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༄༅། །དཔལ་ས་སྐྱའ་ིཁ་ིཆནེ་འཇམ་མགོན་ཨ་མསེ་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསདོ་ནམས་ 
ཀ་ིགསུང་འབུམ་བསྐྱར་བསགི་ལས་འཕསོ་པའ་ིགཏམ་ད་ིབྲལ་ 

པད་ྨདཀར་པའོ་ིཕངེ་མཛསེ་ཞསེ་བྱ་བ། 

 

རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་སིན་དཀར་ཕུང་པོ་ཚོགས་གཉིས་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཕུལ་བྱུང་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་གྲུ་ཆར་སྐལ་
བཟང་དད་པའི་ཞིང་ས་རུ། །ཅི་དགར་འབེབས་མཛད་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་གྲགས་སྙན་བླ་ན་མཐོ་བ་དེས། །དགེ་ལེགས་བྱིན་ཆེན་སོང་གི་
དཔལ་གཡང་ས་གསུམ་ཁོན་ལ་སོལ་གྱུར་ཅིག། ང༵ག་དབ༵ང་ལྷ་ཡི་རིགས་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་འགོྲ་ཀ ན༵་དག༵འ་བའིཐུགས་བསྐྱེད་
དང་། །བས ོད་ན༵མས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ལྷུན་རོགས་གག༵ས་པ༵་ཆོས་ཀི་ར ༵ལ་མཚ༵ན་ཆེ། །ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཁོན་དུ་བསེང་ལ་
འཇིགས་པ་ཀུན་བྲལ་དཔ༵ལ་བཟ༵ང་པོ༵འི། །གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་འོད་ཀི་རེ་དགས་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག། གང་གི་
མཁེན་པའི་ཀུན་གསལ་ཀོང་ནས་བྱམས་བརེའི་སིན་གི་འདུ་འགོད་ལས། །སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་ཀི་གདུང་བ་འཕོག་པའི་ལེགས་གསུང་ཆོས་
ཆར་ཕབས་པའི་མཐུས། །བརེ་ཆེན་བསན་པའི་པད་ཚལ་བཞད་ཅིང་བདེ་སྐྱིད་དཔིད་ཀི་ལང་ཚོ་དར། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གྲགས་
པའི་ས་ཆེན་དབྱར་རྔ་སྙན་པོའི་རྫུ་ལ་ཞུགས། །དུས་འདིར་སོན་བསགས་དགེ་བའི་ལས་སོན་གིས། །རིན་བྲལ་གསུང་རབ་དབྱིག་གིས་
མཚོན་མིན་པ། །གཅིག་ལས་དུ་མར་འཕྲུལ་པའི་བྱ་བ་འདིའི། །གསར་བསིགས་དཀར་ཆག་པད་དཀར་ཕེང་བ་སེལ། །དེ་ལྟར་བསོད་ཚིག་
གི་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་མདུན་བསུས་ཏེ། གང་གེང་བར་བྱ་བ་ནི། ཡོངས་རོགས་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁི་
རབས་ཉེར་བདུན་པ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་༧ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་
བཟང་པོའམ། ཡོངས་གྲགས་ལ་འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ཞེས་བརེ་ཆེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་
གསུམ་མཛད་པ་ལ། ས་འཛིན་གི་དབུས་ན་རི་དབང་དང་། རྒྱུ་སྐར་གི་དབུས་ན་ཟླ་བ་ལྟར་མངོན་པར་འཕགས་པ་གང་དེའི་གསུང་
འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་གེགས་བམ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན། དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང་
ཆེས་ཆེར་ལྷག་པ་འདི་ཉིད་བསྐྱར་བསགི་དང་དཔར་སྐྲུན་གི་དཀར་ཆག་འབྲི་བ་ལ།  

