐིག་ར་འགྲྗེལ་

གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཤྲདྡྷ། ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། དྗེ་ལ་སུམ་སྟློན་དང༌། ལྕྗེ་ཞར་གཉིས་ཀྱིས་

གསན། དྗེ་གཉིས་ཀལ་སྤྲུལ་སྟློན་གིས། དྗེ་ནས་གཙང་ཡང་དག་རློ་རྗེ། གཙང་འབྱུང་

གནས་སྗེང་གྗེ །ལྕྗེ་ཇློ་མདློ། ཆློས་འློད། བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཀུན་སིང་གིས་མཛད་པའི་སྤན་དབྱྗེའི་ཆློག་དང༌། རབ་འབྱློར་བསྐངས་ཀྱིས་
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མཛད་པའི་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་གའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློར་འབྱུང་སྨད་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་

ལས། ཆློས་འློད། བློ་སྗེང༌། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །ཀུན་སིང་གི་རབ་གནས་ལ། ཆྗེ་ཆུང་གི་གསལ་ཁ་མི་སྣང་སྟྗེ་ཆུང་

བར་མངློན་ནློ། །

གཙུག་དགུའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། རབ་གསལ་

ཟ་བ༑ དྗེའི་སློབ་མའི་མཆློག་བཞི་ནི། པད་དཀར་ཡྗེ་ཤྗེས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། རྒྱལ་བུ་

སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ཉི་མའི་སིང་པློ་སྟྗེ་བཞིས། རྒྱལ་རིགས་ས་ར་ཧ་པ་ལ། དྗེ་

ནས་ཀུན་སིང༌། ཐ་ག་ན། ངག་དབང་གྲགས་པ། བྷ་མྗེན་ཤཱནི། མི་བསྐློད་རློ་རྗེ། ཤྲདྡྷ། 

ལློ་ཆྗེན། ལློ་ཆུང༌། ཤང་ཆབས་ལྷ་ཁང་གི་སུམ་སྟློན་ཡྗེ་འབར། གཉན་སྟློན་ཚུལ་

འབར། ཐློད་པ་དབྗེན་ཚ་གྲགས། དགྗེ་བཤྗེས་ཇློ་ཐུར། ཐློད་པ་འློད་ཟྗེར། རློང་པ་ཆློས་

མགློན། བློ་སྗེང༌། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དྗེ་ཡན་ཆད་ཡློ་ག་སྨད་ལུགས་ཀྱི་སྐློར་རློ། །རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་བཀའ་

དང༌། རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་བཤད་བཀའ་རྒྱུད་ཕི་མ་སྟློད་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་

རྒྱས། ཕག་རློར། རབ་གསལ་ཟ་བ། སྒ་གཅན་འཛིན། དཔའ་བློ་ར་ཕ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་

རྗེ༑ པྲཛྙཱ་སིདྡྷི་དང་བཞིས། ཀུན་སིང་ལ། དྗེ་ནས་པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། རབ་འབྱློར་བསྐངས། 

དྷརྨ་པཱ་ལ། ལློ་ཆྗེན། བརློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། གཉལ་པ་ཉི་ཤྗེ། གནུར་ཉི་འློད། ར་

སྐ་པ་ཡློན་ཏན་གྲགས། སློབ་དཔློན་ཤག་འབུམ། སངས་རྒྱས་འབུམ། ཆློས་འློད། 

འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་དང་བསྟློད་འགྲྗེལ་དང་རློར་འབྱུང་དང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་
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དཔའ་འབྱུང་བ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ལློངས་སྐུ་རྣམ་སྣང༌། སྤྲུལ་སྐུ་རློར་

སྗེམས། ཕག་རློར། རབ་གསལ་ཟ་བ། རྒྱལ་རིགས་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པློ། ཀུན་

སིང༌། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། དྷརྨ་པཱ་ལ། ལློ་ཆྗེན། བརློན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། གཉལ་ཉི། 

གནུར་ཉི། བཛྲ་སི་ཧ། གན་ཆློས་འབྱུང༌། ར་སྐ་ཡློན་ཏན་འབུམ། ཁི་བརན། གནུར་

ཡྗེ་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་

ལའློ། །

དཔལ་མཆློག་ཤྗེར་དུམ་དང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། ཤྗེར་དུམ་གི་འགྲྗེལ་ཆུང་

རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ལློ་ཆྗེན་ཡན་སྔ་མ་དང་འད་བ་ལ། རྒྱ་ཡྗེ་ཚུལ། གཉལ་ཉི། དྗེ་

མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །དཔལ་མཆློག་སྔགས་དུམ་མན་ཆད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་

པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཉལ་ཉི་ནས། ཐག་སྟྗེ་བ། རྣམ་མཁྱྗེན་པ། སློབ་དཔློན་སྟློན་ཆློས། 

དབུས་པ་སངས་རྒྱས་འབུམ། ཁི་བརན། ཡྗེ་རྒྱལ། ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་

སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དཔལ་མཆློག་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་

རློར། རབ་གསལ་ཟ་བ། རྒྱལ་བུ་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པློ།  ཀུན་སིང༌། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་

ཏ༑ པྲཛྙཱ་བློདྷི། དྷརྨ་པཱ་ལ། ལློ་ཆྗེན། རྒྱ་ཡྗེ་ཚུལ། གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། ར་སྐ་དཀློན་

མཆློག་གྲགས། ཤཱཀྱ་འབུམ། དབུས་པ་སངས་རྒྱས་འབུམ། ཆློས་འློད། འཕགས་

འློད། བུ་སྟློན་པ། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དཔལ་མཆློག་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། འཕགས་འློད་ཡན་

ཆད་སྔར་བཞིན་ལས། དྗེས་ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཀུན་སིང་གི་རབ་
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གནས་ཆྗེན་མློའི་བརྒྱུད་པ་ནི། གནུར་ཆློས་རྒྱལ། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་ཏྗེ། ཡན་ཆད་ལ་གསལ་ཁ་མི་སྣང་ངློ༌། །

རྗེ་མློ་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། གཾ་ག་དྷ་ར། ཛྙཱ་

ན་ཤྲི། གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། ཤཱཀྱ་འབུམ། ཁི་བརན། བསློད་ནམས་བཟང་པློ། བ་མ་

གྲགས་ཆྗེན། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །རློ་རྗེ་རྗེ་མློའི་

ཊི་ཀ་ས་སྐ་བས་མཛད་པ་ལས། ལྷ་གནས་གསུམ་གི་སྟློན་པ་དང༌། །བྱ་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་བྱམས་པ་དང༌། །གྷཾ་ག་དྷ་ར་ཉིད་དང་ནི། །གྲུབ་པ་ཐློས་པ་ས་མན། །བྷ་ད་ཞྗེས་

ནི་གྲགས་པ་དང༌། །ཡང་རྗེ་བཞི་ཡི་མཆློག་གྱུར་པ། །མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་ཤྲི་དང་

ནི༑ །སྔགས་འཆང་དམ་པ་ཉི་མ་ཡི། །ཤྗེས་རབ་དང་ནི་འློད་ཟྗེར་ལ། །ཤིན་ཏུ་གུས་

པས་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བས་དཔྱད་དློ། །གཙུག་དགུའི་དབང་བཀའི་

བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། རབ་གསལ་ཟ་བ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཀུན་སིང༌། 

པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་ཏ། གུ་ལི་ཟྗེར།  གློ་མི་དགྗེ་བསྗེན། ཤཱཀྱ་ཛྙཱ་ན། ཇློ་བློ་རྗེ། གློ་མི་སྒློམ་ཆྗེན། ཀྱི་

ནློར་ཛྙཱ་ན། གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། ལྡུམ་སྟློན་གྲགས་པ། ར་སྐའི་མཉམ་གད་པ་ཆྗེན་པློ༑ 

ཁི་བརན། སས་བསློད་བཟང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་གསལ་བ་བ་བློ་གྲློས་དཔལ། བ་མ་

གྲགས་ཆྗེན། འཕགས་འློད། ཡང་ན། གནུར་ཉི་ནས། སྟག་ཚལ་གདློང་སྔློན་གི་སྤྲུལ་

སྟློན་འབར་ཐློག །རློང་སྨད་ལྷ་སྟྗེངས་ཀྱི་གཙང་ཡང་དག་རློ་རྗེ། དྗེའི་སས་འབྱུང་

གནས་སྗེང་གྗེ །སྨྲ་སྗེང་ཡང་ཟྗེར། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། ཆློས་འློད། བློ་ལྡན་སྗེང་

གྗེ །འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །འདི་ལ་འཛིམས་པ་རིན་

ཤྗེ་ན་རྗེ། གཙུག་དགུ་ལས་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་དང༌། ཇློ་བློ་ནས་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀ་
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ཆད་པས། དབང་གི་བརྒྱུད་པ་མྗེད་པར་འདློད་ཀྱང༌། སྔ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་དང་

ཇློ་བློ་གཉིས་ཀ་མི་སྣང་ངློ༌། །

སྦྱློང་རྒྱུད་ཀྱི་ཕག་རློར་འཆི་བདག་འཇློམས་པའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་

རིག ཕག་རློར། རབ་གསལ་ཟ་བ། སྒ་གཅན་འཛིན། ཀུན་དགའ་སིང་པློ། པྲཛྙཱ་ཝ་ལི་

ཏི། པྲཛྙཱ་བློ་དྷི། མུཀི་ཀློ་ཥ། དྷརྨ་པཱ་ལ། ཇློ་བློ་རྗེ། དློ་བསྒློམ་ཆྗེན། དློལ་བ་སྒློམ་ཆྗེན་ཟྗེར།  ཀྱི་

ནློར་ཛྙཱ་ན། གཉལ་ཉི། གནུར་ཉི། སས་བཛྲ་སིང་ཧ། བྱང་ཆུབ་འློད། གནུར་ཉི་མ་

རྒྱལ་མཚན། གནུར་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན། གནུར་ཆློས་འཕགས་རྒྱལ་མཚན། 

འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །འཇིག་

རྗེན་པ་དྲུག་གིས་དབང་གི་གློ་མི་ཆློད་ཅྗེས་གསུང་ཟྗེར། བ་མ་འཕགས་པ་འཇིག་རྗེན་

ལས་འདས་པ་དྲུག་གིས་དབང་གི་གློ་མི་ཆློད་ཅྗེས་གསུང་ཟྗེར། དྗེ་ཡན་ཆད་ནི་ཡློ་ག་

སྟློད་ལུགས་ཀྱི་སྐློར་རློ། །

འཇིག་རྗེན་གསུམ་རྒྱལ་གི་རློག་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཕྱུག་ཚང་དགྗེ་སློང༌། འུ་

ཡུག་དགྗེ་སློང༌། འུ་ཡུག་དར་མ་བྱང་ཆུབ། བ་མ་གཞློན་བྱང༌། ཇློ་གདན་སྐྲངས་དཔྗེ་

བ༑ ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་

ལའློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་བ་རྒྱན་གི་བཀློད་པ་དང༌། 

གསང་བ་ནློར་བུའི་ཐིག་ལྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པས་བསྒྱུར་བའི་བརྒྱུད་པ་

ནི༑ རློ་རྗེ་འཆང༌། ཕག་རློར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས། མ་ཏངི་བ། བི་ཁྱཱ་ཏ་དྗེ་བ། ཁ་ཆྗེ་

ཤཱཀྱ་ཤྲི། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲི། ས་སྐ་པཎི་ཏ། སྐློབ་པ་དཔལ། སང་འབུམ། ཆློས་འློད། 

འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །ནམ་
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མཁའ་དི་མྗེད་ཆུང་བ་རིགས་བསྡུས་ཀྱི་དབང་བཀའ་དང༌། ལུང་སྐློར་གཉིས་ལས། 

དང་པློའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སློབ་དཔློན་འཇམ་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན། ལྷ་སངས་

རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། ནཱ་རློ་པ། རྐན་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲློས། མགར་སྟློན་རློར་སིང༌། ཉང་

སྟློད་ལྕྗེ་འབར། ལློ་མཆློག་པ། ཁི་སྟློན་ཀུན་དགའ་འློད། མཁན་པློ་ཆློས་རིན། ཆློས་

འློད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །གཉིས་པ་ནི། བུ་སྟློན་

པ་ཡན་སྔར་བཞིན་ལས། དྗེས་སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ལུང་སྐློར་ནི། མཚན་བརློད་འགྲྗེལ་ཆུང་ཤྲདྡྷ་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར། རིགས་

བསྡུས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆློག་སུ་བྷ་ད་དང༌། ཆློས་ཀྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར། འདི་འློག་གི་རིགས་འགྲློས་

དང་བསྟུན་ན་སུ་བཛྲ་ཡིན་པ་འད། རིགས་སློ་སློ་བ་ལ། བྱང་སྗེམས་རློ་རྗེ། རྣམ་སྣང༌། མི་བསྐློད་

པ༌། སྣང་མཐའ། རིན་འབྱུང༌། དློན་གྲུབ་སྟྗེ། དྗེ་དྲུག་གི་དབུགས་དབྱུང་གི་དཀྱིལ་

ཆློག་དྲུག །

ཕི་མ་ལ། སུ་བཛྲ་དང༌། ཆློས་ཀྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར་ཟྗེར་བ་སྣང༌ཞིང༌། སྔ་མ་

ལྔ་ལ་འདིས་བསྒྱུར་མི་སྣང་ཡང་འད་བར་མངློན་ཞིང་འློག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་བྱང་མ་བྱུང་

བ་རྣམས་དྗེ་དང་འད་ཞིང་མཛད་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་

གིས་མཛད་པར་བཞྗེད་པ་སྣང༌། མཚན་བརློད་ཀྱི་ཁྲུས་ཆློག །དྗེའི་ཟས་ཀྱི་རྣལ་

འབྱློར། དྗེའི་གཏློར་ཆློག །དྗེའི་མཎལ་གི་ཆློ་གའི་རིམ་པ། དྗེའི་བསྐློར་བ་བྱ་ཐབས། 

དྗེའི་ཡན་ལག་བདུན་པ། མཚན་བརློད་འདློན་པའི་མན་ངག །མཚན་བརློད་ཀྱི་དགྗེ་

ར་བསྔློ་བ། དྗེའི་མི་རག་པ་བསྒློམ་པ། དྗེའི་མི་རག་པས་འཁློར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ། 

དྗེའི་ཤྗེས་པ་དུག་གསུམ་ལས་བཟློག་པའི་མན་ངག །སྐབས་འགྲློའི་ཆློ་ག༑ སྗེམས་
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བསྐྗེད་པའི་ཆློ་ག །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྗེམས་བསྒློམ་པའི་མན་ངག །ཚད་མྗེད་བཞི་བསྒློམ་

པའི་མན་ངག །མཚན་བརློད་ཀྱི་སྒློ་ནས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ལ་བལྟ་བ། དྗེའི་

སྒློ་ནས་དབང་པློ་ཐ་མས་རྗེས་དན་དྲུག་བསྒློམ་པའི་མན་ངག །དྗེའི་སྒློ་ནས་དབང་པློ་

འབིང་གིས་རྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་བསྒློམ་པའི་མན་ངག །དྗེའི་སྒློ་ནས་དབང་པློ་རབ་

ཀྱིས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསྒློམ་པ། མཚན་བརློད་ཀྱི་ཚ་ཚའི་ཆློ་ག །དྗེའི་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་

ག་བསྡུས་པ། མཚན་བརློད་ཀྱི་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རིམ་པ། དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས། མཚན་བརློད་ཀྱི་ཆློ་ག་མདློ་དང་བསྗེས་པ། དྗེའི་སྤན་དབྱྗེའི་ཆློ་ག །དྗེའི་

ངན་སྔགས་བྱད་ཀྱི་འཁློར་ལློས་བསད་པ། དྗེའི་སིག་སྦྱློང་གི་དཀྱིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག 

།འཇམ་དཔལ་གི་རློ་བསྗེག་གི་ཆློ་ག །ངན་སློང་སྦྱློང་བ་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ཆློ་ག་

རྣམས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་གཞུང་ཚན་པ་སློ་བདུན་གི་དགུ་པ་ནས་ཉྗེར་བདུན་པའི་བར་ལ། 

མགློ་ན། རྒྱ་གར་གི་མཚན་དློན་མི་སྣང་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་དང༌། ཉྗེར་བརྒྱད་པ། སློ་

གཉིས་པ། སློ་གསུམ་པ། སློ་བཞི་པ། སློ་ལྔ་པ་རྣམས་ལ་ལློ་པཎ་འདིས་བསྒྱུར་མི་

སྣང་ཞིང༌། སུམ་ཅུ་པ། སློ་གཅིག་པ། སློ་དྲུག་པ། སློ་བདུན་པ་རྣམས་ལའང་མགློ་ན་

རྒྱ་གར་གི་མཚན་དློན་མི་སྣང་ངློ༌། །ཡང་ཉི་ཤུ་པ་དང༌། ཉྗེར་གསུམ་པ་དང༌། ཉྗེར་

བཞི་པ་ལ་མཛད་བྱང་མི་སྣང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་སློབ་དཔློན་འདིས་མཛད་ཟྗེར་བའི་

འཇམ་དཔལ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀྱི་སྒློམ་དློན་བཅུ་གཉིས་པ། བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སྗེམས་སྒློམ་པ་ཞྗེས་པ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་མ་དང་གསུམ་གི་ལུང་མི་སྣང་

ངློ༌། །དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་སློབ་དཔློན་ཡན་ཆད་སྨློས་པ་མི་སྣང་ཡང༌། སྐབས་
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གཞན་དུ་བཤད་པ་ལྟར། འཇམ་དཔལ་ནས། སློབ་དཔློན་ལ་བརྒྱུད་པར་སྣང་

ངློ༌། །འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གི་དབང་དང༌། སྒྗེག་པའི་རློ་རྗེའི་ཆློས་ལྔའི་བརྒྱུད་པ་

ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། འཇམ་དབྱངས། འཇམ་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན། སྒྗེག་པའི་རློ་རྗེ། ཉི་

མའི་སིང་པློ། སཱུརྱ་སིང་ཧ། ཆློས་ཀྱི་རློ་རྗེ། མུ་ཏྲ་སིདྡྷི༌། དྗེ་ཝ་ཤྭ་ར། དྗེས་ཤཱནི་གརྦྷ་

དང༌། སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཀིརི་གཉིས་ལ་བཤད། སྨྲི་ཏིས་ཚོང་སྗེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ། དྗེས་

ཁམས་པ་ཤྗེས་རབ་རློ་རྗེ། ཡང་ན་ཤཱནི་གརྦྷ། ཉི་མའི་དངློས་གྲུབ། སྐི་བྱྗེ་མ་ལུང་པ། 

སྐི་དང་ཉི་མ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁམས་པ་ཤྗེས་རབ་རློ་རྗེ། རློག་ཆློས་རློར། ས་ས་བ་ཅན། 

རློག་མདློ་སྗེ། གཙང་སྨྲ་སྗེང༌། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། དྗེ་ལ་རློང་པ་རྒ་ལློ། ཆློས་འློད། ཤཱཀྱ་

གཞློན་ནུ་གསུམ་གིས་ཞུས། དྗེ་གསུམ་ག་ལ། ལྕྗེ་བློ་ལྡན་སྗེང་གྗེ། དྗེ་ལ་དྗེའི་སས་རྗེ་

བཙུན་པས་ཞུས། ཡང་ན་རློག་ཆློས་རློར། རྒྱ་འམ་ཅན། ཤཱཀྱ་སྗེང་གྗེ། ཁི་སྟློན་ཀུན་

དགའ་འློད། ཆློས་རིན། ཆློས་འློད་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆློས་འློད་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ལས། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། 

སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ།། ཆློས་སྐློར་ནི། ཡློན་ཏན་འབྱུང་

གནས་ཀྱི་དབང་དང༌། འགྲྗེལ་པ་སྔགས་དློན་རྣམ་གཟིགས་སྨྲི་ཏིའི་རང་འགྱུར་ལ། རྒྱ་

གར་ཕག་ན་རློ་རྗེ། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྗེགས་གཉིས་ཀྱིས་བཅློས་ཤིང༌། ཕིས་

