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རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་བཞུགས་སོ།།རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟྱི། །རྩེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་དང་མྱི་གཉྱིས་པ། །མདོ་རྒྱུད་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའྱི་དཔལ། །བཤྩེས་གཉྩེན་བཟང་པོའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་

ནས། །དྩེ་ཡྱི་རྣམ་ཐར་བ་མྩེད་བརོད་པར་བྱ། །གཙང་སྟོད་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའྱི་ནུབ་ཀྱི་

ཕོགས། །ཉང་སྟོད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྡེྩེའྱི་ཉྩེ་འཁོར་ན། །རྒྱལ་པོའྱི་གོང་ཁྱེྩེར་ལྷུན་གྲུབ་

ཁྱུང་རྩེ་ཡོད། །དྩེ་ན་མྱི་དབང་བསོད་ནམས་འཕྩེལ་བ་དང༌། །མཚན་ལྡན་ཡུམ་མཆོག་

རྱིན་ཆྩེན་སྒོལ་མ་གཉྱིས། །རྒྱལ་སྱིད་ཆོས་བཞྱིན་སྐོང་ཞྱིང་བཞུགས་སྐབས་སུ། །དུས་

གསུམ་མཁྱེྩེན་པ་མཉམ་མྩེད་བ་སོ་བས། །ཡུམ་ལ་ཁྱེོད་ལ་སས་མཆོག་དམ་པ་ཞྱིག །

མྱུར་དུ་འབྱུང་ང་ོདྩེ་ལ་ཁ་ོབོའ་ིམྱིང༌། །ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བྱ་བ་ཐགོས་ཤྱིག་གསུངས།། 

དྩེ་ནས་རྱིང་པ་ོམ་ལོན་ས་གང་ལ། །ཡབ་ཡུམ་དྩེ་གཉྱིས་སས་སུ་རྩེ་འདྱི་འཁྲུངས། །སྐུ་

མཆྩེད་ལྔ་ཡོད་ཆྩེ་ཤོས་འདྱི་ཉྱིད་དོ། །ལོ་དྲུག་བཞྩེས་ཚེ་པཎ་ཆྩེན་དགྩེ་འདུན་གྲུབ། ། 

ལྩེགས་པར་མཇལ་ནས་ཚེ་དབང་ཟབ་མོ་ཞུས། །དྩེ་དང་ཆོས་རྩེ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་

མཚན་ལ། །གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་གསན་དུས་སུ། །ན་ཚོད་གཞོན་ཡང་བ་

མས་བརའ་སྤྲད་པ། །ཐུགས་ལ་ངྩེས་པས་དབང་ནྱི་དོན་མཐུན་ཐོབ། །ལ་ོབདུན་བཞྩེས་

ཚེ་གནས་རྙིྱིང་ཆོས་ཀྱི་རྩེ། །ཀུན་དགའ་བདྩེ་ལྩེགས་སྤན་སྔར་དགྩེ་ཚུལ་བསྒྲུབས།། 



2 རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

དྩེ་ཚེ་ཡུམ་གྱིས་མཉམ་མྩེད་བ་སོ་བས། །ལུང་བསྟན་མཛད་ཚུལ་སན་དུ་ཕུལ་བའྱི་

མཐུས། །རབ་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་མཚན་འདོགས་པའྱི་ཚེ། །ཁོ་བོའ་ིབ་མས་ཇྱི་ལྟར་

བཏགས་པ་ལྟར། །བདག་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བྱ་བའྱི་མཐར། །དཔལ་བཟང་

ཞྩེས་བྱ་སྦར་ཏྩེ་མཚན་གསོལ་གསུངས། །བཅུ་གཅྱིག་བཞྩེས་ཚེ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་

རུ། །ཕྩེབས་ཚེ་ཚོགས་དུང་འབུད་པ་ལ་སོགས་པ། །བཟང་པོའ་ིརྟྩེན་འབྲྩེལ་མང་པོ་

རང་འགྱིགས་བྱུང༌། །དྩེ་ཚེ་པཎ་ཆྩེན་ལུང་རྱིགས་རྒྱ་མཚ་ོལ། །ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་

ཅྱི་རྱིགས་ལྩེགས་པར་གསན། །ཁྱེད་པར་ཐསོ་བསམ་གྱིང་གྱི་གྲྭར་ཞུགས་ནས། །ཀུན་

མཁྱེྩེན་ཆོས་འབྱོར་དཔལ་བཟང་སྤན་སྔ་རུ། །བསྡུས་གྲྭ་ལྩེགས་བརྱིས་ཚད་མ་རྣམ་

འགྩེལ་དང༌། །དབུ་མ་ཕར་ཕྱིན་འདུལ་མཛོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐལ་ཕྩེང་སྤྱི་དོན་ཊིྱིའཀྐ་

ལ་སོགས་པ། །ལྩེགས་པར་སྦངས་ཤྱིང་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས། །བྱམས་ཆོས་ཕྱི་

མ་བཞྱི་དང་རྱིགས་ཚགོས་དྲུག །ཚད་མ་མད་ོདང་རྣམ་ངྩེས་རྱིགས་གཏྩེར་དང༌། །དབུ་

མ་བདྩེན་གཉྱིས་དང་ངྩེས་རྣམ་འབྱྩེད་སོགས། །རྒྱ་བོད་མཁས་པའྱི་མད་ོཕོགས་གཞུང་

ཀུན་ལ། །ལྩེགས་པར་སྦངས་ཤྱིང་འཆད་རོད་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། །མཁས་པའྱི་ཡྱིད་

འཕོག་ཕས་རྒོོལ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན། །ཉྩེར་གསུམ་བཞྩེས་ཚེ་དབུས་ཕྩེབས་སྩེ་རར་

བཞུགས། །བྱྩེས་པའྱི་ཆོས་གྲྭར་དོན་ཡོད་དཔལ་ལྡན་པ། །བ་མར་བསྟྩེན་ནས་བཀའ་

ཆྩེན་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི། །སྤྱི་ཐལ་ཊཱིྱིཀྐ་ལ་སོགས་ལྩེགས་ཞུས་ནས། །ཉྱིན་མཚན་ཁོར་

ཡུག་འཆད་རོད་གཉྱིས་ལ་གཞོལ། །སྡེྩེ་བ་མང་པོའ་ིབཞུགས་གལ་སྐབས་རྣམས་སུ།། 



3 རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

ས་དགྩེའྱི་མཁས་པ་མང་པོ་འཚོགས་པའྱི་ཚེ། །བདག་ཉྱིད་ཆྩེ་འདྱིས་མཁས་པའྱི་རྣམ་

འགྱུར་གྱིས། །ཀུན་ཡྱིད་ཚིམ་པར་མཛད་ཚུལ་བསམ་ལས་འདས། །སྩེ་རར་བཞུགས་

སྐབས་གཉལ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྩེ། །དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་འགྲུབ་སྤན་སྔར་མདོ་སྔགས་ཀྱི།། 

ལྩེགས་པར་བཤད་པའྱི་གདམས་པ་མང་དུ་ཞུས། །དྩེ་ནས་འབྲོག་རྱི་དགྩེ་ལྡན་དགོན་

པ་རུ། །རྒྱུད་སྡེྩེའྱི་མངའ་བདག་ཤྩེས་རབ་བཟང་པོ་ལ། །མཁན་པོ་ཞུས་ཤྱིང་ཆོས་

རྩེ་ཚུལ་བཟང་ལས། །སློབ་དཔོན་མཛད་ནས་བྱང་རྩེའྱི་གཟྱིམས་ཁང་དུ། །བསྩེན་པར་

རྫོོགས་པའྱི་སྡེོམ་པ་ལྩེགས་པར་བངས། །དྩེ་ནས་གཙང་ཕྩེབས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ་

རུ། །མཚུངས་མྩེད་ཆོས་རྩེ་ཡྩེ་ཤྩེས་རྩེ་མོ་དང༌། །སྔོན་གྱི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་འབྱོར་

དཔལ་བཟང་དང༌། །དྩེ་སས་བོ་བཟང་བཤྩེས་གཉྩེན་ལ་སོགས་ལ། །ཐུགས་ལ་འདོད་

པའྱི་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། །དྩེ་ནས་སྣར་ཐང་དགོན་པར་ལ་ོའགའྱི་རྱིང༌། །འཆད་

ཉན་སྒོ་ོནས་བ་ོགསལ་མང་དུ་བསྐངས། །དྩེ་རྩེས་རོང་གྱི་བྱམས་ཆྩེན་ཆོས་སྡེྩེ་རུ། །བ་ོ

གསལ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚགོས་རྣམས་ལ། །ལ་ོབཅུ་ལྷག་པར་པ་ོཏྱི་རྣམ་པ་ལྔས། །

མཚོན་པའྱི་སྡེྩེ་སྣོད་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་ནས། །ཕོགས་དྩེར་བ་ོབཟང་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་

མཛད། །སྐབས་ཤྱིག་སྩེ་ར་དོན་ཡོད་དཔལ་ལྡན་པས། །རང་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་བྱྩེས་པའྱི་

ཁྲིྱི་ཐོག་ཏུ། །སློབ་མ་སུ་ཞྱིག་བསྐོས་ན་ཕན་སམ་ནས། །རང་གྱི་ལྷ་མཆོག་རྩེ་བཙུན་

སྒོལ་མ་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་ཚེ་རྩེ་བཙུན་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །བསྐོས་ན་བཟང་བའྱི་ལུང་

བསྟན་གསལ་བར་བྱུང༌། །དྩེ་ནས་རྩེ་བཙུན་འདྱི་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སྤན་དངས་སྩེ་
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ར་བྱྩེས་ཀྱི་གདན་སར་བསྐོས། །དྩེ་ཚེ་སྡེྩེ་སྣོད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕག་རྣམས། །དབུ་ཕར་

འདུལ་མཛོད་ཚད་མ་ལ་སོགས་པའྱི། །ལྩེགས་པར་བཤད་པའྱི་བདུད་རྱིས་སྐོང་མུ་

ནས། །སྔོན་མྩེད་ལྩེགས་བཤད་གསར་རོམ་དཔག་མྩེད་མཛད། །དྩེ་ནས་དཔལ་ལྡན་

འབྲས་སྤུངས་ཆོས་གྲྭ་རུ། །ཐོན་པ་ཆོས་རྩེ་མཁས་བཙུན་ཡོན་རྒྱམ་པ། །ལྩེགས་པར་

བསྟན་ནས་གསང་བདྩེ་འཇྱིགས་གསུམ་དང༌། །དུས་འཁོར་ཕག་མ་ོབཅུ་གསུམ་དབང་

ལ་སོགས། །དབང་ལུང་རྩེས་གསུམ་གདམས་པ་མང་དུ་ཞུས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་པ་

དགྩེ་འདུན་རྒྱ་མཚ་ོལ། །གསང་བ་འདུས་པའྱི་འགྩེལ་བ་བཞྱི་སྦྲགས་དང༌། །བདྩེ་མཆགོ་

འདོད་འཇོ་ར་ཤྩེས་ཊིྩེཀ་ཆྩེན་དང༌། །བཀའ་གདམས་གྩེགས་བམ་རྒྱལ་བའྱི་འཁྲུངས་

རབས་དང༌། །སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའྱི་རྩེས་གནང་ལ་སགོས་པ། །མད་ོསྔགས་དམ་ཆསོ་

བསམ་ལས་འདས་པ་ཞུས། །གཞན་ཡང་གྲུབ་ཆྩེན་རྱིན་ཆྩེན་བཤྩེས་གཉྩེན་སོགས། ། 

ལྩེགས་པར་བསྟྩེན་ནས་ཟབ་ལམ་ལྟ་བའྱི་ཁྲིྱིད། །ལྩེགས་པར་ཞུས་ཤྱིང་ཐུགས་ཉམས་

བཞྩེས་པའྱི་མཐུས། །མཐའ་བྲལ་ཟབ་མོའ་ིདྩེ་ཉྱིད་མངོན་གསུམ་གཟྱིགས། །ཁམས་

གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པས། །ཡང་ཡང་ཞལ་བསྟན་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་

བསྩལ། །རོ་རྩེ་འཇྱིགས་བྱྩེད་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ། །དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་

སགོས་པའྱི། །ཡྱི་དམ་ཆསོ་སྐངོ་དཔག་མྩེད་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང༌། །

དྩེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ཅྱི་འདོད་འཕྱིན་ལས་བསྒྲུབས། །སྐབས་ཤྱིག་རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས། །བྱམས་མགོན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་སོགས། །འགོག་པའྱི་
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ཐལ་འགྱུར་མང་དུ་མཛད་པའྱི་ཚེ། །རྨིྱི་ལམ་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་མྱི་ཕམ་པས། །མྱི་

འགྩེས་པ་ཡྱི་རྣམ་འགྱུར་མཛད་པ་ལས། །ཕྱིས་སུ་རྩེ་བཙུན་བྱམས་མགནོ་སངས་རྒྱས་

སུ། །ལྩེགས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་དུ་མཛད། །སྐབས་ཤྱིག་ཀརྨི་མྱི་བསྐོད་རོ་

རྩེ་ཡྱིས། །རང་གྱིས་བརམས་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་རྒྱ་ཆྩེར་འགྩེལ། །སྤྲུལ་སྐུ་དགྩེ་འདུན་རྒྱ་

མཚའོྱི་སྤན་སྔར་བསྐུར། །འདྱི་ལ་འཐད་སྒྲུབ་མྱི་འཐད་སུན་བྱུང་གསུངས། །དྩེ་ཚ་ེསྤྲུལ་

སྐུ་དགྩེ་འདུན་རྒྱ་མཚ་ོཡྱིས། །ཆསོ་རྩེ་འདྱི་ལ་ཆསོ་འདྱིའྱི་ལན་གནངོས་ཞྩེས། །ལྩེགས་

པར་བསྐུལ་ནས་ཀར་ལན་བསྟན་བཅསོ་བརམས། །འབུམ་རམས་པ་ཡྱིས་རྒྱལ་དབང་

ཀརྨི་པའྱི། །སྤན་སྔར་འཁྱེྩེར་ཚ་ེདགྩེས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་མཛད། །གཙང་གྱི་ཐསོ་བསམ་

གྱིང་གྱི་སློབ་དཔནོ་དུ། །སྤན་འདྩེན་བྱུང་ཡང་ཕྩེབས་པ་མ་གནང་བར། །སྩེ་ར་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱིང་གྱི་ཆསོ་སྡེྩེ་རུ། །འཆད་ཉན་ཐུགས་དམ་ངང་ནས་རྒྱུན་ཆགས་བཞུགས། །སླབོ་མ་

འགའ་རྩེས་ཐུགས་དམ་གང་མཛད་ཅྩེས། །ཞུས་ཚེ་ཁོ་བོའ་ིཐུགས་དམ་གཙ་ོབོ་ནྱི། ། 

མདོ་སྔགས་དཔྩེ་ཆ་མང་དུ་བལྟ་བ་ཡྱིན། །དྩེ་རྩེས་ཡྱི་དམ་བདག་འཇུག་རྫོོགས་རྱིམ་

ཁྲིྱིད། །བདྩེ་མཆོག་དྱིལ་བུ་པ་ཡྱི་ཆོ་ག་དང༌། །འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ཆོས་སྐོང་

གཏོར་འབུལ་དང༌། །ལམ་རྱིམ་ཁྲིྱིད་དང་ལྟ་ཁྲིྱིད་ཐུན་གསུམ་དུ། །འཆག་མྩེད་སྐོང་

སོགས་ཐུགས་དམ་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། །བདུན་ཅུ་བཞྩེས་པའྱི་མྩེ་ཕོ་ཁྱེྱི་ལོ་ལ། །ཐམས་

ཅད་མཁྱེྩེན་པ་དགྩེ་འདུན་རྒྱ་མཚ་ོཡྱིས། །སྩེ་ར་བྱམས་ཆྩེན་ཆོས་རྩེའྱི་གདན་ཁྲིྱི་རུ།། 

སྤན་དངས་རང་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་བསྐསོ། །དྩེ་ནས་ལ་ོགཉྱིས་རྱིང་ལ་སྤྱི་བ་དང༌།། 
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སྒོསོ་བ་བྱྩེས་པའྱི་འཆད་ཉན་ལྷན་ཅྱིག་མཛད། །དྩེ་ལྟ་སྩེ་ར་བྱྩེས་ཀྱི་སློབ་དཔནོ་ནྱི། །ལ་ོ

ནྱི་སུམ་ཅུ་ཉྩེ་བར་ལྩེགས་མཛད་ནས། །རང་གྱི་སློབ་མ་ཤྩེས་རབ་སྩེང་གྩེ་ལ། །འཆད་

ཉན་གཏད་ནས་རང་ཉྱིད་སྤྱི་ཁྲིྱི་ལ། །ལྩེགས་པར་བཞུགས་ནས་སླབོ་མའྱི་ཚགོས་རྣམས་

ལ། །གང་འདོད་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྩེད་བཞྱིན་དུ། །ཐུབ་བསྟན་ཁུར་ཆྩེན་འཛིན་

ལ་ཉྱིན་བཞྱིན་གཞོལ། །སྐབས་ཤྱིག་ཆོས་རྩེ་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་དང༌། །ཀུན་མཁྱེྩེན་གོ་

བོ་བསོད་ནམས་སྩེང་གྩེ་གཉྱིས། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་ལ་ཆྩེས་སྡེང་བས། །དྩེ་

གཉྱིས་འདོད་པ་སུན་འབྱྱིན་བསྟན་བཅོས་ཤྱིག །རོམ་དགོས་གསུངས་ནས་གོ་ཤཱཀ་

ལན་གཉྱིས་བརམས། །བ་མ་མཆོག་འདྱིས་བརམས་ཆོས་གངས་མང་ཡང༌། །ཕགོས་

ཙམ་སྨྲོས་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐལ་ཕྩེང་དང༌། །ཟུར་བཀོལ་རྣམ་བཞྱི་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་

དང༌། །སྤྱི་དོན་ལ་སོགས་ཕར་ཕྱིན་སྐོར་ཚང་དང༌། །ཚད་མའྱི་ཐལ་ཕྩེང་དབུ་མ་སྤྱི་

མཐའ་སགོས། །མད་ོཕགོས་སྐརོ་གྱི་ལྩེགས་བཤད་དཔག་ཡས་དང༌། །

མཁས་གྲུབ་རྣམ་ཐར་དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྲིྱིད་སོགས། །ཉྩེར་མཁོའ་ིལྩེགས་བཤད་དཔག་ཏུ་

མྩེད་པ་མཆྱིས། །བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་བཞྩེས་པའྱི་ས་འབྲུག་ལ། །ཁ་ོབོའ་ིབ་མ་དགྩེ་འདུན་

རྒྱ་མཚ་ོདང༌། །དགྩེ་འདུན་ལྡནཆོས་རྩེ་ཆོས་སྐོང་རྒྱ་མཚ་ོགཉྱིས། །བ་ོབཟང་བསྟན་ལ་

ཐུགས་ཞྩེན་ཆྩེ་ན་ཡང༌། །ཞྱིང་གཞན་གཤྩེགས་སོང་ད་ནྱི་ཁོ་བོ་ཡང༌། །བསྟན་ལ་དད་

ཀང་གཞན་དུ་འགོ་བར་འདུག །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྩེ་ན་ཆོས་སྐོང་རྒྱ་མཚ་ོབ། །མྱ་ངན་འདའ་

ཁར་བྱང་ཕོགས་ཤམྦྷ་ལར། །ཡང་ཡང་འབྱོན་པའྱི་མནལ་ལམ་བྱུང་བ་ལྟར། །དོ་ཙིག་
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1 2

བདག་ལ་རྨིྱི་ལམ་གནས་སྐབས་སུ། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་ཡང་ཡང་འགོ་སྣང་

བྱུང༌། །དྩེས་ན་ཁྱེྩེད་ཅག་སློབ་མའྱི་ཚོགས་རྣམས་ནྱི། །ཁོ་བོའ་ིཚིག་ལ་ལྩེགས་པར་

ཉན་སམ་ན། །འཆད་རོད་རོམ་པའྱི་སྒོོ་ནས་ཐུབ་བསྟན་ཁུར། །ལྩེགས་པར་སྣོམས་ལ་

འཆད་ཉན་གོང་འཕྩེལ་གྱིས། །ཁྱེད་པར་དབྩེན་པའྱི་ས་རུ་ཐུགས་དམ་ལ། །གང་ནུས་

འབད་ན་ལྷག་དུ་ཡ་མཚན་གསུངས། །དྩེ་ཚ་ེདྭགས་པ་ོནམ་མཁའ་གགས་པ་སགོས། །

ཐུགས་གཡོས་གྱུར་ནས་སྤན་ཆབ་འབྱྱིན་པ་གནང༌། །བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བར་གསན་

པ་མ་གནང་བར། །ལྷ་སར་ཕྩེབས་ནས་ཇོ་ཤྭཀ་རྣམ་གཉྱིས་ལ། །ཕྱི་ཕག་འཚལ་ནས་

སོན་ལམ་མང་དུ་བཏབ། །དྩེ་ནས་སླར་ཡང་སྩེ་རར་ཕག་ཕྩེབས་ནས། །གསུང་ཆོས་

འཆད་ཅྱིང་ཐུགས་རོམ་མང་དུ་གནང༌། །ཐུགས་དམ་རྣམས་ལ་རྩེ་གཅྱིག་གཞོལ་བར་

མཛད། །ལོ་དྩེའྱི་ཧོར་གྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི། །ཚེས་པ་བཅུ་དགུའྱི་དུས་སུ་སྐྱིལ་

ཀྲུང་དང༌། །མཉམ་གཞག་ལ་སོགས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ལ། །གནས་པའྱི་ངང་ནས་

དགའ་ལྡན་གནས་སུ་གཤྩེགས། །དྩེ་ཚེ་སྐུ་མདངས་ལྷག་པར་གསལ་བ་དང༌། །མཁའ་

ལས་མྩེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཆར་བ་བབས། །འཇའ་ཚོན་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གཞྱི་གང་བ་

དང༌། །ལྷ་ཡྱི་སྱིལ་སན་སྐབས་འགར་གགས་པ་སོགས། །ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རྟགས་ནྱི་

དཔག་མྩེད་བྱུང༌། །ཐུགས་དམ་ཟབ་མོ་མཆོག་ལས་བཞྩེངས་པའྱི་ཚེ། །རྒྱུད་པ་སློབ་

དཔོན་ནམ་མཁའ་གགས་པ་ཡྱིས། །སྐུ་གདུང་མྩེ་ལྷའྱི་ཞལ་དུ་ཕུལ་བའྱི་ཚེ། །མཁའ་

ལྟར་སྔོ་བའྱི་རྱིང་བསྩེལ་དཔག་ཡས་དང༌། །དྩེ་བཞྱིན་ཤྱིན་དུ་དཀར་ཞྱིང་འཚེར་བ་
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1 2

དང༌། །གུར་ཀུམ་ལྟ་བུར་མཛེས་པའྱི་རྱིང་བསྩེལ་ནྱི། །བགངས་ལས་འདས་ཤྱིང་ཨ་

སོགས་ཡྱིག་འབྲུ་དང༌། །ཐོད་དབྱུག་ལ་སོགས་ཕག་མཚན་མང་པོ་དང༌། །ཁྱེད་པར་

དུང་དཀར་གཡས་འཁྱེྱིལ་རྣམ་གསུམ་སོགས། །ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྟྩེན་གྱིས་གདུལ་

བྱ་ཀུན། །དད་གུས་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་ལྟར་འཕྩེལ་བར་མཛད། །དྩེ་ལྟར་ངོ་མཚར་ལྡན་པའྱི་

བ་མ་དྩེའྱི། །ཆོས་ཀྱི་བསྐངས་པའྱི་མཁས་གྲུབ་སློབ་མའྱི་གངས། །རྒྱལ་བས་ཀང་ནྱི་

གཞལ་བར་མྱི་ནུས་ན། །བོ་དམན་བདག་འདར་སོས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་འཚལ། །འོན་ཀང་

ཕོགས་ཙམ་བརོད་ན་འདྱི་ལྟ་སྟྩེ། །སྒྲུབ་པ་སྱིང་པོར་མཛད་པའྱི་བྱ་བཏང་མཆོག །ཨྩེ་

བ་བཀའ་ཆྩེན་ཤྩེས་རབ་རྒྱལ་པོ་དང༌། །ཐུགས་སས་ཁྱུང་ཕྲུག་བྱམས་པ་བཀྲ་ཤྱིས་

དང༌། །ཤྩེས་རབ་སྩེང་གྩེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བཟང༌། །ཆོས་གགས་བཟང་པོ་དྭགས་

པོ་ནམ་མཁའ་གགས། །རྟ་ནག་དགྩེ་འདུན་བོ་བཟང་བསོད་ནམས་དབང༌། །ཆོས་རྩེ་

བདྩེ་ལྩེགས་ཉྱི་མ་བསོད་ནམས་དཔལ། །སྒོོམ་སྡེྩེ་ཀུན་མཁྱེྩེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་

དང༌། །བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་དགྩེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཐར་

པའྱི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །མཁས་བཙུན་རྱིན་ཆྩེན་བཤྩེས་གཉྩེན་ལ་སོགས་སོ། །དྩེ་ལྟར་

འགོ་བའྱི་འདྩེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྩེ། །རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི།། 

རྣམ་ཐར་དྱི་མ་མྩེད་པ་འདྱི་བརོད་པས། །ཐུབ་བསྟན་དར་ཞྱིང་འགོ་ཀུན་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག།

བདག་ཀང་རྩེ་བཙུན་ཁྱེོད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་ཁུར་ཆྩེན་རབ་

བསྣམས་ནས། །ཉྱིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ་ལ། །མཐུ་ལྡན་བསྲུང་མས་
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1 2

རྟག་ཏུ་གོགས་བྱྩེད་ཤོག། །།ཅྩེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་པ་རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟང་པོའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་པ་འདྱི་ནྱི། རྩེ་དྩེ་ཉྱིད་

ཀྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོ་མཁས་གྲུབ་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མ་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདྩེ་ལྩེགས་ཉྱི་མས་མཛད་

པའྱི་རྩེ་བཙུན་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་ལན་གཅྱིག་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱི་བོ་ལ་ངྩེས་པ་གཞྱི་

བྱས། ཁུངས་བཙུན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་གྱིས་ཀང་ལྩེགས་པར་བརྒྱན་ནས། རྩེ་འདྱིའྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའྱི་རྱི་ཁྲིོད་པ་ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས་དབྩེན་གནས་བསམ་གྲུབ་

བདྩེ་ལྡན་དུ་སྦར་བའ།ོ། །།
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1 2

གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞགགྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག

༄༅། །རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་༄༅། །རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་

གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་བཞུགས་སོ།།གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །བ་མ་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་ངོ་བོ་དབྱྩེར་མ་མཆྱིས་པའྱི་རྩེ་

བཙུན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདྱིར་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་

ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། ཕྩེ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དཀོན་མཆོག་

གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལྩེན་ཞྱིང༌། དྩེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྐབས་གནས་

མྱི་འདོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་དྩེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། གཉྱིས་པ་དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདོ་སྡེྩེ་བ། 

སྩེམས་ཙམ་པ། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྩེད་པར་སྨྲ་བ་དང་བཞྱི་ལས། དང་པོ་གཉྱིས་ལ་དོན་སྨྲ་

སྡེྩེ་གཉྱིས་ཀང་ཟྩེར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས། མདོ་སྡེྩེ་བའྱི་ལུགས། 

སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྩེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པའོ། །

བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།

དང་པོ་ལ་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། སྒ་བཤད་པ། ཡུལ་གྱི་འདོད་ཚུལ། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་

ཚུལ། བདག་མྩེད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 



11 བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

རང་རྱིག་མྱི་འདོད་ཅྱིང་ཕྱི་དོན་བདྩེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའྱི་ཐྩེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བའྱི་གང་ཟག་དྩེ། བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཁ་ཆྩེ་བྱྩེ་

བྲག་སྨྲ་བ། ཉྱི་འོག་པ། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་གསུམ་ཡོད། གསུམ་པ་ནྱི། 

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཞྩེས་བྱ་ཞྩེ་ན། བྱྩེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆྩེན་མོའྱི་རྩེས་སུ་འབྲངས་

ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའམ་ཡང་ན་དུས་གསུམ་རྫོས་ཀྱི་བྲྩེ་བྲག་ཏུ་

སྨྲ་བས་བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

 བཞྱི་པ་ནྱི། དོན་བྱྩེད་ནུས་པ་དངོས་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། དངོས་པོ། ཡོད་པ། 

ཤྩེས་བྱ་རྣམས་དོན་གཅྱིག  དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། རྟག་པའྱི་དངོས་པོ། མྱི་རྟག་པའྱི་དངོས་པོ་

གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ། སོ་སོར་བཏགས་འགོག སོ་

སོར་བཏགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། སྐྩེས་པ། བྱས་པ། མྱི་རྟག་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཡང་དངོས་པོ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པ་དང༌། དོན་དམ་བདྩེན་པ་གཉྱིས་

སུ་ཡོད། དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་པའམ་བོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གྱི་

བོས་འདོར་བའྱི་ཆོས་སུ་དམྱིགས་པ་དྩེ། ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། མཚན་

གཞྱི་ནྱི། བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏྩེ། བུམ་པ་ཐོ་བས་བཅོམ་པ་ན། རང་འཛིན་

གྱི་བོས་འདོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། སྣམ་བུའྱི་སྣལ་མ་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་

འཛིན་གྱི་བོས་འདོར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། བཅོམ་པའམ་བོས་ཆ་ཤས་སོ་

སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གྱི་བོས་མྱི་འདོར་བའྱི་ཆོས་སུ་དམྱིགས་པ་དྩེ། དོན་དམ་



12 བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

བདྩེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། མཚན་གཞྱི་ནྱི། རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་མྩེད་དང༌། ཤྩེས་པ་

དུས་ཀྱི་ཆ་མྩེད་དང༌། འདུས་མ་བྱས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏྩེ། མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་

བོ་ཡྱིས་གཞན། །བསལ་ན་དྩེ་བོ་མྱི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་རྫོོབ་ཏུ། །ཡོད་

དྩེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དྩེས་ན་དུས་གསུམ་རྫོས་སུ་འདོད་ཅྱིང༌། བུམ་པ་བུམ་པའྱི་འདས་པའྱི་དུས་སུ་

ཡང་ཡོད། བུམ་པ་བུམ་པའྱི་མ་འོངས་པའྱི་དུས་སུ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ལྔ་

པ། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱི་དང༌། 

ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྩེས་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱིར་འདོད་པ་སོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བོ་ལ་ཚད་མ་དང༌། ཚད་མྱིན་གྱི་བོ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་

མ་དང༌། རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ། ཡྱིད་ཀྱི་

མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་གསུམ་ལས། དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་

མ་ལ་ཤྩེས་པས་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་ཡང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང༌། ཕ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་ལ། གང་ཟག་རྟག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱིས་

སྟོང་པར་རྟོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང༌། གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་

ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གཉྱིས་ཡོད། དྲུག་པ། བདག་



13 བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

མྩེད་འདོད་ཚུལ་ནྱི། བདག་མྩེད་ཕ་མོ་དང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་དོན་གཅྱིག་