གེགས་བམ་དང་པོ་ལ་སེ་ཚན་ཆེ་བ་གཉིས་བཞུགས་པའི་དང་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བསོད་པ་པདྨ་རཱ་
གའི་ཕེང་བ་སོགས་བསོད་ཚོགས་སྐོར་ཆོས་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས་པའི། ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་
ལ་བསོད་པ་པདྨ་རཱ་གའི་ཕེང་བ། རེ་བཙུན་གོང་མ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡིད་ཀི་འདོད་འཇོ། གོང་བསོད་
ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་མ།  གོང་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀུན་འཇུག ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བསོད་པ་འཕགས་མཆོག་མ།  
རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་གི་སོ་ནས་བསོད་པ་དངོས་གྲུབ་གེཆར་འབེབས།  རེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གི་དབང་ཕྱུག་
དཔལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་བསོད་པ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་མཁས་རྣམས་དགའ་བའི་མཛེས་རྒྱན།  དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རེ་བཙུན་
ཆེན་པོ་དང་།   ཆོས་རེ་ཁུ་དབོན། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ལ་བསོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསིགས་པ་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས།  རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྐད་གཉིས་སྦྱར་
བ་ངོ་མཚར་སྣང་བ། འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ། ས་སྐྱ་པཎ ི་ཏ་ཀུན་དགའ་
རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསོད་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོལ་འདོད་དོན་ཀུན་འགྲུབ།  སིད་པ་གསུམ་གི་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་
པོ་འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་དབང་པོའི་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིད་འཕོག་ལྷའི་ལོན་ཤིང་། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་དད་པ་རབ་གཡོ། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཡིག་ཆུང་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།  མཐུ་སོབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ས་
སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་གྲུབ་མཆོག་བསོད་ནམས་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།  གསོལ་འདེབས་ཉེས་པའི་མུན་སེལ།  
སགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས།  
སགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ལ་གསལོ་འདེབས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།  དཔལ་ས་
སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་གྲགས་པ་བླ་ོགྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་
ཆེན་པོ་ཡབ་རེ་སྦས་པའི་སངས་རྒྱས་སགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་ནོར་བུའི་
ཕེང་མཛེས། དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་དམ་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོན་ལམ་དང་བཅས་
པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགོས་འདོད་བསམ་འཕེལ། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་བུངྔྷའི་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་ངོ་མཚར་ཨུཏྤལའི་ཕེང་བ། རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོན་ལམ་དང་བཅས་
པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བྱིན་རླབས་བདེ་ཆེན་འབྱུང་བ། རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསོད་པ་སྙན་ངག་གི་འཁོར་
ལོ་ངོ་མཚར་སྣང་བ། རེ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་ལ་གདུང་དབྱངས་ཀི་སོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། བླ་མ་མུས་
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པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིད་ཀི་འདོད།  རེ་བླ་མ་མུས་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དད་པའི་མྱུ་
གུ།  རེ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ།  བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
སྙིང་གི་གདུང་དབྱངས།  བླ་མ་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་སོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།  རེ་བླ་མ་མུས་པ་
ཆེན་པོའི་གསུང་གི་བདུད་རིའི་ཟེགས་མ་དད་པའི་དཔལ་སེར།  རང་གི་ར་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འཆི་མེད་དབང་
པོའི་རྔ་ས།  ར་བའི་བླ་མ་རྣམས་ཀི་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།  རང་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་
དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོལ།  གྲུབ་ཐོབ་ཀི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་མཐུ་སོབས་དབང་ཕྱུག་ལ་གསལོ་བ་འདེབས་པ་
དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། དཔལ་ཆོས་ཀི་རེ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་ལ་བསོད་པ་ངོ་མཚར་མེ་ཏོག་གི་ཕེང་བ་ཞེས་
བྱ་བ། ལོ་ནས་སྤྱན་ལྔ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པའི་ལམ་འབྲས་སོབ་བཤད་རོད་སངོས་ལ་བསགས་པ་བརོད་པའི་རབ་བྱདེ། མཚུངས་མེད་
ནགས་དགོན་པ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པ་གྲགས་པ་ལ་བསོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མགུལ་རྒྱན། ཐུབ་བསན་ལྷ་ཆེན་གི་མཁན་ཆེན་ལ་བསོད་པ་རབ་
སྙན་ལྷའི་རྔ་ས་ཞེས་བྱ་བ། རེ་ནགས་དགོན་པ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། རེ་
དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕོ་ཉ། གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དེད་དཔོན་ཆོས་ཀི་རེ་དབང་
ཕྱུག་རབ་བརྟན་ལ་བསོད་པ་ལྷ་རས་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ། ཆོས་ཀི་རེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་
གྲགས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསོད་པ་དད་གུས་ཐུགས་རེའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ས་སྐྱའི་མཁས་པས་སྦྱར་བ། ཆོས་
ཀི་རེ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག། བདག་བསོད་བསྐུལ་བྱེད་དགའ་བསྐྱེད་ཉིད། རྒྱས་པར་ཕེ་
བའི་ཡི་གེ། བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་དོན་གཉིས་མཐར་ཕིན། བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཁ་སྐོངས་ཡར་ངོའི་ཟླ་དབང་། 
བརྟན་བཞུགས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། གྲུབ་
པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་
དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག། གསོལ་བ་འདེབས་ཀི་གེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕེང་མཛེས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སརྒ་བཞི་པ། རེ་བཙུན་རོ་རེ་འཆང་
ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསོད་པ་དད་པའི་སྙེ་མ། ཀུན་མཁེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་བསོད་པ་དད་པ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕེང་། 
རེ་བཙུན་མུས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། རྒྱལ་སས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་གསོལ་
འདེབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། རེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབབེས། སྐྱིད་གྲོང་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་བཅད་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། རེ་བཙུན་སོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་འདེབས་
ཁ་སྐོང་དང་བཅས། འབར་ར་ལུགས་ཀི་ཚེ་ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་བདག་འཇོམས་པའི་རོ་རེ། སོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལ་གུ་རུའི་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིག་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང་སྦྱར་ནས་བསོད་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། སོབ་དཔོན་
རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཐུགས་རེ་མྱུར་བསྐུལ་གི་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་བོད་ཁམས་ཀུན་དུ་བདེ་བའི་དཔལ་སེར། 
འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ལ་མཆོད་ཅིང་བསོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། ལམ་ཟབ་བརྒྱུད་
འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། རིག་འཛིན་བསྐུལ་གི་ཁ་སྐོང་། ཕུར་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་། གཤེད་དམར་སོས་མེད་ཀི་ཟབ་མོའི་
ཁིད་ཀི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། བདེ་ཀེ་གསང་གསུམ་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་ནང་མཆོད་
འབུལ་བའི་སྐབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཁ་སྐོང་། ཕར་ཚད་བརྒྱུད་འདེབས་ཀི་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོའི་རེས་སུ་
སྦྱར་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཡིད་ཀི་འདོད་འཇོ། འཇམ་དབྱངས་ལ་བསོད་པ་བྱིན་རླབས་བསྐུལ་བྱེད། ཚངས་པའི་བུ་མོ་
དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསོད་པ་རྒྱན་གི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། གུར་དག་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོར། བདེ་མཆོག་བརྒྱུད་
འདེབས་ཀི་ཁ་སྐོང་། རིག་བྱེད་ལྷ་མོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དམར་པོ་སྐརོ་གསུམ་ལ་བསོད་ཅིང་འཕིན་ལས་འཆོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། ཐུབ་བསན་ལྷ་ཆེན་གི་མཆོད་རོལ་ལ་བསགས་པའི་ཚིགས་བཅད། ཐུབ་བསན་ལྷ་
ཆེན་དུ་བླ་བྲེ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ། བ་བསན་ལྷ་ཆེན་དུ་རྔ་བོ་ཆེ་ཕུལ་པའི་ཡི་གེ། ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྙན་ཤལ་མཛེས་བྱེད་ཕུལ་པའི་
ཁ་ཡིག། ཡིན་ཐང་ལ་ན་བཟའ་ཕུལ་བའི་ཁ་ཡིག། རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འད་མཛེ་ཐོད་མའི་དྲུང་དུ་ཕུལ་པའི་མཆོད་རས་ཀི་ཁ་ཡིག། 
གསོལ་འདེབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། དགེས་བཞིན་གནང་བའི་གདམས་འདོད་ཀུན་འགྲུབ་ལས་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ། གསོལ་
འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། བཤགས་པ་དང་སོན་ལམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་བ་ཀུན་འགྲུབ། སོན་ལམ་ཐར་པའི་སོ་འབྱེད། གསོལ་
འདེབས་རེ་བ་ཀུན་འགྲུབ། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཡིད་ཆེས་ལྡན་པ། བྱམས་པའི་སྐུ་འད་གསུང་འབྱོན་མའི་བསདོ་པ། བླ་མ་དམ་
པའི་སྐུ་འད་ཕག་ནས་མ་ལ་སྙན་དར་ཕུལ་བའི་ཁ་ཡིག། བཀྲ་ཤིས་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀི་འདོད་འཇོ། བཤགས་པའི་ཚིགས་བཅད་སིབ་
པ་ཀུན་སེལ། སོན་ལམ་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ། གསོལ་འདེབས་སོན་ལམ་དང་བཅས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། གསོལ་འདེབས་འདོད་
པའི་འབྲས་སོལ། གསོལ་འདེབས་སོན་ལམ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། གསོལ་འདེབས་སོན་ལམ་དང་བཅས་པའི་རབ་ཏུ་བྱདེ་པ་དགོས་འདོད་
ཀུན་འགྲུབ། བཤགས་པ་དང་སོན་ལམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་བ་ཀུན་འགྲུབ། འཁོན་རིགས་ཤཱཀའི་བཙུན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའི་
མིང་ཅན་གིས་རང་ལ་བཀའ་དིན་ཅན་ཨ་མ་ལགས་གཤེགས་རེས་ཆེར་གཏད་བརམས་པའི་སོན་ལམ་འགོྲ་བའི་བསོད་ནམས་མ། 
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གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ། བཤགས་པ་དང་སོན་ལམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་བ་ཀུན་འགྲུབ། གསོལ་འདེབས་ཀི་ཡི་གེ་ཅི་
བསམ་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ། སནོ་ལམ་རེ་བ་ཀུན་འགྲུབ། རེ་ཚར་ཆེན་ཡབ་སས་ཀི་སྐུ་གདུང་ལ་གདུང་ཚ་བཏབ་པའི་གྲངས་དང་དངུལ་
གདུང་དང་སྐུ་འད་རིན་པོ་ཆེ་བཞེངས་པའི་སོན་ལམ་ཚིགས་བཅད། ཤར་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕི་སྐོར་བཟང་སྤྱོད་དུ་སོང་གི་གྲངས་སོན་ལམ་
དང་བཅས་པ། གསོལ་འདེབས་སོན་ལམ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མ་བརྒྱུད་
པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་དང་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མཁས་པ་དགའ་བྱེད། དཔལ་དུས་ཀི་
འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སནོ་ལམ་དང་
བཅས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འཕིན་ལས་མཁའ་ཁབ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་ཐོབ་པའི་
གང་ཟག་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ར་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོན་ལམ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་
འབྱུང་ཞེས། གུར་གི་མགོན་པོའི་ཆོས་སྐོར་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་
གུར་གི་མགོན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རོགས་ཀི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་
གི་མགོན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རོགས་ཀི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་
པའི་གསོལ་འདེབས་ཕི་ནང་གསང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པའི་སོན་ལམ་དང་བཅས་པ། ཆོས་རེ་རོ་རིང་པའི་རེས་སུ་སྦྱར་རྒྱུའི་མགོན་པོའི་
ཆོས་སྐོར་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་། དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་གསང་སྒྲུབ་ཀི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། དཔལ་མགོན་གདོང་
བཞི་པའི་གསང་སྒྲུབ་ཀི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཁ་སྐོངས་ལྕགས་བསོམ་པ། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་སྐོར་གི་དབང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀི་རྒྱ་མཚོ། དཀར་བདུད་གི་བསོད་པ་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས། རང་གཞན་གི་དོན་དུ་བྲིས་པའི་མཆོད་བརོད་ཀི་
ཡི་གེ་བློ་གསལ་ཚིམ་བྱེད། དཔལ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཕིན་ལས་བསན་སྐྱངོ་དབང་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བསགས་པ་འཆི་མེད་གསེར་གི་རྔ་
ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ས་སྐྱའི་མཁས་པས་སྦྱར་བ་བཅས་བསོད་ཚོགས་དང་། གསོལ་འདེབས། སོན་ལམ་གི་རིམ་པ་ཁག་རྣམས་བཞུགས་
སོ། །སེ་ཚན་གཉིས་པ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀའི་དགེ་བསྙེན་པཎ ི་ཏ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་བསོད་ནམས་ཀི་རང་ལོ་སོ་གསུམ་ཡན་གི་འཕིན་ཡིག་དང་གདམས་པའི་སྐོར་སོགས་ཐོར་བུ་འགའ་ཞིག་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་
བསིགས་པ་ལས། ཐོག་མར་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག། སྐྱེས་བུ་བློ་ལྡན་རྣམས་ལ་སིངས་ཡིག། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེ། །རྒྱས་བྱེད་
ལེགས་བཤད་འདི་ནི་དགེ། །ཐུབ་བསན་ལྷ་ཆེན་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ་སྨྲས་པའི་ལེགས་བཤད། གིང་
དགའ་བདེ་བ་ཅན་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་བཅའ་ཡིག། ཉམས་དབྱངས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཉེས་པར་བྱེད་
པའི་མཆོད་རས། མི་དབང་བསོད་ནམས་མཐུ་སོབས་དབང་པོའི་སེའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ། མི་དབང་མཐུ་སོབས་དབང་པོ་ལ་ཕུལ་
བའ་ིཡི་གེ། དཔལ་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་ཕག་ལེན་གི་རིམ་པའི་ཐོ་ཡིག་མི་དབང་ས་སྐྱོང་དགེས་པའི་མཆོད་རས། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་
རྣམ་རྒྱལ་ལ་གནང་བའི་གསུང་ཤོག། བསམ་རེར་གནང་བའི་གསུང་ཤོག། དཔོན་ས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མོ་ལ་སིངས་
ཡིག། དབྱངས་ཅན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མོ་སྐུ་ཚེ་རིང་དུ་འཚོ་ཕིར་གི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་སེ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་བཙུགས་པ། ཡར་རྒྱབ་
དཔོན་ཆེལ་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག། གདོང་དགའ་བའི་དིས་ལན་དཔོད་ལྡན་དགེས་པའི་མེ་ཏོག། བེ་རེ་རྒྱལ་པོ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
ཤོག། ཁམས་ཕོགས་ཀི་ས་སྐྱ་པའི་དགོན་ཆེན་ས་དཀར་འདབ་འདོབ་སོགས་ལ་བླ་མ་གནང་དུས་ཀི་ཡི་གེ། ཞ་ལུ་རི་ཕུག་སྤྱི་སར་གནང་
བའི་བཀའ་ཤོག། བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་པར་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག། བདག་ཆེན་ཤར་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ལ་གདམས་པའི་ཡི་གེ། 
ཐུབ་བསན་གདན་ས་པ་ཆོས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་སྐྱེས་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག། ཆོས་
ལས་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀུར་བའི་ཡི་གེ། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆོས་ལས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིན་ཆེན་
རྒྱལ་མཚན་ལ་སྨྲས་པའི་ཡི་གེ་སེམས་ཀི་ཟུག་རྔུ་སེལ་བའི་སན་མཆོག། བཤེས་གཉེན་གྲོགས་མཆོག་དམ་པ་ལ་སྨྲས་པའི་ཉམས་དབྱངས་
སྐྱོ་བའི་མྱུ་གུ་ཞེས་བྱ་བ། ཡི་གེ་པ་ཨ་ནནྡ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཐོ། ཆོས་ལས་རཏྣ་ངྷྭ་ཛ་དང་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཀུན་དགའ་བསམ་
འགྲུབ་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སིངས་ཡིག། ཆོས་ལས་པ་རཏྣ་ངྷྭ་ཛ་དང་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ་གཉིས་ཐུན་མོང་དུ་
སིངས་ཡིག། ཐུབ་བསན་ལྷ་ཆེན་གི་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་ཡིག་ཡིད་བདེའི་དཔལ་སེར། ལེགས་བཤད་སྐལ་
བཟང་དཔོད་ལྡན་ཡིད་ཀི་ཤིང་རྟ། མི་དབང་ཀརྨ་འཇིགས་བྲལ་རོ་རེ་ལ་གདམས་པའི་ཡི་གེ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་རྒྱལ་རིགས་པ་ལ། །ལེགས་
པར་སྨྲས་པའི་ཉམས་དབྱངས་བཞུགས། །རཱ་ཛཱ་ལྟར་དྭངས་བཞིན་མེ་ལོང་ངོས། །ཤར་བས་འཆར་པོའི་ཡིད་ལ་སོ་བསྐྱེད་ལྟར། །ཚུལ་འདི་
གཞན་ལ་གདམས་མོད་སྨྲས་པས་ཀང་། །ཕིས་འབྱུང་ཡིད་བདེ་འབྱུང་ཕིར་ང་ོམཚར་ཆོས། །ཉམས་དབྱངས་ཡིད་བདེའི་དཔལ་སེར། 
རྣམ་དཀར་གི་ལས་ལ་སོ་བ་བསྐྱེད་པའི་གཏམ་དགའ་བདེའི་དཔལ་སེར། ལམ་འཇུག་བཟང་ངན་གི་དིས་ལན་ཕན་བདེ་ཀུན་ཁབ། རབ་
འབྱམས་པ་ཀུན་བསམ་ལ་སྨྲས་པའི་ཉམས་དབྱངས། རབ་འབྱམས་པ་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ལ་བསྐུར་བའི་འཕོ་བའི་ཡི་གེ། རང་དང་ཉེ་
གནས་གྲྭ་པ་ཉི་ཐུང་དུ་སྨྲས་པའི་གདམས་པ། རང་གི་སབོ་བུ་ཆགས་ཅན་འགའ་ལ་སྨྲས་པའི་ཡི་གེ། ཉམས་དབྱངས་བློ་བདེའི་མྱུ་གུ། 
གྲོགས་མཆོག་བཤེས་གཉེན་རྣམ་རྣམ་གཉིས་ལ། །སྨྲས་པའི་གསང་བའི་ཉམས་དབྱངས་བཞུགས། །གྲོགས་མཆོག་སྨྲ་བ་དགེ་འདུན་འོད་
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ཟེར་ལ་གདམས་པའི་ཡི་གེ། གྲོགས་མཆོག་དམ་པ་རབ་འབྱམ་སྨྲ་བ་ལ་གདམས་པའི་ཡི་གེ་མཐོང་བ་རབ་དགའ། བཀའ་བཅུ་པ་འོད་
ཟེར་གི་མཐའ་ཅན་ལ་སྨྲས་པའི་ལེགས་བཤད་དཔོད་ལྡན་ལེགས་པར་བྱེད་པའི་ས་བོན། ཀི་ར་ཎའི་མཐའ་ཅན་ལ་སེམས་བརེ་བའི་ལཀྵྨ་
ཎི་ལིནྟ། རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཀི་ར་ཎའི་མཐའ་ཅན་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག། ལེགས་བཤད་མཐོང་བ་བདེ་སྐྱེད། གོྲགས་མཆོག་རབ་
འབྱམས་སྨྲ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ལ་སྨྲས་པའི་ཡི་གེ་ཉམས་དགའ་བློ་བདེ། རང་དང་ཉེར་གནས་དམ་ཚིག་ཅན་གི་སོབ་བུ་ལ་སྨྲས་
པའི་ཉམས་དབྱངས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། མཆོག་དམན་གི་གྲོགས་ལ་བླང་དོར་བྱ་ཚུལ་གི་ཉམས་དབྱངས་གཏན་དུ་བདེ་བའི་ས་བོན། ཡ་
རབས་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་བའི་གཏམ་ཡིད་འོང་ལང་ཚོ་གཞོན་ནུའི་བཞིན་རས་དཔོད་ལྡན་ཡིད་འཕོག། ཞལ་གདམས་ཉེ་ལམ་
རབ་བསགས། ཉམས་དབྱངས་ཡིད་བདེའི་མྱུ་གུ། ཞལ་གདམས་ཡིད་ཀི་འདོད་འཇོ། ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་དཔོད་ལྡན་ཡིད་ཀི་ཤིང་
རྟ། ཞལ་གདམས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། དད་ལྡན་མ་ཏི་བྷ་ད་ལ་གདམས་པའི་ལེགས་བཤད། དད་ལྡན་གི་གྲྭ་པ་འཕིན་ལས་རིན་ཆེན་
དང་ཆོས་གྲགས་མཆེད་ལ་གདམས་པའི་ཡི་གེ། བཀགས་པ་ཙམ་གི་སྐྱེ་མེད་དོན། །རྟོགས་བྱེད་ལེགས་བཤད་འདི་ན་ཡོད། །བྱམས་པ་
བཟང་པོ་ལ་སྨྲས་པའི་ཉམས་དབྱངས་མཐོང་བ་དགའ་སྐྱེད། གདམས་པ་བསྐུལ་བྱེད་རེ་སྐོང་། རེ་བཙུན་རིན་པ་ོཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་གི་སྐུ་བརྙན་ལ་གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་། དྲུང་ཀུན་དགའ་མི་ཕམ་ཆོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རོ་རེ་བདུད་
འཇོམས་པའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བ། རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། ཕུར་པ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་
ཆོས་འཕེལ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག། ཡུ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག། ས་ཡམ་ཡ་རུ་ཚེ་བརྟན་རོ་རེ་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
ཤོག། གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཨུར་རེ་གསར་རྙིང་གི་རྒྱ་ཕིབས་སོས་སྐབས་ཤིང་རྣམས་མཁར་རྟ་ནས་དངས་དུས་བཀའ་ཤོག་གནང་བ། སོ་
རུམ་བསེ་མགོན་དྲུང་དུ་རྟག་གཏོར་བཙུགས་པའི་མདའ་དར་གི་ཁ་ཡིག། སོ་རུམ་དུ་རྟེན་གཏོར་བཙུགས་པའི་སྙན་དར་ཁ་ཡིག། རང་
དང་ཉེར་གནས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་པུཎྱ་མིང་ཅན་གི་དོན་དུ་རྣམ་དཀར་གི་དགེ་བ་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་ཡི་གེ།  