གཞན་གིས་ཀྱང་བཅློས་པ་དང༌། མཚན་བརློད་ཀྱི་གསང་བ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་སྨྲི་ཏིའི་རང་འགྱུར། དཀྱིལ་ཆློག་ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས་སྨྲི་ཏིའི་རང་འགྱུར་ལ་

འཕགས་པ་མཆློག་གིས་ཀྱང་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་
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ཕྗེ་བའི་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་ག་རྒྱས་པ་སྨྲི་ཏིའི་རང་འགྱུར་དང༌། མཚན་བརློད་བཀགས་

པའི་སྒློམ་ཁློག་མགློ་ན་རྒྱ་གར་གི་མཚན་དང༌། མཇུག་ན་འགྱུར་བྱང་མྗེད་པ་རྣམས་

སློ༑ །སྨྲི་ཏི་མན་ཆད་ནི་གསང་ལྡན་གི་ཐིག་ར་དང་རབ་གནས་སྨྲི་ཏིས་མཛད་པའི་

བརྒྱུད་པ་སྟྗེ། དྗེ་གཉིས་དྗེའི་རང་འགྱུར་རློ། །ཆློས་དབྱིངས་གསུང་དབང་གི་དབང་

བཀའ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ། དཀྱིལ་ཆློག་སིང་པློ་རྒྱན་འཇམ་དཔལ་

གྲགས་པས་མཛད་པའི་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། འཇམ་དཔལ། ཛྙཱ་ན་པ། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། དཔལ་སྦས་

བཟང་པློ། བམ་ཟྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། ཤྗེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པའི་དཔལ། བམ་ཟྗེ་

བཞད་པའི་རློ་རྗེ། པདྨ་ཀ་ར། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར་གཉིས་ཀྱིས་ལློ་ཆྗེན་ལ། དྗེས་ལློ་ཆུང༌། རློག་

དགྗེ་སྗེར་པ། རྐྱང་པློ་དར་མ་གྲགས། ཁི་སྟློན་ཀུན་དགའ་འློད། མཁན་པློ་ཆློས་རིན། 

ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་འློད་ཡན་སྔར་བཞིན་ལས། དྗེས་བུ་སྟློན། དྗེས་སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །དཀྱིལ་ཆློག་ལ་མགློ་ན་རྒྱ་གར་གི་

མཚན་དང༌། མཇུག་ན་མཛད་བྱང་དང་འགྱུར་བྱང་མི་སྣང་ལ། མཚན་ནི། རྗེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་གི་དློན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་ནམ་མཁའ་དི་མ་མྗེད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་

ཆློས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་སིང་པློ་བྱ་བ་སྣང༌། གཙུག་དགུའི་དབང་གི་བརྒྱུད་

པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། ཛྙཱ་ན་ཤྲི་མི་ཏྲ། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ། ཨ་བྷ་

ཡ་ཀ་ར་གུཔྟ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བི་ཁྱཱ་ཏ་དྗེ་བ། ཁ་ཆྗེ་ཤཱཀྱ་ཤྲི། ད་ན་ཤཱི་ལ། གཡག་སྗེ་

ལློཙྪ་བ། ལྗེགས་པའི་བློ་གྲློས། དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་
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ལའློ། །

ཀུན་རིག་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྣམ་སྣང། ཛེ་ཏ་རི་པ། ཀུན་དགའ་སིང་

པློ༑ རབ་འབྱློར་བསྐངས། ན་ཡ་ཀ་པ། མི་ཏྲི་པ། རློ་རྗེ་གདན་པ། ནིསྐ་ལཾ་ཀ། རྗེ་ཝྗེནྟྲ། 

ཆག་ཆློས་རྗེ་དཔལ། གཡག་སྗེ་ལློཙྪ་བ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། ཁྱུང་

ཆྗེན། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཡང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ། དཔྗེ་མྗེད་མཚོ། རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། བྷ་

ས་ཀ་ར་དྗེ་བ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བི་ཁྱུ་ཏ་དྗེ་བ། ཤཱཀྱ་ཤྲི། བི་བྷུ་ཏི་ཙནྟྲ། གཡག་སྗེ་

ལློཙྪ་བ་མན་ཆད་སྔར་དང་འདའློ། །ཡང་ན། གནུར་ཆྗེན་པློ་ཡན་ཆད་གཙུག་དགུ་

དང་འད་བ་ལས། ར་སྐ་སྟློན་གྲགས། ཤཱཀྱ་འབུམ། འཛིམ་པ། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་

པ། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན། དྗེས་བདག་ལའློ། །

མི་འཁྲུགས་པའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཛེ་ཏ་རི། གསྗེར་གིང་

པ༑ ཇློ་བློ་རྗེ། ལློ་ཆྗེན། རྐྱང་པློ་ཆློས་བློ། རྐྱང་པློ་ཞིང་ཁི། གཉལ་བ་སྒློག་སྟློན། འཁྲུན་

སྟློན་གཞློན། རློང་པ་དཀློན་མཆློག་འབར། མཁན་པློ་དབང་རིན། ཁམས་པ་ས་ཕུག་

པ༑ དབུས་པ་སངས་འབུམ། ཆློས་འློད། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །རབ་གནས་མདློར་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་དང༌། འབློ་ཤྗེས་རབ་

གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀུན་མཁྱྗེན་འཛིམ་པ། ཡང་རྗེ་བ། རིན་པློ་ཆྗེ་

པ༑ སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །ཡན་ཆད་མི་སྣང་ངློ། །རྣམ་

སྣང་མངློན་བྱངགི་དབང་དང་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ། ཛེ་ཏ་རི། ཨ་ཤྭ་ཀ་ཤྲི། རློལ་པའི་རློ་
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རྗེ༑ དློན་ཡློད་རློ་རྗེ། བ་རི་རིན་ཆྗེན་གྲགས། མཆིམས་བརློན་སྗེང༌། མཆིམས་བློ་

ལྡན། མཆིམས་དློན་ནྗེ། མཆིམས་ཆློས་སྗེང༌། མཆིམས་བློ་བརན། མཆིམས་ནམ་

མཁའ་གྲགས། སློབ་དཔློན་དར་མ་རྒྱལ་མཚན། ལློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན། 

ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གཉིས་པ་ནི་གཞན་སྔར་བཞིན་ལས། བུ་སྟློན་པས་སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་

གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

འཆི་མྗེད་ར་སྒའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཚེ་དཔག་མྗེད། སིང་

པློ་ཞབས། ཛེ་ཏ་རི། བློ་དྷི་བྷ་ད། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཟང་པློ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བ་རི་ལློཙྪ་

བ༑ མཆིམས་བརློན་སྗེང༌། རྒྱ་ཞང་ཕུག་པ། འཇད་པ་ཤྗེས་རིན། ཨྗེ་པ་འཁློན་སྟློན། 

འཇམ་དབྱངས་བཞི་ཐློག་པ། བྱང་སྗེམས་རྒྱལ་ཡྗེ། བ་མ་གྲགས་ཆྗེན། བ་མ་ཆློས་

རྒྱལ། ཡང་རྗེ་བ། བུ་སྟློན། རིན་རྣམ་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

རྣམ་འཇློམས་དཀར་པློའི་སྐུའི་རིགས་གཏད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། 

མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་ཅན། ས་པ་རི་པ། ཛ་བ་རི་པ། དྗེ་བ་པུརྞྱ་མ་ཏི། ལློཙྪ་

བ་ཆློས་བཟང༌། རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་ཆློས་རྒྱལ། སྒང་སྟློན་ཤྗེས་རབ་བ་མ། 

ཤྗེས་རབ་འབུམ། གྲགས་པ་རློ་རྗེ། དར་མ་བྱང་ཆུབ། ཡང་རྗེ་བ། བུ་སྟློན། ཁྱུང་ཆྗེན་

པ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆློ་ག་ཡང་ཐློས་སློ། །

འདི་ལ་བརྗེན་པའི་ས་བ་རི་པའི་ཆློས་ལྔའི་ནང་ནས། གཟུངས་ཀྱི་འགྲྗེལ་པ་

མ་གཏློགས་པའི་གཞན་བཞི་དང་རྣམ་འཇློམས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། བུ་སྟློན་

པ་ཡན་འད་ལ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །
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གཟུངས་གྲ་ལྔའི་རིགས་གཏད་ཀྱི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཐར་པ་བའི་སློབ་

དཔློན་ཆློས་གྲུབ། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག །སློབ་དཔློན་ཆློས་གྲུབ་ཡན་མ་ངྗེས་

འདུག་གསུང༌། 

གདུགས་དཀར་གི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཙནྟྲ་གློ་མི། གི་ར་ཝ་ཏི། རློ་རྗེ་རྣློན་

པློ༑ པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། བམ་ཟྗེ་ས་ད་ཛ་ན། མ་ཧཱ་ཛ་ནའང་ཟྗེར། 

འདི་སྤུ་ཛ་ནའི་སས་ཡིན་ཟྗེར་བའང་སྣང༌། གཉལ་པ་ལྕགས་སྟློན་དགའ་ལློ། ལློཙྪ་བ་ཕག་སྟློན་ཟྗེར། དབུས་

པ་སྟློན་པ་ཡྗེ་དབང༌། གདློང་སྟློན་པ། སྤྲུལ་སྟློན་འབར་ཏློག །གཉློས་སྟློན་འཛིར་བ། 

གཉློས་ཇློ་བསམ། ཕུག་ཁ་བ་ཇློ་འབུམ། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། རློང་པ་རྒ་ལློ། ལྕྗེ་བློ་སྗེང༌། 

ཐར་པ་བ་སློབ་དཔློན་ཆློས་གྲུབ། ཁྱུང་ཆྗེན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གདུགས་དཀར་གི་རི་བ་ཏའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་ལྷ་སློ་གཅིག་གི་རིགས་གཏད་