ཏུ་འདོད་ཅྱིང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཁས་མྱི་ལྩེན་ཏྩེ། དྩེས་གཞྱི་གྲུབ་ན་ཆོས་བདག་

ཡྱིན་པས་ཁྱེབ་པ་ཁས་ལྩེན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སྣལ་མ་བུ་པས་རྟག་

གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཁས་ལྩེན་ཞྱིང༌། རང་སྐ་

ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཁས་མྱི་ལྩེན་ཏྩེ། དྩེས་ཕུང་

པོ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དང་རྟག་མྱི་རྟག་གང་དུའང་བརོད་དུ་མྩེད་པའྱི་རང་སྐ་

ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་ཀྱི་བདག་ཁས་ལྩེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བདུན་པ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡང༌། སྤང་བྱ་དང༌། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་

གཞག་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྒྱིབ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང༌། ཉོན་མོངས་

ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་སུ་འདོད་ཅྱིང༌། ཤྩེས་སྒྱིབ་ཀྱི་ཐ་སད་མྩེད་པ་ཡྱིན་ནོ། 

།དང་པོས་གཙོ་བོར་ཐར་པ་འཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱྩེད། གཉྱིས་པས་གཙོ་

བོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་པ་འཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱྩེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་

པོའྱི་མཚན་གཞྱི་གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་དང༌། དྩེའྱི་

དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་དུག་གསུམ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་

ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པའྱི་བག་ཆགས་དང༌། དྩེའྱི་དབང་

གྱིས་བྱུང་བའྱི་སྩེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྩེན་ལྟ་བུ། 

 གཉྱིས་པ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་བཤད་པ་ལ། ཐྩེག་པ་གསུམ་གྱི་གང་



14 བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

ཟག་གྱིས་ལམ་བགོད་ཚུལ་གྱི་ཁྱེད་པར་འདོད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་དྩེ། བསོད་

ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ངུ་དང་ཟུང་དུ་འབྲྩེལ་ཏྩེ། ཚེ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་

གོམས་པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆུང་ངུ་འཐོབ་པར་བྱྩེད། རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་

རྣམས་ཀྱིས་དྩེ་འད་བའྱི་ལྟ་བ་དྩེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་འབྲྱིང་དང་ཟུང་དུ་འབྲྩེལ་

ཏྩེ། བསྐལ་བ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་གོམས་པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་འབྲྱིང་འཐོབ་

པར་བྱྩེད། བྱང་སྩེམས་རྣམས་ཀྱིས་དྩེ་འད་བའྱི་ལྟ་བ་དྩེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་

ཆྩེན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འབྲྩེལ་ཏྩེ། བསྐལ་ཆྩེན་གངས་མྩེད་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་

གོམས་པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆྩེན་པོ་འཐོབ་པར་བྱྩེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྩེ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་གསོག་ཚུལ་གྱི་ཁྱེད་པར་ཡོད་དྩེ། བྱང་སྩེམས་རྣམས་

ཀྱིས་ཚོགས་ལམ་ཆྩེན་པོ་མན་ཆད་དུ་བསྐལ་ཆྩེན་གངས་མྩེད་གསུམ་ལ་སོགས་

པའྱི་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་སྦོར་ལམ་དོད་ནས་མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་བར་སྟན་ཐོག་

གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱྩེད། རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ལམ་ཆྩེན་པོ་

མན་ཆད་དུ་བསྐལ་ཆྩེན་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་ཚོགས་བསགས་ནས་སྦོར་ལམ་

དོད་ནས་མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་བར་སྟན་ཐོག་གཅྱིག་ལ་མངོན་དུ་བྱྩེད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་

ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ལམ་བཞྱི་ཀའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་གསོག་ཅྱིང་འཕགས་

ལམ་ཐོབ་ནས་ཀང་སྐྩེ་སྱིད་བཅུ་བཞྱིའྱི་བར་དུ་སློབ་ལམ་ལ་སློབ་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་



15 བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

པའྱི་ཕྱིར། དྩེས་ན་དྩེ་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཕུང་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་པར་

འདོད་དྩེ། དྩེ་སྤང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། དྩེ་སྔར་གྱི་བྱང་སྩེམས་སྦོར་ལམ་པའྱི་ལུས་

རྟྩེན་དང་ཚེ་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེབ་སྟྩེ། བྱང་སྩེམས་སྦོར་ལམ་

པའྱི་ལུས་རྟྩེན་དྩེ་སྔ་མའྱི་ལས་ཉོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྩེས་ལོངས་སྤོད་རྫོོགས་སྐུ་ཁས་མྱི་ལྩེན་ཞྱིང༌། མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷག་མྩེད་དུ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚེ་རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་

སྡུག་ཀུན་མ་ལུས་པར་སྤངས་ཀང་དྩེའྱི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བདྩེན་ཡོད་པ་མྱི་འགལ་ཏྩེ། སྡུག་

བདྩེན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ན་སྡུག་བདྩེན་སྤངས་པར་

འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། 

 ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་དག་བཅོམ་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱྩེད་

མ་བཏང་གྱི་བར་ལྷག་བཅས་པ་དང༌། སྐུ་ཚེའྱི་འདུ་བྱྩེད་བཏང་ནས་ལྷག་མྩེད་དུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ཀྱི་ཚེ་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་

སྒྱིབ་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་ཀང༌། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྱིབ་པ་མ་སྤངས་པར་

ཡོད། ལྷག་མྩེད་མྱང་འདས་ཀྱི་ཚེ་དྩེ་གཉྩེན་པོའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བཅོམ་པ་མ་ཡྱིན་ཀང༌། 

དྩེ་མྩེད་དྩེ་དྩེའྱི་ཚེ་དྩེའྱི་རྟྩེན་རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདོའྱི་དང་ངྩེས་འབྱྩེད་པའྱི་ཚེ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་

བང་དུ་རུང་མྱི་རུང་གྱིས་སྒོོ་ནས་འབྱྩེད་ཅྱིང༌། དོན་སྨྲ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྡེྩེ་



16 མདོ་སྡེྩེ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

སྣོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀར་མྱི་འདོད་དྩེ། བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆྩེ་བས་མདོ་ལ་ངྩེས་དོན་

གྱི་མདོས་ཁྱེབ་པ་ཁས་ལྩེན་པའྱི་ཕྱིར།

མདོ་སྡེྩེ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།མདོ་སྡེྩེ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།

གཉྱིས་པ་མདོ་སྡེྩེ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། སྒ་བཤད། 

ཡུལ་གྱི་འདོད་ཚུལ། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་ཚུལ། བདག་མྩེད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྱི་

རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་བདུན། དང་པོ་ནྱི། རང་རྱིག་དང་ཕྱི་དོན་གཉྱིས་ཀ་ཁས་ལྩེན་

པའྱི་ཐྩེག་དམན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་དྩེ། མདོ་སྡེྩེ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། མདོ་སྡེྩེ་

པ་དང་དཔྩེ་སྟོན་པ་དོན་གཅྱིག  

གཉྱིས་པ་དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ལུང་གྱི་རྩེས་འབྲང་གྱི་མདོ་སྡེྩེ་པ་དང༌། རྱིགས་པའྱི་

རྩེས་འབྲང་གྱི་མདོ་སྡེྩེ་པ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་ནྱི། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྩེས་འབྲང་གྱི་

མདོ་སྡེྩེ་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཚད་མ་སྡེྩེ་བདུན་གྱི་རྩེས་འབྲང་གྱི་མདོ་སྡེྩེ་པ་ལྟ་བུའོ། 

།གསུམ་པ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མདོ་སྡེྩེ་པ་ཞྩེས་བྱ་ཞྩེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོའྱི་རྩེས་

སུ་འབྲངས་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་མདོ་སྡེྩེ་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔྩེའྱི་སྒོོ་

ནས་བསྟན་པར་འདོད་པས་ན་དཔྩེ་སྟོན་པ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཀུན་

རྫོོབ་བདྩེན་པ་དང༌། དོན་དམ་བདྩེན་པ་གཉྱིས་ཡོད། དོན་དམ་པར་དོན་བྱྩེད་ནུས་
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1 2

པའྱི་ཆོས་དྩེ། དོན་དམ་བདྩེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དོན་དམ་བདྩེན་པ། བདྩེན་པར་གྲུབ་

པ། དངོས་པོ། བྱས་པ། མྱི་རྟག་པ། འདུས་བྱས། རྫོས། རང་མཚན་རྣམས་དོན་གཅྱིག  

དོན་དམ་པར་དོན་བྱྩེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས། ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཀུན་རྫོོབ་

བདྩེན་པ། རྫུན་པར་གྲུབ་པ། རྟག་པ། སྤྱི་མཚན་རྣམས་དོན་གཅྱིག  ཡང་ཡོད་པ་ལ་

དབྱྩེ་ན། དགག་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་གཉྱིས། རང་འཛིན་གྱི་བོས་རང་གྱི་དགག་བྱ་བཅད་

པའྱི་སྒོོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། དགག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་འཛིན་གྱི་བོས་རང་གྱི་

དགག་བྱ་མ་བཅད་པའྱི་སྒོོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དང་པོ་ལ་ཡང༌། མྩེད་དགག་དང༌། མ་ཡྱིན་དགག་གཉྱིས་ལས། དང་པོའྱི་མཚན་

གཞྱི་ནྱི། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ། འགོག་བདྩེན། སྟོང་ཉྱིད་ལྟ་བུའོ། །གཉྱིས་པའྱི་

མཚན་གཞྱི། དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་

པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཡང་ཡོད་པ་ལ་དབྱྩེ་ན། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཡང༌། རྫུན་

པའྱི་གཅྱིག་དང༌། བདྩེན་པའྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཤྩེས་བྱ་དང༌། སྤྱི་མཚན་

ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོ་དང༌། མྱི་རྟག་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ཐ་དད་ལ་ཡང༌། རྫུན་

པའྱི་ཐ་དད་དང༌། བདྩེན་པའྱི་ཐ་དད་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བུམ་པའྱི་ལྡོག་པ་དང་

ཀ་བའྱི་ལྡོག་པ་གཉྱིས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་གཉྱིས་ལྟ་བུ། དྩེས་ན་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཉྱིས་རྟག་པ་དང༌། ད་ལྟར་བ་དང་དངོས་པོ་དོན་གཅྱིག་
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1 2

ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། མདོ་སྡེྩེ་པ་ལ། ཕུང་པོའྱི་རྒྱུན་གང་ཟག་

གྱི་མཚན་གཞྱིར་འདོད་པ་དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྩེས་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱིར་འདོད་

པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྩེས་འབྲང་གྱི་མདོ་སྡེྩེ་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་

པ་ནྱི། ཚད་མ་སྡེྩེ་བདུན་གྱི་རྩེས་འབྲང་གྱི་མདོ་སྡེྩེ་པ་ལྟ་བུ། གསལ་ཞྱིང་རྱིག་པ་བོའྱི་

མཚན་ཉྱིད། བོ་ལ་ཚད་མ་དང༌། ཚད་མྱིན་གྱི་བོ་གཉྱིས་ཡོད། གསར་དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་

རྱིག་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་གསར་དུ་དང༌། མྱི་སླུ་བ་དང༌། རྱིག་པ་ཞྩེས་

གསུམ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྩེ། གསར་དུ་ཞྩེས་པས་དཔད་ཤྩེས་ཚད་མ་ཡྱིན་

པ་གཅོད། མྱི་སླུ་བ་ཞྩེས་པས་ཡྱིད་དཔོད་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་གཅོད། རྱིག་པ་ཞྩེས་པས་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་གཅོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཚད་མ་ལ་དབྱྩེ་ན། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་དང༌། རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་གཉྱིས་

ཡོད། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་བའྱི་རྱིག་པ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། རྟོག་

པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་གསར་དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་རྱིག་པ་དྩེ། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ལ་དབྱྩེ་ན། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ། དབང་པོའྱི་མངོན་

སུམ་གྱི་ཚད་མ། ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་

དང་བཞྱི་ལས། ཁ་ནང་ཁོ་ནར་ཕོགས་ཤྱིང་འཛིན་པ་ཡན་གར་བར་གྱུར་བའྱི་རྟོག་པ་

དང་བྲལ་ཞྱིང་གསར་དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་རྱིག་པ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་
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ཡྱིན་པའྱི་བདག་རྐྩེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟྩེན་ནས་བྱུང་བའྱི་རྟོག་པ་དང་

བྲལ་ཞྱིང་གསར་དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་རྱིག་པ། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་བདག་རྐྩེན་ཡྱིད་དབང་ལ་བརྟྩེན་ནས་བྱུང་བའྱི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་གསར་

དུ་མྱི་སླུ་བའྱི་རྱིག་པ། གསུམ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། རང་གྱི་བདག་རྐྩེན་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲྩེལ་

གྱི་ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་ལ་བརྟྩེན་ནས་ཕ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་དང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་

རགས་གང་རུང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། བཞྱི་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཕ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་རགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྱི་ཚད་མ་དང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་

དང་གསུམ་ཡོད། རང་གྱི་རྟྩེན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟྩེན་ནས་སྐྩེས་པའྱི་གསར་དུ་མྱི་

སླུ་བའྱི་ཞྩེན་རྱིག་དྩེ། རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། དངོས་སྟོབས་རྩེས་དཔག  གགས་པའྱི་རྩེས་དཔག  ཡྱིད་ཆྩེད་

རྩེས་དཔག་དང་གསུམ་ལས། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྩེས་དཔག་དང་

པོའྱི་མཚན་གཞྱི། རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་རྟགས་ལས་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒས་བརོད་རུང་

དུ་རྟོགས་པའྱི་རྩེས་དཔག་གཉྱིས་པའྱི་མཚན་གཞྱི། དཔད་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་

གྱི་རྟགས་ལས། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁྲིྱིམས་ཀྱིས་བདྩེ། །ཞྩེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་རང་

གྱི་བསྟན་དོན་མྱི་སླུ་བར་རྟོགས་པའྱི་རྩེས་དཔག་ལྟ་བུ། གསུམ་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན། 
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གགས་པའྱི་རྩེས་དཔག་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རྩེས་དཔག་གྱིས་ཁྱེབ་ཅྱིང༌། མངོན་སུམ་

ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱེབ་པ་དང༌། རྩེས་དཔག་ཡྱིན་ན་རྩེས་དཔག་

ཚད་མ་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོ་མངོན་སུམ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་

པ་དང༌། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྩེས་དཔག་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་རྣམས་དཔད་ཤྩེས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། འཐད་ལྡན་ལས། མངོན་སུམ་དང་རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་

གཉྱིས་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ། དྩེ་དག་གྱི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་བ་གྲུབ་སྡེྡཻ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་མ་

རྣམས་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་སྤངས་པའོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཉྱིས་པ་གསར་དུ་མྱི་སླུ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་པ། ཚད་མྱིན་གྱི་བོའྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། དཔད་ཤྩེས། ལོག་ཤྩེས། ཐྩེ་ཚོམ། ཡྱིད་དཔོད། སྣང་ལ་མ་ངྩེས་

པའྱི་བོ་དང་ལྔ་ཡོད། རྟོགས་ཟྱིན་རྟོགས་པའྱི་རྱིག་པ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་

ཡང༌། རྟོག་པ་དཔད་ཤྩེས། རྟོག་མྩེད་དཔད་ཤྩེས་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྔོ་འཛིན་

དབང་མངོན་གྱིས་དངས་ནས་སྐྩེས་པའྱི་སྔོན་པོ་དན་པའྱི་དན་ཤྩེས་དང༌། སྒ་མྱི་རྟག་

རྟོགས་ཀྱི་རྩེས་དཔག་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་འཛིན་དབང་

པོ་མངོན་སུམ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་རྱིག་པ། ལོག་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་ཡང༌། རྟོག་པ་ལོག་ཤྩེས་དང༌། རྟོག་མྩེད་ལོག་ཤྩེས་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྒ་

རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཟླ་གཅྱིག་ཟླ་གཉྱིས་སུ་སྣང་བའྱི་དབང་ཤྩེས་
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དང༌། གངས་རྱི་སྔོན་པོར་སྣང་བའྱི་དབང་ཤྩེས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། རང་སྟོབས་ཀྱིས་

མཐའ་གཉྱིས་སུ་དོགས་པའྱི་སྩེམས་བྱུང༌། ཐྩེ་ཚོམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་མཚུངས་

ལྡན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྩེས་དང༌། དྩེའྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་རྣམས་ནྱི་

རང་སྟོབས་ཀྱིས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་དོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྩེ། དྩེ་རྣམས་ཐྩེ་ཚོམ་དྩེའྱི་སྟོབས་

ཀྱིས་མཐའ་གཉྱིས་སུ་དོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

དྩེ་ལ་ཡང༌། དོན་འགྱུར་གྱི་ཐྩེ་ཚོམ། དོན་མྱི་འགྱུར་གྱི་ཐྩེ་ཚོམ། ཆ་སོམས་པའྱི་

ཐྩེ་ཚོམ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྒ་མྱི་རྟག་གམ་སམ་པའྱི་ཐྩེ་ཚོམ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་

པ་ནྱི། སྒ་རྟག་གམ་སམ་པའྱི་ཐྩེ་ཚོམ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི། སྒ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་སམ་

པའྱི་ཐྩེ་ཚོམ་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི། རང་ཡུལ་ལ་ཞྩེན་པས་སླུ་བའྱི་ཞྩེན་རྱིག་དོན་མཐུན་དྩེ། 

ཡྱིད་དཔོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་ཡང༌། རྒྱུ་མཚན་མྩེད་པའྱི་ཡྱིད་དཔོད། རྒྱུ་མཚན་

དང་འགལ་བའྱི་ཡྱིད་དཔོད། རྒྱུ་མཚན་མ་ངྩེས་པའྱི་ཡྱིད་དཔོད། རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་

པའྱི་ཡྱིད་དཔོད། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཀང་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིད་དཔོད་དང་ལྔ་ལས། 

སྒ་མྱི་རྟག་ཅྩེས་པའྱི་ངག་ཙམ་ལ་བརྟྩེན་ནས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྟ་བུ་དང་

པོའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ཏྩེ། སྒ་མྱི་རྟག་ཅྩེས་པའྱི་སྒ་དྩེས་སྒ་མྱི་རྟག་པའྱི་དམ་བཅའ་

བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི། སྒ་མྱི་རྟག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དོན་བྱྩེད་

ནུས་སྟོང་གྱི་རྟགས་ལས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྟ་བུ་གཉྱིས་པའྱི་མཚན་གཞྱི་

ཡྱིན་ཏྩེ། དོན་བྱྩེད་ནུས་སྟོང་སྒ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞལ་བྱའྱི་རྟགས་ལས་



22 མདོ་སྡེྩེ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

སྒ་མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྟ་བུ་གསུམ་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ཏྩེ། གཞལ་བྱ་སྒ་མྱི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་ངྩེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱིག་ཤྩེས་ཀྱི་གཟུང་

བྱའྱི་རྟགས་ལས་སྒ་མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྟ་བུ་བཞྱི་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ཏྩེ། 

མྱིག་ཤྩེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། སྒ་མྱི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་ངྩེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱས་རྟགས་ལས་སྒ་

མྱི་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྟ་བུ་ལྔ་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ཏྩེ། བྱས་པ་སྒ་མྱི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡྱིན་ཡང༌། དྩེ་འད་བའྱི་གང་ཟག་དྩེས་དྩེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

དག་དྩེ། གཏན་ལ་མ་ཕབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 ལྔ་པ་ནྱི། རང་ཡུལ་མ་ངྩེས་པའྱི་གསལ་སྣང་ཅན་གྱི་མ་འཁྲུལ་བའྱི་རྱིག་པ་

དྩེ། སྣང་ལ་མ་ངྩེས་བའྱི་བོའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཁོ་རང་དུ་གྱུར་བའྱི་དབང་

མངོན། ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། མྱིག་

གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤྩེས་ལྟ་བུ། གཉྱིས་

པ་ནྱི། སོ་སྐྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། སོ་སྐྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་

ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་ལྟ་བུ། 

སྤྱིར་ཡུལ་ཅན་ལ་དབྱྩེ་ན། སྐྩེས་བུ། ངག  ཚད་མ་གསུམ་ཡོད། ཡུལ་ཅན་ཚད་

མ་དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སྐྩེས་བུ་ཚད་མ། ངག་ཚད་མ། ཤྩེས་པ་ཚད་མ་དང་གསུམ་ལས། 



23 སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

དང་པོ་ནྱི། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་ལ་བྱྩེད། གཉྱིས་པ་ནྱི། བདྩེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་

ལྟ་བུ་ལ་བྱྩེད། གསུམ་པ་ནྱི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་ལྟ་

བུ་ཡྱིན་ནོ། །

 དྲུག་པ་བདག་མྩེད་འདོད་ཚུལ་ནྱི། གང་ཟག་རྟག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱིས་

སྟོང་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་

ཀྱིས་སྟོང་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོར་འདོད་ཅྱིང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཁས་

མྱི་ལྩེན་པ་བྱྩེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས། བདུན་པ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི། རྱིགས་

ཅན་གསུམ་གའྱི་ཚོགས་གསོག་པའྱི་ཚེ་སློབ་ལམ་བཞྱི་ཀའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་

གསོག་པ་ཡྱིན་པས་དྩེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཕུང་སངས་རྒྱས་སུ་

ཁས་ལྩེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྱིབ་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་ས་ལམ་གྱི་བགོད་ཚུལ་སོགས་བྱྩེ་

བྲག་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་སོ། །

སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།

གསུམ་པ་སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ་ལ། ས་བཅད་སྔར་ལྟར་བདུན་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། ཕྱི་དོན་ཁས་མྱི་ལྩེན་ཅྱིང༌། རང་རྱིག་བདྩེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་དྩེ། སྩེམས་ཙམ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། སྩེམས་ཙམ་པ་དང༌། 

རྣམ་རྱིག་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བ་རྣམས་དོན་གཅྱིག གཉྱིས་པ་དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། 



24 སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

སྩེམས་ཙམ་རྣམ་བདྩེན་པ་དང༌། རྣམ་རྫུན་པ་གཉྱིས་ལས། སྩེམས་ཙམ་པ་གང་ཞྱིག  

ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་གཟུགས་རགས་པར་སྣང་བའྱི་

ཆ་ལ་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསླད་པ་མ་ཞུགས་པར་འདོད་པ་དྩེ། དང་པོའྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྩེ་གང་ཞྱིག  ཚུར་མཐོང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་གཟུགས་

རགས་པར་སྣང་བའྱི་ཆ་ལ་མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསླད་པ་ཞུགས་པར་འདོད་པ་

དྩེ། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

རྣམ་བདྩེན་པ་ལ་དབྱྩེ་ན། གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ། སྒོོ་ང་ཕྩེད་ཚལ་བ། སྣ་

ཚོགས་གཉྱིས་མྩེད་པ་དང་གསུམ་ཡོད། དྩེ་རྣམས་སོ་སོའྱི་འདོད་ཚུལ་ཡོད་དྩེ། ཕྩེ་མ་

ལྩེབ་ཀྱི་གཤོག་སྟྩེང་གྱི་ཁྲི་བོ་འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤྩེས་ཀྱིས་ཁྲི་བོ་འཛིན་པའྱི་ཚེ། ཡུལ་

གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སྩེར་སོགས་མྱི་འད་བ་རྩེ་རྩེའྱི་རྣམ་པ་གཏད་ཅྱིང༌། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་

ནས་ཀང་སྔོ་སྩེར་སོགས་མྱི་འད་བ་རྩེ་རྩེའྱི་རྣམ་པ་རྣམ་བདྩེན་དུ་སྐྩེ་བར་འདོད་པས་ན་

གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ་དང༌། དྩེ་ལྟར་འཛིན་པའྱི་ཚེ་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སྩེར་

སོགས་མྱི་འད་བ་རྩེ་རྩེའྱི་རྣམ་པ་གཏད་ཅྱིང༌། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སྩེར་སོགས་

མྱི་འད་བ་རྩེ་རྩེའྱི་རྣམ་པ་རྣམ་མྩེད་དུ་སྐྩེ་བར་འདོད་པས་ན་སྒོོ་ང་ཕྩེད་ཚལ་བ་དང༌། 

དྩེ་ལྟར་འཛིན་པའྱི་ཚེ་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སྩེར་སོགས་མྱི་འད་བ་རྩེ་རྩེའྱི་རྣམ་

པ་མ་གཏད་ཅྱིང༌། ཁྲི་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་གཏད། ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་སྔོ་སྩེར་སོགས་

མྱི་འད་བ་རྩེ་རྩེའྱི་རྣམ་པ་རྣམ་མྩེད་དུ་མ་སྐྩེས་པར། ཁྲི་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་རྣམ་མྩེད་དུ་
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སྐྩེས་པར་འདོད་པས་ན་སྣ་ཚོགས་གཉྱིས་མྩེད་པ་ཞྩེས་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཉྱིས་པ་རྣམ་རྫུན་པ་ལ་དབྱྩེ་ན། དྱི་བཅས་རྣམ་རྫུན་པ། དྱི་མྩེད་རྣམ་རྫུན་པ་

གཉྱིས་སུ་ཡོད། གསུམ་པ། སྩེམས་ཙམ་པའྱི་སྒ་བཤད་པ་ནྱི། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྩེམས་ཙམ་

པ་ཞྩེས་བྱ་ཞྩེ་ན། ཆོས་རྣམས་སྩེམས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཙམ་དུ་འདོད་པས་ན་སྩེམས་ཙམ་

པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རྱིག་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཙམ་དུ་འདོད་པས་ན་རྣམ་

རྱིག་པ་ཞྩེས་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ། ཡུལ་གྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། ཤྩེས་བྱ་ལ་དབྱྩེ་ན། དོན་དམ་བདྩེན་པ་དང༌། 

ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པ་གཉྱིས་ཡོད། རང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

གཉྱིས་སྣང་ནུབ་པའྱི་སྒོོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། དོན་དམ་བདྩེན་

པ། ཆོས་ཉྱིད། ཆོས་དབྱྱིངས། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་རྣམས་དོན་གཅྱིག  དོན་

དམ་བདྩེན་པ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་དང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་

མོ་གཉྱིས་ཡོད། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་ལ་སྟོང་གཞྱིའྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། སྟོང་ཉྱིད་ཉྱི་

ཤུ། དྩེ་ལས་བསྡུ་ན་བཅོ་བརྒྱད། 

དྩེ་ལས་བསྡུ་ན་བཅུ་དྲུག  དྩེ་ལས་བསྡུ་ན་སྟོང་ཉྱིད་བཞྱི་སོགས་ཡོད། ཆོས་

ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། །གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་

རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་དང༌། གཟུགས་གཟུགས་ཞྩེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་

འཇུག་གཞྱིར་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལྟ་བུ། གང་ཟག་
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གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། །གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་

པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལྟ་བུ། རང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གཉྱིས་སྣང་

དང་བཅས་པའྱི་སྒོོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དྩེ། ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་

ན། གཞན་དབང་དང༌། ཀུན་བཏགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པ་གཉྱིས་

སུ་ཡོད། དང་པོ་དང་འདུས་བྱས་དོན་གཅྱིག གཉྱིས་པ་དང་དོན་དམ་བདྩེན་པ་ལས་

གཞན་པའྱི་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་དོན་གཅྱིག  དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདྩེན་པར་གྲུབ་

པ་དང༌། རྫུན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཁས་ལྩེན། ཆོས་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་བདྩེན་པར་གྲུབ་པ་

དང༌། བདྩེན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཁས་ལྩེན། ཆོས་ཉྱིད་ལས་གཞན་པའྱི་འདུས་མ་བྱས་

ཐམས་ཅད་རྫུན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། རྫུན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཁས་ལྩེན་པ་ཡྱིན་ནོ།།

ཆོས་ཉྱིད་ལ་མྩེད་དགག་གྱིས་ཁྱེབ་ཅྱིང༌། མྩེད་དགག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་

གཞྱི་མདོ་སྡེྩེ་པ་དང་མཚུངས་ལ། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་པོ་དྩེ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྩེས་

ཀྱི་སྟྩེང་དུ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་བཞག་པ་ལ་

བརྟྩེན་ནས་ནང་ཤྩེས་པའྱི་རྫོས་ཀྱི་སྟྩེང་ནས་སྐྩེས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་གྲུབ་

པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་བདྩེན་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་པོ་དྩེ། ཕྱི་རོལ་

གྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཀང་རགས་པར་གྲུབ་པར་ཁས་ལྩེན། རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་

སོགས་དོན་ལྔ་རགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྩེ། རགས་པར་གྲུབ་ན་ཕྱི་དོན་དུ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར། 
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 ལྔ་པ། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། རྣམ་བདྩེན་པ་ལྟར་ན། རྣམ་ཤྩེས་ཚོགས་

བརྒྱད་དུ་ཁས་ལྩེན་ཏྩེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གྱིས་ཁས་ལྩེན་པའྱི་རྣམ་ཤྩེས་ཚོགས་

དྲུག་གྱི་སྟྩེང་དུ། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྩེས་དང༌། ཉོན་ཡྱིད་བསྣན་པའྱི་རྣམ་ཤྩེས་ཚོགས་

བརྒྱད་དུ་འདོད། ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྩེས་དང༌། ཉོན་ཡྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ཡོད་དྩེ། 

རྣམ་ཤྩེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་དོན་གཞན་ཞྱིང༌། རང་གྱི་བདག་རྐྩེན་དབང་པོ་ལ་མྱི་ལྟོས་

པའྱི་རྣམ་ཤྩེས་དང་པོ་དང༌། དམྱིགས་པ་ཀུན་གཞྱི་ལ་དམྱིགས་ཤྱིང་རྣམ་པ་རང་སྐ་ཐུབ་

པའྱི་རྫོས་ཡོད་ཀྱིས་ངར་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ཤྩེས་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པར་འདོད། ཀུན་གཞྱིའྱི་

རྣམ་ཤྩེས་དྩེ། ལས་འབྲས་ཀྱི་རྟྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱིར་འདོད། རྣམ་

རྫུན་པ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤྩེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་འདོད་ཅྱིང༌། ལས་འབྲས་ཀྱི་རྟྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་

གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱིར། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྩེས་ཙམ་འཇོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བོ་ལ་ཚད་མ་དང༌། ཚད་མྱིན་གྱི་བོ་གཉྱིས་སུ་འདོད་ཅྱིང༌། ཚད་མ་ལ་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་དང༌། རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་གཉྱིས་སུ་འདོད། མངོན་སུམ་ལ་བཞྱི་

ཡོད་ཅྱིང༌། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྩེས་

པས་ཁྱེབ། སོ་སྐྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་ཤྩེས་ཀྱིས་ཁྱེབ། དྩེའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་ཤྩེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྩེས་པ་གཉྱིས་ཡོད། མངོན་