གེགས་བམ་གཉིས་པ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀའི་དགེ་བསྙེན་པཎ ི་ཏ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་རང་ལོ་སོ་གསུམ་ཡན་གི་ཉམས་དབྱངས་ཀི་སྐོར་སགོས་ཐོར་བུ་འགའ་ཞིག་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསིགས་པ་པ་
ལས། ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིད་ཀི་གདུང་སེལ། ཉམས་དབྱངས་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། ཉམས་དབྱངས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མདུད་པ་
འགོྲལ་བའི་ཡན་ལག། ཞལ་གདམས་ཟིན་བྲིས་བདུད་རིའི་ཐིགས་པ། རེས་སྤྱོད་ཉམས་ལེན་གོང་འཕེལ་གི་ཡི་གེ༑གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་
ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་དུས་ཀི་རྨི་ལམ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་དད་པའི་གསལ་འདེབས། ཉམས་དབྱངས་ངན་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཁེལ་བའི་གཏམ། 
འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་བསྙེན་པ་བྱས་དུས་ཀི་ཉམས་དབྱངས་ཉམས་རྟོགས་བསྐྱེད་པའི་ས་བོན། རང་ལ་རང་གིས་གྲོས་
འདེབས་ཀི་ཡི་གེ་རང་སྐྱོན་སེལ་བའི་སན་མཆོག། ཉམས་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་འབྱུང་གནས། ཉམས་དབྱངས་བར་ཆད་ཀུན་
སེལ། ཉམས་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས། ཉམས་མགུར་སྙིགས་མའི་གཏམ། བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་
ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་ཚིགས་བཅད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསེབས་པ། བདག་བསོད་བསྐུལ་བྱེད་རབ་དགའ། ཉམས་ཤར་ཡི་གེར་བྲིས་པ་བློ་ལྡན་
དགའ་སྐྱེད། ཉམས་དབྱངས་ངན་པ་སྤྱོད་པའི་ཟུག་རྔུ་སེལ་བྱེད། ཉམས་དབྱངས་ཚེ་འདིའི་ཞེན་པ་སེལ་བྱེད། ཉམས་དབྱངས་གདན་ས་
མ། རེ་མུས་ཆནེ་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་རྟེན་གི་ན་བཟའ་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ། སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་ནས་རོ་འཛིནབསྒྱུར་བ་འགའ་ཞིག་ཕོགས་
གཅིག་ཏུ་བསེབས་པ་ལེགས་བཤད་ཡིད་འབྱུང་སྐྱེད་བྱེད། ཉམས་དབྱངས་གསང་བའི་ཡི་གེ། ཉམས་དབྱངས་ཨང་བཞི་མ། གདོད་མའི་
བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀི་ཡི་གེ་དད་པའི་མེ་ཏོག། ཉམས་དབྱངས་སྙིང་གི་མུན་སེལ། ཉམས་དབྱངས་ངན་པའི་སྤྱོད་པས་ཟུག་རྔུ་
བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ། ཉམས་དབྱངས་ཡིད་བདེའི་མྱུ་གུ། ངན་པའི་བསམ་སྦྱོར་ལ་ཁེལ་བའི་གཏམ། ཉམས་དབྱངས་གོང་མའི་ཞུ་འཕིན། 
རང་ལ་སྨྲས་པའི་ཉམས་དབྱངས། ཉམས་དབྱངས་འདིར་སྣང་ཞེན་པ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི། དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སྣང་ཚུལ་སྐྱོ་བའི་
གཏམ། ཉམས་དབྱངས་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཉིད། །ཉེ་བར་བསྐུལ་བའི་ཡི་གེ་བཞུགས། །སྙིང་གཏམ་བཟོད་པ་གོང་འཕེལ་བཞུགས། 
ཉམས་ཤར་ཡི་གེར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འབྱུང་གནས། ར་བའི་བླ་མ་རྣམ་གསུམ་ལ་གདུང་དབྱངས་ཀི་སོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་
གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། ཉམས་དབྱངས་བདུད་རིའི་ཐིགས་ཕེང་ཡིད་བདེའི་དཔལ་སེར། འབྲས་བུ་རིས་ཀི་གསལ་བྱེད། རང་ལོ་ཉེར་གསུམ་
ལོན་སྐབས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་རེའི་དགེ་སྦྱོར་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་རྣམས་དང་འཕལ་གི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་
པའི་ཚུལ་དན་གསོལ་གསལ་འདེབས་ཀི་ཡི་གེ། དགོས་ཆེད་ཁད་པར་ཅན་གི་ཚེ། །མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཡི་གེ་བཞུགས། །དཔལ་ས་སྐྱ་པ་
ཤཱཀའི་དགེ་བསྙེན་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་གི་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལོན་སྐུབས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་
རེའི་དགེ་སྦྱོར་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་རྣམས་དང་འཕལ་གི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམས་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དན་གསོ་གསལ་
འདེབས་ཀི་ཡི་གེ། རེ་མུས་ཆེན་གི་དངུལ་སྐུ་ཁད་པར་ཅན་གི་གཟུངས་བཞུགས་ཀི་ཐོ། ཤབ་སོ་ལྔའི་ཡུལ་ལོངས་ཁད་པར་ཅན་དགེ་
སིངས་སིན་པོ་ཆོས་རོང་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་གི་མགོན་ཁང་སིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་བཞེངས་དུས་བཀའ་བསོ་འཕིན་བཅོལ་མཛད་
པའི་ཡི་གེ། ལེགས་བཤད་སྙན་པའི་ས་དབྱངས། སྦྱོར་དྲུག་སོམ་དུས་ཀི་ཉམས་དབྱངས་རང་སེམས་བདེ་སོང་གི་མྱུ་གུ། སྦྱོར་དྲུག་བསོམ་
དུས་ཀི་ཉམས་དབྱངས་རང་སེམས་བད་ེསོང་གི་རང་གཟུགས། ཉམས་དབྱངས་རང་ལ་གྲོས་འདེབས་བཅས་དང་། སེ་ཚན་གཉིས་པ་
གསན་ཡིག་སྐོར་གི་སོད་ཆ་སེ་ཆོས་ཀི་ར་ེདཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་
པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་རེ་བཙུན་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་
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མགོན་བསོད་ནམས་དབང་པོའི་ཞལ་ས་ནས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་སརྒ། ཡབ་རེ་སྦས་པའི་སངས་རྒྱས་སགས་འཆང་མཚུངས་མེད་
གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། ཁབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་འཆང་སངས་
རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། རེ་ཐར་རེ་ནས་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པོས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། 
འཁོན་སོན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། རེ་ལུ་ཕུ་བ་འབུམ་ཆེན་ཀུན་
དགའ་དཔལ་འབྱོར་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ།  

གེགས་བམ་གསུམ་པ། ཆོས་ཀི་རེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་
པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལས། ཆོས་ཀི་རེ་སོམ་བརོན་དམ་པ་སྤྱིན་པ་གྲགས་པས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་
གི་སརྒ། ཆོས་ཀི་རེ་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་མངའ་བདག་རེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། ཆོས་
ཀི་རེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་
ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་མཁན་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་གྲགས་པས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། རིགས་ལྡན་
འཇམ་པའི་དབྱངས་གྲུབ་མཆོག་མཐུ་སོབས་དབང་ཕྱུག་མཆེད་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྤྱན་ས་ཆོས་ཀི་སྤྱན་
ལྡན་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་གི་སརྒ། ས་སྐྱ་པ་ཨཱ་ནནྡའི་མིང་ཅན་གི་ཐོབ་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཁ་སྐོང་བརེད་བྱང་དུ་བཀོད་པ་དོན་
གཉིས་མཐར་ཕིན་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་ཐོབ་ཡིག་བརེད་ཐོར་བཀོད་པ།  

གེགས་བམ་བཞི་པ། འཛམ་གིང་བྱང་ཕོགས་ཀི་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རནི་པོ་ཆེ་ཇི་
ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།  

