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མཚོན་ན་ར་ཆྗེ་བའྱི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་གཅྗེས་ཉར་བྗེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མྗེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ངྗེས། དྗེ་བས་འདྱི་ག་སྗེར་བྗེས་རྱིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའྱི་རོམ་

སྒྱིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆྗེའྱི་གསུང་རབ་དྗེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆྗེད་དུ་རོམ་སྒྱིག་གྱི་

ལས་ཀ་འདྱི་གཉྗེར་བཞྱིན་ཡོད།

དྗེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདྗེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒྱིག་བས་

པའྱི་དྗེབ་དང་འཕྲུལ་དྗེབ་གང་མང་ཞྱིག་ཁབ་བརྡལ་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མོད། སྤྱིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒྱིག་བྗེད་སབས་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆྗེ་བའྱི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སྱིད་པས་བསྗེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མྗེད་པར་སོར་

འཇོག་གྱིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་གལ་ཆྗེ་ཞྱིང་། གལ་ཏྗེ་ནོར་བར་ངྗེས་པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་

གཅྱིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྱི་མཆན་ཡྱིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྗེ་བ་ཡྱིན། 

འདྱི་ག་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དྗེའྱི་ཡྱིག་

འགོས་སོར་བཞག་གྱིས་རོམ་སྒྱིག་བྗེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དྗེའྱི་པར་གཞྱི་མྱི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྱིག་་ར་བཞྱིན་ཡོད།

མ་ཕྱིར་ཡྱིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏྗེ་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད།

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞྱི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྱི་གྗེ་མྱི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དྗེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་དུས་སུ་ལས་བྗེལ་ཧ་ཅང་ཆྗེ་

བའྱི་དབང་གྱིས་ཞྱིབ་་ར་བྗེད་སབས་མཆན་འདྗེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྱི་དང་དཔྗེ་གཞྱི་གཞན་གྱི་

ཤོག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡྱིག་ཕྲྗེང་སོགས་གསལ་ཁ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རྗེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ནའང་

ཕྱིས་སུ་དཔྗེ་བ་ར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རོམ་སྒྱིག་ཁང་འདྱི་ནས་རོམ་སྒྱིག་བས་པའྱི་དྗེབ་ཀློག་སབས་ངྗེས་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ངོ་

སོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་ནང་གྱི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྱིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདྱི་བཀོད་ཡོད་ན་དྗེ་ནྱི་དོ་སྣང་བ་

དགོས་སའྱི་ཡྱི་གྗེའམ་ཚིག་ཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་མཆན་གངས་ཀྱི་ཨང་

ཡྱིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དྗེ་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའྱི་མཆན་ཡྱིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་

བས་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཡང་བརྡ་སོད་ཀྱི་བཞྗེད་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སད་དང་

ཕྲད་སྦོར་སངས་སོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐྗེངས་གཅྱིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏྗེ་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདྱི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རྗེ་རྗེ་བཞྱིན་

མཆན་བྱིས་མྗེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སབས་དྗེབ་དྗེ་དཔྗེ་བ་ར་བས་ཡོད་ཚེ་དྗེའྱི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའྱི་པར་གཞྱི་

ལ་མ་ཕྱི་ཞྗེས་དང་། པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལ་སྗེ་དགྗེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་

འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སྗེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

མཆན་གྱི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱིག་ནོར་ཞྱིག་ཞུ་སྒྱིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདྱིས་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་

ཚིག་མཚོན་པའྱི་སབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔྗེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དྗེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། མ་ཕྱིའྱི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕྲྗེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅྗེས་བྱིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞྱིང་།  *བསྒྲུབས  ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་

ཡྱིག་ནོར་བསྒབ་དྗེ་ཉྱིད་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བྗེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དྗེའྱི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའྱི་ལྡྗེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕྲྗེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའྱི་ལྡྗེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡྱིག་ཕྲྗེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞྗེས་བཀོད་འདུག་ཅྗེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ཤྗེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གྱིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དྗེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟྱིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གྱི་ཆྗེད་དུ་མཁྗེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདྱི་གའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ངོ་སོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའྱི་རྗེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞྱིར་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་ལྗེགས་སྒྱིག་ཞུས་ཏྗེ་སྤུས་

ཀ་ཇྗེ་ལྗེགས་སུ་གཏོང་ངྗེས་ཡྱིན། 

སྗེར་བྗེས་རྱིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་གསུང་ས་ལམ་

རྣམ་གཞག་མཁས་པའྱི་མགུལ་རྒྱན་ཅྗེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །དྗེ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སབས་སུ། འོ་ན། ཚོགས་

སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་བྗེ་བག་ཏུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་

ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཡོད་དྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་དྗེ་རོགས་དཀའ་ཞྱིང་། རོགས་ན་ཕན་

ཡོན་ཆྗེན་པོ་དང་ལྡན་པས་བྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་འཆད་པ་ལ། གཞུང་

འདྱི་བྱུང་། 

འདྱིའྱི་སབས་སུ། དབུ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་སོ་སོར་འགོད་པ་དང་། 

དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དྗེ་ལ་ཀླན་ཀ་སངས་པ། སྗེམས་ཙམ་

པའྱི་ལུགས་བཀག་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་དབྗེ་བ་གཞན་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྔ། 

དང་པོ་༼དབུ་སྗེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ལུཌ་སོ་སོར་འགོད་པ།༽ནྱི། 

སྗེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་བདྗེན་

གྲུབ་དྗེ་འཕགས་པའྱི་མཉམ་གཞག་གྱི་གཞལ་བར་འདོད། 

དབུ་མ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྗེན་པས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་དྗེའྱི་གཞལ་

བར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། རྒྱན་སྣང་ལས། རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འདྱིའྱི་

དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་འདོད་དོ། །གཞན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དག་ནྱི་དྗེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པར་འདོད་དོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་༼དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ།༽ནྱི། 

ལུགས་དྗེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གང་འཐད་ཅྗེ་ན། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་འདྱི་

ཉྱིད་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དྗེའྱི་སྒྲུབ་བྗེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྣམ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། འགྗེལ་ཆྗེན་ལས། འདྱི་ཉྱིད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། གང་

དང་གང་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་པ་དྗེ་དང་དྗེ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་

དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་རྱི་ལམ་དུ་ར་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་

དམྱིགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རོད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་

འདྱི་ཡང་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་བ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །

དམྱིགས་པ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ན། །དོན་སོང་རབ་ཏུ་གྲུབ་མ་ཡྱིན། །ཞྗེས་

བ་བས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ལ། མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པས་འགལ་

བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དྗེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་ཡོད་པ་ནྱི་ཕྱིས་

འགོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་མ་ངྗེས་པ་ཉྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་གསུངས། 

དྗེའྱི་དོན་ནྱི་ཁ་ཅྱིག །ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོད་ཀྱི་ཡུལ་བདྗེན་སོང་ཡྱིན་པས་

ཁབ། དཔྗེར་ན་རྱི་ལམ་དུ་ར་གང་སྣང་བའྱི་ཤྗེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་མྱི་རོག་

པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འདྱི་ཡང་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི་དྗེའྱི་སབས་ནས་

དངོས་སུ་བསན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེ་ན། 

འོ་ན། ཤྗེས་པ་དྗེ་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་རང་ཡུལ་བདྗེན་སོང་དུ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

སྒྲུབ་པར་བྗེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེའྱི་བསྒྲུབ་བ་མྗེད་དགག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། གང་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ན་བདྗེན་པས་སོང་པའྱི་རང་ཡུལ་ལ་

དམྱིགས་པས་ཁབ། དཔྗེར་ན། རྱི་ལམ་དུ་ར་གང་སྣང་བའྱི་ཤྗེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་

པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་འདྱི་ཡང་ཤྗེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྗེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི། དྗེའྱི་

སབས་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་ནོ། །

དྗེས་ན་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ། སབས་འདྱིར་

དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཚོགས་ལམ་

གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གསུམ། སྦོར་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གཅྱིག །མ་དག་ས་བདུན་

གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྗེ་རྗེ། དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གཉྱིས་གཉྱིས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གསུམ་སྗེ། ཉྱི་ཤུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་༼དྗེ་ལ་ཀླན་ཀ་སངས་པ།༽ནྱི། 

ཁོ་ན་རྗེ། བདྗེན་སོང་ཆོས་ཅན། བདྗེན་པར་མྗེད་དྗེ། དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། མྱུ་གུ་བདྗེན་མྗེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྗེད་པར་ཐལ། བདྗེན་པར་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱི་ནྱི་དགག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་མ་གོ་བའྱི་ལུགས་སུ་བས་པའྱི་རོད་

པའོ། །དྗེ་ལ་ཁབ་པ་མྗེད་པར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་གསོད་བྗེད་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བསད་

པས་ལྷས་བྱིན་སླར་མྱི་ལྡོག་པ་ལྟར། མྱུ་གུ་བདྗེན་མྗེད་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་
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པས། མྱུ་གུ་བདྗེན་གྲུབ་སླར་མྱི་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །

བཞྱི་པ་སྗེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་བཀག་པ་ལ། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་སོང་ཉྱིད་བདྗེན་གྲུབ་དང་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་ནོ། །ཟྗེར་ན། 

དྗེ་ཆོས་ཅན། རས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདྗེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

གཟུང་འཛིན་ཚད་མ་དང་རས་གཅྱིག་དང་རས་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་དང་རས་གཅྱིག་ཀང་མ་ཡྱིན། རས་ཐ་དད་པ་

ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱིས་ཁོད་ལ་

དམྱིགས་ནས་བསྒོམས་པས་སྒྱིབ་པ་དག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་དངོས་པོ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཟུང་འཛིན་ཚད་མའྱི་གནས་

ལུགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་པ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ལྔ་པ་༼ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་དབྗེ་བ་གཞན་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།༽ 

ཆོས་དབྱིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་སོགས་ཀྱི་དབྗེ་བ་སབས་འདྱིར་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི། ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་དྗེ་འདྱིར་

