
 

 

 

 

 

 

༄༅།    །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་དར་ཤིང་རལ་གི་སོགས་ཀི་བཤད་པ་ཀཱ་མ་དྷྷེ་ནུ་
ཞྷེས་བྱ་བ། 

 

 

 

 

 

དཀར་ཅུང་། 

རྟ་མགོ་རོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས། 

འབྲུག་ཐིམ་ཕུ།    ༢༠༡༨ ལོར། 

 



 

 

 



༄༅།                  །ཤ ི་མནཱྒརྫ་ཀ་ཝ་ཱགིནྡྲཱ་ཡ་ན་མཿ།      ར་ལུང་རི་མགུལ་གུང་ས་ལས།  །རྩལ་ཆྷེན་
རྫོགས་ནས་སིཾ་ཧ་པ།  །ལོ་རོང་སྷེ་དགུའི་མགོན་གྱུར་བ།   །མཐུ་ཆྷེན་ཁྷེད་ིད་ཡིན་ལ་འདུད།   །གང་གི་
ནགས་མའི་ལོངས་ིད་ལ།  །གང་གིས་གཟིགས་པ་མཐའ་ཡས་ཏྷེ།  །ག་ན་ག་སར་ཐུག་འགྱུར་ཀང་།  །ད་
ཡང་ིད་ལ་རྷེ་བ་སྷེད།   །ཨྷེ་མ།     མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཏང་སོམས་མཛད།  །མི་ཤྷེས་རོངས་པས་སྨྲ་
བཅད་པར།   །དར་ཅོག་རལ་གི་ལྡན་རྟགས་ནི།   །ཡལ་བར་ཁད་དོ་དཔལ་འབྲུག་པ།     །དྷེས་ན་འདི་
ལ་ངས་ཅུང་ཟད་བ་ིབར་བྱའོ།    ། 

ཀ  - ཐོག་མར་སིར་བཤད་པ།   ཁ  - བར་དུ་བྱྷེ་བག་ཏུ་བཤད་པ།   ག  - ཐ་མར་མཇུག་བསྡུ་བའོ།   ། 

དྷེ་ལས།    ཀ   - ཐོག་མར་སིར་བཤད་པ་ནི། 

༡    ཐྷེ་ཚོམ་གཅད་བྱ།    དར་ཤིང་རལ་གི་འཁོར་ལོ།   

༢    ཐྷེ་ཚོམ་གཅོད་བྱྷེད།  དར་ཤིང་གི་སྷེང་ལ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་། ཟླ་ི་པད་གདན་བཅས་པ།   

༣    དར་ཅོག་འབྱུང་སོ་དང་པོ།    དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བླ་སྒྲུབ་ཀི་ཐོ་ཆོག་མ་ཎི་བ་དན་ལས། 

༤   དར་ཅོག་དར་ས་དང་པོ།   འབྲུག་ནུབ་ཕོགས་མཚམས་ཁང་གི་སོ་ཁར། 

༥   འབྲུག་ཡུལ་ན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ལས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་སྐུ་མཚམས་དང་པོ།   ཐིམ་ཕུ་ལྕགས་
རི་དགོན་པར་མཐུ་ཆྷེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྷེ་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། 

༦   འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་ཅོག་འཕར་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་པོ།  རྷེ་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་གིས་སྤ་གོ་སག་ཚང་གི་དཀོན་གྷེར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ།  

༧   སར་ཡང་བླ་སྒྲུབ་ཀི་ཐོ་ཆོག་ཞིབ་རྒྱས་སུ་མཛད་མཁན།   རྷེ་མཁན་ཁི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡོན་
ཏན་མཐའ་ཡས། 

༨   དར་ཅོག་ཁིམ་ཐོག་ཁར་དང་པ་ོདར་ས།   འབྲུག་ནུབ་ཕོགས་ཀི་གོང་ཡུལ་ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་
རྣམས་སུ། 



༩   འབྲུག་ཡུལ་ན་བར་དུ་དར་ས།   མོན་བུམ་ཐང་གི་ྷེ་འཁོར་རྣམས་སུ།  གཤིན་པོའི་དོན་དུ་མ་ཎི་བ་
དན་འཕར་བ། 

