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ལེའུ་དང་པོོ། 

སྔ་རབསེ་འིདསེ་པོའིི་སོྐོར།

༄༅། །”ཀ་པ་ིཏ”
1

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཛོ་ཏུར་ས་ོན་ཙི་ིབ་ིཏ། ཨ་དཀར་ཧ་

’ཨ’
2

ཏྲག་མུ་ལ་རམ། གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་དུ་ན། “བཀའ”མད་ོའདུས་པ་རིན་པ་ོཆོེའ་ི

རྒྱུད་གཟརེ་མགི་ག་ིལའེུ་བཅོ་ོབརྒྱད་པའ།ོ །

འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་འདྲེེན་པའ་ིདཔལ། །གཤེེན་རབ་སྟོོན་པའ་ི

མཆོགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

སྤྱིརི་ན་སམེས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །འཇིགི་

རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་ངོ༌། སྟོོན་པའི་བཀའ་ཡང་

གྲངས་མང་སྟོ་ེབསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་བོ། །སྔོན་དང་པ་ོཡང་སྟོོན་པའ་ིསྐུ་’བཀའ’དང་

བསྟོན་པའ་ིབོན་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེིག་དར་གྱིིན་རྒྱས་ས།ོ །འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་དང་སྲིད་པའི་གྲངས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པ་ཞེིག་ཆོགས་ཀྱིིན་ཞེིག་

1 མདོ་གཟེར་མིག་༧གཡུང་དྲུང་བོན་གྱིི་བཤེད་སྒྲུབ་འདུས་སྡེེས་ཕྱི་ལོ་2013ལོར་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པའི་པར་རྩ་གཞེི་བཟུང་ལ་རྟེགས་འདི་ 

“quotation marks”གང་ཡདོ་པ་རྣམས་འཇིར་མ་ིན་ི(State library Berlin ,Germany,)དཔ་ེམཛོདོ་ཁང་དུ་ཉར་ཚགས་ཞུས་ཡདོ་

པའ་ིམད་ོགཟརེ་མགི་དཔ་ེརྙིངི་ཅོན་ལས་ཁ་གསབ་བྱོས་པ་མཚནོ་ཡདོ།

2  རྟེགས་འད་ི’Apostrophe’གང་ཡདོ་རྣམས་གངོ་ཞུས་མད་ོགཟརེ་མགི་ད་ེགཉསི་མ་མཐུན་པའ་ིཐ་ེཚམོ་དགོས་ཡདོ་རགིས་མཚནོ་ཡདོ།
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ག ོ།སམེས་ཅོན་གྱི་ིལུས་དང་བྱོ་ེབྲག་ག་ིལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེགི་འཁརོ་

གྱིནི་ཐར་ར།ོ །

ད་དུས་འདིའ་ིགོང༌། སྲིད་པ་འདིའ་ིསྔོན། འབྱུང་བ་འདིའ་ིཐོག་མ། བསྐོལ་པ་

འདིའ་ིདང་པ་ོལ། ལྷ་གང་ག་ིཐུགས་རྗེེས་བཟུང་ན། ཡ་ེལྷ་སེམས་ཀྱི་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱི་ི

ཐུགས་རྗེསེ་བཟུང་ང༌ོ། །བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་གང་དར་ན། སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱི་ི

བསྟོན་པ་དར་ར།ོ །སྲིད་པའ་ིརྒྱུད་གང་འཕེེལ་ན། ཡ་ེམུ་རྒྱུང་དཀར་པོའ་ིརྒྱུད་འཕེེལ་

ཏ།ོ །དུས་ད་ེཙིམ་ན་ཡང༌། སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱིསི། དུག་ལྔའ་ིནད་ཀྱིསི་ཟནི་

པའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོརབ་ཏུ་བསྐྱེེད་ནས། སྐུས་འདུལ་བ་

རྣམས་ལ་བསྟོན་པ་སྐུའ་ིཔེའུ་ཙི་ེབསྟོན་ཏ།ོ །བསྟོན་པ་དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས་སེམས་ཅོན་

བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེིག་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་བོ། །སྡུག་བསྔལ་”དེ”ལས་

བད་ེགནས་བརྙིེས་ས།ོ །གསུང་གིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་བསྒྲོགས་པ་གསུང་ག་ིཔེའུ་

ཙི་ེབསྟོན་ཏ།ོ །བསྟོན་པ་དེའ་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི། སམེས་ཅོན་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེིག་

འཁརོ་བ་ལས་ཐར་པ་ཐབོ་བ།ོ །སྡུག་བསྔལ་”ད”ེལས་བད་ེགནས་བརྙིསེ་ས།ོ །ཐུགས་

ཀྱིིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་པ་ཐུགས་ཀྱི་ིཔེའུ་ཙི་ེབསྟོན་ཏོ། །བསྟོན་པ་དེའ་ིཡོན་

ཏན་གྱིིས། སེམས་ཅོན་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པ་ཞེིག་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་

བ།ོ །སྡུག་བསྔལ་”ད”ེལས་བད་ེགནས་བརྙིསེ་ས།ོ །དུས་ད་ེཙིམ་ན་ཡང༌། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ནས། འདྲེེན་པའ་ིསྟོོན་པ་

མཛོད་ཀྱིང༌། སེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པས། སེམས་ཅོན་ཀྱིང་

བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེགི །འཁརོ་བ་ལས་ཐར་པ་ཐབོ་པར་མ་གྱུར་ར།ོ སྡུག་བསྔལ་
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ལས་བད་ེགནས་བརྙིེས་པར་མ་གྱུར་རོ། སྟོོན་པས་ཀྱིང་ཐུགས་རྗེེས་བཟུངས་ཀྱིང་

འདྲེོངས་པར་མ་གྱུར་པས་ན། སྟོོན་པ་ཉིད་ཤེིན་ཏུ་ཐུགས་ཆོད་དོ། །རབ་ཏུ་ཡང་

ཐུགས་ཆོད་ད།ོ །ཤེནི་ཏུ་སྒྱིདི་ལུག་ག ོ།རབ་ཏུ་ཡང་སྒྱིདི་ལུག་ག ོ།

ད་ེནས་སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱིསི། འདོ་ཆོནེ་འཁརོ་ལའོ་ིགླེངི་བརྩགེས་ཀྱི།ི 

གཡུ་ཁང་པད་མའ་ིགཞེལ་ཡས་ན། ཡ་ེལྷ་སེམས་ཀྱི་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་བཞུགས་པའ་ིསྤྱིན་

སྔར་དལ་གྱིིས་ཕྱིན་ཏ་ེཔུས་མ་ོབཙུགས་ས།ོ །ཐལ་མ་ོསྦྱར་ཏ།ོ །ཞེལ་ནས་འཛུམ་པ་

ཕྱུངས་སོ། །དབུ་བཏུད་ལྷ་ཕྱག་ལན་གསུམ་བཙིལ་ཞེིང༌། མེ་ཏོག་པད་མ་འདབ་

བརྒྱད་ཕུལ་ནས། འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །ཡ་ེལྷ་ཐུགས་རྗེ་ེཡ་ེཤེེས་ཅོན། བདག་

ཀྱིང་སྐྱེེ་བ་སྔ་མ་ལ། སྲིད་པ་ཡེ་སངས་གནས་ན་མཆོིས་ཙིམ་ན། ཡབ་ནི་ཁི་འོད་

དོ། །ཡུམ་ན་ིཀུན་ཤེེས་སོ། །བདག་ཅོག་ཁྱེེའུ་སྤུན་གསུམ་མཆོིས་པ་ནི། གཅོིག་ན་ི

ཁྱེའེུ་དག་པའ།ོ །གཅོགི་ན་ིཁྱེའེུ་གསལ་བའ།ོ །གཅོགི་ན་ིཁྱེའེུ་ཤེསེ་པའ།ོ  །བདག་ཅོག་

ཁྱེེའུ་སྤུན་སུམ་གྱིིས། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིསྒོོར་ཞུགས་ནས། སེམས་བསྐྱེེད་དམ་པ་

གཏ་ོརྗེ་ེསློབ་དཔོན་ནི། གཏ་ོའབུམ་ཁ་ིགླེོག་ག་ིལྕེ་ེཅོན་ལ། སྲིད་པ་སྟོོང་རྩིས་ཀྱི་ིབོན་

མཉན་པས། སྲིད་པའ་ིགཏ་ོཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ་ཐུག །སེམས་ཅོན་གྱི་ི

ལས་ལ་བརྟེགས་པས། ཤེིན་ཏུ་སྡུག་ཅོིང་རབ་ཏུ་བསྔལ་བར་མཐངོ༌། སེམས་ཅོན་གྱི་ི

ལས་ན།ི ལ་ལ་ན་ིསྐྱེ།ེ ལ་ལ་ན་ིན། ལ་ལ་ན་ིརྒས། ལ་ལ་ན་ིའཆོ།ི ལ་ལ་ན་ིགསདོ། ལ་

ལ་ན་ིབཤེའ། ལ་ལ་ན་ིའཚདོ། ལ་ལ་ན་ིསྲགེ །ལ་ལ་ན་ིབཀྲེེས། ལ་ལ་ན་ིསྐོམོ། ལ་ལ་ན་ི

འཁལོ། ལ་ལ་ན་ིསྤྱིདོ། ལ་ལ་ན་ིའཐབ། ལ་ལ་ན་ིབརྩདོ། ལ་ལ་ན་ིའབྲསོ། ལ་ལས་ན་ི

འདེད། བསྡུས་པའ་ིཤེིན་ཏུ་སྡུག་ཀྱིང་རབ་ཏུ་བསྔལ་བར་མཐོང༌། སྤུན་གསུམ་ངུས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པས་མཆོ་ིམ་ཁག་ཏུ་ཁལོ། 

སེམས་བསྐྱེེད་དམ་པ་གཏོ་རྗེེ་སློབ་དཔོན་ཞེལ་ན་རེ། །ཕེེ་ཤེ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་

ཆོ།ེ །དག་པ་གསལ་བ་ཤེེས་པ་གསུམ། །སྙིིང་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོསྐྱེེས་ཚོད་ཀྱིིས། །ཚད་མེད་

བཞེ་ིདང་ལྡན་པར་ངསེ། །ཚད་མདེ་བཞེ་ིཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི། །འཁརོ་བ་ཐར་པར་འདྲེནེ་

པ་ཡིན། །སེམས་ཅོན་དོན་ལ་སོངས་ཤེིག་གསུངས། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེ

སྐྱེསེ། །སློབ་དཔནོ་ལྷ་ཡ་ིབཀའ་ཐབོ་པས། །བདག་ཅོག་སྤུན་གསུམ་བསྡེད་’རྟེདོ’ནས་

མཆོིས། །ཡབ་ཅོིག་སྲིད་པ་ཁ་ིའོད་དང༌། །སློབ་དཔོན་གཏ་ོཡ་ིཞེལ་ན་རེ། །ཁྱེོད་ཅོག་

སྤུན་གསུམ་དེར་སྡེོད་དང་། །ཅོ་ིལྟར་སེམས་ཅོན་སྙིིང་རྗེ་ེཡང༌། །སྟོོན་པ་གཉིས་ཀྱིིས་

སྟོོན་པ་བྱོེད་མ་ིསྲིད། །ཅོ་ིལྟར་སེམས་ཅོན་གྲངས་མང་ཡང༌། །ཕུང་པ་ོགཅོིག་གིས་

སེམས་གཉིས་བསྡུ་མ་ིསྲིད། །ཅོ་ིལྟར་མུན་པའ་ིཚོགས་ཆོ་ེཡང༌། །ཉ་ིམ་ཟུང་གཅོིག་

གཤེིབས་ནས་འཆོར་མ་ིསྲིད། །སྔ་རབས་འདས་པ་རྣམས་ཀྱིང་ར་ེརེས་བསྟོན། ད་ལྟ་

བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་རེ་རེས་བསྟོན། །སླད་ཀྱིི་འབྱོོན་པ་རྣམས་ཀྱིང་རེ་རེས་

བསྟོན། །ཁྱེདེ་ཅོག་སྤུན་གསུམ་དུས་གསུམ་སྟོནོ་པར་གཤེགེས། །སྟོནོ་པའ་ིརང་བཞེནི་

ཤེིན་ཏུ་དཀོན་ན་བཙུན། །གཉིས་ཀྱིང་མང་དུ་བྱོས་ན་གསུམ་ཙིམ་གང་དུ་ཆོ། །ཕུ་བ་ོ

དག་པས་འཇིིག་རྟེེན་སྟོོན་པ་མཛོོད། །སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པོར་ཕྱུངས་ལ། 

སྟོོང་གསུམ་སྟོོང་གི་ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་འདྲེེན་སྟོོན་མཛོོད་ཅོིག །དེ་སྐོད་ཅོེས་

གསུངས་ཏེ། དབང་བསྐུར་ནས། བདག་འདྲེེན་པའ་ིསྟོོན་པ་ལ་བཏངས་པ་ལགས། 

བདག་ག་ིནུ་བ་ོགཉསི་སླར་མགནོ་བཙུན་ཕྱྭའ་ིགྲངོ་ཁྱེེར་དུ། ཡ་ེཤེསེ་ལྷ་ལ་གཡུང་དྲུང་

ག་ིབོན་ཉན་དུ་སོང༌། སློབ་དཔོན་དང་ཡབ་གཉིས་ཀྱི་ིཞེལ་ནས་ཀྱིང༌། བདག་ལ་ནམ་
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ཞེགི་འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་མ་ཐུལ་ཙིམ་ན། གྲུབ་པ་གཤེནེ་གྱི་ིགནས་མཆོགོ་སྙིགོས་

ལ་ཤེགོ་ཅོགི་གསུངས་ནས། སླར་གཤེནེ་གྲུབ་པའ་ིདབྱོངིས་སུ་གཤེགེས་ས།ོ །

ད་ེནས་བདག་གིས་ཀྱིང་སྐྱེ་ེབ་མིའ་ིལུས་བླངས་ནས། མིང་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེེན་

དུ་བཏགས་སོ། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ལ་གདུང་བ་བསྐྱེེད་ནས། སྐུས་འདུལ་བ་

རྣམས་ལ། སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་བཀྱི་ེནས། བསྟོན་པ་སྐུའ་ིཔའེུ་ཙིསེ་དྲེངས་པས། སམེས་ཅོན་

བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེིག །ངན་སོང་ལས་མཐ་ོརིས་སུ་བཏངས་སོ། །འཁོར་བ་

ལས་ཐར་པ་རུ་དྲེངས་ས།ོ །གསུང་གིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ། ཚིག་ག་ིགདམས་ངག་

བཤེད་ཀྱིནི། བསྒྲོགས་པ་གསུང་ག་ིཔའེུ་ཙིསེ་དྲེངས་པས། སམེས་ཅོན་བསམ་གྱིསི་

མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེིག་ངན་སོང་ལས་མཐ་ོརིས་སུ་བཏངས་སོ། །འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་རུ་

དྲེངས་ས།ོ །ཐུགས་ཀྱིིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ། ཐུགས་ཀྱི་ིམན་ངག་བྱོནི་ནས། བསྒྲུབ་

པ་ཐུགས་ཀྱི་ིཔེའུ་ཙིེས་དྲེངས་པས། སེམས་ཅོན་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེིག་ངན་

སངོ་ལས་མཐ་ོརསི་སུ་བཏངས་ས།ོ །འཁརོ་བ་ལས་ཐར་པ་རུ་དྲེངས་ས།ོ །འཁརོ་བའ་ི

སམེས་ཅོན་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་བས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིསི་དྲེངས་ཀྱིང་འདྲེངོ་བར་མ་ི

འགྱུར་བ་ཅོ་ིལགས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཞུས་སམ་གསལོ་བས། ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་ཡ་ེལྷ་སམེས་

ཀྱིི་སྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོརབས་སྲིད་པའི་བུ། སྐྱེེས་བུ་ཆོེན་པ་ོ

”འཁྲུངས་པའ”ི། ཚ་ེསྔ་ཕྱ་ིདྲེན་པ། ལས་དག་ེསྡེགི་ཤེེས་པ། གནས་མཐ་ོདམན་རྟེགོས་

པ། འཁོར་བ་ལས་”ཤེིན་ཏུ་”སྒྱིིད་ལུག་ནས་ཞུས་པ་ན་ིལེགས་ས།ོ །སྐུས་དྲེངས་པ་

དང༌། གསུང་གིས་དྲེངས་པ་དང༌། ཐུགས་ཀྱིིས་དྲེངས་པའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ནི། 

སྔོན་ཚ་ེབསྐོལ་པ་དང་པ་ོནས་ལས་ཁེའུ་རུ་སྤྱིོད་པ་ལས། ཀུན་གཞེ་ིལ་ས་བོན་བཟང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པ་ོཡོད་པ་དང༌། སེམས་ལ་རིག་པའི་རྩལ་ཡོད་པ། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅོན་རྣམས། 

རྐྱེེན་སྟོོན་པའ་ིབཀའ་དྲེག་པ་ོདང་འཕྲིད་པས་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་ལས་བད་ེགནས་རྙིེད་པ་ན་ིཡོན་ཏན་ད་ེལགས་སོ། །སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ང་ོབ་ོཉིད་ཀྱི་ི

ཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟོན་ཀྱིང༌། མ་འདྲེོང་བའ་ིསེམས་ཅོན་ད་ེརྣམས་ན།ི གཏ་ོརབས་

སྲིད་པའི་བུ་གཏོ་རྒྱལ་ཡེ་མཁྱེེན་ལགས། དེ་རྣམས་ནི་ཤེིན་ཏུའང་འདྲེོང་དཀའ་བ་

ལགས་ས།ོ །རབ་ཏུ་ཡང་འདྲེངོ་དཀའ་བ་ལགས་ས།ོ །

སྔནོ་ཚ་ེབསྐོལ་པ་དང་པ་ོནས། ལས་སྡེགི་པ་ཅོ་ིཚུགས་སུ་སྤྱིདོ་སྤྱིདོ་པས། ཀུན་

གཞེ་ིལ་དག་ེབའ་ིས་བནོ་ཏལི་འབྲུ་ཙིམ་ཡང་མདེ་པས། དུག་ལྔ་ཁ་ཚང་བའ་ིཐ་རམས་

ཀྱིསི་དམ་དུ་བསྡེམས་པ་ཡནི་ཏ།ེ གཏ་ོརྒྱལ་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབནོ་གྱི་ིབཀའ་བས། བདག་ལྷ་ཡ་ི

ཐུགས་རྗེེས་བཟུངས་ཀྱིང་འདྲེོངས་པ་ལྟ་བུར་མ་ིའགྱུར་རོ། །སེམས་ཅོན་ལ་ལ་ཞེིག་

ནི་ཞེེ་སྡེང་མེ་ལྟར་འབར། སེམས་ཅོན་ལ་ལ་ཞེིག་ནི་འདོད་ཆོགས་ཆུ་ལྟར་ཁོལ། 

སེམས་ཅོན་ལ་ལ་ཞེིག་ན་ིགཏ་ིམུག་མུན་ལྟར་སྲོས། སེམས་ཅོན་ལ་ལ་ཞེིག་ན་ིཕྲིག་

དགོ་ས་ལྟར་སྐྱེསེ། སམེས་ཅོན་ལ་ལ་ཞེགི་ན་ིང་རྒྱལ་རླུང་ལྟར་འཚུབས། སམེས་ཅོན་

ལ་ལ་ཞེིག་ན་ིརག་ཤེ་སྲིན་པོའ་ིརིགས། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིརིགས་ལ་ཐར་པའ་ི’རིག་པ་ཤེར་

བའ་ི’རྒྱུ་མ་མཆོསི། དཔརེ་ན་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་ཤེར་ཡང་མུན་པའ་ིཁང་པ་ནག །ད་ེདང་

མཚུངས་པའི་སེམས་ཅོན་དེ་རིགས་ལ། །ངེས་ཚིག་བསྟོན་ཀྱིང་མི་ཉན་བསྐུར་པ་

འདེབས། མ་ིདག་ེསྣ་ཚོགས་སྤྱིོད་པས་སེམས་ཅོན་དམྱལ་བར་སྐྱེེས། དྲེངས་ཀྱིང་མ་ི

འདྲེོང་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམ་ིའདྲེོང་ངེས། ངས་ཀྱིང་སྙིིང་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོརབ་ཏུ་བསྐྱེེད་ནས་སུ། 

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་འད་ིལ་རབ་ཏུ་གདུང༌། ཆོབ་ཀྱི་ིགྲམ་པ་ཙིམ་ཞེིག་ཡར་
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དྲེངས་ཀྱིང༌། ཆོང་འགག་སྦང་མ་ཙིམ་ཞེགི་མར་ལ་ལྷུང༌། གནམ་གྱི་ིསྐོར་མ་ཙིམ་ཞེགི་

ཡར་དྲེངས་ཀྱིང༌། རྩྭ་ཡ་ིམཆོོག་མ་ཙིམ་ཞེིག་མར་ལ་ལུས། འཁོར་བ་འད་ིལ་གཏིང་

ནས་སྒྱིིད་པ་ལུག །རིགས་ཀྱི་ིབུ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེེན་ལགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ི

བསྟོན་པ་རྫོོགས་ནས། ཡང་དག་གྲུབ་པའ་ིགནས་སྙིེགས་རན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡ་ེཤེེས་

ལྷའ་ིབཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ཡང་སྟོོན་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེེན་གྱིིས། །གུང་དྲུག་’གཡུང་དྲུང་’ལྷ་རྩ་ེསྲིད་པའ་ི

ཡུལ་དུ་བྱོནོ། །སྔནོ་བུ་གཡུ་རྩ་ེཤེལེ་གྱི་ིམཁར་ནང་ན། །ཡ་ེམུ་རྒྱུང་དཀར་པ་ོབཞུགས་

པའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ། པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་ཞེལ་ནས་འཛུམ་ཕྱུངས་ཏ།ེ འད་ིསྐོད་ཅོསེ་

གསོལ་ཏོ། །ཀྱི་ེསྲིད་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོཡ་ེམུ་རྒྱུང་དཀར་པ་ོལགས། བདག་ཀྱིང་སེམས་

ཅོན་དོན་ལ་རབ་ཏུ་དགོངས། སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པས་བསྟོན་པ་སྐུ་ཡི་པེའུ་ཙིེ་གཟུགས་

ཁམས་ལ་བསྟོན། གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པས་བསྒྲོགས་པ་གསུང་ག་ིཔེའུ་ཙི་ེའདོད་ཁམས་

ལ་བསྟོན། ཐུགས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པས་བསྒྲུབ་པ་ཐུགས་ཀྱིི་པེའུ་ཙིེ་གཟུགས་མེད་པའི་

ཁམས་ལ་བསྟོན། ཁམས་གསུམ་འཁརོ་བའ་ིགནས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་

རྫོོགས། ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་ཀུན། དྲེངས་

པས་བད་ེབ་བས་ཀྱིང་མ་འདྲེོང་སྡུག་པ་མང༌། ཀྱི་ེསྲིད་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོཡ་ེམུ་རྒྱུང་དཀར་

པ་ོལགས། བསྟོན་པ་གཅོགི་ལ་གནས་པ་ལགས་ཀྱིསི་ཐུགས་རྗེ་ེམ་ཆུང་དང༌། ཁམས་

གསུམ་སྟོངོ་པ་འདྲེངོ་བའ་ིབནོ་གཅོགི་བདག་ལ་བསྟོན་དུ་གསལོ། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་མུ་རྒྱུང་གིས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོརབས་སྲིད་པའ་ིབུ། གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེ



 8  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མཁྱེནེ་དབང་པ་ོཤེནི་ཏུ་གསལ་བ། ཤེསེ་རབ་རབ་ཏུ་དྭངས་པ། སྙིངི་རྗེེའ་ིསམེས་དང་

ལྡན་པ། སྐྱེེས་བུ་ཆོེན་པོར་འཁྲུངས་པས་ཞུས་སམ་གསོལ་བ། དེ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཡང་

ལེགས་ཏེ། ཉིད་བས་ཀྱིང་བདག་ན་ིའགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་རབ་ཏུ་དགོངས་པ་ཞེིག་ལགས་

ས།ོ །ཤེིན་ཏུ་ཡང་དགོངས་པ་ཞེིག་ལགས་ནའང༌། ཁམས་གསུམ་འདྲེོངས་ནས་སྟོོང་

པའ་ིབོན་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་མ་ིསྲིད་པ་གཅོིག་ལགས་ས།ོ །རབ་ཏུ་ཡང་མ་ིསྲིད་པ་གཅོིག་

ལགས་ས།ོ །ད་ེསྲིད་པའ་ིརྒྱུ་མ་ལགས་ཏེ། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེན་ིཉ་ིམ་དང་འདྲེ་བས་

ཀུན་ལ་སྙིོམས་ཀྱིང༌། སེམས་ཅོན་མ་རིག་པ་ནི། བྲག་ཕུག་ཁ་བྱོང་དུ་བལྟས་པ་དང་

འདྲེ་སྟོེ། འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ན་ིརྒྱུ་ངན། ཆོགས་པའ་ིདུག་ལྔ་ན་ིདབང་ཆོེ། ཉོན་

མོངས་པའ་ིའདོད་ཆོགས་ན་ིཁ་དྲེག་གོ །དེའ་ིརང་བཞེིན་གྱིིས་ཉིད་བས་དུས་གསུམ་

ཚང་བའི་སྟོོན་པ་འཚོགས་ནས་དྲེངས་ཀྱིང་འདྲེོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་རྫོགོས་ན། ཡང་དག་གྲུབ་པའ་ིགནས་སྙིགེས་རན། ངས་ཀྱིང་སྲདི་

གསུམ་སྐྱེ་ེཡནི་འཆོ་ིབའ་ིཁམས་གསུམ་དུ། ལགེས་པར་སྲདི་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་

སྲིད་ནའང༌། དཀར་བ་ན་ིནག་པར་སོང༌། ཡོད་པ་ན་ིམེད་པར་སོང༌། གང་བ་ན་ིསྟོོང་

པར་སོང༌། བརྟེན་པ་ན་ིའགྱུར་བར་སོང༌། ཆོགས་པ་ན་ིའཇིིག་པར་སོང༌། སྐྱེེས་པ་ན་ི

འཆོ་ིབར་སངོ༌། ཁམས་གསུམ་ལ་དད་སྐྱེ།ོ སྲདི་གསུམ་ལ་ཡདི་ཕྱུངས། འཁརོ་བ་ལ་

སྒྱིིད་ལུག་པས། བདག་ན་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འདིར་སྲིད་པའ་ིརྒྱལ་པོར་མ་ིབགྱིིད་

ད།ོ །སྲདི་པས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

དརེ་སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱི་ིཐུགས་ལ་དགངོས་པས། ལྷ་དང་གཤེནེ་དང་

སྲིད་པ་གསུམ། བསྟོན་པ་གཅོིག་ལ་གནས་པ་ལ། ལྷ་དང་སྲིད་པ་གཉིས་ཀྱིིས་འཁོར་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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བ་ལ་སྒྱིདི་ལུག་ནས། ཕྱརི་མ་ིའངོ་བའ་ིའབྲས་བུ་ལ་འཁརོ་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་

ས།ོ །སྔནོ་དང་པ་ོསླབོ་དཔནོ་དང་ཡབ་གཉསི་ཀྱི་ིཞེལ་ནས་ཀྱིང༌། ནམ་ཞེགི་འཁརོ་བའ་ི

སེམས་ཅོན་མི་འདུལ་ཙིམ་ན། གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱིི་གནས་མཆོོག་སྙིེག་ལ་ཤེོག་

གསུངས་པས། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་པར་ངེས་སོ། །ད་བདག་ཀྱིང་འགྲ་ོབའ་ིདོན་སྤེོང་ལ། 

འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དགོངས་ནས། འདའ་ཁར་ཁམས་གསུམ་གྱི་ི

སམེས་ཅོན་ཐུགས་རྗེེས་མ་འདྲེངོ་ནས། སྡུག་ཅོངི་སྦྱངོ་བ་རྣམས་ལ་ཞེལ་གཟགིས་ཏ།ེ 

གདུང་ཞེངི་བཤུམས་ས།ོ །ཤེནི་ཏུ་ཡང་བཤུམས་ས།ོ །རབ་ཏུ་ཡང་བཤུམས་ས།ོ །

ད་ེནས་བཤུམས་པའ་ིམཆོ་ིམ་ཕྱག་གིས་ཕྱིས་ནས། ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་འད་ི

སྐོད་ཅོསེ་བཏབ་བ།ོ །བདག་ན་ིའཁརོ་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདའ། འཁརོ་བ་དང་མྱ་ངན་

ལས་འདས་འོག་ཏུ། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དྲེང་སླད་དུ། བར་གྱི་ིབསྐོལ་པ་གཅོིག་ལོན་

ནས། ཐུགས་རྗེེའ་ིཅོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་འབྱོོན། སྟོོན་པ་ད་ེབྱོོན་པའ་ིདུས་ཙིམ་ན། ཁམས་

གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་སྡུག་པ་ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིང༌། སྡུག་བསྔལ་ལས་བད་ེགནས་རྙིེད་

པར་ཤེགོ་ཅོགི །འཁརོ་བ་ལས་ཐར་པ་ཐབོ་པར་ཤེགོ་ཅོགི །འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འད་ི

ན་ཉོན་མོངས་པའ་ིཤེས་ཆུང་བ། དམུ་རྒྱལ་ལན་གྱི་ིཐེམ་པ་སྐོས་དང༌། ཕྱྭ་བཟའ་ངང་

འབྲང་མ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། བདག་སྐུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀྱིང༌། གསུང་

དུང་ཤེོག་དཀར་པ་ོལ་གཡུ་རིས་སྔོན་པོས་བྲིས་ནས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ་སྤེེལ་

བས་གསུང་མ་འདས་ཀྱིིས། དེའ་ིརྗེེས་སུ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང༌། གསུང་རབ་ཀྱི་ི

འབྲུ་རྟེོགས་ལ་བསྟོན་པ་ན་ིསྲུངས་ཤེིག །དག་ེབ་ན་ིསྤེེལ་ཅོིག །སྡེིག་པ་ན་ིསྤེོངས་ཤེིག་

གསུངས་ནས་སྐུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ས།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེནས་མགོན་བཙུན་ཕྱྭའ་ིཡུལ་དུ། གཅུང་གསལ་བ་ལ་འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསུངས་

ས།ོ །བདག་གིས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་ལ། སྟོོང་པ་ཙིམ་ཞེིག་ཡར་དྲེངས་ཀྱིང༌། 

གང་བ་ཙིམ་ཞེིག་མར་ལ་ལུས་སོ། །འཁོར་བ་ལ་སྒྱིིད་ལུག་ནས་ད་ལྟ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་འངོ་བ་ཡནི་ན།ོ །ང་’ད’ཉདི་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

སུ་འགྲ་ོབ་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པ་ལ། བར་གྱི་ིབསྐོལ་པ་གཅོགི་ལནོ་ནས། འདུལ་བའ་ིདུས་

ལ་བབ་པ་ཡནི། དའེ་ིདུས་སུ་གཤེགེས་པར་གྱིསི་ཤེགི་གསུངས་ནས། གཏ་ོརྒྱལ་ཡང་

གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱིི་གནས་མཆོོག་དམ་པ་རུ། འགྲོ་བ་གདུལ་བར་བྱོ་བའི་དོན་དུ་

གཤེགེས་ས།ོ །

“བཀའ་འདུས་པ་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱུད་གཟརེ་མྱགི་ག་ིརྒྱུད་ལས།” སྔ་རབས་འདས་

པའ་ི”གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱི་ིབསྟོན་པའ་ི”ལའེུ་སྟོ་ེདང་པོའ།ོ །
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ལེའུ་གཉིིསེ་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིི་ཡིབ་ཡུམ་གྱིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཏ་ིགྱིརེ་’གརེ་’ཧ་’ལྷ’ལངི་གུ་ག་ེསྨར། །གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་

དུ་ན། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ིལའེུའ།ོ །

ད་ེལྟར་དུས་དང་པ་ོལ། ལྷ་གང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེཡལ་ན། ཡ་ེལྷ་སེམས་ཀྱི་ིསྒྲོོན་མ་

ཅོན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེཡལ་ལ།ོ །སྲིད་པ་གང་ག་ིརྒྱུད་ཞེིག་ན་ཡ་ེམུ་རྒྱུང་དཀར་པ་ོཅོན་གྱི་ི

རྒྱུད་ཞེགི་ག ོ།བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་གང་ནུབ་ན། སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱི་ིབསྟོན་པ་

ནུབ་བོ། །འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིང་བསྐོལ་པ་ཕྲི་མ་ོགཅོིག་གིས་མཐ་ོབཅོད་དང༌། 

ཟུར་བསྙིལ་ཙིམ་ཞེགི་ག ོ།ད་འད་ིནས་མར་ལ། དུས་འད།ི བསྐོལ་པ་འད།ི སྲདི་པ་འད།ི 

འབྱུང་བ་འད་ིལ། ལྷ་གང་གིས་ཐུགས་རྗེེས་འཛོིན་པ་དང༌། གཤེེན་གང་གིས་སྟོོན་པ་

བྱོདེ་པ་དང༌། སྲདི་པ་གང་གསི་རྒྱུད་སྤེལེ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། གཏན་ཚགིས་འབྱུང་སྟོ།ེ 

སྤྱིིར་ན་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་རྒྱ་ཆོ་ེཞེིང་གྲངས་མང་ན་ཡང༌། ནུབ་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་

གྱི་ིགླེངི༌། ཆུ་བ་ོཆོནེ་པ་ོབཞེིའ་ིའག ོལྷ་ོའཛོམ་བུ་གླེངི་ག་ིདམགི །སགོ་ཀ་སྣདོ་ཀྱི་ིའཇིགི་

རྟེེན་གྱི་ིསྐྱེབས། གངས་བཟང་པ་ོམདུང་རྩེའ་ིར་བ། ར་ིགཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱི་ི

རྩར། བྲག་སེང་གེའ་ིརྒྱབ་བསྣོལ་གྱི་ིབར། ས་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ིསྟོེང༌། གནམ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཁརོ་ལ་ོརྩབིས་བརྒྱད་ཀྱི་ིའགོ །ཤེངི་གཞེའ་ཚནོ་འདོ་འབར་གྱི་ིགསབེ། རྩྭ་མ་ེཏགོ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིི་ནགས། གསོས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱིི་ཚལ། གནས་རིན་པོ་ཆོེ་འབར་བའི་

མཁར། ཡུལ་དེའ་ིམིང་ན་ིའོལ་མ་ོལུང་རིང། མཁར་དེའ་ིམིང་ན་ིབར་པ་ོས་ོབརྒྱད། 

གསས་མཁར་དེའ་ིམིང་ན་ིཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེ། གནས་ད་ེན་འཛོམ་བུ་གླེིང་ག་ིམ་ིགནས་ཏེ། 

མ་ིལ་རིགས་བཞེ་ིམཆོིས་པ་ལ། རྒྱལ་པོའ་ིརིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཆོ་ེབ་དང༌། རྗེེའ་ི

རིགས་སུ་གཏོགས་པ་གཙིང་བ་’བཙུན་པ’་དང༌། བྲམ་ཟེའ་ིརིགས་སུ་གཏོགས་པ་

བཙུན་’གཙིང་’པ་དང༌། དམངས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་གདོལ་པ་དང་

བཞེའི།ོ །ཡུལ་ད་ེན་ཀུན་ཀ་ཚང་ཡང༌། མཁར་ད་ེཡ་ིརྩ་ེརྗེ་ེན།ི རུས་པ་ན་ིདམུའ།ོ །རགིས་

ན་ིརྒྱལ་རིགས་སོ། །མིང་ན་ིདམུ་རྒྱལ་ལན་གྱི་ིཐེམ་པ་སྐོས་སོ། །སྐྱེེས་བུ་ཆོེན་པོར་

བཞུགས་པས། རབ་ཏུ་སམེས་ཉིད་ཀློངོ་ན་བད།ེ འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ལ་བྱོནོ་པས། སམེས་

ཅོན་ལ་བུ་གཅོགི་ཕེ་ལྟར་བྱོམས་པ། དའེ་ིབཙུན་མ་ོན།ི ཕྱྭ་ཨ་ལྡ་ེ’ཨ་ེལ’ེཁྱེབ་པའ་ིསྲས་

མ།ོ ཕྱྭ་བཟའ་ངང་འབྲང་མས་བགྱིིས་ཏེ། ད་ེཡང་ཡབ་དང་མཚུངས་ཏེ། ཤེིན་ཏུ་ངག་

འཇིམ་ཞེིང་རབ་ཏུ་ཁོང་དལ་བ། སེམས་ཅོན་སྐྱེ་ེའགྲ་ོལ་བྱོམས་པའ་ིསེམས་དང་ལྡན་

ན།ོ །

ཡབ་ཡུམ་ད་ེགཉིས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་དགངོས་ནས་སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ། དཔྱིིད་ཟླ་

ར་བའ་ིཚསེ་བརྒྱད་ལ། སྲས་རྒྱལ་བུ་གཅོགི་སྐུ་འཁྲུངས་ས།ོ །འཁྲུངས་པའ་ིདུས་དརེ། 

སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས། ལ་ལ་ཡིས་སེལ་’མྱ་ེལ་’བཏབ། ལ་ལ་

ཡསི་ཁྲུས་བྱོས། ལ་ལ་ཡསི་གཡང་བླན། ལ་ལ་ཡསི་ལྷ་གསལོ། ཞེང་པ་ོཕྱྭ་ཁ་རྗེ་ེཐང་

པ་ོཡིས། དུང་ག་ིགནམ་ཡོལ་དཀར་པ་ོལ། འབྲུག་ཁྱུང་ག་ིརིས་བཀྲེ་བ། ཉ་ིཟླའ་ིའོད་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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འབར་བ། མདའ་གང་བ་དབུ་ལ་བཅོིངས་ནས། སྨོན་ལམ་བཏབ་པ། དམུ་རྒྱལ་ཀྱི་ི

སྲས་རྒྱལ་བུ་ཁྱེདོ་ཀྱིང༌། ལྷ་སྲནི་སྡེ་ེབརྒྱད་ལ་བཀའ་བརྩན་ཅོངི༌། སྐྱེ་ེའགྲ་ོསམེས་ཅོན་

གྱི་ིདོན་ནུས་པར་ཤེོག་ཅོིག །གསུངས་ས།ོ །རྒྱལ་བུ་ད་ེཡང་ཡབ་ཡུམ་དང་མཚུངས་

པར། ཤེནི་ཏུ་ཁངོ་དལ་ཞེངི་རབ་ཏུ་ངག་འཇིམ་པ། བྲམ་ཟའེ་ིབུ། གསལ་ཁྱེབ་འདོ་ལྡན་

གྱིིས་མཚན་བརྟེགས་པས་ཀྱིང༌། །ཤེིན་ཏུ་མཚན་བཟང་ཞེིང༌། རབ་ཏུ་ཡང་ཁོང་དལ་

བར་བཅོད། །མངི་དང་མཚན་ཡང༌། མ་ིབནོ་ལྷ་བནོ་ཡ་ོབནོ། རྒྱལ་བནོ་ཐདོ་དཀར་ཏུ་

བཏགས། སློབ་དཔོན་འཕྲུལ་གཤེེན་ངར་དྲེག་ལ། འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་

བསླབས་ནས། གཏ་ོརྒྱུད་སྨྲང་རྒྱུད་ས་ལེར་མཁྱེེན། དུས་ད་ེཙིམ་ན། རྒྱལ་བུ་དེའ་ི

གདུང་སོབ་པ། བརྟེེན་པའ་ིབཙུན་མ་ོཞེིག་མ་མཆོིས་ན། སྟོོང་ཁམས་སུ་བཙིལ་བས་

མ་རྙིདེ་ད།ོ །དེར་དགུང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་ལནོ་ནས། ལྷ་སྲནི་འཐབ་པའ་ིགཟུ་མཛོད་ཅོངི་

བཞུགས་ན། འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་ཞེིག་མ་ིགཉིས་ཀྱིིས་རྒྱལ་བུ་ལ་ཞེལ་མཇིལ་ཟེར་ནས། 

འཕྲིིན་སྙིན་དུ་ཞུས་པས། རྒྱལ་བུ་ཡང་བཞེེངས་ནས། མ་ིགཉིས་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་བཞུད་

ད།ོ །མ་ིགཉསི་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཞེ་ེས་ལུགས་བཞེནི་དུ་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་བུ་ལ་འད་ིསྐོད་ཅོསེ་

ཞུས་སོ། ཀྱི་ེརྒྱལ་བུ་ལགས། བདག་ཅོག་གཉིས་ན་ིམ་ིཕེ་སྤེད་ལགས་སོ། །ཡུལ་ན་ི

མཚ་ོམུ་ལ་ེསྟོངོ་ལྡན་ཧད་ཀྱི་ིའགྲམ་ན་ལགས་ས།ོ །

ཁྱེམི་ན་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་ལང་ལངི་ག་ིདབུས་ནས་མཆོསི་ས།ོ །རྒྱལ་བུ་དང་ཞེལ་མཇིལ་

བ་ན།ི ཁབ་ཀྱི་ིབཙུན་མ་ོཞེིག་རྒྱལ་ཁམས་ན་སྒྲོ་གཏོང་ཞེིང་བཙིལ་གདའ་བས་མ་རྙིེད་

མཆོིད་ནས། བདག་ག་ིརིགས་ན་ིདམངས་རིགས་ལགས་ན་ཡང༌། རྒྱལ་བུའ་ིབཙུན་

མོར་རུང་བའ་ིབུ་མ་ོཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ་གཅོིག་བདོག་པས། རྒྱལ་བུའ་ིབཙུན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མརོ་འབུལ་དུ་མཆོསི་ན། བཀའ་གནང་འཚལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་བུ་ལ་གསལོ་བས། 

རྒྱལ་བུའ་ིསྤྱིན་གྱིིས་གཟིགས་པས་ཀྱིང་སྤྱིན་མ་བལྟམས། ཐུགས་ཀྱི་ིདགོངས་པས་

ཀྱིང་ཡདི་མ་རངས། མ་ིགཉསི་པ་ོལ་འད་ིསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ཨ་ེམ་ཡ་མཚན་

ཨ་ེར་ེཆོེ། ཕེ་ན་ིགཡས་ཞེར། བུ་ན་ིགཡོན་འཐིང༌། རིགས་ན་ིདམངས་རིགས་ཡིན། 

ཁྱེོད་ལ་ངའ་ིཁབ་ཏུ་བཞེེས་སུ་རུང་བའ་ིབུ་མ་ོསྐྱེ་ེབའ་ིལུགས་མེད་ཀྱིི། མིའ་ིདྲུང་དུ་ད་ེ

སྐོད་མ་ཟརེ་ཅོགི་ང་ོཚའ།ོ །ཁྱེདོ་ལ་བུ་མ་ོཁྱེད་པར་ཅོན་ཞེགི་ཡདོ་ན། དབྱོར་ཟླ་ར་བའ་ི

ཚེས་བཅོ་ོལྔ་ལ། བདག་གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་དུ་གཤེེགས་ནས། མཚ་ོམུ་ལ་ེསྟོོང་ལྡན་

ལ། །སྐུ་ཁྲུས་བྱོདེ་དུ་ཕྱནི་ཙིམ་ན། གྲངོ་ཁྱེརེ་ལང་ལངི་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི་མདུན་བསུས་

ནས། ལ་ལས་ན་ིབསྐོོར་བ་བྱོེད། ལ་ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་བྱོེད། ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏོག་འབུལ། 

ལ་ལས་ན་ིལྟད་མ་ོབྱོེད་ན། ཁྱེོད་ཀྱི་ིཁྱེད་པར་ཅོན་ད་ེགང་ན་འདུག །ཤེིན་ཏུ་ཚོད་ཆུང་

བའ་ིམ་ིགཉིས་སྣང་གིས། རབ་ཏུ་གསང་དམ་དུ་གྱིིས་ལ། ཕྱིར་ཆོོས་ཤེིག་ངའ་ིའཁོར་

པས་ཐོས་ན། བཀྱིོན་འབེབས་པར་འགྱུར་ར།ོ །གསུངས་ནས་རྒྱལ་བུ་ཡང་བཞེེངས་

ནས་བཞུད་དོ། །མ་ིགཉིས་པ་ོཡང་ཡ་ིཆོད་ནས་སོང་ང༌ོ། །དེར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ི

གཙི་ོབ་ོདང༌། འཁོར་བ་རྣམས་ཀྱིསི་མཆོདི་ནས། རྒྱལ་བུ་ལགས། གཏམ་ར་ེམང་བའ་ི

མ་ིད་ེགཉསི་སུ་ལགས། ཅོ་ིལ་མཆོསི། རྒྱལ་བུ་ཡང་ཤེནི་ཏུ་ང་ོཚ་བར་གྱུར་ནས། རྫུན་

བསམས་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། མ་ིད་ེགཉིས་ཤེིན་ཏུ་ཉོན་མོངས་པའ་ིབྲམ་ཟ་ེགྱི་ཉེས་

པ་གཉསི་གདའ།ོ །བདག་ལ་ནན་བསྐྱེདེ་ནས་རྫོས་སླངོ་དུ་འངོ་ནས། བྱོསེ་སུ་སྦྱནི་རྒྱུ་

མ་མཆོསི་ན། ཁྱེམི་དུ་ཤེགོ་ཅོགི་པར་དུས་”བཀའ”སྩལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱིིས་སྡུམས་མཛོད་ནས། སླར་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་
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གཤེེགས་སོ། །ཡབ་ལ་འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་གིས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ི

སྡུམས་བགྱིིས་ནས། ས་ད་ེརུ་ཤེིན་ཏུ་པྲ་ངན་པ་གཉིས་དང་མཇིལ། མ་ིསྤེད་གཉིས་

ཡིན་ཟེར་བའ་ིཕེ་གཡས་ཞེར་བ། བུ་གཡོན་འཐིང་བ་དེའ་ིམཆོིད་ནས། ཡུལ་ན་ིམཚ་ོ

མུ་ལ་ེསྟོོང་ལྡན་ཧད་ཀྱི་ིའགྲམ་ལགས་སོ། །ཁྱེིམ་ན་ིགྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་ག་ིདབུས་ན་

མཆོསི་ས།ོ །རགིས་ན་ིདམངས་ཀྱི་ིརགིས་སུ་གཏགོས་ས།ོ རྒྱལ་བུ་ལ་ཁབ་མ་ིམངའ་

བས། བདག་གི་བུ་མོ་བཙུན་མོར་འབུལ་ཟེར་བ་ཞེིག་བྱུང་བས། འདི་ཅོི་ལགས། 

བདག་ན་ིཤེནི་ཏུ་ང་ོཚ་ནས། འཁརོ་ཀྱི་ིདམ་པ་རྣམས་ལ་གསང་ནས། ཡབ་ལ་ཞུས་པ་

ལགས་ས།ོ །ཡབ་ཀྱི་ིཞེལ་ནས། ཕེ་ེཤེ་མ་ིསྲདི་པ་མ་ཡནི་ན།ོ །ལྷའ་ིབུ་ལྟུང་བ་ཡང་སྲདི་

དོ། །དམྱལ་བའ་ིབུ་ཐར་པ་ཡང་སྲིད་དོ། །རྒྱལ་པ་ོདམངས་སུ་བབས་པ་ཡང་སྲིད་

དོ། །དམངས་ཀྱིིས་རྒྱལ་ས་འཛོིན་པ་ཡང་སྲིད་དོ། །མི་དེ་གཉིས་ནི་པྲ་ངན་པ་མ་

ལགས་ས།ོ །གཡས་ཞེར་བ་ན་ིངན་སངོ་ག་ིསྒོ་ོའགགོ་པ་ལགས་ས།ོ །གཡནོ་འཐངི་བ་

ན་ིའགྲ་ོབའ་ིདོན་བྱོེད་པ་ལགས་ས།ོ །གཉེན་མཐ་ོབ་ལ་གདགས་ཟེར་བ་ན།ི མཐ་ོརིས་

ཐར་པའི་རྩལ་ཡོད་པ་ལགས་སོ། །བདག་གིས་ཀྱིང་རྒྱལ་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་གཅོེས་

ནས། རྒྱལ་བུ་ལ་བཙུན་མ་ོགཅོིག་རྒྱལ་ཁམས་ལ་རྨེེད་བཏང་ནས་བཙིལ་བས་མ་

རྙིེད་ད།ོ །ད་ེལྟ་བུ་ན་ིམ་ིསྲིད་པའ་ིབོན་ཅོན་མ་ལགས་ས།ོ །སྲིད་པའ་ིབོན་ཅོན་ལགས་

སོ། །ད་ཡང་རྒྱལ་བུ་མཚ་ོལ་ཁྲུས་བྱོེད་དུ་གཤེེགས་ཙིམ་ན་གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་དུ་

ཡངོས་ཀྱིསི་རྩད་གཅོདོ་པའ་ིརགིས་ཡནི་ན།ོ །

ཡབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་པས། རྒྱལ་བུས་ཀྱིང་མནོས་པས། ད་ེལྟར་

ལེགས་པར་དགོངས་ཏེ། རྒྱལ་བུ་ཉིད་དང་འཁོར་པ་རྣམས་དང༌། རོལ་མ་ོཀུན་གྱི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཅོས་ནི། སྐུ་ཁྲུས་ཀྱིི་དུས་སུ་ཐུག་པས། གཟབས་ནས་མཛོད་ཅོིང་བཞུགས་

ས།ོ །སླད་ན་དམངས་མ་ིགཉིས་ན།ི ཁྱེམི་དུ་སླར་ཕྱིན་ན། ཁྱེམི་བདག་མསོ་དྲེསི་པ། ལྷ་

སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ིམདུན་སར། ཁྱེེད་མ་ིསྤེད་གཉིས་ཀྱིིས་ཕྱིན་ནམ། རྒྱལ་བོན་ཐོད་

དཀར་དང་ཞེལ་མཇིལ་ལམ། བུ་མ་ོབཙུན་མརོ་འབུལ་བ་གྲུབ་བམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་དྲེསི་

པས། ཕྱརི་ལན་བཏབ་པ། བདག་ཅོག་གསི། ལྷ་སྲནི་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ིམདུན་སར་མཆོསི་

སོ། །རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང་ཞེལ་ཡང་མཇིལ་ལོ། །བུ་མ་ོའབུལ་བའ་ིམཆོིད་ཚིག་

ཞུས་ནའང༌། རྒྱལ་པསོ་མ་གནང་སྟོ་ེབཀའ་བསྩལ་པ། ཕེ་ན་ིགཡས་ཞེར། བུ་ན་ིགཡནོ་

འཐིང༌། རིགས་ན་ིདམངས་རིགས་སུ་གཏོགས་སོ། །ཁྱེོད་ལ་ངའ་ིཁབ་ཏུ་བཞེེས་སུ་

རུང་བའ་ིབུ་མ་ོཞེིག་མ་ིསྐྱེ་ེངསེ་ཀྱི།ི ཤེནི་ཏུ་ཚདོ་ཆུང་བའ་ིམ་ིགཉསི་སྣང་གསི། རབ་ཏུ་

གསང་དམ་པར་གྱིིས་ལ་སོངས་ཤེིག་གསུངས་ནས། རྒྱལ་བུ་ཡང་བཞེེངས་ནས་

མདུན་སར་བཞུད་ད།ོ །བདག་ཅོག་གཉསི་ཀྱིང་ལངས་ནས་མཆོསི། ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་

འབུབ་ཅོངི་ནོངས་ནས་ད་ལྟ་མཆོསི་པ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསལོ་པ་དང༌། མ་ན་ིབུ་

མ་ོདབུལ་བར་མ་གྲུབ་པས་ངུས་སོ། །བུ་མ་ོན་ིརྒྱལ་བུའ་ིམངའ་ཚིག་ལ་ང་ོམཚར་

སྐྱེསེ་ནས་རྒདོ་ད།ོ །ཕེ་ན་ིཐང་ཆོད་ནས་འཁུན་ན།ོ །

བུས་སྨྲས་པ། བུད་མདེ་བྱོ་བ་ལས་ཀྱི་ིསྲནི་མ་ོཡནི། ཆོགས་པའ་ིགཞེ་ིམ་ཆོ་ེབས་

འདྲེ་ེཡ་ིརིགས་སུ་གཏོགས། ཞེེན་པའི་འདོད་ཆོགས་དྲེག་པས་མངལ་གྱིི་གྲོང་ཁྱེེར་

བརྒྱུད། རྒྱལ་བུ་མག་པར་ཐོབ་པ་ཤེིན་ཏུ་དཀའ། བུ་མ་ོདམངས་ལ་བྱོིན་ན་རབ་ཏུ་

བཙུན། མ་ངུ་མ་རྒོད་ཟ་ཆུ་སྙུར་ལ་གྱིིས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པ་དང༌། “མ་ཡིས”བུའ་ི

གྲོས་ལ་བསྡུས་ས།ོ །ནངས་པར་ཕེ་ན་ར།ེ དམངས་ལ་ཤེོར་གྱིིས་དོགས་ནས་བཅོ་ོལྔ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ཁང་པར་སྦས། རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་ཕུལ་བས་མངན་མཚང་ཕྱིར་ལ་རྫོོགས། སྦའམ་ཅོ་ི

བགྱིིས་ཐང་ལ་དབྱུང་བར་རིགས། འདོད་པ་འབྱུང་ན་ཐད་ཀ་མ་ལ་སྦྱིན། །བུ་མོས་

སྨྲས་པ། ཀྱི་ེཡབ་ཅོིག་ལགས། འཚོང་དུ་སོང་ན་རིན་ཆོེན་གསེར་ཡང་ལོན། བུ་མ་ོ

འཕྲིལ་ཚངོ་བྱོས་ན་ག་ན་ལནོ། རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་བས་དམངས་ཀྱིང་མ་ིའདདོ་ངསེ། བཅོ་ོ

ལྔ་སྦ་རུ་རུང་ན་ཟླ་གཅོགི་ངང་ར་ེཐུང༌། དགུང་ཟླ་ཕྱ་ིམའ་ིཉ་ལ་རྒྱལ་བུ་ཁྲུས་ལ་འབྱོནོ། 

ད་ེལ་སྟོངེ་ག་ིལྷ་དང་འགོ་ག་ིཀླུ་དང་བར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་འཚགོས། བདག་ཀྱིང་ད་ེལ་ལྟད་

མ་ོལྟ་རུ་མཆོི། ད་ེཡ་ིགོང་དུ་ད་ེསྐོད་ཡབ་ཅོིག་བཀའ་མ་སྩལ། བུ་མོས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་

སྨྲས་པས། ཡབ་ཡུམ་གྱིསི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་གྲསོ་ཀྱིསི་བཅོད་ད།ོ ། 

ད་ེནས་རྒྱལ་བུ་ཡང་ཉིད་དང་འཁོར་པ་དང་རོལ་མོའ་ིཆོས་རྫོོགས་པས། འཇིིག་

རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིགླེིང༌། མཚ་ོམུ་ལ་ེསྟོོང་ལྡན་ཧད་ཀྱི་ིའགྲམ་དུ་སྐུ་ཁྲུས་ལ་

གཤེེགས་སོ། །འཁོར་པ་མང་པོས་ཀྱིང་ལ་ལས་ནི་སེལ་བཏབ། ལ་ལས་ནི་ཁྲུས་

གསལོ། ལ་ལས་ན་ིཚན་གཏརོ། ལ་ལས་ན་ིགླུད་གཏངོ༌། ལ་ལས་ན་ིཕྱྭ་ལྡནོ། ལ་ལས་

ན་ིགཡང་སྐྱེོབ། ལ་ལས་ན་ིརྔ་བརྡུང༌། ལ་ལས་ན་ིགཤེང་དཀྲེོལ། ལ་ལས་ན་ིདུང་

འབུད། ལ་ལས་ན་ིསྤེསོ་གཏུལ། ལ་ལས་ན་ིདར་ཕྱར་ར།ོ །སྟོེང་ག་ིལྷ་དང༌། འགོ་ག་ིཀླུ་

དང༌། བར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། ལ་ལས་ན་ིརལོ་མ་ོབསྒྱུར། ལ་ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་འཚལ། 

ལ་ལས་ན་ིབསྐོརོ་བ་བྱོདེ། ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏགོ་འབུལ། ཤེངི་རྟེ་འཁརོ་ལ་ོབརྒྱད་པ་ལ་ན་ི

བཅོིབས། སྟོག་དང་གཡག་དང་སེང་ག་ེདང༌། གླེང་པ་ོཆོ་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཕྱོགས་བཞེིའ་ི

མཐའ་མནན་ནས་གཤེེགས་སོ། །གྲོང་ཁྱེེར་ལ་སྐུ་བཅོགས་ནས། ལང་ལིང་ཕེོག་

གསུམ་བསྐོོར་བའི་ཕྱི་ཐ་མ་ལ། རྒྱལ་བུ་གྲོང་ཁྱེེར་གྱིི་དབུས་སུ་གཟིགས་ནས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསུངས་ཕྱུངས་ནས་ལྷག་ལྷག་བཞེད་ད།ོ །འཁརོ་གྱི་ིདམ་པ་བྲམ་ཟ་ེགསལ་ཁྱེབ་འདོ་

ལྡན་གྱིསི་ཞུས་པ། སྟོངེ་ག་ིལྷ་དང་འགོ་ག་ིཀླུ་དང་བར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི། མཛོསེ་པའ་ི

རལོ་མ་ོབསྒྱུར་ཞེངི༌། །གུས་པའ་ིཞེབས་འབྲངེ་བགྱིསི་ཀྱིང༌། ཤེནི་ཏུ་ཐུགས་མ་རངས་

པར། །ཞེལ་གྱིིས་འཛུམ་པ་མ་ིམཛོད་ན། གྲོང་ཁྱེེར་གྱི་ིདབུས་སུ་གཟིགས་ནས་ལྷག་

ལྷག་ཏུ་བཞེད་པ་ད།ེ ང་ོམཚར་དུ་ཆོ་ེབ་ཅོ་ིགཟགིས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་བས། 

རྒྱལ་བུས་བཀའ་བསྩལ་པ། འཁོར་གྱིི་དམ་པ་བྲམ་ཟེ་གསལ་ཁྱེབ་འོད་ལྡན། 

གྲངོ་ཁྱེརེ་ལང་ལངི་ག་ིདབུས། མཁར་སྐྱེ་བའོ་ིརྩ་ེམ་ོལ། ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པའ་ིབུད་

མེད་ཅོིག་སྣང་ང༌ོ། །མིའ་ིམ་ིབུ་ཀླུའ་ིསྲས་མ་ོཞེིག་ཡིན་ནམ། ཀླུའ་ིམ་ིསྲས་ནམ་མཁའ་ི

ལྷ་མ་ོཞེིག་ཡིན་ནམ། ད་ེལ་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས་རྒོད་པ་ཡིན་ནོ། །བྲམ་ཟེས་ཤེིང་རྟེའ་ི

ཟུར་ནས་བལྟས་པས། གྲངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིདབུས་ཀྱི་ིམཁར་རྩ་ེལ། བུད་མདེ་འདུག་པ་མཐངོ་

ནས། རྒྱལ་བུ་ལགས་གསུངས་པ་མེད་’མད’དོ། །སེམས་ཅོན་ཕྱ་ིམ་དང་ཁྱེད་པར་

ཡོད་པ་ཞེིག་གདའོ། །རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་བཞེེས་ན་ཡང་ངོ་མཚར་དུ་ཆོེ་བ་ཞེིག་

གདའ།ོ །ཕྱིའ་ིམཚན་བརྟེགས་པས་ཀྱིང༌། ཟླ་བ་ལ་ཉ་ིམ་ཤེར་བ་འདྲེ་བས། ཉ་ིའབར་མ་

བྱོ་བའ་ིརིགས་ཤེིག་ལགས་ས།ོ །ཉ་ིམ་ལ་ཟླ་བ་ཤེར་བ་འདྲེ་བས། ཟླ་འོད་མ་བགྱི་ིབའ་ི

རགིས་ཤེགི་ལགས་ས།ོ །གཞེའ་ཚནོ་ལ་སྐོར་མ་བཀདོ་པ་འདྲེ་བས། ཟརེ་འཕྲིམོ་བགྱི་ི

བའ་ིརིགས་ཤེིག་ལགས་སོ། །ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་ཤེར་བ་འདྲེ་བས། འཇིའ་

འཁྱུག་མ་བགྱིི་བའི་རིགས་ཤེིག་ལགས་སོ། །མཚན་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་བཟང་བ་ཞེིག་

གདའ།ོ །འཁརོ་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། ཤེངི་རྟེ་ཡང་མ་དྲེངོས། སྒྲོ་དང་གཟུགས་ཀྱི་ིརལོ་

མ་ོཀུན་ཀྱིང་འཕྲི་ོཆོོད་ལ། དེར་བཞུགས་ཤེིག །བདག་གིས་མཁར་གྱི་ིརྩར་ཕྱིན་ལ། 
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བུད་མེད་ཕེ་གིའ་ིརྩད་གཅོོད་བགྱི་ིཟེར་ནས། ཤེིང་རྟེ་ལས་བྲམ་ཟ་ེབབས་ནས་སོང་

ང༌ོ། །མཁར་གྱི་ིརྩར་ཕྱནི་ནས་འད་ིསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །མཁར་གྱི་ིརྩ་ེལ་འདུག་པའ་ིབུ་

མོ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིཕེ་ན་ིགང་ཡིན། མ་ན་ིགང་ཡིན། ཁྱེོད་ན་ིགང་ཡིན། རིགས་ན་ིགང་དུ་

གཏགོས་ཞེསེ་གླེངེ་པས། བུ་མསོ་ལན་མ་བཏབ་པར་ཕྱརི་”ཕྱད་ཀྱིིས་”འདས་ཏ་ེསངོ་

ང༌ོ། །བྲམ་ཟསེ་གྲངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ལ་དྲེསི་པས་ཀྱིང༌། མ་ིརྣམས་ན་ར།ེ ཕེ་ན་ིས་ལ། 

མ་ན་ིའགརི་ཏ།ི བུ་ན་ིགསལ་ཁྱེབ། བུ་མ་ོན་ིསྔ་ན་ད་ེལྟ་བུ་མ་མཆོིས་ས།ོ །

ད་ེནས་བྲམ་ཟེས་སླར་ལགོ་ནས། རྒྱལ་པ་ོལ་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསོལ་ཏ།ོ །རྒྱལ་པོའ་ི

ཞེལ་ནས། ང་མཚ་ོལ་ཁྲུས་བྱོར་འགྲ་ོཡིས། ཁྱེོད་འདིར་འདུག་ལ། ཕེ་མིང་དང་འཕྲིོད་

ལ། དམངས་ཀྱིིས་མ་བརླབས་ཀྱིིན། ཤེིན་ཏུ་མཚན་བཟང་ན། ཁབ་ཏུ་བཞེེས་ཀྱིིས། 

ཆོད་ཉེག་’ངེགས’གྱིིས་ལ་ཤེོག །གསུངས་ནས་རྒྱལ་པ་ོམཚ་ོལ་ཁྲུས་བྱོར་གཤེེགས་

སོ། །བྲམ་ཟ་ེཡང་མཁར་གྱི་ིརྩར་ཕྱིན་ནས་མཁར་བདག་སྒོོར་ཤེོག་ཅོེས་བོས་པས། 

ཁྱེེའུ་འཐིང་པ་ོགཅོིག་བྱུང་ནས། བྲམ་ཟ་ེམཁར་དུ་གཤེེགས་ཟེར། དེར་ཁྱེིམ་དུ་ཕྱིན་

ནས་བལྟས་པས་བུ་མ་ོདེའ་ིའདོ་ན་ིརནི་པ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔའ་ིའདོ་དུ་འབར་ཞེངི་སྣང་ང༌ོ། །བྲམ་

ཟེ་ཡང་ཆོགས་པ་སྐྱེེས་ནས་མྱོས་སོ། །བཟའ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཟས་སྐོོམ་བདའ་རྒུ་

དྲེངས་ས།ོ །བྲམ་ཟ་ེཡསི་གསོལ་པ། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབུ་མ་ོའད།ི ཤེནི་ཏུ་མཚན་དང་ལྡན་པས། 

དམངས་ཀྱིསི་མ་བརླབས་ན། རྒྱལ་བུའ་ིཁབ་ཏུ་དབུལ་དགོས་ས།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་

པས། ཕེས་ལན་བཏབ་པ། བྲམ་ཟ་ེརྒད་པ་ོཁྱེོད་ཀྱིང་ཅོ་ིམ་ིགསུངས། བདག་ག་ིབུ་མ་ོ

རྒྱལ་པོས་མ་ིབཞེེད་ངེས། ལྷ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་མདུན་སར་ཕུལ་བས། མངན་མཚང་

སླར་ལ་རྫོོགས། བུས་སྨྲས་པ། དམངས་ཀྱིིས་རྒྱལ་པོའ་ིཞེབས་ནས་ཐེག་པ་རབ་ཏུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དཀའ། རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ཡསི་སྨྲས་ན་དབང་རྒྱུ་མདེ། བྲམ་ཟའེ་ིཁས་བླངས་ཡནི་ན་ཁ་

ལས་ཆོ།ེ །མས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པསོ་བཞེདེ་ན་ཅོ་ིསྟོ་ེམ་ིདབུལ་ལགས། བྲམ་ཟ་ེགྲུབ་ན་

རབ་མཆོགོ་རྒྱལ་བ་ཡནི། བདག་ཅོག་འཁརོ་བ་རྣམས་ཀྱིང་ཞེབས་ཏགོ་བགྱིསི། དུས་

ལ་བབ་པ་ོབྲམ་ཟ་ེསྐྱེེས་བུ་རེམ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་གྲོང་ཁྱེེར་ཞེབས་ཀྱིིས་

འཆོག་ཙིམ་ན། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མ་ིལ་སགོས་པ་ན།ི འཁརོ་བ་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་

ཡང༌། རྒྱལ་བུའ་ིཞེལ་ཟླ་མཛོད་པའ་ིབྲམ་ཟ་ེརྒད་པ་ོལགས། སྙིིང་ནས་བཀའ་ཡིས་

རྨེདེ་ན་ཕེ་མ་རྒྱལ་སར་ཕྱུངས། འསོ་པ་ཙིམ་ན་བྲམ་ཟ་ེཞེལ་གྲནོ་ཆོ།ེ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་

པས། བུ་མའོ་ིགྲསོ་ལ་བསྡུས་ནས། བྲམ་ཟ་ེཡང་ལངས་ནས་སངོ་ང༌ོ། །བྲམ་ཟསེ་རྒྱལ་

བུའ་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོིས་ནས། འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །ཀྱི་ེརྒྱལ་བུ་ལགས། བདག་

གསི་ད་ེརངི་ག་ིམཁར་དའེ་ིནང་དུ་མཆོསི་ས།ོ །བུ་མ་ོདའེ་ིཕེ་མངི་དང་ཡང་ཞེལ་མཇིལ་

ལོ། །གཏུགས་ནས་མཚན་ཡང་བརྟེགས་སོ། །བུ་མོ་ནི་ཤེིན་ཏུ་སྐྱེེ་ལེགས་པ་ལ། 

མཚན་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་གཅོིག་གདའ།ོ །རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་དབུལ་དགོས་བགྱིིས་ན། 

མ་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཡང་དྲེང་བར་གདའ།ོ །ཕེ་མངི་གཉསི་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཡང་མ་ིདྲེང་ང༌ོ། །སྔནོ་དུ་

ཡང་ལྷ་སྲིན་གྱི་ིམདུན་སར་ཕུལ་བས། སླར་ལ་མངན་བགྲངས་མཆོིས་ནས་ཡ་ིཆོད་

ནས་གདའ།ོ །

བུ་མ་ོཉིད་ཀྱིིས་སྨྲས་པ། སྙིིང་ནས་བཀའ་ཡིས་རྨེེད་ན་ཕེ་མ་རྒྱལ་སར་ཕྱུངས་

མཆོིད་ནས་གདའ།ོ །ད་རྒྱལ་བུའ་ིཐུགས་ལ་ཅོ་ིལྟར་དགོངས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བྲམ་ཟེས་

གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་བུ་བཞེད་ནས་གོང་རོལ་དུ་ཡང་ད་ེལྟ་བུ་ཞེིག་ཡོད་པས། ད་ན་ིད་ེ

ཡནི་ཡང༌། གཉནེ་ཟླ་ངན་ན་རང་ཅོག་དམ་པ་ཡནི། རྒྱལ་སར་དབྱུང་བར་གྲསོ་སུ་རྦད་
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ཀྱིསི་ཆོདོ། བུ་མ་ོདམངས་ཀྱིསི་བརླབས་ན་བདག་དང་འགྲགོས་དབང་མདེ། ཕེ་མ་ད་ོ

མོད་རྒྱལ་སར་ཕྱུངས་ལ་ནངས་པར་དབུལ་གྲོས་གྱིིས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས་

རྒྱལ་བུ་ཡང་སྔོན་གྱིི་མངན་ཚིག་ལ་གནོང་ནས། རྒྱལ་བུ་འབྲོས་ཐབས་སུ་བཞུད་

པར་གྲོས་ཀྱིིས་བཅོད་དོ། །འཁོར་པ་རྣམས། བློན་པོའ་ིཚོགས་དང༌། དམག་མིའི་

ཚོགས་དང༌། རོལ་མོའ་ིཚོགས་རྣམས་ཕྱེད་ཕྱེད་བགོས་ནས། རྒྱལ་བུ་འོལ་མ་ོལུང་

རིངས་སུ་གཤེེགས་སོ། །བྲམ་ཟ་ེདང་”སྣ་”འདྲེོང་བ་རྣམས་ན་ིགྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་དུ་

གཤེེགས་སོ། །རྒྱལ་བུ་ཡང་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་ཕྱིན་ནས། སང་གི་ཉིན་མ་ོལ་

བཙུན་མ་ོའངོ་བར་ཡབ་ལ་ཞུས་ས།ོ །ཡབ་ཡུམ་ཡང་དགྱིསེ་ནས། སྣ་གཅོགོ་པའ་ིབནོ་

པ།ོ གཡང་ལྡནོ་པའ་ིབནོ་པ།ོ དམུ་ཐག་འདགོས་པའ་ིབནོ་པ།ོ ཞེལ་དྲེ་ོསྟོརེ་བའ་ིགྲགོས་

པ་ོ’བོན་པོ’རྣམས་སྤྱིན་དྲེངས་སོ། །ཡུལ་དེའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། ལྟད་མ་ོབལྟ་བ་དང་

སུན་མ་བ་ལ་རབ་ཏུ་གཟགིས་ས།ོ །

ད་ེནས་བྲམ་ཟ་ེགསལ་ཁྱེབ་འོང་ནས། གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་ག་ིམ་ིརྣམས་ལ། སྒྲོ་

བཏང་ནས་མདུན་མ་བསྡུས་ས།ོ །ད་ེནས་འད་ིསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །ཀྭ་མ་ིརྣམས་ས་ལ་

ནི་རྒྱལ་པོར་ཕྱུངས་པ་ལགས་སོ། །འགིར་ཏི་ནི་རྒྱལ་མོར་ཕྱུངས་པ་ལགས་

ས།ོ །གསལ་ཁྱེབ་ན་ིརྒྱལ་བུར་ཕྱུངས་པ་ལགས་ས།ོ །བུ་མ་ོན་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ཁབ་ཏུ་ཕུལ་

བ་ལགས་སོ། །བློན་པ་ོདང་དམག་མ་ིཁྱེོད་རྣམས་ནི། རྒྱལ་པ་ོས་ལའ་ིརྒྱལ་རྐྱེེན་དུ་

ཕུལ་བ་ལགས་ས།ོ །མ་ིཁྱེདོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཞེབས་ནས་ཐགེ་ཅོགི །སང་ག་ིགདུགས་

ལ་བུ་མ་ོརྒྱལ་པ་ོལ་འབུལ་བས། ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིང་ཞེབས་འབྲེང་དང་སྐུ་རྐྱེེན་ལ་ཆོས་

དགསོ་ས།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་པས། གྲངོ་ཁྱེརེ་ལང་ལངི་ག་ིམ་ིརྣམས་འདུས་ནས་གྲསོ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བྱོས་ནས། རྒྱལ་པའོ་ིབཀས་བཅོད་པས། ས་ལའ་ིཞེབས་ཐགོ་བགྱི་ིབར་བཅོད་ད།ོ །བུ་

མ་ོལ་ཡང་རྫོོངས་བཏབ་ལ་ཞེབས་འབྲེང་དང་སྐྱེེལ་མ་ཡང་བགྱི་ིབར་བཅོད་ད།ོ །བྲམ་

ཟེ་ལ་ཡང་དེ་སྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །རྒྱལ་པ་ོས་ལས་ཀྱིང༌། སྲིད་པའི་བོན་པ་ོསྤྱིན་

དྲེངས་ནས། མངི་སྲངི་ག་ིདཔལ་བགསོ་ས།ོ །ཕྱྭ་གཡང་བླན་ནས་ལྷ་གསལོ་ལ།ོ །གྲངོ་

ཁྱེེར་གྱིི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། “བུ་མོའ”ིསྐྲ་ཚར་རེ་ལ་གཡུ་འཕྲིེང་རེ་བཏགས་

ས།ོ །བྲམ་ཟསེ་བག་མའ་ིཞེནོ་རྟེ་”ཆོབིས”ན།ི གསརེ་གྱི་ིཤེངི་རྟེ་འཁརོ་ལ་ོབཞེ་ིཔ་ཞེགི་

ལ་བསྐྱེོན། དར་དང་ཟ་འོག་ག་ིསྦུབས་སུ་བཅུག་ནས། གྲོང་ཁྱེེར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་

དཔྱིད་པས། མ་ིརྣམས་ཀྱིང་འོད་ཀྱིིས་འཚགི་པ་ཀ་ན་འདྲེའ།ོ །

གྲོང་ཁྱེེར་གྱི་ིམ་ིཁྱེེའུ་སྲིད་ལ་མཁས་པ་ོབྱོ་བས། རྒྱལ་པ་ོལ་སྙིན་ཕྲི་གསོལ་ཏེ། 

རྒྱལ་པ་ོལགས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྲས་མ་ོའད་ིན་ིགནས་འད་ིརུ་སྐྱེེས་པ། ཡབ་ཡུམ་དང་ཨ་

ཅོང་ཡང་ཆོེས་ཏེ། བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིི་ཡང་བསོད་ནམས་ལགས་སོ། །རིན་གྱིི་

བབས་ཤེིག་མ་ཕེབ་པར་གཏོང་དུ་ཕེོངས་པ་ཞེིག་གདའ་ན། རྒྱལ་སར་ཕྱིན་པ་ན་ིརབ་

ཏུ་ཡང་བཟང་སྟོེ། རིན་དུ་རིན་པ་ོཆོ་ེགླེང་པ་ོཆོ་ེབརྒྱའ་ིཁལ་དབབ་འཚལ་ལོ། །མིའ་ི

རྒྱལ་པོས་རིན་མ་ཐེག་ན། ལྷ་ཀླུའ་ིརྒྱལ་པ་ོཞེིག་ལ་ཕུལ་ན་ནི། བདག་ཅོག་གྲོང་ཁྱེེར་

མ་ིརྣམས་ཙིམ་ཡང་རྒྱལ་སར་སླེབ་པར་ངེས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་བས། རྒྱལ་པ་ོས་

ལ་ཡང་མཉེས་ནས། ཁྱེེའུ་སྲིད་ལ་མཁས་པོས་སྨྲས་པ་དེ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ལེགས་

སོ། །གསུངས་ནས། བྲམ་ཟ་ེལ་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་ག་ིབུ་མ་ོའད་ིལྷ་དང་ཀླུའ་ི

རྒྱལ་པ་ོཞེིག་ལ་ཕུལ་ན་ན།ི གྲོང་ཁྱེེར་མ་ིརྣམས་ཀྱིང་རྒྱལ་སར་ཕྱིན་ཏ་ེམཆོ་ིན། རིན་

གྱིི་བབས་ཆུང་བས། རིན་དུ་རིན་པ་ོཆོེ་གླེང་པ་ོཆོེ་བརྒྱའི་ཁལ་སྦྱིན་དགོས། ཅོེས་
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བཀའ་བསྩལ་པས། བྲམ་ཟེས་སླར་གསོལ་བ། བག་མ་རྟེ་ལ་ཞེོན་ནས་རིན་འབེབས་

ཨ་ེར་ེའཕྱ།ི དམངས་རགིས་རྒྱལ་སར་ཕྱུངས་པ་རནི་གྱི་ིདམ་པ་ཡནི། མ་ིལུས་གཙིང་

མ་ཐོབ་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོན།ི ལྷ་ཀླུའ་ིརྒྱལ་པ་ོབས་ཀྱིང་སྐུ་ཡ་ིབསོད་ནམས་ཆོ།ེ རྒྱལ་སྲིད་

རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིདཀོར་མཛོོད་ན། རིན་ཆོེན་ཉིད་ཀྱིང་ཆུ་ཡ་ིགྲམ་པ་འདྲེ། གྲོང་ཁྱེེར་མ་ི

རྣམས་ཙིམ་ཡང་ཕྱུག་པོར་འགྲ་ོབའ་ིནོར། བན་གླེང་བརྒྱའ་ིཁལ་དུ་རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔ་

བཀལ། གྲངོ་ཁྱེེར་མ་ིརྣམས་དག་ལ་སྐུར་ལ་གཏངོ༌། ཟརེ་ནས་ཁས་བླངས་ས།ོ །

ད་ེནས་གྲོང་ཁྱེེར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིི། ཁྱེེའུ་ཆུང་གཙིང་མ་དང༌། བུ་མ་ོགཙིང་མ་

རྣམས་ཀྱིིས་སྐྱེེལ་མ་བྱོས་ཏེ། རྒྱལ་པ་ོལ་འབུལ་དུ་གཤེེགས་སོ། །དེར་འོལ་མ་ོལུང་

རིངས་ཀྱི་ིས་སྐོས་གཅོིག་ལ་ཕྱིན་ཙིམ་ན། དམངས་རིགས་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་གཙིང་མ་དང་བུ་

མ་ོགཙིང་མ་བརྒྱ་ཡིས། དར་དཀར་གྱི་ིགཡབ་མོས་བསུའོ། །ད་ེནས་ཡང་ས་སྐོས་

གཉིས་ལ་ཕྱིན་ཙིམ་ན། རྗེ་ེརིགས་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་གཙིང་མ་དང་བུ་མ་ོགཙིང་མ་བརྒྱ་ཡིས། 

མཚལ་སྤེོས་ཀྱི་ིདུད་པས་བསུའོ། །ད་ེནས་ཡང་ས་སྐོས་གསུམ་པ་ལ་ཕྱིན་ཙིམ་ན། 

བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་གཙིང་མ་དང༌། བུ་མ་ོགཙིང་མ་རྣམས་ཀྱིིས་སྐུ་ཁྲུས་དང་

གཙིང་ཚན་གྱིིས་བསུའ།ོ །ད་ེནས་སྣེའུ་འཕྲིང་ཁྱུང་ཕྱ་ིརུ། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིསྣ་བོན་པོས། 

བདུད་ན་ིགཅོདོ་ད།ོ །སྲ་ིན་ིམནན་ན།ོ །བྱུར་ན་ིཕུད་ད།ོ །འདྲེ་ེན་ིབཀར་ར།ོ །ལྷ་ན་ིགསལོ་

ཏོ། །དཔལ་ན་ིབསྐྱེབས་སོ། །ད་ེནས་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས། གཡང་ཆོ་སྣ་

ཚོགས་པ་ཐོགས་ནས་བསུའོ། །དེ་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་འབར་བའི་མཁར། བར་པོ་སོ་

བརྒྱད་ཀྱི་ིནང་དུ་ཕྱིན་ནས། བག་མའ་ིམིང་ཡང་ལྷ་བོན་པོས་མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིན། ཡ་ོཕྱ་ི

རྒྱལ་བཞེད་མར་བཏགས་ནས། གཡུ་ཁ་ིསྔོན་པ་ོལ་བཞེག་གོ །གསེར་ཁ་ིསེར་པ་ོལ། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མ་ིབོན་ལྷ་བོན་”ན”། རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར། སྤྱིན་དྲེངས་ནས་བཞུགས་ས།ོ །ད་ེནས་

སྨནོ་ལམ་ལྷས་བཏབ། ཞེལ་དྲེ་ོཀླུས་བྱོནི། དམུ་ཐག་དམུས་བཏགས། ཕྱྭ་གཡང་ཕྱྭས་

བླན། ད་ེལྟར་སྟོངས་དང་དབྱོལ་དུ་འཚགོས་ས།ོ །

ནངས་པར་བྲམ་ཟེ་གསལ་ཁྱེབ་འོད་ལྡན་གྱིིས། རྒྱལ་བུའི་སྤྱིན་སྔར་མཆོིས་

ནས། འད་ིསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ཏ།ོ །རྒྱལ་བུ་ལགས། རྒྱལ་པ་ོས་ལས། སྲས་མ་ོལ་རནི་

བསྐྱེར་ནས་ཕེབ་པ། རིན་པ་ོཆོེ་སྣ་ལྔ་ལ། བན་གླེང་བརྒྱའི་ཁལ་འདོད་པར་བཀའ་

བསྩལ་པས། བདག་གིས་ཀྱིང་གཡར་གྱིིས་བླངས་ནས། གྲོང་ཁྱེེར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ལ་

བརྫོོང་བར་བཅོད་ད།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་བྲམ་ཟེས་གསོལ་པས། རྒྱལ་བུས་བཀའ་བསྩལ་

པ། འ་ོན་ཁྱེདོ་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིབྱོང་ཕྱགོས་ན། ལྕེགས་ཀྱི་ིསྒོ་ོཆོནེ་པ་ོཞེགི་བཙུགས་པའ་ི

སྒོ་ོཀ་ན། ལྕེགས་ཀྱི་ིམ་ིཆོནེ་པ་ོགཅོགི་རནི་པ་ོཆོེའ་ིའདོ་ཕྱགོས་བཞེརི་འཕྲི་ོབ། སྤྱིན་ན་ི

བཟློག །ཞེལ་ན་ིགདངས། ཚེམས་ན་ིགཙིིགས། ཕྱག་ན་ིགདེངས། ཞེབས་ན་ིབསྒྲོད། 

ཕྱག་ན་གནམ་ལྕེགས་དབལ་གྱིི་གྱིད་རྡོོ་ལས། དྲེག་རྩལ་ཐོག་གི་ཚ་ཚ་འཕྲིོ་བ་

བསྣམས་པ། དསེ་གང་ལ་བརྒྱབ་ཀྱིང་དུམ་བུར་གཏངོ་ང༌ོ། །དེའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ་སངོ་ལ། 

ཤེངི་ཐགོ་ག་ིའབྲས་བུ་དང༌། མ་ེཏགོ་ག་ིསྣ་གྲངས་དང༌། གསརེ་དངུལ་གྱི་ིཞེགོས་མས། 

མཆོོད་ཅོིང་ཕྱག་གྱིིས་ལ། འད་ིསྐོད་ཅོེས་སྨྲོས་ཤེིག །རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོའ་ིརིན་དུ། 

རིན་ཆོེན་ཁལ་བརྒྱ་ཕེོབས། ཁལ་དང་རིན་ཆོེན་གཉིས་ཀ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་མཛོད་དགོས་

སྐོད། རྒྱལ་པའོ་ིགདུང་རྒྱུད་ཆོད་ན་ནརོ་གྱིསི་ཅོ་ིབགྱིརི་མཆོསི། །

ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞུས་ལ་སོངས་དང༌། ཡུལ་ད་ེན་ིར་ིལུང་ཀུན་ཀྱིང་རིན་ཆོེན་གླེིང་དུ་

འདུག་ས་རྡོ་ོབྱོ་བ་འདོད་ཀྱིང༌། མིང་མ་ིསྲིད། བན་གླེང་བརྒྱའ་ིཁལ་བས་སྟོོང་ག་ིཁལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ཡང་ཅོ་ིདཀའ་སྟོ།ེ རནི་གྱི་ིབབས་བསམ་ཡནི་པས་བན་གླེང་ཁལ་བརྒྱ་བསྐུར། ད་ེནས་

བྲམ་ཟ་ེགསལ་ཁྱེབ་འོད་ལྡན་གྱིིས། བག་མའ་ིསྐྱེེལ་མ་རྣམས་ཁིད་ད།ེ གསས་མཁར་

ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིབྱོང་ཕྱོགས་སུ་བྱོོན་ནས། རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར། 

རིན་པ་ོཆོེའ་ིར་ིལ། ལྕེགས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབཙུགས་པའ་ིསྒོ་ོཀ་ན། ཤེིན་ཏུ་སྐྱེ་ིའཇིིགས་པའ་ིམ་ི

ཞེགི་གདའ་ནས། རྒྱལ་པསོ་གསུངས་པ་ལྟར་བགྱིསི་ནས་ཞུས་པས། དའེ་ིཞེལ་ནས་

ང་ན་ིནརོ་གྱི་ིལྷ་ཨརྱ་འཛོམ་བྷ་ལ་བྱོ་བ་ཡནི་ཏ།ེ སྲདི་པ་གསུམ་གྱི་ིནརོ་འབྱོནི། བསྐོལ་

པ་གསུམ་གྱི་ིདབང་བསྐུར། འབྱུང་བ་བཞེིའ་ིགཏེར་བསྲུང་བ་ཞེིག་ལགས་ན། རྒྱལ་

པའོ་ིབཀའ་ཡསི་བཅོད་ན་བདག་ལ་དབང་མ་མཆོསི། བདག་ཀྱིང་རྒྱལ་པའོ་ིསྨནོ་ལམ་

མཐུ་ཡ་ིསྐུ་རྐྱེེན་ཡིན། གསུངས་ནས་ད་ཅོིའ་ིམ་ིད་ེལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏ།ེ ཁྱེེའུ་གཡུའ་ིཟུར་

ཕུད་ཅོན། བརྒྱ་དང་སྟོངོ་དུ་སངོ་ནས། ལྕེགས་ཀྱི་ིསྒོ་ོཕྱ་ེབས། རྒྱལ་པསོ་གསུངས་པ་

དང་མཐུན་པར། ར་ིལུང་ཀུན་ཀ་རིན་ཆོེན་གླེིང་དུ་གདའ། ས་རྡོ་ོབྱོ་བ་འདོད་ཀྱིང་མིང་

མ་ིསྲིད། གྲོང་ཁྱེེར་མ་ིརྣམས་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས་རྒོད། ཁྱེེའུ་གཡུའ་ིཟུར་ཕུད་ཅོན་ད་ེ

རྣམས་ཀྱིསི། །ཕྱདེ་ཀྱིསི་རནི་པ་ོཆོེའ་ིགླེང་པ་ོབརྒྱ་བཟུང་ནས། རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྒོ་བསྟོད། 

ཕྱདེ་ཀྱིསི་རནི་པ་ོཆོེའ་ིདྲྭ་བར། རནི་པ་ོཆོ་ེསྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་བཀང་ནས་བཀལ་ལ།ོ །

གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་ག་ིམ་ིལ། བྲམ་ཟ་ེགསལ་ཁྱེབ་འོད་ལྡན་གྱིིས་སྨྲས་པ། །གྲོང་

ཁྱེརེ་ལང་ལངི་ག་ིམ་ིཁྱེའེུ་གཙིང་མ་དང༌། བུ་མ་ོགཙིང་མ་རྣམས། འད་ིཡ་ིཕྱདེ་ན་ིརྒྱལ་

པ་ོས་ལའ་ིརྒྱལ་རྐྱེནེ་དུ་ཕུལ་ཅོགི །ཕྱདེ་ན་ིཁྱེདོ་འཁརོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ཤེགི །ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་མདུན་ལ་བཅུག་ནས་ཐལ་ལོ། །ད་ོ

མོད་རྒྱལ་པོའ་ིམཁར་སྒོོར་ཕེོག་ནས། གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང་འདུས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་སོ། །ལ་ལ་ན་ིརྒོད། ལ་ལ་ན་ིམཆོོང༌། ལ་ལ་ན་ིའགྲེ། ལ་ལ་ན་ི

གཡང་ལྡནོ། ལ་ལ་ན་ིལྷ་གསོལ་ལ།ོ །

རྒྱལ་པོ་ས་ལའི་ཞེལ་ནས། ཁྱེེའུ་དང་བུ་མོ་ཀུན། འོ་ཅོག་ལ་འདི་ཙིམ་ཞེིག་

བསྐུར་བའ་ིརྟེངི་ལ། ངའ་ིབུ་མ་ོལ་འགའ་ལུས་སམ། ཁྱེའེུ་སྲདི་ལ་མཁས་པསོ་གསལོ་

བ། ཕེ་ེཤེ་རྒྱལ་པ་ོས་ལས་ཅོ་ིམ་ིགསུང༌། འ་ོསྐོལོ་སྡུག་པའ་ིཡུལ་ན་སྐྱེ་ེསྐྱེ་ེབ། མ་ིལུས་

གཙིང་མ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིདཀོར་མཛོོད་ན། རི་ལུང་ཀུན་ཀྱིང་རིན་ཆོེན་གླེིང་དུ་

གདའ། ས་རྡོ་ོའདདོ་ཀྱིང་བཙིལ་བས་མ་ིརྙིདེ་ངསེ། བདག་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་དགའ་ལ་རབ་ཏུ་

འགྱིོད། དགའ་ན་ིརིན་ཆོེན་ཁལ་བརྒྱ་ཐོབ་པས་དགའ། འགྱིོད་ན་ིབན་གླེང་འབུམ་གྱི་ི

ཁལ་ཕེབ་ཀྱིང༌། རྒྱལ་པོའ་ིདཀོར་ལ་འཛོད་རྒྱུ་མེད་པས་འགྱིོད། གྲོས་ཕུགས་བདག་

གིས་ཕྱུངས་པས་བདག་ལ་སུམ་ཆོ་ཞུ། གྲོང་ཁྱེེར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས། མདུན་ལྟང་

བཅོད་ནས། རྨེངས་མཉམ་པ་ོལས་མ་ིདབང་ཟེར་ར།ོ །ས་ལས་གསུངས་པ། བཞེ་ིཆོ་

ཁ་ོལ་བྱོནི་ལ། གཞེན་མ་མཉམ་པརོ་བགསོ། རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ལ་བརྟེནེ་ནས། ཁྱེའེུ་ལ་

བཞེ་ིཆོ་བྱོིན། ཕྱ་ིམ་མཉམ་བགོས་བྱོས་པས། གྲོང་ཁྱེེར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀུན་ཀྱིང་ཕྱུག་

གོ །“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟེར་མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས། །”གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཡབ་

ཡུམ་གྱི་ིལའེུ་སྟོ་ེགཉསི་པའ།ོ །
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ལེའུ་གསུམ་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིསེ་སེྐྱེ་བ་བཞེིསེ་པོའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཛོ་བ་ེ’བྱོ’ེགུ་བ་ིམ་སངས་ཕྱ’ོཕྱལ’། །གང་ཟག་མའི་ིསྐོད་དུ་

ན། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་སྐྱེ་ེབ་བཞེསེ་པའ་ིལའེུའ།ོ །

དུས་ད་ེཙིམ་ན། ཡུལ་གནམ་གྱི་ིཡ་བླ། དགུང་ག་ིཡར་སྟོེང་ན། མགོན་བཙུན་

ཕྱྭའི་ཡུལ། སྣར་མ་གླེགས་བཞེིན། སྲིད་པའི་ཁྱེེའུ་གསལ་བ་བགྱིི་བ་དེ། ཤེིན་ཏུ་

སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་ལ་དགོངས་ཏེ། རབ་ཏུ་ཡང་སྙིིང་རྗེ་ེབའ་ིསེམས་དང་ལྡན་པས། 

འོག་མིན་འདའ་བ་མེད་པའ་ིཕེ་ོབྲང་ན། ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་བཞུགས་

པའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ། པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་ཞེལ་ནས་འཛུམ་ཕྱུངས་ཏ།ེ འད་ིསྐོད་ཅོསེ་

གསལོ་ཏ།ོ །རྗེ་ེཅོགི་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་ལགས། སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུ་དག་པས་ཀྱིང༌། འགྲ་ོ

བ་སེམས་ཅོན་གྱིི་ཡུལ་དུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་བསྟོན་པ་རྫོོགས་ནས། གྲུབ་པ་

གཤེནེ་གྱི་ིགནས་མཆོགོ་སྙིགེ་ཏུ་གཤེགེས། ལམ་དུ་གདམས་ངག་བདག་ལ་གསུངས་

པའི་མདོ། འགྲོ་བ་སེམས་ཅོན་གྱིི་དོན་ལ་མྱུར་དུ་སོངས་ཤེིག་གསུངས། རྗེེ་ཅོིག་

བདག་གིས་གདུལ་བའ་ིདུས་ལ་བབ་ལགས་སམ། དུས་ལ་བབས་ན་འགྲ་ོབ་ཅོ་ིལྟར་

འདུལ། རྗེ་ེཅོིག་ལྷ་ཡིས་ངེས་པར་བསྟོན་དུ་གསོལ། ཅོེས་ཞུས་ད་ེལ། །གཤེེན་ལྷས་



 28  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཀའ་བསྩལ་པ། རགིས་ཀྱི་ིབུ་ཞུས་སམ་གསལོ་པ་ན།ི ཤེནི་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ །རབ་

ཏུ་ཡང་ལེགས་ས།ོ །དུས་འད་ིལ་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ིབསྟོན་པ་འབྱུང་སྟོ།ེ ལྷ་

བདག་དང་གཤེེན་ཁྱེོད་གཉིས། སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིདང་གསུམ། ལས་ཀྱིིས་

བསྟོན་པ་འབྱུང་བ་ཡནི་ཏ།ེ ངས་ན་ིལངོས་སྤྱིདོ་རྫོགོས་པའ་ིསྐུ་བྱོ་བ་ལས་མ་ཐབོ་པས། 

སྔོན་ཚ་ེསྦྱངས་པའ་ིའཕྲི་ོཅོན། བར་ལྷ་འོད་གསལ་བྱོ་བ་རུ། ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ་ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པས་བསྒྲོིབས་ནས་ས་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་སྒྲོིབ་པ་བསལ་

ནས། །ས་ཐོབ་པར་བྱོ་བའ་ིའདྲེེན་སྟོོན་ཙིམ་ལས་མ་ིནུས་ས།ོ །ཉིད་ཀྱིིས་ན་ིཅོིར་ཡང་

སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་བྱོ་བ་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །ད་ན་ིཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་བྱོང་བས་སོ། །འདུལ་

བའ་ིདུས་ཀྱིང་འད་ིལགས་ས།ོ །

ད་སྐྱེེ་བ་ལ་ཡང་ལྷ་རིགས་འོད་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་སྐྱེེ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་མ་

གཤེགེས་ཤེགི །ཡངེས་པ་ོཁ་སངས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ལགས་ཏ།ེ ཤེནི་ཏུ་འདུལ་བའ་ིརྒྱ་ཆུང་

ལ། འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་གདུལ་དཀའ་བའ་ིསྐྱེ་ེབ་ད་ེལ་ཡང་མ་གཤེེགས་ཤེིག །བྱོ་

རགིས་སྒོ་ོང་ལས་འཕྲུག་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་ད་ེལ་ཡང་མ་གཤེགེས་ཤེགི །སངས་པ་ོམུ་འཕྱ་ོབྱོ་

བའ་ིསྲིད་པ་ལགས་ཏ།ེ ཤེིན་ཏུ་སེམས་ཅོན་གདུལ་དཀའ་བ་ལ། རབ་ཏུ་ཡང་ཐར་པ་

ཐོབ་པ་དཀའ་བའ་ིསྐྱེ་ེབ་ད་ེལ་ཡང་མ་གཤེེགས་ཤེིག །འབུ་རིགས་དྲེོད་ལས་སྐྱེ་ེབའ་ི

སྐྱེ་ེབ་ད་ེལ་ཡང་མ་གཤེགེས་ཤེགི །འཐུམ་པ་ོསྐྱེབས་མེད་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཡནི་ན།ོ །ཤེནི་ཏུ་

གདུལ་དཀའ་ཞེིང་རབ་ཏུ་ཡང་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཉུང་ང༌ོ། །སྐྱེ་ེབ་རྣམ་པ་བཞེ་ིལ། ཁུངས་

བཙུན་ཞེིང་མཆོོག་གཙིང་བ་མ་ིལུས་རིན་པ་ོཆོ་ེལགས་ཏེ། །ཐར་ལམ་ག་ོའབྱོེད་ཀྱི་ི

སྲིད་པ་ཡིན་ན།ོ །གཙིང་མ་མ་ིརུ་སྐྱེ་ེབ་ད་ེལ་གཤེེགས་ཤེིག །རིགས་ན་ིརྒྱལ་རིགས་
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ལྟ་བུའ་ིསྐུ་ལས་སྤྲུལ་ལ་གཤེེགས་ཤེིག །ད་ེན་ིདུས་ད་ལྟ་རྒྱལ་རིགས་བཀའ་བརྩན་

པའ་ིཕྱརི་ར།ོ །

འགྲ་ོབ་རསི་དྲུག་ལ་ཡང༌། །ལྷའ་ིཡུལ་དུ་སྟོནོ་པ་ལ་མ་གཤེགེས་ཤེགི །ལྷ་རྣམས་

ལོངས་སྤྱིོད་ལ་ཡེངས་ནས། སྟོོན་པའ་ིབོན་ལ་ཉན་དུ་མ་ིཁོམ་པས། ལས་འཕྲི་ོཅོན་

འགའ་དང་འགའ་ཙིམ་ལས། ཤེནི་ཏུ་གདུལ་དཀའ།ོ །ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིཡུལ་དུ་སྟོནོ་པ་ལ་

མ་གཤེེགས་ཤེིག །ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ན་ིཁོང་འཕེམ་དང་བདག་རྒྱལ་གྱི་ིསྡུག་བསྔལ་

གྱིིས་གཡེངས་ནས། སྟོོན་པའ་ིབོན་ཉན་དུ་མ་ིཁོམ་པས། ལས་འཕྲི་ོཅོན་འགའ་དང་

འགའ་ཙིམ་ལས། ཤེནི་ཏུ་གདུལ་དཀའ།ོ །བྱོལོ་སངོ་ག་ིཡུལ་དུ་སྟོནོ་པ་ལ་མ་གཤེགེས་

ཤེིག །བྱོོལ་སོང་རྣམས་ན།ི གླེེན་ལྐུགས་ཀྱིིས་མྱོས། མུན་པ་ཡིས་གཏིབས། གཅོིག་

གིས་གཅོིག་ཟ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིིས་འཇིིགས་ཤེིང་འབྲོས། ད་ེལྟ་བུའ་ིསྡུག་བསྔལ་

གྱིསི་ཟནི་ཏ།ེ སྟོནོ་པའ་ིབནོ་ཉན་དུ་མ་ིཁམོ་པས། ལས་འཕྲི་ོཅོན་འགའ་དང་འགའ་ཙིམ་

ལས། ཤེནི་ཏུ་གདུལ་དཀའ།ོ །ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་སྟོནོ་པ་ལ་མ་གཤེགེས་ཤེགི །ཡ་ི

དྭགས་རྣམས་ན།ི ཞེེན་ཅོིང་ཆོགས་པའ་ིའདོད་པས་ན་ིབརྒྱལ། བཀྲེེས་ཤེིང་སྐོོམ་པའ་ི

སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་ན་ིཟིན། ད་ེལྟ་བུའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིིས་གདུངས་པས། སྟོོན་པའ་ིབོན་

ཉན་དུ་མི་ཁོམ་པས། ལས་འཕྲིོ་ཅོན་འགའ་དང་འགའ་ཙིམ་ལས། ཤེིན་ཏུ་གདུལ་

དཀའོ། །དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དུ་སྟོོན་པ་ལ་མ་གཤེེགས་ཤེིག །དམྱལ་བ་རྣམས་ནི། ཚ་

གྲང་གི་གཙིོ་བསྲེག་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྱིི་བཤེའ་གཏུབ་དང༌། བཀོལ་སྤྱིོད་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ིབརྡུང་བཙིོག་དང༌། ད་ེལྟ་བུའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིིས་ཟིན་པས། སྟོོན་པའ་ིབོན་

ཉན་དུ་མི་ཁོམ་པས། ལས་འཕྲིོ་ཅོན་འགའ་དང་འགའ་ཙིམ་ལས། ཤེིན་ཏུ་གདུལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དཀའ།ོ འགྲ་ོབ་རསི་དྲུག་ལ་ཡང༌། མའི་ིཡུལ་དུ་སྟོནོ་པ་ལ་གཤེགེས་ཤེགི །མ་ིརྣམས་

ལ་ཡང༌། སྐོད་ཅོིག་མ་ཐ་མའ་ིསེམས་བསྐྱེེད་ལགས་པས། མ་ིལུས་ན་ིཐོབ། སྔོན་དུ་

སྡེགི་པ་སྣ་ཚགོས་སྤྱིད་པས། ཀུན་གཞེ་ིལ་དུག་ལྔ་ན་ིསྨནི། སྟོནོ་པས་མ་ིའདུལ་བའ་ིམ་ི

ཡང་ཡོད། སྔོན་ནས་དག་ེབཅུ་ཚད་མར་སྤྱིོད་སྤྱིོད་པའི། མ་ིལུས་ད་ེལ་ཐར་པ་ཐོབ་

བམ། སྟོོན་པས་འདུལ་མ་ིདགོས་པ་”པའ་ིམི”ཡང་ཡོད་ད།ོ སྡེིག་པའ་ིསློབ་དཔོན་དང་

འཕྲིད་ན། ལགོ་པར་ཁདི་ནས་ངན་སངོ་འཁརོ་བར་སྐྱེ་ེབ་ལ། དག་ེབའ་ིསླབོ་དཔནོ་དང་

འཕྲིད་ནས། ངེས་པའ་ིདོན་བསྟོན་ན། མཐ་ོརིས་དང་ཐར་པ་ཐོབ་པའ་ིསེམས་ཅོན་ན་ི

མང་བར་ཡདོ་ད།ོ །སྤྱིརི་ན་མ་ིརྣམས་ན།ི མ་ིཁམོ་པའ་ིའདུ་བྱོདེ་ཀྱིསི་མ་ཟནི་པ་ལགས་

པས། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་དེར་གཤེེགས་ཤེིག །བསྟོན་པའ་ིབོན་དེར་སྤེེལ་ཅོིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་

བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ཡང་སྲིད་པའ་ིཁྱེེའུ་གསལ་བ་ཡིས་ཞུས་སམ་གསོལ་བ། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིསྟོོན་པ་

ལགས། སྡུག་བསྔལ་ན་ིངན་སངོ་གསུམ་དུ་ཆོ་ེན། མའི་ིཡུལ་དུ་གཤེགེས་བགྱིདི་པ་ཅོ་ི

ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ལམ་ཞུས་པས། ཡང་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་

གྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུས་ཞུས་པ་ན་ིལགེས་ས།ོ །སྡུག་བསྔལ་ཕྱ་ིམ་ཆོ་ེ

ཡང་མ་ིལ་འདུལ་བར་འབྱུང༌། མ་ིལ་མ་ིཁམོ་པ་ཡ་ིསྡུག་བསྔལ་མདེ། དཔེར་ན་འགྲ་ོབ་

རིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་ན།ི ཟ་ོཆུའ་ིརྒྱུན་མ་བཞེིན་དུ་གཅོིག་ནས་གཅོིག་ཏུ་འཕེ།ོ མ་ིརུ་

སྐྱེ་ེབའ་ིའཁརོ་བ་རྒྱུན་བཅོད་ནས། ཐར་པ་བད་ེབའ་ིགནས་སུ་སྐྱེ་ེའགྱུར་ར།ོ །དཔརེ་ན་

ཆུ་རྐ་གངོ་དུ་བསྒྱུར་ན། འགོ་ཏུ་མ་ིའབབ་པ་དང་འདྲེ་སྟོ།ེ སམེས་ཅོན་དམྱལ་བ་རྣམས་

ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅོན་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་
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འགྱུར་ར།ོ །སམེས་ཅོན་བྱོལོ་སངོ་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་འགྱུར་ར།ོ །སེམས་ཅོན་

ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅོན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་

ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ེརྣམས་རྒྱུན་ཆོད་པ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་གདུལ་དཀའ་སྟོ་ེམ་ིསྲིད་

ད།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

དེར་ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའ་ིསྐུའ་ིབྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིས། ཐབས་དང་ཤེེས་

རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་སུ། སེམས་ཅོན་དོན་དུ་དགོངས་པའི་སྲིད་པའི་རྒྱལ་པོ་

སངས་པ་ོའབུམ་ཁསི་གསལོ་པ། ལྷ་དང་གཤེནེ་དང་སྲདི་པ་གསུམ། བསྟོན་པ་གཅོགི་

ལ་འབྱུང་བ་ལ། ཁམས་གསུམ་སམེས་ཅོན་དྲེང་སླད་དུ། འདུལ་བའ་ིཞེངི་ཁམས་སྟོངོ་

གསུམ་སྟོོང་འད་ིཡིན། སྤྲུལ་སྐུ་མང་པོར་ཕྱུངས་ལ་འགྲ་ོབའ་ིདོན་གྱིིས་སྐོད། སྲིད་པ་

ཡསི་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ཕྱུངས་པས། སྲས་ཕེ་ོརྒུ་’རྒྱུད་’མ་ོརྒུ་’རྒྱུད’དང༌། དཔནོ་པ་ོཕེ་ོབཅོ་ོ

བརྒྱད་དང༌། མ་ོབཅོ་ོབརྒྱད་དང༌། ད་ེཕེན་ཆོད་ཐུགས་རྗེ་ེསྤྲུལ་པའ་ིསྲདི་པ། བསམ་དུ་

མེད་པ་སྲིད་ནས། འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཞེིག་པ་ལས་ན་ིཆོགས་པར་སྲིད། སྡུག་པ་

ལས་ན་ིསྐྱེིད་པར་སྲིད། མེད་པ་ལས་ན་ིཡོད་པར་སྲིད། ནག་པ་ལས་ན་ིདཀར་བར་

སྲདི། ད་ེལྟ་བུའ་ིསྤྲུལ་པ་བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱ་ཡསི། སྟོངོ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངོ་འད་ིན་སམེས་ཅོན་

གྱི་ིདནོ་དུ་སྲདི་པ་མཛོད་ཅོངི་རྒྱུད་སྤེལེ་ལ།ོ །ལྷ་ཡསི་ཀྱིང༌། སྤྲུལ་པ་ཕྱུང་བ། ཐུགས་རྗེ་ེ

སྤྲུལ་པའ་ིལྷ། རུ་བཞེ་ིདང་དབལ་ཚགོས། བདར་གསས་དང་འཐརོ་གསས། ལྷ་འཁརོ་

དང་སྨན་འཁརོ། བསམ་དུ་མེད་པ་ཞེགི་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། སྟོངོ་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ལ། 

བར་དུ་གཅོོད་པའ་ིབདུད་དང༌། རྐྱེེན་གྱིིས་བསླང་ནས་གནོད་པའ་ིགནོད་སྦྱིན་རྣམས་

འདུལ་ཞེིང་ཟློག་གོ །གཤེེན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ཕྱུང་བས། ཡ་ཀ་ིདབུའ་ིལྕེང་ལ་ོནས། མ་ཀ་ི



 32  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཞེབས་ཀྱི་ིལོང་བུ་ཡན་ཆོད་དུ། འོད་ཟེར་བྱོ་ེབ་འབུམ་ཕྲིག་ཕྱུངས་ནས། སྟོོང་གསུམ་

གྱི་ིསྟོོང་ཆོེན་པ་ོའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ། ཐུགས་རྗེེའ་ིསྤྲུལ་པའ་ིགཤེེན། འདུལ་བའ་ི

གཤེནེ་དྲུག །སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱས། འཛོམ་བུའ་ིགླེངི་བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱ་ན་སྟོནོ་

པ་མཛོད་ད།ོ །བསྟོན་པ་སྤེལེ་ལ།ོ །ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་ར།ོ འགྲ་ོབ་འདྲེནེ་ན།ོ །སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུ་

གསལ་བ་ད།ེ ཡ་ེཤེསེ་ལྷའ་ིསྟོནོ་པས་ཤེསེ་བྱོའ་ིསྒྲོབི་པ་འབྱོངོས་པ་ཡསི། ཐགོས་མེད་

སྤྲུལ་བའ་ིསྐུར་གྱུར་ཏ།ོ །

སྔོན་གྱི་ིསྨོན་ལམ་དབང་བརྩན་པས། ད་ེནས་མིའ་ིཡུལ་དུ་སྟོོན་པ་ལ་གཤེེགས་

སོ། །ལམ་དུ་བར་ལྷ་འོད་གསལ་གྱི་ིཡུལ་དུ་གཤེེགས་ཏེ། །ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ་ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པས་བསྒྲོིབས་ནས། ས་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མདུན་

ནས་བསུ་སྟོ།ེ འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏ།ོ །ཀྱི་ེསྐྱེེས་བུ་ཆོེན་པ་ོམ་ིདང་ལྷའ་ིསྟོོན་པ་ཞེིག་

ལགས་པར་ངེས། ཕྱིའ་ིཡུལ་བརྟེགས་པས་རིན་པ་ོཆོ་ེདར་དཀར་དུ་དྲེིལ་བ་དང་འདྲེ་

བ་ཞེིག་གདའོ། །ནང་ག་ིབཅུད་བརྟེགས་པས་ཀྱིང༌། བསམ་པ་བཟང་པ་ོན་ིབཙི་ོམའ་ི

གསེར་དང་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། །འདེགས་པའ་ིཤེོང་ཡངས་ནི། རིན་པ་ོཆོ་ེས་གཞེིའ་ི

སྟོོབས་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། །སྙིོམས་པའི་ཐུགས་རྗེེ་ནི་ཉི་མའི་ཟེར་འདྲེ་བ་ཞེིག་

གདའོ། །ལྷག་པའི་མངོན་ཤེེས་ནི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། །བྱོམས་པའི་

སེམས་ཉིད་ན་ིནམ་མཁའ་སྟོོང་པའ་ིངོགས་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། ཤེིན་ཏུ་ཡང་ནང་ག་ི

བཅུད་བཟང་བ་ཞེགི་གདའ།ོ །ཕྱའི་ིཡུལ་བརྟེགས་པས་ཀྱིང་མཚན་བཟང་པ་ོསུམ་ཅུ་རྩ་

གཉསི་དང༌། དཔ་ེབྱོད་བཟང་པ་ོབརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅོགི་ན།ི སྐུ་ལུས་ལ་ལྗོནོ་ཤེངི་བཞེནི་དུ་

སྐྱེསེ་པ་ཞེགི་གདའ།ོ །ཤེནི་ཏུ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབ་ཞེགི་གདའ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཞུས་ནས། ལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ལས་ན་ིབསྐོོར་བ་བྱོེད་དོ། །ལ་ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ལོ། །ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏོག་འཐོར་

ར།ོ །སྟོོན་པའ་ིཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས། གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བའ་ིཡོན་ཏན་

གྱིསི་ཤེསེ་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས། སྐོད་ཅོགི་མ་གཅོགི་ལ། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཆོནེ་

པ་ོཐབོ་བ།ོ །

འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་མོས་པ་རྣམས་ནི། དེའ་ིཚ་ེན་སྟོོན་པའ་ིའཁོར་དང་པ་ོརུ། སྟོོན་

པའ་ིཕྱ་ིབཞེིན་དུ་ཆོས་པ། ནམ་མཁའ་ིབ་དན་ཅོན་དང༌། ཁྱུང་ག་ིརུ་མཚོན་ཅོན་དང༌། 

རྨེ་བྱོའ་ིལྡེམ་རྒྱང་ཅོན་དང༌། རྒོད་ཀྱི་ིའཕེར་འདབ་ཅོན་དང༌། ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙིན་ཅོན་

དང༌། ཟ་ོབ་ོསྦར་ཤེད་ཅོན་དང༌། དབལ་ས་ོམདུང་རྩ་ེཅོན་དང་། གསས་མདའ་དུང་

དབྱུག་ཅོན་དང་། རྔ་སྟོོང་ར་ིཆོེམ་པ་ཅོན་དང༌། གཤེང་ཁ་ིལ་ོགནམ་གྲགས་ཅོན་དང༌། 

དུང་འཕེར་བ་ོའཕེར་ཆུང་ཅོན་དང༌། གཤེནེ་ཡང་རྒྱལ་འབྲུག་སླག་ཅོན་དང༌། ཆོ་ེརྒྱལ་

རྒདོ་ཞུ་ཅོན་དང༌། གཅོདོ་པའ་ིཁ་སླག་ཅོན་དང༌། དྲེག་པའོ་ིདབལ་སླག་ཅོན་དང་། བདུད་

རྩིའ་ིཆོར་སླག་ཅོན་དང༌། ད་ེརྣམས་ན་ིའཁོར་དང་པ་ོརུ་ཆོས་སོ། །དང་པ་ོཔ་ན་ིསྔོན་

སྨོན་ལམ་འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་བཏབ་པས་ཆོས་པའོ། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་དབུ་མ་རུ་

དབལ་བོན་རུམ་པོ་དང༌། ཡོགས་བོན་གཏོ་རྒྱལ་དང༌། ཁིན་བོན་ཕྱ་སངས་དང༌། 

གཉེར་བོན་གཏོ་ཆོེན་དང༌། འོ་བོན་འབྲང་གཟུ་དང༌། མཚམས་བོན་ཡོ་འཁྲུ་དང༌། 

བདུད་བནོ་ཆུ་ལྕེགས་དང༌། དམུ་བནོ་ཡའེུ་ཏན་དང༌། བཙིན་བནོ་མཚལ་ཆོགས་དང༌། 

སྲདི་བནོ་མུ་ཆོ་ོདང༌། སྐོསོ་བོན་གཙུག་སྲས་དང༌། ཕྱྭ་བནོ་ཐེའུ་ལགེས་དང༌། ལྷ་བནོ་

ཐོད་དཀར་དང༌། ཟླ་བོན་ཚེས་པ་དང༌། ཉ་ིབོན་དྲེང་མ་དང༌། སྐོར་བོན་གདངས་བཀྲེ་

དང༌། སྤྲོིན་བོན་བ་ཐུལ་དང༌། འཇིའ་བོན་ཀུན་ཏང་དང༌། དལ་བོན་དབུ་དཀར་དང༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཟརེ་བོན་གདངས་སྙིན་དང༌། ལ་ོབནོ་གཏ་ོཆོནེ་དང༌། རྫོ་ིབནོ་ངང་དྲུག་སྟོ།ེ ད་ེརྣམས་ན་ི

གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་འབྲིང་པ་ོརུ་ཆོས་ས།ོ །འབྲིང་པ་ོཔ་ན་ིསྟོོན་པས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་

སྲིད་པར་བསྐྱེེད་ནས་ཆོས་པའོ། །འཁོར་ཐ་མ་ལ། ཀླུ་བོན་དབྱོར་སྙིན་གྱིིམ་བུ་དང༌། 

གཉན་བོན་ཐང་ཐང་གྲོལ་བ་དང༌། རྒྱལ་བོན་བོངས་པ་ོ”པ་ཐོག་རྗེེ”དང༌། སྨན་བོན་

འབྲམི་ཏང་དང༌། གཟདེ་བནོ་ལ་ཚ་དང༌། སྲ་ིབནོ་ཡ་ངལ་དང༌། འདྲེ་ེབནོ་གླུ་དབནོ་གྱིརེ་

མཁས་དང༌། སྲནི་བནོ་མུ་འཕེན་ཕེའེུ་ར་དང༌། བྱུར་བནོ་སྣ་བནོ་ལ་ིབྱོནི་དང༌། གཤེིན་

རྗེེའི་བོན་པ་ོགཏའ་བོན་བྱོོན་ཁི་དང༌། ཆུད་ཀྱིི་བོན་པ་ོཐར་བོན་གྲུབ་སྐྱེོལ་དང༌། དེ་

རྣམས་ན་ིའཁརོ་ཐ་མ་ལགས་ས།ོ །ཐ་མ་པ་ན།ི གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེདང༌། སྤྲུལ་པ་

དང༌། བྱོནི་རླབས་དང༌། འདོ་ཟརེ་ལས་སྲདི་ནས། འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མར་

གཤེགེས་ས།ོ །

ད་ེནས་ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོལ་བྱོོན་ཏེ། འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། མ་ིཡུལ་གླེིང་

བཞེ་ིལ་གཟགིས་ནས། དགངོས་ཚད་རྣམ་པ་ལྔ་ཐུགས་ལས་བྱུང་བ་ན།ི ཡུལ་གྲངས་

མང་ཞེིང་གླེིང་རྒྱ་ཆོ་ེན་ཡང༌། ལྷ་ོའཛོམ་བུའ་ིགླེིང་སོག་ཀ་སྣོད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན། འོལ་མ་ོ

ལུང་རིངས་ལ་གཟིགས་ནས་བྱོོན་ན།ོ །ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་བྱོོན་ན། གླེིང་ཕྱ་ིམ་ན།ི མཐ་ོརིས་

སུ་འགྲ་ོབའ་ིདག་ེབའང་མེད། ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བའ་ིསྡེིག་པའང་མེད། སྟོོན་པའ་ིབསྟོན་

པ་མ་ིའཕེེལ་བའ་ིགླེིང་ཡིན་ནོ། །ཁ་ོདག་ག་ིཚ་ེནམ་ཟད་ཙིམ་ན། ལས་ཀྱི་ིདབང་གིས་

སྡེོད་འཕེེན་ནོ། །སྨོན་ལམ་ན་ིལྷོའ་ིསོག་ཀར་འདེབས་སོ། །ལྷོའ་ིའཛོམ་བུའ་ིགླེིང་ན། 

བསམ་གཏན་གྱི་ིཏིང་ང་ེའཛོིན་བསྒོོམ་ན་ཐར་པ་འཐོབ། དག་ེབ་བཅུའ་ིསྒོོར་ཞུགས་ན་

མཐ་ོརིས་སུ་སྐྱེེ། མཚམས་མེད་པ་ལྔ་སྤྱིད་ན་མནར་མེད་པར་སྦྱོར། སྡེིག་པ་བཅུའ་ི
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སྒོོར་ཞུགས་ན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེེ། སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེས་སེམས་ཅོན་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་སླ་

བར་དགོངས་ནས་བྱོོན་ན།ོ །མཁར་མང་ན་ཡང༌། བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ལ་དགོངས་ནས་

བྱོནོ་ན།ོ །ད་ེཅོིའ་ིཕྱརི་དགངོས་ན། མཁར་སླད་མ་ན།ི ས་རྡོ་ོདང་རྩ་ིཤེངི་ལས་བརྩགིས་

པ་ཡིན་པས་ན། བཞུགས་པར་ཉམས་མ་ིདགྱིེས་ལ། བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ན་ིརིན་པ་ོཆོ་ེ

འབར་བའ་ིམཁར་ཡིན་པས། བཞུགས་པར་ན་ིཉམས་དགྱིེས་ལ། །དགོངས་པར་ན་ི

ཡདི་སྤྲོ་ོབས། དགངོས་ནས་བྱོནོ་ན།ོ །

ནོར་ལ་དགོངས་པ་ནི། རིན་པ་ོཆོེའ་ིགཏེར་ལ་དགོངས་ནས་བྱོོན་ནོ། །ད་ེཅོིའ་ི

ཕྱརི་དགངོས་ན། ནརོ་ཕྱ་ིམ་ན་ིཟད་པ་དང༌། ཤེ་ིབ་དང༌། སྟོརོ་བ་ཅོན་ཡནི་ན།ོ རནི་པ་ོ

ཆོེའ་ིགཏེར་ལ་ན།ི ནོར་གྱི་ིལྷ་ཨརྱ་འཛོམ་བྷ་ལ་བཞུགས་པས། ད་ེལྟ་བུ་ན་ིམ་ིསྲིད་པ་

དགོངས་ནས་བྱོོན་ན།ོ །ཡབ་ལ་དགོངས་པ་ནི། མ་ིབོན་ལྷ་བོན་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་

ལ་དགངོས་ནས་བྱོནོ་ན།ོ །ད་ེཅོའི་ིཕྱརི་དགངོས་ན། ཡབ་ཕྱ་ིམ་ན་ིཇི་ིལྟ་བུ་ལ་ཡང༌། རྒྱུ་

དུག་ལྔའི་ཤེས་ཀུན་གཞེི་ལ་ཡོད་ལ། མི་བོན་ལྷ་བོན་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་ལ་ཉོན་

མོངས་པའ་ིཤེས་མེད་པ་དང༌། རིགས་རྒྱལ་རིགས་དྲེ་མ་ཆོེན་པ་ོཡིན་པ་དང༌། སྔོན་

སྟོོན་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེེན་ཀྱིང༌། སྐུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིདུས་ན། 

མེས་པ་ོདམུ་རྒྱལ་ཐེམ་པ་ལ་ཞེལ་ཆོེམས་བཞེག་པའ་ིརྗེེས་ཡིན་པས་ཀྱིང་དགོངས་

ནས་བྱོནོ་ན།ོ །ཡུམ་ལ་དགངོས་པ་ན།ི མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་ལ་དགངོས་ནས་

བྱོོན་ན།ོ །ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་དགོངས་ན། ཡུམ་ཕྱ་ིམ་ན་ིཅོ་ིལྟ་བུ་ཡང་རྒྱུ་དུག་ལྔའ་ིཤེས་ཡོད་

ན། མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་ནི། ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཡིན་པས། རྒྱུ་དུག་ལྔའ་ིཤེས་ཏིལ་

འབྲུ་ཙིམ་ཡང་མེད་ལ། སྙིིང་རྗེེའ་ིསེམས་དང་ལྡན་པ། བྱོམས་པ་ཆོེན་པ་ོམངོན་པར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དགངོས་ནས་བྱོནོ་ན།ོ །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བྱོོན་ཀར་ར་ིརབ་རིའ་ིརྩ་ེམ་ོལ། གསས་མཁར་

ལྷ་རྩ་ེདགུང་ནམ་བཞེེངས་ནས། འཁརོ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ང་འཇིགི་

རྟེནེ་མའི་ིཡུལ་དུ། སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་ལ་འགྲ་ོཡསི། རྒྱལ་པའོ་ིསྲས་སུ་སྐྱེ་ེབ་ནམ་བཞེསེ་

ཙིམ་ན། ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིང་ནམ་མཁའ་ལས་ཆོར་བཞེིན་དུ་བོབ་ཅོིང༌། ས་གཞེ་ིལ་རྩ་ི

བཞེིན་དུ་འཁྲུངས་ལ། འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའ་ིབོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་དེར་སྤེེལ་གྱིིས་ཉན་དུ་

ཤེགོ་ཅོགི །ར་ིརབ་ལ་གནས་པའ་ིདཔལ་གྱི་ིལྷ་ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱོནི་དང༌། གཡུང་

དྲུང་ག་ིལྷ་ཆོེན་པ་ོཆོ་ེབཞེ་ིདང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིལྷ་ལྷེའུ་རྗེ་ེམཆོེད་བདུན་དང༌། སྲིད་པའ་ི

ལྷ་རྒྱལ་པ་ོཆོེན་པ་ོབཞེ་ིདང༌། རོལ་མཚོའ་ིཀླུ་དང༌། ནམ་མཁའ་ིགཟའ་སྐོར་ཚུན་ཆོད་

འདུས་ནས། བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མ་ེཏོག་ཕུལ་ནས། ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩ་ེལ་

བཞུགས་པར་ཞུས་པས། སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་

འོད་དཀར་གྱི་ིབཀའ་བཅོག་ཏུ་མ་ིརུང་བས། མིའ་ིཡུལ་དུ་སྐྱེ་ེབ་བཞེེས་ནས། བསྟོན་

པ་སྤེེལ་བས། ནམ་བདག་སྐྱེ་ེབའ་ིདུས་སུ། ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིང་ནམ་མཁའ་ལས་ཆོར་

བཞེནི་དུ་བབོ་ལ་བསྟོན་པ་ལ་ཉན་དུ་ཤེགོ་ཅོགི་གསུངས་ས།ོ །

ད་ེརྣམས་ན་ིསྟོོན་པའ་ིཕེ་ོཉའ་ིའགྱིེད་འཁོར་ཡ་ཏའ།ོ །ད་ེནས་འོད་དཀར་པ་ོམདའ་

གང་བ་ཞེིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ིགླེིང༌། ཆུ་བ་ོབཞེ་ི

འདུས་ཀྱི་ིའགོ ལྷོའ་ིའཛོམ་བུ་གླེིང་ག་ིདམིག །འོལ་མ་ོལུང་རིངས། མཁར་བར་པ་ོས་ོ

བརྒྱད་ཀྱི་ིནང་ན། ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་གཟིམས་པའ་ིསྤྱི་ིབོའ་ིགཙུག་ཏུ་བབས། 

བབས་པའི་དུས་དེར་ཡབ་ཀྱིི་རྨེི་ལམ་ལ། ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་འོད་དང་ལྡན་པ་

གཅོིག །སྤྱི་ིབོར་བབས་ནས་སྐུ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། །སྐུ་ལས་འོད་འཕྲིོས་སྟོོང་གསུམ་
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གསལ་བ་རྨེསི། སད་ནས་ཤེནི་ཏུ་སྐུ་བད་ེཡདི་ཀྱིང་རབ་ཏུ་སྤྲོ།ོ དངསོ་གྲུབ་མཆོགོ་ཏུ་

དགངོས་ནས་ཤེནི་ཏུ་”འཁརོ་”ཡ་ོལ་གསང། འདོ་ལས་ཟརེ་འཕྲིསོ་པས། ཟརེ་དམར་

པ་ོའཕེང་ཙིམ་གཅོིག །ཡུམ་ཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོར་བབས་སོ། །བབས་པའ་ི

དུས་དེར་ཡུམ་གྱིི་རྨེི་ལམ་ན། ཡི་གེ་ཧ་དམར་པོ་འོད་དང་ལྡན་པ་གཅོིག་སྤྱིི་བོར་

བབས་ནས་སྐུ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། སྐུ་ལས་སྒྲོོན་ཤེར་སྟོོང་གསུམ་གསལ་བ་རྨེིས། སད་

ནས་སྐུ་བད་ེཡིད་ཀྱིང་རབ་ཏུ་སྤྲོ།ོ དངོས་གྲུབ་མཆོོག་དམ་པར་དགོངས་ནས་ཤེིན་ཏུ་

ཡོ་ལ་གསང་། འོད་ལས་ཟེར་འཕྲིོས་པ་དེ། སེམས་ལས་ཡིད་སྤྲུལ་པ་ལགས་

ས།ོ །སམེས་བྱོ་བ་པ་ོཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོདང༌། ཡདི་བྱོདེ་པ་པ་ོ’མ’ོཀུན་ཏུ་བཟང་མ་ོཞེསེ་

ཀྱིང་ད་ེབྱོའ།ོ །ད་ེནས་འོད་དཀར་པ་ོམདའ་གང་ཙིམ་ད།ེ ཡབ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོའ་ིགཙུག་རུམ་

ནས། ཀློད་པ་དུང་ག་ིརྒྱ་མཚརོ་’གཞེལ་ཡས་’གཤེགེས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཚིགས་པ་གཡུང་དྲུང་ག་ིཐེམ་སྐོས་ལ་བབས། རྒྱུངས་པ་འདྲེེན་པའ་ིཆུ་

བ་ོལ་ཞེོན་ནས། ཡབ་ཀྱི་ིསྟོ་ལ་གཤེེགས་སོ། །ད་ེནས་ཟེར་དམར་པ་ོའཕེང་ཙིམ་དེ། 

ཡུམ་གྱིི་སྤྱིི་བོའ་ིགཙུག་རུམ་ནས། ཀློད་པ་དུང་གི་རྒྱ་མཚོའི’གཞེལ་ཡས’་ནང་དུ་

གཤེགེས་ས།ོ །ད་ེནས་སྙིངི་མཆོངོ་ར་ིསྨུག་པོའ་ིརྩ་བ་དང༌། གླེ་ོབ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་

པའ་ིཚང་ཚིང་དང༌། སྲོག་ག་ིརྩ་བའ་ིལམ་གྱི་ིམདོར་བབས་ས།ོ །སྲོག་རྩ་བའ་ིསྦུ་གུར་

ཁདི་ནས། ཡུམ་གྱི་ིམངལ་དུ་གཤེགེས་ས།ོ །ད་ེནས་ཡབ་ཀྱི་ིསྟོ་ལ་སམེས་ཀྱི་ིརྒྱུ། ཤེལེ་

ཀང་ཀ་ར་ིདཀར་པ་ོབཅོག་པ་འདྲེ་བ། ཡུམ་གྱི་ིམངལ་ན་ཡདི་ཀྱི་ིརྒྱུ། མཚལ་དམར་པ་ོ

ཙི་ཏ་ིལ་སྦྱངས་པ་འདྲེ་བ། ད་ེགཉསི་འདྲེསེ་པ་ཙིམ་ན། སམེས་ཉདི་ན་ིའདོ་རྩ་ེམ་ོདཀར་

བ། རྩ་བ་དམར་བ། དཀྱིིལ་ལྗོང་བ། མ་ོཁབ་བསྒྲོེངས་པ་ཙིམ་ཞེིག །སྔོན་གྱི་ིལས་ཀྱི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐུགས་མཐུན་པས། དཀར་དམར་འདྲེེས་པའ་ིནང་དུ། ལས་སྦྱོར་བའ་ིརླུང་གིས་དེད་

ནས། རྒྱ་མཚོའ་ིཉ་དོལ་ལ་འཁིས་པ་བཞེིན་དུ་རིལ་གྱིིས་སོང་ང༌ོ། །སེམས་དང་ལུས་

གཉིས་དང་པ་ོལས་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་འཕྲིད་དོ། །ད་ེནས་དགུང་ཞེག་བདུན་གཅོིག་ལོན་

ཙིམ་ན། སེམས་ཀྱིང་བརྒྱལ་ཞེིང་ཀན་ནོ། །ལུས་ཀྱིང་ནུར་ནུར་པོར་ཆོགས་

ས།ོ །དགུང་ཞེག་བདུན་གཉསི་ལནོ་ཙིམ་ན། སམེས་ཀྱིང་རབ་ཏུ་བསྔངས་ནས་འཕྲིས་

པས། ཆུ་ནུར་ནུར་པ་ོཕྱགོས་བཞེ་ིདབུས་དང་ལྔར་དྲེངས་ས།ོ །ལུས་ཀྱིང་འདྲེསེ་ནས་

ནལ་ནལ་པོར་ཆོགས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ཞེག་བདུན་”གསུམ”ཡུན་ལོན་ཙིམ་ན། 

སེམས་ཀྱིང་འདར་ནས་འཕྲིིག་ཅོིང་འགུལ་བས། ལྗོོན་ཤེིང་ལས་ཡལ་ག་སྐྱེེས་པ་

བཞེིན་དུ། རྩ་ཆོེན་པ་ོལྔ་ཕྱོགས་བཞེ་ིདབུས་དང་ལྔར་གྱིེས་ས།ོ །ལུས་ཀྱིང་ལྟར་ལྟར་

པརོ་ཆོགས་ས།ོ །

ད་ེནས་སེམས་ཀྱིང་མངལ་དུ་དུབ་ནས་མྱོས་ཤེིང་འཐིབས་སོ། །ད་ེནས་དགུང་

ཞེག་བདུན་བཞེི་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལ། ལྷན་ཅོིག་སྐྱེེས་པའི་ལྷས་དབང་བྱོས་ནས་

འཐིབས་སོ། །ད་ེནས་ཞེག་སུམ་ཅུ་ལོན་ཙིམ་ན། ལྷན་ཅོིག་སྐྱེེས་པའ་ིའདྲེེས་དབང་

བྱོས་ནས་མྱསོ་ས།ོ །ད་ེལྟར་སམེས་མྱསོ་ཤེངི་འཐབིས་པས། དགུང་ཟླ་གཅོགི་ག་ིབར་

དུ་ལུས་ཀྱིང་ཁད་ཀྱིིས་གརོ་གརོ་པརོ་ཆོགས་ས།ོ །བར་དེར་མ་ཡང་མག་ོན་ཞེངི་སྐྱུག་

བྲོའ།ོ །ད་ེནས་དགུང་ཟླ་གཉིས་ལོན་ཙིམ་ན། སེམས་ཀྱིང་མྱོས་པ་སངས་ཏ།ེ འཕྲིས་

ཤེངི་འགུལ་བས། རྩ་རྣམས་ཀྱིང་དར་ཅོངི་རྒྱས་པར་གྱུར་ར།ོ །འབྱུང་བ་མ་ེཆུ་ས་རླུང་

ནམ་མཁའ་ལྔའོ། །རྟེེན་ཡང་ད་ེཡིན་ནོ། །ལུས་ཀྱིང་དགུང་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཕྱིའ་ི

པགས་པ་ཆོགས་ས།ོ །པགས་པའ་ིམད་ོའདུས་པར་ལྟ་ེབ་ཆོགས་ས།ོ །ལྟ་ེབའ་ིདཀྱིིལ་
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དུ་བུའ་ིསྲོག་ཐག་དང་མའ་ིསྙིིང་ཐག་གཉིས་འབྲེལ་ལོ། །རྒྱུ་རྟེེན་འབྲེལ་གྱི་ིརྟེེན་ད་ེལ་

བྱོའ།ོ །ལྟ་ེབ་ལ་རྩ་གསུམ་གྱིེས་ཏ།ེ གངོ་འགོ་བར་དང་གསུམ་དུ་སངོ་ང༌ོ། །

ད་ེལྟར་གཟུགས་ཕུང་ལ་ལྟ་ེབ་ཆོགས་པ་སྔའོ། །ད་ེནས་དགུང་ཟླ་གསུམ་གྱི་ིང་ོ

མཐོང་ན། ཕྱིའ་ིཔགས་པ་ཆོགས་པས། སེམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་འཕྲིད་མ་ནུས་སོ། །ལུས་

ཀྱིང་ཡན་ལག་བཞེ་ིམག་ོདང་ལྔ་པགས་པས་བཏུམ་མ།ོ །མ་ཡང་ཤེ་འདདོ་ཅོངི་སྒྱིདི་པ་

སྐྱུར་རོ། །ད་ེནས་དགུང་ཟླ་བཞེ་ིང་ོམཐོང་ནས། པགས་པའ་ིམག་ོཆུ་ཐུམ་གྱི་ིནང་ན། 

སེམས་ཀྱིང་ཉ་བཞེིན་དུ་འཕྱོ་ཞེིང་འགྱུར་ནུས་སོ། །བར་དེར་ལུས་ཀྱིི་རུས་པ་ལ་

ཆོགས་པ་སྔ་བ་སྒོལ་པའ་ིགཞུང་ཤེིང་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ད་ེནས་རྩིབ་མའ་ིགུར་དང༌། 

ཡན་ལག་ག་ིལྷུ་དང༌། ཀློད་པའ་ིབུམ་པ་རྣམས་ཆོགས་ས།ོ །ད་ེནས་ལུས་པ་ོརྩ་ཆོནེ་པ་ོ

བཞེ་ིཡིས་བསྡུས་ནས། འབྱུང་བ་བཞེ་ིགཅོིག་ཏུ་ཕུངས་སོ། ད་ེནས་བཞེ་ིབསྡུས་ཀྱི་ི

ཕུང་པོར་ཐོགས་སོ། །འབྱུང་བ་བཞེ་ིལ་ཡང༌། རླུང་གིས་སྤྱིིར་ཕུང་པ་ོལ་ཁྱེབ་པར་

གནས་ཀྱིང༌། རྟེེན་ཅོིང་འདེགས་པའ་ིརླུང་གིས་བུས་ས།ོ །ད་ེནས་དགུང་ཟླ་ང་ོལྔ་ལོན་

ནས། མ་ཡང་ཉམ་ཆུང་ཞེངི་སྐྱུར་འདོད་ད།ོ །བུའ་ིསམེས་ཀྱིང་འབྱུང་བ་ཆོནེ་པ་ོབཞེསི་

བགོས་པས། ལུས་ལ་ཆོ་མཉམ་མོ། །རྩ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་ཡང༌། ནང་ཁོལ་རྣམ་པ་ལྔ་

དང༌། །དབང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ཆོགས་སོ། ནང་ཁོལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་སྙིིང་ཆོགས་པ་

སྔའ།ོ །དབང་པ་ོརྣམ་པ་ལྔ་ལས་མིག་ཆོགས་པ་སྔའ།ོ །འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་ནམ་

མཁའ་ཆོགས་པ་སྔའོ། །ནམ་མཁས་ག་ོཕྱེའོ། །ཕུང་པ་ོལ་རླུང་གིས་སྤྱིིར་ཁྱེབ་པར་

གནས་ཏ།ེ རྟེནེ་ནང་ཁལོ་གླེ་ོབ་ལ་བཅོས། སྒོ་ོསྣ་ལ་དདོ། གླེ་ོབ་དང་སྣ་གཉིས་འདྲེ་བ་ད་ེ

ལྟར་ལགས་སོ། མེས་ཕུང་པོ་ལ་སྤྱིིར་ཁྱེབ་པར་གནས་སོ། །རྟེེན་སྙིིང་ལ་བཅོས་



 40  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སོ། །སྒོོ་མིག་ལ་དོད་དོ། །སྙིིང་ཟླུམ་པོར་འདུག་པས་མིག་ཀྱིང་ཟླུམ་པོར་འདུག་

པའ།ོ །ཤུན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིསི་བརྒྱན་ནས་བཀྲེ་བ་སྟོ།ེ མགི་ཀྱིང་དང་པ་ོདམར་ཤེ་

བ། ད་ེནས་དཀར་ཤེ་བ། ད་ེནས་སེར་ཤེ་བ། ད་ེནས་ནག་ཤེ་བ། མགི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བཀྲེ་

བ་ལགས་ས།ོ །ཆུས་ལུས་ལ་སྤྱིརི་ཁྱེབ་པར་གནས། རྟེནེ་མཁལ་མ་ལ་བཅོས་ས།ོ །སྒོ་ོ

རྣ་བ་ལ་དོད་ད།ོ མཁལ་མ་དང་རྣ་བ་གཉིས་འདྲེ་བ་ད་ེལྟར་ལགས་ས།ོ །སས་ཕུང་པ་ོ

ལ་སྤྱིརི་ཁྱེབ་པར་གནས། །རྟེནེ་མཆོནི་པ་ལ་བཅོས་ས།ོ །སྒོ་ོལྕེ་ེལ་དདོ་ད།ོ །མཆོནི་པ་

དང་ལྕེ་ེའདྲེ་བ་ད་ེལྟར་ལགས་ས།ོ །

ནད་འདུ་བ་རྣམ་བཞེ་ིལ། ཁག་རླུང་བད་མཁིས་བཞེ་ིཡང༌། འབྱུང་བ་བཞེ་ིལ་ཆོ་

མཉམ་གྱིིན་རྟེེན་བཞེ་ིལ་སྒོ་ོགནས་ས།ོ །ནང་ཁོལ་རྣམ་པ་ལྔ་མཚེར་པའ་ིརྩ་ལག་གིས་

བསྡུས། མཚེར་བའ་ིརྩ་ལས་ལུས་ཀྱི་ིདབང་པ་ོཆོགས་སོ། །འདུ་བ་རྣམ་པ་བཞེ་ིཀ་

འདུས་ན། བ་སྤུའ་ིརྐྱེ་ལགོ་ནས་འཆོ་ིབའ།ོ །སྒོ་ོཕྱའི་ིབ་སྤུ་ལ་དདོ་ད།ོ །ལྟ་ེབའ་ིརྩ་གཅོགི་

གྱིེན་ལ་སོང་བ་ལས། ཀློད་པའ་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོགས་ས།ོ །རྩ་གཅོིག་བར་དུ་སོང་བ་ལས། 

ཁག་ག་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོགས་སོ། །རྩ་གཅོིག་ཐུར་དུ་སོང་བ་ལས། ཆུའ་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོགས་

ས།ོ །རྒྱུ་དུག་གསུམ་གྱི་ིརྩ་བ་བྱོས་ཏེ། གཏ་ིམུག་ཀློད་པ་ལ་གནས། ཞེ་ེསྡེང་ཁག་ལ་

གནས། འདདོ་ཆོགས་གསང་བ་ལ་གནས། ད་ེལྟར་དགུང་ཟླ་ང་ོལྔ་ལ་ཕུང་པ་ོརྣམ་པར་

སྨནི་ན།ོ །འབྱུང་བ་རྣམ་ལྔས་ཤེ་ཁག་ག་ིཚད་བསྙིམས་ནས། །དགུང་ཟླ་དགུའ་ིབར་དུ་

ཕུང་པ་ོད་ེལྟར་སྐྱེེས་སོ། །མ་ཡིས་ཚ་བ་ཟོས་ན་བུ་ཚ་བས་ན་བ་ཙིམ་མོ། །མ་ཡིས་

གྲང་བ་ཟོས་ན་བུ་གྲང་བས་ན་བ་ཙིམ་མོ། མ་འགྲངས་ན་བུ་བཅོོམ་ནས་ན་བ་ཙིམ་

མ།ོ །མ་ལྟོགས་ན་བུ་འཕྱོངས་ནས་ན་བ་ཙིམ་མ།ོ །ད་ེནས་དགུང་ཟླ་ང་ོབཅུ་ལོན་ཙིམ་
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ན། སེམས་ཀྱི་ིམཚན་ཉིད་ན་ིསྙིིང་ག་ིདཀྱིིལ་ན་མ་ེའབར་བ་ཙིམ་ཞེིག་ཡོད་དོ། །རྣམ་

པར་ཤེསེ་པ་ན་ིསྐོར་ཁུང་དདོ་པ་དང་འདྲེའ།ོ གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོན་ིཁང་པ་ཕུབ་པ་དང་

འདྲེའ།ོ དཔརེ་ན་ཁང་པར་མ་ེབཏང་ན་སྐོར་ཁུང་དུ་འདོ་འངོ་བ་དང་འདྲེ་སྟོ།ེ སམེས་ཀྱི་ི

ཆོ་ོའཕྲུལ་ཡིད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ནི། ཚོགས་དྲུག་ག་ིསྒོ་ོནས་འབབ་ཆུ་དང་འདྲེ་སྟོེ། 

དར་ཅོགི་ཀྱིང་མ་ིཆོགས་ས།ོ །སྤྲོའེུ་དང་འདྲེ་སྟོ་ེགཅོགི་བཏང་ཡང་གཅོགི་འཛོནི་ན།ོ །ད་ེ

ལྟར་ལུས་ཀྱིསི་སམེས་བསྡུས་ས།ོ །སམེས་ཀྱིསི་ལུས་བསྡུས་ས།ོ །

ད་ེལྟར་སེམས་ལུས་འབྲས་བུ་མཉམ་པས། སེམས་དང་ལུས་གཉིས། བར་དུ་

རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ེལྟར་འགྲོགས་སོ། །ཟླ་དགུ་ང་ོབཅུ་ན། མའ་ིམངལ་ན་ལས་ཀྱིིས་འབྱུང་

ང༌ོ། །དུས་དརེ་མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་མའ་ིཞེལ་ནས། འལོ་མ་ོལུང་རངིས་ཀྱི་ིམ་ི

རྣམས་ཀྱིང༌། ཚན་དང་བསང་གྱིསི་ལ། ངའ་ིསྤྱིན་སྔར་དུ་འདུས་ཤེགི །དགུང་ཟླ་ཞེག་

གསུམ་དྲེ་ོབཞེ་ིན། རྒྱལ་བུ་གཅོགི་བྱོནོ་ཏ་ེའངོ་གསི། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་པས། བྲམ་

ཟེ་གསལ་ཁྱེབ་ཀྱིིས་མི་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་བྱོོན་ཏེ་འོང༌། གསུངས་པ་ནི། 

གཞེན་ནས་འོང་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བཞེད་ཉིད་ཀྱི་ིསྐུ་ལས་འཁྲུངས་པར་ངེས་

སོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་པས། མ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། ཡིད་སྤྲོ་ོལ་སེམས་དགའ་ནས། 

མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིསྒོོར་སྤྲོིན་དཔུང་བཞེིན་དུ་འདུས་ཏེ། ལ་ལས་ན་ིརོལ་མ་ོ

བསྒྱུར། ལ་ལས་ན་ིརུ་མཚནོ་འཕྱར། ལ་ལས་ན་ིརྔ་གཤེང༌བརྡུང་། ལ་ལས་ན་ིསྤེསོ་མ་ེ

གཏུལ། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་གླུད་གཏངོ༌། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཕྱྭ་ལྡནོ། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཁྲུས་གསལོ། 

བསྐོོར་བ་བྱོས་ཤེིང་མ་ེཏོག་ཕུལ་ལོ། །དགུང་ཞེག་གསུམ་དྲེ་ོབཞེ་ིན། སྐུ་ལས་སྲས་

བལྟམས་སོ། །བལྟམས་པ་ད་ེཡང་དོན་དུ་གཤེེན་རབ་ཉིད་ལ་སྐྱེ་ེབ་མ་ིམངའ་ཡང༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་ད་ེལྟར་བསྟོན་པའ།ོ །

དེ་ནས་གསུང་གཡུ་བྱོ་ཁུ་བྱུག་བཞེིན་དུ་ལྷང་ལྷང་གྲགས་པས། སེམས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ས།ོ །དར་དཀར་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་བླངས་ནས། ཡུམ་གྱིསི་

གཟིགས་ནས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། སྲས་འད་ིན་ིདར་དཀར་གྱི་ིནང་དུ་རིན་པ་ོཆོ་ེདྲེིལ་བ་

དང་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའ།ོ །ཡབ་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་མཉེས་ས།ོ །དར་དཀར་གྱི་ིསྟོེང་དུ་བླངས་

པས། དུས་དེར་སྟོོང་གསུམ་ཡང་གཡ་ོཞེིང་འགུལ་ལོ། །གསུང་སྙིན་པ་ད་ེལ་འཇིིག་

རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ་སྒྲོ་སྙིན་པ་མ་ཐོས་པ་མེད་དོ། །བར་དེར་ཅོིའ་ིལོང་ཡང་མེད་པར། 

དད་པ་ཐང་ཆོོད་འཁོར་རྣམས་འཕུངས། ནམ་མཁའ་ིཁམས་ན་གནས་པའ་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ཀྱིང༌། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་མརི་སྐྱེ་ེབ་བཞེསེ་པའ་ིགསུང་སྙིན་པ་ད་ེཐསོ་པས། དང་

པ་ོགཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི། དུས་དེར་སྐོབས་མི་ཕྱེད་པར་མཁྱེེན་ནས་

གཤེེགས་སོ། །སླད་མ་རྣམས་ལ་དབལ་བོན་རུམ་པོ། དབལ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་

དང༌། ཡོགས་བོན་གཏ་ོརྒྱལ་ཡོགས་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང་། ཁིན་བོན་ཕྱ་སངས་

ཁིན་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། གཉེར་བོན་གཏ་ོཆོེན་གཉེར་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། 

འོ་བོན་འབྲང་གཟུ་འོ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། མཚམས་བོན་ཡོ་འཁྲུ་མཚམས་

ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། བདུད་བོན་ཆུ་ལྕེགས་རྒྱལ་བ་བདུད་ཁམས་དང་ཆོས་པ་

དང༌། དམུ་བོན་ཡེའུ་ཏན་གྱིེར་མཁས་དམུ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། བཙིན་བོན་

མཚལ་ཆོགས་སྣར་བ་བཙིན་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། སྲིད་བོན་མུ་ཆོ་ོལྡེམ་དྲུག་

སྲིད་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། སྐོོས་བོན་གཙུག་སྲས་ཁོལ་བ་སྐོོས་ཁམས་དང་ཆོས་

པ་དང༌། ཕྱྭ་བནོ་རྔ་བརྡུང་ཐའེུ་ལགེས་ཕྱྭ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། ལྷ་བནོ་ཐདོ་དཀར་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ལྷ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ནི་ཡར་གཡེན་གཉན་པོ་བཅུ་གསུམ་ཞེེས་

བགྱིིད་དེ། དབལ་ཡོགས་ཁིན་དང་གསུམ། གཉེར་འ་ོམཚམས་དང་གསུམ། དམུ་

བདུད་བཙིན་དང་གསུམ། སྲིད་སྐོོས་ཕྱྭ་དང་གསུམ། གཉེན་པ་ོལྷ་དང་བཅུ་གསུམ་

མོ། །ད་ེརྣམས་ཀྱིང་ནམ་མཁའ་ལས་ཆོར་བཞེིན་དུ་བབས་ནས། ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་

རངིས་སུ། མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ལ། ལ་ལས་ན་ིབསྐོརོ་བ་བྱོདེ། ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏགོ་

འབུལ། ལ་ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་འཚལ། ལ་ལས་ན་ིགཙིང་ཚན་འབུལ། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཁྲུས་

གསལོ། ལ་ལས་ན་ིརྔ་བརྡུང༌། ལ་ལས་ན་ིགཤེང་དཀྲེལོ། ལ་ལས་ན་ིདུང་འབུད། ལ་

ལས་ནི་སྤེོས་མེ་གཏོང༌། ལ་ལས་ནི་ལྷ་བཤེོས་འབུལ། ལ་ལས་ནི་གསས་བཤེོས་

འབུལ། ལ་ལས་ན་ིམར་མ་ེའབུལ་ལ།ོ །

དེ་ལྟར་མཁར་གྱིི་སྒོོ་ནས། སྟོོན་པའི་འཁོར་དང་པོར་ཁས་བླངས་ཤེིང་དམ་

བཅོས་སོ། །ཡབ་ཀྱིིས་ཤེིན་ཏུ་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས། ད་ེརྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 

ཁྱེོད་རྣམས་ལྷ་ཕྱག་དང་བསྐོོར་བ་བྱོེད་ཅོིང་མཆོོད་པ་གང་ལ་དབུལ། ད་ེལ་སྐོོས་བོན་

གཙུག་སྲས་ཁལོ་བས་སླར་གསལོ་བ། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་སྐྱེ་ེབ་མ་ིལས་བཞེསེ་ནས། རྒྱལ་

བའ་ིསྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། མཁར་འད་ིརུ་བཞུགས་པས། བསྐོོར་བ་བགྱིིད་ཅོིང་

མཆོོད་པ་འབུལ་བ་ལགས་སོ། །ད་ཡང་སྟོོན་པའ་ིཞེལ་ལྟ་བ་ལ་ཤེིན་ཏུ་རིངས་པས། 

བདག་ཅོག་ན་ིའཁརོ་གྱི་ིདམ་པ་དང་པ་ོལགས་པས། སྟོནོ་པ་ལ་ཞེལ་མཇིལ་གསུངས། 

རྒྱལ་བནོ་གྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེལྟ་བུ་ན་ིའད་ིཀུན་ན་ིཅོ་ིཡང་མ་མཆོསི་ས།ོ །གཞེན་

དང་མ་ནོར་རམ་གསུངས་ནས། སླར་མཁར་ནང་དུ་འདས་ཏ་ེགཤེེགས་སོ། །རྒྱལ་

བཞེད་མ་ལ་གསོལ་པ། ནམ་མཁའ་ིལྷ་འདྲེ་ེདང༌། བོན་པ་ོདང༌། དམག་ཚོགས་འད་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྣམས་ཀྱིིས་མཆོོད་པ་དབུལ་ཞེིང་བསྐོོར་བ་བྱོེད་པ་ནི། འ་ོསྐོོལ་སྙིེམས་ཤེིང་འཇིིགས་

པ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ རྒྱལ་བུ་འད་ིལ། མཆོདོ་པ་འབུལ་ཞེངི༌། འཁརོ་དང་པརོ་ཁས་ལནེ་པ་

ཞེིག་གདའོ། །བདག་གིས་ནི་བསྙིོན་ནས་གསང་ངོ་། །ཡུམ་གྱིིས་གསོལ་བ་ཡབ་

ལགས། གསང་བ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་ས།ོ །ནམ་མཁའ་ིདམུ་བདུད་དང༌། བཙིན་

བཙུན་ད་ེཀུན་ན།ི ཡ་ེའདྲེོག་དང་ཐོབ་ཤེོར་ལ་འོང་པ་ཡིན་གྱིིས་ཆོ་ཡང་མེད་ད།ོ །ཤེིན་

ཏུ་གདུག་པ་ཅོན་གྱིི་སེམས་ཅོན་ལགས་གསུངས་ནས་སྒོོ་ཡང་དམ་དུ་བཅོད་

ད།ོ །འཁརོ་པ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ག་ོམཚནོ་བསྟོར་ནས་མལེ་ཙི་ེདམ་དུ་བཙུགས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡང་བར་སྣང་ལ་གནས་པའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང༌། སྟོོན་པ་མིར་སྐྱེ་ེ

བ་བཞེེས་པའ་ིགསུང་སྙིན་པ་ལྷང་ལྷང་ད་ེཐོས་པས། ཟླ་བོན་ཚེས་པ་གྱིེལ་ཡུག་ཟླ་

ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། ཉ་ིབོན་དྲེང་མ་ཡ་ོབཞུར་ཉ་ིཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། སྐོར་

བནོ་ཚའེུ་གདངས་བཀྲེ་སྐོར་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། སྤྲོནི་བནོ་བ་ཐུལ་སྐྱེ་ཐུལ་སྤྲོནི་

ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། གཞེའ་བོན་ཀུན་ཏང་གྱིིམ་བུ་གཞེའ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་

དང༌། དལ་བོན་ལུ་གུ་དབུ་དཀར་དལ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། ཟེར་བོན་གདངས་

སྙིན་འགྱུར་བ་ཟརེ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། ལ་ོབནོ་གཏ་ོཆོནེ་སྐྱེལོ་པ་ོལ་ོཁམས་དང་

ཆོས་པ་དང༌། རྫོ་ིབོན་ངང་དྲུག་ཕྱྭ་སངས་རྫོ་ིཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། ད་ེརྣམས་ན་ི

བར་གཡེན་གཏོད་པ་ོདགུ་ཞེེས་བགྱིིད་དེ། ཟླ་ཉ་ིསྐོར་དང་གསུམ། སྤྲོིན་གཞེའ་དལ་

དང་གསུམ། ཟེར་ལ་ོརྫོ་ིདང་གསུམ། ནམ་མཁའ་ལས་ཆོར་བཞེིན་དུ། ཡུལ་འོལ་མ་ོ

ལུང་རངིས་སུ་བབས་ཏ།ེ མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ལ། ལ་ལས་ན་ིབསྐོརོ་བ་བྱོདེ། ལ་

ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་འཚལ། ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏོག་འབུལ། ལ་ལས་ན་ིགཙིང་ཚན་འདེབས། 
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ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཁྲུས་གསལོ། ལ་ལས་ན་ིརྔ་བརྡུང༌། ལ་ལས་ན་ིགཤེང་དཀྲེལོ། ལ་ལས་

ན་ིདུང་འབུད། ལ་ལས་ན་ིགསས་བཤེོས་འབུལ། ལ་ལས་ན་ིམར་མ་ེབལྟམས། ད་ེ

ལྟར་གསས་མཁར་གྱི་ིཕྱ་ིརིམ་ན། དམག་ཚོགས་སྔ་མ་འདུག་པའ་ིཕྱ་ིརིམ་དུ་བསྐོོར་

ར།ོ །ད་ེརྣམས་ལ་རྒྱལ་བནོ་གྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ཁྱེདོ་རྣམས་མཁར་འད་ིལ་བསྐོརོ་

བ་བྱོེད་ཅོིང༌། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཇི་ིལྟ་བུ་ཡིན་ཞེེས་གསུངས་པས། ཉ་ིབོན་དྲེང་མ་ཡ་ོ

བཞུར་གྱིསི་སླར་གསལོ་པ། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་མ་ིལ་སྐྱེ་ེབ་བཞེསེ་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་སུ་

སྐུ་འཁྲུངས་ཤེིང༌། མཁར་འདི་ནང་བཞུགས་པས་བསྐོོར་བ་བགྱིིད་ཅོིང་མཆོོད་པ་

འབུལ་བ་ལགས་སོ། །ད་ཡང་སྟོོན་པའ་ིཞེལ་བལྟ་བ་ལ་རིངས་པས། བདག་ཅོག་ན་ི

འཁོར་གྱི་ིའབྲིང་པ་ོལགས་པར་དམ་བཅོས་པ་ལགས་སོ། །སྟོོན་པ་ལ་ཞེལ་མཇིལ་

གསུངས། རྒྱལ་བནོ་གྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེལྟ་བུ་ན་ིའད་ིཀུན་ན་ཅོ་ིཡང་མ་མཆོསི་

སོ། །གཞེན་དང་མ་ནོར་རམ་གསུངས་ནས། སླར་མཁར་གྱི་ིནང་དུ་འདས་ཏ་ེསོང་

ང༌ོ། །རྒྱལ་བཞེད་ལ་གསོལ་པ། བར་སྣང་ག་ིཁོམ་ཚོགས་དང༌། བོན་པ་ོདང་ལྷ་འདྲེ་ེ

འད་ིརྣམས་ནི། རྒྱལ་བུ་འད་ིལ་མཆོོད་པ་འབུལ་ཞེིང་འཁོར་འབྲིང་པོར་ཁས་ལེན་པ་

ཞེགི་གདའ།ོ །བདག་གིས་ན་ིབསྙིནོ་ནས་གསངས་ས།ོ །ཡུམ་གྱིསི་ཡབ་ལ་གསལོ་པ། 

གསངས་པ་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ བར་སྣང་ག་ིཉ་ིཟླ་དང༌། གཟའ་སྐོར་དང༌། དལ་

ཟེར་དང་ལ་ོསྐོོར་ན།ི ཡ་ེའདྲེོག་དང་ཐོབ་ཤེོར་གྱི་ིབདག་པ་ོལགས་ས།ོ །གསུངས་ནས་

སྒོ་ོཡང་དམ་དུ་བཅོད་དོ། །འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ག་ོམཚོན་བསྟོར་ནས་མེལ་ཙི་ེ

དམ་དུ་བཙུགས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡང་ས་གཞེ་ིལ་གནས་པའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང༌། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་མིར་



 46  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྐྱེ་ེབ་བཞེསེ་པའ་ིགསུང་སྙིན་པ་ལྷང་ལྷང་ད་ེཐསོ་པས། ཀླུ་བནོ་དབྱོར་སྙིན་གྱིམི་བུ་ཀླུ་

ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། གཉན་བནོ་ཐང་ཐང་ཁལོ་བ་གཉན་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། 

རྒྱལ་བནོ་བངོས་པ་ོཐདོ་ རྗེ་ེརྒྱལ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། སྨན་བོན་འབྲམི་ཏང་སྐྱེལོ་

པ་ོསྨན་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། གཟདེ་བནོ་ལ་ཚ་ཁུག་པ་གཟདེ་ཁམས་དང་ཆོས་པ་

དང༌། སྲ་ིབོན་ཡ་ངལ་གྱིིམ་གོང་སྲ་ིཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། འདྲེ་ེབོན་གླུད་བོན་གྱིེར་

མཁས་འདྲེ་ེཁམས་ཤེགས་ཀྱིིས་འདུལ་བ་འདྲེ་ེཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། སྲིན་བོན་མུ་

འཕེན་ཕེེའུ་ར་སྲིན་ཁམས་ཆོིངས་ཀྱིིས་འཆོིང་བ་སྲིན་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། བྱུར་

བོན་སྣ་བོན་ལ་ིབྱོིན་མ་ིརབས་རྒྱུད་དུ་སྤེེལ་བ་བྱུར་ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། གཤེིན་

རྗེེའ་ིབོན་པ་ོགཏའ་བོན་བྱོོན་ཁ་ིགནོད་པ་གཏའ་ལ་བསྐོོར་བ་གཤེིན་ཁམས་དང་ཆོས་

པ་དང༌། ཆུད་ཀྱི་ིབོན་པ་ོཐར་བོན་གྲུབ་སྐྱེོལ་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ེསྐོོས་ལ་འདེབས་པ་ཆུད་

ཁམས་དང་ཆོས་པ་དང༌། ད་ེརྣམས་ན་ིས་གཡེན་ཆོ་ེབ་བཅུ་གཅོིག་ཅོེས་བྱོ་སྟོེ། ཀླུ་

གཉན་རྒྱལ་དང་གསུམ། སྨན་གཟེད་སྲི་དང་གསུམ། འདྲེེ་སྲིན་བྱུར་དང་གསུམ། 

གཤེནི་རྗེ་ེཆུད་དང་གཉསི་ཏ་ེབཅུ་གཅོགི་ཀྱིང༌། ས་གཞེ་ིལས་རྩ་ིབཞེནི་དུ་འལོ་མ་ོལུང་

རངིས་སུ་འཁྲུངས་’འཁརོ’ཏ།ེ མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ལ། ལ་ལས་ན་ིབསྐོརོ་བ་བྱོདེ། 

ལ་ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་བྱོེད། ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏོག་འབུལ། ལ་ལས་ན་ིགཙིང་ཚན་འདེབས། 

ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཁྲུས་གསལོ། ལ་ལས་ན་ིརྔ་བརྡུང༌། ལ་ལས་ན་ིགཤེང་དཀྲེལོ། ལ་ལས་

ན་ིདུང་འབུད། 

ད་ེལྟར་མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ལ་དམག་ཚོགས་སྔ་མ་འདུག་པའ་ིཕྱ་ིརིམ་ནས་

བསྐོོར་བ་ལ། རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ཏ།ེ ད་ེརྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 
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ཁྱེདོ་རྣམས་མཁར་འད་ིལ་བསྐོརོ་བ་བྱོདེ་པ་ཇི་ིལྟ་བུ་ཡནི་ཞེསེ་གསུངས་པས། ཀླུ་བནོ་

དབྱོར་སྙིན་གྱིིམ་བུས་སླར་གསོལ་པ། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་སྐྱེ་ེབ་མ་ིལ་བཞེེས་ཤེིང༌། རྒྱལ་

པའོ་ིསྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། མཁར་འད་ིཡ་ིནང་དུ་བཞུགས་པས། བསྐོརོ་བ་བགྱིདི་

ཅོིང་མཆོོད་པ་འབུལ་བ་ལགས་སོ། །བདག་ཅོག་ན་ིའཁོར་གྱི་ིཐ་མར་དམ་བཅོས་པ་

ལགས་སོ། །ང་ཡང་སྟོོན་པའ་ིཞེལ་བལྟ་བ་ལ་རིངས་པས། སྟོོན་པ་ལ་ཞེལ་མཇིལ་

གསུངས། རྒྱལ་བནོ་གྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེལྟ་བུ་ན་ིའད་ིཀུན་ན་ཅོ་ིཡང་མ་མཆོསི་

ས།ོ །གཞེན་དང་མ་ནོར་རམ་གསུངས་ནས། སླར་མཁར་ནང་དུ་འདས་ཏ་ེགཤེེགས་

ས།ོ ། 

ད་ེནས་རྒྱལ་བཞེད་མ་ལ་གསལོ་པ། ས་གཞེ་ིགང་བའ་ིསམེས་ཅོན་དང༌། བནོ་པ་ོ

དང༌། ལྷ་འདྲེ་ེད་ེརྣམས་ན།ི རྒྱལ་བུ་འད་ིལ་མཆོདོ་པ་འབུལ་ཞེིང༌། འཁོར་ཐ་མར་ཁས་

ལེན་པ་ཞེིག་གདའོ། །བདག་གིས་ན་ིབསྙིོན་ནས་གསངས་སོ། །ཡུམ་གྱིིས་ཡབ་ལ་

གསལོ་པ། གསང་པ་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ །ས་གཞེིའ་ིའདྲེ་ེསྲནི་དང་ཀླུ་གཉན་ན།ི 

ཤེིན་ཏུ་ཡང་གནོད་སེམས་ཆོེ་བ་ཡིན་ནོ་གསུངས་ནས། “མཁར”སྒོོ་ཡང་དམ་དུ་

བཅོད་ད།ོ །འཁོར་པ་རྣམས་ག་ོམཚོན་བསྟོར་ནས། མེལ་ཙི་ེཡང་དམ་དུ་བྱོེད་ད།ོ །ད་ེ

ནས་ཡབ་ཡུམ་ཡང་ཡིད་སྤྲོོ་ལ་སེམས་དགའ་བས། རྒྱལ་བུ་དེ་མ་མ་དགུ་ཕྲུགས་

ཀྱིསི། ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲ་དང༌། རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་ཚང་བུར་བྱོས་ས།ོ །ད་ེནས་བྲམ་

ཟ་ེགསལ་ཁྱེབ་འདོ་ལྡན་ལ། ཡབ་ཡུམ་གྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་བུ་འད་ིལྷུམས་སུ་

ཞུགས་ཙིམ་ན་ཡང༌། “བདག་ཅོག་ཕེ་མ”ལུས་ཡངས་ཤེིང་ཡིད་ཀྱིང་དགའོ། །ད་ལྟ་

སྐྱེསེ་ནས་ཀྱིང༌། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་དང༌། བར་སྣང་ལ་གནས་པ་དང༌། ས་གཞེ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་གནས་པ་དང་། སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་མ་ལུས་པར། བནོ་དང་གླུད་དུ་ཆོས་ནས། 

ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་པས། ལྷོའ་ིའཛོམ་བུའ་ིགླེིང་དུ་ཡང༌། མ་ིཤེོང་བས་བསྐོོར་བ་

བགྱིིད་ཅོིང༌། མཆོོད་པ་དབུལ་བ་འད་ིཅོ་ིལྟ་བུ་ལགས། འད་ིཡ་ིམཚན་ཉིད་བརྟེགས་

དགོས་པས། རྒྱལ་སར་མཆོིས་ཤེིག་པར་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ད་ེནས་”བྲམ་ཟེ”ལྟས་

མཁན་ད།ེ རྒྱལ་ས་ཡང་ཐོག་ཏུ་མཆོིས་ནས། རྒྱལ་བུ་དེའ་ིཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བས། ལྟས་མཁན་ངུ་ཞེངི་བྲང་བརྡུང་ང༌ོ། །བརྒྱལ་ཞེངི་ཐང་ལ་འགྲའེ།ོ །རྒྱལ་པའོ་ིཞེལ་

ནས། རྒྱལ་བུ་འད་ིམྱུར་དུ་འཆོ་ིབའ་ིམཚན་མཐོང་ངམ་ལྟས་མཁན་གསུངས་ནས། 

རྒྱལ་པ་ོཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིང་བཤུམས་ས།ོ །

ཡབ་ཡུམ་བཤུམས་པས། ལྟས་མཁན་བྲེད་ནས་གསོལ་པ། ཡབ་ཡུམ་མ་

བཤུམས་ཤེགི །རྒྱལ་བུ་གྲངོས་པ་ལྟ་བུའ་ིམཚན་ན་ིམ་ིགདའ།ོ །ངན་བུ་བརྒྱལ་ཞེངི་ངུ་

བ་ན།ི རྒྱལ་བུ་འད་ིལྟ་བུ། མ་ིཡུལ་དུ་སྟོནོ་པར་བྱོནོ་པ་ལ། བདག་རྒས་པར་”ཨ་ཙི་མ་

”དགོངས་ནས་ངུ་ཞེིང་བརྒྱལ་བ་ལགས་སོ། །རྒྱལ་བུ་འད་ིཡ་ིཞེལ་དང་པ་ོའཁུམས་

ཙིམ་ན། རིན་པ་ོཆོེའ་ིམ་ིལ། འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲིག་དུ་མ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲི་ོབ་ཡ་ིག་ེ

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུས་སྐུ་ལ་བརྒྱན་པ། ཐུགས་ལས་ཉི་མ་དགུ་ཕྲུགས་ཤེར་བ་ཅོིག་

གདའ།ོ ལྟས་མཁན་རྒད་པ་ོརྒས་པ་ཟ་མ་སྙིིང་ར་ེན། དགོངས་ནས་བརྒྱལ་ཞེིང་ངུ་བ་

ལགས་ས།ོ །རྒྱལ་བུ་འདིའ་ིམཚན་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་བཟང་ང༌ོ། མིའ་ིམ་ིབུ་ཀླུའ་ིསྲས་པ་ོ

འདྲེ། ཀླུའ་ིམ་ིསྲས་ནམ་མཁའ་ིལྷ་བྲན་འདྲེ། བརྟེགས་པས་བལྟ་ཡང་མ་ིབྲན། སེམས་

ཅོན་ཀུན་ལ་འཕེགས་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་འད།ི འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་སུ་སྟོནོ་

པ་མཛོད་པ་ལ། ལྟས་མཁན་རྒད་པ་ོརྒས་པ་ཟ་མ་སྙིིང་ར་ེན། དགོངས་ནས་བརྒྱལ་
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ཞེིང་ངུ་བ་ལགས་ས།ོ །རྒྱལ་བུ་འད་ིཡ་ིམཚན་ན་ིཤེིན་ཏུ་བཟང་བ་གཅོིག །སུམ་ཅུའ་ི

མཚན་དང་དཔ་ེབྱོད་བརྒྱད་དུ་’ཅུ’ནི། ལྗོོན་ཤེིང་ལ་ོའབྲས་བཞེིན་དུ་རིན་ཆོེན་སྐུ་ལ་

བརྒྱན། འད་ིལྟ་བུ་ཡ་ིམ་ིམཆོོག་སྐྱེེས་བུ་ན།ི འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བ་ར་ེདཀའ་

ན། ལྟས་མཁན་རྒད་པ་ོརྒས་པ་ཟ་མ་སྙིངི་ར་ེན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས་ཡང་བརྒྱལ་ཏ་ེ

སངོ་ང༌ོ། །ད་ེལ་རྒྱལ་བུས་ཤེནི་ཏུ་སྙིངི་རྗེ་ེབར་དགངོས་ནས། །ཕྱག་གསི་ལྟས་མཁན་

བརྒྱལ་བའ་ིམག་ོབ་ོབཏེག་སྟོ།ེ འད་ིསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

རིགས་ཀྱི་ིབུ་ཚ་ེདང་ལྡན་པ། མ་བརྒྱལ་བར་ཡར་ལོངས་དང༌། མ་རྒས་བར་དུ་

ཆོད་ན་ངུ་བ་ལས། མ་ིཚ་ེམཐའ་རུ་ཕྱནི་པ་བསདོ་ནམས་ལགས། སྔ་མ་ལ་ཡང་སྲགོ་

ག་ིལན་ཆོགས་མདེ། ངའ་ིམཚན་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་རྟེགོས་ལ་ཁྱེདོ་མཚན་ངས་བརྟེག་གསི། ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་གསུངས་པས། ལྟས་མཁན་ཡང་ལངས་ནས། བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་

བཙིལ་ནས། སྟོནོ་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་པུས་མ་ོབཙུགས་ནས། སྟོོན་པའ་ིཞེལ་ནས། ཁྱེདོ་ན་ི

ངུ་ཞེིང་ག་ཆོད་མ་ིདགོས་ཏེ། སྐྱེ་ེབ་དང་པ་ོཐོག་མ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། ད་ལྟ་བྲམ་

ཟེའ་ིལུས་འད་ིབླངས་པ་ཕེན་ཆོད་དུ། སྦྱངས་པའ་ིལས་འཕྲི་ོབཟང་པ་ོཅོན་ཡིན་པས། 

ད་སྟོེ་དགུང་ཞེག་གསུམ་ན་ཡབ་ཡུམ་དང་ལྟས་མཁན་དང་འོལ་མོ་ལུང་རིངས་སུ་

འཚོགས་པའི། མ་ིའད་ིརྣམས་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ཏ་ེའགྲོའ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་བུས་

གསུངས་ས།ོ ། 

ད་ེནས་རྒྱལ་པ་ོཡབ་ཡུམ་ལ་ལྟས་མཁན་གྱིིས་གསོལ་པ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་སར་

དབྱུང་བའ་ིདུས་ཚོད་ན་ིད་ེརིང་ག་ིགདུགས་འད་ིལགས་སོ། །འཚོགས་པའ་ིམ་ིའད་ི

རྣམས་ཀྱིང༌། ཤེིན་ཏུ་ཞེལ་མཇིལ་ལ་རིངས་པར་གདའོ། །རྒྱལ་བུ་འད་ིན་ིདཔེར་ན། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡདི་བཞེནི་གྱི་ིནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང་འདྲེ་སྟོ།ེ མ་བགསོ་སྤྱི་ིལ་བཞེག་པ་ཡནི་ན།ོ །ཡབ་

ཡུམ་ཀྱིང་སྔནོ་ཚ་ེབསགས་པའ་ིའབྲས་བུ་སྨནི་པར་ངསེ། ཞེསེ་གསུངས་ནས་ཤེནི་ཏུ་

ཡང་དགའ་ནས་ལྟས་མཁན་ཡང་ཤེིན་ཏུ་དགའ་ནས་མཆོོང་ང༌ོ། །དགའ་ནས་འགྲོའ།ོ 

དགའ་ནས་ལྡགེ་ག ོ།དརེ་རྒྱལ་བུ་ལ་བ་ཏའི་ིཐདོ་ན་ིབཅོངིས། དར་དཀར་གྱི་ིརལ་ག་ན་ི

གསལོ། དབང་ག་ིགཙུག་ཕུད་ན་ིབཅོས། ཚེའ་ིལན་ཕྲིན་ན་ིབླས། གསརེ་གྱི་ིཆོག་ཤེངི་

ན་ིབསྣམས། །

འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། གཡུང་དྲུང་རིས་ཀྱི་ིགདན་བཏིང༌། ཉ་ིཟླ་རིས་ཀྱི་ིགུར་

ཕུབ། རིན་པ་ོཆོེའ་ིཤེིང་རྟེ་ལ་འཁོར་པ་མང་པོས་བསྐོོར་ནས། སྤྱིན་དྲེངས་སོ། །མིང་

དང་མཚན་ན་ིསྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོར་བཏགས་ས།ོ །སྟོོན་པའ་ིཞེལ་ཕྱུང་བའ་ིདུས་

སུ། ཤེིན་ཏུ་གཡོའ།ོ །རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོཤེིན་ཏུ་འགུལ་ལ།ོ །རབ་ཏུ་འགུལ་

ལ།ོ །ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞེ་ིལ་ཡང་སྒྲོ་སྙིན་པ་མང་པ་ོགྲགས་ས།ོ །བར་སྣང་ལ་ཡང་

འོད་མང་པ་ོབྱུང་ང༌ོ། །འད་ིཅོ་ིལགས། ཞེེས་ཡ་ོབསྔངས་སོ། །དུས་དེར་སེམས་ཅོན་

དམྱལ་བ་རྣམས་དང༌། སེམས་ཅོན་ཡ་ིདྭགས་རྣམས་དང༌། སེམས་ཅོན་བྱོོལ་སོང་

རྣམས་དང༌། སམེས་ཅོན་མ་ིརྣམས་དང༌། སམེས་ཅོན་ལྷ་མ་ཡནི་རྣམས་དང༌། སམེས་

ཅོན་ལྷ་རྣམས་དང༌། ད་ེལྟར་ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ལ། ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་

ཞེིག་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་རྣམས་དང༌། སེམས་ཅོན་

སླད་མ་ཀུན་ཀྱིང༌། ཤེིན་ཏུ་རྟེོག་པ་སྐྱེེས་ནས། སྟོོན་པ་ལ། ལ་ལས་ན་ིབསྐོོར་བ་བྱོས་

ས།ོ །ལ་ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ལ།ོ །ལ་ལས་ན་ིགཙིང་ཚན་ཕུལ་ལ།ོ །ལ་ལས་ན་ིསྐུ་

ཁྲུས་གསལོ་ལ།ོ །ལ་ལས་ན་ིགསས་བཤེསོ་ཕུལ་ལ།ོ །ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏགོ་ཕུལ་ལ།ོ ལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 51  

ལས་ན་ིམར་མ་ེཕུལ་ལ།ོ ། ལ་ལས་ན་ིརྔ་བརྡུང་ང༌ོ། །ལ་ལས་ན་ིགཤེང་དཀྲེལོ་ལ།ོ །ལ་

ལས་ན་ིདུང་འབུད་ད།ོ །

ད་ེནས་སྟོོན་པ་ལ། བྲམ་ཟེས་གསོལ་པ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལགས། བདག་

ཅོག་འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་རྣམས་ལ་ན་ིགཅོིག་ཀྱིང་སངས་མ་ིརྒྱ་བར། ཁམས་གསུམ་གྱི་ི

སེམས་ཅོན་ལ་འད་ིསྙིེད་ཙིམ་ཞེིག་སངས་རྒྱས་ཏ་ེའགྲ་ོབ་འད་ིཅོིའ་ིཡོན་ཏན་ལགས། 

སླད་མ་རྣམས་ལུས་པའ་ིའད་ིསྐྱེོན་ཅོ་ིལགས། སྟོོན་པ་ལགས། ད་ེའདྲེ་ན་ན་ིལས་ལ་

ཡང་དག་ེསྡེིག་མེད་ད།ོ །ཚ་ེལ་ཡང་སྔ་འཕྱ་ིམེད་ད།ོ །གནས་ལ་ཡང་མཐ་ོདམན་མེད་

ད།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་པས། སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེན་ིའད་ིལྟར་ར།ོ །སྔོན་

སྟོོན་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེེན་གྱིིས། །མ་འདྲེོངས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ལགས་ས།ོ །སྟོོན་པ་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཀར་ཁམས་གསུམ་ལ་གདམས་ངག་གསུངས་ནས། སྨོན་ལམ་

བཏབ་པའ་ིམད།ོ བདག་ཀྱིང་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། སྟོོན་པ་གཅོིག་བྱོོན་པའ་ིདུས་སུ། 

ངའ་ིབག་ཆོགས་འདསི་སེམས་བསྐྱེདེ་ནས། ཞེལ་མཐངོ་མ་ཐགོ་ཏུ། སམེས་ཅོན་ཁྱེདོ་

རྣམས་སངས་རྒྱ་བར་ཤེགོ་ཅོགི་གསུངས་པས། སྨནོ་ལམ་དའེ་ིམཐུ་ལགས་ས།ོ །སླད་

མ་ལུས་པ་རྣམས་ན།ི ཤེནི་ཏུ་སྡེགི་ཆོ་ེབས། སྡེགི་པ་མ་བྱོང་ནས། ལུས་པ་དང། སྟོནོ་

པའ་ིསྨོན་ལམ་མ་ཐེབས་པས། བར་དེར་”རང་རེའ་ིལས་ངན་པ་འདོམ་ནས”འཇིིག་

རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གཞེན་ནས་འཕེསོ་པ་ཡང་ཡདོ་ད།ོ །དགུང་ཞེག་གཅོགི་ལ་སམེས་ཅོན་

སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་རྣམས་ད་ེལྟར་དུ་སངས་རྒྱས་སོ། །ད་ེནས་དགུང་ཞེག་གཉིས་ན་

ཡང༌། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གཡོའ།ོ །ཤེིན་ཏུ་གཡོའ།ོ །རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོ

ཤེནི་ཏུ་འགུལ་ལ།ོ །རབ་ཏུ་འགུལ་ལ།ོ །ས་གཞེ་ིལ་སྒྲོ་སྙིན་པ་མང་པ་ོགྲགས་ས།ོ །ནམ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མཁའ་ལས་འདོ་གསལ་བ་མང་པ་ོབྱུང་ང༌ོ། སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱིསི། འཇིགི་

རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ན། བསྟོན་པ་རྒྱ་ཆོེ་ན་ཡང༌། སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་སྐུའི་གཟུགས་

བརྙིན་དང༌། །གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེཚིག་ག་ིངེས་ཚིག་དང༌། སྐུ་གཟུགས་སྤྱིན་ཅོན་

བདརེ་གཤེགེས་ཞེལ་སྐྱེནི་རྣམས་ཀྱིང༌། སྐུ་གཟུགས་ན་ིབྱོ་འཕུར་བ་བཞེནི་དུ་སངོ་ང༌ོ། 

སྐུ་གདུང་ཡང་དར་བརྐྱེངས་པ་བཞེིན་དུ་སོང་ངོ༌། །གསུང་རབ་ཀྱིང་དུང་ཕྱིས་པ་

བཞེིན་དུ་སོང་ང༌ོ། །དམུ་རྒྱལ་ཐེམ་པ་སྐོས་དང༌། ཕྱྭ་བཟའ་ངང་འབྲང་མ་གཉིས་ཀྱིང༌། 

སྲོད་ལ་གཤེེན་རབ་ལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་མཆོོད་པ་ཕུལ། དགུང་ལ་བྲག་སེང་ག་ེ

ཁྱེ་ིཚུགས་’རྒྱབ་སྤྲོོད’ཀྱི་ིཕུག་ཏུ། བདུད་ངམ་རྗེ་ེནག་པ་ོབསྒྲོལ། ཐ་ོརངས་ར་ིགཡུང་

དྲུང་དགུ་བརྩགེས་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོལ་མངནོ་སུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡང་ཡབ་ཡུམ་དང༌། བྲམ་ཟ་ེདང༌། འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དམ་བཅོས་

པ་དང༌། སླད་མ་རྣམས་དང་བྲམ་ཟེ་ལ་རྒྱལ་པོས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་བུ་འདི་

བསྟོན་པའ་ིདུས་ཚོད་མ་ཡིན་ནམ། གཤེེགས་པའ་ིདུས་ཚོད་ངན་ནམ། འདུལ་བའ་ི

ཞེངི་ཁམས་ཆུང་ངམ། རྒྱལ་ས་ཕྱུང་བའ་ིདུས་སྔ་མ་འམ། འད་ིཅོ་ིལགས། ཕེ་མ་ལུས་

ཀྱི་ིསྒྲོམོ་བུ་དང༌། འཁརོ་གྱི་ིདམ་པ་བྲམ་ཟ་ེདང༌། གསུང་ལ་འདུས་པའ་ིཁམོ་ཚགོས་ལ། 

གཅོིག་ཀྱིང་ཐར་པ་མ་ཐོབ་པར། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་ཅོ་ིསྙིེད་དང༌། བདག་ག་ི

ཡབ་རྒན་ཡུམ་རྒན་དང༌། སྐུ་གདུང་གསུང་རབ་སྐུ་གཟུགས་རྣམས། ཐར་པ་ཐབོ་ནས་

འགྲོ་བ་འདི། བྲམ་ཟེས་བལྟས་པ་ཇིི་ལྟར་ལགས། གཤེེན་རབ་ལ་ཡང་ཞུས་ཤེིག་

གསུངས། བྲམ་ཟསེ་སླར་གསལོ་པ། ཀྱི་ེརྒྱལ་བནོ་ཐདོ་དཀར་ལགས། ངན་བུ་འཁརོ་

བའི་ས་ལ་གནས། ཤེིན་ཏུ་རིག་པའི་བླ་ོཆུང་བས། བརྟེགས་པས་ཅོི་ལགས་ཅོི་ཆོ་
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མཆོིས། གཤེེན་རབ་ཉིད་ལ་ཞུ་བ་ལགས་ཞེེས་སྨྲས་ས།ོ ད་ེནས་ཉ་ིམའ་ིརྩ་ེལ། ཡབ་

ཡུམ་ལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་རྒྱལ་ཕྱག་ཕུལ་ནས། །གཤེེན་རབ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། མཆོོད་པ་

ཕུལ་ནས། བྲམ་ཟསེ་གསལོ་པ། རྒྱལ་བུ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ལགས། ཉདི་ཀྱིསི་བསྟོན་

པའ་ིདུས་མ་ལགས་སམ། གཤེགེས་པའ་ིདུས་ཚདོ་ངན་ནམ། འདུལ་བའ་ིཞེངི་ཁམས་

ཆུང་ངམ། རྒྱལ་སར་ཕྱུང་བའ་ིདུས་ཚོད་སྔ་མའམ། ཡབ་ཡུམ་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲོོམ་བུ་དང༌། 

འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་བྲམ་ཟ་ེདང༌། གསུང་ལ་དད་པ་སྐྱེེས་པ་ཡི། སྐུ་ལ་འཁོར་བའ་ིཁོམ་

ཚགོས་ལ། གཅོགི་ཀྱིང་ཐར་པ་མ་ིཐབོ་པར། གཞེན་མས་ཐབོ་པ་ཅོ་ིལགས་ན། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་གསོལ་ལམ་ཞུས་པས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་ག་ིབསྟོན་

པའ་ིདུས་ཚདོ་ཀྱིང་འད་ིལགས་ས།ོ ། 

ལགས་པའ་ིརྟེགས་ན།ི སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱིསི་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པའ་ིམ་ི

སངས་རྒྱས་པ་དང༌། བསྟོན་པ་བཞེག་པའ་ིརྗེེས་དུང་ཕྱིས་པ་དང་། དར་བརྐྱེངས་པ་

བཞེིན་དུ་འགྲ་ོབའམ། བསྟོན་པ་སྤེེལ་བའ་ིསློབ་བུ། མེས་པ་ོདམུ་རྒྱལ་ཐེམ་པ་སྐོས་

དང༌། ཕྱ་ིམ་ོཕྱ་བཟའ་ངང་འབྲང་མ་གཉིས་མདང་སྲོད་ལ་བདག་ལ་མཆོོད་པ་ཕུལ། 

དགུང་ལ་བདུད་ངམ་རྗེ་ེནག་པ་ོབསྒྲོལ། ཐ་ོརངས་མངནོ་སུམ་དུ་ཐར་པ་ཐབོ་པ་ན།ི ད་ེ

ཡན་ཆོད་ན་ིགཏ་ོརྒྱལ་གྱི་ིབསྟོན་པའ་ིརྗེེས་ལགས་ས།ོ །བདག་ག་ིཞེལ་མཐོང་མ་ཐག་

ཏུ། མདུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཏ་ེའགྲ་ོབ་ན་ིདུས་གཅོིག་ལ་བསྟོན་པ་གཉིས་མ་ིའབྱུང་བ་

ལགས་སོ། །ད་ེབས་ན་བདག་འབྱུང་བའ་ིདུས་ཀྱིང་འད་ིལགས་སོ། །གཤེེགས་པའ་ི

དུས་ཚོད་ཀྱིང་འདི་ལགས་ཏེ། ལོའ་ིའག་ོབ་ོབྱོི་བ་ལ་དགོངས་ནས་གཤེེགས་པ་ནི། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་སུ་མཛོད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིི་དོན་མཐར་ཕྱིན་པས། ནན་ཏན་

གྱིིས་སེམས་ཅོན་འདུལ་ཞེིང༌། ཞེིབ་ཏིག་གིས་བསྟོན་པ་སྤེེལ་བ་ལགས་ས།ོ །ཟླ་བའ་ི

འག་ོབ་ོདཔྱིིད་ཟླ་ར་བ་ལ་དགོངས་ནས་གཤེེགས་པ་ནི། “འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ་

མཛོད་པ་བཅུ་གཉསི་ཀྱི་ིདནོ་མཐར་ཕྱནི་པས།” ཟླ་བ་བཅུ་གཉསི་ཀྱི་ིའག་ོདཔྱིདི་ཟླ་ར་

བ་ལ་དགོངས་ནས་བྱོོན་པ་ལགས་ས།ོ །ཞེག་ག་ིསྙིིང་པ་ོཚེས་བཅོ་ོལྔ་ལ་གཤེེགས་པ་

ན།ི སྔོན་གྱི་ིསྟོོན་པ་རྣམས་གཤེེགས་པའ་ིདུས་ཁྱེད་པར་ཅོན་གྱི་ིརྗེེས་དང༌། ཟླ་གསང་

ཐིག་ལེའ་ིདངོས་གྲུབ་ནོད་པས་གཤེེགས་པའ།ོ །སྐོར་མའ་ིདམ་པ་རྒྱལ་གྱི་ིརུ་གོང་དུ་

གཤེེགས་པ་ནི། བདུད་ལྔ་དབང་དུ་བསྡུས་ཏ་ེརྒྱལ་བ་དང༌། འཇིིག་རྟེེན་ཟིལ་གྱིིས་

གནནོ་ཏ་ེརྒྱལ་བའ་ིཕྱརི་ར།ོ །

དུས་ཚདོ་ཀྱི་ིདང་པ་ོནམ་ལངས་པ་ལ་དགངོས་ནས་གཤེགེས་པ་ན།ི ནམ་ལངས་

པའ་ིརྟེངི་ལ་ཉ་ིཤེར་འངོ་བ་དང་འདྲེ་སྟོ།ེ བདག་གཤེགེས་པའ་ིརྟེངི་ལ། སྐུ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་

འབུམ་ཕྲིག་མང་པ་ོཕྱུང་ནས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་བྱོེད་པའ་ིཕྱིར་ར།ོ །འདུལ་

བའ་ིཞེངི་ཁམས་ཀྱིང་རྒྱ་མ་ིཆུང་སྟོ།ེ འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་སྟོངོ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངོ་ལགས་

སོ། །རྒྱལ་སར་ཕྱུང་བའ་ིདུས་ཚོད་ཀྱིང༌། དགུང་ལ་ོགཅོིག་ལོན་ནས་ཕྱུང་བའ་ིདུས་

ལགས་ས།ོ །ཟླ་བ་བཅུ་གཉསི་ཀྱི་ིཞེག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཟ་མ་བདུན་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བསྐྱེེད་པས། རྒྱལ་ས་ཟིན་པ་ལགས་ས།ོ །ད་ཡང་གོང་དུ་གླེེང་པ་དང་

འདྲེ་སྟོ།ེ དགུང་ཞེག་གསུམ་བགྱི་ིབ་ན་ིསངས་རྒྱས་པ་ལགས་ས།ོ  བདག་གསི་འདུལ་

བའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྒྲོིབ་པ་འབྱོང་སྔ་བ་ནི། འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་འཚོགས་

པའ་ིསམེས་ཅོན་ཁྱེདེ་རྣམས་ལགས་ས།ོ ད་ཡང་སང་གདུགས་ཀྱི་ིརྩ་ེལ། འལོ་མ་ོལུང་
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རིངས་སྟོོང་ནས་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པར། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་སྟོེ། སངས་

རྒྱས་པར་ངེས་སོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གསུངས་པས། ཡབ་ཡུམ་དང་

བྲམ་ཟ་ེདང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིང༌། ཤེིན་ཏུ་དགའ་ནས་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་འཚལ། 

མ་ེཏགོ་འབུལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་ཡུམ་མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་མས། སྲས་གཤེནེ་རབ་ལ་གསལོ་པ། 

གནས་མཆོོག་དམ་པ་འོལ་མོ་ལུང་རིངས་སུ། བདག་ཅོག་འདུས་པའི་འཁོར་བའི་

སེམས་ཅོན་རྣམས། གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་ནང་པར་འཚངས་རྒྱ་ན། རྒྱལ་བུ་གཅོིག་

པུར་སུ་དང་བཞུགས་པ་ལགས། གྲངོ་ཁྱེརེ་ལང་ལངི་གནས་མཆོགོ་དམ་པ་ན། རྒྱལ་

པ་ོས་ལ་བཞུགས་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ། བུ་གཅོགི་ད་ོམདོ་གཤེགེས་ན་མ་ིརུང་ངམ། སླར་

ཡུམ་ལ་སྲས་ཀྱིིས་གསོལ་པ། ལུས་སེམས་སྨིན་པར་བྱོེད་པའ་ིམ་ཅོིག་ཇི་ོམ་ོལགས། 

ཐུགས་ཆུང་མ་ིའཚལ་འཇིགི་རྟེེན་མ་ིསྟོངོ་ངསེ། 

དཔེར་ན་ཆོབ་ཀྱིི་སྙིིང་པོ་ལན་ཚྭའི་མཚོ་དང་འདྲེ། སྔ་མ་བྱོང་ཡང་ཕྱི་མ་ཁད་

ཀྱིསི་ཆོགས། ད་ེདང་འདྲེ་སྟོ་ེད་ལྟའ་ིཁམོ་ཚགོས་འད།ི ནང་པར་ཐར་ནས་ཡུལ་ཁམས་

འད་ིསྟོོངས་ཀྱིང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་འད་ིལ་ན།ི ཉན་པ་གཏིབས་ཀྱིིས་སྤྲོིན་

ཚགོས་བཞེནི་དུ་དགངོ་ཁ་མཆོསི། མ་ཅོགི་ཐུགས་ལ་འཕྲིངེ་ན་རགོས་པ་ོགཉསི་སྤྲུལ་

སྐོད། ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའ་ིགསས་བུ་རྨེ་ལ་ོསྐྱེིན་གྱི་ིརལ་ག་ཅོན་དང༌། གསུང་ལས་

སྤྲུལ་པའ་ིགསས་བུ་གཡུ་ལ་ོགཡུའ་ིལན་ཕྲིན་ཅོན་དང་གཉསི་སུ་སྤྲུལ་ཏ།ེ 

གཡུང་དྲུང་ག་ིགདན་སྟོེང་ན། ཐབས་ཅོིག་ཏུ་བཞུགས་ཏ།ེ ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་

པ། བདག་ན་ིདགུང་ལ་ོགསུམ་ལནོ་ནས། ཡབ་དང་མཐུན་པའ་ིརྗེསེ་སུ་གྲངོ་ཁྱེརེ་ལང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལིང་ལ་སྐུ་འཆོག་ནས། རྒྱ་མཚ་ོལ་ཁྲུས་བགྱིིད་ཅོིང༌། རྒྱལ་པ་ོས་ལ་ལ་ཞེ་ེས་འབུལ་

དུ་སྡེདོ་མཆོའི།ོ ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། ཡུམ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་ཐུགས་

དགྱིསེ་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིིས། སྲོད་ལ་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་དུ། 

གཤེེན་རབ་ལ་མཆོོད་པ་ཕུལ། གུང་ལ་བྲག་སེང་ག་ེརྒྱབ་བསྣོལ་གྱི་ིཕུག་ཏུ། སྲིན་པ་ོ

མ་ཏྲང་ཁ་ཆོནེ་བཏུལ། ཐ་ོརངས་ར་ིགཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩགེས་ཀྱི་ིརྩ་ེལ། མངནོ་སུམ་དུ་

མ་ལུས་པར་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟེར་མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས། “།གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་སྐྱེ་ེ

བ་བཞེསེ་པའ་ིལའེུ་སྟོ་ེགསུམ་པའ།ོ །
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ལེའུ་བཞིི་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིསེ་བསྟན་པོ་སེྤེལ་བའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ར་ིཧ་ིརྭང་’ཏ་ཧིང་’རྩ་ེག་ོན་རམ། །གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་དུ་

ན། །གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བསྟོན་པ་སྤེལེ་བའ་ིལའེུའ།ོ །

སླད་ན་གསས་མཁར་ཤེམ་པོ་ལྷ་རྩེའི་སྒོོ་ཁ་ན། ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་རྨེ་ལོ་

དང༌། གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའ་ིགཡུ་ལ་ོདང༌། གཤེནེ་རབ་ཉདི་ཀྱི་ིསྐུ་དང་གསུམ། མཆོདོ་

པ་འབུལ་ཅོིང་ལྷ་ཕྱག་འཚལ། རྔ་གླེིང་དུང་ག་ིམ་ེཏོག་འབུལ། བསྐོོར་བ་བགྱིིད་ཅོིང་

འཕེན་གདུགས་ཕྱར། ད་ེལྟར་འལོ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་བཞུགས་ས།ོ །

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། ཡེ་གཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ། འགྲ་ོབའི་དོན་ལ་

དགོངས་པ། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་དུ་མོས་པ། གཡུང་དྲུང་ག་ིབོན་ལ་ཉན་པ། བར་

དེར་སྐོབས་དབྱོ་ེབར་ཤེེས་ནས། ནམ་མཁའ་ལས་ཆོར་བཞེིན་དུ་བབས་སོ། །ནམ་

མཁའ་ལས་བབས་པའ་ིཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ། ཆོ་ེརྒྱལ་རྒོད་ཞུ་ཅོན་

དང༌། ཡོངས་རྒྱལ་འབྲུག་སླག་ཅོན་དང༌། གཅོོད་པའ་ིཁ་སླག་ཅོན་དང༌། བདུད་རྩིའ་ི

ཆོར་སླག་ཅོན་དང༌། དྲེག་པའོ་ིདབལ་སླག་ཅོན་རྣམས། གཤེནེ་རབ་དང་ཐབས་ཅོགི་ཏུ་

བཞུགས་ས།ོ །ཡང་ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་པ། 



 58  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནམ་མཁའ་ིབ་དན་ཅོན་དང༌། ཁྱུང་ག་ིརུ་མཚོན་ཅོན་དང༌། རྒོད་ཀྱི་ིའཕེར་འདབ་ཅོན་

དང༌། ཟ་ོབ་ོསྦར་ཤེད་ཅོན་དང། རྨེ་བྱོའ་ིལྡེམ་རྒྱང་ཅོན་དང༌། ཁུ་བྱུག་ག་ིགསུང་སྙིན་

ཅོན་རྣམས། གཤེནེ་རབ་དང་ཐབས་ཅོགི་ཏུ་བཞུགས་ས།ོ །ཡང་ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་དྲུང་

སེམས་དཔའ། ནམ་མཁའ་ལས་བབས་པ། དབལ་ས་ོམདུང་རྩ་ེཅོན་དང༌། གསས་

མདའ་དུང་དབྱུག་ཅོན་དང༌། རྔ་སྟོངོ་ར་ིཆོམེ་པ་ཅོན་དང༌། གཤེང་ཁ་ིལ་ོགནམ་གྲགས་

ཅོན་དང༌། དུང་འཕེར་པོ་འཕེར་ཆུང་ཅོན་རྣམས། གཤེེན་རབ་དང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་

བཞུགས་ས།ོ །ད་ེནས་ཡང་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྣམས། ནམ་མཁའ་

ལས་བབས་པའ་ིའཕྲི་ོརྫོོགས་ནས། གཤེེན་རབ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་འཚལ། 

མཆོོད་པ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པ་ལགས། བདག་ཅོག་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའི་འཁོར་རྣམས་ལ། གསས་མཁར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ནང་ནས་

ཀྱིང༌། ངེས་ཚིག་བདེན་པའི་བོན་ཅོིག་བདག་ཅོག་འཁོར་རྣམས་ཀུན་ལ་བཤེད་དུ་

གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཞུས་པས། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའ་རྣམས། བོན་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་ཡང༌། དབང་པ་ོརབ་ཏུ་ཁྱེོད་

འདུག་པས། མན་ངག་ལུང་གི་བོན་སྟོོན་ན་ོགསུངས་ནས། ཡེ་གཤེེན་གཡུང་དྲུང་

སམེས་དཔའ་རྣམས་ལ། མན་ངག་ལུང་ག་ིབནོ་བསྟོན་ནས། ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིབདག་ཏུ་

བསྐོོས་སོ། །ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིགསས་མཁར་ན། ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་

རྣམས། འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལ། མན་ངག་ལུང་ག་ིབནོ་སྟོནོ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོདང༌། རྨེ་ལ་ོདང་ན་ིགཡུ་ལ་ོགཉསི། བར་པ་ོ

ས་ོབརྒྱད་མཁར་དུ་གཤེགེས་ས།ོ །བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་ིསྲདི་གཤེནེ་རྣམས། སྔ་རབས་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ཐར་ཡང་ཕྱ་ིརབས་འཕེེལ། །གཤེེན་རབ་འཁོར་དུ་གནམ་ལས་ཆོར་བཞེིན་དུ་བབས་

ཏ།ེ དབལ་བོན་རུམ་པ་ོདང༌། ཡོགས་བོན་གཏ་ོརྒྱལ་དང༌། ཁིན་བོན་ཕྱ་སངས་དང༌། 

གཉེར་བོན་གཏོ་ཆོེན་དང༌། འོ་བོན་འབྲང་ཟུ་དང༌། མཚམས་བོན་ཡོ་འཁྲུ་རྣམས། 

གཤེེན་རབ་དང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་བཞུགས་ས།ོ །བདུད་བོན་ཆུ་ལྕེགས་དང༌། དམུ་བོན་

ཡེའུ་ཏན་དང༌། བཙིན་བོན་མཚལ་ལྕེགས་རྣམས། གཤེེན་རབ་དང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་

བཞུགས་ས།ོ །སྲདི་བནོ་མུ་ཆོ་ོདང༌། སྐོསོ་བནོ་གཙུག་སྲས་དང༌། ཕྱྭ་བནོ་ཐའེུ་ལགེས་

དང༌། ལྷ་བནོ་ཐདོ་དཀར་རྣམས་ན།ི ཡར་གཡནེ་གཉན་པ་ོབཅུ་གསུམ་འདུལ་བའ་ིབནོ་

པ་ོསྟོ།ེ གཤེནེ་རབ་དང་ཐབས་ཅོགི་ཏུ་བཞུགས་ས།ོ །ད་ེནས་ཡང་ཟླ་བནོ་ཚསེ་པ་དང༌། 

ཉ་ིབནོ་དྲེང་མ་དང༌། སྐོར་བནོ་ཚའེུ་གུ་དང༌། སྤྲོནི་བནོ་བ་ཐུལ་དང༌། འཇིའ་བནོ་ཀུན་

ཏང་རྣམས། གཤེནེ་རབ་དང་ཐབས་ཅོགི་ཏུ་བཞུགས་ས།ོ །དལ་བནོ་ལུ་གུ་དང༌། ཟརེ་

བནོ་གདངས་སྙིན་དང༌། ལ་ོབནོ་རྩསི་འདབེས་དང༌། རྫོ་ིབནོ་ཕྱུར་བ་དང༌། ད་ེརྣམས་ན་ི

བར་གཡེན་གཏོད་པོ་དགུའི་བོན་པོ་ལགས་ཏེ། གཤེེན་རབ་དང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་

བཞུགས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡང་སྣང་གཤེནེ་གཡའ་ར་ིགངས་བྲག་ལས། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིའཁརོ་དུ་རྩ་ི

བཞེིན་དུ་བབས་ས།ོ །ཀླུ་བོན་དབྱོར་སྙིན་དང༌། གཉན་བོན་ཐང་ཐང་དང༌། རྒྱལ་བོན་

བོངས་པ་ོདང༌། སྨན་བོན་འབྲིམ་ཏང་དང༌། གཟེད་བོན་ལ་ཚ་དང༌། སྲ་ིབོན་ཡ་ངལ་

དང༌། འདྲེ་ེབནོ་གླུད་བནོ་གྱིརེ་མཁས་དང༌། སྲནི་བནོ་མུ་འཕེན་ཕེའེུ་ར་དང༌། བྱུར་བནོ་

སྣ་བོན་ལ་ིབྱོིན་དང༌། གཤེིན་རྗེེའ་ིབོན་པ་ོགཏའ་བོན་བྱོོན་ཁ་ིདང་། ཆུད་ཀྱི་ིབོན་པ་ོ

”འཕྲུལ་བོན་གསང་བ་དང་ “ཐར་བོན་གྲུབ་སྐྱེོལ་རྣམས་ནི། ས་གཡེན་ཆོ་ེབ་བཅུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཅོགི་འདུལ་བའ་ིབནོ་པ་ོལགས་ཏ།ེ གཤེནེ་རབ་དང་ཐབས་ཅོགི་ཏུ་བཞུགས་ས།ོ །ད་ེ

ནས་སྲདི་གཤེནེ་སྣང་གཤེེན་གྱི་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་བསྐོརོ་བ་ན་ིབྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་

ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ལགས། བདག་ཅོག་སྲདི་གཤེནེ་སྣང་གཤེེན་

འཁརོ་རྣམས་ལ། གསས་མཁར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའ་ིནང་ནས་ཀྱིང༌། ངསེ་ཚགི་བདནེ་

པའ་ིབོན་ཅོིག་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞུས་པས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པ། ཞུ་བའ་ིགཤེནེ་བནོ་ཁྱེདོ་རྣམས་ལ། དབང་པ་ོའབྲངི་ག་ིབླ་ོཡདོ་པས། སྲདི་

པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་སྟོོན་ན་ོགསུངས་ནས། སྲིད་པ་དང་པ་ོལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིབོན་བསྟོན་ནས། 

བར་སྣང་དང་གཡའ་རིའ་ིབདག་ཏུ་བསྐོསོ་ས།ོ །སྲདི་གཤེནེ་སྣང་གཤེནེ་འཁརོ་རྣམས་

ཀྱིང༌། བར་སྣང་གངས་རིའ་ིགླེིང་ཁམས་ན། འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་མང་པ་ོལ། སྲིད་

པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་བསྟོན་ཏ།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོནས། དཔལ་གྱི་ིལྷ་ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་

བྱོིན་དང༌། གཡུང་དྲུང་ག་ིལྷ་ཆོེན་མ་ོཆོ་ེབཞེ་ིདང༌། སྲིད་པའ་ིལྷ་རྒྱལ་པ་ོཆོེན་པ་ོབཞེ་ི

དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིལྷ་ལྷའེུ་རྗེ་ེམཆོདེ་བདུན་དང༌། རལོ་མཚའོ་ིཀླུ་རྣམས་ཀྱིང༌། འལོ་མ་ོ

ལུང་རིངས་སུ་ནམ་མཁའ་ནས་ཆོར་བཞེིན་དུ་བབས་ས།ོ །སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། 

ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། གསས་མཁར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལས། ངེས་

ཚིག་བདེན་པའ་ིབོན་ཅོིག་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞུས་པས། སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་ལ་ཞུ་བ་ཁྱེདོ་རྣམས་ན།ི །མཐུ་སྟོབོས་བྱོནི་རླབས་

ཅོན་ཡིན་པས། །ནག་པ་ོསྔགས་ཀྱི་ིབོན་བསྟོན་ན་ོགསུངས་ནས། །འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་

ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ། །ཞེ་ིབའ་ིངང་གིས་མ་ཐུལ་ན། །དྲེག་པ་ོསྔགས་ཀྱིིས་བསྒྲོལ་བའ་ི
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ཕྱིར། །ནག་པ་ོསྔགས་ཀྱི་ིབོན་སྟོོན་ན་ོགསུངས་ནས། །ལྷ་རྩ་ེདགུང་ནམ་བདག་ཏུ་

གཤེགེས། །འཇིགི་རྟེནེ་ལྷ་ཚགོས་ད་ེརྣམས་ཀྱིང༌། །ཕྱགོས་བཞེ་ིམཚམས་བརྒྱད་གླེངི་

ཁམས་ན། །བར་ཆོད་བྱོདེ་པའ་ིབདུད་འདུལ་ལ།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོན།ི དགུང་ལ་ོགསུམ་བཞེསེ་ནས། 

རྒྱ་མཚ་ོལ་ཁྲུས་བྱོེད་པ་དང༌། གྲངོ་ཁྱེརེ་ལ་སྐུ་འཆོག་པ་དང༌། རྒྱལ་པ་ོས་ལ་ལ་ཞེ་ེས་

འབུལ་བའ་ིདུས་ཡནི་པས། གཤེགེས་པར་དགངོས་ནས། འཁརོ་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་

བསྩལ་ནས། ཡབ་ཀྱི་ིཤེིང་རྟེ་འཁོར་ལ་ོབརྒྱད་པ་ལ་བཅོིབས། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་མང་

པ་ོཕྱུང་བས། སྟོནོ་པའ་ིཤེ་ཁག་དྲེདོ་དབུགས་བཞེ་ིལས། འབྱུང་བའ་ིཡ་ེགཤེནེ་ཆོེན་པ་ོ

བཞེིར་སྤྲུལ་ལ།ོ །ཤེར་ཕྱོགས་འབྱུང་བ་མེའ་ིབོན་པ་ོའོད་ཀྱི་ིལྗོང་ལ་ོཅོན། གསལ་བའ་ི

མར་མ་ེདགུ་ཕྲུག་བསྣམས་ནས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་དང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་གཤེེགས་

སོ། །བྱོང་ཕྱོགས་འབྱུང་བ་རླུང་གི་བོན་པོ། ཕྱོད་དེ་གསང་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་གཡུ་

མདངས་སྔོན་པོ་ཅོན། དྲེི་ཞེིམ་སྤེོས་ཀྱིི་དུད་པ་སྣ་ཚོགས་བསྣམས་ནས། སྟོོན་པ་

གཤེེན་རབ་དང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་གཤེེགས་སོ། །ནུབ་ཕྱོགས་འབྱུང་བ་ཆུའི་བོན་པོ་

བདུད་རྩིའ་ིཟལི་པ་ཅོན། བདུད་རྩ་ིཁྲུས་ཀྱི་ིབུམ་པ་བསྣམས་ནས། སྟོནོ་པ་གཤེེན་རབ་

དང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་གཤེེགས་ས།ོ །ལྷ་ོཕྱོགས་འབྱུང་བ་སའ་ིབོན་པ།ོ རིན་པ་ོཆོེའ་ིཐོར་

ཚུགས་ཅོན། ཞེལ་ཟས་ར་ོམཆོོག་སྣ་ཚོགས་བསྣམས་ནས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་དང་

ཐབས་ཅོིག་ཏུ་གཤེེགས་སོ། །དེའི་དུས་ན་འཁོར་པ་མང་པོ་ཡང༌། ལ་ལས་ནི་རྔ་

བརྡུང༌། ལ་ལས་ན་ིགཤེང་འཁོལ། ལ་ལས་ན་ིདུང་འབུད། ལ་ལས་ན་ིགཙིང་ཚན་

གཏརོ། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཁྲུས་གསལོ། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཕྱྭ་ལྡོན། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་གླུད་གཏངོ༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེནས་སྟོག་གཡག་དང༌། གླེང་པ་ོཆོ་ེདང་སངེ་ག་ེབཞེསི། མཐའ་མནན་ནས་གཤེགེས་

སོ། །ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་སྣ་ལྔའ་ིའོད་འཐིབས་སོ། །ས་གཞེ་ིལས་མ་ེཏོག་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་ིཚལ་སྐྱེེས་སོ། སྒྲོ་སྙིན་པ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ནས་གྲག་གོ །འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་ཀྱིང༌། ཤེིན་ཏུ་འགུལ་ལོ། །གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། ཤེིན་ཏུ་

འཇིགིས་ནས། རྒྱལ་པ་ོས་ལའ་ིསྤྱིན་སྔར་འདུས་ས།ོ །རྒྱལ་པ་ོལ་འད་ིཅོ་ིལགས་ཞེསེ་

ཞུས་པས། རྒྱལ་བུ་གསལ་ཁྱེབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། འདི་གཞེན་གང་ཡང་མ་

ལགས་ས།ོ །

སྔོན་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་མ་ོབདག་གི་སྲིང་མ་ོབུ་མ་ོརྒྱལ་བཞེད་མ་དེ་འོལ་མ་ོལུང་

རངིས་སུ། རྒྱལ་བནོ་ཐདོ་དཀར་ལ་ཕུལ་བས། རྒྱལ་བུ་གཅོགི་སྐུ་འཁྲུངས་པས། དའེ་ི

ཞེལ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ། ཡབ་ཡུམ་དང་ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ནི། 

ལུས་ལ་དཔལ་ཤེར་བས་མངནོ་སུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ས།ོ །དེའ་ིརྟེངི་ལ་སྲས། རྒྱལ་བུ་

ད་ེདགུང་ལ་ོགསུམ་བཞེེས་ནས། ཡབ་དང་མཐུན་པར། རྒྱ་མཚ་ོལ་ཁྲུས་བྱོ་བ་དང༌། 

གྲོང་ཁྱེེར་ལ་སྐུ་འཆོག་ཏུ་གཤེེགས་ཤེིང༌། རྒྱལ་པ་ོས་ལ་ལ་ཞེ་ེས་འབུལ་བའ་ིདུས་ན།ི 

ད་ེརིང་ག་ིགདུགས་འད་ིཡིན་པར་ངེས་སོ། །རྒྱལ་བུ་ད་ེན་ིརྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་

པ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་གཅོིག་འཇིིག་རྟེེན་ཏུ་བྱུང་བ་ལགས་པས། གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་ག་ིམ་ི

རྣམས་ལ། །སྐྱེོན་གྱི་ིབྱོིངས་ནས་སྐྱེེས་པའ་ིལུས་ཕུང་ཀུན་ཡང་དག་པར་ཁྲུས་གྱིིས་

ཤེིག །མ་ེཏོག་སྣ་ཚོགས་པ་ཐུས་ཤེིག །རྒྱལ་བུ་དེའ་ིཞེལ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ། མདུན་

བསུས་ནས་ལྷ་ཕྱག་འཚལ། བསྐོརོ་བ་བྱོས། མ་ེཏགོ་ཕུལ་ནས་རྒྱལ་བཞེད་མའ་ིསྲས་

ལགས་པས། འ་ོསྐོལོ་ཡང་དའེ་ིརྟེངི་ལ་འཚངས་རྒྱ་སྟོ་ེའགྲ་ོབར་ངསེ་ས།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་
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གསུངས་པས། རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། གྲོང་ཁྱེེར་གྱིི་མི་རྣམས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་

དགའ།ོ །མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་པ་བཏུས་ནས་ཁྲུས་དག་པར་བགྱིསི་ས།ོ །རྒྱལ་པསོ་ཀྱིང་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིརྒྱན་ཆོས་སུ་ན་ིཞུགས། རལོ་མ་ོསྣ་ཚགོས་པ་ན་ིབཅོས། རྒྱལ་བུའ་ིཞེལ་

ལྷག་གི་བྱུང་བ་ནས་མདུན་བསུས་སོ། །བསྐོོར་བ་བྱོས་སོ། །ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་

ལ།ོ །མཆོོད་པ་དབུལ་ལ།ོ །རྒྱལ་བུ་ཡང་ཤེིང་རྟེ་ལས་བབས་ནས། རྒྱལ་པ་ོས་ལ་ལ་

ཞེ་ེས་ཕུལ་བས། ཞེབས་གར་བཞེག་པའ་ིརྗེེས་ན། རིན་པ་ོཆོ་ེའབར་བའ་ིམ་ེཏོག་པད་

མ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཕྱནི་པ་ར་ེར་ེབཀྲེ་ལམ་ལམ་ཐལ་བས། རྒྱལ་པསོ་ཀྱིང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་

གཅོིག་ལགས་པར་མཁྱེེན་ནས། ཞེ་ེས་ཕེར་ལ་ཕུལ་ཏ།ོ །དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས་སྒྲོིབ་པ་

བྱོང་ནས། གྲངོ་ཁྱེརེ་ལང་ལངི་ག་ིརྒྱལ་པ་ོདང༌། མ་ིརྣམས་དང་སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་

གཅོགི་ཀྱིང་མ་ལུས་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

ད་ེནས་འབྱུང་བའ་ིགཤེེན་ཆོེན་པ་ོབཞེ་ིཡིས། སྟོོན་པ་ལ་འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསོལ་

ཏོ། །སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། བདག་ཅོག་འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་འད་ི

སྙིེད་ཙིམ་གཅོིག་ལ། གཅོིག་ཀྱིང་ཐར་པའ་ིའབྲས་བུ་མ་ིཐོབ་པར། གྲོང་ཁྱེེར་འད་ིཡ་ི

སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ན།ི གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་ཐམས་ཅོད་སངས་རྒྱས་པ། རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུ་ཇི་ིལྟ་བུ་ཞེགི་ལགས། ཤེངི་རྟེའ་ིཁ་ནས་ཐང་ལ་ཞེབས་ཕེབ་སྟོ།ེ ཞེ་ེས་ཕེར་ལ་

ཕུལ་བའ་ིམ་ིརྣམས་དེ། དཔགས་པའ་ིཡོན་ཏན་ཅོ་ིལྟ་བུ་ཞེིག་མཆོིས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

ཞུས་པས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་ིབུ་འབྱུང་བའ་ིགཤེེན་ཆོེན་

པ་ོབཞེ།ི ད་ེན་ིའད་ིལྟ་སྟོ།ེ སྔནོ་དང་པ་ོབདག་ག་ིཡབ་རྒྱལ་བནོ་ཐདོ་དཀར་གྱི།ི ཞེབས་

ཀྱིིས་བཅོགས་ཤེིང་བསྟོན་པ་བཞེག་པའ་ིཡུལ་དང༌། མ་ིཡང་འད་ིལགས་ས།ོ །བདག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ག་ིམ་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲོོམ་བུ་མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་མ་ཡང༌། ཡུལ་འདིར་སྐུ་འཁྲུངས་

པ་ལགས་སོ། །ཞེེ་ས་ཕེར་ལ་འབུལ་བ་ནི་བདག་གི་ཕྱི་མེས་དང་ཞེང་པོ་ལགས་

སོ། །འ་ོསྐོོལ་གདོང་ལ་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ནི། སྔོན་གྱི་ིལས་འཕྲི་ོ

མཐུན་པས་ཕྱོགས་གཅོིག་ཏུ་སྐྱེེས་ཏ།ེ སྔོན་ནས་སྒྲོིབ་པ་བྱོང་བས། ད་ེརིང་བདག་ལ་

བསྐོོར་བ་བྱོས་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་མཆོོད་པ་ཕུལ་བས། ཚོགས་རྫོོགས་ནས་སངས་རྒྱས་

པ་ལགས་ས།ོ །ཡང་འབྱུང་བའ་ིགཤེེན་ཆོེན་པ་ོབཞེིས། སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་

པ། སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ལགས། བདག་ཅོག་འཁོར་པ་འབྱུང་བའི་

གཤེེན་ཆོེན་པ་ོབཞེིས། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིསྒོ་ོམ་ོམང་པ་ོལ། ཇི་ིལྟར་བསླབ་ན་སྒྲོིབ་

གཉིས་བྱོང་བ་ལགས། ཇི་ིལྟར་བསླབ་ན་ཚོགས་གཉིས་རྫོོགས་པ་ལགས། ཇི་ིལྟར་

བསླབ་ན་མངནོ་འཚང་རྒྱ་བ་ལགས། 

ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཞུས་སམ་གསལོ་པས། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་

ལ་ཞུ་བའ་ིགཤེེན་པ་ོརྣམས། དབང་པ་ོཐ་མའ་ིབླ་ོཡོད་པས། འོད་ཟེར་སྤྲོོས་པའ་ིབོན་

བསྟོན་ན་ོགསུངས་ནས། བོན་གྱི་ིསྒོ་ོམ་ོབརྒྱད་ཁ་ིབཞེ་ིསྟོོང་ལས། རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་ི

དོན་བསྟོན་ནས། གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་བདག་ཏུ་བསྐོོས། གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་དབུས་

དཀྱིིལ་དུ། གསས་མཁར་ཁོང་མ་རུ་རིང་བཞེེངས། འབྱུང་བ་བཞེ་ིཡ་ིགཤེེན་པ་ོཡང༌། 

འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་མང་པོ་ལ། ཁོང་མ་རུ་རིང་གསས་མཁར་ནས། རྒྱས་པ་

འབུམ་གྱི་ིདནོ་སྟོོན་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོན།ི མཚ་ོམུ་ལ་ེསྟོོང་ལྡན་ཧད་ཀྱི་ིའགྲམ་དུ་

སྐུ་ཁྲུས་ལ་གཤེགེས་ས།ོ །ཟླ་བ་ཉ་གསུམ་གྱི་ིདུས་ཁྱེད་པར་ཅོན་ལ། ཉ་དང་པ་ོདཀར་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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བའ་ིདུས་སུ། སྟོོན་པ་ལ་གནམ་གྱི་ིལྷས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ཉ་དབུ་མ་དམར་བའ་ིདུས་

སུ། སྟོོན་པ་ལ་བར་གྱི་ིམིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ཉ་ཐ་མ་སྔ་ོབའ་ིདུས་སུ། སྟོོན་པ་ལ་ས་

འོག་ག་ིཀླུས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ལྷ་ཀླུ་མ་ིདང་གསུམ་གྱི་ིསློབ་བུ། འབུམ་ཕྲིག་མང་པོས་

གཤེེན་རབ་སྐུ་བསྐོོར་ནས། འོལ་མ་ོལུང་རིངས་གནས་མཆོོག་དམ་པ་རུ། སྒྲོ་དང་

རལོ་མ་ོམང་པསོ་དྲེངས་ཏ་ེགཤེགེས། བཀྲེ་ཤེསི་ཕེ་ོབྲང་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་དུ། ལྷ་ཀླུ་མ་ི

དང་གསུམ་གྱི་ིསླབོ་བུ་ལ། པའེུ་ཙི་ེརྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ིབནོ་སྟོནོ་ཏ།ོ །

འགྲ་ོབ་རིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་མཐའ་ཡས་ལ། སྟོོན་པའ་ིདབང་པ་ོདྲུག་ལས་འོད་

ཟེར་ཕྱུངས། འདུལ་བའ་ིགཤེེན་དྲུག་སྤྲུལ་ནས་འགྲ་ོབ་གདུལ་བར་མཛོད་དོ། །ལྟུང་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆོེ་བ་ལྷའི་ཡུལ་ན། ལྷའི་བོན་པ་ོགསལ་འབར་ཀུན་ཤེེས་སུ་སྤྲུལ་

ནས། ལྷ་རྣམས་འདྲེེན་པའ་ིསྟོོན་པ་མཛོད་དོ། །ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིཡུལ་ན། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ི

བོན་པ་ོམུ་སངས་ལྕེ་ེའབར་དུ་སྤྲུལ་ནས། རྩོད་པའ་ིལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ལ་འདྲེེན་པའ་ི

སྟོོན་པ་མཛོད་ད།ོ །འཁོར་བ་མིའ་ིཡུལ་ན་མིའ་ིབོན་པ་ོསྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་

ནས། ཆོགས་པའ་ིམ་ིརྣམས་ལ་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པ་མཛོད་ད།ོ །འཐབིས་པ་བྱོལོ་སངོ་ག་ི

ཡུལ་དུ། བྱོོལ་སོང་ག་ིབོན་པ་ོགཏིང་གསལ་ཧད་ཀྱི་ིསྒྲོོན་མ་ེརུ་སྤྲུལ་ནས། འཐིབས་

པའ་ིབྱོལོ་སངོ་རྣམས་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པ་མཛོད་ད།ོ །བཀྲེསེ་སྐོམོ་ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ། 

ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིབོན་པ་ོགྲངས་འཛོིན་བྱོིན་སྤུངས་སུ་སྤྲུལ་ནས། བཀྲེེས་སྐོོམ་ཡ་ིདྭགས་

རྣམས་ལ་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པ་མཛོད་ད།ོ །སྡུག་བསྔལ་དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ན། དམྱལ་བའ་ི

བོན་པ་ོའཕྲུལ་བོན་ངར་དྲེག་བྱོམས་པར་སྤྲུལ་ནས། སྡུག་བསྔལ་དམྱལ་བ་རྣམས་ལ་

འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པ་མཛོད་ད།ོ །དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོན།ི ཡུལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འལོ་མ་ོལུང་རངིས་ན། གཡུང་དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ལ་ཉན་པའ་ིསམེས་ཅོན་ན།ི རབ་

ཏུ་ཡང་གྲངས་མང་སྟོེ། ནམ་མཁའ་ིསྤྲོིན་ཚོགས་བཞེིན་དུ་གཏིབས་ཏ་ེཉན་ནོ། །སྟོོན་

པས་ཀྱིང་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། །སྐུས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ། བསྟོན་པ་སྐུའ་ིཔེའུ་ཙི་ེ

བསྟོན་ཏོ། །གསུང་གིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ། བསྒྲོག་པ་གསུང་གི་པེའུ་ཙིེ་བསྟོན་

ཏ།ོ །ཐུགས་ཀྱིིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ། བསྒྲུབ་པ་ཐུགས་ཀྱི་ིཔའེུ་ཙི་ེབསྟོན་ཏ།ོ །

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པོ་ཆོེ་གཟེར་མྱིག་གི་རྒྱུད་ལས།” གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བསྟོན་པ་སྤེལེ་བའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབཞེ་ིཔའ།ོ །
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ལེའུ་ལྔ་པོ། 

ལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་བའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཀ་ཏྲག་ཧ་ལངི་མུ་སངས་ལམ། །གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་དུ་ན། 

ལྷ་གཤེནེ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའ་ིལའེུའ།ོ 

དུས་ད་ེཙིམ་ན། །སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ང་ོབ་ོཉདི་ཀྱིསི་བནོ་བསྟོན་ཀྱིང༌། སམེས་ཅོན་མིའ་ི

བུ་ལ་ཤེིན་ཏུ་སྡེིག་ཆོ་ེབའི། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེགསོན་ཚ་ེབཏུལ་བས་མ་ཐུལ་ནའང༌། ཤེ་ི

ནས་སེམས་ཅོན་དམྱལ་བར་སྐྱེེས་པ། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེས་བཟུང་ནས། ལྷ་གཤེེན་

བརྒྱ་ལ་ཕྱག་བཙིལ་བས། ལས་ཀྱི་ིསྒྲོབི་པ་བྱོང་ནས། གཤེནི་ཚ་ེའདྲེངོས་པའ་ིལའེུའ།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། ནམ་མཁའ་ལས་སྒྲོ་སྙིན་པ་མང་པ་ོབྱུང་ང༌ོ། །བར་སྣང་ལས་

འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་ར།ོ །ས་གཞེ་ིཡང་ཤེིན་ཏུ་འགུལ་ལ།ོ །འཛོམ་བུའ་ིགླེིང་ག་ི

མི་རྣམས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་སྐྲག་གོ །དུས་དེར་ནམ་མཁའ་སྟོོང་པའི་དབྱོིངས་དཀྱིིལ་

ན། །ཁྱེེའུ་ཆུང་གཡུ་ཡ་ིཟུར་ཕུད་ཅོན། སྐུ་མདོག་ཤེེལ་ལྟར་གསལ་ལ་དག །ཡ་ིག་ེ

འཕྲུལ་གྱི་ིསླག་པ་གསལོ། །གཡུ་འབྲུག་སྔནོ་པའོ་ིརྟེ་ལ་ཞེནོ། །བཀའ་ཡ་ིགཏ་ོསྒྲོམོ་ཡང་

ཆུང་འགེལ། །ཀུན་ཏུ་འཁོར་འཁོར་ལྡིང་ལྡིང་ནས། །གཤེེན་ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ན། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བ་ོནི། །སློབ་བུ་འབུམ་ཕྲིག་མཐའ་ཡས་ལ། །པེའུ་ཙིེ་

གསུམ་གྱི་ིབོན་འཆོད་ན། །འཆོད་པའ་ིགྲལ་དུ་ཤེད་ཀྱིིས་བབས། །ད་ེལ་ཀུན་ཀྱིང་ང་ོ

མཚར་སྐྱེེས། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཞེལ་ན་རེ། །ཁ་རྩང་སྒྲོ་དང་འོད་བྱུང་བ། །དེར་ན་ི

འད་ིཡ་ིསྤྲུལ་པ་ཡནི། །ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཁྱེདོ། །གང་རགིས་གར་འགྲ་ོགང་

ལ་དོན། །དེ་སྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པས། ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སླར་གསོལ་

པ། །རྗེེ་གཅོིག་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ལགས། །བདག་ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་

ཅོན། །གཟུགས་ཕུང་ཤེེལ་ལྟར་གསལ་ལ་དྭངས། །ཡི་གེ་འཕྲུལ་གྱིི་སླག་པ་

གོན། །མགྱིོགས་པ་གཡུ་འབྲུག་རྟེ་ལ་ཞེོན། །གཏོ་ཡི་བཀའ་སྒྲོོམ་ཡང་ཆུང་

འགེལ། །སངས་པོ་འབུམ་ཁིའི་སྤྲུལ་པ་ལགས། །གཤེེན་རབ་ཉིད་ཀྱིི་སྤྱིན་སྔར་

མཆོསི། །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ནས། འབྲུག་ག་ིརྟེ་ལས་བབས་ས།ོ །སྟོནོ་པ་ལ་བསྐོརོ་བ་

བྱོས་ས།ོ །ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །རནི་པ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔའ་ིམཆོདོ་པ་ཕུལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་པུས་མའོ་ིལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། ཡང་འད་ིསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ཏ།ོ །སྟོནོ་

པ་གཤེེན་རབ་མཁས་པའི་མཆོོག །འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་ཀུན་གྱིི་རྗེེ། །ཐམས་ཅོད་

མཁྱེེན་པའ་ིཡ་ེཤེེས་ཅོན། །སྲིད་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོསངས་པ་ོཡིས། །སྤྲོིངས་པའ་ིཡ་ིག་ེསྙིན་

དུ་ཞུ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ནས། རིན་པ་ོཆོེའ་ིསྒྲོོམ་བུའ་ིཁ་ཕྱེས་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ 

སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ལགས། སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིཞེལ་ནས། བྱོང་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་

གྱི་ིཁམས་ན། ཡུལ་གྱི་ིམིང་ན་ིའོད་མ་འབྱོམ་སྐྱེ་བྱོ་བ་ལགས་ས།ོ །མཁར་གྱི་ིམིང་ན་ི

དྭང་བ་རྫོོང་ཕུག་བྱོ་བ་ལགས་སོ། །ཕེའི་མིང་ནི་གཏོ་ཁི་རྗེེ་ཐང་པོ་བྱོ་བ་ལགས་

ས།ོ །མའ་ིམིང་ན་ིདཔྱིད་གུང་བཙུན་ཁ་ིམ་བྱོ་བ་ལགས་ས།ོ །གཏ་ོདཔྱིད་ད་ེགཉིས་ཀྱི་ི



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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བུ་ན།ི གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེབགྱི་ིབ་ལགས་ས།ོ །འཛོམ་བུའ་ིགླེངི་ག་ིམ་ིལགས་ཏ།ེ གཏགོས་

ན་ིརྗེའེ་ིརགིས་སུ་གཏགོས་ས།ོ །

མ་ིརུ་གྱུར་པ་ལ་ད་ེལས་སྡེིག་ཆོ་ེབ་མེད་པས། གནམ་ལ་འཕུར་རྒུ་དང༌། ས་ལ་

འཛུལ་རྒུ་དང༌། བར་ལ་འདྲེིམ་རྒུ་རྣམས་ལ། སྒྱུ་ཆོ་ེཞེིང་ཐབས་མཁས་ལ། རྩལ་ཆོ་ེ

ཞེངི་འཕེངས་དྲེག་པས། །སྟོངོ་ཁམས་ཕུང་ཞེངི་གསད་ད།ོ མ་ིདག་ེབ་ལ་བརྩོན་པ་ཀུན་

ཀྱིང༌། ཚ་ེཕྱ་ིམ་བྱོ་བ་རྫུན་ཡིན་ཟེར་ནས། སྡེིག་པ་ལ་འཛུད་ཅོིང་ཤེན་དམར་ལ་སྤེག་

ག ོ།གཞེན་དག་ག་ིམ་ིལ་ཡང༌། རྐུ་དང་དམག་བཤེམས་ནས། མཐ་ོབའ་ིམཁར་ཕེབས། 

དམའ་བའ་ིཡུལ་འཕྲིོག །མ་ིརྟེ་གྲིར་རུ་བསད། ནོར་ཕྱུགས་རྣངས་སུ་གཅོོད། དེའ་ིསྐྱེ་ེ

མཆོདེ་ཀྱིསི་ཡུལ་ཁམས་ད་ེཙིམ་ན་ཡང༌། དག་ེབའ་ིལས་སྤྱིདོ་པ་ན།ི ནམ་ལངས་པའ་ི

སྐོར་མ་བས་ཀྱིང་ཉུང༌། སྡེིག་པའ་ིལས་སྤྱིོད་པ་ནི། ས་གཞེིའ་ིརྩ་ིམཆོོག་པས་ཀྱིང་

མང༌། ད་ེལ་སྲིད་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོསངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིཡིས། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོརབ་ཏུ་

བསྐྱེདེ་ནས། དག་ེབའ་ིམ་ིསྲདི་ཀྱིང་གཏ་ོབུ་དོད་དསེ་སྡེགི་པར་བསྒྱུར་ཡང་ཟནི། ཡདོ་

པའ་ིཕྱུགས་སྲདི་ཀྱིང་གཏ་ོབུ་དདོ་དསེ་མདེ་པར་བསད་ཀྱིང་ཟནི། སངས་པ་ོཡང་ཤེནི་

ཏུ་ཐུགས་ཆོད་ནས། བདག་ཞུ་བ་པ་ོལ་བརྫོངས་པ་ལགས་ས།ོ །གཤེེན་རབ་ལགས། 

སྡེགི་ཅོན་གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེའདུལ་བར་མཛོད་པར་ཞུ་ལགས། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏ།ོ །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་ིབུ་ད་ེན་ི

མ་ལགས་སོ། །འབུམ་ཕྲིག་ཙིམ་གྱི་ིསློབ་བུ་མང་པ་ོཡང་འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའ་ིབོན་

ལ་ཚུར་མ་ཉན་ན། སྡེགི་ཅོན་གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེགཅོགི་པུ་ལ་བདག་གསི་ཕེར་ལ་བཤེད་པ་

མ་ིརགིས་ས།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡང་ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་གྱིིས་ཞུས་པ། སྟོོན་པའི་སློབ་བུ་འབུམ་

ཕྲིག་མང་པ་ོཡང༌། སྔནོ་ཚ་ེགངོ་ནས་སྦྱངས་པའ་ིའཕྲི་ོཅོན་ཡནི། སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་མཐངོ་

ཚིག་འགའ་བསླབས་པས་འཚལ། སྡེིག་པ་མ་ིབགྱིིད་དག་ེབའ་ིཚོགས་གསོག་ངེས། 

མཐར་ཡང་བླ་ན་མེད་པའ་ིག་ོའཕེང་འཐོབ་པའ་ིརིགས། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེགཅོིག་པུ་མ་

འདུལ་ན། ཟླ་བ་ང་ོར་ེལ་ཡང་སེམས་ཅོན་འབུམ་ཚ་ོའགུམས། དག་ེབའ་ིཁེབས་སུ་

གཏ་ོབུ་བཏུལ་ན་ཆོ།ེ སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་མྱུར་དུ་གཤེགེས་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསལོ་

པས། ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཇིི་ལྟར་དགུང་ཟླ་གསུམ་ལ་ས་

འཁྱེགས་ཆུ་འཁྱེགས་ནས། ཆུ་མགི་རགིས་སུ་གཏགོས་པ་འགའ་ཙིམ་ཡང༌། ཚུར་ལ་

བཙིལ་ནས་སམེས་ཅོན་འཐུང་བ་ལས། ཆུ་མགི་ཕེར་འཐུང་ཟརེ་ནས་འགྲ་ོབ་གཟགིས་

ལགས་སམ། སྐོོམ་པ་གང་ཞེིག་ཆུ་ཁར་མ་ིའོང་བར། བསྙུར་ལ་ཕེར་གཤེེགས་བྱོ་བ་

ཁྱེེའུ་ཆུང་མི་རིགས་ངེས། སྟོོན་པས་བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་མ་འདུལ་ན། དོ་རུ་

གཏུགས་ན་སེམས་ཅོན་ད་ེམ་ིའདུལ་བར་ངེས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ཡང་

ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་གྱིིས། གཤེེན་རབ་ལ་གསོལ་པ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་

གཤེེན་རབ་མི་བ་ོལགས། ཐ་རམ་ལྕེགས་ཀྱིིས་བསྡེམས་ནས་མགར་བ་བཙིལ་བ་

ལགས། བལ་གྱི་ིསྐུད་པ་ཡིན་ན་ཀུན་དང་ཀུན་གྱིིས་ཁོལ། དག་ེབ་ཅོན་ན་ིབསྐྲད་ཀྱིང་

སྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་འདུ། སྡེིག་པ་ཅོན་ན་ིམ་ིའོང་ཤེིན་ཏུ་འབྲོས། སེམས་ཅོན་དོན་ལ་

གཤེེན་རབ་སྐུ་མ་ིའཕེང༌། སྟོོན་པ་ཆོབ་དང་འདྲེ་སྟོ་ེཁ་ོམ་ིསྐོོམ། ཚུར་ལ་འདུ་བ་སྟོོན་

པས་མ་བཏུལ་ཡང༌། འདུལ་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཚུར་ལ་འདུ་བ་ཡིན། ཕེར་ལ་བཏུལ་བ་

སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་ལགས། མ་ཐགོས་མྱུར་དུ་སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་གཤེགེས་སུ་གསལོ། 



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་པས། ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། རགིས་ཀྱི་ིབུ་

ཚ་ེདང་ལྡན་པ། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན། འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ན་ཡང༌། གཏ་ོ

བུ་དོད་དེ་འདི་དུག་ལྔ་སེམས་ལ་ཚང་བ་ཞེིག་འདི་ཡིན་པས། མི་འདུལ་བཞེིན་དུ་

གདུལ་བ་བདུད་ཀྱི་ིལས་ཡནི་ན།ོ །དམུ་རྒདོ་བཞེནི་དུ་ཤེནི་ཏུ་འདུལ་དཀའ་ན། བཏང་

སྙིོམས་ཙིམ་དུ་ཡེངས་ལ་གཞེག་པར་འབྱུང༌། གཏ་ོབུ་ཤེི་བའི་རྗེེས་ལ་འདུལ་ན་ཕྱི་

མར་མྱུར་དུ་ཐུལ། སྡེིག་ཅོན་འད་ིན་ིཤེིན་ཏུ་འདུལ་དཀའ་སྟོེ། འད་ིམ་ཐུལ་ན་སེམས་

ཅོན་ཀུན་མ་ིཐུལ། ད་ེབས་བདག་ཀྱིང་ཁུང་དུ་འཁྱེོག་པ་ཡིན། ཞུ་བ་པ་ོཡ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་

ངསོ་’དསོ’དྲེག་དང༌། སྲདི་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོསངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིབཀའ་གཉན་ལ། བདག་

ཀྱིང་སེམས་ཅོན་དོན་ལ་འོང་བ་ཡིས། མ་ཐུལ་ན་ཡང་ཕེ་ོགཅོིག་ཅོ་ིཐུལ་བྱོ། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་གསུངས་ནས། འཁོར་རྣམས་ལ་ཡང་བཀའ་བསྩལ་པ། འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱི་ི

སློབ་བུ་ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིང༌། བཟོད་པ་ནི་སྒོོམས་ཤེིག །ཚུལ་ཁིམས་ནི་སྲུངས་

ཤེགི །བརྩནོ་འགྲུས་ན་ིསྐྱེེད་ཅོགི །བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་ཞེགོ་ཅོགི །ཤེསེ་རབ་

ལ་སློབ་ཅོིག །སྨོན་ལམ་ནི་ཐོབ་ཅོིག །ཐབས་ནི་སྒྲུབས་ཤེིག །སྦྱིན་པ་ནི་ཐོངས་

ཤེིག །སྟོོབས་ན་ིབསྐྱེེད་ཅོིག །ཡ་ེཤེེས་དང་ན་ིལྡན་པར་གྱིིས་ཤེིག །བདག་ན་ིའཇིིག་

རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གཞེན་དག་གཅོིག་ན། སེམས་ཅོན་ཤེིན་ཏུ་སྡེིག་ཆོ་ེབ། རབ་ཏུ་གདུལ་

དཀའ་བ་གཅོིག་འདུལ་དུ་འགྲ་ོབས། སྐྱེ་ེབ་གཅོིག་དང་གཉིས་ལ་མ་ཐུལ་ཀྱིང་ལྔ་དང་

དྲུག་ལ་དུག་ལྔ་རྩད་བཅོད་ལ། ནམ་ཞེིག་འཁོར་བའ་ིགནས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་ཙིམ་ན། 

འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའ་ིབོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་དར་བ་ཡིན་གསུངས་ནས། སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་མ་ིབ་ོཡང༌། གསརེ་གྱི་ིཤེངི་རྟེ་འཁརོ་ལ་ོབརྒྱད་པ་ལ་ན་ིབཅོབིས། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལོ་གཉིས་ཀྱིིས། སྐུའི་སྟོ་ཟུར་གཡས་གཡོན་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ། ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་

གཡུའ་ིཟུར་ཕུད་ཅོན་གྱིིས། གཤེེགས་པའ་ིསྣ་དྲེངས། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་མང་པ་ོཕྱུང་

ནས་གཤེེགས་སོ། །གཤེེན་རབ་གར་གཤེེགས་པའ་ིས་གཞེ་ིལ། མ་ེཏོག་སྣ་ཚོགས་

སྐྱེསེ་ས།ོ །ནམ་མཁའ་ལས་འདོ་ཟརེ་སྣ་ཚགོས་ཤེར་ར།ོ །

ད་ེནས་ཡུལ་འདོ་མ་འབྱོམ་སྐྱེ་རུ་བྱོནོ་ན།ོ །གཏ་ོབུ་དདོ་དསེ་ན།ི དམག་བསགོས་

ས།ོ །ག་ོགནོ་ན།ོ །མཚནོ་ཐགོས་ས།ོ །སྔ་ན་མ་མཐངོ་བའ་ིམ་ིབྱུང་བས། མ་ིབསད་ལ་

ནརོ་ཕྲིགོ་ག་ོཟརེ་ནས། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིཐགོ་ཏུ་རྒྱུགས་ཏ་ེབྱུང་ང༌ོ། །སྟོནོ་པ་གཤེེན་རབ་

ན་ིརྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིཡ་ེཤེེས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེཞེ་ི

བའ་ིལས་ཀྱིིས་སྤེ་བསྐོང་ནས་མ་ིའདུལ་བས། དྲེག་པོའ་ིལས་ཀྱིིས་ཚར་གཅོོད་པར་

དགངོས་ཏ།ེ སྐུའ་ིའདོ་ཟརེ་ལས་ཁ་ོབ་ོཆོནེ་པ་ོབཞེརི་སྤྲུལ་ནས། ཤེར་ཕྱགོས་སུ་དབལ་

གྱི་ིཁ་ོབ་ོཟ་ོབ་ོདབུ་དགུ། ལྷ་ོཕྱོགས་སུ་དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོརུམ་པ་ོརྩ་ེདགུ། ནུབ་ཕྱོགས་

སུ་དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོརུ་ཅོ་ོསྡེ་ེདགུ། བྱོང་ཕྱགོས་སུ་དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོགཟ་ེམ་མག་ོདགུ། ཁ་ོ

བ་ོཆོནེ་པ་ོད་ེབཞེ་ིན།ི སྐུ་མདགོ་མཐངི་ནག་བརྗེདི་དང་ལྡན། དབུ་ན་ིདགུ་ལ་ཞེབས་ན་ི

བཞེ།ི ཕྱག་ན་ིབཅོ་ོབརྒྱད། དབུ་དགུ་ན་ིཁྱུང་ག་ིདབུ་དང༌། བན་གླེང་ག་ིདབུ་དང༌། ཆུ་

སྲིན་གྱིི་དབུ་དང༌། སེང་གེའི་དབུ་དང༌། གཡག་གི་དབུ་དང༌། སྟོག་གི་དབུ་དང༌། 

གཟིག་ག་ིདབུ་དང༌། དོམ་གྱི་ིདབུ་དང༌། དྲེེད་ཀྱི་ིདབུ་དང་དགུའ།ོ (འབྲོང་ག་ིདབུ་དང་

དགུའོ། རྟེོགས་དགོན་དཔར་ཤེིང་ལྟར།) ཕྱག་བཅོོ་བརྒྱད་ན། རྒྱག་པའི་མདའ། 

འབུགས་པའ་ིམདུང༌། འཛོནི་པའ་ིཞེགས་པ། འདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ། གཤེགོ་པའ་ིསྟོ་ར།ེ 

གཅོདོ་པའ་ིདགྲ་སྟོ། འདྲེ་བའ་ིསོག་ལ།ེ འཚགོ་པའ་ིཐུ་ལུམ། འདབེས་པའ་ིགཟརེ་ཆོནེ། 
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སྲགེ་པའ་ིགཏར་རྡོ།ོ གཏུབ་པའ་ིརལ་གྲ།ི འཆོངི་བའ་ིལྕེགས་སྒྲོགོ །གྲ་ིདང༌། ཆུ་གྲ་ིདང༌། 

མཁར་ཐའེུ་དང༌། ལྕེགས་ཐའེུ་དང་། ཡ་ལད་དང་། འཁརོ་ལ་ོདང་བཅོ་ོབརྒྱད་པ་ོརམི་

བཞེནི་དུ་བསྣམས་ས།ོ །

ཞེབས་བཞེ་ིལ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱ་གྲམ། འཁོར་ལ་ོརྩིབས་བརྒྱད། གཡུང་དྲུང་དགུ་སྐོོར། 

མ་ེར་ིའབར་བ། ད་ེལྟར་དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོཆོེན་པ་ོབཞེ་ིཡིས། ཕྱོགས་བཞེ་ིནས། དབུ་ན་ི

གཅོོག །ཞེལ་ན་ིགདེངས། ཚེམས་ན་ིགཙིིགས། སྤྱིན་ན་ིབཟློག །ཞེབས་ན་ིབགྲད། 

ཕྱག་ནི་གདེངས། ཞེལ་གྱིི་ཁ་རླངས་ལས། “ལྕེགས་ཀྱིི”ཚ་ཚ་ཡར་མར་ནི་

འཕྲིསོ། །ལྗོགས་ཀྱི་ིདབང་པ་ོནས་གསརེ་བཙིོའ་ིཞུན་མ་ན་ིའཕེངས། སྟོནོ་པ་ཉདི་ན་ིསྐུ་

རིན་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་ལ་གསལ་བ། མདུན་དང་རྒྱབ་མ་ིམངའ་བ། ཞེལ་ཉ་ིཟླ་བཞེིན་དུ་

གསལ་བས། ཕྱོགས་བཅུ་ཡོངས་སུ་གཟིགས་པ། དབུ་ལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཔྲོག་ཞུ་དགུ་

བརྩེགས་གསོལ་བ། ཕྱག་ན་གསེར་གྱིི་ཆོག་ཤེིང་གཡུའི་གཡུང་དྲུང་རིས་ཅོན་

བསྣམས་པ། ད་ེལྟ་བུ་ཞེགི་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གཤེགེས་ས།ོ །གཤེནེ་རབ་ཡས་གཤེགེས་པ་

དང༌། གཏ་ོབུ་མས་རྒྱུག་པ་གཉིས། ཡ་ེལ་བརྩེགས་ཀྱི་ིགོང་ཀར་མཇིལ་ལ།ོ །གཏ་ོབུ་

དདོ་དེའ་ིདམག་མ་ིརྣམས། ལ་ལ་ན་ིབརྒྱལ་ལ།ོ །ལ་ལ་ན་ིརངེས་ས།ོ །གཏ་ོབུ་ཉདི་ཀྱིང་

སྔངས་ནས་འདར་ར།ོ །བར་དེར་མན་ོབསམ་བཏང་བས་ནམ་ཀྱིང་གསོད་པའ་ིབདུད་

ཅོིག་ཡིན། །བྲོས་ཀྱིང་མ་ིཐར་བརྒལ་བས་ཀྱིང་མ་ིཐུབ་པས། ལན་ཅོིག་གུས་པ་ཞུ་

བར་དྲེན། རྟེ་ལས་ཀྱིང་བབས་སོ། །ལུས་ལས་གོ་ཕུད། གླེོ་ལས་མཚོན་བཀྲེོལ་

ལོ། །གུས་པས་ཕྱག་བཙིལ་ནས། འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །སྔ་ན་མ་མཐོང་བ་ཡ་ི

སྐྱེེས་བུ་ཁྱེད་པར་ཅོན། རིན་ཆོེན་འབར་བའི་སྐུ་ནི་ཅོིར་ཡང་བཀྲེ་བ་གཅོིག །ཉི་ཟླ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསལ་བའི་ཞེལ་ནི་ཕྱོགས་བཅུ་ཡོངས་སུ་གཟིགས། རིན་ཆོེན་འབར་བའི་ཐོར་

ཚུགས་དབུ་ལ་གསོལ། གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་གཡུ་ཡ་ིགཡུང་དྲུང་རིས་ཅོན་ཕྱག་ན་

བསྣམས། གསརེ་གྱི་ིཤེངི་རྟེ་འཁརོ་ལ་ོབརྒྱད་པ་བཅོབིས། འཇིགིས་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་ཆོནེ་

པ་ོབཞེསི་མཐའ་མནན་ནས། གར་གཤེགེས་བདག་ཀྱིང་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིའབངས་སུ་མཆོ།ི ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་གསོལ་བས། སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་ཅོག་ན་ིསྡེིག་ཅོན་གཏ་ོབུ་

དོད་ད་ེཉིད། སེམས་ཅོན་མིའ་ིལུས་སུ་སྐྱེེས་པ་ལ། དུག་ལྔའ་ིས་བོན་དུ་སྡེིག་པ་སྣ་

ཚགོས་སྤྱིདོ་པས། ཁངོ་ཁ་ོབ་ོབཞེསི་ན་ིསྡེགི་ཅོན་དདོ་ད་ེའད།ི ད་ལྟ་བསྒྲོལ་ལ་ཤེ་རུས་

བཟའ་དགསོ་གསུངས། བདག་གསི་ན་ིསྡེགི་པ་སྤེངོ་ནས་དག་ེབ་སྤྱིདོ་པ་ན། ཅོསི་ཀྱིང་

མི་བསད་འཁོར་གྱིི་དམ་པ་བྱོ། གསོད་པ་བདམ་མམ་སྡེིག་པ་སྤེོང༌། དེ་སྐོད་ཅོེས་

བཀའ་བསྩལ་པས། དམག་མ་ིཕྱ་ིམ་རྣམས་ཀྱིང༌། བརྒྱལ་བ་སངས་ས།ོ རངེས་བརྟེས་

ས།ོ །གཏ་ོབུ་དདོ་དསེ་ཡང་སྟོནོ་པ་ལ་གསལོ་པ། བདག་ན་ིད་ཕྱནི་ཆོད་དུ། སྟོནོ་པས་

བཀའ་བསྩལ་པ་བཞེནི་དུ་སྡེགི་པ་སྤེངོ་ལ་དག་ེབ་སྤྱིདོ་ད།ོ །གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེཡང་སམེས་

ལ་དད་པ་མ་གཡོས་ཏེ། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་འཇིིགས་པའ་ིདབང་གིས་ཁས་བླངས་

ས།ོ །

སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་ནས། དཔང་པོའ་ིདྲུང་དུ་ཁས་བླངས་པ། ཁས་བླངས་མ་ཡནི་དམ་

བཅོའ་ཡིན། དམ་ལས་འགལ་ན་འབྲས་བུ་འཚིག །སྐྱེ་ེབ་ལྔ་བརྒྱར་ངན་སོང་བརྒྱུད། 

གར་སྐྱེེས་བསླུ་བ་རྒྱུན་དུ་འོང༌། ད་ན་ིདམ་ལས་མ་འགལ་ཅོིག་གསུངས་ནས། གཏ་ོ

བུའི་མཁར་དང་བ་རྫོོང་ཕུགས་སུ་གཤེེགས་སོ། །ཡུལ་ཁམས་དེའི་མི་རྣམས་ཡ་

མཚན་སྐྱེསེ་ནས། ཐམས་ཅོད་འདུས་ས།ོ །
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གཏ་ོབུ་ཡང་དག་ེབ་སྤྱིདོ་པར་ཀུན་ཏུ་གྲགས་ས།ོ །ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིསམེས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། སྟོནོ་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་འདུས་ནས་ཞེ་ེས་ཕུལ་ལ།ོ །དརེ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་

རབ་མི་བོ་ཡིས། གསེར་གྱིི་ཤེིང་རྟེ་ཁ་ལས་བབས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིི་སྐུ་རྣམས་

བཤེིག །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས། གཡུང་དྲུང་ག་ིགདན་བཏིང༌། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོ

ཡིས་རིན་པ་ོཆོེའ་ིགུར་ཕུབ། གཏ་ོབུ་དོད་དེས་ཞེལ་ཟས་ར་ོམཆོོག་སྣ་ཚོགས་དྲེངས་

སོ། །གནམ་གྱི་ིལྷ་དང་སའ་ིཀླུ་དང༌། བར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། ལ་ལས་ན་ིབསྐོོར་བ་

བྱོེད། ལ་ལས་ན་ིལྷ་ཕྱག་འཚལ། ལ་ལས་ན་ིམཆོོད་པ་འབུལ། ལ་ལས་ན་ིམ་ེཏོག་

འཐརོ། ལ་ལས་ན་ིསྐུ་ཁྲུས་གསལོ། ད་ེལ་ན་ིགཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེཡང་ཤེནི་ཏུ་ང་ོམཚར་སྐྱེསེ་

སོ། །སྟོོན་པས་དགུང་ལ་ོགསུམ་དུ་གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ། སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་བསྟོན་

ཀྱིང༌། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་བས་སེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་འཕྲི་ོབརྩན་པར་གྱུར་ཏ།ེ གཏ་ོ

བུ་དདོ་ད་ེན་ིལུས་སྟོནོ་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་ན་བནོ་ཉན་ཀྱིང༌། ཞེ་ེསྡེང་མ་ེལྟར་འབར་བའ་ིརང་

བཞེནི་གྱིསི། སམེས་ལ་གསད་གཅོད་མང་པ་ོརྒྱུའ།ོ །གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན་ིལུས་སྟོནོ་པའ་ི

སྤྱིན་ལམ་ན་བནོ་ཉན་ཀྱིང༌། འདདོ་ཆོགས་ཆུ་ལྟར་ཁལོ་བའ་ིརང་བཞེནི་གྱིསི། སམེས་

ལ་འཕྲིགོ་རླམོ་མང་པ་ོརྒྱུའ།ོ །

གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན་ིལུས་སྟོནོ་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་ན་བནོ་ཉན་ཀྱིང༌། གཏ་ིམུག་མུན་ལྟར་

སྲོས་པའ་ིརང་བཞེིན་གྱིིས། སེམས་ལ་བྱོིང་རྨུགས་མང་པ་ོའཐིབས་ས།ོ གཏ་ོབུ་དོད་

དེ་ནི་ལུས་སྟོོན་པའི་སྤྱིན་ལམ་ན་བོན་ཉན་ཀྱིང་། ཕྲིག་དོག་ས་ལྟར་སྐྱེེས་པའི་རང་

བཞེིན་གྱིིས། སེམས་ལ་གཞེན་དག་སྨད་པའ་ིཐབས་མང་པ་ོརྒྱུའ།ོ །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེན་ི

ལུས་སྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་ན་བོན་ཉན་ཀྱིང༌། ང་རྒྱལ་རླུང་ལྟར་འཚུབ་པའ་ིརང་བཞེིན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྱིསི། སམེས་ལ་མངན་སམེས་མང་པ་ོརྒྱུའ།ོ །ད་ེལྟར་བཏུལ་བས་འདུལ་བར་མ་གྱུར་

ཏ།ོ །ཡང་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ག་ིམཆོིད་ནས། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེའད་ིཤེིན་ཏུ་སྡེིག་ཆོ་ེབས། 

སྟོནོ་པའ་ིཞེབས་ཀྱིསི་བཅོགས་ནས་བནོ་བསྟོན་ཀྱིང༌། མངནོ་པའ་ིང་རྒྱལ་དང༌། མཐངོ་

བའ་ིསྡེིག་ཙིམ་ལའང་མ་འདུལ་ལ།ོ །གཏ་ོབུ་དོད་དེས་ཀྱིང་ཉིན་མ་ོསྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་

བོན་མཉན་ཀྱིང༌། ནུབ་མ་ོསྡེིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱོས་ས།ོ །སྟོོན་པས་ཀྱིང་ད་ེམཁྱེེན་ནས། 

རིགས་ཀྱིི་བུ་ནམ་ཞེིག་ལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ཡིས་སྒྲོིབ་པ་སྦྱོང་བར་ཤེོག་ཅོིག་གསུངས་

ནས། ཡབ་དང་མཐུན་པར། ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ིཡུལ་ན། དུས་ཀྱི་ིའཁྲུག་པ་ན་ི

ལངས། མཚནོ་གྱི་ིབསྐོལ་པ་ན་ིའབར། མྱ་ངན་གྱི་ིངུ་འབདོ་ན་ིདར། རྣག་ཁག་ག་ིམཚ་ོ

མ་ོན་ིབརྡོོལ། ད་ེབསྡུམས་པ་ལ་གཤེེགས་ས།ོ །ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། སྟོོན་

པའ་ིམདུན་ནས་བསུས་ཏ།ེ ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། བསྐོརོ་བ་བྱོས། མ་ེཏགོ་གཏརོ། ད་ེནས་

ལྷའ་ིབནོ་པ་ོཡངོས་སུ་དག་པས། སྟོནོ་པ་ལ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ 

སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ལགས། སྔོན་ཀྱིང་ཡབ་ཀྱིིས་ལྷ་སྲིན་སྡེེ་

བརྒྱད་འཁྲུག་པ་ཞེ་ིབར་མཛོད། འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ན་ར་ེབ་གྲངས་མང་ཡང༌། ལྷ་སྲནི་

སྡེ་ེབརྒྱད་ཞེ་ིབར་མ་མཛོད་ན། འཇིིག་རྟེེན་འཁྲུག་ནས་བསྟོན་པ་ནུབ་ཏུ་མཆོིས། ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་གསོལ་པས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ལྷ་སྲིན་གཉིས་ཀྱི་ིམཚམས་སུ། གསས་

མཁར་སྐྱེོགས་པ་རྩེ་དགུ་བཞེེངས། སྲིད་པའི་གཟུ་བ་ོབཞེི། བསྐོལ་པའི་དཔང་པ་ོ

བརྒྱད། འབྱུང་བའ་ིཞེལ་ཆོ་ེབ་ལྔ། བཏུས་ནས་སྲིད་པའ་ིབོན་འཆོད་ཀྱིིན། ལྷ་སྲིན་

གཉསི་ཀྱི་ིགཟུ་མཛོད་ཅོངི་བཞུགས་ས།ོ །

དུས་ད་ེཙིམ་ན། ཡུལ་འདོ་མ་འབྱོམ་སྐྱེ་ན། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེགནམ་ལ་ཟླ་ཐམི། ས་
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ལ་ཞེག་ཐིམ། དུས་ཀྱི་ིབདུད་བྱུང་ནས། འཆོ་ིབའ་ིནད་ཀྱིིས་ཟིན་ན།ོ །ར་ོསྟོོད་ཚ་བའ་ི

ནད་ཀྱིསི་མ་ེའབར། ར་ོསྨད་གྲང་བའ་ིནད་ཀྱིསི་ཆུ་འཁྱེགས། དམྱལ་བའ་ིསྔ་རྟེགས་སུ། 

མ་ིབཟོད་པའ་ིཚད་ན་ིསྲིན་བུ་བྱོ་ེཚན་ལ་འདྲེེས་’འགྲེ’པ་ཙིམ་མོ། །གཏ་ོབུ་དོད་དེས་

འཁོར་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ག་ིསློབ་དཔོན་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། ལྷ་སྲིན་འཐབ་

པའ་ིབར་ན། བོན་འཆོད་ཀྱིིན་གཟུ་མཛོད་ཅོིང་བཞུགས་པས། ད་ེསྤྱིན་དྲེོངས་ལ་ངན་

སོང་གསུམ་ནས་བདག་དྲེོངས་ཤེིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། སྐྱེ་ེབ་འད་ིལ་དམྱལ་

བར་སོང་ང༌ོ། །དཔེར་ན་མགྲོན་པ་ོལ་ལ་འཛོེགས་པ་དང་འདྲེ་སྟོེ། རྒྱབ་མ་ིགསལ་བ་

བཞེིན་དུ་མདུན་གསལ་ཏེ། །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེཡང་ཉ་ེདྲུང་མང་པོས་མཐའ་བསྐོོར་ཀྱིང༌། 

མིག་ག་ིདབང་པོས་ན་ིཉ་ེདྲུང་ག་ིང་ོམ་ཤེེས་ས།ོ །རྣ་བའ་ིདབང་པོས་ན་ིསྙིན་སྡུག་ག་ིསྒྲོ་

མ་ཐོས་སོ། །སྣའི་དབང་པོས་ནི་འབྱོེད་པའི་དྲེི་མ་ཚོར་རོ། །ལྕེེའི་དབང་པོས་ནི་ཁ་

མངར་གྱི་ིར་ོམ་ཚརོ་ར།ོ །

ལུས་ཀྱི་ིདབང་པསོ་ན་ིའཇིམ་རྩུབ་ཀྱི་ིརགེ་བྱོ་མ་ཚརོ་ར།ོ །སྒོ་ོལྔའ་ིརྣམ་པར་ཤེསེ་

པ་ན།ི འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འདརི་ཇི་ེའགག་ཇི་ེའགག་སངོ་བ་བཞེནི་དུ། འཇིགི་རྟེནེ་ཕེ་

ལགོ་ག་ིདམྱལ་བའ་ིཡུལ་ན་ིཇི་ེགསལ་ཇི་ེགསལ་དུ་སངོ་ང༌ོ། །ལྕེགས་ཀྱི་ིཁང་པ་འབར་

བ་དང༌། མ་ེམ་མུར་གྱི་ིའོབས་ཆོེན་དང༌། ཤེལ་མ་རིའ་ིསྡེོང་པ་ོདང༌། རལ་གྲ་ིལ་ོམའ་ི

ནགས་ཚལ་དང༌། ཐལ་ཚན་གྱི་ིཆུ་བ་ོརབ་མེད་དང༌། ར་ོམྱགས་ཀྱི་ིའདམ་དངོ་ནག་པ་ོ

དང༌། །འཁར་གོང་ས་ོཅོན་གྱི་ིམྱ་ངམས་དང༌། འཚོད་པའ་ིཟངས་བརྒྱ་ཤེོང་ཁ་སྤྲོོད་

དང༌། ཐིག་ནག་ག་ིསོག་ལ་ེརྒྱ་གྲམ་དང༌། ད་ེལྟར་དམྱལ་བའ་ིཡུལ་རྣམས་ཚ་ེའད་ིལ་

མཐོང་ནས། གཏ་ོབུ་དོད་དེ་ཡང་འཆོི་བདག་ལས་བརྩན་གྱིི་བདུད་ཀྱིིས་ལུས་དང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སེམས་སུ་ཕྱེས། ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་གྱི་ིབདུད་ཀྱིིས་སྒྲོོན་མའ་ིདབང་པ་ོབསྒོགས་ནས་

ཤེའི།ོ །ཤེ་ིམ་ཐག་ཏུ་གཤེནི་རྗེ་ེསྨྲགིས་པ་བྱོ་བ། ལྕེགས་ཀྱི་ིམ་ིཐང་ཤེངི་ཙིམ་ལ། ཟངས་

ཀྱི་ིརལ་པ་ཞེགས་པ་ཙིམ་ཕྱོགས་བཞེ་ིནས་སྐྱེེས་པ། ཁ་ོཆུའ་ིའཛོེར་པ་གྲོད་པ་ཙིམ་ང་ོ

ལ་འཕུངས་པ། ལག་པ་གཡས་ན་ལྕེགས་ཀྱུ་ཁ་བརྒྱད་པ་གཅོིག་ཐོགས་པ། ལག་པ་

གཡོན་ན་ལྕེགས་ཀྱིི་ཞེགས་པ་འདོམ་དགུ་པ་གཅོིག་ཐོགས་པ། དྲེེའུ་ནག་པོ་རྐང་

གསུམ་པ་གཅོིག་ལ་ན་ིཞེོན། ལྕེགས་ཀྱི་ིདྲེ་བ་མིག་དགུ་པ་གཅོིག་འཕེོངས་ལ་བཀལ་

ནས། སྔས་སུ་འོངས་ནས་ལྕེགས་ཀྱུ་ཁ་བརྒྱད་ཀྱིིས། གཏོ་བུ་དོད་དེའི་སྙིིང་ནས་

དྲེངས། ལྕེགས་ཀྱི་ིཞེགས་པ་འདམོ་དགུས་མགུལ་ནས་བཟུང༌། དྲེ་བ་མགི་དགུའ་ིནང་

དུ་བཅུག་ནས། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ཁིད་པས། གཏ་ོབུ་དོད་དེས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་

འཇིགིས་ལ་སྡུག་པས། སྐོད་ངན་པ་གནམ་སར་གྲགས་པ་གསུམ་ཤེརོ་ར།ོ །བ་སྤུའ་ིབུ་

ག་ཀུན་ནས་ཀྱིང༌། ཁག་མདའ་ར་ེཙིམ་ཤེར་ཤེར་སོང་ང༌ོ། །དབང་པོའ་ིསྒོ་ོཀུན་ནས་

ཀྱིང༌། ཁག་དང་རྣག་དང་ཆུ་སརེ་ཀྱིང་ཆུ་བཞེནི་དུ་བྲུག་ག ོ།

ཕྱགོས་བཅུ་ཀུན་ནས་ཀྱིང༌། མའི་ིལུས་པ་ོལ་འདབ་ཆོགས་ཀྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན་དང༌། 

མིའ་ིལུས་པ་ོལ་གཅོན་གཟན་གྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན་དང༌། མིའ་ིལུས་པ་ོལ་ར་ིདྭགས་ཀྱི་ིམག་ོ

བ་ོཅོན་དང༌། མའི་ིལུས་པ་ོལ་མ་ིནརོ་གྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན་རྣམས་ཀྱིིས་རྣ་ོཚནོ་སྣ་ཚགོས་པ་

ཐོགས་ནས། གཏོ་བུ་དོད་དེའི་སྟོེང་དུ་རྒྱུགས་ཏེ་བྱུང་ངོ༌། །ཤེིན་ཏུ་འཇིིགས་པའི་

སེམས་སྐྱེེས་ནས། ཉ་བཞེིན་དུ་འཁྱེོགས་ཤེིང༌། ཉ་ེདུ་བོས་ནས་སྐོད་ངན་པ་ཙིེར་ཙིེར་

བ་གྲངས་མེད་པར་ཤེོར་རོ། །ད་ེཕྱ་ིམ་ན་ིསུས་ཀྱིང་ཐོས་པར་མ་གྱུར་ཏེ། ལྷ་སྲིན་གྱི་ི

མདུན་ས་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོས་གཟུ་མཛོད་པས་གསན་ནོ། །སྐོད་ངན་པ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 79  

གནམ་སར་གྲག་པ་དེ་གང་གི་སྒྲོ་ཡིན་པར་དགོངས་ནས། ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིིས་

གཟིགས་པས། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེན་ིམིའ་ིཡུལ་ནས་ཚ་ེའཕེོས་ནས། གཤེིན་རྗེེས་དམྱལ་

བའ་ིཡུལ་དུ་ཁིད་ནས། སྐོད་ངན་པས་ཉ་ེའབོད་ཐུང་འབོད་ཀྱིིན་འགྲ་ོབ་གཟིགས་ནས། 

སྟོནོ་པས་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་སྙིངི་རྗེ་ེབའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ནས། སྤྱིན་ནས་ཀྱིང་མཆོ་ིམ་ཆུ་བཞེནི་

དུ་བབས་ས།ོ ། 

དེར་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྟོོན་པ་ལ་གསོལ་པ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་

མ་ིབ་ོལགས། སྤྱིན་ཆོབ་ཆུ་བཞེནི་འབྲུག་ནས་བཤུམས་པ་སུ་ལ་མྱ་ངན་མཛོད། སྟོནོ་

པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཞུས་སམ་གསོལ་པ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་

ཏ།ེ སྐོད་ངན་པའ་ིསྒྲོ་གཅོིག་བྱུང་བས་ཇི་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིན་སྙིམ་ནས་བལྟས་པས། གཏ་ོ

བུ་དདོ་ད་ེམིའ་ིཡུལ་ནས་ཚ་ེའཕེསོ་ནས། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དུ་གཤེནི་རྗེསེ་ཁདི་ད་ེསངོ་

བས་ད་ེལ་གདུང་བ་ཡནི་ན།ོ །ད་ཡང་རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོདང་ཁྱེདོ་རྣམས་ཀྱིསི། ལྷ་སྲནི་

སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ིམདུན་ས་མ་བཤེིག་པར་གཟུ་གྱིིས་ཤེིག །བདག་ན་ིལས་ཀྱིིས་འབྲེལ་

བའ་ིསློབ་བུ། གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིདོན་ལ་འགྲ་ོཡིས་གསུངས་ནས་གཤེེགས་ས།ོ །རྨེ་ལ་ོ

དང་གཡུ་ལ་ོདང༌། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་མ་དགའ་བའ་ིསེམས་སྐྱེེས་

ས།ོ །

སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་གཉན་པས་ལྷ་སྲནི་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ིསྡུམ་མཛོད་ད།ོ །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་

རབ་ན་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིཞེབས་དང་ལྡན་པས། གོམ་པ་གསུམ་བོར་བས་གཏ་ོབུའ་ིདྲུང་དུ་

སླེབས་སོ། །ཞེལ་ནས་སྔགས་བཟླས་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་པས། སེམས་ཅོན་མང་པ་ོདང༌། །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེདང༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཤེིན་རྗེ་ེསྨྲིགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་སྟོོན་པར་ང་ོཤེེས་ནས། གཤེིན་རྗེ་ེདང་སེམས་ཅོན་

རྣམས་ཀྱིིས། ལྷ་ཕྱག་གུས་པས་བཙིལ་ལ།ོ །གཏ་ོབུ་དོད་དེས་ཀྱིང་ལྕེགས་ཀྱི་ིདྲེ་བའ་ི

ནང་ནས་སྨྲ་ེནས། སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་པ། བདག་འཇིིག་རྟེེན་མིའ་ིཡུལ་ན་འདུག་ཙིམ་ན། 

མ་ིརྟེག་རྟེག་ཏུ་ར་ེབའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོཡང༌། གཅོེས་པར་དྲེན་ནས་ཞེིམ་དགུའ་ི

ཟས་ཀྱིསི་གསསོ། བཟང་བར་འདདོ་ནས་སྡུག་དགུའ་ིརྒྱན་གྱིསི་བརྒྱན། དགསོ་པའ་ི

དུས་སུ་མ་བསྡེོངས་རྫོ་ཆོག་བཞེིན་དུ་བསྐྱུར། ཚ་ེགཅོིག་རབ་བརྒྱད་བསགས་པའ་ི

ཟས་ནོར་ཡུལ་མཁར་དང༌། དར་ཅོིག་འབྲལ་མི་ཕེོད་པའི་བུ་སྨད་གཉེན་གདུང་ནི། 

འཇིགི་རྟེནེ་མིའ་ིཡུལ་དུ་བྱོ་འཕུར་ཚང་བཞེནི་ལུས། ནད་ཀྱིསི་གདུངས་པས་རང་ཡང་

ལ་འུར་ཤེ་ིབར་རིངས། གཤེིན་རྗེེས་ཁིད་པས་དར་ཅོིག་ཡུལ་དུ་འདུག་དབང་མེད། 

འཇིིགས་པའི་དགྲ་ནི་འདི་ཀུན་ཙིམ་ཞེིག་ཕྱོགས་བཞེི་ཀུན་ནས་བྱུང༌། སྡེོངས་པའི་

གཉེན་ན་ིམ་ིགཅོིག་ཡུལ་ན་འཁོར་བ་མེད། སྡུག་པའ་ིཡུལ་ན་མ་བུ་ལྟ་བུར་ཁིད་ནས་

འགྲ།ོ སྟོནོ་པས་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེམ་ིམཛོད་དམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསལོ་ཏ།ོ །

སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ཕེ་ེཤེ་ཁྱེདོ་ཀྱིང་སྐོད་ཅོགི་མའི་ིཡུལ་ན་

འདུག་ཙིམ་ན། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ན་ིམ་ིཉན་ལོག་པར་འཁྱེོགས། བདེན་པའ་ིཚིག་ན་ིམ་

འཛོནི་འདུ་བྱོདེ་ལས་ལ་ཡངེས། ལས་ཀྱིསི་བྱོས་པའ་ིདུས་ཅོགི་བྱུང་བ་ལ། ད་ན་ིངས་

ཀྱིང་སྡེོངས་གདབ་ཤེིན་ཏུ་དཀའ། ཉིད་ཀྱིིས་ཉེས་པ་བསྲན་པའ་ིདུས་ལ་བབ། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་གསུངས་ནས། དབང་མེད་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བས་གཏ་ོབུས་ཀྱིང་བསྲན་ནོ། །འདབ་

ཆོགས་ཀྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན་རྣམས་ཀྱིིས། མག་ོབ་ོལ་འཕུངས་ནས་ཟ་ཡིན་མཚོན་བརྡོེག་

གོ །གཅོན་གཟན་གྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན་རྣམས་ཀྱིིས། རྐང་པ་ལ་ཟ་ཞེིང་མཚོན་རྒྱག་གོ །ར་ི
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དྭགས་ཀྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན་རྣམས་ཀྱིིས། བྱོང་ཁོག་ལ་ཟ་ཞེིང་མཚོན་གྱིིས་བརྒྱེག་གོ །མ་ི

ནོར་གྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན་རྣམས་ཀྱིིས། རྐེད་པ་ལ་ཟ་ཞེིང་མཚོན་བརྡོེག་གོ །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེ

ཡང་སྲོག་ག་ིལན་ཆོགས་འཐུག་པོས་གཉེར་བས། མ་ིབཟོད་པའ་ིཚད་ནི། ཀློད་པའ་ི

སྟོངེ་ག་ིཤེའུ་ལ་སྤུ་གྲསི་འདྲེ་བ་ཙིམ་མ།ོ །གཤེནི་རྗེསེ་ལྕེགས་ཀྱུ་དང་ཞེགས་པས་དྲུད་

དོ། །སེམས་ཅོན་ཕྱི་མ་རྣམས་ལུས་པོ་ལ་འཕུངས་ནས། སྐོད་ངན་པ་འབྱོིན་ཅོིང་

དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དུ་ཁདི་ད་ེསངོ་ང༌ོ། །

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། གཏོ་བུ་ཉིད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པས། འཕྲིོག་ཅོིང་

བརྒལ་བར་ན་ིམ་གྲུབ། ཤེནི་ཏུ་སྙིངི་རྗེ་ེབའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ནས། སྤྱིན་ལས་མཆོ་ིམ་བྱུང་

ཞེིང་ཐང་ལ་ལྷུང་བ་ནི། ཁག་ཏུ་ལྷག་ལྷག་ཁོལ་ལོ། ཨ་ཤེ་ིའདུས་པ་ད་ེཔ་ོཆོེའ་ིརྩར། 

དམྱལ་བ་ད་ེརྣམས་འདུས་ནས། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེའད་ིམ་ཤེ་ིགསོན་ཙིམ་ན། རྒྱུ་ཞེ་ེསྡེང་

ལ་ཤེས་ཆོ་ེཞེིང་རྐྱེེན་གསད་བཅོད་ཀྱི་ིལས་བྱོས་པས། མནར་མེད་པའ་ིདམྱལ་བར་

ཁདི་ལ་སྦྱངོ་ཞེགི་ཟརེ། ལ་ལ་ན་ར་ེགཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེའད་ིམ་ཤེ་ིགསནོ་ཙིམ་ན། རྒྱུ་འདདོ་

ཆོགས་ལ་ཤེས་ཆོ་ེཞེངི༌། རྐྱེནེ་འཕྲིགོ་རླམོ་གྱི་ིལས་བྱོས་པས། འབྲས་བུ་ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ི

གནས་སུ་ཁིད་ལ་སྦྱོང་ཟེར། ལ་ལ་ན་ར་ེགཏ་ོབུ་དོད་ད་ེའད།ི འཇིིག་རྟེེན་མིའ་ིཡུལ་ན་

འདུག་ཙིམ་ན། རྒྱུ་གཏ་ིམུག་ལ་ཤེས་ཆོ་ེཞེིང༌། རྐྱེེན་བཀོལ་སྤྱིོད་ཀྱི་ིལས་བྱོས་པས། 

འབྲས་བུ་བྱོོལ་སོང་དུ་ཁིད་ལ་སྦྱོང་ཟེར། ད་ེལྟར་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་ིདམྱལ་དཔོན་

རྣམས་འདུན་མ་འདུས་ནས། རྩསི་ཀྱི་ིཡ་ིག་ེལ་གཏུགས་ནས་ཀློགོ་པའ་ིདུས་སུ། སྟོོན་

པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། དམྱལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། མངའ་སྙིེད་གཤེིན་རྗེེའ་ི

སེམས་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེཏིལ་ཡང་མེད། མངའ་སྙིེད་གཤེིན་རྗེེའ་ིསེམས་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེཏིལ་ཡོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ན། ལས་ཀྱིིས་མནར་བའ་ིསེམས་ཅོན་འད་ིལ་ཡང༌། གཅོོད་སྦྱོང་འད་ིཙིམ་བྱོ་བའ་ི

ལུགས་ཡོད་དམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་པས། མིའ་ིལུས་པ་ོལ་གླེང་ག་ིམག་ོབ་ོཅོན། 

ལྕེགས་ཀྱི་ིཐ་ོཆོནེ་ཐགོས་པ་གཅོགི་གསི་གཏ་ོབུ་དདོ་དའེ་ིསྟོངེ་དུ་རྒྱགེ་འཕྲི་ོབཅོད་ནས། 

མག་ོབཏེག་སྟོ་ེསྟོོན་པ་ལ་གསོལ་པ། ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རྫོོགས་པའ་ིགཤེེན་རབ་

མཁས་པའ་ིམཆོགོ །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པའ་ིསྐྱེསེ་བུས་ཅོ་ིགསུངས་ན། འད་ིཡ་ི

རང་གིས་ལས་བྱོས་རང་ལ་སྨིན་པ་ཡིན། དཔེར་ན་དཔྱིིད་ཀར་ལས་བྱོས་སྟོོན་ན་

འབྲས་བུ་སྨནི་པ་བཞེནི། རང་གསི་ལས་བྱོས་རང་ལ་སྨནི་པ་ཡནི། བདག་ཅོག་རྣམས་

ཀྱིིས་འད་ིལ་ཅོ་ིཡང་མ་ཉེས་ན། སྐྱེེས་བུས་ཅོ་ིགསུངས་ཐུགས་ཀྱིང་ཨ་ེར་ེའཁྲུལ། ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་གསལོ་པས། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། གཤེནི་རྗེ་ེལ་ཤེགས་ན་ིཤེནི་ཏུ་

ཡང་མ་ཐབེས་ས།ོ །

ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་དམྱལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། སྤྱིིར་ན་ཁྱེོད་ཅོག་

ཟེར་བ་ད་ེཙུག་ཡིན་ཡང༌། བདག་ག་ིསློབ་བུ་གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེའད།ི སྐོད་ཅོིག་མིའ་ིཡུལ་

ན་འདུག་ཙིམ་ན། སྡེིག་འཕྲི་ོབཅོད་ནས་ལ་ོགསུམ་བདག་ལ་བོན་མཉན་པས། ད་ེཡ་ི

རྗེེས་དང་མཐུན་པར་འད་ིལ་བོན་ཅོིག་བཤེད། ཁྱེོད་ཅོག་གཅོོད་སྦྱོང་བརྡོེག་འཕྲི་ོདར་

ཅོགི་ཆོདོ་ལ། བནོ་གྱི་ིསྒྲོ་ལ་ཉནོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བཟླས་

པ། ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ་ཞེེས་བརྗེོད་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཕྱིན་

ཀ་ལོག་ཏུ་བསྒྱུར་བས། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ་ལན་ཆོགས་སྙིེག་པའ་ིསེམས་ཅོན་མང་པ་ོ

ད་ེཡིས། ཟོས་ཀྱིིན་རྒྱེག་མ་ནུས་པར་རེངས་སོ། །གཤེིན་རྗེ་ེརྣམས་ཀྱིང་སྟོོན་པའ་ི

བཀའ་མ་བཅོག་པར། ལན་ཅོགི་གཅོདོ་སྦྱངོ་ག་ིའཕྲི་ོབཅོད་ད།ོ །སྟོནོ་པས་གཏ་ོབུ་དདོ་
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ད་ེབྱོས་ནས་བསོ་པས། ཤེནི་ཏུ་སྐོད་ངན་པ་སྙི་ཙིམ་ཞེགི་གྲག་ག ོ།

སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་ནས། ང་ན་ིཁྱེདོ་ཀྱི་ིསླབོ་དཔནོ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡནི་ལ། ང་ོཤེསེ་

སམ་གསུངས་པས། ལྕེགས་ཀྱི་ིདྲེ་བའ་ིནང་ནས། ཤེིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བར་བྱོས་ནས། 

མིག་རྡོེབ་ཙིམ་ཞེིག་ལས་མ་ཐེག་གོ །ད་ེལ་སྟོོན་པས་གསུངས་པ། ལས་ཀྱིིས་མནར་

བའ་ིསེམས་ཅོན་སྡེིག་ཅོན་འད།ི གཅོོད་སྦྱོང་ད་ེཙིམ་བྱོས་ཀྱིང་ད་རུང་ལན་ཆོགས་མ་

ཁརེ་རམ། གསུངས་ནས། ལྗོགས་ཀྱི་ིམཆོལི་མ་ཐངེས་གསུམ་གདབ་པས། སྟོནོ་པའ་ི

མཆོལི་མ་ན་ིབདུད་རྩ་ིདང་འདྲེ་སྟོ།ེ གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེལ་སྲགོ་ག་ིལན་ཆོགས་མང་པ་ོསྙིགེ་

པའ་ིསམེས་ཅོན་གྱིསི། ཟསོ་པའ་ིའཕྲི་ོདང་བརྒྱབ་པའ་ིརྨེ་སསོ་ཏ།ེ གཡུའ་ིགཡུང་དྲུང་

ར་ེར་ེལམ་ལམ་སོང་ང༌ོ། །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེཡང་ཚད་མར་ཡར་ལངས་ནུས་ས།ོ །ད་ེལ་

སྟོོན་པས་བརྡོ་ངག་བཤེད་པའ་ིམདོ། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེབདག་གིས་གསོན་ཚ་ེབཤེད་པ་

མ་ཉན་པར། ལས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྨིན་པ་འད་ིལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡིན། ད་ཡང་བག་ཆོགས་

རྗེེས་སུ་དྲེན་པའ་ིབོན་བསྟོན་གྱིིས། སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་བྲེད་ཤེེས་པར་

གྱིིས་ལ། དྲེན་པས་གཟུངས་སུ་ཟུངས་ལ། བདེན་པའ་ིབོན་ཉོན་ཅོིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གསུངས་པས། གཏ་ོབ་ོདོད་དེས་ཀྱིང་ལྕེགས་ཀྱི་ིདྲེ་བའ་ིནང་ནས། ལྷ་ཕྱག་ག་ིཚུལ་

བཙིལ་ནས། མོས་པ་བསྐྱེེད་དེ་མཉན་ནོ། །སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཁྱེོད་ཀྱིི་

གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོལ། མ་ིལུས་སེམས་ཅོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིམག་ོབ་ོཅོན། ཤེ་ཟ་ཁག་

འཐུང་རྡུང་རྡོེག་བྱོེད་པ་ད་ེནི། སྙིིང་ནས་ཐུབ་ན་བསད་ད་ོམ་མན་ོཞེིག །ད་ེན་ིཞེ་ེསྡེང་

དམྱལ་བའི་རྒྱུར་འགྲོ་བའོ། ཁྱེོད་ཀྱིི་ཚེ་སྔ་མ་ལ་བསད་པའི་མི་ལུས་བྱོ་མགོ་ཅོན་

སོགས་འད་ིརྣམས་ཀྱིིས་ལན་ཆོགས་སྙིེག་པ་ཡིན་ན།ོ །སྟོོན་པས་གནམ་ལ་འཕུར་རྒུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གང་བསད་པའ་ིབག་ཆོགས་རྗེེས་སུ་དྲེན་པའ་ིབོན་བསྟོན་ན།ོ །ར་ིདྭགས་མང་པ་ོགང་

བསད་པའ་ིབག་ཆོགས་རྗེསེ་སུ་དྲེན་པའ་ིབནོ་བསྟོན་ན།ོ །

གཅོན་གཟན་མང་པ་ོགང་བསད་པའ་ིབག་ཆོགས་རྗེེས་སུ་དྲེན་པའ་ིབོན་བསྟོན་

ནོ། །མི་ནོར་མང་པོ་གང་བསད་པའི་བག་ཆོགས་རྗེེས་སུ་དྲེན་པའི་བོན་བསྟོན་

ན།ོ །གཏ་ོབུ་མའི་ིཡུལ་ན་འདུག་ཙིམ་ན། གཞེན་དག་མཐ་ོབའ་ིམཁར་ཕེབ། དམའ་བའ་ི

ཡུལ་ཕྲིོགས་ནས། མ་ིརྟེ་གྲིར་བསད་ནོར་ཕྱུགས་བརྣངས་སུ་བཅོད་པའ་ིབག་ཆོགས་

རྗེེས་སུ་དྲེན་པའ་ིབོན་བསྟོན་ནོ། །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེཡང་བག་ཆོགས་ད་ེརྣམས་རྗེེས་སུ་

དྲེན་ནས་ཤེནི་ཏུ་ཡང་འགྱིདོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །སྟོནོ་པ་ལ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་

སློབ་དཔོན་ལྷ། །བདག་འདྲེ་སེམས་ཅོན་སྡེིག་པ་ོཆོེ། ཉེས་མེད་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོ

བསད་པ་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ བདག་ལ་ལན་ཆོགས་གཉརེ་ལ་ཤེ་ཟསོ་ཁག་འཐུང་བརྡུང་བརྡོགེ་

མང་པ་ོགྱིིས། བདག་རང་ཉིད་ཀྱིིས་ལན་པས། །བསྲན་ཤེིན་ཏུ་བསྐྱེེད་ལ་བསྡེད། ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ནས། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེཡང༌། སམེས་ལ་འཇིིགས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་

གྱི་ིརྒྱུ་མེད་དོ། །གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཞེལ་ནས་ཀྱིང༌། སྔོན་གྱི་ིལས་འཕྲིོས་བདག་ལ་བོན་

མཉན་པས། གཏ་ོབུ་དོད་དེས་སྔ་མའ་ིསྡེིག་པ་དྲེན་པས་སེམས་ལ་ཞེ་ེསྡེང་མེད། ལྷ་

གཤེེན་བརྒྱ་ཡིས་མྱུར་དུ་འདྲེོངས་པར་ཤེོག །གསུངས་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱིན་ཀ་ལོག་

བཀྲེོལ་བས། གཤེིན་རྗེེ་རྣམས་ཀྱིིས་ལྕེགས་ཀྱུས་སྙིིང་ནས་བཟུང༌། ཞེགས་པས་

མགུལ་ནས་བཏགས། ལན་ཆོགས་སྙིེག་པའི་སེམས་ཅོན་མང་པོས་ལུས་པོ་ལ་

འཕུངས་ནས། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དུ་ཁིད་ད་ེསོང་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྟོོན་པས་གཟིགས་པས། 

གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེན་ིལུས་པ་ོལ་གཡུང་དྲུང་ག་ིར་ིམ་ོམ་ཡལ་བར་གདའོ། །ཁ་ནས་ཚིག་
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ཟློས་པ། སེམས་ཅོན་ཁྱེོད་རྣམས་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེབ་མེད་ཀྱིིས། །ད་ང་ལ་ཤེ་ཟ་ོཁག་འཐུང་

བརྡུང་བཙིོག་མང་པ་ོགྱིིས་ཤེིག །ངས་ཉེས་མེད་ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིིས་ཤེ་ཟོས་ཁག་འཐུང་

སྲགོ་བཅོད་པས། ལན་ཆོགས་ང་ལ་འབདོ་ལ་གཉརེ་ཅོགི །ཟརེ་ནས་འཛུམ་དམུལ་ལ་ེ

སངོ་ང༌ོ། །མ་ིལུས་གནམ་ལ་འཕུར་རྒུ། ས་ལ་འཛུལ་རྒུ། བར་ན་འགྲམི་རྒུའ་ིམག་ོཅོན་

གྱིིས། ཤེ་ཟོས་ཁག་འཐུང་མཚོན་གྱིིས་བརྒྱབ་ཀྱིང༌། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ་ན་ཡ་ིཚ་བ་

མེད་དོ། །ད་ེནས་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིཁ་བརྒྱུད་དེ། ཚ་བས་བསྲེགས་ཀྱིང་

གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ་ཚ་རྒྱུ་མེད་དོ། །གྲང་བས་འཁྱེགས་ཀྱིང་གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ་གྲང་རྒྱུ་

མདེ་ད།ོ །ལས་ཀྱིསི་ད་རུང་ལན་ཆོགས་མ་ཁརེ་བས། །དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ན་འདུག་པ་

ཙིམ་ལས་སུ། ཇི་ིསྙིེད་གཅོོད་སྦྱོང་བྱོས་ཀྱིང་གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ། ན་ཚའ་ིསྡུག་བསྔལ་

སམེས་ལ་ཅོ་ིཡང་མདེ་ད།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོན།ི ལྷ་སྲནི་གཉསི་ཀྱི་ིམཚམས་སུ་

བྱོོན་ནས། །གསས་བུ་རྨེ་ལ་ོདང༌། གཡུ་ལོ། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་དང་གསུམ་གྱིིས་

མདུན་བསུས་ནས། སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པ། བདག་ཅོག་གིས་ན་ིལྷ་སྲིན་གྱི་ི

འཁྲུག་པ་དུམ་པར་བགྱིིས་སོ། །བདག་ཅོག་གི་རོགས་པོ་གཏོ་རྗེེ་ཉིད་ཀྱིི་སློབ་བུ། 

སམེས་ཅོན་མིའ་ིབུ་ལ་ཤེནི་ཏུ་སྡེགི་ཆོ་ེབ། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེངན་སངོ་གསུམ་ནས་དྲེངས་

ལགས་སམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་པས། སྟོོན་པས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་ིབུ་ལྷ་

སྲིན་གྱི་ིའཁྲུག་པ་དུམ་པ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་སོ། །མ་ིམཐུན་པ་གཉིས་གཅོིག་ཏུ་

མཐུན་པར་ནུས་ན། ཁྱེད་པར་སྐྱེསེ་བུ་ཆོནེ་པ་ོཡནི། འད་ིནས་མ་ིརྟེག་ཕེན་ཆོདོ་ཀྱིང༌། 

མ་ིབད་ེབད་ེབའ་ིབསོད་ནམས་ཀྱིིས། དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡ་ིཕེ་ོབྲང་དུ། སྐོོས་མཁན་ཕྱྭ་རུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྐྱེ་ེབར་ངེས། འཁྲུག་བསྡུམས་བསོད་ནམས་ད་ེལྟར་ཆོེ། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེན་ིངན་སོང་

གསུམ་བས་དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ནས་ཀྱིང་ད་རུང་མ་འདྲེོངས་ས།ོ །བག་ཆོགས་རྗེེས་སུ་

དྲེན་པའ་ིབནོ་བསྟོན་པས། དམྱལ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ེསྡེང་བྲ་ིབ་ཙིམ་ལས་མ་གྲུབ་བ།ོ །

ཡང་ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་གསོལ་པ། སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་

ལགས། ལས་དང་ཐབས་སུ་ཇི་ིལྟར་སྦྱར་ན་གཏ་ོབུ་འདྲེོངས་ཏ་ེམཆོི། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གསལོ་བས། ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེན་ིལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ་མཆོདོ་

ཅོངི་ཕྱག་འཚལ་ནས། ལ་ོཔན་ཤེལེ་གྱི་ིམཆོདོ་རྟེནེ་དབུ་གསུམ་པ་གཅོགི་བརྩིག་ཅོངི༌། 

ལན་ཆོགས་གཏོར་མ་འཐུག་པ་ོབཏང་བ་ན། ཡུན་དུ་མ་ིཐོགས་མྱུར་དུ་འདྲེོང་བར་

ངེས། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས། འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་གཤེེགས་ས།ོ །གཤེེགས་

པའ་ིལམ་ཀར། རྐྱེ་མ་ིམ་ིདཀར་རྟེ་དཀར་རྐྱེ་བ་ལྔས། སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་

ཕྱག་བཙིལ་མཆོདོ་པ་ཕུལ་ནས། ཞུས་སམ་གསལོ་པའ་ིམད་ོབདག་ཅོག་ན་ིཡུལ་འདོ་

མ་འབྱོམ་སྐྱེའ་ིམ་ིལགས་ས།ོ །སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་འབངས་གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན།ི ནད་འདུ་བ་

རྣམ་བཞེི་འདུས་ནས་གུམས་སོ། །སེམས་ཅོན་མིའི་བུ་ལ་སྡེིག་ཆོེ་བས། ཤེི་ཁར་

འགྱིདོ་པ་དྲེག་པ་ོསྐྱེསེ་ནས། བདག་ཅོག་འཁརོ་རྣམས་ལ་ཁ་ཆོམེས་བཞེག་པ། བདག་

ངན་སངོ་གསུམ་དུ་ཅོསི་ཀྱིང་སྐྱེ་ེབས། ལྷ་སྲནི་གཉསི་ཀྱི་ིམཚམས་ན། བདག་ག་ིསླབོ་

དཔོན་གཤེེན་རབ་མ་ིབ།ོ ལྷ་སྲིན་གཉིས་ཀྱི་ིབར་ན་གཟུ་མཛོད་ཅོིང་བཞུགས་པ་སྤྱིན་

དྲེོངས་ལ། ངན་སོང་གསུམ་གྱིི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བདག་དྲེོངས་ཤེིག་ཟེར་ནས་

དབུགས་ཆོད་དོ། །བདག་ཅོག་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་འདུས་ནས་གྲོས་བགྱིིས་པས་

ཀྱིང༌། གྲོས་སུ་བྱོས་ནས་སྟོོན་པ་སྤྱིན་འདྲེེན་དུ་བརྫོངས་པས་གཤེེགས་པར་ཞུ་
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འཚལ། ཅོེས་གསོལ་ཏ།ོ །སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ལས་དང་རྐྱེེན་དུ་འཛོོམ་པས་

གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན།ི དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ན་འདུག་ཀྱིང་བྱོང་ཆུབ་སམེས་དཔར་ཡདོ། ད་ན་ི

རྐྱེནེ་འདསི་མྱུར་དུ་འདྲེངོས་ཏ་ེའངོ༌། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་ནས། ཡུལ་འདོ་མ་འབྱོམ་

སྐྱེར་གཤེེགས་སོ། །ཡུལ་དེའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས། སྟོོན་པའ་ིམདུན་ནས་བསུས་ནས། 

བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་པ་ཕུལ། མཁར་དང་བ་དམུ་རྫོོང་ག་ིནང་དུ། 

གཡུང་དྲུང་ག་ིགདན་བཏིང༌། རིན་པ་ོཆོེའ་ིགུར་ཕུབ། ཞེལ་ཟས་ར་ོམཆོོག་བདའ་རྒུ་

དྲེངས་ས།ོ །སྟོནོ་པས་ཀྱིང་གཏ་ོབུ་དདོ་དའེ་ིའཁརོ། ལས་ཀྱིསི་འབྲལེ་པའ་ིབུ་སྨད་དང༌། 

སྲིད་ཀྱིིས་འབྲེལ་བའ་ིགཉེན་གདུང་དང༌། གནས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའ་ིཡུལ་མ་ིདང༌། ཤེ་

རག་ཇུ་གང་འདབེས་པ་རྣམས་ལ། བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་དདོ་དེའ་ིལུས་ངག་ཡདི་

དང་གསུམ་གྱིི་སྒྲོིབ་པ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར། ལོ་པན་ཤེེལ་གྱིི་མཆོོད་རྟེེན་དབུ་གསུམ་པ་

གཅོགི །ལྷ་གཤེནེ་སྲདི་པ་གསུམ་གྱི་ིསྐུ་རུ་བཞེངེས། གནམ་ལ་འཕུར་རྒུ་ས་ལ་འཛུལ་

རྒུ་དང༌། བར་ན་འགྲིམ་རྒུའ་ིསེམས་ཅོན་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་བརྙིན་བྱོས། སྤུ་མཚན་

མང་པོ་སེམས་ཅོན་ཁ་ལ་བཙུགས། ཤེ་སྣ་མང་པོ་ཁག་སྣ་མང་པོའ་ིགཏོར་མ་

བཤེམས། དུང་ཤེོག་དཀར་པ་ོལ་མ་ིཡ་ིགཟུགས་སུ་གཏོང༌། དཀྱིིལ་དུ་གཏ་ོབུ་དོད་

དའེ་ིམངི་བྱོང་བཙུགས། 

ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་ཕྱགོས་བཞེ་ིདབུས་དང་ལྔ་རུ་བྲསི། རྐང་པ་གཡས་པ་ལ་

ཡ།ཾ རྐང་པ་གཡནོ་པ་ལ་ར།ཾ ལག་པ་གཡས་པ་ལ་ཁ།ཾ ལག་པ་གཡནོ་པ་ལ་སྲུ།ཾ མག་ོ

དཔྲལ་བ་ལ་། སྨྱུག་རྒོད་ཚིགས་གསུམ་པ་ལ་བཏགས། ད་ེནས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིལུས་ངག་ཡིད་དང་གསུམ་གྱི་ིསྒྲོིབ་པ་སྦྱང་དགོས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པས། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལོས། རོལ་མ་ོསྣ་ཚོགས་པས་སྣ་དྲེོངས། ཞེལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་

པས་མཆོདོ་པ་གྱིསི། ཡ་སྟོགས་སྣ་ཚགོས་པ་གླུད་དུ་ཐངོས། བསྐོརོ་བ་རྒྱུན་དུ་བགྱིིད་

ཅོིང་ལྷ་ཕྱག་རྒྱུན་དུ་འཚོལ། གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིལུས་ཀྱིིས་སྡེིག་བྱོས་པའ་ིསྒྲོིབ་པ་ན་ིད་ེ

ཡིས་བྱུང་ང༌ོ། །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔས་བསྐྱེེད་པའ་ིཀློོང་ཆོེན་པ་ོ

ལྔའ་ིལྷ་གཤེནེ་བརྒྱའ་ིམཚན་ལ། མཚན་བྱོང་ཕྱག་འཚལ་དུ་ཆུག་ཅོགི་ཐནོ་ཅོགི །གཏ་ོ

བུ་དདོ་དེའ་ིངག་གསི་སྡེགི་བྱོས་པའ་ིསྒྲོབི་པ་ན་ིདསེ་བྱོང་བར་འགྱུར་ར།ོ །

གཏ་ོབུ་དདོ་དེའ་ིའབྲས་བུ་ཉག་གཅོགི་སམེས་ཀྱི་ིདུག་ན།ི བདག་འདྲེནེ་པའ་ིསླབོ་

དཔོན་གྱིིས། བསམ་པ་བཟང་པོས་སྒོོམ་པ་ཐང་བཅོད་ནས། སྔགས་དྲེག་པོའ་ིའཛོབ་

རྒྱུན་དུ་བགྲངས་པས། གཏ་ོབུ་དདོ་དའེ་ིའབྲས་བུ་ཉག་གཅོགི་སམེས་ཀྱི་ིདུག་ན།ི དསེ་

འབྱོང་བར་འགྱུར་རོ་གསུངས་ནས། སྟོོན་པས་མཚམས་བཅོད་ནས་དགོངས་པ་

མཛོད་ད།ོ །དག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ག་ིཏངི་ང་ེའཛོནི་བསྒོམོ། སྔགས་ངན་སངོ་དངོ་སྤྲུག་ན་ི

བཟླས། ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། ཞེསེ་བརྗེོད་ད།ོ །

རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོཡསི། སྒྲོའ་ིརལོ་མ་ོསྙིན་པ་དང༌། །གཟུགས་ཀྱི་ིརལོ་མ་ོམཛོསེ་

པ་དང༌། ཞེལ་ཟས་ར་ོམཆོགོ་སྣ་ཚགོས་པ་དང༌། བླ་གླུད་གཟུགས་བརྙིན་མང་པ་ོདང༌། 

ལན་ཆོགས་གཏོར་མ་མང་པོ་དང༌། དེ་རྣམས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་བཏེགས་ནས། 

བསྐོརོ་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། ཕྱག་རྒྱ་བསྒྱུར་ར།ོ །ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་

གྱིསི། ལྷ་གཤེནེ་བརྒྱའ་ིམཚན་བཏནོ་ནས། མཚན་བྱོང་གིས་ཕྱག་བཙིལ། ཀློངོ་ཆོནེ་

པ་ོལྔའ་ིལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ། མཆོོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིམཆོོད་པ་ཕུལ། ཁམས་གསུམ་ན་

གནས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལ། གཟུགས་བརྙིན་མང་པོའ་ིགཏོར་མ་མང་པ་ོ
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བཀྱིའེ།ོ །ད་ེལྟར་མཆོདོ་པ་དང་བསྐོརོ་བ་དང་ལྷ་ཕྱག་དང་ཕྱག་རྒྱས་ལྷ་གཤེནེ་བརྒྱ་ལ་

མཆོོད་པ་དང༌། །ཁམས་གསུམ་རྣམས་ལ། གཟུགས་བརྙིན་དང༌། གཏོར་མ་མང་པ་ོ

བཏང་བ་དང༌། ད་ེརྣམས་ན་ིཉནི་ལན་ར་ེདང༌། མཚན་ལན་ར་ེགཏངོ་བར་བྱོས་ས།ོ །ད་ེ

ཡན་ཆོད་ན་ིབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ད།ོ །

འད་ིམན་ཆོད་ན་ིམཚན་ཕྱག་ག་ིརྒྱུད་དེ། ལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ། 

དུག་ལྔའ་ིགཉེན་པོས་འཇིོམས་པའ།ི ཡ་ེཤེེས་ཆོེན་པ་ོལྔའ་ིཀློོང༌། བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་

ག་ིཀློོང༌། བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང༌། བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང༌། བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ི

ཀློངོ༌། བནོ་ཉདི་སྲདི་པའ་ིཀློངོ༌། ད་ེལྟར་ཀློངོ་ཆོནེ་པ་ོལྔ་ལས་བསྐྱེདེ་པའ།ི དུག་ལྔ་མྱུར་

དུ་འཇིོམས་པའ་ིགཉེན་པ་ོཡ་ེཤེེས་ལྔ་ཤེར་བའི། ཐུགས་རྗེ་ེཅོན་གྱི་ིལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ཏ།ེ 

བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་གི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་ལྷ། །ཡེ་འབུམ་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཡ་ེསངས་རྒྱལ་པ་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཡ་ེཁྱེབ་རྒྱལ་པ་ོ

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །ཡ་ེབདལ་རྒྱལ་

པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཡ་ེཡོད་

རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཡ་ེ

ཤེེས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་གི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་