དང་ཆློས་སྐློར་ལ། གདུགས་དཀར་གི་སྒྲུབ་ཐབས། སྲུང་འཁློར། འཕྲུལ་འཁློར་བཅིང་

ཐབས། བཟློག་པའི་ཐབས། བགྗེགས་བཟློག་ཅིང་གཟིར་བ། དམག་དཔུང་གཞློམ་པ། 

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས། འཇིགས་པ་ལས་སྐློབ་པ། སྗེར་བ་བསྲུང་བ། མཛེ་གསློ་བ། 

གཏློར་མའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་གཅིག་པློ་ཙནྟྲ་གློ་མིས་མཛད་པ། རློ་རྗེ་གདན་པས་མཛད་

པའི་གདུགས་དཀར་གི་ཉྗེ་བར་བཤད་པ་དང༌། གི་རི་བ་ཏས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། 

གཙུག་ཏློར་ལྷ་ཡུལ་མའི་གཟུངས་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། 

གདུགས་དཀར། ཕག་རློར། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། བམ་ཟྗེ་ས་ད་ཛ་ན། དྗེའི་སས་མ་

ཧཱ་ཛ་ནས་མངའ་རིས་སུ་བྱློན་ནས། གཉལ་པ་ཕག་ལློཙྪ་དགའ་བློ་ལ། དྗེ་ནས་དབུས་

པ་སྟློན་པ་ཡྗེ་དབང༌། སྟག་ཚལ་གདློང་སྔློན་པ་ལྷ་རྗེ་སྤྲུལ་སྟློན་འབར་ཐློག་དང༌། གྲ་
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(1)

པ་ཁ་གཅིག་ལ། སློ་འཇིང་ར་བས་གསན་ཟྗེར་ཏྗེ། སྤྲུལ་སྟློན་རང་ལ་གསན། དྗེ་ལ་

ཇློ་བསམ། ཇློ་འབུམ། མི་ཉག་རློ་རྗེ་གྲགས། ལྕྗེ་མདློ་སྗེང༌། རློང་པ་རྒ་ལློ༑ བློ་ལྡན་

སྗེང་གྗེ༑ ཐར་པ་བ་ཆློས་གྲུབ། བ་མ་ཆློས་ཀྱི་དཔལ་བ། དྗེས་བདག །འདི་ལ་ཙནྟྲ་
(2)

གློ་མི་དང༌། རློ་རྗེ་རྣློན་པློ་མི་སྣང་བས། དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་

པར་མི་རུང༌། དྗེས་ན། བུ་སྟློན་པའི་གསན་ཡིག་ན། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། བསམ་

གཏན་ས་བཅུ་གཉིས། ཙནྟྲ་གློ་མི། གི་ར་ཝ་ཏི། རློ་རྗེ་རྣློན་པློ། པདྨ་ལྕགས་ཀྱུ། བམ་ཟྗེ་

རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། ས་ད་ཛ་ན། མ་ཧཱ་ཛ་ན། གཉལ་པ་ཆག་སྟློན། དགའ་བློ་བྱ་བ་ལུགས་

གཞན་གཅིག་དང༌། བློ་ལྡན་པ་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར་ཡང་འབྱུང་བས་ཕི་མ་འདི་ལ་དྗེད་

ན་འཐད་དློ༑ །

ཡང་ན། སྤྲུ། ཕློ་རློག་དྷརྨ་མདློ་སྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་གནུབས། མི་ཉག་ཇློ་མདློ་

སློགས་སློ། །སྗེའུ་ཆུང་བའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལ། མི་ཉག་པའང་སྣང་སྟྗེ་མ་དག་པ་

འདའློ། །རློ་རྗེ་གདན་པའི་ཉྗེར་བཤད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡང༌། རློ་རྗེ་གདན་པ་དགློས་

པས། ས་ལུགས་ནས་འློང་བར་སྣང་ངློ༌། །སྗེའུ་ཆུང་བའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལ། སྡུད་པ་པློ་

ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་མཐར། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ་ཟྗེར་བ་སྣང་བས། ཕག་རློར་

དང་རིན་རློར་བར་དུ་ཆློད་མ་ཆློད་གང་འཐད་བརག་གློ །

སྒ་མི་སན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། དགྲ་བཅློམ་པ་བློ་གྲློས་དཔལ། ཧང་

དུ་ཙནྟྲ། སློབ་དཔློན་དར་མ་གྲགས། བ་མ་མངའ་རིས་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་པློ། ཤྗེས་

རབ་གྲགས། ཛྙཱ་ན་སིངྔིྷ། དྗེའི་གཅུང་པློ་བསློད་ནམས་མགློན། ཡང་རྗེ་བ། བུ་སྟློན་པ། 

1  གྲྭ

2  བཀྲིས་ལྷུན་པར་མར། ཙནྟྲ། སྐུ་འབུམ་པར་མར། ཙནྡྲ
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དར་ཡུལ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

སློབ་དཔློན་པདྨའི་ཚེ་སྒྲུབ་སིང་གཏམ་ཤློག་དིལ་མའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བ་མ་

བསློད་ནམས་མགློན། ཡང་རྗེ་བ་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །

སྨན་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཐུབ་པ། འཇམ་དཔལ། ཞི་བ་

འཚོ། ཁི་སློང་ལྡྗེའུ་བཙན། སད་ན་ལྗེགས། རལ་པ་ཅན། ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་རློ་རྗེ། 

འློད་སྲུངས། དཔལ་འཁློར་བཙན། ཉི་མ་མགློན། བཀྲ་ཤིས་ལྡྗེ། བ་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་འློད། 

ལྷ་ལྡྗེ། འློད་ལྡྗེ། རྗེ་ལྡྗེ། མངའ་རིས་པ། ཞུ་ལྡན་པ། ར་ས་པ། དཔལ་ལྡན་གྲློ། སངས་

རྒྱས་སྒློམ་པ། གཉགས་སིང་པློ་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་སྨློན་གྲགས་དཔལ། རིན་པློ་ཆྗེ་

བསློད་ནམས་གྲགས་པ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །མདློ་ཆློག་

དང་མདློ་གཉིས་ཀྱི་ལུང་ཡང་ཐློབ་སྟྗེ། དྗེ་གཉིས་ཁློང་པས་རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་

གྲགས་པ་ལ་གསན་གདའ་ཞིང༌། ཡན་ཆད་མ་ངྗེས་གདའློ། །

རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུ་ས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། 

ཕག་རློར། ཛེ་ཏ་རི། རློ་རྗེ་གདན་པ་ཆྗེ་བ། རློ་རྗེ་གདན་པ་གཉིས་པ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། 

ས་ཆྗེན། རྗེ་མློ། རྗེ་བཙུན་པ། ཆློས་རྗེ་བ། སྗེ་ལུང་པ། དགའ་ལྡན་པ། ཁམས་པ་རྒན་

མློ་ལྷས་པ། སློབ་དཔློན་སྟློན་པ། བསློད་དབང༌། མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སྟློན་

པ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བློ་དྷི་ས་ཏྭས་མཛད་པའི་མཆློད་རྗེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་གདབ་པའི་

རྗེས་གནང་དང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ལ་སྟློད་པད་རིན། མཁན་པློ་མཆིམས། མཁན་

ཟི༑ གྲགས་ཆྗེན། འཕགས་འློད། བུ་སྟློན། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་
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བདག་ལའློ། །བུ་སྟློན། དྷརྨ་ཤྲི་ནི་དི་མྗེད་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའློ། །ཡང་ན་སྨན་

བའི་བརྒྱུད་པ་དང་འད་ཞྗེས་མཁན་ཟི་གསུང་སྟྗེ། དྗེ་ནི་ཐུབ་པ། འཇམ་དབྱངས། ཞི་

བ་འཚོ། ཁི་སློང་ལྡྗེའུ་བཙན། མུ་ཁི་བཙན་པློ། སད་ན་ལྗེགས། གཙང་མ། འློད་

སྲུངས། དཔལ་འཁློར་བཙན། སྐིད་ལྡྗེ། ཉི་མ་མགློན། ཁི་བཀྲ་ཤིས་མགློན། ཡྗེ་ཤྗེས་

འློད། བྱང་ཆུབ་འློད། ཞི་བ་འློད། འློད་ལྡྗེ། རྗེ་ལྡྗེ། མངའ་རིས་དགྲ་བཅློམ། ཞུ་ལྡན། ར་

ས་ཆུ་ལྷད་པ། གྲློ་མློ་ཆྗེ། སངས་རྒྱས་སྒློམ་པ། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་མན་

ཆད་འད། ཡང་གཙུག་ཏློར་དི་མྗེད་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལུགས་གཅིག་ལ། ཇློ་བློ་རྗེ། 

ནག་ཚོ་ལློཙྪ་བ། རློང་པ་ཕག་སློར་བ། འཕན་ཡུལ་གི་བུ་ཁ་བ། ཤངས་ཀྱི་རྒྱ་ཕུག་པ་

ཅན། གཡག་སྗེའི་ཞང་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན། དབང་རིན། སང་འབུམ། ཆློས་འློད། 

འཕགས་འློད་མན་ཆད་སྔར་བཞིན་ནློ། །

རི་ཁློད་ལློ་མ་ཅན་སྗེར་མློའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བུམ་ཆློག་འཕགས་པས་མཛད་

པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། ཛེ་ཏ་རི་བ། དཔའ་བློའི་རློ་རྗེ། ཁ་ཆྗེའི་

པཎི་ཏ་རཀི་ཏ། རློ་རྗེ་གདན་པ་ཆྗེ་བ། ཆུང་བ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། རྗེ་
(1)

་མློ། རྗེ་

བཙུན་པ༑ ཆློས་རྗེ་བ། འགྲློ་མགློན་ཆློས་རྒྱལ། སྟློན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་པློ། མཁན་

ཆྗེན་དཀའ་བཞི་པ་གྲགས་གཞློན། མཁན་ཆྗེན་བསློད་གྲགས་པ། མཁན་ཆྗེན་གྲགས་

ཤྗེ་བ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

རྣམ་སས་ཞི་དག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། རློ་རྗེ་

འཆང་ཆྗེན་པློ། ཕག་ན་རློ་རྗེ། སྤློད་མཛད་ཆློས་ཀྱི་རློ་རྗེ། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། 