སུམ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མས་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། སོ་སྐྩེའྱི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡྱིད་

མངོན་ཡོད་ཀང༌། དྩེའྱི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡྱིད་མངོན་གྱི་ཚད་མ་མྩེད་པའྱི་ཕྱིར། 
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དྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་ཡྱིད་མངོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་དང༌། གཟུགས་

འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་རྣམས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་ཕ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་དང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་དང༌། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་

རགས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་

དང་བཞྱི་ཡོད། རྩེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་རྟོག་པས་ཁྱེབ་ཅྱིང༌། ཆོས་དྩེ་ལ་རྩེས་དཔག་ཡྱིན་

ན་ཆོས་དྩེ་ལ་རྟོག་པ་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྩེས་དཔག་དྩེ་སྒ་རྟག་

སྟོང་ལ་རྩེས་དཔག་ཡྱིན་ཀང་དྩེ་ལ་རྟོག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། ཆོས་དྩེ་ལ་རྟོག་པ་ཡྱིན་

ན་ཆོས་དྩེའྱི་རྣམ་པ་ཤར་བས་ཁྱེབ་པ་གང་ཞྱིག  སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྩེས་དཔག་དྩེ་ལ་

སྒ་རྟག་སྟོང་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྱི་ཕྱིར། དྩེས་དྩེ་དངོས་སུ་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྩེས་

སྒ་མྱི་རྟག་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཤུགས་ལ་དྩེ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། 

 དྲུག་པ། བདག་མྩེད་འདོད་ཚུལ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་རགས་ཀྱི་

མཚན་གཞྱི་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་འཇོག་ཚུལ་འད་ལ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཀྱི་མཚན་

གཞྱི། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་

ལ་བྱྩེད།  བདུན་པ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། སྤང་བྱ་དང༌། ས་ལམ་

གྱི་རྣམ་གཞག་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་དང༌། དྩེའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་དུག་གསུམ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཉོན་སྒྱིབ་
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དང༌། བདྩེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་དང༌། དྩེའྱི་བག་ཆགས་དང་དྩེའྱི་དབང་གྱིས་

བྱུང་བའྱི་གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཤྩེས་སྒྱིབ་ཏུ་འཇོག  གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་ཟག་

གྱི་བདག་མྩེད་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་དྩེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཆྩེད་དུ་བྱ་

བ་རང་དོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ངུ་དང༌། རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་ཆྩེད་དུ་བྱ་བ་རང་དོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་འབྲྱིང་དང་ཟུང་དུ་འབྲྩེལ་ཏྩེ། 

ཚེ་གསུམ་དང་བསྐལ་བ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྟྩེན་

ནས་རང་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱྩེད། བྱང་སྩེམས་རྣམས་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་རྫོས་

གཞན་གྱིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་དྩེ་ཆྩེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་དོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་ཆྩེན་པོ་དང་ཟུང་དུ་འབྲྩེལ་ཏྩེ་བསྐལ་བ་གངས་མྩེད་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་བར་

དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྟྩེན་ནས་རང་གྱི་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱྩེད། 

རྣམ་བདྩེན་པ་ལྟར་ན། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལྷག་མྩེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ན་རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་

པ་མྱི་སྱིད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྩེ། བྱང་སྩེམས་རྣམས་དང་པོར་འོག་མྱིན་དུ་ལོངས་སྐུར་

སངས་རྒྱས་པའྱི་ལོངས་སྐུ་དྩེ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་མ་སྟོང་གྱི་བར་དུ་རྣམ་པའྱི་རྱིགས་འད་

རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་གདུལ་བྱ་རང་རང་གྱི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་གཞན་དོན་བྱྩེད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐྩེག་པ་གསུམ་རྱིགས་སོ་སོར་ངྩེས་པ་

ཡྱིན་ཏྩེ། སྩེམས་ཅན་རྣམས་ཐོག་མ་མྩེད་པ་ནས་རྱིགས་སམ་ཁམས་མྱི་འད་བ་གསུམ། 
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དྩེ་ལས་མོས་པ་མྱི་འད་བ་གསུམ། དྩེ་ལས་སྒྲུབ་པ་མྱི་འད་བ་གསུམ། དྩེ་ལས་འབྲས་

བུ་མྱི་འད་བ་གསུམ་འཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་ན། ཉན་རང་

དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལྷག་མྩེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་རྱིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་མྱི་

འདོད་དྩེ། དྩེས་དྩེའྱི་ཚེ་སྡུག་ཀུན་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྱིག་པ་ཙམ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་

ཀང༌། རྱིག་པ་ཙམ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འགོ་བར་འདོད་པས་མཐར་ཐུག་ཐྩེག་པ་

གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།

བཞྱི་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་མྩེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། 

ཕྩེ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདྩེན་དངོས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྱི་འདོད་པའྱི་

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་དྩེ། ངོ་བོ་ཉྱིད་མྩེད་པར་སྨྲ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། རང་རྒྱུད་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བ་གཉྱིས་ཡོད། གསུམ་པ་

ནྱི། རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་བཤད་པའོ།།

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། སྒ་བཤད། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་

ཚུལ། བདག་མྩེད་ཀྱི་འདོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་བདུན་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་ཞལ་གྱིས་བཞྩེས་པའྱི་སྒོོ་ནས་བདྩེན་དངོས་ཐ་སད་

དུའང་མྱི་འདོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་དྩེ། རང་རྒྱུད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་
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ཡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་དབུ་མ་པ་དོན་གཅྱིག 

 གཉྱིས་པ་དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། མདོ་སྡེྩེ་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་

སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉྱིས་ཡོད། ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆྩེར་མདོ་སྡེྩེ་པ་

དང་སྒོོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བའྱི་དབུ་མ་པ་དྩེ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཕལ་ཆྩེར་སྩེམས་ཙམ་པ་དང་སྒོོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བའྱི་དབུ་མ་པ་དྩེ། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་

ཉྱིད། དང་པོའྱི་མཚན་གཞྱི་ལྩེགས་ལྡན་འབྱྩེད་དང༌། ཡྩེ་ཤྩེས་སྱིང་པོ་ལྟ་བུའོ། །གཉྱིས་

པའྱི་མཚན་གཞྱི། ཞྱི་བ་འཚོ། སྩེང་གྩེ་བཟང་པོ། ཀ་མ་ལ་ཤྱིའ་ལ་དཔོན་སློབ་ལྟ་བུའོ།། 

གསུམ་པ་ནྱི། ལྩེགས་ལྡན་འབྱྩེད་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞྩེས་བརོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟགས་ཁས་ལྩེན་པའྱི་དབུ་མ་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བཞྱི་པ་ནྱི། རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ། རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག  འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ། འགོག་བདྩེན། འདས། 

མ་འོངས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་རྣམས་མྩེད་དགག་དང་ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པ་

གཉྱིས་ཀར་འདོད། དོན་དམ་བདྩེན་པ། ཆོས་ཉྱིད། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་རྣམས་

དོན་གཅྱིག  མདོ་སྡེྩེ་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་ཤྩེས་པ་

དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཅྱིང༌། རྡུལ་ཕན་ཆ་མྩེད་ལས་བརམས་པའྱི་རགས་པ་ཕྱི་དོན་དུ་འདོད། 

རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་རང་འཛིན་པའྱི་ཤྩེས་
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པ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འདོད། 

 ལྔ་པ་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྩེས་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱི་དང༌། རྣམ་ཤྩེས་ཚོགས་

དྲུག་ཏུ་འདོད། བོ་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མྱིན་གྱི་བོ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་ལ་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་དང༌། རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་གཉྱིས་ཡོད། མདོ་སྡེྩེ་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་

ལྟར་ན། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་མྱི་འདོད། གཅྱིག་ཤོས་ལྟར་ན། མངོན་སུམ་བཞྱི་ག་

འདོད་ཅྱིང༌། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་

ཤྩེས་པས་ཁྱེབ། གཞན་གཉྱིས་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད། མདོ་སྩེམས་

གཉྱིས་ཀ་དང་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་གྱི་ཤྩེས་པས་ཁྱེབ་པ་

དང༌། དཔད་ཤྩེས་ལ་ཚད་མྱིན་གྱི་ཤྩེས་པས་ཁྱེབ་པ་དང༌། རང་གྱི་ཞྩེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་

བའྱི་ཤྩེས་པ་ལ། ལོག་ཤྩེས་ཀྱིས་ཁྱེབ་པ་དང༌། ཆོས་དྩེ་ལ་འཁྲུལ་ཤྩེས་ཡྱིན་ན། ཆོས་

དྩེ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱེབ་པ་དང༌། རྩེས་དཔག་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཚད་

མ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱེབ་པ་སོགས་ཁས་ལྩེན་པའྱི་ཕྱིར། 

 དྲུག་པ་ནྱི། གང་ཟག་རྟག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱིས་སྟོང་པ་གང་ཟག་གྱི་

བདག་མྩེད་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་ཀྱིས་སྟོང་པ་གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོར་འདོད། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་

དང་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་རགས་

པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདྩེན་པས་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོར་འདོད་པ་
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1 2

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་མྩེད་གཉྱིས་དགག་བྱའྱི་སྒོོ་ནས་འབྱྩེད་པ་ཡྱིན་གྱི་སྟོང་གཞྱིའྱི་

སྒོོ་ནས་འབྱྩེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྩེ། གཞྱི་གང་ཟག་གྱི་སྟྩེང་དུ་དགག་བྱ་བདྩེན་གྲུབ་བཀག་

པ་དྩེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་དང༌། གཞྱི་གང་ཟག་གྱི་སྟྩེང་དུ་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་

ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དྩེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་

འཛིན་གཉྱིས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་སྒོོ་ནས་འབྱྩེད་པ་ཡྱིན་གྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྒོོ་ནས་མ་ཡྱིན་

ཏྩེ། གཞྱི་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་ནས་བདྩེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་དྩེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་

དང༌། གཞྱི་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་

དྩེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བདུན་པ་ནྱི། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། ཐྩེག་པ་གསུམ་གྱི་གང་

ཟག་གྱི་ཁྱེད་པར་རྣམས་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་སྒྱིབ་པ་མྱི་འད་བ་གསུམ། བསྒོོམ་བྱའྱི་

གཙོ་བོ་ལྟ་བ་མྱི་འད་བ་གསུམ་གྱི་སྒོོ་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན་ཏྩེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་

རྣམས་ཀྱིས་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་འཁོར་བཅས་

སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་དྩེའྱི་གཉྩེན་པོར་གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་དུ་

གྲུབ་པས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་དྩེ་བསྒོོམ་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་

ཆུང་ངུ་འཐོབ་པར་བྱྩེད། རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་དང་གཟུགས་

འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་རྫོས་གཞན་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་དྩེའྱི་

གཉྩེན་པོར་གཟུང་འཛིན་རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་བསྒོོམ་བྱའྱི་གཙོ་
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1 2

བོར་བྱས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་འབྲྱིང་འཐོབ་པར་བྱྩེད། བྱང་སྩེམས་རྣམས་ཀྱིས་བདྩེན་

འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་དྩེའྱི་གཉྩེན་པོར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདྩེན་མྩེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་བསྒོོམ་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱས་པ་ལས་བྱང་

ཆུབ་ཆྩེན་པོ་འཐོབ་པར་བྱྩེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་སྡེྩེ་སྤོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། 

ཉན་རང་གཉྱིས་ཀྱི་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་དང་བསྒོོམ་བྱའྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཁྱེད་པར་མྩེད་དྩེ། དྩེ་

གཉྱིས་ཀས་ཉོན་སྒྱིབ་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱྩེད་པ་མཚུངས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་

བསྒོོམ་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱྩེད་པ་ཡང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

འོན་ཀང༌། དྩེ་གཉྱིས་ལ་འབྲས་བུ་དམན་མཆོག་གྱི་ཁྱེད་པར་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྩེ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆྩེ་ཆུང་དང་ཡུན་རྱིང་ཐུང་གྱི་དབང་གྱིས་

ཁྱེད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མདོ་ལ་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མདོ་དང་ཐྩེག་དམན་གྱི་མདོ་གཉྱིས་

དང༌། དང་ངྩེས་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་སུ་འདོད་པ་སྩེམས་ཙམ་པ་དང་མཚུངས་ལ། མཚན་

གཞྱི་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་ཏྩེ། སྩེམས་ཙམ་པས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉྱིས་དང་དོན་གྱི་མདོ་

དང༌། ཕྱི་མ་ངྩེས་དོན་གྱི་མདོར་འདོད། སྐབས་འདྱིར་འཁོར་ལོ་ཐོག་མཐའ་གཉྱིས་དང་

དོན་གྱི་མདོ་དང༌། བར་བ་ལ་དང་ངྩེས་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་དྩེ། དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་

ཁྱེད་པར་སྦར་བ་རྣམས་ངྩེས་དོན་གྱི་མདོ་དང༌། དྩེ་ལྟར་མ་སྦར་བའྱི་འཁོར་ལོ་བར་བ་

རྣམས་དང་དོན་གྱི་མདོར་འདོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།
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དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།

གཉྱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ་ལ། སྔར་ལྟར་བདུན་ལས། དང་

པོ་ནྱི། གཞན་གགས་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ཞལ་གྱིས་བཞྩེས་པའྱི་སྒོོ་ནས་བདྩེན་དངོས་

ཐ་སད་དུའང་མྱི་འདོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་དྩེ། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། གཉྱིས་པ་ནྱི། 

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། ཟླ་གགས། ཞྱི་བ་ལྷ་ལྟ་བུའོ།།

གསུམ་པ་ནྱི། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་ཐལ་འགྱུར་

བ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྱིས་ཕྱི་རྒོོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་

བྱ་རྟོགས་པའྱི་རྩེས་དཔག་སྐྩེ་བར་འདོད་པས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ། ཡུལ་

གྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། ཡུལ་དྩེ་ལ་ལོག་གྱུར་དང༌། མངོན་གྱུར་གཉྱིས་ཡོད། རྟགས་ལ་

བརྟྩེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་ལོག་གྱུར་དང༌། ཚུར་མཐོང་རྣམས་ཀྱིས་

རྟགས་ལ་མྱི་བརྟྩེན་པར་མྱོང་སྟོབས་ཀྱིས་ངྩེས་ནུས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་མངོན་གྱུར་དུ་

འཇོག དང་པོའྱི་མཚན་གཞྱི། སྒ་མྱི་རྟག་པ། སྒ་བདྩེན་སྟོང་ལྟ་བུ་ལ་བྱྩེད། 

གཉྱིས་པའྱི་མཚན་གཞྱི། བུམ་པ་དང༌། སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་ལ་བྱྩེད། མངོན་སུམ་དང༌། 

མངོན་གྱུར་དོན་གཅྱིག  ཡང་ཡུལ་དྩེ་ལ། ཀུན་རྫོོབ་བདྩེན་པ་དང༌། དོན་དམ་བདྩེན་པ་

གཉྱིས་ཡོད། ཐ་སད་དཔོད་བྱྩེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་རྙིྩེད་དོན་གང་ཞྱིག  ཐ་སད་དཔོད་བྱྩེད་

ཀྱི་ཚད་མ་རང་ཉྱིད་ལ་ཐ་སད་དཔོད་བྱྩེད་ཀྱི་ཚད་མར་སོང་བ། རང་ཉྱིད་ཀུན་རྫོོབ་

བདྩེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རྫོོབ་དང༌། ལོག་པའྱི་ཀུན་རྫོོབ་



36 དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

གཉྱིས་སུ་འབྱྩེད་མྱི་རྱིགས་ཏྩེ། ཡང་དག་ཀུན་རྫོོབ་མྩེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། ཀུན་རྫོོབ་ཡྱིན་ན་

ཡང་དག་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། དྩེ་ཡྱིན་ན་ལོག་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་

རྫོོབ་བདྩེན་པ་ལ་འཇྱིག་རྟྩེན་ཤྩེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏྩེ་ཡང་ལོག་གཉྱིས་སུ་འབྱྩེད་རྱིགས་ཏྩེ། 

གཟུགས་དྩེ་འཇྱིག་རྟྩེན་ཤྩེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏྩེ་ཡང་དག་དང༌། མྩེ་ལོང་ནང་གྱི་བྱད་བཞྱིན་

གྱི་གཟུགས་བརྙིན་དྩེ་འཇྱིག་རྟྩེན་ཤྩེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏྩེ་ལོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་

རྟྩེན་ཤྩེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏྩེ་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་ཡོད་པས་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། གཟུགས་བདྩེན་གྲུབ་

དྩེ། དྩེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཉྱིས་པ་ནྱི། མཐར་ཐུག་དཔོད་བྱྩེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་རྙིྩེད་དོན་གང་ཞྱིག  མཐར་

ཐུག་དཔོད་བྱྩེད་ཀྱི་ཚད་མ་རང་ཉྱིད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔོད་བྱྩེད་ཀྱི་ཚད་མར་སོང་བ། 

རང་ཉྱིད་དོན་དམ་བདྩེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ་སྩེམས་ཙམ་པའྱི་སྐབས་

དང་འད་ཞྱིང༌། སྐབས་འདྱིར་འགོག་བདྩེན་ལ་དོན་དམ་བདྩེན་པས་ཁྱེབ་པ་ཁས་ལྩེན་

པའྱི་ཕྱིར། 

 ལྔ་པ། ཡུལ་ཅན་གྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི། ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརྟྩེན་ནས་བཏགས་པའྱི་

ང་ཙམ་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱིར་འདོད་ཅྱིང༌། གང་ཟག་ལ་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྩེད་ཀྱིས་

ཁྱེབ། བོ་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མྱིན་གྱི་བོ་གཉྱིས་ཡོད། ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་

མ་དང་རྩེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་གཉྱིས་ཡོད། རང་རྱིག་མངོན་སུམ་མྱི་འདོད་ཅྱིང༌། 

སྩེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཤྩེས་ལ་འཁྲུལ་ཤྩེས་ཀྱིས་ཁྱེབ། ཡྱིད་ཤྩེས་དང་རྣལ་



37 དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གཉྱིས་ཡོད། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ལ་རྟོག་

བཅས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རྟོག་མྩེད་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོའྱི་

མཚན་གཞྱི། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྩེས་དཔག་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་དང༌། སྔོ་འཛིན་

དབང་མངོན་གྱིས་དངས་ནས་སྐྩེས་པའྱི་སྔོན་པོ་དོན་མཐུན་དུ་དན་པའྱི་དན་ཤྩེས་ལྟ་

བུ་ལ་བྱྩེད། གཉྱིས་པའྱི་མཚན་གཞྱི། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའྱི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་ལ་

བྱྩེད། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པས་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། མངོན་སུམ་དང་མངོན་གྱུར་དོན་

གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དཔད་ཤྩེས་ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱེབ། 

རྩེས་དཔག་ལ་དབྱྩེ་ན། དངོས་སྟོབས་རྩེས་དཔག གགས་པའྱི་རྩེས་དཔག  དཔྩེ་

ཉྩེར་འཇལ་གྱི་རྩེས་དཔག  ཡྱིད་ཆྩེས་རྩེས་དཔག་དང་བཞྱི་ཡོད། གགས་པའྱི་རྩེས་

དཔག་དང་དཔྩེ་ཉྩེར་འཇལ་གྱི་རྩེས་དཔག་གཉྱིས་དངོས་སྟོབས་རྩེས་དཔག་གྱི་ནང་དུ་

འདུ། ཚད་མ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་ཞྩེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། སྒ་མྱི་རྟག་རྟོགས་

ཀྱི་རྩེས་དཔག་དྩེ་སྒ་མྱི་རྟག་པ་ལ་འཁྲུལ་ཤྩེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྩེས་པ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་

གཞལ་བྱ་རྟོགས་པས་ཁྱེབ་སྟྩེ། རྱི་བོང་རྭའྱི་དོན་སྤྱི་རྱི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པའྱི་གཞལ་

བྱ་དང༌། སྒ་རྟག་པའྱི་དོན་སྤྱི་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 དྲུག་པ། བདག་མྩེད་འདོད་ཚུལ་ནྱི། གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་རྫོས་ཡོད་ཀྱི་

གྲུབ་པའྱི་སྟོང་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་བདྩེན་པས་སྟོང་པ་



38 དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོར་འདོད། རྡུལ་ཕན་ཆ་མྩེད་བསགས་པའྱི་རགས་པ་དང༌། 

དྩེ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་རགས་པ་དང༌། 

གདགས་གཞྱི་ཕུང་པོ་བདྩེན་པས་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོར་འཇོག་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། བདག་མྩེད་གཉྱིས་སྟོང་གཞྱིའྱི་སྒོོ་ནས་འབྱྩེད་པ་ཡྱིན་གྱི། དགག་བྱའྱི་སྒོོ་

ནས་མྱི་འབྱྩེད་དྩེ། གཞྱི་གང་ཟག་གྱི་སྟྩེང་དུ་དགག་བྱ་བདྩེན་གྲུབ་བཀག་པ་གང་ཟག་

གྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་དང༌། གཞྱི་ཕུང་སོགས་ཀྱི་སྟྩེང་དུ་དགག་བྱ་བདྩེན་གྲུབ་བཀག་པ་

ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་ཡྱིན་ནོ། །བདག་འཛིན་གཉྱིས་དམྱིགས་པའྱི་སྒོོ་ནས་འབྱྩེད་

པ་ཡྱིན་གྱི། འཛིན་སྟངས་ཀྱི་སྒོོ་ནས་འབྱྩེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྩེ། གཞྱི་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་

ནས་བདྩེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་དང༌། གདགས་གཞྱི་ཕུང་

སོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་བདྩེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཕ་མོར་འཇོག་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

བདུན་པ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། སྤང་བྱ་དང༌། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་

གཞག་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བདག་འཛིན་ཕ་རགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

དང༌། དྩེའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ཆགས་སོགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཉོན་སྒྱིབ་དང༌། 

གཙོ་བོར་ཐར་པ་འཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་སྒྱིབ་པར་འཇོག  བདྩེན་འཛིན་གྱི་བག་

ཆགས་དང་དྩེའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་གཉྱིས་སྣང་འཁྲུལ་བའྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཤྩེས་སྒྱིབ་

དང༌། གཙོ་བོར་ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་པ་འཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་སྒྱིབ་པར་འཇོག  



39 དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།
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ཐྩེག་པ་གསུམ་གའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་བསྒོོམ་བྱའྱི་ལྟ་བ་ལ་མཐོ་དམན་གྱི་ཁྱེད་པར་

མྩེད་དྩེ། 

དྩེ་གསུམ་གྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བདག་མྩེད་ཕ་མོ་བསྒོོམ་

བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱྩེད་པ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཁྱེད་པར་ཡོད་དྩེ། ཉན་

རང་རྣམས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་གཉྱིས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱྩེད། 

བྱང་སྩེམས་རྣམས་ཀྱིས་དྩེའྱི་བག་ཆགས་སྤང་བྱའྱི་གཙོ་བོར་བྱྩེད། ཉན་རང་དག་

བཅོམ་མཉམ་གཞག་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་འཛིན་གཉྱིས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སྤངས་

པས་ཁྱེད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་དྩེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ལྷག་མྩེད་མྱང་འདས་དང༌། ཉན་རང་དག་

བཅོམ་རྩེས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དྩེ་འད་བའྱི་དྩེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་ཉྱིད་ནས་རྱིགས་ངྩེས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་

སྒྱིབ་སྤངས་པ་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ་ཞྱིང༌། ཤྩེས་སྒྱིབ་སྤངས་པ་དང་སྐུ་

བཞྱི་མངོན་དུ་བྱྩེད་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།། །།

 ཨོཾ་སྭ་སྟྱི། རང་དང་གཞན་གྱི་སོལ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི། །ཚུལ་དང་ཚུལ་མྱིན་

འབྱྩེད་པའྱི་ལྩེགས་བཤད་གཏྩེར། །གྲུབ་མཐའྱི་ཚུལ་འདྱི་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡྱི། །རབ་

དཀར་དགྩེ་བའྱི་ཕུང་པོ་བསྡེོམས་པའྱི་མཐུས། །ཡང་དག་ལམ་ལ་གཞོལ་བའྱི་རྱིགས་

ཚུལ་གྱིས། །ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་ཉྱིང་འཁྲུལ་དྲུང་འབྱྱིན་ཞྱིང༌། །རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རྱིང་



40 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།
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གསལ་བའྱི་སྐལ་བ་མཆོག  །འགོ་ཀུན་ཡྱིད་ཀྱི་དཔྱིད་དུ་འཛིན་གྱུར་ཅྱིག །ཅྩེས་པ་

འདྱི་ཡང་རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཉྱིད་པར་

བསྐྲུན་གྱི་ཡོན་སྦར་གནང་བའྱི་དགྩེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ། པད་དཀར་འཆང་བའྱི་མྱིང་

འཛིན་ཤཱཀའྱི་དགྩེ་སྦོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སོན་པའོ། །སརྦ་མདྒ་ལཾ།། །།



41 དོན་བདུན་ཅུའྱི་རྣམ་གཞགགྲུབ་དོན་ས་གསུམ།
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དོན་བདུན་ཅུའྱི་རྣམ་གཞགདོན་བདུན་ཅུའྱི་རྣམ་གཞག

༄༅། །རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་༄༅། །རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའྱི་

དོན་བདུན་ཅུའྱི་རྣམ་གཞག་བཞུགས་སོ།།དོན་བདུན་ཅུའྱི་རྣམ་གཞག་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། འདྱིར་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་

གྱི་བརོད་བྱ་དངོས་པོ་བརྒྱད་དོན་བདུན་ཅུ་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར། ཤྩེས་རབ་ཕ་རོལ་

ཕྱིན་པ་ནྱི། །དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་དག་བཤད། །ཅྩེས་པ་ལ། ཁྱེད་ཆོས་གསུམ་

གྱིས་ཁྱེད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། ཤྩེར་ཕྱིན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་

དང་འབྲས་བུ་ཤྩེར་ཕྱིན་དོན་གཅྱིག རྣམ་མཁྱེྩེན་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་

ཏྩེ། རྟྩེན་གྱི་ཁྱེད་པར་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། ངོ་བོའྱི་ཁྱེད་པར་

གཉྱིས་སུ་མྩེད་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་པ། དགག་བྱ་དང་བྲལ་བའྱི་ཁྱེད་པར་བདྩེན་སྟོང་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 དྩེ་ལ་སྒས་བརོད་རྱིགས་ཀྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཤྩེར་ཕྱིན། གཞུང་

ཤྩེར་ཕྱིན། ལམ་ཤྩེར་ཕྱིན། འབྲས་བུ་ཤྩེར་ཕྱིན་དང་བཞྱི་ཡོད། དང་པོ་ནྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལྟ་

བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་གསུམ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྱི་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་

མཁྱེྩེན་པ་ལྟ་བུ། བཞྱི་པ་ནྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེད་ཆོས་བཞྱིས་ཁྱེད་
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1 2

པར་དུ་བྱས་པའྱི་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། འབྲས་བུ་ཤྩེར་ཕྱིན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། ཁྱེད་

ཆོས་བཞྱི་ནྱི་རྟྩེན་གྱི་ཁྱེད་པར་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། ངོ་བོའྱི་

ཁྱེད་པར་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་པ། རྣམ་པའྱི་ཁྱེད་པར་གཉྱིས་སུ་མྩེད་པ། དགག་བྱ་དང་བྲལ་

བའྱི་ཁྱེད་པར་བདྩེན་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །རང་བཞྱིན་ཤྩེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟྩེང་ན་ཡོད། གཞུང་ཤྩེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། ལམ་ཤྩེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་

ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། འབྲས་བུ་ཤྩེར་ཕྱིན་གྱི་ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ས་ཁོ་ནར་ཡོད།

རྣམ་མཁྱེྩེན་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་བཤད་པ།རྣམ་མཁྱེྩེན་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་བཤད་པ།

རྣམ་ཀུན་མཁྱེྩེན་ཉྱིད་ཅྩེས་པ་ལ། སྩེམས་བསྐྩེད་སོགས་ཆོས་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་སངས་རྒྱས་

འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། ཤྩེས་བྱའྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་

མཁྱེྩེན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དོན་བདུན་ཅུ་མཁྱེྩེན་པའྱི་རྣམ་

མཁྱེྩེན་གཉྱིས་ཡོད། ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། ལམ་ཤྩེས་ཉྱིད་ཅྩེས་

པ་ལ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་

རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མངོན་རྟོགས་དྩེ། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 
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1 2

དྩེ་དང་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྩེས་

པའྱི་ལམ་ཤྩེས། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྩེས་པའྱི་ལམ་ཤྩེས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ལམ་ཤྩེས་པའྱི་

ལམ་ཤྩེས་དང་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། དྩེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤྩེས་པ་ཉྱིད། །ཅྩེས་པ་ལ། 

རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་

ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་གང་ཞྱིག  ཐྩེག་དམན་གྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་

པ་དྩེ། གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ཐྩེག་དམན་གྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་

འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན་འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉྩེ་བའྱི་གཞྱི་ཤྩེས། 

འབྲས་ཡུམ་ལ་རྱིང་བའྱི་གཞྱི་ཤྩེས། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྩེས། གཉྩེན་པོ་ཕོགས་

ཀྱི་གཞྱི་ཤྩེས་དང་བཞྱི་ཡོད། ས་མཚམས་འཕགས་པ་མཐའ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། 

རྣམ་ཀུན་མངོན་རྫོོགས་རྟོགས་པ་དང༌། །ཞྩེས་པ་ལ། 

མཁྱེྩེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་བསྒོོམས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱི་ཟྱིན་པའྱི་

སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་བྱང་སྩེམས་

ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། རྩེ་མོར་ཕྱིན་དང་ཞྩེས་པ་ལ། 

མཁྱེྩེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་བའྱི་ཤྩེས་རབ་

ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་འཇུག་
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སྒྲུབ་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། སྦོར་ལམ་རྩེ་སྦོར། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར། སྒོོམ་ལམ་རྩེ་

སྦོར། བར་ཆད་མྩེད་པའྱི་རྩེ་སྦོར་དང་བཞྱི་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་

དོད་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། མཐར་གྱིས་པ། །རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཅུ་ཞྩེས་པ་ལ། 

མཁྱེྩེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་མཁྱེྩེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་རྱིམ་གྱིས་

བསྒོོམས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། མཐར་གྱིས་སྦོར་

བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་དྲུག  རྩེས་དན་དྲུག་གྱི་

མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་དྲུག  དངོས་མྩེད་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་གཅྱིག་དང་བཅུ་

གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་སྔ་ལོགས་ཚུན་

ཆད་ན་ཡོད། 

 སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་མངོན་རྫོོགས་བྱང་ཆུབ། །ཅྩེས་པ་ལ། མཁྱེྩེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་

པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག  སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་

བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་

སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ། མཚན་ཉྱིད་

མྩེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ། གཉྱིས་སུ་མྩེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ་དང་བཞྱི་