ལྷ། །ཡ་ེསྲིད་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་

པའ་ིལྷ། །ཡ་ེའབྱུང་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་



 90  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཡ་ེགསལ་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །ཡ་ེདག་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་ཀུན་ལྡན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་

ཀུན་རིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་གི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་

གཤེེན། །བྱོམས་པ་ཀུན་ཤེེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་

བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་ཀུན་བསྒྲོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་

ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་ཀུན་ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་

གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་ཀུན་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་ཀུན་འདྲེེན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་

སྙིོམས་མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་གི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་

གཤེནེ། །བྱོམས་པ་ཁྱེབ་གདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློངོ་ནས་

བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །བྱོམས་པ་ཀུན་འདྲེོངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ད་ེལྟར་བོན་ཉིད་

གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ་གཤེནེ་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ། བསྐོརོ་བ་བྱོས་ལྷ་ཕྱག་

བཙིལ། མཆོདོ་པ་ཕུལ་ཅོངི༌། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་རྣམས་ལ། ལན་ཆོགས་

ཀྱི་ིགླུད་གཏོར་མང་པ་ོབཏང་བས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིདགོངས་པ་དང༌། ལྷ་གཤེེན་གྱི་ི

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས། ཡ་སྟོགས་ཀྱིིས་ཀྱིང་གནས་སུ་ཕྱིན་ནོ། །དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དུ་ཆོར་

བཞེིན་དུ་བབས་པས། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ་རྒྱག་བརྡུང་བྱོེད་པའ་ིསེམས་ཅོན་མང་པ་ོ
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ཡང༌། འདོད་པའ་ིལོངས་སྤྱིོད་ཅོ་ིའདོད་ཐོབ་ནས་དགའ།ོ །ལྷ་དང་གཤེེན་གྱིིས་དམྱལ་

བའ་ིཡུལ་དུ་བྱོནོ་ནས། ལྷའ་ིསྨནོ་ལམ་བཏབ་པས། དམྱལ་བ་ཕྱིའ་ིཡུལ་རྣམས་འགྱུར་

རོ། །གཤེེན་གྱིིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། དམྱལ་བ་ནང་གི་སེམས་རྣམས་

ཞེིའ།ོ །ལྕེགས་ཀྱི་ིཁང་པ་འབར་བ་ན།ི །རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིམཁར་དུ་སོང༌། །མ་ེམ་མུར་གྱི་ི

འོབས་ཆོེན་ན།ི །རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིགྲམ་པར་སོང༌། །ཤེལ་མ་ར་ིཡ་ིསྡེོང་པ་ོན།ི །རིན་པ་ོཆོ་ེ

ཡ་ིབསྐྱེེད་ཤེིང་དུ་སོང༌། །རལ་གྲིའ་ིནགས་ཚལ་ལ་ོམ་ནི། །རིན་ཆོེན་མ་ེཏོག་ཚལ་དུ་

སོང༌། །ཐལ་ཚན་ཆུ་བ་ོརབ་མེད་ནི། །རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིགླེིང་དུ་སོང༌། །ར་ོམྱགས་འདམ་

དོང་ནག་པ་ོནི། །རིན་ཆོེན་ཁྲུས་ཀྱི་ིརྫོིང་བུར་སོང༌། །དམྱལ་ཟང་བརྒྱ་ཤེོང་ཁ་སྤྲོོད་

ན།ི །གཞེལ་ཡས་རནི་པ་ོཆོེའ་ིགླེངི་དུ་སངོ༌། །ལྕེགས་ཀྱི་ིཞེགས་པ་འདམོ་དགུ་ན།ི །ཉ་ི

ཟརེ་འདྲེནེ་པའ་ིལམ་དུ་སངོ༌། །འབར་བའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་ཁ་བརྒྱད་ན།ི །མཐ་ོརསི་ཐར་པའ་ི

སྐོས་པར་སོང༌། །ལྕེགས་ཀྱི་ིདྲེ་བ་མིག་རྒུ་ནི། །མ་ེཏོག་པད་མའ་ིགླེིང་དགུར་སོང༌། 

གཤེནེ་གྱིསི་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པས། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེཡང༌། རནི་པ་ོཆོེའ་ིཁྱེའེུ་འདོ་འབར་

བ་གཅོགི་ཏུ་སངོ༌། སྦྱངོ་བའ་ིགཤེནི་རྗེ་ེསྨྲགིས་པ་ཡང༌། ཡ་ེགཤེནེ་འཕྲུལ་གྱི་ིབནོ་པརོ་

སོང༌། སེམས་ཅོན་སྣ་ཚོགས་པས་ལུས་ལ་ཟ་བ་ཡང༌། ལྷ་ཕྲིན་སྨན་ཕྲིན་མང་པོར་

སངོ༌། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེཡང་སྲགོ་ག་ིལན་ཆོགས་ཁེར་བས། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ནས་ཐར་

ར།ོ །

དེ་ལྟར་བོན་ཉིད་གཡུང་དྲུང་གི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་ལྷ་གཤེེན་ཉི་ཤུ་ལ་ཕྱག་

བཙིལ་ཞེངི་མཆོདོ་པ་ཕུལ་བས། དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་ད།ོ །ཚ་བའ་ིདམྱལ་

བ་རྣམས་ན་ིགྲང་བའ་ིབསལི་གྱིསི་རྒྱུན་ཆོད་ད།ོ །གྲང་བའ་ིདམྱལ་བ་རྣམས་ན་ིཚ་བའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འདོ་ཀྱིསི་རྒྱུན་ཆོད་ད།ོ །ཉ་ིཚ་ེབ་ན་ིབད་ེགནས་རྙིདེ་ནས་རྒྱུན་ཆོད་ད།ོ །ཉསི་འཁརོ་བ་

ནི་ཐར་ལམ་ཐོབ་ནས་རྒྱུན་ཆོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཞེག་བདུན་ནས་དམྱལ་ཁམས་བཅོོ་

བརྒྱད་སྟོངོ་ནས་ཡར་དྲེངས་ནའང༌། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན་ིལས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྨནི་པས། ཡ་ི

དྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་མ་འདྲེོངས་སོ། །ག་ོགོན་པ་དང་མཚོན་ཐོགས་པ་མང་པོས་ན་ི

བསྐོརོ་ར།ོ །

ཕྱ་ིནང་ག་ིསྒྲོིབ་པ་ཅོན་གྱིིས་མནན། ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་སྦྱོང་བ་ད།ེ གཤེེན་

རབ་ཀྱིསི་གཟགིས་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན།ི མ་ཤེ་ིགསནོ་ཙིམ་ན། རྒྱུ་

འདོད་ཆོགས་ལ་ཤེས་ཆོ་ེཞེིང༌། རྐྱེེན་མ་བྱོིན་པར་ལེན་པ་བྱོས་པས། འབྲས་བུ་ཡ་ི

དྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་སྐྱེསེ་ནས། ཤེནི་ཏུ་བཀྲེསེ་ཤེངི་སྐོམོ་པར་འདུག་པས། ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ི

སྒོོ་གཅོོད་ཅོིང་འདྲེེན་པའི། ལྷ་གཤེེན་ཉི་ཤུ་ལ་ཕྱག་བགྱིིད་ཅོིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་

ཅོགི །ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ལ་ཟས་ནརོ་གྱི་ིསྦྱནི་པ་ཐངོས་ཤེགི །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ཡང་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི། ལྷ་གཤེནེ་གྱི་ིམཚན་

ནས་བཏོན། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོདང་གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས། མཚན་བྱོང་

ཐགོས་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །མཁའ་འགྱིིང་དཀར་པ་ོལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཁ་ིའོད་དཀར་པ་ོལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། ཁ་ིརྒྱལ་ཁུག་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཁ་ིའོད་གསལ་འབར་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །མུ་ཡང་ད་ེབ་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །མུ་རྒྱུང་མཐའ་ཡས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉདི་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །མུ་སངས་གུང་རྒྱལ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། མུ་མདེ་མཐའ་ཡས་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཀུན་འོད་སྒྲོོན་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །ཀུན་སྒྲོལོ་དབྱོངིས་

ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་པ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་གཏོང་ཐོགས་

མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་པ་

དམིགས་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་

གཤེནེ། །སྦྱནི་པ་མཐར་ཕྱནི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་

པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་སྟོོབས་ཆོེན་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་

བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་པ་ཀུན་ཚིམ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་པ་མཁའ་ཤེེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་

ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་པ་དབྱོིངས་རྟེོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་

ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །སྦྱིན་གཏོང་མཉམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེནེ། །སྦྱནི་པ་ཡངོས་སུ་སྙིམོས་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ། ལྷ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྱག་བཙིལ། བསྐོོར་བ་བྱོས། མཆོོད་པ་ཕུལ་ཅོིང༌། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་

རྣམས་ལ། གླུད་གཏརོ་མང་པ་ོབཏང་བས། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིདགངོས་པ་དང༌། ལྷ་གཤེནེ་

གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། ཡ་སྟོགས་ཀྱིིས་ཀྱིང་གནས་སུ་ཕྱིན་ནོ། །ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་

ཆོར་བཞེནི་དུ་བབས་པས། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེལ་ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་ཀྱིསི་བསྐོརོ་

ནས། ལན་ཆོགས་འདདོ་པ་རྣམས་ཀྱིང་ཟས་འདདོ་པ་ལ་ཟས། སྐོམོ་འདདོ་པ་ལ་སྐོམོ། 

ནརོ་འདདོ་པ་ལ་ནརོ། ཅོ་ིའདདོ་པའ་ིར་ེབ་བསྐོངས་ནས། གཏ་ོབུ་དདོ་དསེ་འཕྲིགོ་རླམོ་

བྱོས་པའ་ིལན་ཆོགས་ཁརེ་ར།ོ །བནོ་ཉདི་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ་གཤེནེ་ཉ་ི

ཤུ་ཐམ་པས། ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་བྱོནོ་ནས། སྨནོ་ལམ་བཏབ་པས། ལྷའ་ིསྨནོ་ལམ་

གྱིིས་ཕྱིའ་ིཡུལ་རྣམས་འགྱུར་རོ། །གཤེེན་གྱི་ིསྨོན་ལམ་གྱིིས་ནང་ག་ིསེམས་རྣམས་

ཞེིའ།ོ །ལྕེགས་ཀྱི་ིཁང་པ་དགུ་རིམ་ན།ི །བདུད་རྩ་ིསྐྱེེད་མོའ་ིཚལ་དུ་སོང༌། །མུན་པའ་ི

ཁང་པ་གླེིང་དགུ་ནི། །ཉ་ིཟླའ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་དུ་སོང༌། །རྣག་ཁག་མཚ་ོམ་ོམང་པ་ོ

ནི། །བདུད་རྩིའ་ིམཚ་ོམ་ོགླེིང་དགུར་སོང༌། ཚེར་མའ་ིམྱ་ངམ་སྣམ་བུ་ནི། །སྨན་གྱི་ི

ནགས་ཚལ་གླེངི་དགུར་སངོ༌། །ད་ེལྟར་ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཕྱའི་ིཡུལ་རྣམས་འགྱུར་ར།ོ །ནང་

ག་ིསེམས་རྣམས་ཞེ་ིབས། ཡ་ིདྭགས་བང་’བོག’རིའ་ིམག་ོདང་པྲེང་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྐོེ། རྩྭ་

འཇིག་རྐང་དང་བྱོང་འབྲོག་ལྟ།ོ ལས་ཀྱི་ིསྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས་སུ། ཐར་པའ་ིག་ོའཕེང་ཐོབ་

སྟོ་ེསོངས། གཏ་ོབུ་དོད་དེས་མ་བྱོིན་པར་བླངས་པའ་ིལན་ཆོགས་ཁེར་ནས། ཞེག་

བདུན་ནས་ཡ་ིདྭགས་བཀྲེེས་སྐོོམ་གྱི་ིཡུལ་ནས་ཐར་ཏེ། ཡ་ིདྭགས་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་

ཆོད་པར་གྱུར་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་ལས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྨནི་པས། མདུན་དུ་མུན་པ་འཁགིས་ནས། བྱོལོ་
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སངོ་ག་ིགནས་སུ་སྐྱེསེ་ས།ོ །སྡེགི་པ་འབྲངོ་ཙིམ་དང༌། གྲགོ་མ་ཁྱེ་ིཙིམ་དང༌། སྡེམོ་ནག་

པ་ོར་སྐྱེེས་ཙིམ་དང༌། སྦལ་པ་ནག་པ་ོམིག་དགུ་དང༌། སྦྲུལ་ནག་པ་ོའདོམ་དགུ་པས་

བསྐོོར་ནས། འཇིིགས་པར་དྲེན་ཡང་འབྲོས་ས་མེད་དོ། །སེམས་ཅོན་ཕྱ་ིམས་ཀྱིང༌། 

དབྱུག་པས་ན་ིརྒྱགེ །རྡོ་ོཡསི་ན་ིའཚགོ །ལྕེག་གསི་ན་ིའབྲབ། གཏ་ོབུ་ཡང་ཚ་ེསྔ་མའ་ི

བག་ཆོགས་རྗེེས་སུ་དྲེན་པའ་ིབོན་ཡོད་པས། ན་ཞེིང་ཚ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ན་ིམེད་དོ། 

སྐྱེསེ་བུ་ལག་པ་བརྐྱེང་བསྐུམ་ཡང་མ་ིམཐངོ་བའ་ིམུན་པས་ན་ིགཏབིས་ནས། ཤེནི་ཏུ་

ཡང་རྨེོངས་ནས་འདུག་གོ །དེ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གཟིགས་ནས། འཁོར་རྣམས་ལ་

བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེན་ིམ་ཤེ་ིགསོན་ཙིམ་ན། རྒྱུ་གཏ་ིམུག་ལ་ཤེས་ཆོ་ེ

ཞེིང༌། རྐྱེེན་བཀོལ་སྤྱིད་ཀྱི་ིལས་བྱོས་པས། འབྲས་བུ་བྱོོལ་སོང་ག་ིནང་ན་སྐྱེེས་ནས་

འདུག་སྟོེ། མུན་པས་ན་ིགཏིབས། བྱོོལ་སོང་སྡུག་པོས་ན་ིབརྡུང་བརྡོེག་འཕྲི་ོམེད་དུ་

བྱོདེ་པས། བྱོལོ་སངོ་ག་ིསྒོ་ོགཅོདོ་ཅོངི་འདྲེནེ་པའ་ིལྷ་གཤེནེ་ཉ་ིཤུ་ལ། ཕྱག་བགྱིདི་ཅོངི་

མཆོོད་པ་ཕུལ་ཅོིག །གླུད་གཏོར་མང་པོ་ཁམས་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་

སྦྱིན་པར་ཐོངས་ཤེིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ཡང་ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་ལྷ་གཤེེན་གྱི་ིམཚན་ནས་བརྗེོད་དོ། །རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོདང་གཏ་ོབུ་དོད་

དའེ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི། མཚན་བྱོང་ཐགོས་ནས་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཤེེལ་ལྕེགས་སྔོན་པ་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །གར་གསས་བཙིན་

པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བནོ་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། གར་བུ་ཤེང་རྒྱལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །རྒདོ་གསས་ཁམ་

པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །རྒོད་བུ་འཕེར་

དྲེག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །གསས་རྗེ་ེ

རྨེང་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །གསས་བུ་

ཚོན་གང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །གནམ་

གསས་དབྱོིངས་རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ི

ལྷ། །གནམ་བུ་ཕྱདོ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེནེ། །ཡ་ེཤེསེ་ཆོནེ་པ་ོ

ཁྱེབ་གདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་

གཤེེན། །ཡ་ེཤེེས་ཆོེན་པ་ོཟངས་ཐལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེེན། །ཡ་ེཤེསེ་ཆོནེ་པ་ོགསལ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་

ནམ་མཁའི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་གཤེེན། །ཡེ་ཤེེས་ཆོེན་པོ་འདྲེེན་མཛོད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེནེ། །ཡ་ེཤེེས་ཆོནེ་པ་ོསྒྲོལོ་

མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཡ་ེ

ཤེེས་ཆོེན་པ་ོབདུད་རྩ་ིཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་

པའ་ིགཤེེན། །ཡ་ེཤེེས་ཆོེན་པ་ོཉ་ིཟེར་ཅོནལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ི

ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཡ་ེཤེེསཆོེན་པ་ོཟླ་བའ་ིགུར་ཁྱེིམ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །བནོ་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེནེ། །ཡ་ེཤེེས་དྲེག་པོའ་ིཐགོ་མདའ་
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ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ། ལྷ་

ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་པ་ཕུལ། བསྐོོར་བ་བྱོས་ཀྱིིན། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་

རྣམས་ལ། ལན་ཆོགས་ཀྱིི་གཏོར་མ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་བརྙིན་གྱིི་ཡ་སྟོགས་

རྣམས་བཏང་བས། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིདགངོས་པ་དང༌། ལྷ་གཤེནེ་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི། ཡ་

སྟོགས་ཀྱིསི་ཀྱིང་གནས་སུ་ཕྱནི་ན།ོ །བྱོལོ་སངོ་ག་ིཡུལ་དུ་ཆོར་བཞེནི་དུ་བབས་པས། 

གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ་འཇིིགས་པའ་ིབྱོོལ་སོང་མང་པོས་བསྐོོར་ནས། ལན་ཆོགས་འདོད་

པ་རྣམས་ཀྱིང༌། བཀྲེེས་པའ་ིཟ་མ་དང༌། སྐོོམ་པའ་ིབཏུང་བ་དང་འཕྲིད་ནས། ཤེིན་ཏུ་

བྱོིང་ཞེིང་རྨུགས་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ནི། ཡ་ེཤེེས་ཁོང་ནས་གསལ་ལོ། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེ

ཡིས། བྱོོལ་སོང་མང་པ་ོལ། བསད་བཅོད་དང་བཀོལ་སྤྱིད་མང་པ་ོབྱོས་པའ་ིལན་

ཆོགས་ཁེར་ར།ོ །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པས་

བྱོལོ་སངོ་ག་ིཡུལ་དུ་བྱོནོ་ནས། སྨནོ་ལམ་བཏབ་པས། ལྷའ་ིསྨནོ་ལམ་གྱིསི་ཕྱིའ་ིཡུལ་

རྣམས་འགྱུར་ར།ོ །གཤེནེ་གྱི་ིསྨནོ་ལམ་གྱིསི་ནང་ག་ིསེམས་རྣམས་ཞེིའ།ོ །

མུན་པ་ནག་པོས་གཏིབས་པ་ན།ི །གསལ་བའ་ིསྒྲོོན་མེར་གྱུར་ཏ།ོ །གླེེན་ལྐུགས་

མྱོས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། །དྲེན་པ་སེམས་ཀྱིི་སྒྲོོན་མེར་གྱུར་ཏོ། །རྒྱ་མཚོ་གྲང་

འཁྱེགས་གླེིང་ཁྱེིམ་ན།ི །འབྲུ་དང་སྨན་གྱི་ིཚལ་དུ་གྱུར་ཏ།ོ །ད་ེལྟར་བྱོོལ་སོང་ག་ིཕྱིའ་ི

ཡུལ་རྣམས་འགྱུར་ར།ོ །ནང་ག་ིསེམས་རྣམས་ཞེ་ིབས། བྱོོལ་སོང་རྐང་མེད་འཁོབས་

པ་ོམང་པ་ོནི། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིརྐང་པ་ཐོབ་ནས་ཐར་རོ། །རྐང་གཉིས་འགྲ་ོབ་མང་པ་ོནི། 

མཐ་ོརིས་ཐེམ་སྐོས་རྙིེད་ནས་ཐར་རོ། །རྐང་བཞེ་ིབགྲོད་པ་མང་པ་ོནི། མཐ་ོརིས་ག་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཕེང་ཐབོ་ནས་ཐར་ར།ོ །རྐང་མང་འཇིགིས་པ་མང་པ་ོཡང༌། གྲུབ་པའ་ིགནས་སུ་ཤེསེ་

ནས་ཐར་རོ། །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེཡང་གཏ་ིམུག་དབང་གིས། བཀོལ་སྤྱིད་དང་བརྡུང་

བརྒྱེག་མང་པོ་བྱོས་པའི་ལན་ཆོགས་ཁེར་ནས། ཞེག་བདུན་ནས་བྱོོལ་སོང་གླེེན་

ལྐུགས་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་ཐར་ར།ོ །བྱོོལ་སོང་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་གྱུར་ཏ།ོ །ད་ེནས་

ཡང་ལས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྨནི་པས། མཐའ་འཁབོ་མའི་ིགནས་སུ་སྐྱེསེ་ས།ོ །སྐྱེསེ་མ་ཐག་

ཏུ་འདུ་བའ་ིནད་ཀྱིསི་ཟནི་ཏ།ེ མཛོ་ེདང༌། ཕེལོ་དང༌། སྐྲན་དང༌། དམུ་ཆུ་དང༌། སུར་ཡ་

ནག་པ་ོགླེ་ོནས་བརྡོོལ་བ་དང༌། དྲེེག་དང་གྲུམ་བུ་ཤེིན་ཏུ་འཁོལ་བ་དང༌། མ་ིནད་ལང་

རྒུ་གདུག་པའི་ནད་ཀྱིིས་ཟིན། ཕེ་མ་དབུལ་ཕེོངས་ཆོེ་བས་བཟའ་ཞེིང་བཏུང་བ་

ཞེན། །མཐའ་འཁོབ་གནས་སུ་སྐྱེསེ་པས་ཕེན་པའ་ིསྨན་མ་ིརྙིདེ། སྡུག་བསྔལ་མ་ིབཟདོ་

པའ་ིཚད་ནི། བྱོ་ེཚན་སྲིན་བུ་འདྲེ། སྡུག་བསྔལ་ཞེེན་པའ་ིདབང་གིས་རབ་ཏུ་ད་ེལྟར་

སྦྱང་ང༌ོ། །

ད་ེགཤེེན་རབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་གྱིིས་གཟིགས་ནས། འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 

གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན་ིམ་ཤེ་ིགསནོ་ཙིམ་ན། རྒྱུ་ཕྲིག་དགོ་ག་ིཤེས་ཆོ་ེཞེངི༌། རྐྱེནེ་གཞེན་དག་

སྨད་པའི་ཐབས་མང་པོ་བྱོས་པས། འབྲས་བུ་མཐའ་འཁོབ་མིར་སྐྱེེས་ནས་འདུག་

གོ །སྐྱེེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ིནད་ལང་རྒུ་བྱུང་ནས་ཤེིན་ཏུ་སྦྱོང༌། ཕེ་མ་དབུལ་འཕེོངས་ཆོ་ེ

བས་བཟའ་ཞེིང་བཏུང་རྒྱུ་ཆུང༌། མཐའ་འཁོབ་གནས་སུ་སྐྱེེས་པས་ཕེན་པའ་ིསྨན་མ་ི

རྙིདེ། ད་ེལྟར་རབ་ཏུ་སྦྱངོ་ཞེངི་འདུག་པས། མའི་ིསྒོ་ོགཅོདོ་ཅོངི་འདྲེནེ་པའ་ིལྷ་གཤེནེ་ཉ་ི

ཤུ་ལ་ཕྱག་འཚལོ་ཞེངི་མཆོདོ་པ་ཕུལ་ཅོགི །ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་རྣམས་ལ། 

གླུད་གཏརོ་མང་པ་ོསྦྱནི་པར་ཐངོས་ཤེགི །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་
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ཏ།ོ །ཡང་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི། ལྷ་གཤེནེ་གྱི་ིམཚན་ནས་བརྗེདོ་ད།ོ །རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་

ལ་ོདང༌། གཏ་ོབུ་དདོ་དེའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི། མཚན་བྱོང་ཐགོས་ནས་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །རླུང་ལྷ་འདེགས་པའ་ིསྟོོབས་ལྡན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། བནོ་ཉདི་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །རླུང་ལྷ་སྡུད་པའ་ི

དབང་ཆོེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། རླུང་ལྷ་

འབྱོེད་པའི་རྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་

ལྷ། །རླུང་ལྷ་རྒྱུ་བའི་སྐོོར་ཆོེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའི་ཀློོང་ནས་

བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །མ་ེལྷ་དྲེོད་ཆོེན་སྨིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །མ་ེལྷ་འོད་དྲུང་གསལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་

བའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །ཆུ་ལྷ་ཀུན་སྡུད་བདུད་རྩ་ིཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་

ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཆུ་ལྷ་ཀུན་གས་ོསྨན་གྱི་ིདྲེ་ིམཆོོག་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། ས་ལྷ་ཤེོང་ཡངས་

འདེགས་པའ་ིསྟོོབས་པ་ོཆོ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་

པའ་ིལྷ། །ས་ལྷ་ཀུན་འབྱུང་རནི་ཆོནེ་སྣ་ལྔ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བནོ་ཉདི་འབྱུང་བའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེནེ། །རླུང་བནོ་ཕྱདོ་ད་ེགསང་རྒྱལ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཡངས་པའ་ི

རླུང་བོན་སྐྱེོད་པའ་ིའཁོར་ལ་ོཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་

བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །དྲེག་པ་ོཤུགས་ཀྱི་ིརྫུ་རླུང་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །རླུང་བོན་འདྲེེན་པའ་ིའོད་ཟེར་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཡངས་པའ་ིམ་ེབོན་

གསང་གྲགས་གསལ་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེེད་པའི་གཤེེན། །ཡངས་པའི་མེ་བོན་འོད་ཀྱིི་ལྕེང་ལོ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །བནོ་ཉདི་འབྱུང་བའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེནེ། །ཡངས་པའ་ིཆུ་བནོ་བདུད་རྩ་ི

ཁ་ཕྲིོམ་ངད་ཀྱི་ིཟིལ་པ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་

པའ་ིགཤེནེ། ཡངས་པའ་ིཆུ་བནོ་དག་པ་ཁྲུས་ཀྱི་ིབུམ་པ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་

ཉདི་འབྱུང་བའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེནེ། །ཡངས་པའ་ིས་བནོ་མ་ིའགྱུར་གླེངི་དྲུག་

གསེར་གྱི་ིཐོར་ཚུགས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་

པའི་གཤེེན། །ཡངས་པའི་ས་བོན་སྲ་བརྟེན་ཚིག་འཛོིན་གཡུའི་གཡུང་དྲུང་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ། ལྷ་

ཕྱག་བཙིལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། མཆོོད་པ་ཕུལ་གྱིིན། ཁམས་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཅོན་

རྣམས་ལ། ལན་ཆོགས་ཀྱི་ིགཏརོ་མ་དང༌། གཟུགས་བརྙིན་གྱི་ིཡ་སྟོགས་བཏང་བས། 

གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིདགོངས་པ་དང༌། ལྷ་གཤེེན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། ཡ་སྟོགས་ཀྱིིས་ཀྱིང་

གནས་སུ་ཕྱནི་ནས། མཐའ་འཁོབ་མིའ་ིགནས་སུ་ཆོར་བཞེནི་དུ་བབས་པས། གཏ་ོབུ་

དོད་ད་ེལ་མིའ་ིསྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་ཀྱིིས་བསྐོོར་ནས། ལན་ཆོགས་འདོད་པ་རྣམས་

ཀྱིང༌། ཅོ་ིའདདོ་པ་དང་འཕྲིད་ནས། དགསོ་འདདོ་ར་ེབ་བསྐོངས་པས། གཏ་ོབུ་དདོ་དའེ་ི

ལན་ཆོགས་པའ་ིབུ་ལནོ་ཁརེ་ར།ོ །བནོ་ཉདི་འབྱུང་བའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ་གཤེནེ་
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ཉ་ིཤུ་ཐམ་པས། མཐའ་འཁབོ་མིའ་ིཡུལ་དུ་བྱོནོ་ནས་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པས། ལྷའ་ིསྨནོ་

ལམ་གྱིིས་ཕྱིའི་ཡུལ་རྣམས་འགྱུར་རོ། །གཤེེན་ཀྱིི་སྨོན་ལམ་གྱིིས་ནང་གི་སེམས་

ཞེའི།ོ །སུ་མདེ་མཐའ་འཁབོ་ཡུལ་དུ་ན།ི ལངོས་སྤྱིདོ་དག་ེདང་ལྡན་པའ་ིཕེ་ོམ་ོམང་པསོ་

ལྷག་གསི་གང༌། ཅོ་ིམདེ་མྱ་ངམ་སྣམ་བུ་ན།ི འབྲུ་བཅུད་སྨན་གྱི་ིནགས་སུ་ཆོགས། ད་ེ

ལྟར་ཕྱིའི་ཡུལ་རྣམས་འགྱུར་རོ། །ནང་གི་སེམས་རྣམས་ཞེི་བས། །ཕེ་མ་དབུལ་

འཕེོངས་ཆོེ་བ་ནི། །མི་ཟད་རིན་ཆོེན་གཏེར་དང་འཕྲིད། །མི་རྣམས་སྲིན་པ་ོཉིང་ཤེ་

ཅོན། །སྡུག་བསྔལ་འདོད་པས་གདུངས་པ་ན།ི །ཅོ་ིའདོད་ར་ེབ་ས་ོསོར་སྐོོང༌། གཏ་ོབུ་

དོད་ད་ེསྦྱོང་བ་ནི། ཞེག་བདུན་ནས་མིའ་ིཡུལ་ནས་ཚ་ེའཕེོས་ཤེིང༌། མཐའ་འཁོབ་མ་ི

རྣམས་རྒྱུན་ཆོད་ནས། རིན་པོ་ཆོེའི་ཁྱེེའུ་འོད་འབར་བ་དེ་ཤེེས་བཞེིན་ཁོང་ནས་

གསལ་བས། མཐ་ོརསི་ངན་སངོ་ཤེསེ་ནའང༌། ལས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྨནི་པས། ལྷ་མ་ཡནི་

གྱི་ིཡུལ་དུ་སྐྱེསེ་ས།ོ ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིདམག་ཚགོས་མང་པསོ་ལན་ཆོགས་སྙིགེ་ཏུ་བྱུང༌། 

ནམ་མཁའི་ཁམས་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་གྱིི་དམག་ལ། དབལ་ཡོགས་ཁིན་དང་གསུམ། 

གཉེར་འ་ོམཚམས་དང་གསུམ། དམུ་བདུད་བཙིན་དང་གསུམ། སྲིད་སྐོོས་ཕྱྭ་དང་

གསུམ། 

གཉནེ་པ་ོལྷ་དང་བཅུ་གསུམ་ན།ི ཡར་གཡནེ་གཉནེ་པ་ོབཅུ་གསུམ་ཞེསེ་བགྱི་ིསྟོ།ེ 

དེའ་ིདམག་གིས་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ག་ིམགུལ་ནས་བཟུང་ནས། ལ་ལས་མདའ་

བརྡོགེ །ལ་ལས་མདུང་འདབེས། ལ་ལས་རྡོསོ་བརྡོགེ །ལ་ལས་ལྕེགས་ཀྱིསི་བྲབ། 

ལ་ལས་མ་ེའབུད། ལ་ལས་ཆུར་སྐོལོ། ད་ེལྟར་སྦྱངོ་ང༌ོ། །བར་གཡནེ་གཏདོ་པ་ོདགུ་ལ། 

ཟླ་ཉ་ིསྐོར་དང་གསུམ། སྤྲོིན་འཇིའ་དལ་དང་གསུམ། ཟེར་ལ་ོརྫོ་ིདང་གསུམ་སྟོེ། ད་ེ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྣམས་ན་ིབར་སྣང་ག་ིལྷ་མ་ཡིན་བར་གཡེན་གཏོད་པ་ོདགུ་ཞེེས་བགྱི་ིསྟོ།ེ དེའ་ིདམག་

གིས་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ག་ིལག་པ་གཡས་གཡོན་ན་ཟེར་ཐག་སྣ་དགུ་བཏགས་

ཤེངི༌། ལ་ལས་མདས་བརྡོགེ །ལ་ལས་མདུང་གསི་འདེབས། ལ་ལས་རྡོསོ་བརྡོགེ །ལ་

ལས་ལྕེགས་ཀྱིསི་བྲབ། ལ་ལས་མ་ེའབུད། ལ་ལས་ཆུར་སྐོལོ། ད་ེལྟར་སྦྱངོ་ང༌ོ། །ས་

གཞེིའི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱིི་དམག་ལ། ཀླུ་གཉན་རྒྱལ་དང་གསུམ། སྨན་གཟེད་སྲི་དང་

གསུམ། འདྲེ་ེསྲནི་བྱུར་དང་གསུམ། 

གཤེིན་རྗེ་ེཆུད་དང་གཉིས་ཏ་ེབཅུ་གཅོིག་ནི། ས་གཡེན་ཆོ་ེབ་བཅུ་གཅོིག་ཞེེས་

བགྱི་ིསྟོེ། དེའ་ིདམག་གིས་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གི། རྐང་པ་གཡས་པ་དང་རྐང་པ་

གཡནོ་པ་ནས། བྱོད་ཐག་བཅུ་གཅོགི་གསི་བཏགས་ནས། ལ་ལས་མདས་བརྡོགེ །ལ་

ལས་མདུང་འདབེས། ལ་ལས་རྡོསོ་བརྡོགེ །ལ་ལས་ལྕེགས་ཀྱིསི་བརྡོགེ །ལ་ལས་མ་ེ

འབུད། ལ་ལས་ཆུར་སྐོོལ། ད་ེལྟར་སྦྱོང་ང༌ོ། །ད་ེགཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གཟིགས་ནས། 

འཁརོ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེན་ིམ་ཤེ་ིགསནོ་ཙིམ་ན། རྒྱུ་ང་རྒྱལ་

ལ་ཤེས་ཆོ་ེཞེངི༌། རྐྱེནེ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ིལས་བྱོས་པས། འབྲས་བུ་ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིཡུལ་དུ་

སྐྱེེས་ནས་འདུག་གོ །ལན་ཆོགས་སྙིེག་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་མང་པོས། ནམ་མཁའ་ལ་

གནས་པའི་ཡར་གཡེན་གཉེན་པ་ོབཅུ་གསུམ་དང༌། བར་སྣང་ལ་གནས་པའི་བར་

གཡེན་གཏོད་པ་ོདགུ་དང༌། ས་གཞེ་ིལ་གནས་པའ་ིས་གཡེན་ཆོ་ེབ་བཅུ་གཅོིག་དང༌། 

དེ་རྣམས་ཀྱིིས་བྱོད་ཐག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་དམ་དུ་བཅོིངས་ནས། མདའ་ཡིས་ནི་

བརྡོགེ །མདུང་གསི་ན་ིའདབེས། རྡོ་ོཡསི་ན་ིབརྡོགེ ལྕེགས་ཀྱིསི་ན་ིའབྲབ། མའེ་ིནང་དུ་

ན་ིབསྲགེ །ཆུའ་ིནང་དུ་ན་ིབསྐོལོ། ད་ེལྟར་སྦྱངོ་ཞེངི་འདུག་པས། ལྷ་མ་ཡནི་རྣམས་ཀྱི་ི



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 103  

སྒོ་ོགཅོོད་ཅོིང་འདྲེེན་པའ་ིལྷ་གཤེེན་རྣམས་ཀྱི་ིམཚན་ནས་བརྗེོད་ལ། ལྷ་ཕྱག་འཚོལ་

ཅོིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་ཅོིག །ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ལན་ཆོགས་ཀྱི་ི

གཏོར་མ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་བརྙིན་གྱིི་ཡ་སྟོགས་མང་པོ་སྦྱིན་པར་ཐོངས་

ཤེིག །དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། སྡུག་བསྔལ་ད་ེལས་ཐར་ཏ་ེའོང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་

རབ་ཀྱིིས་བཀའ་སྩལ་ཏ།ོ །ཡང་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས། ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ཀྱི་ིམཚན་

ནས་བརྗེོད་ད།ོ །རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོདང༌། གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་མཚན་

བྱོང་ཐགོས་ནས་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ། །ཀུན་འབུམ་ག་ོའབྱོེད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །དབལ་གསས་ཆོམེ་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །ཐགོ་གསས་ཁམ་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །དྲེ་ིགསས་ང་རྒྱལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །འདུར་གསས་རྨེ་བ་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །བརླབ་གསས་ཕེ་ོམ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉིད་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །གཤེནེ་གསས་ཁ་ིལ་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་སྲིད་པའི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་ལྷ། །སེལ་གསས་གྲལ་

བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ། །ལམ་གསས་

ཕྱམ་བུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། དབལ་བོན་རུམ་པ་ོམཐུ་དང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྟོོབས་སུ་ལྡན་པས། དྲེེགས་པའ་ིལྷ་འདྲེ་ེའདུལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་སྲིད་

པའི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་གཤེེན། །མུ་ཆོོ་ལྡེམ་དྲུག་སྲིད་པ་མུ་མེད་པའི་བོན་ལ་

མཁས་པ། །བསྐོལ་པ་གྲངས་མདེ་པའ་ིཆོ་ོརབས་ཐནོ་པ། །དུང་ག་ིལྡམེ་ཤེངི་དཀར་པ་ོ

ཕྱག་ན་བསྣམས་ནས། །སྐུ་ལྡམེ་ལྡམེ་གྱིིས་འགྲ་ོབ་རསི་དྲུག་ག་ིདནོ་མཛོད་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །གཤེེན་བོན་ཁུ་བྱུག་

གསུང་སྙིན་ལྷང་ལྷང་ཁམས་གསུམ་གྲགས་པས། །སྣང་སྲདི་ཡ་ེསྲིད་བརྡོ་འཇིལ་ནུས་

པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིགཤེནེ། །འདུར་གཤེནེ་

རྨེ་ད་སྲིད་པ་དོས་ཀྱིིས་གཅོོད་ཅོིང༌། །མི་བླ་རྨེད་ཀྱིིས་འཚོལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །བོན་ཉིད་སྲིད་པའི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་གཤེེན། །ཡ་ངལ་གྱིིམ་གོང་སྲིད་པ་

དཀར་ནག་འབྱོདེ་ཅོངི༌། །ལྷ་འདྲེའེ་ིལན་ཆོགས་འཇིལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་

སྲིད་པའི་ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའི་གཤེེན། །ཞེི་བའི་བོན་པ་ོར་ལྕེགས་སྐྱེིད་རྒྱལ། །དྲེི་

ཁམས་དབང་དུ་བསྡུད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་

པའ་ིགཤེནེ། ཞེ་ིབའ་ིབནོ་པ་ོཐར་བནོ་གྲུ་སྐྱེལོ། སྣང་སྲདི་ཀྱི་ིལྷ་འདྲེ་ེསྐོསོ་ལ་འདབེས་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཞེ་ིབའ་ིབོན་པ་ོ

གླུད་བོན་གྱིརེ་མཁས། །གདུག་པའ་ིགཡནེ་ཁམས་མང་པ་ོཞེ་ིབའ་ིཤེགས་ཀྱིསི་འདུལ་

བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཞེ་ིབའ་ིབོན་

པོ་གཏའ་བོན་བྱོོན་ཁི་ནག་པོ་བདུད་ཁམས་གཏའ་ལ་བསྐོོར་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིགཤེེན། །ཞེ་ིབའ་ིབོན་པ་ོསྣ་བོན་ལ་ིབྱོིན་

མ་ིརབས་རྒྱུད་དུ་སྤེལེ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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ད་ེལྟར་བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ། གཏ་ོ

བུ་དདོ་ད་ེངན་སངོ་ནས་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། བསྐོརོ་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་མཆོདོ་པ་ཕུལ། 

ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའ་ིསམེས་ཅོན་ཀུན་ལ། ལན་ཆོགས་ཀྱི་ིགཏརོ་མ་དང༌། ཡ་

སྟོགས་ཀྱི་ིགཟུགས་བརྙིན་མང་པ་ོབཏང་བས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིདགོངས་པ་དང༌། ལྷ་

གཤེེན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། ཡ་སྟོགས་ཀྱིིས་ཀྱིང་གནས་སུ་ཕྱིན་ནོ། །ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ི

ཡུལ་ན་གཏ་ོབུ་སྦྱོང་བ་ལ། ཆོར་བཞེིན་དུ་བབས་སོ། །ནམ་མཁའ་ིལྷ་མ་ཡིན་ཡར་

གཡེན་གཉེན་པ་ོབཅུ་གསུམ་དང༌། བར་སྣང་ག་ིལྷ་མ་ཡིན་བར་གཡེན་གཏོད་པ་ོདགུ་

དང༌། ས་གཞེིའ་ིལྷ་མ་ཡིན་ས་གཡེན་ཆོ་ེབ་བཅུ་གཅོིག་དང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདམག་

ཚོགས་ཀྱིིས་གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེམ་ཤེ་ིགསོན་ཙིམ་ན། གཞེན་དག་ག་ིམ་ིརྣམས་ལ་མཐ་ོ

བའ་ིམཁར་ཕེབ། དམའ་བའ་ིཡུལ་འཕྲིགོས། ནརོ་ཕྱུགས་བརྣངས་སུ་བཅོད་ཅོངི༌། མ་ི

རྟེ་གྲིར་བསད་པའ་ིལན་ཆོགས་སྙིགེ་པའ་ིདམག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིང༌། ཡ་སྟོགས་ལས་

ཅོ་ིའདདོ་པ་ཡདི་བཞེནི་དུ་བྱུང་ནས། དགསོ་འདདོ་ར་ེབ་བསྐོང་ང༌ོ། །བནོ་ཉདི་སྲདི་པའ་ི

ཀློོང་ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པས། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིཡུལ་དུ་བྱོོན་ནས་སྨོན་

ལམ་བཏབ་པས། ལྷའ་ིསྨོན་ལམ་གྱིིས་ཕྱིའ་ིཡུལ་རྣམས་འགྱུར་རོ། །གཤེེན་གྱི་ིསྨོན་

ལམ་གྱིསི་ནང་ག་ིསམེས་རྣམས་ཞེིའ།ོ །ཟངས་ར་ིལྕེགས་ཐང་མང་པ་ོན།ི །སྨན་དང་མ་ེ

ཏོག་ཚལ་དུ་སོང༌། །རྣོ་བའི་མཚོན་ཆོ་མང་པོ་ནི། །པད་མའི་སྡེོང་པོ་རྒྱས་པར་

སྐྱེེས། །ལྕེ་ིབའ་ིག་ོཆོ་མང་པ་ོནི། །གཡུ་ཡ་ིགཡུང་དྲུང་མང་པོར་སོང༌། །མྱ་ངན་ངུ་

འབོད་མང་པ་ོནི། །ལྷ་ཡི་རོལ་མ་ོབྲ་ོགླུ་མང་པོར་སོང༌། །རྣག་ཁག་མཚ་ོམ་ོམང་པ་ོ

ན།ི །བདུད་རྩའི་ིཆུ་མགི་འག་ོདགུར་སངོ༌། །དུས་ཀྱི་ིའཁྲུག་པ་བྱོདེ་པ་ན།ི །དུམ་ནས་ཞེ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བའ་ིསེམས་དང་ལྡན། ད་ེལྟར་ཕྱིའ་ིཡུལ་རྣམས་འགྱུར་རོ། །གཤེེན་གྱིིས་སྨོན་ལམ་

བཏབ་པས་ནང་ག་ིསེམས་རྣམས་ཞེིའོ། །སྲིད་པའ་ིགཏ་ོབུ་དོད་ད་ེལ། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ི

དམག་ཚོགས་ཀྱིིས། སྔོན་དམར་ཐག་པས་བཏགས་པ་ནི། རང་གིས་རང་གྲོལ་ནས་

ནམ་མཁའ་ལ་འཇིའ་ཚནོ་གྱི་ིའདོ་དུ་འཐབིས་ས།ོ །མདའ་དང་མདུང་གསི་བརྡོེག་པ་ན།ི 

འཛུག་ཏུ་མ་བཏུབ་པར་མ་ེཏགོ་ཏུ་ཕྲུལ་ཕྲུལ་སངོ་ང༌ོ། །རྡོ་ོཡསི་བརྒྱགེ་པ་ཡང་རྒྱགེ་ཏུ་

མ་བཏུབ་པར་པད་མར་ཝལ་ཝལ་སངོ༌། ལྕེགས་ཀྱིསི་འབྲབ་པ་ཡང་བྲབ་ཏུ་མ་བཏུབ་

པར་གཡུང་དྲུང་དུ་ལམ་ལམ་སོང་ང༌ོ། །མེར་བསྲེག་པ་ཡང་སྲེག་ཏུ་མ་བཏུབ་པར་

བདུད་རྩ་ིབསིལ་ཁང་དུ་སོང་ང༌ོ། །ཆུར་འཚོད་པ་ཡང༌། བཙིོར་མ་བཏུབ་པར་རིན་པ་ོ

ཆོའེ་ིགཞེལ་ཡས་སུ་སངོ་ང༌ོ། །ད་ེལྟར་གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེཡསི། ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིལན་ཆོགས་

ཁརེ་བས། ཞེག་བདུན་ནས་ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིཡུལ་ནས་ཐར་ར།ོ །གཡནེ་ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་མ་

ཡནི་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་གྱུར་ཏ།ོ །དརེ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཁྱེའེུ་འདོ་འབར་བ་ད་ེསུམ་

ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའ་ིགནས་སུ་སྐྱེསེ་ས།ོ །ཅོང་ཤེེས་ཀྱི་ིརྟེ་ལ་ཞེནོ་ན།ོ །འདདོ་འཇི་ོཡ་ིབ་ལ་

འཇིོའ།ོ །མ་རྨེོས་ཀྱིི་ལོ་ཏོག་ལ་བཟའོ། །ཁྲུས་ཀྱིི་རྫོིང་བུ་ལ་བག་ཆོགས་ཀྱིི་དྲེི་མ་

འཁྲུའ།ོ །ཤེེལ་གྱི་ིགླེང་པ་ོཆོ་ེཤེེལ་གྱི་ིགཙུག་ཕུད་དགུ་ཡོད་པ་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་ཀྱི་ིརོལ་

མ་ོདང་རྐྱེེན་བྱོདེ་ད།ོ །མ་ེཏགོ་ག་ིལྡངི་ཁང་ག་ིནང་ན་གནས་ས།ོ །གུར་གུམ་གྱི་ིསྤེང་ར་ི

ལ་སྐུ་འཆོག་ག ོ །སྨན་ར་ས་ཡ་ནའ་ིསྡེོང་པ་ོདང༌། རྩ་ིམ་བུ་ཏ་རའ་ིའབྲས་བུ་ལ་གསོལ་

ལ།ོ །ལྷ་ཕྲིན་བརྒྱ་དང་སྨན་ཕྲིན་སྟོངོ་གསི་རལོ་མ་ོསྣ་ཚགོས་བསྒྱུར་ར།ོ །

ད་ེལྟར་ལྷའ་ིརོལ་མ་ོབསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ལ་སྤྱིོད་ཅོིང་འདུག་པས། །སྟོོན་པ་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གཟིགས་ནས། གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིའཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 
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གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེན་ིལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིཡུལ་ནས་ཐར་ཀྱིང༌། ལྷའ་ིགནས་ན་སྐྱེེས་ནས་འདུག་

ག ོ།ད་ེལྟར་ཡར་བཏང་བའ་ིཡནོ་ཏན་ན།ི མའི་ིཡུལ་དུ་ཁྱེདེ་འཁརོ་རྣམས་དང༌། མཆོདེ་

ཟླ་རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོདང༌། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིསི་གནམ་ལ་འཕུར་རྒུ་དང༌། ས་ལ་

འཛུལ་རྒུ་དང་བར་ལ་འགྲམི་རྒུའ།ི གཟུགས་བརྙིན་མང་པ་ོན་ིབྱོས། །གཟུགས་བརྙིན་

གྱི་ིསྟོངེ་དུ་སྤུ་མཚན་སྣ་ཚགོས་པ་ན་ིབཙུགས། ཤེ་སྣ་དང་ཁག་སྣ་དང༌། འབྲུ་སྣ་མང་པ་ོ

ལ་ལན་ཆོགས་ཀྱི་ིགཏོར་མ་མང་པ་ོན་ིབཤེམས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ིསྒྲོིབ་པ་

སྦྱང་བའ་ིཕྱརི། ལ་ོཔན་ཤེལེ་གྱི་ིམཆོདོ་རྟེནེ་དབུ་གསུམ་པ་གཅོགི་ན་ིབཞེངེས། མར་མ་ེ

དང༌། སྤེོས་དུད་དང༌། རྩ་ིསྨན་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། གསས་བཤེོས་དང༌། མ་ེཏོག་སྣ་

ཚོགས་པ་དང༌། ད་ེལྟར་མཆོོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ན་ིབཤེམས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས། 

ཀློོང་ཆོེན་པ་ོལྔ་ལས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ཐམ་པའ་ིམཚན་ན་ིབརྗེོད། རྨེ་ལ་ོདང་

གཡུ་ལ་ོདང༌། གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིའཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མཚན་བྱོང་ཐོགས་ནས། རྒྱུད་

ཀྱི་ིརོལ་མ་ོདང༌། སྒྲོའ་ིརོལ་མ་ོདང༌། གཟུགས་ཀྱི་ིརོལ་མ་ོདང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་སྣ་

དྲེངས་ནས། མཆོོད་རྟེེན་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས་པ་དང༌། ལྷ་གཤེེན་གྱི་ིམཚན་ནས་བརྗེོད་

ཅོངི༌། མཚན་བྱོང་གསི་མཚན་ཕྱག་བཙིལ་བ་དང༌། མཆོདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་རྒྱུན་དུ་ཕུལ་

བ་དང༌། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ལན་ཆོགས་ཀྱི་ིགཏོར་མ་རྣམས་

དང༌། གཟུགས་བརྙིན་གྱི་ིཡ་སྟོགས་མང་པ་ོབཏང་བ་དང༌། བདག་འདྲེེན་པའ་ིསློབ་

དཔོན་གྱིིས། བསྒོོམ་པ་ཐང་བཅོད་ནས་སྔགས་འཛོབ་དྲེག་པ་ོརྒྱུན་དུ་དྲེངས་པ། ད་ེ

རྣམས་ཀྱི་ིཡོན་ཏན་དང༌། བྱོིན་རླབས་དང༌། མཐུ་སྟོོབས་ཀྱིིས། །གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེརྒྱུ་

དུག་ལྔ་ཡིས། འཁོར་བའ་ིལམ་ལྔ་བརྒྱུད་ནས། ཤེིན་ཏུ་སྡུག་ཅོིང་རབ་ཏུ་སྦྱོང་བ་ནི། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཞེག་བདུན་ནས་དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ནས་དྲེངས་སོ། །དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་

པར་གྱུར་ཏ།ོ །ཞེག་བདུན་ནས་ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་དྲེངས་ས།ོ །ཡ་ིདྭགས་རྣམས་

ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེག་བདུན་ནས་བྱོོལ་སོང་གི་ཡུལ་ནས་དྲེངས་

སོ། །བྱོོལ་སོང་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེག་བདུན་ནས་མཐའ་འཁོབ་

མིའ་ིཡུལ་ནས་དྲེངས་སོ། །ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་གྱུར་

ཏོ། །ཞེག་བདུན་ནས་གཡེན་ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིཡུལ་ནས་དྲེངས་སོ། །གཡེན་

ཁམས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ཡནི་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་པར་གྱུར་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཞེག་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལོན་ནས། ལྷའ་ིཡུལ་དུ་སྐྱེེས་ནས། དགའ་ལྡན་གྱི་ི

ལོངས་སྤྱིོད་བསམ་དུ་མེད་པ་ཞེིག་ཡོད་དོ། །ཅོང་ཤེེས་ཀྱི་ིརྟེ་དང༌། འདོད་འཇིོའ་ིབ་

དང༌། མ་རྨེསོ་པའ་ིལ་ོཏགོ་དང༌། གླེང་པ་ོཆོ་ེར་ིརབ་བརྟེན་དང༌། སྨན་ར་ས་ཡ་ནའ་ིསྡེངོ་

པ་ོདང༌། རྩ་ིམ་བུ་ཏ་རའ་ིའབྲས་བུ་དང༌། གུར་གུམ་གྱི་ིསྤེང་ར་ིདང༌། མ་ེཏོག་ག་ིལྡིང་

ཁང་དང༌། ལྷ་དང་ལྷ་མསོ་རལོ་མ་ོསྣ་ཚགོས་བསྒྱུར་བ་དང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིལངོས་སྤྱིདོ་

ན་ིཤེནི་ཏུ་ཆོ་ེབས། དགའ་ཞེངི་སྐྱེདི་པར་ན་ིའདུག་ཀྱིང༌། གནས་ད་ེཡང་འགྱུར་བ་ཅོན་

གྱི་ིགནས་ཡིན། ལོངས་སྤྱིོད་ད་ེརྣམས་ཀྱིང་ཟད་པ་ཅོན་གྱི་ིལོངས་སྤྱིོད་ཡིན། གཏ་ོབུ་

དོད་ད་ེཡང་ལྟུང་བ་ཅོན་གྱི་ིལྷའ་ིལུས་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། གནས་དེར་ལུས་ན་ངན་སོང་

ག་ིགནས་སུ་ཕྱིར་སྐྱེེས་ནས་སྦྱོང་བ་ཅོན་ཡིན་ནོ། །གནས་ད་ེནས་ཀྱིང་ཐུགས་རྗེེས་

བཟུང་ཞེིང་བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་ལ་འདྲེོངས་དགོས་ས་ོགསུངས་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་

གིས། ལྷའ་ིཡུལ་ནས་ཐུགས་རྗེེས་རབ་ཏུ་དྲེངས་པ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་དཀའ་བས། ལྷ་

གཤེེན་བརྒྱའ་ིམཚན་ནས་བརྗེོད་དོ། །རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོདང༌། གཏ་ོབུ་དོད་དེའ་ིའཁོར་
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རྣམས་ཀྱིསི་མཚན་བྱོང་ཐགོས་ནས་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉདི་གཡུང་དྲུང་ག་ིཀློངོ་

ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེདེ་པའ་ིལྷ་གཤེནེ་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བནོ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ིཀློངོ་

ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བོན་ཉིད་འབྱུང་བའ་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེེད་པའ་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བོན་ཉིད་སྲིད་པའ་ིཀློོང་

ནས་བསྐྱེདེ་བའ་ིལྷ་གཤེནེ་ཉ་ིཤུ་ཐམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་ལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་བཙིལ་བ་དང༌། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། 

གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེད་ེརབ་ཏུ་འདྲེོང་དཀའ་བ་ཡང༌། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་ཚ་ེའཕེོས་ཏེ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིི་འཁོར་དང་པོ་གསས་མཁར་ཤེམ་པོ་ལྷ་རྩེའི་སྒོོ་ཀ་ན། མེ་ཏོག་སྣ་

ཚགོས་ཀྱི་ིམཆོདོ་པ་འབུལ་བའ་ིསར། དུང་ག་ིཁྱེའེུ་ལ་རནི་པ་ོཆོའེ་ིཡགི་འབྲུས་བརྒྱན་

པ་གཅོིག་ཏུ་བརྫུས་ནས་སྐྱེེས་ས།ོ །མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་དྲེིས་པས། བདག་ན་ིལྷའ་ིབུ་ལྟུང་

བ་ཅོན་གཅོགི་ལགས་ས་ོཟརེ་ནས། མ་ེཏགོ་བླངས་ནས། གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེ

ལ་བསྐོོར་བ་བྱོེད་ཀྱིིན་མཆོོད་པ་འབུལ་ལོ། །ད་ེགཤེེན་རབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་གྱིིས་གཟིགས་

ནས་འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེན་ིའགྲ་ོབ་རིས་དྲུག་ག་ིལས་

འཕྲི་ོཟད་པས། བདག་གཤེེན་རབ་ཀྱིི་ལས་འཕྲི་ོདང་མཐུན་ཏེ། ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་

རིངས་སུ་གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེལ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས་ཞེག་བདུན་ལོན་

ནས་ཚ་ེའཕེོས་ཏེ། བསྐོོར་བ་བྱོེད་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་པ་འབུལ་ཞེིང་འདུག་པས། 

ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་འབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོཞེོན་ལ། ཡུལ་འདིར་ངའ་ིསྤྱིན་སྔར་

ཁིད་ལ་ཤེོག་ཅོིག་གསུངས་པས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་གཏ་ོབུ་དོད་ད་ེའབྲུག་ག་ིརྟེ་



 110  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་བསྐྱེནོ་ནས་མཆོསི་ས།ོ །གཏ་ོབུ་དདོ་དསེ་ཀྱིང་ལྷ་དང་སླབོ་དཔནོ་ང་ོཤེསེ་ནས། ལྷ་

ཕྱག་གུས་པར་བཙིལ་ལ།ོ །ཡུལ་མཁར་དང་གཉེན་འདུན་ང་ོཤེེས་ས།ོ །གཉེན་འདུན་

དང་ཡུལ་མིས་ཀྱིང་གཏོ་བུའི་ངོ་ཤེེས་སོ། །ས་སར་”ངོ་ཤེེས་ནས”གདུང་ནས་

ངུའ།ོ །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུས་ན་ིལྷ་གཤེེན་ཉ་ིཤུ་ཉ་ིཤུ་ལ་

ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་བས། སྒྲོབི་པ་ཉ་ིཤུ་ཉ་ིཤུ་བྱོང་ང༌ོ། །སླད་མའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། བདག་ག་ི

བཀའ་རྒྱུད་མ་ཆོད་པར་ཐསོ་པས། མ་ངུ་ཞེགི་ཞེག་བདུན་ན་གཅོགི་ཀྱིང་མ་ལུས་པར་

སངས་རྒྱས་ཏ་ེའགྲ་ོབའོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས། ཡང་གཏ་ོབུ་ཉིད་ལྷ་གཤེེན་

བརྒྱའ་ིམཚན་བརྗེོད་ཅོིང་ཕྱག་འཚལ་ཏུ་བཅུག་གོ །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་སྨན་དང་འབྲུའ་ི

ཞུགས་མར་བལྟམས་ནས། ཐུགས་ཀར་ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ཏ།ེ མཚན་བྱོང་ཞུགས་

ལ་བཞེེས་ནས། སྔགས་བརྗེོད་པ། །ཡང་ཡང་སྤྲོ་ོརམ་ན་ཐིམ། །རམ་རམ་ཧ་ཏྲིག་ན་

གསལ། །ཁང་ཁང་ཨ་དཀར་ན་ཕྱོད། །སྲུམ་སྲུམ་གུ་ལིང་ན་སངས། །ཨཱོྂ་ྂཨཱོྂ་ྂཡོངས་

རྒྱས་ན་དྲུང༌། །ད་ེལྟར་ཞེག་བདུན་ནས་སམེས་ཅོན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ས།ོ །སྲདི་པ་

འབྱུང་བ་ལ་འདུས། འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འདུས། ནམ་མཁའ་ཡ་ེཤེེས་ལ་འདུས། 

ཡ་ེཤེསེ་གཡུང་དྲུང་ལ་འདུས། གཤེནེ་རབ་ཀྱིང་འགྲ་ོདནོ་མཐར་ཕྱནི་ནས། སླར་འལོ་

མ་ོལུང་རངིས་སུ་གཤེགེས་ས།ོ །

ད་ཡང་སེམས་ཅོན་གང་ཞེིག་མོས་པ་བསྐྱེེད་ད།ེ ལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ན། སྐྱེ་ེབ་འད་ིལ་སྒྲོབི་པ་འབྱོང་བར་འགྱུར་ར།ོ །

ལྷ་གཤེནེ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའ་ིལའེུ་སྟོ་ེལྔ་པའ།ོ །
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ལེའུ་དྲུག་པོ། 

ལྷ་མོ་སུམ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་བའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཀ་ིཏྲ་ིལངི་ལ་མུ་ཏྲགི་སངས། །གང་ཟག་མའི་ིསྐོད་དུ་ན། ལྷ་

མ་ོསུམ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་”བ་དང་ཕྱྭ་ཟ་འགུ་ལངི་མ་ཏ་ིཐར་པར་དྲེང་”བའ་ིལའེུའ།ོ །

ད་ེནས་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡསི། འལོ་མ་ོལུང་རངིས་སུ་བྱོནོ་ནས། ཐུགས་

རྗེའེ་ིབྱོནི་རླབས་ལས་སྲདི་ཅོངི༌། སྐུའ་ིའདོ་ཟརེ་ལས་ཕྱུངས་པའ།ི སླབོ་བུ་འབུམ་ཕྲིག་

མང་པོས་མདུན་བསུས་ནས། བསྐོོར་བ་བྱོས་ཤེིང་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་མཆོོད་པ་ཕུལ་

ལ།ོ །དེའ་ིརང་བཞེིན་གྱིིས་ནམ་མཁའ་ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་ར།ོ །ས་གཞེ་ི

ལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་སོ། །ཕྱོགས་བཅུ་ཡོངས་ལ་སྒྲོ་སྙིན་པ་མང་པ་ོ

གྲག་གོ །གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིགསུངས་པ། བདག་ག་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིམན་ངག་བོན་

བསྟོན་པས། ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིི་སྒྲོིབ་པ་བྱོང་བས། ཕྱོགས་

བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་གྲངས་མེད་པ་ཡིས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་ནུས་

པར་ཤེོག་ཅོིག་གསུངས་པས། སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱིང་པེའུ་ཙིེ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིི་དོན་

ཐུགས་སུ་གསལ་ཞེིང༌། ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུའ་ིསྒོ་ོགང་ལ་ཡང་མ་འགགས་པས། 

སྲོད་ལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ། གཤེེན་རབ་ལ་མཆོོད་པ་ཕུལ། དགུང་ལ་བྲག་སེང་

གེའ་ིརྒྱབ་བསྣོལ་གྱི་ིཕུག་ཏུ། བདུད་ཀྱི་ིམ་ཏྲང་རུ་ཏྲ་བཏུལ། ཐ་ོརངས་ར་ིགཡུང་དྲུང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དགུ་བརྩགེས་ཀྱི་ིརྩ་ེལ་མངནོ་སུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལོ། ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་རྣམས། གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེལ། མ་ེཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིམཆོོད་པ་

ཕུལ་བས། དའེ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ལས་འདོ་ཟརེ་མང་པ་ོའཕྲིསོ་ཏ།ེ ཤེར་

ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ། འོད་ཟེར་དཀར་པ་ོའཕྲིོས་པས། ཞེ་ེསྡེང་དམྱལ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབཅོད་པའ་ིདོན་ཆོེད། ཡུལ་གཅོིག་སྲིད་པའ་ིམིང་ནི། གར་ཡུལ་གསང་

བྲག་ཡནི། མཁར་གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་ན།ི དགུ་ཁ་ིཆུང་འདུལ་ཡནི། བནོ་གཅོགི་སྲདི་

པའ་ིམངི་ན།ི ལྡ་ེབ་ོགསུང་ཆོནེ་ཡནི། ལྷ་གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་ན།ི གར་གསས་བཙིན་

པོ་ཡིན། བྱོང་ཕྱོགས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་སུ། འོད་ཟེར་ལྗོང་གུ་འཕྲིོས་པས། 

འདོད་ཆོགས་ཡ་ིདྭགས་རྣམས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབཅོད་པའ་ིདནོ་ཆོདེ། ཡུལ་གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་

ན།ི རྒོད་ཡུལ་ཁ་ིའཕེང་ཡིན། མཁར་གཅོིག་སྲིད་པའ་ིམིང་ན།ི ཁ་ིསྐོོར་ལྡེམ་ཉག་ཡིན། 

ལྷ་གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་ན།ི རྒདོ་གསས་ཁམས་པ་ཡནི། བནོ་གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་ན།ི 

མང་གཤེེན་རྒྱལ་བ་ཡིན། ནུབ་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ། འོད་ཟེར་དམར་པ་ོ

འཕྲིསོ་པས། གཏ་ིམུག་བྱོལོ་སངོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབཅོད་པའ་ིདནོ་ཆོདེ། ཡུལ་གཅོགི་སྲདི་

པའ་ིམིང་ནི། གསས་ཡུལ་སྒོག་བྲང་ཡིན། མཁར་གཅོིག་སྲིད་པའ་ིམིང་ནི། ཁ་རག་

བདུད་འདུལ་ཡིན། ལྷ་གཅོིག་སྲིད་པའ་ིམིང་ན།ི གསས་རྗེ་ེརྨེང་པ་ོཡིན། བོན་གཅོིག་

སྲིད་པའ་ིམིང་ནི། བ་རབ་གླེིང་བཞེ་ིཡིན། ལྷ་ོཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ། འོད་

ཟརེ་སྔནོ་པ་ོའཕྲིསོ་པས། ཕྲིག་དགོ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབཅོད་པའ་ིཕྱརི། ཡུལ་གཅོགི་སྲདི་

པའ་ིམིང་ན།ི གནམ་ཡུལ་ལྡིང་ཆོེན་ཡིན། མཁར་གཅོིག་སྲིད་པའ་ིམིང་ན།ི ཟ་ོབ་ོཁྱུང་
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ལག་ཡིན། ལྷ་གཅོིག་སྲིད་པའི་མིང་ནི། གནམ་གསས་དབྱོིངས་རུམ་ཡིན། བོན་

གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་ན།ི བ་རབ་གླེངི་རྩལོ་ཡནི། དབུས་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

སུ། འོད་ཟེར་སེར་པ་ོའཕྲིོས་པས། ང་རྒྱལ་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབཅོད་པའ་ིཕྱིར། 

ཡུལ་གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་ན།ི ནམ་མཁའ་དྲེ་ོམ་ོལྗོངོས་ཡནི། མཁར་གཅོིག་སྲདི་པའ་ི

མིང་ནི། ཀུན་གྲུབ་རྫོོགས་པའ་ིམཁར་ཡིན། ལྷ་གཅོིག་སྲིད་པའ་ིམིང་ནི། འོད་དཀར་

ཐུགས་རྗེ་ེཅོན་ཡནི། བནོ་གཅོགི་སྲདི་པའ་ིམངི་ན།ི འཕྲུལ་གཤེནེ་གསང་བ་ཡནི། 

དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ལྷ་ལྔ་ཕྱོགས་བཞེི་དབུས་དང་ལྔ་རུ་ཞེལ་ལྷག་གིས་བྱུང་

བས། །གཤེེན་རབ་ཀྱིང་རབ་ཏུ་ཐུགས་དགྱིེས་ནས། མཆོོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕུལ་

ལ།ོ །གཤེེན་ཆོེན་པ་ོལྔ་ཡིས་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཞེལ་མཐོང་བས། སྤྱིན་སྔར་འདུས་ནས། 

བསྐོོར་བ་བྱོས་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་པ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པའི་མདོ། བདག་ཅོག་

གཤེེན་ཆོེན་པ་ོལྔ་ནི། འཁོར་བའ་ིལམ་ལྔའ་ིསྒོ་ོགཅོོད་པའ་ིབོན་པ་ོལགས་ཏེ། གསས་

མཁར་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའ་ིནང་ནས་ཀྱིང༌། ངེས་ཚིག་བདེན་པའ་ིབོན་གཅོིག་བདག་

ཅོག་རྣམས་ལ་བསྟོན་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་པ། རིགས་ཀྱིི་བུས་ཞུས་སམ་གསོལ་བ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་

ས།ོ །སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ན་ིརྒྱུ་དུག་ལྔའ་ིདབང་གསི་འཁརོ་བའ་ིགནས་ལྔར་སྐྱེསེ་

ཏ།ེ ད་ེརྒྱུན་གཅོད་པའ་ིཕྱརི། བནོ་སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོདོ་དང་ལྔའ་ིདནོ། ཁྱེདོ་རྣམས་ལ་བསྟོན་

པར་བྱོ་ཡིས་གསུངས་ཏེ། གདན་སེང་གེའ་ིཁ་ིལ་ན་ིབཞུགས། གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་

གཡུའ་ིགཡུང་དྲུང་རསི་ཅོན་ན་ིཕྱག་ན་བསྣམས། སླབོ་བུ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། པུས་མ་ོ

ན་ིབཙུགས། ཐལ་མ་ོན་ིསྦྱར་ནས། གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེན། སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོདོ་དང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལྔའ་ིབནོ་བཤེད་ཅོངི་བཞུགས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ཙིམ་ན། ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ན། སྒྲོ་སྙིན་པ་

ཞེིག་གྲག་ཅོིང་འདུག་གོ །ད་ེནས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་ཡིན་འདུག་གོ །ད་ེནས་

དར་ཁ་བ་ོམང་པ་ོའོང་ཞེིང་འདུག་གོ །ད་ེནས་མ་ིམང་པ་ོཞེིག་འོང་ཞེིང་འདུག་གོ །ད་ེ

ནས་ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་ཕེེབས་སོ། །དེ་ནས་མི་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་སྟོོན་པ་ལ་

བསྐོོར་བ་ན་ིབྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་པ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ ཡུལ་འདིའ་ི

མིང་ན་ིཅོ་ིལགས། མཁར་འདིའ་ིམིང་ན་ིཅོ་ིལགས། གསས་མཁར་འདིའ་ིམིང་ན་ིཅོ་ི

ལགས། མ་ིཁྱེོད་རྣམས་ཀྱི་ིམཚན་ཅོ་ིལགས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། ད་ཡུལ་

གང་ཙིམ་ན་ཡོད། སྐྱེེས་བུ་ཆོེན་པ་ོཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ་ཞེིག་གདའ་ན། ཉིད་ལྟ་བུ་

ལགས་པ་ན་ིསྲིད་དམ། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡུལ་འདིའ་ིམིང་ན་ིའོལ་མ་ོ

ལུང་རིངས་བྱོ་བ་ཡིན་ནོ། །མཁར་འདིའི་མིང་ནི་བར་པོ་སོ་བརྒྱད་བྱོ་བ་ཡིན་

ན།ོ །གསས་མཁར་འདིའ་ིམིང་ན་ིཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེབྱོ་བ་ཡིན་ན།ོ །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ི

བ་ོན་ིབདག་ཉདི་ཡནི་ན།ོ །འཁརོ་པ་འད་ིརྣམས་ན།ི གཤེནེ་ཆོནེ་པ་ོལྔ་ཡནི་ཏ།ེ བནོ་སྒོ་ོ

བཞེི་མཛོོད་དང་ལྔ་ཉན་པ་ལགས་སོ། །རིགས་ཀྱིི་བུ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ནི་དར་གྱིིས་

བཀང༌། ས་གཞེ་ིན་ིརོལ་མོས་བཀང༌། ཟངས་ཀྱི་ིཤེིང་རྟེ་འཁོར་ལ་ོབཞེ་ིཔ་ལ་ན་ིཞེོན། 

འཁོར་པ་མང་པོས་ན་ིམཐའ་བསྐོོར་ནས། ཤེིན་ཏུ་ཡང་ང་ོམཚར་དུ་ཆོ་ེབ་ཞེིག་སྣང་

བས་ཡུལ་ན་ིཇི་ིསྐོད་བྱོ་བ་ནས་འངོས། མངི་ན་ིཅོ་ིསྐོད་བྱོ་བ་ཡནི། རགིས་ན་ིཇི་ིསྐོད་བྱོ་

བ་རུ་གཏོགས། ད་ནི་གང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ །མ་ིརྣམས་ཀྱིསི་སྟོོན་པའ་ིཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབ་ོགཏུགས་ཏ།ེ ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་
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བཙིལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ བགྲདོ་པས་ཕྱནི་ན་ོར་ེདགའ་ར་ེསྐྱེདི་ན། བསམ་པ་གྲུབ་པ་ོ

ར་ེདགའ་ར་ེསྐྱེིད་ན། གཤེེན་རབ་ཞེལ་མཐོང་ར་ེདགའ་ར་ེསྐྱེིད་ན། སྟོོན་པ་ལགས། 

བདག་ཅོག་མཆོིས་པའ་ིཡུལ་ནི། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ིགླེིང་ཧོས་མ་ོ

གླེངི་དྲུག་བྱོ་བ་ལགས་ས།ོ །མཁར་གྱི་ིམངི་ན་ིའབར་བ་རྩ་ེདགུ་བྱོ་བ་ལགས་ས།ོ །གྲངོ་

ཁྱེེར་གྱི་ིམིང་ན་ིབདལ་ཁྱེབ་ཀུན་སྤྲོ་ོབྱོ་བ་ལགས་སོ། །རྒྱ་མཚོའ་ིམིང་ན་ིགཡུང་དྲུང་

མིག་དགུ་བྱོ་བ་ལགས་སོ། །ཡུལ་དེ་ན་རྩྭ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིང་འཁྲུངས་སོ། །ཤེིང་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིང་འཁྲུངས་ས།ོ །སེམས་ཅོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིང་གནས་ས།ོ །བདག་རིགས་ན་ི

རྒྱལ་པ་ོཧསོ་ཀྱི་ིརགིས་ལགས་ས།ོ །མངི་ན་ིཧསོ་དང་བ་ཡདི་རངིས་བྱོ་བ་ལགས་ས།ོ །

ཡུལ་ད་ེན་གསོན་གྱི་ིལོངས་སྤྱིོད་ན་ིབསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེིག་མཆོིས་ནའང༌། 

སེམས་ཅོན་གྱི་ིབུ་ལགས་པས་སྐྱེ་ེའཆོ་ིདང་འདུ་འབྲལ་ལ་གནས་ན། མཐ་ོསར་འདྲེེན་

པ་དང་ཐར་ལམ་སྟོོན་པའ་ིསློབ་དཔོན་མ་ིབདོག་ན། སྟོོན་པ་ཉིད་ད་ལྟ་སྤྱིན་འདྲེེན་དུ་

འོངས་པ་ཡིན། ད་ཡང་སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། བདག་ག་ིམཆོོད་

གནས་དམ་པར་གཤེེགས་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །ད་ེནས་སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་མ་ིབོའ་ིཐུགས་ལ་དགོངས་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིངས་ཁྱེོད་

ན།ི ཤེནི་ཏུ་ངག་འཇིམ་ལ། རབ་ཏུ་ཁངོ་དལ་བ། སྙིངི་རྗེ་ེཆོནེ་པོའ་ིསེམས་དང་ལྡན་པ་

ཞེགི་སྣང་ནའང༌། བདག་ན་ིཕྱགོས་བཞེ་ིདབུས་དང་ལྔའ།ི གཤེནེ་ཆོནེ་པ་ོལྔ་ལ་བནོ་སྒོ་ོ

བཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔའ་ིདོན་བསྟོན་པས་བསྟོན་པའ་ིའཕྲི་ོབཅོད་དུ་མ་ིརུང་བས། སྲིད་པ་

སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྤྲུལ་པ་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་འད།ི རྒྱལ་པོའ་ིམཆོོད་

གནས་དང་སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མེ་རུ་ཡུལ་དེར་བཏང་བས། ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་ཁྱེོད་ནི། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞེངི་བྱོནི་རླབས་དྲེག་པ། དབང་པ་ོགསལ་ཞེངི་ཤེསེ་རབ་དྭངས་པ། འདུ་

ཤེསེ་མྱུར་ཞེངི་ཚརོ་བ་སྐྱེནེ་པ། འཕྲིིག་པ་རྣ་ོཞེངི་རྟུལ་ཤུགས་ཆོ་ེབ། ངས་ཀྱིང་བསྟོན་

མ་ིདགསོ་པའ་ིབླ་ོཅོན་གཅོགི་ཡནི་ན། སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་འད་ིདང་དུ་ལངོས་ཤེགི །བདནེ་

པའ་ིཚགི་འད་ིགཟུངས་སུ་ཟུངས་ཤེགི །སྤྱིདོ་པ་ན་ིམས་འཛོགེས་ཤེགི །ལྟ་བ་ན་ིཡས་

ཕུབ་ཅོགི །གཞེ་ིསྙིངི་རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོལ་ལངོས་ཤེགི །ཐབས་ཕེ་རལོ་ཏུ་ཕྱནི་པ་བཅུ་ལ་སྤྱིདོ་

ཅོགི །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་གསལོ་

པ། སླབོ་དཔནོ་ལྷ་ཡ་ིབཀའ་བྱུང་ན། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དུ་སྤྱུགས་ཀྱིང་བཟདོ་པ་བསྐྱེདེ་

པར་བགྱིི། སྟོོན་པའ་ིབདེན་པའ་ིབཀའ་ན་ིརག་ཤེ་སྲིན་པོས་ཀྱིང་མ་ིགཅོོག་ན། རྗེ་ེཡ་ི

བཀའ་བསྩལ་བཞེིན་དུ་བདག་ཀྱིང་མཆོིས་པ་ལགས། དེ་སྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། 

མགྱིགོས་པའ་ིའབྲུག་རྟེ་ན་ིབསྟོད་ད།ོ །གཏའོ་ིབཀའ་སྒྲོམོ་ན་ིབཀལ་ལ།ོ ཡ་ིག་ེའཕྲུལ་གྱི་ི

སླག་པ་ན་ིགོན་ནོ། །སློབ་དཔོན་ལ་མཆོ་ིཕྱག་བཏང༌། གྲྭ་རོགས་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་

ནས་ཆོས་ས།ོ །

རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་རིངས་ཀྱིིས་མཆོོད་གནས་ལ་བལྟས་པས་ཀྱིང༌། །ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་གཅོིག །མགྱིོགས་པའ་ིའབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོགཅོིག་ལ་ན་ིཞེོན། 

གཏོའ་ིབཀའ་སྒྲོོམ་ཡོངས་ཆུང་གཉིས་ན་ིབཀལ། ཡ་ིག་ེའཕྲུལ་གྱི་ིསླག་པ་ན་ིགསོལ། 

ཇིིར་བལྟས་ན་ིཅོ་ིརུ་མཛོེས་པ། ཅོིར་སྨྲས་ན་ིཅོ་ིརུ་བདེན་པ་ཞེིག་སྣང་ནས། རྒྱལ་པ་ོ

ཡང་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་ས།ོ །སྟོོན་པའ་ིཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབ་ོགཏུགས་ཤེིང༌། མཆོ་ིཕྱག་འཚལ་

ནས། ཁྱེའེུ་ཆུང་དང་འགྲགོས་ཏ་ེགཤེགེས་ས།ོ །རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོགཉསི་ཀྱིང༌། ཡདི་

ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་དང་འབྲལ་བས་ཤེིན་ཏུ་གདུང་བ་སྐྱེེས་ནས། ཕྱ་ིབཞེིན་དུ་འབྲེངས་ནས་
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ཆོས་སོ། །འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱི་ིས་མཚམས་སུ་ཕྱིན་ཙིམ་ན། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་

གིས་སྨྲས་པ། ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་གཅོིག་པའ་ིདམ་པ་གྲོགས་པ་ོགཉིས། གཤེེན་རབ་

བཀས་མ་བཅོད་པས་ཁྱེོད་གཉིས་ངས་མ་ིཁིད། སློབ་དཔོན་ཐུགས་ལ་འགལ་ན་ངན་

སོང་གནས་སུ་སྐྱེེ། རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོགཉིས་ཀྱིིས་ལན་བཏབ་པ། ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་

གྲོགས་པ་ོགསུམ། དམ་པ་ཡིན་པས་གཉན་པར་མཉམ། རྒྱལ་པོའ་ིཡུལ་དུ་བསྐྱེལ་

ནས་བདག་ཅོག་སླར་ལ་ལོག །ད་ེཡ་ིགོང་དུ་ད་ེསྐོད་མ་གསུངས་ཤེིག །ཟེར་རོ། །ད་ེ

ནས་འལོ་མ་ོལུང་རངིས་མར་བརྒལ་ནས་གཤེེགས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཆུ་གྱིིམ་ཤེང་ནག་པོའ་ིའགྲམ་དུ་བྱོོན་ནས། རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་རིངས་

ཀྱིིས་སྨྲས་པ། གསས་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོགཉིས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་སྐྱེེལ་མ་

འདིས་འཚལ་སླར་ལ་བཞུད། བདག་ཅོག་ཡུལ་དུ་བསྐྱེལ་ནས་སླར་བཞུད་ན། རྒྱལ་

འབངས་ཡང་བདག་ལ་དད་’ཡ་ག་བདག་ལ་དར’ད་ེམཆོ།ི སླར་ལ་ཡ་ེནས་གཤེེགས་

པའ་ིསྐོད་ན་ིམ་ིཟེར་བར། རྒྱལ་པོས་མཆོོད་གནས་གསུམ་ཙིམ་སྤྱིན་དྲེངས་ནའང༌། 

རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་ལ་མ་མགུ་གཉིས་ན་ིམོད་ལ་བྲོས། ད་ེསྐོད་རྒྱལ་འབངས་བདག་ལ་

ཟརེ་ཏ་ེའངོ་བར་ངསེ། ཤུལ་ཐག་རངི་པ་ོའད་ིལ་ལམ་དུ་གྱི་ཉསེ་ན། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་

བདག་ལ་མ་ིདགྱིེས་ངེས། རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོའད་ིནས་སླར་ལ་གཤེེགས། ཡང་ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། གཤེེན་རབ་བཀས་མ་བཅོད་པས་ཁྱེོད་གཉིས་ངས་མ་ིཁིད། 

སྟོོང་གསུམ་སེམས་ཅོན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བྱོས་པ་བས། དཔེར་ན་སློབ་དཔོན་

བཀའ་བཅོག་ཤེནི་ཏུ་གཉན། དམྱལ་བའ་ིཉསེ་རྒྱུ་འད་ིའདྲེ་བསགོ་པ་བས། གདདོ་ནས་

མ་གཏོགས་ཤེིན་ཏུ་ཉེས་མེད་དགེ། བདག་ག་ིང་ོདང་འདྲེ་བའ་ིའབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོའདི། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁྱེོད་གཉིས་ཞེོན་པ་གྱིིས་ལ་གཤེེན་རབ་སྤྱིན་སྔར་སོངས། དེ་སྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས་

འབྲུག་ག་ིརྟེ་ལས་བབས་སོ། །སྲབ་མདའ་རོགས་པ་ོགཉིས་ལ་གཏད་པས། འབྲུག་

རྟེས་ཀྱིང་མི་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེེས་ནས། སྐོད་ལྷང་ལྷང་འཚེར་ཅོིང་མིག་གཡས་

གཡནོ་ནས། མཆོ་ིམ་ངང་སྒོོང་ངུར་སྒོངོ་ཙིམ་བྱུང་ང༌ོ། །

དེ་ལ་ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། བདག་ནི་རྒྱལ་པོའ་ིཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་

དགནོ་པའ་ིགནས་གཅོགི་འཛོནི། འབྲུག་རྟེ་ཞེནོ་ནས་གར་ཡང་འགྲ་ོས་མདེ། སྟོནོ་པའ་ི

སྒྲོནོ་མ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལ། ཁམས་གསུམ་སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན་ར་ེབས། ཕེ་ོ

ཉ་བང་ཆོེན་བྱོས་ས་ཁ་ིདང་འབུམ། འབྲུག་རྟེས་གཉེར་ན་ཡུད་ལ་བསམ་པ་འགྲུབ། 

བདག་དང་འདྲེ་བའ་ིརྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོགཉིས། འབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོམ་སྡུག་སྐྱེིད་པར་གྱིིས། 

འབྲུག་རྟེས་གཤེེན་རབ་བང་ཆོེན་ཕྱོགས་བཞེིར་ཡ་ོབྱོས་ན། འབྲུག་ག་ིལུས་པ་ོབོར་

ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་ངེས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། འབྲུག་རྟེ་ཡང་མཆོ་ིམ་ཆོད་ནས་

དགའ་འ།ོ །རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོཡསི་སྨྲས་པ། སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལ། འཇིགི་

རྟེནེ་ཁམས་ན་སླབོ་བུ་གྲངས་མང་ཡང༌། སླབོ་བུའ་ིདྭངས་མ་ཐུགས་དང་འདྲེ་བ་བདག་

ཅོག་སྤུན་གཉིས་ཡིན། ཡུལ་དུ་བསྐྱེལ་ན་རྒྱལ་པ་ོཉིད་མ་ིདགྱིེས། ལམ་དུ་འགྲོགས་

པས་ཁྱེེའུ་ཆུང་ནན་ཏུར་ཆོ།ེ དེང་སངས་གཤེེན་རབ་ཉིད་ཀྱིང་གལ་ཏ་ེམ་ིདགྱིེས་སྲིད། 

ད་ན་ིབདག་ཅོག་འད་ིནས་ལགོ་པར་བགྱིདི། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ནས། རྨེ་ལསོ་སྐྱེནི་གྱི་ི

རལ་ག་ཕུད་ནས་ཁྱེེའུ་ཆུང་ག་ིསྐུ་ལ་གསོལ་ལ།ོ །གཡུ་ལོས་གཡུའ་ིཟུར་ཕུད་བཀྲེོལ་

ནས། ཁྱེའེུ་ཆུང་ག་ིདཔྲལ་བར་བཏགས་ས།ོ །ཁྱེའེུ་ཆུང་ལ་རྒྱལ་པསོ་མཚན་བཏགས་

པ། གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བར་མཚན་བཏགས་ས།ོ །ད་ེནས་ས་སར་མཆོ་ི
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ཕྱག་བཙིལ་ནས། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོདང༌། འབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོགསུམ་ན།ི འོལ་མ་ོལུང་

རིངས་སུ་སླར་གཤེེགས་ས།ོ །གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བ་དང༌། རྒྱལ་པ་ོདང་

བ་ཡིད་རིངས་དང༌། འཁོར་པ་རྣམས་ནི། ཆུ་བོ་གྱིིམ་ཤེང་ནག་པོ་བརྒལ་ནས་

གཤེེགས་སོ། །དེ་ནས་ཡུལ་ཧོས་མོ་གླེིང་དྲུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིའཁོར་པ་

རྣམས་དང༌། ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིམ་ིརྣམས་དང༌། བཙུན་མ་ོདང་སྲས་མིང་སྲིང་རྣམས་

ཀྱིིས་མདུན་བསུ་ནས། ལ་ལས་དར་འཕྱར། ལ་ལས་དུང་འབུད། ལ་ལས་གཤེང་

དཀྲེལོ། ལ་ལས་རྔ་བརྡུངས། ལ་ལས་བསྐོརོ་བ་བྱོས། ལ་ལས་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ལ་

ལས་མཆོོད་པ་ཕུལ་ལ།ོ །ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིའདབ་ཆོགས་དང༌། ར་ིདྭགས་དང་གཅོན་

གཟན་དང་མ་ིནོར་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་མདུན་བསུས་ནས་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ལོ། །ད་ེནས་

མཁར་འབར་བ་རྩ་ེདགུའ་ིནང་དུ་བྱོནོ་ན།ོ །

གསོལ་ཟས་བདའ་རྒུ་དྲེངས་ནས། རྒྱལ་པ་ོདང་བཙུན་མ་ོདང་སྲས་མིང་སྲིང་

དང༌། གྲོང་ཁྱེེར་བདལ་ཁྱེབ་འོད་ལྡན་ཡིད་སྤྲོོ་མི་རྣམས་ཀྱིིས། སྡེོམ་པ་ནི་མནོས་

ས།ོ །ཤེསེ་རབ་ན་ིསྦྱངས་ས།ོ །མན་ངག་ན་ིནསོ་ས།ོ །དེའ་ིརང་བཞེནི་གྱིསི་ཡུལ་དེའ་ི

མ་ིལ། ཐར་པ་ཐབོ་པ་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །གྲུབ་པ་བསྙིམེས་པ་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །སྦྱནི་པ་གཏངོ་

བ་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་པ་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །བཟོད་པ་བསྒོོམ་པ་ཡང་བྱུང་

ང༌ོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཅོན་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །བསམ་གཏན་ལ་འཇིོག་པ་ཡང་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེ

ལྟར་ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་སྤྱིོད་པ་ཡང་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ནས་གཡུང་དྲུང་གཙུག་

གཤེནེ་རྒྱལ་བ་ཡང༌། མཚ་ོགཡུང་དྲུང་མགི་དགུའ་ིའགྲམ། གྲངོ་ཁྱེརེ་བདལ་ཁྱེབ་ཀུན་

སྤྲོོའ་ིནུབ་ཕྱོགས། ཤེེལ་གྱིི་བྲག་འཕྲིང་སྐོས་པད་མ་ཅོན་གྱིི་ཕུག་ཏུ་དགོངས་པ་ལ་



 120  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཤེགེས་ས།ོ །ནངས་པར་དྲེ་ོལ་བྱོནོ་ཙིམ་ན། སྣ་བ་ཀ་ན། ཡུལ་དའེ་ིབྱོ་སྐོད་སྙིན་གྱིསི་

བསུའ།ོ །ད་ེནས་ར་ིདྭགས་སྤུ་སྡུག་གསི་བསུའ།ོ །ད་ེནས་གཅོན་གཟན་རསི་བཀྲེ་ཡསི་

བསུའོ། །དེ་ནས་རྟེ་ཅོང་ཤེེས་ཀྱིིས་བསུའོ། །དེ་ནས་གླེང་པོ་ཆོེ་ཁྱུ་མཆོོག་གིས་

བསུའ།ོ །ད་ེནས་ཁྱེ་ིརགི་པ་ཅོན་གྱིསི་བསུའ།ོ །ད་ེནས་སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་གྱིསི་བསུའ།ོ །ད་ེ

ནས་རྒྱལ་པ་ོཡབ་ཡུམ་གྱིསི་བསུའ།ོ །

དེ་ནས་མཁར་འབར་བ་རྩེ་དགུའི་ནང་དུ་བྱོོན་ནས། གསོལ་ཟས་རོ་མཆོོག་

བདའ་དགུ་དྲེངས་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅོིང་གཤེེགས་སོ། །ད་ེནས་ནམ་གྱི་ིསྲོད་ལ་

གནས་ཁྱེད་པར་ཅོན་དེར། བདུད་དང་གཤེིན་རྗེ་ེདང༌། སྲིན་པ་ོདང་གནོད་སྦྱིན་ད་ེ

རྣམས་ཀྱིསི། སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིཞེལ་བལྟ་ཞེངི་མཆོདོ་པ་འབུལ་དུ་འངོ་ང༌ོ། །ནམ་གྱི་ིགུང་

ལ་ལ་ོསྐོོར་དང༌། རྒྱུ་སྐོར་དང༌། གཟའ་དང༌། གཉན་ཁམས་རྣམས། སློབ་དཔོན་གྱི་ི

ཞེལ་བལྟ་ཞེིང་མཆོོད་པ་འབུལ་དུ་འོང་ང༌ོ། །ནམ་གྱི་ིཐ་ོརངས་ལ། སྲིད་དང་སྐོོས་དང་

ཕྱྭ་དང༌། ལྷ་དང་ཀླུ་ད་ེརྣམས་ན།ི སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིཞེལ་བལྟ་ཞེངི་མཆོདོ་པ་འབུལ་དུ་འངོ་

ང༌ོ། །ད་ེནས་ནམ་ལངས་ནས་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་ལ། གཙུག་གཤེེན་ཉིད་ཀྱིིས། སྨན་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིིས་མཆོོད་པ་འབུལ་ལོ། །དེ་ནས་ཉི་མའི་རྩེ་ལ། སློབ་དཔོན་ཉིད་དྲེོ་ལ་

གཤེེགས་ས།ོ །ད་ེལྟར་དུ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བ་ན།ི དགུང་ལ་ོགསུམ་དུ་

གནས་ཁྱེད་པར་ཅོན། ཤེལེ་གྱི་ིབྲག་འཕྲིང་སྐོས་པད་མ་རསི་ཀྱི་ིཕུག་ཏུ། རྒྱལ་པ་ོདང་

བ་ཡདི་རངིས་ཀྱིསི་བཏགེས་ནས། དགངོས་པ་མཛོད་ཅོངི་བསྟོན་པ་སྤེལེ་བས། ཡུལ་

ཁམས་ད་ེན་གནས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། ཁ་དོག་དཀར་ཞེིང་ལས་དག་ེ

བ་ལ་སྤྱིདོ་ད།ོ །
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དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྤྱིིར་ཡང་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་འདོད་པས་བརྒྱལ་

བ་ལགས་སོ། །དེའ་ིནང་ནས་ཀྱིང་བུད་མེད་ཀྱི་ིབུ་ལ་ཆོགས་པ་ཆོ་ེཞེིང༌། འདོད་པ་

དྲེགས་པ་ལགས་ས།ོ །དའེ་ིནང་ནས་ཀྱིང་རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡདི་རངིས་ཀྱི་ིབཙུན་མ།ོ །ཕྱྭ་

བཟའ་འགུ་ལངི་མ་ཏ་ིམ་ལས་འདདོ་ཆོགས་ཆོ་ེབ་ན་ིའཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ན་ཡང་མདེ་

ད།ོ །དསེ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེནེ་རྒྱལ་བ་ལ། བསྟོན་པའ་ིབནོ་དང་བདནེ་པའ་ིཚགི་

ན་ིམ་ིཉན་པར། སློབ་དཔོན་ལ་འདོད་ཆོགས་ཀྱི་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས། བསམ་པ་ངན་པ་

རྒྱུས་ས།ོ །སློབ་དཔོན་འད་ིཀ་ན་གྲོགས་ལྟ་བུ་གཅོིག་ཡིན་ན་ོཆོོག་མནོས་ནས། ཡིད་

ཀྱིི་སྨོན་ལམ་ཁོ་ནར་བཏབ་བོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ནངས་པར་དྲེོ་ལ་བྱོོན་ཙིམ་ན། 

རྒྱལ་པ་ོཡང་གྲོང་ཁྱེེར་ལ་སྐུ་འཆོག་ཏུ་བཏང༌། བུ་ཚ་མིང་སྲིང་རང་ཡང་རྩེད་བཏང༌། 

འཁརོ་པ་རྣམས་ཀྱིང་ཁད་ཀྱིསི་བསྐྲད་ནས། སམེས་ཅོན་ཕྱ་ིམས་བསུ་བའ་ིརྟེངི་ལ། མ་ོ

རང་གཅོིག་པུས་བསུས་ནས། མཁར་འབར་བ་རྩ་ེདགུའ་ིརྒྱལ་ས་ཡང་ཐོག་ཏུ་སྤྱིན་

དྲེངས་ནས། ཞེལ་ཟས་ར་ོམཆོོག་དང་ལྡན་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དྲེངས་སོ། །སློབ་དཔོན་

གྱིསི་ཞེལ་ཟས་ད་ེགསལོ་ནས། བཞེངེས་ཤེངི་གནས་སུ་གཤེགེས་ཙིམ་ན། བཙུན་མ་ོ

ཡིས་སློབ་དཔོན་ལ་གསོལ་བ། བདག་ཀྱིང་ཆོགས་པ་འད་ིལྟ་བུ་སྐྱེ་ེབ་ན་ིགང་ལ་ཡང་

མ་མྱངོ་ན། སླབོ་དཔནོ་སྐྱེསེ་བུ་ཁྱེདོ་ན།ི ཅོརི་བལྟ་ན་ཅོ་ིརུ་མཛོསེ་ལ་ཅོརི་གསུང་ན་ིཅོ་ི

རུ་བདེན་པས། བདག་ཀྱིང་ཆོགས་པ་སྐྱེེས་པ་ལགས་ས།ོ །ལས་འད་ིལ་མ་ིབརྟེེན་པ་

ན་ིགང་ཡང་མ་མཆོསི་ས།ོ །

འད་ིལ་མ་བརྟེནེ་ན་སླབོ་དཔནོ་ཉདི་ཀྱི་ིསྐུ་ཡང་མ་ིའཁྲུངས་ངསེ་ས།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་

ཟེར་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིི་སྐུ་ལ་འཇུས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་བསྔངས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སོ། །ཐུགས་ཀྱིང་བྱོིས་པས་སྒོོང་བསྒྱུར་བ་བཞེིན་དུ་ཡར་འཕེར་མར་རྡོེག་ཏུ་སོང་

ང༌ོ། །འབད་ནས་བརྟེགས་ནས་མནོས་པས། བླ་ོགཅོིག་རྙིེད་ནས་བཙུན་མ་ོལ་བཀའ་

བསྩལ་པ། འཁརོ་པས་མཐངོ་ངམ་འཕྲིགིས་ན་བསྟོན་པ་ནུབ་སྟོ་ེའགྲ།ོ བདག་གསི་བྱོ་

ར་བྱོས་ཏ་ེཕྱ་ིསྒོ་ོགཅོད་ལ་འོང་གིས། གསུངས་ནས་གཤེེགས་ས།ོ །བཙུན་མོས་ཀྱིང་

བཏང་ང༌ོ། །སློབ་དཔོན་ན་ིསྒོ་ོརུ་ལྗུར་གྱིིས་བྱུང་ནས་གཤེེགས་སོ། །སླད་ན་བཙུན་

མོས་འོང་དུ་རེ་ཞེིང་བསྡེད་ནའང་འོང་བ་མེད་དེ་སྒོོར་ཕྱིན་ནས་བལྟས་པས། སློབ་

དཔོན་ན་ིཤེེལ་གྱི་ིབྲག་པད་མ་རིས་ཀྱི་ིསྒོོར་སླེབས་ནས་སོང་ང༌ོ། །བཙུན་མོས་བསམ་

པས་ཤེནི་ཏུ་སྙིངི་ན་ནས། སླབོ་དཔནོ་ཁྱེདེ་ཀྱིང་འཇིགི་རྟེནེ་མ་ིཡུལ་འདརི། ངས་བསྟོན་

པ་བསྣུབ་ཀྱིསི་ཟརེ་ནས་ཚགི་སྨྲས་བྱོས་ནས། སླར་ཁྱེམི་དུ་སངོ་སྟོ།ེ སྒྲོགོ་བུ་ན་ིབཅོད། 

གཤེམ་བུ་ནི་བཀྲེལ། འཛོིངས་པའི་ཚུལ་དུ་ལུས་པོ་ལ་སེན་རྗེེས་མང་པོ་ནི་བྱོས། 

འཁྱེགི་’འཁུན’ཅོངི་ངུས་པས། འཁོར་པ་རྣམས་དྲུང་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །

བཙུན་མ་ོཅོ་ིནངོས་ཅོ་ིལ་བཤུམས། ཞེསེ་འཁརོ་པས་གསལོ་པས། བཙུན་མ་ོན་

ར།ེ བདག་ལ་ད་ལྟ་མ་ིལ་མ་བྱུང་བ་ཞེགི་བྱུང་བས། ད་ཁྱེདོ་རྣམས་སོངས་ལ། རྒྱལ་པ་ོ

གྲོང་ཁྱེེར་ལ་སྐུ་འཆོག་པ་སྤྱིན་དྲེོངས་ལ་ཤེོག་ཅོིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་འཁོར་པ་མངགས་

པས། འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིསི་རྒྱལ་པོའ་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོསི་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ རྒྱལ་པ་ོ

ལགས། བཙུན་མོའ་ིཞེལ་ནས། ད་ལྟ་བདག་ལ་མ་ིལ་མ་བྱུང་བ་ཞེིག་བྱུང་བས། རྒྱལ་

པ་ོམྱུར་བར་ཡར་ལ་གཤེེགས་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་འཁོར་པས་སྨྲས་པས། རྒྱལ་པ་ོ

ཡང་ཤེནི་ཏུ་མ་དགྱིསེ་ནས་ཁབ་ཏུ་བྱོནོ་པས། བཙུན་མ་ོན་ིཁ་སྦུབ་ནས་ངུ་ཞེིང་འདུག་

ག ོ།རྒྱལ་པ་ོཡསི་བཙུན་མ་ོལ་གསུངས་པ། བཙུན་མ་ོལགས། ཤེནི་ཏུ་ངུ་ཞེངི་རབ་ཏུ་
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ཀ་བ་ཅོ་ིནོངས། མ་ིལ་མ་བྱུང་བ་གཅོིག་བྱུང་བྱོ་བ་ཅོ་ིབྱུང༌། མ་ངུ་བར་མག་ོཐེག་ལ་

སྨྲསོ་དང༌། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་པས། བཙུན་མསོ་མག་ོབཏགེ་ནས་འཁྱེགི་ཅོངི་ངུས་

ཏེ། གཏམ་ཡང་མ་ིའབྱོིན་པ་བཞེིན་བྱོེད་ནས། རྒྱལ་པ་ོལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པ་ོལགས་

ཉིད་ཀྱིིས་ཞེབས་ནས་བཏེགས་རིན་ཆོོག་པ་ཞེིག་གདའ།ོ །ད་ནང་མ་ིམེད་པར་གསོལ་

ཟས་དྲེངས་པས། བདག་ལ་འཛོིང་དུ་བྱུང་ང༌ོ། །སྒྲོོག་བུ་ཡང་བཅོད། གཤེམ་བུ་ཡང་

བཀྲེལ། ལུས་པ་ོལ་ཡང་འཛོིངས་པས། སེན་རྗེེས་ཀྱིིས་འད་ིལྟར་བཀང་ནས་སོང་

ང༌ོ། །རྒྱལ་པ་ོདང་འཁོར་པ་ཀུན། འད་ིན་ིགསད་པའ་ིརིགས་ཡིན་ནོ། །མ་ིབསད་ན་

ཡང༌། མངན་བྱོ་བའ་ིརིགས་ཡིན་ན།ོ །མངན་མ་ིབྱོེད་ན་ཡང༌། བྲག་ཕུག་ནས་ཕྱུངས་

ལ། རྡུངས་ཤེིང་བཙིོག་ལ་ཐོ་ལེས་ཐོབ་ལ་ཐོངས་ཤེིག །དེ་སྐོད་ཅོེས་བཙུན་མོས་

གསལོ་ཏ།ོ །

རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་བསྩལ་པ། མ་ིཡ་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པའ་ིསྐྱེེས་བུ་ད་ེཀུན་ཡང༌། ད་

རུང་འཁོར་བའ་ིའདོད་ཆོགས་སེམས་ཀྱིིས་མ་སྤེོངས་པས། ཡོན་བདག་མ་ོལ་འཛོིང་

དུ་འངོ་བ་འད།ི སམེས་ཅོན་ཕྱ་ིམ་ཐམས་ཅོད་ལྷ་བས་ཡུས། གཡུང་དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་

པ་ནུབ་ཏུ་ཐ་ོབ་ཡིན། འ་ོཅོག་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་ཚོགས་ན་ིདུམ་ཡང་མེད་པ་ཡིན། 

རེ་མ་དགའ་འོ་ཇིི་ལྟ་བུ་ཡང་སྲིད་གསུངས་ནས། དབུ་གཏུམ་ཞེིང་བཤུམས་ནས་

བཞུགས་ས།ོ །བཙུན་མསོ་འཁརོ་པ་རྣམས་རྦད་པས་ཀྱིང༌། སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིསྐུ་ལ་བསྡེ་ོ

བ་བས་གྲིབ་མ་ལ་ཡང་འགོམ་པ་གཅོིག་ཀྱིང་མ་བྱུང་སྟོེ། ཁ་ོབདག་རྣམས་མྱོག་མྱོག་

པོར་མྱོས་ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་སང་གདུགས་ཀྱི་ིརྩ་ེལ། སློབ་དཔོན་ཡང་དྲེ་ོདུས་སུ་དྲེ་ོ

ལ་བྱོོན་ན། སྣ་པ་ཀ་ན་བྱོ་སྐོད་སྙིན་གྱིསི་བསུ་བ་ད་ེམདེ་ད།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེནས་གཅོན་གཟན་རིས་བཀྲེས་བསུ་བ་ད་ེམེད་ད།ོ །ད་ེནས་ར་ིདྭགས་སྤུ་སྡུག་

གིས་བསུ་བ་ད་ེམེད་ད།ོ །ད་ེནས་རྟེ་ཅོང་ཤེེས་ཀྱིིས་བསུ་བ་ད་ེམེད་ད།ོ ད་ེནས་གླེང་པ་ོ

ཆོ་ེཁྱུ་མཆོོག་གིས་བསུ་བ་ད་ེམེད་དོ། །ད་ེནས་ཁྱེ་ིརིག་པ་ཅོན་གྱིིས་བསུ་བ་ད་ེམེད་

ད།ོ །ད་ེནས་སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་གྱིསི་བསུ་བ་ད་ེམདེ་ད།ོ །ད་ེནས་རྒྱལ་པ་ོཡབ་ཡུམ་གྱིསི་

བསུ་བ་ད་ེཡང་མེད་དོ། །ད་ེནས་མཁར་གྱི་ིསྒོོར་བྱོོན་པས། འཁོར་པ་ཀུན་ཀྱིང་མྱོས་

ནས་སྣང་ང༌ོ། །སློབ་དཔོན་གྱིིས་དགོངས་པས་ཀྱིང་བཙུན་མ་ོཡིས་ལྟ་ོདུག་བཏབས་

པར་རིག་ནས། སླར་གནས་སུ་གཤེེགས་ས།ོ །གནས་སུ་ཡང་མ་ཚུགས་ནས། སླར་

སྒོོར་བྱུང་ནས། བྱོོལ་སོང་ལ་རིག་པ་ཡོད་པས། བསུར་འོང་བའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་

ཀྱིང༌། ཕེ་ཐེལ་ལ་ངུ་ཞེིང་འགྲ་ེཞེིང་འདུག་པ་གཟིགས་ནས། ཤེིན་ཏུ་ཡང་མ་དགྱིེས་

པའ་ིསེམས་བྱུང་ང༌ོ། །སླར་དགོངས་པས་ཀྱིང་ཡུལ་དེར་མ་ིའདུག་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་

ནས། ཡིག་འབྲུའ་ིསླག་པ་ན་ིགསོལ་གཏོའ་ིབཀའ་སྒྲོོམ་ན་ིཁུར། ཧོས་རུ་དང་བ་ན་ི

བསྣམས། གནས་ནས་བྱུང་ནས་གཤེགེས་ས།ོ ཡུལ་དའེ་ིལ་ཀར་ཕྱནི་ནས། ཞེལ་ནས་

སྨདོ་བཙུགས་པ། ངས་ཀྱིང་དག་ེལ་དད་བསྐྱེདེ་གཡུང་དྲུང་བནོ་བཤེད་ན། ཉནོ་མངོས་

སྒྲོིབ་པ་མ་འབྱོོངས་སེམས་ཅོན་ཆོ་ལ་གནས་པ་འདྲེ། ཡུལ་འདིར་བསྟོན་པ་སྤེེལ་བས་

བསྟོན་པ་ནུབ་སྟོ་ེསོང༌། རྒྱལ་པོའ་ིབཙུན་མ་ོདུག་མ་མ་ེའབར་མ། ལས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་

སྨིན་པ་ལེན་པར་ཤེོག །ང་ལ་འཕྲིིག་པ་མེད་པས་ནམ་ཞེིག་བོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་དར་བར་

ཤེགོ །ཅོསེ་གསུངས་ནས་གཤེགེས་ས།ོ །

ད་ེནས་ལ་བརྒལ་ལུང་འབོགས་ནས་བྱོོན་ན། ལམ་ཀའ་ིཁང་པ་ཞེིག་ན་མགར་

བས་མགར་བྱོེད་ཀྱིིན་སྣང་ང༌ོ། །ཤེིན་ཏུ་སྦྲིབས་ནས། མགར་བའ་ིསྒོོར་ཕྱིན་ནས་འད་ི
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སྐོད་ཅོེས་དྲེོ་བསླངས་སོ། །མཁྱེེན་མགར་ནི་ཡ་བོ་ལགས། འཕྲུལ་མགར་ནི་ཀུན་

མཁྱེནེ་ལགས། བཟང་མགར་ན་ིཡ་ོམཉེས་ལགས། ནངས་ཀྱི་ིན་ིདྲེ་ོམ་མྱངོ༌། གདུགས་

ཀྱི་ིན་ིཕྱེད་ལ་ཐུག །ནངས་ཀྱི་ིན་ིདྲེ་ོཞེིག་གསོལ། མགར་བས་ཐོས་ནས་མགར་མ་ོལ་

བསོ་ནས་སྨྲས་པ། འུ་བུའ་ིསྒོ་ོའད་ིན་ཤེནི་ཏུ་ངག་འཇིམ་པ་ཞེགི་དྲེ་ོསླངོ་བ་སུ་ཡནི། ཇི་ི

ལྟ་བུ་ཞེིག་སྣང་ལྟོས་ལ་ཤེོག །མགར་མོས་བལྟས་ནས་མགར་བ་ལ་སྨྲས་པ། གསུང་

ག་ིངག་འཇིམ་པ་བས་ཀྱིང་ཞེལ་གྱི་ིརས་བཟང་བའ་ིབོན་པ་ོཞེིག་གདའ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གླེེང་པས། མགར་བས་ཀྱིང་མགར་གྱི་ིའཕྲི་ོབཅོད་ནས། ཞེ་ེས་ལུགས་བཞེིན་ཏུ་ཕུལ་

ཏ།ེ ནང་དུ་སྤྱིན་དྲེངས་ནས། གསལོ་ཟས་ཀྱིསི་དྲེ་ོབཏབ་བ།ོ །ད་ེནས་སླབོ་དཔནོ་གྱིསི་

སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་གཤེེགས་ས།ོ །སློབ་དཔོན་གཤེེགས་པའ་ིརྟེིང་ལ། མགར་བས་

མགར་བྱོདེ་དུ་སངོ་བས། བརྡུང་འཕྲི་ོགསརེ་གྱི་ིསྦྲམ་བུ་སྟོརོ་ནས་མདེ་ད།ོ །

མགར་མོ་ན་རེ། དེར་གཞེན་མ་ནི་སུ་ཡང་མ་འོངས་ན། ད་ནང་གི་བོན་པོས་

བརྐུས་པས་ད་ོམོད་མ་ིསླེབ་པས་ལ་འུར་རྒྱུགས་ཤེིག་ཟེར་བས། མགར་བ་ད་ེཤེིན་ཏུ་

སྙིིང་ན་ནས། མགར་གྲ་ིནག་པ་ོརྐེད་ལ་བཙུགས་ཤེིང་རྒྱུགས་ཏ་ེསོང་ང༌ོ། ལ་གཅོིག་

བརྒལ་བའ་ིཕེ་ལགོ་ཏུ་ཕྲིལ་གྱིསི་སླབེས་ནས། མགར་བས་སླབོ་དཔནོ་ལ་སྨྲས་པ། ད་

ནང་ཕུགས་སུ་བཅུག་ནས་ཞེིམ་རྒུའ་ིཟས་ཀྱིིས་གས་ོན། ད་ེཡ་ིལན་དུ་ང་ཡ་ིརིན་ཆོེན་

གསརེ་བརྐུ་འམ། ཁལེ་མདེ་པ་ོཁྱེོད་ད་ན་ིལངི་གསི་བཏང་ང་ོཟརེ་ནས། གླེ་ོནས་མགར་

གྲ་ིནག་པ་ོལྗུར་གྱིིས་ཕྱུང་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་རྒྱེག་ཏུ་བྱུང་ང༌ོ། །སློབ་དཔོན་གྱིིས་

ཤེགས་པའ་ིལངོ་ན་ིམདེ་པས། ཟངིས་ཀྱིསི་བཏང་ནས་འཛོངིས་པས། མགར་བ་བས་

སློབ་དཔོན་ལག་གོར་ཆོེ་ནས་གྲིས་མ་ཕེོག་པར་མགར་བའི་ལག་པ་གཡས་གཡོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཉིས་ཀ་ཙིིར་གྱིིས་ཟིན་ནོ། །ད་ེནས་སློབ་དཔོན་གྱིིས་མགར་བ་ལ་གསུངས་པ། ང་

རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་རིངས་ཀྱིི། མཆོོད་གནས་དམ་པ་བྱོེད་ཙིམ་ན། བཙུན་མ་ོའགུ་

ལངི་མ་ཏ་ིལ། རྩ་བའ་ིདམ་ཚགི་མ་ཉམས་ནས། མ་ིཚངས་པ་ཡང་མ་ིསྤྱིད་ད།ོ །མགར་

གྱི་ིས་ོམལ་ཕྱིན་པའ་ིཚ།ེ །ནང་ག་ིདྲེ་ོམལ་སྦྱར་སྦྱར་ནས། །རིན་ཆོེན་གསེར་གྱི་ིསྦྲམ་

བུ་ལ། །རྩ་བའ་ིདམ་ཚགི་མ་ཉམས་ཤེངི༌། །མ་བྱོནི་པ་ཡང་མ་བླངས་ས།ོ །སམེས་ཅོན་

འདདོ་པ་བསྐོང་བའ་ིཕྱརི། །བདག་ག་ིསྲགོ་ལ་ཚད་པ་ཡ།ི །མགར་གྲ་ིནག་པ་ོགསརེ་དུ་

འགྱུར་ཅོིག །གསུངས་ནས་ཧོས་རུའི་རྩེ་མོ་ཏུག་ཏུག་བྱོས་པས། མགར་གྲི་ཡང་

གསེར་དུ་སེར་ལིང་གིས་སོང་ང༌ོ། །མགར་བ་ཡང་སྐྱེེངས་པས་བཞེིན་ལོག་ག་ེསྣང་

ང༌ོ། །སློབ་དཔོན་གྱིིས་ཡང་གསུངས་པ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིགསེར་གྱི་ིསྦྲམ་བུ་ནི། ར་བའིལུད་

གསེབ་ནས་མགར་མོས་རྙིེད་ནས་ཡོད་ཀྱིིས། ང་ན་ིམ་བྱོིན་པར་མ་ིལེན་པའ་ིབོན་པ་ོ

ཞེགི་ཡནི་པས། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིགསརེ་བརྐུ་བའ་ིལུགས་ཡདོ་དམ། གསུངས་ནས་སླབོ་དཔནོ་

ཡང་ཕེར་ལ་གཤེགེས་ས།ོ །མགར་བ་ཡང་ཕྱིར་ལ་ལགོ་ག ོ།

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡདི་རངིས་ན།ི དབུ་གཏུམས་ནས་གཟམིས་

པ་ཉི་མ་དམའ་བཙུག་ན་སྙིིང་ཕྱུང་བ་བཞེིན་དུ་མ་དགའ་སྟོེ། སྐུ་བཞེེངས་ནས་སློབ་

དཔོན་སྤྱིན་འདྲེེན་དུ་མཆོིས་ནའང༌། གནས་ན་མི་བཞུགས་པར་ཤུལ་ཧ་རེ་བཞུད་

ནས་མ་ིགདའོ། །ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིགཅོན་གཟན་དང་ར་ིདྭགས་དང༌། མ་ིནོར་དང༌། 

འདབ་ཆོགས་རྣམས་ཀྱིང༌། ལྷ་ོཕྱོགས་སུ་ཁ་བལྟས་ནས་ངུའ།ོ །རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་

རིངས་ཀྱིང་ཤེ་དང་རུས་པ་དབྱོེ་བ་ཙིམ་དུ་མ་དགའོ། །བཙུན་མ་ོལ་གྱིོད་བཏབ་པ། 

སློབ་དཔོན་ལྷ་ཡ་ིདགོངས་ན། ཅོ་ིགསུང་མཉན་ན་ོཆོོག །བདག་གིས་རྒྱ་ལ་སླེབས་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ནས་སློབ་དཔོན་ཁུགས་པ་ན། ཁྱེོད་ན་ིབཞེེད་ན་གཏན་དུ་འབུལ་ལ་ོགསུངས་ནས། 

ཕྱོད་ཀྱི་ིརྟེ་ཕེ་ོཤུགས་ལྡན་ལ་ཞེོན་ནས། སློབ་དཔོན་སྙིེག་ཏུ་གཤེེགས་ས།ོ །ལ་གསུམ་

ལུང་གསུམ་ཕེར་འདས་ནས། སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིརྗེསེ་ཁ་ོནར་བཅུག་ནས་བདས་པས། མ་ི

ནག་པ་ོགཅོགི་རྒདོ་ཅོངི་འཛུམ་ཞེངི་བྱུང་བ་དང་འཕྲིད་ད།ོ །རྒྱལ་པསོ་གསུངས་པ། མ་ི

ཁྱེདོ་ར་ེདགའ་གཅོགི་འདུག །ཅོ་ིསྙིདེ་པ་ཞེགི་ཡནི། འད་ིནས་ཕེར་ལ་མ་ིགཅོགི་སངོ་བ་

མཐོང་ངམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་པས། མ་ིནག་པ་ོདེས་སྨྲས་པ། མ་ིཁྱེོད་ན་ིརྟེ་རྔུལ་

ཆུ་བཞེིན་དུ་བྱུང་ནས་གར་རྒྱུག་སུ་བདས། འད་ིནས་ཕེར་མ་ིགཅོིག་ཤེིན་ཏུ་རིངས་

པར་སངོ་ང༌ོ། །ང་དགའ་བ་ན་ིགསརེ་གྱི་ིགྲ་ིའད་ིང་ལ་བྱོནི་པས། ད་ེལ་དགའ་ཞེངི་རྒདོ་

པ་ཡནི་ན།ོ །

རྒྱལ་པོས་བཅུམ་ནས་བདས་པས། ཆུ་བ་ོསེང་གའ་ིརྩར་ལྷན་གྱིིས་ཕྱིན་ཙིམ་

ན། །སློབ་དཔོན་གྱིིས་ཆུ་བ་ོལ་གོམ་པ་གསུམ་བྱོས་ནས་སོང་ང༌ོ། །ཉ་ིམ་ཡང་ཙིིར་

གྱིིས་རྒས་སོ། རྒྱལ་པོས་སློབ་དཔོན་ལ་ཀི་ཆོེན་པོས་བཏབ་ནས་གཡབས་པས། 

ཆོབ་ཀྱི་ིཕེར་ཀ་ནས་སྤྱིན་སླར་ལ་གཟིགས་སོ། །ཆུ་བ་ོསེང་ག་ནག་པ་ོདེའ་ིཞེིང་དུ་ཆོ་ེ

ལ་གཏིང་དུ་ཟབ་ཅོིང་རྦ་རུ་དྲེག་པས། བརྒལ་དུ་ན་ིམ་ིཐར། གྲུ་གཟིངས་པ་དང་ཉག་

ཐག་པ་ན།ི མུན་རུག་པས་གྲོང་ཁྱེེར་ནས་བཙིལ་བའ་ིལོངས་ན་ིམེད། རྟེ་ལས་བབས་

ནས་ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ་ནས་ཞུས་པའི་མདོ། རྗེེ་གཅོིག་གཡུང་དྲུང་གཙུག་

གཤེེན་རྒྱལ་བ་ལགས། འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་མཐ་ོསར་དྲེོང་བ་དང༌། གཡུང་དྲུང་

བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་སྤེལེ་བ་དང༌། བདག་ག་ིམཆོདོ་གནས་དམ་པར་སྤྱིན་དྲེངས་ན། ངན་

བུ་བོར་ནས་གང་དུ་གཤེེགས་པ་ལགས། བཙུན་མ་ོབཞེེད་ན་གཏན་གྱིི་གྲོགས་སུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འབུལ། བདག་ག་ིམཆོོད་གནས་དམ་པ་གཤེེགས་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞུས་སམ་

གསལོ་པས། སླབོ་དཔནོ་གྱིསི་ཆོབ་ཀྱི་ིཕེར་ཀ་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་ཅོན་གྱི་ི

རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་རིངས་ལགས། བུད་མེད་བྱོ་བ་བཙིན་དུག་ཧ་ལ་ཡིན། སེམས་

ཅོན་གང་གསི་འཐུངས་ཀྱིང་མྱུར་དུ་འཆོ་ིབར་འགྱུར། བུད་མདེ་བྱོ་བ་ལས་ཀྱི་ིསྲནི་མ་ོ

ཡནི། སམེས་ཅོན་གང་གསི་འཁརོ་ཀྱིང་ལ་འུར་འཆོ་ིབར་བྱོདེ། བུད་མདེ་བྱོ་བ་དམྱལ་

བའ་ིའདམ་རྫོབ་ཡིན། སེམས་ཅོན་གང་གིས་འཁོར་ཀྱིང་འདམ་ལས་འཛོིན་པར་བྱོེད། 

བུད་མདེ་བྱོ་བ་འཁརོ་བའ་ིབཙིནོ་ར་ཡནི། གང་གསི་འབགས་ཀྱིང་ཐར་པ་ཐབོ་མ་ིསྲདི། 

བུད་མེད་བྱོ་བ་བདུད་ཀྱི་ིམྱ་ངན་ཡིན། གང་གིས་འབྲེལ་ཀྱིང་སྡུག་བསྔལ་འཆོད་མ་ི

མྱོང༌། བདག་ག་ིསེམས་ལ་འདོད་ཆོགས་ས་བོན་མེད། སེམས་ལ་མེད་པར་ལུས་

ལས་ཅོ་ིལ་སྐྱེེ། འ་ོསྐོོལ་འགྲོགས་སུ་བཙུན་མོས་ལྟ་ོགླེེང་བཏབ། མ་ཉེས་པ་ཡ་ིབུ་འད་ི

ནམ་ཞེིག་མཐའ་ནས་དག་སྟོ་ེའོང༌། སླར་ལ་ལོག་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཡུལ་དུ་ངན་བུ་ད་མ་ི

མཆོི། མཆོོད་གནས་གཞེན་ལ་ཚོལ་ནས་དག་ེབ་ལུགས་བཞེིན་སྤྱིོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གསུངས་ནས། སློབ་དཔོན་ཀྱིང་ཕྱོད་ཀྱིིས་གང་ལྟར་གར་སོང་ཡང་ཆོ་མེད་པར་

གཤེགེས་ས།ོ །

རྒྱལ་པོ་ཡང་མི་ཆོད་ལ་རྟེ་ངལ། ཡིད་ཆོད་ལ་ག་མུག །མུན་སྲོས་ལ་སྨག་

འཐབིས་པས། ད་ེཀ་ནར་གཟམིས་ས།ོ །མགར་བ་སླར་ལ་ལགོ་པ་ད།ེ ཉ་ིམ་དམར་ཐག་

ཆོད་པ་ཙིམ་ན་ཁྱེིམ་དུ་སླེབས་ས།ོ །མགར་མ་ོམདུན་དུ་བྱུང་ནས། ཁྱེོད་ཀྱིིས་བོན་གྱི་ི

དཀའ་ཐུབ་ད་ེམ་བསད་དམ། འ་ོཅོག་ག་ིགསརེ་གྱི་ིསྦྲམ་བུ་ན།ི ར་བའ་ིལུད་གསབེ་ན་

རྙིདེ་ནས་ཡདོ་ད།ོ །མགར་བས་ལན་བཏབ་པ། ཇི་ིརྐུ་ཐམས་ཅོད་བརྟེགས་ནས་མ་ིཟརེ་
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བར། བོན་པོས་བརྐུས་ཀྱིིས་རྒྱུགས་ཅོིག་ཟེར་ཟེར་ནས། ལ་གཅོིག་བརྒལ་ནས་བོན་

པ་ོཀྲེིལ་གྱིིས་སླེབས། གྲ་ིནག་ཕྱུངས་ནས་ལིང་གིས་བཏང་སྙིམ་ནའང༌། གྲ་ིདང་ལག་

པ་གཉསི་ཀ་ཁ་ོཡསི་ཟནི། ཕྱརི་ལ་གསདོ་པའ་ིལས་གཅོགི་ད་ན་ིབྱུང་ངམ་སྙིམ། ཤེནི་

ཏུ་འཇིིགས་ཤེིང་རབ་ཏུ་བྲེད་པ་ལ། གསོད་པའ་ིཚུལ་དུ་གཏིང་ནས་མ་ིའདུག་པར། 

ཚིག་བཤེད་འད་ིརྣམས་སྤྲོེངས་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན། བདག་རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་རིངས་

ཀྱི།ི མཆོདོ་གནས་དམ་པ་བྱོདེ་ཙིམ་ན། བཙུན་མ་ོའགུ་ལངི་མ་ཏ་ིལ། རྩ་བའ་ིདམ་ཚགི་

མ་ཉམས་ནས། མ་ིཚངས་པ་ཡང་མ་སྤྱིད་ལ། མགར་བའ་ིས་ོམལ་ཕྱནི་པའ་ིཚ།ེ ནང་

གི་དྲེོ་མལ་སྦྱར་སྦྱར་ནས། རིན་ཆོེན་གསེར་གྱིི་སྦྲམ་བུ་ལ། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་མ་

ཉམས་ཤེིང༌། མ་བྱོིན་པ་ཡང་མ་བླངས་ན། སེམས་ཅོན་འདོད་པ་བསྐོང་བའ་ིཕྱིར། ང་

ཡ་ིསྲོག་ལ་ཚད་པ་ཡ།ི མགར་གྲ་ིནག་པ་ོགསེར་དུ་འགྱུར་ཟེར་ནས། ཧོས་རུའ་ིརྩ་ེམ་ོ

ཏུག་བྱོས་པས། འུ་བུའ་ིགྲ་ིའད་ིགསརེ་དུ་སརེ་ལྷང་གསི་སངོ་ང༌ོ། །བདག་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་

ང་ོཚ་ནས་མིག་ཀྱིང་བལྟ་མ་ིཕེོད་དོ། །དེའ་ིརྟེིང་ལ་ཡང་བདག་ལ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིགསེར་ཀྱི་ི

སྦྲམ་བུ་ནི། ར་བའ་ིལུད་གསེབ་ན་མགར་མོས་རྙིེད་ནས་སྣང་ང༌ོ། །བདག་ན་ིམ་བྱོིན་

པར་མི་ལེན་པའི་བོན་པོ་གཅོིག་ཡིན་པས། ཁྱེོད་ཀྱིི་གསེར་གྱིི་སྦྲམ་བུ་བརྐུ་བའི་

ལུགས་ཡོད་དམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས་ཕེར་བཞུད་དོ། །ང་ཡང་ཚུར་ལ་ལོག་

ནས་འོངས་ས།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས་མགར་མ་ོལ་གྲ་ིབསྟོན་པས། མགར་མ་ོཡང་

ཤེནི་ཏུ་དགའ་ནས་མཆོངོ་ང༌ོ། །

ད་ེནས་ནངས་པར་ནམ་ལངས་ནས། རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡདི་རངིས་ཀྱིསི། ཆོབ་ཀྱི་ི

ཕེར་ཀ་ན་སློབ་དཔོན་བཞུགས་སམ་བལྟས་པས་ཀྱིང་མ་ིབཞུགས་ས།ོ །ད་ེནས་ཡང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྱོད་ཀྱི་ིརྟེ་ཕེ་ོཤུགས་ལྡན་ལ་བཅོིབས་ནས། ཆོབ་ཀྱི་ིཁ་འགྲིམ་སྟོ།ེ གྲུ་གཟིངས་པ་དང་

ཉག་ཐག་པའ་ིགྲོང་ཁྱེེར་ལ་ཞེབས་ཕེབ། མ་ིརྟེའ་ིདྲེ་ོབསླངས། ཆོབ་སྒྲོོལ་བའ་ིམཉན་པ་

བཟློག་ནས། ཆོབ་ཀྱི་ིཕེར་ཀ་ལ་བྱོོན་ནས་རྗེེས་བཅོད་པས་ཀྱིང་རྗེེས་མ་ཆོོད། རྨེེད་

བཏངས་པས་ཀྱིང་མཐོང་བ་མེད་དོ། །རྒྱལ་པ་ོཡང་ཤེིན་ཏུ་ཐུགས་ཆོད་ནས། ཆུ་བ་ོ

ཆོེན་པོ་དེ་ཕྱིར་བརྒལ་ནས་འོངས་སོ། །མགར་བའི་སྒོོར་བབས་ནས་དྲེིས་པས། 

འཕྲུལ་གྱི་ིམགར་བ་ལགས། ཁར་སང་ག་ིབོན་པ་ོདེས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིདྲུང་ན་གང་དུ་འགྲ་ོ

ཟརེ། ཁྱེདོ་ལ་གསརེ་གྱི་ིགྲ་ིབྱོནི་པ། ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ཡནོ་ཏན་ཅོ་ིབྱོས། མགར་བ་ཡསི་རྒྱལ་

པ་ོལ་གསོལ་པ། བདག་ག་ིདྲུང་ན་ན་ིའདིར་འགྲ་ོབྱོ་བ་ཡང་མ་ིགསུང་ང༌ོ། །གར་འགྲ་ོ

ཡང་བདག་ལ་ཆོ་མེད་དོ། །མགར་བས་ཀྱིང་བརྐུ་བཙུགས་པ་དང་གྲ་ིཕྱུངས་པ་ནི། 

ཤེིན་ཏུ་ང་ོཚ་ནས་རྒྱལ་པ་ོལ་གསངས་ཏེ། བདག་ལ་གསེར་གྱི་ིགྲ་ིབྱོིན་པ་ན་ིབདག་

གསི་ཡནོ་ཏན་བགྱིསི་ཏ།ེ ཤེནི་ཏུ་སྦྲབིས་པ་ཞེགི་བྱོནོ་པ་ལ། གསལོ་ཟས་བདའ་རྒུ་ན་ི

དྲེངས། སྐྱེེལ་མ་དང་ཞེབས་ཐོག་ན་ིབགྱིིས། དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས་བདག་ལ་བྱོིན་པ་

ལགས་ས།ོ །

རྒྱལ་པ་ོལགས་ད་ེན་ིམིའ་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཅོིག་གདའ་ན། རིགས་ན་ིགར་

གཏོགས། མིང་ན་ིཇི་ིསྐོད་བགྱི་ིབ་ལགས། ཉིད་ཀྱིིས་འདེད་པ་ན་ིཅོིའ་ིཕྱིར་ན་འདེད། 

རྒྱལ་པ་ོཡསི་ཀྱིང་བཙུན་མའོ་ིཐ་སྙིད་ན་ིགསངས་ནས། མགར་བ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 

མ་ིཡ་ིམཆོགོ་ཏུ་གྱུར་པའ་ིསྐྱེསེ་བུ་ད།ེ རགིས་ན་ིསྲདི་པའ་ིརགིས་སངས་པ་ོའབུམ་ཁའི་ི

སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །མིང་ན་ིགཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བ་བྱོ་བ་ཡིན་ནོ། །བདག་

གསི་ཕྱ་ིནས་སྙིགེས་པ་ན།ི མཆོོད་གནས་སུ་སྤྱིན་འདྲེནེ་པ་ཡནི་ཏ།ེ བྱོནོ་དུ་མ་བཞེདེ་
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པར་ད་ལྟ་ཡ་ིམུག་ནས་ཁྱེམི་དུ་སྙིགེ་པ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་ནས་གཤེགེས་

ས།ོ །ད་ེནས་ཁབ་ཏུ་བྱོནོ་ནས། ཡུལ་ཁམས་དའེ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི། རྒྱལ་པ་ོལ་དྲེསི་ཀྱིནི་

སྨྲས་པས། རྒྱལ་པསོ་བཀའ་བསྩལ་བ། བདག་གསི་རྗེསེ་ཀ་ན་ཞུགས་ནས་བསྙིགེས་

པས། ཉ་ིམ་རྒས་ཀར་ཆུ་བ་ོསངེ་གའ་ིའགྲམ་དུ་དའེུ་སླབེས་ཙིམ་ཞེགི་བྱོས་ནས། སྐྱེསེ་

བུ་ད་ེན་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིཞེབས་དང་ལྡན་པ་གཅོིག་གདའ་འ།ོ །ཆུ་བ་ོད་ེལ་གོམ་པ་གསུམ་

མཛོད་ནས་གཤེགེས་ས།ོ །

དེས་མ་སླེབས་སོ། །ཀིས་བཏབ་ཅོིང་གཡབ་གྱིིས་བོས་པས། སྤྱིན་གཟིགས་

ཙིམ་གཅོགི་མཛོད་པ་ལ། བདག་གསི་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ནས། སླར་གཤེགེས་པར་ཞུས་

ནའང་བྱོོན་དུ་མ་བཞེེད་པར་ཚིག་བཤེད་འད་ིརྣམས་གསུངས་སོ། །དད་པ་ཅོན་གྱི་ི

རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་རིངས་ལགས། བུད་མེད་བྱོ་བ་བཙིན་དུག་ཧ་ལ་ཡིན། སེམས་

ཅོན་གང་གིས་འཐུང་ཀྱིང་མོད་ལ་འཆོ་ིབར་འགྱུར། བུད་མེད་བྱོ་བ་ལས་ཀྱི་ིསྲིན་མ་ོ

ཡིན། གང་གིས་འཁོར་བ་མྱུར་དུ་འཕུང་བར་བྱོེད། བུད་མེད་བྱོ་བ་དམྱལ་བའ་ིའདམ་

རྫོབ་ཡིན། གང་གིས་ཉེ་བ་འདམ་ལ་འཛོིན་པར་བྱོེད། བུད་མེད་བྱོ་བ་འཁོར་བའི་

བཙིོན་ར་ཡིན། གང་གིས་ཉ་ེབ་ཐར་པ་ཐོབ་མ་ིསྲིད། བུད་མེད་བྱོ་བ་བདུད་ཀྱི་ིམྱ་ངན་

ཡིན། གང་གིས་འབྲེལ་པ་སྡུག་བསྔལ་འཆོད་མ་ིམྱོང༌། བདག་ག་ིསེམས་ལ་འདོད་

ཆོགས་ས་བོན་མེད། སེམས་ལ་མེད་པར་ལུས་ལས་ག་ན་སྐྱེེ། འུ་བུ་འགྲོགས་སུ་

བཙུན་མོས་ལྟ་ོགླེེང་བཏབ། མ་ཉེས་པ་ཡ་ིབུ་འད་ིནམ་ཞེིག་མཐའ་ནས་དག་སྟོ་ེའོང༌། 

སླར་ལ་ལོག་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཡུལ་དུ་ད་མ་ིའགྲོ། མཆོོད་གནས་གཞེན་ལ་ཚོལ་ནས་

དག་ེབ་ལུགས་བཞེིན་སྤྱིོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས་གང་ལྟར་གར་སོང་ཡང་ཆོ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མེད་པར་ཕྱོད་ཀྱིིས་སོང་ང༌ོ། །ནང་བར་རྗེེས་བཅོད་ནས་རྨེེད་བཏང་བས་ཀྱིང་མ་རྙིེད། 

ཡིད་ཆོད་ཀ་མུག་མ་ིཆོད་རྟེ་ངལ་ནས་ད་ལྟ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་

བསྩལ་ཏོ། །ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། མ་ིདགའ་བའ་ིསེམས་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་

ཀུན་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སློབ་དཔོན་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བ་ཡིས། ར་ི

གཙུག་རུམ་འབར་བའ་ིནགས་ཚལ་ཏུ་གཤེེགས་ནས་དགོངས་པ་མཛོད་པས། ཡུལ་

ཁམས་དེའ་ིལྷ་དང་ཀླུ་ཐམས་ཅོད་འདུས་ནས། སྡེངོ་གྲགོས་དང་ཆོད་ཀྱིནི་བྱོདེ་ད།ོ །ར་ི

དེའ་ིསྤྲོེའུ་ཡ་ིབྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིིས། ཤེིང་ཐོག་དང་སྨན་རྣམས་བཏུས་

ཀྱིིན་འདྲེེན་ནོ། །ལྷ་མོ་དང་ཀླུ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། བསྐོོར་བ་བྱོེད་ཅོིང་མཆོོད་པ་

འབུལ་ལ།ོ །དརེ་ཕྱིས་ན་མསི་ན་ིཇི་ིལྟར་བྱོདེ། སླབོ་དཔནོ་གྱིསི་སམེས་ཀྱི་ིམངནོ་པར་

ཤེེས་པས་བལྟས་པས། ཡུལ་ཧོས་མ་ོགླེིང་དྲུག་ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། ཉིད་ལ་ཤེིན་

ཏུ་འཕྱ་ཞེངི་སྡེགི་པའ་ིལས་བྱོདེ་ཀྱིནི་སྣང་ང༌ོ། །སླབོ་བུ་རྣམས་ཀྱིང་སྦྱནི་པ་གཏངོ་བ་ན་ི

འཕྲི་ོཆོད། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་ན་ིའཆོལ། སྡེོམ་པ་མནོས་པ་ན་ིཤེོར། སློབ་དཔོན་

ཡང་ད་ེཙུག་བྱོདེ་ན། བནོ་བྱོ་བ་རྫུན་ཡནི་ཟརེ་ནས། སྡེགི་པ་ན་ིསྣ་ཚགོས་པ་སྤྱིདོ་ཅོངི་

སྣང་བ་སླབོ་དཔནོ་གྱིསི་གཟགིས་ནས། སླབོ་དཔནོ་ཡང་ཤེནི་ཏུ་མ་ིདགའ་བའ་ིསམེས་

སྐྱེེས་ས།ོ །དགོངས་པ་ཐང་བཅོད་ནས་འད་ིཇི་ིལྟ་བུས་བཟློག་དགོངས་ནས། ཀླུ་ནག་

པ་ོབསྒྲུབ་ལ། བཙུན་མ་ོཕྱྭ་བཟའ་འགུ་ལིང་མ་ཏིའ་ིལུས་ལ་ནད་ཙི་ིཏ་ིཛཱ་ལ་བཏང་ལ། 

ནད་དསེ་ཤེནི་ཏུ་གདུངས་ཙིམ་ན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིམ་ོབ་ཞེིག་བཏང་ལ། དསེ་བཙུན་མ་ོལ་

མ་ོབཏབ་པ་དང༌། མོས་ཟིན་བཙུག་བྱོ་ལ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཁ་ཡིས་ཀྱིང་མ་ིཐུབ། ལག་གིས་
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ཀྱིང་མ་ིཐུབ་པའ་ིམ་ིཞེགི་ལ། ལྟ་ོགླེངེ་དང་སྐུར་པ། ཆོནེ་པ་ོབཏབ་པས། དའེ་ིཆོད་པས་

ནད་འད་ིབྱུང་བ་ཡནི་ན།ོ །

ད་ཕྱ་ིམ་ན་ིཅོིས་ཀྱིང་མ་ིཕེན་པས། མ་ིད་ེདང་གཤེེན་རབ་སྤྱིན་དྲེོངས་ལ། ཚིག་

དྲེང་པོར་བཟླས་ལ་མཐོལ་བཤེགས་མང་པ་ོབྱོས་པས་ཕེན་ན་ོབྱོས་ན། བཙུན་མོས་

ཁས་བླངས་ན་བོན་གྱིི་བསྟོན་པ་དར་བར་འོང་བ་གཟིགས་ཏེ། སློབ་དཔོན་གྱིིས་

དགངོས་པ་ཐང་བཅོད་ནས། ཀླུ་ནག་པོའ་ིསྙིིང་པ་ོདྲེངས་ཏ།ེ  །ས་ར་ིགུར་མ་ེཐབེས་ཧྭ་

ལ་ཆུ་ཕུར་དུ་སྒོ་ོཧེད་ཧེད་དྲེང་དྲེང༌། ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ནས། འགུགས་བྱོེད་

ཀྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ལག་པའི་ཁུ་ཚུར་གཉིས་བཅོངས་མཛུབ་མོ་གཉིས་བཀུག་ནས་དྲེངས་

པས། ར་ིདའེ་ིརྩ་བ་ན་གནས་པའ་ིཀླུ་ནག་པའོ་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་ཀུན་ཀྱིང་འགུལ་ལ།ོ །དའེ་ིནང་

ན་སློབ་དཔོན་དང་ཉ་ེབའ་ིཀླུ་ནག་པ་ོའཛོིན་པ་ལག་མང་བྱོ་བ། སྡེོམ་ནག་པ་ོརྐང་ལག་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་པ། དཔྲལ་བ་ན་མགི་གཅོགི་ཡདོ་པ། ཁ་ཆུ་དུག་ཏུ་འཛོག་པ། དབང་

དུ་འདུས་ནས་སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིསྤྱིན་སྔར་བྱུང་ང༌ོ། །སླབོ་དཔནོ་གྱིསི་ཉདི་ལ་མཆོངོ་གསི་

དགོས་ནས། སྡེམོ་བྱོདེ་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་བཅོངས་ནས་བརྩགེས་པས། ཀླུས་

ཀྱིང་འགུལ་མ་ནུས་པར་སློབ་དཔོན་ལ་སྨྲས་པ། བདག་གནས་སུ་འདུག་ཏུ་མ་ིསྟོེར་

བར། སྙིིང་ནས་དྲེངས་ཤེིང་འགུགས་པ། ཁྱེོད་ལ་ཉེས་ཅོ་ིབྱོས་ད་ཅོ་ིབྱོེད་ཟེར་ནས། 

ཤེིན་ཏུ་མ་ིསྡུག་པར་ལྟའ།ོ །སློབ་དཔོན་གྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཁྱེོད་ཀྱིང་ར་ིའདིའ་ིརྩ་

བ་ན་གནས། ང་ཡང་ར་ིའདའི་ིརྐདེ་པ་ན་གནས། འུ་བུ་གཉསི་གནས་ཀྱིསི་བསྡུས་པའ་ི

སྤུན་ཟླ་ཡནི། ང་ལ་དགྲ་བྱུང་ནས་ར་མདའ་བཟླགོ་པ་ཡནི། ཁྱེདོ་ལས་མཐུ་རྩལ་ཆོ་ེབ་

གང་ཡང་མདེ། དམ་ལངོ་དམ་ལངོ་ནག་པ་ོཀླུ་ཡ་ིབུ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་ནས། སྙིངི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པ་ོསྟོོང་རྩ་གཅོིག་བཟླས་ཤེིང་ཤེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིགཏོར་མ་བླུད་པས། སྙིིང་པོས་ཀླུ་གྲུབ་

ནས། ཀླུ་ཡང་ཤེནི་ཏུ་དགའ་སྟོ་ེསྨྲས་པ། གནས་ཀྱིསི་བསྡུས་པའ་ིཚང་ཟླ་སྐྱེསེ་བུ་ཁྱེདོ། 

བསྟོན་པ་བཤེིག་པའ་ིདགྲ་བ་ོགང་ན་ཡོད། ང་ཡིས་ཙི་ིཙི་ིཛྭ་ལའ་ིནད་ཀྱིིས་བཟུང་ལ་

གཏང༌། སླབོ་དཔནོ་ཡང་ཤེནི་ཏུ་དགྱིསེ་ནས། ཀླུ་ལ་གསུངས་པ། མཐུ་དང་སྟོབོས་སུ་

ལྡན་པ་ནག་པ་ོཀླུ་ཡ་ིབུ། ང་ཡ་ིབསྟོན་པ་བཤེིག་པའ་ིདགྲ་བ་ོནི། བྱོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ིགླེིང་

ཧསོ་མ་ོགླེངི་དྲུག་ན། མཁར་འབར་བ་རྩ་ེདགུའ་ིནང་ན། བཙུན་མ་ོའགུ་ལངི་མ་ཏ་ིབྱོ་བ་

ཞེིག་ཡོད་ཀྱིིས། ངའི་བཀའ་མ་བྱུང་བར་ཏུ། ནད་ཙིི་ཙིི་ཛྭ་ལས་ཟུངས་ལ་སྡེོད་

ཅོིག །གསུངས་ནས་སྡེོམ་བྱོེད་ཀྱིི་ཕྱག་རྒྱ་བཤེིག་ནས། བཏང་བའི་ཀླུ་ནག་པོ་དེ། 

མཆོོངས་པ་དགུ་ཡིས་ཡུལ་ཧོས་མ་ོགླེིང་དྲུག་ཏུ་ཕྱིན་ན།ོ །མཁར་འབར་བ་རྩ་ེདགུའ་ི

ནང་ན། བཙུན་མ་ོའགུ་ལིང་མ་ཏ་ིཉལ་བའ་ིསྔས་སུ་མཆོོངས་ཏ་ེབྱོིན་གྱིིས་མནན་ནས་

ཁ་ནང་ནས་མར་མཛུལ་ཏ།ེ སྙིངི་དཀར་ནག་ག་ིམཚམས་ནས་བཟུང་ང༌ོ། །ཡན་ལག་

མང་པོ་ནི་རྩ་ཐམས་ཅོད་དུ་བརྐྱེངས་ནས། བཙུན་མོ་ཀླུ་ཡིས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་

བསྡེམས་ནས་འདུག་གོ །གཉིད་སང་ནས་ཀྱིང་ལུས་ཟ་ལ་སྙིིང་ཤེིན་ཏུ་མ་དགའ།ོ །མ་ོ

བཏབ་ཐུ་བཏབ་པས་ཀྱིང་མ་ཕེན་ན།ོ །ལ་ོགཅོགི་ལ་ོགཉསི་ལ་རྒྱལ་འབངས་ཀྱིསི་ཀྱིང་

ནད་མཛོེ་ཡིན་པར་ང་ོཤེེས་སོ། །རྒྱལ་པ་ོདང་སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་ཡང་མཆོི་མ་ལ་སྔས་

འཆོས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སློབ་དཔོན་གྱིིས་ར་ིའབར་བ་གཙུག་རུམ་གྱི་ིནགས་ཚལ་

ན། སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་འཕྲུལ་གྱི་ིམ་ོབ་ཀུན་ཤེེས་ཐང་པ་ོབྱོ་བ་ཞེིག །རྒྱལ་པོའ་ིཡུལ་དེར་

ཕེབེས་ས།ོ །གྲངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི་མ་ོབཏབ་པས་ཀྱིང༌། “རྒྱལ་པ་ོསྟོངས་དབྱོལ་
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གྱིི་གཏན་ཚིགས་དང་”སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅོད་འཆོད་པར་རྣོའ།ོ །རྒྱལ་པོས་བཀའ་

བསྩལ་ནས། མ་ོབ་ད་ེའཁོར་པ་ཞེིག་གིས་སྤྱིན་དྲེངས་ནས། “འཕྲུལ་གྱི་ིམ་ོབ་ཀུན་

ཤེེས་”མཁར་འབར་བ་རྩེ་དགུའི་ནང་དུ་བྱོོན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང༌། 

སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་གཉིས་དང་བཞེི་ལས། ཕྱི་མ་ཐམས་ཅོད་སྒོོར་ཕྱུང་ནས་མོ་བཏབ་

པ།ོ །ད་ེནས་མ་ོབ་ལ་ཞུས་པ། བདག་ག་ིབཙུན་མ་ོའད་ིབྲ་ོནད་ངན་པ་འད་ིལྟ་བུས་ཟནི་

ན། སྐྱེནོ་ཇི་ིལྟ་བུ་ལགས། ལྷ་འདྲེ་ེཅོ་ིལྟ་བུ་གནདོ། གཏ་ོན་ིཇི་ིལྟའ་ིབུ་ཕེན། འད་ིསསོ་ན་

ན་ིཉདི་ལ་ཡང་ཡུལ་ཞེངི་དང་སྣའེུ་འཕྲིང་གསི་བཅོད་ལ་སྦྱནི་ན།ོ །

ད་ེནས་མ་ོབས་ཀྱིང་མ་ོཆོ་སྣ་དགུ་བཤེམས་ཤེིང་མ་ོབཏབ་ཐུ་བཏབ་ནས་ཀྱིང༌། 

རྒྱལ་པ་ོཡབ་ཡུམ་ལ་ཁ་དམར་སྨྲས་པ། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབཙུན་མ་ོའད་ིནད་ཙི་ིཙི་ིཛྭ་ལས་ཟནི་

ན་ོའདྲེ་ེན་ིཁ་ལག་གཉིས་ཀྱིིས་མ་ིཐུབ་པའ་ིམ་ིགཅོིག་ལ། ལྟ་ོགླེེང་དང་སྐུར་པ་ཆོེན་པ་ོ

བཏབ་པས། དེའ་ིཆོད་པས་ནད་འད་ིབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ད་ཡང་ཕྱ་ིམ་ན་ིཅོིས་ཀྱིང་མ་ི

ཕེན་ན།ོ །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོདང༌། བསྐུར་པ་བཏབ་པའ་ིམ་ིད་ེགཉསི་སྤྱིན་དྲེངས་

ནས། བསྐོང་གས་ོབྱོས་ཤེིང་མཐོལ་བཤེགས་མ་བྱོས་ན་ཕྱ་ིམ་ཅོིས་ཀྱིང་ཕེན་པར་མ་ི

འགྱུར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཡང་འཕྲིིག་པ་སྐྱེེས་སོ། །བཙུན་མོ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཡང་

བསྙིོན་ནས་ཁས་མ་བླངས་ས།ོ །ད་ེནས་རྒྱལ་པོས་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་

པས། རྒྱལ་བུ་ལྕེམ་དྲེལ་དང༌། འཁོར་པ་མང་པ་ོཞེིག་ན།ི ལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་སུ་སློབ་དཔོན་འཚོལ་དུ་བཏང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པ་ོཉིད་ཟངས་ཀྱི་ིཤེིང་རྟེ་འཁོར་ལ་ོ

བཞེ་ིཔ་ལ་བཅོིབས་ནས། རོལ་མ་ོདང་འཁོར་པ་མང་པ་ོཞེིག །ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་

རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ནས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་སྤྱིན་འདྲེེན་དུ་གཤེེགས་སོ། །ད་ེནས་ཡུལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་བྱོོན་ནས། སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་

པ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། བདག་ག་ི

བཙུན་མ་ོནད་ཙི་ིཙི་ིཛྭ་ལས་ཟནི་པས། གཞེན་མ་ན་ིཅོསི་ཀྱིང་མ་ཕེན་ནས། མ་ོབ་ཀུན་

ཤེེས་ཐང་པ་ོལ་མ་ོབཏབ་པས། གཤེེན་རབ་སྤྱིན་དྲེངས་ནས་མཆོོད་པ་དབུལ་ཞེིང་

བསྐོང་བཤེགས་ཁ་ོན་བྱོས་ན་ཕེན་ན་ོཟེར་བས། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་

གཤེགེས་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསལོ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཤེེན་ཆོེན་པ་ོལྔ་ལ་ཡང༌། བོན་ཆོེན་

པོ་ལྔ་འཆོད་པའི་ཐུན་རྫོོགས་པས། འཁོར་བའི་ལམ་ལྔའི་སྒོོ་གཅོོད་དུ་གཤེེགས་

ཤེིག །བདག་ན་ིའགྲ་ོབའ་ིདོན་བྱོེད་པ་ལ་གལ་ཆོ་ེབ་ཞེིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་པོའ་ིསྤྱིན་

འདྲེེན་པ་འདི་དང་འགྲོགས་ནས། ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་སུ་

མཆོིའོ། །འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱི་ིསློབ་བུ་འབུམ་ཕྲིག་མང་པ་ོརྣམས་ཀྱིང༌། །བདག་མ་

འོངས་ཀྱི་ིབར་དུ། མཆོོད་པའ་ིརྒྱུན་མ་བཅོད་ཅོིག །བསྟོན་པ་གཞུང་བཞེིན་དུ་སྲུངས་

ཤེིག །དེ་སྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། གསེར་གྱིི་ཤེིང་རྟེ་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ་

བཅོབིས་ནས། འཁརོ་མང་པ་ོདང༌། རལོ་མ་ོསྣ་ཚགོས་པས། སྐུ་བསྐོརོ་ནས་གཤེེགས་

སོ། །དེ་ནས་ཆུ་གྱིིམ་ཤེང་ནག་པ་ོབརྒལ་ནས་ཡུལ་ཧོས་མ་ོགླེིང་དྲུག་ཏུ་གཤེེགས་

ས།ོ །སྟོོན་པ་ལ་གནམ་གྱི་ིལྷ་དང༌། སའ་ིཀླུ་དང་བར་གྱི་ིམ་ིརྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིསི། ལྷ་

ཕྱག་བཙིལ་ཞེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་ལོ། །འདབ་ཆོགས་དང་གཅོན་གཟན་དང་མི་ནོར་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ཞེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་ལོ། །བཙུན་མོས་ཀྱིང་ལྷ་

ཕྱག་བཙིལ་ཞེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་ལོ། །དེ་ནས་མཁར་འབར་བ་རྩེ་དགུའི་ནང་དུ་
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གཤེེགས་ས།ོ །ར་ོམཆོོག་དང་ལྡན་པའ་ིགསོལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་པ་དྲེངས་ས།ོ །གཤེེན་

རབ་ན་ིཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིསྤྱིན་ཅོན་ཡནི་པས། ཐུགས་ལ་ས་ལ་ེན་ིམངའ་ནའང་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་

དུ་གསུངས་པ། བདག་ག་ིསླབོ་བུ་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་གང་ན་དགངོས་པ་

བྱོེད། སྐོད་མ་ཐེངས་སམ་ད་རུང་ཅོ་ིབྱོེད་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་ཁིད་ལ་ཤེོག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོའ་ིདགོངས་པས་ཤེིན་ཏུ་ང་ོཚ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་

ཀྱི་ིགཏམ་ན་ིཟརེ་མ་ཕེདོ་ད།ོ །སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་འཚལོ་དུ་བཏང་བ་ལ་ཡངོ་ར་ེན། གཤེནེ་

རབ་ལ་གསལོ་བ། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་དང་བདག་ག་ིབུ་ཙི་མངི་སྲངི་གཉསི་ན།ི ཤེནི་ཏུ་

ད་ོགལ་ཆོ་ེབ་གཅོགི་གཉརེ་དུ་ཐལ་ལ།ོ །ད་སྟོ་ེཞེག་གསུམ་ཚུན་ཆོད་དུ་གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ི

སྤྱིན་སྔར་འཁརོ་ཏ་ེམཆོིའ།ོ །ཞེསེ་ཞུས་ས།ོ །

དེ་ནས་ནངས་པར་གདུགས་ཀྱིི་རྩེ་ལ། སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་དང་འཁོར་པ་མང་པོ་

རྣམས་ན་ིལོག་གོ །རྒྱལ་པོས་སྲས་ལ་དྲེིས་པར་སྲས་ཀྱིིས་སླར་གསོལ་བ། བདག་

ཅོག་གསི་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ཀུན་དང་ཀུན་ཏུ་མཆོསི་ནས། བཙིལ་ཞེིང་རྨེེད་བཏང་

བས་མ་ིགཅོིག་གིས་ཀྱིང་མཐོང་བ་མ་བྱུང་བས། ཤེིན་ཏུ་ཡ་ིམུག་རབ་ཏུ་ཀ་ཆོད་ནས། 

ད་ལྟ་དབུགས་ཀྱིིས་སླེབས་པ་འད་ིལགས་སོ། །རྒྱལ་པོའ་ིཞེལ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་ད་ེ

ཙིམ་ཞེིག་ན་མ་ིརྙིེད་པ། གྲོངས་ནས་སྤུར་ཡང་བྱོ་ཁྱེིས་ཟོས་པར་ངེས་གསུངས་ནས་

བཤུམས་པས། སྤྱིན་ནས་ཀྱིང་མཆོི་མ་ནས་སྲན་ཙིམ་རྒྱུན་དུ་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ནས་

བཤུམས་པའ་ིམཆོ་ིམ་ཕྱག་གསི་ཕྱསི་ནས། རྒྱལ་བུ་ལྕེམ་དྲེལ་གཉསི་ཀྱིསི་སྣ་མཚནོ་

ཏེ། གཤེེན་རབ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ཞེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་ལོ། །གཤེེན་

རབ་ཀྱི་ིཞེལ་ནས། ཁྱེེའུ་ལྕེམ་དྲེལ་ན་ིའོངས་ན་བདག་ག་ིཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གར་སོང༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེལ་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་

ཆུང་གར་སོང་ལ་ོརྒྱུས་ནི། བདག་ག་ིབཙུན་མ་ོཕྱྭ་བཟའ་འགུ་ལིང་མ་ཏ་ིལ་མཆོིས་

པས། སྙིན་དུ་ཞུར་སྩལ་གྱིསི་སྐོད་ནས་ཡབ་སྲས་གཉསི་ལངས་ནས་སངོ་ང༌ོ། །བཙུན་

མོའ་ིགམ་དུ་བྱོོན་ནས་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ། བཙུན་མ་ོལགས་ནད་ངན་པ་འད་ིཡ་ི

འོང་ལུགས་དང༌། ཁ་རྩང་ག་ིམ་ོབ་དེས་ཟེར་ལུགས་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ིཞེལ་ནས་

ཀྱིང༌། ང་ཡ་ིསམེས་ལ་འདདོ་ཆོགས་ས་བནོ་མདེ། སམེས་ལ་མདེ་པར་ལུས་ལས་ག་

ན་སྐྱེེ། འུ་བུ་འགྲོགས་སུ་བཙུན་མོས་ལྟ་ོགླེེང་བཏབ་གསུངས་པས། སྐྱེེས་བུ་ད་ེལ་

འདོད་ཆོགས་མེད་པར་ངེས་ས།ོ །སྐྱེེས་བུ་ད་ེན་ིརྫུན་སྤེང་པ་བྱོ་བའ་ིསྡེོམ་པ་ལ་གནས་

པ་ཡནི་པས་རྫུན་ན་ིམ་ིགསུངས་ངསེ་ས།ོ །བཙུན་མ་ོཉདི་ཀྱིསི་སླབོ་དཔནོ་ད་ེགདགེས་

པར་དཀའ་ནས་སྐུར་པ་ཆོེན་པ་ོབཏབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ད་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་

སྔར་ལྷ་ཕྱག་འཚལོ་ནས་ཚགི་དྲེང་པརོ་སྨྲས་ཏ་ེམཐལོ་བཤེགས་བྱོས་ན། ནད་ཙི་ིཏ་ིཛཱ་

ལ་འད་ིཡང་སསོ་པར་འགྱུར་ར།ོ །

སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་གཉིས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཡུམ་

ལ་ནན་བསྐྱེེད་ནས་སྨྲས་ས།ོ །ཡུམ་གྱིིས་ཀྱིང་དགོངས་པས་ནད་ངན་པ་འད་ིསོས་ན་

ཅོ་ིའདྲེ་བ་འདྲེ། ད་ན་ིདྲེང་པོར་བཟླའ་ོཞེེས་ཟེར་ནས་ཁས་བླངས་སོ། །ད་ེནས་རྒྱལ་

པོས་གཤེེན་རབ་རིན་པ་ོཆོེའི་རྒྱལ་སར་སྤྱིན་དྲེངས། མཆོོད་རྫོས་སྣ་ཚོགས་པ་ནི་

བཤེམས། སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ན་ིབསྡུས་ས།ོ །བཙུན་མ་ོཁདི་ནས་སྟོནོ་པ་ལ་ཞུ་བ་

འབུལ་དུ་བཅུག་གོ །བཙུན་མོས་གཤེེན་རབ་ལ་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། 

སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ལགས། བདག་ཀྱིང་སེམས་ཅོན་གང་ལ་ཡང་
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ཆོགས་པ་མ་ིསྐྱེ་ེབ་ཞེགི་ལགས་ནའང༌། སླབོ་དཔནོ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེནེ་རྒྱལ་བ་

དེ། ཅོིར་བལྟ་ན་ཅོ་ིརུ་མཛོེས། ཅོིར་གསུང་ན་ཅོ་ིརུ་བདེན་ན། བདག་ད་ེལ་ཤེིན་ཏུ་

ཆོགས་པ་སྐྱེསེ་ནས། ཡདི་ཀྱིསི་སྨནོ་ལམ་ཀ་ན་ཡང་སྩལ། ནང་གཅོགི་སྐོབས་བཙིལ་

ནས། རྒྱལ་པ་ོཡང་གྲོང་ཁྱེེར་ལ་སྐུ་འཆོག་ཏུ་བཏང༌། བུ་ཙི་མིང་སྲིང་ཡང་རྩེད་དུ་

བཏང༌། འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིང་གཡེངས་ཀྱིིས་བསྐྲད་ནས་བདག་རང་གཅོིག་པུས་

བསུས་ནས་རྒྱལ་ས་ཡང་ཐོག་ཏུ་སྤྱིན་དྲེངས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ལགས་ལས་འདི་ལ་

སམེས་ཅོན་ཀུན་བརྟེནེ་ན།ོ །

འད་ིལ་མ་བརྟེེན་ན་སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱིང་གང་ནས་འཁྲུངས། བགྱིིས་ནས་སྐུ་ུལ་

འཇུས་པས་སློབ་དཔོན་ཡང་ཡིད་ཀྱིིས་བསྔངས་སོ། །ཅུང་ཙིམ་འདར་འདར་ནས་

གསུངས་པ། འཁརོ་པས་ཚརོ་ན་བསྟོན་པ་ནུབ་སྟོ་ེའགྲ།ོ །བདག་གསི་བྱོ་ར་བྱོདེ་ནས་

ཕྱ་ིསྒོ་ོགཅོད་ལ་འོང་གིས་གསུངས་ནས་གཤེེགས་ས།ོ །བསྡེད་པས་འགོར་ནས་སྒོོར་

བལྟ་རུ་མཆོིས་ན། བྱོོན་དུ་མ་བཞེེད་བྲག་ཕུག་སླེབས་ནས་གཤེེགས། ད་ེལ་བདག་

ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་སྙིངི་ན་ནས། རྫུན་གྱི་ིསྡེབེ་སྦྱརོ་འད་ིརྣམས་བསྡེབེས་ནས་བསྐུར་བ་བཏབ་

པ་ལགས། དེའ་ིསྐྱེོན་གྱིིས་སློབ་དཔོན་འཁོར་དུ་མ་བཏུབ་བར། ཉ་ིམ་ལྷ་ོརུ་འཁྱེམ་སྟོ་ེ

སོང་བ་ལགས། རྒྱལ་པོས་བདས་ནས་སླར་ལ་སྤྱིན་དྲེངས་པས། བྱོོན་དུ་མ་བཞེེད་

བདག་ལ་མངན་མཚང་རྫོགོས། སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལགས། ནངོས་པ་

ཐམས་ཅོད་ཁ་ོམ་ོདངོས་ཀྱིིས་བགྱིིས། ཙི་ིཏ་ིཛཱ་ལའ་ིནད་ཀྱིིས་ཟིན་པ་ཡང༌། འད་ིཡ་ི

ཆོད་པ་ལགས་སམ་དགངོས་ནས་སམེས་ལ་འཕྲིགི །སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་གཤེནེ་རབ་མ་ི

བ་ོལགས། སློབ་དཔོན་སྟོོར་བ་བུ་ཚས་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བཙིལ་བས་ཡང་ན་ིམ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྙིདེ་ན། སླབོ་དཔནོ་འད་ིཡང་གང་དུ་ཐལ་བ་ལགས། བདག་ག་ིནད་འད་ིཇི་ིལྟར་བགྱིདི་

ན་རུང་སྟོེ་མཆོི། དེ་སྐོད་ཅོེས་བཙུན་མོས་སྨྲས་པས། གླེེང་བཏབ་མཐོལ་བ་དེ་ལ་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིང་ཐུགས་དགྱིསེ་ས།ོ །རྒྱལ་པ་ོཡང་ཤེནི་ཏུ་དགྱིསེ་ས།ོ །དརེ་འཚགོས་

པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། སློབ་དཔོན་སྐྱེེས་བུ་ད་ེལ་ད་ེའདྲེ་མ་ིསྲིད་པས་ད་ེཙིམ་དུ་མཚར་

ར་ོཞེསེ་ཀུན་གྱིསི་ཟརེ་ར།ོ །

དེ་ནས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བཙུན་མ་ོཁྱེོད་ནི་མིར་གྱུར་པ་ལ་

ཡང་ཉོན་མོངས་པའ་ིཤེས་ཆོ་ེབ་གཅོིག་འདུག་གོ །འདོད་ཆོགས་ཆུ་ལྟར་འཁོལ་བས་

སློབ་དཔོན་ལ་འཇུ་ཕེོད་པ་ཡིན། ཞེེ་སྡེང་མེ་ལྟར་འབར་བས་བསྐུར་པ་དེ་ལྟ་བུ་

འདེབས་ནུས་པ་ཡིན། ད་ཡང་སློབ་དཔོན་སྤྱིན་དྲེངས་ནས། ཐུགས་དམ་རྩ་བར་

བསྐོངས་ཀྱིིན་མཐོལ་བཤེགས་སྤྱིན་སྔར་མ་བྱོས་ན། ཁྱེོད་ཀྱི་ིཙི་ིཏ་ིཛཱ་ལའ་ིནད་ཡང་

སོས་པར་མ་ིའགྱུར་ར།ོ །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གར་སོང་གང་ན་ཡོད་པ་ན།ི བདག་གིས་

བསྒོམོ་པ་བྱོས་ལ་མངནོ་པར་ཤེསེ་པས་བལྟ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ནས། གཤེནེ་

རབ་ཀྱིིས་དགོངས་པ་མཛོད་པས། མངོན་ཤེེས་ཀྱིིས་གཟིགས་ནས་འཁོར་རྣམས་ལ་

བཀའ་བསྩལ་པ། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ན།ི བཙུན་མསོ་མ་ཉསེ་པའ་ིལྟ་ོགླེངེ་ཆོནེ་པ་ོབཏབ་

པས་ཤེིན་ཏུ་ཡ་ིམུག་ནས། ལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ན། ཡུལ་འོལ་ཕུག་

དགའ་ལྡན་གྱིི་དཀྱིིལ། རི་གཙུག་རུམ་འབར་བའི་རྐེད་པ། ནགས་ཚལ་མང་པོ་

འཐིབས་པའ་ིདགོན་པ་ན། འགྲེང་མ་ིདང་མ་ིའཕྲིད་པར་དགོངས་པ་བྱོེད་ཅོིང་འདུག་

ག ོ།ལྷ་དང་ཀླུ་ཡསི་ན་ིསྡེངོས་དང་གྲགོས་བྱོདེ། ལྷ་མ་ོདང་ཀླུ་མསོ་ན་ིཁྲུས་བྱོདེ། མཆོདོ་

པ་འབུལ། བསྐོོར་བ་བྱོེད་ད།ོ །སྤྲོེའུ་ཡ་ིབྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིིས་ན།ི སྨན་
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དང་རྩ་ིཐགོ་ཐམས་ཅོད་འདྲེནེ། ཤེནི་ཏུ་ཡང་ས་ོགསདོ་ལ་སྐྱེདི་པར་སྣང་ང༌ོ། གསས་བུ་

གཡུ་ལ་ོགཡུའ་ིལན་ཕྲིན་ཅོད་ཁྱེོད། འབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོཞེོན་ནས་ཁུག་ལ་ཤེོག་ཅོིག །ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གསུངས་པས། སློབ་དཔོན་ཡོད་པས། རྒྱལ་པ་ོཡང་ཤེིན་

ཏུ་དགའ་ནས་མཆོོང་ཞེིང་རྒོད་ད།ོ །ད་ེནས་གཡུ་ལོས་འབྲུག་རྟེ་ཞེོན་ནས་སློབ་དཔོན་

འགུག་ཏུ་སངོ་ང༌ོ། །ར་ིགཙུག་རུམ་འབར་བའ་ིནགས་ཚལ་དུ་ཕྱནི་པས། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་

ཆུང་དང་མཇིལ་ལོ། །འབྲུག་རྟེས་ཀྱིང་ཇིོ་བོ་ངོ་ཤེེས་ནས། བསྐོོར་ཞེིང་ལྕེེས་ལྡག་

གོ །གསས་བུས་གསོལ་བ། ཉིད་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའ་ིབཙུན་མ་ོནི། ནད་མཛོེས་

བཟུང་ང༌ོ། །ཉདི་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་ལན་པར་མ་ོབ་ཀུན་ཤེསེ་ཐང་པསོ་ཀྱིང་བཟུང་

ང༌ོ། །མ་ོབདག་ཀྱིང་འཕྲིགི་ནས་གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་ཚགི་དྲེང་པརོ་སྨྲས་ཏ་ེམཐལོ་

བཤེགས་བྱོས་པས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཞེལ་ནས་ཀྱིང༌། ད་ཡང་ཐུགས་དམ་རྩ་བ་ན་

བསྐོང་དགོས་པས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ནི། ར་ིགཙུག་རུམ་འབར་བའ་ིདགོན་པ་ན་

འདུག་པས་སྤྱིན་དྲེོངས་ལ་ཤེོག་ཅོིག །གསུངས་ནས་བདག་མཆོིས་པ་ལགས་ད་

གཤེེགས་པར་ཞུ་འཚལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། སློབ་དཔོན་ཡང་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས་ཏ།ེ 

དགའ་བའ་ིམ་ིཕྱུགས་གཉིས་དང་ཡང་འཕྲིད་དོ། །སྙིན་པའ་ིགཏམ་ཡང་མང་དུ་ཐོས་

ས།ོ །བཙུན་མ་ོད་ེལ་ན་ིད་ེཙིམ་ཞེགི་རན་ན།ོ །

སླབོ་དཔནོ་གཤེནེ་རབ་ལྷ་བཞུགས་ན། ངན་བུ་ཅོ་ིསྟོ་ེམ་ིམཆོ་ིལགས། གསུངས་

ནས་གཤེེགས་སོ། །ཡུལ་དེའ་ིལྷ་ཕྲིན་བརྒྱ་དང་ཀླུ་ཕྲིན་བརྒྱ། ལྷ་མ་ོབརྒྱ་དང་ཀླུ་མ་ོ

བརྒྱ། སྤྲོེའུ་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ིསྐྱེེལ་མ་བྱོས་

ཤེིང༌། སློབ་དཔོན་ཡང་འབྲུག་རྟེ་ལ་ཞེོན་ནས། ཡུལ་ཧོས་མོ་གླེིང་དྲུག་ཏུ་ཕེེབས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སོ། །ཡུལ་དེའ་ིབྱོ་སྐོད་སྙིན་པ་དང༌། གཅོན་གཟན་རིས་བཀྲེ་བ་དང༌། ར་ིདྭགས་སྤུ་

སྡུག་པ་དང༌། གླེང་པ་ོཆོ་ེཁྱུ་མཆོོག་དང༌། རྟེ་ཅོང་ཤེེས་དང༌། ཁྱེ་ིརིག་པ་ཅོན་རྣམས་

ཀྱིིས་ཀྱིང་མདུན་བསུས་ནས་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་པ་ཕུལ་

ལ།ོ །རྒྱལ་པ་ོཡབ་སྲས་དང༌། འཁོར་དང་སློབ་བུ་མང་པ་ོདང༌། ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིམ་ི

རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། མདུན་བསུས་ནས་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ལོ། །ད་ེནས་

ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་འཁོར་དང་བཅོས་པས། སློབ་དཔོན་ལ་བསྐོོར་བ་ན་ིབྱོས། ལྷ་ཕྱག་

བཙིལ་ལོ། །རི་གཙུག་རུམ་འབར་བའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་སྤྲོེའུ་རྣམས་ཀྱིང་སླར་སོང་

ང༌ོ། །ད་ེལ་རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་རིངས་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས་གསོལ་བ། དམ་ཚིག་མ་

ཉམས་པ་ཡ་ིམ་ིམཆོོག་སྐྱེེས་བུ་ནི། མ་ིམེད་ཡུལ་དུ་སོང་ཡང་ལྷ་ཀླུས་སྡེོངས་གྲོགས་

བྱོེད། བྱོོལ་སོང་སྤྲོེའུ་ཡང་དད་པ་སྐྱེེས་ནས་སྨན་དང་ཤེིང་ཐོག་འདྲེེན། དམ་མེད་སྐྱེོན་

གྱི་ིབྱོིངས་ན་གནས་པའ་ིབཙུན་མ་ོནི། གྲོང་ཁྱེེར་དབུས་ན་འདུག་ཀྱིང་ནད་ངན་མཛོ་ེ

ཡིས་བཟུང༌། དམ་ལས་འདས་པའ་ིབཙུན་མོས་བགྱི་ིབགྱིིས་ནས། སྐྱེེས་བུ་དང་ན་ི

མཇིལ་ལ་ོག་ན་དགོངས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། ཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབོས་གཏུགས་ནས། 

ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ་ལ།ོ ། 

དེ་ནས་གཤེེན་རབ་ཀྱིི་འོག་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏོ། །ཡུལ་ཁམས་དེའི་མི་

རྣམས་དང་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང༌། སློབ་དཔོན་སྟོོར་བ་རྙིེད་པས་ཤེིན་ཏུ་དགའ་ནས། 

སྤྲོིན་བཞེིན་དུ་འདུས་ནས་འདུག་གོ །དེའ་ིདུས་སུ་རྒྱལ་པོས་བཙུན་མ་ོན་ིསློབ་དཔོན་

ལ་མཐོལ་བཤེགས་འབུལ་དུ་གཞུག་གོ །བཙུན་མ་ོཡང་རྩ་ིབེར་གྱི་ིརལ་ག་ཞེིག་ན་ིསྐོ་ེ

རགས་སུ་བཅོངི༌། ར་ེབའ་ིལ་བུ་གཅོགི་ན་ིགཡང་ལུགས་སུ་བྱོས། སྐྲ་ཡང་བྱོ་ིཤུ་བས་
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ཀྱིང་འགངོས། རྐང་ལག་ཀྱིང་འཐངེ༌། མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་པ་གསརེ་གྱི་ིགཞེངོ་པ་གང་ན་ི

ལག་ན་ཐགོས། སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་གྱིསི་གཡས་གཡནོ་ན་བརྟེེན་ནས། བསྐོརོ་བ་བྱོས་ཏ་ེ

སླབོ་དཔནོ་ལ་མ་ེཏགོ་གཏརོ་ནས། མགི་ན་ིབལྟ་མ་ཕེདོ་ད།ེ ཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབ་ོགཏུགས་

ཏ་ེང་ོས་ལ་སྦྱར་ནས་སྨྲས་པ། སྔནོ་ཡང་ལས་ངན་བགྱིསི་པས་ལུས་ངན་མ་ོལུས་ཐབོ། 

བསམ་པ་ངན་པས་ཉིད་ལ་ཆོགས་པ་སྐྱེེས། སྤྱིོད་པ་ངན་པས་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་

འཇུས། ཤེནི་ཏུ་གནངོ་ང་ོསླབོ་དཔནོ་ལྷ་ལ་མཐལོ། ནད་ངན་མཛོ་ེཡསི་གཟུགས་ཕུང་

སྐྲངས་པ་ཡང༌། སློབ་དཔོན་ལྷ་ཡ་ིསྐུ་ལ་འཇུས་པས་ནོངས། ཤེིན་ཏུ་གནོང་ང་ོསློབ་

དཔནོ་ཉདི་ལ་བཤེགས། བསམ་པ་ངན་པས་སྐྱེངེས་ལ་སྙིངི་ན་ནས། སླབོ་དཔནོ་སྨད་

ཅོིང་བསྟོན་པ་བསྣུབ་པ་ཡིན། རྫུན་རྒྱུད་སྦྱར་ནས་ལྟ་ོགླེེང་ཆོེན་པ་ོབཏབ། ད་ེཡ་ིསྐྱེོན་

གྱིིས་གཟུགས་ཕུང་མཛོ་ེཡིས་བཟུངས། ཤེིན་ཏུ་གནོང་ང་ོསློབ་དཔོན་ལྷ་ལ་མཐོལ། 

ཡུས་ས་ོཁ་ིལན་རྗེ་ེགཅོིག་སློབ་དཔོན་ལྷ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། ཐལ་མ་ོགཉིས་སྤྱི་ི

བོར་སྦྱར། ངོ་ས་ལ་སྦུབ་ནས་ངུས་པས། རྒྱལ་བུ་མིང་སྲིང་གཉིས་ཀྱིང་ངུས་

ས།ོ །རྒྱལ་པ་ོཡང་ངུས་ས།ོ །དརེ་འཚགོས་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང་ངུས་ས།ོ །གཤེནེ་རབ་

ཀྱི་ིསྤྱིན་ནས་ཀྱིང་མཆོ་ིམ་བྱུང་ང༌ོ། །སློབ་དཔོན་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བ་

ཡང༌། བཙུན་མ་ོད་ེལ་ཤེནི་ཏུ་སྙིངི་རྗེ་ེབའ་ིསེམས་སྐྱེསེ་ས།ོ །

ད་ེནས་ཟང་ཟིང་མང་པོས་མཚམས་བཅོད་ནས། གསེར་དངུལ་གྱི་ིགཞེོང་པར། 

སྨན་སྣ་ཚགོས་པ་དང༌། འབྲུ་སྣ་ཚགོས་པ་དང༌། བ་དམར་མོའ་ིའ་ོམ་རྣམས་སྦྱར་ནས། 

བཙུན་མ་ོསྔས་སུ་བཞེག །ཀླུ་སྒྲུབ་པའ་ིསྙིིང་པ་ོརྒྱུན་མ་ཆོད་པར་བཟླས། འགུགས་

བྱོདེ་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱས་དྲེངས་པས། ཀླུ་འགུལ་བས་བཙུན་མ་ོཡང་ཤེནི་ཏུ་སྐོད་ངན་པ་ཙིརེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཙིེར་ཟེར་རོ། །ད་ེལ་སློབ་དཔོན་གྱིིས་གསུངས་པ། ལས་ངན་ལུས་ངན་སེམས་ངན་

ནད་ངན་གྱི་ིབཙུན་མ་ོཁྱེོད། སྐོད་ངན་མ་འབྱོིན་ཡར་ལ་མག་ོཐེག་ལ། ལྷ་ཕྱག་ནུས་

ཚད་བདག་ལ་འཚལོ་ཅོགི་སྐོད། བཙུན་མ་ོཡང་གླེ་ོསྙིངི་མ་ིབཟདོ་པར་འབྱུང་བ་ཙིམ་དུ་

ནན་ཡང་འབད་ནས་ཡར་ལངས་ཏ།ེ སླབོ་དཔནོ་ལ་ལྟ་ན་ིམ་ིཕེདོ། མགི་སྣ་གངོ་དུ་ཕེབ། 

མག་ོབཀུག་ནས་ལྷ་ཕྱག་ལན་གསུམ་བཙིལ་བས་ཧྲངས་ཀྱིིས་འགྱིེལ་ནས་བརྒྱལ་ཏ་ེ

སངོ་ང༌ོ། །ཡང་སླབོ་དཔནོ་གྱིསི་གསུངས་པ། འཛོནི་པ་ལག་མང་ནག་པ་ོཀླུ་ཡ་ིབུ། ང་

ནི་ཁྱེོད་ཀྱིི་སྤུན་ཟླ་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བ་ཡིན། ད་ནི་ཅོི་བྱོེད་བཙུན་མོ་

བཟུང་བ་ཐོང༌། ང་དང་སྒོོ་རུ་འཕྲིད་དུ་མི་འོང་ངམ། དེ་སྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས། 

འགུགས་བྱོདེ་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱས་དྲེངས་པས། བཙུན་མོའ་ིཁ་ནས་ཁག་མང་པ་ོབྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེནས་ཆུ་སརེ་མང་པ་ོབྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་རྣག་མང་པ་ོབྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་སྡེམོ་ནག་

པ་ོལྷམ་ཙིམ་གཅོིག་བྱུང་ང༌ོ། །རྒྱལ་པ་ོཡབ་སྲས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་འཇིིགས་ནས། འབྲོས་

པར་གཟའ།ོ །སླབོ་དཔནོ་གྱི་ིཞེལ་ནས། རྒྱལ་པ་ོཡབ་སྲས། མ་འཇིགིས་མ་འབྲསོ་པར་

སྨན་འདིས་མཆོོད་ཅོིག །གསེར་གྱི་ིགཞེོང་པར་རྩ་ིསྨན་དངུལ་གྱི་ིགཟར་བུས་བཅུས་

ཀྱིིན་གཏོར་བས། སྡེོམ་དེའི་ལུས་པོ་ཕྱིར་བྱུང་ཡང༌། ཡན་ལག་ཉི་མའི་ཟེར་ཙིམ་

ཞེགི །བཙུན་མོའ་ིཁངོ་པ་ན་ལུས་ནས་སྣང་ང༌ོ། །རྩ་ིསྨན་གྱི་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི། སྡེམོ་ད་ེཇི་ེ

ཆོ་ེཇི་ེཆོེར་སྐྱེེས་ཙིམ་གཅོིག་ཏུ་སོང་ང༌ོ། །བཙུན་མ་ོཡང་བརྒྱལ་བ་སངས་ནས་སྡེོམ་

དེས་འགལ་འགུལ་བྱོེད་ཙིམ་ན། སྐོད་ངན་འཕྲི་ོམེད་ཙིེར་ཙིེར་ཟེར་རོ། །སློབ་དཔོན་

གྱིིས་སྡེོམ་བྱོེད་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བཅོིངས་པས། སྡེོམ་ད་ེཀྱིང་འགུལ་མ་ནུས་སོ། །ད་ེནས་

གཤེནེ་རབ་བཞེེངས་ནས། བཙུན་མ་ོལ་ལྗོགས་ཀྱི་ིམཆོལི་མ་ཐབེས་གསུམ་བཏབ་སྟོ་ེ
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གསུངས་པ། །ལས་ཀྱིིས་མནར་བའ་ིསེམས་ཅོན་སྡེིག་ཅོན་འདིའི། ལུས་ལས་ཀླུ་ཡ་ི

ཡན་ལག་མང་པ་ོའབྱོིན་པར་ཤེོག །ཀླུ་ལ་ཡང་ལྗོགས་ཀྱི་ིམཆོིལ་མ་ཐེབས་གསུམ་

བཏབ་ནས་གསུངས་པ། ལས་ཀྱིིས་མནར་བའ་ིསེམས་ཅོན་གདུག་པ་འདི། ཞེ་གྲུམ་

མེད་པར་ཡན་ལག་འདུས་པར་ཤེོག །ད་ཕྱིན་སླད་ཆོད་སེམས་ཀྱིང་ཞེ་ིབར་གྱིིས། ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་གསུངས་པས། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིམཆོལི་མ་ན།ི བདུད་རྩ་ིདང་འདྲེ་བས། བཙུན་

མོའ་ིརྩ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀླུའི་ཡན་ལག་བརྐྱེངས་པ་ཐམས་ཅོད་རང་ཕྱུང་དུ་

སོང་ང༌ོ། །ཀླུ་ཉིད་ཀྱི་ིལུས་པ་ོལ་ཚོན་གྱི་ིདྲུ་གུ་བསྡེོགས་པ་བཞེིན་དུ་རིལ་གྱིིས་སོང་

ང༌ོ། །ཀླུ་ད་ེཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་ཐོས་ཤེིང་ལྗོགས་མཆོིལ་ཕེོག་པས། ཤེིན་ཏུ་ཞེ་ི

བའ་ིསེམས་དང་ལྡན་ནས། སླར་གཤེེན་རབ་ལ་གསོལ་བ། ང་ན་ིད་ཕྱིན་ཆོད་སེམས་

ཅོན་ལ་གནོད་པ་མ་ིབགྱིིད་དོ། །ཕེན་པ་བགྱིིད་དོ། །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཀླུ་ད་ེལ་མིང་

བཏགས་པ་ནི། དག་ེབསྙིེན་ཞེ་ིབའ་ིསྐྱེེས་བུ་བཏགས་སོ། །ད་ེནས་སྡེོམ་བྱོེད་ཀྱི་ིཕྱག་

རྒྱ་བཀྲེལོ་བས། ཀླུ་ད་ེཡང་ཡུལ་དུ་རྦད་ཀྱིིས་མཆོངོས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། བཙུན་མ་ོན་ིཁྱེིམ་དུ་བཏེག་སྟོེ། གཤེེན་རབ་དང་འཁོར་པ་

རྣམས་ན།ི སྔོན་གྱི་ིབྲག་ཕུག་ཏུ་གཤེེགས་ས།ོ །ད་ེནས་ནངས་པར་སྔ་དྲེ་ོགདུགས་ཀྱི་ི

རྩེ་ལ་གཤེེན་རབ་སྤྱིན་སྔར། རིན་པ་ོཆོེའི་རྒྱལ་ས་ཁེངས་པའི་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོ

འདུས་ནས། །མཆོོད་པ་ཕུལ་ལ།ོ །སློབ་བུ་སྡེོམ་པ་ཤེོར་བ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་འཆོལ་

པ་ཐམས་ཅོད་བསྐྱེར་ར།ོ །གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཞེལ་ནས། རྒྱལ་པ་ོལགས། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབཙུན་

མོ་འདི་སྒྲོིབ་པ་བྱོངས་སམ་མ་འབྱོོངས། ནད་ན་རུང་ངམ་མ་རུང་བ་ ལྟ་དགོས་

གསུངས་ཏ།ེ གསརེ་གྱི་ིས་གཞེ་ིལ་འ་ོམ་དང༌། སྨན་གྱི་ིཆོག་ཆོག་བཏབ་སྟོ།ེ གཤེནེ་ལྷ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འོད་དཀར་ལ་ཕྱག་བཙིལ་ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིདེའ་ིསྟོེང་ནས་ཕེར་ཕྱག་བཙིལ་ནས་

བྱུང་བས། ཞེབས་གཡས་གཡོན་ལ། མ་ེཏོག་པད་མ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཕྱིན་པ་ར་ེལམ་

ལམ་སོང་ངོ། དེའ་ིརྗེེས་ནས་ཕེར་གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བས་ཕྱག་བཙིལ་

ནས་བྱུང་བས། པད་མ་བཞེ་ིབཅུ་རྩ་གཉིས་ཕྱིན་པ་ར་ེར་ེལམ་ལམ་སོང་ང།ོ དེའ་ིརྗེེས་

ན་ཕེར་རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལོས་ཕྱག་བཙིལ་ནས་བྱུང་བས། པད་མ་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ར་ེར་ེལམ་

ལམ་སོང་ངོ། དེའི་རྗེེས་ནས་ཕེར་རྒྱལ་པོས་ཕྱག་བཙིལ་ནས་བྱུང་པས། པད་མ་

བརྒྱད་པ་ར་ེར་ེལམ་ལམ་སངོ་ང།ོ དའེ་ིརྗེསེ་ན་ཕེར་བཙུན་མོས་ཕྱག་བཙིལ་ནས་བྱུང་

བས། མ་ེཏོག་ཕྱ་ིམ་མ་སྐྱེེས་པར་རྐང་པ་ཕེོག་པས་སྔ་མ་གཞེོབ་བཞེིན་དུ་དུལ་གྱིིས་

ཚིག་སྟོ་ེསོང་ང།ོ དེའ་ིརྗེེས་ནས་ཕེར་སྲས་ལྕེམ་དྲེལ་གྱིིས་ཕྱག་བཙིལ་ནས་བྱུང་བས། 

པད་མ་འདབ་མ་ལྔ་པ་ར་ེར་ེལམ་ལམ་སངོ་ང།ོ 

ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། བཙུན་མ་ོའད་ིལས་སྒྲོབི་པ་ཆོ་ེབ་ན།ི མ་ི

རུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་མེད་པ་ཅོིག་སྣང་ངོ། ཀླུ་ནག་པོ་ལུས་པོ་ལ་བྱུང་ནས་སོས་

ཀྱིང་། ཟོས་པའ་ིའཕྲི་ོདང་བཟུང་པའ་ིརྗེེས་ད་རུང་མ་སོས་པར་སྣང་བས། ནད་མཛོ་ེ

ཡང་ད་རུང་མ་སསོ་པར་སྣང་ང།ོ བཙུན་མ་ོའད་ིཡ་ིརངི་ལ་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ཡང་དེའུ་

ནུབ་ཙིམ་ཞེིག་བྱོས་ནས། འགྱིོད་པ་ན་ིཡ་ེམ་སྐྱེེས་བ་ཅོིག་སྣང་ན་ཁྱེོད་ཀ་ན་ཅོ་ིཉེས། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་”བཀའ་”བསྩལ་ཏོ། ད་ེལ་བཙུན་མོས་ཀྱིང་བསམ་པས། ང་ཡ་ིརིང་ལ་

བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ཡང་དའེུ་ནུབ། ནད་ངན་པ་འད་ིལྟ་བུ་ཡང་བྱུང་། བུ་ཚ་མངི་སྲངི་ག་ི

རྗེསེ་སུ་ཡང་མ་ེཏགོ་པད་མ་ར་ེར་ེསྐྱེེས་པ་ལ། བདག་ལ་མ་ིསྐྱེ་ེཕེ་ལོག་ཏུ། རྐང་པ་ཕེགོ་

པའ་ིམ་ེཏོག་སྔ་མ་ཀུན་ཀྱིང་ཚིག་སྟོ་ེའགྲ་ོབ་འད་ིནི། བདག་ཀ་ན་སྡེིག་ར་ེཆོེ། ལས་ར་ེ
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ངན་མན་ོནས་འགྱིོད་པ་དྲེག་པ་ོཡང་དག་པ་ཅོིག་སྐྱེེས་སོ། གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོཡང་

འཇིིག་པ་ཙིམ་དུ་མ་རྒ་ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབོར་གཏུག་སྟོེ། ལྷ་ཕྱག་

ལན་བདུན་བཙིལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། 

སྡེིག་མ་ོཆོེའ་ིལས་ངན་བདག་གིས། ཇི་ིལྟར་བགྱིིད་ན་སྒྲོིབ་པ་བྱོང་སྟོ་ེམཆོི། ཇི་ིལྟར་

བགྱིདི་ན་ནད་ངན་སོས་ཏ་ེམཆོ།ི ཇི་ིལྟར་བགྱིདི་ན་སླབོ་དཔནོ་མཉསེ་ཏ་ེམཆོ།ི ད་ེསྐོད་

ཅོེས་བཙུན་མོས་གསོལ་ཏོ། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྔོན་ཡང་ཟ་མ་མ་ོ

ལུས་ཐབོ་པ་ལ། འགྱིདོ་པ་དྲེག་པ་ོསྐྱེསེ་ཤེངི་། ངསེ་པའ་ིདནོ་ལ་བསྒྲུབས་ན། བུད་མེད་

ཀྱི་ིལུས་བོར་ནས། ལྷ་མོའ་ིསྐུར་སངས་རྒྱས་ཏེ། སྤྲུལ་བའ་ིསྐུ་ཡིས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་བྱོེད་པ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ཞེགི་བཞུགས་ས།ོ 

དེའ་ིརྗེེས་སུ་མཐུན་པར་བྱོ་བའ་ིཕྱིར། འགྱིོད་པ་དྲེག་པ་ོན་ིབསྐྱེེད་ད།ོ བདག་ག་ི

བཀའ་རྒྱུད་ངེས་པའ་ིདོན་འད་ིན་ིབསྒྲུབ་བོ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ིསྒྲོིབ་པ་སྦྱང་

པའ་ིཕྱརི། འདས་དང་མ་བྱོནོ་པ་དང་ད་ལྟར་བཞུགས་པའ།ི ལྷ་མ་ོསུམ་བརྒྱའ་ིམཚན་

ནས་བརྗེོད་ཅོིང་ཕྱག་བཙིལ་ན། སྒྲོིབ་པ་ཡང་དེས་འབྱོངས་ཏ་ེའོང། སློབ་དཔོན་ཡང་

དསེ་མཉསེ་ཏ་ེའངོ་། ནད་ངན་པ་ཡང་དསེ་སསོ་ཏ་ེའངོ་། མ་ེཏགོ་ཡང་དསེ་སྐྱེསེ་ཏ་ེའངོ་

ངོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། ད་ེལ་བཙུན་མོས་སླར་ཞུས་པ། 

བདག་ན་ིབྱོལོ་སངོ་གཏ་ིམུག་དབང་དུ་མཆོསི། ལྷ་མ་ོསུམ་བརྒྱའ་ིམཚན་བས་གཅོགི་

ཀྱིང་མ་ིཐོན་ནོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། ཉིད་ཀྱི་ིལྷ་མོའ་ིམཚན་

བརྗེོད་ཅོིང་། བདག་གིས་མཚན་ཕྱག་རེ་རེ་བཙིལ་བ་ལས། བདག་གིས་ལྷ་མོའ་ི

མཚན་ན་ིཤེེས་པར་མ་ིའགྱུར་རོ། ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བཙུན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མོས་སྨྲས་པ་ད་ེན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་བདེན་ན་ོགསུངས་ནས། བཙུན་མོའ་ིལུས་པ་ོཚན་དང་

སྨན་གྱིིས་བཀྲུས་སོ། སྤེོས་ཀྱི་ིདུད་པ་བཏང་ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ལྷ་མོའ་ིམཚན་

བརྗེདོ། བཙུན་མ་ོཡསི་མཚན་ར་ེལ་ལྷ་ཕྱག་ར་ེར་ེབཙིལ་ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབདརེ་

གྲུབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དབྱོིངས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་དབྱོིངས་ཕྱུག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགསལ་ཁྱེབ་ མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཀུན་ཤེེས་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་

མ་ོཐོགས་མེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདྲེག་པོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཞེ་ིབའ་ིངང་ཚུལ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་

ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགྲུབ་པའ་ིགཟ་ིབརྗེིད་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོའདྲེེན་པའ་ི

ཐུགས་རྗེ་ེཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྟོོབས་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། དབྱོིངས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཤུགས་ཀྱིིས་དབྱོིངས་སྒྲོོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཡིད་ཀྱི་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབདལ་

པས་ཀུན་ཁྱེབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགྲུབ་པ་ཀུན་གྲུབ་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགས་ོབས་ཡ་ོའཚ་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་

མ་ོགསོས་པས་ཀུན་འཁོར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགྲུབ་པའ་ིགཏེར་

ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམན་ངག་ཀློོང་རྟེོགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགཡ་ོབྱོདེ་ཞེ་ིབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོིངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཀློངོ་ལྔ་

ཅོརི་སྤྲུལ་མ་ལ་ཕྱག་ཚལ་ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཁ་དགོ་དངསོ་མདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདབྱོབིས་ཀྱི་ིགཟུགས་མདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 149  

མ་ོཚགི་ག་ིམཐའ་འདས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབྱོངིས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདནོ་གྱི་ིདབྱོངིས་གྲུབ་

མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོགསལ་བ་མཐའ་ཡས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་འབུམ་

མཐའ་ཡས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོའོད་འབར་མཐའ་ཡས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོཟེར་འཕྲི་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོསྒྲོོན་མ་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོཀུན་ཤེེས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོ

ཡོངས་སུ་ཁྱེབ་པ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོཀུན་ཤེེས་ག་ོའབྱོེད་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོམཐ་ོགཅོོད་བླ་ོལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ི

ལྷ་མོ་འཇིིག་རྟེེན་གདོས་མཁྱེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའི་ལྷ་མོ་སྲིད་པའི་རྩིས་

མཁྱེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོབསྐོལ་བའ་ིགྲངས་འཛོིན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོའབྱུང་བའ་ིརྡུལ་མཁྱེནེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ིལྷ་མ་ོ

སེམས་ཅོན་གྱིིས་སེམས་མཁྱེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡི་ལྷ་མོ་མུན་པའི་

ཚོགས་འཇིོམས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོའཇིིག་རྟེེན་ག་ོའབྱོེད་མ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོམཐ་ོརིས་སྐོས་འཛུགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ི

ལྷ་མོ་ཐར་བའི་ལམ་འདྲེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡི་ལྷ་མོ་ཚོགས་ཀྱིི་དགྲ་

འཇིོམས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡི་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲིག་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ཡ་ིལྷ་མ་ོཐུགས་རྗེེས་སྙིོམས་མཛོད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་

ཡ་ིལྷ་མ་ོསྒྲོ་ཡ་ིབྱོ་ེབྲག་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མཁའ་ིལྷ་མ་ོགཟུགས་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ཅོན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡི་ལྷ་མོ་ཐབས་ཀྱིིས་ཅོིར་མཁྱེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོབདལ་པས་ཡོངས་རྒྱས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོབསྒྲུབས་

པས་ཀུན་འགྲུབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོའདུས་པས་ཀུན་ཚང་མ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོམཉམ་པའ་ིདབྱོེར་མེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོ

བདལ་པའ་ིཕྱོགས་མེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོབསྡུས་པའ་ིརིས་མེད་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོའཚོགས་པའ་ིཀུན་ཚང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་

ག་ིལྷ་མ་ོབསྐྱེེད་པའ་ིཀུན་འབྱུང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོགསལ་བའ་ིཀུན་

གཟིགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཀློོང་གི་ལྷ་མོ་བརྗེིད་པའི་མཚན་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོམཚན་མ་ཅོརི་སྤྲུལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོརྣམ་

རྟེོག་མཚན་མ་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོམཚན་མ་ཡོངས་དང་བྲལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོཀློངོ་ཤེསེ་བད་ེལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོ

རིག་པའ་ིཀློོང་ན་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོམ་ིགཡ་ོབསམ་གཏན་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོབྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ི

ལྷ་མ་ོགཡུང་དྲུང་འགྱུར་མེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོཡ་ེཤེེས་ཟང་ཐལ་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོཐུགས་རྗེ་ེཁྱེབ་བདལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ི

ལྷ་མ་ོཅོརི་སྤྲུལ་ཐགོས་མདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོགར་གཤེགེས་སྟོབོས་

ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཀློོང་ག་ིལྷ་མ་ོམན་ངག་ཀློོང་བསྒོོམ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོམ་ིཡངེས་མན་ངག་རྟེགོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཀློངོ་ག་ིལྷ་མ་ོམ་ིདམགིས་

ཤེེས་རབ་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོནམ་མཁའ་ིམདངས་ལྡན་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའི་ལྷ་མོ་འོད་ཀྱིི་མདངས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
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སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོཟེར་གྱི་ིམདངས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོསྨག་

ག་ིཆོ་མཉམ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོསྨྲིག་ག་ིརྒྱུན་འདྲེེན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ སྙིམོས་པའ་ིལྷ་མ་ོབསྐོལ་པའ་ིགྲངས་སྙིམོས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིམོས་

པའ་ིལྷ་མ་ོསྲིད་པའ་ིགཞེ་ིསྙིོམས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོའབྱུང་པའ་ི

ཆོ་སྙིོམས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོསེམས་ལ་ཀུན་སྙིོམས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོཡ་ེཤེེས་སྤྱིན་གྱིིས་ཀུན་གཟིགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ 

སྙིམོས་པའ་ིལྷ་མ་ོསྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡ་ིསྣང་སྲདི་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིམོས་པའ་ིལྷ་མ་ོ

བྱོིན་རླབས་སྟོོབས་ཀྱིིས་མཐའ་བཞེི་གནོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའི་ལྷ་མོ་

བདེན་པའ་ིཚིག་གིས་ངེས་པའ་ིདོན་རྣམས་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོ

བདུད་རྩིའ་ིརྒྱ་མཚ་ོསམེས་ཅོན་གྱི་ིའདདོ་པ་བསྐོངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིམོས་པའ་ིལྷ་

མ་ོའདྲེེན་པའ་ིཆུ་བོས་ཐུགས་རྗེ་ེརྒྱུན་དུ་སྤེེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོ

སྒྲོོན་མའ་ིའོད་ཟེར་གྱིིས་སེམས་ཅོན་མཉམ་པར་སྙིོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་

པའ་ིལྷ་མ་ོདཔག་མདེ་ཀྱི་ིནམ་མཁའ་ཀློངོ་དུ་སྙིམོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིམོས་པའ་ིལྷ་

མ་ོཅོིར་ཡང་མ་ིའབྱོེད་མཉམ་པའ་ིཆོ་ལ་གནས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའ་ིལྷ་

མ་ོདབུས་དང་མཐའ་མེད་སྙིོམས་པའ་ིཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོ

ཅོིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཅོི་ལ་ཡང་མི་གནས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའི་ལྷ་མོ་མི་

ཆོགས་རྟུལ་ཤུགས་བླ་ོལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིཡེངས་མན་

ངག་གཟུངས་ཐོབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྙིོམས་པའི་ལྷ་མོ་མི་འགག་ཀུན་གྱིི་སྒོོ་

གསལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྙིམོས་པའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིསྤྲུལ་ཀློངོ་ན་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ།ོ སྙིོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིའགྱུར་ཀློོང་ན་བརྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ད་ེལྟར་གཤེེན་རབ་

ཀྱིིས། འདས་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱའ་ིམཚན་ནས་བརྗེོད་ད།ོ བཙུན་མ་ོའགུ་ལིང་མ་ཏ་ིཡིས་

ལྷ་མོའ་ིམཚན་རེ་རེ་ལ་ལྷ་ཕྱག་རེ་རེ་བཙིལ་བས། ལུས་ཀྱིང་ཞེི་ནས་ནད་ཀྱིི་སྡུག་

བསྔལ་སོས། སེམས་ཀྱིང་ཞེ་ིནས་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བྱོམས། ངག་ཀྱིང་ཞེ་ིནས་བཙུན་

མོས་ཡ་ེམ་ིསྨྲ། ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིད་ལྟ་བཞུགས་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱའ་ིམཚན་

ནས་བརྗེོད་ད།ེ བཙུན་མ་ོཡིས་ལྷ་མ་ོར་ེར་ེལ་ཕྱག་ར་ེར་ེབཙིལ་ལ།ོ ནམ་མཁའ་ིལྷ་མ་ོ

མདངས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྲིད་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་སྐྱེོང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

འབྱུང་བའ་ིལྷ་མ་ོཀློོང་བསྐྱེེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ རླུང་ག་ིལྷ་མ་ོཡངས་པའ་ིའདེགས་

བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མེའ་ིལྷ་མ་ོགསལ་བའ་ིདྲེོད་སྙིོམས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ཆུ་ཡ་ིལྷ་མ་ོབདུད་རྩ་ིཀུན་སྡུད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ས་ཡ་ིལྷ་མ་ོསྲ་བརྟེན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། ཡུམ་ཆོེན་ཐུགས་རྗེ་ེབྱོམས་མའ་ིགཙི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མ་ཅོིག་ཀྱི་ེམ་

འོད་མཚ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རྒོད་ལྕེམ་གཙུག་ག་ིདོན་འབར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ཡུམ་ཆོེན་ས་འཛོིན་འོད་སངས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། གར་ལྕེམ་རོན་པ་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ རྒདོ་ལྕེམ་ཡརེ་བུ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གསས་ལྕེམ་བྲ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ གནམ་ལྕེམ་དབྱོགི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དབང་ག་ིལྷ་མ་ོགནས་དཀར་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། སྨུག་མོ་གཟི་བརྗེིད་འོད་དུ་འབར་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཉི་མ་འོད་དུ་

སྙིོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། འོད་ཟེར་སྨུག་ནག་བདུད་འདུལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

འོད་ཟེར་དམར་ནག་དམུ་འདུལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མེ་སྒྲོོན་གླེོག་ལྕེ་ེམ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ སེར་མ་ོལྗོང་སྨུག་ཞེ་ིབས་སྐྱེོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ འོད་ཟེར་ཚ་ཚས་སའ་ི
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སྲིན་གཅོན་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དྲེག་པ་ོདཔུང་ག་ིདམར་པ་ོབཙིན་ཁམས་སྐྱེོང་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གནམ་ཕྱ་ིགུང་རྒྱལ་བདུད་རྩ་ིདངོས་གྲུབ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ 

ལྷ་ཕྱ་ིགུང་རྒྱལ་ལྷ་གསས་མཐུ་རྟེགས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡ་ེཕྱ་ིགུང་རྒྱལ་ཡ་ེ

ཤེེས་སྒྲོོན་མ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྨན་ཕྱ་ིགཡུ་འབྲང་སྨན་ཕྲིན་འབུམ་སྡུད་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དཔལ་གྱི་ིལྷ་མ་ོབདུད་བཞེ་ིཟིལ་གྱིིས་གནོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ རྒུ་

ཚིགས་གཞུང་འདྲེེན་སྐོར་མའ་ིགཟའ་བདུད་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཉ་ིཟེར་གསལ་

ལྡན་ཉ་ིམའ་ིརླུང་བདུད་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ འོད་ཟེར་ཟླ་གསལ་ཟླ་བའ་ིཉ་བདུད་

འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དམུ་དག་དགུང་འཕྲིིང་ཆུང་ནས་སྐྱེེ་འགྲོ་གསོ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། ཐོག་ཟེར་འོད་འཕྲིོས་བར་ཆོོད་དགྲ་བགེགས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ཐོག་ག་ིལྷ་མ་ོདྲེག་འབར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དྲེག་པ་ོཐོག་ག་ིརྒྱལ་མ་ོའབྲུག་སྒྲོ་ཅོན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐགོ་མདའ་དམར་པསོ་གནདོ་སྦྱནི་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲོནི་

བཟང་ཕྱུག་མ་ོབདུད་རྩ་ིཆོར་འབེབས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གངས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམཐུ་མ་ོ

ཆོེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། གཡུ་ཡི་ན་བུན་མཐིང་ཤེག་འཕྲུལ་མ་ོཆོེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

གཟི་མདངས་སྐུ་བརྗེིད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། གཟི་བརྗེིད་འོད་འབར་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ འདོ་ཟརེ་ཕྱགོས་བཅུར་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་སྐུའ་ིགཟ་ིབརྗེདི་ཅོརི་

ཡང་མཁྱེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་ཅོརི་ཡང་མཁྱེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཉ་ི

མའ་ིའོད་ཟེར་གྱི་ིསྒྲོོན་མའ་ིམཆོོག་ག་ིའཁོར་བའ་ིམུན་པ་འཇིོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ཐུགས་རྗེ་ེཉ་ིཟེར་སྐྱེོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བདུད་རྩ་ིརྒྱུན་ཏུ་སྦྲིང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

གཟི་བརྗེིད་ཚོགས་བསྐྱེེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཐུགས་ལ་སྣང་སྲིད་ཡེ་མཁྱེེན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དབལ་མ་ོགདུག་པ་མཚོན་ཐོགས་ལོག་འདྲེེན་བར་ཆོོད་

འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡ་ེཤེེས་སྒྲོོན་མས་གཏ་ིམུག་མུན་པ་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ ཐུགས་རྗེ་ེགསལ་བས་མ་ག་ོརགི་པར་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གྱིད་མ་ོརྩལ་ཆོནེ་

བདུད་ཀྱི་ིམཁར་རྣམས་འཇིམོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐང་མ་ོཀུན་མཁྱེནེ་འགྲ་ོབ་ཐབས་

ཀྱིིས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གཟ་ེམ་མཚོན་ཐོགས་ལྷ་མིན་གཡུལ་ལས་བཟློག་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། དང་ཁ་མགྱིོགས་བྱོེད་ཁམས་གསུམ་ཡུད་ཀྱིིས་འཁོར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ འབྲ་ིམིག་རྒུ་སྐོོར་སྤྲུལ་པ་ཅོིར་ཡང་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཤེར་ཕྱོགས་

ཀྱིི་ལྷ་མོ་གསལ་བའི་སྒྲོོན་མ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཟེར་གྱིི་ཐིག་ལེ་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། འོད་ཀྱི་ིལྷ་བུ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རིན་ཆོེན་ཐོར་གཙུག་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ འབར་བའ་ིམ་ེལྕེ་ེཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གསལ་བའ་ིམར་མ་ེཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ཉ་ིགསལ་འོད་འཕྲི་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཟླ་གསལ་ཟེར་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ སྐོར་གསས་ཚམོ་བུ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གཞེའ་གསལ་མདགོ་ལྡན་མ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོང་ཕྱོགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཕྱོད་ཀྱིི་ཐོགས་མེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ཤུགས་ཀྱིི་སྟོོབས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། འདེགས་པའི་རྔམ་སྡུག་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། འཁོར་ཡུག་འཁོར་ལ་ོཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རྒྱ་གྲམ་བསྣོལ་མ་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། བཅུད་ཀྱི་ིསྡུད་བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཀློོང་ག་ིབསྐྱེེད་བྱོེད་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། དབྱོིངས་ཀྱི་ིབསྟོིམ་བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཁའ་ཡིས་མཉམ་

བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། འཇིིག་ཆོགས་སྟོོང་གནས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ནུབ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྩིའ་ིའོད་དཀར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྨན་གྱི་ིབདུད་རྩ་ིམ་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལོ། གས་ོབའ་ིཆུ་འ་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རྒྱ་མཚོའ་ིསྟོོབས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ འབྲ་ིམགི་དགུ་སྐོརོ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ལུ་མ་དགུ་ཕྲུགས་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། ཆུ་བ་ོརྐ་བསྐྱེེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཆུ་བྲན་ལག་འགྲིམས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། ཐུགས་རྗེ་ེསྤྲོིན་དཔུང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོིན་རླབས་ཆོར་པ་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ལྷ་ོཕྱགོས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྲ་བརྟེན་ཚགི་འཛོནི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ དངསོ་

གྲུབ་སྣ་ཚགོས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ རནི་ཆོནེ་གཏརེ་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྨན་

གྱི་ིབཅུད་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ རྩིའ་ིམཛོོད་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སེམས་

ཅོན་གས་ོལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཤེེས་རབ་བླ་ོལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མ་ེཏགོ་

མཛོསེ་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ལྷ་མ་ོབརྟེན་བྱོདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐམས་ཅོད་

བརྟེེན་བྱོེད་ཤེོང་ཡངས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། འོག་ག་ིལྷ་མ་ོཅོིར་ཡང་མཁྱེེན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། འོག་ག་ིལྷ་མ་ོཐར་པར་སྒྲོོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྟོེང་ག་ིལྷ་མ་ོསྨྲ་བསམ་

བརྗེདོ་མདེ་ཚིག་དང་སྒྲོ་ལས་འདས། ཁ་དགོ་དངསོ་མདེ་དཀར་ནག་ཆོ་ེཆུང་མདེ། ཕེ་

རལོ་ཕྱནི་པའ་ིཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ 

ད་ེལྟར་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ལྟར་བཞུགས་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱ་ཡ་ིམཚན་བརྗེོད་དེ། 

བཙུན་མ་ོའགུ་ལངི་མ་ཏསི་ལྷ་མོའ་ིམཚན་ར་ེར་ེལ་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་བས། དའེ་ིཡནོ་ཏན་

གྱིིས་ལུས་ཀྱིང་ཞེ་ིནས་ནད་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་སོས། ནག་པ་ོཀླུ་ཡིས་གདུག་པའ་ིཟོས་

འཕྲི་ོསསོ། རྣག་དང་ཆུ་སརེ་རྒྱུན་དུ་འངོ་འཕྲི་ོཆོད། ཕྱའི་ིམ་ིསྡུག་ཤུ་བ་གགོ་ནས་སསོ། 

སྐྲ་དང་སྨིན་མ་ཀུན་ཀྱིང་ཚད་དུ་སྐྱེེས། སེམས་ཀྱིང་ཞེ་ིནས་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བྱོམས། 

དུག་ལྔའི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་ལ་ཅོི་ཡང་མེད། ངག་ཀྱིང་ཞེི་ནས་རྩུབ་མོ་ཡེ་མི་སྨྲ། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཁརོ་དུ་གཏགོས་པ་ཀུན་ལ་ཞེ་ིབའ་ིངསེ་ཚགི་སྟོནོ། ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་མ་

བྱོནོ་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱ་ཡ་ིམཚན་ནས་བརྗེདོ་ད།ེ བཙུན་མ་ོའགུ་ལངི་མ་ཏ་ིམས་མཚན་ར་ེ

ར་ེལ་ལྷ་ཕྱག་ར་ེར་ེབཙིལ་ལོ། གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་གྲུབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། གྲུབ་

པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་ཤེསེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་འཚོགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་ཚངས་

མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་འདུལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གྲུབ་པའ་ིལྷ་

མ་ོཀུན་འདྲེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་དགའ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ 

གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་སྡུད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ གྲུབ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་འདུས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ བདལ་པའ་ིལྷ་མ་ོཀུན་ཁྱེབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བདལ་པའ་ིལྷ་མ་ོབཀའ་

འདྲེེན་གཙི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བདལ་པའ་ིལྷ་མ་ོམཁའ་དབྱོིངས་ཡོངས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ བདལ་པའ་ིལྷ་མ་ོཨ་དཀར་བད་ེལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བདལ་པའ་ིལྷ་

མ་ོཧ་དྲེག་ཤུགས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བདལ་པའ་ིལྷ་མ་ོགླེིང་གྲགས་སྒྲོ་ལྡན་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བདལ་པའ་ིལྷ་མ་ོང་ཆོ་ེདབང་རྫོགོས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བདལ་

པའི་ལྷ་མོ་རམ་ཤེག་འཕྲུལ་མོ་ཆོེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བདལ་པའི་ལྷ་མོ་ལ་གཅོོད་

སྔགས་འཛོབ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བདལ་པའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིཡེངས་ཏིང་འཛོིན་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོསྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོ

གསལ་བའ་ིསྤྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོསྙིོམས་པའ་ིཐུགས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོསྙིན་པའ་ིདབྱོངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོ

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིཞེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོབདུད་རྩིའ་ིཕྱག་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོའདྲེེན་པའ་ིཐབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོ

སྒྲོོལ་བའ་ིགཙི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོཕྱིན་པའ་ིགཞེ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ 

ཐུགས་རྗེེའ་ིལྷ་མ་ོཐར་པའ་ིསྒོ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོསྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བ་ཅོན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོཐབས་ཀྱི་ིཞེགས་པ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་

པའ་ིལྷ་མ་ོཐུགས་རྗེེའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་བའ་ིལྷ་མ་ོགསལ་བའ་ི

མ་ེལོང་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོམཛོེས་པའ་ིརྨེ་བྱོ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོསྙིན་པའ་ིཁུ་བྱུག་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྗེདི་

པའ་ིགཟ་ིམདངས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོཐར་པའ་ིསྐོས་ལམ་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོལུང་རྒྱུད་ངསེ་པར་འབགོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

སྤྲུལ་པའ་ིལྷ་མ་ོབཀའ་རྒྱུད་ཆོ་ེབར་སྤེལེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོནི་རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

ལ་ཆོདོ་ཡངོས་སུ་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོནི་རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐམས་ཅོད་ཡངོས་

སུ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོིན་རླབས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་བདེ་བར་དོན་དམ་གྲུབ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ བྱོིན་རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྒྱས་པར་གསུང་རབ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོིན་

རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཞེ་ིབར་སེམས་ཅོན་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོིན་རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

བདེན་པའ་ིངེས་ཚིག་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོིན་རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམན་ངག་སྔགས་

རྒྱུད་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོིན་རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདྲེག་པོས་བར་ཆོོད་སྒྲོོལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། བྱོིན་རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་བྱོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོིན་

རླབས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདམིགས་མེད་ཅོིར་ཡང་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོ

ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོམས་པའི་ལྷ་མ་ོསྐྱེེ་འགྲ་ོགསོས་ཀྱིིས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱོམས་པའི་ལྷ་མོ་སྣང་སྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོཡ་ེསྲིད་ཆོ་ལ་འགོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་པའ་ིལྷ་

མ་ོདམྱལ་བ་རྒྱུན་དུ་གཅོདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོཞེ་ེསྡེང་ཀློངོ་དུ་ཞེ་ིལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོཚ་བ་གྲང་བས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་

པའ་ིལྷ་མ་ོགྲང་བ་ཚ་བས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོཉ་ིཚ་ེབ་རྣམས་

བད་ེགནས་རྙིེད་པར་བྱོེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ བྱོམས་པའ་ིལྷ་མ་ོཉིས་འཁོར་བ་རྣམས་

ཐར་པར་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྦྱིན་པའ་ིལྷ་མ་ོམ་ཆོགས་སྟོོབས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ སྦྱནི་པའ་ིལྷ་མ་ོཐབས་ཀྱི་ིའདུ་འཛོ་ིསྤེངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྦྱནི་པའ་ིལྷ་མ་ོ

འདདོ་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྦྱནི་པའ་ིལྷ་མ་ོསྟོརེ་བའ་ིབླ་ོལྡན་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྦྱིན་པའ་ིལྷ་མ་ོར་ེབ་དུས་སུ་བསྐོོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྦྱིན་པའ་ིལྷ་

མ་ོསྦྱིན་པས་འདོད་ཆོགས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྦྱིན་པའ་ིལྷ་མ་ོཚད་མེད་རྒྱ་

ཆོེར་འགྱིེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྦྱིན་པའི་ལྷ་མ་ོཕྱོགས་མེད་དམིགས་མི་འཆོའ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྦྱནི་པའ་ིལྷ་མ་ོརགི་བྱོདེ་མཉམ་པར་སྙིམོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྦྱནི་

པའ་ིལྷ་མ་ོབདག་དང་གཞེན་མདེ་གཅོགི་པའ་ིངང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

གསལ་ལྡན་ཐོགས་མེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརིག་ལྡན་གླེོག་འགྱུ་

མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབླ་ོལྡན་སྣང་སྲིད་བཀྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེ

ཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྒྲོོན་

མས་མུན་པ་འཇིམོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབདུད་རྩིའ་ིའདདོ་པ་བསྐོངོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྨན་གྱི་ིནད་རྣམས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེ
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ཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྩིའ་ིཆུ་རྣམས་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཉ་ིམ་དགུ་

ཕྲུགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོའདོ་ཟརེ་འབུམ་ཕྲིག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། ཡངས་པའ་ིལྷ་མ་ོཤེོང་པའ་ིསྣོད་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡངས་པའ་ིལྷ་མ་ོཆོ་ེ

བའ་ིགཞེ་ིལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡངས་པའ་ིལྷ་མ་ོབསྐྱེེད་པའ་ིཤུགས་ལྡན་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡངས་པའ་ིལྷ་མ་ོསྡུད་པའ་ིདབང་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡངས་

པའ་ིལྷ་མ་ོགནས་པའ་ིབཅུད་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡངས་པའ་ིལྷ་མ་ོའདེགས་

པའ་ིསྟོོབས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡངས་པའ་ིལྷ་མ་ོསྙིོམས་པའ་ིབླ་ོལྡན་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡངས་པའ་ིལྷ་མ་ོའགྲ་ོབའ་ིལམ་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡངས་

པའི་ལྷ་མོ་ཕྱིན་པའི་ས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡངས་པའི་ལྷ་མོ་མཉམ་པའི་

ཐུགས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིདགོངས་མཉམ་པའ་ིཆོ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིསྤྲུལ་བདལ་པའ་ིགཞེ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོམ་ི

འབྱོོན་དབྱོིངས་ན་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིའབྱོེད་ཐིག་ལ་ེགཅོིག་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིགཡ་ོབསམ་གཏན་སྒོོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ིབའ་ི

ལྷ་མ་ོམ་ིཡེངས་ཀློོང་ན་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིདམིགས་དོན་དམ་

རྟེགོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིའབྱོདེ་ཞེ་ིབར་འཇིགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ི

བའ་ིལྷ་མ་ོགཏ་ོརྒྱུད་ཞེ་ིབར་མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཞེ་ིབའ་ིལྷ་མ་ོསྨྲང་རྒྱུད་ཞེ་ིབར་

གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ད་ེལྟར་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་མ་བྱོོན་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱའ་ིམཚན་

ནས་བརྗེདོ་ད།ེ བཙུན་མ་ོའགུ་ལངི་མ་ཏསི་ལྷ་མ་ོར་ེརའེ་ིམཚན་ལ་ལྷ་ཕྱག་ར་ེར་ེབཙིལ་

བས། ལུས་ཀྱིང་ཞེ་ིནས་མཚན་དང་དཔ་ེབྱོད་ལྡན། འོད་དང་ཟེར་ཀྱིང་ཕྱོགས་བཅུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཀུན་ཏུ་འཕྲི།ོ ངག་ཀྱིང་ཞེ་ིནས་སྙིན་པའ་ིདབྱོངས་དང་ལྡན། ཕྱགོས་བཅུའ་ིསམེས་ཅོན་

ཀུན་ཀྱིང་ངག་ལ་འདུས། སེམས་ཀྱིང་ཞེ་ིནས་མཉམ་པའ་ིཆོ་ལ་འཇིོག །བདག་དང་

གཞེན་མེད་ཕྱོགས་དང་རིས་མ་ིགཅོོད། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ལ་བསྐོོར་ནས་ཕྱག་བྱོས་པས། 

རྗེེས་ལ་མ་ེཏོག་སྣ་ཚོགས་ལམ་ལམ་སྣང་། བཙུན་མ་ོཤེིན་ཏུ་དགའ་བའ་ིསེམས་སྐྱེེས་

ནས་སྨྲས་པ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། དྲེིན་ལ་ལན་གྱིིས་ཁ་ོམོས་

དངསོ་འདནོ་ན།ོ རྒྱལ་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་མ་ིགཅོདོ་པའ་ིཕྱརི། བདག་ག་ིབུ་མ་ོགཏན་གྱི་ི

གྲགོས་སུ་འབུལ། 

ད་ེལ་མ་ོབ་ཀུན་ཤེེས་ཐང་པོས་སྨྲས་པ། བཙུན་མོས་ཞུས་པ་ད་ེན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་

ལགེས་ས།ོ སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལགས། རྒྱལ་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་ཆོད་ན་

སེམས་ཅོན་འཆོོལ་བུར་འགྲོ། སེམས་ཅོན་འཆོོལ་བུར་སོང་ན་དུད་འགྲ་ོཕྱུགས་དང་

འདྲེ། རྒྱལ་རིགས་དྲེ་མ་ཆོེན་པ་ོགཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། དངོས་ཀྱི་ིམ་ོབཞེིན་བགྱིིས་ན་

ཆོབ་སྲིད་ཟིན་ཏ་ེམཆོི། བུ་མ་ོའད་ིན་ིཁབ་དུ་བཞེེས་པའ་ིརིགས་ལེགས་སོ། ད་ེནས་

རྒྱལ་པ་ོདྭངས་པ་ཡིད་རིངས་ཀྱིིས་གསོལ་པ། སྟོོན་པ་ལགས། བཙུན་མོའ་ིདྲེིན་ལ་

ལན་གྱིསི་བླན་ནས་བུ་མ་ོཕུལ་བ་འད།ི དད་པ་མ་ིབཟླགོ་ཁབ་དུ་བཞེསེ་པར་ཞུ། བུ་མ་ོ

འདི་ནི་འཇིིག་རྟེེན་གཞེན་དག་ནས། འདོད་ནས་རྨེད་པ་ཁམ་འགའ་གདའ་ལགས་

ནའང་། སེམས་ཅོན་ལས་འཕྲི་ོབརྩན་ནམ་མ་ོབདག་མཆོ་ིནས་ཀྱིང་། རྒྱལ་པ་ོདྲེ་མ་

ཞེགི་ག་ིགྲགོས་མདེ་ན། ཕྱ་ིམ་གཞེན་ལ་བདག་ན་ིམ་ིམཆོ་ིསྐོད། བུ་མའོ་ིམངི་རྒྱལ་མདེ་

མ་རུ་བཏགས། དེ་ནས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡུལ་ཁམས་འདིའི་

སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིསི་ན།ི བདག་ག་ིཞེལ་མངནོ་སུམ་དུ་མཐངོ་གནི། བཀའ་རྒྱུད་མ་ི



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 161  

འཆོད་པར་ཐོས་པ་དང་། གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པའི་བྱོིན་

རླབས་དང་། རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡདི་རངིས་ཀྱི་ིའབད་རྩལོ་གྱི་ིདད་པ་ཡསི། སམེས་ཅོན་

གཞེན་མ་དང་ཨ་ཅོང་ཡང་ཆོསེ་ཏ།ེ འདདོ་པ་ཆོ་ེཞེངི་ཆོགས་པ་དྲེག་པའ་ིབཙུན་མ་ོའད་ི

ཡང་སྒྲོབི་པ་བྱོང་ནས་སྣང་ང།ོ ཚགོས་རྫོགོས་ནས་སྣང་ང།ོ དའེ་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི་སང་ཉ་ི

མའ་ིརྩ་ེལ་གཅོིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པར་སངས་རྒྱས་ཏ་ེའགྲ་ོབས། མཚ་ོའབྲ་ིམིག་དགུ་

སྐོརོ་ལ་ཁྲུས་གྱིསི་ལ། མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་ཐུས་ནས་སང་ག་ིཉ་ིམའ་ིརྩ་ེལ། རནི་པ་ོཆོེའ་ི

རྒྱལ་སར་འདུས་ཤེིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་པས། རྒྱལ་པ་ོཡབ་ཡུམ་དང་སེམས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་། ཤེིན་ཏུ་དགའ་བའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས། ལ་ལ་ན་ིདགའ་ནས་

རྒདོ། ལ་ལ་ན་ིདགའ་ནས་མཆོངོ་། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཧསོ་ཟ་རྒྱལ་མདེ་མ་ལ་དགོངས་

པ་མཛོད་པས། ནང་ག་ིསམེས་དག་ེལ་ཕྱའི་ིཡུལ་བཟང་བ་ཞེགི་སྣང་བ་དང་། འགྲ་ོབའ་ི

དནོ་མཛོད་པ་ལ། སམེས་ཅོན་རྣམས་དང་མཐུན་པར་བྱོ་བ་དང་། རབས་ཆོད་དང་མ་

ནངི་བྱོ་བའ་ིངག་བཅོག་པའ་ིཕྱརི། ཁབ་ཏུ་བཞེསེ་པ་ཡང་ཞེལ་དམར་བཏགས་ས།ོ 

ད་ེལ་ན་ིའཁརོ་པ་རྣམས་ཀྱིང་དང་སྤྲོ་ོལ། རྒྱལ་པ་ོཡབ་ཡུམ་ཤེནི་ཏུ་དགྱིསེ་ནས། 

སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་། ནགས་ཚལ་ལ་མ་ེཏགོ་ན་ིབཏུས། རྒྱ་མཚ་ོལ་སྐུ་ཁྲུས་

ན་ིབྱོས། སང་ཉ་ིམའ་ིརྩ་ེལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིརྒྱལ་སར་ཀུན་འཚགོས་ནས། གཤེེན་རབ་ལ་

བསྐོརོ་བ་ན་ིབྱོས། ལྷ་ཕྱག་ན་ིབཙིལ། མཆོདོ་པ་ན་ིཕུལ། མ་ེཏགོ་ན་ིགཏརོ། ད་ེནས་ལ་

ལས་ན་ིརྔ་བརྡུང་། ལ་ལས་ན་ིགཤེང་བཀྲེལོ། ལ་ལས་ན་ིདུང་འབུད། ལ་ལས་ན་ིཚན་

བཏབ། ལ་ལས་ན་ིསྤེསོ་བཏང་། ལ་ལས་ན་ིདར་ཕྱར། ལྷ་མ་ོསུམ་བརྒྱའ་ིམཚན་ནས་

བརྗེདོ་ཅོངི་ཕྱགོས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་བས། ས་གཞེ་ིལས་མཛོསེ་པའ་ིམ་ེཏགོ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྣ་ཚགོས་སྐྱེསེ་ས།ོ ནམ་མཁའ་ལས་འདོ་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་ར།ོ བར་སྣང་ལས་སྒྲོ་

སྙིན་པ་མང་པ་ོགྲག་གོ །ལྷ་མ་ོསུམ་བརྒྱ་ཡང་། འདས་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱ་དབྱོིངས་ན་

བཞུགས་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེཅོན་དང་། མ་བྱོོན་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབས་པའ་ི

བྱོནི་རླབས་ཅོན་དང་། ད་ལྟ་བཞུགས་པའ་ིལྷ་མ་ོབརྒྱའ་ིཞེལ་མངནོ་དུ་མཐངོ་སྟོ།ེ ཡུལ་

ཧོས་མོ་གླེིང་དྲུག་གི་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཚེ་སྔ་ཕྱི་ད་ལྟ་གསུམ་གྱིི་སྒྲོིབ་པ་བྱོང་སྟོེ། 

མངནོ་སུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

སླད་ན་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་དང་། གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེེན་རྒྱལ་བ་

དང་། གསས་བུ་རྨེ་ལ་ོགཡུ་ལ་ོདང་། བུ་མ་ོཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་དང་། འབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོ

རྣམས་ནི། གསེར་གྱི་ིཤེིང་རྟེ་འཁོར་ལ་ོབརྒྱད་པ་ལ་བསྐོོར་ཏེ། རྒྱལ་པ་ོདང་བ་ཡིད་

རངིས་ཀྱི་ིའགྲ་ོདནོ་མཐར་ཕྱནི་ནས། སླར་འལོ་མ་ོལུང་རངིས་སུ་གཤེགེས་ས།ོ །

འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་སྒྲོབི་པ་སྦྱང་སླད་དུ། “བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟརེ་

མྱགི་ག་ིརྒྱུད་ལས།” ལྷ་མ་ོསུམ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་བཙིལ་བའ་ིལའེུ་སྟོ་ེདྲུག་པའ།ོ །
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ལེའུ་བདུན་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིསེ་ཁབ་བཞེིསེ་པོའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷ་ཡ་ིསྐོད་དུ་ན། ཕྱྭ་སངས་མུ་རྒྱང་’རྒྱལ’ཨད་ཕྱོད་གསལ། གང་ཟག་

མའི་ིསྐོད་དུ་ན། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིཁབ་བཞེསེ་པའ་ིལའེུའ།ོ །

དེ་ནས་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བ་ོཡིས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དོན་མཛོད་པས། 

སེམས་ཅོན་རྣམས་དང་མཐུན་པར་བྱོ་བ་དང་། རབས་ཆོད་དང་མ་ནིང་བྱོ་བའ་ིངག་

བཅོག་པའ་ིཕྱརི། ཡུལ་ཧསོ་མ་ོགླེངི་དྲུག་ནས། ཧསོ་དང་བ་ཡདི་རངིས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོཧསོ་

ཟ་རྒྱལ་མེད་ཁབ་ཏུ་བཞེེས་ནས། ཆུ་གྱིིམ་ཤེང་ནག་པོའ་ིའགྲམ་དུ་བྱོོན་ནོ། གཤེེན་

རབ་ཀྱིིས་འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིགདུང་རྒྱུད་མ་ི

རྗེ་ེསྲིད་པའ་ིསྲས། ཐུགས་ལས་འཕྲུལ་ངག་འབྱུང་པས་ལེགས་པར་ལྗོགས་ཀྱི་ིསྦྱོར། 

བརྩོན་འགྲུས་རྟུལ་ཤུགས་ཆོ་ེབས་མྱུར་མགྱིོགས་བར་སྣང་གླེོག་དང་འདྲེ། ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེའེུ་ཆུང་ཡདི་བཞེནི་གྱི་ིཟུར་ཕུད་ཅོན། གནས་མཆོགོ་དམ་པ་འལོ་མ་ོལུང་རངིས་ཀྱི།ི 

གཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱི་ིརིའ་ིནགས་ཚལ་ནས། བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་

ཞེསེ་བྱོ་བ་ཅོགི །ཤེནི་ཏུ་རགི་པའ་ིབླ་ོརྩལ་ཆོ་ེབ། རབ་ཏུ་བཟང་ངན་གྱི་ིམཚན་བརྟེགས་

མཁས་པ་ཅོིག་ཡོད་ཀྱི།ི འབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོརླབས་ཀྱིིས་བསྐྱེོད་ལ། བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་

བ་བླ་ོགསལ་གནས་ད་ེནས་སྤྱིན་དྲེོངས་ལ། སང་ཉ་ིམའ་ིརྩ་ེལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱི།ི 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ས་སྐོས་བཞེ་ིཡ་ིམཚམས་སུ་སྔོན་ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་གྱིིས། ཡུམ་ཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་

བཞེེད་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེེས་ནས་བཀྲེ་ཤེིས་པའ་ིསྣ་བླན་པའ་ིས་དེར་སྡེོད་ཅོིག །ཧོས་དང་

པ་ཡིད་རིངས་ཀྱིི་བུ་མོ། ཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་མ་འདིའི་མཚན་བརྟེགས་དགོས་ཀྱིིས། 

ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་གྱིིས། ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིམ་ིརྣམས་ལ་ཡང་། སྣ་སྦྲོན་

དུ་བཏང་བ་ཡིན་པས། ཀུན་ལ་ཞེལ་ངག་ཐོངས་ཅོིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་ལོ། ད་ེནས་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་གྱིིས། འབྲུག་རྟེ་སྔོན་པ་ོ

མགྱིོགས་པ་ཞེོན་ནས། འོལ་མོ་ལུང་རིངས་ཀྱིི། རི་གཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱིི་

ནགས་ཚལ་དུ་ཕྱནི་ཏ།ེ བྲམ་ཟའེ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་ལ་སྨྲས་པ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་

གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིས། ཁབ་ཀྱི་ིདམ་པ་ཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་བཞེེས། ཡུན་གྱི་ིབཀྲེ་ཤེིས་

མཚན་བརྟེགས་ཡོད་དམ་མེད། རིག་པའ་ིབླ་ོརྩལ་ཆོ་ེབ་བྲམ་ཟེས་བརྟེག་དགོས་པས། 

སྔནོ་གྱི་ིཡབ་ཡུམ་སྣ་སར་མཆོ་ིདགསོ་གསུངས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་

སྨྲས་ས།ོ ད་ེལ་བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིིས་སླར་སྨྲས་པ། རིག་པའ་ིབླ་ོརྩལ་

ཆོ་ེབ་མ་ལགས་ཏ།ེ གཤེནེ་རབ་བཀའ་ཡསི་སྨྲས་ན། བཀའ་བསྩལ་བཞེནི་དུ་བགྱི།ི ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ནས། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་དང་འགྲགོས་ནས་བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ིསྣ་སར་བསྡེད་

ད།ོ ད་ེནས་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གཡུ་ཡ་ིཟུར་ཕུད་ཅོན་གྱིསི། གནས་མཆོགོ་དམ་པ་འལོ་

མ་ོལུང་རིངས་ཀྱིི་མི་རྣམས་ལ་ཡང་། གཤེེན་རབ་ཀྱིི་བཙུན་མ་ོའོང་བར་ཞེལ་ངག་

བཏང་ངོ། ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང་། ཤེིན་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས། ཡ་ོསུན་མ་ལ་

རབ་ཏུ་གཟངེས་ས།ོ །

དེའི་དུས་དེའི་ཚེ་ན། གཤེེན་རབ་ནི་ཆུ་གྱིིམ་ཤེང་ནག་པ་ོབརྒལ་ནས་འོལ་མ་ོ



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ལུང་རིངས་སུ་བྱོོན་ནོ། དེ་ནས་འོལ་མོ་ལུང་རིངས་སུ། བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་

གཙིང་མ་དང་། བུ་མ་ོགཙིང་མ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། ས་སྐོས་གཅོིག་ག་ིཁ་ནས་དར་

དཀར་གྱི་ིགཡབ་མོས་བསུའོ། རྗེ་ེརིགས་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་གཙིང་མ་དང་། བུ་མ་ོགཙིང་མ་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། ས་སྐོས་གཉིས་ཀྱིི་ཁ་ནས་མཚལ་སྤེོས་ཀྱིི་དུད་པས་བསུའོ། 

དམངས་རིགས་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་གཙིང་མ་དང་བུ་མོ་གཙིང་མ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། ས་སྐོས་

གསུམ་གྱི་ིཁ་ནས་སྐུ་ཁྲུས་དང་གཙིང་ཚན་གྱིིས་བསུའ།ོ ད་ེནས་ས་སྐོས་བཞེིའ་ིབཀྲེ་

ཤེིས་ཀྱི་ིསྣ་སར་བྱོོན་ན།ོ བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིིས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཁབ་

ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིངས་ཀྱིི་བུ་མོ། ཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་མ་ལ་བཟང་ངན་གྱིི་མཚན་

བརྟེགས་ཏ།ེ གཤེནེ་རབ་ལ་ཞུས་པ། གསསོ་ཀྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོབསྐྱེདེ་པའ་ིས་གཞེ་ིདང་འདྲེ་

བའ་ིབཙུན་མ་ོདམ་པ་ཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་འདི། བདག་གིས་བརྟེག་པས་ཤེིན་ཏུ་མཚན་

བཟང་པས། ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཚན་རྣམས་ཚང་པར་གདའ། གཤེེན་རབ་

ལགས། སྐྲ་མ་ེཏགོ་ཨུ་དཔལ་གྱི་ིལ་ོམ་འདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། མགི་

ཁམོ་འཐངི་ག་ིའབྲས་བུ་འདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། དཔྲལ་བའ་ིགདངེས་

ཆོ་ེབ་ཟླ་བ་ཉ་བ་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའ།ོ གཤེེན་རབ་ལགས། སྨིན་མའ་ིདཀྱུས་རིང་པ་ཡ་ི

ག་ེསྣ་རུ་འདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། མཁུར་ཚསོ་ཀྱི་ིབཀྲེག་གསལ་བ་ན།ི 

དུང་ཕེོར་ལ་མཚལ་གྱིི་བྱོེའུ་རྗེེས་བོར་བ་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། གཤེེན་རབ་ལགས། 

ཤེངས་ཀྱི་ིདབྱོིབས་ལེགས་ཏེ། རིན་པ་ོཆོེའ་ིསྣ་ཚར་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། གཤེེན་རབ་

ལགས། སྨྲ་བའ་ིམཆུ་ལགེས་ཏ།ེ མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ིཆོག་བཏབ་པ་འདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་

རབ་ལགས། བཞེད་པའ་ིཚམེས་ལགེས་ཏ་ེལྷ་རྩེའ་ིབ་གམ་འདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རབ་ལགས། ཚེམས་བར་གྱི་ིརྙིིལ་མཛོེས་ཏེ། མ་ེཏོག་པད་མ་དམར་པ་ོའདྲེ་བ་ཞེིག་

གདའོ། གཤེེན་རབ་ལགས། སྨྲ་བའ་ིལྗོགས་བད་ེསྟོེ། བར་སྣང་ག་ིགླེོག་འདྲེ་བ་ཞེིག་

གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། གསུང་པའ་ིདབྱོངས་སྙིན་ཏ།ེ བྱོ་ན་ེཙིོའ་ིགཅོངོ་སྐོད་འདྲེ་

བ་ཞེིག་གདའོ། གཤེེན་རབ་ལགས། ཨོག་མའ་ིདབྱོིབས་ལེགས་ཏེ། ལྷའ་ིཐེམ་སྐོས་

འདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། མགྲནི་པའ་ིགསང་དདོ་ད།ེ དངུལ་གྱི་ིབུམ་པ་

འདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། ཐུགས་ཀྱི་ིཕུབས་སྙིམོས་ཏ།ེ གསརེ་གྱི་ིསྤེང་

པ་ོའདྲེ་བ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། སམེས་ཅོན་གྱི་ིགསསོ་ལགེས་ཏ།ེ དངུལ་

དཀར་གྱི་ིགཤེང་ཆུང་སྦུབ་པ་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། ། གཤེེན་རབ་ལགས། རྐེད་པའ་ི

སྐོབས་ཕྱེད་སྟོ་ེགཞུ་མོའ་ིའཆོང་བཟུང་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའ།ོ གཤེེན་རབ་ལགས། བྱོིན་

པའ་ིགདུབ་འདྲེིལ་ཏེ། ར་ིདྭགས་ཨ་ེན་ཡའ་ིབྱོིན་པ་འདྲེ་བ་ཞེིག་གདའོ། གཤེེན་རབ་

ལགས། སྤྱིིར་ཡང་ལུས་པ་ོརིན་པ་ོཆོེའ་ིཕུང་པ་ོལྟར་བཀྲེ་ལ་གསལ་བ་ཞེིག་གདའོ། 

གཤེེན་རབ་ལགས། གཟུགས་ཀྱིང་རན་པའ་ིཚད་དང་ལྡན་པ་ཞེིག་གདའོ། གཤེེན་

རབ་ལགས། མི་རིང་མི་ཐུང་མི་ཕྲི་མི་སྦོམ་རབ་ཏུ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞེིག་གདའོ། 

གཤེེན་རབ་ལགས། ག་པུར་དང་ཙིན་དན་གྱི་ིདྲེ་ིམ་སྙིོམས་པར་བྲ་ོབ་ཞེིག་གདའ།ོ ད་ེ

ལྟར་ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིངས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་མ། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཁབ་ཀྱི་ི

དམ་པར་བཞེསེ་པ་འད་ིན།ི ཕྱའི་ིཡུལ་བཞེ་ིན་ིཤེནི་ཏུ་ཡང་མཚན་བཟང་པ་ཞེགི་གདའ།ོ 

རབ་ཏུ་ཡང་མཛོེས་པ་ཞེིག་གདའོ། བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱི་ིད་ེསྐོད་ཅོེས་

གསལོ་ཏ།ེ ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། བྲམ་ཟའེ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་

ཤེིན་ཏུ་རིག་པའ་ིབླ་ོརྩལ་ཆོ་ེབ། རབ་ཏུ་ཡང་བཟང་ངན་གྱི་ིམཚན་བརྟེག་མཁས་པས། 
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བདག་ག་ིབཙུན་མ་ོཧསོ་དང་བ་ཡདི་རངིས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོཧོས་ཟ་རྒྱལ་མདེ་མ་འད།ི འབྱུང་

བ་བཞེི་ཡིས་བསྐྱེེད་པའི་ཕུང་པ་ོཕྱི་ཡི་ཡུལ་བཞེི་ནི། རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་ཁ་དམར་

བཏགས། ཤེིན་ཏུ་བཟང་པའ་ིཁ་དམར་བཏགས། ད་ཡང་རིག་པའ་ིརྩལ་ཅོན་ཁྱེོད། 

སེམས་དང་ཡིད་ལས་བསྐྱེེད་པའི། ནང་ག་ིརྣམ་ཤེེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ། ཉོན་མོངས་

སྒྲོབི་པ་ཆོའེམ་ཆུང་། རིག་པའི་རྩལ་ཅོན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་རྟེོགས། དེ་སྐོད་ཅོེས་

བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ ཡང་བྲམ་ཟའེ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིསི། གཤེནེ་རབ་ལ་གསལོ་

པ། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབཙུན་མ་ོཧོས་དང་པ་ཡིད་རིངས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་མ་

འད་ིན་ིའབྱུང་བ་བཞེིའ་ིབསྐྱེདེ་པའ་ིཕྱིའ་ིཡུལ་བཞེརི་རབ་ཏུ་མཛོསེ། རྣམ་ཤེསེ་སམེས་

ཀྱི་ིབསྐྱེདེ་པའ།ི ནང་ག་ིཚགོས་བརྒྱད་ཤེནི་ཏུ་དག།ེ ད་ེལྟར་སམེས་ཅོན་ཕྱ་ིམ་དང་ཁྱེད་

པར་བདོག་པ་ཞེིག་གདའོ། གཤེེན་རབ་ལགས། སེམས་ཉིད་ལ་ཉོན་མོངས་པའ་ིས་

བོན་ཟད་པ་ཞེིག་གདའ།ོ གཤེེན་རབ་ལགས། སེམས་ཉིད་ཀྱི་ིས་བོན་སྐྱེ་ེབ་མེད་པའ་ི

དོན་རྟེོགས་པ་ཞེིག་གདའོ། གཤེེན་རབ་ལགས། རྩལ་ཤུགས་ཀྱིི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆོེན་

གཏོང་ནུས་པ་ཞེིག་གདའ།ོ གཤེེན་རབ་ལགས། འབྱོོར་ལྡན་གྱི་ིཚུལ་ཁིམས་ཟབ་མ་ོ

སྲུང་ནུས་པ་ཞེིག་གདའ།ོ གཤེེན་རབ་ལགས། ཤེེས་རབ་གསལ་བས་བསྒྲུབ་པ་ཟབ་

མ་ོདང་དུ་ལནེ་ནུས་པ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། བྱོམས་པའ་ིསམེས་དང་ལྡན་

པས། སྐྱེ་ེའགྲ་ོབུ་ལྟར་གས་ོནུས་པ་ཞེིག་གདའ།ོ གཤེེན་རབ་ལགས། ངེས་པའ་ིདོན་

རྟེགོས་པས་བདནེ་པའ་ིཚགི་དནོ་སྟོནོ་ནུས་པ་ཞེགི་གདའ།ོ གཤེནེ་རབ་ལགས། བརྟེནེ་

པའ་ིས་རུ་མཐུན་པས་བསྐྱེདེ་པའ་ིཡུལ་དུ་བཟང་པ། ད་ེལྟར་ཤེནི་ཏུ་ཡང་ང་ོམཚར་ཆོ་ེ

བ་ཞེིག་གདའ།ོ ད་ེསྐོད་ཅོེས་བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིིས་གསོལ་ཏ།ོ ད་ེལྟར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བྲམ་ཟེས་མཚན་བཟང་པོར་བཏགས་ས།ོ མཚན་བཟང་པ་ོབཏགས་པའ་ིཁ་དམར་ད་ེ

ལ། འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ་འཚོགས་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང་ཀུན་ཀ་ཡིད་དགའ་ལ་སྤྲོ་ོབ་

སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིརང་བཞེིན་གྱི་ིབཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིསྣ་ས་དེར། སྲིད་པའ་ིབོན་པོས་མཚན་དང་རབ་

ཏུ་ལྡན་པའ་ིཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་མ་ད།ེ སྲིད་པས་བསྐོོས་པའ་ིགཙུག་ལག་གཞུང་བཞེིན་

དུ། སྣ་ན་ིབླན་ན།ོ བདུད་ན་ིབཅོད་ད།ོ སྲ་ིན་ིམནན་ན།ོ བྱུར་ན་ིཕུད་ད།ོ འདྲེ་ེན་ིབཀར་ར།ོ 

ལྷ་ན་ིགསོལ་ལོ། དཔལ་ན་ིསྐྱེབས་སོ། ད་ེནས་གནས་མཆོོག་དམ་པ་འོལ་མ་ོལུང་

རངིས་སུ། མ་ིཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིགཡང་ཆོ་སྣ་ཚགོས་པ་བཏགེས་ནས། མདུན་བསུ་ནས་

གཤེེགས་ས།ོ ད་ེནས་བཀྲེ་ཤེིས་སྐྱེིད་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་། མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིནང་དུ་

གཤེེགས་སོ། ད་ེནས་ཡང་སྲིད་པའ་ིབོན་པོ། གཡུང་དྲུང་མཐར་རྒྱས་ཀྱི་ིབོན་གྱིེར་

ནས། ཧསོ་ཟ་རྒྱལ་མདེ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབའོ་ིགཙུག་རུམ་དུ། གཡུང་དྲུང་དགུ་སྐོརོ་གྱི་ིདབང་རྒྱ་

བཏབ་བ།ོ ད་ེནས་གཡུ་ཁ་ིསྔོན་མ་ོལ་བཞེག་གོ །གསེར་ཁ་ིསེར་པ་ོལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་བཞུགས་ས།ོ ད་ེལྟར་ཁྱེའེུ་དང་བུ་མོའ་ིཚུལ་དུ་འཚགོས་ས།ོ དང་པ་ོགཤེནེ་རབ་

འཇིགི་རྟེནེ་མ་ིཡུལ་དུ་སྟོནོ་པ་ལ་གཤེགེས་ཙིམ་ན། ཡུལ་བར་ལྷ་འདོ་གསལ་ནས། ར་ི

རབ་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོལ་བྱོོན་ནས། གསས་མཁར་ལྷ་རྩ་ེདགུང་ནམ་བརྩེགས་པའ་ིདུས་སུ། 

མཐུ་སྟོོབས་དང་བྱོིན་རླབས་སུ་དྲེག་པའི། ལྷ་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་པའ་ིལུང་ཕེོག་

པ་རྣམས། བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིམཁར་ནང་དུ་འཚོགས་སོ། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་གཤེེན་

རབ་ལ་གསོལ་པ། བདག་ཅོག་རྣམས་ན་ིགཤེེན་རབ་ཀྱིིས། དམ་ལ་བཏགས་ཤེིང་

ལུང་ཕེོག་པ་ལགས་པས། ཧོས་དང་བ་ཡིད་རིངས་ཀྱི་ིསྲས་མ་ོཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་མ་
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འདིས། རྒྱལ་པོའ་ིཆོབ་སྲིད་འཛོིན་པ་དང་། སེམས་ཅོན་གྱིིས་འདྲེེན་སྟོོན་བསྐྱེེད་པའ་ི

དོན་དུ། བཙུན་མ་ོའད་ིཁབ་ཀྱི་ིདམ་པར་བཞེེས་པ་ནི། གཤེེན་རབ་ལགས། ཤེིན་ཏུ་

ཡང་ལེགས་སོ། གཤེེན་རབ་ལགས། རབ་ཏུ་ཡང་ལེགས་སོ། གཤེེན་རབ་ལགས། 

བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིང་བཀྲེ་ཤེིས་ཤེིང་གཞུང་དུ་བཟང་བའ་ིསྨོན་ལམ་ར་ེར་ེའདེབས་

ས།ོ ཞེསེ་སྨྲས་ནས། དཔལ་གྱི་ིལྷ་ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱོནི་དང་། སྲདི་པའ་ིལྷ་རྒྱལ་

པ་ོཆོེན་པ་ོབཞེ་ིདང་། གཡུང་དྲུང་ག་ིལྷ་ཆོེན་མ་ོཆོ་ེབཞེ་ིདང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིལྷ་ལྷེའུ་རྗེ་ེ

མཆོེད་བདུན་དང་། རོལ་མཚ་ོདྭངས་པའ་ིཀླུ་བདུད་རྣམས་ཀྱིིས། སྨོན་ལམ་འད་ིསྐོད་

ཅོེས་གསོལ་ཏ།ོ གཤེེན་རབ་དམ་པའ་ིཁབ་ཏུ་བཞེེས་པ་ཡ།ི ཤེིན་ཏུ་མཛོེས་པའ་ིཧོས་

ཟ་རྒྱལ་མེད་འདི། ཤེེས་རབ་བླ་ོདང་ལྡན་པ་བྲམ་ཟེའུ་བུ། འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིིས་

བཏགས་པའི་ཕྱིའི་མཚན་རེ་ལ་བདག་ཅོག་ལྷ་རྣམས་སྨོན་ལམ་རེ་རེ་འདེབས་ཏེ། 

རྒྱལ་མེད་ལགས། སྐྲ་མ་ེཏོག་ཨུདྤལ་གྱི་ིལ་ོམ་འདྲེ་བ་ནི། དུས་གསུམ་གྱི་ིབད་ེབར་

གཤེགེས་པ་དབུ་ལ་བཀུར་བའ་ིབདནེ་གྱི་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་དང་གཉསི་

སུ་མེད་པར་སྨོན་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལོ། རྒྱལ་མེད་ལགས། མིག་ཁོམ་འཐིང་ག་ི

འབྲས་བུ་འདྲེ་བ་ནི། སྣང་སྲིད་སལ་ེགསལ་བའ་ིརྟེགས་ཡིན་པས། སྣང་སྲིད་ཡ་ེསྲིད་

མ་ེལངོ་གཡའ་དག་ལྟར། སལ་ེགསལ་བར་སྨནོ་ལམ་ལྷ་ཡ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མདེ་

ལགས། དཔྲལ་བའ་ིགདེང་ཆོ་ེབ་ཟླ་བ་གསལ་བ་ཉ་བ་འདྲེ་བ་ནི། དངོས་གྲུབ་མཐར་

རྒྱས་པའ་ིརྟེགས་ཡནི་ཏ།ེ ཟླ་གསང་ཐགི་ལེའ་ིདངསོ་གྲུབ་དང་ལྡན་པའ་ིསྨནོ་ལམ་ལྷའ་ི

མཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མདེ་ལགས། སྨནི་མ་དཀྱུས་རངི་ཡ་ིག་ེན་ར་ོའདྲེ་བ་ན།ི སྤྱི་ིལྡངི་

ནམ་མཁའ་ིདབྱོངིས་གྲལ་འཛོནི་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ མ་ནརོ་ངསེ་པའ་ིས་ལ་གནས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པའ་ིསྨནོ་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མདེ་ལགས། མཁུར་ཚསོ་ལ་བཀྲེག་གསལ་

བ། དུང་ཕེོར་ལ་མཚལ་གྱི་ིབྱོེའུ་རྗེེས་བོར་བ་འདྲེ་བ་ནི། གསས་མཁར་བྱོ་ལམ་རྗེེས་

མེད་གྲུབ་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ བད་ེགནས་ཆོེན་པ་ོལྷུན་གྱིིས་རྫོོགས་པའ་ིསྨོན་ལམ་

ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མདེ་ལགས། ཤེངས་ཀྱི་ིདབྱོབིས་ལགེས་ཏ།ེ རནི་པ་ོཆོའེ་ིསྣ་

ཚར་འདྲེ་བ་ནི། འཇིིག་རྟེེན་མི་ཡི་ཡུལ་དུ་མཛོེས་པའི་ཞེལ་དང་ལྡན་པའི་རྟེགས་

ལགས་ཏེ། ཀུན་དགའ་ཡ་ོམཉེས་མ་ལྟར་བྱོམས་པའ་ིསྨོན་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལོ། 

རྒྱལ་མེད་ལགས། སྨྲ་བའ་ིམཆུ་ལེགས་ཏེ། མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ིཆོག་བཏབ་པ་འདྲེ་བ་ནི། ལྷ་

རྣམས་ཀྱི་ིསྙིངི་པ་ོརམི་གྱིསི་ཟླསོ་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ ལྷ་དང་མིའ་ིལ་ོཙཱ་བར་འགྱུར་

བའ་ིསྨོན་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མེད་ལགས། བཞེད་པའ་ིཚེམས་ལེགས་ཏ།ེ 

ལྷ་རྩ་ེབ་གམ་འདྲེ་བ་ན།ི སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིམྱ་ངན་ཟད་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ དགའ་བའ་ི

ཡིད་དང་ལྡན་པའ་ིསྨོན་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མེད་ལགས། ཚེམས་བར་གྱི་ི

རྙིིལ་མཛོེས་ཏེ། མ་ེཏོག་པད་མ་དམར་པ་ོའདྲེ་བ་ནི། བག་ཆོགས་ཀྱི་ིདྲེ་ིམ་དག་པའ་ི

རྟེགས་ཡནི་ཏ།ེ ཉནོ་མངོས་ཀྱི་ིསྒྲོབི་པ་སེལ་བའ་ིསྨནོ་ལམ་ལྷ་ཡ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་

མདེ་ལགས། སྨྲ་བའ་ིལྗོགས་བད་ེསྟོ།ེ བར་སྣང་ག་ིགླེགོ་འདྲེ་བ་ན།ི རྒྱས་པའ་ིའབུམ་སྡེ་ེ

སྒྲོོགས་པའི་རྟེགས་ལགས་ཏེ། ཡི་གེ་དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔའི་ས་བོན་དང་ལྡན་པའི་སྨོན་

ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མེད་ལགས། གསུང་ག་ིདབྱོངས་སྙིན་པ། བྱོ་ན་ེཙིོའ་ི

གཅོོང་སྐོད་འདྲེ་བ་ནི། དུས་གསུམ་བད་ེགཤེེགས་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་སྙིན་པའ་ིདབྱོངས་ཀྱིིས་

མཚན་བསྟོོད་པའི་རྟེགས་ཡིན་ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་དབྱོངས་སྙིན་པ་

འབུམ་འགྱུར་པའི་སྨོན་ལམ་ལྷའི་མཐུ་འབུལ་ལོ། རྒྱལ་མེད་ལགས། ཨོག་མའི་
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དབྱོབིས་ལགེས་ཏ།ེ ལྷའ་ིཐམེ་སྐོས་འདྲེ་བ་ན་ིའཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཐར་པའ་ིསྐོས་ལ་

འདྲེནེ་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ སྐྱེ་ེབ་རྣམ་བཞེ་ིཀུན་སྒྲོལོ་བའ་ིསྨནོ་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་

ལོ། རྒྱལ་མེད་ལགས། མགུར་གྱི་ིགསང་དོད་ད་ེདངུལ་གྱི་ིབུམ་པ་འདྲེ་བ་ནི། སྐྱེོན་

མེད་ཡོན་ཏན་ཚང་བའི་བཀའ་ལུང་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་བོན་སྟོོན་པའི་རྟེགས་

ལགས་ཏེ། སེམས་ཅོན་རྣམས་བདུད་རྩིའ་ིབོན་སྟོོན་པའ་ིསྨོན་ལམ་ལྷ་ཡ་ིམཐུ་འབུལ་

ལོ། རྒྱལ་མེད་ལགས། ཐུགས་ཀའ་ིཕུབས་སྙིོམས་ཏེ། གསེར་གྱི་ིསྤེང་པ་ོའདྲེ་བ་ནི། 

ཀུན་ལ་བྱོམས་པའ་ིསམེས་ཀྱི་ིསྙིམོས་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ ཐགི་ལ་ེཉག་ཅོགི་མངནོ་

སངས་རྒྱས་པའ་ིསྨོན་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལོ། རྒྱལ་མེད་ལགས། སེམས་ཅོན་གྱི་ི

གསསོ་ལགེས་ཏ།ེ དངུལ་དཀར་གྱི་ིགཤེང་ཆུང་སྦུབ་པ་འདྲེ་བ་ན།ི སམེས་ཅོན་རྣམས་

ལ་ཆུ་བོའ་ིགཞུང་ལྟར་བདུད་རྩིའ་ིའ་ོམ་སྦྲིང་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏེ། གསོས་ཀྱི་ིབདུད་

རྩ་ིཡིས་སྡུག་བསྔལ་ནད་རྣམས་འཇིོམས་པའ་ིསྨོན་ལམ་ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལོ། རྒྱལ་

མེད་ལགས། རྐེད་པའ་ིསྐོབས་ཕྱེད་དེ། གཞུ་མོའ་ིའཆོང་བཟུང་འདྲེ་བ་ནི། སྐྱེོན་དང་

ཡོན་ཏན་འབྱོེད་པའ་ིརྩལ་ཡོད་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ སྐྱེོན་བོར་ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པའ་ི

སྨོན་ལམ་ལྷའི་མཐུ་འབུལ་ལོ། རྒྱལ་མེད་ལགས། བྱོིན་པའི་གདུབ་འདྲེིལ་ཏེ། རི་

དྭགས་ཨ་ེན་ཡའ་ིབྱོིན་པ་འདྲེ་བ་ནི། འགྲོས་མཁས་སྟོབས་སུ་སྡུག་པའ་ིདགྱིེས་པའ་ི

རོལ་མ་ོལྷ་ལ་འབུལ་བའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏེ། ས་བཅུ་རིམ་གྱིིས་བགྲོད་པའ་ིསྨོན་ལམ་

ལྷའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མདེ་ལགས། སྐུ་ལུས་རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་ལ་གསལ་བ་ན།ི 

ཡིད་བཞེིན་གྱི་ིནོར་བུས་སེམས་ཅོན་འདོད་པ་སྐོོང་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏེ། སྦྱིན་པ་

མཉམ་སྙིོམས་ཐུགས་རྗེེས་འགྱིེད་པའི་སྨོན་ལམ་ལྷའི་མཐུ་འབུལ་ལོ། རྒྱལ་མེད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལགས། སྤྱིིར་ཡང་སྐུ་ལུས་རན་པའ་ིཚད་དང་ལྡན་པ་ན།ི བཟོད་པ་རྒྱུན་ཏུ་སྒོོམ་པའ་ི

རྟེགས་ལགས་ཏ།ེ

 ད་ཡང་ངན་སོང་སྒོ་ོབཅོད་ནས་སེམས་ཅོན་གྱི་ིམགོན་སྐྱེབས་མཛོད་པའ་ིསྨོན་

ལམ་ལྷ་ཡ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མདེ་ལགས། བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིསི། 

འབྱུང་བ་རྣམ་བཞེིས་བསྐྱེེད་པའ་ིཕྱིའ་ིཡུལ་བཞེ་ིབཟང་པོར་མཚན་རྣམས་བཏགས་པ་

ལ། བདག་ཅོག་ལྷ་རྣམས་ཀྱིསི་སྨནོ་ལམ་ར་ེར་ེབཏབས་ས།ོ སྨནོ་ལམ་མཐུ་ཡསི་ཡུན་

ཏུ་བརྟེན་གྱུར་ཅོགི །ད་ེལྟར་ལྷ་རྣམས་ཀྱིསི་སྨནོ་ལམ་བཏབས་ས།ོ 

ད་ེནས་ཡང་ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་གྱི་ིཞེང་པ་ོཕྱྭ་ཁ་རྗེ་ེཐང་པ་ོལ་སོགས་པའ་ི

ཕྱྭའ་ིམ་ིརྣམས་དང་། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཡབ་མྱེས། དམུ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའ་ིདམུ་ཡ་ིམ་ི

རྣམས་དང་། གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ལ་

སོགས་པའ་ིགཤེེན་ཕྲིན་རྣམས་དང་། ད་ེལྟར་རྣམ་པ་ཀུན་མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་དུ་

འཚོགས་ནས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ་ཞུས་པ། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ི

དནོ་སླད་དུ། ཁབ་ཀྱིསི་དམ་པ་བཞེསེ་པའ་ིཧསོ་ཟ་རྒྱལ་མདེ་ལ། རགི་པའ་ིབླ་ོརྩལ་ཆོ་ེ

བའ་ིབྲམ་ཟའེ་ིབླ་ོགསལ་བུས། རྣམ་ཤེསེ་སམེས་ཀྱི་ིབསྐྱེདེ་པའ་ིནང་ག་ིསྐོསོ་བརྒྱད་ལ་

ཁ་དམར་བཟང་པརོ་བཏགས་པའ་ིམཚན་ར་ེར་ེལ།

 བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིང་སྨོན་ལམ་ར་ེར་ེའདེབས། རྒྱལ་མེད་ལགས། སེམས་

ཉིད་ལ་ཉོན་མོངས་པའ་ིས་བོན་ཟད་པ་ནི། སྐྱེ་ེབ་འད་ིལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའ་ིརྟེགས་

ཡནི་ཏ།ེ འཁརོ་བའ་ིགནས་ལྔ་སྒོ་ོཆོདོ་པ་ཕྱྭའ་ིསྨནོ་ལམ་གྱི་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མེད་

ལགས། སེམས་ཉིད་ཀྱིིས་བོན་སྐྱེ་ེབ་མེད་པའ་ིདོན་རྟེོགས་པ་ནི། སེམས་ཅོན་རྣམས་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 173  

ལ་བོན་སྟོོན་ནུས་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏེ། སེམས་ཅོན་རྣམས་སྐྱེ་ེབ་མེད་པར་དགོད་

ནུས་པའི། ཕྱྭའ་ིསྨོན་ལམ་གྱི་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མེད་ལགས། རྩལ་ཤུགས་ཀྱིིས་

སྦྱིན་པ་ཆོགས་པ་མེད་པ་ནི། སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆོེར་གཏོང་ནུས་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏེ། མ་

ཆོགས་ཀློོང་དུ་ཐིམ་པ་ཕྱྭའ་ིསྨོན་ལམ་གྱི་ིམཐུ་འབུལ་ལོ། རྒྱལ་མེད་ལགས། འབྱོོར་

ལྡན་གྱི་ིཚུལ་ཁིམས་ཟབ་མ་ོབསྲུང་ནུས་པ་ནི། ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིསྐྱེ་ེམཆོེད་འཕེེལ་བའ་ི

རྟེགས་ལགས་ཏ།ེ སྲས་དང་སླབོ་འབངས་མཐར་ཕྱནི་པའ་ིསྨནོ་ལམ་ཕྱྭ་ཡ་ིམཐུ་འབུལ་

ལ།ོ རྒྱལ་མེད་ལགས། ཤེེས་རབ་གསལ་བས་བསྒྲུབ་པ་ཟབ་མ་ོདང་དུ་ལེན་ནུས་པ་

ན།ི ཡུལ་དང་དབང་པ་ོས་ོས་ོམ་ིགཡ་ོབའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ ལྷ་རྣམས་དངསོ་སུ་གྲུབ་

པའ་ིསྨོན་ལམ་ཕྱྭའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མེད་ལགས། བྱོམས་པའ་ིསེམས་དང་ལྡན་

པའ་ིསྐྱེ་ེའགྲ་ོབུ་ལྟར་གས་ོནུས་པ་ན།ི ཚད་མདེ་པ་བཞེ་ིདང་ལྡན་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏ།ེ 

སྐྱེ་ེའགྲ་ོཐུགས་རྗེསེ་འཛོནི་པའ་ིསྨནོ་ལམ་ཕྱྭའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ

 རྒྱལ་མེད་ལགས། ངེས་པའི་དོན་རྟེོགས་པས། བདེན་པའི་དོན་སྟོོན་པ་ནི། 

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་སྐྱེབས་འོག་ཏུ་འཛུད་པའ་ིརྟེགས་ལགས་ཏེ། གཡུང་དྲུང་

ག་ིདནོ་དང་ལྡན་པའ་ིསྨནོ་ལམ་ཕྱྭའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མདེ་ལགས། རྟེནེ་པའ་ིས་རུ་

མཐུན་པས། འདེགས་པའ་ིསྟོབོས་དང་ལྡན་པའ་ིསྨནོ་ལམ་ཕྱྭའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་

མེད་ལགས། བསྐྱེེད་པའ་ིཡུམ་དུ་བཟང་པས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིགདུང་འཚོབ་པར་སྨོན་

ལམ་ཕྱྭའ་ིམཐུ་འབུལ་ལ།ོ རྒྱལ་མེད་ལགས། བྲམ་ཟེའ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིིས། 

རྣམ་ཤེེས་སེམས་ལ་བསྐྱེེད་པའི། ནང་ག་ིསྐོོས་བརྒྱད་ལ་བཟང་པོར་མཚན་རྣམས་

བཏགས་པ་ལ། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བདག་ཅོག་ཕྱྭ་གཤེེན་དམུ་རྣམས་ཀྱིིས་སྨོན་ལམ་ར་ེར་ེབཏབ་པས། སྨོན་ལམ་

མཐུས་ཡུན་དུ་བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །ད་ེལྟར་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས། དམུ་ཐག་དམུ་ཡིས་

བཏགས་ས།ོ ཞེལ་དྲེ་ོཀླུ་ཡསི་བྱོནི་ན།ོ ཕྱྭ་གཡང་ཕྱྭ་ཡསི་བླན་ན།ོ སྤྱི་ིབདུད་ལྷས་བོར་

ར།ོ སྨནོ་ལམ་ཡསོ་བཏབ་བ།ོ ད་ེལྟར་སྟོང་དང་དབྱོལ་དུ་འཚགོས་ས།ོ ད་ེཡང་དནོ་དུ་

འད་ིལྟར་ར།ོ 

སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིམཚན་ཉིད་ན།ི གནས་ལ་ཆོགས་ཤེིང་ཁྱེིམ་ལ་དགའ། ད་ེ

དག་ད་ེལས་བསྒྲོལ་བའ་ིཕྱརི། ལན་ཅོགི་རྒྱལ་མདེ་བཞེསེ་པའ་ིཚུལ། 

ད་ེནས་ཁྱེམི་པ་ཁྱེམི་སུན་འབྱོནི། ད་ེཕྱརི་ཁྱེམི་ཐབས་བཞེསེ་པའ།ོ །

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟེར་མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས།” གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཁབ་

བཞེསེ་པའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབདུན་པའ།ོ ། 
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ལེའུ་བརྒྱད་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིསེ་སྲསེ་སྤྲུལ་བའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཨ་དཀར་འབར་བ་གུང་ཁྱེབ་ལམ། གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་དུ་

ན། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་སྲས་སྤྲུལ་པའ་ིལའེུའ།ོ 

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། ཕྱིའ་ིཡུལ་བཟང་ནང་ག་ིསེམས་དག་ེབའི། ཧོས་ཟ་རྒྱལ་

མེད་བག་དང་ལྡན་པ་ལ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིསྤྲུལ་པ་དང་། ལྷ་དང་ཕྱྭས་

སྨནོ་ལམ་བཏབ་པའ་ིམཐུ་དབང་དང་། སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིམཐུན་བསདོ་ནམས་

ཀྱིིས། ཕྱ་ིད་ེལོའ་ིདུས་སུ་སྐུ་ལས་སྲས་ཅོིག་འཁྲུངས། འཁྲུངས་པའ་ིདུས་དེར་ཀུན་

ཀྱིང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། གནམ་གྱི་ིལྷ་དང་སའ་ིཀླུ་ཡང་འདུས། སྤྱི་ིདབང་ཆོེན་པ་ོཐོབ་པའ་ིལྷ་

ཆོེན་བརྒྱ་བྱོིན་དང་། དབང་ཆོེན་འཁོར་ལ་ོབསྐོོར་བའ་ིལྷ་ཆོེན་ཚངས་པ་ཡིས། རྒྱལ་

བུ་ད་ེལ་བདུད་རྩིའ་ིཁྲུས་ན་ིབྱོས། ལྷ་བརྒྱ་བྱོིན་གྱིིས་ཡིད་བཞེིན་གྱི་ིནོར་བུ་རིན་པ་ོ

ཆོེས་དབང་བསྐུར། ཀླུ་འཇིོག་པོས་ཨུད་དུ་འབར་བའ་ིམ་ེཏོག་གིས་ལྟ་ེབ་བྱོས། ཀླུ་

དགའ་བ་ོཡིས་དགའ་ལྡན་གྱི་ིཚང་བུར་བཅུག །ཀླུ་མལ་གྲོས་ཀྱིིས་སྨོན་ལམ་གྱི་ིཉག་

ཐག་ག་ིཚངས་ཐག་བྱོས། ཕྱྭ་ཡ་ིརྒྱལ་པསོ་བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ིཕྱྭ་གཡང་བླན། དམུ་ཡ་ིརྒྱལ་

པོས་གཡུང་དྲུང་ག་ིདམུ་ཐག་བཏགས། གཙུག་ཕུད་ཅོན་གྱི་ིགཤེེན་གྱིིས་འགྱུར་མེད་

ཀྱི་ིགཙུག་ཕུད་བཅོས། དབང་རྒྱ་ཅོན་གྱི་ིགཤེནེ་གྱིསི་ཚ་ེརིང་ག་ིལན་ཕྲིན་བླས། བྲམ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཟའེ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིིས་མཚན་བརྟེགས་པས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་མཚན་བཟང་ནས། 

ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་པའ་ིའཚོགས་པ་རྣམས་ཁ་དམར་གསོལ་པ། རྒྱལ་བའ་ིསྲས་

འད་ིན་ིལྷ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ལ་བཀའ་བརྩན་ཞེིང་། སྐྱེ་ེའགྲ་ོསེམས་ཅོན་གྱིིས་དོན་བྱོེད་

ནུས་པ་ཅོིག་འཁྲུངས་པར་ངེས་ས།ོ ཕྱིའ་ིཡུལ་བརྟེགས་པས་ཀྱིང་། ཡབ་དང་མཐུན་

པར་རིན་པོ་ཆོེ་དར་དཀར་དུ་དྲེིལ་བ་འདྲེ་བ། ཕྱི་དཀར་ལ་འཇིམ་པ་ནང་བཀྲེ་ལ་

གསལ་བ་ཞེིག་གདའ།ོ ནང་ག་ིསེམས་བརྟེགས་པས་ཀྱིང་། གཏ་ོཡ་ིའབུམ་སྡེ་ེཐུགས་

ལ་གསལ་བས། གཏ་ོརྒྱུད་བདུད་རྩིར་སྤེེལ་ནུས་པ་ཞེིག་གདའོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བྲམ་

ཟསེ་གསལོ་ཏ།ོ 

སྲས་དེ་ཡང་ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་པས། དགུང་ལོ་

གཅོིག་ན་ཤེེས་རབ་ཚད་དུ་ཕྱིན། དགུང་ལོ་གཉིས་ན་སྙིིང་རྗེེའི་སེམས་དང་ལྡན། 

དགུང་ལ་ོགསུམ་ནས་ཡབ་ལ་ཐ་ེཚམོ་ཕེརེ་ར།ོ ད་ེལ་སམེས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་

སོ། གཤེེན་རབ་ཡབ་དང་སྲས་བཅོས་ལ། སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། ནམ་

མཁའ་ིསྤྲོནི་ཚགོས་བཞེནི་དུ་མཉན། སྲས་ཀྱིསི་ཡབ་ལ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ ཡབ་ཅོགི་སྟོནོ་

པ་གཤེནེ་རབ་ལགས། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་ཡང་། ངསེ་ཚགི་བདནེ་

པའ་ིདོན་ཅོིག་བསྟོན་ཏུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་

བས། ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྣམ་གསུམ་བླ་ོདང་ལྡན་ན་རིགས་ཀྱི་ིབུ་ཡིན་ནོ། 

ངེས་ཚིག་བདེན་པའ་ིབོན་ཀྱིང་རྣམ་གསུམ་བླ་ོཡིན་ན།ོ ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་ཏོ། ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། ཡབ་ལགས་བླ་ོརྣམ་པ་གསུམ་བགྱི་ིབ་

གང་དང་གང་ལ་གདགས་པ་ལགས། དནོ་དང་སྦྱར་ནས་བདག་ལ་བཤེད་དུ་གསལོ། །



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྲས་ཀྱིིས་ཞུས་སམ་གསོལ་བས། ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པ། ངེས་ཚིག་བདེན་པའ་ིདོན་བསྡུས་ན། རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ིབླ་ོབཤེད་ཀྱིིས། 

སྲས་དང་ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན། ལུས་ཀྱིང་ཐུད་ལ་ཡན་ལག་གསུམ། པུས་མ་ོ

ཚུགས་ལ་ཐལ་མ་ོསྦྱོར། དབང་པ་ོམ་ཡེངས་བརྟེན་པར་ཉོན། རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ིབླ་ོ

བཤེད་ཀྱིསི། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་པས། སྲས་དང་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི། རནི་པ་ོཆོ་ེསྣ་

ལྔས་མཆོདོ་པ་ཕུལ་ནས། ལུས་ཀྱིང་བཏུད་ད་ེཡན་ལག་གསུམ། པུས་མ་ོབཙུག་ཅོངི་

ཐལ་མ་ོསྦྱར། དབང་པ་ོམ་ཡེངས་བརྟེན་པར་ཉོན། ད་ེལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོ

ཡིས། བླ་ོརྣམ་པ་གསུམ་ངོས་བཟུང་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། དང་པོར་འཛོིན་པའ་ིབླ་ོ

དང་གཅོགི །བར་དུ་བརྟེག་པའ་ིབླ་ོདང་གཉསི། ཐ་མར་རྟེགོས་པའ་ིབླ་ོདང་གསུམ། ད་ེ

ལ་དང་པོར་འཛོིན་པའ་ིབླ་ོདང་ལྡན་པ། གར་སྦྱིན་གྱི་ིརླན་དང་འདྲེ་བ་གཅོིག་དགོས་

ས།ོ བར་དུ་བརྟེགས་པའ་ིབླ་ོདང་ལྡན་པ། ས་རྡོོའ་ིནང་ནས་རནི་པ་ོཆོ་ེའཚལོ་བ་འདྲེ་བ་

གཅོིག་དགོས་སོ། ཐ་མར་རྟེོགས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ། རིན་པོ་ཆོེའི་ནང་ནས་ཀྱིང་

གསེར་རྙིེད་པ་འདྲེ་བ་གཅོིག་དགོས་ས།ོ དང་པོར་འཛོིན་པའ་ིབླ་ོདང་མ་ལྡན་ན། བྲག་

ག་ིངོས་ལ་སྲན་མ་གཏོར་བ་དང་འདྲེའོ། བར་དུ་བརྟེག་པའ་ིབླ་ོདང་མ་ལྡན་ན། མིག་

ལངོ་བའ་ིལག་ཏུ་རྫོས་ཁ་བ་ོགཏད་པ་དང་འདྲེའ།ོ ཐ་མར་རྟེགོས་པའ་ིབླ་ོདང་མ་ལྡན་ན། 

གཅོོལ་ཆུང་གིས་གཞེའ་ཚོན་འདེད་པ་དང་འདྲེའོ། དེའི་ཕྱིར་ན་བློ་ནི་རྟེོགས་པས་

གཅོད། སྐྱེེས་བུ་བླ་ོདེ་དང་ལྡན་པ་གང་ཞེིག་གིས། ཚིག་བཞེི་ཚིགས་སུ་བཅོད་པ་

གཅོིག་ག་ིདོན་རྟེོགས་ཀྱིང་རབ་མཆོོག་རྒྱལ་བ་ཡིན། རྟེོགས་ནས་དོན་བཞེིན་བྱོས་ན་

བྱོང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐོབ། ཚིག་ག་ིལ་ོམ་མང་པ་ོམ་རྟེོགས་བསྟོན་ཕྱིར་ཡིན། རྟེོགས་ན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཚགི་བརོ་དནོ་ལ་མ་ིབསྒོམོ་ན། རང་ག་ིརང་ལ་བསླུ་བ་བྱོདེ་པ་ཏ།ེ སམེས་ཉདི་ས་ལ་ེམ་ེ

དཔུང་ནང་དུ་མཆོོངས་པ་ཡིན། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་མོས་པའ་ིསྲས་དང་འཁོར། ངེས་

ཚིག་བསྟོན་པ་ཡིན་གྱིིས་སེམས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་ཞེོག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ 

ཡབ་ཀྱིིས་བསྟོན་པ་ཙིམ་གྱིིས་སྲས་ཀྱིིས་རྟེོགས། འཁོར་ལ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ི

ཤེསེ་རབ་གསལ་བ་བྲམ་ཟའེུ་བུ། འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་ད་ེལ་ང་ོམཚར་སྐྱེསེ། སྟོནོ་པའ་ི

སྤྱིན་སྔར་པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་ཏ།ེ ལུས་ལ་དཔལ་ཤེར་བླ་ོལྡན་རྒྱལ་བུ་ལ། དོན་

དང་སྦྱར་ལ་བདག་གསི་མཚན་གཅོགི་གདགས། ཟརེ་ནས་མཚན་བཏགས་པ། གཏ་ོ

བུ་འབུམ་སངས་སུ་བཏགས་ས།ོ ད་ེལ་ཡང་སྲས་ཀྱིསི་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། གཤེནེ་རབ་

ལགས། རིག་པའ་ིབླ་ོརྩལ་ཆོ་ེབ་བྲམ་ཟེའ་ིབུས། བདག་ལ་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་སུ་

མིང་གདགས་པ་ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་ན་བཏགས་པ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་

གསལོ་བས། ད་ེལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། མ་ནརོ་ངསེ་པར་སྟོནོ་པས་གཏ།ོ 

མ་ིའབྱོེད་མཉམ་པར་སྙིོམས་པས་བུ། བོན་ལ་འབུམ་སྡེ་ེམཁྱེེན་པས་འབུམ། འཁོར་

བའ་ིསྡུག་བསྔལ་སངས་པས་སངས། ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་སོ། ད་ེལ་

སྲས་ཀྱིང་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། འོན་ཀྱིང་ཡབ་ཉིད་ཀྱི་ིམཚན་སྟོོན་པ་

གཤེེན་རབ་མ་ིབོར་འདོགས་པ་ཅོིའ་ིཕྱིར་ན་བཏགས་པ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་

ཞུས་སམ་གསོལ་བས། ད་ེལ་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྣང་སྲིད་ཡ་ེསྲིད་ས་ལེར་

སྟོོན་པས་སྟོོན། སྐྱེ་ེའགྲོའ་ིསེམས་ཅོན་བུ་ལྟར་གས་ོབས་པ། བོན་ཉིད་དབྱོིངས་ནས་

སམེས་ཉདི་བདལ་བས་གཤེནེ། འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ལ་སྤྲུལ་ནས་བྱོནོ་པས་རབ། སྐུ་མདགོ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ཕྱག་མཚན་མ་ིརུ་བསྟོན་པས་མི། གཏ་ོརྒྱུད་དཔྱིད་རྒྱུད་བདུད་རྩ་ིབ་ོབས་བོ། དེའ་ི

ཕྱིར་ན་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིན། ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། བདག་གིས་

ཡུམ་གཅོིག་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲོོམ་བུ་ལ། ཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་དག་ཏུ་གདགས་པ་ཅོིའ་ིཕྱིར་ན་

བཏགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་བས། ད་ེལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོཧོས་རིགས་ཡིན་པས་ཧོས། ཟ་མ་མ་ོརུ་བསྟོན་པས་ཟ། ཡ་ེཤེེས་

ལྔ་དང་ལྡན་པས་རྒྱལ། དུག་ལྔའ་ིསྐྱེནོ་རྣམས་སངས་པས་མདེ། 

དེའ་ིཕྱིར་ན་ཧོས་ཟ་རྒྱལ་མེད་ད།ོ ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། ད་ེགོང་ཡན་

ཆོད་བཤེད་ཀྱིིས་མ་ིལོང་ཡང་། གཤེེན་རབ་ཉིད་ཀྱི་ིཡབ་ཡུམ་ལ། མ་ིབོན་ལྷ་བོན་ཡ་ོ

བོན་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང་། མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་གཉིས་སུ་འདོགས་པ་

ཅོིའ་ིཕྱིར་ན་བཏགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་

ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ལྷ་དང་མ་ིལ་སོགས་ཏ་ེརིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་ཀུན། ཡ་ོཀ་

ཐུགས་རྗེསེ་བནོ་གྱིིས་འཛོནི་པས། མ་ིབནོ་ལྷ་བནོ་ཡ་ོབནོ་ན།ོ རྒྱལ་རགིས་དྲེ་མ་ཆོནེ་

པོའ་ིབོན་པ་ོཡིན་པས་རྒྱལ་བོན་ནོ། ཞེང་པ་ོཕྱྭ་ཡིས་དབང་བསྐུར་ཐོད་དཀར་མདའ་

གང་བ་དབུ་ལ་བཅོིངས་པས་ཐོད་དཀར་ར།ོ དེའ་ིཕྱིར་ན་མ་ིབོན་ལྷ་བོན་ཡ་ོབོན་རྒྱལ་

བོན་ཐོད་དཀར་རོ། ལྷ་དང་མ་ིལ་སོགས་ཏ་ེརིགས་དྲུག་སེམས་ཅོན་ཀུན། ཡ་ོལ་མ་ི

འབྱོེད་མཉམ་པར་འདུག་པས། མ་ིཕྱ་ིལྷ་ཕྱ་ིཡ་ོཕྱིའོ། སྔོན་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་གྲོང་

ཁྱེེར་ཞེབས་ཀྱིིས་བཅོགས་ཙིམ་ན། ཉ་ིཟླའ་ིཞེལ་བཞེིན་གསལ་བར་གཟིགས་ནས་

བཞེད་པས་བཞེད། སམེས་ཅོན་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བྱོམས་པས་མ། དའེ་ིཕྱརི་ན་མ་ིཕྱ་ིལྷ་

ཕྱ་ིཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་མའ།ོ ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། འ་ོསྐོལོ་བཞུགས་མཆོསི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡུལ་གྱི་ིགླེིང་སྐོོར་འདི། ཀུན་ཀ་བཤེད་ཀྱིང་བཤེད་ཀྱིིས་མ་ིལངས་ན། འོལ་མ་ོལུང་

རངིས་བྱོ་བ་ཅོའི་ིཕྱརི་ན་འལོ་མ་ོལུང་རངིས་ལགས། བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་བྱོ་བ་ཅོའི་ིཕྱརི་

ན་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ལགས། ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེབྱོ་བ་ཅོིའ་ིཕྱརི་ན་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེལགས། ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། དེ་ལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། 

འོལ་ན་ིསྐྱེ་ེབ་མེད་པས་འོལ། མ་ོན་ིའདོད་པ་འབྱུང་བའ་ིམོ། ལུང་ན་ིབཀའ་ལུང་སྟོོན་

པས་ལུང་། རིངས་ན་ིཐུགས་རྗེ་ེབསྲིང་པས་རིངས། དེའ་ིཕྱིར་ན་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་

ས།ོ མ་རགི་རགི་པར་བསྟོན་པས་བར། རགི་པས་མ་རགི་བ་ོབས་པ།ོ དག་ེསྡེགི་ས་ོབ་

བྱོེད་པས་ས།ོ རྣམ་ཤེེས་སྐྱེོན་བརྒྱད་སྤེངས་པས་བརྒྱད། དེའ་ིཕྱིར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་

ད།ོ ངསེ་པའ་ིདནོ་ལ་དགངོས་པས་ཤེམ། འཁོར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་སྤེངས་པས་པ།ོ །མ་

ནོར་དོན་ལ་ངེས་པས་ལྷ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་སུ་རྩེ། དེའ་ིཕྱིར་ན་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའོ། 

ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ 

ཡང་སྲས་ཀྱིསི་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། སམེས་ཅོན་ཀུན་གྱི་ིརྒྱུ་འབྲས་ཞུ་ཡསི་མ་ིལངོ་

ན། འཇིགི་རྟེེན་ཁམས་ན་སམེས་ཅོན་གྲངས་མང་ཡང་། མྱསེ་པ་ོརྒྱལ་བནོ་ཐདོ་དཀར་

ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས་བཞེད་པ་དང་། ཡབ་ཅོིག་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལྟ་བུར་སྐུ་

ལས་འཁྲུངས་པ་ཡ།ི བདག་ག་ིཕྱ་ིམ་ོཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་བཞེད་འད།ི རགིས་དང་ཕེ་མ་མངི་པ་ོ

ཇི་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། ད་ེལ་ཡང་ཡབ་

ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེན་ིསྔོན་གྲོང་ཁྱེེར་ལང་ལིང་དུ་སྐྱེེས་ས།ོ རིགས་ན་ིདམངས་

ཀྱི་ིརིགས་ཡིན་ནོ། ཕེ་ན་ིས་ལ་ཞེེས་བྱོ་སྟོ་ེགཡས་ཞེར་རོ། མ་ན་ིའགིར་ཏ་ིཞེེས་བྱོ་སྟོ་ེ

ཁངོ་ཁའོ།ོ བུ་ན་ིགསལ་ཁྱེབ་ཞེསེ་བྱོ་སྟོ་ེགཡནོ་འཐངི་ང།ོ །



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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མ་ོབདག་ན་ིསམེས་ཅོན་ལ་ཡང་། ཕྱའི་ིམཚན་བཟང་ཞེངི་ནང་ག་ིབླ་ོགསལ་བས། 

རྒྱལ་པོ་བཞེད་པ་ཡང་དེ་ལ་བཞེད་པ་ཡིན། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་གསོལ་པ། ཕེ་ེཤེ་ཨ་ེམ་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ ཐམས་ཅོད་

མཁྱེནེ་པའ་ིགཤེནེ་རབ་ལགས། གཡས་ཞེར་གཡནོ་འཐངི་ཁངོ་ཁ་ོལ། རྒྱལ་པ་ོབཞེད་

པར་ནུས་ཀྱིིན་གཤེེན་རབ་སྐུ་ལ་འཁྲུངས་པའ་ིབུ་མ་ོའདི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཇི་ིལྟར་

ལགས་པ་བདག་ལ་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། 

ད་ེལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ས་ལ་འགརི་ཏ་ིགསལ་ཁྱེབ་གསུམ། སྤྱིརི་ཡང་

སྐྱེ་ེབ་མང་པ་ོནས། བསོད་ཚོགས་མང་པ་ོབསགས་པ་ཡིན་ནོ། ད་ལྟ་ཉིད་ཀྱི་ིསྐྱེ་ེབ་

འདིའ་ིགོང་། འདས་པའ་ིསྟོོན་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེེན་གྱིི། བོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་དར་བའ་ི

དུས་དེར་ཡང་། ད་ེགསུམ་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན། འོད་མ་གླེིང་འཁོར་རྒྱས་

པ་བྱོ་བ་ཞེིག་ཏུ་སྐྱེེས་པའ་ིསྐྱེེས་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་དད་པ་སྐྱེེས་

ནས། བོན་གྱི་ིསྒོ་ོཡང་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་འཕེན་ཡུལ་གྱི་ིསྒོ་ོརུ་ཞུགས་ནས། ཚུལ་ཁིམས་

སྲུང་བའ་ིབཙུན་པ་གསུམ་ཡིན་ཏ།ེ ཚ་ེསྨད་ལ་སེམས་ཡར་བསྐྱེེད་ནས། ཐེག་པ་ཆོེན་

པ་ོདཔནོ་གསས་ཀྱི་ིསྒོརོ་ཞུགས་ནས་བསྒོམོ་པས། ལྟ་བ་དཔནོ་གསས་མ་ནརོ་བ་དརེ་

སྒོོམ་ཡང་། སྤྱིོད་པ་འཕེན་ཡུལ་གྱི་ིཁིམས་དང་མ་འབྲེལ་བར། ཚུལ་ཁིམས་འཆོལ་

བའ་ིསྐྱེནོ་གྱིསི་དམངས་རགིས་སུ་སྐྱེསེ་པ་ཡནི་ན།ོ མཆོདོ་པ་མར་མ་ེཆོགས་པ་ཡསི། 

ས་ལ་གཡས་ཞེར་བ་ཡིན་ནོ། བསྐོོར་བ་བོན་སྤྱིོད་བརྩོན་འགྲུས་ཆོགས་པ་ཡིས། 

གསལ་ཁྱེབ་གཡོན་འཐིང་པ་ཡིན་ནོ། འདོད་པ་ལོག་པས་གཡེམ་པའི་ཕྱོགས་སུ་

འཆོལ་བས། འགིར་ཏ་ིཁོང་ཁ་ོཞེིང་མ་ོལུས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན།ོ སྐྱེོན་ད་ེརྣམས་ན་ིསྤྱིོད་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཕེན་ཡུལ་གྱི་ིབོན་ལ་འཛོེགས་པ་ལ་འཆོལ་བ་ཡིན་ནོ། ལྟ་བ་དཔོན་གསས་ཀྱི་ིབོན་

ལ་བསྒོོམས་པའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། ལྷ་མ་ོཐུགས་རྗེ་ེབྱོམས་མ་མངོན་དུ་གྲུབ་པས། ད་

ལྟའ་ིསྐྱེ་ེབ་འད་ིལ་བུ་མ་ོརྒྱལ་བཞེད་མ་རུ་སྤྲུལ་ནས། གཤེེན་རབ་དང་ཉིང་མཚམས་

སྦྱར་ནས་སངས་རྒྱས་པའོ། ཐེག་པ་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ། ལྟ་སྤྱིོད་ཟུང་དུ་

འབྲེལ་ན་སྐྱེེ་བ་འདིར་ཡང་མི་ཐོགས་སྔ་མ་ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཟིན། དེ་སྐོད་ཅོེས་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ 

ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་པ། གཤེེན་རབ་ལགས། ལྟ་སྤྱིོད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་

ཅོེས་བགྱི་ིབ་ཇི་ིལྟར་བགྱིིས་ན་འབྲེལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། 

ད་ེལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིསྒོ་ོམ་ོམང་པ་ོལ། སེམས་

ཅོན་གང་ཞེགི་ཐར་པ་ཐབོ་འདདོ་ན། ལྟ་སྤྱིདོ་ཟུང་དུ་འབྲལེ་ན་གདནོ་མ་ིཟ་བར་ཐབོ། ལྟ་

བ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་སེམས་ཀྱིི་ཆོས་ཟིན་ནས། དེ་ལ་མ་ཆོགས་མཉམ་པར་མི་

ཡེངས་མ་གྱུར་ནས། མཉམ་པས་མ་ིརྟེོག་པའ་ིཡ་ེཤེེས་ཆོེན་པ་ོམ་ིདམིགས་ཤེར་བའོ། 

སྤྱིོད་པ་ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་ནན་ཏན་གྱིིས་སྤྱིད་ན། རྒྱུ་ཡིས་འབྲས་བུ་འཚོལ་

བས་མ་ིབསླུ་ངསེ་པའ།ོ ད་ེལྟར་ལྟ་སྤྱིདོ་གཉསི་ཀ་འབྲལེ་བར་སྤྱིད་པ་ན། སྐྱེ་ེབ་འད་ིལ་

ཐར་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ངེས། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། 

ཡང་སྲས་ཀྱི་ིཡབ་ལ་ཞུས་པ་ གཤེནེ་རབ་ལགས། ལྟ་སྤྱིདོ་ཟུང་དུ་འབྲལེ་ནས་བདག་

ཉིད་སྒོ་ོགཅོིག་ཐར་པ་བས། ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས། 

ངེས་པའི་དོན་དམ་མ་རྟེོགས་ལས་ཀྱིིས་སྦྱོང་བ་རྣམས། ལྟ་སྤྱིོད་གཉིས་ཀ་ཟུང་དུ་

འབྲེལ་པ་བས། སྤྱིོད་པའ་ིསྒོོར་ཞུགས་ཉིད་ཀྱིང་འགའ་དང་འགའ། ད་ེལ་བདག་གིས་
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བོན་གྱིིས་ཕེན་ཅོིག་གདགས་ན། ཇི་ིལྟ་བུའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲུབ་པ་ལགས། དོན་དང་

སྦྱརོ་ལ་བདག་ལ་བཤེད་དུ་གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསལོ་པས། ད་ེ

ལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་ཤེསེ་རབ་ལྡན་པའ་ིརྒྱལ་བུ་ཁྱེདོ། གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའི་རིགས་སུ་ངེས་པར་འདུག །ཕེན་གྱིི་གདགས་ལུགས་རྣམ་པ་

གཉསི་ལས་མདེ། གདགས་པ་དང་ན་ིགདགས་པ་ཆོནེ་པོའ།ོ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་

ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ 

ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་གསོལ་པ། གཤེེན་རབ་ལགས། སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་

ཕེན་གདགས་པ་ཞེེས་བགྱིི་བ་གང་ལགས། གདགས་པ་ཆོེན་པ་ོཞེེས་བགྱིི་བ་གང་

ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་པ། སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་ཕེན་གདགས་ཞེེས་བྱོ་བ་ན།ི བགེགས་ཀྱིིས་

བར་དུ་གཅོོད་པ་ལ་གཏ་ོཕེན་ན།ོ སེམས་ཅོན་རྣམས་པ་ཕེན་གདགས་པ་ཆོེན་པ་ོཞེེས་

བྱོ་བ་ན།ི དུག་གསི་བར་དུ་གཅོདོ་པ་ལ་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱིསི་ཕེན་ན།ོ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་

ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་གསོལ་པ། སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་

བགེགས་ཀྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་གསུངས་པ། བགེགས་དེའ་ིང་ོབ་ོགང་ལ་འདོགས་པ་

ལགས། སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་དུག་ག་ིབར་གཅོོད་པ་གསུངས་པ། དུག་དེའ་ིང་ོབ་ོ

གང་ལ་འདགོས་པ་ལགས། བགགེས་ལ་གཏསོ་ཕེན་གསུངས་པ། གཏ་ོདེའ་ིང་ོབ་ོགང་

ལ་འདོགས་པ་ལགས། དུག་ལ་ཡ་ེཤེེས་ཕེན་གསུངས་པ། ཡ་ེཤེེས་དེའ་ིང་ོབ་ོགང་ལ་

འདོགས་པ་ལགས། དོན་དང་སྦྱར་ནས་བདག་ལ་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། ད་ེལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའ་ིདུག་དང་བགེགས་གཉིས་ཀྱིང་། ངེས་པར་

བཤེད་ན་རྒྱུ་རྐྱེེན་གཉིས་ཡིན་ཏེ། བགེགས་ན་ིརྐྱེེན་ཡིན། དུག་ན་ིརྒྱུ་ཡིན་ནོ། རྐྱེེན་

གྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་ཟློག་ན་གདགས་པའོ། དུག་གིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་ཟློག་ན་

གདགས་པ་ཆོེན་པོའ།ོ གཏ་ོབུ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའི་བགེགས་

ཞེསེ་བྱོ་བ་ན།ི ཁ་དགོ་དབྱོབིས་སུ་གྲུབ་པའ་ིདངསོ་པ་ོགཅོགི་ལ་ཡ་ེནས་མ་ིཟརེ་ར།ོ 

གང་ཞེིག་ཆོགས་པ་འཇིིག་པར་བྱོེད་པ་རྣམས་ཀྱིང་བགེགས་ཞེེས་བྱོའོ། གང་

སྟོོང་པར་བགེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་བགེགས་ཞེེས་བྱོའ།ོ ཡོད་པ་མེད་པར་བགེགས་པ་

རྣམས་ཀྱིང་བགེགས་ཞེེས་བྱོའོ། བརྟེན་པ་འགྱུར་བར་བགེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་

བགེགས་ཞེེས་བྱོའོ། མ་ིན་ན་བར་བགེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་བགེགས་ཞེེས་བྱོའོ།  ན་

བའ་ིའཆོ་ིབར་བགེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་བགེགས་ཞེེས་བྱོ། གྲུབ་པ་མ་ིའགྲུབ་པར་བྱོེད་

པ་རྣམས་ཀྱིང་བགེགས་ཞེེས་བྱོའོ། དེ་ལྟར་བགེགས་པས་བགེགས་ཞེེས་ཀུན་ལ་

འདོགས། སྤྱིརི་ན་དནོ་དམ་ངསེ་པ་མ་རྟེགོས་པའ་ིརགིས་དྲུག་སམེས་ཅོན་རྣམས། མ་

རགི་རྨེངོས་པའ་ིདབང་གསི་འཁརོ་བའ་ིས་ལ་གནས། ཆོགས་པ་ཞེསེ་པའ་ིལས་ཀྱིསི་

སྡུག་བསྔལ་འདོད་པས་གདུང་། གཅོིག་གིས་གཅོིག་ལ་བགེགས་ཤེིང་གནོད་པས་

བགེགས་ཞེེས་བྱོའོ། སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་དུག་གིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་ན་ིདུག་ཀྱིང་

དངོས་པ་ོཁ་དོག་དབྱོིབས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེིག་ན་ིཡ་ེནས་མ་ཡིན་ནོ། དུག་གསུམ་སྐྱེེས་

པས་མཐོ་རིས་ལམ་ལ་འགོག །དུག་ལྔ་སྐྱེེས་པས་མཐོ་རིས་ཐར་པའི་གནས་ལ་

འགོག །དུག་ག་ིབྱོ་བ་མ་རིག་པ། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའ་ིགནས་སུ་འཁོར་ཞེིང་

གསོད་པས་དུག །དུག་ག་ིདངོས་པ་ོབྱོ་བ་ད་ེལྔའོ། བགེགས་ཀྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་
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རྣམས་ལ་གཏ་ོཕེན་པ་ན།ི གཏ་ོཡང་དངསོ་པ་ོཁ་དགོ་དབྱོབིས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེགི་ཡ་ེནས་

མ་ཡནི་ན།ོ སྐྱེསེ་བུ་གང་ཞེགི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡསི། བགགེས་ཀྱིསི་བར་དུ་གཅོདོ་

པ་གཏ་ོཡ་ིཟློག་’ཕེན་’པ་ན།ི ཇི་ིལྟར་ཕེན་པ་མངོན་པར་ཤེེས་པས་བརྟེག །ཚིག་ག་ིལ་ོ

རྒྱུས་མང་པ་ོཇི་ིལྟར་བདེན་པར་སྦྲེལ། སྐོད་ཀྱི་ིགཏང་རག་མང་པ་ོཅོ་ིལྟར་སྙིན་པར་

བསྒྲོགས། གཟུགས་ཀྱི་ིཡ་སྟོགས་ཟས་དང་ཟང་ཟངི་ཇི་ིལྟར་མཛོསེ་པར་གཏངོ་། ཏངི་

ང་ེའཛོིན་གྱིསི་རྩལ་གྱིསི་ཡ་ེཤེེས་ལྟར་བསྐྱེདེ་ལ། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོས་ཡངོས་ལ་ཁྱེབ་

པར་བསྔ།ོ སྤྱིིར་ན་སེམས་ན་ིཞེིབ་སྤྱིོད་དལ་གྱིིས་ཟིན་པར་བཟུང་། ཡིད་གཞུང་ངག་

འཇིམ་བྲན་གྱི་ིཐ་མ་བཞེིན། མིག་ཀྱིང་སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་ཡས་མར་རབ་ཏུ་བལྟ། ལྟ་

སྤྱིོད་དེ་ལྟར་འབྲེལ་ན་བགེགས་ཞེེས་བྱོ་བ་མེད། གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་དེས་ནི། 

སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་ཕེན་གདགས་གྲུབ་པར་ངེས། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན་

ཀྱིང་སེམས་ལ་ཞེེན་པར་ཟུངས། བགེགས་ཀྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་བཟློག་ཐབས་

བསྟོན་པའ།ོ 

དུག་གིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་རྣམས་ལ་ཡ་ེཤེེས་ཕེན་པ་ན།ི ཡ་ེཤེེས་ཀྱིང་དངོས་པ་ོ

ཁ་དགོ་དབྱོབིས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེགི་ན་ིཡ་ེནས་མ་ཡནི་ན།ོ སྐྱེསེ་བུ་སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོ་ེསྦྱང་

བའ་ིའཕྲི་ོཅོན་གྱིསི། གཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་ཤེསེ་པའ་ིརྩལ་སྦྱང་ནས། ནམ་ཞེགི་རགི་པས་

དྲེོད་རྙིེད་ཤེེས་རབ་ཚད་སླེབས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་དུག་ལྔ་གཉེན་པོས་

འཇིོམས་པ་ཡིས། བད་ེབར་ཐར་པའ་ིཡ་ེཤེེས་ཆོེན་པ་ོལྔ་ཡ་ིརྩལ་འབྱུང་ངོ། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་སྟོོན་པས་གསུངས་པས། དེ་ལ་ཡང་གཏོ་བུས་གསོལ་པ། སྟོོན་པ་ལགས། 

གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ཤེེས་པའ་ིརྩལ་སྦྱངས་ན། བོན་ཞེེས་བྱོ་བ་སྡེ་ེདང་དངོས་པ་ོཅོ་ིལྟར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལགས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པས་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་

གསལོ་ཏ།ོ གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། གཡུང་ཞེསེ་བྱོ་བ་དནོ་ལས་མ་ིཡངེས་

པ། དྲུང་ཞེསེ་བྱོ་བ་རྟེགས་ལས་མ་ིའགྱུར་བ། བནོ་ཞེསེ་བྱོ་བ་དབྱོངིས་ཉདི་བདལ་པའ་ི

ཀློོང་། ལ་ཞེེས་བྱོ་བ་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་དམིགས་པས་ལ། ཤེེས་པའ་ིརྩལ་ན་ིད་ེལྟ་བུ་

ལ་སྦྱངས། ཤེསེ་པ་སྦྱང་པས་ཤེསེ་རབ་སྡེདོ་ཅོགི་འབྱུང་། དུག་འཇིམོས་གཉནེ་པ་ོཡ་ེ

ཤེེས་ལྔ་ཡང་རང་འབྱུང་ཉིད་དུ་འོང་། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སྤྱིིར་སྤྲོོས་བསམ་ལས་

འདས། དནོ་དུ་བསྡུས་ན་སྡེ་ེསྣདོ་ཟུང་གསུམ་ཡ་དྲུག་ག ོ།ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུས་གསལོ་པ། སྟོོན་པ་ལགས། གཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་ཤེསེ་