སློབ་དཔློན་བློ་བཟང་སིང་པློ། པཎི་ཏ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ། ཁ་ཆྗེ་དགློན་པ་བ། བ་མ་ཟངས་

1  ར
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དཀར་ལློཙྪ། གཡློར་བློ་ཇློ་སྟློན། འབྱིད་པུ་བ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས། རག་པ་ཇློ་བཟངས། 

ལློཙྪ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ། བ་མ་བསློད་ནམས་དབང་ཕྱུག །རིན་པློ་ཆྗེ་ཁློ་ཕུ་བ་

བསློད་ནམས་སྗེང་གྗེ །བ་མ་ཡང་རྗེ་བ་རིན་ཆྗེན་སྗེང་གྗེ །བུ་སྟློན་པ། སློབ་དཔློན་

རྒྱལ་མཚན་གྲགས་སློ། །བུ་སྟློན་པས་མཛད་པའི་འདིའི་མངློན་རློགས་དང་བསྟློད་པ་

རྒྱས་པ་གཉིས་ནི་བུ་སྟློན་པ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་སློ། །

མཁན་ཆྗེན་རིན་རྣམ་པས་མཛད་པའི་འདིའི་ལས་ཚོགས་ནི། མཁན་ཆྗེན་

རིན་རྣམ་པ། སློབ་དཔློན་རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བློ་སྦྱློང་དློན་བདུན་མའི་ཁིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཐུབ་པ། བྱམས་པ། ཐློགས་

མྗེད། དབྱིག་གཉྗེན། རྣམ་གྲློལ་སྗེ། གུ་ན་མི་ཏྲ། སྗེང་བཟང༌། གང་བ་སྗེལ། ཀུ་སཱ་ལི་

ཆྗེ་ཆུང་གཉིས། གསྗེར་གིང་པ། ཨ་ཏི་ཤ། འབློམ་སྟློན། པློ་ཏློ་བ། ཤ་ར་བ། འཆད་ཀ་

བ༑ སྗེ་སྤིལ་ཕུ་བ། རློང་ལྷ་རིངས་པ་ཁུ་དབློན་གཉིས། སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན། མཁན་

ཆྗེན་བདྗེ་བ་དཔལ། མཁན་ཆྗེན་དཀའ་བཞི་པ། རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་གྲགས་པ། 

རྒྱལ་སས་ཐློགས་མྗེད། སློབ་དཔློན་གཞློན་བློ་བ། ཡང་ན། རྒྱལ་སས་ཐློགས་མྗེད། 

བ་མ་འཇམ་རིན། དྗེས་བདག་ལའློ། །

འཇུག་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཐུབ་པ། བྱམས་པ། ཐློགས་མྗེད། 

དབྱིག་གཉྗེན། གྲློལ་སྗེ་གཉིས། མཆློག་སྗེ། དུལ་པའི་སྗེ། སྗེང་བཟང༌། ཀུ་སཱ་ལི་ཆྗེ་

ཆུང་གཉིས། གསྗེར་གིང་པ། ཇློ་བློ་རྗེ། འབློམ་སྟློན། སྤན་མངའ་བ། བྱ་ཡུལ་བ། 

གཞློན་ནུ་འློད། མུ་སྨན་པ་ཆར་ཆྗེན་པློ། དཔལ་ལྡན་གྲློ། སངས་རྒྱས་སྒློམ་པ། 

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། སློབ་དཔློན་བསློད་ཡྗེ། མཁན་ཆྗེན་བསློད་ནམས་
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གྲགས། རྒྱལ་སས་ཐློགས་མྗེད། ལློཙྪ་བ་བྱང་རྗེ། སྤན་མངའ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཨློཾ་སྭ་སྟི། བ་མའི་ཞབས་ལ་སྤི་བློས་གུས་པས་འདུད། བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་

སྒྲུབ་ཐབས་བརན་པའི་འཁློར་ལློ། བརན་པའི་འཁློར་ལློའི་ར་བའི་གཞུང༌། ཚིག་ལྷུག་

པ་བརན་པའི་འཁློར་ལློ། ཚིག་ལྷུག་པའི་ཨ་ར་པ་ཙ་ན། ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ར་བ། རྣམ་དག་

འཇམ་དཔལ་དུ། འཇམ་པའི་རློ་རྗེ། ངག་གི་རྒྱལ་པློའི། རྒྱལ་པློ་རློལ་པའི། རིག་པ་

འཛིན་པའི་སྗེ་སྣློད་དུ་གསུངས་པ། 

ཡང་དྗེ་ཉིད་རྒྱས་པ། ཤྗེས་རབ་ཀྱི་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་བྱ་བ། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་

རྗེའི། མཚན་བརློད་ཀྱི། ཆློས་དབྱིངས་ངག་དབང་གི །འཇམ་པའི་རློ་རྗེ་དཔའ་པློ་

གཅིག་པའི་ཤྗེས་རབ་འཁློར་ལློའི། འཕྲལ་དུ་མློང་བའི་འཇམ་དཔལ། གཤིན་རྗེ་

གཤྗེད་ནག་ཞལ་དྲུག་པའི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཞལ་གསུམ་པའི། ཞལ་དྲུག་ཞལ་

གསུམ་གཉིས་ཀའི། རློ་རྗེ་ཆློས་ཀྱི། སྗེང་གྗེ་སྒའི། ཧ་ལ་ཧ་ལའི། ཁ་སར་པ་ཎིའི། ཡི་

གྗེ་དྲུག་པའི། ཧ་རི་ཧ་རི་ཧཱ་རི་ལ་ཞློན་པའི། ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཆུང་ངུའི། པདྨ་གར་གི་དབང་

ཕྱུག་གི །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའི་རིམ་པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི། སྒློལ་མའི། སྒློལ་མ་

དཀར་མློའི། སྗེང་ལྡྗེང་ནགས་སྒློལ་མའི། ཡང་སྒློལ་མ་དཀར་མློའི། ཨློན་གི་འློད་ཟྗེར་

ཅན་གི། རློག་པ་ལས་གསུངས་པའི་འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། རློག་པ་ལས་གསུངས་པའི་

འློང་ཟྗེར་ཅན་དཀར་མློའི། མ་ངན་མྗེད་པའི་ཤིང་གི་འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། ཨློན་གི་འློད་

ཟྗེར་ཅན་གི། ཡང་ཨློན་གི་འློད་ཟྗེར་ཅན་གི། ཙུན་དའི་གནློད་གནས་ཀྱི་ཨུ་ཚུསྨ་ཛམྦྷ་

ལའི། ནློར་རྒྱུན་མའི། ཁློ་གཉྗེར་ཅན་གི། བྱམས་པའི། ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་མའི། 
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ཡང་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་མའི། ཡང་ཕ་རློལ་ཕིན་མ། ཡང་ཕ་རློལ་ཕིན་མའི། མི་

གཡློ་བའི། དྗེའི་ཡན་ལག །རློ་རྗེ་གཏུམ་པློའི། གཏུམ་པློ་ཆྗེན་པློའི། རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀྱི༑ 

རི་ཁློད་ལློ་མ་ཅན་གི། རློ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མའི། བགྗེགས་དགྲའི། རལ་པ་གཅིག་མའི། 

འཕགས་མ་དུག་སྗེལ་གི། ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། རློག་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། 

ཡང་ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། ཨློན་གི་ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། ཁམས་གསུམ་དབང་
(1)

དུ་བྱྗེད་པའི་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀྱི། གནློད་གནས་ཀྱི། རྒྱ་ནག་པློའི་རིམ་པའི་སྒློལ་མའི། རློ་རྗེ་སྒློལ་

མའི། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་དམར་པློའི། སློ་སློར་འབང་མའི། རྣམ་རྒྱལ་གི། རྨ་བྱ་ཆྗེན་

མློའི། སྟློང་ཆྗེན་རབ་འཇློམས་ཀྱི། གསང་སྔགས་རྗེས་འཛིན་གི། བསིལ་བའི་ཚལ་

གི། ཕིར་བཟློག་པ་ཆྗེན་མློ། རྒྱལ་མཚན་རྗེ་མློའི་དཔུང་རྒྱན་གི། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་

ཅན་གི། རློ་རྗེ་གན་དྷ་རིའི། མཧཱ་ཀ་ལའི། རློ་རྗེ་ལྕགས་སྒློག་གི །སྟློབས་པློ་ཆྗེའི། 

གདུགས་དཀར་གི། ར་མགྲིན་གི། ཧྗེ་རུ་ཀའི། བདག་མྗེད་མའི། ཡང་བདག་མྗེད་

མའི། གསྗེར་མདློག་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་པའི། རློག་པ་ལས་གསུངས་པའི་འློད་

ཟྗེར་ཅན་གི། རློ་རྗེ་ཕག་མློའི། ཀུ་རུ་ཀུལྗེའི། སྒློལ་མ་དཀར་མློའི། སྤན་རས་གཟིགས་

ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི། ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཏྗེ་གློ་བཞི་བཞུགས་སློ། །

བ་མའི་ཞབས་ལ་སྤི་བློས་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཐློག་མར་དཔལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་

ཆྗེན་པློ་ལ་གཅིག །འཇམ་དཔལ་གི་ནི་སྒྲུབ་ཐམས་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད། །སྤན་རས་

གཟིགས་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་བཅུ་གཉིས་ཡློད། །སྒློལ་མ་འློད་ཟྗེར་ཅན་གཉིས་བདུན་

བདུན་བཞུགས། །ཕ་རློལ་ཕིན་མ་དྲུག་དང་ཀུ་རུ་ཀུལྗེ་ལྔ། །གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་པློ་

དམར་ནག་གཉིས་ལ་བཞི། །མི ་གཡློ་བ་ཡི་བཞི་དང་གནློད་གནས་ལ་ནི ་

1  དང
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གསུམ། །བདག་མྗེད་མ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡློད་དློ། །བྱམས་པ་ཧཱུཾ་མཛད་བགྗེགས་