ཡོད། ས་མཚམས་རྒྱུན་མཐའ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

 ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་དྩེ་རྣམ་བརྒྱད། །ཅྩེས་པ་ལ། རང་ཐོབ་བྱྩེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་

བའྱི་མཁྱེྩེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག  
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1 2

འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་སངས་རྒྱས་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། ངོ་བོ་ཉྱིད་

སྐུ། ཡྩེ་ཤྩེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་བཞྱི་ཡོད། ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ས་ཁོ་ནར་ཡོད། སྩེམས་བསྐྩེད་པ་དང་ཞྩེས་པ་ལ། རང་གྱི་གོགས་སུ་གྱུར་བའྱི་གཞན་

དོན་དུ་རྫོོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་འདུན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བྱུང་ཞྱིང༌། 

ཐྩེག་ཆྩེན་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་རབ་ཏུ་ཕྩེ་བའྱི་

ཐྩེག་ཆྩེན་གཙོ་བོའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱིག་ཁྱེད་པར་ཅན་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་ཀུན་རྫོོབ་སྩེམས་

བསྐྩེད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་ངོ་བོའྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། སོན་པ་སྩེམས་བསྐྩེད་དང༌། འཇུག་པ་སྩེམས་

བསྐྩེད་གཉྱིས་ཡོད། དཔྩེ་གོགས་ཆོས་མཐུན་གྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། ས་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་

བསྐྩེད། གསྩེར་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། ཟླ་བ་ཚེས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། མྩེ་ལྟ་

བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། གཏྩེར་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། རྱིན་པོ་ཆྩེའྱི་འབྱུང་གནས་ལྟ་

བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། རོ་རྩེ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། རྱི་

ཡྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། སན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། དགྩེ་བའྱི་བཤྩེས་

གཉྩེན་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། ཉྱི་མ་ལྟ་བུའྱི་

སྩེམས་བསྐྩེད། ཆོས་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་སན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའྱི་

སྩེམས་བསྐྩེད། བང་མཛོད་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། ལམ་པོ་ཆྩེ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། 

བཞོན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། བཀོད་མའྱི་ཆུ་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། སྒ་སན་པ་ལྟ་
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1 2

བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། ཆུ་བོའྱི་རྒྱུན་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད། སྤྲྱིན་ལྟ་བུའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད་

དང་ཉྩེར་གཉྱིས་ཡོད་དྩེ། དྩེ་ཡང་ས་གསྩེར་ཟླ་བ་མྩེ།། གཏྩེར་དང་རྱིན་ཆྩེན་འབྱུང་

གནས་མཚོ། །རོ་རྩེ་རྱི་སན་བཤྩེས་གཉྩེན་དང༌།། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཉྱི་མ་གླུ། །རྒྱལ་

པོ་མཛོད་དང་ལམ་པོ་ཆྩེ། །བཞོན་པ་བཀོད་མའྱི་ཆུ་དང་ནྱི། །སྒ་སན་ཆུ་བོ་སྤྲྱིན་རྣམས་

ཀྱིས། །རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་སོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 གདམས་ངག་དང་ཞྩེས་པ་ལ། ཐྩེག་ཆྩེན་སྩེམས་བསྐྩེད་ཀྱི་ཆྩེད་དུ་གཉྩེར་བྱ་

ཐོབ་པའྱི་ཐབས་སྟོན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ངག་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་གདམས་ངག་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྩེ་ལ་ངོ་བོའྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་འདོམས་པའྱི་གདགས་ངག་དང༌། 

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་བསྟན་གྱི་གདམས་ངག་གཉྱིས་ཡོད། 

འདོམས་ཚུལ་གྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། སྒྲུབ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པའྱི་

གདམས་ངག  དམྱིགས་ཡུལ་བདྩེན་པ་བཞྱི་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག  རྟྩེན་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག  མ་ཞྩེན་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ལ་

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

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

ངག  ཤའྱི་སྤན། ལྷའྱི་སྤན། ཤྩེས་རབ་ཀྱི་སྤན། ཆོས་ཀྱི་སྤན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤན་

ཏྩེ་སྤན་ལྔ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག  རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མངོན་ཤྩེས། ལྷའྱི་རྣ་བའྱི་
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1 2

མངོན་ཤྩེས། གཞན་སྩེམས་ཤྩེས་པའྱི་མངོན་ཤྩེས། སྔོན་གྱི་གནས་རྩེས་སུ་དན་པའྱི་

མངོན་ཤྩེས། ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤྩེས། ཟག་པ་ཟད་པའྱི་མངོན་ཤྩེས་ཏྩེ་མངོན་ཤྩེས་

དྲུག་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག  མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག  སྒོོམ་

ལམ་ལ་འདོམས་པའྱི་གདམས་ངག་དང་བཅུ་ཡོད་དྩེ། སྒྲུབ་དང་བདྩེན་པ་རྣམས་དང་

ནྱི། །སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་གསུམ།། མ་ཞྩེན་ཡོངས་སུ་མྱི་ངལ་དང༌། 

།ལམ་ནྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། །སྤན་ལྔ་དང་ནྱི་མངོན་ཤྩེས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་དྲུག་

དང་མཐོང་ལམ་དང༌། །སྒོོམ་ཞྩེས་བྱ་ལ་གདམས་ངག་ནྱི། །བཅུ་ཡྱི་བདག་ཉྱིད་ཤྩེས་

པར་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

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

ཡན་ལག་རྣམ་བཞྱི་དང༌།། ཞྩེས་པ་ལ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་རྫོོགས་རྩེས་སུ་བྱུང་བའྱི་

མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གནས་ཤྱིང༌། བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་དང་རྩེས་སུ་མཐུན་

པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་འཇྱིག་རྟྩེན་པའྱི་ལམ་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་

དང་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དོད། 

རྩེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་དང་བཞྱི་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཁོ་

ནར་ཡོད། 

 སྒྲུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་རྟྩེན་གྱུར་བ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང༌། །ཞྩེས་པ་ལ། 

བྱང་སྩེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀང་ཡྱིན། ཐྩེག་ཆྩེན་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་རྟྩེན་གཞྱི་
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བྱྩེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་སྒྲུབ་པའྱི་རྟྩེན་རང་བཞྱིན་གནས་

རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྱྩེ་ན། བརྟྩེན་ཆོས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་བཅུ་གསུམ་ཡོད། སྒྲུབ་པ་

བཅུ་གསུམ་ཡང་ཡོད་དྩེ། །ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་བཞྱི་དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་སྒོོམ་ལམ་གཉྱིས་ཏྩེ་རྟོགས་པའྱི་ཆོས་དྲུག་དང༌། གཉྩེན་པོའྱི་སྒྲུབ་པ། སྤོང་

བའྱི་སྒྲུབ་པ། དྩེ་དག་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའྱི་སྒྲུབ་པ། ཤྩེས་རབ་སྱིང་བརྩེར་བཅས་

པའྱི་སྒྲུབ་པ། སློབ་མ་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་པ། གཞན་དོན་གོ་རྱིམ་དུ་བྱྩེད་པའྱི་སྒྲུབ་

པ། ཡྩེ་ཤྩེས་རོལ་བ་མྱི་མངའ་བར་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། 

རྟོགས་པ་ཡྱི་ནྱི་ཆོས་དྲུག་དང༌། །གཉྩེན་པོ་དང་ནྱི་སྤོང་བ་དང༌། །དྩེ་དག་ཡོངས་

སུ་གཏུགས་པ་དང༌། །ཤྩེས་རབ་སྱིང་བརྩེར་བཅས་པ་དང༌། །སློབ་མ་ཐུན་མོང་མྱིན་

ཉྱིད་དང༌། །གཞན་གྱི་དོན་གྱི་གོ་རྱིམ་དང༌། །ཡྩེ་ཤྩེས་རོལ་བ་མྱི་མངའ་བར། །འཇུག་

པའྱི་རྟྩེན་ལ་རྱིགས་ཤྩེས་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 དམྱིགས་པ་དག་དང་ཞྩེས་པ་ལ། ཐྩེག་ཆྩེན་སྒྲུབ་པས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་

བྱ་བའྱི་གཞྱི། ཐྩེག་ཆྩེན་སྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ཤྩེས་བྱ་དོན་

གཅྱིག  དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། དགྩེ་བ། མྱི་དགྩེ་བ། ལུང་མ་བསྟན། འཇྱིག་རྟྩེན་པའྱི་ཕུང་པོ་

ལྔ། འཇྱིག་རྟྩེན་ལས་འདས་པའྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི། ཟག་བཅས་ཉྩེར་ལྩེན་གྱི་ཕུང་པོ་
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ལྔ། ཟག་མྩེད་དན་པ་ཉྩེར་གཞག་བཞྱི། འདུ་བྱས་ཁམས་གསུམ། འདུས་མ་བྱས་དྩེ་

བཞྱིན་ཉྱིད། ཐུན་མོང་བ་བསམ་གཏན་བཞྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཐུབ་པའྱི་སྟོབས་བཅུ་

སྟྩེ་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དམྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྩེ། །དྩེ་ཡང་དགྩེ་

ལ་སོགས་པ་ཡྱིན། །འཇྱིག་རྟྩེན་པ་ཡྱི་རྟོགས་པ་དང༌། །གང་དག་འཇྱིག་རྟྩེན་འདས་

འདོད་དང༌། །ཟག་བཅས་ཟག་པ་མྩེད་ཆོས་དང༌། །གང་དག་འདུས་བྱས་འདུས་མ་

བྱས། །སློབ་མ་ཐུན་མོང་ཆོས་རྣམས་དང༌། །གང་དག་ཐུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན། །ཞྩེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་གཞྱི་གྲུབ་ཚད་ཀྱི་སྟྩེང་ན་ཡོད། ཆྩེད་དང་ནྱི་ཞྩེས་པ་ལ། གང་གྱི་

ཆྩེད་དུ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྩེད་དུ་བྱ་

བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་སངས་རྒྱས་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། སྩེམས་དཔའ་ཆྩེན་པོ། 

སྤོང་བ་ཆྩེན་པོ། རྟོགས་པ་ཆྩེན་པོ་དང་གསུམ་ཡོད་དྩེ། སྩེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་ཉྱིད་

སྩེམས་དང༌། །སྤོང་དང་རྟོགས་དང་གསུམ་པོ་ལ། །ཆྩེན་པོ་གསུམ་གྱི་རང་འབྱུང་གྱི 

།ཆྩེད་དུ་བྱ་བ་འདྱི་ཤྩེས་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། གོ་ཆ་ཞྩེས་པ་ལ། སྦྱིན་སོགས་

ཕར་ཕྱིན་རྩེ་རྩེའྱི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་ཚང་བར་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལྩེན་པར་འདོད་

པའྱི་བསམ་པའྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྩེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། གོ་སྒྲུབ་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། སྦྱིན་པའྱི་གོ་སྒྲུབ་
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དྲུག  ཚུལ་ཁྲིྱིམས་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག  བཟོད་པའྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག  བརོན་འགྲུས་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་

དྲུག  བསམ་གཏན་གྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག  ཤྩེས་རབ་ཀྱི་གོ་སྒྲུབ་དྲུག་དང་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་

ཡོད་དྩེ། དྩེ་དག་སོ་སོར་སྦྱིན་ལ་སོགས། །རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱི། །གོ་ཆའྱི་སྒྲུབ་

པ་གང་ཡྱིན་དྩེ། །དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། འཇུག་

པའྱི་བྱ་བ་དང་ཞྩེས་པ་ལ། ཐྩེག་པ་ཆྩེན་པོའྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་ཅྱི་རྱིགས་པ་སྦོར་

བ་བརོན་འགྲུས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་སྒོོ་ནས་ཉམས་སུ་ལྩེན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་

འབྱོར་དྩེ། འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མྩེད་ལ་

འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། མཐོང་ལམ་

སྒོོམ་ལམ་མྱི་སློབ་ལམ་ཁྱེད་པར་གྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། བྱམས་སོགས་ཚད་

མྩེད་བཞྱི་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། དམྱིགས་པ་མྩེད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་

པ། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། ཆྩེད་དུ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་

སྒྲུབ་པ། མངོན་ཤྩེས་དྲུག་ལ་འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་པ་ཉྱིད་ལ་

འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགུ་ཡོད་དྩེ། 

བསམ་གཏན་གཟུགས་མྩེད་སྦྱིན་སོགས་དང༌། །ལམ་དང་བྱམས་ལ་སོགས་

པ་དང༌།། དམྱིགས་པ་མྩེད་དང་ལྡན་པ་དང༌། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། 

།ཆྩེད་དུ་བྱ་དང་མངོན་ཤྩེས་དྲུག །རྣམ་ཀུན་མཁྱེྩེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི། །འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་
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པ་ཐྩེག་ཆྩེན་ལ། །འཛེག་པ་ཡྱིན་པར་ཤྩེས་པར་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་

མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དོད་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 ཚོགས་ནྱི་ཞྩེས་པ་ལ། ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་ཆྩེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་འབྲྱིང་མན་ཆད་ལས་ཁྱེད་པར་དུ་འཕགས་ཤྱིང༌། རང་

འབྲས་བྱང་ཆྩེན་འབྱྱིན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སྱིང་རྩེ་ཆྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། སྦྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཚུལ་

ཁྲིྱིམས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། བཟོད་པའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། 

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

ལྷག་མཐོང་གྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཟུང་དུ་འབྲྩེལ་བའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཐབས་མཁས་

ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། ལམ་གྱི་

ཚོགས་སྒྲུབ། གཟུངས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། སའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ། གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་

དང་བཅུ་བདུན་ཡོད་དྩེ། 

བརྩེ་དང་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་དྲུག །ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་བཅས་པ་དང༌། །ཟུང་

དུ་འབྲྩེལ་བའྱི་ལམ་གང་དང༌། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡྱིན་དང༌། །ཡྩེ་ཤྩེས་དང་ནྱི་

བསོད་ནམས་དང༌། །ལམ་དང་གཟུངས་དང་ས་བཅུ་དང༌། །གཉྩེན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་

པ་ཡྱི། །རྱིམ་པ་ཡྱིན་པར་ཤྩེས་པར་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆྩེན་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 
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 ངྩེས་པར་འབྱུང་བཅས་རྣམས། །ཐུབ་པའྱི་རྣམ་ཀུན་མཁྱེྩེན་པ་ཉྱིད།། ཅྩེས་པ་

ལ། རྣམ་མཁྱེྩེན་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྩེས་པར་འབྱྱིན་པའྱི་དག་སའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། ངྩེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཆྩེད་དུ་བྱ་བའྱི་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། མཉམ་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། སྩེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། འབད་

མྩེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པའྱི་ངྩེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ། ཐྩེག་པ་གསུམ་གྱི་དོན་ཐོབ་པའྱི་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེྩེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ། ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ངྩེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་པ་

དང་བརྒྱད་ཡོད་དྩེ། 

ཆྩེད་དུ་བྱ་དང་མཉམ་ཉྱིད་དང༌། །སྩེམས་ཅན་དོན་དང་འབད་མྩེད་དང༌། །མཐའ་

ལས་འདས་པར་ངྩེས་འབྱུང་དང༌། །ཐོབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ངྩེས་འབྱུང་དང༌། །རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་ཉྱིད་དང༌། །ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ངྩེས་འབྱུང་སྟྩེ། །རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་

བདག་ཉྱིད་འདྱི། །ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྩེས་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་

མཚམས་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད།

ལམ་ཤྩེས་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་བཤད་པ།ལམ་ཤྩེས་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་བཤད་པ།

མོག་མོག་པོར་བྱྩེད་ལ་སོགས་དང༌། །ཞྩེས་པ་ལ། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་རྒྱུ་ངོ་བོ་

འབྲས་བུ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སྱིང་རྩེ་ཆྩེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་
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1 2

ཁྱེད་པར་ཅན་དྩེ། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་

ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་གྩེགས་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་མངོན་དུ་གྱུར་བ་དང་བྲལ་བ། ཉྩེར་

ལྩེན་ཐྩེག་པ་ཆྩེན་པོར་རྱིགས་སད་པ། མཐུན་རྐྩེན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྩེམས་བསྐྩེད་

པ། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་བྱྩེད་ལས་དང་ལྔ་ཡོད་དྩེ། ལྷ་རྣམས་རུང་

བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར། །འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་དང༌། །ཡུལ་ངྩེས་པ་དང་ཁྱེབ་པ་

དང༌།། རང་བཞྱིན་དང་ནྱི་དྩེ་ཡྱི་ལས། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྩེག་པ་ཆྩེན་པོར་རྱིགས་སད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་

ན་ཡོད། སློབ་མ་ཞྩེས་པ་ལ། སྩེམས་བསྐྩེད་བསྔོ་བ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་

གསུམ་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་གདུལ་བྱ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྩེས་སུ་གཟུང་བའྱི་

ཕྱིར་དུ་ཤྩེས་པར་བྱ་བའྱི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་

པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དྩེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྩེས་པའྱི་ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ཉན་

ཐོས་ཀྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  དྩེ་

ལ་དབྱྩེ་ན། བྱང་སྩེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤྩེས་པའྱི་ལམ་ཤྩེས་

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

ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 བསྩེ་རུའྱི་ལམ་གང་དང༌། ཞྩེས་པ་ལ། ཁྱེད་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་

གདུལ་བྱ་རང་རྒྱལ་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྩེས་སུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཤྩེས་པར་བྱ་བའྱི་མངོན་
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1 2

རྟོགས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དྩེ། རང་རྒྱལ་གྱི་

ལམ་ཤྩེས་པའྱི་ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་

པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བྱང་སྩེམས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་ཤྩེས་པའྱི་

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

ཤྩེས་གཉྱིས་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་

ན་ཡོད། འདྱི་དང་གཞན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི།། ཕན་ཡོན་ཆྩེ་བ་མཐོང་བའྱི་ལམ། །ཞྩེས་

པ་ལ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་

རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་

ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། བྱྩེད་པ་

དང་ནྱི། ཞྩེས་པ་ལ། རང་ཐོབ་བྱྩེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་སྒོོམ་

སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་གྱི་བྱྩེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན་དྲུག་ཡོད་དྩེ། སྩེམས་རང་དབང་བ་ཉྱིད་དུ་བྱྩེད་པའྱི་ཀུན་ནས་ཞྱི་བ་དང༌། 

སྐྩེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་འདུད་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། སྡུག་
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1 2

བསྔལ་གྱི་གནོད་པས་ནམ་ཡང་བརྫོྱི་བ་མྩེད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་དང་

ལྡན་པ་དང༌། རྟྩེན་བྱང་སྩེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་གང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ས་ཕོགས་མཆོད་

རྟྩེན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྒོོམ་ལམ་གྱི་བྱྩེད་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་ནས་ཞྱི་དང་

ཐམས་ཅད་ལ། །བདུད་དང་ཉོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་དང༌། །གནོད་པས་བརྫོྱི་བ་མྩེད་ཉྱིད་

དང༌། །བྱང་ཆུབ་དང་ནྱི་རྟྩེན་མཆོད་ཉྱིད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་སྒོོམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། མོས་པ་དང་ཞྩེས་པ་ལ། ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་གནས་

སུ་ཡྱིད་ཆྩེས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མོས་པ་སྒོོམ་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་ར་བའྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། རང་དོན་མོས་པ་སྒོོམ་ལམ། གཉྱིས་

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

ཡན་ལག་གྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། གསུམ་པོ་རྩེ་རྩེ་ལ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་གསུམ་

གསུམ་སྟྩེ་དགུ་ཡོད། ཉྱིང་ལག་གྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། དགུ་པོ་རྩེ་རྩེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབྲྱིང་

ཆྩེན་པོ་གསུམ་གསུམ་སྟྩེ་ཉྩེར་བདུན་ཡོད་དྩེ། མོས་པ་རང་གྱི་དོན་དང་ནྱི། །རང་གཞན་

དོན་དང་གཞན་དོན་དང༌། །རྣམ་གསུམ་ཤྩེས་བྱ་དྩེ་ཡང་ནྱི།། ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྩེན་

པོ་སྟྩེ། །སོ་སོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་སོགས་དབྱྩེ་བ་ཡྱིས། །དྩེ་

ཡང་རྣམ་གསུམ་དྩེ་ལྟར་ན། །རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད།། ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའ་བར་ན་ཡོད། བསྟོད་དང་བཀུར་དང་བསྔགས་
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པ་དང༌། །ཞྩེས་པ་ལ། རང་ཐོབ་བྱྩེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའྱི་མོས་པ་སྒོོམ་ལམ་སྒོོམ་

སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྩེ། མོས་པ་སྒོོམ་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན་བསྟོད་པ་དགུ བཀུར་བ་དགུ བསྔགས་པ་དགུ་ཡོད་དྩེ། ཤྩེས་རབ་ཕ་

རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །མོས་པའྱི་གནས་སྐབས་རྣམས་ལ་ནྱི། །དགུ་ཚན་གསུམ་གྱིས་

བསྟོད་པ་དང༌། །བཀུར་བ་དང་ནྱི་བསྔགས་པར་འདོད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་མཚམས་མོས་པ་སྒོོམ་ལམ་བསྒོོམས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 བསྔོ་དང་ཞྩེས་པ་ལ། རང་གཞན་གང་རུང་གྱི་དགྩེ་ར་རྫོོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

ཡན་ལག་ཏུ་སྒྱུར་བར་བྱྩེད་པའྱི་སྒ་དོན་འདྩེས་རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་དང་བཅས་

པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་དྩེ། བསྔོ་བ་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་

སྒོོམ་ལམ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། ཕྱིན་ཅྱི་

མ་ལོག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། དབྩེན་པའྱི་མྱིང་ཅན་

གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དན་པའྱི་མྱིང་ཅན་

གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། ཐབས་མཁས་དང་བཅས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། 

མཚན་མ་མྩེད་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྩེས་སུ་ཡྱི་རང་

བའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། ཁམས་གསུམ་དུ་མ་གཏོགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་
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བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། བསྔོ་བ་ཆུང་ངུའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། བསྔོ་བ་འབྲྱིང་གྱི་

མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ། བསྔོ་བ་ཆྩེན་པོའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་བསྔོ་བ་སྒོོམ་ལམ་དང་

བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་དྩེ། །ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཁྱེད་པར་ཅན། །དྩེ་ཡྱི་བྱྩེད་པ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། 

།དྩེ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་རྣམ་པ་ཅན། །ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་མཚན་ཉྱིད་དོ། །དབྩེན་དང་སངས་

རྒྱས་བསོད་ནམས་ཚོགས། །རང་བཞྱིན་དན་པའྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །ཐབས་བཅས་

མཚན་མ་མྩེད་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་རྩེས་སུ་ཡྱི་རང་དང༌། །ཁམས་གསུམ་གཏོགས་

པ་མ་ཡྱིན་དང༌། །ཆུང་དང་འབྲྱིང་དང་ཆྩེན་པོ་ཡྱི། །བསྔོ་བ་གཞན་ནྱི་རྣམ་གསུམ་པོ། 

།བསོད་ནམས་ཆྩེ་འབྱུང་བདག་ཉྱིད་དོ། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ས་

དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད།

 རྩེས་སུ་ཡྱི་རང་བ། །ཡྱིད་ལ་བྱྩེད་པ་བ་མྩེད་དག །ཅྩེས་པ་ལ་རང་གཞན་གང་

རུང་གྱི་དགྩེ་ར་ལ་དགའ་བ་བསྒོོམ་པའྱི་སྒ་དོན་འདྩེས་རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་དང་

བཅས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། རྩེས་སུ་ཡྱི་རང་སྒོོམ་ལམ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། རང་གྱི་དགྩེ་ར་ལ་དགའ་བ་སྒོོམ་པའྱི་རྩེས་སུ་ཡྱི་རང་སྒོོམ་ལམ་

དང༌། གཞན་གྱི་དགྩེ་ར་ལ་དགའ་བ་སྒོོམ་པའྱི་རྩེས་སུ་ཡྱི་རང་སྒོོམ་ལམ་གཉྱིས་ཡོད་དྩེ། 

ཐབས་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་དག་གྱིས། །དགྩེ་བའྱི་ར་ལ་ཡྱི་རང་བ། །རྩེས་སུ་ཡྱི་

རང་ཡྱིད་བྱྩེད་པ། །སྒོོམ་པ་ཡྱིན་པར་འདྱིར་བརོད་དོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་

མཚམས་ས་དང་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 
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 སྒྲུབ་དང་ཞྩེས་པ་ལ། ཟག་པ་མྩེད་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་གང་

ཞྱིག  རང་གྱི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའྱི་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་གྱི་ལག་རྩེས་འཇོག་བྱྩེད་དྩེ། 

སྒྲུབ་པ་སྒོོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་རྣམ་དག་སྒོོམ་ལམ་དོན་གཅྱིག  དབྱྩེ་ན། ངོ་

བོས་ཁྱེད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོོམ་ལམ། འབྲས་བུ་མཆོག་གྱིས་ཁྱེད་པར་དུ་བྱས་

པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོོམ་ལམ། བྱྩེད་ལས་ཀྱི་ཁྱེད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོོམ་ལམ། གནས་

སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱེད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོོམ་ལམ། དོན་ཆྩེན་པོ་མཐར་

ཐུག་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་འབྲས་བུ་ས་ཡྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོོམ་ལམ་དང་ལྔ་ཡོད་དྩེ། 

དྩེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་མཆོག་ཉྱིད། །ཀུན་ལ་མངོན་པར་འདུ་མྱི་བྱྩེད། །ཆོས་རྣམས་

དམྱིགས་སུ་མྩེད་པར་ནྱི། །གཏོད་བར་བྱྩེད་པ་དོན་ཆྩེན་ཉྱིད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་

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

 ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་ཞྩེས། །བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་སྒོོམ་པའྱི་ལམ། །བྱང་ཆུབ་སྩེམས་དཔའ་

མཁས་རྣམས་ཀྱི། །ལམ་ཤྩེས་ཉྱིད་ནྱི་དྩེ་འདར་བཤད། །ཅྩེས་པ་ལ། ཟག་པ་མྩེད་པའྱི་

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའྱི་སྤངས་པ་

མཐར་ཐུག་གྱི་ལག་རྩེས་འཇོག་བྱྩེད་དྩེ། རྣམ་དག་སྒོོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་

ན། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ས་དགུའྱི་རྣམ་དག་སྒོོམ་ལམ་དགུ་ཡོད། 

ས་དགུ་ལ་ནྱི་ཆྩེན་པོ་ཡྱི། །ཆྩེན་པོ་ལ་སོགས་དྱི་མ་ཡྱི། །གཉྩེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་

ཆུང་ངུ་ལ།། སོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་དག་པ་ཡྱིན། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་
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ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་བར་ན་ཡོད།

གཞྱི་ཤྩེས་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཤད་པ།གཞྱི་ཤྩེས་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཤད་པ།

ཤྩེས་པས་སྱིད་ལ་མྱི་གནས་ཤྱིང༌། །ཞྩེས་པ་ལ། གཞྱི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་ཏྩེ་སྱིད་མཐའ་

འགོག་བྱྩེད་ཀྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དྩེ། 

ཤྩེས་པས་སྱིད་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་

ཤྩེས་པའྱི་ལམ་ཤྩེས་དོན་གཅྱིག  དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་

པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ། སྒོོམ་ལམ། མྱི་སློབ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་

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

 སྱིང་རྩེས་ཞྱི་ལ་མྱི་གནས་དང༌། །ཞྩེས་པ་ལ། གཞྱི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་ཏྩེ་ཞྱི་

མཐའ་འགོག་བྱྩེད་ཀྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་

དྩེ། སྱིང་རྩེས་ཞྱི་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ཐབས་ཁྱེད་པར་

ཅན་གྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དོན་གཅྱིག  དྩེ་

ལ་དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ། སྒོོམ་

ལམ། མྱི་སློབ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་རྱིང་བ་དང༌། །ཞྩེས་པ་ལ། གཞྱི་

ཤྩེས་གང་ཞྱིག སྱིང་རྩེ་ཆྩེན་པོ་དང་བྲལ་ཞྱིང་བདྩེན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པ་དྩེ། འབྲས་
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ཡུམ་ལ་རྱིང་བའྱི་གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྩེས་

དོན་གཅྱིག  ས་མཚམས་ཐྩེག་དམན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་ཐྩེག་དམན་གྱི་མྱི་སློབ་ལམ་

གྱི་བར་ན་ཡོད། ཐབས་ཀྱིས་རྱིང་བ་མ་ཡྱིན་ཉྱིད། །ཅྩེས་པ་ལ། ཐྩེག་དམན་གྱི་རྟོགས་

རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་གང་ཞྱིག  སྱིང་རྩེ་

ཆྩེན་པོ་དང་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དྩེ། འབྲས་

ཡུམ་ལ་ཉྩེ་བའྱི་གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་གཉྩེན་པོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྩེས་དོན་

གཅྱིག  ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 མྱི་མཐུན་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱི་ཤྩེས་གང་ཞྱིག །ཐབས་ཤྩེས་ཁྱེད་པར་

ཅན་གཉྱིས་དང་བྲལ་བ་དྩེ། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ཐྩེག་

དམན་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདྩེན་འཛིན་གྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་གཞྱི་ཤྩེས་དོན་གཅྱིག  ས་

མཚམས་ཐྩེག་དམན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་ཐྩེག་དམན་གྱི་མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་བར་ན་ཡོད། 

གཉྩེན་པོའྱི་ཕོགས་དག་དང༌། ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཐྩེག་དམན་གྱི་རྟོགས་རྱིགས་སུ་

གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་གང་ཞྱིག  ཐབས་ཤྩེས་ཁྱེད་པར་

ཅན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་དྩེ། གཉྩེན་པོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་

ཐྩེག་ཆྩེན་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཞྱི་ཤྩེས་དོན་གཅྱིག  

ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

སྦོར་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱི་ཀུན་རྫོོབ་པའྱི་སྡེོད་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱེད་པར་



61 གཞྱི་ཤྩེས་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞྩེན་པ་དང༌། དོན་དམ་པའྱི་སྡེོད་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱེད་པར་ལ་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞྩེན་པ་གང་རུང་གྱི་གཉྩེན་པོར་སྒོོམ་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་

དྩེ། གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་

དབྱྩེ་ན། ཁྱེད་གཞྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཁྱེད་ཆོས་མྱི་

རྟག་སོགས་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྟྩེན་དུ་མ་རྫོོགས་པ་དང་

རབ་ཏུ་རྫོོགས་པ་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། བདྩེན་པར་ཆགས་པ་མྩེད་པ་ཉྱིད་

ལ་གནས་ནས་བདྩེན་ཞྩེན་གྱི་སྤོད་པ་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ལས་སུ་བྱ་བ་བྱྩེད་པ་པོ་བྱ་

བ་འབྲས་བུ་གསུམ་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། དོན་

དམ་པར་བྱྩེད་པ་པོ་མྩེད་པ་ལ་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཆྩེད་དུ་བྱ་བ་དཀའ་བ། སྦོར་བ་