མདོར་བསན་གྱིས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པར་བཞྗེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་ཡྱི་ཚོགས་ལ་ས་གང་གྱི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དྗེ་

སྱིད་དུ་ས་དྗེ་ཡྱིན་ལ། རོགས་ནས་ས་གཞན་ཡྱིན་པར་ཤྗེས་པར་བའོ། །ཞྗེས་
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སོགས་ཀྱི་སབས་སུ། 

འོ་ན། ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་སའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་བྗེ་བག་ཏུ་

འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཡོད་དྗེ། དྗེའྱི་རོད་བྗེད་ཀྱི་ཚིག་མང་ཞྱིང་བརོད་

བའྱི་དོན་མང་བས་རོགས་དཀའ་བ་ལ་དགོངས་ནས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་

བཤད་པ་ལ་གཞུང་འདྱི་བྱུང་། 

སའྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབྗེ་བ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། 

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་བཅུ་ཡྱིས། །

ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

འདྱིའྱི་སབས་སུ། དགག་གཞག་སོང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་༼གཞན་ལུགས་དགག་པ།༽ནྱི། 

ཁ་ཅྱིག །ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ། སའྱི་

མཚན་ཉྱིད། ཟྗེར་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། 

མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་ཞྱིང་འཐས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁབ་སྗེ། 

མཛོད་ལས། 

ས་གཤྗེར་དྲོ་ཉྱིད་གཡོ་བ་རྣམས། །

འཛིན་པ་ལ་སོགས་ལས་སུ་གྲུབ། །
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ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་འདྲའྱི་མངོན་རོགས་དྗེ་ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་བའྱི་སའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཟྗེར་ན་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་བའྱི་ས་ཡྱིན་ན། ལམ་ཡྱིན་

དགོས། མངོན་རོགས་ཡྱིན་ན། ལམ་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། 

དྗེར་ཐལ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་རོགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་རོགས་པའྱི་བསན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁབ།

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་འདྲའྱི་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་རོགས་དྗེ། ས་

ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་བའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཟྗེར་ན། བུམ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་

ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཆོས་ཅན། 

མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྗེན་

ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁོད་མྗེད་ན་ཡོན་ཏན་དུ་མ་མྗེད་དགོས་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སླ། 

ཁ་ཅྱིག །སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་དང་སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་

བང་སྗེམས་འཕགས་པའྱི་མངོན་རོགས་དྗེ། བང་སྗེམས་ཀྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། མ་

གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། བང་སྗེམས་ཀྱི་མོས་སྤོད་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། བང་

སྗེམས་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་མོས་པས་སྤོད་པའྱི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མདོ་སྗེ་རྒྱན་ལས། 

སྗེམས་བསྐྱྗེད་དྗེ་ནྱི་ས་རྣམས་ལ། །

མོས་དང་ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། །

རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་དུ་འདོད། །

དྗེ་བཞྱིན་སྒྱིབ་པ་སངས་པ་འོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དྗེ་བང་སྗེམས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དམན་པ་ས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་

པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། བང་སྗེམས་སྦོར་ལམ་པ་བང་སྗེམས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པའྱི་གང་

ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། བང་སྗེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་བང་སྗེམས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། སར་གནས་ཀྱི་སྗེམས་དཔའ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

བང་སྗེམས་འཕགས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན། ར་བར་མ་ཁབ་

སྗེ། འོ་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང་། བང་སྗེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བང་སྗེམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་མ་ཡྱིན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པར་ཐལ། བང་སྗེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་བང་སྗེམས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། 

ཁ་ཅྱིག །སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་

མངོན་རོགས། བང་སྗེམས་འཕགས་པའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སོང་ཉྱིད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་

གྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། རགས་གསལ་

གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་སྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་

ཤྗེས་གང་ཞྱིག །བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་

ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། རགས་འོག་ཏུ་སྒྲུབ། 

འདོད་ན། ཁོད་ཀྱིས་བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་མ་སངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེ་ས་དང་པོའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་

ན། བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བརགས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་

མྗེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བདྗེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་དྗེ་ལ་གནོད་བྗེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ཏྗེ། དྗེ་དྗེ་ལ་ཕན་འདོགས་བྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་

ཤྗེས་གང་ཞྱིག །བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོའྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་

ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

རགས་གྲུབ་སྗེ། ཀུན་བཏུས་ལས། བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་བདྗེན་པ་

རྣམས་མངོན་པར་རོགས་པར་བས་ནས། ས་བཅུ་རྣམས་སུ་སྒོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ཤྗེས་

བའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་གཉྗེན་པོའྱི་ལམ་སྒོམ་གྱི། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་

གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱིས། བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོ་

སངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་དྗེའྱི་དངོས་གཉྗེན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གང་ཞྱིག །རང་དང་རྒྱུད་གཅྱིག་

ཏུ་གྱུར་པའྱི་བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོའྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ས་

དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་

ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཕྱི་མ་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་

དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དྗེས་ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཆྗེན་པོའྱི་

ཆྗེན་པོ་སངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེས་བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་

ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོ་སངས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག །དྗེ་ཡྱིན་ན། དྗེ་དང་རྒྱུད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

 ཁ་ཅྱིག །རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་རྗེན་

གཞྱི་བྗེད་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་

ན། ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁོད་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྗེན་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ས་དང་

པོ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་གཉྱིས་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་

དང་ས་དང་པོ་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །སོང་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་

ཤྗེས་གང་ཞྱིག །བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སངས་པ་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའྱི་རྗེས་སུ་

སླར་ཡང་སོང་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་གཞག་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁོད་དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ས་དང་

པོའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་

ཏྗེ། ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །བདྗེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སངས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ། 

དྗེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། 
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

མཚོན་བ་དྗེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་

རྣམ་གོལ་ལམ་པ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རོབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཆོས་ཅན། མཚོན་བ་དྗེར་

ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར།          

 ཁ་ཅྱིག །ས་དང་པོའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལས་ལངས་པའྱི་སྒ་དོན་

འདྲྗེས་རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་ཞྗེན་རྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །རང་

རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་རྗེས་ཐོབ་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། སློབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་ན་རོག་པ་

ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྗེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་དང་

རོག་མྗེད་ཀྱི་ཤྗེས་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཊྱིཀ་ལས། སྒྲུབ་པ་སྒོམ་

ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སབས་སུ་འབྱུང་ཡང་། རྗེན་འབྗེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་སྣང་

བའྱི། སྒ་དོན་འདྲྗེས་རུང་འཛིན་པའྱི་རོག་བལ་ལོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་

དོགས་དཔོད་མཐོང་ལམ་གྱི་སབས་སུ་བྗེད། 

ཁ་ཅྱིག །ས་དང་པོ་ནས་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་རྗེས་ཐོབ་ནས་མཉམ་

གཞག་ཏུ་འཕོ་བ་ཡྱིན་ཟྗེར་ན། མྱི་འཐད་དྗེ། ས་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་

མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་ལྟར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ནས་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་དྗེ་ལྟར་དུ་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ས་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ནས་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་འཕོ་བར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་ས་

དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བཅུ་པའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་

མར་སྐྱྗེས་པའྱི་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྗེར་

ཐལ། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ས་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་དྗེ་ལྟར་འཕོ་བར་ཐལ། 

ས་དང་པོ་བས་ས་དང་པོའྱི་ངོ་སལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་སངས་པ་དང་། ས་དང་པོ་ནས་

གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེས་ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་

རོགས་པ་དང་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། འགྗེལ་ཆྗེན་

ལས། ས་གང་གྱི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཇྱི་སྱིད་

མ་རོགས་པ་དྗེ་སྱིད་དུ་ནྱི་ས་དྗེ་ཡྱིན་ལ། ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་ནྱི་ས་གཞན་ཡྱིན་

པར་ཤྗེས་པར་བའོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་

ཡོད་པར་ཐལ། ས་བདུན་པའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བདུན་པ་བས་རང་ཉྱིད་མ་སངས། ས་བརྒྱད་པ་བས་རང་

ཉྱིད་སངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བདུན་པ་བ་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་མ་དག །ས་བརྒྱད་པ་དྗེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དག་པའྱི་སྒྱིབ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེར་ཐལ། ས་བདུན་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་མ་དག་སར་འཇོག །ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་

དག་སར་འཇོག་པའྱི་འཇོག་བྗེད་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བདུན་པ་བ་དྗེ་

མའྱི་མངལ་ན་གནས་པའྱི་དྲྱི་མ་དང་བཅས། ས་བརྒྱད་པ་དྗེ་དྗེ་དང་བལ་བ་དང་ཆོས་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

མཚུངས་པར་འཇོག་པའྱི་སྒྱིབ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 

ས་བདུན་ལ་རྗེན་དྲྱི་མ་ནྱི། །

མངལ་སྦུབས་དྲྱི་མ་དག་དང་མཚུངས། །

མངལ་སྦུབས་འབལ་འདྲ་མྱི་རོགས་པའྱི། །

ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་བཞྱིན། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་

མྗེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་གཉྱིས་པའྱི་སད་ཅྱིག་དང་པོར་སྐྱྗེས་པའྱི་རྣམ་གོལ་

ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྗེར་

ལྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ལས་བྱུང་བས་ཁབ་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་ཉྗེར་

ལྗེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་ཉྗེར་ལྗེན་

བས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ས་བཅུ་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ས་བཅུ་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྗེར་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ལྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། ས་དང་

པོ་ལ་དྗེའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ། 

གཞན་ཡང་། ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྗེར་ལྗེན་

བས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། ས་དང་

པོའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྗེར་ལྗེན་བས་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ་

བོ། །འོ་ན། ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡྱིན་ན། དྗེ་ལྟར་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། 

ས་དང་པོའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ལ་དྗེ་ལྟར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་

ཁས། 

གཞན་ཡང་། བང་སྗེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་

ན། རང་གྱི་ཉྗེར་ལྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལས་བྱུང་བས་ཁབ་པར་ཐལ། ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་