༡༠  འབྲུག་ཡུལ་ན་ཐ་མ་དར་ས།   ཤར་ཕོགས་ཀི་གོང་ཡུལ་དང་དགོན་སྷེ་རྣམས་སུ།  གཤིན་པོའི་དོན་
དུ་མ་ཎི་བ་དན་འཕར་ནས་དར་ཤིང་ལ་ཚེ་འདས་ཀི་མིང་བིས་ནས་བཞག་པ། 

༡༡   འབྲུག་གི་ལམ་སོལ་དུ་ཚུད་པ།    རྫོང་ཁག་རྣམས་སུ་བཞུགས་གལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནང་སར་
དར་ཅོག་སྷེལ་དགོས་པའི་ལུགས་སུ་བཟུང་བ། 

༡༢   དུས་ཚོད་ད་རྷེས་ཀི་སྐབས་ན།    འབྲུག་ཡུལ་མཐའ་དབུས་མྷེད་པར་གསོན་གཤིན་གི་གའི་དོན་
དུ་མ་ཎི་དང་བཛྲ་གུ་རུ།  རླུང་རྟ་ལ་སོགས་པ་འཕར་བའི་ལུགས་སོལ་དུ་སོང་བའོ།  ། 

 

ཁ   - བར་དུ་བྱྷེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། 

བརོད་བྱའི་དོན་བསྡུས་བཤད་དང་བརོད་བྱའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གིས་ལས།  དང་པོ་བསྡུས་
བཤད་ནི།  

༡    དང་པོ་བ་དན་ཏོག་དང་རྒྱལ་མཚན་འབྱུང་བའི་དུས་ནི།  སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
རྒྱ་གར་ནང་ཞལ་བཞུགས་དུས་སྷེང་ལ་ཡུལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན་ལ་དབང་ལ་ལ་མིན་གི་དམག་འབྱུང་
བའི་དུས་སུ་སོན་པས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་རྩྷེ་མོ་སོགས་གསུངས་པ་ལས།   མི་ཡུལ་དུའང་
དྷེ་ལྟར་བྱུང་བའོ།  ། 

༢   གིས་པ་དར་ཤིང་ལ་རལ་གི་སོགས་དང་དྷེའི་འོག་ཟླ་གདན་སོགས་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་འབྱུང་
བའི་དུས་ནི།  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཐུ་ཆྷེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་ཐིམ་ཕུ་ལྕགས་རི་རོ་རྷེ་གདན་གི་དགོན་པར་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གི་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་
དུས་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བཅད་བྱའི་རིམ་པ་ཐོ་ཆོག་ིད་ལས་འཕོས་པའོ།     །དྷེའང་ད་རྷེས་བར་དུ་དྷེ་
ནང་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་གི་སྐོར་བླ་མ་མཆོད་པ་དྷེ་ིད་རྒྱུན་ཆད་མྷེད་པར་ཆ་ཚང་གནང་དགོས་པ་
དང་གནང་ནས་ཀང་མི་ལོ་༣༩༣ སོང་བ་ལས་ཤྷེས་སོ།   ། 



 

གིས་པ་བརོད་བྱའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།  

 དང་པོ་སིར་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་གང་ལས་བཤད་པ།  གིས་པ་བྱྷེ་བག་རྷེ་རྷེའི་བཤད་ཚུལ།   གསུམ་པ་
སྦྱངས་དག་མངོན་དབང་ཡིན་ཚུལ།  བཞི་པ་འབྲུག་ཡུལ་ལ་ཁབ་ཚུལ་ལོ།    ། 

དྷེ་ལས་དང་པོ་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་གང་ལས་བཤད་པ་ནི།  

༡    མདོ་སྷེ་གང་ལས་བཏུས་ཞྷེ་ན།   མདོ་སྷེ་མི་ཐུབ་མའི་གཟུངས་ཞྷེས་བྱ་བ་ལས་རྒྱལ་མཚན་གི་
གཟུངས་རྒྱ་ཆྷེར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་།  རྒྱལ་མཚན་རྩྷེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་ཞྷེས་བྱ་བའི་མདོ་ལས།  
ལའི་དབང་པོ་ལ་མ་ཡིན་ལས་རབ་ཏུ་ཕམ་པའི་སྐབས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས།  གཞན་གིས་མི་ཐུབ་
པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་གཟུངས་ཟུང་ཞིག། སོགས་དང་།   མགུལ་ལམ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྩྷེ་མོར་བཏགས་ན་
སྷེས་བུ་དཔའ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྲུང་བར་བྱྷེད་དོ།    །ཞྷེས་གསུངས་སོ།   །མདོ་སྷེར་རྒྱལ་མཚན་གི་རྩྷེ་
མོར་འཁོད་རྒྱུའི་ཏོག་གི་གཟུངས་ཀང་གསུངས་ནས་ཡོད་དོ།  ། 