བྱ་དཀའ་བ། ལས་བྱ་དཀའ་བ་གསུམ་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། སྐལ་བ་ཇྱི་

བཞྱིན་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། གཞན་

ལ་རག་ལས་པ་མྩེད་པ་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ། ཤྩེས་བྱྩེད་དཔྩེའྱི་སྒོོ་ནས་

སྣང་བ་རྣམ་བདུན་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ་དང་བཅུ་ཡོད་དྩེ། 

གཟུགས་སོགས་དྩེ་མྱི་རྟག་སོགས་དང༌། །དྩེ་མ་རྫོོགས་དང་རབ་རྫོོགས་དང༌། 

།དྩེ་ལ་ཆགས་པ་མྩེད་ཉྱིད་ལ། །སྤོད་པ་བཀག་པའྱི་སྦོར་བ་དང༌།། མྱི་འགྱུར་བྱྩེད་པོ་

མྩེད་ཉྱིད་དང༌། །བྱ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་སྦོར་བ་དང༌། །སྐལ་པ་ཇྱི་བཞྱིན་འབྲས་ཐོབ་

པས། །འབྲས་ཡོད་འདོད་པ་དྩེ་དང་ནྱི། །གཞན་ལ་རག་ལས་མྱིན་གང་དང༌། །སྣང་བ་



62 གཞྱི་ཤྩེས་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

རྣམ་བདུན་ཤྩེས་བྱྩེད་དོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་

ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། ཆྩེད་དུ་བྱ་དཀའ་བ་ནྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་མཁྱེྩེན་དོན་

དམ་པར་ཆྩེད་དུ་བྱ་བར་མ་དམྱིགས་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཆྩེད་དུ་བྱ་བར་རྟོགས་པར་བྱ་

དཀའ་བའོ།།

སྦོར་བ་བྱ་དཀའ་བ་ནྱི། རྒྱུ་ལམ་ཤྩེས་དོན་དམ་པར་མ་དམྱིགས་ཀང༌། ཐ་སད་

དུ་རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་རྒྱུའྱི་སྦོར་བར་རྟོགས་པར་བྱ་དཀའ་བའོ། ། ལས་བྱ་དཀའ་བ་ནྱི། 

གཞྱི་ཤྩེས་དོན་དམ་པར་མ་དམྱིགས་ཀང་ཐ་སད་དུ་གདུལ་བྱ་གཞན་རྩེས་སུ་འཛིན་

པའྱི་ཐབས་ཀྱི་བྱྩེད་པ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པར་བྱ་དཀའ་བའོ།། སྣང་བ་རྣམ་པ་བདུན་

གྱི་ཤྩེས་བྱྩེད་དཔྩེ་དང་བཅས་པ་འགོད་པ་ནྱི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་རྟྩེན་འབྲྩེལ་འདྱི་

རྣམས་ཆོས་ཅན། བདྩེན་པར་མྩེད་དྩེ། མངོན་ཞྩེན་གྱི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་གྱུར་

བའྱི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྩེར་ན་རྨིྱི་ལམ་བཞྱིན། དྩེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་དང་

གསལ་བ་འད་བ་ལ། རྒྱུ་རྐྩེན་གཉྱིས་པོ་ཚོགས་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྩེར་

ན་སྒྱུ་མ་བཞྱིན། བདྩེན་པར་ཡོད་པར་འགལ་བས་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྩེར་ན་

སྱིག་རྒྱུ་བཞྱིན། རྐྩེན་ལ་རག་ལས་པས་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྩེར་ན་སྒ་བརྙིན་

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

དཔྩེར་ན་གཟུགས་བརྙིན་བཞྱིན། བདྩེན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྟྩེན་མྩེད་པས་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དཔྩེར་ན་དྱི་ཟའྱི་གོང་ཁྱེྩེར་བཞྱིན། བྱྩེད་པ་པོ་བདྩེན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པས་



63 གཞྱི་ཤྩེས་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྩེར་ན་སྤྲུལ་པ་བཞྱིན་ཞྩེས་པའོ། །དྩེ་ཡྱི་མཉམ་ཉྱིད་ཞྩེས་

པའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱིའྱི་དབྱྩེ་བ་དང་མཚན་མཚོན་དང༌། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལ་བདྩེན་

ཞྩེན་འགོག་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་

སྐབས་ནས་བསྟན་པའྱི་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་སྦོར་བའྱི་མཉམ་ཉྱིད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན་

གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བདྩེན་པར་རོམ་པ་མྩེད་པའྱི་སྦོར་བའྱི་མཉམ་ཉྱིད། དྩེའྱི་

མཚན་མཚོན་ལ་བདྩེན་པར་རོམ་པ་མྩེད་པའྱི་སྦོར་བའྱི་མཉམ་ཉྱིད། དྩེའྱི་དབྱྩེ་བ་ལ་

བདྩེན་པར་རོམ་པ་མྩེད་པའྱི་སྦོར་བའྱི་མཉམ་ཉྱིད། དྩེའྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལ་བདྩེན་པར་

རོམ་པ་མྩེད་པའྱི་སྦོར་བའྱི་མཉམ་ཉྱིད་དང་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་རོམ་

མྩེད་པ། །རྣམ་བཞྱི་དྩེ་ཡྱི་མཉམ་པ་ཉྱིད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མཐོང་བའྱི་ལམ། །དྩེ་འད་ཀུན་ཤྩེས་ཉྱིད་དུ་འདོད།། ཅྩེས་

པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་སྤྲོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན་སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་ཤྩེས་བཟོད་སྐད་ཅྱིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དྩེ། བདྩེན་པ་བཞྱི་པོ་སོ་སོ་ལ་ཆོས་

ཤྩེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང༌། ཆོས་ཤྩེས་པ་དང༌། རྩེས་སུ་ཤྩེས་པའྱི་བཟོད་པ་དང༌། རྩེས་སུ་

ཤྩེས་པ་དང་བཞྱི་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་བདྩེན་པ་ལ། །ཆོས་ཤྩེས་རྩེས་སུ་ཤྩེས་
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པ་དང༌། །བཟོད་ཤྩེས་སྐད་ཅྱིག་བདག་ཉྱིད་འདྱི། །ཀུན་ཤྩེས་ཚུལ་ལ་མཐོང་བའྱི་ལམ། ། 

ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

རྣམ་རྫོོགས་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་བཤད་པ།རྣམ་རྫོོགས་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་བཤད་པ།

རྣམ་པ་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་ནུས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་

དྩེ། སྐབས་འདྱིར་བསྟན་གྱི་གཉྩེན་པོ་ཕོགས་ཀྱི་ཤྩེས་རྣམ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་

ན། གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་ཤྩེས་རྣམ། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་ཤྩེས་རྣམ། རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་དང་

གསུམ་ཡོད་དྩེ། གཞྱི་ཤྩེས་པ་ཡྱི་བྱྩེ་བྲག་རྣམས། །རྣམ་པ་ཞྩེས་བྱ་མཚན་ཉྱིད་དྩེ། ། 

ཀུན་མཁྱེྩེན་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ཕྱིར། །དྩེ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཅྩེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། 

 གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་ཤྩེས་རྣམ་ལ་བྱྩེ་ན། ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་ཡོད་དྩེ། མྩེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་

མྱི་གཡོ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་བར་བདྩེན་པ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བཞྱི་བཞྱི་དང༌། ལམ་བདྩེན་ལ་

བརྟྩེན་པའྱི་གཞྱི་ཤྩེས་ཀྱི་ཤྩེས་རྣམ་ལ་བཅོ་ལྔར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མྩེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་

བཟུང་སྟྩེ། །མྱི་གཡོ་བ་ཡྱི་རྣམ་པའྱི་བར། །བདྩེན་པ་སོ་སོ་ལ་བཞྱི་དང༌། །ལམ་ལ་

དྩེ་ནྱི་བཅོ་ལྔར་བཤད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་ཤྩེས་རྣམ་ལ་དབྱྩེ་ན་

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དྩེ། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་བདྩེན་དང་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་

འགོག་པའྱི་བདྩེན་པ་ལ་བརྟྩེན་པའྱི་ལམ་ཤྩེས་ཀྱི་ཤྩེས་རྣམ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། བརྒྱད་
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དང༌། བདུན་དང༌། ལྔ་དང༌། བཅུ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་

བསྔལ་དང༌། །འགོག་པ་ལ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །དྩེ་དག་བརྒྱད་དང་བདུན་དང་ནྱི། །ལྔ་

དང་བཅུ་དྲུག་ཅྩེས་བསྒགས་སོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་ལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད་དྩེ། ཉན་ཐོས་ལ་ཡོད་པ་དང་

རྩེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན། བྱང་ཆུབ་སྩེམས་

དཔའ་ལ་ཡོད་པ་དང་རྩེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི། 

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དན་པ་

ཉྩེར་གཞག་ནས་བཟུང་སྟྩེ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་རྣམས། །ལམ་གྱི་བདྩེན་

པའྱི་རྩེས་མཐུན་པར། །ཀུན་མཁྱེྩེན་གསུམ་དུ་ཕྩེ་བས་ན། །སློབ་མ་བྱང་ཆུབ་སྩེམས་

དཔའ་དང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཏྩེ། །སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞྱི། 

།སུམ་ཅུ་ར་དགུ་དག་ཏུ་བཞྩེད། ། ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

 ཉན་ཐོས་ལ་ཡོད་པ་དང་རྩེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་

ར་བདུན་ཡང་ཡོད་དྩེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་

པའྱི་ལམ་ལ་དན་པ་ཉྩེར་གཞག་བཞྱི། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལམ་ལ་ཡང་དག་སྤོང་བ་

བཞྱི། ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྱི་ལམ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི། མངོན་པར་

རྟོགས་པར་སྦོར་བའྱི་ལམ་ལ་དབང་པོ་ལྔ། མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་འབྲྩེལ་བའྱི་ལམ་

ལ་སྟོབས་ལྔ། མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་ལམ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན། ངྩེས་པར་
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འབྱྱིན་པའྱི་ལམ་ལ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དན་པ་ཉྩེར་གཞག་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། ལུས་དན་པ་ཉྩེར་གཞག ཚོར་བ་དན་པ་ཉྩེར་

གཞག  སྩེམས་དན་པ་ཉྩེར་གཞག  ཆོས་དན་པ་ཉྩེར་གཞག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། མྱི་དགྩེ་བ་མ་སྐྩེས་པ་མྱི་སྐྩེད་པའྱི་ཡང་དག་སྤོང་བ། 

སྐྩེས་པ་སྤོང་བའྱི་ཡང་དག་སྤོང་བ། དགྩེ་བ་མ་སྐྩེས་པ་སྐྩེད་པའྱི་ཡང་དག་སྤོང་བ། 

སྐྩེས་པ་སྤྩེལ་བའྱི་ཡང་དག་སྤོང་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། འདུན་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ། བརོན་འགྲུས་

ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ། སྩེམས་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ། དཔོད་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་

པ་དང་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དབང་པོ་ལྔ་ཡོད་དྩེ། དད་པའྱི་དབང་པོ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་དབང་པོ། དན་པའྱི་

དབང་པོ། ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་གྱི་དབང་པོ། ཤྩེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སྟོབས་ལྔ་ཡོད་དྩེ། དད་པའྱི་སྟོབས། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས། དན་པའྱི་སྟོབས། 

ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས། ཤྩེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་ཡོད་དྩེ། དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག  

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྩེད་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག  བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག  དགའ་བ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག  ཤྱིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཡང་

དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག  ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག  བཏང་



67 རྣམ་རྫོོགས་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིགགྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

སོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

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

པའྱི་རྟོག་པ། ཡང་དག་པའྱི་ངག  ཡང་དག་པའྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ། ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བ། 

ཡང་དག་པའྱི་རོལ་བ། ཡང་དག་པའྱི་དན་པ། ཡང་དག་པའྱི་ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་གྱི་འཕགས་

པའྱི་ལམ་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སྩེམས་དཔའ་ལ་ཡོད་པ་དང་

རྩེས་སུ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྱི་ཡང་ཡོད་དྩེ། 

སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཉྩེན་པོའྱི་ལམ་གསུམ། སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་

གསུམ། མཐོང་ཆོས་ལ་བདྩེར་གནས་ཀྱི་ལམ་ལྔ། འཇྱིག་རྟྩེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་

དགུ སྤོང་ལམ་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་བཞྱི། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་ལམ་བཅུ་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཉྩེན་པོའྱི་ལམ་གསུམ་ཡོད་དྩེ། རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། སྤྲུལ་པའྱི་ལམ་གསུམ་ཡོད་དྩེ། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་ཐར། 

གཟུགས་མྩེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྣམ་ཐར། གྩེགས་སྩེལ་སྡུག་པའྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མཐོང་ཆོས་ལ་བདྩེར་གནས་གྱི་ལམ་ལྔ་ཡོད་དྩེ། ཚེ་འདྱི་ལ་བདྩེ་བར་གནས་

པའྱི་ལམ་གཟུགས་མྩེད་ཀྱི་སོམས་འཇུག་བཞྱི་དང༌། འགོག་པའྱི་རྣམ་ཐར་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
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འཇྱིག་རྟྩེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱི་སྒས་བརོད་རྱིགས་ལ་དགུ་ཡོད་དྩེ། 

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

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

སྤོང་བའྱི་ལམ་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། ཆོས་བཟོད་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཡུལ་

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

ཉྱིད་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

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

སྟོབས་སོན་ལམ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་གྱི་ཤྩེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་ར་དགུ་ཡོད་དྩེ། སྟོབས་

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

འདྩེས་པ་བཅོ་བརྒྱད། དྩེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ། རང་བྱུང་གྱི་རྣམ་པ། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་

ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

 སྟོབས་བཅུ་ཡོད་དྩེ། གནས་དང་གནས་མྱིན་པ་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས། ལས་ཀྱི་

རྣམ་པར་སྱིན་པ་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས། མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས། ཁམས་

སྣ་ཚོགས་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མྱིན་པ་མཁྱེྩེན་པའྱི་

སྟོབས། ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས། སྔོན་གྱི་གནས་རྩེས་སུ་དན་པ་མཁྱེྩེན་པའྱི་
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སྟོབས། འཆྱི་འཕོ་བ་དང་སྐྩེ་བ་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེྩེན་པའྱི་སྟོབས་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། རང་དོན་སྤངས་པ་དམ་བཅས་པ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་

པ། རྟོགས་པ་དམ་བཅས་པ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པ། གཞན་དོན་སྤང་བྱ་དམ་བཅས་པ་ལ་

མྱི་འཇྱིགས་པ། གཉྩེན་པོ་དམ་བཅས་པ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ། དོན་སོ་སོ་

ཡང་དག་རྱིག་པ། ངྩེས་པའྱི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་པ། སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རྱིག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྩེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དྩེ། སྐུའྱི་སྤོད་པ་འཁྲུལ་བ་མྱི་

མངའ་བ། གསུངས་ཅ་ཅོ་མྱི་མངའ་བ། དན་པ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། ཐུགས་མཉམ་

པར་མ་བཞག་པ་མྱི་མངའ་བ། ཐ་དད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་འདུ་ཤྩེས་མྱི་མངའ་བ། སོ་སོར་མ་

བརྟག་པའྱི་བཏང་སོམས་མྱི་མངའ་བ་སྟྩེ། སྤོད་པ་མ་འདྩེས་པ་དྲུག  འདུན་པ་ཉམས་

པ་མྱི་མངའ་བ། བརོན་འགྲུས་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། དན་པ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་

བ། ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། ཤྩེས་རབ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ། རྣམ་པར་

གོལ་བ་ཉམས་པ་མྱི་མངའ་བ་སྟྩེ། རྟོགས་པ་མ་འདྩེས་པ་དྲུག སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་རྣམས་

ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྱིང་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འབྲངས་བ། གསུང་གྱི་འཕྱིན་ལས་

རྣམས་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྱིང་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འབྲངས་བ། ཐུགས་ཀྱི་འཕྱིན་
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ལས་རྣམས་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྱིང་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འབྲངས་བ་སྟྩེ། འཕྱིན་

ལས་མ་འདྩེས་པ་གསུམ། འདས་པ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། མ་འོངས་

པ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། ད་ལྟ་བ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་

ཏྩེ། ཡྩེ་ཤྩེས་མ་འདྩེས་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

སྦོར་བར་བཅས་རྣམས་དང༌། ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་

བསྟན་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲྩེལ་གྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་

སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་གཙོ་བོ་སྦོར་བའྱི་

མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། གཟུགས་སོགས་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་སྦོར་བ། གནས་པ་བཀག་

པའྱི་སྦོར་བ། ཟབ་པའྱི་སྦོར་བ། གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའྱི་སྦོར་བ། ཚད་མྩེད་པའྱི་

སྦོར་བ། ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའྱི་སྦོར་བ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྦོར་བ། ངྩེས་པར་

འབྱུང་བའྱི་སྦོར་བ། བར་ཆད་མྩེད་པའྱི་སྦོར་བ། བྱང་ཆུབ་ལ་ཉྩེ་བའྱི་སྦོར་བ། མྱུར་

བར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་སྦོར་བ། གཞན་དོན་གྱི་སྦོར་བ། དོན་དམ་པར་འཕྩེལ་མྩེད་འགྱིབ་

མྩེད་དུ་རྟོགས་པའྱི་སྦོར་བ། དོན་དམ་པར་ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་སོགས་མྱི་མཐོང་བའྱི་

སྦོར་བ། གཟུགས་སོགས་བསམ་མྱི་ཁྱེབ་མྱི་མཐོང་བའྱི་སྦོར་བ། གཟུགས་སོགས་

དྩེའྱི་མཚན་མ་དང་དྩེའྱི་མཚོན་བྱའྱི་ངོ་བོར་བདྩེན་པར་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་སྦོར་བ། 
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འབྲས་བུ་རྱིན་ཆྩེན་སྦྱིན་བྱྩེད་ཀྱི་སྦོར་བ། རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྦོར་བ། ས་མཚམས་ཀྱི་

སྦོར་བ་དང་བཅུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་མྱི་གནས་ཕྱིར། །དྩེ་ལ་སྦོར་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར། །དྩེ་

ཡྱི་དྩེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཟབ་ཕྱིར། །དྩེ་རྣམས་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར། །དྩེ་དག་ཚད་ནྱི་

མྩེད་ཕྱིར་དང༌། །ཚེགས་ཆྩེན་ཡུན་རྱིང་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར། །ལུང་བསྟན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་

ཉྱིད་དང༌། །ངྩེས་འབྱུང་བར་ཆད་མྩེད་བཅས་དང༌། །བྱང་ཆུབ་ཉྩེ་དང་མྱུར་བ་དང༌། 

།གཞན་དོན་འཕྩེལ་མྩེད་འགྱིབ་མྩེད་ཕྱིར། །ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་སོགས་མྱི་མཐོང༌། 

།གཟུགས་སོགས་བསམ་མྱི་ཁྱེབ་མྱི་མཐོང༌། །གཟུགས་སོགས་དྩེ་ཡྱི་མཚན་མ་དང༌། 

།དྩེ་ཡྱི་ངོ་བོ་རྣམ་མྱི་རྟོག  །འབྲས་བུ་རྱིན་ཆྩེན་སྦྱིན་བྱྩེད་དང༌། །དྩེ་ནྱི་དག་པ་མཚམས་

དང་བཅས། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དོད་ནས་

རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 ཡོན་ཏན། ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་ཐོབ་བྱྩེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་སྦོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སྦོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིས་བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་པའྱི་ཡོན་

ཏན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགོངས་ཤྱིང་མཁྱེྩེན་པའྱི་ཡོན་ཏན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མངོན་

སུམ་དུ་མཛད་པའྱི་ཡོན་ཏན། རྫོོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་དང་ཉྩེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན། 

དོན་ཆྩེ་བ་འབྲས་བུ་ཆྩེ་བ་ཕན་ཡོན་ཆྩེ་བ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ཆྩེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན། 
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ཡུལ་སྤད་པའྱི་ཡོན་ཏན། ཟག་མྩེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན། སྨྲ་

བའྱི་སྐྩེས་བུ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་མྱི་ཕྩེད་པའྱི་ཡོན་

ཏན། དགྩེ་བའྱི་ར་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་སྐྩེ་བའྱི་ཡོན་ཏན། དམ་བཅས་པའྱི་དོན་ཇྱི་

ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན། འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆྩེན་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཡོན་

ཏན། སྩེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན། ཡུམ་ངྩེས་པར་འཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་

བཅུ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བདུད་ཀྱི་མཐུ་བཅོམ་ལ་སོགས་པ། །ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅུ་

བཞྱིའོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 སྐོན་ནྱི་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྦོར་བ་སྐྩེ་བ་དང༌། གནས་པ་དང། སྦོར་བ་

རྫོོགས་པ་གང་རུང་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་བདུད་ལས་དྩེ། སྦོར་བའྱི་སྐོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཚོགས་ཆྩེན་པོས་ཐོབ་པ་ནས། ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་དགའ་

བ་བསྐྩེད་པའྱི་བར་ཞྩེ་དྲུག་ཡོད་དྩེ། སྦོར་བའྱི་འགལ་རྐྩེན་རང་ལ་བརྟྩེན་པ་ཉྱི་ཤུ།  རང་

གཞན་གང་རུང་ལ་བརྟྩེན་པ་མཐུན་རྐྩེན་མ་ཚང་བ་ཉྩེར་གསུམ། འགལ་རྐྩེན་གཞན་ལ་

བརྟྩེན་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྐོན་ནྱི་བཅུ་ཚན་བཞྱིར་བཅས་པ། །དྲུག་ཏུ་

ངྩེས་པར་རྟོགས་པར་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

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

བཅས་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རང་གྱི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའྱི་འབྲས་བུ་ཤྩེར་ཕྱིན་ཐོབ་བྱྩེད་
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1 2

ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲྩེལ་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། 

ལམ་ཤྩེར་ཕྱིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཤྩེས་མཚན། ཁྱེད་མཚན། 

བྱྩེད་མཚན། ངོ་བོ་ཉྱིད་མཚན་དང་བཞྱི་ཡོད་དྩེ། །གང་གྱིས་མཚོན་དྩེ་མཚན་ཉྱིད་དུ། 

།ཤྩེས་བྱ་དྩེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །ཤྩེས་པ་ཁྱེད་པར་བྱྩེད་པ་དྩེ། །ངོ་བོ་ཉྱིད་གང་མཚོན་

བྱ་ཡང༌། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་

མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 ཐར་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྣམ་མཁྱེྩེན་རང་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའྱི་

སྩེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རྟོགས་དྩེ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་ཐར་བ་ཆ་མཐུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་

པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། 

གཙོ་བོར་ཐབས་ཀྱི་ཆོས་ཁྱེད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་དོན་མངོན་རྟོགས་དྩེ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། འདྱིར་བསྟན་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དོད་སོགས་བཞྱི་ཡོད། ས་

མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། སློབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས། 

།ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། གཟུགས་སོགས་ལ་བདྩེན་ཞྩེན་མངོན་འགྱུར་བ་ལྡོག་པ་སོགས་
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1 2

རྟགས་ཞྩེ་བཞྱི་པོ་གང་རུང་ཐོབ་པའྱི་སྩེམས་དཔའ་དྩེ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྟགས་ཐོབ་

པའྱི་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་དགྩེ་འདུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སྦོར་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་

ལྡོག་པའྱི་རྟགས་ཐོབ་པའྱི་དགྩེ་འདུན། མཐོང་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྟགས་ཐོབ་

པའྱི་དགྩེ་འདུན། སྒོོམ་ལམ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྟགས་ཐོབ་པའྱི་དགྩེ་འདུན་དང་

གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ངྩེས་འབྱྩེད་ཡན་ལག་ནས་བཟུང་སྟྩེ།། མཐོང་དང་སྒོོམ་པའྱི་

ལམ་དག་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྩེམས་དཔའ་གང་དག་གནས། །དྩེ་འདྱིར་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་

ཚོགས། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དོད་ནས་རྒྱུན་

མཐའྱི་བར་ན་ཡོད། 

 སྱིད་དང་ཞྱི་བ་མཉམ་ཉྱིད་དང༌། །ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱིད་ཞྱི་བདྩེན་སྟོང་དུ་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་རྩེས་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་

སུ་བདྩེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་བ་སྐྩེ་བའྱི་གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོམ་པའྱི་དག་སའྱི་རྣལ་

འབྱོར་དྩེ། སྱིད་ཞྱི་མཉམ་ཉྱིད་ཀྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་དག་པ་

ས་གསུམ་ན་ཡོད། 

ཞྱིང་དག་བ་ན་མྩེད་པ་ནྱི། ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རང་གང་དུ་སངས་རྒྱ་འགྱུར་

གྱི་ཞྱིང་ཁྱེད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའྱི་སོན་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་དགྩེ་བའྱི་ར་བ་རང་རྒྱུད་

ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་བའྱི་དག་སའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། ཞྱིང་དག་སྦོར་བའྱི་མཚན་
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1 2

ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་

གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་དག་པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད། 

འདྱི་ནྱི་ཐབས་མཁས་བཅས་པ་ཡྱིན། །ཞྩེས་པ་ལ་འབད་རོལ་རགས་པ་ཞྱི་བའྱི་

སྒོོ་ནས་འཕྱིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དག་སའྱི་རྣལ་འབྱོར། ཐབས་མཁས་སྦོར་བའྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་བའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། དོན་དམ་

པར་མྱི་གནས་ཤྱིང་ཐ་སད་དུ་གནས་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། གཞན་དོན་སྔོན་གྱི་

སོན་ལམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འཕངས་བར་བྱྩེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདྩེན་པ་རང་བཞྱིན་མྩེད་པའྱི་

ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། བདྩེན་པར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་མ་མྩེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་

སྦོར་བ། སོན་པ་མྩེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྟགས་ཀྱི་ཐབས་

མཁས་སྦོར་བ། ཚད་མྩེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་སྦོར་བ་དང་བཅུ་ཡོད་དྩེ། 

ཡུལ་དང་སྦོར་བ་ཅན་འདྱི་ནྱི། ། དག་རྣམས་ལས་ནྱི་འདས་པ་དང༌། །མྱི་གནས་

ཇྱི་བཞྱིན་ཤུགས་དང་ནྱི། །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་མཚན་ཉྱིད་དང༌། །མ་ཆགས་པ་དང་མྱི་

དམྱིགས་དང༌། །མཚན་མ་སོན་ལམ་ཟད་པ་དང༌། །དྩེ་ཡྱི་རྟགས་དང་ཚད་མྩེད་དང༌། 

།ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་བཅུ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་དག་པ་ས་

གསུམ་ན་ཡོད།



76 རྩེ་སྦོར་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱད་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

རྩེ་སྦོར་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱད་བཤད་པ།རྩེ་སྦོར་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱད་བཤད་པ།

དྩེ་ཡྱི་རྟགས་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྩེ་སྦོར་ཐོབ་པའྱི་རྟགས་བཅུ་གཉྱིས་པོ་

གང་རུང་ཐོབ་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་དང་པོ་དྩེ། དོད་རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། དོད་རྩེ་སྦོར་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་སྦོར་ལམ་དོད་ཁོ་ནར་ཡོད། རྣམ་འཕྩེལ་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྟོང་གསུམ་གྱི་

སྩེམས་ཅན་དང་མཉམ་པས་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལས་ལྷག་པ་སོགས་བསོད་ནམས་

རྣམ་པར་འཕྩེལ་བ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་གཉྱིས་པ་དྩེ། 

རྩེ་མོའྱི་རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། རྩེ་མོའྱི་རྩེ་སྦོར་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེ་གསུམ་

ཡོད། ས་མཚམས་རྩེ་མོ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

 བརྟན་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། མཁྱེྩེན་གསུམ་རྩེས་མཐུན་པ་རྫོོགས་པའྱི་

ཤྩེས་རབ་དང༌། གཞན་དོན་ལ་མྱི་ཕྩེད་པའྱི་བརྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ངྩེས་འབྱྩེད་

ཆ་མཐུན་གསུམ་པ་དྩེ། བཟོད་པའྱི་རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བཟོད་པའྱི་

རྩེ་སྦོར་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་བཟོད་པ་ཁོ་ནར་ཡོད། སྩེམས་ཀུན་

གནས་པ་དང༌། །ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་བསྐྩེད་པའྱི་ནུས་པ་སྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན་མཐའ་ལས་འདས་པ་ལ་

སྩེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཐོབ་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་བཞྱི་པ་དྩེ། ཆོས་
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1 2

མཆོག་གྱི་རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཆོས་མཆོག་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེ་གསུམ་

ཡོད། ས་མཚམས་ཆོས་མཆོག་ཁོ་ནར་ཡོད། མཐོང་ཞྩེས་བྱ་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་

སུ། མཐོང་སྤང་རྟོག་པའྱི་ས་བོན་གྱི་དངོས་གཉྩེན་གྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་རྩེས་གཉྱིས་ཡོད། ས་མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་

ཁོ་ནར་ཡོད། སྒོོམ་པ་ཞྩེས། །བྱ་བའྱི་ལམ་ནྱི་སོ་སོ་ལ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་བཞྱི་

ཡྱི། །གཉྩེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་ནྱི། །ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྒོོམ་སྤང་རྟོག་པའྱི་ས་

བོན་གྱི་དངོས་གཉྩེན་གྱི་རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། 

སྒོོམ་ལམ་རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུ་ཡོད། 

ས་མཚམས་སྒོོམ་ལམ་ཁོ་ནར་ཡོད། 

 བར་ཆད་མྩེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྩེ་འཛིན། །ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། མཁྱེྩེན་གསུམ་བསྡུས་

བསྒོོམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་བའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་

སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་གང་ཞྱིག རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་རྣམ་

མཁྱེྩེན་དངོས་སུ་སྐྩེད་བྱྩེད་དྩེ། བར་ཆད་མྩེད་པའྱི་རྩེ་སྦོར་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་རྒྱུན་

མཐའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དོན་གཅྱིག  ལོག་པར་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་ནྱི། །རྩེ་མོའྱི་མངོན་རྟོགས་

ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱིར་བསྟན་བདྩེན་གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་འདུར་མྱི་རུང་བར་

འཛིན་པའྱི་ས་བོན་དང་མངོན་གྱུར་བ་ཅྱི་རྱིགས་པས་བསྡུས་པ་དྩེ། འདྱིར་བསྟན་



78 རྣམ་རྫོོགས་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གཅྱིགགྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

བསལ་བྱ་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། དམྱིགས་པ་འཐད་པ་ལ་ལོག་པར་

རྟོག་པ། དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ངྩེས་པར་གཟུང་བ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། བདྩེན་པ་གཉྱིས་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པ། སྦོར་བ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་

པ། ཐབས་མཁས་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། ཐུབ་པའྱི་མངོན་རྟོགས་ལ་ལོག་པར་རྟོག་

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

དང་ལོག་པར་རྟོག་པ། གཉྩེན་པོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ། ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་ལོག་