དགྲ་ར་མགྲིན་སྟློབས་པློ་ཆྗེ། །ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་མགློན་ནག་ཙུན་ད་ནློར་རྒྱུན་ཁློ་གཉྗེར་

ཅན། །རི་ཁློད་ལློ་མ་དབྱངས་ཅན་རལ་གཅིག་མ། །དུག་སྗེལ་རྣམ་རྒྱལ་གཞན་གིས་

མི་ཐུབ་རློ་རྗེ་གན་དྷ་རི། །རློ་རྗེ་ལྕགས་སྒློག་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་རྒྱལ་མཚན་རྗེ་མློའི་དཔུང་

རྒྱན་དང༌། །བསིལ་བའི་ནགས་ཚལ་གསང་སྔགས་རྗེས་འཛིན་རྨ་བྱ་ཆྗེན་མློ་

དང༌། །སློ་སློར་འབང་
(1)

མ་སྟློང་ཆྗེན་རབ་འཇློམས་ཕིར་བཟློག་ཆྗེན་མློ་གདུགས་

དཀར་མློ་སྟྗེ་ཉི་ཤུ་བདུན། །སྒྲུབ་ཐབས་རྗེ་རྗེ་ཡློད་དྗེ་དྗེ་ལྟར་དགུ་བཅུ་དྲུག །སྒྲུབ་

ཐབས་བསློམས་པའི་སློམ་ཚིག་རློགས་སློ། །

འཁློར་ཆྗེན་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་

གདློང་ཅན། ཤ་བ་རི་པ། ཛ་བ་རི་པ། བལ་པློ་དྗེ་བ་བུདྡྷ་མ་ཏི། འགར་ཆློས་ཀྱི་བཟང་

པློ༑ གཤྗེན་སྟློན་རིན་ཆྗེན་དངློས་གྲུབ། དམར་ཆློས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ། གངས་སྟློན་ཤྗེས་

རབ་བ་མ། གངས་སྟློན་ཤྗེས་རབ་འབུམ། གྲུབ་སྟློན་ཤྗེས་རབ་གྲུབ། གྲུབ་རློ་རྗེ་ཡྗེ་

ཤྗེས། རློང་པ་ཆློས་
(2)

མགློན། མཁས་པ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བ་མ་ར་རི་བ། ཡང་རློང་

པ་ཆློས་མགློན་ནས་བ་མ་མཆློག་ལྡན། བ་མ་གཞློན་སྗེང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཆློས་རྗེ་

དློན་རིན་པས་སློ། །

ཚེ་དཔག་མྗེད་ལྷ་དགུའི་བརྒྱུད་པ་ནི། འློད་དཔག་མྗེད། སིང་པློ་ཞབས། ཛེ་ཏ་

རི༑ བྱང་ཆུབ་བཟང་པློ། རློ་རྗེ་གདན་པ། བ་རི་ལློཙྪ་བ། འཆིམས་བརློན་སྗེང༌། འུ་

ཡུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ། དབང་ཕྱུག་མགློན། སངས་རྒྱས་འབུམ། མཆློག་ལྡན། 

1  འབངས

2  ཆས
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ཡྗེ་ཤྗེས་དཔལ། ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཀྱཻ་རློ་རྗེའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བདག་མྗེད་མ། བིཪྺ་པ། ནག་པློ་པ། ཌཱ་

མ་རུ་པ། ཨ་བ་ངྷཱུ་ཏི་པ། ག་ཡ་དྷ་ར། འབློག་མི་ལློཙྪ། སྗེ་མཁར་ཆུང་བ། ཞང་དགློན་

པ་བ། ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ། བ་མ་ཆློས་རྗེ། 

བ་མ་འཕགས་པ། མཆློག་ལྡན། དཔལ་ལྡན་པ། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དཀློན་

མཆློག་རིན་ཆྗེན། ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་པའློ། །བདྗེ་མཆློག་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། 

རློ་རྗེ་དིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས་ཅན། ཛ་ལན་དྷ་ར། ནག་པློ་སྤློད་པ། གུ་ཧྱ་པ། 

རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ཅན། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་མཐིང་
(1)

པ་སྐུ་མཆྗེད། མལ་ལློཙྪ་བ། 

ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ། ཆློས་རྗེ་པ། བ་མ་

འཕགས་པ། མཁན་ཆྗེན་ཁློ་ཕུ་བ། བ་མ་ཙ་རི་པ། ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་ནློ། །

ཡང་གཅིག་ལ། བ་མ་འཕགས་པ་འློད། དློན་རིན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །མ་ཧཱ་

མཱ་ཡའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀུ་ཀུ་རི་པ། མཚོ་

སྐྗེས་རློ་རྗེ། ཌློཾ་བྷི་པ། ཏྗེ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཞི་བ་བཟང་པློ། མར་པ་ཆློས་ཀྱི་བློ་གྲློས། ཞྗེ་

སང་རློ་རྗེ། རློག་མདློ་སྗེ། རློག་ཆློས་སྐུ། རློག་ཚ་དཀློན་མཆློག་འབར། དབུས་པ་

དབང་ཕྱུག་གྲགས། སྟག་སྗེ་ཤྗེར་དཔལ། བ་མ་འཕགས་པ། དགའ་ལྡན་པ་ཀུན་

བསློད། བག་སྟློན་གཞློན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན། ཡང་ལུགས་གཅིག་

ལ༑ འཕགས་པ་ལ་ལློཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རློང་པ་ཤྗེར་སྗེང༌། བག་སྟློན། བ་

མ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་མཚན་གྲགས། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གུར་མགློན་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བམ་ཟྗེ་མཆློག་སྗེད། ནློར་བུ་གིང་

1  ཏིང



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསན་ཡིག

47

པ་བདྗེ་བའི་རློ་རྗེ། ཤྲངྔྷ་ཀ་ར་ཝ་ར་མ། ཇློ་བློ་རིན་ཆྗེན་བཟང་པློ། བ་མ་བག་སྟྗེངས་པ༑ 

མལ་ལློཙྪ། ས་སྐ་པ་ཡབ་སས། ཆློས་རྗེ། བ་མ་འཕགས་པ། མཁན་ཆྗེན་ཁློ་ཕུ་བ༑ བ་

མ་ཙ་རི་པ། དློན་རིན་པ། ཡང་གཅིག་ལ། བ་མ་འཕགས་པ་འློད། བ་མ་འློད། དློན་

རིན་ནློ། །

རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲློ་མ་སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་ཅན། ལཱ་ལི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མློ་གྷ་བཛྲ། ཡྗེ་

ཤྗེས་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། པདྨ་བཛྲ། དི་པཾ་ཀ་ར་རཀི་
(1)

ཏ། རྭ་རློ་རྗེ་གྲགས། རྭ་

ཆློས་རབ། རྭ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །རྭ་འབུམ་སྗེང༌། རྗེ་བཙུན་རྒ་ལློ། རློང་པ་ཤྗེར་སྗེང༌། 

བ་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་དཔལ། ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཀྱཻ་རློ་རྗེའི་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བདག་མྗེད་མ། བིཪྺ་པ། ནག་

པློ་བ། ཌཱ་མ་རུ་པ། ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏི་པ། ག་ཡ་དྷ་ར། རྗེ་འབློག་མི་ཤཱཀྱ་ཡྗེ་ཤྗེས། སྗེ་མཁར་

ཆུང་བ། ཞང་དགློན་པ། བ་མ་ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་

པློ་ཆྗེ། ས་སྐ་པཎི་ཏ། ཆློས་རྒྱལ་འཕགས་པ། བ་མ་ཞང་དཀློན་མཆློག་དཔལ། ན་

བཟའ་བག་ཕུག་པ། བསློད་ནམས་དཔལ། བ་མ་དམ་པ། བ་མ་འཇམ་རིན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །

ནག་པློ་བས་མཛད་པའི་རློགས་རིམ་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལྗེ། རིམ་པ་བཞི་པ། 

གསང་བའི་དྗེ་ཁློན་ཉིད་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློ། ཕག་ན་

རློ་རྗེ། ས་ར་ཧ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རི། ལཱུ་ཨི་པ། དྷ་རི་ཀ་པ། དིལ་བུ་པ། 

རུས་སྦལ་ཞབས། ཤྲི་ཛ་ལན་དྷ་ར། ནག་པློ་སྤློད་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏཻ་

1  རཀཾ། སྐུ་འབུམ་པར་མར། རཀི
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ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཕམ་“མཐིང་
(1)

བ་སྐུ་མཆྗེད། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྗེགས། མལ་གློ་

བློ་གྲློས་གྲགས། ས་ཆྗེན་པ། རྗེ་བཙུན་བསློད་རྗེ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ། ས་པཎ། 

ཤར་པ་རློ་རྗེ་འློད་ཟྗེར། བ་མ་ལ་དུ་བ། བ་མ་དབང་རྒྱལ། ཆློས་རྗེ་སང་ཁང་བ་གྲགས་

པ་དཔལ། ཆློས་རྗེ་ས་བཟངས་པཎ་ཆྗེན། བ་མ་རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་

ལའློ། །དིལ་བུ་པའི་རིམ་ལྔའི་བརྒྱུད་པ་ཡང་དྗེའློ། །

འདུལ་བའི་བཤད་བརྒྱུད་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས། ཉྗེ་བར་འཁློར། དྗེས་ཀུན་

དགའ་བློ། ཉྗེར་སྦས། དྷི་དྷི་ཀ། དགྲ་བཅློམ་ནག་པློ། ལྗེགས་མཐློང༌། ཕིར་མི་འློང་བློ་

མི་འབྗེབས། འདུས་བཟང༌། དབྱིག་གཉྗེན། སློབ་དཔློན་ཡློན་ཏན་འློད། ཤཱཀྱ་འློད། 

སྗེང་གྗེའི་གདློང་པ་ཅན། དྗེས་ད་ན་ཤཱི་ལ་དང༌། ཛི་ན་མི་ཏྲ་གཉིས་ལ། དྗེས་ཤཱཀྱ་

སྗེང་གྗེ །རླུང་ལློཙྪ་བ། སྐློགས་འདུལ་འཛིན། རྫུས་རློ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། རྫུས་ཀྱིས་ཀླུ་