༢    རྒྱུད་གང་ལས་གསུངས་ཞྷེ་ན།  བདྷེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས།  དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་དཀིལ་འཁོར་
སྒྲུབ་པའི་སྐབས།  འོག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ཕོགས་བཞི་ལ་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་བ་དན་བཞི་
ཡོད་པར་བཤད་པའོ།། 

༣    མན་ངག་གང་ལས་བཤད་ཅྷེ་ན།   དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལུགས་ལ།  ཀུན་ལ་གཅྷེས་པ་ལམ་ཟབ་
བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཁིད་ལས།    བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཐོ་ཆོག་གི་རིམ་པ་ཡོད་དྷེ།   མཁས་དབང་སངས་
རྒྱས་རོ་རྷེས་སྣང་བྱྷེད་འོད་འཁོར་དུ།  བུག་སོའི་གདོང་དུ་ཐོ་དཀར་པོ་བརྩིགས་པ་ལ་དར་ཅོག་
བཙུགས།   ཞྷེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ལ།   དྷེའི་འགྷེལ་པ་གཞན་ལས།   འཇིམ་པ་བྱིན་རླབས་བྱས།  
འཇིམ་པ་དྷེའི་སུམ་ཆ་གིས་ཀིས་བུག་སོའི་ཐད་དུ་ཐོ་བརྩིགས་ནས་སྐུ་དཀར་གསོལ་བ་ལ་སན་རས་
གཟིགས་ཀི་ར་ོསྐུ་དང་ཡི་གྷེ་དྲུག་མའི་བ་དན་བཙུགས། དྷེ་ལས་འཇིམ་པ་སུམ་ཆ་གཅིག་འདག་སྦྱར་
བྱོས།  ཞྷེས་རྷེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀི་ཐོ་ཆོག་གི་རིམ་པ་ལས་དང་།  དྷེ་བཞིན་དུ་རྷེ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་
རིན་ཆྷེན་སོན་མྷེ་ལས་ཀང་གསུངས་སོ།།  



 མཚོན་བྱྷེད། མཚོན་བྱ། 
༡ རལ་གི་སོན་པོ རྒྱལ་བ་མི་བསོད་པ། 
༢ ི་མ་དམར་པོ སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སམ་འོད་དཔག་མྷེད། 
༣ ཟླ་བ་དཀར་པོ སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། 
༤ ཌ་མ་རུའམ་ཅང་ཏྷེའུ་སྷེར་པོ སངས་རྒྱས་རིན་ཆྷེན་འབྱུང་ལྡན། 
༥ དིལ་བུ་ལང་ཁུ སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ། 
   
༡ ཟླ་གདན་དཀར་པོ མ་རིག་མུན་པ་སྷེལ་བའི་བརར། 
༢ ི་གདན་དམར་པོ ཡྷེ་ཤྷེས་ཀི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བརར། 
༣ སྣ་ཚོགས་པད་གདན་ ྷེས་པའི་སོན་གིས་མ་གོས་པའི་བརར། 

 

གིས་པ་བྱྷེ་བག་རྷེ་རྷེ་གང་ལས་བཤད་ཚུལ་ནི། 

 
༡ 

 
རལ་གི། 

 
རལ་གི་ནི་ཞྷེ་སང་ཆྷེན་མོ་ིད་ཀིས་ཁམས་གསུམ་གཅོད་པའོ།  །ཞྷེས་ཐྷེག་ཆྷེན་
གི་མདོ་གཤིན་རྷེ་ནག་པོའི་རྒྱུད་ཀི་མངོན་པར་མཐོ་བ་ལམ་གི་སོན་མ་ལས་
གསུངས་སོ།    །དྷེས་ན་རྣམ་ཤྷེས་ཕུང་པོ་ལས་འབྱུང་བའི་ོན་མོངས་ཞྷེ་སང་
ཡིན་པ་དང་།  ཞྷེ་སང་འཕོས་དང་འཇོམས་པ་ནི་ངོ་བོ་རྒྱལ་བ་མི་བསོད་པའོ།། 