ཉྗེར་ལྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ལས་བྱུང་བས་ཁབ་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་ཚོགས་ལམ་སད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་

གནས་པའྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རོབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། 

དྗེའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྗེ། ཁོད་ཀུན་རོབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་མངོན་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་

མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ས་དང་པོ་བས་ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་ས་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་སངས་པ་དང་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་

བ་དུས་མཉམ་པར་ཐལ། དྗེས་ས་དང་པོའྱི་སྐྱོན་ཟད་པར་སངས་པ་དང་། ས་གཉྱིས་

པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེས་ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་རོགས་

པ་དང་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྗེ། ས་དང་པོའྱི་སྐྱོན་ཟད་

ཅྱིང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་རོགས་པར་འཇོག་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཡོངས་སྦོང་རོགས་པའྱི་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྗེ། ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁབ། འདོད་ན། ས་

དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དྗེ་ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་ཡྗེ་

ཤྗེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ན། 

ས་གཉྱིས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་

ལམ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ན། ས་

གཉྱིས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། 

ཁ་ཅྱིག །ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་དོན་གཅྱིག །ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་

ལམ་དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་འབྱིང་དོན་གཅྱིག །ས་གསུམ་པའྱི་བར་

ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆྗེན་པོ་དོན་གཅྱིག །དྗེ་བཞྱིན་

དུ། བཞྱི་པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབྱིང་སོར་གསུམ་དོན་གཅྱིག །ས་བདུན་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། །ཐྗེག་ཆྗེན་

གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆྗེན་པོའྱི་ཆུང་ངུ་དོན་གཅྱིག །ས་བརྒྱད་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆྗེན་པོའྱི་འབྱིང་དོན་གཅྱིག །ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆྗེན་

པོའྱི་ཆྗེན་པོ་ལ། བདྗེན་འཛིན་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་

གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོ་དང་། དྗེ་ཕྲ་ཞྱིང་ཕྲ་བའྱི་དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་དང་ས་དགུ་པའྱི་སད་

ཅྱིག་ཐ་མའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དོན་གཅྱིག །གཉྱིས་པ་དང་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དོན་

གཅྱིག །ཟྗེར་ན། 

འོ་ན། ལམ་ཊྱིཀ་ལས། ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་སྒོམ་ལམ་དུ་

བཞག་པ་ནྱི། སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུར་འདུ་བས་སྒོམ་ལམ་དགུར་གངས་མ་

ངྗེས་པའྱི་སྐྱོན་མྗེད་དྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་

ཐ་མའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་གཉྱིས་དོན་

གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། བདྗེན་འཛིན་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་དངོས་གཉྗེན་

དུ་གྱུར་པའྱི་ས་དགུ་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཡྱིན་པས་ཁབ་

པའྱི་ཕྱིར། རགས་འབུད། 

ཁོ་ན་རྗེ། ས་དང་པོ་བས་ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་མ་རོགས་པར་ཐལ། དྗེས་

དྗེ་རོགས་པ་དང་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེས་དྗེ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

རོགས་པར་ཐལ། དྗེས་དྗེ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེས་དྗེ་རོགས་པར་ཐལ། དྗེས་ས་དང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་

ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་བས་ས་བཅུ་པའྱི་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་ཐོབ་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བཅུ་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། 

འོ་ན། ས་བཅུ་པ་བས་ས་བཅུ་པའྱི་སྐྱོན་ཟད་པར་སངས་པར་ཐལ། དྗེས་

དྗེའྱི་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེས་སྐྱོན་ཟད་པར་སངས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར།

ཁ་ཅྱིག །བདག་མྗེད་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བདག་

མྗེད་དོན་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བདག་

མྗེད་དོན་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པའྱི་སྒོམ་བྱུང་གཙོ་བོའྱི་མཁྗེན་པ། སྦོར་ལམ་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། བདག་མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་མཐོང་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། བདག་མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཟྱིན་གོམས་པར་བས་པའྱི་མཁྗེན་

པ། སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བདག་མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་

མཁྗེན་པ། མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། ཟྗེར་ན།

བང་སྗེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རོབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཆོས་ཅན། 

མཚན་ཉྱིད་གཉྱིས་པ་དྗེར་ཐལ། མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྗེ། ཆོས་ཅན་

དྗེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་བང་སྗེམས་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་



  18  

རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་གཞན་སྗེམས་ཤྗེས་པའྱི་མངོན་ཤྗེས་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་གསུམ་པ་དྗེར་ཐལ། 

མཚོན་བ་དྗེའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྗེ། དྗེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀྱིས་དོན་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཆོས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་

ནུས་ཏྗེ། མངོན་ཤྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐྱོན་གཞན་རྣམས་རྱིགས་འགྗེའོ། ། 

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ། 

སའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མཚན་

ཉྱིད། དབྗེ་བ། སྒ་དོན་དང་གསུམ་ལས།

དང་པོ་༼མཚན་ཉྱིད།༽ནྱི། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྗེན་བྗེད་པའྱི་ལམ་

ཞུགས་ཀྱི་མངོན་པར་རོགས་པ་དྗེ། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་བའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད།

 དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཐྗེག་དམན་གྱི་ས་དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ས་གཉྱིས། 

དང་པོ་༼ཐྗེག་དམན་གྱི་ས།༽ནྱི། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྗེན་བྗེད་པའྱི་ཐྗེག་

དམན་གྱི་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་རོགས། ཐྗེག་དམན་གྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བརྒྱད་ཡོད་དྗེ། རྱིགས་ཀྱི་ས། བརྒྱད་པའྱི་ས། མཐོང་བའྱི་

ས། བསབས་པའྱི་ས། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས། བས་པ་རོགས་པའྱི་ས། ཉན་

ཐོས་ཀྱི་ས། རང་རྒྱལ་གྱི་ས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།

ཡང་ན་དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའྱི་ས་གཞན་རྣམས་འདྲ། དྗེ་ཡང་བ་་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ན། གཉྱིས་སུ་འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། ཉན་རང་གྱི་ས་གཉྱིས་སུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྗེན་བྗེད་པའྱི་ཉན་ཐོས་

ཀྱི་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་སོ་སྐྱྗེའྱི་ས་དང་། ཉན་ཐོས་འཕགས་པའྱི་ས་གཉྱིས། 

དྗེ་གང་ཞྱིག །ཉན་ཐོས་སོ་སྐྱྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བ་ས་པའྱི་མངོན་པར་རོགས་པ། 

ཉན་ཐོས་སོ་སྐྱྗེའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། དྗེའྱི་ཚོགས་སྦོར་གཉྱིས་ལས། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རོགས།  ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེའྱི་དོན་མངོན་རོགས། དྗེའྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དང་པོ་ལ་དབྗེ་ན། ཆྗེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ། གཉྱིས་པ་ལ་དབྗེ་ན། དྲོད་

སོགས་བཞྱི་ཡོད། སྦོར་ལམ་དང་པོ་གསུམ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་གསུམ་

གསུམ་སྗེ་དགུ་ཡོད། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྗེན་བྗེད་པའྱི་ཉན་ཐོས་

འཕགས་པའྱི་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་འཕགས་པའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་མྱི་སློབ་ལམ་གསུམ་ཡོད། 

རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་རོགས་རྗེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་མ་སྐྱྗེས་གོང་གྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

བདྗེན་པ་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་། རྗེས་

ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉྱིས། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དང་
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གསུམ་ཡོད། 

རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། མཐོང་

ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་གཉྱིས། དྗེ་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་

མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་གསུམ་ཡོད། 

གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་བར་གྱུར་པའྱི་ཉོན་སྒྱིབ་

ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྗེ་གང་

ཞྱིག །རང་འདྲྗེན་བྗེད་ཀྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་བར་གྱུར་པའྱི་ཉོན་

སྒྱིབ་ཀུན་བཏགས་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཤྗེས་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ནྱི། སོང་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་། 

གཉྱིས་སོང་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་
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མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྟ་བུའོ། །

ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདྗེན་

པ་མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་

འབྱུང་བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

ར་བའྱི་དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་

མྗེད་ལམ་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་པ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མྗེད་

བཞྱི་དང་། ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་གྱི་བློ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་པའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་དང་། གཉྱིས་སོང་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་རྣམས་ལ་བྗེད་དོ། །

རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རོགས་རྗེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་། 

རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་མ་སྐྱྗེས་གོང་གྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

རྗེས་ལ་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། མཉམ་རྗེས་གཉྱིས། དྗེ་གཉྱིས་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒོམ་

ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། གཞན་རྣམས་རྱིགས་འགྗེ། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་བགོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མངོན་རོགས། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་རྗེན་བྗེད་པའྱི་

རང་རྒྱལ་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་རོགས་དྗེ། རང་རྒྱལ་གྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། རང་རྒྱལ་སོ་སྐྱྗེའྱི་ས་དང་། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་ས་གཉྱིས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཡོད། དང་པོ་ནྱི། ཉན་ཐོས་དང་འདྲ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྗེན་བྗེད་

པའྱི་རང་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་མངོན་རོགས། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། མཐོང་ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་རང་

རྒྱལ་གྱི་སྦོར་ལམ་རོགས་རྗེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་། རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་རང་རྒྱལ་

གྱི་སྒོམ་ལམ་མ་སྐྱྗེས་གོང་གྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་དྗེ། རང་རྒྱལ་གྱི་

མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས། རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་

ཤྗེས། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། 

རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

རང་རྒྱལ་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་དྗེ། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། བར་ཆད་མྗེད་ལམ། རྣམ་གོལ་ལམ། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་མཐོང་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། 

གཉྱིས་སོང་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་བདྗེན་པ་

མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་བར་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཕྱི་རོལ་

དོན་འཛིན་གྱི་རོག་པ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ་རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་

ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། བཟོད་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྗེ་གང་ཞྱིག །རང་འདྲྗེན་བྗེད་ཀྱི་བར་ཆད་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