གེགས་བམ་ལྔ་པ། ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་སྐོར་ལས་བསན་པའི་བདག་པ་ོདཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་བླ་མ་
བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རེ་མོའི་གསུང་རབ་ལ་བར་སྐབས་ཀི་དཔེ་ལ་ཚིག་སྣ་རིང་ཐུང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་
ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཞུས་དག་མཛད་པ་ལ་སར་ཡང་དཔེ་མ་དག་པའི་ཞུ་དག་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་བགིས་པ། ཆསོ་ཀི་རེ་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར་བསམ་པ་བདེ་འབྱུང་གི་ནོར་བུའི་
ཕེང་བ། ཀུན་མཁེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་བསདོ་ནམས་རབ་རྒྱས། 
དཔལ་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། རེ་བཙུན་མཁས་པའི་དབང་པོ་
དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྭང་འདོད་དད་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འོང་བའི་ངོ་མཚར་རྦ་རླབས་ཀི་འཕངེ་མཛེས། རེ་
བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས། ཁབ་བདག་འཁོར་ལོའི་
མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ཡིད་འཕོག་ཨུཏྤལའི་ཆུན་པོ། ཁབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་
པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་འབྲིང་པོ་བྱིན་རླབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པ་ོཆེ་
རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།  

གེགས་བམ་དྲུག་པ། རིགས་ཐམས་ཅད་དང་དཀིལ་འཁོར་ཀུན་གི་ཁབ་བདག་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་རེ་བཙུན་མུས་
ཆེན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སརྒ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དད་པ་རྒྱ་མཚོ་སེལ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་ངོ་མཚར་དོན་
གཉིས་ཕུན་ཚོགས།  

གེགས་བམ་བདུན་པ། སིད་པ་གསུམ་གི་བླ་མ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་
རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།  

གེགས་བམ་བརྒྱད་པ། ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྐོར་ཏེ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གནས་བཤད་རེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཐར་སྙན་བརྒྱུད་དང་
བཅས་པ་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་དུས་མདོས་ཆེན་མོ་བྱུང་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་བླ་མ་དང་བསན་
སྲུང་དགེས་པའི་མཆོད་རས་ངོ་མཚར་ཕེང་བ། དཔལ་བསམ་ཡས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་
པའི་བྱོན་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆསོ་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགེས་པར་བྱེད་པའི་ཡིད་འཕོག་ལྷའི་རོལ་མོ་དགོས་འདོད་ཀུན་
འབྱུང་། ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་རེས་འབྲང་བཀའ་གདམས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཉུང་གསལ་ཀུན་དགའ། དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ། མུ་གུ་ལུང་གི་ཕུག་
པ་བཅུ་གསུམ་གི་ངསོ་འཛིན།  

གེགས་བམ་དགུ་པ། ཐུན་མོང་རིག་གནས་སྐོར་ལས། ཐོག་མར་ལེགས་སྦྱར་ཀོག་ཚུལ་གི་བསན་བཅོས་བླ་ོགསལ་ཀུན་དགའ། 
ལེགས་པར་བཤད་པ་དག་ཡིག་སྦྱོར་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ། གསར་རྙིང་གི་བརའི་རྣམ་དབྱེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་
གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་སོན་མེ༑བོད་ཀི་བར་ཡི་བསན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་
ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ། སྙན་ངག་གི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་ལས་བཤད་པའི་དོན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་རྣམ་
པར་བཤད་པ་བླ་ོགསལ་གཞོན་ནུའི་མགུལ་རྒྱན་ཡིད་འོང་ཨུཏྤལའི་ཕེང་བ། ས་རྒྱན་གི་བསན་བཅོས་མཁས་པའི་ཡདི་འཕོག་བློ་གསལ་
མགུལ་རྒྱན། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལས་བཟོ་རིག་པའི་བྱེ་བྲག་རོལ་མོའི་བསན་བཅོས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགེས་
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པའི་སྙན་པའི་ས་དབྱངས་བླ་ོགསལ་ཡདི་འཕོག་འཕིན་ལས་ཡོངས་ཁབ། རྒྱལ་བའི་རྟོགས་བརོད་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་གི་དོན་འགྲེལ་
ལེགས་པར་བཤད་པ་ཚོགས་གཉིས་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་ཕེང་མཛེས། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱེས་རབས་
སོ་བཞི་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཚིག་ཉུང་དོན་མང་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་བྱེད།  

གེགས་བམ་བཅུ་པ། ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་སོགས་ཐུན་མོང་གི་སྐོར་སྣ་ཚོགས་ལས། ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎ ི་ཏའི་གསུང་
རབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་ལེགས་བཤད་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
སིད་པ་གསུམ་གི་བླ་མ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་ལས་འབྲས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འགྲེལ་
བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། ས་གསུམ་གི་བླ་མ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་རྒྱལ་བུ་འཇི་འབིག་དེ་མུར་ལ་
གཏམ་དུ་བྱ་བ་ནོར་བུའི་འཕེང་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འཕགས་པ་དགེས་པའི་ལྷའི་རོལ་མོ་དཔོད་ལྡན་ཡིད་འཕོག་འཕིན་ལས་ཀུན་
ཁབ། ལེགས་བཤད་དཔོད་ལྡན་ཡིད་འཕོག། ལྟུང་བཤགས་བཏོན་པའི་ཕན་ཡནོ་བཤད་པ་སིབ་པ་ཀུན་སེལ། སོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པོ་བཟང་
པོ་སྤྱོད་པའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་། ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་གི་འཆད་ཐབས་རྒྱལ་སས་བྱེ་བ་
ཕག་བརྒྱའི་ཆོས་སོ་དང་པོ་ཕེ་བ། གཎ ིའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྟ་བདུན་རྒྱལ་པོ་བློ་གསལ་ཡིད་ཀི་པདྨོ་ཁ་འབྱེད། གཎ ིའི་
མདོ། གཎ ིའི་མདོའི་བསྡུས་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བྱེད། དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཉེར་མཁོ་ཀུན་གསལ། ཡོངས་རོགས་
དགེ་བསྙེན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་འཕིན་ལས་མཁའ་ཁབ། འོ་སྐོལ་གི་སོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཆོ་འཕྲུལ་བསན་ཚུལ་མདོ་ཙམ་
བཤད་པ་དད་པའི་སྙེ་མ། དབུ་མ་ལུགས་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། འདུལ་བའི་བརྒྱུད་པ་ལུགས་གསུམ་གི་དབྱེ་བ། བསྒྲུབ་ལུང་ཡི་དམ་གི་
ལྷ་ལས་བླང་བའི་ལག་ལེན་རྣམས། རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བསན་པ་ལེགས་པར་
བཤད་པ་མཚན་ཉིད་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ཤེས།  

གེགས་བམ་བཅུ་གཅིག་པ། མདོ་སགས་མཚམས་སྦྱོར་གི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་སེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པའི་སྤྱི་དོན་ལེགས་པར་
བཤད་པ་མདོ་སགས་བསན་པ་རྒྱ་མཚའོི་སོ་འབྱེད།  

གེགས་བམ་བཅུ་གཉིས་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ས་འགྱུར་ཆོས་སྐོར་ལས་འཁོན་ལུགས་དཔལ་ཆེན་
ཀུ་མ་རའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་གཞོན་ནུའི་གདམས་པ་ཉམས་ལེན་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀི་རྣམ་
པར་བཤད་པ་འཕིན་ལས་ཀི་པདྨོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་པ། འཁོན་ལུགས་རོ་རེ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐརོ་ལས། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཕུར་པ་སྒྲུབ་
མཆོད་ཀི་སྐབས་སུ་ཚོགས་སྐད་གཏོང་ཚུལ་གི་བར་སྦྱོར་བློ་གསལ་སོ་འབྱེད། རོ་རེ་ཕུར་པ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཀི་འཆམ་དཔེ་སྣང་
བ་འགྱུར་ཐུབ་ལས་ལོགས་སུ་བཀོད་པའི་སངས་སབས་བསྡུས་པའི་འཆམ་དཔ་ེའཕིན་ལས་བསམ་འཕེལ། དུས་གཏོར་ཆེན་མོའི་བདག་
བསྐྱེད་ཕུར་ཆེན་མཛད་སྐབས་ཀི་དབྱངས་རོལ་མོ་སོགས་ཀི་ཕག་ལེན་བརེད་ཐོར་བཏབ་པ་འཕོས་དོན་དང་བཅས་པ། འཆམ་དཔེ་སྣང་
བ་འགྱུར་ཐུབ་ཀི་བསྡུས་དོན་འཕིན་ལས་ཀུན་ཁབ། རོ་རེ་ཕུར་པའི་འཆམ་དཔེ་སྣང་བ་འགྱུར་ཐུབ་ཀི་བསྡུས་དོན་འཕིན་ལས་ཀུན་ཁབ་
ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་དོན་གཉེར་ཀུན་སོན་ཞེས་བྱ་བ། རོ་རེ་ཕུར་པའི་དབྱངས་རོལ་བརེད་ཐོ། གསང་སགས་རྙིང་མའི་ཞུས་ལན་
ཟིན་བྲིས། དཔལ་ཡང་དག་སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་ཕག་ལེན་གི་རིམ་པ་ཐོ་ཡིག་མི་དབང་ས་སྐྱོང་དགེས་པའི་མཆོད་རས། རོ་རེ་ཕུར་པའི་དཀིལ་
ཆོག་ཡིད་འོང་བློ་གྲོས་ཁ་འབྱེད་བཞིན་ལས་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ་དུ་ཞལ་འཕངས་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པ་བློ་དམན་རྣམས་
ཀིས་རྟོགས་པར་ས་བ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ། དཔལ་རོ་རེ་གཞོན་ནུའི་སྦྱིན་སེག་གི་ཕག་ལེན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་འཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། ས་སྐྱ་
པའི་ཡབ་ཆོས་རོ་རེ་ཕུར་པ་དང་དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་སྦྱིན་སེག་གི་ཕག་ལེན་ཞལ་ཤེས་མ་སགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀི་ཕག་བྲིས་
དངོས་ལས་བཤུས་པ་འཕོས་དོན་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པ་དོན་གཉེར་ཉེར་མཁོ། དཔལ་རོ་རེ་གཞོན་ནུའི་གཏོར་བཟློག་དགྲ་བགེགས་
ཀུན་འཇོམས་ཀི་གསལ་བྱེད་གནམ་ལྕགས་རོ་རེའི་དབལ་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བདུད་སེ་འཇོམས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་ཆེན་འཕིན་ལས་
ཀི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕོ་བ།  