 
༢ 

 
ི་མ། 

 
ི་མའི་རང་བཞིན་འོད་དཔག་མྷེད།   ཅྷེས་ཐྷེག་ཆྷེན་གི་མདོ་དཔིད་ཀི་ཐིག་
ལྷེའི་རྒྱ་ཆྷེར་འགྷེལ་པ་ལས་གསུངས་སོ།   ། 

 
༣ 

 
ཟླ་བ། 

 
ཟླ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་རང་བཞིན་ནོ།  །ཞྷེས་ཐྷེག་ཆྷེན་གི་མདོ་གཙུག་
ཏོར་དི་མྷེད་དྷེ་བཞིན་གཤྷེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་
པར་ལྟ་བ་ཞྷེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ལས་གསུངས་སོ།   ། 



 
༤ 

 
ཌ་མ་རུའམ་ཅང་
ཏྷེའུ། 

 
 
 
 
ཡང་ན་རོ་རྷེ། 

 
ཅང་ཏྷེའུ་ནི་ཐབས་རྣམ་པར་དག་པ་རྟག་ཏུ་དགའ་བའི་གཟུགས་ཀིས་ཆོས་
དབྱིངས་ཀི་ཧཱུཾ་སོགས་པར་མཛད་པའོ།   །ཞྷེས་སམྦ་རའི་སྒྲུབ་ཐབས་གནས་པ་
ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆྷེར་འགྷེལ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །དྷེས་ན་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་ལས་
འབྱུང་བའི་ོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་འཇོམས་པར་མཛད་པ་དང་།  ང་རྒྱལ་
འཇོམས་པ་ནི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆྷེན་འབྱུང་ལྡན་ནོ།  །  

 
རོ་རྷེ་ནི་རིན་ཆྷེན་འབྱུང་ལྡན་གི་རང་བཞིན་ཏྷེ་འདི་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངྷེ་
འཛིན།  །ཞྷེས་མདོ་སྷེ་སོན་མ་གསལ་བར་བྱྷེད་པ་ཞྷེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆྷེར་བཤད་པ་
ལས་གསུངས་སོ།   ། 

 
༥ 

 
དིལ་བུ། 

 
དིལ་བུ་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཏྷེ།  ཞྷེས་སངས་རྒྱས་མམ་སྦྱོར་ལས་
གསུངས་སོ།   ། 

 

 

གསུམ་པ་སྦྱངས་དག་མངོན་དབང་ཡིན་ཚུལ་ནི། 

ཀུན་མཁྷེན་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པ་ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་རིམ་ལས། 

༡       རྣམ་ཤྷེས་ཀི་ཕུང་པ་ོསྦྱངས།   ཞྷེ་སང་གི་དི་མ་དག  །མྷེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡྷེ་ཤྷེས་མངོན་དུ་བྱས།   མི་
བསོད་པའི་ཕིན་ལས་ལ་དབང་།  མི་བསོད་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱ།   ཞྷེས་གསུངས་པ་ལས་སྐབས་
སུ་རལ་གི་སྦྱོང་བྱྷེད་དུ་གྲུབ་བོ།  །   



༢   འདུ་ཤྷེས་ཀི་ཕུང་པོ་སྦྱངས།  འདོད་ཆགས་ཀི་དི་མ་དག  །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡྷེ་ཤྷེས་མངོན་དུ་བྱས།  
འོད་དཔག་མྷེད་དམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་འཕིན་ལས་ལ་དབང་ཞིང་།  འོད་དཔག་མྷེད་ཀི་གོ་འཕང་
མངོན་དུ་བྱ།     ཞྷེས་གསུངས་པ་ལས་སྐབས་སུ་ི་མ་སྦྱོང་བྱྷེད་དུ་གྲུབ་བོ།  །   

༣    གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་སྦྱངས།   གཏི་མུག་གི་དི་མ་དག   །ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྷེ་ཤྷེས་མངོན་དུ་བྱས།  
རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་འཕིན་ལས་ལ་དབང་།  རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱ།   ཞྷེས་
གསུངས་པ་ལས་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་སྦྱོང་བྱྷེད་དུ་གྲུབ་བོ།  །   