མྗེད་ལམ་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་བ་དངོས་སུ་སངས་པ་དྗེ། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་

གོལ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། མཐོང་ལམ་ཤྗེས་པ་བརྒྱད་ཡོད། གཞན་རྣམས་

རྱིགས་འགྗེ། 

གཉྱིས་པ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ས་བཤད་པ་ལ། 

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། འཕོ་ཚུལ། ཁད་པར་གྱི་ཆོས་དང་། མྱིང་དོན་དང་ལྔ། 

དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་རྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་

ཐྗེག་ཆྗེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་རོགས། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བང་སྗེམས་ཀྱི་ས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་གཉྱིས་ཡོད། དྗེ་

འདྲ་བའྱི་རྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་བང་སྗེམས་ཀྱི་མངོན་རོགས་བང་སྗེམས་ཀྱི་སའྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བང་སྗེམས་སོ་སྐྱྗེའྱི་ས་དང་། བང་སྗེམས་འཕགས་པའྱི་ས་

གཉྱིས་ཡོད། 

དྗེ་འདྲའྱི་བང་སྗེམས་སོ་སྐྱྗེའྱི་མངོན་རོགས་དྗེ་བང་སྗེམས་སོ་སྐྱྗེའྱི་སའྱི་

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། བང་སྗེམས་ཀྱི་ཚོགས་སྦོར་གཉྱིས་ཡོད། 

བང་སྗེམས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རོགས། བང་སྗེམས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་གསུམ་ཡོད། 

བང་སྗེམས་ཀྱི་དོན་མངོན་རོགས། བང་སྗེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། དྲོད་སོགས་བཞྱི། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་གསུམ་གསུམ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སྗེ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད། 

སྱིང་རྗེ་ཆྗེན་པོ་དང་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྗེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་

པའྱི་བང་སྗེམས་འཕགས་པའྱི་མངོན་རོགས་དྗེ། བང་སྗེམས་འཕགས་པའྱི་སའྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉྱིས་པ་དྲྱི་མ་མྗེད་པ། 

གསུམ་པ་འོད་བྗེད་པ། བཞྱི་པ་འོད་འཕྲོ་བ། ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངོན་དུ་

གྱུར་པ། བདུན་པ་རྱིང་དུ་སོང་བ། བརྒྱད་པ་མྱི་གཡོ་བ། དགུ་པ་ལྗེགས་པའྱི་བློ་

གོས། བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ཆྗེས་ལྷག་པས་ཟྱིན་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་

དྗེ། ས་དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། མྱི་འཐད་དྗེ། དྗེ་འདྲའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེད་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ཐོབ་པའྱི་ས་དང་པོ་བ་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། སློབ་ལམ་ན་སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་མྗེད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕར་

ཕྱིན་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཉམས་ལྗེན་ལྷག་པར་མ་ཐོབ་ཅྱིང་། ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་ནང་ནས་སྦྱིན་

པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྗེན་ལྷག་པར་ཐོབ་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ། ས་དང་པོ་

རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ། ས་གཉྱིས་པ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ལ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་སྦར་ནས་

མཐར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྗེན་ཆྗེས་ལྷག་པས་ཟྱིན་པས་རབ་ཏུ་ཕྗེ་བའྱི་

ས་བཅུའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ། ཞྗེས་རྱིགས་འགྗེའོ། །

ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་དབྗེ་ན། ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། ས་

དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་དང་། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་གསུམ་ཡོད། 

ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་གཞག་

ཡྗེ་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་བདྗེན་འཛིན་གྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ས་

དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་

མྗེད་ལམ་དང་། སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གཉྱིས། 

ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་བདྗེན་འཛིན་

ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། བཟོད་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྗེ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་

ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དོན་གཅྱིག 

ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་བདྗེན་འཛིན་

ལྷན་སྐྱྗེས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་

བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དོན་གཅྱིག 

ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །རང་

དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་

སངས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཤྗེས་པ་བརྒྱད་ཡོད། 

དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་དང་། གཉྱིས་སོང་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་

ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་སོང་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

ས་དང་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྟ་བུའོ། །

ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་

རོགས་གང་ཞྱིག །རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ་

དྗེ། ས་དང་པོའྱི་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་དང་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་

རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་དོན་གཅྱིག 

མཉམ་རྗེས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རོབ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་དང་དྗེའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་

མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་ལྟ་བུའོ། །

སྐྱྗེ་ཚུལ་ནྱི། ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆྗེན་པོའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་

ལམ་དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་རྣམས། མཉམ་གཞག་ཐུན་

གཅྱིག་ལ་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་

རྗེས་སུ་ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། རྣམ་གོལ་ལམ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་བཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་

ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་སྐྱྗེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་དང་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྱྗེ་བ་དང་། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་དང་། བར་ཆད་མྗེད་ལམ་

གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་ས་

གཉྱིས་པའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་སྐྱྗེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེས་ལྷག་མ་

རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྗེའོ། །

གསུམ་པ་ས་ནས་སར་འཕོ་ཚུལ་ནྱི། མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་

འཕོ་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ནས་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་འཕོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་དང་པོ་ནས་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ། ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ནས་ས་

གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་འཕོ། ས་བདུན་པ་ནས་ས་བརྒྱད་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་དྗེ་

ལྟར་དུ་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་

ན་ཡང་དྗེ་ལྟར་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ས་བཅུ་པའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་བར་

ཆད་མྗེད་ལམ་ཡོད། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ས་དགུ་པའྱི་ཐོག་མར་སྐྱྗེས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་

ཀང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར། ཡོན་ཏན་གྱི་གངས་འཕྗེལ་བའྱི་

ཁད་པར། རྣམ་སྱིན་གྱི་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར། སང་བ་སོང་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར། 

ཡོངས་སྦོང་གྱི་ཁད་པར་རོ། །

དང་པོ་ནྱི། ས་དང་པོར་སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྗེན་ལྷག་པར་ཐོབ་པ་

ནས་བཟུང་སྗེ། བཅུ་པར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྗེན་ཆྗེས་ལྷག་པར་ཐོབ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ས་དང་པོའྱི་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་སད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་སངས་རྒྱས་

བརྒྱའྱི་ཞལ་མཐོང་བ། དྗེ་དག་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཤྗེས་པ་ཐོབ་པ། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བརྒྱར་འགོ་ནུས། དྗེའྱི་ཞྱིང་བརྒྱ་སྣང་བར་བྗེད་ནུས། འཇྱིག་རྗེན་གྱི་

ཁམས་མྱི་འདྲ་བ་བརྒྱ་གཡོ་བར་བྗེད་ནུས། བསལ་པ་བརྒྱར་གནས་ནུས། བསལ་

པ་བརྒྱའྱི་སྔོན་དང་ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་ཡང་དག་པར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་གཟྱིགས་པ་འཇུག་

ནུས། ཏྱིང་ངྗེ་འཛིན་མྱི་འདྲ་བ་བརྒྱ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ནུས། ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་མྱི་

འདྲ་བ་བརྒྱ་འབྗེད་ནུས། སྗེམས་ཅན་བརྒྱ་སྱིན་པར་བྗེད་ནུས། རང་གྱི་ལུས་བརྒྱར་

སྤྲུལ་ནུས། རང་གྱི་ལུས་རྗེ་རྗེའྱི་འཁོར་དུ་བང་སྗེམས་འཕགས་པ་བརྒྱ་བརྒྱས་

བསོར་བ་བྗེད་ནུས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། ས་གཉྱིས་པར་དྗེ་འདྲ་བའྱི་ཡོན་ཏན་སོང་ཕྲག་

སྗེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས། ས་གསུམ་པར་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས། ས་བཞྱི་པར་བྗེ་བ་

བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས། ས་ལྔ་པར་བྗེ་བ་སོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས། ས་དྲུག་པར་བྗེ་བ་

འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས། ས་བདུན་པར་བྗེ་བ་ཁག་ཁྱིག་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས། ས་

བརྒྱད་པར་སོང་གསུམ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་སྗེ་ཚན་བཅུ་

གཉྱིས། ས་དགུ་པར་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གངས་དང་

མཉམ་པའྱི་ཡོན་ཏན་སྗེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས། ས་བཅུ་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བརོད་

དུ་མྗེད་པའྱི་ཡང་བརོད་དུ་མྗེད་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་ཡོན་ཏན་

སྗེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ས་དང་པོ་བས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་ལ་དབང་སྒྱུར་བའྱི་འཁོར་



  29  

རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ལོས་སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན། ས་གཉྱིས་པ་བས་གྱིང་བཞྱི། ས་གསུམ་པ་

བས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། ས་བཞྱི་པ་བས་འཐབ་བལ། ས་ལྔ་པ་བས་དགའ་ལྡན། ས་

དྲུག་པ་བས་འཕྲུལ་དགའ། ས་བདུན་པ་བས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྗེད། ས་བརྒྱད་པ་

བས་སོང་སྤྱི་ཕུད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆྗེན་པོ། ས་དགུ་པ་བས་སོང་གཉྱིས་པའྱི་

བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆྗེན་པོ། ས་བཅུ་པ་བས་འོག་མྱིན་གྱི་ལྷའྱི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་

པོའྱི་སྐྱྗེ་བ་ལྗེན་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་སབས་སུ་མཐོང་སང་ཉོན་སྒྱིབ་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉྱིས་སོང་། མཐོང་སང་ཤྗེས་སྒྱིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སོང་ལ། 

མཐོང་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཉོན་སྒྱིབ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་དྗེ། དྗེར་གྱུར་

པའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་མཐོང་སང་ཉོན་སྒྱིབ་བཞྱི་བཅུ། གོང་མའྱི་སས་

བ་ས་ཀྱི་མཐོང་སང་ཉོན་སྒྱིབ་བདུན་ཅུ་ར་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེར་གྱུར་པའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་་ག་བསྔལ་

མཐོང་སང་ཉོན་སྒྱིབ་བཅུ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་བཅུ། འགོག་པའྱི་དྗེ་

བཅུ་དང་། ལམ་གྱི་དྗེ་བཅུ་དང་བཞྱི་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེར་གྱུར་པའྱི་འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ། ཉོན་མོངས་

ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ། ཐྗེ་ཚོམ་ཉོན་མོངས་ཅན། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ། ལོག་པར་ལྟ་

བ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་མཆོག་འཛིན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་རྣམས་རྱིགས་འགྗེ། 

དྗེ་སད་དུ་ཡང་། རྒྱན་སྣང་ལས། འདྱིར་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་དང་། ཐྗེ་ཚོམ་དང་། འཇྱིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་དང་། 

ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། 

ཚུལ་ཁྱིམས་དང་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་རྣམས་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་བདྗེན་

པ་བཞྱིའྱི་དབྗེ་བས་བཞྱི་བཅུར་འགྱུར་རོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག །གཟུགས་མྗེད་

ཀྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། དྗེར་གྱུར་པའྱི་་ག་བསྔལ་མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་སུ་གྱུར་

པའྱི་འདོད་ཆགས། ང་རྒྱལ། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ། ཐྗེ་ཚོམ་ཉོན་མོངས་

ཅན། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ། ལོག་པར་ལྟ་བ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ། ལྟ་བ་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་སྗེ་དགུ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། དྗེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་མྗེད་

ལ་རྱིགས་འགྗེ། 

དྗེ་སད་དུ་ཡང་རྒྱན་སྣང་ལས། དྗེ་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་

པའྱི་ཁམས་སུ་ནྱི་དྗེ་དག་བདྗེན་པ་བཞྱིའྱི་མཐོང་བས་སང་བར་བ་བ། ཁོང་ཁོ་བ་

བརྒྱད་བཏོན་ན་བདུན་ཅུ་ར་གཉྱིས་སོ། །སྤྱིར་བསོམས་ན་མཐོང་བས་སང་བར་བ་

བའྱི་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་སོང་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ར་རགས་གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྗེས་སྒྱིབ་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡོད་དྗེ། དྗེར་གྱུར་པའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་མཐོང་སང་ཤྗེས་

སྒྱིབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་ཀྱི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་མཐོང་སང་ཤྗེས་སྒྱིབ་ལྡོག་པ་

གཟུང་རོག་དགུ། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དགུ། རས་འཛིན་རོག་པ་དགུ། བཏགས་

འཛིན་རོག་པ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་རྣམས་རྱིགས་འགྗེའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒོམ་སང་ལ། ཉོན་སྒྱིབ་དང་ཤྗེས་སྒྱིབ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་

ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་

བར་གྱུར་པའྱི་སྒོམ་སང་ཉོན་མོངས་དྗེ་ལ་འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་

དྲུག །གོང་མའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་

ཀྱི་འདོད་ཆགས། ཞྗེ་སང་། ང་རྒྱལ། མ་རྱིག་པ། འཇྱིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ། མཐར་

འཛིན་པར་ལྟ་བ་སྗེ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། དྗེར་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སས་བ་ས་ལྔ། གཟུགས་

མྗེད་ཀྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། གཟུགས་ཀྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་འདོད་ཆགས། ང་རྒྱལ། མ་

རྱིག་པ། འཇྱིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་རྱིགས་འགྗེའོ། །   

དྗེ་སད་དུ་ཡང་རྒྱན་སྣང་ལས། དྗེ་བས་ན་ས་དང་པོའྱི་སད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་

མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ། །དྗེ་ལས་གཞན་པ་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་

རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་བརོད་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་པའྱི་ལམ་གང་ལས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཐོབ་པའྱི་བར་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་མཆོག་གྱི་དོན་ལ་སོགས་

པར་ཆོས་ཀྱི་དབྗེ་བས་སོ་སོར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་སྒོམ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པར་བཤད་

དོ། །དྗེ་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་བཅུ་དྲུག་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྱིམ་གྱིས་སོང་ངོ༌། །འདྱི་ལྟ་

སྗེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞྗེ་སང་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རྱིག་པ་དང་། འཇྱིག་ཚོགས་

ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སྗེ། འདོད་པར་སྤོད་པ་དྲུག་གོ །དྗེ་དག་ཉྱིད་

ལས་ཞྗེ་སང་བཏོན་ནས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་པར་སྤོད་པ་བཅུ་ཡྱིན་

ནོ། །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྗེ། མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྱི་

ཆོས་ཀྱི་དབྗེ་བས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་བཅུར་རྣམ་པར་བཞག་

གོ །ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་སང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཤྗེས་སྒྱིབ་དྗེ་ལ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡོད་དྗེ། 

དྗེར་གྱུར་པའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་སྒོམ་སང་ཤྗེས་སྒྱིབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག །དྗེར་

གྱུར་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་སོ་དྲུག །དྗེར་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་མྗེད་ཀྱི་

སས་བ་ས་ཀྱི་སོ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྗེ། འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་སྒོམ་སང་ཤྗེས་སྒྱིབ་འཇུག་པ་

གཟུང་རོག་དགུ །ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་དགུ །རས་འཛིན་རོག་པ་དགུ །བཏགས་

འཛིན་རོག་པ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྗེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྗེ། 

ལྔ་པ་ནྱི། རང་གང་ལ་ལྡན་པའྱི་ས་དྗེའྱི་སྐྱོན་སྗེལ་བར་བྗེད་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་

རོགས་པར་བྗེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྗེ། སའྱི་ཡོངས་སྦོང་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན་དགུ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ཡོད། ས་དང་པོའྱི་སྐྱོན་སྗེལ་བར་བྗེད་ཅྱིང་། ཡོན་ཏན་རོགས་པར་བྗེད་པའྱི་ས་དང་

པོའྱི་ཡོན་ཏན་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེས་གཞན་རྣམས་

རྱིགས་འགྗེ། 

ས་བཅུ་ལ་ཡོངས་སྦོང་གྱི་གངས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་དྗེ། ས་དང་པོ་ལ་ཡོངས་

སྦོང་བཅུ། གཉྱིས་པ་ལ་བརྒྱད། གསུམ་པ་ལ་ལྔ། བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་ལ་བཅུ་བཅུ། 

དྲུག་པ་ལ་བཅུ་གཉྱིས། བདུན་པ་ལ་ཉྱི་ཤུ། བརྒྱད་པ་ལ་བརྒྱད། དགུ་པ་ལ་བཅུ་

གཉྱིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། ས་བཅུ་པའྱི་ཡོངས་སྦོང་མྗེད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྗེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྗེ། ས་བཅུ་

པའྱི་སྐྱོན་སྗེལ་བར་བྗེད་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་རོགས་པར་བྗེད་པའྱི་ས་བཅུ་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སབས་འདྱིར་ས་བཅུ་པའྱི་ཡོངས་སྦོང་དངོས་སུ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྗེ། ས་དགུ་པའྱི་ཡོངས་སྦོང་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཤུགས་ལ་ས་བཅུ་

པའྱི་ཡོངས་སྦོང་རོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། ས་བཅུའྱི་ཡོངས་སྦོང་རྣམས་སྔར་མ་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཐོབ་ཟྱིན་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཡྱིན། ཞྗེ་ན། 

ཁ་ཅྱིག །མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། ཆུ་

འདྲྗེན་པའྱི་ཡུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཟྗེར། 

ཁ་ཅྱིག །ཐོབ་ཟྱིན་སྦོང་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། ཁང་བཟང་བྱི་དོར་བྗེད་པ་

བཞྱིན་ནོ། །ཞྗེས་ཟྗེར་ན། དང་པོ་མྱི་འཐད་དྗེ། ས་དང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ན། ས་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པོའྱི་དུས་སུ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ལྔ་པ་༼སྒ་དོན།༽ལ། 

ས་སྤྱིའྱི་ངྗེས་ཚིག་དང་། ས་སོ་སོའྱི་ངྗེས་ཚིག་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། སའྱི་སད་དོད་དུ་བྷཱུ་མྱི་ཞྗེས་པ་འབྱུང་ལ། ངྗེས་ཚིག་བསྣན་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་སོགས་ལ་ས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དྗེ། གདུལ་བ་འབྱུང་པོ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའྱི་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་མྗེད་པའྱི་

རྗེན་བྗེད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྗེལ་བར་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མདོ་སྗེ་རྒྱན་ལས། 

འབྱུང་པོ་དཔག་མྗེད་འཇྱིགས་མྗེད་ཕྱིར། །

དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དྗེ་དག་ལ། །

ཕྱི་ཕྱིར་གོང་དུ་འགོ་ལྡན་ཕྱིར། །

དྗེ་དག་ཉྱིད་ནྱི་སར་འདོད་དོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ས་དང་པོ་ལ། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དྗེ། ས་དང་པོ་ནས་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་ཉྗེ་བ་དང་། སྗེམས་ཅན་གྱི་དོན་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

འགྲུབ་པར་མཐོང་བ་ན། དགའ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱྗེ་བས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

བང་ཆུབ་ལ་ནྱི་ཉྗེ་བ་དང་། །

སྗེམས་ཅན་དོན་གྲུབ་མཐོང་བ་ལ། །

རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱྗེ་འགྱུར་ཏྗེ། །

དྗེ་ཕྱིར་རབ་དགའ་ཞྗེས་བརོད་དོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་གཉྱིས་པ་ལ་དྲྱི་མ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། དྗེ་གཉྱིས་

པ་ནས་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཐྗེག་དམན་ཡྱིད་བྗེད་ཀྱི་རོལ་བའྱི་དྲྱི་མ་དང་

བལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་དྗེ་ཉྱིད་ལས།

འཆལ་ཚུལ་རོལ་བའྱི་དྲྱི་བལ་ཕྱིར། །

དྲྱི་མ་མྗེད་པའྱི་ས་ཞྗེས་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་གསུམ་པ་ལ་འོད་བྗེད་པ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ས་གསུམ་

པ་ནས་ལུས་སོག་ལ་ཡང་མྱི་ལྟ་བར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ལུང་གྱི་ཆོས་འཚོལ་བ་ལ་

འབད་ཅྱིང་གདུལ་བ་གཞན་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་ཚིམ་པར་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆྗེན་པོ་ནྱི། །

བྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་འོད་བྗེད་པའོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བཞྱི་པ་ལ་འོད་འཕྲོ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ས་བཞྱི་པར་

བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་

སྒྱིབ་གཉྱིས་སྗེག་པར་བྗེད་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་འོད་མྗེ་ལྟར་འཕྲོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་

ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

འདྱིར་ནྱི་བང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཆོས། །

རབ་ཏུ་འཕྲོ་བྗེད་འོད་ལྟ་བུ། །

དྗེ་དང་ལྡན་ཕྱིར་ས་དྗེ་ནྱི། ། 

གཉྱིས་པོ་སྗེག་པས་འོད་འཕྲོ་བ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་ལྔ་པ་ལ་སྦང་དཀའ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། སྗེམས་ཅན་

སྱིན་པར་བྗེད་པ་དང་། དྗེ་བྗེད་པའྱི་ཚོགས་གདུལ་བའྱི་ལོག་སྒྲུབ་བཟོད་པར་དཀའ་

བ་དྗེ་ལ་བློ་ལྡན་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་ས་བཞྱི་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་སྦོང་དཀའ་བ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ཡྱིན་པ་ལ་ས་ལྔ་པ་འདྱིར་དྗེ་སྦོང་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྱིན་བྗེད་ཅྱིང་། །

རང་གྱི་སྗེམས་ཀང་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར། །

བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྦང་དཀའ་བ། །

དྗེ་ཕྱིར་སྦོང་དཀའ་ཞྗེས་བའོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་དྲུག་པ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། རྗེན་

འབྗེལ་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྒོམ་པས་འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་པ་མངོན་དུ་གྱུར། རྗེན་འབྗེལ་

ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྒོམ་པས་མང་འདས་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

ཤྗེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བརྗེན་ནས། །

འཁོར་བ་དང་ནྱི་མ་ངན་འདས། །

གཉྱིས་འདྱིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། །

མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཞྗེས་བཤད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བདུན་པ་ལ་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ལམ་རྱིང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

དུ་བསྒོམས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་མཚན་བཅས་རོལ་བཅས་ཀྱི་ལམ་མཐར་ཐུག་པ་

དང་། བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ་གཉྱིས་འབྗེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

བགོད་གཅྱིག་ལམ་དང་འབྗེལ་བའྱི་ཕྱིར། །

རྱིང་དུ་སོང་བའྱི་སར་འདོད་དོ། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བརྒྱད་པ་ལ་མྱི་གཡོ་བ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ས་བརྒྱད་

པར་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྱི་འདུ་ཤྗེས་དང་མཚན་མྗེད་རོལ་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤྗེས་

གཉྱིས་ཀྱིས་མྱི་གཡོ་བ་སྗེ་མྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་དྗེ། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

འདུ་ཤྗེས་གཉྱིས་ཀྱིས་མྱི་གཡོའྱི་ཕྱིར། །

མྱི་གཡོ་བ་ཞྗེས་ངྗེས་པར་བརོད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་དགུ་པ་ལ་ལྗེགས་པའྱི་བློ་གོས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། སོ་

སོ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པའྱི་བློ་གོས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་བློ་བཟང་། །

ས་དྗེ་ལྗེགས་པའྱི་བློ་གོས་ཡྱིན། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བཅུ་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ནམ་མཁའ་

ལ་ཆར་སྱིན་འཁྱིགས་ཏྗེ་ཆར་བབས་ནས་འཇྱིག་རྗེན་པའྱི་ལོ་ཏོག་རྒྱས་པར་བྗེད་པ་

ལྟར་བང་སྗེམས་ས་བཅུ་པ་བའྱི་ཤྗེས་རྒྱུད་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་ལ་གཟུངས་དང་

ཏྱིང་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱིན་འཁྱིགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་བབ་སྗེ། གདུལ་

བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྗེ་བའྱི་ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱས་པར་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

སྱིན་བཞྱིན་གཉྱིས་ཀྱིས་ནམ་མཁའྱི་ཆོས། །

ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཀྱི་སྱིན། །

ཞྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དོན་བ་་ན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་རོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ས་

ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། རང་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྗེན་བྗེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར།

གཉྱིས་པ་༼ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག༽ལ། 

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་བ། མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས། སྒ་བཤད་པ། སྐྱྗེ་ཚུལ་བཤད་པ་

དང་རྣམ་པ་ལྔ།

 དང་པོ་༼མཚན་ཉྱིད།༽ནྱི། 

ངྗེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པས་ཟྱིན་པའྱི་མཁྗེན་པ་དྗེ། ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། ཚོགས་ལམ་སོགས་ལྔ་ཡོད། གནས་

སབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། མཉམ་རྗེས་གཉྱིས། དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ལམ་དང་གསུམ།

རྗེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་སོགས་གསུམ། ཆོས་མངོན་པར་རོགས་

པ་ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་ཉན་རང་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་དང་གསུམ་

ཡོད། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་གསུམ་ཡོད། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་དྗེར་གྱུར་པའྱི་མངོན་སུམ། རྗེས་

དཔག །དཔད་ཤྗེས་དང་གསུམ་ཡོད། 

དང་པོ་ནྱི། ཉན་ཐོས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་ཤྗེས་དང་པོ་ལྔ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རགས་ལ་བརྗེན་ནས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་གསར་དུ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

རོགས་པའྱི་བློ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། དྗེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ངྗེས་པའྱི་ངྗེས་ཤྗེས་ལྟ་

བུ། དྗེས་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལ་ཡང་རྱིགས་འགྗེའོ། །ཁད་པར་ནྱི་རང་རྒྱལ་

ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཉྱིས་སོང་རོགས་པའྱི་བློ་དང་། གཉྱིས་སོང་ངྗེས་པའྱི་

ངྗེས་ཤྗེས་ལྟ་བུ། དྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལ་ཡང་རྱིགས་འགྗེའོ། །ཁད་པར་

ནྱི་བདག་མྗེད་ཀྱི་ཚབ་ལ་སོང་ཉྱིད་སྦར། 

དོན་མངོན་རོགས་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་སྦོར་

ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་དོན་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་

ན། དྲོད་སོགས་བཞྱི་ཡོད། དང་པོ་གསུམ་ལ་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་གསུམ་ཡོད། ཆོས་

མཆོག་ལ་དྗེ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་དུས་མཐའྱི་སད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། 

མཛོད་ལས། 

དྗེ་ནྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་དྗེ་བཞྱིན། །

ཆོས་མཆོག་་་་་་་་་་།

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་དབྗེ་ན། མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་དཔད་ཤྗེས་དང་གསུམ། མཚན་གཞྱི་

ནྱི་གོང་དང་འདྲ།

 དྗེས་རང་རྒྱལ་ལ་ཡང་རྱིགས་འགྗེའོ། །ཁད་པར་གོང་དང་འདྲ། ཐྗེག་ཆྗེན་

གྱི་དོན་མངོན་རོགས། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། དྲོད་སོགས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

བཞྱི་ཡོད། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབྱིང་ཆྗེན་པོ་གསུམ་གསུམ་གྱི་དབྗེ་བ་སྗེ་བཅུ་

གཉྱིས་ཡོད། 

ཡང་། དྗེར་གྱུར་པའྱི་མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་དཔད་ཤྗེས་དང་གསུམ་ཡོད། 

མཚན་གཞྱི་སྔར་བཞྱིན་ནོ། །བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དབྗེ་བ་སོགས་བཤད་ཟྱིན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གང་

ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་བར་གྱུར་པའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་་ག་བསྔལ་

མཐོང་སང་གྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་་ག་བསྔལ་ཆོས་

བཟོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་གང་ཞྱིག །དྗེར་གྱུར་པའྱི་གོང་མའྱི་སས་བ་ས་ཀྱི་་ག་བསྔལ་མཐོང་

སང་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་མཐོང་ལམ་་ག་བསྔལ་

རྗེས་བཟོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྗེའོ། །

ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་དྗེ། སང་བ་

ཅྱིག་ཅར་བའྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེ་བའྱི་ཕྱིར། 

རྱིམ་ཅན་དུ་སྐྱྗེ་བ་ཡོད་དྗེ། སང་བ་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་ལྟར་སྐྱྗེ་བའྱི་

ཕྱིར། དྗེས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་རྱིགས་འགྗེའོ། །

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བདྗེན་པ་མངོན་རོགས། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ཉྱིད། དབྗེ་བ་བཤད་ཟྱིན། 

རྗེས་ལ་མངོན་རོགས། སྒོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་

ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། མཉམ་རྗེས་གཉྱིས་དྗེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། 

རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། རྣམ་

གོལ་ལམ་དང་། དྗེ་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡྗེ་

ཤྗེས་དང་གསུམ་ཡོད། 

གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་བར་གྱུར་པའྱི་སྒོམ་སང་

ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ནས་ཆྗེན་པོའྱི་

ཆྗེན་པོའྱི་བར་དགུ་ཡོད། 

རང་གྱི་ཉྗེར་ལྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྱྗེས་

པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་མྗེད་ལམ་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་ལས་གོལ་བའྱི་

བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ནས་

ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོའྱི་བར་དགུ་ཡོད། དྗེས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་རྱིགས་འགྗེའོ། །

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

དྗེ་ལ་དབྗེ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་སོགས་གསུམ་ཡོད། 

དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་བདག་མྗེད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་

པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་གང་ཞྱིག །རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་

རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་སོགས་གསུམ་

ཡོད། ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་

རོགས་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་

པ་དྗེ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། ཆུང་ངུ་སོར་གསུམ། འབྱིང་སོར་གསུམ། ཆྗེན་

པོ་སོར་གསུམ་སྗེ་དགུ་ཡོད་དྗེ། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་

བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོའྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། ས་དང་པོའྱི་

སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དང་། ས་གཉྱིས་པའྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་

གཉྱིས་ཡོད། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་འབྱིང་དང་ས་གསུམ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དོན་གཅྱིག །དྗེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྗེ། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །རང་དང་མཉམ་

གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྱྗེས་པའྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་བདྗེན་འཛིན་ལས་