གེགས་བམ་བཅུ་བཞི་པ། སན་བླ་བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་མཆོད་པའི་ཆོ་གའི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་འགྲོ་ཀུན་དག་པའི་
ཞིང་དུ་བསོད་པའི་ལམ་མཁན་གི་སྐྱེས་བུ་ལེགས་བཤད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མགི་ཅན་བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ་ནོར་བུ། བདེ་བ་ཅན་གི་
ཞིང་གི་བཀོད་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཕུན་ཚོགས་བཅོ་བརྒྱད་པ། བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཕན་ཡོན་གི་ལུང་
སྦྱོར། ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདུན་པའི་སོན་ལམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 
བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ལ་བསགས་པ་དད་པའི་ཆུ་གཏེར་འབྱུང་བ། འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་བསོམ་དོན་རིམ་པ་གསལ་བ་འགོྲ་ཀུན་བདེ་
སེར། ས་སྐྱ་པའི་མན་ངག་འོད་དཔག་མེད་པའི་འཕོ་བ་སོམ་ཚུལ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བསོད་པའི་ཉེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་རོང་སོན་གིས་མ་ལ་
གདམས་པའི་འཕོ་བའི་དཔེ་མང་པོ་མི་འད་བའི་ཞུ་དག་རེའི་གསུང་བཞིན་བགིས་པ། བར་དོ་ཆོས་བཤད་སབི་པ་ཀུན་སེལ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་འཆིི་མེད་དཔལ་སེར། རྒྱལ་དབང་ཚེ་
དཔག་མེད་ལ་བསོད་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སེར། མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་ཁིད་ཟབ་མོ་འཆི་མེད་བདུད་རིའི་ཆུ་
རྒྱུན། སོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡི་གེ་དད་པ་སྐྱེད་བྱེད། ས་སྐྱ་པའི་ཕག་ལེན་གཏོར་མ་དྲུག་ཅུ་
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བཞིའ་ིགཏོང་ཚུལ། མཚན་བརོད་འདོན་ཐབས། འཇམ་དབྱངས་ཌོམི་བ་རེ་བཙུན་མ་སོལ་མ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་ས་ཆེན་རེ་མོ་ས་པཎ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་དངོས་སུ་བསན་ནས་གདམས་པ་ཟབ་མོ་གནང་བའི་ཚོགས་རྣམས་དང་
འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་རེ་བཙུན་གྲགས་པ་ལུང་བསན་ཚུལ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པའི་ཡི་གེ་དད་པ་སྐྱདེ་བྱེད། ཚེ་དཔག་
ཏུ་མེད་པའི་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། ཆུ་གཏོར་གཏོང་ཚུལ་གི་ཡི་གེ་འདོད་དགུའི་
ཆར་འབེབས། ཀླུ་གཏོར་གཏོང་ཚུལ་གི་ཡི་གེ་དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས། ནམ་གདོན་གི་ནད་མི་འབྱུང་བའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཉེས་པ་
ཀུན་སེལ། གདོན་སོལ་གི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་ཕུན་ཚོགས་བསམ་འཕེལ། དཔལ་ཀུན་རིག་ར་བའི་
དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་གའི་དཀའ་གནད་རྣམས་དང་ལོག་རྟོག་སེལ་བར་བྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ངོ་མཚར་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས།  

གེགས་བམ་བཅོ་ལྔ་པ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡོ་ག་བསན་པའི་སོ་འབྱདེ། རྣལ་
འབྱོར་རྒྱུད་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡོ་ག་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་བཅུ་དྲུག་པ། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་
སྦྱོང་རྒྱུད་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། ཀུན་རིག་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་རྣམ་གཉིས་ཀི་གསལ་བྱེད་བློ་དམན་དགའ་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་
སགས་འཆང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་རོམ་འཕོ་ཅན་གི་ཁ་བསྐང་བ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས། ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་
ཀི་ཆོ་གའི་ལུང་སྦྱོར་རིན་ཆེན་ཕེང་བངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ཀུན་རིག་ར་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་མཐའ་
ཡས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བཞུང་དོན་གསལ་བའི་སོན་མེ། སགས་འཆང་ངག་གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་ཀུན་རིག་གི་ཆོག་
ཁིགས་ཆེན་མོ་གསུང་རོམ་གནང་འཕོ་ལས་ལོགས་སུ་བཀོད་པའི་དབང་ཆོག་བཞུགས། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་མངའ་
གསོལ་བའི་ཡི་གེ་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་བཞུགས། དཔལ་ཀུན་རིག་གི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ་དང་སྦྱིན་སེག་གི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་
བཤད་པ་མ་ནོར་དོན་གསལ།  

གེགས་བམ་བཅུ་བདུན་པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་
ཆེའི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ།  

གེགས་བམ་བཅོ་བརྒྱད་པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་མཆོག་གི་མཆན་བུ་མ་དག་པའི་འཁྲུལ་སེལ་གི་དིས་ལན་དཔལ་
ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་མཛད་པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་ཀི་བྱུང་ཚུལ་མདོ་
ཙམ་དང་བསྐྱེད་རོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་འགོས་ལུགས་གཙང་མ་ཡིད་འཕོག་ལྷའི་རོལ་མོ། སགས་འཆང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐྱོད་པའི་སྒྲུབ་དཀིལ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་པ་བློ་གསལ་འཇུག་པ་བདེ་བྱེད་འཕིན་ལས་མཁའ་ཁབ་
ཅེས་བྱ་བ། ༢༢༩སགས་འཆང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་དཀིལ་ཆོག་གི་མཆན་བུ་མ་དག་པའི་འཁྲུལ་སེལ་བཞུགས། 
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསང་འདུས་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་
བཞུགས་སོ། ། 

གེགས་བམ་བཅུ་དགུ་པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་དོན་འགེྲལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསང་འདུས་
བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད་ལས་སོད་ཆ།  

གེགས་བམ་ཉི་ཤུ་པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་དོན་འགེྲལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་གསང་འདུས་
བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད་ལས་སད་ཆ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྣམ་པར་བཤད་པ་
ངེས་དོན་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས།  

གེགས་བམ་ཉེར་གཅིག་པ། དཔལ་གཤིན་རེས་གཤེད་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་
བཤད་པ་ཟབ་ཡངས་ཆོས་སོ་འབྱེད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ལྡེ་མིག་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་
རྣམ་པར་བཤད་པ་བདུད་སེ་མ་ལུས་པ་འཇོམས་པའི་རོ་རེའི་མེ་འོད། དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་
བདུད་སེ་མ་ལུས་པ་འཇོམས་པའི་རོ་རེའི་མེ་འོད། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོའི་ཤིན་ཏུ་སོས་མེད་ཀི་མན་ངག་གི་ཁིད་ཡིག་དང་འཇམ་
དཔལ་ཐུགས་ཀ་ིཡེ་ཤེས་འཆར་བྱེད་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་སྐོར་གི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་
བཤད་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་མན་ངག་ཡང་གསང་མཐུ་བཟློག་ནག་པོ་ཉམས་
སུ་ལེན་ཚུལ་གི་ཡི་གེ་བསན་དགྲའི་སོག་དབུགས་ལེན་པའི་བཤན་པ་ནག་པོ། འཇིགས་བྱེད་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གསང་བཟློག། རོ་རེ་
འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གསུམ་པའི་ཡང་གསང་མཐུ་བཟློག་ནག་པོ། ཡེ་གེ་བཞི་པའི་བཟློག་པ། ཡི་གེ་བཞི་པའི་བསྲུང་བཟླགོ་བཤད་གསུམ། 
གཤེད་དམར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བློ་དམན་དགའ་བསྐྱེད། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྣམ་བཤད་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོ་
ལེགས་བཤད་འཆི་བ་མེད་པའི་གཏེར། སོས་མེད་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབྱོར་གི་ཉམས་ལེན་ཟབ་མོ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་འཆར་བྱེད། རོགས་
རིམ་ར་དབུ་མའི་ཁིད་ཀི་ཆོས་ཉིད་དངོས་སུ་སོན་པའི་ཕག་ལེན་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཤད་པ་གོ་བདེ་བཀགས་ཆོག་མ། དཔལ་
གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོའི་སོས་མེད་ཟབ་མོའི་ཁིད་ཀི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལམ་རིམ་གི་སནོ་ལམ་དང་
བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་བསམ་འཕེལ།  



 

8 

 

གེགས་བམ་ཉེར་གཉིས་པ། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིད་བཞིན་རིན་
པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།  

གེགས་བམ་ཉེར་གསུམ་པ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ཀི་ཉིང་ཁུ་འཁོར་ལོ་སམོ་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་
བཤད་པ་བདེ་མཆོག་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ ཱུ་ནག་དིལ་གསུམ་གི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀི་རྣམ་པར་
བཤད་པ་རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་ཉེར་བཞི་པ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བདེ་མཆོག་རྒྱུད་
བཤད་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དིལ་བུ་པ་ལུགས་ཀི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་བསྒྲུབ་དཀིལ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་
ཡི་གེ་རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་བཅུད་ཀི་ཐིག་ལེ། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དིལ་བུ་པ་ལུགས་ཀི་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུས་དཀིལ་གི་ལུང་སྦྱོར་
ཡིད་བདེའི་དཔལ་སེར། རེ་བཙུན་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀི་སིན   ྡྷཱུ་རའི་དཀིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་བདག་
ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད་པ་འགོྲ་ཀུན་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀྲ་
ཤིས་གོ་བོ་མཁན་ཆེན་པས་མཛད་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀི་ལག་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་བཤུས་དག་པར་
བགིས་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབྱོར་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ། ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀི་གསེར་ཆོས་ཚིག་
བརྒྱུད་མ་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་སོགས་ཀི་ཞལ་ཤེས་ཁག་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ས་ལོ་ཆེན་པོའི་ཕག་དཔེ་ལས་ལོགས་སུ་བཀོད་པ། 
ལངྐ་ལི་ཡའི་བསྒྲུབ་པ་བྱ་ཚུལ་བཀགས་ཆོག་མ། ངོར་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གི་ཕག་དཔེའི་ཁོད་ནས་རྙེད་པའི་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀི་བསམ་མི་
ཁབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་རྙིང་ཡིད་ཆེས་ཅན། ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀི་གསེར་ཡོན་དང་བཅས་པའི་འཕོ་བ་ཆིག་བརྒྱུད་མ། ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབྱོར་མཁའ་སྤྱོད་བསྒྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ། བདེ་མཆོག་ཡུམ་རྐྱང་གི་འཕོ་བ་ཆིག་བརྒྱུད་གསེར་ཆོས་ཀི་
གདམས་པ་མལ་ལོ་ཙཱའི་གསུངས་ལ་རེ་ས་ཆེན་གིས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པའི་ཉམས་ལེན་གི་སྙིང་པོ། ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའ་ིགདམས་པ་རོ་རེ་
རྣལ་འབྱོར་མའི་འཕོ་བ་ཆིག་བརྒྱུད་མ། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་འཕོ་བ་ཆིག་བརྒྱུད་མའི་དིས་ལན་དོགས་དཔོད་ཀི་ཟིན་བྲིས། རེ་བཙུན་
རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སེག་གི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཡི་གེ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་གསང་ལམ། རོ་རེ་རྣལ་
འབྱོར་མའི་ཆོས་ཉིད་དངོས་བསན་གི་བྱིན་རླབས། རེ་བཙུན་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྐྱེད་རིམ་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་པར་
བཤད་པ་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་ཉེར་ལྔ་པ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ངོ་
མཚར་དད་པའི་ཤིང་རྟ། དུས་བཟང་ངོས་འཛིན་མཛེས་རྒྱན། བླ་བྲང་ཉི་ལྡེ་ན་བཞུགས་པའི་རིགས་ལྡན་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་གི་ལོ་རྒྱུས་
ཀི་ཡི་གེ།  

གེགས་བམ་ཉེར་དྲུག་པ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་བཀའ་སོལ་ཟབ་མོ་འཆད་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་
ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བསན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་དུས་འཁོར་བསན་པའི་མཛེས་རྒྱན།  

གེགས་བམ་ཉེར་བདུན་པ། ཡོངས་རོགས་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ལེན་གི་མན་ངག་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་བྱོན་ཚུལ་ཁོག་
ཕུབ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ།  