༤    ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་སྦྱངས།   ང་རྒྱལ་གི་དི་མ་དག  །མམ་པ་ིད་ཀི་ཡྷེ་ཤྷེས་མངོན་དུ་བྱས།   
མམ་པ་ིད་ཀི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱ། ཞྷེས་གསུངས་པ་ལས་སྐབས་སུ་ཌ་མ་རུ་སྦྱོང་བྱྷེད་དུ་གྲུབ་བོ།  །   

༥     འདུ་བྱྷེད་ཀི་ཕུང་པོ་སྦྱངས།  ཕག་དོག་གི་དི་མ་དག  །བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡྷེ་ཤྷེས་མངོན་དུ་བྱས།   
དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ཕིན་ལས་ལ་དབང་།   དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱ། ཞྷེས་གསུངས་པ་
ལས་སྐབས་སུ་དིལ་བུ་སྦྱོང་བྱྷེད་དུ་གྲུབ་བོ།  །   

 

 

          རལ་གི་སོགས་ཀི་འོག་ན་རྣམ་པ་འཁོར་ལོར་སྣང་ཡང་དོན་དུ་པདྨ་ི་ཟླ་བརྩྷེགས་པའི་གདན་
ཡིན་ཚུལ།  དྷེ་ཡང་།  པདྨ་ི་ཟླ་སོགས་བརྩྷེགས་པའི་གདན་ལ།   ཞྷེས་བླ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལས་གསུངས་
པ་ལྟར་རོ།   ། 

༡      ཟླ་གདན་དཀར་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ན།ི    ཕི་ལྟར་ན་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སྷེལ་བའི་བརར་ཟླ་བ་དང་།   
ནང་ལྟར་ན་སྦྱང་གཞི་ཕའི་ཁམས་དཀར་ཆ་དག་པའི་དོན་ནོ།   །གསང་བ་ལྟར་ན་སྦྱངས་འབས་མྷེ་ལོང་
ལྟ་བུའི་ཡྷེ་ཤྷེས་མངོན་དུ་བྱས་ཚུལ།  དྷེ་ཡང་།  ཟླ་བ་ནི་ཤུ་ཀྲའོ།   །ཞྷེས་པ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ཡྷེ་ཤྷེས་
ཐིག་ལྷེའི་དཀའ་གསང་བའི་དྷེ་ཁོ་ན་ིད་ཅྷེས་བྱ་བ་ལས་གསུངས་སོ།   ། 

༢    ི་གདན་དམར་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།    ཕི་ལྟར་ན་ཡྷེ་ཤྷེས་ཀི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བརར་ི་མའི་གདན་
དང་།    ནང་ལྟར་ན་སྦྱང་གཞི་མའི་དམར་ཆ་དག་པའི་དོན་དང་།    གསང་བ་ལྟར་ན་སྦྱངས་འབས་



མམ་ིད་ཡྷེ་ཤྷེས་མངོན་པར་བྱས་ཚུལ།  དྷེ་ཡང་།   ི་མ་ནི་རཀྟའོ།   །ཞྷེས་པ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ཡྷེ་
ཤྷེས་ཐིག་ལྷེའི་དཀའ་གསང་བའི་དྷེ་ཁོ་ན་ིད་ཅྷེས་བྱ་བ་ལས་གསུངས་སོ།   ། 

༣    སྣ་ཚོགས་པད་གདན་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི།   བདྷེ་མཆོག་རྒྱུད་ལས།   སྣ་ཚོགས་པདྨ་ནི་པདྨ་འདབ་
བརྒྱད་པ་སྷེ།  ཕི་ལྟར་ན་ཆགས་པ་མྷེད་པ་འདམ་གིས་མ་གོས་པ་ལྟར་བར་དོན་སོན་པ།  ནང་ལྟར་ན་
བདྷེ་བ་སྷེ་བའི་རྟྷེན་དྷེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་དི་མ་དག་པའོ།   །གསང་བ་ལྟར་ན་ལྟྷེ་བ་ནི་སིང་པོར་གྱུར་
པ་སྷེ།   ཞྷེས་དང་། ཡང་  དྷེར་གནས་པ་ནི་མ་སྷེས་པས་སྷེ་བ་མྷེད་པ།  གིས་སུ་མྷེད་པའི་དོན་འབྱུང་
བའོ།   །ཞྷེས་གསུངས་སོ།   ། 

 

མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན།                  དག་པའ་ིགནས་སྐབས་ན།                དར་ཅོག་གི་སྷེང་ལ། 

 