གོལ་བའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན་དགུ་ཡོད། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆུང་

ངུའྱི་ཆུང་ངུ་དང་། ས་གཉྱིས་པའྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་དོན་གཅྱིག ཉོན་སྒྱིབ་

སངས་པའྱི་མཁྗེན་པ་མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་

ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། 

གསུམ་པ་༼མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས།༽ནྱི། 

ཚོགས་ལམ། དད་པའྱི་ས། ཐར་པ་ཆ་མཐུན། ཆོས་མངོན་རོགས་རྣམས་

དོན་གཅྱིག །སྦོར་ལམ། ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག །ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན། དོན་མངོན་

རོགས་རྣམས་དོན་གཅྱིག །མཐོང་ལམ། བདྗེན་པ་མངོན་རོགས། མཐོང་ལམ་པའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་མཁྗེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག །སྒོམ་ལམ། རྗེས་ལ་མངོན་རོགས། སྒོམ་ལམ་

པའྱི་མཁྗེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག །མྱི་སློབ་ལམ། དག་བཅོམ་པའྱི་མཁྗེན་པ་རྣམས་

དོན་གཅྱིག །དྗེས་ཐྗེག་པ་སོ་སོ་ལ་ཤྗེས་པར་བའོ། །

༼བཞྱི་པ།༽སྒ་བཤད་པ་ལ། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཚོགས་ལམ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཐར་པ་ཐོབ་ཕྱིར་ཚོགས་བསགས་པའྱི་ལམ་གྱི་དང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཆོས་མངོན་རོགས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཆོས་གསུམ་གྱི་

ཚིག་དོན་གཙོ་བོར་ཐོས་བསམ་གྱི་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དད་པའྱི་ས་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། དད་སོགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་

གཙོ་བོར་མཁས་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་

པའྱི་ཕྱིར། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཉོན་སྒྱིབ་སངས་

པའྱི་འགོག་བདྗེན་ཐར་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཉོན་སྒྱིབ་ཀུན་བཏགས་སངས་པའྱི་འགོག་

བདྗེན་ཐར་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ཐོབ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་

ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྦོར་ལམ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་པ་བཞྱི་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་སྦོར་བར་བྗེད་པའྱི་གནས་

སབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དོན་མངོན་རོགས་

ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་བདག་མྗེད་ཕྲ་རགས་གང་

རུང་ལ་སྒོམ་བྱུང་གྱི་མོང་བ་ཐོན་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ངྗེས་འབྗེད་ཡན་ལག་ཅྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། མཉམ་གཞག་

རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ངྗེས་འབྗེད་ཅྗེས་བ་ལ། ཁོད་རང་གྱི་འབས་བུར་

གྱུར་བའྱི་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་ཉྗེར་ལྗེན་ཡྱིན་



  47  

རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ངྗེས་འབྗེད་ཆ་མཐུན་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། མཉམ་གཞག་རྣམ་

པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ངྗེས་འབྗེད་ཅྗེས་བ་ལ། དྗེ་དང་ཆ་མཐུན་པས་དྗེ་ལྟར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་ལྟ་བུ་ལ། ངྗེས་འབྗེད། 

ཅྗེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། མཐོང་སང་ལས་ངྗེས་པར་འབྗེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བང་སྗེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་ལམ་ཞྗེས་བརོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་བཞྱི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ལམ་

ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། བདྗེན་པ་མངོན་རོགས་ཞྗེས་

བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་གནས་

སབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྗེས་ལ་མངོན་རོགས་ཞྗེས་

བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། བདྗེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཟྱིན་གྱི་རྒྱུན་སྒོམ་པར་

བྗེད་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དག་བཅོམ་པའྱི་མཁྗེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མྱི་སློབ་ལམ་ཞྗེས་བརོད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། ཆགས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་བ་བའྱི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། 

ཉོན་སྒྱིབ་སངས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ལྔ་པ་༼སྐྱྗེ་ཚུལ།༽ནྱི། 

གནས་སབས་ཉན་ཐོས་སུ་རྱིགས་ངྗེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ངྗེས་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་སྐྱྗེས་པ་ན། དྗེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་

ཆུང་ངུ་ཐོབ་པར་འཇོག །དྗེའྱི་རྗེས་སུ་དྗེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་འབྱིང་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་དྗེའྱི་

རྒྱུད་ལ་དྗེ་ཆྗེན་པོ་སྐྱྗེ། 

གནས་སབས་ཉན་ཐོས་སུ་རྱིགས་ངྗེས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ཆྗེན་

པོ་ལ་གནས་པའྱི་ཉན་ཐོས་དྗེས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་

མཐོང་ནམ་ཐོབ་པ་ན། དྗེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཐོབ་པར་འཇོག །དྗེའྱི་རྗེས་

སུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་རྗེ་མོ་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་རྗེས་སུ་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་སྐྱྗེ། དྗེའྱི་རྗེས་

སུ་ཆོས་མཆོག་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྗེད་ལམ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་

མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་རྣམས་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྱྗེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

གནས་སབས་ཉན་ཐོས་སུ་རྱིགས་ངྗེས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་

ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་དྗེས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་

རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་ནམ་ཐོབ་པ་ན། དྗེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་

འཇོག །དྗེ་འདྲའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དྗེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རོགས་ཟྱིན་

གོམས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ཉོན་སྒྱིབ་ཆྗེན་པོའྱི་ཆྗེན་པོའྱི་དངོས་གཉྗེན་ནམ་ཐོབ་པ་ན། 

དྗེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག །དྗེས་ཉོན་སྒྱིབ་ནམ་སངས་པའྱི་ཚེ། ཉན་

ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག །དྗེས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་རྱིགས་འགྗེའ།ོ །

ཐྗེག་ཆྗེན་རྱིགས་ངྗེས་ཀྱི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ། ཐྗེག་

ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ནམ་སྐྱྗེས་པ་ན། དྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ཐོབ་

པར་འཇོག །ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དུ་འཕོ་ཚུལ་ལ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ཡང་། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བ་དང་། སོང་བ་གཉྱིས་ལས། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་

མ་སོང་བའྱི། ཚོགས་ལམ་ཆྗེན་པོ་ལ་གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའ་དྗེས། སོང་ཉྱིད་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ནམ་ཐོབ་པ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཐོབ་པར་འཇོག 

དྗེ་འདྲའྱི་བང་སྗེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྗེས་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་

མཁྗེན་པ་ནམ་ཐོབ་པ་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག །དམན་ལམ་

སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ། དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་མ་མོང་བ་དང་། དྗེ་རོགས་པ་

གཉྱིས་ལས། དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་མ་མོང་བའྱི་དམན་ལམ་སྔོན་སོང་གྱི་

བང་སྗེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དྗེས། སོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་

དང་། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ། 

དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་མོང་བ་ལ། དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་

མོང་བའྱི་ཐྗེག་དམན་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དང་། དྗེ་འདྲ་བའྱི་

ཐྗེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་གཉྱིས་ལས། 

དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐྗེག་དམན་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རོགས་པ་

སྔོན་དུ་སོང་ཞྱིང་། དྗེ་འདྲའྱི་ཐྗེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་

བང་སྗེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དྗེས། སོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ན། 

དྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག 

དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་མོང་བའྱི་ཐྗེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རོགས་

པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་བང་སྗེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དྗེས། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་

གནས་སབས་ཀྱི་ཚོགས་གཉྱིས་ཅྱི་ཙམ་བསགས་དགོས་པ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་སད་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཅྱིག་གཉྱིས་པར་དྗེས་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དྲོད་ཐོབ་པར་འཇོག 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཕོ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས་ལས། དམན་

ལམ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་བང་སྗེམས་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན། དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་

རོགས་མ་མོང་བའྱི་བང་སྗེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྗེས། སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་

དུ་རོགས་པའྱི་ཚེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག 

དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་དམན་ལམ་སྔོན་སོང་ལ་ཡང་གཉྱིས་

ལས། དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐྗེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རོགས་པ་སྔོན་

དུ་སོང་ཞྱིང་། དྗེ་འདྲའྱི་ཐྗེག་དམན་མཐོང་ལམ་པའྱི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་

བང་སྗེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྗེས། སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་ཚེ། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག 

དམན་ལམ་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐྗེག་དམན་མཐོང་ལམ་པའྱི་རོགས་པ་

སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་བང་སྗེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྗེས། སྦོར་ལམ་གྱི་གནས་སབས་སུ་

ཚོགས་གཉྱིས་ཅྱི་ཙམ་བསགས་དགོས་པ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག །ས་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པར་འཕོ་ཚུལ་

སོགས་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན། 

ངག་དོན་ནྱི། སའྱི་ཚོགས་ལ་ཞྗེས་སོགས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་

པ་ཡོད་དྗེ། ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་སོ་སོའྱི་ཡོངས་སྦོང་རོགས་པར་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

བསན་པའྱི་ཆྗེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་༼རོད་པ་སོང་བ།༽ལ། 

ཁོ་ན་རྗེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྗེད་རོགས་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་ཆོས་ཅན། ཉན་

ཐོས་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མཁྗེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་

ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྗེ། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་བའྱི་ས་དང་

ལམ་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་ན། མ་ཁབ། 

དྗེ་བཞྱིན་དུ་སོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཐྗེག་ཆྗེན་ལམ་

ཞུགས་ཀྱི་མཁྗེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། 

དྗེར་ཐལ། དྗེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྗེར་ན་མ་ཁབ། 

གཞན་ཡང་གཉྱིས་སོང་རོགས་པའྱི་རྣམ་མཁྗེན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱལ་ལམ་

ཞུགས་ཀྱི་མཁྗེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་

ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་སྗེ། ལམ་ཡྱིན་ན། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྗེ་བའྱི་ས་ཡྱིན་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁབ། 

དྗེ་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཁྗེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྗེའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁབ་སྗེ། ལམ་ཡྱིན་ན་མཁྗེན་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁོ་ན་རྗེ། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་