པའ་ིརྩལ་སྦྱང་ན། བོན་གྱི་ིསྡེ་ེསྣོད་ཟུང་གསུམ་ཡ་དྲུག་དོན་དུ་བསྡུས་པ་འདི། ངེས་

པར་གསལ་ལ་སྟོནོ་པས་བཤེད་དུ་གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བོན་གྱི་ིསྡེ་ེགསུམ་ནི། དཀའ་བཅོད་ཀྱི་ིསྡེ་ེ

དང་གཅོགི །སླ་འགྱུར་གྱི་ིསྡེ་ེདང་གཉསི། གཉསི་ཀ་མ་ཡནི་པའ་ིསྡེ་ེདང་གསུམ། བནོ་

གྱི་ིསྣོད་གསུམ་ནི། དབང་པ་ོརབ་ཀྱི་ིསྣོད་དང་གཅོིག །དབང་པ་ོའབྲིང་ག་ིསྣོད་དང་

གཉསི། དབང་པ་ོཐ་མའ་ིསྣདོ་དང་གསུམ་མ།ོ བནོ་དཀའ་བཅོད་ཀྱི་ིསྡེ་ེན་ིདབང་པ་ོརབ་

ཀྱི་ིསྣདོ་དང་ལྡན་པའ།ོ བནོ་སླ་འགྱུར་གྱི་ིསྡེ་ེན་ིདབང་པ་ོཐ་མའ་ིསྣདོ་དང་ལྡན་པའ།ོ བནོ་

གཉསི་ཀ་མ་ཡནི་པའ་ིསྡེ་ེན་ིདབང་པ་ོའབྲངི་ག་ིསྣདོ་དང་ལྡན་པའ།ོ བནོ་གྱི་ིསྡེ་ེསྣདོ་ཟུང་

གསུམ་ཡ་དྲུག་ངསེ་པར་ད་ེལྟར་གསལ་བའ།ོ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ 

དེ་ལ་ཡང་གཏོ་བུས་གསོལ་པ། སེམས་ཅོན་ནི་སྔོན་གྱིི་ལས་འཕྲིོ་བཟང་ངན་ཀུན་

གཞེིའ་ིདཀྱིིལ་ན་མཆོིས་པ་ཡིས། དབང་པ་ོརབ་འབྲིང་ཐ་མ་ལས་ཀྱིིས་གནས་པ་ལ། 
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བོན་ལ་ན་ིསྡེ་ེགསུམ་ཡོད་པ་མ་ིརིགས་ན། སྡེ་ེགསུམ་རིགས་སུ་གང་གཏོགས་སྟོོན་

པས་བཤེད་པར་ཞུ། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཏོ་བུས་གསོལ་ཏོ། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པ། སྤྱིརི་ན་བནོ་ཉདི་བདནེ་པ་ཐགི་ལ་ེཉག་གཅོགི་ཡནི། སམེས་ཅོན་ལས་ཀྱིསི་

དབང་པ་ོརབ་འབྲིང་ཐ་མ་མང་པོར་གནས་པ་ཡིན། སེམས་ཅོན་བླ་ོདང་སྦྱར་ནས་

བསྟོན་པའ་ིཕྱིར། སྤྱི་ིརུ་སྡེ་ེགསུམ་བཅོད་ནས་ད་ེལས་སྤྲོོས་ཀྱིིན་འགྱིེད་པའ།ོ ད་ེསྐོད་

ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། དེ་ལ་ཡང་གཏོ་བུས་གསོལ་བ། སྟོོན་པ་

ལགས། སམེས་ཅོན་དནོ་དུ་བནོ་གྱི་ིསྡེ་ེགསུམ་བཅོད། ད་ེལས་སྤྲོོས་ཀྱིནི་འགྱིདེ་པ་ཇི་ི

ལྟར་ལགས་པ་གཅོིག །སྟོོན་པས་བདག་ཅོག་འཁོར་ལ་རིགས་སུ་ཕྱ་ེལ་བཤེད་པ་ཞུ། 

ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ 

ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བོན་དཀའ་བཅོད་ཀྱི་ིསྡེ་ེན་ིམན་ངག་

ལུང་ག་ིབནོ་དཔནོ་གསས་སྒོམོ་པ་ལ་བསྡུད་པའ།ོ བནོ་སླ་འགྱུར་གྱི་ིསྡེ་ེན་ིསྲདི་པ་རྒྱུད་

ཀྱི་ིབོན་ཆོབ་ནག་གྱིེར་བ་ལ་སྤྲོ་ོབའོ། བོན་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའ་ིསྡེ་ེནི། འཕེན་ཡུལ་

འདོན་མཆོོད་དང་། ཆོབ་དཀར་བསྙིེན་བསྒྲུབ་གཉིས་ཏ།ེ རྒྱས་པ་འབུམ་དུ་བསྒྲོགས་

པ་དང་། ནག་པ་ོསྔགས་སུ་བསྒྲུབ་པའ།ོ ད་ེལ་དཀའ་བཅོད་ཀྱི་ིསྡེ་ེན།ི སླབོ་དཔནོ་བཟང་

པོའ་ིརྐྱེེན་ལ”རག་ལས”། སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོ་ེཡིས་ཤེིན་ཏུ་སྦྱངས་པས་སྡེོད་ཅོིག་ག་ོ

བའ།ོ སླ་འགྱུར་གྱི་ིསྡེ་ེན།ི ཐསོ་ཤེངི་ཕྲིད་པ་ཙིམ་གྱིསི་ཤེསེ་པར་འགྱུར་བའ།ོ གཉིས་ཀ་

མ་ཡིན་པའ་ིསྡེ་ེནི། སློབ་དཔོན་མཁས་པས་བསྟོན་པས་ག་ོབའོ། སྡེ་ེསྣོད་དྲེོད་’དོན་

’རྣམས་རྟེོགས་ན་མཐ་ོཐོག་སྤྱི་ིརྒྱུག་སྟོེ། དཀའ་བཅོད་ཀྱི་ིཡང་དཀའ་བཅོད་ཡང་དག་

ཡནི། གདནོ་མ་ིཟ་བར་སྐྱེ་ེབ་གཅོགི་ལ་མངནོ་འཚང་རྒྱ་བའ།ོ བནོ་ཉདི་ཐགི་ལ་ེཆོནེ་པ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཉག་གཅོིག་ག་ིང་ོབ་ོལ། མ་རགི་སམེས་ཅོན་ཡ་ེཤེསེ་བསྐྱེདེ་ལུགས་ན།ི དབང་པ་ོརབ་

ལ་དཀའ་བཅོད་བསྟོན་ལ་གཅོགི་ཆོར་བསྐྱེདེ་པ་དང་། དབང་པ་ོཐ་འབྲངི་རྣམས་ལ། སླ་

འགྱུར་བསྟོན་ལ་ཁད་ཀྱིསི་བསྐྱེདེ་པའ།ོ དཔ་ེན་ིཉ་ིཟླ་གཉསི་ལ་བླང་ལ་ཡ་ེཤེསེ་བསྐྱེདེ། 

དཔེར་ན་ཉ་ིམ་ཤེར་བའ་ིདུས་ན། ར་ིལུང་ཐམས་ཅོད་གསལ་བ་བཞེིན། དབང་པ་ོརབ་

ལ་སྔོན་ཚ་ེསྦྱངས་པའ་ིལས། ཀུན་གཞེིའ་ིདཀྱིིལ་ན་དག་ེབའ་ིཤེས་ཆོ་ེབས། སྟོོན་པའ་ི

རྐྱེེན་དང་ཕྲིད་ནས་ངེས་དོན་བསྟོན་པས་གོ སྐྱེ་ེབ་གཅོིག་ལ་དེས་ན་ིཐར་པ་ཆོེན་པ་ོ

ཐབོ། དཔརེ་ན་ཟླ་བ་ཚསེ་པའ་ིདུས་ན། ཇི་ེཆོ་ེཇི་ེཆོ་ེར་ིལུང་གསལ་བ་བཞེནི། དབང་པ་ོ

ཐ་འབྲིང་རྣམས་ལ་སྔོན་ཚ་ེམ་སྦྱངས་པ་ཡ་ིལས། ཀུན་གཞེིའ་ིདཀྱིིལ་ན་སྒྲོིབ་པ་ཤེས་

ཆོ་ེབས། སྟོནོ་པའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ངསེ་པའ་ིདནོ་བསྟོན་ཀྱིང་། སྒྲོབི་པའ་ིདབང་གསི་མ་ིག་ོབ་

རྣམས་ལ། དོན་མ་ཡིན་པའ་ིསླ་འགྱུར་ཚིག་གིས་སུ། ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞེིན་དུ་ཚིག་

གསི་སམེས་ཁདི་ལ། བནོ་ཉདི་གཡུང་དྲུང་དནོ་དུ་སམེས་བསྐྱེེད་ད།ོ 

གཏ་ོབུ་ད་ེལྟར་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟོན་ན། འཁོར་བ་དུག་

གིས་བར་དུ་གཅོོད་པའ་ིསེམས་ཅོན་ལ། ཡ་ེཤེེས་རྩ་ིཡིས་གས་ོབའ་ིསྐྱེེད་ལུགས་ད་ེ

ལྟར་ར།ོ ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུས་གསལོ་བ། སྟོནོ་

པ་ལགས། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ལུང་བདུད་རྩ་ིཆོེན་པ་ོདེས། སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིལས་

དང་ཉནོ་མངོས་གཏན་སྤེངས་ནས། གདགས་པ་ཆོནེ་པོར་འགྱུར་བར་ངསེ་ལགས་ན། 

དོན་ལ་ཐོག་ཏུ་དབབ་པའ་ིདྲེོད་ཚད་གཅོིག །བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་སྟོོན་པས་བཤེད་

པར་ཞུ། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཏོ་བུས་གསོལ་ཏོ། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། 

གདགས་པ་ཆོནེ་པའོ་ིཡ་ེཤེསེ་སྐྱེ་ེབའ་ིདྲེདོ་ཚད་ན།ི ཟུང་འབྲལེ་ཚད་མ་གསུམ་དང་། ད་ོ
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མཉམ་བདནེ་པ་གཉསི་ལས་བྱུང་པའ།ོ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ ད་ེལ་

ཡང་གཏ་ོབུས་གསོལ་པ། སྟོནོ་པ་ལགས། ཟུང་འབྲལེ་ཚད་མ་གསུམ་དང་། ད་ོམཉམ་

བདེན་པ་གཉིས་ལས་སུ། གདགས་པ་ཆོེན་པ་ོསྐྱེ་ེབའ་ིཡ་ེཤེེས། ཐོག་ཏུ་ཕེེབས་པའ་ི

དྲེོད་ཚད་བྱུང་ན། འཁོར་དུ་གྱུར་པ་བདག་ཅོག་ད་རུང་ཤེེས་པ་རྨེོངས། ཟུང་འབྲེལ་

ཚད་མ་གསུམ་དང་། ད་ོམཉམ་བདེན་པ་གཉིས། གང་དང་གང་ལ་འདོགས་པ་སྟོོན་

པས་བཤེད་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ །

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ིཚད་མ་གསུམ་ན་ིསྟོོན་པའ་ི

ལུང་ཚད་མ་དང་གཅོིག །སློབ་དཔོན་གྱི་ིབཀའ་ཚད་མ་དང་གཉིས། རང་ག་ིརིག་པའ་ི

ཚད་མ་དང་གསུམ་མོ། དོ་མཉམ་གྱིི་བདེན་པ་གཉིས་ནི། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

དང་། ཀུན་རྫོོབ་ཀྱི་ིབདེན་པ་གཉིས་ས།ོ ད་ེལ་ཚད་མ་གསུམ་ལ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ནི། 

ལུང་ག་ིནང་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ིཚད་མ་འབྱུང་ང།ོ བཀའ་ཡ་ིནང་ནས་མན་ངག་ག་ི

ཚད་མ་འབྱུང་ང།ོ རགི་པའ་ིནང་ནས་རགི་པ་ཚད་མ་འབྱུང་ང།ོ ད་ེལ་བདནེ་པ་གཉིས་

ད་ོརུ་མཉམ་པ་ནི། དོན་དམ་གཡུང་དྲུང་ཀློོང་དུ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རྫོོབ་མཚན་མ་

དངསོ་པརོ་བདནེ་པའ།ོ ད་ེལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའ་ིཐབས་འད་ིལྟར་ར།ོ ལུང་ཚད་མ་

ཞེསེ་བྱོ་བ་ན།ི  སྔནོ་གྱི་ིསྟོནོ་པ་ཇི་ིསྙིདེ་ནས།  ད་ེལྟར་གཤེནེ་རབ་བདག་ཉདི་ཡན་ཆོད་

ཀྱིིས།  ཞེལ་ནས་གསུངས་པའ་ིལུང་འད་ིངེས་པར་མ་ིནོར་བརྩན་པར་གཟུངས་སུ་

ཟུངས།  བཀའ་ཡ་ིཚད་མ་ཞེསེ་བྱོ་བ་ན།ི  གང་ཟག་སྦྱང་པའ་ིའཕྲི་ོཅོན་ཤེསེ་རབ་ཟབ་

མསོ་བསྟོན་པའ།ོ  རགི་པ་ཚད་མ་ཞེསེ་བྱོ་བ་ན།ི  རང་ལ་ཡ་ེནས་ལྷན་ཅོགི་སྐྱེསེ་པའ་ི

རིག་པ་དང།  ལྷན་ཅོིག་སྐྱེེས་པའ་ིམ་རིག་པ་བྱོ་བ་གཉིས།  ཀུན་གཞེ་ིལ་ཡ་ེནས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལ་གནས་ཏ།ེ  དག་ེབའ་ིཕྱགོས་སུ་དད་སྐྱེསེ་གཡུང་དྲུང་བནོ་

སྦྱང་རྣམས།  མ་རིག་ཆོ་བྲ་ིརིག་པ་ཆོ་རགས་རྣམས་ཉིད་དོ།  ད་ེལ་ལུང་ག་ིགཏན་

ཚིགས་དང་གཅོིག །བཀའ་ཡ་ིམན་ངག་དང་གཉིས།  རང་ག་ིརིག་པ་དང་གསུམ་དུ་

འཛོོམ་ན།  གདགས་པ་ཆོེན་པ་ོཡ་ེཤེེས་དྲེོད་ཚད་ཐོག་ཏུ་ཕེེབས་པའོ།  ད་ེལ་ཡང་

བདེན་པ་གཉིས་ལ།  དཀར་ནག་སྒྲོིལ་མ་བཞེིན་དུ་ཤེེས་པ་ཤེིན་ཏུ་གཅོེས་པའ།ོ  ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ  

ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུས་གསོལ་པ།  སྟོོན་པ་ལགས།  ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའ་ིཚད་མ་

གསུམ་དང།  ད་ོརུ་མཉམ་པའ་ིབདེན་པ་གཉིས་ཏ་ེལྔ་དང་། མ་འབྲེལ་བར་གདགས་

པ་ཆོེན་པོའ་ིཡ་ེཤེེས་བསྐྱེེད་ན།  ཐོག་ཏུ་ཕེེབས་པའ་ིདྲེོད་ཚད་མཆོིས་པ་ལགས་སམ།  

ད་ེལྔ་དང་ན་ིའབྲེལ་བའ་ིགང་ཟག་ཤེིན་ཏུ་ཉུང་སྟོ་ེམཆོིས་ན།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་

གསལོ་ཏ།ེ  གཤེེན་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ།  གཏ་ོབུས་ཞུས་སམ་གསལོ་པ། ད་ེ

ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་ཏེ། ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའ་ིཚད་མ་གསུམ་མ་མཐུན་ན། སྟོོན་པའ་ི

བཀའ་མིན་ན།ོ ད་ོརུ་མཉམ་པའ་ིབདེན་པ་གཉིས་མ་འགྲོགས་ན། གཡུང་དྲུང་ག་ིབོན་

མནི་ན།ོ ད་ེལྔ་དང་ན་ིལྡན་པའ་ིགང་ཟག་རབ་ཏུ་ཉུང་། ད་ེབས་འཁརོ་བ་མང་ལ་ཐར་པ་

ཉུང་བའོ། དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་སྤྱིོད་ལ་ད་ེལྔ་དང་ན་ིརབ་ཏུ་འབྲེལ་བར་བསྒྲུབ། ནམ་

ཞེིག་དང་དུ་ལོན་པའ་ིདུས་སུ་གདགས་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡ་ེཤེེས་སྐྱེ་ེབའོ།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་

སྟོོན་པས་བསྩལ་ཏོ།  ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུས་གསོལ་པ།  སྤྲོིན་མེད་ཉ་ིཤེར་ཇི་ིབཞེིན་

ཐུགས་ཉིད་གསལ་བའ་ིསྟོོན་པ་ལགས།  ཚད་གསུམ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ིན་ིངེས་པར་

དངསོ་པ་ོཇི་ིལྟ་བུ་ཞེགི་ལ་མཇིལ་བ་ལགས།  ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ  ད་ེལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 191  

ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ།  དངསོ་པ་ོསྒོ་ོལ་འཇིལ་ལུགས་ལ།  གཟུངས་

སོ་གདགས་སྒོོ་གོ་ལམ་གསུམ་གྱིིས་འབྱོེད་པའོ།  དེ་སྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ  ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུས་གསོལ་པ།  དྭངས་པའ་ིཆུ་ཟླ་ཇི་ིབཞེིན་ཐུགས་ཉིད་

གསལ་བའ་ིསྟོོན་པ་ལགས།  གཟུངས་ས་ོགདགས་སྒོ་ོག་ོལམ་གསུམ་གྱིིས་འབྱོེད་

པའ།ོ  དབྱོ་ེཤེགས་བཀའ་བསྩལ་འཚལ།  ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ  །

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ།  སྤྱིརི་ན་བནོ་གྱི་ིསྒོ་ོམ་ོམང་པ་ོལ།  རགི་པའ་ི

རྩལ་རྫོོགས་སྐྱེེས་བུ་གང་ཞེིག་གིས།  གཟུངས་ས་ོལ་འཛོིན་ཤེེས་པ་དང་གཅོིག ། 

གདགས་སྒོ་ོལ་མིང་ཐོགས་པ་དང་གཉིས།  ག་ོལམ་ལ་དོན་རྙིེད་པ་དང་གསུམ་མོ།  

སྤྱིིར་ན་གཟུངས་ས་ོསྣོད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ནས་བཟུང་ན།  གདགས་སྒོ་ོརླུང་དང་མ་ེདང་

ཆུ་དང་ས་དང་འབྱུང་བ་བཞེ་ིལ་མངི་འདགོས་པའ།ོ  ག་ོལམ་ན་ིརླུང་དག་ལ་ཕྱ་ིསྐོརོ་དུ་

གྲངས་མེད།  རྔམས་སུ་ཁྲུ་འབུམ་ཞེེང་དུ་ས་ཡ།  ད་ེལྟར་དུ་མ་ེདང་ཆུ་དང་ས་དང་

འབྱུང་བ་ཆོནེ་པ་ོབཞེ་ིཀའ་ིཚད་རྣམས་ཤེསེ་ན་ག་ོལམ་རྙིདེ་པའ།ོ  ཡང་ན་གཟུངས་ས་ོ

བཅུད་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་ནས་བཟུང་ན།  གདགས་སྒོ་ོལྷ་དང་ལྷ་མནི་དང་མ་ིདང་བྱོལོ་སངོ་

དང་ཡ་ིདྭགས་དམྱལ་བ་དང་བར་མ་ད་ོདང།  རིགས་དྲུག་བར་མ་ད་ོརྣམས་ལ་མིང་

འདོགས་པ།  ག་ོལམ་ན་ིདམྱལ་བ་ལ་སྤྱིིའ་ིསྡེ་ེརུ་ཡོད་པ་དང།  སྒོོས་ཀྱི་ིརིགས་སུ་

ཡདོ་པའ།ོ  ད་ེལྟར་དུ་ཡ་ིདྭགས་དང།  བྱོལོ་སངོ་དང།  མ་ིདང་ལྷ་མནི་ལྷ་དང་ད་ེདྲུག་

སྐྱེ་ེབའ་ིབར་མ་ད་ོདང་བདུན་ལ།  སྤྱིའི་ིསྡེ་ེསྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས་སུ་ཡདོ་པའ།ོ  གཏན་ཚགིས་

མ་རྨེོངས་གསལ་བ་དང།  ཤེེས་ནས་ག་ོལམ་རྙིེད་པའོ།  ཡང་ན་གཟུངས་ས་ོགང་

ཟག་གཅོིག་ལ་བཟུང་ན། གདགས་སྒོ་ོལུས་སེམས་གཉིས་ལ་མིང་དུ་འདོགས་པའོ།  
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ག་ོལམ་ན་ལུས་ལ་དུ་འཕུང་པ་དང།  སེམས་ལ་དུ་འཕུང་པ་དང།  དང་པ་ོཅོ་ིལྟར་

འཕུངས་པ་དང།  བར་དུ་ཅོ་ིལྟར་འགྲགོས་པ་དང།  ཐ་མར་ཅོ་ིལྟར་འབྲལ་བའ་ིགཏན་

ཚིགས་ལ་མ་རྨེོངས་གསལ་བར་ཤེེས་ན་ག་ོལམ་རྙིེད་པའོ།  གཏ་ོབུ་ལ་སོགས་ཉན་

པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན།  བསྟོན་པ་ད་ེརྣམས་ངེས་པའ་ིདོན་ཡིན་པས། སེམས་ཀྱི་ི

དཀྱིལི་དུ་རགི་པས་ག་ོབར་གྱིསི།  ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ  

ད་ེལ་གཏ་ོབུས་གསོལ་པ།  མུན་པའ་ིཀློོང་སེལ་སྒྲོོན་མ་ཇི་ིབཞེིན་དུ་གསལ་ལ་

དྭངས་པའ་ིསྟོནོ་པ་ལགས།  སྤྱི་ིརུ་བསྡུས་པའ་ིསྣདོ་བཅུད་དང།  སྒོསོ་སུ་འབྲལེ་བའ་ི

ལུས་སམེས་ལ།  གཟུངས་ས་ོགདགས་སྒོ་ོག་ོལམ་གསུམ།  འཁརོ་རྣམས་རགི་པའ་ི

བླ་ོརྩལ་ཞེན།  དབྱོ་ེཤེགས་ལེགས་པར་གསལ་བའ་ིཞེིབ་པར་སྟོོན་པས་བཤེད་པར་

ཞུ།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་གསོལ་ཏོ།ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པ།  གཏ་ོབུས་ཞུས་སམ་གསོལ་པ་ན་ིལེགས་སོ།  ད་ེལྟར་སྤྱིིར་བསྡུས་པ་

སྣོད་ཀྱི་ིབོན་དང།  སྒོོས་འབྲེལ་ལུས་སེམས་ཀྱི་ིབོན་དང།  གཟུངས་ས་ོལ་འཛོིན་

ཤེསེ་པ་དང་གཅོགི །གདགས་སྒོ་ོལ་མིང་ཐགོས་པ་དང་གཉསི།  ག་ོལམ་ལ་དནོ་རྙིདེ་

པ་ལ་གསུམ་བསྟོན་པ་ལ།  དབྱོ་ེཤེགས་ལེགས་པར་ཞེིབ་པར་བཤེད།  སྤྲོིན་གྱི་ི

ཚོགས་ལྟར་འདུས་པའ་ིཉན་པ་རྣམས།  མ་ཡེངས་ལུས་སེམས་ཐུད་ལ་རབ་ཏུ་ཉོན།  

ངེས་དོན་སེམས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་ཕེོག་པར་བསྟོན།  བོན་གྱི་ིགཟུངས་ས་ོསྣོད་ཀྱི་ིའཇིིག་

རྟེེན་ནས་བཟུང།  བོན་གྱི་ིགདགས་སྒོ་ོའབྱུང་བ་རྣམ་བཞེ་ིསྡུད་ཁྱེབ་ནམ་མཁའ་ལ་

གདགས།  བོན་གྱི་ིག་ོལམ་སྣོད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ད།ེ  གསལ་བར་དབྱོ་ེཡིན་ཞེིབ་པར་

བཤེད་ན་འད་ིལྟར་རོ།  སྤྱིིར་ན་སྣོད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་བགྲང་གིས་མ་ིཆོོད་བསམ་ལས་
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འདས་པའ།ོ  སྒོོས་སུ་འཇིིག་རྟེེན་འདིའ་ིམིང་ན།ི  མ་ིབཅོེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཞེེས་བྱོ་སྟོ།ེ  

ཤེིན་ཏུ་གདུལ་རྐ་བ་རབ་ཏུ་མ་ིབཅོེད་པ་ཞེིག་ཡིན་ནོ།  རླུང་ག་ིགཞེ་ིམ་གཅོིག་གིས་

བཀྱིགས་ནས།  མཉམ་དུ་ཆོགས་ཀྱིནི་མཉམ་དུ་འཇིགི་སྟོ།ེ  འདིའ་ིགནས་ལུགས་ན།ི 

གླེིང་དང་གླེིང་ཆོེན་པོའ།ོ  མུན་པ་དང་མུན་པ་ཆོེན་པོའ།ོ  ལྕེགས་ར་ིདང་ལྕེགས་ར་ི

ཆོེན་པོའ།ོ  གླེིང་དང་བྱོ་བ་ན་ིགླེིང་ཆུང་ར་ིརབ་གླེིང་བཞེིས་བརྟེེན་པ་སྟོོང་གསུམ་གྱི་ི

སྟོངོ་ཡདོ་ད།ོ  

གླེིང་ཆོེན་པོ་བྱོ་བ་ནི།  སྟོོང་གསུམ་རངས་པ་ཁག་ཁིག་གཅོིག་ཏུ་ཕྱིན་པའོ།  

ལྕེགས་ར་ིདང་བྱོ་བ་ན།ི  གླེངི་ཆུང་སྟོངོ་གསུམ་ལྕེགས་ར་ིཆུ་བདུན་ར་ེརསེ་བསྐོརོ་བའ།ོ  

ལྕེགས་ར་ིཆོེན་པ་ོབྱོ་བ་ན།ི  སྟོོང་གསུམ་མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་རངས་པ།  ལྕེགས་ར་ི

གཅོིག་གིས་ཁིགས་ཀྱིིས་བསྐོོར་བའ།ོ  མུན་པ་དང་བྱོ་བ་ན་ིགླེིང་ཆུང་བར་ན་མུན་པ་

ར་ེར་ེཡདོ་པའ།ོ  མུན་པ་ཆོནེ་པ་ོབྱོ་བ་ན།ི  སྟོངོ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངོ་ལྕེགས་ར་ིཆོེན་པ་ོཕེར་

འདས་ན།  མུན་པ་ཆོེན་པོའ་ིརྒྱལ་ཁམས་ཕེས་ཀྱི་ིལྕེགས་ར་ིཆོེན་པ་ོདང་གཉིས་ཀྱི་ི

བར་ན་ཡདོ་པའ།ོ  སྟོངོ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངོ་ཞེསེ་བྱོ་བ་ན།ི  མ་ིབཅོདེ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་འདིའ་ི

གྲངས་ལ་ཟེར་ཏེ།  སྟོོང་གཅོིག་པ་སྤྱི་ིཕུད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་དང་གཅོིག །སྟོོང་གཉིས་པ་

བར་མའི་འཇིིག་རྟེེན་དང་གཉིས།  སྟོོང་གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་འཇིིག་རྟེེན་དང་

གསུམ་མོ།  ད་ེསྟོོང་གཅོིག་པ་སྤྱི་ིཕུད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ན།  ར་ིརབ་འཁོར་དང་བཅོས་

པའ་ིགླེིང་ཆུང་གཅོིག་ཕྲིག་སྟོོང་ཡོད་ད།ོ  སྟོོང་གཉིས་པ་བར་མའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ན།  ར་ི

རབ་འཁོར་དང་བཅོས་པའ་ིགླེིང་ཆུང་སྟོོང་ཕྲིག་ས་ཡ་ཡོད་ད།ོ  སྟོོང་གསུམ་པ་མཐར་

ཐུག་ག་ིའཇིིག་རྟེེན་ན།  ར་ིརབ་འཁོར་དང་བཅོས་པའ་ིགླེིང་ཆུང་ས་ཡ་ཕྲིག་སྟོོང་ཡོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད།ོ  ད་ེལྟར་སྟོངོ་གཅོགི་པ་སྤྱི་ིཕུད་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིགཅོགི་ཕྲིག་སྟོངོ་ལ་བཅུ་ཕྲིག་བརྒྱ་

ཡདོ་ད།ོ  བཅུ་ཕྲིག་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ཕྲིག་བཅུ་ཡདོ་ད།ོ  བརྒྱ་ཕྲིག་བཅུ་ལ་སྟོངོ་ཕྲིག་དུ་མ་

ལོངས་པ་གཅོིག་ལས་མེད་ད།ོ  སྟོོང་གཉིས་པ་བར་མའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོོང་ཕྲིག་སྟོོང་

ལ་ཁ་ིཕྲིག་བརྒྱ་ཡདོ་ད།ོ  ཁ་ིཕྲིག་བརྒྱ་ལ་འབུམ་ཕྲིག་བཅུ་ཡདོ་ད།ོ  འབུམ་ཕྲིག་བཅུ་

ལ་ས་ཡ་ཕྲིག་དུ་མ་ལོངས་པ་གཅོིག་ལས་མེད་དོ།  སྟོོང་གསུམ་པའ་ིམཐར་ཐུག་ག་ི

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིས་ཡ་ཕྲིག་སྟོོང་བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱ་ཡོད་ད།ོ  བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱ་ལ་དུང་ཕྱུར་

ཕྲིག་སྟོོང་ཡོད་དོ།  དུང་ཕྱུར་ཕྲིག་བཅུ་ལ་ཁག་ཁིག་ཁ་ིཕྲིག་དུ་མ་ལོངས་པ་གཅོིག་

ལས་མདེ་ད།ོ  སྤྱིརི་ན་གྲངས་ཀྱི་ིལ་ཚགིས་བགྲང་ལུགས་འད་ིལྟར་ར།ོ  གཅོགི་ཕྲིག་

བཅུ་ལ་བཅུ།  བཅུ་ཕྲིག་བཅུ་ལ་བརྒྱ།  བརྒྱ་ཕྲིག་བཅུ་ལ་སྟོངོ།  སྟོངོ་ཕྲིག་བཅུ་ལ་ཁ།ི  

ཁ་ིཕྲིག་བཅུ་ལ་འབུམ།  འབུམ་ཕྲིག་བཅུ་ལ་ས་ཡ།  ས་ཡ་ཕྲིག་བཅུ་ལ་བྱོ་ེབ།  བྱོ་ེབ་

ཕྲིག་བཅུ་ལ་དུང་ཕྱུར།  དུང་ཕྱུར་ཕྲིག་བཅུ་ལ་ཁག་ཁིག་གིས་ཕྲིག་དུ་མ་ལོངས་པ་

གཅོགི་ལས་མདེ་ད།ོ  ད་ེལྟར་ངས་འདུལ་བའ་ིམ་ིབཅོདེ་འཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངོ་

འད་ིན་བསྡུས་པའ་ིགྲངས་ཀྱི་ིལ་ཚིགས་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་ད།ོ  བཅུ་ཐམ་པ་གང་ཞེ་ེན་

ར་ིརབ་གླེིང་བཞེ་ིཐ་མ་ལྕེགས་ར་ིཆུང་ངུ་རེས་བསྐོོར་བ།  རིགས་དྲུག་སེམས་ཅོན་

བརྟེནེ་པ་ན།ི  གཅོགི་བརྩསི་ན་ཕྲིག་ཁགི་གཅོགི་ཡདོ་ད།ོ  བཅུ་རུ་བརྩསི་ན་དུང་ཕྱུར་

ཕྲིག་བཅུ་ཡདོ་ད།ོ  བརྒྱ་རུ་བརྩསི་ན་བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱ་ཡདོ་ད།ོ  སྟོངོ་དུ་བརྩསི་ན་ས་ཡ་

ཕྲིག་སྟོངོ་ཡདོ་ད།ོ  འབུམ་དུ་བརྩསི་ན་འབུམ་ཕྲིག་ཁ་ིཡདོ་ད།ོ  ཁ་ིརུ་བརྩསི་ན་ཁ་ིཕྲིག་

དུང་ཕྱུར་ཕྲིག་བཅུ་ཡདོ་ད།ོ  སྟོངོ་དུ་བརྩསི་ན། སྟོངོ་ཕྲིག་ས་ཡ་ཕྲིག་སྟོངོ་ཡདོ་ད།ོ བརྒྱ་

རུ་བརྩིས་ན། བརྒྱ་ཕྲིག་བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱ་ཡོད་དོ། བཅུ་རུ་བརྩིས་ན། བཅུ་ཕྲིག་དུང་
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ཕྱུར་ཕྲིག་བཅུ་ཡདོ་ད།ོ གཅོགི་ཏུ་བརྩསི་ན་གཅོགི་ཕྲིག་ཁག་ཁགི་གཅོགི་ལས་མདེ་ད།ོ  

དེ་ལྟར་གྲངས་ཀྱིི་ལ་ཚིགས་བཅུ་ཐམ་པའི་སྟོོང་གསུམ་གནས་པའི་ལུགས་ནི་ཕེན་

ཚུན་དུ་བཀྲེམ་ནས་ཀྱིང་གནས་ཏ།ེ  ཟ་འགོ་ག་ིབརེ་བཏངི་པ་བཞེནི་དུའ།ོ  ཡར་མར་

དུ་བརྩེགས་ནས་ཀྱིང་གནས་ཏེ།  གསེར་གྱི་ིདོང་ཙི་ེབརྩེགས་པ་བཞེིན་དུའོ།  སྟོོང་

གསུམ་དུ་ཕྱེ་ན་བགྲང་པ་ནི་སྟོོང་སྤྱིི་ཕུད་ལ་བར་མས་བསྐོོར་རོ།  སྟོོང་བར་མ་ལ་

མཐར་ཐུག་གིས་བསྐོོར་ར།ོ  དབུས་མ་སྟོོང་གསུམ་སྤྱི་ིཡ་ིཕུད་ཡིན་པས་སྤྱི་ིཕུད་ད།ོ  

བར་མ་མཐར་ཐུག་དང་གཉིས་ཀྱི་ིབར་ཡིན་པས་བར་མའ།ོ མཐར་ཐུག་སྟོོང་གསུམ་

མ་ིབཅོེད་རངས་པ་ལྕེགས་ར་ིཆོེན་པ་ོགཅོིག་ལ་ཐུག་པ་མཐའ་ཐུག་གོ ད་ེལྟར་སྟོོང་

གསུམ་གཅོོད་ལུགས་བསྟོན་པའ།ོ  ཕེན་ཚུན་དུ་བཀྲེམ་ནས་གནས་པ་དང།  ཡར་

མར་དུ་བརྩེགས་ནས་གནས་པའ་ིཚད་དང་བརྩིས་ནི།  རླུང་ག་ིགཞེ་ིམའ་ིཆུ་ཞེེང་ས་

ཡའ་ིསྟོངེ་དུ་བཀྲེམ་ལ་བརྩ་ིབའ།ོ  མ་ཤེངོ་བ་རྣམས་བརྩགེས་ནས་གནས་པའ།ོ  ད་ེལ་

སྟོངོ་སྤྱི་ིཕུད་རམི་པ་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔས་མཐ་ོསྟོ།ེ  གླེངི་འད་ིན་ིསྤྱི་ིཕུད་རྩ་ལྔས་བརྩགེས་པའ་ི

དཀྱིལི་མའ།ོ  བརྩ་ིབའ་ིལུགས་ན་ིཕྲི་རབ་རྡུལ་ནས་དཔག་ཚད་ཐུག་པར་བརྩ།ི  སྐོད་

ཅོིག་མ་ནས་བསྐོལ་པ་ཆོེན་པ་ོཐུག་པར་བརྩ།ི  ད་ེལ་གླེིང་ཆུང་ལྕེགས་རིའ་ིབསྐོོར་བ་

ར་ེཡསི་བརྩསི་བྱོས་ལ།  སྐྱེསེ་བུ་ཤེསེ་རབ་རྩལ་དང་ལྡན་པ་ཡསི།  རགི་པས་ཡར་

བརྩེགས་ཕེར་བཀྲེམ་ཚད་མར་ཐོག་ཏུ་ཕེེབས་པར་གཞེག །ད་ེལྟར་ཉན་པའ་ིའཁོར་

རྣམས་སམེས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་ཞེགོ །སྟོངོ་གསུམ་མ་ིབཅོདེ་འཇིགི་རྟེནེ་འད།ི  གསལ་བར་

ཕྱ་ེཡནི་ཞེབི་པར་བཤེད་པའ།ོ །  

ད་ེནས་ཡང་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ།  འབྱུང་བ་རྣམ་བཞེ་ིསྡུད་པ་ནམ་མཁའ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལྔ།  འད་ིལྟར་སྣང་བ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡནི།  ལས་དང་མཚན་ཉདི་དབྱོ་ེབ་འད་ིལྟར་

བཤེད།  སྤྱིིར་ན་འབྱུང་བ་ཞེེས་བྱོ་བ་ནི།  གཅོིག་ལ་གཅོིག་བརྟེེན་གྱིིན་འབྱུང་བས་

འབྱུང་བ་ཞེསེ་བྱོའ།ོ  ནམ་མཁའ་ཞེསེ་བྱོ་ན།ི  ཡ་ེམ་འབྱུང་མ་སྐྱེསེ་སྐྱེ་ེའགག་མེད་པ་

རུ། གདདོ་ནས་གནས་པས་འབྱུང་བ་སྡུད་པའ།ོ  མ་བྱུང་མ་མྱངོ་སམེས་ཅོན་ལས་ལ་

བརྟེནེ་ཏ།ེ  འབྱུང་བའ་ིའབྱུང་བ་རྣམ་བཞེ་ིའད།ི  མཚན་ཉདི་གཅོགི་ཏུ་ངསེ་ལ། ལས་ན་ི

གཉསི་གཉསི་འབྱུང།  འབྱུང་བ་རླུང་ག་ིམཚན་ཉིད་ཡ་ེནས་ཡང་བའ།ོ  རླུང་ག་ིལས་

ན་ིསམེས་ཅོན་ལས་ཀྱི་ིཆོ་དང་མཐུན།  སམེས་ཅོན་ལས་མ་ཟད་པའ་ིབར་དུ། དྭངས་

སྙིིགས་འབྱོེད་ཀྱིིན་ཐམས་ཅོད་འདེགས།  སེམས་ཅོན་ལས་ཟད་བསོད་ནམས་ཆོ་བྲ་ི

ན།  འབྱུང་བ་རླུང་གསི་བཤེགི་ནས་གཏརོ་བའ།ོ  འབྱུང་བ་མ་ེཡ་ིམཚན་ཉདི་ཡ་ེནས་

ཚ་བའ།ོ  མའེ་ིལས་ན་ིསམེས་ཅོན་ལས་ཀྱི་ིཆོ་དང་མཐུན།  སམེས་ཅོན་ལས་མ་ཟད་

པའ་ིབར་དུ། སྨིན་པར་བྱོེད་ཀྱིིན་ཐམས་ཅོད་སྐྱེེད།  སེམས་ཅོན་ལས་ཟད་བསོད་

ནམས་ཆོ་བྲ་ིན།  འབྱུང་བ་མ་ེཡསི་བསྲགེ་ནས་འཚགི་པའ།ོ  འབྱུང་བ་ཆུ་ཡ་ིམཚན་

ཉདི་ཡ་ེནས་གཤེརེ་བའ།ོ  ཆུ་ཡ་ིལས་ན་ིསམེས་ཅོན་ལས་ཀྱི་ིཆོ་དང་མཐུན།  སམེས་

ཅོན་ལས་མ་ཟད་ཀྱི་ིབར་དུ་སྡུད་ཀྱིིན་གས།ོ  སེམས་ཅོན་ལས་ཟད་བསོད་ནམས་ཆོ་

བྲ་ིན།  འབྱུང་བ་ཆུ་ཡསི་བཤེགི་ཁྱེརེ་འཁྲུ་བའ།ོ  འབྱུང་བ་ས་ཡ་ིམཚན་ཉདི་ཡ་ེནས་

སྲ་བའ།ོ  ས་ཡ་ིལས་ན་ིསམེས་ཅོན་ལས་ཀྱི་ིཆོ་དང་མཐུན།  སམེས་ཅོན་ལས་མ་ཟད་

པའི་བར་དུ་འདེགས་ཤེིང་བརྟེན།  སེམས་ཅོན་ལས་ཟད་བསོད་ནམས་ཆོ་བྲི་ན།  

འབྱུང་བ་ས་ཡིས་གཏིབས་ནས་དཀྲུག་པའོ།  སྤྱིིར་ཁྱེབ་སྡུད་པ་ནམ་མཁའ་ིམཚན་

ཉིད་ཡ་ེནས་སྟོོང་ཞེིང་བདག་མེད་པའོ།  ནམ་མཁའ་ིལས་ན་ིསེམས་ཅོན་ལས་ཀྱི་ིཆོ་
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དང་མཐུན།  སེམས་ཅོན་ལས་མ་ཟད་པའ་ིབར་དུ།  གསལ་གྱིིན་ག་ོརྣམས་འབྱོེད།  

སེམས་ཅོན་ལས་ཟད་བསོད་ནམས་ཆོ་བྲི་ན།  གསལ་པའི་ག་ོའབྱོེད་ནམ་མཁར་

འཐབིས་ནས་མུན་པར་འགྱུར་བའ།ོ  འད་ིལྟར་སྣང་བའ་ིསྣདོ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་གྱི།ི  ལས་

དང་མཚན་ཉདི་དབྱོ་ེབ། གསལ་བར་ཕྱ་ེཡནི་ཞེབི་པར་བཤེད་པའ།ོ  

དེ་ནས་ཡང་སྤྱིིར་སྡུས་སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་སྟོོན་པས་གསལ་བ་གོ་ཕྱེ་

ནས་བཀའ་བསྩལ་པ།  རགིས་དྲུག་སམེས་ཅོན་བར་མ་ད་ོདང་བདུན།  སྤྱིིའ་ིསྡེ་ེདང་

སྒོོས་ཀྱིང་རིགས་སུ་དབྱོ་ེབ་འད་ིལྟར་བཤེད།  སྤྱིིར་ན་བར་མ་དོའ་ིསེམས་ཅོན་གཞེ་ི

མ་ཡིན་པ་རྒྱ་མཚ་ོདང་འདྲེ་བའོ།  རིགས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་ད་ེནས་སྐྱེ་ེབས་ཆུ་བ་ོ

དང་འདྲེའ།ོ  ཅོའི་ིཕྱརི་བར་མ་ད་ོཞེ་ེན།  གནས་འད་ིནས་ཚ་ེའཕེསོ། ལས་མ་མཐུན་ན་

ཁ་ཉུལ་གྱིིན་གཞེན་དུ་ལུས་མ་བླངས་པར། བར་ལ་འདུག་པ་ལ་བར་མ་ད་ོཞེེས་བྱོའ།ོ  

བར་མ་དའོ་ིསམེས་ཅོན་ད་ེལ་ཡང།  སྤྱིའི་ིསྡེ་ེགཅོགི་སྟོ་ེབར་ན་འདུག་པ་ཉདི་ད།ོ  སྒོསོ་

ཀྱི་ིརགིས་རྣམ་པ་བདུན་ཡདོ་ད།ོ  བདུན་གང་ཞེ་ེན།  ཚ་ེའཕེསོ་མ་ཐག་ཏུ་དག་ེབ་དྲེག་

པའོ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི།  ཀུན་གཞེ་ིལ་ཉནོ་མངོས་པའ་ིདུག་མ་ལུས་པས། ཡར་བར་སྣང་ལ་

གླེོག་འགྱུ་བ་བཞེིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཏ་ེའགྲ་ོབ་ཡང་ཡོད་ད།ོ ལ་ལ་ན་ིཚ་ེའཕེོས་མ་ཐག་

ཏུ་མཚམས་མེད་པའ་ིསྡེིག་པ་དྲེག་པོའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས། ཀུན་གཞེ་ིལ་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིབག་ཏུ་

ཡང་མ་གསོ་པས།  མར་དམྱལ་ཁམས་སུ་དཔག་ཆོནེ་གྱིསི་མདའ་འཕེང་པ་བཞེནི་དུ་

མནར་མདེ་པར་ལྷན་གྱིསི་སྐྱེ་ེབ་ཡང་ཡདོ་ད།ོ  ལ་ལ་ན་ིཚ་ེའཕེསོ་མ་ཐག་ཏུ་མདུན་དུ་

རང་གིས་དགེ་བ་བྱོས་པ་དང།  ཕྱི་ནས་གཞེན་གྱིིས་དགེ་བས་སྡེོངས་པ་ཡིས།  

གནས་འོག་མ་འོག་མ་ནས། གནས་གོང་མ་གོང་མར་མྱངས་ཀྱིིན་སྐྱེ་ེབ་ཡང་ཡོད་ད།ོ  
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་ལ་ན་ིཚ་ེའཕེསོ་མ་ཐག་ཏུ། མདུན་དུ་རང་ག་ིསྡེིག་པ་བྱོས་པ་དང།  ཕྱ་ིནས་གཞེན་

གྱིསི་སྡེགི་པ་བསྣན་པ་ཡསི།  གནས་གངོ་མ་གངོ་མ་ནས། གནས་འགོ་མ་འགོ་མ་རུ་

ལྟུང་གནི་སྐྱེ་ེབ་ཡང་ཡདོ་ད།ོ  ལ་ལ་ན་ིཚ་ེའཕེསོ་མ་ཐག་ཏུ། བསྒོམོ་པའ་ིནུས་མཐུས་

ཞེག་བདུན་ནས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབར་མ་ད།ོ  ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་དང་འཇིིག་རྟེེན་

གྱི་ིལྷ་གཉསི་ཀྱི་ིབར།  བར་ལྷ་འོད་གསལ་དུ་སྐྱེ་ེབ་ཡང་ཡདོ་ད།ོ  ལ་ལ་ན་ིཚ་ེའཕེསོ་

མ་ཐག་ཏུ་ལས་མ་མཐུན་ན། ཞེག་བདུན་ཕྲིག་བདུན་གྱི་ིབར་དུ་མདུང་ཁྱེིམ་གྱི་ིཚུལ་

དུ་འཁོར་འཁོར་ཞེིང།   ད་ེནས་ཞེག་བཞེ་ིབཅུ་རྩ་དགུ་ན། སྡེོད་ཅོིག་རིས་དྲུག་ག་ི

སེམས་ཅོན་གང་དང་ལས་མཐུན་པ་ཞེིག་ཏུ། འཕེེན་བྱོེད་ཀྱི་ིལས་ཀྱིིས་འཕེངས་ནས་

རྫོགོས་བྱོདེ་ལས་ཀྱིསི་སྐྱེ་ེབ་ཡང་ཡདོ་ད།ོ  

ལ་ལ་ན་ིཚ་ེའཕེསོ་ནས། བསྐོལ་པ་ཆོནེ་པ་ོགཅོགི་ག་ིབར་དུ།  ཐརེ་ཟུག་ཡདི་ཀྱི་ི

བཏགས་ནས་ལུས་མ་ིལནེ་པར་འདུག་པ་ཡང་ཡདོ་ད།ོ  ད་ེལྟར་དུ་བར་མ་དའོ་ིསམེས་

ཅོན་གསལ་བར་ག་ོཕྱ་ེཡནི་ཞེབི་པར་བཤེད་པའ།ོ  ད་ེནས་ཡང་སྟོནོ་པས། བར་མ་ད་ོ

ནས་རསི་དྲུག་ཏུ་འགྲ་ོཞེངི་སྐྱེ་ེབས།  འགྲ་ོབ་རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་ཞེསེ་བྱོའ།ོ  དང་

ལ་སྤྱིིའ་ིམིང་ནི། སེམས་ཅོན་དམྱལ་བ་ཡིན་པས།  དམྱལ་བའ་ིསྤྱིིའ་ིསྡེ་ེདང་སྒོོས་ཀྱི་ི

རིགས་རྣམས་ན་ིགསལ་བར་ག་ོཕྱ་ེལ་བཤེད་དེ།  སེམས་ཅོན་དམྱལ་བ་ལ་སྤྱིིའ་ིསྡེ་ེ

བཞེ་ིཡདོ་ད།ོ  ད་ེགང་ཞེ་ེན།  ཚ་བ་དང།  གྲང་བ་དང།  གཉསི་ཚ་ེབ་དང་།  གཉསི་

འཁརོ་བའ།ོ  སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས་ན་ིབཅོ་ོབརྒྱད་ད།ོ  གང་ཞེ་ེན། ཚ་བ་ལ་བརྒྱད།  གྲང་བ་

ལ་བརྒྱད།  གཉིས་ཚ་ེབ་དང་གཉིས་འཁོར་བ་གཉིས་ཏ་ེབཅོ་ོབརྒྱད་ད།ོ  གཉིས་ཚ་ེ

གང་ཞེ་ེན།  ར་ོསྟོོད་ལྕེགས་ཀྱི་ིཁང་པ་འབར་བ་ན་སྲེག་པ་ལ།  ར་ོསྨད་གངས་ཕུག་
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རླུང་ནག་ལ་འཁྱེག་ནས།  ལུས་གཅོིག་གིས་ཚ་ེགཉིས་སྐྱེེལ་བ་ཡོད་ད།ོ  མཚམས་

མེད་པ་ལྔ་བྱོས་སེམས་ཅོན་ད་ེརུ་སྐྱེ་ེབའོ།  གཉིས་འཁོར་བ་གང་ཞེ་ེན།  ཚ་གྲང་

གཉིས་ཀར་གཅོིག་ནས་གཅོིག་ཏུ་འཁོར་ཞེིང་སྤྱིོད་པ་ཡང་ཡོད་དོ།  ད་ེལ་ཉ་ེབ་ལྔ་

བྱོས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ད་ེརུ་སྐྱེ་ེབའ།ོ  ཚ་བ་བརྒྱད་དང་གྲང་བ་བརྒྱད་ན་ིད་ོམཉམ་མ།ོ  

ཞེ་ེསྡེང་རྒྱུ་དང་བསད་བཅོད་རྐྱེནེ་གྱིིས།  སྤྱིརི་ན་དམྱལ་བའ་ིའབྲས་བུར་སྐྱེ་ེབའ།ོ  ད་ེ

ནས་ཡང་ཡ་ིདྭགས་སྤྱིིའ་ིསྡེ་ེདང་སྒོོས་ཀྱི་ིརིགས། སྟོོན་པས་གསལ་བར་ག་ོཕྱ་ེནས་

བཤེད་དེ། ཡ་ིདྭགས་ལ་སྤྱིིའ་ིསྡེ་ེརྣམ་པ་གསུམ་མོ། གསུམ་གང་ཞེ་ེན། གནས་ན་

འདུག་པའ་ིཡ་ིདྭགས་དང། མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའ་ིཡ་ིདྭགས་དང་། རྒྱུ་དྲུག་འཁོར་བའ་ིཡ་ི

དྭགས་དང་གསུམ་མོ། སྒོོས་ཀྱིི་རིགས་ནི་རྣམ་པ་བཅོོ་ལྔའོ།  བཅོོ་ལྔ་གང་ཞེེ་ན།  

གནས་ན་འདུག་པའ་ིཡ་ིདྭགས་ལ་གསུམ་སྟོ།ེ  ཕྱའི་ིསྒྲོབི་པ་ཅོན་དང།  ནང་ག་ིསྒྲོབི་པ་

ཅོན་དང།  སྒྲོབི་པ་ཅོན་གྱི་ིསྒྲོབི་པ་ཅོན་དང་གསུམ་མ།ོ  

མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའ་ིཡ་ིདྭགས་ལ་བཅུ་སྟོ།ེ  སྟོངེ་ག་ིལྷ་མཐུ་དབང་ཅོན་གྱི་ིཡ་ིདྭགས་

དང།  འོག་ག་ིཀླུ་ལྟ་ོའཕྱ་ེཅོན་གྱི་ིཡ་ིདྭགས་དང།  ཤེར་དྲེ་ིཟ་ཁའ་ིཡ་ིདྭགས་དང།  

བྱོང་མ་ེདྲེང་ཤུགས་ཀྱི་ིཡ་ིདྭགས་དང།  ནུབ་ཆུ་བདག་ཀླུ་ཡ་ིཡ་ིདྭགས་དང།  ལྷ་ོསྲུལ་

པ་ོགདུག་པའ་ིཡ་ིདྭགས་དང།  བྱོང་ཤེར་གྲུལ་བུམ་འཁརོ་བའ་ིཡ་ིདྭགས་དང།  བྱོང་

ནུབ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་ག་ིཡ་ིདྭགས་དང།  ལྷ་ོནུབ་འཇུ་བྱོེད་གཏུམ་པོའ་ིཡ་ིདྭགས་

དང།  ལྷ་ོཤེར་སྐོམེ་བྱོདེ་མཆུ་རངིས་ཀྱི་ིཡ་ིདྭགས་དང་བཅུའ།ོ  རྒྱུ་དྲུག་འཁརོ་བའ་ིཡ་ི

དྭགས་ལ་གཉིས་ཏེ།  ཤེིང་རྟེའ་ིའཁོར་ལ་ོབཞེིན་དུ་ལས་ཀྱིིས་གཅོིག་ནས་གཅོིག་ཏུ་

ཅོིག་ཆོར་འཕེ་ོབ་དང།  ཟ་ོཆུའ་ིརྒྱུད་མ་བཞེིན་དུ་ཁད་ཀྱིིས་རྒྱུ་བ་དང་གཉིས་ཏ།ེ  ད་ེ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལྟར་སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས་ན་ིབཅོ་ོལྔའ།ོ  ཡ་ིདྭགས་རྣམས་ན་ིལྕེ་ིབ་བཞེ་ིདང།  འདདོ་ཆོགས་

རྒྱུ་དང་མ་བྱོནི་པ་ལནེ་པའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་སྤྱིརི་ན་ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིའབྲས་བུར་སྐྱེསེ་པའ།ོ  ད་ེ

ནས་ཡང་བྱོོལ་སོང་ག་ིསྤྱིིའ་ིསྡེ་ེདང།  སྒོོས་ཀྱི་ིརིགས་སྟོོན་པས་གསལ་བར་ག་ོཕྱ་ེ

ནས།  བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ  སྤྱིརི་ན་བྱོལོ་སངོ་ལ་སྤྱི་ིཡ་ིསྡེ་ེརྣམ་པ་གསུམ་མ།ོ  གསུམ་

གང་ཞེ་ེན།  གནས་ན་ལས་ཀྱིསི་སྦྱངོ་པའ་ིབྱོལོ་སངོ་དང།  མཁའ་ལ་རྐྱེནེ་གྱིསི་ཐར་

པའ་ིབྱོལོ་སངོ་དང།  བར་ན་དུས་ཀྱིསི་འཐམོ་པའ་ིབྱོལོ་སངོ་དང་གསུམ་མ།ོ  

གནས་ན་ལས་ཀྱིིས་སྦྱོང་པའི་བྱོོལ་སོང་ཞེེས་བྱོ་བ་ནི།  རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པ་ོནི།  

བྱོོལ་སོང་ག་ིགླེིང་ཡིན་ན།ོ  མུན་པ་ནག་པ་ོན་ིསེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཡིན་ན།ོ  འོག་ག་ི

རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པ་ོནང་ན་ཆོང་དར་མའ་ིསྦང་མ་ཙུག་གནས་ཏ།ེ  གཅོིག་གིས་གཅོིག་ཟ།  

གཅོིག་གིས་གཅོིག་གནོན། གཅོིག་གིས་གཅོིག་བཙིིར་ཏེ།  ཤེིན་ཏུ་འགྱུར་མ་ིཤེེས་

པར་གཅོགི་ག་ིལུས་ལ་གཅོགི་གསི་ཟའ།ོ  མཁའ་ལ་རྐྱེནེ་གྱིསི་ཐར་པའ་ིབྱོལོ་སངོ་ན།ི 

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན།  གླེང་པ་ོཆོ་ེས་སྲུང་རབ་བརྟེན་དང།  ཅོང་ཤེེས་ཀྱི་ིརྟེ་དང།  

འདོད་འཇིོའ་ིབ་ལ་སོགས་ཏ།ེ  མ་ིཡུལ་གླེིང་བཞེ་ིདང་བ་ཚྭ་ཅོན་གྱི་ིམཚ་ོཡན་ཆོོད་ན།  

འདབ་ཆོགས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བའ་ིརིགས་དང།  གཅོན་གཟན་ཤེ་ཁག་ལ་དད་

པའ་ིརགིས་དང།  མ་ིནརོ་བཀོལ་སྤྱིད་བྱོདེ་པའ་ིརགིས་དང།  ར་ིདྭགས་གནདོ་སྦྱནི་

སྤྱིདོ་པའ་ིརགིས་དང།  དྲེདོ་གཤེརེ་རླན་ལས་མ་ིམཐུན་པ་སྐྱེ་ེབའ་ིརགིས་དང།  འད་ི

ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅོད་ད།ོ  བར་ན་དུས་ཀྱིསི་འཐོམ་པའ་ིབྱོལོ་སངོ་ན།ི  མུན་པ་དང་

མུན་པ་ཆོནེ་པའོ་ིནང་ན།  རྐང་མདེ་རྐང་མང་རྐང་གཉསི་རྐང་བཞེ་ིལ།  ལག་པ་བརྐྱེང་

བསྐུམ་མ་ིམཐོང་པའ་ིནང་ན།  གཅོོད་སྦྱོང་མེད་པར་ཤེིན་ཏུ་འཐོམ་པའོ།  སྒོོས་ཀྱི་ི
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རིགས་ནི་གྲངས་སུ་ངས་མ་གསུངས།  སྤྱིིར་ན་འགྲོ་བ་རིགས་ལྔའི་སེམས་ཅོན་

རངས་པ་དང།  རགིས་གཅོགི་བྱོལོ་སངོ་སྡེ་ེན་ིབྱོལོ་སངོ་གཅོགི་པུ་མང།  རགིས་ལྔ་

ར་ིབ་ོཆོནེ་པ་ོཉདི་ཙིམ་ལ།  རགིས་གཅོགི་བྱོལོ་སངོ་གྲངས་ན་ིརྩ་ིཤེངི་ཙིམ།  རགིས་

ལྔས་གཞེི་ཆོེན་པོ་ཉིད་ཙིམ་མོ།  རིགས་ཅོིག་བྱོོལ་སོང་རྡུལ་གྱིི་གྲངས་ཙིམ་མོ།  

རགིས་ལྔ་བྱོའ་ིལུས་པ་ོཉདི་ཙིམ་ལ།  རགིས་ཅོགི་སྤུའ་ིཉག་མའ་ིགྲངས་ཙིམ་མ།ོ  སྒོསོ་

ཀྱི་ིརགིས་ན་ིདུ་མདེ་བསམ་ལས་འདས་པའ།ོ  

བྱོལོ་སངོ་དུ་མདེ་བསམ་འདས་པ་སྐྱེ་ེབ་ན།ི  གཏ་ིམུག་རྒྱུ་དང་བཀལོ་སྤྱིདོ་རྐྱེནེ་

གྱིིས་སུ།  འབྲས་བུ་བྱོོལ་སོང་དངོས་སུ་སྐྱེ་ེབའོ།  ད་ེནས་ཡང་མ་ིལ་སྤྱིིའ་ིསྡེ་ེདང།  

སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས།  སྟོནོ་པས་གསལ་བར་ག་ོཕྱསེ་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ།  མ་ིལ་སྤྱིའི་ིསྡེ་ེ

ལ་རྣམ་པ་གཉིས།  སྒོོས་ཀྱི་ིརིགས་ན་ིརྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ས།ོ  གཉིས་པ་ོགང་ཞེ་ེན།  

མ་ིདང་མིའམ་ཅོ་ིགཉིས་ས།ོ  མ་ིལ་སྒོོས་ཀྱི་ིརིགས་བརྒྱད་ད།ེ  འཛོམ་བུ་གླེིང་བཞེའི་ི

མ་ིདང།  འཁོར་ལ་ོདབང་བསྒྱུར་གྱི་ིམ་ིདང།  གཡུང་དྲུང་ཁྱེིམ་བདུན་གྱི་ིམ་ིདང།  

དྲུམ་ཤེངི་བཅུད་འཐུང་ག་ིམ་ིདང།  མ་ེཏགོ་སྦུབས་གནས་ཀྱི་ིམ་ིདང་བརྒྱད་ད།ོ  ད་ེལ་

འཛོམ་བུ་གླེིང་བཞེིའི་མི་ནི།  ཤེར་གྱིི་ལུས་འཕེགས་པོ་དྲེོད་ལས་སྐྱེེ་བའི་མི་དང།  

བྱོང་ག་ིསྒྲོ་མ་ིསྙིན་རྫུས་ནས་སྐྱེ་ེབའ་ིམ་ིདང།  ནུབ་ཀྱི་ིབ་ལང་སྤྱིདོ་སྒོ་ོང་ལས་སྐྱེ་ེབའ་ི

མ་ིདང་།  ལྷ་ོའཛོམ་བུའ་ིགླེངི་མངལ་ནས་སྐྱེ་ེབའ་ིམ་ིདང་བཞེའི།ོ  ད་ེལ་འཁརོ་ལ་ོདབང་

བསྒྱུར་གྱི་ིམ་ིནི།  རིན་པ་ོཆོ་ེསྣ་བཞེ་ིལས་གྲུབ་པའ་ིསྒོ་ོང་འོད་ཟེར་ཅོན་ལས་སྐྱེ་ེབའོ།  

གནས་ན་ིར་ིརབ་ཀྱི་ིཁུང་པའ་ིདཀྱིིལ་ན་གནས་ས།ོ  དུས་ན་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ། 

སྟོོན་པ་ར་ེབསྟོན་པ་ལ་བྱོོན་ཙིམ་ན།  དེའ་ིབསོད་ནམས་ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེེན་དུ།  འཁོར་ལ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབང་བསྒྱུར་ནས་བྱོནོ་པའ།ོ  གཡུང་དྲུང་ཁྱེམི་བདུན་གྱི་ིམ་ིན།ི  མུ་ཁྱུད་འཛོནི་གྱི་ིརྩ་ེ

རྐགོ་ན་གནས་ས།ོ  ལས་ན་ིཚུལ་ཁམིས་རྣམ་པར་དག་པས་སྐྱེ་ེབའ།ོ  བརྒྱད་དུ་ཡར་

འཕེལེ་དུ་སྐྱེབོ་པའ་ིལྷ་མདེ་ད།ོ  དྲུག་ཏུ་མར་འགྲབི་ཏུ་གཅོདོ་པའ་ིབདུད་མདེ་ད།ོ  བར་

གྱི་ིབསྐོལ་པ་གཅོགི་ག་ིབར་དུ།  དག་ེབཅུ་ཚད་མར་སྤྱིད་ནས་ཡར་ཐར་པའ།ོ  དྲུམ་

ཤེིང་བཅུད་འཐུང་ག་ིམ་ིནི།  དཔག་བསམ་གྱི་ིཤེིང་ལ་ཁུ་བ་བདུད་རྩིར་འཛོག་པ་ལ།  

གསསོ་ཀྱི་ིསྐོལ་པར་འཐུང་གནི་སྤྱིདོ་ད།ོ  

ཤེིང་མུ་ལ་ེདྲུམ་ཤེིང་ག་ིཁུང་པ་ན་གནས་ཏེ།  སྦྱིན་པ་མཐར་ཕྱིན་པའ་ིདབང་

གིས་སྐྱེེས་པའ།ོ  མ་ེཏོག་སྦུབས་གནས་ཀྱི་ིམ་ིན།ི  བཟོད་པ་ཐང་ཆོོད་ཀྱི་ིདབང་གིས་

སྐྱེ་ེབའ།ོ  བར་གྱི་ིབསྐོལ་པ་ར་ེན་དག་ེབཅུ་བསྲུང་ཤེིང་ཐར་ར།ོ  ད་ེལྟར་མིའ་ིསྒོོས་ཀྱི་ི

རགིས་བརྒྱད་ཀྱིང།  དག་ེབའ་ིརྒྱུར་ཞུགས་ཉནོ་མངོས་ཞེནེ་པ་སྤེངོ་དང་མ་སྤེངོ་རམི་

པས་ཁྱེད་པར་ཆོ་ེབའ།ོ  མིའམ་ཅོ་ིལ་སྒོོས་ཀྱི་ིརིགས་བཞེ་ིསྟོ།ེ  ལྗོོན་པ་དང།  སྐྱེེས་

དྲུག་དང།  ཏིང་ཙུག་དང།  མག་ོབརྙིན་ཅོན་དང་བཞེིའོ།  གླེིང་ཕྲིན་བརྒྱད་ན་ིརྫུ་

འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིིས་འགྲོ་ཞེིང་གནས།  ལྗོོན་པ་མེ་ཏོག་འབྲུ་ཟ་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ཞེག་

འཐུང།  སྐྱེེས་དྲུག་བྱོིས་པ་དྲེོད་ལས་དབྱོར་སྐྱེེས་དགུན་ན་འཆོི། །ཏིང་ཙུག་མཚོན་

ཐོགས་སྲིན་པ་ོརྣམས་དང་འཐབ་ཅོིང་ཤེ་ཁག་ཟ།  མག་ོབརྙིན་མ་ིལུས་དུད་འགྲ་ོསྣ་

ཚགོས་མག་ོབ་ོཅོན།  ཟས་སུ་རྩ་ིཤེངི་ཟ་ཞེངི་གླེངི་ཆུང་ཁྱེབ་པར་ཡདོ།  ཤེནི་ཏུ་ཚ་ེརངི་

བསྐོལ་པ་ཆོེན་པོ་གཅོིག་ནས་འཇིིག་པའོ།  ཕྲིག་དོག་རྒྱུ་དང་གཞེན་སྨད་མངན་

སམེས་རྐྱེནེ་དབང་གསི། མའིམ་ཅོའི་ིའབྲས་བུར་སྐྱེ་ེབའ།ོ  ད་ེནས་ཡང་ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ི

སྤྱིའི་ིསྡེ་ེདང་སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས།  སྟོནོ་པས་གསལ་བར་ག་ོཕྱ་ེནས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ེ  ལྷ་
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མ་ཡནི་ལ་སྤྱིའི་ིསྡེ་ེགསུམ་མ།ོ  གསུམ་གང་ཞེ་ེན།  ཡར་གཡནེ་དང་མར་གཡནེ་དང་

བར་གཡནེ་དང་གསུམ་མ།ོ  སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས་ན་ིསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་མ།ོ  ཡར་གཡནེ་ལ་

གཉནེ་པ་ོབཅུ་གསུམ་མ།ོ  བར་གཡནེ་ལ་གཏདོ་པ་ོདགུའ།ོ  ས་གཡནེ་ལ་ཆོ་ེབ་བཅུ་

གཅོགི་ག ོ། ཡར་གཡནེ་གཉནེ་པ་ོབཅུ་གསུམ་གྱི་ིགནས་ན།ི  ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་ཞེངི་

འདོ་ཟརེ་ལ་གནས་ས།ོ  བར་གཡནེ་དགུའ་ིགནས་ན།ི  ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྐདེ་པ་མན་ཆོད་ན་

གནས་ཤེིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའོ།  ས་གཡེན་བཅུ་གཅོིག་ག་ིགནས་ནི།  

གླེངི་བཞེ་ིདང་ལྕེགས་ར་ིལ་གནས་ཤེངི།  སྤྲུལ་པས་ཡངོས་སུ་ཁྱེབ་པའ།ོ  

ང་རྒྱལ་རྒྱུ་དང་འཐབ་རྩདོ་གཞེན་སྨད་རྐྱེནེ་གྱིསི།  སྤྱིརི་ན་ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིའབྲས་

བུར་སྐྱེ་ེབའ།ོ  ད་ེནས་ཡང་ལྷ་ལ་སྤྱི་ིསྡེ་ེདང་སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས། སྟོནོ་པས་གསལ་བར་ག་ོ

ཕྱ་ེནས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ེ  ལྷ་ལ་སྤྱིིའ་ིསྡེ་ེགཉསི་ཏ།ེ  གཉསི་གང་ཞེ་ེན།  འཁརོ་བའ་ིལྷ་

དང་མྱ་ངན་འདས་པའ་ིལྷའ།ོ  སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས་ན་ིབཅུ་གསུམ་མ།ོ  བཅུ་གསུམ་གང་ཞེ་ེ

ན།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིལྷ་ལ། སྒོོས་ཀྱི་ིརིགས་གསུམ་མ།ོ  ཡོངས་སུ་ཁྱེབ་པ་

ནམ་མཁའ་ལྟར་སྟོོང་སྟོེ།  བོད་ཉིད་སྐུའ་ིལྷ་དང།  འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲིག་ཉ་ིཟླ་ལྟར་

གསལ་ཏ།ེ  ལངོས་སྤྱིདོ་རྫོགོས་པའ་ིསྐུ་ཡ་ིལྷ་དང།  གཞེའ་ཚནོ་གྱི་ིའདོ་ཟརེ་ལྟར་བཀྲེ་

སྟོ།ེ  ཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུའ་ིལྷ་དང་གསུམ་མ།ོ  འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ལ་ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་

པས་བསྒྲོིབས་པའ་ིཡ་ེགཤེེན་དང།  འཇིིག་རྟེེན་ན་གནས་པའ་ིགཟུགས་མེད་པ་བཞེ་ི

དང།  གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན་དང།  འདདོ་ཁམས་རསི་བདུན་རྣམས་ས།ོ  ཡ་ེ

གཤེེན་རྣམས་ན་ིཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་འཇིིག་པའ་ིརྒྱུ་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་གནས་པས་འཇིིག་

རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ཡང་གདགས་ས།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁམས་གསུམ་གྱི་ིལྷ་དང།  ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཉིས་ཀྱི་ིབར་ན་གནས་པས་ཀྱིང་

བར་ལྷ་འོད་གསལ་ཞེེས་ཀྱིང་བྱོའོ།  ད་ེལ་རིགས་ལྔ་སྟོེ།  གནམ་རིམ་པ་གཅོིག་ག་ི

ཁར་འཛོེགས་པ་དང།  གནམ་རིམ་པ་ལྔའ་ིཁར་བགྲོད་པ་དང།  གནམ་རིམ་པ་

བདུན་གྱི་ིཁར་མཐོང་བ་དང།  གནམ་རམི་པ་དགུའ་ིཁར་ནནོ་པ་དང།  གནམ་རམི་

པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིཁར་གནས་པ་དང་ལྔའ།ོ  ཁམས་གསུམ་གྱི་ིལྷ་ཡང་རིགས་ལྔ་སྟོ།ེ  

གཟུགས་ཁམས་’འགགས’མུ་བཞེ་ིསྐྱེ་ེམཆོེད་ཆོ་ེབ་ཡིས།  སྐྱེ་ེམཆོེད་མུ་བཞེ་ིདང།  

གཙིང་མ་རགིས་ལྔ་སྲདི་པ་ཡ་ེསངས་རྒྱུད་པ་དང།  བསམ་གཏན་རགིས་བཞེ།ི  ཏངི་

འཛོནི་གཡ་ོའཁྲུག་འབྱུང་བ་དང།  འདདོ་ཁམས་ལྷ་བདུན་ཞེནེ་ཆོགས་མངནོ་དུ་སྤྱིོད་

པ་དང།  སམེས་ཅོན་བསདོ་ནམས་དབང་ལུས་ལ་སྡེངོ་གྲགོས་བྱོདེ་པ་དང་ལྔའ།ོ  ད་ེ

ལྟར་ལྷ་ལ་སྒོསོ་ཀྱི་ིརགིས་བཅུ་གསུམ་མ།ོ  དག་ེབའ་ིརྒྱུར་ཞུགས་ཞེནེ་པ་སྤེངས་དང་

མ་སྤེངས་རམི་པ་ཡསི།  ལྷ་རྣམས་ཁྱེད་པར་ཆོ་ེབས་རམི་པར་སྐྱེ་ེབའ།ོ  ད་ེནས་ཡང་

སྟོོན་པས་ཕུང་པ་ོལུས་དང་སེམས་ལ་དུ་འཕུངས་པ། གསལ་བར་ག་ོཕྱ་ེནས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ེ  ཕུང་པ་ོབྱོ་བ་སྤྱིིའ་ིསྒྲོ་ཉདི་ཡནི།  མང་པ་ོགཅོགི་ཏུ་འདུས་ཤེངི་འཕུངས་པ་

དག་ལ་འདོགས་པའ།ོ  དབྱོ་ེན་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྟོན།  ཡོན་ཏན་གྱི་ིཕུང་པ་ོདང།  

སྐྱེོན་གྱི་ིཕུང་པ་ོགཉིས་སུ་འདུས་ས།ོ  ཡོན་ཏན་གྱི་ིཕུང་པ་ོནི།  དུས་གསུམ་གཤེེན་

རབ་ལ་གནས་ཏེ།  མཚན་བཟང་པ་ོསུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང།  དཔ་ེབྱོད་བཟང་པ་ོ

བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅོགི་དང།   ཆོ་ེབའ་ིཡནོ་ཏན་བརྒྱ་བཞེ་ིབཅུ་དང།  ངསེ་པའ་ིཐ་ོཡགི་

བཞེ་ིཅུ་རྩ་གཉསི་དང།  ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱི་ིཡན་ལག་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔ་དང།  འདོ་ཟརེ་གྱི་ི

སྤྲོ་ོབསྡུ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་བ་དང།  ད་ེརྣམས་གཅོིག་ཏུ་འདུས་ཤེིང་འཕུངས་
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པས།  འགྲ་ོབའ་ིདོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་ནུས་པའ་ིཕྱིར་ན་ཡོན་ཏན་གྱི་ིཕུང་པ་ོཞེེས་

བྱོའ།ོ  སྐྱེནོ་གྱི་ིཕུང་པ་ོན་ིཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ལ་གནས་ཏ།ེ  གཟུགས་དང།  

ཚརོ་བ་དང།  འདུ་ཤེསེ་དང།  འདུ་བྱོདེ་དང།  རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང་ལྔའ།ོ  ད་ེལ་

གཟུགས་ཀྱི་ིལུས་ལ་འཕུངས་པ་ཡནི་ཏ།ེ  འབྱུང་བ་ཆོནེ་པ་ོབཞེིའ།ོ  བཞེ་ིན་ིསམེས་

ལ་འཕུངས་པ་ཡིན་ཏེ།  ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སོ།  ད་ེལ་བཞེ་ིན་ིམིང་གིས་བྱོ་སྟོེ།  

གཟུགས་མེད་པའ་ིལྷ་དང།  བར་མ་དོའ་ིསེམས་ཅོན་ལ་གདགས་པའ།ོ  གཟུགས་ན་ི

ཡུལ་ཞེསེ་བྱོ་སྟོ།ེ  འབྱུང་བ་ཆོནེ་པ་ོབཞེ་ིལ་གདགས་པའ།ོ  

མངི་དང་གཟུགས་སུ་འབྲལེ་བ་ན།ི  ཡུལ་ཅོན་ཞེསེ་བྱོ་སྟོ།ེ  རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་

ཅོན་ལུས་སེམས་འབྲེལ་ནས།  དབང་པ་ོདང་བཅོས་པ་འད་ིལ་བྱོའོ།  ཡང་ན་ཟག་

བཅོས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོདང།  ཟག་མདེ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོགཉསི་སུ་འདུས་ཏ།ེ ཟག་བཅོས་ཀྱི་ིཕུང་

པོ་ནི།  ཁམས་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཅོན་ལ་ཡོད།  དེ་ལ་ཡང་དོན་གྱིི་ཟག་བཅོས་

དང་། རྟེགས་ཀྱི་ིཟག་བཅོས་གཉསི་ས།ོ  དནོ་གྱི་ིཟག་བཅོས་མངི་ལ་གནས་ཏ།ེ  ཉནོ་

མངོས་པ་མང་པསོ་གང་ཞེངི་། འཁརོ་བ་ནས་འཁརོ་བར་ཟག་པ་ལ་བྱོའ།ོ  རྟེགས་ཀྱི་ི

ཟག་བཅོས་ན།ི ཟག་པ་སྒོ་ོདགུ་དང་ལྡན་པས།  ཉནོ་མངོས་པ་དང་གཉིས་འདུས་ནས།  

འཁརོ་བར་ཟག་པའ།ོ  བར་ལྷ་འདོ་གསལ་གྱི་ིཤེསེ་པ་ད་ེཡང།  སམེས་ཤེསེ་ས་ོབའ་ི

ཆོ་ེབས་གང་ཞེིང་། སྟོོན་པས་འོད་ཟེར་གྱིིས་སྦྱང་ཞེིང་ཟག་པར་བྱོེད་པས་ཀྱིང་ད་ེལ་

ཡང་གང་ཟག་གོ ཟག་མེད་ན་ིསྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ིབཞེ་ིརུ། མ་ིའཁོར་བའ་ིཟག་མེད་ཀྱི་ིཕུང་

པའོ།ོ  ཟག་བཅོས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོན།ི ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་དབང་པ་ོདང་བཅོས་

པ་ལ་ཡདོ་ད།ོ  ད་ེལ་ཡང་ཕུང་པ་ོབྱོ་བ་ན་ིདནོ་བསྟོན་པ་ཡནི་ཏ།ེ  གྲངས་ན་ིལྔར་ངསེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ས།ོ  དབྱོ་ེན་ལྔ་ཀ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡདོ་ད།ེ  གཟུགས་ལ་ཡང་གསུམ།  ཚརོ་

བ་ལ་ཡང་གསུམ།  འདུ་ཤེསེ་ལ་ཡང་གསུམ།  འདུ་བྱོདེ་ལ་ཡང་གསུམ།  རྣམ་པར་

ཤེེས་པ་ལ་ཡང་གསུམ་མོ།  ད་ེལ་གཟུགས་ཀྱི་ིགསུམ་ནི།  རྒྱུའ་ིགཟུགས་དང།  

འབྲས་བུའ་ིགཟུགས་དང།  རྣམ་པར་རིག་བྱོེད་མ་ཡིན་པའ།ོ  ཚོར་བའ་ིགསུམ་ནི།  

བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་གཉསི་ཀ་མ་ཡནི་པའ།ོ  

འདུ་ཤེེས་ཀྱི་ིགསུམ་ན།ི  རྒྱ་ཆུང་ངུན་དང།  རྒྱ་ཆོེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཚད་

མདེ་པའ།ོ  འདུ་བྱོདེ་ཀྱི་ིགསུམ་ན།ི  སམེས་ལས་བྱུང་བའ་ིབནོ་དང་། སམེས་དང་ལྡན་

པ་མ་ཡནི་པའ་ིབནོ་དང་། ཆོ་དང་མཐུན་པའ།ོ  རྣམ་པར་ཤེསེ་པའ་ིགསུམ་ན།ི  ཞུགས་

པའ་ིརྣམ་པར་ཤེསེ་པ་དང།  འཇུག་པའ་ིརྣམ་པར་ཤེསེ་པ་དང།  ལྡགོ་པའ་ིརྣམ་པར་

ཤེེས་པའོ།  སྤྱིིའ་ིཕུང་པོའ་ིསྒྲོ་ན་ིལུང་དུ་མ་བསྟོན་པ་ཡིན་ཏེ།  ཡོན་ཏན་གྱི་ིདག་ེབ་

དང།  སྐྱེནོ་གྱི་ིསྡེགི་པ་གཉསི་ཀ   ཀུན་གཞེ་ིལ་འཕུངས་པའ་ིརྒྱུ་ཡནི་པས་འཕུངས་

པའོ།  ལྔ་ཁ་ོནར་གྲངས་ངེས་པ་ན།  སྣམ་བུའ་ིརྒྱུ་བལ་ཡིན་པ་དང་འདྲེ་བས་ན།  

ཁམས་གསུམ་སམེས་ཅོན་གྱི་ིརྒྱུ་ན།ི  དུག་ལྔས་བྱོས་པའ་ིཕྱརི་ན།  ལྔ་ཁ་ོནར་གྲངས་

ངསེ་པའ།ོ ག་ོརམི་གཟུགས་སྔནོ་ལ་ངསེ་པ་ན།ི  གཟུགས་གཏ་ིམུག་ག་ིཤེས་ཆོ་ེབའ།ོ  

ད་ེནས་ཚོར་བ་ངེས་པ་ན།ི  གཟུགས་ཐ་ོཡོར་གྱིིས་མཐོང་བ་ད།ེ གཏ་ིམུག་གནས་མ་ི

ཤེསེ་པ། ཇི་ིལྟ་བུར་སམེས་བསྐྱེདེ་པར་མཐངོ་བས།  ད་ེཤེསེ་པར་འདདོ་ཅོངི་ཆོགས་

པས།  ཚོར་བ་འདོད་ཆོགས་ཀྱི་ིཤེས་ཆོ་ེབའོ། ད་ེནས་འདུ་ཤེེས་ངེས་པ་ནི།  ལུས་

སེམས་གཉིས་འདུས་ནས་ཤེེས་པས་འདུ་ཤེེས་ངེས་པའོ།  འདུ་ཤེེས་ན་ིཞེ་ེསྡེང་ག་ི

ཤེས་ཆོ་ེབའོ།  ད་ེནས་འདུ་བྱོེད་ངེས་པ་ནི།  ལུས་སེམས་གཉིས་འདུས་ནས་དག་ེ
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སྡེགི་མང་པ་ོབྱོདེ་པས་སུ།  འདུ་བྱོདེ་ན་ིཕྲིག་དགོ་ག་ིཤེས་ཆོ་ེབའ།ོ །

ཕྱ་ིནས་རྣམ་པར་ཤེེས་པས་སྡུད་པ་ནི།  འཇུག་ལྡོག་བྱོ་ེབྲག་མང་པ་ོརྣམ་པར་

ཤེེས་པས་བྱོེད་པས་སུ།  རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་ིཤེས་ཆོ་ེབའོ།  དང་པ་ོལས་

ཀྱིསི་འཕྲིད་པའ་ིརྒྱུ་ན།ི  མ་རགི་འཁརོ་བའ་ིགཟུང་འཛོནི་གཉསི་ཀྱི་ིལུས་དང་སམེས་

སུ་འཕྲིད།  ཞེནེ་པའ་ིརྒྱུའ་ིའཁོར་བ་དང་དུ་བླངས།  འཁྲུལ་པའ་ིདབང་གསི་མ་ིརྟེག་ས་ོ

སརོ་འབྲལ་བའ།ོ  ངསེ་པའ་ིབཀའ་རྒྱུད་བསྟོན་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་འད།ི  གཏ་ོབུ་ལ་སགོས་

ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན།  དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་མ་ཡེངས་ཐང་ཆོོད་ལ།  ཀུན་

གཞེའི་ིདཀྱིིལ་དུ་མ་བརྗེེད་གཟུངས་སུ་ཟུངས།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་

ཏ།ོ  ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུས་ཞུས་སམ་གསོལ་པ།  རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོའ་ིཀློོང་བཞེིན་ཁྱེབ་

བདལ་ཟད་མེད་ཐུགས།  ཁྱེད་པར་ཆོ་ེབའ་ིཡ་ེཤེེས་འོད་ཟེར་ཉ་ིཟླ་འབུམ་ཤེར་བཞེིན།  

ནུས་མཐུ་སྟོོབས་ལྡན་དེའ་ིརྩལ་མཆོོག་གིས།  ཉོན་མོངས་འགྲ་ོབ་འདྲེེན་བྱོེད་གཤེེན་

རབ་བླ་མ་ལགས།  འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དོན་དུ་བོན་གསུངས་པའི།  བཀའ་རྒྱུད་

བདུད་རྩ་ིམན་ངག་བསྟོན་པ་ཡིས།  ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་གསལ་བའ་ིག་ོལམ་ཕྱེ།  

བདག་དོན་སྒོ་ོབརྩོན་ཐིག་ལེར་ག་ོལམ་ངེས་ཚིག་ཞུ།  སྟོོན་པ་ལགས།  བདག་ག་ི

ལུས་བམེ་པ་ོཡརོ་ཡརོ་པ་ོའད་ིདང་། སམེས་དྲེན་པ་ཕྲིགི་ཕྲིགི་པ་ོའད་ིགཉིས།  དང་པ་ོ

ལས་ཀྱིིས་ཅོ་ིལྟར་ཕྲིད་པ་ལགས།  བར་དུ་རྐྱེེན་གྱིིས་ཇི་ིལྟར་འགྲོགས་པར་ལགས།  

ཐ་མར་དུས་ཀྱིསི་ཅོ་ིལྟར་འབྲལ་བ་ལགས།  ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ  ད་ེལ་

སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་ལ་སགོས་ཉན་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀུན།  གུས་པའ་ི

ལུས་ཐུད་དྭང་པའ་ིསེམས་སྐྱེེད་ཅོིག །ཞུས་པ་ད་ེན་ིགསལ་བར་ག་ོདབྱོ་ེབསྟོན། བེམ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པོའ་ིལུས་ན་ིའབྱུང་བ་རྣམ་བཞེ་ིཡིན། ཕྲིིག་པའ་ིསེམས་ན་ིམ་རིག་རྨེོངས་པས་ཕེངས།  

མངི་གཟུགས་ཉིང་མཚམས་རྐྱེནེ་ན་ིལས་ཀྱི་ིརླུང་གསི་སྦྱར།  ལུས་སམེས་དང་པོར་

ལས་ཀྱིིས་འཕྲིད་ལུགས་དེ་ལྟར་ཤེེས་པར་གྱིིས།  ད་ལྟར་རྐྱེེན་གྱིིས་འགྲོགས་པ་

གནམ་བྱོ་རྒྱར་འཐུམས་འདྲེ།  ཐ་མར་ལས་ཀྱིསི་འབྲལ་བ་འཆོ་ིབདག་བདུད་ལྔ་ཡསི།  

རྒྱ་འདྲེལ་བྱོ་འཕུར་ཇི་ིབཞེནི་ལུས་ཞེགི་སམེས་འཕེོའ།ོ  ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོནོ་པས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ  །

ད་ེལ་གཏ་ོབུས་གསོལ་པ།  ཡོངས་བདལ་ནམ་མཁའ་ཇི་ིབཞེིན་ཐུགས་ཉིད་རྒྱ་

མ་ཆོད།  ཡོངས་སྙིོམས་ཉ་ིཟེར་ཇི་ིབཞེིན་སྒྲོོན་མ་ེགསལ་བའ་ིམཆོོག །འདོད་པ་ཀུན་

འབྱུང་རིན་ཆོེན་ཕུང་པ་ོའདྲེ།  བདུད་རྩ་ིརྒྱུན་སྦྲེངས་འདུ་བའ་ིནད་རྣམས་འཇིོམས།  

སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ལགས།  བདག་དང་མཐའ་ཡས་འཁོར་བའི་

སེམས་ཅོན་རྣམས།  དང་པོར་སྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུ་གང་ལགས།  བར་དུ་འགྲ་ོབའ་ིལམ་གང་

ལགས།  ཐ་མར་ཕྱནི་པའ་ིས་གང་ལགས།  ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ  སྟོནོ་

པས་བཀའ་བསྩལ་པ།  གཏ་ོབུ་ལ་སོགས་ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན།  དད་པའ་ི

སྟོོབས་ལྡན་གྱིད་ཀྱི་ིགཞུ་བརྡུང་རྒྱུད།  དྭང་པའ་ིསེམས་ལྡན་རྒྱ་མཚ་ོརྙིོག་མེད་ཀློོང།  

སྡུག་བསྔལ་འཁརོ་བའ་ིགཞེ་ིསྤེང་མ་ེལངོ་གཡའ་དག་འདོ།  དཀའ་བ་སྣ་ཚགོས་སྤྱིད་

པས་བླ་མདེ་མྱུར་དུ་ད་ན་ིའཐབོ།  དང་པ་ོསྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུ་ན་ིམ་རགི་པའ།ོ  བར་དུ་འགྲ་ོབའ་ི

ལམ་ནི། ས་རིམ་པ་དགུ་ལ་ཉོན་མོངས་པའ་ིསྒྲོིབ་པ་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཞེིན་དུ་ཡ་ེཤེེས་

ཁད་ཀྱིསི་བསྐྱེདེ་ནས་བཅོམོ།  གནམ་རམི་པ་བཅུ་གསུམ་ལ།  ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིརམི་པ་ཉ་ི

མ་ཤེར་བ་བཞེནི་དུ་ཅོགི་ཆོར་སྦྱང།  ད་ེལྟར་ས་རམི་པ་དགུ་ལ། སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ཡ་ིཟླ་བ་
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ཚེས་པ་བཞེིན་དུ་ཁད་ཀྱིིས་སྦྱང།  ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུའ་ིལམ་ལས་འབྱུང།  ད་ེ

ནས་ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་ལ།  ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའ་ིསྐུ་

ཡསི།  ཉ་ིམ་ཤེར་བ་བཞེནི་དུ་ཅོགི་ཆོར་སྦྱང།  ད་ེལྟར་བར་དུ་འགྲ་ོབའ་ིལམ་མ།ོ  ཐ་

མར་ཕྱནི་པའ་ིས་ན།ི སྐུ་རྣམ་པ་གཉསི་ཀྱིསི་སྒྲོབི་པ་རྣམ་པ་གཉསི་སྦྱང་ནས་བྱོང་ཙིམ་

ན།  བནོ་ཉདི་ཀྱི་ིསྐུ་བད་ེབ་ཆོནེ་པ་ོབྱོ་བ་ཐབོ་སྟོ།ེ  མ་རགི་པ་ཉདི་རགི་ཙིམ་ན།  རགི་

པའ་ིཡ་ེཤེེས་རང་ལ་རང་ཤེར་རོ།  སྟོོང་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྒྱ་མ་ཆོད་པ་ཞེེས་བྱོའོ།  ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ   

གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ལ་སོགས་ཏེ། ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས།  སྟོོན་པའ་ི

བཀའ་རྒྱུད་ལ། ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱིིས་ཐང་བཅོད་པས།  བོན་གྱིི་སྒོ་ོམ་ོརྒྱ་ཆོེ་

གྲངས་མང་ཡང།  བདག་དནོ་གཞེན་དནོ་གཉིས་མེད་གཅོགི་པ་རུ།  གཟུངས་ས་ོལ་

འཛོནི་ཤེསེ་ས།ོ  གདགས་སྒོ་ོལ་མངི་ཐགོས་ས།ོ  ག་ོལམ་ལ་དནོ་རྙིདེ་ད།ོ  དའེ་ིཚ་ེདའེ་ི

དུས་ན།  ཕྱའི་ིཡུལ་བཟང་ནང་ག་ིསམེས་དག་ེབའ།ི  ཧསོ་ཟ་རྒྱལ་མདེ་བག་དང་ལྡན་

པ་ལ།  སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེ་ེསྤྲུལ་པ་དང།  ལྷ་དང་ཕྱྭ་ཡསི་སྨནོ་ལམ་བཏབ་

པའ་ིམཐུ་དབང་དང།  སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིམཐུན་བསདོ་ནམས་ཀྱིསི།  ཡང་ཕྱ་ི

ད་ེལའོ་ིདུས་སུ་སྐུ་ལས་སྲས་གཅོགི་འཁྲུངས།  འཁྲུངས་པའ་ིདུས་དརེ་ཀུན་ཀྱིང་སྤྲོ་ོབ་

སྐྱེེས།  གནམ་གྱི་ིལྷ་དང་ས་ཡ་ིཀླུ་ཡང་འདུས།  སྤྱི་ིདབང་ཆོེན་པ་ོཐོབ་པའ་ིལྷ་ཆོེན་

བརྒྱ་བྱོིན་དང།  དབང་ཆོེན་འཁོར་ལ་ོབསྐོོར་བའ་ིལྷ་ཆོེན་ཚངས་པ་ཡིས།  གཤེེན་

རབ་སྲས་སུ་གྱུར་བའ་ིརྒྱལ་བུ་ད་ེལ་ན།ི  ལྷ་ཚངས་པས་བདུད་རྩིའ་ིཁྲུས་བྱོས།  ལྷ་

བརྒྱ་བྱོནི་གྱིསི་ཡདི་བཞེནི་ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆོསེ་དབང་བསྐུར།  ཀླུ་འཇིགོ་པསོ་ཨུད་དུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འབར་བའ་ིམ་ེཏོག་གིས་ལྟ་ེབ་བྱོས།  ཀླུ་དགའ་བོས་དགའ་ལྡན་གྱི་ིཚང་བུར་བཅུག་  

ཀླུ་མ་དྲེོས་ཀྱིིས་སྨོན་ལམ་གྱི་ིཉག་ཐག་གིས་ཚང་ཐག་བྱོས།  ཕྱྭའ་ིརྒྱལ་པོས་བཀྲེ་

ཤེིས་ཀྱིི་ཕྱྭ་གཡང་བླན།  དམུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་གཡུང་དྲུང་གི་དམུ་ཐག་བཏགས།  

གཙུག་ཕུད་ཅོན་གྱི་ིགཤེེན་གྱིིས། འགྱུར་མེད་ཀྱི་ིགཙུད་ཕུད་བཅོས།  དབང་རྒྱ་ཅོན་

གྱི་ིགཤེནེ་གྱི་ིཚ་ེརངི་ག་ིལ་ེཕྲིན་བླས།  བྲམ་ཟའེ་ིབུ་འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་གྱིསི།  མཚན་

བརྟེགས་པས་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་མཚན་བཟང་ནས།  ཡབ་ཡུམ་ལ་སགོས་པའ་ིའཚགོས་པ་

རྣམས་ལ་ཁ་དམར་གསོལ་པ།  རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་འད་ིན་ིལྷ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ལ་བཀའ་

བཙིན་གྱི་ིརགི་པའ་ིདཔྱིད་རྣ་ོབས།  སྐྱེ་ེའགྲ་ོསམེས་ཅོན་གྱི་ིདནོ་ནུས་པ་ཅོགི་འཁྲུངས་

པར་ངེས་ས།ོ  ཕྱིའ་ིཡུལ་བརྟེགས་པས་ཀྱིང།  ཡབ་དང་མཐུན་པར་རིན་པ་ོཆོ་ེདར་

དཀར་དུ་དྲེིལ་བ་འདྲེ་བ།  ཕྱ་ིདཀར་ལ་འཇིམ་པ་ལ།  ནང་བཀྲེ་ལ་གསལ་བ་ཞེིག་

གདའོ།  ནང་ག་ིསེམས་བརྟེགས་པས་ཀྱིང།  དཔྱིད་པ་ཁ་ིསྡེ་ེགསལ་བས། དཔྱིད་

རྒྱུད་བདུད་རྩརི་སྦྱརོ་ནུས་པ་ཞེགི་གདའ།ོ  

སྲས་དེ་ཡང་ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་པས།  དགུང་ལོ་

གཅོིག་ན་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཚད་དུ་ཕྱིན།  དགུང་ལ་ོགཉིས་ན་སྙིིང་རྗེེའ་ིསེམས་དང་ལྡན།  

དགུང་ལ་ོགསུམ་ན་ཡབ་ལ་ཐ་ེཚོམ་ཕེེར་ར།ོ  ད་ེལ་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་

སོ།  གཤེེན་རབ་ཡབ་དང་སྲས་རྒྱས་པས།  སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་དད་པ་སྐྱེེས།  

ནམ་མཁའ་ིསྤྲོིན་ཚོགས་བཞེིན་དུ་ཉན་ནོ།  སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་པུས་བཙུགས་ཐལ་

སྦྱར་གུས་པས་ཚུལ་ཀྱིང་ཕྱུངས།  གསེར་ལ་སོགས་པའ་ིརིན་པ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔའ་ིམཆོོད་

པར་ཕུལ།  ཞེལ་ནས་འཛུམ་པ་ཕྱུང་། སྙིན་པའ་ིངག་སྨྲས་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ  ཡབ་
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གཅོགི་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ལགས།  གཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་ཡང།  ངསེ་

ཚིག་བདེན་པའ་ིབོན་གཅོིག་བསྟོན་དུ་གསོལ།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་ཞུས་

སམ་གསལོ་ཏ།ོ  ད་ེལ་ཡབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ།  ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིསི་འཁརོ་

བའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས།  མ་རིག་མུན་ནག་འཐིབས་པ་འདྲེ་བའ་ིནང་ན་གནས་པ་

ཡསི། མ་ིདག་ེདུག་ལྔའ་ིསྐྱེནོ་རྣམས་མ་བཀག་ས་ོསརོ་སྤྱིད།  འཁརོ་བའ་ིགནས་ལྔར་

སྐྱེ་ེབ་སྦྲང་ཆོར་འབབ་པ་འདྲེ།  གཉེན་པ་ོཡ་ེཤེེས་ལྔ་ཡ་ིརིམ་པས་རྩལ་བསྐྱེེད་ནས།  

ངསེ་ཚགི་བདནེ་པའ་ིདོན་ན་ིད་ེཁ་ོན་ཉདི་ཡནི་ན།ོ  ད་ེལ་ཡང་སྲས་ཀྱིསི་ཡབ་ལ་ཞུས་

སམ་གསོལ་པ།  སྟོོན་པ་ལགས། ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་

རྣམས།  དུག་ལྔའ་ིདབང་གིས་འཁོར་བའ་ིགནས་ལྔར་སྐྱེེས།  དུག་ལྔར་རྩད་གཅོོད་

གནས་ལྔ་སྒོ་ོགཅོདོ་ཕྱརི།  གཉནེ་པ་ོཡ་ེཤེསེ་ལྔའ་ིབསྐྱེདེ་ལུགས་ན།ི  ངསེ་ཚགི་བདནེ་

པའ་ིདོན་དུ་གསུངས་ལགས་ན།  ཡ་ེཤེེས་ལྔའ་ིགྲངས་དང་ག་ོརིམ་ཇི་ིལྟར་ལགས་པ་

ཞེིག ། ངེས་པར་གསལ་བར་ཡབ་ཀྱིིས་བཤེད་པར་ཞུ།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ལ་ཞུས་

སམ་གསོལ་ཏ།ོ  ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ།  ཡ་ེཤེེས་ཞེེས་བྱོ་བ་ན་ིདོན་བཤེད་པ་

ཡནི་ན།ོ  །

ལྔ་ཞེེས་བྱོ་བ་ནི་གྲངས་བཤེད་པ་ཡིན་ནོ།  དོན་ནི། ཡེ་བྱོ་བ་ནི་བོན་ཉིད་ཀྱིི་

དབྱོངིས་ཡནི་ན།ོ  ཤེསེ་བྱོ་བ་ན་ིབནོ་ཉདི་ཀྱི་ིརགི་པ་ཡནི་ན།ོ  ལྔ་ཞེེས་བྱོ་བ་ན།ི  མ་ེ

ལངོ་ལྟ་བུའ་ིཡ་ེཤེསེ་དང།   བྱོ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ིཡ་ེཤེསེ་དང།  ས་ོསརོ་རྟེགོས་པའ་ིཡ་ེ

ཤེསེ་དང།  མཉམ་པ་ཉདི་ཀྱི་ིཡ་ེཤེསེ་དང།  སྟོངོ་པ་ཉིད་ཀྱི་ིཡ་ེཤེསེ་དང་ལྔའ།ོ  ལྔ་ཁ་ོ

ནར་གྲངས་ངསེ་པ་ན།ི  དུག་ལྔའ་ིགཉེན་པ་ོཡ་ེཤེསེ་ལྔ་ཡནི་པའ་ིཕྱརི་ར།ོ  ག་ོརམི་དང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྐྱེདེ་ལུགས་འད་ིལྟར་ར།ོ  གང་ཟག་ཐ་མལ་པ་ཉནོ་མངོས་པ་ཁ་མར་བྲ་ིབ།  གཅོགི་

འདྲེོངས་ན་ཀུན་འདྲེོངས་པའ་ིལུགས་ཀྱི་ིཐབས་འབྱུང་སྟོེ།  གཅོིག་ཁ་ོན་འདྲེེན་པའ་ི

ལུགས་ཀྱིསི།  རྒྱུ་དུག་ལྔའ་ིརྩ་བ་ཡང་གཏ་ིམུག་མུན་ལྟར་སྲསོ་པ་ཡནི་ཏ།ེ  གང་ཟག་

དའེ་ིཀུན་གཞེ་ིན་ིམ་ེལངོ་ཡནི་ལ།  སྒྲོབི་པ་ན་ིགཡའ་ཡནི་ཏ།ེ  དཔརེ་ན་མ་ེལངོ་གཡས་

སྒྲོིབ་ནས་གཟུགས་བརྙིན་མ་ིམཐོང་པ་ལ།  ན་ཆུང་མ་ལྟ་བུའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས།  ཕྱ་ིབདར་

ཡང་བྱོས་ཡང་བྱོས་ན། གཡའ་དག་ནས་གཟུགས་བརྙིན་སལ་གྱིིས་འབྱུང་བ་དང་

འདྲེ་བས་ན།  གང་ཟག་ཐ་མལ་པ་གཏ་ིམུག་ག་ིམུན་པས་བསྒྲོིབས་ནས་དོན་མ་ིཤེེས་

པ་ལ་ཡང།  སླབོ་དཔནོ་མན་ངག་ཅོན་གྱི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི། སམེས་བསྐྱེདེ་ཅོངི་ཤེསེ་པ་ཡང་

སྦྱང་ནས།  ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིཚད་སླབེས་ནས།  འཁརོ་བའ་ིབནོ་ཀུན་ནས་ཉནོ་མངོས་པ་

དང།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབོན་རྣམ་པར་བྱོང་བ་གཉིས།  མ་ེལོང་གཡའ་དག་

ནས་གཟུགས་བརྙིན་སལ་གྱིསི་བྱུང་བ་བཞེནི་དུ།  ཀུན་གཞེ་ིསྒྲོབི་པ་བྱོང་ནས་ཐམས་

ཅོད་གསལ་ཙིམ་ན།  མ་ེལངོ་ལྟ་བུའ་ིཡ་ེཤེེས་བསྐྱེདེ་པས་སྐྱེསེ་ཞེེས་ད་ེལ་བྱོའ།ོ  གང་

ཟག་ཐ་མལ་བ་འདོད་ཆོགས་ལ་ཞེེན་པ་རྣམས་ལ།  བྱོ་བ་ནན་ཏན་གྱིིས་ཡེ་ཤེེས་

བསྐྱེདེ་ད།ེ  འཁརོ་བའ་ིབནོ་ཀུན་ནས་ཉནོ་མངོས་པ།  གཟུགས་དང་རྒ་ཤེ་ིལ་སགོས་

པ་ཡང་སྤེང་པར་བྱོ་བ་ཡནི་ལ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབོན་རྣམ་པར་བྱོང་བ། སྦྱནི་

པ་དང་ཤེསེ་རབ་ལ་སོགས་ཏ།ེ  ཕེ་རལོ་དུ་ཕྱནི་པ་བཅུ་བླང་བར་བྱོ་བ་ཡནི་ལ།  ནན་

ཏན་གཞེན་ལས་མ་ིཡེངས་པར་དོན་ད་ེལས་བསྐྱེེད་ནས།  ཡ་ེབོན་ཉིད་ཀྱི་ིདབྱོིངས་

ཡནི་ལ།  ཤེསེ་སམེས་ཉདི་ཀྱི་ིརགི་པ། རང་ལ་རང་ཤེར་བ་ཉདི་ལ།  བྱོ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ི

ཡ་ེཤེསེ་བསྐྱེདེ་པས་སྐྱེསེ་ཞེསེ་ད་ེལ་བྱོའ།ོ  གང་ཟག་ཐ་མལ་བ་ཞེ་ེསྡེང་གསི་གདུང་པ་
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ལ།  གཉནེ་པ་ོས་ོསརོ་རྟེགོས་པའ་ིཡ་ེཤེེས་བསྐྱེདེ་ད།ེ  བནོ་སྤྱི་ིདང་རང་ག་ིམཚན་ཉདི་

ལ་མ་འདྲེེས་པར་ས་ོསོར་རྟེོགས་ཙིམ་ནས།  བདག་དང་གཞེན་མེད་སྣོད་དང་བཅུད་

མེད་པར།  སྒྱུ་མ་རྡུལ་གྱི་ིརང་བཞེིན་དག་ཏུ་ཤེེས་ཙིམ་ན།  ཞེ་ེསྡེང་མ་ིསྐྱེ་ེབྱོམས་པ་

ཆོནེ་པརོ་འགྱུར།  དའེ་ིདུས་ན་ས་ོསརོ་རྟེགོས་པའ་ིཡ་ེཤེསེ་བསྐྱེདེ་པའ་ིབསྐྱེདེ་ཅོསེ་ད་ེ

ལ་བྱོའ།ོ 

གང་ཟག་ཐ་མལ་པ་ཕྲིག་དགོ་ས་ལྟར་སྐྱེསེ་པའ་ིགཉནེ་པརོ། མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ིཡ་ེ

ཤེེས་གསལ་བར་བསྐྱེེད་པ་ནི།  འཁོར་བའ་ིབོན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབོན་

མདེ་པར།  ནམ་མཁའ་སྟོངོ་པའ་ིངགོས་བཞེནི་སྣང་ལ་རང་བཞེནི་མདེ།  ད་ེདང་མཉམ་

པའ་ིཤེེས་རབ་ལྡན་ཙིམ་ན།  གཉིས་ཀྱི་ིཕྲིག་མེད་ས་ོསོར་ཆོ་མ་ིའབྱུང།  དོག་པའ་ི

སྐྱེོན་སྤེང་ཡོན་ཏན་ཐ་དག་རྫོོགས།  ད་ེལྟ་བུའ་ིདྲེོད་ཚད་སེམས་ཀྱིིས་རྙིེད་ཙིམ་ན།  

མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ིཡ་ེཤེེས་བསྐྱེེད་པས་སྐྱེ་ེཞེེས་ད་ེལ་བྱོའོ།  གང་ཟག་ཐ་མལ་བ་ཚ་ེ

གཅོགི་ལ་རྟེག་པར་བཟུང། ཚ་ེའཕེསོ་མ་ཐག་ཏུ་ཆོད་པར་འཛོནི་པའ་ིགཉནེ་པ་ོསྟོངོ་པ་

ཉདི་ཀྱི་ིཡ་ེཤེསེ་བསྐྱེདེ་པ་ན།ི  མངི་དང་གཟུགས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའ་ིསྲདི་པ་ཐམས་ཅོད་

ཀུན།  ཚད་གསུམ་བདནེ་པ་གཉསི་ཀྱིསི་དངསོ་སུ་གཞེལ་ནས་སུ།  ཀུན་རྫོབོ་ཏུ་ན་ི

དངསོ་རྣམས་ཞེནེ་པས་ཡདོ།  དམ་པའ་ིདནོ་དུ་ཆོགས་པ་སྤེངས་པས་མདེ།  གཉསི་

ཀ་སེམས་ཀྱི་ིཆོས་ཟིན་མ་ཆོགས་མ་ཡེངས་པས།  སྟོོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ིཡ་ེཤེེས་བསྐྱེེད་པ་

སྐྱེ་ེཞེསེ་ད་ེལ་བྱོའ།ོ  དཔྱིད་བུ་ལས་སགོས་ཉན་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀུན།  ཐུགས་ཀྱི་ི

དཀྱིིལ་ནས་ངེས་པའ་ིབཅུད་ཕྱུང་ནས།  སེམས་ཅོན་འཁོར་བ་བསྒྲོལ་ཕྱིར་དོན་དུ་

བསྟོན་པ་ཡིན།  ཀུན་གཞེིའ་ིདཀྱིིལ་དུ་ཞེེན་པ་གཟུངས་སུ་ཟུངས།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་བསྩལ་ཏོ།  ཡབ་ཀྱིིས་བསྟོན་པ་ཙིམ་གྱིིས་སྲས་ཀྱིིས་རྟེོགས།  

འཁརོ་རྣམས་ང་ོམཚར་ཆོ་ེཞེངི་ཤེསེ་རབ་གསལ་བ་བྲམ་ཟའེ་ིབུ།  འགྱུར་བ་བླ་ོགསལ་

ད་ེལ་ང་ོམཚར་སྐྱེེས།  སྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་པུས་བཙུག་ཐལ་སྦྱར་ཏེ།  ཚིགས་སུ་

བཅོད་ནས་ཚགི་བཤེད་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ  སམེས་ཅོན་སྤྱི་ིམཐུན་ལས་ཀྱི་ིབསདོ་ནམས་

ཀྱིསི།  སྟོནོ་པའ་ིརནི་ཆོནེ་སྐུ་ལས་ཡནོ་ཏན་དཔལ་ཤེར་བའ།ི  མཚན་བཟང་བླ་ོལྡན་ང་ོ

མཚར་རྒྱལ་བུ་ལ།  དནོ་དང་སྦྱར་ལ་བདག་གསི་མཚན་ཞེགི་གདགས།  ཟརེ་ནས་

མཚན་བཏགས་པས་དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེསེ་སུ་བཏགས་ས།ོ  ད་ེནས་ཡང་སྲས་ཀྱིསི་ཡབ་

ལ་ཞུས་པ།  གཤེནེ་རབ་ལགས།  རགི་པའ་ིབླ་ོརྩལ་ཆོ་ེབའ་ིབྲམ་ཟའེ་ིབུས།  བདག་

ལ་དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེསེ་སུ་འདགོས་པ་ད།ེ  ཅོའི་ིཕྱརི་ན་བཏགས་པ་ལགས།  ད་ེསྐོད་ཅོསེ་

ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས།  ད་ེལ་ཡང་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ།  རིག་པའ་ི

དཔྱིད་ལམ་རྣ་ོབས་དཔྱིད།  སམེས་ཉདི་ཡངོས་ལ་བྱོམས་པས་བུ།  དཔྱིད་ལ་ཁ་ིསྡེ་ེ

མཁྱེནེ་པས་ཁ།ི  མ་ནརོ་དནོ་དམ་ཤེསེ་པས་ཤེསེ།  དའེ་ིཕྱརི་ན་དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་ས།ོ   

ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ།  ད་ེལ་ཡང་སྲས་ཀྱིིས་ཡབ་ལ་གསོལ་པ།  

ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའ་ིསྐྱེ་ེའགྲ་ོསེམས་ཅོན་འདི།  ཐར་ལམ་མ་ིཕྱེད་

ལས་སུ་སྐྱེེས་དང་འཆོ་ིལ་རྟེག་པར་སྣང།  སྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ིསྡུག་བསྔལ་ཡུལ་དུ་རྒྱུན་

བཅོད་ནས།  བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་དབྱོངིས་སུ་བསྒྲོལ་ན་དནོ་ཆོདེ་ཇི་ིལྟར་བསྒྲོལ།  ད་ེསྐོད་

ཅོེས་དཔྱིད་བུས་ཡབ་ལ་གསོལ་ཏོ།  དེ་ལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ།  

ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའ་ིསྐྱེ་ེའགྲ་ོསེམས་ཅོན་འདི།  མ་རིག་རྨེོངས་པའ་ི

དབང་གསི་ཤེསེ་པ་ལགོ་པར་འཁྲུལ།  ཞེནེ་པའ་ིའདདོ་ལ་ཆོ གས་པས་ཐར་ལམ་ཕྱདེ་
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པ་དཀའ།  སྐྱེ་ེབཞེ་ིབསྒྲོལ་ཞེིང་འཁོར་ལྔ་བཅོད་པ་ན།  དབྱོིངས་དང་ཡ་ེཤེེས་མཁའ་

ལ་མཉམ་པ་དང།  ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་པ་དགོས།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་ཡང་དཔྱིད་བུས་ཞུས་སམ་གསལོ་པ།  སྟོནོ་པ་ལགས།  ཁམས་གསུམ་

ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་འདི། སྐྱེེ་རྒ་ན་འཆོི་བཞེི་ལས་བསྒྲོལ་བ་ན།  

དབྱོིངས་དང་ཡ་ེཤེེས་གཉིས་མཁའ་ལ་མཉམ་པ་དང།  ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་གཉིས་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་འདི།  ངེས་པར་དབྱོ་ེཞེིང་ཞེིབ་པར་བཤེད་པར་ཞུ།  ད་ེསྐོད་ཅོེས་

ཡབ་ལ་གསོལ་ཏ།ོ  ད་ེལ་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ།  དཔྱིད་བུ་ད་ེན་ིའད་ིལྟར་ར།ོ  

འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་བྱོེད་ན། སྐོད་ཅོིག་མ་ཡ་ིཕེན་པ་དང།  རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པའ་ིཕེན་པ་གཉསི་ས།ོ  རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའ་ིཕེན་པ་བྱོདེ་ན།  དབྱོངིས་དང་ཡ་ེ

ཤེསེ་གཉསི་མཁའ་ལ་མཉམ་པ་ན།ི  བནོ་ཉདི་ཀྱི་ིདབྱོངིས་སྐྱེ་ེབ་མདེ་པ།  བནོ་ཉདི་ཀྱི་ི

དབྱོངིས་འགག་པ་མདེ་པ། དུས་གསུམ་དུ་མ་ིའགྱུར་བ།  བདརེ་གཤེགེས་སྒོམ་པསོ་

ཀྱིང་མ་མཛོད་ལ།  སེམས་ཅོན་སྒྲོིན་པོས་ཀྱིང་མ་བཅོོས་པ།  ཁ་དང་གཏིང་མེད་པ།  

ཕྱགོས་དང་རསི་མཚམས་མདེ་པ།  དཔརེ་ན་ནམ་མཁའ་དང་འདྲེ་སྟོ།ེ  སྟོངོ་ལ་ཡངོས་

སུ་རྒྱ་མ་ཆོད་པ།  སྟོངོ་ལ་ཡངོས་སུ་རྒྱ་མ་འགགས་པ།  སྟོངོ་ལ་ཡངོས་སུ་རྒྱ་སྤེང་པ།  

སྟོོང་ལ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་མ་ནུབ་པ།  སྣང་ལ་དངོས་པ་ོམ་གྲུབ་པ་དེ།  བོན་ཉིད་ཀྱིི་

དབྱོངིས་ཞེསེ་བྱོ་སྟོ།ེ   ཡ་ེནས་གནས་པ་ད།ེ   སམེས་ཉདི་ཀྱི་ིརགི་པས་ཤེསེ་པ་ད་ེན།ི  

དབྱོངིས་དང་ཡ་ེཤེེས་གཉསི་མཁའ་ལ་མཉམ་ཞེེས་ད་ེལ་བྱོའ།ོ  ཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་

གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ན།ི  དཔེར་ན་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིགསོས་ཀྱི་ིའབྲུ་ཟ་བར་དྲེན་པ་ལ།  



 216  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐབས་གླེང་པ་ོདང་ཐོང་ལྕེགས་འཆོའ་བ་ལྟ་བུ་དང།  ཆུ་ལུད་དང་ཆུན་པ་ལྟ་བུའོ།  

ཤེསེ་རབ་ཀྱིསི་དབྱོངིས་དང་ཡ་ེཤེསེ་བླ་ན་མདེ་པར་ད་ེརྟེགོས་པ་ལ།  རྟེགོས་ས་ོབྱོས་

ནས་ཅོ་ིཡང་མ་སྤྱིད་ད།ོ  བླ་ན་མདེ་པ་ད་ེན་ིཐབོ་པར་མ་ིའགྱུར་ར།ོ  དའེ་ིཕྱརི་ན་ཐབས་

ཕེ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཚང་པར་སྤྱིདོ་ད།ོ  ད་ེལྟར་འབྲལེ་ན་བླ་ན་མེད་པར་འཐབོ་པར་

འགྱུར་བའ།ོ  བདག་ཀྱིང་རྩརེ་ཆོབིས་གཞེན་ཡང་ལྷུན་གྱིསི་གྲུབ།  སམེས་ཅོན་རྣམས་

ལ་གདགས་པ་ཆོེན་པོར་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་པའོ། སྐོད་ཅོིག་མའ་ིགདགས་པ་ནི།   

ཐང་དང་ཡུད་དང་ལ་ོདང་ཟླ་བའ།ོ  འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས་ལ།  འཕྲིལ་གྱི་ིབར་

ཆོདོ་གཉསི་ཡདོ་ད།ེ  བགགེས་ཀྱི་ིབར་དུ་གཅོདོ་པ་རྣམས་ལ་གཏ་ོཕེན་ན།ོ །

ནད་ཀྱི་ིབར་དུ་གཅོོད་པ་རྣམས་ལ་དཔྱིད་ཀྱིིས་ཕེན་ན།ོ  གཏ་ོལ་འབུམ་སྡེ་ེགོང་

དུ་སྨོས་པས།  གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཤེེས་རིག་བླ་ོལ་བསྟོན་པའོ།  དཔྱིད་ལ་ཁ་ིསྡེ་ེ

དཔྱིད་བུ་ཁྱེོད་ལ་བསྟོན།  ནད་ཀྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པའ་ིསེམས་ཅོན་ལ།  མ་ཡེང་

བརྩོན་པར་དཔྱིད་བུ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་གྱིིས།  ལས་ཀྱིིས་འཆོད་ན་གཏ་ོདཔྱིད་གཉིས་ཀའང་

རྡུག ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ།  ད་ེལ་ཡང་དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་ཀྱིིས་

ཞུས་སམ་གསོལ་པ།  འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་ནད་ཀྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་

ལ། དཔྱིད་ཕེན་ལགས་ན་དཔྱིད་ད་ེདངོས་པ་ོང་ོབ་ོཇི་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ལགས།  ནད་ད་ེ

དངསོ་པ་ོང་ོབ་ོཇི་ིལྟ་བུ་ཞེགི་ལགས། ག་ོལམ་གསལ་བར་སྟོནོ་པས་བཤེད་དུ་གསལོ།  

ད་ེསྐོད་ཅོེས་དཔྱིད་བུས་གསོལ་ཏོ།  ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ།  རིག་པའ་ི

དཔྱིད་ལྡན་དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེསེ་དང།  ཉན་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ལུས་སམེས་ཐུད་ལ་ཉནོ།  

ཞུས་པའ་ིདནོ་ད་ེབཤེད་པ་འད་ིལྟར་ར།ོ  ནད་ཅོསེ་བྱོ་བ་དངསོ་པ་ོཁ་དོག་གཅོགི་ཏུ་མ་
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ངསེ་ས།ོ  རྒྱུ་ན་ིགཏ་ིམུག་མ་རགི་པ་ཉདི་གཅོགི་ལས་མདེ།  ད་ེཡསི་ཁམས་གསུམ་

འཁོར་བའ་ིནད་ཀྱི་ིརྒྱུ།  ད་ེལས་གྱིེས་པ་ཚ་གྲང་རྣམ་པ་གཉིས།  ཚ་བ་མ་ཡ་ིརྒྱུ་ལ་

གྲང་བ་ཕེ་ཡ་ིརྐྱེནེ།  

ད་ེལས་གྱིེས་པ་འདུ་བ་རྣམ་པ་བཞེི།  རླུང་དང་བད་ཀན་མཁིས་པ་ཁག་དང་

བཞེ།ི  འབྱུང་བ་ཆོནེ་པ་ོབཞེིའ་ིརྒྱུ་ལས་སྐྱེསེ་པ་ཡནི།  རྐྱེནེ་ན་ིརྣམ་ཤེསེ་འཕྱན་པས་

བསྡུས་པའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པོར་སྨིན།  ད་ེལས་གྱིེས་པ་བཞེ་ིབརྒྱ་རྩ་བཞེའི།ོ །རླུང་

ལས་གྱུར་པའ་ིནད་བརྒྱ་དང།  བད་ཀན་ལས་གྱུར་བའ་ིནད་བརྒྱ་དང།  མཁིས་པ་

ལས་གྱུར་བའ་ིནད་བརྒྱ་དང།  ཁག་ལས་གྱུར་བའ་ིནད་བརྒྱ་དང། ད་ེལྟར་བཞེ་ིབརྒྱ་

ཐམ་པའ།ོ །རྩ་བ་བཞེིའ་ིགཞེ་ིན་ིའདུས་པ་ཞེེས་བྱོས་ཏ།ེ  ཡ་བ་ོབཅུ་དྲུག་ཟུང་ན་ིབཞེ་ི

རུ་འདུས།  རླུང་དང་བད་ཀན་དུ་ཡང་འདྲེེས།  རླུང་དང་མཁིས་པ་དུ་ཡང་འདྲེེས། 

རླུང་དང་ཁག་ཏུ་ཡང་འདྲེེས། ད་ེལྟར་འདྲེེས་པ་ད་ེཡང་འདུས་པ་གཅོིག་གོ །ད་ེབཞེིན་

དུ་བད་ཀན་དང་མཁིས་པ་དང་ཁག་འདྲེེས་པ་ན་ིའདུས་པ་ར་ེར་ེསྟོེ། འདུ་བ་རྣམ་བཞེ་ི

འབྱུང་བ་བཞེ་ིལ་ཆོ་མཉམ་སྟོེ། སེམས་ཅོན་དང་པོར་སྐྱེེས་ཀྱིང་འདུ་བ་རྣམ་པ་བཞེིའ་ི

རྒྱུ་ལས་སྐྱེསེ།  བར་དུ་གནས་ཀྱིང་ད་ེལ་གནས། ཐ་མར་འཆོ་ིཡང་དེའ་ིའཆོའི།ོ །

རླུང་ན་ིགཡོས་པ་འཕྱ་ོབའ་ིཁམས། བད་ཀན་འབར་བ་མ་ེཡ་ིཁམས། ཁག་ན་ི

སྡུད་པ་ཆུ་ཡ་ིཁམས། མཁིས་པ་སྲ་ཏགི་ས་ཡ་ིཁམས།  རྩ་བཞེ་ིའབྱུང་བ་བཞེ་ིལ་རྒྱུ། 

དར་གུད་ནམ་ཟླ་དུས་བཞེིའ་ིཁམས་ལས་འོང། དཔྱིིད་ཟླ་གསུམ་ལ་གླེ་ོབ་རླུང་ག་ིརྩ་

དར་ཞེིང་རྒྱུའ།ོ  དབྱོར་ཟླ་གསུམ་ལ་སྙིིང་མེའ་ིརྩ་དར་ཞེིང་རྒྱུའ།ོ །སྟོོན་ཟླ་གསུམ་ལ་

མཁལ་མ་ཆུ་ཡ་ིརྩ་དར་ཞེིང་རྒྱུའོ།  དགུན་ཟླ་གསུམ་ལ་མཁིས་པ་སའ་ིརྩ་དར་ཞེིང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྒྱུའ།ོ  རྣམ་པར་ཤེསེ་པ་ན་ིདབུགས་ལ་བརྟེེན།  དྲེདོ་ལ་གནས།  ཁག་ལ་ཞེནོ་ནས་རྩ་

ལ་རྒྱུ་བའ།ོ  ནད་བཞེ་ིབརྒྱ་རྩ་བཞེ་ིབསྡུས་ན་འདུ་བ་རྣམ་བཞེིའ།ོ  འདུ་བ་རྣམ་བཞེ་ི

བསྡུས་ན་ཚ་གྲང་རྣམ་གཉིས་ས།ོ  ཚ་གྲང་རྣམ་གཉིས་བསྡུས་ན་ལྷན་ཅོིག་སྐྱེེས་པའ་ི

མ་རགི་པའ།ོ །

མ་རགི་པ་ན་ིཁམས་གསུམ་འཁརོ་བའ་ིནད་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཉདི་ཡནི།  རགི་པའ་ིཡ་ེཤེསེ་

ཤེར་ན་ནད་དང་གཏན་དུ་འབྲལ་བའ།ོ  ནད་ཀྱི་ིགཉེན་པ་ོདཔྱིད་ཀྱི་ིསྦྱོར་སྡེ་ེབསྟོན་པ་

ལ།  ཚ་བའ་ིནད་ལ་བསིལ་བའ་ིསྨན་རྣམས་བཏང་ནས་སོས་པར་འགྱུར། གྲང་བའ་ི

ནད་ལ་དྲེོད་ཀྱི་ིསྨན་རྣམས་བཏང་ནས་སོས་པར་འགྱུར།  རླུང་ནད་ཅོན་ན་ིམར་གྱི་ི

སྙིིང་པ་ོབཟའ།  བུ་རམ་ནག་པ་ོའབྲས་བུ་གསུམ་བསྡུས་ལ། རྒྱུན་དུ་བཏང་གིན་

གཅོིག་པུར་འདུག་ན་སོས།  བད་ཀན་ཅོན་ན་ིའགྷི་ིསྟོ་’འག་ིཧང’བཙི་ོམ་བསྟོེན།  ཆུ་

བསྐོོལ་སྒོ་ཡ་ིཐང་ན་ིརྒྱུན་དུ་བཏང་ན་སོས།  མཁིས་པ་ཅོན་ན་ིབ་དམར་འ་ོམ་བསྟོེན། 

བ་དམར་ངན་ཆུ་དག་དང་ཐང་བསྐོོལ་ནས། རྒྱུན་དུ་བཏང་ནས་ཉ་ིགྲིབ་མཚམས་སུ་

འདུག་ན་སོས། ཁག་ནད་པད་གླེ་ོའདྲེེས་པ་ཅོན་ན་ིཙིན་དན་སྨན་བདུན་བསྟོེན།  མ་ི

དྲེག་མ་ིཞེན་རྨེ་ོརྐ་ོའགེལ་འབོགས་རྒྱུན་དུ་བྱོས་ན་སོས།  རྩ་བཞེ་ིརྒྱུན་དུ་དུས་སུ་རྒྱུ་

ན་ཤེིན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིམཆོོག ། གཅོིག་ག་ིམལ་ན་གཅོིག་ག་ིདགྲ་རྒྱུ་ན།  ཤེིན་ཏུ་ངན་

པས་ཚེ་ལ་བར་ཆོོད་འོང།  བཞེི་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདུ་བ་རྣམ་བཞེི་ཆོ་འདྲེེས་ཆོ་ལས་

བརྟེག །འདྲེེས་པ་གཅོིག་མཐ་ོགང་ཡིན་སྣ་ལ་གདུལ།  གཉིས་ཀ་ད་ོམཉམ་སྨན་ཡང་

སྙིོམས་ལ་བཏང།  བཞེ་ིཀ་འདྲེེས་ན་ཤེིན་ཏུ་ངན་པ་ཡིན། སྨན་གྱི་ིདམ་པ་ཨ་རུ་རའ་ི

ཚགོས་རྣམས་བསྲསེ་ནས་བཏང་ན་ཕྱདེ་པ་སྲདི།  སྤྱིིར་ན་དཔྱིད་ཀྱི་ིརང་བཞེནི་རགི་
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པས་དཔྱིད་ཅོངི་གཟབ་པའ།ོ  སྐྱེསེ་བུ་གང་ཞེགི་བསདོ་ལྡན་ལས་འཕྲི་ོཅོན།  རགི་པའ་ི

རྩལ་ཤུགས་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པ་ཡདོ་པས།  སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་ནས་གསུངས་པའ་ིདཔྱིད་

ཀྱི་ིལུང་འད་ིལ།  དཔྱིད་བུ་ལ་སོགས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན།  ཤེེས་པའ་ིརྩལ་སྦྱོང་

ཤེེས་རབ་སླེབས་ཙིམ་ན།  བདག་དང་གཞེན་མེད་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་ནུས་པར་ངེས།  

སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོེན་སྦྱོང་པའ་ིའཕྲི་ོཅོན་ལ།  ཕྱ་ིརབས་འདྲེེན་པའ་ིདཔལ་དུ་འོང་པས་

ཡངོས་སུ་རྒྱ་ཆོརེ་སྤེལེ།  རྣམ་པར་ཤེསེ་པས་བསྡུས་པའ་ིའབྱུང་བ་བཞེའི་ིལུས།  རླུང་

ལ་བརྟེེན་པ་ཡིན་པས་བརྒྱལ་འབོག་དུས་སུ་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་མ་ིའབྱུང་གནས་པའོ།  

དྲེདོ་ལ་གནས་པ་ཡནི་པས་དྲེདོ་ཡལ་གྲང་བའ་ིདུས་སུ་ལུས་དང་འབྲལ་བའ།ོ  ཁག་ལ་

ཞེནོ་པ་ཡནི་པས་མག་ོགཞུག་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པའ།ོ  རྩ་ལ་རྒྱུ་བ་ཡནི་པས་དཔྱིད་མཁན་

རགི་པ་ཡསི།  རྗེསེ་སུ་དཔག་པའ་ིཚད་མས་ས་ོསོར་འབྱོདེ་པའ།ོ །

རྩ་ལ་རྒྱུ་མ་ནུས་པའ་ིདུས་སུ་ལུས་དང་འབྲལ་དཀའ།ོ  སྒོ་ོལྔ་འགག་ནས་ཀུན་

གཞེ་ིཉདི་ལ་སྨནི།  ཡདི་དང་ཉནོ་མངོས་པའ་ིཡདི་གཉསི་རསེ་རྒྱུ་རེས་མ་ིརྒྱུ་བའ།ོ  ཕྱ་ི

ནས་སྙིིང་ག་ིཙི་ིཏར་འདུས་ནས། འདུ་བ་རྣམ་བཞེིའ་ིའཁོར་ལོས་བསྐོོར་ནས་འབྱོིན་

པའ།ོ  །

ལམ་ན་ིགར་བྱུང་མ་ངེས་ཏ།ེ  སྔོན་གྱི་ིའཕེེན་བྱོེད་ལས་ཀྱིིས་འཕེེན་པའ།ོ  དྲེོད་

ཡལ་རྣམས་དང་འགྲོགས་ནས་རྣམ་ཤེེས་འཕྱན་ཏ་ེའགྲ།ོ  འབྲལ་ཀར་སེམས་བསྐྱེེད་

ལེགས་ན་བག་ཆོགས་ད་ེགསལ་བས།  བད་ེགནས་གཅོིག་ཏུ་ལན་གཅོིག་སྐྱེ་ེབར་

ངསེ།  ད་ེཡང་ཤེ་ིཁའ་ིདབང་པ་ོགསལ་དང་མ་ིགསལ་རྐྱེནེ་ལ་རག་པའ།ོ  སྔནོ་གྱི་ིཤེ་ི

ཁར་སྨོན་ལམ་བཟང་པ་ོབཏབ་ན་གསལ།  དམོད་པ་ངན་པ་བོར་ན་འཐིབ་སྟོ་ེའགྲོ།  
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་དགོངས་པའ་ིདཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་དང།  སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོ་ེཉན་པའ་ི

འཁརོ་རྣམས་ཀུན།  ངསེ་ཚགི་བསྟོན་པ་ཡནི་གྱིསི་སམེས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་ཞེགོ །ད་ེསྐོད་

ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

“བཀའ་འདུས་པ་རནི་པ་ོཆོ་ེགཟརེ་མྱགི་ག་ིརྒྱུད་ལས།” ཐ བ ས ་ ད ང ་

ཤེེས་རབ་ལས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ།  གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་སྲས་སྤྲུལ་པའ་ིལེའུ་སྟོ་ེབརྒྱད་

པའ།ོ །  
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ལེའུ་དགུ་པོ། 

ལྷ་མོ་ལྷ་གཤེེན་སིྲད་པོ་གཤེེན་རབ་སོྟད་ལ་ཕྱག་འིཚལ་བའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཁ་ར་ཀྲེ་ིཏྲ་ིསངས་ན་ེརམ། གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་དུ་ན། ལྷ་མ་ོ

ལྷ་གཤེནེ་སྲིད་པ་གཤེནེ་རབ་སྟོངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའ་ིལའེུའ།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། སྟོོན་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོན།ི གནས་མཆོགོ་དམ་པ་འལོ་མ་ོ

ལུང་རིངས་ཀྱི།ི རྩྭ་མ་ེཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ིཚལ་ལ། སྲས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་དང་ཐ་ེ

ཚམོ་གཅོདོ་ཅོངི་བཞུགས་ཙིམ་ན། འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ལྷ་ོཕྱགོས་ཀྱི་ིགླེངི་ན། ཤེནི་ཏུ་

ཡང་སྙིན་པའ་ིསྒྲོ་གྲག་གོ །དེའ་ིརྟེིང་ལ་རབ་ཏུ་ཡང་གསལ་བའ་ིའོད་བྱུང་ང།ོ དེའ་ིརྟེིང་

ལ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིགཅོགི་ལ་འཁརོ་པ་མང་པསོ་བསྐོརོ་ནས་བྱུང་ང།ོ ད་ེནས་སྟོནོ་

པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ།ོ མ་ེཏགོ་ག་ིགླེངི་ལ་བཞུགས་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ་ཕྱནི་ན།ོ ད་ེནས་མ་ི

ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་མ་ེཏོག་གཏོར་

ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སེམས་ཅོན་དཔལ་མགོན་མིའ་ིམཆོོག །སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་སྐྱེེས་

བུའ་ིཕུལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིཐུགས། ཅོིར་ཡང་ཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ། 

ཞེལ་མཐོང་ཞུ་བའ་ིདོན་ཆོེད་ན།ི བདག་ན་ིརྒྱལ་པ་ོདཔོའ་ིརིགས་བགྱི་ིབ་ཞེིག་ལགས་

སོ། མིང་ན་ིདཔ་ོརྒྱལ་འབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་བགྱི་ིབ་ལགས་སོ། ཡུལ་ན་ིཁ་ིརྒྱལ་

འབྱོམས་གླེིང་བགྱི་ིབ་ལགས་སོ། མཁར་ན་ིཤེོད་པ་བརྩེགས་པའ་ིརྩ་ེབགྱི་ིབ་ལགས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སོ། གྲོང་ཁྱེེར་ན་ིལྷུན་གྲུབ་འདུས་པ་བགྱི་ིབ་ལགས་སོ། ཡུལ་ད་ེན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་བཀྲེ་

ཤེིས་པའ་ིཡུལ་ཅོིག་ལགས་སོ། མཁར་ད་ེན་ིརབ་ཏུ་ཉམས་དགའ་བའ་ིམཁར་ཅོིག་

ལགས་ས།ོ གྲོང་ཁྱེེར་ད་ེན་ིའདོད་པ་ཀུན་ཚང་པ་གཅོིག་ལགས་ས།ོ ཡུལ་ད་ེན་ིའདོད་

པ་ཀུན་ཚང་བའ།ི ལས་ལ་བཟང་ངན་རྣམ་པ་གྲངས་མང་ཡང་། ཤེནི་ཏུ་ཡང་བཟང་ལ་

དད་པ་ཞེགི་ལགས་ས།ོ སྡེགི་པ་ན་ིཅོ་ིཡང་མ་ིབགྱིདི། དག་ེབ་ན་ིཉམས་སུ་ལནེ་པ་ཞེགི་

ལགས་ནའང་། ཡུལ་ད་ེཡ་ིནུབ་ཕྱགོས་ཀྱི་ིགླེངི་ན། རྒྱལ་པ་ོཕྲི་མ་ོཁ་ིའདོ་ཅོསེ་བགྱི་ིཔ་

ཅོགི་ལ། རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཞེསེ་བགྱི་ིབ་ཅོགི་སྐྱེསེ་པ་ད།ེ ཤེ་ིབའ་ིནད་ཀྱིསི་བཏབ་སྟོ།ེ འདུ་བ་

རྣམ་པ་བཞེ་ིའདུས་ནས་ན་བ་ལ་ཅོ་ིབགྱིིས་ཅོ་ིམ་སྨན། ཤེིན་ཏུ་ཡང་མ་ོརྣ་ོབའ་ིམ་ོམ་

སྡེིག་ང་སྡེིག་ལོམ་བགྱི་ིབ་གཅོིག་གིས་ཀྱིང་། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་ོབཏབ་པས་ཀྱིང་མ་

རུང་། བོན་པ་ོཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིགཏ་ོབྱོས་ཀྱིང་མ་ཕེན། དུས་ད་ེཙིམ་མ་ོམ་ད་ེན་ར།ེ འད་ི

ལ་ན་ིསྙིིང་དང་འདྲེ་བའ་ིབྲན་ཕྲུག་ཁ་ིཤེེས་བྱོ་བ་ནི། རྒྱལ་བུ་དང་སྐྱེེས་པའ་ིདུས་ཀྱིང་

གཅོགི །རྒྱལ་བུ་ད་ེདང་མ་ིན་ཙིམ་ནའང་། རལོ་མ་ོཡང་སྤྱི་ིལ་བྱོདེ་པ་འད།ི འད་ིགླུད་དུ་

གཏོང་ན་ནི། རྒྱལ་བུ་རུང་སྟོ་ེམཆོིའོ། ཞེེས་ཟེར་ནས་མ་ོལ་བཟུང་ངོ། ད་ེལ་རྒྱལ་བུ་

ནད་པའ་ིམཆོིད་ནས། འཁོར་བའ་ིལུས་ན་ིནམ་ཡང་མ་ིརྟེག་ངེས། རྒྱུ་ལས་བྱོས་པའ་ི

ལུས་ན་ིཅོིས་ཀྱིང་རྐྱེེན་གྱིིས་འཇིིག །འདུ་བའ་ིནད་ཀྱིིས་ཟིན་པས་བདག་ན་ིནམ་ཡང་

འཆོི། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིཚིག་ན་ིརྣ་བར་མ་བསྒྲོག་ཅོིག་ཟེར་ནས་ནད་པ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་མ་

དགའ།ོ །

ད་ེལ་ཕེའ་ིམཆོིད་ནས། ལེགས་པར་ཁ་ོན་རུང་སྟོ་ེམཆོ་ིན་ལྟ། བྲན་ཕྲུག་སྡུག་པ་

འད་ིཡང་གླུད་དུ་ཅོ་ིསྟོ་ེམ་ིབཏང་ལགས། རྒྱལ་བུ་རུང་ན་བདག་ཀྱིང་གླུད་དུ་མཆོ་ིབ་
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ཙིམ། ད་ེལ་མའ་ིམཆོདི་ནས། བདག་ག་ིབུ་འད་ིདྲེགེ་པའ་ིནད་ཀྱིིས་བཟུང་། ཅོསི་བྱོས་

ཅོ་ིམ་ཕེན་པས་བྲན་ཕྲུག་བཏང་པ་ལགས། ཡང་ཕེས་སྨྲས་པ། མ་ོམ་ལགས་ལེགས་

པར་ཕེན་པར་ངསེ་ན་ཅོ་ིསྟོ་ེམ་ིབཏང་ལགས། བྲན་ཕྲུག་བཏང་ནས་རྒྱལ་བུ་མ་སསོ་ན། 

ཤེིན་ཏུ་ཡང་མ་ིརུང་བ་ལགས་ས།ོ ཡང་མ་ོམས་སྨྲས་པས། གླུད་དུ་བཏང་ཤེེས་པའ་ི

བོན་པ་ོགཅོིག་ཚོལ་ཅོིག །ང་ལ་ཡོན་དུ་ཟས་ཕྱེད་ནོར་ཕྱེད་བྱོིན་ཅོིག །རྒྱལ་བུ་ཡང་

རུང་ཏ་ེའངོ་ག་ིམཆོའི།ོ ཟརེ་ར།ོ དརེ་བནོ་པ་ོརྨེདེ་བཏང་ནས་བཙིལ་བས། ཡུལ་ཤེདོ་མ་

ཁོམ་རྒྱང་བྱོ་བ་ཞེིག་ན། ཆུ་སྨད་ཀྱི་ིབོན་པ་ོགཤེེན་ཐང་མ་བསམ་གཏན་བྱོ་བ་ལ་ཞུས་

པས། གཤེེན་དེའ་ིཞེལ་ནས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་མཉམ་པའ་ིཆོ་ལ་མ་ིའཇིོག་

པར། གཅོིག་བསད་གཅོིག་གས་ོབྱོ་བའ་ིབོན་ན་ིབདག་གིས་མ་ིཤེེས་སོ། ད་ེན་ིལོག་

པར་གལོ་བས་བྱོ་རུ་མ་ིརུང་ང།ོ གསུངས་ནས་མ་གནང་ང།ོ 

ཡང་རྒྱལ་ཁམས་སུ་རྨེེད་བཏང་ནས། བོན་པ་ོབཙིལ་བས་ཡུལ་ཤེེལ་ཕུ་རྩ་ེརེམ་

བྱོ་བ་ན། སྤེ་གྱིིམ་ཤེང་གངོ་གངོ་བྱོ་བ་ཞེགི་ལ་ཞུས་པས། གཤེནེ་དེའ་ིཞེལ་ནས། རྒྱལ་

ཁམས་ན་ཡང་མ་ིགླུད་དུ་གཏོང་བ་ང་མ་ཡིན་པ་ཕྱ་ིམས་མ་ིཤེེས་ས།ོ ངས་གཏོང་ན་ན་ི

རྒྱལ་བུ་ཡང་སོས་ཏ་ེའོང་ངོ། བདག་ལ་ཡུལ་ཞེིང་དང་སྣེའུ་འཕྲིང་གིས་ཆོོད་ལ་བྱོིན་

ཅོིག་ཟེར་ར།ོ ད་ེནས་ཡུལ་ཡོན་དུ་ཞེིང་དང་སྣེའུ་ཕྲིང་གིས་གཅོོད་ལ་བྱོིན་ཅོིག་ཟེར་ར།ོ 

ད་ེནས་ཡུལ་ཞེངི་དང་སྣའེུ་ཕྲིང་གསི་གཅོདོ་པ་ཁས་བླང་ནས་སྤྱིན་དྲེངས་ས།ོ ཡུལ་ད་ེ

ན་ིཤེིན་དུ་ཡང་གླེེན་པ་མུ་ལྟ་ོབ་སྤྲོང་པ་ོགྷི་ཧ་དྷ་ནག་པ་ོབྱོ་བ་གཅོིག་བོས་ནས། ཟས་

ཞེིམ་པ་ོབྱོིན་ནས་ཤེན་པར་བསྐོོས་སོ། ད་ེནས་ད་ེརྣམས་ནད་པའ་ིསྔས་སུ་འཚོགས། 

བྲན་ཕྲུག་ཁ་ིཤེེས་རྒྱལ་བུ་ནད་པའ་ིནད་གཡོག་བྱོེད་པ་ནི། མ་ོམས་ཙིིར་གྱིིས་བཟུང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས་སྨྲས་པ། ད་གསང་དུ་མདེ་ད།ོ ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཇི་ོབ་ོཤེནི་ཏུ་གཅོསེ་པ་འད།ི ནད་དམ་པསོ་

ཟནི་པས་ངས་མ་ོབཏབ་པས་ན་ིགཞེན་ཅོསི་ཀྱིང་མ་ིཕེན་པས། ཁྱེདོ་བྲན་སྙིངི་དང་འདྲེ་

བ་ཡནི་པས། གླུད་དུ་བཏང་ནས་ཤེ་རྗེསེ་བྱོས་ན་རྒྱལ་བུ་འད་ིསསོ་སྟོ་ེའངོ་པས། སྲན་

སྐྱེེད་ཅོིག་གསོད་པ་ཡིན་ཟེར་ཏེ། བྲན་ཕྲུག་རིལ་གྱིིས་བཀྱིིགས་སོ། བྲན་ཕྲུག་གིས་

སྨྲས་པ། བདག་ཀྱིང་སྔོན་ནས་ལས་ངན་གཅོིག་པུ་བྱོས་སམ། ད་ལྟ་སྡུག་བསྔལ་ཤེ་

ཁག་ལུས་འད་ིབླངས། རྒྱལ་བུ་སོས་པར་ངེས་ན་བདག་ཀྱིང་ཤེ་བརྗེེས་མཛོད། འོས་

པ་ཙིམ་མིན་དམ་ེརུ་མ་ིའགྱུར་རམ། ངན་བུ་མ་བསད་བཀྱིིགས་པ་བཏང་པར་ཞུ། ད་ེ

ལ་ཡང་རྒྱལ་བུ་ནད་པས་སྨྲས་པ། བདག་ཀྱིང་སྔོན་གྱི་ིསྡེིག་ཚོགས་ཆོ་ེབས་སེམས་

ཅོན་ལུས་སུ་སྐྱེེས། ད་ཡང་ངན་སོང་རྒྱུད་དམ་ལས་ངན་འད་ིལྟ་བུར་ཡང་མཐོང་། ང་

ན་ིནམ་ཡང་མ་ིའཚ་ོའཆོ་ིབ་ཡནི། འནོ་ན་ོའནོ་ན།ོ བྲན་ཕྲུག་འད་ིམ་གསདོ་ཕེར་ཐངོས། 

ཟརེ་ར།ོ ད་ེལ་མས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་ཤེ་ིན་བྲན་གྱིསི་ཅོ་ིཞེགི་བྱོ། བྲན་ཕྲུག་བསད་ནས་

ཤེ་བརྗེེས་བྱོས་པ་ན། རྒྱལ་བུ་མྱུར་བར་ལ་འུར་སོས་ཏ་ེའོང་། སོས་ན་བྲན་གཡོག་

མང་བར་འཕྲིལ་ལ་རྙིདེ།  

ད་ན་ིབྲན་ཕྲུག་གླུད་དུ་ཐོངས་ཤེིག་ཟེར། ཡང་རྒྱལ་བུ་ནད་པས་སྨྲས་པ། ཕེ་མ་

ངན་པས་བདག་ལ་ཕེན་དུ་ར་ེབ་དང་། མ་ོབནོ་སྨྱོནོ་པས་ཟས་འདདོ་བྱོདེ་པ་དང་། ཧ་དྷ་

ནག་པ་ོཤེིན་དུ་གླེེན་པ་དང་། བྲན་ཕྲུག་གདུག་པ་དབང་བསྒྱུར་མེད་པ་དང་། འདི་

རྣམས་འདུས་ནས་ཇི་ིལྟ་བུ་ཡ་ིལས་གཅོགི་བྱོདེ་ཟརེ་ནས། བྲན་ཕྲུག་ལ་འཇུ་ན་ིནད་ཀྱི་ི

ཉམ་ཐག་པས་མ་ནུས་སོ། མིག་མ་ིལྟ་བར་མག་ོརིལ་གྱིིས་བཏུམ་ནས་མལ་དུ་ཉལ་

ལ།ོ དརེ་ཕེ་མ་དང་མ་ོབནོ་དང་གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པ་ོརྣམས་ཀྱིསི། བྲན་ཕྲུག་རྒྱལ་བུ་ལ་ཕེགོ་
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དགུ་བསྐོོར་ནས། འདྲེ་ེལ་བསྟོབ་སྟོ་ེསྒོོར་ཁུར་ནས་ཁྱེེར་ར།ོ ད་ེནས་ཐང་ལ་ཕྱིན་ནས། 

བྲན་ཕྲུག་བཀྱིིགས་པ་བཏང་ནས་མོ་མས་རྐང་པ་འཐེན་ནོ། བོན་པོས་ལག་པ་

བཟུང་། གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པོས་སྲོག་ཁ་ཁུང་ག་ིཁ་ཕྱེས་ནས་སྙིིང་ཕྱུང་ང།ོ ད་ེནས་མ་ོབོན་

གཉསི་ཀྱིསི་ཤེ་ཕྱགོས་བཞེ་ིཀུན་ཏུ་གཏརོ་ར།ོ ད་ེནས་སླར་ཁྱེམི་དུ་ཕྱནི་ཙིམ་ན། རྒྱལ་

བུ་ནད་པ་ཡང་ཤེ་ིནས་སྣང་ང།ོ མ་ོབོན་ཡང་ཤེིན་ཏུ་ང་ོཚ་ལ་སྐྱེེངས་ས།ོ རབ་ཏུ་ང་ོཚ་

ལ་སྐྱེེངས་ས།ོ ད་ེལྟར་སྐྱེེངས་པའ་ིརང་བཞེིན་གྱིིས། ཕེ་མ་དང་མ་ོབོན་བཞེ་ིལྕེེབས་ཏ་ེ

ཐལ་ལོ། དུས་དེར་བྲན་ཕྲུག་ག་ིཕེ་མ་གཉིས་ཀྱིིས། གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པ་ོབསད་ནས་སྙིིང་

ཕྱུང་ང།ོ སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལགས། འད་ིལྟ་བུའ་ིལས་དང་སྤྱིདོ་པ་བྱུང་

ལགས་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཇི་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ལགས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པས་

བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་ཞུས་སོ། ད་ེལ་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་ཞུས་པ་ན་ི

ཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་སོ། རབ་དུ་ཡང་ལེགས་སོ། ད་ེན་ིའད་ིལྟར་རོ། སེམས་ཅོན་ན་ི

ལས་ཀྱིིས་འཆོ་ིབ་ཡིན་ནོ། སེམས་ཅོན་ན་ིལས་ཀྱིིས་སྐྱེ་ེབ་ཡིན་ནོ། སྐྱེ་ེཤེ་ིལས་ཀྱི་ི

དབང་ཆོ་ེབ་ན་ིམ་བརྟེགས་པས། སྡེིག་དེའ་ིདང་པ་ོརྩ་བ་ན་ིམ་ོམས་ལན་ནོ། ད་ེནས་

བོན་པོས་ལན་ནོ། ད་ེནས་མས་ལན་ནོ། ད་ེནས་ཕེས་ལེན་ནོ། ད་ེནས་གྷི་ཧ་དྷ་ནག་

པསོ་ལན་ན།ོ ད་ེནས་བྲན་ཕྲུག་ག་ིཕེ་མ་གཉསི་ཀྱིསི་ལན་ན།ོ །

ད་ེཡང་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཤེིན་ཏུ་མ་མཐོང་བར་མཐོང་བྱོས་པ་དང་། མ་ིཤེེས་པ་

ཤེེས་བྱོ་བ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་སྡེིག་ཆོ་ེབ་ཡིན་ནོ། ངན་སོང་གསུམ་དུ་ཡང་གདོན་མ་ིཟ་

བར་སྐྱེ་ེངེས་སོ། སྡུག་བསྔལ་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིང་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་ངེས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ས།ོ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ ཡང་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་

གྱིིས་པུས་མ་ོབཙུགས་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ལྷ་ཡ་ིམ་ེཏོག་པད་མ་དཀར་པ་ོཕུལ་ནས་ཞུས་

པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་

ཉིད་ལ་ས་ལེར་གསལ་ལགས་ན། ཤེ་ིབ་དང་བསད་པ་གཉིས་གང་ན་སྐྱེེས་ཏ་ེའདུག་

པ་ལགས། ཕེ་དང་མ་གཉིས་གང་ན་སྐྱེེས་ཏེ་འདུག་པ་ལགས། མོ་མ་དང་བོན་པོ་

གཉིས་གང་ན་སྐྱེེས་ཏེ་འདུག་པ་ལགས། གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པོ་གང་ན་སྐྱེེས་འདུག་པ་

ལགས། བྲན་ཕྲུག་ག་ིཕེ་མ་གཉསི་གང་ན་སྐྱེསེ་ཏ་ེའདུག་པ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་རྒྱལ་

པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིསི་གསལོ་ཏ།ོ 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཤེིན་ཏུ་དག་ེལ་དད་པ་ཡི། རྒྱལ་པ་ོའབར་

བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན། ལུས་ཀྱིང་ཐུད་ལ་ཡན་ལག་གསུམ། པུས་མ་ོཚུགས་ལ་ཐལ་མ་ོ

སྦྱོར། དབང་པ་ོམ་ཡེངས་བརྟེན་པར་ཉོན། རྒྱུ་འབྲས་བདེན་པའ་ིབོན་བཤེད་ཀྱིིས་

གསུངས་ཏེ། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། དེ་ནི་འདི་ལྟར་རོ། དེ་རྣམས་ནི་

བསམ་པ་བཟང་ངན་གྱིིས། གནས་མཐ་ོདམན་སྐྱེིད་སྡུག་དུ་སྐྱེེས་ཏ་ེའདུག་གོ །རྒྱལ་

བུ་ཁ་ིཤེང་ན་ིབསམ་པ་བཟང་སྟོེ། ཤེ་ིཁར་ང་རུང་དུ་འདོད་ན་བྲན་ཕྲུག་བསད་ན་ཡང་

བསད་མ་མན་ོབར། ང་ཤེ་ིམ་འདོད་པས་བྲན་འད་ིགསོད་པ། བྲན་མ་བསད་པར་ང་

ཤེའི་ོཆོགོ་བསམ་པའ་ིབསམ་པ་བཟང་པ་ོདསེ། ཤེ་ིམ་ཐག་ཏུ་འདདོ་པ་ཚང་པའ་ིའཇིགི་

རྟེེན་བྱོ་བར་སྐྱེེས་ཏེ། འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའ་ིསུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ིལྷར་

སྐྱེསེ་ས།ོ བྲན་ཕྲུག་ཁ་ིཤེསེ་ན་ིབསམ་པ་བཟང་སྟོ།ེ ཤེ་ིཀར་ཇི་ོབ་ོརྒྱལ་བུ་འད་ིམ་ཤེ་ིན། 

ང་བསད་ན་ཡང་བསད་མན་ོཔའ་ིབསམ་པ་ལས། ང་མ་བསད་ན་རྒྱལ་བུ་ཤེ་ིན་ཡང་
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ཤེ་ིམ་སམེས་པའ་ིབསམ་པ་བཟང་པ་ོདསེ་སྣང་གསལ་ཆོ་ེབའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་བྱོ་བ། ཤེནི་

ཏུ་ཡང་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའ་ིདགའ་ལྡན་པའ་ིལྷར་སྐྱེེས་ས།ོ རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་ག་ིཕེ་ན།ི 

དང་པ་ོཡང་བསམ་པ་འབྲངི་ཙིམ་དུ་འདུག་སྟོ།ེ ངའ་ིབུ་མ་ཤེ་ིན་བྲན་སྙིངི་རྗེ་ེཡང་གཏང་

ང་ོསེམས་ལ། བུ་ལ་མ་ཕེན་ན་བྲན་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེེས་པས་བསམ་པ་འབྲིང་ཙིམ་མ།ོ ཤེ་ི

ཁ་ཡང་མ་ོབོན་སྨྱོོན་པ་འད་ིཀུན་མ་ཡིན་ནམ། བྲན་ཕྲུག་འད་ིམ་བསད་ན་ངའ་ིབུ་ཡ་ེ

འཆོ་ིཡང་། ཞེག་འགའ་ཟླ་འགའ་ཐུབ་པ་ལ་སམེས་པ་དང་ད་རྒས་ཀར་བུ་ན་ིཤེ།ི རང་

ན་ིརྒས་རྒྱལ་སྲིད་ན་ིམིས་ཁྱེེར། གསོན་ནས་ཅོ་ིསྐྱེིད་མན་ོནས་ཤེ་ིབས། དམྱལ་བ་ཆུ་

བུར་ཅོན་དུ་སྐྱེསེ་ས།ོ ལུས་པ་ོགཅོགི་ལ་མག་ོབ་ོགཉསི་ཡདོ་པའ་ིགླེང་ཞེགི་ཏུ་སྐྱེསེ་ས།ོ 

ད་ེལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིཚད་ན།ི དར་དཀར་གྱི་ིརལ་ག་གནོ་པའ་ིཁྱེའེུ་གཅོགི་གསི་

མག་ོགཅོིག་ལ་སྐྱེོབ་བ།ོ མག་ོབ་ོགཅོིག་ལ་ལྕེགས་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཡིས་ལྕེགས་ཀྱི་ིཐ་ོབ་ལག་

པ་གཡས་ན་ཐོགས་པས་བརྒྱེག །ལྕེགས་ཀྱི་ིསྐོམ་པས་ལྕེ་ེནས་གཅུས་ཀྱིིན་འཐེན་ན།ོ 

ད་ེལྟར་ཤེནི་ཏུ་སྦྱངོ་བར་སྣང་ང།ོ ཁ་ིཤེང་ག་ིམ་ན་ིདང་པ་ོབསམ་པ་ངན་ཏ།ེ ང་ཡ་ིབུ་ལ་

ཕེན་ན་བྲན་ཤེ་ིན་ཤེ།ི མ་ཕེན་ན་ཡང་སམེས་ལ་མ་ིའགྱིདོ་པས། ལ་འུར་བྲན་བསད་ན་

དགའ་བ་དང་། ཤེ་ིཀར་ཡང་ང་ལ་འུར་ཤེ་ིན། བུ་དང་འགྲགོས་སུ་ཡདོ་སམེས་ནས་ཤེ་ི

ནས། དམྱལ་བ་ངུ་འབོད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་དུ་སྐྱེེས་སོ། བུད་མེད་ཀྱི་ིལུས་ལ་སྤྱིང་ཀུའ་ི

མག་ོབ་ོཅོན་དུ་སྐྱེེས་ཏ།ེ ད་ེལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིཚད་ན།ི དམྱལ་བ་ངུ་འབོད་ཀྱི་ིགནས་

ན། སྡེོང་པ་ོགཅོིག་ལ་ལྕེགས་ཀྱི་ིསོག་ལ་ེཁ་དགུ་སྐྱེེས་པའ་ིརྩ་ེམ་ོན་བུ་འདུག་པ་མཐོང་

ནས། ཤེནི་ཏུ་ཡང་མ་བཟདོ་ནས་ངུ་ཡནི་ཁར་འཛོགེས་པས། ལྕེགས་ཀྱི་ིསགོ་ལསེ་ཤེ་

དང་པགས་པ་ཁམ་ཚད་ར་ེར་ེཁྱེེར་རོ། ཁར་ཕྱིན་ནས་བལྟས་པས་བུ་མེད་དོ། ཡང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྡེངོ་པའ་ིརྩ་བ་ན་བུ་འདུག་པ་མཐངོ་བས། མར་བབས་པས་སགོ་ལ་ེཁ་གྱིནེ་དུ་བལྟས་

ནས། ཤེ་དང་པགས་པ་ཁམ་ཚད་ར་ེར་ེཁྱེརེ་ར།ོ རྩར་ཕྱནི་ནས་བལྟས་པས་བུ་མདེ་ད།ོ 

ཡང་ཁ་ན་བུ་འདུག་པ་མཐོང་ནས་ཁར་ཡང་འཛོེགས་ས།ོ ངུ་ཡིན་བུ་ལ་འབོད་ད།ོ བུ་

འདུག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏ།ེ མ་ོརང་ག་ིལས་ཀྱིིས་དབང་གིས་བུར་མཐོང་བའ།ོ ད་ེལྟར་

ཤེནི་ཏུ་སྦྱངོ་བར་སྣང་ང།ོ །

བོན་པ་ོན་ིདང་པ་ོཡང་བསམ་པ་ངན་པས། ཟ་འདོད་པའི་དབང་གིས་མི་ཤེེས་

པར་ཤེསེ་བྱོས། བར་དུ་ཡང་རྒྱལ་བུ་འད་ིསསོ་ན་བརྔན་ཡནོ་བཟར་ཡདོ་ལ། མ་སསོ་

ན་བརྔན་ཡོན་མེད་པས་རྫུན་བྱོས་ཀྱིིན་ཤེ་བཀྲེལ་བྱོས་པ་དང་། ཐ་མར་ཡང་ངལ་ཡ་ོ

’ང་ལ་ཡསོ’ཁུར་གྱིནི་བནོ་བྱོདེ་ཀྱི་ིཟས་འཚལོ་བ་ལ། རྒྱལ་བུ་ནད་པ་མ་སསོ་ཕེ་ལགོ་

དུ་ཕེ་དང་མ་ཡང་ལྕེེབས་ནས་ཤེི། བྲན་ཕྲུག་ཀྱིང་བསད། ད་ང་ལ་བཀུར་བ་དང་བོན་

བྱོདེ་པ་ན་ིསུ་འངོ་སམེས་ནས་ལྕེབེས་སྟོ་ེཤེ་ིབས། དམྱལ་བ་ཐགི་ནག་ག་ིའཇིགི་རྟེནེ་དུ་

སྐྱེསེ་ས།ོ སྦྲུལ་མག་ོགསུམ་པ་གཅོགི་ག་ིལུས་བླང་ནས་འདུག་ག ོ།ད་ེལ་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་ིཚད་ན།ི མག་ོགཅོིག་ལ་ལྕེགས་ཀྱི་ིསགོ་ཆོནེ་གྱིསི་འདྲེ། མག་ོགཅོགི་ལ་ལྕེགས་ཀྱི་ི

ཐ་ོཆོནེ་གྱིསི་བརྡོགེ །མག་ོགཅོགི་ལ་ལྕེགས་ཀྱི་ིགཟརེ་ཆོནེ་གྱིསི་འདབེས། མཇུག་མ་

ཆུར་སྐོོལ། རྐེད་པ་མེར་བསྲེགས། ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་སྦྱོང་བར་སྣང་ང།ོ མ་ོམ་ན་ིདང་པ་ོ

ཡང་བསམ་པ་ངན་པས་མ་མཐོང་པར་མཐོང་བྱོས། ཟ་འདོད་པའ་ིདབང་གིས་བྲན་

བཏང་ནས་ཕེན་དུ་ར་ེནས། སྲགོ་གཅོདོ་པའ་ིསྦྱརོ་བ་བྱོས། བར་དུ་ཡང་རྒྱལ་བུ་སསོ་

ན་བཟར་འོང་པས་བྲན་རྐང་པ་འཐེན་ནས་བསད། ཐ་མར་ཡང་ངས་མ་མཐོང་དགུ་

མཐོང་ནས། རྒྱལ་བུ་སོས་པར་མ་མཐོང་ཕེ་ལོག་དུ་བྲན་ཕྲུག་ཀྱིང་བསད། ཕེ་མ་ཡང་
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ཤེ་ིབནོ་པ་ོཡང་ངས་ཚམོ་དུ་བཅུག་པ་ཡང་ཤེ་ིབས། ད་ང་འདུག་ཀྱིང་མ་ོའདབེས་པ་ན་ི

སུ་འོང་། མ་ིལ་ན་ིཁ་ཅོ་ིསྐོད་བྱོ། རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ཆོད་ཀྱིང་འོང་བས། སྐྱེིད་མེད་པར་

སམེས་ནས་ལྕེབེས་ཏ་ེཤེ་ིབས། དམྱལ་བ་ཡང་ཤེ་ིཡང་སསོ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་དུ་སྐྱེསེ་ས།ོ 

བུད་མེད་ཀྱི་ིལུས་ལ་དྲེེད་མོའ་ིམག་ོབ་ོཅོན་གཅོིག་ཏུ་སྐྱེེས་ནས་འདུག་གོ ད་ེལ་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་ིཚད་ནི། སྦྲུལ་དཀར་པ་ོམག་ོདགུ་པ་གཅོིག་གིས་མིག་གིས་འབྲས་བུ་ལ་

ཟའ།ོ སྡེགི་པ་དམར་པ་ོརུ་དགུ་པ་གཅོགི་གསི་སྣ་ཡ་ིའབྲས་བུ་ལ་ཟའ།ོ རྩང་པ་ཁ་ཆོནེ་

ལྕེ་ེདགུ་པ་གཅོིག་གིས་ལྕེེའ་ིའབྲས་བུ་ལ་ཟའོ། སྡེོམ་ནག་པ་ོརྐང་ལག་དགུ་པ་གཅོིག་

གིས་སྙིིང་གི་འབྲས་བུ་ལ་ཟའོ། སྦལ་པ་ནག་པོ་མིག་དགུ་པ་གཅོིག་གིས་ལྟེ་བའི་

འབྲས་བུ་ལ་ཟའོ། འཇིིགས་པར་དྲེན་ཡང་འབྲོས་པའ་ིདབང་མེད་པར་ལྕེགས་ཀྱི་ིཐ་

རམས་ཀྱིསི་དམ་དུ་བསྡེམས་ས།ོ 

ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་སྦྱོང་པར་སྣང་ངོ། གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པ་ོཤེིན་ཏུ་གླེེན་པས། གཏ་ིམུག་

གིས་སྲོག་བཅོད་པས་བྱོོལ་སོང་ག་ིཡུལ་མུན་པའ་ིགླེིང་ན་སྐྱེེས་ཏ་ེསྣང་ངོ། ལུས་ན་ི

ཕེག་ནག་པ་ོགཅོིག་ག་ིལུས་སུ་སྐྱེེས་ཏ་ེསྣང་ངོ། ད་ེལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིཚད་ནི། སྦྲུལ་

ལྕེགས་ཀྱི་ིཕུར་པ་བཞེ་ིལ་མནན་ནས། སྡེིག་པ་ལྕེགས་ཀྱི་ིམཆོ་ེབ་ཅོན་གཅོིག་གིས་

སྲོག་ག་ིཁོང་ཁ་ཕྱ་ེནས་སྙིིང་ལ་ཟ་ཡིན་སྣང་ངོ། ད་ེལྟར་ཤེིན་དུ་སྦྱོང་པ་སྣང་ངོ། བྲན་

ཕྲུག་གི་ཕེ་མ་གཉིས་ནི། དང་པོར་ཡང་འདོད་པ་ལ་ཆོགས་ནས་འཁོར་བ་ལ་ལོང་

བཏགས་པས་བུས་གདུངས། ཐ་མ་བུའི་མི་ཤེ་ལ་གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པོའ་ིསྙིིང་ཕྱུང་པས། 

བཤེའ་གཏུབ་སྦྱོང་པའ་ིའཇིིག་རྟེེན་བྱོ་བར་སྐྱེེས་ཏེ། མིའ་ིལུས་པ་ོལ་ར་ལུག་ག་ིམག་ོ

བ་ོཅོན་དུ་ལུས་བླང་། ད་ེལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིཚད་ནི། སྲིན་པ་ོལྕེགས་ཀྱི་ིཤེ་ཟུང་ཅོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དང་། སྲིན་མ་ོལྕེགས་ཀྱི་ིསྤུ་གྲ་ིཅོན་གཉིས་ཀྱིིས། སྲོག་ག་ིཁོང་ཁ་ཕྱ་ེནས་སྙིིང་དང་གླེ་ོ

བ་ལ་ཟ་བས། སྐོད་ངན་པ་ཙིརེ་ཙིརེ་རབ་ཏུ་སྦྱངོ་ང།ོ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ ད་ེལ་ན་ིརྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིསི་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་ཡང་འཇིགིས་ས།ོ 

རབ་ཏུ་ཡང་བསྔངས་ས།ོ ཤེནི་ཏུ་ཡང་བྲདེ་ད།ོ རབ་དུ་ཡང་སྐྲག་ག ོ།གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་

པ་ོཡང་ཤེ་དང་རུས་པ་དབྱོེ་བ་ཙིམ་དུ་འདར་རོ། སྙིིང་ཡང་ཁར་བྱུང་བ་ཙིམ་དུ་མ་

རྒའ།ོ །

ད་ེནས་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིསི། གཤེནེ་རབ་ལ་བསྐོརོ་བ་ལན་བཅུ་

གསུམ་བྱོས་ནས། ཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབོས་གཏུག་ཀྱིིན་ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ། ལྷ་ཡ་ི

མ་ེཏགོ་མན་དྷ་ར་བ་མང་པ་ོཕུལ། པུས་མ་ོབཙུག་ཐལ་མ་ོསྦྱར་དབང་པ་ོབཏུད་ད་ེཡང་

ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། སྣོད་བཅུད་འཇིིག་རྟེེན་

ཐམས་ཅོད་གསལ་བའ་ིམཆོགོ །སྣདོ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་འབྱུང་བ་རྣམ་བཞེ་ིདང་། བཅུད་ཀྱི་ི

འཇིགི་རྟེནེ་རསི་དྲུག་སམེས་ཅོན་ཀུན། ཉདི་ལ་ས་ལ་ེམ་རྨེངོས་ཀུན་གསལ་ན། བདག་

ཀྱིང་སྡེིག་པ་དེའ་ིརིགས་ལ་འབག །ཤེིན་ཏུ་འགྱིོད་པ་དྲེག་པ་ོསྐྱེེས་ལགས་ནས། སྟོོན་

པའ་ིསྤྱིན་སྔར་ཞུ་རུ་མཆོིས་པ་ལགས། ཡུལ་ཁ་ིདང་འབྱོམས་པའ་ིགླེིང་བགྱི་ིབ་ད་ེན་ི

བདག་ག་ིའདུལ་བའ་ིརྒྱལ་ཁམས་ལགས་ས།ོ ཁ་ིའདོ་དང་ཁ་ིཤེང་གཉསི་ན་ིརྒྱལ་པ་ོཕྲི་

མ་ོཙིམ་ལགས་ས།ོ བདག་གསི་འདུལ་བའ་ིརྒྱལ་ཁམས་ད་ེན། དག་ེབ་དར་ཞེངི་སྤྱིདོ་

པ་བཟང་པ་ཞེིག་ལགས་ནའང་། མ་ོབོན་ཐ་ོཆོ་ོམཁན་གཉིས་ཀྱི་ིབགྱིིས་བགྱིིད་ནས། 

མ་ིསྙིིང་འབྱོིན་པའ་ིསྡེིག་དང་། སྤྱིོད་པ་རབ་དུ་ངན་པ་བྱུང་ལགས་པས། བདག་ཀྱིང་

རྒྱལ་པོའ་ིབུ་ལགས་ཤེིང་། ཁིམས་དང་ཆོད་པ་ལ་གནས་ཏེ། ཉེས་བྱོེད་དེ་ཀུན་ལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 231  

བཀྱིོན་དབབ་པར་དགོངས་ནས། མ་ོབོན་དང་ཕེ་མ་གཉིས་ཏ་ེབཞེ་ིནི། རྣམ་པར་སྨིན་

པ་འཕྲིལ་ལ་བྱུང་བས། རང་སྲོག་རང་གིས་བཅོད་ད་ེགུམ་མ།ོ བྲན་ཕྲུག་ག་ིཕེ་དང་མ་

གཉིས་ཀྱིི་ཤེིན་ཏུ་གླེེན་ལ་དིག་པའི་མུ་ལྟོ་བ་སྤྲོང་པོ་གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པོ་བུའི་མི་ཤེ་ལ་

བཀྱིགིས་ནས་གསནོ་སྙིངི་ཕྱུང་། ད་ེནས་ཁངོ་དག་གཉསི། རྒྱལ་ཕྲིན་ཁ་ིའདོ་ཀྱི་ིམཁར་

དང་བ་རྩེ་མཐོང་བགྱིི་བ། རབ་དུ་བརྩན་པ་གཅོིག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་འདུག་

གོ །བདག་གིས་རྒྱལ་ཁམས་འདིར་སྤྱིོད་ལམ་ངན་པའི་སྡེིག་བྱོེད་པ་ཁྱེེད་གཉིས་

འདུག་ཏུ་མ་ིརུང་པས། རྒྱལ་ཁམས་གཞེན་དག་དུ་སོང་ཅོིག་པར་ལུང་བསྩལ་ནས། 

སམེས་ཅོན་སྡེགི་ཅོན་ད་ེགཉསི་མཆོདི་ནས། བུ་ཁ་ིཤེསེ་ལྟ་བུ་སྙིངི་ཕྱུང་པའ་ིལནེ་དུ་གྷི་

ཧ་དྷ་ནག་པ་ོབསད་པ་ལགས། རྒྱལ་ཁམས་གཞེན་དུ་མཆོ་ིབའ་ིརྩསི་འག་ོངདེ་ལ་མདེ་

ཟེར་ནས་མཆོིར་མ་འཚལ། དེར་བདག་གིས་ངན་པའ་ིསྐྱེོན་དམིག་དགག་པའ་ིཕྱིར། 

དམག་མ་ིསུམ་སྟོོང་ཟློག་ནས་མཁར་བརྩན་པ་ོད་ེཕེབ་ཅོིང་། སྡེིག་ཅོན་ད་ེགཉིས་ལ་

བཀྱིནོ་ཕེབ་ནས་བཀུམ་པ་ལགས་ས།ོ ད་ེནས་བཀྱིནོ་ཕེབ་པའ་ིརྟེངི་ད་ེལ། བདག་ཀྱིང་

ཤེིན་དུ་འགྱིོད་པ་དྲེག་པོ་སྐྱེེས་ནས། བསམས་ཀྱིིན་མནོས་པས། བདག་མི་ལུས་

གཙིང་མ་ན་ིཐོབ། རིགས་རྒྱལ་རིགས་ལྟ་བུར་ན་ིསྐྱེེས། སྡེིག་པ་ན་ིསྔོན་ནས་ཏིལ་གྱི་ི

འབྲུ་ཙིམ་ཡང་མ་བྱོས། ལས་དག་ེབ་ལ་བགྱིིད་ཀྱིིན་བོན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོརྒྱུན་དུ་བསྐོོར་

ཡང་། ད་དམག་དཔོན་བྱོས་ནས་སྡེིག་ལ་འབགས་པ་འདིས། བདག་དམྱལ་བར་སྐྱེ་ེ

བར་དགངོས་ནས། ལྷ་ོཡ་ིའཛོམ་བུ་གླེངི་ག་ིདམགི །སྟོག་གཟགི་ག་ིཡུལ་འལོ་མ་ོལུང་

རིངས་ན། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོིས་པ་ལགས་ན། ད་

བདག་རང་གར་སྐྱེ་ེབ་ལགས། དམག་མ་ིསུམ་སྟོོང་གར་སྐྱེ་ེབ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིསི་གསལོ་ཏ།ོ ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་

པ། རྒྱལ་པ་ོདང་དམག་མ་ིརྣམས་ན།ི ད་རུང་གར་སྐྱེ་ེཁྱེདོ་རང་ལ་རག་སྟོ།ེ སྡེགི་པ་སྔ་

མའ་ིཐོག་ཏུ་ད་རུང་བྱོས་ན་ནི། སེམས་ཅོན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་སྐྱེེའོ། ད་མན་

ཆོོད་སྡེིག་པའ་ིའཕྲི་ོབཅོད་ནས་དག་ེབ་རྒྱུན་དུ་བྱོས་ནས་ནི། སྡེིག་པ་སྔ་མ་བྱོས་པ་

རྣམས་ཀྱིང་འབྱོང་ནས། ཐར་པའ་ིའབྲས་བུ་ཡང་ཐབོ་སྟོ་ེའགྲའོ།ོ དུས་ད་ལྟ་ཀ་ནས་ཚ་ེ

འཕེསོ་ཏ་ེསངོ་ན་ན།ི དྲེགེས་པ་ཅོན་གྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་བྱོ་བར་སྐྱེ་ེསྟོ།ེ ལྷ་མ་ཡནི་དང་འཁྲུག་

པ་རྒྱུན་དུ་བྱོེད་དེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིཚད་ནི། གཡུལ་ཚུར་ལོག་གིན་རང་གིས་མཁར་

བབ་སྟོ།ེ རྣ་ོམཚོན་མང་པོས་སྲོག་ལེན་དགུ་དགུ་གཅོོད་པ་ཡོང་ང།ོ ད་ེནས་དག་ེབ་ཅོ་ི

བྱོས་པ་ཡང་སྡེདོ་སྨིན་ཏ་ེའངོ་ང།ོ གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ ཡང་

རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་དང་། དམག་མ་ིསུམ་སྟོངོ་འདུས་ནས། གཤེནེ་རབ་ལ་

པུས་མ་ོབཙུགས་ལ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་དབང་པ་ོབཏུད། ལྷ་ཡ་ིམ་ེཏགོ་ཨུད་དཔལ་སྔནོ་

པ་ོམང་པ་ོཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། ད་

ཕྱནི་སླད་ཆོད་སྡེགི་པ་ད་མ་ིབགྱིདི། དག་ེབ་གཞུང་བཞེནི་དུ་བསྲུང་ང།ོ ཚ་ེལ་དབང་མ་

ཐོབ་པས་ད་ལྟ་གུམ་ལགས་ན། དྲེེགས་པ་ཅོན་དུ་སྐྱེེས་ཏ་ེམཆོ་ིལགས་ན། ཉུར་དུ་

བཤེགས་ན་ཅོིའ་ིའབྱོངས་པ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པ་ོདང་དམག་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་

གསལོ་ཏ།ོ །

ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ལས་ལ་མྱུར་བར་བརྩམས་ན་འགྲུབ། 

བསྟོར་ལ་ཐང་བཅོད་བསྙུར་ལ་སྦྱང་། བསམ་གཏན་གྱིིས་ན་ིགཞུ་བདུངས་ལ། ཤེེས་

རབ་མགྱིགོས་པའ་ིམདའ་འཕེང་ནས། རྣམ་ཤེསེ་བརྒྱད་ཀྱི་ིདགྲ་བཅོམོ་དགསོ། ད་ེལྟར་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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འགྲུབ་ན་མྱུར་དུ་འབྱོང་། བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་མང་པ་ོལ། མཚན་ཕྱག་བཙིལ་

ན་མྱུར་དུ་འབྱོང་། མཆོོད་རྫོས་མང་པོས་མཆོོད་བྱོས་ཤེིང་། སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆོེན་གཏོང་

ནུས་ཏེ། རྟུལ་ཤུགས་དྲེག་པ་ོབསྐྱེེད་ནུས་ན། ཡུན་དུ་མ་ིཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་པ་

འབྱོང་། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ ཡང་རྒྱལ་པོས་གཤེེན་རབ་

ཀྱི་ིཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབོས་གཏུག་སྟོེ། ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། མ་ི

དང་ལྷའ་ིསྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་ལགས། ས་ལ་ེགསལ་བའ་ིཡ་ེཤེེས་སྤྱིན་ཅོན་ལགས། སྣང་

སྲིད་གསལ་བར་མཁྱེེན་པའ་ིཐུགས་ཅོན་ལགས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་གཤེེན་རབ་སྐུ་མ་ི

འཕེངས། བདག་ཅོག་སྡེགི་བཤེགས་སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ལ་བགྱིདི། རྗེེའ་ིབཀའ་བསྩལ་བཞེནི་

དུ་རྗེ་ེཅོགི་ཉདི་ལ་ཞུ། བདག་ག་ིགནས་དང་ཡུལ་དུ་མྱུར་དུ་གཤེགེས་པར་ཞུ།

 ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེབྲ་ིབཀོལ་མེད་

པས་སྣང་སྲདི་ཀུན་ལ་བྱོམས། འདྲེངོས་པའ་ིདུས་ལ་བབས་པས་དྲེངས་པར་བྱོ་བ་ལ། 

ཤེ་ིབ་བསད་པ་ཕེ་དང་མ། མ་ོབོན་གཉིས་དང་ཧ་དྷ་ནག་པ་ོདགུ། རྒྱལ་པ་ོཉིད་དང་

དམག་མ་ིསུམ་སྟོོང་རྣམས། སྡེིག་སྒྲོིབ་དུས་ཅོིག་ཀ་ནར་སྦྱང་པར་འབྱུང་། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། ཡང་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས། 

གཤེེན་རབ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། ལྷའ་ིམ་ེཏོག་པད་མ་དམར་པ་ོཕུལ་

ནས་ཞུས་པའི་མདོ། ཤེི་བ་བསད་པ་ཕེ་མ་དང་གྷི་ཧ་དྷ་ནག་པོ་མོ་མ་བོན་པོ་

དང་། རྒྱལ་པ་ོབདག་དང་དམག་མ་ིསུམ་སྟོོང་རྣམས། ཐམས་ཅོད་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེོངས་

ནས་སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་ལགས། བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་མྱུར་བར་གཤེགེས་པར་

ཞུ། སེམས་ཅོན་ཚ་ེའཕེོས་དམྱལ་བར་སྐྱེེས་པ་རྣམས། ཉ་ེདྲུང་ཡུལ་ན་མཆོིས་པས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡར་སྟོགས་ཅོ་ིའཚལ་འཚོལ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་མྱུར་དུ་གཤེེགས་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་རྒྱལ་པོས་གསོལ་ཏོ། ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་བསྩལ་པ། དུས་འད་ིན་ི

དུས་བཟང་པ་ོཡནི་ཏ།ེ ངའ་ིསྐུ་ཡ་ིབནོ་སྟོནོ་པའ་ིདུས་ཡནི་ན།ོ སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང་

སྐོལ་པ་དང་ལྡན་པའ།ི ལས་འཕྲི་ོབཟང་པ་ོཅོན་ཐམས་ཅོད་སྐྱེ་ེབའ་ིདུས་ཡནི་ན།ོ བདག་

ལ་སྐྱེབས་སུ་གསོལ་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིང་། ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལྷ་མ་ོསྟོོང་

ག་ིཐུགས་རྗེེས་དྲེངས་ནས། ཡུན་དུ་མ་ིཐོགས་མྱུར་བར་འདྲེོངས་ཏ་ེའོང་། གསུངས་

ནས་གཤེགེས་པར་གནང་ང།ོ 

གཤེེགས་ཀར་འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། འོལ་མོ་ལུང་རིངས་ན་

འཚོགས་པའ་ིབདག་ག་ིའཁོར་རྣམས། ང་ན་ིལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིགླེིང་རྒྱལ་པོའ་ིཡུལ་ཁ་ིདང་

འབྱོམས་པ། མཁར་ཤེོད་པ་བརྩེགས་པ། གྲོང་ཁྱེེར་ལྷུན་གྲུབ་འདུས་པ་རུ། འགྲ་ོབ་

སེམས་ཅོན་མང་པོའ་ིསྒྲོིབ་པ་སྦྱང་དུ་འགྲ་ོབས། སླད་ན་འདུག་པ་ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིང་། 

གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེལ་བསྐོོར་བ་རྒྱུན་དུ་གྱིིས་ཤེིག །ལྷ་ཕྱག་རྒྱུན་དུ་འཚོལ་

ཅོིག །མཆོོད་པ་རྒྱུན་ཏུ་ཕུལ་ཅོིག །དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། བདག་འགྲ་ོབའ་ིདོན་བྱོེད་པ་

འད་ིཡང་མྱུར་བར་འགྲུབ་སྟོ་ེའོང་ང་ོ། ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིང་འཚང་རྒྱ་སྟོ་ེའོང་ང་ོ། ད་ེསྐོད་

ཅོསེ་གསུངས་ནས། གསརེ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབརྒྱད་པ་ཅོན་གྱི་ིཤེངི་རྟེ་ཆོབིས་ས།ོ གསརེ་

གྱི་ིཆོག་ཤེིང་གཡུའ་ིགཡུང་དྲུང་རིས་ཅོན་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ནས། འཁོར་ཡང་གཡུང་

དྲུང་སམེས་དཔའ་ལྔ་སྟོངོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཆོས་ནས་གཤེགེས་ས།ོ །

གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིསྐུ་འཁརོ་ད་ེརྣམས་ཀྱིང་། ལ་ལ་ན་ིལྷའ་ིརྔ་བརྡུང་། ལ་ལ་ན་ིལྷ་ཡ་ི

གཤེང་དཀྲེོལ། ལ་ལ་ན་ིལྷའ་ིདུང་འབུད། ལ་ལ་ན་ིལྷའ་ིདར་ཕྱར། ལ་ལ་ན་ིལྷ་ཡ་ིམར་
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མ་ེབལྟམས། ལ་ལ་ན་ིལྷ་ཡ་ིསྤེོས་མ་ེགཏོང་། ལ་ལ་ན་ིལྷ་ཡ་ིམ་ེཏོག་འཐོར། ལ་ལ་ན་ི

ལྷའ་ིགཙིང་ཚན་འདེབས། ལ་ལ་ན་ིལྷའ་ིགླུ་གར་བསྒྱུར། ལ་ལ་ན་ིལྷའ་ིཔ་ིཝང་སྒྲོོགས། 

ལ་ལ་ན་ིལྷ་ཡ་ིགླེིང་བུ་འབུད། ལ་ལ་ན་ིལྷའ་ིསྟོག་སེང་གསིག །ལ་ལ་ན་ིལྷའ་ིརྒྱ་འབག་

མཆོངོས། ད་ེལྟར་ལྷའ་ིརལོ་མ་ོསྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ལ་བསྐོརོ། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་

ལ་ོཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་རྣམས་ཀྱིིས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཕྱོགས་བཞེ་ི

ནས་སྐུ་བརྟེནེ་ནས་གཤེགེས་ས།ོ གཤེགེས་པའ་ིདུས་དརེ་གཤེནེ་རབ་གར་གཤེགེས་

པའ་ིནམ་མཁའ་ལ་འདོ་གསལ་མ་ོམང་པ་ོཤེར་ར།ོ གཤེནེ་རབ་གར་གཤེགེས་པའ་ིས་

གཞེ་ིལ་མ་ེཏོག་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེེས་ས།ོ ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཀུན་ནས་སྒྲོ་སྙིན་པ་

མང་པ་ོགྲག་ག ོ །གཤེེགས་ཤུལ་གར་བྱུང་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་། གཤེེན་

རབ་ཀྱི་ིཞེལ་མཐངོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་གྱིིས། ཤེནི་ཏུ་ཡང་གྲངས་མང་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ 

ད་ེནས་ཡུལ་ཁ་ིཐང་འབྱོམས་པའ་ིགླེངི་དུ་བྱོནོ་ན།ོ 

ཡུལ་དའེ་ིའདབ་ཆོགས་དང་། གཅོན་གཟན་དང་། ར་ིདྭགས་དང་། མ་ིནརོ་ཐམས་

ཅོད་ཀྱིསི་ཀྱིང་བྱོལོ་སངོ་ལ་རགི་པ་ཡདོ་པས། སྟོནོ་པར་ང་ོཤེསེ་ནས་མདུན་བསུ་ནས་

བསྐོོར་བ་བྱོས་ཤེིང་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དེ་ནས་ཡུལ་ཁམས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིིས། 

མདུན་བསུ་ནས་སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས་ཤེིང་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མ་ེཏོག་གཏོར། དེའ་ི

ཡནོ་ཏན་གྱིསི་ཡང་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་པ་ཞེགི་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང།ོ ད་ེནས་མཁར་

ཤེོད་པ་བརྩེགས་པའ་ིནང་དུ། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལོས་ཉ་ིཟླ་རིས་ཀྱི་ིགུར་ཕུབ། ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་པད་མ་རིས་ཀྱི་ིགདན་ན་ིབཏངི་། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་

གསོལ་ཟས་ར་ོམཆོོག་ལྡན་པ་ན་ིདྲེངས། ད་ེནས་ཡང་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྱིིས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། བདག་གིས་སྟོོན་

པའི་ཞེལ་མཐོང་གིན་མཆོིད་ཞུས་པའི་མདོ། ཇིི་སྙིེད་ཙིམ་ཞེིག་མཆོོད་པ་ཕུལ་

ནའང་། ད་རུང་སངས་རྒྱས་པའ་ིའབྲས་བུ་མ་ིཐབོ་པར། སྟོོན་པའ་ིཤུལ་བྱུང་གནི་ཞེལ་

བསྟོན་པའི་སེམས་ཅོན་འདི་སྙིེད་ཙིམ་ཞེིག་མོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ་འགྲོ་བ་འདི་ཅོི་

ལགས། འདི་འདྲེ་ན་ནི་ལས་ལ་ཡང་དགེ་སྡེིག་མེད་དོ། ཚེ་ལ་ཡང་སྔ་ཕྱི་མེད་དོ། 

གནས་ལ་ཡང་མཐ་ོདམན་མདེ་ད།ོ 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པོས་གཤེེན་རབ་ལ་ཞུས་པས། ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་ད་ེན་ིའད་ིལྟར་རོ། སེམས་ཅོན་བསམ་

གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པས། ལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོེ། བདག་གིས་ཞེལ་མཐོང་མ་

ཐག་ཏུ། སངས་རྒྱས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ད་ེརྣམས་ན།ི སྔོན་ནས་དག་ེབ་བྱོེད་པས་སྒྲོིབ་

པ་བྱོང་བས་ད་ེརིང་བདག་ག་ིཞེལ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཚོགས་རྫོོགས་ནས་སངས་རྒྱས་

པ་ཡིན་ནོ། རྒྱལ་པ་ོན་ིཚ་ེསྔ་མ་ནས་དག་ེསྡེིག་ཁམས་འགའ་འཆོོལ་བར་སྤྱིད་པས། 

ཚོགས་རྫོོགས་ནས་སངས་རྒྱས་པ་བས། ད་རུང་སྒྲོིབ་པ་ཡང་མ་བྱོང་ང།ོ ད་ཡང་ལྷ་

གཤེེན་སྲིད་པ་ལ་ཕྱག་བཙིལ་ནས། མཆོོད་པ་རྒྱུན་ཏུ་བྱོས་ནས་སྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས་

ཚོགས་རྫོོགས་ཏ་ེའཚང་རྒྱ་སྟོ་ེའགྲོའ།ོ ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། ཡང་རྒྱལ་པ་ོ

འབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་གཤེེན་རབ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། ལྷའ་ིམ་ེ

ཏོག་ཧ་ལ་ོལྗོང་ཀུ་མང་པ་ོཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ི

གཤེེན་རབ་སྟོོན་པ་སྒྲོོན་མའ་ིམཆོོག །རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་ནད་ཀྱིིས་ཟིན་པ་ལ། ནད་ད་ེ

སསོ་སུ་མ་འདདོ་ཕེ་ལགོ་ཏུ། ཕེ་མ་མ་ོབནོ་ཧ་དྷ་ངན་བུ་དང་། དམག་མ་ིཚུན་ཆོད་སྡེགི་
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ལ་སྦགས་པ་འདིས། རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་འད་ིལ་སྒྲོིབ་པ་ཅོ་ིཙིམ་མཆོིས། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་

མས་བདག་ལ་བཤེད་དུ་གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་རྒྱལ་པསོ་གཤེནེ་རབ་ལ་གསལོ་ཏ།ོ ད་ེ

ལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་ད་ེན་ིའད་ི

ལྟར་ར།ོ །

སྔོན་ཚ་ེསྔ་མ་ལ་རྒྱལ་བུ་དེས་དམག་དཔོན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོབྱོས་ཏ།ེ སྡེིག་པ་མང་པ་ོ

བྱོས་ནས། ཚ་ེསྨད་ལ་སྟོནོ་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེནེ་གྱིསི་བནོ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ་བ་ལ་

དད་པ་སྐྱེེས་ནས། སྲོག་གཅོོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྤེང་ནས། དག་ེབཅུ་ཚད་མར་སྤྱིད་

པས་མ་ིལུས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཀུན་གཞེ་ིལ་སྡེིག་པའ་ིས་བོན་མ་ལུས་པས། ཤེ་ིཁར་

ཡང་བསམ་པ་བཟང་པ་ོཡིན། ནམ་ཞེིག་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅོིག་པར་སྨོན་ལམ་

བཏབ་པས། ད་བདག་གི་རིང་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་སྟོེ་འོང་ངོ། ཚེ་ཐུང་པ་ནི་སྔ་མ་ལ་

དམག་དཔོན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོབྱོས་ཙིམ་ན། སྲོག་གཅོོད་པའ་ིལན་ཆོགས་ད་རུང་མ་ཁེར་

བ་ཡིན་ན།ོ ཕེ་མ་དང་མ་ོབོན་དང་ཧ་དྷ་ནག་པ་ོརྣམས་ན་ིརྒྱལ་པ་ོད་ེདག་ེབ་བྱོེད་ཙིམ་

ན། སྔ་མ་ལ་དགྲ་བྱོེད་བྱོས་པ་ཞེིག་ཡིན་ནོ། ཡང་ཚ་ེགཅོིག་ལ་དག་ེབ་བྱོེད་ཙིམ་ན་

འཁོར་བ་རྣམས་གགས་ཤེིང་བྱོེད་པ་ཡིན་ན།ོ དེའ་ིསྐྱེོན་གྱིིས་སྐྱེ་ེབ་མང་པ་ོལ་སྡེིག་པ་

ཀ་ན་བྱོས་པས་སྙིིང་རྗེ་ེདང་བྲལ་ནས། འད་ིལས་སྡེོད་དམྱལ་བར་ལྟུང་པ་ཡིན་ན།ོ ཁ་ི

ཤེེས་ན་ིསྲོག་མང་པ་ོབཅོད་པའ་ིལས་ཡིན་ནོ། ད་རྒྱལ་པོས་ཞུས་ཤེིང་བདག་གིས་

འདྲེེན་པ་ནི། སྔོན་ཚེ་སེམས་ཅོན་དེ་རྣམས་ཤེི་ཀར་སྨོན་ལམ་བཟང་པ་ོབཏབ་ཀྱིིན་

འགྱིོད་པ་དྲེག་པ་ོསྐྱེེས་པ་དང་། ཕྱ་ིནས་ཉ་ེདྲུང་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། དག་ེརྩ་མང་པ་ོ

བྱོས་པའ་ིབསདོ་ནམས་ཡནི་ན།ོ ད་ཡང་བད་ེབར་གཤེེགས་པ་མང་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྱིིན། ལན་ཆོགས་དང་སྦྱིན་པ་བཏང་ན་འཚང་རྒྱ་སྟོ་ེའགྲོའ།ོ རྒྱལ་པ་ོན་ིཚ་ེསྔ་མ་ལ་

འདུར་གཤེེན་བྱོེད་བྱོེད་པ་ཡིན་ནོ། དམག་མ་ིརྣམས་ན་ིསྟོོན་མོའ་ིཟས་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། 

བདག་ན་ིའདུར་གསས་སུ་མངའ་གསལོ་བ་ཡནི་ན།ོ བྲན་ཕྲུག་ག་ིཕེ་མ་གཉསི་ན་ིབར་

ཆོདོ་བྱོདེ་པའ་ིགཤེདེ་ཡནི་ན།ོ ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ 

ཡང་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་གསོལ་པ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་

རབ་མ་ིབ་ོལགས། སམེས་ཅོན་ཚ་ེའདས་དམྱལ་བར་སྐྱེསེ་པའ་ིཉ་ེགནས་ལུས་པ་འད་ི

རྣམས་ཇི་ིལྟར་ལགས། ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེརྣམས་ན་ིསྨོན་

ལམ་གྱི་ིམཐུ་ཡ་ིའབྲལེ་བ་ཡནི་ན།ོ དརེ་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིསི། སམེས་

ཅོན་ཚ་ེའདས་པའ་ིཉ་ེགནས་དང་། འཁོར་པ་རྣམས་ལ་སྦྲན་བཏང་ནས་ཀུན་ཀ་བོས་

ས།ོ ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྤྱིིར་ན་ཡང་ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་

ཅོན་ལ། རིགས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅོད་ནི་ལས་ཀྱིིས་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། གནས་ཀྱིི་

བསྡུས་པ་ཐམས་ཅོད་ན་ིསྨོན་ལམ་གྱིིས་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིང་རིགས་

མཐུན་པར་སྨོན་ལམ་གྱི་ིདབང་གིས། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱི་ིའཁོར་དུ་

སྐྱེེས་པ་ཡིན་ནོ། གནས་མཐུན་པར་ཡུལ་ཁ་ིདང་འབྱོམས་པར་འཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། 

དེའ་ིཕྱིར་ཁྱེེད་རྣམས་ལུས་པ་ན་ིལན་ཆོགས་པ་ཡིན་ན།ོ བདག་གིས་ཞེལ་མཐོང་གིན་

ཐུགས་རྗེེས་འདྲེེན་པ་ནི། སྔོན་དག་ེརྩ་དྲེག་པོར་བྱོས་པ་དང་། སྨོན་ལམ་བཟང་པ་ོ

བཏབ་པ་ཡནི་ན།ོ ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ དརེ་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་། སྟོནོ་པ་

ལ་བསྐོརོ་བ་བྱོས། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ མ་ེཏགོ་གཏརོ། ད་ེནས་འཁརོ་རྣམས་ལ་དབང་

པ་ོགསལ་བ་སྤེ་གྱིིམ་ཤེང་གོང་གོང་ག་ིབུ། སྤེ་འོད་མ་གསང་གྲགས་ཀྱིིས་གསོལ་པ། 
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བདག་ཅོག་ག་ིཡུལ། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱི་ིམངའ་རསི་འད་ིན། སྤྱིདོ་ལམ་

བཟང་གནི་དག་ེལ་དད་པ་ཞེགི་ལགས་ནའང༌། མ་མཐངོ་བར་མཐངོ་བྱོས་པའ་ིམ་ོམས་

བགྱིིད་བགྱིིས་ནས། སེམས་ཅོན་གྱི་ིལུས་ལགས་པས། སྤྱིིར་ན་ཀུན་ཀྱིང་མ་ིརྟེག་པ་

ལགས་ན། ཤེ་ིཐབས་འད་ིཀུན་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཡང་སམེས་འདདོ་པ་ལ་འཚརེ་བས། ། རྒྱལ་

པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན། སྟོནོ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པ་ཁྱེདོ་ལ་ཞུར་བཏང་བ་

ལགས་ན། རྒྱལ་པོའ་ིཞེལ་ནས་ཀྱིང༌། ངས་སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་པས། འུ་བུའ་ིཚ་ེའདས་

པའ་ིའབངས་ད་ེརྣམས་སྔོན་གྱི་ིལས་དང༌། ད་ལྟའ་ིརྐྱེེན་གཉིས་ཀྱིིས། སྡུག་བསྔལ་

དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་སྐྱེེས་ནས། ཤེིན་ཏུ་ཡང་སྦྱོང་ཚད་ཆོ་ེཞེིང༌། རབ་ཏུ་ཡང་སྡུག་

བསྔལ་ཆོ་ེབར་འདུག་སྐོད་པས། ད་ཡང་སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མའ་ིཐུགས་རྗེེས་བཟུང་ཞེིང༌། 

དྲེང་བར་ཞུ་འཚལ་ལ་ོཞེེས་སྨྲས་ནས། ཉ་ེརྩར་ཀུན་གྱིསི་ཀྱིང་སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་གཤེནེ་

རབ་མ་ིབ་ོལ། བསྐོརོ་བ་བྱོས་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མ་ེཏགོ་གཏརོ་ནས་ཀུན་ཀ་ངུས་པས། །

ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ཁྱེོད་རྣམས་མ་ངུ་པར་ལུས་སེམས་

ཐུད་ལ་ཉནོ་ཅོགི སྐྱེ་ེཤེ་ིའདུ་འབྲལ་ལས་ཀྱིསི་འབྱུང་བ་ལ། མྱ་ངན་ངུ་འབདོ་ཅུ་གང་

ཐ་མ་ཡིན། །ངུས་ཀྱིང་ཕེན་མེད་ཤེ་ིབ་རྣམས། མ་ིཐོས་པའ་ིཡུལ་ན་ཁོང་དག་ལས་

ཀྱིསི་སྦྱངོ་། དགསོ་པའ་ིཡ་སྟོགས་ཐམས་ཅོད་ཁྱེརེ་ལ་ང་ཡ་ིསྤྱིན་སྔར་སགོས། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་སྟོོན་པས་གསུངས་པས། ཚ་ེའདས་པའ་ིའཁོར་ཉ་ེགནས་རྣམས་ཀྱིིས། ངུ་བའ་ི

འཕྲི་ོབཅོད་ནས། ཡང་སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མཆོོད་པ་ཕུལ་ནས་

ཞུས་པའ་ིམད།ོ འགྲ་ོབའ་ིདཔལ་མགོན་མཛོད་པའ་ིསྟོོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། ཅོ་ིདང་ཅོ་ི

འཚལ་ངེས་པར་བཀའ་སྩོལ་ཅོིག །བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིིས་འབད་ལ་ཅོི་འཚོགས་



 240  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བགྱིདི། ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། འབངས་ཚ་ེའདས་ཀྱིནི་ལུས་བརྗེསེ་

པ་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་འདྲེོང་བའ་ིཕྱིར་དང༌། ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའ་ིསེམས་

ཅོན་གྱི་ིསྒྲོིབ་པ་སྦྱང་བའ་ིཕྱིར། མགྲོན་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་མེད་པས། ཡ་སྟོགས་ཀྱིང་

རྣམ་པ་གཉིས་དགོས་སོ། །ད་ེལ་ཡང་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་ཞུས་པ། 

སྟོོན་པ་ལགས། མགྲོན་རྣམ་པ་གཉིས་ཞེེས་བགྱི་ིབ་གང་དང་གང་ལ་གདགས། ཡ་

སྟོགས་རྣམ་པ་གཉསི་ཞེསེ་བགྱི་ིབ་གང་དང་གང་ལ་གདགས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་རྒྱལ་པསོ་

གསོལ་བས། ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་

ཅོན། ཞུས་སམ་གསལོ་བ་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ ད་ེན་ིའད་ིལྟར་ཡནི་ན།ོ །

མགྲོན་རྣམ་པ་གཉིས་ཞེེས་བྱོ་བ་ནི། མཆོོད་གནས་ཀྱི་ིམགྲོན་བྱོ་བ་དང༌། སྙིིང་

རྗེའེ་ིམགྲནོ་དང་གཉིས་ས།ོ །ཡ་སྟོགས་རྣམ་པ་གཉསི་བྱོ་བ་ན།ི མཆོདོ་པའ་ིཡ་སྟོགས་

དང༌། སྦྱིན་པའ་ིཡ་སྟོགས་གཉིས་སོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་

ཏ།ོ །ད་ེལ་ཡང་རྒྱལ་པསོ་གསལོ་བ། སྟོནོ་པ་ལགས། མཆོདོ་གནས་ཀྱི་ིམགྲནོ་བགྱི་ིབ་

གང་དང་གང་ལ་གདགས། སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་བགྱི་ིབ་གང་དང་གང་ལ་གདགས། མཆོདོ་

པའ་ིཡ་སྟོགས་བགྱི་ིབ་གང་དང་གང་ལ་གདགས། སྦྱིན་པའ་ིཡ་སྟོགས་བགྱི་ིབ་གང་

དང་གང་ལ་གདགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བས། ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན། ཞུས་སམ་གསོལ་བ་ན་ིཤེིན་ཏུ་

ཡང་ལེགས་ཏེ། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ནོ། །མཆོོད་གནས་ཀྱིི་མགྲོན་བྱོ་བ་ནི། དུས་

གསུམ་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་ཡིན་ན།ོ །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་བྱོ་བ་ན།ི །ཁམས་གསུམ་

གྱི་ིསམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་པ་ཡནི་ན།ོ །མཆོདོ་པའ་ིཡ་སྟོགས་བྱོ་བ་ན།ི ལྡན་པ་རྣམ་པ་
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ལྔ་ཡིན་ན།ོ །སྦྱིན་པའ་ིཡ་སྟོགས་བྱོ་བ་ན།ི འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ན།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

དེ་ལ་ཡང་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བ། སྟོོན་པ་ལགས། དུས་གསུམ་གྱིི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ་བགྱི་ིབ་གང་དང་གང་ལ་གདགས། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་ཉོན་

མངོས་པ་བགྱི་ིབ་གང་དང་གང་ལ་གདགས། མཆོདོ་པའ་ིཡ་སྟོགས་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་

བགྱི་ིབ་གང་དང་གང་ལ་གདགས། སྦྱིན་པའ་ིཡ་སྟོགས་འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་བགྱི་ིབ་

གང་དང་གང་ལ་གདགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བས། །ཡང་གཤེེན་རབ་

ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན། ཞུས་སམ་གསལོ་བ་ན་ིཤེནི་

ཏུ་ཡང་ལེགས་ཏ།ེ ད་ེན་ིའད་ིལྟར་ཡིན་ན།ོ །དུས་གསུམ་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བྱོ་

བ་ནི། སྔ་རབས་འདས་པ་དང༌། ད་ལྟར་བཞུགས་པ་དང༌། སླད་ཀྱི་ིའབྱོོན་པ་དང་

གསུམ་ཡནི་ན།ོ །ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་པ་བྱོ་བ་ན།ི འདདོ་ཁམས་

དང༌། གཟུགས་ཁམས་དང༌། གཟུགས་མདེ་པའ་ིཁམས་དང་གསུམ་ཡནི་ན།ོ །མཆོདོ་

པའ་ིཡ་སྟོགས་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་བྱོ་བ་ནི། དུས་གསུམ་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་ལ་

མཆོདོ་ད།ོ །

ལྔ་གང་དང་གང་ཡིན་ན། དང་པ་ོཁ་ོནས་དང་བའ་ིསེམས་དང་ལྡན་པ། ད་ེནས་

གུས་པའ་ིལུས་དང་ལྡན་པ། ད་ེནས་སྙིན་པའ་ིསྒྲོ་དང་ལྡན་པ། ད་ེནས་གཙིང་མའ་ིཟས་

དང་ལྡན་པ། ད་ེནས་མཛོསེ་པའ་ིརྒྱན་དང་ལྡན་པ། ད་ེལྟར་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔས། དུས་

གསུམ་གྱིི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོོད་ཅོིང༌། སྐྱེབས་སུ་གསོལ་བས་

སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་འདྲེནེ་པར་ནུས་ས།ོ །སྦྱནི་པའ་ིཡ་སྟོགས་འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བྱོ་བ་ན།ི ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ་སྦྱིན་ན།ོ །ལྔ་གང་དང་གང་ཡིན་ན། མིག་

གིས་གཟུགས་སྡུག་པ་ཀུན་འདོད་པ་དང༌། རྣ་བས་སྒྲོ་སྙིན་པ་འདོད་པ་དང༌། སྣས་དྲེ་ི

ཞེིམ་པ་ོའདོད་པ་དང་། ལྕེེས་ར་ོཞེིམ་པ་ོའདོད་པ་དང༌། ལུས་ཀྱིིས་རེག་བྱོ་འཇིམ་པ་ོ

འདོད་པ་དང༌། ཡིད་རྩ་བ་ཡིན་པས་གཞེན་ལས་བདག་མཐ་ོབར་འདོད་པ་དང༌། ད་ེ

ལྟར་འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ལ་སྦྱནི་པས། དགསོ་འདདོ་ར་ེ

བ་སྐོངོས་ནས། ལན་ཆོགས་སྡུག་བསྔལ་ཁེར་ར།ོ །ཚ་ེའདས་པ་རྣམས་ཀྱིང་ཐར་པར་

འདྲེོངས་སོ། །ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིང་སྒྲོིབ་པ་འབྱོང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་

ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་ཡང་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བ། སྟོོན་པ་ལགས། བདག་ཅོག་འདིར་འཚོགས་

པའ་ིམ་ིརྣམས་ནི། འཁོར་བའ་ིས་ལ་གནས་པ་ཡིས། ཤེིན་ཏུ་རིག་པའ་ིབླ་ོཆུང་བས། 

མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་གཉིས་ལ། ལྡན་པ་ལྔ་དང་འདོད་པ་ལྔ། གཤེེན་རབ་ཉིད་ཀྱིིས་

བཤེད་པ་ལས། ད་རུང་གང་ལགས་ཆོ་མ་མཆོིས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པོས་གསོལ་

བས། ད་ེནས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། གསེར་གྱི་ིཤེིང་རྟེའ་ིའཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་ནས། འཁོར་

གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་ལྔ་སྟོངོ་ལྔ་བརྒྱ་དང༌། མ་ེཏགོ་མཛོསེ་པའ་ིཚལ་ལ་བྱོནོ་ནས། 

ས་གཞེ་ིད་ེལ་སྟོགེས་བུ་ཆོནེ་པ་ོགཉསི་གངོ་འགོ་ཏུ་ཆོག་ཆོག་བཏབ། སྟོནོ་པ་ཉདི་པད་

མ་རིས་ཀྱི་ིགདན་སྟོེངས་སུ་བཞུགས་ནས། གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་གཡུའ་ིགཡུང་དྲུང་

རིས་ཅོན་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ནས། དམག་མ་ིསུམ་སྟོོང་དང༌། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་

མ་ཅོན་དང༌། རྩ་བའ་ིཡོན་བདག་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། སྟོེགས་བུ་ཡ་ཐ་འདིའ་ི

སྟོེང་དུ། དུས་གསུམ་བདེར་གཤེེགས་མཆོོད་གནས་ཀྱི་ིམགྲོན་ལ། མཆོོད་པའ་ིཡ་
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སྟོགས་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་བཤེམ་དགོས་སོ། །ད་ེགང་ཞེ་ེན། དང་པ་ོཀ་ནས་དང་བའ་ི

སེམས་དང་ལྡན་པའ་ིམཆོོད་པ་བྱོ་བ་འད་ིཡིན་ནོ། །སེམས་ཉིད་ཤེིན་ཏུ་སྤྲོ་ོལ་དྭངས་

བར་གྱིསི་ལ། ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷའ་ིསྐུ་མདུན་རྒྱབ་མ་ིམངའ་བ། ཞེལ་ཕྱགོས་བཅུར་ཡངོས་

སུ་གཟགིས་པ། འདོ་ཡངོས་སུ་གསལ་བ་མང་པ་ོབྱོནོ་པར་སོམས་ཤེགི །ད་ེན་ིདྭངས་

བའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་མཆོོད་པའོ། །དེའི་རྟེིང་ལ་གུས་པའི་ལུས་དང་ལྡན་པའི་

མཆོདོ་པ་འད་ིཡནི་ན།ོ །གཟུགས་ཕུང་ཐམས་ཅོད་དག་པར་ཁྲུས་ཀྱིསི་བཀྲུས་ལ་རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་མཛོསེ་པར་གྱིསི། ལྷའ་ིཕྱག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱརོ་སྟོནོ། སྐོོར་བ་བགྱིདི་ཀྱིནི་ལྷ་

ཕྱག་འཚོལ། གར་དང་ཚོམ་ཚོམ་མཛོེས་པར་བསྒྱུར། ད་ེན་ིགུས་པའ་ིལུས་དང་ལྡན་

པའ་ིམཆོདོ་པའ།ོ །

དེའ་ིརྟེིང་ལ་སྙིན་པའ་ིསྒྲོ་དང་ལྡན་པའ་ིམཆོོད་པ་བྱོ་བ་འད་ིཡིན་ནོ། །སྐོད་གཅོོང་

བརྒྱད་ཀྱིསི་གཏང་རག་ཤེནི་ཏུ་སྙིན་པར་བསྒྱུར། ལྷ་གཤེནེ་སྟོངོ་ག་ིམཚན་བརྗེདོ། རྔ་

དང་གཤེང་དང་དུང་དང་གླེངི་བུ་དང༌། ཏམ་བུ་ར་དང༌། པ་ིཝང་དང༌། སལི་སྙིན་ཐམས་

ཅོད་ཀྱིིས་སྙིན་པའ་ིསྒྲོ་བསྒྲོག །ད་ེན་ིསྙིན་པའ་ིསྒྲོ་དང་ལྡན་པའ་ིམཆོོད་པའ།ོ །དེའ་ིརྟེིང་

ལ་གཙིང་མའི་ཟས་དང་ལྡན་པའི་མཆོོད་པ་བྱོ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །གསེར་དངུལ་ལ་

སོགས་པའི་གཞེོང་པ་གཙིང་མ་ཐམས་ཅོད་དུ་གཙིང་མའི་ཟས་ཐམས་ཅོད་གསོག་

ག ོ།རྩ་ིཐགོ་ག་ིསྙིངི་པ་ོམར་དང༌། ཤེངི་ཐགོ་ག་ིསྙིངི་པ་ོབུ་རམ་དང༌། མ་ེཏགོ་ག་ིསྙིངི་པ་ོ

སྦྲང་རྩ་ིདང༌། འབྲུའ་ིསྙིིང་པ་ོཏིལ་དང༌། ཆུའ་ིསྙིིང་པ་ོལན་ཚྭ་དང༌། རྩིའ་ིསྙིིང་པ་ོའ་ོམ་

དང༌། སྨན་གྱི་ིཆུ་བ་ོདང༌། ཕྱ་ིམ་ཡང་སྨན་དང་འབྲུ་ཐམས་ཅོད་དང༌། མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་

པ་རྣམས་བསོགས་ལ། ད་ེདང་མཐུན་པར། མར་མ་ེདང༌། སྤེོས་དུད་དང༌། ཚན་ཆུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དང༌། གསས་བཤེོས་དང༌། མ་ེཏོག་ཐམས་ཅོད་བསོགས་ལ་བད་ེབར་གཤེེགས་པ་

གཤེེན་རབ་དང༌། སྲིད་པ་དང༌། ལྷ་དང༌། ལྷ་མ་ོསྟོོང་ག་ིམཚན་བརྗེོད་ལ་མཆོོད་པ་

འབུལ་ལ།ོ །

ད་ེན་ིགཙིང་མའ་ིཟས་དང་ལྡན་པའ་ིམཆོོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའ་ིརྟེིང་ལ་མཛོེས་པའ་ི

རྒྱན་དང་ལྡན་པའ་ིམཆོོད་པ་བྱོ་བ་འད་ིཡིན་ན།ོ །དར་ཚོན་ལ་བླ་རྒྱན་བྱོས་ལ། བླ་བྲ་ེ

དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དང༌། འཕེན་དང༌། གདུགས་དང༌། རུ་མཚོན་དང༌། 

ཟར་ཚགས་དང༌། དབལ་དར་དང༌། ཡོལ་བ་དང༌། དར་བུ་ཁད་དང་དེ་རྣམས་

ས།ོ །གནམ་གྱི་ིསྙིངི་པ་ོགཡུ་དང༌། སའ་ིསྙིངི་པ་ོགསརེ་དང༌། ཆུའ་ིསྙིངི་པ་ོདངུལ་དང༌། 

མའེ་ིསྙིིང་པ་ོཟངས་དང༌། རླུང་ག་ིསྙིིང་པ་ོལྕེགས་དང༌། ད་ེརྣམས་ལས་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་

བྱོས་པ་ད་ེརྣམས་ས།ོ །ས་ཚོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིསི་རྡུལ་ཚནོ་དུ་བྲསི་པ་དང་། སྟོག་སངེ་

དང༌། རྒྱ་འབག་དང༌། རྒྱ་རྟེ་ད་ེརྣམས་སོ། །ད་ེལྟར་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར་ལ་མཆོོད་པ་

འབུལ་ལ།ོ །ད་ེན་ིམཛོསེ་པའ་ིརྒྱན་དང་ལྡན་པའ་ིམཆོདོ་པ་ཡནི་ན།ོ །སྟོགེས་བུ་ཡ་ཐར་

བདེར་གཤེེགས་མཆོོད་གནས་ཀྱི་ིམགྲོན་ལ་ད་ེརྣམས་དགོས་སོ། །སྟོེགས་བུ་མ་ཐའ་ི

སྟོངེ་དུ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་ལ། སྦྱནི་པའ་ིཡ་སྟོགས་འདདོ་

པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལྔ་བཤེམ་དགོས་ས།ོ །ད་ེཡང་གང་ཞེ་ེན། དང་པ་ོཀ་ན་སེམས་ཅོན་

གྱི་ིརང་བཞེིན་གྱིིས། མིག་གིས་གཟུགས་སྡུག་ཀུན་འདོད་པ་ལ། འབྲུ་ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ི

ཕྱ་ེམ་ལ། གཟུགས་མཁན་གྱིསི་དདོ་པར་འདབ་ཆོགས་དང༌། གཅོན་གཟན་དང༌། ར་ི

དྭགས་དང༌། མ་ིནོར་དང༌། མ་ིཕེ་ོམོ། མང་པ་ོདང༌། ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བར་གྱིིས་

ཤེགི །ད་ེདག་ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིགཟུགས་བརྙིན་ལ། སྤུ་མཚན་ར་ེར་ེམ་ནརོ་བར་ཚུགས་
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ཤེིག །མིག་གཟུགས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་སྤྲུལ་པར་བྱོས་ལ། ལན་ཆོགས་སུ་གཞེལ་

ལོ། །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་གཅོིག་དེས་ཁེར་རོ། །དེའ་ིརྟེིང་ལ་སེམས་ཅོན་གྱི་ིརང་

བཞེིན་གྱིིས། ལུས་ཀྱིིས་རེག་བྱོ་འཇིམ་པ་ོའདོད་པ་ལ། དར་ཟབ་དང༌། གཅོན་གཟན་

དང༌། ར་ིདྭགས་དང༌། སྣམ་གོས་དང༌། ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིརྐམ་རྐོམ་དང༌། རས་རོས་

ཐམས་ཅོད་མངོན་པར་སོགས་ཤེིག །ལུས་རེག་བྱོ་འཇིམ་པ་ོའདོད་པ་ལ། སྤྲུལ་པར་

བྱོས་ལ་ལན་ཆོགས་སུ་གཞེལ་ལ།ོ འདདོ་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་གཅོགི་དསེ་ཁརེ་ར།ོ །

དའེ་ིརྟེངི་ལ། སམེས་ཅོན་གྱི་ིརང་བཞེནི་གྱིསི། ལྕེསེ་ར་ོཞེམི་པ་ོའདོད་པ་ལ། རང་

རེས་སྲོག་མ་བཅོད་པའ་ིཤེ་སྣ་མང་པ་ོདང༌། ཁག་སྣ་མང་པ་ོདང༌། དཀར་སྣ་མང་པ་ོ

དང༌། ཟས་སྣ་མང་པ་ོདང༌། །འབྲུ་སྣ་མང་པ་ོདང༌། མངར་སྣ་མང་པ་ོདང༌། སྐྱུར་སྣ་མང་

པ་ོདང༌། ད་ེལྟར་ཐམས་ཅོད་གཞེོང་པར་སགོས་ཤེགི །ལྕེསེ་ར་ོཞེམི་པ་ོའདདོ་པ་རྣམས་

ལ། སྤྲུལ་པར་བྱོས་ལ་ལན་ཆོགས་སུ་གཞེལ་ལོ། །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་གཅོིག་

དསེ་ཁརེ་ར།ོ །དེའ་ིརྟེངི་ལ། སམེས་ཅོན་གྱི་ིརང་བཞེནི་གྱིསི། སྣས་དྲེ་ིཞེམི་པ་ོའདདོ་པ་

ལ། ས་དྲེ་ིདང་ལྡན་པ་མུ་ཟ་ིལྟ་བུ་དང༌། ཆུ་དྲེ་ིདང་ལྡན་པ་གྷི་ཏ་གཟངིས་ལྟ་བུ་དང༌། མ་ེ

དྲེི་དང་ལྡན་པ་གསུར་དུད་ཅོན་ལྟ་བུ་དང༌། ཤེ་དྲེི་དང་ལྡན་པ་གླེ་བའི་རྩི་ལྟ་བུ་དང༌། 

ཁག་དྲེ་ིདང་ལྡན་པ་གླེང་པ་ོཆོའེ་ིཁག་ལྟ་བུ་དང༌། འབྲུ་དྲེ་ིདང་ལྡན་པ་གྷི་དྲེ་ིསུ་ལྟ་བུ་དང༌། 

སྨན་དྲེི་དང་ལྡན་པ་ག་པུར་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅོད་གཞེོང་པར་སོགས་

ཤེིག །སྣས་དྲེ་ིཞེིམ་པ་ོའདོད་པ་རྣམས་ལ། སྤྲུལ་པར་བྱོས་ལ་ལན་ཆོགས་སུ་གཞེལ་

ལ།ོ །འདདོ་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་གཅོགི་དསེ་ཁརེ་ར།ོ །

དེའི་རྟེིང་ལ། སེམས་ཅོན་གྱིི་རང་བཞེིན་གྱིིས། རྣ་བས་སྒྲོ་སྙིན་པར་འདོད་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྣམས་ལ། སྔགས་ཀྱི་ིབརྡོས་ཇི་ིལྟར་སྙིན་པ་དང༌། གཏང་རག་ག་ིདབྱོངས་ཀྱིིས་ཇི་ི

ལྟར་སྙིན་པ་དང༌། སིལ་སྙིན་གྱི་ིསྒྲོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཇི་ིལྟར་སྙིན་པ་དང༌། ད་ེལྟར་ཐམས་

ཅོད་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་སྤྲུལ་པར་བྱོས་ལ། རྣ་བས་སྒྲོ་སྙིན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ། 

སྤྲུལ་པར་བྱོས་ལ་ལན་ཆོགས་སུ་གཞེལ་ལོ། །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་གཅོིག་དེས་

ཁེར་རོ། །ཡིད་ཐམས་ཅོད་དེ་རྣམས་འདོད་ནས། བདག་མཐོ་གཞེན་དམའ་ཡིས་

གདུངས་པ་རྣམས་ལ། བདག་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་བདུད་རྩ་ིདང་འདྲེ་བས་གདུལ་ལ་

བོན་ཉིད་ལ་འགོད་དོ། །ས་བོན་བཟང་པོ་མེད་པ་རྣམས་ནི་དགོད་པར་མི་ནུས་

སོ། །ངེས་པའ་ིདོན་དང་སྦྱར་བ་ན། འདོད་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལྔ། གཅོིག་ག་ིནང་ན་

གཅོིག་ཚང་ང༌ོ། །སེམས་ཅོན་དོན་དུ་ཕྱ་ེབའོ། །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་

བསྩལ་པས། དེར་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་དང༌། རྩ་བའ་ིཡོན་བདག་རྣམས་

དང༌། དམག་མི་སུམ་སྟོོང་རྣམས་ཀྱིིས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པའི་ཡ་

སྟོགས་ད་ེརྣམས་ཀུན་ཚང་བར་བཙིལ་ནས། སྟོགེས་བུ་རྣམ་པ་གཉསི་ལ་ས་ོསརོ་ཚང་

བར་བསྒྲོིགས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། དུང་ཤེོག་དཀར་པོ་ལ་མིའི་

གཟུགས་སུ་བཏདོ། ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་ཕྱགོས་བཞེ་ིདབུས་དང་ལྔར་བྲསི། རྐང་པ་

གཡས་པ་ལ་ཡ།ཾ རྐང་པ་གཡནོ་པ་ལ་ར།ཾ ལག་པ་གཡས་པ་ལ་ཁ།ཾ ལག་པ་གཡནོ་པ་

ལ་སྲུཾ། དཔྲལ་བ་ལ་། དཀྱིིལ་དུ་ཚེ་འདས་པ་རྣམས་ཀྱིི་མིང་རུས་རྣམས་བྲིས་

ས།ོ །སྨྱུག་རྒོད་ཚིགས་གསུམ་པ་ར་ེར་ེལ་བཏགས་ས།ོ །སྟོེགས་བུ་གཉིས་ཀྱི་ིབར་དུ་

བཙུགས་ས།ོ །ད་ེལ་སྲས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས། གཤེེན་རབ་ལ་

ཐ་ེཚོམ་ཞུས་པ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལགས། འབངས་ཚ་ེའདས་ཀྱིིན་ལུས་བརྗེེས་པ་
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རྣམས་དྲེང་བ་དང༌། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་སྟོོང་སྡེིག་

བཤེགས་པར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་ཁྱེེད་ལ་ཞུས་པ་ལ་གསན། ཉིད་ན་ིརྣམ་

པ་ཐམས་ཅོད་སྲིད་པར་མཁྱེནེ་པ་ཡང་ལགས་ན། མགྲནོ་རྣམ་པ་གཉསི་ལས་གྱིསེ་པ་

དང༌། ཡས་སྟོགས་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་གྱིེས་པ། འད་ིསྙིེད་ཙིམ་ཞེིག་འཚལ་བ་ད་ེཅོ་ི

ལགས། །མཆོོད་གནས་ཀྱི་ིམགྲོན་བྱོ་བ། ཅོིའ་ིཕྱིར་མཆོོད་གནས་ལགས། མཆོོད་ན་

ཡོན་ཏན་ཅོ་ིམཆོིས། མ་མཆོོད་ན་སྐྱེོན་ཅོ་ིམཆོིས། སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་བྱོ་བ། ཅོིའ་ིཕྱིར་

སྙིངི་རྗེ་ེབ་ལགས། བྱོནི་ན་ཡནོ་ཏན་ཅོ་ིམཆོསི། མ་བྱོནི་ན་སྐྱེནོ་ཅོ་ིམཆོསི། མཚན་བྱོང་

ལ་ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔས་བསྐོོར་བ་ཅོ་ིཕྱིར་སྐོོར། ཡ་སྟོགས་བགྱི་ིབ་དོན་དུ་ཅོ་ིཕྱིར་

ཡ་སྟོགས་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ལ། གཏ་ོབུས་ཐ་ེཚམོ་གསལོ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ད་ེན་ིའད་ིལྟར་

ར།ོ །ང་ན་ིརྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་སྲིད་པར་མཁྱེེན་ན་ཡང་འད་ིལྟར་ཡིན་ན།ོ །མགྲོན་དང་

ཡ་སྟོགས་ཀྱིང་མ་ིདགསོ་པར་འདྲེངོས་ཏ།ེ ནམ་ཞེགི་བདག་འཁརོ་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ཙིམ་ན། སླད་ན་གང་ཟག་ག་ིདག་ེབའ་ིགཤེེན་པ་ོརྣམས་ལ། སེམས་ཅོན་དྲེང་

བའ་ིདཔ་ེདང་ཐབས་སུ་བསྟོན་པ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེད་ེལྟར་ར།ོ །ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིསི་ཤེེས་པར་

གྱིིས་ཤེིག །རབ་ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་གྱིིས་ཤེིག །ཤེིན་ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་གྱིིས་

ཤེིག །མཆོོད་གནས་ཀྱི་ིམགྲོན་འདས་པ་དང་མ་བྱོོན་པ་གཉིས་ནི། སྲ་ིཞུའ་ིཚུལ་དུ། 

བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའ་ིསེམས་ཅོན་དུས་ད་ལྟའ་ིསྟོོན་པ་འདིའ་ིརིང་ལ། སངས་མ་

རྒྱས་པ་ནམ་ཞེགི་ཐུགས་རྗེ་ེཅོན་ཁྱེདོ་སྟོནོ་པ་ལ་བྱོནོ་ཙིམ་ན། ཞེལ་མཐངོ་གནི་སངས་

རྒྱ་བར་ཤེོག་ཅོིག་པར། སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཙིམ་གྱིིས་མཆོོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

’སངས་རྒྱས་’པ་ཡིན་ན།ོ །ད་ལྟར་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་ལ་རྣམས་ནི། 

ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པའི། མཚན་བརྗེོད་ཅོིང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་

ལྔའ་ིམཆོོད་པ་ཕུལ་ན། སྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས་ཚོགས་རྫོོགས་ཏ་ེའཚང་རྒྱ་སྟོ་ེའགྲོའ།ོ །དེའ་ི

ཕྱིར་ན་མཆོོད་གནས་ཀྱི་ིམགྲོན་ཡིན་པས། མཆོོད་ན་ཡོན་ཏན་ཡང་ད་ེལྟར་ཆོེའ།ོ །མ་

མཆོདོ་ན་སྐྱེནོ་ཆོ་ེསྟོ།ེ ཚགོས་རྫོགོས་པ་བས་སྒྲོབི་པ་ཡང་མ་ིའབྱོང་སྟོ།ེ རྣམ་བཞེརི་སྐྱེ་ེ

བའ།ོ །རསི་དྲུག་ཏུ་འགྲོའ།ོ །ཁམས་གསུམ་དུ་འཁརོ་ར།ོ །ད་ེལྟར་རྒྱུན་དུ་སྡུག་བསྔལ་

ལས་ཐར་པའ་ིདུས་མ་ིའོང་ང༌ོ། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་ནི། ཤེིན་ཏུ་ཡང་སྙིིང་རྗེ་ེབ་ཡིན་ཏེ། 

ཁམས་གསུམ་རིས་དྲུག་ན་གནས་པ་ལ། ལྷ་རྣམས་ན་ིདོན་དམ་པ་མ་རྟེོགས་པས། 

ཕེམ་ལྟུང་གིས་སྙིིང་རྗེེའོ། །ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ནི། དོན་དམ་པ་མ་རྟེོགས་པས། འཐབ་

རྩོད་ཀྱིིས་སྙིིང་རྗེེའོ། །མ་ིརྣམས་ན་ིདོན་དམ་པ་མ་རྟེོག་པས། འདོད་པས་གདུང་བས་

སྙིངི་རྗེའེ།ོ །

བྱོོལ་སོང་རྣམས་ནི། དོན་དམ་པ་མ་རྟེོགས་པས། གླེེན་ལྐུགས་ཀྱིིས་སྙིིང་

རྗེེའོ། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི། དོན་དམ་པ་མ་རྟེོགས་པས། བཀྲེེས་སྐོོམ་གྱིིས་སྙིིང་

རྗེེའོ། །དམྱལ་བ་རྣམས་ནི། དོན་དམ་པ་མ་རྟེོགས་པས། བཙིོ་བསྲེག་གིས་སྙིིང་

རྗེའེ།ོ །དེའ་ིཕྱརི་ན་སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་ཡནི་ན།ོ །འདདོ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་སྦྱནི་ན། དགསོ་

འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་ཤེིང༌། ཅོ་ིའདོད་ཡིད་ལ་འཕྲིད་པས་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་

ད།ོ །མ་བྱོནི་ན་རང་ར་ེཆོགས་པས་བཅོངི་སྟོ།ེ རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་དེའ་ིསར་སྐྱེསེ་

ནས། སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་དུས་མི་འོང་ང༌ོ། །དེ་ལྟར་སྙིིང་རྗེེའི་མགྲོན་ལ་ཡ་

སྟོགས་སྦྱིན་ན། སྐྱེབས་སུ་གསོལ་བ་རྣམས་ཀྱིང་ལན་ཆོགས་འཁོར་ནས། སྒྲོིབ་པ་
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འབྱོང་ང༌ོ། །ཚོགས་རྫོོགས་ནས་འཚང་རྒྱའ།ོ །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་ལ་ཡ་སྟོགས་སྦྱིན་ན་

ཡནོ་ཏན་ད་ེལྟར་ཆོའེ།ོ །མ་སྦྱནི་ན་སྐྱེནོ་ད་ེལྟར་ཡདོ་ད།ོ །མཚན་བྱོང་ལ་ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོ

འབྲུ་ལྔས་བསྐོརོ་བ་ན།ི ཡ་ིག་ེལྔ་ན་ིལྷ་ལྔའ་ིསྙིངི་པ་ོཡནི་པས་ཀྱིང༌། ཚ་ེའདས་པ་འཁརོ་

བ་ལས་འདྲེེན་པར་ནུས་པས་ཀྱིང་བསྐོོར་རོ། །ཡ་ིག་ེལྔ་ན་ིཡ་ེཤེེས་ལྔའ་ིསྙིིང་པ་ོཡིན་

པས་ཀྱིང༌། ཚ་ེའདས་པའ་ིདུག་ལྔ་འཇིོམས་ནུས་པས་ཀྱིང་བསྐོོར་རོ། །ཡ་ིག་ེལྔ་ན་ི

ཕུང་པ་ོལྔའ་ིསྙིིང་པ་ོཡིན་པས་ཀྱིང༌། ཚ་ེའདས་པའ་ིསྐྱེ་ེབ་རྣམས་སྒྲོོལ་ནུས་པས་ཀྱིང་

བསྐོོར་ར།ོ །ཡ་ིག་ེལྔ་ན་ིའབྱུང་བ་ལྔའ་ིསྙིིང་པ་ོཡིན་པས་ཀྱིང༌། ཚ་ེའདས་པའ་ིཆོགས་

སྡེང་རྣམ་པ་ལྔ་སྒྲོོལ་ནུས་པས་ཀྱིང་བསྐོོར་རོ། །དེའ་ིཕྱིར་ན་མཚན་བྱོང་ལ་དཔའ་བ་ོ

འབྲུ་ལྔས་བསྐོོར་ར།ོ །ཡ་སྟོགས་བྱོ་བ་ན་ིདོན་དམ་པར། རྒྱུ་ཡིས་འབྲས་བུ་འཚོལ་ཏ།ེ 

ངན་སོང་གསུམ་ནས་མཐ་ོརིས་གསུམ་དུ། ཡར་ཡར་འདྲེེན་པའ་ིསྟོེགས་བྱོེད་པས་

ཀྱིང་ཡ་སྟོགས་སོ། །མཐ་ོརིས་གསུམ་ནས། བླ་ན་མེད་པའ་ིའབྲས་བུར་ཡར་ཡར་

སྟོེགས་བྱོེད་པས་ཀྱིང་ཡ་སྟོགས་སོ། བླ་ན་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ལས། སླར་འགྲ་ོབ་

སེམས་ཅོན་”ཡར་ཡར་”འདྲེེན་པའ་ིརྒྱུ་དང་སྟོགས་བྱོེད་ནུས་པས་ཀྱིང་ཡར་སྟོགས་

ས།ོ །ཡར་སྟོགས་བྱོ་བ་ན།ི དའེ་ིཕྱརི་ན་ཡར་སྟོགས་ས།ོ ད་ེད་ེལྟར་ར།ོ །འཁརོ་རྣམས་

ཀྱིིས་ཤེེས་པར་གྱིིས་ཤེིག །རབ་ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་གྱིིས་ཤེིག །ཤེིན་ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་

གྱིསི་ཤེགི་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ཡང་སྲས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིསི། གཤེནེ་རབ་ལ་གསལོ་བ། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་

རབ་ལགས། ཉོན་མོངས་པའ་ིསྒྲོིབ་པ་སྦྱང་བའ་ིཕྱིར། མགྲོན་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཡ་

སྟོགས་རྣམ་པ་གཉསི་ཏ།ེ །མཆོདོ་གནས་ཀྱི་ིམགྲནོ་ལ། མཆོདོ་པའ་ིཡ་སྟོགས་ལྡན་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྣམ་པ་ལྔས་མཆོོད་པ་ད་ེནི། ད་ེལྟར་ཡིན་པར་ཡང་དགོས་སོ། །ལེགས་པར་ཡང་

གདའ་འ།ོ གླེ་ོབ་ཡང་ཆོསེ་ས།ོ །ཡནོ་ཏན་ཡང་ཆོ་ེབར་གདའ།ོ །ཞུ་ཡནི་གསལོ་རྒྱུ་ཡང་

མ་མཆོིས་ས།ོ །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་ལ། འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིསྦྱིན་པ་འད།ི ཁྱེད་པར་སྦྱིན་ནམ་

ཕྱ་ེལ་སྦྱནི། ངསེ་པར་བདག་ལ་བསྟོན་དུ་གསལོ། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིསི་ད་ེསྐོད་

ཅོེས་གསོལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེལྟར་ཞུ་བ་ན་ིཤེིན་

ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ །རབ་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ །སྦྱནི་པའ་ིརང་བཞེནི་མཉམ་པར་སྙིམོས་

པ་ཡནི། བདག་དང་གཞེན་མདེ་ཕྱགོས་དང་རསི་མདེ་ད།ོ །བཟང་དང་ངན་དུ་མདེ་པར་

ཁམས་གསུམ་ལ་མཉམ་པར་སྦྱིན། མཆོོད་གནས་མགྲོན་ལ་བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་

ས་ོསརོ་ཐམི་པར་འགྱུར། ད་ེད་ེལྟར་ར།ོ །ཁྱེདོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཤེསེ་པར་གྱིསི་ཤེགི །རབ་

ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་གྱིིས་ཤེིག །ཤེིན་ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་གྱིིས་ཤེིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་

རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ཡང་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གཤེེན་རབ་ལ་ཞུས་པ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་

ལགས། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཁྱེབ་པར་སྦྱིན་ན། 

འདོད་ཁམས་མན་ཆོད་ད་ེཁྱེབ་ཏུ་རུང་ན། གཟུགས་ཁམས་ཤེ་དང་ཁག་འདོད་པ་ལྟ་

བུ་ལགས་སམ། གཟུགས་མེད་པའ་ིཁམས། གཟུགས་མེད་པས་རེག་བྱོ་འདོད་པ་

ལགས་སམ། མིག་མེད་པས་གཟུགས་འདོད་པ་ལགས་སམ། རྣ་བ་མེད་པས་སྒྲོ་

འདདོ་པ་ལགས་སམ། སྣ་མདེ་པས་དྲེ་ིའདདོ་པ་ལགས་སམ། ལྕེ་ེམདེ་པས་ར་ོའདདོ་པ་

ལགས་སམ། ལུས་མེད་པས་རེག་བྱོ་འདོད་པ་ལགས་སམ། ད་ེལས་དཔགས་པས་

ཡར་སྟོགས་རྣམས་ཀྱིང༌། ཕྱ་ེལ་སྦྱནི་པར་མ་ིའཐད་ལགས་སམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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འབུམ་སངས་ཀྱི་ིགསལོ་ཏ།ོ །ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། གཏ་ོབུས་ཞུས་

སམ་གསོལ་བ་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་ས།ོ ། རབ་ཏུ་ཡང་ལེགས་ས།ོ །ད་ེན་ིའད་ིལྟར་

རོ། །འདོད་པའ་ིཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ལྔ་ནི། ཁམས་གསུམ་གྱིིས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་

འདདོ་པར་ག་ོམཉམ་མ།ོ །འདདོ་པའ་ིཁམས་ལྟ་ཨ་ཅོང་ཆོསེ་ཏ་ེའདདོ་ད།ོ །གཟུགས་ཀྱི་ི

ཁམས་ཀྱིང་ཏངི་ང་ེའཛོནི་ལ་གནས་པས། དབང་པ་ོརྣམས་ན་ིཚང་བར་མདེ་ད།ོ །དབང་

རྟེེན་རྣམས་ན་ིཡོད་ད།ོ །ཤེ་ཁག་རྣམས་ལ་སོགས་པའ།ི ཁམས་ཀྱི་ིཟས་དབང་པ་ོམེད་

པས་བཟར་མ་ིཤེེས་ཀྱིང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གཡོས་ནས་ཟོས་པའ་ིབག་ཆོགས་དྲེན་པས་

ཤེིན་ཏུ་ཡང་གདུངས་ས།ོ །ཐུགས་རྗེེས་བསྔོས་པས་ཚིམ་པར་བྱོའ།ོ །བསྔོས་པ་ཙིམ་

གྱིིས་ཚིམ་ནས། བསོད་ནམས་ཀྱིང་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཆོེའ།ོ །ད་ེབས་འདོད་ཁམས་

མན་ཆོད་ན་ཡང༌། དྲེ་ིལ་དགའ་བ་ཡང་བསམ་དུ་མདེ་པ་ཞེགི་ཡདོ་ད།ོ །གཟུགས་མེད་

པའ་ིཁམས་ན། གཟུགས་འགགས་ནས་མེད་པས། སྒོ་ོལྔའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡང་

འགགས་ནས་མེད་དོ། །ཡིད་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་ཀུན་གཞེི་དང་གསུམ་ཡོད་

པས། སྔ་མ་དབང་པ་ོཅོན་དུ་སྐྱེེས་པའ།ི འདདོ་པ་དྲེན་པས་ཤེནི་ཏུ་ཡང་འདདོ་ད།ོ །ཉནོ་

མངོས་པ་ཅོན་གྱི་ིཡདི་ལ། སྒྲོའ་ིབག་ཆོགས་ཡདོ་པས་རབ་ཏུ་གདུངས་ས།ོ །

དྲེ་ིདང༌། གཟུགས་དང༌། རགེ་དང༌། ར་ོདང༌། ཀུན་ལ་ཁམས་གཉསི་པ་བས་ཀྱིང་

རབ་ཏུ་གདུངས་ས།ོ །དོན་དམ་པ་མ་རྟེགོས་པའ།ི སམེས་ཆོགས་པ་ལ་གདུངས་པས་

འདདོ་པ་ལས། སྤྱིརི་ན་ཡང་ཕྱའི་ིདབང་པ་ོའད།ི ཀུན་གྱིསི་འདདོ་པ་ལྟ་བུ་ན་ིཡ་ེམ་ཡནི་

ན།ོ །དོན་དམ་པ་མ་རྟེོགས་པའ།ི བར་མ་དོའ་ིསེམས་ཅོན་ཀྱིང༌། གཟུགས་དང་དབང་

པ་ོལྔ་གང་ཡང་མེད་དེ། སེམས་འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིིས། འཁོར་ཅོིང་མོད་ལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལུས་ལེན་ཤེེས་པས། རང་ར་ེཡང་གཉིད་ལོག་ཙིམ་ན། དབང་པ་ོལྔ་ཀུན་འགགས་ཏ།ེ 

སེམས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརྨེ་ིལམ་ན། འདོད་པ་ལྔ་ལ་མ་ིའདོད་རྒུ་འདོད་པ། དཔ་ེད་ེ

དང་འདྲེ་བར། ཁམས་གསུམ་ཀའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས་ན།ི འདདོ་པ་ལ་ག་ོམཉམ་པས། 

འདོད་པའ་ིཡ་སྟོགས་མཉམ་པར་བསྔོའ།ོ ད་ེད་ེལྟར་ར།ོ །འཁོར་རྣམས་ཀྱིསི་ཤེསེ་པར་

གྱིིས་ཤེིག །རབ་ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་གྱིིས་ཤེིག །ཤེིན་ཏུ་ཡང་ཤེེས་པར་གྱིིས་ཤེིག །ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས། སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་བ་བྱོས། 

ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མེ་ཏོག་གཏོར་ནས་ཞུས་པ། སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་

ལགས། ཤེནི་ཏུ་ཡང་གླེ་ོབ་ཆོསེ་ས།ོ །རབ་ཏུ་ཡང་ཡདི་དང་འཐད་ད།ོ །ད་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་

ལ་སྐྱེབས་སུ་གསལོ་བ་རྣམས་དྲེངོས་བར་ཞུ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་

གསོལ་ཏོ། །ད་ེན་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་འདིར་འཚོགས་པའ་ི

འཁོར་རྣམས་ཀྱིང༌། དང་བའ་ིསེམས་དང་ལྡན་པའ་ིསྒོོམ་པ་གཟུངས་སུ་ཟུངས་ཤེིག་

གསུངས་ཏ།ེ གཤེེན་རབ་ཉིད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། །མཉམ་པའ་ིདགོངས་པ་མཛོད་ད།ེ སྐུ་དྲེང་

པརོ་བཞུགས། ཞེབས་སྐྱེལི་མ་ོཀྲུང་བཅོས། ཕྱག་སརོ་མ་ོབཅུ་བསྣལོ་ནས་ལྟ་ེབའ་ིཐད་

ཀར་བཞེག །སྤྱིན་ཤེངས་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོལ་ཕེབས། ལྗོགས་རྐན་གོང་འོག་ལ་མ་རེག་པར་

བཞེག །སྙིན་སྒྲོ་ལ་མ་ཡངེས་པར་གཏད། ཤེངས་དྲེ་ིལ་མ་ིཚརོ་བར་མཉམ། 

ད་ེནས་ཞེལ་ནས་སྔགས་བརྗེོད་པ། །ཨ་ཨཱོྂ་ཨད་་སལ་སལ། ཧ་འ། ཧཱུཾ་ཾའོ། 

ལམ་ལམ། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་པས། དབུའ་ིནམ་མཁའ་ལ། སྐུ་

མཚན་དང་དཔ་ེབྱོད་དུ་ལྡན་པ། རྣམ་པ་གསུམ་ཝལ་གྱིསི་བྱུང་ང༌ོ། །གཅོགི་སྐུ་མདགོ་
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གསེར་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ་བ། དབུ་ལ་གསེར་གྱི་ིཟེའུ་པྲོག་གསོལ་བ། མགུར་ཆུ་ཡང་

གསེར། ད་ོཤེལ་ཡང་གསེར། སྙིན་ཆོ་དང༌། དཔུང་རྒྱན་དང༌། ཕྱག་གདུབ་དང༌། 

ཞེབས་གདུབ་དང༌། ས་ེམ་ོད་ོཡན་ཆོད་གསརེ་དུ་འདུག་པ། ཕྱག་གཡས་པ་ན། གསརེ་

གྱི་ིཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་བསྣམས་པ། ཕྱག་གཡོན་པ་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེ

ལངོ་བསྣམས་པ། གཞེལ་ཡས་ཁང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱིང་གསེར་ཀྱིིས་བསྐོོར་བ་རིན་པ་ོ

ཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་བའ།ི རྩལ་ཆོེན་སེང་ག་ེགཉིས་བསྣོལ་པའ་ིགདན་ལ་བཞུགས་པ་གཅོིག་

སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ་བ། དབུ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིཟེའུ་པྲོག་གསོལ་བ། མགུར་ཆུ་

ཡང་ཤེེལ། ད་ོཤེལ་ཡང་ཤེེལ། སྙིན་ཆོ་དང༌། དཔུང་རྒྱན་དང༌། ཕྱག་གདུབ་དང༌། 

ཞེབས་གདུབ་དང༌། ས་ེམ་ོད་ོཡན་ཆོད་ཤེལེ་དུ་འདུག་པ། ཕྱག་ན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ི

ལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། གཞེལ་ཡས་ཁང་དགུ་བརྩགེས་ཀྱིང་ཤེལེ་གྱིསི་བསྐོརོ་བ་རནི་

པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་བ་ཡི། སྟོོབས་ཆོེན་གླེང་པ་ོགཉིས་བསྣོལ་བའ་ིགདན་ལ་བཞུགས་པ་

གཅོིག་སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ་བ། དབུ་ལ་དངུལ་གྱི་ིཟེའུ་པྲོག་གསོལ་བ། 

མགུར་ཆུ་ཡང་དངུལ། ད་ོཤེལ་ཡང་དངུལ། སྙིན་ཆོ་དང༌། དཔུང་རྒྱན་དང༌། ཕྱག་

གདུབ་དང༌། ཞེབས་གདུབ་དང༌། ས་ེམ་ོད་ོཡན་ཆོད་དངུལ་དུ་འདུག་པ། ཕྱག་ན་རནི་

པོ་ཆོེ་འབར་བའི་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས་པ། གཞེལ་ཡས་ཁང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱིང་

དངུལ་གྱིིས་བསྐོོར་བ། རིན་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་བའ་ིརླབས་ཆོེན་བྱོ་ཁྱུང་གཉིས་བསྣོལ་

པའ་ིགདན་ལ་བཞུགས་པ། ། དེའ་ིའགོ་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལ། གཤེནེ་རབ་ཉདི། སྐུ་མདོག་

རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་ལ་གསལ་བ། དབུ་ལ་རནི་པ་ོཆོའེ་ིཐརོ་ཚུགས་གསལོ་བ། མགུར་

ཆུ་ཡང་རིན་པ་ོཆོེ། ད་ོཤེལ་ཡང་རིན་པ་ོཆོེ། སྙིན་ཆོ་དང༌། དཔུང་རྒྱན་དང༌། ཕྱག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གདུབ་དང༌། ཞེབས་གདུབ་དང༌། ས་ེམ་ོད་ོཡན་ཆོད་རིན་པ་ོཆོེར་འདུག་པ། ཕྱག་ན་

གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང༌། གཡུའ་ིགཡུང་དྲུང་རིས་ཅོན་བསྣམས་པ། གཞེལ་ཡས་ཁང་

དགུ་བརྩེགས་ཀྱིང༌། རིན་པ་ོཆོེས་བསྐོོར་བ། གསེར་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོདགུ་བརྩེགས་ཀྱི་ི

གདན་ལ་བཞུགས་པ། དཔག་ཚད་ར་ེརསེ་བར་བཅོད་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་ཡས་མར་

བསྒྲོིགས་ནས་བཞུགས་སོ། །དེར་འཚོགས་པ་རྣམས་ལ། རྨེ་ལོ་དང་ནི་གཡུ་ལོ་

དག །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན་དང༌། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་རྣམས་ལས་སུ། 

ལྷའ་ིསྐུ་རྣམས་ཕྱ་ིམས་མ་མཐངོ་ང༌ོ། །

ད་ེལ་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་ཞུས་པ། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་

ཆུང་བཞེསི། འཕྲིནི་ལས་ག་ོརམི་མ་ིམཛོད་པར། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་གང་དུ་གཤེགེས། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་གསོལ་བས། ད་ེལ་གཏ་ོབུ་འབུམ་

སངས་ཀྱིསི་གསུངས་པ། རྒྱལ་པ་ོལགས་འཕྲིནི་ལས་ག་ོརམི་མཛོད་པ་དང༌། །སམེས་

ཅོན་སྒྲོིབ་པ་སྦྱང་བའ་ིཕྱིར། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། །འ་ོསྐོོལ་སྤྱི་ིབ་ོཡན་ཆོོད་

དུ། །དཔག་ཚད་གཅོིག་བགྲངས་ནམ་མཁའ་ལ། །སྔ་ན་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏ།ེ །སྐུ་མདོག་

ཕྱག་མཚན་མཛོེས་པར་བཞུགས། །གཤེེན་རབ་དབུ་ཐོག་ཡན་ཆོད་ནས། །དཔག་

ཚད་ར་ེརསེ་བར་བཅོད་པའ།ི །སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་གསལ་བ་རུ། །སྐུ་གསུམ་ཝ་ལ་ེ

གསལ་བར་བཞུགས། །གསལ་བར་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། །ཇི་ིལྟར་ལགས་པའ་ི

གཏན་ཚིགས་ནི། །ངེད་བཞེ་ིལ་ཡང་ཆོ་མེད་དོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་

ཀྱིསི་གསུངས་ས།ོ །

དེར་རྒྱལ་པ་ོལ་སོགས་ཏེ། འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ་ཕྱག་
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བཙིལ་བས་མཐངོ་བར་མ་གྱུར་ནས། ཡང་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིསི། གཏ་ོ

བུ་འབུམ་སངས་ལ་ཞུས་པ། སྤྱི་ིབོའ་ིནམ་མཁར་ཡར་བལྟས་པས། ཅོ་ིཡང་མཐངོ་རྒྱུ་

མ་མཆོསི་ན། ཉདི་ཀྱིསི་གསུངས་པ་ཅོང་མདེ་དམ། གཤེནེ་རབ་གར་གཤེེགས་བསྟོན་

དུ་གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིིས་གསལོ་ཏ།ོ །

དེར་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས། ལྷའ་ིམ་ེཏོག་ནམ་མཁའ་ལ་ཕུལ་ནས། གཤེེན་

རབ་ལ་མས་ཡར་པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱོར་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་

རབ་ལགས། །དཔག་ཚད་གཅོིག་ག་ིནམ་མཁའ་ལ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་མཛོེས་པ་

རུ། །བཞུགས་པ་ཅོ་ིཡ་ིདནོ་དུ་བཞུགས། །སྟོནོ་པའ་ིདབུ་ཐགོ་ཡན་ཆོད་ནས། །དཔག་

ཚད་ར་ེརསེ་བར་བཅོད་ན། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་མཛོསེ་པ་རུ། །སྐུ་གསུམ་བཞུགས་

པ་གང་ག་ིསྐུ། །བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་བསྟོན་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ལ་

གཏ་ོབུས་ཞུས་སམ་གསལོ་བས། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ང་ན་ིཚ་ེའདས་

པའི་སེམས་ཅོན་དང༌། སྡེིག་པ་བཤེགས་པའི་སེམས་ཅོན་རྣམས་འདྲེེན་པའི་ཕྱིར། 

ཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་བྱོ་བ་ཡིན་པས། དཔག་ཚད་གཅོིག་ག་ིནམ་མཁའ་ལ། ལྷའ་ིསྐུ་

ཕྱག་རྒྱ་ཆོནེ་པརོ་སྤྲུལ་ནས། སྐུའ་ིའདོ་ཟརེ་ལས་འགྲ་ོབ་འདྲེནེ་པའ།ི ཡ་ེགཤེནེ་རྣམས་

སྤྲོ་ོབ་ཡནི་ན།ོ །འད་ིཡན་ཆོདོ་ཀྱི་ིསྐུ་གསུམ་ན།ི ནངས་ཀྱི་ིཡ་ཐ་ན།ི དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་

ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི་ིསྐུ་ཡིན་ན།ོ །དེའ་ིའོག་མ་ན།ི ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་

གྱི་ིསྐུ་ཡནི་ན།ོ །དའེ་ིའགོ་མ་ན།ི ཐབས་ཀྱི་ིམཆོགོ་སྲདི་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁའི་ིསྐུ་ཡནི་

ནོ། །དེའ་ིའོག་མ་ནི། ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་བདག་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ཡིན་

ན།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབསོ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡང་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས། ལྷའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོནམ་མཁའ་ལ་ཕུལ་ནས། 

པུས་བཙུགས་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོ

ལགས། འཁརོ་དུ་གཏགོས་པ་འད་ིཙིམ་ལ། བདག་ཅོག་ཁྱེའེུ་བཞེ་ིམ་ལགས་པས། སྐུ་

བཞེ་ིམཛོསེ་པའ་ིཞེལ་རྣམས་ན།ི ཕྱ་ིམ་རྣམས་ཀྱིསི་མ་ིམཐངོ་བ། ཅོ་ིལགས་སྟོནོ་པས་

བཤེད་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་བ། ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེན་ི

འད་ིལྟར་ར།ོ །ཁྱེདོ་བཞེ་ིསྒྲོབི་པ་བྱོང་བས་མཐངོ་བ་ཡནི་ན།ོ །སླད་མས་མ་ིམཐངོ་བ་ད་

རུང་སྒྲོབི་པ་མ་བྱོང་བས། མ་ིམཐངོ་བ་ཡནི་ན།ོ །ད་སྒྲོབི་པ་བསལ་ཞེངི་ཚགོས་གསགོ་

པའ་ིཕྱིར། ཚ་ེའདས་པའ་ིམཚན་བྱོང་ལག་པར་ཐོགས་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་

པའ།ི བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིསྐུ་འད་ིརྣམས་ལ། ཕྱོགས་བཞེ་ིནས་བསྐོོར་གྱིིན། ལྡན་

པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིམཆོོད་པ་རིམ་པར་ཕུལ་ཅོིག །སྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས་བདེར་གཤེགེས་ཞེལ་

སྡེདོ་མཐངོ་སྟོ་ེའངོ་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

དེར་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་ལ་སོགས་པའ་ི

འཁོར་གཞེན་དག་ལ་གསུངས་པ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བ་ོནི་མིའི་ཆོ་ལུགས་སུ་

བཞུགས་པ་ཙིམ་ན། མ་ིརྣམས་དང་ན་ིམ་ིམ་ཡིན་པ་མ་ིཡུལ་ན་འདུག་པ་ཀུན་གྱིིས་

མཐོང་སྟོེ། ད་ལྟ་ལྷའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆོེན་པོར་སྤྲུལ་ནས། དཔག་ཚད་གཅོིག་གི་ནམ་

མཁའ་ལ། འགྲ་ོབ་འདྲེེན་པའ་ིའོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱིེད་པ། ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིིས་བལྟ་

བས་མ་ིམཐོང་ང༌ོ། །སྟོོན་པའ་ིཞེལ་ནས་ད་རུང་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་པ་མ་བྱོང་བ་ཡིན་

པས། མཚན་བྱོང་ཐོགས་ལ་སྒྲོིབ་པ་སྦྱོང་བའ་ིཕྱིར། ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིམཆོོད་པ་

རམི་པར་ཕུལ་ཅོགི་གསུངས་པས། བདག་ཅོག་བཞེ་ིན་ིམངནོ་པར་ཤེསེ་པ་ཡདོ་པས། 
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ལྷ་དང་མིའ་ིལ་ོཙཱ་བ་ཡིན་ཏ།ེ བད་ེབར་གཤེེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ། ངེད་བཞེིས་མཐོང་

བ་ཡིན་པས། སྣ་དྲེངས་ལ་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིམཆོོད་པ། མཚན་བྱོང་ཐོགས་ལ་རིམ་

པས་ཕྱོགས་བཞེི་ནས་བསྐོོར་གྱིིན་རེ་རེ་འབུལ་ལོ། །དེ་སྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་དེར་འཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། སྟོེགས་བུ་ཡ་ཐའ་ིསྟོེང་དུ་ལྡན་པ་རྣམ་པ་

ལྔའི། ཡ་སྟོགས་རྣམས་བཏེགས་ནས། སེམས་དང་ལ་དགའ་པའ་ིབསམ་པ་བཏང་

ནས། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་བཞེིས་སྣ་དྲེངས་ཏེ། བསྐོོར་བ་བྱོས་ཀྱིིན། ལྷ་

ཕྱག་བཙིལ་བས། མཚན་དང་དཔ་ེབྱོད་དུ་ལྡན་པའ་ིསྐུ་རྣམ་པ་བཞེི། མདུན་གྱི་ིནམ་

མཁའ་ལ་དཔག་ཚད་ར་ེརེས་བར་བཅོད་ནས། ཡས་མར་འགྲིགས་ནས་བཞུགས་

པར་གསལ་བ་ན།ི རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱས་བད་ེ

བར་གཤེགེས་པའ་ིཞེལ་མངནོ་སུམ་དུ་མཐངོ་ང༌ོ། །ད་ེལ་དད་པ་སྐྱེསེ་ནས་ལྡན་པ་རྣམ་

པ་ལྔའི་མཆོོད་པ་ཕུལ་ཏེ། བསྐོོར་བ་ཕེོག་གཅོིག་བྱོས་ནས། དད་པའི་སེམས་ཀྱིི་

མཆོོད་པ་ཕུལ་ལོ། །བསྐོོར་བ་ཕེོག་གཅོིག་བྱོས་ནས། གུས་པའ་ིལུས་ཀྱི་ིམཆོོད་པ་

ཕུལ་ལ།ོ །བསྐོརོ་བ་ཕེགོ་གཅོགི་བྱོས་ནས། སྙིན་པའ་ིསྒྲོའ་ིམཆོདོ་པ་ཕུལ་ལ།ོ །བསྐོརོ་

བ་ཕེོག་གཅོིག་བྱོས་ནས། གཙིང་མའ་ིཟས་ཀྱི་ིམཆོོད་པ་ཕུལ་ལོ། །བསྐོོར་བ་ཕེོག་

གཅོགི་བྱོས་ནས། མཛོསེ་པའ་ིརྒྱན་གྱི་ིམཆོདོ་པ་ཕུལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིིས་ཞུས་པའ་ིམདོ། མ་ིདང་ལྷ་ཡ་ིསྟོོན་

པ་གཤེེན་རབ་ལགས། བདག་ཅོག་འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། མ་ིརྟེག་

སྒྱུ་མའ་ིཕུང་པ་ོན་ཚའ་ིགཞེི། རྣམ་པར་ཤེེས་པའ་ིསེམས་ན་ིསྡུག་བསྔལ་འདོད་པས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གདུངས། མཐ་ོརིས་ཐར་པའ་ིསྐོས་ན་ིདུག་ལྔའ་ིསྐྱེོན་གྱིིས་གོས། ཀུན་གཞེ་ིབྱོང་ཆུབ་

སེམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཆོགས་པས་བཏགས། ཐར་ལམ་མི་ཕྱེད་སྐྱེེ་དང་འཆོི་ལ་

རྟེག །ཚ་ེའདས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེེས་པ་དག །བདག་ཅོག་སྡེིག་པའ་ིསྐྱེོན་གྱིིས་

འགོས་པ་རྣམས། ཐུགས་རྗེེས་བཟུང་གིན་སྐྱེབས་སུ་གཞུག་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱིསི་གསལོ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་གཏིང་ནས་སྐྱེེས་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོ

འབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན། སྙིིང་རྗེེའ་ིསེམས་དང་ལྡན་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་

ཅོན། ཤེེས་རབ་བླ་ོལ་གསལ་བའ་ིརྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན། བརྩོན་འགྲུས་

སྟོབོས་དང་ལྡན་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན། རགི་པའ་ིརྩལ་ཤུགས་མཐ་ོབའ་ི

རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན། བདེར་གཤེེགས་ཞེལ་རྣམས་མཐོང་བས་ད་ན་ིཡུན་

དུ་མ་ིཐོགས་འཚང་རྒྱའ།ོ །སྟོོན་པའ་ིབཀའ་འད་ིམ་ཡེངས་དང་དུ་ལོངས། བདེན་པའ་ི

ཚིག་འད་ིམ་བརྗེེད་གཟུངས་སུ་ཟུངས། ངེས་པའ་ིསྙིིང་པ་ོམ་ནོར་བར་བསྟོན་གྱིིས། 

གསུངས་ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ཨ་ཨ། ཨད་། སལ་སལ། 

རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན། ཨ་ལས་ཨ་བསྐྱེདེ་པ། དབྱོིངས་ལས་ཡ་ེཤེེས་བསྐྱེདེ་

པ་ཡནི་ན།ོ །ནང་དུ་ཡདི་ལ་ལན་བཅུ་སམོས་ཤེགི །ཨད་དབྱོངིས་དང་ཡ་ེཤེེས་གཉསི་

སུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །་དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་དང༌། ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་

གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གཉིས། སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་དང༌། གདན་ཁ་ིདངོས་སུ་

གྲུབ་པ་ཡནི་ན།ོ །ཨད་དང་་གཉསི་བར་དུ་ལྕེ་ེལ་ལན་བཅུ་ཤུབ་ཅོགི །སལ་སལ་བྱོ་

བ་ན།ི འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ལ་མ་འགགས་པར་ས་ོསརོ་མཛོད་པས། ཕྱ་ིརུ་མཆུ་ལ་ལན་བཅུ་
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སྒྲོོགས་ཤེིག །ད་ེནས་ཡང་ངེས་པའ་ིསྙིིང་པ་ོམ་ནོར་བ་གཅོིག་ལ། ཧ་འ་ཧཱུཾ་ཾའོ། །ལམ་

ལམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན། ཧ་ལས་འ་བསྐྱེདེ་

པ་ནི། ཐབས་ལས་ཤེེས་རབ་བསྐྱེེད་པ་ཡིན་ནོ། །ནང་དུ་ཡིད་ལ་ལན་བཅུ་སོམས་

ཤེིག །ཧཱུཾ་ཾཐབས་དང་ཤེེས་རབ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན།ོ །འ་ོཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་

སངས་པ་ོའབུམ་ཁི་དང༌། ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་བདག་གཤེེན་རབ་མི་བ་ོགཉིས། སྐུ་

མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་དང་གདན་ཁ་ིདངོས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཧཱུཾ་ཾདང་འ་ོགཉིས་

བར་དུ་ལྕེ་ེལ་ལན་བཅུ་ཤུབ་ཅོིག །ལམ་ལམ་བྱོ་བ་ན་ིའགྲ་ོབའ་ིདོན་མ་འགགས་པར་

མཛོད་པས། ཕྱ་ིརུ་མཆུ་ལ་ལན་བཅུ་སྒྲོགོས་ཤེགི །ད་ེལྟར་ལན་བཅུ་བཅུ་བཟླས་ནས། 

བད་ེབར་གཤེགེས་པ་སྟོངོ་བསྐྱེདེ་པའ་ིསྙིངི་པ།ོ རྩ་བ་བཞེ་ིལས་བསྐྱེེད་པ་ཡནི་ན།ོ །རྩ་

བ་བཞེ་ིནི། དབྱོིངས་དང་ཡ་ེཤེེས་དང་ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེེའ་ིསྤྲུལ་པ་

ལས། བད་ེབར་གཤེགེས་པ་སྟོངོ་བསྐྱེདེ་པའ་ིམཚན་ན།ི རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་

ངས་བརྗེདོ་ཀྱིསི། སྙིངི་པ་ོཟླསོ་ཀྱིིན་མཚན་ར་ེའདནོ་ཙིམ་ན། མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལོ་

ཅོིག་དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། བདག་གིས་འདུལ་བའ་ིམ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འད་ི

དག་ན་ཡང༌། ལས་འཕྲི་ོབཟང་པ་ོཡདོ་པ་ཐམས་ཅོད། མངནོ་པར་རྫོགོས་པར་སངས་

རྒྱས་སྟོ་ེའགྲོའ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་རྣམ་པ་བཞེ་ིདང༌། ཤེནི་ཏུ་མསོ་པ་ཆོ་ེབའ་ི

རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་དང༌། འབངས་ཚ་ེའདས་ཀྱིིན་ལུས་བརྗེེས་པའ་ིགཏ་ོ

བདག་རྣམས་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་སྟོངོ་རྣམས་ཀྱིསི་སྟོོན་པའ་ིབཀའ་བསྩལ་པ་བཞེིན་

དུ། སྙིངི་པ་ོརྣམས་རམི་པས་བརྗེདོ་ད།ེ སྟོནོ་པས་མཚན་རྣམས་བརྗེདོ་ཙིམ་ན། འཁརོ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྣམས་ཀྱིསི་མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེབཙིལ་ལ།ོ །

དེ་ཡན་ཆོད་ནི་བྱུང་ཁུངས་ཀྱིི་བརྒྱུད་དོ། །འདི་མན་ཆོད་ནི་མཚན་ཕྱག་གི་

བརྒྱུད་ད།ོ །

ད་ེནས་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིསྒྲོིབ་པ་

སྦྱངོ་བའ་ིཕྱརི། བདརེ་གཤེེགས་ཐུགས་རྗེ་ེཅོན་གྱི་ིམཚན་རྣམས་བརྗེདོ་ད།ེ 

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་གྱི་ིཀློོང་ནས། དུས་གསུམ་གྱི་ིབད་ེབར་

གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། དང་པ་ོབྱུང་ཡང་ཀློོང་ད་ེལས་བྱུང༌། བར་དུ་གནས་

ཀྱིང་ཀློོང་ད་ེལ་གནས། ཐ་མར་སངས་ཀྱིང་ཀློོང་ད་ེལ་སངས། །དེའ་ིཕྱིར་དང་པ་ོཡུམ་

གྱི་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི། །རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིབཅོདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་ལྷ་མོ་གཟི་བརྗེིད་མཐའ་ཡས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགཟ་ིའབར་བཀྲེ་གསལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགཟ་ིབྱོིན་
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འོད་གསལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་མོ་གཟི་མདངས་ཟེར་འཕྲིོ་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགཟ་ིའོད་ཡངོས་རྒྱས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། གསུང་གི་ལྷ་མོ་སྒྲོ་དབྱོངས་མདངས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོསྒྲོ་སྐོད་སྟོོང་སྒྱུར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོ

ཅོིར་ཡང་སྙིན་པའ་ིསྒྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོསྣང་སྲིད་རང་སྐོད་མཁྱེེན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོཚགི་སྒྲོའ་ིབརྡོ་མཚནོ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཀུན་རགི་བླ་ོགསལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཤེེས་རབ་བླ་ོལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརིག་

ཤེེས་ཀུན་རིག་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྣང་སྲིད་བླ་ོལ་གསལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཡ་ེསྲདི་ཡདི་ལ་བཀྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིི་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མ་ོསྣང་སྲིད་རྒྱས་མཛོད་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མོ་ཡེ་སྲིད་དབྱོིངས་བདལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོཁམས་གསུམ་ཐུགས་རྗེསེ་སྐྱེངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྱི་ིལྷ་མ་ོསྲིད་གསུམ་རླབས་ཀྱིིས་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྟོོང་

གསུམ་མཐར་རྒྱས་སྤེལེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཅོིར་ཡང་ཆོོ་འཕྲུལ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྤྲུལ་སྐུ་བསམ་མདེ་འགྱིདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱིི་ལྷ་མོ་སེམས་ཅོན་དགོས་འདོད་སྐོོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་

ཁམས་གསུམ་སྤྲུལ་པས་སྐྱེངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ།ི །སྟོབོས་ལྡན་གླེང་པ་ོགཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིབཅོདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་གར་གསས་བཙིན་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་

གར་གསས་གར་བུ་ཤེང་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་གར་གསས་དྲེག་པ་ོའབར་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་གར་གསས་གསལ་བ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་
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གར་གསས་འདོ་རུམ་ཟརེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་གར་གསས་སྟོོབས་དང་ཟེར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་གར་གསས་གར་དང་ཤེལེ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

གི་ལྷ་གར་གསས་གར་དང་འོད་དཀར་རྗེེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་ལྷ་གར་

གསས་གར་རྗེ་ེལ་ོརྨེང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་གར་གསས་གར་ཡུག་རྩོལ་

པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་གར་གསས་གཤེོག་རྩལ་རྗེེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གར་གསས་ཚལ་དྲེག་སྐྱེལོ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་

ཀྱིི་ལྷ་གར་གསས་རོག་གུ་ཤེག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་གར་གསས་

གཏིང་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་གར་གསས་དཔག་མེད་འོད་

རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་གར་གསས་གཡ་ོའགུལ་ཐང་པ་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གར་གསས་གསལ་དང་རྒྱ་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གར་གསས་ཐང་རྒྱས་འོད་རྗེ་ེའབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་

ཏན་གྱི་ིལྷ་གར་གསས་འདོ་ཡུག་གསགེས་སུ་གཅོདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ི

ལྷ་གར་གསས་གཏངི་དཔག་མུ་མདེ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གར་གསས་མཁའ་རྗེ་ེའོད་

དང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གར་གསས་མཁར་ཡུག་ཀློོང་གདལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གར་གསས་ཡུག་པ་གསལ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གར་གསས་འབར་ཡུག་སྤྲུལ་ཐང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིལྷ་གར་གསས་གར་གླེང་དམར་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་སྲིད་པ་ཡེ་སངས་དཀར་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་གུང་སངས་སྔནོ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་ཡང་སངས་ད་ེ
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བ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་སངས་པ་ོཡིད་རིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ི

སྲདི་པ་སངས་རྒྱས་མཐར་རྫོགོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་སྲིད་པ་ཡེ་བདལ་མུ་ཁི་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་གུང་བདག་བཙིན་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

སྲདི་པ་ཡ་ེཁ་ིཤེསེ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་མུ་སངས་ད་ེབ་ོལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་སངས་ཐགོ་ཁ་ིགསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །  ཐབས་ཀྱི་ི

མཆོགོ་སྲདི་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི ཐུགས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ། མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའི་དོན་མཛོད་པ། ཐུགས་ཀྱིི་སྲིད་པ་འཕྲུལ་ཏོག་ཀློོང་དང་རྗེེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་འཕྲུལ་རྗེ་ེདྲེང་རྐན་རྗེ་ེལ་འཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་འཕྲུལ་

བུ་གསང་དང་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་འཕྲུལ་གྱི་ིདྲེང་ཤེིང་རྗེ་ེལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་འཕྲུལ་དང་སྲདི་པ་སྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་དཀར་དང་རྗེ་ེཕྱོད་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་སྲིད་པ་ཕྱོད་པ་གསལ་དབང་སྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་དབང་དང་བཀདོ་གླེངི་སྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྲིད་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་ིབཀོད་པ་ཡགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་སྨོན་

ལམ་ཡདི་བཞེིན་ཐང་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ཤེེས་བཞེིན་ཐང་པ་ོ

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ཀུན་བསྒྱུར་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་རྒྱ་བསྐྱེེད་ཡོངས་བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིསྲིད་པ་དབང་ཆོེན་འབར་བ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་དབང་

ཆོནེ་འཁརོ་ལ་ོབསྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ།ི །འཁརོ་ལ་ོདགུ་བརྩགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །འདོ་ཟརེ་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིགཤེནེ་ལྡ་ེབ་ོགསུང་ཆོནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

གཤེེན་ཁ་སྟོ་ེམུ་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་མུ་སྟོ་ེརྒོད་འབྱོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་རྒོད་དྲེག་རླབས་ཆོེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་གནམ་ལྡ་ེ



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 267  

གསུང་འགྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་ལྡ་ེགསང་འོད་འབར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་ལྡ་ེརྒྱལ་དབང་གཤེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

གཤེནེ་དབང་བསྒྱུར་གལ་གཙུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་སྒྲོ་སྐོད་འབུམ་

སྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་ལྡ་ེའདོ་གསང་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་ཐང་མ་འོད་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཐང་མ་མ་ེསྒྲོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་

འདོ་ད་ེལྕེ་ེའབྱོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་སྒྲོནོ་མ་གསལ་འབར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་འདོ་རྒྱལ་འབར་སྒྲོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེནགྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱི་ིའགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་ལགེས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་ལེགས་པ་ཡོངས་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་

ཏན་གྱི་ིགཤེེན་ཐོགས་མེད་མཁྱེེན་པ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་

བཀག་མེད་སྤྲོ་ོབསྡུ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་ཚངས་པ་འོད་



 268  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རུམ་རྩ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་སྙིོམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་མཉམ་སྙིོམས་ཀུན་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་མཉམ་པའ་ིབླ་ོལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ི

གཤེེན་ཐོགས་མེད་སྟོོབས་མཆོོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་ཀུན་

འབྱུང་བཀག་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་

པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྤྱིིར་ན་ངས་འདུལ་བའ་ིཞེིང་

ཁམས། མ་ིབཅོེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་འད་ིན་ཡང༌། གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཉིད་ཀྱིང་འབུམ་ཕྲིག་

ཁ་ིཡོད་དེ། གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོའབུམ་ཕྲིག་ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ངས་འདུལ་བའ་ིམ་ི

བཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཕེར་འདས་པའི་ཤེར་ཕྱོགས་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མི་བྱོེད་དོ། 

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སེམས་ཅོན་གྱི་ི

ལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ཡང་བསམ་གྱིིས་

མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང།ོ །

ད་ེལྟར་ཤེར་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས། གང་གྷིའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་དུ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའི་ཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། གཅོིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བཅུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ལ།ོ །བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྟོངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འབུམ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ས་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བྱོ་ེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །དུང་ཕྱུར་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཁག་ཁིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་མ་ིབཅོདེ་འཇིགི་

རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་བརྗེོད་པ་དང༌། 

མ་ིབཅོེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཕེར་འདས་པ་ན། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་

པ་ན། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་མཚན་བརྗེོད་ཀྱིིས་མ་ིལང་

བ་རྣམས་ལ། སེམས་ཅོན་གང་ཞེིག་མོས་པ་བསྐྱེེད་དེ། ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པ་བྱོས་

ཤེིང༌། རྒྱུན་དུ་མ་བརྗེེད་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། ཡུན་ཏུ་མ་ིཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་པ་

འབྱོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབཀྱིསི་

ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེདོ་

པ། ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་

ནས། འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ག་ིསམེས་

ཅོན་རྣམས་ལ། ཇི་ིལྟར་འདོད་པ་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། ཞེལ་

ནས་སྨནོ་ལམ་གདབ་པ། །

འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡར་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་གྱི་ིརིས་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདོད་

ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་བསྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་

རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདརེ་གཤེགེས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི། །དམྱལ་བའ་ིགནས་

སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེི་བར་ཞེིག །བླ་མེད་གོ་འཕེང་ཐོབ་པར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཤེགོ །ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །བཀྲེསེ་སྐོམོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་

མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་

བསྔལ་ཞེི་བར་ཤེོག །བླ་མེད་གོ་འཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །མི་ཡི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་

ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །ལྷ་མིན་

གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་

པར་ཤེོག །ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་

མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ནས། །ཡནོ་

བདག་རྣམས་ཀྱིིས་འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཡ་སྟོགས་རྣམས། མཚན་བྱོང་ལ་བསྐོོར་

ནས་ཕྱོགས་བཞེིར་བཏང་པས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང༌། གཡ་ོའ་ོགཡ་ོའ་ོརབ་ཏུ་

གཡ་ོའོ། །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལོ། ། འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་

ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་

ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་

སོ། །ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པ་ོགྲག་གོ །ད་ེལ་སེམས་

ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱ་

དག༌མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཤེར་ཕྱོགས་ན་གནས་པའ་ིརིས་དྲུག་གིས་སེམས་ཅོན་

དང༌། ད་ེཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེ་ེཀ་མ། ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་

རྟེེན་སྟོོངས་པ་ཙིམ་ཞེིག །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ་སྐོད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་ལྷགས་ནས། 

ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་་ཚནོ་གྱི་ིའདོ་དུ་འཕྲིསོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་
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སྐྱེེས་ནས་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཡ་སྟོགས་རིམ་པས་

བཞེགས་ནས། ཁྱེའེུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་བཞེིས་སྣ་དྲེངས་ཏ།ེ སྙིངི་པ་ོརྣམས་རམི་

པར་བཟླས་ཤེངི་མཆོདོ་པ་ཕུལ་བས། དའེ་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི། རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་སུམ་ཅུ་རྩ་

གསུམ་ན་ལྷར་སྐྱེེས་པ་དང༌། དམག་གི་སུམ་བརྒྱས་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་བཞེིའི་

ཞེལ་མངནོ་སུམ་དུ་མཐངོ་ང།ོ །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི། ཡང་བད་ེབར་གཤེགེས་པའ་ི

མཚན་ནས་བརྗེོད་དོ། །འཁོར་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེབཙིལ་

ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་བའི། རྩལ་ཆོེན་སེང་ག་ེགཉིས་ཀྱི་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །དབྱོིངས་

ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་

པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་

མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོམཐའ་ཡས་སྐུ་བརྗེདི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགསལ་

བའ་ིའོད་བདལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོའོད་མ་བཀྲེག་མདངས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོའདོ་ཟརེ་ལྡན་འཕྲུལ་ཏངི་ཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོ

ཡངོས་སུ་ཁྱེབ་རྒྱས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། གསུང་གི་ལྷ་མོ་སྙིན་པའི་སྒྲོ་དབྱོངས་སྒྲོོགས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོསྒྲོ་སྐོད་དཔག་ཏུ་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོ

སྙིན་སྒྲོ་དབྱོངས་སྐྱེདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོའཇིགི་རྟེནེ་རང་སྒྲོ་མཁྱེནེ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོབརྡོ་ཡ་ིམཚནོ་མཛོད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཀུན་རིག་བླ་ོགསལ་མ་ལུས་སྟོོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཤེེས་རབ་གསལ་འབར་དྭངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཀུན་རགི་གསལ་བའ་ིམཆོགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་

མོ་སྣང་གསལ་འོད་ཟེར་འཕྲིོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཡེ་འབྱོམ་ཁྱེབ་

གསལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྲིད་པ་རྒྱས་པར་སྤེེལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོབདལ་ཁྱེབ་ཀུན་འཕྲི་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་

ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ལུས་ཐུགས་རྗེསེ་སྐྱེངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོལགེས་

པའ་ིབྱོིན་རླབས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོརྒྱས་པ་མཐར་སྤེེལ་མ་ལ་
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ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་སྟོོན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཆོོ་འཕྲུལ་ཅོིར་ཡང་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྟོབོས་མཆོགོ་ཐགོས་མདེ་མཁྱེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་

ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་དྲེག་ཤུལ་རྩལ་དང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་

ཁམས་དང་སྐྱེ་ེམཆོདེ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ་ིསྟོོབས་ཆོེན་གླེང་བ་ོགཉིས་ཀྱི་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེེད་ནས་འགྲ་ོབའ་ི

དོན་མཛོད་པ། གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་

འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེ་ེཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ི

ལྷ་རྒདོ་གསས་ཁམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་རྒདོ་གསས་རྒདོ་བུ་འཕེར་དྲེག་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་རྒོད་གསས་དྲེག་པོ་རྟུལ་ཤུགས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་རྒོད་གསས་གསལ་བའ་ིའོད་ཟེར་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་རྒོད་

གསས་འདོ་ཟརེ་ཕྱགོས་བཅུར་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་རྒོད་གསས་ཟེར་ལྡན་སྟོོབས་ཀྱི་ིཤུགས་

ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་རྒོད་གསས་བླ་ོལྡན་གྲངས་བདག་བཙིན་པ་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་ལྷ་རྒོད་གསས་འོད་ཟེར་ལམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་རྒོད་གསས་དྲེག་ཤུགས་རྩལ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ི

ལྷ་རྒདོ་གསས་ཁྱེབ་དབང་སྒྱུར་ཆོནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེནགྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་རྒོད་གསས་དྲེག་པ་ོགཤེོག་རྩལ་རྗེ་ེལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་རྒོད་གསས་སྐྱེེད་པ་དྲེག་པོ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་རྒོད་གསས་རོག་པ་བསྐྱེེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་

རྒོད་གསས་མཐའ་རྒྱས་གཏིང་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་རྒོད་

གསས་ཐུགས་རྗེ་ེའདོ་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་རྒོད་གསས་གཡ་ོའགུལ་རྒྱས་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་རྒདོ་གསས་རྒྱར་ཁྱེབ་གསལ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་རྒདོ་གསས་འདོ་རྗེ་ེའདོ་ཡུག་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་
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གྱིི་ལྷ་རྒོད་གསས་ཡུག་པ་ཕྱོད་པ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་རྒོད་

གསས་མུ་མེད་ཐུགས་རྗེསེ་ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་རྒདོ་གསས་འདོ་དང་མཁའ་རྗེ་ེ

སྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་རྒདོ་གསས་མཁའ་ལ་མཉམ་པའ་ིདནོ་གྲུབ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་རྒོད་གསས་གསལ་ཟེར་ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་རྒོད་གསས་མྱུར་མགྱིོགས་ཡུད་ཀྱིིས་བསྐྱེོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་རྒདོ་གསས་རྩལ་སྟོབོས་སངེ་གེའ་ིཤུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ་ིརླབས་ཆོེན་བྱོ་ཁྱུང་གཉིས་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲིད་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་

སྲདི་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁའི།ི །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲདི་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ི

བཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་ཡ་ེརྒྱུད་མུ་ཕྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་གསལ་དང་འོད་

ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་འོད་འབར་ཁ་ིརུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ི

སྲིད་པ་ཚངས་པ་དབྱོིངས་རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་གསལ་འབར་མུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་སྲིད་པ་ཡེ་ཁྱེབ་བདལ་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་གུང་ཁ་ིའབར་བ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

སྲདི་པ་ཡ་ེཤེསེ་གསལ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་བདལ་ཁྱེབ་དག་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་འབྲང་ཕྱམ་སྐྱེསེ་དྲུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་དང་སྐྱེེས་ཀློོང་རྗེ་ེབསྐྱེེད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་སྲིད་པ་བདེ་ཀློོང་ཀུན་གྲུབ་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཡགས་སྙིམོས་ཁྱེབ་པར་སྒྲོལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲིད་པ་བཀོད་པ་རྒྱས་མཐར་སྤེེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ཡངས་པ་

ཡོངས་བདལ་སྐྱེོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་

ཁིའི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་

རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་

གྱི་ིསྲིད་པ་ཕྱོད་པ་དཀར་ཟེར་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་འོད་རུམ་

རྩརེ་ཆོབིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་ཤེསེ་རབ་འཕེགས་གསལ་བ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་སྲིད་པ་གསལ་འབར་འོད་རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ཐགོས་མདེ་བཀྲེ་ཤེསི་བརྩགེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱིི་མཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་འབྱུང་བསྐྱེདེ་རྫོགོས་

པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མཐར་ཁྱེབ་རྫོོགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་འབྱུང་བ་བསྐྱེདེ་ཀློངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ  །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ི

སྲིད་པ་རྫོོགས་ཁྱེབ་སྐོལ་ལྡན་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་

གྲངས་འཛོནི་རྩསི་མཁྱེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རིན་པོ་ཆོེའི་”གསེར་གྱིི་”ཆོག་ཤེིང་

བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་བའ་ིའཁརོ་ལ་ོདགུ་བརྩགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །འདོ་

ཟེར་བཀྱིེ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གཤེེན་རབ་མི་བོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབའོ།ི །སྐུའ་ིའདོ་ཟརེ་ལས་བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིབཅོདེ་འཇིིག་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་གཤེེན་བ་རབ་གླེིང་རྩོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་

གཤེེན་ཀློོང་ཡངས་མུ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་མཁའ་གསལ་མཁྱེེན་

རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་གཤེེན་བྱོམས་ལྡན་སྐྱེེད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེནེ་ཐར་བྱོདེ་རྒྱུད་འདྲེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་འོད་གསལ་ལྡ་ེདབང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་དབང་གྲགས་སྤྱི་ིཕུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

གཤེེན་འཁོར་ལ་ོདབང་བསྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་སྒྲོ་རྒྱལ་གྲགས་

པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་མ་འདྲེསེ་མཉམ་མཆོགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་རྒྱལ་བ་གསང་དང་ལྡན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་འོད་རུམ་མེ་སྒྲོོན་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་དབྱོིངས་ཆོེན་ནམ་མཁའ་བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་

ཀྱིི་གཤེེན་ཁྱེབ་ཟེར་སྟོོབས་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་རྒྱལ་བྱོེད་

དབང་ཐབོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡ།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིའདོ་ཟརེ་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིབཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་བདེ་མངའ་ཀུན་ལྡན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་སྣང་ལྡན་ཡངོས་བསྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་

ཏན་གྱི་ིགཤེེན་མཁྱེེན་ལྡན་དབང་སྲིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་ཁྱེབ་

དབང་གསོས་མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་ཆོགས་མེད་སྨོན་ལམ་
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སྟོབོས་མཆོགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་བླ་ོལྡན་སྙིོམས་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་མ་ིའབྱོེད་ཆོ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཁྱེབ་བདལ་ཤེསེ་རབ་ཆོ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་མ་ི

གཡ་ོསྙིོམས་པའ་ིརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་གུང་དྲུག་ཁྱེབ་པའ་ི

གཙིོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་བྱོང་ཕྱོགས་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ངས་འདུལ་བའ་ིམ་ིམཇིེད་ཀྱི་ི

འཇིགི་རྟེནེ་ཕེར་འདས་པའ་ིབྱོང་ཕྱགོས་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོནོ་པ་མ་ིབྱོདེ་ད།ེ འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ི

ཁམས་ཀྱིང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སམེས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིང་བསམ་

གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་

མང་ང༌ོ། །

ད་ེལྟར་བྱོང་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས། གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་

ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། གཅོིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བཅུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ི

དོན་མཛོད་པ།” བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མཛོད་པ།” །སྟོངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་

པ།” །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” 

།འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །ས་

ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །བྱོ་ེབ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །དུང་ཕྱུར་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །ཁག་ཁགི་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ད་ེལྟར་མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་བརྗེོད་པ་དང༌། མ་ིམཇིེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཕེར་འདས་པ་ན། 

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ན། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་ཡང་བསམ་

གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་མཚན་བརྗེོད་ཀྱིིས་མ་ིལང་བ་རྣམས་ལ། སེམས་ཅོན་གང་ཞེིག་མོས་

པ་བསྐྱེདེ་ད།ེ ཕྱག་འཚལ་མཆོདོ་པ་བྱོས་ཤེངི༌། རྒྱུན་དུ་མ་བརྗེདེ་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། 

ཡུན་དུ་མི་ཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་པ་འབྱོང༌། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། །སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། སྙིངི་

རྗེེའི་མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་གི་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཇིི་ལྟར་འདོད་པ་བྱོིན་གྱིིས་
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བརླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། ཞེལ་ནས་སྨནོ་ལམ་གདབ་པ། །

འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་

བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་

སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདརེ་གཤེགེས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱནི་

པར་ཤེོག །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །” ད་ེ

ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། 

སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། །འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོ་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་

ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་

འད།ི །སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡསི། །དགསོ་

འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་

བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་

བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་

ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེདོ་

པ། །

ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་

ནས། ། འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲི་སུ་ནག་པོ་ཞེི་ཞེི་མལ་མལ། སྔགས་དེ་སྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་

ནས། །འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག” ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲི་སུ་ནག་པོ་ཞེི་ཞེི་མལ་མལ། སྔགས་དེ་སྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་

ནས། །འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི
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མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ” 

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་དེ་སྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། ། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཡ་སྟོགས་

རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོ་ིལྟར་འདོད་པར་

བྱོནི་གྱིསི་བརླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདདོ་

པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེནི་སྤྲུལ་

པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་

དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་ཐུགས་རྗེེ་ཡིས། “ལྷ་ཡི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་

ཤེོག །ཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །གཤེེན་

རབ་ཀྱིསི་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ནས། ཡནོ་བདག་རྣམས་ཀྱིསི། འདདོ་པ་རྣམ་པ་

ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། མཚན་བྱོང་ལ་བསྐོརོ་ནས་ཕྱགོས་བཞེརི་བཏང་བས། འཇིིག་

རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིང༌། གཡོའ་ོགཡོའ་ོརབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་

འགུལ་ལ།ོ །འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་

མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མོ།  །ནམ་མཁའ་ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་

གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་སོ། །ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཀུན་ན་སྒྲོ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྙིན་པ་ཡང་མང་པ་ོགྲག་ག ོ།ད་ེལ་སམེས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ིལྷར་སྐྱེེས་པ་དང༌། 

དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཕྱོགས་ན་གནས་པའ་ིརིས་

དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་དང༌། ད་ེཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེེས་ཀ་མ་ལ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་

བ། བྱོང་ཕྱགོས་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོས་པ་ཙིམ་ཞེགི །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ། །སྐོད་ཅོགི་

མ་གཅོིག་ལ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་གྱི་ིའོད་དུ་འཕྲིོས་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ནས། སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། ཡང་ལྡན་

པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས་རིམ་པས་བཏེགས་གནས། ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་

ལྡན་པ་བཞེིས་སྣ་དྲེངས་ཏ།ེ སྙིིང་པ་ོརྣམས་རིམ་པར་བཟླས་ཤེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་བས། 

དེའི་ཡོན་ཏན་གྱིིས། དགའ་ལྡན་གྱིི་གནས་ན་བྲན་ཕྲུག་ཁི་ཤེེས་ལྷར་སྐྱེེས་པ་དང༌། 

དམག་མི་སུམ་བརྒྱས། བདེ་བར་གཤེེགས་པ་བཞེིའི་ཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

ང༌ོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཡང་བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་རྣམས་བརྗེོད་

ད།ོ །འཁརོ་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི། མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི། །རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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ལ།ོ །དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགསལ་བའ་ིནམ་མཁའ་ིམདངས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོནམ་མཁའ་ིའོད་བདལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོའོད་

འབར་མདངས་གསལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོམདངས་འོད་ཟརེ་འཕྲི་ོམ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོརྒྱར་ཁྱེབ་ཟརེ་འཕྲི་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་མོ་གཙུག་ཕུད་དོན་འབར་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོགཙུག་ལྕེམ་འདོ་མ་སངེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་

མ་ོཡ་ེཁྱེབ་འཕྲུལ་ཏིང་ཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྒོད་ཏིང་འཕྲུལ་

ནམ་སྐོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྒདོ་འབར་ཁྱེབ་རྒྱས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཀློོང་བདལ་བསམ་གཏན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཁྱེབ་པ་གུང་ཁ་ིམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

རགི་ཤེསེ་མ་ིགཡ་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཤེསེ་ཉདི་གསལ་ལྡན་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ཆོགས་གསལ་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདབང་ལྕེམ་ཀུན་གྲུབ་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདབང་གྲགས་མཐུ་མ་ོཆོ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་

ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདབང་ལྡན་གཙུག་ཕུད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོཚངས་

པ་གཙིརོ་བསྐྱེདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོགསལ་དདོ་སྐོས་འཛུགས་

མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྟོོང་ག་ིརྗེ་ེསྤྱི་ིགཙུག་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་གསས་ཀྱིི་མཁར་བརྟེན་འཛོིན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཐར་བའི་གོ་བདེར་འདྲེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཡངས་པའ་ིཀློོང་ཡངས་གྲུབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིའདོ་རྒྱས་མཛོད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་འཚལ་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ་ིསྟོོབས་ཆོེན་གླེང་པ་ོགཉིས་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེེད་ནས་འགྲ་ོ

བའི་དོན་མཛོད་པ། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ལྷ་
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གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ི

མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ། །སྐུའ་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེརྨེང་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་གསས་བུ་ཚོན་གང་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེཁྱུང་ཐོག་འབར་དང་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

ལྷ་གསས་རྗེེ་འོད་དཀར་ཟེར་ཏོག་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་གསས་རྗེེ་འོད་

འདུས་བཀྲེ་གསལ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ ོ།

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་སྤྲོོས་པ་རྒྱ་རྣམས་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་ཁྱེབ་པར་བཀའ་རྣམས་སྤྲོ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་སྐྱེེད་

པའ་ིདོན་རྣམས་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་གསུང་ག་ིསྒྲོ་རྣམས་སྙིན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་དནོ་གྱི་ིལུང་རྣམས་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་དབྱོིངས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་རྣམ་དག་དྲེ་ིམ་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཡ་ེཁ་ི

ཤེེས་རབ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཡ་ེཤེེས་འོད་དུ་གསལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གལ་གཙུག་ངསེ་པའ་ིསྒྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་སྐྱེེད་པའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེདཔག་མེད་ཚད་མ་ིཟིན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེམཁྱེེན་ཚད་གྲངས་ལས་འདས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེརྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མ་ིདཔོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེཀུན་སྙིམོས་ཉ་ིམའ་ིཞེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་

གྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེའདོ་ཟརེ་དཔག་ཏུ་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེབདུད་རྩ་ིརྒྱུན་དུ་

འགྱིདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེམ་ིཡངེས་དནོ་ལ་སྒོམོ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་གྱིི་ལྷ་གསས་རྗེེ་འོད་དང་ཟེར་དང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་གསས་རྗེེ་ཁི་བརྩེགས་འབར་བ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གསས་རྗེ་ེརྒྱལ་ཐདོ་ཡངས་པའ་ིཀློངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་

སྲདི་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁའི།ི །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲདི་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ི
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མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་དཔག་མེད་ཀུན་ལ་སྙིོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་ཀུན་

སྙིོམས་ཟེར་སྟོོབས་ཆོ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་དབུས་དང་མཐའ་མེད་མཉམ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་མ་ིའབྱོདེ་ཀུན་གྱི་ིགཙི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་

པ་ཡངོས་རྒྱས་མཉམ་པའ་ིསྒྲོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིགསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱི་ིའགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཟླ་གསལ་སྟོོབས་ཆོེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་གཉན་རྒྱས་ཟེར་ཕྲིག་འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

སྲིད་པ་མཁས་པའ་ིའབྱུང་གནས་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཚོགས་

གསལ་ཚོམ་བུ་སྐོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་བ་གའ་ིཀློོང་དཀར་ནག་

སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཡངོས་སྡུད་ཀུན་གྱི་ིདཔནོ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་སྲིད་པ་མང་པོ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མཉམ་པའ་ིཆོ་འཁརོ་ལོའ་ིགླེིང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲདི་པ་བདུད་བཞེ་ིསྤྲོསོ་མཐའ་འཇིམོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་དམར་

ཐག་རགི་པའ་ིརྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའི། །བད་ེབར་གཤེེགས་པ་མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་མ་འགགས་ཀུན་མཁྱེེན་

སྟོོབས་དང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་སྲིད་པ་གཞུང་ཚུགས་ལེགས་

འགྲིམ་ངེས་དོན་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་སྲིད་པ་བློ་ལྡན་ངང་རིངས་

འཁོར་བ་སྒྲོོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་སྲིད་པ་སྲིད་གསུམ་དོན་སློབ་

འཇིིགས་པ་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་དུག་ལྔའ་ིདགྲ་འཇིོམས་ཡ་ེ

ཤེསེ་བསྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ངསེ་པའ་ིདོན་རྣམས་

བསྡུས་ནས་ཐིག་ལེར་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཚད་སྙིམོས་ནས་སྐྱེ་ེའགྲ་ོབུ་ལྟར་གས་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་དག་ེ

རྒྱས་ཀྱི་ིསྐྱེེད་ཤེིང་སྨིན་པར་འཛུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མ་ི

འཁརོ་བའ་ིའབྲས་བུ་སྤྲུལ་པར་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཐུགས་

རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོཉག་ཐག་རྒྱུན་དུ་སྐྱེངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ
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ལྟར་བཀྲེ་བའ།ི །འཁརོ་ལ་ོདགུ་བརྩགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །འདོ་ཟརེ་བཀྱི་ེནས་འཕྲི་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་

སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའདོ་ཟརེ་ལས་བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ི

མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ། །སྐུའ་ིགཤེནེ་བ་རབ་གླེིང་བཞེ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེནེ་དཔའ་བའ་ིསྟོབོས་

ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་གཤེེན་ཉོན་མོངས་ཀྱིི་སྐྱེོན་སངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་རིན་ཆོེན་གྱི་ིཆོར་འབེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་མ་རིག་

ག་ིམུན་པ་སལེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་མ་རིག་མུན་པ་སེལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་རིག་པའ་ིསྒྲོོན་མ་འདེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

ག་ིགཤེེན་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིདཔུང་རྣམས་སྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་དུག་

ལྔའ་ིམཚ་ོརྣམས་སྐོེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་དུག་གསུམ་གྱི་ིརྩ་བ་

གཅོདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་

འཛུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་མི་ཤེིགས་པའི་གསས་མཁར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བརྩིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་རང་བཞེིན་གྱི་ིལྷུན་གྲུབ་རྩ་ེལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཁྱེབ་པའ་ིབདལ་པ་གུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

གཤེནེ་དབུ་མ་རུ་གསལ་བར་སྣང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་བདནེ་པའ་ིཤུགས་ཀྱི་ིམངནོ་

པར་ཤེེས་པ་དྲུག་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་ལེགས་པའ་ིཡོན་ཏན་

གྱིིས་ཉེས་པའ་ིསྐྱེོན་སྤེོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིམ་ེཡིས་

དུག་ལྔའ་ིགདོན་སྲེག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་བདུད་རྩིའ་ིཟས་ཀྱིིས་

མུ་གེའ་ིརྒྱུན་གཅོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་གསལ་བའ་ིསྒྲོོན་གྱིིས་

ཐར་པའ་ིལམ་འདྲེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་དབང་ག་ིགཙུག་ཕུད་

ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་དབང་བསྒྱུར་གྱིི་འཁོར་ལ་ོཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་གྲུབ་པའི་ཐོར་ཅོོག་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་སྤྲོསོ་པའ་ིབྱོནི་རླབས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་

ཀྱི་ིགཤེནེ་སྡུད་པའ་ིམན་ངག་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེནས་
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ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ངས་འདུལ་བའ་ིམ་ིམཇིདེ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཕེར་

འདས་པའ་ིནུབ་ཕྱོགས་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མ་ིབྱོེད་དེ། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་

བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། སམེས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་

སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ཡང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །

ད་ེལྟར་ནུབ་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས། གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་

ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཅོགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “བད་ེབར་གཤེགེས་པ། ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བཅུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “བད་ེབར་

གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ།”  །བརྒྱ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ། “བད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།”  །སྟོོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “བད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “བད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “བད་ེབར་

གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ།” །ས་ཡ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ། “བད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།” །བྱོ་ེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “བད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །དུང་ཕྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “བད་ེབར་གཤེེགས་པ། 

ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །ཁག་ཁགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་བརྗེོད་པ་དང༌། མ་ིམཇིེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཕེར་འདས་པ་ན། 

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ན། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་ཡང་བསམ་

གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་མཚན་བརྗེོད་ཀྱིིས་མ་ིལང་བ་རྣམས་ལ། སེམས་ཅོན་གང་ཞེིག་མོས་

པ་བསྐྱེདེ་ད།ེ ཕྱག་འཚལ་མཆོདོ་པ་བྱོས་ཤེངི༌། རྒྱུན་དུ་མ་བརྗེདེ་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། 

ཡུན་དུ་མི་ཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་པ་འབྱོང༌། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས། “དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག” ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲི་སུ་ནག་པོ་ཞེི་ཞེི་མལ་མལ། སྔགས་དེ་སྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་
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ནས། །འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “།ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེགོ །བཀྲེསེ་སྐོམོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ” 

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་དེ་སྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། ། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཡ་སྟོགས་

རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོ་ིལྟར་འདོད་པར་

བྱོནི་གྱིསི་བརླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདདོ་

པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེནི་སྤྲུལ་

པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་

དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “།བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་

ཤེགོ །གླེནེ་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ” ད་ེནས་

ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། 

སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། ། འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིངི་རྗེེའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོ་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་

ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་

འད།ི །སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡསི། །དགསོ་

འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་

བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “།མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འདདོ་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་

ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག” ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་

སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་

པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་

ནས། །འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “།ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” 

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་དེ་སྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། །འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཡ་སྟོགས་

རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོ་ིལྟར་འདོད་པར་
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བྱོནི་གྱིསི་བརླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདདོ་

པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེནི་སྤྲུལ་

པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་

དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་ཐུགས་རྗེེ་ཡིས།  “།ལྷ་ཡི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་

ཤེགོ །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །”གཤེནེ་

རབ་ཀྱིསི་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ནས། ཡནོ་བདག་རྣམས་ཀྱིསི། འདདོ་པ་རྣམ་པ་

ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས་མཚན་བྱོང་ལ་བསྐོོར་ནས་ཕྱོགས་བཞེིར་བཏང་བས། འཇིིག་

རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་གཡའོ་ོགཡའོ་ོརབ་ཏུ་གཡའོ།ོ །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་

ལ།ོ །འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་ག ོ།ཆོམེ་མ་ོཆོམེ་

མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མོ། །ནམ་མཁའ་ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་

མཛོསེ་པའ་ིམ་ེཏགོ་མང་པ་ོསྐྱེསེ་ས།ོ །ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་

མང་པ་ོགྲག་ག ོ།ད་ེལ་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། བྲན་ཕྲུག་ཁ་ིཤེེས་དགའ་ལྡན་གྱི་ིལྷར་སྐྱེེས་པ་དང༌། དམག་

མ་ིསུམ་བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནུབ་ཕྱགོས་ན་གནས་པའ།ི །རསི་དྲུག་ག་ི

སམེས་ཅོན་རྣམས་དང༌། ད་ེཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེསེ་ཀ་མ་ལ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ། 

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་སྟོོངས་པ་ཙིམ་ཞེིག་ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ། སྐོད་ཅོིག་མ་

གཅོགི་ལ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚནོ་གྱི་ིའདོ་དུ་འཕྲིསོ་ཤེངི་སངས་རྒྱས་

ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། ཡང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་

ལྔའི་ཡ་སྟོགས་རིམ་པར་བཏེགས་ནས། །ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་བཞེིས་སྣ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དྲེངས་ཏེ། སྙིིང་པ་ོརྣམས་རིམ་པར་བཟླས་ཤེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་བས། དེའ་ིཡོན་ཏན་

གྱིིས་འགའ་ཧ་འདའ་ནག་པོ་མུན་པའི་གླེིང་བྱོོལ་སོང་གི་གནས་སུ་སྐྱེེས་པ་དང༌། 

དམག་མི་སུམ་བརྒྱས་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་བཞེིའི་ཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

ངོ༌། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཡང་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་མཚན་ནས་བརྗེོད་

ད།ོ །འཁརོ་སླད་ནས་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི། མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེབཙིལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡནོ་ན་སྣང་གསལ་གསརེ་གྱི་ིམ་ེལངོ་བསྣམས། །རནིཔ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ།ི །རྩལ་ཆོནེ་སངེ་ག་ེགཉིས་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །བྱོནི་གྱིསི་བརླབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་ལྷ་མོ་ཕྱག་གིས་གླེིང་དང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོཞེབས་ཀྱིསི་ཕྱནི་པར་ས་བགྲདོ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་

མ་ོསྐུ་ཡ་ིསྤྲུལ་པ་ཡངོས་མཁྱེནེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོསྤྱིན་གྱིསི་ཕྲི་རབ་ཆོ་

གཟིགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོསྙིན་གྱིིས་མ་ལུས་སྒྲོ་གསན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི
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བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྒྱལ་བ་རྒྱལ་བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྩ་ེམ་ོབྱུང་རྒྱལ་ཕུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོམཐར་

རྒྱས་མ་ིའགྱུར་བརྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྒྱས་མཐའ་གཡུང་དྲུང་

རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྒྱ་ཆོ་ེམཐའ་ཡས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིགཡ་ོགཡ་ོམེད་བརྟེན་པའ་ིགཙི་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་མི་འགྱུར་འགྱུར་མེད་གྲུབ་པའི་རྟེགས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིསྐྱེ་ེསྐྱེ་ེམེད་ཐར་པའ་ིཀློོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་

ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིའགག་འགག་མདེ་འབྱུང་བའ་ིགནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

སྤྲུལ་སྐུ་མང་པསོ་འཁོར་བ་སྒྲོལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོབདུད་བཞེ་ིམཐུ་ཡསི་སྒྲོལོ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མོ་ཆུ་བཞེི་དབང་གིས་སྐོེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྐྱེ་ེབཞེིའ་ིསྒོ་ོགཅོོད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོ

རྒྱུ་བཞེ་ིདོན་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདོན་གསུམ་འབྲས་བུར་

གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐུགས་ཉིད་མ་ིགཡ་ོསྒོོམ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགསུང་གིས་མྱ་ངན་སངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབཀའ་ཡིས་ངེས་དོན་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྐུ་ཡིས་ཞེ་ིཁ་ོསྤྲུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཡོན་ཏན་དཔག་

མདེ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ ོ།

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ།ི །སྟོོབས་ཆོནེ་གླེང་པ་ོགཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་ལྷ་གནམ་གསས་དབྱོིངས་རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་གནམ་བུ་ཕྱདོ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་གནམ་གསས་བདལ་ཁྱེབ་

འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་གནམ་གསས་རྩེ་ཐོག་ཁྱུང་རུམ་འབར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་གནམ་གསས་འདོ་རུམ་ཟརེ་ཐགོ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི
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བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་གནམ་གསས་མཁའ་དྲུག་ཡ་ེཤེེས་ལྡན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་ལྷ་གནམ་གསས་འོད་དྲུག་སྤྱིི་ཕུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་གནམ་གསས་མངནོ་དྲུག་སྒྲོནོ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་

གནམ་གསས་གོང་དྲུག་མ་ིའགྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་གནམ་གསས་

ཚགོས་དྲུག་ལམ་མཁྱེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་འོད་ཡུག་མཁའ་ཀློོང་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་གནམ་གསས་མན་ངག་དོན་ཆོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་ངསེ་པའ་ིལུང་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་

གནམ་གསས་རྒྱུད་ཀྱི་ིལམ་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་

རྒྱས་པའ་ིའབུམ་སྒྲོགོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་གཏངི་དཔག་མུ་མདེ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་སྐོལ་ལྡན་རིན་ཆོེན་གཏེར་འབྱུང་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་རྡོིང་ཆོེན་ཅོོག་གཞེག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་ལྷ་ཆོེན་ཀློོང་བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་སྤྱི་ིཕུད་བྱུང་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་དག་ེརྒྱས་ཀྱི་ི

ཞེིང་ཁམས་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་རྒོད་འབར་

གྱི་ིགཙུག་རུམ་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་གླེངི་གྲགས་

ཀྱི་ིསྒྲོ་དབྱོངས་སྒྲོགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་གལོ་མདེ་ཀྱི་ི

ཐར་ལམ་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་གསས་མ་ིཆོགས་པའ་ི

རྟུལ་ཤུགས་བསྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་འཚལ་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་སྒྲོིབ་པའ་ིས་རྣམས་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་འཛོེག་པའ་ིསྐོས་རྣམས་འཛུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་

བགྲདོ་པའ་ིཐགི་རྣམས་འདབེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་བརྟེན་པའ་ིས་རྣམས་
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འཛོནི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་བད་ེརྒྱས་ཀྱི་ིཀློངོ་ན་མཉམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ིགཙུག་ཕུད་

ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་སྲིད་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིི་སྤྲོོ་བསྡུ་འབར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་སྲིད་པ་འགག་མེད་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་སྤེེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་མངནོ་ཤེེས་ཀྱི་ིརྩལ་རྣམས་རྫོགོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

ག་ིསྲདི་པ་མ་ིབསྙིལེ་བའ་ིཏངི་འཛོནི་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་བྱོ་བའ་ིརྒྱུད་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་བཀའ་ིཡ་ིག་ེརྒྱུད་སྤེལེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲིད་པ་ངེས་པའ་ིདོན་རྟེགས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་བྱོ་བའ་ིལས་

གཙིརོ་འཛོནི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་བྱོམས་པའ་ིརྒྱུད་མཐར་བརྟེན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་དགུ་ཁ་ིརྗེ་ེའོད་གསལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་གུང་འོད་སྤུངས་གསལ་ཟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་གུང་བདག་བཙིན་འབུམ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་

ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ཁ་ིདང་རྗེ་ེསྟོོང་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་མུ་རྒྱུད་

མཁྱེནེ་མཐར་ཕྱནི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲདི་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ཁ་ིརུམ་ཤེགས་སྟོོང་ནམ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་དཀར་ཐང་གསལ་རྒྱབ་སྐྱེེད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མུ་ཝེར་ཁྱེབ་མཁའ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་གུང་ཁ་ིའབར་བ་འོད་དྲེ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་

འདོ་འབུམ་འགྱིདེ་དཔལ་ཟརེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ།ི །འཁརོ་ལ་ོདགུ་བརྩགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །འདོ་ཟརེ་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་གཤེེན་མང་གཤེེན་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་ཐིག་ལ་ེགཅོིག་བསྒོོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་དག་ེབཅུ་
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མཐར་སྤེེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་གཤེེན་རྒྱ་རྩིས་གོ་འབྱོེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེནེ་སྟོངོ་ཐུན་མད་ོའཛོནི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་ཁ་ིཕྲིག་དོན་འཆོད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་འབུམ་ཕྲིག་འགྲསེ་སྦྱརོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ི

གཤེནེ་དབང་པ་ོཚད་འཛོནི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་ཚགི་བཞེ་ིམད་ོསྦྲལེ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་ཞུ་ལནོ་རྟེགོ་སལེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་དིང་བ་ཐེབ་ཡུག་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་འཕེནེ་བྱོེད་གཡ་ོབསྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

གཤེེན་པད་མ་འོད་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་ནམ་ཏིང་གཟ་ིབརྗེིད་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་གཙུག་སྲས་རྨེ་བ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤེེས་

རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་མཐ་ོཐགོ་ཡངོས་ཀྱི་ིབླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་སྤྱིིར་རྒྱུག་ཀུན་སྒོ་ོམཁྱེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ི

གཤེནེ་རྩ་ེརྒྱལ་ཀློངོ་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་གསལ་དག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཙིང་མའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་གཙུག་ཐོར་ལྗོང་ལ་ོཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་བྱོམས་པའི་སེམས་

དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་སྦྱིན་པའི་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་གསལ་ཁྱེབ་ཀྱི་ིཡ་ེཤེསེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་

ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཡངས་པའ་ིརྒྱ་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཞེ་ི

བའ་ིདབང་རྒྱུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བརྒྱ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ངས་འདུལ་བའ་ིམ་ིམཇིེད་ཀྱི་ི

འཇིིག་རྟེེན་ཕེར་འདས་པའ་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མ་ིབྱོེད་ད།ེ འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་ཀྱིང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སམེས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིང་བསམ་

གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་

མང་ང༌ོ། །

ད་ེལྟར་ལྷ་ོཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཅོིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་
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ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །བཅུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ི

བྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །སྟོོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་

གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་

པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་

གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”   །འབུམ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །ས་ཡ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །བྱོ་ེ

བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་

བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།”  །དུང་ཕྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་

མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ི

དོན་མཛོད་པ།” །ཁག་ཁིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་མི་མཇིེད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་མཚན་བརྗེོད་པ་

དང༌། མ་ིམཇིདེ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཕེར་འདས་པ་ན། འཇིིག་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་བསམ་གྱིསི་མ་ི

ཁྱེབ་པ་ན། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་མཚན་བརྗེོད་ཀྱིིས་མ་ི

ལང་བ་རྣམས་ལ། སེམས་ཅོན་གང་ཞེིག་མོས་པ་བསྐྱེེད་དེ། ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པ་

བྱོས་ཤེིང༌། རྒྱུན་དུ་མ་བརྗེེད་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། ཡུན་དུ་མ་ིཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་

པ་འབྱོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་

ཀྱིསི། ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་

བརྗེོད་པ། ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་

བརྗེོད་ནས། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ི

སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཇི་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །

འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་

བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་

སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདརེ་གཤེགེས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱནི་

པར་ཤེོག །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །” ད་ེ

ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། 

སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་
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ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །བཀྲེསེ་སྐོམོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པརཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི
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མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །གཤེེན་རབ་གྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས། ཡནོ་བདག་རྣམས་ཀྱིསི་འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། མཚན་བྱོང་ལ་

བསྐོརོ་ནས་ཕྱགོས་བཞེརི་བཏང་བས་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང༌། གཡའོ་ོགཡའོ་ོརབ་

ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལོ། །འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་

ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་

ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་

ས།ོ །ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པརོ་གྲག་ག ོ།ད་ེལ་སམེས་

ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རྟེགོ་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། འགའ་ཧ་འདའ་ནག་པ་ོམུན་པའ་ིགླེིང་བྱོོལ་སོང་ག་ིགནས་

སུ་སྐྱེེས་པ་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཕྱོགས་ན་

གནས་པའ།ི རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་དང༌། ད་ེཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེ་ེཁ་མ་ལ། ཤེནི་

ཏུ་གྲངས་མང་པ། ལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་སྟོོང་པ་ཙིམ་ཞེིག །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ། 

སྐོད་ཅོགི་མ་གཅོགི་ལ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚནོ་གྱི་ིའདོ་དུ་འཕྲིསོ་ནས། 

སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ནས་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི། ཡང་ལྡན་

པ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཡ་སྟོགས་རིམ་པར་བཏེགས་ནས། ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་

བཞེིས་སྣ་དྲེངས་ཏེ། སྙིིང་པ་ོརྣམས་རིམ་པར་བཟླས་ཤེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་བས། དེའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡོན་ཏན་གྱིིས། སེམས་ཅོན་དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ཆུ་བུར་ཅོན་འཇིིག་རྟེེན་ན། རྒྱལ་བུ་ཁ་ི

ཤེང་ག་ིཕེ་རྒྱལ་པ་ོཁ་ིའོད་དམྱལ་བར་སྐྱེེས་པ་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱས་བད་ེབར་

གཤེགེས་པ་བཞེིའ་ིཞེལ་མངནོ་སུམ་དུ་མཐངོ་ང།ོ སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི། ཡང་བད་ེ

བར་གཤེེགས་པའི་མཚན་རྣམས་བརྗེོད་དོ། །འཁོར་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། 

མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་འཚལ་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི་རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིསྟོངེ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོསྤྲོསོ་པ་འདོ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

ལྷ་མ་ོམུ་འོད་ཁྱེབ་བརྟེེན་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོའབྲོང་ཐོག་གསལ་

ཟེར་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་མོ་ཐིང་ནམ་ཀློོང་དྲུང་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོཟརེ་འཕྲི་ོམཐར་འགྱིདེ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི གསུང་ག་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་
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ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོགྲགས་པ་རྒྱལ་ཁྱེབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོཡོངས་འོད་ཟེར་མདངས་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་

མ་ོམུ་ཧ་ལ་ཙི་ཏྲ་ིསྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོསྒྲོ་ལིང་ཡོངས་ཁྱེབ་འོད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོཨ་དཀར་དནོ་ལྡན་སྒྲོ་མཚན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིགས་རྟེེན་གྱིི་སྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིགཡ་ོརབ་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐིག་ནམ་བརྟེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

སངས་རྟེོགས་གསལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོའོད་ནམ་ཤེག་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཀློངོ་རུམ་སྐྱེལི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ལུས་ཡངོས་སྤྲོ་ོམ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདཀར་ལྡན་ཞེིང་སྐྱེོང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་

གྱི་ིལྷ་མ་ོམཁའ་གསལ་ངེས་དོན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོཧ་ལིང་མུ་

རྒྱས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདོན་གསང་ག་ིཐིག་ནམ་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི



 314  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོལྡན་པའ་ིརིག་ཤེེས་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་གོ་དབྱོངས་བརྡོ་སྦྱོར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྒྲོ་ཕྱརི་དནོ་བྱོདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

གདམ་ངག་ཤེསེ་རབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐགི་རྒྱུན་གྱི་ིབདུད་

རྩ་ིམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ་ིསྟོོབས་ཆོེན་གླེང་པ་ོགཉིས་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེེད་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིསྟོངེ་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་འོད་ནམ་འབར་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་ཏིང་

ཙིེ་གསལ་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་འོད་ནམ་ཕྱོད་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་བ་ནམ་གཏིང་སྐྱེོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་གནམ་རྒྱལ་ཐང་པ་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་ཏིང་གཙུག་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་དབུ་ཆོེན་རིག་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་ལེགས་ཏང་

འོད་མུ་རྒྱང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་ཁ་ིནམ་སངས་སྐྱེོལ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་ནམ་ཏངི་ཤེགས་དྲེང་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་ཤེངས་ལྷ་སྤྲོོ་མུ་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཧ་མུ་རམ་ཨ་ཕྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གཏིང་རུམ་

རྭང་ཤེསེ་བཞེནི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་འདོ་དཀར་ཟརེ་འགྱིདེ་ཤེངོ་མརེ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་རྒདོ་གསས་མཁའ་རྗེ་ེའོད་ཡུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་གར་མ་འོད་སྐྱེོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་ཁྱུང་ཐོག་ཀློོང་གདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་བླ་རྗེ་ེ

མཁར་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མུ་ཁྱུང་རྩེ་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མུ་རུམ་གཏངི་ཐགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གཡུ་རྒྱལ་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ལེགས་ཏང་ཕེོད་རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཀྱི་ིལྷ་འོད་གཤེེན་སྒོོམ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གཉན་རུམ་ཟེར་

ཐང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་སྟོོབས་ཆོནེ་འདོ་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའདོ་གྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་འབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་འཕྲུལ་རྗེ་ེགསས་འོད་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་དམུ་རུམ་རྦུམ་(འབུམ་)མཁའ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་

ནམ་འཕེང་རྒྱལ་སྤྲོསོ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་རྟུལ་ཤུགས་སྐྱེདེ་མ་ིཆོགས་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་མ་ིགཡ་ོདཔག་ཆོནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་གུང་ཁ་ིའོད་རུམ་སྤྲོ་ོལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཡ་ེལྡན་འབར་ཕྱོད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

སྲིད་པ་བཙིན་པ་སྐྱེེད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཁ་ིརྒུད་མུ་

རུམ་ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་མུ་ལ་འདོ་དཀར་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མ་ིགཡ་ོཆོ་ལ་མཉམ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་མ་ིཡངེས་ངང་དང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲིད་པ་མུ་ཧ་ལ་རྟེེན་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་གཡུང་དྲུང་ག་ིརྒྱན་

བཀོད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་སྲིད་པ་འཁོར་ལོ་རྗེེ་འཁོར་ཡུག་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་གར་བ་སྤྲོོས་འོད་རྒྱས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་ཁ་ིརུམ་འདོ་དཔག་མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡནོ་

ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་འདུན་པ་སྐྱེེད་དགའ་བ་རྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་

འབྲུག་ཆོ་སྒྲོ་ཏིང་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ཚ་བ་འོད་གཏིང་དཔག་

མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་ཡང་ཁི་སངས་

གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་ཤེེས་ཐོག་གསལ་ཏང་ལ་ཕྱག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་འོད་ནམ་སྐྱེེད་མ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིསྲིད་པ་ལྷ་རྨེང་རྗེ་ེཏིང་རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་འབྲོང་ནམ་

དྲེང་གསལ་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ་ིའཁོར་ལ་ོདགུ་བརྩེགས་གདན་ལ་བཞུགས། །འོད་ཟེར་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་གཤེེན་མཁའ་རྗེེ་འོད་དཀར་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་གསང་ལ་ེགྱིེར་མངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་ནམ་ཏིང་སྒྲོ་

རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། སྐུའ་ིགཤེེན་ཟླ་གསང་ཐིང་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

གཤེནེ་དྲེ་ོབདལ་ཀུན་སྙིམོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་ཡངས་པར་དོན་བཀྲེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་འཐབིས་པར་བྱོནི་གཏབིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

ག་ིགཤེེན་གསལ་འབར་འོད་འཁྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །གསུང་ག་ིགཤེེན་བདེན་
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པར་དོན་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་གཤེེན་སྐྱེོད་པའི་ཐོགས་མེད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་མུ་ལ་རྒྱལ་རྒྱ་ཆོོད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་འདོ་ནམ་ཤེགས་འཕྲུལ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་

ཀྱི་ིགཤེེན་མཁའ་བདལ་ཡུག་འོད་རམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་སངས་

ཏོག་ཁི་རྒྱས་འདེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་མུ་ཁྱུད་རླབས་གོང་

གཅོདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་ཡགོས་པ་ཁྱེབ་ཆོནེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་དབལ་ས་ོངར་དྲུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ི

གཤེེན་མུན་པའི་ཁིགས་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་གཉེར་བའི་

ཡིད་ཧོས་ལེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་གཏིང་དཔག་ག་ིམཚམས་

འབྱོདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་སྤྲོ་ོབསྡུ་འོད་རུམ་རྩ་ེ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་ཁྱེབ་ཡངས་ཀློོང་དག་མཁའ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་བཀྲེ་གསལ་གཟ་ིབརྗེིད་འོད་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཏིང་གཙུག་བྲོད་རོལ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིགཤེནེ་ལགེས་པའ་ིརྒྱན་ཐགི་ལ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་སྟོེང་ཕྱོགས་ཀྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ད་ེནས་

ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ངས་འདུལ་བའ་ིམ་ིམཇིདེ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེེན་ཡར་

འདས་པའ་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མ་ིབྱོེད་དེ། །འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་

བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་ངོ། །སེམས་ཅོན་གྱིི་ལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མི་

ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་ངོ། །སྟོོན་པའི་བཀའ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་

ངོ། །ད་ེལྟར་སྟོེང་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས། གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་དུ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན། བཞུགས་པའ་ིབད་ེཔར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཅོགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

“གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བཅུ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བརྒྱ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །སྟོངོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་
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བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།” །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་

ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་

མཛོད་པ།” །འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །ས་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །”གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བྱོ་ེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །དུང་ཕྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་

གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་

པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །ཁག་ཁགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་མ་ིམཇིདེ་འཇིིག་རྟེནེ་གྱི་ིསྟོངེ་ཕྱགོས་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་བརྗེོད་པ་དང༌། མ་ིམཇིེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཡར་འདས་པ་ན། 

འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པ་ན་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་ཡང་བསམ་

གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་མཚན་བརྗེདོ་ཀྱིསི་མ་ིལང་བ་རྣམས་ལ། །སམེས་ཅོན་གང་ཞེགི་མསོ་

པ་བསྐྱེེད་ད།ེ །ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པ་བྱོས་ཤེིང་རྒྱུན་ཏུ་མ་བརྗེེད་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། 

ཡུན་དུ་མི་ཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་པ་འབྱོང༌། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་གར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡར་སྟོགས་རྣམས། 

སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཇི་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། ཞེལ་ནས་སྨནོ་ལམ་གདབ་པ། །

འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་

བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་

སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། །“དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་

ཕྱནི་པར་ཤེགོ །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” 

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་

ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་

མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི
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བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས། ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིིས། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། མཚན་བྱོང་
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ལ་བསྐོརོ་ནས་ཕྱགོས་བཞེརི་བཏང་བས། འཇིིག་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང༌། གཡོའ་ོགཡའོ་ོ

རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལ།ོ །འུར་འ་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་

ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་

ལས་འོད་གསལ་བ་མང་བ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་

སོ། །ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་དུ་གྲག་གོ །ད་ེལ་སེམས་

ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་ཀྱི་ིཕེ་རྒྱལ་པ་ོཁ་ིའོད་དམྱལ་བ་ཆུ་བུར་ཅོན་

དུ་སྐྱེེས་པ་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྟོེང་ཕྱོགས་ན་

གནས་པའ།ི རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་དང༌། ད་ེཡར་འདས་པའ་ིམར་སྐྱེ་ེཀ་མ་ལ་ཤེནི་

ཏུ་གྲངས་མང་བ། སྟོངེ་ཕྱགོས་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོ་པ་ཙིམ་ཞེགི །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ་

སྐོད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་གྱི་ིའོད་དུ་འཕྲིོས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ནས་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི། ཡང་ལྡན་

པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས་རིམ་པས་བཏེགས་ནས། ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་

པ་བཞེསི་སྣ་དྲེངས་ཏ།ེ སྙིངི་པ་ོརྣམས་རམི་པར་བཟླས་ཤེངི་མཆོདོ་པ་ཕུལ་བས། །དའེ་ི

ཡོན་ཏན་གྱིིས། བྲན་ཕྲུག་ཁི་ཤེེས་ཀྱིི་ཕེ་མུ་འབལ་ཧ་དེ། དམྱལ་བའི་ཡུལ་གཤེའ་

གཏུབ་སྦྱོང་བའི་འཇིིག་རྟེེན་ན་སྐྱེེས་པ་དང༌། །དམག་མི་སུམ་བརྒྱས་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ་བཞེིའ་ིཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ང༌ོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཡང་

བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་རྣམས་བརྗེོད་ད།ོ །འཁོར་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། 

མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི། །རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་ལྷ་མོ་ཁྱེབ་ཡས་མཐར་དག་སྐྱེོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོཟེར་གསལ་བདལ་འོད་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགཟ་ིབྱོིན་

དབྱོ་ེའབྱོམས་ཀློོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོའོད་ནམ་འཕྲུལ་འཕེང་སྟོོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགཏངི་རུམ་བདལ་ཁྱེབ་མཁའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་མོ་རྒྱལ་བྱོེད་ཐར་ལམ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོབྱུང་རྒྱལ་ཡ་ེཤེེས་ཀློངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་

མ་ོམ་ིའགྱུར་བཀའ་ཐིག་འབྱོེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྒྱས་འདེབས་

གཡུང་དྲུང་བརྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྒྱ་ཆོ་ེམཐའ་ཡས་ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །
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དབྱོིངས་གྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཐུགས་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའི། །བད་ེབར་གཤེེགས་པ། མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིལྡོག་བརྟེན་བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགྲུབ་རྟེགས་མ་ིའགྱུར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

ལྷ་མ་ོསྐྱེ་ེམེད་གདོད་ནས་དག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིའགག་ཐུགས་

རྗེེའི་རྒྱུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཁྱེབ་བདལ་འཁོར་བ་སྒྲོོལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོམཐུ་ལྡན་བདུད་ཚོགས་འཇིམོས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མོ་སྟོོབས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་སྒྲོོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྐྱེ་ེབར་གཡུང་དྲུང་སྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོ

རྒྱུ་བཞེ་ིསྒྱུ་མར་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྐུ་གསུམ་གྱི་ིའབྲས་བུ་

སྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིགཡ་ོཐུགས་མཐར་སྒྲོོལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་མྱ་ངན་གྱིི་གཞེི་སྤེོངས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབཀའ་ཡིས་ངེས་དོན་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྐུ་བརྗེིད་ཞེ་ིཁ་ོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདཔག་མེད་ཡོན་

ཏན་འབྱུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་ཀྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་གྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེེའ་ིའདྲེེན་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རིན་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །སྟོབོས་ཆོནེ་གླེང་པ་ོགཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་ནས་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་ལྷ་འོད་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་དབྱོིངས་རུམ་སྟོོབས་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

ལྷ་གནམ་ཕུད་རྩ་ེརྒྱལ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་འོད་ཁྱེབ་བདལ་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མཐངོ་དྲུག་ལགེས་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་སྟོོབས་རྗེ་ེདྲེང་

དཀར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་གནམ་ལྷ་མཁའ་དྲུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་འོད་དྲུག་སྤྱི་ིཕུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་སྒྲོོན་མ་མངོན་

དྲུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ིའབྱོེད་འདོ་རམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

ག་ིལྷ་གནམ་དྲུག་སྐྱེདེ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཀློངོ་མཁའ་ཡངོས་དཔག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་དནོ་ཆོདོ་མན་ངག་ངསེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ངསེ་ལུང་

དོན་དུ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཐིང་ནམ་རྒྱུད་དུ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་འབུམ་སྡེེའ་ིདནོ་ངསེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གཏིང་དཔག་མཐའ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་རིན་ཆོནེ་སྐོལ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གདངིས་

ཆོེན་མཆོོག་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་བདལ་ཆོེན་ཀློོང་ཡངས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་འབྱུང་རྒྱན་སྤྱི་ིགཙུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ཞེིང་ཁམས་ཀྱི་ིདག་ེརྒྱས་བསྐྱེེད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་རྒོད་འབར་གྱིི་རུ་ཐོག་རྗེེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་སྒྲོ་དབྱོངས་ཀྱི་ིགླེིང་གྲགས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིལྷ་ཐར་ལམ་མུ་མདེ་དཔག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ཆོགས་མདེ་

ཀློངོ་དུ་སྒྲོལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་སྲིད་པ་སྒྲོིབ་པའི་ས་རྣམས་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་འཛོེགས་པའ་ིསྐོས་རྣམས་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་མ་ི

འཁོར་བའ་ིཐིག་རྣམས་འདེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ  །སྐུའ་ིསྲིད་པ་ཏིང་འཛོིན་གྱི་ིཀློོང་

དྲུང་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྐུའ་ིསྲདི་པ་བད་ེརྒྱས་ཐགི་ལརེ་ངསེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་

པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་

མཛོད་པ། །གསུང་གི་སྲིད་པ་འགྱུར་མེད་ཀྱིི་གཙུག་ཕུད་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་འབར་འོད་ཐོགས་མེད་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

སྲིད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་སྨོན་ལམ་བཀྲེག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་མངོན་

པའ་ིརྩལ་དང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་གཟུངས་ལྡན་གྱི་ིམ་ིབསྙིེལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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མཆོགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་རྒྱུན་ཐག་ག་ིཀློོང་དྲུང་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་སྲིད་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱིི་དོན་རྟེགས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་རྟེགས་ཀྱི་ིངསེ་དབང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་

པ་གཙིརོ་འཛོནི་དུ་བཀྲེ་ལྡ་ེསྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་རྒྱུད་འབྱོམ་གྱི་ི

མཐའ་དག་སྐྱེངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་སྲིད་པ་རྒུ་ཁི་ཁྱེབ་བརྟེེན་ཐང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ཙི་ལ་སངས་ཟེར་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཡོན་

ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་འབུམ་ཁྱེབ་མུ་བཙིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་སྟོོང་

ནམ་ད་ེདཔག་ཁགིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་མུ་རྒྱུད་ཀྱི་ིག་ོའབྱོདེ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་རྟེེན་ཏང་ཤེེས་གླེིང་རྒྱུད་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་རྒྱ་སྐྱེདེ་བདལ་གུང་གཙུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མུ་ཝེར་སྤུངས་མཁའ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱིི་སྲིད་པ་འབར་བ་གུང་དྲེོ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་རྒྱུད་

དཔལ་ཟརེ་འབུམ་འགྱིདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ།ི །འཁརོ་ལ་ོདགུ་བརྩགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །འདོ་ཟརེ་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། ། གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡི། སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིགཤེནེ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

གཤེེན་མ་ིའབྱོེད་ཐིག་ལ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་བོན་སྡེ་ེམཐར་སྤེེལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་ཐུགས་དག་རྒྱ་རྩིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་མད་ོ

འཛོནི་ངསེ་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་དོན་གྱི་ིའཕྲིག་འབྱོེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་མཐུ་དབང་གིས་དོན་མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

གཤེེན་ཚད་མའ་ིཚད་འཛོིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་དོན་ངེས་ཀྱི་ིམད་ོ
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སྦྲལེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་རྟེོག་སལེ་གྱི་ིཐགི་འདེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཐའེུ་ཡུག་རྒདོ་འབྱོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཚ་ལ་དག་ེརྒྱུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་པད་མ་

མུ་ཟརེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་གཟ་ིབརྗེདི་ནམ་གཏབིས་’ཏངི་’ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་རྨེ་དང་རྩ་ིའབདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་

ཀྱི་ིའགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་མཐ་ོཐོག་ཕུད་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་སྤྱི་ིརྒྱུག་ཀུན་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་

ཀློོང་མཐའ་རྒྱ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་གསལ་དག་གཙིང་

མཆོོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་ཐོག་གཙུག་འོད་འགྱིེད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་བྱོམས་ཁྱེབ་རྟེེན་དཔག་

མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་སྟོོབས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཕྱག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་ཡེ་གསལ་རྒྱུད་འཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་རྒྱ་སྐྱེེད་མུ་ཡངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ི

གཤེནེ་དབང་རྒྱུད་ཀྱི་ིཁུངས་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་བྱོང་ཤེར་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེནས་ཡང་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ངས་འདུལ་བའི་མི་མཇིེད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཕེར་

འདས་པའ་ིབྱོང་ཤེར་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མ་ིབྱོེད་དེ། །འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་

བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་ངོ། །སེམས་ཅོན་གྱིི་ལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མི་

ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་ངོ། །སྟོོན་པའི་བཀའ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་

ང།ོ །ད་ེལྟར་བྱོང་ཤེར་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་དུ་ཤེནི་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན། བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གཅོིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །”གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བཅུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །”གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །”གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ི

བྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་

རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །སྟོོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །”གང་གཱའ་ིཀླུང་

གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་

པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”   །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་
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གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །འབུམ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །”གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །ས་ཡ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” །བྱོ་ེབ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།”གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་

བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།” །དུང་ཕྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །”གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་

མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ི

དནོ་མཛོད་པ།” །ཁག་ཁགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན་བཞུགས་པའ།ི །བད་ེ

བར་གཤེེགས་པའི་མཚན་བརྗེོད་པ་དང༌། མི་མཇིེད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་བྱོང་ཤེར་ཕེར་

འདས་པ་ན། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ན། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་

ཡང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་མཚན་བརྗེོད་ཀྱིིས་མ་ིལང་བ་རྣམས་ལ། སེམས་ཅོན་

གང་ཞེིག་མོས་པ་སྐྱེེད་དེ། ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པ་བྱོས་ཤེིང་རྒྱུན་ཏུ་མ་བརྗེེད་ཡ་ིདམ་

བྱོས་གྱུར་ན། ཡུན་དུ་མ་ིཐགོ་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོབི་པ་འབྱོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་

བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། 

སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་གྱི་ིརིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཇི་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པར་མཛོད་ནས། ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ི

ཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའི་མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་

ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་

དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་

ཤེོག །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །” ད་ེནས་

ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། 

སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས། “ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་
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གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས། ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིིས། །འདོད་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །མཚན་བྱོང་ལ་

བསྐོརོ་ནས་ཕྱགོས་བཞེརི་བཏང་བས། འཇིགི་རྟེནེགྱི་ིཁམས་ཀྱིང༌། གཡའོ་ོགཡའོ་ོརབ་
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ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལོ། །འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་

ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་

ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་

སོ། །ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པ་ོགྲག་གོ །ད་ེལ་སེམས་

ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། བྲན་ཕྲུག་ཁ་ིཤེསེ་ཀྱི་ིཕེ་མུ་འབལ་ཧ་ད།ེ གཤེའ་གཏུབ་སྦྱངོ་

བའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་བྱོ་བ། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་སྐྱེསེ་པ་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱ་དང༌། 

མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ཤེར་ན་གནས་པའ།ི །རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་དང༌། ད་ེ

ཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེ་ེཀ་མ་ལ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་བྱོང་ཤེར་གྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོ་པ་

ཙིམ་ཞེགི །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ་སྐོད་ཅོིག་མ་གཅོགི་ལ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་

གཞེའ་ཚནོ་གྱི་ིའདོ་དུ་འཕྲིསོ་ཤེངི་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ནས་སླད་

ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། ཡང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས་རིམ་པས་བཏེག་

ནས། ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་བཞེིས་སྣ་དྲེངས་ཏེ། སྙིིང་པ་ོརྣམས་རིམ་པར་

བཟླས་ཤེངི་མཆོདོ་པ་ཕུལ་བས། །དེའ་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི་བྲན་ཕྲུག་ཁ་ིཤེསེ་ཀྱི་ིམ་ལ་ིདྲེ་ཀ་

མུ། གཤེའ་གཏུབ་སྦྱངོ་བའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཅོསེ་བྱོ་བ། དམྱལ་བ་གཤེག་འདྲེལ་དུ་སྐྱེསེ་པ་

དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱས། བད་ེབར་གཤེགེས་པ་བཞེའི་ིཞེལ་མངནོ་སུམ་དུ་མཐངོ་

ང༌ོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཡང་བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་རྣམས་བརྗེོད་

ད།ོ །འཁརོ་སླད་ནས་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི། མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི། །རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོཡ་ེཤེེས་ཐིག་ནམ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་

མ་ོའོད་དཔག་གསལ་དྭངས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོཞེ་ིདལ་སྙིོམས་མཆོོག་

མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་མོ་དལ་འཇིམ་བྱོམས་པའི་གཙིོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོམ་ལངི་རངི་ནམ་སྐྱེལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་མོ་འོད་ལྡན་གསལ་དང་དོད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོགྲུབ་རྟེགས་བདུད་རྩ་ིབསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

ག་ིལྷ་མ་ོདྲེ་ིབདའ་སྤེོས་ངད་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོཐིང་ནམ་ཐིག་

འདེབས་དྲེང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་ལྷ་མོ་བ་གར་རབ་མཚོ་ལྡན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི
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བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཤེེས་འོད་མུ་ཁ་ིབསྐྱེོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོལྡ་ེམ་ོབྱོང་བའ་ིགཞེ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདགའ་

བའ་ིདོན་དང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབདུད་བཞེ་ིརྩིས་གས་ོམ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐུགས་རྗེེའ་ིརྒྱུན་ཐག་སྐྱེངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མ་ོམཁའ་ནམ་མུ་ཟིལ་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོལྡེམ་པ་མུ་ཆོོས་སྐོོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་

ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྣང་གསལ་གྱི་ིམདོག་དྭངས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོ

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིགཙུག་མ་ིནོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོའཕྲུལ་ཆོའ་ིདགའ་

རྒྱུན་འདྲེནེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ལིང་བརྒྱད་ཏིང་ཤེགས་

འཕྲུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྐུ་འགྱུར་གྱིིས་སྟོོང་རྩིས་ཐེབས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མ་ོསྣང་ལྡན་གྱིི་ཕུད་གཙུག་རུམ་སྐྱེེས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརནི་པ་ོཆོའེ་ིཡདི་ལྡན་སྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་

ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགཙུག་མ་ིའགྱུར་བརྟེན་མ་འདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱིི་འོད་ཀྱིི་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེེའ་ིའདྲེེན་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རིན་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །སྟོབོས་ཆོནེ་གླེང་པ་ོགཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་ནས་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་ལྷ་འོད་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་སྲིད་པ་རྒྱར་བཀོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་

ཚངས་པ་མུ་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ སྐུའ་ིལྷ་སྟོོབས་ལྡན་དྲེག་ཤུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་དྲེལ་འབྱོམ་སྒྲོ་ཧ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་བྱོིན་སྤུངས་མུ་རུམ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་འོད་ཟེར་རིས་བཀྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་ཚངས་རྟེགས་བཀྲེ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་དོན་

གསང་ངང་རངི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་ཐུགས་རྗེའེ་ིདྲེང་སྟོབོས་ལྡན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་ཏངི་གསལ་མུ་དཔག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱི་ི
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འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་པད་གཙུག་འཁྱེིལ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་བྱོམས་དཔག་སྒྲོིབ་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མྱ་ངན་

གཏིང་ཟློག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་བཀའ་སྒྲོོམ་ཡོངས་རྟེགས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་སྒྲོནོ་མའ་ིགླེགོ་འགྱུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་བཀའ་རྟེགས་ཐལ་སྦྱརོ་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་

གྱི་ིལྷ་ཐུགས་བརྟེེན་གྱི་ིགཡུང་དྲུང་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་འདྲེེན་

པའ་ིདམུ་ཐག་སྐྱེོངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་འཁོར་ལོས་དབྱོིངས་ཀློོང་

སྟོམི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གངས་དཀར་གྱི་ིསྐུ་མདོག་

ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གངས་དཀར་གྱི་ིའོད་ནམ་འབར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ཁ་ིརྟེེན་འདོ་མུ་སྐོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ི

ལྷ་སྲིད་པ་ཁ་ིསྡུད་ཁྱེབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་འབྱོམ་ཡུག་ཀློོང་ན་

གདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་མ་ིནུབ་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ིགསེར་ཏོག་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་ཁྱུང་མུ་སངས་རུ་ཐོག་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་

མཛོསེ་ལྡན་འདོ་རྣམ་པས་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་རྨེད་ཀྱི་ིབཀྲེག་ཟརེ་

དང་ངགོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་ངད་དང་དྲེ་ིཞེམི་གདང་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་མ་ིཟད་གཏེར་མུ་ཁྱུང་ཕྱོད་པ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་མཁའ་ཐོག་རྗེ་ེརྒྱ་ཡོངས་ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་མུ་སྤུངས་རྒདོ་འདབ་དྲེག་ཤུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

ག་ིསྲིད་པ་རྒྱ་ལག་ཕྱད་བསྣོལ་མར་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཀ་དྷ་

རྒྱུད་དྲེང་ཤེསེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་
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པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མཁའ་གསལ་དོན་དང་ལྡན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་རིག་པའ་ིརྩལ་ཤེེས་རབ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་འདོ་དྭང་ཤེསེ་ཚད་མའ་ིམཆོགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲིད་པ་རྒྱུ་དྲུག་དོན་ས་ོསོར་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་བད་ེ

བ་རྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་སྙིངི་པ་ོདག་མ་ེཏོག་པད་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་བྱོིན་དང་ལྡན་སྤྲོིན་ཚོགས་གཏིབས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་སྤེངས་པས་བད་ེབ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་རིགས་སྐྱེེད་དག་གཙིང་མའ་ིདོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་

ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་འདདོ་པ་ཀུན་འབྱུང་རནི་ཆོནེ་གྱི་ིགཏརེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེའེ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་གསེར་བཙིོའི་འོད་

མདངས་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་བདུད་རྩིའ་ིརྫོིང་བུ་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་མན་ངག་གི་སྙིིང་པོ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་དབང་རྟེགས་ཀྱི་ིརུ་མཚནོ་ཅོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཀ་ཏྲ་སྐྱེདེ་ཐིག་ལརེ་ངསེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ་ིའཁོར་ལ་ོདགུ་བརྩེགས་གདན་ལ་བཞུགས། །འོད་ཟེར་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་ོགཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་གཤེེན་རྣམ་པར་མཁའ་དག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་སྤྱིོད་ལམ་བདེར་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་བསྣོལ་མར་

རྫུ་འཕྲུལ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་ཁ་ོབརྗེིད་གེགས་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེནེ་གསང་ལྡན་གྱི་ིམན་ངག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་དགའ་བ་བསྐྱེེད་གཟ་ིབརྗེིད་

སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་འདོ་གསལ་གྱི་ིཕུད་རྨེངོས་པ་སལེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་འདོ་ལས་སྐྱེདེ་གྲུབ་པ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོགསུང་ག་ི

གཤེེན་རུ་མཚོན་སྐྱེོལ་བླ་ོགྲོས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་འཕྲུལ་ཆོ་

འགྱིདེ་གླེགོ་འགྱུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་འདོ་རྒྱུད་བཀྲེ་གསལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་དཔལ་ཁྱེབ་རྟེེན་སྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ི

གཤེནེ་བྱོམས་པའ་ིའབུམ་བཀའ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་དྭངས་པའ་ི

སྙིིང་རྗེེ་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་ཚད་མེད་དོན་རྟེགས་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་བྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་ཨ་ནུ་ཕྲིག་སྲས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་དྲེང་སྣང་ལྡན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ི

གཤེནེ་དམུ་སྐོས་རགིས་རྒྱུན་འཛུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ  །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་གཙི་ོ

རྒྱལ་གྱི་ིམ་ེགསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་བ་གར་གྱི་ིརྒྱུད་ཀློོང་དྲུང་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཕེ་ོབྲང་དུ་ཀློོང་གསལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་དོན་བདེན་གྱི་ིགཏན་འབེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཚད་མདེ་དུ་དནོ་འདུས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ི



 348  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཤེེན་གཟུངས་ལྡན་གྱི་ིའོད་དཔག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་དྲེང་

ཡདི་དུ་ཚརོ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་ཀྱི་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེནས་ཡང་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ངས་འདུལ་བའི་མི་མཇིེད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཕེར་

འདས་པའི་བྱོང་ནུབ་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མི་བྱོེད་དེ། འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིང་

བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་ངོ། །སེམས་ཅོན་གྱིི་ལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མི་

ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་ང༌ོ། །སྟོོན་པའི་བཀའ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་

ངོ། །ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གཅོིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “།ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །བཅུ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”   །བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིགི་

རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །སྟོངོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ི
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ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་

འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་

བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།”  །འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ི

ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་

པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །ས་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

“དེ་ལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །བྱོ་ེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །དུང་ཕྱུར་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེལྟར་བྱོང་ནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །ཁག་ཁགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ཤེནི་ཏུ་

གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་

པའ་ིམཚན་བརྗེོད་པ་དང༌། མ་ིམཇིེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཕེར་འདས་པ་ན། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ན། བད་ེབར་གཤེགེས་པའ་ིམཚན་བརྗེདོ་ཀྱིསི་མ་ིལང་

བ་རྣམས་ལ། སམེས་ཅོན་གང་ཞེགི་མསོ་པ་བསྐྱེདེ་ད།ེ ཕྱག་འཚལ་མཆོདོ་པ་བྱོ་ཤེངི༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྒྱུན་དུ་མ་བརྗེདེ་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། ཡུན་དུ་མ་ིཐགོས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོབི་པ་འབྱོང༌། །ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་དེ་སྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཡ་སྟོགས་

རྣམས། །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་ཇི་ིལྟར་འདདོ་པ་བྱོནི་

གྱིསི་བརླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། ཞེལ་ནས་སྨནོ་ལམ་གདབ་པ། །

འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་

བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་

སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། །“དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་

ཕྱནི་པར་ཤེགོ །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” 

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་

ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་

མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་
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ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་བར་ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་
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ནས། ཡནོ་བདག་རྣམས་ཀྱིསི་འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། མཚན་བྱོང་ལ་

བསྐོོར་ནས་ཕྱོགས་བཞེིར་བཏང་བས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་གཡོའ་ོགཡོའ་ོརབ་

ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལོ། །འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་

ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་

ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་

ས།ོ །ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པརོ་གྲག་ག ོ།ད་ེལ་སམེས་

ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ནས། བྲན་ཕྲུག་ཁ་ིཤེེས་ཀྱི་ིམ་ལ་ིཏྲ་ཀ་མུ། བཤེའ་གཏུབ་སྦྱོང་

བའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཅོེས་བྱོ་བ། དམྱལ་བ་བཤེའ་གཏུབ་ཏུ་སྐྱེེས་པ་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་

བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྱོང་ནུབ་ན་གནས་པའ།ི རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་

དང༌། ད་ེཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེ་ེཀ་མ་ལ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ། བྱོང་ནུབ་ཀྱི་ིའཇིིག་

རྟེེན་སྟོོང་པ་ཙིམ་ཞེིག །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ་སྐོད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་ལྷགས་ཤེིང༌། 

ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚནོ་གྱི་ིའདོ་དུ་འཕྲིསོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང།ོ །

ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། ཡང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་

སྟོགས་རྣམས་རིམ་པས་བཀྱིག་ནས། ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་བཞེིས་སྣ་དྲེངས་

ཏེ། སྙིིང་པ་ོརྣམས་རིམ་པས་བཟླས་ཤེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་བས། དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས་

རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་ག་ིམ། མུ་ས་ཙི་ལ་མ། དམྱལ་བ་ངུ་འབདོ་ཀྱི་ིགནས་སུ་སྐྱེསེ་པ་དང༌། 

དམག་མི་སུམ་བརྒྱས། བདེ་བར་གཤེེགས་པ་བཞེིའི་ཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

ང༌ོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཡང་བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་རྣམས་བརྗེོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད།ོ །འཁརོ་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི། མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི། །རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོཚངས་མ་རིན་ཆོེན་ཏོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་

མ་ོམདངས་ལྡན་ཤེེས་འབར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོཐོར་ཚུགས་འབུམ་

ཕྲིག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོམ་ིའཁྲུལ་ཐུགས་མཚན་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོའདོ་དཔག་ཚད་མདེ་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི གསུང་ག་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་ཀྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་མོ་ཟེར་དཔག་མུ་སྐྱེེད་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོདུག་རྣམས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་

མ་ོཐུགས་ཐུན་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོབྱོམས་སྙིོམས་

ཐིག་འགྱིེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོབརྗེིད་སྣོད་སྐྱེེད་བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་ཞེི་དལ་བདེ་ལམ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདནོ་རྟེགས་མཚན་དང་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་

མ་ོསྐྱེེད་དཔལ་ཡོངས་སུ་དག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོའབུམ་སྡེ་ེརིགས་

འབྱོེད་ཆོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་མི་མགོན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མོ་རྒྱལ་མོ་ཀློོང་བསྒྱུར་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། ། ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་སྐྱེོངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་

ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྐྱེལི་རུམ་རྩ་ེཕུད་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདབལ་ས་ོ

ཡམ་ངར་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོའཕྲུལ་ནམ་གཏ་ོརྒྱལ་འབྱུང་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྒྱལ་རྟེགས་ཀྱི་ིཐིག་འཆོང་མ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་འོད་འབྱོམ་ལར་ཁྱེབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོའབྲང་ནམ་གཟུངས་མ་ིཡེངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགཡ་ོའཁྲུལ་གྱི་ིསྐོརོ་གླེངི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཆུ་

ཀླུང་འགྱུར་རྒྱུད་བྱོདེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་གྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ།ི །སྟོོབས་ཆོནེ་གླེང་པ་ོགཉིས་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་བོན་སྟོོང་མཁའ་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་ཡ་ེཐན་

ཡ་ེའབྱུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་བ་ནམ་འབྱུང་སྐོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་

གསལ་སྒྲོོན་མུན་འཇིོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མུ་དྲུང་ལྡན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་འོད་ནམ་ཏིང་གཙུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་རལོ་པ་དབྱོངིས་རྟེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་རྒུ་རྫོགོས་

རོལ་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་ལྷ་ཡབ་བླ་ཐོག་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་དྲུག་ལྡན་མངནོ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་ཁི་གསུམ་མུར་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གུང་རྨེད་ང་ོམཚར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གོར་དང་རྗེ་ེ

བརྟེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་འགྱིིང་བག་དཀར་ཏེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གནམ་ལྡ་ེཁ་ིཤེག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེདེ་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་ཕྱ་གཏིང་མཁའ་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་གཏངི་གསལ་གསང་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ཡནོ་ཏན་ལྷ་རྩལོ་ཏང་

མཁརའཛོེག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་འོད་དེ་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་བྲག་ཆོགས་བཙིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ།འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ལེགས་པ་འབྱུང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ཟླ་གསང་དངོས་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིལྷ་བཀདོ་རྒྱ་དབང་འབྱུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་བསྐོལ་བགྲང་ཤེསེ་

རབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་དག་སྐུ་ཁྱེབ་ཐགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་ཡ་ེདང་ལྡན་མུ་ཐུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

སྲིད་པ་དབང་ཆོེན་རྟེགས་བརྟེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་མུ་འོད་རྒྱན་ཟེར་

ཏིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་མཁར་དང་ལྡན་བཙིན་མཆོོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་དམགིས་པའ་ིཡུལ་བནོ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཐུགས་རྗེ་ེདྲེག་སྟོོབས་ལྡན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་འཁོར་བ་སྒྲོོལ་འདྲེེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ི

སྲིད་པ་གཞེ་ིརྒྱུད་ལས་བྱོམས་པ་འགྱིེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་རིམ་

པས་བགྲོད་ཐེག་པ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ནམ་མཁའ་སྟོོང་རྒྱ་མ་

ཆོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་
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པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཁམོ་དབང་དལ་གཙི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་དྭངས་གདངས་འཇིམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་

པ་དམུ་སྤྱིོད་ཡོངས་མཐའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་མུ་ལ་འོད་ཤེེས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་མུ་འཕེན་རགིས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་མཁའ་ཀློོང་ཡོངས་ཏང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་འོད་ནམ་ཏིང་ཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་

གྱི་ིསྲིད་པ་མུ་རྒྱུང་དོན་སྤྱི་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ཕྲི་མཁྱེེན་སྐོོས་

དྲུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་དབནེ་པ་ཡངོས་ཏངི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ལེགས་ཏང་བརྟེན་པ་རྗེ་ེ

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་དབང་ཐིག་ག་ིརྒྱས་ཐིག་འདེབས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་དབྱོངིས་ལས་བདལ་འགྲ་ོབ་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་འདུན་པར་གཞེ་ིདནོ་ངསེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་

ཀྱི་ིསྲདི་པ་འགྱིགོས་དང་ལྡན་སྟོབོས་དབང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ།ི །འཁརོ་ལ་ོདགུ་བརྩགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །འདོ་ཟརེ་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིགཤེེན་མཁའ་མཐ་ོཏིང་བ་ལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

གཤེནེ་ཡ་ེསངས་ཕུད་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེནེ་གཡ་ོམརེ་འགུལ་སྐྱེདེ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་རིང་ནམ་འཕེང་ཕྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་

གཙུག་སྲས་རྨེ་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་གཤེེན་མཐིང་འབྲང་རྩལ་ཁུག་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་རིང་ཤེགས་འཕྲུལ་དྲེང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ི

གཤེནེ་འབད་དྲེང་རྩལོ་རུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་རང་གསལ་གྱི་ིཐགི་

ལ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེནེ་ཆོད་ཁུངས་བརྒྱུད་ལམ་ཏགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་
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ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་དབྱོིངས་ལས་བདེར་གྲུབ་གཙི་ོལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་རོལ་པ་དོན་ཕྱུག་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་

ཀྱི་ིགཤེེན་གསལ་ཐང་འོད་རུམ་བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་གནམ་

ཁྱེབ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་རིགས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་

གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་བད་ེལྡན་དོན་གྲུབ་རྟེགས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་རྟུལ་ཤུགས་ཀྱིི་ཐོགས་མེད་དྲེག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་དྲེང་ལ་དྲེག་གཅོིག་ཏུ་སྟོོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ི

གཤེེན་ཞེི་དལ་དུ་ངང་ཚུལ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་གྲུབ་པ་

གསུང་གསི་སྒྲོ་རྣམས་འབྱོདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་འཕྲུལ་ཆོ་རོལ་པ་བསྒྱུར་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཞེ་ིགནས་ལ་ངང་ག་ིངེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ལེགས་སྤྱིོད་ལ་དོན་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་འདྲེེན་ལམ་རྒྱུད་མ་ནོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་

སྟོབོས་ཤུགས་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་ཀྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེནས་ཡང་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ངས་འདུལ་བའི་མི་མཇིེད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཕེར་

འདས་པའ་ིལྷ་ོནུབ་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོནོ་པ་མ་ིབྱོདེ་ད།ེ །འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་བསམ་

གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་གྲངས་མང་པོ། སེམས་ཅོན་གྱིི་ལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་སྟོེ་

གྲངས་མང་ང༌ོ། །སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ཡང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །ད་ེལྟར་

ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་

ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་

མཛོད་པ། །གཅོིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “།ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་

གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། “  །བཅུ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ།”།ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”   །བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “།ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་

རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །སྟོངོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “།ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”   །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།”།ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་

འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་
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བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།”   །འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ” །ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ི

ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་

པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”   །ས་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ 

“།དེ་ལྟར་ལྷོ་ནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །བྱོ་ེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། “།ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །དུང་ཕྱུར་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། “།ད་ེལྟར་ལྷ་ོནུབ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་

ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའི་

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །ཁག་ཁགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ཤེནི་ཏུ་

གྲངས་མང་བའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ། བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ད་ེལྟར་མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ི

མཚན་བརྗེདོ་པ་དང༌། མ་ིམཇིདེ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཕེར་འདས་པ་ན། འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་ན། བད་ེབར་གཤེགེས་པ་ཡང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་མཚན་

བརྗེོད་ཀྱིིས་མི་ལང་བ་རྣམས་ལ། སེམས་ཅོན་གང་ཞེིག་མོས་པ་བསྐྱེེད་དེ། ཕྱག་

འཚལ་མཆོོད་པ་བྱོས་ཤེིང་རྒྱུན་དུ་མ་བརྗེེད་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། ཡུན་དུ་མ་ིཐོགས་

འཕྲིལ་ལ་སྒྲོབི་པ་འབྱོང༌། །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཐལ་སྦྱར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། 

སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཇི་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པར་མཛོད་ནས། ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །

འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་

བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་

སྤྲུལ་པ་དང༌། །བད་ེགཤེེགས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་

པར་ཤེོག །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །” ད་ེ

ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། 

སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །བཀྲེསེ་སྐོམོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་
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གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས། ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིིས་འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །མཚན་བྱོང་

ལ་བསྐོོར་ནས་ཕྱོགས་བཞེིར་བཏང་བས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་གཡོའ་ོགཡོའ་ོ
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རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོའགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལ།ོ །འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་

རོ། ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མོ། །ནམ་མཁའ་

ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་

ས།ོ །ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཀུན་ན། སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པརོ་གྲག་ག ོ།ད་ེལ་སམེས་

ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། རྒྱལ་བུ་ཁ་ིཤེང་ག་ིམ་མུ་ས་ཙི་ལ་མ་དམྱལ་བ་ངུ་འབོད་ཀྱི་ི

གནས་སུ་སྐྱེསེ་པ་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ན་

གནས་པའ།ི རསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་དང༌། ད་ེཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེ་ེཀ་མ་ལ་ཤེནི་

ཏུ་གྲངས་མང་བ། ལྷ་ོནུབ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོ་པ་ཙིམ་ཞེགི་ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཏུ། སྐོད་

ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་འཇིའ་ཚོན་གྱིི་འོད་དུ་འཕྲིོས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང།ོ །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱི།ི ཡང་ལྡན་པ་

རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས་རིམ་པར་བཏེགས་གནས། ཁྱེེའུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་

པ་བཞེསི་སྣ་དྲེངས་ཏ།ེ སྙིངི་པ་ོརྣམས་རམི་པར་བཟླས་ཤེངི་མཆོདོ་པ་ཕུལ་བས། དའེ་ི

ཡོན་ཏན་གྱིིས། བོན་པ་ོསྤེ་གྱིིམ་ཤེང་གོང་གོང་དམྱལ་བ་ཐིག་ནག་ག་ིགནས་སུ་སྐྱེེས་

པ་དང༌། དམག་མི་སུམ་བརྒྱས་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་བཞེིའི་ཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་ངོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། །ཡང་བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་རྣམས་

བརྗེདོ་ད།ོ །འཁརོ་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི། །རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོགཏན་གཞེ་ིཡོངས་རྒྱས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

ལྷ་མ་ོཡོངས་གྲུབ་རྒྱར་གཡོགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོརྒྱལ་གཏོགས་

རྒྱལ་བྱོེད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོལབ་ཁིན་རྒྱལ་ཡོག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོསྲདི་པའ་ིརྩསི་གཉརེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་མོ་ཟླ་རྒྱས་གསང་ཐིག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོཆོ་ེལྡན་དབང་རྒྱུད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོརྩལ་

དྲུག་སྟོོབས་ལྡན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོའོད་ནམ་ཏིང་གཙུག་ལྷག་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོའབྲང་གཟུངས་བ་ནམ་སྐྱེལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྒྱལ་མཚན་ཀུན་རིག་བླ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 369  

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགཡ་ོའཁྲུག་རྒྱུན་འདྲེེན་སྦྲེང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་

མ་ོལྕེང་ལ་ོཐགོ་འདོ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམུ་སྤྲོ་ོསྤྲོདོ་པར་རླབས་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྐོསོ་བཀའ་འགྱུར་བྱོང་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོཆོ་ོརབས་མུར་མཁྱེེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོཡོངས་རྒྱལ་སྐོོས་དྲུག་ཏིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ི

ལྷ་མ་ོའཁལོ་བའ་ིཁ་ིལངི་སྒྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོཕྱ་སངས་ཀློངོ་རུམ་

བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྤྲོ་ོམུ་ཟེར་ཏིག་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམཐ་ོགསུམ་འོད་རུམ་རྩ་ེལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་དབལ་རུམ་བཀྲེག་འབར་བརྗེིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམཁའ་ལྡངི་མུ་ཕྱདོ་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱིི་ལྷ་མོ་དཀར་ཐོད་ལྷ་རྣམས་སྐྱེོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་རྒྱར་

འགདོ་དནོ་འགྲམིས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ་ིསྟོོབས་ཆོེན་གླེང་པ་ོགཉིས་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེེད་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་དྲེང་ཐགོ་བད་ེསྤྱིདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་འདོ་རྒྱལ་

གདངས་བཀྲེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིལྷ་སྐོར་བཀྲེམ་ཐུགས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྐུའི་ལྷ་སྤྲོིང་བཀའ་ངེས་དོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་ལྷ་ཡོངས་རྒྱན་རྒྱལ་

གཙུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་གདངས་ཁུགས་སྒྲོ་དབྱོངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་གྱིམི་དང་རྩལོ་པ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་དལ་ལྡན་སྙིམོས་

མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་ལྷ་དབུ་ནམ་ཡོངས་དཀར་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་ཧ་ེལ་སླུངས་དྲེངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་ཟེར་སྤྲོོ་ཡོངས་གདངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་སྙིན་རྒྱ་སྒྲོར་ཁྱེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཀློོང་གདལ་
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བསམ་གཏན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་གྲུབ་པར་རྟེགས་རྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཐགི་རྒྱུན་གསང་དནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

   ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་ཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་ཀློངོ་འགྱུར་རྩ་ིསྐྱེདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་

ཏན་གྱི་ིལྷ་གྲུབ་པར་མ་ིཡེངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་གཉན་རྒྱལ་དོན་

རྟེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་ཐང་སྐྱེེད་ཐུགས་རྗེེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་རྒྱལ་ཐདོ་ཀློངོ་དཔག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་དམིགས་མེད་མཐའ་སྐོས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གཏད་པ་མུར་བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིལྷ་སྐྱེལོ་པ་ོའབྲམི་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ག་ེནན་སྟོབོས་ཁྱེབ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་འདོ་རུམ་རྩརེ་ཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིསྲིད་པ་གསེར་ཏང་རོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ི

སྲིད་པ་ཁུག་པ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་ཡང་གཙིང་ལྡན་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་གྱིརེ་ཐང་མཐནོ་དྲུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་མཁས་

རྒྱ་ཡངོས་ཆོདོ་པ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་འཕེན་པ་མུ་སྐྱེིལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་གྲུབ་པ་བརྒྱ་བྱོིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་བྱོོན་

ཁ་ིསྡེ་ེགདའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་པའེུ་གང་རུ་ཐགོ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་ཚགི་འཛོནི་བསྐོལ་ཕྲིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་སྲིད་པ་སྟོོབས་ལྡན་གྲུབ་སྐྱེོལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ས་གསེར་མདོག་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲདི་པ་གྱིརེ་སྤྲོ་ོབདལ་འདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཐང་པ་ོརྩེར་ཕྱནི་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་གཏ་ོརྒྱལ་ཧསོ་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་
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པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ཚེར་དྲེངས་དབལ་དྲེག་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་ཀྱི་ིསྲིད་པ་རྩ་ིསྐྱེེད་གས་ོལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ི

སྲིད་པ་འོད་འཕྲི་ོརྒྱ་བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ཐུགས་ཀར་དྲེ་ི

མདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིསྲདི་པ་ཤེངོ་མརེ་དབྱོར་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་བཙིན་པ་གྱིརེ་མཁས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་ཀུན་འདུལ་དྲེག་བཙིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་སྐྱེེད་མུར་བསྐྱེེད་ཐར་སྐོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་དབལ་རྗེ་ེའོད་བཀྲེག་བརྗེིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་

པ་དྲེག་པ་ོལྗོགས་ངར་དྭང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་འཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའི། །འཁོར་ལ་ོདགུ་རྩེགས་གདན་ལ་བཞུགས། །འོད་ཟེར་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིགཤེེན་རྒྱལ་བ་དྲེང་རྗེ་ེདཀར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

གཤེེན་ཐུན་སྔགས་ཙིོ་དཀར་འཕེེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའི་གཤེེན་ཁ་འོད་ཟེར་

འབར་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེེན་དབང་རྗེེའ་ིཁོས་ཁྱེབ་ཏང་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིགཤེནེ་ལྗོགས་དང་སྐྱེདེ་འདོ་ནམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་གཤེེན་ཆོེ་བརྗེིད་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚན་ཅོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་གཤེེན་ཐོག་ཐོག་ཆོེམ་ངར་དང་སྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་ལྗོགས་ལ་དབལ་འབྱོམ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ི

གཤེེན་མུ་ལ་ཡས་དོན་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་དག་པ་གསལ་

ཁ་ིརྗེ་ེལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་དོན་རྒྱས་བད་ེལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཐབས་ཆོེན་བད་ེསྒྲོོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་

བདུད་རྩ་ིལྗོགས་རྣནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་མཐརོ་ཏགི་ཏངི་འཛོནི་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཐགི་ལ་ེདནོ་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་འོད་ད་ེདཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་མིང་མཁའ་རྗེ་ེའོད་ཏིང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ི

གཤེནེ་རྒུང་རུམ་བཀྲེ་འདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་ལྷའེུ་རྗེ་ེགཟ་ིབརྗེདི་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིགཤེནེ་གྱིརེ་སྨྲ་ཟནི་འབྲང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ངར་རྗེ་ེརྒྱལ་ཏང་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཕྱ་འདོ་ནམ་ཏངི་ཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་

ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་གཡང་ཧོས་ལེགས་མུ་སྤྲོ་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་

ཐོག་རྩ་ེདྲེག་འོད་འཕྲི་ོལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་ཞེ་ིབའ་ིངང་ལྡན་དལ་

འབྱོརོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེནས་ཡང་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ངས་འདུལ་བའི་མི་མཇིེད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཕེར་

འདས་པའ་ིལྷ་ོཤེར་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོནོ་པ་མ་ིབྱོདེ་ད།ེ །འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་བསམ་

གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེ

གྲངས་མང་ང༌ོ། །སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ཡང་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །ད་ེལྟར་

ལྷོ་ཤེར་གྱིི་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། གཅོགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ “།ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།”  །བཅུ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིིག་

རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །སྟོངོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེའེ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་

འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་

བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་

པ།”  །འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ི

ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་

པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །ས་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། 

“ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་

མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ི

དནོ་མཛོད་པ།”  །བྱོ་ེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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གཤེགེས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།”  །དུང་ཕྱུར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ།”།ད་ེལྟར་ལྷ་ོཤེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །”  ཁག་ཁགི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་

མང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་

མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྷོ་ཤེར་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་མཚན་

བརྗེོད་པ་དང༌། མ་ིམཇིེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་ཕེར་འདས་པ་ན་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་བསམ་

གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ན། བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་བརྗེོད་ཀྱིིས་མ་ིལང་བ་རྣམས་ལ། 

སེམས་ཅོན་གང་ཞེིག་མོས་པ་བསྐྱེེད་དེ། ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པ་བྱོས་ཤེིང་རྒྱུན་དུ་མ་

བརྗེེད་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། ཡུན་དུ་མ་ིཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་པ་འབྱོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། 

སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་གྱི་ིརིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཇི་ིལྟར་འདོད་པ་བྱོིན་གྱིིས་

རླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པར་མཛོད་ནས། ཞེལ་ནས་སྨནོ་ལམ་གདབ་པ། །

འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་

བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་

སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདརེ་གཤེགེས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱནི་



 378  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པར་ཤེོག །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །” ད་ེ

ནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། 

སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི
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བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” གཤེེན་རབ་ཀྱིསི་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་

ནས། ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིིས། འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། མཚན་བྱོང་

ལ་བསྐོརོ་ནས་ཕྱགོས་བཞེརི་བཏང་བས། འཇིིག་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་། གཡོའ་ོགཡའོ་ོ

རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ འགུལ་འགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལོ། འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་

ར།ོ །ཐུག་ག་ོཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་

ལས་འོད་གསལ་བ་མང་པ་ོཤེར་རོ། །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་

ས།ོ །ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀུན་ལ་ཡང་སྒྲོ་སྙིན་པ་མང་པ་ོགྲག་གོ །ད་ེ

ལ་སམེས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། བནོ་པ་ོསྤེ་གྱིམི་ཤེང་གངོ་གངོ་དམྱལ་བ་ཐགི་ནག་ག་ིགནས་

སུ་སྐྱེསེ་པ་དང༌། དམག་མ་ིསུམ་བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་ོཤེར་ན་གནས་

པའ་ིརསི་དྲུག་ག་ིསམེས་ཅོན་དང༌། ད་ེཕེར་འདས་པའ་ིཚུར་སྐྱེ་ེཀ་མ་ལ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་
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མང་བ། ལྷ་ོཤེར་གྱི་ིཕྱགོས་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སྟོངོས་པ་ཙིམ་ཞེགི །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་

རབ་ཏུ་སྐོད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་ལྷགས་ཤེིང༌། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་གྱིི་འོད་དུ་

འཕྲིོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་

ཀྱིིས། ཡང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས་རིམ་པར་བཏེགས་ནས། ཁྱེེའུ་ཆུང་

མཚན་དང་ལྡན་པ་བཞེིས་སྣ་དྲེངས་ཏ།ེ སྙིངི་པ་ོརྣམས་རམི་པར་བཟླས་ཤེངི་མཆོདོ་པ་

ཕུལ་བས། །དེའ་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི། མ་ོམ་སྡེིག་ང་སྡེགི་ལུམ། དམྱལ་བ་ཡང་ཤེའི་ིགནས་

སུ་སྐྱེེས་པ་དང༌། དམག་མ་ིལྷག་མ་སུམ་བརྒྱས། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་བཞེིའ་ིཞེལ་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཡང་བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ི

མཚན་རྣམས་བརྗེདོ་ད།ོ །འཁརོ་སླད་ན་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིསི་མཚན་ཕྱག་ར་ེར་ེའཚལ་

ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །གསརེ་ལ་གསརེ་གྱི་ིའདོ་ཀྱིསི་རབ་ཏུ་

མཛོེས་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་གཡས་ན་གསེར་གྱིི་ཡི་གེ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་

བསྣམས། །ཕྱག་མཚན་གཡོན་ན་སྣང་གསལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རིན་པ་ོ

ཆོེ་ལྟར་བཀྲེ་བའི། །རྩལ་ཆོེན་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱིི་གདན་ལ་བཞུགས། །བྱོིན་གྱིིས་

རླབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི།ི །སྐུའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིའགོ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་

འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོབརྡོ་འཇིལ་ཀློངོ་རགི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལྷ་མ་ོཤེགས་དྲེག་གསང་ཐིག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོའབུམ་སྡུད་ཁ་ིཐོངས་

ངེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མ་ོག་ོའབྱོེད་མཐའ་སྟོོན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

ལྷ་མ་ོཐར་ལམ་བདརེ་འདྲེནེ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །གསུང་ག་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོགནས་བརྟེན་དུ་ལམ་ངེས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོགཡུང་དྲུང་ག་ིསར་འགདོ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་

ག་ིལྷ་མ་ོམཁའ་དྭང་གསལ་རྒྱུན་ཆོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོབསྐོལ་པའ་ི

གྲངས་འཛོནི་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོསྲདི་པའ་ིརྩསི་ཐབེས་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་བའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོཐང་མ་འོལ་དྲུག་སྐོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོདབུ་འདྲེེན་དོན་མ་ིབསྙིེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

རྒྱ་བཅོད་སྟོོབས་ལྡན་མཆོོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་སྐྱེོན་ཡོན་ཆོར་

འབྱོདེ་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོབསམ་གཏན་མ་ིཡངེས་ལྡན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིབྱོིན་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི
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ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྤྱི་ིགཙུག་ཐིག་ལེར་སྟོོན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྐོད་སྒྲོ་གཅོམོ་བསྒྱུར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་

ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོམུ་ལ་འོད་སྟོོབས་དང་ཟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོབཀའ་

རྟེགས་མ་ིའགྱུར་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོདབང་ཆོེན་གྱི་ིསྤྱི་ིརྒྱ་

ཆོདོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

དབྱོངིས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ཀྱི།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ལས་བྱུང་

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོསྤྱིིར་གཅོོད་མཁའ་ལྡན་མ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་མོ་མཆོོག་གཙུག་དོན་རྟེགས་ཅོན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོམ་ིསྣང་གསལ་སྒྲོནོ་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་

ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགནམ་སྐོས་དྲེ་ིམེད་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོངེས་

ཐགི་ག་ིདབང་རྒྱ་སྐོརོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་

དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེའདྲེནེ་པའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ་

བའ།ི །སྟོོབས་ཆོནེ་གླེང་པ་ོགཉིས་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །སྐུའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། །མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིའགོ་ཕྱགོས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིལྷ་དོན་དྲུག་ལེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་མུ་

དྲུང་གངས་དཀར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་གདོད་མང་སྤྲུལ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་ར་ིརབ་བརྟེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིལྷ་ཀློོང་ལྷུན་མཁའ་རྗེ་ེལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །གསུང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །གསུང་གི་ལྷ་ཐོགས་མེད་འགྱུར་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་ཤེེས་རྒྱར་གོང་སློང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིལྷ་མུ་ཏང་ཏིང་

གཙུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་གི་ལྷ་རྒྱུན་མི་ཆོད་ཐང་རྒྱུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །གསུང་ག་ིལྷ་སྤེང་པའ་ིརྒྱུན་ངསེ་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །ཐུགས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱིི་ལྷ་མུ་སྤུངས་འཇིོམས་དོན་ལྡན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ངསེ་པའ་ིབཀའ་ལུང་རྒྱུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་

རིན་ཆོེན་གཏེར་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་སྲིད་གཏོས་བཀྲེག་སྣང་ལྡན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་རྒྱ་མ་ཆོད་ཀུན་མཉམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

   ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིལྷ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་གྱི།ི །ཡནོ་ཏན་ཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའི་དོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་ལྷ་མི་འགག་ལེགས་པ་འབྱུང་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་བཀའ་རྒྱུད་ཡངོས་སྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ི

ལྷ་ལགེས་འབྱུང་བཅུད་བསྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་སྐོལ་ལྡན་གྱི་ིདབང་

སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་སྤྱི་ིརུ་སྤྲོ་ོབཀའ་དྭང་བསྐྱེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིི། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་བསྐྱེེད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་གཙུག་རུམ་དུ་དོན་རྟེགས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ཚ་ེརྟེགས་ལ་དབང་ཐབོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་

ལས་ཀྱི་ིལྷ་བསྐྱེེད་མ་ོརུ་རྒྱ་འགྲེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་འཚོགས་

པ་རུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་ལྷ་དབྱོངས་རྒྱ་འགྱུར་འབྱུང་

འདེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་

མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་མཚན་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེལྟར་

བཀྲེ་བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བྱོ་ཁྱུང་གཉསི་ཀྱི་ིགདན་ལ་བཞུགས། །སྤྲུལ་པ་སྲདི་ནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །སྐུའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་པའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །སྐུའི་སྲིད་པ་གྲངས་སྤྲོོ་སྐུ་བརྗེིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་མཁས་རྒྱས་གྲགས་དབང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲདི་པ་མུ་སྤྱིདོ་

ཟེར་ལམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ིསྲིད་པ་མུ་ལ་སྐོོས་སྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །སྐུའ་ི

སྲདི་པ་ཡདོ་ཁམས་སུ་གྲགས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །གསུང་ག་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཡ་ེའབྱུང་གདོད་དག་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་ཟརེ་འཚརེ་བཀྲེག་བརྗེདི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ི

སྲིད་པ་གུང་རྗེ་ེའབྱོམས་སངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ལྷ་རྒྱལ་གུང་

གསང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིསྲདི་པ་སྐྱེདེ་སྨན་རྩ་ིསྒྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་སྐྱེེད་དྲུང་འབྲང་དཀར་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་མངོ་ནམ་བ་དཀར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ི

སྲདི་པ་གུང་བདག་བཙིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ལུང་ཟནི་དནོ་སྟོནོ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་རྒྱུད་ཁལོ་དནོ་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་སྲིད་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་བདུན་འབུམ་ཁ་ིདང་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ལྔ་སྡེ་ེཆོ་མཁས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་
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གྱི་ིསྲིད་པ་དབལ་དྲེག་ངར་ཆོེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་དམུ་ཡད་

གསང་སྒོོམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་ལྗོོན་པ་བསྐྱེེད་དཔལ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

ཐབས་ཀྱིིས་མཆོོག་སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས་

སྲིད་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་ཁ་ཡལ་ལྕེ་ེཕུད་ལམ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་འོད་དཀར་གྱི་ིམུན་སྒྲོོན་འབར་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་སྲིད་པ་སྐོལ་ལྡན་གྱིི་ཚིག་དྲེང་རྐན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་རྒྱུད་འདྲེེན་གྱི་ིདམུ་ཐག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིསྲདི་པ་སྤྲོ་ོབསྡུའ་ིཐུགས་གསལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ནི། །སྐུ་མདོག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་

བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་པ་ོཆོ་ེལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིའོད་ཀྱིིས་

རབ་ཏུ་མཛོསེ་པར་བརྒྱན། །ཕྱག་འཚན་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཆོག་ཤེངི་བསྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེ

ལྟར་བཀྲེ་བའ།ི །འཁརོ་ལ་ོདགུ་བརྩགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །འདོ་ཟརེ་བཀྱི་ེནས་འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་མཛོད་པ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབོའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །སྐུའ་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེབའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །སྐུའ་ིགཤེེན་ཁམས་བརྟེན་ཏིང་རུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་སྣང་སྟོོང་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་སྤྲོོས་པ་མཐར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འགྱིེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ིགཤེེན་ཇི་ིལྟར་དོན་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུའ་ི

གཤེནེ་ཇི་ིལྟར་མཐུན་འགྱིདེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །གསུང་ག་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་བཀའ་རྒྱུད་གཞུང་འདྲེེན་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ིགཤེེན་ལུང་རྒྱུད་དནོ་སྟོནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །གསུང་ག་ི

གཤེེན་བཀའ་ལུང་ངེས་རྟེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་ཚངས་རྟེགས་

བཀའ་རྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུང་ག་ིགཤེེན་ཚད་མའ་ིངེས་ཐིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་དཀར་གསལ་གནས་འཛོིན་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་ཀྱིི་གཤེེན་དབྱོིངས་ཆོེན་མི་འགྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་སྟོངོ་ཉདི་ཀློངོ་བདལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེནེ་མ་ི

འབྱོེད་མཁའ་སྐྱེིལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་འོད་ཟེར་གསལ་བསྐྱེེད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །ཡོན་ཏན་གྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་བཀྱི་ེ

བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་འོད་གསལ་ཟླ་བ་ལ་ཕྱག་
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འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་བདལ་ཁྱེབ་ཉ་ིའོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ི

གཤེེན་བསིལ་ཟེར་སྒྲོོན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོན་ཏན་གྱིི་གཤེེན་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་

ཐོགས་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་བསྟོོད་པའ་ིལེགས་བཞེ་ིལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །

ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབོའ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིའོད་ཟེར་ལས་

བཀྱི་ེབའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། །མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིའོག་ཕྱོགས་ན། །ཐུགས་

རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛོད་པ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་སྣང་བ་དང་ལྡན་

གཡུང་དྲུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་གཤེེན་གཡུང་དྲུང་གི་གཙུག་ཐིག་

འདེབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིགཤེེན་དམུ་ཐག་ག་ིརྒྱུད་འདྲེེན་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་ཚ་ེརྟེགས་ཀྱི་ིདངསོ་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །འཕྲིནི་

ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་དབང་རྟེགས་ཀྱི་ིརུ་མཚནོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ད་ེནས་

ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ངས་འདུལ་བའི་མི་མཇིེད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་

མར་འདས་པའ་ིའོག་ཕྱོགས་ན། ངས་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མ་ིབྱོེད་དེ། །འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་

ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ང༌ོ། །སེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིང་བསམ་གྱིིས་

མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་ངོ། །སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ཡང་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་སྟོ་ེགྲངས་མང་

ང།ོ །ད་ེལྟར་འགོ་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་

གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ།  “ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་

འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” གཅོིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེལྟར་འོག་ཕྱོགས་འཇིིག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྟེེན་གྱིི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་

པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ།ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” བཅུ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་འོག་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་

སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། 

ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ།” བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །” ད་ེལྟར་

འགོ་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་

བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་འགྲོ་བའི་

དནོ་མཛོད་པ།” སྟོངོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་འགོ་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱོེ་མ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” ཁ་ིལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། ། “ད་ེལྟར་འོག་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་

ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། ཐུགས ་རྗེེའི ་

ཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །འབུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེལྟར་འོག་

ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་

ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་

པ།” །ས་ཡ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ ། “ད་ེལྟར་འགོ་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ི

ཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། 

ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །བྱོ་ེབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེ

ལྟར་འགོ་ཕྱགོས་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིདེ་ཙིམ་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་
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མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་

མཛོད་པ།”  །དུང་ཕྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། “ད་ེལྟར་འོག་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་གང་གཱའ་ིཀླུང་ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ན་བཞུགས་པའ་ིབད་ེ

བར་གཤེགེས་པ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ།” །ཁག་ཁིག་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ། བསམ་གྱིསི་

མི་ཁྱེབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་མི་མཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་འོག་ཕྱོགས་ན། 

བཞུགས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིམཚན་བརྗེོད་པ་དང༌། མ་ིམཇིེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་

མར་འདས་པ་ན། འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པ་ན། བདེ་བར་

གཤེགེས་པའ་ིམཚན་བརྗེདོ་ཀྱིསི་མ་ིལང་བ་རྣམས་ལ། སམེས་ཅོན་གང་ཞེགི་མསོ་པ་

བསྐྱེེད་དེ། ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པ་བྱོས་ཤེིང་རྒྱུན་དུ་མ་བརྗེེད་ཡ་ིདམ་བྱོས་གྱུར་ན། 

ཡུན་དུ་མི་ཐོགས་འཕྲིལ་ལ་སྒྲོིབ་པ་འབྱོང༌། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། 

ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ི

མལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། 

སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། ཇི་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་

རླབས་ཀྱིནི་སྤྲུལ་པར་མཛོད་ནས། ཞེལ་ནས་སྨནོ་ལམ་གདབ་པ། །

འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འད།ི །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་

བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདརེ་གཤེགེས་བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡསི། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱནི་

པར་ཤེགོ །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ ། ད་ེནས་

ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཐལ་སྦྱོར་གྱིི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། 

སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ནས། །འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོ་ིལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་

ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་

འད།ི །སྙིངི་རྗེའེ་ིམགྲནོ་གྱི་ིརསི་དྲུག་ལ། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡསི། །དགསོ་

འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིབྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་

བརྒྱ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་

བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་

ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེདོ་

པ། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་

ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་
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ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡསི།  “ལྷ་མནི་གནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །འཐབ་རྩདོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །” ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། སྔགས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བརྗེདོ་ནས། །

འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས་ལ། །ཅོི་ལྟར་འདོད་པར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིན་སྤྲུལ་པ་མཛོད་

ནས། །ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་འདི། །སྙིིང་རྗེེའ་ི

མགྲོན་གྱིི་རིས་དྲུག་ལ། །ཅོི་འདོད་ཡིད་བཞེིན་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །དགོས་འདོད་རེ་བ་

སྐོོངས་པར་ཤེོག །བདག་གི་བྱོིན་རླབས་སྤྲུལ་པ་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས།  “ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་

ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས། ཡནོ་བདག་རྣམས་ཀྱིསི་འདདོ་པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས། མཚན་བྱོང་ལ་

བསྐོོར་ནས་ཕྱོགས་བཞེིར་བཏང་བས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང༌། གཡོའ་ོགཡོའ་ོ

རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ འགུལ་འགུལ་ལོ་རབ་ཏུ་འགུལ་ལོ། འུར་འུར་རོ་རབ་ཏུ་འུར་

ར།ོ །ཐུག་ཐུག་ག་ོརབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་ཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་ལས་

འོད་གསལ་བ་མང་པོ་ཤེར་རོ། །ས་གཞེི་ལས་མཛོེས་པའི་མེ་ཏོག་མང་པོ་སྐྱེེས་

ས།ོ །ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པརོ་གྲག་ག ོ།ད་ེལ་སམེས་

ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། མ་ོམ་སྡེིག་ང་སྡེིག་ལུམ། དམྱལ་བ་ཡང་ཤེིའ་ིགནས་སུ་

སྐྱེསེ་པ་དང༌། དམག་མ་ིལྷག་མ་སུམ་བརྒྱ་དང༌། མ་ིམཇིདེ་འཇིགི་རྟེེན་གྱི་ིའགོ་ཕྱགོས་
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ན་གནས་པའི། རིས་དྲུག་ག་ིསེམས་ཅོན་དང༌། ད་ེམར་འདས་པའ་ིཡར་སྐྱེ་ེཀ་མ་ལ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ། འོག་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་སྟོོངས་པ་ཙིམ་ཞེིག །ཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་

རབ་ཏུ་སྐོད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་ལྷགས་ཤེིང༌། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་གྱིི་འོད་དུ་

འཕྲིསོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡང༌། ལྷའ་ིསྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆོེན་པོར་

སྤྲུལ་པས། སྤྱིིར་མ་ིདང་མཐུན་པར་འགྲ་ོདོན་མཐར་ཕྱིན་ནས་དོག་ལ་མར་བབས་

སོ། །སླད་ན་རྒྱལ་པ་ོདཔོའ་ིརིགས་འབར་བའི་སྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱིི་བུ་དཔ་ོབུ་ལག་ངན་

དང༌། བུ་མོ་དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་གཉིས་ལུས་སོ། །ནམ་མཁའི་སྐུ་གསུམ་ཡང་སྤྲོིན་

བཞེནི་དུ་སངས་ནས་ཡལ་ལ།ོ །ད་ེལ་མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་བཞེསི། གཤེནེ་

རབ་ལ་གསལོ་བ། སྟོནོ་པ་ལགས། འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་སྟོངོས་པ་ཙིམ་ཞེགི །ཕུང་པ་ོ

ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསོང་ན། རྒྱལ་བུ་ལྕེམ་དྲེལ་འད་ིགཉིས་ལུས་པ་

སྐྱེོན་ཅོ་ིལགས། སྐུ་གསུམ་སྤྲོིན་གྱི་ིཚོགས་བཞེིན་དུ་ཡལ་བ་དོན་ཅོིའ་ིཕྱིར་ཡལ་བ་

ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་བས། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེན་ིའད་ིལྟར་

ར།ོ །སངས་ཀྱིིན་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅོད་སྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས་ཚོགས་རྫོོགས་པ་ཡིན། རྒྱལ་

བུ་མངི་སྲངི་སླད་ན་ལུས་པ་འད།ི མངི་པ་ོདཔ་ོབུ་ལག་ངན་འདསི། སྔནོ་ནས་མཚམས་

མདེ་སྤྱིདོ་སྤྱིདོ་པ། སྐྱེ་ེབ་ལྔ་བརྒྱར་སྡེགི་སྦྱངས་ནས། ད་ལྟ་འཁརོ་འདརི་སྐྱེསེ་པ་ཡནི། 

བདག་ཉིད་མྱ་ངན་འདའ་ཙིམ་ན། ཐར་པའ་ིག་ོའཕེང་སྡེོད་ཐོབ་པ།ོ སྲིང་མ་ོདཔ་ོབཟའ་

ཐང་མ་ོའདིས། སྔོན་བདག་ལ་མ་ེཏོག་གཏོར་ནས་སུ། སྐྱེ་ེབ་གྲངས་མེད་སྨོན་ལམ་

བཏབ་པ་ཡསི། བདག་ག་ིགྲོགས་སུ་ད་ལྟ་འཕྲིད་པའ་ིདུས། འགྲ་ོབ་དྲེང་བའ་ིདོན་ཆོདེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དུ། སྐུ་གསུམ་ཀུན་རྫོོབ་དངོས་སུ་བསྟོན། དམ་པའ་ིདོན་དུ་སྟོོང་པར་རྟེོགས། སྤྱི་ིཡ་ི

བདེར་གཤེེགས་མང་པ་ོཡང༌། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ལ་ཕེ་ོདང་མ་ོམེད་ད།ེ ཁམས་གསུམ་ལས་

ཀྱིིས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་ཕེ་ོདང་མ་ོལ་དད། དེ་དང་མཐུན་པར་བྱོ་ལ་དྲེང་བའི་

ཕྱརི། ར་ེཞེགི་སྐུ་མདགོ་ཕེ་ོམརོ་བསྟོན་པ་ཙིམ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་འཁརོ་ལ་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ །

དེར་རྒྱལ་བུ་ལྕེམ་དྲེལ་གཉིས་ཀྱིིས། །བཀའ་དྲེིན་ལན་གྱིིས་ཕྱག་བཙིལ་

ཏེ། །ཐམས་ཅོད་འདྲེེན་པའ་ིདཔལ། །སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་

སྐྱེབས། །འབུམ་སྡེ་ེཐུགས་ལ་གསལ། །མཚན་དང་རབ་ལྡན་པའི། །གཏ་ོབུ་འབུམ་

སངས་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱེབས། །ཐུགས་རྗེེའ་ིསྟོོབས་དང་ལྡན། །མཚན་

དང་རབ་ལྡན་པའ།ི །ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱེབས། །བྱོམས་

པའ་ིབླ་ོམྱུར་མཆོོག །མཚན་དང་རབ་ལྡན་པའི། །གསས་བུ་རྨེ་ལ་ོལ། །གུས་པས་

ཕྱག་འཚལ་སྐྱེབས། །མ་ིཡངེས་དནོ་ལ་བརྩནོ། །མཚན་དང་རབ་ལྡན་པའ།ི ། གསས་

བུ་གཡུ་ལོ་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱེབས། །དེ་སྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་བུ་ལྕེམ་དྲེལ་

གཉིས་ཀྱིིས་གསོལ་ཏོ། ད་ེལས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་བུ་དྲེལ་པ་ོཁྱེོད་ན་ི

སྔོན་ནས་སྡེིག་ཚོགས་ཆོ།ེ སྐྱེ་ེབ་ལྔ་བརྒྱར་སྡེིག་སྦྱངས་པས། ལས་ངན་སྡེིག་བྱོང་ད་

ལྟ་དག་ེཚོགས་ཆོེ། བཀྲེ་ཤེིས་ཡུལ་འདིར་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་གིན་དག་ེབ་སྤྱིོད། ནམ་

ཞེགི་བདག་དང་མཉམ་པར་ཐར་པ་ཐབོ། རྒྱལ་བུ་ལྕེམ་མ་ོལས་ཀྱི་ིཤུགས་ཀྱིསི་བདག་

གིས་ཁབ་ཏུ་བཞེེས། ད་ེཡང་དམ་པའ་ིདོན་དུ་བཞེེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་

འཁོར་བའ་ིརྒྱུ་ན་ིཕེ་ོམོའ་ིཆོགས་པ་ཡིན། སེམས་ཅོན་ཆོགས་པའ་ིའདམ་ལས་འདྲེོང་
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པའ་ིཕྱརི། གཞེན་པས་ཀྱིང་ན་ིདད་སྐྱེདེ་ལན་གཅོགི་བཞེསེ་ཚུལ་བསྟོན། །ད་ེནས་དནོ་

མེད་སྒྱིིད་ལུག་ཁྱེིམ་སྤེང་རབ་ཏུ་བྱུང༌བ་ལ། འཁོར་བ་བསྒྲོལ་ཕྱིར་ཁབ་ཏུ་བཞེེས་

པའོ། །དེ་ནས་དྲེལ་པོས་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་གིན་དགེ་བ་སྤྱིོད་དོ། །སྟོོན་པ་

གཤེནེ་རབ་འཁརོ་དང་བཅོས་པ་རྣམས། རྒྱལ་པ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཅོན་གྱི་ིའགྲ་ོདནོ་

མཐར་ཕྱིན་ནས། འོལ་མོ་ལུང་རིངས་སུ་སླར་གཤེེགས་སོ། །སྟོོན་པའི་སྐུ་འཁོར་

ཐམས་ཅོད་འདུས་ནས། བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ིགཡང་ཆོ་ཐམས་ཅོད་ཐགོས་ཤེངི༌། མདུན་བསུ་

ནས་གཞུང་བཞེིན་དུ་གཡང་བླན་ནས། རིག་པའ་ིརྩལ་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིའགྱུར་བ་བླ་ོ

གསལ་གྱིིས། །དཔ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་གྱི་ིབུ་མ་ོདཔ་ོཟ་ཐང་མ་ོལ། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ི

མཚན་བརྟེགས་ཏ་ེགསལོ་བ། ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ལ། སྐྱེནོ་གྱི་ིརྣམ་པ་དུ་མ་

འགའ་ལས། སླད་མའི་མཚན་རྟེགས་བཟང་བར་བཅོད། སྐྱེོན་ཀྱིང་ཡེ་ཤེེས་ནུས་

མཐུས་འཛོད། དེར་སྔོན་གྱི་ིསྨོན་ལམ་མ་ེཏོག་གིས། བུ་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་

འཁྲུངས། ད་ེཡང་མཚན་རྟེགས་ཡུམ་བཞེནི་བཅོད། 

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟེར་མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས། “བད་ེབར་གཤེེགས་པ་

སྟོངོ་རྩ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའ་ིལའེུ་སྟོ་ེདགུ་པའ།ོ །
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ལེའུ་བཅུ་པོ། 

གཤེེན་རབ་ལ་བདུད་ཀྱིིསེ་ཆོོ་འིཕྲུལ་སྣ་དགུ་བསྟན་པོའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། མུ་ལ་ཨ་ེསངས་ཡོངས་འབར་གསལ། །གང་ཟག་མིའ་ི

སྐོད་དུ་ན། གཤེནེ་རབ་ལ་བདུད་ཀྱིསི་ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུ་བསྟོན་པའ་ིལའེུའ།ོ །

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་

དགུ་སྟོནོ་པ་ཡང༌། དནོ་ཆོདེ་ཅོ་ིཡ་ིཕྱརི་ན་སྟོནོ། །སྔནོ་གྱི་ིདམདོ་པ་བརོ་བ་ཡསི། །ད་ལྟ་

སྤྱིོད་པ་ས་ོསོར་སྟོོན། །གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན་ཡ་ཐ་ན། །གནས་རིས་ཆོེན་པ་ོ

བཞེ་ིཡོད་དེ། །སྲིད་པ་ཡ་ེསངས་ཡུལ་དང་གཅོིག །བར་ལྷ་འོད་གསལ་གནས་དང་

གཉིས། །མགོན་བཙུན་ཕྱྭ་ཡི་གྲོང་ཁྱེེར་གསུམ། །འོག་མིན་ལྷ་ཡི་གནས་དང་

བཞེིའ།ོ །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡསི། །འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་དནོ་ཆོདེ་དུ། །སྨནོ་ལམ་

དྲེག་པ་ོབཏབ་པ་ཡིས། །སྲིད་པ་ཡ་ེསངས་ཡུལ་དུ་ན།ི །སེམས་བསྐྱེེད་དམ་པའ་ིསློབ་

དཔནོ་ན།ི །འབུམ་ཁ་ིགླེགོ་ག་ིལྕེ་ེཅོན་ལ། །ཤེསེ་རབ་བསྐྱེདེ་ཅོངི་བླ་ོརྩལ་སྦྱངས། །འགོ་

མིན་ལྷ་ཡ་ིཕེ་ོབྲང་དུ། །རྫོོགས་སྐུ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ལ། །འགྲ་ོབ་འདུལ་བའ་ིབོན་

ལུང་མནསོ། །མགནོ་བཙུན་ཕྱྭ་ཡ་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་དུ། །ཡ་ེཤེསེ་ལྷ་ཡ་ིསྟོནོ་པ་ལ། །སླད་ནས་

བྱོོན་པའ་ིསྟོོན་པ་དང༌། །གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིསྒོ་ོམ་ོལ། །ཤེེས་རབ་བསྐྱེེད་ཅོིང་བླ་ོརྩལ་

སྦྱོང༌། །བར་ལྷ་འོད་གསལ་ཡུལ་དུ་ཡང༌། །ཡེ་གཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་
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རྣམས། །ཤེསེ་བྱོའ་ིསྒྲོབི་པའ་ིསྒྲོབི་པ་སྦྱང༌། །མ་ིམཇིདེ་པ་ཡ་ིའཇིགི་རྟེནེ་དུ། སྤྲུལ་པའ་ི

སྐུའི་འདུལ་བ་གཤེེན་དྲུག་འབུམ་ཕྲིག་ཁི་ཡང་བཀྱིེ། རིས་དྲུག་གི་སེམས་ཅོན་ལ་

ཡང༌། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིསྡེ་ེརངས་པ་རིལ་གྱིིས་སེམས་ཅོན་ལ་གནོད་པས། གནས་རིས་

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ། སྤྲུལ་པའི་བོན་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ནས་འདུལ་དུ་

བཏང༌། ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོལ། ལྷ་མཐུ་རྩལ་ཅོན་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་ནས། གཡུང་

དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་བསྲུང་བའ་ིདབང་བསྐུར། ལྷའོ་ིའཛོམ་བུ་གླེངི་ག་ིདམགི་ཏུ། རྒྱལ་

བོན་ཐོད་དཀར་གྱི་ིསྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་མཛོད་

དོ། ད་ེནས་ཡུལ་ཁ་ིཏང་འབྱོམ་པར་བྱོོན། གྲོང་ཁྱེེར་ལྷུན་གྲུབ་འདུས་པར། འགྲ་ོབ་

རྣམས་དྲེང་བའི་དོན་སླད་དུ། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆོེན་པོར་བསྟོན་ནས། 

ཕྱོགས་བཞེ་ིམཚམས་བརྒྱད་སྟོེང་འོག་གཉིས་ཏ་ེབཅུར། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་སྟོོང་

གི་སྐུར་སྤྲུལ་ཅོིང་མཚན་བརྗེོད་པས། དེའི་བྱོིན་རླབས་དང་ཡོན་ཏན་གྱིིས། སྟོོང་

གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སྟོོངས་པ་ཙིམ་ཞེིག་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསོང་

ང༌ོ། །

དེའི་དུས་དེའི་ཚེ་ན། གཟུགས་ཁམས་ལྷའི་མ་ཐ་ཚངས་རིས་ཀྱིི་ཐད་ཀ་ནས། 

བྱོང་ཕྱོགས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ིཐད་ཀ་ན། མུན་པའ་ིགཡུང་དྲུང་ཟེར་

ལྡན་གྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་བྱོ་བ་ཡོད་དེ། མུན་པའ་ིསྨག་ནག་འཐིབས་པའ་ིའཁོར་ལོའ་ིནང་

ན། སྔོན་གྱི་ིདམོད་པའ་ིདབང་གིས། །བདུད་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེེའ་ིབུ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་

ལག་རིངས་བྱོ་བ་དེས། ཤེིན་ཏུ་མི་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེེས་ནས། རབ་ཏུ་ཡང་མ་

དགའ་བས་གདུངས་ཏ་ེངུས་ས།ོ །ད་ེལ་བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཞུས་པ། བདུད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལགས། ཤེིན་ཏུ་གདུངས་ཏེ་བཤུམས་པ་ཅོི་ལ་བཤུམས། 

བདག་ཅོག་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་བསྟོན་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་འཁོར་གྱིིས་ཞུས་སམ་

གསོལ་པས། ད་ེལ་བདུད་རྗེེས་འཁོར་ལ་སླར་སྨྲས་པ། འཁོར་རྣམས་ཀུན་ཀྱིང་ང་ལ་

ཉོན། ང་ཡིས་འདུལ་བའ་ིཞེིང་ཁམས་འདི། ཤེིན་ཏུ་མ་ིམཇིེད་ལ་རབ་ཏུ་རྩོད་པ་ཅོན་

ཅོིག་ཡིན། ཤེིན་ཏུ་འཐབ་ལ་རབ་ཏུ་རྩུབ་པ་ཅོན་ཅོིག་ཡིན། ཤེིན་ཏུ་ཁོ་ལ་རབ་ཏུ་

འཚིག་པ་ཅོན་ཅོིག་ཡིན། འད་ིན་མ་ིཐར་བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བ་ོཆོེན་པ་ོབཞེ་ིཡོད་པས། གང་

ཡང་མ་ིཐར་འཁརོ་གྱིནི་འོང་བ་ཅོན་ཅོགི་ཡནི་ནའང༌། འུ་བུའ་ིཞེངི་ཁམས་སྟོངོ་ལ་ཁད་

ད་ེསངོ༌། ཞེངི་ཁམས་སྟོངོ་བར་བྱོདེ་པའ་ིབགགེས། གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོརྫུན་པ་ོཆོ།ེ ཁ་ན་

རྫུན་ཚིག་སྣ་ཚོགས་སྨྲ། ཐབས་ངན་མ་ིཤེེས་རྒུ་ཅོིག་ཤེེས། ང་ཡ་ིཡོད་ཁམས་གང་བ་

འད།ི ད་ལྟ་མདེ་ཁམས་སྟོངོ་པར་བཏང༌། སམེས་ཅོན་མ་ིཐར་སྐྱེ་ེབ་ཡང༌། མ་ིསྐྱེ་ེབ་རུ་

སྟོོངས་སུ་བཅུག །སེམས་ཅོན་མི་ཐར་རྒས་པ་ཡང༌། མི་རྒས་པ་རུ་སྟོོངས་སུ་

བཅུག །སམེས་ཅོན་མ་ིཐར་ན་བ་ཡང༌། མ་ིན་བ་རུ་སྟོངོས་སུ་བཅུག །སམེས་ཅོན་མ་ི

ཐར་འཆོ་ིབ་ཡང༌། མ་ིའཆོ་ིབ་རུ་སྟོོངས་སུ་བཅུག །གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོརྫུན་པ་ོཆོེས། 

ཐར་མེད་བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིཡང༌། ད་ན་ིསྟོོངས་ལ་ཉ་ེསྟོ་ེསོང༌། ད་ེལ་གདུངས་ཏ་ེངུ་བ་

ཡནི། གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོརྫུན་པ་ོཆོསེ། མ་ིམཇིདེ་པ་ཡ་ིསམེས་ཅོན་ཀྱིང༌། ད་ན་ིཤེནི་ཏུ་

མཇིདེ་པར་སངོ༌། །རྩདོ་པ་ཅོན་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ཀྱིང༌། ད་ན་ིམ་ིརྩདོ་པ་རུ་སངོ༌། འཐབ་

མ་ོཅོན་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ཀྱིང༌། ད་ན་ིམ་ིའཐབ་པར་རུ་སངོ༌། ཁ་ོགཏུམ་ཅོན་གྱིསི་སམེས་

ཅོན་ཀྱིང༌། མ་ིཁ་ོབ་རུ་ཤེནི་ཏུ་ཞེ།ི འཚགི་པ་ཅོན་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ཀྱིང༌། མ་ིའཚགི་པ་རུ་

ཤེནི་ཏུ་དལ། ད་ེལ་གདུངས་ཏ་ེངུ་བ་ཡནི། གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོརྫུན་པ་ོཆོསེ། ཐབས་ངན་
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སྟོངོ་གསི་བྲདི་བྲདི་ནས། ལུས་པའ་ིསམེས་ཅོན་ཀྱིང་ན་ིལགོ །བདུད་ཀྱི་ིསྤྱིོད་པར་བྱོེད་

པ་ཉུང༌། གཤེནེ་གྱི་ིསྤྱིདོ་པ་ལགོ་པར་བྱོདེ། བདུད་ཀྱི་ིཚགི་རྩུབ་སྨྲ་བ་ཉུང༌། གཤེནེ་གྱི་ི

རྫུན་ཚིག་ལོག་པར་སྨྲ། བདུད་ཀྱི་ིབཤེའ་གཏུབ་བྱོེད་པ་ཉུང༌། གཤེེན་གྱི་ིཁྱུ་སྟོོངས་

བྱོདེ་པ་མང༌། ད་ེལ་གདུངས་ཏ་ེངུ་བ་ཡནི། གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོརྫུན་པ་ོཆོསེ། ང་ཡ་ིཡདོ་

ཁམས་གང་བ་འད།ི ད་ལྟ་མདེ་ཁམས་སྟོངོ་བར་བཏང༌། ང་ཡ་ིཡདོ་ཁམས་མང་བ་འད།ི 

ད་ལྟ་མེད་ཁམས་ཉུང་བར་བཏང༌། ང་ཡ་ིཡོད་ཁམས་ང་རྒྱལ་འད།ི ད་ལྟ་མེད་ཁམས་

ཞེ་ིབར་བཏང༌། ང་ཡ་ིཡདོ་ཁམས་ཆོགས་པ་འད།ི ད་ལྟ་མདེ་ཁམས་འཇིགི་པར་བཏང༌། 

ང་ཡ་ིཡོད་ཁམས་མུན་པ་འད།ི ད་ལྟ་མེད་ཁམས་གསལ་བར་བཏང༌། ད་ེལ་གདུངས་

ཏ་ེངུ་བ་ཡིན། གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོརྫུན་པ་ོཆོེས། ང་ཡ་ིཞེིང་ཁམས་གང་བ་འདི། རིས་

དྲུག་སམེས་ཅོན་མང་པསོ་གང༌། ཡདོ་ཁམས་གང་བར་ཡདོ་པ་ལ། ད་ན་ིསྟོངོ་ལ་ཁད་

ད་ེསོང༌། བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན་འཚོགས་ལ། ལྟ་བ་མིག་རྣོན་ཀུན་གྱིིས་ལྟོས། 

གང་བ་སྟོོངས་ལ་ཁད་ད་ེསོང༌། ད་ེལ་གདུངས་ཏ་ེངུ་བ་ཡིན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། །བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན་ལ་སྨྲས་ས།ོ །དེར་བདུད་ཀྱི་ི

གཡོག་འཁོར་མང་པོས་ཀྱིང༌། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པས་དབང་བསྒྱུར་བའི། །རིས་དྲུག་

སམེས་ཅོན་མང་པ་ོལ། ལྟ་བ་མགི་རྣནོ་ཀུན་གྱིསི་ལྟས། བལྟས་པས་མཐངོ་ནས་སླར་

ཞུས་པ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པའ་ིགསུངས་པ་མད། 

འ་ོསྐོོལ་ཀུན་གྱིིས་ག་ན་ཚོར། བདུད་ཀྱི་ིཡོད་ཁམས་གང་བ་འདི། གཤེེན་གྱིིས་

མེད་ཁམས་སྟོོང་བར་བཏང༌། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དུ་བལྟས་པས་ཀྱིང༌། བཙི་ོབསྲེག་

བཤེའ་གཏུབ་བྱོདེ་པ་དང༌། གཅོདོ་སྦྱངོ་འབུགས་འདྲེལ་བྱོདེ་པ་ཉུང༌། ཡ་ིདྭགས་ཡུལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དུ་བལྟས་པས་ཀྱིང༌། བཀྲེེས་སྐོོམ་རབ་ཏུ་གདུངས་པ་དང༌། གཅོིག་ལ་གཅོིག་གིས་

གསོད་གཅོོད་ཉུང༌། བྱོོལ་སོང་ཡུལ་དུ་བལྟས་པས་ཀྱིང༌། གླེེན་ལྐུགས་བཀོལ་སྤྱིད་

བྱོེད་པ་དང༌། གཅོིག་གིས་གཅོིག་ཟ་གནོན་བཙིིར་ཉུང༌། མ་ིཡ་ིཡུལ་དུ་བལྟས་པས་

ཀྱིང༌། འཕེ་ོའགྱུར་འདདོ་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་དང༌། གཅོགི་ལ་གཅོགི་གསི་བགེགས་བྱོདེ་

ཉུང༌། ལྷ་མིན་ཡུལ་དུ་བལྟས་པས་ཀྱིང༌། ཁ་ོགཏུམ་འཁྲུག་པ་བྱོེད་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་

སྡུག་བསྔལ་སྐྱེེས་པ་ཉུང༌། ལྷ་ཡི་ཡུལ་དུ་བལྟས་པས་ཀྱིང༌། འདུ་ཤེེས་མེད་པའི་

བསམ་རླག་དང༌། འཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེསེ་པ་ཉུང༌། ད་ེལྟར་བདུད་ཀྱི་ིཞེངི་ཁམས་

རྣམས། ཡོད་ཁམས་གང་བར་འདུག་པ་ནི། མེད་ཁམས་སྟོོང་པར་སོང་བ་མཐོང༌། 

བདུད་ཀྱི་ིགཡོག་འཁོར་མང་པ་ོཡང༌། མ་དགའ་འགྱིོད་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས། སྨྲ་ེ

ཚིག་ཁ་རུ་བཏོན་པ་ནི། ཇི་ོབ་ོབདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལགས། ད་ཡང་འ་ོསྐོོལ་ཇི་ིལྟར་བགྱིི། 

ཤེ་ལ་བཟའ་བའ་ིཤེ་ཡང་དཀོན། ཁག་ལ་འཐུང་བའ་ིཁག་ཀྱིང་དཀོན། པགས་པ་གོན་

པའ་ིཔགས་ཀྱིང་དཀནོ། རུས་པ་འཆོའ་བའ་ིརུས་ཀྱིང་དཀནོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ནས། 

བདུད་ཀྱི་ིགཡགོ་འཁརོ་མང་པ་ོབསམ་ལས་འདས་པས། སྨྲས་ཀྱིནི་ངུས་པས། འཇིགི་

རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་གཡ་ོབ་དང༌། འདར་བ་དང༌། འགུལ་བ་དང་། མརེ་བ་དང༌། ཁ་བ་

དང༌། སེར་བ་དང༌། རླུང་དམར་དང༌། མ་ིནད་དང༌། ཕྱུགས་ནད་དང༌། མ་ིདག་ེབ་སྣ་

ཚགོས་པ་བྱུང་ང༌ོ། །སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་འཇིགིས་ཤེངི་སྐྲག་ག ོ།

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་བཞེ་ིཡིས། སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་

པའི་མདོ། །ཐར་ལམ་གོ་འཕེང་འདྲེེན་པའི་གཙིོ། །ས་ལེ་འོད་གསལ་སྒྲོོན་མའི་

མཆོོག །འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་བྱོམས་པའ་ིཐུགས། །ཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་སྐུས་ཐམས་ཅོད་
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འདུལ། །གཤེེན་རབ་སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་ལགས། །སྟོོན་པས་འདུལ་བའི་དུས་འདི་

ལ། །ཐམས་ཅོད་བད་ེཞེངི་ཀུན་ཀ་སྐྱེདི། །ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེནེ་ཀུན་ཀ་ན། །བདརེ་

གཤེེགས་སྟོོང་ག་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡང༌། །ཐར་པའ་ི

བད་ེགནས་ཐོབ་ཅོིང་སོངས། །དེའ་ིདུས་དང་གནས་སྐོབས་འདིར། །འད་ིལྟ་བུ་འབྱུང་

བར་མ་ིརགིས་ན། །སྒྲོ་ཡང་ངན་ལ་འདོ་ཀྱིང་ནག །ས་ཡང་གཡ་ོལ་ར་ིཡང་འདར། །རླུང་

ཡང་འཚུབས་ལ་སེར་ཡང་འདྲེིམ། །མ་ིཕྱུགས་ཀུན་ལ་ནད་ཡམས་དར། །འད་ིཡ་ིརྒྱུ་

འབྲས་ཅོ་ིལྟར་ལགས། སྟོནོ་པས་འཁརོ་ལ་བཤེད་དུ་གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཞུས་སམ་

གསོལ་བས། དེ་ལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་

སེམས་ཅོན་རྣམས། །འདི་ཡི་རྒྱུ་འབྲས་འདི་ལྟར་རོ། །ད་ལྟའི་དུས་འདི་ཁྱེད་པར་

ཅོན། །སྐུ་བཞེ་ིམཛོསེ་པའ་ིཞེལ་བཞེ་ིལས། །ལྷ་གཤེནེ་སྲདི་པ་ལྷ་མ་ོསྟོངོ༌། །སྐུ་མདགོ་

མངོན་དུ་ཕྱོགས་བཅུར་བསྟོན། །ད་ེཡ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །སྔོན་ཚ་ེསྒྲོིབ་

བྱོང་ཚོགས་རྫོོགས་རྣམས། ཐར་པའ་ིག་ོའཕེང་ཐོབ་སྟོ་ེསོང༌། །སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེས་

ཀུན་ཁྱེབ་ཀྱིང༌། །སེམས་ཅོན་ལས་ཀྱིིས་སྒྲོིབ་པ་རྣམས། །ཐར་པ་མ་ཐོབ་ཕྱིར་ལ་

ལུས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་དང་མ་ལྡན་པའི། །ཕྱིན་ཅོི་ལོག་ལ་དད་པའི་བདུད་

རིགས་རྣམས། །འཁོར་བ་སྟོོངས་ཀྱིིས་དོགས་ནས་སྦྱོང༌། །ཐར་པ་ཐོབ་པའ་ིསེམས་

ཅོན་ལ། །ཕྲིག་དགོ་དབང་གསི་ས་ལྟར་སྐྱེེས། །སྨྲ་ེསྔགས་མྱ་ངན་ངུ་འབདོ་ཀྱིསི། །མ་ི

དགའེ་ིརྟེགས་རྣམས་བྱུང་བ་ཡནི། །འད་ིལ་ཀུན་ཀྱིང་མ་བསྔངས་ཤེགི །དག་ེབ་ཡདོ་ན་

སྡེིག་པ་ཡོད། །དཀར་བ་ཡོད་ན་ནག་པ་ཡོད། །ཉ་ིམ་ཡོད་ན་མུན་པ་ཡོད། །སྟོོན་པ་

ཡོད་པས་དོས་འཛུགས་ཡོད། །འད་ིལ་འཇིིགས་ཤེིང་མ་སྐྲག་པར། །དག་ེབའ་ིལས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྣམས་རྒྱུན་དུ་སྲོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ད་ེལ་ཡང་

མཚན་དང་ལྡན་པའི་ཁྱེེའུ་བཞེིས་སླར་ཞུས་པ། གཤེེན་རབ་ལགས། མི་དགེ་སྣ་

ཚོགས་བདུད་ཀྱི་ིརྟེགས་འད་ིབཟློག་ན་ཅོ་ིཡིས་བཟློག་པར་འགྱུར། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་

པ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་པས། ད་ེལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྤྱིིར་

ན་སེམས་ཅོན་ལས་ན་ིརྒྱུན་ཐག་ཤེིན་ཏུ་རིང༌། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིངང་ཡང་རྒྱུན་

ཐག་བསྲིངས་ལ་གདུལ། འད་ིན་ིཕྱེད་ཙིམ་རྐྱེེན་གྱི་ིལས་ངན་ཡིན། ཐུགས་རྗེེའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིས་བཟློག་ན་མྱུར་བར་བཟློག་པར་འགྱུར། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། འདོད་

པ་རྣམ་པ་ལྔའ་ིཡ་སྟོགས་རྣམས་སྤྱིན་སྔར་བཤེམས་ནས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཤེིང༌། 

ཐལ་སྦྱར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་བར་ཆོོད་ཟློག་པའ་ིསྔགས་

བརྗེོད་པ། ཁ་ིརུང་འབྲོང་ཐོག་ཐོག་ཚལ་ཏྲག་ཏྲང་ར་ིལ་ིབྷྱོ་ོབྷྱོ།ོ ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞེལ་ནས་

སྔགས་བརྗེོད་པས། ཡ་སྟོགས་བཤེམས་པ་ཕྱོགས་བཞེིར་གཏོར་བས། སྟོོན་པའ་ི

ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། བདུད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་གང་

ང།ོ །དུག་ལྔའ་ིནད་ཀྱིིས་ངུ་བ་ཡ།ི ལོག་པར་ཕྱོགས་པའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས། བདུད་

ཀྱི་ིདམག་དཔུང་བྱོདེ་པ་ཀུན། ལན་གཅོགི་ཅོ་ིའདོད་ཡདི་བཞེནི་ཕྲིད། དགསོ་འདདོ་ར་ེ

བ་ས་ོསརོ་སྐོངོས། ཤེནི་ཏུ་དགའ་བའ་ིསམེས་སྐྱེེས་ནས། སྟོནོ་པའ་ིཕྱགོས་སུ་ལྷ་ཕྱག་

བཙིལ། དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིིས་སྨྲས་པ་ནི། སྐྱེེས་མཆོོག་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

མཆོོག །ཐུན་མོང་ཀུན་དང་མ་ཡིན་པའི། རྫུ་འཕྲུལ་ཤེིན་ཏུ་ཆོ་ེབའ་ིབློ། བདག་ཅོག་

འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས། འདོད་པས་གདུངས་ནས་སྡུག་པ་རྣམས། ཅོ་ིའདོད་

ཡདི་བཞེནི་ཕྲིད་ནས་སུ། དགསོ་འདདོ་ར་ེབ་བསྐོངས་པར་གྱུར། རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའ་ི
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སྐྱེེས་མཆོོག་ལ། སྐྱེབས་སུ་བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིང་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས་

སེམས་ཅོན་ལས་འཕྲི་ོབཟང་པ་ོཡོད་པ་ན།ི ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ཞེིག་སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ལ་

སྐྱེབས་སུ་ཚུར་འདུས་སོ། །ལས་འཕྲི་ོམེད་པའི་སེམས་ཅོན་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་

བསམ་དུ་མེད་པ་ཞེིག་ན།ི ཁ་ཕྱིན་ཅོ་ིལོག་ཏུ་ལྟས་ནས། བདུད་ཀྱི་ིཕྱོགས་དང་མཐུན་

པའ་ིལས་སྤྱིདོ་བྱོདེ་ད།ོ །སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེསེ་བྱོནི་རླབས་ཀྱིསི་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

སུ་དུས་དེར། མ་ིདག་ེབའ་ིརྟེགས་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིནད་རྣམས་ལན་ཅོིག་ཤེིན་ཏུ་ཞེ་ི

བར་གྱུར་ཏ།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཀྱི།ི མ་ིདག་ེསྣ་ཚགོས་བྱོདེ་པ་

ཡི། བདུད་ཀྱི་ིགཡོག་འཁོར་མང་པ་ོལ་སྨྲས་པ། །ཡང་ང་ཡ་ིཡོད་ཁམས་གང་བ་ཡི། 

སེམས་ཅོན་འགའ་ཙིམ་ལུས་པ་ཡང༌། མེད་པར་བྱོེད་པའ་ིརྫུན་པ་ོཆོ།ེ གཤེེན་རབ་མ་ི

བ་ོཐབས་ངན་ཅོན། སྐྱེོན་ཅོན་ད་ེཡིས་ཁིད་ད་ེསོང༌། ཝ་ལ་ཟ་མ་སྙིིང་ར་ེན། བདུད་ཀྱི་ི

འཁརོ་རྣམས་ཚུར་ཅོགི་འཚགོས། གཤེནེ་ལ་དམག་ཚགོས་མ་འདྲེངོས་ནས། གཤེནེ་

རབ་མ་ིབ་ོམ་སདོ་ན། ཡདོ་ཁམས་གང་བ་སྟོངོས་ལ་ཁད། འ་ོསྐོལོ་གསདོ་གཅོདོ་བདུད་

ཀྱི་ིབུ། སྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ིབདུད་ཀྱི་ིཆུ་བ་ོལ། སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་འཁརོ་ཞེངི་མ་ལུས་ན། 

འོ་སྐོོལ་ཟས་སུ་ཤེ་ཁག་ཟ་བ་ག་ན་འོང༌། ལས་སུ་གསད་བཅོད་བྱོེད་པ་ཅོི་ལ་བྱོ། 

ལངོས་སྤྱིདོ་འཐབ་ཅོིང་རྩདོ་པ་འཐབ་ཟླ་ག་ན་ཡདོ། ག་ོགནོ་མཚནོ་ཐགོས་གཤེེན་རབ་

གསོད་དུ་འདོད། མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེེན་རབ་གསོད་དུ་འདོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་

རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིསི། འཁརོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་ནས་དམག་བསྡུས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། མུན་པའ་ིསྨག་ནག་འཁིགས་པའ་ིཀློོང༌། ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བརྒྱ་རྩ་ེབརྒྱ་ན། བདུད་རྒྱ་ལག་ཐདོ་རྗེ་ེལ་འཁརོ་ཤེན་པ་འབུམ་གྱིསི་བསྐོརོ་བ་ལངས་

ནས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་གཤེནེ་ལ་དམག་འདྲེནེ་པ་ལ་སྨྲས་པ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་

པ་ལག་རིངས་གསོན། བྱོའ་ོཅོོག་ག་ིལས་རྣམས་ན།ི ཐམས་ཅོད་བརྟེག་ཅོིང་གཟབས་

ལ་བྱོ། མ་བརྟེགས་མ་གཟབས་ཐ་ོཅོ་ོནི། རང་ཕུང་ཙིམ་དུ་མ་ིའགྱུར་རམ། དྲེག་པོའ་ི

ལས་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་འདིས། གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོམ་སོད་ན། རང་ར་ེགཡུལ་ལོག་མ་ི

འོང་ངམ། འ་ོསྐོོལ་བདུད་ཀྱི་ིཞེིང་ཁམས་ན།ི ཅོིག་ཅོར་སྟོོངས་ཏ་ེམ་ིའགྲ་ོའམ། ངས་ན་ི

དཔྱིད་ཅོངི་བསམས་པ་ལ། བདུད་དམག་མང་པ་ོཕེར་དྲེངས་ཀྱིང༌། དམག་གསི་ཐུབ་

པར་མ་མཐངོ་ང།ོ །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོབྱོ་བ་ད།ེ ཚགི་ན་ིམ་ིཤེསེ་རྒུ་ཡང་ཤེསེ། སྤྱིདོ་པ་

མ་ིབྱོདེ་རྒུ་ཡང་བྱོདེ། སྤྲུལ་པ་མ་ིསྟོོན་རྒུ་ཡང་སྟོནོ། འཇིིག་རྟེནེ་ཁམས་ཀྱི་ིསམེས་ཅོན་

ལ། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་མ་ཡིན་པ། ཕྱ་ིམ་ཀུན་ལ་དབང་ཡང་བསྒྱུར། འད་ིལ་

གཟབས་ནས་མ་འཐབས་ན། འསོ་པའ་ིཐ་ོཅོ་ོཚདོ་ཡདོ་ཀྱིསི། ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་མ་ིའགྱུར་

ངེས། ཐབས་ལ་མཁས་པས་རྐུ་བསླུ་བྱོ། དྲེག་པོའ་ིདམག་འད་ིབཤེོལ་བར་གཅོད། 

གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོབྱོ་བ་འདི། སྐྱེེས་ནས་ད་ལྟ་ཕེན་ཆོད་དུ། ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་གཉན་

པར་བྱོདེ། ལྷ་དང་སླབོ་དཔནོ་དུ་རྫུས་ལ། ད་ེལྟར་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱིསི། མྱ་ངན་

ལས་སུ་དསོ་ཤེགི་གྱིསི། ད་ེལྟར་བསླུས་ན་བསླུ་བར་ངསེ། བདུད་རྒྱ་ལག་ཐདོ་རྗེསེ་ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལ་སྨྲས་སོ། །ད་ེལ་བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིང་ད་ེ

ལྟར་ཡནི་པར་བསམས་ནས། ཕེའ་ིངག་མ་བཅོག་པར་གཤེནེ་རབ་བསླུ་རུ་ཆོས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། རིན་པ་ོཆོ་ེའབར་བའ་ིམཁར་

བར་པོ་སོ་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་ན་བཞུགས་ཙིམ་ན། ནམ་མཁའ་ལ་སྒྲོ་དང་འོད་དང་ཁ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།

 407  

རླངས་དང་ཁུ་འཕེང་བྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིམཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིརྩ་ེ

མ་ོན། དཔག་ཚད་གཅོགི་ག་ིནམ་མཁའ་ལ། མ་ིདཀར་པ་ོའདོ་ཀྱིསི་བསྐོརོ་བ་རྔ་བརྡུང་

གཤེང་དཀྲེོལ་བ་གཅོིག་གིས། གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཟེར་གྱིིན་འབོད་ད།ོ །སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་མ་ིབ་ོན་ིརྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་ཡིན་པས། བདུད་བསླུ་བ་ལ་འོངས་པ་ཡིན་

པར་ནི་མཁྱེེན་ནའང༌། ལན་ཅོིག་བདུད་ཀྱིི་ངོས་མ་བཟུང་བར། དལ་བུའི་ཞེི་བས་

འདུལ་བར་དགོངས་ནས། སྐོད་ཕྱུངས་ནས་ཨང་ཞེེས་གསུངས་པས། མ་ིདཀར་པ་ོ

དེས་གཤེེན་རབ་ལ་སྨྲས་པ། ཀྭ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཁྱེོད་ཀ་ན་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ན་

ཨ་ེར་ེསྡུག །སེམས་ཅོན་མང་པོའ་ིཁ་ལ་ོསྒྱུར་བསྒྱུར་ནས་སྐུ་འ་ོར་ེབརྒྱལ། ང་ན་ིཁྱེོད་

ཀྱི་ིཡ་ིདམ་གྱི་ིལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཡིན་ན། བཅོོལ་མེད་འགྲ་ོདོན་བྱོེད་བྱོེད་ནས། 

སེམས་ཅོན་སྐྱེོན་གྱི་ིགྲིབ་མ་ཡིས། གཤེེན་ལྷའ་ིང་ོཡང་ཅོང་ཤེེས་སམ། འགྲ་ོབའ་ིདོན་

བགྱིིས་ཅོ་ིཞེིག་བྱོ། མྱ་ངན་གླེིང་ནས་ད་འདའ་རན། ང་ན་ིཁྱེོད་ཀྱི་ིསུན་མ་ཡིན། རང་

ཅོག་འགྲགོས་ལ་ད་ལྟ་འདངོ༌། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །

དེ་ལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡི་དམ་ལྷ་ཡང་ཐུགས་རེ་འཁྲུལ། 

གཤེནེ་རབ་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བསྐོསོ། །འཁརོ་བའ་ིགླེངི་ནས་ང་མ་ིའགྲ།ོ འཁརོ་བའ་ིགླེངི་

ནས་བདག་འགྲ་ོརུ། ད་རུང་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མ་གྲུབ། ད་རུང་སྐྱེ་ེཤེའི་ིསྒོ་ོམ་ཆོདོ། བདག་

འཁོར་བའ་ིམྱ་ངན་འདའ་རྒྱུ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིདོན་མ་རྫོོགས། ད་ེརྫོོགས་ཙིམ་

ན་སྡེདོ་ཅོགི་འདའ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་ཡང་བདུད་

ཀྱིིས་སླར་སྨྲས་པ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཁྱེོད། ཚ་ེགཅོིག་ལས་སུ་དག་ེབ་སྤྱིད། 

དག་ེབ་སྤྱིད་པའ་ིདོན་ར་ེཆུང༌། ཡ་ིདམ་ལྷ་ཡ་ིབཀའ་གཅོོག་གམ། འཇིིག་རྟེེན་ལས་ན་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བྱོས་ཀྱིིན་དཀའ། འཁོར་བའ་ིལུས་འད་ིབླངས་ཀྱིིན་སྡུག །ཡ་ིདམ་ལྷ་ཡ་ིབཀའ་མ་

བཅོག །འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ནས་མྱ་ངན་འདསོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བདུད་ཀྱིིས་སྨྲས་ས།ོ །

ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡ་ིདམ་ལྷ་ཡང་ཐུགས་ར་ེའཁྲུལ། 

འཁརོ་བའ་ིསེམས་ཅོན་མང་པ་ོཀུན། རྒྱུན་དུ་ཐུགས་རྗེསེ་མ་ིའདྲེནེ་པར། སམེས་ཅོན་

ལམ་དུ་བོར་ཅོིག་པ། ལྷ་ཡ་ིབཀའ་ཡང་ཅོང་ཡིན་ནམ། ལོག་པའ་ིམཆོིད་ཅོིག་མ་ཡིན་

ནམ། ཁ་ན་སྨྲ་བ་དོན་དུ་གྱིིས། འཇིིག་རྟེེན་ལས་འད་ིབྱོས་ཀྱིིན་ཡོངས་ཀྱིང་དཀའ། 

འཁོར་བའི་ལུས་ནི་བླངས་ཀྱིིན་ཡོངས་ཀྱིང་སྡུག །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། 

གཞེན་ལ་གནོད་པ་ཡ་ེམ་བྱོེད། ཁ་ན་སྨྲ་བ་དོན་དུ་གྱིིས། ང་ཡ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིསྐྱེབས་སུ་

འདུད། སྡུག་བསྔལ་བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིབསྒྲོལ། བྱོམས་པར་ལྡན་པའ་ིསམེས་དང་སྤྲོད། 

མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་ས་ལ་འགདོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེནེ་རབ་གྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པས། 

བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་མཚང་ལ་ཕེོག་ནས་ཕྱདོ་ཀྱིསི་བྲསོ་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

ད་ེནས་ཡང་སང་ག་ིཉ་ིམའ་ིརྩ་ེལ། ནམ་མཁའ་ལས་སྒྲོ་དང་འོད་དང་ཁུ་འཕེང་

དང༌། ཁུ་རླངས་བྱུང་ང།ོ །ད་ེནས་མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིཁ་ལ། མ་ིཁ་བ་ོཞེགི་རནི་

པ་ོཆོ་ེའབར་བས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པ། ལག་ན་སྲིད་པ་སྐོོས་ཀྱི་ིཆོག་ཤེིང་བསྣམས་པ་

གཅོིག་གིས་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཟེར་གྱིིན་འབོད་དོ། །ད་ེལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོ

ནི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་ཡིན་པས། བདུད་བསླུ་བ་ལ་འོངས་པ་ཡིན་པར་

མཁྱེེན་ཏེ། ལན་ཅོིག་བདུད་ཀྱིི་ངོས་མ་བཟུང་བར། དལ་བུའི་ཞེི་བས་འདུལ་བར་

དགོངས་ཏ།ེ གསུང་ཕྱུང་ནས་ཨང་ཞེེས་གསུངས་པས། མ་ིཁ་བ་ོདེས་གཤེེན་རབ་ལ་

སྨྲས་པ། ཀྭ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་སྟོོན་པའི་མཆོོག །འགྲོ་བ་སེམས་ཅོན་དོན་ཆོེད་ལ། 
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གཤེེན་རབ་ཐང་ཆོད་འ་ོར་ེབརྒྱལ། སེམས་ཅོན་ལས་ན་ིཆུ་རྒྱུན་འདྲེ། ཉིད་ཀྱིིས་ཆོོད་

པར་ག་ལ་འགྱུར། ང་ན་ིའདྲེནེ་པའ་ིསླབོ་དཔནོ་ཡནི། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྐྱེ་ེབ་སྔ་མ་ལ། ཤེསེ་རབ་

རྩལ་ཤུགས་སྦྱངོ་སྦྱངོ་བ། འབུམ་ཁ་ིགླེགོ་ག་ིལྕེ་ེཅོན་ཡནི། གཤེནེ་རབ་ལགོ་པར་བྱོདེ་

པ་ཁྱེདོ། བཅོལོ་མེད་འགྲ་ོདོན་བྱོདེ་བྱོདེ་ནས། སམེས་ཅོན་སྐྱེནོ་གྱི་ིགྲབི་མ་ཡསི། སླབོ་

དཔོན་ང་ོཡང་ཅོང་ཤེེས་སམ། འགྲ་ོབའ་ིདོན་བགྱིིས་ཅོ་ིཞེིག་བྱོ། མྱ་ངན་གླེིང་ནས་ད་

འདའ་རན། ང་ན་ིཁྱེདོ་ཀྱི་ིསུན་མར་འངོས། རང་ཅོག་འགྲགོས་ལ་ད་ལྟ་འདངོ༌། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་བདུད་ཀྱིིས་སྨྲས་ས།ོ །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ལན་བཀའ་བསྩལ་པ། འདྲེེན་པའ་ི

སླབོ་དཔནོ་ཐུགས་ར་ེའཁྲུལ། བདག་གཤེནེ་རབ་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བསྐོསོ། །འཁརོ་བའ་ི

གླེངི་ནས་ང་མ་ིའདའ། འཁརོ་བའ་ིགླེངི་ནས་བདག་འདའ་རུ། ད་རུང་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མ་

གྲུབ། ད་རུང་སྐྱེ་ེའཆོིའ་ིསྒོ་ོམ་ཆོོད། བདག་འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདའ་རྒྱུ་ལ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་ིདོན་མ་རྫོོགས། ད་ེརྫོོགས་ཙིམ་ན་སྡེོད་ཅོིག་འདའ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་

རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་ཡང་བདུད་ཀྱིསི་སླར་སྨྲས་པ། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་

མ་ིབ་ོཁྱེདོ། ཚ་ེགཅོགི་ལས་སུ་དག་ེསྤྱིདོ་ན། དག་ེབ་སྤྱིདོ་པའ་ིདནོ་ར་ེཆུང༌། འདྲེནེ་པའ་ི

སློབ་དཔོན་བཀའ་གཅོོག་གམ། དུག་ལྔའ་ིནད་ཀྱིིས་ཟིན་པ་ཡི། འཁོར་བའ་ིསེམས་

ཅོན་རྒྱུ་ངན་ཀུན། འདྲེོངས་ཀྱིིན་བཏུལ་ན་ཕྱིར་ཕྱིར་གྱིོང༌། ཐང་ཅོིག་ཡུད་ལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེ།ེ 

བཏུལ་བས་མ་ིཐུལ་སྡུག་བསྔལ་ཆོ།ེ འདྲེེན་པའ་ིསློབ་དཔོན་བཀའ་མ་བཅོག །འཇིིག་

རྟེནེ་ཁམས་ནས་མྱ་ངན་འདསོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བདུད་ཀྱིསི་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཡང་གཤེནེ་

རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། འདྲེེན་པའི་སློབ་དཔོན་ཐུགས་རེ་འཁྲུལ། འཁོར་བའི་

སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཀུན། རྒྱུན་དུ་ཐུགས་རྗེེས་མ་ིའདྲེེན་པར། སེམས་ཅོན་ལམ་དུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བོར་ཅོིག་པ། ལྷ་ཡི་བཀའ་ཡང་ཅོང་ངེས་སམ། སློབ་དཔོན་བཀའ་ཡང་ཅོང་ཡིན་

ནམ། །ལོག་འདྲེེན་མཆོིད་གཅོིག་མ་ཡིན་ནམ། ལོག་པར་བྱོེད་པའ་ིམཆོིད་ཡིན་ན། 

སེམས་ཅོན་ལས་ངན་ཆུ་བ་ོརྒྱུན་དང་ཡོངས་ཀྱིང་འདྲེ། ཆུ་རྒྱུན་དུས་གཅོིག་ཁ་ོནར་

སྐོམེས་པར་ག་ན་སྲདི། ཐུགས་རྗེ་ེངང་ཡང་ཆུ་བ་ོརྒྱུན་བཞེིན་བསྲངིས་ལ་སམེས་ཅོན་

དྲེང་བར་འབྱུང༌། ད་ལྟ་མྱ་ངན་གླེངི་ནས་འདསོ་ཤེགི་པ་ན་ིལགོ་པའ་ིཚགི །སམེས་ཅོན་

གང་ཞེིག་ལོག་པར་བྱོེད་པ་ཁྱེོད། ང་ཡ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིསྐྱེབས་སུ་ཚུར་ལ་འདུ། སྡུག་

བསྔལ་བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིབསྙུར་ལ་བསྒྲོལ། ཕྱོགས་མེད་བྱོམས་པར་ལྡན་པའ་ིསེམས་

དང་སྤྲོད། མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་བརྟེན་པའ་ིས་ལ་འགོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་

ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པས། །བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་མཚང་ལ་ཕེོག་ནས་ཕྱོད་ཀྱིིས་

བྲསོ་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ད།ེ ཨ་ཅོང་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་ད།ེ 

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་གཉིས་རྡུགས། མྱ་ངན་ཁོང་དུ་

མུན་ལྟར་སྲསོ། མུན་ནག་འཐབིས་པའ་ིདཀྱིལི་རུམ་ན། ལྕེགས་མཁར་རྩ་ེབརྒྱའ་ིནང་

དུ་བྱོནོ། བདུད་རྗེ་ེརྒྱ་ལག་ཐདོ་རྗེ་ེལ། ཁྱེབ་པས་སྨྲ་ེནས་ཤེགས་གཅོགི་བཏབ། འ་ོསྐོལོ་

བདུད་ཀྱི་ིཡོད་ཁམས་འདི། མེད་པར་སྟོོངས་སུ་འཇུག་པའ་ིམི། གཤེེན་རབ་སླུས་པ་

རྫུན་ཚིག་མཁན། དྲེག་པ་ོདམག་གིས་མ་བསད་ན། ཞེ་ིབའ་ིཐབས་ཀྱིིས་མ་བསླུས་

སོ། །ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་གཉན་བསྙིམ་ནས། ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀར་བརྫུས། 

བསླུ་ཚིག་མང་པོས་བསླུས་པ་ལ། ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་བཀའ་མ་གཉན། སླུས་ལ་

འདྲེངོས་པར་མ་གྱུར་པས། ད་ལྟ་ཡདི་ཆོད་ག་མུག་ནས། ཡབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོསི་པ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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ལགས། ད་བདུད་ཀྱིི་དམག་ཚོགས་ད་བསྡུ་འཚལ། བདུད་ཀྱིི་གོ་ཚོགས་ད་གོན་

འཚལ། བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཚོགས་ད་བདར་འཚལ། བདུད་ཀྱིི་རྟེ་ཚོགས་ད་བསྟོད་

འཚལ། བདུད་ཀྱིི་དར་ཚོགས་ད་འཕྱར་འཚལ། གཤེེན་གྱིི་ཡུལ་དུ་དམག་དྲེངས་

འཚལ། ཡབ་ཅོིག་མ་བཞུགས་དམག་སྐོོས་མཛོོད། གཤེེན་རབ་མི་བོ་མ་སོད་ན། 

འཇིིག་རྟེེན་ཡོད་ཁམས་སྟོོང་ལ་ཁད། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། ཡབ་ལ་ད་ེ

སྐོད་སྨྲས་ནས་ཞུས། ཡབ་ཀྱིིས་སླར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་

རངིས་གསནོ། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་མང་པ་ོའད།ི གཤེེན་ལ་འདྲེངོ་བ་མ་ིདཀའ་སྟོ།ེ 

དམག་གསི་ཐུབ་པར་གཤེནེ་མ་ིའགྱུར། དམག་གསི་ཐུབ་པར་འགྱུར་རྒྱུ་ལ། གཤེནེ་

རབ་སྤྲུལ་པ་སྟོོང་དང་ལྡན། བདུད་ཀྱི་ིམུན་དམག་ཕྱིར་ལ་འབུབ། མུན་པ་ཉིད་ཀྱིང་

སྒྲོོན་མར་འགྲ།ོ བདུད་ཀྱི་ིམཚོན་གྱིིས་གཤེེན་མ་ིསོད། བདུད་ཀྱི་ིམཚོན་གྱིིས་གཤེེན་

སོད་དུ། གཤེེན་གྱིི་ལུས་ནི་རྡོོ་རྗེེའི་བྲག །བདུད་ཀྱིི་མཚོན་རྣམས་ཕྱིར་ལ་

འཆོག །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོསྤྲུལ་པ་ཅོན། གཉན་པར་བྱོདེ་པ་ཕེ་དང་མ། ཕེ་མ་གཉིས་ཀྱི་ི

ཆོས་སུ་ཞུགས། མྱ་ངན་གླེངི་ནས་འདའ་རུ་ཆུག །ཕེ་མའ་ིབཀའ་ན་ིམ་ིགཅོགོ་དསེ། ད་ེ

ལྟར་སླུས་ན་རྒྱལ་ཏ་ེའོང༌། དྲེག་པོས་མ་ིཐུབ་བཤེོལ་བར་བཅོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་

རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེཡིས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལ་སྨྲས་སོ། །ཡང་བདུད་ཁྱེབ་པ་

ལག་རིངས་དེས་ཡབ་ཀྱི་ིབཀའ་ལ་བསྡུས་ཏེ། དྲེག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིདམག་བཤེོལ་ནས། 

ཞེ་ིབའ་ིཐབས་ཀྱིིས་བསླུ་བའ་ིཕྱིར། ཕེ་དང་མ་རུ་རྫུས་ཐབས་བཤེམས། གཤེེན་རབ་

སྟོནོ་པ་སླུ་རུ་སངོས། །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནང་ན་གཟིམས་ཏ་ེབཞུགས་ཙིམ་ན། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས།ཕེའ་ིཆོ་བྱོད་དུ་

ཞུགས་ཤེིང་སྔས་སུ་འོང་ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིདབུ་ལས་བཏེགས་ནས་སྨྲས་པ། བུ་

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཁྱེོད། ད་རུང་འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་འད་ིན། སྟོོན་པ་བྱོེད་པའ་ི

ལུགས་ཅོི་ཡོད། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་འདི་རྣམས་ནི།འཇིིག་པའམ། 

འགུལ་བའམ། སྒྱུ་མའམ། སྨགི་རྒྱུའམ། སྒྲོ་སྙིན་ནམ། རྨེ་ིལམ་ལྟ་བུ་ཞེགི་ཡནི་ན། ཁྱེདོ་

འད་ིལ་རྟེག་པ་པོར་མཐོང་ནས། ད་རུང་འགྲ་ོབའ་ིདོན་བྱོེད་དམ། ད་ན་ིམྱ་ངན་ལས་

འདའ་རན་ན།ོ མྱ་ངན་ལས་མ་འདའ་ན། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འད་ིན། བདུད་གདུག་

པ་ཅོན་དང་། སྲིན་པ་ོགདུག་ཅོན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གདུག་པ་ཅོན་དང་། གཤེིན་རྗེ་ེ

གདུག་པ་ཅོན་དང་། གདུག་པ་ཅོན་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་མྱུར་དུ་ད་ན་ིགསོད་དོ། ཤེ་ཡང་

ཟསོ་ནས་གཏངོ་ང།ོ ཁག་ཀྱིང་འཐུང་ནས་གཏངོ་ང།ོ རུས་པ་ཡང་འཆོའ་ནས་གཏངོ་ང།ོ 

པགས་པ་ཡང་གོན་ཏ་ེགཏོང་ང།ོ ད་ེལ་ཤེིན་ཏུ་མ་ིའཇིིགས་སམ། ད་ེབས་མྱ་ངན་གླེིང་

ལས་འདོས། དེ་སྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱིིས་གཤེེན་རབ་ལ་སྨྲས་སོ། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བདུད་བསླུ་བར་འོང་བ་ང་ོམཁྱེེན་ཏ།ེ ངོས་མ་བཟུང་བར་ཞེ་ིབས་འདུལ་བར་དགོངས་

ནས། ད་ེལ་ཕྱརི་གཤེནེ་གྱིསི་ལན་བཀའ་བསྩལ་པ། 

ཡབ་གཅོགི་རྒྱལ་བནོ་ཐདོ་དཀར་ལགས། ཡབ་ཀྱི་ིབཀའ་ད་ེཨ་ེར་ེའཁྲུལ། འཇིགི་

རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡོངས་ཀྱིང་ལགས། སྒྱུ་མའ་ིསེམས་ཅོན་

”ཉནོ་མངོས་”རྣམས། མ་ིའགྱུར་ཐར་པར་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། འགྲ་ོདནོ་བསྲངིས་ནས་བྱོདེ་

པ་ལགས། མྱ་ངན་འདོས་ཤེིག་གསུངས་པ་ནི། ཡབ་ཀྱི་ིབཀའ་ད་ེའཁྲུལ་པ་ལགས། 

བདག་ན་ིམྱ་ངན་མ་ིའདའ་འ།ོ བདུད་དང་སྲནི་པ་ོགདུག་པ་ཅོན། ཤེནི་ཏུ་མ་ིབཟང་རྩུབ་
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ཀྱིང་ནི། བདག་ལ་སྤྲུལ་པ་བསམ་མེད་མཆོིས། ད་ེཡིས་ཚིགས་པར་མ་ིའགྱུར་ངེས། 

སྐྱེབས་སུ་གསོལ་ན་བད་ེབར་འགོད། དྲེག་ཤུལ་བྱོེད་ན་ཕྱིར་ལ་བསྒྲོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་མཚང་ལ་ཕེོག་ནས་

ཕྱོད་ཀྱིིས་བྲོས་ཏེ་སོང་ང་ོ། དེའི་དུས་དེའི་ཚེ་ན། ཡང་ཕྱིར་ནམས་ཀྱིི་ཐ་ོརེངས་ལ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཡུམ་གྱི་ིཆོ་བྱོད་དུ་བྱོས་ནས། མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིརྨེང་ནས། 

མས་ཡར་གཤེེན་རབ་ཟེར་གྱིིན་འབོད་དོ། །སྟོོན་པས་ཀྱིང་བདུད་བསླུ་བ་བྱོེད་པར་

རིགས་ཏེ། ངོས་མ་བཟུང་བར་ཁད་ཀྱིིས་འདུལ་བར་དགོངས་ནས། ཨང་གསུངས་

པས། བདུད་ཀྱིསི་སྨྲས་པ་གཤེནེ་རབ། ང་ན་ིཁྱེདོ་ཀྱི་ིམ་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲོམོ་བུ། ཡ་ོཕྱ་ིརྒྱལ་

བཞེད་མ་ཡིན་ནོ། ཁྱེོད་བཅོོལ་མེད་འགྲ་ོདོན་བྱོེད་བྱོེད་ནས། སེམས་ཅོན་མང་པོའ་ི

གྲབི་མ་ཡསི། མ་རུ་ང་ོཡང་ཅོང་ཤེསེ་སམ། མ་ཡ་ིངག་ལ་བུ་ཁྱེདོ་ཉནོ། འུ་བུས་ལས་

སྤྱིོད་ལོག་པར་སྤྱིད། བོན་ཞེེས་བྱོ་བ་རྫུན་པོར་སོང༌། ངས་ཀྱིང་གསོན་ཚ་ེབོན་སྤྱིོད་

པས། ཤེ་ིནས་སམེས་ཅོན་དམྱལ་བར་སྐྱེསེ། ད་ེསྔནོ་ཚ་བ་བརྒྱད་དུ་བསྲགེས། ད་ན་ི

གྲང་བ་བརྒྱད་དུ་འགྲ།ོ ཚ་གྲང་གཉསི་ཀྱི་ིབར་སྐོབས་སུ། ད་ལྟ་ཁྱེདོ་དང་འཕྲིད་དུ་འངོ༌། 

བོན་གྱི་ིརྣམ་སྨིན་ད་ེལྟར་བྱུང༌། ད་ཁྱེོད་ཀྱིང་བོན་འད་ིམ་བྱོེད་བོར། མ་བོར་ལས་ངན་

བོན་སྤྱིད་ན། ང་བཞེིན་དམྱལ་བ་རྒྱུན་དུ་བསྲེག །མ་ངག་བུ་ཡིས་མ་གཅོོག་ཅོིག །ད་ེ

བས་གསད་གཅོད་མང་པ་ོགྱིིས། ཤེ་ིབའ་ིཡུལ་ན་ལོངས་སྤྱིོད་ཆོེ། ད་ེབས་བརྒྱག་

བརྡུང་མང་པ་ོགྱིིས། ཤེ་ིབའ་ིཡུལ་ན་དབང་ཆོེན་ཐོབ། ད་ེབས་རྐུ་འཕྲིོག་མང་པ་ོགྱིིས། 

ཤེ་ིབའ་ིཡུལ་ན་ཡ་ོབྱོད་ལྡན། མུན་པ་འཐབིས་པའ་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། དྲེགེས་པ་བདུད་ཀྱི་ི

གཡགོ་འཁརོ་གྱིསི། གསནོ་དང་ཤེ་ིབ་གཉསི་ཀར་སྐྱེདི། གཡུང་དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མ་ིབདེན་རྫུན། རྫུན་པ་ོད་ེཡ་ིལས་སྤྱིོད་ཡ་ེམ་བྱོེད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱིིས་གཤེེན་

རབ་ལ་སྨྲས་ས།ོ །ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡུམ་གཅོགི་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲོམོ་

བུ་ལགས། ཡུམ་གྱིི་བཀའ་དེ་ཨེ་རེ་འཁྲུལ། ཡུམ་གཅོིག་རྒྱལ་བཞེད་ཅོང་ལགས་

སམ། བོན་ཉིད་དབྱོིངས་སུ་སངས་རྒྱས་ན། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་ན་ཅོ་ིལ་བྱོོན། གཡུང་

དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ལ། རྫུན་པར་བསྐུར་པ་འདབེས་པ་འད།ི རྣམ་པར་སྨནི་པ་འཕྲིལ་

ལ་མ་ིཡངོ་ངམ། བདག་ལ་བརྡོ་ངག་ཟརེ་བ་ན།ི ཕྱནི་ཅོ་ིལགོ་ག་ིཚགི་ཏུ་འདུག །འཕྲུལ་

ངག་བདེན་པའ་ིབོན་བོར་ལ། ལས་ངན་བདུད་ཀྱི་ིཕྱིར་འབྲེང་ཟེར། ད་ེཡང་མ་ཡ་ིངག་

མ་ཡནི། སྙིངི་རྗེ་ེབྱོམས་པའ་ིསམེས་བརོ་ལ། གསད་གཅོད་བརྡུང་བརྒྱགེ་འཕྲིགོ་རླམོ་

གྱིིས། ད་ེཡང་མ་ཡ་ིངག་མ་ཡིན། གང་ཞེིག་ཉོན་མོངས་མར་རྫུས་ཤེིག །བདག་ལ་

ཉམས་ལེན་བྱོེད་པར་ངེས། བསམ་པ་ངན་པའ་ིསེམས་བོར་ལ། གཤེེན་རབ་ང་ཡ་ི

སྐྱེབས་སུ་འདུ། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ཤེེས་རབ་སྦྱོངས། བླ་མེད་ག་ོའཕེང་གདོན་མ་ིཟ། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་མཚང་

ལ་ཕེགོ་ནས་ཕྱདོ་ཀྱིསི་མདེ་ད་ེསངོ་ང༌ོ། །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ད།ེ ཨ་ཅོང་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་ད།ེ 

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། ཡང་བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་གཉིས་རྡུགས། མྱ་ངན་ཁོང་

དུ་མུན་ལྟར་སྲོས། མུན་ནག་འཐིབས་པའ་ིདཀྱིིལ་རུམ་ན། ལྕེགས་མཁར་རྩ་ེབརྒྱའ་ི

ནང་དུ་བྱོོན། བདུད་རྗེ་ེརྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེལ། ཁྱེབ་པས་སྨྲས་ནས་ཤེགས་གཅོིག་བཏབ། 

འ་ོསྐོོལ་བདུད་ཀྱི་ིཞེིང་ཁམས་འདི། མེད་པར་སྟོོངས་སུ་འཇུད་པའ་ིམི། གཤེེན་རབ་

བསླུས་པ་རྫུན་ཚིག་མཁན། དྲེག་པོའ་ིདམག་གིས་མ་བསད་ན། ཞེ་ིབའ་ིཐབས་ཀྱིིས་
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མ་བསླུས་སོ། །ཕེ་དང་མ་གཉིས་གཉན་བསྙིམས་ནས། ཕེ་དང་མ་ཡང་གཉིས་ཀར་

བརྫུས། བསླུ་ཚིག་མང་པོས་བསླུས་པ་ལ། ཕེ་དང་མ་ཡང་བཀའ་མ་གཉན། སླུས་ལ་

འགྲོངས་པར་མ་གྱུར་ཏེ། ད་ལྟ་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་ནས། ཡབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོིས་པ་

ལགས། བདུད་ཀྱིི་དམག་ཚོགས་ད་བསྡུད་འཚལ། བདུད་ཀྱིི་གོ་ཚོགས་ད་གོན་

འཚལ། བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཚོགས་ད་བདར་འཚལ། བདུད་ཀྱིི་རྟེ་ཚོགས་ད་བསྟོད་

འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིདར་ཚོགས་ད་འཕྱར་འཚལ། གཤེནེ་གྱི་ིཡུལ་དུ་དམག་དྲེངོ་འཚལ། 

ཡབ་གཅོགི་མ་བཞུགས་དམག་སྐོསོ་མཛོདོ། གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོམ་སདོ་ན། འཇིགི་རྟེནེ་

ཡདོ་ཁམས་སྟོངོ་ལ་ཁད། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཀྱིསི། ཡབ་ལ་ད་ེསྐོད་སྨྲ་ེནས་

ཞུས། ཞུས་པའ་ིརྟེངི་ལ་ཁ་ོབདག་བརྒྱལ། ཁ་ཡང་ལྟག་པར་རལ་ཏ་ེསངོ༌། ད་ེལ་ཡབ་

ཀྱིང་མྱ་ངན་བྱོདེ། བདུད་ཀྱི་ིའཁརོ་པ་མང་པ་ོཡང༌། ཁྱེབ་པར་བསྐོརོ་ནས་མྱ་ངན་བྱོེད། 

བདུད་ཀྱི་ིའཁརོ་པ་མང་པ་ོཡང༌། དུས་ད་ེན་བདུད་ཀྱི་ིབཀའ་བླནོ་གྱིད་བུ་ཐུང༌། ཞེ་ེསྡེང་

ཆོ་ེཡང་གཤེེན་ངག་མཉན། བཀའ་བློན་ད་ེཡ་ིམཆོིད་ན་རེ། འད་ིཡང་ཅོ་ིལྟ་བུ་གཅོིག་

ཡིན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་བརྒྱལ་ཏ་ེསོང༌། ཁ་ཡང་ལྟག་པར་རལ་ནས་འདུག །ཡབ་

གཅོིག་བདུད་རྗེ་ེརྒྱ་ལག་དང༌། འཁོར་པ་མང་པོས་མྱ་ངན་བྱོེད། ཕྱ་ིམ་ཀུན་ལ་ཅོ་ིཆོ་

མཆོསི། མུན་པ་གཡུང་དྲུང་ཀློངོ་དཀྱིལི་ན། པད་ལ་ོསྡེངོ་པོའ་ིརྩ་བ་ན། བདུད་བནོ་ཆུ་

ལྕེགས་རྒྱལ་བ་འདུག །ད་ེལ་ངན་བུ་ཞུ་རུ་འགྲོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། བདུད་ཀྱི་ི

བཀའ་བློན་ཆོས་ཏ་ེསོང༌། བདུད་བོན་གྱི་ིསྤྱིན་སྔར་ཕྱིན་ནས་འད་ིསྐོད་ཅོེས་གསོལ་

ཏ།ོ །ཇི་ོབ་ོབདུད་བནོ་ཆུ་ལྕེགས་ལགས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་བརྒྱལ་ནས་སངོ༌། ཁ་ཡང་

ལྟག་པར་རལ་ནས་འདུག །ཡབ་དང་འཁོར་པ་འབུམ་གྱིིས་བསྐོོར། སྡུག་བསྔལ་མྱ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ངན་སྨྲ་ེསྔགས་ཀྱིིས། བདུད་ཡ་ོས་སར་ཟིན་ནས་འདུག །འད་ིཡ་ིརྒྱུ་འབྲས་ཇི་ིལྟར་

ལགས། བདུད་བོན་མཁས་པས་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བློན་གྱིིས་

གསོལ་ཏོ། །ད་ེལ་བདུད་བོན་གྱིིས་ལན་སླར་བཏབ་པ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་བརྒྱལ་བ་

དང༌། བདུད་ཁ་ལྟག་པར་རལ་བ་དག །བདུད་འཁོར་མྱ་ངན་བྱོེད་པ་རྣམས། གཞེན་

མས་ཅོསི་ཀྱིང་མ་ལན་ན།ོ །བདུད་ཀྱི་ིབསམ་པ་ངན་པ་ཡསི། བནོ་ལ་ཉམས་སདོ་བྱོས་

པས་ལན། བོན་པ་ོབསླུས་ལ་འདྲེེན་པ་སྲིད། བོན་ལ་སྐུར་པ་ཅོ་ིསྟོ་ེབཏབ། བོན་འད་ི

རྫུན་ཡནི་ཅོ་ིསྟོ་ེབྱོ། གཤེནེ་རབ་རྫུན་ཟརེ་ཅོ་ིསྟོ་ེབྱོ། གཡུང་དྲུང་འཕྲུལ་ངག་བནོ་སྤྱིདོ་ན། 

དམྱལ་བར་སྐྱེ་ེབའ་ིལུགས་ཡོད་དམ། ཁྱེབ་པའ་ིབསམ་པ་ངན་པ་ཡིས། གཡུང་དྲུང་

བོན་ལ་རྫུན་ཡིན་བྱོས་པས་ལན། ད་ཡང་བཀའ་བློན་སླར་ཆོོས་ལ། བདུད་འཁོར་མྱ་

ངན་འཕྲི་ོཆོོད་ལ། གཤེེན་རབ་ཕྱོགས་སུ་ལྷ་ཕྱག་གྱིིས། བོན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་

བཤེགས། ད་ེལྟར་གཞུང་བཞེནི་བྱོས་པ་ན། བདུད་རྗེ་ེབརྒྱལ་བ་རུང་སྟོ་ེའོང༌། བདུད་

ཁ་རལ་བ་སོས་ཏ་ེའོང༌། བདུད་འཁོར་མྱ་ངན་ཆོད་ད་ེའོང༌། བོན་གྱིིས་ད་ེསྐོད་ལན་

བཏབ་བོ། །བདུད་ཀྱི་ིབཀའ་བློན་ཕྱིར་ལ་ཆོས། བདུད་རྗེ་ེབརྒྱལ་བའ་ིསྔས་སུ་འོང༌། 

བཀའ་བློན་ད་ེཡ་ིམཆོིད་ན་རེ། བདུད་འཁོར་མྱ་ངན་འཕྲི་ོཆོོད་དང༌། བདུད་བོན་ཆུ་

ལྕེགས་འད་ིསྐོད་གསུངས། བདུད་ལ་ཉསེ་སྐྱེནོ་བྱུང་བ་རྣམས། བནོ་ལ་རྫུན་ཡནི་བྱོས་

པས་ལན། མཐོལ་བཤེགས་བྱོས་ན་སོས་ཏ་ེའོང༌། མྱ་ངན་འཕྲི་ོཆོོད་མཐོལ་བཤེགས་

བྱོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་པ་མང་པོས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཕྱོགས་སུ་

ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་གྱིནི་བཤེགས་པ་ཕུལ་ལ།ོ །བཤེགས་པ་ན་ིབདུད་ཀྱི་ིབཀའ་བླནོ་གྱིསི། 

འད་ིསྐོད་ཅོེས་ཕུལ་ལོ། །བདུད་ཀྱི་ིབླ་ོངན་ཕྱིན་ཅོ་ིལོག །ཕྱིན་ཅོ་ིལོག་ག་ིལས་ངན་
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གྱིསི། གཡུང་དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ལ། མ་ིབདནེ་རྫུན་ཡནི་བྱོས་པ་བཤེགས། སྟོནོ་པ་

གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། མ་ིབདེན་རྫུན་སྨྲ་བྱོས་པ་བཤེགས། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ཕེན་

མདེ་དམྱལ་བར་སྐྱེསེ་པ་བྱོས་པ་བཤེགས། གཤེནེ་གྱི་ིབཀའ་ལུང་བདནེ་བརོ་ལ། མ་ི

བདེན་བདུད་ཕྱིར་འབྲེང་བྱོས་པ་བཤེགས། དེ་ལྟར་བཤེགས་པའི་ཡོནཏན་གྱིིས། 

བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་བརྒྱལ་བ་སངས། ལྟག་པར་རལ་བ་མདུན་དུ་སསོ། བདུད་འཁརོ་མྱ་

ངན་བྱོདེ་པ་ཆོད། །ད་ེནས་བདུད་ཀྱི་ིབཀའ་བླནོ་ལ་སགོས་ཏ།ེ དད་པ་སྐྱེེས་པ་བསམ་

དུ་མ་ིབཏུབ་པ་ཞེིག །གཤེེན་རབ་ལ་དད་པ་སྐྱེེས་ནས་འད་ིསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་སོ། །སྟོོང་

གསུམ་མངའ་བདག་སྲིད་གསུམ་འདྲེེན་པའི་ཡབ། བདུད་རྩི་བཀའ་ལུང་འགྲོ་བ་

ཡངོས་ཀྱི་ིགསསོ། ཁྱེད་པར་ཅོན་གྱི་ིསྐྱེསེ་མཆོགོ་ཁྱེདོ་ལ་བདག་ཅོག་སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི 

ད་ཡང་འགྲ་ོབའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་བསྐུར་བ་བཏབ་ན་

སེམས་ཅོན་དམྱལ་བར་སྐྱེེ། བསྐོལ་པ་དུ་མའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང༌། བོན་ལ་

རྫུན་པའ་ིསྐུར་བ་ཡ་ེམ་འདེབས། དད་པ་བསྐྱེེད་ནས་བོན་ལ་སྐྱེབས་སུ་གསོལ། ཐར་

པའ་ིབད་ེགནས་ཐོབ་པར་གདོན་མ་ིཟ། བོན་པ་ོབོན་མ་ིསྤྱིོད་པ་བདུད་ཀྱི་ིརིགས་ཉིད་

ཡནི། བསླུས་ཀྱིནི་བསྐུར་བ་བཏབ་ཀྱིང་མ་ིའགལ་ལ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ནས། གཤེནེ་

རབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཕྱགོས་སུ་ཕྱགོས་ཏ་ེསངོ་ང།ོ །

དེའི་དུས་དེའི་ཚེ་ན། བདུད་ཁྱེབ་པ་བརྒྱལ་བ་སངས་ནས་ཡང་སྨྲས་པ། ང་

གཉདི་ལགོ་ག་ིབར་དུ་ཡབ་གཅོགི་ཅོ་ིཙུག་མཛོད། དམག་ཚགོས་མང་པ་ོམ་ིསྡུད་པར། 

འཁརོ་ཕྱདེ་གཤེནེ་གྱི་ིཕྱ་ིནས་བཏང༌། ང་ན་ིཐུབ་པར་མ་ིའགྱུར་ར།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་

ནས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ན།ི ར་ེབའ་ིགསོ་ན་ིགནོ། ཞེབས་མའ་ིཐདོ་ན་ིབཅོངིས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སལོ་བ་ཡསི་བཞེནི་ན་ིབྱུགས། མྱ་ངན་གྱི་ིཁང་པར་ཞུགས་ནས་ངུ་ཞེངི་འདུག་ག ོ།ད་ེ

ལ་ཡང་ཡབ་བདུད་རྗེེ་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེེ་ཡིས། སྲས་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལ་སྨྲས་པ། 

བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལགས། ལོག་པར་མ་ིསྟོོན་ཡབ་ལ་གསོན། བདུད་ཀྱི་ི

མུན་དམག་བསྡུ་རྒྱུ་ལ། བདུད་རྗེ་ེཉིད་ཀྱིིས་མ་ཚོར་རམ། རང་ཉིད་གླེ་ོབུར་ཀ་ནར་

བརྒྱལ། ཁ་ཡང་ལྟག་པར་རལ་ཏ་ེསངོས། བདག་དང་བདུད་ཀྱི་ིའཁརོ་པ་ཀུན། ད་ེལ་

མྱ་ངན་མུན་ལྟར་སྲོས། དམག་མ་ིག་ོམཚོན་ག་ན་དྲེན། བདུད་བོན་ཆུ་ལྕེགས་སྤྱིན་

སྔར་ཞུས། བོན་ལ་རྫུན་ཡིན་བྱོས་པས་ལན། མཐོལ་བཤེགས་དྲེག་པོར་གྱིིས་ཤེིག་

གསུངས། བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིིས་མཐོལ་བཤེགས་བྱོས། མཐོལ་བཤེགས་ད་ེཡ་ི

ཡནོ་ཏན་གྱིསི། ཉདི་ཀྱིང་བརྒྱལ་བ་སསོ་པ་ཡནི། ཁ་ཡང་རལ་བ་རུང་བ་ཡནི། གཉདི་

ལོག་པ་ཡ་ིཅོ་ིམ་ཚད། ད་ཡང་གྲོས་ཀྱིིས་མདོར་བསྡུ་ན། གཤེེན་རབ་དྲེག་པོས་མ་ི

ཐུབ་ངེས། འད་ིལ་སྤྲུལ་པ་བསམ་མེད་ཡོད། དྲེག་པོའ་ིདམག་ཅོིག་དྲེངས་པ་ན། རང་

ག་ིདམག་ཀྱིང་ཁ་ོལ་ཤེོར། ཕྱ་ིམ་རྣམས་ཀྱིང་ཁ་ོལ་འཆོོར། ཞེ་ིབས་ད་རུང་བསླུས་ལ་

དྲེང༌། སྐྱེ་ེའགྲ་ོསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན། ནོར་དང་ཟས་ལ་ཀུན་ཀ་དགའ། རོགས་

པ་ོརོགས་མ་ོཀུན་ཀས་འདོད། རོགས་དང་ནོར་ལ་བསླུས་ལ་དྲེང༌། བདུད་ཀྱི་ིདམག་

ཚགོས་ལྐོགོ་ཏུ་སྦ། འདྲེངོས་པའ་ིདུས་ན་བསད་ལ་བཏང༌། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བདུད་རྗེསེ་བུ་

ལ་སྨྲས་སོ། །བདུད་ཁྱེབ་པས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་བསམས་ནས། ཕེའི་ངག་ན་

བཅོག་པར་གཤེནེ་རབ་སླུ་རུ་ཆོས་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེ

ལ། འཁརོ་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་ལྔ་སྟོངོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་མཆོདོ་པ་ཕུལ་དུས། འལོ་མ་ོ
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ལུང་རིངས་ཀྱིི་ས་སྐོས་གཅོིག་གི་ཁ་ན། གཤེེན་རབ་མི་བ་ོཟེར་གྱིིན་འབོད་པ་ཞེིག་

ཡོད་ད།ོ །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ན།ི རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིཡ་ེཤེེས་དང་ལྡན་པ་

ལགས་པས། བདུད་ཀྱི་ིསླུ་བ་པ་ོཡིན་པར་ན་ིམཁྱེེན་ཏེ། ངོས་མ་བཟུང་བར་ཞེ་ིབས་

འདུལ་བར་དགོངས་ཏེ། འབོད་པའ་ིདྲུང་དུ་བྱོོན་ན། སྐྱེེས་བུ་རྟེ་དང་ག་ོམཚོན་དུ་ལྡན་

པ་བརྒྱ་དང༌། སྐྱེེས་བུ་ནོར་དང་ཟས་སུ་ལྡན་པ་བརྒྱ་དང་མཇིལ་ལ། སྐྱེེས་པ་བརྒྱ་པ་ོ

ད་ེརྣམས་ཀྱིསི། གཤེནེ་རབ་ལ་གསལོ་པ། 

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། བདག་ཅོག་རྣམས་ན་ིཁྱེོད་ཀྱིིས་ང་ོཡང་ཅོང་

མཁྱེེན་ནམ། ངོ་མི་མཁྱེེན་ན་བརྒྱ་ནི་ལྷའི་ཚོང་དཔོན་ནོར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱོ་བ་

ལགས་ས།ོ བརྒྱ་ན་ིདབལ་གྱི་ིདམག་དཔནོ་དྲེགེས་པའ་ིརྩལ་ལྡན་བྱོ་བ་ལགས་ས།ོ །ད་

ལྟ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོིས་པ་ལགས་ས།ོ །གཤེེན་རབ་ལགས། ཚོང་དཔོན་ཕྱིན་ན་

ཚོང་ལ་གཤེེགས། ནོར་དུ་རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔ་བླན། ནོར་གྱིིས་བརྒྱན་ན་ཀུན་ཀ་བཟང༌། 

ནོར་མེད་ཙིམ་ན་ཀུན་ཀ་ངན། ད་ེབས་ཚོང་བྱོ་རིན་ཆོེན་བླན། གཤེེན་རབ་ལགས། 

དམག་དཔནོ་ཕྱནི་ན་དམག་ལ་གཤེགེས། གཞེན་དག་མ་ིརྣམས་འགོ་ཏུ་གཞུག །ལ་ལ་

གསད་ལ་ལ་ལ་གཞེམོ། ཡུལ་མཁར་ཟས་ནརོ་མནངས་སུ་གཅོད། སྐྱེེས་པའ་ིཕེ་ོཁྱེད་

གཏམ་ཡིན་མོད། ཕེ་ོཡིས་ཕེ་ོགཅོིག་མ་བཏུལ་ན། ཟ་མ་མ་ོདང་ཅོ་ིམ་འདྲེ། འ་ོསྐོོལ་

མཉམ་གཉསི་འདུལ་དུ་གཤེགེས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱིསི་སྨྲས་པས། 

།ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་བ། ལྷ་ཡ་ིཚངོ་དཔནོ་ནརོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བརྒྱ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཚོང་བྱོས་ཟས་དང་ནོར་ལ་ང་མ་ིསྨོན། མ་ིཟད་གཏེར་དང་ལྡན་པའ་ི

བྱོང་ཆུབ་སམེས་ཉདི་ཀྱིསི། འདདོ་སམེས་སྤེངས་ནས་ཆོགོ་ཤེསེ་མ་ལྡན་ན། རནི་ཆོནེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྲམ་པར་སྤུངས་ཀྱིང་སྡུག་བསྔལ་ཕྱརི་ལ་ཆོ།ེ ཚངོ་ཁསེ་ཕེམ་རྒྱལ་རྩ་ིབ་མྱ་ངན་མཚ་ོ

དང་འགྲོགས། མཛོ་ོདྲེེའུ་ཁལ་དུ་བཀལ་བས་དམྱལ་བའ་ིས་བོན་འདེབས། ནོར་ཡོད་

ཆོེ་ས་བཟུང་བ་དྲེེགས་པའི་བདུད་དང་འདྲེ། སྒྱུ་མའི་ཟང་ཟིང་ནོར་ལ་བདག་ནི་མི་

རྩའི།ོ །དབལ་གྱི་ིདམག་དཔནོ་དྲེགེས་པའ་ིརྩལ་ལྡན་བརྒྱ། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིདྲེག་ཤུལ་རྩལ་ལྡན་

སྤྱིོད་པ་ད་ེལ་ང་མ་ིསྨོན། བདག་དང་གཞེན་མེད་སྙིིང་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོཡིས། ཁམས་གསུམ་

སམེས་ཅོན་མཉམ་པའ་ིཆོ་ལ་མ་བཞེག་ན། བདག་བསྟོདོ་གཞེན་སྨད་དྲེག་ཤུལ་གདུག་

རྩུབ་ཀྱིསི། མ་ིརྟེག་ཤེ་ིབའ་ིགནས་སུ་གཅོདོ་སྦྱངོ་དམྱལ་བར་སྐྱེ།ེ སྡུག་བསྔལ་ཉམས་

སུ་མྱོང་བའ་ིདུས་སུ་འགྱིོད་ཀྱིང་མ་ིསྨན་ནོ། །ཕེར་བཏུལ་ཚུར་ལ་ལོག་ན་རྣམ་སྨིན་

འཕྲིལ་ལ་འབྱུང༌། འགྱིོད་པའི་སེམས་དང་བཅོས་ཀྱིང་མི་སླེབས་སོ། །དྲེག་ཤུལ་

གདུག་རྩུབ་སྲིན་གྱིི་ལས་ལ་ང་ནི་མི་རྩིའོ། །དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིང་མཚང་ལ་ཕེོག་ནས་ཕྱོད་ཀྱིིས་མེད་ད་ེ

སངོ་ང༌ོ། །

ཡང་སང་ཉ་ིམའ་ིརྩ་ེལ། འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱི་ིས་སྐོས་གཅོིག་ག་ིཁ་ན་གཤེེན་

རབ་ཟེར་གྱིིན་འབོད་པ་ཞེིག་ཡོད་དོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་

མཁྱེནེ་པའ་ིཡ་ེཤེསེ་དང་ལྡན་པ་ལགས་པས། བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་པ་ོཡནི་པར་ན་ིམཁྱེནེ་

ཏ།ེ ངོས་མ་བཟུང་བར་ཞེ་ིབས་འདུལ་བར་དགོངས་ཏ།ེ འབོད་པའ་ིདྲུང་དུ་བྱོོན་ནས། 

ན་ཆུང་མ་གསེར་དང་གཡུ་ཡིས་ན་ིབརྒྱན། དར་ལ་ཟབ་ཀྱིིས་ན་ིབརྩེགས། དཀར་ལ་

དམར་དུ་ན་ིབསྐུས་པ་བརྒྱ་ཐམ་པས། བྲ་ོདང་གླུ་ལནེ་པ་དང་མཇིལ་ལ།ོ །ན་ཆུང་མ་ད་ེ

རྣམས་ཀྱིིས་གཤེེན་རབ་ལ་གསོལ་པ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། 



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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བདག་ཅོག་རྣམས་ན་ིལྷ་ཡ་ིབུ་མ་ོམཛོེས་པའ་ིབཞེིན་བཟང་མ་བྱོ་བ་དང༌། ཀླུ་ཡ་ིབུ་མ་ོ

སྙིན་པའ་ིགླུ་སྒྱུར་མ་བྱོ་བ་ལགས་ས།ོ །གཤེནེ་རབ་ལགས། ད་ལྟ་ཉདི་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་ཁ་ོ

ནར་མཆོིས་པ་ལགས། འགྲ་ོདོན་བོར་ནས་བདག་དོན་མཛོོད། གཞེོན་ནུ་དར་བའ་ིཚ་ེ

འད་ིལ། སྐྱེིད་པ་བྱོ་བ་བྲ་ོགླུ་ཡིན། དགའ་བ་བྱོ་བ་རྩེད་འཇི་ོཡིན། །དགོས་པ་བྱོ་བ་ཟླ་

རགོས་ཡནི། བདག་ཅོག་བུ་མ་ོའདརི་འཚགོས་ལ། ལ་ལ་གཏན་གྱི་ིགྲགོས་སུ་མཛོདོ། 

ལ་ལ་སྲོད་ཀྱི་ིམཛོའ་རུ་མཛོོད། ལ་ལ་ཡུན་གྱི་ིའབངས་སུ་མཛོོད། ལ་ལ་དར་ཙིམ་

ཡུད་ལ་འགྲོགས། གཤེེན་རབ་སྟོོན་པ་རྒྱལ་གྱི་ིབུ། སེམས་ཅོན་གཞེན་གྱི་ིདོན་ཆོེད་

ཀྱིིས། ཁྱེེད་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་ཅོ་ིཞེིག་སྨན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་སྨྲས་

པས། །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བུ་མ་ོཁྱེོད་རྣམས་ཅོ་ིམ་ིཟེར། སྟོོན་

པའ་ིལས་ན་ིསྙིིང་རྗེ་ེཡིན། སྙིིང་རྗེེའ་ིདོན་གྱིིས་སེམས་ཅོན་འདྲེོང༌། ལུས་དང་སྲོག་ག་ི

དོན་ཕྱིར་ཡང༌། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དོན་མ་ིའབོར། གཞེོན་གྱི་ིདར་བའ་ིཚ་ེའད་ིལ། 

སམེས་ཅོན་ཐར་པར་མ་འདྲེངོས་ན། རྒས་ཀྱིནི་རྒུད་པའ་ིདུས་ཙིམ་ན། འགྲ་ོབ་འདུལ་

བར་ག་ལ་འགྱུར། སྐྱེིད་པ་བྱོ་བ་བྲ་ོགླུ་ག་ལ་ཡིན། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིསྙིིང་པ་ོམ་ནོར་བས། 

འགྲོ་བའི་བག་ཆོགས་སྦྱོང་ན་སྐྱེིད་པ་ཡིན། དགའ་བ་བྱོ་བ་རྩེད་འཇིོ་ག་ན་ཡིན། 

སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་འདྲེོངས་ན་དགའ་བ་ཡིན། དགོས་པ་བྱོ་བ་བུད་མེད་ག་ན་

ཡིན། ཐབས་ཆོེན་དབྱོིངས་ལ་རོལ་ན་དགོས་པ་ཡིན། མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་རྙིེད་ན་

གཏན་གྱི་ིགྲོགས་སུ་བཟང༌། མ་ིསྣང་སྣང་བར་ཤེེས་ན་མ་ིའབྲལ་རོགས་དང་འགྲོགས། 

གཞེན་དོན་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་ན་བདག་དོན་རྩ་ེརུ་ཆོིབས། ཉོན་མོངས་ལོག་པར་འཁྲུལ་

པའ་ིབུ་མ་ོརྣམས། ཡ་ཀ་ད་ེརྣམས་བདུད་ཀྱི་ིསླུ་ཚིག་འདྲེ། འཁོར་བ་རྒྱུན་དུ་མ་ིའཆོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པ་ན་ིབུད་མེད་ཡིན། སྲིན་མ་ོདངོས་སུ་བྱུང་བའ་ིམག་ོནག་མ། གཟུགས་ཕུང་དཀྱིིལ་

དུ་དམྱལ་བའ་ིཟང་གཅོིག་སྐྱེེས། བཙི་ོབསྲེག་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་ད་ེལས་འབྱུང༌། 

མཐོ་རིས་ཐར་པ་ཐམས་ཅོད་འབུབ་ཁུང་ཟང་དེ་ཡིན། བདེ་བ་ཐམས་ཅོད་མི་བདེ་

གཅོོད་སྦྱོང་ཟང་དེས་བྱོེད། བུད་མེད་བྱོ་བ་དམྱལ་བའ་ིཟང་ཁ་ཡིན། ཁྱེོད་ལ་འབགས་

ན་དམྱལ་བའི་ཟང་དུ་འཚོད། དམྱལ་བའི་ཟང་དུ་བཙིོ་གལ་གཤེེན་རབ་ང་ལ་མེད། 

བུད་མེད་བྱོ་བ་བདུད་ཀྱིི་བཙིོན་ར་ཡིན། ཁྱེོད་དང་འབྲེལ་ན་བདུད་ཀྱིི་བཙིོན་རས་

བསྡེམ བདུད་ཀྱི་ིབཙིནོ་རས་སྡེམོ་གལ་གཤེེན་རབ་ང་ལ་མདེ། བུད་མདེ་བྱོ་བ་གཤེནི་

རྗེེའ་ིགདོས་ཐག་ཡིན། ཁྱེོད་ལ་དད་ན་གཤེིན་རྗེེའ་ིགདོས་ཀྱིིས་འདོགས། གཤེིན་རྗེེའ་ི

གདསོ་ཀྱིསི་གདགས་གལ་གཤེནེ་རབ་ང་ལ་མདེ། བུད་མདེ་བྱོ་བ་དུག་ག་ིའདམ་རྫོབ་

ཡིན། ཁྱེོད་ལ་དགའ་ན་དུག་འདམ་སྤྱིོད་པ་ཡིན། གསོད་པའ་ིདུག་འདབ་སྤྱིོད་གལ་

གཤེེན་རབ་ང་ལ་མེད། ཁྱེོད་ཅོག་ཉིད་ཀྱིང་ཕེ་ོལ་དད་ན་གོང་དུ་སྨོས་པ་བས། འཁོར་

བར་ཐག་ཆོོད་གཤེེན་རབ་བཀའ་ལ་ཉོན། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་འཆོད་ཐར་པའི་བདེ་

གནས་ཐོབ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་

རངིས་ཀྱིང་མཚང་ལ་ཕེགོ་ནས་ཕྱདོ་ཀྱིསི་མདེ་ད་ེསངོ་ང།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ད།ེ ཨ་ཅོང་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་ད།ེ 

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ཡང་ན་ིསྣ་གཉིས་རྡུགས། མྱ་ངན་

ཁོང་དུ་མུན་ལྟར་སྲོས། མུན་ནག་འཐིབས་པའ་ིདཀྱིིལ་རུམ་ན། ལྕེགས་མཁར་རྩ་ེ

བརྒྱའ་ིནང་དུ་བྱོོན། བདུད་རྗེ་ེརྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེལ། ཁྱེབ་པས་སྨྲ་ེནས་ཤེགས་གཅོིག་

བཏབ། འ་ོསྐོལོ་བདུད་ཀྱི་ིཡདོ་ཁམས་འད།ི མདེ་པར་སྟོངོས་སུ་འཇུད་པའ་ིམ།ི གཤེནེ་
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རབ་བསླུས་པ་རྫུན་ཚིག་མཁན། དྲེག་པོའ་ིདམག་གིས་མ་བཏུལ་ན། ཞེ་ིབའ་ིཐབས་

ཀྱིིས་མ་བསླུས་ས།ོ །སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་མཚན་ཉིད་ན།ི ནོར་ལ་དད་ཀྱིིན་རོགས་

ལ་དགའ། རོགས་ལ་བསྟོེན་གྱིིན་ནོར་ལ་བྲིད། བསླུ་ཚིག་མང་པོས་བསླུས་པ་ལ། 

རགོས་ལ་ཆོགས་སུ་མ་འདདོ་ད།ོ །ནརོ་ལ་བསླུ་རུ་མ་འབྲདི་ད།ོ །ད་ལྟ་ཡ་ིཆོད་ག་མུག་

ནས། ཡབ་ཀྱིི་སྤྱིན་སྔར་མཆོིས་པ་ལགས། ད་ནི་བསླུ་བར་མི་འགྱུར་ངེས། ཡབ་

གཅོིག་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེལགས། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་ད་བསྡུ་འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིག་ོ

ཚགོས་ད་གནོ་འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིམཚནོ་ཚགོས་ད་བདར་འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིརྟེ་ཚགོས་

ད་བསྟོད་འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིདར་ཚོགས་ད་འཕྱར་འཚལ། གཤེེན་གྱི་ིཡུལ་དུ་དམག་

དྲེང་འཚལ། ཡབ་གཅོགི་མ་བཞུགས་དམག་བསྐོསོ་མཛོདོ། གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོམ་སདོ་

ན། འཇིགི་རྟེནེ་ཡདོ་ཁམས་སྟོངོ་ལ་ཁད། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཀྱིསི། ཡབ་ལ་

དེ་སྐོད་སྨྲེ་ནས་ཞུས། ཡབ་ཀྱིིས་སླར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་

རངིས་གསནོ། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་མང་པ་ོའད།ི གཤེེན་ལ་འདྲེངོ་བ་མ་ིདཀའ་སྟོ།ེ 

དམག་གསི་ཐུབ་པར་གཤེནེ་མ་ིའགྱུར། དམག་གསི་ཐུབ་པར་འགྱུར་རྒྱུ་ལ། གཤེནེ་

རབ་སྤྲུལ་པ་སྟོོང་དང་ལྡན། བདུད་ཀྱི་ིམུན་དམག་ཕྱིར་ལ་འབུབ། མུན་པ་ཉིད་ཀྱིང་

སྒྲོོན་མར་འགྲ།ོ བདུད་ཀྱི་ིམཚོན་གྱིིས་གཤེེན་མ་ིསོད། བདུད་ཀྱི་ིམཚོན་གྱིིས་གཤེེན་

སདོ་དུ། གཤེེན་གྱི་ིལུས་ན་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིབྲག །བདུད་ཀྱི་ིམཚནོ་ཆོ་ཕྱརི་ལ་འཆོག །བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པ་སྤྲུལ་པ་ཅོན། ད་ན་ིབསླུ་ཐབས་ཕྱ་ིམ་མེད།འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་

རྣམས། བུ་ལ་གདུང་གིན་སྤུན་ལ་ཆོགས། བུ་རུ་སྐྱེེས་ལ་སྤུན་དུ་རྫུས། བསླུས་ན་ད་ེ

ཡིས་བསླུས་ཏ་ེའོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེཡིས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རིངས་ལ་སྨྲས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་དེས། ཡབ་ཀྱིི་བཀའ་

མཉན་དེ། དྲེག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིདམག་བཤེོལ་ནས། བུ་དང་སྤུན་ཟླས་གཤེེན་རབ་སླུ་རུ་

སངོས་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། ད་ེཡུལ་གླེིང་ག་ིམལ་དྲེ་ོན། 

སྲདི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབནོ་སྟོནོ་ན། ནམ་མཁའ་ནས་སྒྲོ་དང་འདོ་བྱུང་ང༌ོ། །དའེ་ིརྟེངི་ལ་དུང་ག་ི

མ་ིདཀར་པ་ོལ། གཡུའ་ིཐིག་ལ་ེཅོན་གཅོིག །ཟངས་ཀྱི་ིཆོག་ཤེིང་གསེར་གྱི་ིཐིག་ལ་ེ

ཅོན་གཅོིག་ཐོགས་ནས་སུ། གཞེའ་ཚོན་སྣ་ལྔའ་ིའོད་ནང་ན་འདུག །འཁོར་ཡང་མ་ི

དཀར་བརྒྱ་ཡིས་སྐོོར། སྒྲོ་ཡང་སྙིན་པའ་ིཚུལ་དུ་འབྱོིན། མ་ིདཀར་ད་ེཡ་ིགཏམ་ན་ར།ེ 

སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལགས། ང་ན་ིཁྱེོད་ཀྱི་ིསྤུན་ཟླ་ཡནི། ཁྱེདོ་སམེས་ཅོན་དོན་ལ་

ཡུན་རིངས་ནས། ང་ན་ིབརྗེེད་མ་བྱོེད་པ་ཡིན། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྨོན་ལམ་རྫོོགས་པ་ཡིན། ད་

ང་ཡ་ིབསྟོན་པ་དར་བ་ཡནི། འཇིགི་རྟེནེ་འཁརོ་བའ་ིཞེངི་ཁམས་འདརི། སྟོནོ་པ་གཉིས་

ཀྱི་ིབསྟོན་པ་འབྱུང་མ་ིསྲིད། ང་ན་ིསྲིད་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཤེེས་པ་ཅོན། སྣང་སྲིད་ཤེེས་པ་

བྱོ་བ་ཡིན། ད་ང་ཡི་བསྟོན་པའི་དུས་ལ་བབ། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་སུ་ང་ཡིས་སྟོོན། 

གཤེེན་རབ་བསྟོན་པ་ནུབ་པའ་ིདུས། མྱ་ངན་གླེིང་ནས་འདའ་བར་འབྱུང༌། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་བདུད་ཀྱིིས་སྨྲས་སོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་

པའི་ཡེ་ཤེེས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། བདུད་གདུག་པ་ཅོན་སླུས་པ་ལ་བྱུང་བར་ནི་

མཁྱེནེ་ཏ།ེ ངསོ་མ་བཟུང་བར་ཞེ་ིབས་འདུལ་བར་དགངོས་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། ག་

ལ་སེམས་ཅོན་ལོག་ཚིག་སྨྲ་བ་བས། སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་ད་ེལ་མ་སྐྲག་ཅོིག །དུས་

གསུམ་སྟོོན་པ་རིམ་གྱིིས་འབྱུང་བ་ལ། ཕྱི་རབས་སྟོོན་པ་ད་རུང་འབྱུང་དུས་མིན། 
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བདག་ཀྱིང་ད་རུང་སྐུ་ཡིས་འདུལ་བ་ཙིམ། གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་སྡེོད་ཅོིག་

འབྱུང༌། ང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་རྫོོགས་ནས་མྱ་ངན་གླེིང་ན་འདའ། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པས། བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་མཚང་ལ་ཕེོག་

ནས་ཕྱོད་ཀྱིསི་མདེ་ད་ེསངོ་ང།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིཁབ་དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོལ། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་

ག་ིཉ་ལ། འོད་ནག་པ་ོའདོམ་གང་བ་ཞེིག་ཁོང་བར་སོང་བ་རྨེིས་ས།ོ །གཉིད་སད་ཙིམ་

ན་ལུས་ཀྱིང་ལྕེ་ིལ་ཁངོ་ཡང་འདར། ཡདི་ཀྱིང་འཁྲུགས་ལ་སྙིངི་ཡང་གཅུས། གཟུགས་

ཀྱི་ིཕུང་པ་ོཀུན་ཀ་ན། འཕྲིིག་པ་སྐྱེེས་ནས་ཀུན་ལ་གསངས། ཕྱ་ིད་ེལོའ་ིདུས་ཙིམ་ན། 

ལུས་ལས་ཕྱིར་ལ་སྲས་གཅོིག་ཆོད། ད་ེལ་ཀུན་ཀྱིང་འདུས་ནས་བལྟས། གཏ་ོབུ་

དཔྱིད་བུ་འཁྲུངས་པ་བཞེིན། ཨ་ཅོང་མཚན་དང་མ་ལྡན་ནས། ཀུན་གྱི་ིཁ་དམར་ངན་

པ་བཏགས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་ཀྱིིན་གསལ་

ལགས་པས། བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བར་ང་ོམཁྱེེན་ཀྱིང་མོད་ལ་ངོས་ན་ིབཟུང་རྒྱུ་ལ། གདུལ་

བའ་ིདུས་ལ་མ་བབ་པས། ཞེལ་ནས་བདུད་དུ་མ་གསུངས་སོ། །བདུད་ཀྱིང་བུ་རུ་

སྤྲུལ་པ་སྟོོན། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཀྱིང་བུ་རུ་མིང་བཏགས་ནས། ཞེ་ིབས་བསྲིངས་ལ་

འདུལ་བར་དགངོས། ས་སར་གཉསི་ཀ་ཐབས་ལ་རྒྱུག །བུ་ད་ེམ་ལས་ཆོད་ནས་ཀྱིང༌། 

སེམས་ཅོན་གཞེན་བས་སྐྱེ་ེབ་དྲེག །ཞེ་ེསྡེང་བདུད་ཀྱི་ིབུ་ཡིན་པས། བཅོོས་ཀྱིང་རང་

ག་ིརྒྱུ་ཉིད་གཙིོ། ཤེ་དང་ཁག་ལ་དད་ཀྱིང་ཆོེ། རུས་པ་ཁལ་ཁོལ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། 

སེམས་ཅོན་ཕྱི་མའི་མིད་གཤེག་ཀྱིིན། ག་ོབ་ོབཞེིན་དུ་མིད་ཅོིང་གཏོང༌། མཐོང་བ་

ཐམས་ཅོད་འཕྲིིག་པ་སྐྱེེས། མིང་ཡང་གཤེེན་ཆུང་ག་ོབོར་བཏགས། སྐྱེེས་ནས་ཡབ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་བོན་ལ་བསླབ་ནའང༌། བདེན་པ་བཤེད་ཀྱིང་མ་ིཉན་པར། པུས་བཙུགས་ཡབ་ལ་

ཤེགས་ཅོིག་བཏབས། ཡབ་གཅོིག་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལགས། གཅོེན་པ་ོགཏ་ོབུ་

དཔྱིད་བུ་བཞེནི། གཞེན་ལ་ཕེན་པའ་ིབནོ་མ་ིསླབོ། །གཞེན་ལ་ཕེན་པའ་ིདཔྱིད་མ་ིསླབོ། 

བདག་རང་རང་ལ་ཕེན་པའི་བོན། བཟའ་བའི་ཟས་སུ་ཤེ་ཞེིམ་པས། སེམས་ཅོན་

གསོད་ན་བཤེས་ཀྱིིན་ཟ། གོན་པའ་ིགོས་སུ་པགས་དྲེ་ོབས། སེམས་ཅོན་གསོད་ན་

བཤུས་ཀྱིནི་གནོ། སམེས་ཅོན་མང་པའོ་ིསྲགོ་བཅོད་ཅོངི༌། དནོ་སྙིངི་སྨད་ལྔ་ལྷ་གསལོ་

ན། བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་དར་བར་འགྱུར། སམེས་ཅོན་མང་པོའ་ིསྲགོ་བཅོད་ནས། གནོད་

པའ་ིབདུད་ལ་གླུད་ཕུལ་ན། སེམས་ཅོན་མ་ིརྣམས་ཚ་ེརིང་འགྱུར། ཡབ་ཀྱིིས་བདག་

ལ་བོན་སློབ་ན། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིབོན་ཅོིག་ཞུ། ད་ེསྐོད་བདུད་ཀྱིིས་གཤེེན་རབ་ལ་གསོལ་

ཏ།ོ །

ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ལན་བཀའ་བསྩལ་པ། སམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ 

སྒྱུ་མའ་ིཕུང་པ་ོཉོན་ར་ེམོངས། འབྲས་བུ་སེམས་འད་ིཉམ་ར་ེཐག །བདེན་ཚིག་བརྒྱ་

སྨྲས་གཅོིག་མ་ིགོ གོལ་བའ་ིསེམས་ཅོན་སྡེིག་ཅོན་གཅོིག །བདག་ག་ིགནས་འདིར་

སྐྱེེས་པར་དཔྱིད། གཞེན་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེཆུང་ཚོད་དང༌། རང་ལ་བསོད་ནམས་དྲེག་ཚོད་

དང་། ཤེ་དང་ཁག་ལ་དད་ཚོད་དང་། སྡེིག་ག་ིལོག་ཚིག་སྨྲ་ལུགས་ཀྱིིས། ཞེ་ེསྡེང་

བདུད་ཀྱི་ིརིགས་གཅོིག་ཡིན། གཤེེན་ལ་བར་ཆོད་བྱོེད་པར་ངེས། འཁོར་གྱི་ིསེམས་

ཅོན་སླད་མ་ཀུན། འད་ིཡ་ིཚིག་ན་ིམ་ཉན་ཅོིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ །བདུད་ཀྱིང་ང་ོནག་ཏངི་གསི་མཚང་ལ་ཕེགོ་ནས་སངོ་ང༌ོ། །བར་དརེ་མན་ོ

བསམ་བཏང་བས། ཤེནི་ཏུ་ཞེ་ིབར་བྱོ་ལ་བསླུ་བར་དྲེན་ནས། ཉནི་ར་ེལ་ཡང་ཕེ་མ་ལ་
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བསྐོོར་བ་བྱོེད་ཀྱིིན། ལྷ་ཕྱག་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཙིལ་ལ།ོ །ཁྲུས་བྱོས་ཤེིང་མ་ེཏོག་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ར་ེཕུལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་བྱོས་ནས་ཡབ་ལ་གསེར་གྱི་ིཟངས་གྲ་ིཡ།ི རྩ་ེ

བཙུག་པར་བྱོས་ཏེ་གཤེེན་རབ་ལ་རྩེ་མ་ོབཙུགས་ནས། བདུད་རྒྱུག་འཕྲི་ོལ་པུས་

བཙུག་བྱོས་ནས་བརྒྱབ་པས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། གསེར་གྱི་ིཟངས་གྲ་ིམ་

ཟུག་པར། ཟངས་གྲིའ་ིརྩ་ེམ་ོབརྒྱབ་པ་ཡིས། གཡུ་ཡ་ིགཡུང་དྲུང་ཝལ་གྱིིས་སོང༌། 

གསརེ་གྱི་ིཟངས་གྲ་ིཉདི་ཀྱིང་ན།ི མ་ེཏགོ་པད་མར་ལམ་གྱིསི་སངོ༌། བདུད་ཀྱིང་སྐྱེངེས་

ནས་ངུ་ཚུལ་སྟོོན། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། བུ་ཁྱེོད་མ་ལས་སྐྱེེས་ཙིམ་ན། 

མཚན་དང་མ་ལྡན་འཇིིགས་པ་ཞེིག །རང་ག་ིགཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོལ། ཚེར་མ་ཙིམ་

ཀྱིང་མ་ིབཟོད་པར། གཞེན་དག་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡི། སྲོག་བཅོད་པགས་པ་གོན་

དགོས་ཟེར། ག་ལའ་ིསེམས་ཅོན་བདུད་རིགས་གཅོིག །བདག་ཉམས་གཞེན་ལ་བླང་

ང་ོཅོགོ །མ་ནརོ་བདེན་པའ་ིདོན་བསྟོན་ན། མ་ིབདནེ་ཕྱནི་ཅོ་ིལགོ་པར་བྱོདེ། གཤེནེ་གྱི་ི

བསྟོན་པ་བསྣུབ་སྙིམ་ནས། གསརེ་གྱི་ིཟངས་གྲ་ིང་ལ་བརྒྱབ། གསརེ་གྱི་ིཟངས་གྲསི་

ང་མ་ིསདོ། གསརེ་གྱི་ིཟངས་གྲསི་ང་སདོ་དུ། ང་ལ་སྲགོ་ག་ིལན་ཆོགས་མདེ། ཟངས་

གྲ་ིརྒྱབ་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོོག །དོན་དམ་བསྟོན་ཀྱིང་མ་ིཉན་པ། བདེན་པའ་ིས་བོན་

ཁྱེདོ་ལ་མདེ། དཔརེ་ན་སམེས་ཅོན་བླ་ོལགོ་གསི། ལྕེགས་རྡོ་ོགསརེ་དུ་བཞུ་བ་འདྲེ། ད་ེ

འདྲེའ་ིསམེས་ཅོན་སྡེགི་ཅོན་ཁྱེདོ། ངན་སངོ་གསུམ་གྱི་ིརྨེངེ་རྡོ་ོགཅོགི །དམྱལ་བར་སྐྱེ་ེ

བའ་ིསྐྱེེད་ཤེིང་གཅོིག །སྡུག་བསྔལ་སྨིན་པའ་ིས་བོན་གཅོིག །སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་

ཉནོ་ར་ེམངོས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་ནི། བདུད་ཀྱིིས་མ་བསྣུབས། བདུད་ཉིད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཀྱིང་མྱ་ངན་ཁོང་དུ་ངུ་ནས་ཤེིའོ། །ཤེ་ིནས་གཤེེན་རབ་དང་འཁོར་ཀུན་མྱ་ངན་བྱོེད་

དམ་མ་ིབྱོེད་བདུད་ཀྱིིས་བལྟས་པས། མ་དཔ་ོབཟའ་ཐང་མོས་ར་ོལ་འཇུས་ནས། བུ་

འབདོ་ཀྱིནི་མྱ་ངན་བྱོདེ་ཅོངི་སྨྲ་ེསྔགས་འདནོ་པ་ལ། གཤེནེ་རབ་མྱ་ངན་ག་ནའང་བྱོདེ། 

མ་ངུ་བ་ལ་གདམ་ངག་གསུང་བ་ལ་མཉན་པས། དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོམ་ངུ་དང༌། བུའ་ོ

ཅོགོ་ཀྱིང་བུ་མ་ཡནི། ལ་ལ་ལྷ་ཡ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིབུ། ལ་ལ་བགགེས་ཀྱི་ིབར་ཆོད་བུ། ལ་

ལ་བདུད་ཀྱིསི་དམདོ་པའ་ིབུ། ལ་ལ་དམྱལ་བའ་ིལན་ཆོགས་བུ། ལ་ལ་སྲནི་གྱིསི་བསླུ་

བའ་ིབུ། དྲེནི་ལ་ལན་གྱིསི་ལནོ་པའ་ིབུ་ན་ིབརྒྱ་ལའང་འགའ་དང་འགའ། སྤྱིརི་ཡང་བུ་

ཞེེས་བྱོ་བའ་ིརྒྱུ་ཉིད་ནི། སྔོན་ཚ་ེསྐྱེ་ེབ་གོང་མ་ནས། ལས་ངན་བྱོས་པའ་ིལན་ཆོགས་

ན།ི ཤེནི་ཏུ་མ་ིབཟདོ་དསོ་དྲེག་པས། བུ་རུ་སྐྱེསེ་ནས་སྙིིང་ལ་སྡུག །ད་ེལ་ཆོགས་པར་

མ་གྱུར་ན། དནོ་དམ་འབྲས་བུ་ད་ེཡསི་སྙིདེ’ཉདི་སྐྱེདེ’། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་

གསུངས་པས། མ་དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོདང་འཁོར་མྱ་ངན་བྱོེད་པ་ཀུན་ཀྱིང༌། མྱ་ངན་

ཐང་བཅོད་དག་ེབའ་ིལས་ལ་སྤྱིོད་པ་མཐོང་ནས། བདུད་ཀྱིིས་ཕྱིར་ལ་བསམ་པ་ངན་

པ་སྐྱེསེ་ནས། མྱ་ངན་གྱིསི་ཟནི་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཏ།ེ སམེས་ལ་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་

ད།ེ སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། ཡང་བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་གཉིས་རྡུགས། མྱ་ངན་

ཁོང་དུ་མུན་ལྟར་སྲོས། མུན་ནག་འཐིབས་པའ་ིདཀྱིིལ་རུམ་ན། ལྕེགས་མཁར་རྩ་ེ

བརྒྱའ་ིནང་དུ་བྱོོན། བདུད་རྗེ་ེརྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེལ། ཁྱེབ་པས་སྨྲ་ེནས་ཤེགས་གཅོིག་

བཏབ། འ་ོསྐོལོ་བདུད་ཀྱི་ིཡདོ་ཁམས་འད།ི མདེ་པར་སྟོངོས་སུ་འཇུད་པའ་ིམ།ི གཤེནེ་

རབ་བསླུས་པ་རྫུན་ཚིག་མཁན། ད་དྲེག་པ་ོདམག་གིས་མ་བསད་ན། ཞེ་ིབའ་ིཐབས་
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 429  

ཀྱིིས་མ་བསླུས་སོ། །འཇིིག་རྟེེན་སེམས་ཅོན་མཚན་ཉིད་ནི། སྤུན་ལ་རྩི་ཞེིང་བུ་ལ་

གདུང༌། སྤུན་དུ་སྤྲུལ་ཞེིང་བུ་རུ་སྐྱེསེ། སླུ་ཚགི་མང་པསོ་བསླུས་པ་ལ། སྤུན་ལ་རྩ་ིརུ་

མ་འདོད་ད།ོ །བུ་ལ་གདུང་དུ་མ་འདོད་ད།ོ །སླུས་པས་བསླུས་པར་མ་གྱུར་ར།ོ །ད་ལྟ་

ཡ་ིཆོད་ག་མུག་ནས། ཡབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོིས་པ་ལགས། དྲེག་པོའ་ིལས་གཅོིག་ད་

བགྱིདི་འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་ད་བསྡུད་འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིག་ོཚགོས་ད་གནོ་

འཚལ། བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཚོགས་ད་བདར་འཚལ། བདུད་ཀྱིི་རྟེ་ཚོགས་ད་བསྟོད་

འཚལ། བདུད་ཀྱི་ིདར་ཚོགས་ད་འཕྱར་འཚལ། གཤེནེ་གྱི་ིཡུལ་དུ་དམག་དྲེངོ་འཚལ། 

ཡབ་གཅོགི་མ་བཞུགས་དམག་བསྐོསོ་མཛོདོ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོམ་སདོ་ན། འཇིགི་

རྟེེན་ཡོད་ཁམས་སྟོོང་ལ་ཁད། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། ཡབ་ལ་ད་ེསྐོད་སྨྲ་ེ

ནས་ཞུས། ཡབ་ཀྱིསི་སླར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་གསནོ། 

འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་ཀུན། མ་ིཐར་བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིལ། གཅོིག་ནས་

གཅོགི་ཏུ་འཁརོ་ཞེངི་ལུས།

 ད་ེའ་ོསྐོོལ་བདུད་ཀྱི་ིཟས་ཡིན་ན། བདུད་ཁམས་ཟས་དྭང་འབྲལ་དུ་ཐོ། བསླུ་

ཚགི་རྫུན་ལ་མཁས་པ་ཡསི། གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཟརེ་བ་འདསི། སམེས་ཅོན་འཁརོ་བ་

བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིབསྒྲོལ། ཡོད་ཁམས་གང་བ་སྟོོངས་ལ་ཁད། བདག་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་མ་

དགའ་ནའང༌། འད་ིལ་སྤྲུལ་པ་བསམ་མེད་ཡོད། དྲེག་པོས་ཐུབ་པར་མ་མཐོང་བས། 

རྫུན་ཚིག་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡི། གཤེེན་རབ་བདུད་ཀྱི་ིདགྲ་འད་ིལ། གཉན་གྱིིན་

དགསོ་པ་མང་པ་ོན།ི ལྷ་དང་སླབོ་དཔནོ་ཕེ་དང་མ། སྐྱེསེ་ཕྲིན་ན་ཆུང་སྤུན་དང་བུ། འད་ི

ལ་གཉན་གྱིིན་དགོས་པ་ཡིན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལགས། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ན་ིམ་བསླུས་ན། ད་ན་ིསླུས་ལ་མ་ིའདྲེངོས་ས།ོ །བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུ་ལ། ཞེ་ིབས་

བསླུས་པའ་ིསྣ་བརྒྱད་རྡུགས། སྣ་དགུའ་ིཐ་མ་དྲེག་པ་ོཡིན། ད་དྲེག་པོའ་ིལས་གཅོིག་

བྱོ་དགོས་སོ། །ཁྱེབ་པས་ཀུན་ལ་ཁྱེབ་པ་ཡིན། ལག་རིངས་ཀུན་ཏུ་སླེབས་པ་ཡིན། 

ཕྱགོས་བཞེ་ིམཚམས་ནས་བདུད་ཟླགོ་ལ། དམག་ཚགོས་དཔུང་ན་ིམ་ཞེན་ཅོགི །འསོ་

པས་འད་ིན་ིམ་ིཐུབ་པོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་

པའ་ིབཞེདེ་དང་མཐུན། ཀུན་ལ་ཁྱེབ་པས་ལུས་ཀྱིང་སྤྲུལ། ཀུན་ཏུ་ཕྱནི་པར་ལག་ཀྱིང་

བརྐྱེང༌། ཕྱགོས་བཞེ་ིམཚམས་བཞེ་ིཀུན་ཀ་ན། བདུད་དམག་མང་པ་ོསྤྲོནི་ལྟར་བསྡུས། 

ངེས་པའི་དོན་དམ་མ་རྟེོགས་པའི། འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་མང་པོ་ལ། བདུད་ཀྱིི་

སམེས་དང་མཐུན་པ་མང༌། བདུད་ཀྱི་ིལས་ལ་དད་པ་མང༌། བདུད་ཀྱི་ིསྤྱིདོ་པ་བྱོདེ་པ་

མང༌། ད་ེཡ་ོབདུད་རྗེའེ་ིདམག་ལ་བསྡུས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིསི། བདུད་

ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་མང་པ་ོལ། སྲ་བ་བདུད་ཀྱི་ིག་ོབསྐོོན་ནོ། །རྣ་ོབ་བདུད་ཀྱི་ིམཚོན་

བཏགས་ས།ོ །མགྱིགོས་པ་བདུད་ཀྱི་ིརྟེ་བསྐྱེནོ་ན།ོ །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཉདི། 

བརྗེདི་པ་བདུད་ཀྱི་ིདར་འཕྱར་ར།ོ །བདུད་ཀྱི་ིམུན་དམག་མང་པ་ོན།ི གཤེནེ་གྱིསི་བལྟ་

བར་མ་ིམངོན་པའི། མུན་པ་ནག་པོའ་ིནང་དུ་བཅུག །མུན་དམག་གཤེེན་གྱི་ིཡུལ་དུ་

དྲེངས། ཕྱོགས་བཞེི་ཀུན་ནས་འཁོར་ནས་བྱུང༌། སྒྲོ་ཡང་འུར་ལ་འོད་ཀྱིང་འཕྲིོ། 

སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་འཇིིགས་ཤེངི་སྐྲག །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་གྱིསི་འཁརོ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 

ཕྱོགས་བཞེ་ིམཚམས་བཞེ་ིཀུན་ཀ་ནས། མུན་ནག་འཐིབས་ནས་བྱུང་བ་དང༌། དྲེག་

པའོ་ིའོད་དང་སྒྲོ་བྱུང་བ། སྡེགི་ཅོན་བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་ཡནི། འཇིགིས་སམེས་མ་



གླེགེས་བམ་དང་པོོ།
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སྐྱེ་ེསྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེེད། བདུད་ཀྱིིས་ཁྱེོད་ལ་མ་ིཚུགས་ཀྱིིས། ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱར་སྙིིང་ཀར་

སྟོོན། སྙིིང་པ་ོའད་ིསྐོད་ཕེོག་དགུ་ཟློས། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་

མལ། སྟོནོ་པས་འཁརོ་ལ་ད་ེསྐོད་གསུངས། འཁརོ་གྱིསི་གསུངས་པ་བཞེནི་དུ་བགྱིསི། 

གཤེེན་རབ་སྟོོན་པས་དེ་བསྟོན་པས། བསམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་སྙིིང་པོ་ཡིས་བདུད་ལ་

འཇིིགས་པའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས། མ་ིའཇིིགས་པ་ཡ་ིསྟོོབས་དང་ལྡན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་

པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། དབང་དུ་བསྡུ་རུ་མ་འདུས་སོ། །མུན་པས་གཡོགས་སུ་མ་

གཡགོས་ས།ོ །མཚནོ་གྱིསི་གསདོ་དུ་མ་སདོ་ད།ོ །

ད་ེནས་ཡང་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། བདུད་ཁམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའ་ིསྤྲུལ་པ་

མཛོད་དེ། ཐུགས་ཞེ་ིབའ་ིངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱིང༌། སྐུ་ཁ་ོབོའ་ིཆོ་ལུགས་སུ་སྤྲུལ་

ནས། འཁོར་ལ་བདུད་ཀྱིིས་ཚུར་མ་ིཚུགས་པར་བྱོས་པའ་ིརྟེིང་ལ། བདུད་ཁམས་

དབང་དུ་ཚུར་བསྡུ་བའ་ིདནོ་ཆོདེ་དུ། དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོཆོནེ་པ་ོབཞེརི་བསྐྱེེད་ད།ེ ཕྱགོས་

བཞེརི་བཞུགས་སུ་གསལོ་ལ།ོ །སྟོནོ་པ་ཉདི་གསརེ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོསྟོངོ་བརྩགེས་པའ་ིཁ་ི

ལ་བཞུགས། སུམ་ཅུའ་ིམཚན་དང་དཔ་ེབྱོད་བརྒྱད་ཅུས་སྐུ་ལ་རབ་ཏུ་མཛོེས་པར་

བརྒྱན། དབུ་ལ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཟེའུ་པྲོག་དགུ་བརྩེགས་གསོལ། ཕྱག་རྒྱ་སེར་མ་ོབཅུ་

གདེང་མཐེབ་བོང་གཉིས་གཤེིབས། སེར་མོའ་ིརྒྱབ་ཐུགས་ཀར་གཏད། ཞེལ་ནས་

སྙིིང་པ་ོབརྗེོད་པ། །ཧ་ལིང་དྲེག་པ་ོའབར་བ་ཧཱུཾ་ྃརམ་རམ། ཧ་དྲེག་ཡོངས་ཁྱེབ་ཡོངས་

གྱུར་དྲེག་མ་བྷྱོ།ོ འ་ོཧ་ེཧདེ་ཧདོ་དྲེམ་ཐུན་ཐགོ་པ་ཤེག་ཚལ་དྲེག་མ་མུ་འབར་རུམ། ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་གསུང་པས། 

སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་ཀྱིང༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བད་ེབར་ཞེ་ིབའ་ིསེམས་དང་ལྡན། མུན་པས་གཤེེན་ལ་གཏུབས་པ་ཡང༌། ཐུགས་རྗེ་ེ

ཉ་ིམའ་ིཟེར་དུ་སོང༌། བདུད་ཀྱི་ིམཚོན་ཆོ་རྣོན་པ་ོཡང༌། གཤེེན་རབ་སྐུ་ལ་འཕེངས་པ་

རྣམས། མ་ེཏགོ་པད་མའ་ིཆོར་བར་སངོ༌། བདུད་ཀྱི་ིག་ོཆོ་སྲ་བ་ཡང༌། གཡུང་དྲུང་ར་ི

མ་ོའབར་བར་སོང༌། བདུད་ཀྱི་ིདར་ཚོན་འཕྱར་བ་ཡང༌། ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་དུ་

སོང༌། བདུད་ཀྱི་ིརྟེ་ཚོགས་རྒྱུག་པ་ཡང༌། བྲེད་ནས་གཤེེན་ལ་རྒྱུག་མ་ནུས། བདུད་

དམག་མང་པོས་བལྟས་པ་ལ། བརྗེིད་པའ་ིསྐུ་རུ་བཞུགས་པ་ཡི། གཤེེན་རབ་སྟོོན་

པའ་ིཕྱོགས་བཞེ་ིན། དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོཆོེན་པ་ོབཞེི། མ་ིབཟོད་ཤེིན་ཏུ་འཇིིགས་པའ་ིསྐུ། 

སྐུ་མདགོ་མཐངི་ནག་བརྗེདི་དང་ལྡན། དབུ་ཡང་དགུ་ལ་ཞེལ་ཡང་གདངས། ཕྱག་ཀྱིང་

བཅོ་ོབརྒྱད་སྤེར་ཡང་གདེང༌། ཞེབས་བཞེ་ིས་གནོན་ཡོངས་སུ་བགྲད། ཁ་ོབ་ོབཞེ་ིཡ་ི

ཞེབས་འགོ་ན། བདུད་དམག་དུང་ཕྱུར་སྟོརོ་ནས་འདུག །འབྲསོ་པའ་ིས་ཕྱགོས་ཡ་ོཀ་

བཀག །བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་བྲེད་ཀྱིིན་རེངས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་བསྔངས་ནས་

འདར། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ངེས་པའ་ིདོན་དམ་མ་རྟེོགས་པ། བདུད་ཀྱི་ི

དམག་ཚོགས་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། ཞེ་ེསྡེང་མ་ེལྟར་འབར་བ་ཡིས། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིན་ཉོན་ར་ེ

མངོས། ཕྱ་ིམའ་ིགནས་སུ་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ བཙི་ོབསྲགེ་དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་སྐྱེ།ེ ངསེ་པའ་ི

དོན་དམ་མ་རྟེོགས་པ། བདུད་ཀྱིིས་དམག་ཚོགས་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། འདོད་ཆོགས་ཆུ་ལྟར་

ཁལོ་བ་ཡསི། འཇིགི་རྟེནེ་འད་ིན་ཉནོ་ར་ེམངོས། ཕྱ་ིམའ་ིགནས་སུ་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ བཀྲེསེ་

སྐོོམ་ཡི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱེེ། ངེས་པའི་དོན་དམ་མ་རྟེོགས་པ། བདུད་ཀྱིི་དམག་

ཚགོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ གཏ་ིམུག་མུན་ལྟར་སྲསོ་པ་ཡསི། འཇིགི་རྟེནེ་འད་ིན་ཉནོ་ར་ེམངོས། 

ཕྱ་ིམའ་ིགནས་སུ་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ བྱོལོ་སངོ་གླེནེ་ལྐུགས་གནས་སུ་སྐྱེ།ེ ངསེ་པའ་ིདནོ་དམ་
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མ་རྟེོགས་པ། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། ཕྲིག་དོག་ས་ལྟར་སྐྱེེས་པ་ཡིས། 

འཇིིག་རྟེེན་འད་ིན་ཉོན་ར་ེམོངས། ཕྱ་ིམའ་ིགནས་སུ་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། མཐའ་འཁོབ་མ་ིཡ་ི

གནས་སུ་སྐྱེ།ེ ངསེ་པའ་ིདནོ་དམ་མ་རྟེགོས་པ། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ ང་

རྒྱལ་རླུང་ལྟར་འཚུབ་པ་ཡིས། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིན་ཉོན་ར་ེམོངས། ཕྱ་ིམའ་ིགནས་སུ་

སྙིིང་ར་ེརྗེ།ེ ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད་གནས་སུ་སྐྱེ།ེ ངེས་པའ་ིདོན་དམ་མ་རྟེོགས་པ། བདུད་

ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ འདུ་ཤེསེ་ལགོ་པར་གལོ་བ་ཡསི། འཇིགི་རྟེནེ་འད་ིན་ཉནོ་

ར་ེམོངས། ཕྱ་ིམའ་ིགནས་སུ་སྙིིང་ར་ེརྗེ།ེ འཕེམ་ལྟུང་ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་སྐྱེ།ེ ཐམས་ཅོད་

མཁྱེེན་པའ་ིསྟོོན་པ་ཡིས། མ་ནོར་ངེས་པའ་ིལུང་བསྟོན་གྱིིས། ང་ཡ་ིའཁོར་གྱི་ིདམ་པ་

གྱིསི། མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་ས་ལ་འགདོ། །

སྟོནོ་པས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་པས། བདུད་སྡེགི་ཅོན་གྱི་ིདམག་ཚགོས་མང་པ་ོ

ཡང༌། ཤེནི་ཏུ་དད་པའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ཏ།ེ ཕྱགོས་བཞེ་ིནས་བཤེགས་པ་ཕུལ་ནས། སྐུ་

ལ་སྐྱེབས་སུ་གསལོ་ལ།ོ །བཤེགས་པའ་ིཚགི་འད་ིསྐོད་ཅོསེ་ཀུན་གྱིསི་སྨྲས་ས།ོ །ཐདོ་

རྡོེང་ཟེའུ་པྲོག་རྒྱན་གྱིིས་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས། ཉི་ཟླ་སྒྲོོན་མའི་ཞེལ་གྱིིས་

ཕྱོགས་བཅུར་ཡོངས་ལ་གསལ། རིན་ཆོེན་འབར་བའ་ིསྐུ་མཆོོག་ཐུན་མོང་མིན་པར་

བརྗེདི། གསརེ་གྱི་ིའཁརོ་ལའོ་ིདབང་གསི་སྟོངོ་གསུམ་ཁྱེབ་པར་བསྒྱུར། འགྲ་ོབའ་ིདནོ་

མཛོད་སམེས་ཅོན་ཡངོས་ཀྱི་ིདཔལ་དང་མགནོ། ཐུགས་རྗེའེ་ིཐབས་ཀྱིསི་སམེས་ཅོན་

ཉོན་མོངས་འདམ་ནས་འདྲེེན། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་ལྡན་པའི་གཤེེན་རབ་སྟོོན་པའི་

མཆོགོ །མ་ིཡངེས་སམེས་ཅོན་དནོ་ལ་ཐང་བཅོད་ལགོ་སྒྲོབི་སེལ། སྐྱེསེ་མཆོགོ་སྐུ་ལ་

དམག་ཚགོས་དབལ་བསྟོན་ཤེནི་ཏུ་འགྱིདོ། འགྱིདོ་སམེས་དད་པས་སླབེས་ནས་ད་ལྟ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཤེགས་པ་འབུལ། སྐྱེེ་བ་དཔག་མེད་མན་ཆོོད་ད་ལྟ་སྡེིག་བསགས་པ། བདེར་

གཤེེགས་ཞེལ་མཐོང་ཞེབས་དྲུང་གཏུགས་ཏ་ེབཤེགས་པར་འབུལ། མ་རིག་ཅོ་ིསྙིེད་

སྡེིག་བསགས་མུན་པ་འདྲེ། འགྱིོད་སེམས་མོས་པའི་དད་པས་གཤེེན་རབ་སྐུ་ལ་

སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི འཁོར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཆུ་རྒྱུན་འདྲེ་བ་འཆོད་པར་འགྱུར། མ་ིའགྱུར་

གཡུང་དྲུང་ས་ལ་གནས་པར་ཤེོག །ད་ེལྟར་སྨོན་ལམ་ཚིག་བཞེ་ིཚིགས་སུ་བཅོད་པ་

བཞེནི། སམེས་ཅོན་དད་པ་སྐྱེེས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་སྟོནོ་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་བཏབ། སྨནོ་ལམ་

དེ་ཡི་དབང་གིས་ཀུན་ཀྱིང་བདེ་བར་འགྱུར། བདུད་ཀྱིི་དམག་ཚོགས་བཅོོམ་པས་

གཤེེན་རབ་འཁོར་དང་ལྡན། བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ཡི་མུག་ཆོིག་པུར་ཡུལ་དུ་བྲོས་ཏེ་

སོང༌། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་དེས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོ

འཕྲུལ་སྣ་དགུ་རྡུགས། མྱ་ངན་ཁངོ་དུ་མུན་ལྟར་སྲསོ། མུན་ནག་འཐབིས་པའ་ིདཀྱིལི་

རུམ་ན། ལྕེགས་མཁར་རྩ་ེབརྒྱའ་ིནང་དུ་བྱོནོ། བདུད་རྗེ་ེརྒྱ་ལག་ཐདོ་རྗེ་ེལ། ཁྱེབ་པས་

སྨྲ་ེནས་ཤེགས་གཅོགི་བཏབ། འ་ོསྐོལོ་བདུད་ཀྱི་ིཡདོ་ཁམས་འད།ི མདེ་པར་སྟོངོས་སུ་

འཇུད་པའ་ིམ།ི གཤེེན་རབ་སླུས་པ་རྫུན་ཚགི་མཁན། ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུས་མ་ཐུབ་པ།ོ 

བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་བ་འབུམ་སྡེ་ེན།ི ཕྱིར་ལ་ཁ་ོཡ་ིའཁོར་དུ་ཤེོར། ད་ཡང་ཡབ་གཅོིག་ཅོ་ི

ཙུག་མཛོད། གཤེནེ་ན་ིཐུབ་པར་མ་གྱུར་ཏ།ོ །

ད་ེལ་ཡབ་ཀྱིསི་བུ་ལ་སྨྲས་པ། ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུས་མ་ཐུབ་རྡུགས། ད་ན་ིབརྒལ་

བའ་ིཐབས་མདེ་ད།ོ །ད་ེསྐོད་ཕེ་ཡསི་སྨྲས་པ་ན། བུ་ན་ིཕྱརི་ལ་མྱ་ངན་སྐྱེསེ། བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་དེ། མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་དུ་ཞུགས་པ། ར་ེབའ་ིག་ོཅོོག་ནག་པ་ོ

ཡིས། མག་ོདང་ལུས་པ་ོགཉིས་ཀ་བཏུམས། སྨྲ་ེསྔགས་འདོན་ཅོིང་ངུད་མ་ོའདེབས། 
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མྱ་ངན་འདནོ་ཅོངི་མུན་པ་གཏབིས། བདུད་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་ད་ེལྟར་ནུབ། གཤེནེ་གྱི་ིབསྟོན་

པ་ད་ེལྟར་དར་ར།ོ །

གཤེེན་རབ་ལ་བདུད་ཀྱིིས་ཆོོ་འཕྲུལ་བསྟོན་པར་སྣ་དགུ་རྡུགས་པའི་ལེའུ་སྟོེ་

བཅུ་པའ།ོ །     ། །
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དུས་གསུམ་གཤེནེ་རབོ་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངས་དང་མཛོད་པེའ་ི

རྒྱུད་འདུས་པེ་རནི་པེ་ོཆ་ེགཟེརེ་མགི་ག་ིམད་ོ

ཞེསེ་བྱ་བོ་བོཞུགས་ས།ོ །

གླེགེས་བམ་གཉསི་པ།

ཁ་པ།

༸རྣམ་མཁྱེནེ་སོྟོན་པ་གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིབཀའ།
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ལེའུ་བཅུ་གཅིིག་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིི་འིཁོར་ལ་བདུད་ཀྱིིསེ་ཆོོ་འིཕྲུལ་བསྟན་པོའིི་སོྐོར།

༄༅། །གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ། འདོ་ནམ་འབར་བ་འབྲངོ་ཏངི་ཤེག །གང་ཟག་མིའ་ི

སྐོད་དུ་ན། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་བདུད་ཀྱིསི་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་པའ་ིལེའུའ།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་དེས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ི

བ་ོལ། ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུ་རྡུགས་ནས་འགྱིདོ། མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་དུ་ཞུགས། རྒྱུན་དུ་

མྱ་ངན་བྱོེད་པ་ལ། བདུད་ཀྱི་ིམ་སྲིང་མང་པ་ོའདུས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱི།ི 

མ་སྲངི་ཐུན་བཏང་མ་མསོ་བུ་ལ་སྨྲས་པ། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཁྱེདོ། །མ་ཡ་ི

ངག་ལ་བུ་ཡིས་གསོན། །གཤེེན་རབ་མི་བ་ོམ་ཐུབ་པས། མྱ་ངན་རྒྱུན་དུ་མ་བྱོེད་

དང༌། །ཕེམ་རྒྱལ་བྱོ་བ་ཀུན་ལ་འབྱུང༌། །མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་དབྱུང༌། །ལྕེགས་

མཁར་སྒོ་ོབརྒྱའ་ིནང་དུ་འདོང༌། །བདུད་ཀྱི་ིནང་འཁོར་འབུམ་སྡེ་ེགསུམ། །འབུམ་སྡེ་ེ

གཅོགི་གསི་བཙིལ་གྱིིན་འངོ༌། །འབུམ་སྡེ་ེགཅོགི་གསི་བསད་ཀྱིནི་བཤེའ། །འབུམ་སྡེ་ེ

གཅོིག་གིས་གཏུབ་ཀྱིིན་འདྲེེན། །གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོམ་ཐུབ་བར། །བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ི

བསྐོམ་སྙིམ་ནའང༌། །བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིམ་བསྐོམས་བར། །ད་དུང་སྐྱེ་ེའཁོར་བྱོེད་པ་

མང༌། །བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་བ་འབུམ་སྡེ་ེགསུམ། །གསོད་བཤེའ་བཟའ་དང་གསུམ་པ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ། །སྔ་ན་བས་སུ་ཉུང་རྒྱུ་མེད། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ཡར་ལོངས་དང༌། །མྱ་ངན་མ་

མཛོད་སེམས་ཡར་སྐྱེེད། །འཁྲུག་པ་ཕེམ་རྒྱལ་རིམ་གྱིིས་འོང༌། །གཤེེན་རབ་ཕེམ་

ནས་ཐུབ་ཀྱིང་སྲདི། །ད་དུང་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་ཡདོ། །མ་ཡསི་བུ་ལ་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་

སྨྲས་ས།ོ །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཀྱིསི། །མ་ལ་ཕྱརི་ལ་ལན་བཏབ་པ། །འཇིགི་

རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ། །འ་ོསྐོོལ་བདུད་ལས་ཁ་དྲེག་མེད། །འ་ོསྐོོལ་བདུད་ཀྱི་ི

ནང་རིགས་ལ། །ཁྱེབ་པ་ང་ལས་དབང་ཆོེ་མེད། །བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་

ངས། །སམེས་ཅོན་ཡ་ོལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །དུས་ལ་རྒྱུག་ལགོ་འད་ིལྟར་བྱུང༌། །ང་

ཡ་ིགོང་ན་དབང་ཆོ་ེབ། །རྫུན་ཚིག་མཁན་གྱི་ིགཤེེན་རབ་སྟོེ། །སེམས་ཅོན་དབང་དུ་

འདིས་བསྡུས་པས། །ང་ལ་དབང་རྒྱུ་ཅོི་ཡང་མེད། །གཤེེན་རབ་ཕེར་ལ་འདུལ་དུ་

ཕྱིན། །ཕེར་ལ་ཐུལ་བར་ག་ན་གྱུར། །ཚུར་ལ་བདུད་འཁོར་གྲངས་མེད་པ། །ཁ་ོཡིས་

དབང་དུ་བསྡུས་ཏ་ེསངོ༌། །བདུད་རྗེ་ེང་བདག་ཆོགི་པུ་རངི་བུར་ཤེརོ། །འད་ིལས་ང་ལ་

དགྲ་རུ་གནདོ་པ་ག་ན་ཡདོ། །འད་ིལ་མྱ་ངན་གདུངས་པ་ཅོ་ིསྟོ་ེམ་ིབགྱིིད་ལགས། །མྱ་

ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་བདག་ན་ིམ་ིའབྱུང་ང༌ོ། །

འད་ིལ་ཐུབ་ཐབས་མ་ལས་ཅོ་ིལྟར་མངའ། །ཆོ་ོའཕྲུལ་འསོ་པས་སྐྱེནོ་ཅོན་འད་ིམ་ི

ཐུབ། །ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་མངའ་ཡིས་གསུངས་པ་མ་ལ་ཅོ་ིལྟར་མངའ། མྱ་ངན་

ཁང་པའ་ིནང་ནས་དབྱུང་ན་གཤེེན་དང་འཐབ་ཏུ་འགྲོ །གཤེེན་རབ་མ་ཐུབ་བར་དུ་ང་

ཡ་ིསྙིིང་མ་ིནོན། མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་བདག་ན་ིམ་ིའབྱུང་ང༌ོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་

རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། མ་སྲིང་ཐུན་བཏང་མ་མ་ོལ་སྨྲས་ས།ོ །ཡང་མས་བུ་ལ་

ཕྱརི་སྨྲས་པ། །གཤེནེ་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་མ་ིསྟོནོ་པར། །མྱ་ངན་ཁང་པ་ནག་པ་ོནས། །བདུད་
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རྗེ་ེཁྱེབ་པ་མ་ིའབྱུང་ན། །གཤེེན་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་བསྟོན། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོ

མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། །བསྟོན་པ་བཤེིག་གིན་དམའ་ཐབས་ཡོད། །དང་པ་ོཡུལ་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་

སྟོོན། །སྨན་དང་འབྲུ་བཅུད་ཐམས་ཅོད་དང༌། །རྩྭ་ཤེིང་ཐམས་ཅོད་རྩད་ནས་

ཕྱུངས། །ཡུལ་ལ་ཆོགས་པའ་ིརྟེནེ་མདེ་ན། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཅོ་ིལ་འཁརོ། །བསྟོན་པ་

ནུབ་པ་ད་ེཡིན་མོད། །ནམ་གྱི་ིཕེར་ཕྱེད་ཚུར་ཕྱེད་ན། །ཤེིན་ཏུ་གཟབས་ནས་མ་བྱོས་

ན། །གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པས་ཚོར་བར་འོང༌། །དེ་སྐོད་ཅོེས་མ་ཡིས་བུ་ལ་སྨྲས་

ས།ོ །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ད།ེ །མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་བྱུང༌། །བདུད་དམག་

ལྷག་མ་མང་པོ་དཀྲུགས། །ཡ་གི་སྐྲ་ལོ་ཕྱར་ཕྱུར་ནས། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ཡན་ཆོོད་

དུ། །བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་མང་པ་ོསྤྲུལ། །བདུད་ཀྱི་ིསྟོ་ར་ེངར་འབྱོམ་དང༌། །བདུད་

ཀྱི་ིཟོར་བ་རེག་ཆོོད་གཉིས། །བདུད་དམག་ལག་ཏུ་ཁྱེེར་ཏ་ེབསྐུར། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་

ལག་རངིས་ཀྱིསི། །དམག་ལ་བརྡོ་ངག་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་མང་

པ་ོཀུན། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོགནས་པ་ཡ།ི །གཤེནེ་ཡུལ་འལོ་མ་ོལུང་རངིས་ལ། །སྐྱེསེ་

པའ་ིའབྲུ་བཅུད་རྩྭ་ཤེིང་རྣམས། བདུད་ཀྱི་ིསྟོ་རྣོན་སྟོེའུ་རྣོན་གྱིིས། །གཅོིག་ཀྱིང་ལུས་

རྒྱུ་མེད་པ་རུ། །རྩ་བ་དྲུང་ནས་ཆོོད་ཀྱིིན་ཕྱུངས། །ཡུལ་ལ་ཡོན་ཏན་བཅུད་མེད་

ན། །གཤེནེ་རབ་འཁརོ་བཅོས་ཅོ་ིལ་ཆོགས། །འནོ་ཏང་བསྟོན་པ་ནུབ་སྟོ་ེའགྲ།ོ །གཤེནེ་

གྱི་ིབསྟོན་པ་ནུབ་པ་ན། །འ་ོསྐོལོ་བསྟོན་པ་དར་ཏ་ེའངོ༌། །ད་ེསྐོད་བདུད་རྗེསེ་འཁོར་ལ་

བསྟོན། །ནམ་གྱི་ིཕེར་ཕྱདེ་ཚུར་ཕྱེད་ན། །བདུད་རྗེ་ེདམག་དང་ཆོས་ནས་སུ། །གཤེནེ་

ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ། །དངོས་གྲུབ་རྩྭ་ཤེིང་གཅོོད་དུ་ཕྱིན། །གཤེེན་ཡུལ་འོལ་

མ་ོལུང་རིངས་ཀྱིི། །དངོས་གྲུབ་རྩྭ་ཤེིང་མ་དབྱུང་བར། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ེསྤྲུལ་པའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །རྩྭ་ཤེིང་གསེབ་ནས་མ་ེབྱུང་བས། །མ་ེ

དཔུང་དམར་པོའ་ིའོད་ཟེར་གྱིིས། །བདུད་ཀྱིི་དམག་ཚོགས་གཡུལ་བཟློག་

ནས། །བདུད་ཁམས་ཞུགས་ཀྱིིས་དེའུ་ཚིག་ཙིམ། །གཤེེན་ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་

ཀྱི།ི །དངསོ་གྲུབ་རྩྭ་ཤེངི་བྲགེ་པ་བས། །ཞེ་ེསྡེང་བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་ཀྱིསི། །ཕྱགོས་

སུ་ཉ་ེཡང་མ་ནུས་སོ། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་དེ། །ཤེིན་ཏུ་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་

ད།ེ །བདུད་ཡུལ་མུན་པའ་ིགླེངི་དུ་ཕྱནི། །མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་དུ་ཞུགས། །ཡུགས་ཀྱི་ི

ཞེབས་མ་ཐོད་དུ་བཅོིངས། །ར་ེབ་ནག་པོའ་ིག་ོཅོོག་གོན། ཡང་བདུད་ཀྱི་ིམ་སྲིང་མང་

པ་ོའདུས། མ་ཡིས་བུ་ལ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལགས། མྱ་

ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་བྱུང༌། སྡུག་པའ་ིམྱ་ངན་ཆོས་རྣམས་བོར། །གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོ

མ་ཐུབ་པས། །མྱ་ངན་རྒྱུན་དུ་མ་བྱོེད་དང༌། །ཕེམ་རྒྱལ་བྱོ་བ་ཀུན་ལས་

འབྱུང༌། །ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱའི་ནང་དུ་འདོང༌། །བདུད་ཀྱིི་ནང་འཁོར་འབུམ་སྡེེ་

གསུམ། །འབུམ་སྡེེ་གཅོིག་གིས་ཕྱི་ནས་འཚོལ། །འབུམ་སྡེེ་གཅོིག་གིས་བར་དུ་

བཤེའ། །འབུམ་སྡེ་ེགཅོགི་གསི་ནང་དུ་འདྲེནེ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོམ་ཐུབ་པས། །བདུད་

ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིབསྐོམ་བསྙིམ་ནའང༌། །བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིམ་བསྐོམ་བར། །ད་རུང་སྐྱེ་ེའཁརོ་

བྱོདེ་པ་མང༌། །བདུད་ཀྱི་ིའཁརོ་བ་འབུམ་སྡེ་ེགསུམ། །གསདོ་བཤེའ་བཟའ་དང་གསུམ་

པ་ོལ། སྔ་ན་བས་སུ་ཉུང་རྒྱུ་མེད། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ཡར་བཞེེངས་དང༌། །མྱ་ངན་མ་

མཛོད་སེམས་ཡར་བསྐྱེེད། །འཁྲུག་པ་ཕེམ་རྒྱལ་རིམ་གྱིིས་འོང༌། །གཤེེན་རབ་ཕེམ་

ནས་ཐུབ་ཀྱིང་སྲདི། །ད་རུང་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་ཡདོ། མ་ཡསི་བུ་ལ་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་

སྨྲས་ས།ོ །
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བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། མ་ལ་ཕྱིར་ལ་ལན་བཏབ་པ། །འཇིིག་རྟེེན་

ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ། །འ་ོསྐོོལ་བདུད་ལས་ཁ་དྲེག་མེད། །འ་ོསྐོོལ་བདུད་ཀྱི་ིནང་

རིགས་ལ། །ཁྱེབ་པ་ང་ལས་དབང་ཆོེ་མེད། །བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་

ངས། །སམེས་ཅོན་ཡ་ོལ་དབང་བསྒྱུར་ནའང༌། །དུས་ལ་རྒྱུག་ལགོ་འད་ིལྟར་བྱུང༌། །ང་

ཡ་ིགོང་ན་དབང་ཆོ་ེབ། །རྫུན་ཚིག་མཁན་གྱི་ིགཤེེན་རབ་སྟོེ། །སེམས་ཅོན་དབང་དུ་

འདིས་བསྡུས་པས། །ང་ལ་དབང་རྒྱུ་ཅོི་ཡང་མེད། །སྤྲུལ་པ་ཅོི་བྱོས་ཡོ་ཀ་

རྡུགས། །གཤེནེ་རབ་འད་ིལས་དགྲར་གནདོ་པ། །ད་ལྟ་ང་ལ་ག་ན་ཡདོ། །མྱ་ངན་ཅོ་ིསྟོ་ེ

མ་ིབགྱིིད་ལགས། །སྡུག་པའ་ིམྱ་ངན་ཁང་པ་ནས། །ད་ལྟ་ངན་བུ་མ་ིའབྱུང་ངོ། །འད་ི

ཉདི་ཐུབ་ཐབས་མ་ལ་ཅོ་ིལྟར་མངའ། །ཆོ་ོའཕྲུལ་འསོ་པས་སྐྱེནོ་ཅོན་འད་ིམ་ིཐུབ། །ཆོ་ོ

འཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་མངའ་ཡིས་གསུངས་པ་མ་ལགས་ཅོ་ིལྟར་མངའ། །མྱ་ངན་ཁང་

པར་དབྱུང་ན་གཤེནེ་དང་འཐབ་ཏུ་འགྲ།ོ །གཤེནེ་རབ་མ་ཐུབ་བར་དུ་ངན་བུ་མ་ིའབྱུང་

ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། །མ་སྲིང་ཐུན་བཏང་མ་མ་ོལ་ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་སྨྲས་སོ། །ཡང་མས་བུ་ལ་ཕྱིར་སྨྲས་པ། གཤེེན་ལ་ཆོོ་འཕྲུལ་མི་སྟོོན་

པར། །མྱ་ངན་ཁང་པ་ནག་པ་ོནས། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་མ་ིའབྱུང་ན། །གཤེེན་ལ་ཆོ་ོ

འཕྲུལ་སྟོོན་ཐབས་བསྟོན། །གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོམ་ཐུབ་ཀྱིང༌། །བསྟོན་པ་བཤེིག་གིན་

དམའ་ཐབས་ཡོད། །གནས་པའ་ིམཁར་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་སྟོོན། །བདུད་ཀྱི་ིའཇིོར་ཐོགས་

མང་པོས་བརྐོས། །བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་རྨེང་ནས་བཤེིག །གཤེེན་རབ་རྟེེན་པའ་ིམཁར་

མེད་ན། །མྱ་ངན་’འཇིིག་རྟེེན’གླེིང་ནས་འདའ་སྟོེ་འགྲོ། །བསྟོན་པ་ནུབ་པ་དེ་ཡིན་

མདོ། །ནམ་གྱི་ིཕེར་ཕྱདེ་ཚུར་ཕྱདེ་ན། །ཤེནི་ཏུ་གཟབས་ནས་མ་བྱོས་ན། །གཤེནེ་རབ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྤྲུལ་པས་ཚོར་བར་འོང༌། །བདུད་རྗེ་ེཉིད་ཀྱིང་བརླག་པ་སྲིད། །ཤེིན་ཏུ་གཟབས་པའ་ི

རགིས་ཡནི་ན།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་མ་ཡསི་བུ་ལ་སྨྲས་ས།ོ །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ད།ེ 

མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་བྱུང༌། ཉནོ་མངོས་བདུད་དམག་མང་པ་ོདཀྲུགས། །ཡ་ཀ་ིསྐྲ་

ལོ་ཕྱར་ཕྱུར་ནས། །བ་སྤུ་བུ་ག་ཡན་ཆོོད་ཀྱིི། །སྤྲུལ་པའི་བདུད་དམག་རྐྱེ་རེ་

སྤྲུལ། །བདུད་ཀྱིི་ཐོ་ཆོེན་འཇིོར་ཆོེན་གཉིས། །བདུད་དམག་ལག་ཏུ་རེ་རེ་

བསྐུར། །དམག་ལ་བརྡོ་མངག་སྨྲས་པའི་མདོ། །བདུད་ཀྱིི་དམག་ཚོགས་མང་པོ་

ཀུན། །གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཉལ་བའ་ིགནས། །བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་རིན་ཆོེན་མཁར། །ཐ་ོ

ཆོེན་འཇིོར་ཆོེན་རྣོན་པ་ོཡིས། །རྨེང་ནས་བྲུས་ལ་བསྒྱིེལ་ལ་ཐོངས། །སྤྲུལ་པ་ཅོན་

གཅོིག་ཡིན་ཀྱིང་ན། །གཤེེན་རབ་རྦུད་ལ་འཆོ་ིཡང་སྲིད། །བརྒྱ་ལ་སྤྲུལ་པས་མ་ཤེ་ི

ཡང༌། །རྟེེན་གྱིིན་ཆོགས་པའི་མཁར་མེད་ནི། །གཤེེན་རབ་མྱ་ངན་འདའ་སྟོེ་

འགྲ།ོ །བསྟོན་པ་ནུབ་པ་ད་ེཡནི་མདོ། །ད་ེསྐོད་བདུད་རྗེ་ེའཁརོ་ལ་བསྟོན། །ནམ་གྱི་ིཕེར་

ཕྱེད་ཚུར་ཕྱེད་ན། །བདུད་རྗེེ་དམག་དང་ཆོས་ནས་ནི། །བར་པོ་སོ་བརྒྱད་རྩ་རུ་

ཕྱནི། །བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་མ་བཤེགིས་པར། །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡ།ི །ཐུགས་རྗེ་ེ

སྤྲུལ་པའ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །མཁར་གྱི་ིནང་ནས་ཆུ་བྱུང་བས། །ཆུ་བ་ོརྒྱུན་གྱི་ིརྦ་དྲེག་

གསི། །བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་གཡུལ་བཟླགོ་ནས། །བདུད་ཁམས་རྦ་ལ་དའེུ་གཡངེ་

ཙིམ། །གཤེནེ་མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ད།ེ །རྨེང་ནས་བརྐ་ོབར་མ་གྲུབ་ཀྱིནི། །ཞེ་ེསྡེང་

བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་ཀྱིསི། །རྨེང་ལ་རགེ་ཀྱིང་མ་ནུས་ས།ོ །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་

རིངས་ད།ེ །ཤེིན་ཏུ་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་ད།ེ །བདུད་ཡུལ་མུན་པའ་ིགླེིང་དུ་ཕྱིན། །མྱ་ངན་

ཁང་པའ་ིནང་དུ་ཞུགས། །ཡུགས་ཀྱི་ིཞེབས་མ་ཐོད་དུ་བཅོིངས། །ར་ེབ་ནག་པོའ་ིག་ོ
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ཅོོག་གོན། །གཤེེན་གྱིི་བསྟོན་པ་མ་སྣུབས་པས། །མྱ་ངན་གདུངས་ནས་བྱོེད་ཅོིང་

འདུག །ཡང་བདུད་ཀྱི་ིམ་སྲངི་མང་པ་ོའདུས། །མ་ཡསི་བུ་ལ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །བདུད་

རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལགས། །མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་བྱུང༌། །སྡུག་པའ་ིམྱ་ངན་

ཆོས་རྣམས་བོར། །གཤེེན་རབ་མི་བོ་མ་ཐུབ་པས། །མྱ་ངན་རྒྱུན་དུ་མ་བྱོེད་

དང༌། །ཕེམ་རྒྱལ་བྱོ་བ་ཀུན་ལ་འབྱུང༌། །ལྕེགས་མཁར་སྒོོ་བརྒྱའི་ནང་དུ་

འདོང༌། །བདུད་ཀྱིི་ནང་འཁོར་འབུམ་སྡེེ་གསུམ། །འབུམ་སྡེེ་གཅོིག་གིས་ཕྱི་ནས་

འཚོལ། །འབུམ་སྡེེ་གཅོིག་གིས་བར་དུ་བཤེའ། །འབུམ་དེ་གཅོིག་གིས་ནང་དུ་

འདྲེེན། །གཤེེན་རབ་མི་བོ་མ་ཐུབ་པས། །བདུད་ཀྱིི་ཆུ་བཞེི་བསྐོམ་བསྙིམ་

ནའང༌། །བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིམ་བསྐོམ་བར། །ད་དུང་སྐྱེ་ེའཁརོ་བྱོདེ་པ་མང༌། །བདུད་ཀྱི་ི

འཁོར་པ་འབུམ་སྡེ་ེགསུམ། །གསོད་བཤེའ་བཟའ་དང་གསུམ་པ་ོལ། །སྔ་ན་བས་སུ་

ཉུང་རྒྱུ་མེད། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ཡར་བཞེེངས་ལ། །མྱ་ངན་མ་མཛོད་སེམས་བསྐྱེེད་

དང༌། །འཁྲུག་པ་ཕེམ་རྒྱལ་རམི་གྱིསི་འངོ༌། གཤེནེ་རབ་ཕེམ་ནས་ཐུབ་ཀྱིང་སྲདི། །ད་

རུང་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་ཡདོ། མ་ཡསི་བུ་ལ་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །

བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། མ་ལ་ཕྱིར་ལ་ལན་བཏབ་པ་སྟོ།ེ འཇིིག་རྟེེན་

ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ། །འ་ོསྐོོལ་བདུད་ལས་ཁ་དྲེག་མེད། །འ་ོསྐོོལ་བདུད་ཀྱི་ིནང་

རིགས་ལ། །ཁྱེབ་པ་ང་ལས་དབང་ཆོེ་མེད། །བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་

ངས། །སམེས་ཅོན་ཡ་ོལ་དབང་བསྒྱུར་ནའང༌། །དུས་ལ་རྒྱུག་ལགོ་འད་ིལྟར་བྱུང༌། །ང་

ཡ་ིགངོ་ན་དབང་ཆོ་ེབ། །རྫུན་ཚགི་མཁན་གྱི་ིགཤེནེ་རབ་འདསི། །སམེས་ཅོན་དབང་

དུ་ཀུན་ཀ་བསྡུས། །ང་ལ་དབང་རྒྱུ་ཅོི་ཡང་མེད། །སྤྲུལ་པ་ཅོི་བྱོས་ཡོ་ཀ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྡུགས། །གཤེེན་རབ་འད་ིལས་དགྲར་གནོད་པ། །ད་ལྟ་ང་ལ་གང་ཡང་མེད། མྱ་ངན་

ཅོི་སྟོེ་མི་བགྱིིད་ལགས། །སྡུག་པའི་མྱ་ངན་ཁང་པ་ནས། །ད་ལྟ་ངན་བུ་མི་འབྱུང་

ང༌ོ། །འད་ིཉིད་ཐུབ་ཐབས་མ་ལ་ཅོ་ིལྟར་མངའ། ཆོ་ོའཕྲུལ་འོས་པས་སྐྱེོན་ཅོན་འད་ིམ་ི

ཐུབ། ཆོོ་འཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་མངའ་ཡིས་གསུངས་པ་མ་ལགས་ཇིི་ལྟར་མངའ། 

བདག་མྱ་ངན་ཁང་པའ་ིནང་ནས་དབྱུང་ན་གཤེེན་དང་འཐབ་ཏུ་འགྲ།ོ །གཤེེན་རབ་མ་

ཐུབ་བར་དུ་ངན་བུ་མ་ིའབྱུང་ངོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། མ་

སྲིན་ཐུན་བཏང་མ་མ་ོལ་སྨྲས་ས།ོ །ད་ེལ་མ་ཡིས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། །གཤེེན་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་

མ་ིསྟོནོ་པར། །མྱ་ངན་ཁང་པ་ནག་པ་ོནས། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་མ་ིའབྱུང་ན། །གཤེནེ་ལ་

ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་ཐབས་བསྟོན། །གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོམ་ཐུབ་ཀྱིང༌། །བསྟོན་པ་བཤེིག་

ཅོངི་དམའ་ཐབས་ཡདོ། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ལགས། ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་ར་ེརྡུགས་

ཙིམ་ན། །ཡ་ིམུག་བྱོས་ཀྱིནི་མྱ་ངན་བྱོདེ། །སྡུག་པའ་ིཁང་པ་ནག་པརོ་འཇུག །ད་ེཡསི་

གཤེནེ་རབ་ག་ན་ཐུབ། །སྣ་ར་ེརྡུགས་ཀྱིང་སྣ་རསེ་རྒལོ། །གཤེནེ་དང་འཐབ་ཟླ་བྱོདེ་པ་

ལ། །སྙིིང་སྡེོས་’སྟོོབས’རྔན་སྲན་ཆོེ་གར་འོང༌། །གཤེེན་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་གྲངས་མེད་

སྟོོན། །བུ་དང་ཆུང་མ་བུ་མ་ོདང༌། །ནོར་དང་སློབ་བུ་ཚུན་ཆོད་ལ། །ཆོ་ོའཕྲུལ་ཚུགས་

ཚད་ཡོ་ལ་སྟོོན། །ཅོིས་ཀྱིང་ཡོ་ཡིས་མ་ཚུགས་ན། །ནག་པོ་བདུད་ཀྱིི་བསྟོན་པ་

འད།ི །ཅོསི་ཀྱིང་ནུབ་ཏུ་ཐ་ོབ་ཡནི། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབའོ་ིབསྟོན་པ་འད།ི །ཅོསི་ཀྱིང་དར་

དུ་ཐོ་བ་ཡིན། །སེམས་ལ་འགྱིོད་པ་ཡེ་མེད་དོ། །རང་ཅོག་བདུད་ཀྱིི་སྡེེ་རྣམས་

ཀྱིང༌། །གཤེནེ་རབ་འཁརོ་པ་བྱོས་ལ་འདངོ༌། །ད་ེསྐོད་མ་ཡསི་བུ་ལ་བསྟོན། །བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིང༌། །མ་ངག་བུ་ལ་བསྟོན་པ་ལ། །ཤེིན་ཏུ་བདེན་པའ་ིསེམས་
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སྐྱེེས་ནས། །མྱ་ངན་ཁང་པའི་ནང་ནས་བྱུང༌། །ཞེེ་སྡེང་གདུག་པ་སེམས་ལ་

བཞེག །སྟོནོ་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། །ཆོ་ོའཕྲུལ་ཚུགས་ཚད་སྟོནོ་དུ་སངོ༌། །

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བ་ོནི། །དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཕེ་ོབྲང་

ན། །སྐོོས་མཁན་ཕྱྭའ་ིསྐུ་འཚོར་སྤྲུལ་པས་གཤེེགས། །གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིསྲས་གཏ་ོབུ་

འབུམ་སངས་དེ། །གནས་མཆོོག་དམ་པ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱིི། གཡུང་དྲུང་དགུ་

བརྩགེས་ར་ིཡ་ིརྩ་བ་ན། །དད་པ་ཅོན་གྱི་ིསླབོ་བུ་འཁརོ་པ་ལ། །སྲདི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིགཡུང་

དྲུང་བོན་སྟོོན་ནོ། །མཚན་དང་དཔ་ེབྱོད་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་བརྒྱས། །བསྐོོར་བ་བྱོེད་

ཅོིང་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་དུ་བྱུང༌། །བྱོས་པའ་ིརྟེིང་ལ་འད་ིསྐོད་ཚིག་བཤེད་སྨྲས། །གཤེེན་

རབ་སྲས་སུ་གྱུར་པའ་ིགཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ལགས། །བདག་ཅོག་རྣམས་ན་ིལྷ་ཕྲུག་

ཀླུ་ཕྲུག་བརྒྱ། །དད་པ་བོན་ལ་སྐྱེེས་ནས་ད་ལྟ་ཉིད་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོིས། །རྒྱུ་འབྲས་

བདེན་པའ་ིབོན་ཅོིག་ཁྱེེད་ཀྱིིས་བསྟོན་དུ་གསོལ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས་མདུན་དུ་

ཡོས་པུས་མ་ོབཙུགས་སོ། །ད་ེལ་གཏ་ོབུས་བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་སྐྱེེས་པའ་ིལྷ་

ཕྲུག་ཀླུ་ཕྲུག་བརྒྱ། གཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་མསོ་པ་སྐྱེསེ་ནས་ཞུ་བ་ཤེནི་ཏུ་ལགེས། །ལུས་

ཀྱིང་ཐུད་ལ་ཡན་ལག་གསུམ། །པུས་མ་ོབཙུག་ལ་ཐལ་མ་ོསྦྱརོ། །དབང་པ་ོམ་ཡངེས་

བརྟེན་པར་ཉནོ། །ཅོ་ིའདདོ་སམེས་ཀྱི་ིདཀྱིལི་དུ་བཤེད། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིསི་ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་པས། བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་རྣམས་ཀྱིསི་ཕྱརི་ལ་སྨྲས་པ། གཏ་ོབུ་

”’འབུམ་སངས”ལགས། བདག་ཅོག་བནོ་ལ་འཚལ་ཕྱགོས་མཆོསི། ད་ལྟ་དུས་ཀྱི་ིཐ་

མར་གྱུར། བྱོམས་པ་སེམས་ཅོན་སངས་མ་ིརྒྱ། ཞེ་ེསྡེང་མ་ེལྟར་འབར་བ་ཡི། བོན་

ཅོིག་བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་ཤེོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུས་བཀའ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྩལ་པ། །དད་པ་སྐྱེེས་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་རྣམས། །ཕྱིན་ཅོ་ིལོག་ཏུ་བླ་ོལོག་ཨང༌། །ཞེ་ེ

སྡེང་ཅོན་ན་ིདམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་སྐྱེ།ེ གལ་ཏ་ེམིར་སྐྱེེས་ན་ཡང་ཤེན་པར་འགྱུར། ད་ེ

ཚ་ེལས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བསགས་དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་སྐྱེེ། ད་ེན་ིལོག་པ་ཡིན་པས་བཤེད་དུ་

མ་ིརུང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གསུངས་སོ། །ཡང་བདུད་ཀྱི་ི

བསླུ་བ་རྣམས་ཀྱིསི་ཕྱརི་སྨྲས་པ། གཏ་ོབུ་ལགས། །བདག་ཅོག་བནོ་ལ་འཚལ་ཕྱགོས་

མཆོསི། །ད་ལྟ་དུས་ཀྱི་ིཐ་མར་གྱུར། །སྦྱནི་པ་དགྱི་ེརུ་ཡ་ོབྱོད་ཆུང༌། །འདདོ་ཆོགས་ཆུ་

ལྟར་འཁོལ་བ་ཡ།ི བོན་ཅོིག་བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་ཤེོད། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། ད་ེ

ལ་ཡང་གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་སྐྱེེས་པའི་ཁྱེེའུ་ཆུང་

རྣམས། ཕྱིན་ཅོ་ིལོག་ཏུ་བླ་ོལོག་ཨང༌། འདོད་ཆོགས་ཅོན་ན་ིཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་སྐྱེེ། 

གལ་ཏ་ེམིར་སྐྱེེས་ན་ཡང་དབུལ་པོར་འགྱུར། ད་ེཚ་ེལས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བསགས་ཡ་ིདྭགས་

གནས་སུ་སྐྱེེ། ད་ེན་ིལོག་པ་ཡིན་པས་བཤེད་དུ་མ་ིརུང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་

གསུངས་ས།ོ །

ཡང་བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། གཏ་ོབུ་ལགས། བདག་ཅོག་

བོན་ལ་འཚལ་ཕྱོགས་མཆོིས། །ད་ལྟ་དུས་ཀྱི་ིཐ་མར་གྱུར། ཡ་ེཤེེས་བསྐྱེེད་པས་ཉན་

པ་ཉུང༌། གཏ་ིམུག་ར་ཆོོད་བྱོེད་པ་ཡི། བོན་ཅོིག་བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་ཤེོད། ད་ེསྐོད་

ཅོསེ་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་སྐྱེསེ་

པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་རྣམས། །ཕྱིན་ཅོ་ིལོག་ཏུ་བླ་ོལོག་ཨང༌། །གཏ་ིམུག་ཅོན་ན་ིབྱོོལ་སོང་

གནས་སུ་སྐྱེ།ེ །གལ་ཏ་ེམརི་སྐྱེསེ་ན་ཡང་གླེནེ་ལ་ཏིག་པར་འགྱུར། །ད་ེཚ་ེལས་ཀྱི་ིརྒྱུ་

བསགས་བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་སྐྱེ།ེ །ད་ེན་ིལོག་པ་ཡིན་པས་བཤེད་དུ་མ་ིརུང་ང༌ོ། །ད་ེ
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སྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གསུངས་སོ། །ཡང་བདུད་ཀྱིི་བསླུ་བ་རྣམས་

ཀྱིིས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། གཏ་ོབུ་ལགས། །བདག་ཅོག་བོན་ལ་འཚལ་ཕྱོགས་མཆོིས། །ད་

ལྟ་དུས་ཀྱི་ིཐ་མར་གྱུར། །ཡངས་པ་སྐྱེེད་དུ་དོག་པ་མང༌། །ཕྲིག་དོག་ས་ལྟར་སྐྱེེས་པ་

ཡི། །བོན་ཅོིག་བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་ཤེོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། །ཡང་གཏ་ོབུ་

འབུམ་སངས་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །དད་པ་སྐྱེེས་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་རྣམས། །ཕྱིན་ཅོ་ི

ལོག་ཏུ་བླ་ོལོག་ཨང༌། །ཕྲིག་དོག་ཅོན་ན་ིམཐའ་འཁོབ་མ་ིརུ་སྐྱེེ། གལ་ཏ་ེདབུས་སུ་

སྐྱེེས་ཀྱིང་དམག་དཔོན་དར་ཐོགས་བྱོེད། ད་ེཚ་ེལས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བསགས་མཐའ་འཁོབ་

སྲནི་པའོ་ིམ་ིརུ་སྐྱེ།ེ ད་ེན་ིལགོ་པ་ཡནི་པས་བཤེད་དུ་མ་ིརུང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུ་

འབུམ་སངས་ཀྱིསི་གསུངས་ས།ོ 

ད་ེལ་ཡང་བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་སླར་སྨྲས་པ། གཏ་ོབུ་ལགས། །བདག་

ཅོག་བནོ་ལ་འཚལ་ཕྱགོས་མཆོསི། །ད་ལྟ་དུས་ཀྱི་ིཐ་མར་གྱུར། །ཞེ་ིབས་སམེས་ཅོན་

འདུལ་བ་ཉུང༌། །ང་རྒྱལ་རླུང་ལྟར་འཚུབ་པ་ཡ།ི །བནོ་ཅོགི་བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་ཤེདོ། 

ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །དད་

པ་སྐྱེསེ་པའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་རྣམས། །ཕྱནི་ཅོ་ིལགོ་ཏུ་བླ་ོལགོ་ཨང༌། །ང་རྒྱལ་ཅོན་ན་ིལྷ་མནི་

གནས་སུ་སྐྱེེ། །གལ་ཏ་ེམིར་སྐྱེེས་ན་ཡང་དམག་མ་ིམཚོན་ཐོགས་བྱོེད། །ད་ེཚ་ེལས་

ཀྱིི་རྒྱུ་བསགས་ལྷ་མིན་གནས་སུ་སྐྱེེ། དེ་ནི་ལོག་པ་ཡིན་པས་བཤེད་དུ་མི་རུང་

ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ཡང་བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་

རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། གཏོ་བུ་ལགས། །བདག་ཅོག་བོན་ལ་འཚལ་ཕྱོགས་

མཆོིས། །ད་ལྟ་དུས་ཀྱི་ིཐ་མར་གྱུར། །ངེས་པའ་ིལུང་གིས་སངས་མ་ིརྒྱ། །གོལ་བའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལུང་གིས་བསྒོོམས་ན་རྒྱ། །ཆོད་པར་ལྟ་བའ་ིསྒོོམ་པ་ཞེིག །བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་

བཤེད་དུ་གསོལ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་སྐྱེེས་པའི་ཁྱེེའུ་ཆུང་རྣམས། ཕྱིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་བློ་ལོག་

ཨང༌། །ལགོ་པའ་ིལུང་ལ་བསྒོམོས་པ་ན། །ཚ་ེརངི་པ་ོཡ་ིལྷ་རུ་སྐྱེ།ེ གལ་ཏ་ེམ་ིརུ་སྐྱེསེ་

ཀྱིང་དག་ེམདེ་དྲེེད་པརོ་སྐྱེ།ེ ད་ེཚ་ེལས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བསགས་ཚ་ེརངི་ལྷ་རུ་སྐྱེ།ེ ད་ེན་ིལགོ་པ་

ཡིན་པས་བཤེད་དུ་མ་ིརུང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གསུངས་

པས། ཡང་བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། །འ་ོསྐོོལ་སློབ་དཔོན་གྲྭ་མ་ི

མཐུན། །གཏ་ོབུས་གསུངས་པའ་ིབནོ་རྣམས་ཏ།ེ །མ་ཡནི་པ་ཡ་ིལུང་དུ་འདུག །ད་ེལ་

བདག་ཅོག་ཡངོས་མ་ིཉན། ཟརེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

དའེ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། གནས་མཆོོག་དམ་པ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱི།ི སེམས་ཅོན་

གསསོ་སུ་གྱུར་པའ།ི བདུད་རྩ་ིསྨན་གྱི་ིནགས་ཚལ་ན། འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་

ཕེན་གདགས་དོན་ཆོེན་དུ། སྟོོན་པའ་ིསྲས་སུ་གྱུར་པའ་ིདཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་དེས། ནད་

ཀྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པའ་ིསེམས་ཅོན་མང་པ་ོལ། དཔྱིད་ཀྱི་ིབྱོ་ེབྲག་ཁ་ིསྡེེས་ནད་རྣམས་

འཚོས། ཕྱ་ིརབས་དོན་དུ་ཤེེས་རབ་ཅོན་རྣམས་ལ། བདུད་རྩ་ིགྲུབ་པ་དཔྱིད་ཀྱི་ིམད་ོ

དགུ་འཆོད། དེ་ཡི་གྲལ་དུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ཁྱེེའུ་ཆུང་བཅུ། །ཕྱོགས་བཞེི་

མཚམས་བརྒྱད་སྟོེང་འོག་བཅུ་ནས་བབས། དཔྱིད་བུའི་སྤྱིན་སྔར་པུས་བཙུགས་

ཐལ་སྦྱར་ནས། ཞུས་པའ་ིདནོ་ཆོདེ་ཁ་ནས་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །གཤེནེ་རབ་སྲས་སུ་གྱུར་

པའ་ིདཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེསེ་ལགས། །བདག་ཅོག་རྣམས་ན་ིཕྱགོས་བཞེ་ིམཚམས་བཞེ་ིསྟོངེ་

འགོ་གཉསི་ཏ་ེབཅུའ་ིསྟོནོ་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིསི། དཔྱིད་བུ་ཁྱེདེ་ཀྱིསི་སྤྱིན་སྔར་བརྫོངས་
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ནས་མཆོསི་པ་ལགས། །སྟོནོ་པ་ད་ེརྣམས་བཀའ་ནས་འད་ིསྐོད་གསུངས། །དཔྱིད་བུ་

ཁ་ིཤེེས་ངེད་ཀྱི་ིངག་འད་ིགསོན། །སེམས་ཅོན་ནད་ཀྱིིས་བར་དུ་བཅོད་ནས་འཆོ་ིབ་

ལ། །འཚ་ོབ་སྨན་གྱི་ིསྡེེབ་སྦྱོར་མང་པ་ོཡིས། །འཆོ་ིབའ་ིནད་རྣམས་བཏུལ་ནས་མ་

གས་ོཞེིག །ད་ན་ིདུས་ལ་རྒྱུག་ལོག་འོང་དུས་ཡིན། །སེམས་ཅོན་གསོས་ན་འཕེེལ་

གྱིནི་གྲངས་མང་ན། གཏ་ོདཔྱིད་བསྟོན་པ་མྱུར་དུ་ནུབ་སྟོ་ེའངོ༌། །བརྒྱ་གསསོ་པས་ན་ི

གཅོིག་བསད་བསོད་ནམས་ཆོེ། །དཔྱིད་ཀྱི་ིསྨན་སྡེེབ་བཤེོལ་ལ་དུག་ག་ིསྦྱོར་སྡེེབ་

ཀྱིསི། །དཔྱིད་བུའ་ིཐུགས་ལ་དགངོས་ལ་ཕྱགོས་བཅུར་སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་མ་བཅོག །ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་སྨྲས་པས། དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་ཀྱིིས་ཕྱིར་ལ་

ལན་གསུངས་པ། །ཁྱེེའུ་ཆུང་རྣམ་པ་ཚུར་གསོན་དང༌། །ཕེེ་ཤེ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་

ཆོ།ེ །ཕྱགོས་བཅུ་འཇིགི་རྟེནེ་སྟོོན་པ་རྣམས། །སྐྱེ་ེའགྲ་ོསམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལ། །བུ་

གཅོིག་མ་ལྟར་དགོངས་པ་ལ། །ཁྱེེའུ་ཆུང་ཁྱེོད་རྣམས་ཕེ་ོཉར་བཏང༌། །དཔྱིད་ཀྱིིས་

གས་ོབའ་ིསྦྱོར་བ་བཤེོལ། །དུག་གིས་གསང་བའ་ིསྦྱོར་བ་གྱིིས། །ཕྱོགས་བཅུའ་ིསྟོོན་

པ་ཐུགས་འཁྲུལ་ལམ། །ད་ེསྐོད་གསུང་རྒྱུ་ཅོ་ིལྟར་ལགས། །ཁམས་གསུམ་སེམས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལ། །བར་ཆོད་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་གཉསི་ཡདོ། །བགགེས་ཀྱིསི་བར་དུ་

གཅོོད་པ་དང༌། །ནད་ཀྱིིས་བར་དུ་གཅོོད་པ་གཉིས། །བར་ཆོད་འད་ིལྟར་གཉིས་ཀྱིིས་

སུ། །སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན་སྦྱོར་ན། །སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན་སྡུག་

ན། །སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན་དམྱལ་ན། །སེམས་ཅོན་བར་ཆོད་བཟློག་པའི་

ཕྱིར། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེ་ལས། །བདག་ཅོག་སྤུན་གཉིས་སྤྲུལ་པ་

མཛོད། །ལས་ཀྱིི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི། །ཟློག་པར་སྟོོན་པས་ཀྱིང་མ་གསུངས་



 450  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ས།ོ །འཕྲིལ་གྱི་ིརྐྱེནེ་དབང་བར་ཆོད་ན།ི །ཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་སྦྱར་ནས་སུ། །བདག་

ཅོག་སྤུན་གཉསི་ཀྱིསི་ཟླགོ་ན། །ཕྱགོས་བཅུ་སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ར་ེའཁྲུལ། །ཕྱགོས་བཅུ་

སྟོནོ་པའ་ིལུང་ར་ེལགོ །གཞེན་ཉམས་བྱོ་བ་བདག་ལ་ལངོས། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་

དུག་ཕེན་ན། །ཁྱེེའུ་ཆུང་ཁྱེོད་རྣམས་སེམས་ཅོན་ཡིན། །ང་སྨན་ལ་མཁས་ན་དུག་ལ་

མཁས། །འཚོ་བར་བྱོེད་པའི་སྨན་བཤེོལ་ལ། །འཆོི་བར་བྱོེད་པའི་དུག་སྦྱར་

གྱིིས། །ཁྱེེའུ་ཆུང་ཁྱེོད་རྣམས་དུག་ལ་འཐུང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་ཀྱིིས་

གསུངས་པས། བདུད་ཀྱི་ིསླུ་བ་རྣམས་མཚང་ལ་ཕེོག་ནས། ཤེགས་མེད་པར་ཕྱོད་

ཀྱིིས་བྲོས་ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །དེར་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ད།ེ །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ི

བ་ོཡ།ི །གཏ་ོབུ་དཔྱིད་བུ་ཤེེས་རིག་ཅོན། །སྐྱེེས་པ་བྱོ་བ་ལྷ་ཡ་ིརིགས། །བདུད་ཀྱིིས་

བསླུ་བས་མ་བསླུས་ས།ོ །བདུད་ཀྱིང་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་ད།ེ །ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྐྱེར་ནས་སྟོོན་

དུ་སངོ༌། །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིས། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ི

དོན་ཆོེད་དུ། །ཁབ་ཏུ་བཞེེས་པའི་བཙུན་མོ་ལ། །བདུད་ཀྱིིས་ཆོོ་འཕྲུལ་བསྟོན་པ་

ནི། །བཙུན་མོ་ཧོས་བཟའ་རྒྱལ་མེད་དང༌། །བཙུན་མོ་དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་

གཉིས། །གནས་མཆོོག་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ཀྱིི། །མ་ེཏོག་ཚལ་དུ་སྐུ་འཆོག་ན། །མ་ི

བཟང་རྟེ་རུ་བཟང་བ་ཡི། །རྟེ་བ་རྐྱེ་བདུན་མདུན་དུ་བྱུང༌། །རྟེ་བ་རྐྱེ་བདུན་པོ་དེ་

ཡིས། །བཙུན་མོ་གཉིས་ལ་སྨྲས་པའི་མདོ། །གནས་མཆོོག་དམ་པའི་ཡུལ་འདི་

ལ། །ཁྱེད་པར་ཅོན་གྱི་ིབཙུན་མ་ོཁྱེདེ། །བསདོ་ནམས་ཅོན་གྱི་ིབརྟེནེ་པའ་ིས། །གང་ག་ི

བཙུན་མ་ོདམ་པ་ལགས། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱིིས་བསླུ་བས་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཧོས་
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དང་བ་ཡ་ིརིངས་ཀྱི་ིབུ་མ།ོ ཧོས་བཟའ་རྒྱལ་མེད་དང༌། །དཔ་ོའབར་བའ་ིསྒྲོོན་མ་ཅོན་

གྱི་ིབུ་མ།ོ དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོགཉིས་ཀྱིིས་ཕྱིར་ལ་ལན་བཏབ་པ། །རྟེ་བ་རྐྱེ་བདུན་ཤེེད་

མ་རྫོོགས། །མཐོང་ཕུལ་ཆུང་ངམ་གསན་ཁུངས་ཞེན། རྫུ་བག་བྱོེད་དམ་ཉམས་སོད་

ཡནི། །ཡུལ་ན་ིའལོ་མ་ོལུང་རངིས་ཡནི། །མཁར་ན་ིབར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཡནི། །གསས་

མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེཡནི། །ཡུལ་རྗེ་ེསྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཡནི། །བདག་ཅོག་གཤེནེ་རབ་

བཙུན་མ་ོཡིན། །མ་ིཆུང་གང་ན་ཉལ་ཉལ་བ། །རྟེ་ཆུང་གང་ན་འགྲ་ེའགྲ་ེབ། །ཁྱེོད་གང་

རགིས་གང་ཆོ་གང་ལ་དནོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཙུན་མ་ོགཉསི་ཀྱིསི་གསུངས་པས། བདུད་

ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་གྱིིས་ཕྱིར་ལ་སྨྲས་པ། །མཛོེས་པའ་ིབཙུན་མོས་ཅོ་ིམ་ིགསུང༌། །ཕྱ་ིཡུལ་

བཟང་ལ་ནང་སྒོ་ོངན། །མཐོང་ཕུལ་ཤེེས་རྒྱ་ཆུང་བར་ངེས། །ངེད་མ་ིཆུང་མ་ཡིན་མ་ི

ཆོེན་ཡིན། །རྟེ་ཆུང་མ་ཡིན་རྟེ་ཆོེན་ཡིན། །མ་ིན་ིཚངས་པ་ལྷ་ཡ་ིབུ། །རྟེ་ན་ིཕྱོད་ལྡན་

ཁྱུང་ག་ིགཤེགོ །ད་ལྟ་ཀླུ་ཡུལ་གསངེ་བྲང་ན། །ཀླུ་རྗེ་ེགཙུག་ན་རནི་ཆོནེ་ལ། །མཛོསེ་

པའ་ིབུ་མ་ོསྤུན་བདུན་ཡོད། །ད་ེལ་རོལ་རྩེད་བྱོེད་དུ་འགྲོ །ད་ེད་ལྟ་སུ་ཞེིག་ཡིན་ནམ་

སེམས། །ཕེ་ེཤེ་ཨ་ེམ་ང་ོམཚར་ཆོེ། །གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོབྱོ་བ་དེ། །མ་ིངན་ཕེལ་པ་ོཆོ་ེ

གཅོིག་ཨང༌། །ཡུལ་བུ་ཆུང་ཡང་བཟང་རབ་གཅོིག །མཁར་བུ་ཆུང་ཡང་མཐ་ོརབ་

གཅོིག །བཙུན་མ་ོགཉིས་ཀྱི་ིམཛོེས་རབ་གཉིས། །ཁ་ོབདག་མེད་པའ་ིབར་སྐོབས་

འདིར། །ཡུལ་བུ་ཆུང་ཡང་ངདེ་ཀྱིསི་འཕྲིགོ །མཁར་བུ་ཆུང་ཡང་ངདེ་ལ་ཕུལ། །བཙུན་

མོ་གཉིས་ཀྱིང་ངེད་ཀྱིིས་བླང༌། །གྲོགས་སུ་ཚངས་པའི་ལྷ་རིགས་ངེད་རེ་

བཟང༌། །གཤེེན་རབ་ངན་པ་བོར་ལ་ཐོངས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བས་སྨྲས་

པས། བཙུན་མ་ོགཉསི་ཀྱིིས་སླར་ལ་ལན་བཏབ་པ། །སམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་ཚགི་ག་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཁྱེལ་སྨྲ་ཅོན། །ཁྱུང་ཆོནེ་ནམ་འཕེང་གཅོདོ་པས་གཤེགོ་པའ་ིརླབས་མཐངོ་ན། །བྱོའེུ་

ཆུང་ཤེིང་ཁར་ཡན་པའ་ིའདབ་མ་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། །གངས་རིའ་ིཁ་ན་མཆོོང་བའ་ིསེང་གེའ་ི

རྩལ་མཐོང་ན། །བྱོ་ེརིའ་ིགསེབ་ན་རྒྱུག་པའ་ིཝ་སྐྱེ་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། །རྒྱ་མཚོའ་ིགཏིང་ན་

རྒྱུག་པའི་ཀླུ་གླེང་ཤུགས་མཐོང་ན། །རྐོ་ཆུའི་ནང་ན་རྐྱེལ་བའི་སྦལ་ལྕེོང་སྙིིང་རེ་

རྗེེ། །སྟོོབས་ཆོེན་གྱིད་ཀྱིིས་འདེགས་བའ་ིརྩལ་མཐོང་ན། །བྱོིས་པས་སོར་རྡོ་ོའཕེེན་

པའ་ིཉནོ་མངོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ །དམ་པའ་ིམཆོགོ་ཏུ་གྱུར་པའ་ིསྟོནོ་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱི།ི །སྐུ་

ལུས་གཟ་ིབརྗེིད་དཔ་ེབྱོད་མཚན་མཐོང་ན། །འཁྱེལ་ཚིག་སྨྲ་བའ་ིརྟེ་བ་རྐྱེ་བདུན་ཉོན་

མོངས་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། །སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ལ་སྨད་པ་གཏོང་བ་འདི། །ཁ་ལག་གཉིས་ཀས་ཐུབ་

པའ་ིལུགས་ཅོ་ིཡདོ། །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཙུན་མ་ོགཉསི་ཀྱིསི་གསུངས་པས། །རྟེ་བ་རྣམས་

ཀྱིང་ལན་མ་ཐབེས་པར་བརྒྱུགས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་དེས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ི

བཙུན་མ་ོགཉསི། བདརེ་གཤེེགས་སྤྲུལ་པ་འགྲ་ོདནོ་ཐུགས་རྗེསེ་ཟནི་པས་སུ། བདུད་

ཀྱིིས་བསླུ་བས་མ་བསླུས་སོ། །བདུད་ཀྱིིས་བསླུ་བའ་ིབསམས་པ་ལ། ང་ཡ་ིམུག་ག་

ཆོད་སམེས་འཐབིས་ཀྱིང༌། མ་ཡ་ིངག་འད་ིཡངོས་མ་ིབཅོག །མྱ་ངན་ཁང་པར་མ་ིའགྲ་ོ

བར། ད་རུང་ཆོོ་འཕྲུལ་ཚུགས་ཚད་བསྟོན། །ཡིད་ལ་སྲན་དང་དཔེ་བཞེག་ནས། 

གཤེནེ་རབ་འཁརོ་དུ་བསྐོརོ་བ་ལ། བུ་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ། གང་ཟག་ཚགོས་

ལ་དབང་ཐོབ་པས། གཤེེན་གྱི་ིསྨོན་ལམ་དྲེག་པ་ོཡིས། གཤེེན་ལ་མོས་པའ་ིའཁོར་དུ་

སྐྱེེས། བདེར་གཤེེགས་སྤྲུལ་པ་མ་ཡིན་པས། དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ཐང་མ་ཆོོད། 

སམེས་ལ་ར་ེདགོས་ཏུར་ཁྱུད་’འགྱུར’ཡདོ། བདུད་ཀྱི་ིརགིས་ནས་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན། 



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། །གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིསྲས་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ། མཁར་

བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིནང་ན་ཉལ་བའ་ིསྔས་སུ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ད།ེ བདུད་

རླུང་འཚུབས་མ་ནག་པོར་རྫུས། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ཁོང་བར་སོང༌། དབང་པ་ོ

སྙིངི་ག་ིསྦུ་གུར་ཞུགས། དཀར་ནག་གཉསི་ཀྱི་ིམཚམས་སུ་ཉལ། བུ་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་

ནའེུ་ཆུང་མ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པས་དབང་དུ་བསྡུས། སང་ག་ིནམ་ལངས་རྒངོས་སངས་

ན། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་སྙིིང་མ་དགའ། ལུས་ཀྱིང་འདར་ལ་ཕྱད་ཕྱོད་ཁྱེེར། ཡུམ་

གཅོགི་དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོལ། ནའེུ་ཆུང་སྨན་གྱིསི་མཆོདི་ཞུས་པ། །ཡུམ་གཅོགི་ལུས་

ཀྱི་ིསྒྲོོམ་བུ་ལགས། །མདངས་གསུམ་ཉལ་བའ་ིརྨེ་ིལྟས་ངན། །འཚུབ་མ་ནག་པོས་

བདག་གཡོགས་ནས། །ཡུལ་འད་ིམིག་གིས་མ་ིམཐོང་བའི། །རྒྱལ་ཁམས་ཤེིག་ཏུ་

ཁྱེརེ་བ་རྨེསི། །ད་ནང་སད་ནས་སྙིངི་མ་དགའ། ལུས་ཀྱིང་ལྕེ་ིལ་སམེས་ཀྱིང་འཕྱ།ོ །ཅོ་ི

ལགས་ཡུམ་གྱིིས་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བུ་མོས་ཡུམ་ལ་ཞུས་པས། ད་ེལ་

ཡུམ་གྱིསི་གསུངས་པའ་ིམད།ོ །གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་ཚུར་ཉནོ་དང༌། །བུད་མདེ་བྱོ་

བ་སྲིན་གྱིི་རིགས། །བུད་མེད་བྱོ་བ་དམྱལ་བའི་རྒྱུ། །ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཛོེག་པ་

དང༌། །འཁོར་བའི་རྒྱུ་ལ་འབགས་པ་གཉིས། །ཉོན་མོངས་བློ་ནི་བདུད་དང་

འདྲེ། །སེམས་ལ་ཏུར་ཁྱུད་’འགྱུར’མ་ཤེོར་རམ། །དགེ་སྡེིག་གཉིས་ལ་ཏུར་ཁྱུད་

ན། །ཏུར་ཁྱུད་བདུད་ཀྱི་ིསྒྲོིབ་ཤེིང་ཡིན། །མ་ིབླ་ོབདུད་ཀྱིིས་མ་བསྒྱུར་རམ། །བུ་མ་ོ

བདུད་ཀྱིསི་མ་བསླུས་སམ། །སམེས་ལ་ཏུར་ཁྱུད་མ་ཟ་བར། དག་ེབའ་ིཕྱགོས་སུ་ཐང་

ཤེ་ཆོོད། །རྨེ་ིལྟས་ད་ེཀུན་ངན་པ་ཡནི། །སྔགས་དང་སྙིངི་པ་ོརྒྱུན་དུ་ཟླསོ། །མ་ེཏགོ་སྣ་

དགུ་ལག་གིས་ཐུས། །གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེལ། །བསྐོོར་བ་གྱིིས་ལ་ལྷ་ཕྱག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཚོལ། །མེ་ཏོག་སྣ་དགུས་མཆོོད་པ་ཕུལ། །བདུད་ཀྱིིས་ཚུགས་པར་ཡོངས་མི་

འགྱུར། །ལས་ཀྱིི་སྒྲོིབ་པ་མྱུར་དུ་འབྱོང༌། དེ་སྐོད་ཅོེས་ཡུམ་གྱིིས་གསུངས་

པས། །སྲས་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས། །ཡུམ་གྱིིས་གདམས་ངག་ད་ེགསུངས་

པ། །ཡནི་པར་དགོངས་ནས་དད་པ་སྐྱེསེ། །གནས་མཆོགོ་དམ་པ་འལོ་མ་ོལུང་རངིས་

ཀྱི།ི །གླེངི་ནས་མ་ེཏགོ་འཐུ་རུ་གཤེགེས། །མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་ཕྱནི་ཙིམ་ན། །སྐྱེསེ་ཕྲིན་མ་ི

བཟང་རྟེ་བཟང་གཅོགི །ནའེུ་ཆུང་དྲུང་དུ་ཐལ་གྱིསི་འངོས། །སྐྱེསེ་ཕྲིན་ད་ེཡ་ིམཆོདི་ན་

རེ། །གཤེེན་རབ་སྲས་མ་ོནེའུ་ཆུང་སྨན། །བདག་ན་ིཀླུ་སྲས་སྐྱེེས་གཅོིག་བུ། ད་ལྟ་

ཁྱེོད་ཀྱིི་གན་དུ་འོངས། །གཤེེན་ཡུལ་འོལ་མ་ོཨེ་རེ་སྡུག །བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཨེ་རེ་

དམའ། །ཡུལ་འདིར་ནེའུ་ཆུང་ཁྱེོད་འདུག་པ། །ཤེིན་ཏུ་འཕེངས་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་

ནས། །ད་ལྟ་བསུ་རུ་འོངས་པ་ཡིན། ང་ཡ་ིརྟེ་ཡ་ིའཕེོངས་སུ་ཞེོན། །སྐྱེིད་པའ་ིཡུལ་དུ་

ངེད་ཅོག་འདོང༌། །སྤྲོ་ོབའ་ིམཁར་དུ་རང་ཅོག་འདུག །དགའ་བའ་ིརྩེད་མ་ོརང་ཅོག་

སྤྱིད། །གདུང་བའ་ིཟླ་རགོས་བདག་གསི་བྱོ། །དགསོ་པའ་ིབུ་ཙི་རང་ཅོག་བསྐྱེདེ། །བརྩ་ེ

བའ་ིཉ་ེརསི་ཁ་ིའབུམ་ཡདོ། །ལངོས་སྤྱིདོ་ནརོ་ཟས་གཏརེ་སྤྱིད་འཚལ། །ལ་འུར་སྐྱེདོ་

ལ་བྲོས་ལ་འདོང༌། །ད་ོམོད་ནེའུ་ཆུང་འཁོར་དག་མས་མཐོང༌ན། །སྐྱེིད་པའ་ིཡུལ་དུ་

འགྲ་ོདབང་མེད། དགའ་བའ་ིགྲོགས་དང་འགྲོགས་དབང་མེད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱི་ི

བསླུ་བས་སྨྲས་པས། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་སྨན་ཡང༌། སྙིིང་དུ་བདུད་ཞུགས་པས། 

དབང་པོའ་ིམིག་སྒོོར་ཡང༌། སྐྱེེས་པ་ད་ེལས་སུ། བཟང་གིན་མཛོེས་པ་མེད། གཤེེན་

ཡུལ་འལོ་མ་ོལ། བལྟས་པས་དགའ་བ་མདེ། རྟེ་ཡ་ིའཕེངོས་སུ་ཞེནོ། ཕྱདོ་ཀྱིསི་བྲསོ་ཏ་ེ

ཕྱནི། བདུད་ཀྱི་ིབྱོནི་གྱིིས་གནནོ། དྲེན་རྒྱུ་ཅོ་ིཡང་མེད། དཀྱུས་གཅོགི་དཀྱུས་གཉསི་
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ལ། ཉ་ིཟླའ་ིསྒྲོནོ་མ་ེཡང༌། ཇི་ེནུབ་ཇི་ེནུབ་སངོ༌། མུན་པའ་ིསྨག་ནག་ཀྱིང༌། ཇི་ེའཐབིས་

ཇི་ེའཐིབས་སོང༌། སྐྱེེས་ཕྲིན་མ་ིརྟེ་ཡང༌། ཇི་ེམཚར་ཇི་ེསྡུག་སོང༌། ཡབ་ཡུམ་གཤེེན་

རབ་ལ། འདོད་རྒྱུ་ཅོ་ིཡང་མེད། གཤེེན་ཡུལ་འོལ་མ་ོདང༌། གཤེེན་མཁར་ས་ོབརྒྱད་

དང༌། བྲལ་དང་འཁརོ་རྣམས་ལ། གདུང་ཞེངི་སྐྱེ་ོརྒྱུ་མདེ། ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིབུ། ཁྱེབ་པ་

ལག་རངིས་ཀྱིསི། གཤེནེ་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་སྨན། དབང་པོའ་ིསྙིིང་བསྒྱུར་ནས། མུན་པ་

གཡུང་དྲུང་གླེངི༌། ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱ་ཡ།ི ནང་དུ་ཐལ་གྱིསི་ཕྱནི། ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ི

བུ། །ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་འཁོར། ཤེན་པ་འབུམ་སྡེ་ེགསུམ། དགའ་བའ་ིསེམས་སྐྱེེས་

ནས། མདུན་ནས་ཐ་ོལསེ་བཏབ། ནའེུ་ཆུང་མདུན་ནས་བསུ། ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱ་

ཡ།ི དབུ་རྩེའ་ིདཀྱིལི་དུ་ཕྱནི། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པའ་ིཡབ། རྒྱ་ལག་ཐདོ་རྗེ་ེདང༌། བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པའ་ིཡུམ། ཐུན་བཏང་མ་མསོ་བསུ། ཐ་ོལ་ེརྒྱང་གསི་བཏབ། དགའ་བའ་ིསམེས་

སྐྱེེས་ནས། བུ་ལ་སྨྲས་པའ་ིམདོ། ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིབུ། ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལགས། 

གོང་དུ་སྨྲས་པ་བས། འ་ོསྐོོལ་བདུད་ཀྱི་ིསྤྱིོད་པ་དང༌། མ་ིམཐུན་ལོག་པར་བྱོེད་པ་ཡ།ི 

མ་ིལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུ་བསྟོན། སྣ་དགུ་རྡུགས་ཀྱིང་ཞེ་ེམ་སུན། ཚུགས་ཚད་ཀུན་ལ་

བསྟོན་པས་གྲུབ། རྒྱལ་བའ་ིདུས་སུ་གཟབས་པའ་ིརིགས། ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱའ་ི

སྒོ་ོབཅོད་འཚལ། སྒོ་ོབསྲུང་ཤེན་པ་འབུམ་སྡེེས་བྱོ། རྫུན་ཚིག་མཁན་གྱི་ིགཤེེན་རབ་

འདིས། སྤྲུལ་པ་མང་པ་ོསྟོོན་དུ་འོང༌། སྤྲུལ་པས་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་འད།ི ཕྱིར་ལ་

འཕྲིགོ་ནས་ཁྱེརེ་བར་འངོ༌། ས་ས་ཀུན་ཏུ་ས་ོཚུགས་སྒྲོམིས། བུ་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་

ཆུང་ཁྱེོད། ད་ན་ིཕྱིར་ལ་མ་འགྲ་ོཞེིག །བདག་ཅོག་བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་པ་ཀུན། ཁྱེོད་ཀྱི་ི

ཞེབས་ཐེག་གུས་པར་བཙིལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱི་ིཕེ་དང་མས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྨྲས་ས།ོ །

དེ་ལ་ནེའུ་ཆུང་གིས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། ཀླུ་སྲས་སྐྱེེས་གཅོིག་ལགས་དགོངས་

ན། །ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་བདུད་དུ་སངོ༌། །ཀླུ་ཡུལ་ན་དྲེ་ལགས་སྙིམ་ན། །བདུད་ཡུལ་

མུན་པའ་ིགླེངི་དུ་སངོ༌། །ཀླུ་མཁར་རྒྱལ་དང་ལགས་སྙིམ་ན། །བདུད་མཁར་ལྕེགས་པ་

རྩ་ེབརྒྱར་སོང༌། །སོང་ཡང་བདག་ལ་མ་ིདགའ་མེད། །སྙིིང་དུ་སྡུག་ན་བདུད་ནའང་

བདུད། །ཡ་ིགར་འོང་ན་ཅོ་ིནའང་ཅོ།ི །དང་ཀས་ལེན་ན་དུག་ནའང་དུག །ད་ཡང་སྙིིང་

གྲོས་བདག་གིས་དབྱུང༌། །གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པ་འབུམ་འགྱིེད་ཀྱིང༌། །བདག་ན་ིཉན་

པར་མ་ིབགྱིིད་དོ། །ཁྱེོད་ཀྱིང་ད་ེལ་མ་ཉན་ཅོིག །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་དེ། །བདུད་

ཀྱིསི་སྙིངི་བསྒྱུར་བས། །བདནེ་པའ་ིབཀའ་རྣམས་ལ། །ཁ་ོཐག་གཏངི་ནས་ཆོདོ། །ཚགི་

བཤེད་ད་ེརྣམས་ལ། །བདུད་ཀྱི་ིསྡེ་ེརིགས་རྣམས། །ཤེིན་ཏུ་མོས་པ་སྐྱེེས། །ལྕེགས་

མཁར་རྩ་ེབརྒྱ་ལ། །ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིདམག །འབུམ་སྡེ་ེམང་པོས་བསྐོོར། །ག་ོགོན་

མཚོན་ཐགོས་ནས། །ཆོ་སྒྲོ་ཏ་ིར་ིར།ི །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། གཤེེན་ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ན། །བུ་མ་ོགཤེེན་བཟའ་

ནེའུ་ཆུང་སྨན། །མེ་ཏོག་གླེིང་ལ་ཡུན་རིང་ནས། །ཡུམ་གཅོིག་དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་

ཡིས། །སྲས་མ་ོནེའུ་ཆུང་འཚོལ་དུ་ཕྱིན། །མ་ེཏོག་སྣ་དགུའ་ིགླེིང་ལ་བྱོོན། །མ་ཡིས་

ཕྱགོས་བཞེརི་བལྟས་པ་ལ། བུ་མ་ོནའེུ་ཆུང་ཡ་ེམ་ིགདའ། །གསུང་ཕྱུངས་ཕྱགོས་བཞེ་ི

ཀུན་ཏུ་བསོ། །བུ་མ་ོལྟ་བུ་ཡ་ེམ་བྱུང༌། །སླར་ལགོ་འཁརོ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། །བུ་མ་ོ

གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་འད།ི །སྙིིང་ཡང་འཕྱ་ོསངས་ཁྱེེར་ནས་འདུག །ལྟས་ཀྱིང་གོང་

ནས་ངན་པ་བབས། དད་པས་གླེིང་ལ་མ་ེཏོག་བཏུས། །གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེ
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ལ། །མཆོོད་པ་འབུལ་ཞེིང་ལྷ་ཕྱག་བྱོེད། །བསྐོོར་བ་བྱོེད་གྱིིན་བཤེགས་པ་

འབུལ། །དད་པས་ཐུགས་དམ་སྐོོང་བ་ཡི། །གླེིང་ལ་མ་ེཏོག་ཐུར་བཏང་ན། །ཤེིན་ཏུ་

ཡུན་རིང་འགོར་བར་གྱུར། །བདག་གིས་ཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལ། །མ་ེཏོག་གླེིང་ཡང་སྟོོང་

པར་སྣང༌། །ཕྱགོས་བཞེརི་བལྟས་པས་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ། །ཀུན་ཏུ་བསོ་པས་གཅོགི་ཀྱིང་

མེད། །འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱོགས་བཞེིར་ཚོལ། །དེ་སྐོད་ཡུམ་གྱིིས་འཁོར་ལ་

གསུངས། །དཔ་ོབཟའ་ཐང་མོའ་ིབཀའ་ཉན་པས། །འཁོར་པས་ཕྱོགས་བཞེ་ིཀུན་ཏུ་

བཙིལ། །ནེའུ་ཆུང་རྙིེད་པར་མ་གྱུར་ནས། འཁོར་གྱི་ིནང་ན་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་

ཀྱིིས་གསོལ་པ། །ཇིོ་མོ་དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་ལགས། །བུད་མེད་བྱོ་བ་འདོད་ལ་

འཁོར། །བུད་མེད་བྱོ་བ་ཆོགས་ལ་དད། །འདོད་ཆོགས་འབྲེལ་བའི་རང་བཞེིན་

གྱིིས། །དག་ེབའ་ིཕྱོགས་སུ་མ་མོས་པར། །སྡེིག་པའ་ིཕྱོགས་སུ་མ་དད་དམ། །དོན་

ཡོད་ལས་ལ་སྒྱིིད་སྙིོམས་ནས། །དོན་མེད་ལས་ལ་མ་བརྩོན་ནམ། །ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ལ་

རྒྱབ་བསྟོན་ནས། །བདུད་ཀྱིི་གྲོགས་ཕྱིར་མ་འབྲེང་སམ། །ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཐག་

བཅོད་ནས། །འཁོར་བའ་ིརྒྱུན་དུ་མ་ཞུགས་སམ། །བད་ེབ་ཆོེན་པ་ོབརྒྱང་བསྲངས་

ནས། །སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་མ་བླངས་སམ། །བྱོང་ཆུབ་སྐོམ་ས་ཕྱིར་བརོ་ནས། །འདམ་

རྫོབ་ནང་དུ་མ་ཞུགས་སམ། །བདག་ཅོག་འཁོར་བ་འབུམ་སྡེ་ེཡིས། །ཕྱོགས་བཞེིར་

བཙིལ་ད་ེམ་རྙིདེ་ན། །ཇི་ོམོའ་ིཐུགས་ལ་ཇི་ིལྟར་དགངོས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་འ་ཞེ་གསང་བ་

མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་གསོལ་པས། དཔ་ོབཟའ་ཐང་མོས་སླར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། །གཤེེན་

རབ་འཁརོ་གྱི་ིདམ་པ་ལ། །ཐུགས་དང་འདྲེ་བའ་ིའ་ཞེ་ཁྱེདོ། །ཨ་ཅོང་དཔྱིད་ཚགི་མ་སྔ་

དང༌། །གཤེེན་རབ་འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་ལ། །ཐུགས་དང་འདྲེ་བའ་ིའ་ཞེ་ཁྱེོད། །དཀར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རམ་གནག་ཀྱིང་ཆོ་མེད་པར། །ཐོད་བཟུང་བསྙིོན་ཚིག་མ་སྨྲ་དང༌། །གཤེེན་རབ་

འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་ལ། །ཐུགས་དང་འདྲེ་བའ་ིའ་ཞེ་ཁྱེོད། །ཡིན་མིན་ཐོག་ཏུ་མ་ཕེེབས་

པར། །བུད་མདེ་མཚང་ཡང་མ་འབྲུ་དང༌། གཤེནེ་རབ་འཁརོ་གྱི་ིདམ་པ་ལ། །ཐུགས་

དང་འདྲེ་བའ་ིའ་ཞེ་ཁྱེོད། །དགེའམ་སྡེིག་གམ་ཆོ་མེད་པར། །སྡེིག་ལ་འདོགས་ཀྱིང་མ་

སྔ་དང༌། །གཤེནེ་རབ་འཁརོ་གྱི་ིདམ་པ་ལ། །ཐུགས་དང་འདྲེ་བའ་ིའ་ཞེ་ཁྱེདོ། །ལྷའམ་

བདུད་ཀྱིང་ཆོ་མེད་པར། །བདུད་དང་བཅོས་པར་མ་རྔམ་དང༌། །ཤེིན་ཏུ་སྙིིང་གསལ་

ལྕེེ་རྣོ་ཡང༌། །ཐོག་ཏུ་ཕེེབས་ངེས་མེད་པ་ཡི། །དཔྱིད་ཚིག་དྲེན་དྲེན་མ་ཟེར་

བར། །གཤེེན་རབ་སྤྱིན་འདྲེེན་གྱིིས་ལ་ཤེོག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཇི་ོམོས་གསུངས་པས། 

ཡང་འ་ཞེས་སླར་གསོལ་པ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའི་གཤེེན་རབ་

ཀྱིང༌། །གསང་བའི་མན་ངག་ཚིག་གསུམ་བདག་ལ་བཅོོལ། །ཇི་ོམོའ་ིདབང་གིས་

བཅོད་ནས་ནེའུ་ཆུང་ཁ་འཛོིན་ཏེ། །བདེན་རྫུན་སླད་ཀྱིིས་ཕྱི་ཕྱིར་གསལ་ཏེ་མཆོི་

ལགས་ཀྱིང༌། །ཇི་ོམ་ོབཀའ་ཡིས་སྨྲས་པས་གཤེེན་རབ་སྤྱིན་འདྲེེན་དུ། གསང་ཚིག་

སྒོམོ་པ་བརོ་ལ་མཆོ་ིབ་ལས་སུ་མདེ། 

ད་ེསྐོད་ཅོསེ་འ་ཞེས་སྨྲས་ནས། །བྱོ་ཁྱུང་སུམ་གྲུས་པ་ཞེགི་ཏུ་རྫུས་ནས། །གནམ་

གྱི་ིཡ་བླ་དགུང་ག་ིཡར་སྟོེངས། དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡ་ིཕེ་ོབྲང་ན། གཤེེན་རབ་སྐོོས་མཁན་

ཕྱའ་ིསྐུ་འཚ་ོབའ།ི སྤྱིན་ལམ་དུ་འ་ཞེ་དར་གྱིིས་ཕྱིན་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ །འཇིིག་རྟེེན་

ཁམས་ཀྱི་ིམགི་གཅོིག་པུ། །མུན་པའ་ིཚགོས་འཇིམོས་སྒྲོནོ་མའ་ིཕུལ། །ནད་ཀྱི་ིདཔུང་

འཇིིགས་སྨན་པའ་ིམཆོོག །སྐྱེ་ེའགྲོའ་ིར་ེགནས་ཕེ་མའ་ིགོ །སྟོོན་པ་གནམ་གྱི་ིཡ་བླར་

གཤེགེས། །དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡ་ིཕེ་ོབྲང་ན། །སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡསི་བནོ་སྟོནོ་ཅོངི༌། །སྐོསོ་མཁན་
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ཕྱ་ཡ་ིསྐུ་འཚ་ོན། །སླད་ན་བཙུན་མ་ོསྲས་དང་འཁརོ། །གནས་མཆོགོ་ཕེ་ོབྲང་འཛོནི་པ་

ལ། །གནདོ་པའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་མང་པ་ོབྱུང༌། །གནདོ་པའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་མང་པ་ོཡསི། །སླད་མ་

རྣམས་ལ་མ་ཚུགས་ན། །སྲས་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མ། །ཀུན་གཞེིར་ཆོགས་

པའ་ིགཞེ་ིམ་ལ། །འདོད་ཆོགས་ས་བོན་མ་སྤེངས་སམ། །ཚན་ཅོན་ལས་ཀྱིིས་འཕེོང་

གྱུར་རམ། །བདུད་ཀྱིིས་བསླུ་བས་དབང་བསྒྱུར་རམ། །མེ་ཏོག་གླེིང་ནས་སྟོོར་ཏེ་

ཐལ། །བཙིལ་བས་རྙིདེ་པར་མ་གྱུར་པས། །སྟོནོ་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་ཞུ་རུ་མཆོསི། །འད་ིལ་

བར་ཆོད་ཅོ་ིལྟར་བྱུང༌། །གནས་མཆོོག་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ན། །མཆོིས་པ་རྣམས་ལ་

བསྟོན་པར་ཞུ། །བདག་སྟོོན་པའི་སྤྱིན་སྔར་ཞུ་བ་ཡང༌། །སྟོོན་པའི་གསུངས་པའི་

བཀའ་ལུང་ལ། །གསང་བའི་མན་ངག་སྒོོམ་འཕྲི་ོབཅོད། །གལ་ལ་བབ་ནས་ཞུ་རུ་

མཆོསི། །གནས་མཆོགོ་དམ་པར་གཤེགེས་པར་ཞུ། །གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་བཙིལ་

བར་ཞུ། །བསྟོན་པ་སྣུབས་པའ་ིབར་ཆོད་རྣམས། །བྱོནི་གྱིསི་བརླབ་ཀྱིསི་བཟླགོ་པར་

ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིསི་ཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེགསལོ་ཏ།ོ །

སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡང༌། འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ད་ེམཐར་ཕྱནི་ནས། གཤེགེས་པའ་ི

དུས་ལ་བབ་པ་དང༌། འ་ཞེ་སྤྱིན་འདྲེེན་གཉིས་སུ་འཛོོམ་པས། འ་ཞེ་ལ་ལན་མ་

གསུངས་པར། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་བཞེིས། སྐུ་ཕྱོགས་བཞེ་ིནས་བརྟེེན་

ནས། གནས་མཆོོག་དམ་པར་ཡས་མར་གཤེགེས་ས།ོ །ད་ེནས་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ི

ནང་དུ་གཤེེགས་སོ། །ད་ེནས་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཁ་ིགདན་ལ་བཞུགས་ནས། །བཙུན་མ་ོ

སྲས་དང་སྐུ་འཁརོ་བསམ་དུ་མདེ་པ་མང་པ་ོརྣམས་ཀྱིསི། རྔ་དང་གཤེང་ལ་སགོས་ཏ།ེ 

སྒྲོ་སྙིན་པ་ཐམས་ཅོད་ན་ིབསྒྲོགས། སྤེསོ་དང་ཙིན་དན་ལ་སགོས་ཏ།ེ དྲེ་ིཞེམི་པ་ོཐམས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཅོད་ན་ིབཏུལ། བླ་བྲ་ེདང་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་ཏེ། དར་སྣ་ཚོགས་ན་ིའཕྱར། གར་

ཚོམ་དང་སྟོག་སེང་ལ་སོགས་ཏེ། རོལ་མ་ོསྣ་ཚོགས་ན་ིབསྒྱུར། ར་ོམཆོོག་དང་ལྡན་

པའ་ིམཆོོད་པ་སྣ་ཚོགས་ན་ིཕུལ་ནས། དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་ཀྱིིས་སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་པའ་ི

མདོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་སྙིན་དུ་ཞུས་པ་

ལྟར། བྱོནི་གྱིསི་བརླབ་ཀྱིསི་སམེས་ཅོན་ཀུན་འཚ་ོན། གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་སྟོརོ་བ་

གང་དུ་ཐལ། ཆོ་ོའཕྲུལ་བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་ཤེིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་བ་གང་ག་ིསྤྲུལ་པ་

ལགས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པ་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་བཤེད་དུ་གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་དཔྱིད་

བུས་གསལོ་ཏ།ོ །

ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ལ་སོགས་ཏ།ེ 

འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅོད་ཀུན། །ལུས་ཀྱིང་ཐུད་ལ་ཡན་ལག་གསུམ། །པུས་མ་ོ

བཙུག་ལ་ཐལ་མ་ོསྦྱོར། །དབང་པ་ོམ་ཡེངས་བརྟེན་པར་ཉོན། །གཏན་ལ་དབབ་ནས་

དོན་བཤེད་ཀྱིི། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྤྱིིར་ཡང་འཇིིག་རྟེེན་

ཁམས་ཀྱི་ིསམེས་ཅོན་ན།ི གཏ་ིམུག་ག་ིམུན་པས་ན་ིགཏབིས། ཞེ་ེསྡེང་ག་ིམཚནོ་གྱིསི་

ན་ིརྨེས། འདོད་ཆོགས་ཀྱི་ིམ་ེཡིས་ན་ིགདུངས། ཕྲིག་དོག་ག་ིར་ིབོས་ན་ིནོན། ང་རྒྱལ་

གྱི་ིརླུང་དམར་གྱིིས་ན་ིགཡེངས། ལ་ེལོའ་ིཐ་རམས་སུ་ན་ིབཅུག །ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདབང་