ཕུང་པོ་ལྔ་ ོན་མོངས་
པ་ལྔ 

ཡྷེ་ཤྷེས་ལྔ་ མི་ཟད་
པའི་རྒྱན 

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ རྣམ་པ་
ལམ་བྱྷེད 

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ གཏི་མུག ཆོས་དབྱིངས་ཡཻས སྐུ རྣམ་པར་སྣང་མཛད ཟླ་བ 
ཚོར་བའི་ཕུང་པོ ང་རྒྱལ མམ་ིད་ཡཻས ཡོན་ཏན རིན་ཆྷེན་འབྱུང་ལྡན ཌ་མ་རུ 
འདུ་ཤྷེས་ཕུང་པོ འདོད་ཆགས སོར་རྟོག་ཡཻས གསུང་ སྣང་བ་མཐའ་ཡས ི་མ 
འདུ་བྱྷེད་ཕུང་པོ ཕག་དོག བྱ་གྲུབ་ཡྷེ་ཤྷེས ཕིན་ལས དོན་ཡོད་གྲུབ་པ དིལ་བུ 
རྣམ་ཤྷེས་ཕུང་པོ ཞྷེ་སང་ མྷེ་ལོང་ཡྷེ་ཤྷེས ཐུགས མི་བསོད་པ རལ་གི 
 

 

བཞི་པ་འབྲུག་ཡུལ་ལ་ཁབ་ཚུལ་ནི། 

           འབྲུག་ལུགས་ལ།    བླ་མ་སྒྲུབ་སྐབས་ཕི་རྟྷེན་གི་སོ་ནས་བར་ཆད་བཟོླག་ཆྷེད་ཐོ་བརྩིགས་པ་ནི། 
འཇིམ་པའི་འདག་སྦྱར་བྱས།  སན་རས་གཟིགས་ཀི་རོ་སྐུ་བསལ།  མ་ཎི་བ་དན་འཕར་བ་ཕི་བར་ཆད་



ལས་རྒྱལ་བའི་མཚན་མ་དང་།   ནང་ཏིང་ངྷེ་འཛིན་གི་བར་ཆད་བཟློག་ཆྷེད་སྲུང་འཁོར་སན་རས་
གཟིགས་སུམ་བརྩྷེགས་སུ་བསོམ་པ།  གསང་བ་བསོམ་རིམ་གི་བར་ཆད་བཟོླག་ཆྷེད་དམིགས་མྷེད་ཀི་
རྩལ་སྦྱོང་བ་སོགས་ཡོད་པའོ།    །དྷེ་ལས་མ་ཎི་བ་དན་གི་སྷེང་དུ་ངོ་བོ་བླ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་
རིགས་ལྔའི་བར་མཚོན་རལ་གི་སོགས་རིམ་པ་སྣ་ལྔ་འཇོག་པ་ནི།  ནང་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕི་སྣང་སིད་
ཐམས་ཅད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རོལ་པར་བདྷེ་བླག་ཤར་བའི་ཆྷེད་དུ་སྷེ།   དྷེ་ཡང་།  ཇི་སྐད་དུ།   གང་
གིས་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕག་ཏུ།   །ལ་སྐུ་འབུམ་ཕག་བསོམ་པ་བས།   །བླ་མ་སྐད་ཅིག་དན་པས་
མཆོག  །བསོད་ནམས་འདི་ནི་ཕ་མཐའ་ཡས།   །ཞྷེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།   །  