པར་རྟོག་པ། སྒོོམ་པ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དྩེ། 

དམྱིགས་པ་འཐད་དང་དྩེ་ཡྱི་ནྱི། །ངོ་བོ་ཉྱིད་ངྩེས་གཟུང་བ་དང༌། །རྣམ་ཀུན་

མཁྱེྩེན་ཉྱིད་ཡྩེ་ཤྩེས་དང༌། །དམ་པའྱི་དོན་དང་ཀུན་རྫོོབ་དང༌། །སྦོར་དང་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་པོ་དང༌། །ཐབས་བཅས་ཐུབ་པའྱི་རྟོགས་པ་དང༌། །ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་ལམ་བཅས་

དང༌། །གཉྩེན་པོ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དག་དང༌། །མཚན་ཉྱིད་དང་ནྱི་སྒོོམ་པ་དང༌། །སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀྱི་ལོག་རྟོག་པ། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེྩེན་ཉྱིད་རྟྩེན་ཅན། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་

ཏུ་བཞྩེད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ས་བདུན་པའྱི་

བར་ན་ཡོད།



79 མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གསུམ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་བཤད་པ།མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་བཤད་པ།

མཐར་གྱིས་པ། རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཅུ་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ་

མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་དྩེ་ལ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་དྩེ། སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་

བ་ནས། ཤྩེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བའྱི་བར་དྲུག  སངས་རྒྱས་རྩེས་

སུ་དན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། ཆོས་རྩེས་སུ་དན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། དགྩེ་

འདུན་རྩེས་སུ་དན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། ཚུལ་ཁྲིྱིམས་རྩེས་སུ་དན་པའྱི་མཐར་གྱིས་

སྦོར་བ། གཏོང་བ་རྩེས་སུ་དན་པའྱི་མཐར་གྱིས་སྦོར་བ། ལྷ་རྩེས་སུ་དན་པའྱི་མཐར་

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

སྦྱིན་པ་ཤྩེས་རབ་བར་དག་དང༌། །སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དན་དང་ཆོས། །དངོས་

མྩེད་ངོ་བཽ་ཉྱིད་ཀྱི་ནྱི། །མཐར་གྱིས་པ་ཡྱི་བྱ་བར་བཞྩེད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ས་

མཚམས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའྱི་སྔ་ལོགས་ཚུན་ཆད་ན་ཡོད།

སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་བཤད་པ།སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་བཤད་པ།

སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་མངོན་རྫོོགས་བྱང་ཆུབ། །མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཞྩེས་

པའྱི་སྐབས་སུ་བྱ་རྫོོགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་ཐུང་མཐའ་གཅྱིག་ལ། ཟག་མྩེད་རྣམ་པར་

སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན། དྩེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་རྣམས་

ཀང་མངོན་དུ་བྱྩེད་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་ཤྩེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་



80 སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

གྱུར་བའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། རྣམ་པར་སྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་

སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། བྱ་རྫོོགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་ཐུང་མཐའ་གཅྱིག་ལ་ཟག་མྩེད་རྣམ་

པར་སྱིན་པའྱི་ཆོས་གཅྱིག་མངོན་དུ་བྱས་པ་ན། དྩེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་རྣམས་ཀང་

མངོན་དུ་བྱྩེད་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་ཤྩེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་

བའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་

ཉྱིད། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་ཤྩེས་སྒྱིབ་

ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། མཚན་ཉྱིད་མྩེད་པའྱི་སྐད་

ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། གཟུང་འཛིན་རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པ་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྒོོ་ནས་ཤྩེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་

སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་དྩེ། གཉྱིས་སུ་མྩེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་སྦོར་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་བཞྱི་པོ་ཡྱིན་ཁྱེབ་མཉམ་ཡྱིན། ས་མཚམས་རྒྱུན་མཐའ་ཁོ་ནར་ཡོད།

འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་བཤད་པ།འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་མཚོན་བྱྩེད་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་བཤད་པ།

ངོ་བོ་ཉྱིད་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱྱིངས་མཐར་ཐུག་

དྩེ། ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཆར་གྱུར་བའྱི་

ངོ་བཽ་ཉྱིད་སྐུ་དང༌། གོ་བུར་རྣམ་དག་གྱི་ཆར་གྱུར་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་གཉྱིས་ཡོད། ས་

མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། ལོངས་རྫོོགས་བཅས་དང་ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་
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སུ། ངྩེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་དྩེ། ལོངས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། ངྩེས་པ་

ལྔ་ནྱི། གནས་ངྩེས་པ་འོག་མྱིན་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། སྐུ་ངྩེས་པ་མཚན་དཔྩེ་གསལ་

རྫོོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ། འཁོར་ངྩེས་པ་བྱང་སྩེམས་འཕགས་པ་ཤ་སྟག་གྱིས་བསྐོར་བ། 

ཆོས་ངྩེས་པ་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་གསུང་བ། དུས་ངྩེས་པ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་མ་

སྟོང་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་སོ། །ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

 དྩེ་བཞྱིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་བ་ནྱི། །ཞྩེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ངྩེས་པ་ལྔ་དང་མྱི་ལྡན་

པའྱི་རབ་ཏུ་ཕྩེ་བའྱི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་དྩེ། སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། 

བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྩེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གསུམ་ཡོད། ས་མཚམས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །རྣམ་པ་བཞྱིར་ནྱི་ཡང་དག་བརོད། །ཅྩེས་

པའྱི་སྐབས་སུ། ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྩེད་པ་ལ་ལྟོས་ཏྩེ་གཟྱིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་མཁྱེྩེན་

པ་དྩེ། ཡྩེ་ཤྩེས་ཆོས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་ཟག་མྩེད་

ཡྩེ་ཤྩེས་སྡེྩེ་ཚན་ཉྩེར་གཅྱིག་ཡོད། ས་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། རང་

གྱི་རྒྱུར་གྱུར་བའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཆོས་སྐུས་བདག་རྐྩེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་དཀར་གྱི་

ཡོན་ཏན་དྩེ། ཡྩེ་ཤྩེས་ཆོས་སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བྱ་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྱིན་ལས་དང༌། བྱྩེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའྱི་

འཕྱིན་ལས་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་ནྱི་གདུལ་བྱའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྩེ་བ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི་
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སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དགྩེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་བྱྩེད། དྩེ་ལ་རྒྱས་

པར་དབྱྩེ་ན་འཕྱིན་ལས་ཉྩེར་བདུན་ཡོད། ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་བར་ན་ཡོད།། །།

 དོན་བདུན་ཅུའྱི་སྡེོམ་ཚིག  བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་དགུ་བཅུ་གཅྱིག  བརྒྱད་དང་

བཅུ་གསུམ་བཞྱི་དང་བཞྱི།། 

ཨོཾ་སྭ་སྟྱི། ཡུམ་དོན་གསལ་བ་མྱི་ཕམ་ཞལ་གྱི་ལུང༌།། དངོས་བརྒྱད་བདུན་ཅུའྱི་

དོན་བཟང་མ་ལྱིཀ །སྐལ་བཟང་མཛེས་མའྱི་རྒྱན་དུ་ངོམས་པ་འདྱི། །པར་དུ་བསྐྲུན་

པའྱི་ལྩེགས་བྱས་ཡངས་པའྱི་མཐུས། །དགྩེ་ལྡན་རྱིང་ལུགས་མ་དོས་རོལ་བའྱི་ཀླུང༌། 

།བཤད་སྒྲུབ་རབས་ཕྩེང་རྒོོད་པའྱི་རྩེ་དགའ་འབུམ། །མཐའ་བྲལ་ཕོགས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་གདུང་སྩེལ་དུ། །ཕན་བདྩེའྱི་བདུད་རྱི་ཆར་དུ་བསྱིལ་གྱུར་ཅྱིག ། ཅྩེས་པ་འདྱི་

ཡང་རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་དོན་བདུན་ཅུའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཉྱིད་པར་

བསྐྲུན་གྱི་ཡོན་སྦར་གནང་བའྱི་དགྩེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ། པད་དཀར་འཆང་བའྱི་མྱིང་

འཛིན་ཤཱཀའྱི་དགྩེ་སྦོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སོན་པའོ། །

སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
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ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞགས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག

༄༅། །རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་གསུང་༄༅། །རྩེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྱི་གསུང་

མཁས་པའྱི་མགུལ་རྒྱན་ཞྩེས་བྱ་བ་ས་ལམ་མཁས་པའྱི་མགུལ་རྒྱན་ཞྩེས་བྱ་བ་ས་ལམ་

གྱི་རྣམ་གཞག་བཞུགས་སོ།།གྱི་རྣམ་གཞག་བཞུགས་སོ།།

ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་བྱྩེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་བྱྩེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

༄༅། །དྩེ་ལ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་དང༌། ཞྩེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། འོ་ན། ཚོགས་

སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་བྱྩེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་

ཡྱིན་ཞྩེ་ན། དྩེ་ཡོད་དྩེ། ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་དྩེ་རྟོགས་དཀའ་ཞྱིང༌། རྟོགས་ན་ཕན་ཡོན་

ཆྩེན་པོ་དང་ལྡན་པས་བྱྩེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྩེས་འཆད་པ་ལ། གཞུང་འདྱི་བྱུང༌། 

འདྱིའྱི་སྐབས་སུ། དབུ་སྩེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་སོ་སོར་འགོད་པ་དང༌། དབུ་མ་པའྱི་

ལུགས་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དྩེ་ལ་ཀླན་ཀ་སྤངས་པ། སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་

བཀག་པ། ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་དབྱྩེ་བ་གཞན་མྱི་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྔ། 

དང་པོ་ནྱི། སྩེམས་ཙམ་པས་གཟུང་འཛིན་རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་

བདྩེན་གྲུབ་དྩེ་འཕགས་པའྱི་མཉམ་གཞག་གྱི་གཞལ་བྱར་འདོད། དབུ་མ་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདྩེན་པས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་དྩེའྱི་གཞལ་བྱར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྩེ། རྒྱན་སྣང་
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ལས། རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་འདྱིའྱི་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྩེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སྟོང་

པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྩེས་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ནྱི་དྩེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྟོང་

ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པར་འདོད་དོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་ནྱི། ལུགས་དྩེ་

གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གང་འཐད་ཅྩེ་ན། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྩེ། དྩེ་

སྒྲུབ་བྱྩེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྣམ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འོ་ན། དྩེ་གང་ཞྩེ་ན། འགྩེལ་ཆྩེན་ལས། འདྱི་ཉྱིད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྩེ། གང་

དང་གང་ཤྩེས་པ་ཡྱིན་པ་དྩེ་དང་དྩེ་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་

དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྩེ། དཔྩེར་ན་རྨིྱི་ལམ་དུ་རྟ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་

དམྱིགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རོད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་བ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་འདྱི་

ཡང་ཤྩེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྩེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། ། དམྱིགས་པ་

མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ན། །དོན་སྟོང་རབ་ཏུ་གྲུབ་མ་ཡྱིན། །ཞྩེས་བྱ་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་དྩེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་ཡོད་པ་ནྱི་ཕྱིས་འགོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་

མ་ངྩེས་པ་ཉྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྩེས་གསུངས། 

དྩེའྱི་དོན་ནྱི། ཁ་ཅྱིག ཤྩེས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེོད་ཀྱི་ཡུལ་བདྩེན་སྟོང་ཡྱིན་པས་ཁྱེབ། 

དཔྩེར་ན་རྨིྱི་ལམ་དུ་རྟ་གང་སྣང་བའྱི་ཤྩེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྩེ་

ཤྩེས་འདྱི་ཡང་ཤྩེས་པ་ཡྱིན་ནོ། ། ཞྩེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི་དྩེའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་



85 ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་བྱྩེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

བསྟན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞྩེ་ན། འོ་ན། ཤྩེས་པ་དྩེ་རྣམ་པར་

མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་རང་ཡུལ་བདྩེན་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྩེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། དྩེའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་

མྩེད་དགག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 རང་ལུགས་ནྱི། གང་ཤྩེས་པ་ཡྱིན་ན་བདྩེན་པས་སྟོང་པའྱི་རང་ཡུལ་ལ་

དམྱིགས་པས་ཁྱེབ། དཔྩེར་ན། རྨིྱི་ལམ་དུ་རྟ་གང་དུ་སྣང་བའྱི་ཤྩེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་

པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་འདྱི་ཡང་ཤྩེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྩེས་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་འདྱི། དྩེའྱི་

སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་ནོ། །དྩེས་ན་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཁྱེྩེན་པ་དྩེ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཚོགས་ལམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བ་གསུམ། སྦོར་ལམ་གྱི་ངོ་

བོར་གྱུར་བ་གཅྱིག  མ་དག་ས་བདུན་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བ་རྩེ་རྩེ། དག་པ་ས་གསུམ་གྱི་

ངོ་བོར་གྱུར་བ་གཉྱིས་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བ་གསུམ་སྟྩེ། ཉྱི་ཤུ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གསུམ་པ་ནྱི། ཁོ་ན་རྩེ། བདྩེན་སྟོང་ཆོས་ཅན། བདྩེན་པར་མྩེད་དྩེ། དམྱིགས་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱུ་གུ་བདྩེན་མྩེད་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་མྩེད་པར་ཐལ། བདྩེན་པར་

མྩེད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ནྱི་དགག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་མ་གོ་བའྱི་ལུགས་སུ་བྱས་པའྱི་རོད་

པའོ། །དྩེ་ལ་ཁྱེབ་པ་མྩེད་པར་ཐལ། ལྷས་བྱྱིན་གསོད་བྱྩེད་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་བསད་
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པས་ལྷས་བྱྱིན་སླར་མྱི་ལྡོག་པ་ལྟར། མྱུ་གུ་བདྩེན་མྩེད་བདྩེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་

པས། མྱུ་གུ་བདྩེན་གྲུབ་སླར་མྱི་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ། སྩེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་

བཀག་པ་ལ། གཟུང་འཛིན་རྫོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པའྱི་སྟོང་ཉྱིད་བདྩེན་གྲུབ་དང་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་ནོ་ཟྩེར་ན། དྩེ་ཆོས་ཅན། རྫོས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

བདྩེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུང་འཛིན་ཚད་མ་དང་རྫོས་གཅྱིག་དང་རྫོས་ཐ་

དད་གང་རུང་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། དྩེ་དང་རྫོས་གཅྱིག་

ཡང་མ་ཡྱིན། རྫོས་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྩེ་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དྩེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་

ཤྩེས་ཀྱིས་ཁྱེོད་ལ་དམྱིགས་ནས་བསྒོོམས་པས་སྒྱིབ་པ་དག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཁྱེོད་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དྩེ་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་གཟུང་འཛིན་ཚད་

མའྱི་གནས་ལུགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་པ་དྩེའྱི་ཕྱིར། 

 ལྔ་པ། ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྩེ་ཤྩེས་སོགས་ཀྱི་དབྱྩེ་བ་སྐབས་འདྱིར་མྱི་འཆད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཚོགས་སྒྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་དྩེ་འདྱིར་

མདོར་བསྟན་གྱིས་གཏན་ལ་འབྩེབས་པར་བཞྩེད་པའྱི་ཕྱིར། ས་ཡྱི་ཚོགས་ལས་གང་

གྱི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྫོོགས་པར་མ་གྱུར་བ་དྩེ་སྱིད་དུ་ས་དྩེ་ཡྱིན་ལ། རྫོོགས་ནས་ས་

གཞན་ཡྱིན་པར་ཤྩེས་པར་བྱའོ། །ཞྩེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། འོ་ན། ཚོགས་སྒྲུབ་

བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་སའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་བྱྩེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྩེ་ན། 
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1 2

དྩེ་ཡོད་དྩེ། དྩེའྱི་རོད་བྱྩེད་ཀྱི་ཚིག་མང་ཞྱིང་བརོད་བྱའྱི་དོན་མང་བས་རྟོགས་དཀའ་བ་

ལ་དགོངས་ནས་དྩེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྩེས་བཤད་པ་ལ་གཞུང་འདྱི་བྱུང༌། སའྱི་

ཚོགས་ཀྱི་དབྱྩེ་བ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་བཅུ་ཡྱིས། །ཞྩེས་

སོགས་གསུངས།

གཞན་ལུགས་དགག་པ།གཞན་ལུགས་དགག་པ།

འདྱིའྱི་སྐབས་སུ། དགག་བཞག་སྤོང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག  ཡོན་ཏན་དུ་

མའྱི་གཞྱི་རྟྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དྩེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྩེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་

ཞྱིང་འཐས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེབ་སྟྩེ། མཛོད་ལས། ས་གཤྩེར་དོ་

ཉྱིད་གཡོ་བ་རྣམས། །འཛིན་པ་ལ་སོགས་ལས་སུ་གྲུབ། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག  དྩེ་འདའྱི་མངོན་རྟོགས་དྩེ་ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྩེ་བའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཟྩེར་ན་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྩེ་བའྱི་ས་ཡྱིན་ན། ལམ་ཡྱིན་དགོས། 

མངོན་རྟོགས་ཡྱིན་ན། ལམ་ཡྱིན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དྩེར་ཐལ། 

ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེའྱི་

རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པའྱི་བསྟན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྩེར་ན་མ་ཁྱེབ།

 ཁ་ཅྱིག  དྩེ་འདའྱི་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་དྩེ། ས་

ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྩེ་བའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། བུམ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་
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1 2

མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉྱིད་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྟྩེན་ཡྱིན་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱེོད་མྩེད་ན་ཡོན་ཏན་དུ་མ་མྩེད་དགོས་པར་ཐལ། 

འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་སླ། 

 ཁ་ཅྱིག སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་དང་སྱིང་རྩེ་ཆྩེན་པོས་ཟྱིན་པའྱི་བྱང་

སྩེམས་འཕགས་པའྱི་མངོན་རྟོགས་དྩེ། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། 

དྩེར་ཐལ། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་མོས་སྤོད་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། བྱང་སྩེམས་སྦོར་

ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྩེམས་བསྐྩེད་མོས་པས་སྤོད་པའྱི་སྩེམས་བསྐྩེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

མདོ་སྡེྩེ་རྒྱན་ལས། སྩེམས་བསྐྩེད་དྩེ་ནྱི་ས་རྣམས་ལ། །མོས་དང་ལྷག་བསམ་དག་པ་

དང༌། །རྣམ་པར་སྱིན་པ་གཞན་དུ་འདོད། །དྩེ་ནྱི་སྒྱིབ་པ་སྤངས་པའོ། །ཞྩེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང༌། དྩེ་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་ཉན་

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

ཕྱིར། ཁོ་ན་རྩེ། བྱང་སྩེམས་སྦོར་ལམ་པ་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་

ཡྱིན་པར་ཐལ། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 

སར་གནས་ཀྱི་སྩེམས་དཔའ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱང་སྩེམས་
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1 2

འཕགས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། ཟྩེར་ན་ར་བར་མ་ཁྱེབ་སྟྩེ། འོ་ན། སངས་

རྒྱས་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གང་

ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དྩེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱེབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་མ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱེབ། ཁ་ཅྱིག 

སྱིང་རྩེ་ཆྩེན་པོ་དང་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་མངོན་རྟོགས། བྱང་

སྩེམས་འཕགས་པའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་

ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། 

མཚོན་བྱ་དྩེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྩེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གསལ་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་སྟྩེ། ཆོས་

ཅན་དྩེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག  ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་

ཤྩེས་གང་ཞྱིག  བདྩེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་

བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་

ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་འོག་ཏུ་བསྒྲུབ། འདོད་

ན། ཁྱེོད་ཀྱིས་བདྩེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་མ་སྤངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

མྱི་ནུས་ཏྩེ། ཆོས་ཅན་དྩེའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག  དྩེ་ས་དང་པོའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་
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1 2

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། བདྩེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་

ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟྩེ། དྩེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེས་བདྩེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདྩེན་འཛིན་ཀུན་

བཏགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བདྩེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་ཡྱིན་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྩེ་དྩེ་ལ་གནོད་བྱྩེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། དྩེ་དྩེ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྩེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེའྱི་རྒྱུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག  ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་

ཤྩེས་གང་ཞྱིག  བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོའྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། 

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་

བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་

སྟྩེ། ཀུན་བཏུས་ལས། བྱང་ཆུབ་སྩེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་བདྩེན་པ་རྣམས་མངོན་པར་

རྟོགས་པར་བྱས་ནས། ས་བཅུ་རྣམས་སུ་སྒོོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ཤྩེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་གཉྩེན་

པོའྱི་ལམ་སྒོོམ་གྱི། ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་གྱིས་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོ་སྤངས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། དྩེ་དྩེའྱི་དངོས་གཉྩེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་

ཆད་མྩེད་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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1 2

 ཁ་ཅྱིག  ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གང་ཞྱིག  རང་དང་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་

གྱུར་བའྱི་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོའྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ས་དང་

པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་

ཆད་མྩེད་ལམ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཟུར་ཕྱི་མ་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དྩེ་ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་དང་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོ་སྤངས་པར་

ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྩེས་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོ་སྤངས་

པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞྱིག དྩེ་ཡྱིན་ན་དྩེ་དང་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་དྩེ་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། 

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

བྱྩེད་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ས་

དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། 

ཆོས་ཅན་དྩེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱེོད་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་པའྱི་

ཡོན་ཏན་གྱི་རྟྩེན་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྩེ་ས་དང་པོ་བའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་རྟོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། དྩེ་

གཉྱིས་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དང་ས་དང་པོ་དུས་

མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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1 2

 ཁ་ཅྱིག སྟོང་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་

ཤྩེས་གང་ཞྱིག  བདྩེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སྤངས་པ་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའྱི་རྩེས་སུ་སླར་ཡང་

སྟོང་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་

ཆོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དྩེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྩེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟྩེ། དྩེ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱེོད་དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཐོང་

ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། ཆོས་ཅན་

དྩེའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག བདྩེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སྤངས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། དྩེའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཆོས་ཅན། མཚོན་བྱ་

དྩེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྩེའྱི་ཕྱིར། དྩེ་བཞྱིན་དུ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་

པ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫོོབ་སྩེམས་བསྐྩེད་ཆོས་ཅན། མཚོན་བྱ་དྩེར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་

དྩེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ཅྱིག  ས་དང་པོའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ལས་ལངས་པའྱི་སྒ་དོན་འདྩེས་

རུང་དུ་འཛིན་པའྱི་ཞྩེན་རྱིག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་གང་ཞྱིག  རང་རྒྱུད་ལྡན་

གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། སློབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་ན་རྟོག་པ་ཡྱིན་དགོས་
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1 2

པར་ཐལ། མཚན་ཉྱིད་དྩེ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། དྩེ་དང་རྟོག་མྩེད་ཀྱི་ཤྩེས་

པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ལམ་ཊིྱིའཀ་ལས། བསྒྲུབ་པ་སྒོོམ་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཀྱི་

སྐབས་སུ་འབྱུང་ཡང༌། རྟྩེན་འབྲྩེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་སྣང་བའྱི། སྒ་དོན་འདྩེས་

རུང་འཛིན་པའྱི་རྟོག་བྲལ་ལོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིའྱི་དོགས་དཔོད་མཐོང་

ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བྱྩེད། 

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

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

མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕོ་བའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེ་ལྟར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་

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

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

གཞན་ཡང༌། ས་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ནས་

རྣམ་གོལ་ལམ་དུ་འཕོ་བར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་

བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་བཅུ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་

ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྩེར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་

ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

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

དང་པོ་བས་ས་དང་པོའྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་སྤངས་པ་དང༌། ས་དང་པོ་ནས་གཉྱིས་པར་
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1 2

འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེས་ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་རྫོོགས་པ་དང་

ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། འགྩེལ་ཆྩེན་ལས། ས་གང་

གྱིས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པ་རྣམས་ཇྱི་སྱིད་མ་རྫོོགས་པ་དྩེ་

སྱིད་དུ་ནྱི་ས་དྩེ་ཡྱིན་ལ། ཡོངས་སུ་རྫོོགས་ནས་ནྱི་ས་གཞན་ཡྱིན་པར་ཤྩེས་པར་བྱའོ། 

།ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང༌། ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་

པར་ཐལ། ས་བདུན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་བདུན་པ་བས་རང་ཉྱིད་མ་སྤངས། ས་བརྒྱད་པ་བས་རང་ཉྱིད་

སྤངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་བདུན་པ་བ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་

དག  ས་བརྒྱད་པ་དྩེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དག་པའྱི་སྒྱིབ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། 

ས་བདུན་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ་མ་དག་སར་འཇོག ས་བརྒྱད་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ་དག་སར་

འཇོག་པའྱི་འཇོག་བྱྩེད་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་བདུན་པ་བ་དྩེ་མའྱི་མངལ་

ན་གནས་པའྱི་དྱི་མ་དང་བཅས། ས་བརྒྱད་པ་དྩེ་དྩེ་དང་བྲལ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་

འཇོག་པའྱི་སྒྱིབ་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུད་བ་མ་ལས། ས་བདུན་ལ་རྟྩེན་དྱི་མ་ནྱི། 

།མངལ་སྦུབས་དྱི་མ་དག་དང་མཚུངས། །མངལ་སྦུབས་འབྲལ་འད་མྱི་རྟོག་པའྱི། །ཡྩེ་

ཤྩེས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་བཞྱིན། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཞན་ཡང༌། ས་དང་པོའྱི་སྐད་གཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་
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མྩེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་གཉྱིས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོར་སྐྩེས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་

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

གྱུར་བའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ལས་བྱུང་བས་ཁྱེབ་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྩེར་ལྩེན་བྱས་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདོད་ན། ས་བཅུ་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡྱིན་ན་རང་གྱིས་ཉྩེར་ལྩེན་བྱས་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ས་བཅུ་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་

ན། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཆོས་ཅན། དྩེར་ཐལ། དྩེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། སངས་

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

ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རྩེ། ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྩེར་ལྩེན་དུ་

གྱུར་བའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། ས་དང་པོ་ལ་དྩེའྱི་

ཕྱིར་ན། མ་ཁྱེབ། 

གཞན་ཡང༌། ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྩེར་ལྩེན་བྱས་པ་

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

ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྩེར་ལྩེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ས་དང་པོའྱི་

མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱེབ་བོ། །འོ་ན། ས་བཅུ་པའྱི་

བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡྱིན་ན། དྩེ་ལྟར་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་མཐོང་ལམ་
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བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ལ་དྩེ་ལྟར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང༌། བྱང་

སྩེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྩེར་ལྩེན་དུ་གྱུར་

བའྱི་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ལས་བྱུང་བས་ཁྱེབ་པར་ཐལ། 

ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་ཉྩེར་ལྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་

ཆད་མྩེད་ལམ་ལས་བྱུང་བས་ཁྱེབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་

ཚོགས་ལམ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་གནས་པའྱི་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫོོབ་སྩེམས་

བསྐྩེད་ཆོས་ཅན། དྩེར་ཐལ། དྩེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟྩེ། ཁྱེོད་ཀུན་རྫོོབ་སྩེམས་བསྐྩེད་

མངོན་གྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང༌། ས་དང་པོ་བས་ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་ས་དང་

པོའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་སྤངས་པ་དང་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་

དུས་མཉམ་པར་ཐལ། དྩེས་ས་དང་པོའྱི་སྐོན་ཟད་པར་སྤངས་པ་དང༌། ས་གཉྱིས་པར་

འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེས་ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་རྫོོགས་པ་དང་

ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེབ་སྟྩེ། ས་དང་པོའྱི་སྐོན་ཟད་ཅྱིང་ཡོན་

ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོོགས་པ་ན། ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོངས་རྫོོགས་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། 

དྩེར་ཐལ། དྩེའྱི་ཡོངས་སྦོངས་རྫོོགས་པའྱི་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་

རྩེ། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་
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མྩེད་ལམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ན། མ་ཁྱེབ། འདོད་ན། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་དྩེ་ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའྱི་ཕྱིར། 

ཁོ་ན་རྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ན། ས་

གཉྱིས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་མྩེད་

པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ན། ས་གཉྱིས་པའྱི་

ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱེབ། 

ཁ་ཅྱིག ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌།  ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་དོན་གཅྱིག  ས་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་

དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་འབྲྱིང་དོན་གཅྱིག  ས་གསུམ་པའྱི་བར་ཆད་

མྩེད་ལམ་དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆྩེན་པོ་དོན་གཅྱིག དྩེ་བཞྱིན་དུ་བཞྱི་

པ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་འབྲྱིང་སྐོར་

གསུམ་དོན་གཅྱིག ས་བདུན་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་

ཆྩེན་པོའྱི་ཆུང་ངུ་དོན་གཅྱིག  ས་བརྒྱད་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

སྒོོམ་ལམ་ཆྩེན་པོའྱི་འབྲྱིང་དོན་གཅྱིག  ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོ་ལ།  

བདྩེན་འཛིན་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆྩེན་

པོའྱི་ཆྩེན་པོ་དང༌། དྩེ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བའྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་
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ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་དང་ས་དགུ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མའྱི་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་དོན་གཅྱིག  གཉྱིས་པ་དང་རྒྱུན་མཐའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དོན་གཅྱིག  ཟྩེར་ན།  

འོ་ན། ལམ་ཊཱིྱིཀ་ལས། ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ནས་སྒོོམ་ལམ་དུ་

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

པའྱི་སྐོན་མྩེད་དྩེ། ཞྩེས་གསུངས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མའྱི་

བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཞན་ཡང༌། བདྩེན་འཛིན་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་ས་དགུ་

པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྩེ། 

དྩེ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་མཐའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡྱིན་པས་ཁྱེབ་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་འབུད། ཁོ་

ན་རྩེ། ས་དང་པོ་བས་ས་དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་མ་རྫོོགས་པར་ཐལ། དྩེས་དྩེ་རྫོོགས་པ་

དང་ས་གཉྱིས་པར་འཕོ་བ་དུས་མཉམ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྩེས་དྩེ་རྫོོགས་པར་ཐལ། 

དྩེས་དྩེ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱེབ། 

ཁོ་ན་རྩེ། དྩེས་དྩེ་རྫོོགས་པར་ཐལ། དྩེས་ས་དང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པར་ཐོབ་

པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་བས་ས་བཅུ་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། 

དྩེར་ཐལ། ས་བཅུ་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཞྩེས་ཟྩེར་ན། འོ་ན། ས་བཅུ་པ་བས་ས་བཅུ་པའྱི་སྐོན་ཟད་པར་སྤངས་པར་ཐལ། 
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དྩེས་དྩེའྱི་ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྩེས་སྐོན་ཟད་པར་སྤངས་

པར་ཐལ། འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 

 ཁ་ཅྱིག བདག་མྩེད་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དྩེ། ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བདག་མྩེད་

དོན་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ། ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བདག་མྩེད་

དོན་སྤྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པའྱི་སྒོོམ་བྱུང་གཙོ་བོའྱི་མཁྱེྩེན་པ། སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ། མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་