བྱོས་པ་ཡིན་ན།ོ །དེའ་ིནང་ནས་ཀྱིང༌། བུད་མེད་བྱོ་བ་འཁོར་བའ་ིགཞེ་ིམ་ཡིན། ངན་

སོང་ག་ིས་བོན་ཡིན། ཐར་ལམ་གྱི་ིསྒོ་ོའགེགས་ཡིན། ཉོན་མོངས་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ཡིན། 

བདག་ག་ིའཁརོ་དུ་གྱུར་པ་ལ། སམེས་ཅོན་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་ཀྱིང༌། ངསེ་པའ་ིདནོ་

དམ་མ་རྟེོགས་ཤེིང༌། རང་དང་ལྟ་སྤྱིོད་མི་མཐུན་པས། དུག་ལྔའི་ས་བོན་སྐྱེེས་པ་
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ཡ།ི །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་དསེ། བདག་ལ་འགྲན་འཛུགས་ད་ོབསྡེ་ོབས། གངོ་

དུ་བདག་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན། བསྟོན་པ་སྣ་དགུ་ཡ་ོག་རྡུགས། ཁྱེདོ་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་བྱུང་

བ་ཡང༌། བདུད་རྗེ་ེད་ེཡ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ལོ། །སེམས་ལ་ཏུར་ཀྱུང་’གྱུར’མེད་པ་རུ། དག་ེ

བའ་ིཕྱོགས་སུ་ཐང་ཆོོད་པས། ཁྱེོད་རྣམས་ལ་ན་ིརྡུགས་པ་ཡིན། བུད་མེད་རྒྱུ་ངན་

རྐྱེེན་དང་ཕྲིད། བུ་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མ། སེམས་ལ་ཏུར་ཀྱུང་གཉིས་སུ་རྒྱུ། 

ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ལ། རེས་འགའ་དག་ེབ་འཕྲིིག་གིན་རྒྱུ། རེས་འགའ་སྡེིག་

པ་འཕྲིགི་གནི་རྒྱུ། དག་ེབ་འཕྲིགི་པས་དག་ེབར་བསགས། སྡེགི་པར་འཕྲིགི་པས་སྡེགི་

པ་བསོག །ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ལ། དག་ེསྡེིག་གཉིས་ཀའ་ིས་བོན་ཡོད། རྐྱེེན་

དང་འཕྲིད་པའ་ིདུས་སུ་སློང༌། སྔ་མའ་ིདུས་སུ་སེམས་བསྐྱེེད་ལེགས། ཤེ་ིཀར་སྨོན་

ལམ་དྲེག་པ་ོབཏབ། གཤེནེ་གྱི་ིརྐྱེནེ་དང་ཕྲིད་སྔ་ནས། གཤེནེ་རབ་ང་ཡ་ིསྲས་སུ་སྐྱེསེ། 

ང་ཉདི་ཕྱ་ཡ་ིསྐུ་འཚརོ་ཕྱནི། བར་དུ་བདུད་ཀྱི་ིརྐྱེནེ་དང་ཕྲིད། ས་བནོ་ངན་པ་རྐྱེནེ་གྱིསི་

བསླང༌། ཐང་མ་ཆོོད་པར་ཏུར་ཀྱུང་སམེས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པས་དབང་དུ་བསྡུས། མ་ེ

ཏོག་གླེིང་ནས་བདུད་ཕྱིར་འབྲེངས། ད་ལྟ་བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་ན་ཡོད། ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོ

བརྒྱའི་དཀྱིིལ་དུ་འདུག །བདུད་འཁོར་འབུམ་སྡེེ་གསུམ་གྱིིས་བསྐོོར། བསམ་པ་

བདུད་ལ་ཐང་ཆོོད་ནས། གཤེེན་གྱིི་ཕྱོགས་སུ་ཏུར་ཀྱུང་མེད། །ད་ཡང་འཁོར་དུ་

གཏགོས་པ་རྣམས། བདུད་ཀྱིི་ཆོོ་འཕྲུལ་དགག་པའི་ཕྱིར། དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ཐང་

ཆོོད་ཅོིག །བདུད་ཀྱིིས་ལོག་པར་མི་འདྲེོངས་ངེས། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེནས་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིང༌། གཤེནེ་རབ་ཐུགས་ཀྱི་ིམན་

ངག་ལ། སེང་གེ་རྒྱབ་བསྣོལ་བྲག་ཕུག་ཏུ། གསང་སྒོོམ་མཐིལ་དུ་འབེབས་སུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཤེེགས། །དེའི་དུས་སུ་གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས། གཤེེན་རབ་ལ་ཞུས་སམ་

གསལོ་པ། །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལགས། །བུ་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་ག།ི །ཀུན་

གཞེ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ལ། །དག་ེསྡེིག་གཉིས་ཀྱི་ིས་བོན་མཆོིས། །རྐྱེེན་དང་ཕྲིད་པའ་ི

དུས་སུ་སློང༌། །ལྷ་དང་ཕྲིད་ན་ལྷ་ཕྱིར་འབྲེང༌། །བདུད་དང་ཕྲིད་ན་བདུད་ཕྱིར་

འབྲེང༌། །བུ་མོའ་ིརྐྱེེན་ལ་རག་པ་ལ། །སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །སྡེིག་

རྐྱེེན་བདུད་དང་མ་ིའཕྲིད་པར། །དག་ེརྐྱེེན་ལྷ་དང་འགྲོགས་ལགས་མོད། །སྟོོན་པའ་ི

ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མངའ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གསོལ་པས། ད་ེ

ལ་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། །སྣདོ་ཀྱིསི་བསྡུས་པའ་ིསམེས་ཅོན་ཐམས་

ཅོད་ལ། །སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེས་བྲ་ིབཀོལ་མ་མཛོད་ད།ོ །ཀུན་ལ་བྱོམས་པའ་ིཐུགས་

རྗེེས་ཁྱེབ་པར་བསྙིོམས། །བདུད་དང་ལྷ་ཡང་དབྱོ་ེབསྲིང་མ་བྱོས་ཏེ། །མ་རྟེོགས་པ་

ཡསི་ཡང་དག་ཅོ་ིལ་རྟེགོས། །ཡང་དག་མ་ནརོ་མ་རྟེགོས་པ་རྣམས་ཀྱིསི། །བདག་དང་

གཞེན་དུ་ཕྱེ་ནས་བརྟེགས་པས་འཁྲུལ། །མ་རྟེོགས་པ་ཡི་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་

ཀྱིིས། །བདུད་དང་གཤེེན་གྱི་ིསྡེ་ེརིས་གཉིས་སུ་བཅོད། །ང་ལ་ཁམས་གསུམ་མཉམ་

པར་དྲེང་བ་ལས། །ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིསྡེ་ེརིགས་ཅོ་ིཡང་མེད། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེབས་ཀྱིང་

སེམས་ཅོན་ལས་གཙི་ོཙིམ། ནེའུ་ཆུང་ལས་ངན་སེམས་ལ་ཡོད་པས་བདུད་ཀྱིིས་

བསླུས་པ་ཡནི། དནོ་མ་རྟེགོས་པའ་ིབདུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་ཀུན། ང་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་

གྱིིན་རྡུགས་ཙིམ་ན། སྡུག་བསྔལ་མྱ་ངན་སྐྱེེས་ནས་ཀུན་ཀ་སྦྱོང༌། སྦྱོང་བ་ད་ེཡང་

སྙིིང་རྗེེ་ཚིམ་དུ་གཞུག །ནེའུ་ཆུང་ས་བོན་ངན་པ་དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་

མྱངོ་། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །
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ད་ེལ་ཡང་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་ཞུས་པ། གཤེེན་རབ་ལགས། ནེའུ་ཆུང་

བདུད་ཀྱིིས་བསླུས་ནས་ཁིད་པ་འདི། ས་བོན་ངན་པས་ཁིད་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེང་

སངས་ཉམས་སུ་མྱོང༌། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེས་བཟང་པོའ་ིརྐྱེེན་བསྟོན་ལ། ནེའུ་ཆུང་

བདུད་ཀྱིི་ཡུལ་ནས་འདྲེོང་པར་ཞུ། དེ་སྐོད་ཅོེས་གཏོ་བུས་ཞུས་པས། དེ་ལ་ཡང་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། བུ་མ་ོནའེུ་ཆུང་བདུད་ཀྱིསི་བསླུས་པ་འད།ི རྣམ་པ་

ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་ང་ལ་ས་ལེར་གསལ། ད་རུང་འདྲེོངས་པའི་དུས་ལ་མ་བབ་

པ།ོ །ད་རུང་འདྲེོངས་པའ་ིདུས་ལ་བབ་རྒྱུ་ལ། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བླངས་འབྲས་བུར་མ་

སྨིན་ན།ོ །འབྲས་བུར་སྨིན་པའ་ིདུས་སུ་སྡེོད་ཅོིག་འགྱིོད་པ་སྐྱེ།ེ ད་ེཡ་ིདུས་ན་འདྲེོངས་

པའ་ིདུས་ལ་བབ། ད་ལྟ་ནའེུ་ཆུང་སམེས་ན་ིས་བནོ་མསེ་ཚགི་འདྲེ། ཆུ་ལུད་རྐྱེེན་དང་

ཕྲིད་ཀྱིང་འབྲས་བུ་ཅོ་ིལ་སྨིན། ད་ེདང་འདྲེ་བས་བདུད་ལ་ཐང་བཅོད་ཕྱོགས། གཤེེན་

གྱིིས་ངེས་དོན་བསྟོན་ཀྱིང་ཏུར་ཙིམ་མ་ིསེམས་ངེས། དུས་ལ་མ་བབ་པ་ན་ིསེམས་

ཅོན་ལས་དབང་ཆོ།ེ སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ཡང་མ་ིའཇུགས་’འཛུག’རྡུགས་པར་འགྱུར། ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་སྨན་ཀྱིང་འདོད་ཆོགས་ཀྱི་ིསེམས་

དང་ཆོས་པས། བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་གྲོགས་སུ་བཙིལ། ཁྱེིམ་ཐབ་འདམ་རྫོབ་ནང་དུ་

ཞུགས། བསྐྱེདེ་པ་ོདམྱལ་བའ་ིགདསོ་ལ་བཏགས། རྒྱགས་སྲདེ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་རྒྱུན་

སྦྲངེ༌། སྡུག་བསྔལ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡསི། འབྲས་བུ་དངསོ་སུ་དརེ་སྨིན་ན།ོ །དགུང་

ལ་ོགསུམ་ན་བདུད་ཀྱི་ིབུ། སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང་གཉིས་སུ་སྐྱེེས་ས།ོ །ལན་

ཆོག་དོས་དྲེག་བསྙིེག་པ་དང༌། །ཞེ་ེསྡེང་བདུད་ཀྱི་ིབུ་ཡིན་པས། །དང་པ་ོམ་ཡ་ིལྟ་ོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འདུག་ཙིམ་ན། །གསེར་གྱི་ིསྦྲམ་བུས་མ་ཡང་ནོན་པ་ཙིམ། །མ་ཡ་ིམཁལ་མ་གཡས་

གཡནོ་ན། །ལྕེགས་ཀྱི་ིགཟརེ་ཆོནེ་གྱིསི་མ་ལ་བཏབ་པ་ཙིམ། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟགི་

བུ་ཐུང༌། །མ་ལ་ཆོགས་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིསི། །ནའེུ་ཆུང་སམེས་ལ་ཤེནི་ཏུ་འགྱིདོ་པ་

སྐྱེེས། ། བར་དུ་མ་ཡ་ིལྷུམས་ནས་བྱུང་ཙིམ་ན། །ལྕེགས་ཀྱི་ིསོག་ལ་ེངར་མས་མ་ལ་

དྲེས་པ་ཙིམ། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །མ་ལས་སྐྱེེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

གྱིསི། །ནའེུ་ཆུང་སམེས་ལ་ཤེནི་ཏུ་འགྱིདོ་པ་སྐྱེསེ། །ད་ེནས་མས་བླང་ནུ་མ་བླུད་ཙིམ་

ན། །གཟིག་བུ་ཐུང་གིས་གཡོན་ནས་ནུས། །གཟོང་ཆོེན་གྱིིས་ནི་མ་ལ་དྲེས་བ་

ཙིམ། །སྟོག་བུ་ཐུང་གིས་གཡས་ནས་ནུས། །གསོར་ཆོེན་གྱིིས་ན་ིམ་ལ་འབིགས་པ་

ཙིམ། །ལག་པས་གང་དུ་འཇུས་པ་ནི། །སྐྱེེར་ཚེར་ལྕེག་གིས་འབྲབ་པ་ཙིམ། །རྐང་

པས་གང་དུ་ཕེགོ་པ་ན།ི །ཐ་ོཆོནེ་གྱིསི་ནས་བརྡོགེ་པ་ཙིམ། གཟགི་བུ་ཐུང་དང་སྟོག་བུ་

ཐུང༌། །མ་ཡིས་གསོ་བསྲལ་བྱོེད་པ་ལ། །ནེའུ་ཆུང་སེམས་ལ་ཤེིན་ཏུ་འགྱིོད་པ་

སྐྱེསེ། །ལུས་ལས་སྣབས་ལུད་ཅོ་ིབྱུང་བ། །མ་ལ་གར་སྤྱིནི་གྱིསི་སུ་སྦྱརོ། །ལུས་ལས་

ངན་པ་ཅོ་ིཟག་པ། །མ་ལ་ཕེོག་པས་དུག་བཞེིན་སྐྲངས། དྲེ་ིམས་ཟས་སྐྱུག་ནད་ཀྱིང་

སླངོ༌། །ངུས་པས་སམེས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་སྐྲག །མ་ཡང་སྐྱེ་ིའདར་བླ་ཤེ་འཛོངིས། །ཟས་

སུ་ཤེ་ཁག་གཅོགི་པུར་འདདོ། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟགི་བུ་ཐུང༌། །གས་ོབསྲལ་དཀའ་

བའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིིས། །ནའེུ་ཆུང་སམེས་ལ་ཤེིན་ཏུ་འགྱིོད་པ་དྲེག་པ་ོསྐྱེེས། །སྐྲ་དང་

བ་སྤུ་ཀྱིོང་ལ་རྩུབ། །ས་ོདང་སེན་མ་ོརྣ་ོལ་ཟླུམ། །བག་ར་ེཤེ་དང་ཁག་ཆོད་ན། །སྟོག་

བཞེནི་ཁ་ོལ་གཟགི་བཞེནི་རྔམ། །སྤྲོ་ོཐུང་མཚན་མ་ཤེནི་ཏུ་ངན། །ཕེ་མའ་ིཤེ་ཡང་ཟ་རུ་

འོང༌། །ལུས་ལས་ཆོད་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་འཇིིགས། །བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་
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དང༌། །ཤེན་པ་འབུམ་སྡེ་ེམང་པ་ོཡིས། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །ནང་ཡང་

སེམས་ཅོན་བརྒྱ་བརྒྱས་གས།ོ །ནུབ་ཀྱིང་སེམས་ཅོན་བརྒྱ་བརྒྱས་གས།ོ །ད་ེཡ་ིལ་ེ

ལན་སྐྱེ་ེམཆོེད་ཀྱིིས། །ནེའུ་ཆུང་གཤེེན་རབ་སྡེོད་ཅོིག་དྲེན། །ནེའུ་ཆུང་གཤེེན་ངག་

སྡེོད་ཅོིག་དྲེན། །ནེའུ་ཆུང་ཕེ་མིང་སྡེོད་ཅོིག་འཕྲིིང༌། །བདུད་ཀྱིང་ཚ་ོརངས་སྐྱེ་ོསྐྱེེན་

ནས། ནེའུ་ཆུང་ལ་ཡང་གསད་བཤེའ་ཟེར། །ད་ེཡ་ིསྐྱེོན་དང་གྲིབ་མ་ཡིས། །ཤེིན་ཏུ་

གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་འགྱིོད། །བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་འད་ིནམ་ཙིམ་འབོར། །གཤེེན་གྱི་ི

ཡུལ་དུ་ནམ་ཙིམ་ཕྱིན། །བདུད་ཀྱི་ིགྲོགས་དང་ནམ་ཙིམ་འབྲལ། །གཤེེན་རབ་ཡབ་

དང་ནམ་ཙིམ་འགྲོག །བདུད་ཀྱི་ིབུ་དང་ནམ་ཙིམ་འབྲལ། །མིང་པ་ོདྲེལ་དང་ནམ་ཙིམ་

ཕྲིད། །གསད་གཅོད་ལས་འད་ིནམ་ཙིམ་བཤེོལ། །བྱོམས་པའ་ིསེམས་དང་ནམ་ཙིམ་

ལྡན། །ཤེ་ཁག་ཟས་འདི་ནམ་ཙིམ་སྤེོང༌། །འབྲུ་བཅུད་དཀར་མངར་ནམ་ཙིམ་

འཚལ། །བུ་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ། །བདུད་ཀྱིསི་བསླུས་པས་ཤེནི་ཏུ་འགྱིདོ། །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། ཡུམ་དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོཡིས་མག་ོལས་གསེར་དང་གཡུ་

བཀྲེལོ་ནས། སྟོནོ་པ་ལ་མཆོདོ་པར་ཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ །ཀྱི་ེརྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་

མཁྱེེན་པའ་ིགཤེེན་རབ་ལགས། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྟོོན་པས་

ཀུན་འདྲེེན་ན། །སྲས་མོ་བདུད་ཀྱིིས་བསླུས་པ་སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེས་མི་འདྲེེན་

ནམ། །མ་བུ་ལགས་པས་སམེས་ཀྱིསི་མ་བཟདོ་པས། །བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་ཕྱགོས་ཙིམ་དུ་

ངན་བུས་འཐོམས་ལགས་ན། །ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིཞེ་ེསྡེང་ཆོ་ེཚོད་ཀྱིིས། བུ་མ་ོམ་ཡིས་

ཁུགས་པར་མ་ིའགྱུར་སྟོངེ༌། །བདག་རང་ཉདི་ཀྱིང་བདུད་ཀྱིསི་གསདོ་པར་འགྱུར། །ད་ེ

ཡ་ིསྡེིག་དང་སྐྱེོན་གྱི་ིགྲིབ་མ་ཡིས། །གཤེེན་རབ་སྐུ་ཡང་དམ་ེབར་མ་ིའགྱུར་རམ། ད་ེ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྐོད་ཅོེས་དཔོ་བཟའ་ཐང་མོ་ཡིས། །གཤེེན་རབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་ཏོ། །དེ་ལ་

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། །བུ་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ། །ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་

པར་ཤེེས་པ་ལ། །འདོད་ཆོགས་ས་བོན་མ་ཟད་པས། །འདོད་ཀྱིིན་ཆོགས་པའ་ིརང་

བཞེིན་གྱིིས། །སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་དང་དུ་བླངས། །འཁོར་བ་དང་དུ་བླངས་པ་

ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་འབྲས་བུ་དངོས་སུ་གྲུབ། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་སྦྱོང་ཚད་

ཆོེ། །སེམས་ལ་འགྱིོད་པ་དྲེག་པ་ོསྐྱེེས། །གདུལ་ན་འདུལ་བའ་ིདུས་ལ་བབ། །ལས་

ཀྱིིས་འབྲེལ་པའ་ིབུ་ཡིན་པས། །བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་དྲེང་བར་བྱོ། གསུངས་ནས་སྟོོན་

པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིང༌། འཁོར་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ལྔ་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཆོས་ནས་

གཤེགེས་ས།ོ །

གཤེེན་རབ་ཀྱིི་སྐུ་འཁོར་དེ་རྣམས་ཀྱིང༌། སྙིིང་པོ་རྣམ་གསུམ་རིམ་པ་བཟླས་

ཀྱིནི། སྟོནོ་པ་ཡང་ཆོས་ནས། བདུད་ཡུལ་མུན་པའ་ིགླེངི་དུ། ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱ་རྩ་ེ

བརྒྱའི་རྩར་ལྷན་གྱིིས་བྱོོན་ནས་བདུད་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་སྔ་མར་སུན་ཕྱུངས་པས། 

གཤེེན་རབ་ལ་དྲེག་པོས་རྒོལ་ན་ིམ་ནུས་པར། །ཁ་ནས་ཀིས་འདེབས་ཀྱིིན། ལ་ལ་ན་

ར།ེ རྫུན་ཚགི་མཁན་གྱི་ིགཤེེན་རབ་བྱུང་ང་ོཟརེ། ལ་ལ་ན་ར་ེའགརོ་འགརོ་ནས་བུ་མ་ོ

ད་ནི་འཕྲིོག་ཏུ་བྱུང་ངོ་ཟེར། །ལ་ལ་ན་རེ་ཐབས་ཀྱིིས་བུ་མོ་ཤེོར་བར་འོང་ངོ་ཟེར། 

བདུད་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་འདར་ཤེས་ཁྱེེར་ནས། ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱ་རྩ་ེབརྒྱའ་ིནང་

དབུས་སུ། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་བཅུག་ནས། ཀུ་དང་ཆོ་འདེབས་ཀྱིིན་བསྐོོར་ནས་

འདུག་པ་ལ། གཤེེན་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པ། བདུད་ཁམས་འཇིགིས་ཀྱིནི་སྐྲག་མ་ི

དགོས། །ནེའུ་ཆུང་བདུད་ལ་བྱོིན་པ་ཡང༌། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་དུ་རེ། །བདུད་
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ཁམས་ཉནོ་མངོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ །གཉནེ་ལ་སྲདི་ཀྱིསི་འབྲལེ་པ་ལ། །བུ་མ་ོཕེ་ཡསི་ཅོ་ིལ་

འཕྲིོག །ཕེ་བུ་ལགས་པས་སྐྱེ་ོལ་ངེས། །ལན་ཅོིག་ང་དང་འཕྲིད་དུ་ཐོངས། །བདུད་བུ་

གཤེེན་ཚ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིང༌། །ང་ལ་ཕྱག་གཅོིག་འཚལ་དུ་ཐོངས། དེ་སྐོད་ཅོེས་

གསུངས་པས། བུ་མོ་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ཡང༌། །ཡབ་ལ་ཤེིན་ཏུ་སྐྱེོ་ངས་

པས། །བདུད་ཀྱིིས་བཟུང་ཡང་སྒོོ་རུ་འཐེན། །བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པས་སྨྲས་པའི་

མདོ། །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ཚུར་གསོན་དང༌། །མནའ་མ་ཟ་ལ་ཆོད་མ་

འབོར། །གཤེེན་རབ་ཐབས་མཁས་རྫུན་ཅོན་འདིས། །འཕྲིད་དུ་བཏང་ན་ཁིད་དེ་

འགྲ།ོ །བདུད་འཁརོ་མང་པ་ོཚུར་ཉནོ་དང༌། །འད་ིལ་ཕེར་ལ་མ་རྒལོ་ཅོགི །བརྒལ་བས་

ཐུབ་པར་མ་ིའགྱུར་དེས། །ནེའུ་ཆུང་བསྐོོར་ལ་ཚགས་བསྡེམ་མོ། །ད་ེསྐོད་བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པས་སྨྲས། །བུ་མ་ོབདུད་ཀྱིིས་མཁར་དུ་བསྡེམས། །སྟོོན་པས་སྒོ་ོནས་འད་ིསྐོད་

གསུངས། །འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་སེམས་ཅོན་གྲངས་མང་ཡང༌། །འཛོམ་གླེིང་སོག་

ཀར་སྐྱེ་ེབ་ཤེནི་ཏུ་དཀའ། །གཙིང་མ་མ་ིལུས་ཐབོ་པ་རབ་ཏུ་དཀནོ། །བདརེ་གཤེགེས་

ཞེལ་མཐངོ་བརྒྱ་ལ་རསེ་འགའ་ཙིམ། །སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ན་ིཀུན་གྱི་ིཐུན་མངོ་མནི། །དལ་

འབྱོརོ་རྙིདེ་པའ་ིདུས་འདརི་འབད་ད་ེབྱོང་ཆུབ་མ་བསྒྲུབས་ན། །གཙིང་མ་མ་ིལུས་ཐབོ་

པས་ཅོི་ལ་ཕེན། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆོེན་པོའ་ིནང་ན་འདུག་ཀྱིང་སྐོོམ་པས་ཤེི་བ་

ཡནི། །ག་པུར་སྨན་གྱི་ིསྡེངོ་པ་ོརྩ་རུ་ཚ་བའ་ིནད་ཀྱིསི་ཟནི་པ་ཡནི། །སྟོནོ་ཀའ་ིལ་ོཏགོ་

གསེབ་ཏུ་ལྟོགས་པར་ཉལ་བ་ཡིན། །རིན་པ་ོཆོེའ་ིགླེིང་ལ་ཕྱིན་ནས་ནོར་སྐོལ་ཆོད་པ་

ཡནི། །སམེས་ངན་ཆོགས་པ་ཆོ་ེབ་ཟ་མ་མ་ོཡ་ིབུ། །བདུད་ཀྱིསི་བསླུས་པའ་ིནའེུ་ཆུང་

ཉནོ་མངོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ །དམྱལ་བའ་ིབཙི་ོབསྲགེ་ནང་དུ་ད་ན་ིམྱུར་དུ་སྐྱེ།ེ །བསྐོལ་པ་དུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མར་ད་ེནས་ཐར་པར་མ་ིའགྱུར་ར།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པས། 

བདུད་ཀྱི་ིམཁར་ནང་དུ་བུ་མ་ོབརྒྱལ་ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །ནེའུ་ཆུང་བརྒྱལ་བས། །བདུད་

ཀྱིསི་བསྐོརོ་ནས་འཇུ་བ་ཡ་ོསྐྱེངེས་ས།ོ །བར་དརེ་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པས་སྨྲས་པ། །གཤེནེ་

བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མ་བརྒྱལ་བར། །ཡར་ལ་མདངས་ཕྱུང་མག་ོཐེག་དང༌། །གཤེེན་ལ་

དད་པ་མ་སྐྱེ་ེདང༌། །བདུད་ཡུལ་སྟོོང་པར་མ་བོར་དང༌། །བུ་གཉིས་དྭ་རུ་མ་བཞེག་

དང༌། །ཁྱེབ་པ་ལམ་དུ་མ་བོར་དང༌། །ཡབ་དང་འཕྲིད་དུས་ནམ་ཞེིག་ཡོད། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་བདུད་ཁྱེབ་པས་སྨྲས་སོ། །དེས་ཀྱིང་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མག་ོཐེག་པར་མ་

གྱུར་རོ། །བདུད་བུ་གཤེེན་ཚ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིང༌། མ་ལ་འཇུ་ནས་བཟའ་གླེགས་

གཅོདོ། །བར་དརེ་བདུད་རྗེ་ེརྒྱ་ལག་ཐདོ་རྗེསེ་སྨྲས་པ། གཤེནེ་རབ་རྫུན་ཅོན་ཕེབེས་པ་

ཡིས། བུ་ཡ་ིགཟན་པ་བཙིལ་མ་ཁོམ། བུ་ཡིས་མ་ཤེ་བཟའ་བར་འོང༌། སྟོག་བུ་ཐུང་

དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། ལྕེགས་ཐག་སྔོན་མ་ོའདོམ་དགུས་བཀྱིིག །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་

གཟིག་བུ་ཐུང༌། །སྟོག་བས་རྔམ་ལ་གཟིག་བས་ཁ།ོ །སྤྲོ་ོཐུང་འཚིག་འཚིག་ཁ་ོགཉེར་

ཡང༌། །ལྕེགས་ཐག་སྔོན་པོས་དབང་རྒྱུ་ཆུང༌། དེ་ནས་ཡང་བདུད་ཀྱིིས་སྨྲས་

པ། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཐབས་མང་ཡང༌། །གཉནེ་ལ་རྒྱབ་ལགོ་ད་མ་ིབྱོདེ། །སྲིད་ཀྱིིས་

འབྲལེ་པའ་ིབུ་མ་ོའད།ི །བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་ད་མ་ིཁདི། །ནའེུ་ཆུང་བརྒྱལ་བ་མག་ོཐགེ་

ལ། །ཕེ་དང་དར་ཅོིག་འཕྲིད་དུ་གཏོང༌། །ལྕེགས་ཐག་སྔོན་པོའ་ིམདུད་ཁོལ་ལ། །བུ་

གཉིས་མྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཐོངས། བདུད་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེེས་དེ་སྐོད་ཅོེས་སྨྲས་

སོ། །དེར་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། །གཤེེན་བཟའ་མ་བརྒྱལ་ཡར་ལོངས་

ཤེིག །ཡབ་དང་དར་ཅོིག་འཕྲིད་དུ་གཏོང༌། །ཡུན་མ་རིང་བར་ཕྱིར་ལ་ལོག་ལ་
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ཤེོག །ཟེར་ནས་བདུད་ཀྱིིས་སྣ་ནས་ཁག་ཕྱུངས་ནས། ནེའུ་ཆུང་དཔྲལ་བར་ཐིགས་

ཅོིག་བསྐུས། འདི་མ་སྐོམས་བར་ཕྱིར་ལ་ཤེོག་ཅོིག་ཟེར་ནས། ཡན་ལག་བཞེི་ན་

ལྕེགས་ཀྱི་ིཐག་པ་བཞེ་ིབཏགས་ནས། སྒོརོ་ཕེ་དང་འཕྲིད་དུ་བཏང་ང།ོ །བཀྱིགིས་པའ་ི

ལྕེགས་ཐག་བཀྲེོལ་ནས་སུ། སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། གཉིས་ཀྱིང་མ་ཡ་ིཕྱ་ི

བཞེིན་དུ། མྱེས་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏུ་བཏང་ངོ། །བདུད་ཕྱི་མ་སྔར་སུན་ཕྱུང་

པས། །གཤེནེ་རབ་དང་འཕྲིད་མ་ནུས་ས།ོ །

དེར་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གཟིགས་པས། བུ་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་དེ། འདོད་

ཆོགས་གཡེམ་ལ་དད་པ་ཡིས། བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པའི་ཕྱིར་འབྲེངས་པས། རྣམ་སྨིན་

འཕྲིལ་ལ་འབྱུང་སྟོ་ེགདའ། །ནའེུ་ཆུང་ཡན་ལག་གཟུགས་བཞེ་ིལ། །ལྕེགས་ཐག་བཞེ་ི

ཡསི་བཏགས་ནས་བྱུང༌། །ནུ་མ་གཡས་དང་གཡནོ་པ་ན། །སྟོག་བས་ཟ་བའ་ིསྟོག་བུ་

ཐུང༌། །གཟིག་བས་རྔམ་པའ་ིགཟིག་བུ་ཐུང༌། མ་ཡ་ིནུ་མ་ཁ་ནས་བཅུག །ནུ་ཞེ་ོམོད་

ལ་འཇིིབས་པས་ཟད། །ནུ་ཁག་ཁ་དམར་སྦག་སྦག་བྱུང༌། །ནེའུ་ཆུང་ཉིད་ཀྱི་ིཁ་དོག་

ན།ི །སྔ་མའ་ིསྣ་གཅོིག་ལུས་ལ་མེད། །མག་ོཡ་ིསྐྲ་བྱོ་ིཟང་མ་ཟིང༌། །ང་ོཡ་ིབཀྲེག་ཤེོར་

ཐལ་ཀ་མ། །སྦ་ཐམས་སོ་ཉམས་སེར་སྔོ་སེངས། །བྲང་རུས་སྐོམ་པར་བགྲང་དུ་

བཏུབ། །མིག་རྣག་སྣ་སྐོམས་རྟེ་རྒན་འདྲེ། །ལུས་ཀྱིང་མདོག་ལོག་སྔ་ོསྐྱེ་ཁ། །བཀྲེག་

ཀྱིང་གཏིང་ཡལ་རོ་དང་མཚུངས། །ཤེ་ཡང་ཡོ་ཤེོར་པགས་པས་གཡོགས། །ལྷུ་

ཚིགས་རྩིབ་མ་བགྲང་དུ་བཏུབ།  །ཡབ་མཐོང་མཆོ་ིམ་ཁག་ཏུ་འཛོག །གཤེེན་རབ་

ཡབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་ལམ་དུ། །འདར་གྱིིན་སྔངས་ཀྱིིན་འབུབ་ཀྱིིན་བྱུང༌། །ད་ེལ་ཡབ་ཀྱིང་

སྤྱིན་ཆོབ་ཤེརོ། །གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང༌། །ད་ེལ་སྙིངི་རྗེ་ེམཆོ་ིམ་ཤེརོ།  
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

།ད་ེལ་ཡབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ལས་ཀྱིིས་མནར་བའ་ིནེའུ་ཆུང་མ། །ལས་ངན་

རྣམ་པར་འབྲས་བུ་སྨནི། །བདུད་ཀྱི་ིགྲགོས་ཕྱརི་འབྲངེ་འབྲངེ་ནས། །ལས་ཀྱི་ིརྣམ་སྨནི་

འ་ོར་ེཁ། །འཁོར་བའ་ིལས་ལ་ཆོགས་ཆོགས་ན། །ལས་ཀྱི་ིརྣམ་སྨིན་འ་ོར་ེཁ། །འདོད་

ཆོགས་གཡམེ་ལ་དད་དད་ན། །ལས་ཀྱི་ིརྣམ་སྨནི་འ་ོར་ེཁ། །དནོ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིིས་ཕྱགོས་

ཕྱགོས་ན། །ལས་ཀྱི་ིརྣམ་སྨནི་འ་ོར་ེཁ། །ད་ཡང་བུ་མ་ོནའེུ་ཆུང་ཁྱེདོ། །སམེས་ལ་ཏུར་

ཀྱུང་མེད་པ་རུ། །བསམ་པ་བཟང་པོའ་ིསེམས་རྙིེད་ནས། །དག་ེབའ་ིཕྱོགས་སུ་ཐང་

ཆོོད་ན། །བདུད་ཀྱིིས་བཏགས་པའ་ིལྕེགས་ཐག་བཞེི། །ཐུགས་རྗེེས་མྱུར་བར་གྲོལ་

བར་ཤེོག །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །ལན་ཆོགས་མ་ལ་སྙིག་པ་ཡང༌། ནུ་

མས་འདོད་པ་བསྐོོངས་པར་ཤེོག །ནུ་མས་འདོད་པ་སྐོོངས་པས་སུ། །གསོས་ཀྱིིས་

སེམས་ཅོན་ཐར་པར་ཤེོག །ལུས་ཀྱི་ིཤེ་ཉམས་བཀྲེག་ཤེོར་བ། །བཟང་རྒྱན་ཆོས་དང་

ལྡན་པར་ཤེོག །དེ་སྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་གསུངས་པས། །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་

ཡང༌། །འཁོར་བའ་ིལས་ལ་ཆོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང༌། །སྡུག་བསྔལ་

ཉམས་སུ་མྱོང་བས་དག་ེབར་སེམས་ཉིད་དག །དག་ེབར་སེམས་ཉིད་དག་པས་སྟོོན་

པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེཤེར། །སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེཤེར་བས་བདུད་ཀྱིིས་བཏགས་པའ་ིལྕེགས་

ཀྱི་ིཐག་པ་ཡང༌། །སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེས་མོད་ལ་གྲོལ་ཏ་ེསོངས། །སེམས་ལ་རིག་པ་

ཤེར་བས་ཡབ་གཅོགི་སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ལས་སུ། །རནི་ཆོནེ་གསེར་གྱི་ིཟངས་གྲ་ིཕྱུང༌། ནུ་

མ་གཡས་དང་གཡོན་པ་གཉིས་ཀ་རྦད་ཀྱིིས་བཅོད། སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང་

གཉསི་ཀྱི་ིཁ་རུ་བསྐྱུར། རྟུལ་ཤུགས་དྲེག་པསོ་སྨནོ་ལམ་ཚགི་བཞེ་ིབཏབ། །དསོ་དྲེག་

བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉིས་ཀྱིང་། །ང་ལ་ལན་ཆོག་བསྙིགས་པས་འཁོར། །ནང་ནུབ་སེམས་
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ཅོན་བརྒྱ་བརྒྱའི་སྲོག །བུ་ཡི་ཟས་སུ་བཟའ་བ་ཡང༌། །མ་ཡི་རྟུལ་ཤུགས་དྲེག་པ་ོ

ཡསི། །ནུ་བཅོད་བུ་ལ་སྦྱནི་པར་གཏངོ༌། །སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །བུ་

ཡང་འདདོ་པ་སྐོངོས་པར་ཤེགོ །བུ་ཡང་འདདོ་པ་བསྐོངོས་པས་ས།ོ གསསོ་ཀྱི་ིསམེས་

ཅོན་ཐར་པར་ཤེོག །ལུས་ཀྱི་ིཤེ་ཉམས་བཀྲེག་ཤེོར་བས། བཟང་རྒྱན་ཆོས་དང་ལྡན་

པར་ཤེོག །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་བ་

ཕེོག་གསུམ་བྱོས་ཤེིང༌། ལྷ་ཕྱག་ལན་དགུ་བཙིལ་བས། །རང་ཉིད་སེམས་ལ་དད་པ་

སྐྱེསེ་ནས་དག་པ་དང༌། །གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེ་ེབྱོནི་གྱིསི་བརླབས་ཀྱིསི་སུ། །སྔ་མའ་ི

ཚད་དུ་བཟང་རྒྱན་ཆོས་དང་ལྡན། །གསརེ་གྱི་ིཟངས་གྲསི་ནུ་མ་གཡས་གཡནོ་བཅོད་

པའ་ིའཕྲི།ོ །རནི་ཆོནེ་གཡུ་ཡ་ིགཡུང་དྲུང་ར་ིམརོ་ཝལ་ཝལ་སངོ༌། །གཡུང་དྲུང་ར་ིམོའ་ི

ཐོག་ན་གསེར་གྱི་ིམ་ེཏོག་ར་ེརེ། །སྟོོན་པའ་ིབྱོིན་གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་སྐྱེེས། །དུས་དེར་

སྟོོན་པས་དགོངས་པ་ལ། །ལས་ཀྱིིས་མནར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ལ། །དད་པ་སྐྱེ་ོངས་

རིམ་པས་འབྱུང༌། །མི་སྐྱེོ་དགེ་ལ་ཐང་བཅོད་ཕྱིར། །སྟོོན་པས་སྲིད་པ་འཕྲིལ་ལ་

མཛོད། །ནེའུ་ཆུང་མ་དང་ཡབ་འགྲོགས་ནས། །གཤེེན་ཡུལ་སྙིེག་ཏུ་གཤེེགས་པ་

ལ། །བུ་མསོ་ཡབ་ཀྱི་ིརྗེསེ་མ་སླབེས། །ཡབ་དང་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་རྣམས། །ཇི་ེ

རངི་ཇི་ེརངི་འགྲ་ོའཕྲི་ོལ། །གར་སངོ་ཕྱདོ་ཀྱིསི་མདེ་ད་ེསངོ༌། །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་སྨན། གཤེེན་རབ་ཡབ་ཀྱིང་སྟོོར། 

གམོ་གཅོགི་གམོ་གཉསི་ལ། སྔནོ་མ་མཐངོ་བའ་ིཡུལ་ཁམས་ཞེགི་ཏུ་ཕྱནི། ཡུལ་ཡང་

ཤེིན་ཏུ་རྩུབ་ལ་རོང༌། ལྕེགས་ཀྱིི་ཁང་པ་འབར་བ་ན། སྐྱེེས་པ་ཕེོ་བརྒྱ་འདུས་ཏེ་

སྣང༌། །ཁ་ནས་ཀུ་སྒྲོ་གཡབ་ཀྱིསི་འདབེས། ནའེུ་ཆུང་སྐྱེ་ོནས་དྲུང་དུ་ཕྱིན། སྐྱེེས་པ་ཕེ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བརྒྱས་ཅོ་ིབྱོེད་བལྟས། བརྒྱ་ཤེོང་ཟང་གཅོིག་ཐབ་ཏུ་བཙུགས། ཟང་ག་ིནང་དུ་བལྟས་

པ་ལ། བུད་མདེ་བཟང་སྡུག་ཅོན་གཅོགི་བཅུག །ཁག་ཆུ་དམར་པསོ་འཚདོ་ཀྱིིན་སྣང༌། 

སྦུད་པ་ཐགོས་པ་བཅུ་ཡསི་འབུད། ཐ་ོབ་ཐགོས་པ་བཅུ་ཡསི་རྡུང༌། སགོ་ལ་ེཐགོས་པ་

བཅུ་ཡིས་འདྲེ། །སྤུ་གྲ་ིཐོགས་པ་བཅུ་ཡིས་གཅོོད། །གསོར་ཆོེན་ཐོགས་པ་བཅུ་ཡིས་

འབིགས། །གཟོང་ཆོེན་ཐོགས་པ་བཅུ་ཡིས་གཅོོད། །སྟོ་ཆོེན་ཐོགས་པ་བཅུ་ཡིས་

གཤེག །གཟེར་ཆོེན་ཐོགས་པ་བཅུ་ཡིས་འདེབས། །གཟར་བུ་ཐོགས་པ་བཅུ་ཡིས་

འཆུ། །ཕེརོ་བུ་ཐགོས་པ་བཅུ་ཡསི་འཐུང༌། །ཤེནི་ཏུ་མ་ིབཟདོ་དམྱལ་སྒྲོ་འབྱོནི། །བུ་མ་ོ

གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མས། །ད་ེལ་ཤེནི་ཏུ་སྙིངི་རྗེ་ེསྐྱེསེ། །སྐྱེསེ་པ་བརྒྱ་ལ་སྨྲས་པའ་ི

མདོ། །སྐྱེེས་པ་བརྒྱ་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེམེད། །ཟང་དུ་བཅུག་པའ་ིབུད་མེད་ལ། །འད་ིཙིམ་

གཅོོད་སྦྱོང་བྱོེད་པ་འདི། །འད་ིཡིས་ཁྱེོད་ལ་ཉེས་ཅོ་ིབྱོས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་བཟའ་

ནའེུ་ཆུང་སྨན་གྱིསི་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཕེ་ོབརྒྱས་ལན་བཏབ་པ། འད་ིན་ིའཇིགི་རྟེནེ་མའི་ི

ཡུལ་ན་འདུག་ཙིམ་ན། ཤེིན་ཏུ་ཡང་དག་ེབ་ལ་མ་ིམོས་པར། འདོད་ཆོགས་ཆོ་ེཡིན་

གཡེམ་ལ་དགའ། སྐྱེེས་པས་བསླུས་ཀྱིིན་ཁྱེིམ་ལ་དད། སེམས་ཅོན་བསད་ཅོིང་བུ་ཙི་

གསསོ། བདནེ་པའ་ིབཀའ་ལ་མ་ིཉན་པར། མ་ིབདནེ་བདུད་ཀྱི་ིཕྱརི་འབྲངེ་བ། ཤེ་ིནས་

ད་ལྟ་རྣམ་སྨིན་བྱུང་བ་ཡིན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྐྱེེས་པ་བརྒྱས་སྨྲས་པས། གཤེེན་བཟའ་

ནེའུ་ཆུང་ཡང་རང་ག་ིམཚང་ལ་ཕེོག་པས། བདག་ཀྱིང་ལས་ད་ེལ་ཉ་ེབས། ཤེ་ིན་ན་ི

འད་ིལྟ་བུར་སྐྱེསེ་འམ་སེམས་ནས། ཤེནི་ཏུ་ཤེ་རུས་སྐྱེ་ིབུང་གསི་མ་དགའ་འ།ོ །

ད་ེན་ཡང་གོམ་གཅོིག་གོམ་གཉིས་འཐོམ་སྟོ་ེཕྱིན་ནས། ལྕེགས་ཀྱི་ིཁང་པ་འབར་

བ་ཞེགི་ན། སྐྱེསེ་པ་ཕེ་ོབརྒྱ་འདུས་ནས་སྣང། དམྱལ་བའ་ིལག་ཆོ་ཚང་བ་རུ། སྐྱེསེ་པ་
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ཡ་ོགས་ཐགོས་ནས་སྣང༌། །ཟང་ཡང་ཁག་གསི་བཀང་ནས་སུ། མ་ེམ་ིའབུད་པར་ཐབ་

ཏུ་བཙུགས་ནས་སྣང༌། ཁ་ནས་ནམ་འོང་ནམ་འོང་ཟེར། ཕྱོགས་བཞེ་ིཀུན་ཏུ་ལྟ་ཡིན་

སྣང༌། ད་ེལ་ནའེུ་ཆུང་རྟེོག་པ་ཟསོ། སྐྱེསེ་པ་བརྒྱ་ལ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ ཟང་འད་ིབཙུགས་

ནས་ཁྱེོད་ཅོ་ིབྱོེད། འཇིིགས་པའ་ིལག་ཆོ་ཐོགས་པ་རྣམས། སེམས་ཅོན་གང་ལ་རྒྱེག་

པ་ཡིན། ནམ་འོང་ཟེར་གྱིིན་ཕྱོགས་བཞེིར་ལྟ། ཁྱེེད་བརྒྱའ་ིགན་དུ་སུ་ཞེིག་འོང༌། ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་ནེའུ་ཆུང་སྨན་གྱིིས་སྨྲས་པས། །སྐྱེེས་པ་ད་ེབརྒྱས་དིར་གྱིིས་དུས་གཅོིག་

ལ་སྨྲས་ས།ོ །ངེད་ན་ིའཇིིག་རྟེེན་མ་ིཡུལ་ན། བུད་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལས་ངན་ལ་སྡེིག་ཆོ་ེ

བ། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིསྲས་མ་ོནའེུ་ཆུང་མ་བྱོ་བ། ཡབ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ལྟ་བུ། ཐུགས་

རྗེེས་སེམས་ཅོན་ཡ་ོའདྲེེན་པ་བོར་ནས། བདུད་སྡེིག་ཅོན་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ལྟ་བུའ་ི

ཕྱརི་འབྲངེ་ནས། ལས་ངན་འཁརོ་བའ་ིའདདོ་ཆོགས་སྤྱིད་པས། བདུད་བུ་སྟོག་བུ་ཐུང་

དང༌། བདུད་བུ་གཟིག་བུ་ཐུང་བྱོ་བ་སྐྱེེས་ནས། བུ་ད་ེགཉིས་ན་ིསྟོག་བས་རྔམ་ལ་

གཟིག་བས་ཁོ། སྤྲོ་ོཐུང་ཁོས་ན་ཕེ་དང་མ་ཡང་མ་ིབཙིན་ཟ་རུ་འོང༌། ནང་ར་ེནུབ་ར་ེ

སམེས་ཅོན་བརྒྱ་བརྒྱ་བསད་ཀྱིནི་བུ་ཡ་ིགཟན་དུ་སྟོརེ། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་

ཆུང་མ་བྱོ་བ་དེ། ད་ན་ིམ་ིཐོགས་མྱུར་བར་འཆོ་ིརྒྱུ་ཡིན། ཤེ་ིམ་ཐག་ཏུ་གཤེིན་རྗེེས་

འད་ིརུ་ཁདི་ནས་འངོ། འངོ་བའ་ིདུས་སུ་བུད་མདེ་ཕེ་ག་ིལྟར་ཟང་དུ་བཅུག་ནས། སྐྱེསེ་

པ་ཕེ་ོབརྒྱས་གཅོདོ་སྦྱངོ་བྱོདེ་པ་བཞེནི། ངདེ་ཀྱིང་གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ་ལ་གཅོདོ་

སྦྱངོ་བྱོདེ་པ་ཡནི། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྐྱེསེ་པ་ཕེ་ོབརྒྱས་སྨྲས་པས། གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་

སྨན་ཀྱིང་ཤེནི་ཏུ་སྔང་ནས་བྲདེ་ཀྱིསི་བརྒྱལ་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། །སྟོོན་པ་གནས་མཆོོག་དམ་པར་བྱོོན། །དཔ་ོབཟའ་ཐང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མོས་མདུན་བསུས་ནས། །བསྐོོར་བ་བྱོས་ཀྱིིན་ལྷ་ཕྱག་འཚལ། །པུས་བཙུགས་ཐལ་

སྦྱར་ཞུས་པའ་ིམད།ོ །ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པའ་ིསྟོོན་པ་ལགས། །སམེས་ངན་ཆོགས་པ་

ཆོ་ེབ་ཡ།ི །བདུད་ཕྱིར་འབྲེངས་པའ་ིནེའུ་ཆུང་མ། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེས་མ་ཟིན་ནམ། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་དཔ་ོབཟས་ཞུས་པས། ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །བདུད་

ཀྱིིས་བསླུས་པའ་ིནེའུ་ཆུང་ལ། །བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་ཐུགས་རྗེེས་དྲེངས། །མཚ་ོལ་

ཁྲུས་ཤེིག་མ་བྱོས་པར། །ད་རུང་བདུད་ཀྱི་ིབྱོིན་སྡེིག་པས། །ད་ལྟ་མཚ་ོལ་ཁྲུས་བྱོེད་

ཀྱིིས། །ད་ེནས་ཡུམ་གྱི་ིསྤྱིན་སྔར་མཆོ།ི ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་

པས། དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོལ་སགོས་ཏ།ེ འཁརོ་པ་ཐམས་ཅོད་ཤེནི་ཏུ་དགའ་འ།ོ །ད་ེཡང་

ངསེ་པར་མ་བསྟོན་ཏ།ེ ཐབས་ལ་མཁས་པའ་ིལྡམེ་དགངོས་ས།ོ །ད་ེནས་སངེ་ག་ེརྒྱབ་

སྣོལ་བྲག་ཕུག་ཏུ། །གཤེེན་རབ་ཐུགས་ཀྱི་ིདམ་པའ་ིསྲས། །འ་ཞེ་གསང་བའ་ིདྲུང་དུ་

བྱོོན། །འ་ཞེ་གསང་སྒོོམ་འཕྲིོ་ཆོོད་དང༌། །གསང་གཏམ་ཚིག་གསུམ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་

ཐུབ། །བུད་མདེ་བྱོ་བ་ཆོགས་པ་ཆོ།ེ །དད་པའ་ིསམེས་ལ་སྐྱེ་ོངས་ཡདོ། །གཤེནེ་བཟའ་

ནེའུ་ཆུང་བདུད་ལས་བཀུག །སླད་ནས་ལོག་པ་བྱོས་ཀྱིིས་དོགས། །སྡུག་བསྔལ་

བསྟོན་གྱིིན་སུན་དབྱུང་ཕྱིར། ང་སྲིད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་ཡིས། །ལམ་དུ་

སྡུག་བསྔལ་སྲིད་ནས་བསྟོན། །ནེའུ་ཆུང་སྔངས་ནས་བརྒྱལ་ཏ་ེའདུག །ཁྱེོད་ཀྱིིས་

བརྒྱལ་སློངས་ཁིད་ལ། །མཚ་ོལ་ཁྲུས་ཀྱིིས་ཁིད་ལ་ཤེོག །སྡེིག་པའ་ིཕྱོགས་སུ་ད་མ་ི

ལྡོག །མཚ་ོལ་ཁྲུས་དང་གཙིང་བྱོེད་པ། །ཀུན་རྫོོབ་དངོས་སུ་བདེན་པ་ཙིམ། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པས། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིང༌། སློབ་དཔོན་ལྷ་ཡ་ི

བཀའ་བྱུང་བས། གསང་བའ་ིསྒོམོ་པ་འཕྲི་ོབཅོད་ནས། གཤེནེ་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་འཚལོ་
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དུ་སངོ་ང།ོ །

ད་ེནས་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་བརྒྱལ་བའ་ིསྔས་སུ། འ་ཞེ་གསང་བ་ཐལ་གྱིིས་

ཕྱིན། གསེར་གྱི་ིཧོས་རུ་རྩ་ེམ་ོཡིས། ནེའུ་ཆུང་བརྒྱལ་བའ་ིསྔས་ནས་བཏེགས། འ་

ཞེས་ཚགི་བཤེད་འད་ིསྐོད་སྨྲས་པ། །གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་ཡར་ལངོས་དང༌། །བདག་

གཤེནེ་རབ་ལྷ་ཡསི་བཏང་བ་ལགས། །ཕྱིན་ཆོད་སྡེིག་པར་མ་ལགོ་ན། །སྔ་མའ་ིལས་

ལ་མ་བརྒྱལ་དང། །འགྱིོད་པ་དྲེག་པ་ོདྲེག་པ་ོསྐྱེ་ེནུས་ཤེིང༌། །སྦྱིན་པ་དྲེག་པ་ོདྲེག་པ་ོ

གཏངོ་ནུས་ཀྱིནི། །བཤེགས་པ་དྲེག་པ་ོདྲེག་པ་ོབྱོདེ་ནུས་ཀྱིནི། །མཆོདོ་པ་དྲེག་པ་ོདྲེག་

པ་ོའབུལ་ནུས་ན། །དམྱལ་བའ་ིགནས་འདིར་ལྟུང་བར་མ་ིའགྱུར་ངེས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

ནེའུ་ཆུང་ལ་སྨྲས་པས། ནེའུ་ཆུང་ཡང་བརྒྱལ་བ་སངས་པར་གྱུར་ཅོིང༌། དགའ་བའ་ི

སེམས་སྐྱེེས་ནས། འ་ཞེ་གསང་བ་ལ་སྨྲས་པ། །དམྱལ་ཟང་འད་ིཡ་ིནང་དུ་མ་ིའཚོད་

ཅོངི༌། །སྐྱེསེ་པ་འད་ིབརྒྱས་གཅོདོ་སྦྱངོ་མ་ིབགྱིདི་ན། །སྡེགི་སྤེངས་དག་ེབ་ཐང་བཅོད་

གཞུང་བཞེནི་སྤྱིདོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་སྨན་གྱིསི་སྨྲས་ནས། གཤེནེ་

ཡུལ་དུ་ཆོས་སོ། །འ་ཞེས་ཀྱིང་སྨྲས་པ། ད་ན་ིདག་ེལ་ཐང་ཆོོད་ཅོིག །སྡུག་བསྔལ་

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལ། །བདུད་ཀྱི་ིབྱོིན་ཆོགས་གཡེམ་ང་བས། །བར་གྱི་ིམཚ་ོལ་ཁྲུས་

ཀྱིང་བྱོས། །གནས་མཆོགོ་དམ་པར་ཁདི་ནས་ཕྱནི། །འལོ་མ་ོལུང་རངིས་སམེས་ཅོན་

ཀུན། །མདུན་ནས་བསུས་ཤེིང་ཤེིན་ཏུ་དགྱིེས། །བུ་མོ་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་

མ། །དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོཡུམ་དང་མཇིལ་ལ།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིང༌། སྡེོད་སྡེོད་སྐྱེ་ོསྐྱེ་ོནེའུ་

ཆུང་འངོ་དུས་མདེ། མཁར་གྱི་ིནང་དུ་ལྕེགས་ཀྱི་ིཞེགས་ཐག་འཐནེ། ནའེུ་ཆུང་ཡ་ེམདེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཞེགས་པ་གྲལོ་ནས་བྱུང༌། །བདུད་ཁམས་ཀུན་ཀས་ཆོ་ོང་ེབཏབ། མཁར་ཕྱ་ིནང་ནས་

སྒོ་ོརུ་ཀུན་ཀ་བརྒྱུགས་ཙིམ་ན། གཤེེན་རབ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་དང༌། །གཤེེན་

བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ཡུལ་ན་མེད། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། མ་ཡ་ིནུ་མ་འཐུང་

གིན་སྣང༌། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། བུ་ལ་སྨྲ་ེནས་ཚིག་སྨྲས་པ། བདུད་

ཕྲུག་གཤེནེ་ཚ་ལྟས་ངན་གཉསི། ད་ཅོ་ིམ་ིཁྱུ་མང་པ་ོདང༌། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཨ་མ་གང་དུ་སངོ༌། 

མ་མདེ་ནུ་བཅོད་ཁྱེདོ་འཐུང་བ། མ་བསད་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་མ་ཟསོ་སམ། ཁྱེབ་པས་བུ་ལ་ད་ེ

སྐོད་སྨྲས། བུ་ཡསི་ཕྱརི་ལ་ལན་བཏབ་པ། །ཡབ་གཅོགི་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལགས། །ད་

ཅོ་ིམ་ིཁྱུ་མང་པ་ོདག །ཡུམ་གཅོིག་ནེའུ་ཆུང་འགྲོགས་ནས་སོང༌། །གསེར་གྱི་ིཟངས་

གྲི་སེར་པོ་ཡིས། །ཡུམ་གྱིི་བྲང་ལ་ནུ་བཅོད་དེ། །བདག་ཅོག་གཉིས་ཀྱིི་ཁ་རུ་

བསྒྱུར། །ད་ེནས་ཚགི་བཤེད་འད་ིསྐོད་སྨྲས། ། དསོ་དྲེག་བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉསི་འད།ི །ང་

ལ་ལན་ཆོགས་བསྙིག་པ་འཁོར། །ནང་ནུབ་སེམས་ཅོན་བརྒྱ་བརྒྱའ་ིསྲོག །བུ་ཡིས་

ཟས་སུ་ཟ་བ་ཡང༌། །མ་ཡི་རྟུལ་ཤུགས་དྲེག་པ་ོཡིས། །ནུ་བཅོད་བུ་ལ་སྦྱིན་པར་

བཏང༌། །སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །བུ་ཡང་འདདོ་པ་སྐོངོས་པར་ཤེགོ །ད་ེ

སྐོད་ངེད་ལ་མ་ཡིས་སྨྲས། མ་ཡང་སྔ་ན་མི་འདྲེ་བར། བཟང་ལ་སྡུག་པ་གཅོིག་ཏུ་

སངོ༌། མ་དང་མ་ིརུ་བཅོས་པ་རྣམས། ད་ེནས་ཕྱདོ་ཀྱིསི་མདེ་ད་ེསངོ༌། བུ་ཡསི་ཕྱརི་ལ་

ད་ེསྐོད་སྨྲས། བདུད་རྗེེས་བུ་ལ་ཡང་སྨྲས་པ། བདུད་ཕྲུག་གཤེེན་ཚ་ལྟས་ངན་གཉིས། 

མ་ལ་འཇུ་ཡིན་འཕྱང་ང་ོཆོོག །འཇུ་འཕྱང་བྱོས་པས་མ་ཐུབ་ནའང༌། ངུ་ཡིན་ཕེ་ལ་

འབདོ་ད་ོཆོགོ །ད་ེཚ་ེང་ཡསི་ཚརོ་ཏ་ེའངོ་། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཁྱེབ་པས་བུ་ལ་སྨྲས་ས།ོ །བུ་

ཡསི་ཕྱརི་ལ་ལན་བཏབ་པ། །ཡབ་གཅོགི་ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ལགས། །མ་ཡསི་བོར་
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རུང་མ་བོར་རུང༌། །བདག་ཅོག་གཉིས་ལ་ངུ་གལ་མེད། །མ་དང་འགྲོགས་པའ་ིདུས་

སུ་ཡང༌། །ནང་ནུབ་སེམས་ཅོན་བརྒྱ་བརྒྱ་བསད། །བདག་ཅོག་གཉིས་ཀྱིིས་ཤེ་ཟོས་

ཀྱིང༌། །འགྲངས་རྒྱུ་མདེ་པར་ཕྱརི་ལ་སྡུག །ད་ལྟ་མ་ཡ་ིནུ་ཟ་བས། །ངདེ་ལས་འགྲངས་

ཀྱིིན་སྐྱེིད་པ་མེད། །ཕེ་དང་མ་ཡང་དགོས་རྒྱུ་མེད། །མ་དྲེིན་ནུ་མ་འཐུང་ཟ་བྱོེད། ད་ེ

སྐོད་བུ་ཡིས་ཕེ་ལ་སྨྲས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། འཁོར་རྣམས་ཀུན་ལ་

སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །བདུད་འཁརོ་ཤེན་པ་འབུམ་སྡེ་ེགསནོ། །སླུས་ཚགི་ཐབས་ལ་མཁས་

པ་ཡི། །གཤེེན་རབ་སྒོ་ོརུ་འོངས་ཙིམ་ན། །འད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་འོང་དུ་དོགས། །གཤེེན་

བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ཁིད་ད་ེསོང༌། སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །སེམས་ཅོན་བརྒྱ་

བརྒྱས་མ་ིའགྲངས་པ། །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་བྲང་ལས་སུ། །ནུ་བཅོད་ཕུལ་དག་

ཙིམ་ར་ེཡིས། །ད་ལྟ་འགྲངས་ངོམས་ཕྲིད་ད་ེསྣང༌། །འད་ིལྟ་གཤེེན་རབ་བྱོིན་རླབས་

ཡནི། །ཚདོ་ཁ་འད་ིལ་སྦྱར་བ་ན། །བུ་ཡང་སང་ནང་བརྐུ་ནས་འཁྱེརེ། །ཁམས་འགའ་

སླེབ་པ་མ་ིསྲིད་དམ། །ནེའུ་ཆུང་ཤེོར་བའ་ིརྗེེས་ལ་འདོང༌། །བུ་གཉིས་ལྕེགས་མཁར་

ནང་དུ་ཁིད། །ཕྱ་ིདང་མྱེས་ལ་གཏད་གཉེར་བྱོོས། །ཁྱེབ་པ་འཁོར་དང་བཅོས་ནས་

སུ། །གཤེེན་རབ་ཡབ་སྲས་རྗེེས་སུ་འབྲེངས། །སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་རླབས་

ཀྱིིས། །མེ་འཁིགས་ཆུ་འཁིགས་མང་པོས་ཆོོད། །བསྐོོར་བས་སྐོོར་བར་མ་གྱུར་

རོ། །འགོངས་པས་འགོངས་པར་མ་གྱུར་ཞེིང༌། །འཛུལ་བས་འཛུལ་བར་མ་གྱུར་

ཏ།ོ །ནའེུ་ཆུང་བསམ་པ་དག་པ་ཡསི། །བདུད་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་གཤེནེ་གྱིསི་བཟླགོ །བདུད་

རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ད།ེ །འཁརོ་དང་བཅོས་ནས་སླར་ལ་ལགོ །ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་ཁྱེམི་

དུ་ཕྱནི། །ཞེ་ེསྡེང་བདུད་ཀྱི་ིརགིས་རྣམས་ཀུན། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟགི་བུ་ཐུང༌། །མ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྱརི་འབྲངེ་ནས་ཤེརོ་གྱིསི་དགོས། །བསྐོརོ་ནས་མལེ་ཙི་ེདམ་པར་འཛུགས། 

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ། འཁརོ་བའ་ིཁྱེམི་ཐབས། གཏངི་

ནས་སྒྱིིད་ལུག་པས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལ། ལུས་བཏུད་པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་

ནས། །མ་ེཏོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། མཆོོད་པར་ཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ །སྟོོན་པ་

གཤེེན་རབ་མཁས་པའ་ིམཆོོག །རྣམ་པ་ཅོིར་ཡང་མཁྱེེན་པའ་ིཐུགས། །སེམས་ཅོན་

ཀུན་གྱི་ིཡབ་གཅོིག་པུ། །མ་རིག་སྟོོན་མཛོད་བདེན་པའ་ིཕུལ། །བདག་འདྲེ་མ་ོལུས་

སྡེིག་མོ་ཆོེ། །སྔོན་ཀྱིང་ལས་ངན་སྡེིག་ཚོགས་ཆོེ་བ་ཡིས། །ད་ལྟ་ཟ་མ་མོ་ལུས་

ཐབོ། །མ་ོཡ་ིནང་ནའང་ཆོགས་ཆོ་ེབས། །ལས་ངན་བདུད་དང་འཁརོ་བ་སྤེེལ། །ལུས་

ལས་ལན་ཆོགས་བུ་ཆོད་པའི། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །སྙིིང་རྗེ་ེམེད་པའ་ི

བདུད་རྣམས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་མང་པ་ོབསད་ནས་གསསོ། །ད་ེཡ་ིསྡེགི་ཤེས་དངསོ་

ལ་མཆོི། །བུ་གཉིས་སྐྱེེས་ནས་དེ་བས་ཐུ། །བདུད་རིགས་གདུག་པ་ཅོན་ཡིན་

པས། །སེམས་ཅོན་བསམ་དུ་མེད་པ་འགུམས། །དེ་ཡི་སྡེིག་ཤེས་དངོས་ལ་

མཆོ།ི །བདུད་ཀྱི་ིགྲགོས་དང་འགྲགོས་འགྲགོས་ནས། །རང་བཞེནི་ངན་པའ་ིགྲབི་མས་

གསོ། །ད་ེཡ་ིསྡེགི་ཤེས་དངསོ་ལ་མཆོ།ི །བདནེ་པའ་ིབཀའ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིསི་ཕྱགོས། །ད་ེ

ཡ་ིབཀའ་ཆོད་དངསོ་ལ་མཆོ།ི  །ཤེནི་ཏུ་གནངོ་གནི་རབ་ཏུ་འགྱིདོ། །གསནོ་ཚ་ེའད་ིལ་

བཀའ་ཆོད་འབྱུང༌། །སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེམ་ལགས་ན། །བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་ནས་དམྱལ་

བར་ཐལ། །འ་ཞེ་གསང་ཐུབ་མ་ལགས་ན། །མ་གུམ་པ་རུ་དམྱལ་ཟང་ཁུམས། །བརྒྱལ་

སར་གུམ་ནས་ཟང་དུ་འཚདོ། །སྐྱེསེ་པ་ཕེ་ོབརྒྱས་གཅོདོ་སྦྱངོ་བྱོདེ། །ད་ེཡ་ིཡུལ་ནས་

འ་ཞེས་དྲེངས། །སྒྱུ་མ་ལགས་པས་མ་ིརྟེག་འཆོ།ི །ཤེ་ིབའ་ིདུས་སུ་གར་སྐྱེ་ེབ། །བདག་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 

 479  

རང་ཉིད་ཀྱིིས་ས་ལེར་འཁུམས། །དངོས་སྡེིག་ད་ེརྣམས་སྦྱང་བ་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་

ཡུལ་དེར་མ་ིསྐྱེ་ེབ། །ཐབས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསྟོོན་པ་ལགས། །ཡབ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེཅོ་ིལྟར་

མངའ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ནེའུ་ཆུང་གིས་ཡབ་ལ་ཞུས་སམ་གསོལ་ཏོ། །ད་ེལ་སྟོོན་པས་

བཀའ་བསྩལ་པ། །འཁརོ་བའ་ིལས་ལ་སྒྱིདི་ལུག་ནས། །དམྱལ་བའ་ིའདམ་རྫོབ་ཁྱེམི་

སྤེངས་ཤེིང༌། དག་ེལ་ཐང་ཆོོད་དད་པ་ཡ།ི །སེམས་དང་ལྡན་པའ་ིནེའུ་ཆུང་མ། །ལན་

ཆོགས་བུ་བརོ་བདུད་ཀྱི་ིགྲགོས་སྤེངས་ནས། །རྟུལ་ཤུགས་སྟོབོས་ལྡན་བཟདོ་ཐོབ་མ་ི

མའོ་ིམཆོགོ །གཞེན་དང་ཁྱེད་པར་ཡདོ་པའ་ིནའེུ་ཆུང་མ། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་

པའི་སེམས་ཅོན་རྣམས། །ཐུགས་རྗེེའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཟློག་པའི་སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོེ་

འགའ། །སྡུག་བསྔལ་ཐག་བཅོད་བད་ེསྐྱེདི་སྒོརོ་གཞུག་ནེའུ་ཆུང་མ། །ངསེ་པའ་ིབཀའ་

བསྟོན་ལུས་སེམས་ཐུད་ལ་ཉོན། །སྔར་བྱོས་སྡེིག་ཚོགས་མ་རིག་སེམས་ཅོན་

བླ།ོ །རགི་ནས་སྤེངོ་ནུས་དག་ེབའ་ིརབ་མཆོགོ་ཡནི། དད་པ་དྲེག་པ་ོད་ེན་ིཕྱརི་མ་ིལྡགོ་

པའ་ིརྒྱུ། །བསདོ་ནམས་ད་ེཆོ་ེདཔག་ཏུ་མདེ་པ་ཡནི། ད་ཡང་སྔ་མར་བྱོས་པའ་ིདངསོ་

སྡེགི་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ེབ་རྣམས། སྡེགི་སྦྱངས་མ་ིསྐྱེ་ེབར་བྱོས་ན། གསས་

མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིསྒོོར། བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལ། འགྱིོད་བཤེགས་

མཆོདོ་པ་རྣམ་ལྔ་ཕུལ། སྔར་བྱོས་སྡེགི་སྒྲོབི་འབྱོངོ་བར་འགྱུར། དམྱལ་བའ་ིཡུལ་དེར་

མ་ིསྐྱེ་ེངསེ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པས། 

ཡང་ནེའུ་ཆུང་གིས་སྟོོན་པ་ལ་སླར་གསོལ་པ། །འཁོར་བའི་ས་ལ་གནས་པ་

ཡསི། །ཤེནི་ཏུ་རགི་པའ་ིབླ་ོཆུང་བས། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་གཤེནེ་སྲདི་པ་ལ། །མཆོདོ་

པ་རྣམ་ལྔ་འབུལ་བ་ལ། །གང་གང་ལགས་པ་མ་ིའཚལ་བས། །དངསོ་སྡེགི་འབྱུང་བར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཅོང་འགྱུར་རམ། །ཡབ་གཅོིག་སྟོོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །མཆོོད་པ་རྣམ་ལྔ་བཤེད་དུ་

གསལོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ནའེུ་ཆུང་གསི་སླར་གསལོ་ཏ།ོ །ད་ེལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། 

ད་ེན་ིའད་ིལྟར་རོ། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ནི། རྒྱུ་དུག་ལྔའ་ིདབང་གིས། 

འཁརོ་བའ་ིགནས་ལྔར་སྐྱེ་ེསྟོ།ེ ད་ེརྒྱུན་གཅོད་པའ་ིཕྱརི། སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེསེ་བནོ་སྒོ་ོ

བཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་བསྟོན་པའོ། །བོན་སྒོ་ོར་ེར་ེནས་མཆོོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལྔ་འབྱུང་སྟོེ། 

བོན་དཔོན་གསས་ཀྱི་ིནང་ནས། ཞེ་ེསྡེང་བྱོམས་པ་ལ་མཆོོད་པ་དང་གཅོིག །འདོད་

ཆོགས་སྦྱིན་པ་ལ་མཆོོད་པ་དང་གཉིས། གཏ་ིམུག་ཡ་ེཤེེས་ལ་མཆོོད་པ་དང་གསུམ། 

ཕྲིག་དགོ་ཡངས་པ་ལ་མཆོདོ་པ་དང་བཞེ།ི ང་རྒྱལ་ཞེ་ིབ་ལ་མཆོདོ་པ་དང་ལྔའ།ོ །བནོ་

ཆོབ་དཀར་གྱི་ིནང་ནས། བྱོིན་ཀྱིིས་རླབས་གྱིིས་སྐྱེ་ེབ་རྣམ་པ་བཞེ་ིབསྒྲོལ་ལ་མཆོོད་

པ་དང་གཅོིག །ཐུགས་རྗེེའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་འཁོར་བའ་ིལམ་ལྔ་བཅོད་ལ་མཆོོད་པ་དང་

གཉིས། སྔགས་ཀྱིི་མཐུ་ཡིས་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆོགས་སྦྱང་ལ་མཆོོད་པ་དང་

གསུམ། ཕྱག་རྒྱའ་ིདབང་གིས་མ་ིདང་ལྷའ་ིག་ོའཕེང་དུ་ཚོགས་བསྐྱེེད་ལ་མཆོོད་པ་

དང་བཞེི། ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིི་རྩལ་གྱིིས་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ཀློོང་དུ་བཞེག་ལ་མཆོོད་པ་དང་

ལྔའོ། །བོན་ཆོབ་ནག་ག་ིནང་ནས། ལུས་གུས་པའ་ིམཆོོད་པ་དང་གཅོིག །ངག་སྙིན་

པའ་ིམཆོོད་པ་དང་གཉིས། ཡིད་དད་པའ་ིམཆོོད་པ་དང་གསུམ། ཟས་གཙིང་མའ་ི

མཆོོད་པ་དང་བཞེི། རྫོས་མཛོེས་པའ་ིམཆོོད་པ་དང་ལྔའོ། །བོན་འཕེན་ཡུལ་གྱི་ིནང་

ནས། མར་མ་ེམདངས་གསལ་གྱི་ིམཆོདོ་པ་དང་གཅོགི །སྦྱར་སྤེསོ་དྲེ་ིབདའ་ིམཆོདོ་པ་

དང་གཉིས། རྩི་སྨན་རོ་མཆོོག་གི་མཆོོད་པ་དང་གསུམ། ལྷ་སངས་ཞེལ་ཟས་ཀྱིི་

མཆོོད་པ་དང་བཞེ།ི །མ་ེཏོག་མཛོེས་ལྡན་གྱི་ིམཆོོད་པ་དང་ལྔའ།ོ །བོན་གཙིང་མ་མཐ་ོ



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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ཐོག་སྤྱི་ིརྒྱུག་ག་ིནང་ནས། སྐུ་ཡ་ིམཆོོད་པ་ཕྱག་རྒྱ་དང་གཅོིག །གསུང་ག་ིམཆོོད་པ་

སྙིིང་པོ་དང་གཉིས། ཐུགས་ཀྱིི་མཆོོད་པ་ཏིང་ངེ་འཛོིན་དང་གསུམ། ཡོན་ཏན་གྱིི་

མཆོདོ་པ་ཡ་ོབྱོད་དང་བཞེ།ི འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིམཆོདོ་པ་ཚགི་བཤེད་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེརྣམས་

ཁྱེོད་ལ་བཤེད་པ་ཡང༌། སེམས་ཅོན་དོན་དུ་ཕྱ་ེབ་ལས། ངེས་པའ་ིདོན་དམ་རྟེོགས་

ཙིམ་ན། གཅོིག་ག་ིནང་ན་གཅོིག་ཚང་ང།ོ །རྫོས་ལ་བརྟེེན་པའ་ིདག་ེབ་ཡིན། སྒྲོིབ་པ་

སྦྱང་བའ་ིརྒྱུར་བསྟོན་ན།ོ །ནེའུ་ཆུང་ཤེེས་རབ་རྩལ་དང་སྦྱོར། གང་འཁུམས་གཅོིག་

གིས་མཆོོད་པ་ཕུལ། སྡེིག་སྒྲོིབ་འབྱོང་བར་དོན་ངེས་སོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་

ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པས། 

ཡང་གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་གསི་གསལོ་པ། སྡེགི་པའ་ིལས་ལ་འཕྲིགི་ཙིམ་མདེ། 

དག་ེབའ་ིལས་ལ་ཐང་ཆོོད་པས། དངོས་ར་ེསེམས་ལ་རིག་པ་ཤེར། བོན་སྒོ་ོབཞེིའ་ི

མཆོོད་པ་བསྟོན་པ་རྣམས། བླ་ོརབ་ཏིང་འཛོིན་མཆོོད་པར་གདའ། ཁ་ོམ་ོདངོས་ཀྱིིས་

རྔ་ོམ་ིཐོགས། འཕེན་ཡུལ་རྒྱས་པའ་ིམཆོོད་པ་ལྔ། ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་བདེར་གཤེེགས་

ལ། རང་ཡང་སྡེགི་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི་དབུལ། ཕྱ་ིརབས་རྣམས་ལ་དཔ་ེརུ་གཞེག །ད་ེསྐོད་

ཅོེས་ནེའུ་ཆུང་གི་སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་ནས། མཆོོད་པའི་རྫོས་དང་ཡོ་བྱོད་བསགས། 

གཟུགས་ཕུང་ཁྲུས་ཀྱིིས་དག་པར་བཀྲུས། རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་མཛོེས་པར་བྱོས། 

གསས་མཁར་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིསྒོརོ། བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་གཤེནེ་སྲདི་པ་ལ། ལུས་ངག་

བཏུད་ད་ེམཆོདོ་པ་ཕུལ། 

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། བུ་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་དེ། །བསམ་པ་བཟང་པ་ོཐང་

ཆོདོ་པས། །གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །མ་ེལངོ་གཡའ་དག་བཞེནི་དུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསལ། །མཆོདོ་པ་རྣམ་ལྔ་འབུལ་བ་ཡང༌། །སམེས་ཅོན་དནོ་དུ་སྟོནོ་པ་ཙིམ། །ཤེསེ་

རིག་གསལ་བའ་ིནེའུ་ཆུང་མས། །མཉམ་པའ་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ། དག་པ་

རྣམ་པ་དྲུག་ག་ིསྒོ་ོནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ནས་མཆོོད་པ་ཕུལ་ལོ། །སྣོད་རྣམ་

པར་དག་པ་ཕྱ་ིའབྱུང་བ་རྣམ་བཞེ་ིརིན་པ་ོཆོེའ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་དུ་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་

གཟུང༌། བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་ནང་ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་

རུ་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གཟུང༌། རྫོས་རྣམ་པར་དག་པ་མཆོོད་པ་དང་སྦྱིན་པ་གཉིས་

འདོད་པའ་ིཡོན་ཏན་ལྔ་འགྱུར་བར་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གཟུང༌། བདག་རྣམ་པར་དག་

པ་ལྷའི་སྐུ་ཤེེལ་སྒོོང་ཕྱིས་པ་འདྲེ་བ་དྲེི་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིོ་བ་གཅོིག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛོིན་

གྱིསི་བཟུང་། མགྲོན་རྣམ་པར་དག་པ་རྫོས་ཅོ་ིའདོད་ཡིད་བཞེིན་དང་ཕྲིད་ནས་

དགོས་འདོད་ར་ེབ་སྐོོངས་པར་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གཟུང༌། བདེར་གཤེེགས་རྣམ་པར་

དག་པ་སྐུ་བཞེི་མཛོེས་པའི་ཞེལ་བཞེི་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ན་

གནས་པར་ཏངི་ང་ེའཛོིན་གྱིསི་གཟུང་ང་ོ། །

ད་ེནས་ཤེེས་རིག་གསལ་བའ་ིནེའུ་ཆུང་མས། ཏིང་ང་ེའཛོིན་དང་མ་བྲལ་བར། 

མཉམ་པའ་ིཕྱག་རྒྱ་ཕྱ་ེནས་སུ། རྔ་གཤེང་ལ་སོགས་སྒྲོ་རྣམས་ཕྱུང་།   གསེར་གྱི་ི

གཞེོང་པ་གཙིང་མ་རུ། བདུད་རྩིའ་ིཆོར་བ་ཆུ་ཡིས་བཀང༌། ཙིན་དན་སྡེོང་པོའ་ིསྨན་

བདུན་བླུགས། ཨུད་དུ་འབར་བའི་མེ་ཏོག་གིས། ཡོངས་སུ་གཏོར་ནས་འདི་སྐོད་

བརྗེདོ་ད།ོ །ང་ོམཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བ་ཡ།ི །ཚངས་པའ་ིགཙིང་རྫོས་གཙིང་ཆུ་འད།ི །དང་

པ་ོཡ་ེམེད་སྟོོང་པ་ལ། །དགུང་སྔོན་མཐོན་པ་ོབོན་ཉིད་དབྱོིངས་ནས་བདལ། །ཐུགས་

རྗེེའི་སྤྲོིན་དཔུང་སྟོོན་པའི་སྐུ་ལ་འདུས། །བྱོིན་རླབས་ཆོར་པ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་
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འབབ། །དཔྱིདི་གསུམ་རྫོངི་བུ་ལས་འཕྲི་ོཅོན་ལ་འཁྱེལི། །ས་གཞེ་ིསྐོམོ་པ་དད་པ་ཅོན་

རྣམས་འབང་། །ཡོན་ཏན་འབྲུ་བཅུད་སྦྱིན་པ་ཅོན་གྱིིས་བརྔས། བདུད་རྩིའི་ཆུ་བ་ོ

མཁའ་དང་ཡོངས་ལ་བབ། །དེ་ལྟར་ཚངས་པའི་གཙིང་རྫོས་བདུད་རྩིའི་གཙིང་ཆུ་

འདསི། །དངེ་ག་ིགཞེལ་ཡས་གནས་མཆོགོ་དང༌། །རྒྱུ་སྦྱརོ་ཡནོ་བདག་གཤེནེ་མཆོདེ་

དང༌། །མཆོདོ་སྦྱནི་རྫོས་སུ་བསྔསོ་པ་རྣམས། །འཁརོ་བའ་ིརྒྱུན་གྱི་ིས་ཡནི་པས། །མ་ི

གཙིང་དུག་དང་དྲེི་མས་གོས། བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱིན་ལམ་

དུ། །ཤེིན་ཏུ་མ་ིམངའ་རབ་ཏུ་མ་ིམཛོེས་པ། གཙིང་མའ་ིཚན་གྱིིས་བཏབ་པས་དག་

གྱུར་ཅོིག །ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་སྔགས་བརྗེོད་པ། །བསྭོ་ོབསྡུ་སྤྲོོས་འབར་ཁྱེབ་

གདལ་ཨ་རམ་ལམ། བསྭོ་ོབསྡུ་སྤྲོསོ་འབར་ཁྱེབ་གདལ་ཨ་རམ་ལམ། བསྭོ་ོབསྡུ་སྤྲོསོ་

འབར་ཁྱེབ་གདལ་ཨ་རམ་ལམ། བསྭོ་ོབསྡུ་སྤྲོོས་འབར་ཁྱེབ་གདལ་ཨ་རམ་ལམ། ད་ེ

ཡསི་ཤེནི་ཏུ་གཙིང་བར་གྱུར་ཏ།ོ ། 

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་གིས་བརྗེོད་པ། །དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་དང་ཡ་ེ

ཤེེས་ལྷ། ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་དང་ཤེེས་རབ་ཕུལ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་

གྱིི། །ཉོན་མོངས་བག་ཆོགས་སྡེིག་སྒྲོིབ་རྣམས། །ཐུགས་རྗེ་ེཐབས་ཀྱིིས་སྦྱང་པའ་ི

ཕྱིར། །སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་གདན་ཁིར་བསྟོན། །བྱོིན་རླབས་ཐུགས་རྗེེ་སྤྲུལ་པ་

དང༌། །འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོ་ོཞེིང་བཀྱི།ེ །ཕྱོགས་བཅུའ་ིབདེར་གཤེེགས་སྟོོང་ག་ི

སྐུ་རུ་ཕྱུང༌། །བདརེ་གཤེགེས་སྟོངོ་དང་རྩ་བཞེ་ིལ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སམེ་ཅོན་

རྣམས། །ཉོན་མོངས་སྡེིག་སྒྲོིབ་སྦྱང་བའ་ིཕྱིར། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐང་བཅོད་

ནས། །དང་བའི་སེམས་ཀྱིིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཉོན་མོངས་སྡེིག་སྒྲོིབ་བྱོང་གྱུར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཅོིག །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྗེོད་ཀྱིིན། བདེར་གཤེེགས་སྟོོང་

དང་རྩ་བཞེིའ་ིམཚན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས། 

ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལ་མཆོོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་རིམ་པར་ཕུལ་ཏེ། དང་ལ་མར་མ་ེཐལ་མ་ོ

སྦྱར་བའ་ིབར་དུ་བཅུག་ནས། ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩའེ་ིཤེར་ཕྱགོས་ནས་མདངས་ཕྱུངས། ངག་

བསྒྲོགས། ལུས་བཏུད་ནས་ཚགི་བཤེད་འད་ིསྐོད་བརྗེདོ་ད།ོ །ང་ོམཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བ་

ཡ།ི །གསལ་བ་འདོ་ཀྱི་ིམར་མ་ེའད།ི །དང་པ་ོཡ་ེམདེ་སྟོངོ་པ་ལ། །སྲདི་ན་ིཡ་ེཡདོ་ཅུང་

ལ་སྲདི། །ཆོགས་ན་ིཕྲི་རབ་རྡུལ་ལ་ཆོགས། །སྐྱེདེ་ན་ིདྲེདོ་དང་རླན་གྱིསི་བསྐྱེདེ། །གྲུབ་

ན་ིསྤྱི་ིམཐུན་ལས་ལ་གྲུབ། །རྒྱུ་ན་ིའབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརྟེེན། །རྐྱེེན་ན་ིདད་པ་ཅོན་གྱིིས་

སྦྱར། །འབུལ་ན་ིབདརེ་གཤེགེས་རྣམས་ལ་འབུལ། །ད་ེལྟར་ཚངས་པའ་ིགཙིང་རྫོས་

ཀྱིི། །གསལ་བ་འོད་ཀྱི་ིམར་མ་ེའདི། །བདག་དང་ཁམས་གསུམ་མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅོན་གྱིསི། །ལུས་ངག་ཡདི་དང་གསུམ་གྱི་ིདད་པ་ཡསི། །ལྷ་གཤེནེ་སྲདི་པ་གསུམ་ལ་

མཆོོད་པར་འབུལ། །བདེར་གཤེེགས་སྐུ་ལ་སྒྲོོན་མ་ེམ་ིའཚལ་ཏ།ེ །བདག་དང་མཐའ་

ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན། །སྐྱེོན་གྱི་ིསྡེིག་སྒྲོིབ་སྦྱང་བའ་ིཕྱིར། །ལྷ་གཤེེན་ཐུགས་རྗེེས་

དགོངས་ལགས་ལ། །གསལ་བའི་མར་མེ་མཆོོད་པར་བཞེེས། །ཨ་དཀར་ཡོངས་

འབར་ཕྱོད་ལམ་གསལ། །ཨ་དཀར་ཡོངས་འབར་ཕྱོད་ལམ་གསལ། །ཨ་དཀར་

ཡངོས་འབར་ཕྱདོ་ལམ་གསལ། །ཨ་དཀར་ཡངོས་འབར་ཕྱདོ་ལམ་གསལ། །ད་ེལྟར་

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། །ལུས་ངག་ཡིད་དང་གསུམ་གྱིི་དད་པ་

ཡིས། །མར་མ་ེགསལ་བ་འོད་ཀྱི་ིསྒྲོོན་མ་འད།ི །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ལ་

མཆོོད་པ་ཡིས། །འད་ིནས་མ་ིརྟེག་འཆོ་ིའཕེོས་སྐྱེེས་ཙིམ་ན། །ཞེ་ེསྡེང་ལས་ཀྱི་ིའཕྲི་ོ
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འདུའ་ིདབང་བརྩན་ནས། །དམྱལ་བ་ཚ་གྲང་གནས་སུ་སྐྱེ་ེསྲདི་ན། །མར་མ་ེམཆོདོ་པ་

ཕུལ་བའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། །མར་ཁུའ་ིརྒྱུན་གྱིིས་ཚ་བའ་ིདམྱལ་བ་བསིལ། །སྡེོང་བུའ་ི

འདོ་ཀྱིསི་གྲང་བའ་ིདམྱལ་བ་དྲེ།ོ །མ་ེལྕེ་ེསྒྲོནོ་མས་འཁརོ་བའ་ིམུན་པ་བཅོམོ། །གསལ་

བའ་ིའོད་ཀྱིིས་དབྱོིངས་སུ་ཤུལ་དྲེོང་ལ། །གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱི་ིགནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་

ཅོན། །གར་གསས་བཙིན་པ་ོབཞུགས་པའ་ིཞེིང་ཁམས་སུ། །ཤེེས་རབ་སྒྲོོན་མས་

ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གསལ་ནས། །ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིསྤྱིན་དང་ལྡན་གྱུར་ཅོིག །བདག་

དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལ། །ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་དད་པ་ཡིས། །མར་མ་ེམཆོོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱི་ི

གནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། །གར་གསས་བཙིན་པོ་བཞུགས་པའི་སྤྱིན་ལམ་

དུ། །ཤེེས་རབ་སྒྲོོན་མས་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གསལ་གྱིིན། །ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིསྤྱིན་

དང་ལྡན་ནས་ཀྱིང༌། །སླར་ལ་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་ནུས་ཏེ། །ཁམས་

གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་རྣམས། །མུན་པས་གཏིབས་ནས་ལས་

ཀྱིསི་སྦྱངོ་བ་ལ། །གསལ་བའ་ིསྒྲོནོ་མའ་ིསྦྱནི་པ་རྒྱུན་དུ་གཏངོ་བར་ཤེགོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས། །ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་བའ་ིབར་དུ། 

སྤེསོ་དྲེ་ིབཅུག་ནས་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩའེ་ིབྱོང་ཕྱགོས་ནས། མདངས་ཕྱུངས། ངག་བསྒྲོགས། 

ལུས་བཏུད་ནས། ཚིག་བཤེད་འད་ིསྐོད་བརྗེོད་ད།ོ །ང་ོམཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བ་ཡ།ི །དྲེ་ི

བདའི་སྤེོས་ཀྱིི་དུད་པ་འདི། །དང་པོ་ཡེ་མེད་སྟོོང་པ་ལ། །སྲིད་ནི་ཡེ་ཡོད་ཅུང་ལ་

སྲདི། །ཆོགས་ན་ིཕྲི་རབ་རྡུལ་ལ་ཆོགས། །སྐྱེདེ་ན་ིདྲེདོ་དང་རླན་གྱིསི་བསྐྱེདེ། །གྲུབ་ན་ི

སྤྱིི་མཐུན་ལས་ལ་གྲུབ། །རྒྱུ་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརྟེེན། །རྐྱེེན་ནི་དད་པ་ཅོན་གྱིིས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྦྱར། །འབུལ་ན་ིབདརེ་གཤེགེས་རྣམས་ལ་འབུལ། །ད་ེལྟར་ཚངས་པའ་ིགཙིང་རྫོས་

ཀྱིི། །དྲེ་ིབདའ་ིསྤེོས་ཀྱི་ིདུད་པ་འདི། །བདག་དང་ཁམས་གསུམ་མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅོན་གྱིསི། །ལུས་ངག་ཡདི་དང་གསུམ་གྱི་ིདད་པ་ཡསི། །ལྷ་གཤེནེ་སྲདི་པ་གསུམ་ལ་

མཆོདོ་པར་འབུལ། །བདརེ་གཤེགེས་སྐུ་ལ་དྲེ་ིབདའ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ །བདག་དང་མཐའ་

ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན། །སྐྱེོན་ཀྱི་ིསྡེིག་སྒྲོིབ་སྦྱང་བའ་ིཕྱིར། །ལྷ་གཤེེན་ཐུགས་རྗེེས་

དགོངས་ལགས་ལ། །དྲེ་ིབདའ་ིསྤེོས་དུད་མཆོོད་པར་བཞེེས། འབར་ལྡན་སྤྲོོས་ཁྱེབ་

ཟརེ་ལངི་གསལ། །འབར་ལྡན་སྤྲོསོ་ཁྱེབ་ཟརེ་ལངི་གསལ། །འབར་ལྡན་སྤེསོ་ཁྱེབ་ཟརེ་

ལིང་གསལ། ། འབར་ལྡན་སྤྲོོས་ཁྱེབ་ཟེར་ལིང་གསལ། །ད་ེལྟར་བདག་དང་མཐའ་

ཡས་སམེས་ཅོན་གྱིིས། །ལུས་ངག་ཡདི་དང་གསུམ་གྱི་ིདད་པ་ཡསི། །བདུག་སྤེོས་དྲེ་ི

ཞེམི་སྨན་གྱི་ིདུད་པ་འད།ི །བདརེ་གཤེེགས་ལྷ་གཤེནེ་རྣམས་ལ་མཆོོད་པ་ཡསི། །འད་ི

ནས་མ་ིརྟེག་འཆོ་ིའཕེསོ་སྐྱེསེ་ཙིམ་ན། །འདདོ་ཆོགས་ལས་ཀྱི་ིའཕྲི་ོའདུའ་ིདབང་བརྩན་

ནས། །ཡ་ིདྭགས་བཀྲེསེ་སྐོམོ་གནས་སུ་སྐྱེ་ེསྲདི་ན། །སྤེསོ་དྲེ་ིམཆོདོ་པ་ཕུལ་བའ་ིཡནོ་

ཏན་གྱིསི། །སྦྱར་སྤེསོ་དཔུང་གསི་ཡ་ིདྭགས་བཀྲེསེ་པ་ཚམི། །དྲེ་ིམཆོགོ་ཞེམི་པས་ཡ་ི

དྭགས་སྐོོམ་པ་ངོམས། །མ་ེམདངས་འོད་ཀྱིིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །དུད་པའ་ིརྒྱུན་

གྱིིས་དབྱོིངས་སུ་ཤུལ་དྲེོངས་ལ། །གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱིི་གནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་

ཅོན། །རྒདོ་གསས་ཁམ་པ་བཞུགས་པའ་ིཞེངི་ཁམས་སུ། །འདུ་བ་རྣམ་བཞེིའ་ིནད་ཀྱི་ི

རྒྱུན་བྱོང་ནས། །དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའ་ིསྨན་གྱི་ིདྲེ་ིདང་ལྡན་གྱུར་ཅོིག །བདག་དང་

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལ། །ལུས་ངག་

ཡདི་གསུམ་དད་པ་ཡསི། །སྤེསོ་དྲེ་ིམཆོདོ་པ་ཕུལ་བ་ཡསི། །གྲུབ་པ་གཤེནེ་གྱི་ིགནས་
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མཆོགོ་ཁྱེད་པར་ཅོན། །རྒདོ་གསས་ཁམ་པ་བཞུགས་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ། །འདུ་བ་རྣམ་

བཞེིའི་ནད་ཀྱིི་རྒྱུན་བྱོང་གིན། །དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་སྨན་གྱིི་དྲེི་དང་ལྡན་ནས་

ཀྱིང༌། །སླར་ལ་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདནོ་ནུས་ཏ།ེ །ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིསི་

འཁརོ་བའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས། །སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིསི་གདུངས་ནས་རྐྱེནེ་གྱིསི་སྦྱངོ་

བ་ལ། །བདུད་རྩིའི་སྨན་གྱིི་སྦྱིན་པ་རྒྱུན་དུ་གཏོང་བར་ཤེོག །དེ་ནས་ཡང་གཤེེན་

བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མས། །ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་བའ་ིབར་དུ། རྩ་ིསྨན་བཅུག་ནས། ཤེམ་

པ་ོལྷ་རྩེའ་ིནུབ་ཕྱགོས་ནས། མདངས་ཕྱུངས། ངག་བསྒྲོགས། ལུས་བཏུད་ནས། ཚགི་

བཤེད་འད་ིསྐོད་བརྗེོད་ད།ོ །ང་ོམཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །གས་ོབསྐྱེེད་བདུད་རྩིའ་ིརྩ་ི

སྨན་འད།ི །དང་པ་ོཡ་ེམདེ་སྟོངོ་པ་ལ། །སྲདི་ན་ིཡ་ེཡདོ་ཅུང་ལ་སྲདི། །ཆོགས་ན་ིཕྲི་རབ་

རྡུལ་ལ་ཆོགས། །སྐྱེེད་ནི་དྲེོད་དང་རླན་གྱིིས་བསྐྱེེད། །གྲུབ་ནི་སྤྱིི་མཐུན་ལས་ལ་

གྲུབ། །རྒྱུ་ན་ིའབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརྟེནེ། །རྐྱེེན་ན་ིདད་པ་ཅོན་གྱིསི་སྦྱར། །འབུལ་ན་ིབདརེ་

གཤེེགས་རྣམས་ལ་འབུལ། ད་ེལྟར་ཚངས་པའ་ིགཙིང་རྫོས་ཀྱི།ི །གས་ོབསྐྱེེད་བདུད་

རྩིའ་ིརྩ་ིསྨན་འདི། །བདག་དང་ཁམས་གསུམ་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། །ལུས་

ངག་ཡིད་དང་གསུམ་གྱིི་དད་པ་ཡིས། །ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་གསུམ་ལ་མཆོོད་པར་

འབུལ། །བདེར་གཤེེགས་སྐུ་ལ་གས་ོབསྐྱེེད་མ་ིའཚལ་ཏེ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་

སམེས་ཅོན་ཀུན། །སྐྱེནོ་གྱི་ིསྡེགི་སྒྲོབི་སྦྱང་བའ་ིཕྱརི། །ལྷ་གཤེནེ་ཐུགས་རྗེསེ་དགངོས་

ལགས་ལ། །གས་ོབསྐྱེདེ་རྩ་ིསྨན་མཆོདོ་པར་བཞེསེ། །མུན་གསལ་འདོ་བཀྲེམ་ཡངོས་

རྒྱས་བདེ། །མུན་གསལ་འོད་བཀྲེམ་ཡོངས་རྒྱས་བདེ། །མུན་གསལ་འོད་བཀྲེམ་

ཡོངས་རྒྱས་བདེ། །མུན་གསལ་འོད་བཀྲེམ་ཡོངས་རྒྱས་བདེ། །ད་ེལྟར་བདག་དང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་གྱིསི། །ལུས་ངག་ཡདི་དང་གསུམ་གྱི་ིདད་པ་ཡསི། །སམེས་

ཅོན་གསོ་བསྐྱེེད་བདུད་རྩིའི་རྩི་སྨན་འདི། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ལ་

མཆོོད་པ་ཡིས། །འད་ིནས་མ་ིརྟེག་འཆོ་ིའཕེོས་སྐྱེེས་ཙིམ་ན། གཏ་ིམུག་ལས་ཀྱི་ིའཕྲི་ོ

འདུའི་དབང་བརྩན་ནས། །བྱོོལ་སོང་གླེེན་ལྐུགས་གནས་སུ་སྐྱེེ་སྲིད་ན། །རྩི་སྨན་

མཆོོད་པ་ཕུལ་བའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། །རྩ་ིཡ་ིའ་ོམས་བྱོོལ་སོང་གླེེན་པ་དྲེན། །སྨན་དང་

ཆུ་བོས་བྱོོལ་སོང་ལྐུགས་པ་སྨྲ། །དཀར་བའི་མདངས་ཀྱིིས་འཐིབས་པའི་མུན་པ་

གསལ། །རླངས་པའི་རྒྱུན་གྱིིས་དབྱོིངས་སུ་ཤུལ་དྲེོངས་ལ། །གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱིི་

གནས་མཆོགོ་ཁྱེད་པར་ཅོན། །གསས་རྗེ་ེརྨེང་པ་ོབཞུགས་པའ་ིཞེངི་ཁམས་སུ། །གས་ོ

འཆོི་སྐྱེེ་རྒ་ན་འཆོི་བཞེི་བྱོང་ནས། །བདུད་རྩི་ཤེི་སོས་སྐོོམ་གྱིི་མཚོ་དང་ལྡན་གྱུར་

ཅོིག །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་

ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དད་པ་ཡིས། །རྩ་ིསྨན་མཆོོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །གྲུབ་པ་

གཤེེན་གྱི་ིགནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། །གསས་རྗེ་ེརྨེང་པ་ོབཞུགས་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་

དུ། བར་ཆོད་གསོད་འཆོིའ་ིསྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆོད་ཀྱིིན། །ཤེ་ིསོས་བདུད་རྩིའ་ིམཚ་ོ

དང་ལྡན་ནས་ཀྱིང༌། །སླར་ལ་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་ནུས་ཏེ། །ཁམས་

གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་རྣམས། །གས་ོའཆོི་བར་ཆོད་རྐྱེེན་གྱིིས་

སྦྱངོ་བ་ལ། །བདུད་རྩིའ་ིསྐོམོ་གྱི་ིསྦྱནི་པ་རྒྱུན་དུ་གཏངོ་བར་ཤེགོ །

ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མས། །ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་བའ་ིབར་དུ། ལྷ་

སངས་བཅུག་ནས། ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིལྷ་ོཕྱགོས་ནས། མདངས་ཕྱུངས། ངག་བསྒྲོགས། 

ལུས་བཏུད་ནས། ཚགི་བཤེད་འད་ིསྐོད་བརྗེདོ་ད།ོ །ང་ོམཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བ་ཡ།ི །ཞེལ་
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ཟས་ར་ོམཆོོག་ལྷ་སངས་འདི། །དང་པ་ོཡ་ེམེད་སྟོོང་པ་ལ། །སྲིད་ན་ིཡ་ེཡོད་ཅུང་ལ་

སྲདི། །ཆོགས་ན་ིཕྲི་རབ་རྡུལ་ལ་ཆོགས། །སྐྱེདེ་ན་ིདྲེདོ་དང་རླན་གྱིསི་བསྐྱེདེ། །གྲུབ་ན་ི

སྤྱིི་མཐུན་ལས་ལ་གྲུབ། །རྒྱུ་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརྟེེན། །རྐྱེེན་ནི་དད་པ་ཅོན་གྱིིས་

སྦྱར། །འབུལ་ན་ིབདརེ་གཤེགེས་རྣམས་ལ་འབུལ། །ད་ེལྟར་ཚངས་པའ་ིགཙིང་རྫོས་

ཀྱིི། །ཞེལ་ཟས་ར་ོམཆོོག་ལྷ་སངས་འདི། །བདག་དང་ཁམས་གསུམ་མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅོན་གྱིིས། །ལུས་ངག་ཡིད་དང་གསུམ་གྱི་ིདད་པ་ཡིས། །ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་

གསུམ་ལ་མཆོདོ་པར་འབུལ། །བདརེ་གཤེགེས་སྐུ་ལ་ཞེལ་ཟས་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ །བདག་

དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན། །སྐྱེོན་གྱིི་སྡེིག་སྒྲོིབ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར། །ལྷ་གཤེེན་

ཐུགས་རྗེེས་དགོངས་ལགས་ལ། །ཞེལ་ཟས་ལྷ་སངས་མཆོོད་པར་བཞེེས། །མུ་ཧ་ེ

སྤུངས་རམ་སྤྲོོས་རྒྱས་ཁྱེབ། །མུ་ཧ་ེསྤུངས་རམ་སྤྲོོས་རྒྱས་ཁྱེབ། །མུ་ཧ་ེསྤུངས་རམ་

སྤྲོསོ་རྒྱས་ཁྱེབ། །མུ་ཧ་ེསྤུངས་རམ་སྤྲོསོ་རྒྱས་ཁྱེབ། །ད་ེལྟར་བདག་དང་མཐའ་ཡས་

སམེས་ཅོན་གྱིསི། །ལུས་ངག་ཡདི་དང་གསུམ་གྱི་ིདད་པ་ཡསི། །དག་པའ་ིཞེལ་ཟས་

ར་ོམཆོགོ་ལྷ་སངས་འད།ི །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་གཤེནེ་རྣམས་ལ་མཆོདོ་པ་ཡསི། །འད་ི

ནས་མ་ིརྟེག་འཆོ་ིའཕེོས་སྐྱེེས་ཙིམ་ན། །ཕྲིག་དོག་ལས་ཀྱི་ིའཕྲི་ོའདུའ་ིདབང་བརྩན་

ནས། མཐའ་འཁོབ་མ་ིཡ་ིགནས་སུ་སྐྱེ་ེསྲིད་ན། །ལྷ་སངས་མཆོོད་པ་ཕུལ་བའ་ིཡོན་

ཏན་གྱིིས། །འབྲུ་གཙིང་ཆུ་བོས་བསྡུས་པས་མ་ིཡ་ིའདོད་པ་ཚིམ། །རྩ་ིབཅུད་མར་

གྱིིས་བསྐུས་པས་མཐའ་འཁོབ་ནད་རྣམས་སེལ། །དྲེ་ིབདའ་ིརླངས་ཀྱིིས་འཕེ་ོའགྱུར་

སྡུག་བསྔལ་བད།ེ །རྭ་ཡ་ིདབལ་སསོ་དབྱོངིས་སུ་ཤུལ་དྲེངོས་ལ། །གྲུབ་པ་གཤེནེ་གྱི་ི

གནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། །གནམ་གསས་དབྱོིངས་རུམ་བཞུགས་པའི་ཞེིང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁམས་སུ། །འཕེ་ོའགྱུར་འདདོ་ལྟགོས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆོད་ནས། །བདུད་རྩ་ིམ་ིཟད་

ཟས་ཀྱི་ིགཏརེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅོགི །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིསི། །བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དད་པ་ཡིས། །ལྷ་སངས་

མཆོོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱི་ིགནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། །གནམ་

གསས་དབྱོིངས་རུམ་བཞུགས་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ། །འཕེ་ོའགྱུར་འདོད་ལྟོགས་སྡུག་

བསྔལ་རྒྱུན་ཆོད་ཀྱིནི། །བདུད་རྩ་ིམ་ིཟད་ཟས་ཀྱི་ིགཏེར་དང་ལྡན་ནས་ཀྱིང༌། །སླར་ལ་

འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིི་དོན་ནུས་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བའི་

སེམས་ཅོན་རྣམས། །འཕེོ་འགྱུར་འདོད་ལྟོགས་སྡུག་བསྔལ་རྐྱེེན་གྱིིས་སྦྱོང་བ་

ལ། །བདུད་རྩ་ིཟས་ཀྱི་ིསྦྱནི་པ་རྒྱུན་དུ་གཏངོ་བར་ཤེགོ །

།ད་ེནས་ཡང་གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མས། །ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་མ་ོསྦྱར་བའ་ིབར་དུ་མ་ེ

ཏགོ་བཅུག་ནས། ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩའེ་ིདབུས་ཀྱི་ིནང་ནས། མདངས་ཕྱུངས། ངག་བསྒྲོགས། 

ལུས་བཏུད་ནས། ཚིག་བཤེད་འདི་སྐོད་བརྗེོད་དོ། །ངོ་མཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བ་

ཡི། །མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མདངས་ལྡན་འདི། །དང་པ་ོཡ་ེམེད་སྟོོང་པ་ལ། །སྲིད་ན་ིཡ་ེ

ཡོད་ཅུང་ལ་སྲིད། །ཆོགས་ན་ིཕྲི་རབ་རྡུལ་ལ་ཆོགས། །སྐྱེེད་ན་ིདྲེོད་དང་རླན་གྱིིས་

བསྐྱེེད། །གྲུབ་ན་ིསྤྱི་ིམཐུན་ལས་ལ་གྲུབ། །རྒྱུ་ན་ིའབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརྟེེན། །རྐྱེེན་ན་ིདད་

པ་ཅོན་གྱིསི་སྦྱར། །འབུལ་ན་ིབདརེ་གཤེགེས་རྣམས་ལ་འབུལ། །ད་ེལྟར་ཚངས་པའ་ི

གཙིང་རྫོས་ཀྱིི། །མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མདངས་ལྡན་འདི། །བདག་དང་ཁམས་གསུམ་

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། །ལུས་ངག་ཡིད་དང་གསུམ་གྱིི་དད་པ་ཡིས། །ལྷ་

གཤེེན་སྲིད་པ་གསུམ་ལ་མཆོོད་པར་འབུལ། །བདེར་གཤེེགས་སྐུ་ལ་རྒྱན་མཛོེས་མ་ི



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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འཚལ་ཏེ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན། །སྐྱེོན་གྱི་ིསྡེིག་སྒྲོིབ་སྦྱང་བའ་ི

ཕྱརི། །ལྷ་གཤེནེ་ཐུགས་རྗེསེ་དགངོས་ལགས་ལ། །མ་ེཏགོ་མདངས་ལྡན་མཆོདོ་པར་

བཞེེས། །བཀྲེག་གསལ་ཀློོང་རྒྱས་སྤྲོོས་འབར་ལམ། །བཀྲེག་གསལ་ཀློོང་རྒྱས་སྤྲོོས་

འབར་ལམ། །བཀྲེག་གསལ་ཀློོང་རྒྱས་སྤྲོོས་འབར་ལམ། །བཀྲེག་གསལ་ཀློོང་རྒྱས་

སྤྲོསོ་འབར་ལམ། །ད་ེལྟར་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་གྱིསི། །ལུས་ངག་ཡདི་

དང་གསུམ་གྱིི་དད་པ་ཡིས། །དྲེི་མེད་འོད་ལྡན་མཛོེས་པའི་མེ་ཏོག་འདི། །བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ལ་མཆོོད་པ་ཡིས། །འད་ིནས་མ་ིརྟེག་འཆོ་ིའཕེོས་སྐྱེེས་

ཙིམ་ན། །ང་རྒྱལ་ལས་ཀྱི་ིའཕྲི་ོའདུའ་ིདབང་བརྩན་ནས། །ལྷ་མནི་འཐབ་རྩདོ་གནས་སུ་

སྐྱེ་ེསྲདི་ན། །མ་ེཏགོ་མཆོདོ་པ་ཕུལ་བའ་ིཡནོ་ཏན་གྱིིས། །དྲེ་ིམ་མདེ་པས་ལྷ་མནི་སྐྱེནོ་

དང་བྲལ། །འོད་དུ་འབར་བས་ལྷ་མིན་ཁོང་ཁ་ོཞེི། །པད་མ་རྒྱས་པས་ལྷ་མིན་མཚོན་

དབལ་ཡལ། །སྦུ་གུར་དོད་པས་དབྱོིངས་སུ་ཤུལ་དྲེོངས་ལ། །གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱིི་

གནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་བཞུགས་པའི་ཞེིང་ཁམས་

སུ། །མཆོོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་དབང་པ་ོཀུན་ཚང་ནས། །མཛོེས་པ་ལྷ་ཡ་ིརྒྱན་དང་

ལྡན་གྱུར་ཅོགི །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་གྱིསི། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་གཤེནེ་

སྲིད་པ་ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དད་པ་ཡིས། །མེ་ཏོག་མཆོོད་པ་ཕུལ་བ་

ཡིས། །གྲུབ་པ་གཤེེན་གྱིི་གནས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་

བཞུགས་པའི་སྤྱིན་ལམ་དུ། །མཆོོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་

གིན། །མཛོེས་པ་ལྷ་ཡ་ིརྒྱན་དང་ལྡན་ནས་ཀྱིང༌། །སླར་ལ་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་

ཀྱི་ིདནོ་ནུས་ཏ།ེ །ཁམས་གསུམ་ལས་ཀྱིསི་འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས། །མ་ིམཇིདེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྩོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་རྐྱེེན་གྱིིས་སྦྱོང་བ་ལ། །སྐྱེོབ་གོས་མཛོེས་རྒྱན་སྦྱིན་པ་རྒྱུན་དུ་

གཏངོ་བར་ཤེགོ །

དེ་ལྟར་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས། བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལ། 

མཆོོད་པ་རྣམ་ལྔ་རིམ་པར་ཕུལ། དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་

ལ། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་སྟོགས་བཏགེས། ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱརོ་སྙིངི་གར་གཏད། སྙིངི་པ་ོ

ངན་སོང་དོང་སྤྲུག་བཟླས། །ཨ་དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། ད་ེ

ནས་ཡ་སྟོགས་ཕྱོགས་བཞེིར་བཏང༌། ཚིགས་སུ་སྨོན་ལམ་འདི་སྐོད་ཅོེས་བཏབ་

བ།ོ །འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིསྦྱནི་པ་འད།ི །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེགོ །ཚ་གྲང་སྡུག་

བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ ། “འདདོ་པ་ལྔ་ཡ་ིསྦྱནི་པ་འད།ི” 

།ཡ་ིདྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །བཀྲེེས་སྐོོམ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་

ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག ། “འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིསྦྱིན་པ་འད།ི” །བྱོོལ་སོང་གནས་སུ་ཕྱིན་

པར་ཤེོག །གླེེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེི་བར་ཤེོག །བླ་མེད་གོ་འཕེང་ཐོབ་པར་

ཤེོག །“།འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིསྦྱིན་པ་འད།ི” །མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཕེ་ོའགྱུར་

སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །“།འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིསྦྱིན་པ་

འདི།” །ལྷ་མིན་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་

མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །“།འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིསྦྱིན་པ་འད།ི” །ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་

པར་ཤེགོ །ཕེམ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །བསམ་

པ་ཤེིན་ཏུ་དག་པའ་ིགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་དེས། །མཆོོད་པ་སྦྱིན་པ་གནས་སུ་ཐེངས་

པ་ཡིས། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་ཤེེས་པ་ཕྲི་མོའ་ིཆོ་དང་ལྡན། ཏིང་ང་ེའཛོིན་ལ་གནས་
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ཙིམ་ན། །བདརེ་གཤེགེས་ཞེལ་ཡང་ས་ལརེ་གསལ་བར་མཐངོ༌། །སམེས་ཅོན་རྣམས་

ཀྱིང་ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེནི་སྐོངོས། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཐབོ་པས་གར་འགྲ་ོཐགོས་པ་མདེ། 

གཟུགས་ཕུང་ཤེལེ་ལྟར་དག་ནས་འདོ་ཟརེ་ཕྱགོས་བཅུར་འཕྲི།ོ སྙིངི་རྗེ་ེཚད་མདེ་སྐྱེསེ་

ནས་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བྱོམས། འཁོར་བའ་ིའདམ་རྫོབ་ནང་ནས་རྟུལ་ཤུགས་དྲེག་པོས་

སྤེོང་ནུས་པའི། གཤེེན་རབ་སྲས་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས། དུས་དེར་གུས་

བཏུད་གཤེེན་རབ་ཡབ་ལ་ཞུས་པའི་མདོ། །ཡབ་གཅོིག་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་

ལགས། །དད་པའི་རྟུལ་ཤུགས་དྲེག་པོ་ཡིས། །ཁྱེིམ་ཐབ་འདམ་རྫོབ་ནང་ནས་

བྱུང༌། །དུས་གསུམ་བདེར་གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་ལ། །མཆོོད་པ་རྣམ་ལྔ་རིམ་པས་

ཕུལ། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་མཐའ་ཡས་ལ། །འདོད་པ་རྣམ་ལྔ་སྦྱིན་པར་

བཏང༌། །ཕྱོགས་བཅུའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་ལ། །མཚན་ནས་བརྗེོད་ཀྱིིན་མཚན་

ཕྱག་བཙིལ། །དེ་ཡི་ཐུགས་རྗེེ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །བསམ་པ་ཤེིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག །མངོན་ཤེེས་ཆོ་ཡང་ཕྲི་མ་ོརྙིེད། ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ཙིམ་ན། །བདེར་

གཤེགེས་ཞེལ་ཡང་ས་ལརེ་འཁུམས། །སམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་འཁརོ་བ་ཡང༌། །ལན་

ཅོགི་ཅོ་ིའདོད་ཡདི་བཞེནི་སྐོངོས། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཐབོ་པས་ཀྱིང༌། །ནམ་མཁའ་ིངསོ་

ལ་འགྲ་ོབ་འཚལ། །སྐྱེོན་གྱིི་གཟུགས་ཕུང་ཤེེལ་ལྟར་དག །འོད་ཟེར་ཕྲི་མ་ོཕྱོགས་

བཅུར་འཕྲིོ། །བྱོམས་སེམས་སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་ལྡན། །ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་ལྡན་

ལགས་ཀྱིང༌། །འཁོར་བའ་ིགནས་ནས་སངས་མ་རྒྱས། །ཡབ་གཅོིག་སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་ལགས། །ཉིད་ཀྱིིས་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེེན་པས། །འདི་ཡི་སྐྱེོན་སྒྲོིབ་ཇིི་ལྟར་

ལགས། །དངོས་ལ་སྟོོན་པས་བཤེད་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མས། སྟོནོ་པ་ལ་ཞུས་སམ་གསལོ་བས། །

དེ་ལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །བུ་མོ་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་

མ། །དག་ེལ་དད་པའ་ིཤེསེ་རབ་ཀྱིསི། །ཤེསེ་པ་གསལ་བ་མ་ིམོའ་ིམཆོགོ །ཚགི་བཞེ་ི

ཚགིས་སུ་བཅོད་ནས་སུ། །མཆོདོ་པ་རྣམ་ལྔ་ཕུལ་བ་ལགེས། །ཕྱག་རྒྱ་སྙིངི་པ་ོབཅོས་

ནས་སུ། །དག་པ་དྲུག་ག་ིཏངི་འཛོནི་གྱིསི། །འདདོ་ལྔ་ཡ་སྟོགས་བཏང་པས་ཕྱིན། །ད་ེ

ཡ་ིཡོན་ཏན་རང་ལ་ཤེར། །བུ་མ་ོགཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མ། །ཤེེས་རབ་རྒྱུད་ཀྱིིས་

བཤེམས་པ་ཡ།ི །མཆོདོ་སྦྱནི་རམི་པར་བཏང་བ་བཞེནི། །སླད་ཀྱི་ིསམེས་ཅོན་རྣམས་

ཀྱིིས་ཀྱིང༌། །འད་ིལྟར་གཞུང་བཞེིན་བྱོེད་གྱུར་ན། །བསོད་ནམས་ཚོགས་དང་ལྡན་ཏ་ེ

འངོ༌། །མཐ་ོརསི་ག་ོའཕེང་འཐབོ་པར་ངསེ། །བུ་མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ། །མངནོ་

པར་རྫོགོས་པར་འཚང་རྒྱ་བའ།ི །འབྲས་བུ་ཐབོ་པ་ཤེནི་ཏུ་དཀའ། །ཁྱེོད་ཀྱིསི་ཐབོ་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ལ། །སྒྲོིབ་སྦྱང་ལས་སུ་ཚོགས་མ་རྫོོགས། །ཚོགས་ཀྱི་ིལམ་སྒོ་ོབདུད་ཀྱིིས་

བཀག །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟགི་བུ་ཐུང༌། །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིལུས་ལས་ཆོད་པ་ཡནི། །སྟོནོ་པའ་ི

ཐུགས་རྗེ་ེདསོ་དྲེག་ཀྱིང༌། །སམེས་ཅོན་ལས་ན་ིདབང་ཆོེའ།ོ །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟགི་

བུ་ཐུང༌། །ཟས་སུ་སེམས་ཅོན་ཤེ་ཁག་ཟ། །བདག་གི་ཐུགས་རྗེེ་བྱོིན་རླབས་

ཀྱིིས། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིལན་ཆོགས་གཞེལ་བའ་ིཕྱིར། །བྲང་ག་ིནུ་བཅོད་ཟས་སུ་བྱོིན། །སྟོོན་

པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེདོས་དྲེག་པས། ། ལ་ོགསུམ་བྲང་ག་ིནུ་མས་གསོས། །སེམས་ཅོན་

བཟའ་འཕྲི་ོལ་ོགསུམ་ཆོད། །སེམས་ཅོན་ལས་ངན་དབང་ཆོ་ེབས། །ནུ་མ་ཟད་ནས་

སེམས་ཅོན་ཟ། །གྲངས་མེད་བསམ་ལས་འདས་པ་གསོད། །སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་

ཐབོ་རྒྱུ་ལ། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟགི་བུ་ཐུང༌། །རྒྱུ་ཕྱདེ་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་བསྐྱེེད་པ་ཡནི། །བུ་
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མ་ོགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མ། །སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་ཐབོ་འདདོ་ན། །ཞེ་ེསྡེང་ནག་པ་ོ

བདུད་ཀྱིི་བུ། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །བདུད་ཡུལ་མུན་པའི་གླེིང་ནས་

དྲེོངས། །ལྕེགས་མཁར་རྩེ་བརྒྱའི་དབུས་ནས་རྐུས། །མ་བཞེིན་བུ་ཡང་དགེ་བ་

སྦྱོང༌། །རྒྱུན་དུ་མཆོོད་སྦྱིན་ལུགས་བཞེིན་ཐོངས། །དེ་ལྟར་ཁྱེོད་ཀྱིིས་འགྲུབ་པ་

ན། །སྡེདོ་ཅོགི་སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་འཐབོ། །ད་རུང་སམེས་ཅོན་ཆོ་ལ་གནས། །སྐྱེནོ་

མ་ཟད་པར་ཡོན་ཏན་འདོད། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །ནེའུ་ཆུང་སངས་མ་ི

རྒྱ་བའ་ིསྐྱེནོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་པས། ད་ེནས་གཤེནེ་བཟའ་

ནའེུ་ཆུང་ཡང༌། སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་བཞེནི་དུ། བུ་གཉསི་བརྐུ་རུ་ཕྱནི། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་

ཡསི། གམོ་པ་གསུམ་བརོ་བས། ནམ་གྱི་ིཆོ་ཕྱདེ་ན། བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་ཕྱནི། ལྕེགས་

མཁར་སྒོ་ོབརྒྱ་རྩེ་བརྒྱའི་རྩེར། མངོན་པར་ཤེེས་པའི་རྩལ་གྱིིས་བལྟས་པ་ལ། བུ་

གཉིས་བདུད་དམག་འབུམ་སྡེ་ེགསུམ་གྱིིས་བསྐོོར། ལྕེགས་ཐག་སྔོན་པ་ོདགུ་ཡིས་

བཏགས། སྒོ་ོརྣམས་ཐ་རམས་རྒྱ་ཡིས་གཏམས། གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེ་ེབྱོིན་རླབས་

ཀྱིིས། ནུ་མའ་ིརྒྱགས་ཀྱིང་ཟད་ནས་སུ། སེམས་ཅོན་ཤེ་ཁག་ཟ་ཞེིང་སྣང༌། བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིང༌། ལྕེགས་ཀྱུ་ཁ་བརྒྱད་ལག་ན་ཐོགས། བསླུ་བའ་ིཐབས་ལ་

མཁས་པ་འདིས། ང་ཡི་བུ་གཉིས་བརྐུ་རུ་འོང༌། མ་ཉལ་བདུད་དམག་མེལ་ཙིེ་

རེམས། །བདུད་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ས་ོའཛུགས་ནས། མེལ་ཚ་ེཀུ་སྒྲོ་དིར་དིར་བྱོེད། བུ་མ་ོ

གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་མས། བུ་གཉསི་བརྐུ་བར་མ་གྲུབ་ནས། ཕྱརི་ལ་ཡབ་ཀྱི་ིསྤྱིན་

སྔར་མཆོིས། པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་ཡབ་ལ་ཞུས། །ཡབ་གཅོིག་སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་ལགས། །མ་རིག་འཁྲུལ་བའི་ནེའུ་ཆུང་མས། །བདུད་ཀྱིི་བུ་བསྐྱེེད་ད་རེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འགྱིོད། །སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་ཅོི་ལ་ཐོབ། །ཡབ་གཅོིག་གསུངས་པ་ཨེ་རེ་

མང༌། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། །ངན་བུས་བརྐུ་རུ་མཆོིས་པ་ལ། །ནུ་མའ་ི

རྒྱགས་ཀྱིང་ཟད་ནས་སུ། །སམེས་ཅོན་མང་པ་ོབསད་ནས་ཟ། །སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་ཅོ་ི

མཚར། ‹སངས་རྒྱས་འབྲས་བུ་ཅོ་ིམ་ཚང་།’།ད་ེཡ་ིསྡེགི་སྒྲོབི་བདག་ལ་མཆོ།ི །བདུད་

ཀྱི་ིམཁར་བརྩན་མལེ་ཙི་ེདམ། །སྟོནོ་པ་ཡབ་ལ་དགོས་ཀྱིནི་གདའ། །བདག་གསི་བརྐུ་

བར་མ་ཐབོ་ལགས། །ཡབ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་བསམ་ལས་འདས། །སྡེགི་ཕྲུག་འད་ིགཉསི་བརྐུ་

བར་ཞུ། །སྡེིག་སྤེང་དག་ེབར་གཞུག་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ནེའུ་ཆུང་གིས་ཡབ་ལ་

གསོལ་ཏོ། །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ང་ན་ིཕེར་ངོས་ཀྱི་ིསེམས་ཤེེས་པ་

ཡིན་པས། བདུད་ཀྱིི་བུ་སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང་གཉིས་ཀྱིི་ཤེེས་པའི་རྒྱུད་

ལ། །སྔནོ་གྱི་ིདག་ེབ་སྦྱད་པའ་ིབག་ཆོགས་ཡདོ་པ་དང༌། བར་དུ་ནའེུ་ཆུང་ནུ་མ་བྱོནི་

ཙིམ་ན། ང་ཡ་ིཞེལ་མཐངོ་བ་དང༌། ད་ཡང་ཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་སྦྱར་ནས་བརྐུ་ན་ཐབོ་

སྟོ་ེའོང་བར་ངེས། ཐོབ་ནས་དག་ེལ་བཙུད་ན་བོན་ལ་མོས་ཏ་ེའོང༌། མཐར་ཀྱིང་མ་བུ་

དུས་གཅོིག་ཀ་ན་ཐར་པ་ཐོབ་སྟོ་ེའོང༌། འདྲེོངས་པའ་ིདུས་ལ་བབ་པས་དྲེང་བར་བྱོ། 

སྟོོན་པས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་དང་ཡབ་གཉིས་

བདུད་ཡུལ་མུན་པའ་ིགླེིང་དུ། བདུད་ཀྱི་ིབུ་སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང་གཉིས་

བརྐུར་གཤེགེས་ས།ོ །

ད་ེནས་ལྕེགས་མཁར་རྩ་ེབརྒྱའ་ིརྩར་ལྷན་གྱིིས་བྱོོན་ན།ོ །གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཐུགས་

རྗེའེ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། བདུད་ཀྱི་ིས་ོའཛུགས་མལེ་ཚ་ེབ། འཐབིས་ནས་གཉདི་དུ་ལྷན་

གྱིསི་སངོ༌། ད་ེནས་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡསི། བདུད་ཀྱི་ིམཁར་ལ་ཞེལ་གཟགིས་
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ནས། །ཕྱག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་ིརྩ་ེམ་ོབཀུག་ནས་གདེངས། ཞེབས་གཡོན་པ་

གཡས་པས་མནན། སྤྱིན་འབྲ་ིཚུགས་སུ་མཁར་ལ་གཏད་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་

བཟླས་པ། ཁལོ་ཏ་ིཏ་ིལམ་ཤེག་པར་ཕྱ།ེ ཁལོ་ཏ་ིཏ་ིལམ་ཤེག་པར་ཕྱ།ེ ཁལོ་ཏ་ིཏ་ིལམ་

ཤེག་པར་ཕྱ།ེ ཁལོ་ཏ་ིཏ་ིལམ་ཤེག་པར་ཕྱ།ེ །ད་ེལྟར་སྟོནོ་པས་མཛོད་པའ་ིབྱོནི་རླབས་

ཀྱིིས། བདུད་ཀྱི་ིལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱའ་ིསྒོ་ོཡང་རང་གིས་རང་ཕྱེའོ། །སྟོག་བུ་ཐུང་

དང་གཟགི་བུ་ཐུང༌། མ་དང་སྟོནོ་པ་ང་ོཤེེས་པས། ལྕེགས་ཐག་ཐུགས་རྗེེས་གྲལོ་ནས་

སུ། །ཡར་མར་འཛུམ་རྒདོ་འཕྱར་ནས་བྱུང༌། ད་ེལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཚ་བ་ོ

སྟོག་དང་ཚ་མོ་གཟིག །བདུད་ཡུལ་འདི་ན་ཨེ་རེ་སྡུག །མུན་པའི་གླེིང་ན་ཨེ་རེ་

འཐིབས། ལྕེགས་ཐག་འདོགས་པ་ཉོན་ར་ེམོངས། ཤེ་ཁག་ཟ་བ་སྐྱུག་ར་ེབྲ།ོ བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པས་མ་ཚརོ་བར། གཤེནེ་རབ་མསེ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་འདངོ༌། ནའེུ་ཆུང་བསྐྱེེད་པའ་ིམ་

དང་འགྲོགས། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ཤེེས་པ་སྦྱོངས། ཟས་སུ་དཀར་མངར་སྨན་འབྲུ་

སྦྱནི། མ་ཐགོས་མྱུར་དུ་ལ་འུར་འབྲསོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་གསུངས་པས། 

བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉསི་ཀྱིསི་ཕྱརི་ལ་ལན་བཏབ་པ། གཤེནེ་རབ་མསེ་དང་ནའེུ་ཆུང་ཡུམ། 

བདུད་ཕྲུག་གཤེེན་ཚ་མིང་སྲིང་ཡང༌། སྔོན་ཡང་ལས་ངན་སྤྱིད་པར་ངེས། ད་ལྟ་འད་ི

ལ་རྣམ་པར་སྨིན། ཞེ་ེསྡེང་བདུད་ཀྱི་ིརིགས་སུ་སྐྱེེས། མ་ཡིས་ཆུང་ནས་དྭ་རུ་བོར། 

སྐྱེེས་ནས་ཕེ་ཡིས་བཙིོན་དུ་བཟུང༌། མ་ིའཆོོར་ལྕེགས་ཀྱི་ིཐག་པས་བཏགས། དམག་

ཚགོས་མང་པོས་མེལ་ཚ་ེའཛུགས། ཉནི་ཀྱིང་གཤེེན་རབ་རྐུར་འངོ་ཟརེ། མཚན་ཀྱིང་

གཤེནེ་རབ་རྐུར་འངོ་ཟརེ། བསྐོརོ་ནས་ཤེནི་ཏུ་མལེ་ཚ་ེདམ། ད་ེལྟར་དམ་པ་མ་ལགས་

ན། གཤེེན་རབ་མེས་དང་ནེའུ་ཆུང་ཡུམ། བྲོས་ནས་ཕྱོགས་སུ་འཚོལ་དུ་མཆོི། ད་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མོད་བདུད་རྗེེས་ཚོར་དུ་མཆོི། ལ་འུར་ཕྱོད་ཀྱིིས་འབྲོས་ལ་གཤེེགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉསི་ཀྱིསི་སྨྲས་པས། མས་ཀྱིང་བུ་ལ་ལགེས་ས་ོལགེས་ས་ོཞེསེ་བསྟོདོ་

པར་བྱོས་ནས་སྨྲས་པ། གཤེེན་དང་ལས་ཀྱིིས་འབྲེལ་པ་ཡིས། །གཤེེན་རབ་ཞེལ་

མཐངོ་གསུང་ཐསོ་པས། ཁྱེདོ་གཉསི་དད་པ་སྐྱེེས་ནས་སྣང༌། །སྔནོ་གྱི་ིལས་ཀྱིང་ཡདོ་

པར་ངེས། །ཤེིན་ཏུ་ལེགས་ས་ོརབ་ཏུ་ཡང་ལེགས་སོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་མ་ཡིས་བུ་ལ་

བསྟོོད་ད།ོ །ད་ེནས་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེསྤྲུལ་པ་ཡིས། ཡབ་སྲས་གཉིས་བྱོ་ཁྱུང་

སུམ་གྲུས་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་ནས། བདུད་སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང་གཉིས། 

འཕེོངས་སུ་བསྐྱེོན་ནས་ཕྱོད་ཀྱིིས་གཤེེན་གྱི་ིཡུལ་དུ་བྱོོན་ནོ། །ད་ེནས་སེང་ག་ེརྒྱབ་

བསྣོལ་གྱི་ིབྲག་ཕུག་ཏུ། བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉིས་བྱོ་ཁྱུང་འཕེོངས་ལས་ཕེོག་ནས། འ་ཞེ་

གསང་བ་མད་ོསྡུད་ལ། ནན་ཏན་གསང་བར་བཅོལོ་ནས་བཞེག །འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོ

སྡུད་ཀྱིིས། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ཤེེས་པ་སྦྱངས། ཟས་སུ་དཀར་མངར་སྨན་འབྲུ་

བྱོིན། །གསང་སྒོ་ོཆོེན་པ་ོཕྱོགས་བཞེིར་བསྡེམས། །གསང་ཚིག་གཉན་པོའ་ིདམ་ཡང་

ཕེགོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། བདུད་ཡུལ་མུན་ནག་འཐིབས་པ་ན། བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉིས་

མཁར་ནས་སྟོོར། བདུད་འཁོར་འབུམ་སྡེེའ་ིམྱ་ངན་ལངས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པས་ཚིག་

སྨྲས་པ། བུ་སྟོོར་བརྐུ་བ་སུ་ཡང་མནི། །རྫུན་ཚགི་སླུ་བྱོདེ་གཤེནེ་རབ་ཡནི། རྗེསེ་ཀྱིང་

བྱོ་ལམ་རྗེེས་མེད་ཅོིག །གཞེན་ནས་བཙིལ་ཀྱིང་ད་མ་ིརྙིེད། འད་ིལ་ཐབས་རྣམས་ཅོ་ི

ལྟར་ཤེམོ། བདུད་རྣམས་འདུས་ལ་བླ་ོགྲསོ་ཤེམོ། བདུད་རྗེ་ེང་ན་ིབླ་ོསྟོོར་ཡནི། ཅོ་ིབྱོས་

ཅོ་ིཡསི་འད་ིམ་ཐུབ། ཝ་ལ་ཟ་མ་སྙིངི་ར་ེན། ནུས་ན་རང་སྲགོ་གཅོདོ་པ་ཙིམ། ད་ེསྐོད་
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ཅོསེ་སྨྲས་ནས། ཡང་མྱ་ངན་གྱི་ིཁང་པའ་ིནང་དུ་ཞུགས་ནས་འདུག་ག ོ།

ད་ེནས་ཡབ་ཡུམ་དང་བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས། བསྐོོར་ནས་གྲོས་དང་བླ་ོ

བྱོས་ནས། ད་དུང་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་པར་བཅོད། 

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟེར་མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས།” གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་

ལ། བདུད་ཀྱིསི་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་པའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབཅུ་གཅོགི་པའ།ོ །
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ལེའུ་བཅུ་གཉིིསེ་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིི་ནོར་ལ་བདུད་ཀྱིིསེ་ཆོོ་འིཕྲུལ་བསྟན་པོའིི་སོྐོར།

“ཀ་པི་ཏ”གཡུང་དྲུང་ལྷའི་སྐོད་དུ། ཧ་དྲེིག་’ད་ཏྲིག’མུ་སངས་གསལ་ཟེར་འབར། 

གང་ཟག་མིའི་སྐོད་དུ། གཤེེན་རབ་ཀྱིི་ནོར་ལ་བདུད་ཀྱིིས་ཆོོ་འཕྲུལ་བསྟོན་པའི་

ལའེུའ།ོ །

སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། གཤེེན་རབ་མ་ིབོས་བརྐུས་མ་བརྐུས། ལྟ་བ་

མིག་རྣོན་ལྟ་རུ་བཏང༌། མ་ིམཐོང་མེད་པའ་ིམིག་རྣོན་གྱིིས། གཤེེན་གྱི་ིཡུལ་དུ་བལྟས་

པ་ལ། གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེའེ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། མཐངོ་བ་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་ནས། སླར་

ལ་བདུད་ལ་འད་ིསྐོད་སྨྲས། སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟིག་བུ་ཐུང༌། གཤེེན་རབ་ཡུལ་ན་

ངས་མ་མཐོང༌། བསད་ནས་ཤེ་ཡང་ཟོས་པར་དཔྱིད། དེ་སྐོད་ཅོེས་གསོལ་པས། 

བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་ཁམས་ཆོ་ོངསེ་གང༌། ད་ེལ་བདུད་རྗེསེ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ ལྟ་བ་མགི་རྣནོ་

མ་ིརྣོན་ཡང༌། མ་ིཤེེས་དགུ་ཤེེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། གར་སྦས་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ག་ན་མཐོང༌། 

བསད་ཀྱིང་རུང་ལ་སྦས་ཀྱིང་རུང༌། མ་ིཤེ་གཤེེན་ལ་བླན་པའ་ིརིགས། གཤེེན་ཡུལ་

འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ནས། །བདུད་ཕྲུག་ཤེོར་བ་རྐྱེ་བདུན་གྱིིས། གཤེེན་གྱི་ིརྟེ་བདུན་

བརྐུས་ལ་ཤེོག །ནོར་གྱི་ིཕྱ་ིནས་ཨ་ེའོང་གིས། གང་བྱུང་དམག་གིས་སྒུགས་ཀྱིིན་

གསད། བུ་ཡ་ིམ་ིཤེ་ལོན་ཏ་ེའོང༌། བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་ད་མ་ིཐུབ། བྱོང་ཕྱོགས་ག་ེསར་
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ཕྲིམོ་གྱི་ིཡུལ། མཐའ་རས་ཤེ་ཟན་བདོ་ཀྱི་ིགནས། ཉངི་ཤེ་ཉངི་གསི་ཟ་བའ་ིཡུལ། ཉངི་

ཁག་ཉངི་གསི་འཐུང་བའ་ིགནས། ད་ེཡ་ིནང་ནས་གདུག་པ་ན།ི མྱང་པ་ོཀངོ་པ་ོདྭགས་

པ་ོགསུམ། དྭགས་པ་ོསྦལ་ལྕེངོ་སྦྲུལ་ཀྱིང་བཟའ། མྱང་པ་ོརང་ཤེ་རང་གསི་མྱང༌། ཀངོ་

པ་ོལྟས་ངན་དགྲ་ཡ་ིསྣོད། མིང་དང་སྲིང་ཡང་ནལ་མ་ིལྟ། ཚ་དང་ཞེང་ཡང་དམ་ེམ་ི

སྡེགི །ར་ིཡང་ཕེག་ནག་ངུས་པ་འདྲེ། ཆུ་ཡང་ཀུན་རླག་དམྱལ་ཟངས་འདྲེ། རངོ་ཡང་

རྔ་མ་ོཁ་གདངས་འདྲེ། བྲག་ཀྱིང་སོག་པ་ོངུས་པ་འདྲེ། མྱང་སྲིན་ཀོང་སྲིན་མང་པ་ོ

རྣམས། ངདེ་ཀྱིསི་དམག་ཏུ་བཟླགོ་ལ་འངོ༌། །ཤེརོ་བ་རྐྱེ་བདུན་རྟེ་བརྐུར་སངོས། བརྒྱ་

ལ་གཤེནེ་གྱི་ིརྟེ་འཐབོ་ན། ཀངོ་ཡུལ་ད་ེན་དབང་ཆོ་ེབ། ཀངོ་རྗེ་ེདཀར་པ་ོལ། ངདེ་ཀྱིསི་

སྲིད་བསྡེེབ་ནས། ཀོང་མཁར་འོག་ཁང་གི །ནང་དུ་བཅོོལ་ལ་ོབགྱིིད། ད་ེལྟར་བདུད་

ཀྱིིས་ཆོད་བགོས་ནས། བདུད་ཤེོར་བ་རྐྱེ་བདུན་གཤེེན་ཡུལ་དུ་རྟེ་བརྐུར་སོངས། རྒྱ་

ལག་ཐོད་རྗེེས་ཀོང་ཡུལ་དུ་སྲིད་སྡེེབ་ཏུ་སོངས། ལྟ་བ་མིག་རྣོན་ཚོད་འཛོིན་དུ་ལྟ་རུ་

བཅུག །ད་ེནས་བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་འབུམ་སྡེ་ེགསུམ་ཀོང་པོའ་ིཡུལ་དུ་ལྷགས་

ནས་སུ། ཀོང་པ་ོཐམས་ཅོད་ཀྱིང་འཇིིགས་གྱིིན་སྐྲག་པར་གྱུར། ཀོང་རྗེ་ེདཀར་པོས་

དམག་ཚགོས་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། སྔ་ན་མ་མཐངོ་བའ་ིདམག་ཚགོས་གང་དུ་གཤེགེས། 

ད་ེལ་བདུད་ཀྱིསི་ལན་བཏབ་པ། ངདེ་ན་ིནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིདམག །ཀངོ་རྗེ་ེཉདི་དང་སྲདི་

ལ་འངོས། བདུད་ཀྱི་ིརྫུ་འཕྲུལ་བཤེགི་པ་ཡནི། འད་ིརྣམས་ལས་ཀྱི་ིརང་ཆོས་དབྱོབིས། 

ཁྱེོད་ཅོག་འཇིིགས་ཤེིང་སྐྲག་མ་ིདགོས། ངེད་ཅོག་བདུད་ཀྱིིས་གཤེེན་མ་ཐུབ། བདུད་

དམག་མང་པ་ོགྲོས་བྱོས་པས། མ་ིཡ་ིགཉེན་པ་ོམ་ིཉིད་ཡིན། མ་ིལས་གདུག་པ་ཆོ་ེབ་

ན།ི ཕྲིོམ་གྱི་ིམཐའ་རས་བོད་མ་ིཡིན། བོད་ལས་གདུག་པ་ཆོ་ེབ་ན།ི མྱང་དྭགས་ཀོང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དང་གསུམ་པ་ོཡིན། ད་ེགསུམ་ལ་ཡང་གདུག་པ་ན།ི ཀོང་སྲིན་གདུག་པའ་ིམ་ིརྣམས་

ཡིན། ཀོང་མ་ིསྲིན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། ཀོང་རྗེ་ེདཀར་པ་ོདམར་པ་ོཡིན། རང་ཅོག་

གྲགོས་དང་བསནེ་དུ་བྱོ། །དགྲ་མ་ཐུབ་པས་ཁྱེདོ་ལ་སྐྱེབས། བདུད་ཕྲུག་ནག་པ་ོཤེརོ་

བ་བདུན། གཤེེན་གྱི་ིཡུལ་དུ་རྟེ་བརྐུར་བཏངས། ཐོབ་ན་ཁྱེོད་ཀྱི་ིགན་དུ་འབྲོས། ཁྱེོད་

ཀྱིང་དམག་དང་ག་ོམཚནོ་བསྟོར། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་ཀྱིསི་སྨྲས་པས། ཀངོ་རྗེསེ་ལན་

བཏབ་པ། སྔ་ན་མ་མཐངོ་བ་ཡ་ིདམག་ཚགོས་ཁྱེདོ། ཤེནི་ཏུ་གཟུགས་བཟང་འཇིགིས་

པའ་ིམ་ིདང་རྟེ། ད་ེལྟར་བདུད་ཁམས་དམག་ཚོགས་ཡིན་པ་ན། ཡིད་ཆོེས་བདུད་ཀྱི་ི

མནའ་སྐྱེལོ་སྐོད། ད་ེལ་བདུད་ཀྱིསི་མནའ་བསྐྱེལ་བ། མུ་དྲེ་དུ་དྲེག་རམ། དྲེང་དྲེ་མ་ལ་

ཐིམ། ད་ེལྟར་ཀོང་དང་ཆོད་བགོས་ནས། ཀོང་ཡང་ཆོད་ལ་རབ་ཏུ་གནས། བདུད་

དམག་སླར་ལགོ་མགི་རྣནོ་དྲུང་དུ་ཕྱནི། མགི་རྣནོ་གྱིསི་དམག་ལ་སྨྲས་པ། བདུད་ཕྲུག་

ཤེརོ་བ་རྐྱེ་བདུན་གྱིསི། གཤེནེ་ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རངིས་ན། འབྱུང་བ་བཞེསི་ཀྱིང་མ་

ཚརོ་བར། གཤེནེ་གྱི་ིརྟེ་བདུན་ཐབོ་ནས་བྱུང༌། མྱ་ངན་ཁང་པ་ནག་པ་ོན། ཁྱེབ་པས་མྱ་

ངན་བྱོདེ་པ་ལ། གཏམ་སྙིན་ཁྱེརེ་ལ་སྤྱིན་དྲེང་དགསོ། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་དགའ་

ཆོསེ་ནས། བདུད་བྱོ་ནག་པ་ོཐན་པ་བཏང༌། བདུད་བྱོས་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་སྦྲན། བདུད་

རྗེ་ེདགའ་ནས་འཚོགས་སར་འོང༌། ཤེོར་བས་རྟེ་བརྐུས་འཚོགས་སར་འོངས། ཁྱེབ་

པས་བསྟོདོ་ནས་ཚགི་སྨྲས་པ། ལགེས་ས་ོབདུད་ཕྲུག་རྐྱེ་བདུན་པ།ོ གཤེནེ་རབ་སྤྲུལ་

པ་བསམ་ལས་འདས། དེ་ཡི་ཡུལ་ནས་ནོར་ཐོབ་པ། བདུད་ཀྱིི་སྐྱེེས་མཆོོག་ཁྱེོད་

རྣམས་ཡིན། རྟེ་རྗེེས་གཙིང་པོའ་ིགཞུང་ལ་བོར། ཀོང་མཁར་འོག་ཁང་ནང་དུ་

བཅུག །ད་ེནས་ནམ་ཕྱདེ་རྟེ་བརྐུས་ནས། ཐ་ོརངས་ཁ་བ་འདམོ་དགུ་ན།ི རྟེ་ཡ་ིརྗེསེ་སུ་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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ཕེབས་ནས་བཞེག །ད་ེཡ་ིཚུན་ཆོད་དམག་གསི་བཀང༌། རྟེ་ཡ་ིརྗེསེ་སུ་གང་འངོ་པ། ལྟ་

བ་མིག་རྣོན་བལྟ་རུ་བཅུག །ལྟ་བས་བལྟས་པའི་མཆོིད་ན་རེ། རྟེ་བརྐུས་རྗེེས་སུ་

གཤེནེ་ཉདི་བྱུང༌། འཁརོ་དུ་ཁྱེའེུ་ཆུང་མཚན་ལྡན་བཞེསི། ཕྱགོས་བཞེ་ིནས་སུ་བསྐོརོ་

ནས་བྱུང༌། །ད་ེསྐོད་བདུད་ཀྱི་ིདམག་ལ་སྨྲས། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་ཀུན་ཀ་དགའ། 

ད་ན་ིདུས་ཀྱི་ིལ་ཡོགས་ཡིན། བུ་བསད་མ་ིཤེ་ལོན་ཏ་ེའོང༌། རྣ་ོབའ་ིམཚོན་གྱི་ིདུས་ལ་

བབ། ད་ེལ་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པས་སྨྲས། བདུད་དམག་མང་པ་ོཚུར་གསནོ་དང༌། འད་ིདང་

ང་གཉིས་འཐབ་ཡུན་རིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིིས་ཅོ་ིསོད་བྱོ། རྣ་ོབའ་ིམཚོན་གྱིིས་

ཡངོས་མ་ིསདོ། དྲེག་པ་ོདམག་གསི་ཡངོས་མ་ིཐུབ། རྫུ་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིིས་གསད་ད་ོ

ཟརེ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པའ་ིགྲསོ་ལ་བསྡུས། 

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོན།ི སྣང་སྲིད་མ་ེལོང་གཡའ་དག་

བཞེནི་དུ་གསལ་བ་ཡནི་པས། བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་དུ་མཁྱེནེ་ཏ།ེ བདོ་སྲནི་པོའ་ིརགིས་

དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང༌། །བདུད་དྲེགེས་པ་ཅོན་གྱི་ིརགིས་འཁརོ་དུ་བཅོད་པར་དགངོས་

ནས། རྟེ་ཡ་ིརྗེསེ་སུ་བྱོནོ་ན།ོ །

ད་ེལ་འཁོར་རྣམས་འདུས་ནས་སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་པའ་ིམདོ། ནམ་ཕྱེད་རྟེ་སྟོོར་ཐ་ོ

རངས་ཁ་བ་བབས། ད་ེལྟར་བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ལགས་པར་དཔྱིད། རྟེ་བདུན་བདུད་

ལ་སྦྱིན་པར་ཐུགས་ཀྱི་ིཐོངས། །ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིགདུག་པས་སྟོོན་པའ་ིསྐུ་བགྲོངས་

ན། །འཇིིག་རྟེེན་སྟོོངས་ནས་སྟོོང་པར་ལུས་པར་མཆོི། །སྟོོན་པའ་ིསློད་ལ་རྟེ་ཡིས་ཇི་ི

ཞེིག་བགྱིི། །རྟེ་ཡ་ིརྗེེས་སུ་གཤེེན་རབ་མ་གཤེེགས་ཤེིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་འཁོར་རྣམས་

ཀྱིིས་གཤེེན་རབ་སྟོོན་པ་ལ་ཞུས་པས། སྟོོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། གྲོས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འདེབས་འཁོར་བ་ལྟ་བ་ཞེན། །རྟེ་ལ་ཆོགས་པ་མ་ིསྐྱེ་ེསྟོ།ེ ལོག་པར་གོལ་བའ་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས། །སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེས་མ་བཏུལ་ན། །ཆོོ་འཕྲུལ་འཕྲིོ་མི་ཆོད་པར་

འངོ༌། །དུས་ལ་བབ་པས་གདུལ་བར་འབྱུང༌། །བདུད་ཀྱིསི་སྐུ་ལ་བསྡེ་ོབ་པས། །བ་སྤུ་

རྐྱེ་གཅོིག་ཀྱིང་མི་བསྐྱེོད། །ཁྱེོད་རྣམས་སེམས་ཆུང་མ་བྱོེད་ཅོིག །གསུངས་ནས་

མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་བཞེ་ིདང༌། རྟེ་ཡ་ིརྗེེས་སུ་སྟོོན་པ་གཤེེགས་སོ། །རྟེ་རྗེེས་

བདུད་ཀྱིི་ཁ་བས་ཆོོད་པས། ལམ་མ་ཕྱེད་པ་ལ། ཐུགས་རྗེེ་མི་འཁྱེོག་གསང་བའི་

མདའ་ལམ་འཕེངས་ནས། ཐུགས་རྗེ་ེཉ་ིམའ་ིསྙིངི་པ་ོདགུ་ཕྲུགས་བཟླས་ཏ།ེ །ཨ་སྤྲོ་མུ་

སྤྲོ་གསལ་ཟེར་འོད་རམ་ཤེག །ཁ་རམ་རམ་མུ་ཟེར་སྤྲོོས། ཧུ་རུམ་ཞུམ་ཧུ་རུམ་ཞུམ། 

ལམ་པར་ཏ་ོཞུམ་པར་ཞུམ་ཞུམ་པར་ཞུམ། ཞེསེ་བརྗེདོ་པས། སྐོད་ཅོགི་མ་གཅོགི་ལ་

བདུད་ཀྱི་ིཁ་བ་མར་གྱི་ིཁུ་བ་བཞེནི་དུ་ཞུའ།ོ །ཐུགས་རྗེེའ་ིམདའ་ལམ་ལས། རྟེ་ཡ་ིརྗེསེ་

བཞེིན་དུ། ཉ་ིམའ་ིཟེར་དུ་ཤེར། ཉ་ིཟེར་གཤེེགས་ཤུལ་ལ། གཤེེན་རབ་ཞུགས་ནས་

བྱོནོ། བདུད་དམག་མང་པསོ་བསྐོརོ། ར་ིལུང་མ་ེཡསི་བཏང༌། གཤེནེ་རབ་གཤེགེས་

ཤུལ་བཅོད། །མ་ེཡིས་སྲེག་པ་ལ། སྟོོན་པའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །བདུད་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་

ལ། །མེ་ཏོག་པད་མར་སྐྱེེས། པད་མའི་གདན་སྟོེང་ན། མཚན་ལྡན་ཁྱེེའུ་བཞེི་

དང་། བཞེནི་ཀྱིང་མ་ལགོ་པར། གྲང་གྲང་བསལི་བསལི་ལྟར། མདངས་བསྟོན་འཛུམ་

དམུལ་ནས། སྐྱེལི་མ་ོཀྲུང་དུ་བཞུགས། བདུད་ཀྱི་ིདམག་འཁརོ་ལ། ཆོ་གཅོགི་དད་པ་

སྐྱེསེ། སྟོནོ་པའ་ིཞེབས་དྲུང་དུ། མ་ིནག་མང་པ་ོའངོས། ཁ་ནས་ཚགི་བརྗེདོ་པ། སྐྱེསེ་

མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། ང་ོམཚར་རྨེད་ཀྱི་ིམི། བདུད་ཀྱི་ིཁ་བ་ནི། ཐུགས་རྗེེའ་ིཉ་ིམས་

བཞུ། རྟེ་ཡ་ིརྗེསེ་བཞེནི་དུ། ཐུགས་རྗེེའ་ིཉ་ིཟརེ་བརྐྱེང༌། བདུད་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་ན།ི ཐུགས་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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རྗེའེ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང༌། མ་ཚགི་ཕྱརི་ལ་བསལི། ཨ་ེམ་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ སྐུ་ལ་ཅོ་ིལ་བསྡེ།ོ 

ཞེབས་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི སྐྱེབས་སུ་བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིང་གསོལ་ཅོེས་སྨྲས་ནས་

སྟོོན་པ་ལ་བསྐོོར་གྱིིན་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་གཤེེན་རབ་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། 

བདུད་ཀྱི་ིམ་ེདཔུང་ཞེི། གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་བདུད་དམག་འཁོར་དུ་

གྱུར། བདུད་དམག་སླད་མ་ངུ་ཞེངི་མྱ་ངན་བྱོདེ། ད་ལྟ་མྱ་ངན་ཐང་ནག་དཀྱིལི་ན། མ་ེ

འབར་བྲག་གསེབ་ཏུ། པདྨའ་ིསྡེོང་པ་ོསྐྱེེས་པ་བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱིིས་རྟེགས་སོ། །བོད་དང་

སྟོག་གཟིག་ག་ིས་ོམཚམས་ད་ེལ་ཐུག་པའོ། ད་ེནས་སྟོོན་པ་ཡང་བོད་ཀྱི་ིཆུ་བ་ོབཞེ་ི

འདུས་ཀྱི་ིའག་ོབརོ་ལྷན་གྱིསི་བྱོནོ་ན།ོ །ཡང་བདུད་དམག་མང་པསོ་བསྐོརོ། ཆུ་ཡ་ིརྒྱ་

མཚ་ོབསྐྱེིལ། གཤེེན་རབ་སྐུ་ཐོག་ཏུ། ཡས་མར་སྐྱེིན་འདང་ཕེབ། ཆུ་ཡིས་ཤྭ་བུད་

བསྐྱེིལ། སྟོོན་པའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། བདུད་ཀྱི་ིམཚ་ོདཀྱིིལ་ནས། མ་ེཡིས་པད་མ་

སྐྱེསེ། པད་མའ་ིགདན་སྟོངེ་ན། མཚན་ལྡན་ཁྱེའེུ་བཞེ་ིདང༌། བཞེནི་ཀྱིང་མ་ལགོ་པར། 

དྲེོ་དྲེོ་རྨུགས་རྨུགས་ལྟར། མདངས་བསྟོན་འཛུམ་དམུལ་ནས། སྐྱེིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་

བཞུགས། བདུད་ཀྱི་ིདམག་འཁོར་ལ། ཆོ་གཅོིག་དད་པ་སྐྱེེས། སྟོོན་པའ་ིཞེབས་དྲུང་

དུ། མ་ིནག་མང་པ་ོའོངས། ཁ་ནས་ཚིག་བརྗེོད་པ། སྐྱེེས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། ང་ོ

མཚར་རྨེད་ཀྱི་ིམ།ི བདུད་ཀྱི་ིཆུ་དཔུང་ན།ི ཐུགས་རྗེེའ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང༌། མ་ཁྱེརེ་མ་

བྱོངི་བར། མ་ེའབར་སྒྲོནོ་དང་ཆོས། ཨ་ེམ་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ སྐུ་ལ་ཅོ་ིལ་བསྡེ།ོ ཞེབས་ལ་

སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི སྐྱེབས་སུ་བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིང་གསལོ། ཅོསེ་སྨྲས་ནས། སྟོནོ་པ་

ལ་བསྐོརོ་གྱིནི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་གཤེནེ་རབ་བྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། བདུད་ཀྱི་ིཆུ་

དཔུང་ཞེི། གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་བདུད་དམག་འཁོར་དུ་གྱུར། བདུད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དམག་སླད་མ་ངུ་ཞེིང་མྱ་ངན་བྱོེད། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ིཆུ་འགོར། མཚ་ོནག་འཁྱེིལ་པ་ན། 

པད་མའ་ིམ་ེབྲག་སྐྱེེས་པ། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིས་རྟེགས་སོ། །བོད་ཀྱི་ིཆུ་འག་ོད་ེལ་ཐུག་

པའོ། །ད་ེནས་སྟོོན་པ་ཞེང་ཞུང་མུ་ཕྱ་དུམ་པ་ཚལ་དུ་བྱོོན། ཡང་བདུད་དམག་མང་

པོས་བསྐོོར། རླུང་ག་ིབསྐོལ་པ་ཕེབ། བྱོ་ེམའ་ིཁ་བ་འཚུབས། གཤེེན་རབ་སྐུ་ཐོག་ཏུ། 

ས་ཡ་ིཁ་བ་ཕེབས། ས་ཡིས་མནན་པ་ལ། སྟོོན་པའ་ིབྱོིན་རླབས་ལས། མྱ་ངན་བྱོ་ེ

གསེབ་ན། རིན་ཆོེན་འབར་བ་ཡ།ི བྲག་ག་ིགཡུང་དྲུང་སྐྱེེས། གཡུང་དྲུང་གདན་སྟོེང་

ན། མཚན་ལྡན་ཁྱེེའུ་བཞེ་ིདང༌། བཞེིན་ཀྱིང་མ་ལོག་པར། རྡུལ་གྱིིས་མ་གོས་པར། 

བཀྲེ་ལ་གསལ་ཏ་ེབཞུགས། །བདུད་ཀྱི་ིདམག་འཁརོ་ལ། ཆོ་གཅོགི་དད་པ་སྐྱེསེ། སྟོནོ་

པའ་ིཞེབས་དྲུང་དུ། མ་ིནག་མང་པ་ོའངོས། ཁ་ནས་ཚགི་བརྗེདོ་པ། སྐྱེསེ་མཆོགོ་ཁྱེད་

པར་ཅོན། ང་ོམཚར་རྨེད་ཀྱི་ིམ།ི བདུད་ཀྱི་ིརླུང་འཚུབས་ན།ི ཐུགས་རྗེེའ་ིགཞེལ་ཡས་

ཁང༌། བྱོ་ེམས་མ་བཏིབས་པར། རྡུལ་གྱིིས་ཕེོག་མ་ིའདྲེ། སྐུ་མདོག་བཀྲེ་ལ་གསལ། 

ཨ་ེམ་ང་ོམཚར་ཆོེ། སྐུ་ལ་ཅོ་ིལ་བསྡེོ། ཞེབས་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོི། སྐྱེབས་སུ་བདག་

ཅོག་རྣམས་ཀྱིང་གསལོ། ཅོསེ་སྨྲས་པས། 

སྟོནོ་པ་ལ་བསྐོརོ་གྱིནི་ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟར་གཤེནེ་རབ་བྱོནི་རླབས་ཀྱིིས། 

བདུད་ཀྱི་ིབྱོ་ེའཚུབས་ཞེ།ི གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་བདུད་དམག་འཁརོ་དུ་

གྱུར། བདུད་དམག་སླད་མ་ངུ་ཞེངི་མྱ་ངན་བྱོདེ། ད་ལྟ་ཞེང་ཞུང་མུ་ཕྱ་དུམ་པ་ཚལ་ན། 

བྱོ་ེམའ་ིམྱ་ངམ་ལ། རནི་པ་ོཆོའེ་ིབྲག་ག་ིགཡུང་དྲུང་སྐྱེསེ་པ་ལ། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིཞེབས་

རྗེསེ་ལམ་མ་ེབ་ན།ི བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ིས་རྟེགས་ས།ོ །གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་ཞེང་ཞུང་ག་ིབོན་པ་ོ

ལ། བནོ་དུ་ཙི་ོདང་སྔགས་ཀྱི་ིལུང་ཕེགོ །ཡ་སྟོགས་སུ་མུ་ཟརེ་ལྷ་ཞེལ་དང་ནམ་མཁའ་
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དཀར་ནག་བསྟོན། ད་ེནས་གཙིང་ག་ིལུ་མ་དགུ་དགྱིེས་སུ་བྱོོན་ནས། ཞེལ་ནས་སྨོན་

ལམ་བཏབ་པ། བདོ་ཀྱི་ིབནོ་པ་ོཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། བསྟོན་པ་བཞེག་པའ་ིད་རུང་གནས་

མེད་པས། ནམ་ཞེིག་ཐེག་པ་རིམ་དགུའ་ིབོན་དར་ནས་སྤྱིོད་པར་ཤེོག་གསུངས་ནས། 

བདུད་ཀྱི་ིའཁརོ་བཅོམོ་སྟོནོ་པའ་ིའཁརོ་ཚགོས་བསྐྱེདེ་ཅོངི༌། ཆུ་དར་གྱི་ིཔད་མ་གདན་

དུ་བཏངི་ནས། རྟེ་ཡ་ིརྗེསེ་སུ་གཙིང་པོའ་ིགཞུང་ལ་ཞེནོ་ཏ།ེ ཡས་མར་གཤེགེས་ས།ོ །

བོད་ཀྱིི་ལྷ་འདྲེེ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅོན་མང་པོས་ཀྱིང༌། མདུན་ནས་བསུ་

ཡིན་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ནས་མཆོོད་པ་ཕུལ་ཏ།ོ །ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ིར་ིཐམས་ཅོད་རྩ་ེམ་ོདུད་པ་

ཡང༌། གཡའ་ར་ིགངས་བྲག་ལ་གནས་པའ་ིལྷ་འདྲེསེ། སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་མཐངོ་གནི་གུས་

པ་ཕུལ་བའ་ིརྟེགས་ཡནི་ན།ོ །གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིབནོ་པ་ོལ། བནོ་དུ་ལྷ་གསལོ་བ་

དང༌། འདྲེེ་བཀར་པ་གཉིས་ཀྱིི་ལུང་ཕེོག །ཡས་སྟོགས་སུ་ཤེིང་རྩི་བན་བུན་དང༌། 

ཞུགས་ཤེིང་དང་གསེར་སྐྱེེམས་བསྟོན། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ིལྷ་འདྲེ་ེཐམས་ཅོད་ཀུན། བོན་

གྱིིས་འབོད་ན་འོང་ལ། མཆོོད་ན་འགྲ་ོཡིན་བརྡུངས་ནས་ཐུལ་བ། སྟོོན་པའི་ཞེལ་

མཐངོ་བའ་ིདུས་སུ་དབང་དུ་བསྡུས་པའ་ིརྟེགས་ཡནི་ན།ོ །ད་ེནས་སྟོནོ་པ་ཡང་རྟེའ་ིརྗེསེ་

སུ་གཙིང་པ་ོལ་པད་མའ་ིགདན་བཏངི་ནས། ཀངོ་པ་ོརངོ་ནགས་སུ་གཤེགེས་ས།ོ །ད་ེ

ལྟར་གཙིང་པ་ོལ་སྟོོན་པའ་ིཞེབས་ཕེབ་པས། ད་ལྟ་གཙིང་པོའ་ིའཁིས་ས་ཐམས་ཅོད་

དུ། སམེས་ཅོན་གྱི་ིགསསོ་འབྲུ་སྣ་ཚགོས་སྨནི་པ་ཡང༌། ཡནོ་ཏན་ད་ེཡསི་སྨནི་པའ།ོ །

དེར་ཀོང་པོའ་ིརོང་ནག་སྒོོར། བདུད་ཀྱི་ིགྱིད་པ་ོཆོེས། གཤེེན་གྱི་ིལམ་བཀག་

ནས། བདུད་ར་ིནག་པོས་བཅོད། ང་ཡ་ིགྱིད་རྡོ་ོལ། མ་ིཁྱེོད་མ་འཛོེག་ཅོིག །འཛོེགས་

ཀྱིང་མ་ིའཛོེགས་ས།ོ །སྟོོན་པའ་ིཞེལ་ན་ར།ེ ཀོང་མ་ིསྙིིང་ར་ེརྗེ།ེ ར་ིནག་གྱིད་རྡོ་ོའདིས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ང་ཡ་ིསྒོ་ོཆོདོ་དམ། །ཆོདོ་དམ་མ་ིཆོདོ་པ། ཁྱེདོ་རྣམས་འདིར་ལྟསོ་གསུངས། ཐའེུ་ཆུང་

གཡནོ་པས་བླངས། ཀངོ་ཀ་གསུམ་མདརོ་བཞེག །མིང་ཡང་ལྷ་ར་ིགྱིང་ཐརོ་བཏགས། 

ད་ེནས་མར་གཤེེགས་ན། ར་ིནག་ཆོེན་པ་ོལ། མ་ིནག་ཆོེན་པ་ོའདུག །མ་ིནག་མཆོིད་

ན་རེ། ལམ་ནོར་མགྲོན་པ་ོཁྱེོད། གར་འོང་སུ་ལ་དོན། མ་ིལ་ཕྱག་འཚོལ་ལ། ར་ིལ་

སྐྱེབས་གསོལ་ཟེར། གཤེེན་རབ་ལམ་སྒོ་ོབཅོད། སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ང་

གཤེནེ་ལ་འགྲན་འཚོལ་བའ།ི མ་ིནག་ར་ེཐུང་ལ། །བནོ་ལ་དསོ་འཛུགས་པའ།ི མ་ིནག་

ར་ེཆུང་ཨང༌། ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ལས། །མདུང་རྩ་ེའདྲེ་བའ་ིར་ིགཅོགི་སྲདི། །བདུད་ར་ི

གཤེེན་རི་ཚད་བསྙིམས་པས། །བདུད་རིས་གཤེེན་རིའི་རྨེེང་མ་སླེབས། །མི་ནག་

གཤེེན་དང་བོངས་བསྙིམས་ན། བདུད་ཀྱིིས་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱི།ི །ཞེབས་ཀྱི་ིལུང་

བུའ་ིརྐགོ་སླབེས་ཙིམ། །ར་ིཡང་བནོ་ར་ིཆོནེ་པརོ་བཏགས། །མ་ིཡང་གཤེནེ་ཆོནེ་རྒྱལ་

བར་བཏགས། །མི་ནག་ཕྱོད་ཀྱིིས་བྲོས་ཏེ་སོང༌། །སྟོོན་པ་དེ་ནས་མར་གཤེེགས་

ནས། །བདུད་མ་ིནག་པསོ་མ་ཐུབ་པས། །མངནོ་སུམ་ཉདི་དུ་བདུད་དམག་བྱུང༌། །རྒྱ་

ལག་ཐདོ་རྗེསེ་གཤེནེ་ལ་སྨྲས། །གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོརྫུན་ཚགི་མཁན། །ལ་ཡགོས་དུས་

ཀྱིསི་དདེ་པ་ཡནི། །བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིསྐོམེ་སྐོམེ་པ། །ཚ་བ་ོཚ་མ་ོགསདོ་གསདོ་པ། །བུ་

སྲིང་སྲིད་འབྲེལ་རྐུ་རྐུ་བ། །བདུད་འཁོར་མང་པ་ོཕྲིོག་ཕྲིོག་པ།ོ ཤེ་ཟན་སྲིན་པ་ོགདོང་

དམར་བོད་ཀྱི་ིཡུལ། མྱང་སྲིན་དྭགས་སྲིན་ཀོང་སྲིན་གསུམ་གྱི་ིཡུལ་དུ་འོང་བ་འདི། 

ལ་ཡགོས་དུས་ཀྱིསི་དདེ་པ་ཡནི། རྣ་ོམཚནོ་མང་པསོ་རྒྱབོ་ལ་ད་སདོ་ཟརེ། འཇིགིས་

པའ་ིཚུལ་དུ་བརྗེིད་འཆོོས་བྱོས་ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་རྒྱུག་སྟོ་ེབྱུང༌། གཤེེན་

རབ་ཀྱིསི་ཞེབས་བགྲད། ཕྱག་གདངེས་སྤྱིན་བཟླགོ །བདུད་འདུལ་བའ་ིསྙིངི་པ་ོབཟླས། 
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ཨ་པར་ཐུམ། མུ་པར་ཞེི། དྲེིལ་དྲེང་པར་དམྱལ་ཞེེས་བརྗེོད་པས། བདུད་ཀྱི་ིདམག་

ཚོགས་ར་ེར་ེལ། ནམ་མཁའ་ིདཀྱིིལ་ནས་ལྷའ་ིདམག་ཚོགས་བརྒྱ་བརྒྱ་བྱུང༌། བདུད་

དམག་གཡུལ་བཟློག་ཀངོ་པོའ་ིརངོ་དུ་དདེ། རྒྱ་ལག་ཐདོ་རྗེ་ེགཡུལ་ཟནི་བྱོས། །ད་ེལ་

སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། སམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ སྒྱུ་མའ་ིཕུང་པ་ོཉནོ་ར་ེ

མོངས། འབྲས་བུ་སེམས་འད་ིཉམ་ར་ེཐག །བདེན་ཚིག་བརྒྱ་སྨྲས་གཅོིག་མ་ིགོ རུ་

བཞེ་ིལྷ་ཡ་ིསྤྲུལ་པ་ལགས། རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེབུ་ཕྱིར་ཐོངས། དད་པ་མ་སྐྱེེས་སེམས་

ཅོན་ནི། དྲེེགས་པས་བཟུང་དུ་དོན་ལས་འགལ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིས། ལྷ་

དམག་མང་པ་ོདབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད། རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེབཟུང་བ་བཏང༌། རྟེ་ཡ་ིརྗེེས་སུ་

མར་ལ་གཤེེགས། བདུད་དམག་མྱ་ངན་བྱོེད་པ་ཡང༌། རྒྱ་ལག་བྱུང་བས་ཐ་ོལེས་

བཏབ། མྱང་སྲིན་ཀོང་སྲིན་མང་པ་ོདག །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་དང༌། ཀོང་རྗེ་ེ

དཀར་པ་ོགདུག་པ་ཅོན། ཕྱ་ིམའ་ིདམག་ཚོགས་མང་པ་ོརྣམས། ཀོང་འཕྲིང་རོང་ནག་

རུབ་མ་ོན། ཡར་ལ་རྒྱུག་ན་ིམ་ནུས་པར། ཀུ་དང་ཆོ་ཡིས་འདེབས་ཀྱིིན་སྣང༌། ད་ེལ་

སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་དམག་དཔནོ་དང༌། ལགོ་སྲདེ་ཅོན་གྱི་ི

དམག་མ་ིརྣམས། ཀུ་སྒྲོ་མ་ཆོ་ེབཀའ་ལ་ཉོན། སྟོོན་པས་འཕྲུལ་ངག་བོན་བསྟོན་གྱིི། 

ཁྱེབ་པས་ཕྱརི་ལ་ལན་ཞུས་པ། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ལགོ་པ་ཅོན། ཁྱེའེུ་ཆུང་སྐྱེནོ་བྱོདེ་

ལགོ་པའ་ིརགིས། ང་ལས་ཁྱེདོ་ལ་ཡུས་ཆོ་ེམདེ། ཡུས་ཤེགས་འདབེས་ཀྱིསི་ང་ལ་ཉནོ། 

ད་ེལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ནག་པ་ོབདུད་ཁམས་ཡུས་ཆོ་ེལ། །ཁྱེབ་པ་ཡུས་ཀྱི་ི

ཤེགས་འདབེས་ན། །ངདེ་རྣམས་དབང་པ་ོགཏད་ལ་མཉན། །མ་ལུས་ཤེགས་རྣམས་ང་

ལ་ཐོབས། །ཁྱེབ་པས་ཕྱིར་ལ་ལན་ཞུས་པ། །གཤེེན་རབ་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཡིན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ན། །འཁོར་བའ་ིས་ལ་ཅོ་ིལ་འོང༌། མ་ིའབྱོེད་མཉམ་པའ་ིསེམས་ཡོད་ན། །བདུད་དང་

འཐབ་ཟླ་ཅོ་ིལ་བྱོེད། །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། །འགྲ་ོདྲུག་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་བའ་ི

ཕྱརི། །འཁརོ་བའ་ིས་ལ་འངོས་པ་ཡནི། །མ་ིའབྱོདེ་མཉམ་པར་ཀུན་བསྙིམས་ཏ།ེ །ཁྱེདོ་

དག་འཁྲུལ་པས་ཕྱ་ེབའ།ོ །ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཆོ་ོའཕྲུལ་ཚུར་ལ་བསྟོན། །ང་ཡིས་ཕེར་ལ་གང་

དུ་འཐབས། །འཁྲུལ་པས་སོ་སོར་མ་འབྱོེད་དང༌། །མཉམ་པ་ང་ཡི་སྐྱེབས་སུ་

གཞུག །ཁྱེབ་པས་ཕྱརི་ལ་ལན་ཞུས་པ། །མ་ིའབྱོདེ་མཉམ་པའ་ིསམེས་ཡདོ་ན། །བུ་མ་ོ

སྲིད་འབྲེལ་ཅོི་ལ་རྐུ། །སྙིིང་རྗེེ་བྱོམས་པའི་སེམས་ལྡན་ན། །ཚ་བོ་ཚ་མོ་ཅོི་ལ་

གསོད། །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ང་ཡིས་མ་ིདབྱོ་ེཁྱེོད་མ་འབྱོེད། །ཁྱེབ་པ་

ནེའུ་ཆུང་བཞེིན་དུ་གྱིིས། །བུ་མ་ོཁྱེོད་ཀྱིིས་ལོག་པར་ཁིད། །ལོག་པར་འཆོོས་ན་ཅོིས་

ཀྱིང་འཆོོས། །ང་ཡ་ིསྐྱེབས་སུ་ཁྱེོད་ཀྱིང་གསོལ། །མ་བསད་མིང་སྲིང་གཉིས་དང་

སྤྲོད། །མ་ནརོ་སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ཡནི་གྱིསི། །དམ་ལངོ་དམ་ལངོ་བདུད་ཀྱི་ིབུ། ཁྱེབ་པས་

ཕྱིར་ལ་ལན་ཞུས་པ། །ང་ཡ་ིལྟ་བ་མིག་རྣོན་གྱིིས། །བལྟས་པས་མིང་སྲིང་གཉིས་མ་

མཐངོ༌། །མ་བསད་ཟརེ་བའ་ིརྫུན་པ་ོཆོ།ེ །སྙིངི་རྗེ་ེམདེ་པའ་ིཁལེ་མདེ་པ།ོ །བདུད་དམག་

མང་པསོ་ཆོ་ོངསེ་བཏབ། །གཤེནེ་ལ་མདའ་མཚནོ་ཆོར་དུ་ཕེབ། །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་

མི་བོ་ཡིས། །མེས་པོ་དམུ་རྒྱལ་དྲེིན་གྱིི་བཙིས། །དམུ་ཁབ་ཤེོལ་མོ་ལུས་ལ་

གོན། །བསེ་ཡི་ཕུབ་མོ་གླེིང་ཆོེན་བཟུར། །སྙིིང་རྗེེ་བྱོམས་པའི་སེམས་བསྐྱེེད་

ནས། །སེམས་ཅོན་བདུད་དམག་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ །བདག་ན་ིའཐབ་ལན་མ་ིབྱོདེ་ད།ོ །

ང་ལ་མདའ་མཚོན་ཆོར་དུ་ཕེོབ། །ཉོན་མོངས་ཁྱེོད་དག་ཡིད་ཁོས་ཀྱིི། དེ་ལ་

བདུད་རྣམས་ཀྱིིས་གཤེེན་རབ་ལ། མཚོན་ཆོ་ཆོར་བཞེིན་དུ་ཕེབ་ནའང༌། སྐུ་ལ་ཕེོག་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 

 511  

པ་བས། དྲུང་དུ་ཉ་ེཡང་མ་ནུས་ས།ོ །བདུད་ཁོང་དག་ཐང་ཆོད་ནས་དབྱུང་དིང་གིས་

སོང་ང༌ོ། །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཞེད་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ལོག་པར་འཁྲུལ་པའ་ིབདུད་

དམག་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ །ང་ཡ་ིབ་སྤུ་རྐྱེ་གཅོགི་བསྐྱེདོ་པར་མ་ིནུས་པས། །ཁྱེདོ་ཅོག་ཤེ་རུས་

ཐམས་ཅོད་རྡུལ་དུ་བརླག །ང་ཉིད་མ་ིཐུལ་བཞེིན་དུ་འདུལ་བ་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ི

ལས། ང་ཡསི་འཐབ་ཟླ་བྱོདེ་ན་ཁྱེདོ་རྣམས་ཡུད་ལ་གསདོ། ད་ེལྟར་ངསེ་སམ་མ་ིངསེ་

ང་ལ་འབེན་གཅོིག་ཚུགས། འབེན་ཡང་འོས་པས་མི་ཆོོག་ལྕེག་ཕུབ་དགུ་རྩེག་

གཅོིག །གཤེེན་རབ་རྩལ་གྱིིས་ཚད་ཅོིག་བསྡེ་ོབའ་ིབདུད་ཀྱིིས་བཞེག །དེར་བདུད་

ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། བདུད་ཀྱི་ིལྕེགས་ཕུབ་དགུ་སྤྲུགས་ནས། གཤེེན་རབ་ལ་

འབེན་དུ་བཙུགས་ནས་བལྟས་པས། །སྟོོན་པས་ཐུགས་རྗེ་ེསྤྲུལ་པ་ཡིས། །ལྕེགས་ཀྱི་ི

གཞུ་གཅོིག་ཅོོག་གིས་བརྡུངས། །ཐབས་ཆོེན་རྩལ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། ལྕེགས་ཀྱིི་

མདའ་ན་ིཀྲེགི་གསི་བཀང་ནས་འབནེ་ལ་བརྒྱབ་པས། ལྕེགས་ཀྱི་ིཕུབ་དགུ་ལྗུར་ཕུག་

ནས། ཕེ་ཐེལ་ར་ིལ་ཐལ་གྱིིས་སོང༌། ད་ེལ་བདུད་རྣམས་ཤེིན་ཏུ་བསྔངས། རྒྱ་ལག་

ཐོད་རྗེེས་ཚིག་སྨྲས་པ། རྩལ་དང་ལྡན་པའ་ིམ་ིམཆོོག་སྐྱེེས་བུ་ལ། བདག་ཅོག་ད་ན་ི

ཁྱེོད་ལ་བསྡེོ་བར་མི་བགྱིིད་དོ། བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་རྩལ་གྱིིས་མདའ་མ་འཕེེན། 

རྒྱལ་བ་ཁྱེདོ་ལ་ད་ན་ིསྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི ད་ེལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། སྐུ་ལ་སྐྱེབས་

སུ་གསལོ་ན་བསམ་པ་རབ་ཏུ་བཟང༌། གཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་ཉན་ན་སྡུག་བསྔལ་ཤེནི་ཏུ་

འཆོད། ངེས་པའི་དོན་ལ་སྤྱིད་ན་བླ་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ། བདུད་ཀྱིི་གྲོགས་རྣམས་

སྤེངས་ན་ངེས་པའ་ིདོན་དམ་རྙིེད། ལེགས་ས་ོལེགས་ས་ོརྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེ་ེལེགས་ཅོེས་

བསྟོདོ་ནས། བདུད་འཁརོ་སྟོནོ་པའ་ིདབང་དུ་བསྡུས་ས།ོ །ཁྱེབ་པས་འག་ོབཟུང་བདུད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཀྱི་ིམ་ོརིགས་རྣམས། ཀོང་རྗེ་ེདཀར་པོའ་ིམཁར་དུ་བྲོས་ཏ་ེསོང༌། ཀོང་རྗེེའ་ིསྲས་མ་ོ

ཀོང་བཟའ་ཁི་ལྕེམ་གྱིིས། སྟོོན་པའི་མདའ་འཕེངས་དར་དཀར་ལྕེིབས་ཀྱིིས་ཕྱུང༌། 

མདའ་ཕྱུངས་ཤུལ་ནས་ཆུ་མགི་དཀར་པ་ོབརྡོལོ། གཤེནེ་རབ་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས་ཚགི་

བཤེད་འད་ིསྐོད་བརྗེོད། ཐོག་དང་མཚུངས་པའ་ིརྩལ་མདའ་སྐྱེེས་བུ་ཁྱེད་པར་ཅོན། 

སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་མ་ིའཕེེན་འཛོངས་པའ་ིམཆོོག །ལྕེགས་ཀྱི་ིཕུབ་དགུ་ཕྱུང་ནས་

ཕེ་ཐེལ་ར་ིལ་བབས། གཟུགས་ཅོན་གང་ལ་འཕེངས་ཀྱིང་དུམ་བུ་ཚལ་པར་གཏོང༌། 

བྱོམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེེས་བུ་གླེོ་བ་དགའ། །དེ་སྐོད་ཅོེས་བསྟོོད་ནས་

མདའ་སྟོནོ་པ་ལ་ཕུལ་ལ།ོ །”ས་དའེ་ི”མངི་ཡང་ལ་དརོ་བྲག་འཕྲིང་དང༌། མདའ་དྲེང་ཆུ་

མགི་ཏུ་བཏགས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཡང་མར་རྟེའ་ིརྗེེས་སུ་གཤེེགས་པ་ལ་བུད་མེད་དར་དཀར་གྱི་ིལའུ་ཅོན། 

གསེར་དང་གཡུས་བརྒྱན་པ་བརྒྱས་མདུན་བསུས་ནས། སྟོོན་པ་ལ་ཕྱག་བྱོས་ནས་

སྨྲས་པ། ཡུལ་དུ་བོན་དང་གཤེེན་གཤེེགས་ན། གདོལ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ང་ོམ་འཚལ། 

བདུད་དང་ཤེགས་འདེབས་རྩལ་འགྲན་པས། དེང་སང་སྦྲིབས་ལ་མི་སྐྱེེམས་སམ། 

བདག་ཅོག་ལྷ་མ་ོཀླུ་མ་ོལགས། བཤེོས་དང་སྐྱེེམས་ལ་སྡུམ་པར་གཤེེགས། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིགཤེེན་རབ་ཀྱིིས། བདུད་ཀྱིིས་བསླུ་བ་ཡིན་པར་ས་ལ་ེམཁྱེེན་

ལགས་ཀྱིང༌། ངོས་མ་བཟུང་བར་ཐབས་ལ་མཁས་པས། དལ་བུས་གདུལ་བར་

དགོངས་ནས་གཤེེགས་སོ། །ལུང་གསུམ་མད་ོདྲེང་ན། གསེར་ཁང་གཡུ་ཁང་ཕུབ། 

གསརེ་དངུལ་སྒྱིདེ་པ་ོབཙུགས། གསརེ་གྱི་ིཟང་བུ་ན། ཞེམི་དགུའ་ིཟས་ཀྱིང་གཡསོ། 

གསརེ་ཕེརོ་དངུལ་ཕེརོ་དུ། བདའ་རྒུའ་ིཟས་ཀྱིསི་བཀང༌། གཤེནེ་རབ་ཕྱག་ཏུ་དྲེངས། 
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སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཞེེ་སྡེང་ནག་པོ་བདུད་ཀྱིི་བུ། ཕེོ་རིགས་བས་ཀྱིང་མོ་

རིགས་གདུག །ཐབ་ཏུ་ཧ་ལའ་ིདུག་རྣམས་གཡོས། གསེར་སྐྱེོགས་དངུལ་སྐྱེོགས་

དུག་གསི་བཀང༌། སྟོནོ་པ་ང་ལ་ཟས་སུ་འདྲེེན། བདུད་མོའ་ིབསམ་པ་བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱརི། 

དུག་རྣམས་རྩ་ིརུ་སྒྱུར་ལ་གཏངོ༌། སྨན་གྱི་ིསྡེངོ་པ་ོང་རང་ཡནི། ནད་ཀྱི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ཅོ་ིལ་

ཚུགས། བདུད་རྩིའ་ིམཚ་ོམ་ོང་རང་ཡནི། དུག་ག་ིམ་ེཡསི་ག་ན་སྐོམ། དགྲ་དང་གཉནེ་

དུ་དབྱོེ་བ་མེད། རྩི་དང་དུག་ཏུ་དབྱོེ་བ་མེད། འཁོར་རྣམས་ཀུན་ནི་མ་འབག་ཅོིག་

གསུངས་ནས། དུག་རྣམས་འཇིམོས་པའ་ིསྔགས་བཟླས་ཏ།ེ །ཨ་དུན་འདུས། མུ་རམ་

སྤྲོོས། ཁ་ཏིལ་ཞེིལ། ལན་དགུ་བཟླས་ནས་ཞེལ་དུ་སིབ་ཀྱིིས་གསོལ་བས། དུག་

རྣམས་སྨན་དུ་གྱུར་པས། གཤེནེ་རབ་སྐུ་ལུས་ལ། རྟེགས་སུ་མུ་མར་པད་མའ་ིམ་ེཏགོ་

འབུམ་ལངས་སྐྱེེས་སོ། །བདུད་ཀྱིི་བསླུས་པ་མོ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་གི་ཐལ་མོ་གཅོིག་

བརྡོབས་པས། ཤེནི་ཏུ་བཞེནི་མ་ིསྡུག་པའ་ིརྒན་མ་ོསནེ་མ་ོབརྒྱར། སྟོནོ་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་

མདོ་ལ་རུག་གསི་སོང་ང།ོ །

ཁྱེབ་པའ་ིམ་རྒན་ཐུན་བཏང་མ་མ་ོཡིས། ཤེིན་ཏུ་གནོང་འགྱིོད་འཚལ་ནས་བོན་

ལ་’སྟོནོ་པ་ལ’སྐྱེབས་སུ་གསལོ། བདུད་ཀྱི་ིབཙིན་དུག་ཧ་ལ་འདསི། བྲག་ཀྱིང་འགས་

ལ་མཚ་ོཡང་ཁལོ། སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྨསོ་ཅོ་ིདགསོ། སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་དུ་གསལོ་བ་

ལ། དུག་རྣམས་གསོས་ཀྱི་ིརྩ་ིརུ་གྱུར། རྟེགས་སུ་མ་ེཏགོ་འབུམ་སྡེ་ེསྐྱེསེ། གཤེནེ་རབ་

སྐུ་ལ་འདོ་དུ་འབར། སྐྱེསེ་མཆོགོ་སྨན་གྱི་ིསྡེངོ་པ་ོལ། ནད་ཀྱིིས་གདུངས་པའ་ིཟ་མ་མ།ོ 

གཤེེན་རབ་སྐུ་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི དུག་གིས་འབར་བའ་ིཟ་མ་མ།ོ གཤེེན་རབ་སྐུ་ལ་

སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི སྐྱེོན་གྱི་ིགཞེ་ིམའ་ིབཟའ་མ་མསོ། གཤེནེ་རབ་སྐུ་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཁོར་བའ་ིརྒྱུ་བསྐྱེེད་ཟ་མ་མོ། གཤེེན་རབ་སྐུ་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོི། ལས་ཀྱི་ིམ་རིག་

བྱོང་གྱུར་ཅོིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས་སྐྱེབས་པས། བདུད་ཀྱི་ིབུ་མ་ོདང་ཐུན་བཏང་

མ་མ་ོརྣམས། དད་པ་ལྷངས་ཀྱིིས་སྐྱེེས་ནས་བསྐྱེབས་པས། སྟོོན་པའ་ིབྱོིན་རླབས་

ཀྱིསི་ལྷའ་ིབུ་མ་ོབརྒྱར་ཚ་ེའཕེསོ་ནས། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིའཁརོ་དུ་སྐྱེསེ་ས།ོ །ཡང་བདུད་

ཀྱིི་དམག་མི་དང་རྒྱ་ལག་ཐོད་རྗེེ་རྣམས་ཀྱིང་དད་པ་ལྷངས་ཀྱིིས་སྐྱེེས་ནས་སྐྱེབས་

པས། སྟོནོ་པའ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིིས། ལྷའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་མཚན་དང་ལྡན་པ་སྟོངོ་དུ་ཚ་ེའཕེསོ་

ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་དུ་སྐྱེེས་སོ། །ཡུལ་ད་ེཡང་ས་ེམ་ོབོན་ཐང་དུ་བཏགས་

སོ། །ད་ེནས་ཡང་མར་རྟེའ་ིརྗེེས་སུ་གཤེེགས་སོ། །བདུད་འཁོར་དད་པ་མ་སྐྱེེས་པ་

དང༌། ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་རྣམས་ནི། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་དུ་ཕེ་མ་དང༌། འཁོར་དུ་

བཅོས་པ་ཤེོར་བས། ཤེིན་ཏུ་ཡང་མ་དགའ་བའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས། བྲང་བརྡུང་ངུ་སྒྲོ་

འབྱོིན་ཅོིང༌། ཆོ་ོང་ེདཔག་ཚད་རྒྱང་གྲགས་སུ་ཁེངས་པ་འབྱོིན་ཅོིང་ངུའ།ོ །ད་ེལ་སྟོོན་

པ་གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེལ་ཐབས་མཁས་པ་དེས། བདུད་ཀྱི་ིངུད་མ་ོརྒྱུན་བཅོད་

པའ་ིཕྱརི། ཚམེས་ཀྱི་ིམཆོ་ེབ་གཡས་གཡནོ་ལས། འཕེར་པ་ོའཕེར་ཆུང་དུ་སྤྲུལ་ནས། 

ཕྱག་གསི་བླངས་ནས་ཞེལ་གྱིསི་བུས། སྟོངོ་གསུམ་གྲགས་པའ་ིསྒྲོ་ཆོནེ་ཕྱུང༌། འཇིགི་

རྟེནེ་ཁམས་ཀྱིང་འདར་གྱིནི་འགུལ། བདུད་ཀྱིང་བསྔངས་ནས་ངུ་འཕྲི་ོཆོད། བར་དརེ་

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། ཁྱེབ་པ་བདུད་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། མ་རིག་འཁྲུལ་པའ་ི

ལས་དབང་གིས། །ངེས་པའ་ིདོན་དམ་མ་རྟེོགས་པའ།ི །ནག་པ་ོབདུད་རིགས་སྙིིང་ར་ེ

རྗེེ། །རྟེ་བདུན་ཚང་བར་གྱིིས་ལ་ཕུལ། ཕེ་མ་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲོོམ་བུ་དང༌། །ཤེ་ཁག་འབྲེལ་

བའི་ཟླ་རོགས་དང༌། །ཤེ་ལས་ཆོད་པའི་བུ་ཚ་རྣམས། སྟོོན་པ་ང་ཡི་འཁོར་བྱོེད་
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ན། །ཁྱེབ་པ་གཅོགི་པུ་ཅོ་ིལ་ཆོགས། །མ་ངུ་ང་ཡ་ིསྐྱེབས་སུ་འདུས། ཡནོ་ཏན་མྱ་ངན་

སྡུག་བསྔལ་ཆོད། །མཐར་ཡང་བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ། །ཁྱེབ་པས་སླར་ལ་ལན་ཞུས་

པ། །ཕེ་མ་ཟླ་རོགས་འཁོར་རྣམས་ཀུན། ཁོང་དག་དགའ་ནས་གཤེེན་ཕྱིར་

འབྲངེས། །ང་ཡ་ིབུ་དང་བུ་མ་ོགཉསི། །མ་ིདགའ་དབང་མདེ་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་བརྐུས། །བརྐུས་

ནས་འཁོར་དང་གཡོག་བྱོ་མོད། །བསད་ནས་གཏོང་བ་ཅོ་ིསྟོ་ེཨང༌། །ཚ་བ་ོཚ་མ་ོམ་

ཡིན་ནམ། །ཨ་ེཤེ་གཤེེན་རབ་ཁེལ་མེད་པ།ོ །འད་ིལ་མྱ་ངན་མ་ིབྱོ་རུ། །ང་ཡ་ིསེམས་

ལ་བརྗེདེ་དུས་མདེ། །བུ་ཤེ་བླན་པས་ཁྱེདོ་མ་ཐུབ། །ཝ་ལ་ཟ་མ་སྙིངི་ར་ེན། །སྡེང་མགི་

ལྡགོ་གྱིནི་མཆོ་ེབ་གཙིགིས། །གཤེནེ་རབ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་

པ་ཚུར་ཉོན་དང༌། །ཉེས་པ་མེད་པར་སྐྱེོན་འགེལ་ལམ། །མ་བསད་པ་རུ་ཤེ་རྩོད་

དམ། །མ་ཉསེ་པ་རུ་གླེེང་འདེབས་སམ། །རང་ག་ིལུས་ལ་དཔ་ེལངོས་ལ། །གཞེན་ལ་

གནོད་པ་ཡ་ེམ་བྱོེད། །བུ་སྟོོར་ཞེག་གསུམ་མ་ིབཟོད་པར། །གཞེན་བུ་གཏན་དུ་ཅོ་ིསྟོ་ེ

བསད། །ང་ཡ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིསྐྱེབས་སུ་འཇུག །མ་བསད་ཕེ་བུ་འཕྲིད་དུ་གཞུག །བུ་

མེད་ཁྱེོད་ལ་རྫུན་ཟེར་ན། །སྡེོད་ཅོིག་ང་ལ་མ་ིཤེ་དོས། །ཁྱེབ་པས་སླར་ལ་ལན་ཞུས་

པ། །གཤེེན་རབ་དྲེང་ཤེིང་དཀར་པོ་ལགས། །ཇིི་སྐོད་གསུངས་པ་མེད་པའི་

རིགས། །ཁྱེབ་པ་ཕེ་དང་བུར་སྤྲོད་ན། །གཤེེན་ལ་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད། །ཆོ་ོ

འཕྲུལ་མ་ིབསྟོན་ཞེབས་ཏགོ་བགྱིདི། །བར་ཆོདོ་མ་ིབྱོདེ་སྐུ་འཁརོ་བྱོདེ། །ལགོ་པར་མ་ི

འདྲེནེ་བསྟོན་པ་བསྲུང༌། །བསླུ་བྲདི་མ་ིབྱོདེ་བཀའ་ལུང་ཉན། །ད་ེལྟར་བདུད་ཁྱེབ་པ་ད།ེ 

བུ་མངི་སྲངི་ཡདོ་བྱོས་པས་ནམ་འཕྲིད་ཙིམ་ན་བྲསོ་ལ་འགྲ་ོསྙིམ་ནས། སམེས་ལ་དད་

པ་མ་སྐྱེསེ་པར། སྟོནོ་པའ་ིདྲུང་དུ་ཁ་ཡསི་བླངས། གཤེནེ་རབ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པ། ཁས་བླངས་དམ་བཅོས་གཞུང་ཚུགས་ཀྱིིས། ཁིམས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིར་ལོག་ན། 

རང་ལ་རང་གིས་མེས་སྲེག་ཡིན། བུ་མ་བསད་པར་ཕེ་དང་སྤྲོད། ཁྱེབ་པ་དང་འཁོར་

ཤེརོ་བ་རྐྱེ་བདུན་གྱིསི། སྟོནོ་པ་ལ་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ནས་སྐྱེབས་སུ་གསལོ་ལ།ོ །འཁརོ་

རྣམས་ན་ིགཏན་དུ་སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ལ་སྐྱེབས་སུ་གསོལ་ལ།ོ །ཁྱེབ་པས་བུ་འདོད་བསླུ་བ་

བྱོེད་པ་ལ། སྟོོན་པས་ཀྱིང་མཁྱེེན་ནའང༌། ངོས་མ་བཟུང་བར་ཁད་ཀྱིིས་འདུལ་བར་

དགངོས་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཀོང་རྗེ་ེདཀར་པ་ོཡང༌། དད་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས། འཁོར་དང་གྲོགས་

སུ་བཅོས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལ། བསྐོོར་ཞེིང་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། ལུས་བཏུད་མ་ེཏོག་

ཕུལ། མདངས་བསྟོན་འཛུམ་ཕྱུང་ནས། ཚགི་བཤེད་འད་ིསྐོད་སྨྲས། །སྔ་ན་མ་ཁུམས་

པའི། །སྐྱེེས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། ཅོ་ིལྟར་མཛོེས་པའ་ིསྐུ། །ཅོ་ིགསུངས་སྙིན་པའ་ི

དབྱོངས། །ཅོ་ིམཛོད་ཐབས་ལ་ནི། །མཁས་པའ་ིསྐྱེེས་མཆོོག་ལགས། །བདག་ཅོག་

འཁརོ་དང་བཅོས། །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི །རྟེ་བདུན་བདུད་ཀྱིསི་ན།ི །བརྐུས་ནས་

བཅོལོ་བ་ལ། །ཆོལ་དང་བཅོས་ནས་འབུལ། །ཆོལ་གྱི་ིདང་པ་ོརུ། །ཀངོ་བཟའ་ཁ་ིལྕེམ་

འབུལ། །ཆོལ་གྱིི་འབྲིང་པོ་རུ། །གསེར་གཡུ་ཁལ་གྱིིས་འཇིལ། །ཆོལ་གྱིི་ཐ་མ་

རུ། །ཀུན་ཀ་འབངས་སུ་མཆོི། དེ་སྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། །རྟེ་བདུན་མཁར་ནས་

ཕྱུང༌། །ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་རུ། ། གསེར་གཡུ་བྲེ་ཡིས་བཅོལ། བྲེ་ལས་ཁལ་དུ་

བླངས། །གཤེནེ་ལ་ཆོལ་དུ་ཕུལ། །ཀུན་ཀ་འབངས་སུ་ཆོས། །

ད་ེལ་སྟོོན་པའ་ིབཀའ་བསྩལ་པ། ལེགས་ས་ོལེགས་ས་ོཀོང་རྗེ་ེདཀར་པ་ོལེགས། 

ཁྱེོད་ཀྱིང་སྔོན་ནས་དགེ་བ་ཐང་ཆོོད་ཀྱིང༌། ཉ་མཆོོད་དུས་གཅོིག་ཆོག་པས་མཐའ་
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འཁོབ་གནས་འདིར་སྐྱེེས། ཕྱ་ིནས་འགྱིོད་སྐོད་བྱོས་པས་སྟོོན་པ་བདག་ཞེལ་མཐོང༌། 

ད་ཡང་བདག་ག་ིཡུལ་དུ་མངོན་འཚང་རྒྱ་ནས་འགྲོ། སེམས་ཉིད་སྔ་མའ་ིའཕྲི་ོཡིས་

བསམ་བཟང་ཐང་ཤེ་ཆོོད། བདུད་ཀྱིིས་མཚམས་སྦྱར་སྐྱེོན་དང་ཡོན་ཏན་བྱུང༌། 

བདག་ག་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ད་ན་ིབླ་མེད་འཐོབ་པའོ། །བསམ་པ་བརྟེན་པོས་འཁོར་ཡང་ཐར་

པ་འཐོབ། རྒྱལ་པོས་ཅོ་ིསྐོད་སྨྲས་པ་ད་ེབཞེིན་ན།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིབཀའ་

བསྩལ་ནས། དགུང་གཅོིག་བོན་ར་ིཆོེན་པོར་གཟིམས། ནང་པར་དམུ་ཁབ་ཤེོལ་མ་ོ

དང༌། བས་ེཡ་ིཕུབ་མ་ོགླེིང་ཆོེན་དང༌། དུང་འཕེར་པ་ོའཕེར་ཆུང་དང༌། ལྕེགས་མདའ་

ལྕེགས་གཞུ་རྣམས། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིས་རྟེགས་སུ་བཞེག་ནས། སྟོོན་པས་སྤེ་དང་སུམ་

པའ་ིབོན་པ་ོལ། བོན་དུ་འདྲེ་ེབཀར་བ་དང༌། ཡུགས་ཕུད་གཉིས་ཀྱི་ིལུང་ཕེོག །ཡ་

སྟོགས་སུ་ཤེིང་རྩྭ་ིསྨན་བསང་དང༌། ཐོད་རུས་བསྟོན། ད་ེནས་ཞེལ་ནས་སྨོན་ལམ་

གསུངས་པ། མ་ནོར་ངེས་པའི་ལུང་བསྟོན་དུ། སྔ་མའི་སྦྱངས་འཕྲིོ་མེད་པ་ཡིས། 

མཐའ་འཁབོ་མ་ིཡསི་ལུང་མ་ིག ོ།ད་ེཕྱརི་ངསེ་དནོ་མ་བསྟོན་ན།ོ །ཕེ་རལོ་ཕྱནི་པའ་ིཡ་

སྟོགས་ཀྱིང༌། ལས་བཟང་བག་ཆོགས་མདེ་པ་ཡསི། མཐའ་འཁབོ་མ་ིལ་མ་བསྟོན་པ། 

མི་ཤེེས་ཕྱིར་ན་མ་བསྟོན་ནོ། །བདག་གི་ཞེལ་བསྟོན་གསུང་བསྒྲོགས་བག་ཆོགས་

འདིས། ནམ་ཞེིག་ངེས་དོན་ཤེེས་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་པར་ཤེོག །གསུངས་ནས་བདུད་

འཁོར་དུ་འདུས་པའ་ིགཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་དང༌། མ་ིའཁོར་དུ་འདུས་པའ་ིགཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའ་དང༌། ཡ་ིདྭགས་འཁོར་དུ་འདུས་པའ་ིགཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་

དང༌། དུད་འགྲ་ོའཁོར་དུ་འདུས་པའ་ིགཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་དང༌། ད་ེལྟར་འཁོར་

ཐམས་ཅོད་སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོནི་གྱིསི་བརླབས་ནས། །འལོ་མ་ོལུང་རངིས་སུ་ཉ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མའ་ིགཤེགེས་ཤུལ་ལ་བྱོནོ་ནས་གཤེགེས་པས། ཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། སྐོད་

ཅོིག་མ་བདུན་གྱི་ིཡུན་གྱིིས་བྱོོན་ནོ། །དུས་དེར་གནས་མཆོོག་དམ་པ་འོལ་མ་ོལུང་

རངིས་ཀྱི།ི འཁརོ་དང་སམེས་ཅོན་ཀུན་གྱིསི་སྟོནོ་པའ་ིམདུན་བསུས་ནས། བསྐོརོ་བ་

བྱོས་ཤེིང་ལྷ་ཕྱག་འཚལ། མ་ེཏོག་གཏོར་གྱིིན་དར་འཕེན་འཕྱར། མར་མ་ེབལྟམས་

ཀྱིནི་སྤེསོ་དུད་གཏངོ༌། རྔ་གླེངི་བརྡུངས་གྱིནི་གར་ཐབས་བསྒྱུར། ད་ེནས་དཔྱིད་བུ་ཁ་ི

ཤེེས་ཀྱིིས། སྣ་དྲེངས་ནས་སྟོོན་པ་ལ་མཆོོད་པ་ཕུལ་ནས་བསྟོོད་པ། །སྣང་སྲིད་རྒྱར་

ཁྱེབ་ནམ་མཁའ་ིངང༌། །ཡ་ེསྲདི་སྣང་གསལ་ཉ་ིམའ་ིཐུགས། །ཀུན་ལ་བྱོམས་པའ་ིཡབ་

ཡུམ་མཆོོག །དུག་རྣམས་འདུལ་མཛོད་སྨན་པའ་ིགཙིོ། །བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་རྟེ་ཕྱིར་

གཤེེགས། །སླད་མའི་འཁོར་རྣམས་ཤེིན་ཏུ་འཚེར། །རྟེ་དང་བདུད་དུ་བཅོས་ནས་

སུ། །སྟོནོ་པའ་ིའཁརོ་དུ་བསྡུས་ནས་བྱོནོ། །རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདོ། །སྟོནོ་

པའ་ིཐུགས་རྗེསེ་བདུད་དགྲ་བཅོམོས། །ད་ན་ིབར་ཆོད་བགགེས་མདེ་ད།ོ །གཡུང་དྲུང་

བོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་ནི། །ཤེིན་ཏུ་རྒྱ་ཆོ་ེཡོངས་ལ་བདལ། །འོལ་མ་ོལུང་རིངས་སེམས་

ཅོན་རྣམས། །ཤེིན་ཏུ་དང་སྐྱེེས་སྤྲོོ་ལ་དགའ། །མཆོོད་པ་རྒྱ་ཆོེན་ཡོངས་སུ་

བཤེམས། །སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ལ་ཡངོས་སུ་ཕུལ། །མཆོདོ་པ་ད་ེཡ་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི། །ཀངོ་རྗེ་ེ

དཀར་པ་ོལ་སགོས་ཏ།ེ །ཁྱེབ་པའ་ིཕེ་མ་གཡགོ་འཁརོ་དང༌། །གཞེན་དག་སམེས་ཅོན་

གྲངས་མང་ཞེིག །དམ་པའ་ིགནས་དེར་སངས་རྒྱས་སོ། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་མ་རྒྱས་

ལུས། །དེ་ལ་ནེའུ་ཆུང་སྨན་གྱིིས་སྨྲས་པ། །མ་རིག་འགྲོགས་པའི་གྲོགས་པོ་

ལགས། །སངས་རྒྱས་པ་ན་ིཤེིན་ཏུ་དཀའ། །གྲུབ་པ་བཞེེད་ཀྱིང་མ་ིཐོབ་པ། །ད་རུང་

ཁྱེབ་པ་བདུད་དུ་འདུག །ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ལ། ། གཡུང་དྲུང་སམེས་དང་
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ཅོང་ལྡན་ནམ། །ཁྱེབ་པས་ཕྱིར་ལ་ལན་སྨྲས་པ། །ནང་སེམས་དག་པ་ཕྱི་རུ་

འབྱུང༌། །གཡུང་དྲུང་སམེས་དང་མ་ལྡན་ན། །གཤེནེ་རབ་འཁརོ་དུ་ཅོ་ིལ་མཆོ།ི །ད་ང་

ཡ་ིབུ་དང་བུ་མ་ོཁིད་ལ་ཤེོག །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ཁྱེབ་པ་བུ་དང་མ་

སྤྲོད་ན། །བདག་ག་ིཁས་བླངས་རྫུན་པོར་སོང༌། །སེང་གེའ་ིརྒྱབ་བསྣོལ་བྲག་ཕུག་

ན། །གསང་སྒོོམ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བཅོད། །གསང་སྒོོམ་མཐིལ་དུ་འབེབས་པ་

ཡ།ི །འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ལ། །སྟོག་བུ་ཐུང་དང་གཟགི་བུ་ཐུང༌། །ནན་ཏན་གསང་

བར་བཅོོལ་ནས་བཞེག །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན། །སེང་གེའ་ིརྒྱབ་བསྣོལ་

བྲག་ཕུག་ན། །འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་དང༌། །བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉསི་ཁདི་ལ་ཤེགོ །ཡདི་

ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་བྲག་ཕུག་སངེ་མཆོངོས་ཀྱི།ི འ་ཞེ་གསང་ཐུབ་ལ། སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་

བསྒྲོགས་པས། འ་ཞེ་གསང་ཐུབ་ན་ིམངནོ་པར་ཤེསེ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡནི་པས། གཤེནེ་

རབ་ཀྱི་ིབཀའ་ཡིན་པར་ཤེེས་ནས། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་གསང་སྒོ་ོརྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་

ཕྱེས་ནས། བདུད་ཀྱི་ིབུ་གཉིས་ཁིད་ནས་སྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་ཕྱིན་ནོ། །གཤེེན་རབ་

ཀྱིིས་ཁྱེབ་པ་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ཚུར་ཉོན་དང༌། །ང་ལ་མ་བསད་

མ་ིཤེ་རྩདོ། །སྡེགི་ཅོན་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཟརེ། །མ་ཉསེ་མཐའ་ནས་མ་ཚངས་སམ། །ད་

ཡང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །ཕེ་བུ་འགྲགོས་ལ་དག་ེབཅུ་སྤྱིོད། །གཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་

ཤེསེ་རབ་སྦྱངོས། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྙིངི་རྗེསེ་ཟུངས། །དནོ་དང་ད་ེལྟར་ལྡན་པ་

ན། །འདརི་ཡང་དལ་འབྱོརོ་བད་ེདང་ལྡན། །ཕྱ་ིམར་བླ་མདེ་འབྲས་བུ་འཐབོ། །ལྡགོ་ན་

ཉེས་སྐྱེོན་རང་ལ་འོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས། །གཤེེན་རབ་ར་ིརབ་ཀྱི་ིརྩ་ེམོར་

ཕྱྭའ་ིགཏ་ོདཔྱིད་ལ་གཤེེགས་སོ། །སླད་ནས་བུས་ཁྱེབ་པ་ལ་སྨྲས་པ། །ཚ་ེགཅོིག་ཕེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རུ་འབྲེལ་བ་གསོན། །སྟོོན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན། །ཕེ་ལ་བརྡོ་ངག་གསུངས་

ལུགས་ཀྱིིས། །ད་རུང་སྡེིག་པ་ཅོང་སྤེངས་སམ། །ད་ན་ིདོན་འད་ིབོར་བ་ན། །ཕེ་བུ་

གཉསི་ཀྱིང་གཏན་མ་ིའཕྲིད། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སྨནི་རང་ལ་འངོ༌། །ད་ེཕྱརི་དག་ེལ་ཐང་

ཆོོད་དགོས། ད་ེསྐོད་སྨྲས་པས། ཁྱེབ་པས་བསམ་པ་ལ། བདུད་ཀྱི་ིབུ་སྟོ་ེལོག་པའ་ི

སེམས། ཝ་ལ་ཟ་མ་སྙིིང་རེ་ན། རྫུན་ཚིག་མཁན་གྱིིས་གཏིང་ནས་བསྒྱུར། ང་ཡི་

གྲོགས་ལ་མ་ིཕེན་ངེས། སེམས་པའ་ིབསམ་པ་བྱུང་ནས་ཁར་ན་ིམ་ཕྱུངས་པར་ཞེ་ེལ་

མྱ་ངན་གྱིིས་ཟིན་ནོ། །ཤེིན་ཏུ་ཡང་ཟིན་ནོ། །འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་སྨྲས་པ། 

བདུད་ཀྱི་ིསྡེིག་ལས་བོར་ནས། གཤེེན་གྱི་ིདག་ེལ་འཇུས་པའ་ིདག་ེབསྙིེན་གཡུང་དྲུང་

ཁྱེབ་པ། བདག་ག་ིབརྡོ་ངག་ཉནོ། མ་ནརོ་ངསེ་པ་ཡནི་པས་ད་ན་ིམ་འགྱུར་ཅོགི །འད་ི

ལ་བད་ེསྐྱེདི་ལྡན་ཞེངི་ཕྱ་ིམར་བླ་མདེ་འཐབོ། ཁྱེབ་པས་ཕྱརི་ལ་ལན་བཏབ་པ། གཤེནེ་

རབ་འཁོར་བ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་ཀྱིང༌། བདག་ག་ིབུ་བརྐུས་གསང་ནས་ཁྱེོད་ལ་

བཅོོལ་བ་འདི། །བདག་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་ཨ་ེམ་ང་ོམཚར་སྐྱེེས། ཁྱེོད་ཀྱི་ིབརྡོ་ངག་བདག་

གིས་མཉན་པར་བགྱིིད། ཁྱེོད་ཉིད་ངེས་པར་ཅོ་ིལྟ་བུ་གཅོིག་ཡིན། གསང་ཐུབ་ཀྱིིས་

ལན་སྨྲས་པ། དག་ེབསྙིནེ་གཡུང་དྲུང་ཁྱེབ་པ་བདག་ན་ིའད་ིལྟར་ཡནི་ན།ོ །

ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཞེི་བ་འོད་མ་རྒྱ་འབྱོམ་བྱོ་བ་ཞེིག་ན། 

གཤེེན་རབ་བཀའ་གསང་ཤེེས་རབ་རྒྱས་བྱོ་བ་གཅོིག་གིས། སྟོོན་པ་མཛོད་པའ་ིཞེིང་

ཁམས་དག་པ་ཞེིག་ན་འདུག་ཙིམ་ན། སྔ་ན་མ་བྱུང་བའ་ིའོད་ཟེར་ཤེིན་ཏུ་གསལ་ལ་

དྭངས་པ་ཞེགི་འཕྲིསོ་པས། ད་ེལ་རབ་ཏུ་ང་ོམཚར་སྐྱེསེ་ནས། སྟོནོ་པ་ད་ེལ་སྔ་ན་མེད་

པའ་ིའོད་ཟེར་འད་ིཅོ་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ག་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ལགས་ཞེེས་དྲེིས་པས། སྟོོན་པ་དེའ་ིཞེལ་
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ནས། ཁྱེེའུ་འ་ཞེ་གསང་བ་མདོ་སྡུད་དེ་ནི། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ཤེིན་ཏུ་མི་

མཇིེད་པ་ཞེེས་བྱོ་བ་ཞེིག་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཞེེས་བྱོ་བ་གཅོིག་གིས། ཞེིང་

ཁམས་དེའ་ིསྟོོན་པ་མཛོད་པས། ད་ེརབ་ཏུ་མ་ིམཇིེད་ལ་འདུལ་བ་ཤེིན་ཏུ་ཡང་དཀའ་

བས། འོད་ཟེར་ཆོེན་པ་ོཐུགས་ལས་ཡོངས་སུ་སྤྲོོས་ཤེིང་བཀྱི་ེབ་ཡིན་ན།ོ །འ་ོཅོག་ག་ི

ཞེངི་ཁམས་འད།ི མ་ིམཇིདེ་པ་དང་ཉ་ེབས་འད་ིཀུན་ཏུ་ཡང་བྱོནི་རླབས་ཀྱིསི་འཕྲིསོ་པ་

ཡནི་ན།ོ །གསུངས་པས། བདག་ད་ེལ་ཤེནི་ཏུ་ཡང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ནས། སྟོནོ་པ་ད་ེལ་ཞུས་

པ། འ་ོན་བདག་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོད་ེལ་ཤེིན་ཏུ་ཡང་དད་པ་སྐྱེེས་པ། དེའ་ིཞེལ་ཅོིག་

བསྟོན་པར་ཁྱེོད་ཀྱི་ིབྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིས་འབྱུང་བར་ཞུ་ཞེེས་སྨྲས་པས། སྟོོན་པ་

དསེ་བདག་ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱརོ་གྱི་ིབར་དུ་བཅུག་ནས་གསུངས་པ། དག་ེབ་ལ་དད་པའ་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་འ་ཞེ  འདིར་ལ་ོབརྒྱར་དག་ེབ་སྤྱིོད་པ་བས། དེར་དར་ཅོིག་སྤྱིད་ན་བསོད་

ནམས་ཆོེའོ། འདིར་ལ་ོབརྒྱར་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་བས། དེར་ཞེག་གཅོིག་བསྲུང་

བས་བསོད་ནམས་ཆོེའོ། །འདིར་ལ་ོབརྒྱར་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་བས། དེར་ཉིན་གཅོིག་

སྦྱིན་པ་བཏང་བས་བསོད་ནམས་ཆོེའོ། །དེ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་བསྲུང་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ན་

བསདོ་ནམས་ཆོེའ།ོ །ད་ེཡང་སམེས་ཅོན་མསོ་པ་མ་ིགཅོིག་པའ་ིཕྱརི། གཤེནེ་རབ་མ་ི

བ་ོཞེབས་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག་གསུངས་ནས་བདག་འཕེངས་པས། གཤེེན་རབ་

མ་ེཏོག་ག་ིགླེིང་ལ་སྐུ་འཆོག་པའ་ིཞེབས་དྲུང་དུ་ལྷན་གྱིིས་བབས་སོ། །གཤེེན་རབ་

ཀྱིིས་བདག་ད་ེལྟར་ཡིན་པར་མཁྱེེན་ནས། བདག་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ཁྱེེའུ་ཆུང་

གསང་ཐུབ་བདག་ལ་དད་པ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། བདག་གིས་འདུལ་བའི་ཞེིང་

ཁམས་འདི་ནི། ཤེིན་ཏུ་ཡང་གདུལ་དཀའ་བ་རབ་ཏུ་ཡང་མི་མཇིེད་པ་ཞེིག་ཡིན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ན།ོ །ཞེེས་གསུངས་ནས། བདག་ཕྱག་ག་ིཐལ་མོའ་ིསྟོེང་དུ་བླངས་ནས། མ་ིམཇིེད་ཀྱི་ི

འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འད་ིབསྟོན་པས། དུག་ལྔ་ཁ་ཚང་དུ་སྤྱིདོ་ཅོངི་སྣང་བ་དང༌། ཤེནི་

ཏུ་མ་ིམཇིེད་ལ་རབ་ཏུ་རྩོད་པ་ཆོ་ེབར་སྣང་བས། བདག་ཡ་ང་ཡིན་སྐྱེ་ིའཇིིགས་ནས་

རབ་ཏུ་ཡང་འདར་ཏ་ེསོང་ནས། སྟོོན་པ་ཁྱེདོ་ན་ིཞེལ་ཁུམས། བདག་རང་ག་ིགནས་ད་ེ

རུ། ཁྱེོད་ཀྱི་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས་བསྐྱེལ་བར་ཞུ་ཞེེས་སྨྲས་པས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིཞེལ་

ནས། ཁྱེོད་དང་ང་གཉིས་སྔོན་གྱི་ིལས་འཕྲིོས་དུས་འདིར་ཕྲིད་པ་ཡིན། ལས་འཕྲི་ོང་

དང་མཐུན་པས་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ད་ན་ིཕྱིར་ལ་མ་ིཕྱིན་ནོ། །སྔོན་དང་པ་ོའུ་བུ་གཉིས་ཚུལ་

ཁིམས་ལྷན་ཅོིག་ཏུ་བསྲུངས་པ་ལ། སྐོབས་དེར་སློབ་དཔོན་གཞེན་དག་གཅོིག་ལ། 

ལུང་མནོས་ནས་ཞེི་གནས་ལོ་གསུམ་བསྒོོམས་པས། ཞེིང་ཁམས་གཞེན་ཏུ་སྐྱེེས་

པའ།ོ །ད་ེནས་སླར་ལ་བདག་དང་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ལྷན་ཅོིག་ཏུ་བསྲུངས་ནས། དག་ེ

བའ་ིརླབས་སྤྱིད་པས། ད་ལྟ་བདག་དང་དུས་འདརི་ཕྲིད་པའ།ོ ། ད་ཡང་བདག་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་ཙིམ་ན། ཁྱེདོ་ཀྱིང་སྡེདོ་སངས་རྒྱ་བས། ད་ཡང་མ་འདའ་བར་བྲག་སངེ་ག་ེ

མཆོངོས་ཀྱི་ིཕུག་ཏུ། གསང་བའ་ིསྒོམོ་བགྱིསི་ཤེགི་གསུངས་ནས་ངསེ་པའ་ིལུང་ཕེོག་

པས། བདག་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཡ་ང་བས། མ་ིམཇིདེ་པའ་ིསམེས་ཅོན་ལ་མ་ིབལྟ་བར། གསང་

སྒོོམ་བྱོས་པས་གསང་ཐུབ་ནས། དགེ་བསྙིེན་ཁྱེོད་ཀྱིི་བུ་གཉིས་ཀྱིང་ང་ལ་བཅོོལ་

བའོ། །ངས་ཀྱིང་གནའ་བས་ད་བཟང་བར་ན་ིགསོས། ངེས་པའ་ིདོན་གྱིིས་བདུད་ཀྱི་ི

སེམས་ན་ིདུལ་བར་བཏུལ་ནས། ཕེ་དང་སྤྲོད་པ་ཡིན་པས། ད་ཡང་བུ་བཞེིན་ཕེ་ཡང་

དག་ེལ་ཐང་གཅོད་ན། འདརི་སྐྱེདི་ཕེ་ལགོ་གནས་སུ་བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་འཐབོ། ངསེ་དནོ་

བསྟོན་པ་ཡིན་གྱིིས་དག་ེབསྙིེན་སེམས་ལ་ཞེོག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་འ་ཞེས་ཁྱེབ་པ་ལ་སྨྲས་
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སོ། དགེ་བསྙིེན་ཁྱེབ་པས་ཀྱིང་སེམས་མ་དད་ཀྱིང༌། ལུས་གུས་པའི་ཚུལ་བསྟོན་

ཏོ། །འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིང༌། བྲག་ཕུག་སེང་ག་ེརྒྱབ་བསྣོལ་ཏུ། གསང་སྒོོམ་

མཐལི་དུ་འབབེས་སུ་གཤེགེས་ས།ོ །དག་ེབསྙིནེ་ཁྱེབ་པས་ཀྱིང་བུ་སྨད་ལ་སགོས་ཏ།ེ 

གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིའཁོར་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་བྱོ་ེམའ་ིལ་ཙིམ་ཞེིག །དག་ེསྤྱིོད་བྱོེད་

པའ་ིལད་མ་ོལ། སེམས་ལ་དད་པ་མ་སྐྱེེས་ཀྱིང༌། ལུས་ཀྱིིས་ཞེག་གསུམ་སྤྱིོད་ཚུལ་

བསྟོན། ད་ེནས་ནགས་ཚལ་དགོན་པ་རུ། བུ་གཉིས་མ་དང་གསུམ་བོས་ནས། དག་ེ

བསྙིེན་ཁྱེབ་པས་འད་ིསྐོད་སྨྲས། །བུད་མེད་བྱོ་བ་མ་ཡ་ིརོགས། བུ་ཙི་བྱོ་བ་ཕེ་ཕྱིར་

འབྲངེ༌། གཤེནེ་གྱིསི་བསླུས་པ་ཁྱེདོ་ཅོ་ིཉསེ། རང་རའེ་ིརྒྱལ་ས་མ་ིའཛོནི་ནམ། རྒྱལ་ས་

དེང་སང་སྟོོང་པར་ལུས། མ་ིཡ་ིགཡོག་འཁོར་ཅོ་ིལ་བྱོེད། རང་ག་ིརྒྱལ་སར་ལ་འུར་

འདོང་། ད་ེསྐོད་ཁྱེབ་པས་བུ་སྨད་ལ་སྨྲས། བུ་སྨད་ཀྱིསི་ཕྱརི་ལ་ལན་བཏབ་པ། སལོ་

བའ་ིདུམ་བུ་ལ་ལྗོནོ་ཤེངི་མ་ིསྐྱེའེ།ོ ས་བནོ་མསེ་ཚགི་ལ་འབྲས་བུར་མ་ིསྨནི་ན།ོ །བདུད་

རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལ་དུལ་དུས་མ་ིའངོ་ང༌ོ། །སྐྱེནོ་གྱི་ིཕུང་པ་ོལ་ཡནོ་ཏན་ད་མ་ིར།ེ བདག་ཅོག་

བུ་སྨད་གསུམ་ནི་བསླུ་ཚིག་ད་མི་ཉན། གཡུང་དྲུང་གི་བོན་ནི་བདེན་པ་ཡང་དག་

ག ོ།སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ན་ིངསེ་པ་ཡང་དག་ག ོ།འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ན་ིསྒྱུ་མར་སྣང་ངསེ་

སོ། །སེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་ན་ིསྡུག་བསྔལ་སྤྱིོད་ངེས་སོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ཏ་ེབྲོས་

ནས་སོང་ངོ། །ཁྱེབ་པས་ཕྱིར་འབྲེང་ནས་སྨྲས་པ། སེམས་ཅོན་ལུས་ར་ེསྐྱེེས་པས་

ལས་ཀྱི་ིསྐོལ་ར་ེསྤྱིདོ། ར་ེལྟ་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ལས་སྐོལ་ད་ེཡནི་འདྲེ། བདག་ན་ིལས་ངན་ད་ེལྟ་

མ་ིསྤྱིོད་ཀྱིིས། གནས་འདིར་ལན་ཅོིག་སྤྱིོད་ཚུལ་སྟོོན་པ་ཡང༌། ཁྱེོད་ཅོག་ཕྲིད་ནས་

ཁུགས་སུ་ར་ེབ་ཡིན། ཁེལ་གཞུང་བག་ཙིམ་ཁྱེོད་ལ་ཡོད་པ་ན། ང་ཡ་ིགསང་ཚིག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁམོ་དུ་མ་སྒྲོགོས་ཤེགི །ཅོསེ་སྨྲས་པས། ད་ེལ་བུ་སྨད་ཀྱིསི་བསམ་པས་སུ། མ་རིག་

པ་ཡ་ིཕེ་དང་གྲགོས་ཡནི་པས། ཁལེ་དང་གཞུང་གསི་རྐུ་ཚགི་མ་བཟླས་པར། བུ་སྨད་

གསུམ་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩརེ་བྲསོ་ཏ་ེཕྱནི། ཁྱེབ་པ་ཡ་ིམུག་ག་ཆོད་བསམ་པ་ལ། རགོས་ལ་

མ་ིཕེན་པ་ཡ་ིབུ་སྨད་འད།ི ད་ོམདོ་ཅོ་ིསདོ་བྱོ་ལ་ནངས་འབྲསོ་པར་དྲེན། ཕེར་ཕྱདེ་ཚུར་

ཕྱེད་ནམ་གྱི་ིདགུང་ཤེེད་ན། བདུད་ཀྱི་ིམདའ་གཞུ་ཁྱེེར་ནས་གསོད་དུ་ཕྱིན། ཤེམ་པ་ོ

ལྷ་རྩ་ེནང་ན་ཉལ་ནས་སྣང༌། གསུམ་ཀ་རྒྱེག་པར་དྲེན་ནས་གདུག་པའ་ིམདའ་འཕེང་

ནའང༌། །ཕེགོ་པ་བས་ན་ིདྲུང་དུ་ཡང་མ་ཕྱནི། བར་དུ་སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེའེ་ིབྱོནི་རླབས་

ཀྱིིས། བདུད་མདའ་མ་ེཏོག་སྣ་དགུར་ཕྲུལ་གྱིིས་སོང༌། ཁྱེབ་པ་སྐྱེེངས་ནས་ཕྱིར་ལ་

བྲོས་ནས་ཕྱིན། ནངས་པར་ལུས་ཀྱིིས་བོན་སྤྱིོད་བྱོེད་ཚུལ་བསྟོན། །དགོངས་ཀ་

བསམ་པ་ངན་པ་གཏོང་ནས་སུ། རིན་ཆོེན་གཏེར་མཛོོད་གངས་ཀྱིིས་མནན་པ་ན། 

གཤེེན་རབ་ལོངས་སྤྱིོད་རྐྱེེན་དང་འབྲལ་བར་དྲེན། བདུད་ཀྱིི་ཁ་བ་ཡས་མར་ས་

བཞེིན་ཕེབ། རིན་ཆོེན་གཏེར་ལ་ཉ་ེཡང་མ་ནུས་པར། ཕྱ་ིརིམ་མཐའ་ཡ་ིར་བ་ཐམས་

ཅོད་གངས་ཀྱིིས་བསྐོོར། ནོར་སྲུང་འཛོམ་བྷ་ལྷ་ཡ་ིབྱོིན་རླབས་སོ། །ཁྱེབ་པ་སྐྱེེངས་

ནས་ཕྱིར་ལ་བྲོས་ནས་ཕྱིན། ནངས་པར་ལུས་ཀྱིིས་བོན་སྤྱིོད་བྱོེད་ཚུལ་བསྟོན། 

དགངོས་ཀ་བསམ་པ་ངན་པ་གཏངོ་ནས་སུ། པད་མའ་ིསྡེངོ་པ་ོདགུ་འདུས་བཅོད་པ་ན། 

གཤེེན་རབ་ལོངས་སྤྱིོད་རྐྱེེན་དང་འབྲལ་བར་དྲེན། བདུད་ཀྱི་ིསྟོ་རེས་སྡེོང་པ་ོམཚན་

བཅོད་ཀྱིང༌། ཐ་ོརངས་སྐོར་ཆོེན་ནམ་མཁར་ཤེར་ཙིམ་ན། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོིན་

གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་སུ། ཤེིང་གི་ཤུན་པ་ཙིམ་ཡང་ཆོོད་པར་མ་ནུས་པས། ཁྱེབ་པ་

སྐྱེངེས་ནས་ཕྱརི་ལ་བྲསོ་ནས་ཕྱནི། ནངས་པར་ལུས་ཀྱིསི་བནོ་སྤྱིདོ་བྱོདེ་ཚུལ་བསྟོན། 



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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དགོངས་ཀ་བསམ་པ་ངན་པ་གཏོང་ནས་སུ། སྨན་དང་འབྲུ་ཡ་ིནགས་ཚལ་སད་ཀྱིིས་

བསད་པ་ན། གཤེེན་རབ་ལོངས་སྤྱིོད་རྐྱེེན་དང་འབྲལ་བར་དྲེན། བདུད་ཀྱི་ིདུག་སད་

ཡས་མར་མཚན་བཏངས་ཀྱིང༌། སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོནི་གྱིསི་རླབས་ཀྱིསི་སུ། མ་ེ

ཏོག་གཅོིག་ག་ིའོད་ཀྱིང་ཡལ་བར་མ་ནུས་པས། ཁྱེབ་པ་སྐྱེེངས་ནས་ཕྱིར་ལ་བྲོས་

ནས་ཕྱིན། ནངས་པར་ལུས་ཀྱིིས་བོན་སྤྱིོད་བྱོེད་ཚུལ་བསྟོན། དགོངས་ཀ་བསམ་པ་

ངན་པ་གཏངོ་ནས་སུ། བུད་མེད་བྱོ་བ་ཉནོ་མངོས་གཞེ་ིམ་ཡནི། ཇི་ིལྟ་བུ་ཡང་སམེས་

ཀྱི་ིཐང་ཆོོད་ཉུང༌། གཤེེན་རབ་བཙུན་མ་ོརྣམས་ལ་བསླུ་བར་དྲེན། ཧོས་བཟའ་དཔ་ོ

བཟའ་ཀོང་བཟའ་གསུམ། གཤེེན་རབ་བཙུན་མ་ོགསུམ་བསོགས་ན། ཚིག་བཤེད་

འད་ིསྐོད་སྦྲེལ་ནས་ཁྱེབ་པས་སྨྲས། །དང་པ་ོབདག་དང་གཤེེན་རབ་འགྲས། །འགྲས་

པས་བསྡུམས་ནས་དད་པ་སྐྱེེས། །བུ་སྨད་ཀུན་ཀྱིང་འཁོར་དུ་ཕུལ། །ཕེ་དང་མ་ཡང་

འཁོར་དུ་ཕུལ། །བདག་རང་ཉིད་ཀྱིང་འཁོར་དུ་མཆོིས། །ཅོི་ཟེར་མི་བདེན་ཅོི་བྱོེད་

བདེན། །ད་ལྟ་འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་ལགས། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལ། །སྣང་སྲིད་

སེམས་ཅོན་ཀུན་ར་ེབས། །ཕྱྭ་ཡ་ིསྐུ་འཚོར་གཤེེགས་ཙིམ་ན། །ཕྱྭ་ལྕེམ་གུང་མ་རོན་

དང་རོལ། །བཙུན་མོ་གསུམ་ལ་ཅོི་ཞེིག་སྨན། །གཉན་གྱིི་བྱོད་བཀྲེོལ་མཛོད་ཙིམ་

ན། །ཐང་ང་གཉན་མ་ོཐང་དང་རལོ། །བཙུན་མ་ོགསུམ་ལ་ཅོ་ིཞེགི་སྨན། །ལྷ་ཡ་ིགསལོ་

ཀ་ཕྱོད་ཙིམ་ན། །ལྷ་ལྕེམ་མེ་ལོང་རྒྱལ་དང་རོལ། །བཙུན་མོ་གསུམ་ལ་ཅོི་ཞེིག་

སྨན། །ཀླུ་ཡ་ིདངོས་གྲུབ་ལེན་ཙིམ་ན། །ཀླུ་བཟའ་འོད་ལྡན་མ་དང་རོལ། །བཙུན་མ་ོ

གསུམ་ལ་ཅོ་ིཞེིག་སྨན། །ཕྱ་ིམ་ཐམས་ཅོད་ད་ེདང་མཚུངས། །ལན་ཅོིག་གཤེེན་རབ་

བཞུགས་པའ་ིཕྱིར། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིཐུགས་ཀྱི་ིབཅུད། །ཡིག་འབྲུ་འབུམ་དང་ཁ་ི



 526  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡདོ་པ། །ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ལ་བསྐུར་ནས། གཏ་ོཡ་ིབཀའ་སྒྲོམོ་ཡང་ཆུང་དུ། ཐ་རམ་

རྒྱ་ཡསི་བཏབ་ནས་ཡདོ། བནོ་གྱི་ིཕུགས་ན་ིའད་ིལ་ཐུག །སྣང་མའ་ིཞུགས་ལ་བསྒྲོལ་

ལ་བཏང༌། བནོ་དང་བྲལ་ན་གཤེནེ་རབ་ལ། ར་ེཞེགི་འགུགས་པ་ཡ་ེམ་ིམཆོ།ི འ་ོསྐོལོ་

བཙུན་མ་ོའཁོར་བཅོས་དང༌། མི་འབྲལ་མཉམ་དུ་འགྲོགས་སུ་མཆོིས། སྙིིང་ཚིག་

ལགས་ཀྱི་ིགསན་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཙུན་མ་ོགསུམ་ལ་སྨྲས་པས། ཧོས་བཟའ་

རྒྱལ་མེད་སམེས་ལ་ན།ི ད་ེཡང་ཅོསི་ཀྱིང་བདནེ་མ་ིསྲདི། བདནེ་ཡང་གཤེནེ་རབ་ཉདི་

མཁྱེེན་སྐོད། །ཚིགས་སུ་ཡང་ནི་དེ་སྐོད་སྨྲས། །སེམས་ལ་ཏུར་འཕྲིིག་དུམ་ཡང་

མདེ། །བཙུན་མ་ོགཉསི་ཀྱི་ིསམེས་ལ་ན།ི །མ་ིབདེན་སམེས་པར་ཐང་མ་ཆོདོ། །བདནེ་

ནམ་བསྙིམས་པའ་ིསེམས་ཀྱིང་བྱུང༌། །བདེན་ན་ཉོན་མོངས་སེམས་ཀྱིང་སྐྱེེས། །ཐང་

མ་ཆོོད་པས་སེམས་ལ་འཁིས། །བདུད་ཀྱིིས་བཙུན་མོའ་ིསྙིིང་དུ་ཞུགས། །དུག་ཚེར་

མང་པོའ་ིམ་ེབཏང་ནས། །གཏ་ོསྒྲོོམ་ཡང་ཆུང་ཞུགས་ལ་བཞེེན། །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་

བྲེད་ཀྱིིས་སད། །སྙིིང་རྩ་འཕྲིིག་གིན་ལུས་པ་ོའགུལ། །ཅོ་ིཉེས་སེམས་ལ་ལྟས་ཙིམ་

ན། །བཙུན་མོ་དཔོ་བཟའ་ཀོང་བཟའ་དང༌། །བདུད་རྗེེ་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་

གསུམ། །དུག་ཚེར་མང་པོའ་ིམེ་སྤུངས་ནས། །གཏོ་སྒྲོོམ་ཡང་ཆུང་བསྲེག་གིན་

སྣང༌། །ཀུས་བཏབ་དམག་བཟློག་རྒྱུགས་ཙིམ་ན། །བདུད་རྗེེ་ཡུལ་དུ་བྲོས་ཏེ་

སོང༌། །ཁྱེེའུ་ཆུང་མ་ེལ་བརྙིབས་པ་ལ། །པེའུ་བུམ་ཚིག་འཕྲི་ོསྤེར་གང་ཐོབ། །ཕྱ་ིམ་

དུག་ཚརེ་མ་ེཡསི་ཚགི །ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ཡདི་ཆོད་ནས། །བཙུན་མ་ོགསུམ་ལ་ཚགི་

སྨྲས་པ། །བུད་མེད་བླ་ོལ་སྙིིང་པ་ོམེད། །དཔེར་ན་སྙིིང་པ་ོཆུ་དང་འདྲེ། །ཆུ་ཡ་ིསྙིིང་པ་ོ

ལྦུ་བ་ཡིན། །དེ་ལ་བཟུང་གིན་བརྟེག་ཏུ་མེད། །ཕྱི་རབས་སེམས་ཅོན་བསྟོན་པ་
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རུ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁའི་ིཐུགས་ཀྱི་ིབཅུད། །ཡགི་འབྲུ་ཁ་ིདང་འབུམ་གཉསི་ན།ི །སྣང་

སྲིད་སིལ་བུར་འཆོད་པའི་རྒྱུ། །བདུད་དང་བཙུན་མོས་ཞུགས་ལ་བཞེེན། །ཡི་གེ་

གླེེགས་བམ་རྒྱུད་བྲིས་ནས། །ཕྱི་རབས་སེམས་ཅོན་ཅོི་ལྟར་འདྲེོང༌། །ཕྱི་རབས་

སམེས་ཅོན་ཅོ་ིལྟར་བཀྲེདི། །བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་དརེ་ནུབ་བ།ོ །ཞེསེ་སྨྲསེ་ནས། གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའ་ིའཁོར་མང་པ་ོཡང༌། བོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་ནུབ་བ་ོཟེར་ནས་ཀུན་ངུས་

སོ། །བཙུན་མོ་གཉིས་ཀྱིང་བདུད་སྙིིང་དུ་ཞུགས་པ་བྲོས་པས། དྲེན་པ་རྙིེད་ནས་

བརྒྱལ་ཏེ་སོང་ངོ༌། །དེར་བདུད་ཁྱེབ་པས་རང་ཡུལ་མུན་པའི་གླེིང་དགུར་བཟུང༌། 

ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱའ་ིརྩ་ེལ་བསྡེད། སམེས་ཅོན་བདུད་དང་འདྲེ་བ། བླ་ོཕྱནི་ཅོ་ིལགོ་

ལ་བལྟས་པ་མང་པ་ོའཁརོ་དུ་བསྡུས་ནས་འདུག་ག ོ།

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། ཤེེལ་གྱི་ིགུར་ཁང་ན། གཤེེན་རབ་ཕྱྭའ་ིགཏ་ོདཔྱིད་མཛོད་

པ་ལ། ཐུགས་རྗེེས་གཏ་ོདང་དཔྱིད་མཛོད་པས། ཕྱྭའ་ིབར་ཆོོད་ནད་ཀྱིང་སོས། འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་ད་ེམཐར་ཕྱིན་ནས། གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ིའཁོར་དང་བཅོས། འོལ་མ་ོ

ལུང་རངིས་གནས་སུ་བྱོནོ། །བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ནུབ་བ་ོཟརེ། འཁརོ་རྣམས་ཐམས་ཅོད་

ངུ་ཡིན་འདུག །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་ཡིས། ཇི་ིལྟར་ཡིན་པར་གསལ་ལགས་

ཀྱིང༌། འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་ལྡམེ་དགངོས་གསུངས། ཁྱེདོ་རྣམས་ངུ་བ་ཅོ་ིཕྱརི་དུ། བནོ་གྱི་ི

བསྟོན་པ་ཅོ་ིལྟར་ནུབ། ད་ེསྐོད་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། འཁོར་རྣམས་ངུ་བའ་ིའཕྲི་ོ

བཅོད་ནས། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་གསལོ་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པའ་ིགཤེནེ་

རབ་ལགས། མ་ེལངོ་གཡའ་དག་བཞེནི་དུ་མ་རྨེངོས་གསལ་ལགས་ནའང༌། ལགོ་པའ་ི

གཞེ་ིཆོ་ེབཙུན་མ་ོདང༌། བར་ཆོད་ཁྱེབ་པ་བདུད་ཀྱི་ིབུས། བཀའ་ཡ་ིགཏ་ོསྒྲོོམ་ཡང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཆུང་དུ། སངས་པོ་འབུམ་ཁིའི་ཐུགས་ཀྱིི་བཅུད། ཡིག་འབྲུ་ཁི་དང་འབུམ་གཉིས་

བཅུག །སྣང་སྲདི་སལི་བུར་འཆོད་པའ་ིརྒྱུ། གཏ་ོསྒྲོམོ་མ་ེལ་བསྲགེས་པས་ངུ༌། ཡདི་

ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་ད་ེསྐོད་ཞུས། སྟོནོ་པས་ད་ེལ་བཀའ་བསྩལ་པ། བཙུན་མ་ོབརྒྱལ་བ་

ཡར་སློང་ལ། འཁོར་རྣམས་མ་བརྒྱལ་མྱ་ངན་འཕྲི་ོཆོོད་ཅོིག །བཀའ་ལུང་ངེས་པར་

སྟོོན་པས་བསྟོན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་གསུངས་པས། དར་དཀར་གྱི་ིཁྱེོགས་ལ་

བཙུན་མ་ོབརྒྱལ་བ་བཏེག །འཁོར་ཐམས་ཅོད་མྱ་ངན་སངས་ནས། སྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་

སྔར་ཀུན་འཚགོས་ཏ།ེ ལུས་བཏུད་བཞེནི་བསྟོན་སམེས་ཀྱི་ིདད་པ་བསྐྱེེད། ད་ེལ་སྟོནོ་

པའ་ིབཀའ་བསྩལ་པ། བདུད་ཀྱི་ིབར་ཆོད་མདེ་ན་གཤེནེ་རབ་ཡ་ེམ་ིའབྱུང༌། འཁརོ་བ་

གོང་དུ་སྟོོང་ན་སེམས་ཅོན་ཐར་ལམ་ཟིན། འདི་ལ་བརྒྱལ་གྱིིན་མྱ་ངན་བྱོེད་པ་ནི། 

བསླུས་ནས་ནག་པ་ོབདུད་དུ་གྱུར་ནས་ལོག་པར་ཕྱོགས་པ་ཡིན། བདུད་ཀྱི་ིབར་མ་ི

ཆོོད་བའ་ིདག་ེབ་དྲེག་པོར་སྤྱིོད། “བཙུན་མོ”གཉིས་པོའ་ིསེམས་ན་ིདངོས་པ་ོབདུད་

དང་འདྲེསེ་པ་ཡནི། བར་ཆོདོ་འངོ་བའ་ིརྒྱུ་ཡང་དངསོ་པ་ོད་ེཉདི་ཡནི། མ་ིརྟེག་སྒྱུ་མར་

སོམས་ལ་དག་ེལ་ཐང་ཆོོད་དགོས། ངེས་པར་བསྟོན་པ་ཡིན་གྱི་ིསེམས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་

ཞེོག །སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ཡིས་སླེབས་པས་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིང་

ཤེནི་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ནས། གདངོ་ག་ིམཆོ་ིམ་ཐམས་ཅོད་ཁྲུས་ཀྱིསི་བཀྲུས་ནས། སྟོནོ་པ་

ལ་མཆོདོ་པ་ལུགས་བཞེནི་དུ་ཕུལ་ལ།ོ །ད་ེནས་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི། བདུད་ཀྱི་ིམ་ེ

ནང་ནས། པའེུ་བུམ་ཚགི་འཕྲི་ོཞེགི་ཐབོ་པ། སྟོནོ་པ་ལ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ རྣམ་

པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིསྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལགས། ཚིག་འཕྲི་ོཔེའུ་བུམ་འད་ིལ་

བསྟོན་པའ་ིས་བནོ་འཚལ་མ་ིའཚལ། ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་འད་ིལས་དགྲར་གནད་མདེ་
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ན། སྟོནོ་པས་ཐམས་ཅོད་འདུལ་བས་འད་ིམ་ཐུལ། འདའི་ིརྒྱུ་འབྲས་བདག་ཅོག་འཁརོ་

རྣམས་ཀུན་ལ་བཤེད་དུ་གསོལ། བཙུན་མོ་ཧོས་བཟས་གསོལ་བ། གཏོ་སྒྲོོམ་

བསྲེགས་པའ་ིགྲོས་ལ་བདག་ན་ིམ་གཏོགས་ཏེ། ཆོ་ཡོད་ཀུན་ལ་མ་སྨྲས་པ་འདིས་

འགྱིོད་ཅོིག་མཆོིས། ཡ་ེཡང་དབང་པ་ོཟེར་འད་ིགཞེན་པས་བརྟུལ། བཙུན་མ་ོདཔ་ོ

བཟའ་ཀོང་བཟས་གསོལ་པ། བདུད་ཀྱི་ིསླུས་ཚིག་བདེན་ནམ་སེམས་པ་དང༌། མ་ི

བདེན་བསྙིམས་པའ་ིཏུར་འཕྲིིག་སེམས་ལ་ཟོས། ཏུར་འཕྲིིག་སྐྱེོན་གྱིིས་བདུད་ཀྱིིས་

དབང་དུ་བསྡུས། ད་ཕྱརི་ཏུར་འཕྲིགི་མ་ིབགྱིདི་དག་ེལ་ཐང་བཅོད་ད།ོ །ནའེུ་ཆུང་གསི་

གསོལ་པ། བདུད་ཀྱི་ིསྐྱེོན་གྱིིས་བདག་ཅོག་སྨད་ཀྱིང་བསླུས། བསླུས་ཚིག་ད་ེལ་ཏུར་

འཕྲིིག་སེམས་ལ་མེད། ཁྱེབ་པ་དམ་ལས་ལོག་གོ་བྱོས་པས་ཀུན་ལ་བརྡོ་སྦྱར་དུ། 

བདུད་ཀྱིསི་དམ་བརྩལ་ཁལེ་དང་གཞུང་ལ་བསམས། གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་

པ། འཁོར་རྣམས་ད་རུང་སེམས་ཅོན་ཡིན། །བདུད་ལྔ་མ་ཆོོམས་སྐྱེོན་སྒྲོིབ་ཀྱིིས། 

སེམས་ལ་ད་ེཙིམ་ལས་མ་ིབཏུབ། གསུངས་ནས་པེའུ་བུམ་ཚིག་འཕྲི་ོགཟིགས་པས། 

ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་མ་ཚིག་པར་གསལ་བར་སྣང་ངོ། །དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་ཕྱག་ཏུ་

བསྣམས་ཤེངི༌། ཞེལ་ནས་སྨནོ་ལམ་འད་ིསྐོད་ད།ོ །ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོབདུད་ལ་དཔལ། །ཡ་ེ

ཤེེས་ལྔ་ཡ་ིསྙིིང་པ་ོཡིན། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིབསོད་ནམས་ཡིན། །དུས་གསུམ་

སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིན། །དུག་ལྔ་འཇིོམས་པའ་ིགཉེན་པ་ོཡིན། །ལྷ་ལྔ་སྐུ་ཡ་ིཕྱག་རྒྱ་

ཡིན། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་གསུམ། །ཡོན་ཏན་འཕྲིིན་ལས་ལྔ་ཉིད་

ཡནི། །བདུད་ཀྱི་ིདམདོ་མ་ོདབང་ཆོ་ེཡང༌། །སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེདསོ་དྲེག་པས། །ཡགི་

འབྲུ་ཁ་ིའབུམ་བསྲགེས་པ་ཡང༌། །དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔའ་ིརྒྱུ་ཡདོ་པས། །བདག་ག་ིརྐྱེནེ་གྱི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསོད་ནམས་ཀྱིིས། །དུད་པ་གནམ་དུ་སོང་བ་ཡང༌། །བོན་དང་གཤེེན་དུ་དར་བར་

ཤེགོ །མ་ེལྕེ་ེབར་དུ་ཤེར་བ་ཡང༌། །བནོ་དང་གཤེནེ་དུ་དར་བར་ཤེགོ །མདག་མ་ས་ལ་

ལྷགས་པ་ཡང༌། །བོན་དང་གཤེནེ་དུ་དར་བར་ཤེགོ །སྟོནོ་པས་སྨནོ་ལམ་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་

གསུངས་པས། །བདུད་ཀྱིསི་ལན་ཆོགས་ན་ིཁརེ། སམེས་ཅོན་གྱི་ིབསདོ་ནམས་དང༌། 

སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེའཛོོམས་པས་དུད་པ་གནམ་དུ་སོང་བ་ལས། གནམ་བོན་འབུམ་

ཕྲིག་མཐའ་ཡས་པར་བྱུང་ནས། སམེས་ཅོན་གྱི་ིདནོ་མཛོད་ད།ོ །མ་ེལྕེ་ེབར་དུ་སངོ་བ་

ལས། བར་བོན་འབུམ་ཕྲིག་གྲངས་མེད་པར་བྱུང་ནས། སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་མཛོད་

ད།ོ །མདག་མ་ས་ལ་ལྷགས་པ་ལས། ས་བོན་འབུམ་ཕྲིག་མཐའ་ཡས་པར་བྱུང་ནས། 

སམེས་ཅོན་གྱི་ིདནོ་མཛོད་ད།ོ །ཡ་ིགའེ་ིས་བནོ་དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་ལས། འཕྲུལ་གྱི་ིཡ་ིག་ེ

སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་གྱིེས། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེེས་བོན་གྱི་ིབསྟོན་པ་དར་ཞེིང་རྒྱས་པར་

གྱུར་ཏ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། འཁོར་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅོད་ལ། བདུད་ཀྱིི་ངེས་ཚིག་རྒྱུ་འབྲས་གཏན་ལ་ཕེབ་ནས་བསྟོན། འ་ོཅོག་མངོན་

འཚང་མ་ིརྒྱ་བ། བདུད་ལྔས་དམ་དུ་བཅོངིས་ནས་འདུག །བདུད་ལྔ་བྱོ་བ་འད་ིལྔ་ཡནི། 

མ་རིག་འཁྲུལ་པའ་ིབདུད་དང་གཅོིག །ཆོགས་འཁོར་ཉོན་མོངས་བདུད་དང་གཉིས། 

ཕུང་པ་ོལུས་ལནེ་བདུད་དང་གསུམ། འཆོ་ིབདག་ལས་བརྩན་བདུད་དང་བཞེ།ི སྒྱུ་མ་

གཟུགས་བརྙིན་བདུད་དང་ལྔའ།ོ །བདུད་ད་ེལྔ་ན་ིདུག་ལྔ་ལས་རྒྱུ་སྐྱེསེ། ཕུང་པ་ོལྔ་ལ་

གནས་འཆོའ། གྲུབ་པ་ལྔ་ཐོབ་ཏུ་མ་ིསྟོེར་བར་འགོག །ད་ེལྔའ་ིགཉེན་པ་ོཡ་ེཤེེས་ལྔས་

ཆོོམས། ཆོོམས་པའ་ིདུས་སུ་ལྷ་ལྔར་འགྱུར་རོ། །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་གསོལ་པ། 
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སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལགས། བདུད་རྣམ་པ་ལྔ་པ་ོད།ེ དུག་ལྔ་ལས་རྒྱུ་སྐྱེེས་ན་ཅོ་ིལྟར་

སྐྱེསེ་པ་ལགས། ཕུང་པ་ོལྔ་གནས་འཆོའ་ན་ཇི་ིལྟར་བཅོའ་བ་ལགས། གྲུབ་པ་ལྔ་ཐབོ་

ཏུ་མ་ིསྟོེར་བར་འགོག་ན། ཇི་ིལྟར་དགག་པ་ལགས། ད་ེལ་ཡ་ེཤེེས་ལྔའ་ིགཉེན་པོས་

བཅོམོ་ན་ཅོ་ིལྟར་ཆོམོ་པ་ལགས། ཆོམོས་པའ་ིདུས་སུ་ལྷ་ལྔར་འགྱུར་བ་ཇི་ིལྟར་འགྱུར་

བ་ལགས། ད་ེལ་སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེན་ིའད་ིལྟ་བུ་ཡནི་ན།ོ བདུད་རྣམ་པ་ལྔ་

པ་ོདེ། གཏ་ིམུག་ག་ིརྒྱུ་ལས་འཁྲུལ་པ་སྐྱེེས་པས་འཁྲུལ་པ་བདུད་དང་འདྲེ་བས། མ་

རིག་འཁྲུལ་པའི་བདུད་དོ། ཞེེ་སྡེང་གི་རྒྱུ་ལས་ཆོགས་འཁོར་སྐྱེེས་པས། ཆོགས་

འཁརོ་ཉནོ་མངོས་བདུད་དང་འདྲེ་བས། ཆོགས་འཁརོ་ཉནོ་མངོས་ཀྱི་ིབདུད་ད།ོ །འདདོ་

ཆོགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་ལས་ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་གྱི་ིཡིད་སྐྱེེས་པས། ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་གྱི་ིཡིད་

བདུད་དང་འདྲེ་བས། ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་གྱིི་བདུད་དོ། །ཕྲིག་དོག་གི་རྒྱུ་ལས་འཆོི་

བདག་ལས་བརྩན་སྐྱེེས་པས། ལས་བརྩན་བདུད་དང་འདྲེ་བས། འཆོ་ིབདག་ལས་

བརྩན་གྱིི་བདུད་དོ། །ང་རྒྱལ་གྱིི་རྒྱུ་ལས་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙིན་སྐྱེེས་པས། 

གཟུགས་བརྙིན་བདུད་དང་འདྲེ་བས། སྒྱུ་མའ་ིགཟུགས་བརྙིན་གྱི་ིབདུད་ད།ོ །མ་རགི་

འཁྲུལ་པའ་ིབདུད་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ལ་གནས་འཆོའ། ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་ན། རྣམ་པར་མ་ི

རྟེོག་པ་རྣམ་པར་རྟེོག་པས་ཤེར་དུ་མི་སྟོེར་བས་སོ། །ཆོགས་འཁོར་ཉོན་མོངས་ཀྱིི་

བདུད་འདུ་བྱོེད་ལ་གནས་འཆོའ། ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་ན། ཆོགས་འཁོར་འདུ་བྱོེད་ཀྱིིས་མ་ི

ཆོགས་རྟུལ་ཤུགས་ཤེར་དུ་མ་ིསྟོེར་བས་སོ། །ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་གྱི་ིབདུད་འདུ་ཤེེས་

ལ་གནས་འཆོའ། ད་ེཅོིའ་ིཕྱརི་ན། འཁརོ་བ་ལ་འདུ་ཤེསེ་སྤེངོ་བའ་ིལས་ཤེར་དུ་མ་ིསྟོརེ་

བས་ས།ོ །འཆོ་ིབདག་ལས་བརྩན་གྱི་ིབདུད་ཚརོ་བ་ལ་གནས་འཆོའ། ད་ེཅོའི་ིཕྱརི་ན། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཚརོ་བས་རྣམ་པར་མ་ིདམགིས་པ་ཤེར་དུ་མ་ིསྟོརེ་བས་ས།ོ །སྒྱུ་མ་གཟུགས་བརྙིན་གྱི་ི

བདུད་གཟུགས་ལ་གནས་འཆོའ། ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་ན། གཟུགས་བརྙིན་གྱིིས་སྟོོང་པ་ཉིད་

ཤེར་དུ་མི་སྟོེར་པས་སོ། །གྲུབ་པ་ལྔ་ལ་འགོག་པ་ནི། སྐུའི་གྲུབ་པ་ཐོབ་ཙིམ་ན་མི་

འགྱུར་བ། གསུང་ག་ིགྲུབ་པ་ཐབོ་ཙིམ་ན་མ་ིའགག་པ། ཐུགས་ཀྱི་ིགྲུབ་པ་ཐོབ་ཙིམ་ན་

མ་ིའཁྲུལ་པ། ཡོན་ཏན་གྱི་ིགྲུབ་པ་ཐོབ་ཙིམ་ན་ལེགས་པར་འབྱུང་བ། འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ི

གྲུབ་པ་ཐོབ་ཙིམ་ན་དམ་པར་སྤྱིོད་པ། ད་ེརྣམས་ལ་བདུད་རྣམ་པ་ལྔས་འགོག་སྟོ།ེ མ་

རིག་འཁྲུལ་པའ་ིབདུད་ཀྱིིས་ཐུགས་ལ་འགོག་ནས་འཁྲུལ་ཏུ་འཇུག །ཆོགས་འཁོར་

ཉོན་མོངས་ཀྱི་ིབདུད་ཀྱིིས་གསུང་ལ་འགོག་ནས་འགག་ཏུ་འཇུག །ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་

གྱི་ིབདུད་ཀྱིིས་སྐུ་ལ་འགོག་ནས་འགྱུར་དུ་འཇུག །འཆོ་ིབདག་ལས་བརྩན་གྱི་ིབདུད་

ཀྱིིས་ཡོན་ཏན་ལ་འགོག་ནས་ཉེས་པ་འབྱུང་དུ་འཇུག །སྒྱུ་མ་གཟུགས་བརྙིན་གྱིི་

བདུད་ཀྱིིས་འཕྲིིན་ལས་ལ་འགོག་ནས་འཆོལ་པར་སྤྱིོད་དུ་འཇུག །གཉེན་པ་ོཡ་ེཤེེས་

ལྔས་འཇིོམས་པ་ན།ི རིག་པའ་ིཡ་ེཤེེས་མ་ེལོང་ལྟ་བུའ་ིཡ་ེཤེེས་ཀྱིིས། མ་རིག་འཁྲུལ་

པའ་ིབདུད་འཇིོམས། མ་ནོར་བར་ངེས་པར་བྱོེད་པ་བྱོ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ིཡ་ེཤེེས་ཀྱིིས། 

ཆོགས་འཁོར་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ིབདུད་འཇིོམས། ཤེེས་རབ་ཀྱིིས་ལས་ལ་ཆོོད་པས་ས་ོ

སོར་རྟེོགས་པའ་ིཡ་ེཤེེས་ཀྱིིས། ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་གྱི་ིབདུད་འཇིོམས། མ་ིསྐྱེ་ེསྐྱེ་ེམེད་

མཉམ་པ་ཉདི་ཀྱི་ིཡ་ེཤེེས་ཀྱིིས། འཆོ་ིབདག་ལས་བརྩན་གྱི་ིབདུད་འཇིམོས། གདལ་པ་

ཉིད་ཁྱེབ་པ་སྟོོང་པ་ཉིད་ཀྱིི་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིིས་སྒྱུ་མ་གཟུགས་བརྙིན་གྱིི་བདུད་འཇིོམས། 

ཆོམོས་པའ་ིདུས་སུ་ལྷ་ལྔར་གྱུར་པ་ན།ི མ་རགི་འཁྲུལ་པའ་ིབདུད་རགི་པས་གཤེནེ་ལྷ་

འོད་དཀར་རོ། །ཆོགས་འཁོར་ཉོན་མོངས་ཀྱིི་བདུད་མི་ཆོགས་པས་གར་གསས་
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བཙིན་པོའ།ོ །ཕུང་པ་ོལུས་ལེན་གྱི་ིབདུད་མ་ིལེན་པས་རྒོད་གསས་ཁམ་པའོ། །འཆོ་ི

བདག་ལས་བརྩན་གྱིི་བདུད་ཡོངས་སུ་དག་པས་གསས་རྗེེ་རྨེང་པོའ།ོ །སྒྱུ་མ་

གཟུགས་བརྙིན་གྱི་ིབདུད་ཡངོས་སུ་སྟོངོ་པར་ཤེསེ་པས་གནམ་གསས་དབྱོངིས་རུམ་

མོ། །ད་ེལྟར་ལྷ་ལྔར་གནས་འགྱུར་བས། སྐུ་མདོག་དང་ཕྱག་མཚན་དང་གདན་ཁ་ི

དངོས་སུ་གྲུབ་པ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅོན་གྱིི་དོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་དེ་ལྟར་མཛོད་

པའ།ོ །གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ིའཁོར་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན། ངས་ཀྱིང་

དེ་ལྔ་བཅོོམ་པས་”མངོན་”སངས”རྒྱས་”། ཁྱེོད་ཅོག་ཀྱིང་དེ་ལྔ་ཆོོམས་ན་མངོན་

སངས་སྡེོད་ཅོིག་རྒྱས། རྒྱས་ན་འགྲ་ོབའ་ིདོན་ཀྱིང་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་འགྲུབ། ད་ེད་ེ

བཞེིན་ནོ། འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་ཞེོག་ཅོིག །ཤེིན་ཏུ་ཡང་ཞེོག་

ཅོིག །གསུངས་ས།ོ །ད་ེལ་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་སྟོོན་པ་ལ་གསོལ་བ། སྟོོན་པ་

ལགས། གོང་དུ་ཡང་ཞུས་པ་ལགས་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་འདི། བདུད་

ལྔའ་ིནང་དུ་གཏགོས་སམ་མ་ིགཏགོས། གཏགོས་ན་གང་ག་ིསྡེ་ེལ་གཏགོས་པ་ལགས། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། གོང་དུ་ཞུས་པ་གོང་དུ་བཤེད་པ་ལས། ད་རུང་

གར་གཏགོས་ཤེསེ་པས་མ་ཟནི་ནམ། བདུད་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅོད་བདུད་ལྔའ་ིནང་དུ་

འདུས། ཁྱེབ་པ་ཉོན་མོངས་སྒྱུ་མ་གཟུགས་བརྙིན་བདུད། བདུད་བཞེ་ིཆོོམས་ན་ཁྱེབ་

པ་རང་ཞེརི་འགྲ།ོ །ཡང་གཏ་ོབུས་གསལོ་པ། སྟོནོ་པ་ལགས། སྒྱུ་མ་གཟུགས་བརྙིན་

བདུད་ལ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་ཡང༌། དེའ་ིནང་ན་ཁྱེབ་པ་གནོད་འགལ་ཆོ་ེབ་འདི། རྒྱུ་

དང་འབྲས་བུ་ཇི་ིལྟར་ལགས་པ་ཞེིག །བདག་ཅོག་འཁོར་རྣམས་ཀུན་ལ་བཤེད་པར་

ཞུ། སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་རྒྱུ་འབྲས་བཤེད་པས་མ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལངས་ཏེ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཞུས་པས་ཟུར་ཙིམ་བཤེད་པར་བྱོ། འཁོར་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་

ཅོད་དབང་པ་ོབརྟེན་པར་ཉནོ། དའེ་ིརྒྱུ་འབྲས་བཤེད་ན་འད་ིལྟར་ར།ོ ། 

སྔོན་འོག་ཕྱོགས་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་རྩོད་པ་ཅོན་མུ་ལ་འདྲེམ་བྱོ་བ་ཞེིག་ན། 

སྟོནོ་པ་ཁྱེབ་པར་བདལ་ཐུགས་རྗེེའ་ིསྒྲོནོ་མ་བྱོ་བ་གཅོགི་གསི་སྟོནོ་པ་མཛོད་ད།ོ །ཞེངི་

ཁམས་ད་ེཡང་གནས་པ་ཅོན་རངོ་འབར་ལ་འདྲེམ་བྱོ་བའ།ི མཁར་ཏ་ལ་ཧན་རྩ་ེབརྒྱད་

བྱོ་བ་ཞེིག་ན། ཕེ་ན་ིརྒྱལ་པ་ོཀ་འོད་སློད་ཅོན་བྱོ་བ་ཡིན་ན།ོ །མ་ན་ིཀླུ་ཧ་ད་ེལ་སྐྱེེས་བྱོ་

བ་ཞེིག་ག་ིབུ་མ།ོ སྦྱིན་ལ་དགའ་བ་བཞེིན་བཟང་མ་བྱོ་བ་ཡིན་ན།ོ །ད་ེལ་བུ་སྤུན་བཞེ་ི

སྐྱེསེ་པ་ན།ི མཆོདེ་པ་ོདགའ་བ་རྒྱས་དང༌། དང་འགོ་ཤེསེ་རབ་ལྡན་དང༌། ཐ་ལྟག་དལ་

འབྱོརོ་སྐྱེསེ་དང༌། ཐ་ཆུང་བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་དང་བཞེིའ།ོ །སྟོནོ་པ་ད་ེན་ིཤེནི་ཏུ་ཐུགས་

རྗེེ་ཆོེ་བ་གཅོིག་གིས། གཡུང་དྲུང་གི་བོན་མ་ནོར་ངེས་པའི་བཀའ་ཟབ་མོ་མང་དུ་

བསྟོན་ནས། སྐོལ་ལྡན་མང་པོས་སྤྱིད་པས། གོང་དུ་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བར་སངས་

རྒྱས་པ་ཞེིག་ཡིན་ཏེ། དུས་ད་ེཙིམ་ན་སྟོོན་པ་ཡང་ཞེལ་མ་ིབཞུགས། དུས་ཀྱིང་ཐ་མ་

འཇིིག་ཀ་མ་ཞེིག་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ཤེིན་ཏུ་ཡང་སློད་ཆོེ་ལ། དགེ་ལ་དད་པ་

གཅོགི་ཡནི་ན།ོ སྔནོ་ཚ་ེསྐྱེ་ེབ་གྲངས་མདེ་པའ་ིགངོ་ནས་ཀྱིང༌། དག་ེབ་ཆོགི་པུར་སྤྱིདོ་

པ་གཅོིག་ཡིན་པས། བུ་སྤུན་བཞེ་ིལ་འད་ིསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། ལས་བགོས་

སོ། །དུས་ཀྱིི་ཐ་མ་འདི་ལ་གཡུང་དྲུང་གི་བོན། བཀའ་རིན་པ་ོཆོེ་འདི་ཤེིན་ཏུ་ཡང་

བསྲུང་དཀའ་བས་ཐང་བཅོད་ལ་སྒོོམ་དགོས་སོ། །ཁྱེོད་མཆོེད་པ་ོགསུམ་ན་ིབྲག་ཀ་

དྲེིལ་ཤེེལ་གྱི་ིཕུག་ཏུ་དགོངས་པ་ཐང་ཆོོད་ཅོིག །ཐ་ཆུང་བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་འདིས་

རྒྱལ་པའོ་ིགདུང་རྒྱུད་ཟུངས་ཤེགི །རྒྱལ་སྲདི་ཀྱི་ིསླདོ་མང་པ་ོའད།ི བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་
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གྱིིས་བཟུང་ལ། ཆོ་གཅོིག་དགོན་པའ་ིརྒྱགས་གྱིིས། ཆོ་གཅོིག་སེམས་ཅོན་གྱི་ིར་ེབ་

སྐོོངས། ཆོ་གཅོིག་རྒྱལ་པོའ་ིགདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབཙིས་སུ་ཞེོག །བདག་ན་ིདྲེག་རྩུབ་ཀྱི་ི

བསྐོལ་པ་འདི་ལ་ད་མི་བསྡེད་ད་ོགསུངས་ནས། སྐུ་ཚེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་འཕེོས་

ས།ོ །སྲས་གསུམ་གྱིསི་ཀྱིང་ཡབ་ཀྱི་ིབརྡོ་ངག་གསན་ནས། སླདོ་ཁ་གསུམ་དུ་བགསོ་

ནས། གསུམ་ཀ་བྲག་ལ་དགོངས་པ་ལ་གཤེེགས་ས།ོ །ཐ་ཆུང་གིས་ཚོང་དཔོན་རྒྱལ་

པ་ོའབར་འདོ་རབ་སྐྱེསེ་ཀྱིསི་བུ་མ་ོཐང་མ་གསལ་བྱོ་བ་ཁྱེམི་ཐབས་སུ་བཞེསེ་ས།ོ །བུ་

མིང་སྲིང་ཤེིན་ཏུ་སྒོེག་ཆོོས་ཆོ་ེབ་གཉིས་ཀྱིང་མཐོང་ང༌ོ། །ཁ་བ་ོརྒོད་དང་ཁ་མ་ོགསལ་

གཉིས་སུ་མིང་བཏགས་སོ། །གཅོེན་དགོངས་པ་མཁན་གསུམ་པ་ོཡང༌། གོང་ནས་

དག་ེསྤྱིདོ་ཤེསེ་རབ་སྦྱངོ་སྦྱངོ་པས། གནས་དརེ་ཚོགས་ཀྱི་ིལྷག་མ་སྡུད་པ་ཡནི་པས། 

ཡབ་ཀྱིིས་ལུང་ཕེོག་པའ་ིགནས་སུ་བཞུགས་ནས་མན་ངག་མཐིལ་དུ་ཕེེབས་ས།ོ །ད་ེ

ཡང་བཤེད་ཀྱིསི་མ་ིལང་ཡང༌། སྔནོ་ཚ་ེམང་པའོ་ིལས་འཕྲི་ོབསགས་པའ།ོ །དརེ་དུས་

ད་ེརུ་དུས་ཀྱི་ིཐ་མ་དྲེག་རྩུབ་བསྐོལ་པ་བྱུང༌། སམེས་ཅོན་མུ་ག་ེཉངི་ཤེ་ཅོན་གྱི་ིབསྐོལ་

པ་ཡསི། བཟའ་བའ་ིཟས་མདེ་གཅོགི་ཤེ་གཅོིག་གསི་ཟ། རྒྱལ་པོའ་ིདཀརོ་དང་སླདོ་ལ་

སློང་བ་སྤྲོིན་བཞེིན་འཐིབས། སུམ་ཆོ་བཀྱིེ་བས་ལོ་གསུམ་ལས་མ་ཐུབ། གཅོེན་

གསུམ་བགྲོས་ནས། དགའ་བ་རྒྱས་ཀྱིིས་གཅུང་ལ་གསུངས་པ། །ངེད་གསུམ་སྒོོམ་

པའི་རྒྱགས་སུ་ཡབ་ཀྱིིས་སུམ་ཆོ་བཞེག །ད་ལྟ་སེམས་ཅོན་ཚེ་ལ་ོཐུང་དུས་ཡིན། 

སུམ་ཆོ་ཁ་དགུར་བགོས་པའ་ིཆོ་གཅོིག་ཀྱིང༌། ངེད་ཀྱིིས་སྤྱིད་ལོང་མེད་པར་ཚ་ེའད་ི

འཕེ་ོབར་ངསེ། །ཁ་བརྒྱད་སམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་རྣམས་ལ་སྦྱནི་པར་བཀྱི་ེབར་གྲསོ་

ཀྱིིས་བཅོད། གཅུང་བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་གྱིིས་སྨྲས་པ། ཡབ་ཀྱི་ིགྲོངས་ཀར་འ་ོསྐོོལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྤུན་ལ་ལུང་ཕེོག་པ། རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆོེ་ཡི་དཀོར་སློད་འདི། ཆོ་གཅོིག་གཅོེན་

གསུམ་དག་ེབའ་ིརྒྱགས་སུ་བསྔོས། ཆོ་གཅོིག་སེམས་ཅོན་ར་ེབ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་

བསྔོས། ཆོ་གཅོིག་གདུང་རྒྱུད་འཛོིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ིབཙིས་སུ་བཞེག །ཡབ་ཀྱི་ིབཀའ་

གཉན་ཆོ་གཅོིག་སྦྱིན་པར་བཏང༌། ད་ལྟ་བདག་ལ་ཏིལ་འབྲུ་ཙིམ་གཅོིག་ལུས་རྒྱུ་

མེད། །གཅོེན་གསུམ་དག་ེརྒྱགས་སྦྱིན་པར་བདག་མ་ིགཏོང༌། གྲོངས་པའ་ིརྟེིང་ལ་

གཟོད་ཅོིག་བཏང་པར་རིགས། དེ་ལྟར་ན་སྦྱིན་པར་གཅུང་གིས་གཏང་དབང་མེད་

ད།ོ །གཅོེན་ཤེིན་ཏུ་དག་ེབ་ལ་དད་པས། མུ་གེས་གདུངས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ལ། ཟས་

ནོར་སྦྱིན་པར་གཏོང་རྒྱུ་མེད། སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེེས། ཁག་གཏར་ཤེ་

བསྣགས་སྦྱནི་པར་བཏང༌། རུས་པ་དཀར་ལ་ཐུག་ནས་སྐྱེ་ེབ་བརྗེསེ། སྒོམོ་པ་མཐལི་

དུ་ཕེེབས་པ་དང༌། སྦྱིན་པ་དྲེག་པ་ོད་ེགཉིས་ཀྱིིས། སྟོེང་ཕྱོགས་མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་

འདའི།ི སྲདི་པ་ཡ་ེསངས་གནས་སུ་སྐྱེསེ། མྱ་ངན་མདེ་པའ་ིབར་ལྷར་གྲུབ། ཤེསེ་རབ་

ལྡན་གྱིསི་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་གྱི་ིགཅུང་ཉནོ་དང༌། དག་ེལ་གགས་ཤེངི་

བྱོར་མ་ིརུང༌། །མུ་གེས་གདུངས་པའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས། ཉིང་ཤེ་ཉིང་གིས་ཟ་བ་ལ། 

གཅོེན་གྱིིས་སྐུ་ལུས་སྦྱིན་པར་བཏང༌། གྲུབ་པ་མངོན་དུ་ཐོབ་སྟོ་ེསོང༌། ཆོགས་པས་

མཐ་ོརིས་ཐོབ་མ་ིསྲིད། གཅོེན་གྱིིས་སྐུ་ལུས་མ་ིའཕེངས་པས། གཅུང་གིས་སྒྱུ་མའ་ི

ནོར་འཕེངས་སམ། ངེད་ལ་བསྔོས་རིས་སྦྱིན་པར་ཐོངས། བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་གྱིིས་

སླར་སྨྲས་པ། རང་ལུས་སྦྱིན་པར་བཏང་བ་ནི། བགེགས་ཀྱིིས་བསླུས་ནས་སྨྱོོས་པ་

ཡིན། ད་ེལ་དག་ེརྒྱུ་གང་ན་ཡོད། གསོལ་ཟས་འ་ོམ་ིབརྒྱལ་བར་འདྲེེན། རྒྱལ་སློད་

སྦྱནི་པར་མ་ིགཏངོ་ང༌ོ། །དརེ་ཤེསེ་རབ་ལྡན་དང་དལ་འབྱོརོ་སྐྱེསེ་གཉསི་བགྲསོ་པས། 
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སྡུག་བསྔལ་ལྟོགས་པའ་ིནད་ཀྱིིས་གདུངས་པ་ལ། གཅོེན་བཞེིན་ལུས་ཀྱིིས་སྦྱིན་པ་

གཏངོ་བ་ན། སམེས་ཅོན་འགའ་ཙིམ་ཞེགི་འཕྲིལ་སྐྱེདི་ཙིམ་ལས་ཡངོས་མ་ིགྲུབ། རྒྱལ་

སྲིད་སློད་དང་བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་འགྲོགས་ཀྱིང༌། སེམས་ཅོན་དོན་ལ་ཕེན་པ་ཡོངས་

མ་ིའགྱུར། རྒྱལ་སྲིད་དྲེག་པོས་ཕྲིལ་ན་སེམས་ཅོན་བསམ་དུ་མེད་པ་སོས། བརྟུལ་

ཤུགས་ཅོན་ཡང་མ་ིལྟོགས་ཙིམ་ལ་བཞེག །ད་ེལྟར་སེམས་ཅོན་དོན་དུ་སྤུན་གཉིས་

གྲོས་ཀྱིིས་བཅོད། ད་ེནས་མུ་གེས་གདུངས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་བསོགས། 

ཤེསེ་རབ་ལྡན་གྱིསི་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །མུ་གེས་གདུངས་པའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས། སྦྱནི་

པ་རྒྱ་ཆོེན་ངེད་ཀྱིིས་གཏོང༌། མ་ིདབང་སྤྱིོད་པ་མ་ལགས་ས།ོ །བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་གྱི་ི

ཟས་ནོར་ཕྱེད། ངེད་ཀྱི་ིདག་ེབའ་ིརྒྱགས་ཡིན་ཕྱིར། ཁྱེོད་རྣམས་སྦྱིན་པས་ཁྱེེར་ལ་

སངོ༌། ད་ེལྟར་རྒྱལ་པོའ་ིལུང་ཕེགོ་པས། ལྟགོས་པའ་ིམ་ིསྡེ་ེའབུམ་གྱིསི་བསྐོརོ། རྒྱལ་

པོའ་ིཟས་ཕྱེད་ནོར་ཕྱེད་འད།ི གཅོེན་གྱིིས་ངེད་ལ་སྦྱིན་པར་བཏང༌། འ་ོཅོག་ཕྱེད་མར་

བག་ོགཤེག་བགྱིིད། མུ་གེས་གདུངས་པས་བཟའ་ལ་རིངས། བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་

གྱིསི་ཤེགས་བཏབ་པ། སམེས་ཅོན་འཕེངོས་པས་ཅོ་ིམ་ིཟརེ། ཕེ་ནརོ་བུ་ཡསི་སྤྱིདོ་པ་

ལ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ང་ལ་འཕྲིོག་རྒྱུ་མེད། ཕེ་ཟས་བུ་ཡིས་བཟའ་བ་ལ། ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཟས་ན་ི

འཕྲིགོ་རྒྱུ་མདེ། རྒྱལ་སྲདི་བཤེགི་ནའང་ངས་མ་ིསྟོརེ། ཐང་སྟོངོ་’ཆོདོ་’སམེས་ཅོན་ཉནོ་

མངོས་ཁྱེདོ། ལྟགོས་ཏ་ེཤེ་ིརུང་མ་ཤེ་ིརུང༌། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཚགིས་སུ་བཅོད་ནས་མ་སྟོརེ་

ར།ོ །

མ་ིརྣམས་བགྲོས་པས། ཡབ་ཀྱིསི་གཅོནེ་ལ་བསྔསོ་པའ་ིནརོ་དང་ཟས། རྒྱལ་པ་ོ

གཅོནེ་གྱིསི་འུ་བུ་རྣམས་ལ་སྦྱནི་པར་བཏང༌། གཅུང་གསི་དག་ེབའ་ིགགས་ཤེངི་བྱོས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས་མ་སྟོེར་བས། དམངས་ལོག་རྒྱལ་སྤྱུག་བྱོ་བ་ལས་མེད་ཟེར། ད་ེནས་ག་ོགོན་

མཚོན་ཐོགས་དམག་དང་བཅོས་ནས་མཁར་བསྐོོར་རོ། །བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་གྱིིས་

ཀྱིང་དམག་བཟློག་ནས་འཐབ་པས། དགེ་བའི་གགས་ཤེིང་བྱོར་མི་རུང་བས། ལ་

ཡོགས་བཀའ་ཆོད་ཀྱི་ིམདའ་ན་ིབརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་གྱི་ིསྤྱི་ིབོའ་ིགཙུག་ཏུ་ཕེོག །མཁར་

ཀྱིང་དམངས་ལ་ཤེོར་ལ་ཁད་ད་ེསོང༌། དུས་དེར་བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་གྱི་ིབུ་ཁ་བ་ོརྒོད་

དང༌། བུ་མ་ོཁ་མ་ོགསལ་ལ་གཉིས། བྲག་ཀ་ཏ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིཕུག་པའ་ིསྒོ་ོན། ཤེིན་ཏུ་

ཡང་ངུ་ཞེངི་ཁུ་བ་ོགཉསི་ལ་འབདོ་ད།ོ །ཁུ་བ་ོགཉསི་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་ཕྱནི་པས་ངུ་འཕྲི་ོབཅོད་

ནས་སྨྲས་པ། ཕྱུག་ལ་ལྟགོས་ལགོ་དུས་མཐའ་འད་ིལ་བྱུང༌། དག་ེལ་གགས་ཤེངི་བྱོས་

པའ་ིརྣམ་སྨིན་གྱིིས། རྒྱལ་པོའ་ིསྦྱ་ིབོར་དམངས་ཀྱིིས་ཤེིང་’ཤེ་ི’མདའ་རྒྱབ། རྒྱལ་

སྲིད་དཀོར་ནོར་མཁར་ཕེབ་ཁྱེེར་ལ་ཁད། །ཁུ་བ་ོམཆོེད་གཉིས་ར་མདའ་བཟློག་ཏུ་

འོངས། མ་ཐོགས་དགོངས་པའི་འཕྲི་ོཆོོད་མྱུར་དུ་གཤེེགས་པར་ཞུ། དེ་སྐོད་ཅོེས་

གསོལ་པས། ཁུ་བ་ོམཆོེད་གཉིས་བྱོོན་ཙིམ་ན། དམངས་ཀྱིིས་མཁར་ཕེབ་རྒྱལ་སྲིད་

ཁྱེེར་ལ་ཁད་ད་ེསྣང༌། རྒྱལ་པ་ོམཆོེད་ཀྱིིས་དམངས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ལས་ཀྱིིས་

མནར་གྱིིན་མུ་གེས་གདུང་བ་ཡི། །དམངས་ཀྱི་ིདམག་མ་ིམང་པ་ོཕྱིར་ལ་ཁྱེེད། ཉེས་

པའ་ིལན་དུ་ལེགས་པས་བླན་ལ་གཏོང༌། །མཉམ་པས་སྙིོམས་པར་ངེད་ཀྱིིས་བགོས་

ལ་གཏངོ༌། འབུམ་སྡེ་ེམང་པོའ་ིམ་ིཡ་ིསྲོག་ཀྱིང་ཐོན་པར་བྱོ། མཆོེད་ཀྱིསི་གསུངས་པ་

ལ་དམག་མ་ིརྣམས་ཀྱིསི་བསྟོདོ་པ། །འཛོམ་བུའ་ིགླེངི་ག་ིསྐྱེསེ་མཆོགོ་མཆོདེ། །གཡུང་

དྲུང་སེམས་དཔའ་ིཐུགས་ལྡན་ངེས། །བུ་དགྲ་དབྱོེར་མེད་ཆོེན་པོའ་ིངང༌། །ཉེས་པའ་ི

ལན་ཀྱིང་ལེགས་པས་ལྡོན། །རྒྱལ་བུ་མཆོེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་བསྟོོད་
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ནས། ཀུན་ཀ་ཕྱོགས་བཞེ་ིནས་ལེགས་པར་དེངས་སོ། །ད་ེནས་མཆོེད་གཉིས་ཀྱིིས་

གཅུང་ག་ིསྔས་སུ་བྱོོན་ནས། ཤེེས་རབ་ལྡན་གྱིིས་གསུངས་པ། བརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་

ཁྱེདོ་མག་ོཐགེ་དང༌། རྒྱལ་སྲདི་རནི་པ་ོཆོ་ེཡ་ིདཀོར་མཛོདོ་ལ། སརེ་སྣ་མཛོད་ཀྱིང་ཅོ་ི

ལ་སྨན། ད་ན་ིཡ་ོག་ལུས། །རྒྱལ་པ་ོཆོིག་བུར་ངན་སོང་འགྲ་ོབ་ལ། སླད་ནས་ལུས་

པས་ད་ན་ིམ་ིསྨན་ན།ོ །དུས་ཀྱི་ིམཐའ་ལ་ནརོ་ཆོ་ེབདུད་ཉདི་ཡནི། འད་ིལ་མ་ཐུག་གངོ་

དུ་མ་གསན་ཀྱིང༌། ད་རུང་དབུགས་དང་མ་བྲལ་བ་ལགས་ཀྱིསི། གཡས་དང་གཡནོ་

གཉིས་ནས་ངེད་གཉིས་ཀྱིིས་བརྟེེན་པར་བྱོ་ཡིས། རིན་ཆོེན་གཏེར་དང་འབྲུ་བཅུད་

བང་བ་ལས། ནུས་ཚད་ཀྱིིས་སུ་སྦྱིན་པ་ལག་གིས་ཐོངས། ཕེ་ལོག་ཚ་ེན་ིད་ལྟའང༌། 

ཕྱ་ིམའ་ིགནས་སུ་བསོད་ནམས་རྒྱུར་འགྲོའ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་པས། བརྟུལ་

ཤུགས་ཅོན་གྱིིས་མག་ོབ་ོབཏེག་ནས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་ཁྱེོད་ལ་གོང་འོག་བར་དང་

གསུམ་ཀ་ནོར་བ་ཡོད། དང་པ་ོདག་ེརྒྱགས་ཐང་སྟོོང་མ་ིལ་བྱོིན་ཅོིག་ཟེར་ནས་ནོར། 

བར་དུ་བདག་གིས་གགས་ཤེིང་བྱོས་ཀྱིང་འབུམ་སྡེེའ་ིདམངས་ལ་བྱོིན་པས་ནོར། ཐ་

མར་བདག་གསོད་དམངས་ལ་ནོར་ཟས་སྦྱིན་པར་ཐོངས་ཤེིག་ཟེར་ནས་ནོར། བདག་

སྲོག་གཅོོད་པ་ཉིད་ཀྱིང་ཁྱེོད་ཀྱི་ིདག་ེབས་ལན། དག་ེབའ་ིཤུགས་ཀྱིིས་ར་ེལྟ་ཁྱེོད་ན་ི

སྐྱེདི་པར་སྐྱེ།ེ ཁྱེདོ་སྐྱེ་ེས་དརེ་ང་ཡང་ཤེནི་ཏུ་དབང་ཆོ་ེལ། རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའ་ིབདུད་

གཅོིག་ཏུ་སྐྱེེས་ནས། བར་ཆོད་ཁ་ོནར་ཤེེས་རབ་ལྡན་ཁྱེོད་སྐྱེེས་སར་བྱོེད་པར་ཤེོག་

ཟེར་ནས། དམོད་པ་ངན་པ་བོར་ནས་དབུགས་ཆོད་དོ། །དེར་ནོར་ཟས་ཕྱེད་མར་

བགོས་ནས། སྦྱིན་པ་སྙིོམས་པར་བཀྱིེས། སྦྱིན་པ་བཏང་བའ་ིདུས་ལ་བབ་པ་ཡིས། 

དག་ེབའ་ིསྟོོབས་མཆོོག་ད་ེལས་ཤེིན་ཏུ་ཆོ་ེབ་མེད། འབུམ་སྡེ་ེམང་པ་ོམ་ིཡ་ིསྲོག་ཀྱིང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐོན། སྦྱིན་པ་བླངས་པའ་ིམ་ིརྣམས་གྱིེས་ཁར་དག་ེབའ་ིསྡེོམ་ཁིམས་ཕེོག །གྱིེས་པའ་ི

རྟེངི་ལ་སྤྲོང་པ་ོགཅོགི་གསི་སླབེས། ལྟས་པས་ཤེ་ཟད་རུས་མག་ོཕྱིར་བྱུང་གཅོགི །ཆུ་

གྲོག་ཕེོར་གང་བླུད་ནས་སྨྲར་བཅུག་པས། གཡུང་དྲུང་བོན་པ་ོདད་པའ་ིསེམས་ལྡན་

ཁྱེོད། སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆོེན་ཡོངས་ལ་གཏོང་སྒྲོ་ཁུམས། སྤྲོང་པ་ོབཟའ་དགུ་རྒྱུགས་པས་

ལམ་དུ་བརྒྱད་ལུས་ལགས། སྐྱེེས་མཆོོག་ཐུགས་རྗེེས་འདི་རྣམས་མི་བཟུང་ངམ། 

སྤྲོང་པོས་ད་ེསྐོད་བཟླས་པ་ཡིས། ཤེེས་རབ་ལྡན་གྱི་ིསེམས་ལ་ཤེིན་ཏུ་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེེས། 

སྤྲོང་པ་ོཁིད་ནས་རྒྱུགས་པས་ལམ་ཀའ་ིརྡོ་ོརྩ་ན། ཤེནི་ཏུ་ཉམ་ཐག་སྤྲོང་པ་ོསྨད་བརྒྱད་

སྣང༌། གས་ོབའ་ིཟས་ན་ིཐང་སྟོངོ་ལས་མ་རྙིདེ། བསླངས་ནས་ཁདི་པས་ལམ་དུ་འགྱིལེ་

གྱིིན་སོང༌། ད་ེལ་སྤྲོང་པོས་སྨྲས་པ། སྦྱིན་པ་བཏང་བའ་ིམཐའ་ན་ིམཐར་ཕྱིན་ཆོགས་

མེད་ཡིན། གཡུང་དྲུང་བོན་པ་ོསེམས་དཔའ་ཆོེན་པ་ོཁྱེོད། ལུས་ལས་ཤེ་ཆོོད་ཁག་

ཕྱུངས་ང་ཡ་ིབུ་སྨད་གསསོ། སྐྱེསེ་བུས་བསམ་པ་སྙིངི་རྗེ་ེབའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ནས། འད་ི

ལ་ཤེ་ཁག་སྦྱནི་པར་མ་བཏང་ན། སྦྱནི་པའ་ིཕེ་རལོ་ཕྱནི་པ་མ་ཡནི་པས། ཤེ་བསྣགས་

ཁག་ཕྱུངས་སྤྲོང་པ་ོབཟའ་དགུས་གསོས། རུས་པ་དཀར་ལ་ཐུག་ནས་སྐྱེ་ེབ་བརྗེེས། 

མ་ིམཇིེད་འཇིིག་རྟེེན་ཡ་ེསངས་བར་ལྷར་སྐྱེེས། སྤྲོང་པ་ོརྣམས་ཀྱིང་བདེར་གཤེེགས་

སྤྲུལ་པའོ། །ད་ེལྟར་སྤྲོང་པ་ོབཟའ་དགུ་ལངས་ནས་སུ། གཅུང་ག་ིདྲུང་དུ་ཁ་དམར་

སྦག་ག་ིཕྱནི། དལ་འབྱོརོ་སྐྱེསེ་ཀྱིསི་གསུངས་པ། ང་ཡ་ིགཅོནེ་པ་ོགང་དུ་སངོ༌། ཁྱེདེ་

རྣམས་ཁ་དམར་བ་ཅོ་ིཟསོ། ཞེསེ་གསུངས་པས། སྤྲོང་པསོ་ལན་བཏབ་པ། ངདེ་རྣམས་

ལྟགོས་ནས་སྨད་བརྒྱད་ཆོད། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་འངོ་མ་ནུས། སྔནོ་མའ་ིབནོ་པསོ་སྙིངི་

རྗེ་ེབྱོས། ཁ་ོབདག་ཤེ་བཅོད་ངདེ་ལ་བྱོནི། རུས་ལ་ཐུག་ནས་ཁ་ོབདག་གྲངོས། བནོ་པ་ོ
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ད་ེཡ་ིཤེ་ཟསོ་པས། །ད་ལྟ་འགྲངས་ནས་འངོས་པ་ཡནི། ཁ་དམར་བ་ཡང་ད་ེལྟར་ཡནི། 

ད་ེསྐོད་སྤྲོང་པོས་སྨྲས་པ་ཡིས། ཁ་བ་ོརྒོད་ཀྱིིས་གསོད་དུ་བྱུང༌། ད་ེལ་ཁུ་བོས་བརྩོན་

འགྲུས་བསྐྱེེད། སྤྲོང་པ་ོབཟའ་དགུ་མ་བསད་སྐྱེབས། ཕུ་བ་ོསྐྱེེས་མཆོོག་དད་ལྡན་

གྱིསི། གཅོསེ་ནས་སྲགོ་གསི་གསསོ་པའ་ིབུ། འུ་བུ་མ་རགི་ཕྱགོས་ཅོན་གྱིསི། བསད་

ན་ཤེནི་ཏུ་ག་ན་རུང༌། གསུངས་ནས་བྲག་ག་ིགནས་སུ་གསརོ་ཁདི་ནས། སྤྲོང་པ་ོགར་

སོང་ཆོ་ཡང་མེད། ཁུ་བ་ོབདེར་གཤེེགས་སྤྲུལ་པར་རིག ། དག་ེབ་ཤེིན་ཏུ་ཐང་བཅོད་

བསྒོམོས། ཐང་མ་གསལ་ད་ེལ་དད་པ་སྐྱེསེ་ནས་སྐུད་པ་ོལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་པར་ཅོན་གྱི་ི

སྐྱེསེ་མཆོགོ་མཆོདེ། སྲགོ་ལུས་གཉསི་ཀྱིང་སྦྱནི་པར་གཏངོ༌། ཕུ་བ་ོཟསོ་པའ་ིསྤྲོང་པ་ོ

དགུ །གས་ོཡསི་གསུངས་ནས་གནས་སུ་ཁདི། འ་ོཅོག་ཕྱ་ིམ་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ ལས་ལ་དག་ེ

སྡེིག་ཡོད་པར་ངེས། གནས་ལ་སྐྱེིད་སྡུག་ཡོད་པར་ངེས། ཚ་ེལ་སྔ་ཕྱ་ིཡོད་པར་ངེས། 

རྒྱལ་སྲདི་ཟས་ནརོ་སྦྱནི་པར་གཏངོ༌། རང་ཅོག་སྨད་ཀྱིང་དག་ེབ་བྱོ། ཞེསེ་སྨྲས་ནས། 

ཟས་ནོར་ཐམས་ཅོད་སྦྱིན་པར་བཏང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ཐང་བཅོད་ནས། དགོན་

པའ་ིགནས་སུ་སྨད་གསུམ་གྱི་ིཀྱིང་བསྒོོམས་ས།ོ །འཁོར་རྣམས་སྔོན་གྱི་ིརྒྱུ་འབྲས་ད་ེ

ལྟར་ཡནི། ད་ལྟ་ག་ོབར་ངསེ་བསྟོན་ན། སྔནོ་འགོ་ཕྱགོས་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་ད་ེན། དགའ་བ་

རྒྱས་དང༌། ཤེེས་རབ་ལྡན་དང༌། དལ་འབྱོོར་སྐྱེེས་དང་གསུམ་ན།ི སྒོོམ་པ་མཐིལ་དུ་

ཕེེབས་པ་དང༌། སྦྱིན་པ་དྲེག་པོའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། འོག་མིན་གྱི་ིགནས་འདིར་དག་པ་

གསལ་བ་ཤེེས་པ་གསུམ་དུ་སྐྱེེས། དེར་གཏ་ོའབུམ་ཁ་ིགླེོག་ག་ིལྕེ་ེཅོན་གྱིིས། ཤེེས་

བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་སྦྱངས་ས།ོ །སྔོན་གྱི་ིདགའ་བ་རྒྱས་ནི། ད་ལྟ་ཡིན་ན་འདས་པའ་ིསྟོོན་པ་

གཏ་ོརྒྱལ་ཡ་ེམཁྱེེན་ཉིད་ད།ོ །སྔོན་གྱི་ིཤེེས་རབ་ལྡན་ན།ི །ད་ལྟ་ཡིན་ན་སྟོོན་པ་གཤེེན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རབ་བདག་ཉདི་ད།ོ །སྔནོ་གྱི་ིདལ་འབྱོརོ་སྐྱེསེ་ན།ི ད་ལྟ་ཡནི་ན་སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་ཡ་ེནས་

སྲདི་བུ་ཆུང་ཡནི་ན།ོ །ཕྱ་ིནས་ཚ་ེདལ་འབྱོརོ་སྐྱེསེ་ཚ་ེའཕེསོ་ནས། ད་ལྟ་ཁྱེའེུ་ཤེསེ་པ་

བྱོ་བ་འགོ་མནི་གྱི་ིཡུལ་མགནོ་བཙུན་ཕྱྭའ་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་ན། ཤེསེ་བྱོའ་ིསྒྲོབི་པ་སྦྱངོ་གནི་ད་

ལྟ་ཡདོ་ད།ོ །སྔོན་གྱི་ིབརྟུལ་ཤུགས་ཅོན་ན།ི ད་ལྟ་ཡནི་ན་བདུད་ཁྱེབ་པ་ཉདི་ད།ོ །སྔནོ་

གྱི་ིཐང་མ་གསལ་ནི། ད་ལྟའ་ིནེའུ་ཆུང་སྨན་ཉིད་དོ། །སྔོན་གྱི་ིཁ་བ་ོརྒོད་ནི། །ད་ལྟའ་ི

ཡནི་ན་སྟོག་བུ་ཐུང་ཉདི་ད།ོ །སྔནོ་གྱི་ིཁ་མ་ོགསལ་ན།ི ད་ལྟ་ཡནི་ན་གཟགི་བུ་ཐུང་ཉདི་

ད།ོ །སམེས་ཅོན་ལས་ཀྱིསི་འཁརོ་བ་ཡ།ི རྒྱུ་འབྲས་མང་པ་ོབསྟོན་གྱིསི་མ་ིལང་ཡང༌། 

ཞུ་བ་པ་ོརྣམས་དད་པ་མ་ིཟླགོ་ཕྱིར། །བདུད་གཤེནེ་རྒྱུ་འབྲས་འསོ་ཙིམ་བསྟོན་པའ།ོ །

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིགཟེར་མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས།” །གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིནོར་

ལ་བདུད་ཀྱིསི་ཆོ་ོའཕྲུལ་བསྟོན་པའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབཅུ་གཉསི་པའ།ོ །



 543  

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིསེ་བསྟན་པོ་རྣམ་གསུམ་རེྗེསེ་བཞིག་གི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ། མུ་ཕྱ་ཧ་ལིང་སངས་སྟོ་ེསྤྲོ། གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་དུ། གཤེེན་

རབ་ཀྱིསི་བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེསེ་བཞེག་ག་ིལའེུའ།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོན།ི གནས་མཆོགོ་དམ་པ་འལོ་མ་ོ

ལུང་རིངས་ན། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོབཀྲེ་ིཞེིང་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། ཞེལ་ནས་གཡུང་

དྲུང་འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའི་བོན་བསྟོན་ཏོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་བྱོང་ཚོགས་

རྫོགོས་ཤེནི་ཏུ་ཉུང་བ་ད།ེ སྟོནོ་པ་ཤེནི་ཏུ་ཤེསེ་རབ་ཆོནེ་པ་ོམངའ་བས་མཁྱེནེ། འཁརོ་

རྣམས་ཀུན་ལ་ཞེལ་ནས་གསུངས་པའ་ིམདོ། དངོས་པ་ོདངོས་མེད་བཙིལ་བ་དང༌། 

མཚན་མས་དོན་ལ་མཚོན་པའ་ིཕྱིར། སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་ཆོེད་དུ། བསྟོན་པ་

རྣམ་གསུམ་རྗེེས་བཞེག་རན། བསྟོན་པ་ཐུབ་པའི་སེམས་ཅོན་གཅོིག །མི་མཇིེད་

འཇིགི་རྟེནེ་ལྷ་ོཕྱགོས་ཕེར་འདས་ན། རྒྱལ་པ་ོགསལ་མཆོགོ་དམ་པ་བྱོ་བ་ཞེསེ། ཤེནི་

ཏུ་དག་ེབ་ཆོ་ེབོན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོརྒྱུན་དུ་བསྐོོར་བ་ཞེིག །གནས་ད་ེནས་ད་ཚ་ེའཕེོས་ལ་

ཁད་པས། ད་ེཚ་ེའཕེོས་མ་ཐག་ཏུ། འུ་བུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་འད་ིཡ་ིནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི།ི རྒྱལ་

པ་ོཀ་དྷ་ལ་གསརེ་གྱི་ིམདགོ་ཅོན་གྱི་ིབུར་སྐྱེའེ།ོ །སྐྱེསེ་ན་དག་ེབའ་ིཤུགས་ཀྱིསི་ཤེནི་ཏུ་

བསདོ་ནམས་ཆོ་ེསྟོ་ེའོང༌། ད་ེལ་བསྟོན་པ་བཞེག་པའ་ིས་ཡནི་ན།ོ ད་ེཡ་ིགངོ་དུ་སམེས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཅོན་གྲངས་མང་ཡང༌། བསྟོན་པ་བཞེག་པའ་ིས་ན་ིགང་ཡང་མདེ། ས་ོས་ོཀུན་ནས་བྱོང་

ཆུབ་སེམས་བསྐྱེེད་ལ། དག་ེལ་ཐང་བཅོད་བརྩོན་ན་བདུད་ཀྱིང་རྡུགས་པར་འགྱུར། 

དེ་སྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པའི་བཀའ་བསྩལ་ནས། ཤེེས་རབ་བློ་དང་ལྡན་པ་འགྱུར་བ་བློ་

གསལ་གྱིིས། ཀོང་ཟ་ཁ་ིལྕེམ་མཚན་བརྟེགས་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་བཏབ། ནམ་ཞེིག་

འཁོར་བ་སྤེང་གིན་ཁྱེིམ་པ་སུན་དབྱུང་ཕྱིར། གཞེན་པས་ཁྱེིམ་ལ་དད་ཀྱིིན་ལན་ཅོིག་

ཆོགས་ཚུལ་བསྟོན་པའ་ིཕྱིར། ཁ་ིལྕེམ་ཁབ་ཏུ་བཞེེས་ནས་སྤྲུལ་པའ་ིསྲས། གསལ་

བའ་ིམདོག་ཅོན་གཤེེན་བུ་ཀོང་ཚ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་པའ་ིདུས་དེར་གཏ་ོབུ་དཔྱིད་བུ་

བཞེིན། བཀུར་སྟོ་ིརིམ་གྲ་ོཀུན་གྱིིས་ཚུལ་བཞེིན་བྱོས། དུས་དེར་གཡུང་དྲུང་སེམས་

དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའ་ིབོན་ལ་ཤེིན་ཏུ་ཉན། མཉམ་པ་

མང་པ་ོབྱོ་ེམའ་ིལ་ཙིམ་ལ། གཤེནེ་རབ་ཞེལ་ནས་ངསེ་དནོ་སྟོནོ་གྱིནི་བཞུགས་ས།ོ །

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། ཡུལ་རྒྱ་ལག་འདོ་མའ་ིགླེངི༌། མཁར་ཁ་ིསྒོ་ོརྩ་ེབརྒྱའ་ིདབུས། 

གྲོང་ཁྱེེར་འཕྲུལ་སྒྱུར་བཀོད་པའ་ིམཆོོག །ད་ེན་ཕེ་ན་ིརྒྱལ་པ་ོཀ་འདའ་ལ་གསེར་གྱི་ི

མདོག་ཅོན་ཞེེས་བྱོའ།ོ །མ་ན་ིབཙུན་མ་ོམུ་ཏྲ་ིལ་གསལ་འོད་མ་ཞེེས་བྱོའ།ོ །དཀོར་ན་ི

རྒྱལ་སྲདི་རནི་པ་ོཆོ་ེལས་སགོས་ཏ།ེ འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིམརི་གྱུར་པ་ལས་ཡང་ཆོེའ།ོ །བུ་

དང་སྲས་མ་ིམངའ་ན། དུས་དརེ་མ་ིམཇིདེ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཕེར་འདས་པའ་ིལྷ་ོཕྱགོས་ན། 

རྒྱལ་པ་ོགསལ་མཆོགོ་དམ་པ་བྱོ་བ་ད།ེ དརེ་ཚ་ེའཕེསོ་ནས། བསདོ་ནམས་ཀྱི་ིཤུགས་

ཀྱིསི། ཡུལ་རྒྱ་ལག་འདོ་མའ་ིགླེངི་ག ི།རྒྱལ་པ་ོཀ་དྷ་ལ་གསརེ་གྱི་ིམདགོ་ཅོན་གྱི་ིབུར་

སྐྱེསེ་ས།ོ །སྐྱེསེ་པའ་ིདུས་དརེ་ཡུལ་ད་ེན་གནས་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཙིམ་ཡང་ཤེནི་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་

སྐྱེསེ་ནས། སྨནོ་ལམ་བཏབ་ཀྱིནི་མཚན་བརྟེགས་པས། རྒྱལ་བུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་ཕྱའི་ིམཚན་
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བཟང་ལ། སྐྲ་གཡུའི་མདོག་འདྲེ་བ། སེན་མ་ོབསེའི་མདོག་འདྲེ་བ། ས་ོདུང་གི་ས་ོ

འཁོར་བར་འདུག་པ། མགོ་ཤེེལ་གྱིི་བུམ་པ་དམུ་ལུགས་སུ་འདུག་པ། སྒོལ་པའི་

མཁར་མདེ་དུང་ག་ིདྲེང་ཤེངི་དུ་འདུག་པ། རྩབི་མ་མག་ོམདེ་རནི་པ་ོཆོའེ་ིགུར་དུ་འདུག་

པ། ཡན་ལག་ལྷུ་མདེ་གསརེ་གྱི་ིསྦར་ཤེད་དུ་འདུག་པ། མགི་ལ་བཀྲེག་ཆོགས་མ་ེཏགོ་

ཨུད་དུམ་འབར་བ་འདྲེ་བ། སྣ་ལ་འོད་གསལ་མ་ེཏོག་ཨུག་ཆོོས་འདྲེ་བ། སྙིིང་ཀ་ན་

པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཡོད་པ། རྣ་བ་ལ་བཀྲེག་གསལ་མ་ེཏོག་སྤེང་རྒྱན་འདྲེ་བ། ལྟ་ེབ་

ལ་མཚན་ལྡན་གཡུང་དྲུང་འཁོར་བར་ཆོགས་པ། རྐང་པའི་མཐིལ་ན་དབང་སྒྱུར་

འཁརོ་ལ་ོརྩབིས་བརྒྱད་བྲསི་པ། གསང་བའ་ིསྐྱེདེ་ཤེངི་རནི་པ་ོཆོའེ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའདྲེ་བ། ལག་