གེགས་བམ་ཉེར་བརྒྱད་པ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་བྱུང་ཚུལ་གི་ཡི་གེ་དོན་
གཉེར་དགའ་བ་བསྐྱེད་བྱེད། དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་རྒྱུད་འཆད་པའི་སོན་དུ་འགྲོ་བ་རྒྱུད་སེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལེགས་
བཤད་རེ་རོ་རེ་འཆང་གི་གསུང་ལ་ཆོས་རེ་དཔལ་གི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཟིན་བྲིས་སུ་མཛད་པའི་གསུང་རབ་ངོ་མཚར་ཅན་གི་མ་དཔེ་
ཚིག་སྣ་རིང་ཐུང་སོགས་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་གསུམ་ལ་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་འད་བསྡུར་
ཞུས་དག་བགིས་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་བློ་གསལ་མིག་ཐུར། དགེས་མཛད་རོ་རེའི་ཆོས་སྐོར་འཆད་པའི་སོན་འགྲོའི་སྤྱི་བཤད་
འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས། རྒྱུད་སེ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་བསྡུས་དོན་ཚུལ་གསུམ་གསལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཁོག་ཕུབ་དོན་འགྲེལ་པད་
དཀར་འཕེང་མཛེས། མངོན་པར་རྟོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ལོན་ཤིང་གི་བསྡུས་དོན་ལོན་ཤིང་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཁོག་ཕུབ་དོན་
འགེྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ། དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་མན་ངག་ལུགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ངག་འདོན་གི་རིམ་པ། 

 གེགས་བམ་ཉེར་དགུ་པ། བོད་ཡུལ་བསན་པའི་མངའ་བདག་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་ལམ་སྐོར་ཕ་ིམ་བརྒྱད་ཀི་ཁིད་ཡིག་
སགས་འཆང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་རོམ་འཕོ་ཅན་གི་ཁ་བསྐང་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དགའ་སོན། རྒྱུད་
ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་ཀི་སིག་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་བླ་མའི་མན་ངག་གསལ་བར་བཤད་པ་དཔོད་ལྡན་དགེས་པའི་མེ་ཏོག་
འཕེང་མཛེས། ལམ་སྦས་བཤད་ཀི་ཁིད་ཡིག་གོང་མའི་གསུང་གི་བདུད་རི་མན་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ། ལམ་མཆོག་གསུང་ངག་རིན་པོ་
ཆེའི། །སྣང་གསུམ་རྒྱུད་གསུམ་མཛེས་རྒྱན་གི། །ས་བཅད་ལོགས་སུ་ལེགས་བསིགས་པ། །རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བཞུགས། །གསུང་ངག་
རིན་པོ་ཆེའི་ཆ་ལག་བར་དོན་གསལ་བ། བར་ཆིག་བརྒྱུད། མགོན་རྐྱང་གི་རེས་གནང་། སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྱིིན་རྣམས་ཀི་ཕག་ལེན་གསལ་བར་
བཤད་པའི་ཡི་གེ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། ཆོས་རེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པས་ལམ་འབྲས་གསུང་དུས་ཀི་གནད་ཀི་ཟིན་བྲིས་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་
བློ་གོྲས་སེང ེས་མཛད་པ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་སྦས་པ་མིག་འབྱེད། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ར་བ་རོ་རེ་
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ཚིག་རྐང་གི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་རྣམ་འགེྲལ་མ་ལུས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་བླ་ོགསལ་ཡིད་བདེ་འབྱུང་བའི་དགའ་ཚལ། 
ར་རླུང་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཟབ་ལམ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་བཀགས་ཆོག་མ། ལམ་འབྲས་བུ་དང་
བཅས་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འཆད་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་བགྲོས་ཟབ་མོ་རྣམས་བསིགས་
པའི་བར་སོན་ཟིན་བྲསི་སུ་གྲགས་པའི་གསུང་རབ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གསུང་བགྲོས་ཀི་གནད་རྣམས་ལོགས་སུ་བཀོལ་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་
རྣམས་ཀ་ིཡིད་ཀི་འདོད་འཇོ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཆོས་རེ་བྲག་ཕུག་པ་དང་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་རྒྱུན་རྣམས་
ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བྲིས་པ་ཟབ་དོན་བདུད་རིའི་ཐིགས་པ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་སོབ་བཤད་དང་ཚོགས་བཤད་ཀི་དབྱེ་བ་རེ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་
མཚོའི་གསུང་གི་ཟིན་བྲིས་ལ་སར་ཡང་རེ་ཉིད་ཀིས་ཞུས་དག་མཛད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཅན་གི་དཔེ་ལ་བར་སྐབས་སུ་ཡི་ག་ེཔས་མ་དག་
པའི་སྐྱོན་རྣམས་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་གིས་ཞུས་དག་བགིས་པའི་ལེགས་བཤད་བློ་གསལ་ཀུན་དགའ་
ཞེས་བྱ་བ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བཅུད་བསྡུས་པ་ནང་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ་གི་ཡི་
གེ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕིན་ཞེས་བྱ། རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །གང་བླ་ོརྒྱས་ཕིར་དི་བའི་ཚུལ། །ཅུང་ཟད་གནང་བ་རྣམས་ཀི་
ལན། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་མཆོད་རས་བཞུགས། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ལྡན་མ་དབང་ཕྱུག་འབུམ་གི་བླ་མའི་རྣལ་
འབྱོར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དོན་འགྲེལ། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལྡན་མ་དབང་ཕྱུག་འབུམ་གིས་དི་བ་ཞུས་
པའི་དིས་ལན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འགེྲལ་ཁོག་ཕུབ་མཐོང་བ་རབ་དགའི་གསལ་བྱེད་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།  

གེགས་བམ་སུམ་ཅུ་པ། ཀེ་རོ་རེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྣམ་བཤད་ཟིན་བྲསི་འཇམ་དབྱངས་དགོངས་རྒྱན། དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་
མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་དཀའ་གནས་ཀི་དོན་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ཟབ་དོན་བཅུད་ཀི་སྙིང་པོ། དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་
རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པའི་ས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་སྦས་པ་མིག་འབྱེད་སྙིང་པོ་དོན་གསལ། དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་ར་བའི་སགས་
ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་ཕི་ནང་གི་བསྐྱེད་རིམ་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་དགེ་ལེགས་ནོར་
བུའི་ཕེང་བ་གསང་སགས་མཛེས་རྒྱན།  

གེགས་བམ་སོ་གཅིག་པ། དཔལ་ཀེ་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕི་ནང་གི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་དགེས་
རོར་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་སོ་གཉིས་པ། ཚུལ་བཞི་སོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་བཅས་པའི་དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་ར་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་ཚིག་འགེྲལ་
རྒྱུད་བཤད་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱདེ། གེགས་བམ་སོ་གསུམ་པ། གངས་ཅན་བསན་པའི་མངའ་བདག་རེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་ཡབ་ཆོས་
ཀེ་རོ་རའེི་རྒྱུད་གསུམ་སོན་འགོྲ་ཚུལ་བཞི་དང་བཅས་པའི་དོན་འགྲེལ་ཟིན་བྲིས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། ཚུལ་བཞི་སོན་དུ་འགྲོ་བ་
དང་བཅས་པའི་ཀེ་རོ་རེའི་ར་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་དོན་འགྲེལ་ཁོག་ཕུབ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱུད་འགྲེལ་སོ་བརྒྱའི་ལྡེ་མིག། 
དཔལ་ཀེ་རོ་རེའི་མངོན་རྟོགས་ལམ་དུས་སོགས་སྒྲུབས་ཐབས་ཀི་ཚོགས་འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་
གྲོལ་མཆོག་ཞབས་ཀིས་མཛད་པའི་ཉེར་མཁོ་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་རྣམས་ལ་བར་སྐབས་སུ་ཡི་གེའི་ལྷག་ཆད་ཅུང་ཟད་བྱུང་བའི་དཔེ་
འགའ་ཞིག་སྣང་བ་ལས། ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀའི་དགེ་བསྙེན་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་
ནམས་ཀིས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ཆེན་པོའི་སོ་ནས་ཞུས་དག་བགིས་པ་དཔོད་ལྡན་གཟུར་གནས་རྣམས་ཀི་ཡིད་འཕོག།  

གེགས་བམ་སོ་བཞི་པ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སགས་ཕོགས་ཀི་བསན་འཛིན་ངོར་རོང་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཀེ་རོ་རེ་མན་ངག་ལུགས་
ཀི་ཕག་ལེན་གི་རིམ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་མོའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འད་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མདོ་ཙམ་
བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསན་འཛིན་ངོར་རོང་རྣམ་གཉིས་ཀི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་
ཕག་ལེན་གི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བརམས་ཏེ་སོ་སོའི་བཞེད་སོལ་རྣམས་ལགེས་པར་བཤད་པ་ལུགས་གཉིས་ཟབ་དོན་གསལ་བའི་
ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་སོ་ལྔ་པ། རེ་བཙུན་རོ་རེ་བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་མ་ནོར་དོན་གསལ། རེ་བཙུན་རོ་རེ་བདག་ཆེན་
མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་དཀིལ་ཆོག་གི་གསལ་བྱེད་འཕིན་ལས་ཀུན་ཁབ། བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་བསོད་པ་རིན་པོ་ཆའེི་ཕེང་བ་དི་མ་
མེད་པའི་དོན་རྣམས་མཆན་བུའི་སོ་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ཡིད་འོང་ལང་ཚོ་གཞོན་ནུའི་བཞིན་རས་ཞེས་བྱ་བ་གསུང་
རབ་ཚིག་དོན་ལ་ཆགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཡིད་འཕོག་དགའ་བདེའི་དཔལ་སེར། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རོ་རེ་གུར་ག་ིམགོན་པོའི་ལས་
ཚོགས་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་བསད་པའི་མན་ངག་དྲུག་ཅུ་པའི་ཆོ་ག་དགྲ་བགེགས་གནད་གཅོད་ཀི་སྤུ་གྲིའི་རྟེན་གཞིའི་ཡི་གེ་
རྙིང་མའི་དོན་རྣམས་དིས་ལན་གི་སོ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལོག་རྟོག་འཇོམས་པའི་ལྷ་དབང་རོ་རེ། དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁའུ་པའི་སྙན་བརྒྱུད། གུར་གིི་མགོན་པོ་ཁོ་བོ་བཅུ་གཅིག་གི་རེས་གནང་བྱ་ཚུལ་བདུད་ཀི་དཔུང་ཚོགས་
ཟིལ་གིས་གནོན་པར་བྱེད་པའི་མེ་འོད། མཁའ་འགོྲ་སྦགས་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་བདུད་སེ་འཇོམས་པའི་གནམ་ལྕགས། དཔལ་གུར་གི་
མགོན་པོའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སེག་གི་ལག་ལེན་དོན་གཉེར་དགའ་བསྐྱེད་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། ཤ ི་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དལ་ལས་མཁན་
ལྔ་དང་བཅས་པའི་བསོད་བསྐུལ་འཕིན་ལས་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕོ་ཉ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བཀའ་སྲུང་བས་བསླུ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་
མགོན་པོ་རྣམས་ལ་འཕིན་ལས་འཆོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་། བསེ་འབག་ནག་པོ་
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འཕུར་ཤེས་ཀི་ཐུགས་རེ་ལ་བསྐུལ་བའི་ཡི་གེ། ས་སྐྱ་པའི་སྲུང་མ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཀི་ར་བའི་སགས་སོགས་ཀི་དོན་བཤད་པ་སོན་གི་
དཔེ་རྙིང་ཡིད་ཆེས་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལས་བཤུས་པ། གུར་ཞལ་གཉིས་ཀི་རྟེན་གི་གཟུངས་དང་ཞལ་བཞི་རྟག་གཏོར་གི་གཟུངས་ཚར་ཆེན་
གི་ཕག་བྲིས་ལ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་བཀོད་པའི་ཡི་གེ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀི་རྟེན་གི་གཟུངས་གཞུག་ཚུལ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་འཕིན་བཅོལ་རྒྱས་པ་དང་བཅས་པ། གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། མཐུ་ལྡན་ཙ་ཏུརྨུ་ཁའི་བསོད་བསྐུལ་དགྲ་སེ་
འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ། དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་བསྐང་གསོ་བསྡུས་པ་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོ་ཞལ་
བཞི་པའི་ཐུགས་དམ་སྐང་ཞིང་འཕིན་ལས་འཆོལ་བའི་ཡི་གེ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ། དཔལ་འཕིན་ལས་ཀི་མགོན་པོ་པུ་ཏྲ་ཆེན་པོ་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མཆོད་ཅིང་འཕིན་ལས་འཆོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། མཧཱ་ཀཱ་ལའི་གསང་བའི་ལས་
མཁན་ཆེན་པོ་མོན་བུ་པྲ་ཏ ི་བསོད་པ་བདུད་དཔུང་ཀུན་འཇོམས། དཀར་བདུད་ཀི་བསོད་པ་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས། པུ་ཏྲ་འཆམ་གི་
བརེད་ཐོ་བསན་སྲུང་དགེས་པའི་རྔ་ས། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་དག་པོའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བསན་
དགྲ་རྣམས་ཀི་སོག་ར་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་མཚོན་ཆ། བསན་སྲུང་རྣམས་དག་པོའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བསམ་དོན་
མྱུར་འགྲུབ། དཔལ་དུར་ཁོད་ཀི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་གི་བསྐང་བཤག་བཟློག་བསྐུལ་བསོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བསམ་
དོན་ཀུན་འགྲུབ་འཕིན་ལས་མཁའ་ཁབ། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གཞན་རྣམས་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཆོད་
གཏོར་འབུལ་ཚུལ། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གཞན་རྣམས་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་གི་
ཡི་གེ། ཆོས་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཀུན་ཁབ་རོ་རེ་དག་པོ་རལ་ལ་འཕིན་ལས་འཆོལ་བའི་ཡི་གེ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། དཔལ་བསམ་
ཡས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མའི་འཕིན་ལས་ཀི་མགོན་པོ་ཀུན་ཁབ་རོ་རེ་དག་པོ་རལ་གི་སྤྱན་འདེན་བསྐང་བ་
འཕིན་བཅོལ་དང་བཅས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕན་བདེ་ཀུན་འབྱུང་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སས་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།  