ཉྱིད། བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟྱིན་གོམས་པར་བྱས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ། སྒོོམ་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ། 

མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། ཟྩེར་ན། བྱང་སྩེམས་ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫོོབ་

སྩེམས་བསྐྩེད་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་གཉྱིས་པ་དྩེར་ཐལ། མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། འདོད་

མྱི་ནུས་ཏྩེ། ཆོས་ཅན་དྩེའྱི་ཕྱིར། 

གཞན་ཡང༌། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་བྱང་སྩེམས་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་གཞན་སྩེམས་ཤྩེས་པའྱི་མངོན་ཤྩེས་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉྱིད་གསུམ་པ་དྩེར་ཐལ། 

མཚོན་བྱ་དྩེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟྩེ། དྩེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྩེ་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་

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

ནུས་ཏྩེ། མངོན་ཤྩེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐོན་གཞན་རྣམས་རྱིགས་འགྩེའོ། །
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ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

གཉྱིས་པ་རང་ལུགས་ལ། སའྱི་རྣམ་གཞག་དང༌། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། སྒ་དོན་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་འབྲས་

བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པའྱི་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་

པ་དྩེ། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྩེ་བའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་དམན་གྱི་ས་དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ས་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། 

རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པའྱི་ཐྩེག་དམན་གྱི་ལམ་

ཞུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས། ཐྩེག་དམན་གྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བརྒྱད་ཡོད་

དྩེ། རྱིགས་ཀྱི་ས། བརྒྱད་པའྱི་ས། མཐོང་བའྱི་ས། བསབས་པའྱི་ས། འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བའྱི་ས། བྱས་པ་རྟོགས་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་འད། 

དྩེ་ཡང་བསྡུ་ན། གཉྱིས་སུ་འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྩེ། ཉན་རང་གྱི་ས་གཉྱིས་སུ་འདུ་བའྱི་

ཕྱིར། རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་སོ་སྐྩེའྱི་ས་དང༌། 

ཉན་ཐོས་འཕགས་པའྱི་ས་གཉྱིས། དྩེ་གང་ཞྱིག  ཉན་ཐོས་སོ་སྐྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་

པའྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ། ཉན་ཐོས་སོ་སྐྩེའྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། དྩེའྱི་

ཚོགས་སྦོར་གཉྱིས་ལས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་



101 ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེའྱི་དོན་མངོན་རྟོགས། དྩེའྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དང་པོ་ལ་དབྱྩེ་

ན། ཆྩེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ། 

གཉྱིས་པ་ལ་དབྱྩེ་ན། དོད་སོགས་བཞྱི་ཡོད། སྦོར་ལམ་དང་པོ་གསུམ་ལ་ཆུང་

འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་གསུམ་གསུམ་སྟྩེ་དགུ་ཡོད། རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་

མའྱི་གཞྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པའྱི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པའྱི་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་འཕགས་པའྱི་

སའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ། སྒོོམ་ལམ། མྱི་སློབ་ལམ་

དང་གསུམ་ཡོད། རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་བའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་རྫོོགས་རྩེས་སུ་བྱུང་

ཞྱིང༌། རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་མ་སྐྩེས་གོང་གྱི་ཉན་ཐོས་

ཀྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་དང༌། རྩེས་ཐོབ་

ཡྩེ་ཤྩེས། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། 

རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་བདག་མྩེད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌། མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་

ལམ། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་

དང་གསུམ་ཡོད། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་

ཐོས་ཀྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་བའྱི་ཉོན་



102 ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

སྒྱིབ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྩེ་

གང་ཞྱིག  རང་འདྩེན་བྱྩེད་ཀྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་བའྱི་ཉོན་

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

མཚན་ཉྱིད། ་

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཤྩེས་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ནྱི། སྟོང་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་

པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་དང༌། གཉྱིས་སྟོང་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ལྟ་བུའོ།།

 ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའྱི། ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདྩེན་

པ་མངོན་རྟོགས་གང་ཞྱིག  རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་

བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། ར་བའྱི་དྩེ་གཉྱིས་གང་

རུང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀྱི་

མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་པ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མྩེད་བཞྱི་དང༌། ཐར་བ་དོན་གཉྩེར་གྱི་

བོ་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་

པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་དང་གཉྱིས་སྟོང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་རྣམས་ལ་བྱྩེད་

དོ། །རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་བའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྫོོགས་རྩེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང༌། རང་



103 རང་རྒྱལ་གྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་མ་སྐྩེས་གོང་གྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྩེས་

ལ་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། མཉམ་རྩེས་

གཉྱིས། དྩེ་གཉྱིས་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒོོམ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། གཞན་རྣམས་

རྱིགས་འགྩེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་བགོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས། 

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

རང་རྒྱལ་གྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།རང་རྒྱལ་གྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་གཞྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པའྱི་

རང་རྒྱལ་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་དྩེ། རང་རྒྱལ་གྱི་སའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། 

རང་རྒྱལ་སོ་སྐྩེའྱི་ས་དང༌། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའྱི་ས་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་ནྱི། ཉན་ཐོས་

དང་འད། གཉྱིས་པ་ནྱི་རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པའྱི་རང་

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

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། མཐོང་ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་བའྱི་རང་རྒྱལ་

གྱི་སྦོར་ལམ་རྫོོགས་རྩེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང༌། རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་

སྒོོམ་ལམ་མ་སྐྩེས་གོང་གྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས། རྩེས་

ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་དང་གསུམ་
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ཡོད། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་བདག་མྩེད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་རང་

རྒྱལ་གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་དྩེ། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། བར་ཆད་མྩེད་ལམ། རྣམ་གོལ་ལམ། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་མཐོང་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། གཉྱིས་སྟོང་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

རང་རྒྱལ་གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་བའྱི་

གཟུགས་ཕྱི་རོལ་དོན་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། རང་

རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། བཟོད་པ་བརྒྱད་ཡོད། 

དྩེ་གང་ཞྱིག  རང་འདྩེན་བྱྩེད་ཀྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་དངོས་སུ་

སྤངས་པ་དྩེ། རང་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། མཐོང་

ལམ་ཤྩེས་པ་བརྒྱད་ཡོད། གཞན་རྣམས་རྱིགས་འགྩེ།

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

གཉྱིས་པ་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། འཕོ་ཚུལ། ཁྱེད་

པར་གྱི་ཆོས། མྱིང་དོན་དང་ལྔ། དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་

དུ་མའྱི་རྟྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སའྱི་

མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་གཉྱིས་ཡོད། 

དྩེ་འད་བའྱི་རྟྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་སའྱི་མཚན་
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ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བྱང་སྩེམས་སོ་སྐྩེའྱི་ས་དང༌། བྱང་སྩེམས་འཕགས་པའྱི་ས་གཉྱིས་

ཡོད། དྩེ་འདའྱི་བྱང་སྩེམས་སོ་སྐྩེའྱི་མངོན་རྟོགས་དྩེ། བྱང་སྩེམས་སོ་སྐྩེའྱི་སའྱི་མཚན་

ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ཚོགས་སྦོར་གཉྱིས་ཡོད། བྱང་སྩེམས་གྱི་ཆོས་མངོན་

རྟོགས། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་

གསུམ་ཡོད། 

 བྱང་སྩེམས་ཀྱི་དོན་མངོན་རྟོགས། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། དོད་སོགས་བཞྱི། དྩེ་རྩེ་རྩེ་ལ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་གསུམ་གསུམ་སྟྩེ་བཅུ་

གཉྱིས་ཡོད། སྱིང་རྩེ་ཆྩེན་པོ་དང་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤྩེས་རབ་ཀྱིས་

ཟྱིན་པའྱི་བྱང་སྩེམས་འཕགས་པའྱི་མངོན་རྟོགས་དྩེ། བྱང་སྩེམས་འཕགས་པའྱི་སའྱི་

མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མྩེད་པ། གསུམ་པ་

འོད་བྱྩེད་པ། བཞྱི་པ་འོད་འཕོ་བ། ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བ། བདུན་

པ་རྱིང་དུ་སོང་བ། བརྒྱད་པ་མྱི་གཡོ་བ། དགུ་པ་ལྩེགས་པའྱི་བོ་གོས། བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་

སྤྲྱིན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག  སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ཆྩེས་ལྷག་པར་ཟྱིན་པའྱི་

ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། མྱི་འཐད་དྩེ། དྩེ་འདའྱི་ས་

དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་མྩེད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ཐོབ་པའྱི་ས་དང་པོ་བ་

མྩེད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། སློབ་ལམ་ན་སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་མྩེད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེས་ན་ཚུལ་
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ཁྲིྱིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཉམས་ལྩེན་ལྷག་པར་མ་ཐོབ་ཅྱིང༌། ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་

ནང་ནས་སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྩེན་ལྷག་པར་ཐོབ་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། 

ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་བཞྱིན་དུ། ས་གཉྱིས་པ་ནས་ས་བཅུ་པའྱི་

བར་ལ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་སྦར་ནས་མཐར་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྩེན་ཆྩེས་ལྷག་

པར་ཟྱིན་པས་རབ་ཏུ་ཕྩེ་བའྱི་ས་བཅུ་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། ཞྩེས་སོགས་རྱིགས་འགྩེའོ།།

ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་དབྱྩེ་ན། ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌། ས་དང་

པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་དང༌། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་གཞག་

ཡྩེ་ཤྩེས་དང་གསུམ་ཡོད། ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་དང་

པོའྱི་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་བདྩེན་འཛིན་གྱི་དངོས་གཉྩེན་

བྱྩེད་པ་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌། སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་གཉྱིས། ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་བདྩེན་

འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། བཟོད་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྩེ་དང་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་

ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དོན་གཅྱིག  ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གང་ཞྱིག  རང་

གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་

ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་
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1 2

པའྱི་ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དོན་གཅྱིག  ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་གང་ཞྱིག  རང་དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་

བའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་སྤངས་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། ས་

དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཤྩེས་པ་བརྒྱད་ཡོད། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་

ཡྱིན་པ་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་

གྱི་མཐོང་ལམ་དང༌། གཉྱིས་སྟོང་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

མཐོང་ལམ་དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་རྩེས་སུ་སླར་ཡང་སྟོང་

ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ལྟ་བུའོ། །

 ས་དང་པོའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་

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

ས་དང་པོའྱི་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་དང་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་

ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་དོན་གཅྱིག  མཉམ་རྩེས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་

ནྱི། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྫོོབ་སྩེམས་བསྐྩེད་

དང༌། དྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་དང༌། 

ཐྩེག་ཆྩེན་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ལ་གནས་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉྱིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་ལྟ་བུའོ།།
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1 2

སྐྩེ་ཚུལ་ནྱི། ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་

ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆྩེན་པོའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ། ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་རྣམས། མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་

སུ་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་སུ་ས་དང་པོའྱི་བར་ཆད་

མྩེད་ལམ་དང༌། རྣམ་གོལ་ལམ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་མཉམ་གཞག་

ཡྩེ་ཤྩེས་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་སུ་ས་དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་སྐྩེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།

དྩེ་དང་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྩེ་བ་དང༌། 

དྩེའྱི་རྩེས་སུ་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་སུ་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་

གོལ་ལམ་དང༌། བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གཉྱིས་པའྱི་མཉམ་

གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་སུ་ས་གཉྱིས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་

སྐྩེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དྩེས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྩེའོ།། 

ས་ནས་སར་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།ས་ནས་སར་འཕོ་ཚུལ་བཤད་པ།

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

ཏྩེ། བར་ཆད་མྩེད་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་མྩེད་ལམ་ནས་ས་གཉྱིས་པའྱི་རྣམ་

གོལ་ལམ་དུ་འཕོ། ས་བདུན་པ་ནས་ས་བརྒྱད་པར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་དྩེ་ལྟར་དུ་འཕོ་བའྱི་
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ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཕོ་བའྱི་ཚེ་ན་ཡང་དྩེ་ལྟར་འཕོ་

བའྱི་ཕྱིར། དྩེས་ན་ས་བཅུ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་སྐྩེས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཡོད། དྩེ་

བཞྱིན་དུ་ས་དགུ་པའྱི་ཐོག་མར་སྐྩེས་པའྱི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།

ཕར་ཕྱིན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་གངས་ལྷག་ཚུལ་བཤད་པ།ཕར་ཕྱིན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་གངས་ལྷག་ཚུལ་བཤད་པ།

བཞྱི་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་ལྷག་ཚུལ་གྱི་ཁྱེད་པར། ཡོན་ཏན་གྱི་གངས་འཕྩེལ་བའྱི་ཁྱེད་པར། 

རྣམ་སྱིན་གྱི་སྐྩེ་བ་ལྩེན་ཚུལ་གྱི་ཁྱེད་པར། སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་གྱི་ཁྱེད་པར། ཡོངས་སྦོང་

གྱི་ཁྱེད་པར་རོ། །དང་པོ་ནྱི། ས་དང་པོར་སྦྱིན་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྩེན་ལྷག་པར་

ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་སྟྩེ། བཅུ་པར་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལྩེན་ཆྩེས་ལྷག་པར་

ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །

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

བརྒྱའྱི་ཞལ་མཐོང་བ། དྩེ་དག་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པ་ཤྩེས་པ་ཐོབ་པ། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཞྱིང་བརྒྱར་འགོ་ནུས། དྩེའྱི་ཞྱིང་བརྒྱ་སྣང་བར་བྱྩེད་ནུས། འཇྱིག་རྟྩེན་གྱི་ཁམས་

མྱི་འད་བ་བརྒྱ་གཡོ་བར་བྱྩེད་ནུས། བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་ནུས། བསྐལ་བ་བརྒྱའྱི་

སྔོན་དང་ཕྱི་མའྱི་མཐའ་ལ་ཡང་དག་པར་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་གཟྱིགས་པ་འཇུག་ནུས། ཏྱིང་ངྩེ་

འཛིན་མྱི་འད་བ་བརྒྱ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ནུས། ཆོས་ཀྱི་སྒོོ་མོ་མྱི་འད་བ་བརྒྱ་འབྱྩེད་

ནུས། སྩེམས་ཅན་བརྒྱ་སྱིན་པར་བྱྩེད་ནུས། རང་གྱི་ལུས་བརྒྱར་སྤྲུལ་ནུས། རང་གྱི་
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ལུས་རྩེ་རྩེའྱི་འཁོར་དུ་བྱང་སྩེམས་འཕགས་པ་བརྒྱ་བརྒྱས་བསྐོར་བ་བྱྩེད་ནུས་པ་

ནས་བཟུང་སྟྩེ། ས་གཉྱིས་པར་དྩེ་འད་བའྱི་ཡོན་ཏན་སྟོང་ཕག་སྡེྩེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས། ས་

གསུམ་པར་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས། ས་བཞྱི་པར་བྱྩེ་བ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས། ས་ལྔ་

པར་བྱྩེ་བ་སྟོང་ཕག་བཅུ་གཉྱིས། ས་དྲུག་པར་བྱྩེ་བ་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས། ས་བདུན་

པར་བྱྩེ་པ་ཁྲིག་ཁྲིྱིག་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས། ས་བརྒྱད་པར་སྟོང་གསུམ་གྱི་རྡུལ་ཕ་

རབ་ཀྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་སྡེྩེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས། ས་དགུ་པར་སྟོང་གསུམ་འབུམ་

ཕག་བཅུའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་ཡོན་ཏན་སྡེྩེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས། ས་

བཅུ་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བརོད་དུ་མྩེད་པའྱི་ཡང་བརོད་དུ་མྩེད་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཀྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་ཡོན་ཏན་སྡེྩེ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། 

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

སྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོར་སྐྩེ་བ་ལྩེན། ས་གཉྱིས་པ་བས་གྱིང་བཞྱི། ས་གསུམ་པ་བས་

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

པ་བས་འཕྲུལ་དགའ། ས་བདུན་པ་བས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱྩེད། ས་བརྒྱད་པ་བས་

སྟོང་སྤྱི་ཕུད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆྩེན་པོ། ས་དགུ་པ་བས་སྟོང་གཉྱིས་པའྱི་བདག་

པོ་ཚངས་པ་ཆྩེན་པོ། ས་བཅུ་པ་བས་འོག་མྱིན་གྱི་ལྷའྱི་བུ་དབང་ཕྱུག་ཆྩེན་པོའྱི་སྐྩེ་

བ་ལྩེན་པའྱི་ཕྱིར།
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རྣམ་སྱིན་གྱི་སྐྩེ་བ་ལྩེན་ཚུལ་དང་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་བཤད་པ།རྣམ་སྱིན་གྱི་སྐྩེ་བ་ལྩེན་ཚུལ་དང་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་བཤད་པ།

བཞྱི་པ་ནྱི། མཐོང་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་སྤང་ཉོན་སྒྱིབ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་

སྤོང༌། མཐོང་སྤང་ཤྩེས་སྒྱིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སྤོང་ལ། མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་བའྱི་ཉོན་སྒྱིབ་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་དྩེ། དྩེར་གྱུར་བའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་

ཉོན་སྒྱིབ་བཞྱི་བཅུ། གོང་མའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་ཉོན་སྒྱིབ་བདུན་ཅུ་ར་གཉྱིས་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྩེ། དྩེར་གྱུར་བའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

མཐོང་སྤང་ཉོན་སྒྱིབ་བཅུ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་བཅུ། འགོག་པའྱི་དྩེ་བཅུ་

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

དང་པོ་གྲུབ་སྟྩེ། དྩེར་གྱུར་བའྱི་འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁྲིོ། ང་རྒྱལ། ཉོན་མོངས་

ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ། ཐྩེ་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་ཁྲིྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆོག་འཛིན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་རྣམས་རྱིགས་འགྩེ། དྩེ་སྐད་དུ་ཡང༌། 

རྒྱན་སྣང་ལས། འདྱིར་ཡང་འདོད་ཆགས་དང༌། ཁོང་ཁྲིོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། མ་རྱིག་པ་

དང༌། ཐྩེ་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་ཁྲིྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་

ཏུ་འཛིན་པ་རྣམས་འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་བདྩེན་པ་བཞྱིའྱི་དབྱྩེ་བས་བཞྱི་བཅུར་འགྱུར་

རོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 
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གཉྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག  གཟུགས་མྩེད་ཀྱི་

སས་བསྡུས་ཀྱི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྩེ། དྩེར་གྱུར་བའྱི་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་འདོད་ཆགས། ང་རྒྱལ། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་

མ་རྱིག་པ། ཐྩེ་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་ཁྲིྱིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་

འཛིན་པ་སྟྩེ་དགུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དགུ་དགུ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར། གཟུགས་མྩེད་ལ་རྱིགས་འགྩེ། 

དྩེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱན་སྣང་ལས། དྩེ་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་དང་གཟུགས་མྩེད་པའྱི་

ཁམས་སུ་ནྱི་དྩེ་དག་བདྩེན་པ་བཞྱིའྱི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ། ཁོང་ཁྲིོ་བ་བརྒྱད་

བཏོན་ན་བདུན་ཅུ་ར་གཉྱིས་སོ། །སྤྱིར་བསྡེོམ་ན་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའྱི་ཉོན་

མོངས་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྱིས་སྤོང་སྟྩེ། ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ར་རྟགས་གཉྱིས་པ་

གྲུབ་སྟྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་བའྱི་ཤྩེས་སྒྱིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡོད་དྩེ། དྩེར་

གྱུར་བའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་ཤྩེས་སྒྱིབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག  གཟུགས་

དང་གཟུགས་མྩེད་ཀྱི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྟྩེ། འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་ཤྩེས་སྒྱིབ་ལྡོག་པ་གཟུང་

རྟོག་དགུ འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ རྫོས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་

དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་རྣམས་རྱིགས་འགྩེའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒོོམ་སྤང་
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ལ། ཉོན་སྒྱིབ་དང་ཤྩེས་སྒྱིབ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་

སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་བའྱི་སྒོོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་

དྩེ་ལ་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དྲུག  གོང་མའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་བཅུ་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་སྤང་དུ་གྱུར་བའྱི་འདོད་

པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་འདོད་ཆགས། ཞྩེ་སྡེང༌། ང་རྒྱལ། མ་རྱིག་པ། འཇྱིག་ཚོགས་སུ་

ལྟ་བ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སྟྩེ་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྟྩེ། དྩེར་གྱུར་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ལྔ། གཟུགས་

མྩེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟྩེ། གཟུགས་ཀྱི་

སས་བསྡུས་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་འགྩེའོ། །དྩེ་སྐད་དུ་ཡང་

རྒྱན་སྣང་ལས། དྩེ་བས་ན་ས་དང་པོའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནོ།།

དྩེ་ལས་གཞན་པ་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་རོ་རྩེ་ལྟ་བུར་བརོད་

པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་པའྱི་ལམ་གང་ལས་དྩེ་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཀུན་ཏུ་འོད་

ཐོབ་པའྱི་བར་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་མཆོག་གྱི་དོན་ལ་སོགས་པར་ཆོས་ཀྱི་དབྱྩེ་བས་

སོ་སོར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་སྒོོམ་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ།།

དྩེ་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་བཅུ་དྲུག་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྱིམ་གྱིས་སྤོང་ངོ༌། །འདྱི་ལྟ་

སྟྩེ། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞྩེ་སྡེང་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། མ་རྱིག་པ་དང༌། འཇྱིག་ཚོགས་
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ལ་ལྟ་བ་དང༌། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སྟྩེ། འདོད་པར་སྤོད་པ་དྲུག་གོ །དྩེ་དག་ཉྱིད་

ལས་ཞྩེ་སྡེང་བཏོན་ནས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མྩེད་པར་སྤོད་པ་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྩེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཉྱིས་པ་གྲུབ་སྟྩེ། མཐོང་བ་དང་སྒོོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ཡོངས་སུ་སྦོང་

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

།ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་སྤང་དུ་གྱུར་བའྱི་ཤྩེས་སྒྱིབ་དྩེ་ལ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཡོད་དྩེ། དྩེར་གྱུར་བའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྒོོམ་སྤང་ཤྩེས་སྒྱིབ་

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག  དྩེར་གྱུར་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སོ་དྲུག  དྩེར་གྱུར་བའྱི་

གཟུགས་མྩེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སོ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།

དང་པོ་གྲུབ་སྟྩེ། འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྒོོམ་སྤང་ཤྩེས་སྒྱིབ་འཇུག་པ་

གཟུང་རྟོག་དགུ  ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ  རྫོས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ  བཏགས་འཛིན་

རྟོག་པ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྩེ།

སའྱི་ཡོངས་སྦོང་བཤད་པ།སའྱི་ཡོངས་སྦོང་བཤད་པ།

ལྔ་པ་ནྱི། རང་གང་ལ་ལྡན་པའྱི་ས་དྩེའྱི་སྐོན་སྩེལ་བར་བྱྩེད་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པར་

བྱྩེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྩེ། སའྱི་ཡོངས་སྦོང་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན་དགུ་ཡོད། ས་དང་པོའྱི་

སྐོན་སྩེལ་བར་བྱྩེད་ཅྱིང༌། ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པར་བྱྩེད་པའྱི་ས་དང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་དྩེ། ས་

དང་པོའྱི་ཡོངས་སྦོང་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྩེ། 
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1 2

ས་བཅུ་ལ་ཡོངས་སྦོང་གྱི་གངས་ཀྱི་ཁྱེད་པར་ཡོད་དྩེ། 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་མྩེད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྩེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྩེ། 

ས་བཅུ་པའྱི་སྐོན་སྩེལ་བར་བྱྩེད་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པར་བྱྩེད་པའྱི་ས་བཅུ་པའྱི་ཡྩེ་

ཤྩེས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྐབས་འདྱིར་ས་བཅུ་པའྱི་ཡོངས་སྦོང་དངོས་སུ་མྱི་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྩེ། ས་དགུ་བའྱི་ཡོངས་སྦོང་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་ཤུགས་ལ་ས་བཅུ་བའྱི་

ཡོངས་སྦོང་རྟོགས་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་ཞྩེ་ན། ཁ་ཅྱིག  མ་ཐོབ་

པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཡྱིན་ཏྩེ། དཔྩེར་ན། ཆུ་འདྩེན་པའྱི་ཡུར་བ་བཞྱིན་

ནོ་ཞྩེས་ཟྩེར། ཁ་ཅྱིག  ཐོབ་ཟྱིན་སྦོང་བ་ཡྱིན་ཏྩེ། དཔྩེར་ན། ཁང་བཟང་བྱྱི་དོར་བྱྩེད་པ་

བཞྱིན་ནོ་ཞྩེས་ཟྩེར་ན། དང་པོ་མྱི་འཐད་དྩེ། ས་དང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ན། ས་དང་པོའྱི་

དུས་སུ་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར།

སའྱི་ངྩེས་ཚིག་བཤད་པ།སའྱི་ངྩེས་ཚིག་བཤད་པ།

ལྔ་པ་ལ། ས་སྤྱིའྱི་ངྩེས་ཚིག་དང༌། ས་སོ་སོའྱི་ངྩེས་ཚིག་གཉྱིས་ལས། དང་
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1 2

པོ་ནྱི། སའྱི་སྐད་དོད་དུ་བྷཱུ་མྱི་ཞྩེས་པ་འབྱུང་ལ། ངྩེས་ཚིག་བསྣན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་

ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་སོགས་ལ་ས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། གདུལ་

བྱ་འབྱུང་པོ་དཔག་ཏུ་མྩེད་པའྱི་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་འཇྱིགས་པ་མྩེད་པའྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པ་དང༌། 

ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྩེལ་བར་བྱྩེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་

ཕྱིར། མདོ་སྡེྩེ་རྒྱན་ལས། འབྱུང་པོ་དཔག་མྩེད་འཇྱིགས་མྩེད་ཕྱིར། །དཔག་ཏུ་མྩེད་

པ་དྩེ་དག་ལ། །ཕྱི་ཕྱིར་གོང་དུ་འགོ་ལྡན་ཕྱིར། །དྩེ་དག་ཉྱིད་ནྱི་སར་འདོད་དོ། །ཞྩེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

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

དྩེ། ས་དང་པོ་ནས་རྫོོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཉྩེ་བ་དང༌། སྩེམས་ཅན་གྱི་དོན་འགྲུབ་པར་

མཐོང་བ་ན། དགའ་བ་ཁྱེད་པར་ཅན་སྐྩེ་བས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་ཉྱིད་ལས། 

བྱང་ཆུབ་ལ་ནྱི་ཉྩེ་བ་དང༌། །སྩེམས་ཅན་དོན་གྲུབ་མཐོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྩེ་

འགྱུར་ཏྩེ། །དྩེ་ཕྱིར་རབ་དགའ་ཞྩེས་བརོད་དོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་གཉྱིས་པ་ལ་དྱི་མ་མྩེད་པ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། དྩེ་གཉྱིས་པ་

ནས་འཆལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྲིྱིམས་དང་ཐྩེག་དམན་ཡྱིད་བྱྩེད་ཀྱི་རོལ་བའྱི་དྱི་མ་དང་བྲལ་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྩེ་ཉྱིད་ལས། འཆལ་ཚུལ་རོལ་བའྱི་

དྱི་བྲལ་ཕྱིར། །དྱི་མ་མྩེད་པའྱི་ས་ཞྩེས་བྱ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་གསུམ་པ་ལ་འོད་བྱྩེད་པ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ས་གསུམ་པ་



117 སའྱི་ངྩེས་ཚིག་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

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

ཅྱིང་གདུལ་བྱ་གཞན་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་ཚིམ་པར་བྱྩེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་

ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་ཉྱིད་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆྩེན་པོ་ནྱི། །བྱྩེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་འོད་

བྱྩེད་པའྱི། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བཞྱི་པ་ལ་འོད་འཕོ་བ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ས་བཞྱི་པར་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོོ་ནས་རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་

སྒྱིབ་གཉྱིས་སྩེག་པར་བྱྩེད་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་འོད་མྩེ་ལྟར་འཕོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་

ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་ཉྱིད་ལས། འདྱིར་ནྱི་བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཆོས། །རབ་ཏུ་

འཕོ་བྱྩེད་འོད་ལ་བུ། །དྩེ་དང་ལྡན་ཕྱིར་ས་དྩེ་ནྱི། །གཉྱིས་པོ་སྩེག་པས་འོད་འཕོ་ཅན། 

།ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་ལྔ་པ་ལ་སྦང་དཀའ་བ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། སྩེམས་ཅན་སྱིན་

པར་བྱྩེད་པ་དང༌། དྩེ་བྱྩེད་པའྱི་ཚོགས་གདུལ་བྱའྱི་ལོག་སྒྲུབ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་དྩེ་

ལ་བོ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སྩེམས་དཔའྱི་ས་བཞྱི་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་སྦོང་དཀའ་བ་ཡྱིན་པ་ལ་

ས་ལྔ་པ་འདྱིར་དྩེ་སྦོང་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་ཉྱིད་ལས། 

སྩེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྱིན་བྱྩེད་ཅྱིང༌། །རང་གྱི་སྩེམས་ཀང་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིར། །བོ་

ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤོང་དཀའ་བ། །དྩེ་ཕྱིར་སྦོང་དཀའ་ཞྩེས་བྱའོ། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར། 
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 ས་དྲུག་པ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་ས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། རྟྩེན་

འབྲྩེལ་ལུགས་འབྱུང་དུ་སྒོོམ་པས་འཁོར་བ་ལས་ལྡོག་པ་མངོན་དུ་གྱུར། རྟྩེན་འབྲྩེལ་

ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྒོོམ་པས་མྱང་འདས་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་ཉྱིད་ལས། ཤྩེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བརྟྩེན་ནས། ། འཁོར་བ་དང་

ནྱི་མྱ་ངན་འདས། །གཉྱིས་འདྱིར་མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཕྱིར། །མངོན་དུ་གྱུར་བའྱི་ས་ཞྩེས་

བཤད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བདུན་པ་ལ་རྱིང་དུ་སོང་བ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ལམ་རྱིང་དུ་

བསྒོོམ་པ་ལ་བརྟྩེན་ནས་མཚན་བཅས་རོལ་བཅས་ཀྱི་ལམ་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། བགོད་

པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ་གཉྱིས་འབྲྩེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་

ཉྱིད་ལས། བགོད་གཅྱིག་ལམ་དང་འབྲྩེལ་བའྱི་ཕྱིར། །རྱིང་དུ་སོང་བའྱི་སར་འདོད་དོ། 

།ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བརྒྱད་པ་ལ་མྱི་གཡོ་བ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ས་བརྒྱད་པར་

མཚན་མ་དང་བཅས་པའྱི་འདུ་ཤྩེས་དང་མཚན་མྩེད་རོལ་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤྩེས་གཉྱིས་

ཀྱིས་མྱི་གཡོ་བ་སྟྩེ་མྩེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་དྩེ། དྩེ་ཉྱིད་ལས། འདུ་ཤྩེས་

གཉྱིས་ཀྱིས་མྱི་གཡོ་ཕྱིར།། མྱི་གཡོ་ས་ཞྩེས་ངྩེས་པར་བརོད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