པ་གཡས་གཡོན་གྱིི་མཐིལ་ལ། གབ་ཙིེའི་འཕྲུལ་གྱིི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་རྒྱལ་རྟེགས་སུ་

འཁོར་བར་བྲིས་ནས་ཆོགས་པ། དེ་ལ་ཡབ་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས། མཚན་

གསོལ་པ་ནི། རྒྱལ་པ་ོརྒྱའི་རིགས་ལ་འཕྲུལ་གྱིི་ཡི་གེ་གབ་ཙིེ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བར་

བྲསི་པས། རྒྱ་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པརོ་མངི་བཏགས་ས།ོ །ལྟས་མཁན་ཐམས་ཅོད་

ཀྱིིས་ཀྱིང་ལྟས་ཀྱི་ིཁ་དམར་སྨྲས་པ། རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་བུ་འདི། སྔོན་ཀྱིང་

བཟོད་ཐོབ་སྐུ་ལ་ད་ལྟ་མཚན་ར་ེབཟང༌། སྔོན་ཀྱིང་སྦྱིན་བཏང་ད་ལྟ་ཡ་ོབྱོད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། སྔོན་ཀྱིང་དབང་མནོས་ད་ལྟ་དབང་ཆོེན་རྒྱལ་བུར་སྐྱེེས། ད་ཡང་འདིའ་ིརིང་

ལ། བསདོ་ནམས་དར་གྱིིན་དག་ེབ་འཕེལེ་ཏ་ེའངོ་བར་ངསེ་ས།ོ །ཞེསེ་ཁ་དམར་བཟང་

པ་ོབཏགས་སོ། །དེར་རྒྱལ་བུ་ད་ེགཞེན་དང་ཁྱེད་པར་ཡོད་པས། བཞེིན་བཟང་སྨྲ་

མཁས་ངག་སྙིན་ཤེེས་རབ་ཆོེ། དབང་པོ་གསལ་གྱིིན་བག་དང་རབ་ཏུ་ཡང་ལྡན་

ན།ོ །ད་ེནས་དགུང་ལ་ོདགུ་ལནོ་ནས། རྒྱལ་བུ་དསེ་དཔྱིདི་ཟླ་ར་བའ་ིཉ་ལ། ཉ་ིམ་ཤེར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བའ་ིཟརེ་ལ་མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་པ་ཕུལ་ནས་སྨནོ་ལམ་བཏབ་སྟོ།ེ མ་ིའགྱུར་བ་དབྱོངིས་

ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །ཡ་ེཤེསེ་ལྷའ་ིསྐུ་གཤེནེ་ལྷ་

འོད་དཀར་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པའ་ིམཆོོག་སངས་པ་ོ

འབུམ་ཁ་ིལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤེེས་རབ་ཕུལ་ཏུ་ཕྱིན་པའ་ིམཆོོག་སྟོོན་པ་

གཤེེན་རབ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ །བདག་ཀྱིང་སྔོན་གྱི་ིཤུགས་བཟང་གཙིང་

མའ་ིམ་ིལུས་ཐོབ། ད་ལྟའ་ིགནས་བཟང་འཛོམ་གླེིང་སོག་ཀར་སྐྱེེས། ལས་ཀྱི་ིསྐོལ་

བཟང་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་སྤྱིོད། རིགས་དང་ཁུངས་བཙུན་དབང་ཆོེན་རྒྱལ་བུར་སྨིན། 

ད་ཡང་བདག་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལོན་ཙིམ་ན། བུ་ཁྱེེའུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཏེ་ལྔ། 

བུའི་སྐོལ་བ་སྐྱེེ་བར་ཤེོག་ཅོིག །འབྲས་ཁལ་ལྔ་བརྒྱ་འོད་མོའ་ིའཚ་ོཞེིང་ལ་ཟས་ཀྱིི་

སྐོལ་བ་སྐྱེ་ེབར་ཤེགོ་ཅོགི །ཁ་ིདཀར་སྟོངོ་གནག་བརྒྱ་དམར་ནརོ་གྱི་ིསྐོལ་པ་ཐབོ་པར་

ཤེོག་ཅོིག །གཉན་ལྕེམ་དཀར་མ་ོའོད་མ་གསལ། གྲོགས་ཀྱི་ིསྐོལ་བ་ཡོད་པར་ཤེོག་

ཅོགི །རྒྱལ་བུས་ད་ེསྐོད་སྨས་ནས་སྨནོ་ལམ་དྲེག་པོར་བཏབ སྨནོ་ལམ་དྲེག་པའོ་ིམཐུ་

ཡིས་ཡབ་ཀྱིིས་གཉན་ལྕེམ་བཙིལ། རྒྱལ་པོ་གཉན་རིགས་ཀྱིི་བུ་མོ། གཉན་ལྕེམ་

དཀར་མ་ོའདོ་མ་གསལ། རྒྱལ་བུ་གཏན་གྱི་ིཁབ་ཏུ་བཙུན་མརོ་བཞེསེ། ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔར་

ལ་ོཚིགས་སླེབས་ཙིམ་ན། བུ་ཁྱེེའུ་གསུམ་བུ་མ་ོགཉིས་ཀྱིང་བུ་ཡི་སྐོལ་པར་སྨིན། 

ཞེིང་ལ་ཟས་ཀྱི་ིསྐོལ་པར་འབྲས་ཁལ་ལྔ་བརྒྱ་བྱུང༌། ལུག་ཁ་ིགནག་སྟོོང་རྟེ་བརྒྱ་ཟང་

ཟིང་ནོར་དུ་འཚོགས། སེམས་ཅོན་མ་ིཡ་ིབུ་ལ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆོ་ེབ། རྒྱལ་པ་ོ

རྒྱ་ཡ་ིརིགས་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡིན། བསམ་པ་ཡིད་བཞེིན་དུས་སུ་ཁིགས་

ཀྱིིས་གྲུབ། ད་ེལ་རྒྱལ་པ་ོཉིད་ཀྱིང་ཡིད་དགའ་སེམས་སྤྲོོའ།ོ །ཡུམ་མུ་ཏྲ་ིལ་གསལ་
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འོད་མས། སྲས་ཀོང་ཙིེ་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བུ་ཁྱེོད་ནི་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཅོན་

ཞེགི །ཁ་ནས་ཅོ་ིསྨྲས་སྨནོ་ལམ་འགྲུབ་པར་ངསེ། སྔ་མའ་ིསྨནོ་ལམ་བཏབ་པ་ད་ེཡང༌། 

སྨོན་ལམ་བཏབ་རྒྱ་ཆུང་ནས་འདུག །ད་ན་ིཤེིན་ཏུ་སྨོན་ལམ་རྒྱ་སྐྱེེད་དགོས། བུ་དང་

ནརོ་ལ་ཆོགོ་ཤེསེ་ག་ན་ཡདོ། བུ་བརྒྱ་ཚ་སྟོངོ་ཙིམ་དུ་སྨནོ་ལམ་གདབ། ནརོ་གྱི་ིལངོས་

སྤྱིོད་ཡུལ་ཁམས་ཁེངས་པར་གདབ། རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔས་དཀོར་མཛོོད་ཁེངས་པར་

གདབ། བྲན་དང་གཡོག་འཁོར་འབུམ་ཕྲིག་མང་པོར་གདབ། བཙུན་མ་ོམཛོེས་ལྡན་

ཡིད་དང་འཐད་དགུར་གདབ། རྒྱལ་བུ་ལགས་ད་ེལྟར་སྐྱེེད་ལ་སྨོན་ལམ་ཡང་གདབ་

འཚལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡུམ་གྱིིས་སྲས་ལ་སྨྲས་སོ། །སྲས་གྱིིས་སྨྲས་པ། སྤྱིིར་ཡང་

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཆོགས་པས་འཁོར། དེ་ཡི་ནང་ནས་འདོད་

ཁམས་འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ། ད་ེཡ་ིནང་ན་བུད་མེད་འདོད་པའ་ིགཞེ་ིམ་

ཡིན་ཏ།ེ འདོད་པས་ཐར་པ་ཐོབ་མ་ིསྲིད། ཆོགས་པས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའ་ིརྒྱུ། 

མ་ངག་ཡིན་ཀྱིང་གོལ་བས་གཅོག །བདག་རང་ཉིད་ཀྱིང་སྒྱུ་མ་ཤེ་ཁག་ལུས། སྒྱུ་མ་

ཡེངས་ལ་ཞེིག་ན་ཤེ་ཁག་རྡུལ་ལ་ལུས། སེམས་ཉིད་ལས་ཀྱིིས་གཅོིག་པུར་འགྲ་ོབ་

ལ། སྒྱུ་མའ་ིནོར་ལ་དད་སྐྱེེད་དོན་དུ་ཅོ་ིཞེིག་བགྱིི། །སྔ་མའ་ིསྨོན་ལམ་ཉིད་ཀྱིང་གོལ་

ནས་ད་ལྟ་ཤེནི་ཏུ་འགྱིདོ། ཁྱེམི་ཐབ་དུག་ག་ིའདམ་རྫོབ་ལགས། བུ་ཙི་ཐར་པའ་ིགདསོ་

ཐག་ལགས། ཟང་ཟངི་དམྱལ་བའ་ིས་བནོ་ལགས། ཉ་ེགནས་བདུད་ཀྱི་ིམྱ་ངན་ལགས། 

ཆོོག་ཤེེས་དམ་པའ་ིཚད་ཅོིག་མ་ཟིན་ན། འཇིིག་རྟེེན་གསེར་དུ་སོང་ཡང་ངོམས་དུས་

ག་ན་འོང༌། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིརུ་བདག་ཅོག་འད་ིཡིས་འཚལ། སླད་མའ་ིརྒྱགས་ཤེིག་

བཙིལ་ཐབས་བསམ་པ་འགྱིདེ། སྲས་ཀྱིསི་ཡུམ་ལ་ཕྱརི་ལན་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཏབ་པས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡུམ་ལ་སགོས་ཏ།ེ འཁརོ་མང་པ་ོཡང་གདམས་ངག་ད་ེལ་ཤེནི་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ། ད་ེནས་

མ་ིལས་བསོད་ནམས་ཆོ་ེབ་ཡི། ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡང༌། བསམ་པ་བཟང་

པོས་བསམས་པ་ལ། བདག་ཀྱིང་ཡུལ་ཁྱེད་པར་དུ་འཕེགས་པ། འཛོམ་གླེིང་སོག་

ཀར་ན་ིསྐྱེེས། སྐྱེེས་པ་རྣམས་ལ་ཁུངས་བཙུན་གྱིིན་མཆོོག་གཙིང་མ་མ་ིལུས་རིན་པ་ོ

ཆོ་ེན་ིཐོབ། དེའ་ིནང་ནས་ཀྱིང་རིགས་ཆོ་ེཞེིང་ཁུངས་བཙུན་པ་དབང་སྒྱུར་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོ

ལྟ་བུར་ན་ིསྨིན། འཇིིག་རྟེེན་སྒྱུ་མའ་ིབདག་ཅོག་འད་ིལ་ཡང༌། ལ་ོཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་ལ། བུ་

ཁྱེེའུ་གསུམ་བུ་མོ་གཉིས། འབྲས་ཁལ་ལྔ་བརྒྱ་ཁི་དཀར་སྟོོང་གནག་བརྒྱ་དམར། 

ཟང་ཟིང་བསམ་པ་ཡིད་བཞེིན་དུ་གྲུབ། ད་ནི་བདག་སེམས་ཅོན་གྱིི་བུ་ཡིན་པས། 

འཇིགི་རྟེནེ་འདརི་མ་ིརྟེག་པར་ངསེ། འདརི་ཅོ་ིཡདོ་ཅོ་ིབྱོས་ཀྱིང༌། སང་ནངས་པརོ་ནས་

འཆོ་ིབས། ཤེ་ིབའ་ིཡུལ་ཏུ་རྒྱགས་གཅོིག་མ་བཏགས་ན། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིལ་ཅོ་ིཡོད་

ཕེན་པ་མེད་པར་དྲེན་ནས། འཆོ་ིརྒྱགས་ཀྱི་ིདག་ེབ་ཞེིག་བྱོ་ན། མ་ིདང་མ་ིམཉམ་པ་

ཁྱེད་པར་ཡདོ་པ་ཞེིག་བྱོ་བར་བསམས་ནས། ལག་པའ་ིགབ་ཙིེའ་ིཡགི་འབྲུ་ལ་གཙུག་

ལག་བརྩིས་པས། རང་ག་ིབསོད་ནམས་ཀྱིིས་དག་ེབ་ཅོ་ིབྱོ་ཡང་འགྲུབ་པར་མཐོང་

ང།ོ །བསོད་ནམས་ཆོ་ེབས་ཅོ་ིབྱོ་གྲུབ་རྟེིང་ལ། སེམས་ཅོན་གཞེན་དང་མ་ིམཉམ་ཁྱེད་

པར་གཞུག་པའ་ིཕྱརི། མུ་ཁྱུད་རྒྱ་མཚའོ་ིགླེངི་ལ་གསས་ཁང་ཆོནེ་པ་ོཞེགི །དག་ེབའ་ི

རྩ་བར་བཞེེངས་པར་སེམས་དང་མནའ་ཐ་ོབཅོད། མིས་ན་ིམཁར་ལན་མ་ིབཏུབ་རྒྱ་

མཚོའ་ིནང་དུ་འཆོ།ི ལག་པའ་ིགབ་ཙིའེ་ིཡགི་འབྲུ་ཡང་བརྩསི་ནས། སྲནི་པ་ོབརྒྱ་དང་

སྔོན་གྱི་ིལས་མཐུན་པས། མནའ་ཐ་ོབཅོད་ནས་བརྩིགས་པས་འགྲུབ་པར་ཤེེས། ད་ེ

ནས་ཡང་རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡིས། ཡུལ་མུ་ཧ་ལ་མུན་པའ་ིགླེིང་ལ་སྲིན་པ་ོ
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བསྒྲུབ་ཏུ་ཕྱིན་ནོ། །ལུས་སྐྱེིལ་མ་ོཀྲུང་བཅོས། ཕྱག་རྒྱ་གཡོན་པ་ཁུ་ཚུར་སྙིིང་ཁར་

བཅོང༌། གཡས་པའ་ིསོར་མ་ོལྔ་ཀའ་ིརྩ་ེམ་ོལྕེགས་ཀྱུ་བཞེིན་དུ་བཀུག་ནས། སྲིན་པ་ོ

དབང་དུ་བསྡུད་པའ་ིསྙིངི་པ་ོའད་ིསྐོད་བཟླས་ཏ།ེ །ཡ་ཤེ་ིབ་ིཤེ་ིཀ་མ་ལ་ཀ་ལ་སུ་ལ། ཁ་

ལ་ཁུ་ལ་ཁྲུག་ཁྲུག་ཡཀྴ་རྦད་རྦུད། ཐིས་སོད་རག་བྷྱོ་ོཐུན་ཕེོབས་མ་ར་ཡ་སོད་སོད། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པས། སྲིན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཧ་དྷ་ལ་ནག་པ་ོཞེེས་བྱོ་བ། 

ཁ་ོཆུའ་ིགཟུགས་ལ་ཆུ་ཞེངེ་གཉསི་ཀར་འདམོ་དགུ་ཡདོ་པ། མགི་དགུ་དཔྲལ་བ་ནས་

ཡར་རྩེགས་མར་ཤེར་བ། རལ་བ་སྤྲོིན་ནག་གཏིབས་པ་འདྲེ་བ། །མཆོ་ེབ་གངས་ར་ི

རྙིིལ་བ་འདྲེ་བ། ལག་པ་དགུ་ན་སྤུ་གྲ་ིཀ་མ་ལ་ིསྨད་དགུ་ཐོགས་པ། རྐང་པ་དགུ་ན་

དྭངས་ཀྱི་ིཐུན་སྐྱེོགས་འཕེེན་པ། ཕེག་ནག་པ་ོམག་ོདགུ་པ་ལ་ཞེོན་པ་གཅོིག །མངོན་

སུམ་དུ་ཡ་ེར་ེབྱུང་ང།ོ །དའེ་ིཁ་ནས་ང་གནས་སུ་འདུག་ཏུ་མ་ིསྟོེར་བར། སྲགོ་ག་ིརྩ་བ་

ནས་འདྲེནེ་པ། ཁྱེདོ་ལ་ཆོདེ་ཅོ་ིབྱུང་ད་ཅོ་ིབྱོདེ་ངས་ཉསེ་ཅོ་ིབྱོས་ཟརེ་ནས། ཤེནི་ཏུ་ཡང་

མ་ིསྡུག་པའ་ིཁ་ོཚུལ་བསྟོན་ནས་ཐགོ་ཏུ་བྱུང་ང༌ོ། །

ད་ེལ་རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡང༌། །སྐྱེ་ིབུང་གིས་སོང་ནས་ཤེིན་ཏུ་ཡང་

འཇིིགས་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ས།ོ །བསོད་ནམས་ཀྱི་ིལྷ་ལ་བསྭོ་ོཞེེས་བཏབ་ནས། སྡེོམ་

བྱོེད་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་བ། གཡས་པ་ཡང་ཁུ་ཚུར་བཅོངས་ནས། གཡོན་པ་སྙིིང་ཀར་

བཅོས་པའ་ིསྟོེང་དུ་བཞེག་ནས། སྲིན་པ་ོདབང་སྡུད་འཆོིང་བྱོེད་ཀྱི་ིསྙིིང་པ་ོབཟླས་ཏེ། 

ཨ་ཏ་ིསྟོ་ཧ་ལ་ཡ་སུ་ཕུ་ད་ེཤེ་ལ་མ་པགས་ལ་གུ་སུར་ཏྲ་ན་ིསུ་ར་ཏབ་ཏ་ེདྲེང་པར་ཞེིལ་

ཐུམ་ར་ིལ་ིལ།ི ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ལན་གསུམ་བཟླས་པས། ཕྱག་རྒྱའ་ིསྟོབོས་དང་སྔགས་ཀྱི་ི

ནུས་མཐུ་ཡིས། སྲིན་པོས་བལྟས་པས། ད་ཅོ་ིལྟ་བུའ་ིཀོང་ཙི་ེམ་ཡིན་པར། ཕྲིག་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཡས་ན་གསེར་གྱི་ིསྟོག་བརྒྱ་མཆོོང༌། ཕྲིག་པ་གཡོན་ན་དུང་ག་ིསེང་བརྒྱ་མཆོོང༌། 

སྤྱི་ིབོའ་ིགཙུག་ན་ལྕེགས་ཀྱི་ིཁྱུང་བརྒྱ་འཛུམས། འཇིིགས་པའ་ིསྐྱེེས་པ་བརྒྱ་ཡིས་

ཕྱོགས་བཞེིར་བསྐོོར་ནས་བྱུང་བར་མཐོང༌། སྲིན་པ་ོཤེིན་ཏུ་འཇིིགས་ནས་བྲོས་ཀྱིང་

མ་ནུས་ངང་གིས་རེངས་སོ། །སྲིན་པ་ོདབང་དུ་འདུས་ནས། འཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་

གཅོམ་བུས་ཚིག་བཤེད་བསྡེེབས་ནས་སྨྲས་པའ་ིམདོ། །སྔ་ན་མ་མཐོང་བ་ཡ་ིསྐྱེེས་

མཆོགོ་ཁྱེད་པར་ཅོན། ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པ་ཡ་ིསྐུ་ན་ིཤེནི་ཏུ་བརྗེདི། གདུག་པའ་ིསམེས་

ཅོན་སུམ་བརྒྱའ་ིརྒྱན་གྱིིས་བརྒྱན། འཇིིགས་པའ་ིསྐྱེེས་པ་བརྒྱ་ཡིས་ཕྱོགས་བཞེིར་

བསྐོོར། རིན་ཆོེན་སྲོག་དང་ངན་བུ་མ་ཕྲིལ་ན། ཕྱི་མ་ཅོི་གསུང་ཁྱེོད་ཀྱིི་བཀའ་མི་

གཅོོག །སྲིན་གྱིི་རྒྱལ་པོས་དེ་སྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏོ། །དེ་ལ་ཀོང་ཙིེས་ལན་སྨྲས་པ། 

བདག་ཀྱིང་འཇིིག་རྟེེན་མ་ིཡ་ིལོངས་སྤྱིོད་བསམ་པ་ན་ིགྲུབ། སྒྱུ་མའ་ིརང་བཞེིན་ཡིན་

པས་འདི་ནས་མི་རྟེག་འཆོི། ཤེི་བའི་རྒྱགས་གཅོིག་འདི་ལ་བཏག་དགོངས་ནས། 

གཞེན་དང་ཁྱེད་པར་ཡོད་པའ་ིདག་ེབ་གཅོིག །རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ལ་གསས་ཁང་ཆོེན་པ་ོ

གཅོིག་བཞེེངས་པའི། མི་ཡིས་མཁར་ལན་བྱོ་རུ་མི་བཏུབ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཆོི། 

འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ན་རྩལ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྲནི་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྱེེད་ཆོ་ེབས། ང་ཡ་ིདག་ེསྡེངོ་

མཁར་ལན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་གྱིིས། རིན་ཆོེན་སྲོག་དང་མ་ིའབྲལ་པ་རུ་བཅོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

ཀོང་ཙིེས་སྨྲས་པས། ད་ེལ་ཡང་སྲིན་གྱིིས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་རྩལ་དང་ལྡན་པ་

བདག་ག་ིསྲིན་ཕྲུག་བརྒྱ། སྐྱེེས་བུ་དད་པ་སྐྱེེས་པ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིམཁར་ལན་བྱོེད་དུ་གཏོང༌། 

རྩལ་གྱིིས་རི་འཁྱེག་བྲག་འགེམས་གངས་འདྲེིལ་མཚོ་ཡང་སྐོེམ། ཟླ་བ་གསུམ་ན་

མཁར་ལན་ཅོ་ིའདོད་འགྲུབ་སྟོ་ེའོང༌། ཁ་དོག་ཆོ་བྱོད་ཉིད་བཞེིན་སྤྲུལ་ལ་གཏོང༌། ཀོང་
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ཙི་ེཉིད་བཞེིན་ཆོ་བྱོད་མ་སྤྲུལ་ན། སྲིན་གྱི་ིབུ་དང་མ་ིའགྲོགས་ཉམས་མ་ིདགའ། དམ་

ལས་མ་ིའཁྱེོག་སྲིན་གྱི་ིམནའ་ནི། ག་ཏ་སྤེ་ར་ནན། དེར་ཀོང་ཙིེས་ཀྱིང་སྡེོམ་བྱོེད་ཀྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་བཀྲེོལ་ནས། སྲིན་པོས་ཀྱིང་འགྲ་ོཤེེས་ནས་སོང་ང༌ོ། །སྐོད་ཅོིག་མ་བཅོ་ོལྔའ་ི

ཡུན་འགརོ་ཙིམ་ན། སྲནི་གྱིསི་མནའ་མ་ཟསོ་པར། ཀངོ་ཙི་ེཉདི་ཁ་ོན་འདྲེ་བ་བརྒྱ་ཐམ་

པ་འངོ་ང་ོ། །ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཀངོ་ཙི་ེལ་ཕྱག་བྱོས་ནས་ཆོད་བསྐྱེར་པ། ང་སྲནི་གྱི་ིབུ་བྱོ་

བ་ན་ིཡ་ང་ཞེངི་རུ་མཐུར་ར།ོ །ཁྱེདོ་མིའ་ིབུ་བྱོ་བ་ན།ི དར་དྲེག་གནི་སྐྱེ་ོསྐྱེནེ་ན།ོ །ལས་

དག་ེབ་བྱོ་བ་ན་ིསྤྱིད་དཀའ་ཡནི་གནུར་ལྕེའི།ོ །གསས་མཁར་གཉན་པ་ོའད་ིམ་ཚར་གྱི་ི

བར་དུ། སུ་ལ་ཡང་གཏམ་ཤེརོ་བར་མ་ིརུང་ང།ོ །ཟརེ་ནས་སྲིན་གྱིསི་གཙིགིས་བཟུང་

ངོ། །མིས་ཀྱིང་ཁས་བླངས་ནས་སྲིན་པ་ོབརྒྱ་དང་འགྲོགས་ནས། ནམ་ཕྱེད་མཚོའ་ི

འགྲམ་དུ་ཕྱིན། མ་ིཡསི་སྲནི་ལ་མཁར་ལན་སྐོསོ་བཏབ་པ། བནོ་ཉདི་མ་ིའབྱོེད་མཉམ་

པའ་ིདནོ་ཆོནེ་དུ། ཕྱ་ིསྐོོར་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡདོ་པའ་ིཟླུམ་པ་ོགཅོགི་ཏུ་བསྐོརོ། ཞེངེ་

དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་ལ། རྔམས་སུ་རྒྱ་མཚོའ་ིརྔམས་ལ་རག །མཚ་ོ

ཁར་ཕྱིན་ནས་དཔག་ཚད་གཅོིག་འཕེགས་སྟོེང་དུ། ཐིག་མཁན་གཤེེན་གཅོིག་སྤྱིན་

དྲེངས་ཐིག་བཏབ་མ་ནོར་བ་རུ་གསས་ཁང་སྡེོད་ཅོིག་བཞེེངས། དེ་ལྟར་ཀོང་ཙིེས་

མཁར་ལན་ཁོག་སྐོོས་བཏབ་བ།ོ །དེར་སྲིན་ལ་ཟས་སུ་རྒྱ་མཚོའ་ིཁ་ཞེག་བྱོིན། སྲིན་

གྱིིས་ན་བུན་མུན་པ་མཚ་ོལ་གཏིབས་ནས། མཁར་ལན་སུས་ཀྱིང་མ་ིམཐོང་བ་རུ་

བྱོས། རྫུ་འཕྲུལ་རྩལ་གྱིསི་ར་ིཁུར་བྲག་བཀྲེམ་ནས། རྒྱ་མཚོའ་ིགཏངི་ནས་རྩལ་གྱིསི་

རྨེིང་བཏིངས་པའི། ཚད་དང་ལྡན་པར་ཟླུམ་པོར་མས་ཡར་བརྩིགས། སྲིན་པོས་རྒྱ་

མཚོའི་གཏིང་ནས་མཁར་ལན་རྨེིང་འདིང་པའི་བར་དུ། ཀོང་ཙིེས་བསམ་པ་བཏང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བས། འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ན་གཉན་པ་ཕེ་དང་མ་ཡནི་པས། དངེ་སང་ང་སྟོརོ་ནས་ཞེག་

གསུམ་ལོན་པ་ཡང་བླ་ོམ་ིབད་ེངེས། ཕེ་མ་ད་ེགཉིས་དང་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་མ་ཕྲིད་ན། 

སམེས་ལ་མྱ་ངན་གྱིསི་གདུང་ཏ་ེའཆོ།ི སྲནི་པསོ་དམ་ཕེོག་ཀྱིང་འད་ིལ་གཏམ་གཅོིག་

གསི་བརྡོ་མ་སྤྲོད་ན། དག་ེབ་བས་ཀྱིང་སྡེགི་པ་ཆོ་ེབར་བསམས་ནས། ཕེ་མ་དང་ཡུད་

ཀྱིིས་ཕྲིད་ནས་གཏམ་ཀོང་ཙིེས་གསོལ་བ། ཡབ་ཡུམ་ལགས། བདག་ཀྱིང་ཐོབ་པར་

དཀའ་བའ་ིམ་ིལུས་རིན་པ་ོཆོ་ེན་ིཐོབ། དེའ་ིནང་ནས་ཀྱིང་ཁུངས་བཙུན་པའ་ིརིགས་

རྒྱལ་རིགས་སུ་ན་ིསྐྱེེས། སྤྱིོད་པ་བས་སྒྲོ་ཐོས་པ་ཡང་དཀའ་བའ་ིའཕྲུལ་ངག་བདེན་

པའ་ིབནོ་ན་ིསྤྱིདོ། དབང་པ་ོལ་སྐྱེནོ་མ་ཞུགས་ཅོངི་ལངོས་སྤྱིདོ་ཀྱིསི་བསམ་པ་ན་ིགྲུབ། 

སེམས་ཅོན་སྒྱུ་མ་ཡིན་པས་འཆོི་བར་ནི་ངེས། ཤེི་རྒྱགས་དགེ་རྩ་གཞེན་དང་ཁྱེད་

པར་ཡོད་པ་ཞེིག །རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ལ་གསས་ཁང་ཆོེན་པ་ོགཅོིག །སྲིན་པ་ོབརྒྱ་དང་

མནའ་ཐ་ོབཅོད་ནས་བརྩིགས། ཟླ་བ་གསུམ་ན་མཁར་ལན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་འོང༌། 

གསང་བར་སྲིན་གྱིིས་གཙིིགས་བཟུང་དམ་ཀྱིང་ཕེོག །ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་བདེར་

བཞུགས་པའ་ིཕྱིར་ན་གསང་ཚིག་ཞུས་པའོ། །གསང་ཚིག་འད་ིན་ིགཞེན་ལ་འཕྱན་

པར་ཤེོར་དུ་མ་ིརུང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡབ་ཡུམ་བླ་ོགྲོས་ནས། ལ་འུར་ཡུད་ཀྱིིས་རྒྱ་

མཚོའ་ིའགྲམ་དུ་ལོག་གོ །དེར་སྲིན་གྱི་ིམཁར་ལན་པ་ཡིས། དགུང་ཞེག་བཅོ་ོལྔ་ན། 

མཚོའ་ིཁ་རུ་གསས་ཁང་གཞེ་ིམ་ཐནོ། རྒྱ་མཚོའ་ིཕྱགོས་བཞེརི་ལམ་བཞེ་ིཐགི་བཏབ་

ཞེག་ལྔ་བརྩིགས། ཀོང་ཙི་ེཤེིན་ཏུ་དགའ་ཞེིང་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་མཚ་ོཡ་ིདཀྱིིལ་དུ་

ཕྱནི། དཔག་ཚད་ཆུ་ཞེངེ་གཅོལ་བས་ཁགིས་ཀྱིསི་སངོ༌། ཤེནི་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ནས་སྲནི་

ལ་བསྟོོད་པ་སྨྲས། འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ན་སམེས་ཅོན་གྲངས་མང་ཡང༌། བསདོ་ནམས་
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ཅོན་ན་ིཀངོ་ཙི་ེབདག་རང་ཡནི། རྫུ་འཕྲུལ་རྩལ་དང་ལྡན་པའ་ིསྲནི་པ་ོཁྱེདོ་རྣམས་ཀྱིང༌། 

བདག་གི་ལས་ཀྱིིས་བསོད་ནམས་རྐྱེེན་དུ་དུས་འདིར་ཕྲིད། རྫུ་འཕྲུལ་རྩལ་ལྡན་

སེམས་ཅོན་ཁྱེད་པར་ཅོན། ཆོད་བགོས་གཞུང་བརྩན་སྐྱེེས་མཆོོག་དྲེང་རྐན་ཅོན། 

དུས་ལ་བརྩོན་ཐེབས་བླ་ོམྱུར་བཟ་ོཔའ་ིཕུལ། ཅོ་ིསྨྲས་ངག་སྙིན་ཡོན་བདག་ཐུགས་

དམ་སྐོོང༌། ད་ཡང་བདག་གིས་དབུས་ནས་སྐོོས་གདབ་ཀྱིིས། ཁྱེེད་བརྒྱས་ཚན་

བཞེིར་ཆོོད་ལ་ཕྱོགས་བཞེི་ནས། དྲེག་པོའ་ིརྩལ་གྱིིས་ཐང་བཅོད་ལས་ལ་རེམས། 

གཞེ་ིརྨེངི་འཕེང་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་བསྟོདོ་དགསོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བསྐོསོ་ནས། གཞེ་ིམ་

འཕེང་དུ་བསྟོདོ་ཀྱིིན་ཕྱགོས་བཞེ་ིནས་ལས་བྱོདེ་ད།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། ཡུལ་ན་ཞེག་གཅོགི་ཞེག་གཉིས་ལ། ཀངོ་ཙི་ེསྟོརོ་ནས་མདེ། 

ཟླ་རོགས་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་རྨེིང་’རྨེེད’བཏང་གིན་བཙིལ་བས་ཀྱིང༌། རྙིེད་པ་

བས་མ་ིགཅོིག་གིས་མཐོང་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཀུན་ཏུ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོརླག་

པར་གྲགས། ཐམས་ཅོད་ད་ེལ་མྱ་ངན་ཤེནི་ཏུ་ཆོ།ེ དུས་དརེ་གཉན་ལྕེམ་དཀར་མ་ོའདོ་

མ་གསལ་གྱིིས། གྱིོས་སྒྱུག་ལ་འཕྲིིག་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས་སྨྲས་པ། བདག་ག་ིཟླ་

རོགས་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོའདི། རྒྱལ་སྲིད་རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིཁ་ཡ་ོསྙིམ་པ་དང༌། 

སྟོོང་ཁམས་ཕྱོགས་བཞེི་རེ་བ་སྐོོང་བ་ལ། །དར་གཅོིག་ཡེངས་པའི་ལོང་ཡང་མ་

མཆོིས་ན། ཤེ་ིབར་ངེས་ན་ར་ོཡང་སྟོོར་ཏ་ེསོང༌། ཀུན་ཏུ་བཙིལ་བས་མཐོང་བའ་ིམ་ི

གཅོིག་མེད། བདུད་ཀྱིིས་བརྐུས་སམ་སྲིན་གྱིིས་ཟོས་པར་དཔྱིད། སྟོོང་ཁམས་ཀུན་

ཀྱིང་བཀྲེག་ཤེརོ་མྱ་ངན་བད།ོ ཡབ་ཡུམ་གྲངོས་པ་ཙིམ་དུ་རགིས་ལགས་ན། ཞེལ་ལ་

བཤུམ་གྱིནི་ཨ་ཅོང་བརྟེག་པ་ན། ཅོསི་ཀྱིང་སྲས་ཀྱི་ིགསང་ཚགི་མངའ་བ་འདྲེ། གསང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཚིག་བདག་ལ་གཉན་ཀྱིང་ཤུལ་ཙིམ་མ་བཟླས་ན། བུ་སྤུན་གསུམ་ན་ིཀ་ེལ་ེམ་ིཤེ་ཅོན་

ལ་འཚངོ་ང།ོ །བུ་མ་ོསྤུན་གཉསི་ན་ིརྒྱ་མ་ོསྨད་འཚངོ་མའ་ིཡུལ་དུ་སྤྱུག་ག ོ།བདག་རང་

ཉིད་ན་ིདར་གྱི་ིཐག་པ་ལ་འགགས་ནས་འཆོ་ིབ་མ་ཡིན་རེ། གཉན་ལྕེམ་གྱིིས་མནའ་

བསྐྱེལ་བ་ལ། ད་ེལ་གྱིསོ་པསོ་ལན་སྨྲས་པ། ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོད་ཡང་བརླག་

པར་ངེས། ཕེ་མ་རྒན་རྒོན་རྒས་ན་བྱོིས་པའ་ིབླ།ོ ད་ེལ་གསང་ཚིག་ཡོད་ཀྱིང་སྨྲ་རུ་ག་

ན་ཡདོ། མངི་སྲངི་ལྔ་ཡསི་འབྲལེ་པའ་ིཟླ་རགོས་ལ། གསང་ཚགི་ཡདོ་ན་འཇིགོ་ས་བུ་

དང་རང་ཉིད་ཡིན་མོད། ད་རུང་མ་བརླག་འོང་གིན་ཆོ་ཡང་མེད་ཀྱིིས་སུ། མྱ་ངན་མ་

བྱོེད་འབད་ད་ེསེམས་རྩལ་སྐྱེེད། ངེས་པར་ད་རུང་ཟླ་འགའ་མ་བརྟེགས་པར། ད་ེན་ི

ཁར་ཀྱིང་གླེེང་དུ་མ་ིརུང་ང༌ོ། །སྒྱུག་མོས་ན་ིའཇིིགས་སེམས་ཁྱེེར་ནས་གསང་གཏམ་

ཕེག་ཏུ་མནའ་མ་ལ་སྨྲས་པ། བུ་མ་ོཁྱེོད་ད་ེསྐོད་མ་ཟེར་ད་ེཙུག་མ་བྱོེད་ཅོིག །གསང་

བའ་ིཚགི་གསུམ་ང་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་ཡདོ། རྒྱ་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡསི། ལ་ོཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་

ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་བསམ་པ་ཡིད་བཞེིན་དུ་གྲུབ། གྲུབ་པའ་ིརྟེིང་ལ་བསམས་

པས། སྒྱུ་མ་ཡིན་པས་འཇིིག་ལ་སེམས་ཅོན་ཡིན་པས་འཆོི། འཆོ་ིབའ་ིརྒྱགས་སུ་

གསས་ཁང་ཆོེན་པ་ོཞེིག །སྲིན་པ་ོབརྒྱ་དང་མནའ་མཐ་ོབཅོད་ནས་ནི། ད་ལྟ་མུ་ཁྱུད་

གདལ་པ་མཚོའི་ནང་ན་རྩིག །ཟླ་བ་གསུམ་ན་ལོན་ནས་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་

འབོད། ད་ེཡ་ིགོང་དུ་ཤེིན་ཏུ་གསང་བར་འབྱུང༌། སྒྱུག་མོས་སྙིིང་གཏམ་ད་ེསྐོད་ཅོེས་

སྨྲས་པས། མནའ་མ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་ངོ་ཕྱིར་ནག་གོ །དོ་མོད་ཀོང་ཙིེའི་བཙུན་མོས་

བསམས་པར། ང་དང་ཀོང་ཙི་ེབསོད་ནམས་ལས་ཀྱིིས་ཕྲིད། །ཤེ་ིན་སྨོན་ལམ་བཏབ་

ཏུ་རེ། གསོན་ན་གྲོས་སྐོལ་སྟོེར་དུ་རེ། །བུ་ཚ་མིང་སྲིང་ལྔ་ཡིས་འབྲེལ། །བརྩ་ེཡིན་
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གདུང་བའ་ིགྲགོས་སུ་ར་ེན། ཤེ་ིབའ་ིརྒྱགས་སུ་གསས་ཁང་ཆོནེ་པ་ོབརྩམ། རྒྱ་མཚའོ་ི

གླེིང་ལ་སྲིན་པ་ོབརྒྱ་དང་བརྩིག །ང་ལ་གྲོས་ཀྱིི་ཚིག་གཅོིག་མི་གནས་པར། ཆོད་

བཅོད་འད་ིལ་ཟ་མ་སྙིངི་ར་ེན། བསམས་ནས་ཤེནི་ཏུ་ཡང་ཉནོ་མངོས་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །ད་

ཀངོ་ཙིསེ་ཆོད་བཅོད་ཀྱིང༌། ངདེ་ཀྱིང་ལས་ཀྱིསི་འབྲལ་དུ་མ་ིབཏུབ་པས། གསས་ཁང་

ལོན་ནས་སྟོོང་ཁམས་བསོག་ཙིམ་ན། ངེད་གཉིས་ལས་ཀྱིིས་འཕྲིད་པའ་ིས་ོནམ་ཟླ་

ཡིན་པས། ཀོང་ཙི་ེགཅོིག་པུས་ལྐོོག་ཏུ་རྩིག་པ་འད།ི བདག་ཡང་མ་སྐྱེེས་པ་དང་འདྲེ་

བ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ིཟླ་རོགས་བྱོ་བར་སེམས་ཀྱི་ིའགྲན་ཟླར་བསྐོོས། ད་ཟ་མ་ཞེིག་བྱོེད་

ལ་གསས་ཁང་རྩིག་རོགས་བྱོ་སེམས་པའ་ིབསམ་པ་ཤེིན་ཏུ་ཉོན་མོངས་པའ་ིདབང་

གསི་སྐྱེསེ་ས།ོ །ད་ེནས་བཙུན་མ་ོདསེ། མར་ཉངི་ནས་ཉངི་དུ་བཞུ་བའ་ིཡང་ཞུན་དང༌། 

ཕྱ་ེཉིང་ནས་ཉིང་དུ་བཏགས་པའ་ིཡང་སྙིིང་དང༌། ཆོང་ཉིང་ནས་ཉིང་དུ་བསིངས་པའ་ི

ཡང་བཅུད་དང༌། གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་བྱོ་སྐྱེོགས་དང༌། མངར་བག་ལ་

སོགས་པའ་ིསྤེོད་སྣ་རྣམས། མཛོ་ོདྲེེའུ་མང་པ་ོལ་བཀལ་ཏེ། བྲན་ཁོལ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

གཡོག་ཏུ་ཁིད་ནས། ཁ་ལྷ་ོཕྱོགས་སུ་བལྟས་ཏ།ེ མུ་ཁྱུད་གདལ་བའ་ིརྒྱ་མཚ་ོསྙིེགས་

ནས་ཕྱིན་པས། མཚ་ོད་ེལ་ན་བུན་གྱིསི་ཁགིས་ཀྱིསི་གཡགོས་པས་ཅོ་ིཡང་བལྟར་མ་ི

མངོན་ནས། མས་བུ་ཆོ་ེབ་ལ་སྨྲས་པ། རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ལ་གསས་ཁང་རྩིག་པར་ངེས། 

ན་བུན་ཁིགས་ཀྱིིས་ཆོོད་པས་ཅོ་ིཡང་ལྟར་མ་ིམངོན། མཚ་ོམཐའ་བསྐོོར་གྱིིན་ལྟོས་

དང་ལམ་རྙིེད་མཐོང་ཡང་སྲིད། དེར་མ་ངག་བུ་ཡིས་མཉན་ནས། མཚ་ོམཐའ་སྐོོར་དུ་

ཕྱིན་པས། མཚ་ོལ་སའ་ིཟམ་པའ་ིལམ་ཞེིག་རྙིེད། །ལམ་དེར་ཞུགས་ནས་ཕྱིན་པས་

མཚོའ་ིདཀྱིལི་ཤེདོ་ན། ཕེ་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཁ་ོན་འདྲེ་བ་བརྒྱ་རྩ་གཅོགི །བརྒྱ་



 556  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནི་ཕྱོགས་བཞེི་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རེ་བཅོད་ནས་ལས་བྱོེད་ཀྱིིན་སྣང༌། གཅོིག་གིས་

དཀྱིིལ་ན་དངུལ་གྱི་ིའགྱིིང་ཀར་ཐོགས་ནས་སྐོོས་བྱོེད་ཀྱིིན་སྣང༌། བུས་ཀྱིང་དྲུང་དུ་

འགྲ་ོམ་ཕེོད་པར། ཕྱརི་ལགོ་ནས་མ་ལ་སྨྲས་པ། བདག་གསི་མཚ་ོམཐའ་བསྐོརོ་བས་

མཚ་ོལ་ས་ཡ་ིཟམ་པའ་ིལམ་ཞེིག་རྙིེད། ལམ་དེར་ཞུགས་ནས་མཚོའ་ིདཀྱིིལ་དུ་ཕྱིན་

ཙིམ་ན། ཡབ་ཀངོ་ཙི་ེཀ་ན་འདྲེ་བ་བརྒྱ་རྩ་གཅོགི །སའ་ིར་ིབ་ོཟླུམ་པ་ོཞེགི་ལ། བརྒྱ་ན་ི

ཕྱོགས་བཞེ་ིནས། ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་རྩ་ལྔར་བཅོད་ནས། ལུས་ཀྱིིས་ལས་བྱོེད་ཀྱིིན་སྣང་

ངོ། །གཅོིག་གིས་དངུལ་གྱིི་འགྱིིང་དཀར་ཐོགས་ནས་དབུས་ནས་ཁ་ཡིས་སྐོོས་

འདེབས་ཀྱིིན་སྣང༌། བདག་གིས་དྲུང་དུ་འགྲ་ོམ་ཕེོད་པར་ཕྱིར་ལ་ལོག་ནས་མཆོིས། 

ཕྱིར་མིག་བལྟས་པས་ཀྱིང༌། ཕེ་ོརེང་རེང་མཁར་ལེན་རྩིག་གིན་ཡེངས་པས། མཐོང་

བའ་ིཚུལ་དུ་ན་ིབདག་མ་ིའདུག་གོ །ཡུམ་གཅོིག་དང་འཁོར་རྣམས་ད་ཅོ་ིལྟར་ཐུགས་

ལ་དགངོས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བུས་སྨྲས་པས། ད་ེལ་མས་ལན་སྨྲས་པ། བསམ་པས་དནོ་

གྲུབ་བགྲོད་པས་ཤུལ་ཁུམས་སོ། །མཁར་ལན་པ་ལ་ཟས་དང་སྐོོམ་དྲེོང་གིན། རང་

ཅོག་སྨད་འཁོར་རྣམས་ཀྱིང་རྩིག་པའི་རོགས་བྱོའོ། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་སྣ་ལ་ལམ་གྱིི་ཐིག་

དྲེངོས་ཤེགི །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲས་ནས་བུས་དྲེངས་ཏ།ེ རྒྱ་མཚོའ་ིགླེངི་ལ་ཕྱནི་པས། ཇི་ེཉ་ེ

ཇིེ་ཉེ་ལ་བརྩིགས་སར་ལྷན་གྱིིས་ཕྱིན་པས། མཁར་ལེན་བྱོེད་པའི་སྲིན་པོ་བརྒྱས་

མཐངོ་ནས། དུས་གཅོགི་ཅོ་ེར་ེལྟ་འཕྲི་ོལ། ལག་པ་ཕྲུག་ཕྲུག་སྤྲུགས་ནས། ལ་ལ་ན་ར་ེ

ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམནའ་ཟན་པ་ོཐ་ེལ་ེལ་ེཟེར། ལ་ལ་ན་ར་ེཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ི

རྒྱལ་པ་ོདུག་འཐུང་པ་ོཐ་ེལ་ེལ་ེཟེར། ལ་ལ་ན་ར་ེཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཆོད་འབོར་

པ་ོཐ་ེལ་ེལ་ེཟརེ་ནས། ཕྱགོས་བཞེརི་ཆུ་འཚུབས་སྐྱེ་རིང་གིས་བྲསོ་ཏ།ེ གང་ལྟར་སངོ་
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ཡང་ཆོ་མདེ་པར་སངོ་ནས། ཀངོ་ཙི་ེཆོགི་པུར་སྐོསོ་བྱོདེ་དཀྱིལི་དུ་ལུས་པས། བུ་སྨད་

དང་འཁོར་པ་ལ་སྨྲས་ཤེིང༌། དང་ལ་ཟས་ནོར་ལ་ལྟས་ནས་སྨྲས་པ། ཆོགས་པའ་ིཟང་

ཟིང་མང་པོས་དམྱལ་བའ་ིས་བོན་བཏབ། བུ་མིང་སྲིང་ལ་ལྟས་ནས་སྨྲས་པ། འཁོར་

བའ་ིརྒྱུ་སྐྱེེད་བསམས་ཀྱིིན་ཕྱིར་ཕྱིར་འགྱིོད། ཟླ་རོགས་ལ་ལྟས་ནས་སྨྲས་པ། དགྲ་

འབྲེལ་སྲིན་མ་ོཁྱེོད་དང་ཕྲིད་པས་ང་ར་ེཕུང༌། གསས་ཁང་ག་ིརྩིག་འཕྲི་ོལ་ལྟས་ནས་

སྨྲས་པ། བསམ་པ་བཟང་པོས་བསྐྱེེད་པའ་ིདག་ེབ་ལམ་དུ་ལུས། སེང་མཆོོང་ཐང་

གསུམ་བྱོས་ནས་སྨྲས་པ། འཆོ་ིབའ་ིཡུལ་དུ་ད་ན་ིརྒྱགས་མེད་སྟོོང་པར་འགྲོ། བྲང་

ལག་གཉསི་ཀས་བརྡུངས་ནས་སྨྲས་པ། འདུག་ན་ཅོ་ིསྐྱེདི་ད་ན་ིཡ་ིཆོད་མཐའ་ལ་ཐུག་

པ་ཞེིག་ཏུ་འཁྱེམ་དུ་འགྲོ། ཟེར་ནས་དཔག་ཚད་དང་རྒྱང་གྲགས་སུ་ཐོས་པའ་ིཆོ་ོང་ེ

ཆོེན་པ་ོགསུམ་བྱོས་ནས། ཁྱེིམ་ཀ་ནར་ལོག་སྟོ་ེསོང་ངོ། །བུ་སྨད་དང་འཁོར་རྣམས་

ཀྱིང༌ཁ་སྐྱེེངས་སོ། གསས་ཁང་རྩིག་པའ་ིམཁར་ལེན་པ་ཡང་བྲོས། རྒྱལ་པོས་ཀྱིང་

མངན་བགྲངས་ནས་ཁྱེིམ་དུ་བཞུད། ཟས་དང་སྐོོམ་ཀྱིང་དྲེང་པའ་ིས་མ་རྙིེད། ཤེིན་ཏུ་

ཡང་ཡ་ིམུག་ནས་ཕྱརི་ལ་ལགོ་ག ོ།དརེ་རྒྱལ་པ་ོལགོ་པ་སྔ་བས་ཡུལ་དུ་སྔ་བ་ཕྱནི་ན། 

ཡབ་དང་ཡུམ་ལ་ཞེ་ེས་རྒྱལ་ཕྱག་ཕུལ་ལོ། །ཡུལ་ཁམས་དེའ་ིམ་ིརྣམས་འཚོགས་

ཤེིང༌། རྒྱལ་བུ་ལ་རྒྱལ་ཕྱག་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་པོ་སྟོོར་བ་བྱོོན་ནོ་ཟེར་ནས་དགའ་

འ།ོ །ཀངོ་ཙིསེ་བར་དརེ་ཡབ་ཡུམ་གཉསི་ལ་སྨྲས་པ། འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ན་གཉན་པའ་ི

ཡབ་གཅོིག་སེམས་ཀྱི་ིསྐྱེེད་ཤེིང་དང༌། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་གཉན་པའ་ིཡུམ་གཅོིག་

ལུས་ཀྱི་ིསྒྲོོམ་བུ་ལགས། གསང་བའ་ིསྙིིང་གཏམ་ཡོངས་ལ་གཏམ་དུ་ཤེོར་བ་ཨ་ེར་ེ

ཁལེ། ད་ེཡ་ིསྐྱེནོ་དང་གྲབི་མ་ཡསི། །དག་ེབ་ལམ་དུ་ལུས་ནས་མཆོསི། འཁརོ་རྣམས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་སྨྲས་པ། བདག་ན་ིཡ་ིཆོད་མཐའ་ལ་ཐུག་པ་ཆོིག་ཏུ་འཁྱེམ་དུ་འགྲོ། མ་ིརྟེག་འཆོ་ི

བར་ངེས་པས་འཆོ་ིརྒྱགས་དག་ེརྩ་ཐང་བཅོད་པ། ཆོགས་པའ་ིདབང་གིས་འཁོར་བ་

དང་དུ་བླངས་པས་བར་དུ་བཅོད། འཁྱེམ་པའི་རོགས་དང་རྐྱེེན་ལ་ཁྱེོད་རྣམས་མ་

འདུག་ད་འདོང་དགོས། ད་ེལ་ཀོང་ཙི་ེཡབ་ཀྱིིས་སླར་ལ་སྨྲས་པ། ངས་ཀྱིང་སྐྱེ་ེབ་མ་ི

ལུས་རནི་ཆོནེ་འད་ིཐབོ་ནས་སུ་ནརོ་བ་ཆུང༌། གསངོས་ཤེགི་པ་ན་ིམཆུ་ལ་སྨྲ་མ་མྱངོ༌། 

ཟློས་ཤེིག་པ་ན་ིཁོང་དུ་སྐྱེིལ་མ་མྱོང༌། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིསྐྱེོན་ན་ིསེམས་ཀྱིིས་དྲེན་པར་མ་

བྱོས་ན། ཀོང་ཙི་ེབུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ིཤེེས་པ་འཁྲུལ་ནས་མ་ནོར་རམ། མས་ན་ིསྨྲས་ནས་

གསང་ཚིག་ཤེོར་པས། མིག་འཕེང་སྨད་ནས་སྐྱེེངས་བཞེིན་ལོག་ག་ེའདུག་གོ །དུས་

དེར་བུ་སྨད་དང་འཁོར་པས་སླེབས་ནས། བཙུན་མོས་ཀོང་ཙི་ེལ་སྨྲས་པ། ཀོང་ཙི་ེ

འཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོསྙིན་གསོན་འཚལ། བསམ་པ་བཟང་པོས་བསྐྱེེད་པའ་ིདག་ེརྩ་ལམ་

དུ་ལུས་པ་ཡང༌། ཁྱེེའུ་གསུམ་བུ་མ་ོགཉསི་ཀྱི་ིའབྲལེ་བའ་ིཟླ་རགོས་ལ། གྲསོ་ཀྱི་ིཆོད་

བཅོད་མ་བྱོས་པའ་ིརྣམ་སྨིན་ཡིན། ལས་ཀྱི་ིམཚན་ཉིད་ཟིན་པ་མེད་པར་ལུས། ལུས་

ཀྱིི་མཚན་ཉིད་ཐར་པ་མེད་པར་ལུས། དེ་ལ་ཡིད་ཆོད་བྱོས་ནས་འཁྱེམ་པ་ངས་མ་

ཐསོ། གྲསོ་ལ་གསནོ་ལ་མ་གཤེགེས་བཞུགས་པར་ཞུ། 

ད་ེལ་ཀོང་ཙིེས་ལན་བཏབ་པ། སེམས་ཅོན་གཞེན་དང་ཁྱེད་པར་ཡོད་པའ་ིདོན་

ཆོེད་དུ། དག་ེརྩ་གསས་ཁང་ཆོེན་པ་ོརྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ལ་བཞེེངས། མིས་མ་ིརྩིག་པས་

སྲིན་བརྒྱ་བཏུལ་ནས་རྩིག་པས་གསང་། ཆོད་བཅོད་བྱོས་པའ་ིསྒྲོོས་བཏག་དག་ེརྩ་

བར་དུ་བཅོད། ཤེ་ིགསང་ར་ོལ་བསྒྲོེས་ཀྱིང་བར་དུ་གཅོོད་པ་ལ། གྲོས་ཕུག་ཁྱེོད་ལ་

བཙིལ་ན་རྨེིང་ཡང་མི་ཐེངས་ངེས། ཁྱེོད་དང་ང་གཉིས་ད་ནི་སྡེེ་དང་རིས་མི་
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གཅོགི །སྟོངོ་ཁམས་ཡུལ་མ་ཟད་པར་མ་ིའདུག་འཁྱེམ་དུ་འགྲ།ོ ད་ེནས་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་

གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོདེས། རྒྱའ་ིཤེིང་རྟེ་ལ་ཞེོན། འཁོར་ཚོགས་མང་པོས་སྐུ་འཁོར་བྱོས་ནས་

ཆོས་ས།ོ །འཁརོ་ལ་ལ་ཡསི་བཀའ་ིདར་ཕྱར། འཁརོ་ལ་ལ་ཡསི་རལོ་མོའ་ིསྒྲོ་བསྒྱུར། 

འཁོར་ལ་ལ་ཡིས་རོལ་མོའ་ིསྦུབས་སྒྱུར། འཁོར་ལ་ལ་ཡིས་འཁོར་ལོའ་ིསྣ་དྲེངས་

ནས། ཡདི་ཆོད་ནས་ཁ་བྱོང་ཤེར་དུ་ལྟས་ནས་འཁྱེམ་དུ་སངོ་ང།ོ །ཡུལ་གྱི་ིཕེར་མཐའ་

ལ་རྩར་ཕྱནི་ཙིམ་ན། མས་བདས་ནས་འཁརོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ག་ིབུ་འད་ིམ་

ལས་སྐྱེེས་ནས་བཅོད་པ་ཆོེ། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་གང་གིས་ཀྱིང་ནི་གྲོས་མི་ཐེབས། 

སེམས་ཅོན་ཕྲུ་གུ་ཡིན་པས་བླ་ོལ་འགྱུར་ལྡོག་འོང༌། འགྱུར་བའ་ིདུས་དེར་སྐྱེིད་པའ་ི

ལོངས་སྤྱིོད་ཅོ་ིཡོད་ཀྱིང༌། རྗེ་ེཁ་བློན་གྱིིས་བསྒྱུར་གྱིིས་ཡུལ་དུ་ཁིད་ལ་ཤེོག་ལ་ཟེར་

ར།ོ །

ད་ེནས་ཡུལ་དེའ་ིལ་ཁར་ཕྱིན་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ། །བདག་ག་ིསྐྱེེས་ས་ས་

གཞེ་ིཁྱེོད། ཡུན་དུ་བྱོིན་ཆོ་ེབཀྲེ་ཤེིས་ཤེིག །བདག་ག་ིཡབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིང༌། 

འཁོར་དང་བཀྲེ་ཤེིས་སྐྱེིད་རྟེག་ཅོིག །བདག་ག་ིལན་ཆོགས་བུ་སྨད་ཀྱིང༌། བདག་ལ་

ལན་ཆོགས་ད་མ་ིའོང༌། དག་ེརྩ་ཁྱེད་པར་འཕེགས་པའ་ིགསས་ཁང་བར་དུ་བཅོད་

པས་ཁརེ་ཟརེ་ནས་རྒྱ་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡང༌། རང་ཡུལ་མིག་གསི་མ་ིམཐངོ་

བར། ཡུལ་ལ་ལྟག་པ་བསྟོན་ནས་ལ་ད་ེབརྒལ་ནས་འཁྱེམ་དུ་སོང་ང༌ོ། །སྲས་བདས་

ཡབ་ཀྱིིས་མ་བཟདོ་འཁརོ་ལ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །འཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོས་ས་ོཀྱི་ིཧུད་ར་ེསྙིངི་ན། 

ཀོང་ཙི་ེའཁྱེམས་ནས་འུ་ཅོག་ཡུལ་འཛོིན་པ། མ་ིམེད་ཁྱེ་ིཡིས་རྒྱལ་སྲིད་ཀ་ན་ཟིན། 

ཀུན་ཀྱིང་དགའ་དད་འཐོར་ལ་ང་ཡང་བུ་ཕྱིར་ཆོ། ད་ེལ་ཀོང་ཙིེའ་ིབཙུན་མོས་གསོལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བ། ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལོག་པ་ཡིས། དག་ེབའ་ིའཕྲི་ོལུས་སྡེིག་སྒྲོིབ་ལོགས་ན་

སྦྱང་ཡང་སྲིད། ཡང་ན་གསས་ཁང་འཕྲི་ོརྩིག་བཟ་ོམཁན་འགུགས་ཀྱི་ིཆོ་ཡང་མེད། 

ཡང་ན་སྲིན་གྱི་ིམནའ་ཆོད་སྨྲ་བསད་བྱོེད་ཀྱིིན་ཆོ་ཡང་མེད། ཡང་ན་བུ་སྨད་བདག་

ཅོག་དྲེན་དུ་འཇུག་གི་ཆོ་ཡང་མེད། རྒྱལ་བུ་སྲས་ཀྱིི་སླད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་མ་

གཤེེགས། རྒྱལ་པ་ོཆོེན་པ་ོཡུལ་དུ་བཞུགས་ལ་རྒྱལ་སྲིད་མཛོོད། རྒྱལ་སྲིད་རིན་པ་ོ

ཆོེ་འདི་མ་རླག་དར་བ་ན། དོན་དང་ཆོས་ནས་རྒྱལ་བུ་ཡུལ་དུ་ཅོིས་ཀྱིང་འཁོར་ཏེ་

མཆོི། བཙུན་མོས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་རྒྱལ་པ་ོཆོེན་པ་ོལ་གསོལ་བས། འཁོར་ཐམས་ཅོད་

ཀྱིང་གྲསོ་ད་ེརགིས་པར་བཅོད་ནས། མྱ་ངན་སངས་ནས། རྒྱལ་པ་ོཆོནེ་པ་ོལ་འཇུས་

ནས་ཡོས་བཤེོལ་ལ།ོ །དེར་བཙུན་མོའ་ིགྲོས་ལ་བསྡུས་ནས་ཡབ་ཀྱིིས་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་

སྲིད་བཙིས། དེར་སྲས་ཀོང་ཙིེས། ལ་དགུ་བརྒལ་ལུང་དགུ་འབོག་ཆུ་དགུ་བཅོད་

ཡུལ་དགུ་མཐོང་ནས་ཕེ་མཐར་ཕྱིན་ཙིམ་ན། ཟངས་ར་ིལྕེགས་ར་ིསྤྱི་ིབ་ོཕྲིད་པའ་ིལུང་

པ་ཞེིག་ཏུ་ཕྱིན། ཨ་ཅོང་སྐྱེི་འཇིིགས་ཡར་བལྟས་མར་བལྟས་ནས། ལུང་པ་དེ་ཡི་

གདགས་ལས་མ་ིབརྒྱས་བལྟ། ལུང་པ་ད་ེཡ་ིསྲབིས་ལས་མ་ིབརྒྱས་བལྟ། ལུང་པ་ད་ེ

ཡ་ིམད་ོདྲེང་ལམ་པ་ོཆོ་ེགཅོིག་ན། ཁྱེེའུ་ཆུང་ང་ར་ོཅོན་གསུམ་ཀུ་སྒྲོ་ད་ིར་ིར་ིསྣང་ནས། 

དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཙིམ་ན། ཁྱེེའུ་ཆུང་སྐྱེིན་གྱིི་རལ་གུ་ཅོན་གསེར་གྱིི་རལ་གྲི་ཐོགས་པ་

གཅོགི །ཁྱེའེུ་ཆུང་ར་ཡ་ིསླག་པ་ཅོན། ལྕེགས་ཀྱི་ིསགོ་ལ་ེཐགོས་པ་གཅོགི །ཁྱེེའུ་ཆུང་

དུག་པོའ་ིརྩ་ིབེར་ཅོན་ཤེེལ་གྱི་ིའཕྲིེང་བ་འདྲེེན་པ་གཅོིག །ད་ེལྟར་གསུམ་དུ་སྣང་བ་ལ། 

དུག་པོའ་ིརྩི་བེར་ཅོན་ཤེེལ་གྱིི་འཕྲིེང་བ་ཅོན་དེས་ཕེ་ཟད་ན་མིག་ཟུམ་མེ་བཀྱིེ་ནས་

སྣང༌། གཉསི་མ་ིའབདོ་དགུ་འབདོ་ཀྱིནི། རྔུལ་ནག་ཤེ་ར།ེ རྒྱན་གཞེ་ིདཀར་ནག་གཉསི་
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བཏངི་ནས། དའེ་ིསྟོངེ་ན་གསརེ་གྱི་ིཆོ་ོལ་ོལ། གཡུའ་ིར་ིམ་ོཅོན་ཁ་ན་ཤེར་ཤེར་འདབེས་

ཀྱིནི་སྣང༌། །ད་ེལ་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པསོ་སྨྲས་པ། ཁྱེའེུ་ཆུང་རྩ་ིབརེ་ཅོན། ཁྱེདོ་ན་

བ་གཅོིག་ཡིན་ནམ། ངས་གཏམ་ཞེིག་དྲེི་ན། སྨྲ་བའི་ཉམས་ཁོམ་འགའ་ཡོད་དམ། 

ཁྱེེའུ་ཆུང་རྩ་ིབེར་ཅོན་གྱིིས་མིག་ཕྱེས་ནས་ལྟས་ཏ་ེམགྲོན་པ་ོལ་སྨྲས་པ། །མགྲོན་པ་ོ

དཔྱིད་ལམ་ཀ་ན་ར་ེཞེན་གཅོགི་སྣང༌། ནད་ཀྱིསི་བཏབ་པའ་ིམ་ིབྱོ་བ་ཁ་ིལམ་མད་ོརུ་ཅོ་ི

ལ་འངོ༌། སྤྱིདོ་པ་ད་ེའདྲེ་ན་དྲེན་པའ་ིསམེས་ཡུལ་དུ་བཞེག་ནས། བམེ་པོའ་ིལུས་བྱོེས་

ན་འཁྱེམ་པ་གཅོགི་ཡནི་ཡང༌། ཡང་མགྲནོ་པསོ་ལན་བཏབ་པ། ཁྱེའེུ་ཆུང་ཁྱེདོ་མནི་ན་

ན། ཟླ་བ་ོགཉིས་ན་ིརྔུལ་ནག་ཤེར་ར་ེཆོ་ོལ་ོའདེབས། ཁྱེོད་འདེབས་པ་བས་བལྟ་ཡང་

མ་ིལྟ་བ་ཅོ་ིཉསེ། 

ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། མ་བཅོོལ་གཉེར་ཁ་མ་བྱོེད་ཁ་མཆུ་སྣོན་པ་ཡིན། 

བཅོོལ་ཀྱིང་གདོས་ཅོན་མ་སྐྱེེལ་སེམས་ཁལ་འཕྲིལ་ལ་སྐྱེེ། རྒྱགས་ཀྱིང་འཁྲུག་པ་མ་

ཤེམོ་རནི་ཆོནེ་སྲགོ་དང་འབྲལ། དལ་ཀྱིང་ཆོ་ོལ་ོམ་བརྩ་ེམསི་འཕྱ་ས་ོནམ་འཆོག །ཁ་

སྨས་པས་རོགས་ཀྱི་ིཞེ་ེའགེམས། ལུས་འགུལ་བས་ཁོང་ག་ིནད་འཁྲུགས། ལྐུགས་

ཤེོར་ན་མྱ་ངན་གྱིི་མཚ་ོབརྡོོལ་ལ། ཆོ་ོལ་ོའདྲེ་བ་བྱོེད་པའི་མི་སྤུང་ཡིན་ནམ། ཡང་

མགྲོན་པོས་ལན་བཏབ་པ། ཁྱེེའུ་ཆུང་རྩ་ིབེར་ཅོན། ད་ེསྐོད་བྱོ་བའ་ིཚིག་ད་ེཁྱེོད་ལ་

སློབ་པའ་ིམ་ིདེ། ཅོ་ིསྐོད་བྱོ་བ་ཡིན། ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། ང་ལས་རིན་པ་ོཆོ་ེ

འདོ་ཀྱི་ིདཔའེ་ིགཞེ་ིབཏངི༌། སྙིངི་འཕྲུལ་གྱི་ིབང་མཛོདོ་ཀྱིསི་དནོ་གྱི་ིཁགོ་དབུག །དབང་

པ་ོཉ་ིམའ་ིཟེར་གྱིིས་བདེན་པའ་ིལམ་དྲེངས། རིག་པ་གར་སྦྱིན་རླན་གྱི་ིཚིག་ག་ིའབྲུ་

སྦྱར། བླ་ོརིག་པའ་ིཡ་ེཤེེས་དང་ལྡན་པས། ལྕེ་ེའཕྲུལ་གྱི་ིལྡ་ེམིག་གིས་ཕྱ་ེཡིན། ནམ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དགོས་དགོས་ཀྱི་ིདུས་ན་སྤྱིོད་པ་ལ། བསླབ་པའ་ིསློབ་དཔོན་གཅོིག་ཀྱིང་དགོས་སམ། 

ད་ེལ་མགྲོན་པོས་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས་ཤེིང་རྟེའ་ིཁ་ནས་བབས་ཏེ། ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་ལ་

ལན་བཏབ་པ། འབྱོརོ་བའ་ིཚགི་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ཁྱེད་པར་ཅོན། ཁྱེདོ་རགིས་ན་ི

གང་དུ་གཏོགས་པ་ཞེིག་ཡིན། ཕེ་དང་མ་ན་ིཅོ་ིསྐོད་བྱོ་བ་ཡིན། ཁྱེོད་བདག་རང་ག་ི

མིང་ན་ིཅོིར་འབོད་པ་ཞེིག་ཡིན། ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། ག་ལའ་ིམགྲོན་པ་ོཁྱེོད་

ཀྱིང་ར་ེགཅོལོ་ཆུང་གཅོགི་སྣང༌། ཚངོ་ལ་གཏངོ་བའ་ིཕྱུགས་ལ་བྱོ་བ་ལྟར་སྐོད་རགིས་

བཤེེར་ནས་ཅོི་བྱོས། ཐང་སྟོོང་པའི་མི་ལ་ཕེ་དང་མ་དྲེིས་ན། ཁྱེོད་ལ་ཆོེད་ཅོི་བྱུང༌། 

མགྲོན་པོས་ཕྲིད་དགུ་ལ་མིང་ཅོིར་འབོད་པ་གཅོིག་ཡིན་བྱོ་བ་འཚེར་བའ་ིལུགས་ཀྱིང་

ཅོ་ིཡོད། ཡང་མགྲོན་པོས་ལན་བཏབ་པ། རིག་པ་ཅོན་གྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གཅོིག་སྣང་སྟོེ། 

དྲེིས་པའི་ལན་མེད་ཆོིག་བུར་སྨྲ་བ་མི་ལེགས་ན། རང་ཅོག་ལས་ཀྱིིས་དུས་འདིར་

འཕྲིད་པ་ལ། མནའ་ཐ་ོབཅོད་ལ་རོགས་པ་ོཞེིག་བྱོ་ཡི། ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། 

མགྲོན་པ་ོརྒྱང་རིང་པོའ་ིམ་ིལ་རོགས་པ་ོབྱོེད་ནས་ཕེན་ཅོ་ིའོང་དུ་རེ། ཐང་སྟོོང་པའ་ིམ་ི

ལ་ཕྲིད་མ་ཐག་ཏུ་མནའ་བསྐྱེལ་བའ་ིཆོེད་དུ་འུ་བུ་ལ་ཅོ་ིབྱུང༌། སྔོན་བྱོས་ལས་ཀྱིིས་

བསདོ་ནམས་མ་མཐུན་ན། སྟོནོ་པ་གཅོགི་གསི་བསྟོན་པ་ལ་ཡང་སྨནོ་ལམ་མ་ིཐབེས་

ངསེ། འུ་བུ་གཉསི་ལ་སྔ་མའ་ིསྨནོ་ལམ་མཐུ་ཡདོ་ན། མནའ་མ་བསྐྱེལ་ཡང་གཅོགི་ལ་

གཅོིག་གིས་ཕེན་ཏ་ེའོང༌། ཡང་མགྲོན་པོས་ལན་བཏབ་པ། ཤེེས་རབ་ཅོན་གྱི་ིཁྱེེའུ་

ཆུང་གཅོིག་སྣང་སྟོེ། ལན་མེད་ཡང་ཡང་ཟློས་པ་མ་ིལེགས་ན། རོགས་པ་ོལ་ཁྱེོད་མ་

དགའ་ནའང༌། གཅོིག་ལ་ཟས་འདྲེེན་པའི་ཚེ་གཅོིག་ཁིད་ནས་ཟ་བ་ཙིམ་ཞེིག་བྱོ་ན། 

ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། མགྲོན་པ་ོད་ེཡང་མ་ིརིགས་པས་མ་ིབྱོེད་དོ། །མ་བོས་
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པའ་ིམགྲོན་ཕྱིན་ན་འཕྲིལ་དུ་ཡོན་བདག་ད་ེདད་པ་ལྡོག །མ་བསྔོས་པའ་ིཟས་ཟོས་ན། 

ཕུགས་སུ་ཚ་ེཕྱ་ིམ་ལ་སྒྲོིབ་པ་ལྕེ་ིབར་འོང༌། སྤྱིིར་ན་ཡང་ཕྱིར་འབྲེང་བ་གཞེོག་བསྐྲུན་

བྱོ་བ་རགི་པ་མ་ཡནི་ན།ོ །ཡང་མགྲནོ་པསོ་ལན་བཏབ་པ། བརྟུལ་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིཁྱེའེུ་

ཆུང་ཁྱེོད། ལན་མེད་ཀ་ན་མ་སྨྲ་བར། རང་ར་ེགཉིས་ཀ་མ་ཐ་ཡང་གཅོིག་ལ་དགྲ་བྱུང་

ན། གཅོགི་གསི་ཕྱོགས་སུ་སྡེངོ་པ་ཞེགི་བྱོ་ན། །ཡང་ཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་སྨྲས་པ། །སམེས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལས་ཀྱི་ིདབང་གསི་དགྲ་སྐོལ་གཉནེ་སྐོལ་འངོ༌། རང་ག་ིདགྲ་ཡང་རང་

གསི་མ་ིཐུལ་བར། རགོས་ཀྱི་ིདགྲ་ལ་འདུལ་བའ་ིསྡེངོ་བཏབ་པ། རྣ་ོབའ་ིམཚནོ་གཅོིག་

ལུས་ལ་ཕེོག་ཙིམ་ན། །ད་ེཚ་ེའགྱིོད་པ་བསམ་དུ་མེད་པར་འབྱུང༌། སྲོག་ལ་བབ་ན་

འགྱིོད་ཚད་ཅོ་ིསྨོས་དགོས། མཉམ་པའ་ིསེམས་ཀྱིིས་དགྲ་མེད་ཞེ་ིབར་གྱིིས། ཡང་

མགྲོན་པ་ོཨ་ལན་བཏབ་པ། རིག་པ་རྣ་ོབའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཁྱེོད། །ང་ཡིས་དྲེིས་པའ་ིགཏམ་

རྣམས་ལ། གཅོིག་ཀྱིང་དྲེང་པོར་མ་ིསྨྲ་ཡང༌། དྲེང་ཚིག་ལེགས་པ་འགལ་སྨྲོས་དང༌། 

ཡང་ཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་སྨྲས་པ། གཏན་ཚགིས་ཆུང་བའ་ིམགྲནོ་པ་ོགཅོགི །དནོ་མདེ་ཚགི་

ག་ིབསྟོིང་མ་དགའ། གཅོོལ་མེད་ཚིག་ལ་མ་ཡེངས་པར། དོན་ཡོད་ཡུལ་དུ་ཆུམ་ལ་

སྙིོགས། བསྟོིང་ལ་དགའ་བའ་ིསེམས་ཅོན་གྱིིས། ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་མ་ིསྲིད། 

ལེ་ལོའ་ིདགྲ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་གཉེན། བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེེད་ལ་དོན་སར་ཆོོས། ཡང་

མགྲནོ་པསོ་ལན་བཏབ་པ། ཁྱེའེུ་ཆུང་འབྲལེ་བའ་ིཚགི་ལ་མཁས། འབྲལེ་ཚགི་བསྟོངི་

ལ་ཆོགས་རནི་ཆོགོ །ཁྱེདོ་ཀྱིསི་དྲེང་པརོ་མ་སྨྲ་ན། མ་ིའགྲ་ོཁྱེདོ་ཀྱི་ིདྲུང་དུ་འདུག །ཡང་

ཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་སྨྲས་པ། དཔནོ་གསས་བསྟོངི་པ་ལ་མ་དགའ། དཔནོ་གསས་བསྟོངི་པ་

ལ་དགའ་ན་ལུང་ག་ིབནོ་མ་ིཆོདོ། ཆོབ་ནག་བསྟོངི་པ་ལ་མ་དགའ། ཆོབ་ནག་བསྟོངི་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་དགའ་ན། རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་ཁོག་མ་ིཁོལ། འཕེན་ཡུལ་བསྟོིང་པ་ལ་མ་དགའ། འཕེན་

ཡུལ་བསྟོིང་པ་ལ་དགའ་ན། མད་ོཡ་ིབོན་རྩིས་མ་ིཐེབས། ཆོབ་དཀར་བསྟོིང་པ་ལ་མ་

དགའ། ཆོབ་དཀར་བསྟོིང་པ་ལ་དགའ་ན། མན་ངག་གི་བོན་མཐིལ་དུ་མི་ཕེེབས། 

གཙིང་མ་མཐ་ོཐོག་སྤྱི་ིརྒྱུག་བསྟོིང་པ་ལ་མ་དགའ། གཙིང་མཐ་ོཐོག་སྤྱིིར་རྒྱུག་བསྟོིང་

པ་ལ་དགའ་ན། སྔགས་པའ་ིབོན་ཕུན་སུམ་མ་ིའཚོགས། གཅོོལ་བུ་ཆུང་ག་ིམགྲོན་པ་ོ

ཁྱེོད། ངེས་དོན་བསྟོན་པ་མ་ིགོའམ། གདམས་པའ་ིདོན་སར་ལ་འུར་སོངས། ཡང་

མགྲོན་པོས་ལན་བཏབ་པ། ངེས་དོན་འད་ིཞེེས་བྱོ་བ་མེད། འགན་མའ་ིལབ་སྨྲ་ཁྱེེའུ་

ཆུང་ཁྱེོད། རྒྱུད་དང་ཁུངས་གཅོིག་མ་ཆོོད་ན། སྐྱེ་ེབ་བརྒྱར་ཡང་ཁྱེོད་ཕྱིར་འབྲེང༌། 

ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། རྒྱལ་པ་ོབསྟོིང་པ་ལ་མ་དགའ། རྒྱལ་པ་ོབསྟོིང་པ་ལ་

དགའ་ན། རྒྱལ་སྲདི་ཀྱི་ིཁགོ་མ་ིཕེབེས། བླནོ་པ་ོབསྟོངི་པ་ལ་མ་དགའ། །བླནོ་པ་ོབསྟོངི་

པ་ལ་དགའ་ན། འདུན་སའ་ིགཞེ་ིམ་ིཐིངས། ཕེལ་པ་བསྟོིང་པ་ལ་མ་དགའ། ཕེལ་པ་

བསྟོིང་པ་ལ་དགའ་ན། ས་ོནམ་དུས་ལ་མ་ིའབྱོོར། མགྲོན་པ་ོབསྟོིང་པ་ལ་མ་དགའ། 

མགྲནོ་པ་ོབསྟོངི་པ་ལ་དགའ་ན། དགུང་མལ་དུས་སུ་མ་ིསླབེས། ཇི་ིསྙིདེ་བསྟོན་ཀྱིང་མ་ི

ག་ོབ་གླེེན་པ་ཡང་དག་བྱོ་བ་ཡིན། ཡང་ན་བདུད་ཀྱིིས་བསླུས་པ་ཡིན། སྨྱོོས་པ་ཡིན་

གྱིིས་ཆོ་ཡང་མེད། མགྲོན་པོས་ལན་བཏབ་པར་སྨྲེས་པ། ང་ཡང་ཚ་ེསྟོོད་ལ་བསོད་

ནམས་ཆོ་ེནས། བསམ་པ་ཡིད་བཞེིན་དུ་གྲུབ། ཚ་ེསྨད་ལ་བསོད་ནམས་ཆུང་ནས། 

དག་ེབ་ཡང་ལམ་དུ་ལུས། ཡིད་ཆོད་ནས་འཁྱེམས་པས་ཀྱིང་ཅོ་ིསྨྲས་པ་ལ་ལན་མེད་

པར། ལགོ་པ་ཀ་ན་ཟརེ་བའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་འད་ིལྟ་བུ་གཅོགི་དང་ཕྲིད། བསདོ་ནམས་ཀ་ན་

ར་ེཆུང་སེམས་པས། དད་པ་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་དཀྲུག་ག་ེསོང་ནས། དངུལ་གྱི་ིའགྱིིང་
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དཀར་གཅོགི །ཁྱེའེུ་ཆུང་ག་ིརྐདེ་ཀ་ནར་རྒྱགེ་ཏུ་སངོ་བས། ཁྱེེའུ་ཆུང་ཕྱད་ཀྱིསི་བྲསོ་

པས། འགྱིིང་ཀར་མ་ཕེོག་གོ ཁྱེེའུ་ཆུང་ད་ེའབེན་གང་ཙིམ་ན། བཞེིན་བསྟོན་ནས་

འཛུམ་དམུལ་ལ་ེམགྲོན་པ་ོལ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ མགྲོན་པ་ོབསྟོིང་པ་ལ་དགའ་བ་ཁྱེོད་ར་ེ

གཅོོལ་ཆུང་གཅོིག་སྣང༌། དང་པ་ོཐང་སྟོོང་ག་ིམ་ིལ་ནའམ་ཟེར་ནས། ཐ་ེཚོམ་ཚུར་ལ་

འཛུགས། བར་དུ་ང་ཡིས་དྲེིས་པའི་ལན་གཅོིག་ཚུར་ལ་མི་ཟློག་པར། ཐ་མ་ཉོན་

མངོས་སྐྱེསེ་ནས་འཐབ་མ་ོའཚལོ་དུ་འངོ་བ་འད།ི འ་ོསྐོལོ་གཉསི་ལ་བླང་ལནེ་མདེ་པར་

ཅོ་ིལ་འཐབ། ཐསོ་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་འཕྱ་བར་མ་ིའགྱུར་རམ། དངུལ་གྱི་ིའགྱིངི་

དཀར་བདག་ལ་མ་རྒྱགེ་ཅོགི །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིའཐབ་ལན་བདག་ན་ིམ་ིབགྱིདི་ད།ོ ཀངོ་ཙི་ེཡང་

བླ་ོཕྱ་ིམས་སླབེས་ནས། བདནེ་པར་དྲེན་ནས་འགྱིདོ་པ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

ཡང་མགྲོན་པོས་ཤེགས་ཀྱིིས་འདུལ་བར་དྲེན་ནས་སྨྲས་པ། ཁྱེེའུ་ཆུང་རྩ་ིབེར་

ཅོན་ཁྱེོད། ངས་མཛོའ་བས་ཀྱིང་མཛོའ་ཟླར་མ་བཏུབ་འཐབ་པས་ཀྱིང་འཐབ་ཟླ་མ་

བཏུབ། དྲེིས་པས་ཀྱིང་གཏམ་ཟླ་མ་བཏུབ། དེ་སྙིེད་ཙིམ་དུ་ཁྱེོད་ཁྱེད་པར་ཆོེ་ན། 

གསེར་དང་གཡུ་ལ་སོགས་ཏེ། ང་བཞེིན་དུ་རྒྱན་མང་པོས་བརྒྱན་མོད། ཤེེལ་གྱིི་

འཕྲིེང་བ་ཞེིག་ལས་མེད་པ་ཅོ་ིཉེས། ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། བདག་གཡུང་དྲུང་

ཀློོང་ན་བད་ེབའ་ིསེམས་ཉིད་ཀྱིིས། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིསྙིིང་པ་ོམ་ནོར་བར། ཤེེལ་འཕྲིེང་རྩ་

བརྒྱད་འདྲེནེ་པས་གྲངས་ཆོདོ་ན། གསརེ་གཡུ་སྤེལེ་ནས་འདགོས་པའ་ིམགྲནོ་པ་ོསྙིངི་

ར་ེརྗེེ། སྟོོར་གྱིིས་དོགས་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་དེས་ཀྱིང་མྱ་ངན་མཚ་ོདང་འགྲོགས། ཡང་

མགྲནོ་པསོ་ལན་བཏབ་པ། ཁྱེདོ་ད་ེཙིམ་དུ་མ་ིབཟདོ་ན། ང་བཞེནི་དུ་ལུས་ལ་དར་ཟབ་

དང་དབྱོ་ིསྤྱིང་གོན་མོད། དུག་པ་ོརྩ་ིབེར་ཅོིག་གོན་པ་ཅོ་ིཉེས་མུ་སྤྲོང་དང་དབྱོ་ེབ་ཁྱེོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་མེད་དོ། །ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། བདག་ན་ིབཙིལ་བར་སླ་ལ་ཟད་པར་མ་ི

འཇིགིས་ཀྱིནི། ལུས་ལ་དྲེ་ོལ་དབནེ་པས་ཆོགོ་ཤེསེ་རྩ་ིབརེ་གསོ་མཐངོ་ན། །དར་ཟབ་

དབྱོ་ིསྤྱིང་གོན་པའ་ིམགྲོན་པ་ོསྙིིང་ར་ེརྗེེ། ཟད་ཀྱིིས་དོགས་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་དེས་ཀྱིང་

མྱ་ངན་མཚ་ོདང་འགྲགོས། ཡང་མགྲོན་པསོ་སྨྲས་པ། ངའ་ིཀུན་ཀ་སྐྱེནོ་དུ་འདུག་ཅོངི༌། 

ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡ་ོཀ་ཡོན་ཏན་ཆོ་ེན། ང་བཞེིན་དུ་འཁོར་མང་པོས་བསྐོོར་མོད། ཤེིན་ཏུ་ཤེེད་

སྨད་ནས་ཆོིག་བུར་ཅོ་ིབྱོེད། ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པ། བདག་ན་ིབདག་ག་ིདོན་དུ་

བདག་ཉདི་འཁལོ་བ་ལ། གཞེན་དག་སམེས་ཅོན་བཀལོ་དུ་ཀ་ན་རུང༌། བདག་ག་ིདནོ་

དུ་གཞེན་དག་བཀོལ་བ་ན། ཤེི་བའི་གནས་སུ་ལན་ཆོགས་བསྙིག་ཏུ་འོང༌། ལན་

ཆོགས་སྙིེག་པ་མེད་པའ་ིདོན་ཆོེད་དུ། འཁོར་དང་ཟང་ཟིང་བདག་ག་ིསྤེངས་པ་ཡིན། 

མགྲོན་པོའ་ིའཁོར་དུ་གྱུར་པའ་ིམ་ིརྣམས་རྩལ་པ་ོཆོེ། ཤེིང་རྟེའ་ིའཁོར་ལ་ོརྩལ་གྱིིས་

འདྲེེན་འདྲེེན་ན། རྔུལ་ནག་ཆུ་བཞེིན་བྲུག་པ་མ་མཐོང་ངམ། ཤེ་ིབའ་ིགནས་སུ་ཉིད་ལ་

ལན་ཆོགས་མ་ིབསྙིག་གམ། སྐྱེོན་ལ་ཡོན་ཏན་བྱོེད་པའ་ིམགྲོན་པ་ོསྙིིང་ར་ེརྗེ།ེ སྒྱུ་མའ་ི

ཟང་ཟངི་ད་ེལ་བདག་ན་ིདད་མ་ིསྐྱེ།ེ བར་དརེ་ཀངོ་ཙིསེ་བསམ་པར། ཁྱེའེུ་ཆུང་འད་ིན་ི

ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་རིག་པའ་ིདག་ེབ་ཅོན་ཅོིག་ཀ་ན་འདྲེ་བས། ལེགས་པར་ཡིན་ནམ་

མ་ཡིན་བསྙིམས། ཚིག་འཕེང་བསྟོོད་ནས་ཕྱོགས་བཞེིར་ལྟ་བ་བགྱིིས་ནས་སྨྲས་

པ། །ཨ་ཡ་ེཁྱེེའུ་ཆུང་རྩ་ིབེར་ཅོན། །ཉ་ིམ་བྱོང་ཕྱོགས་ཕེ་བ་ི’ཀི’ན། །མ་ིགཅོིག་བད་ེ

གནས་སྙིགེ་པ་ལ། །མ་ིཐར་ཆུ་བཞེསི་མདུན་ནས་བཀག །འཇིགིས་པའ་ིདགྲ་ལྔས་ཕྱ་ི

ནས་བཟུང༌། །འཇིགིས་པའ་ིདགྲ་ལྔས་མ་ིཟནི་པར། །མ་ིཐར་ཆུ་བཞེ་ིབརྒལ་བ་ན། །གྲུ་

བཙིས་འསོ་སུ་གང་ཞེགི་བཟང༌། །གྲུ་གཟངིས་འསོ་སུ་གང་ཞེགི་བཟང༌། །སྐྱེ་བའ་ིའསོ་
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སུ་གང་ཞེིག་བཟང༌། །གཉན་པའ་ིའོས་སུ་གང་ཞེིག་བཟང༌། །ད་ེཙིམ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ང་ལ་

ཤེོད། །ཡང་རྩ་ིབེར་ཅོན་གྱིིས་སྨྲས་པ། །ཨ་ཡ་ེམགྲོན་པ་ོའཁོར་ལ་ོཅོན། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་

བཙུགས་པའ་ིཐ་ེཚམོ་ད།ེ །ང་ཡ་ིབླ་ོལ་བྲསི་པ་འདྲེ། །ཉ་ིམ་བྱོང་ཕྱགོས་ཕེ་བ་ི’ཀ’ིན། །མ་ི

གཅོིག་བྱོ་བ་ཉག་གཅོིག་སེམས། །བད་ེགནས་བྱོ་བ་བོན་ཉིད་དབྱོིངས། །མ་ིཐར་ཆུ་

བཞེསི་བཀག་པ་ན།ི །སྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ིབཞེ་ིམནི་ནམ། །འཇིགིས་པའ་ིདགྲ་ལྔས་བཟུང་བ་

ན།ི །དུག་ལྔ་འཁོར་བའ་ིརྒྱུ་མནི་ནམ། །འཇིགིས་པའ་ིདགྲ་ལྔས་མ་ིཟནི་པར། །མ་ིཐར་

ཆུ་བཞེ་ིབརྒལ་བ་ན། །གྲུ་བཙིས་འོས་སུ་སྦྱིན་པ་ཐོངས། །གྲུ་གཟིངས་འོས་སུ་ཚུལ་

ཁམིས་སྲུངས། །སྐྱེ་ེབའ་ིའསོ་སུ་ཤེསེ་རབ་སྦྱངོས། །གཉན་པའ་ིའསོ་སུ་བསམ་གཏན་

སྒོོམས། ད་ེརྣམས་གང་ལ་འཚོགས་པ་ན།ི །ཁྱེད་པར་ཅོན་གྱི་ིསྐྱེེས་མཆོོག་ཡིན། །མ་ི

ཐར་ཆུ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །མགྲོན་པོས་ཐ་ེཚོམ་ད་ེལྟར་བཤེད། ཡང་མགྲོན་པོས་

ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ལྟ་བ་བགྱི་ིནས་སྨྲས་པ། །ཨ་ཡ་ེཁྱེེའུ་ཆུང་རྩ་ིབེར་ཅོན། །སྨྲ་བསམ་

གཉིས་ཀྱིི་དབང་ཐོབ་ནས། །འབྱོོར་བའི་ཚིག་ལ་མཁས་པའི་མཆོོག །ཉི་མ་ནུབ་

ཕྱོགས་ཕེ་བ་ི’ཀི’ན། །གསེར་གྱི་ིམཆོོད་རྟེེན་དགུ་རྩེགས་ལ། །ཡ་ེཤེེས་ཉ་ིམ་ལྔ་ཤེར་

བ། །གང་ལ་གང་ཤེར་ཆོ་ཡོད་དམ། །ད་ེཙིམ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཤེོད། །ཡང་རྩ་ིབེར་ཅོན་

གྱིིས་སྨྲས་པ། །ཨ་ཡེ་མགྲོན་པོ་འཁོར་ལོ་ཅོན། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་བཙུགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་

དེ། །ང་ཡ་ིབླ་ོལ་བྲིས་པ་འདྲེ། །ཉ་ིམ་ནུབ་ཕྱོགས་ཕེ་བ་ི’ཀ’ིན། །གསེར་དུ་སྨོས་པ་མ་ི

འགྱུར་སྐུ། །མཆོོད་པའི་རྟེེན་ནི་མི་བརྗེེད་གཟུངས། །དགུ་རུ་བརྩེགས་པ་ཐེག་པ་

དགུ །ཡ་ེཤེེས་ཉ་ིམ་ལྔ་ཤེར་བ། །གཅོིག་ན་ིསློབ་དཔོན་ལྷ་ལ་ཤེར། །སློབ་དཔོན་ལྷ་ལ་

ཤེར་བ་ན།ི །ངསེ་པའ་ིདནོ་དུ་བཤེད་པ་ན། །དབྱོངིས་ཀྱི་ིསྟོངེ་དུ་ཡ་ེཤེེས་ཤེར། །གཅོིག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནི་ཨ་བོ་ཡབ་ལ་ཤེར། །ཨ་བོ་ཡབ་ལ་ཤེར་བ་ནི། །ངེས་པའི་དོན་དུ་བཤེད་པ་

ན། །ཐབས་ཀྱི་ིསྟོེང་དུ་ཤེེས་རབ་ཤེར། །གཅོིག་ན་ིཨ་བཟའ་ཡུམ་ལ་ཤེར། །ཨ་བཟའ་

ཡུམ་ལ་ཤེར་བ་ནི། །ངེས་པའི་དོན་དུ་བཤེད་པ་ན། །ལུང་གི་སྟོེང་དུ་མན་ངག་

ཤེར། །གཅོགི་ན་ིམཆོདེ་ལྕེམ་ཡངོས་ལ་ཤེར། །མཆོདེ་ལྕེམ་ཡངོས་ལ་ཤེར་བ་ན།ི །ངསེ་

པའ་ིདནོ་དུ་བཤེད་པ་ན། །དམ་ཚགི་སྟོངེ་དུ་བརྩ་ེགདུང་ཤེར། །གཅོགི་ན་ིཨ་བ་རང་ལ་

ཤེར། །ཨ་བ་རང་ལ་ཤེར་བ་ན།ི །ངསེ་པའ་ིདནོ་དུ་བཤེད་པ་ན། །རགི་པའ་ིསྟོངེ་དུ་རགི་

པ་ཤེར། །མགྲནོ་པའོ་ིཐ་ེཚམོ་ད་ེལྟར་བཤེད། ཡང་མགྲནོ་པསོ་ལྷ་ོཕྱགོས་སུ་ལྟ་བ་བགྱི་ི

ནས་སྨྲས་པ། །ཨ་ཡེ་ཁྱེེའུ་ཆུང་རྩི་བེར་ཅོན། །ཡེ་རིག་ཁོང་ན་གསལ་བའི་ཁྱེེའུ་

ཆུང༌། །ཉ་ིམ་ལྷ་ོཕྱགོས་ཕེ་བ་ི’ཀ’ིན། །མཛོ་ོམ་ོདཀར་མ་ོཡུ་བ་ོལ། །ལྔ་སྡེབེ་བརྒྱད་སྡེབེ་

ཁལ་དུ་བཀལ། །གསུམ་རྒྱགེ་གཉསི་བཞེནོ་གཅོགི་གསི་ཁདི། །གར་འགྲ་ོགར་ཕྱནི་ཆོ་

ཡོད་དམ། །ད་ེཙིམ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཤེོད། ཡང་རྩ་ིབེར་ཅོན་གྱིིས་སྨྲས་པ། །ཨ་ཡ་ེ

མགྲོན་པ་ོའཁོར་ལ་ོཅོན། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་བཙུགས་པའ་ིཐ་ེཚོམ་དེ། །ང་ཡ་ིབླ་ོལ་བྲིས་པ་

འདྲེ། །ཉ་ིམ་ལྷ་ོཕྱོགས་ཕེ་བ་ིན། མཛོ་ོརུ་སྨོས་པ་ཐེག་སྟོོབས་ཆོེ། །མ་ོརུ་འདུག་པ་

འབྱུང་བའ་ིགནས། །དཀར་མོའ་ིརང་བཞེིན་དམ་ཚིག་གཙིང༌། །ཡུ་བ་ོལུས་ཀྱིིས་རྣ་ོ

ཟུག་ཆུང༌། །ལྔ་རུ་སྡེབེ་པ་ཡ་ེཤེསེ་ལྔ། །བརྒྱད་དུ་བཀལ་བ་རྣམ་ཤེསེ་བརྒྱད། །གསུམ་

གྱིིས་རྒྱེག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །གཉིས་ཀྱིིས་བཞེོན་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །གཅོིག་

གིས་འཁིད་པ་བྱོང་ཆུབ་སེམས། །འགག་པ་མེད་པའ་ིལམ་དུ་ཞུགས། བགྲོད་པ་མེད་

པར་གནས་སུ་ཕྱིན། །མགྲོན་པོས་ཐེ་ཚོམ་དེ་ལྟར་བཤེད། ཡང་མགྲོན་པོས་ཤེར་

ཕྱགོས་སུ་ལྟ་བ་བགྱི་ིནས་སྨྲས་པ། །ཨ་ཡ་ེཁྱེའེུ་ཆུང་རྩ་ིབེར་ཅོན། །ཉ་ིམ་ཤེར་ཕྱགོས་
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ཕེ་བི་’ཀི’ན། །མི་གཅོིག་ལུས་གཅོིག་སྐྱེེས་པ་ཡང༌། །ས་ཐོག་མུན་པ་དཀར་བས་

བྲསོ། །ལྟ་ོརྒྱབ་བུ་ལནོ་དྲེག་པས་འཚརེ། །ལྟ་ོརྒྱབ་བུ་ལནོ་བསྐོང་བའ་ིཕྱརི། །ས་ོནམ་

ལུགས་བཞེནི་བྱོ་བ་ན། །ཞེངི་སའ་ིའསོ་སུ་གང་ཞེགི་གཤེནི། །དགོ་གཞེའི་ིའསོ་སུ་གང་

ཞེིག་བཟང༌། །ཐོང་ཤེོལ་འོས་སུ་གང་ཞེིག་བདེ། །ཐོང་མཁན་འོས་སུ་གང་ཞེིག་དྲེང༌། 

ཐོང་མཁན་འོས་སུ་གང་ཞེིག་བཟོ། གཞེ་ིསྐུར་འོས་སུ་གང་ཞེིག་བཅུད། བཤུལ་བའ་ི

འོས་སུ་གང་ཞེིག་དྲེང་། །རྨེོན་པའ་ིའོས་སུ་གང་ཞེིག་བཟ།ོ །འདུ་ཤེེས་མྱུར་ལ་ཚོར་བ་

སྐྱེནེ། །དད་ལྡན་སྐོལ་བཟང་བསདོ་ནམས་ཅོན། །ད་ེཙིམ་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ང་ལ་ཤེདོ། ཡང་རྩ་ི

བེར་ཅོན་གྱིིས་སྨྲས་པ། །ཨ་ཡ་ེམགྲོན་པ་ོའཁོར་ལ་ོཅོན། ཁྱེོད་ཀྱི་ིབཙུགས་པའ་ིཐ་ེཚ་ོ

ད།ེ །ང་ཡ་ིབླ་ོལ་བྲསི་པ་འདྲེ། །ཉ་ིམ་ཤེར་ཕྱགོས་ཕེ་བ་ི’ཀ’ིན། །མ་ིགཅོགི་ལུས་གཅོགི་

སྐྱེེས་པ་ཡང༌། །ས་ཐོག་མུན་པ་དཀར་པོས་བྲོད། །ལྟོ་རྒྱབ་བུ་ལོན་དྲེག་པས་

འཚརེ། །ལྟ་ོརྒྱབ་བུ་ལནོ་བསྐོང་བའ་ིཕྱརི། །ས་ོནམ་ལུགས་བཞེནི་བྱོ་བ་ན། །ཞེངི་སའ་ི

འསོ་སུ་ཤེགོ་བུ་གཤེནི། །དགོ་གཞེིའ་ིའསོ་སུ་སྣག་ཙི་བཟང༌། །ཐངོ་གཤེལོ་འསོ་སུ་སྨྱུ་

གུ་བདེ། །ཐོང་མཁན་འོས་སུ་མཐེབ་མཛུབ་བཟོ། །གཞེི་སྐུར་འོས་སུ་རམ་ཕྱིས་

བཅོད། །ཤེལ་པའ་ིའོས་སུ་ཐིག་ཤེིང་དྲེང༌། །རྨེོན་པའ་ིའོས་སུ་ཡིག་འབྲུ་འཕེེལ། །ས་ོ

ནམ་ད་ེལྟར་གང་བྱོེད་པ། །སྐྱེེས་མཆོོག་བུ་ལ་ཁྱེད་པར་ཅོན། །མ་ིབཟད་གཏེར་དང་

འཕྲིད་པ་ཡིན། །གསོན་ཚེ་ཤེི་གནས་གཉིས་ཀར་བདེ། །མ་ནོར་ས་ོནམ་སྤྱིད་པའི་

རགིས། །མགྲནོ་པསོ་ཐ་ེཚམོ་ད་ེལྟར་བཤེད། ད་ེལྟར་ན། ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པསོ་

ཀྱིང༌། །ཁྱེེའུ་ཆུང་རྩ་ིབེར་ཅོན་ད།ེ བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིརིགས་ཅོན་གཅོིག་ཏུ་ཤེེས་

ནས། འཁརོ་རྣམས་དང་བཅོས་ནས་བསྐོརོ་བ་ཕེགོ་གསུམ་བྱོས། མ་ེཏགོ་མང་པ་ོཕུལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས། པུས་བཙུགས་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ཏ་ེཞུས་པའ་ིམད།ོ ང་ོམཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བའ་ིསྐྱེསེ་

བུ་ཁྱེད་པར་ཅོན། མ་ེལངོ་གཡའ་དག་བཞེནི་དུ་སྣང་སྲདི་གསལ་བའ་ིཐུགས། མ་རགི་

འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཁྱེེད་ལ་བདག་གིས་འགལ་བ་ཀུན། ཁྱེེའུ་ཆུང་བྱོང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཉིད་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཐོལ་ལ་ོབཤེགས། བདག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་

རྣམས་ཀྱིང་ཉིད་ཀྱིི་ཐུགས་ལ་གསལ། དགེ་བ་བར་དུ་ལུས་པའི་འཕྲིོ་འདི་ཅོི་ལྟར་

བགྱིིས་ན་འགྲུབ། ཉིད་དང་བུས་པ་ཆོོ་ལོ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཅོི་ལྟར་

ལགས་པའ་ིབཀའ་ཞེིག་ངེས་པར་བདག་ལ་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེལ་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་

གསུངས་པ། རྒྱལ་པ་ོརྒྱའ་ིརགིས་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པསོ། ཞུས་སམ་གསལོ་བ་

ན།ི ཤེནི་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ །ཁྱེདོ་དད་པ་དང་དག་ེབ་ལ་སམེས་རྩལ་ཅོ་ིཡདོ་པ། ངས་

ཉམས་ལནེ་བྱོས་པས་ན། ཁྱེདོ་ཀྱིང་དག་ེལ་སྤྱིརི་ན་ིདད་པ་ཅོན་གཅོགི་སྣང་ནའང༌། ད་

རུང་སེམས་ཀྱིིས་བཟོད་པའ་ིཐང་མ་ཆོོད་པར་འདུག །ཡིད་ཆོད་འཁྱེམས་པ་ཚོགས་

ཀྱིསི་ང་དང་ཕྲིད། ད་ན་ིཅོ་ིབསམ་མཐའ་རུ་ཕྱནི་པར་འགྲུབ་སྟོ་ེའངོ༌། ཞུས་པ་ངསེ་པར་

བཤེད་ན་འད་ིལྟར་ར།ོ །ཡུལ་འདའི་ིམངི་ན་ིལ་འགྲསེ་འཕྲིང་པ་རྩ་ེབྱོ་བ། རྒྱལ་པ་ོབཞེའི་ི

རུ་མཚམས་ཡིན་ནོ། །གདགས་ལས་མ་ིབརྒྱ་ལྟ་བ་འད་ིནི། ལྷ་རྒྱལ་བར་སྨོན་ལམ་

འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། །སྲིབས་ལས་མ་ིབརྒྱ་བལྟ་བ་འད་ིནི། སྲིན་རྒྱལ་བར་དམོད་མ་ོ

འབོར་བ་ཡིན་ན།ོ །ངེད་གསུམ་ལ། ཁྱེེའུ་ཆུང་སྐྱེིན་གྱི་ིརལ་གུ་ཅོན་གསེར་གྱི་ིརལ་གྲ་ི

ཐགོས་པ་འད་ིན།ི ལྷ་ཡདི་བཞེནི་གྱི་ིསྨནོ་ལམ་སྐྱེསེ་བྱོ་བ་ཡནི་ན།ོ །ཁྱེའེུ་ཆུང་རའ་ིསླག་

པ་ཅོན་ལྕེགས་གྱི་ིསོག་ལ་ེཐོགས་པ་འད་ིན།ི སྲིན་མྱ་ངན་གྱི་ིདམོད་པ་སྐྱེེས་བྱོ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཁྱེེའུ་ཆུང་དུག་པ་ོརྩ་ིབེར་ཅོན་ཤེེལ་གྱི་ིའཕྲིེང་བ་གཅུས་པ་ང་ན་ིཕྱྭ་ཀོང་ཙི་ེལན་
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མེད་བྱོ་བ་ཡིན་ན།ོ །ཁོང་གཉིས་ན་ིལྷ་སྲིན་གྱི་ིཕེམ་རྒྱལ། གསེར་གྱི་ིཆོ་ོལ་ོལ་རྒྱ་འབྲ་ེ

བྱོེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷ་སྲིན་གྱི་ིརྒྱ་འབྲ་ེབྱོེད་པའ་ིགང་རྒྱལ་གང་ཕེམ་དབང་པ་ོང་ཕྱྭས་

བྱོེད་པ་དང༌། ཁྱེོད་འཕྲིད་པ་ཡིན་ཏ།ེ ད་ེན་ིཤེིན་ཏུ་ཡང་ལེགས་ས།ོ །ད་ཡང་ཁྱེོད་མིའ་ི

རྒྱལ་པ་ོཡིན་པས། མ་ིབྱོ་བ་བསོད་ནམས་ཆོེ། མིའ་ིནང་ནས་ཡང༌། རྒྱལ་རིགས་

དབང་དང་བསོད་ནམས་ཆོ་ེབས། གསེར་གྱི་ིཆོ་ོལ་ོལག་ཏུ་ལོངས་ལ། ལྷ་རྒྱལ་བར་

སྨནོ་ལམ་ཐབོ་ཅོགི །ལྷ་རྒྱལ་ན་མཐ་ོརསི་མ་ིདང་ལྷ་རྒྱལ་ནས། འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

འདིར། བད་ེསྐྱེིད་དང་ལོངས་སྤྱིོད་དང༌། དག་ེབ་དང་བྲ་ོགླུ་ལ་སོགས་ཏེ། སྐྱེིད་པའ་ི

ལས་བཟང་པོ་ཐམས་ཅོད་དར་བར་འགྱུར་རོ། །སྲིན་རྒྱལ་ན་ངན་སོང་ཡི་དྭགས་

དམྱལ་བ་རྣམས་རྒྱལ་ནས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འདིར་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་དམྱལ་

བ་དང༌། མུ་ག་ེདང་ནད་དང་འཁྲུག་པ་ལ་སོགས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བའ་ིལས་ངན་པ་

ཐམས་ཅོད་དར་བར་འགྱུར་རོ། །དེར་རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡང༌། ཤེིན་ཏུ་

དགའ་བའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ནས། གསརེ་གྱི་ིཆོ་ོལ་ོབླངས་ནས་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པ། 

སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་བར་ཤེོག །ལྷ་ཡི་སྨོན་ལམ་བརྩན་པར་ཤེོག །བོན་གྱིི་

བསྟོན་པ་དར་བར་ཤེོག །སེམས་ཅོན་བད་ེསྐྱེིད་འཚོགས་པར་ཤེོག །མ་ིདགེའ་ིསྡེིག་

ཚོགས་ནུབ་པར་ཤེོག །སྲིན་གྱི་ིདམོད་པ་རྒུད་པར་ཤེོག །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིི། །སྡུག་བསྔལ་མྱ་ངན་ཆོད་པར་ཤེོག །ཀོང་ཙིེས་སྨོན་ལམ་ད་ེརྣམས་

བཏབ་ནས། གསེར་གྱི་ིཆོ་ོལ་ོལྷའ་ིལག་ཏུ་གཏད་དོ། །ལྷ་ཡིད་བཞེིན་སྨོན་ལམ་སྐྱེེས་

ཀྱིིས། རྒྱན་གཞེི་དཀར་པོའ་ིསྟོེང་དུ། ཕེོག་གཅོིག་བཏབ་པས་ལྡིང་རྒྱུགས། ཕེོག་

གཉསི་བཏབ་པས་ཁྱུང་སྤུངས། ཕེགོ་གསུམ་བཏབ་པས་ཉག་བླངས་ས།ོ །ད་ེནས་སྲནི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མྱ་ངན་གྱི་ིདམདོ་པ་སྐྱེསེ་ཀྱིསི། རྒྱན་གཞེ་ིནག་པོའ་ིསྟོངེ་དུ། །ཕེགོ་གཅོགི་བཏབ་པས་

གདོ་བྱུང༌། ཕེགོ་གཉསི་བཏབ་པས་ཁྱེལ་བརྡོབས། ཕེགོ་གསུམ་བཏབ་པས་ཀསེ་ཐགོ་

པས། ལྷ་ཡདི་བཞེནི་གྱི་ིསྨནོ་ལམ་སྐྱེསེ་དང༌། གདགས་ར་ིལས་བལྟ་བའ་ིམ་ིབརྒྱས་ཐ་ོ

ལ་ེཏངི་གསི་བཏབ་ནས། གད་མ་ོཧ་ཡསི་བགད་ད།ེ ཆོ་ོལ་ོལག་ཏུ་བླངས་ས།ོ །སྲནི་མྱ་

ངན་གྱི་ིདམདོ་པ་སྐྱེསེ་དང༌། སྲབིས་ར་ིལ་བལྟ་བའ་ིམ་ིབརྒྱས་ངུད་མ་ོདངི་གསི་བཏབ་

ནས། རྒྱན་གཞེ་ིནག་པ་ོལག་ཏུ་བླངས་སོ། །བར་དེར་དཔང་པ་ོཕྱྭ་བྱོེད་པ་ཡིས། ཕྱྭ་

ཀེང་ཙི་ེལན་མེད་ཀྱིིས་གསུངས་པ། ལྷ་དང་སྲིན་བསྟོན་པ་ལ་རྒྱ་འགྲ་ེབྱོེད་པའ་ིདུས་

སུ། ལ་ོབཅུ་གཉིས་ཀྱི་ིསྙིིགས་མ་ངུར་མ་ོཕེག །ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ིསྙིིགས་མ་དགུན་

ཟླ་ཐ་ཆུང༌། ཞེག་སུམ་ཅུའ་ིསྙིགིས་མ་གནམ་སྟོངོ༌། ད་ེལ་རྒྱ་འགྲ་ེབྱོདེ་པའ་ིདཔང་པ་ོང་

ཕྱྭ་ཡིན་ན། གསེར་གྱི་ིཆོ་ོལ་ོརྣམ་ལྔ་འདི། ལ་ོབཅུ་གཉིས་ཀྱི་ིབླ་དང་རྟེགས་ཡིན་པས། 

རྒྱ་འགྲ་ེའད་ིལ་བྱོས་ན། ལ་ོབཅུ་གཉིས་ཀྱི་ིབླ་རྟེགས་གཅོིག་ཀྱིང་སྲིན་གྱིིས་མ་ཐོབ་

བ།ོ །གལ་དང་ཉག་དང་ཁྱུང་སྤུངས་གསུམ། ལྡངི་དང་སག་དང་ལ་ོདང་གསུམ། སྐུར་

དང་ར་དང་ཐུལ་དང་གསུམ། གོད་དང་ཁྱེལ་དང་ཀེས་དང་གསུམ། ལ་ོསྐོོར་བཅུ་

གཉིས་བླ་ཡིན་ན། །ད་རེས་ལྷ་ཡིས་རངས་པ་ཐོབ། ལྡིང་རྒྱུགས་ཁྱུང་སྤུངས་ཉག་

བླངས་པས། ཧལ་རྒལ་རྒདོ་ནས་ཆོ་ོལ་ོབླངས་ས།ོ །ད་རསེ་ལྷ་ཡསི་ཧ་ལ་ོབླངས། ལ་ོ

སྐོོར་གཅོིག་ཏུ་ལྷ་རྒྱལ་ལ།ོ །གོད་བྱུང་ཁྱེལ་བརྡོབས་ཀེས་ཐག་པས་ལ་ོསྐོོར་གཅོིག་ཏུ་

སྲནི་ཕེམ་མ།ོ །ད་ེལྟར་ལྷ་སྲནི་གྱི་ིཕེམ་རྒྱལ། དཔང་པ་ོཕྱྭས་གཤེག་ཕྱ་ེབས། ལྷ་རྣམས་

ནམ་མཁའ་ལ་འོད་དཀར་པ་ོའཕྲིོས་ནས། ཐ་ོལ་ེདིང་གིས་སོང་ང༌ོ། །སྲིན་རྣམས་ས་

གཞེ་ིལ་འཚུབ་མ་ནག་པོར་བྱོས་ནས་ཆོ་ོང་ེདངི་གསི་སངོ་ང༌ོ། །
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ཡང་ཀེང་ཙིེས་ཀོང་ཙི་ེལ་གསུངས་པ། སེམས་ཅོན་མིའ་ིབུ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ི

ཚོགས་ཆོ་ེབ། རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྱེོད་ཡིན་ན།ོ །ཁྱེོད་དག་ེབ་བྱོེད་པའ་ིབྱོིན་

རླབས་དང༌། སྨོན་ལམ་བཏབ་པའ་ིནུས་མཐུ་ཡིས། དུས་འདིར་ལ་ོསྐོོར་གཅོིག་ཏུ། 

རྒྱལ་ཆོནེ་ལག་གསི་ལྷ་དང་མསི་བླངས་པ་ཡནི་ན།ོ །ད་ེལྟར་ལྷ་ལ་ལ་ོབྱུང་བས། མ་ིལ་

ལ་ོའབྱུང་ངོ། །ད་ེལ་སོགས་ཏ་ེདག་ེབ་ཅོན་ཐམས་ཅོད་བསམ་པ་འགྲུབ་ཀྱིིན་དར་ཏ་ེ

འོང་ངོ། །རྒྱལ་པ་ོཁྱེོད་ཀྱིང་ཡུལ་དུ་བཞུད་ལ། ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་ཏེ། འཁོར་པ་

ཐམས་ཅོད་སྡུས་ལ། གསས་ཁང་ག་ིགཞེ་ིབཏངི་སར་འཚགོས་ཤེངི༌། ཁྲུས་དང་གཙིང་

སྦྲ་གྱིིས་ལ། མཆོོད་རྫོས་སྣ་ཚོགས་པར་ཤེོམས་ལ་སྡེོད་ཅོིག །ཞེག་བདུན་ན་ལྷ་དང༌། 

ཀླུ་དང༌། སྲདི་དང༌། སྐོསོ་དང༌། ཕྱྭ་དང༌། མ་ིདང་དག་ེབ་ཅོན་ཐམས་ཅོད་མཁར་ལནེ་

གྱི་ིའཕྲི་ོརྩིག་ཏུ་འོང་གིས། སྐོོས་མཁན་ཐམས་ཅོད་ངས་ཕྱྭ་ཡ་ིགསུངས་ནས། །ནམ་

མཁའ་ལ་འདོ་དུ་འཕྲིསོ་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །ཀངོ་ཙི་ེཡང་ཡདི་དགའ་ལ་སམེས་སྤྲོ་ོབས། ཁྱེམི་

ཕྱགོས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་པ་ཙིམ་གྱིིས་ཕྱནི་ན།ོ །ཡུལ་ད་ེརུ་ཕྱནི་པའ་ིདུས་དེར། ཡབ་ཡུམ་

ལ་སགོས་ཏ།ེ འཁོར་ཐམས་ཅོད་དགའ་བའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ནས། ཀངོ་ཙིེའ་ིདྲུང་དུ་སྤྲོནི་

བཞེིན་དུ་འདུས་སོ། །དེར་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡིས། ཡབ་ཡུམ་ལ་རྒྱལ་ཕྱག་

ཕུལ་ནས། ཚིགས་སུ་བཅོད་ནས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་དག་ེལས་སེམས་མ་འགྱུར་

བར་ཐང་ཆོོད་པས། །མི་མེད་ཡུལ་དུ་འཁྱེམས་ཀྱིང་བསམ་པ་ཡིད་བཞེིན་དུ་གྲུབ། 

ཀུན་ཀ་གསས་ཁང་རྩིག་འཕྲི་ོབསྙུར་ལ་གཤེེགས། ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲ་བཤེམས་ལ་

མཆོདོ་རྫོས་མང་པ་ོགསོག །ཀེང་ཙི་ེལན་མདེ་ཕྱྭ་ཡསི་ངསེ་པར་ལུང་བསྟོན་པའ།ི །ལྷ་

དང་ལྷ་མ་ོཕྱྭ་དང་ཀླུ་དང་མ་ིདང༌། སྲདི་དང༌། སྐོསོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས། གསས་ཁང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཕྲི་ོལུས་རྩིག་ཏུ་དག་ེབའ་ིསྡེོངས་ལ་འོང༌། ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅོད་གསས་

ཁང་རྩིག་སར་གཤེེགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡིས། འཚོགས་པ་

ཀུན་ལ་སྨྲས་པས། ཡུལ་ཁམས་དའེ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིང༌། ཤེནི་ཏུ་སམེས་དགའ་ལ་རབ་ཏུ་

ཡདི་དད་ད།ེ མཆོདོ་རྫོས་སྣ་ཚགོས་པ་བཤེམས་ནས་ཆོས་ས།ོ །དརེ་ཀངོ་ཙི་ེསྣ་དྲེངས་

ནས་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ལ་གསས་ཁང་རྩིག་སར་ཕྱིན་ཏོ། །རྒྱ་མཚ་ོལ་ཀུན་གྱིིས་ཁྲུས་

དག་པར་བྱོས་ནས། ལྷ་ཕྱག་ཕྱོགས་བཞེིར་བཙིལ་ཏེ། མཆོོད་པ་རིམ་པས་ཕུལ་

པས། །ཕྱྭ་ཀངེ་ཙི་ེལན་མདེ་ཀྱིསི་རྒྱ་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ལུང་བསྟོན་པའ་ིདུས་

དེར། ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀུན་ནས། གསས་ཁང་རྩིག་པའ་ིདག་ེབའ་ི

སྡེངོས་ལ། ལྷའ་ིམཁར་ལནེ་པ་བརྒྱ་དང༌། ཀླུའ་ིམཁར་ལནེ་པ་བརྒྱ་དང༌། ཕྱྭའ་ིམཁར་

ལནེ་པ་བརྒྱ་དང༌། ད་ེལྟར་དུ། མ་ིདང༌། །སྲདི་དང༌། སྐོསོ་དང༌། ལྷ་མ་ཡནི་དག་ེབ་ལ་

ཕྱགོས་པ་དང༌། བྱོལོ་སོང་དག་ེབ་ལ་ཕྱགོས་པ་དང༌། ཡ་ིདྭགས་དག་ེབ་ལ་ཕྱགོས་པ་

ཐམས་ཅོད་སྤྲོིན་བཞེིན་དུ་འདུས་སོ། །འདུས་པའ་ིནང་ནས་ཀྱིང་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིབླ་ོདང་

ལྡན་པ། ཕྱྭ་ཀངེ་ཙི་ེལན་མདེ་ཀྱིསི་སྐོོས་མཁན་བྱོས་ས།ོ །རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོ

ལ་སོགས་ཏ་ེདེར་འཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱྭ་ཀེང་ཙི་ེལན་མེད་ཀྱིིས་སྨྲས་པ། གསས་

ཁང་འད་ིན་ིསྟོོང་གསུམ་གྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་དང་སྦྱར་ལ། སྟོོང་གསུམ་གྱི་ིདཔེར་བཞེེངས་

ནས། བདེ་བར་གཤེེགས་པ་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིི་སྐུ་བྲིས་ན་ཤེིན་ཏུ་བསོད་ནམས་

ཆོའེ།ོ །རབ་ཏུ་བསདོ་ནམས་ཆོེའ།ོ །

ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཀེང་ཙིེས་སྨྲས་ནས་ཤེོམས་མཛོད་དོ། །དཔལ་དར་དཀར་གྱི་ིཐིག་

ཐག །གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་ལ་བཏགས་ནས། ཆོག་ཤེིང་གཡས་སུ་ཐབས་དང་སྦྱར་
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ནས་བཟུང༌། ཐིག་ཐག་གཡོན་དུ་ཤེེས་རབ་དང་སྦྱར་ནས་བཟུང༌། ཐུགས་ལས་སྟོོང་

གསུམ་གྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་རིན་པ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔའ་ིགཡུང་དྲུང་དུ་སྒོོམ། སྙིིང་པ་ོརྣམ་པ་གསུམ་

རམི་པས་བཟླས། ཐགི་ཐག་ཉ་ིམའ་ིཟརེ་དུ་བསམས་ནས། ས་གཞེ་ིཟླུམ་པ་ོདའེ་ིདཀྱིལི་

དུ་གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་བཙུགས་ནས། ཐིག་སྣ་ཀེང་ཙིེས་ཤེར་དུ་དྲེངས་ནས། ཚིག་

བཤེད་འད་ིསྐོད་བརྗེོད་ད།ོ །ཐིག་འད་ིདབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་གྱི་ིཐིག །ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་

བྱོིན་རླབས་ཐིག །མ་ནོར་ངེས་པའི་ཐིག་ཅོེས་བྱོ། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གདབ་པར་

བྱོ། །གསེར་གྱི་ིས་གཞེ་ིརིན་པ་ོཆོ།ེ །འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་ལས་བསྐྱེེད་པ་འད།ི །བསྐོལ་པའ་ི

རྐྱེེན་གྱིིས་མ་ཞེིག་པས། །མ་ཞེིག་བར་དུ་བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བརྟེན་

གྱུར་ཅོིག །གསས་ཁང་བདེར་གཤེེགས་ཕེ་ོབྲང་འད།ི །སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་པ་སྦྱང་བའ་ི

ཕྱརི། །ཡུན་དུ་རྟེག་ཅོངི་བརྟེན་གྱུར་ཅོགི །ཐིག་སྣ་བྱོང་དུ་དྲེངས་ནས་བརྗེདོ་པ། །ཐགི་

འད་ིཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིཐིག །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཐུགས་རྗེེའ་ིཐིག །མ་ིའཁོར་འདྲེེན་པའ་ི

ཐགི་ཅོསེ་བྱོ། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་གདབ་པར་བྱོ། །གསརེ་གྱི་ིས་གཞེ་ིརནི་པ་ོཆོ།ེ །འབྱུང་

བའ་ིརྒྱུ་ལས་བསྐྱེེད་པ་འདི། བསྐོལ་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་མ་ཞེིག་བར། །མ་ཞེིག་བར་དུ་

བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །གསས་ཁང་བདེར་གཤེེགས་ཕེ་ོ

བྲང་འད།ི །སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་པ་སྦྱང་བའ་ིཕྱརི། ཡུན་དུ་རྟེག་ཅོངི་བརྟེན་གྱུར་ཅོགི །ཐགི་

སྣ་ནུབ་ཏུ་དྲེངས་ནས་བརྗེདོ་པ། །ཐགི་འད་ིཐབས་ཀྱི་ིམཆོགོ་ག་ིཐགི །སངས་པ་ོའབུམ་

ཁ་ིསྤྲུལ་པའ་ིཐིག །མ་ིའཁྲུགས་འབྱོེད་པའ་ིཐིག་ཅོེས་བྱོ། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་གདབ་པར་

བྱོ། །གསེར་ཀྱི་ིས་གཞེ་ིརིན་པ་ོཆོ།ེ །འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་ལས་བསྐྱེེད་པ་འད།ི །བསྐོལ་པའ་ི

རྐྱེནེ་ཀྱིསི་མ་ཞེགི་པར། །མ་ཞེགི་བར་དུ་བརྟེན་གྱུར་ཅོགི །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བརྟེན་གྱུར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཅོིག །གསས་ཁང་བདེར་གཤེེགས་ཕེོ་བྲང་འདི། །སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་པ་སྦྱང་བའི་

ཕྱིར། །ཡུན་དུ་རྟེག་ཅོིང་བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །ཐིག་སྣ་ལྷ་ོརུ་དྲེངས་ནས་བརྗེོད་པ། །ཐིག་

འད་ིཤེེས་རབ་ཕུལ་གྱི་ིཐིག །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ཐིག །མ་ིའགྱུར་བརྟེན་པའ་ི

ཐགི་ཅོསེ་བྱོ། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་གདབ་པར་བྱོ། གསརེ་གྱི་ིས་གཞེ་ིརནི་པ་ོཆོ།ེ །འབྱུང་

བའ་ིརྒྱུ་ལས་བསྐྱེེད་པ་འདི། བསྐོལ་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་མ་ཞེིག་པར། །མ་ཞེིག་པར་དུ་

བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །གསས་ཁང་བདེར་གཤེེགས་ཕེ་ོ

བྲང་འད།ི །སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་པ་སྦྱང་བའ་ིཕྱརི། །ཡུན་དུ་རྟེག་ཅོངི་བརྟེན་གྱུར་ཅོགི །ད་ེ

ལྟར་ཐིག་བཞེི་སྨོན་ལམ་རྫོོགས་ནས། གསས་ཁང་ཆོེན་པོ་དེ་ལ། ཀེང་ཙིེས་ཐིག་

གདབ་སྟོེ། ཐིག་གདབ་དང་པ་ོམཐའ་ནས་གདབ། ཚོན་བཀྱི་ེདབུས་ནས་དཀྱི་ེབར་

འབྱུང༌། གཞེ་ིམ་ཕྱ་ིམ་རས་སུ་བརོ། སམེས་ཅོན་འཚགོས་པའ་ིས་རུ་བཞེག །ཕྱ་ིསྐོརོ་

ཕེ་ོའདོམ་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཞེིག །བོན་ཉིད་མ་ིའབྱོེད་གྲ་ཟུར་མེད་པའ་ིཕྱིར། ཐིག་ག་ི

དབྱོིབས་ཀྱིང་ཟླུམ་པ་ོཟླ་བ་ཉ་བ་བཞེིན་དུ་བསྐོོར། འདོམ་བརྒྱ་རས་སུ་བོར་ནས་ཡང་

གཅོིག་ཟླུམ་པོར་བསྐོོར། ཐིག་བར་དེ་ནི་སྟོོང་གསུམ་ཕེར་འདས་མུན་ནག་ཆོེན་

པོའ།ོ །ཕྱ་ིཐིག་ཁ་ལ་འདོམ་གང་རྩིག་ནས་སྟོེང༌། འདོམ་བརྒྱ་རས་སུ་བོར་ནས་ཡང་

གཅོིག་ཟླུམ་པོར་བསྐོོར། ཐིག་བར་དེ་ནི་སྟོོང་ཆོེན་མཐར་ཐུག་འཇིིག་རྟེེན་ནོ། །ཕྱི་

ལྕེགས་ར་ིཆོེན་པ་ོདང་སྦྱར་ནས། བདེར་གཤེེགས་སྟོོང་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ིསྐུ་དང་སྦྱར་

ནས་སུ། སྐུ་གདུང་མཆོོད་རྟེེན་སྟོོང་དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེེངས་པའ་ིས། ཟུར་བཞེ་ིམཆོོད་

རྟེེན་ཕྱ་ིམ་བས་སུ་བལྟབ་པས་མཐོ། ལོགས་བཞེ་ིམཆོོད་རྟེེན་ཕྱ་ིམ་བས་སུ་བུན་ཐང་

ཙིམ། ལྕེགས་རིའ་ིའཕེང་ན་ིའདམོ་བཞེིའ།ོ །མཆོདོ་རྟེནེ་ཆུ་ཞེངེ་མཉམ་པའ།ོ །བརྒྱད་ན་ི
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རྒྱན་དང་འཚམ་པའོ། །ཟུར་བའ་ིཏོག་དང་བྱོ་རུའོ། །འཁོར་དང་གཙི་ོབོའ་ིཁྱེད་པར་

ར།ོ །ད་ེནས་ཐགི་ཐག་བཞེརི་བལྟབ་ནས། དཀྱིལི་གྱི་ིལྷག་མ་ལུས་པ་ལ། ཤེར་ནུབ་ལྷ་ོ

བྱོང་མ་ནོར་བར། ཤེར་ནས་བཅོལ་ནས་ཟུར་བཞེི་ལ། མཚན་མའི་ཕུར་པ་བཞེི་

བཙུགས་ནས། ཟུར་ཐིག་གཉིས་བསྣོལ་དབུས་སུ་དྲེང༌། ཟུར་བཞེ་ིགྲུ་བཞེིར་འཐེན་

ནས་ན།ི །བར་གྱི་ིཁྱེམས་ཁང་རྩིག་པའ།ོ །འཕེང་ག་ིཚད་ན་ིའདོམ་ལྔའ།ོ །འདོམ་གང་

ཞེབས་རྨེིངས་ས་ནང་ངོ། །འདོམ་གང་ཁ་པད་ཁང་ཐོག་གོ །འདོམ་གང་ས་མཚམས་

སྐྱེ་རསི་ས།ོ །བར་དུ་འདམོ་ད་ོལུས་པ་ལ། སྟོངེ་ལ་མཐ་ོརསི་གསུམ་དུ་བྲསི། འགབ་ལ་

ངན་སོང་གསུམ་དུ་བྲིས། དབུས་ཀྱིི་ཁྱེམས་ཁང་ཁ་བོ་ནི། སྟོོང་གཉིས་པ་བར་མ་

འཇིིག་རྟེེན་ན།ོ །དབུས་སུ་འདོམ་བརྒྱད་གྲུ་བཞེ་ིན།ི ཁྱེམས་ཁང་བས་སུ་བལྟབ་པས་

མཐ།ོ ཁྱེམས་ཁང་ཀ་ཚད་འདོམ་ན་ིཕྱེད་དང་གསུམ། གདུང་ཚད་འདོམ་ན་ིཕྱེད་དང་

དོ། །དཔྱིམ་ཚད་འདོམ་ར་ེཁྲུ་རེའོ། །ཀ་ཞུའ་ིཚད་ན་ིཁྲུ་གང་ང༌ོ། །བྲ་ེཡ་ིཚད་ན་ིམཐ་ོ

དའོ།ོ །ཕུལ་གྱི་ིཚད་ན་ིམཐ་ོགང་ང༌ོ། །དཔྱིམ་བར་ཚད་ན་ིཁྲུ་གང་ང༌ོ། གཞེལ་ཡས་འདོ་

རསི་སྣ་ལྔ་ན།ི དཔྱིམ་ཉདི་ལ་ན་ིའངོ་བའ།ོ །དཔྱིམ་བར་དུ་ན་ིགཡུང་དྲུང་ང།ོ །གླེངི་སྐོརོ་

ན་ིཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔའ།ོ །དབུས་བཞེག་ཕྱོགས་བཞེ་ིགསུམ་བསྲེས་པས། །རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔའ་ི

གཡུང་དྲུང་ང།ོ །གཡུང་དྲུང་ཕྱོགས་བཞེ་ིདབུས་དང་ལྔར། བདེར་གཤེགེས་སྟོོང་ག་ིསྐུ་

བཞེེངས་ས། དེ་ནི་ཁྱེམས་ཁང་ཚད་ཡིན་ནོ། །དབུ་རྩེ་ཤེིང་ཚད་བལྟབ་འགྱུར་

ར།ོ །དཔྱིམ་བར་ཚད་ན་ིཁྱེམས་དང་མཐུན། ཁྱུང་གུར་ཁྱུང་འདབ་ཁྱུང་མག་ོགསུམ། 

བུན་ཐང་བུན་ཐང་འགྱུར་བའོ། །དབུས་ཀྱི་ིགཙིང་ཁང་རྩ་ེརྒྱལ་ནི། སྟོོང་གཅོིག་པ་སྤྱི་ི

ཕུད་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་ནོ། །གཙིང་ཁང་ལ་ནི་ཤེར་དུ་སྒོོ་གཅོིག་གོ ཁྱེམས་ཁང་ལ་ནི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྱགོས་བཞེ་ིསྒོ་ོབཞེའི།ོ །ལྕེགས་ར་ིལ་ཡང་ཕྱགོས་བཞེརི་འདརོ་བའ་ིསྒོ་ོབཞེའི།ོ །དབུས་

ཀྱི་ིགཙིང་ཁང་འདོམ་བཅུ་ལ། ད་ོན་ིཞེབས་རྨེིངས་ནང་ངོ། །ད་ོན་ིཁ་པད་ཁང་ཐོག་

གོ །ད་ོན་ིགདན་དང་སྐྱེ་རིས་ས།ོ །ད་ོན་ིཁ་ིདང་སྐུ་ཉིད་ད།ོ །ད་ོན་ིའོད་དང་ཟེར་དུ་འཕྲི།ོ 

གཙིང་ཁང་ཐགོ་དབུས་སྟོངོ་པའ།ོ །ད་ེལས་འདོ་ཀྱིསི་བསྐོརོ་བའ།ོ །ད་ེལས་ཟརེ་དུ་འཕྲི་ོ

བའོ། །ད་ེལས་ཡིག་འབྲུར་གསལ་བའོ། །ད་ེལས་སྐུ་བཞེ་ིལྷ་བསྐྱེེད་དོ། །ལྷ་ལས་ལྷ་

བསྐྱེེད་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པ། ཁྱེམས་ཁང་ཕྱོགས་བཞེ་ིམཚམས་བཞེ་ིཐོག་ཕུ་ཕུབ་

ནམ་མཁའ་ལ། བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་རྩ་ལྔ་གནས་པའ་ིས། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་

ཆུང་བཞེ་ིལྡད་ཀྱི་ིསྒོ་ོལ་གནས། ཁྱེམས་ཀྱི་ིལོགས་ལ་རིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་འབྱུང་བ་

བཞེ་ིལ་གནས། རླུང་ནག་མ་ེདམར་ཆུ་སྔ་ོས་སེར་བར་སྣང་དཀར། རླུང་ན་ིརྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱ་

གྲམ་མ།ོ །མ་ེན་ིཔད་མ་འདབ་བརྒྱད་ད།ོ །ཆུ་ན་ིའཁོར་ལ་ོབཞེ་ིབསྐོོར་ར།ོ །ས་ན་ིརིན་

ཆོནེ་འབར་བའ།ོ །བར་སྣང་ན་ིཁ་འལོ་འལོ་དང་གསལ་ཕྱ་ཕྱོའ།ོ །ད་ེལ་ར་ིམ་ོཀླུས་འབྲ་ི

ཀླུ་རྒྱལ་མངོན་ཤེེས་ཅོན། རིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་ཇིི་ལྟར་གནས་པ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་

བྲསི། བདག་ཕྱྭ་ཡསི་སྐོོས་བཏབ་ཐགི་གདབ་ད་ེལྟར་ར།ོ །ཕྱྭ་ཀངེ་ཙི་ེལན་མདེ་ཀྱིསི་ད་ེ

སྐོད་སྨྲས་པས། དུས་ད་ེཙིམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ་སྤྱིིར་ཡང་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་མང་

ངོ། །དེའ་ིནང་ནས་ཀྱིང་དེར་འཚོགས་པའ་ིདག་ེབ་ལ་སྡེོངས་བྱོེད་པ་རྣམས། ཤེིན་ཏུ་

ཡང་རིག་པ་ཆོ་ེཞེིང་ཤེེས་རབ་གསལ་བས། ཀེང་ཙིེས་སྐོོས་བཤེམས་ཐིག་བཏབ་ཅོ་ི

བཞེིན་དུ། ཡ་ོཡིས་མ་ཐོགས་འཕྲིིན་ལས་བྱོས། རྩིག་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས་འཕེང་ཡང་

བསྟོོད། དཔྱིད་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱ་ིབདར་བྱོས། ཤེིང་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས་ཤེིང་ཡང་

བཞེོགས། རྡོ་ོམཁན་རྣམས་ཀྱིིས་རྡོ་ོཡང་སྦྱངས། །ལྕེགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིིས་ལྕེགས་
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ཀྱིང་བརྡུངས། གསེར་དངུལ་མཁན་གྱིིས་བཞུས་ཀྱིང་བཏབ། ཚོན་རྩ་ིམཁན་གྱིིས་

ཚནོ་ཡང་སྦྱངས། འབྲ་ིམཁན་རྣམས་ཀྱིསི་བྲསི་ཀྱིང་བྱོས། ཀངོ་ཙི་ེབསདོ་ཚགོས་ལྡན་

པ་ཡིས། དགུང་ཟླ་གཅོིག་ག་ིའག་ོགཞུག་ལ། གསས་ཁང་མཐའ་རུ་རྒྱས་པར་གྲུབ། 

འཚོགས་པ་ཀུན་ཀྱིང་དད་པ་སྐྱེེས། ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ིགསས་ཁང་ད་ེལ། རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེ

འཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡསི། །ཤེནི་ཏུ་དགའ་བའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ནས། བསྟོདོ་པའ་ིཚགི་སྨྲས་

པ། བཀྲེ་གསལ་གཟ་ིབརྗེིད་ང་ོམཚར་བདེར་གཤེེགས་གནས། སྣང་སྲིད་ཀུན་འདུས་

བཟ་ོསྣའི་ཁྱེད་པར་ཆོེ། རྒྱ་མཚོའི་གླེིང་ལ་བཀྲེ་གསལ་འོད་ཟེར་འཕྲིོ། འཚོགས་པ་

རྣམས་ཀྱིསི་འད་ིལ་མཚན་ཅོགི་ཐགོས། ཞེསེ་གསལོ་པས། ཕྱྭ་ཀངེ་ཙི་ེལན་མདེ་ཀྱིསི་

གསས་ཁང་དེ་ལ་མཚན་གསོལ་བ། དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་གླེིང་ཐོག་

འབར་དུ་བཏགས་ས།ོ །

དེ་ལ་རྒྱ་ཀོང་ཙིེ་འཕྲུལ་གྱིི་རྒྱལ་པོས་སླར་གསོལ་བ། ཕྱྭ་ཀེང་ཙིེ་ལན་མེད་

ལགས། དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ཐོག་འབར་དུ། གསས་ཁང་འདིའ་ི

མཚན་བཏགས་པ་ཅོིའ་ིཕྱིར་ན་འདོགས། ད་ེལ་ཕྱྭ་ཀེང་ཙི་ེལན་མེད་ཀྱིིས་སླར་གསོལ་

བ། གསས་ཁང་འདིའ་ིམཚན་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ཐོག་འབར་དུ་

བཏགས་པའ་ིདོན་ཆོེད་འད་ིལྟར་རོ། །གསས་ཁང་འདིའ་ིཔད་ལྷ་ཡིས་བཏགས་པས། 

རྩ་ེམ་ོལ་ཉ་ིམ་ཤེར་ཏ་ེདཀར། གསས་ཁང་འདིའ་ིགཞེ་ིསྲིན་གྱིིས་བཏིང་བས་རྩ་བ་ན་

མུན་སྲོས་པས་ནག །གསས་ཁང་འདིའ་ིརྐེད་པར་ཀླུ་ཡིས་བྲིས་པས་བར་ནས་འཇིའ་

འཁྱུག་པས་ན་བཀྲེ། ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱི་ིབཟ་ོཔ་ོམང་བོས་བཟ་ོསྣ་ས་ོསོར་བྱོས་

པས་ས་ོས་ོན་གསལ། རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ག་ིཐོག་ན་འོད་ལམ་ལམ་འབར་བས། གསས་



 580  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁང་འདིའ་ིམཚན་དུ། དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ཐོག་འབར་དུ་འདོགས་

པ་དའེ་ིཕྱརི་ར།ོ །ཀངོ་ཙི་ེལ་སགོས་འཚགོས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། གསས་ཁང་མཚན་

ད་ེརིགས་པར་ང་ོམཚར་སྐྱེེས། ད་ེནས་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོས་ཀྱིང༌། དག་ེབའ་ི

སྡེངོས་ལ་བྱོནོ་པ་རྣམས་ལ་ན།ི གསལོ་ཟས་སྣ་ཚགོས་དྲེངས་ཤེངི༌། གསརེ་ཕྱ་ེམང་པ་ོ

ཕུལ་ནས། དག་ེབའ་ིསྡེངོས་བྱོདེ་རྣམས་ཀྱིང་ས་ོསོའ་ིཡུལ་དུ་གཤེེགས་ས།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། ལྷ་མིན་སྲིན་གྱི་ིབུ་རྣམས་གྲོས་བྱོས་ནས། སྲིན་ཧ་དྷ་ནག་

པ་ོསྐྱེེས་གཅོིག་གིས། སྲིན་ཐམས་ཅོད་ལ་སྨྲས་པ། མིའ་ིབུ་རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་

པ་ོའདིས། དང་པོར་སྲིན་གནས་སུ་འདུག་ཏུ་མ་སྟོེར་བར་སྙིིང་ནས་དྲེངས། བར་དུ་

མནའ་ཟོས་ནས་ཆོད་བོར། ཐ་མར་ལྷ་དང་རྒྱ་འགྲ་ེབྱོེད་པ་ལ། ཁོའ་ིསྨོན་ལམ་གྱིིས་

སྲིན་ཕེམ་དུ་བཅུག །ད་སྲིན་ཐམས་ཅོད་དམག་ངའ་ིསྤྱིན་སྔར་འདུས་ཤེིག །འད་ིལ་

གཞེན་དག་མ་གྲུབ་ཀྱིང༌། རང་ཅོག་སྲིན་གྱིིས་གཞེ་ིམ་བཏིངས་པའི། གསས་ཁང་

དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ཐོག་འབར། རྨེེང་ནས་བརྐ་ོལ་རྒྱ་མཚོའ་ིནང་

དུ་བརྡོལ་ལ་བཏང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་པས། སྲིད་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་སྲིན་གྱི་ིརྒྱལ་པོའ་ི

བཀའ་བྱུང་བས། སྲིན་དམག་མང་པ་ོའཚོགས་སོ། །སྲིན་གྱི་ིཕྱོགས་བཞེིའ་ིདམག་

དཔནོ་བཞེ་ིན།ི སྲནི་པརོ་རག་ཤེ་གླེང་མག་ོདང༌། འདའ་ཤེ་འགྲ་ིབ་དང༌། ཡག་ཤེ་ཁ་ོར་ེ

དང༌། གར་མ་ཛྭ་ལ་དང༌། བཞེི་ཡིས་བྱོས་སོ། །གཞེན་དག་ཀྱིང་སྲིན་མ་ཡིན་པ་

སེམས་ཅོན་ལོག་སྲེད་ཅོན་མང་པ་ོབསྡུས་སོ། །སྲིན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོདང༌། གྷི་ཏ་ིཤེག་

དང༌། བུམ་རིལ་དང༌། ཐུན་སྐྱེོགས་དང༌། ཀ་མ་ལ་ིལ་སོགས་པ་མང་པ་ོལག་ཆོར་

ཐགོས་ནས། གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེངི་ཐགོས་འབར། སྲནི་
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གྱི་ིདམག་གསི་བསྐོརོ་ནས་རྨེེང་ནས་བཤེིག་ཏུ་བྱུང༌། ད་ེལ་རྒྱ་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་

པོས་ཀྱིང༌། ཡང་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ལྷ་ལ་བོས་བཏབ་ཅོིང༌། སྡེོམ་བྱོེད་ཀྱིི་ཕྱག་རྒྱ་

ཐུགས་ཀར་བཅོངས་ནས། སྲིན་པ་ོདབང་སྡུད་བརྒྱལ་བའི་སྙིིང་པ་ོརྒྱུན་དུ་བཟླས་

ནའང༌། མ་ིཡསི་གསང་ཚགི་མ་ཐུབ་ཀྱིནི། སྲནི་དང་ཆོད་བྱོས་མ་ིཡསི་བཤེགིས་པའ་ི

ལ་ཡོགས་ཀྱིིས། ཕྱག་རྒྱའ་ིབྱོིན་རླབས་དང༌། སྔགས་ཀྱི་ིནུས་མཐུ་ཡང་སྔ་མ་བས་

མཐུ་ཆུང་བར་གྱུར་ནས། སྲིན་གྱི་ིདམག་དཔུང་རྣམས་ཀྱིང་འཇིིགས་ཀྱིིན་རེངས་མ་

ནུས། གསས་ཁང་རྨེེང་ལ་བརྐ་ོབར་མ་གྲུབ་ཙིམ། སྲིན་དམག་མང་པོས་བསྐོོར་ནས་

གསས་ཁང་ཤེནི་ཏུ་འདར། ད་ེལ་བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཀྱིསི་མཐངོ་ནས། སྲནི་གྱི་ི

དམག་དྲུང་དུ་འོངས་ནས་སྨྲས་པ། ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམ་ིལ་འཕྲུལ་ཆོ་ེབསོད་

ནམས་ལྡན། མོད་ལ་གསས་ཁང་འཇིིག་པར་མ་ིའགྱུར་གྱིིས། དམག་མ་གྱིེས་པར་

སྐོོར་གྱིིན་ཆོ་ོངེས་ཐོབ། ང་ཡིས་རྒྱ་མཚོའ་ིགཏིང་ན་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་བ་ཡོད་པའ་ིདྲུང་དུ་

འགྲ།ོ །ཆུ་སྲིན་གཉིད་ལོག་པ་སློང་ལ་གསས་ཁང་འད་ིབསྟོན་གྱིིས། གསས་ཁང་ཤེིན་

ཏུ་བཀྲེ་ལ་གསལ་བ་འདི། ཆུ་སྲིན་ཟས་སུ་མཐོང་ནས་ཁ་གདངས་པས། མཚ་ོདང་

གསས་ཁང་གཉསི་ཀ་ཆུ་སྲནི་གྲ་ེབར་འགྲ།ོ བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ནུབ་ནས་འུ་བུའ་ིབསམ་

པ་སྡེོད་ཅོིག་འགྲུབ། དེ་སྐོད་ཅོེས་བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས་སྨྲས་ནས། རྒྱ་

མཚའོ་ིགཏངི་དུ་ཕྱནི་པས། ཆུ་སྲནི་ཉལ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་རླུང་གསི་བསླང་ནས། གནམ་ལ་

མིག་ཕྱེ་བས། གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་གླེིང་ཐོག་འབར་བ་

མཐངོ༌། ཆུ་སྲནི་ཉལ་ཉལ་ལྟགོས་པའ་ིཟས་སུ་མཐངོ་ནས་ཁ་གདངས་པས། མཚ་ོདང་

གསས་ཁང་བཅོས་ཏ་ེཇི་ེདམའ་ཇི་ེདམའ་ཆུ་སྲིན་གྲ་ེབར་འདའ་ལ་ཁད། ཀླུ་སྲིན་ཀླུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྲུག་མང་པོས་ར་ིམ་ོསྙིངི་དུ་སྡུག་ནས་བརྐོས་ཀྱིནི་གཅོགོ་ལ་ཁད་ད།ོ །

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྒྱ་ཀོང་ཙིེ་འཕྲུལ་གྱིི་རྒྱལ་པོ་ཡང༌། ཡི་མུག་ག་ཆོད་

འཇིགིས་པའ་ིསམེས་སྐྱེསེ་ནས། མགི་ནས་མཆོ་ིམ་ཕྱུང་ནས། ཁ་གནམ་དུ་ལྟས་ནས་

སྨྲསེ་ནས་བསོ་པ། འཇིིག་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འད་ིན། འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མཛོད་པ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེ

ལ་ཐབས་མཁས་པ་སུ་ཞེིག་བཞུགས། བདག་གིས་འཆོི་བའི་རྒྱགས་སུ་དགོངས་

ནས། དཀའ་བ་ཉམས་སུ་བླངས་བའ་ིགསས་ཁང་ན།ི རྒྱ་མཚོའ་ིགཏངི་དུ་བརླག་ནས་

འགྲ་ོཡནི་སྣང་ང༌ོ། །གཡུང་དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ན་ིནུབ་སྟོ་ེའགྲ་ོབར་ངསེ་ས།ོ །གནདོ་

པར་བྱོདེ་པའ་ིབདུད་དང་སྲནི་པ་ོརྣམས་ན་ིདར་ཏ་ེའགྲ་ོབར་ངསེ་ས།ོ །དག་ེབའ་ིགྲགོས་

དང་བསྟོན་པ་བསྲུང་བ་ཡོད་ན། ད་སྙིིང་རྗེེའ་ིདུས་ལ་བབ་བ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཀོང་ཙིེས་

སྨྲེས་ནས་བོས་པས། ད་ེསུའ་ིཐུགས་སུ་གསོལ་གྱིིན་སྙིན་དུ་བོས་ན། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་ལྷ་ོའཛོམ་བུ་གླེིང་ག་ིནུབ་ཕྱོགས། ཆུ་བ་ོཆོེན་པ་ོབཞེ་ིའབབ་པའ་ིའགོ །གངས་

དབལ་ས་ོམདུང་རྩེའ་ིར་བ། ར་ིགཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱི་ིརྩར། །བྲག་སེང་གེའ་ི

རྒྱབ་བསྣལོ་གྱི་ིབར། ཤེངི་འཇིའ་ཚནོ་འདོ་འབར་གྱི་ིགསབེ། རྩྭ་མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ི

ཚལ། གསོས་བདུད་རྩ་ིསྨན་གྱི་ིནགས། གནམ་འཁོར་ལ་ོརྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ིའོག །ས་

པད་མ་འདབ་བརྒྱད་གྱི་ིསྟོེང༌། གནས་རིན་པ་ོཆོ་ེའབར་བའ་ིམཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་

ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོབཞུགས་པས་གསན་ཏེ། ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིཡ་ེ

ཤེེས་དང་ལྡན་པས། འགྲ་ོབ་ད་ེདག་འདུལ་བའ་ིདུས་ལ་བབ་པ་དང༌། བསྟོན་པ་རྣམ་

གསུམ་རྗེསེ་སུ་བཞེག་པའ་ིས་ཡནི་པ་དང༌། དག་ེབའ་ིསྡེངོས་གདབ་པའ་ིདུས་ལ་བབ་

པས། འཁོར་མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་བཞེ་ིལ་སོགས་པ། གཡུང་དྲུང་སེམས་
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དཔའ་ལྔ་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཆོས་ནས་བྱོོན་ནོ། །བྱོོན་པའི་དུས་དེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་

ཁམས་ཀྱིང༌། རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །རབ་ཏུ་འགུལ་ལོ། །རབ་ཏུ་མེར་རོ། །རབ་ཏུ་ལྡེག་

ག ོ །རབ་ཏུ་འུར་ར།ོ །རབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ད་ེལ་སམེས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རྟེགོ་པ་སྐྱེསེ་ཀྱིིན་

འཇིགིས་པས་ཁྱེརེ་ར།ོ །དུས་དརེ་གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚའོ་ིགླེངི་

ཐགོ་འབར་གྱི་ིདྲུང་སྐོརོ་དུ། འདོ་ཟརེ་སྣ་ཚགོས་པ་འཐབིས་ས།ོ །མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ི

ཆོར་བབས་ས།ོ །ད་ེལ་རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡང་ཤེིན་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ནས། ལྷ་

ཕྱག་ཕྱོགས་བཞེིར་བཙིལ་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་སྔ་ན་མ་མཐོང་བའ་ིསྐྱེེས་མཆོོག་ཁྱེད་

པར་ཅོན། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ལྔ་སྟོངོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོརོ་ནས། གསས་ཁང་

དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་གླེིང་ཐོག་འབར་གྱིི་ལྕེགས་རིའི་ནང་དུ་ཕེེབས་

སོ། །རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོས་ཀྱིང༌། བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིཞེལ་སྤྲུལ་བའ་ི

སྐུར་སྤྲུལ་ནས་བྱོོན་པར་རིགས་ནས། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་གྱིིན་མ་ེཏོག་གཏོར་ར།ོ །ད་ེལ་

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྒྱལ་པ་ོརྒྱའ་ིརིགས་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོ

ཁྱེོད། སྔོན་ནས་སྡེིག་པའ་ིསྒྲོིབ་སྦྱངས་དག་ེབའ་ིཚོགས་བསགས་པས། སྐྱེ་ེབ་འད་ིལ་

ད་ན་ིབསོད་ནམས་ཚོགས་ཀྱིང་རྫོོགས་སུ་ཉེ། བདག་ན་ིསེམས་ཅོན་དཔལ་མགོན་

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིན། །ད་ལྟ་དག་ེལ་ཐང་ཆོོད་ཁྱེོད་ཀྱི་ིགྲོགས་དང་སྡེོངས་ལ་

འངོས་པ་ཡནི། བདུད་དང་སྲནི་པ་ོལ་སོགས་དག་ེབའ་ིབར་ཆོདོ་ཀུན། བདག་ག་ིབྱོནི་

གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་ཁྱེོད་ལ་མ་ིཚུགས་པར་བྱོའ།ོ །སྐྲག་པ་མ་སྐྱེ་ེཡ་ིམུག་མ་བྱོེད། དད་

པའ་ིསམེས་བསྐྱེདེ་གུས་པའ་ིལྷ་ཕྱག་འཚལོ། གཤེནེ་རབ་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསུངས་

ནས། ཞེབས་སྐྱེིལ་མོ་ཀྲུང་བཅོས་ནས། ཕྱག་གཡོན་པ་གཡོན་པའི་པུས་མོ་ལ་



 584  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཞེག །གཡས་པ་གཡས་པའ་ིསྙིན་གྱི་ིཐད་ཀར་གདེངས་ནས། ཞེལ་ནས་སྔགས་

བརྗེདོ་པ། བསྭོ་ོམུ་ཡ་ེསྤྲོསོ་ཁྱུང་ཡ་ེལམ་ཀྲེ་ིཁ་ིཏར་དར་གསལ་འབར་འདོ་དཔག་རམ། 

ཞེསེ་གསུངས་པས། སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེདང༌། ཕྱག་རྒྱའ་ིབྱོནི་རླབས་དང༌། སྔགས་ཀྱི་ི

ནུས་མཐུ་དང༌། ཀོང་ཙིེའ་ིབསོད་ནམས་ཀྱིིས། གསས་ཁང་ག་ིསྒོ་ོབཞེ་ིལ། སྒོ་ོཁྱུད་

གཡས་གཡོན་དུ། རིན་པ་ོཆོེའ་ིཀ་བ་ར་ེར་ེསྐྱེེས་ས།ོ །དེའ་ིསྟོེང་དུ་མ་ེརིའ་ིའཁོར་ལ་ོར་ེ

ར་ེསྐྱེེས་སོ། །དེའ་ིསྟོེང་དུ་སྲིན་པོའ་ིགཟུགས་བརྙིན་སྔ་ོསྐྱེ་ཐལ་ཀ་བ་ར་ེར་ེགཡས་སུ་

སྐྱེེས་སོ། །སྲིན་མོའ་ིགཟུགས་བརྙིན་དམར་ནག་ཁམ་པ་མོ་རེ་རེ་གཡོན་དུ་སྐྱེེས་

སོ། །སྲིན་པོའ་ིསྟོེང་དུ་བརྗེིད་པའ་ིསེང་ག་ེར་ེར་ེསྐྱེེས་སོ། །སྲིན་མོའ་ིསྟོེང་དུ་རྔམ་པའ་ི

སྟོག་རེ་རེ་སྐྱེེས་སོ། །སྟོག་སེང་གི་རྐེད་དུ་དབལ་གྱིི་ཁ་ོབ་ོཆོེན་པ་ོབཞེི་ཞེབས་བཞེི་

བསྒྲོད་པ་ར་ེར་ེབཞུགས་ས།ོ །དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོཆོེན་པ་ོད་ེབཞེ་ིཡང༌། སྐུ་མདོག་མཐིང་

ནག་བརྗེདི་དང་ལྡན། དབུ་ན་ིདགུ་ལ་ཕྱག་ན་ིབཅོ་ོབརྒྱད་ཞེབས་ན་ིབཞེ་ིཔ་སྟོ།ེ གསས་

ཁང་ག་ིསྒོ་ོབཞེ་ིལ། ཤེར་ན་ཟ་ོབ་ོདབུ་དགུ། བྱོང་ན་གཟ་ེམ་དབུ་དགུ། ནུབ་ན་རུ་ཆོ་ོ

དབུ་དགུ། ལྷ་ོན་རོམ་པ་ོདབུ་དགུ། གསས་ཁང་ག་ིསྒོ་ོབཞེིར་སྒོ་ོསྲུང་རྒྱན་དང་ཆོས་

ནས་བཀྲེ་ལམ་གྱིསི་སངོ་ང།ོ །སྒོ་ོསྲུང་ཆོནེ་པ་ོད་ེབཞེིའ་ིཞེལ། བདུད་དང་སྲནི་པ་ོལགོ་

འདྲེནེ་དམག་གསི་མཐངོ་བས། ཀུན་ཀྱིང་འཇིགིས་ནས་འདར་ཏ་ེསངོ༌། དམག་དཔནོ་

བཞེ་ིཡིས་བལྟས་ཏ་ེབརྟེགས་པས། གཟུགས་བཟང་སྐྱེེས་བུ་ཆོེན་པ་ོབཞེ།ི སྐུ་མདོག་

མཐངི་ནག་བརྗེདི་དང་ལྡན། དབུ་དགུ་ཕྱག་ན་ིབཅོ་ོབརྒྱད་པ། ཞེབས་བཞེ་ིབསྒྲོད་པས་

ཁ་ོཚུལ་ཅོན། ཁྱུང་ག་ིདབུ་དང་འབྲུག་ག་ིདབུ། སེང་གེའ་ིདབུ་དང་ཆུ་སྲིན་གྱི་ིདབུ། 

སྟོག་ག་ིདབུ་དང་གཡག་ག་ིདབུ། གཟགི་ག་ིདབུ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ིདབུ། དབུ་བརྒྱད་དཀྱིལི་
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ན་ཁོས་པ་མ་ིཡ་ིདབུ། །བཅོ་ོབརྒྱད་ཕྱག་ན་མཚོན་ར་ེབསྣམས། རྒྱེག་པའ་ིམདའ་དང་

འབུགས་པའ་ིམདུང་དང༌། གཤེོག་པའ་ིསྟོ་ར་ེདང༌། གཅོོད་པའ་ིདགྲ་སྟོ་དང༌། གཏུབ་

པའ་ིརལ་གྲ་ིདང༌། གཏུམ་པའ་ིཆུ་གྲ་ིདང༌། འཚོག་པའ་ིཐུ་ལུམ་དང༌། །འབུགས་པའ་ི

གསརོ་ཆོནེ་དང༌། འདྲེལ་བའ་ིསགོ་ལ་ེདང༌། དྲེ་བའ་ིསྤུ་གྲ་ིདང༌། བསྐོརོ་བའ་ིའཁརོ་ལ་ོ

དང༌། བསྒྱུར་བའ་ིཡ་ལད་དང༌། དམྱལ་ཐག་གཅོོད་པའ་ིཀ་མ་ལ་ིདང༌། སྲེག་པའ་ི

གཏར་རྡོ་ོདང༌། འཆོིང་བའ་ིལྕེགས་སྒྲོོག་དང༌། དབལ་ཟེར་གྱི་ིཆུ་ཁོལ་དང༌། འོད་ཟེར་

གྱི་ིམ་ེདཔུང་དང༌། དྲེག་རྩལ་གྱི་ིཐོག་མདའ་དང་བཅོ་ོབརྒྱད་ད།ོ །ཞེབས་བཞེ་ིཤེིན་ཏུ་

བསྒྲོད་པ་ན།ི མ་ེརིའ་ིཞེབས་ན་ིའབར་བའ།ོ །གཡུང་དྲུང་ཞེབས་ན་ིལྔ་སྐོརོ་ར།ོ །འཁརོ་

ལོའ་ིཞེབས་ན་ིདགུ་སྐོོར་ར།ོ །པད་མའ་ིཞེབས་ན་ིའདབ་བརྒྱད་ད།ོ །ད་ེལྟར་དབལ་གྱི་ི

ཁ་ོབ་ོབཞེ།ི ལགོ་འདྲེནེ་སྲནི་གྱི་ིདམག་ཐགོ་ཏུ། དབུ་ན་ིགཅོགོས། སྤྱིན་ན་ིབཟླགོ །ཞེལ་

ན་ིགདངས། ཚེམས་ན་ིགཙིིགས། ཕྱག་ན་ིགདེངས། ཞེབས་ན་ིབསྒྲོད། སྤྱིན་གྱི་ིའོད་

ཟེར་ལས་ཚ་ཚ་ཡར་མར་འཕྲི་ོའཕྲི་ོའཕྲིོས། ལྗོགས་ཀྱི་ིདབང་པ་ོལས་གསེར་བཙིོའ་ི

ཞུན་མ་རིལ་རིལ་འདྲེིལ། སྲིན་པ་ོབདུད་དང་ལོག་འདྲེེན་དམག་ཐོག་ཏུ། ཤེིན་ཏུ་དྲེག་

པོར་བྱུང་བར་མཐོང་ནས་སུ། སྲིན་པ་ོརྣམས་ཀྱིང༌གསས་ཁང་རྨེེང་ནས་བརྐ་ོབ་བས། 

རང་རེའ་ིཡུལ་དུ་ཡང་མ་ཆོགས་བར། མཐའ་ིལྕེགས་ར་ིཆོནེ་པ་ོབརྒལ་ནས་སུ། མུན་

ནག་ཆོནེ་པའོ་ིགླེངི་ལ་སབི་ཀྱིསི་བྲསོ་ཏ་ེསངོ་ང།ོ །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེའེ་ིབྱོནི་

རླབས་ཀྱིསི། དག་ེབའ་ིབར་ཆོདོ་ད་ེལྟར་བྱོེར་ཞེངི་དངེས། ཕྱ་ིརབས་སམེས་ཅོན་དག་ེ

བ་ཅོན། བདེར་གཤེེགས་ཕེ་ོབྲང་གསས་ཁང་ལ། རྒྱན་དང་ཆོས་པའ་ིཁ་ོབ་ོབཞེ་ིསྒོ་ོ

བསྲུང་དུ་བཅུག་ན་ཡནོ་ཏན་ད་ེལྟར་ར།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེནས་ཡང་སྟོོན་པས། གོང་དུ་སྨྲས་པའ་ིཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་བརྗེོད་པས། དེའ་ི

བྱོནི་རླབས་ཀྱིསི་གསས་ཁང་ཆོནེ་པ་ོདེའ་ིནང་ན། སམེས་ཅོན་རྣམས་བཀྲེདི་ཀྱིནི་དྲེང་

བའི་ཕྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་གཟུགས་བརྙིན་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་བཞེེངས་སུ་གསོལ་བ་ལ། 

སྤྲུལ་པའ་ིསྐུའ་ིརྒྱན་དྲུག་བཀྲེ་ལམ་གྱིསི་སངོ་སྟོ།ེ དབུའ་ིཟའེུ་པྲགོ་ནས་མགུར་གྱི་ིབུམ་

པ་ཡན་ཆོད་དུ། བྱོ་ཁྱུང་ག་ིཁ་ན་ཆུ་སྲནི་ཟ་བ་དང༌། མགུར་གྱི་ིབུམ་པ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ི

དཔལ་བེའུ་ཡན་ཆོད་དུ། གཡུ་འབྲུག་ག་ིཁ་ན་ཀླུ་ཕྲུག་ཟ་བ་དང༌། ཐུགས་ཀྱི་ིདཔལ་

བེའུ་མན་ཆོད་ནས་ཞེབས་ཀྱི་ིཔུས་མ་ོཡན་ཆོད་དུ། སེང་གེའ་ིཁ་ན་བྲམ་ཟ་ེཟ་བ་རུ་

ལམ་གྱིསི་སངོ་ང༌ོ། །ད་ེལྟར་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་རྒྱན་དྲུག་རྫོགོས་པས། དང་ལ་ཆུ་སྲནི་ཁ་

གདངས་པས་མཐོང་ནས་བརྟེགས་པས། སེམས་ཅོན་རྭའི་ཐོར་ཚུགས་རི་རབ་ཁི་

འཕེང་བརྩེགས་པ་འདྲེ་བ། མིག་གཡས་གཡོན་ཉི་ཟླ་ཐང་ལ་ལྷུང་བ་འདྲེ་བ། མཆུ་

ལྕེགས་ར་ིནག་པ་ོབཀུག་པ་འདྲེ་བ། ས་ོགངས་ར་ིདཀར་པ་ོབསྣོལ་པ་འདྲེ་བ། གཤེོག་

པ་ཟངས་ར་ིལྕེགས་ར་ིགཏམས་པ་འདྲེ་བ། སྤུ་སྤྲོིན་ཚོགས་འཐུག་པ་ོའཁྲུག་པ་འདྲེ་བ། 

ཚིགས་རང་ཡོངས་སུ་ས་རྡོོལ་དྲེིལ་བ་འདྲེ་བ། སྡེེར་མ་ོལྕེགས་ཀྱུ་ཁ་བརྒྱད་གཟེངས་

པ་འདྲེ་བ། གསུས་པ་དམྱལ་བའ་ིཁག་མཚ་ོའཁྱེིལ་པ་འདྲེ་བ། རྩ་རྒྱུས་འཇིའ་ཚོན་ར་ི

མ་ོབྲསི་པ་འདྲེ་བ། དསེ་རང་འདྲེ་བའ་ིཆུ་སྲིན་ཟུང་གཅོགི་སྤེར་མསོ་བརྒྱབ་ནས། ཁར་

བཅུག་ནས་ཟ་བར་འདུག་པ་ནི། ཆུ་སྲིན་ཁ་གདངས་པས་མཐོང་ནས། ཁ་དང་མིག་

གཉསི་ཀ་བཙུམ་ཞེངི༌། ཤེནི་ཏུ་བྲདེ་པས་རྒྱ་མཚོའ་ིགཏངི་དུ་མག་ོབ་ོབསྟོན་ནས་བྲསོ་

ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། དག་ེབའ་ིབར་ཆོོད་ད་ེ

ལྟར་བྱོརེ་ཞེངི་དངེས་ས།ོ །ད་ེནས་ཡང་ཀླུ་ཕྲུག་མང་བསོ་ར་ིམ་ོསྙིངི་དུ་སྡུག་ནས། བརྐ་ོ
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ཡནི་གཅོགོ་ཏུ་འོང་བས་མཐངོ་ནས་བརྟེགས་པས། སམེས་ཅོན་རྭ་ལ་དུང་ག་ིཁ་ིའཕེང་

དགུ་བརྩེགས་ཡོད་པ། མིག་གཡས་གཡོན་སྐོར་ཆོེན་ལ་ཀར་ཤེར་བ་འདྲེ་བ། ཁ་

མཚལ་གྱི་ིལུང་པ་ཕྱསེ་པ་འདྲེ་བ། ལྕེ་ེགླེགོ་དམར་འགྱུ་བ་འདྲེ་བ། ས་ོགངས་ར་ིབསྣལོ་

བ་འདྲེ་བ། གཤེོག་པ་མ་ེལྕེ་ེམཆོེད་པ་འདྲེ་བ། སྤུ་དང་ཁ་དོག་གཡུ་རུ་འདུག་པ། རྐང་

ལག་སྦྲུལ་ནག་འཁྱུག་པ་འདྲེ་བ། སྡེེར་མ་ོཤེ་ཟུངས་བཅུམ་པ་འདྲེ་བ། དེས་ཀླུ་ཕྲུག་

ཟུང་གཅོིག་ཁ་ན་ཟ་བར་མཐོང་བས། ཀླུ་ཕྲུག་ཕྱ་ིམ་རྣམས་ཀྱིང་སེམས་ཅོན་འཇིིགས་

པ་དེས་ཟོས་ཀྱིིས་དོགས་ནས་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཡོ་ཀ་བྲོས་ཏེ་སོང་ངོ༌། །སྟོོན་པ་

གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེའེ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། དག་ེབའ་ིབར་ཆོདོ་ད་ེལྟར་བྱོརེ་ཞེངི་དངེས་

སོ། །ད་ེནས་བྲམ་ཟ་ེགནོད་སྦྱིན་ར་ིམ་ོརྒྱན་ལ་ཆོགས་ཀྱིིན། ར་ིམ་ོརྐ་ོགཅོོད་བྱོེད་པ་

རྣམས་ཀྱིསི་མཐངོ་ནས་བརྟེགས་པས། སམེས་ཅོན་ལུས་པ་ོགངས་ར་ིལ་ཉ་ིམ་ཤེར་བ་

འདྲེ་བ། མིག་གཉན་ཆོེན་ལྷོག་པ་ཁོས་པ་འདྲེ་བ། སྡེེར་མ་ོབདུད་ཀྱི་ིཟོར་བ་བཀུག་པ་

འདྲེ་བ། སྤུ་བཙིན་གྱིི་དུག་མདའ་སྐྱེེས་པ་འདྲེ་བ། དེས་བྲམ་ཟེ་དང་གནོད་སྦྱིན་ཆོ་

གཅོིག་བཟུང་ཞེིང་ཟ་བར་མཐོང་བས། ཀླུ་བྲམ་ཟེའ་ིརིགས་དང༌། གནོད་སྦྱིན་ཕྱ་ིམ་

རྣམས་སེམས་ཅོན་འཇིིགས་པ་དེས་ཟོས་ཀྱིིས་དོགས་ནས། དཔག་ཚད་བརྒྱ་རེ་

བརྒལ་ནས་བྲསོ་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། དག་ེ

ལ་བར་ཆོོད་ད་ེལྟར་བྱོེར་གྱིིན་དེངས་པར་གྱུར་ཏོ། །ད་ེལ་སོགས་པའ་ིསེམས་ཅོན་

ལོག་པར་བྱོེད་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། བདེར་གཤེེགས་སྐུ་ལ་གདུག་པའ་ིསེམས་ཅོན་

རྣམས་རྒྱན་དང་གདན་དུ་བཀོད་པས་ནི། བར་ཆོོད་ཐམས་ཅོད་ས་སར་ཟློག་པར་

གྱུར་པའོ། །ད་ེལྟར་རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཡང༌། བསམ་པ་བཟང་པོས་འཆོ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྒྱགས་དག་ེརྩ་བཞེེངས་པའ་ིགསས་ཁང་མཐའ་རུ་བར་ཆོོད་མེད་པར་ཕྱིན། ཤེིན་ཏུ་

ཡིད་དགའ་ལ་རབ་ཏུ་སེམས་སྤྲོོ་ནས། སྟོོན་པའི་སྐུ་ལ་བསྐོོར་ཞེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་

ལོ། །ད་ེནས་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། སེམས་ཅོན་མིའ་ིབུ་ལ་བསོད་

ནམས་ཚོགས་ཆོ་ེབ། རྒྱ་ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྱེོད་ཡིན་པས། སྐུ་གཟུགས་སྐུ་

གདུང་གསུང་རབ་གསུམ། བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེེས་བཞེག་དཔ།ེ གསས་ཁང་འད་ི

རུ་འཚགོས་པར་བཞེག །སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་རྣམ་གཉསི་ན།ི འད་ིརུ་སྔ་མ་རྫོགོས་

ནས་སྣང༌། ད་བརྩམ་དགསོ་པ་གལ་ཆོ་ེབ། གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེརྒྱུད་ལྔ་ཡནི། བདག་

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འདིར། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིཚ་ེལ་ོབརྒྱ་ཐུབ་ཙིམ་ན། སྟོོན་པ་ལ་འོངས་

པ་ཡནི་ཏ།ེ དང་པ་ོསྐུས་འདུལ་བའ་ིདུས་སུ། སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང་བསདོ་ནམས་ཆོ་ེ

བས། གོང་ནས་སྒྲོིབ་པ་སྦྱངས་པ་ཀུན། བདག་ག་ིཞེལ་མཐོང་བ་ཙིམ་གྱིིས། ཚོགས་

རྫོོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་སེམས་ཅོན་བསོད་ནམས་མར་འབྲ་ི

བས། ཞེལ་མཐོང་གིན་གསུང་ཐོས་པས། སངས་རྒྱས་ཏེ་སོང་ང༌ོ། །ད་མན་ཆོད་

སམེས་ཅོན་བསདོ་ནམས་མར་འབྲ་ིབས། ཚགོས་རྫོགོས་པ་བས་སྒྲོབི་པ་བྱོང་བ་ཡང་

ཉུང་བས། ཚིག་དང་ཡ་ིག་ེབསྟོན་གྱིིན་བཀྲེིད་དགོས་པས། པ་ོཏ་ིདང་གླེེགས་བམ་

བཅོའ་དགོས་པའ་ིདུས་ལ་བབ་པ་ད་ཡིན་ནོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས། གཤེེན་

རབ་ཀྱིིས་གཤེེན་ལ་ོཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་མ་ིལ་ོཉིས་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་ན། གསས་ཁང་དཀར་ནག་

བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིང་ཐོག་འབར་གྱི་ིནང་དུ། སྐྱེ་ེའགྲ་ོསེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་

ཆོེད་དུ། པ་ོཏ་ིགླེེགས་བམ་ཡ་ིག་ེནག་པོར་བརྩམས། དུང་ཤེོག་དཀར་པ་ོཐུགས་རྗེེའ་ི

བྱོནི་གྱིསི་བརླབས། གཡུ་ཡ་ིསྣག་ཚ་སྔནོ་པ་ོཡ་ེཤེེས་ཐབས་ཀྱིསི་སྦྱར། རནི་ཆོནེ་སྣ་
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ལྔའ་ིཔ་ོཏ་ིགླེེགས་བམ་བཅོས། གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་ཡང༌། སྒོ་ོབཞེ་ི

མཛོོད་དང་ལྔ་རུ་ཕྱེས་ནས་བྲིས། མན་ངག་ལུང་ག་ིབོན་ན་ིཉུང་ལ་འདུས་པས་ལུང༌། 

དཔོན་གསས་སྡེ་ེརུ་བྲིས་ནས་གསེར་གྱི་ིགླེེགས་བམ་ནང་དུ་བཅུག །སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ི

བོན་ན་ིམང་ལ་འབྲེལ་པས་རྒྱུད། ཆོབ་ནག་སྡེ་ེརུ་བྲིས་ནས་ལྕེགས་ཀྱི་ིགླེེགས་བམ་

ནང་དུ་བཅུག །རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་ིབནོ་ན་ིདནོ་ལ་རྒྱས་ཀྱིནི་བསྡུད་པས་འབུམ། འཕེན་

ཡུལ་སྡེ་ེརུ་བྲིས་ནས་ཟངས་ཀྱི་ིགླེེགས་བམ་ནང་དུ་བཅུག །ནག་པ་ོསྔགས་ཀྱི་ིབོན་ན་ི

དོན་ལ་བསྔགས་པས་སྔགས། ཆོབ་དཀར་སྡེ་ེརུ་བྲིས་ནས་དངུལ་གྱི་ིགླེེགས་བམ་

ནང་དུ་བཅུག །ད་ེབཞེ་ིགཅོགི་ལ་སྡུད་ཀྱིནི་ཚང་ནས་ཡ་ོལ་རྒྱུག་པ་ན།ི གཙིང་མ་མཐ་ོ

ཐགོ་སྤྱི་ིརྒྱུག་མཛོདོ་ཀྱི་ིབནོ་ཡནི་ཏ།ེ ལྟ་བ་གཅོགི་ཏུ་སྐྱེལེ་བས་མཐ་ོཐགོ་སྤྱིིར་རྒྱུག་སྟོ།ེ 

མཛོདོ་ཀྱི་ིབནོ་སྡེ་ེརུ་བྲསི་ནས་གཡུའ་ིགླེགེས་བམ་ནང་དུ་བཅུག །སྟོནོ་པས་བནོ་ལ་སྒོ་ོ

བཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་རུ་ད་ེལྟར་ཕྱེས། །ད་ེལ་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས། གཤེེན་རབ་ལ་

གསོལ་པ། སྟོོན་པ་ལགས། བོན་སྒོ་ོབཞེི་མཛོོད་དང་ལྔར་གླེེགས་བམ་ལ་ཕྱེ་ནས། 

གྲངས་ཀྱིང་ལྔ་ཀ་ནར་ངསེ་པ་ལགས་སམ། ད་ེལ་སྟོནོ་པས་གསུངས་པ། གྲངས་ཀྱིང་

ལྔ་ཀ་ནར་ངེས་སོ། །ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་ངེས་ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིརྒྱུ་འཁོར་བའ་ི

དུག་ལྔས་བྱོས་པས་ཀྱིང་གྲངས་ཀྱིང་ལྔ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། །སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེས་

གཉེན་པ་ོཡ་ེཤེེས་ལྔ་སྐྱེེད་ནས་འཇིོམས་པས་ཀྱིང་ལྔ་ཀ་ནར་གྲངས་ངེས་ས།ོ །བདུད་

རྣམ་པ་ལྔ་བཅོོམ་ནས་ལྷ་ལྔ་རུ་བསྒྱུར་བས་ཀྱིང༌། གྲངས་ལྔ་ཁ་ོནར་ཁྱེེའུ་ཆུང་ངེས་

སོ། །ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་གསོལ་བ། སྟོོན་པ་ལགས། བོན་སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་

གསུངས་པ་ཀ་ན་ལྟར། གོ་རིམ་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་པ་ལགས་སམ། དེ་ལ་སྟོོན་པས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསུངས་པ། །ག་ོརིམ་ཀྱིང་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ངེས་སོ། །ད་ེཅོིའ་ིཕྱིར་ངེས་ན། བོན་

ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིལ་ལུང་གིས་ཆོོད་པས། ག་ོརིམ་ཀྱིང་དང་པོར་དཔོན་གསས་མན་ངག་

ལུང་ག་ིབོན་ངེས་སོ། །ལུང་མ་ནོར་བ་ལས་རྒྱུད་མ་ཆོད་པར་འབྱུང་སྟོེ། བོན་ཐམས་

ཅོད་ཀྱི་ིཁོག་རྒྱུད་ཀྱིིས་བཀྲེོལ་པས། ག་ོརིམ་ཀྱིང་དང་འོག་ཏུ་ཆོབ་ནག་རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་

ངསེ་ས།ོ །རྒྱུད་མ་ཆོད་པ་ལས་འབུམ་དུ་རྒྱས་ཀྱིནི་འཕེལེ་བར་འབྱུང་སྟོ།ེ བནོ་ཐམས་

ཅོད་ཀྱི་ིའགག་མདོའ་ིརྩིས་འདེབས་པས། ག་ོརིམ་ལྔ་ཚིགས་སུ་འཕེན་ཡུལ་རྒྱས་པ་

མད་ོཁུངས་འབུམ་གྱི་ིབོན་ངེས་སོ། །འབུམ་རྒྱས་པ་ལས། མད་ོའབྲེལ་བར་འབྱུང་

ང༌ོ། །བོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིའགག་མན་ངག་ལ་ཐུག་པས། ག་ོརིམ་ཐ་མའ་ིརྟེག་ཏུ་ཆོབ་

དཀར་སྔགས་ཀྱི་ིབོན་ངེས་ས།ོ །བོན་སྒོ་ོབཞེ་ིམ་ིའབྱོེད་མཉམ་པའ་ིདོན་ཆོེད་དུ། ཐིག་

ལ་ེགཅོིག་ལ་བསྐྱེེལ་པས། ག་ོརིམ་ཐ་མར་གཙིང་མ་མཐ་ོཐོག་སྤྱི་ིརྒྱུག་ག་ིབོན་ངེས་

ས།ོ །ག་ོརིམ་ཀྱིང་ད་ེལྟར་ཁྱེེའུ་ཆུང་ངེས་ས།ོ །ཡང་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྟོོན་པ་ལ་

གསོལ་བ། སྟོོན་པ་ལགས། བོན་སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་མཚན་ཉིད་ས་ོསོར་ཀ་ནར་

ངེས་པ་ལགས་སམ། དེ་ལ་སྟོོན་པས་གསུངས་པ། མཚན་ཉིད་ཀྱིང་ས་ོསོར་ངེས་

ས།ོ །དཔནོ་གསས་བདག་ག་ིདནོ་སམེས་དང་དནོ་གྱི་ིམཚན་ཉདི་ལ་སྨྲས་པའ།ོ །ཆོབ་

ནག་གཞེན་གྱི་ིདོན་ཚིག་དང་ལུས་ཀྱི་ིམཚན་ཉིད་ལ་སྨྲས་པའོ། །འཕེན་ཡུལ་གཉིས་

ཀའ་ིདོན་ལུས་སེམས་འབྲེལ་བའ་ིམཚན་ཉིད་ལ་སྨྲས་པའོ། །ཆོབ་དཀར་སྔགས་ཀྱི་ི

བོན་ལུས་སེམས་ཡབ་ཡུམ་དུ་སྒྲུབ་པའ་ིམཚན་ཉིད་ལ་སྨྲས་པའོ། །གཙིང་མ་མཐ་ོ

ཐོག་སྤྱིིར་རྒྱུག་སྒོོ་བཞེི་ལ་ཡང་བསྔགས་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་སྤྱིིར་ཁྱེབ་ཀྱིི་

མཚན་ཉདི་ལ་སྨྲས་པའ།ོ །མཚན་ཉདི་ཀྱིང་ད་ེལྟར་དུ་ཁྱེའེུ་ཆུང་ངསེ་ས།ོ །
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ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྟོོན་པ་ལ་གསོལ་བ། སྟོོན་པ་ལགས། བོན་སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་

དང་ལྔའ་ིདནོ་ས་ོསོར་ཀ་ནར་ངསེ་པ་ལགས་སམ། ད་ེལ་སྟོོན་པས་གསུངས་པ། དནོ་

ན་ིས་ོསོར་མ་ངེས་གཅོིག་ཏུ་ངེས། སེམས་ཅོན་བླ་ོདང་སྦྱར་ནས་ཚིག་གིས་ཁིད་པས་

ས་ོསརོ་བསྟོན་པའ།ོ །དནོ་དུ་གཅོགི་ལ་སྡུད་པའ་ིགཏན་ཚགིས་འད་ིལྟར་ར།ོ །དཔནོ་ན་ི

སྐྱེ་ེབ་མེད་པ་ལ། གསས་ན་ིའགག་པ་མེད་པའ།ོ །ཆོབ་ན་ིའགྲ་ོབ་གས་ོབ་ལ། ནག་ན་ི

མི་འགྱུར་ཆོེན་པོའ།ོ །འཕེན་ནི་བོན་ཉིད་སྤྲོོས་པ་ལ། ཡུལ་ནི་སེམས་ཉིད་གདལ་

པའ།ོ །ཆོབ་ན་ིབདུད་རྩ་ིགྲུབ་པ་ལ། དཀར་ན་ིསྐྱེོན་མེད་རྫོོགས་པའ།ོ །གཙིང་ན་ིསྒྲོིབ་

གཉསི་བྱོང་བ་ལ། མཐ་ོཐགོ་ཚགོས་གཉསི་རྫོགོས་པའ།ོ །སྤྱིིར་ན་ིསྒོ་ོབཞེ་ིའདུས་པ་ལ། 

རྒྱུག་ན་ིཀུན་ལ་ཁྱེབ་པའ།ོ །དནོ་ན་ིམ་ིའཁྱེལ་གཅོིག་ཏུ་ཁྱེའེུ་ཆུང་ངསེ་པའ།ོ །

ཡང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྟོོན་པ་ལ་གསོལ་བ། སྟོོན་པ་ལགས། བོན་སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་

དང་ལྔ། ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་བཀྲེིད་ཀྱིིན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། རིན་པ་ོཆོེའ་ིགླེེགས་བམ་

ལྔའ་ིནང་དུ་ཡ་ིགེར་བྲིས་ལགས་ན། ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་ཤེེས་པ་ཇི་ེཆུང་ཇི་ེཆུང་

མཆོསི། སྟོནོ་པའ་ིགསུངས་པའ་ིབཀའ་འད་ིཡདི་ཙིམ་དབྱོ་ེཤེགས་ཞེན། དཔནོ་གསས་

མན་ངག་ལུང་ག་ིབོན་དུ་གཏོགས་པ་གང་དང་གང་ཞེིག་ལགས། ཆོབ་ནག་སྲིད་པ་

བརྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་དུ་གཏོགས་པ་གང་དང་གང་ཞེིག་ལགས། འཕེན་ཡུལ་རྒྱས་པ་འབུམ་

གྱི་ིབོན་དུ་གཏོགས་པ་གང་དང་གང་ཞེིག་ལགས། ཆོབ་དཀར་དྲེག་པ་ོསྔགས་ཀྱི་ིབོན་

དུ་གཏོགས་པ་གང་དང་གང་ཞེིག་ལགས། །གཙིང་མ་མཐ་ོཐོག་སྤྱིིར་རྒྱུག་བོན་སྒོ་ོ

བཞེིའ་ིནང་ནས་ཀྱིང༌། བསྔགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིབོན་དུ་གཏོགས་པ་གང་

དང་གང་ཞེིག་ལགས། ལྟ་བའ་ིབལྟ་ཐབས་དང༌། སྤྱིོད་པའ་ིསྤྱིད་ཐབས་ལུགས་ན་ིཇི་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལྟར་ལགས། ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་དོན་དུ་སྟོོན་པས་ངེས་པར་བཤེད་དུ་གསོལ། ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་གསོལ་ཏ།ོ །ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་ཞུས་

པའ་ིདུས་ད་ེརུ། སྲདི་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོསངས་པ་ོའབུམ་ཁ།ི འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་གྱི་ིདནོ་དུ། 

དགའ་ལྡན་ལྷའ་ིགནས་སུ་སྐུ་སྐྱེ་ེབ་བཞེེས་ནས་བཞུགས་པས་གཟིགས་ནས། འཁོར་

སྲིད་པ་ཕེ་ོའབུམ་མ་ོཁ་ིདང་ཆོས་ནས། གསས་ཁང་ཆོེན་པ་ོདེའ་ིནང་དུ། མ་ེཏོག་ག་ི

ཆོར་པ་དང་འགྲོགས་ནས་བྱོོན་ནོ། །ད་ེལ་དེར་འཚོགས་པ་ཀུན་གྱིིས། རིན་པ་ོཆོ་ེསྣ་

ལྔའ་ིམཆོདོ་པ་ཕུལ་ལ།ོ །

ད་ེནས་སངས་པོས་འཚོགས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ཐབས་དང་ཤེེས་

རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་དང༌། འགྲ་ོབ་ཕྱ་ིརབས་དྲེང་བའ་ིདོན་ཆོེད་དང༌། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་

འདས་ཀྱིང་བསྟོན་པ་གཞེག་པའ་ིཕྱིར། སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་ཡ་ིབོན་དུ་ཕྱ་ེནས་བྲིས། 

གླེེགས་བམ་ལྔ་རུ་བཅོས་པའ་ིནང་འད་ིན། ཤེེས་རབ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའ་ིགཤེེན་རབ་

ཀྱིིས། ཇི་ིལྟར་བྲིས་པ་བདག་ལ་ལྟང་ཕུལ་ཅོིག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སངས་པོས་གསུངས་

ས།ོ །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གསུངས་པ། གཏ་ོཡ་ིབཀའ་སྒྲོོམ་བདུད་ཀྱིིས་ཞུགས་ལ་

བསྲེགས། བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིས་དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་ལུས། སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་

སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་འཕེེལ། ཕྱ་ིརབས་དོན་དུ་སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་རུ་བྲིས། སངས་

པོའ་ིསྙིན་དུ་བོན་གྱི་ིལྟང་དབུལ་བ། ཡིག་འབྲུ་སུམ་ཅུས་བོན་གྱི་ིཁོག་པ་ཕུབ། འག་ོ

ཡིས་ལམ་དྲེངས་ཤེད་ཀྱིིས་མད་ོཡང་བཅོད། ཚེག་གིས་བར་ཕྱ་ེམ་ིའཁྲུགས་གསལ་

བར་སྙིོམས། གུག་འགྲེང་ན་ར་ོཞེབས་འཁྱུད་ཡ་ར་སྟོ། སྐོད་སྦྱོར་དོན་དུ་ཡན་ལག་

རྒྱས་པར་བཏགས། དུག་ལྔ་རྩ་བཅོད་ཡ་ེཤེེས་ལྔ་དང་སྦྱར། ཕྱ་ིརབས་བསྟོན་པར་
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གསས་ཁང་འདི་རུ་བཞེག །ཅུང་ཙིམ་དབྱོེ་ཤེགས་ཞེན་པ་ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་ཞུས། 

ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པའ་ིསངས་པ་ོལགས། འབུམ་དང་ཁ་ིརུ་ཕྱ་ེལ་དབྱོ་ེཤེགས་

ལགེས་པ་ཞེགི །ཕྱ་ིརབས་དོན་དུ་རྒྱས་པར་མཛོད་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཤེནེ་རབ་

ཀྱིསི་སངས་པ་ོལ་གསུངས་ས།ོ །སྣང་སྲདི་གཏན་ལ་འབབེས་པའ་ིསྲདི་པ་ཐམས་ཅོད་

ཀྱི་ིམསེ་པ་ོསངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིཡསི། འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདནོ་ཆོདེ་དུ། བནོ་

སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་ཀའ་ིནང་དུ་རིགས་ཕྱ་ེནས། ས་ོསོར་གླེེགས་བམ་ལ་འབྲ་ིབའ་ི

དནོ་ཆོདེ་དུ། དང་པ་ོབྱོནི་གྱིསི་བརླབས་ཏ།ེ བྱོནི་ན་ིནམ་མཁའ་འདྲེ་བ་ལས། རླབས་

ན་ིཉ་ིཟླ་འདྲེ་བ་བསྐྱེེད། བྱོིན་ན་ིཉ་ིཟླ་འདྲེ་བ་ལས། རླབས་ན་ིའོད་ཟེར་འདྲེ་བ་བསྐྱེེད། 

བྱོིན་ནི་འོད་ཟེར་འདྲེ་བ་ལས། རླབས་ནི་མ་རིག་མུན་འཇིོམས་གསལ། དེ་ཡང་

དགངོས་པའ་ིཁྱེད་པར་ར།ོ །བྱོནི་ན་ིརྒྱ་མཚ་ོའདྲེ་བ་ལས། རླབས་ན་ིསྤྲོནི་དཔུང་འདྲེ་བ་

གཏིབས། བྱོིན་ན་ིསྤྲོིན་དཔུང་འདྲེ་བ་ལས། རླབས་ན་ིཆོར་པ་འདྲེ་བ་དབབ། བྱོིན་ན་ི

ཆོར་པ་འདྲེ་བ་ལས། རླབས་ན་ིསྐོམ་སྤེངས་མ་ེཏགོ་གསལ། ད་ེཡང་དགངོས་པའ་ིཁྱེད་

པར་ར།ོ །བྱོནི་ན་ིས་གཞེ་ིའདྲེ་བ་ལས། །རླབས་ན་ིས་བནོ་འདྲེ་བར་གདབ། བྱོནི་ན་ིས་

བོན་འདྲེ་བ་ལས། རླབས་ན་ིའབྲུ་བཅུད་རྒྱས་པར་བསྐྱེེད། བྱོིན་ན་ིའབྲུ་བཅུད་འདྲེ་བ་

ལས། རླབས་ན་ིཀུན་གས་ོཐམས་ཅོད་བསྐྱེདེ། ད་ེཡང་དགངོས་པའ་ིཁྱེད་པར་ར།ོ །ད་ེ

ལྟར་རམི་པས་བྱོནི་གྱིསི་བརླབས་ཀྱིནི་དགངོས་པས། བདརེ་གཤེགེས་དགངོས་པའ་ི

བྱོིན་རླབས་དང༌། སེམས་ཅོན་ལས་ཀྱི་ིབསོད་ནམས་ཀྱིིས། ཕྱོགས་བཞེ་ིམཚམས་

བརྒྱད་ནམ་མཁའ་ལས། རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔའ་ིགླེེགས་བམ་དུ། དུང་ག་ིཤེོག་ཤེོག་བམ་དུ་

སྦམས། གཡུ་ཡ་ིསྣག་ཚ་དར་དུ་དྲེལི། གནས་མཆོགོ་ད་ེརུ་ཆོར་བཞེིན་བབས། ཤེསེ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རབ་འབྱོངོས་པའ་ིཡ་ིག་ེམཁན། །འདམོ་ར་ེགསལ་བའ་ིའདོ་དང་ཆོས། རནི་ཆོནེ་གཞེ་ི

སྐུར་སྨྱུ་གུ་དང་། དྲེང་བའ་ིཐིག་ཤེིང་ལྷན་བར་ཆོས། གནས་མཆོོག་ད་ེརུ་ཆོར་བཞེིན་

བབས། ད་ེལ་ཀུན་ཀྱིང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིབཀའ་བསྩལ་པ། གོང་དུ་

བཞེེངས་པའི་དགེ་བ་ཡང༌། ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་གྱིིས་མ་བརླབས་ཀྱིིན། དྲེག་པོས་

མཚམས་གཅོོད་མ་བྱོས་པས། བར་དུ་གཅོོད་པ་བྱུང་བ་ཡིན། གསུང་རབ་ཁ་ིདང་

འབུམ་འབྲ་ིབར། །ཤེིན་ཏུ་གཉན་པས་བར་ཆོད་འོང༌། བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་

འཚོགས། དང་ལ་བར་ཆོོད་མཚམས་གཅོོད་དགོས་གསུངས་ཏ།ེ སྐྱེ་ེའགྲ་ོགསོས་སུ་

འབྲུ་བཅུད་རྩ་ིཏོག་སྨིན། ཐམས་ཅོད་དབྱོར་གྱིིས་བསྐྱེེད་ནས་རྒྱས་པར་བྱོེད་པས་སུ། 

དབྱོར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་གཅོིག་ལ། གསུང་རབ་དབུ་འཛུགས་ཁྱེད་པར་དུས་སུ་

བསྔགས་པས་ན། སངས་པསོ་དང་ལ་ཕྱགོས་བཞེརི་མཚམས་བཅོད་ད།ེ དཔག་ཚད་

རེ་རེས་བར་བཅོད་པའི་ཕྱོགས་བཞེིར་ཐ་ོཆོེན་པ་ོབཞེི་བཙུགས། གོང་དུ་སྨོས་པའི་

དབལ་གྱི་ིཁ་ོབ་ོཆོེན་པ་ོབཞེིའ་ིཆོ་བྱོད་དུ། རྒྱལ་མཚན་བཞེ་ིབྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ནས་

ཐའོ་ིརྩར་བཙུགས། ཕྱག་གཡས་པས་མཚ་ེདང་ཡུངས་ཀར་ཐགོས། གཡནོ་པ་བསྒྲོད་

ནས་སྤེར་མ་ོགདེངས། ཞེབས་ས་ལ་དྲེིག་དྲེིག་རྡོེགས། རྔ་གཤེང་ག་ིསྒྲོ་དྲེག་པོར་ཕྱུང་

གིན། མཚ་ེདང་ཡུངས་ཀར་འཕེངས་ནས། ཚིག་བཤེད་འད་ིསྐོད་བརྗེོད་ད།ོ །སྟོོན་པ་

གཤེེན་རབ་མི་བོ་ཡིས། །དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔའི་ས་བོན་ལས། །ཡིག་འབྲུ་སུམ་ཅུ་རྩ་

བརྒྱད་འཕེེལ། །རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔའི་གླེེགས་བམ་ལ། །སྒོོ་བཞེི་མཛོོད་ལྔའི་བོན་སྡེེ་

བྲིས། །དབྱོ་ེཤེགས་ཅུང་ཙིམ་ཞེན་པས་སུ། །ད་ེལས་འབུམ་དང་ཁ་ིསྤྲོོས་ནས། །ཕྱ་ི

རབས་སམེས་ཅོན་དྲེང་ཕྱརི་བྲསི། །རྒྱས་ཀྱིནི་ཟནི་པར་མ་གྲུབ་པར། །བར་དུ་གཅོདོ་
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པའ་ིབགེགས་བྱོེད་ཀུན། ས་ས་ས་ོསོའ་ིགནས་སུ་བྱོེར་གསུངས་ནས། ཞེལ་ནས་

སྔགས་བརྗེདོ་པ། ཀ་ཡ་ཀ་པར་སླང་དུ་ཏྲག་མ་རག་ཤེ་ར་ིལ་ིཧུ་དུམ་བྷྱོ་ོབྷྱོ།ོ ལན་དགུ་

བཟླས་ཀྱིིན་མཚ་ེཡུངས་ཕྱོགས་བཞེིར་འཕེངས་ས།ོ །དགོངས་པས་བར་ཆོོད་ཐམས་

ཅོད་ཐལ་བ་རླུང་གིས་འཕྱགས་པ་བཞེིན་དུ་སོང༌། ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་

བསམ་པ་བཏང༌། ད་ེནས་གླེགེས་བམ་དཔ་ེདནོ་གཉསི། སངེ་གའེ་ིཁ་ིསྟོངེས་སུ་བཞེག་

ནས། གངོ་དུ་སྨོས་པའ་ིགཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་སྨན་གྱི་ིརྣམ་ལྔའ་ིགཞུང་བཞེནི་དུ་རམི་

པས་མཆོདོ་པ་ཕུལ་ལ།ོ །ད་ེན་ཡང་དཔ་ེཡནོ་བདག་གསི་བཀྱིག །དཀར་ཡགི་མཁན་

གྱིིས་བཀྱིག་ནས། །སངས་པོས་དང་པ་ོཡོན་བདག་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་གསུངས་

པ། །སྒོོས་བརྩན་རྒྱུ་སྦྱོར་ཀོང་ཙིེ་དང༌། །སྤྱིི་བརྩན་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་

གཉིས། །གསུང་རབ་རྒྱུད་ཀྱིིས་འདྲེེན་པར་ཤེོག །བླ་མེད་གོ་འཕེང་ཐོབ་པར་

ཤེགོ །མཐའ་རུ་མ་རྒྱས་པར་འད་ིརུ། །བསམ་པ་དག་པའ་ིསྟོབོས་མཆོགོ་གསི། །བར་

དུ་གཅོདོ་པས་མ་ིཚུགས་པར། །གསུང་རབ་རྫོགོས་པར་གྲུབ་པར་ཤེགོ །ད་ེནས་ཡགི་

མཁན་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ། །དལ་འབྱོོར་རྩལ་ལྡན་རིག་པ་ཅོན། །བཟ་ོམཆོོག་

དག་ེབའ་ིལ་ོཙཱ་བ། །གསུང་རབ་མཐའ་རུ་མ་རྒྱས་པར། །བར་དུ་གཅོོད་པ་མེད་པར་

ཤེགོ །སམེས་ཅོན་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡ།ི །གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེཁ་ིསྡེ་ེའད།ི །བདག་

གིས་ཇི་ིལྟར་གསུངས་པ་བཞེིན། །འཁྲུལ་པས་ལྷག་ཆོད་ནོར་མེད་པར། །དུང་ཤེོག་

དཀར་ལ་བྲིས་དག་ནས། །འཕྲུལ་གྱི་ིཡ་ིག་ེམཁན་རྣམས་དང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅོན་གང་རྩམོ་པ། །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་གདནོ་མ་ིཟ། ད་ེནས་ཡགི་མཁན་རྣམས་ཀྱིསི་ཡ་ི

གེའ་ིདབུ་བཙུགས་སོ། །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་གསུངས་པའ་ིགླེེགས་བམ་ལྔ་བསྟོན་པར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཞེག་པ་ལ། སངས་པོས་ཕྱ་ེནས་རྒྱས་པར་ཁ་ིདང་འབུམ་དུ་གསུངས། བོན་ལ་སྤྱི་ི

རུ་ཕྱ་ིརྒྱུད། ནང་རྒྱུད། གསང་རྒྱུད་འདུས་པ་མཐ་ོཐོག་གསུམ་དུ་ཕྱ།ེ ནང་ག་ིནང་ན་ི

དཔོན་གསས་མན་ངག་ལུང་ག་ིབོན་དུ་གསུངས། དཔོན་གསས་མན་ངག་ལུང་ག་ི

བནོ་དུ་གཏགོས་པ་ན།ི ཤེེས་རབ་རྒྱུད་སྦྱང་ཚགི་བརོ་དནོ་ལ་བསྒོམོ་པའ།ོ །མཚ་ོགླེངི་

དུར་ཁོད་ལུང་ཕུགས་ནགས་ཚལ་དུ། ར་ིདྭགས་སྨས་མ་བཞེིན་དུ་ཆོིག་པུར་དགོན་

པར་གནས། ལྟ་བའ་ིབལྟ་ཐབས་ཚད་ནི། རྟེག་ཆོད་གཉིས་ཀའ་ིདོན་ཤེེས། ད་ེལ་མ་

ཆོགས་མ་ཡེངས་པར། ཐིག་ལ་ེཆོེན་པ་ོཉག་གཅོིག་ག་ིདོན་ལ། མ་ིཡེངས་བརྟེན་པར་

བསྒོོམ། སྤྱིོད་པའ་ིསྤྱིད་ཐབས་གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞེིན་དུ་ཆོིག་པུར་དགོན་པར་གནས། 

དཔོན་གསས་བསྒོོམ་པའ་ིབོན་ལ་ཁ་ིསྡེ་ེཆོིག་ཏུ། སངས་པོས་གླེེགས་བམ་དཀར་ལ་

ཡ་ིག་ེནག་ཏུ་བྲསི། ཕྱ་ིརབས་སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་བསྟོན་པའ་ིརྗེསེ་སུ་བཞེག །ཕྱིའ་ི

ཕྱ་ིན་ིཆོབ་ནག་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་དུ་གསུངས། ཆོབ་ནག་སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབོན་དུ་

གཏོགས་པ་ན།ི ཤེེས་རབ་རྒྱུད་སྦྱང་ཚིག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོགྱིེར་བའ།ོ །ཕྱ་ིརྒྱུད་ཤེ་ི

ཐབས་འདུར་ཐབས་དང༌། ནང་རྒྱུད་ན་ཐབས་གླུད་ཐབས་དང༌། བར་རྒྱུད་དགོས་

ཐབས་གཏ་ོཐབས་གསུམ། སེམས་ཅོན་དོན་དུ་མང་པ་ོའཚོགས་སར་གྱིེར། ལྟ་བའ་ི

བལྟ་ཐབས་ཀུན་རྫོབོ་བདནེ་པ་རུ། ཕྱ་ིསྣདོ་རནི་ཆོནེ་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། ནང་བཅུད་ལྷ་

དང་ལྷ་མའོ།ོ ཡ་སྟོགས་མང་པ་ོའདོད་པ་རྣམ་པ་ལྔ། སྤྱིདོ་པའ་ིསྤྱིད་ཐབས་སམེས་ཅོན་

སྲོག་མ་ིབཅོད་པ་རུ། ངག་ག་ིཚིག་ཏུ་གྱིེར་གྱིིན་ལུས་ཀྱིིས་ཚོམ་ཚོམ་བསྒྱུར། དོན་

དམ་བདནེ་པ་སྟོངོ་པའ་ིརང་བཞེིན་ན།ོ །

ཆོབ་ནག་གྱིེར་བའ་ིབོན་ལ་འབུམ་སྡེ་ེདགུ་རུ་སངས་པོས་གླེེགས་བམ་དཀར་ལ་
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ཡ་ིག་ེནག་ཏུ་བྲིས། ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་བསྟོན་པའ་ིརྗེེས་སུ་བཞེག །ཕྱ་ི

ཉིད་འཕེན་ཡུལ་རྒྱས་པ་མད་ོཁུངས་འབུམ་གྱི་ིབོན་དུ་གསུངས། འཕེན་ཡུལ་རྒྱས་པ་

མད་ོཁུངས་འབུམ་གྱི་ིབནོ་དུ་གཏགོས་པ་ན།ི ཤེེས་རབ་རྒྱུད་སྦྱང་འདུལ་ཁམིས་སྡེམོ་

པ་བསྲུང་བའོ། །བོན་ན་ིའགྲེས་དང་ཚིག་བཤེད་གཉིས། འགྲེས་རྐང་ལ་ཡང་རྣམ་པ་

གཉིས། འཁོར་བའ་ིའགྲེས་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིའགྲེས། ཚིག་བཤེད་ལ་ཡང་

རྣམ་པ་གཉིས། གཏན་ཚིགས་བྱུང་ཁུངས་འདོད་པའ་ིཚིག་བཤེད་དང༌། མཆོོད་སྦྱིན་

སམེས་ཅོན་དནོ་དུ་བསྔ་ོབའ་ིཚགི་བཤེད་གཉསི། སམེས་ཅོན་དནོ་དུ་མང་པ་ོའཚགོས་

པ་རུ། ཀློོག་དང་བསྒྲོགས་ཀྱིིན་མཆོོད་སྦྱིན་རྒྱུན་དུ་གཏོང༌། ལྟ་བའ་ིབལྟ་ཐབས་ཀུན་

རྫོབོ་བདནེ་པ་རུ། ཕྱ་ིསྣདོ་འདོ་ཟརེ་སྣ་ལྔའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་ལ། ནང་བཅུད་ཡགི་འབྲུའ་ིསྐུ་

དང་འདོ་ཟརེ་ར།ོ །ཡ་ོབྱོད་མང་པ་ོགཡུང་དྲུང་རིན་ཆོནེ་པད་མའ།ོ །

སྤྱིདོ་པའ་ིསྤྱིད་ཐབས་སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་ཕེན་པ་བྱོ། ངག་གསི་སྡེགི་བཤེགས་

མཚན་བརྗེོད་སྙིིང་པ་ོབཟླ་ཡིན་གཏང་རག་བསྒྱུར། ལུས་ཀྱིིས་བསྐོོར་བ་བྱོས་ཀྱིིན་ལྷ་

ཕྱག་རྒྱུན་དུ་འཚལ། དོན་དམ་བདེན་པ་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ནོ། །འཕེན་ཡུལ་ཀློོག་

གིན་མཆོོད་སྦྱིན་བོན་ལ་ཁ་ིསྡེ་ེདགུ་དང་འབུམ་སྡེ་ེབདུན་དུ་སངས་པོས་གླེེགས་བམ་

དཀར་ལ་ཡ་ིག་ེནག་ཏུ་བྲིས། ཕྱི་རབས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་བསྟོན་པའི་རྗེེས་སུ་

བཞེག །ནང་ཉིད་ཆོབ་དཀར་ནག་པ་ོསྔགས་ཀྱི་ིབོན་དུ་གསུངས། ཆོབ་དཀར་མན་

ངག་ནག་པ་ོསྔགས་ཀྱི་ིབནོ་དུ་གཏགོས་པ་ན།ི ཤེསེ་རབ་རྒྱུད་སྦྱང་བསྙིནེ་སྒྲུབ་ཟབ་མ་ོ

དང་དུ་བླངས་པའ།ོ །

བོན་ན་ིབྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ནས་བདག་ཉིད་བདེར་གཤེེགས་ཡ་ེཤེེས་ལྷའ་ིརང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཞེནི་ན།ོ །ལུས་ཀྱི་ིལས་སུ་རང་བཞེནི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ། ངག་ག་ིལས་སུ་འཛོབ་གྲངས་མ་

ཆོད་དྲེང༌། ཡིད་ཀྱི་ིལས་སུ་ཏིང་འཛོིན་བསྐྱེེད་རྫོོགས་བསྒོོམ། ཡོན་ཏན་ལས་སུ་ཡ་ོ

བྱོད་བསགོ་བསྔ་ོབྱོ། འཕྲིནི་ལས་ལས་སུ་ཚགི་བཤེད་མཚན་བརྗེདོ་ད།ོ །སམེས་ཅོན་

དོན་དུ་མཆོེད་ལྕེམ་མང་པ་ོདབེན་པའ་ིགནས་སུ་འཚོགས། ལྟ་བའ་ིབལྟ་ཐབས་ཀུན་

རྫོོབ་བདེན་པ་རུ། ཕྱ་ིསྣོད་ཡིད་བཞེིན་ནོར་བུའ་ིཁང་པ་ལ། ནང་བཅུད་ཀུན་བཟང་

བདརེ་གཤེགེས་ཡབ་ཡུམ་མ།ོ །ཡ་སྟོགས་མང་པ་ོའདོ་དང་ཆོས་པའ་ིརྒྱན་དང་ལྷ་བྲན་

ལྕེམ་དྲེལ་ལ།ོ །

སྤྱིོད་པའ་ིསྤྱིད་ཐབས་སེམས་ཅོན་སྙིིང་རྗེེས་གཟུང༌། དབེན་པའ་ིགནས་སོང་ཁ་ོ

བོས་མཚམས་བཅོད་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕྲིིན་ལས་ལྔ། བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་དང་གཉིས་མེད་བསྙིེན་གྱིིན་བསྒྲུབ། དོན་དམ་བདེན་པ་སྟོོང་པའ་ིརང་

བཞེིན་ནོ། །ཆོབ་དཀར་བསྙིེན་སྒྲུབ་བོན་ལ་ཁི་སྡེེ་བཞེི་རུ་སངས་པོས་གླེེགས་བམ་

དཀར་ལ་ཡ་ིག་ེནག་ཏུ་བྲིས། ཕྱི་རབས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་བསྟོན་པའི་རྗེེས་སུ་

བཞེག །གསང་རྒྱུད་མཐ་ོཐོག་སྤྱིིར་རྒྱུག་ནི། སྒོ་ོབཞེ་ིསྤྱི་ིལ་ཡ་ོརུ་རྒྱུག་པའ་ིབོན་དུ་

གསུངས། གཙིང་མ་མཐ་ོཐགོ་སྤྱིརི་རྒྱུག་ལྟ་བ་ལ། སྤྱིརི་གཅོདོ་བནོ་དུ་གཏགོས་པ་ན།ི 

སྒོ་ོབཞེ་ིཀུན་ལ་ཤེསེ་པའ་ིརྒྱུད་སྦྱངས་ནས། སྣང་ལ་རང་བཞེིན་མདེ་པའ་ིལྟ་བ་གཅོིག་

ཏུ་འཇིགོ་པའ།ོ །

ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པར་ཕྱ་ིསྣོད་སྒྱུ་མའ་ིརང་བཞེིན་རྡུལ་དུ་རྟེོག །ནང་བཅུད་ཉིད་

ཀྱིང་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ཕྲི་རབ་རྡུལ་དུ་གོ །དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་པ་ོང་ོབ་ོཅོིར་

ཡང་མ་ཡནི་པའ།ོ །འབྱུང་བ་བཞེ་ིདང་ཕུང་པ་ོབཞེ།ི རུ་བཞེ་ིལྷ་དང་ཡ་ེཤེསེ་བཞེ།ི ནམ་
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མཁའ་གཤེེན་ལྷ་རྣམ་ཤེེས་སྟོོང་པ་ཉིད་དང་བཞེི། ཀུན་ལ་སྤྱི་ིརུ་རྒྱུག་པ་བཞེིན། སྒོ་ོ

བཞེ་ིབནོ་ལ་སྤྱིརི་རྒྱུག་པས། གཙིང་མ་མཐ་ོཐགོ་སྤྱིརི་རྒྱུག་ག ོ།

མཐ་ོཐོག་སྤྱིིར་རྒྱུག་བོན་ལ་ཁ་ིསྡེ་ེགཉིས་སུ་སངས་པོས་གླེེགས་བམ་དཀར་ལ་

ཡ་ིག་ེནག་ཏུ་བྲིས། ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་བསྟོན་པའ་ིརྗེེས་སུ་བཞེག །ད་ེ

ལྟར་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་ཆོེད་དུ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིསྟོོན་

པ་ཡིས། ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་སུ། བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ིཕྱག་

རྗེསེ་བཞེག །

སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་རབ་གསུམ། སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར་དུ་

བཞེག །ཕྱ་ིརབས་སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན། སྐུ་གདུང་བརྩགིས་ཀྱིནི་སྐུ་གཟུགས་

བཞེངེས། གསུང་རབ་ཡ་ིགའེ་ིརྒྱུད་བྲསི་ན། འབྲས་བུ་ཐར་པ་ཅོ་ིསྨོས་དགསོ། 

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པོ་ཆོེ་གཟེར་མྱིག་གི་རྒྱུད་ལས། །”གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་

བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེསེ་བཞེག་ག་ིལའེུ་སྟོ་ེབཅུ་གསུམ་པའ།ོ །
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ལེའུ་བཅུ་བཞིི་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིསེ་འིཕིྲིན་ལསེ་བཅོི་བརྒྱད་ཀྱིི་དོན་བསྟན་པོའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ། མུ་ཡ་ེསངས་གསལ་ཐིང་ནམ་ཏིག །གང་ཟག་མིའ་ིསྐོད་དུ། 

གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་འཕྲིནི་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ་ིལའེུའ།ོ །

དེའུ་དུས་དེའི་ཚེ་ན། འབུམ་སྡེེ་སིལ་བུར་མཁྱེེན་པའི་གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་

ཀྱིིས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཡབ་ལ་ཞུས་པའ་ིམདོ། ཤེིན་ཏུ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ིགསས་

ཁང་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་གླེིང་ཐོག་འབར། རྨེིང་རྩལ་ལྡན་སྲིན་གྱིིས་

བཏངི་པས་ན་བརྟེན། པད་གཉན་པ་ོལྷ་ཡསི་བཏགས་པས་ན་བརྗེདི། ནང་རྫུ་འཕྲུལ་ཀླུ་

ཡསི་བྲསི་པས་ན་བཀྲེ སྐོསོ་སྒོམ་པ་ོཕྱྭ་ཡསི་མཛོད་པས་ན་ལགེས། ལག་བསདོ་ལྡན་

མི་ཡིས་བླངས་པས་ན་གྲུབ། བྱོིན་བདེར་གཤེེགས་རྣམས་ཀྱིིས་བརླབས་པས་ན་

རྒྱས། ད་ཡང་མངའ་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཉདི་ཀྱིསི་མ་དབུལ་ན། བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་

རྗེེས་སུ་བཞེག་ཀྱིང༌། ཡུན་དུ་བཀྲེ་མ་ིཤེིས་ཤེིང་མཐའ་རུ་བྱོིན་མ་ིཆོ་ེབས། འགྲ་ོབ་

སམེས་ཅོན་གྱི་ིདནོ་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་ནུས་པར་མ་ིའགྱུར་ར།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གཏ་ོབུས་

ཡབ་ལ་གསལོ་ཏ།ོ །ད་ེལ་གཤེནེ་རབ་ཀྱིསི་བཀའ་བསྩལ་བ། །སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོ་ེརགི་

པའ་ིབླ་ོརྩལ་ཅོན། ཤེེས་པའ་ིརྒྱུད་སྦྱངས་ས་ལ་ེགསལ་བའ་ིམཆོོག །འགྲ་ོབའ་ིདོན་
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ཤེེས་དད་ལྡན་བྱོམས་པའ་ིཕུལ། མན་ངག་ཚོད་ཟིན་ཚད་མའ་ིསྲང་འདྲེ་ཁྱེོད། ཞུས་

པའ་ིདོན་ད་ེསྐོབས་ལ་རན་གྱི་ིཕེོག །འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ཀུན་ཀྱིང་མ་ཡེངས་སྤྲོིན་

བཞེིན་འདུས། དག་ེབའ་ིལས་ལ་ཐང་ཆོོད་མཐའ་རུ་རྒྱས་པར་འབྱུང༌། བསྟོན་པའ་ི

མངའ་དབུལ་ཞེལ་བསྲོའ་ིདུས་ལ་བབ། ད་ལྟའ་ིསེམས་ཅོན་ཚོགས་བསགས་སྒྲོིབ་

སྦྱང་དང༌། ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་དཔེར་བསྟོན་དྲེོང་ཐབས་ཏེ། ཐབས་དང་

ཤེེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་སུ། སེམས་ཅོན་དྲེང་ཕྱིར་སྤྲུལ་པའ་ིའབུམ་སངས་ཁྱེོད། 

འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་ག་ོརིམ་མ་ནོར་བར། གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེབོན་གྱི་ིསྐུ་དང་

སྦྱརོ། སྐུ་གདུང་མཆོདོ་རྟེནེ་རྫོགོས་པའ་ིསྐུ་དང་སྦྱརོ། སྐུ་གཟུགས་སྤྱིན་ཅོན་སྤྲུལ་པའ་ི

སྐུ་དང་སྦྱརོ། དནོ་དུ་ས་ོས་ོམ་ཡནི་ད་ེགསུམ་གཅོིག་ག་ིངང༌། མངའ་དབུལ་སྤྱིན་དབྱོ་ེ

ཞེལ་བསྲ་ོདུས་གཅོིག་ཁ་ོནར་འབྱུང༌། ཕྱ་ིརབས་རྣམས་ལ་བཀའ་ཡ་ིའཕྲིིན་བཞེག་

པས། འཕྲིིན་ལས་སྐོལ་ལྡན་ལས་འཕྲི་ོཡོད་པ་རྣམས། དམ་པའ་ིལས་བྱོེད་སྒྲོིབ་སྦྱོང་

ཚགོས་གསགོ་ག ོ།ཏངི་འཛོནི་སྙིངི་པ་ོཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཚགི་བཤེད་རྫོས་དང་འབྲལེ་པར་

སྦྱོར། དེ་ལྟར་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཀུན་འཚོགས་ཤེིང༌། མཆོོད་སྦྱིན་གཉིས་ཀྱིི་ཡུལ་ཤེེས་

ན། །བདག་ཀྱིང་མཁའ་ལ་རྩ་ེརུ་ཆོིབས། གཞེན་ཀྱིང་དབྱོིངས་སུ་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། ད་ེ

སྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་ཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེབཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ལས་བསྐྱེེད་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡི། མ་ནོར་ངེས་པར་མཁྱེེན་པའ་ི

གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས། ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་རྒྱལ་ལ་སོགས་འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་

ལ། མ་ནོར་དོན་ལ་ངེས་པའི་བཀའ་བསྩལ་བ། སྒྲོིབ་གཉིས་སྦྱང་བར་བྱོ་བ་དང༌། 

ཚོགས་གཉིས་རྫོོགས་པར་བསག་པའི་ཕྱིར། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེ་ཡིས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗེེས་བཞེག་ལ། འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་དོན་བསྟོན་ཏ།ེ བདག་

ལ་ལས་མཁན་གཉེར་བར་བསྐོོས། དབུ་ནས་གཞུག་ཏུ་ཁྱེབ་པ་རུ། དོན་ཆོེད་རྣམ་པ་

ལྔ་ཡསི་བསྟོན། ཏངི་འཛོནི་སྙིངི་པ་ོཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཚགི་བཤེད་ཡ་ོབྱོད་གཉསི་ཏ་ེལྔ། ད་ེ

ལྔ་དབུ་ཞེབས་ཁྱེབ་པར་འབྱུང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གསུངས་

ནས། འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིདོན་ལ། དང་པ་ོགཞེ་ིསླང་ཡ་ོབྱོད་བཙིལ་བའ་ིདོན་

བསྟོན་ཏོ། །དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་འཁོར་བའི་རྩར། སྡེེ་བརྒྱད་སེམས་ཅོན་ཀུན་

འདུས་པས། ཅུང་ཙིམ་མཐའ་རུ་ཞེནེ་པར་བཅོད། མུ་ཁྱུད་བདལ་པའ་ིམཚ་ོའགྲམ་དུ། 

གཞེ་ིབཙིལ་གནས་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་ན།ི དཔྱིདི་ཟླ་ར་བའ་ིབཅུ་བཞེ་ིལ། སྐོར་མ་དབང་བསྒྱུར་

ལག་དུས་སུ། ས་བཟུང་ཀུན་ཀ་ད་ེརུ་འཚགོས། ད་ེལ་ཀངོ་ཙིསེ་ལན་གསལོ་པ། གཏ་ོ

བུ་འབུམ་སངས་མཁས་པའི་མཆོོག །ཤེིན་ཏུ་རྩུབ་པའི་བཤེའ་ལག་ལ། ཞེི་རྒྱས་

མཆོོད་པ་ཅོང་རུང་ངམ། དྲེག་པོས་སྲིན་པ་ོབསྒྲོལ་བའི་དུས་ལགས་ན། གཏ་ོབུའི་

ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་བ་ཅོང་སྲིད་དམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཀོང་ཙིེས་གསོལ་པས། ད་ེལ་ཡང་

གཏ་ོབུས་གསུངས་པ། རྒྱུ་སྐོར་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལ། དབང་སྒྱུར་ལག་འད་ིབསྔགས་པ་

ཡནི། བཟང་ཡང་དབང་སྒྱུར་ལག་གིས་བཅོསོ་ཏ།ེ ཡང་ཡང་མང་པ་ོབཤེའ་བ་ཡནི་ཏ་ེ

ཟླསོ། ངན་ཀྱིང་དབང་བསྒྱུར་ལག་གསི་བཅོསོ་ཏ།ེ ཡང་ཡང་མང་པརོ་བཤེའ་བ་ཡནི་

ཏ་ེཟློས། ད་ེཕྱིར་ལག་འད་ིབཟང་ལ་ཡང་ཡང་ཟློས་ཏ་ེའོང་བས་བསྔགས་པ་ཡིན། ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་གཏོ་བུས་གསུངས་པས་ཀུན་ཀྱིང་རྟེོག་པ་ཚིམ། དེ་རིང་བཅུ་བཞེིའི་

གདུགས་ལ་གཞེི་བཟུང་ཡ་ོབྱོད་གསོག །ནངས་པར་བཅོ་ོལྔ་རྒྱལ་ལ་མཆོོད་སྦྱིན་

རྒྱས་པར་འབུལ་བར་གཅོད། དེར་དང་ལ་གཞེ་ིགནས་དང་ཡ་ོབྱོད་བསླང་སྟོ།ེ བསླང་
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བ་ལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོེ། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བསླང་བ་དང༌། སྙིིང་པོས་བསླང་བ་

དང༌། ཕྱག་རྒྱས་བསླང་བ་དང༌། ཚགི་བཤེད་ཀྱིསི་བསླང་བ་དང༌། ཡ་ོབྱོད་རྫོས་ཀྱིསི་

བསླང་བ་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེནས་རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་མཛོེས་པར་བྱོས་ཏ།ེ དར་དཀར་གྱི་ི

ཐིག་ཐག་གསེར་གྱིི་ཆོག་ཤེིང་ལ་བཏགས་ཏེ། གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞེིན་དུ་ས་གཞེིའི་

དཀྱིལི་དུ་བཙུགས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་དནོ་བསྟོན་པའ་ིཕྱརི། གངོ་དུ་སྨོས་

པའ་ིལེའུ་དགུ་པའ་ིནང་དུ་སྟོོན་པས་ཇི་ིལྟར་མཛོད་པ་བཞེིན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་བཅོས་

ས།ོ །

ད་ེནས་རིམ་པས་སྙིིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་བཟླས་པས། རང་ས་གཞེ་ིལ་འདུག་པའ་ི

དཔག་ཚད་ར་ེརེས་བར་བཅོད་ནས། སྐུ་བཞེ་ིམཛོེས་པའ་ིཞེལ་བཞེིར་ལམ་གྱིིས་སོང་

ངོ༌། །དེ་ནས་དང་ལ་ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་བསླང་སྟོེ། སྟོོང་གསུམ་འཇིིག་རྟེེན་མཉམ་

ཆོགས་མཉམ་འཇིིག་རྣམས། ཅོི་ལྟར་ཡིན་པ་ས་ལེ་གསལ་བར་བསྒོོམ་པ་ཏིང་ངེ་

འཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །སྟོོང་གསུམ་ནང་ན་གནས་པའ་ིརིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་མཐའ་

ཡས་ཀུན། ལུས་སེམས་འབྲེལ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཅོ་ིཡོད། ཅོ་ིལྟར་གནས་པ་ས་ལ་ེ

གསལ་བར་བསྒོམོ་པ་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་བཟུང་ང༌ོ། །ད་ེན་ིསྤྱི་ིརུ་བསྡུས་པ་སྣདོ་བཅུད་

ཀྱིི་ཏིང་ངེ་འཛོིན་ནོ། །སྒོོས་སུ་འབྲེལ་བ་རང་གི་ལུས་སེམས་ཀྱིི་ཏིང་ངེ་འཛོིན་ནི། 

གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོན་ིརིན་པ་ོཆོེའ་ིམཁར་འོད་དུ་འབར་བ་གཅོིག་ཏུའ།ོ །ཚིགས་པའ་ི

ཐེམ་སྐོས་ནི། ལྷ་བསྐྱེེད་པ་དང་འབྲེལ་བ་གཅོིག་ཏུའོ། །རྒྱུངས་པའ་ིསྲོག་རྩ་དབྱོིངས་

དང་ཡ་ེཤེེས་འབྲེལ་བའ་ིགདུང་མའ།ོ །རྩིབ་མའ་ིགུར་ཁྱེིམ་གཡས་གཡོན་ཐབས་དང་

ཤེེས་རབ་འབྲེལ་བའ་ིཀ་བའ།ོ །སྒོལ་པའ་ིདྲེལ་འདབ་རིན་ཆོེན་དཔྱིམ་དྲེལ་ལ།ོ །ཡན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལག་གཟུགས་བཞེ་ིདབལ་གྱི་ིཁ་ོཆོེན་བཞེིའོ། །ཀློད་པའ་ིགུར་ཁང་བད་ེགནས་བོན་

དབྱོིངས་སོ། །དབུ་གཙུག་ལྕེང་ལོ་དབྱོིངས་ནས་རྫོོགས་སྐུའོ། །བ་སྤུ་གྲངས་མང་

རྫོོགས་ནས་སྤྲུལ་སྐུའ།ོ །གླེ་ོབ་འདབ་བརྒྱད་པད་མའ་ིགདན་ཁིའ།ོ །སྙིིང་ག་ིམཆོོང་ར་ི

རིན་ཆོེན་གསས་མཁར་རོ། །མཆོིན་དྲེི་ཡོལ་བ་མན་ཆོད་དུག་ལྔ་ངན་སོང་གཏིང་

ཁམས་ས།ོ །སྙིངི་ག་ིདཀྱིལི་དུ་སམེས་ཉདི་དག་པ་ན།ི ཡ་ིག་ེཨ་དཀར་འདོ་དང་ལྡན་པ་

གཅོགི་ཏུའ།ོ །ཨ་དཀར་འདོ་ལས་ཟརེ་འཕྲིསོ་་དུ་གྲུབ། ་ལ་ཡ་ེཤེསེ་ལྔ་ཤེར་རང་ག་ི

དུག་ལྔ་བཅོོམ། རྣམ་ཤེེས་སྒོ་ོལྔ་ཡ་ེཤེེས་ལྔའ་ིའོད་ཟེར་འཕྲིོས། སྤྱིིར་བསྡུས་སྣོད་ལ་

ཕེོག་པས་སྣོད་རྣམས་མ་ིབད་ེཞེ་ིནས། རིན་ཆོེན་འབར་བའ་ིགཡུང་དྲུང་སྣ་ལྔར་གྱུར། 

བཅུད་ཀྱི་ིརིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་ཕེོག་པས། ནང་ག་ིསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིནས་ཞེ་ི

བའ་ིསེམས་དང་ལྡན་ཏེ། སླར་ལ་བསྡུས་པས་བདག་དང་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་གཉིས་མེད་

གཅོིག་ག་ིངང་དུ་མཉམ་མ།ོ །ཏིང་ང་ེའཛོིན་དེས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཡ་ོལ་ཁྱེབ་པའ།ོ །ད་ེནས་

སྙིངི་པསོ་བསླང་སྟོ།ེ །ཨ་དཀར་ས་ལ་ེའདོ་དཀར་སྤྲོསོ་འབར་བདལ་བདལ། ལན་བཞེ་ི

བརྗེདོ་པས། སྟོངོ་གསུམ་གླེངི་ཆུང་ཀུན་ཀར། གདན་དང་བདརེ་གཤེགེས་ཞེལ་བཞེསི་

གང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཕྱག་རྒྱས་བསླང་སྟོ།ེ མཉམ་པའ་ིཕྱག་རྒྱ་བཀྲེལོ་ནས། འབྱུང་བ་ཁ་

གནནོ་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་ཞེསེ་བྱོ་བ་བཅོའ་སྟོ།ེ ལག་པ་གཉསི་མདུན་དུ་སྙིངི་ག་ིཐད་ཀར་ཕེར་

བརྐྱེང༌། མཐ་ེབོང་གཉིས་ཀྱི་ིསེན་མ་ོསྦྲེལ། ཕྱ་ིམའ་ིསོར་མ་ོབཞེ་ིབཞེ་ིགཤེིབས་ནས་

ཐལ་མ་ོས་ལ་བསྟོན་པས། འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིང་མཛོསེ་ཤེངི་སྙིམོས་པར་གྱུར་ཏ།ོ །ད་ེ

ནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་བསླང་སྟོ།ེ ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེབརྗེོད་པ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་

ཐུགས་རྗེ་ེཡིས། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་ཕྱག་
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རྗེསེ་བཞེག །སྒོསོ་བརྩན་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་རྒྱལ་དང༌། །སྤྱི་ིབརྩན་ཁམས་གསུམ་སམེས་

ཅོན་རྣམས། །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱིར། །ནངས་པར་མཆོོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆོེན་

འབུལ། །འབྱུང་བ་ཆོེན་པ་ོཁྱེདོ་བཞེ་ིལ། །རྫོས་དང་ཡ་ོབྱོད་རག་ལས་པས། །འབྱུང་བ་

དབང་སྒྱུར་ལྷ་རིགས་ལྕེམ་དྲེལ་ལ། །བརྟེེན་པའི་གཞེི་དང་མཆོོད་པའི་ཡོ་བྱོད་

རྣམས། །ཞེ་ིབའ་ིངག་གིས་བསླང་བར་བྱོ། །དད་པའ་ིསེམས་ཀྱིིས་སྦྱིན་པར་གྱིིས། 

འབྱུང་བའ་ིལྷ་རགིས་ལྕེམ་དྲེལ་ཡང༌། ཤེནི་ཏུ་དགའ་བའ་ིསམེས་སྐྱེེས་ནས། གཏ་ོབུའ་ི

སྤྱིན་སྔར་སྤྲོིན་བཞེིན་འདུས། བརྟེེན་པའ་ིགཞེ་ིབྱོིན་མཆོོད་པའ་ིཡ་ོབྱོད་གསོག །ད་ེ

ནས་རྫོས་ཀྱིིས་བསླང་སྟོེ། བསྐྱེེད་པ་རྩིའ་ིའ་ོམ་དང༌། གས་ོབ་རྒྱུན་གྱི་ིཆུ་སྦྱར་ནས། 

ནང་དུ་འབྲུ་དང་སྨན་དང་རིན་པ་ོཆོ་ེབླུགས་ཏ།ེ ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀུན་

ཏུ་ཕུལ་བས། ཏིང་འཛོིན་སྙིིང་པ་ོཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཚིག་བཤེད་རྫོས་ཀྱི་ིནུས་མཐུ་ཡིས། 

འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་ལ། བག་ཆོགས་ས་བོན་བཟང་པ་ོཡོད་པ་རྣམས། 

དག་ེབའ་ིསྡེོང་ལ་སྤྲོིན་བཞེིན་འདུས། བརྟེེན་པའ་ིགཞེ་ིལ་དབང་བསྒྱུར་བ། འབྱུང་བ་

རྣམས་ཀྱི་ིལྷ་ཡིན་ཏེ། རླུང་ག་ིལྷ་མ་ོཡང་པ་འདེགས་བྱོེད་མ་དང༌། དྲེལ་པ་ོརླུང་ག་ིལྷ་

དྭངས་སྙིིགས་འབྱོེད་པ་གཉིས་ཀྱིིས། རླུང་ཁམས་ཞེི་བར་བསྒྱུར་གྱིིན། སྐུ་མདོག་

ལྕེགས་བསྟོན་སྲ་བརྟེན་ཕེ་ལམ་’གཡུང་དྲུང’ཕུལ་ཏ།ོ །མེའ་ིལྷ་མ་ོགསལ་བའ་ིཞུགས་

སྒྲོོན་མ་དང་དྲེལ་པོ་མེའི་ལྷ་སྨིན་པའི་སྟོོབས་ལྡན་གཉིས་ཀྱིིས། མེ་ཁམས་ཞེི་བར་

བསྒྱུར་གྱིནི། སྐུ་མདགོ་ཟངས་བསྟོན་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཕུལ་ཏ།ོ །ཆུའ་ིལྷ་མ་ོབདུད་

རྩ་ིབུམ་པ་མ་དང༌། དྲེལ་པ་ོཆུའ་ིལྷ་སྡུད་པའ་ིསྟོབོས་མཆོགོ་གཉསི་ཀྱིསི། ཆུ་ཁམས་ཞེ་ི

བར་བསྒྱུར་གྱིིན། སྐུ་མདོག་དངུལ་བསྟོན་འཁོར་ལ་ོརྩིབས་སྟོོང་ཕུལ་ཏ།ོ །སའ་ིལྷ་མ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡོངས་སུ་བརྟེན་བྱོེད་མ་དང༌། དྲེལ་པ་ོསའ་ིལྷ་སྲས་བརྟེན་འདེགས་བྱོེད་གཉིས་ཀྱིིས། 

ས་ཁམས་ཞེི་བར་བསྒྱུར་གྱིིན། སྐུ་མདོག་གསེར་བསྟོན་རིན་ཆོེན་འབར་བ་ཕུལ་

ཏོ། །ནམ་མཁའི་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་གྱིི་མདངས་ལྡན་མ་དང༌། དྲེལ་པོ་ནམ་མཁའི་ལྷ་

གསལ་བའ་ིག་ོའབྱོེད་གཉིས་ཀྱིིས། ནམ་མཁའ་གསལ་གདབ་ཤེིན་ཏུ་ག་ོཡང་ཕྱེས། 

སྐུ་མདོག་གཡུར་བསྟོན་འཇིའ་ཚོན་གུར་ཁྱེིམ་ཕུལ་ཏ།ོ །ད་ེལྟར་འབྱུང་བའ་ིབདག་པ་ོ

རྣམས་ཀྱིིས་དད་པས་ཕུལ་ཏ།ོ །ཀོང་ཙི་ེའཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་སོགས་ཏ།ེ ཡོན་བདག་

འཁོར་དང་བཅོས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། འདོད་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལྔ། མཆོོད་སྦྱིན་ཡ་ོ

བྱོད་སྤྲོིན་བཞེིན་གསོག །དཔོན་གསས་ཐུགས་རྗེ་ེམངའ་བདག་གིས། འབྱུང་བའ་ིལྷ་

རིགས་དབང་ཆོེན་ལ། ཞེ་ིབས་བསླང་བས་དད་པས་ཕུལ། ལྷ་རིགས་ལྕེམ་དྲེལ་ད་ེ

རྣམས་ཀྱིང༌། དམ་པའི་དོན་དུ་བསྟོན་པ་ན། གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེ་སྤྲུལ་པ་ཡིས། 

འབྱུང་བདག་དབང་གིས་བསྒྱུར་བའ།ོ །བརྟེེན་པའ་ིགཞེ་ིགནས་དང༌། མཆོོད་སྦྱིན་གྱི་ི

ཡ་ོབྱོད་རྣམས། །འབྱུང་བའ་ིལྷ་རིགས་ལྕེམ་དྲེལ་རྣམས་ལ། ཞེ་ིབས་བསླང་བའ་ིའཕྲིནི་

ལས་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔནོ་གསས་ཀྱིསི་བརྟེནེ་པའ་ིགཞེ་ིགནས་དང༌། མཆོདོ་སྦྱནི་གྱི་ིཡ་ོ

བྱོད་རྣམས། མཆོོད་པས་མཉེས་ཤེིང་སྦྱིན་པས་ཚིམ་པར་ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་གྱིིས་

བརླབ་སྟོ།ེ བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་བྱོནི་གྱིསི་ཕུན་སུམ་དུ་ཚགོས་པར་བརླབས་ཏ།ེ བྱོནི་

གྱིསི་རླབས་པ་ལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱས་བྱོནི་གྱིསི་བརླབ་པ་དང༌། །སྙིངི་

པོས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་པ་དང༌། རྫོས་ཀྱིིས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་པ་དང༌། ཚིག་བཤེད་

ཀྱིསི་བྱོནི་གྱིསི་བརླབ་པ་དང༌། ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་བྱོནི་གྱིིས་བརླབ་པ་དང་ལྔའ།ོ །
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དོན་ད་ེལྔས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཡ་ོཀ་ལ་ཁྱེབ་སྟོ།ེ བསླང་བའ་ིདོན་གོང་མ་ད་ེལ། ཏིང་ང་ེ

འཛོིན་གྱིིས་འག་ོབཟུང་ནས་བསྐྱེེད་པ་ནི། དང་པ་ོརྒྱུ་ཤེེས་རབ་བྱོ་བའ་ིཕྱིར་བསྐྱེེད་

པའོ། །ད་འད་ིནས་མར་དོན་བཅུ་བདུན་ལ། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གཞུག་བསྡུས་ནས་

བཟློག་པ་ནི། རྒྱུ་ཤེེས་པ་ད་ེའབྲས་བུ་ལ་བསྡུད་པའོ། །ད་ེནས་འབུམ་སངས་ཀྱིིས། 

ཕྱག་རྒྱས་བྱོནི་གྱིསི་བརླབ་སྟོ།ེ བཀྲེ་ཤེསི་བཟདེ་ལུགས་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བཅོའ་སྟོ།ེ གཡནོ་

པ་ཁྱེརོ་བ་གྱིནེ་ལ་བཟདེ། གཡས་པའ་ིསྤེར་མ་ོསྟོངེ་དུ་སྦུབས་པའ།ོ །ད་ེནས་སྙིངི་པོས་

བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་སྟོ།ེ ཀློོང་དྲུང་མུ་སྐྱེིལ་ཡོངས་ཁྱེབ་བྲུང་ཡོངས་ཁྱེབ་བྲུང༌། ལན་བཞེ་ི

བརྗེདོ་ད།ོ །ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིསི་བྱོནི་གྱིསི་བརླབ་སྟོ།ེ ཆོང་ཕུད་དུ་གསརེ་བདར། རནི་པ་ོ

ཆོེའ་ིཞེལ་བུར་བླུགས་ནས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་ཀུན་ཏུ་གཏོར་ར།ོ །ད་ེནས་ཚིག་

བཤེད་ཀྱིིས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་སྟོེ། ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་

མཛོད་དུས་གསུམ་བདེར་གཤེེགས་ཐུགས་རྗེ་ེདང༌། །བདག་ག་ིཤེེས་རབ་རྒྱུད་དག་

ཏིང་འཛོིན་སྟོོབས་མཆོོག་དང༌། སྐོལ་ལྡན་ཡོན་བདག་སྤྱིི་མཐུན་ལས་ཀྱིི་བསོད་

ནམས་དང༌། །ཡ་ོབྱོད་རྫོས་རྣམས་འཚོགས་པ་རྒྱུ་ཡ་ིནུས་མཐུ་ཡིས། །བརྟེེན་པའ་ི

གཞེ་ིགནས་ཕེ་ོབྲང་འདརི། །ཡདི་དུ་འངོ་ནས་མཛོསེ་ཏ་ེབཀྲེ་ཤེསི་ཤེགི །མཆོདོ་པའ་ིཡ་

སྟོགས་ལྡན་པ་ལྔ་འདི་ཡང༌། །བླ་མེད་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱིན་ལམ་དུ། །སྤྲོིན་དུ་

གཏིབས་ཀྱིིན་འོད་དུ་བཀྲེ་བར་བརླབས། །སྦྱིན་པའི་ཡ་སྟོགས་འདོད་པ་ལྔ་འདི་

ཡང༌། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཁམས་གསུམ་གནས་སུ་ཡང༌། །ཅོ་ིའདདོ་ཡདི་བཞེིན་

འཕྲིད་ཀྱིནི་དགསོ་འདདོ་ར་ེབ་བསྐོངས་པ་རུ། །ཐུགས་རྗེསེ་ཡངོས་སུ་བཀྲེ་ཤེསི་བྱོནི་

གྱིིས་རློབས། ད་ེནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བྱོིན་གྱིིས་བརླབ་སྟོེ། ཐམས་ཅོད་མ་ལུས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དཀྱིིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་བསྒོོམས། རང་བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་དབྱོིངས་ནས་ལྷུན་གྱིིས་

གྲུབ་པས། ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་མཐའ་ཡས་ཐམས་ཅོད་ཀུན། དག་པ་རྣམ་པ་

དྲུག་ག་ིཏངི་ང་ེའཛོནི་དུ་བྱོནི་གྱིསི་བརླབོས་ཏངི་ང་ེའཛོནི་དཀྱིལི་འཁརོ་མཁའ་ལ་ཡདི་

ཀྱིིས་བསྒོོམ་པར། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་འདུལ་བའ་ིམ་ིམཇིེད་པའ་ིསྟོོང་གསུམ་གྱི་ིའཇིིག་

རྟེནེ་སམེས་ཅོན་གྱི་ིལས་ཀྱིསི་མཉམ་དུ་ཆོགས་ཀྱིནི་མཉམ་དུ་འཇིགི་པ་འད་ིཉདི་ཀྱིང༌། 

དག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛོིན་དུ་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས། རྡུལ་ཚོན་གྱིི་དཀྱིིལ་

འཁོར་ས་ལ་ལག་གིས་བྲིས་པ་ནི། གང་ཟག་བློ་དམན་པ་རྣམས་ལ། དངོས་པོས་

དངོས་མེད་བཙིལ་བ་དང༌། མཚན་མས་དནོ་ལ་མཚོན་པའ་ིཕྱརི། རྡུལ་ཚོན་གྱིིས་ས་

གཞེ་ིལ་ལག་གིས་དཀྱིིལ་འཁོར་དུ་བྲིས་པ་བསྟོན་པ་ན།ི །བརྟེེན་པའ་ིགཞེ་ིགནས་དང་

མཆོདོ་སྦྱནི་གྱི་ིཡ་ོབྱོད་རྣམས། དནོ་དང་ལྡན་པར་བཀྲེ་ཤེསི་འཕེལེ་གྱིནི། མཆོདོ་པས་

མཉསེ་ཤེངི་སྦྱནི་པས་ཚམི་པར། བྱོནི་གྱིསི་བརླབ་པའ་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས།  དོན་དམ་

ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་གསལ་བར་བསྟོན་པའི་ཕྱིར། མཚན་མ་རྡུལ་ཚོན་

དཀྱིིལ་འཁོར་ས་ལ་འབྲ་ིབར་དགོངས་ཏེ། སྟོོང་གསུམ་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིདབྱོིབས་དང་

བསྟུན་ནས། དཔངས་སུ་བཏདོ་ཀྱིནི་མཛོསེ་པའ་ིཆོག་ཆོག་གདབ་སྟོ།ེ སྟོངོ་གསུམ་གྱི་ི

གནས་ལུགས་དང༌། ནང་ན་སེམས་ཅོན་གྱིི་རིམ་པ་འདུག་ལུགས་དང༌། །བདེར་

གཤེགེས་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་རྣམས་ཀྱིསི། སམེས་ཅོན་འདྲེནེ་པའ་ིཐབས་སུ་འབྲ་ིབར་དགངོས་

ནས། རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་མཛོསེ་པར་བྱོས་ནས། དར་དཀར་གྱི་ིཐགི་ཐག་གསརེ་གྱི་ི

ཆོག་ཤེངི་ལ་བཏགས་ཏ།ེ །ཆོག་ཤེངི་གཡས་སུ་བཟུང་ནས་ཤེསེ་རབ་དང་སྦྱར། ཐགི་
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ཐག་གཡནོ་དུ་བཟུང་ནས་ཐབས་དང་སྦྱར། ཐགི་ཐག་དྲེངས་ཤེངི་དཀྱིལི་འཁརོ་གྱི་ིས་

བཅོད་ན། ཆོོད་པར་མ་གྱུར་མུན་པའ་ིབུ་ཡུག་དང༌། རྡོ་ོཤེིང་ག་ིསེར་བ་དང༌། རླུང་

དམར་གྱི་ིའཚུབས་མ་བྱུང་སྟོ།ེ ཕེ་ོབྲང་ག་ིགནས་མ་བརྩགིས་ས།ོ །

ད་ེལ་དཔནོ་གསས་མངའ་བདག་གསི་འཁརོ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ། འཇིགི་རྟེནེ་

སེམས་ཅོན་གྲངས་མང་ཡང༌། ལྟ་སྤྱིོད་དག་ེསྡེིག་གཉིས་ལས་མེད། དག་ེལ་དད་པས་

དག་ེསྡེོང་བྱོེད། སྡེིག་ལ་དད་པས་བར་ཆོད་བྱོེད། བདུད་དང་སྲིན་པ་ོལ་སོགས་ཏེ། 

ཕྱིན་ཅོ་ིལོག་ཏུ་ཁ་བལྟས་རྣམས་བར་ཆོོད་བྱོེད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན། བར་འདིར་དོན་དམ་

བདེན་པ་བས། ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་གཙི་ོབའ་ིདུས། བར་དུ་གཅོོད་པའ་ིབགེགས་བྱོེད་

རྣམས། དྲེག་པོའ་ིལས་ཀྱིིས་མཚམས་བཅོད་དགོས་གསུངས་ཏེ། །མཚམས་གཅོོད་

པ་ལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱས་མཚམས་གཅོདོ་པ་དང༌། སྙིངི་པསོ་མཚམས་

གཅོོད་པ་དང༌། རྫོས་ཀྱིིས་མཚམས་གཅོོད་པ་དང༌། ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་མཚམས་

གཅོོད་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་མཚམས་གཅོོད་པ་དང་ལྔའོ། །དེ་ནས་མངའ་

བདག་གིས་ཕྱག་རྒྱས་མཚམས་གཅོད་ད།ེ ཕྱག་རྒྱ་དབལ་ཟེར་སྦར་ཤེད་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་

སྟོེ། ལག་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀའི་སྤེར་མ་ོཡུད་ཙིམ་བཀུག་ནས། གཡས་པ་

གནམ་ལ་བསྒྲོད། གཡོན་པ་ས་ལ་བཅུམ་མོ། །དེ་ནས་སྙིིང་པོས་མཚམས་གཅོད་

དེ། །ཁ་ིདུར་ཨ་པར་སློང་དུ་ར་ིལ་ིདྲེག་མ་རག་ཤེ་བྷྱོོབྷྱོོ། ལན་ལྔ་བརྗེོད་དོ། །ད་ེནས་

རྫོས་ཀྱིིས་མཚམས་གཅོད་དེ། རལ་གྲི་བཞེི་ཕྱོགས་བཞེིར་གདེངས། མདའ་བཞེི་

མཚམས་བཞེིར་བཀང༌། རྒྱལ་མཚན་གཉིས་སྟོེང་འོག་གཉིས་སུ་འཕྱར་ར།ོ །ད་ེནས་

ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་མཚམས་གཅོད་དེ། །སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་སྒྲོིབ་སྦྱོང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཕྱིར། །བསྟོན་པ་རྣམ་གསུམ་དཔེར་བཞེག་ལ། །མངའ་དབུལ་ཞེལ་བསྲ་ོསྤྱིན་དབྱོ་ེ

དང༌། །ཕེོ་བྲང་དཀྱིིལ་འཁོར་བཞེེངས་ས་འདིར། །མཆོོད་སྦྱིན་རྒྱས་པ་འབུལ་བ་

ལ། །བར་དུ་གཅོོད་པའི་གེགས་བྱོེད་ཀུན། །གནས་འདིར་འདུག་པའི་ས་མེད་

ཀྱིསི། །ས་ས་ས་ོསརོ་ལ་འུར་བྱོརེ། །གལ་ཏ་ེམ་ིའགྲ་ོའདུག་གྱུར་ན། །ཁ་ོཆོནེ་རྔམ་པའ་ི

ཞེལ་ནང་དུ། །ཕྱ་ེབས་ཞེིབ་པར་བྱོས་ལ་བསྟོིམ། །གདུག་པའ་ིགཅོན་གཟན་རྔམ་པའ་ི

ཁར། །ཆུ་བས་སླ་བར་བྱོས་ལ་བཏུང༌། །མཚ་ེམདའ་དབལ་གྱི་ིཚ་ཚ་དང༌། །ཉུངས་

ཀར་ཁ་ོབ་ོགསེར་བཙི་ོའདི། །སྐྱེེས་ནི་རི་རབ་རྩེ་ལས་སྐྱེེས། །བསྐྱེེད་ནི་རྒྱ་མཚོའི་

རླབས་ཀྱིསི་བསྐྱེདེ། །བརྔས་ན་ིགྱིད་ཀྱི་ིརྩལ་གྱིསི་བརྔས། །གཡུ་འདོ་འབར་ལ་གསརེ་

འོད་འཕྲིོ། །དྲེག་རྩལ་དབལ་གྱི་ིཕྱག་ཏུ་ཕུལ། །ལོག་པར་བྱོེད་པའ་ིབགེགས་རིགས་

ལ། །སྐྱེེས་མཆོོག་བདག་གིས་འཕེངས་པའི་ཚེ། །བར་ཆོད་བྱོེད་པའི་ཁོམ་བཤེིག་

ནས། །བྱོ་སྒྲོ་ོམ་ེལ་བསྲགེས་པ་བཞེནི། །དྲེག་མ་རག་ཤེ་གཞེབོ་ཏུ་གཏངོ༌། ད་ེནས་ཏངི་

ང་ེའཛོིན་གྱིིས་མཚམས་གཅོད་དེ། རྫོས་བཅུ་པ་ོད་ེགོང་དུ་སྨོས་པའ་ིསྒོ་ོསྲུང་ག་ིཁ་ོབ་ོ

བཅུར་བསམ་ལ། རྔ་བརྡུང་གཤེང་དཀྲེལོ་སྒྲོ་ཕྱུངས། མཚ་ེཉུངས་འཕེངས། སྟོག་སངེ་

ག་ིཚམོ་ཚམོ་བྱོས་ནས་སྔགས་བརྗེདོ་པས། བར་ཆོད་བྱོདེ་པའ་ིབགགེས་རགིས་ཀུན། 

ཁ་ོབ་ོབཅུ་ཡ་ིཞེལ་མཐོང་ནས། མཐའ་ཡ་ིམུན་པ་ཆོེན་པ་ོལ། ཡ་ོཀ་སིབ་ཀྱིིས་བྲོས་ཏ་ེ

སོང་ང༌ོ། །རྫོས་བཅུ་ཕྱོགས་བཅུར་ཐིམ་པར་བཙུགས། ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའ་ིདབང་

བྱོས་པའི། བར་དུ་གཅོོད་པའ་ིབགེགས་རིགས་ཀུན། དྲེག་པ་ོདབལ་གྱི་ིཆོ་ལུགས་

ཀྱིསི། ཕྱགོས་བཅུར་མཚམས་བཅོད་པའ་ིཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས། མཚན་
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མས་ཁདི་ནས་ངསེ་དནོ་བསྟོན་པའ་ིཕྱརི། ཕེ་ོབྲང་དཀྱིལི་འཁརོ་བརྩགི་པ་དང༌། མཛོསེ་

པའ་ིཆོག་ཆོག་གདབ་པར་དགོངས་ཏེ། ཕེ་ོབྲང་དཀྱིིལ་འཁོར་བརྩིག་པ་ལ་ཡང་དོན་

རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱས་བརྩགི་པ་དང༌། སྙིངི་པསོ་བརྩགི་པ་དང༌། རྫོས་ཀྱིསི་བརྩགི་

པ་དང༌། ཚགི་བཤེད་ཀྱིསི་བརྩགི་པ་དང༌། ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་བརྩགི་པ་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེ

ནས་མངའ་བདག་གིས་ཕྱག་རྒྱས་བརྩིག་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱ་མྱུར་མགྱིོགས་བར་སྣང་གླེོག་

ག་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། །ལག་པ་གཉིས་ཀ་མདུན་དུ་ཕྱེད་བརྐྱེང་ཙིམ་བྱོས་ནས། སོར་མ་ོ

གཟིངས་ཀྱིིན་ཡར་མར་མགྱིོགས་པར་བསྐོོར་རོ། །དེ་ནས་སྙིིང་པོས་བྱོིན་གྱིིས་

བརླབས་ལ་བརྩིག་སྟོ།ེ དར་དཀར་གྱི་ིཐིག་ཐག་འདོམ་ཕྱེད་དང་བཞེ་ིགཅོལ་ནས། སྣ་ེ

གཅོིག་ཆོག་ཤེིང་ལ་བཏགས་པ། ཤེེས་རབ་དང་སྦྱར་ནས་ས་གཞེ་ིལ་བཙུགས། སྣ་ེ

གཅོིག་ངར་ས་ོལ་བཏགས་ཏེ། ཐབས་དང་སྦྱར་ཞེིང་ཤེར་ནས་དྲེང་ལ་བྱོང་ནས་ཟླུམ་

པརོ་བསྐོརོ་ཏ།ོ །སྙིངི་པ་ོན་ིམུ་རྒྱས་ཨ་པར་སླངོ་འདུ་འདུ་བྲུ་ཾབྲུ།ཾ ལན་བཞེ་ིབརྗེདོ་ད།ོ །

ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིིས་བརྩིག་སྟོེ། གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་དང༌། ཐུགས་རྗེེའ་ིཐིག་ཐག་

དང༌། གནམ་ལྕེགས་ཀྱི་ིངར་ས་ོདང༌། ས་ཕེག་ཟུར་གསུམ་དང༌། གནམ་ལྕེགས་ཀྱི་ི

འཇིརོ་ཆོནེ་དང༌། བསེའ་ིགཡག་པ་དང༌། དུང་ག་ིབྲ་ེཔ་དང༌། གཙིང་མའ་ིམཛོསེ་ཆོབ་

དང༌། པད་ཟངས་ཀྱི་ིཆོབ་སྣདོ་དང༌། དངུལ་དཀར་གྱི་ིཆོབ་སྐྱེགོས་དང༌། རས་དཀར་

གྱི་ིཞེལ་ཕྱིས་དང༌། ད་ེརྣམས་ཚང་བར་ཀོང་ཙིེས་བསོགས་ས།ོ །ད་ེནས་ཚིག་བཤེད་

ཀྱིིས་ཚིགས་སུ་བཅོད་ཅོིང་བརྩིག་སྟོེ། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་གཤེེན་མཆོེད་དང༌། 

ཁམས་གསུམ་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་གནས་

བརྩིག་པར། །ལས་ལ་བཟང་བའི་རབ་ཡིན་ཏེ། །ཤེིན་ཏུ་དཀོན་པའི་མཆོོག་ཡིན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པས། །བརྒྱ་ལམ་ན་ཡང་གཅོིག་འབྱུང་ཙིམ། འདིར་འཚོགས་སྐོལ་ལྡན་བསོད་ཅོན་

ཡིན། །དུས་ལ་བབ་པ་ོསྤྲོིན་བཞེིན་འདུས། །དོན་དང་མཐུན་པའ་ིདཔ་ེབཙིལ་ན། །མུ་

ཁྱུད་བདལ་པའི་མཚ་ོགླེིང་ལ། །ངང་པའི་རྒྱལ་པོས་ཁྲུས་བྱོེད་བཞེིན། །འདི་ལ་མ་

ཡེངས་བྲེལ་བའ་ིརིགས། །དཀྱིིལ་འཁོར་བདེར་གཤེེགས་ཕེ་ོབྲང་འདིར། །གྱིད་ཀྱིིས་

གཞུ་བརྡུངས་རྒྱུད་བཞེིན་དུ། །དད་པའ་ིསེམས་ཀྱིིས་ཐང་བཅོད་ནས། །ས་སྤེར་གང་

གསི་དཔངས་བསྟོདོ་ཅོངི༌། །ཆུ་སྐྱེགོས་གང་གསི་ཆོག་བཏབ་ཀྱིནི། །ཆུ་སྐྱེགོས་གང་ག་ི

ཐགིས་པ་དང༌། །ས་སྤེར་གང་ག་ིརྡུལ་གྲངས་ཀྱིསི། །དགའ་བད་ེབསདོ་ནམས་འཕེལེ་

བར་འགྱུར། ད་ེནས་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་བརྩགི་སྟོ།ེ ཆོག་ཤེངི་དབུས་སུ་བཙུགས་པ་ད།ེ 

ཉ་ིམ་དང་འདྲེ་སྟོ་ེསྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ཉདི་ལྷང་ངརེ་གསལ། ད་ེལས་ཐགི་ཐག་དྲེངས་པ་ན།ི འདོ་

ཟེར་གསལ་ནས་སྟོོང་གསུམ་དྭངས། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མི་ལ་སོགས། མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅོན་མང་པོ་རྣམས། ངར་སོས་བསྐོོར་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ལ། དཔངས་སུ་

བསྟོོད་ཀྱིིན་ཆོག་ཆོག་འདེབས་པར་བསམ། ད་ེནས་ཐིག་བསྐོོར་གྱིིས་ས་བཅོད་པའ་ི

ཟླུམ་པ་ོརསི་གཅོགི་ག་ིསྟོངེ་དུ། མཐ་ོགང་བརྩིགས་ནས་མཛོསེ་པའ་ིཆོག་ཆོག་གདབ། 

ཐིག་ཐག་འདོམ་ཕྱེད་ཕྲིི་ནས་ཡང་གཅོིག་ཟླུམ་པོར་བསྐོོར། ཁྲུ་གང་བརྩིགས་ནས་

མཛོེས་པའི་ཆོག་ཆོག་གདབ། མཐོ་གང་ཁྲུ་གང་བར་སྐོོར་དེ། སྟོོང་གསུམ་ཕེར་

འདས། །མུན་པ་ཆོེན་པོའ།ོ །ཁྲུ་གང་བརྩིགས་པའ་ིབསྐོོར་ན་ིསྟོོང་གསུམ་ས་བཅོད་

དོ། །ས་བཅོད་དེའ་ིརྔམས་སུ་མཐ་ོགང་ཁྲུ་གང་ང༌ོ། །ཆུ་ཞེེང་དུ་ན་ིའདོམ་དྲུག་གོ །ཕྱ་ི

སྐོརོ་ཕེ་ོའདམོ་བཅུ་དགུའ།ོ །ཕྱ་ིསྐོརོ་ཕེ་ོའདམོ་བཅུ་དགུ་ད།ེ ཚད་མ་ནརོ་བར་གྲུ་བཞེརི་

བཅོད། བཅོད་པའ་ིཟུར་བཞེརི་མ་ིའགྱུར་ཕུར་བཞེ་ིབཙུགས། དགུན་ཟླ་འབྲངི་པ་ོསྨནི་
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དྲུག་འཆོར་པ་ཤེར་ཕྱགོས་དྲེང་བའོ།ོ །ཕྱགོས་བཞེ་ིཕྱདེ་ཚད་བརོ་ལ། ཆུ་རུ་ཁྲུ་ད་ོཞེངེ་

དུ་ཁྲུ་གང་ཡདོ་པའ་ིསྒོ་ོབཞེ་ིན།ི མུན་པའ་ིདཔྱིང་སྒོ་ོཆོནེ་པ་ོབཞེ།ི བར་ཆོདོ་འབྲསོ་པས་

ཟློག་ཕྱིར་གཟུགས། ད་ེལྟར་ཐིག་གདབས་འབྲ་ིས་ཡ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་མ་ེལོང་ཕྱིས་པ་

བཞེིན་དུ་སྙིོམས། ས་སྐོོར་ངར་སོས་གཅོད་པ་དང༌། ཕེ་ོབྲང་དཀྱིིལ་འཁོར་བརྩིག་པ་

དང༌། མཛོསེ་པའ་ིཆོག་ཆོག་གདབ་པ་དང༌། དབྱོབིས་སྙིམོས་འཇིམ་པར་བྱོ་བའ་ིདནོ་

བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔནོ་གསས་མངའ་བདག་གསི། སམེས་ཅོན་གྱི་ིལས་ལ་གྱུར་པའ་ི

སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་གནས་ལུགས་དང༌། སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེ་ལས་སྤྲུལ་པའི་བདེར་

གཤེགེས་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་གཉསི། ཅོ་ིལྟར་གནས་པ་བསྟོན་པའ་ིཕྱརི། ས་གཅོད་མ་ིའཁྲུགས་

འབྱོེད་པའ་ིཐིག་གདབ་སྟོ།ེ མ་ིའཁྲུགས་འབྱོེད་པའ་ིཐིག་གདབ་པ་ལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་

ལྔ་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱས་ཐིག་གདབ་པ་དང༌། སྙིིང་པོས་ཐིག་གདབ་པ་དང༌། ཡ་ོབྱོད་ཀྱིིས་

ཐིག་གདབ་པ་དང༌། ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་ཐིག་གདབ་པ་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་ཐིག་

གདབ་པ་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་ཐིག་གདབ་པ་ན།ི རྫུ་འཕྲུལ་བརྟེན་འཛུགས་ཀྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་བྱོས་ཏེ། །གཡོན་པས་ཐིག་ཐག་བཅོངས་ནས་ཐུགས་ཀར་གཏད། གཡས་

པས་ཐིག་ཐག་བཅོང་ནས་མདུན་གྱི་ིཐད་ཀར་བརྐྱེངས། སྙིིང་པོས་ཐིག་གདབ་པ་ནི། 

སྣ་ེགཅོགི་དཔནོ་གསས་ཀྱིསི་ཤེར་དུ་བཟུང༌། སྣ་ེགཅོགི་ཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་ནུབ་ཏུ་དྲེངས་

ནས་སྙིིང་པ་ོབརྗེོད་དོ། །མུ་སྤྲོོས་ཟེར་སྤེར་རྩ་ེའབར་གསལ་རྩ་ེའབར་གསལ། ལན་

བཞེི་བརྗེོད་དོ། །དེ་ནས་རྫོས་ཀྱིིས་ཐིག་གདབ་པ་ནི། ཐིག་ཆོལ་དམར་པ་ོཡུམ་གྱིི་

དབྱོིངས། ཐིག་ཆོལ་དཀར་པ་ོཡབ་ཀྱི་ིམཁའ། རིན་ཆོེན་ཕེོར་བར་བྱོང་བར་སྦྱངས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པད་ཤུན་ཐིག་སྐུད་གྲིམས་དང་སྦྱར། དེ་ནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་ཐིག་གདབ་པ་ནི། 

ཚིགས་སུ་བཅོད་དེ། །གོང་དུ་སྨོས་པའ་ིལེའུ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིནང་ན་འདུག་པ་དང་

སྦྱར་ར།ོ །ད་ེནས་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་ཐགི་གདབ་པ་ན།ི དབྱོངིས་ནས་ཁྱེབ་གདལ་པ་ན་ི

ནམ་མཁའ་སྟོོང་པའ་ིངོགས། མཁའ་ལས་ཟེར་འཕྲིོས་པས་ན་ིམ་རིག་མུན་པ་བཅོོམ། 

དཀར་དམར་འོད་ཟེར་ཐིག་གིས་སྟོོང་གསུམ་ཁྱེབ་པར་བསྒོོམས། དེ་ནས་ཕྱོགས་

མཚམས་འབྱོདེ་པའ་ིཚངས་ཐགི་བཞེ་ིབཏབ་བ།ོ །ད་ེནས་མཐའ་ནས་མཐ་ོགང་གཅོལ་

ནས། །ལྕེགས་རིའ་ིཚད་དུ་ཟླུམ་པོར་བསྐོོར། ད་ེནས་ཡང་གཅོིག་མཐ་ོགང་གཅོལ་

ནས། ཟངས་རིའ་ིཚད་དུ་ཟླུམ་པོར་བསྐོོར། ཕུར་བཞེ་ིརྒྱབ་ལ་གཏད་ནས་ནི། ཐིག་

ཆོལ་དཀར་པོས་གྲུ་བཞེིར་བཏབ། བར་དེར་ཟླ་གམ་བཞེ་ིའབྱུང་ཤེེལ་གྱི་ིསྒོ་ོབཞེིའ་ི

ཚད། ད་ེནས་ཟུར་ཐགི་རྒྱ་གྲམ་མད་ོནས། ནང་དུ་ཁྲུ་གང་སརོ་བཞེ་ིགཅོལ་ནས། ཐགི་

ཆོལ་དམར་པོས་ཡང་གཅོིག་གྲུ་བཞེིར་བཏབ། །ཐིག་བར་ད་ེན་ིའབྱུང་བ་རྩིག་པའ་ི

ཚད། དམར་ཐགི་གྲུ་བཞེ་ིནང་དུ་དམར་གྱི་ིཐགི་བཞེ་ིབཏབ་པས་གླེངི་སྐོོར་དགུ་འབྱུང་

ང༌ོ། །དམར་ཐིག་མཐའ་མར་དཀར་ཐིག་གཉིས་གཉིས་ཀྱིིས་སུ་བརྟེེན་པས་སུམ་ཐིག་

གོ །དཀར་དམར་བར་གྱིི་ཚད་ནི་སོར་གཉིས་སོ། །གླེིང་སྐོོར་དགུ་ནི་ཐིག་ཆོེན་

ན།ོ །ཐགི་ཆོནེ་དབུས་ཐགི་བརྐྱེངས་པས་རྩགི་པ་སླབེ་པར་བཏབ། ད་ེནས་དེའ་ིནང་དུ་

བར་ཐིག་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞེ་ིཐིག་ཆོལ་དཀར་པོས་རྩིག་པ་སླེབ་པར་བཏབ། དཀར་ཐིག་

མཐའ་མར་དམར་ཐགི་གཉིས་གཉསི་ཀྱིིས་སུ་བརྟེནེ་པས་སུམ་ཐགི་ག ོ།དཀར་དམར་

བར་གྱི་ིཚད་ན་ིསོར་རེའ།ོ །རྩིག་པའ་ིཐིག་ན་ིརྐྱེང་པའ།ོ །གཤེག་ཐིག་བཞེ་ིབཏབ་སྐོོར་

ལྔའ།ོ །འབྱུང་བའ་ིརྩགི་པ་མ་སླབེ་པར། ནང་ག་ིསུམ་ཐགི་གླེངི་སྐོརོ་ལ། ཕྲི་ཐགི་དྲུག་ཅུ་
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ཕྲིག་གཉསི་བཏབ། ད་ེན་ིགཡུང་དྲུང་གདན་གྱི་ིའབྱོདེ་ཐགི་ག ོ།ཕྲི་ཐགི་རྣམས་ན་ིདཀར་

པོའ།ོ །སྒོོ་ཐིག་བརྒྱད་ཀྱིང་དཀར་པོས་བཏབ། དེ་ལྟར་ཐིག་གདབ་མཐའ་ནས་

བཏབ། །ད་ན་ིཚནོ་བཀྱི་ེདབུས་ནས་འགྱིདེ་པར་བསྟོན། ད་ེལ་དང་པ་ོསྟོངོ་པ་ལས་འདོ་

འབྱུང༌། འདོ་ལས་ཟརེ་འཕྲིསོ། ཟརེ་ལས་ཡགི་འབྲུ་གསལ། །ཡགི་འབྲུ་ལས་ལྷ་བསྐྱེདེ། 

ལྷ་ལས་ལྷ་བསྐྱེེད་པས་འགྲ་ོབའི་དོན་བྱོེད་པའི་ཕྱིར། དབུས་ཀྱིི་གླེིང་སྐོོར་ནི། སྟོོང་

གཅོིག་པ་སྤྱིི་ཕུད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་གཙིང་ཁང་དུ་བཞེེངས་པའོ། །ཕྲི་ཐིག་མཐའི་སྐོོར་ལྔ་

བཞེག་ནས་དབུས་ཀྱི་ིཐིག་བསུབས་འཇིམ་པར་ཆོག་ཆོག་བཏབ། སོར་བཞེ་ིཟླུམ་

པོར་བསྐོོར་ནས་ནག་པོས་བཀང་ལ་སྟོོང་པར་བཞེག །སྟོོང་པ་བོན་ཉིད་ཅོིར་ཡང་མ་ི

དམིགས་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ནོ། །ནག་པ་ོབོན་ཉིད་ཀློོང་ལ་ཅོིས་ཀྱིང་མ་ིའགྱུར་བའ་ི

ཚོན་ཆོེན་ནོ། །ཟླུམ་པ་ོབོན་ཉིད་ཕྱོགས་དང་རིས་མེད་མཉམ་པ་ཆོེན་པོའ།ོ །སྟོོང་པ་

ལས་འོད་བྱུང༌། དཀར་དང་སེར་དང་སྔ་ོདང་དམར་དང་ནག་དང་ལྗོང་གིས་བསྐོོར་

འོད་ལས་ཟེར་འཕྲིོས་ཤེིང་ལོའ ་ིཚུལ་དུ་མཛོེས་པར་ལོགས་བཞེི་དཀྱིིལ་དུ་

དྲེངས། །ཟུར་བཞེིའ་ིབར་དུ་གསརེ་གྱི་ིརང་བཞེནི་ཟླ་གམ་སེར་པ་ོབཞེིའ་ིསྟོངེ་དུ། ཟརེ་

ལས་ཡིག་འབྲུར་གསལ་བས་སྙིིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་ཚང་བར་བསྐོོར། ཟུར་

བཞེ་ིཔད་མ་བཞེ་ིའབྱུང་ལ། བྱོང་ཤེར་པད་མ་དཀར་པོས་བཀང༌། བྱོང་ནུབ་པད་མ་

ལྗོང་ཀུས་བཀང༌། ལྷོ་ནུབ་པད་མ་དམར་པོས་བཀང༌། ལྷོ་ཤེར་པད་མ་སྔོན་པོས་

བཀང༌། ཡགི་འབྲུ་ལས་སུ་ལྷ་བསྐྱེདེ་པས། དཀར་ལ་ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་ས།ོ །ལྗོང་ལ་

གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་རོ། །དམར་ལ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའོ། །སྔ་ོལ་གཤེེན་རབ་མི་

བའོ།ོ །དབུས་ཀྱི་ིགཙི་ོབ་ོརྩ་བའ་ིལྷ་ཡནི་པས། སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་གདན་དང་ཆོས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བར་བཀདོ་ད།ོ །རནི་པ་ོཆོེའ་ིའཕྲིངེ་བས་གྲུ་བཞེ་ིམཐའ་ལ་བརྟེནེ། 

ད་ེནས་མཐའ་ཡ་ིསྐོརོ་ལྔ་ལ། འབྱུང་བ་ལྔ་ཡ་ིརྩགི་པ་བརྩགིས། མ་ཐ་རླུང་ར་ིནག་

པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱ་གྲམ་མ།ོ །མ་ེར་ིདམར་པ་ོཔད་མ་འདབ་བརྒྱད་ད།ོ །ཆུ་ར་ིསྔནོ་པ་ོའཁརོ་ལ་ོ

ལྔ་བསྐོོར་ར།ོ །ས་རིས་སེར་པ་ོརིན་ཆོེན་འབར་བའ།ོ །ཡ་ཐ་བར་སྣང་ག་ིར་ིམ་ོཁ་འལ་

འལོ་དང༌། གསལ་ཕྱ་ཕྱའོ་ིབྱོ་སྟོ།ེ ཉ་ིཟླའ་ིའཁརོ་ལ་ོདང༌། སྐོར་ཕྲིན་གྱི་ིདྲེ་བ་དང༌། གཟའ་

ཆོནེ་གྱི་ིདྲེ་མདུད་དང༌། །གཞེའ་ཚནོ་གྱི་ིདར་བུ་ཁད་དང༌། སྤྲོནི་གྱི་ིའལ་འལོ་ལ།ོ །བར་

ཐིག་ཤེར་ཕྱོགས་དྲེང་པོར་ལྔ་ཚིགས་བར་ལ་སྒོ་ོགཅོིག་ཕྲི་ཐིག་གསེར་ཏུ་དོད། སྒོ་ོདང་

སྒོ་ོའགབ་སྒོ་ོལྡད་གསུམ། སྒོ་ོཁྱུད་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཏ་ེལྔ། ཁ་པད་ཞེབས་རྨེིང་

གཉིས་ཏ་ེབདུན། གཞེ་ིམ་དངུལ་ལ་སྒོ་ོཉིད་གསེར། རིན་ཆོེན་ར་ེབཞེ་ིརིན་ཆོེན་ཡག་

ཤེིང་ང༌ོ། །སྒོ་ོཁྱུད་གཡས་ན་ལྷ་བུ་གར་མཁན་ནོ། །སྒོ་ོཁྱུད་གཡོན་ན་ལྷ་མ་ོམཆོོད་

འབུལ་ལ།ོ །སྒོ་ོལྡད་བླ་རྒྱན་གནམ་རིས་ས།ོ །སྒོ་ོའགབ་ས་རྒྱན་ཆུ་རིས་ས།ོ །ཁ་པད་

ཞེབས་རྨེངི་རྩགི་པའ་ིརྒྱན་དང་མཚུངས། རྩགི་གསབེ་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་རནི་པ་ོཆོ།ེ རྩགི་

ལྡད་གདུང་མ་གཞེའ་ཚོན་འོད། ཀ་ཞུ་ཟླ་བ་ཚེས་པའོ། །ཀ་གདན་པད་མ་གྱིེས་

པའོ། །དབུས་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་ད་ེསྟོོང་གཅོིག་པ་སྤྱི་ིཕུད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བཞེེངས་པའོ། །གཞེལ་

ཡས་ཁང་ཕྱོགས་བཞེ་ིམཚམས་བཞེ་ིདབུས་དང་ཀུན་མཐུན་ཏེ། དབུས་ཐིག་དམར་

པ་ོལས་ཚོན་སེར་པ་ོདྲེངས། གཡས་གཡོན་དཀར་པ་ོལས་ཚོན་དཀར་པ་ོདྲེང༌། བར་

དུ་ལྗོང་དང་དམར་གྱིིས་ཟུར་གསུམ་གྱི་ིསོར་ཀྱིོགས་ལ་དྲེངས། གཡས་གཡོན་ཟུར་

གསུམ་དཀྱིིལ་དུ་རིན་ཆོེན་སྤྱིན་འབུར་ནག་སྔོ་དམར་གྱིིས་དབྱུང༌། དེ་ནི་ཕྱོགས་

མཚམས་འབྱོེད་པའ་ིགཞེལ་ཡས་ཐིག་ཆོེན་ཚོན་གྱི་ིབྲ་ིལུགས་ས།ོ །ད་ེནས་བར་ཐིག་
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ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞེ་ིབཏབ་པ་ལ། དབུས་དང་རྩིག་པ་མ་གཏགོས་པར། །གླེངི་སྐོོར་ཉིས་བརྒྱ་

ཐམ་པ་འབྱུང་བ་དེ། ཡ་ོཀའ་ིགཞེལ་ཡས་གཞེའ་ཚོན་འོད་ཀྱི་ིབཀྱི་ེལུགས་གཅོིག་སྟོེ། 

དབུས་ཐིག་དཀར་པོ་རིང་གཅོིག་སེར་པོས་དྲེངས། གཡས་གཡོན་དམར་པོ་རིང་

གཅོགི་དཀར་པོས་དྲེངས། དཀར་སརེ་བར་དུ་ལྗོང་དང་དམར་པསོ་དྲེངས། ནག་དང་

སྔ་ོགཉིས་གཞེའ་ཚོན་འོད་ལ་མེད་པས་མ་དྲེངས་སོ། །ད་ེནས་ཕྲི་ཐིག་དྲུག་ཅུ་ཕྲིག་

གཉིས་བཏབ་པ་ལ། གླེིང་སྐོོར་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པའ་ིནང་ར་ེལ། གླེིང་ཆུང་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་རྩ་

ལྔ་ཡདོ། ད་ེན་ིགཡུང་དྲུང་གདན་ཐགི་ཡནི་པས་ད་ེལ་གཡུང་དྲུང་དབྱོ་ེསྟོ།ེ གཡུང་དྲུང་

ཡ་ོཀའ་ིབྱོེད་ལུགས་གཅོིག་ཏུ་འབྱུང་སྟོེ། གླེིང་ཆུང་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔའ་ིདབུས་སུ་ས་ཚོན་

སེར་པོས་བཀང༌། །ཕྱོགས་བཞེ་ིགསུམ་གསུམ་བསྲེས་ལ་དགང་བ་ཀུན་ཀའ་ིགཞུང་

དང་མཐུན། གཡུང་དྲུང་ཁ་ན་ིབྱོང་སྐོརོ་ར།ོ །མཚམས་བཞེ་ིགསུམ་གསུམ་བསྲསེ་ལ་

ནག་པསོ་བཀང༌། ནག་པོའ་ིསྟོངེ་དུ་རནི་ཆོེན་འབར་བའ་ིགཅོལ་བཀདོ་ད།ོ །ལྷ་ལས་ལྷ་

བསྐྱེེད་འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་པའ་ིཕྱིར། འཁོར་གྱི་ིལྷ་སྟོོང་ན་ིགསུང་ཡིག་འབྲུའ་ིདཀྱིིལ་

འཁོར་དུ། གཡུང་དྲུང་ག་ིགྲུ་ཁུགས་ལ་བཀོད་དེ། ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་ལྷ་སྟོོང་ག་ི

སྙིངི་པ་ོཡནི་པས། ཤེར་ཕྱགོས་ཀྱི་ིགྲུ་ཁུགས་དཀར་པ་ོལ་ཡ།ཾ བྱོང་ཕྱགོས་ཀྱི་ིལྗོང་ལ་

ར།ཾ ནུབ་ཀྱི་ིདམར་ལ་ཁ།ཾ ལྷའོ་ིསྔ་ོལ་སྲུ།ཾ དབུས་ཀྱི་ིསརེ་ལ་། ལྷའ་ིབཞུགས་ཐབས་

ཀྱིང༌། ཤེར་ཕྱགོས་ཀྱི་ིགཡུང་དྲུང་གྲུ་ཁུགས་དཀར་པ་ོཉསི་བརྒྱ་ལ། ལྷ་མ་ོདང་ལྷ་དང་

སྲིད་པ་དང་གཤེེན་རབ་དང༌། སྐུ་ཡིས་བསྐྱེེད་པ་ཉིས་བརྒྱ་བཞུགས་པའི་གདན་

ན།ོ །ད་ེལྟར་བྱོང་ན་གསུང༌། ནུབ་ན་ཡནོ་ཏན། ལྷ་ོན་འཕྲིནི་ལས། དབུས་ན་ཐུགས། ད་ེ

ལྟར་ལྷ་སྟོངོ་ཕྱ་ེནས་བཞུགས་ལུགས་ས།ོ །ད་ན་ིའབྱུང་བའ་ིརྩགི་པ་ལ། ཐགི་ཆོནེ་དང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བར་ཐིག་དབུས་ནས་དྲེངས་པའི་ཐིག་རྐྱེང་ལ། ནས་རེ་བསྐྱེེད་ནས་གསེར་གྱིི་ཀ་

བའ།ོ །ཀ་ལྡད་ཟླ་གམ་དང་མཚམས་ཐགི་ནས་སརོ་གཉསི་བསྐྱེདེ་ལ་གཡུའ་ིགདུང་མ་

སྔོན་པོས་བཀང༌། ཕྱ་ིམའ་ིརྩིག་པ་དབུས་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་གཙིང་ཁང་ཅོ་ིབཞེིན་ནོ། །ད་ན་ི

རྩིག་པ་ལ་སྒོ་ོབཙིལ་ཏེ། ཆོ་ེཐིག་བཞེ་ིཕྲིག་གཉིས་དང༌། བར་ཐིག་བཅུ་གཉིས་ཕྲིག་

གཉིས་དབུས་ནས་རྒྱུགས་པས། ཕྱོགས་བཞེིར་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་རྩིག་པའ་ི

གསེབ་ན་འདུག་པའི། །ཀ་བ་བཅོ་ོལྔ་བཅོ་ོལྔའ་ིདཀྱིིལ་ནས་སྒོ་ོབཞེ་ིབཏོད། སྒོ་ོཉིད་

དབུས་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་གཙིང་ཁང་ཅོ་ིབཞེིན་ན།ོ །སྒོ་ོགདན་ཕྱོགས་བཞེ་ིཀུན་གྱི་ིགཞུང་དང་

མཐུན། སྒོ་ོརྒྱན་གངོ་དུ་སྨསོ་པའ་ིལའེུ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིགསས་ཁང་སྒོ་ོསྲུང་ཅོ་ིབཞེནི་

སྒོ་ོཉདི་དང་སྦྱར་ར།ོ །ཕྱགོས་བཞེ་ིགཡུང་དྲུང་གྲུ་ཁུགས་ལྷག་མ་བརྒྱ་ན་ིསྟོངེ་ག་ིབདརེ་

གཤེགེས་ས།ོ །

མཚམས་བཞེ་ིགཡུང་དྲུང་གྲུ་ཁུགས་ལྷག་མ་བརྒྱ་ན་ིའོག་ག་ིབདེར་གཤེེགས་

ས།ོ །སྟོངེ་འགོ་གཉསི་ན་བཞུགས་པར་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱི་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ལ།ོ །རྡུལ་ཚནོ་སྟོངེ་

དུ་རིས་ཅོིག་བཀོད་པས་སྟོོང་དང་པ་ོཚང་བ་ཙིམ། ཕྱོགས་བཞེིའ་ིཁ་དོག་ཟླ་གམ་བཞེ་ི

ན་ིཀུན་གྱི་ིགཞུང་དང་མཐུན། ཟླ་གམ་བཞེིའ་ིདཀྱིིལ་གྱི་ིཚངས་ཐིག་བཞེ་ིལ། སྲོག་

ཤེིང་བྱོས་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིཅོོག་བཞེ་ིར་ིརབ་ཡིན་པས་མཆོོད་རྟེེན་དབྱོིབས་སུ་བྲི། ཟངས་

རིར་ཐུག་པར་ཆུ་ཞེེང་གབ་པར་རྒྱན་རྣམས་རྫོོགས་པར་བཞེེངས། འཁོར་གྱི་ིལྷ་སྟོོང་

རྩིག་པ་ཅོོག་བཞེིས་བཅོད་པ་ནི། སྟོོང་གཉིས་པ་བར་མའ་ིའཇིིག་རྟེེན་དང་སྦྱར་ནས་

བཞེེངས་པའོ། །ཟངས་རི་དམར་པོའ་ིསྟོེང་དུ་མཆོོད་སྦྱིན་ཡ་སྟོགས་རོལ་མོ་རྒྱན་

རྣམས་བཀོད། ལྕེགས་ར་ིནག་པོའ་ིསྟོེང་དུ། ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའ་ིསྐུའ་ིགཟུགས་
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བརྙིན་མཆོོད་རྟེེན་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད། གོང་དུ་གསས་ཁང་ཅོི་བཞེིན་དུ་སྦྱར་ལ་བཀོད། 

ལྕེགས་ར་ིནག་པོའ་ིསྟོངེ་དུ་མཆོདོ་རྟེེན་སྟོངོ་རྩ་བརྒྱད་དང་བཅོས་པ་ན།ི སྟོངོ་གསུམ་པ་

མཐར་ཐུག་གི་འཇིིག་རྟེེན་དང་སྦྱར་ནས་བཞེེངས་པའོ། །དེ་ཡང་ངེས་པར་ཏིང་ངེ་

འཛོིན་གྱི་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ལོ། །སྟོོང་གསུམ་ཕེར་འདས་ལྕེགས་ར་ིཆོེན་པོར་མུན་པ་ཆོེན་

པའོ་ིདཔྱིང་སྒོ་ོབཞེ་ིལ། དཀར་ཐགི་བརྒྱད་བཏབ་པ་བར་ཆོད་སྟོངོ་གསུམ་ཕེར་བརྒལ་

བཟློག་ཕྱིར་ར།ོ །ད་ེཡང་གསས་ཁང་སྒོ་ོསྲུང་ཁ་ོབ་ོབཞེིའ་ིཆོ་དང་སྦྱར་ར།ོ །མཐ་ོགང་

བརྩིགས་པའ་ིསྐོོར་ཡང༌། ཁ་དོག་ནག་པ་ོམུན་པ་ཅོ་ིབཞེིན་ན།ོ །དཀྱིིལ་འཁོར་ཆོེན་པ་ོ

ད་ེལ། འཁརོ་བའ་ིབོན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབནོ་གཉསི་ཀ་རྫོོགས་ས།ོ །འཁརོ་

བའི་བོན་སྣོད་བཅུད་སེམས་ཅོན་ལས་ལ་གྱུར་པ་ཅོི་ལྟར་རྫོོགས་ཤེེ་ན། འོག་རྡོོ་རྗེེ་

གདན་པ་ཞེསེ་བྱོ་བ། མ་ཐ་རླུང་ར་ིནག་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱ་གྲམ་ལ། གྲང་བའ་ིདམྱལ་བ་བརྒྱད་

གནས་སོ། །མེ་རི་དམར་པོ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་མར་ཕྱེད་ན། ཚ་བའི་དམྱལ་བ་

བརྒྱད་གནས་ས།ོ །མ་ེརླུང་བར་ན་གཉསི་ཚ་ེགཉསི་འཁརོ་བའ།ོ །མེའ་ིཡར་ཕྱདེ་ན་ཡ་ི

དྭགས་ནང་ག་ིསྒྲོབི་པ་ཅོན་དང༌། མ་ེལྕེའེ་ིའཁརོ་ལ་ོཁ་ནས་འབར་བ་གནས་ས།ོ །ཆུ་ར་ི

སྔནོ་པ་ོའཁོར་ལ་ོལྔ་བསྐོརོ་གྱི་ིམར་ཕྱདེ་ན། ཡ་ིདྭགས་ཕྱའི་ིསྒྲོབི་པ་ཅོན་བགོ་རིའ་ིམག་ོ

དང་པྲིང་རྒྱུད་སྐོེ་རྣམས་གནས་སོ། །བར་ན་སྒྲོིབ་པ་ཅོན་གྱིི་སྒྲོིབ་པ་ཅོན། ཚ་གྲང་

གཉིས་ཀའ་ིནད་ཀྱིིས་གདུངས་པ་གནས་སོ། །ཆུའ་ིཡར་ཕྱེད་ན། བྱོོལ་སོང་ག་ིརྒྱལ་

ཁམས། རགིས་བཞེ་ིཆོང་དར་གྱི་ིསྦང་མ་བཞེནི་དུ་གནས་ས།ོ །ས་ར་ིསརེ་པ་ོརནི་ཆོནེ་

འབར་བ་ལ། གླེངི་བཞེའི་ིམ་ིལ་སགོས་པ་བསདོ་ནམས་ཅོན་སྣ་མང་གནས་ས།ོ །ཡ་ཐ་

བར་སྣང་ག་ིར་ིམ་ོཁ་འལ་འོལ་དང༌། གསལ་ཕྱ་ཕྱ་ོལ། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིསྡེ་ེབར་གཡེན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཏོད་པ་ོདགུ་དང༌། མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའ་ིཡ་ིདྭགས། ནམ་མཁའ་ལྡིང་ལ་སོགས་པ་དང་

སྦྱར་རོ། །བར་སྣང་ཞེེས་བྱོ་བ་ནི། ར་ིརབ་དང་ས་གཞེིའ་ིབར་ལ་གདགས་སོ། ད་ེན་ི

སྣོད་ཀྱི་ིའབྱུང་བའ་ིརྩིག་པ་ལ། བཅུད་ཀྱི་ིསེམས་ཅོན་གནས་ལུགས་སོ། །ད་ན་ིཤེེལ་

གྱི་ིཅོོག་བཞེ་ིལ་གནས་པ་ན།ི ར་ིརབ་རིན་ཆོེན་སྣ་བཞེིས་བརྒྱན་པ་ན།ི ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ི

སྡེ་ེས་གཡེན་ཆོ་ེབ་བཅུ་གཅོིག་དང་སྦྱར་རོ། །བང་རིམ་དཀར་དང་ལྗོང་དང་དམར་

དང་སྔ་ོདང་བཞེིས་བརྒྱན་པ་ནི། མཚ་ེམ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ིལྷ་དང༌། གཡུང་དྲུང་ཁྱེིམ་

བདུན་གྱི་ིམ་ིདང༌། འཁརོ་ལ་ོསྒྱུར་བའ་ིརྒྱལ་པ་ོའབྱུང་བའ་ིསྒོ་ོདང་སྦྱར། ར་ིབདུན་རལོ་

མཚའོ་ིལྷ་ཀླུ་རྣམས་དང་སྦྱར་ར།ོ །རནི་པ་ོཆོའེ་ིཅོགོ་བཞེ་ིན་ིརྒྱལ་ཆོནེ་རགིས་བཞེ་ིདང་

སྦྱར་ར།ོ །མགུར་ཆུ་གསརེ་གྱིསི་བསྐོརོ་བ་ཚལ་ཆོནེ་པ་ོབཞེ་ིན།ི ལྷ་དང་ལྷ་མནི་འཐབ་

ས་དང༌། མཐའ་ིལྕེགས་ར་ིའཁོར་ཡུག་ལ་གླེང་ཆོེན་རབ་བརྟེན་དང༌། ར་ིདྭགས་ཤེ་ར་

དང༌། བྱོ་ཁྱུང་ཀ་རུ་དང༌། སངེ་ག་ེགཡུ་འབྲུག་དང༌། ཅོང་ཤེསེ་ཀྱི་ིརྟེ་ལ་སགོས་པ་དང་

སྦྱར་རོ།  །བུམ་པའ་ིསྟོེང་ཤེེལ་གྱི་ིགུར་ཁང་དཀར་པོ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་སྦྱར་

ར།ོ །བུམ་པའ་ིནང་ན་ལྷའ་ིདབང་པ་ོབརྒྱ་བྱོིན་འཁོར་དང་བཅོས་པ་དང་སྦྱར་ར།ོ །ར་ི

རབ་སུམ་ཆོ་གཅོིག་གི་ཁོང་པ་ན། ལྷ་མ་ཡིན་གྱིི་རྒྱལ་པོ་འགན་འདའ་ཧ་ལ་སླག་

ཆོནེའཁརོ་དང་བཅོས་པ་དང་སྦྱར་ར།ོ །ར་ིརབ་སུམ་ཆོ་རྐདེ་པའ་ིཁངོ་པ་ན། མའི་ིརྒྱལ་

པ་ོའཁརོ་ལ་ོསྒྱུར་བ་འཁརོ་དང་བཅོས་པ་དང་སྦྱར་ར།ོ །ར་ིརབ་སྨད་ཀྱི་ིསུམ་ཆོའ་ིཁངོ་

པ་ན།ི བྱོལོ་སངོ་ག་ིརྒྱལ་པ་ོཀླུ་འཇིགོ་པ་ོའཁརོ་དང་བཅོས་པ་དང་སྦྱར་ར།ོ །མེའ་ིཔད་

མའི་སྟོེང་ན་ཡི་དྭགས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཁ་ལ་མེ་འབར་འཁོར་དང་བཅོས་པ་དང་སྦྱར་

ར།ོ །རླུང་ག་ིའཁོར་ལ་ོརྡོ་ོརྗེེའ་ིསྟོེང་ན། དམྱལ་བའ་ིརྒྱལ་པ་ོཨ་བ་གླེང་མག་ོཅོན་འཁོར་
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དང་བཅོས་པ་དང་སྦྱར་ར།ོ །ད་ེརྣམས་ན་ིརསི་དྲུག་ལ་ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆོའེ་ིའཁརོ་ལསོ་

དབང་སྒྱུར་རོ། །བྲ་ེན་ིའཐབ་བྲལ་དགའ་ལྡན་འཕྲུལ་དགའ་གཞེན་འཕྲུལ་དབང་བྱོེད་

བཞེ་ིདང་སྦྱར་ར།ོ །རིན་པ་ོཆོེའ་ིའཁོར་ལ་ོབཅུ་གསུམ་ན།ི བསམ་གཏན་རིགས་བཞེ་ི

གཙིང་མ་རིགས་ལྔ་གཟུགས་མེད་པ་བཞེ་ིདང་སྦྱར་རོ། །ད་ེམན་ཆོད་ན་ིའཁོར་བའ་ི

བོན་ཏེ་སྣོད་བཅུད་ཀྱིིས་འབྲེལ་བའོ། །ཆོར་ཁེབ་བར་ལྷ་འོད་གསལ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་རྣམས་དང་སྦྱར་རོ། །ད་ེཡན་ཆོོད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིཡང་འདས་པ་

ཆོེན་པ་ོསྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེདུས་གསུམ་གྱི་ིབདརེ་གཤེགེས་དང་སྦྱར་ར།ོ །ད་ེལ་སྦྱོར་

ལུགས་ནི། སྲོག་ཤེིང་དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་དང་སྦྱར་རོ། །དབྱོིངས་

ལས་ཡ་ེཤེེས་བྱུང་བས། རིན་པ་ོཆོེའི་ཏོག་ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ལྷ་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་དང་

སྦྱར་རོ། །དབྱོིངས་དང་ཡ་ེཤེེས་མཁའ་ལ་མཉམ་པའ་ིབར་ནས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་

ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ། །བྱོ་རུ་གཡས་པ་ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་སྲིད་པ་

སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིདང་སྦྱར་རོ། །བྱོ་རུ་གཡོན་པ་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་

རབ་མ་ིབ་ོདང་སྦྱར་རོ། །བྱོ་རུ་གཡས་གཡོན་ལ་དར་གྱི་ིཅོོད་པན་སྐུའ་ིའོད་ཟེར་དང་

སྦྱར་ར།ོ །འདོ་ཚནོ་ཁ་དགོ་ཀུན་གྱི་ིགཞུང་དང་མཐུན། འདོ་ཟརེ་རྒྱུད་གང་ལ་གཏགོས་

པ་རྣམས་ཀྱིིས་རྟེེན། འོད་ཟེར་ཤེིང་ལོའ་ིཚུལ་དུ་མཛོེས་པར་སྤྲོོས། ད་ེརྣམས་རྒྱན་དུ་

ཁོལ་མར་ཐེབས་པར་གདབ། རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་པ་ཡན་ཆོོད་སྣོད་ལ་ཕེོག་པས། སྟོོན་པའ་ི

ཐུགས་རྗེེའ་ིའདོ་ཟརེ་བྱོནི་རླབས་ཀྱིིས། མ་ིབད་ེསྣདོ་རྣམས་ཞེ་ིནས། རནི་ཆོནེ་སྣ་ལྔའ་ི

གཡུང་དྲུང་གཞེའ་ཚོན་འོད་ཀྱིིས་བསྐོོར་བར་གསལ། སྣོད་དང་འབྲེལ་བའ་ིརིས་དྲུག་

སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་ཕེགོ་པས། སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིའདོ་ཟརེ་བྱོནི་རླབས་ཀྱིིས། མ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བད་ེསྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིནས། ལྷ་དང་ལྷ་མརོ་གྱུར། སླར་ལ་བསྡུས་པས་ཡ་ེཤེསེ་ཚནོ་གང་

སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་དུ་གྱུར་ནས། གཙི་ོབ་ོའཁོར་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབོན་དུ་

འདུས། ད་ེཡང་དནོ་དུ་དབུས་ཀྱི་ིཟླུམ་པའོ་ིདནོ་དུ་འདུས། ཟངས་ར་ིདམར་པ་ོརྒྱན་དང་

བཅོས་པ་བཞེག །ཕྱ་ིམ་ཐམས་ཅོད་གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་ཅོ་ིབཞེིན་དུ། 

ཕྱོགས་བཞེ་ིཀུན་ནས་ནང་དུ་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བསླང་ལ་བསྒོོམ། ད་ེལྟར་འཁོར་བའ་ི

བོན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབོན། མ་རྨེོངས་ས་ལ་ེཤེེས་རབ་རྩལ་འབྱོོངས་ཀྱིིན། 

ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་བཟུང་གིན་མ་ཡེངས་ཟིན་པ་ན།  བདག་དང་གཞེན་མེད་སྒྲོིབ་

སྦྱངས་ཚོགས་རྫོོགས་ངེས་པའོ། །སེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་ལ་གྱུར་པའ་ིསྣོད་བཅུད་ཀྱི་ི

གནས་ལུགས་དང༌། སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས་སྤྲུལ་པའ་ིབདེར་གཤེེགས་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲང་

གཉིས། དོན་དུ་ཅོ་ིལྟར་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་ཤེེས་པ་བསྟོན་པའ་ིཕྱིར། ཐིག་གིས་ས་

གཅོད་པ་དང༌། ཚོན་གྱིིས་གསལ་གདབ་པའ་ིདོན་བསྟོན་པའོ། །ད་ེནས་ཡང་དཔོན་

གསས་མངའ་བདག་གིས། སང་ག་ིགདུགས་ལ་མཆོོད་སྦྱིན་རྒྱས་པར་མཛོད་པ་ལ། 

ཐམས་ཅོད་མ་ལུས་པར་ད་ོམོད་སྟོ་བོན་ལ་གནས་པའ་ིརིམ་གྲ་ོམ་ནོར་བར་མཛོད་དེ། 

དང་པོ་དཔོན་གསས་ཉིད་གཙིང་མའི་ཆོས་སུ་ཞུགས་ཏེ། གཙིང་གོས་གཙིང་ཐོད་

གཙིང་ལྷམ་དང༌། ཕྱག་རྒྱའ་ིགུར་ཁྱེིམ་ཁ་གསེར་ཁ་གཡུ་རྣམས་ཀྱི་ིཆོས་སུ་ཞུགས། 

པད་མའ་ིགདན་སྐྱེིལ་མ་ོཀྲུང་བཅོས་ནས། དེའ་ིམདུན་དུ་གཙིང་མའ་ིརྒྱན་གཞེ་ིགཉིས་

བརྩགེས་བཏངི་སྟོ།ེ རྒྱན་གཞེ་ིཡ་ཐའ་ིསྟོངེ་དུ། གངོ་དུ་ལའེུ་དགུ་པར་སྨསོ་པའ་ིམཆོདོ་

པའི་ཡ་སྟོགས་རྣམས་བསགས། རྒྱན་གཞེི་མ་ཐའི་སྟོེང་དུ། །སྦྱིན་པའི་ཡ་སྟོགས་

བསགས། །བར་དུ་མདའ་བཞེི་རལ་གྲི་མེ་ལོང་རྒྱལ་མཚན་གཙིང་མའི་བུམ་པ་
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བསགས། ད་ེགསུམ་འགབ་ཏུ་ཡནོ་བདག་ཐམས་ཅོད་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་བསྒྲོགིས། ད་ེ

ནས་དཔནོ་གསས་ཀྱིསི་སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པའ་ིརམི་གྲ་ོམཛོད་ད།ེ སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པ་

ལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པ་དང༌། སྙིིང་པོས་སྟོ་གོན་ལ་

གནས་པ་དང༌། རྫོས་ཀྱིི་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པ་དང༌། ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་སྟོ་གོན་ལ་

གནས་པ་དང༌། ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པ་དང་ལྔའ།ོ །

ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པ་ན།ི དབྱོིངས་བདལ་མཁར་ཁྱེབ་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་

བྱོ་སྟོ།ེ གཡས་པའ་ིཐལ་མ་ོདཔྲལ་བར་གཏད། གཡནོ་པའ་ིཐལ་མ་ོསྙིངི་ཀར་གཏད། ད་ེ

ནས་སྙིིང་པོས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པ་ནི། །ཨ་ཧ་ེཧ་ོམུ་ལིང་ལིང་སྤྲོོས་པ་འོད་དཔག་མུ་

རྒྱས་བདལ་ཁྱེབ་གསལ། ལན་བཞེ་ིབརྗེདོ་ད།ོ །ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིསི་སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པ་

ན།ི སྤེསོ་ཀྱི་ིདུད་པ་སྤྲོནི་བཞེནི་དུ་གཏབིས། མཛོསེ་པའ་ིཕེརོ་བ་གཙིང་མ་རུ། གཙིང་

ཆུ་བླུགས་ནས་གཡས་སུ་བཟུང་། མཚ་ེཉུངས་བླུགས་ནས་གཡོན་དུ་བཟུང༌། །རིན་

ཆོནེ་བུམ་པ་པང་དུ་བཞེག །ད་ེནས་ཚགི་བཤེད་ཀྱིསི་སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པ་ན།ི ཚགིས་

སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །མ་ིའགྱུར་དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་བོན་གྱི་ིདབྱོིངས་

དཀྱིལི་ཏ།ེ །རང་བཞེནི་དཀྱིལི་འཁརོ་ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་ནས། །འགྲ་ོབའ་ི

དོན་དུ་འོད་ཟེར་ཡིག་འབྲུ་ཤེིན་ཏུ་གསལ། །ཐུགས་རྗེ་ེཚད་མེད་མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅོན་ཀུན་ལ་ཁྱེབ། །དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ཆོེན་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་བྱོིན་རླབས་ཅོན། །སྐུ་

མདོག་མ་ིའགྱུར་རིན་ཆོེན་གསེར་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གསེར་ལ་

གསེར་གྱིི་འོད་ཀྱིིས་བརྒྱན། །རིན་ཆོེན་བཀྲེ་གསལ་རྩལ་ཆོེན་སེང་བསྣོལ་ཁི་ལ་

བཞུགས། །བདག་དང་ཡོན་བདག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡ།ི །སྒྲོིབ་གཉིས་



 624  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྦྱོང་ཞེིང་ཚོགས་གཉིས་བསགས་བའ་ིདོན་སླད་དུ། །མཚན་མ་རྫོས་ཀྱི་ིརྡུལ་ཚོན་

དཀྱིིལ་འཁོར་བྲིས་པ་རུ། རང་བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་མཁའ་དབྱོིངས་ཁྱེབ་གདལ་དམ་

པ་ནས། །སེམས་ཅོན་དོན་དུ་བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི །ལྷ་མ་ོཉིས་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །ནངས་པར་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིདོན་སླད་

དུ། དོ་མོད་ཏིང་འཛོིན་གསལ་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དམ་པ་རུ། འགྲོ་བའི་དོན་ལ་མ་

ཡེངས་ཐུགས་དགོངས་ལས་མཛོད་པས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕྲིིན་

ལས་ལྔ་དང་བཅོས། །བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་ཐུགས་དག་མཁའ་ལ་གསལ་གདབ་

ནས། །འཁོར་བཅོས་སྟོ་གོན་ལ་ནི་གདལ་ཁྱེབ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །མི་འགྱུར་

དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་བོན་གྱི་ིདབྱོིངས་དཀྱིིལ་ཏེ། །རང་བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་

ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་ནས། །འགྲ་ོབའི་དོན་དུ་འོད་ཟེར་ཡིག་འབྲུ་ཤེིན་ཏུ་

གསལ། །ཐུགས་རྗེ་ེཚད་མདེ་མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་ཀུན་ལ་ཁྱེབ། །ཡ་ེཤེསེ་ལྷ་ཆོེན་

གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །སྐུ་མདགོ་མ་ིའགྱུར་དཀར་གསལ་ཤེལེ་གྱི་ིསྙིངི་

པོ་འདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱིི་འོད་ཀྱིིས་བརྒྱན། །རིན་ཆོེན་བཀྲེ་

གསལ་སྟོོབས་ཆོེན་གླེང་བསྣོལ་ཁ་ིལ་བཞུགས། །བདག་དང་ཡོན་བདག་མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡི། །སྒྲོིབ་གཉིས་སྦྱོང་ཞེིང་ཚོགས་གཉིས་བསག་པའ་ིདོན་སླད་

དུ། །མཚན་མ་རྫོས་ཀྱི་ིརྡུལ་ཚནོ་དཀྱིལི་འཁརོ་བྲསི་པ་རུ། །རང་བཞེནི་དཀྱིིལ་འཁརོ་

མཁའ་དབྱོིངས་ཁྱེབ་གདལ་དམ་པ་ནས། །སེམས་ཅོན་དོན་དུ་ཐུགས་རྗེེ་ལས་སུ་

བསྐྱེེད་པ་ཡི། །ལྷ་ཆོེན་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །ནངས་པར་

འགྲོ་བ་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའི་དོན་སླད་དུ། །དོ་མོད་ཏིང་འཛོིན་གསལ་བའི་དཀྱིིལ་
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འཁརོ་དམ་པ་རུ། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ལ་མ་ཡངེས་ཐུགས་དགངོས་ལས་མཛོད་པས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་དང་ཡནོ་ཏན་འཕྲིནི་ལས་ལྔ་དང་བཅོས། ཐུགས་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་ནས་ཐུགས་