གེགས་བམ་སོ་དྲུག་པ། དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་བསན་སྲུང་
ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་སོ་བདུན་པ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སགས་འཆང་རྣམས་ལ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་དུས་རྒྱུན་གི་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་
བདུད་རིའི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གི་གསུང་རབ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསིགས་པ་ཉོན་མོངས་ནད་ཀུན་སེལ་བའི་སན་མཆོག་བདུད་
རིའི་རྒྱ་མཚོ། སྙིགས་དུས་ཀི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རོ་རེ་འཆང་རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་དི་མ་མེད་པ་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་པར་
བཤད་པའི་དོན་འགེྲལ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསིགས་པའི་ལེགས་བཤད་འཁྲུལ་སོང་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གསལ་བར་
བྱེད་པ་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ། སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་བསྡུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་བློ་གསལ་འཇུགཔ་བདེ་བྱེད། རོ་རེ་དིལ་
བུ་བགྲང་ཕེང་དགང་བླུག་བུམ་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་གསང་སགས་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལེགས་བཤད་
འཕིན་ལས་ཀུན་ཁབ། རོ་རེ་དང་དིལ་བུའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སགས་འཆང་རྣམས་ལ་གཅེས་པའི་ནོར་རས། བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རོ་
རེ་སོབ་དཔོན་བསེན་པའི་ཐབས་ཤ ླཽ་ཀ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རེ་བཙུན་མཆོག་གི་དགོངས་རྒྱན།  

གེགས་བམ་སོ་བརྒྱད་པ། རབ་གནས་དོན་གསལ་གི་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན་
རྣམ་པར་བཤད་པ་རབ་གནས་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།  

གེགས་བམ་སོ་དགུ་པ། རབ་ཏུ་གནས་པ་དོན་གསལ་གི་དགོངས་དོན་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཕེ་སེ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རནི་པོ་ཆེའི་
གཏེར་མཛོད། རབ་གནས་ཀི་ཆོ་ག་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བློ་གསལ་དགའ་སོན། གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ལོའི་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་
འབྱུང་། རྟེན་བསྐྱེད་ཀི་ཡི་གེ་མ་རིག་མུན་སེལ།  

གེགས་བམ་བཞི་བཅུ་པ། དཔལ་ལྡན་སྐྱའི་གདན་ས་བར་པ་དགེ་སིང་འད་འདི་ཆོས་རོང་བཀྲ་ཤིས་བསམ་འགྲུབ་ཀི་ཆོས་སེ་
བསན་པའི་ལྷུན་པོའི་བཅའ་ཡིག་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གཞན་རྣམས་ལ་
ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་གི་ཡི་གེ། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལྡན་མ་དབང་ཕྱུག་འབུམ་གིས་དི་བ་ཞུས་
པའི་དསི་ལན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འགེྲལ་ཁོག་ཕུབ་མཐོང་བ་རབ་དགའ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་
ནམས་ཀི་མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལས་བརམས་པའི་དི་བ་དིས་ལན་གི་
ཡིག་ཆུང་། ཇོ་གདན་བླ་མ་མང་ཐོས་བཤེས་གཉེན་པས་དིས་ལན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ། དབང་བཤད་ལུང་དང་མན་ངག་གི་གཏེར་མཛོད་
ཀི་དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀི་མི་གསལ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཟབ་དོན་རྒྱས་པའི་ཐབས་མཆོག། རྒྱུད་སེ་བདུན་ཅུ་ར་
གཉིས་ཀི་དཀར་ཆག་གསལ་བའི་སོན་མེ། སགས་འཆང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་གསུང་འབུམ་གི་དཀར་
ཆག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ། གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག་ནོར་
བུའི་ཕེང་བ། སགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག་པདྨོའི་ཕེང་བ། དིན་ཅན་ར་བའི་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་
སྐུ་མཆེད་དང་རེ་བཙུན་མུས་པ་ཆེན་པོ། རྒྱལ་ཡུམ་ལྷ་སས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མོ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་རོགས་ཐབས་དངུལ་གདུང་རིན་
པོ་ཆེ་གསུམ་སོགས་རྟེན་བཞེངས་གསར་དུ་བགིས་པ་རྣམས་ལ་གཟུངས་རོངས་བཞུགས་ཚུལ་གི་དཀར་ཆག་དད་པ་སྐྱེད་བྱེད། སངས་
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རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སྤྱི་དང་བྱ་ེབྲག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་བའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ཀི་བྲིས་སྐུ་གཙོ་བསྡུས་
ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་མཛེས། རེ་མུས་ཆེན་གི་དངུལ་སྐུ་ཁད་པར་གི་གཟུངས་གཞུག་གི་ཐོ། དཔལ་ས་སྐྱ་
པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་མཐུ་སོབས་དབང་པོ་སྐུ་མཆེད་ཀི་དགོངས་རོགས་དངུལ་གདུང་
གསར་བཞེངས་ཀི་གཟུངས་གཞུག་དཀར་ཆག། དངོས་གྲུབ་གིང་གི་མགོན་ཁང་གི་འཕིན་བཅོལ་གི་ཡི་གེ། དབུ་རེར་གསེར་འཕན་ཕུལ་
བའི་དཀར་ཆག། བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མགོན་ཁང་དང་བཅས་པ་ཞིག་གསོ་བྱས་པའི་དཀར་ཆག། གཞི་ཐོག་བླ་བྲང་
གི་རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་དུ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་སྐུ་འད་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བཞེངས་པའི་གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག། 
འཇམ་དབྱངས་མཐུ་སོབས་དབང་ཕྱུག་གི་དགོངས་རོགས་ཀི་རྟེན་བཞེངས་དུས་ཀི་རྟེན་གི་གཟུངས་གཞུག་དཀར་ཆག། གདན་ས་ཆེན་
པོའི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀི་དུས་ཆེན་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་སྐུབས་བཤད་ལས་པ་རྣམས་ཀིས་ལེགས་བཤད་ཀི་ཡིག་ཆ་གང་གི་
སེང་ནས་བཤད་པ་འབུལ་བའི་བསན་བཅོས་ཀི་ཐོ་ཡིག་མུན་སེལ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་
བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རང་ལོ་སོ་བརྒྱད་ཡན་ལ་མགོན་པོའི་བསྙེན་པ་སོང་ཐོ། ངམ་རིང་ཆོས་སེར་མང་
ཇ་གསེར་འགེད་གནང་དུས་ཀི་བསོ་ཡིག། རོར་ཕེང་སོགས་དཀིལ་ཐང་ཉེར་གཅིག་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག། དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་
པོ་ཞལ་བཞི་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀི་སྙན་བརྒྱུད་ཕག་བཞེས་མ་རྣམས་མ་སྦས་གསལ་བར་བསན་པའི་ཡང་གསང་ཧ་ལ་ནག་
པོའི་བེའུ་བུམ་གི་དཀར་ཆག་བླ་མ་དང་ཞིང་སྐྱོང་དགེས་པའི་མཆོད་རས། རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གི་རུས་པ་ལ་
སཱཙྪ་བཏབ་པའི་ཐོ། སགས་འཆང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་འད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ལ་གཟུངས་གཞུག་ཕུལ་བའི་དཀར་ཆག་དོན་
གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། གསང་སགས་བདེ་ཆེན་གིང་དུ་བྲིས་ཐང་བྲབ་མང་བ་དགེ་རྒྱུན་ལ་སྦྱར་བའི་ཐོ། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀི་མྱ་ངན་འདས་བྱུང་ལུང་བསན་མནལ་ལམ་མ། ཇོ་བོ་རེས་བོད་དུ་སྤྱན་དངས་པའི་ཐུབ་པ་འོད་ཟེར་འགེད་
དང་ལུང་བསན་སོལ་མའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱན་ས་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀི་བཀའ་ཆེམས་ཕག་བྲིས་མ་ལས་ཞལ་བཤུས་ཏེ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་
བྱས་པ། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕི་རྟནེ་འབུམ་ཐང་གི་གཏེར་འབུམ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཞིག་གསོས་ལོགས་བྲིས་གསེར་ཐོག་སོས་པ་
སོགས་ཀི་དཀར་ཆག། ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་ན་བཞུགས་པའི་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་གསེར་སྐུ་སྐུ་ཚད་མ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་དང་། འོད་དཔག་
མེད་ཀི་གསེར་སྐུ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་ཀི་གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག། ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་ཁམས་སོད་ལ་ལོགས་བྲིས་
བགིས་པའི་དཀར་ཆག་དང་བ་འདེན་བྱེད། ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་སགས་འཆང་བླ་མའི་འཁྲུངས་རབས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག། 
ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་མཆོད་དཔོན་སོན་ལམ་རིན་ཆེན་གིས་སགས་འཆང་བླ་མ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གི་འཁྲུངས་རབ་བཞེངས་པའི་
དཀར་ཆག། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་སྦྱིན་བདག་དང་བཅས་པའི་གཟུངས་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་
དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀི་དགའ་སོན་དྲུག་པ་བཏང་བ་དང་བསྟུན་རགིས་ཀི་བུ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཁིར་
འདོན་བྱས་སྐབས་ཀི་དེབ་བསིགས་ངོ་མཚར་སོན་གནས་སོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག། བསེ་མགོན་ཆེན་པོས་རྨི་ལམ་དུ་ལུང་བསན་བྱུང་
བ་བཞིན་སོ་རུམ་མགོན་ཁང་སེང་གི་རེ་བཙུན་གི་གཟིམས་ཆུང་མདོ་སྦུག་ཆོམ་རིབས་སུ་འགྲོ་ལ་ཁད་པའི་ཐོག་དང་ལོགས་བྲིས་སོགས་
ལ་ཉམས་གསོ་དང་ཞབས་རྟོག་བགིས་པའི་དཀར་ཆག། ངེད་རང་གི་འད་འབག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག། 
སོ་རུམ་བླ་མ་ལྷ་ཁང་གསར་པའི་དཀར་ཆག་ཡིད་ཀི་འདོད་འཇོ། ཤ ི་ས་སྐྱ་པ་ཨ་ནནྡས་བླ་མ་གོང་མའི་བཞེད་དགོངས་རོགས་ཕིར་ལྷ་
ཁང་རེའི་ཐེག་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་ཤར་ངོས་ལ་ལྡེབས་བྲིས་སར་མེད་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཐོ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། གཞི་ཐོག་གི་མགོན་
ཁང་ཆེན་མོ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་བླ་མའི་ལུང་བསན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ངོ་མཚར་གཏམ་གི་ཕེང་བ། བླ་བྲང་ཉི་ལྡེ་ན་
བཞུགས་པའི་རིགས་ལྡན་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡི་གེ། རིན་ཆེན་སང་གི་སྒྲུབ་པ་མོའི་སེར་ཚོགས་འདུ་འཚོག་བྱུང་རེས་
བཞིན་ལྟུང་བཤགས་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་དགེ་རྒྱུན་དང་ལོ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ཏུ་མ་ཎི་དུང་རེ་རྣམས་ཆག་མེད་དུ་བཙུགས་པའི་ཐོ། སྐུ་འད་
མཛེ་ཐོད་མར་ན་བཟའ་དང་ས་རྒྱན་གནམ་རྒྱན་སོགས་རེ་བཙུན་དུ་ཞབས་ཏོག་བགིས་པའི་ཡི་གེ་ཚིགས་བཅད་མ། འཁོན་སྐུ་འབུམ་གི་
གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་གསར་སྐྲུན་བགིས་པའི་ཡི་གེརེ་ཚར་ཆེན་དང་རྟ་ར་བ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་གསུམ་གི་ནང་རྟེན་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག། ཉིས་ཐོག་བླ་བྲང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་མངོན་དགའ་བདེ་བ་ཅན་
དུ་བཞུགས་པའི་རྟེན་གཙོ་གཉིས་ཀི་གཟུངས་གཞུག་གི་དཀར་ཆག་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། དཔལ་ས་སྐྱའི་གཞི་ཐོག་བླ་བྲང་གི་མགོན་
ཁང་ཆེན་མོ་གསར་བཞེངས་ཀི་རྟེན་རྣམས་ཀི་གཟུངས་གཞུག་བཞུགས་ཚུལ་གི་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་ཡིད་འཕོག། དཔལ་ས་སྐྱའི་དབུ་
རེའི་བླ་མ་ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་གསར་བཞེངས་སོགས་ཀི་གཟུངས་རོང་གི་དཀར་ཆག། གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཆོས་གྲྭ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀི་ཉེར་
གཅིག་དང་ཉེར་ལྔའི་དུས་ཇ་སོ་སོའི་ཐོག་དགེ་རྒྱུན་བཙུགས་པའི་ཡི་གེ། ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་འཕིན་ཞུའི་བསྡུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་
འཇམ་དཔལ་དགེས་པའི་མཆོད་སིན་གསར་པའི་མེ་ཏོག། དྲུག་པ་ཚེས་བཞིའི་དགེ་རའི་ཆོས་སྤྱོད་སིག་རིམ། དགེ་རའི་སྐབས་ཀི་འཇིམ་
པ་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ། རེ་མུས་པ་ཆནེ་པོའི་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཆོས་སྤྱོད་སིག་རིམ། གདན་ས་ཆེན་པོའི་དབྱར་ཆོས་
དགུན་ཆོས་ཀི་གཞི་ལེན་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྤྱོད་སིག་རིམ། ལོ་གསར་དང་གཏོར་སདོ་སྐབས་ཀི་བསྐང་གསོའི་ཐོ་བཞུགས་པ། དུས་མདོས་ཀི་
ཚོགས་དབུ་ལ་ཞལ་ངོ་ཐུགས་བྲེལ་གི་དབང་གིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་དུས་གང་ཟག་གཞན་གི་ཆོག་དཔོན་བྱེད་སྐབས་ཀི་ཕག་ལེན་གི་རྣམ་
དབྱེ་གསལ་བར་སོན་པའི་ཐོ་ཡིག། ཆུ་སྦྲུལ་དུས་མདོས་ཆེན་མོ་ཞག་བདུན་དུ་སར་བའི་ཆོ་གའི་སིག་རིམ་སོགས་ཀི་ཐ།ོ དམར་ཆེན་
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གཏོར་བཟློག་གི་ཕག་ལེན་གྲུབ་མཆོག་བསོད་ནམས་དབང་པོའི་ཕག་བྲིས་དངོས་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགས་ཞལ་ཞུས་བགིས་པ། 
ཚར་ཆེན་གི་པུ་ཏྲའི་བསྐང་གསོལ་གསར་པ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས། དམ་ཅན་རོ་རེ་ལེགས་པའི་བསྐུལ་བཞུགས། སགས་འཆང་འགོྲ་པ་
རྣམས་ཀི་སྲུང་མ་རྣམ་གསུམ་ལ་གཏོར་མ་གཏོང་བའི་ལག་ལེན་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་རོ་རེ་ལེགས་པ་ལ་མཆོད་
གཏོར་འབུལ་བ་དང་བཅས་ཏེ་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་བའི་ཚུལ་གི་ལག་ལེན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ། ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་རང་དང་རང་གི་སོབ་མ་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་དང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་
གཏད་པའ་ིབཅད་རྒྱ་བྱས་དུས་གཏོར་དར་ལ་བྲིས་པའི་ཡི་གེ།  