         མཐུ་ཆྷེན་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆྷེའི་ལུང་བསན་བབས་པ་དང་
རང་འབྱུང་ཁ་སར་པ་ཎས་ལུང་བསན་གནང་བ་ལྟར།   ལྕགས་རི་ལས་སྐུ་མཚམས་གོལ་ནས་སྤུངས་
ཐང་བདྷེ་བ་ཆྷེན་པོའི་ཕོ་བང་བཞྷེངས།   ཡང་དཔལ་ཡྷེ་ཤྷེས་མགོན་པོའི་ལུང་བསན་ལྟར། རིམ་ནས་སྤ་
གོའི་ཕོགས་ཀང་ཕག་བཏབ་དུས།  བླ་མ་ཀཿཐོག་པའི་གདན་ས་སག་ཚང་དབང་དུ་མཛད་པའི་རྟྷེན་
འབྷེལ་ལ་བབ་པ་དང་།  སག་ཚང་དཀོན་གྷེར་སོག་པ་ཆག་པ་ཞིག་ཁྷེར་ནས་སྐུ་མདུན་བཅར་བ་ལ།  
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆྷེའི་ཕག་ནས།  རས་དཀར་གི་དར་ཅོག་འདོམ་གང་ཙམ་ཞིག་གནང་ནས།   ཞལ་
ལས།   འདི་ཁྷེར་ལ་གནས་ཀི་རྩྷེ་མོར་འཕར་ཏྷེ་ཁུག་དག་པོ་ལན་གསུམ་བརྒྱག་ལ་དུས་དྷེ་རིང་ནས་
སག་ཚང་གནས་འདི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དབང་བ་ཡིན་པས་དགའ་གུས་རྣམས་སར་བཞིན་སོད་
ལུགས་དང་།   མི་རངས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་རང་འགོ་ཆས་གིས་ཟྷེར་བ་རྣམས་མ་བརྷེད་པར་ང་རོ་ཆྷེན་པོ་
སོགས་ཤིག  །ཅྷེས་བཀའ་བསྩལ།    དྷེ་བཞིན་སག་ཚང་གི་སྒྲུབ་སྷེ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་ཕག་ཏུ་འབྱོར།  
དར་ཅོག་རིམ་པས་འབྲུག་ནུབ་ཕོགས་རྣམས་སུ་དར།  དྷེ་ལས་དབུས་ཕོགས་བུམ་ཐང་དུ་དར།   

         རིམ་པས་མཚམས་པ་དཀོན་སོང་དང་མཚམས་པ་བརྟན་པ་ཞྷེས་བྱ་བའི་ཕ་བུ་གིས་ཀིས་བུམ་
ཐང་འབྲུག་རྒྱལ་གིས་པ་མཆོག་ལ་གསོལ་སྨན་འབུལ་བའི་སྐལ་བཟང་ལན་ཐྷེངས་མང་རབས་འབྱུང་
སྐབས།  དར་ཤིང་གི་ཚུལ་རྣམས་ཐུགས་ལ་བཏགས་ནས།  ཤར་ཕོགས་ལུང་པ་འགའ་ཞིག་ལ་སྤྷེལ་བར་
མཛད།  རིམ་པས་བདྷེ་སིད་གིང་དང་མཐོང་ཕུ་དགོན་པའི་ཕོགས་སུ་གོང་གི་བུ་བརྒྱུད་མཚམས་པ་ཨོཾ་
ཤར་གིས་དར་ལ་བབས་སྐབས་དང་།  སྐུ་ཚེ་མ་ནུབ་ཚུན་དར་ཤིང་རལ་གིའི་དོན་འགའ་རྷེ་བཤད་དྷེ་



དར།  འབྲུག་ཤར་ཕོགས་རྣམས་སུ་དར་ཅོག་ཁིམ་ཐོག་ཏུ་བསལ་བ་ཀུན་ལ་མི་སྣང་ཡང་།   རི་རྩྷེ་དང་
ལ་རྩྷེ་རྣམས་སུ་འཕར་བའི་སོལ་བཟང་པོ་འཕྷེལ་བ་ནི་དྷེ་ལས་བརྟྷེན་ནོ།  །      

        ད་ལྟའི་བར་འབྲུག་ལུགས་ཀི་རྟྷེན་འབྷེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནང་བའི་སྐབས་ཀང་དར་ཅོག་
དགོས་ལུགས་དོན་དྷེ་ལས་རྟགས་བླངས་པ་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན་ནོ།  ། 

ག   - ཐ་མར་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། 

        གསང་སགས་ཚིག་འགའ་འཆོར་བ་ལ།  །ཆོས་བདག་ཌཱ་ཀཱིར་བཟོད་པར་གསོལ།  །ལྷེགས་ཚོགས་
འགའ་ཞིག་མཆིས་འགྱུར་ན།  །འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །ཅྷེས་སགས་ཀི་ཤན་སྦྱར་ཕོགས་
སྷེབ་ཆྷེན་མོའི་བར་གསྷེབ་ཏུ་རྣམ་རྟོག་ཡོ་ལངས་ཀིས་རྷེན་བྱྷེད་བིས་པ་པོ་ནི་རྟ་མགོ་རོར་གདན་གཙུག་
ལག་སོབ་གྲྭ་ལས་དགྷེ་དཀར་ཅུང་ངོ་།       །ཤུ་བྷམ྄།།             །། 

 

 