དག་མཁའ་ལ་གསལ་གདབ་ནས། །འཁརོ་བཅོས་སྟོ་གནོ་ལ་ན་ིབདལ་ཁྱེབ་བཞུགས་

སུ་གསལོ། །མ་ིའགྱུར་དབྱོངིས་ཆོནེ་འབྱོམས་ཡས་བནོ་གྱི་ིདབྱོངིས་དཀྱིལི་ཏ།ེ །རང་

བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་ནས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་འོད་ཟེར་

ཡིག་འབྲུ་ཤེིན་ཏུ་གསལ། །ཐུགས་རྗེེ་ཚད་མེད་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་

ཁྱེབ། །ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་གྱུར་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིསྤྲུལ་པ་ཅོན། །སྐུ་མདོག་མ་ིའགྱུར་

དཀར་འབར་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་

ཀྱིསི་བརྒྱན། །རནི་ཆོནེ་བཀྲེ་གསལ་རླབས་ཆོནེ་ཁྱུང་བསྣལོ་ཁ་ིལ་བཞུགས། །བདག་

དང་ཡོན་བདག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡི། །སྒྲོིབ་གཉིས་སྦྱོང་ཞེིང་ཚོགས་

གཉིས་བསག་པའ་ིདོན་སླད་དུ། །མཚན་མ་རྫོས་ཀྱི་ིརྡུལ་ཚོན་དཀྱིིལ་འཁོར་བྲིས་པ་

རུ། །རང་བཞེནི་དཀྱིལི་འཁརོ་མཁའ་དབྱོངིས་ཁྱེབ་གདལ་དམ་པ་ནས། །སམེས་ཅོན་

དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་ལས་སུ་སྲིད་པ་ཡི། །སྲིད་པ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་

རྣམས། །ནངས་པར་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིདོན་སླད་དུ། །ད་ོམོད་ཏིང་འཛོིན་

གསལ་བའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་དམ་པ་རུ། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་མ་ཡེངས་ཐུགས་དགོངས་

ལས་མཛོད་པས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡནོ་ཏན་འཕྲིནི་ལས་ལྔ་དང་བཅོས། །སྤྲུལ་

པས་སྲདི་ནས་ཐུགས་དག་མཁའ་ལ་གསལ་གདབ་ནས། །འཁརོ་བཅོས་སྟོ་གནོ་ལ་ན་ི

གདལ་ཁྱེབ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །མི་འགྱུར་དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་བོན་གྱིི་

དབྱོིངས་དཀྱིིལ་ཏེ། །རང་བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་འདོ་ཟརེ་ཡགི་འབྲུ་ཤེནི་ཏུ་གསལ། །ཐུགས་རྗེ་ེཚད་མདེ་མཐའ་

ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་ཁྱེབ། །ཤེེས་རབ་ཕུལ་ལྡན་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་

ཅོན། །སྐུ་མདོག་མ་ིའགྱུར་རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔ་བཀྲེ་ལ་གསལ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་རིན་

ཆོེན་ཉིད་ལ་ཉིད་ཀྱིིས་བརྒྱན། །རིན་ཆོེན་བཀྲེ་གསལ་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའ་ིཁ་ིལ་

བཞུགས། །བདག་དང་ཡོན་བདག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡ།ི །སྒྲོིབ་གཉིས་

སྦྱོང་ཞེིང་ཚོགས་གཉིས་བསག་པའི་དོན་སླད་དུ། །མཚན་མ་རྫོས་ཀྱིི་རྡུལ་ཚོན་

དཀྱིལི་འཁརོ་བྲསི་པ་རུ། །རང་བཞེནི་དཀྱིལི་འཁརོ་མཁའ་དབྱོངིས་ཁྱེབ་གདལ་དམ་

པ་ནས། །སམེས་ཅོན་དནོ་དུ་འདོ་ཟརེ་ལས་སུ་བཀྱི་ེབ་ཡ།ི །གཤེནེ་རབ་ཉསི་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །ནངས་པར་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིདོན་སླད་

དུ། ད་ོམོད་ཏིང་འཛོིན་གསལ་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་དམ་པ་རུ། །འགྲ་ོབའི་དོན་ལ་མ་

ཡེངས་ཐུགས་དགོངས་ལས་མཛོད་པས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕྲིིན་

ལས་ལྔ་དང་བཅོས། །འོད་ཟེར་བཀྱིེ་ནས་ཐུགས་དག་མཁའ་ལ་གསལ་གདབ་

ནས། །འཁོར་བཅོས་སྟོ་གོན་ལ་ན་ིགདལ་ཁྱེབ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ད་ེནས་བུམ་

པའ་ིའཛོབ་བགྲངས་ཏེ། ཨ་ཨ་ཨད་་སལ་སལ། ནང་དང་བར་དང་ཕྱ་ིགསུམ་དུ་

རམི་པས། །མཚ་ེཉུངས་དང་གཙིང་ཆུ་ལ་བསྔགས་ནས། ཕྱགོས་བཅུ་འདུལ་བའ་ིདནོ་

དུ་ཕེོགས་བཅུ་བུམ་པར་བླུགས། ད་ེན་ིདབྱོིངས་དང་ཡ་ེཤེེས་མཁའ་ལ་མཉམ་པའ་ི

སྙིིང་པོའ།ོ །ཡང་སྙིིང་པ་ོགཅོིག་ལ། ཧ་འ་ཧཱུཾ་ྃའ་ོལམ་ལམ། ད་ེཡང་གོང་དང་མཚུངས་

པར་ཕེགོས་བཅུ་བུམ་པར་བླུགས། ད་ེན་ིཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་ཟུང་དུ་འབྲལེ་བའ་ིསྙིངི་

པོའ།ོ །ཡང་སྙིིང་པ་ོགཅོིག་ལ། ཡ་ཾཡ་ཾར་ཾར་ཾཁ་ཾཁ་ཾསྲུ་ཾསྲུ་ཾ་། ཨ་ལ་ོསྤེར་ཨ་ལམ་
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གསལ་ཟེར་སྤྲོོས་འོད་རུམ་ཁྱེབ་གདལ་སྤྲོོས་པ་མཁའ་ལ་མཉམ་སྟོ་ེབདལ་བདལ། ད་ེ

ན་ིའཁརོ་གྱི་ིལྷ་སྟོངོ་མཚན་བརྗེདོ་པ་དང༌། མཚན་བརྗེདོ་ཀྱིསི་མ་ིལངོ་བ་གང་གའ་ིཀླུང་

ག་ིབྱོ་ེམ་སྙིེད་ཙིམ་དུ། ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བའ་ིསྙིིང་པ་ོསྟོ།ེ མཚ་ེཡུངས་དང་གཙིང་ཆུ་

ལ་སྔགས་ཏ།ེ བུམ་པར་ལན་བཅུ་བགྲངས་ནས་བླུགས་ས།ོ །ད་ེནས་ཡང་ཚགི་བཤེད་

ཀྱིིས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེསྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་སྟོ་གོན་ལ་གནས་

ཏ།ེ 

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མ་ིདང་མཐ་ོརིས་གསུམ། །བྱོོལ་སོང་ཡ་ིདྭགས་དམྱལ་བ་ངན་

སངོ་གསུམ། །ད་ེདྲུག་སྐྱེ་ེབ་བར་མ་ད་ོདང་བདུན། །སྦྱནི་པ་གཏང་ནས་དམགིས་པའ་ི

མགྲོན་ཡིན་པས། །མཚན་མ་རྫོས་ཀྱི་ིརྡུལ་ཚོན་དཀྱིིལ་འཁོར་བྲིས་པ་རུ། །ཐམས་

ཅོད་ནངས་པར་སྙིིང་རྗེེའི་མགྲོན་དུ་སྤྱིན་འདྲེེན་གྱིིས། །བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་མི་

ཁམོས་ས་སར་ཞེ་ིནས་ཀྱིང༌། ཐམས་ཅོད་ད་ོམདོ་ཏངི་འཛོནི་གསལ་བའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་

དུ། སྟོ་གོན་ལ་ན་ིགནས་པར་བགྱིིའ།ོ །ད་ེནས་ཡང་བུམ་པར་འཛོབ་བགྲངས་ཏ།ེ ཨ་

དཀར་ཨ་རྨེད་དུ་ཏྲ་ིསུ་ནག་པ་ོཞེ་ིཞེ་ིམལ་མལ། ད་ེན་ིངན་སོང་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ིསྙིིང་

པའོ།ོ །ཡང་མཚ་ེཉུངས་དང་གཙིང་ཆུ་ལ་བསྔགས་ཏ་ེཕེོགས་བདུན་བུམ་པར་བླུགས། 

ད་ེནས་དཔནོ་གསས་ཉིད་སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པ་ལ། ཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །

གཙིང་གོས་གཟ་ིབརྗེིད་གཞེའ་ཚོན་འོད། །གཙིང་ཐོད་བདེར་གཤེེགས་གཉིས་

མེད་གདན། །གཙིང་ལྷམ་ས་བཅུ་འཁོར་བ་གནོན། །ཕྱག་རྒྱའ་ིགུར་ཁྱེིམ་ལྷ་དང་བརྡོ་

སྤྲོདོ་མཁས། །ཁ་གསརེ་ཁ་གཡུ་ང་ོམཚར་བཀའ་ཡ་ིརྟེགས། །པད་མའ་ིགདན་ན་ིསྐྱེནོ་

མདེ་དག་པའ་ིདནོ། །འད་ིལྟར་དཔནོ་གསས་འཁརོ་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །ནངས་པར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མཆོདོ་སྦྱནི་རྒྱ་ཆོནེ་ཁྱེབ་པར་འགྱིདེ་པས་སུ། །ད་ོམདོ་སྟོ་གནོ་ལ་ན་ིགནས་པར་བགྱི།ི 

གཙིང་མའི་རྒྱན་གཞེི་གཉིས་སྟོེངས་སུ། །མཆོོད་པའི་ཡ་སྟོགས་སྤྲོིན་བཞེིན་

གཏིབས། །སྦྱིན་པའ་ིཡ་སྟོགས་གྲམ་ལྟར་བཀྲེམ་པ་འད།ི །ནངས་པར་དམིགས་མེད་

རྒྱ་ཆོནེ་ཡངོས་སུ་གཏངོ་བས་སུ། །ད་ོམདོ་སྟོ་གནོ་ལ་ན་ིགནས་པར་བགྱིིའ།ོ །

བར་གྱི་ིམདའ་བཞེ་ིརལ་གྲ་ིབཞེི། །མ་ེལོང་བཞེ་ིདང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས། །མ་ེ

ལོང་བདག་དང་གཞེན་མེད་གསལ། །མདའ་དང་རལ་གྲི་རྒྱལ་མཚན་རྣམས། ཕྱི་

མཚམས་རྒྱ་ཆོེར་ཡོངས་སུ་ཕྱོགས་བཅུར་ད་ེརིང་བཅོད། མ་ཆོོད་བག་ལ་ཉལ་བའ་ི

ལས་ཀྱི་ིབགེགས། །གྲིབ་ལ་བརྟེེན་ཅོིང་ལུས་ལ་འཁ་ིབ་རྣམས། །ཁ་ོཐག་གཅོད་ཀྱིིན་

མཚམས་བཅོད་པའ།ི །དབལ་གྱི་ིཁ་ོཆོནེ་བཅུ་ཡ་ིཞེལ། །ནངས་པར་ནང་ག་ིམཚམས་

གཅོདོ་ཕྱརི། དཀྱིལི་འཁརོ་ཕྱགོས་མཚམས་སྟོངེ་དང་འགོ་ཏུ་དགདོ་པས་སུ། །ད་ོམདོ་

ཏངི་འཛོནི་གསལ་བའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་དུ། །སྟོ་གནོ་ལ་ན་ིགནས་པར་བགྱིིའ།ོ །རནི་ཆོནེ་

གཙིང་མའ་ིབུམ་པ་འདི། །རྡུལ་ཚོན་ཏིང་འཛོིན་གཉིས་ཀ་གསལ་བའ་ིཕྱིར། །དཔོན་

གསས་བདག་གི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེེས་སྦྱར་བ་དང་ནི་གཉིས་སུ་མེད། །བུམ་པ་ལྷ་ཡི་

གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །བདག་ཀྱིང་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཁ་རྒྱན་དབུ་སྐྲ་དཔག་

བསམ་ཤེངི༌། །མགུལ་ཆོངིས་པད་ཤུན་མཛོསེ་པའ་ིགསོ། །འབྲུ་ལྔ་བླུགས་པ་དབང་པ་ོ

ལྔ། །སྨན་ལྔ་བླུགས་པ་ནང་ཁལོ་ལྔ། །རནི་ཆོནེ་ལྔ་བླུགས་འདདོ་པ་ལྔ། །ཡགི་འབྲུ་ལྔ་

བླུགས་ལྷ་ཡ་ིཐུགས། བདག་དང་གཉིས་མེད་ཡིན་པའ་ིཕྱིར། །ཐམས་ཅོད་སྤྲོ་ོབསྡུ་

གཅོིག་ག་ིངང༌། །མ་ིབརྗེེད་གཟུངས་ཀྱི་ིཐག་པས་བཏགས། །ནངས་པར་དགོངས་པ་

རྩ་ེགཅོགི་ཕྱརི། །ད་ོམདོ་སྟོ་གནོ་ལ་ན་ིགནས་པར་བགྱི།ི ད་ེནས་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་སྟོ་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 

 629  

གོན་ལ་གནས་པ་ནི། མཚེ་ཉུངས་ལྷག་མ་ནམ་མཁར་གཏོར། གསེར་རྟེ་གཡུ་མི་

མཛོེས་པ་བསམ་དུ་མེད་པ་ཡིས། མཆོོད་སྦྱིན་མགྲོན་རྣམས་སྤྱིན་འདྲེེན་སྙིན་གསན་

འབེབས་པར་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །གཙིང་ཆུ་ལྷག་མས་ཡོན་བདག་རྣམས། 

གཙིང་ཞེིང་དག་པར་ཁྲུས་ཀྱིིས་བཀྲུ། པད་ཤུན་གྱི་ིརས་མ་ལ་ཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་

བྲསི་ནས། སགོ་པ་གཡས་པ་ལ་བཏགས་ཏ།ེ དཔནོ་གསས་ཀྱིསི་ཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེ

གསུངས་པ། །དུག་ལྔས་དབང་བྱོས་ཕུང་པོ་ལྔ། །དུག་ལྔའི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེེས་

ལྔ། །དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །ཕུང་པ་ོལྷ་ལྔར་བསྒྱུར་བའ་ིཕྱིར། །རྒྱུ་སྦྱོར་

ཡོན་བདག་འཁོར་བཅོས་ལ། །དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་གདགས་པར་བྱོ། དཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་

བཏགས་པ་ཡིས། །བར་དུ་ཅོིས་ཀྱིང་མི་ཆོོད་པར། །ཕུང་པོ་ལྷ་རུ་བསྒྱུར་བར་

ཤེོག །ཉམས་དགའ་རྨེ་ིལྟས་བཟང་བར་ཤེོག །ཉ་ིཤེར་ཁྲུས་བྱོེད་འཕུར་བ་དང་གྱིེན་

འཛོགེ་རནི་ཆོནེ་མ་ེཏགོ་འཐུ་བ་དང༌། གསུང་རབ་སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་དཀྱིལི་འཁརོ་

ལ། ཡདི་འངོ་མ་ིདང་འགྲགོས་ནས་སུ། རལོ་མ་ོསྣ་ཚགོས་འདྲེནེ་པ་དང༌། འཇིའ་ཚནོ་

གུར་ཕུབས་བདེར་གཤེེགས་ཞེལ་མཐོང་རྨེིས་ན། ད་ེརྣམས་ཤེིན་ཏུ་བཟང་བས་ཅོིས་

ཀྱིང་བར་མ་ིཆོོད། འདིར་ཡང་འདོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ཕྱ་ིམར་བླ་མེད་ག་ོའཕེང་

འཐོབ། ད་ེན་ིཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པའ།ོ །དུག་ལྔའ་ིགཉེན་པ་ོགཟུངས་

སུ་བཟུང༌། གཡས་པ་ས་ལ་ཕེབ་ལ་ཁ་ཤེར་དུ་ལྟས་ལ་ཉོལ། རྨེིས་ལྟས་ངན་ན་ངན་

སངོ་དངོ་སྤྲུག་ག་ིསྙིངི་པ།ོ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ནངས་པར་འདནོ་པར་བྱོ། །མཆོདོ་སྦྱནི་

གྱིི་མགྲོན་དང་ཡ་སྟོགས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པ་དང༌། རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་དད་པའི་

སེམས་དག་བཅོས་ནས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པ་དང༌། མངའ་བདག་ཆོས་འཁོར་དང་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཅོས་ནས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པ་དང༌། བུམ་པ་དང་མངའ་བདག་གཉིས་སུ་མེད་པར་

རྒྱན་དང་བཅོས་ནས་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པའ་ིདོན་བསྟོན་པའ།ོ །སྟོ་གོན་ལ་གནས་པའ་ི

རིམ་གྲོའ་ིམཐུ་སྟོོབས་ཀྱིིས། ཀོང་ཙིེ་ལ་སོགས་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅོས་རྣམས། 

བཟང་བའ་ིརྨེིས་ལྟས་ད་ེརྣམས་ཚང་བར་ཕེེབས། ཡིད་དགའ་ལུས་ཡང་སེམས་ལ་སྤྲོ་ོ

བ་སྐྱེསེ། ད་ེནས་ཕེ་ོབྲང་དཀྱིལི་འཁརོ་ཐགི་གདབ་ཅོ་ིབཞེནི་དུ། ཚནོ་གྱི་ིའགྱིེད་ལུགས་

མ་ནོར་རམི་པར་བྲསི། སྟོ་གནོ་ལ་གནས་པའ་ིཡ་སྟོགས་རྒྱན་རྣམས་བསགས། 

དེ་ནས་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས་རྒྱན་དང་ཡ་སྟོགས་མ་ནོར་བར་སོ་

སོར་བཀོད་དེ། རྒྱན་དགོད་པ་ལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱས་རྒྱན་དགོད་པ་

དང༌། སྙིངི་པསོ་རྒྱན་དགདོ་པ་དང༌། རྫོས་ཀྱིསི་རྒྱན་དགདོ་པ་དང༌། ཚགི་བཤེད་ཀྱིསི་

རྒྱན་དགོད་པ་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་རྒྱན་དགོད་པ་དང་ལྔའོ། །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་

རྒྱན་དགདོ་པ་ན།ི རྫུ་འཕྲུལ་འདོ་ཟརེ་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོ།ེ སརོ་མ་ོགདངེས་ནས་གཡས་

པ་གནམ་དུ་བསྟོན། གཡནོ་པ་ས་ལ་བསྟོན། ད་ེནས་སྙིངི་པསོ་རྒྱན་དགདོ་པ་ན།ི །ཨ་

སྤེར་མུ་རྒྱན་ཨ་སྤེར་མུ་རྒྱས། ཨ་སྤེར་མུ་གདལ། ཨ་སྤེར་མུ་ལངི་ལངི་འདོ་རུམ་ཐམི། 

ལན་བཞེི་བརྗེོད་དོ། །དེ་ནས་རྫོས་ཀྱིིས་རྒྱན་དགོད་པ་ནི། རིམ་པས་མ་ནོར་བར་

དགོད་པའོ། །དེ་ནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་རྒྱན་དགོད་པ་ནི། དང་ལ་བུམ་པ་ལག་ཏུ་

བླངས་ནས། ཚགི་བཞེ་ིཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །བུམ་པ་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་

ཁང༌། །བྱོནི་གྱིསི་བརླབས་པའ་ིམཐུ་སྟོབོས་ཀྱིསི། །རང་བཞེནི་དཀྱིལི་འཁརོ་དབྱོངིས་

ན་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པ་དང༌། །ཏིང་འཛོིན་དཀྱིིལ་འཁོར་མཁའ་ལ་ཡིད་ཀྱིིས་བསྒོོམ་པ་

དང༌། ད་ེམཚོན་ཕྱ་ིརུ་མཚན་མ་རྡུལ་ཚོན་ས་ལ་ལག་གིས་བྲིས་པ་དང༌། །བདག་ག་ི
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ལུས་སམེས་ལྷ་ཡ་ིསྐུར་བསྐྱེདེ་གཞེལ་ཡས་ཁང་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །ས་ོས་ོམ་ཡནི་

གཅོིག་གི་ངང་དུ་འདུས། །ས་གསུམ་རིམ་པར་བགྲོད་པའི་ཕྱིར། །སྟོོབས་ལྡན་མ་

འཇིིལ་རྐང་གསུམ་དང༌། །དབྱོིངས་དང་ཡ་ེཤེེས་མཁའ་ལ་མཉམ། །དཀྱིིལ་འཁོར་

དབུས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ། །མི་བརྗེེད་

གཟུངས་ཐག་ཤེར་དུ་དྲེང༌། །འཁརོ་བའ་ིསེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། །བདག་དང་བུམ་

པ་གཉསི་མདེ་པར། །འོད་ཟརེ་སྤྲོ་ོབསྡུའ་ིཏངི་འཛོནི་བསྒོམོ། དཔནོ་གསས་གཙིང་མའ་ི

ཆོས་ན།ི སྟོ་གོན་གྱི་ིཚིག་བཤེད་དང་སྦྱར་ར།ོ །མདའ་དར་བཞེ་ིདང་རལ་གྲ་ིབཞེ།ི མ་ེ

ལོང་བཞེི་དང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས། གཙིང་མའི་ཁྱེེའུ་དང་བུ་མོས་བཏེག །དེ་ནས་

དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས་ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །གཙིང་གོས་གཟ་ི

བརྗེིད་གཞེའ་ཚོན་འོད། །གཙིང་ཐོད་བད་ེགཤེེགས་གཉིས་མེད་གདན། །གཙིང་ལྷམ་

ས་བཅུ་འཁརོ་བ་གནནོ། །ཕྱག་རྒྱའ་ིགུར་ཁྱེམི་ལྷ་དང་བརྡོ་སྤྲོདོ་མཁས། །ཁ་གསརེ་ཁ་

གཡུ་ང་ོམཚར་བཀའ་ཡ་ིརྟེགས། །པདྨའ་ིགདན་ན་ིསྐྱེནོ་མདེ་དག་པའ་ིདནོ། །འད་ིལྟར་

དཔོན་གསས་འཁོར་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །དཀྱིིལ་འཁོར་མཛོེས་བརྗེིད་རྒྱན་དུ་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །དུས་གསུམ་མི་ནུབ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་

གཉིས། །བདག་དང་གཞེན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་མ་རིག་ལྷན་ཅོིག་སྐྱེེས་པའི་བདུད་གནས་

པ། །མ་ིནུབ་རྒྱལ་མཚན་ཡ་ེཤེེས་ཆོེན་པོའ་ིའོད་ཟེར་འདིས། །རིག་པ་ཡ་ེཤེེས་ཐམས་

ཅོད་གསལ་བའ་ིཕྱིར། །དཀྱིིལ་འཁོར་སྟོེང་དང་འོག་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཧ་ལ་

གཤེག་ཚལ་གཏུབ་པའ་ིརལ་གྲ་ིབཞེི། །ཡོན་བདག་གྲིབ་ལ་ལས་ཀྱིིས་ཉལ་བའ་ིབར་

ཆོད་བགེགས། ནང་ནས་མཚམས་གཅོོད་ཕྱ་ིརུ་དབྱུང་བའ་ིཕྱིར། །དཀྱིིལ་འཁོར་སྒོ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཞེིར་བརྟེན་པར་གཟུག་པར་བགྱིི། །ཐོག་དབལ་ངར་སོ་ཁོ་འདུལ་མདའ་དར་

བཞེ།ི །དིང་ག་ིགནས་འདིར་གྲིབ་ལ་གནས་ཏ་ེལོག་བྱོེད་རྣམས། །ནང་ནས་མཚམས་

གཅོོད་ཕྱི་རུ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། །དཀྱིིལ་འཁོར་ཟུར་བཞེིར་བརྟེན་པར་གཟུག་པར་

བགྱིི། །ཡ་ེཤེེས་རང་འབྱུང་གསལ་བའ་ིམ་ེལོང་བཞེི། །འཁོར་བའ་ིབོན་དང་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པའི་བོན། །གཉིས་ཀ་མ་རྨེོངས་ས་ལེ་གསལ་བའི་བོན་འབྱུང་

ཕྱརི། །དཀྱིལི་འཁརོ་ཕྱགོས་བཞེརི་བརྟེན་པར་གཟུག་པར་བགྱི།ི །གཙིང་གནི་མཛོསེ་

པའ་ིསྟོེགས་བུ་ཡ་ཐ་རུ། །བདེར་གཤེེགས་མཆོོད་པའ་ིཡ་སྟོགས་ལྡན་པ་ལྔ། །ཉོན་

མོངས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །གཙིང་ཞེིང་མཛོེས་པར་བཀྲེམ་པར་

བགྱིི། །གཙིང་གིན་མཛོེས་པའ་ིསྟོེགས་བུ་མ་ཐ་རུ། །རིས་དྲུག་སྦྱིན་པའ་ིཡ་སྟོགས་

འདོད་པ་ལྔ། །ཉནོ་མངོས་ལན་ཆོགས་འཇིལ་བའ་ིཕྱརི། །མང་གནི་མཛོེས་པར་བཀྲེམ་

པར་བགྱི།ི །སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོདོ་དང་ལྔ་ཡ་ིབནོ་སྒོ་ོལ། །ཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་ཟུང་དུ་འབྲལེ་

བའ་ིམཐུ། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིསྟོནོ་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས། །སམེས་ཅོན་བཀྲེདི་ཕྱིར་ཁ་ི

དང་འབུམ་དུ་བྲསི། །བནོ་ཉདི་དབྱོངིས་དང་གསུང་རབ་གཉསི་སུ་མདེ་པ་རུ། །ཐམས་

ཅོད་འབྱུང་ཕྱིར་དིང་ག་ིགནས་མཆོོག་དམ་པ་འདིར། །ཁ་ིགདན་འཕྲུལ་རྐང་པད་མ་

གྱིེས་པའ་ིསྟོེང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སེམས་ཅོན་ལས་ལ་གྱུར་པའ་ིསྣོད་བཅུད་

དང༌། །སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེསེ་བསྐྱེེད་པའ་ིབདརེ་གཤེགེས་གཉསི། ལངོས་སྤྱིདོ་རྫོགོས་

པའ་ིསྐུ་དང་དབྱོེར་མེད་སྐུ་གདུང་རྣམས། །བདེར་གཤེེགས་མཆོོད་པའ་ིརྟེེན་དུ་དུས་

མཐར་བཞུགས་སུ་གསལོ། །སམེས་ཅོན་ཐ་དད་མང་པ་ོའདུལ་བའ་ིཕྱརི། དབང་པོར་

བཅོས་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་མཐའ་ཡས་བཀྱི།ེ །གང་དང་མཐུན་པར་མཛོད་པའ་ིསྐུ་གཟུགས་
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དང་། །སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་དང་དབྱོེར་མེད་སྐུ་གདུང་རྣམས། བདེར་གཤེེགས་མཆོོད་པའ་ི

རྟེེན་དུ་དུས་མཐར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ད་ེནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་རྒྱན་དགོད་པ་ན།ི 

སྟོོང་གསུམ་གྱི་ིསྟོོང་ཡིད་འོང་ལྷའ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རྒྱན་སྣ་ཚོགས་

མ་ེཏོག་ག་ིགླེིང་ངམ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིགཡུང་དྲུང་དང༌། གཞེའ་ཚོན་གྱི་ིའོད་དུ་ལམ་གྱིིས་

སངོ་པར་བསམ་པ་ཏིང་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་བཟུང་ང༌ོ། །གསུང་རབ་སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་

གསུམ། གཅོིག་གིས་གཅོིག་བསྐྱེེད་སྐུ་གསུམ་རྟེེན་དུ་བཀོད་པ་དང༌། རྡུལ་ཚོན་ལ་

སོགས་སྐུ་གསུམ་མཆོོད་པའ་ིརྟེེན་དང༌། སེམས་ཅོན་མཐའ་ཡས་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཚོགས་

གཉིས་བསག་པའི་ཕྱིར། རྒྱན་དགོད་པའི་དོན་བསྟོན་པའོ། །དེ་ནས་ཡང་དཔོན་

གསས་མངའ་བདག་གསི། རྒྱན་བཀདོ་པའ་ིརྟེངི་དུ། བདརེ་གཤེགེས་སྐུ་གསུམ་སྤྱིན་

དྲེང་ཞེིང༌། རྟེེན་ལ་བསྟོིམ་པ་དང་གདན་ལ་བཞུགས་པར་མཛོད་དེ། སྤྱིན་དྲེང་རྟེེན་ལ་

བསྟོིམ་གྱིིན་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིིང་པ་ོ

དང༌། རྫོས་དང༌། ཚིག་བཤེད་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་དང་ལྔའོ། །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱིན་

དྲེང་བ་ན།ི །བརྡོ་སྤྲོདོ་དག་པའ་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོ།ེ གཡས་གཡནོ་གཉསི་ཀ་ནམ་མཁའ་ལ་

ར་ེམོས་འདེགས་ཀྱིིན། གར་ཐབས་སུ་སྔུན་ཀ་ལོག་ཏུ་བཏེག་གོ །ད་ེནས་སྙིིང་པོས་

སྤྱིན་དྲེང་སྟོེ། །ཨ་སྤྲོ་ོམུ་དག་་གསལ་ཧ་ཁྱེབ་འོད་འབར་དཀར་ལམ་མཐའ་ལ་འོད་

དཔག་བདལ་བདལ། ལན་བཞེ་ིབརྗེདོ་ད།ོ །

ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིིས་སྤྱིན་དྲེང་བ་ན།ི དཔོན་གསས་འཁོར་དང་ཡོན་བདག་རྣམས། 

གཙིང་ཞེིང་མཛོེས་པའ་ིཆོས་སུ་ཞུགས། རྔ་དང་དུང་དང་གཤེང་དང་དར་འཕེན་ལ་

སགོས་རྣམས། སྙིན་པར་བསྒྲོགས་ཤེངི་མཛོསེ་པར་འཕྱར། སྨན་དང་སྤེསོ་དང་མཁན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྱི་ིདུ་བ་སྤྲོིན་བཞེིན་གཏིབས། ད་ེནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་སྤྱིན་དྲེང་བ་ནི། ཚིགས་སུ་

བཅོད་དེ་གསུངས་པ། །མི་འགྱུར་དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་བོན་གྱིི་དབྱོིངས་

དཀྱིིལ་ཏ།ེ །རང་བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་ནས། འགྲ་ོབའ་ི

དོན་དུ་འོད་ཟེར་ཡིག་འབྲུ་ཤེིན་ཏུ་གསལ། །ཐུགས་རྗེ་ེཚད་མེད་མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅོན་ཀུན་ལ་ཁྱེབ། །དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ཆོེན་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་བྱོིན་རླབས་ཅོན། །སྐུ་

མདོག་མ་ིའགྱུར་རིན་ཆོེན་གསེར་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གསེར་ལ་

གསེར་གྱིི་འོད་ཀྱིིས་བརྒྱན། །རིན་ཆོེན་བཀྲེ་གསལ་རྩལ་ཆོེན་སེང་བསྣོལ་ཁི་ལ་

བཞུགས། བདག་དང་ཡོན་བདག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡི། །སྒྲོིབ་གཉིས་

སྦྱངོ་ཞེིང་ཚོགས་གཉིས་བསག་པའ་ིདནོ་སླད་དུ། །ལྷ་མ་ོཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འཁརོ་དང་

བཅོས་པ་རྣམས། །དེང་ག་ིགནས་མཆོོག་ཕེ་ོབྲང་དམ་པ་ཡིད་འོང་འདིར། །བོན་ཉིད་

བདེན་པའི་སྐུ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞེིན་དུ་སྟོོང༌། །ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའི་སྐུ་ནི་ཉི་ཟླ་

བཞེིན་དུ་གསལ། །ཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ན་ིགཞེའ་ཚོན་བཞེིན་དུ་བཀྲེ། །བོན་སྐུ་ནམ་

མཁའ་བཞེིན་དུ་ཡ་ེདག་མཁའ་མཉམ་སྟོེ། རྫོོགས་སྐུ་ཉ་ིཟླ་བཞེིན་དུ་གསལ་ལ་རང་

བཞེིན་མེད། །སྤྲུལ་སྐུ་གཞེའ་ཚོན་བཞེིན་དུ་ས་ོསོར་བཀྲེ་ལ་གསལ། །འགྲ་ོབ་སེམས་

ཅོན་དྲེང་ཕྱིར་གཅོིག་གིས་གཅོིག་བསྐྱེེད་ནས། །གནས་འདིར་སྤྱིན་འདྲེེན་ནམ་མཁའ་ི

ཆོར་བཞེིན་གཤེེགས་སུ་གསོལ། །སྐུ་གདུང་རིང་སྲེལ་སྐུ་ཡི་གཟུགས་བརྙིན་

དང༌། །གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེངསེ་པའ་ིདནོ་རྟེགས་དང༌། །སྐུ་གཟུགས་སྤྱིན་ཅོན་བདརེ་

གཤེེགས་ཞེལ་སྐྱེིན་གསུམ། །བདེར་གཤེེགས་ཞེལ་སྐྱེིན་རྟེེན་དང་ཕྱ་ིརབས་འདྲེེན་

པའ་ིདཔལ། །གཉིས་མེད་དོན་དུ་གཅོིག་ག་ིངང་ལ་གཅོིག་ཏུ་ཐིམ། །དེས་མཚོན་ཕྱ་ི
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རབས་དྲེོང་བ་དང༌། །སྐྱེབས་གསོལ་བསོད་ཚོགས་བསྐྱེེད་པའ་ིཕྱིར། །དཀྱིིལ་འཁོར་

ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་བྲསི། །བུམ་པ་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་བསྐྱེདེ། །བདག་ཉདི་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་

ཡས་བསྒྲུབས། །ཐ་མ་ིདད་པའ་ིགཞེལ་ཡས་སུ། །གདན་ཀྱིང་དོན་དང་འཚམ་པར་

བཏིངས། །སྐྱེོན་གྱིིས་མ་གོས་པད་མའ་ིགདན། །མ་ིའགྱུར་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་

གདན། །རིན་ཆོེན་འབར་བ་མཛོེས་པའ་ིགཅོལ། །འོད་ཆོེན་གཞེའ་ཚོན་བསྐོོར་བའ་ི

གླེིང༌། །གདན་མཆོོག་གཞེལ་ཡས་ཆོས་པ་རུ། །འགྲོ་བ་དྲེང་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །མ་ིའགྱུར་དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་བོན་གྱི་ིདབྱོིངས་དཀྱིིལ་ཏེ། །རང་

བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་ནས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་འོད་ཟེར་

ཡིག་འབྲུ་ཤེིན་ཏུ་གསལ། །ཐུགས་རྗེེ་ཚད་མེད་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་

ཁྱེབ། །ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཆོེན་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །སྐུ་མདོག་མ་ིའགྱུར་

དཀར་གསལ་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་

བརྒྱན། །རིན་ཆོེན་བཀྲེ་གསལ་སྟོོབས་ཆོེན་གླེང་བསྣོལ་ཁ་ིལ་བཞུགས། །བདག་དང་

ཡནོ་བདག་མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་མང་པ་ོཡ།ི །སྒྲོབི་གཉིས་སྦྱང་ཞེངི་ཚགོས་གཉསི་

བསག་པའ་ིདནོ་སླད་དུ། །ལྷ་ཆོནེ་ཉསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འཁརོ་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །དངི་

གི་གནས་མཆོོག་ཕེོ་བྲང་དམ་པ་ཡིད་འོང་འདིར། །བོན་ཉིད་བདེན་པའི་སྐུ་ནི་ནམ་

མཁའ་བཞེིན་དུ་སྟོོང༌། །ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའ་ིསྐུ་ན་ིཉ་ིཟླ་བཞེིན་དུ་གསལ། །ཅོིར་

ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ན་ིགཞེའ་ཚོན་བཞེིན་དུ་བཀྲེ། །བོན་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞེིན་དུ་ཡ་ེདག་

མཁའ་མཉམ་སྟོེ། །རྫོོགས་སྐུ་ཉ་ིཟླ་བཞེིན་དུ་གསལ་ལ་རང་བཞེིན་མེད། །སྤྲུལ་སྐུ་

གཞེའ་ཚོན་བཞེིན་དུ་ས་ོསོར་བཀྲེ་ལ་གསལ། །འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དྲེང་ཕྱིར་གཅོིག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསི་གཅོགི་བསྐྱེདེ་ནས། །གནས་འདརི་སྤྱིན་འདྲེནེ་ནམ་མཁའ་ིཆོར་བཞེནི་གཤེེགས་

སུ་གསལོ། །སྐུ་གདུང་རངི་བསྲལེ་སྐུ་ཡ་ིགཟུགས་བརྙིན་དང༌། །གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེ

ངེས་པའི་དོན་རྟེགས་དང༌། །སྐུ་གཟུགས་སྤྱིན་ཅོན་བདེར་གཤེེགས་ཞེལ་སྐྱེིན་

གསུམ། །བདེར་གཤེེགས་ཞེལ་སྐྱེིན་རྟེེན་དང་ཕྱ་ིརབས་འདྲེེན་པའ་ིདཔལ། །གཉིས་

མེད་དོན་དུ་གཅོིག་གི་ངང་ལ་གཅོིག་ཏུ་ཐིམ། །དེས་མཚོན་ཕྱི་རབས་དྲེང་བ་

དང༌། །སྐྱེབས་གསོལ་བསོད་ཚོགས་བསྐྱེེད་པའ་ིཕྱིར། །དཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་

ཡས་བྲིས། །བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞེལ་ཡས་བསྐྱེེད། །བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་གཞེལ་ཡས་

བསྒྲུབས། །ཐ་མི་དད་པའི་གཞེལ་ཡས་སུ། །གདན་ཀྱིང་དོན་དང་འཚམ་པར་

བཏིངས། །སྐྱེོན་གྱིིས་མ་གོས་པད་མའ་ིགདན། །མ་ིའགྱུར་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་

གདན། །རིན་ཆོེན་འབར་བ་མཛོེས་པའ་ིགཅོལ། །འོད་ཆོེན་གཞེའ་ཚོན་བསྐོོར་བའ་ི

གླེིང༌། །གདན་མཆོོག་གཞེལ་ཡས་ཆོས་པ་རུ། །འགྲོ་བ་དྲེང་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །མ་ིའགྱུར་དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་བོན་གྱི་ིདབྱོིངས་དཀྱིིལ་ཏེ། །རང་

བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་ནས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་འོད་ཟེར་

ཡིག་འབྲུ་ཤེིན་ཏུ་གསལ། །ཐུགས་རྗེེ་ཚད་མེད་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་

ཁྱེབ། །ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་གྱུར་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིསྤྲུལ་པ་ཅོན། །སྐུ་མདོག་མ་ིའགྱུར་

དཀར་འབར་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་

ཀྱིསི་བརྒྱན། །རནི་ཆོནེ་བཀྲེ་གསལ་རླབས་ཆོནེ་ཁྱུང་བསྣལོ་ཁ་ིལ་བཞུགས། །བདག་

དང་ཡོན་བདག་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡི། །སྒྲོིབ་གཉིས་སྦྱང་ཞེིང་ཚོགས་

གཉིས་བསག་པའི་དོན་སླད་དུ། །སྲིད་པ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་
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རྣམས། །དིང་ག་ིགནས་མཆོོག་ཕེ་ོབྲང་དམ་པ་ཡིད་འོང་འདིར། །བོན་ཉིད་བདེན་པའ་ི

སྐུ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞེིན་དུ་སྟོོང༌། །ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའི་སྐུ་ནི་ཉི་ཟླ་བཞེིན་དུ་

གསལ། །ཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ན་ིགཞེའ་ཚོན་བཞེིན་དུ་བཀྲེ །བོན་སྐུ་ནམ་མཁའ་

བཞེིན་དུ་ཡ་ེདག་མཁའ་མཉམ་སྟོེ། །རྫོོགས་སྐུ་ཉ་ིཟླ་བཞེིན་དུ་གསལ་ལ་རང་བཞེིན་

མདེ། །སྤྲུལ་སྐུ་གཞེའ་ཚནོ་བཞེནི་དུ་ས་ོསརོ་བཀྲེ་ལ་གསལ། །འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་དྲེང་

ཕྱིར་གཅོིག་གིས་གཅོིག་བསྐྱེེད་ནས། །གནས་འདིར་སྤྱིན་འདྲེེན་ནམ་མཁའི་ཆོར་

བཞེནི་གཤེགེས་སུ་གསལོ། །སྐུ་གདུང་རངི་སྲལེ་སྐུ་ཡ་ིགཟུགས་བརྙིན་དང༌། །གསུང་

རབ་འབུམ་སྡེ་ེངེས་པའ་ིདོན་རྟེགས་དང༌། །སྐུ་གཟུགས་སྤྱིན་ཅོན་བདེར་གཤེེགས་

ཞེལ་སྐྱེིན་གསུམ། །བདེར་གཤེེགས་ཞེལ་སྐྱེིན་རྟེེན་དང་ཕྱི་རབས་འདྲེེན་པའི་

དཔལ། །གཉིས་མེད་དོན་དུ་གཅོིག་ག་ིངང་ལ་གཅོིག་ཏུ་ཐིམ། །དེས་མཚོན་ཕྱ་ིརབས་

དྲེང་བ་དང༌། །སྐྱེབས་གསོལ་བསོད་ཚོགས་བསྐྱེེད་པའ་ིཕྱིར། །དཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་ཡ་ི

གཞེལ་ཡས་བྲསི། །བུམ་པ་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་བསྐྱེདེ། །བདག་ཉདི་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་

བསྒྲུབས། །ཐ་མི་དད་པའི་གཞེལ་ཡས་སུ། །གདན་ཀྱིང་དོན་དང་འཚམ་པར་

བཏིངས། །སྐྱེོན་གྱིིས་མ་གོས་པད་མའ་ིགདན། །མ་ིའགྱུར་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་

གདན། །རིན་ཆོེན་འབར་བ་མཛོེས་པའ་ིགཅོལ། །འོད་ཆོེན་གཞེའ་ཚོན་བསྐོོར་བའ་ི

གླེིང༌། །གདན་མཆོོག་གཞེལ་ཡས་ཆོས་པ་རུ། །འགྲོ་བ་དྲེང་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །མ་ིའགྱུར་དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་བོན་གྱི་ིདབྱོིངས་དཀྱིིལ་ཏེ། །རང་

བཞེིན་དཀྱིིལ་འཁོར་ཁྱེབ་གདལ་ཀློོང་ཡངས་དག་པ་ནས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་འོད་ཟེར་

ཡིག་འབྲུ་ཤེིན་ཏུ་གསལ། །ཐུགས་རྗེེ་ཚད་མེད་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁྱེབ། །ཤེེས་རབ་ཕུལ་ལྡན་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ཅོན། །སྐུ་མདོག་མ་ིའགྱུར་

རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔར་བཀྲེ་ལ་གསལ། རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་རིན་ཆོེན་ཉིད་ལ་ཉིད་ཀྱིིས་

བརྒྱན། །རནི་ཆོནེ་བཀྲེ་གསལ་དབང་བསྒྱུར་འཁརོ་ལོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདག་དང་

ཡནོ་བདག་མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་མང་པ་ོཡ།ི །སྒྲོབི་གཉིས་སྦྱང་ཞེངི་ཚགོས་གཉསི་

བསག་པའི་དོན་སླད་དུ། །གཤེེན་རབ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་

རྣམས། །དིང་ག་ིགནས་མཆོོག་ཕེ་ོབྲང་དམ་པ་ཡིད་འོང་འདིར། །བོན་ཉིད་བདེན་པའ་ི

སྐུ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞེིན་དུ་སྟོོང༌། །ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའི་སྐུ་ནི་ཉི་ཟླ་བཞེིན་དུ་

གསལ། །ཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ན་ིགཞེའ་ཚོན་བཞེིན་དུ་བཀྲེ། །བོན་སྐུ་ནམ་མཁའ་

བཞེིན་དུ་ཡ་ེདག་མཁའ་མཉམ་སྟོེ། །རྫོོགས་སྐུ་ཉ་ིཟླ་བཞེིན་དུ་གསལ་ལ་རང་བཞེིན་

མདེ། །སྤྲུལ་སྐུ་གཞེའ་ཚནོ་བཞེནི་དུ་ས་ོསརོ་བཀྲེ་ལ་གསལ། །འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་དྲེང་

ཕྱིར་གཅོིག་གིས་གཅོིག་བསྐྱེེད་ནས། །གནས་འདིར་སྤྱིན་འདྲེེན་ནམ་མཁའི་ཆོར་

བཞེིན་གཤེེགས་སུ་གསོལ། །སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་སྐུ་ཡི་གཟུགས་བརྙིན་

དང༌། །གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེངསེ་པའ་ིདནོ་རྟེགས་དང༌། །སྐུ་གཟུགས་སྤྱིན་ཅོན་བདརེ་

གཤེེགས་ཞེལ་སྐྱེིན་གསུམ། །བདེར་གཤེེགས་ཞེལ་སྐྱེིན་རྟེེན་དང་ཕྱ་ིརབས་འདྲེེན་

པའ་ིདཔལ། །གཉིས་མེད་དོན་དུ་གཅོིག་ག་ིངང་ལ་གཅོིག་ཏུ་ཐིམ། དེས་མཚོན་ཕྱ་ི

རབས་དྲེང་བ་དང༌། །སྐྱེབས་གསོལ་བསོད་ཚོགས་བསྐྱེེད་པའ་ིཕྱིར། །དཀྱིིལ་འཁོར་

ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་བྲསི། །བུམ་པ་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་བསྐྱེདེ། །བདག་ཉདི་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་

ཡས་བསྒྲུབས། །ཐ་མ་ིདད་པའ་ིགཞེལ་ཡས་སུ། །གདན་ཀྱིང་དོན་དང་འཚམས་པར་

བཏིངས། །སྐྱེོན་གྱིིས་མ་གོས་པད་མའ་ིགདན། །མ་ིའགྱུར་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་
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གདན། །རིན་ཆོེན་འབར་བ་མཛོེས་པའ་ིགཅོལ། །འོད་ཆོེན་གཞེའ་ཚོན་བསྐོོར་བའ་ི

གླེིང༌། །གདན་མཆོོག་གཞེལ་ཡས་ཆོས་པ་རུ། །འགྲོ་བ་དྲེང་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །མཚན་བརྗེོད་མ་ིལོང་བདེར་གཤེེགས་བསམ་མ་ིཁྱེབ། །ཅོ་ིསྙིེད་ས་ཡ་ིརྡུལ་

བས་གྲངས་མང་བ། །གནས་འདརི་སྤྱིན་འདྲེནེ་སྤྲོནི་བཞེནི་གཏབིས་ནས་སུ། །སམེས་

ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་དོན་དུ་རྟེེན་ལ་ཐིམ་གྱིིན་གདན་ལ་བཞུགས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་དུ་གྱུར་

པའ་ིརིས་དྲུག་བར་མ་ད་ོདང་བདུན། །སྦྱིན་པ་གཏང་ནས་དམིགས་པའ་ིཡུལ་ཡིན་

པས། །གནས་འདརི་སྤྱིན་འདྲེནེ་སྤྲོནི་དང་རྩ་ིབཞེནི་འཐབིས་ཏ་ེའདུ། །བདརེ་གཤེགེས་

མཆོོད་གནས་མགྲོན་གྱིི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །མི་ཁོམ་ཞེི་ནས་འུབ་འུབ་ལ་འུར་

འདུས། །མགྲོན་གྱི་ིནང་ནས་ལོག་བྱོེད་བར་ཆོད་ཀུན། །བདེར་གཤེེགས་སྤྲུལ་པས་

གཟ་ིབརྗེིད་ཁ་ོབོའ་ིསྐུར་བྱུང་ནས། །ཚད་སྒྲོོལ་ནང་ནས་མཚམས་གཅོོད་ཕྱིར་འབྱོིན་

པའ།ི །མདའ་དང་རལ་གྲ་ིརྒྱལ་མཚན་རྣམས། །རྟེེན་ལ་ཐིམ་གྱིིན་གདན་ལ་བཞུགས་

སུ་གསོལ། ད་ེནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་སྤྱིན་དྲེང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། གོང་དུ་

སྨོས་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིསྐུ་མདོག་དང་རྒྱན་ཆོ་མ་ནོར་བར། ནམ་མཁའ་ི

ཁམས་ནས་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་བྱོོན་ནས། སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་རབ་

དང༌། དཀྱིིལ་འཁོར་བུམ་པ་དག་ལ་ཐིམ་ཞེིང་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསམ་པ་ཏིང་

ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །མགྲོན་རྣམ་པ་གཉིས་སྤྱིན་དྲེངས་ནས། རྒྱན་དང་རྟེེན་ལ་

བསྟོམི་གྱིནི་བཞུགས་སུ་གསལོ་བ་དང༌། །བྱོིན་དབབ་ཀྱིནི་བདག་དང་གཉིས་སུ་མདེ་

པའ་ིའཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། མགྲོན་རིགས་རྣམ་པ་གཉིས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྤྱིན་དྲེངས་ནས། རྟེནེ་ལ་བསྟོམི་གྱིནི་གདན་ལ་བཀདོ་པ་རྣམས་ལ། །སྲ་ིཞུ་གུས་པའ་ི

ཚུལ་གྱིིས་གཙིང་ཆུས་ཁྲུས་དག་པར་གསོལ་བ་དང༌། གཙིང་རྫོས་ཀྱིིས་དབང་པ་ོ

གཙིང་བར་བསལ་བ་དང༌། པད་ཤུན་གྱིསི་རྡུལ་བསལ་བར་ཕྱ་ིབར་མཛོད་ད།ེ ད་ེལ་

ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱ་དང༌། །སྙིིང་པ་ོདང༌། རྫོས་དང༌། ཚིག་བཤེད་དང༌། 

ཏིང་ང་ེའཛོིན་དང་ལྔའོ། །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་གཙིང་བར་བྱོ་བ་ནི། གུས་པ་དད་ལྡན་གྱི་ི

ཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། གཡོན་པའ་ིཁྱེོར་བ་གནམ་ལ་བསྟོན་ནས་ཕེར་ལ་བསྟོབས། །གཡས་

པའ་ིསྤེར་མ་ོས་ལ་བཀུགས་ནས་ཚུར་ལ་དྲེངས་སོ། །ད་ེནས་སྙིིང་པོས་གཙིང་བར་

མཛོད་དེ། །མཁའ་ཀློོང་འགྱུར་ཨ་འོད་དཔག་བདལ་འོད་རིས་པ་སྤྲོོས་འབར་གསལ་

ཟེར་མུ་རུམ་མུ་ལ་ཁྱེབ་པར་རམ་ཁྱེབ་པར་གདངས། ལན་བཞེ་ིབརྗེོད་དོ། །ད་ེནས་

རྫོས་ཀྱིིས་གཙིང་བར་མཛོད་དེ། དངུལ་གྱི་ིཕེ་ོསྙུངས་དང༌། དུང་ག་ིས་ོམངས་དང༌། 

གསརེ་གྱི་ིསྦུར་ལནེ་དང༌། རནི་པ་ོཆོེའ་ིགཙིག་པད་དང༌། གཡུའ་ིཔད་ལ་ོདང༌། ལྕེགས་

ཀྱི་ིསྤུ་གྲ་ིཆོན་གྲ་ིདང༌། པད་ཤུན་གྱི་ིདར་དཀར་དང༌། གཙིང་མའ་ིཆོབ་ལྔ་དང༌། རནི་པ་ོ

ཆོེའ་ིསྐྱེོགས་ལྔ་དང༌། ཟངས་ཁུགས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོདང༌། ཙིན་དན་གྱི་ིསྨན་རྣམས་དང༌། 

རནི་པ་ོཆོ་ེཡདི་བཞེནི་གྱི་ིགསལ་སྒོངོ་དང༌། ད་ེརྣམས་ཚང་བར་བསགས་ས།ོ །ད་ེནས་

ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་གཙིང་བར་བྱོ་བ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །རིན་ཆོེན་

གསལ་སྒོོང་ཕྱ་ིབལྟས་ནང་གསལ་ནང་བལྟས་ཕྱ་ིགསལ་འད།ི །རྒྱལ་མཚན་རྩ་ེལ་མ་ི

ནུབ་མཚན་མའི་རྟེགས་སུ་བཏགས་པ་ཡིས། །བདེར་གཤེེགས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་

ཐུགས་རྗེེ་ལས་མཛོད་བྱོོན་པ་རྣམས། །སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་རབ་

དང༌། །དཀྱིལི་འཁརོ་བུམ་པ་དག་ལ་བསྟོམི་པ་རྣམས། །དྭངས་པའ་ིཆུ་ལས་གཟུགས་
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གསལ་ཅོི་བཞེིན་དུ། །མ་རྨེོངས་ས་ས་སོ་སོར་ས་ལེ་གསལ། །དེ་ལ་དྲེི་མེད་རས་

དཀར་གཙིང་མའི་མཛོེས་ལྡན་དྲུམ་ཤེིང་མགུལ་དུ་བཏགས་པ་ཡིས། །བདེར་

གཤེེགས་རྣམས་ལ་བག་ཆོགས་རྡུལ་གྱི་ིསྐྱེོན་ལྟ་མ་ིམངའ་སྟོེ། །མ་རིག་རྨེོངས་པས་

སྡུག་བསྔལ་ལུས་བླངས་ཁམས་གསུམ་སམེས་ཅོན་གྱི།ི །བག་ཆོགས་རྡུལ་དང་དྲེ་ིམ་

ལྗོན་ལྗོིན་མ་ིགཙིང་འཕྱ་ིབའ་ིཕྱིར། དྲེ་ིམེད་རས་དཀར་གཙིང་མས་བདེར་གཤེེགས་

ཞེལ་ཕྱིས་པས། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་དུ་གྱུར་པའ་ིརིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་རྣམས། །མ་ི

གཙིང་སྐྱེནོ་གྱི་ིདྲེ་ིམ་དག་ནས་ཤེལེ་སྒོངོ་ཕྱསི་པ་བཞེནི་དུ་གསལ། 

རིན་ཆོེན་སྐྱེོགས་ལྔར་གཙིང་མའ་ིཆོབ་ལྔ་བླུགས་པ་འདིས། །བདེར་གཤེེགས་

རྣམས་ལ་བག་ཆོགས་དྲེ་ིམའ་ིསྐྱེོན་ལྟ་མ་ིམངའ་སྟོ།ེ །མ་རིག་རྨེོངས་པས་སྡུག་བསྔལ་

ལུས་བླངས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་གྱིི། །བག་ཆོགས་དྲེ་ིམ་ལྗོན་ལྗོིན་ཁྲུས་ཀྱིིས་

བཀྲུ་བའ་ིཕྱརི། །གཙིང་མའ་ིཆོབ་ལྔས་བདརེ་གཤེགེས་སྐུ་ལ་ཚན་བཏབ་ཁྲུས་གསལོ་

བས། །སྙིངི་རྗེེའ་ིམགྲནོ་དུ་གྱུར་པའ་ིརསི་དྲུག་སམེས་ཅོན་རྣམས། །མ་ིགཙིང་སྐྱེནོ་གྱི་ི

དྲེ་ིམ་དག་ནས་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ིརྟེགས་ར་ེབྱུང༌། །

དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡསི་དད་པས་ཕུལ་བའ་ིབདུད་རྩིའ་ིཆུ། །གསརེ་སྐྱེགོས་ནང་ནས་

ཁྲུས་གསོལ་བས། །བདེར་གཤེེགས་རྣམས་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །སེམས་ཅོན་

རྣམས་ལ་འོད་དུ་གསལ། །

གཉན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོགསལ་བ་འོད་ལྡན་དད་པས་ཕུལ་བ་ཡ།ི །རླངས་ལས་བབས་

པ་ཆོར་པའ་ིཆུ། །གཡུ་སྐྱེོགས་ནང་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བས། །བདེར་གཤེེགས་རྣམས་

ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་ཟརེ་དུ་འཕྲི།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བརྒྱ་བྱོིན་ལྷ་ཡིས་དད་པས་ཕུལ་བ་ཡི། །འདོད་འཇིོའ་ིབ་དཀར་འོ་མའི་

ཆུ། །དངུལ་སྐྱེོགས་ནང་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བས། །བདེར་གཤེེགས་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོིན་

རླབས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ནད་རྣམས་ཡདོ་པ་བྱོང༌། 

།ཀླུ་རྒྱལ་འཇིོག་པོས་དད་པས་ཕུལ་བ་ཡི། རྒྱ་མཚོ་གླེིང་དགུ་བསྐྱེེད་པའི་

ཆུ། །ལྕེགས་སྐྱེོགས་ནང་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བས། །བདེར་གཤེེགས་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོིན་

རླབས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་མ་ེཏགོ་པད་ལ་ོསྐྱེསེ། །

ཀོང་ཙི་ེལ་སོགས་མ་ིརྣམས་དད་པས་ཕུལ་བ་ཡི། །གསོས་ཀྱི་ིཆུ་བ་ོཆུ་བྲན་ཆུ་

མིག་བིང་བ་རྣམས། །ཟངས་སྐྱེོགས་ནང་ནས་ཁྲུས་གསོལ་བས། །བདེར་གཤེེགས་

རྣམས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་སྐོམོ་པས་གདུངས་པ་ཐམས་ཅོད་ཚམི། །

རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡོན་བདག་དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་སྦྱར་བ་ཡི། །དུང་ག་ིས་ོ

མངས་འདིས། བདེར་གཤེེགས་དབུ་ལ་ཕྱ་ིཞེིང་བཤེད་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ །སེམས་ཅོན་

མ་རགི་སྡེགི་སྒྲོབི་ཕྱ་ིཡནི་བྱོང་བའ་ིཕྱརི་བཤེད་པས། །བདརེ་གཤེགེས་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོནི་

རླབས་ཀྱིིས། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིསྐྲ་དང་བ་སྤུ་ལ། །པད་མ་དགུ་རྩེགས་མ་ེཏོག་

ལམ་ལམ་སྐྱེསེ། །

རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡོན་བདག་དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་སྦྱར་བ་ཡ།ི །ལྕེགས་ཀྱི་ིསྤུ་

གྲ་ིཆོན་གྲ་ིའདིས། །བཞེར་བྲེག་གཙུག་ཕུད་བཅོད་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏེ། །སེམས་ཅོན་མ་

རིག་སྡེིག་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཐབས་སུ། །བཞེར་བྲེག་གཙུག་ཕུད་བཅོད་བྱོས་པས། །བདེར་
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གཤེེགས་རྣམས་ཀྱིི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །སེམས་ཅོན་འབྲས་བུ་བཙིལ་བའི་

ཐབས། །བདརེ་གཤེེགས་གཤེནེ་རབ་ཐུགས་རྗེ་ེཡསི། །ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་བརྟེནེ་

པ་གནས་ཀྱི་ིས། །གཡུང་དྲུང་གནམ་བཅུ་སྦྱོང་བ་ལམ་གྱི་ིགནས། །བད་ེཆོེན་བོན་

དབྱོིངས་ཕྱིན་པ་འབྲས་བུའ་ིགནས། །ད་ེརིང་འགྲ་ོབ་འདུལ་གྱིིན་དྲེང་ཐབས་ར་ེབསྟོན་

པས། །སེམས་ཅོན་སྐོལ་ལྡན་ལས་ཀྱི་ིའཕྲི་ོཡདོ་རྣམས། །བདརེ་གཤེགེས་གཡུང་དྲུང་

སམེས་དཔའ་ཅོ་ིབཞེནི་གྱུར། །

བརྟེེན་པ་གནས་ཀྱིི་ས་ལ་བོན་ཕྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱེིམ་སྤེངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ལ། །ལྕེགས་ཀྱི་ིསྤུ་གྲསི་དབུ་བཞེར་ནས་ན་བཟའ་པད་ལ་ོརསི་དྲུག་གནོ་པ་དང༌། །སྦྱངོ་

བ་ལམ་གྱི་ིགནས་ལ་བར་ལྷ་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྣམས། །ལྷ་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མེད་པས་དབུ་སྐྲ་ལྕེང་ལ་ོདང་མ་བྲལ་བར། ན་བཟའ་འོད་ཟེར་སྣ་དྲུག་

གོན་པ་བོན་ནང་རྒྱུད་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ཕྱིན་པ་འབྲས་བུའ་ིགནས་ལ་བོན་

ནང་རྒྱུད་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ཕྱིན་པ་འབྲས་བུའ་ིགནས་ལ་བོན་ཕྱ་ིནང་གསང་

རྒྱུད་ཀུན་ཀ་མཁྱེེན་པའ་ིདུས་གསུམ་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་རྒྱ་

ལག་ཕྱད་པར་མཛོད་པ་རུ། དབུ་སྐྲ་ལྕེགས་ཀྱི་ིཆོན་གྲསི་བྲགེས་པ་དང༌། གཙུག་ཕུད་

སྣ་མངས་བཅོིང་བསྒྱུར་བ་མང་པོར་གྱུར་ཏོ། །རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་

འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡོན་བདག་དད་པའ་ི

སྟོོབས་ཀྱིིས་སྦྱར་བ་ཡི། །གསེར་གྱི་ིསྦུར་ལེན་འདིས། །སྤྱིན་གྱི་ིདབང་པ་ོདབྱོ་ེཡིན་

བསལ་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏེ། །སེམས་ཅོན་མ་རིག་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་ཡི། །ཆུ་བུར་མིག་

བསལ་ཕྱིར་ཕྱ་ེབས། །བདེར་གཤེེགས་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །སེམས་ཅོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྣམས་ཀྱི་ིམིག་ལ་ནི། །གཟུགས་ཀྱི་ིམངོན་པར་ཤེེས་པ་གསལ། །སྣོད་བཅུད་ཐམས་

ཅོད་ཕྲི་རབ་རྡུལ་དུ་འདུག་པ་མཐངོ༌། །

རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡོན་བདག་དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་སྦྱར་བ་ཡི། །རིན་ཆོེན་

གཙིག་པད་འདསི། །སྙིན་གྱི་ིདབང་པ་ོདབྱོ་ེཡནི་གསལ་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ །སམེས་ཅོན་

མ་རིག་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་ཡི། །གདོས་པའི་རྣ་བསལ་ཕྱིར་ཕྱེ་བས། །བདེར་

གཤེགེས་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིརྣ་བ་ལ། །སྒྲོ་ཡ་ིམངནོ་

པར་ཤེསེ་པ་གསལ། །རསི་དྲུག་སྣདོ་བཅུད་སྒྲོ་དང་བདེར་གཤེགེས་གསུང་ང་ོཕྱདེ། །

རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡོན་བདག་དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་སྦྱར་བ་ཡ།ི །གཡུ་ཡ་ིཔད་

ལ་ོའདིས། །ཤེངས་ཀྱི་ིདབང་པ་ོདབྱོ་ེཡིན་གསལ་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏེ། །སེམས་ཅོན་མ་

རིག་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་ཡ།ི །གདོས་པའ་ིསྣ་བསལ་ཕྱིར་ཕྱ་ེབས། །བདེར་གཤེེགས་

རྣམས་ཀྱི་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིསྣ་ལ་ཡང། དྲེ་ིཡ་ིམངོན་པར་

ཤེསེ་པ་གསལ། །དྲེ་ིཡ་ིབྱོ་ེབྲག་ཐམས་ཅོད་ས་ོསརོ་ཕྱདེ། །

རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡནོ་བདག་དད་པའ་ིསྟོབོས་ཀྱིིས་སྦྱར་བ་ཡ།ི །ཟངས་ཁུགས་

འཁརོ་ལ་ོའདསི། །ལྗོགས་ཀྱི་ིདབང་པ་ོདབྱོ་ེཡནི་བསལ་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ །སམེས་ཅོན་

མ་རིག་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་ཡི། །གདོས་པའི་ལྕེེ་བསལ་ཕྱིར་ཕྱེ་བས། །བདེར་

གཤེེགས་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིལྕེ་ེལ་ཡང༌། །ར་ོཡ་ི
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མངནོ་པར་ཤེསེ་པ་གསལ། །ར་ོཡ་ིབྱོ་ེབྲག་ཐམས་ཅོད་ས་ོསརོ་ཕྱདེ། །

རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡནོ་བདག་དད་པའ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་སྦྱར་བ་ཡ།ི །ཙིན་དན་སྨན་

རྣམས་འདསི། །སྐུ་ཡ་ིདབང་པ་ོདབྱོ་ེཡནི་བསལ་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ །སམེས་ཅོན་མ་རགི་

ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་ཡི། །གདོས་པའ་ིལུས་བསལ་ཕྱིར་ཕྱ་ེབས། །བདེར་གཤེེགས་

རྣམས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིལུས་ལ་ཡང༌། །རགེ་བྱོའ་ིམངནོ་

པར་ཤེསེ་པ་གསལ། །རགེ་བྱོའ་ིབྱོ་ེབྲག་ཐམས་ཅོད་ས་ོསརོ་ཕྱདེ། །

རིན་ཆོེན་གསལ་སྒོོང་དྭངས་པའ་ིནང་འད་ིན། །བདེར་གཤེེགས་གཞེལ་ཡས་

ཁང་དང་གསལ་བ་ལ། །ཡནོ་བདག་དད་པའ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་སྦྱར་བ་ཡ།ི །དངུལ་དཀར་

ཕེ་ོསྙུངས་འདསི། །ཡདི་ཀྱི་ིདབང་པ་ོདབྱོ་ེཡནི་བསལ་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ སམེས་ཅོན་མ་

རིག་ལས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་ཡི། །རྨེོངས་པའི་སེམས་བསལ་ཕྱིར་ཕྱེ་བས། །བདེར་

གཤེགེས་རྣམས་ཀྱི་ིབྱོནི་རླབས་ཀྱིསི། །སམེས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིསམེས་ལ་ཡང༌། །དྲེན་

པའ་ིམངོན་པར་ཤེེས་པ་གསལ། །སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱ་ིད་ལྟ་གསུམ་ཀའ་ིརྒྱུ་འགྱུར་རྒྱུ་འབྲས་

ཕྱེད། །ད་ེལྟར་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས། །སྤྱི་ིབརྩན་

སམེས་ཅོན་མཐའ་དག་དང༌། །སྒོསོ་བརྩན་ཀངོ་ཙི་ེའཕྲུལ་རྒྱལ་གྱི།ི །སྒྲོབི་སྦྱང་བསདོ་

ནམས་ཚོགས་བསག་ཕྱིར། སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་གསུང་རབ་དཀྱིིལ་འཁོར་བུམ་པ་

དཔནོ་གསས་ཉདི་རྣམས་ལ། །བདརེ་གཤེགེས་སྤྱིན་དྲེངས་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་དུ་

བྱོིན་གྱིིས་བརླབས། གཙིང་རྫོས་པད་ཤུན་ཞེལ་ཕྱིས་རྣམས་ཀྱིིས་སུ། གཙིང་ཆུས་

དག་པར་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། གཙིང་རྫོས་ཀྱིིས་དབང་པོའ་ིསྒོ་ོབསལ་གཙིང་བར་མཛོད། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པད་ཤུན་གྱིིས་སྐུ་དང་ཞེལ་གྱི་ིརྡུལ་དང་དྲེ་ིམ་ཕྱིས། །རྒྱུ་རྐྱེེན་རྟེེན་འབྲེལ་འཚོགས་

པའ་ིནུས་མཐུ་དང༌། དཔོན་གསས་ཤེེས་རབ་དག་གིན་ཡོན་བདག་བསམ་པ་དག་པ་

དསེ། །གསུང་རབ་འབུམ་དང་ཁ་ིརུ་བྲསི་པ་ཡང༌། བནོ་གྱིསི་སྐུ་དང་མཉམ་པར་བྱོིན་

གྱིིས་བརླབས། །སྐུ་གདུང་ལྕེགས་ར་ིསྟོོང་དང་རྩ་བརྒྱད་དང་ཤེེལ་གྱི་ིཅོོག་ཆོེན་བཞེ་ི

ཡང༌། ལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའ་ིསྐུ་རུ་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས། །དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་

སྐུ་གཟུགས་སྟོངོ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིང་ཅོརི་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་རུ་བྱོནི་གྱིསི་བརླབས། །ད་ེ

ལྟར་བྱོིན་གྱིིས་བརླབས་པའ་ིནུས་མཐུ་ཡིས། །སེམས་ཅོན་སྤྱི་ིབརྩན་ལ་ཡང་དངོས་

གྲུབ་མངོན་དུ་ཕེེབས། །དཀྱིིལ་འཁོར་བུམ་པ་དཔོན་གསས་ཉིད། །དཀྱིིལ་འཁོར་ལ་

འཁོར་བའ་ིབོན་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབོན། གཉིས་ཀ་གསལ་བར་ལྷའ་ིགཞེལ་

ཡས་ཁང༌། བུམ་པ་གཉིས་ཀ་བསྡུས་ནས་གཅོིག་ཏུ་ཐིམ་གྱིིན་ཡོངས་སུ་བསྐྱེེད། 

དཔོན་གསས་བུམ་པ་དབྱོེར་མེད་ཐམས་ཅོད་གསལ་འདེབས་གཉིས་ཀྱིང་སེམས་ཀྱི་ི

སྤྲོ་ོབསྡུའོ། །ད་ེནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གཙིང་བར་མཛོད་དེ། སྐུ་གདུང་སྐུ་གཟུགས་

གསུང་རབ་དང༌། བུམ་པ་དཔནོ་གསས་དཀྱིལི་འཁརོ་དང༌། མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་

མང་པ་ོརྣམས། གཉིས་སུ་མེད་པར་རྣམ་པར་དག་གིན་བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིའོད་

ཀྱིིས་ཁེབས་པར་གཡོགས་ནས། དའེ་ིནང་ན་བསྐོོར་བ་དང་ལྷ་ཕྱག་གིས་མཚོན་ནས། 

སྐུ་གཟུགས་སྐུ་གདུང་གསུང་རབ་དཀྱིིལ་འཁོར་བུམ་པ་རྣམས་ཀྱིང༌། །མངའ་ཐོབ་

འོད་གསལ་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པར་ནུས་པར་ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་བཟུང་

ང༌ོ། །བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིལྷ་གཤེེན་དབྱོིངས་ནས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་སྤྱིན་དྲེངས་

ནས། རྟེེན་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟོིམས་པ་ལ། གཙིང་ཆུས་ཁྲུས་དག་པར་གསོལ་
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བ་དང༌། གཙིང་རྫོས་ཀྱིིས་དབང་པ་ོགཙིང་བར་བསལ་བ་དང༌། པད་ཤུན་གྱིིས་རྡུལ་

ཕྱ་ིབའ་ིའཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

དེ་ནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། མགྲོན་རིགས་རྣམ་པ་གཉིས་

དབང་པོའ་ིསྒོོ་བསལ། དག་པའི་ཁྲུས་གསོལ་གསལ་བར་རྡུལ་ཕྱིས་པའི་རྟེིང་ལ། 

མངའ་དབུལ་ཞེལ་བསྲ་ོསྤྱིན་དབྱོ་ེབའ་ིདོན་གྱིིས། ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་

སྦྱིན་རྒྱས་པར་མཛོད་དེ། ད་ེལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིིང་པ་ོདང༌། 

རྫོས་དང༌། ཚིག་བཤེད་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་

མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ་བ་ནི། བདུད་རྩ་ིརྒྱུན་སྦྲེང་ག་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། གཡོན་

པའ་ིཁྱེོར་བ་གནམ་ལ་བཟེད་ནས་མདུན་གྱི་ིཐད་ཀར་ཕེར་བརྐྱེང༌། གཡས་པའ་ིལག་

འག་ོབཀུག་སོར་མ་ོཕྲིེལ་ཕྱེད་བརྐྱེང་ཙིམ་མདུན་དུ་མཛོད་ད།ེ ད་ེནས་སྙིིང་པོས་ཕྱག་

འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ་བར་མཛོད་ད།ེ །མུ་རྒྱས་མུ་བདལ་མུ་སྤྲོོས་མུ་

འདོ་དཔག་མདེ་འདོ་རུམ་ཟརེ་གསལ་ཨ་ཧ་ེཧ།ོ ལན་བཞེ་ིབརྗེདོ་ད།ོ ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིསི་

ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་དབུལ་བར་མཛོད་དེ། མངའ་བདག་གིས་ཤེར་

ཕྱགོས་ནས་ལས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ིསྒོརོ་ཞུགས་ཏ།ེ སྐུའ་ིལས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། གསུང་

ག་ིལས་སུ་སྙིིང་པ།ོ ཐུགས་ཀྱི་ིལས་སུ་ཏངི་ང་ེའཛོནི་བསྒོམོ། འཁརོ་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། ལྷ་ོཕྱོགས་ནས་ཡོན་ཏན་གྱི་ིལས་སུ་ཡ་ོབྱོད་བསྔོའ།ོ ལྡན་

པ་ལྔ་དང་འདོད་པ་ལྔ་ཡར་མཆོོད་པ་དང༌། མར་སྦྱིན་རྒྱས་པར་བཤེམས་ས།ོ །བྱོང་

ཕྱོགས་ནས་ཀོང་ཙིེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་བདག་རྣམས། པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་

གུས་པའི་ཚུལ་ཕྱུང་ངོ༌། །གསེར་གྱིི་གཞེོང་པ་མདུན་གྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་རྩར་བཟེད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད།ོ །བ་དཀར་འ་ོམ་ལ་སགོས་ཏ་ེཆོབ་གཙིང་རྣམ་པ་ལྔ་དང༌། སྨན་དང༌། འབྲུ་དང༌། མ་ེ

ཏགོ་དང༌། རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ལྡན་པ་ལྔ་སྣ་ལྔ་ནས་བསྲསེ་ཏ།ེ ཟངས་ཀྱི་ིགཞེངོ་པར་བླུག་

གོ ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་ཟངས་ཀྱི་ིགཞེོང་པ་ནས། དངུལ་གྱི་ིགཟར་བུས་བཅུས་

ཀྱིིན་གསེར་གྱི་ིགཞེོང་པར་བླུགས་ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ་ཞེེས་

བརྗེོད་ཙིམ་ན། བྱོང་ཕྱོགས་ནས་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། བདེར་གཤེེགས་

མཚན་ར་ེལ་མཚན་ཕྱག་ར་ེའཚལ་གྱིིན། མ་ེཏོག་གཏོར་ཞེིང་མཆོོད་པ་ཕུལ་ཏོ། །ད་ེ

ནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ་བར་མཛོད་དེ། 

བདེར་གཤེེགས་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ལ་ཚིག་བཞེི་ཚིགས་སུ་བཅོད་དེ་ཕུལ། ཕྱི་རབས་

རྣམས་ལ་དཔེ་རུ་བཞེག །སྣོད་བཅུད་འཇིིག་རྟེེན་མཐའ་ཡས་ལ། །ནམ་མཁའ་ཇིི་

བཞེནི་ཐུགས་རྗེ་ེཁྱེབ། །སྟོངོ་པའ་ིའདོ་ཟརེ་ཡགི་འབྲུར་གསལ། །མདངས་ལྡན་པད་མ་

དཀར་པ་ོལ། །ཡུམ་ཆོེན་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ནི། །སྐུ་མདོག་གསེར་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། 

རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། གསེར་ལ་གསེར་གྱིི་འོད་ཀྱིིས་

བརྒྱན། །གཡས་པས་གསེར་གྱི་ིཡ་ིག་ེདཔའ་བ་ོའབྲུ་ལྔ་བསྣམས། །གཡོན་པས་སྣང་

གསལ་གསེར་གྱིི་མེ་ལོང་འཛོིན། །སེང་ཆོེན་བསྣོལ་པའི་ཁི་ལ་བཞུགས། །དུས་

གསུམ་བདེར་གཤེེགས་འབྱུང་བའི་ཡུམ། བྱོིན་རླབས་གཟི་བརྗེིད་དབང་ལྡན་

ལ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱིི་བདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་

ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་སྐུ་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །སྣོད་བཅུད་འཇིིག་རྟེེན་མཐའ་ཡས་

ལ། །ནམ་མཁའ་ཇིི་བཞེིན་ཐུགས་རྗེེས་ཁྱེབ། །སྟོོང་པའི་འོད་ཟེར་ཡིག་འབྲུར་

གསལ། །མདངས་ལྡན་པད་མ་ལྗོང་གུ་ལ། །ལྷ་ཆོེན་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ནི། །སྐུ་
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མདོག་ཤེེལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །ཤེེལ་ལ་ཤེེལ་

གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་བརྒྱན། །འཁོར་བའ་ིའདམ་ནས་འདྲེེན་པའ་ིཕྱིར། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་

རྗེེའ་ིལྕེགས་ཀྱུ་བསྣམས། །གླེང་ཆོེན་བསྣོལ་པའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཆོེན་

ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །ཐུགས་རྗེེའ་ིགཟ་ིབརྗེིད་དབང་ལྡན་ལ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ི

བདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་སྐུ་བསྟོོད་མཆོོད་པ་

འབུལ། །སྣོད་བཅུད་འཇིིག་རྟེེན་མཐའ་ཡས་ལ། །ནམ་མཁའ་ཇི་ིབཞེིན་ཐུགས་རྗེེས་

ཁྱེབ། །སྟོོང་པའི་འོད་ཟེར་ཡིག་འབྲུར་གསལ། །མདངས་ལྡན་པད་མ་དམར་པོ་

ལ། །སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིནི། །སྐུ་མདོག་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། རྒྱན་དང་ཆོ་

ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། དངུལ་ལ་དངུལ་གྱི་ིའོད་ཀྱིིས་བརྒྱན། མ་ིནུབ་དཔ་ེདོན་

བསྟོན་པའ་ིཕྱརི། ཕྱག་མཚན་མ་ིནུབ་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས། ཁྱུང་ཆོནེ་བསྣལོ་པའ་ིཁ་ི

ལ་བཞུགས། ཐབས་ཆོེན་འགྲ་ོབ་འདུལ་མཛོད་པ། སྤྲུལ་པའ་ིགཟ་ིབརྗེིད་དབང་ལྡན་

ལ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱིི་བདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་

ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་སྐུ་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །སྣོད་བཅུད་འཇིིག་རྟེེན་མཐའ་ཡས་

ལ། །ནམ་མཁའ་ཇིི་བཞེིན་ཐུགས་རྗེེས་ཁྱེབ། །སྟོོང་པའི་འོད་ཟེར་ཡིག་འབྲུར་

གསལ། །མདངས་ལྡན་པད་མ་སྔོན་པ་ོལ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོན།ི །སྐུ་མདོག་

རིན་པ་ོཆོ་ེལྟར་བཀྲེ། །རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་ཆོེན་ཉིད་ལ་ཉིད་

ཀྱིིས་བརྒྱན། །མ་ིཤེེས་རྨེོངས་པ་བསྟོན་པའ་ིཕྱིར། །ཕྱག་མཚན་གསེར་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་

བསྣམས། །དབང་བསྒྱུར་འཁརོ་ལའོ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །ཤེསེ་རབ་མ་ིཤེསེ་འདྲེནེ་མཛོད་

པ། །འོད་ཟེར་གཟ་ིབརྗེིད་དབང་ལྡན་ལ། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་སྐུ་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། དབྱོིངས་

ཀྱི་ིཡུམ་དང་ཡ་ེཤེསེ་ལྷ། ཐབས་ཀྱི་ིམཆོགོ་དང་ཤེསེ་རབ་ཕུལ། ད་ེལྟར་ཁྱེབ་པའ་ིགཙི་ོ

བ་ོལ། ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་འབུལ་བའ།ོ །

ད་ེནས་འཁོར་སྟོོང་ལ་ཕྱོགས་བཅུར་ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ་

བ་འད་ིལྟ་སྟོེ། སྟོོང་གསུམ་འཇིིག་རྟེེན་ཤེར་ཕྱོགས་ན། །དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་

ནག་པོའ་ིཀློངོ༌། །རནི་ཆོནེ་འབར་བའ་ིགཅོལ་བཀྲེམ་ལ། །འདོ་ཆོནེ་གཞེའ་ཚནོ་བསྐོརོ་

བའི་གླེིང༌། །གདན་ཆོེན་གཡུང་དྲུང་བཏིངས་པའི་སྟོེང༌། །མི་འགྱུར་གདན་མཆོོག་

གཡུང་དྲུང་གི། །གྲུ་ཁུགས་ཤེར་ཕྱོགས་དཀར་པ་ོལ། །ཡིག་འབྲུ་ཡ་ཾག་ིཀློོང་དཀྱིིལ་

ན། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི །ས་

ཏྲིག་ཨེར་སངས་བྱོིན་རླབས་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །སྐུ་ཡ་ིལྷ་མ་ོགཟ་ི

བརྗེིད་མཐའ་ཡས་མ། །སྐུ་མདོག་དཀར་འབར་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་

སྣང་གསལ་དངུལ་གྱིི་མེ་ལོང་བསྣམས། །རྩལ་ཆོེན་དངུལ་གྱིི་སེང་གེའི་ཁི་ལ་

བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་མ་ོབྱོིན་རླབས་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ི

བདག །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་

འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་

ག།ི །གྲུ་ཁུགས་བྱོང་ཕྱགོས་ལྗོང་གུ་ལ། །ཡགི་འབྲུ་ར་ཾགྱི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ི

སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི །ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་

བྱོནི་རླབས་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བྱུང་བ་ཡ།ི །གསུང་ག་ིལྷ་མ་ོསྒྲོ་དབྱོངས་མདངས་

ལྡན་མ། །སྐུ་མདོག་ལྗོང་འབར་ལྕེགས་ཀྱིི་སྙིིང་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་སྣང་གསལ་
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ལྕེགས་ཀྱི་ིམ་ེལོང་བསྣམས། །རྩལ་ཆོེན་ལྕེགས་ཀྱི་ིསེང་གེའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་མ་ོབྱོིན་རླབས་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་

སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་འབུལ། །འདོ་འབར་

ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི །གྲུ་ཁུགས་ནུབ་

ཕྱགོས་དམར་པ་ོལ། ཡགི་འབྲུ་ཁ་ཾག་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་དྲེང་བའ་ི

ཕྱིར། །བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་བྱོིན་རླབས་

ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བྱུང་བ་ཡ།ི །ཡནོ་ཏན་གྱི་ིལྷ་མ་ོསྣང་སྲིད་རྒྱས་མཛོད་མ། །སྐུ་

མདགོ་དམར་འབར་ཟངས་ཀྱི་ིསྙིངི་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་སྣང་གསལ་ཟངས་ཀྱི་ིམ་ེལངོ་

བསྣམས། །རྩལ་ཆོནེ་ཟངས་ཀྱི་ིསངེ་གའེ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་མ་ོབྱོནི་

རླབས་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་

ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་

མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི། །གྲུ་ཁུགས་ལྷོ་ཕྱོགས་སྔོན་པོ་

ལ། །ཡིག་འབྲུ་སྲུ་ཾགྱི་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །བྱོིན་

གྱིསི་རླབས་ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི །ས་ཏྲགི་ཨརེ་སངས་བྱོནི་རླབས་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་

དུ་བྱུང་བ་ཡ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོརྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང༌། །སྐུ་མདོག་སྔ་ོའབར་གཡུ་

ཡ་ིསྙིངི་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་སྣང་གསལ་གཡུ་ཡ་ིམ་ེལངོ་བསྣམས། །རྩལ་ཆོནེ་གཡུ་

ཡ་ིསངེ་གའེ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་མ་ོབྱོནི་རླབས་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་

སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་

བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡི་གཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི། །དབུས་ཀྱི་ིསྙིིང་པ་ོསེར་པ་ོལ། །ཡིག་འབྲུ་་གྱི་ིཀློོང་དཀྱིིལ་

ན། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི །ས་

ཏྲིག་ཨེར་སངས་བྱོིན་རླབས་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོ

ཀུན་རགི་བླ་ོགསལ་མ། །སྐུ་མདགོ་གསརེ་འབར་གསརེ་གྱི་ིསྙིངི་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་

སྣང་གསལ་གསེར་གྱིི་མེ་ལོང་བསྣམས། །རྩལ་ཆོེན་གསེར་གྱིི་སེང་གེའི་ཁི་ལ་

བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་མ་ོབྱོིན་རླབས་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ི

བདག །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་

འབུལ། ད་ེལྟར་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ིལྷ་མ་ོགཉིས་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཡ་ོལ་འགྲེའོ། །སྟོོང་གསུམ་

འཇིིག་རྟེེན་ཤེར་ཕྱོགས་ན། །དབྱོིངས་ཆོེན་འབྱོམས་ཡས་ནག་པོའ་ིཀློོང༌། །རིན་ཆོེན་

འབར་བའ་ིགཅོལ་བཀྲེམ་ལ། །འོད་ཆོེན་གཞེའ་ཚོན་བསྐོོར་བའ་ིགླེིང༌། །གདན་ཆོེན་

གཡུང་དྲུང་བཏིངས་པའ་ིསྟོེང༌། །མ་ིའགྱུར་གདན་མཆོོག་གཡུང་དྲུང་ག།ི །གྲུ་ཁུགས་

ཤེར་ཕྱོགས་དཀར་པ་ོལ། །ཡིག་འབྲུ་ཡ་ཾག་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་

དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །ཐུགས་རྗེ་ེལས་སུ་བསྐྱེེད་པ་ཡི། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཐུགས་རྗེ་ེ

ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བསྐྱེེད་པ་ཡི། །སྐུ་ཡ་ིལྷ་ཆོེན་གར་གསས་བཙིན་པ་ོནི། །སྐུ་

མདགོ་དཀར་འབར་དངུལ་གྱི་ིསྙིངི་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེ་ེདངུལ་གྱི་ིལྕེགས་

ཀྱུ་བསྣམས། །སྟོོབས་ཆོེན་དངུལ་གྱི་ིགླེང་པོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་

ཆོེན་ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་

སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡི་

གཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི །གྲུ་ཁུགས་བྱོང་ཕྱོགས་
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ལྗོང་གུ་ལ། །ཡིག་འབྲུ་རཾ་གྱིི་ཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའི་

ཕྱརི། །ཐུགས་རྗེ་ེལས་སུ་བསྐྱེདེ་པ་ཡ།ི །གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་ཐུགས་རྗེ་ེལས། །འགྲ་ོ

བའ་ིདནོ་དུ་བསྐྱེདེ་པ་ཡ།ི །གསུང་ག་ིལྷ་ཆོནེ་གར་གསས་སྟོབོས་དང་ཟརེ། །སྐུ་མདགོ་

ལྗོང་འབར་ལྕེགས་ཀྱིི་སྙིིང་པོ་འདྲེ། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེེ་ལྕེགས་ཀྱིི་ལྕེགས་ཀྱུ་

བསྣམས། །སྟོབོས་ཆོེན་ལྕེགས་ཀྱི་ིགླེང་པོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་ཆོནེ་

ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་

སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་

ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི། །གྲུ་ཁུགས་ནུབ་ཕྱོགས་དམར་

པ་ོལ། །ཡགི་འབྲུ་ཁ་ཾག་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། །ཐུགས་

རྗེ་ེལས་སུ་བསྐྱེེད་པ་ཡི། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཐུགས་རྗེ་ེལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་

བསྐྱེེད་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིལྷ་ཆོེན་གར་གསས་གཡ་ོའགུལ་ཐང་པ་ོནི། །སྐུ་མདོག་

དམར་འབར་ཟངས་ཀྱིི་སྙིིང་པོ་འདྲེ། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེེ་ཟངས་ཀྱིི་ལྕེགས་ཀྱུ་

བསྣམས། །སྟོབོས་ཆོནེ་ཟངས་ཀྱི་ིགླེང་པོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་ཆོེན་

ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་

སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་

ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི །གྲུ་ཁུགས་ལྷ་ོཕྱོགས་སྔོན་པ་ོ

ལ། །ཡགི་འབྲུ་སྲུ་ཾགྱི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། །ཐུགས་

རྗེ་ེལས་སུ་བསྐྱེེད་པ་ཡི། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཐུགས་རྗེ་ེལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་

བསྐྱེདེ་པ་ཡ།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་ཆོནེ་གར་གསས་མཁའ་རྗེ་ེའདོ་དང་ན།ི །སྐུ་མདགོ་སྔ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འབར་གཡུ་ཡི་སྙིིང་པོ་འདྲེ། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེེ་གཡུ་ཡི་ལྕེགས་ཀྱུ་

བསྣམས། །སྟོོབས་ཆོེན་གཡུ་ཡ་ིགླེང་པོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་ལྷ་ཆོེན་

ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་

སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་

ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི །དབུས་ཀྱིི་སྙིིང་པོ་སེར་པོ་

ལ། །ཡགི་འབྲུ་་གྱི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁོར་བའ་ིསམེས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། །ཐུགས་

རྗེ་ེལས་སུ་བསྐྱེེད་པ་ཡི། །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཐུགས་རྗེ་ེལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་

བསྐྱེེད་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ིལྷ་ཆོེན་གར་གསས་གཤེོག་རྩལ་རྗེེ། །སྐུ་མདོག་གསེར་

འབར་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་འདྲེ། །ཕྱག་མཚན་ཐུགས་རྗེེ་གསེར་གྱིི་ལྕེགས་ཀྱུ་

བསྣམས། །སྟོབོས་ཆོནེ་གསརེ་གྱི་ིགླེང་པོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་ཆོནེ་

ཐུགས་རྗེ་ེཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་

སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། ད་ེལྟར་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ིལྷ་

ཆོནེ་གཉསི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཡ་ོལ་འགྲའེ།ོ །སྟོངོ་གསུམ་འཇིགི་རྟེནེ་ཤེར་ཕྱགོས་ན། །དབྱོངིས་

ཆོནེ་འབྱོམས་ཡས་ནག་པའོ་ིཀློངོ༌། །རནི་ཆོནེ་འབར་བའ་ིགཅོལ་བཀྲེམ་ལ། །འདོ་ཆོནེ་

གཞེའ་ཚནོ་བསྐོརོ་བའ་ིགླེངི༌། །གདན་ཆོནེ་གཡུང་དྲུང་བཏངིས་པའ་ིསྟོེང༌། །མ་ིའགྱུར་

གདན་མཆོོག་གཡུང་དྲུང་ག།ི །གྲུ་ཁུགས་ཤེར་ཕྱོགས་དཀར་པ་ོལ། །ཡིག་འབྲུ་ཡ་ཾག་ི

ཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའི་ཕྱིར། །སྤྲུལ་པ་ལས་སུ་སྲིད་པ་

ཡ།ི །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་སྲིད་པ་ཡ།ི །སྐུ་ཡ་ིསྲིད་པ་

ཡ་ེསངས་དཀར་པ་ོན།ི །སྐུ་མདགོ་དཀར་འབར་དངུལ་གྱི་ིསྙིངི་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་
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མི་ནུབ་དངུལ་གྱིི་རྒྱལ་མཚན་བསྣམས །རླབས་ཆོེན་དངུལ་གྱིི་བྱོ་ཁྱུང་གི་ཁི་ལ་

བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་སྲིད་པ་སྤྲུལ་པ་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱིི་

བདག །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་

འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་

ག།ི །གྲུ་ཁུགས་བྱོང་ཕྱགོས་ལྗོང་གུ་ལ། །ཡགི་འབྲུ་ར་ཾགྱི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ི

སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །སྤྲུལ་པ་ལས་སུ་སྲིད་པ་ཡ།ི །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྤྲུལ་

པ་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་སྲིད་པ་ཡི། །གསུང་ག་ིསྲིད་པ་ཡ་ེབདལ་མུ་ཁ་ིནི། །སྐུ་

མདོག་ལྗོང་འབར་ལྕེགས་ཀྱིི་སྙིིང་པོ་འདྲེ། །ཕྱག་མཚན་མི་ནུབ་ལྕེགས་ཀྱིི་རྒྱལ་

མཚན་བསྣམས། །རླབས་ཆོེན་ལྕེགས་ཀྱིི་བྱོ་ཁྱུང་གི་ཁི་ལ་བཞུགས། །བདེར་

གཤེེགས་སྲིད་པ་སྤྲུལ་པ་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱིི་བདག །མཐའ་ཡས་

སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་འབུལ། །འདོ་འབར་

ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི། །གྲུ་ཁུགས་ནུབ་

ཕྱོགས་དམར་པ་ོལ། །ཡིག་འབྲུ་ཁ་ཾག་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་དྲེང་

བའ་ིཕྱིར། །སྤྲུལ་པ་ལས་སུ་སྲིད་པ་ཡི། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྤྲུལ་པ་ལས། །འགྲ་ོ

བའ་ིདོན་དུ་སྲིད་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིསྲིད་པ་དཀར་དང་རྗེ་ེཕྱོད་པ་ནི། །སྐུ་མདོག་

དམར་འབར་ཟངས་ཀྱིི་སྙིིང་པོ་འདྲེ། །ཕྱག་མཚན་མི་ནུབ་ཟངས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚན་

བསྣམས། །རླབས་ཆོེན་ཟངས་ཀྱི་ིབྱོ་ཁྱུང་ཁ་ིལ་བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་སྲིད་པ་

སྤྲུལ་པ་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱརོ་ཡནོ་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་

ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མི་འགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི། །གྲུ་ཁུགས་ལྷོ་ཕྱོགས་སྔོན་པོ་ལ།  

།ཡགི་འབྲུ་སྲུ་ཾགྱི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། །སྤྲུལ་པ་ལས་

སུ་སྲིད་པ་ཡི། །སངས་པོ་འབུམ་ཁིའི་སྤྲུལ་པ་ལས། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྲིད་པ་

ཡ།ི །འཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་ཤེེས་བཞེིན་ཐང་པ་ོན།ི །སྐུ་མདོག་སྔ་ོའབར་གཡུ་ཡ་ིསྙིིང་

པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་མ་ིནུབ་གཡུ་ཡ་ིརྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རླབས་ཆོནེ་གཡུ་ཡ་ིབྱོ་

ཁྱུང་ཁ་ིལ་བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་སྲིད་པ་སྤྲུལ་པ་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་

ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་

མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡི་གཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མི་འགྱུར་

གཡུང་དྲུང་ག།ི །དབུས་ཀྱི་ིསྙིངི་པ་ོསརེ་པ་ོལ། །ཡགི་འབྲུ་་གྱི་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་

བའ་ིསེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །སྤྲུལ་པ་ལས་སུ་སྲིད་པ་ཡི། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ི

སྤྲུལ་པ་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་སྲིད་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ིསྲིད་པ་འཕྲུལ་ཏོག་ཀློོང་དང་

རྗེ།ེ །སྐུ་མདོག་གསེར་འབར་གསེར་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་མ་ིནུབ་གསེར་གྱི་ི

རྒྱལ་མཚན་བསྣམས། །རླབས་ཆོེན་གསེར་གྱིི་བྱོ་ཁྱུང་ཁི་ལ་བཞུགས། །བདེར་

གཤེེགས་སྲིད་པ་སྤྲུལ་པ་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱིི་བདག །མཐའ་ཡས་

སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་འབུལ། ད་ེལྟར་ཤེར་

ཕྱགོས་ཀྱི་ིསྲདི་པ་གཉསི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཡ་ོལ་འགྲའེ།ོ །སྟོངོ་གསུམ་འཇིགི་རྟེནེ་ཤེར་ཕྱགོས་

ན། །དབྱོིངས་ཆོནེ་འབྱོམས་ཡས་ནག་པོའ་ིཀློངོ༌། །རནི་ཆོནེ་འབར་བའ་ིགཅོལ་བཀྲེམ་

ལ། །འོད་ཆོེན་གཞེའ་ཚོན་བསྐོོར་བའ་ིགླེིང༌། །གདན་ཆོེན་གཡུང་དྲུང་བཏིངས་པའ་ི

སྟོེང༌། །མ་ིའགྱུར་གདན་མཆོོག་གཡུང་དྲུང་གི། །གྲུ་ཁུགས་ཤེར་ཕྱོགས་དཀར་པ་ོ
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ལ། །ཡགི་འབྲུ་ཡ་ཾག་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། །འདོ་ཟརེ་

ལས་སུ་བཀྱི་ེབ་ཡི། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བཀྱི་ེབ་

ཡ།ི །སྐུ་ཡ་ིགཤེེན་རབ་ལྡ་ེབ་ོགསུང་ཆོེན་ན།ི །སྐུ་མདོག་དཀར་འབར་དངུལ་གྱི་ིསྙིིང་

པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་རིན་ཆོེན་དངུལ་གྱི་ིཆོག་ཤེིང་བསྣམས། །དབང་བསྒྱུར་དངུལ་

གྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ཅོན། །བདག་

དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་

མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་

མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་གི །གྲུ་ཁུགས་བྱོང་ཕྱོགས་ལྗོང་གུ་ལ། །ཡིག་འབྲུ་ར་ཾགྱི་ིཀློོང་

དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། །འདོ་ཟརེ་ལས་སུ་བཀྱི་ེབ་ཡ།ི །སྟོནོ་

པ་གཤེནེ་རབ་འདོ་ཟརེ་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བཀྱི་ེབ་ཡ།ི །གསུང་ག་ིགཤེནེ་རབ་ལྡ་ེ

གསང་འདོ་འབར་ན།ི །སྐུ་མདགོ་ལྗོང་འབར་ལྕེགས་ཀྱི་ིསྙིངི་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་རནི་

ཆོེན་ལྕེགས་ཀྱིི་ཆོག་ཤེིང་བསྣམས། །དབང་བསྒྱུར་ལྕེགས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའ་ིཁི་ལ་

བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ི

བདག །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་

འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་

ག།ི །གྲུ་ཁུགས་ནུབ་ཕྱགོས་དམར་པ་ོལ། །ཡགི་འབྲུ་ཁ་ཾག་ིཀློངོ་དཀྱིལི་ན། །འཁརོ་བའ་ི

སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །འོད་ཟེར་ལས་སུ་བཀྱི་ེབ་ཡི། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་འོད་

ཟེར་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་བཀྱི་ེབ་ཡི། །ཡོན་ཏན་གྱི་ིགཤེེན་རབ་ལེགས་པ་ཀུན་

འབྱུང་ནི། །སྐུ་མདོག་དམར་འབར་ཟངས་ཀྱིི་སྙིིང་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་རིན་ཆོེན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཟངས་ཀྱིི་ཆོག་ཤེིང་བསྣམས། །དབང་བསྒྱུར་ཟངས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའ་ིཁི་ལ་

བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ི

བདག །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་

འབུལ། །འོད་འབར་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་

གི །གྲུ་ཁུགས་ལྷ་ོཕྱོགས་སྔོན་པ་ོལ། །ཡིག་འབྲུ་སྲུ་ཾགྱི་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །འཁོར་བའ་ི

སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །འོད་ཟེར་ལས་སུ་བཀྱི་ེབ་ཡི། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་འོད་

ཟརེ་ལས། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་བཀྱི་ེབ་ཡ།ི །འཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིགཤེནེ་རབ་སྙིམོས་པར་ལྷུན་

གྲུབ་ནི། །སྐུ་མདོག་སྔ་ོའབར་གཡུ་ཡ་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ། །ཕྱག་མཚན་རིན་ཆོེན་གཡུ་ཡ་ི

ཆོག་ཤེིང་བསྣམས། དབང་བསྒྱུར་གཡུ་ཡི་འཁོར་ལོའ་ིཁི་ལ་བཞུགས། །བདེར་

གཤེགེས་གཤེནེ་རབ་འདོ་ཟརེ་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱརོ་ཡནོ་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་

སམེས་ཅོན་སྒྲོབི་སྦྱང་ཕྱརི། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོདོ་མཆོདོ་པ་འབུལ། འདོ་འབར་

ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་མཆོོག །ཤེར་ཕྱོགས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་ག།ི །དབུས་ཀྱི་ིསྙིིང་པ་ོ

སེར་པོ་ལ། །ཡིག་འབྲུ་་གྱིི་ཀློོང་དཀྱིིལ་ན། །འཁོར་བའི་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའི་

ཕྱིར། །འོད་ཟེར་ལས་སུ་བཀྱི་ེབ་ཡི། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ལས། །འགྲ་ོབའ་ི

དོན་དུ་བཀྱི་ེབ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ིགཤེེན་རབ་ཐང་མ་འོད་རྒྱལ་ནི། སྐུ་མདོག་གསེར་

འབར་གསེར་གྱིི་སྙིིང་པོ་འདྲེ། །ཕྱག་མཚན་རིན་ཆོེན་གསེར་གྱིི་ཆོག་ཤེིང་

བསྣམས། །དབང་བསྒྱུར་གསེར་གྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིཁ་ིལ་བཞུགས། །བདེར་གཤེེགས་

གཤེེན་རབ་འོད་ཟེར་ཅོན། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་གྱི་ིབདག །མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅོན་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །ཕྱག་འཚལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་འབུལ། ད་ེལ་ཤེར་ཕྱོགས་
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ཀྱི་ིགཤེེན་རབ་གཉིས་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཡ་ོལ་འགྲེའོ། །ཤེར་ཕྱོགས་སྟོོང་གསུམ་འཇིིག་རྟེེན་

དང༌། །སྟོོང་གསུམ་འཇིིག་རྟེེན་ཕེར་འདས་ན། །འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱིང་བསམ་ལས་

འདས། །བདེར་གཤེེགས་སྐུ་ཡང་བསམ་ལས་འདས། །ཅོི་སྙིེད་ས་ཡི་རྡུལ་བས་

གྲངས་མང་བའི། །འགྲ་ོབའ་ིདོན་མཛོད་བདེར་གཤེེགས་སྐུ་རྣམས་ལ། ལུས་ངག་སྒོ་ོ

ནས་ཡིད་ཀྱིིས་ཐང་ཆོོད་ནས། །སེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་པ་སྦྱང་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་མཚན་

བསྟོདོ་མཆོདོ་པར་འབུལ། །ད་ེལྟར་ཡར་བདརེ་གཤེགེས་ལ་མཆོདོ་པ་ཕུལ་ཏ།ོ །

ད་ེནས་མར་སེམས་ཅོན་ལ་སྦྱིན་པའ་ིདོན་རྣམ་པ་ལྔས་བཏང་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་

སྦྱོར་ཐུགས་ཀར་གཏད་དེ། ངན་སོང་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ིསྙིིང་པ་ོབརྗེོད། ཡ་སྟོགས་རྫོས་

ཀྱི་ིགཏོར་མ་བཏེག་ལ། ཚིག་བཤེད་ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེབརྗེོད། །་བདག་ག་ིཏིང་

འཛོིན་སྟོོབས་མཆོོག་དང༌། །བདེར་གཤེེགས་བརྒྱ་ཡི་བྱོིན་རླབས་དང༌། །སྙིིང་པ་ོ

སྔགས་ཀྱི་ིནུས་མཐུ་དང༌། །ཡོན་བདག་བསམ་པ་དག་པ་ཡིས། །འདོད་པ་ལྔ་ཡ་ིཡ་

སྟོགས་འདི། །དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །སྟོོབས་མཆོོག་ད་ེརྣམས་འདུས་

པ་ཡིས། །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །ཡ་ི

དྭགས་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །སྟོོབས་མཆོོག་ད་ེརྣམས་འདུས་པ་ཡིས། བཀྲེེས་

སྐོམོ་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །བྱོལོ་སངོ་གནས་སུ་

ཕྱནི་པར་ཤེགོ །སྟོབོས་མཆོགོ་ད་ེརྣམས་འདུས་པ་ཡསི། །གླེནེ་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ི

བར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །མ་ིཡ་ིགནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །སྟོོབས་

མཆོོག་ད་ེརྣམས་འདུས་པ་ཡིས། །འཕེ་ོའགྱུར་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོ

འཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །ལྷ་མིན་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་ཤེོག །སྟོོབས་མཆོོག་དེ་རྣམས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འདུས་པ་ཡིས། །འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པར་

ཤེགོ །ལྷ་ཡ་ིགནས་སུ་ཕྱནི་པར་ཤེགོ །སྟོབོས་མཆོགོ་ད་ེརྣམས་འདུས་པ་ཡསི། ཕེམ་

ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །བླ་མདེ་ག་ོའཕེང་ཐབོ་པར་ཤེགོ །མཆོདོ་སྦྱནི་རྒྱས་པའ་ི

བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །བར་མ་ད་ོཡ་ིསེམས་ཅོན་ཀྱིང༌། །གནས་ངན་ལེན་པའ་ིསྒོ་ོཆོོད་

ནས། །མ་ིལུས་གཙིང་མར་སྐྱེ་ེབར་ཤེགོ །མ་ིལུས་གཙིང་མར་སྐྱེེས་ནས་ཀྱིང༌། །སྟོནོ་

པའ་ིཞེལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་ཤེོག །ད་ེལ་སྒྲོིབ་སྦྱང་ཚོགས་རྫོོགས་ཏེ། །བླ་མེད་ག་ོ

འཕེང་ཐོབ་པར་ཤེོག །དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་ཕྱག་འཚལ་མཆོོད་པ་དབུལ་བ་

དང༌། །སྦྱིན་པ་གཏང་བར་མཛོད་ད།ེ །བདེར་གཤེེགས་སེམས་ཅོན་གཉིས་ཀ་མཆོོད་

པས་མཉེས་ཤེིང་སྦྱིན་པས་ཚིམ་པར་གྱུར་ནས། གཉིས་མེད་གཅོིག་ལ་མཉམ་པར་

ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །མཆོོད་སྦྱིན་རྒྱས་པ་དེའ་ིཡོན་ཏན་གྱིིས། ཀོང་ཙི་ེལ་

སགོས་སམེས་ཅོན་བསམ་དག་རྣམས། སྒྲོབི་སྦྱང་མངནོ་ཤེསེ་གསལ་གྱིནི་རྫུ་འཕྲུལ་

རྐང་པ་ཐབོ། མ་ེཏགོ་ཆོར་དང་གཞེའ་ཚནོ་འདོ་ཀྱིང་བྱུང༌། །ད་ེལ་སམེས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་

དད་པ་སྐྱེེས། སྐུ་གདུང་རྣམས་ཀྱི་ིམངའ་ཡང་ཐོབ། སྐུ་གཟུགས་རྣམས་ཀྱིང་བདེར་

གཤེེགས་ཞེལ་དུ་ལྷག་ལྷག་སྟོོན། གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱིང་ཞེལ་དྲེ་ོརང་གསུང་རང་

གིས་སྒྲོོག །དཀྱིིལ་འཁོར་བུམ་པ་དཔོན་གསས་ཀྱིང༌། ས་ལས་འཕེགས་ནས་འོད་དུ་

གསལ། ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིགི་རྟེནེ་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། སྒྲོ་སྙིན་གྲགས་ཀྱིནི་འདོ་ཟརེ་འཕྲི།ོ །ད་ེ

ལྟར་ཤེར་ནས་བཟུང་སྟོ།ེ བྱོང་དང༌། ནུབ་དང༌། ལྷ་ོདང༌། སྟོེང་དང༌། བྱོང་ཤེར་དང༌། 

བྱོང་ནུབ་དང༌། ལྷ་ོནུབ་དང༌། ལྷ་ོཤེར་དང༌། འོག་དང་ཡ་ོཤེར་ཕྱོགས་ཇི་ིབཞེིན་དུ་

འགྲེའ།ོ །བད་ེབར་གཤེེགས་པ་སྟོོང་ག་ིམཚན་ན།ི གོང་དུ་ལེའུ་དགུ་པའ་ིནང་དུ་སྨོས་
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པའ།ོ །བད་ེབར་གཤེགེས་པ་ལ་མཆོདོ་པ་དབུལ་བ་དང༌། སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྦྱནི་

པ་བཏང་བ་ན།ི སླད་མའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་དཔེར་བསྟོན་པའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིདོན་

བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། མཆོོད་སྦྱིན་རྒྱས་པར་མཛོད་

པའ་ིརྟེངི་ལ། སམེས་ཅོན་སྡེགི་པ་ཅོན་རྣམས་དྲེང་བའ་ིཕྱརི། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ནས་སྡེགི་

པ་བཤེགས་པར་མཛོད་ད།ེ ད་ེལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིངི་པ་ོདང༌། 

རྫོས་དང༌། ཚིག་བཤེད་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛོིན་དང་ལྔའོ། །དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱས་སྡེིག་པ་

བཤེགས་པ་ན།ི གུས་པ་མོས་བཏུད་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོ།ེ ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་དཔྲལ་བར་

གཏད་ད།ོ །ད་ེནས་སྙིངི་པསོ་སྡེགི་པ་བཤེགས་པར་མཛོད་ད།ེ ངན་སངོ་དངོ་སྤྲུགས་ཀྱི་ི

སྙིིང་པ་ོལན་བཞེ་ིབརྗེོད་དོ། །ད་ེནས་རྫོས་ཀྱི་ིསྡེིག་པ་བཤེགས་ཏེ། ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་ཚིགས་སུ་བཅོད་དེ་

སྡེིག་པ་བཤེགས་པ་ནི། །སྐྱེ་ེབ་དང་པ་ོདཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། ད་ལྟ་འཁོར་བའ་ིསྡུག་

བསྔལ་ལུས་བླངས་འདིར། །མི་དགེ་སྡེིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅོི་བགྱིིས་པ། །བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། །བདག་དང་བདག་འདྲེའི་

སེམས་ཅོན་སྡེིག་པ་ོཆོེ། །ཞེ་ེསྡེང་མ་ེལྟར་འབར་བའ་ིརྣམ་སྨིན་གྱིིས། །དམྱལ་བ་ཚ་

གྲང་གནས་སུ་འཁྱེམས་སུ་ཉེ། །བྱོམས་པ་ཆོེན་པོའ་ིཐུགས་ལས་བྱུང་བའ་ིལྷ། །འོད་

དཀར་གནས་འཛོནི་ཐུགས་རྗེ་ེདརེ་མ་ཆུང༌། །དམྱལ་བ་ཚ་གྲང་གནས་སུ་འཁྱེམས་ན་

དྲེོངས། །གཅོོད་སྦྱོང་དམྱལ་བ་ཐམས་ཅོད་རྒྱུན་ཆོད་ནས། །ཞེ་ེསྡེང་བྱོམས་པའ་ིཀློོང་

དུ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །སྐྱེ་ེབ་དང་པ་ོདཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། །ད་ལྟ་འཁོར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལུས་བླངས་འདརི། །མ་ིདག་ེསྡེགི་པའ་ིལས་རྣམས་ཅོ་ིབགྱིསི་པ། །བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་

གཤེནེ་རྣམས་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། །བདག་དང་བདག་འདྲེའ་ིསམེས་ཅོན་སྡེགི་པ་ོ

ཆོེ། །འདོད་ཆོགས་ཆུ་ལྟར་ཁོལ་བའ་ིརྣམ་སྨིན་གྱིིས། །ཡ་ིདྭགས་བཀྲེེས་སྐོོམ་གནས་

སུ་འཁྱེམས་སུ་ཉ།ེ །སྦྱིན་པ་ཆོེན་པོའ་ིཐུགས་ལས་བྱུང་བའ་ིལྷ། །གར་གསས་བཙིན་

པོའ་ིཐུགས་རྗེེ་དེར་མ་ཆུང༌། །ཡི་དྭགས་བཀྲེེས་སྐོོམ་གནས་སུ་འཁྱེམས་ན་

དྲེོངས། །བཀྲེེས་སྐོོམ་ཡ་ིདྭགས་ཐམས་ཅོད་རྒྱུན་ཆོད་ནས། །འདོད་ཆོགས་སྦྱིན་པའ་ི

ཀློོང་དུ་ཞེི་བར་ཤེོག །སྐྱེེ་བ་དང་པ་ོདཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། །ད་ལྟ་འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ལུས་བླངས་འདིར། །མི་དགེ་སྡེིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅོི་བགྱིིས་པ། །བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། །བདག་དང་བདག་འདྲེའི་

སེམས་ཅོན་སྡེིག་པ་ོཆོེ། །གཏ་ིམུག་མུན་ལྟར་སྲོས་པའ་ིརྣམ་སྨིན་གྱིིས། །བྱོོལ་སོང་

གླེེན་ལྐུགས་གནས་སུ་འཁྱེམས་སུ་ཉེ། །ཡེ་ཤེེས་ཆོེན་པོའ་ིཐུགས་ལས་བྱུང་བའི་

ལྷ། །རྒདོ་གསས་ཁམ་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེདེར་མ་ཆུང༌། །བྱོལོ་སངོ་གླེནེ་ལྐུགས་གནས་སུ་

འཁྱེམས་ན་དྲེངོས། །གླེནེ་ལྐུགས་བྱོལོ་སངོ་ཐམས་ཅོད་རྒྱུན་ཆོད་ནས། །གཏ་ིམུག་ཡ་ེ

ཤེསེ་ཀློངོ་དུ་ཞེ་ིབར་ཤེགོ །སྐྱེ་ེབ་དང་པ་ོདཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། །ད་ལྟ་འཁརོ་བའ་ིསྡུག་

བསྔལ་ལུས་བླངས་འདིར། །མི་དགེ་སྡེིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅོི་བགྱིིས་པ། །བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། །བདག་དང་བདག་འདྲེའི་

སམེས་ཅོན་སྡེགི་པ་ོཆོ།ེ །ཕྲིག་དགོ་ས་ལྟར་སྐྱེསེ་པའ་ིརྣམ་སྨནི་གྱིསི། །མཐའ་འཁབོ་མ་ི

ཡ་ིགནས་སུ་འཁྱེམས་སུ་ཉ།ེ །ཡངས་པ་ཆོནེ་པོའ་ིཐུགས་ལས་བྱུང་བའ་ིལྷ། །གསས་

རྗེེ་རྨེང་པོའ་ིཐུགས་རྗེེ་དེར་མ་ཆུང༌། །མཐའ་འཁོབ་མི་ཡི་གནས་སུ་འཁྱེམས་ནས་
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དྲེོངས། །མཐའ་འཁོབ་མ་ིརྣམས་ཐམས་ཅོད་རྒྱུན་ཆོད་ནས། །ཕྲིག་དོག་ཡངས་པའ་ི

ཀློོང་དུ་ཞེི་བར་ཤེོག །སྐྱེེ་བ་དང་པ་ོདཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། །ད་ལྟ་འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ལུས་བླངས་འདིར། །མི་དགེ་སྡེིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅོི་བགྱིིས་པ། །བདེར་

གཤེེགས་ལྷ་གཤེེན་རྣམས་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། །བདག་དང་བདག་འདྲེའི་

སེམས་ཅོན་སྡེིག་པ་ོཆོེ། །ང་རྒྱལ་རླུང་ལྟར་འཚུབས་པའ་ིརྣམ་སྨིན་གྱིིས། །ལྷ་མིན་

འཐབ་རྩོད་གནས་སུ་འཁྱེམས་སུ་ཉེ། །ཞེི་བ་ཆོེན་པོའ་ིཐུགས་ལས་བྱུང་བའི་

ལྷ། །གནམ་གསས་དབྱོངིས་རུམ་ཐུགས་རྗེ་ེདརེ་མ་ཆུང༌། །ལྷ་མནི་འཐབ་རྩདོ་གནས་

སུ་འཁྱེམས་ན་དྲེོངས། །གཅོོད་སྦྱོང་ལྷ་མིན་ཐམས་ཅོད་རྒྱུན་ཆོད་ནས། །ང་རྒྱལ་ཞེ་ི

བའ་ིཀློོང་དུ་ཞེ་ིབར་ཤེོག །འཁོར་བའ་ིདུག་ལྔ་ད་ེལྟར་རྒྱུན་ཆོད་ནས། །མ་ིའཁོར་ཡ་ེ

ཤེེས་ལྔ་ཡ་ིརྩལ་ལྡན་ཏ།ེ །བོན་ཉིད་དབྱོིངས་ནས་ཐུགས་ཉིད་མཉམ་པའ་ིལྷ། །མཁའ་

འགྱིིང་དཀར་པོའ་ིདབྱོིངས་སུ་ཐིམ་གྱུར་ཅོིག །དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་སྡེིག་པ་

བཤེགས་པར་མཛོད་དེ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་རྣམས། སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་

ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཀྱི་ིཆོར་བྱོ་ེབ་ཙིམ་དུ་གྱིསེ་ནས། ཕྱགོས་བཅུའ་ི

བད་ེབར་གཤེེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིན་ལམ་ན། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ཞེིང་སྡེིག་པ་བཤེགས་

པར་ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ངོ༌། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དད་པ་ཡིས། དཀྱིིལ་

འཁརོ་ལ་སགོས་ལྷ་རྣམས་ལ། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་ནས་སྡེགི་པ་བཤེགས་པའ་ིའཕྲིནི་ལས་

ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། མར་མ་ེཐོགས་ནས་སྒོ་ོདབྱོ་ེབར་

མཛོད་ད།ེ ད་ེལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིིང་པ་ོདང༌། རྫོས་དང༌། ཚགི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཤེད་དང༌། ཏངི་ང་ེའཛོནི་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་སྒོ་ོདབྱོ་ེབ་ན།ི སྒྲོནོ་མ་འདོ་ཟརེ་

གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། གུང་མ་ོགཉིས་མདུན་གྱི་ིརྩ་ེམ་ོསྤྲོད་ནས་གནམ་དུ་བསྟོན། ཕྱ་ིམ་

རྣམས་ཐུར་དུ་ས་ལ་ཕྲི་ལ་ེབསྟོན་ན།ོ །ད་ེནས་སྙིངི་པསོ་སྒོ་ོདབྱོ་ེསྟོ།ེ ་ཨ་ལ་ོསྤྲོ་ོཨ་ལ་ོ

སྤྲོ་ོཨ་ལ་ོསྤྲོ་ོསྤྲོོས་འབར་ལ་ོགསལ། ལན་བཞེ་ིགར་ཐབས་ཀྱིིས་བརྗེོད་དོ། །ད་ེནས་

རྫོས་ཀྱིིས་སྒོ་ོདབྱོེ་བ་ནི། ཡོན་བདག་ཐམས་ཅོད་ཐལ་མ་ོསྦྱར་བའི་བར་དུ་མར་མེ་

ཐོགས་ཏེ། མདངས་ཕྱུངས་འཛུམ་བསྟོན་ནས་ཤེར་ཕྱོགས་སུ་བསྒྲོིགས་སོ། །དཔོན་

གསས་ཀྱིིས་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བཞེེངས་ལ། བར་དུ་དར་དཀར་ས་གཞེ་ིལ་གདན་དུ་

བརྐྱེང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་གུར་དུ་བརྐྱེང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཚགི་བཤེད་ཀྱིསི་སྒོ་ོདབྱོ་ེབ་

ན།ི ཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་མ་རགི་པ། །འཁརོ་བ་

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། །མིང་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེེན་པ་འད།ི །མ་རིག་མུན་པའ་ིཀློོང་ན་

གནས། །བོན་ལ་ཤེེས་རབ་ཚད་སླེབས་པའི། །དཔོན་གསས་རིག་པའི་བློ་ལྡན་

ངས། །རགི་པའ་ིཡ་ེཤེསེ་རྩལ་བསྐྱེདེ་ནས། །སམེས་ཉདི་བནོ་ལ་འཇུག་པ་ཤེར། །ཤེར་

གྱི་ིཕྱོགས་ན་སྒོ་ོབསྲུང་ལ། །དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་མཆོོད་པ་འབུལ། །མར་མ་ེསྒྲོོན་

མས་སྒོ་ོདབྱོ་ེབས། །སེམས་ལ་རིག་པ་ཤེར་བར་འགྱུར། ད་ེསྐོད་ཅོེས་དཔོན་གསས་

ཀྱིསི་གསུངས་ཏ།ེ ཡནོ་བདག་རྣམས་དར་དཀར་གུར་ཕུབ་བརྐྱེང་བའ་ིབར་ནས་ཡར་

ཕྱུང་སྟོ།ེ །ཆུ་བུར་གྱི་ིམགི་བཙུམས་ནས། སམེས་ཉདི་ཀྱི་ིསྤྱིན་གྱིསི་བལྟས་པས། །རགི་

པའ་ིལྡ་ེམིག་གིས། ཤེར་ཕྱོགས་ཞེ་ེསྡེང་ག་ིསྒོ་ོཕྱ་ེབས། དབལ་གྱི་ིཁ་ོཆོེན་མ་ིབཟད་

བརྗེིད་པ་ཡང༌། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིགཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཉིད་དུ་གྱུར། འཁོར་བའ་ི

བོན་རྒྱུ་བཞེིའ་ིགཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོལ་བརྟེེན་པ་ཐམས་ཅོད། མུན་པ་ལ་མ་ེསྒྲོོན་བཏེག་
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པ་བཞེིན་གསལ་བར་གྱུར། ཀོང་ཙི་ེལ་སོགས་པའ་ིཡོན་བདག་དད་པ་ཅོན་རྣམས་

ཀྱིང༌། ཞེ་ེསྡེང་བྱོམས་པར་ཞེ་ིནས་ཤེར་ནས་རིག་པ་ཤེར་ཏ།ོ །ད་ེནས་བྱོང་ག་ིཕྱོགས་

ཀྱི་ིསྒོ་ོབསྲུང་ལ། །དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་མཆོོད་པ་འབུལ། །མར་མ་ེསྒྲོོན་མས་སྒོ་ོདབྱོ་ེ

བས། །སམེས་ལ་རགི་པ་ཤེར་བར་འགྱུར། །ཆུ་བུར་གྱི་ིམགི་བཙུམས་ནས། སམེས་

ཉདི་ཀྱི་ིསྤྱིན་གྱིསི་བལྟས་པས། རགི་པའ་ིལྡ་ེམགི་གསི། བྱོང་ཕྱགོས་འདདོ་ཆོགས་ཀྱི་ི

སྒོ་ོཕྱེས་ཏ།ེ །དབལ་གྱི་ིཁ་ོཆོེན་མ་ིབཟད་བརྗེིད་པ་ཡང༌། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེའེུ་ཆུང་ཉདི་དུ་གྱུར། འཁརོ་བའ་ིབོན་རྒྱུ་མིང་བཞེིའ་ིཕུང་པ་ོལ་བརྟེནེ་པ་ཐམས་ཅོད། 

སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐིལ་ཏུ་བཞེག་པ་ལྟར་གསལ་བར་གྱུར། ཀོང་ཙི་ེལ་སོགས་པའ་ིཡོན་

བདག་དད་པ་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང༌། འདོད་ཆོགས་སྦྱིན་པ་རུ་ཞེ་ིནས། བྱོང་ནས་སྒྲོིབ་པ་

བྱོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ནུབ་ཀྱི་ིཕྱོགས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབསྲུང་ལ། །དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་མཆོོད་པ་

འབུལ། །མར་མ་ེསྒྲོནོ་མསེ་སྒོ་ོདབྱོ་ེབས། །སམེས་ལ་རགི་པ་ཤེར་བར་འགྱུར། ཆུ་བུར་

གྱི་ིམིག་བཙུམས་ནས། སེམས་ཉིད་ཀྱི་ིསྤྱིན་གྱིིས་བལྟས་པས། །རིག་པའ་ིལྡ་ེམིག་

གིས། ནུབ་ཕྱོགས་གཏ་ིམུག་ག་ིསྒོ་ོཕྱ་ེསྟོ།ེ དབལ་གྱི་ིཁ་ོཆོེན་མ་ིབཟད་བརྗེིད་པ་ཡང༌། 

མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིརྨེ་ལ་ོསྐྱེིན་གྱི་ིརལ་ག་ཅོན་ཉིད་དུ་གྱུར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ི

བོན་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པ་ལ་བརྟེེན་པ་ཐམས་ཅོད་བར་ལྷ་འོད་གསལ་གཡུང་དྲུང་

སམེས་དཔའ་རྣམས། རགི་པ་ཅོ་ིལྟར་གནས་པ་མ་ེལངོ་གཡའ་དག་པ་ལྟར། ས་ལ་ེམ་

རྨེངོས་གསལ་བར་གྱུར། ཀངོ་ཙི་ེལ་སགོས་པའ་ིཡནོ་བདག་དད་པ་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང༌། 

གཏ་ིམུག་ཡ་ེཤེེས་སུ་ཞེ་ིནས། ནུབ་ཏུ་བག་ཆོགས་ནུབ་པས་མ་མཐོང་མཐོང་བའ་ི

ལམ་སྒོ་ོཕྱེད་པའ།ོ །ད་ེནས་ལྷ་ོཕྱོགས་ཀྱི་ིསྒོ་ོབསྲུང་ལ། །དད་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་མཆོོད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པ་འབུལ། མར་མ་ེསྒྲོོན་མེས་སྒོ་ོདབྱོ་ེབས། །སེམས་ལ་རིག་པ་ཤེར་བར་འགྱུར། ཆུ་

བུར་གྱི་ིམགི་བཙུམས་ནས། སམེས་ཉདི་ཀྱི་ིསྤྱིན་གྱིསི་བལྟས་པས། རགི་པའ་ིལྡ་ེམགི་

གིས། ལྷ་ོཕྱོགས་ཕྲིག་དོག་ག་ིསྒོ་ོཕྱེས་ཏེ། དབལ་གྱི་ིཁ་ོཆོེན་མ་ིབཟད་བརྗེིད་པ་ཡང༌། 

མཚན་དང་ལྡན་པ་གཡུ་ལ་ོགཡུའ་ིལན་ཕྲིན་ཅོན་ཉིད་དུ་གྱུར། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་

བདེར་གཤེེགས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས། སྤྲོིན་མེད་ཀྱི་ིམཁའ་ལ་ཉ་ིཤེར་ཅོ་ིབཞེིན་གསལ་བར་

གྱུར། ཀོང་ཙི་ེལ་སོགས་པའ་ིཡོན་བདག་དད་པ་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང༌། ཕྲིག་དོག་ཡངས་

པ་རུ་ཞེ་ིནས། ལྷ་ོརུ་ཚགོས་གཉསི་རྫོགོས་ས།ོ །

དེ་ནས་དབུས་ཀྱིི་བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་ཞེལ་མངོན་སུམ་དུ་ལྷང་ངེ་གསལ་

བར་མཐོང་ང༌ོ། །ཤེིན་ཏུ་དྭངས་སྤྲོ་ོཡིད་དགའ་སེམས་ལ་ཉ་ིམ་ཤེར། ད་ེལྟར་འཁོར་བ་

དང་ཐར་པ་གཉིས་ཀ་དབུ་མར་བད་ེབར་གཤེེགས་སོ། །ད་ེནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་

མར་མ་ེབཏེག་ནས་སྒོ་ོདབྱོ་ེབར་མཛོད་དེ། བདག་ལྟར་མཐའ་ཡས་པའ་ིསེམས་ཅོན་

གྱིིས་ཀྱིང༌། མ་རིག་པའ་ིསྒོ་ོརིག་པའ་ིལྡ་ེམིག་གིས་ད་ེལྟར་ཕྱ་ེབས། ས་ལ་ེམ་རྨེོངས་

ཡོངས་སུ་གསལ་བར་ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ངོ༌། །སེམས་ཉིད་དག་པའི་རྟུལ་

ཤུགས་ཀྱིིས་མར་མ་ེཐོགས་ནས་སུ། དཀྱིིལ་འཁོར་གྱི་ིསྒོ་ོདབྱོ་ེབའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ི

དནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། མ་ེཏོག་ཐོགས་ནས་སྨོན་ལམ་

གདབ་པར་མཛོད་ད།ེ ད་ེལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིངི་པ་ོདང༌། རྫོས་

དང༌། ཚགི་བཤེད་དང༌། ཏངི་ང་ེའཛོནི་དང་ལྔའ།ོ ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་སྨནོ་ལམ་གདབ་པ་

ནི། སེམས་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། ལུས་པོ་ཙིོག་པོར་ཡོན་བདག་
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རྣམས་འདུག་ནས། ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་དཔྲལ་བར་གཏད་དོ། ད་ེནས་སྙིིང་པོས་སྨོན་

ལམ་གདབ་སྟོ།ེ །་མཁའ་དབྱོིངས་དག་པར་ཨ་འབར་གསལ། །་མཁའ་དབྱོིངས་

ཁྱེབ་པར་ཨ་ལ་ོབདལ། །་མཁའ་དབྱོིངས་རྒོད་འབར་ཨ་ཧ་ེཧ་ོམུ་ལ་རྒྱས། ལན་

བཞེ་ིབརྗེོད་ད།ོ །ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིིས་སྨོན་ལམ་གདབ་སྟོ།ེ མ་ེཏོག་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་སུ་

བཅོད་ཀྱིནི་གཏརོ་ར།ོ །ད་ེནས་ཚགི་བཤེད་ཀྱིསི་ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེསྨནོ་ལམ་གདབ་

སྟོ།ེ །འཇིགི་རྟེནེ་གཟུགས་ན་ིསྒྱུ་མ་སྟོ།ེ །སྒྱུ་མའ་ིགཟུགས་ལ་མ་ིའཁརོ་བར། །བོན་ཉདི་

སེམས་ཉིད་བདལ་པ་རུ། །མ་ིའགྱུར་སྐུ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅོིག །འཇིིག་རྟེེན་ངག་ན་ིསྒྱུ་མ་

སྟོེ། །སྒྱུ་མའ་ིངག་ལ་མ་ིའཁོར་བར། །བོན་ཉིད་སེམས་ཉིད་བདལ་པ་རུ། །མ་ིའགག་

གསུང་དང་ལྡན་གྱུར་ཅོིག །འཇིིག་རྟེེན་ཡིད་ན་ིསྒྱུ་མ་སྟོེ། །སྒྱུ་མའ་ིཡིད་ལ་མ་ིའཁོར་

བར། །བོན་ཉིད་སེམས་ཉིད་བདལ་པ་རུ། །གཡུང་དྲུང་ཐུགས་དང་ལྡན་གྱུར་

ཅོིག །འཇིིག་རྟེེན་ཡོན་ཏན་སྐྱེོན་ཡིན་ཏེ། །སྐྱེོན་ལ་ཡོན་ཏན་མ་ིཟེར་བར། ། བོན་ཉིད་

སེམས་ཉིད་བདལ་པ་རུ། །ལེགས་པའ་ིཡོན་ཏན་འབྱུང་གྱུར་ཅོིག །འཇིིག་རྟེེན་འཕྲིིན་

ལས་ལགོ་པ་སྟོ།ེ །ལགོ་པའ་ིཕྱགོས་སུ་མ་ིབརྩནོ་པར། །བནོ་ཉདི་སམེས་ཉདི་བདལ་པ་

རུ། །དམ་པའི་འཕྲིིན་ལས་སྤྱིོད་གྱུར་ཅོིག །དེ་རྣམས་ཚང་བར་འཛོོམས་ནས་

ཀྱིང༌། །ལས་ཀྱིསི་ཁམས་གསུམ་འཁརོ་བ་ཡ།ི །མ་རགི་སམེས་ཅོན་ཉནོ་མོངས་ཀུན། 

བླ་མ་བདེར་གཤེེགས་ཐུགས་རྗེ་ེཡིས། །བདག་གིས་བད་ེབར་འདྲེོངས་པར་ཤེོག །ད་ེ

ནས་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་མ་ེཏགོ་ཕུལ་ནས་སྨནོ་ལམ་གདབ་སྟོ།ེ བདག་དང་མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅོན་རྣམས། དུས་གཅོིག་ལ་བད་ེབར་གཤེེགས་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིན་ལམ་ན། མ་ེ

ཏོག་གཏོར་གྱིིན་སྨོན་ལམ་འདེབས་པར་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །ཤེེས་རབ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བྱོང་བའ་ིསེམས་ཉིད་ཀྱིིས། མ་ེཏོག་གཏོར་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ི

དནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། བུམ་ཁྲུས་བྱོ་ཞེིང་དབང་བསྐུར་

བར་མཛོད་ད།ེ ད་ེལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིིང་པ་ོདང༌། རྫོས་དང༌། 

ཚགི་བཤེད་དང༌། ཏངི་ང་ེའཛོནི་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་དབང་བསྐུར་བ་ན།ི མཉམ་

བདལ་འོད་འགྱིེད་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོ།ེ གཡོན་པའ་ིཐལ་མ་ོཐུགས་ཀར་གཏད། གཡས་

པའི་ཐལ་མོ་གནམ་ལ་བཏེག་གིན་ས་ལ་ཕེབ་བོ། །དེ་ནས་སྙིིང་པོས་དབང་བསྐུར་

ཏེ། །བསྭོ་ོལིང་མུ་ཟེར་བསྭོ་ོསྤྲོ་ོམུ་རྒྱས་བསྭོ་ོའབར་མུ་བདལ་ཨ་ཧ་ེའ་ོཡོངས་ཡངས་

ཡངས། ལན་བཞེ་ིབརྗེོད་ད།ོ །ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིིས་དབང་བསྐུར་ཏེ། དབུས་ཀྱི་ིབུམ་པ་

ཕྱག་ཏུ་བཞེསེ་ནས། རྩ་ིསྨན་གྱི་ིཆུ་རྒྱུན་གྱིསི་ཡནོ་བདག་རྣམས་བཀྲུས་ས།ོ །ད་ེནས་

ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་དབང་བསྐུར་བ་ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུང་པ། །དབྱོིངས་ལས་ཡ་ེ

ཤེེས་བསྐྱེེད་པའ་ིབདུད་རྩིའ་ིཆུ་རྒྱུན་འདིས། །འགྲ་ོབའ་ིསེམས་ཅོན་བག་ཆོགས་བཀྲུ་

བར་བགྱི།ི །ཅོ་ིསྙིདེ་བསགས་པའ་ིསྡེགི་སྐྱེནོ་རྣམ་པ་ཀུན། །ཤེལེ་སྒོངོ་ཕྱསི་པ་བཞེནི་དུ་

དག་གྱུར་ཅོགི །

ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་ངས། །བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསླབོ་བུ་ལ། །ཉདི་

ཀྱིིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་བཞེིན། །དབང་ཆོེན་གྲུབ་རྟེགས་ངས་བསྐུར་གྱིིས། །གུས་

པའི་ཚུལ་གྱིི་ལུས་པ་ོཐུད། །དད་ལྡན་གུས་པས་སྐྱེབས་སུ་གསོལ། །ལུས་སྐུ་རུ་

དབང་ཐོབ་ནས་སུ། །མ་ིའགྱུར་བའ་ིདབང་ཆོེན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅོིག །ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་

པའ་ིདཔནོ་གསས་ངས། །བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསླབོ་བུ་ལ། །ཉདི་ཀྱིསི་སྨནོ་ལམ་བཏབ་
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པ་བཞེིན། །དབང་ཆོེན་གྲུབ་རྟེགས་ངས་བསྐུར་གྱིིས། །གུས་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་ལུས་པ་ོ

ཐུད། །དད་ལྡན་གུས་པས་སྐྱེབས་སུ་གསལོ། ངག་གསུང་དུ་དབང་ཐབོ་ནས་སུ། མ་ི

འགག་པའི་དབང་ཆོེན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅོིག །ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའི་དཔོན་གསས་

ངས། །བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསློབ་བུ་ལ། །ཉདི་ཀྱིསི་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པ་བཞེནི། །དབང་

ཆོེན་གྲུབ་རྟེགས་ངས་བསྐུར་གྱིིས། །གུས་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་ལུས་པ་ོཐུད། །དད་ལྡན་

གུས་པས་སྐྱེབས་སུ་གསོལ། །ཡིད་ཐུགས་སུ་དབང་ཐོབ་ནས་སུ། །མ་ིའཁྲུལ་པའ་ི

དབང་ཆོེན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅོིག །ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་ངས། །བཀའ་

རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ལ། །ཉིད་ཀྱིིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་བཞེིན། །དབང་ཆོེན་གྲུབ་

རྟེགས་ངས་བསྐུར་གྱིིས། །གུས་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་ལུས་པ་ོཐུད། །དད་ལྡན་གུས་པས་

སྐྱེབས་སུ་གསོལ། །ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་འབྱུང་བའ་ིདབང་ཐོབ་ནས་སུ། འགྲ་ོབའ་ི

དོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པའ་ིདབང་ཆོེན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅོིག །ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་

གསས་ངས། །བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའི་སློབ་མ་ལ། །ཉིད་ཀྱིིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་

བཞེིན། །དབང་ཆོེན་གྲུབ་རྟེགས་ངས་བསྐུར་གྱིིས། །གུས་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་ལུས་པ་ོ

ཐུད། །དད་ལྡན་གུས་པས་སྐྱེབས་སུ་གསལོ། །འཕྲིནི་ལས་དམ་པར་སྤྱིདོ་པའ་ིདབང་

ཐབོ་ནས་སུ། གཡུང་དྲུང་ག་ིབནོ་རྒྱུན་དུ་སྤྱིདོ་པའ་ིདབང་ཆོནེ་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅོགི །རྒྱུ་

དུག་ལྔའ་ིའདམ་རྫོབ་ལ། །གཉནེ་པ་ོཡ་ེཤེསེ་ཀྱིསི་བསྐོམས་པས། དབང་ཆོནེ་མངནོ་དུ་

ཐོབ་ནས་སུ། འཇིིགས་པ་ལྔ་ཡ་ིདགྲ་དང་བྲལ་བའི། རྩ་ེམ་ོམངོན་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཅོིག །ཡོན་ཏན་ཆོེན་པ་ོད་ེལྟ་བུའ་ིདབང་གིས། སྲིད་པའ་ིརྩ་ེམ་ོམན་ཆོད་དུ་སྐྱེ་ེརྒ་ན་

འཆོ་ིབཞེ་ིལས་གཏན་དུ་ཐར་བར་གྱུར་ཅོིག །ད་ེནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བུམ་ཁྲུས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བྱོས་ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ། དབང་བསྐུར་བ་མཐའ་དག་ལྷའ་ིསྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོགྲུབ་

པར་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །མན་ངག་གདེང་ཆོེན་སེམས་ཉིད་ཀྱིིས་བུམ་ཁྲུས་

བྱོས་ནས་དབང་བསྐུར་བའ་ིའཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། དབང་རྫོས་གཏད་ནས་དངོས་

གྲུབ་སྦྱིན་པ་ད་ེལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོེ། ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིིང་པ་ོདང༌། རྫོས་དང༌། 

ཚིག་བཤེད་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་དང་ལྔའོ། །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པ་ནི། 

བདུད་རྩ་ིརྒྱུན་སྤྲོོའ་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། གཡོན་པའ་ིཁྱེོར་བ་གྱིེན་ལ་བཟེད། ད་ེལ་གཡས་

པས་བཅུས་ཀྱིནི་གཏརོ་ར།ོ །ད་ེནས་སྙིིང་པསོ་དངསོ་གྲུབ་སྦྱནི་པར་མཛོད་ད།ེ །རྩ་ིམུ་

ཧ་ལེངས་པ་ཡོངས་ལ་འོད་དཔག་མེད། སྤྲོོ་རམ་འབར་འོད་ནམ་ཐིང་ནམ་གསལ་

འདེབས་སྤེར། ལན་བཞེ་ིབརྗེོད་དོ། །ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིིས་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པར་མཛོད་

ད།ེ །རྒྱན་བཀདོ་པ་རྣམས་ས།ོ །

ད་ེནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པ་ལ། ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་

པ། ཕྱག་རྒྱའ་ིདབང་རྫོས་ཀྱི་ིདངོས་གྲུབ་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་

བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའི་སློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། ཡིད་ལ་ཤེེས་པར་གཏད་པའི་

ཚོགས་ཀྱིིས། འཁོར་བའ་ིབོན་ཐམས་ཅོད་སྤེངས་པར་རྒྱས་ཕྱིར་དང་དུ་མ་ིལེན་པར་

ཡོངས་སུ་གདབ་བོ། ཡོན་ཏན་ཆོེན་པོའ་ིད་ེལྟ་བུའ་ིདབང་གིས། འཁོར་བའ་ིཆུ་རྒྱུན་

ལས་གཏན་དུ་ཐར་བར་གྱུར་ཅོགི །

སྙིིང་པོའ་ིདབང་རྫོས་ཀྱི་ིདངོས་གྲུབ་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་

བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའི་སློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། ཡིད་ལ་ཤེེས་པར་གཏད་པའི་
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ཚོགས་ཀྱིིས། ཕྱིན་ཅོ་ིལོག་ག་ིབྱུང་ཚོར་གྱིིས་ཤེེས་པ་སྤེངས་པས། ཤེེས་རབ་དག་

པར་ཤེསེ་པའ་ིདནོ་ངསེ་པར་ག་ོབས། ཡནོ་ཏན་ཆོནེ་པ་ོད་ེལྟ་བུའ་ིདབང་གསི། འཁརོ་

བའ་ིཆུ་རྒྱུན་ལས་གཏན་ཏུ་ཐར་བར་གྱུར་ཅོགི །

ཡི་གེའི་དབང་རྫོས་ཀྱིི་དངོས་གྲུབ་འདི། །ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའི་དཔོན་གསས་

བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའི་སློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། ཡིད་ལ་ཤེེས་པར་གཏད་པའི་

ཚགོས་ཀྱིསི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབནོ་ལ་རགི་པའ་ིབླསོ་རྙིདེ་ད།ེ ཁྱེད་པར་ཆོནེ་པ་ོ

མན་ངག་དང་ལྡན་པས། ཡོན་ཏན་ཆོེན་པ་ོད་ེལྟ་བུའ་ིདབང་གིས། །སྐུ་མཚན་གྱི་ིམ་ེ

ཏགོ་ལ་དཔ་ེབྱོད་ཀྱི་ིའབྲུ་ཆོགས་པར་གྱུར་ཅོགི །

ཚིག་བཤེད་བཀའ་བསྒྲོགས་ཀྱི་ིདབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་

གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། ཡིད་ལ་ཤེེས་པར་གཏད་

པའ་ིཚོགས་ཀྱིིས། ངེས་པའ་ིདོན་ཤེེས་པར་མཚོན་པས། ཚིག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་གྲངས་སུ་

བསམ་འདས་ཀྱིང༌། དོན་གྱི་ིཐིག་ལ་ེགཅོིག་ལ་ངེས་པར་འཇིོག་པའ།ི །མ་ིཡེངས་ཏིང་

འཛོིན་དོན་གྱི་ིགཟེར་བུ་ཡིས། མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་ག་ིངང་དང་ལྡན་པ་ཁ་ོནར་གྱུར་

ཅོགི །

ནམ་མཁའི་བ་དན་གྱིི་དབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའི་དཔོན་གསས་

བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་

བྱོིན་པ་ཡིས། སྔོན་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་ིབ་དན་ཅོན་གྱིིས། 

གནམ་རིམ་པ་གཅོིག་ག་ིསྟོེང་དུ། མ་ིདམིགས་པའ་ིདད་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ིཚོགས་

བསགས་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁྱུང་ག་ིརུ་མཚནོ་གྱི་ིདབང་རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་

གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བྱོིན་པ་

ཡིས། སྔོན་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཁྱུང་ག་ིརུ་མཚོན་ཅོན་གྱིིས། གནམ་

རིམ་པ་གཉིས་ཀྱིི་སྟོེང་དུ། མི་དམིགས་པའི་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས་བག་ཆོགས་སྒྲོིབ་པ་

སྦྱངས་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །

རྒོད་ཀྱི་ིའཕེར་འདབ་ཀྱི་ིདབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་

བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། །དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་

བྱོིན་པ་ཡིས། སྔོན་ཡེ་གཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྒོད་ཀྱིི་འཕེར་འདབ་ཅོན་

གྱིིས། གནམ་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། མ་ིཆོགས་པའ་ིརྟུལ་ཤུགས་ཀྱིིས། འཁོར་

དང་ཟང་ཟངི་སྤེངས་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །

རྨེ་བྱོའ་ིལྡམེ་རྒྱང་ག་ིདབང་རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་

གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བྱོིན་པ་

ཡིས། སྔོན་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྨེ་བྱོའ་ིལྡེམ་རྒྱང་ཅོན་གྱིིས། གནམ་

རིམ་པ་བཞེིའ་ིསྟོེང་དུ། མ་ིཉམས་པའ་ིསྟོོབས་མཆོོག་གིས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིབླ་ོ

དང་ལྡན་པ་བཞེིན་དུ་གྱུར་ཅོིག །ཟ་ོབ་ོསྤེར་ཤེད་ཀྱི་ིདབང་རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་

པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་གསི། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསླབོ་བུ་ཁྱེདོ་ལ། དངསོ་གྲུབ་ཀྱི་ི

དབང་རྟེགས་སུ་བྱོིན་པ་ཡིས། སྔོན་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཟ་ོབ་ོསྤེར་

ཤེད་ཅོན་གྱིིས། གནམ་རིམ་པ་ལྔའ་ིསྟོེང་དུ། མ་ིརྟེོག་པའ་ིཡ་ེཤེེས་ཀྱིིས། མཉམ་པའ་ི

ངང་ཐབོ་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོིག །
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དབལ་སོ་མདུང་རྩེའི་དབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའི་དཔོན་གསས་

བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་

བྱོནི་པ་ཡསི། སྔནོ་ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་དབལ་ས་ོམདུང་རྩ་ེཅོན་གྱིསི། 

གནམ་རིམ་པ་དྲུག་ག་ིསྟོེང་དུ། མ་ིནུབ་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་གྱིིས། །ཆོ་ེབའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་ལ་

མངའ་བརྙིསེ་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །

གསས་མདའ་དུང་དབྱུག་གི་དབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའི་དཔོན་

གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའི་སློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱིི་དབང་

རྟེགས་སུ་བྱོིན་པ་ཡིས། སྔོན་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་གསས་མདའ་དུང་

དབྱུག་ཅོན་གྱིིས། གནམ་རིམ་པ་བདུན་གྱི་ིསྟོེང་དུ། མ་ིཤེིགས་པའ་ིགསས་མཁར་

གྱིསི། བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིསྤེངས་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །

རྔ་སྟོོང་ར་ིཆོེམ་པའ་ིདབང་རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་བདག་

གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བྱོིན་པ་

ཡིས། སྔོན་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་རྔ་སྟོོང་ར་ིཆོེམ་པ་ཅོན་གྱིིས། གནམ་

རིམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིི་སྟོེང་དུ། མི་བརྗེེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ་པས། བོན་སྤྱིི་དང་རང་གི་

མཚན་ཉདི་ཤེསེ་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །

གཤེང་ཁི་ལོ་གནམ་གྲགས་ཀྱིི་དབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའི་དཔོན་

གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའི་སློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱིི་དབང་

རྟེགས་སུ་བྱོནི་པ་ཡསི། སྔནོ་ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་གཤེང་ཁ་ིལ་ོགནམ་

གྲགས་ཅོན་གྱིིས། །གནམ་རིམ་པ་དགུའ་ིསྟོེང་དུ། མ་ིའཁྲུལ་བའ་ིབླར་ཕྱིན་པས། མ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལྡགོ་པའ་ིས་ལ་འཛོགེས་པ་བཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །

དུང་འཕེར་པ་ོའཕེར་ཆུང་ག་ིདབང་རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་

བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་

བྱོནི་པ་ཡསི། སྔནོ་ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་དུང་འཕེར་པ་ོའཕེར་ཆུང་ཅོན་

གྱིསི། གནམ་རམི་པ་བཅུའ་ིསྟོངེ་དུ། མ་ིཡངེས་པའ་ིམན་ངག་དང་ལྡན་པས། ཐུགས་

ཉདི་ཀློངོ་ན་བད་ེབ་ཇི་ིབཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོིག །

བུམ་པ་ལྷ་ཡ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང༌། བདག་དང་དབྱོངིས་དང་དབྱོརེ་མདེ་པའ་ིདབང་

རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་གསི། བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསླབོ་

བུ་ཁྱེོད་ལ། སྤྱི་ིབོའ་ིགཙུག་རུམ་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་པས། སྔོན་

ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཆོ་ེརྒྱལ་རྒོད་ཞུ་ཅོན་གྱིིས། གནམ་རིམ་པ་བཅུ་

གཅོིག་ག་ིསྟོེང་དུ། མ་ིའགྱུར་པའ་ིགཡུང་དྲུང་ལ་གནས་པས། རང་བཞེིན་ལྷུན་གྱིིས་

གྲུབ་པ་ཇི་ིབཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོིག །

བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞེལ་ཡས་ཁང་བདག་དང་མཁའ་དང་དབྱོེར་མེད་པའི་དབང་

རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་གསི། བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསླབོ་

བུ་ཁྱེདོ་ལ། ལྟག་པའ་ིརྒྱས་རུམ་དུ་དངསོ་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་པས། སྔནོ་

ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་ཡང་རྒྱལ་འབྲུག་སླག་ཅོན་གྱིིས། གནམ་རིམ་པ་

བཅུ་གཉསི་ཀྱི་ིསྟོངེ་དུ། མ་ིའབྱོདེ་པའ་ིམཉམ་པ་དང་ལྡན་པས། ནམ་མཁའ་ིངགོས་ལྟར་

ཁྱེབ་པ་ཇི་ིབཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །

བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གཞེལ་ཡས་ཁང༌། བདག་དང་ཀློོང་དང་དབྱོེར་མེད་པའི་དབང་
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རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་གསི། བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསླབོ་

བུ་ཁྱེོད་ལ། དཔྲལ་བའ་ིདབྱོིངས་རུམ་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་པས། 

སྔོན་ཡ་ེགཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་གཅོོད་པའ་ིཁ་སླག་ཅོན་གྱིིས། གནམ་རིམ་

པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། མ་ིསྣང་བའ་ིསྣང་བས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་གྲུབ་པས། ཉ་ིམ་དང་

ཟརེ་ལྟར་སྤྲོོས་པ་ཅོ་ིབཞེནི་དུ་གྱུར་ཅོགི །ད་ེཡང་དནོ་དུ་བསྟོན་པ་ན། གནམ་ལ་གནམ་

གྱིི་དངོས་པོ་མེད། ཡེ་ཤེེས་བསྐྱེེད་པའི་སྐྱེེད་ལུགས་དང༌། ལྟ་བའི་ཁྱེད་པར་རིམ་

པའ།ོ །ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་

ཁྱེོད་ལ། ད་ེལྟར་དུ་དབང་རྫོས་གཏད་ནས་དངོས་གྲུབ་བྱོིན་པས། སྒྲོིབ་གཉིས་བྱོང་

ཚགོས་གཉསི་རྫོགོས། བནོ་གྱི་ིསྐུ་བད་ེབ་ཆོནེ་པ་ོཐབོ་པར་གྱུར་ཅོགི །བནོ་གྱི་ིསྐུ་བད་ེ

བ་ཆོེན་པ་ོཐོབ་ནས་ཀྱིང༌། སླར་ལ་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅོན་

ཉནོ་མངོས་པ་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པར་གྱུར་ཅོགི །

བུམ་པ་འབྱུང་བའ་ིཡུམ་དང་དབྱོེར་མེད་པའ་ིདབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་

པའི་དཔོན་གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའི་སློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། ཞེབས་ཀྱིི་

མཐིལ་རུམ་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་པས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་གྱི་ི

དོན་བྱོེད་པའ་ིདུས་སུ། དྲེག་པོའ་ིལས་ཀྱིིས་ཚར་གཅོོད་པ་རྣམས་ལ། སྒོ་ོསྲུང་དབལ་

གྱིི་ཁ་ོཆོེན་བཞེི་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས། བདུད་དང་སྲིན་པོའ་ིབར་ཆོད་ཚར་གཅོོད་པར་

གྱུར་ཅོགི །

བུམ་པ་བསྐྱེེད་པའ་ིཡབ་དང་དབྱོེར་མེད་པའ་ིདབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་

པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་གསི། བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསླབོ་བུ་ཁྱེདོ་ལ། ཕྱག་ག་ིའཐེབ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གོང་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་པས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་བྱོེད་

པའ་ིདུས་སུ། ཞེ་ིབའ་ིལས་ཀྱིིས་སྤེ་སྐོོང་བ་རྣམས་ལ། སྒོ་ོའབྱོེད་མཚན་དང་ལྡན་པའ་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་བཞེ་ིལྟ་བུར་གྱུར་ནས། སེམས་ཅོན་རྣམས་གཡུང་དྲུང་ག་ིདོན་ལ་སེམས་

བསྐྱེདེ་པར་གྱུར་ཅོགི །

བུམ་པའི་འབྲུ་ལྔ་སྨན་ལྔ་ནི་ལྷ་ལྔ་དྲེལ་ལྔ་ལྕེམ་ལྔ་དང་དབྱོེར་མེད་པའི་དབང་

རྫོས་འད།ི ལུང་རྒྱུད་འདྲེནེ་པའ་ིདཔནོ་གསས་བདག་གསི། བཀའ་རྒྱུད་ནདོ་པའ་ིསླབོ་

བུ་ཁྱེོད་ལ། གསང་བའ་ིདབྱོིངས་རུམ་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་པས། 

འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་གྱི་ིདནོ་བྱོདེ་པའ་ིདུས་སུ། རྒྱས་པའ་ིམཚན་ཉདི་དུ་སམེས་བསྐྱེདེ་

པ་རྣམས་ལ། བདརེ་གཤེེགས་སྟོངོ་ག་ིམཚན་བརྗེདོ་པ་དང༌། མ་བརྗེདོ་པ་གྲངས་མང་

བ་རྣམས་སུ་གྱུར་ནས། སེམས་ཅོན་རྣམས་ངེས་པའ་ིདོན་ལ་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་བར་གྱུར་

ཅོགི །བུམ་པའ་ིསྙིངི་པ་ོལྔ་དང་ཡགི་འབྲུ་ལྔ་ན་ིལམ་ལྔ་དང་ཡ་ེཤེསེ་ལྔ་དང་དབྱོརེ་མདེ་

པའ་ིདབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་

ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། ལྟ་ེབའ་ིཀློོང་རུམ་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་

པས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་བྱོེད་པའ་ིདུས་སུ། སྤྲུལ་པའ་ིསྐུས་ཅོ་ིལྟར་མཐུན་

པར་འདུལ་བ་རྣམས་ལ། ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའ་ིསྐུ་ལྟ་བུར་གྱུར་

ནས། སམེས་ཅོན་རྣམས་ཕེ་རལོ་དུ་ཕྱནི་པ་བཅུའ་ིལམ་ལ་འདྲེནེ་པར་གྱུར་ཅོགི །བུམ་

པའ་ིརིན་ཆོེན་ལྔ་དང་ཆོབ་གཙིང་ལྔ་ན་ིསྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔའ་ིབོན་དང་དབྱོེར་མེད་

པའ་ིདབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན་གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་

ནོད་པའི་སློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། ཐུགས་ཀའི་དང་གོང་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིི་དབང་རྟེགས་སུ་
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བཞེག་པས། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་བྱོེད་པའ་ིདུས་སུ་ཚད་མེད་པ་རྣམ་པ་བཞེ་ི

ཡིས་ནམ་མཁའི་ངོགས་ལྟར་ཁྱེབ་པ་རྣམས་ལ། དབྱོིངས་དང་ཡེ་ཤེེས་མཁའ་ལ་

མཉམ་པའ་ིསྐུ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས། སེམས་ཅོན་རྣམས་བདག་དང་གཞེན་མེད་སྣང་ལ་

རང་བཞེིན་མེད་པ་ལ་བསྟོིམ་པར་གྱུར་ཅོིག །བུམ་པའ་ིདབྱོིབས་ཟླུམ་ཞེིང་སྟོོང་པར་

འདུག་པ་ནི། བོན་ཉིད་དང་དབྱོེར་མེད་པའ་ིདབང་རྫོས་འདི། ལུང་རྒྱུད་འདྲེེན་པའ་ི

དཔོན་གསས་བདག་གིས། བཀའ་རྒྱུད་ནོད་པའ་ིསློབ་བུ་ཁྱེོད་ལ། བྱོིན་གྱིིས་རླབས་

ཀྱིནི་དངསོ་གྲུབ་ཀྱི་ིདབང་རྟེགས་སུ་བཞེག་པས། ཕྱགོས་དང་རསི་མདེ་མཉམ་པ་ཆོནེ་

པའོ་ིངང་ལ། །སྐུ་དང་ཡ་ེཤེསེ་ཁྱེབ་གདལ་རྩ་ེརུ་ཆོབིས་ནས་སུ། བནོ་ཉདི་སྟོངོ་པ་ཆོནེ་

པའོ་ིདབྱོངིས་ལ་མཉམ་པར་བསྙིམོས་ཏ།ེ ངང་ཉདི་ཀྱི་ིདནོ་ལྷུན་གྱིསི་གྲུབ་ནས། བདལ་

པ་ཆོནེ་པ་ོཁ་ོནར་གྱུར་ཅོགི །

ད་ེནས་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་དབང་རྫོས་གཏད་ནས་དངསོ་གྲུབ་བྱོནི་ཏ།ེ ཀངོ་ཙི་ེལ་

སོགས་སེམས་ཅོན་བསམ་དག་རྣམས། གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོགདོས་པ་ཅོན་རྡུལ་ཕྲི་

རབ་ཏུ་ལྷགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་གྱིི་འོད་དུ་འཕྲིོས་ཏེ། སྣང་ལ་རང་

བཞེནི་མེད་པར་སངས་རྒྱས་པར་ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱིསི་བཟུང་ང༌ོ། །

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིང་འགུལ་ལོ་འགུལ་ལོ་རབ་ཏུ་

འགུལ་ལ།ོ །མརེ་ར་ོམརེ་ར་ོརབ་ཏུ་མརེ་ར།ོ །ལྡགེ་ག་ོལྡགེ་ག་ོརབ་ཏུ་ལྡགེ་ག ོ།གཡོའ་ོ

གཡའོ་ོརབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །འུར་ར་ོའུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་ར།ོ །ཆོམེ་མ་ོཆོམེ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོམེ་

མོ། །ཐུག་གོ་ཐུག་གོ་རབ་ཏུ་ཐུག་གོ །ནམ་མཁའ་ལ་འོད་གསལ་བ་མང་པོ་ཤེར་

ར།ོ །ས་གཞེ་ིལ་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་ས།ོ །ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཀུན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པ་ོགྲག་ག ོ།ད་ེལ་ཡང་སམེས་ཅོན་ལྟ་བ་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཤེནི་

ཏུ་ཡང་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་སོ། །ལྟ་བ་དམན་པ་ཐམས་ཅོད་རབ་ཏུ་ཡང་འཇིིགས་ཀྱིིས་སྐྲག་

ག ོ།དུས་དརེ་ཀངོ་ཙི་ེལ་སགོས་པའ།ི སམེས་ཅོན་ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བ་ཞེགི །བཀའ་

རྒྱུད་གཞུང་བཞེིན་དུ་སྦྱངས་པའ་ིཡོན་ཏན་དེས། གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོསྐོད་ཅོིག་མ་

བདུན་གྱི་ིབར་ལ། རྡུལ་ཕྲི་རབ་ཀྱི་ིཆོར་དུ་ལྷགས་ནས་སུ། ནམ་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚནོ་

གྱི་ིའདོ་དུ་འཕྲིསོ་ཏ།ེ མངནོ་སུམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཏ་ེསངོ་ང༌ོ། །སླད་ནས་ལུས་པ་རྣམས་

ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་དད་པ་སྐྱེེས་ནས། གཡུང་དྲུང་བཀའ་རྒྱུད་བོན་ལ་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་གཞུངས་

ནས་སྤྱིདོ་ད།ོ །མ་ནརོ་ངསེ་པའ་ིལུང་དང་བཀའ་འབྲལེ་གྱིསི། དབང་རྫོས་གཏད་ནས་

དངསོ་གྲུབ་སྦྱནི་པའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔནོ་གསས་མངའ་བདག་གསི། དབྱོངིས་སུ་མགྲོན་བསྐྱེདོ་ད།ེ ད་ེ

ལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིངི་པ་ོདང༌། རྫོས་དང༌། ཚགི་བཤེད་དང༌། 

ཏངི་ང་ེའཛོནི་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་དབྱོིངས་སུ་མགྲནོ་བསྐྱེདོ་པ་ན།ི མཁའ་ལྡངི་

འཕུར་སྟོབས་ཀྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། ཕྱག་གཡས་གཡོན་གཉིས་བརྐྱེང་ནས་སྤྲུགས་ཀྱིིན་

ལུས་ཀྱིང་བཞེེངས་ནས་ཕེོག་གསུམ་སྤྲུག་གོ །ད་ེནས་སྙིིང་པོས་དབྱོིངས་སུ་མགྲོན་

བསྐྱེོད་དེ། །མུ་སྤེར་ཧ་ལིང་ཨ་འབར་ཕྱད་ཕྱོད་གུང་དྲུག་གསལ་ཟེར་སྤྲོོས་རམ་སྤྲོོས་

ཁྱེབ་འོད་ནམ་མཁའ་ལྡིང་ཕྱད་ཕྱོད། ལན་བཞེི་བརྗེོད་དོ། །དེ་ནས་རྫོས་ཀྱིི་མགྲོན་

དབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད་དེ། རྔ་གཤེང་དུང་གླེིང་ལ་སོགས་ཏེ། སྙིན་པའ་ིསྒྲོ་བསྒྲོགས་ཀྱིིན། 

རོལ་མ་ོསྣ་ཚོགས་པས་བསྐྱེལ་བའ་ིཚུལ་ཕྱུང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་ཚིགས་

སུ་བཅོད་ད་ེདབྱོིངས་སུ་མགྲོན་བསྐྱེོད་པ་ནི། །ཐུགས་རྗེེའ་ིཐབས་ཀྱིིས་སེམས་ཅོན་
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དོན་མཛོད་པའི། །བདེར་གཤེེགས་མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅོས་པ་རྣམས། །སྐུ་མདོག་

ཕྱག་མཚན་གདན་ཁིར་བཅོས་པ་ཡང༌། །སེམས་ཅོན་རྣམས་དང་མཐུན་པར་བསྟོན་

ནས་དྲེང་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པ་ོཁ་དོག་དབྱོིབས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམས། །ངེས་པའ་ིདོན་དུ་

བསྟོན་པ་མ་ཡནི་པས། །བནོ་ཉདི་སམེས་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིདབྱོངིས་ཉདི་རྣམས། །དངསོ་

པ་ོམེད་པའ་ིཐིག་ལ་ེདབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད། །གཏན་ཏུ་ད་ེལྟ་བུར་ཡང་མ་ིངེས་མ་ིགཟུང་

སྟོ།ེ །དངསོ་པ་ོམཚན་མར་སྣང་བའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས། །འཁརོ་བའ་ིགནས་ནས་ཐར་

པར་དྲེང་བའ་ིཕྱིར། །ད་ེདང་མཐུན་པར་བསྟོན་ལ་དྲེང་ཡང་འཚལ། །སྙིིང་རྗེེའ་ིམགྲོན་

གྱིི་རིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་རྣམས། །ཐར་པ་མ་ཐོབ་སླད་ནས་ལུས་པ་ཡང༌། །ཞེིང་

ཁམས་དག་པའ་ིགནས་སུ་སྐྱེ་ེའགྱུར་ལ། །བདརེ་གཤེགེས་སྐུ་དང་གཉསི་མདེ་ངང་ལ་

བསྐྱེོད། །རིས་དྲུག་སྐྱེེ་བ་བར་མ་དོ་རྣམས་ཀྱིང༌། །སྐྱེེ་གནས་ངན་པར་སྐྱེེ་བའི་སྒོོ་

གཅོདོ་ཅོངི༌། །ཞེངི་ཁམས་དག་པར་སྐྱེསེ་ཏ་ེཚགོས་བསགས་ནས། །བདརེ་གཤེགེས་

སྐུ་དང་གཉིས་མེད་ངང་ལ་བསྐྱེོད། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛོིན་གྱིིས་དབྱོིངས་སུ་མགྲོན་

བསྐྱེོད་དེ། མགྲོན་རིགས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིང་ཀུན་རྫོོབ་ཏུ་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམས། 

དོན་དམ་པར་སྟོོང་ལ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །དམ་པ་

རྒྱ་ཆོོད་ཀྱིི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིིས། མགྲོན་དབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད་པའི་འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་དོན་

བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔོན་གསས་མངའ་བདག་གིས། གཞེལ་ཡས་དང་གདན་བསྐྱེོད་

ད།ེ ད་ེལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིངི་པ་ོདང༌། རྫོས་དང༌། ཚགི་བཤེད་

དང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་གཞེལ་ཡས་དང་གདན་བསྐྱེོད་པ་ནི། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བདལ་འདོ་འབར་བའ་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོ།ེ གཡནོ་པའ་ིཁུ་ཚུར་ལྟ་ེབར་གཏད། གཡས་པའ་ི

སྤེར་མ་ོགནམ་དུ་བཏེག །ད་ེནས་སྙིིང་པོས་གཞེལ་ཡས་དང་གདན་བསྐྱེོད་དེ། །་

མཁའ་ལྡིང་དབྱོིངས་བདལ་མུ་རམ་འོད་ནམ་ཀློོང་དྲུང་སྟོོང་ལམ་ཕྱོད་ལམ་གསལ། 

ལན་བཞེ་ིབརྗེདོ་ད།ོ །ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིསི་གཞེལ་ཡས་དང་གདན་བསྐྱེདོ་ད།ེ གཡས་སུ་

པད་ཤུན་གྱི་ིརས་དཀར་ཐགོས། གཡནོ་དུ་དྲུམ་ཤེངི་ག་ིཔད་ལ་ོཐགོས། 

ད་ེནས་ཚགི་བཤེད་ཀྱིསི་གཞེལ་ཡས་དང་གདན་བསྐྱེདོ་ད།ེ ཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེ

གསུངས་པ། །ཕྱི་སྣོད་སྟོོང་སྟོེ་འབྱུང་བ་རྣམ་བཞེི་ཡང༌། །མི་རྟེག་སྟོོང་བའི་ངང་ལ་

གནས་པས་སུ། །གཞེལ་ཡས་གདན་ཀྱིང་མ་ིརྟེག་སྟོངོ་པ་སྟོ།ེ །སྒྱུ་མ་མ་ིརྟེག་བསྡུས་ལ་

མ་ིའགྱུར་དབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད། །ནང་བཅུད་སྟོོང་སྟོ་ེརིས་དྲུག་སེམས་ཅོན་ཀྱིང༌། །མ་ི

རྟེག་སྟོངོ་པའ་ིངང་ལ་གནས་བས་སུ། །གཞེལ་ཡས་གདན་ཀྱིང་མ་ིརྟེག་སྟོངོ་པ་སྟོ།ེ །སྒྱུ་

མ་མ་ིརྟེག་བསྡུས་ལ་མ་ིའགྱུར་དབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད། །ད་ེལྟར་ཕྱ་ིནང་རང་བཞེིན་སྟོོང་

པར་ཡ་ེནས་གནས་པས་སུ། །གཟུང་འཛོནི་གཉསི་ཀའ་ིཡུལ་ཡང་ཡ་ེནས་འདས་པའ་ི

ཕྱརི། །གཞེལ་ཡས་གདན་ཀྱིང་མ་ིརྟེག་སྟོངོ་པ་སྟོ།ེ །སྒྱུ་མ་མ་ིརྟེག་བསྡུས་ལ་མ་ིའགྱུར་

དབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད། །ཀུན་རྫོོབ་སྒྱུ་མས་ཁིད་ནས་ངེས་པའ་ིདོན་བསྟོན་པས། །འདུས་

བྱོས་མ་ིརྟེག་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ཡིན་པས་ན། །རྡུལ་ཚོན་གྱི་ིར་ིམ་ོཡང༌། །མ་ིརྟེག་

སྟོོང་པའ་ིངང་ལ་གནས་པས་བོན་ཉིད་དབྱོིངས་སུ་བསྐྱེོད། །ནམ་མཁའ་ིམུ་ལ་གཅོིག་

པས་གཉིས་མེད་དོན་ལ་བསྟོིམ། རྡུལ་ཚོན་ཡང་དྲུམ་ཤེིང་དང་པད་ཤུན་གྱིིས་བསྡུས་

ནས་གཏརོ་ར།ོ །

ད་ེནས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གཞེལ་ཡས་དང་གདན་བསྐྱེོད་དེ། སྤྱིིར་བསྡུས་པའ་ི
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སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་བོན་དང༌། སྒོོས་སུ་འབྲེལ་བ་ལུས་སེམས་ཀྱིི་བོན་ནི། སྣང་ལ་རང་

བཞེིན་མེད་པར་ནམ་མཁའ་ིངོགས་ལྟར་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བཟུང་ང༌ོ། །ཐམས་ཅོད་

ཁྱེབ་གདལ་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིིས། ལྷའ་ིགཞེལ་ཡས་དང༌། གཡུང་དྲུང་ག་ིགདན་བསྐྱེོད་

པའ་ིའཕྲིནི་ལས་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ།ོ །

ད་ེནས་ཡང་དཔནོ་གསས་མངའ་བདག་གསི། གཞེ་ིབརྟེན་པའ་ིབཀྲེ་ཤེསི་གསལོ་

ཏ།ེ །ད་ེལ་ཡང་དནོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟོ།ེ ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྙིངི་པ་ོདང༌། རྫོས་དང༌། ཚགི་བཤེད་

དང༌། ཏིང་ང་ེའཛོིན་དང་ལྔའ།ོ །ད་ེལ་ཕྱག་རྒྱས་གཞེ་ིབརྟེན་པའ་ིབཀྲེ་ཤེིས་གསོལ་བ་

ནི། ཡོངས་ཁྱེབ་བརྟེན་པའ་ིཕྱག་རྒྱ་བྱོ་སྟོེ། གཡོན་གྱི་ིཐལ་མ་ོགཤེིབས་ནས་ས་ལ་

བསྟོན་པའ་ིསྟོེང་དུ། གཡས་ཀྱི་ིཐལ་མ་ོགཤེིབས་ནས་སྟོེང་དུ་སྦུབས་པའོ། །ད་ེནས་

སྙིིང་པོས་གཞེ་ིབརྟེན་པའ་ིབཀྲེ་ཤེིས་གསོལ་ཏེ། ་གསལ་ཟེར་འོད་དཔག་མུ་ལམ་

ཁྱེབ་རྒྱར་མཁར་སྨནི་ཡངོས་འདུ་ཡངོས་ཁྱེབ་མུ་རྒྱས་བདལ་ཁྱེབ་གསལ། ལན་བཞེ་ི

བརྗེདོ་ད།ོ །

ད་ེནས་རྫོས་ཀྱིིས་གཞེ་ིབརྟེན་པའ་ིབཀྲེ་ཤེིས་གསོལ་ཏེ། རིན་པ་ོཆོ་ེསྣ་ལྔའ་ིས་

བོན་བཏབ་བོ། །དེ་ནས་ཚིག་བཤེད་ཀྱིིས་གཞེི་བརྟེན་པའི་བཀྲེ་ཤེིས་གསོལ་ཏེ། 

ཚགིས་སུ་བཅོད་ད་ེགསུངས་པ། །དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་སྐུ་གཟུགས་དང༌། །མཐའ་

ཡ་ིལྕེགས་རིར་སྐུ་གདུང་དང༌། །བཀའ་རྒྱུད་འབུམ་སྡེ་ེགསུང་རབ་དང༌། །ཀློོང་རྒྱས་

དཀྱིིལ་འཁོར་ཐིག་བཅོས་རྣམས། །འད་ིནས་དུས་མཐའ་ཡན་ཆོད་དུ། །ཉ་ིམའ་ིཟེར་

བཞེིན་ཡོངས་ཁྱེབ་ནས། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་ཆོེད་དུ། །བཀྲེ་ཤེིས་ཡོངས་སུ་

བརྟེན་གྱུར་ཅོིག །སྒོོ་བཞེི་མཛོོད་དང་ལྔ་ཡི་བོན། །ས་ཡི་རྡུལ་ལྟར་རྒྱས་འཕེེལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ནས། །རནི་ཆོནེ་སྣ་ལྔའ་ིགཏརེ་བཞེནི་དུ། །སེམས་ཅོན་དནོ་དུ་རྒྱས་པར་ཤེགོ །

ད་ེནས་གཞེ་ིབརྟེན་པའ་ིབཀྲེ་ཤེིས་ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གསོལ་ཏེ། བསྟོན་པ་རྣམ་

གསུམ་རྗེེས་བཞེག་པ། ས་ཡ་ིརྡུལ་བཞེིན་གྲངས་འཕེེལ་ནས། འགྲ་ོབའ་ིདོན་དུ་རྒྱ་

ལག་ཕྱད་པ་རུ་ཏངི་ང་ེའཛོིན་གྱིསི་བཟུང་ང༌ོ། །

ད་ེལྟར་ཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིདོན་རྫོོགས་ནས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིང་ནམ་

མཁའ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིསྐུ་བཤེིགས་ཤེིང༌། འཕྲུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོའ་ིའགྲ་ོདོན་མཐར་ཕྱིན་

ནས། འལོ་མ་ོལུང་རངིས་སུ་སླར་གཤེགེས་ས།ོ །

“བཀའ་འདུས་པ་རནི་པ་ོཆོ་ེགཟརེ་མྱགི་ག་ིརྒྱུད་ལས། །”འགྲ་ོབའ་ིདནོ་དུ་འཕྲིིན་

ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིདནོ་བསྟོན་པའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབཅུ་བཞེ་ིཔའ།ོ །
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ལེའུ་བཅོི་ལྔ་པོ། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིིསེ་ཁྱིིམ་སྤེངསེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ། ཏིང་གསལ་འོད་དཔག་མུ་རུམ་སྦར་ཁྱེབ་ལམ། གང་ཟག་

མའི་ིསྐོད་དུ། སྟོནོ་པས་ཁྱེམི་སྤེངས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིལའེུའ།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིས། འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་

བསྩལ་པ། སྔོན་བྱོས་ལས་དང་ཤུགས་ཀྱིི་འཕེངས་པ་ཡིས། བདག་གི་འཁོར་དུ་

འདུས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ཀུན། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་འད་ིམ་ཡེངས་དང་དུ་ལོངས། བདེན་

པའི་ཚིག་འདི་མ་བརྗེེད་གཟུངས་སུ་ཟུངས། འཇིིག་རྟེེན་ལས་དང་སྤྱིོད་པ་ཅོི་བྱོས་

སྡུག་བསྔལ་བྱོདེ། འདརི་ཡང་བྱོས་པས་མ་ིཟནི་སྡུག་བསྔལ་ཤེནི་ཏུ་ཆོ།ེ ཕེར་ངསོ་རངི་

བ་མ་ཡིན་སྐོད་ཅོིག་ཡུད་ལ་འོང༌། ལ་འུར་མྱུར་ལ་ཁྱེིམ་སྤེང་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན། ཁྱེིམ་

ཞེེས་བྱོ་བ་སྤྱིོད་པ་ལོག་འཁྲུལ་འདི། རང་གི་སྡུག་བསྔལ་སྟོེང་དུ་གཞེན་གྱིི་སྡུག་

བསྔལ་ཉོ། །ཅོ་ིབྱོས་འདིར་སྡུག་ཕྱ་ིམའ་ིསྡེིག་བསགས་པས། དམྱལ་བའ་ིགནས་སུ་

གཏན་འཁྱེམས་ངེས་པའ་ིརྒྱུ། འཁྱེམས་པའ་ིདུས་སུ་དམྱལ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ནི། ཚ་

བའ་ིདམྱལ་བ་ཤེིན་ཏུ་བཟོད་གླེགས་མེད། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིཡ་ིམ་ེན་ིརེས་ཤེིག་མ་ེའོད་

ཙིམ། འད་ིབས་དམྱལ་བའ་ིམ་ེདཔུང་དགུ་འགྱུར་ཙིམ་གྱིིས་ཚ། སྲ་བརྟེན་ལྕེགས་ཀྱི་ི

ཐུ་ལུམ་བསྐྱུར་བ་ཡང༌། སྐོད་ཅོིག་ཡུད་ལ་མར་ཁུ་བཞེིན་དུ་བཞུ།  ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིདུས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བྱུང་སྦྱོང་གིན་སྡུག་ཙིམ་ན། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིཡ་ིབུ་དང་ཆུང་མས་ག་ན་ཕེན། སྡུག་

བསྔལ་ད་ེལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱོེད་པ་ཡང༌། ལས་ངན་འཁོར་བའ་ིཁྱེིམ་མ་སྤེངས་

པའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང༌། དལ་ཞེིང་འབྱོོར་བའ་ིམ་ིལུས་ཐོབ་པའ་ིཡུད་འད་ིལ། དད་པའ་ི

སྟོོབས་ཀྱིིས་ལ་འུར་ཁྱེིམ་སྤེང་རབ་ཏུ་བྱུང༌། གྲང་བའ་ིདམྱལ་བ་ཤེིན་ཏུ་བཟོད་གླེགས་

མེད། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིཡ་ིརླུང་ན་ིརེས་ཤེིག་རླུང་ང་ོཙིམ། འད་ིབས་དམྱལ་བའ་ིརླུང་

དཔུང་དགུ་འགྱུར་ཙིམ་གྱིསི་གྲང༌། རནི་ཆོནེ་གསརེ་གྱི་ིཐུ་ལུམ་བསྐྱུར་བ་ཡང༌། ཐང་

ཅོིག་ཡུད་ལ་པད་མ་བཞེིན་དུ་འགས། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིདུས་བྱུང་སྦྱོང་གིན་སྡུག་ཙིམ་ན། 

འཇིིག་རྟེེན་འད་ིཡ་ིབུ་དང་ཆུང་མས་ག་ན་ཕེན། སྡུག་བསྔལ་ད་ེལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་

བར་བྱོདེ་པ་ཡང༌། ལས་ངན་འཁརོ་བའ་ིཁྱེམི་མ་སྤེངས་པའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང༌། ད་ེཡ་ིཕྱརི་

ན་འཁོར་བའ་ིལས་ལ་དད་མ་ཆོ།ེ དལ་ཞེིང་འབྱོོར་བའ་ིམ་ིལུས་ཐོབ་པའ་ིཡུད་འད་ིལ། 

དད་པའི་སྟོོབས་ཀྱིིས་ལ་འུར་ཁྱེིམ་སྤེང་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཉིས་འཁོར་ཉིས་ཚེའི་སྡུག་

བསྔལ་སྨསོ་ཅོ་ིདགོས། གཟུགས་ཕུང་སྒྱུ་མ་འད་ིན་ིཡངེས་ལ་ཡུད་ཀྱིིས་འཛོད། སྡུག་

བསྔལ་ཆོནེ་པ་ོད་ེན་ིལས་ཀྱིསི་སྟོངེ་དུ་འངོ༌། ད་ཡང་བད་ེགནས་བཙིལ་ཕྱརི་ཁྱེམི་སྤེང་

རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྔ་བླ་ོབྱོ་བ་མ་རིག་འཁྲུལ་བའ་ིགཞེ།ི ངས་ཀྱིང་འཁོར་བའ་ིཁྱེིམ་ལ་དད་

པ་བསྐྱེདེ། ཕྱ་ིབླ་ོརགི་པས་ངསེ་པར་གཏན་ལ་ཕེབེས། འཁརོ་བའ་ིཁྱེམི་ལ་གཏངི་ནས་

སྒྱིིད་པ་ལུག །ཤེེས་པ་ལོག་པར་འཁྲུལ་བས་རང་གིས་རང་བསླུས་ནས། འདིར་ཡང་

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོའ་ིནང་དུ་ཞུགས། ཕྱ་ིམར་སྡུག་བསྔལ་ཆོེན་པ་ོད་ེལྟ་བུ་སྟོེང་དུ་

འོང༌། བདག་ན་ིའཁོར་བའ་ིཁྱེིམ་སྤེང་བསྙུར་ཏ་ེརབ་ཏུ་འབྱུང༌། བདག་ག་ིབཀའ་འད་ི

ངེས་པའ་ིདོན་ཡིན་གྱིིས། སྤྱིན་སྔར་འདུས་པ་མང་པོའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན། མ་ིལུས་
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རིན་ཆོེན་ཐོབ་པའ་ིརྟེིང་འད་ིལ། རང་གིས་རང་ལ་སླུ་བ་མ་བྱོེད་པར། འཁོར་བའ་ིཁྱེིམ་

སྤེོངས་བདག་དང་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། དེ་སྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་

ཏ།ོ །ད་ེལ་སྟོོན་པའ་ིའཁོར་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། སེམས་ཅོན་བླ་ོཡ་ིརང་བཞེིན་

ཐ་དད་པས། དགའ་དང་མ་ིདགའ་ས་ོསོར་མང་པོར་བྱུང༌། སྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་སུས་

ཀྱིང་ཞུ་ན་ིམ་ནུས་པར། གུད་དུ་བྱོརེ་ནས་སྤྲོནི་བཞེནི་གཏབིས་ཏ་ེབགྲསོ། བགྲསོ་པའ་ི

དུས་དེར་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས། འདུས་པ་རྣམས་ལ་གྲོས་ཀྱི་ིམཆོིད་གླེེངས་པ། མ་ི

ལུས་རིན་ཆོེན་ཐོབ་པའ་ིདུས་འདིར་སྨྲ་བསམ་དབང་དང་ལྡན། གཞེན་དག་གང་དུ་

སྐྱེེས་ཀྱིང་མ་ིཁོམ་ལོག་པར་གཡེང༌། ཐོག་མ་མེད་པའ་ིདུས་ནས་དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་

སྤྱིད་པ་ཡིས། གཙིང་མ་མ་ིལུས་ཐོབ་ཅོིང་སྟོོན་པའ་ིའཁོར་དུ་སྐྱེེས་པའོ། །སྨྲ་བསམ་

དབང་དང་ལྡན་པའ་ིདུས་འད་ིལ། འཁརོ་བ་བཅོད་དམ་འཁརོ་བ་སྤེལེ་བ་གཉསི། རང་

ལ་རང་གསི་དབང་བྱོདེ་ད་ལྟ་འད་ིཉདི་ད།ོ །རང་ག་ིདད་པའ་ིརྩལ་གྱིསི་འཁརོ་བ་གཅོད། 

ལོག་པར་འཁྲུལ་ནས་འཁོར་བ་སྤེེལ་པ་ན། ཕྱིས་ན་ིསྨྲ་བསམ་དབང་དང་ལྡན་པར་ག་

ན་འགྱུར། སྟོནོ་པའ་ིགསུངས་བཞེནི་མ་བགྱིསི་སྡུག་བསྔལ་དམྱལ་བར་སྐྱེ།ེ སྟོནོ་པའ་ི

བཀའ་ལུང་ངསེ་ཀྱིསི་ཁྱེམི་སྤེངོས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྟོནོ་པའ་ིའཁརོ་དུ་འདུས་པའ་ིསམེས་

ཅོན་ལ། དབང་པ་ོགསལ་གྱིིན་ཤེེས་རབ་དྭངས་པའ་ིབདག་ཡིན་ཏ།ེ འཁོར་བའ་ིཁྱེིམ་

ལ་མ་ིདད་ཞེེན་པའ་ིའདོད་ཆོགས་སྤེངས། འད་ིནུས་རབ་ཡིན་ཐར་པར་འགྲུབ་ངེས་

པས། ད་ེཕྱིར་འད་ིལ་ཡིད་གཞུངས་བདག་བཞེིན་གྱིིས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་

ཆུང་གསི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པས། སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་དང་ཁྱེའེུ་ཆུང་མཆོདི་གཉསི་

ལ། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀུན་ཀ་མྱ་ངན་སྐྱེེས། བུད་མེད་ཞེེན་པར་རགས་པས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁབ་རྣམས་ངུ་སྒྲོ་འབྱོིན། ངུས་པའ་ིའཕྲི་ོབཅོད་གདོང་ག་ིམཆོ་ིཕྱིས་ནས། ཀོང་བཟའ་

ཁ་ིལྕེམ་དཀར་མོས་སྨྲས་པའ་ིམདོ། སྟོོང་གསུམ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་དཔལ་དང་

མགནོ་མཛོད་པའ།ི ན་ཚདོ་ཡར་འཛོགེས་གཤེནེ་རབ་ཐུགས་ལས་འཁྲུལ་བ་བྱུང༌། ད་ེ

རིང་གསུངས་པའི་བཀའ་དང་ཁྱེེའུ་ཆུང་གླེེངས་པའི་མཆོིད། བདུད་ཀྱིི་ཚིག་གིས་

བསླུས་སམ་རླུང་ག་ིནད་ཀྱིིས་གདུངས། །བདག་ཅོག་ཁྱེིམ་དང་སྙིིང་ག་ིབུ་ལ་སོགས། 

རྒྱལ་སྲིད་རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིཟང་ཟིང་རྣམས། གོས་རུལ་བཞེིན་དུ་ཕྱིར་ལ་བོར་ནས་སུ། 

གཤེེན་རབ་ཆོིག་བུར་བྱུང་བས་རབ་ཡིན་གསུངས་པ་འཁྲུལ། ཚོར་བ་སྐྱེིན་གྱིིན་

འཕྲིིག་པ་རྣ་ོབའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཁྱེོད། སྟོོན་པའ་ིམིག་དང་འདྲེ་ཡང་གཞེན་གསལ་རང་མ་

མཐོང༌། ཁྱེིམ་སྤེང་ཐང་ལ་བྱུང་བ་སྤྲོང་པ་ོཉིད་དུ་ངེས་པ་ལ། ད་ེལ་རབ་ཡིན་ཟེར་ནས་

རྟེིང་ནོན་ཁྱེེའུ་ཆུང་ཤེེས་པ་འཁྲུལ། དེ་སྐོད་ཅོེས་ཀོང་བཟའ་ཁི་ལྕེམ་གྱིིས་གསོལ་

ཏོ། །ད་ེལ་ཡང་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་ཀྱིང་ཤེེས་པ་ལོག་པར་འཁྲུལ་བ་

ཡསི། འཁརོ་བ་དང་དུ་བླངས་པའ་ིབཙུན་མ་ོསགོས། མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་མང་པ་ོ

ཀུན་ཀྱིང་ཉནོ། ངསེ་པའ་ིབནོ་བཤེད་སམེས་ལ་ཞེནེ་པར་ཟུངས། སྟོངོ་གསུམ་སམེས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་མགོན་བྱོ་དྲེང་ཕྱིར་ཡང༌། ན་ཚོད་ཡར་ཡར་འཛོེགས་ཀྱིིན་མན་ངག་

དྲེོད་ཚད་རྙིེད། མན་ངག་དྲེོད་ཚད་རྙིེད་པའ་ིབཀའ་ལུང་དོན་བསྟོན་ན། བཙུན་མ་ོལ་

སོགས་བདུད་ཀྱིིས་བསླུས་ཀྱིིན་འཁོར་བའ་ིཁྱེིམ་ལ་ཆོགས་པ་རྣམས། ངེས་པའ་ིདོན་

བསྟོན་འད་ིལ་རྒྱབ་ཀྱིིས་ཕྱོགས་པ་ན། རྒྱལ་སྲིད་ཟང་ཟིང་བདུད་ཀྱིིས་བསླུ་བྲིད་ཀྱིིས་

བཏགས་ནས། མ་ཐའ་ིསྤྱིོད་ལ་དད་ཀྱིིན་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན། གཡུང་དྲུང་རྒྱང་བསྲིང་

འཁོར་བ་ར་ེསྙིིང་རྗེ།ེ སྟོོན་པས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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ཆུང་གིས་གསོལ་བ། བདག་ཀྱིང་དད་པའ་ིསྟོོབས་ལྡན་ཤེེས་རབ་རྩལ་སྦྱངས་པས། 

འད་ིལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅོད་མ་ིརྟེག་སྒྱུ་མར་སྣང༌། ངལ་བ་ཐང་ཆོད་དོན་མེད་ལས་

སྤྱིད་ན། འཁོར་བར་གཏན་འཁྱེམས་སྙིིང་ར་ེརྗེ་ེབར་མཐོང༌། སྒྱུ་མའ་ིརང་བཞེིན་ཞེེན་

ཆོགས་ཅོ་ིལ་སྨན། འཁོར་བར་ལྟུང་གིན་ཆོགས་པས་ཐར་མ་ིསྲིད། དམ་པའ་ིདོན་ལ་

སྤྱིོད་ན་ཤེིན་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱོ། ཐར་པའ་ིབད་ེགནས་འདོད་ན་ཁྱེིམ་སྤེང་རབ་ཏུ་བྱུང༌། 

ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གླེངེས་ས།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་མད་ོདང་ཁྱེེའུ་ཆུང་མཆོིད་གླེེངས་

ལ། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་སྡེ་ེརིགས་གཉིས་སུ་ཆོད། སྟོོན་པའ་ིའཁོར་ལ་སྦྱངས་

པའི་ལས་ཡོད་པའི། དད་པ་དང་ཤེེས་རབ་ལྡན་པ་རྣམས་ནི། ཤེིན་ཏུ་དགའ་བའི་

སེམས་སྐྱེེས་ནས། མཆོིད་གླེེང་བའ་ིམད་ོཞུས་པ། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་འད་ིཤེིན་ཏུ་གཉན་

པའ།ོ །སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་འད་ིརབ་ཏུ་ལྕེ་ིབའ།ོ །འདུས་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀུན། 

ཁྱེིམ་ཞེེས་བྱོ་བའ་ིས་ོནམ་འད།ི སྔ་མ་སྤྱིོད་པ་སྙིིང་ར་ེརྗེ།ེ ཕྱ་ིམ་ཤེོམ་པ་ཚ་ིར་ེཆོད། ཐ་

མལ་སྤྱིོད་པ་སྐྱེ་ིར་ེའཇིིགས། འཇིིག་རྟེེན་སྒྱུ་མའ་ིཚ་ེའད་ིལ། བྱོས་པས་མ་ིཟིན་སྡུག་

བསྔལ་མཚོ་དང་འགྲོགས། ལས་སུ་སྡུག་བསྔལ་སྤྱིོད་ཀྱིིན་དོན་དུ་སྡེིག་ཚོགས་

གསོག །ཚ་ེའད་ིཡུད་ལ་འགྱུར་ནས་ཕྱ་ིམ་ལ། འཁོར་བར་གཏན་འཁྱེམ་སྡུག་བསྔལ་

ཆོེན་པོར་འོང༌། ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་ཁྱེིམ་སྤེངས་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་དད་པ་སྐྱེེས་

པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་གསོལ་ཏོ། །སྟོོན་པའ་ིའཁོར་ལ་ཉོན་མོངས་ཆོ་རགས་པས། 

ཤེེས་པ་ཆུང་གིན་དད་པ་ཞེན་པ་རྣམས་ནི། ཤེིན་ཏུ་ཡང་མ་ིདགའ་བའ་ིསེམས་སྐྱེེས་

ནས། མཆོིད་གླེེང་བའ་ིམད་ོཞུས་པ། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་འད་ིཤེིན་ཏུ་གཉན་ལགས་ཏེ། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལོངས་སྤྱིོད་ཁྱེིམ་གྱི་ིཟང་ཟིང་དང༌། ལས་ཀྱི་ིའབྲེལ་གདུང་ཟླ་རོགས་དང༌། སྙིིང་དང་

དབྱོེར་མེད་བུ་ཚ་དང༌། འབྲེལ་བའ་ིའཁོར་འདབ་མང་པ་ོརྣམས། ལོངས་སྤྱིོད་སྐྱེིད་

རྟེགས་རྒྱལ་གྱི་ིརྐྱེེན་ལགས་པས། འད་ིདང་མ་ིའབྲལ་ཡུན་དུ་སྟོོན་པས་འགྲོགས་པར་

ཞུ། འད་ིསྤེངས་ཆོིག་པུར་འགའ་དང་གཤེེགས་པ་རབ་མ་ལགས། ཐ་མའ་ིནང་ནས་

རྒྱལ་བཞེག་སྤྲོང་དང་འདྲེ་བར་ངེས། ཤེིན་ཏུ་གཉན་ཡང་སྟོོན་པའི་བཀའ་དེ་བདག་

ཅོག་གཅོོག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་དད་པ་མ་སྐྱེེས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་གསོལ་ཏ།ོ ། །སྟོོན་

པའ་ིབཀའ་བསྩལ་པ། །འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་དབང་པ་ོགཏོད། ལོག་པར་འཁྲུལ་

བས་བསྐྱེར་ལ་བཤེད། ངསེ་པའ་ིདནོ་ཡནི་དད་པས་ཟུངས། ལངོས་སྤྱིདོ་ཁྱེམི་གྱི་ིཟང་

ཟིང་དང༌། ལས་ཀྱིིས་འབྲེལ་གདུང་ཟླ་རོགས་དང༌། སྙིིང་དང་དབྱོེར་མེད་བུ་ཚ་དང༌། 

འབྲེལ་བའ་ིའཁོར་འདབ་མང་པ་ོརྣམས། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིཡ་ིསྐྱེིད་རྟེགས་རྐྱེེན་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ནི་མི་རྟེག་དཔེར་ན་སེན་རྡུལ་ཙིམ། ལོངས་སྤྱིོད་ཟང་ཟིང་སྒྱུ་མ་འདིས་བསླུས་

ནས། །སྡུག་བསྔལ་འཁརོ་བར་གཏན་འཁྱེམས་ངསེ་པ་ཡནི། སྡུག་བསྔལ་ལས་ཀྱིསི་

བྱུང་བའ་ིས་དེར་འདིས་ན་ིསྡེོངས་མ་ིཐེབས། ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་ཟང་ཟིང་འད་ིལ་དད་བསྐྱེེད་

གཏན་ཏུ་ཆོགས་ན་ཅོ་ིལ་སྨན། འད་ིན་ིདཔེར་ན་མགྲོན་པ་ོགནས་མཐུན་ཙིམ་གཅོིག་

ཡུད་འགྲོགས་ས་ོསོར་འབྲལ་བ་ཙིམ། ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་འདུ་འཛོ་ིབདུད་ཀྱིིས་བསླུས་པས་

ཁྱེམི་སྤེང་རང་ཅོག་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། ད་ེསྐོད་སྟོནོ་པས་འཁརོ་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་

མ་དད་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི། སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་དུ་བསྐྱེར་ན་ིཞུ་བ་མ་སྤེབོས་པར། ཤེནི་

ཏུ་མ་དགའ་གདུངས་པའ་ིམྱ་ངན་ས་ོསརོ་སྐྱེསེ། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་འཁརོ་སྤྲོནི་བཞེནི་འདུས་

ནས་འདུག་ག ོ།
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དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། བདུད་ཡུལ་མུན་ནག་གླེིང་དགུ་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་

རིངས་འཁོར། ཉན་པ་རྣ་གསང་འབུམ་སྡེེས་ཐོས། ཀུན་ཀ་སྤྲོ་ོབའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས། 

ལྕེགས་མཁར་སྒོ་ོབརྒྱ་རྩ་ེབརྒྱ་ན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ཉལ་བ་ལ། རྣ་ཐོས་གཏམ་སྙིན་

སྨྲས་པའ་ིམད།ོ བདུད་རྗེ་ེམ་གཟིམས་མག་ོཐེག་དང༌། བདུད་རྗེ་ེའཁོར་ལ་གྲངས་མང་

ཡང༌། བདག་ཅོག་ཉན་པ་རྣ་གསང་བས། ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ིགཏམ་སྙིན་ཁུམས། འ་ོ

སྐོོལ་བདུད་ལ་གནོད་པ་ཡི། །གཡ་ོསྒྱུའ་ིརྫུན་ཅོན་གཤེེན་རབ་ནི། ལོངས་སྤྱིོད་རྒྱལ་

སྲིད་འཁོར་བོར་ནས། ཆོིག་པུ་རེང་བུར་མ་ེཏོག་གླེིང་ལ་བགྲོད། ལྟ་སྤྱིོད་ད་ེལ་རབ་ཏུ་

རྩིས་ཀྱིིན་ཁ་ན་རབ་ཡིན་ཟེར། འཁོར་བ་མང་པོས་ཤེིན་ཏུ་བཤེོལ་འདེབས་མྱ་ངན་

བདོ། གཤེེན་རབ་བསྟོན་པ་ནུབ་ནས་སུ། བདུད་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་ད་ན་ིདར་ཏ་ེའགྲ་ོབར་

ཐོས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བདུད་རྗེ་ེལ་ཉན་པ་རྣ་གསང་རྣམས་ཀྱིིས་གསོལ་ཏོ། །བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཀྱིང༌། ཤེནི་ཏུ་དགའ་བའ་ིགཏམ་ཐསོ་ནས། དབུ་བཏགེ་འཁརོ་ལ་

སྨྲས་པའ་ིམདོ། བདུད་འཁོར་ཉན་པ་རྣ་གསང་གིས། སྒྲོ་ད་ེངེས་སམ་མ་ིངེས་པ། མ་ི

མཐངོ་མདེ་པའ་ིམགི་རྣནོ་འབུམ། གཤེནེ་གྱི་ིཡུལ་དུ་ལགེས་པར་ལྟསོ། དུས་ད་ེའབྱུང་

བ་ཅོང་རིགས་སམ། བདུད་རྗེེས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་འཁོར་ལ་སྨྲས་པས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་

ལག་རིངས་འཁོར། ལྟ་བ་མིག་རྣོན་བརྒྱ་ཡིས་ནི། གཤེེན་གྱི་ིཡུལ་དུ་བལྟས་པས་

མཐོང༌། ཤེིན་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེེས་ནས། བདུད་རྗེེའི་སྙིན་དུ་སྨྲས་པའི་མདོ། 

བདུད་འཁོར་ཉན་པ་རྣ་གསང་གིས། སྒྲོ་ཡིས་ཐོས་པ་ཇི་ིབཞེིན་དུ། མིག་གིས་བལྟས་

པས་ངསེ་པར་འདུག །ཉ་ིནུབ་ཟླ་གསལ་ཇི་ིབཞེནི་དུ། གཤེནེ་རབ་བསྟོན་པ་འགྲབི་པ་

འདྲེ། བདུད་རྗེེ་བསྟོན་པ་འཕེེལ་བ་འདྲེ། དེ་སྐོད་ཅོེས་ལྟ་བ་མིག་རྣོན་རྣམས་ཀྱིིས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསལོ་ཏ།ོ །བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ཀྱིང༌། ཤེནི་ཏུ་དགའ་བའ་ིསམེས་སྐྱེེས་ནས། 

བདུད་འཁོར་རྣམས་ལ་སྨྲས་པའ་ིམདོ། སྤྱིིར་ན་འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་འད་ིན། ནག་པ་ོ

བདུད་ལས་དབང་ཆོ་ེམདེ། ནག་པ་ོབདུད་ལས་དབང་ཆོ་ེབ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ང་ཡནི་

ནའང༌། བར་དུ་དུས་ལ་རྒྱུག་ལོག་བྱུང༌། ང་ཡ་ིགོང་ན་དབང་ཆོ་ེབ། རྫུན་ཅོན་གཤེེན་

རབ་མ་ིབ་ོབྱུང༌། འཇིགི་རྟེནེ་དབང་དུ་ཁ་ོཡསི་བསྡུས། གཤེནེ་རབ་ཁ་ན་སྨྲ་བ་ད།ེ དནོ་

དུ་ནུས་པའི་སྟོོབས་བྱུང་ན། ད་ཡང་དུས་ལ་རྒྱུག་ལོག་བྱུང༌། གཤེེན་ནུབ་བདུད་

རྣམས་དར་ཏ་ེའོང༌། གདུག་པ་བདུད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁམས་ཀུན། གཤེེན་ལ་ལྟ་ཉན་བྱོེད་དུ་

འདོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་འཁོར་ལ་སྨྲས་ནས། སྔར་སུན་ཕྱུངས་པས་དངོས་པོར་ན་ིམ་

ནུས་པར། སྨགི་རྒྱུ་དང་ལྷ་ོབུར་དུ་སྤྲུལ་ནས། ལགོ་བྱོདེ་བདུད་ཚགོས་བསམ་འདས་

ཀྱིང༌། སྟོནོ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ། ཕྱགོས་བཞེ་ིཀུན་ནས་བསྐོརོ་ནས་བལྟ། ད་ེལ་སྟོནོ་པ་

གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོནི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པ་ཡིན་པས། ལོག་བྱོེད་བདུད་ལ་

སོགས་པ་ཡང༌། ཤེིན་ཏུ་སྤྲོོ་ལ་དགའ་དད་ནས། མང་པོས་ལྟ་ཉན་བྱོེད་པ་ཡང༌། 

ཐུགས་ལ་ས་ལེ་གསལ་བར་མཁྱེེན། དོན་ཆོེད་དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཡང༌། །གཞེན་དག་

དྲེེགས་པའ་ིབདུད་འདུལ་ནས། བདག་ཉིད་ཕུང་པ་ོགཞེོམ་པར་དགོངས། ཉ་ིམ་ཤེར་

བའ་ིཟེར་ཀ་ལ། སྤྲོིན་ལྟར་གཏིབས་པའ་ིའཁོར་ནང་དུ། འཁོར་བའ་ིརྒྱུན་ཐག་གཅོད་

པའ་ིཕྱིར། སྟོོན་པས་ཁྱེིམ་སྤེངས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཚིགས་སུ་བཅོད་ནས་བཀའ་བསྩལ་

གྱིནི། དང་ལ་ཕྱ་ིཡ་ིརྒྱན་རྣམས་བཅོམོ། སྟོནོ་པ་གཤེེན་རབ་སྐུ་མཆོགོ་ལ། རནི་པ་ོཆོ་ེ

ཡ་ིརྒྱན་རྣམས་ན།ི ལྗོོན་ཤེིང་ལ་ོའབྲས་བཞེིན་གནས་པར། སྐུ་ལས་གསེར་གྱི་ིཟངས་

གྲ་ིཕྱུངས། བྲེགས་ནས་མདུན་དུ་ཕུང་པོར་སྤུངས། ཆོགས་ནས་འཁོར་བར་ལྟུང་བ་
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ཡསི། རྒྱན་ལ་ཆོགས་པའ་ིསྐྱེནོ་སྤེངས་ཏ།ེ ཕྱག་གིས་བླངས་ཏ་ེཕྱགོས་བཅུར་གཏརོ། 

དམིགས་མེད་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆོེར་བཏང༌། །ཕྱོགས་བཅུར་རིན་ཆོེན་ཆོར་བཞེིན་

བབས། །སྦྱིན་པ་ཆོགས་མེད་སྟོོབས་མཆོོག་དེས། འདོད་པས་གདུངས་པའ་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས། །རནི་པ་ོཆོ་ེཡ་ིགཏེར་དང་ཕྲིད། །འདདོ་པ་ཕྲིད་ཀྱིནི་ར་ེབ་བསྐོངས། །རནི་

ཆོནེ་རྒྱན་སྤེངས་ནུས་མཐུ་དསེ། །ཡ་ེཤེསེ་ལྷ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེལས། །བར་སྣང་སྟོངོ་པའ་ི

ཁམས་ནས་སུ། །རིན་ཆོེན་བླང་བའི་རྒྱན་ལྔ་བབས། །ཧོས་རུ་གསིལ་བ་སྒྲོ་སྙིན་

དང༌། །སྤུ་གྲ་ིངར་ལྡན་རྣོན་པ་ོདང༌། །ཚེམ་ཁབ་དབལ་མ་ོས་ོལེབ་དང༌། །ཁྲུས་བུམ་

གཙིང་མ་པད་གདན་དང༌། །གཞེ་ིསྐུར་བཅུད་ལྡན་པད་གྱིེས་དང༌། །ད་ེལྔ་ཡས་མར་

མདུན་དུ་བབས། །སྟོནོ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སུ། །རནི་པ་ོཆོ་ེཡ་ིརྒྱན་སྤེངས་པས། །བླང་

བ་རནི་ཆོེན་ད་ེལྔ་གནང༌། །ད་ེནས་ཡང་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་སྐུ་མཆོོག་ལ། དུད་འགྲོའ་ི

སྤུ་ཀླུབས་དར་ཟབ་ལ་སོགས་ཏེ། ཁ་དོག་རྣམ་ལྔ་འདྲེེས་པའ་ིགོས་སླག་པ། གཞེའ་

ཚོན་གུར་བཞེིན་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་ནི། ཕུད་ནས་མདུན་དུ་ཕུང་པོར་སྤུངས། །ཆོགས་

ནས་འཁརོ་བར་ལྟུང་བ་ཡ།ི །རྒྱན་’གསོ་’ལ་ཆོགས་པའ་ིསྐྱེནོ་སྤེངས་ཕྱརི། །ཕྱག་གསི་

བླངས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུར་གཏོར། །དམིགས་མེད་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆོེར་བཏང༌། །ཕྱོགས་

བཅུར་གཞེའ་ཚནོ་འདོ་དུ་འཁགིས། །སྦྱནི་པ་ཆོགས་མདེ་སྟོབོས་མཆོགོ་དསེ། །འདདོ་

པས་གདུངས་པའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས། །མཛོསེ་ལྡན་ཁ་དགོ་སྣ་དྲུག་ག།ི །གཟུགས་ཀྱི་ི

ལོངས་སྤྱིོད་གཏེར་དང་ཕྲིད། །ཡིད་དགའ་སེམས་དྭངས་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། འདོད་པ་འཕྲིད་

ཀྱིིན་ར་ེབ་བསྐོངས། སྤུ་སླག་གོས་སྤེངས་ནུས་མཐུ་དེས། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིཐུགས་རྗེ་ེ

ལས། བར་སྣང་སྟོངོ་པའ་ིཁམས་ནས་སུ། ན་བཟའ་བླང་བའ་ིགསོ་དྲུག་བབས། །པད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཞུ་སུལ་བུ་རྩ་ལྔ་དང༌། རྨེད་གོས་གླེིང་སྣམ་རྩ་ལྔ་དང༌། རྨེད་འོག་གླེིང་སྣམ་བདུན་པ་

དང༌། སྨད་ཤེམ་སུལ་བུ་རྩ་ལྔ་དང༌། སྟོདོ་གསོ་སུལ་བུ་རྩ་ལྔ་དང༌། པད་ལྷམ་པད་རྩགེ་

གཉིས་སྦྱོར་དང༌། ད་ེདྲུག་ཡས་མར་མདུན་དུ་བབས། སྟོོན་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སུ། 

དུད་འགྲསོ་སྤུ་ཀླུབས་གསོ་སྤེངས་པས། བླང་བར་ན་བཟའ་རསི་དྲུག་གནང༌། ད་ེནས་

ཡང་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་སྐུ་མཆོོག་ལ། དབུ་སྐྲ་ལྕུག་མཉེན་གཡུ་མདངས་ལ། དབང་

ག་ིགཙུག་ཕུད་བཅོས་པ་དང༌། ཚ་ེཡ་ིལན་ཕྲིན་བླས་པ་ལ། ཕུང་པ་ོགཞེོམ་གྱིིན་ཤེེད་

སྨད་ནས། སེམས་ཉིད་ཞེི་ཞེིང་གདུལ་བའི་ཕྱིར། ཐུགས་རྗེེ་སྤྲུལ་པའི་བྱོིན་རླབས་

ཀྱིིས། ནམ་མཁའ་སྟོོང་པའི་ཁམས་དཀྱིིལ་ནས། སྤུ་གྲི་ངར་འབྱོམས་རྣ་ོབབས་ཏེ། 

ཕྱག་གསི་བཞེར་ནས་མདུན་དུ་སྤུངས། ཆོགས་ན་འཁརོ་བར་ལྟུང་བ་ཡ།ི རྒྱན་’སྐྲ’ལ་

ཆོགས་པའ་ིསྐྱེནོ་སྤེངས་ཏ།ེ ཕྱག་གསི་བླངས་ཏ་ེཕྱགོས་བཅུར་གཏརོ། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་

པོའ་ིབྱོིན་རླབས་དེས། ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ཐམས་ཅོད་དུ། མཛོེས་ལྡན་མ་ེཏོག་

ཆོར་དུ་བབས། སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིཉོན་མོངས་ཞེི། ནང་ག་ིརྣམ་ཤེེས་གདུལ་བའ་ི

ཕྱིར། ཕྱི་ཡི་ཕུང་པོ་དབུ་བྲེགས་ནུས་མཐུ་དེས། ཡེ་ཤེེས་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྗེེ་ལས། 

གཞེལ་ཡས་འདོ་ཀྱི་ིགདུགས་སུ་འཐབིས། གཙིང་སྦྲ་ཁྲུས་ལ་ཞུགས་པའ་ིཕྱརི། ཁྲུས་

བུམ་གཙིང་མ་པད་གདན་ནས། བདུད་རྩ་ིརྒྱུན་གྱི་ིཆུ་རྒྱུན་སྦྲེངས། སྒྱུ་མའ་ིལུས་ན་ི

དག་པར་བཀྲུས། ད་ེནས་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིས། རྨེད་གོས་རིས་དྲུག་སྐུ་ལ་

གསོལ། ཧོས་རུ་སྒྲོ་སྙིན་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས། སྤུ་གྲ་ིངར་ལྡན་རྣོན་པ་ོདང༌། ཚེམ་ཁབ་

དབལ་མ་ོས་ོལེབ་དང༌། ཁྲུས་བུམ་གཙིང་མ་པད་གདན་དང༌། གཞེ་ིསྐུར་བཅུད་ལྡན་

པད་གྱིསེ་རྣམས། པད་ཆོ་པད་ཁུག་སྔནོ་པརོ་བླུགས། སྤྲོནི་དཔུང་ཙིམ་གྱི་ིལངོས་སྤྱིདོ་
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ལ། མ་ིཆོགས་སྤེང་བའ་ིདོན་ཆོེད་ཀྱིིས། པད་ཆོ་ད་ེརྣམས་འཕྲིག་ལ་བཀལ། འཁོར་

དང་རྒྱལ་སྲིད་ཕྱིར་ལ་བོར། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཆོིག་པུ་ཉིད། མ་ེཏོག་གླེིང་ལ་དཀའ་

ཐུབ་མཛོད་དུ་གཤེགེས། །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་འཁོར་མང་པ་ོལ། སྡེ་ེརིས་གཉིས་སུ་ཆོད་པ་

ཡང༌། གྲངས་ལ་མང་ཉུང་བསམ་འདས་བྱུང༌། སྟོོན་པའི་སྐུ་ཡིས་བོན་སྟོོན་དུས། 

སེམས་ཅོན་ལས་སྐོལ་བཟང་མང་ཡང༌། འཁོར་བ་སྤེངས་ནས་གཅོོད་པ་ནི། ཤེིན་ཏུ་

ཡང་ན་ིགྲངས་ཉུང་ལ། འཁརོ་བ་བླང་ནས་སྤེལེ་བ་ན།ི ཤེནི་ཏུ་ཡང་ན་ིགྲངས་མང་བས། 

གྲངས་མང་ཤེིན་ཏུ་ཁ་དྲེག་ཤེེད་ཆོེ་ནས། གཤེེན་རབ་འཁོར་བའི་ཁྱེིམ་སྤེངས་དལ་

འབྱོརོ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་ཆོགི་པུར་གཤེགེས་པ་ལ། སླད་ན་གང་དད་པ་ཡ་ི

འཁརོ་སྡེ་ེའགྲ་ོདབང་མདེ་པ་རུ། མ་ིདད་པ་ཡ་ིའཁརོ་སྡེསེ་སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ལ་འཇུས། སྤྲོནི་

དཔུང་བཞེིན་དུ་སྐུ་བསྐོོར་ནས་གཤེེན་བུ་ཀོང་ཚས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ ཡབ་གཅོིག་སྟོོན་

པ་གཤེནེ་རབ་ལགས། འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ཀྱི་ིསམེས་ཅོན་ལ། བསདོ་ལྡན་འཁརོ་མང་

རྒྱལ་སྲིད་ཡོངས་བདལ་ན། ཉི་ཤེར་འོད་ཟེར་མུན་པའི་ཚོགས་ཀྱིིས་གཡོགས་པ་

བཞེིན། བར་འདིར་སྟོོན་པའ་ིཐུགས་ལ་འཁྲུལ་བ་འད་ིལྟར་བྱུང༌། བསོད་ལྡན་འཁོར་

དང་རྒྱལ་སྲདི་ཡངོས་བརོ་ནས། ཞེལ་དང་ཐུགས་ལ་རབ་ཏུ་རྩསི་ནས་སུ། ཆོགི་པུར་

མེ་ཏོག་གླེིང་ལ་དཀའ་ཐུབ་མཛོད་དུ་གཤེེགས། དེ་ལ་རབ་ཏུ་བརྩིས་ནས་ཤེེས་པ་

འཁྲུལ་བའི་འཁོར། སྡེེ་རིས་གཉིས་སུ་ཆོད་ནས་སྡེེ་གཅོིག་སླད་གང་ཆོས། འདི་ནི་

ལོངས་སྤྱིོད་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པ་ོཆོ་ེའཇིིག་པས། འཁོར་འདིར་མ་ིརིགས་ཡང་དག་སྟོོན་

པའ་ིརྟེངི་མ་གནནོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེནེ་བུ་ཀངོ་ཚས་སྨྲས་ནས། འཁརོ་བ་བཅོད་ནས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཁོར་སྤེོང་བྱོེད་པའ་ིའཁོར། བྱོ་དབང་མེད་པར་ནན་གྱིིས་མནན་ནས་ཁིམས་ཀྱི་ིའོག་

ཏུ་བཅུག །

ད་ེནས་ལ་ལས་སྟོོན་པའ་ིཞེབས་ལ་འཇུས་ནས་བཀྱིེག །ལ་ལས་སྟོོན་པའ་ིཕྱག་

ལ་འཇུས་ནས་བཀྱིེག་ཅོིང༌། མེ་ཏོག་གླེིང་ལ་ཆོིག་པུར་གཤེེགས་དབང་མེད་པར། 

བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིནང་དུ་བཀྱིེག་ནས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པ་

གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལགས། གནས་མཆོགོ་དམ་པའ་ིཡུལ་སྤེངས་ནས། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་

ཡུལ་མཛོད་པ། འབྲུ་བཅུད་སྣ་དགུའ་ིབཅུད་མ་ིསྨནི། བཞུགས་ཀྱིནི་ཕྱ་ིཕྱརི་འགྱིདོ་ད་ེ

མཆོ།ི ཤེིན་ཏུ་དཀའ་བས་མ་ིཐུབ་ངེས། མ་ེཏོག་གླེིང་ལ་མ་གཤེེགས་པར། བཞུགས་

ཡུལ་དམ་པའ་ིདབུས་སུ་བཞུགས། སྟོནོ་པས་ད་ེལ་བཀའ་བསྩལ་པ། བད་ེབསྒྲུབ་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། ཡུལ་ལ་ཆོགས་པ་གཉིས་མ་ིའགྲུབ། མ་ིཆོགས་བརྟུལ་ཤུགས་བསྐྱེདེ་

པའ་ིཕྱརི། མ་ིའཁརོ་ཡུལ་ལ་མ་ིཆོགས་སྤེངོ༌། ཡང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིསི་ཞུས་པའ་ིམད།ོ 

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་མཁར་སྤེངས་ནས། ཆོིག་པུར་

གླེིང་ལ་བཞུགས་ཙིམ་ན། སྐྱེི་འཇིིགས་ཉམས་མི་དགའ་སྟོེ་མཆོི། འགྱིོད་སེམས་

ཐུགས་ལ་ཡང་ཡང་འབྱུང༌། ཤེིན་ཏུ་དཀའ་བས་མི་ཐུབ་ངེས། མེ་ཏོག་གླེིང་ལ་མ་

གཤེགེས་པར། བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་མངའ་བདག་མཛོདོ། ད་ེལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་

པ། ཆོ་ེདྲེེགས་སྡུག་བསྔལ་མཚ་ོབསྐོམ་དང༌། མཁར་ལ་ཆོགས་པ་གཉིས་མ་ིའགྲུབ། 

མ་ིའཁརོ་རྒྱུན་ཐག་གཅོད་པའ་ིཕྱརི། ཞེནེ་ལྟུང་མཁར་ལ་མ་ིཆོགས་སྤེངོ༌། ཡང་འཁརོ་

རྣམས་ཀྱིིས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། སྐུ་དང་དབྱོེར་མེད་

གྲོགས་སྤེངས་ནས། ཆོིག་པུར་གླེིང་ལ་གཟིམས་ཙིམ་ན། སྡུག་བསྔལ་ཆོགས་པའ་ི
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འདོད་སེམས་འབྱུང༌། མཛོེས་ལྡན་བཙུན་མ་ོཐུགས་ལ་རྒྱུ། ཤེིན་ཏུ་དཀའ་བས་མ་ི

ཐུབ་ངེས། མ་ེཏོག་གླེིང་ལ་མ་གཤེེགས་པར། མཛོེས་ལྡན་བཙུན་མ་ོརྣམས་དང་རོལ། 

དེ་ལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡུན་གྱིི་བདེ་གནས་བཙིལ་བ་དང༌། འཕྲིལ་གྱིི་

ཆོགས་འཁོར་གཉིས་མ་ིའགྲུབ། བདུད་ཀྱི་ིབསླུ་བྲིད་སྤེང་བའ་ིཕྱིར། དུག་འདམ་ཁྱེིམ་

ལ་མ་ིཆོགས་སྤེོང༌། ཡང་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོ

ལགས། ཐུགས་དང་དབྱོེར་མེད་སྲས་སྤེངས་ནས། ཆོིག་པུར་གླེིང་ལ་འཆོག་ཙིམ་ན། 

འདོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཕྱ་ིཕྱིར་སྐྱེེ། སྙིིང་ཐག་སྲས་བུ་འཕྲིེང་གིན་རྒྱུ། ཤེིན་ཏུ་དཀའ་

བས་མ་ིཐུབ་ངསེ། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་མ་གཤེེགས་པར། ཐུགས་རྟེནེ་སྲས་བུ་རྣམས་དང་

རལོ། ད་ེལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། མཐ་ོརསི་སྐོས་ལ་འཛོགེ་པ་དང༌། བསླུ་བྲདི་བུ་

བསྲལ་གཉིས་མ་ིའགྲུབ། འཁོར་བའ་ིགདོས་ཐག་སྤེང་བའ་ིཕྱིར། ལན་ཆོགས་བུ་ལ་

ཡིད་བྱུང་སྤེོང༌། ཡང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཞུས་པའ་ིམདོ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོ

ལགས། གསུང་དང་དབྱོེར་མེད་སློབ་བུ་རྣམས་སྤེངས་ནས། ཆོིག་པུར་གླེིང་ལ་

བཞུགས་ཙིམ་ན། སྐྱེ་ོལ་ངས་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་མཆོི། །སྤྲོིན་ཚོགས་སློབ་བུ་དགོངས་

ཀྱིནི་འཕྲིངེ༌། ཤེནི་ཏུ་དཀའ་བས་མ་ིཐུབ་ངསེ། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་མ་གཤེེགས་པར། སྤྲོནི་

ཚོགས་སློབ་འབངས་རྒྱུད་དགྲོལ་འཚལ། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་

བཞེིན་དོན་དང་ལྡན་ན་སློབ་བུ་དམ་པའ་ིམཆོོག །བདུད་ཀྱིིས་བསླུས་ནས་འཁོར་བ་

སྤེེལ་བ་འཆོལ་པའ་ིབློ། བདག་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་རྒྱུད་འགྲོལ་དོན་ལ་བསྙིེན། ཞེེན་

ཆོགས་ཁྱེིམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང་བདག་མ་ིའགྲོགས། ཡང་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་

ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོལགས། ཡ་ོབྱོད་ཡནོ་ཏན་རྫོས་སྤེངས་ནས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཆོིག་པུར་གླེིང་ལ་བཞུགས་ཙིམ་ན། སྦྲིབས་ལ་བསིར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་མཆོི། ཟས་

ནརོ་ལངོས་སྤྱིདོ་དགངོས་ཀྱིནི་འཕྲིངེ༌། ཤེནི་ཏུ་དཀའ་བས་མ་ིཐུབ་ངསེ། མ་ེཏགོ་གླེངི་

ལ་མ་གཤེེགས་པར། ལོངས་སྤྱིོད་ཟས་ནོར་གཏེར་སྤྱིད་འཚལ། དེ་ལ་སྟོོན་པས་

བཀའ་བསྩལ་པ། མ་ིཆོགས་ཐར་ལམ་བགྲདོ་པ་དང༌། ཟང་ཟངི་ནརོ་ཆོགས་གཉསི་མ་ི

འགྲུབ། སྡུག་བསྔལ་ཟང་ཟིང་སྤེང་བའ་ིཕྱིར། སྒྱུ་མའ་ིབསླུ་བྲིད་ཟས་ནོར་སྤེོང༌། ཡང་

འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཞུས་པའི་མདོ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ལགས། ཕྲིིན་ལས་

འབངས་འཁོར་གཡོག་སྤེངས་ནས། ཆོིག་པུར་གླེིང་ལ་འཆོག་ཙིམ་ན། སྐྱེ་ོངས་སྡུག་

བསྔལ་མཚ་ོདང་འགྲོགས། སྐུ་རྐྱེེན་འབངས་འཁོར་འཕྲིེང་གིན་བཞེེད། ཤེིན་ཏུ་དཀའ་

བས་མ་ིཐུབ་ངསེ། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་མ་གཤེེགས་པར། མ་ིའབྲལ་འཁརོ་གཡགོ་རྣམས་

དང་བཞུགས། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཆོིག་པུས་མ་ིཡེངས་སེམས་ཉིད་

རྙིེད། འཁོར་གཡོག་ཐ་དད་སེམས་ཉིད་བསླུ། རང་ཉིད་ཀློོང་ན་བད་ེབའ་ིཕྱིར། ཐ་དད་

འཁོར་ལ་མ་ིཆོགས་སྤེོང༌། ད་ེནས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས། ཆོིག་པུར་མ་ིགཤེེགས་པའ་ི

གྲོས་བཏབ་པས། མ་ིགཤེེགས་པའ་ིཞེལ་མར་མ་གནང་ང༌ོ། །དེར་དགོང་ག་ིཉ་ིརྒས་

དགངོ་ག་ིདྲེ་ོལ་བབ་ནས་སུ། གཞེའ་ཚནོ་རསི་ཀྱི་ིགདན་བཏངིས་ནས། ར་ོམཆོགོ་ལྡན་

པའ་ིདགོང་དྲེ་ོདྲེང་བ་ལ། གདན་ལ་བཞུགས་ཤེིང་གསོལ་དུ་མ་གནང་བར། འཚོགས་

པའི་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ཆོིག་པུས་གླེིང་ལ་བདེ་བསྒྲུབ་དང༌། །ཆོེ་གྲགས་

གདན་ལ་བཞུགས་མ་ིའགྲུབ། །དོན་ལ་འགལ་བས་རིས་གདན་སྤེོང༌། །ཉིན་མ་ོརྣམ་

ཤེེས་ཡུལ་ལ་གཡེངས། །གཡེམ་དང་འདོད་ཆོགས་ད་ེཕྱིར་རྒྱུ། །ནུབ་མ་ོརྣམ་ཤེེས་

ནང་དུ་འདུ། །ཞེེན་པའ་ིའདོད་ཆོགས་སྐྱེ་ེཡིན་རགས། །ད་ེཕྱིར་སེམས་ཉིད་ལོག་པར་
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རྒྱུ། །འདདོ་ཆོགས་སྐྱེ་ེབ་ཤེདེ་སྨད་ཀྱིནི། །སམེས་ཉདི་དནོ་ལ་གཏད་པའ་ིཕྱརི། །དགངོ་

ག་ིདྲེ་ོལ་ཆོགས་མ་ིབྱོ། །དགོང་ག་ིདྲེ་ོལ་ཆོགས་པ་ན། ལུས་པ་ོཤེེད་ཆོ་ེའདོད་ཆོགས་

བསྐྱེེད། །སེམས་ཉིད་དོན་ལ་གཏད་པ་དཀའ། །ད་ེཕྱིར་དགོང་ག་ིཁ་ཟས་སྤེོང༌། །ད་ེ

ནས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་གཤེེགས་པའ་ིདབང་མེད་པར། མཁར་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ཀྱི་ི

རྩ་ེམ་ོལ་གཟིམས་པར་ཞུས་ནའང༌། མ་གནང་བར་འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 

ཁ་ིསྟོན་མཐོན་པ་ོབྱོ་བ་འད།ི ཆོ་ེགྲགས་བདུད་ཀྱི་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན། །དམ་པའ་ིདོན་དང་

འགལ་འགྱུར་བས། མཁར་གྱི་ིརྩ་ེལ་མ་ིཉལ་སྤེངོ༌། 

ད་ེནས་སྐུ་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་རནི་པ་ོཆོེའ་ིབཀད་སར། གསརེ་ཁ་ིགཡུ་ཁིའ་ིསྟོངེ་

དུ་གཟིམས་སུ་གསོལ་ནའང་གཟིམས་སུ་མ་གནང་བར་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། 

ཁ་ིསྟོན་བཟང་པ་ོབྱོ་བ་འདི། ཆོ་ེགྲགས་བདུད་ཀྱི་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན། དམ་པའ་ིདོན་ལས་

འགལ་འགྱུར་བས། རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིཁ་ིགདན་སྤེོང༌། ད་ེནས་བཙུན་མ་ོཧོས་བཟའ་རྒྱལ་

མེད་ཀྱིིས་སྨྲས་པ། སྣང་སྲིད་གསལ་བའ་ིསྟོོན་པ་ལ། །བར་ཆོོད་གནོད་པ་བདག་མ་ི

བགྱིིད། མ་ིལུས་ཐོབ་པའ་ིདུས་འད་ིལ། ངན་སོང་རྒྱུ་སྐྱེེད་ཆོེད་མ་ིཆོེ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

སྨྲས་ནས། །སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ཕྱརི་མ་འཁརོ་ར།ོ །བཙུན་མ་ོདཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོདང༌། བཙུན་

མ་ོཀོང་བཟའ་ཁ་ིལྕེམ་གཉིས་ཀྱིིས། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་གཡས་དང་གཡོན་དུ་བཞུགས་ནས། 

མཆོདི་ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྐྱེདི་རྒྱགས་མ་ིལུས་ཐབོ་པའ་ིདུས་འད་ིལ། སྐྱེདི་རྟེགས་ལངོས་

སྤྱིོད་རོལ་མ་ོའདི་ལགས་ན། འདི་ལ་མི་ཆོགས་ཆོིག་པུར་གཟིམས་པའི་ལུགས་ཅོི་

མཆོིས། གཟིམས་མལ་ཁ་ིསྟོན་མཛོད་པར་ཞུ་བར་འབུལ། བཙུན་མ་ོགཉིས་ཀྱིིས་ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཉོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མོངས་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། ཐར་ལམ་མ་ིཕྱེད་སྐྱེ་ེདང་འཆོ་ིལ་རྟེག་པ་ཡང༌། ཆོགས་པའ་ིལས་

ངན་སྲེད་ལེན་འད་ིལས་བྱུང༌། ཧ་ལའ་ིདུག་འདམ་མ་ིསྤྲོ་ོངས་ན་ིསྤེོང་བ་ཡིན། ཁ་ིསྟོན་

ཆོནེ་པ་ོབྱོ་བ་འད།ི སྲནི་མ་ོགདན་དུ་འདངིས་པ་ཡནི། བླ་གབ་ཆོནེ་པ་ོབྱོ་བ་འད།ི སྲནི་

པ་ོགསོ་སུ་གནོ་པ་ཡནི། འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཕེ་ོདང་མ།ོ མཐ་ོརསི་ཐར་པའ་ིགནས་

འདོད་ན། ཕེ་ོརྣམས་ཁ་ིསྟོན་ཆོེན་པ་ོསྤེོངས། མ་ོརྣམས་བླ་གབ་ཆོེན་པ་ོསྤེོངས། ད་ེསྐོད་

ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ནས། ཆོགི་པུས་པད་ཤུན་གྱི་ིགདངི་བ་བཏངིས་ནས། བཀད་སའ་ི

ཐང་ལ་གཟིམས་སོ། །ནངས་པར་སྐོར་ཆོེན་ལ་ཀར་ཤེར་ཙིམ་ན། ཀློོང་རྒྱས་བདེར་

གཤེེགས་སྟོོང་གི་མཚན་རྣམས་བརྗེོད་དོ། །ནམ་ལངས་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེ་ཕེོག་གསུམ་

བསྐོརོ་ནས། །གཏ་ོབུ་དདོ་ད་ེདྲེངས་པའ་ིལྷ་གཤེནེ་བརྒྱ་ལ་ཕྱག་འཚལ། ཉ་ིམའ་ིརྩ་ེལ་

ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲ་དག་པར་མཛོད། ད་ེནས་སྙིིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

བཟླས་ས།ོ །ད་ེནས་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་ར་ོམཆོགོ་དང་ལྡན་པའ་ིགསལོ་ཟས་བདའ་རྒུ་

དྲེངས་པ་ལ། སྟོོན་པས་གསོལ་བའ་ིཟས་ལ་སྤེོང་ལེན་བཀའ་བསྩལ་པ། ཤེ་ཞེེས་བྱོ་

བའ་ིཁ་ཟས་འདི། མ་ིབཟའ་སྤེང་བའ་ིརྒྱུ་ཡིན་ནོ། །མ་ིསྤེང་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། ཁམས་

གསུམ་འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཟ་ོཆུ་བཞེིན་དུ་རྒྱུད། ཕེ་མ་བུ་ཚ་ཚང་ཟླ་ལ་སོགས་ཏ།ེ 

གཉེན་གདུང་འབྲེལ་བ་འཁོར་བའི་ཤེ་ཡིན་པས། ཤེིན་ཏུ་ཡ་ང་རབ་ཏུ་སྐྱེི་འཇིིགས་

སྤེངོ༌། བདག་ཉདི་ཤེ་ཁག་ལུས་སུ་འདུག་པ་ལ། གཞེན་གྱི་ིཤེ་དང་ཁག་ཟ་རབ་ཏུ་ཡ་ར་ེ

ང༌། སྲིན་པ་ོཉིང་ཤེ་ཅོན་དང་དབྱོ་ེབ་མེད་པས་སྤེོང༌། ཤེ་ཞེེས་བྱོ་བའ་ིམཚན་ཉིད་འད།ི 

སམེས་ཅོན་སྲགོ་བཅོད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། སྙིངི་རྗེ་ེམདེ་པས་དམྱལ་བར་ལྟུང༌། ཤེནི་ཏུ་ཡ་

ང་མ་ིབཟའ་སྤེོང༌། ཤེ་ཞེེས་བྱོ་བའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་འདི། ཕེ་མ་གཉིས་ཀྱི་ིདཀར་དམར་ཡིན། 
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མིག་གིས་མཐོང་ན་སྐྱེ་ིར་ེའཇིིགས། ལག་ཏུ་བླངས་ན་ཡ་ར་ེང། སྣ་ཡིས་དྲེ་ིཚོར་སྐྱུག་

ར་ེབྲ།ོ ལྕེ་ེཡ་ིར་ོལ་བླངས་ནས་སུ། ཁོང་དུ་བསྟོིམ་པའ་ིལུགས་ཅོ་ིཡོད། འདོད་ཆོགས་

སྐྱེེད་པའ་ིརྒྱུ་ཡིན་པས། ཤེིན་ཏུ་སྤེང་བའ་ིརིགས་སུ་གཏོགས། སེམས་ཅོན་མ་ིམཐུན་

རིགས་མང་བས། ཤེ་ཟོས་དྲེ་ིདང་ལྡན་པ་ཤེིན་ཏུ་དྲེ་ིང་བས། གཙིང་མའ་ིལྷ་རིགས་

རྣམས་ཀྱིང་མ་ིའཁོར་འབྲོས་པར་འགྱུར། བདུད་རིགས་སྲིན་པ་ོརྣམས་ཀྱིིས་བསྐོོར་

གྱིིན་འདེད་པར་འགྱུར། སྲིན་གྱི་ིགྲོགས་ངན་གྲིབ་མས་འགོས་པ་ཡིས། དུག་ལྔའ་ིརྒྱུ་

བསྐྱེེད་ངན་སོང་འཁྱེམས་པའ་ིརྒྱུ། ཟས་སུ་ཁ་ཟས་ཤེ་མ་ིཟ་བར་བདག་ན་ིགཏན་དུ་

སྤེོང༌། ད་ེནས་ཡང་བཀའ་བསྩལ་པ། སྒོོག་དང་བཙིོང་ཞེེས་བྱོ་བའ་ིཁ་ཟས་འདི། མ་ི

བཟའ་སྤེང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །མི་སྤེང་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་

སེམས་ཅོན་ལ། ལྷ་རིགས་ཀླུ་རིགས་གཙིང་མ་རྣམས། ཟོས་པའ་ིདྲེ་ིལ་ཡ་ང་བས། 

དཔག་ཚད་གཅོགི་ཏུ་འཁརོ་མ་ིནུས། ལྷ་ཀླུ་བསདོ་ལྡན་མ་འཁརོ་སྐྱེནོ་ད་ེཡསི། འཇིགི་

རྟེནེ་མཐུ་དབང་བསདོ་ལྡན་དངསོ་གྲུབ་ཆུང༌། ད་ེཡ་ིཕྱརི་ན་སྒོགོ་བཙིངོ་མ་ིབཟའ་སྤེངོ༌། 

སྒོོག་དང་བཙིོང་འད་ིཟོས་པའ་ིཉེས་སྐྱེོན་གྱིིས། འདུ་བ་རྣམ་བཞེ་ིནད་དང་མཐུན་པ་

ཉུང༌། ཚ་ེལ་བར་ཆོད་འོང་བའ་ིཕྱིར་ཡང་མ་ིཟ་སྤེོང༌། བད་ེབར་གཤེེགས་པ་ལྷ་ཡ་ིཕེ་ོ

བྲང་དུ། ཕྱིན་ན་དྲེ་ིང་བ་ཡ་ིདྲེ་ིད་ེཕེོག་ན་ཡང༌། སྐྱེ་ེབ་ལྔ་བརྒྱའ་ིབར་དུ་བས་ེདྲེ་ིཅོན་དུ་

སྐྱེ།ེ ད་ེཡ་ིཕྱརི་ན་སྒོགོ་བཙིངོ་ཁ་ཟས་མ་ིབཟའ་གཏན་དུ་སྤེངོ༌། སྒོགོ་དང་བཙིངོ་ཞེསེ་བྱོ་

བའ་ིཁ་ཟས་འད།ི ཤེ་ཁག་ལུས་བླངས་སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལ། ཚད་དུ་མཉམ་པར་

སྲིན་གྱི་ིགྲོང་ཁྱེེར་བརྒྱད་ཁ་ིབཞེ་ིསྟོོང་ཡོད། གྲང་བའ་ིཤེས་ཆོ་ེབ་རྣམས་ལ་གྲང་ཚད་

བསམ་ལས་འདས། །སྒོགོ་དང་བཙིངོ་ག་ིཁ་ཟས་ཟསོ་པ་ན། སྲནི་གྱི་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་མང་པ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཐམས་ཅོད་ཀུན། ལ་ལ་ན་ཡིན་ལ་ལ་འཆོ་ིབར་འགྱུར། ན་དང་འཆོ་ིབའ་ིསྡུག་བསྔལ་

ཉམས་སུ་མྱོང་པར་བྱོེད་པ་ཡང༌། སྒོོག་དང་བཙིོང་གི་ཁ་ཟས་ཟོས་པའི་སྐྱེོན་ལས་

འབྱུང༌། སེམས་ཅོན་ཕྱ་ིམས་ཟོས་ཀྱིང་རྨེོངས་ཀྱིིན་ཤེིན་ཏུ་འཐིབས་པས་བསྲུང་བའ་ི

སྐོལ་པ་དང་མ་ིལྡན། སྨྲ་བསམ་དབང་དང་ལྡན་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀུན། སྒོོག་དང་བཙིོང་

ག་ིཁ་ཟས་བཀག་པ་ན། བསོད་ནམས་ཤེིན་ཏུ་ཆོ་ེབ་བདག་གིས་བསྟོན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

བཀའ་བསྩལ་ནས། འབྲུ་དང་དཀར་དང་མངར་དང་གསུམ། ཕྱག་ག་ིཁྱེོར་བ་གཡོན་

གང་གསལོ། དཀར་ཟས་སྣ་གསུམ་ཁ་ཟས་ལས། སླད་མ་གཏན་དུ་མ་གནང་སྤེངས། 

ད་ེནས་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་འབྲུ་ཤེངི་སྦྲང་ལ་སགོས་པའ་ིསྐྱེམེས། གསརེ་སྐྱེགོས་

དངུལ་སྐྱེོགས་ནང་དུ་བཀང༌། སྟོོན་པའ་ིཕྱག་ཏུ་དྲེངས་པ་ལ། ཕྱག་གིས་ལེན་དུ་མ་

བཞེདེ་པར། འཁརོ་རྣམས་ཀུན་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ཆོང་ཞེསེ་བྱོ་བའ་ིཁ་ཟས་འད།ི མ་ི

བཏུང་སྤེང་བའ་ིརྒྱུ་ཡིན་ནོ། །མ་ིསྤེང་བཏུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། སྡུག་བསྔལ་ལས་ཀྱིིས་

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡང༌། ཆོ་གཅོིག་འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་

ཡང་སྤེང་བའ།ོ །སམེས་ཉདི་དནོ་ལ་མ་ིམཉམ་པར། དྲེན་པ་མང་པ་ོསྐྱེ་ེབ་ཡང༌། འད་ིཡ་ི

རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱརི་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །ཡ་ེཤེསེ་རྩལ་དྲུག་སྐྱེདེ་ཙིམ་ན། གཏ་ི

མུག་གཉིད་དུ་འཐིབས་པ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་

བའ།ོ །དག་པའ་ིཙིགོ་པུར་འདུག་ཙིམ་ན། ར་ོཉལ་རངེས་འཕྲི་བྱོདེ་པ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་

ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱརི་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །དམིགས་པའ་ིཡུལ་ལ་ངསེ་ཙིམ་ན། མ་ི

དམགིས་འཆོལ་བ་འབྱུང་བ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ ། ད་ེཡ་ིཕྱརི་ཡང་སྤེང་

བའ།ོ །ཞེ་ིགནས་བག་དང་ལྡན་ཙིམ་ན། བག་མེད་སྤྱིོད་འཆོལ་བྱོེད་པ་ཡང༌། འད་ིཡ་ི
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རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱརི་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །ལྷ་ཡ་ིསྙིངི་པ་ོཟླསོ་ཙིམ་ན། བདུད་ཀྱི་ི

ཟུག་རྔུ་རྒྱུ་བ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །སློབ་

དཔནོ་བླ་མ་རྒྱུད་ཁལོ་ལ། མངན་སམེས་ལྐོགོ་འཕྱས་ལགོ་འདགོས་ཀྱིང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་

ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བྱོའ།ོ །གྲྭ་རོགས་སློབ་བུ་འཁོར་འདབ་ལ། ང་ོ

རྔན་བསླུ་བྲིད་ལོག་ཚིག་ཀྱིང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་

བའ།ོ །ཡ་ེཤེསེ་སམེས་ལ་གསལ་འདབེས་ན། དུག་ལྔའ་ིམ་ེའབར་ཤེངི་སྣནོ་ཡང༌། འད་ི

ཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱརི་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །འཕྲུལ་ངག་བཀའ་རྒྱུད་བནོ་སྟོནོ་

ན། རློམ་སེམས་གཡ་ོསྒྱུ་མང་བ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་

སྤེང་བའ།ོ །ཟབ་མའོ་ིཁམིས་ཉདི་དག་པ་ལ། བསླུ་བའ་ིའཆོལ་བ་འཕྲི་ོའདུ་ཡང༌། འད་ིཡ་ི

རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །ཚུལ་བཞེིན་སྡེོམ་པ་སྲུང་ཙིམ་ན། 

ཁེལ་མེད་ངོ་ཚ་མེད་བྱུང་བ། འདི་ཡི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ཡང་སྤེང་

བའ།ོ །བཞེ་ིབརྒྱ་རྩ་བཞེིའ་ིནད་རྣམས་ཀུན། སྐྱེེད་པའ་ིརྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་ཡང༌། འད་ིཡ་ི

རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །ཚ་ེལ་བར་ཆོོད་མ་ིའོང་གིན། དག་ེ

བའ་ིཚགོས་རྣམས་སགོ་ཙིམ་ན། བར་ཆོད་ན་ཚ་མང་བ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་

བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །བཟོད་པའ་ིཚུལ་དང་ལྡན་ཙིམ་ན། མ་ིབཟོད་སྨྱོ་ོབ་

འདར་བ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱརི་ཡང་སྤེང་བའ།ོ ངསེ་པའ་ིདནོ་

དང་ལྡན་ཙིམ་ན། མ་ིངེས་ལོག་པར་བརྩོན་པ་ཡང་། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་བའ།ོ ད་ེཡ་ི

ཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །མ་ིཆོགས་སྦྱིན་པ་གཏོང་ཙིམ་ན། ཆོགས་འཁོར་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ེ

བ་ཡང༌། །འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །ཐར་པའ་ིཚུལ་



 702  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁིམས་སྲུང་ཙིམ་ན། འཁོར་བའ་ིལོག་སེམས་ལྡང་བ་ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་

བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །དག་པའ་ིབཟོད་པ་སྒོོམ་ཙིམ་ན། མ་ིབཟོད་སྒྱུ་མས་

བསླུ་བྲིད་རྒྱུ། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །དོན་ལ་བརྩོན་

འགྲུས་སྐྱེེད་ཙིམ་ན། དོན་མེད་ལས་ལ་བརྩོན་གྱིིན་འགྲུས། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་

བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །མཉམ་པར་བསམ་གཏན་གནས་ཙིམ་ན། འཁོར་

བའི་བྱུང་ཚོར་འབྱུང་བ་ཡང༌། འདི་ཡི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ཡང་སྤེང་

བའ།ོ །སྟོོབས་མཆོོག་ཐང་ཆོོད་བྱུང་ཙིམ་ན། སྒྱིིད་སྙིོམས་ཤེེད་དམའ་འཁྲུལ་བ་ཡང༌། 

འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །སྙིིང་རྗེ་ེཚད་མེད་སྐྱེེས་ཙིམ་

ན། བདག་དང་གཞེན་དུ་རིས་འབྱོེད་ཀྱིང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱིར་

ཡང་སྤེང་བའོ། །སྨོན་ལམ་དབང་གིས་ཐང་ཆོོད་ན། ཐ་ེཚོམ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་ཡང༌། 

འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའོ། །ཐབས་ཀྱིིས་དོན་ལ་ལག་

འགྲམེས་ན། བར་ཆོདོ་འཁརོ་བའ་ིལགོ་ཐབས་ན།ི འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ི

ཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །ཤེེས་པས་ཤེེས་རབ་འབྱོོང་ཙིམ་ན། མ་ིཤེེས་འཆོལ་པས་སླུ་བ་

ཡང༌། འད་ིཡ་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ཡང་སྤེང་བའ།ོ །ཆོང་ཞེེས་བྱོ་བའ་ིཁ་

ཟས་འདི། མཐ་ོརིས་ཐར་པའ་ིསྒོ་ོའགེགས་ཡིན། ངན་སོང་འགྲ་ོབའ་ིགཏིང་ཕུལ་ཡིན། 

དམ་པའ་ིདོན་ལས་འགལ་བས་སྤེང༌། རིན་ཆོེན་གསེར་ཕེོར་དངུལ་ཕེོར་འདི། མིག་

གིས་མཐོང་ན་ཞེེན་པ་འདོད་ཆོགས་སྐྱེེ། ལག་ཏུ་བླང་ན་ཆོེ་དྲེེགས་བདུད་དང་འདྲེ། 

དམ་པའ་ིདོན་ལ་འགལ་བས་མ་ིལེན་སྤེང་བའ་ིརིགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་

བསྩལ་ནས། ཞེལ་དུ་གསལོ་ཐབས་ཕྱག་ཏུ་ཡང་བཞེསེ་སུ་མ་གནང་ང༌ོ། །ད་ེལ་ལགོ་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 

 703  

པར་འཁྲུལ་བའ་ིའཁོར་སྡེ་ེགཅོགི །མ་དགའ་ས་ོསརོ་ཀུན་ནས་མྱང་ངན་བད།ོ 

དེའི་དུས་དེའི་ཚེ་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་ཡིས། འཁོར་བའི་བོན་ལ་མི་

གནས་ཀྱིནི། ཐར་པའ་ིབད་ེགནས་འཐབོ་པར་བྱོ་བའ་ིཕྱརི། མ་ིཡ་ིལ་ོན་ིསུམ་སྟོངོ་ཆོགི་

བརྒྱ་ལ། གཤེེན་གྱི་ིལ་ོན་ིསུམ་ཅུ་ས་ོགཅོིག་ན། འཕྲིིན་ལས་དམ་པ་དང་དུ་བཞེེས་

ནས། ཁྱེིམ་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟོ།ེ ང་ོམཚར་རྨེད་དུ་བྱུང་བའ།ི རྨེད་གོས་རིས་དྲུག་

སྐུ་ལ་གསལོ། ཧསོ་རུ་གསལི་བ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས། པད་ཆོ་པད་ཁུག་ཕྲིག་ལ་བཀལ། 

པད་ཤུན་གདིང་བ་ཁུད་དུ་བཅུག །ཉི་མ་ཕྱོགས་བཞེིར་འཕུར་ཚུལ་སྟོོན། དེ་ནས་

འཁོར་རྣམས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེབཀའ་བསྩལ་པའ་ིམདོ། ལོག་འཁྲུལ་འཁོར་སྡེ་ེ

སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ ངསེ་པའ་ིདནོ་བསྟོན་མ་ིག་ོབར། སྒྱུ་མས་སྒྱུ་མར་བསླུ་བཞེནི་དུ། ད་རུང་སྒྱུ་

མའ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲངེ༌། ད་ེལ་ཅོ་ིཕེན་ཉོན་ར་ེམངོས། ངལ་བའ་ིཚ་ིཆོད་འ་ོར་ེབརྒྱལ། བྱོས་

པས་མ་ིཟིན་རྒྱང་ཐག་རིང༌། གྲུབ་པའ་ིམཐའ་མེད་ཕྱིར་ཕྱིར་ལྟས’ལས’། འཁོར་དུ་

གཏགོས་པའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས། ངསེ་པའ་ིདནོ་ལ་འདུད་ན་དབང་པ་ོབརྟེན་པར་ཉནོ། 

ཡུན་གྱི་ིབད་ེབ་འདོད་ན་འཕྲིལ་གྱི་ིསྐྱེིད་ཁ་ེསྤེོངས། མྱ་ངན་སྡུག་བསྔལ་གཅོད་ན་ཁྱེིམ་

སྤེངོས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཁྱེམི་པ་རྣམས་ན་ིདུག་ག་ིམཚ་ོསྐྱེལི་ཡནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྨན་གྱི་ི

རྒྱུན་སྦྲེང་ཡིན། ཁྱེིམ་པ་རྣམས་ན་ིདམྱལ་བའ་ིའདམ་སྤྲོ་ོ’རྫོབ’ཡིན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

བད་ེགནས་སྐོམ་སླབེས་ཡནི། ཁྱེམི་པ་རྣམས་ན་ིམྱ་ངན་མཚ་ོལ་རྐྱེལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དགའ་སྐྱེིད་ཉ་ིམ་ཤེར། ཁྱེིམ་པ་རྣམས་ན་ིདུག་ག་ིལ་ོམ་རྒྱས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྨན་གྱི་ི

འབྲས་བུ་སྨནི། དགའ་སྐྱེདི་ཉ་ིཤེར་འདོ་ལས་གསལ་བ་མདེ། རགི་པའ་ིརྩལ་མདེ་མུན་

པའ་ིཚོགས་ལ་དག་ེརུ་རྩི། ངེས་པའ་ིདོན་ལ་ལོག་འཁྲུལ་རྒྱབ་ཀྱིིས་ཕྱོགས། འཁོར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བའ་ིཁྱེིམ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླངས། ལོག་འཁྲུལ་སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་སྙིིང་ར་ེ

རྗེ།ེ ཟང་ཟིང་ཁྱེིམ་འཁོར་སྤེོང་ནས་བདག་ཉིད་གླེིང་ལ་འགྲ།ོ སེམས་དག་རང་ག་ིརྩལ་

གྱིིས་གཤེོག་དྲུག་རྒྱས་པར་ཤེོག །ཆུ་རྒྱུན་ཁྱེིམ་ལ་གནས་པ་སྡུག་བསྔལ་མ་ིའཆོད་

ཕྱིར་ཕྱིར་འགྱིོད་ད་ེའོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ནས། སྐུ་ལུས་ཕྲུག་ཕྲུག་ལན་དྲུག་

སྤྲུགས་པས། མ་ིལས་གཤེོག་སྐྱེེས་མཁའ་ལྡིང་ཤེང་ཤེང་དེའུ། པད་ཞྭ་ལས་སུ་བྱོ་

བལ་སྐྱེེས། སྟོོད་གོས་ལས་སུ་ཐེའུ་ཕྲིན་སྐྱེེས། པད་ལྷམ་ལས་སུ་མགྱིོགས་ལེགས་

སྐྱེསེ། རྨེད་གསོ་ལས་སུ་ཤེང་ཤེང་གཤེགོ་པ་གཡས་པ་སྐྱེསེ། རྨེད་འགོ་ལས་སུ་ཤེང་

ཤེང་གཤེོག་པ་གཡོན་པ་སྐྱེེས། རྨེད་ཤེམ་ལས་སུ་ཤེང་ཤེང་མཇུག་སྒྲོ་ོསྐྱེེས། ཐུགས་

རྗེ་ེཆོེན་པོའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། སྐུ་ལས་གཤེོག་དྲུག་ད་ེལྟར་རྒྱས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ི

དབང་མདེ་པར། འཁརོ་སྡེསེ་བཟུང་བས་མ་ཐུབ་པར། རྒྱལ་ཆོནེ་རགིས་བཞེིའ་ིལྷས་

བསུས་ནས། བར་སྣང་སྟོངོ་པར་འཕུར་ཏ་ེགཤེེགས། སླད་ནས་སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་འཁརོ་ལ། 

སྡེ་ེརིས་གཉསི་སུ་ཆོད་པ་ཡང༌། སྟོནོ་པ་འཕུར་ནས་གཤེགེས་པ་ཡ།ི །རྗེེས་སུ་ཀུན་ཀ་

བལྟས་ནས་སུ། སྡེ་ེགཅོིག་སྟོོན་པའ་ིསླད་གང་ན། གཏང་རག་འབྱོིན་ཅོིང་གར་སྟོབས་

བསྒྱུར། མཆོོད་པ་འབུལ་གྱིིན་མ་ེཏོག་འཐོར། ལྷ་ཕྱག་འཚལ་གྱིིན་བསྐོོར་བ་བགྱིིད། 

སྡེ་ེགཅོགི་སྟོནོ་པའ་ིསླད་གང་ན། སྨྲ་ེསྔགས་འདནོ་ཅོངི་མྱ་ངན་བྱོདེ། ངུད་མསོ་འདབེས་

ཤེངི་མཆོ་ིམ་འཕྱ།ི  

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོན།ི སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ིགནས་

སུ་བབས་ནས། ངང་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོཆུ་འབྱོེད་ཀྱི་ིརིགས་དང༌། ཆུ་ལས་འ་ོམ་ཕྱ་ེཡིན་

ཐིགས་ར་ེདང༌། འབྲས་ས་ལ་ེཉག་མ་ར་ེགསོལ་ནས། བྱོ་ཡ་ིདཀའ་ཐུབ་ལ་ོགཅོིག་
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མཛོད་ད།ོ །ད་ེནས་རྒྱལ་ཆོནེ་རགིས་བཞེིའ་ིནགས་ལ་བབས་ནས། སྤྲོའེུའ་ིརྒྱལ་པ་ོཧ་

ནུ་མ་འདའ་དང༌། ཤེངི་ཐགོ་ག་ིའབྲུ་ར་ེདང༌། ཤེངི་ལའོ་ིཆོར་པ་དང༌། ཁ་བ་ཆོགས་པའ་ི

ཆུ་ཐགིས་པ་ར་ེགསོལ་གྱིནི། སྤྲོའེུའ་ིདཀའ་ཐུབ་ལ་ོགཅོགི་མཛོད་ད།ོ །ད་ེནས་འལོ་མ་ོ

ལུང་རངིས་སུ་བྱོནོ་ཅོངི༌། མ་ེཏགོ་ག་ིགླེངི་ལ་བྱོནོ་ནས། ཆུ་སངི་གྷི་ལའ་ིཐགིས་ར་ེདང༌། 

རྩྭ་ཨུ་མེར་གྱི་ིམཆོོག་མ་ར་ེགསོལ་ནས། ནུབ་མ་ོམ་ིཡ་ིཆོ་བྱོད་དུ་ཞུགས་ཀྱིིན། ཉིན་

མ་ོཤེང་ཤེང་བྱོ་ཡ་ིཆོས་སུ་ཞུགས་ནས། མ་ིཡ་ིདཀའ་ཐུབ་ལ་ོགཅོིག་མཛོད་དོ། །ད་ེ

ལྟར་དཀའ་ཐུབ་ལ་ོགསུམ་མཛོད་པས། སྐུ་ལུས་བཀྲེག་ཤེོར་རུས་འག་ོཔགས་ཀྱིིས་

གཡགོས། ལྷུ་ཚགིས་རྩབི་མ་གྲངས་སུ་བགྲང་དུ་བཏུབ། ལུས་པ་ོཤེདེ་སྨད་ད་ེཡ་ིཡནོ་

ཏན་གྱིིས། །ཕྲིག་དོག་མ་ནུས་ཡངས་པའ་ིསྟོོབས་དང་ལྡན། ང་རྒྱལ་མ་ནུས་སེམས་

ཉིད་ངང་དུ་ཞེི། གཏ་ིམུག་མ་རྨེོངས་ཆོིག་པུར་དོན་ལ་གསལ། འདོད་ཆོགས་མ་ིརྒྱུ་

ཀུན་གཞེིའ་ིབག་ལ་ཞེ  ། ཞེ་ེསྡེང་མ་ིསྐྱེ་ེབྱོམས་པར་མ་ལ་ེལྡན’ས་ལ་ེལྷན’། །ད་ེཡང་

ལངོས་སྤྱིདོ་ཟང་ཟངི་འཁརོ་བ་ལ། མ་ཆོགས་ཆོགི་པུར་གནས་པའ་ིཡནོ་ཏན་ན།ོ །ནུབ་

མ་ོགཉདི་ལགོ་རྨེ་ིལམ་ཐུམ་ཕྲིས་ལ། ཟང་ཟངི་སླདོ་དང་འཁརོ་ལ་བྲངེ་བྲངི་ཞེག་འགའ་

རྨེསི། སད་ནས་ཐུགས་ལ་དགངོས་པ་ལ། རྨེ་ིལམ་ནང་ན་རྒྱུ་བ་འད།ི འབྲས་བུ་དངསོ་

སུ་ཆོམོས་ན་ཡང༌། ཀུན་གཞེིའ་ིདཀྱིལི་ན་རྒྱུ་གནས་པས། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་ཕྱརི་སྐྱེ་ེ

ངེས། འཁོར་བའ་ིཕྱོགས་སུ་མ་ིའཕྲིེང་བར། ངེས་པའ་ིདོན་ལ་འཕྲིེང་བ་བསྐྱེེད།དོན་ལ་

ངེས་པར་འཕྲིེང་བ་དེ། རྫོས་ལ་བརྟེེན་པར་དགོངས་ནས་སུ། ཧོས་རུ་དང་བ་མ་ེཏོག་

གླེིང་ལ་བཙུགས། ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱོར་ནམ་མཁའ་ིདབྱོིངས་སུ་བསྟོན། སྙིིང་པ་ོའོད་

དཔག་མུ་ཟེར་གསལ་འབར་ཡོངས་ཁྱེབ་མུ་རྒྱས་བདལ། ལན་ལྔ་བརྗེོད་ནས། ཚིག་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཤེད་ཚིགས་བཞེ་ིགསུངས་པ། །འཁོར་བའ་ིཕྱོགས་སུ་མ་ིའཕྲིེང་བར། །དམ་པའ་ི

དོན་ལ་འཕྲིེང་བ་ཡ།ི །གྲངས་སུ་བགྲང་བའ་ིཡོན་ཏན་རྫོས། །ལྗོོན་ཤེིང་ལ་ོའབྲས་སྨིན་

པར་ཤེོག །ཕྱག་རྒྱ་སྙིིང་པ་ོསྨོན་ལམ་ནུས་མཐུ་དེས། ཞེག་གསུམ་ནངས་པར་ཡ་

མཚན་ཆོ་ེབའ་ིཤེིང་གཅོིག་སྐྱེེས། །སྡེོང་པ་ོརིན་པ་ོཆོ་ེབཞེིན་བཀྲེ་ལ་གསལ། །ཡལ་ག་

བཞེ་ིན་ིཕྱགོས་བཞེིའ་ིཁ་དགོ་འདྲེ། ཤེར་དཀར་བྱོང་ལྗོང་ནུབ་དམར་ལྷ་ོསྔོའ།ོ །དབུས་

ནི་རིན་ཆོེན་གསེར་བཞེིན་སེར་ལ་དྭངས། །ལོ་མ་འབྲས་བུ་ལྔ་ཡང་དེ་དང་

མཚུངས། །སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། །ཤེིང་གི་འབྲས་བུ་རིས་ལྔ་

བཏུས། །ཤེིང་ཤུན་ཐག་པ་རིགས་ལྔར་བཀལ། །དམ་པའི་དོན་ལ་འཕྲིེང་པ་

ཡིས། །འཁོར་བར་མི་འཕྲིེང་བགྲང་བའི་ཕྱིར། །པད་ཤུན་འཕྲིེང་ཐག་དཀར་པོ་

ལ། །ཤེར་ཕྱོགས་དཀར་པ་ོདུང་ག་ིའཕྲིེང་བ་བརྒྱུས། པད་ཤུན་འཕྲིེང་ཐག་ལྗོང་གུ་

ལ། །བྱོང་ཕྱོགས་ལྗོང་གུ་ཤེེལ་གྱི་ིའཕྲིེང་བ་བརྒྱུས། །པད་ཤུན་འཕྲིེང་ཐག་དམར་པ་ོ

ལ། །ནུབ་ཕྱོགས་དམར་པ་ོརག་ཤེའ་ིའཕྲིེང་བ་བརྒྱུས། །པད་ཤུན་འཕྲིེང་ཐག་སྔོན་པ་ོ

ལ། ལྷ་ོཕྱོགས་སྔོན་པ་ོམན་ལུང་ག་ིའཕྲིེང་བ་བརྒྱུས། པད་ཤུན་འཕྲིེང་ཐག་སེར་པ་ོ

ལ། །དབུས་ཕྱགོས་སརེ་པ་ོཔ་ོཏ་ིཙི་ེཡ་ིའཕྲིངེ་བ་བརྒྱུས། །གྲངས་ན་ིསྟོངོ་དང་རྩ་བརྒྱད་

ད།ོ །མད་ོསྡུད་ཐིག་ལ་ེགཅོིག་ལ་ངེས། །གཡོན་པའ་ིཕྱག་སོར་ལྔ་ལ་བཀལ། །འཕྲིེང་

ཐག་དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་དང་སྦྱར། །ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཡ་ིདམ་ལྷ། །མད་ོའཛོིན་ཡ་ེ

ཤེསེ་ལྷ་དང་སྦྱར། །གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་ཡ་ིདམ་ལྷ། །མཐ་ེབངོ་ཐབས་ཀྱི་ིམཆོགོ་དང་

སྦྱར། །སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིཡ་ིདམ་ལྷ། །མཛུབ་མ་ོཤེསེ་རབ་ཕུལ་དང་སྦྱར། །བདག་

ཉིད་གཤེེན་རབ་འདྲེེན་པའ་ིདཔོན། །གུང་མོས་གང་བགྲང་རིག་པ་ཉིད། །ཐབས་དང་
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ཤེེས་རབ་འབྲེལ་བའ་ིབར། །རིག་པའ་ིཡ་ེཤེེས་བརྟེེན་པ་ཡིས། །གསུམ་གྱི་ིསྦུབས་སུ་

དྲེངས་ཀྱིིན་བགྲངས། །འཁོར་བའ་ིརྗེེས་སུ་མ་ིའཕྲིེང་བར། །བདེར་གཤེེགས་དོན་ལ་

འཕྲིེང་བའི་ཕྱིར། །བདེར་གཤེེགས་སྟོོང་གི་མཚན་བགྲངས་དྲེངས། །བརྒྱད་ནི་སྒོ་ོ

བཞེིའ་ིཕྱ་ིནང་བརྒྱད། །ཞེ་ིཁོའ་ིཚུལ་དུ་ཅོ་ིབཞེནི་བགྲངས། །དམ་པའ་ིདནོ་ལ་འཕྲིངེ་བ་

ཡིས། །བདེར་གཤེེགས་མཚན་རེ་ལ་ཡང་ནི། །སྙིིང་པོ་རྣམ་གསུམ་རིམ་པས་

བཟླས། །གྲངས་ཀྱིི་ཚད་ནི་ལྔ་ལྔ་འཛོབ་ཏུ་ཕུལ། །གཡས་པའི་སོར་མོས་རེ་རེ་

བླངས། །སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་ལྔའ་ིབོན་ལ་འཕྲིེང་བའ་ིཕྱིར། །དཔོན་གསས་དུང་ག་ིའཕྲིེང་

བར་བགྲང༌། །ཆོབ་ནག་ཤེལེ་གྱི་ིའཕྲིངེ་བར་བགྲང༌། །ཆོབ་དཀར་རག་ཤེའ་ིའཕྲིངེ་བར་

བགྲང༌། འཕེན་ཡུལ་མན་ལུང་ག་ིའཕྲིངེ་བར་བགྲང༌། གཙིང་མ་མཐ་ོཐགོ་སྤྱི་ིརྒྱུག་ཐགི་

ལ་ེཆོནེ་པ་ོབཟླས་དང་བརྗེདོ་མདེ་པ་ོཏ་ིཙི་ེཡ་ིའཕྲིངེ་བར་བགྲང༌། ཉནོ་མངོས་རྒྱུ་འབྲས་

གདར་ཐག་གཅོད་པའི་ཕྱིར། མི་ཡེངས་དོན་ལ་འཕྲིེང་གིན་བགྲངས་པས་བསོད་

ནམས་དཔག་ཏུ་མེད། དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་ཐུབ་པས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་

དག །སྟོབོས་མཆོགོ་ད་ེཡ་ིནུས་མཐུ་ཡསི། རྒྱུ་འབྲས་གཉསི་ཀའ་ིབག་ཆོགས་གདར་

ཐག་བཅོད། 

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལ་སགོས་ཏ།ེ བདུད་འཁརོ་འབུམ་སྡེ་ེམང་

པ་ོཡང༌། ལྷ་ོབུར་ན་བུན་སྨགི་རྒྱུར་རྫུས། གཤེནེ་ལ་ལྟ་ཉན་བྱོདེ་པ་ཡང༌། ཤེནི་ཏུ་མང་

བར་དད་པ་སྐྱེེས། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིང༌། ཤེིན་ཏུ་གཏིང་ནས་དད་པ་

སྐྱེེས། སྟོོན་པས་མཛོད་པའ་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ལ། ང་ོམཚར་གདུང་བ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། བདུད་

འཁརོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ །གཤེནེ་རབ་མཛོད་པའ་ིརམི་པ་ལ། དད་པའ་ིསམེས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྤྲོོ་ཡིད་ལ་འཐད། ལས་ལ་དགེ་སྡེིག་ཡོད་པར་ངེས། ཚེ་ལ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པར་ངེས། 

གནས་ལ་སྐྱེིད་སྡུག་ཡོད་པར་ངེས། འཇིིག་རྟེེན་འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ལ། །ལོངས་

སྤྱིོད་ཟང་ཟིང་ཅོ་ིཡོད་ཀྱིང༌། ཕྱ་ིནང་མ་ིཆོགས་སྤེང་བར་རིགས། མ་ིརྟེག་སྒྱུ་མ་ཡིན་

པར་ངསེ། མ་ིམཁྱེནེ་དགུ་མཁྱེནེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པ་ཡ།ི གཤེནེ་རབ་ཐུགས་

ལ་ས་ལ་ེགསལ་བས་སུ། ལངོས་སྤྱིདོ་སྐྱེདི་རྟེགས་རྒྱལ་སྲདི་འད་ིཙིམ་ལ། མ་ིཆོགས་

མ་ིའཁརོ་ཕྱརི་ལ་ཡ་ོསྤེངས་ནས། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་ཆོགི་པུར་གནས་པ་འད།ི འཇིགི་རྟེནེ་

ཟང་ཟངི་ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མ་ཡནི། ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚགོས་ཅོ་ིསྙིདེ་ཀྱིསི། སྟོནོ་པ་

གཤེེན་རབ་སྐུ་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུ་བསྟོན། བ་སྤུ་རྐྱེ་གཅོིག་བསྐྱེོད་པར་མ་ནུས་པར། 

སྟོོན་པ་ཉིད་ཀྱིིས་ཉིད་བཅོོམ་རྒྱན་དང་དབུ་སྐྲ་བཞེར། དམིགས་མེད་སྦྱིན་པ་ཕྱོགས་

བཞེིར་གཏོང་ལུགས་ཀྱིིས། ཅོིས་ཀྱིང་ལས་ལ་དག་ེསྡེིག་ཡོད་པར་ངེས། འ་ོཅོག་ནག་

པ་ོབདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་ཇི་ིསྙིེད་ཀྱིིས། སྟོོན་པའ་ིའཁོར་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་མང་པ་ོབསྟོན། 

གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་རེས་ཤེིག་ད་ེབསླུས་ཙིམ། གཤེེན་རབ་རང་ག་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་

རང་བཅོོམ་ཞེིང༌། སྐྱེིད་རྟེགས་རྒྱལ་སྲིད་འད་ིསྙིེད་ཙིམ་བོར་ནས། ཆོིག་པུར་མ་ེཏོག་

གླེངི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འད།ི ཅོསི་ཀྱིང་ལས་ལ་དག་ེསྡེགི་ཡདོ་པར་ངསེ། ནག་པ་ོབདུད་

ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་ད་ེསྙིེད་ཀྱིིས། སྟོོན་པའ་ིནོར་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་ཅོ་ིབསྟོན་ཀྱིང༌། རྟེ་བདུན་

རེས་ཤེིག་ཕྱེད་ཐོབ་ཕྱིར་ལ་ཤེོར། གཤེེན་རབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིརང་གིས་རང་བཅོོམ་པས། 

ཟང་ཟིང་ལོངས་སྤྱིོད་སྒྱུ་མའི་བསླུ་བྲིད་ཡིན་པར་ངེས། མ་ལུས་ཐམས་ཅོད་སྤེངས་

ནས་ཆོིག་པུར་གླེིང་ལ་གཤེེགས། རྩྭ་མཆོོག་ཆུ་ཐིགས་ར་ེལས་མ་ིགསོལ་བར། ཤེིང་

འབྲས་པ་ོཏ་ིཙི་ེཡ་ིགྲངས་བགྲངས་ཀྱིིན། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་འདིར་ཏུར་ཙིམ་མ་ིའཕྲིེང་
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བར། སྣང་སྟོོང་གཉིས་མེད་མཉམ་པའ་ིལྷ་རྣམས་ལ། མ་ིཡེངས་གཟུངས་ཀྱིིས་འཕྲིེང་

བས་གྲངས་སུ་བགྲང༌། །ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲ་བསྐོརོ་བ་ལྷ་ཕྱག་བྱོདེ། ཁྱེམི་སྤེངས་རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་ལ་ོགསུམ་ལོན་པ་ལ། ལྟ་སྤྱིོད་གཉིས་ཀ་མ་ིའཆོོར་ཚད་ཅོིག་འཛོིན། ཤེ་

ཤེོར་བཀྲེག་ཡལ་རུས་འག་ོཔགས་ཀྱིིས་གཡོགས། ནང་ག་ིགླེ་ོསྙིིང་ཕྱ་ིནས་ལྟ་བས་

གསལ། ལྷུ་ཚིགས་རྩིབ་མ་གླེེན་པས་བགྲང་དུ་བཏུབ། ལས་ལ་ཅོིས་ཀྱིང་དག་ེསྡེིག་

ཡདོ་པར་ངསེ། སྐྱེསེ་མཆོགོ་འད་ིལ་སྐྱེ་ེའཆོ་ིའངོ་བར་ངསེ། འཕྲིལ་གྱི་ིམ་ིབད་ེཆུང་ངུན་

ཡུན་ཐུང་འདསི། ཡུན་གྱི་ིབད་ེབ་ཆོནེ་པ་ོགཏན་དུ་འཚལོ་ཁང་ངསེ། སྐྱེ་ེའཆོ་ིམདེ་པར་

གཏན་དུ་སྐུ་རྟེག་ན། སྡུག་བསྔལ་འད་ིཡ་ིཆོདེ་གལ་ཁ་ོལ་ཅོ་ིཞེགི་བྱུང༌། འ་ོསྐོལོ་བདུད་

རྣམས་རྟེག་ཏུ་ར་ེབ་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ མ་ིརྟེག་འཆོ་ིབའ་ིལས་འད་ིད་ཡ་ོམྱུར་དུ་འངོ༌། མ་ིབཟདོ་

དམྱལ་བའ་ིབཙི་ོབསྲགེ་ནང་དུ་ད་ཡ་ོའགྲ་ོབར་ངསེ། འཇིགི་རྟེནེ་བྲང་ང་ས་ཡ་ིཡུད་འད་ི

ལ། བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ེགྲགས་སྦྱོད་པས་ཅོ་ིལ་ཕེན། སྐྱེེས་མཆོོག་སྟོོན་པའ་ིསྐྱེབས་སུ་མྱུར་

ཏ་ེའདོང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཁྱེབ་པས་འཁོར་ལ་གསུངས་ས།ོ །ད་ེལ་བདུད་ཀྱི་ིབཀའ་བློན་

གྱིད་བུ་ཐུང་ལ་སོགས་པའ།ི བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་བ་འབུམ་སྡེ་ེམང་པ་ོལ། འཁོར་བ་ཐོག་

མ་མེད་པའ་ིདུས་ནས་སུ། ཀུན་གཞེིའ་ིདཀྱིིལ་དུ་བག་ཆོགས་བཟང་ངན་བསགས། 

བཟང་ངན་འདྲེསེ་པ་ཐམས་ཅོད་བཟང་པོའ་ིརྐྱེེན་དང་ཕྲིད་པས་ལངས། དད་པ་སྐྱེསེ་པ་

རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱིར་ལ་ལན་བཏབ་པ། བདུད་རྗེེས་གསུངས་པ་ད་ེད་ེབཞེིན་ན།ོ །འཕྲིལ་

གྱི་ིསྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུན་འདསི། ཡུན་གྱི་ིབད་ེབ་ཆོནེ་པ་ོའཚལོ། སྟོནོ་པའ་ིསྐྱེབས་སུ་

བསྙུར་ལ་གཤེགེས། སྐྱེབས་སུ་བསྙུར་ཏ་ེམ་གཤེགེས་ན། འཕྲིལ་གྱི་ིསྐྱེདི་ཁ་ེཆུང་ངུན་

འདིས། ཡུན་གྱི་ིམ་ིབད་ེཆོེན་པོར་ལྟུང༌། ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་བསྙུར་ཏ་ེགཤེེགས། དད་པ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྐྱེེས་པའི་བདུད་རྣམས་ཀྱིིས་དེ་སྐོད་ཅོེས་སྨྲས་སོ། །དད་པ་མ་སྐྱེེས་པ་ཡི་འཁོར་

རྣམས་ཀྱིསི། བདུད་རྗེ་ེལ་གསོལ་པ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རངིས་ལགས། བདུད་ལ་

འཁརོ་འབུམ་སྡེ་ེམང་པ་ོལ། ཕྱ་ིམ་ཐམས་ཅོད་གཤེནེ་ལ་དད། བདུད་རྗེ་ེམངའ་ཆོ་ེགར་

དད་མཛོདོ། བདག་ཅོག་སླད་མ་འགའ་ལུས་པ། གཤེནེ་རམ་མ་ིབོའ་ིསྤྱིདོ་པ་ལ། དད་

པ་མི་སྐྱེེ་སྤྱིོད་པ་ལོག །ལས་དང་སྤྱིོད་པ་ཡེ་མི་མཐུན། བདག་ཅོག་བདུད་འཁོར་

འགའ་ལུས་འད།ི དང་པ་ོམ་ལས་སྐྱེསེ་ནས་སུ། ལས་སུ་གསདོ་དང་གཅོདོ་ལ་དགའ། 

ཟས་སུ་ཤེ་དང་ཁག་ལ་དད། ལངོས་སྤྱིདོ་འཐབ་དང་འཕྲིགོ་ལ་བྱོདེ། གཤེནེ་རབ་ལགོ་

སྤྱིོད་ད་ེལ་མ་ིསྐྱེབས་ས།ོ །ཞེེས་སྨྲས་ནས། བདུད་ཡུལ་མུན་པའ་ིགླེིང་དུ་བྲོས་ཏ་ེསོང་

ང༌ོ། །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་ཏ།ེ བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་བ་རྣམས། 

ལྷ་ོབུར་དང་སྨིག་རྒྱུའ་ིསྤྲུལ་པ་བཤེིགས་ནས། སྟོོན་པའ་ིསྤྱིན་སྔར་ཆོར་བཞེིན་བབས། 

བསྐོོར་བ་བྱོས་ཤེིང་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། མ་ེཏོག་གཏོར་གྱིིན་གུས་པས་བཏུད། བདུད་རྗེ་ེ

ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། སྟོོན་པའ་ིསྙིན་དུ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མ་རིག་པ་

ཡ།ི མ་ིམཆོགོ་སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་ལགས། མ་ིཆོགས་སྟོབོས་ཀྱིསི་རྒྱལ་སྲདི་ཡངོས་བརོ་

ནས། མ་ེཏོག་གླེིང་ལ་དད་པས་གཅོིག་པུར་གཤེེགས། བདག་དང་བདུད་འཁོར་མང་

པ་ོཡང༌། ང་ོམཚར་ཆོ་ེནས་ལྟ་ཉན་བགྱིསི། ལངོས་སྤྱིདོ་སྐྱེདི་རྟེགས་རྒྱལ་སྲདི་ལ། སྒྱུ་

མར་དགོངས་ནས་ཏུར་མ་ིའཕྲིེང་། མ་ནོར་ངེས་པའ་ིདོན་དམ་ལ། མ་ིའགྱུར་ཐུགས་

ཀྱིིས་མ་ིཡེངས་འཕྲིེང༌། ལ་ོགསུམ་སྟོོན་པས་དཀའ་ཐུབ་མཛོད། ལྟ་སྤྱིོད་གཉིས་ལ་

འཆོལ་མ་ིམངའ། དནོ་དང་ལྡན་པའ་ིསྐྱེསེ་མཆོགོ་ལ། བདག་ཅོག་མ་རགི་འཁྲུལ་བ་ཡ།ི 
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ནག་པ་ོབདུད་ཀྱི་ིསྡེ་ེདང་རིས། །དད་པ་སྐྱེེས་ནས་སྐྱེབས་སུ་གསོལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

སྨྲས་ནས། བདུད་ཐམས་ཅོད་ཀྱིསི། སྟོནོ་པའ་ིཞེབས་ལ་སྤྱི་ིབསོ་གཏུགས་ནས། གུས་

པས་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ལ།ོ །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། དད་པ་བརྟུལ་ཤུགས་ཆོ་ེ

བའི་སྐྱེེས་མཆོོག་ཁྱེད་པར་ཅོན། བདག་གི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཟབ་མོར་སྦྱངས་པའི་སྐོལ་

བཟང་ལས་འཕྲི་ོབཟང༌། མ་ིའགྱུར་དགུན་གཞུའ་ིརྒྱུད་བཞེིན་དད་པ་སྐྱེེས། རིག་པའ་ི

རྩལ་ལྡན་ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་རིག །དུས་ལ་བརྩོན་ཐེབས་སྡེིག་ཚོགས་ཕྱགས་མས་

བཏབ། ཡ་ེཤེེས་རྩལ་བསྐྱེེད་འདུས་པའ་ིའཁོར་རབ་ཡིན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་

ནས། སྟོོན་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིའཁོར་འདུས་པ་དང་པ་ོད་ེརྣམས་ལ། ག་ོའབྱོེད་བཀྲེིད་

དྲེང་བནོ་སྟོནོ་གྱིནི། མ་ནོར་མཆོགོ་ལ་སམེས་བསྐྱེདེ་ད།ོ །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། གཤེེན་ཡུལ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ན། འདུས་པའ་ིསྐུ་འཁོར་

མང་པ་ོཀུན། རྒྱལ་སྲདི་འད་ིསྙིདེ་ཙིམ་བཞེག་ལ། སྟོནོ་པ་འཁརོ་ནས་འབྱོནོ་དུ་ར།ེ ལ་ོ

གཅོགི་ལ་ོགཉསི་ལ་ོགསུམ་དུ། །བསྡེད་པས་མ་བྱོནོ་ཁ་ོཐག་ཆོད། ཀུན་ཀ་འདུས་ནས་

བགྲསོ་བྱོས་པས། ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན། ཤེསེ་རབ་གསལ་བས་སྨྲས་པའ་ི

མད།ོ འཇིིག་རྟེེན་འཁོར་བའ་ིས་འད་ིལ། རྒྱལ་སྲིད་ཟང་ཟིང་སྒྱུ་མ་ཡིས། སེམས་ཉིད་

ལོག་པར་སླུས་ནས་སུ། ངན་སོང་འཁོར་བར་འཁྱེམས་ཙིམ་ན། སྡུག་བསྔལ་ཆོེན་པ་ོ

ཡུན་དུ་མྱོང༌། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིསྐྱེོན་འབྱུང་བས། ཆོགས་ནས་སླར་ལ་ག་ན་འབྱོོན། མ་ི

ཆོགས་རྟུལ་ཤུགས་ཐག་ཆོོད་པས། ཐ་མ་ཟང་ཟིང་བསླུ་བྲིད་བོར། དམ་པའ་ིདོན་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང༌། རྩལ་གྱིིས་ལུས་ལ་གཤེོག་དྲུག་རྒྱས། ཞེེན་ཆོགས་སྡུག་བསྔལ་ཆོ་ེབ་

ཡི། འཁོར་གྱིིས་འཇུས་ཀྱིང་མ་ཐུབ་པར། །བར་སྣང་སྟོོང་པར་འཕུར་ཏ་ེགཤེེགས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྡེད་ཀྱིང་འབྱོནོ་དུས་ག་ན་མཆོ།ི ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་སླད་མ་རྣམས་

ལ་སྨྲས་ས།ོ །སླད་མ་རྣམས་ཀྱིིས་འདུས་ཤེིང་བགྲོས་བྱོས་ནས། གཤེེན་བུ་ཀོང་ཚས་

སྨྲས་པའ་ིམདོ། གཤེེན་རབ་བསྡེད་པས་ད་མ་ིའབྱོོན། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཤེེས་རབ་

གསལ་གྱིནི་དྭངས། མགྱིགོས་པ་འབྲུག་ག་ིརྟེ་ཡསི་ཐམས་ཅོད་ཡུད་ལ་འཁརོ། བླ་དང་

འོག་ཏུ་འཛོོམས་པས་གཤེེན་རབ་བཙིལ་བར་ཞུ། རྙིེད་པའ་ིདུས་སུ་དད་པ་སྐྱེེས་པའ་ི

འཁོར། འཁོར་སྤེང་གྱིིས་ལ་དོན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། བདག་ཅོག་མ་དད་པ་ཡ་ིསྡེ་ེརིགས་

ཀྱིང༌། དག་ེབའ་ིཕྱོགས་སུ་བསྙིེན་ལ་གཞེོལ་བར་བགྱིི། ཀོང་ཚས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་

པས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་ཏ།ེ དད་པ་སྐྱེེས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིང༌། སྔ་མའ་ི

ནན་གྱིིས་ཁིམས་བཤེིགས་ནས། ཕྱ་ིམའ་ིའཚང་རྒྱ་ཐོབ་པས་སུ། ཤེིན་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་

ནས་དགའ། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཟུར་ཕུད་ཅོན། ཡ་ིག་ེའཕྲུལ་གྱི་ིདཔྱིངས་སླག་གོན། 

མགྱིགོས་པ་འབྲུག་ག་ིརྟེ་ལ་ཞེནོ། གཤེནེ་རབ་ཅོ་ིབཞེནི་འཕུར་ཏ་ེསངོ༌། མངནོ་ཤེསེ་ཆོ་

དང་ལྡན་པ་ཡསི། བཙིལ་མ་ིདགསོ་པར་སམེས་ལ་གསལ། བཀྲེདི་དྲེང་དནོ་དུ་བཙིལ་

ཚུལ་བསྟོན། ཞེག་གསུམ་ལོན་ནས་སླར་ལ་ལོག །འདུས་པའ་ིའཁོར་ལ་སྨྲས་པའ་ི

མདོ། སྟོོན་པ་གར་གཤེེགས་རྩ་བ་ཆོོད། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་གནས་སུ། ངང་པའ་ི

རྒྱལ་པ་ོཆུ་འབྱོདེ་དང༌། ལ་ོགཅོགི་བྱོ་ཡ་ིདཀའ་ཐུབ་མཛོད། རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འཁརོ་ལ་ོ

བསྐོོར། རྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞེིའ་ིལྷ་གནས་སུ། སྤྲོེའུའ་ིརྒྱལ་པ་ོཧ་ནུ་མ་ངྷ་དང༌། ལ་ོ

གཅོགི་སྤྲོའེུའ་ིདཀའ་ཐུབ་མཛོད། རྒྱལ་ཆོེན་བཞེ་ིལ་འཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ། ད་ེནས་འཛོམ་

གླེིང་སོག་ཀར་བབས། འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱིི། ཟད་མཚམས་མ་ེཏོག་

གླེངི་ལ་བཞུགས། མ་ིཡ་ིདཀའ་ཐུབ་ལ་ོགཅོགི་མཛོད། དྲེགེས་པའ་ིབདུད་ལ་འཁརོ་ལ་ོ
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བསྐོོར། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་པའི། བདུད་ཀྱི་ིདམག་ཚོགས་འབུམ་སྡེ་ེདགུས། 

གུས་བཏུད་བོན་ལ་ཉན་གྱིིན་སྣང༌། བདུད་ཀྱིི་བུ་ལ་ཡ་ང་བས། སྟོོན་པའི་སྐུ་ཕྱིར་

འཁོར་མ་ནུས། ད་ལྟ་ལོག་ནས་འོངས་པ་ཡིན། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་གཅོོག་འཁྲུལ་བའ་ི

འཁོར། སེམས་ལ་དྲེན་པ་ཅོ་ིལྟར་རྒྱུ། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་གདུག་པ་ཡི། ནག་པ་ོ

བདུད་ཀྱིང་དད་པ་སྐྱེསེ། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་སྐུ་མཆོགོ་ལ། སྤྲོནི་བཞེནི་གཏབིས་ནས་

བདེན་པ་ཉན། འཁྲུལ་བས་བཅོིངས་པའ་ིའ་ོཅོག་འཁོར། ལོག་པའ་ིཁིམས་བཅོས་སྡེ་ེ

རསི་འབྱོདེ། དྲེན་གྱིནི་ཕྱརི་ཕྱརི་མ་ིའགྱིདོ་དམ། མྱུར་ལ་སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་ལྟར་གཤེགེས། 

ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཡདི་གྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་སྨྲས་པས། འཁརོ་རྣམས་ཀྱིང་འགྱིདོ་པའ་ིསམེས་

སྐྱེསེ་ནས། སྟོནོ་པ་ལ་སྐྱེ་ོལངས་ཏ།ེ ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་ལ་ད་ེད་ེབཞེནི་ན།ོ །ཅོ་ིསྐོད་སྨྲས་

པ་ད་ེད་ེབཞེིན་ནོ། །ཞེེས་བསྟོོད་ནས། སྡེ་ེརིགས་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྟོོན་པའ་ིཞེལ་

བལྟ་བར་ཆོས་ས།ོ །ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གསི་སྣ་དྲེངས་ནས། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིརྔ་བརྡུང༌། 

ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིགཤེང་དཀྲེལོ། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིདུང་འབུད། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིདར་འཕྱར། 

ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིམར་མ་ེབལྟམས། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིསྤེོས་མ་ེགཏུལ། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིམ་ེ

ཏགོ་གཏརོ། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིགཙིང་ཚན་འདབེས། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིསྐུ་ཁྲུས་གསལོ། ལ་

ལས་ན་ིལྷའ་ིགླེིང་བུ་འབུད། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིཅོག་པར་རྡོེབས། ལ་ལས་ན་ིལྷའ་ིསྒོོང་

བསྒྱུར་ར།ོ །བདུད་ཀྱི་ིམཉན་པ་ལ་ཤེནི་ཏུ་ཡ་ང་ལ་རབ་ཏུ་སྐྱེ་ིའཇིགིས་ཀྱིང༌། གླེང་ཆོེན་

སེང་ག་ེདང༌། སྟོག་གཡག་ག་ིརོལ་མ་ོབསྒྱུར། བརྗེིད་པའ་ིཁ་ོའབག་དང༌། རྔམ་པའ་ི

གྱིད་འབག་བཅོས། དབྱོངས་སུ་སྙིན་པའ་ིསྡེ་ེརྣམས་ཀྱིིས་གཏང་རག་བསྒྱུར། རྩལ་

དང་ལྡན་པའ་ིསྡེ་ེརྣམས་ཀྱིིས་ག་ོམཚོན་བསྟོར། ཤེིན་ཏུ་མཛོེས་པའ་ིསྡེ་ེརྣམས་ཀྱིིས་



 714  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གཟུགས་བྱོད་བཅོས། རྫུ་འཕྲུལ་ཅོན་གྱི་ིསྡེ་ེརྣམས་ཀྱིསི་སྤྲུལ་པ་ཕྱུངས། ད་ེལྟར་འཛོམོ་

པར་བཅོས་ནས་ཆོས་ས།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡསི། ཕྱགོས་དང་རསི་མེད་ཀུན་

ཀ་བད་ེལ་བཀདོ། སྒྱུ་མའ་ིཕུང་པ་ོབཅོམོ་པས་དྲེགེས་པའ་ིབདུད་ཀྱིང་ཐུལ། ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོེན་པོའ་ིབྱོིན་གྱིིས་བརླབས་ད་ེཡིས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་བར་དེར་གཡ་ོཡིན་

འགུལ། འུར་འུར་ཐུག་ཐུག་རབ་ཏུ་ཆོམེ་པར་གྱུར། ནམ་མཁའ་ིཁམས་ནས་མ་ེཏོག་

ཆོར་པ་བབས། གཞེའ་ཚོན་ར་ིམ་ོབར་སྣང་མཁའ་ལ་བཀྲེ། ས་གཞེ་ིཤེིང་རྡོ་ོཀུན་ཀྱིང་

འཇིའ་ཚོན་འོད་དུ་འབར། སྔ་མའ་ིམ་ེཏོག་བཀྲེག་ཀྱིང་དགུ་འགྱུར་ཙིམ་གྱིིས་གསལ། 

སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། བདུད་ཀྱི་ིཉན་པ་རྣམས་ཀྱིང་ཕྱིར་བཀྱིེད་ག་ོ

བསལ་ལ།ོ །བཙུན་མ་ོསྲས་ལ་སགོས་པའ་ིའཁརོ་པ་མང་པ་ོཡསི། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་བསྐོརོ་

མཆོོད་པ་རྒྱས་པར་ཕུལ། སྐུ་ལུས་ཆོ་བྱོད་མཐོང་བས་ཀུན་ཀ་མཆོ་ིམ་འབྱོིན། བར་

དེར་བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས། སྟོོན་པའ་ིབཙུན་མ་ོསྲས་ལ་སོགས་ཏ་ེའབྲེལ་

བའ་ིའཁོར་རྣམས་ལ་གསོལ་པ། སྟོོན་པའ་ིཞེལ་བལྟ་མཆོོད་པ་འབུལ་ལུགས་ཤེིན་ཏུ་

ལེགས། སྐྱེེས་མཆོོག་ཆོ་བྱོད་མཐོང་ནས་སྙིིང་རྗེ་ེམཆོ་ིམ་འབྱོིན་པ་ཉེས། ཤེེས་རབ་

ཆོནེ་པ་ོམངའ་བའ་ིགཤེནེ་རབ་ན།ི །འཕྲིལ་གྱི་ིསྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུན་འད།ི ཡུན་གྱི་ིབད་ེ

བ་ཆོནེ་པ་ོགཏན་དུ་འཚལོ། ཤེསེ་པ་ཆུང་ངུན་ལགོ་པར་འཁྲུལ་པའ་ིའ་ོཅོག་ན།ི འཕྲིལ་

གྱི་ིསྐྱེིད་ཁ་ེཆུང་ངུན་འད་ིཡིས་ཡུན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལ་ཆོེན་པོར་ལྟུང༌། སྐྱེེས་མཆོོག་འད་ི

ལ་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེེས་ནས་ངུ་བ་ཤེེས་པ་འཁྲུལ། སྙིིང་རྗེ་ེཡང་དག་བྱོས་པ་རང་ཅོག་འཁོར་

རྣམས་ཡནི། རང་ལ་རང་གསི་གདུང་ལ་ངུ་བ་ཙིམ། བདག་དང་བདག་རིགས་ནག་པ་ོ
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བདུད་རྣམས་ཀྱིང༌། སྔོན་ཀྱིང་ལས་ངན་སྤྱིོད་དམ་དྲེག་རྩལ་བདུད་དུ་སྐྱེེས། ད་ཡང་

ངན་སོང་བརྒྱུད་དམ་དུག་ལྔ་ཤེིན་ཏུ་རགས། རགས་པའ་ིསྐྱེོན་གྱིིས་སྤྱིོད་ངན་ཆོིག་

པུར་བགྱིིས། ང་རྒྱལ་ཕྲིག་དོག་འབྲེལ་བས་ཆོ་ོའཕྲུལ་སྣ་དགུ་བསྟོན། སྟོོན་པ་ཉིད་ཀྱི་ི

སྐུ་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། འདོད་ཆོགས་ཞེེན་པའ་ིདབང་གིས་འཁོར་ལ་ཆོ་ོའཕྲུལ་

བསྟོན། འཁྱེལ་ཚིག་སྨྲས་ཤེིང་གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་བསླུས། འཁོར་དང་ནེའུ་ཆུང་

ཉིད་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། གཏ་ིམུག་ཞེ་ེསྡེང་འབྲེལ་བའ་ིལས་ངན་གྱིིས། ནོར་ལ་

ཆོོ་འཕྲུལ་བསྟོན་གྱིིན་རྟེ་བརྐུས་གཤེེན་དང་འཐབས། མི་གཡོ་སྟོོན་པའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། དབྱོེན་དང་ཕྲི་མའ་ིདབང་གིས་གཏ་ོསྒྲོ་ོཞུགས་ལ་

བཞེེན། གསུང་རབ་འབུམ་དང་ཁི་ལ་བཤེགས་པར་འབུལ། མ་རིག་ཕྱོགས་ཆོར་

འཐནེ་ནས་སྲནི་གྱི་ིདམག་དཔནོ་བྱོས། དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་ཉདི་ལ་བཤེགས་པར་

འབུལ། འཁརོ་བ་ཐགོ་མ་མདེ་པའ་ིསྡེགི་ཚགོས་བྱོང་གྱུར་ཅོགི །མ་རགི་འཁྲུལ་བའ་ིབླ་ོ

ཡིས་གཡེངས་ཙིམ་ན། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད། བསྲིངས་ཀྱིིན་

འགྲོགས་པས་སྐྱེེས་བུ་འད་ིལ་དད་པ་སྐྱེེས། སྐུ་ལུས་རིན་ཆོེན་རྒྱན་དང་ཆོས་རྣམས་

སྤེངས། གཤེེན་རབ་སྦྱིན་པ་དམིགས་མེད་གཏོང་ཙིམ་ན། བདུད་ཀྱི་ིག་ོམཚོན་རྒྱན་

ཆོར་ཤེིན་ཏུ་སྒྱིིད་པ་ལུག །གཤེེན་རབ་རྒྱལ་སྲིད་ཡ་ོསྤེངས་གཅོིག་པུར་འཕུར་ཙིམ་

ན། བདུད་ཀྱི་ིམྱ་ངན་ཉོན་མོངས་འཁོར་ལ་ཤེིན་ཏུ་སྒྱིིད་པ་ལུག །ཉག་ར་ེཐིགས་ར་ེ

གཤེེན་རབ་ཟས་དང་སྐོོམ་དུ་གསོལ་ཙིམ་ན། བདུད་ཀྱི་ིཤེ་ཁག་ཟས་ལ་གཏིང་ནས་

སྒྱིིད་པ་ལུག །གཤེེན་རབ་ལྷ་ཕྱག་ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲ་མཛོད་ཙིམ་ན། ཆོེ་དྲེེགས་

བདུད་ཀྱི་ིའཐབ་རྩོད་གསོད་གཅོོད་ལས་ལ་རབ་ཏུ་སྒྱིིད་པ་ལུག །གཤེེན་རབ་རྒྱལ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྲདི་རནི་པ་ོཆོ་ེཡ་ིཟང་ཟངི་ལ། སྲདེ་ཀྱིང་མ་ིའཕྲིངེ་ཆོགི་པུར་བཞུགས་ཙིམ་ན། སྒྱུ་མ་

བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་འདབ་ཀུན་ལ་གཏིང་ནས་སྒྱིིད་པ་ལུག །ནང་ག་ིསེམས་གདུལ་ཕྱ་ིརུ་

ལུས་ཤེེད་སྨད། རུས་འགོ་པགས་ཀྱིིས་གཡོགས་ནས་བོན་སྤྱིོད་མཛོད་ཙིམ་ན། 

བདུད་རིགས་ལུས་པོ་སྒྱུ་མ་ཤེས་གསོས་དུག་ལྔའི་ཆོ་བསྐྱེེད་དེ། འདོད་ཆོགས་

གཡམེ་ལ་དད་པས་སམེས་ཉདི་རྟེ་རྒདོ་འདྲེ། རང་ལ་རང་ཁལེ་ཀྱི་ིཧུད་སྙིངི་ར་ེན། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིགཤེེན་རབ་མཛོད་ལུགས་ཀྱིིས། ཅོིས་ཀྱིང་ལས་ལ་དག་ེ

སྡེིག་ཡོད་པར་ངེས། སྡེིག་སྤེངས་དག་ེལ་དད་པས་ཐང་གཅོད་དགོས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

བདུད་ཁྱེབ་པ་ལག་རིངས་ཀྱིིས་སྨྲས་ས།ོ །ད་ེལ་གཤེེན་འཁོར་མ་དད་པའ་ིསྡེ་ེརིགས་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། ཤེིན་ཏུ་བདནེ་པས་དད་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ནས་ཚགི་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ 

བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་དྲེེགས་པ་བདུད་ཀྱི་ིཚོགས། དད་པ་གཏིང་ནས་ལྷང་གིས་

སྐྱེསེ་ཏ་ེསྣང༌། གཤེནེ་རབ་བཀའ་མ་ིགཅོགོ་པར་གཡུང་དྲུང་བནོ་སྤྱིདོ་པ། ཕེ་ེཤེ་ཨ་ེམ་

ང་ོམཚར་རབ་ཏུ་ཆོེ། འཁོར་སྤེང་མ་ིཕེོད་པ་ཡ་ིསྡེ་ེརིགས་ཀྱིང༌། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་མ་ི

གཅོོག་པར་ད་ན་ིཅོ་ིགསུང་ཉན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པའ་ིསྙིན་དུ་གསོལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་སྟོོན་

པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡིས། དེར་འཚོགས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ལ། སྔོན་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་

ཆུང་ལ་བསྟོན་པའི། བོན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོཚིག་བཞེ་ིཞེལ་ནས་གསུངས། འཁོར་རྣམས་

ཐམས་ཅོད་ཀུན། ལྟ་བ་ན་ིཡས་ཕུབ་ཅོིག །སྤྱིོད་པ་ན་ིམས་འཛོེག་ཅོིག །གཞེ་ིསྙིིང་རྗེ་ེ

ཆོེན་པ་ོལ་ལོངས་ཤེིག །ཐབས་ན་ིཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་སྤྱིོད་ཅོིག །དོན་ད་ེབཞེ་ི

དང་ལྡན་པའ་ིགང་ཟག་རྣམས་ནི། གཤེེན་རབ་ལགས་ཏེ། འཁོར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་

ལས་གཏན་དུ་ཐར་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་
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ཏ།ོ །ད་ེལ་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིསི་གསལོ་པ། སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་ལགས། ལྟ་བ་ཡས་

ཕུབ་པ་ཞེསེ་བགྱི་ིབ་འད།ི དནོ་ཅོ་ིལྟ་བུ་ཞེགི་ལ་ལྟ་ཡས་དབབ་པ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་

གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ །

གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ད་ེན་ིའད་ིལྟར་རོ། །འད་ིལྟར་སྣང་བའ་ིབོན་

ཐམས་ཅོད། ཀུན་རྫོོབ་ཏུ་སྤྲོིན་དང་ན་བུན་དང་གཞེའ་ཚོན་ལྟ་བུ་རུ་བདེན་ལ། དམ་

པའ་ིདོན་དུ་ནམ་མཁའ་ིངོགས་བཞེིན་སྟོོང་ལ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་མ་ཆོད་པའ།ོ །ད་ེལྟར་སྣང་

སྟོངོ་གཉསི་ཀའ་ིདནོ་རྟེགོས། དབུ་མའ་ིལམ་དུ་བད་ེབ་ན།ི ལྟ་བའ་ིལྟ་ཐབས་ཡས་མར་

དབུབ་ཐབས་ས།ོ །བདག་ཀྱིང་ད་ེལྟའ་ིདོན་དང་ལྡན་པས་ན། གང་ལ་ཡང་མ་ཆོགས་

མ་ཡེངས་དོན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཡང་

གཏ་ོབུས་གསོལ་པ། ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་རྟེོགས་པའ་ིསྟོོན་པ་ལགས། སྤྱིོད་པ་མས་

འཛོེག་ཞེེས་བགྱི་ིབ་འད།ི ལུས་ཀྱིིས་ལས་ཇི་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ལ་སྤྱིད་ཀྱིིན། སེམས་ཀྱི་ིདོན་

ཅོ་ིལྟ་བུ་ཞེགི་ལ་སྤྱིད་པ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་གསལོ་ཏ།ོ །ཡང་གཤེནེ་རབ་

ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། །ད་ེན་ིའད་ིལྟར་ར།ོ །ལུས་ཀྱི་ིསྤྱིོད་པ་སྤྱིད་ལུགས་ན།ི བདག་

གསི་ཁྱེམི་སྤེངས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིསྤྱིདོ་ལུགས་ཅོ་ིབཞེནི་ན།ོ །སམེས་ཀྱི་ིདནོ་ལ་གཟརེ་

ཐབས་ན།ི བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འཁརོ་བ་ལ་བྲང་བྲངེ་མདེ་པ་ཅོ་ིབཞེནི་ན།ོ །ད་ེསྐོད་

ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡང་གཏོ་བུས་གསོལ་པ། ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་

རྟེོགས་པའ་ིསྟོོན་པ་ལགས། གཞེ་ིསྙིིང་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོལ་བླང་ཞེེས་བགྱི་ིབ་འད།ི དོན་ཅོ་ིལྟ་

བུ་ཞེིག་གིས་གཞེ་ིསྙིིང་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོལ་བླང་བ་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་གསོལ་

ཏ།ོ །
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ད་ེལ་ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིགཞེ་ིསྙིིང་རྗེ་ེ

ཡིན་ན།ོ །སྙིིང་རྗེ་ེཚད་མེད་སྐྱེེས་ནས་སྙིིང་རྗེ་ེཆོེན་པོའ།ོ །བྱོམས་དགའ་བཏང་སྙིོམས་

གཅོིག་གིས་གཅོིག་སྐྱེེད་འབྱུང༌། བདག་ཀྱིང་ད་ེདང་ལྡན་པས་ཕྱོགས་དང་རིས་མེད་

མཉམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ཡང་གཏ་ོབུས་གསོལ་པ། 

ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་རྟེོགས་པའི་སྟོོན་པ་ལགས། ཐབས་ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་

བསྒྲུབ་ཅོེས་པ། ཐབས་ཅོི་ལྟ་བུ་ཞེིག་གིས་ཕེ་རོལ་གང་ལྟ་བུ་གཅོིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་

ལགས། །བཅུའ་ིགྲངས་དང་ངོས་བཟུང་གཏན་ཚིགས་ཇི་ིལྟར་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གཏོ་བུས་གསོལ་ཏོ། །ཡང་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། དེ་ནི་འདི་ལྟར་

ར།ོ །སྔོན་གྱི་ིའཁོར་བ་ལས་ཐར་པའ་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། ཐབས་

ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུའ་ིལམ་ལ་བྱུང་ནས། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པའ།ོ །ད་ཡང་

འཁོར་དུ་འདུས་པ་ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིང༌། ཐབས་ཕེ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུའ་ིལམ་ལ་འབྱུང་

ངེས་ན། ཕེ་རོལ་ཚུ་རོལ་བྱོ་བའ་ིདངོས་པ་ོཡང༌། ལ་བཅོད་ལུང་པ་གཉིས་ལ་ཟེར་བ་

ལྟར། འཁོར་བར་གནས་ནས་སྡུག་བསྔལ་སྤྱིོད་པ་རྣམས་ན་ིཚུ་རོལ་ཡིན། མྱ་ངན་

ལས་འདས་ནས་བདནེ་པ་མཐངོ་བ་རྣམས་ན་ིཕེ་རལོ་ཡནི། བཅུའ་ིལམ་ན་ིརམི་པ་འད་ི

ལྟར་བསྟོན། སྔནོ་ཐར་པ་ཐབོ་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། ཆོགས་མདེ་མ་ིའཁརོ་ལྟུང་མ་ིསྲདི་