གེགས་བམ་ཞེ་གཅིག་པ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོ།  

གེགས་བམ་ཞེ་གཉིས་པ། ཁབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་
དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་འདུས་པའི་
རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ཕུན་ཚོགས་བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་
དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར། དཔལ་
ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀི་སོན་གི་སྐྱེས་རབས་རྣམས་ས་སྐྱ་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་མགོན་པོ་པུ་ཏྲ་
དམར་པོས་ལུང་བསན་དུ་སལ་པའི་གསུང་ཤོག་རིམ་པ་གཉིས་གསལ་བྱེད་ཀི་ཡིག་ཆུང་མཁན་ཚངས་པས་ཕུལ་བ་དང་བཅས་པའི་ཡི་
གེ། ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་རང་གི་གནས་ལུགས་སོ་བཏགས་ཀི་སོ་ནས་བརོད་པ་གོང་མའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་
འཇུག། གཏེར་སོན་ཀོང་པོ་བླ་མས་ཕུལ་བའི་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་བྱོན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་ལས་
སགས་འཆང་ཆེན་པོ་ལུང་བསན་ཚུལ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀི་སོན་གི་སྐྱེས་
རབས་རྣམས་ཆོས་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་གསུང་ཤོག་དུ་ཕུལ་བའི་དོན་འགྲེལ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་བསོད་ནམས་ལ་བསོད་པ་རེ་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་པས་མཛད་པ། སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོའི་
འཁྲུངས་རབས་ལ་ཅུང་ཟད་སགས་པ་སྐལ་བཟང་མགྲིན་རྒྱན། སགས་འཆང་བླ་མ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་
འདེབས་བསྡུས་པ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསན་ལྷ་ཆེན་གི་མཁན་ཆེན་མཁས་པའི་དབང་པོ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་པས་རང་གི་
རྣམ་ཐར་རྟོགས་བརོད་གསར་དུ་མཛད་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་བཅུ་དགུ་པ་ངོ་མཚར་གི་གཏམ་གསར་མུ་ཏིག་གི་ཕེང་
བ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསན་ལྷ་ཆེན་གི་མཁན་ཆེན་ཉིད་ཀིས་གོང་གི་རྣམ་ཐར་མཛད་པ་ལ་ལེགས་སོའི་ཚིགས་བཅད་གོང་ནས་
གནང་བའི་ཞུ་ལན་མཁན་ཆེན་གིས་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད། ཁོ་ཕུ་མཁན་ཆེན་གིས་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་རིག་བྱེད་ཀི་གྲངས། བརྟན་
བཞུགས་ནོར་བུའི་འཁི་ཤིང་། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ཀི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཁི་གདན་བཅུ་པ། སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གི་བརྟན་
བཞུགས། མཁས་དབང་ང  ་ན་ས་ཀ་རའི་ཞུ་ཡིག་ཞལ་བཤུས། དཔོན་སོབ་ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྱན་ལྟས། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་སོགས་ཀི་སྤྱན་ལྟས་འགའ། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་གྲགས་པས་ཁའུའི་བྲག་སོར་
གསུང་བརྟག་གནང་བའི་བརྟག་ཡིག། བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདབེས་བསན་འགྲོའི་དཔལ་སྦྱིན། མཆོག་གི་བླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་
པ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་
བཟང་པོ་ལ་བསོད་པ་ཡོན་ཏན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་དགེ་ལེགས་ཀི་འདོད་འཇོ། རིགས་བརྒྱའི་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་
ཆེན་པོ་ཀུན་དགའི་ཞབས་ལ་བསོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ས་བནོ། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འབུམ་དཀར་ཆག། ཕི་
ལོ༢༠༠༠ལོར་ཕོགས་བསིགས་བྱས་པའི་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་
ནམས་ཀི་བཀའ་འབུམ་ནང་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གྲངས། དཔལ་ས་སྐྱའི་ཁི་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་སགས་འཆང་བླ་མ་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀི་གསུང་འབུམ་བསྐྱར་བསིགས་ལས་འཕསོ་པའི་གཏམ་
འཇམ་མགོན་དགེས་པའི་མཆོད་སིན་བཅས་སོ། ། 

སར་སྨྲས་པ། བྱང་ཕོགས་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ས་སྐྱ་པའི། །དི་བྲལ་ལུང་རྟོགས་བསན་པའི་གདུག་དཀར་པོ། །བླ་ནས་བླ་རུ་འདེགས་
པའི་རྣམ་ཐར་ལ། །འགྲན་བྲལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་སར་ཡང་འདུད། །གང་གི་གསུང་ལ་སི་ཞུ་ཅུང་ཟད་ཙམ། །བགིས་པའི་དགེ་བས་
ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གཞི། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཡུན་ཏུ་གནས་པ་དང་། །དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་གྱུར་ཅིག། འཇིག་རྟེན་ཁམས་
འདིར་འབྱུང་བཞིའི་འཇིག་པ་སོགས། །འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེ་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་གོང་འཕེལ་
ནས། །བདེ་སྐྱིད་རོགས་ལྡན་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག། ཅེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་གསུང་རབ་བསྐྱར་བསིག་དང་འབྲེལ་
བའི་གཅིག་ལས་དུ་མར་འཕྲུལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་བརོན་སྐབས། གསར་བསིག་གི་དཀར་ཆག་འདི་ཡང་ཁྲོཾ་ཐར་བ་འཇམ་བློ་ནས་
བསིགས་པ་ལགས་སོ། །། ། 