ཚོགས་ལམ་དྗེ་མྱི་སློབ་ལམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་

ནུས་ཏྗེ། སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཟྗེར་ན་མ་ཁབ། 

ཁོ་ན་རྗེ། དྗེ་ཆོས་ཅན། ཐྗེག་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་

ལམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁབ། འདོད་ན། དྗེ་

ཆོས་ཅན། ཐྗེག་ཆྗེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་བསླབ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པ་གང་ཞྱིག །ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང་། ཁོ་ན་རྗེ། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་

གནས་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་མཁྗེན་པ་

ཆོས་ཅན། མཉམ་རྗེས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། ཁོད་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། 

ཁོད་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་ཞྱིག །ཁོད་མཉམ་གཞག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་ན། ཁོད་དྗེ་

ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གཉྱིས་པ་འབུད། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྗེར་ཐལ། སོང་

ཉྱིད་ལ་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྗེར་ཐལ། དྗེ་

ལ་གཉྱིས་སྣང་ནུབ་པའྱི་མཁྗེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྗེར་ན་མ་ཁབ། ས་དགུ་འདས་

ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ནྱི། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སབས་སུ་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། རབ་འབོར་བང་སྗེམས་ཀྱི་ས་གང་ཞྗེ་ན། འདྱི་ལྟར་བང་སྗེམས་

ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས། ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ས་དང་པོ་དགུ་ཡོངས་སྦོང་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ནས། བཅུ་པ་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཡོད་དྗེ། དྗེ་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་རོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྗེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་
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རྒྱུའྱི་ས་ཞྗེས་གསུངས། 

ས་བཅུ་པའྱི་ངོ་བོ་དྗེ་འཆད་པ་ལ། 

ས་དགུ་འདས་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞྗེས་སོགས་གསུངས། རང་གྱི་འདའ་བར་

གྱུར་པའྱི་ས་དགུའྱི་རྗེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་། མདོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྒ་བཤད་

ནས་སོན་པའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཐུག་དྗེ། ས་བཅུ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས། སྐྱྗེ་བ་གཅྱིག་ཐོགས་པའྱི་ཡྗེ་

ཤྗེས། སྱིད་པ་ཐ་མའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཞྗེས་བཏགས་ནས་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྗེ། 

ས་བཅུ་པ་བ་དྗེས་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་གདུལ་བའྱི་དོན་བྗེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པ་

རྗེས་མཐུན་པ་ཐོབ་པས་དྗེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི། །

རྗེས་ཐོབ་དྗེ་བཞྱིན་གཤྗེགས་རྣམས་དང་། །

སྗེམས་ཅན་ཡང་དག་སྒོལ་བ་ལ། །

འཇྱིག་རྗེན་ན་ནྱི་མཉམ་པ་ཉྱིད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག །དྗེས་གཞན་དོན་བྗེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པ་ཐོབ་ཟྗེར་ན། 
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མྱི་འཐད་དྗེ། 

དྗེ་ཉྱིད་ལས། 

དྗེ་ལྟར་མོད་ཀྱི་ས་རྡུལ་དང་། །

རྒྱ་མཚོ་བ་གང་རྱིག་རྗེས་ཀྱི། །

ཁད་པར་གང་ཡྱིན་སངས་རྒྱས་དང་། །

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་ཁད་དྗེ་ཉྱིད། །

ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། མཐོང་དང་སྒོམ་པའྱི་ལམ་དག་ལ། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སབས་

སུ་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། རབ་འབོར་གང་འདྱི་སད་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་དྗེ་གང་ན་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནྱི། དྗེ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས། ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་༼གཉྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ།༽ནྱི། 

གཉྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་བྗེ་བག་ཏུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་

འཆད་པ་ལ། གཞུང་འདྱི་བྱུང་། 

རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སང་བའྱི་དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བར་

ཆད་མྗེད་ལམ། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་གཉྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། མཐོང་ལམ་གཉྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་སྒོམ་ལམ་གཉྗེན་པོའྱི་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

ཚོགས་སྒྲུབ་གཉྱིས། 

ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་གང་ཞྱིག །རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་མཐོང་སང་

ཤྗེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་པ་དྗེ། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་མཐོང་

ལམ་གཉྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། མཐོང་སང་ཤྗེས་སྒྱིབ་གཟུང་

རོག །འཛིན་རོག་སོགས་བཞྱིའྱི་དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་བཞྱི་ཡོད། 

རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སྒོམ་སང་བདྗེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱྗེས་ཀྱི་དངོས་གཉྗེན་བྗེད་

པ་དྗེ། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་སྒོམ་ལམ་གཉྗེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། དབྗེ་ན། སྒོམ་སང་བདྗེན་འཛིན་བཞྱི་པོའྱི་དངོས་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའྱི་དྗེ་

བཞྱི་ཡོད། ཆྗེད་དུ་བ་དང་མཉམ་ཉྱིད་དང་། །ཞྗེས་སོགས་ཀྱི་སབས་སུ། མདོ་ལས་

གསུངས་ཚུལ་དང་། བསན་བཅོས་ཀྱིས་འགྗེལ་ཚུལ་གཉྱིས།   

དང་པོ་ནྱི། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་སྔར་གསུངས་པ་དང་། འཆད་པར་

འགྱུར་བ་རྣམས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ཞྗེས་བ་སམ་པའྱི་ཁོང་ན་གནས་པའྱི་དྲྱི་

བའྱི་ལན་དུ། དྗེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སད་

ཅྗེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ཞྗེས་བགྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ལྷ་དང་མྱི་

དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྗེན་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏྗེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་

དྗེའྱི་སླད་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པོ་ཞྗེས་བགྱིའོ། །ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་༼ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ།༽ནྱི། 

མདོའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཆྗེད་དུ་བ་བ་དང་། ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

འ་ོན། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
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རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

ཞྗེ་ན། དྗེ་ཡོད་དྗེ། ཚོགས་གཉྱིས་བསགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་རྣམ་མཁྗེན་དུ་གདོན་

མྱི་ཟ་བར་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའྱི་ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་ཞྗེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། 

དྗེ་ལྟར། ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 

ཁ་ཅྱིག །རྣམ་མཁྗེན་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྗེམས་དཔའྱི་

རྣལ་འབོར། ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྗེར་ན། ཐྗེག་ཆྗེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་

ཆད་མྗེད་ལམ་ཆོས་ཅན། དྗེར་ཐལ། དྗེའྱི་ཕྱིར། རགས་གསལ་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་སྗེ། 

ཆོས་ཅན་དྗེའྱི་ཕྱིར། 

རང་ལུགས་ནྱི། རྣམ་མཁྗེན་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྗེས་པར་འབྱིན་པའྱི་དག་

སའྱི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ། ངྗེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྗེ་ན། བརྒྱད་ཡོད། ས་མཚམས་དག་པ་ས་གསུམ་ཁོ་ནར་ཡོད། ངྗེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དུ་མ་ཡོད་དྗེ། ངྗེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒོ་ནས་བརྒྱད་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།

མངོན་འཕགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་སར། །

འཛེག་བྗེད་ས་ལམ་ངོ་བོ་བགོད་ཚུལ་སོགས། །

ཚུལ་བཞྱིན་འཇོ་བའྱི་ལྗེགས་བཤད་ཡོངས་འདུའྱི་དབང་། །

ཚིག་དོན་ལོ་འདབ་འབས་བཟང་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །

ཨོཾ་སྭསྱི། རྣམ་བང་ཞྱི་བའྱི་གོོང་དུ་སྤོད་པའྱི་ཐབས། །རྣམ་མང་ད བྱིག་གྱི་

ཐྗེམ་སས་ས་ལམ་གྱི། །རྣམ་བཞག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་འདུ་བྗེད་ལས། །རྣམ་

དཀར་སྱིད་ཞྱིའྱི་སྱིང་པོར་སྱིན་པའྱི་མཐུས། །མ་འཁྲུལ་ལམ་གྱི་ས་སྲུངས་ལ་
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རྗེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག

བཅྱིབས་ནས། །བསླབ་གསུམ་སྒྱིངས་འགོའྱི་རྗེ་བརྒྱ་འབར་བའྱི་རྗེར། །ཡྱིད་ཅན་

རོངས་པའྱི་རྱི་བོ་རག་གཞྱིལ་བས། །སྐུ་བཞྱི་འཆྱི་མྗེད་རྒྱལ་ཐབས་འཕྗེལ་གྱུར་

ཅྱིག །ཅྗེས་པ་འདྱི་ཡང་། དད་དང་གཏོང་ཕོད་ཡངས་པ་ཏྗེ་ཧོར་དར་རྒྱས་དགོན་གྱི་

གྲྭ་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བས་པ་བཟང་པོ། བཀྲ་ཤྱིས་

ནོར་བུ། འགྱུར་མྗེད་རྡོ་རྗེ། བསན་དགའ། ཆོས་འགྲུབ་དང་། ཚེ་འདས་ཕ་ཡ་ཁོ་

དར་རྒྱས། ག་ཁོ། བློ་ཚེ་རྱིང་། བརོན་འགྲུས། མ་མཁའ་འགོ་ཆོས་འཛོམས། མ་

སངས་རྒྱས་མཁའ་འགོ། བསོད་ནམས་ཆོས་སྐྱྱིད་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་འདས་

གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆྗེད་དུ་དམྱིགས། སྗེར་བྗེས་ཡྱིག་ཆ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་གསུང་ས་ལམ་རྣམ་བཞག་མཁས་པའྱི་འགུལ་རྒྱན་འདྱི་ཉྱིད་དཔར་

བསྐྲུན་བགྱིས་པའྱི་དགྗེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ་བསྐུལ་བ་བཞྱིན།  པད་དཀར་འཆང་

བའྱི་མྱིང་འཛིན་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སོན་

པའོ། ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།
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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་སྒོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

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

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

ཤཱཀ་སྗེངྒྗེའྱི་རྱིང་ལུགས་སྒོ་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་སོན་ཚིག་

ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་

བའོ། །
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