མྗེས་ལའང་གསན་ཏྗེ། ཡས་དར་མས་དར་གཉིས་སུ་བྱས་པའློ། །དྗེས་རྒྱལ་གི་རླན་

ཚུལ་ཁིམས་བྱང་ཆུབ་བ། སྦློ་ཆུང་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཤྗེས་རབ། སྣྗེལ་པློ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

མཚན། འཇིམས་ཤྗེས་རབ་འློད། དྗེས་རྫུས་ཀྱི་བུ་བཞི་ལས། དང་པློ་གསུམ་དང༌། 

རིན་ཆྗེན་བ་མ། ཚུལ་ཁིམས་བ་མ། ཡྗེ་ཤྗེས་བ་མ་དྲུག་གིས་རྒྱལ་ལ་གསུངས། 

དྗེས་ཚ་རློང་པ་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ཡར་སྟློད་པ་ལ། དྗེས་ཀ་བ་དར་མ་སྗེང་གྗེ་ལ། དྗེ་

གཉིས་ཀྱིས་མཁན་ཆྗེན་ལ། དྗེས་དབློན་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀྱིས་མཁན་པློ་ཆློས་ཀྱི་རྗེ་

ཞིག་པློ་ཤྗེས་རབ་སྗེང་གྗེ་ལ། དབློན་དང་ཤྗེར་སྗེང་གིས་མཁན་པློ་གཞློན་ནུ་བརློན་

འགྲུས་ལ། དྗེས་དབང་ཕྱུག་ཤྗེས་རབ་ལ། དྗེས་ཤྗེས་རབ་རློ་རྗེ་ལ། དྗེས་མཁན་པློ་

ཀུན་དགའ་འབྱུང་གནས་ལ། དྗེས་དཀའ་བཞི་པ་བློ་གྲློས་བཟང་པློ་ལ། 

1  ཏིང་
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རྣམ་འགྲྗེལ་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དབྱངས། ཆློས་སྐློབ། མྗེ་

ཝཾ་ག༑ དབྱིག་གཉྗེན། ཕློགས་གང༌། དབང་ཕྱུག་སྗེ། ཆློས་ཀྱི་གྲགས་པ། ལྷ་དབང་བློ། 

ཤཱཀྱ་བློ། ཤྗེས་རབ་འབྱུང་གནས། ཆློས་མཆློག །ཇ་མ་རི། དུལ་བའི་ལྷ་དང༌། ཤང་ཀ་

ར་ནན། ཝ་གུ་ཤཱཀྱ་ཤྲི། ས་སྐ་པ། རིགས་སྗེང༌། 

བསྗེན་རློགས་སློམ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། ཤཱ་རིའི་བུ། སྒ་གཅན་

འཛིན། བམ་ཟྗེ་སྒ་གཅན་འཛིན། ཀླུ་སྒྲུབ། ཡློན་ཏན་བློ་གྲློས་མཆློག །རིན་ཆྗེན་

བཤྗེས་གཉྗེན། ཆློས་ཀྱི་བཟང་པློ། ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཆློས་ཀྱི་ཕྲྗེང་བ། འབྱུང་གནས་

སྦས་པ། པཎ་ཆྗེན་ཤཱཀྱ་ཤྲི། རློ་རྗེ་དཔལ། མཁན་པློ་ཆློས་རྗེ། འློད་ཟྗེར་དཔལ། བསློད་

ནམས་དཔལ། ཤྗེས་རབ་མགློན། དློན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་སྨློས་ཏྗེ་མཁན་ཆྗེན་

ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆྗེན་ནི་མཁན་བརྒྱུད་དློ། །ཧྗེ་རུ་ཀ། དཔལ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ། ཀུ་

ཀུ་རི་བ༑ མཆློ་སྐྗེས། ཌློཾ་བྷི་པ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། ཞི་བ་བཟང་པློ། མར་བ་ཆློས་བློ། 

རློག་ཆློས་རློར། ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ། མདློ་སྗེ། རློག་ཚ་ཆློས་སྐུ། དཀློན་མཆློག་དཔལ། 

དབུས་པ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། སྟག་བདྗེ་བ་ཤྗེར་དཔལ། བ་མ་འཕགས་པ། དགའ་

ལྡན་པ་ཀུན་བསློད། བག་སྟློན་བ་མ། ཡང་འཕགས་པ། ལློཙྪ་བ་གྲགས་རྒྱལ། རློང་པ་

ཤྗེར་སྗེང་། བག་སྟློན། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་ལློ། །

ཇློ་བློའི་ཆློས་ཆུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ་རྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་སྟློན་པ། པློ་ཏློ་བ། 

ཤ་ར་བ། སྟབས་ཀ་པ། ཞང་སྟློན་པ། དགློན་ཆྗེན་པློ་བ། གུར་སྟློན། རྨ་སྟློན། ཤྗེས་

རབ་རློ་རྗེ། དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་མཚན། བ་མ་འཇམ་དཔལ་རིན་ཆྗེན། དྗེས་བདག་

ལའློ། །
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རྨ་བྱ་དུག་འཇློམས་དང་མཚོན་ཆ་འཁློར་ལློ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། དྷརྨ་

རཀི་ཏ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་ནས་ལྷ་འགྲློ་བའི་མགློན་པློའི་བར་ལམ་རིམ་དང་འད་ཞིང༌། དྗེ་

ནས། སྦས་པ་སྟློན་གཞློན། ལྷ་བློ་གྲློས་འློད། སང་འློད། གཞློན་སང༌། ཡང་ན་ལྷ་འགྲློ་

མགློན། ལྷ་ཟུར་ཁང་པ། སང་འློད། གཞློན་སང༌། མཁན་ཆྗེན་ཆློས་སྐབས་བཟང་པློ། 

དྗེས་བདག་ལའློ། །སྗེམས་པའི་རིམ་པ་དང༌། མཐའ་འཁློབ་འདུལ་བའི་རིམ་པ་ཆློས་

བཞིའི་བརྒྱུད་པ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན། བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ། གསྗེར་གིང་པ་

གཉིས་སློ་སློ་ནས། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ། དྗེ་ནས་སྔར་བཞིན་ནློ། །གཞུང་དྗེ་བཞི་ནི། རིན་

སྒང་པ་རྣམས། འློད་འཇློ་བ་སངས་རྒྱས་དམར་སྟློན་གིས་བྱས་ཟྗེར། གཞན་དག་

དྗེས་ལྷ་འགྲློ་མགློན་ལ་ཞུས་པས་མི་བདྗེན་ཟྗེར་རློ། །

དགློན་པ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ་རྗེ། དགློན་པ་བ། སྣྗེའུ་

ཟུར་བ། ཐག་མ་དཀའ་ཆྗེན། ནམ་སྗེང༌། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པློ། སྗེང་གྗེ་བཟང་པློ། 

མཁན་ཆྗེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །སྐབས་འགྲློ་དང༌། སྗེམས་

བསྐྗེད་གློང་འློག་གི་བརྒྱུད་པའང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །

མི་གཡློ་བའི་དམིགས་སྐློར་གསུམ་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྣྗེའུ་ཟུར་པ་ནས། སྒྗེར་

ཆྗེན་པློ། དབློན་སྟློན། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པློ་སློགས་སྔར་བཞིན་ནློ། །དམ་ཚིག་གསུམ་

བཀློད། ལྟུང་བཤགས་སྒྲུབ་པ། ཟ་བ་རྗེས་དན། ཕག་སྐློར་བ་ལ་སློགས་པའི་བྱ་

ཐབས་ཀྱི་ལག་ལྗེན། བྗེའུ་བུམ་རྣམས་ཀྱང་ངློ༌། །

ལམ་སྒློན་བརྒྱུད་པ་ནི། ཇློ་བློ་རྗེ། སྟློན་པ། པློ་ཏློ་བ། ཤ་ར་བ། བྱ་འཆད་ཁ་བ། 

ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ། སྗེ་སྤིལ་བུ་བ། ཆློས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་ཆྗེན་པློ། ལྷ་འགྲློ་མགློན། ཟངས་ཆྗེན་པ་
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དར་མ་བསློད་ནམས། མཆློ་སྣ་བ་ཤྗེས་རབ་བཟང་པློ། སློབ་དཔློན་དགའ་བ་བཟང་པློ༑ 

མཁན་ཆྗེན་ཆློས་སྐབས་བཟང་པློ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས། བྱམས་པ། ཐློགས་མྗེད། དབྱིག་གཉྗེན། 

བློ་བརན། ཀུ་སཱ་ལི་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས། གསྗེར་གིང་པ། ཇློ་བློ་ནས་སྔར་ལྟར་ལ། མཚོ་སྣ་

བ་ནས། མློན་གྲབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་བཀྲ་ཤིས། མཁན་ཆྗེན་ཆློས་སྐབས་བཟང་པློ། 

དྗེས་བདག་ལའློ།། སྗེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སྨློན་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀྱི་ཡང་ངློ༌། །གུར་

དང་སཾ་བྷུ་ཊའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། བདག་མྗེད་མ། བིཪྺ་པ། ཌློཾ་བྷི་ཧྗེ་རུ་ཀ། 

ཨ་མ་ལ་བཛྲ། ནགས་ཁློད་པ། གྷ་ར་པ་རི་བ། བསློད་སློམས་པ་རྒྱལ་བ་དཔལ་གི་ཡྗེ་

ཤྗེས། མི་ཐུབ་ཟ་བ། དགྗེ་སློང་དཔའ་བློ་རློ་རྗེ། འབློག་མི། བ་མ་དཀློན་མཆློག་རྒྱལ་

པློ༑ བ་མ་ས་སྐ་པ་ཆྗེན་པློ། རྗེ་བཙུན་པ། ཆློས་རྗེ་པ། འཕགས་པ། འཇམ་དབྱངས་

རིན་རྒྱལ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སྗེང་གྗེ། བ་མ་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་མཚན། རྒྱང་རློ་ཤྗེས་རབ་

རིན་ཆྗེན། ཞང་སྟློན། བ་མ་རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ཕག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆློས་རྗེ་ས་པཎ་གི་བར་སྔར་བཞིན་ལ། དྗེ་