 ས་དགུ་པ་ལ་ལྩེགས་པའྱི་བོ་གོས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། སོ་སོ་

ཡང་དག་པར་རྱིག་པའྱི་བོ་གོས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་
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ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྩེ་ཉྱིད་ལས། སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་བོ་བཟང༌། །ས་དྩེ་ལྩེགས་

པའྱི་བོ་གོས་ཡྱིན། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། 

ས་བཅུ་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲྱིན་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ནམ་མཁའ་ལ་

ཆར་སྤྲྱིན་འཁྲིྱིགས་ཏྩེ་ཆར་བབས་ནས་འཇྱིག་རྟྩེན་པའྱི་ལོ་ཏོག་རྒྱས་པར་བྱྩེད་པ་ལྟར་

བྱང་སྩེམས་ས་བཅུ་པ་བའྱི་ཤྩེས་རྒྱུད་ནམ་མཁའ་དང་འད་བ་ལ་གཟུངས་དང་ཏྱིང་

འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྤྲྱིན་འཁྲིྱིགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་བབས་ཏྩེ། གདུལ་

བྱའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྩེ་བའྱི་ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱས་པར་བྱྩེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྩེ། དྩེ་ཉྱིད་ལས། སྤྲྱིན་བཞྱིན་གཉྱིས་ཀྱིས་ནམ་མཁའྱི་ཆོས། 

།ཁྱེབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཀྱི་སྤྲྱིན། །ཞྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དོན་བསྡུ་ན་ལམ་ཞུགས་

ཀྱི་མངོན་རྟོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་ས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། རང་

གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་མའྱི་རྟྩེན་བྱྩེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་

པའྱི་ཕྱིར།

ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་བཤད་པ།ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་བཤད་པ།

གཉྱིས་པ་ལ། མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ། མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས། སྒ་བཤད་པ། སྐྩེ་ཚུལ་བཤད་

པ་དང་ལྔ། དང་པོ་ནྱི། ངྩེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པས་ཟྱིན་པའྱི་མཁྱེྩེན་

པ་དྩེ། ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། གཉྱིས་པ་ཡུལ་གྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། ཚོགས་ལམ་སོགས་
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ལྔ་ཡོད། གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། མཉམ་རྩེས་གཉྱིས། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ལམ་དང་གསུམ། རྟྩེན་གྱི་སྒོོ་ནས་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་སོགས་གསུམ། 

ཆོས་མངོན་པར་རྟོགས་པ། ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་ཉན་རང་ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་

ཚོགས་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་གསུམ་ཡོད། དྩེ་རྩེ་རྩེ་ལ་དྩེར་

གྱུར་བའྱི་མངོན་སུམ་རྩེས་དཔག་དཔད་ཤྩེས་དང་གསུམ་ཡོད། དང་པོ་ནྱི། ཉན་ཐོས་

ཚོགས་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་ཤྩེས་དང་པོ་ལྔ་ལྟ་བུ། གཉྱིས་པ་ནྱི། དྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

རྟགས་ལ་བརྟྩེན་ནས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་གསར་དུ་རྟོགས་པའྱི་བོ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནྱི། དྩེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ངྩེས་པའྱི་ངྩེས་ཤྩེས་ལྟ་བུ། 

དྩེས་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལ་ཡང་རྱིགས་འགྩེའོ། །ཁྱེད་པར་ནྱི་རང་རྒྱལ་ཚོགས་

ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཉྱིས་སྟོང་རྟོགས་པའྱི་བོ་དང༌། གཉྱིས་སྟོང་ངྩེས་པའྱི་ངྩེས་ཤྩེས་ལྟ་

བུ། དྩེས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ལ་ཡང་རྱིགས་འགྩེའོ། །ཁྱེད་པར་ནྱི་བདག་མྩེད་ཀྱི་

ཚབ་ལ་སྟོང་ཉྱིད་སྦར། དོན་མངོན་རྟོགས། སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་

ཀྱི་སྦོར་ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། 

 ཉན་ཐོས་ཀྱི་དོན་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་

ན། དོད་སོགས་བཞྱི་ཡོད། དང་པོ་གསུམ་ལ་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་གསུམ་ཡོད། ཆོས་

མཆོག་ལ་དྩེ་མྩེད་དྩེ། དྩེ་དུས་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། མཛོད་
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ལས། དྩེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་དྩེ་བཞྱིན། །ཆོས་མཆོག  ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་

དབྱྩེ་ན། མངོན་སུམ་རྩེས་དཔག་དཔད་ཤྩེས་དང་གསུམ། མཚན་གཞྱི་ནྱི་གོང་དང་འད། 

དྩེས་རང་རྒྱལ་ལ་ཡང་རྱིགས་འགྩེའོ། །ཁྱེད་པར་གོང་དང་འད། 

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་དོན་མངོན་རྟོགས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་

ན། དོད་སོགས་བཞྱི་ཡོད། དྩེ་རྩེ་རྩེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབྲྱིང་ཆྩེན་པོ་གསུམ་གསུམ་གྱི་དབྱྩེ་

བ་སྟྩེ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད། ཡང་དྩེར་གྱུར་བའྱི་མངོན་སུམ་རྩེས་དཔག་དཔད་ཤྩེས་དང་

གསུམ་ཡོད། མཚན་གཞྱི་སྔར་བཞྱིན་ནོ།།

བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས། མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་

ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་

ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་བ་སོགས་བཤད་ཟྱིན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་

མྩེད་ལམ་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་བའྱི་འདོད་པའྱི་སས་བསྡུས་

ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་གྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་གང་ཞྱིག  དྩེར་གྱུར་བའྱི་གོང་མའྱི་སས་བསྡུས་

ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་

ལམ་སྡུག་བསྔལ་རྩེས་བཟོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྩེའོ།།

ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཅྱིག་ཅར་དུ་སྐྩེ་བ་ཡོད་དྩེ། སྤང་བྱ་

ཅྱིག་ཅར་བའྱི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་དྩེ་ལྟར་སྐྩེ་བའྱི་ཕྱིར། རྱིམ་ཅན་དུ་སྐྩེ་བ་
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ཡོད་དྩེ། སྤང་བྱ་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་དྩེ་ལྟར་སྐྩེ་བའྱི་ཕྱིར། དྩེས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་

རྱིགས་འགྩེའོ། །

 ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དབྱྩེ་བ་བཤད་ཟྱིན། རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས། སྒོོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ཉན་

ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་

ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། མཉམ་རྩེས་གཉྱིས།  དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་བདག་མྩེད་ལ་རྩེ་

གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་

ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌། རྣམ་གོལ་ལམ་

དང༌། དྩེ་གཉྱིས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་

དང་གསུམ་ཡོད། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་

ཐོས་ཀྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་བའྱི་སྒོོམ་

སྤང་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ཉན་ཐོས་གྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ནས་ཆྩེན་པོའྱི་

ཆྩེན་པོའྱི་བར་དགུ་ཡོད། 

 རང་གྱི་ཉྩེར་ལྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་རང་དང་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྩེས་པའྱི་
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ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་མྩེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་ལས་གོལ་བའྱི་བདག་མྩེད་

ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཉན་ཐོས་

ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་

གོལ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ནས་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོའྱི་བར་དགུ་ཡོད། དྩེས་རང་སངས་

རྒྱས་ལ་རྱིགས་འགྩེའོ། །ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། 

དྩེ་ལ་དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་སོགས་གསུམ་ཡོད། 

དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྱི་བདག་མྩེད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས་གང་ཞྱིག  རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་

མངོན་འགྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། 

ཆོས་ཉྱིད་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་

རྟོགས་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་

དྩེ། དང་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ཆུང་ངུ་སྐོར་གསུམ། འབྲྱིང་སྐོར་གསུམ། ཆྩེན་པོ་

སྐོར་གསུམ་སྟྩེ་དགུ་ཡོད། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གང་ཞྱིག རང་

གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོའྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ས་
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དང་པོའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དང༌། ས་གཉྱིས་པའྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་

ལམ་གཉྱིས་ཡོད། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་འབྲྱིང་དང་ས་

གསུམ་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་དོན་གཅྱིག  དྩེས་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིགས་འགྩེ 

 ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་གང་ཞྱིག  རང་དང་མཉམ་

གཞག་ཐུན་གཅྱིག་ལ་སྐྩེས་པའྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་བདྩེན་འཛིན་ལས་

གོལ་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་རྩེས་ལ་མངོན་རྟོགས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་

གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན་དགུ་ཡོད། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཆུང་ངུའྱི་

ཆུང་ངུ་དང༌། ས་གཉྱིས་པའྱི་སྒོོམ་ལམ་རྣམ་གོལ་ལམ་དོན་གཅྱིག

ཉོན་སྒྱིབ་སྤངས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ། མྱི་སློབ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ཉན་ཐོས་

ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་སོགས་གསུམ་ཡོད། གསུམ་པ་ནྱི། ཚོགས་ལམ། དད་པའྱི་ས། ཐར་

པ་ཆ་མཐུན། ཆོས་མངོན་རྟོགས་རྣམས་དོན་གཅྱིག  སྦོར་ལམ། ངྩེས་འབྱྩེད་ཡན་ལག  

ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན། དོན་མངོན་རྟོགས་རྣམས་དོན་གཅྱིག མཐོང་ལམ། བདྩེན་པ་

མངོན་རྟོགས། མཐོང་ལམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག  སྒོོམ་ལམ། རྩེས་

ལ་མངོན་རྟོགས། སྒོོམ་ལམ་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག  མྱི་སློབ་ལམ། དག་

བཅོམ་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག  དྩེས་ཐྩེག་པ་སོ་སོ་ལ་ཤྩེས་པར་བྱའོ། །

 སྒ་བཤད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་ཚོགས་ལམ་

ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ཐར་པ་ཐོབ་ཕྱིར་ཚོགས་བསགས་པའྱི་ལམ་གྱི་
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དང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཆོས་མངོན་རྟོགས་ཞྩེས་

བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ཆོས་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་གཙོ་བོར་ཐོས་བསམ་གྱིས་

གཏན་ལ་འབྩེབས་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དད་པའྱི་ས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། དད་སོགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་གཙོ་

བོར་མཁས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ཉོན་སྒྱིབ་སྤངས་པའྱི་འགོག་

བདྩེན་ཐར་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ཉོན་སྒྱིབ་ཀུན་བཏགས་སྤངས་པའྱི་འགོག་བདྩེན་ཐར་པའྱི་ཆ་

ཡྱིན་ལ། དྩེ་ཐོབ་པ་དང་རྩེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་སྦོར་ལམ་

ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། བདྩེན་པ་བཞྱི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་སྦོར་

བར་བྱྩེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

དོན་མངོན་རྟོགས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་

བདག་མྩེད་ཕ་རགས་གང་རུང་ལ་སྒོོམ་བྱུང་གྱིས་མྱོང་བ་ཐོན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་

ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ངྩེས་འབྱྩེད་ཡན་ལག་ཞྩེས་

བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ལ་ངྩེས་

འབྱྩེད་ཅྩེས་བྱ་ལ། ཁྱེོད་རང་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་བའྱི་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་

པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་ཉྩེར་ལྩེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 
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1 2

ངྩེས་འབྱྩེད་ཆ་མཐུན་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མྱི་

རྟོག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ལ་ངྩེས་འབྱྩེད་ཞྩེས་བྱ་ལ། དྩེ་དང་ཆ་མཐུན་པས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་

ཕྱིར། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་ལྟ་བུ་ལ། ངྩེས་འབྱྩེད་ཅྩེས་བརོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། མཐོང་སྤང་ལས་ངྩེས་པར་འབྱྩེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། བྱང་སྩེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་

ལམ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། བདྩེན་བཞྱི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་གནས་

སྐབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

བདྩེན་པ་མངོན་རྟོགས་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། བདྩེན་པ་མངོན་

སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྒོོམ་ལམ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་རྩེས་ལ་མངོན་

རྟོགས་ཞྩེས་རོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། བདྩེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཟྱིན་གྱི་རྒྱུན་

སྒོོམ་པར་བྱྩེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་

ཕྱིར། དག་བཅོམ་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་མྱི་སློབ་ལམ་ཞྩེས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དྩེ། ཆགས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་ཕག་བྱ་བའྱི་འོས་སུ་གྱུར་བ་དང༌། ཉོན་སྒྱིབ་

སྤངས་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། 

 ལྔ་པ་ནྱི། གནས་སྐབས་ཉན་ཐོས་སུ་རྱིགས་ངྩེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ངྩེས་

འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་སྐྩེས་པ་ན། དྩེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་
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1 2

ཆུང་ངུ་ཐོབ་པར་འཇོག དྩེའྱི་རྩེས་སུ་དྩེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྩེ་འབྲྱིང་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་སུ་དྩེའྱི་རྒྱུད་

ལ་དྩེ་ཆྩེན་པོ་སྐྩེ། གནས་སྐབས་ཉན་ཐོས་སུ་རྱིགས་ངྩེས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་

ལམ་ཆྩེན་པོ་ལ་གནས་པའྱི་ཉན་ཐོས་དྩེས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་

ལྷག་མཐོང་ནམ་ཐོབ་པ་ན། དྩེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་དོད་ཐོབ་པར་འཇོག དྩེའྱི་རྩེས་

སུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་རྩེ་མོ་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་སུ་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་སྐྩེ། དྩེའྱི་རྩེས་སུ་

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

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

གནས་སྐབས་ཉན་ཐོས་སུ་རྱིགས་ངྩེས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་

ལ་གནས་པའྱི་གང་ཟག་དྩེས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་

པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་ནམ་ཐོབ་པ་ན། དྩེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག  དྩེ་འདའྱི་

ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དྩེས་གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་རྟོགས་ཟྱིན་གོམས་པ་ལ་བརྟྩེན་

ནས་ཉོན་སྒྱིབ་ཆྩེན་པོའྱི་ཆྩེན་པོའྱི་དངོས་གཉྩེན་ནམ་ཐོབ་པ་ན། དྩེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོོམ་

ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག དྩེས་ཉོན་སྒྱིབ་ནམ་སྤངས་པའྱི་ཚེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མྱི་སློབ་ལམ་ཐོབ་

པར་འཇོག  དྩེས་རང་སངས་རྒྱས་ལ་རྱིགས་འགྩེའོ།།

ཐྩེག་ཆྩེན་རྱིགས་ངྩེས་ཀྱི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ལ། ཐྩེག་ཆྩེན་

སྩེམས་བསྐྩེད་ནམ་སྐྩེས་པ་ན། དྩེས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ཐོབ་པར་འཇོག 

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དུ་འཕོ་ཚུལ་ལ་ཡང༌། དམན་



128 ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་བཤད་པ།གྲུབ་དོན་ས་གསུམ།

1 2

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

ཚོགས་ལམ་ཆྩེན་པོ་ལ་གནས་པའྱི་སྩེམས་དཔའ་དྩེས། སྟོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་

ལྷག་མཐོང་ནམ་ཐོབ་པ་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དོད་ཐོབ་པར་འཇོག  དྩེ་འདའྱི་བྱང་

སྩེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྩེས་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་ནམ་ཐོབ་པ་ན། 

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག 

དམན་ལམ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ། དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་མ་མྱོང་བ་དང༌། 

དྩེ་རྟོགས་པ་གཉྱིས་ལས། དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་མ་མྱོང་བའྱི་དམན་ལམ་

སྔོན་སོང་གྱི་བྱང་སྩེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དྩེ། སྟོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་མཐོང་

ཐོབ་པ་དང༌། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་དོད་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ། དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་

རྟོགས་མྱོང་བ་ལ། དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་མྱོང་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་ཚོགས་ལམ་

པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དང༌། དྩེ་འད་བའྱི་ཐྩེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྟོགས་པ་

སྔོན་དུ་སོང་བ་གཉྱིས་ལས། དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཐྩེག་དམན་ཚོགས་

ལམ་པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ཞྱིང༌། དྩེ་འདའྱི་ཐྩེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྟོགས་པ་

སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་བྱང་སྩེམས་ཚོགས་ལམ་པ་དྩེས། སྟོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལྷག་

མཐོང་ཐོབ་པ་ན། དྩེས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག  དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་

རྟོགས་མྱོང་བའྱི་ཐྩེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་བྱང་སྩེམས་

ཚོགས་ལམ་པ་དྩེས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་གཉྱིས་
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ཅྱི་ཙམ་གསོག་དགོས་པ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་དྩེས་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

སྦོར་ལམ་དོད་ཐོབ་པར་འཇོག ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སྦོར་ལམ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་འཕོ་ཚུལ་ལ་

གཉྱིས་ལས། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་བྱང་སྩེམས་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན། 

དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་མ་མྱོང་བའྱི་བྱང་སྩེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྩེས། 

སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་

འཇོག  དྩེ་དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་དམན་ལམ་སྔོན་སོང་ལ་ཡང་གཉྱིས་

ལས། དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཐྩེག་དམན་སྦོར་ལམ་པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་

དུ་སོང་ཞྱིང༌། དྩེ་འདའྱི་ཐྩེག་དམན་མཐོང་ལམ་པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྱི་བྱང་

སྩེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྩེས། སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཚེ། ཐྩེག་

ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་འཇོག དམན་ལམ་དུ་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཐྩེག་དམན་

མཐོང་ལམ་པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་བྱང་སྩེམས་སྦོར་ལམ་པ་དྩེས། སྦོར་ལམ་

གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཉྱིས་ཅྱི་ཙམ་གསོག་དགོས་པ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་སྐད་

ཅྱིག་གཉྱིས་པར་ཐྩེག་ཆྩེན་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་ཞྩེས་སོགས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྩེ། ས་རབ་ཏུ་དགའ་

བ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་སོ་སོའྱི་ཡོངས་སྦོང་རྫོོགས་པར་བསྟན་པའྱི་ཆྩེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 གསུམ་པ་ལ། ཁོ་ན་རྩེ། གང་ཟག་གྱི་བདག་མྩེད་རྟོགས་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་ཆོས་
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ཅན། ཉན་ཐོས་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེབ་སྟྩེ། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྩེ་བའྱི་

ས་དང་ལམ་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྩེས་ཟྩེར་ན་མ་ཁྱེབ། དྩེ་བཞྱིན་དུ་སྟོང་ཉྱིད་

རྟོགས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ། ཐྩེག་ཆྩེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་ཡྱིན་པར་

ཐལ། དྩེ་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེབ་པ་ཁས། དྩེར་ཐལ། དྩེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེ་དྩེའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྩེར་ན་མ་ཁྱེབ། 

གཞན་ཡང་གཉྱིས་སྟོང་རྟོགས་པའྱི་རྣམ་མཁྱེྩེན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱལ་ལམ་ཞུགས་

ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེའྱི་ལམ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། ཁྱེབ་སྟྩེ། ལམ་ཡྱིན་ན། ས་ལམ་གཉྱིས་སུ་ཕྩེ་བའྱི་ས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྩེར་ན་མ་ཁྱེབ། དྩེ་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཁྱེྩེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྩེའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། ཁྱེབ་སྟྩེ། ལམ་ཡྱིན་ན་མཁྱེྩེན་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁོ་ན་རྩེ། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་པའྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་

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

ནུས་ཏྩེ། སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

ཟྩེར་ན་མ་ཁྱེབ། ཁོ་ན་རྩེ། དྩེ་ཆོས་ཅན། ཐྩེག་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མཐར་ཕྱིན་

པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་སློབ་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྩེར་ན་མ་ཁྱེབ། འདོད་ན། དྩེ་

ཆོས་ཅན། ཐྩེག་ཆྩེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
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འདོད་པ་གང་ཞྱིག ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

 གཞན་ཡང༌། ཁོ་ན་རྩེ། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྩེས་ཐོབ་ཡྩེ་ཤྩེས་ལ་གནས་

པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་ཆོས་ཅན། 

མཉམ་རྩེས་གང་རུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱེོད་

ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། ཁྱེོད་མཉམ་

གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་གང་ཞྱིག ཁྱེོད་མཉམ་གཞག་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་ན། ཁྱེོད་དྩེ་ཡྱིན་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གཉྱིས་པ་འབུད། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དྩེར་ཐལ། སྟོང་ཉྱིད་ལ་རྩེ་

གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྩེར་ཐལ། དྩེ་གཉྱིས་སྣང་

ནུབ་པའྱི་མཁྱེྩེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟྩེར་ན་མ་ཁྱེབ། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡྩེ་ཤྩེས་ནྱི།། 

ཞྩེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ས་གང་

ཞྩེ་ན། འདྱི་ལྟར་བྱང་སྩེམས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པས། ཞྩེས་སོགས་གསུངས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ས་དང་པོ་དགུ་ཡོངས་སྦོང་གྱི་སྒོོ་ནས་བཤད་ནས། བཅུ་པ་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་སྒོོ་ནས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞྩེ་ན། དྩེ་ཡོད་དྩེ། དྩེ་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱི་སྒོོ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཞྩེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་རྒྱུའྱི་

ས་ཞྩེས་གསུངས། ས་བཅུ་པའྱི་ངོ་བོ་དྩེ་འཆད་པ་ལ། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡྩེ་ཤྩེས་

ཞྩེས་སོགས་གསུངས། རང་གྱི་འདའ་བྱར་གྱུར་བའྱི་ས་དགུའྱི་རྩེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང༌། མདོ་

ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྒ་བཤད་ནས་སྟོན་པའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་
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1 2

ཐུག་དྩེ། ས་བཅུ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། སྐྩེ་

བ་གཅྱིག་ཐོགས་པའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས། སྱིད་པ་ཐ་མའྱི་ཡྩེ་ཤྩེས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འདྱི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཞྩེས་བཏགས་ནས་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྩེ། ས་བཅུ་པ་

དྩེས་རྩེས་ཐོབ་ཏུ་གདུལ་བྱའྱི་དོན་བྱྩེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པ་རྩེས་མཐུན་པ་

ཐོབ་པས་དྩེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུད་བ་མ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྩེམས་དཔའྱི་ཚུལ་འདྱི་

ནྱི། །རྩེས་ཐོབ་དྩེ་བཞྱིན་གཤྩེགས་རྣམས་དང༌། །སྩེམས་ཅན་ཡང་དག་སྒོལ་བ་ལ། 

།འཇྱིག་རྟྩེན་ན་ནྱི་མཉམ་པ་ཉྱིད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག  དྩེས་གཞན་དོན་

བྱྩེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པ་ཐོབ་ཟྩེར་ན། མྱི་འཐད་དྩེ། དྩེ་ཉྱིད་ལས། དྩེ་ལྟར་

མོད་ཀྱི་ས་རྡུལ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་བ་གང་རྨིྱིག་རྩེས་ཀྱི། །ཁྱེད་པར་གང་ཡྱིན་སངས་རྒྱས་

དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྩེམས་དཔའྱི་ཁྱེད་དྩེ་ཉྱིད། །ཅྩེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།

གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་བཤད་པ།གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་བཤད་པ།

གསུམ་པ་ནྱི། མཐོང་དང་སྒོོམ་པའྱི་ལམ་དག་ལ། །ཞྩེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་ནྱི། རབ་འབྱོར་གང་འདྱི་སྐད་དུ་ཐྩེག་པ་ཆྩེན་པོ་དྩེ་གང་ན་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཞྩེས་སྨྲ་བ་ནྱི། དྩེ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས། ཞྩེས་སོགས་གསུངས། གཉྱིས་

པ་ནྱི། གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་བྱྩེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྩེ་ན། དྩེ་འཆད་པ་

ལ། གཞུང་འདྱི་བྱུང༌། རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱའྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་ཐྩེག་ཆྩེན་
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1 2

གྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། མཐོང་ལམ་གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང༌། སྒོོམ་ལམ་གཉྩེན་པོའྱི་

ཚོགས་སྒྲུབ་གཉྱིས། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་བར་ཆད་མྩེད་ལམ་གང་ཞྱིག  རང་གྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་

མཐོང་སྤང་ཤྩེས་སྒྱིབ་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། སྐབས་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་

མཐོང་ལམ་གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། མཐོང་སྤང་ཤྩེས་སྒྱིབ་

གཟུང་རྟོག  འཛིན་རྟོག་སོགས་བཞྱིའྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་དྩེ་བཞྱི་ཡོད། རང་གྱི་

ངོ་སྐལ་གྱི་སྒོོམ་སྤང་བདྩེན་འཛིན་ལྷན་སྐྩེས་ཀྱི་དངོས་གཉྩེན་བྱྩེད་པ་དྩེ། སྐབས་འདྱིར་

དངོས་སུ་བསྟན་པའྱི་སྒོོམ་ལམ་གཉྩེན་པོའྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། སྒོོམ་

སྤང་བདྩེན་འཛིན་བཞྱི་པོའྱི་དངོས་གཉྩེན་དུ་གྱུར་བའྱི་དྩེ་བཞྱི་ཡོད། 

 ཆྩེད་དུ་བྱ་དང་མཉམ་ཉྱིད་དང༌། །ཞྩེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། མདོ་ལས་

གསུངས་ཚུལ་དང༌། བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་འགྩེལ་ཚུལ་གཉྱིས། དང་པོ་ནྱི། ཐྩེག་པ་ཆྩེན་

པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་སྔར་གསུངས་པ་དང༌། འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར། ཐྩེག་

པ་ཆྩེན་པོ་ཞྩེས་བྱ་སམ་པའྱི་ཁོང་ན་གནས་པའྱི་དྱི་བའྱི་ལན་དུ། དྩེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

རབ་འབྱོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྱི་སྐད་ཅྩེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས། 

ཐྩེག་པ་ཆྩེན་པོ་ཞྩེས་བགྱི་བ་འདྱི་ནྱི་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྩེན་

ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏྩེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་དྩེའྱི་སླད་དུ་ཐྩེག་པ་ཆྩེན་པོ་ཞྩེས་བགྱིའོ།། 

ཞྩེས་སོགས་གསུངས། 
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1 2

གཉྱིས་པ་ནྱི། མདོའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཆྩེད་དུ་བྱ་བ་དང༌། ཞྩེས་སོགས་

གསུངས། འོ་ན། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩེས་སུ་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཞྩེ་ན། དྩེ་ཡོད་དྩེ། ཚོགས་གཉྱིས་བསགས་པ་ལ་བརྟྩེན་ནས་རྣམ་མཁྱེྩེན་དུ་གདོན་མྱི་

ཟ་བར་ངྩེས་པར་འབྱུང་བས་ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་ཞྩེས་མཚམས་སྦོར་བ་ལ། དྩེ་

ལྟར། ཞྩེས་སོགས་གསུངས། 

ཁ་ཅྱིག  རྣམ་མཁྱེྩེན་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྩེས་པར་འབྱུང་བའྱི་སྩེམས་དཔའྱི་

རྣལ་འབྱོར། ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟྩེར་ན། ཐྩེག་ཆྩེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་

ཆད་མྩེད་ལམ་ཆོས་ཅན། དྩེར་ཐལ། དྩེའྱི་ཕྱིར། རྟགས་གསལ་གཉྱིས་ཀ་གྲུབ་སྟྩེ། 

ཆོས་ཅན་དྩེའྱི་ཕྱིར། 

 རང་ལུགས་ནྱི། རྣམ་མཁྱེྩེན་དུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྩེས་པར་འབྱྱིན་པའྱི་དག་སའྱི་

ཡྩེ་ཤྩེས་དྩེ། ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། དབྱྩེ་ན། བརྒྱད་ཡོད། ས་མཚམས་དག་

པ་ས་གསུམ་ཁོ་ནར་ཡོད། ངྩེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱེོད་ལ་དུ་མ་ཡོད་དྩེ། ངྩེས་

པར་འབྱུང་བའྱི་སྒོོ་ནས་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།     

 མངོན་འཕགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེྩེན་པའྱི་སར། །འཛེག་བྱྩེད་ས་ལམ་ངོ་

བོ་བགོད་ཚུལ་སོགས། །ཚུལ་བཞྱིན་འཇོ་བའྱི་ལྩེགས་བཤད་ཡོངས་འདུའྱི་དབང༌། ། 

ཚིག་དོན་ལོ་འདབ་འབྲས་བཟང་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག། །།
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1 2

 ཨོཾ་སྭ་སྟྱི། རྣམ་བྱང་ཞྱི་བའྱི་གོང་དུ་སྤོད་པའྱི་ཐབས། །རྣམ་མང་དབྱྱིག་གྱི་ཐྩེམ་

སྐས་ས་ལམ་གྱི། །རྣམ་གཞག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་འདུ་བྱྩེད་ལས། །རྣམ་དཀར་སྱིད་

ཞྱིའྱི་སྱིང་པོར་སྱིན་པའྱི་མཐུས། །མ་འཁྲུལ་ལམ་གྱི་ས་སྲུང་ལ་བཅྱིབས་ནས། ། བསླབ་

གསུམ་སྒྱིངས་འགོའྱི་རྩེ་བརྒྱ་འབར་བའྱི་རྩེར། །ཡྱིད་ཅན་རྨིོངས་པའྱི་རྱི་བོ་རྟག་གཞྱིལ་

བས། །སྐུ་བཞྱི་འཆྱི་མྩེད་རྒྱལ་ཐབས་འཕྩེལ་གྱུར་ཅྱིག །ཅྩེས་པ་འདྱི་ཡང་རྩེ་བཙུན་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཉྱིད་པར་བསྐྲུན་གྱི་ཡོན་སྦར་

གནང་བའྱི་དགྩེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ། པད་དཀར་འཆང་བའྱི་མྱིང་འཛིན་ཤཱཀའྱི་དགྩེ་

སྦོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སོན་པའོ། །
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1 2

དཔར་བྱང་སོན་ཚིགདཔར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །གཞོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་

འབབ་ཀླུང༌། །ཚིག་གྱི་གཟྩེགས་མ་རྩེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །དྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་

ལྩེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །ཡང་

དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །གདངས་ཏྩེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །ངྩེས་

ལྩེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག། །།

 ཅྩེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁྱེོན་ལ་འཚེ་མྩེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྩེན་ྋཤཱཀ་སྩེངྒྩེའྱི་རྱིང་ལུགས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་

ཡུན་ལྩེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྩེད་དུ་དམྱིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྩེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའྱི་དགྩེ་བསྔོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ་ྋཤཱཀའྱི་དགྩེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ།། །།

༄༅། །ནམཱཿ སམནྟབུདྡྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔྱིཎཱཾ། ཨོཾཏཱརྩེསྭཱཧཱ། །༄༅། །ནམཱཿ སམནྟབུདྡྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔྱིཎཱཾ། ཨོཾཏཱརྩེསྭཱཧཱ། །

ཡྱི་གྩེ་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་པོ་འདྱི་ཕག་དཔྩེའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ན་དཔྩེ་ཆ་དྩེ་བགོམས་ཀང་ཉྩེས་པ་མྱི་འབྱུང་བར་

འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།།
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