ནས་ཁང་སྟློན་སངས་རྒྱས་སས། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་མགློན། སྗེང་རྒྱལ་བ།
(1)

 

དབུ་མ་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། བདྗེ་བ་ཅན་པའི་འློག་ཏུ་བྱུང་བའི་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་མཚན་དང་སྔ་མ་གཉིས་མི་འདའློ། ། 

རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སྟློན་པ། བ་མ་རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །དགློངས་པ་ལུང་

སྟློན། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་རྣམས་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། 

ཕག་ན་རློ་རྗེ། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏང་གི། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། མར་པ། མཚུར་དབང་ངྗེ་། རྒྱ་

ལློང་ཕུག་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། ཡར་ཐང་པ། རྒན་མློ་ལྷས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། སྟློད་ལུང་

1  -།
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གྲགས་པ་འབུམ། བདྗེ་བ་ཅན་པ། སྗེང་རྒྱལ། དབུ་མ་པ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སྟློན། བ་

མ་རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྲྗེང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། བདྗེ་བ་ཅན་པའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་

ལ༑ འབི་མཚམས་པ་བཀློན་མཆློག་སྗེང་གྗེ །སྗེང་རྒྱལ། དབུ་མ་པ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་

སྟློན། རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

“དགྲ་
(1)

ནག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། མཉྫུ་ཤྲི། བུངྔྷ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན། དི་པཾ་

ཀ་ར་བྷ་ད། ནཱི་ལ་བཛྲ། སུ་ཧུ་སུ་ར་པ། ཤྗེ་ནན། ཨ་བ་ལི་ན་པ། གུ་ན་བྷ་ད། ཝཱ་གཱི་ཤྭ་

ར་ཀིརི། དཻ་ཝ་ཨཱ་ཀ་ར་ཙན། ཨ་མློ་གྷ་བཛྲ། ཞང་ཤྗེས་རབ་བ་མ། སཾ་གྷ་བྷ་ད། གཅྗེན་

རློ་རྗེ་རྗེ་མློ། གཅུང་གཙང་འློད་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ། གཏན་བཟངས་པ། སངས་

རྒྱས་འབྱུང་པ། རཏྣ་པྲཛྙཱ། འཇམ་དབྱངས་པ། སྗེང་རྒྱལ། དབུ་མ་པ། རྒྱང་རློ་པ༑ 

ཞང་སྟློན། བ་མ་རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

རློག་བདུན་དང་རློག་པ་གསུམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། ཌཱ་ཀི་མ། 

ལཱ་ལི་ཏ། ཨ་མློ་གྷ། པདྨ་བཛྲ། དི་པཾ་ཀ་ར་རཀི་ཏ། རྭ་རློ་རྗེ་གྲགས། རྭ་ཆློས་རབ། རྭ་

ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ །འབུམ་སྗེང༌། ཤྗེར་སྗེང༌། དཔལ་ལྡན་སྗེང་གྗེ །སྗེང་རྒྱལ། རྒྱང་རློ་

པ༑ ཞང་སྟློན། རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རྣལ་འབྱློར་མ། ལཱུ་ཨི་པ། 

ཌྗེཾ་ཀི་པ། དྷ་རི་ཀ་པ། ཀ་ཙ་ཏ་པ། གྷ་ཏྲ་ཏ་པ། ལ་བ་པ། ཛ་ལནྡྷ་ར། ནག་པློ་པ། དགྗེ་

བའི་མགློན་པློ། ཏཻ་ལློ། ནཱ་རློ། ཕམ་ཐིང་
(2)

པ་སྐུ་མཆྗེད། མ་ཎ་ཀ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན། ཁ་ཆྗེ་བྱང་

1  དག་

2  ཏིང་
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བཟངས། དྗེ་བཞིན་ཀའི་སློབ་མ། མར་པ་ཆློས་དབང༌། གཟི་བ་བློ་ལྡན། དྗེའི་སས་

དློན་ཡྗེ༑ ཤཱཀྱ་རློ་རྗེ། སངས་རྒྱས་འབུམ། མཆློག་ལྡན་པ། འཁློན་སྟློན། བདྗེ་བ་ཅན་

པ༑ སྗེང་རྒྱལ། དབུ་མ་པ། རྒྱང་རློ་པ། ཞང་སྟློན། རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

མ་ཧཱ་མ་ཡའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང༌། རློ་རྗེ་སིང་པློ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཁའ་

འགྲློ་མ། ཀུ་ཀུ་རི་པ། མཚོ་སྐྗེས། ཌློཾ་བྷི་པ། ཏཻ་ལློ་པ། ནཱ་རློ་པ། བལ་པློ་པཎི་ཏ། ཞི་བ་

བཟང་པློ། མར་བ་ཆློས་བློ། རློག་ཆློས་རློར། རློག་མདློ་སྗེ། རློག་ཚ་ཆློས་སྐུ། རློག་ཚ་

དཀློན་མཆློག །ཀློག་སྐ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། ལྷློང་ཤྗེས་རབ་དཔལ། འཕགས་པ། བློ་

ཆྗེན། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ནས་མཁས་བཙུན་པར་སར་བཞིན་ལ། རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་

བདག་ལའློ། །

རྣམ་སྣང་མངློན་བྱང་དང་དཔུང་བཟང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། 

འཇམ་དཔལ། ཛེ་ཏ་རི། མ་ངན་མྗེད་པའི་དཔལ། རློལ་པའི་རློ་རྗེ། དློན་ཡློད་རློ་རྗེ། བ་

རི་ལློཙྪ་བ། མཆིམས་བརློན་སྗེང༌། མཆིམས་དློན་ནྗེ། ཆློས་སྗེང༌། བློ་བརན། ནམ་

མཁའ་གྲགས། འཕགས་པ། ཁང་སྟློན། སངས་རྒྱས་སས། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ནས་ཞང་

སྟློན་པའི་བར་སྔར་བཞིན་ལ། རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། ཕག་རློར། ཛེ་ཏ་རི། རློ་རྗེ་

གདན་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། བ་རི་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན་པ། བསློད་རྗེ་བ། རྗེ་བཙུན་པ། ས་པཎ། 

ཞང་སྟློན། ཁང་ཨ་གློ་ཤ་ཀ་ཤྲི། སངས་རྒྱས་སས། བདྗེ་བ་ཅན་པ་ནས་ཞང་སྟློན་པའི་

བར་སྔ་མ་བཞིན་ལ། རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

བསམ་གཏན་ཕི་མ་དང་ལྗེགས་གྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སངས་རྒྱས། འཇམ་
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དཔལ། ཛེ་ཏ་རི། རློལ་པའི་རློ་རྗེ། དློན་ཡློད་རློ་རྗེ། པ་རི་ལློཙྪ་བ། ས་ཆྗེན། རྗེ་བཙུན་

པ༑ ཡང་ན་བ་རི་བ་ནས་མཆིམས་པ་བཞི། སངས་རྒྱས་སས། མཆློག་ལྡན་པ། བདྗེ་

བ་ཅན་པ་ནས་ཞང་སྟློན་པའི་བར་སར་བཞིན་ལ། རློགས་ལྡན་པ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དང༌། རིན་ཆྗེན་ཕྲྗེང་བ་སྟློང་སྐློར་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་

ནི༑ ཀླུ་སྒྲུབ། སངས་རྒྱས་བསྐངས། ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད། ཟ་གྲགས། རིག་པའི་ཁུ་

བྱུག །ས་ར་ཧ། ཧ་སུ་མ་ཏི། ཀ་ན་ཀ་ཝརྨ། པ་ཚབ་ལློཙྪ་བ། རྨ་བྱ་བྱང་ཡྗེ། རྨ་བྱ་བྱང་

བརློན། རྨ་བྱ་ཤཱཀ་སྗེང༌། ཀུན་མཁྱྗེན་མཆིམས། སྐློ་སྟློན་པ། རྒྱང་རློ་པཎ་ཆྗེན། 

དཔལ་ལྡན་མཆིམས། རིན་པློ་ཆྗེ་ཀུན་རྒྱལ། དྗེས་བདག་ལའློ། །

ར་ཤྗེ་ཚིག་གསལ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱཪྻ་དྗེ་བ། སངས་

རྒྱས་བསྐངས། ལྗེགས་ལྡན་འབྱྗེད། དྗེ་བཞི་ག་ལ་ཟ་བ་གྲགས་པས་གསན། དྗེ་ལ་

རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གིས། ཁ་ཆྗེ་གཞློན་ནུ་འབུམ། ཇློ་བློ་ཧ་སུ་མ་ཏི། ཀ་ན་ཀ་ཝརྨ། དྗེ་

གསུམ་ག་ལ་པ་ཚབ་ཀྱིས་གསན། དྗེ་ལ་རྨ་བྱ་བྱང་ཡྗེ། རྨ་བྱ་བྱང་བརློན། མཚུར་

གཞློན་ནུ་སྗེང་གྗེ །རྨ་བྱ་ཤཱཀྱ་སྗེང་གྗེ །མཁན་ཆྗེན་ཞང་པ། མཆིམས་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པ། སྐློ་སྟློན་པ། སློབ་དཔློན་དགྗེ་འབར། དབུ་ཚད་པ་འློད་ཟྗེར་གྲུབ། མི་གཡློ་

བཟང་པློ། རིན་པློ་ཆྗེ་ཀུན་རྒྱལ། དྗེ་ལ་བདག་གིས་སློ། །རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་

གསན་ཡིག་འདི། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕག་བིས་ལ་མ་ཕི་བྱས་པ་ལས་བརྒྱུད་ཅིང༌། འདིར་མ་

འདུས་པའི་བཀའ་ལུང་གསན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་མ་ཡློད་པར་སྣང་ཡང་མ་རྗེད་

དློ༑། །།མང་ལཾ།།
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རྣམ་གྲློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀྱི་སྒློ་མློ་སྟློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱློར་ཤློག །

ཅྗེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྗེན་ཤཱཀྱ་

སྗེངྗེའི་རིང་ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆྗེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྗེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆློག་པའི་དགྗེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱའི་དགྗེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །
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