སྦྱནི་པ་ཆོགས་མདེ་ཀྱིསི་ཐར་པ་ཐབོ་པ་ཡནི་ཏ།ེ བདག་གསི་ཀྱིང་རྒྱན་དང་རྒྱལ་སྲདི་

ལ་སོགས་ཏ།ེ མ་ིཆོགས་སྦྱིན་པར་བཏངས་པ་ཡིས། ད་འཁོར་བའ་ིགནས་ནས་ཐར་

པ་ཐབོ་པའ།ོ །དེའ་ིརྗེསེ་དང་མཐུན་པ་རུ། འདུས་པའ་ིའཁརོ་སྡེ་ེཁྱེདོ་རྣམས་ཀྱིང༌། མ་

ཆོགས་སྦྱིན་པ་དམིགས་མེད་ཐོངས། སྦྱིན་པའ་ིསྡེོངས་ལ་ཚུལ་ཁིམས་གཅོེས། སྔོན་
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གྱིི་བདེ་བར་གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། དེའི་ཡང་གོང་མའི་ཚུལ་ཇིི་ལྟར་

མཛོད་པ་བཞེིན་དུ། ལུས་ཀྱིིས་དེའི་ཚུལ་དུ་བྱུང༌། སེམས་ཀྱིིས་དེའི་མཛོད་པའི་

ཁིམས་རྣམས་བསྲུངས་པས། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱིིས་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་གཏན་དུ་ཐོབ་

པའ།ོ །བདག་གིས་ཀྱིང་ཚུལ་ད་ེབཞེིན་དུ་བྱུང་གིན། ཁིམས་ད་ེལྟར་དུ་བསྲུངས་པས། 

ད་ཐར་བའ་ིའབྲས་བུ་གཏན་དུ་ཐོབ་པའ།ོ །ད་ེལྟར་འདུས་པའ་ིའཁོར་ཁྱེོད་རྣམས་ཀྱིིས་

ཀྱིང༌། བདག་བཞེིན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ཟབ་མ་ོའད་ིབསྲུང་ན། ཐར་པའ་ིའབྲས་བུ་གཏན་

དུ་འཐོབ་པའོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལ་བཟོད་པའི་སྡེོངས་གཅོེས་ཏེ། སྔོན་གྱིི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། བཟོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བསྒོོམས་པས། ཐར་

པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའོ། །དེའི་རྗེེས་དང་མཐུན་པར་བདག་ཀྱིང་ད་ལྟ་གང་ལ་མི་

ཆོགས་ཐང་ཆོོད་བཟོད་པ་བསྒོོམས་པ་ཡིས། འབྲས་བུ་ཐར་པ་ཐོབ་པའོ། །ད་ཁྱེོད་

རྣམས་ཀྱིང་བདག་ལྟར་མ་ིཆོགས་པའ་ིབཟདོ་པ་ཐང་ཅོདོ་པར་བསྒོོམ་ན། སྡུག་བསྔལ་

རྒྱུན་ཆོད་ནས་ཐར་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པའོ། །བཟོད་པ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིི་སྡེོང་

གཅོེས་ཏ།ེ སྔོན་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིིས་

ཐང་ཆོདོ་པར་བསྲུངས་པས། ཐར་པའ་ིའབྲས་བུ་ཐབོ་པའ།ོ །དེའ་ིརྗེསེ་དང་མཐུན་པར་

ད་ལྟ་བདག་ཀྱིང་བརྩོན་པས་འཁོར་དང་ཟང་ཟིང་སྤེངས། འགྲུས་པས་ཚུལ་ཁིམས་

ཟབ་མ་ོབསྲུངས། ཡནོ་ཏན་ད་ེཡསི་ཐར་པ་ཐབོ་པའ།ོ །བདག་དང་འདྲེ་བའ་ིའཁརོ་ཁྱེདོ་

རྣམས་ཀྱིང༌། བརྩོན་འགྲུས་ཐང་ཆོོད་པར་བསྐྱེེད་ན། འཁོར་བའ་ིལས་རྒྱུན་ཆོད་ནས། 

ཐར་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པའོ། །བརྩོན་འགྲུས་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་སྡེོང་གཅོེས་ཏེ། 

སྔནོ་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེགེས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། བསམ་གཏན་གྱིསི་མཐར་ཕྱིན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པར་སྤྱིོད་པས་འབྲས་བུ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྗེེས་དང་མཐུན་པར་ད་ལྟ་

བདག་ཀྱིང་ཤེེས་རབ་ཀྱིིས་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པས། ཐར་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་

པའ།ོ །འདུས་པའ་ིའཁོར་ཁྱེདོ་རྣམས་ཀྱིང༌། བདག་ལྟར་ཤེསེ་རབ་ཀྱིིས་བསམས་ཀྱིནི་

མཉམ་པ་ལ་བརྟེནེ་ན། འཁརོ་བའ་ིལས་ཟད་ནས་ཐར་པའ་ིའབྲས་བུ་འཐབོ་པའ།ོ །

ད་ེལྟར་སྦྱིན་པ་བཏང༌། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང༌། བཟོད་པ་བསྒོོམ། བརྩོན་འགྲུས་

བསྐྱེདེ། བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་གཞེག་ནས། ད་ེལྔ་ན་ིརྒྱུའ་ིབནོ་ཡནི་ཏ།ེ རྒྱུ་ལས་

དང་ཉནོ་མངོས་པ་ཟད་ནས། འབྲས་བུ་ཡ་ེཤེེས་ལ་རྩརེ་ཆོབིས་པས། བདག་དནོ་རྩརེ་

ཆོབིས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ད་ེལ་བྱོའ།ོ །བདག་དནོ་རྩརེ་ཆོབིས་པའ་ིརྟེངི་ལ། གཞེན་གྱི་ིདནོ་ཀྱིང་

ལྷུན་གྱིསི་གྲུབ་སྟོ།ེ སྟོབོས་དང༌། སྙིངི་རྗེ་ེདང༌། སྨནོ་ལམ་དང༌། ཐབས་དང༌། ཤེསེ་རབ་

དང་ལྔ་ན།ི འབྲས་བུའ་ིབནོ་ཡནི་ཏ།ེ གཞེན་གྱི་ིདནོ་ནུས་པའ།ོ །སྟོབོས་ལས་སྤྲུལ་པའ་ི

སྐུ་བྱོ་ེབ་ཕྲིག་བརྒྱ་འབྱུང༌། སྙིིང་རྗེ་ེལས་ཚད་མེད་པ་བཞེ་ིའབྱུང༌། སྨོན་ལམ་ལས་ཡ་ེ

ཤེེས་ལྔ་འབྱུང༌། ཐབས་ལས་ངེས་པར་བདེན་པའ་ིལམ་ལྔ་འབྱུང༌། ཤེེས་རབ་ལས་

བོན་སྤྱི་ིདང་རང་ག་ིམཚན་ཉིད་སྟོོང་ཉིད་བཅོ་ོབརྒྱད་འབྱུང༌། ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་

སམེས་ཀྱི་ིདཀྱིལི་དུ་ཞེགོ་ཕེ་རལོ་དུ་ཕྱནི་པ་བཅུ་བསྒྲུབ་པས་གྲུབ་ཙིམ་ན། བདག་ཀྱིང་

མཁའ་ལ་རྩ་ེརུ་ཆོབིས། གཞེན་ཀྱིང་དབྱོིངས་སུ་ལྷུན་གྱིསི་འགྲུབ། བདག་དང་གཞེན་

མེད་མཉམ་པའ་ིཀློོང༌། ངེས་དོན་བསྟོན་པས་གཟུངས་སུ་ཟུངས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་

པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་འདུས་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་དད་པ་གཏངི་ནས་སྐྱེསེ། ཕྲིལ་

གྱི་ིཁ་ེསྤེངས་ཡུན་གྱི་ིབད་ེབསྒྲུབ་ཕྱརི། ཐམས་ཅོད་འཁརོ་བ་སྤེངས་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་

བར་ཁ་ཡིས་ལེན། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཐམས་ཅོད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡུན་
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དུ་མ་ིབརྟེན་བར་དུ་ཆོོད་པ་འབྱུང༌། བླ་ོཡ་ིཚད་དང་དད་པའ་ིསྟོོབས་དང་སྦྱར། འཁོར་

ལ་སྤྱི་ིཡ་ིསྡེ་ེན་ིགཉིས་སུ་བཅོད། ཁྱེིམ་པ་དང་ན་ིརབ་ཏུ་བྱུང་བའ།ོ །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་

ཡང་སྡེ་ེགཉསི་ས།ོ །ཤེསེ་གསལ་དད་པ་ལྡན་པ་དྲེང་སྲངོ་དག་པའ་ིསྡེ།ེ ཤེེས་ཆུང་དད་

པ་ལྡན་པའ་ིགཙིང་མ་གཙུག་ཕུད་སྡེ།ེ ཁྱེིམ་པ་ལ་ཡང་སྡེ་ེགཉིས་ས།ོ །ལོག་འཁྲུལ་སྣ་

འགའ་སྲུང་བའི་བསྙིེན་གནས་དང༌། ཚངས་པ་ཕེལ་ཆོེར་བསྲུང་བའི་དགེ་བསྙིེན་

ན།ོ །ད་ེལྟར་སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་འཁརོ་རྣམ་བཞེ་ིཤེེས་རབ་རྩལ་གྱིསི་ཕྱ།ེ མདུན་གྱི་ིསྤྱིན་སྔར་

འཁོར་འདུག་གྲལ་གཉིས་བཅོས། ཕེ་ོགྲལ་གཡས་ལ་མ་ོགྲལ་གཡོན་དུ་ཕྱེ། ཀུན་ཀ་

ལུས་པ་ོཙིོག་ཙིོག་པོར་འདུག །ཐལ་མ་ོསྙིིང་གར་སྦྱར། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་སྲིད་པའ་ི

དཀའ་ཐུབ་དག་པ་ཡིན་པས་སུ། རྣམ་བཞེིའ་ིའཁོར་གྱི་ིཁིམས་འབྱོེད་མཁན་པ་ོབྱོས། 

སྟོོན་པས་སློབ་དཔོན་མཛོད་ནས་བླ་ནས་སྡེོམ་པ་དབོག །རྣམ་བཞེིའི་འཁོར་གྱིི་

གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོལ། རིན་ཆོེན་རྒྱན་དང་དར་ཟབ་སྤུ་ཀླུབས་གོས། ལྗོོན་ཤེིང་ལ་ོ

འབྲས་བཞེིན་དུ་འཕུངས་ནས་འདུག་པ་རྣམས། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ལ་སོགས་ཕེ་ོ

རིགས་དང༌། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་མ་ོརིགས་ཀྱིིས། མག་ོལས་བཀྲེོལ་

གྱིིན་ལུས་ལ་ཕུད་དེ་མདུན་དུ་སྤུངས། ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས། སྤུ་གྲི་ངར་འབྱོམ་

གྱིསི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི།ི །མག་ོཡ་ིསྐྲ་བཞེར་མདུན་དུ་ཕུང་པརོ་སྤུངས། ཁྲུས་

ཀྱི་ིབུམ་པས་གཙིང་གིན་དག་པར་བཀྲུས། རྨེད་གོས་རིས་དྲུག་གོན་ནས་བླང་བའ་ི

རྫོས་རྣམས་བླངས། སྒྱུ་མའ་ིརྒྱན་རྣམས་དམགིས་མདེ་སྦྱནི་པར་བཏང༌། ད་ེནས་གཏ་ོ

བུ་འབུམ་སངས་ལ་སོགས་ཏ་ེདྲེང་སྲོང་ཕེ་ོརིགས་དང༌། གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ལ་

སོགས་ཏེ། དྲེང་སྲོང་མ་ོརིགས་རྣམས་ཀྱིིས། སྟོོན་པ་ལ་ལྷ་ཕྱག་ལན་གསུམ་བཙིལ། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡདི་ཀྱི་ིཁྱེའེུ་ཆུང་གསི་སྟོོན་པ་ལ་ལ་ོཙཱ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ དག་པའ་ིདྲེང་སྲངོ་དཀའ་ཐུབ་

འད་ིརྣམས་ཕེ་ོམོའ་ིསྡེེས། དུས་འད་ིནས་བཟུང་ནས། ཕུང་པ་ོམ་ཞེིག་ཡན་ཆོོད་དུ། 

ཡུན་གྱི་ིབད་ེབ་བཙིལ་ཕྱིར་སྡེོམ་པ་མ་ིའཆོལ་བསྲུང༌། བདེར་གཤེེགས་རྩ་བ་བཞེ་ིལ་

སྐྱེབས་སུ་མཆོི། དབྱོིངས་ཀྱིི་ཡུམ་ཆོེན་ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱིི་ཀློོང་ལ་སྐྱེབས་སུ་

མཆོ།ི ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་ཆོེན་གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱི་ིཐུགས་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོ།ི ཐབས་

ཀྱི་ིམཆོོག་གྱུར་སངས་པ་ོའབུམ་ཁིའ་ིསྐུ་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོི། ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕུལ་ལྡན་

སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིགསུང་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོི། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ལ་ོཙཱ་སྦྱར་ནས་རྒྱན་

རྣམས་དམིགས་མེད་སྦྱིན་པར་བཏང་ང༌ོ། །ད་ེནས་སློབ་དཔོན་གྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། 

ཤེེས་པ་དད་པ་ལྡན་པའ་ིདྲེང་སྲོང་ཕེ་ོམོའ་ིསྡེེ། སྐྱེེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཕུད་ལ་རྐང་གཉིས་

འགྲོ་བའི་མཆོོག །ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་རིག་ནས་འཁོར་བའི་སྐྱེེ་རྒྱུད་བཅོད། དལ་

འབྱོརོ་རྙིདེ་པའ་ིདུས་འདརི་ཁྱེམི་སྤེངས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། རབ་ཀྱི་ིསྤྱིདོ་པ་འད་ིལས་ད་ཕྱརི་

མ་འཆོལ་ན། འབྲས་བུ་ཐར་པ་འཐོབ་པའ་ིརྒྱུ་ན་ིངེས་པ་ཡིན། གསུངས་ནས་སྡེོམ་

ཁིམས་རྣམས་ཀུན་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །བར་དེར་གཤེེན་རབ་ཉིད་ཀྱིིས་ཇིི་ལྟར་

མཛོད་པ་ལྟར་ར།ོ །

སྟོོན་པའ་ིཐུགས་ལ་བསྲུངས་པའ་ིསྡེོམ་ཁིམས་རྣམས། གསུང་དུ་བསྒྲོགས་ནས་

འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏེ། ལུས་ངག་ཡིད་དང་གསུམ་ལ་དག་ེབཅུ་བསྲུངས། ལུས་

ངག་གཉིས་ལ་དྲུག་དང་ཡིད་ལ་བཞེ།ི སེམས་ཅོན་སྲོག་བཅོད་མ་བྱོིན་ལེན། གཡེམ་

ལ་དད་ཆོ་ེལུས་ཀྱིིས་བསྲུང༌། ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁྱེལ་རྫུན་གསུམ་ངག་གིས་བསྲུང༌། 

མངན་སེམས་གནོད་སེམས་ཕྲི་མ་དབྱོེན་བཞེ་ིཡིད་ཀྱིིས་བསྲུང༌། ད་ེབཅུ་ཚད་མར་
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སྤྱིད་ན་མཐ་ོརིས་ག་ོའཕེང་ཐོབ། ད་ེབཅུ་དོན་ལས་འགལ་ན་ངན་སོང་འགྲམ་རྡོོར་སྐྱེེ། 

ཡིད་ལ་མ་ིརྒྱུ་མ་ིབསམ་ཐུབ་པར་ཤེིན་ཏུ་བསྲུང༌། གལ་ཏ་ེམ་ཐུབ་སྲིད་ན་ངག་ལ་མ་ི

བསྒྲོག་བསྲུང༌། ངག་ལ་མ་ཐུབ་སྲིད་ན་རྩ་བ་བཞེ་ིལམ་མཐོལ་ལ་བཤེགས་བྱོས་ལ་

བསྲུང༌། མ་ཐུབ་ངག་ལ་བསྒྲོགས་ཀྱིང་ལུས་ཀྱིིས་མ་ིབྱོ་བསྲུང༌། ལུས་ཀྱིིས་མ་ཐུབ་

སྲིད་ན་ལྷ་གཤེེན་བརྒྱ་ལ་མཐོལ་བཤེགས་བྱོས་ལ་བསྲུང༌། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

ལོག་ན་ཉམས་པ་ཆོེན་པ་ོསྟོེ། དཔེར་ན་རྫོ་ཆོག་འཕྲི་ོབཞེིན་བསྐོང་པ་རབ་ཏུ་དཀའ། 

ལུང་པ་གཅོིག་ག་ིཆུ་ལའང་མ་ིབཏུང་མཐའ་རུ་བཀར་བའ་ིརིགས། གལ་ཏ་ེའགྱིོད་པ་

དྲེག་པ་ོཡང་དག་ཕྱརི་སྐྱེསེ་ཤེངི༌། སྨད་པ་བཅུ་གསུམ་བྱོས་ན་དག་པའ་ིཁམིས་བསྐྱེར་

ན། སྐྱེ་ེབ་ལྔ་བརྒྱར་འཁརོ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ིལམ་སྒོརོ་སྐྱེ།ེ ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོནོ་པས་བཀའ་

བསྩལ་ཏོ། །ད་ེནས་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྨྲས་པའ་ིམདོ། ད་ལྟའ་ིདུས་འད་ིབཟང་

པོར་རྟེོགས། སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང་སྐོལ་ལྡན་མང༌། དྲེང་སྲོང་དག་པ་ཕེ་ོམོའ་ིསྡེེ། 

ཕེོག་པའ་ིཁིམས་རྣམས་ཡ་ོཐུབ་ན། སྐྱེ་ེབ་གཅོིག་གིས་མངོན་འཚང་རྒྱ། གཙིང་མ་

གཙུག་ཕུད་ཕེ་ོམོའ་ིསྡེེས། རྩ་བ་དག་ེབཅུ་ཁིམས་དང་གཅོིག །ཁ་ིསྟོན་ཆོེན་པ་ོབླ་གབ་

ཆོནེ་པ་ོརགིས་གཉསི། ཐུབ་ན་སྐྱེ་ེབ་ལྔ་ལནོ་མངནོ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར། ཚངས་པའ་ི

དག་ེབསྙིནེ་ཕེལ་ཆོརེ་བསྲུང་བ་ཕེ་ོདང་མ་ོཡསི་སྡེསེ། རྒྱུ་ཡ་ིཕེ་རལོ་དུ་ཕྱནི་པ་ལྔ་དང༌། 

རྩ་བ་བཞེ་ིབསྲུངས་ན། སྐྱེ་ེབ་བཅུ་ལནོ་མངནོ་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར། དག་ེབའ་ིཕྱགོས་

སུ་བསྙིེན་གནས་སྣ་འགའ་བསྲུང་བ་ཡང༌། སྐྱེེ་བ་བརྒྱ་ལོན་ཚོགས་ཀྱིི་ལམ་སྒོོར་

འཇུག །སྟོོན་པ་མྱ་ངན་འདས་ནས་སུ། མ་ིལ་ོབརྒྱ་ལོན་མན་ཆོོད་དུ། སྡེོམ་པ་འདིས་

ཀྱིང་སངས་མ་ིརྒྱ། དུས་ཀྱི་ིམཐའ་མར་ཉ་ེབ་བཞེིན། །སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་ཕྱ་ིཕྱིར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཆོ།ེ ཁམིས་ལ་དབྱོ་ེགཤེག་མང་པ་ོདགསོ། རྩ་བ་བཞེ་ིལས་གྱིསེ་པ་ཡ།ི ཕེ་ོཁམིས་ཉསི་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དགསོ། བུད་མདེ་རྩ་བ་བརྒྱད་བསྲུང་དགསོ། རྩ་བ་བརྒྱད་ལས་གྱིསེ་པ་

ཡ།ི མ་ོཁམིས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དགསོ། དག་ེབསྙིནེ་གཏན་ཁམིས་ལྔ་བསྲུང་དགསོ། 

བསྙིེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྲུང་དགོས། སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་མང་བར་སྐྱེེ། 

འདུལ་བའ་ིཁིམས་ཀྱིང་མང་བར་དཔོག །ནམ་ཞེིག་དུས་ལ་བབ་ཙིམ་ན། འདུལ་བའ་ི

དབྱོ་ེགཤེག་ཕྱ་ེལ་བསྟོན། དགུང་ཞེག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ལ། རྟེོག་ཉུལ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་

ཡོང༌། འཆོལ་ན་ལྷུང་བྱོེད་སུམ་ཅུར་ལྟུང༌། སྙིིང་པ་ོསུམ་ཅུ་ཐམ་པ་དགོས། ཕྱག་རྒྱ་

སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་དགོས། ནམ་ཞེིག་དུས་ལ་བབ་ཙིམ་ན། སྐོབས་དང་སྦྱར་ལ་བཤེད་

ཀྱིིས་དཔོག །གནས་སྐོབས་འདི་རུ་དེ་མི་འབྱུང༌། མི་འབྱུང་བཞེིན་དུ་བཤེད་མི་

ལང༌། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ས།ོ །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་ཤེེས་རབ་གསལ་བའི་མཆོོག །ཅོི་སྐོད་སྨྲས་པ་དེ་བཞེིན་འཁྲུལ་པ་མེད། 

དུས་ལ་བབ་པའི་དུས་སུ་དབྱོེ་ཡིན་བཤེད་པར་གྱིིས། ད་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྡེེ་

གཉིས་སྙིིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་ཟློས། བདེར་གཤེེགས་སྟོོང་གི་མཚན་རྣམས་ནང་ནུབ་

རྒྱུན་དུ་བརྗེདོ། ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲའ་ིསྒོ་ོནས་རབ་ཏུ་དག་པར་ཞུགས། ལྷ་ཕྱག་བསྐོོར་

བ་རྒྱུན་དུ་བརྩོན་པར་གྱིིས། འཁོར་བའ་ིཕྱོགས་སུ་འཕྲིེང་ཡང་མ་ིའཕྲིེང་བར། བདག་

བཞེིན་དམ་པའ་ིདོན་ལ་མ་ཡེངས་འཕྲིེང་བར་གྱིིས། འབྲས་བུ་བླ་ན་མེད་པ་ར་ེདོགས་

མདེ་པར་འཐབོ། ཁྱེམི་ལ་གནས་པའ་ིའཁརོ་ན་ིསྡེ་ེརགིས་གཉསི། དག་ེབའ་ིཕྱགོས་སུ་

སེམས་གཏོད་ཞེི་བར་གྱིིས། སྡེོམ་པ་བསྲུང་བའི་དུས་སུ་སྙིིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་ཟླས། 

བདེ་བར་གཤེེགས་པའི་མཚན་རྣམས་ཐོན་གྱིིན་མཚན་ཕྱག་འཚོལ། སེམས་ཅོན་
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ཡོངས་སུ་བསྔོས་ལ་དམིགས་མེད་གཏོར་མ་ཐོང༌། དུས་དེར་ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲའ་ིསྒོ་ོ

ནས་དག་པར་ཞུགས། དད་པ་ཆོ་ེཆུང་རྩལ་གྱིིས་ཚོགས་ཀྱི་ིལམ་སྒོོར་སྐྱེེ། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་སྟོོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པས། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་འཁོར་མང་པ་ོལ། སྤྱི་ིསྡེ་ེ

གཉསི་ལ་སྒོསོ་སྡེ་ེབཞེ་ིརུ་ཕྱ་ེནས་སུ། རམི་པས་བསྐོརོ་གྱིནི་བཀའ་དྲེནི་ལན་གྱི་ིཞེ་ེས་

ཕུལ། ཞེ་ེས་ལན་གྱིསི་མ་ེཏགོ་སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་ལ་རམི་པས་ཕུལ། ད་ེནས་སྐུ་འཁརོ་རྣམ་

བཞེ་ིལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིསྡེ་ེགཉིས་ནི། དད་པ་གཏིང་ནས་སྐྱེེས་ནས་སུ། སྟོོན་པའ་ི

ཞེལ་དང་འབྲལ་མ་ཕེོད་པ་རུ། སྤྲོིན་ཚོགས་བཞེིན་དུ་སྐུ་བསྐོོར་བོན་གྱིི་འཁོར་ལོ་

མཉན། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་འཁརོ་ཁྱེམི་པ་སྡེ་ེགཉསི་ན།ི དད་པ་གཏངི་ནས་མ་སྐྱེསེ་པས། འདུ་

འཛོ་ིཁྱེམི་གྱི་ིཟང་ཟངི་ལ། ཕྱགོས་བཞེནི་ཀུན་ཏུ་འཐརོ་ཏ་ེསངོ༌། ས་ོསའོ་ིགནས་ན་སྡེམོ་

པ་བསྲུངས། 

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། སྟོོན་པས་འདུས་པའ་ིའཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། སྐྱེ་ེབའ་ི

རྒྱུན་བཅོད་ཕེ་ོམོའ་ིསྲདེ་ལནེ་སྤེངས། དམ་པའ་ིདནོ་ལ་སམེས་གཏད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ི

འཁོར། བརྩོན་འགྲུས་སྟོོབས་ལྡན་ཚུལ་ཁིམས་ངང་དང་ལྡན། འཁོར་བའ་ིརྩད་གཅོོད་

ཕེོ་མོའ་ིརེག་པ་ཞེི། གནས་གཅོིག་འཚོགས་ན་འདུག་པ་རེག་པའི་དོན་ལ་འགལ། 

དབེན་ལ་ཉམས་དགའ་ིགནས་རིས་ས་ོསོར་ཕྱེ། འོན་ཏང་དམ་པའ་ིདོན་ལ་མ་ིའགལ་

མཐའ་རུ་ཕྱནི། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིའཁརོ་

དག་པ་དྲེང་སྲོང་ག་ིའཁོར་ཕེ་ོམ་ོདང༌། གཙིང་མ་གཙུག་ཕུད་ཀྱི་ིའཁོར་ཕེ་ོམ་ོགཉིས་

ཀྱིང༌། མོས་པའ་ིདད་པ་སྐྱེེས་ནས་ས་ོསོར་བྱོེར། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ལ་སོགས་ཕེ་ོ

རིགས་ཀྱིིས། ཁ་ིསྨོན་རྒྱལ་བཞེད་ཕེ་ོགླེིང་གནས་ན་ིམ་ེཏོག་གླེིང་ལ་བརྩིགས། གཤེེན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཟའ་ནའེུ་ཆུང་ལ་སགོས་མ་ོརགིས་ཀྱིསི། ཁངོ་མ་ནའེུ་ཆུང་མ་ོགླེངི་གནས་ན་ིནགས་

ཚལ་གླེིང་ལ་བརྩིགས། ཕེ་ོམ་ོདབྱོ་ེནས་གནས་རིས་ས་ོསོར་འཛོིན། བར་ན་དཔག་

ཚད་བཞེ་ིཡ་ིརྒྱང་ཐག་ཡོད། དཔག་ཚད་བཞེ་ིཡ་ིབར་དུ་སེང་གེའ་ིཁ་ིབརྩིགས་ནས། 

སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་སྤྱིན་དྲེངས་གྱིིན། འཕྲུལ་ངག་བདེན་པའ་ིབོན་ལ་འདུས་

ཅོངི་ཉན། བནོ་བཤེད་ཟནི་ནས་ཐ་ེཚམོ་ས་ོསརོ་འགྲ།ོ ད་ེལྟར་དགུང་ལ་ོགསུམ་དུ་བནོ་

གྱི་ིའཁོར་ལ་ོབསྐོོར། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིའཁོར་ལོས་ཤེེས་པའ་ིརྒྱུད་ཁོལ་བས་ཕེ་ོམ་ོ

གཉིས་ཀ་ཤེེས་རབ་ཚད་དུ་ཕྱིན། ད་ེཡ་ིནང་ནས་རྩ་ེམ་ོབྱུང་རྒྱལ་བ། ཕེ་ོལ་ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་དང༌། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཡིན། མ་ོལ་ཧོས་བཟའ་རྒྱལ་མེད་དང་གཤེེན་

བཟའ་ནའེུ་ཆུང་ཡནི། 

དེ་ལྟར་སྟོོན་པས་ཁྱེིམ་སྤེངས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིས། ཀུན་ཀྱིང་ཚུལ་ཁིམས་

བསྲུངས་ཀྱིིན་ཡངོས་ཀྱིང་བད་ེབར་བཀདོ། 

“བཀའ་འདུས་པ་རནི་པ་ོཆོ་ེགཟརེ་མྱགི་ག་ིརྒྱུད་ལས།” །གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་ཁྱེམི་

སྤེངས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབཅོ་ོལྔ་པའ།ོ །
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ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པོ། 

སོྟན་པོསེ་འིཁོར་སྤེངསེ་དགོན་པོ་མཛོད་པོའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཏ་ིབཀྲེ་མུ་ཟེར་གྲག་ཏོག་ལྷང་པར་ལྷན། གང་ཟག་མིའ་ི

སྐོད་དུ་ན། སྟོནོ་པས་འཁརོ་སྤེངས་དགོན་པ་མཛོད་པའ་ིལའེུའ།ོ །

འགྲ་ོདྲུག་ཐུགས་རྗེསེ་བཟུང་བའ་ིཕྱིར། ཅོརི་ཡང་སྤྲུལ་ཞེངི་ཐུགས་རྗེསེ་བཟུང༌། 

ཐར་པ་རམི་པས་བགྲདོ་པའ་ིཕྱརི། སམེས་ཅོན་བླ་ོལ་གྲངས་མང་བས། གངོ་དུ་ཅོ་ིལྟར་

མཛོད་པ་རྣམས། ཐར་པ་མྱུར་བར་མ་ིཐབོ་ཀྱིང༌། སམེས་ཅོན་བླ་ོདང་སྦྱར་ནས་མཛོད། 

ད་འཁརོ་སྤེངས་དགནོ་པ་མཛོད་པ་ཡང༌། སམེས་ཅོན་བླ་ོརབ་ཡདོ་པ་རྣམས། ཐར་པ་

མྱུར་དུ་ག་ོདབྱོེའ་ིཕྱིར། མ་ནོར་ལུང་རྣམས་བསྟོན་པར་དགོངས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་

མ་ིབ་ོཡིས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིསྐུ་འཁོར་རྣམས། སེང་གེའ་ིགདན་དྲུང་དུ་བསྡུས་ནས་

ཚིགས་སུ་བཅོད་དེ་གསུངས་པའི་མདོ། །ངས་ཀྱིང་འཁོར་བའི་བོན་ལ་མི་གནས་

པར། །ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱོ་བའ་ིདོན་ཆོེད་ཀྱིིས། །མ་ིབདེའ་ིའདུ་འཛོ་ིསྤེངས་ནས་བད་ེ

བར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། །བཀྲེ་ཤེསི་ཕེ་ོབྲང་ཁ་ིསྨནོ་རྒྱལ་བཞེད་དང༌། །བཀྲེ་ཤེསི་མ་ོགླེངི་ཁངོ་

མ་ནེའུ་ཆུང་གི། །བར་ན་དཔག་ཚད་བཞེི་ཡོད་དཀྱིིལ་ཚད་ན། །སེང་གེའི་གདན་

བརྩགིས་བནོ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ། །ཡནོ་ཏན་ད་ེཡསི་དད་ལྡན་ཤེསེ་པ་བསྐྱེེད། །ཤེསེ་

པ་བསྐྱེེད་པས་ཤེེས་རབ་སླེབས་པ་མང༌། །སེམས་ཅོན་ལོག་པར་འཁྲུལ་བ་གྲངས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མང་ཀུན། །ཤེེས་རབ་རྩལ་རྫོོགས་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཤེེས་རྒྱུད་ཁོལ། །བདག་ན་ིམྱུར་དུ་ཐར་

པ་བགྲོད་པའ་ིཕྱིར། །དམ་པའ་ིའཁོར་ཁྱེེད་སྤེངས་ནས་གཅོིག་པུར་དགོན་པར་འགྲོ། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་འཁོར་རྣམས་ནང་ནས་ཁྱེབ་

པ་བརྟུལ་ཤུགས་ཆོེ། བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པས་སླར་ལ་ཞུས་པའ་ིམདོ། །མུན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་

གཤེེན་རབ་སྟོོན་པ་ལགས། །ཉི་གདལ་བཞེིན་དུ་ཀུན་ལ་སྙིོམས་པར་མི་མཛོད་

པར། །སྣང་བལྟམས་བཞེནི་དུ་ཉདི་གསལ་གཞེན་ལ་ཅོ་ིཞེགི་སྨན། དགནོ་པར་གཅོགི་

པུར་མ་གཤེེགས་འགྲ་ོདོན་བཀྲེིད་དྲེང་མཛོོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས་ཕྱག་ལ་འཇུས་

ས།ོ །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་འཁོར་སྡེ་ེ

མང་པ་ོཉོན། འགྲ་ོབ་བཀྲེིད་དྲེང་ག་ོརིམ་ཁྱེེད་ལ་བསྟོན། བདག་ཀྱིང་སྐྱེ་ེབ་གྲངས་མེད་

དང་པ་ོགང་ཟག་རིམ་པར་བརྒྱུད། བརྒྱུད་པའི་དུས་སུ་བསོད་ལྡན་སྟོོབས་མཆོོག་

གིས། སྟོོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ག་ིབསོད་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་ིཞེིང་ཁམས་ད་ེརུ་བྱོོན། 

ད་ེལ་སེམས་བསྐྱེེད་དད་པའ་ིསྟོོབས་དང་ལྡན། སྐྱེ་ེབ་གྲངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ིལམ་ལ་

བསགས། ཤེེས་རབ་རྩལ་རྫོོགས་ཐར་པར་མངོན་སངས་རྒྱས། རྒྱ་བའི་སེམས་

བསྐྱེེད་སྐྱེེས་པའ་ིདུས་ད་ེརུ། བདག་མཐར་གྲུབ་པ་རྫོོགས་པའ་ིདུས་རྟེིང་ལ། གཞེན་

དག་སེམས་ཅོན་འདྲེེན་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ། འདུལ་བའ་ིཞེིང་ཁམས་ཤེིན་ཏུ་གདུལ་

དཀའ་བའ།ི མ་ིབཅོེད་འདུལ་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའ་ིམཐུས། ད་ལྟའ་ིགནས་འདིར་

འདྲེེན་པའ་ིསྟོོན་པར་འོངས། སེམས་ཅོན་བླ་ོདང་སྦྱར་ནས་བཀྲེིད་དྲེང་ཕྱིར། ག་ོརིམ་

རིམ་པར་བསྟོན་པ་འད་ིལྟ་སྟོེ། འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིརྒྱུད་ནང་འདིར། སྔ་རབས་

འདས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་པོར་བསྟོན་པ་ནི། བདག་སྟོོན་པ་ཡན་ཆོོད་གང་གིས་སྟོོན་པ་
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ག་ོརུ་ཕྱ་ེབའ།ོ །ད་ེཡ་ིའགོ་ཏུ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་བསྟོན་པ་ན།ི ཀུན་དང་མཐུན་

གྱིིན་ཁུངས་བཙུན་པའ་ིདོན་ཆོེད་དོ། །ད་ེཡ་ིའོག་ཏུ་སྐྱེ་ེབ་བཞེེས་པའ་ིགཏན་ཚིགས་

བསྟོན་པ་ན།ི སྐྱེ་ེརྒྱུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀུན་ལ་བསྟོན་པའ།ོ །ད་ེཡ་ིའོག་ཏུ་བསྟོན་པ་སྤེེལ་

བའ་ིག་ོརམི་བསྟོན་པ་ན།ི བླ་ོཡ་ིརིམ་པས་ཐར་པ་བསྒྲོདོ་ཕྱིར་ར།ོ །ད་ེཡ་ིའགོ་ཏུ་འགྲ་ོབ་

འདུལ་བ་བསྟོན་པ་ནི། སྐྱེེས་པ་རྣམས་ལ་ཞེེ་སྡེང་ཆོེ་བ་ཡི་གཏ་ོབུ་དོད་ཏེ་ཐར་པར་

དྲེངས་པ་ཡང༌། ཞེ་ེསྡེང་ཅོན་ཡང་དད་པས་ཐང་ཆོོད་ན། དྲེག་པོའ་ིརྐྱེེན་དང་ཕྲིད་ནས་

འདྲེོང་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིའོག་ཏུ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་འདོད་ཆོགས་ཆོ་ེབ་ན།ི འགུ་ལིང་མ་ཏ་ི

ཐར་པར་དྲེངས་པ་ཡང༌། འདདོ་ཆོགས་ཅོན་ཡང་དད་པས་ཐང་ཆོདོ་ན། དྲེག་པའོ་ིརྐྱེནེ་

དང་ཕྲིད་ནས་འདྲེངོ་བའ།ོ །ད་ེཡ་ིའགོ་ཏུ་ཁབ་རྣམས་བཞེེས་པ་ཡང༌། སམེས་ཅོན་ཞེནེ་

ཆོགས་སྤེང་ཕྱིར་བཞེེས་པའོ། །དེ་ཡི་འོག་ཏུ་སྲས་རྣམས་སྤྲུལ་པ་ཡང༌། མ་རིག་

གསལ་གདབ་ཕྱརི་དུ་སྤྲུལ་པའ།ོ །ད་ེཡ་ིའགོ་ཏུ་རྒྱས་པ་སྤྱི་ིདྲེངས་ཀྱིང༌། །འགྲ་ོབ་མང་

པ་ོརྒྱ་ལག་ཕྱད་པའ།ོ །ད་ེཡ་ིའོག་ཏུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ་བ་ཡང༌། དུག་ལྔ་ཆོ་རགས་

རྣམ་པ་གཞེོམ་ཕྱརི་ར།ོ །

ད་ེཡ་ིའོག་ཏུ་བསྟོན་པ་རྗེེས་བཞེག་ཀྱིང༌། ཕྱ་ིརབས་བཀྲེིད་དྲེང་དཔ་ེདོན་བསྟོན་

པའ།ོ །ད་ེཡ་ིའགོ་ཏུ་འཕྲིནི་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་དནོ་བསྟོན་ཀྱིང༌། ཉནོ་མངོས་ཤེས་ཆོ་ེརམི་

པས་དྲེང་ཕྱིར་ར།ོ །ད་ེཡ་ིའོག་ཏུ་ཁྱེིམ་སྤེངས་དོན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་། འཁོར་བའ་ི

སྒོོ་གཅོོད་ཐར་པའི་དོན་མཚོན་ནོ། །དེ་ཡི་རྟེིང་ལ་ད་ལྟ་དགོན་པ་བསྙིེགས་པ་ཡང༌། 

ཡུལ་གྱིི་འདོད་པ་བཅོོམ་ནས་ངེས་དོན་གསལ་གདབ་སྟོེ། སྐྱེེ་བ་གཅོིག་ལ་བླ་མེད་

བསྒྲུབ་པའོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་འཁོར་ལ་གསུངས། ཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་འཁོར་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྱིིས་ཡང་ཞུས་པ། འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན། ལས་སུ་སྡུག་བསྔལ་

སྤྱིོད་ཅོིང་དོན་དུ་སྐྱེ་ེའཆོ་ིརྩོལ། སྐྱེ་ེབ་གཅོིག་གིས་བླ་མེད་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཚུལ་ལམ་

ཐབས་ཀྱི་ིགཏན་ཚགིས་ཇི་ིལྟར་ལགས་པ་ཞེགི །མ་ིའབྱོདེ་མཉམ་པའ་ིཐུགས་ཀྱིསི་རྒྱ་

བསྐྱེེད་ལ། མ་ལུས་རྣམ་བཞེིའ་ིའཁོར་ལ་བསྟོན་ཏུ་གསོལ། ད་ེལ་སྟོོན་པས་སླར་ཡང་

ལན་གསུངས་པ། བདག་ག་ིཐུགས་ཉིད་ཡ་ེནས་ཀུན་ལ་ཁྱེབ། ཉ་ིབཞེིན་ཡོངས་ལ་

སྙིམོས་ཤེངི་ཆུ་བཞེིན་རྒྱུན་མ་ིའཆོད། སམེས་ཅོན་རྣམས་ལ་མ་ིའབྱོདེ་ཡ་ེནས་ཡངོས་

མཉམ་སྟོེ། སེམས་ཅོན་གྲངས་ལ་བསམ་འདས་རྒྱ་ཆོེ་བས། ལས་ཀྱིང་དེ་དང་

མཚུངས་པར་ཐ་དད་མང༌། རང་ཉིད་ཀློོང་དུ་བད་ེབའ་ིཐུགས་ཉིད་ཀྱིིས། སྐྱེ་ེབ་གཅོིག་

གི་བླ་མེད་བསྒྲུབ་པ་འདི། རིག་པ་ཅོན་གྱིི་སྨན་ཡིན་ཏེ། རྨེོངས་པ་ཅོན་གྱིི་དུག་ཏུ་

འགྱུར། ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་ཀུན་གྱི་ིཐུན་མོང་མིན། ཤེེས་རིག་གསལ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་

ཅོད་ཀུན། །ངསེ་པའ་ིདནོ་ལ་འདུད་ན་དགནོ་པའ་ིགནས་སྙིགེ་དགསོ། །མཚ་ོགླེངི་དུར་

ཁོད་ནགས་ཚལ་ལུང་ཕུགས་སུ། །རི་དྭགས་རྨེས་མ་བཞེིན་དུ་གཅོིག་པུར་གར་

གནས་སུ། །དབང་པ་ོཕྱ་ིཡ་ིཡུལ་དགྲ་བཅོོམ། །ནང་ག་ིབག་ཆོགས་སྐྱེོན་སྤེང་ཕྱིར་ཏུ་

ཡང༌། །ལུས་དབེན་སེམས་གདུལ་ཕྱིར་ན་བསྒོོམ་པ་གཅོེས། །ད་ེཕྱིར་འཁོར་སྤེངས་

བདག་ན་ིདགོན་པར་འགྲོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་གསུངས་སོ། །ད་ེལ་ཁྱེབ་པ་ལ་

སོགས་འཁོར་གྱིིས་གསོལ་པ། སེམས་ཅོན་བླ་ོལ་ཐ་དད་བསམ་ལས་འདས། བླ་ོ

དམན་ཐམས་ཅོད་དོན་དུ་མ་ིརུང་ཡང༌། བླ་ོརབ་དོན་ལ་འཇུག་ཕྱིར་ངེས་པའ་ིབཀའ་

བསྩལ་འཚལ། ད་ེལ་སྟོནོ་པས་གསུངས་པ། འཕེན་ཡུལ་འདུལ་ཁམིས་ཟབ་མ་ོབསྲུང་

བའ་ིགང་ཟག་རྣམས། དཔནོ་གསས་སྤྱི་ིགཅོདོ་བནོ་འད་ིཐསོ་ནས་དུག་ཏུ་འགྱུར། རངི་
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བའ་ིརྒྱུད་ནས་ཐར་པར་བགྲོད་པ་རྣམས། ཡིད་འབྱུང་ཁོང་སྙིིང་ལོག་པར་གོལ་བར་

འགྱུར། བླ་ོརྩལ་རབ་ཡོད་གང་ཟག་ཐམས་ཅོད་ཀུན། འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་

ངེས་པའ་ིདོན་བཤེད་ཀྱིིས། བླ་ོདམན་རྣམས་དང་མ་ིའབྲེལ་མཚམས་ཆོོད་ལ། ངེས་

པའ་ིལུང་བསྟོན་དམ་པའ་ིདནོ་ལ་ཉནོ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་བཀའ་བསྩལ་ནས། སྟོནོ་པ་ཡང་ར་ི

གཡུང་དྲུང་དགུ་རྩེགས་ཀྱི་ིནགས་ཚལ་མིས་མ་ིརྙིེད་པའ་ིནང་དུ། འཁོར་སྤེངས་ནས་

དགནོ་པ་ལ་གཤེགེས་ས།ོ །

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་ལ་སོགས་པའི་ཕེོ་རིགས་དང༌། 

གཤེནེ་བཟའ་ནའེུ་ཆུང་ལ་སགོས་པའ་ིམ་ོརགིས་ཀྱིསི། རགི་པའ་ིརྩལ་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ི

འཁོར་རྣམས་བསྡུས། ནགས་ཚལ་དགོན་པའ་ིགནས་སུ་གཞེན་དང་མཚམས་བཅོད་

ནས། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ིསྤྲོིན་བཞེིན་འདུས། འཁོར་གྱི་ིནང་ནས་ཁྱེབ་པ་

བརྟུལ་ཤུགས་ཆོ།ེ བཙུན་པ་ཁྱེབ་པས་ཚགི་ཏུ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ ཉ་ིལས་ཟརེ་བྱུང་མུན་

པ་ཡོངས་འཇིོམས་བཞེིན། ཐུགས་རྗེེས་སེམས་ཅོན་ཡོངས་ལ་བཀྲེིད་དྲེང་མ་ིམཛོད་

པར། དམ་པའ་ིའཁོར་སྤེངས་གཅོིག་པུར་དགོན་པར་གཤེེགས། ཕྱག་ནས་འཇུས་

ཀྱིང་ཐུགས་རྗེའེ་ིརླབས་ཀྱིསི་གཤེགེས། མ་ིཐགོས་སྐྱེ་ེབ་གཅོགི་གསི་ཐར་པའ་ིགནས་

སླེབས་ན། མ་ིགཡ་ོཐིག་ལ་ེངེས་པའ་ིབཀའ་བསྩལ་འཚལ། ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་

བསྩལ་པ། སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྐྱེ་ེསྡུད་རུ་མ་ན།ི །ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་པར་ཤེསེ་པ་ཉདི་

ལ་གདགས། །འད་ིཡ་ིརྩད་ཆོདོ་བྱུང་ཚརོ་སྒོ་ོཁགེས་ན། སྤྲོ་ོབསྡུ་ཐམས་ཅོད་རང་ལས་

རང་འབྱུང་ང༌ོ། །ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །ད་ེལ་ཡང་ཁྱེབ་པས་སླར་

གསལོ་པ། ཀུན་དང་གཞེ་ིདང་རྣམ་པར་ཤེསེ་པ་བཞེ།ི །གདགས་པའ་ིསྒོ་ོ’སྒྲོ’ོགཙིགེས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དོན་ཆོེད་ཅོ་ིལས་བྱུང༌། །རྩད་གཅོོད་བྱུང་ཚོར་སྒོ་ོདགག་ནུས་མཐུ་ཅོ་ིཡིས་གྲུབ། །ད་ེ

ལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་

ཀུན། །པུས་ཚུགས་ཐལ་སྦྱོར་ལུས་ཐུད་དབང་པ་ོམ་ཡེངས་བརྟེན་པར་ཉོན། ཁམས་

གསུམ་སེམས་ཅོན་རིས་དྲུག་བར་མ་ད་ོདང་བདུན། ཐར་ལམ་མ་ཕྱདེ་སྐྱེ་ེའཁོར་ལས་

ཀྱིིས་འབྱུང་བ་ཡང༌། ཀུན་གཞེི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཉིད་ཀྱིི་བག་ཆོགས་བཟང་ངན་

ནོ། །དུས་གསུམ་བདེར་གཤེེགས་ཐུགས་རྗེེས་འགྲ་ོདོན་མཛོད་པ་ཡང༌། ཀུན་གཞེ་ི

རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ིབག་ཆོགས་བཟང་ངན་ནོ། །བག་ཆོགས་བཟང་ངན་གཉིས་

ལས་ཀུན་གཞེ་ིཕྱ་ེབའོ། །བཟང་ངན་གཉིས་ཀའ་ིགཞེ་ིམ་སེམས་ཀྱིིས་བྱོེད་པས་ཀུན་

གཞེིའ།ོ །ཀུན་དང་གཞེ་ིགཉིས་འབྲེལ་བའ་ིནུས་མཐུ་ལས། ངན་པ་སྐྱེོན་གྱི་ིརྣམ་པར་

ཤེེས་པ་དང༌། བཟང་པ་ོཡོན་ཏན་གྱི་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང་གཉིས་འབྱུང་བས། རྣམ་

པར་ཤེེས་པའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་ཀུན་དང་གཞེ་ིདང་རྣམ་པར་དང་ན་ིཤེེས་པའོ། །ད་ེལ་

དོན་དུ་ཟབ་ཅོིང་གཏིང་རིང་ཕྲི་ཞེིང་ཆོ་ཞེིབ་པས། ལེན་པའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཚོད་ཟིན་

ཤེེས་པ་རབ་ཏུ་དཀའ། བག་ཆོགས་བཟང་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བོན་དུ་

གཏོགས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིབོན་ཡང་ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཉིད་ལས་

འབྱུང་བའ།ོ །བག་ཆོགས་ངན་པ་འཁོར་བའ་ིབོན་དུ་གཏོགས། ལས་དང་ཉོན་མོངས་

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ིརྒྱུ་ལས་འབྱུང་

བའོ། །ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པའ་ིནུས་མཐུ་ལས། དུས་གསུམ་

གཤེེན་རབ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བའ།ོ །ཡང་ན་ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་

པར་ཤེསེ་པ་ཤེསེ་པར་བསྟོན་པ་ན། དནོ་ཆོདེ་རྣམ་པ་བཞེ་ིཡསི་གསལ་བར་རགི་པར་
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བྱོ། བཞེ་ིཡ་ིག་ོརིམ་ཁྱེོད་ལ་འད་ིལྟར་བསྟོན། ཀུན་གཞེ་ིཡིན་ལ་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་མ་

ཡིན་པ་དང་གཅོིག །རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་ལ་ཀུན་གཞེ་ིམ་ཡིན་པ་དང་གཉིས། ཀུན་

གཞེ་ིཡང་མ་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་གསུམ །ཀུན་གཞེ་ིཡང་

ཡིན་ལ་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡང་ཡིན་པ་དང་བཞེིའ།ོ །ད་ེལ་གཞེ་ིན་ིནམ་མཁའ་ཡིན་ལ། 

ཀུན་ན་ིསྤྲོནི་དང་ན་བུན་དང་ཁུ་རླངས་དང་གཞེའ་ཚནོ་ཡནི་ཏ།ེ ཀུན་དང་གཞེ་ིཡནི་ལ་

རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ན་ིམ་ཡིན་ན།ོ །གཞེ་ིན་ིས་གཞེ་ིཆོེན་པ་ོཡིན་ལ། ཀུན་ན་ིརྩ་ིཤེིང་དང་

ནགས་ཚལ་དང་གངས་བྲག་ཡནི་ཏ་ེརྣམ་པར་ཤེསེ་པ་ན་ིམ་ཡནི་ན།ོ །གཞེ་ིན་ིརྒྱ་མཚ་ོ

ཆོནེ་པ་ོཡནི་ལ། ཀུན་ན་ིརླངས་པ་དང་ལྦུ་བ་དང་རླངས་པ་ལྟ་བུ་ཡནི་ཏ་ེརྣམ་པར་ཤེསེ་

པ་ན་ིམ་ཡིན་ན།ོ །དེའ་ིཕྱིར་ན། ཀུན་གཞེ་ིཡིན་ལ་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པ་བསྟོན་

པའ།ོ །རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་ལ་ཀུན་གཞེ་ིམ་ཡིན་པ་ན།ི མིག་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་ཏ་ེ

དབང་པ་ོལྔ་ཡང་། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ན་ིཡིན་ན།ོ །གཟུགས་སྒྲོ་དྲེ་ིར་ོལ་སོགས་ཏ།ེ བྱོ་ེ

བྲག་ནི། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཏེ། བག་ཆོགས་ཀྱི་ིགཞེིར་མ་ིའགྱུར་བས། དེའ་ིཕྱིར་ན། 

རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་ལ་ཀུན་གཞེ་ིམ་ཡིན་པ་བསྟོན་པའོ། །ཀུན་གཞེ་ིཡང་ཡིན་ལ་

རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡང་ཡིན་པར་བསྟོན་པ་ནི། ཕྱིའ་ིཡུལ་ལྔའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པས་ཕྱ་ེ

ཡནི། དབང་པ་ོལྔ་ཡསི་ས་ོས་ོནས་བཅོད་ཅོངི༌། ཡདི་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེསེ་པས་བྱུང་ཚརོ་

དུ་གཅོོད་ཀྱིིན། ཉོན་མོངས་པ་ཅོན་གྱིིས་བདག་དང་བདག་གིར་བཟུང་ནས། ད་ེཀུན་

ཀའ་ིགྲངས་མང་པ་ོརྣམས་སེམས་ཉདི་ལ་གསགོ་པས། དཔརེ་ན་ཕྱིའ་ིཡུལ་ལྔ་ན་ིརྫོས་

ཟན་དང་འདྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །སྒོོ་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ནི་བྲན་ཁོལ་དང་འདྲེ་བ་ཡིན་

ན།ོ །ཡདི་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེསེ་པ་ན་ིཁྱེ་ོག་དང་འདྲེ་བ་ཡནི་ན།ོ །ཉནོ་མངོས་པ་ཅོན་གྱི་ིརྣམ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པར་ཤེེས་པ་ནི། བུད་མེད་དང་འདྲེ་བ་ཡིན་ན།ོ །ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ན་ིཁང་

པ་དང་འདྲེ་བ་ཡནི་ན།ོ དཔརེ་ན་བྲན་ཁལོ་གྱིསི་འཚལོ། ཁྱེ་ོག་ཡསི་གཅོདོ། བུད་མདེ་

ལ་གཏད། ཁང་པ་རུ་གསོག་པ་དང་འདྲེ་བས་ན། གང་ཟག་ཐམས་ཅོད་ལ་ཀུན་གཞེ་ི

ཡང་ཡོད་ལ་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེའ་ིཕྱིར་ན།ཀུན་གཞེ་ིའང་ཡིན་ལ་རྣམ་

པར་ཤེེས་པའང་ཡིན་པར་བསྟོན་པའོ།ཀུན་གཞེ་ིཡང་མ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་

ཡང་མ་ཡིན་པ་ན།ི ནམ་མཁའ་སྟོོང་པའ་ིངོགས་དག་པ་ན། ཀུན་གྱི་ིབྱོ་ེབྲག་ཀྱིང་མེད། 

གཞེིའ་ིརྣམ་གྲངས་ཀྱིང་མ་ིགསོག །རྣམ་པར་ཤེེས་པའ་ིམཚན་མ་ཡང་མ་ིདམིགས་

པས། ཀུན་གཞེ་ིཡང་མ་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་བསྟོན་པའོ། །ད་ེ

དང་མཚུངས་པར་བནོ་ཉིད་དམ་པ་དང༌། སམེས་ཉདི་དག་པ་དང་ཡང་སྦྱར་ར།ོ །དེའ་ི

ཕྱརི་ན་བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་ལ་སགོས་པ་ཉན་པ་པ་ོརྣམས། ལྟ་བ་ཡས་དབུབ་པའ་ིདནོ་ད་ེ

ལྟ་བུ་ལས་མ་ཡེངས་ཤེིང༌། སྤྱིོད་པ་མས་འཛོེགས་པའི་ཁིམས་འདི་ལྟ་བུ་ལས་མ་

འཆོལ་ན། གཞེ་ིསྙིིང་རྗེ་ེཆོེན་པོའ་ིམ་དང་ཡང་འགྲོགས་ཞེེས་བྱོ་སྟོེ། ཐབས་ཕེ་རོལ་ཏུ་

ཕྱནི་པ་བཅུའ་ིལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡང་ད་ེཁ་ོན་ཉདི་ད།ོ །

ད་ེལ་ཁྱེབ་པས་སླར་གསོལ་པ། སྟོོན་པ་ལགས། ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་

འདི། ཐམས་ཅོད་བསྐྱེེད་བསྡུད་ཀྱི་ིགཞེ་ིལགས་ན། དུས་གསུམ་གྱི་ིགཤེེན་རབ་བད་ེ

བར་གཤེེགས་པ་དང༌། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་མ་ིབད་ེབར་འཁོར་བ་གཉིས་

ཀྱིང༌། ཀུན་གཞེིའ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པའ་ིབག་ཆོགས་བཟང་ངན་གཉིས་ཀྱི་ིནུས་མཐུ་

ལས་བྱུང་ན། དུས་གསུམ་གྱི་ིགཤེནེ་རབ་བད་ེབར་གཤེགེས་པ་རྣམས། །བག་ཆོགས་

བཟང་པ་ོལས་བྱུང་བས་ཇི་ིལྟར་སྐྱེེད་པ་ལགས། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསེམས་ཅོན་མ་ི
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བད་ེབར་འཁོར་བ་རྣམས། བག་ཆོགས་ངན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཇི་ིལྟར་སྤེང་བ་ལགས། 

ས་ལེ་གསལ་བའི་སྟོོན་པས་བདག་ཅོག་རྣམས་ལ་བཤེད་པར་ཞུ། དེ་ལ་སྟོོན་པས་

བཀའ་བསྩལ་པ། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་ཉན་པའ་ིའཁོར་བ་རྣམས། འཁོར་བ་

ཐོག་མ་མེད་པའ་ིདུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་དུ། ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པའ་ིགཞེ་ིམ་

ལ། བག་ཆོགས་བཟང་ངན་གཉསི་ཀའ་ིས་བནོ་བསྒོསོ་པ་ན།ི སནོ་ཤེངི་ཕུང་བུ་བཞེནི་

དུ་ཕྲི་ཞེིང་མང་བར་བསྐྲིས། བཟང་པ་ོབླང་ཞེིང་ངན་པ་སྤེང་བའ་ིདཔ་ེཐབས་ནི། རྒྱ་

མཚོའ་ིནང་ན་འཇིོག་པ་ོཀླུའ་ིགནས་ན། པད་མ་སྟོོང་བརྩེགས་རུས་སྦལ་ཁ་བ་ོཡིས། 

ཆུ་ལས་འ་ོམ་དུག་ལས་རྩ་ིཕྱ་ེབཞེིན། བག་ཆོགས་ངན་པ་སྤེང་ཞེིང་བཟང་པ་ོགཞེག་

ཅོིང་བསྣན། སྤྱིིར་བསྡུས་སྣོད་བཅུད་བོན་དང་སྒོོས་འབྲེལ་ལུས་སེམས་བོན། བཟང་

ངན་གཉིས་ཀ་ཆོགས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན། མི་ཆོགས་སྤེང་ན་ཏིང་འཛོིན་རྣམ་གསུམ་

བསྒོོམ། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་དང་པ་ོད་ེབཞེིན་ཉིད་ཀྱི་ིཏིང་ང་ེའཛོིན་ཀློོང་དུ་ཁྱེབ་པའ་ིརྒྱུ་

ལས་འབྱུང༌། སྤྱིིར་ན་ིབོན་ཉིད་ན་ིཡ་ེནས་ཅོིར་ཡང་མ་གྲུབ་སྟོོང་པ་ཉིད་དོ། །ད་ེཁ་ོན་

བཞེིན་དུ་སེམས་ཉིད་ཀྱིང༌། ཅོིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཡ་ེནས་སྟོོང་པའ།ོ །ད་ེབཞེིན་ཉིད་ཁ་ོ

ན་ལྟར་སྣང་བའ་ིབོན་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀྱིང༌། ཡ་ེནས་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ནོ། །ད་ེ

ལྟར་སྟོངོ་ལ་ཡངོས་སུ་རྒྱ་མ་ཆོད། དམ་པའ་ིདནོ་དུ་ཡ་ེནས་སྟོངོ༌། ཀུན་རྫོབོ་དངསོ་སུ་

མཚན་མར་སྣང༌། སྣང་སྟོོང་གཉིས་ཀའ་ིདོན་ཚད་ནི། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་གཟུངས་

ཐབེས་ན། ད་ེབཞེནི་ཉདི་ཀྱི་ིཏངི་ང་ེའཛོནི་ཞེསེ་བྱོ། ཏངི་ན་ིམ་ིཡངེས་པ་ཉདི་ཡནི། ང་ེན་ི

མ་ིགཡ་ོབ་ཉིད་ཡིན། འཛོིན་ན་ིགཟེར་ཐབས་མ་ིགཏོང་བ། ད་ེཡང་གཟུང་འཛོིན་ཟིན་

དང་གསུམ། ཚིག་དྲུག་བར་ན་ཀྱི་ིའབྲེལ་པའི། སྒྲོ་ན་ིདྲུག་པ་འབྲེལ་པའ་ིཀྱིི། དོན་ན་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྐྱེེས་བུ་བརྟུལ་ཤུགས་དོན། ཆོིག་པུས་དགོན་པར་ད་ེལྟར་བསྒོོམ། ད་ེནས་ཀུན་ཏུ་

སྣང་ག་ིཏིང་ང་ེའཛོིན། ཀུན་ན་ིསྤྱི་ིབསྡུས་སྒོོས་འབྲེལ་གཉིས། ཏུ་ན་ིཡུལ་ལ་དམིགས་

པར་བསྐྱེེད། སྣང་ན་ིསྤྲུལ་སྐུ་བསམ་འདས་ཀྱིིས། ཇི་ིལྟར་མཐུན་པའ་ིསྐོད་ཀྱིིས་སྟོོན། 

ཏིང་ང་ེའཛོིན་ན་ིགོང་དང་མཚུངས། ད་ེནས་རིག་པ་རྒྱུའ་ིཏིང་ང་ེའཛོིན་བསྒོོམ། ད་ེན་ི

གོང་མའ་ིཚིག་གཞུག་སྡུད། ནས་ན་ིའོག་མའ་ིཚིག་འག་ོའདྲེེན། རྒྱུ་ན་ིསྐྱེ་ེརྒྱུད་དཀར་

དམར་སྤྲོོ། ཡ་ིན་ིཐར་པའ་ིལམ་ལ་འདྲེེན། ཏིང་ང་ེའཛོིན་ན་ིགོང་དང་མཚུངས། སྒོོམ་

བསྒོོམ་བསྒོོམས་དང་གསུམ་པ་ོཡང༌། ཐིག་ལ་ེངེས་པར་ཁྱེོད་ལ་བསྟོན། དོན་གྱི་ིཏིང་

འཛོིན་རྣམ་གསུམ་ཡང༌། མ་ིཡེངས་དོན་ལ་མ་ིརྟེོག་ན། སྒོོམ་པའ་ིགཞེ་ིགནས་ད་ེཉིད་

ཡིན། མི་རྟེོག་ཡོངས་ཁྱེབ་གསལ་དྭངས་ན། སྒོོམ་པའི་དངོས་པ་ོདེ་ཉིད་ཡིན། མི་

ཆོགས་བརྟུལ་ཤུགས་མཁར་གདལ་ན། སྒོམོ་པའ་ིའབྲས་བུ་ད་ེཉདི་ཡནི། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

སྟོོན་པས་འཁོར་ལ་བཀའ་བསྩལ་པས། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ལ་སོགས་པའ།ི སྐྱེེས་

པའ་ིསྡེ་ེརགིས་རྣམས་ན།ི འཁརོ་བ་ཐགོ་མ་མདེ་པའ་ིདུས་ནས། ད་ལྟའ་ིལུས་ལ་རྟེནེ་པ་

ཡན་ཆོོད་དུ། ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པའ་ིགཞེ་ིམ་ལ། དག་ེསྡེིག་གཉིས་ཀྱི་ིས་བོན་

བསགས་པ་ཡང༌། སྟོོན་པས་མ་ནོར་ངེས་པའི་ལུང་བསྟོན་པས། འཁོར་བའི་བག་

ཆོགས་ངན་པ་སྤེངས་པས་སྤེོངས། ཐར་པའ་ིབག་ཆོགས་བཟང་པ་ོབསྐྱེེད་པས་སྐྱེེས། 

ཀུན་གཞེིའ་ིཀློོང་ནས་བད་ེབའ་ིངང་ཉིད་དབྱོིངས་སུ་དག །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ལ་

སགོས་བཟའ་མ་མ་ོཡ་ིསྡེ་ེརགིས་རྣམས། འཁརོ་བ་ཐགོ་མ་མེད་པའ་ིདུས་ནས་སུ། ད་

ལྟ་སྡུག་བསྔལ་ལུས་བླངས་ཡན་ཆོད་དུ། དག་ེསྡེིག་གཉིས་ཀྱི་ིབག་ཆོགས་མང་པ་ོ

བསགས། །ཀུན་གཞེ་ིཀུན་གྱི་ིགཞེ་ིལ་བག་ཆོགས་ས་བོན་བསྒོོས། སྟོོན་པས་མ་ཕྱ་ེ
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མཉམ་པར་ཐིག་ལེའ་ིདོན་གསུངས་ཀྱིང༌། ངན་སྤེང་བཟང་བླང་གཉིས་ཀའ་ིདྲེོད་ཚད་

དོན་མ་ཤེེས། ལྟ་བ་དམན་ནས་བསྐྱེར་ཏ་ེཞུས་པའ་ིམདོ། །སྐྱེ་ེབ་མ་ིལུས་ཐོབ་པ་ག་ོ

མཉམ་ཡང༌། སྐྱེསེ་པ་བུད་མདེ་གཉསི་ལ་བསདོ་ནམས་དགུ་འགྱུར་མཆོསི། སྐྱེསེ་པ་

རྣམས་ཀྱིིས་སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ལུང་ལ། ངེས་པའ་ིདོན་རྟེོགས་ཐར་བའ་ིདྲེོད་ཚད་བརྙིེས། 

བདག་ཅོག་བཟའ་མ་མ་ོལུས་ཉོན་མོངས་ཆོ་རགས་པས། མ་ནོར་སྡུས་ནས་གསུང་

པའང་གསལ་བའ་ིག་ོམ་ཕྱདེ། བཟང་ངན་སྤེངོ་ལནེ་གཉིས་ཀྱི་ིདྲེདོ་ཚད་ཉམས་མ་ལནོ། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའི་སྟོོན་པ་ལགས། སྐྱེེས་པ་ལྷ་ཡི་བུ་ནི་རིག་པའི་རྩལ་

ཤུགས་མཐོ། ཀུན་གཞེིའ་ིབག་ཆོགས་བཟང་ངན་སྤེོང་ལེན་གཉིས། ཐིག་ལེར་སྡུད་

ནས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པས། མངོན་ཤེེས་རྩལ་དྲུག་རྫོོགས་ནས་མན་ངག་དྲེོད་

ཚད་རྙིེད། བཟའ་མ་སྲིན་གྱི་ིབག་ན་ིརིག་པའ་ིརྩལ་ཤུགས་ཞེན། མ་ཕྱ་ེམཉམ་པར་

གསུངས་ཀྱིང་ག་ོབའ་ིལམ་མ་ཕྱེད། ངེས་པའ་ིདོན་ལ་དབྱོ་ེགཤེག་ཕྱ་ེབ་ཞེིག །བདག་

ཅོག་རྣམས་ལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་སྩལོ་འཚལ། ད་ེལ་སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། གཤེནེ་

བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་དག་པའི་དྲེང་སྲོང་སྡེེ། ངེས་པའི་དོན་བསྟོན་སེམས་ཀྱིི་

དཀྱིལི་དུ་ཞེགོ །ལྟ་སྤྱིདོ་ཟུང་དུ་འབྲལེ་ན་འབྲས་བུ་མངནོ་འཚང་རྒྱ། བག་ཆོགས་ངན་

པ་ལུས་ངག་ཡདི་དང་གསུམ་གྱིསི་གསགོ །ལུས་ཀྱིསི་སྡེགི་བསགས་སལོ་ར་ིནག་པ་ོ

འདྲེ་བ་ནི། སྤྱིོད་པ་མས་ཡར་འཛོེགས་པས་སྤེང་བའི་རིགས། བསྐོོར་བ་རྒྱུན་དུ་

བགྱིིས་ཤེིང་ལྷ་ཕྱག་རྒྱུན་དུ་འཚོལ། ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུན་དུ་བསྒྱུར་གྱིིན་དགོན་པར་ཆོིག་

པུར་འདུག །ངན་སྤེངས་བཟང་བླང་དངོས་པ་ོད་ེཉིད་དོ། །ངག་གིས་སྡེིག་བསགས་

དུག་ཚེར་ལ་ོམ་འདྲེ་བ་ནི། སྤྱིོད་པ་མས་ཡར་འཛོེགས་པའ་ིསྒོ་ོནས་སྤེང་བའ་ིརིགས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབྱོངས་སུ་སྙིན་པའ་ིསྡེ་ེཡིས་གཅོོང་བརྒྱད་སྐོད་ཀྱིིས་གཏང་རག་བསྒྱུར། བད་ེབར་

གཤེེགས་པའ་ིསྐུ་བསྟོོད་མཚན་རྣམས་རྒྱུན་དུ་བརྗེོད། སྔགས་དང་སྙིིང་པ་ོརིམ་པར་

རྒྱུན་དུ་མ་ཡངེས་ཟླསོ། ངན་སྤེང་བཟང་བླང་དངསོ་པ་ོཁ་ོན་ད་ེཉདི་ད།ོ །འབྲས་བུ་ཉག་

གཅོགི་སམེས་ཀྱི་ིསྡེགི་བསགས་མུན་ནག་གླེངི་དགུ་འདྲེ། ལྟ་བ་ཡས་ཕུབ་མ་ནརོ་དནོ་

དམ་ལ། མི་ཡེངས་སྟོོབས་ཀྱིིས་བསྒོོམས་ན་ངན་སྤེང་བཟང་བླང་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་

དོ། །བུད་མེད་བྱོ་བ་ཉོན་མོངས་ཆོ་རགས་པས། ད་རུང་སྤེོང་ལེན་རིམ་པ་དགུ་དང༌། 

བཅུ་གསུམ་དབྱོེ་གཤེག་ཕྱེ་ལ་བསྟོན། ས་རིམ་པ་དགུ་ལ་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲོིབ་པ་

སྦྱང༌། གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་ལ་ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་སྦྱང༌། དཔ་ེན་ིགསལ་བ་ཉ་ིཟླ་

གཉིས་ལ་མཚོན་པའ་ིརྟེགས་སུ་ཟུངས། སྐྱེེས་པ་ལྷ་ཡ་ིརིགས་ལ་ཉ་ིམ་ཤེར་བ་བཞེིན། 

ངསེ་དནོ་ཅོགི་ཅོར་བསྟོན་པས་ཤེསེ་རབ་བླ་ོརྩལ་རྫོགོས། བུད་མདེ་སྲནི་གྱི་ིབག་ལ་ཟླ་

བ་ཚསེ་པ་བཞེནི། མས་ཡར་འཇུག་སྒོ་ོརམི་པས་བསྟོན། འདདོ་ཁམས་ས་གཅོགི་ཞེནེ་

ཆོགས་ཆོ་ེབ་ཡ།ི སྒྱུ་མ་རྡུལ་གྱི་ིགངོ་བུ་ཆོགས་བཤེགིས་ལ། རགི་པའ་ིཡ་ེཤེསེ་ཀྱིིས་

ན་ིམ་རིག་རྨེོངས་པ་སྤེང༌། གཟུགས་ཁམས་མ་ིརྟེག་སྒྱུ་མ་རྡུལ་གྱི་ིཁོལ་བུ་ལ། ཀུན་

བརྟེགས་མ་རགི་ས་ོསརོ་དབྱོ་ེགཤེག་གསི་ན་ིསྤེང༌། གཟུགས་མདེ་མ་ིརྟེག་སྒྱུ་མ་རྡུལ་

གྱི་ིཕྱ་ེམ་ལ། མ་ིཆོགས་གཉིས་མེད་ནུས་མཐུས་བསམ་གཏན་གཡ་ོའཁྲུགས་སྤེང༌། 

དུག་གསུམ་གོ་རིམ་དབྱོེ་གཤེག་འདི་ལྟར་རོ། ངན་སོང་གསུམ་ནི་འདོད་པའི་ས་

གཅོིག་ཡིན། དུག་གསུམ་རྩ་བ་འདོད་ཁམས་གསུམ་ལ་སྤེང༌། དུག་གཉིས་རྩ་བ་

གཟུགས་ཁམས་གསུམ་ལ་སྤེང༌། ཆོ་མཉམ་བག་ཆོགས་གཟུགས་མེད་གསུམ་ལ་

སྤེང༌། འདོད་ཁམས་ས་གསུམ་ག་ོརམི་དབྱོ་ེགཤེག་འད་ིལྟར་ར།ོ །ངན་སངོ་གསུམ་ན་ི
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འདོད་པའི་ས་གཅོིག་ཡིན། ཡེ་ཤེེས་བྱོམས་པ་སྦྱིན་པ་གསུམ་གྱིིས་སྤེང༌། མཐའ་

འཁོབ་མ་ིདང་ལྷ་མིན་འདོད་པའ་ིས་གཅོིག་ཡིན། ཞེ་ིབ་ཡངས་པའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་སྤེང༌། 

འདོད་པའ་ིས་གཅོིག་འདོད་ཁམས་ལྷ་རིགས་བདུན། དལ་འབྱོོར་ཞེ་ིབའ་ིསེམས་ཉིད་

དག་པས་སྤེང༌། གཟུགས་ཀྱི་ིས་གཅོིག་ཚངས་དང་དག་ེདང་འདོ་དང་གསུམ། ཞེ་ིདལ་

ཁོད་སྙིོམས་ཐག་ཆོོད་དཔུང་གིས་སྤེང༌། གཟུགས་ཀྱིི་ས་གཅོིག་སྤྲོིན་མེད་བསོད་

ནམས་འབྲས་བུའ་ིལྷ་རིགས་གསུམ། ཤེེས་པའ་ིརྒྱུད་སྦྱང་མ་ིགཡ་ོབརྟེན་པས་སྤེང༌། 

གཟུགས་ཀྱི་ིས་གཅོིག་གཙིང་མ་ལྔ་ཡ་ིརིགས། ཕྱ་ིནང་གཟུང་འཛོིན་མ་ིཆོགས་སྒྱུ་

མས་སྤེང༌། གཟུགས་མདེ་ས་གཅོགི་སྐྱེ་ེམཆོདེ་མུ་བཞེ་ིཉདི། བག་ཆོགས་སྐྱེ་ེའཕེལེ་མ་ི

རྒྱུ་མ་ིཆོགས་སྟོབོས་ཀྱིསི་སྤེང༌། གཟུགས་མདེ་ས་གཅོགི་ཐརེ་ཟུག་ཡདི་ཀྱི་ིགཟུགས་

ཅོན་ཉདི། ར་ེདགོས་ཡདི་གཉསི་ས་ོསརོ་བརྟེགས་པས་སྤེང༌། གཟུགས་མདེ་ས་གཅོགི་

བར་མ་ད་ོཡ་ིགནས། འཁོར་བར་ཞུགས་འཇུག་ལྡོག་དང་གསུམ་གྱིིས་སྤེང༌། ད་ེལྟར་

ས་དགུ་རིམ་པར་ཕྱ་ེབའ་ིབྱོ་ེབྲག་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཡ་ིསྤྱིོད་པ་རིམ་གྱིིས་སྤེང༌། ད་ེ

ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་ཡི་སྒྲོིབ་བྱོང་ནས། ཤེེས་བྱོའི་སྒྲོིབ་པ་མངོན་དུ་སྡེོད་ཅོིག་རྒྱུ། 

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་སྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ིབཞེ་ིལ་གནས། ད་ེབཞེ་ིབརྒལ་བར་ཤེེས་པ་

འབྱུང་བ་ད་ེཉིད་ན།ི ཤེེས་བྱོའ་ིང་རྒྱལ་ཆོ་ཕྲི་བའ་ིསྒྲོིབ་པའ།ོ །དེས་ཀྱིང་ཀུན་གཞེ་ིབྱོང་

ཆུབ་སམེས་ལ་སྒྲོིབ་པའ།ོ །ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོབི་པ་རྒྱུ་ན་ཤེསེ་པར་བྱོ་བའ་ིཡུལ། བླ་ན་མདེ་

པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིའབྲས་བུ་ཉིད། ད་ེལ་སྒྲོིབ་པ་ཆོ་ེབའ་ིང་རྒྱལ་ཆོ་ཕྲི་ཉིད། 

ད་ེནས་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱིེན་ལ་གནམ་སྐོས་རིམ་གྱིིས་རྩི། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་

བསྩལ་ཏ།ོ 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དེ་ལ་བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་ཏེ། ཉན་པའི་འཁོར་རྣམས་ཀུན་གྱིིས་སླར་

གསལོ་པ། བཅུ་གསུམ་གནམ་སྐོས་གྱིནེ་ལ་རྩ་ིབ་ཡ།ི གྲངས་དང་ག་ོརམི་དངསོ་པ་ོཇི་ི

ལྟར་ལགས་པ་ཞེགི །ཐུགས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་ནས་བདནེ་པའ་ིདནོ་ཕྱུང་ལ། བདག་ཅོག་ཉན་

པའ་ིའཁརོ་ལ་བཤེད་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ཏ།ོ །

དེ་ལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། གྲངས་དང་གོ་རིམ་དངོས་པོ་འདི་ལྟར་

རོ། །གྲངས་ན་ིདང་པ་ོདམིགས་པའ་ིདད་པ་དང་གཅོིག །མ་ིདམིགས་པའ་ིཤེེས་རབ་

དང་གཉསི། མ་ིཆོགས་པའ་ིབརྟུལ་ཤུགས་དང་གསུམ། མ་ིམཉམ་པའ་ིསྟོབོས་མཆོགོ་

དང་བཞེ།ི མ་ིརྟེགོ་པའ་ིཡ་ེཤེསེ་དང་ལྔ། མ་ིནུབ་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་དང་དྲུག །མ་ིཤེགིས་

པའ་ིགསས་མཁར་དང་བདུན། མ་ིབརྗེདེ་པའ་ིགཟུངས་དང་བརྒྱད། མ་ིའཁྲུལ་བའ་ིབླ་ོ

དང་དགུ། མ་ིཡེངས་པའ་ིམན་ངག་དང་བཅུ། མ་ིའགྱུར་བའ་ིགཡུང་དྲུང་དང་བཅུ་

གཅོགི །མ་ིའབྱོདེ་པའ་ིམཉམ་པ་དང་བཅུ་གཉསི། མ་ིསྣང་བའ་ིསྣང་བ་དང་བཅུ་གསུམ་

མ།ོ །ད་ེལྟར་བཅུ་གསུམ་ན་ིགནམ་རམི་པ་བཅུ་གསུམ་ཞེསེ་བྱོ་སྟོ་ེཟླ་བ་ཚསེ་པ་བཞེནི་

དུ་ཡ་ེཤེསེ་རམི་པར་བསྐྱེདེ། ད་ེལྟར་རྣམས་ན་ིགྲངས་ཀྱི་ིགཏན་ཚགིས་ས།ོ །

ག་ོརམི་དང་པ་ོཁ་ོནར་དམགིས་པའ་ིདད་པས། བསདོ་ནམས་ཀྱི་ིཚགོས་གསོག་

པ་ཡིན་ཏེ། གནམ་རིམ་པ་གཅོིག་ག་ིསྟོེང་དུ་དམིགས་པའ་ིདད་པ་སྐྱེེས་ཙིམ་ན། ཕྱ་ི

བཟུང་བའ་ིཡུལ་སྣོད་བཅུད་དང༌། ནང་འཛོནི་པའ་ིསམེས་ཤེསེ་པ་གཉསི། འཁྲུལ་བའ་ི

དབང་གིས་མིག་གི་རྫོི་གོར་བཞེིན་དུ་མེད་བཞེིན་དུ་ཡོད་པར་མཐོང་བས། བསོད་

ནམས་ཀྱིི་དབང་གིས་ལས་དགེ་སྡེིག་གི་ཚོགས་མེ་ལོང་གཡའ་དག་པ་བཞེིན་དུ་

གསལ་ཏ།ེ སྐྱེ་ིའཇིགིས་ཤེ་འདར་གཡང་ཟ་ང་ོཚའ་ིཤེསེ་དང་ལྡན། དམགིས་པའ་ིརསི་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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མདེ་དནོ་ལ་མ་ིདམགིས་ས།ོ །

གནམ་རིམ་པ་གཉིས་པའ་ིསྟོེང་དུ་མ་ིདམིགས་པའ་ིཤེེས་རབ་སྐྱེེས་ཏ།ེ འཁོར་བ་

ཐོག་མ་མེད་པའ་ིདུས་ནས་དག་ེསྡེིག་ཅོ་ིབྱོས་པ། ཤེེས་པ་གསལ་བར་རྟེོགས་པས་སྒྱུ་

མ་ཉདི་དུ་གསལ། དམགིས་པའ་ིཡུལ་མེད་མ་ིདམིགས་ཤེསེ་རབ་སྐྱེ་ེབའ།ོ །

གནམ་རམི་པ་གསུམ་གྱི་ིསྟོངེ་དུ། མ་ིཆོགས་པའ་ིབརྟུལ་ཤུགས་སྐྱེསེ་ཏ།ེ འཁརོ་

བ་ཟང་ཟངི་སྒྱུ་མའ་ིརང་བཞེནི་ལ། ཡུལ་དང་དབང་པ་ོམ་ིའཕྲིད་ཏངི་འཛོིན་སྟོབོས་དང་

ལྡན། མ་ིཆོགས་གཉསི་མདེ་དནོ་ལ་ངསེ་པའ།ོ །

གནམ་རིམ་པ་བཞེིའ་ིསྟོེང་དུ། མ་ིམཉམ་པའ་ིསྟོོབས་མཆོོག་གིས། ཐུན་མོང་མ་

ཡནི་པའ་ིབླ་ོབརྙིསེ་ཏ།ེ ཁམས་གསུམ་”ས”དགུའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱི་ིབག་ཆོགས་གདར་

ཐག་གཅོདོ་ད།ོ །

གནམ་རིམ་པ་ལྔའ་ིསྟོེང་དུ། མ་ིརྟེོག་པའ་ིཡ་ེཤེེས་རང་བཞེིན་གྱིིས་ཤེར། སྡུག་

བསྔལ་འཁོར་བའ་ིཡུལ་རྗེེས་སུ། འཁྲུལ་བ་བརྟེག་མ་ིཐུབ་པས་གཞེ་ིམ་ིརྟེོག་པའ་ིཡ་ེ

ཤེསེ་ཤེར་ཞེསེ་ད་ེལ་བྱོའ།ོ །

གནམ་རམི་པ་དྲུག་ག་ིསྟོངེ་དུ། མ་ིནུབ་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་ཚུགས་ཏ།ེ སྡུག་བསྔལ་

སྐྱེ་ེལནེ་འཁརོ་བའ་ིའདམ་ནང་དུ། བྱོང་ཆུབ་སམེས་ཉདི་གཏངི་དཔག་ནུབ་མཐའ་མདེ། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྒྱལ་མཚན་བཞེིན་དུ་བརྗེིད་པས་སུ། མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་

ཚུགས་ཞེསེ་ད་ེལ་བྱོའ།ོ །

གནམ་རམི་པ་བདུན་གྱི་ིསྟོངེ་དུ་མ་ིཤེགིས་པའ་ིགསས་མཁར་བརྩིགས་ཏ།ེ བག་

ཆོགས་ཡུལ་རྗེེས་སྤེངས་ཀྱིིན་བདུད་ཀྱི་ིཆུ་བཞེ་ིསྐོེམ། ཀུན་གཞེ་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པ་ད་ེ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ན་ིམ་ིཤེིགས་པ་ཡ་ིརྒྱུ། ཡོན་ཏན་ཀུན་ཐོགས་གསས་ཀྱི་ིམཁར་དུ་བརྩིགས་པས་སུ། 

མ་ིཤེགིས་པ་ཡ་ིགསས་མཁར་དུ་བརྩགིས་ཞེསེ་ད་ེལ་བྱོའ།ོ །

གནམ་རམི་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ིསྟོངེ་དུ། མ་ིབརྗེདེ་པའ་ིགསུངས་ཐབོ་ཏ།ེ ཀུན་གཞེ་ིབྱོང་

ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་ན་ིབྱུང་ཚོར་སྐོོར་མ་ིའབྱུང༌། སྐྱེོན་མེད་ཡོན་ཏན་རྫོོགས་པས་བརྗེེད་

པའ་ིསྒྲོབི་དང་བྲལ། དའེ་ིཕྱརི་ན་མ་ིབརྗེདེ་པའ་ིགཟུངས་ཐབོ་ཞེསེ་ཀྱིང་ད་ེལ་བྱོའ།ོ །

གནམ་རིམ་པ་དགུའ་ིསྟོེང་དུ། མ་ིའཁྲུལ་པའ་ིབླར་ཕྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་

རགི་པས་མཚན་མའ་ིཡུལ་ལས་འདས། སྣང་སྲདི་དངསོ་པརོ་བཟུང་བས་འཁྲུལ་བར་

བླ་ོགཡེངས་པ། ཀུན་གཞེ་ིབྱོང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིིས་མ་ིའཁྲུལ་ས་ོསོར་རྟེོགས་པས་སུ། 

མ་ིའཁྲུལ་བའ་ིབླར་ཕྱནི་ཞེསེ་ཀྱིང་ད་ེལ་བྱོའ།ོ །

གནམ་རིམ་པ་བཅུའ་ིསྟོེང་དུ། མ་ིཡེངས་པའ་ིམན་ངག་དང་ལྡན་ཏ།ེ ཐམས་ཅོད་

སྒྱུ་མར་རིག་པས་མཚན་མའི་རྗེེས་མི་གཅོོད། སྣང་སྲིད་འཁྲུལ་བར་རྟེོགས་པས་

གཡངེས་པའ་ིསྣ་མ་མཆོསི། མན་ངག་གསི་ཐགི་ལརེ་རྟེགོས་པས་དནོ་ལ་རབ་ཏུ་ལྡན། 

དའེ་ིཕྱརི་ན་མ་ིཡངེས་པའ་ིམན་ངག་དང་ལྡན་པའ།ོ །

གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གཅོིག་ག་ིསྟོེང་དུ། མ་ིའགྱུར་བའ་ིགཡུང་དྲུང་ལ་གནས་ཏེ། 

མི་མཐུན་པའི་གཉེན་པོ་རྒོད་རྐྱེང་གཉིས་སྤེངས་ཏེ། མ་རྟེོགས་བྱུང་ཚོར་བློ་ཡིས་

མཚན་མའ་ིརྗེེས་འབྲེང་ནས། རྟེ་རྒོད་བཞེིན་དུ་ཤེིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བ། ཐུགས་རྗེ་ེམ་

ནརོ་ལུང་གསི་བཏུལ་ནས་ཤེནི་ཏུ་གཡུང༌། བྱུང་ཚརོ་མཚན་མའ་ིརྗེསེ་ན་བག་ཆོགས་

བསམ་པས་དྲེང༌། ཆོ་རགས་བསམ་པའ་ིཕྱ་ིནས་འབྲངེ་ཞེངི་རྒྱང་ན་འགྲམི། ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོནེ་པའོ་ིམ་ནརོ་ལུང་གསི་མ་ིའཕྲི་ོདྲུང་ན་གནས། ད་ེལྟར་གཉནེ་པསོ་རྒདོ་རྐྱེང་སྤེངས་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 

 743  

ནས་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་ཉིད་ལ་གནས་པས་སུ། སེམས་ཉིད་མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་

ཉདི་དང་མཐུན་པའ།ོ །

གནམ་རམི་པ་བཅུ་གཉསི་ཀྱི་ིསྟོངེ་དུ། མ་ིའབྱོདེ་པའ་ིམཉམ་པ་དང་སྙིམོས་ཏ།ེ ཅོ་ི

ལྟར་མཁའ་ལ་གཞེའ་ཚོན་གྲངས་མང་ཡང༌། ནམ་མཁའ་ིདབྱོིངས་སུ་རེས་ཤེིག་བྱོ་ེ

བྲག་མེད། མཚན་མའ་ིབོན་ལ་འཛོིན་ཆོགས་གྲངས་མང་ཡང༌། བོན་ཉིད་དབྱོིངས་སུ་

བདག་གཞེན་ཕྱོགས་རིས་མེད། སེམས་ཅོན་བློ་ལ་འབྱུང་འཇུག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིང༌། 

སེམས་ཉིད་མཉམ་པར་དབྱོ་ེགཤེག་ཕྱོགས་རིས་མེད། ད་ེཡ་ིཕྱིར་ན་མ་ིའབྱོེད་མཉམ་

པའ་ིཆོ་ལ་སྙིམོས་པའ།ོ །

གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིསྟོེང་དུ། མ་ིསྣང་བའ་ིསྣང་བ་དང་ཚོགས་ཏ།ེ བོན་

ཉིད་ཡ་ེནས་མ་ིསྣང་བ། སྣང་བའ་ིབོན་སྐུ་དངོས་སུ་གྲུབ། བོན་སྐུ་ཡ་ེདག་མཁའ་ལྟར་

མཉམ་པ་ལ། ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པ་ཡ་ིརྫོགོས་སྐུ་དངསོ་སུ་གྲུབ། རྫོགོས་སྐུ་གཟ་ིབརྗེདི་

ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ནས། སྤྲུལ་སྐུས་ཇི་ིལྟར་འདུལ་བ་དངོས་པ་ོམཚན་མར་

གྲུབ། བནོ་ཉདི་སམེས་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིདབྱོིངས་ཉདི་གསུམ། ཡ་ེནས་སྐྱེ་ེབ་མདེ་ལས་

སྐྱེ་ེབའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་འབྱུང༌། དནོ་དུ་སྐྱེ་ེབ་མདེ་ལས་སྐྱེསེ་པ་བྱུང༌། །སྐྱེསེ་པ་ཉདི་ན་ིསྐྱེ་ེབ་

མདེ། ད་ེཡ་ིཕྱརི་ན་མ་ིསྣང་བའ་ིསྣང་བའ་ིཚགོས་ཞེསེ་བྱོའ།ོ །

ཡནོ་ཏན་ད་ེལྟ་བུ་དང་ལྡན་ན་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ནུས་ཏ།ེ སམེས་ཅོན་གྱི་ིརྒྱུ་དུག་ལྔའ་ི

ས་བནོ་རྩ་ིརྣམ་པ་ལྔར་འགྱུར་ཏ།ེ གཏ་ིམུག་རྣམ་པར་རགི་པའ་ིརྩརི་འགྱུར་ར།ོ །འདོད་

ཆོགས་ཆོགས་མེད་སྦྱིན་པའི་རྩིར་འགྱུར་རོ། །ཞེེ་སྡེང་སྡེང་མེད་བྱོམས་པའི་རྩིར་

འགྱུར་རོ། །ཕྲིག་དོག་དོག་མེད་ཡངས་པའ་ིརྩིར་འགྱུར་རོ། །ང་རྒྱལ་ཆོ་ེམེད་ཞེ་ིབའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྩིར་འགྱུར་རོ། ད་ེལྟར་དུག་ལྔ་རྩ་ིལྔར་འགྱུར་བས་སུ། བདག་དང་གཞེན་མེད་འགྲ་ོ

དོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པའོ། །རྒྱུ་དུག་ལྔའ་ིའབྲས་བུ་ཕུང་པ་ོལྔ་ཡ་ིབག་ཆོགས་ཀྱིང༌། སྐུ་

རྣམ་པ་ལྔར་འགྱུར་ཏ།ེ གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོགར་གསས་བཙིན་པའོ་ིསྐུར་འགྱུར། ཚརོ་

བའ་ིཕུང་པ་ོརྒོད་གསས་ཁམ་པའ་ིསྐུར་འགྱུར། འདུ་ཤེེས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོགསས་རྗེ་ེརྨེང་

པོའ་ིསྐུར་འགྱུར། འདུ་བྱོེད་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོགནམ་གསས་དབྱོིངས་རུམ་གྱི་ིསྐུར་འགྱུར། 

རྣམ་པར་ཤེེས་པའ་ིཕུང་པ་ོགཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱི་ིསྐུར་འགྱུར་ར།ོ །དུག་ལྔའ་ིའབྲས་

བུ་ཕུང་པ་ོལྔ། ལྷ་ལྔའ་ིསྐུ་རུ་འགྱུར་ཙིམ་ན། བདག་དང་གཞེན་མེད་འགྲ་ོདོན་རྒྱ་ལག་

ཕྱད་པའོ། །ལྷ་ལྔའ་ིསྐུ་ཡང་ཡ་ེཤེེས་ལྔ་རུ་གསལ།གར་གསས་བཙིན་པོའ་ིསྐུ་མདོག་

ཕྱག་མཚན་གདན་ཁ་ིཡང༌། དངསོ་པསོ་དངསོ་མདེ་བཙིལ་བའ་ིཕྱརི། མ་ེལངོ་ལྟ་བུའ་ི

ཡ་ེཤེེས་ས།ོ །མ་ེལོང་གཡའ་དག་གཟུགས་བརྙིན་རང་ལས་འབྱུང་བ་བཞེིན། སྐུ་དང་

ཡ་ེཤེེས་མཉམ་པས་ཐམས་ཅོད་བོན་དུ་གསལ་བའ།ོ །གསལ་ལ་རྟེོག་པ་མེད་པ་དབུ་

མ་རུ་ཐིག་ལེར་གཞེག་པའོ། །རྒོད་གསས་ཁམ་པའ་ིསྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་གདན་ཁ་ི

ཡང༌། དངསོ་པསོ་དངསོ་མདེ་བཙིལ་བའ་ིཕྱིར། བྱོ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ིཡ་ེཤེསེ་ས།ོ །མ་ེན་ི

བགས་ཆོགས་བསྲེགས་པས་མ།ེལོང་ན་ིའཁོར་བ་སྟོོངས་པས་ལོང་།བྱོ་བ་ན་ིའགྲ་ོབའ་ི

དོན་ལ་ངེས་པའ།ོ །ནན་ཏན་ན་ིསྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་རྣམས་བསྐྱེེད་པའ།ོ །ཡ་ེཤེེས་ན་ིབོན་ཉིད་

དང་སམེས་ཉདི་གཅོགི་ལས་གཅོགི་གསལ་བའ།ོ །ད་ེལྟར་སྐུ་དང་ཡ་ེཤེསེ་གཉིས་མདེ་

མཉམ་པས་སུ། བདག་དང་གཞེན་མདེ་འགྲ་ོདནོ་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པའ།ོ །

གསས་རྗེ་ེརྨེང་པོའ་ིསྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་གདན་ཁ་ིཡང༌། དངོས་པོས་དངོས་

མདེ་བཙིལ་བའ་ིཕྱརི། ས་ོསརོ་རྟེགོས་པའ་ིཡ་ེཤེེས་ས།ོ །ས་ོས་ོན་ིསམེས་ཅོན་གྱི་ིལས་
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ཐ་དད་པའོ། །རྟེོགས་པ་ན་ིསྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེའབྱོམས་ཡས་པའོ། །ཡ་ེཤེེས་ན་ིལས་

དང་ཐུགས་རྗེ་ེམ་རྨེོངས་པར་གསལ་བའོ། །ད་ེལྟར་སྐུ་དང་ཡ་ེཤེེས་མཉམ་པའ་ིནུས་

མཐུ་ཡསི། བདག་དང་གཞེན་མདེ་འགྲ་ོདནོ་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པའ།ོ །

གནམ་གསས་དབྱོངིས་རུམ་སྐུ་མདགོ་ཕྱག་མཚན་གདན་ཁ་ིཡང༌། དངསོ་པསོ་

དངོས་མེད་བཙིལ་ཕྱིར་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ིཡ་ེཤེེས་སོ། །ཐམས་ཅོད་རྟེོགས་ན་བདག་

དང་གཞེན་མེད་མཉམ། བདག་ཉིད་གཞེན་ཉིད་མཁའ་དང་དབྱོིངས་ལ་གཅོིག །ཟེར་

དང་ཉ་ིམ་མཉམ་པའ་ིབླ་ོཤེར་ན། ཡ་ེཤེེས་ཆོེན་པ་ོཡོངས་སུ་རྒྱ་མ་ཆོད། བདག་དང་

གཞེན་མེད་འགྲ་ོདོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པའ།ོ །གཤེེན་ལྷ་འོད་དཀར་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་

གདན་ཁི་ཡང༌། དངོས་པོས་དངོས་མེད་བཙིལ་བའི་ཕྱིར། སྟོོང་པ་ཉིད་ཀྱིི་ཡེ་ཤེེས་

ས།ོ །འད་ིལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅོད་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ཡིན། བོན་ཉིད་སེམས་ཉིད་ཡ་ེ

ནས་སྟོོང་པར་མ་ཤེེས་པར། འཁྲུལ་བའི་རྗེེས་སུ་ཞུགས་ནས་མཚན་མར་རྟེོག་པ་

རྣམས། དམ་པའ་ིདནོ་དུ་སྟོངོ་ལ་རྒྱ་མ་ཆོད་ཀྱིནི་སྣང་ལ་དངསོ་མ་གྲུབ། ད་ེལྟ་བུ་ཡ་ིསྐུ་

དང་ཡ་ེཤེེས་མཉམ་ཙིམ་ན། བདག་དང་གཞེན་མདེ་འགྲ་ོདནོ་རྒྱ་ལག་ཕྱད་པའ།ོ །

དེ་ལྟར་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེེས་ལྔ་རུ་འགྱུར་བའི་དུས་ཙིམ་ན། ཡེ་ནི་མཚོན་པའི་ཡུལ་

ལས་འདས། ཤེསེ་ན་ིརགི་པའ་ིརྩལ་ལ་རྫོགོས། སྒོམོ་དུ་ཅོ་ིཡང་མདེ་པ་ལ། མ་ིཡངེས་

བླ་ོལྡན་ཤེེས་རབ་གཞེག་པའ་ིཚད། ཚེས་གཅོིག་ཞེག་ཕྲི་ིསུམ་ཅུར་རྨུགས་ཉིད་སྤེང༌། 

ལུས་དབནེ་སམེས་གདུལ་དབུགས་ཀྱི་ིཆོ་སྙིམོས་ཕྱག་རྒྱའ་ིསྐུར་ལྡན་ན། ཐར་པ་ཆོནེ་

པོའ་ིདྲེོད་ཚད་དང་དུ་ལོན་པའ།ོ །ཉན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་དད་པའ་ིསེམས་ཀྱིིས་ཟུངས། 

ཚིག་ཏུ་གྲངས་མང་བྱོེ་མའི་ལ་བསྟོན་ཀྱིང༌། དོན་གྱིི་ཐིག་ལེ་འདི་ལས་ངས་མ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསུངས། ད་ེལ་ནེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱིིས་ཡང་གསོལ་པ། ཐམས་

ཅོད་ས་ལརེ་གསལ་བའ་ིསྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་ལགས། །བདག་ཅོག་ལ་སགོས་བླ་ོལྡན་ཅོན་

རྣམས་ཀྱིསི། །ཀུན་གཞེ་ིདཀྱིལི་དུ་མ་ིའཆོརོ་གཟརེ་དུ་ཐབེས། །སྐྱེ་ེབ་གཅོིག་གསི་ཐར་

པ་ཆོནེ་པ་ོཐབོ། །བླ་ོདམན་རྣམས་ལ་ཐགི་ལའེ་ིབཀའ་ལུང་འགའ། །བཀྲེདི་དྲེང་དནོ་དུ་

སྟོནོ་པས་བཀའ་འགའ་སྩལོ། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་ཏ།ོ །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། བདག་ཀྱིང་འགྲ་ོབའ་ི

འདྲེེན་སྟོོན་བྱོ་ཕྱིར་འཁོར་བའ་ིས་ལ་འོངས། མ་ིའབྱོེད་སེམས་ཀྱི་ིགཞེ་ིམས་ཡོངས་སུ་

ཟིན་པར་བཟུང༌། ལུས་ཀྱིིས་ཅོ་ིབསྒྱུར་ངག་གིས་ཅོ་ིབསྒྲོག་རྣམས། ཡོན་ཏན་ཅོ་ིསྤེེལ་

འཕྲིིན་ལས་ཅོི་མཛོད་ཡོ། །སེམས་ཅོན་ཐ་དད་མང་པོ་བཀྲེིད་ཀྱིིན་དྲེང་ཕྱིར་མཛོད་

པའ།ོ །ད་ཡང་མད་ོརུ་བསྡུས་ལ་ཚིག་འགའ་གདམས་ངག་བཤེད། གཡུང་དྲུང་བོན་

གྱི་ིསྒོ་ོམ་ོབརྒྱད་ཁ་ིབཞེ་ིསྟོངོ་ཡང༌། མད་ོརུ་བསྡུད་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས། གསུམ་

གྱི་ིངོས་བཟུང་ཁྱེོད་ལ་འད་ིལྟར་བསྟོན། བོན་ཐམས་ཅོད་ལ་དང་པ་ོའཛོིན་པའ་ིརྒྱུ་དང་

གཅོགི །བར་དུ་བརྟེག་པའ་ིརྐྱེནེ་དང་གཉསི། ཐ་མར་རྟེགོས་པའ་ིའབྲས་བུ་དང་གསུམ་

མ།ོ །ད་ེལ་དང་པ་ོའཛོནི་པའ་ིརྒྱུ་ལ་གླེགེས་བམ་གཅོསེ་པས། ཡ་ིག་ེནག་པའོ་ིརྒྱུད་ལ་

ཤེིན་ཏུ་བཀུར་སྟོ་ིབྱོ། བར་དུ་བརྟེག་པའ་ིརྐྱེེན་ལ་སློབ་དཔོན་བླ་མ་གཅོེས་པས། སློབ་

དཔོན་བླ་མའ་ིསྐུ་ལ་རབ་ཏུ་འཁོར་བར་བྱོ། ཐ་མར་རྟེོགས་པའ་ིའབྲས་བུ་ལ་རང་ག་ི

རགི་པ་གཅོསེ་པས། གཞེན་ལ་མ་ཡངེས་རགི་པའ་ིཤེསེ་རབ་སྦྱངོས། ད་ེལྟར་ཉན་པའ་ི

འཁརོ་སྡེ་ེརྣམ་པ་ཀུན། 

དང་པོར་འཛོིན་པ་བླ་ོཡིས་བཟུང་། བར་དུ་རྟེོགས་པ་བླ་ོཡིས་རྟེོགས། ཐ་མར་
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རྟེགོས་པ་བླ་ོཡསི་སྒོམོ། ཀུན་གཞེ་ིསྤེངོ་ལནེ་གསལ་ཐབེས་ན། འབྲས་བུ་ཐར་པ་འགྲུབ་

པར་ངེས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །ད་ེནས་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོ

ཡང༌། སྐྱེ་ེབ་གཅོིག་གིས་ཐར་པ་ཆོེན་པ་ོབསྒྲུབ་པའ་ིཕྱིར། གཡེང་བའ་ིའཁོར་རྣམས་

སྤེངས་ནས་ནགས་ཚལ་དགོན་པར་གཤེེགས་སོ། །སླད་ཀྱིི་འཁོར་སྡེེ་རྣམས་ལས་

སྐོལ་བཟང་དད་ལྡན་རྣམས། ལྟ་སྤྱིོད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་གཤེེན་རབ་ཅོ་ིབཞེིན་དུ། སྐྱེ་ེ

བ་གཅོགི་གསི་ཐར་པ་ཆོནེ་པ་ོབསྒྲུབ་པའ་ིཕྱརི། དགནོ་པའ་ིགནས་སུ་ས་ོསརོ་དནོ་ལ་

བཞུགས་ནས་སྤྱིདོ། ཐགི་ལརེ་དནོ་མ་རྟེགོས་པའ་ིའཁརོ་སྡེ་ེསླད་མ་ཀུན། སྤྱིདོ་པ་མས་

འཛོགེ་འདུལ་ཁམིས་སྡེ་ེཡསི་བསྲུངས། མ་ིདང་ལྷ་རུ་གམོ་པར་རམི་བགྲདོ་ནས། 

ཐར་པ་ཆོེན་པོའ་ིའབྲས་བུ་སྡེོད་ཅོིག་འགྲུབ། “བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟེར་

མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས།” སྟོོན་པས་འཁོར་སྤེངས་དགོན་པ་མཛོད་པའ་ིལེའུ་སྟོ་ེབཅུ་དྲུག་

པའ།ོ །
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ལེའུ་བཅུ་བདུན་པོ། 

སོྟན་པོ་མྱ་ངན་ལསེ་འིདསེ་པོའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། ཨད་མ་དལ་འོད་ཨ་པར་ཟེར་ལིང་ཕྱོད། གང་ཟག་མིའ་ི

སྐོད་དུ་ན། སྟོནོ་པ་མ་ིརྟེག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིལེའུའ།ོ །

མ་ིབཅོདེ་འཇིགི་རྟེནེ་སམེས་ཅོན་དྲེང་ཕྱརི་དུ། སྔནོ་གྱི་ིསྨནོ་ལམ་བཏབ་པའ་ིནུས་

མཐུ་ཡིས། གཤེེན་རབ་བད་ེབར་གཤེེགས་ནས་འགྲ་ོདོན་མཛོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དང་གསུམ་གྱིིས་འདུལ་བ་རིམ་པར་མཛོད། ཡོན་ཏན་དེ་ཡིས་སེམས་ཅོན་བདེར་

བཀོད་མང༌། ད་ན་ིདུས་ཀྱི་ིཐ་མར་ཉ་ེབས་སུ། སྟོོན་པ་ཞེལ་བཞུགས་འགྲ་ོབའ་ིདོན་

མཛོད་ཀྱིང༌། སེམས་ཅོན་སྐྱེ་ེའཕེེལ་གཞེན་ན་འཕེོས་པ་རྣམས། ལས་མ་དག་པས་

དུས་ཀྱི་ིསྙིགིས་མར་སྐྱེསེ། སམེས་ཅོན་འདུལ་བའ་ིདུས་ཚགིས་ཞེན་པས་སུ། སྟོནོ་པ་

ཆོིག་པུར་དགོན་པའི་གནས་སུ་གཤེེགས། མི་རྟེག་སྐུ་ཉིད་འགྱུར་བར་བསྟོན་ནས་

འདུལ་བའ་ིདུས་ཡནི་པས། སྟོནོ་པ་མ་ིརྟེག་མྱ་ངན་གླེངི་ནས་འདའ་བར་དགངོས། །སྔནོ་

གྱི་ིསྟོནོ་པ་སྔ་རབས་འདས་པ་ཡང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་རྫོགོས་ནས་འདའ་

བའ་ིཚད། ད་ེཡ་ིརྗེེས་དང་མཐུན་པར་མཛོད་པས་ཀྱིང༌། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་གླེིང་ནས་

འདའ་བར་དགོངས། སྔོན་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའ་ིཚད་རྣམས་རྫོོགས། འགྲ་ོབའ་ི

དོན་སྤེངས་རན་པ་ཡིན་པས་ཀྱིང༌། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་གླེིང་ནས་འདའ་བར་དགོངས། 
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ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྐྱེ་ེདང་འཆོ་ིལ་བརྟེག །སྐྱེ་ེབའ་ིསྒོ་ོབཀག་ཕྱིར་

དུ་གོང་གི་མཛོད་ཐབས་བསྟོན། འཆོི་ལ་ཕེན་གདགས་ཕྱིར་དུ་མྱ་ངན་འདའ་ཚུལ་

བསྟོན། 

སྟོོན་པས་རྣམ་བཞེིའ་ིའཁོར་རྣམས་ལ། ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེབཀའ་བསྩལ་པ་ཡ་ི

མདོ། སྒྱུ་མའི་ལུས་བླངས་སྡུག་བསྔལ་ན་ཚའི་རྒྱུ། ཕུང་པོ་ལུས་ཀྱིིས་རྣམ་ཤེེས་

སེམས་བསྡེམས་པས། སྐྱེ་ེདང་རྒས་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་རིམ་གྱི་ིའབྱུང༌། ད་ལྟ་ན་བའ་ི

སྡུག་བསྔལ་མཚ་ོདང་འགྲགོས། སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིསི་དྲེངས་པ་འཆོ་ིབའ་ིརྟེགས། མ་ི

རྟེག་བཞེ་ིབསྡུས་བདག་ག་ིཕུང་པ་ོལ། འཇིིགས་པའ་ིགཉེན་པ་ོའདུ་བའ་ིནད་དར་བས། 

རནི་ཆོནེ་སྲགོ་ལ་བབས་པར་གཏུགས་ཏ་ེན། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྨྲ་ེནས་སྟོནོ་པས་འཁརོ་ལ་

གསུངས་པས། འཁརོ་རྣམས་ཀུན་ཀྱིང་བསྔངས་ནས་ཤེནི་ཏུ་སྐྲག་པར་གྱུར། གཤེནེ་

རབ་དགནོ་པའ་ིགནས་ན་འཁརོ་ལའོ་ིཁ་ིལ་རནི་ཆོནེ་སྐུ་བཏགེ་ནས། བཀྲེ་ཤེསི་ཕེ་ོབྲང་

ཁ་ིསྨནོ་རྒྱལ་བཞེད་ཀྱི།ི ཡང་ཕུག་དབནེ་པར་ན་ནམ་གདན་ལ་བཞེག །ད་ེནས་གཏ་ོབུ་

འབུམ་སངས་ཀྱིིས་སྟོོན་པ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པའི་མདོ། སྟོོན་པ་

གཤེནེ་རབ་ལྟ་བུའ་ིརནི་ཆོནེ་སྐུ་ལུས་ཀྱིང༌། སྡུག་བསྔལ་ཚ་གྲང་ནད་ཀྱིསི་གདུངས་ཏ་ེ

བསྙུང་བ་འདི། །སྒྱུ་མའ་ིལུས་བླངས་སེམས་ཅོན་རྟེག་ཏུ་ར་ེབ་སྙིིང་ར་ེརྗེེ། དད་པས་

བརྩོན་ཕྱུང་དག་ེལ་ཐང་བཅོད་སྟོོབས་དང་ལྡན་པར་སྤྱིད། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་

པའ་ིགཤེེན་རབ་ལགས། སྐུ་ལུས་ནད་ཀྱིིས་གདུངས་ཏ་ེབསྙུང་བ་ལ། ནད་བསལ་

གས་ོབའ་ིཐབས་རྣམས་གང་མཐུན་པ། གསལ་བའ་ིསྒྲོོན་མས་བདག་ཅོག་འཁོར་ལ་

བཀའ་བསྩལ་འཚལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་ཡོངས་སུ་གསོལ་པས། སྒྲོ་ད་ེཐོས་པའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན། ཤེིན་ཏུ་གདུངས་ཀྱིིན་རབ་ཏུ་དད་པ་སྐྱེེས། སྣང་སྲིད་

སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་མ་ིབ་ོཡང༌། དཀའ་བ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་སུ་དག་ེབ་སྤྱིདོ་ལུགས་དང༌། 

སྐུ་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་རྟེིང་ལ་སྙུང་གིས་འདེབས་ལུགས་ཀྱིིས། མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅོན་རྟེག་ཏུ་ར་ེབ་སྙིིང་མེད་འ་ོར་ེབརྒྱལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཡོས་ས་ོས་ོནས་སྨྲས་

ཤེིང༌། དོན་མེད་འཁྲུལ་བའ་ིའཇིིག་རྟེེན་ལས་སྤེངས་ནས། སྟོོན་པས་དག་ེབའ་ིཁིམས་

ཕེགོ་ལུང་དུ་བསྟོན་པ་རྣམས། ཤེསེ་པའ་ིརམི་པས་དག་ེལ་ཐང་བཅོད་སྤྱིད། 

དུས་དེར་སྟོོན་པས་མལ་ནས་དབུ་བཏེག་ནས། འཁོར་ལ་ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེ

གསུངས་པའ་ིམད།ོ བདག་ཀྱིང་དཀའ་བ་སྣ་ཚགོས་སྤྱིད་ནས་སྡེིག་པ་བསྲུང་བ་ཡང༌། 

སྐྱེ་ེརྒ་ན་འཆོ་ིབཞེ་ིལས་ཐར་ནས་བད་ེབའ་ིགནས་བསྙིེག་ཕྱིར། བྱོས་པས་མ་ིཟིན་སྒྱུ་

མའ་ིཟང་ཟིང་རྣམས། ཕྱིར་བོར་སྤེངས་ནས་ནགས་ཚལ་དགོན་པའ་ིགནས་སུ་ཆོིག་

པུར་གནས་པ་ཡིན། མ་ིརྟེག་འཕེ་ོའགྱུར་གོང་དུ་དྲེན་པ་ཡིས། དག་ེབ་སྣ་ཚོགས་སྤྱིད་

པས་སེམས་ཀྱིི་ཉོན་མོངས་སྤེངས། སྒྱུ་མའི་ལུས་དང་བྲལ་ཀྱིང་ངན་སོང་རྒྱུར་མི་

བསྐྱེེད། ཡང་དག་གྲུབ་པའ་ིགནས་སུ་བདག་ཉིད་བད་ེབའོ། །འདུ་བའ་ིནད་རྣམས་

ལུས་ལ་དར་བ་ལ། ཀུན་རྫོོབ་ལས་ན་ིདངོས་སུ་བདེན་པ་ཡ།ི གལ་ཏ་ེབགེགས་ཀྱིིས་

བར་ཆོདོ་བྱོདེ་པའང་སྲདི། བགགེས་ལ་གཏ་ོཕེན་གཏ་ོབུས་གཏ་ོརྣམས་གྱིསི། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པས། གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་

རྣམས་ཀྱིིས། བགེགས་རྣམས་བཅོོས་ཀྱིིན་བདུད་ལ་སྐུ་གླུད་བཏང༌། གཏ་ོདང་སྨྲང་

དང་ཡས་སྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱིིས། གཤེེན་རབ་བསྙུང་བ་དགུང་གསུམ་བདེ་བར་

འགྱུར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པ་ད་ེཉདི་ཀྱིསི། མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་
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མང་པ་ོལ། བགེགས་ལ་གཏ་ོཕེན་གཏ་ོམ་ིབསྣུབ་པའ་ིཕྱིར། ཀུན་རྫོོབ་དངོས་སུ་རེས་

ཤེགི་བདནེ་པ་ཙིམ། དགུང་གསུམ་ལནོ་ནས་ཕྱརི་ལ་ཤེནི་ཏུ་བསྙུང༌། 

དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེསེ་ཀྱིསི་ཀྱིང་པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་ནས། སྟོནོ་པ་གཟམིས་པའ་ི

སྔས་སུ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་པའ་ིགཤེནེ་རབ་ལགས། སྐུ་ལུས་

ནད་ཀྱིསི་གདུངས་ཏ་ེབསྙུང་བ་ལ། ནད་རྣམས་གས་ོབའ་ིཐབས་རྣམས་གང་མཐུན་པ། 

གསལ་བའ་ིསྒྲོནོ་མས་བདག་ཅོག་འཁརོ་ལ་བཀའ་བསྩལ་འཚལ། 

ད་ེལ་སྟོནོ་པས་གཟམིས་པར་དབུ་བཏགེ་ནས་གསུངས་པའ་ིམད།ོ སྒྱུ་མའ་ིལུས་

ལ་འདུ་བའ་ིནད་དར་བ། ཀུན་རྫོབོ་མཚན་མ་དངསོ་སུ་བདནེ་པ་ཡསི། བཞེ་ིབརྒྱ་ནད་

ཀྱིིས་བར་གཅོོད་ཡིན་པའང་སྲིད། དཔྱིད་བུ་ཁི་ཤེེས་རིག་པའི་ཚད་མ་ཅོན། སྡུག་

བསྔལ་ནད་ཀྱི་ིབར་ཆོད་འདུལ་བའ་ིཕྱིར། འཚ་ོབའ་ིམད་ོརྟེོགས་ནད་རྣམས་གས་ོབའ་ི

སྨན་སྦྱོར་ལ། ནད་ཀྱི་ིརིགས་ཕྱ་ེདཔྱིད་ཀྱི་ིརིམ་པ་གྱིིས། ད་ེཡང་དམ་པའ་ི’སེམས་

ཅོན’དོན་དུ་དཔྱིད་མ་ིབསྣུབ་པའ་ིཕྱིར། དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་ལ་སོགས་འཁོར་བ་མང་པ་ོ

ཡིས། རྩ་དང་ཆུ་རྟེགས་ནད་ཀྱི་ིརིགས་ཕྱེད་ནས། དྲེོད་དང་བསིལ་གྱི་ིསྨན་རྣམས་ཆོ་

སྦྱར་ཡིན། འདུ་བའ་ིནད་གདུལ་དཔྱིད་རྣམས་རྫོོགས་པར་བྱོས། བྱོིན་གྱིིས་རླབས་

དསེ་དགུང་གསུམ་བད་ེབར་གྱུར། ད་ེནས་ཤེནི་ཏུ་སླར་ལ་ཡང་བསྙུང་ང༌ོ། །

དེ་ལ་འཁོར་གྱིིས་བསྐོོར་ནས་ཀུན་གྱིིས་ཞུས་པའི་མདོ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་

མཁྱེེན་པའ་ིགཤེེན་རབ་ལགས། སྐུ་འགྱུར་ད་ན་ིའཇིིག་རྟེེན་སྟོོངས་སུ་ཉེ། གཏ་ོདང་

དཔྱིད་ཀྱིིས་བསྙུང་བ་སོས་མ་ནུས། ལས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་སྨིན་པའ་ིཆོ་ལགས་སམ། ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་ཀུན་གྱིིས་སྨྲས་ནས། མྱ་ངན་གྱིི་ངུ་སྒྲོ་ཕྱུང་ང༌ོ། །དེ་ལ་སྟོོན་པས་བཀའ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྩལ་པ། འཁོར་བའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་མ་ིརྟེག་སྒྱུ་མ་ཡིན། དཔེར་ན་ཁ་ིལམ་

མགྲོན་པ་ོའདྲེ་སྟོ་ེསྔ་འགྲ་ོཕྱ་ིའགྲ་ོཅོ་ིལས་མེད། མྱ་ངན་ངུ་འབོད་རྒྱུན་ཆོོད་སེམས་ཀྱི་ི

ཉནོ་མངོས་སྤེངོས། སྡུག་བསྔལ་འད་ིཙིམ་ལས་སུ་ཕྱ་ིམ་གཏན་དུ་ད་མ་ིལནེ་པར་ངསེ། 

སྒྱུ་མ་ཡིན་པས་བདག་ཀྱིང་ཤེ་ཁག་ལུས་འད་ིད་ན་ིའཇིིག་པར་ངེས། འད་ིལ་འཇིིགས་

ནས་མ་ཞེགི་གངོ་དུ་དག་ེབཅུ་ཚད་མར་སྤྱིདོ། ཡནོ་ཏན་ད་ེཡསི་སམེས་ཉདི་ཀློངོ་དུ་ཞེ།ི 

ད་རེས་འད་ིཙིམ་ལུས་སུ་གཏན་དུ་ད་མ་ིལེན། ད་ཡང་ལས་ཀྱི་ིརྣམ་སྨིན་ཡིན་པས་

བདག་ན་ིམྱ་ངན་འདའ། འཁརོ་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅོད་དག་ེསྤྱིདོ་སམེས་ཀྱིསི་གྱིསི། ཡ་ེ

ཤེེས་ལྷ་ཡ་ིསྙིིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་ཟློས། ཀློོང་ལྔའ་ིམཚན་བརྗེོད་ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱོར་སྟོོན། 

ད་ེནས་འཁོར་རྣམས་ལ་ཤེེས་རབ་ཚད་སྙིེད་ཀྱིིས། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡ་ིསྙིིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་

རམི་པར་བཟླས། ཀློངོ་ལྔའ་ིལྷ་གཤེནེ་མཚན་བརྒྱ་བསྒྲོགས་ནས་བརྗེདོ། མསོ་པ་དད་

ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཐལ་སྦྱོར་ཀུན་གྱིིས་བསྟོན། ད་ེནས་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཡིད་བཞེིན་གྱི་ི

ཟུར་ཕུད་ཅོན་གྱིིས། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་

བཏབ་སྟོེ། སྟོོན་པའི་སྒྲོོན་མ་གཤེེན་རབ་ལགས། སྟོོན་པ་གསེར་གྱིི་ས་གཞེི་འདྲེ། 

སམེས་ཅོན་རྩ་ིཤེངི་མང་པ་ོའདྲེ། ས་གཞེ་ིམ་ིརྟེག་སྐུ་འགྱུར་ན། རྩ་ིཤེངི་རྟེནེ་གནས་གང་

ལ་འཆོའ། མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྟོོན་པ་ཙིན་དན་

གསརེ་སྡེངོ་འདྲེ། སམེས་ཅོན་ལ་ོའབྲས་མ་ེཏགོ་འདྲེ། སྡེངོ་པ་ོམ་ིརྟེག་སྐུ་འགྱུར་ན། ལ་ོ

འབྲས་མ་ེཏགོ་གང་ལ་བརྟེནེ། མྱ་ངན་མ་ིའདའ་བཞུགས་པར་གསལོ་བ་འདབེས། སྟོནོ་

པ་གསོས་ཀྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོའདྲེ། སེམས་ཅོན་ཀླུ་ཕྲུག་གྱུར་སྲམ་འདྲེ། རྒྱ་མཚ་ོམ་ིརྟེག་སྐུ་

འགྱུར་ན། ཀླུ་ཕྲུག་གྱུར་སྲམ་གང་ལ་བརྟེནེ། མྱ་ངན་མ་ིའདའ་བཞུགས་པར་གསལོ་བ་
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འདེབས་ས།ོ །

སྟོོན་པ་རྒྱུན་གྱི་ིཆུ་བ་ོའདྲེ། །སེམས་ཅོན་ར་ིསྐོམ་ཐ་བ་འདྲེ། སེམས་ཅོན་གསོས་

ཀྱི་ིའབྲུ་སྨནི་འདྲེ།ཆུ་བ་ོམ་ིརྟེག་སྐུ་འགྱུར་ན། མཐའ་འཁབོས་མྱ་ངམ་འབྲུ་མ་ིསྐྱེ།ེ མྱ་ངན་

མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། དེ་སྐོད་ཅོེས་ཡིད་ཀྱིི་ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་

གསོལ་བ་བཏབ་བ།ོ །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། ང་ཡང་མྱ་ངན་འདའ་

མ་ཡནི། བནོ་ཀྱིང་ནུབ་པར་མ་ིའགྱུར་ཏ།ེ རྟེག་ཏུ་ར་ེབ་སུན་དབྱུང་ཕྱརི། ལན་ཅོགི་མྱ་

ངན་འདའ་ཚུལ་བསྟོན། ང་ཡང་མྱ་ངན་འདའ་མ་ཡནི། བནོ་ཀྱིང་ནུབ་པར་མ་ིའགྱུར་ཏ།ེ 

ལ་ེལ་ོཅོན་རྣམས་བརྩོན་དབྱུང་ཕྱིར། ལན་ཅོིག་མྱ་ངན་འདའ་ཚུལ་བསྟོན། ང་ཡང་མྱ་

ངན་འདའ་མ་ཡིན། བོན་ཀྱིང་ནུབ་པར་མ་ིའགྱུར་ཏེ། །ཚིག་ཕྱིར་འབྲེང་རྣམས་དོན་

སྒོོམ་ཕྱིར། ལན་ཅོིག་མྱ་ངན་འདའ་ཚུལ་བསྟོན། ང་ཡང་མྱ་ངན་འདའ་མ་ཡིན། བོན་

ཀྱིང་ནུབ་པར་མ་ིའགྱུར་ཏེ། སེར་སྣ་ཅོན་རྣམས་སྦྱིན་གཏོང་ཕྱིར། ལན་ཅོིག་མྱ་ངན་

འདའ་ཚུལ་བསྟོན། ང་ཡང་མྱ་ངན་འདས་མ་ཡནི། བནོ་ཀྱིང་ནུབ་པར་མ་ིའགྱུར་ཏ།ེ ད་ེ

སྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་འཁོར་རྣམས་ལ་གསུངས་ས།ོ །ད་ེལ་སྤྲོིན་ཚོགས་ཙིམ་གྱི་ིའཁོར་

རྣམས་ཀྱིང༌། ཤེེས་རབ་ཅོན་གྱིི་འཁོར་རྣམས་ནི། སྙིིང་པ་ོཟློས་ཀྱིིན་ཕྱག་རྒྱ་སྟོོན། 

བདེར་གཤེེགས་མཚན་བརྗེོད་སྨོན་ལམ་འདེབས། ལྟ་བ་དམན་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ནི། 

སྨྲ་ེསྔགས་འདནོ་ཅོངི་མྱ་ངན་ངུ་འབདོ་བད།ོ 

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་ཡསི། བྱོ་ཁྱུང་སུམ་གྲུས་པ་ཞེགི་ཏུ་བརྫུས་

ནས། བདུད་ཡུལ་མུན་པའ་ིགླེིང་དུ་འཕུར་ནས་བྱོོན། བདུད་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་གསུངས་

པའ་ིམདོ། ལོག་པར་གོལ་བའ་ིབདུད་འཁོར་ལྷག་མ་རྣམས། ངེས་པའ་ིདོན་བསྟོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབང་པ་ོགཏདོ་ལ་ཉནོ། སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མའ་ིརང་བཞེནི་ཡནི། གཡུང་དྲུང་

བོན་ན་ིསྟོོང་པ་ཉིད་དུ་བདེན། སྣང་སྲིད་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཡང༌། འབྱུང་བ་རྣམ་

བཞེསི་བསྐྱེདེ་པའ་ིསྐུ་ལུས་གཟུགས་བརྙིན་ན།ི འདུ་བ་རྣམ་བཞེའི་ིསྙུང་གསི་བཤེགིས་

ནས་ད་ཡུད་མྱུར་དུ་འགྲངོས། ཁྱེདོ་རྣམས་རྟེག་ཏུ་ར་ེནས་སྡེགི་ཚགོས་སྤྱིདོ་པ་སྙིངི་ར་ེ

རྗེ།ེ ཁྱེདོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་དྲེགེས་པའ་ིཆོ་ེབ་ང༌། དག་ེསྡེགི་གཏངི་ནས་རྟེགོས་པས་དནོ་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང༌། ད་ལྟ་དག་པའ་ིདྲེང་སྲོང་འདུལ་ཁིམས་ཟབ་མ་ོབསྲུང༌། ང་བཞེིན་ཁྱེོད་

ཅོག་སྡེགི་པ་སྤེང་ལ་འདངོ༌། །ད་ེལ་བདུད་ཀྱི་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་མནསོ་ཀྱིནི་བསམས་

ནས། བདུད་རྗེེའ་ིབཀའ་གཉན་པ་དང༌། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའ་ིསྒྲོ་ད་ེཤེིན་ཏུ་

སྙིན་པས། དར་ཅོགི་སྡེགི་པའ་ིལས་སྤེངས་བདུད་ཀྱི་ིཡུལ་བརོ་ཏ།ེ བཙུན་པ་ཁྱེབ་པའ་ི

འཁོར་བྱོས་གཤེེན་གྱི་ིཡུལ་དུ་ཕྱིན། གཤེེན་རབ་སྙུང་ནས་མྱ་ངན་འདའ་བར་མཐོང༌། 

ད་ེལ་བདུད་ཀྱི་ིའཁརོ་ད་ེརྣམས་ན།ི ཤེནི་ཏུ་ཉནོ་མངོས་པའ་ིཤེས་ཆོ་ེཡནི། རབ་ཏུ་དུག་

ལྔའ་ིཆོར་རགས་པས། དག་ེབའ་ིཕྱགོས་སུ་དད་པ་མ་གཡསོ་པར། སྡེགི་པའ་ིཕྱགོས་

སུ་བསམ་པ་ངན་སྐྱེེས་ཏེ། སྣང་སྲིད་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་གཤེེན་རབ་འདི་གྲོངས་ནི། 

བདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་འཁོར་དང་བཅོས་པ་རྣམས། སླར་ལ་ལོག་ནས་སྡེིག་པ་སྤྱིོད་པར་

མཐོང༌། བདུད་འཁོར་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དབང་ཆོ་ེབའི། ཨ་ཀ་རུ་ཙི་ེསྲོག་ག་ིཤེན་པ་

ནག་པ་ོཡིས། གཤེེན་རབ་སྙུང་བའ་ིསྔས་སུ་པུས་བཙུགས་ཐལ་སྦྱར་ཏ།ེ ལ་འུར་མྱ་

ངན་གྱི་ིགླེིང་ནས་འདོས་ཤེིག་པར་གསོལ་བ་གདབ་པའ་ིམད།ོ །འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་

དབང་སྒྱུར་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོལགས། ལ་འུར་མྱ་ངན་གླེིང་ནས་མྱུར་དུ་མ་འདའ་ན། 

དབང་ཆོ་ེབའ་ིལན་ཆོགས་སྙིགེས་པའ་ིབདུད་དང་སྲནི་པའ་ིདམག །གཤེནེ་རབ་སྐུ་ལ་
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བསྡེ་ོཡིན་ཤེ་ཁག་ཟ་རུ་འོང༌། ད་ེཡིས་མ་སླེབས་གོང་དུ་ལ་འུར་མྱ་ངན་འདའ་ན་རུང༌། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །ད་ེལ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བདུད་

ཁྱེོད་ཀྱིིས་མྱ་ངན་གླེིང་ནས་འདོས་ཤེིག་པའི། །ལ་འུར་བདག་ལ་གསོལ་བ་མ་བཏབ་

ཀྱིང༌། བདག་ན་ིམ་ིརྟེག་སྒྱུ་མའ་ིལུས་བླངས་ཞེགི་ནས་ད་ཡུད་མྱ་ངན་འདའ། སྣང་སྲདི་

ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་པའ་ིགཤེེན་རབ་བདག་ཉིད་ཀྱིང༌། ལུས་དང་སེམས་བྲལ་སྐུ་འགྱུར་འཆོ་ི

བས་ཀྱིང༌། ལགོ་པར་གལོ་བའ་ིབདུད་རྣམས་རྟེག་ཏུ་ར་ེབ་སྙིིང་ར་ེརྗེ།ེ བདག་ན་ིདཀའ་

བས་དགེ་བཅུ་སྤྱིད་པས་བདེ་གནས་ཆོེན་པོར་སྐྱེེ། ཁྱེོད་རྣམས་འཁྲུལ་བས་སྡེིག་

ཚོགས་གསད་གཅོད་མང་པ་ོཡིས། མ་ིརྟེག་ཡེངས་ལ་འབྱུང་ན་གཅོོད་སྦྱོང་དམྱལ་

བར་སྐྱེེ། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་ད་ེལ་བདུད་འཁོར་ལྷག་མ་ཡང༌། ཁ་ཅོིག་ཡིད་གཉིས་ཟོས་

ས།ོ །

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། རྨེ་ལ་ོསྐྱེིན་གྱིི་རལ་ག་ཅོན་གྱིིས། སྟོོན་པ་ལ་གསོལ་པ། 

འཇིིག་རྟེེན་སྒྲོོན་མ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལགས། བོན་ཐམས་ཅོད་མི་རྟེག་པའི་ཕྱིར། 

གཤེེན་རབ་ཀྱིང་མ་ིརྟེག་པའ་ིཚུལ་སྟོོན་པ་ལགས་སམ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་

མའ་ིརང་བཞེིན་ལགས་པས། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ཡང་འཇིིག་པའ་ིཚུལ་སྟོོན་པ་ལགས་སམ། 

སྟོོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཤེིང་འཇིིག་རྟེེན་ཏུ་སྐུ་མ་ིརྟེག་ན། ར་ིརབ་ལྷུན་པ་ོཡང་རྩ་ེ

ནས་རྙིལི་ཏ་ེམཆོའི།ོ །རྒྱ་མཚའོ་ིམཆོངི་རྣམས་ཀྱིང་གཏངི་ནས་འཁྲུགས་ཏ་ེམཆོའི།ོ །རྩ་ི

ཤེངི་ནགས་ཚལ་ཀྱིང་གཏན་དུ་སྐོམས་ཏ་ེམཆོའི།ོ །ཉ་ིཟླའ་ིསྒྲོནོ་མ་ཡང་ཡུན་དུ་ནུབ་སྟོ་ེ

མཆོའི།ོ །སྟོནོ་པ་མྱ་ངན་ལས་མ་ིའདའ་བར། འགྲ་ོབ་འདུལ་བའ་ིཕྱརི་དུ་བཞུགས་ཞེསེ་

གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །ད་ེལ་སྟོོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། རྨེ་ལ་ོལ་སོགས་ཉན་པའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཁོར་རྣམས་ཀུན། དུས་གསུམ་སྟོོན་པ་རིམ་གྱིིས་འགྲ་ོབ་འདུལ། ཚ་ེལ་ོབརྒྱ་ཐུབ་

དུས་སུ་བདག་ཉིད་སྟོོན་པར་འོངས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིརིམ་པས་འགྲ་ོབ་འདུལ་

ཕྱརི་སྟོནོ། སུམ་ཅུ་སྐུ་ཡ་ིཚད་རྫོགོས་མྱ་ངན་འདའ་བའ་ིདུས། འདས་པའ་ིརྟེངི་ལ་བནོ་

ཀྱིང་མ་ིནུབ་ཀྱིིས། གསུང་རབ་འབྲུ་རྟེོགས་གསུང་ག་ིའདུལ་ཐུལ་གྱིིན། མན་ངག་

བསྒོོམ་པས་སེམས་ཉིད་མཐིལ་དུ་ཕེེབས། འདའ་ཀའ་ིཞེལ་ཆོེམས་ཁྱེོད་ལ་ཚིགས་སུ་

གཅོད་ལ་བཞེག །ཁྱུང་ཆོེན་གཤེོག་རྒྱས་ནམ་མཁའ་ིཀློོང་དུ་འཕུར། ཕྱོགས་བཞེ་ི

མཚམས་བཞེ་ིསྟོེང་འོག་ཉམ་མ་ིང༌། གང་ལྟར་འཕུར་ཀྱིང་གཤེོག་དྲུག་བརྐྱེངས་པས་

བདེ། ད་ེདང་འདྲེ་བར་སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོ་ེཡིས། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ིསྒོ་ོམ་ོམང་པ་ོལ། 

གང་ལྟར་དགངོས་ཀྱིང་དནོ་དམ་རྟེགོས་པས་བད།ེ སངེ་ག་ེརྩལ་རྫོགོས་གངས་རིའ་ིཁ་

ནས་མཆོོངས། ངམ་གྲོག་ཤེ་ཤེོ་གྱིེན་ཐུར་ཉམ་མི་ང༌། གང་ལྟར་གནས་ཀྱིང་རྩལ་

གསུམ་དབྱུང་བས་བད།ེ ད་ེདང་འདྲེ་བར་མ་ིམཆོགོ་སྐྱེསེ་བུ་ཡསི། གཡུང་དྲུང་བནོ་ལ་

ཤེསེ་པའ་ིརྩལ་རྫོགོས་པས། གང་ནས་བརྟེག་ཀྱིང་དནོ་ལ་གཞེག་པས་བད།ེ བྱོའེུ་ཆུང་

ཅོ་ོགས་སྒྲོ་སྐོད་འབུམ་དུ་བསྒྱུར། ཅོ་ིསྐོད་དྲེངས་ཀྱིང་ལྕེ་ེལ་ཐེན་ཐོགས་མེད། སྒྲོ་ཡ་ིབྱོ་ེ

བྲག་ཀུན་ལ་ཉམ་ང་ཐ་ེཚམོ་མདེ། ད་ེདང་འདྲེ་བར་སྦྱངས་པའ་ིའཕྲི་ོཅོན་གྱིསི། སྒོ་ོབཞེ་ི

མཛོོད་དང་ལྔ་ཡ་ིབོན་སྒོ་ོལ། གང་ནས་བཤེད་ཀྱིང་རྒྱུ་འབྲས་བསྟོན་པས་བདེ། རིན་

ཆོནེ་གསརེ་གྱི་ིཆོག་ཤེངི་འབྱུང་བའ་ིའདམ་ལ་བཙུགས། ཡ་ཡ་ོཐནེ་ཐགོས་བཏནོ་སྤྱིངི་

’བད་ེཕྱིར’ཉམ་མ་ིང༌། གང་ལྟར་བསྐོོར་ཀྱིང་ས་སྟོབས་གཅོད་པས་བདེ། ད་ེདང་འདྲེ་

བར་དད་ལྡན་སྐྱེེས་བུ་ཡསི། བཀའ་རྒྱུད་བནོ་ཀྱི་ིའབུམ་སྡེ་ེགླེགེས་བམ་ལ། གང་ནས་

ཞུགས་ཀྱིང་མན་ངག་བཙིལ་བས་རྙིདེ། 
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དེ་ལ་བོན་སྒོ་ོབཞེི་མཛོོད་དང་ལྔའི་སློབ་བུ་མང་པ་ོཡིས། ལྟང་ཕུལ་ནས་ཞེལ་

ཆོེམས་ནོས་པའ་ིམད།ོ སྟོོན་པ་ལགས། དཔོན་གསས་མན་ངག་ལུང་ག་ིབོན་སྤྱིོད་པ། 

ལྟ་བ་སྣང་སྟོངོ་གཉསི་སུ་གལོ་སྐྱེནོ་མཆོསི། ཆོབ་ནག་སྲདི་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ིབནོ་སྤྱིདོ་པ། ལྟ་

བ་སྤེོང་ལེན་གཉིས་སུ་གོལ་སྐྱེོན་མཆོིས། ཆོབ་དཀར་ནག་པ་ོསྔགས་ཀྱི་ིདོན་སྤྱིོད་པ། 

ལྟ་བ་སྐྱེ་ེའགག་གཉིས་སུ་གོལ་སྐྱེོན་མཆོིས། འཕེན་ཡུལ་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་ིབོན་སྤྱིོད་

པ། ལྟ་བ་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་གོལ་སྐྱེོན་མཆོིས། མཐ་ོཐོག་སྤྱིིར་རྒྱུག་མཛོོད་ཀྱི་ིབོན་

སྤྱིདོ་པ། ལྟ་བ་རྟེག་ཆོད་གཉསི་སུ་གལོ་སྐྱེནོ་མཆོསི། འད་ིརྣམས་མ་ིགལོ་དནོ་ལ་ངསེ་

པ་ཡ།ི ཞེལ་ཆོམེས་སྟོནོ་པས་འཁརོ་ལ་གཞེག་པར་ཞུ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ཏ།ོ །ད་ེལ་

སྟོནོ་པས་བཀའ་བསྩལ་པ། དཔནོ་གསས་གལོ་ས་དགག་པའ་ིཕྱརི། སྣང་སྟོངོ་གཉསི་

ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ེ སྣང་ན་སྣང་དུ་རུང་སྟོ་ེམཚན་དང་དཔ་ེབྱོད་ལྡན། སྟོོང་ན་སྟོོང་དུ་

རུང་སྟོ་ེགཟུང་འཛོིན་ཡུལ་ལས་འདས། སྣང་སྟོོང་གཉིས་ཀའ་ིདོན་བསྟོན་དབུ་མའ་ི

ལམ་དུ་བད་ེབའོ། །ཆོབ་ནག་གོལ་ས་དགག་པའ་ིཕྱིར། སྤེོང་ལེན་གཉིས་ལ་བཀའ་

བསྩལ་ཏེ། སྤེོང་ན་སྤེོང་དུ་རུང་སྟོ་ེདུག་ལྔའ་ིས་བོན་རླག །ལེན་ན་ལེན་དུ་རུང་སྟོ་ེཡ་ེ

ཤེསེ་ལྔ་དང་ལྡན། སྤེང་ལནེ་གཉསི་ཀའ་ིདནོ་བསྟོན་དབུ་མའ་ིལམ་དུ་བད་ེབའ།ོ །ཆོབ་

དཀར་གོལ་ས་དགག་པའ་ིཕྱིར། སྐྱེ་ེའགག་གཉིས་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏེ། སྐྱེ་ེན་སྐྱེ་ེརུ་

རུང་སྟོ་ེའབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་ལས་སྐྱེེས། འགག་ན་འགག་ཏུ་རུང་སྟོ་ེབསྐོལ་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་

འགག །སྐྱེ་ེའགག་གཉསི་ཀའ་ིདནོ་བསྟོན་དབུ་མའ་ིལམ་དུ་བད་ེབའ།ོ །

འཕེན་ཡུལ་གོལ་ས་དགག་པའི་ཕྱིར། ཡོད་མེད་གཉིས་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏེ། 

ཡོད་ན་ཡོད་དུ་རུང་སྟོ་ེམཚན་མ་དངོས་པོར་སྣང༌། མེད་ན་མེད་དུ་རུང་སྟོ་ེསྟོོང་པའ་ི
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རང་བཞེནི་ཡནི། ཡདོ་མདེ་གཉསི་ཀའ་ིདནོ་བསྟོན་དབུ་མའ་ིལམ་དུ་བད་ེབའ།ོ །མཛོདོ་

ཀྱི་ིགལོ་ས་དགག་པའ་ིཕྱརི། རྟེག་ཆོད་གཉསི་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ེ རྟེག་ན་རྟེག་ཏུ་རུང་

སྟོ་ེསེམས་ཉིད་ཀློོང་ལ་རྟེག །ཆོད་ན་ཆོད་དུ་རུང་སྟོ་ེསེམས་ཅོན་འགྱུར་ལྡོག་ཆོ།ེ རྟེག་

ཆོད་གཉིས་ཀའ་ིདོན་བསྟོན་དབུ་མའ་ིལམ་དུ་བད་ེབའོ། །སྟོོན་པའ་ིཐུགས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་

ནས་བདནེ་པའ་ིདནོ་ཕྱུངས་ནས། འདུས་པའ་ིའཁརོ་ལ་ད་ེལྟར་ཞེལ་ཆོམེས་བཞེག །ད་ེ

ནས་འཇིིག་རྟེེན་སྒྲོོན་མ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིང༌། མ་ིརྟེག་རྟེག་ཏུ་ར་ེབ་སུན་དབྱུང་

ཕྱིར། སྙུང་ཡང་ཕྱིར་ཐུ་ལུས་ཀྱིང་བཞེེངས་མ་སྤྱིོད། དེར་འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་

ཀུན་ཀྱིང་མྱ་ངན་བདོ། དག་པ་དྲེང་སྲོང་ག་ིསྡེ་ེརྣམས་སྐོར་མ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ན་ི

གཟའ་སྐོར་བལྟས། ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་དབུ་ནས་བརྟེེན་ནས་ལྷ་གཤེེན་གྱི་ིམཚན་

བརྗེོད། གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་ཐུགས་ཀའ་ིདྲེོད་མྱོང་གིན། བད་ེབར་གཤེེགས་

པའ་ིསྙིིང་པ་ོརིམ་པར་བཟླས། རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལ་ོགཉིས་ཀྱིིས་ཞེབས་གཡས་གཡོན་

ལ་འཇུས་ནས། དྲེདོ་མྱངོ་གནི་ངན་སངོ་དངོ་སྤྲུག་ག་ིསྙིངི་པ་ོབཟླས། དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེསེ་

ཀྱིིས་ཕྱག་གཡས་གཡོན་ལ། རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་རྩ་རྒྱུ་ནུས་སམ་མི་ནུས་ཀྱིི་རྩ་

བལྟས། ད་ེལ་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་སྐུ་བཞེེངས་མ་ིསྤྱིོད་ཀྱིང༌། འདུས་པའ་ིའཁོར་

རྣམས་ཀྱིིས་མྱ་ངན་བྱོེད་ཅོིང་སྨྲ་ེསྔགས་འདོན། བྲང་ལག་འཐབ་ཀྱིིན་ངུ་སྒྲོ་འབྱོིན་པ་

ལ། འདའ་དགའ་ཤེ་ིབྲདོ་ཀྱི་ིཞེལ་ཆོམེས་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ེ འཁརོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཉནོ་

མོངས་སྙིིང་ར་ེརྗེ།ེ ངེས་པའ་ིདོན་དམ་མ་རྟེོགས་ད་རུང་བྱོིས་པའ་ིབླ་ོདང་འདྲེ། ཁམས་

གསུམ་སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྐྱེ་ེདང་འཆོ་ིལ་རྟེག །ད་ེལ་མྱ་ངན་ངུ་འབདོ་བྱོས་པས་

ཅོ་ིལ་ཕེན། རང་རེའ་ིཕུང་པ་ོའཇིིག་གིན་སེམས་ལ་ཉོན་མོངས་གསོག །བདག་ལ་མ་ི
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ཕེན་ངུ་འབོད་སྨྲ་ེསྔགས་ཆོོད། སེམས་ཅོན་མ་རིག་ཞེེན་ཆོགས་སྤྱིོད་པ་ཀུན། འཆོ་ི

ཁར་འཇིིགས་ལ་འདའ་ཁར་འཚེར་བ་ལ། གཤེེན་རབ་བདག་ན་ིའཆོ་ིབའ་ིཁར་འདིར་

རབ་ཏུ་ཡང་བྲདོ་ད།ོ །འདའ་བའ་ིདུས་འདརི་ཤེནི་ཏུ་ཡང་དགའ་འ།ོ །བདག་ན་ིདཔརེ་ན་

སངེ་གའེ་ིབུ་དང་འདྲེ་སྟོ།ེ མ་ཡ་ིལྟ་ོནས་རྩལ་གསུམ་”ལུས་ལ་”རྫོགོས་ཀྱིང༌། མ་ཡ་ིཕྲུ་

མ་རལ་གྱི་ིབར་དུ་རྩལ་དབྱུང་བའ་ིས་མདེ་ལ། བདག་ན་ིབྱོ་ཁྱུང་ག་ིབུ་དང་འདྲེ་སྟོ།ེ སྒོ་ོ

ངའ་ིནང་ན་གཤེོག་དྲུག་”ལུས་ལ་”རྒྱས་ཀྱིང༌། སྒོ་ོངའ་ིཤུན་མ་རྡོོལ་གྱི་ིབར་དུ་རྩལ་

དབྱུང་བའ་ིས་མེད་ལ། དཔ་ེད་ེདང་འདྲེ་བས་ན། བདག་ག་ིསེམས་ཉིད་འད་ིགཤེེན་

ཐམས་ཅོད་ཀྱི་ིརབ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་པའ་ིརྒྱུ་ཡིན་ཀྱིང༌། གཟུགས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོ

འད་ིམ་ཞེིག་ག་ིབར་དུ། སངས་རྒྱས་པའ་ིཐབས་མེད་པས། ད་ཡང་ཕུང་པ་ོགཟུགས་

དང་སེམས་གཉིས་འཕྲིལ་འབྲལ་འདྲེ་བས་ཀྱིང༌། འཆོ་ིཁར་བྲོད་ལ་འདའ་ཁར་དགའ་

བ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་ེའཆོ་ིརྩོལ་གྱིིན་འཁོར་བར་ལྟུང་ནས་སུ། སྡུག་བསྔལ་བསམ་འདས་

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡང༌། ཀུན་གཞེིའི་བག་ཆོགས་ངན་པ་མ་སྤེོངས་པ་ཡིན་པས། 

བདག་གིས་དགེ་བཅུ་ཚད་མར་སྤྱིད་ཀྱིིན། བག་ཆོགས་ངན་པ་སྤེངས་པས་སྤེོང༌། 

ཡོན་ཏན་ད་ེཡིས་བླ་མེད་ག་ོའཕེང་ཐོབ་པས་ཀྱིང༌། བདག་ན་ིའཆོ་ིགར་བྲོད་ལ་འདའ་

ཁར་དགའ་བ་ཡིན། གཤེེན་རབ་བདག་གིས་སྐྱེ་ེབའ་ིལུས་བླངས་ནས། ཚ་ེགཅོིག་

རབ་བརྒྱད་དག་ེབ་མཐའ་རུ་ཕྱུང༌། ཚ་ེརབས་ཀྱི་ིཐ་མ་ལུས་སེམས་འབྲལ་གའ་ིསྐོད་

ཅོགི་མ་འད་ིཡནི། འད་ིལ་བདག་གསི་སམེས་བསྐྱེདེ་མ་ིདགསོ་ཡ་ེཤེེས་རྩལ་དང་ལྡན། 

ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་དཔ་ེབཞེག་བསྟོན་པའ་ིཕྱིར་དུ་རང་སེམས་རང་གིས་

བསྐྱེེད། ཤེ་ིཁར་དབང་པ་ོགསལ་བ་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའ་ིསྟོོབས། དང་ལ་ཕྱག་རྒྱས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བསྐྱེདེ་པ། མཉམ་པའ་ིཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་བསྣལོ། །སྙིངི་པསོ་བསྐྱེེད་པ་རྣམ་གསུམ་

རམི་པར་བཟླས། རྫོས་ཀྱིསི་བསྐྱེདེ་པ་གསལ་བའ་ིམར་མ་ེབལྟམས། ཚགི་བཤེད་ཀྱི་ི

བསྐྱེདེ་པ།ཆོགས་པ་མདེ་ན་འཁརོ་བ་མེད། འཁརོ་བ་མདེ་ན་ལྟུང་བ་མདེ། །མ་ཆོགས་

པ་ན་ིབོན་གྱི་ིམཆོོག །སེམས་ཉིད་ཀློོང་དུ་ད་ེཡིས་བད།ེ ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱིིས་བསྐྱེེད་པ། 

སྣོད་སྟོོང་སྟོ་ེའབྱུང་བ་རྣམ་པ་བཞེ་ིརྡུལ་ཕྲི་རབ་ཙིམ་དུ་བཟུང༌། བཅུད་སྟོོང་སྟོ་ེརིས་

དྲུག་གི་སེམས་ཅོན་ལ། །སེམས་མ་ཆོགས་མ་ཡེངས་པར་གསལ་ལ་རྟེོག་པ་མེད་

པར་བཟུང༌། དོན་ཆོེད་དེ་ཡིས་འཁོར་བའི་གནས་ལྔ་བཅོད། བླ་མེད་དོན་ལ་རང་

བཞེིན་ལྷུན་གྱིིས་རྫོོགས། ད་ེནས་འཁོར་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱེབ་པར་ཚིགས་སུ་བཅོད་ད་ེ

གསུངས་པ། བདག་ན་ིསྤྲོསོ་པ་མདེ་པ་མུ་ལ་མཉམ། ཕེན་གནདོ་གཉསི་ཀྱི་ིམཐའ་ལས་

འདས། འཁརོ་དུ་གཏོགས་པའ་ིསྡེ་ེབརྒྱད་པ།ོ །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་ལ། 

དད་པའ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་ཕེན་པ་གྱིསི། བདག་ལ་ཕེན་པ་ད་ེཉདི་ད།ོ །

བདག་ན་ིཕྱགོས་དང་རསི་མདེ་མཉམ། གསད་གས་ོགཉསི་ཀྱི་ིཡུལ་ལས་འདས། 

འཁོར་དུ་གཏོགས་པའ་ིསྡེ་ེབརྒྱད་པོ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་ལ། གས་ོ

བའ་ིཡ་ེཤེསེ་རྩ་ིརྣམས་ཐངོས། བདག་ལ་གས་ོབསྐྱེདེ་ད་ེཉདི་ད།ོ །བདག་ན་ིསྒྲོབི་ཕྱགོས་

མུན་དང་བྲལ། གསལ་སྒྲོིབ་གཉིས་ཀྱི་ིམཐའ་ལས་འདས། འཁོར་དུ་གཏོགས་པའ་ིསྡེ་ེ

བརྒྱད་པོ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་ལ། ཤེེས་རབ་རྩལ་གྱིིས་མུན་སྒྲོིབ་

སོལ། གསལ་བའི་ཐབས་ཀྱིིས་ཕེན་པ་གྱིིས། བདག་ལ་གསལ་གདབ་དེ་ཉིད་

ད།ོ །བདག་ན་ིམ་ིཆོགས་ཤུགས་དང་ལྡན། འཕྲིངེ་ཐགོ་འཁོར་བའ་ིརྗེསེ་ན་མདེ། འཁརོ་

དུ་གཏོགས་པའ་ིསྡེ་ེབརྒྱད་པོ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་རྣམས། སྙིིང་རྗེ་ེ
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འཕྲིངེ་བའ་ིསམེས་ཀྱིསི་སྐྱེངོས། བདག་ལ་བརྩ་ེགདུང་ད་ེཉདི་ད།ོ །སྟོནོ་པ་ཕྱགོས་མདེ་

བདུད་རྩའི་ིབརྡོའ་ངག་དསེ། འཁརོ་རྣམས་ཐམས་ཅོད་གདུང་བའ་ིམྱ་ངན་སངས། ནག་

པ་ོབདུད་ཀྱི་ིསྡེ་ེརིགས་འཚོགས་ནས་ལྟ་བ་ཡང༌། ཀུན་ཀའ་ིསེམས་ལ་རྟེོག་པ་བར་

དེར་སྐྱེེས། ཤེན་པ་ནག་པ་ོསྡེ་ེཡིས་ཚིག་སྨྲས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མེད་སྟོོབས་ལྡན་

སྐྱེེས་མཆོོག་ཀྱིང༌། དར་གཅོིག་བསྡེད་དབང་མེད་པར་སྐྱེ་ེའཆོ་ིརྩོལ་ཚོལ་གྱིིས’ཆོོད་

ཀྱིིས’། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ངེས། མ་རིག་རྨེོངས་པས་འཐིབས་

པའ་ིབདུད་འཁོར་ཀུན། ལས་སུ་གསོད་གཅོོད་བྱོེད་ཅོིང་ཟས་སུ་ཤེ་ཁག་ཟ། མ་ིརྟེག་

འདུ་བྱོེད་ལས་ཀྱིིས་ལུས་སེམས་ཡུད་ལ་འབྲལ། ཕྲིལ་ནས་སེམས་ཉིད་ངན་སོང་

འགྲམ་རྡོོར་འགྲོ། ཆོགས་སྡེང་ལས་འད་ིསྤེངས་ལ་དམ་པའ་ིདོན་ལ་བསྙིེན། ད་ེསྐོད་

ཅོེས་སྨྲས་ནས་མེ་ཏོག་པད་མ་རེ་རེ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས་སུ། ཁི་སྨོན་རྒྱལ་བཞེད་

གསས་ཁང་ཕེགོ་གསུམ་བསྐོརོ། དད་པའ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་དག་པའ་ིམཆོདོ་པ་ཕུལ། །གླེངི་

དང་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡང་མ་ེཏོག་ཆོར་པ་བབས། ད་ེལྟར་མུན་འཐིབས་སྲོད་ལ་ནག་

པོའ་ིབདུད་ཚོགས་ཐུལ། ཐ་ོརངས་སྐོར་ཆོེན་མདངས་རྩེའ་ིསྐྱེ་རེངས་འོད་གསལ་ན། 

སྟོོན་པ་མ་ིརྟེག་རབ་ཀྱི་ིཐ་མ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱོེད་བྱུང༌། བེམ་པོའ་ིལུས་ལ་འབྱུང་

བ་བཞེ་ིའདུས་པ། འཕེནེ་བྱོདེ་ལས་ཀྱིསི་ཕྲིལ་ནས་ས་ོསརོ་འཕེནེ། ཆོགས་པ་ཇི་ིབཞེནི་

འཇིགི་པ་རམི་པར་འགྲ།ོ གཡ་ོབའ་ིརླུང་བསྐྱེདོ་ན་བུན་ཡལ་བ་ཡསི། འདགེས་པར་མ་

ནུས་ཡུར་ཆོད་ཆུ་དང་འདྲེ། འདའ་ཁ་ཡང་དག་གི་བར་དེར། མཉམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་

བཀྲེོལ་ནས་དག་པའ་ིསྨོན་ལམ་བཏབ། འདེགས་པའ་ིརླུང་དང་བྲལ་བས་ཡང་བའ་ི

སྟོོབས་ར་ེཞེན། དཔེར་ན་གསེར་རྡོོས་མནན་ནས་ས་ལ་བྱོིང་པ་འདྲེ། ཤེ་ིཁར་ཁམས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གསུམ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་གདབ། ང་ནི་འཁོར་བ་མྱ་ངན་

འདའ། །འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདའ་འོག་ཏུ། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་རང་སླད་དུ། བར་གྱི་ི

བསྐོལ་པ་གཅོགི་ལནོ་ནས། ཐུགས་རྗེ་ེཅོན་གྱི་ིསྟོནོ་པ་འབྱོནོ། སྟོནོ་པ་ད་ེབྱོནོ་པའ་ིདུས་

སུ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ིསམེས་ཅོན་ཉནོ་མངོས་པ་ཁྱེདོ་རྣམས་ཀྱིང༌། སྡུག་བསྔལ་”ཟད་

”ནས་བད་ེགནས་རྙིདེ་པར་ཤེགོ །འཁརོ་བ་ལས་ཐར་པ་ཐབོ་པར་ཤེགོ །འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ི

ཁམས་འད་ིན་ཡང༌། ལེགས་བསྐྱེེད་ཉེས་འདུ་སེམས་ཅོན་གྲངས་མང་ཡང༌། རྒྱལ་

རིགས་དུང་དཀར་གསལ་ལྡན་འོད་དཔག་དང༌། ཕྱྭ་བཙུན་མུ་ཟེར་ཐང་མ་ོགསལ་ཏང་

གཉིས། ཀུན་གཞེིའ་ིདཀྱིིལ་ན་ཉོན་མོངས་ཆོ་ཟད་པས། གཞེན་དག་གནས་ནས་ཚ་ེ

འཕེོས་ནས་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་གནས་སུ་རྫོོགས་བྱོེད་ལས་ཀྱིིས་སྐྱེེ། བདག་ག་ི

བསྟོན་པ་གཞེག་པའ་ིགནས་ཡནི་པས། སྐུ་འགྱུར་མྱ་ངན་འདས་ཀྱིང་གསུང་མ་འདས་

པའ་ིརྟེགས། དུང་ཤེགོ་དཀར་ལ་གཡུ་རསི་སྔནོ་པསོ་བྲསི་པ་ཀུན། ཡ་ིགའེ་ིའབྲུ་རྟེགོས་

དག་ེསྤེེལ་སྡེིག་རྣམས་སྤེོངས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། ཆོ་བཞེ་ིཡ་ིཆོ་གཅོིག་

རླུང་ཕྲི་སྣ་ཁུང་གཡས་པར་བྱུང༌། ཕྱ་ིཡ་ིཡུལ་འགགས་ནང་ག་ིདབང་པ་ོཞེ  སེམས་

ཉིད་ཙིི་ཏ་སྙིིང་གི་དཀྱིིལ་དུ་འདུས། འདུ་བ་རྣམ་བཞེི་ནད་ཀྱིི་འཁོར་ལོས་ཕྱིར་ལ་

འཕེངས། འབྱུང་བ་མེ་འཕྲིོ་དྲེོད་དང་འགྲོགས་ནས་ཡལ། སྤྱིི་བོའ་ིགཙུག་ཏུ་སྤྲོིན་

ཚོགས་བཞེིན་དུ་བུན། །སྐོད་ཅོིག་མ་ཡ་ིབར་དེར་ཡུན་ལ་ན།ི དྲེོད་ཡལ་ཆུ་སྐོམས་རྩ་

རྣམས་དར་མ་ནུས་པར་འཁྱེགས། ས་ན་ིགཅོིག་པ་གཉིས་འགྱུར། སྐོད་ཅོིག་བདུན་

ཕྲིག་བདུན་འགྱུར་འབུམ། རུས་པ་བྱུང་རྫོགོས་སྒོལ་པའ་ིམཐའ་ལ་འཇིགི །ཚངས་པ་

གཙུག་ཕུད་ལ་སོགས་འཁོར་རྣམས་འདུས་ནས་ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲ་བྱོས། དག་པ་
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དྲེང་སྲངོ་འཁརོ་རྣམས་འདུས་ནས་རྒྱན་དང་ཆོ་ལུགས་སྦྱར། ཚངས་པའ་ིདག་ེབསྙིནེ་

འཁོར་རྣམས་འདུས་ནས་རྐྱེེན་གྱི་ིཡར་སྟོགས་སྡུད། ཕེལ་ཆོེར་བསྙིེན་གནས་འཁོར་

རྣམས་འདུས་ནས་འབྲུ་སྣ་མ་ེཏོག་ཐུ། 

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། མ་ིའགྱུར་གཙུག་འགྱུར་’ཕུད’སེམས་ཉིད་དག་པས་ཚང༌། 

རྩ་ེམ་ོབྱུང་རྒྱལ་སྣང་སྲིད་མཁའ་ལ་ཕུད། ཚངས་པ་གཙུག་ཕུད་ཉིད་ཀྱིང་དོན་དུ་སྟོོན་

པའ་ིསྐུ་ལ་ངེས། སྲོད་ལ་ཁ་ིསྨོན་རྒྱལ་བཞེད་གནས་སུ་བདུད་དམག་དུང་ཕྱུར་བཏུལ། 

ཐ་ོརངས་སྐྱེ་རེངས་རྩེ་ལ། དྲེོད་ཡལ་སྤྲོིན་འཐིབས་སངས་ཏེ་སྟོོན་པ་མྱ་ངན་འདས། 

ནམ་ལངས་ཉ་ིཤེར་འོད་ལ་ཡ་ིག་ེཨ་དཀར་གཅོིག །ཉ་ིམའ་ིཟེར་བཞེིན་སྟོོང་གསུམ་ཡ་ོ

ལ་རྒྱས། འཁོར་དང་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་ད་ེལ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། དུས་དེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་ཀྱིང་ཤེིན་ཏུ་གཡ་ོཞེིང་འགུལ། ཉ་ིཟླའ་ིསྒྲོོན་མ་ཀུན་ཀྱིང་མདངས་དང་ཁ་དོག་

ཡལ། 

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན། བྲག་སེང་གེའི་རྒྱབ་བསྣོལ་གྱིི་ཕུག་ན། གཤེེན་རབ་སྐུ་

འཁོར་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་ཡང༌། དམ་པའ་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་

ཀྱིང༌། གསང་སྒོམོ་མཐལི་དུ་འབབེས་པ་མ་ཕེེབས་ཡདེ་ཡདེ་སྔངས། ཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱི་ི

ཏུར་ཁྱུད་’འཕྲིིང་’རྨེ་ིལྟས་ལ། ཡ་ིག་ེཨ་དཀར་ནམ་མཁའ་ིཁམས་སུ་ཡར། ཡིག་ཕྲིན་

སོ་སོ་ཀུན་ནས་གསལ་བ་སྙིམས། ཡེ་སད་’འཕེང་’སེམས་ཟོས་སྒོོ་རུ་བྱུང་ནས་

བལྟས། ལྟས་དང་མཐུན་པར་ཕྱ་ིཡ་ིཡུལ་ཀྱིང་མཚུངས། །ཉ་ིཟླའ་ིསྒྲོོན་མ་ཀུན་ཀྱིང་

འོད་རྣམས་ཡལ་ནས་སྣང༌། ཆུ་བ་ོཆོེན་པོའ་ིཀླུང་ཡང་འབབ་མ་ནུས་པར་སྣང༌། སྨན་

དང་འབྲུ་དང་མ་ེཏགོ་འདོ་ཡལ་སྐོམས་ནས་སྣང༌། བྱོལོ་སངོ་དུད་འགྲ་ོརྣམས་ཀྱིང་ངུད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མ་ོཀུན་ནས་འདེབས། །ད་ེལ་འ་ཞེ་གསང་བ་ཤེིན་ཏུ་རྟེོག་པ་སྐྱེེས། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་

ཀྱི་ིསྒྲོོན་མ་ནུབ་པར་ཤེེས། སེང་ག་ེརྒྱབ་བསྣོལ་གནས་ནས་དབྱུང་ནས་གཤེེན་རབ་

འཚལོ་དུ་གཤེགེས། འལོ་མ་ོལུང་རངིས་གནས་སུ་བྱོནོ་ནས་སྟོནོ་པ་བཙིལ་ཀྱིང་སྟོནོ་

པ་མ་རྙིེད་ད།ོ །བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་མཁར་དུ་བྱོོན་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མ་རྙིེད་ད།ོ །ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེ

གནས་སུ་ཉུལ་ཀྱིང་སྟོོན་པ་མ་རྙིེད་དོ། །གཡུང་དྲུང་དགུ་བརྩེགས་ར་ིལ་འགྲིམ་ཡང་

སྟོནོ་པ་མ་རྙིདེ་ད།ོ གཞེའ་ཚནོ་འདོ་འབར་ནགས་ལ་བཙིལ་ཀྱིང་སྟོནོ་པ་མ་རྙིདེ་ད།ོ །འ་

ཞེ་ཤེིན་ཏུ་རྨེོངས་ནས་མྱ་ངན་ངུད་མོས་བཏབ། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱི་ིརྨེ་ིལྟས་ངན་ཚོད་

དང༌། ཉ་ིཟླའ་ིསྒྲོནོ་མ་ནུབ་ཚདོ་དང༌། རྩྭ་དང་མ་ེཏགོ་སྐོམ་ཚདོ་ཀྱིསི། སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ངསེ། འཇིགི་རྟེནེ་སམེས་ཅོན་ཐར་པ་གང་གསི་འདྲེེན། འཇིགི་

རྟེནེ་སྟོངོས་ས་ོཀྱི་ིཧུད་སྙིངི་ར་ེན། ཟརེ་ནས། འཐམོ་གྱིནི་འཚལོ་ལ།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། སྟོནོ་པ་མ་ིརྟེག་མྱ་ངན་གླེངི་ནས་འདས། གྲངོས་པའ་ིསྤུར་ལ་

བཀུར་སྟོ་ིཅོ་ིཚུགས་བྱོ། འཁོར་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ས་ོསོར་ཁ་མ་དུམ། བར་དེར་གཏ་ོ

བུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གསུངས་པའ་ིམདོ། །གཤེེན་རབ་འཁོར་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་

ཡང༌། ཐུགས་དང་འདྲེ་བ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ལགས། འཁོར་གྱི་ིནང་ན་བཙུན་པ་

ཁྱེབ་པ་བརྟུལ་ཤུགས་ཆོེ། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་གསང་སྒོོམ་མཐིལ་དུ་འབེབས། 

སེང་གེ་རྒྱབ་བསྣོལ་བྲག་ན་སྤྱིན་དྲེོངས་ཁིད་ལ་ཤེོག །དེ་སྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུས་སྨྲས་

པས། བརྟུལ་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིབཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་ཡང༌། རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིིས་འ་ཞེ་

འཚོལ་དུ་གཤེེགས། འ་ཞེས་ནགས་ཚལ་འགྲིམ་གྱིིན་གཤེེན་རབ་འཚོལ་བ་དང༌། 

བཙུན་པ་ཁྱེབ་པས་འ་ཞེ་འཚོལ་བ་གཉིས། ནགས་ཚལ་གླེིང་ལ་ལམ་དུ་ཏུག་གིས་
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ཕྲིད། ཁྱེབ་པས་འ་ཞེའ་ིསྙིན་དུ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ གཤེེན་རབ་སྐུ་འཁོར་དམ་པ་ལགས། 

སེང་ག་ེརྒྱབ་བསྣོལ་བྲག་སྐོས་ལ། གསང་སྒོོམ་མཐིལ་དུ་མ་ིའབེབས་པར། ནགས་

ཚལ་གསེབ་ན་ཅོ་ིལ་འཁྱེམ། འ་ཞེས་ཕྱིར་ལ་ལན་གསོལ་པ། གཤེེན་རབ་འཁོར་ལ་

རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་ཡང༌། ཐུགས་དང་འདྲེ་བའ་ིམད་ོསྡུད་བདག་ཉདི་ལགས། བྲག་ཕུག་

སེང་ག་ེརྒྱབ་བསྣོལ་ན། གསང་སྒོོམ་མཐིལ་དུ་འབེབས་པ་ལ། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱི་ིཔྲ་

རྟེགས་ངན’པ་སྣ་ཚགོས་བྱུང་’། ཡ་ིག་ེཨ་དཀར་ནམ་མཁར་ནུབ་པ་རྨེསི། མཉམ་པའ་ི

ཕྱག་རྒྱ་བཀྲེོལ་ནས་སུ། གནས་ཀྱི་ིསྒོ་ོརུ་བལྟས་པ་ལ། ཉ་ིཟླའ་ིའོད་ཀྱིང་ཤེོར་ལ་མ་ེ

ཏོག་མདངས་ཀྱིང་སྐོམས། ཆུ་བ་ོཆོེན་པ་ོརྣམས་ཀྱིང་རྒྱུན་དུ་འབབ་མ་ནུས། ཤེིན་ཏུ་

པྲ་རྟེགས་ངན་ནས་སྟོོན་པ་འཚོལ་དུ་མཆོིས། གར་བཙིལ་གར་མ་རྙིེད་ནས་ནགས་

ཚལ་འགྲིམ་པ་ཡིན། རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན་པའ་ིབདུད་རྗེ་ེཁྱེབ་པ་ལགས། སྟོོན་

པའ་ིསྒྲོོན་མ་མྱ་ངན་མ་འདས་སམ། ཁྱེོད་ཅོག་བདུད་ཀྱི་ིསྡེ་ེརིགས་དར་གྱིིན་མ་རྒས་

སམ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་འ་ཞེས་གསལོ་ཏ།ོ །ཁྱེབ་པས་ཕྱརི་ལ་ལན་སྨྲས་པ། འ་ཞེ་གསང་བ་

མད་ོསྡུད་ལགས། ཁྱེདོ་མ་ིབཅོདེ་འཇིགི་རྟེནེ་སྐྱེ་ིའཇིགིས་པས། གསང་སྒོམོ་མཐལི་དུ་

འབབེས་པར་དུ། སྟོནོ་པས་ཁྱེམི་སྤེངས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ད་ེནས་འཁརོ་སྤེངས་དགནོ་པ་

མཛོད། ད་ལྟ་མ་ིརྟེག་མྱ་ངན་འདས། དགུན་ཟླ་ར་བའ་ིགནམ་སྟོོང་ལ། །འཇིིག་རྟེེན་

སྟོངོས་ནས་གཤེནེ་རབ་འདས། བདག་དང་པ་ོམ་རགི་འཁྲུལ་ཙིམ་ན། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ལ་

འགྲན་བཙིལ་བསྡེོས། བར་དུ་རིག་ནས་སྐྱེབས་སུ་གསོལ། ད་ལྟ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔར་

མཆོིས། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡ་ིགདུང་བུ་ལ། བཀུར་སྟོ་ིརིམ་གྲ་ོཇི་ིལྟར་བྱོ། སེམས་ཉིད་

ལས་ཀྱིིས་འགྲིམ་པ་ལ། བསྟོེང་བའ་ིརིམ་གྲ་ོཇི་ིལྟར་བྱོ། ཕྱ་ིམ་ཐམས་ཅོད་ཐ་དད་ས་ོ



 766  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སོར་སྐྱེསེ། ཐུགས་དང་འདྲེ་བའ་ིའ་ཞེ་ལ། ཐུག་པར་བཅོད་ནས་སྤྱིན་འདྲེེན་དུ། ད་ལྟ་

བདག་ཉིད་མཆོིས་པ་ལགས། མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་ད་གཤེེགས་འཚལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

གསོལ་པས། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིང༌། འདར་ཤེས་ཁྱེེར་ནས་བརྒྱལ་ཏ་ེསོང༌། 

བཙུན་པ་ཁྱེབ་པས་དབུ་བཏེག་ནས་ཕྱིར་ལ་ཞུས་པའ་ིམདོ། དགོན་པའ་ིགནས་སུ་

ཡུན་རངི་བར། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཁྱེདོ། ལྟ་བ་དབྱོངིས་སུ་མ་ཆོདོ་དམ། བསྒོམོ་

པའ་ིམཐིལ་དུ་མ་ཕེེབས་སམ། ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་མ་རྟེོགས་སམ། མྱ་ངན་ངུ་འབོད་

ཅོ་ིལ་སྨན། ད་རུང་སེམས་ཅོན་ཉིད་དུ་འདུག །དོན་གྱི་ིཕེན་གདགས་ཅུ་གང་ཇི་ིལྟར་

བགྱིིད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་པས། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིང༌། བརྒྱལ་བ་སངས་

ཀྱིང་འདར་མ་རྟེས’སངས’། ཕྱིར་ལ་བདུད་ལ་སྨྲས་པའ་ིམདོ། པྲ་རྟེགས་ངན་པའ་ི

རྟེགས་རྣམས་དང༌། གར་བཙིལ་གར་མ་རྙིེད་པས་སུ། འདི་ལྟ་བུ་ཞེིག་དྭོགས་པ་

ལགས། འཇིིག་རྟེེན་སྟོོངས་ས་ོཀྱི་ིཧུད་སྙིིང་ར་ེན། བདག་སེམས་ཉིད་ཀློོང་དུ་ཞེ་ིཡིན་

ཐམས་ཅོད་སྒྱུ་མར་རིག །བེམ་པ་ོགཟུགས་ཕུང་ཤེ་ཁག་གདོས་ལ་བཏགས། རིག་

པའ་ིསེམས་ཀྱིིས་བེམ་པོའ་ིལུས་མ་ཐེག །འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་སེམས་ཅོན་གྲངས་

མང་ཡང༌། སྟོབོས་ལྡན་བརྟུལ་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ཁྱེབ་པ་ཁྱེདོ་ཡནི་གྱིསི། སྒྱུ་མའ་ིལུས་འད་ི

ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་ཐེག །ལོག་པར་འཁྲུལ་བའ་ིསྡེིག་པའ་ིལས་བོར་ནས། ངེས་པའ་ི

དོན་ལ་སྐྱེབས་སུ་གསོལ་བ་ཁྱེོད་ཀྱིང་རབ་ཏུ་ལེགས། འུ་བུ་གཉིས་ཀྱིང་སློབ་དཔོན་

གཅོིག་པའ་ིགྲོགས་མཆོེད་ཡིན། གཤེེན་རབ་སྐུ་འགྱུར་ལུས་སེམས་བྲལ་བ་ལ། ཕེན་

གདགས་རིམ་གྲ་ོང་ཡི་སེམས་ལ་གསལ། ཁྱེོད་ཀྱིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་ཐེག་ལ་མྱུར་དུ་ལ་

འུར་འདོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་འ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། །ད་ེལ་ཁྱེབ་པས་ཕྱིར་སྨྲས་པ། བདག་
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བརྟུལ་ཤུགས་དྲེག་པོས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྟོོན་པའ་ིའཁོར་གྱི་ིདམ་པའ་ིསྡེེ། དག་པ་དྲེང་

སྲོང་སྡེ་ེཡིན་ནའང༌། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཁྱེོད། སེམས་ཉིད་བོན་ཉིད་ཕྲིད་པ་ཡི། 

གསང་སྒོམོ་མཐལི་དུ་ཕེབེས་པ་ཁྱེདོ། བཀུར་སྟོིའ་ིརམི་གྲ་ོབྱོ་བའ་ིརགིས། སླབོ་དཔནོ་

གཤེེན་རབ་ལྷ་གྲོགས་པས། སེམས་ལ་མྱ་ངན་མ་ིམངའ་ཡང༌། སྒྱུ་མའ་ིལུས་ཀྱིིས་

དོགས་མ་ཁུམས། །བདག་ཅོག་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་བརྒྱད། དང་པ་ོགཤེེན་རབ་མ་

གྲངོས་སྙུང་ཙིམ་ན། ཉདི་ལྟ་བུ་མ་ལགས་ལ་ལ་བརྒྱལ། ལ་ལ་མྱསོ་ཤེངི་འདར་ཤེ་ཀུན་

ཀྱིང་ཁྱེརེ། མྱ་ངན་ངུ་འབདོ་མ་བུ་ལུག་ཕྲིད་འདྲེ། བཟདོ་པའ་ིགླེགས་མདེ་སྡུག་བསྔལ་

མུན་ན་ིབསྲོས། སྟོོན་པས་ཞེལ་ཆོེམས་མན་ངག་བོན་གསུངས་པས། ད་ལྟ་མྱ་ངན་

སངས་ནས་དག་ེབ་ཐང་བཅོད་སྤྱིདོ། སྐྱེསེ་མཆོགོ་འ་ཞེ་ཤེནི་ཏུ་ཡུས་པར་བཅོད། 

ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། ལག་མཐིལ་གཡས་པར་བཞེག་ནས། སྟོོབས་མཆོོག་

ཤུགས་ཀྱིིས་བཏེག །བཀུར་སྟོ་ིརིམ་གྲ་ོསྤྱིན་དྲེངས་མ་ེཏོག་གླེིང་ལ་བྱོོན། དུས་དེར་འ་

ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིསི། ཁྱེབ་པ་རགོས་ལ་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་དད་པ་ཅོན་

གྱི་ིམཆོོག །སྟོོན་པ་གྲོངས་པའ་ིསྤུར་དང་བདག་མ་སྤྲོད། སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིང་དད་

པ་བསྐྱེདེ་པ་གཅོསེ། བདག་ཀྱིང་སམེས་ཉིད་ཡདི་འབྱུང་བསམ་པ་ཤེརོ་བར་འངོ༌། ཕེ་ོ

གླེངི་མ་ོགླེངི་བར་གྱི་ིགཡུང་དྲུང་གདན་སྟོངེས་སུ། བརྗེདི་པའ་ིསངེ་གའེ་ིཁ་ིཡ་ིཡང་ཐགོ་

ན། མ་གྲོངས་གསོན་གྱི་ིཚུལ་དུ་རྒྱན་དང་རོལ་མོས་དྲེོངས་ལ་ཤེོག །བདག་ཀྱིང་མ་

གྲངོས་གསནོ་གྱི་ིཚུལ་དུ་ཞེལ་དང་ལན་ཅོགི་མཇིལ་ཚུལ་བསྟོན། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཁྱེབ་པ་

ལ་སྨྲས་ནས། སྟོནོ་པ་གྲངོས་པའ་ིསྤུར་བཞུགས་པའ་ིས། གསས་མཁར་ཁ་ིསྨནོ་རྒྱལ་

བཞེད་ལ། མགི་གསི་ལྟ་ཡང་མ་ཕེདོ་པར། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་ཁ་སྦུབ་ནས། མཆོ་ིམ་ཁག་



 768  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཏུ་འཛོག་གིན་ངུ་ཞེིང་འདུག །ད་ེནས་བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་དྲེང་སྲོང་དེས། འ་ཞེས་སྨྲས་

པའ་ིངག་མཉན་ཏ།ེ གསས་མཁར་ཁ་ིསྨོན་རྒྱལ་བཞེད་ནང་དུ་བྱོོན། ན་ནམ་གདན་ལ་

སྟོོན་པའ་ིསྤུར་བཏེག་ནས། མ་གྲོངས་གསོན་གྱི་ིཚུལ་དུ་ན་བཟའ་རིས་དྲུག་གསོལ། 

ཧོས་རུ་བསིལ་བ་སྒྲོ་སྙིན་ཕྱག་ཏུ་བསྐུར། པད་ཆོ་པད་ཁུག་སྔོན་པ་ོགླེ་ོལ་བཏགས། 

པད་ཤུན་གདངི་བ་པད་གདན་’སྔནོ་པ’ོའགོ་ཏུ་བཏངི༌། རནི་ཆོནེ་འཁརོ་ལ་ོཤེངི་རྟེའ་ིཁ་

ལ་མ་གྲོངས་གསོན་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། མཛོེས་པའ་ིརོལ་མ་ོཐམས་ཅོད་

ཕྱོགས་བཞེི་ཀུན་ནས་བསྒྱུར། སྙིན་པའི་རྔ་གླེིང་ཐམས་ཅོད་འཁོར་བ་ཡོངས་ཀྱིིས་

བརྡུང༌། འཕུར་བའ་ིདར་འཕེན་མང་པསོ་སྣ་དྲེངས་ཀྱིནི། གླུ་གར་དབྱོངས་ཀྱིསི་གཡུང་

དྲུང་གདན་ལ་སྤྱིན་དྲེངས་ན། ཤེིན་ཏུ་མ་སྤེོགས་འཁོར་ལ་ོམ་འདྲེོངས་སོ། །ཡིད་ཀྱི་ི

ཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་སྟོོན་པའི་སྤུར་ལ། ལྷ་ཕྱག་ལན་གསུམ་བཙིལ་ནས་ཞུས་པའི་མདོ། 

སྟོོན་པ་ལགས་སྐུ་འཁོར་གྱི་ིདམ་པ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད། གསང་སྒོོམ་མཐིལ་དུ་

འཕེབེས་བར་དུ། ལམ་དུ་ཞེལ་མ་མཐངོ་བར་སྟོནོ་པ་གྲངོས། ཤེནི་ཏུ་སམེས་དང་ཡདི་

ལ་འཕྲིངེ༌། མ་ེཏགོ་གླེངི་ལ་ཁ་སྦུབ་ནས། མཆོ་ིམ་ཁག་ཏུ་འཛོག་གནི་འདུག །མ་གྲངོས་

གསནོ་གྱི་ིཚུལ་དུ་གཡུང་དྲུང་གདན་ལ་གཤེགེས་པར་ཞུ། འ་ཞེ་གསང་ཐུབ་སྤུར་དང་

མཇིལ་བ་ཤེིན་ཏུ་རིངས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་པས། རིན་པ་ོཆོེའ་ིའཁོར་ལ་ོཡང་རང་

གསི་རང་དྲེངས་ནས། གཡུང་དྲུང་ག་ིགདན་ལ་སྤྱིན་དྲེངས་ས།ོ །དུས་དེར་འཇིགི་རྟེནེ་

གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་གཡ་ོབ་དང་འགུལ་བ་དང་འུར་བ་དང་ཐུག་པ་དང༌། ཆོམེ་པ་དང་མརེ་

བ་དང་ལྡེག་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་ང༌ོ། །སྟོོན་པ་མ་གྲོངས་གསོན་པའ་ིདུས་སུ། བཀའ་རྒྱུད་

ཐསོ་པའ་ིསམེས་ཅོན་ཀུན། སྤྲོནི་བཞེནི་གཏབིས་ནས་མྱ་ངན་ངུ་འབདོ་བྱོདེ་ཀྱིནི་བྱུང༌། 
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འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས། མ་ེཏོག་སྤེར་གང་བཏུས་ནས་ལངས། སྟོོན་པའ་ིསྐུ་ལ་

བསྐོོར་བ་ཕེོག་གསུམ་བྱོས་ནས་མ་ེཏོག་མཆོོད་པ་ཕུལ། ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ་

ནས་ཞེབས་ལ་ཕྱག་གིས་འཇུས། ངུད་མོས་བཏབ་ཀྱིིན་སྨྲེ་སྔགས་བཏོན་པའི་

མད།ོ །སྟོནོ་པ་འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ཀྱི་ིཡབ་གཅོགི་པུ། །སྐྱེ་ེའགྲ་ོསམེས་ཅོན་སྲས་ལགས་

ན། ཡབ་ཀྱིིས་སྲས་རྣམས་མ་ིབསལ་’སྲོལ’བར། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་འདས་པ་འདི། སྐྱེ་ེ

འགྲ་ོདྭ་བུ་སུ་ཡསི་གས།ོ ཀྱི་ིཧུད་ཀྱི་ིཧུད་འཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོས་ནས་གདའ། སྟོནོ་པ་འཇིགི་

རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིམིག་གཅོིག་པུ། །སྟོོན་པ་ཆོིག་པུ་སྤྱིན་ཅོན་ལགས། སྐྱེ་ེའགྲ་ོསེམས་

ཅོན་ལོང་བ་ལགས། ལོང་བའ་ིལོང་ཁིད་མ་ིམཛོད་པར། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་འདས་པ་འད།ི 

ལོང་བའ་ིལོང་ཁིད་ད་ཡང་སུ་ཡིས་བགྱིིད། ཀྱིི་ཧུད་ཀྱི་ིཧུད་འཇིིག་རྟེེན་སྟོོངས་ནས་

གདའ། འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་རྣམས་གས་ོབའ་ིསྨན། སྟོནོ་པ་ཆོགི་པུ་སྨན་པ་ལགས། སྐྱེ་ེ

འགྲ་ོསེམས་ཅོན་ནད་པ་ལགས། ནད་རྣམས་སྨན་གྱིིས་མ་ིགས་ོབར། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་

འདས་པ་འད།ི ད་ཡང་ནད་གསོའ་ིསྨན་པ་སུ་ཡསི་བགྱིདི། ཀྱི་ིཧུད་ཀྱི་ིཧུད་འཇིགི་རྟེནེ་

སྟོངོས་ནས་གདའ། མཐའ་འཁབོ་སྨནི་པ་རྒྱ་མཚའོ་ིགླེངི༌’མྱ་ངན་ཐ་བའ་ིཀློངོ་’། སྟོནོ་པ་

ཆོགི་པུ་ཆུ་བ་ོལགས། སྐྱེ་ེའགྲ་ོསམེས་ཅོན་མྱ་ངན་སྣམ་བུ་ལགས’ཐ་བ་འད’ི། ཆུ་བསོ་

མྱ་ངན་ཐ་བ་མ་ིབསྐྱེདེ་པར། སྟོནོ་པ་མྱ་ངན་འདས་པ་འད།ི ར་ོསྐོམ་ཐ་བའ་ིའབྲུ་དག་མ་ེ

ཏོག་ད་ཡང་གང་གིས་བསྐྱེེད། ཀྱི་ིཧུད་ཀྱི་ིཧུད་འཇིིག་རྟེེན་སྟོོངས་ནས་གདའ། མུན་

པའ་ིཁམས་འཇིོམས་གསལ་བའ་ིསྒྲོོན། སྟོོན་པ་ཆོིག་པུ་སྣང་གསལ་ལགས། སྐྱེ་ེའགྲ་ོ

སེམས་ཅོན་མུན་པ་ལགས། མུན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་མ་ིམཛོད་པར། སྟོོན་པ་མྱ་ངན་འདས་

པ་འདི། མུན་འཇིོམས་སྣང་གསལ་སྒྲོོན་མ་ེད་ཡང་གང་གིས་བགྱིིད། ཀྱི་ིཧུད་ཀྱི་ིཧུད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

འཇིགི་རྟེནེ་སྟོངོས་ནས་གདའ། འ་ཞེའ་ིངུ་འབདོ་ད་ེསྐོད་ཅོསེ། སམེས་ཅོན་ཡངོས་ཀྱིསི་

བཏནོ། གནམ་སའ་ིདབྱོ་ེབར་ངུ་འབདོ་ཆོ་ོངསེ་གང༌། སྟོནོ་པའ་ིསྐུ་ལ་སྤྲོནི་བཞེནི་ཀུན་

འཕུངས་ནས། གང་ན་ཟིན་ཟིན་འཇུས་ནས་ཀུན་ཀ་མྱ་ངན་བད།ོ ཕྱ་ིརིམ་ཐམས་ཅོད་

ཁགིས་སུ་ཆོགས་ནས་ངུ་སྒྲོ་འབྱོིན། བར་དརེ་ཅོ་ིཡ་ིསྐོབས་ཀྱིང་མ་ཕྱེད་ད།ོ 

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། འཁརོ་སྡེ་ེབཞེ་ིཡ་བརྒྱད་དབྱོ་ེནས་གྲསོ་བྱོས་ནས། གཏ་ོབུ་

འབུམ་སངས་ཀྱིསི་ཀུན་ལ་གསལོ་པ། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཡབ་གྲོངས་པས། སྐྱེ་ེའགྲ་ོ

སེམས་ཅོན་གདུང་བ་སྐྱེེས། ནམ་མཁའི་སྤྲོིན་ཚོགས་བཞེིན་དུ་འཕུངས། ཕེན་

གདགས་ཆོ་ོགའ་ིརིམ་པ་རྣམས། ཕྱ་ིརབས་རྣམས་ལ་དཔེར་བསྟོན་པའ།ི ཐབས་དང་

སྐོབས་ན་ིམ་ིཕྱེད་ད།ོ །དོན་གྱིིས་ད་ཡང་ཇི་ིལྟར་བགྱིིད། ད་ེལ་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གིས་

སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་རྩལ་དང་ཤུགས་ཆོ་ེབས། སྤུར་ལ་འཕུངས་པའ་ིསེམས་

ཅོན་ཁོམ་ཚོགས་ཁྱེེས། སྟོོན་པ་གྲོངས་པའི་སྤུར་ནི་རིན་ཆོེན་གསེར་གྱིི་སྒྲོོམ་དུ་

གཞུག །ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསོལ་པས། ཁྱེེའུ་ཆུང་གྲོས་ལ་འཁོར་སྡེ་ེཀུན་གྱིིས་བསྡུས། 

ཁྱེབ་པ་བརྟུལ་ཤུགས་རྩལ་ཆོ་ེབས་མྱ་ངན་བྱོདེ་པའ་ིཁམོ་བཀྱིདེ་ནས། བཀྱིེད་པར་མ་

གྱུར་པ་རུ་སྤུར་ལ་ཀུན་ཀ་རྟེོད་ཀྱིིན་འཕུངས། ལྷ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། གཤེེན་རབ་

འགྲ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིཡབ། གྲོངས་པའ་ིསྤུར་འད་ིངེད་དབང་ཟེར། ལྷ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅོད་

ཀྱིིས་ཀྱིང༌། གཤེེན་རབ་སྐྱེ་ེའགྲ་ོཀུན་གྱི་ིཡབ། གྲོངས་པའ་ིསྤུར་འད་ིངེད་དབང་ཟེར། 

ཡ་ིདྭགས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། གཤེེན་རབ་འགྲ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིཡབ། གྲོངས་པའ་ིསྤུར་

འད་ིངེད་དབང་ཟེར། མ་ིདང་མིའམ་ཅོ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། གཤེེན་རབ་སྐྱེ་ེའགྲ་ོཀུན་གྱི་ི

ཡབ། གྲོངས་པའ་ིསྤུར་འད་ིངེད་དབང་ཟེར། བྱོོལ་སོང་ཀླུ་ཁམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་
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ཀྱིང༌། གཤེནེ་རབ་འགྲ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིཡབ། གྲངོས་པའ་ིསྤུར་འད་ིངདེ་དབང་ཟརེ། བདུད་

དང་སྲནི་པ་ོཐམས་ཅོད་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། གཤེནེ་རབ་འགྲ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིཡབ། གྲངོས་པའ་ིསྤུར་

འདི་ངེད་དབང་ཟེར། བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་བརྟུལ་ཤུགས་རྩལ་ཆོེ་ཡང༌། ཁོམ་ཚོགས་

བཀྱིདེ་ནས་སྟོནོ་པའ་ིསྤུར་མ་ཐབོ། དམ་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་སླར་ལ་མྱ་ངན་སྐྱེསེ། 

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། གཤེནེ་རབ་སྐུ་འཁོར་དམ་པ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་དསེ། 

སྟོོན་པའ་ིཞེབས་ལ་ཕྱག་གིས་འཇུས་པ་བཏང༌། ཁོམ་ཚོགས་གཏིབས་འོག་ནང་ནས་

ཕྱིར་ལ་ལྗུར་གྱིིས་ཕྱུང༌། དར་དཀར་ཐུ་བས་གདོང་ག་ིམཆོ་ིམ་ཕྱིས། སྨྲ་ེསྔགས་ངུ་

འབོད་བྱོེད་པའ་ིའཕྲི་ོབཅོད་ནས། སྟོོན་པ་གྲོངས་པའ་ིསྤུར་ལ་ཕྱག་བཙིལ་ནས་ཞུས་

པའ་ིམདོ། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་ིསྐྱེ་ེའགྲ་ོབུ་ལྟར་གས་ོབའ་ིཡབ་གཅོིག་གཤེེན་རབ་

ལགས། མ་གྲོངས་གསོན་གྱི་ིཞེལ་ལ་སྐྱེ་ེའགྲ་ོསྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། མ་ིརྟེག་གྲོངས་པའ་ིསྤུར་ལ་

ཐམས་ཅོད་མྱ་ངན་ལངས། འད་ིཡང་དམ་པའ་ིདནོདུ་ཅུང་ཟད་རུང་ལགས་སམ། སྟོནོ་

པ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡབ་ལགས་པས། སྲས་རྣམས་སྤུར་ལ་མཆོོད་གནས་བྱོ་

བར་འདདོ་ནས་སུ། ས་ོསརོ་ཐ་དད་སྐྱེེས་པས་སྒོ་ོསྒོརོ་ར་ེར་ེའདདོ། སྟོནོ་པ་གྲངོས་པའ་ི

སྤུར་ལ་མཆོོད་གནས་བྱོེད་པ་ཡང༌། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཏེ། 

གཙིང་མ་མ་ིལུས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐོལ་པ་ཡིན། བརྟུལ་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིཁྱེབ་པས་

བླངས་ཀྱིང་ཐབོ་པར་མ་གྱུར་ན། གཤེནེ་རབ་གྲངོས་པའ་ིསྤུར་འད་ིགསརེ་གྱི་ིསྒྲོམོ་ནང་

དུ། བྱོནི་གྱིསི་རླབས་ཀྱིསི་རང་གསི་རང་ཞུགས་འཚལ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསང་བ་མད་ོ

སྡུད་ཀྱིིས་ཞུས་ནས། འཁོར་སྡེེ་བརྒྱད་ཀྱིིས་སྤུར་ཕྱོགས་སུ་ལྷ་ཕྱག་ལན་གསུམ་

འཚལ་བས། གཤེེན་རབ་གྲོངས་པའ་ིགདུང་བུ་ཡང༌། ཀུན་གྱིིས་འཇུས་པས་མ་ཐུབ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པར། བྱོ་འཕུར་བཞེནི་དུ་ལྗུར་གྱིསི་བྱུང༌། རནི་ཆོནེ་གསརེ་གྱི་ིསྒྲོམོ་ནང་དུ། བྱོ་ིའཛུལ་

བཞེིན་དུ་ཟུལ་གྱིིས་སོང༌། །ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོའ་ིབྱོིན་རླབས་ཀྱིིས། གསེར་སྒྲོོམ་སྒོ་ོ

ཡང་སྲུབས་མེད་ཁིགས་ཀྱིིས་འབྱོར། བཙི་ོམ་གསེར་གྱི་ིཕེ་བོང་སེར་པོར་འདྲེིལ་ཏ་ེ

སོང༌། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས། བར་དེར་ཀུན་ལ་གསུངས་པའ་ིམདོ། མཐའ་

ཡས་སེམས་ཅོན་མང་པ་ོརྣམས། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཉིད། སྐྱེ་ེའགྲ་ོསེམས་ཅོན་

ཀུན་གྱི་ིཡབ་ཏུ་གཅོིག །བྱོམས་སྙིོམས་ཐུགས་རྗེེའ་ིངང་གིས་ཡ་ོཀ་བུ་ལྟར་གསོས། 

གྲོངས་པའ་ིསྤུར་ལ་མྱ་ངན་ཆོ་མཉམ་རངས་པ་ཀུན་ཀས་འདོད། གང་གིས་ཐེག་པ་

གཅོགི་གསི་ཡུལ་དུ་སྤྱིན་དྲེངོས་མཆོདོ་གནས་ཀྱིསི། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གསུངས་ས།ོ །

ད་ེལ་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་ཡོངས་སུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས། ལྷ་ཡ་ིཡུལ་དུ་སྤྱིན་དྲེང་ན། 

ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱོནི་གྱིསི་ཀྱིང་གསརེ་གྱི་ིསྒྲོམོ་མ་ཐགེ །ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིཡུལ་དུ་སྤྱིན་དྲེང་

ན། འགའ་འདའ་སླག་ཆོནེ་གྱིསི་ཀྱིང་གསརེ་གྱི་ིསྒྲོམོ་མ་ཐགེ །ཀླུ་ཡ་ིཡུལ་དུ་སྤྱིན་དྲེང་

ན། དགའ་བ་ོའཇིོག་པ་ོཡིས་ཀྱིང་གསེར་གྱི་ིསྒྲོོམ་མ་ཐེག །བྱོོལ་སོང་ག་ིཡུལ་དུ་སྤྱིན་

དྲེང་ན། གླེང་ཆོེན་ཁྱུ་མཆོོག་གིས་ཀྱིང་གསེར་གྱི་ིསྒྲོོམ་མ་ཐེག །ཡ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་

སྤྱིན་དྲེང་ན། མཁའ་ལ་འདོ་འབར་གྱིསི་ཀྱིང་གསརེ་གྱི་ིསྒྲོམོ་མ་ཐགེ །དམྱལ་བའ་ིཡུལ་

དུ་སྤྱིན་དྲེང་ན། སྟོོབས་ལྡན་གཤེིན་རྗེ་ེཡིས་ཀྱིང་གསེར་གྱི་ིསྒྲོོམ་མ་ཐེག །སླད་མའ་ི

སེམས་ཅོན་སྤྱིན་འདྲེེན་འདོད་པ་ཡང༌། སྟོོབས་ལྡན་ཡོགས་ཀྱིིས་བཏེག་པས་གསེར་

གྱི་ིསྒྲོོམ་མ་ཐེག་ནས་མ་ིཡ་ིཡུལ་དུ་ལུས། འ་ཞྭ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་བཏེག་པས་

བལ་དཀར་འདབ་བས་ཡང༌། ལག་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱིང་བྱོིས་པའི་སྒོོང་

བཞེིན་སྤྲོ་ོབར་ཐེག །ད་ེལ་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་རབ་ཏུ་རྟེོག་པ་སྐྱེེས། ཀླུ་རྒྱལ་འཇིོག་
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པོས་མ་ིལ་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཐམས་ཅོད་ཀུན་གྱི་ིཡབ། གྲོངས་པའ་ི

སྤུར་སྒྲོོམ་རྩལ་ཆོེན་ཡོས་མ་ཐེག །མ་ིཡིས་བཏེག་པས་བལ་དཀར་འདབ་བས་ཡང༌། 

ཕེ་ེཤེ་འད་ིཡང་ཨ་ེམ་ང་ོམཚར་ཆོ།ེ སྐྱེནོ་དང་ཡནོ་ཏན་ཅོ་ིལ་བརྫུས་པ་ལགས། གསང་

བ་མད་ོསྡུད་ཉིད་ཀྱིིས་ཡོངས་ལ་བཤེད་པར་ཞུ། ད་ེལ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་

གསུངས་པ། །མཐའ་ཡས་སམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན། །གཤེནེ་རབ་བད་ེབའ་ིགནས་

སུ་གཤེགེས། །སྐྱེ་ེའཆོ་ིབྱོ་བའ་ིམངི་ཡང་མེད། །ཉ་ིཟླ་ར་ིརབ་ལགོས་ལ་འཁརོ། །ཤེར་

ནུབ་བྱོ་བའ་ིམངི་ཡང་མདེ། །སམེས་ཅོན་མཐའ་ཡས་ཉནོ་མངོས་ཀུན། །མ་ིརྟེག་བཞེནི་

དུ་རྟེག་ཏུ་རེ། །རྟེག་ཏུ་རེ་བ་སུན་དབྱུང་ཕྱིར། །ལན་ཅོིག་མྱ་ངན་འདའ་ཚུལ་

བསྟོན། །འདས་པའ་ིསྤུར་སྒྲོོམ་མ་ིཡིས་ཐེག །ཕྱ་ིམ་ཤུན་ཏུ་རྩལ་ཆོ་ེཡང༌། །བསོད་

ནམས་སྐོལ་པ་ཆོ་ཞེན་པས། །སྟོོན་པའ་ིསྤུར་སྒྲོོམ་སྤྱིན་མ་དྲེོངས། །གཙིང་མ་མ་ིརུ་

སྐྱེེས་པ་བསོད་ནམས་ཤེས་ཆོ་ེབས། །སྟོོན་པའ་ིསྤུར་སྒྲོོམ་མ་ིཡ་ིཡུལ་དུ་ལུས། མ་ིཡ་ི

རྩལ་གྱིིས་གར་བཏེག་ཐོགས་པ་མེད། །ད་ེཡང་མ་ིརྣམས་ཉིད་ཀྱི་ིབསོད་ནམས་ལས་

དབང་ང༌ོ། །ད་ཡང་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་གྲོངས་པའ་ིསྤུར་འད་ིལ། མཐའ་ཡས་སེམས་

ཅོན་ཀུན་ར་ེབས། མ་ིརྣམས་ཆོིག་པུས་བདག་དང་བདག་གིར་བྱོས་ནས་དམ་པའ་ི

དོན་ལས་འགལ། མཉམ་སྙིོམས་ཆོེན་པོས་ཀུན་ཀ་ཚིམ་པར་བྱོ་བའ་ིདོན་ཆོེད་ཀྱིིས། 

ཡོངས་སུ་ཐིམ་པར་རྒྱ་ཆོེར་བསྔ་ོལ་གཏོང༌། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡ་ིསྤུར་སྒྲོོམ་སྣང་མའ་ི

ཞུགས་ལ་བཞེེན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཅུ་གང་སྣ་རེ་གྱིིས། དུད་ལ་

དགའ་བ་དུ་བའ་ིརྒྱུན་གྱིསི་བསྐོང༌། མདངས་ལ་དགའ་བ་མ་ེལྕེེའ་ིའདོ་ཀྱིསི་བསྐོང༌། དྲེ་ི

ལ་དགའ་བ་དྲེ་ིདང་རླངས་ཀྱིིས་བསྐོང༌། ཁམ་ལ་དགའ་བ་ཤེ་དང་ཁག་གིས་བསྐོང༌། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབང་པ་ོལྔ་ན་ིཁ་དོག་མ་ེཏོག་ལྔ། སྐུ་ལྔ་དག་པ་ཡ་ེཤེེས་ལྔ་ལ་འབུལ། ཕུང་པ་ོལྔ་ན་ི

རགིས་ལྔའ་ིགསས་ལ་འབུལ། རྣམ་ཤེསེ་ལྔ་ན་ིཡ་ེཤེསེ་ལྔ་ལ་བསྟོམི། ཡུལ་ལྔ་ཀློངོ་ལྔ་

མཁའ་ལྔ་དབྱོིངས་སུ་སྦྱར། ཐ་མ་གསུམ་ན་ིསྐུ་གསུམ་དོན་ལ་བསྟོིམ། གཤེེན་རབ་

འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ན་ཞེལ་ཉིད་བཞུགས་ཙིམ་ན། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་བཀྲེིད་ཀྱིིན་དྲེང་

བའ་ིཕྱིར། ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་སུ། འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་དོན་

ལྔ་རིམ་པར་བསྟོན། སྟོོན་པའ་ིསྤུར་ཡང་རིམ་པ་འད་ིཡིས་སྦྱང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་འ་ཞེ་

གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་ཡོངས་ལ་གསུངས་ས།ོ །ད་ེལ་སེམས་ཅོན་ཀུན་ཀྱིང་དགའ་

དད་སྤྲོ་ོབ་ཡོངས་སུ་སྐྱེེས། སེམས་ཅོན་ཀུན་གྱིིས་མཐུན་པར་གྲོས་ཀྱིིས་བཅོད། དའེ་ི

དུས་སུ་གཏོ་བུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་གསོལ་པ། སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མི་བོ་འདི། 

དབྱོིངས་ན་ཡ་ེཤེེས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། །མཁའ་ལ་རང་བཞེིན་འོད་དུ་གསལ། ཀློོང་ན་

ཁྱེབ་པར་ཟེར་དུ་འཕྲི།ོ འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་དོན་བསྟོན་འད།ི སྲེག་གིན་སྦྱང་ལྟ་མ་ི

འཚལ་ཏེ། མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་ཉོན་མོངས་ཀུན། སྐྱེ་ེའཆོ་ིའདུ་འབྲལ་རིམ་གྱིིས་

འོང༌། སེམས་ཅོན་བཀྲེིད་ཀྱིིན་འདྲེོང་བའ་ིཕྱིར། འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་གཞུང་བཞེིན་

གྱིིས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ཀྱིིས་སྨྲས་ནས། སྟོོན་པའ་ིསྲས་རྣམས་ལ། 

སྐུའ་ིསྲས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་དང༌། དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེསེ་གཉསི། ཐུགས་ཀྱི་ིསྲས་རྨེ་ལ་ོ

སྐྱེིན་གྱི་ིརལ་ག་ཅོན་དང༌། གསུང་ག་ིསྲས་གཡུ་ལ་ོགཡུའ་ིལན་ཕྲིན་ཅོན་དང༌། ཡོན་

ཏན་གྱི་ིསྲས་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཡིད་བཞེིན་གྱི་ིཟུར་ཕུད་ཅོན་དང༌། འཕྲིིན་ལས་ཀྱིིས་

སྲས་རྔ་ཐོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཐམས་ཅོད་འདུས་ནས། རྔ་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིབརྡུངས། 

གཤེང་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིདཀྲེོལ། དུང་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིབུས། དར་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ི
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འཕྱར། སྤེོས་མ་ེསྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིགཏུལ། མར་མ་ེསྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིབལྟམས། ལྷ་

གསང་སྟོངོ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིབཏགེ །མ་ེཏགོ་སྟོངོ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཐགོས། གཙིང་ཚན་སྟོངོ་རྩ་

བརྒྱད་ན་ིཁུར་ར།ོ །

ད་ེནས་སྐུ་འཁརོ་གྱི་ིདམ་པ་འ་ཞེ་གསང་བའ་ིམད་ོསྡུད་ཀྱིིས་སྣ་དྲེངས་ནས། སྟོནོ་

པའ་ིསྤུར་སྒྲོོམ་ལ་བསྐོོར་བ་ཕེོག་བདུན་བྱོས་ཏ།ེ ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ་ནས་སྤུར་

ལ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྐྱེ་ེའགྲའོ་ིཡབ་གཅོགི་སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ལགས། བནོ་ཐམས་ཅོད་

ཀྱིང་མ་ིརྟེག་པས། སྟོོན་པ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལགས་ན། འདུས་བྱོས་ཐམས་

ཅོད་སྒྱུ་མའ་ིརང་བཞེནི་ལགས་པས། སྟོནོ་པའ་ིའདུས་བྱོས་ཀྱི་ིསྐུ་ལུས་ཀྱིང༌། སྒྱུ་མའ་ི

རང་བཞེིན་དུ་ཐལ་བ་ལགས་ས།ོ །བོན་ཐམས་ཅོད་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ལགས་པས། 

སྟོོན་པའ་ིསྤུར་ཡང་སྣང་མའ་ིཞུགས་ལ་བཞེེན་ལ། སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་དུ་བྱོང་བར་

སྦྱོང་བ་ལགས་ས།ོ །ཕུད་ཀྱིིས་དུས་གསུམ་གྱི་ིབད་ེབར་གཤེེགས་པ་ལ། ཞུགས་ཀྱི་ི

མཆོོད་པ་ཕུལ་བས། སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་དུ་ཐིམ་པ་ལགས་སོ། །ལྷག་མས་ཁམས་

གསུམ་གྱིིས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ། དྲེ་ིདང་རླངས་ཀྱིིས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བས། སྟོོང་

པའི་རང་བཞེིན་དུ་ཐིམ་པ་ལགས་སོ། །དེ་སྐོད་ཅོེས་ཚིགས་སུ་བརྗེོད་ནས། འ་ཞེ་

གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས། །སྟོོན་པའ་ིསྤུར་སྒྲོོམ་དང་པ་ོཕྱག་གིས་མཐིལ་དུ་བླངས། ད་ེ

ནས་པུས་མའོ་ིལྷ་ངར་བླངས། ད་ེནས་ལྟ་ེབའ་ིདབྱོངིས་རུམ་དུ་བླངས། ད་ེནས་ཐུགས་

ཀྱི་ིདཔལ་བེའུ་རུ་བླངས། ད་ེནས་མགུར་གྱི་ིབུམ་པ་རུ་བླངས། ད་ེནས་དཔྲལ་པའ་ི

དབྱོངིས་རུམ་དུ་བླངས། ད་ེནས་སྤྱི་ིབའོ་ིགཙུག་རུམ་དུ་བཞེག །ད་ེནས་བཀུར་བཀུར་

སྟོ་ིསྟོ་ིསྟོ།ེ མཛོསེ་པའ་ིཤེངི་རྟེ་ལ་བསྐྱེནོ། རནི་པ་ོཆོེའ་ིའཁརོ་ལ་ོགཉསི། གླེང་པ་ོཆོ་ེརབ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཏུ་བརྟེན་པ་སྟོོབས་མཆོོག་དང་ཤུགས་ལྡན་གཉིས་ཀྱིིས་དྲེངས། གླེང་སྣ་རྨེ་ལ་ོདང་

གཡུ་ལ་ོགཉསི་ཀྱིིས་ཁདི། གཤེནེ་རབ་ཀྱི་ིསྲས་རྣམ་པ་ལྔ་དང༌། འཁརོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

དང༌། མཐའ་ཡས་པའ་ིསེམས་ཅོན་ཀུན་གྱིིས། རོལ་མ་ོསྣ་ཚོགས་ན་ིབསྒྱུར། མཆོོད་

རྫོས་སྣ་ཚགོས་ན་ིབཏགེ །ཕྱོགས་བཞེ་ིཀུན་ནས་བསྐོརོ་ཏ།ེ འཁརོ་ལ་ོཤེར་ཕྱགོས་སུ་

དྲེངས་ནས། སྤུར་སྣང་མའ་ིཞུགས་ལ་བཞེེན་པའ་ིས་བཙིལ་ནས། དུས་ད་ེརུ་ཡང་

འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ལན་གཅོགི་གཡ་ོབ་དང༌། འགུལ་བ་དང༌། འུར་བ་དང༌། ཐུག་པ་

དང༌། ཆོམེ་པ་དང༌། མརེ་བ་དང༌། ལྡགེ་པ་སགོས་ཡངོས་སུ་བྱུང་ང༌ོ། །

དེའ་ིདུས་དེའ་ིཚ་ེན། སྤུར་སྒྲོོམ་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོདྲེངས་པའ་ིམདུན་དུ། ས་གཞེ་ིམེར་

མེར་རབ་ཏུ་ལྡེག་ལྡེག་ནས། མིང་པ་ོསའ་ིབདག་པ་ོརྩང་རྩང་རྗེ་ེའཁོར་ལ་ོབསྒྱུར་བ་

དང༌། སྲིང་མ་ོསའ་ིབདག་མ་ོགསེར་ལོངས་སྤྱིོད་བརྟེན་མ་གཉིས། སྐུ་སྟོོད་ལྟ་ེབ་ཡན་

ཆོད་ས་ལས་འཕེགས་ཏ་ེམངནོ་དུ་ཝལ་གྱིསི་བྱུང་ང༌ོ། །རྨེ་ལ་ོདང་གཡུ་ལསོ་འཁརོ་ལ་ོ

སྣ་མ་དྲེངས་པར་བསྡེད། ཀུན་ཀ་ང་ོམཚར་སྐྱེེས་ནས། ས་བདག་ལྕེམ་དྲེལ་གཉིས་ལ་

བལྟས་པས། ས་བདག་ལྕེམ་དྲེལ་ད་ེགཉིས་ནི། སྐུ་མདོག་གསེར་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོའདྲེ་བ། 

དབུ་ལ་རནི་ཆོནེ་འབར་བའ་ིཟའེུ་པྲགོ་ར་ེགསལོ་བ། ཨུ་དུ་འབར་བའ་ིམ་ེཏགོ་ག་ིརྒྱན་

གྱིིས་བརྒྱན་པ། མིང་པོའ་ིཕྱག་ན་གསེར་གྱིི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོོང་དང་ལྡན་པ་

བསྣམས་པ། སྲིང་མོའ་ིཕྱག་ན་གསེར་གྱི་ིབུམ་པར་བདུད་རྩིའ་ིབཅུད་ཀྱིིས་བལྟམས་

པ་བསྣམས་ནས། སྐུ་སྟོོད་ལྟ་ེབ་ཡན་ཆོད་ས་ལས་འཕེགས་པས་ལྷ་ཕྱག་ལན་གསུམ་

བཙིལ་ནས། གཤེེན་རབ་གྲོངས་པའ་ིསྤུར་ལས་ཐད་ཀ་ལྕེམ་དྲེལ་གཉིས་གྱིིས་གསོལ་

པ། །སྐྱེེ་འགྲོ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི། །ཡབ་གཅོིག་སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་
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གྲངོས། །ཐམས་ཅོད་དྭ་བུར་ལུས་པ་ཀྱི་ིཧུད་སྙིངི་ར་ེརྗེ།ེ །བནོ་ཉདི་མ་ིརྟེག་སྟོངོ་པ་ཡནི་

པའ་ིཕྱིར། སྤུར་ཀྱིང་ཞུགས་ལ་བཞེེན་ལ་འབྱུང་བས་སྟོོང་པར་སྦྱངས། བཀྲེ་ཤེིས་ཕེ་ོ

བྲང་ཁ་ིསྨོན་རྒྱལ་བཞེད་དང༌། བདེར་གཤེེགས་བཞུགས་གནས་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩེའ་ིབར། 

བདག་ཅོག་ས་བདག་ལྕེམ་དྲེལ་སྐུ་བསྟོན་ས་འད་ིཉིད། བཀྲེ་ཤེིས་བཞུགས་ལེགས་

བྱོིན་ཆོེའ་ིས་གནས་ཡིན། གཤེེན་རབ་གྲོངས་པའ་ིསྤུར་ཕེོག་གནས་འདིར་སྲེག་སྦྱང་

གྱིསི། གཡུང་དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་མ་ེབཞེནི་འབར་ཏ་ེའངོ༌། སྐུ་འཁརོ་དམ་པ་ཐམས་

ཅོད་མཐ་ོརིས་སྐོས་ལ་ཐར། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྨྲས་ནས། ས་བདག་ལྕེམ་དྲེལ་གཉིས་ཀྱིང་

སླར་ས་ནང་དུ་འདས་ཏེ་སོང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་རླབས་ཀྱིིས་

གྲོངས་པའ་ིསྤུར་སྦྱངས་ས་གནས་རྙིེད། སྤུར་ཡང་ཤེིང་རྟེའ་ིཁ་ནས་བྱོ་བཞེིན་བགས། 

བར་དེར་འཇིོག་པ་ོཀླུ་ཡིས་བརྟེགས་ནས་ཁ་དམར་བཟང་པ་ོབཏགས་པའ་ིམད།ོ འད་ི

ནི་བཀྲེ་ཤེིས་པའི་གནས་ས་ཡི་ཡང་སྙིིང་ཡིན། གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དུ་

འདུག་པས་ཀྱིང༌། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིས་གནས་ཡིན། ས་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་དུ་འདུག་

པས་ཀྱིང་། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིས་གནས་ཡིན། གངས་དབལ་ས་ོམདུང་རྩ་ེརུ་འདུག་པས་

ཀྱིང༌། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིས་གནས་ཡིན། ར་ིགཡུང་དྲུང་དགུ་རྩེགས་སུ་འདུག་པས་ཀྱིང༌། 

བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ིས་གནས་ཡནི། བྲག་སངེ་ག་ེརྒྱབ་བསྣལོ་ཏུ་འདུག་པས་ཀྱིང༌། བཀྲེ་ཤེསི་

ཀྱི་ིས་གནས་ཡིན། ཤེིང་གཞེའ་ཚོན་འོད་འབར་དུ་འདུག་པས་ཀྱིང༌། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིས་

གནས་ཡནི། རྩྭ་མ་ེཏགོ་ག་ིགླེངི་དང་ཚལ་དུ་འདུག་པས་ཀྱིང༌། བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ིས་གནས་

ཡིན། གསོས་བདུད་རྩ་ིསྨན་གྱི་ིནགས་སུ་འདུག་པས་ཀྱིང༌། བཀྲེ་ཤེིས་ཀྱི་ིས་གནས་

ཡནི། ས་བདག་ལྕེམ་དྲེལ་མར་འདས་པའ་ིས་འད་ིཉདི་རེད། མ་ེལོང་སྦུབ་པ་བཞེནི་དུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབྱོབིས་སུ་མཐ་ོབ་རན་གྱིནི། ཡངོས་སུ་འཇིམ་པར་སྙིམོས་པས་ཀྱིང༌། བཀྲེ་ཤེསི་ཀྱི་ི

ས་གནས་ཡིན། གཤེེན་རབ་ལྷའ་ིསྤུར་ན་ིསྲེག་སྦྱོང་འད་ིརུ་བཟང༌། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཁ་

དམར་བཟང་པརོ་བཏགས་ས།ོ །ད་ེནས་མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེའེུ་བཞེ་ིདང༌། སྟོབོས་

ལྡན་བརྟུལ་ཤུགས་ཁྱེབ་པ་ལ་སོགས་པའ་ིའཁོར་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅོན་གྱིིས། 

གཤེེན་རབ་ལུས་ཀྱི་ིསྡེིག་ཚོགས་བྱོས་པ་བསྲེག་པ་དང༌། སེམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་

བསགས་པ་སྦྱང་ལྟ་མ་ིའཚལ་ཏེ། ཕྱ་ིརབས་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་དཔ་ེདང་ཐབས་

བསྟོན་ཕྱིར། འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིགཞུང་བསྲང་ནས་ཆོ་ོག་རིམ་པར་བྱོས། ཆོ་ོ

ག་ལེའུ་བཞེི་པའི་གཞུང་དང་སྦྱར། དཔལ་རྟེེན་པའི་གཞེི་གནས་བསླང་བའི་ཆོོ་ག་

གཞུང་བཞེིན་བྱོས། འབྱུང་བའ་ིལྷ་རིགས་ལྕེམ་དྲེལ་བཅུ་ཡིས་ནི། བརྟེེན་པའ་ིགཞེ་ི

གནས་དང་མཆོོད་སྦྱིན་ཡ་སྟོགས་བྱོིན། ད་ེནས་བྱོིན་གྱིིས་རླབས་པའ་ིཆོ་ོག་གཞུང་

བཞེནི་བྱོས། ད་ེནས་བར་གཅོདོ་ཕྱ་ིམཚམས་གཅོད་པའ་ིཆོ་ོག་གཞུང་བཞེནི་བྱོས། ད་ེ

ནས་བདེར་གཤེེགས་ཕེ་ོབྲང་བརྩིག་པའ་ིཆོ་ོག་གཞུང་བཞེིན་བྱོས། ད་ེནས་མ་ིའགྱུར་

བརྟེན་པའ་ིཐིག་རྣམས་གདབ་པའ་ིཆོ་ོག་གཞུང་བཞེིན་བྱོས། ད་ེནས་གཡུང་དྲུང་ཀློོང་

རྒྱས་དཀྱིིལ་འཁོར་སུམ་ཆོ་བཞེག་པའ་ིགྲུ་བཞེ་ིལ། མ་ིའགྱུར་བརྟེན་པའ་ིཀ་ཆོེན་བཞེ་ི

ན་ིབཙུགས། ཀ་ཆོེན་བཞེ་ིཡ་ིབར་དུ་རིན་ཆོེན་གདུང་བཞེ་ིབརྒྱུས། རིན་ཆོེན་གདུང་

བཞེིའ་ིསྟོངེ་དུ་ལྕེགས་ཀྱི་ིདཔྱིམ་བརྒྱ་བསྣལོ། ལྕེགས་ཀྱི་ིདཔྱིམ་བརྒྱའ་ིསྟོངེ་དུ། གསརེ་

གྱི་ིས་ཕེག་ཟུར་གསུམ་གྱིིས། མ་ེརིའ་ིའཁརོ་ལ་ོཁྲུ་གང་སྲགེ་པའ་ིཁང་པར་བརྩགི །ད་ེ

ཡ་ིསྟོེང་དུ་ཅུ་གང་འདེབས་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། མུ་ལ་ེདྲུམ་ཤེིང་ཙིན་དན་སྡེོང་པ་ོསྣང་

མའི་སྒྲོོན་ཤེིང་ལ་སོགས་ཏེ། དྲེི་དང་འབྲས་བུ་མེ་ཏོག་ལྡན་པའི་ཤེིང་རྣམ་རྩིག་པར་
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བརྩགིས། ད་ེནས་དམ་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིིས། གསརེ་གྱི་ིསྒྲོམོ་ཕྱ་ེསྟོོན་པའ་ིསྤུར་ཕྱུང་

ན། གསེར་སྒྲོོམ་སྲུབས་མེད་མ་ཕྱེད་སྟོོན་པའ་ིསྤུར་མ་ཕྱིན། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་

ཀྱིསི། ཕྱག་རྒྱས་བཀྲེལོ་གྱིནི་ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྟོནོ་པ་ལགས། བནོ་ཐམས་ཅོད་མ་ིརྟེག་

པ་ལགས་ན། གསེར་གྱིི་སྒྲོོམ་དང་སྤུར་གཉིས་རྟེག་པར་འཛོིན་པ་ཇིི་ལྟ་བུ་ལགས། 

ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་གྱིིས་རླབས་ཀྱིིས་གསེར་སྒྲོོམ་སྒོ་ོཕྱེ་འཚལ། ཁ་ོཆོེན་བཅུའི་ཞེལ་

གྱིིས་གནོད་བྱོེད་ཁོ་ཐག་བཅོད། དེ་སྐོད་ཅོེས་ཞུས་པས། ཐུགས་རྗེེའི་བྱོིན་གྱིིས་

རླབས་ཀྱིསི་གསརེ་སྒྲོམོ་སྒོ་ོམདེ་སྒོ་ོཕྱ་ེནས། ན་བཟའ་རྨེད་གསོ་རསི་དྲུག་དང༌། ཧསོ་

རུ་བསལི་པ་སྒྲོ་སྙིན་དང༌། པད་ཆོ་པད་ཁུག་སྔནོ་པ་ོདང༌། པད་ཤུན་པད་གདན་གདངི་

བ་རྣམས། དག་པ་དྲེང་སྲོང་སྡེ་ེརྣམས་ཀྱིིས། སྟོོན་པ་གྲོངས་པའ་ིབཙིས་སུ་བགོས། 

གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་པའི། དག་པ་དྲེང་སྲོང་མ་ོརིགས་སྡེེས། སྙིན་པའ་ི

དབྱོངས་བླངས་ཚགི་བཤེད་བསྒྱུར། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེའེུ་བཞེ་ིཡསི། གཙིང་ཆུ་

ལྔ་ཡ་ིཁྲུས་གསལོ་བས། ཚངས་པ་ཙིམ་གྱིིས་རབ་དག་སྟོ།ེ དུང་དཀར་ཕྱསི་པ་བཞེིན་

དུ་གསལ། ཕྱ་ིནས་བལྟས་པས་ནང་ཁལོ་ལྔ། མ་ེཏགོ་སྣ་ལྔ་ལམ་ལམ་འབར། །འདགོས་

པའ་ིཡ་ིག་ེརྣམ་ལྔ་གདགས། ཞེབས་གཡས་པ་ལ་ཡ་ཾབཏགས། ཞེབས་གཡནོ་པ་ལ་ར་ཾ

བཏགས། ཕྱག་གཡས་པ་ལ་ཁ་ཾབཏགས། ཕྱག་གཡོན་པ་ལ་སྲུ་ཾབཏགས། དཔྲལ་བ་

རུ་་བཏགས། ཕྱག་གཡས་པའ་ིམཐིལ་དུ་ཉ་ིམའ་ིའཁོར་ལ་ོབྲིས། ཕྱག་གཡོན་པའ་ི

མཐིལ་དུ་ཟླ་བའ་ིའཁོར་ལ་ོབྲིས། མུ་ལ་ེདྲུམ་ཤེིང་ཤུན་པ་དགུ་ཕྲུགས་དང༌། མ་ེཏོག་

པད་མའ་ིསྦུབས་ཀྱིིས་སྟོོན་པའ་ིསྤུར་བཅུག་བསྐྲིས། ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པོའ་ིབྱོིན་གྱིིས་

རླབས་ཀྱིིས་སྤུར་ལ་འོད་དུ་འབར། གསེར་གྱིི་སྒྲོོམ་ཀྱིང་ཕྱིར་ལ་ཡང་སྲུབས་མེད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དོ། །ད་ེལ་མཚན་ལྡན་ཁྱེེའུ་བཞེ་ིལ་སོགས་འཁོར་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། རོལ་མ་ོསྣ་

ཚོགས་བསྒྱུར་གྱིིན་སྤུར་བཏེག་ཕེོག་གསུམ་བསྐོོར། སྤུར་སྒྲོོམ་སྲེག་ཁང་ཁ་ལ་ཐེག་

པར་མ་གྱུར་ར།ོ །

འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིསི། སྟོནོ་པའ་ིསྤུར་ལ་ཞུས་པའ་ིམད།ོ སྟོནོ་པ་ལགས། 

བནོ་ཐམས་ཅོད་ན་ིམ་ིརྟེག་སྟོངོ་པའ་ིརང་བཞེིན་ལགས་ན། དནོ་ཆོདེ་དེའ་ིཕྱརི་ན་ཡང༌། 

གཤེནེ་རབ་ལྷ་ཡ་ིསྤུར་སྒྲོམོ་རྟེག་པ་པ་ོའད་ིཡང༌། སྣང་མའ་ིཞུགས་ལ་བཞེེན་ལ་གཏངོ་

པའི་ངང་དུ་བསྟོིམ། ཕུད་ཀྱིི་སྒྲོོན་མས་དུས་གསུམ་གྱིི་བདེར་གཤེེགས་རྣམས་ལ་

མཆོོད་པ་འབུལ། ལྷག་མ་དྲེི་ཡིས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་

གཏང༌། སྟོོང་པའ་ིངང་ལ་ཐིམ་པའ་ིཡ་ེཤེེས་དང་ལྡན་པ་ད་ེཉིད་ལགས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་

བརྗེོད་ནས། གསེར་གྱི་ིསྤུར་སྒྲོོམ་བལ་དཀར་འདབ་བས་ཡང་བར་ཕྱག་གིས་ཏོག་

གིས་བླངས། སྤྱི་ིབོའ་ིགཙུག་ཏུ་བཀུར་བཀུར་བསྟོ་ིབསྟོ་ིནས། ཕྱག་རྒྱ་གསང་བས་

སྲེག་ཁང་དཀྱིིལ་དུ་འཕེངས། ཚང་དུ་བྱོ་བབས་བཞེིན་དུ་ལྷན་གྱིིས་སོང༌། ད་ེནས་ཉ་ི

མ་རྒས་པའ་ིཟེར་ལ་སྲེག་ཁང་དཀྱིིལ་དུ་སྟོོན་པའ་ིསྤུར་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བཅུག །ད་ེནས་ད་ོ

མོད་སྟོ་གོན་ལ་གནས་པའ་ིརིམ་གྲ་ོགཞུང་བཞེིན་བྱོས། ད་ེནས་ནངས་པར་རྒྱན་གྱི་ི

རིམ་པ་ཚང་བར་བཀོད། འ་ཞེ་གསང་བ་མདོ་སྡུད་ཀྱིིས་དགོངས་པའི་མཐིལ་དུ་

ཞུགས། ཀློོང་རྒྱས་དཀྱིིལ་འཁོར་ཕྱི་རིམ་དུ། མཆོོད་པའི་ཡ་སྟོགས་སྤྲོིན་བཞེིན་

གཏབིས། མཆོདོ་པའ་ིཡ་སྟོགས་ཕྱ་ིརམི་དུ། སྦྱནི་པའ་ིཡ་སྟོགས་སྤྲོནི་བཞེནི་གཏབིས། 

མཆོོད་པའ་ིཡ་སྟོགས་ཕྱ་ིརིམ་དུ། སྦྱིན་པའ་ིཡ་སྟོགས་གྲམ་ལྟར་བཀྲེམ། སྟོེགས་བུ་

གངོ་འགོ་གཉསི་ལ་བསྒྲོགིས། མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེའེུ་ཆུང་བཞེ།ི འབྱུང་བ་བཞེ་ིཡ་ི
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གཤེེན་ཆོེན་བཞེི། ཁྱེབ་པ་ནེའུ་ཆུང་གཉིས་ཏ་ེབཅུས། ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་

བསྒྲོགིས་ཏ་ེབསྐོརོ། ད་ེནས་ནམ་ལངས་པའ་ིདུས་སུ། བད་ེབར་གཤེགེས་པ་དབྱོངིས་

ནས་སྤྱིན་དྲེངས་ནས། གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསལོ་བའ་ིཆོ་ོག་གཞུང་བཞེནི་དུ་བྱོས། 

ད་ེནས་དག་པ་རུ་ཁྲུས་གསོལ། གསལ་བ་རུ་རྡུལ་ཕྱིས། དབང་པོའ་ིསྒོ་ོབསལ་བའ་ི

ཆོ་ོག་གཞུང་བཞེནི་བྱོས། ད་ེནས་སྟོནོ་པའ་ིསྤུར་སྒྲོམོ་ལ་ཉ་ིམའ་ིཟརེ་ལྷག་གསི་ཤེར་བ་

དང༌། ཤེར་ཕྱོགས་འབྱུང་བ་མ་ེཡ་ིལྷ་སྒྲོོན་མ་གསལ་བ་སྤྱིན་དྲེངས་ནས། འབྱུང་བ་

མའེ་ིབནོ་པ་ོའདོ་ཀྱི་ིལྕེང་ལ་ོཅོན་གྱིསི། སྒྲོནོ་ཤེངི་ག་ིམསེ་སྲེག་ཤེངི་ལ་སྤེར་བས། སྤུར་

ལ་འབར་བར་མ་གྱུར་སླར་ལ་ཤེ་ིསྟོ་ེསོང༌། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་དགོངས་

པའ་ིའཕྲི་ོབཅོད་ནས། སྤུར་སྒྲོོམ་ལ་ཐལ་སྦྱོར་གྱི་ིཕྱག་རྒྱ་བསྟོན་ནས་གསོལ་བ། སྟོོན་

པ་ལགས་བོན་ཐམས་ཅོད་ནི། མ་ིརྟེག་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་ལགས་ན། གཟུགས་ཀྱི་ི

ཕུང་པོ་གདོས་པ་ཅོན་འདི་ལ་རྟེག་པ་ཅོན་གྱིི་མུར་བཟུང་བས། འབྱུང་བ་མེ་ཡིས་

བསྲེག་ནས་སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་དུ་མ་གྱུར་ན། སེམས་ལ་བསགས་པའ་ིཉོན་མོངས་

པ་ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིམ་ེཡསི་བསྲགེས་ནས། སྟོངོ་པའ་ིརང་བཞེིན་དུ་རྒྱ་མ་ཆོད་བར། ཡངོས་

སུ་འགྱུར་བ་ཞེགི་ལགས་སམ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་ཞུས་ནས། འཁརོ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། 

རྔ་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིབརྡུངས། གཤེང་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིདཀྲེོལ། དུང་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ི

བུས། དར་སྟོངོ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཕྱར། མར་མ་ེསྟོངོ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིབལྟམས། སྤེསོ་མ་ེསྟོངོ་རྩ་

བརྒྱད་ན་ིགཏུལ། ལྷ་སངས་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་དང༌། མ་ེཏོག་སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་ན་ིམཆོོད་པ་

ཕུལ་གྱིིན། བསྐོོར་བ་ཕེོག་གསུམ་བྱོས་པས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང༌། །གཡོའ་ོ

རབ་ཏུ་གཡོའ།ོ །འགུལ་ལ་ོརབ་ཏུ་འགུལ་ལ།ོ །འུར་ར་ོརབ་ཏུ་འུར་ར།ོ །ཐུག་ག་ོརབ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཏུ་ཐུག་གོ །ཆོེམ་མ་ོརབ་ཏུ་ཆོེམ་མ།ོ །ནམ་མཁའ་ལས་གསལ་བའ་ིའོད་མང་པ་ོཤེར་

ར།ོ །ས་གཞེ་ིལས་མཛོེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མང་པ་ོསྐྱེེས་ས།ོ །ཕྱོགས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་ཀུན་ན་སྒྲོ་སྙིན་པ་ཡང་མང་པ་ོགྲག་གོ །ད་ེལ་དེར་འཚོགས་པའ་ིསེམས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་རབ་ཏུ་སྤྲོ་ོབ་སྐྱེསེ་ས།ོ །

དེར་འཚོགས་པའ་ིསེམས་ཅོན་སྒྲོིབ་བྱོང་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོོགས་མང་པ་ོ

ཡིས། སྲེག་ཁང་ཡན་ཆོད་དཔག་ཚད་གཅོིག་བགྲང་ནམ་མཁའ་ལ། དཔག་ཚད་ར་ེ

རེས་བར་བཅོད་ནས། སྐུ་བཞེ་ིམཛོེས་པར་གཞེལ་ཡས་འོད་དང་བཅོས་པ་ཀོར་ར་ེ

སྣང་བར་མཐོང༌། འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས། ཏིང་ང་ེའཛོིན་ལ་གནས་ཙིམ། འད་ི

ལྟར་སྣང་བའ་ིསྣདོ་བཅུད་ཀུན། ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིགཞེལ་ཡས་ཁང་དང་བཅོས་པར་གྱུར། 

མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་བཞེ་ིདང༌། །འབྱུང་བ་བཞེིའ་ིགཤེེན་བཞེ་ིདང༌། དེར་

འཚགོས་པའ་ིསམེས་ཅོན་ཕེལ་ཆོ་ེཡསི། བདརེ་གཤེགེས་བཞེ་ིཡ་ིསྐུ་འཁརོ་ན། བདརེ་

གཤེེགས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུས་བསྐོོར་ནས་གསལ་བར་བཞུགས་པར་མཐོང༌། 

དབྱོིངས་ཀྱི་ིཡུམ་ལས་ཐུགས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་ནས་ཡ་ིག་ེཨ་དཀར་པ་ོའཕྲིོས། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་

ཡ་ིཐུགས་ཀ་ནས་འོད་དཀར་མདའ་གང་འཕྲིོས། ཐབས་ཀྱི་ིམཆོོག་ལས་ཐུགས་ཀྱི་ི

དཀྱིིལ་ནས་གཡུའ་ིདུ་བ་མདུང་ཙིམ་འཕྲིོས། ཤེེས་རབ་ཕུལ་ལས་ཐུགས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་

ནས་མ་ེསྒྲོནོ་གླེགོ་ཙིམ་འགྱུས། སྤུར་སྒྲོམོ་དཀྱིལི་དུ་ཕེགོ་ནས། སྤུར་གྱི་ིཐུགས་ཀ་ནས་

ཀྱིང་གསལ་བའ་ིམ་ེབྱུང་བས། སྤུར་དང་སྒྲོམོ་དང་སྲགེ་ཁང་ཐམས་ཅོད། གསལ་བའ་ི

སྒྲོོན་མར་ལམ་གྱིིས་ཐལ། གཡས་པ་ཉ་ིམའ་ིའཁོར་ལ་ོལས། ཡ་ེཤེེས་གསལ་བའ་ིམ་ེ

བྱུང་བས། ཀུན་གཞེིའི་བག་ཆོགས་ངན་པ་འཁོར་བར་ལྟུང་བ་མེ་ཡིས་བསྲེགས། 
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གཡནོ་པ་ཟླ་བའ་ིའཁརོ་ལ་ོལས། བདུད་རྩའི་ིགས་ོབའ་ིཆུ་བྱུང་བས། ཀུན་གཞེིའ་ིབག་

ཆོགས་བཟང་པ་ོཐར་པར་འགྲ་ོབ་ཆུ་ཡསི་གསསོ། བཏགས་པའ་ིཡགི་འབྲུ་ལྔ་ཡ་ིནུས་

མཐུ་ཡིས། ཕུང་པ་ོལྔ་ན་ིསྐུ་ལྔའ་ིལྷ་རུ་གྱུར། ལྷ་ལྔ་ཡ་ེཤེེས་ལྔ་ཡ་ིའོད་དུ་གསལ། ཡ་ེ

ཤེེས་ལྔ་ཡིས་དུག་ལྔ་གཏན་ནས་གདར་ཐག་བཅོད། གཤེེན་རབ་གྲོངས་པའ་ིསྤུར་ལ་

ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གསལ། དབང་པོ་ལྔ་དང་ནང་ཁོལ་ལྔ། དབང་རྟེེན་ལྔ་དང་

གཟུགས་ཅོན་རྣམས། རནི་ཆོནེ་འབར་བའ་ིམ་ེཏགོ་ལ། པད་མ་སྟོངོ་སྟོངོ་སྐྱེསེ་པ་རྒྱས། 

བདེར་གཤེེགས་རྣམས་ལ་མཆོོད་པ་ཕུལ། དྲེ་ིདང་འོད་དང་དུ་བ་རྣམས། འདོད་པའ་ི

ཡོན་ཏན་རྣམ་ལྔར་གྱུར། །སེམས་ཅོན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བཏང༌། མཆོོད་པས་

མཉེས་ཤེིང་སྦྱིན་པས་ཚིམ། གཤེེན་རབ་བླ་མེད་དབྱོིངས་སུ་ཐིམ། གཤེེན་རབ་ལུས་

སམེས་མ་ཕྱ་ེས་ོས་ོམ་ཡནི་པར། བནོ་ཉདི་བདལ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིཀློངོ་ལ་མཉམ། ཚགོས་

དྲུག་ཡུལ་དྲུག་རྣམ་ཤེེས་དྲུག །ཐ་མ་ིདད་པར་ཆོིག་ཏུ་འདུས། ནམ་མཁའ་ིངོགས་

བཞེིན་མཁའ་ལ་བདལ། ད་ེནས་མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་བཞེ་ིདང་འབྱུང་བ་ཆོེན་

པའོ་ིགཤེནེ་བཞེ་ིདང༌། ནའེུ་ཆུང་ཁྱེབ་པ་གཉསི་ཏ་ེབཅུས། དཀྱིལི་འཁརོ་ཕྱགོས་བཅུ་

ཡོངས་ནས་སུ། བདེར་གཤེེགས་སྟོོང་ག་ིམཚན་བགོས་ནས། ཕྱོགས་བཅུར་ཡོངས་

སུ་ཕྱག་བཙིལ་མཚན་བསྟོོད་མཆོོད་པ་དབུལ་བ་གཞུང་བཞེིན་བྱོས་ནས། མཆོོད་

པའ་ིཡ་སྟོགས་ཞུགས་ལ་མཆོདོ་པར་ཕུལ། ད་ེནས་བདརེ་གཤེགེས་མཚན་རྫོགོས་ཉ་ི

རྒས་མུན་མཚམས་སུ། ཡང་མདའ་བཞེ་ིརལ་གྲ་ིབཞེ་ིདང༌། རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཏ་ེ

བཅུ། དབལ་གྱི་ིམ་ིབཟད་ཁ་ོཆོེན་བཅུ་རུ་མངའ་ཡང་གསོལ། གདུང་ལ་བར་ཆོོད་མ་ི

བྱོེད་པར་ཕྱོགས་བཅུ་ཡོངས་སུ་ཕྱི་མཚམས་བཅོད། རྒྱལ་པོ་ཆོེན་པོ་བཞེི་ཡི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལྷས། །གདུང་ལ་བར་ཆོོད་མ་ིབྱོེད་པར། གྲིབ་ལ་བརྟེེན་པའ་ིནང་མཚམས་བཅོད། ད་ེ

ནས་མུན་སྲོས་སྨག་འཐིབས་པས། སྟོོན་པའི་སྐུ་འཁོར་ཐམས་ཅོད་ཀུན། ཤེིན་ཏུ་

མཉེལ་ནས་གདན་ལ་གཟིམས། །ནང་པར་རྨེ་ིལྟས་ཀུན་ལ་བཟང༌། འད་ིལྟར་སྣང་བ་

ཐམས་ཅོད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིསྐུར། གཞེལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པ་ཡ་ོགས་རྨེིས། ཤེིན་ཏུ་

ཉམས་དགའ་རབ་ཏུ་ཡིད་སྤྲོོ་ནས། ཉི་མའི་རྩེ་ལ་ལངས་ནས་ཁྲུས་དང་གཙིང་སྦྲ་

བགྱིིས། ད་ེནས་སྲེག་ཁང་སྤུར་སྒོོམ་བསྐོོར་ནས་བལྟས་པ་ལ། སྤུར་དང་སྤུར་སྒོོམ་

བསྲེག་ཤེིང་ཡོ་ག་ཞུགས་ཀྱིིས་བསྒྲོལ། བསྲེག་ཤེིང་ཐལ་བ་བྱོ་རྒོད་ཉལ་བ་ཙིམ་

གཅོགི་དཀར་དྭངས་ལྷང་ལྷང༌སྣང༌། །

 འཁོར་ཐམས་ཅོད་ལ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་སྨྲས་པའ་ིམདོ།  གཤེེན་

རབ་འཁརོ་ལ་རྒྱ་ཆོ་ེགྲངས་མང་ཡང༌། གསང་བའ་ིམན་ངག་ཚགི་གསུམ་བདག་གསི་

ཐུབ་པ་ཡིན། སྟོོན་པའ་ིགདུང་རུས་ཐུ་ལ་གཞེན་གྱིིས་མ་ིདབང་ང༌ོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཕྱིན་ཀ་

ལོག་གིས་ཀུན་ཀ་འཆོིང་བར་བྱོ། ད་ེསྐོད་ཅོེས་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས་སྨྲས་

ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཕྱནི་ཀ་ལགོ་གསི་བཅོངིས་པས། གཤེནེ་རབ་གདུང་ལ་ཀུན་ཀས་རགེ་

མ་ནུས་སོ། །འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཀྱིིས། རིན་པ་ོཆོེའ་ིགའུ་ཟུང་གསུམ་ཡ་དྲུག་

གདུང་ག་ིསྣདོ་དུ་བཤེམས། དར་དཀར་ལྕེབིས་ཀྱིསི་གདུང་ཐལ་ཕྱགས་ཀྱིནི་གའུ་ནང་

དུ་སྩལ། གདུང་སོལ་ནག་པོ་ཕྱེ་ཡིན་ལོག་བྱོེད་བགེགས་ལ་བསྐྱུར། གདུང་ཐལ་

དཀར་པསོ་གའུ་བཀང་ནས་གཏ་ོབུ་འབུམ་སངས་ལག་ཏུ་གཏད། གདུང་ཐལ་ཕྱགས་

པའ་ིའགོ་ན་གསརེ་གྱི་ིསྤུར་སྒྲོམོ་ཞུ་ནས་འདུག །གསརེ་གྱི་ིསྦྲམ་བུ་བྱོ་རྒྱལ་ཁྱུང་ག་ིསྒོ་ོ

ང་ཙིམ་བཞེ་ིའདུག་པ་བླངས། རིན་ཆོེན་གའུ་བཅུག་ནས་ཡིད་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ལག་ཏུ་
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གཏད། གསེར་གྱི་ིསྦྲམ་བུ་བླངས་པའ་ིའོག་ཤེེད་ན། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡ་ིགདུང་རུས་

རྣམས། གཞེའ་ཚོན་འོད་ལྟར་ལམ་ལམ་འབར་གྱིིན་སྣང༌། སྲེག་ཁང་མ་ེརིའ་ིའཁོར་

ལོའ་ིསྟོེང་ནས་ཕྱག་གིས་བླངས་ནས་སུ། རིན་པ་ོཆོ་ེའབར་བའ་ིགདུང་ཤེ་ར་ིརམ། ཁ་

དོག་རྣམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། སྟོོང་རྩ་བརྒྱད་སིལ་གྱིིས་བྱུང༌། རིན་པ་ོཆོ་ེཡ་ིགའུ་

བསྩལ་ནས། གསང་ཐུབ་ཉདི་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོའ་ིགཙུག་ཏུ་བཞེག །འ་ཞེ་གསང་ཐུབ་ཉདི་ཀྱིང་

རིན་ཆོེན་འོད་དུ་འབར། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཐམས་ཅོད་རིན་ཆོེན་འོད་དུ་འཕྲིོ། 

འལོ་མ་ོལུང་རངིས་ཙིམ་ཡང་རནི་ཆོནེ་འདོ་དུ་གསལ། མ་ིབཅོདེ་འཇིགི་རྟེེན་ཙིམ་ཡང་

རིན་ཆོེན་འོད་དུ་བཀྲེ། གསང་བ་མདོ་སྡུད་ལ་སོགས་འཁོར་བ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་

བགྲསོ་ནས། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་རབ་ཐུགས་ཉདི་ཚད་མདེ་ལྷུན་ལ་རྫོགོས། སྟོནོ་པ་གཤེནེ་

རབ་སེམས་ཉིད་འཆོ་ིམེད་སྐྱེེས་ན་བརྩན། འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་རིམ་པར་གཞུང་

བསྲང་ནས། སྒྲོབི་པ་སྦྱངོ་གནི་ཚགོས་བསྐྱེདེ་མ་ིའཚལ་ཏ།ེ ཕྱ་ིརབས་སམེས་ཅོན་དྲེང་

བའ་ིདཔེར་བསྟོན་གསུངས། གདུང་ཤེ་ར་ིརམ་རྣམས་ན།ི སྤེསོ་ཀྱི་ིབན་གླེང་ཤུགས་ལ་

བཀལ། གདུང་སྒྲོོམ་གསེར་གྱི་ིསྦྲམ་བཞེ་ིནི། བས་ེཡ་ིསྨྱུག་གླེང་ཤུགས་ལ་བཀལ། 

གདུང་ཐལ་བྱོ་བལ་དཀར་པོ་ནི། དུང་གི་བན་གླེང་ཤུགས་ལ་བཀལ། འཇིིག་རྟེེན་

ཁམས་ན་སྟོོབས་ཆོ་ེབའི། །རབ་བརྟེན་གླེང་མཆོོག་རྩལ་ལྡན་ལ། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡ་ི

གདུང་བུ་བཀལ། ད་ེནས་གཡུང་དྲུང་ཀློོང་རྒྱས་དཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་རྣམས་ལ། གཤེེན་

རབ་ལྷ་ཡི་གདུང་རུས་དང༌། འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། ལྷ་ཕྱག་

བཙིལ་ནས་སྡེིག་པ་བཤེགས་པའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིདོན་གཞུང་བཞེིན་དུ་མཛོད་པས། 

གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་སྡེིག་སྒྲོིབ་མ་ིམངའ་ཡང༌། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཉོན་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

མངོས་སྡེགི་སྒྲོབི་བྱོང༌། ད་ེནས་ཡང་གཡུང་དྲུང་ཀློངོ་རྒྱས་དཀྱིལི་འཁརོ་ལྷ་རྣམས་ལ། 

གཤེནེ་རབ་ལྷ་ཡ་ིགདུང་རུས་དང༌། འདུས་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིསི། མར་

མ་ེཐོགས་ནས་དཀྱིིལ་འཁོར་སྒོ་ོདབྱོ་ེབའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིདོན་གཞུང་བཞེིན་དུ་མཛོད་

པས། གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་མ་རིག་སྒོ་ོདབྱོ་ེམ་ིའཚལ་ཏེ། འཁོར་དུ་གྱུར་པ་

ཐམས་ཅོད་མ་རིག་རྨེོངས་པ་བསལ། དེ་ནས་ཡང་གཡུང་དྲུང་ཀློོང་རྒྱས་དཀྱིིལ་

འཁོར་ལྷ་རྣམས་ལ། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡ་ིགདུང་རུས་དང༌། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། མ་ེཏོག་ཕུལ་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིདོན་གཞུང་

བཞེིན་དུ་མཛོད་པས། གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་ར་ེདོགས་མ་ིམངའ་ཡང༌། །འདུས་

པའ་ིའཁརོ་རྣམས་སྨནོ་ལམ་ཅོ་ིབཏབ་གྲུབ། ད་ེནས་ཡང་གཡུང་དྲུང་ཀློངོ་རྒྱས་དཀྱིལི་

འཁོར་ལྷ་རྣམས། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡི་གདུང་རུས་དང༌། འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། བུམ་ཁྲུས་བྱོས་ནས་དབང་བསྐུར་བའ་ིའཕྲིིན་ལས་ཀྱི་ིདོན་གཞུང་

བཞེིན་དུ་མཛོད་པས། གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་དབང་བསྐུར་མི་འཚལ་ཀྱིང༌། 

འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་རྫོོགས་པའ་ིདབང་དང་ལྡན། ད་ེནས་ཡང་གཡུང་དྲུང་ཀློོང་

རྒྱས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་རྣམས་ལ། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡ་ིགདུང་རུས་དང༌། འདུས་པའ་ི

འཁོར་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། དབང་རྫོས་གཏད་ནས་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པའ་ིའཕྲིིན་

ལས་ཀྱི་ིདོན་གཞུང་བཞེིན་དུ་མཛོད་པས། གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ཉིད་དངོས་སུ་ཡ་ེ

ནས་གྲུབ། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་རྐྱེནེ་དསེ་དམ་པའ་ིདངསོ་གྲུབ་ཐབོ། ད་ེནས་ཡང་

གཡུང་དྲུང་ཀློངོ་རྒྱས་དཀྱིལི་འཁརོ་ལྷ་རྣམས་ལ། གཤེནེ་རབ་ལྷ་ཡ་ིགདུང་རུས་དང༌། 

འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། དབྱོིངས་སུ་མགྲོན་བསྐྱེོད་པའི་འཕྲིིན་
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ལས་ཀྱི་ིདོན་གཞུང་བཞེིན་དུ་མཛོད་པས། གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་བཞུགས་སྐྱེོད་

མ་ིམངའ་ཡང༌། འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཉོན་མོངས་འདམ་ལས་ཐར། ད་ེནས་ཡང་

གཡུང་དྲུང་ཀློོང་རྒྱས་དཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་རྣམས་ལ། གཤེེན་རབ་ལྷའ་ིགདུང་རུས་དང༌། 

འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། མཁའ་ལ་གདན་བསྐྱེོད་པའ་ིའཕྲིིན་ལས་

ཀྱི་ིདོན་གཞུང་བཞེིན་དུ་མཛོད་པས། གཤེེན་རབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལ་མཚན་མས་གཡ་ོ

སྐྱེོད་མི་མངའ་ཡང༌། འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་མཚན་མའི་གདོས་དང་བྲལ། ལྔ་

ཚོམས་དྲུག་རྫོོགས་མྱ་ངན་ཡོངས་དང་བྲལ། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་ཐོབ་ཀྱིིན་འོད་ཟེར་

ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲིོ། ད་ེནས་ཡང་གཡུང་དྲུང་ཀློོང་རྒྱས་དཀྱིིལ་འཁོར་གཞེ་ིདང་ཐིག་

རྣམས་ལ། གཤེེན་རབ་ལྷ་ཡ་ིགདུང་ཐལ་དང༌། གདུང་སྒྲོོམ་གསེར་གྱི་ིསྦྲམ་བཞེ་ིདང༌། 

གདུང་རུས་ཆོ་ལྔ་ཆོ་བཞེ་ིལ། རྩ་བ་བཞེ་ིཡ་ིལྷ་དང་སྦྱར་བ་ཡ།ི རང་འབྱུང་མཆོདོ་རྟེནེ་

ཆོནེ་པ་ོབཞེ་ིན་ིབཞེངེས། ཀ་བ་བཞེ་ིཡསི་སྲགོ་ཤེངི་བྱོས། གསརེ་སྦྲམ་བཞེ་ིཡསི་སྙིངི་

པ་ོབྱོས། གཤེེན་རབ་ཀྱི་ིགདུང་ཤེ་ར་ིརམ་ཉསི་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་རསེ། སྐུ་ཡ་ིགདུང་དང་

རིང་ག་ིརྟེེན་དུ་བྱོས། སྲེག་ཁང་ག་ིཤེིང་གདུང་དང་དཔྱིམ་གྱི་ིཁ་པད་དང་གྲུ་ཆོད་ཕུབ་

པོ། །དེ་ནས་གཞེི་ཡོངས་སུ་བརྟེན་པའི་འཕྲིིན་ལས་ཀྱིི་དོན་གཞུང་བཞེིན་དུ་མཛོད་

པས། གཤེེན་རབ་མྱ་ངན་འདས་པའ་ིསྤུར། བསྲེག་སྦྱང་བྱོས་པའ་ིབཀྲེ་ཤེིས་ཀྱིིས་

གནས་ད་ེཡང༌། འདོད་པ་སྣ་ལྔའ་ིཡོན་ཏན་ཚང༌། རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔའ་ིའོད་དུ་འབར། སྔ་

ཕྱ་ིསྟོནོ་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། མངནོ་པར་རྫོགོས་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ །དུས་ཀྱི་ིམཐའ་

ལ་ཐུག་ནས་སུ། མ་ེབདུན་ཆུ་གཅོིག་འབྱུང་ཙིམ་ནའང་གདན་དང་རང་འབྱུང་མཆོོད་

རྟེནེ་བཞེ།ི ནམ་མཁའ་འཕེགས་ནས་མ་ིའཇིགི་བརྟེན། ད་ེལྟར་གཤེནེ་རབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ལ་བརྟེན་འགྱུར་མ་ིམངའ་ཡང༌། འདུས་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་དམ་པའ་ིདནོ་བརྙིསེ་བརྟེན། 

ད་ེནས་འདུས་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིིས། སྟོནོ་པའ་ིགདུང་རྟེགས་ལ་ཉསི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

པོ་བགོས་ནས། བརྒྱ་ནི་མཐོ་རིས་གསུམ་གྱིི་ཡུལ་དུ། ལྷ་བརྒྱ་བྱོིན་གྱིིས་དབུའི་

མཆོདོ་གནས་སུ་བསྣམས་ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ིཤེལེ་གྱི་ིགུར་ཁང་དཀར་པ་ོལ། 

རང་འབྱུང་འོད་དུ་གསལ་བའ་ིམཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་པ་ོབརྒྱ་བཞེེངས་ནས། ལྷ་རྣམས་བོན་

གྱི་ིའཁོར་ལ་ོབསྐོོར། ད་ེལ་མཆོོད་པ་རྒྱུན་དུ་འབུལ། སྐུ་གདུང་རིང་རྟེེན་’སྲེལ’ད་ེཡ་ི

ཡནོ་ཏན་གྱིསི། མཐ་ོརསི་འདྲེནེ་པའ་ིལམ་དང་སྐོས་སུ་གྱུར། བརྒྱ་ན་ིངན་སངོ་གསུམ་

གྱི་ིཡུལ་དུ། ཀླུ་འཇིགོ་པ་ོཡསི་དབུའ་ིམཆོདོ་གནས་སུ་བསྣམས་ནས། འགོ་གསརེ་གྱི་ི

ས་གཞེ་ིརིན་པ་ོཆོ་ེའབར་བའ་ིཁ་པད་ལ། རང་འབྱུང་འོད་དུ་གསལ་བའ་ིམཆོོད་རྟེེན་

ཆོེན་པ་ོབརྒྱ་བཞེེངས་ནས། ཀླུ་རྣམས་བོན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོབསྐོོར། ད་ེལ་མཆོོད་པ་རྒྱུན་

དུ་འབུལ། སྐུ་གདུང་རངི་རྟེནེ་’སྲལེ’ད་ེཡ་ིཡནོ་ཏན་གྱིིས། ངན་སངོ་འགགོ་པའ་ིསྒོ་ོདང་

གཏན་དུ་ཐར་པར་གྱུར། བརྒྱད་ན་ིའོལ་མ་ོལུང་རིངས་སུ། འཁོར་སྡེ་ེབརྒྱད་ཀྱིིས་

བགོས་ནས། དབུའ་ིམཆོོད་གནས་སུ་བཟུང་སྟོེ། ས་ས་ས་ོསོའ་ིགནས་ར་ེན། རང་

འབྱུང་འདོ་དུ་གསལ་བའ་ིམཆོདོ་རྟེནེ་ཆོནེ་པ་ོབརྒྱད་བཞེངེས་ནས། མ་ིརྣམས་བནོ་གྱི་ི

འཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ། ད་ེལ་མཆོདོ་པ་རྒྱུན་དུ་འབུལ། སྐུ་གདུང་རངི་རྟེནེ་’སྲལེ’ད་ེཡ་ིཡནོ་

ཏན་གྱིསི། འཕྲིལ་གྱི་ིབསདོ་ནམས་ལྡན་གྱིནི་ཡུན་གྱི་ིསྒྲོབི་པ་བྱོང༌། 

དའེ་ིདུས་དའེ་ིཚ་ེན། གཤེནེ་རབ་འཁརོ་དུ་གྱུར་པ་ད་ེརྣམས་ན།ི འཁརོ་བ་ཐགོ་མ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། ད་ལྟ་སྟོོན་པའ་ིའཁོར་དུ་སྐྱེེས་པ་ཡན་ཆོོད་དུ། སྡེིག་པ་སྤེངས་

ཀྱིིན་དག་ེབའ་ིརྒྱུན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། སྤྱིིར་ཡང་ཡོན་ཏན་ད་ེལྟར་ལྡན་པ་དང༌། ད་
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ལྟའ་ིསྐྱེ་ེབ་འད་ིལ། སྟོནོ་པའ་ིའཁརོ་དུ་སྐྱེསེ་པ་དང༌། ངསེ་པའ་ིབཀའ་རྒྱུད་རྒྱུན་མ་ིཆོད་

པར་ཐསོ་པ་དང༌། དམ་པའ་ིདནོ་ལ་ཐབས་སྤྱིདོ་ཞེནེ་པ་ཡསི། ཀུན་ཀྱིང་ཤེསེ་པའ་ིརྒྱུད་

སྦྱངས་ཤེསེ་རབ་ཚད་དུ་སླབེ། ངན་སངོ་འཁརོ་བར་བརྒྱུད་པའ་ིས་བནོ། ཀུན་གཞེིའ་ི

བག་ལ་སྤེངས་པས་སྤེོངས། དེའ་ིནང་ན་འདུས་པའ་ིའཁོར་རྣམས་ལ། སྤྱིིར་ཡང་སྨོན་

ལམ་དབང་རྫོོགས་སྒོོས་སུ་འཕྲིིན་ལས་བཅོ་ོབརྒྱད་དོན་གྱིིས་སྟོེང༌། ཉོན་མོངས་སྒྲོིབ་

པ་ཤེེའུ་མུན་འདྲེ་བ་གཏིང་ནས་སངས། ཡ་ེཤེེས་རྩལ་རྫོོགས་མངོན་ཤེེས་ཆོ་རྣམས་

འབྱུང༌། སྟོོན་པའ་ིའཁོར་ལས་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ནི། དུག་ལྔའ་ིདགྲ་འཇིོམས་

པས་ཆོོམས་ནས། ཡ་ེཤེེས་ལྔའ་ིའབྲས་བུ་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་པས། དགྲ་བཅོོམ་པའ་ིའབྲས་

བུ་མངོན་དུ་འ་ཞེ་གསང་བ་མད་ོསྡུད་ཉིད་ཀྱིིས་ཐོབ་བོ། །མཚན་དང་ལྡན་པའ་ིཁྱེེའུ་

ཆུང་རྣམ་བཞེ་ིན།ི སྟོནོ་པས་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ལ་དགངོས་ནས། ཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་ཟུང་

དུ་འབྲེལ་པའ་ིསྲས་ལགས་པས། ཕྱ་ིརབས་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་མ་འབྱོོན་པའ་ིབར་དུ། སྤྲུལ་

པའ་ིསྐུ་དང་མཚུངས་པར། མ་ིབཅོེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་རངས་པ་ན། འགྲ་ོབའ་ིདོན་རྒྱ་

ལག་ཕྱད་པའོ། །སྟོོན་པའ་ིབཙུན་མ་ོཧོས་བཟའ་རྒྱལ་མེད་ནི། དུས་གསུམ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིཡུམ་དང་མཚུངས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་སངས་ཏ་ེཡ་ེཤེེས་སྐྱེ་ེཡིན་སངས་རྒྱ་

བའ།ོ །དཔ་ོབཟའ་ཐང་མ་ོདང་ཀངོ་བཟའ་ཁ་ིལྕེམ་གཉསི་ན།ི དུག་ལྔའ་ིས་བནོ་ཟད་ནས་

དགྲ་བཅོོམ་པའ་ིརྒྱུ་ལ་གནས་པའ།ོ །གཤེེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་སྨན་དང༌། སྟོག་བུ་ཐུང་

དང་གཟགི་བུ་ཐུང་གསུམ་ན།ི ཕྱརི་མ་ིལྡགོ་པའ་ིའབྲས་བུ་མངནོ་དུ་ཐབོ་ནས། བནོ་གྱི་ི

བསྟོན་པ་བསྲུང་གིན། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིཤུགས་ཀྱིིས་འགྲ་ོབའོ། །དཔ་ོབུ་ལག་ངན་དང༌། 

བཙུན་པ་ཁྱེབ་པ་གཉསི་ན།ི ཕྱརི་མ་ིལྡགོ་པའ་ིརྒྱུ་ལ་ཞུགས་ནས། ཡདི་ཆོསེ་པའ་ིདད་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

པ་དང་ལྡན་པའ།ོ །འདུས་པའ་ིའཁརོ་རྣམས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའ་ིརྒྱུ་

ལ་ཀུན་ཀ་གནས་པའོ། །ཀུན་རིག་བླ་ོགསལ་དཔྱིད་བུ་ཁ་ིཤེེས་ནི། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པའ་ིའབྲས་བུ་མངནོ་དུ་ཐབོ་པའ།ོ །གླེིང་ན་གནས་པའ་ིསམེས་ཅོན་བཀའ་ཐསོ་ཐམས་

ཅོད་ཀུན། མ་ིརྟེག་པ་རུ་ཡདི་ཆོསེ་དད་པ་གཏངི་ནས་བྱུང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེནེ་

པའ་ིསྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཀྱིང༌། མ་ིརྟེག་འཕེ་ོའགྱུར་སྐྱེ་ེའཆོ་ིལས་ཀྱིིས་བརྩན་ནས་སུ། 

འཁོར་བ་ཐམས་ཅོད་མ་ིརྟེག་སྒྱུ་མར་རིག །གཤེེན་རབ་མ་ིརྟེག་པར་གྲོངས་ཏེ། སྤུར་

ཡང་སྣང་མའ་ིཞུགས་ལ་སྦྱངས་ནས་སུ། སྟོོང་པའ་ིརང་བཞེིན་མཐའ་ལས་འདས་པ་

ཡིས། རྟེག་ཏུ་ར་ེབའ་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། མ་ིརྟེག་པ་ལ་གཏིང་ནས་ཡིད་

ཆོེས་ཏེ། སྡེིག་པའ་ིཕྱོགས་སྤེངས་དག་ེབཅུ་དང་དུ་བླངས། གཤེེན་རབ་སྐུ་འགྱུར་མྱ་

ངན་འདས་ནས་ཀྱིང༌། གསུང་བཞུགས་མྱ་ངན་མ་འདས་པས། གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེ

ཁ་ིསྡེ་ེཔ་ོཏ་ིགླེེགས་བམ་ལ། སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་ཡ་ིབོན་བྲིས་པ། དཀར་ནག་བཀྲེ་

གསལ་ནང་ནས་ཞེལ་ཕྱསེ་ཀྱིནི། ཡ་ིགའེ་ིའབྲུ་རྟེགོས་གཞུང་དང་མཐུན་པ་རུ། སམེས་

ཉིད་མ་ིཡེངས་དག་ེབཅུ་ཚད་མར་སྤྱིོད། ཡོན་ཏན་ད་ེཡིས་ཤེ་ིབ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང༌། བླ་

ན་མེད་པའ་ིའབྲས་བུ་རིམ་པས་ཐོབ་ཀྱིིན་སོང༌། དུས་དེར་ཐམས་ཅོད་བད་ེཡིན་ཀུན་

ཀ་ཡོངས་སུ་སྐྱེིད། བདུད་དང་སྲིན་པ་ོལ་སོགས་ལོག་བྱོེད་བགེགས་ཚོགས་ཀྱིང༌། 

ཤེནི་ཏུ་གྲངས་ཉུང་རབ་ཏུ་ཆོ་ཕྲིའ།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ཐསོ་ཀྱིནི་ཞེལ་མཐངོ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཤེསེ་

རབ་ཀྱི་ིརྩལ་དང་ལྡན་པ། སྡེིག་པའ་ིཆོ་སྤེངས་ནས་དག་ེབའ་ིལས་སྤྱིོད་པ་རྣམས་ནི། 

སེམས་ཅོན་གྱི་ིབུ་ཡིན་པས། ཤེ་ཁག་ག་ིལུས་ལ་བརྟེེན་པའ་ིསྐྱེོན་གྱིིས། སྐྱེ་ེའཆོ་ིདང་
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འདུ་འབྲལ་གྱི་ིལས་བརྩན་གྱིིན། ཇི་ེཉུང་ཇི་ེཉུང་འཕེ་ོའགྱུར་ལས་ཀྱིིས་སོང༌། སེམས་

ཅོན་གྱི་ིགྲངས་དང་སྡེིག་པའ་ིལས་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པས། བར་དེར་གཞེན་དག་

ནས་ཚེ་འཕེོས་ཀྱིིན། གནས་དེར་སྐྱེེས་པ་ལ། དགེ་བ་གཞུང་བཞེིན་དུ་སྤྱིད་པའི་

སམེས་ཅོན་ན་ིཉུང་ཞེངི༌། དག་ེསྡེགི་འཆོལོ་བར་སྤྱིད་པའ་ིསམེས་ཅོན་དང༌། སྡེགི་པ་ཅོ་ི

ཚུགས་སུ་སྤྱིད་པའི་སེམས་ཅོན་ནི། འཕེེལ་ནས་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བར་སོང་

ང༌ོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་ིཆོ་བྲ་ིནས། དུས་ཀྱི་ིཐ་མ་ལ་ཡང་ཇི་ེཉ་ེཇི་ེཉེར་སོང་ང༌ོ། །ད་ེཡ་ི

སྐྱེནོ་དང་གྲབི་མ་ཡསི། བདུད་དང་སྲནི་པ་ོལ་སགོས་ཏ།ེ བསྟོན་པ་སྣུབ་ཀྱིནི་བར་ཆོད་

བྱོདེ་པ་ཡང༌། ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་ཞེིང་རབ་ཏུ་དཔུང་ཆོ་ེབར་གྱུར་ཏ།ོ །སྟོོན་པས་ཞེལ་

ནས་གསུངས་པའ་ིསྒོ་ོབཞེ་ིམཛོདོ་དང་ལྔ་ཡ་ིབནོ། གླེགེས་བམ་ནང་དུ་ཡ་ིགེར་བྲསི་པ་

ཡང༌། སྐྱེསེ་ཀྱིནི་འཕེལེ་བའ་ིསམེས་ཅོན་ཤེེས་པ་ཇི་ེཆུང་ཇི་ེཆུང་སངོ་བས་སུ། དནོ་གྱི་ི

དབྱོིངས་ཕྱུང་གིན་ཤེེས་པའི་རྒྱུད་ཁོལ་བ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་གྲངས་ཉུང་བར་གྱུར་

ཏོ། །བསྟོན་པའི་རྗེེས་ན་གནས་པའི་འཁོར་སྡེེ་བརྒྱད་ལ། ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་

འགའ་ལུས་པ་ཡང༌། རབ་ཏུ་སྒྱིིད་སྐྱུར་གྱིིན་ཤེིན་ཏུ་ཡ་ིམུག་པར་གྱུར་ནས། སྟོོན་པ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། སྤུར་སྣང་མའི་ཞུགས་ལ་བཞེེན་པའི་ས། རང་འབྱུང་གི་

མཆོདོ་རྟེནེ་ཆོནེ་པ་ོབཞེ།ི སྐུ་གདུང་དང་རིང་རྟེནེ་’སྲལེ’དུ་བཞེངེས་པའ་ིསར་འཚགོས་

ནས། རྔ་ནི་བརྡུང༌། གཤེང་ནི་དཀྲེོལ། དུང་ནི་བུས། དར་ནི་འཕྱར། མར་མེ་ནི་

བལྟམས། སྤེསོ་མ་ེན་ིགཏུལ། མ་ེཏགོ་ན་ིབཏུས། ལྷ་སངས་ན་ིབཏེག །གཙིང་ཚན་ན་ི

བཏབ། བསྐོོར་བ་ཕེོག་གསུམ་བྱོས་ནས། ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ་ཏེ། སྙིན་པའ་ི

དབྱོངས་བླངས། གདུང་བའ་ིམཆོ་ིམ་ཕྱུངས་ཤེིང༌། ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ནས། སྨྲ་ེ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

སྔགས་ཀྱི་ིཚགི་སྨྲས་པའ་ིམད།ོ འཇིགི་རྟེནེ་འཁརོ་བའ་ིགླེིང་ནས་སྟོནོ་པ་མྱ་ངན་འདས། 

བསྟོན་པ་བསྲུང་བའ་ིསློབ་འབངས་སླད་ན་བསམ་འདས་ལུས། གཤེེན་རབ་ཡབ་ཀྱིང་

མ་ིརྟེག་མྱ་ངན་འདས། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་མ་ིརྟེག་པ་རུ་དོན་ཆོེད་ད་ེཡིས་རྟེོགས། 

སྡེིག་པའ་ིལས་སྤེངས་དག་ེབ་དང་དུ་བླངས། ཡོན་ཏན་ད་ེཡིས་ཚ་ེའཕེོས་ཐམས་ཅོད་

ཐར་པ་ཐོབ། བདག་ཅོག་ཚ་ེརིང་འགའ་ལུས་ཚོགས་པ་འད་ིརྣམས་ལགས། སེམས་

ཅོན་གྲངས་དང་དགེ་སྡེིག་ལས་མང་བས། གཞེན་དག་འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་ནས་ཚེ་

འཕེོས་གནས་འདིར་སྐྱེེས་པ་མང་། སྟོོན་པའ་ིཞེལ་བཞུགས་དུས་སུ་སྨོན་ལམ་དབང་

གིས་མ་སྐྱེེས་པས། །སྐྱེེས་པ་ཐམས་ཅོད་དགེ་བ་སྤྱིོད་པ་ཉུང་གིན་སྡེིག་པ་སྤྱིོད་པ་

མང༌། ད་ེཡ་ིསྐྱེོན་གྱིིས་བདུད་དང་སྲིན་པོས་བསྟོན་པ་འཇིིག་པ་ལ། བར་ཆོོད་བྱོེད་པ་

ཤེིན་ཏུ་གྲངས་མང་བྱུང༌། སྟོོན་པའི་བཀའ་རྒྱུད་གསུང་རབ་འབུམ་སྡེེ་ཁི་སྡེེ་ཡང༌། 

ཤེསེ་ཀྱིནི་གཞེགི་ནས་གཞེན་ལ་སྟོནོ་པ་རབ་ཏུ་ཉུང༌། གཡུང་དྲུང་བནོ་གྱི་ིབསྟོན་པ་ཆོ་

ཕྲི་ནུབ་ལ་ཁད། བདག་ཅོག་རྣམས་ཀྱིང་རྒས་ནས་ཚ་ེཡ་ིའདུ་བྱོདེ་ད་ན་ིམྱུར་དུ་གཏངི་

ལ་ཐུག །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིསྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ལགས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ི

ཁམས་འད་ིན། སྐུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། ལུས་སྒྱུ་མ་མ་ིརྟེག་པའ་ི

ཚུལ་བསྟོན་ཀྱིང༌། འགྲ་ོབའ་ིདོན་ལ་དགོངས་པས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གཞེན་དག་

ཅོིག་ན། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་ཡོངས་སུ་མ་ིམཛོད་དམ། ད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འདིར་

སྟོོན་པའ་ིབསྟོན་པ་ན་ིགང་གིས་བསྲུང༌། སེམས་ཅོན་གྱི་ིཁ་ལ་ོན་ིགང་གིས་བསྒྱུར། 

བཀའ་རྒྱུད་ཀྱིི་གསུང་རབ་ནི་གང་གིས་འཆོད། འཁོར་བའི་སྒོ་ོགཅོོད་ནི་གང་གིས་

བགྱིིད། ཐར་པའ་ིསྐོས་ལམ་ན་ིགང་གིས་འཛུགས། དུས་མཐའ་ིསེམས་ཅོན་ན།ི ངན་
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སངོ་ག་ིའགྲམ་རྡོརོ་སྐྱེ་ེབ་གཅོགི་འདུག་ག ོ།སྟོནོ་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེསྤྲོ་ོབའ་ིདུས་ལ་བབ་པ་

ཞེགི་གདའ་འ།ོ །ད་ེསྐོད་ཅོསེ་ཀུན་གྱིསི་སྨྲས་ནས། རང་འབྱུང་ག་ིམཆོདོ་རྟེནེ་བཞེིའ་ིརྩ་

རུ། པུས་བཙུགས་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་བསྡེད་ད།ོ །

དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེེན་པའ་ིསྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོན།ི 

མ་ིམཅོེད་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ནས། ཡོངས་སུ་སྐུ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་

ཏེ། གནས་ཀྱི་ིའོག་མིན་སྲིད་པ་ཡ་ེསངས་ཀྱི་ིཡུལ། བར་ལྷ་འོད་གསལ་གྱི་ིགནས། 

མགནོ་བཙུན་ཕྱྭ་ཡ་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་ན། གཙིང་མ་རགིས་ལྔ་ལྷ་ཡ་ིའཁརོ་རྣམས་ཀྱིསི་བསྐོརོ་

ནས། སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུ་ཤེསེ་པ་ལ། འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་གདུལ་གྱིནི། དྲེང་

བའ་ིཉམས་ཀྱི་ིམན་ངག་ག་ིབོན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོབསྐོོར་བས་གསན་ཅོིང་གཟིགས་ཏ།ེ ཞུ་

བ་པོ་རྣམས་ལ་སྐུ་མ་བསྟོན་པར་གསུང་དུ་ཕྱུང་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། ཞུས་པའི་

འཁོར་རྣམས་དབང་པ་ོགཏོད། ང་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ནས་མྱ་ངན་འདས། སྐུ་ཡིས་

སྟོོན་པ་མ་ིབྱོེད་པ། དུས་མཐར་ཉ་ེབའ་ིསེམས་ཅོན་རྣམས། ཉོན་མོངས་ཇི་ེཆོ་ེཇི་ེཆོ་ེ

འངོ༌། དཔརེ་ན་ཐ་བ་ངན་པ་ལ། འབྲུ་བཏབ་མ་ིསྨནི་ཇི་ིབཞེནི་དུ། འདུལ་བའ་ིདུས་ལ་མ་

བབ་པས། མ་ིརྟེག་སྐུ་འགྱུར་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་གཟུགས་ཁམས་ཡ་ཐ་ན། 

ཐུགས་རྗེ་ེརྒྱུན་མ་ིའཆོད་པའ་ིཕྱརི། འགྲ་ོབ་འདུལ་བའ་ིཉམས་ཀྱི་ིམན་ངག་འཆོད་ཀྱིནི་

བནོ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ། མ་ིརྣམས་ཚ་ེལ་ོབཅུ་པར་ཐུག་ཙིམ་ན། །འགྲ་ོབ་འདུལ་བའ་ི

དུས་གཅོིག་ད་ེཡིན་པས། ད་ལྟ་ཤེེས་པའ་ིརྒྱུད་བཀྲེོལ་བའ།ི སྲིད་པའ་ིཁྱེེའུ་ཆུང་ཤེེས་

པ་འད།ི འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པར་འངོ༌། དའེ་ིདུས་སུ་བདག་ག་ིབསྟོན་པ་

ཡང༌། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་སུ་ནུབ་ནས་གཅོིག་མ་ིལྟས། བདག་ག་ིསློབ་བུ་ཚེའ་ིདངོས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

གྲུབ་ཐོབ་པ་འགའ་ལུས་ཀྱིང༌། དུས་དེར་མངོན་པར་རྫོོགས་ནས་སངས་རྒྱས་འབྲས་

བུ་སྡེདོ་ཅོགི་འཐབོ། གངོ་མ་བཞེིན་དུ་བསྟོན་པ་མ་ིདར་ཆོ་ཞེན་ཀྱིང༌། སྟོནོ་པ་རྒྱུན་ཆོད་

བསྟོན་པ་ནུབ་པར་མ་ིའགྱུར་གྱིསི། སྟོནོ་པ་རྒྱུན་འཆོད་བསྟོན་པ་ནུབ་རྒྱུ་ལ། བནོ་ཉདི་

སྲདི་པའ་ིཀློངོ་ནས་བསྐྱེདེ་པ་ཡ།ི སྲདི་པའ་ིབནོ་པ་ོམུ་ཆོ་ོལྡམེ་དྲུག་ཅོསེ་བྱོ་བ། སྲདི་པ་

མུ་མེད་པའ་ིབོན་ལ་མཁས་པ། བསྐོལ་པ་གྲངས་མེད་པའ་ིཆོ་ོརབས་ཐོན་པ། དུང་ག་ི

ལྡེམ་ཤེིང་དཀར་པ་ོཕྱག་ན་བསྣམས་པ། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཐམས་ཅོད། ཆོགས་

དང་ཚད་ལ་འཇིལ་མཁྱེེན་པ། །མངོན་པར་ཤེེས་པ་དྲུག་ག་ིརྩལ་གྱིིས། འགྲ་ོབ་རིས་

དྲུག་ལ་འོད་ཟེར་གྱི་ིསྤྲོ་ོབསྡུ་འགྱིེད་མཁྱེེན་པ་གཅོིག །“ད་ལྟ”ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིཡུལ་ན་

སྟོནོ་པའ་ིསྒྲོནོ་མ་བྱོདེ་པ་ད།ེ བསྟོན་པའ་ིདནོ་རྫོགོས་ནས། སམེས་ཅོན་ལས་ཀྱི་ིབསདོ་

ནམས་ཀྱིསི། ད་ལྟ་’སྟོ’ེདགུང་ལ་ོགསུམ་ལནོ་ན། སྟོནོ་ཟླ་ཐ་ཆུང་ག་ིདུས་ཁྱེད་པར་ཅོན་

ཚེས་བཅོ་ོལྔའ་ིགདུགས་ལ། ནམ་མཁའ་ིསྤྲོིན་གསེབ་ནས། ནམ་མཁའ་ིལྷ་བྲན་བརྒྱ་

དང་ཆོས་ནས། རང་འབྱུང་ག་ིམཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་པ་ོབཞེིའ་ིརྩར་ཕེེབས་ཏ་ེའོང་གིས། ད་ེ

ལ་ཡངོས་སུ་གུས་པར་ཀུན་གྱིསི་མཆོདོ་པ་ཕུལ་གྱིནི་བཀུར་སྟོ་ིགྱིསི་ཤེགི །སྟོནོ་པའ་ི

བསྟོན་པ་ཡང་དསེ་འཛོནི་ན།ོ །སམེས་ཅོན་གྱི་ིཁ་ལ་ོཡང་དསེ་བསྒྱུར་ར།ོ །བཀའ་རྒྱུད་

ཀྱི་ིགསུང་རབ་ཀྱིང་དསེ་འཆོད་ད།ོ །འཁརོ་བའ་ིསྒོ་ོགཅོདོ་ཀྱིང་དསེ་བྱོདེ་ད།ོ །ཐར་བའ་ི

སྐོས་ལམ་ཡང་དེས་འཛུགས་སོ། །ངས་ཀྱིང་ངེས་པའ་ིལུང་ཕེོག་ལ། བརྩོན་འགྲུས་

ཀྱིིས་བསྐུལ་མ་གདབ་ལ་གཏོང་ངོ༌། །དེ་སྐོད་ཅོེས་འོག་མིན་ནས་སྟོོན་པས་བཀའ་

བསྒྲོགས་ནས་གསུངས་པས། འལོ་མ་ོལུང་རངིས་ཀྱི་ིའཁརོ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིསི། སྒྲོ་སྙིན་

པ་ད་ེལྷངས་ཀྱིིས་ཀུན་ཀས་ཐོས་ས།ོ །ཀུན་ཀ་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་དགའ་ལ་རབ་ཏུ་དང་སྤྲོོས་
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ས།ོ །ད་ེནས་ཡང་ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིཡུལ་ན། སྲདི་པའ་ིབནོ་པ་ོམུ་ཆོ་ོལྡམེ་དྲུག་ད།ེ སྟོནོ་པའ་ི

སྒྲོོན་མ་མཛོད་པ་ལ་བསྟོན་པའི་དོན་རྫོོགས་ནས། ཞེི་བའི་ངང་ལ་སྙིོམས་པར་

བཞུགས་ཏེ། འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེེན་ནས། གཤེེན་རབ་ཀྱིིས་བཀའ་

བསྩལ་པའ་ིམད།ོ སྲིད་པའ་ིབོན་པ་ོམུ་ཆོ་ོལྡེམ་དྲུག་ཁྱེོད། ཤེེས་རབ་བླ་ོདང་ལྡན་པས་

ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད་ཞེ།ི ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ིའགྲ་ོདོན་མཐར་ཕྱིན་ཞེ་ིབའ་ིངང་ལ་ད་ལྟ་གནས། 

ང་དང་དབྱོེར་མེད་ཤེེས་རབ་རྩལ་ཤུགས་ཁྱེོད་ལ་ཡོད། སླད་ཀྱིི་སྟོོན་པ་འཇིིག་རྟེེན་

ཁམས་སུ་མ་གཤེེགས་པར་འདི་རུ། མི་ཡུལ་འཛོམ་གླེིང་འོལ་མོ་ལུང་རིངས་ན། 

གཤེནེ་རབ་ང་དང་སྲདི་པ་སངས་པ་ོཡསི། ཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་ཟུང་དུ་སྦྲལེ་ནས་སུ། 

གསུང་གསི་འདུལ་ཕྱརི་གསུང་རབ་འབུམ་སྡེ་ེབརྩམས། སམེས་ཅོན་དྲེང་ཕྱརི་བསྟོན་

པའ་ིརྗེསེ་སུ་བཞེག །སྟོནོ་པ་མྱ་ངན་འདས་ནས་སམེས་ཅོན་སྐྱེ་ེའཕེལེ་མང༌། སྐྱེ་ེའཕེལེ་

མང་བའ་ིསེམས་ཅོན་རིག་པའ་ིབླ་ོཞེན་ཕྱིར། གསུང་རབ་དོན་ཤེེས་སེམས་ཅོན་རྒྱུད་

འགྲོལ་བའི། སྟོོན་པ་ཇི་ེཉུང་ཇི་ེཕྲི་ཇི་ེཞེན་སོང་བས་སུ། སྟོོན་པའ་ིསྒྲོོན་མ་མུ་ཆོ་ོལྡེམ་

དྲུག་སངོས། བདག་ག་ིགདུང་འཚབོ་གྱིསི་ལ་འགྲ་ོབ་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར། གསུང་རབ་བཀའ་

རྒྱུད་ཤེོད་ལ་འགྲ་ོབ་ཐར་པར་དྲེོངས། སྟོོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དུས་ན་ིཁྱེད་པར་ཅོན། བཅོ་ོལྔའ་ི

ཉ་ལ་ལྷ་བརྒྱའི་འཁོར་དང་ཆོོས། རང་འབྱུང་མཆོོད་རྟེེན་བཞེི་ཡི་རྩ་རུ་བོབས། ཕྱི་

རབས་སྟོོན་པ་མ་བྱོོན་བར་དུ་སྟོོན་པའ་ིརྒྱུད་མ་བཅོད། ད་ེསྐོད་ཅོེས་སྟོོན་པས་མུ་ཆོ་ོ

ལྡམེ་དྲུག་ལ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ོ །

སྟོོན་པས་འོག་མིན་ནས་གསུང་བསྒྲོགས་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ་དེ། ལྷ་མ་ཡིན་

གྱིི་ཡུལ་ན་སྲིད་པའི་བོན་པོ་མུ་ཆོོ་ལྡེམ་དྲུག །ཐུགས་ཞེི་བའི་ངང་ལ་བཞེག་ནས། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

བཞུགས་པའ་ིསྙིན་དུ་ལྷངས་ཀྱིིས་ཐོས་ནས། ཤེིན་ཏུ་དད་པའ་ིསེམས་སྐྱེེས་ཏ།ེ ཀག་

གིས་བཞེེངས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ་ཕྱག་ལན་བདུན་བཙིལ་ཏ་ེསླར་ལ་ཞུས་པའ་ི

མད།ོ ལྷ་མ་ཡིན་ན་ིདྲེེགས་པའ་ིའཐབ་རྩོད་ཆོ།ེ དྲེེགས་པའ་ིརང་བཞེིན་སྐོབས་རེར་ཞེ་ི

བར་འབྱུང༌། ཞེ་ིབའ་ིསྐོབས་དརེ་མ་ེཏགོ་ཆོར་དུ་བབས། ཕེབ་ནས་སྦྱནི་པའ་ིསྟོབོས་ད་ེ

ཡསི། ལ་ོད་ེའག་ོགཞུག་མ་ིའཐབ་ཞེ་ིབར་གནས། ད་ེནས་ལ་ོསྐོརོ་ར་ེརུ་ཉནི་ར་ེགཡུལ་

ཆོནེ་བཅོ་ོབརྒྱད་བཅོ་ོབརྒྱད་སྤྲོདོ། སྨནོ་ལམ་དབང་གསི་ད་ེལ་བདག་ཀྱིང་མ་ིདལ་ཤེནི་

ཏུ་བྲལེ། ད་ལྟ་དར་ཅོགི་ཞེ་ིབའ་ིངང་ལ་གནས། ད་ེཡ་ིདུས་སུ་སྟོནོ་པས་ལུང་ཕེགོ་ནས། 

མ་ིཡ་ིཡུལ་དུ་གསུང་རབ་རྒྱུད་ཤེདོ་ལ། མ་ིརྣམས་ཁ་ལ་ོཐར་བར་སྒྱུར་ཅོགི་གསུངས། 

དུས་ན་ིསྟོོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉ་ལ་བསྟོན། ས་ན་ིརང་འབྱུང་མཆོོད་རྟེེན་བཞེ་ིཡ་ིརྩ་རུ་བསྟོན། 

འཁརོ་ན་ིནམ་མཁའ་ིལྷ་བྲན་བརྒྱ་དང་འགྲགོས། སྟོནོ་པའ་ིབཀའ་ལུང་ཐམས་ཅོད་ཀུན་

མ་ིགཅོོག །བདག་ཀྱིང་མ་ིཉན་པ་ཡ་ིལུགས་ཅོ་ིམཆོིས། དུས་མཐའ་ིསེམས་ཅོན་ཐར་

པར་འདྲེོང་བ་དཀའ། མ་ིརྣམས་ཀུན་གཞེིའ་ིདཀྱིིལ་ན་དག་ེབའ་ིརྒྱུ་ཡོད་པ། བདག་ག་ི

རྐྱེནེ་དང་སྤྲོད་ལ་ཐར་པར་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར། ཐམས་ཅོད་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་བ་བདག་གསི་ག་ན་

འགྱུར། ལ་ོགསུམ་མ་ིཡ་ིཡུལ་དུ་བནོ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ། ད་ེནས་ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིཡུལ་

དུ་བདག་ཉིད་སླར་ལ་ལྡོག །སྔོན་གྱི་ིསྨོན་ལམ་བཏབ་པའ་ིནུས་མཐུ་རྫོོགས་ནས་སུ། 

ལྷ་མ་ཡནི་གྱི་ིཡུལ་ནས་བདག་ཉདི་མངནོ་སངས་སྡེདོ་ཅོགི་རྒྱ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སྟོནོ་པ་ལ་

ལན་ཞུས་ནས། བཀའ་ལུང་མ་བཅོག་པར་མིའ་ིཡུལ་དུ་སྟོོན་པ་ལ་དུས་མ་ནོར་བར་

གཤེགེས་པར་དགངོས་ནས་བཞུགས་ས།ོ །

དའེ་ིཚ་ེདའེ་ིདུས་ན། འཇིགི་རྟེནེ་མིའ་ིཡུལ། འཛོམ་གླེངི་སགོ་ཀའ་ིདམགི །དངསོ་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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གྲུབ་བདེར་བགྲོད་གནས་མཆོོག་དམ་པ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་ན། གནས་པའ་ིསེམས་

ཅོན་རྣམས། ནམ་མཁའ་ིཁམས་ནས་སྙིན་པའ་ིསྒྲོ་ད་ེལ་ཤེིན་ཏུ་ཡིད་སྤྲོ་ོལ། རབ་ཏུ་

སེམས་དྭངས་ནས། ལ་ོགསུམ་ལོན་ནས་སྟོོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་ག་ིཉའ་ིཉིན་པར་ལ། རང་

འབྱུང་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་པ་ོབཞེིའ་ིརྩར། མ་ལུས་ཐམས་ཅོད་འཚོགས་ནས་ཁྲུས་ཀྱིང་

དག་པར་བྱོས། སྤེོས་མ་ེགཏུལ་ནས་དུ་བ་སྤྲོིན་དུ་གཏིབས། མར་མ་ེབལྟམས་ནས་

སྣང་གསལ་སྒྲོོན་དུ་འབར། མ་ེཏོག་བཏུས་ནས་གསེར་དངུལ་གཞེོང་པར་བལྟམས། 

དར་འཕེན་འཕྱར་ནས་གཞེའ་ཚོན་གུར་དུ་བྲིས། སྙིན་པའ་ིརྔ་གླེིང་སྒྲོ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་

བསྒྲོགས། དཀར་མངར་སྨན་འབྲུའ་ིཞེལ་ཟས་གཅོལ་དུ་བཀྲེམ། དུས་དརེ་ནམ་མཁར་

འོད་ཀྱིང་གསལ་ལ་ས་གཞེིར་མ་ེཏོག་བཀྲེ། ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ནས་སྒྲོ་ཡང་སྙིན་པར་

གྲགས། ནམ་མཁའ་ིཁམས་ནས་མིའ་ིསྐུ་མདོག་གསལ་ལ་དྭངས་པས་ཐམས་ཅོད་

ཡིད་དུ་འོང༌། ལྷ་ཡ་ིན་བཟའ་སྣ་ཚོགས་མཛོེས་པར་སྐུ་ཡ་ིརིང་རྒྱན་གསོལ། དུང་ག་ི

ལྡེམ་ཤེིང་དཀར་པ་ོཕྱག་ག་ིཆོ་རུ་བསྣམས། རིན་ཆོེན་འབར་བའ་ིཐོད་རྟེིང་ཟེའུ་པྲོག་

དབུ་ལ་གསལོ། ཉ་ིའདོ་ཟླ་རསི་འཁརོ་ལསོ་སྙིན་ཆོར་རྒྱན་གྱིསི་བརྒྱན། ཕྱག་གདུབ་

ཞེབས་གདུབ་གཞེའ་ཚནོ་ཆུན་པ་ོརསི། མགུར་ཆུ་ད་ོཤེལ་མ་ེཏགོ་པད་མའ་ིཕྲིངེ༌། དུང་

ག་ིཁྱེེའུ་ཆུང་གཡུ་ཡ་ིཐིག་ལ་ེཅོན། འབྲུག་དང་སེང་ག་ེཞེོན་པ་བརྒྱ་ཡིས་ན།ི སྤྲོིན་གྱི་ི

གསེབ་ཏུ་བསྐྱེལ་ནས་སླར་ལ་ལོག་སྟོ་ེསོང༌། ང་ོམཚར་ཁྱེད་པར་ཆོ་ེབའ་ིསྐྱེེས་མཆོོག་

དེ། རིན་ཆོེན་གཡུང་དྲུང་དགུ་བསྐོོར་ཁ་ིསྟོེང་ནས། མཉམ་པའ་ིསྐྱེིལ་མ་ོཀྲུང་བཅོས་

ཡས་མར་བྱོོན། རང་འབྱུང་མཆོོད་རྟེེན་བཞེི་ཡི་དཀྱིིལ་དུ་བབས། སྐུ་བསྲངས་

མདངས་བསྟོན་འཛུམ་དང་མུ་ལརེ་བཞུགས། ད་ེལ་དརེ་འཚགོས་ཐམས་ཅོད་ཤེནི་ཏུ་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ང་ོམཚར་སྐྱེེས། གསེར་དངུལ་གཞེོང་པར་མ་ེཏོག་མཆོོད་པ་ཕུལ། བསྐོོར་བ་བྱོས་

ཀྱིིན་གུས་པས་ལྷ་ཕྱག་བཙིལ། དེ་ནས་ཀུན་ཤེེས་ཐང་པོས་གསོལ་པའི་མདོ། སྐུ་

མདོག་ཤེེལ་ལྟར་གསལ་དག་ཀུན་གྱི་ིཡིད་དུ་འོང༌། སྐུ་རྒྱན་བཀྲེ་གསལ་མཛོེས་པའ་ི

རྒྱན་གྱིསི་བརྒྱན། དུང་ཤེངི་དཀར་པ་ོཕྱག་མཚན་དབང་རྒྱ་བསྣམས། ང་ོམཚར་རྨེད་

དུ་ཆོེ་བའི་ཁྱེད་པར་སྐྱེེས་མཆོོག་ལགས། གང་ལགས་གར་གཤེེགས་དོན་གཅོིག་

བཀའ་བསྩལ་འཚལ། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་གསལོ་ཏ།ོ །མུ་ཆོསོ་ད་ེལ་བཀའ་བསྩལ་པ། འདུས་

པའ་ིསམེས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀུན། དྭངས་པའ་ིསམེས་ཀྱིསི་མདངས་ཕྱུངས་ལ། གུས་

པའ་ིལུས་ཀྱིསི་ཐལ་མ་ོསྦྱརོ། ངསེ་པའ་ིདནོ་བཤེད་དབང་པ་ོགཏདོ། བདག་ན་ིསྟོོན་པ་

མྱ་ངན་འདས་འགོ་ཏུ། གཤེནེ་རབ་ཉིད་དང་འདྲེ་བ་ཡ།ི མུ་ཆོ་ོལྡམེ་དྲུག་བྱོ་བ་ཡནི། མ་ི

རྣམས་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་པར་འངོས། ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་པས། ད་ེལ་དད་པ་ཅོན་

གྱི་ིསེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད། དྭངས་པའ་ིདད་པ་སྐྱེེས་ཀྱིིན་མོས་པའ་ིསེམས་དང་ལྡན། 

ཀུན་ཀ་སྤྲོིན་བཞེིན་གཏིབས་ནས་མུ་ཆོ་ོསྤྱིན་དྲེངས་ཏེ། དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་རྒྱ་

མཚའོ་ིགླེངི་ལ་བྱོནོ། གསུང་རབ་འབུམ་དང་ཁ་ིཡ་ིཞེལ་ཕྱ་ེནས། སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོདོ་དང་ལྔ་

ཡ་ིབོན་སྡེ་ེལ། བོན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོབཙུགས་ནས་སྐོལ་ལྡན་ཡ་ོཡིས་མཉན། ད་ེལ་སྲིད་

པའ་ིབནོ་པ་ོམུ་ཆོ་ོལྡམེ་དྲུག་གསི་བཀའ་བསྩལ་པའ་ིམད།ོ སྔནོ་སྟོནོ་པ་མྱ་ངན་ལས་མ་

འདས་པར། ཞེལ་ལྷག་གེས་བོན་སྟོོན་གྱིིན་གླེེགས་བམ་འདི་ཀུན་འཆོད་ཙིམ་ན། 

སེམས་ཅོན་ཀྱིང་ལས་འཕྲི་ོདང་སྐོལ་པར་ལྡན་པ་མང་པ་ོསྐྱེ་ེབའ་ིདུས་ཡིན་ཏ།ེ དུས་ད་

ལྟ་སྟོོན་པ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས། སེམས་ཅོན་ཀྱིང་ལས་འཕྲི་ོངན་གྱིིན་སྐོལ་པ་ཞེན་

པ་མང་པ་ོསྐྱེ་ེབའ་ིདུས་ཡིན་ནོ། །དེའ་ིརང་བཞེིན་གྱིིས་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། གྲུབ་པ་
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ཐབོ་པ་དང༌། མངནོ་ཤེསེ་ལྡན་པ་དང༌། དབང་པ་ོགསལ་བ་དང༌། ཤེསེ་རབ་ཆོ་ེབ་དང༌། 

དད་པ་དང་ལྡན་པ་ན་ིཇི་ེཉུང་ཇི་ེཉུང་འགྲ་ོལ། ལགོ་པར་འཕྱགོས་པ་དང༌། ལྟ་བ་དམན་

པ་དང༌། དད་པ་ཆུང་བ་དང༌། ཤེེས་པ་རྨེོངས་པ་དང༌། སྡེིག་པ་སྤྱིོད་པ་ན་ིཇི་ེམང་ཇི་ེ

མང་དུ་འགྲ་ོབའོ། །དེའ་ིརང་བཞེིན་གྱིིས། སྟོོན་པའ་ིཞེལ་ནས་གསུངས་པའ་ིགླེེགས་

བམ་འད་ིརྣམས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ིརིག་པས་ཕུག་གིན། རིག་པས་མང་པོར་འབྱོེད་

དགསོ་ས་ོགསུངས་ནས། འབྲ་ིབ་དང༌། འཆོད་པ་དང༌། མཉན་པ་དང༌། ཀློགོ་པ་དང༌། 

སྒོམོ་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དང༌། གྱིརེ་བ་དང༌། བསྔགས་པ་དང༌། སྤེལེ་པ་དང༌། ཡངོས་སུ་

སྤེེལ་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ལུང་ལས་རིག་པས་ཕྱ་ེབའི། བོན་མང་པ་ོཡང་དག་པའ་ིསློབ་

དཔོན་དེས་མཛོད་དེ། ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་ཤེེས་པའི་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། ཕྱོགས་བཞེི་

མཚམས་བརྒྱད་དུ། ཤེནི་ཏུ་གྲངས་མང་བར་སྤེལེ་གྱིནི་བསྒྱུར་ར།ོ །ད་ེལྟར་ལ་ོགཅོགི་

གསས་ཁང་དཀར་ནག་བཀྲེ་གསལ་དུ། སླབོ་དཔནོ་མུ་ཆོ་ོལྡམེ་དྲུག་གསི། ལུང་ལས་

རགི་པས་ཕྱ་ེཡནི་བནོ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ།

 ད་ེལ་དད་པ་ཅོན་གྱི་ིསེམས་ཅོན་མང་པ་ོཡང༌། སྤྲོ་ོབ་སྐྱེེས་ཀྱིིན་ཤེེས་པའ་ིརྒྱུད་

སྦྱོང་ང༌ོ། །ད་ེནས་ཡང་བཀྲེ་ཤེིས་ཕེ་ོབྲང་ཁ་ིསྨོན་རྒྱལ་བཞེད་དང༌། བཀྲེ་ཤེིས་མ་ོགླེིང་

ཁོང་མ་ནེའུ་ཆུང་གཉིས་ཀྱིི་བར། སྔོན་སྟོོན་པ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་དུས་ན་

བཞུགས་པའ་ིགཡུང་དྲུང་གདན་ཐོག་སེང་གེའ་ིཁ་ིསྟོེངས་སུ། སློབ་དཔོན་མུ་ཆོ་ོལྡེམ་

དྲུག་སྤྱིན་དྲེངས་བཞུགས་སུ་གསོལ། དུང་ག་ིལྡེམ་ཤེིང་དཀར་པ་ོཆོག་ཤེིང་མཛོད་

ནས། བནོ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ། ཁྱེམི་པ་དང་ན་ིརབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིསྡེ་ེལ་བཀའ་བསྩལ་ཏ།ེ 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིསྡེ་ེལ་འདུལ་བ་རྒྱུད་དྲུག་མངོན་པ་སྡེ་ེབཞེིར་ཕྱ་ེནས་གསུངས། མ་ོ
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཁིམས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང༌། ཕེོ་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་གཏན་ལ་ཕེབས་ཏེ་

གསུངས། ཁྱེིམ་པ་དང་ན་ིཁྱེིམ་ལ་བརྟེེན་པ་གཉིས་ལ་བཀའ་བསྩལ་པ། ཡན་ལག་

ཆོེན་པ་ོབཅོ་ོབརྒྱད་དང༌། མད་ོརྒྱུད་བཞེ་ིབཅུ་རྩ་གཉིས་གསུངས། དག་ེབསྙིེན་གཏན་

ཁིམས་སྣ་ལྔ་དང༌། བསྙིེན་གནས་ཡན་ལག་སྡེ་ེབརྒྱད་གཏན་ལ་ཕེབ། སྟོོན་པའ་ིལུང་

ལ་སློབ་དཔོན་བཀའ་ཡིས་བརྟེེན་ནས་མང་པོར་ཕྱེ་ཡིན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ཆོེར་བྲིས། 

འབྱོརོ་བའ་ིལ་ོཙཱ་བས་སྦྱངས་ནས། ཕྱགོས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བསྒྱུར་ཞེངི་སྤེལེ། བཀའ་

དང་བཀའ་ལ་བརྟེེན་ནས་གཡུང་དྲུང་གདན་ཐོག་ཏུ། སློབ་དཔོན་མུ་ཆོོས་ལ་ོགཅོིག་

འཁོར་ལ་ོབསྐོོར། ཡོན་ཏན་ད་ེཡིས་ལེགས་པ་ཀུན་ཏུ་འཕེེལ། ད་ེནས་ཡང་བཀྲེ་ཤེིས་

ཕེ་ོབྲང་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་དང༌། བདེར་གཤེེགས་བཞུགས་གནས་ཤེམ་པ་ོལྷ་རྩ་ེརུ། 

དེར་འདུས་སེམས་ཅོན་ཀུན་གྱིིས་སློབ་དཔོན་སྤྱིན་དྲེངས་ནས། པད་མའ་ིགདན་ལ་

བནོ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབསྐོརོ། སྟོནོ་པའ་ིཞེལ་ནས་གསུངས་པའ་ིསྒོ་ོབཞེ་ིམཛོདོ་ལྔ་ལ། དརེ་

འཚོགས་སློབ་བུ་རིག་པ་ཅོན་གྱིིས་ཡས་མར་ཀློོག །གམ་དུ་འདུག་ནས་མ་གོ་བ་

རྣམས་ལ། སློབ་དཔོན་མུ་ཆོོས་ཡས་མར་གཞེིག་གིན་བཤེད། ད་ེལྟར་ཀློོག་བཤེད་

འཁོར་ལ་ོལ་ོགཅོིག་བསྐོོར། ད་ེལྟར་བོན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོལ་ོགསུམ་བསྐོོར་བའ་ིཡོན་ཏན་

གྱིིས། སྟོག་གཟིག་ག་ིཡུལ་དུ་ཤེེས་པའ་ིརྒྱུད་སྦྱང་ཞེིང་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཚད་སླེབས་པའ།ི 

མཁས་པ་ཆོེན་པོར་གྱུར་པ་མ་ིགསུམ་བྱུང་སྟོ།ེ དམུ་ཚ་ཏྲ་ཧ་ེཔ་ེདང༌། ཁ་ིཐོག་པར་ཙི་

དང༌། འགུ་ཧུ་ལ་ིསྤེར་ཡ་དང་གསུམ་བྱུང༌། རྒྱ་གར་ལ་མཁས་ཤེིང་ལ་ོཙཱ་བསྒྱུར་བ། 

ལྷ་བདག་སྔགས་གྲལོ་བྱུང༌། 

རྒྱ་ནག་ལ་མཁས་ཤེིང་ལོ་ཙཱ་བསྒྱུར་བ། ལེགས་ཏང་རྨེང་པོ་བྱུང༌། ཕྲིོམ་ལ་
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མཁས་ཤེིང་ལ་ོཙཱ་བསྒྱུར་བ། གསེར་ཐོག་ལྕེ་ེའབྱོམས། ལ་ོཙཱ་བ་ད་ེགསུམ་ན་ིསེམས་

ཅོན་གྱི་ིབསོད་ནམས་ཀྱིིས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིརྐང་པ་དང་ལྡན་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ིསྤྱིན་

སྔར་སྦྱངས་པས། ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཚད་སླེབ་བོ། །སློབ་དཔོན་མུ་ཆོ་ོཡིས། །ལུང་ལས་

རགི་པས་ཕྱ་ེནས། 

སྒོ་ོབཞེི་མཛོོད་དང་ལྔ་ལས་ཐེག་པ་རིམ་དགུར་ཕྱེ། དེ་ལྟར་བོན་གྱིི་འཁོར་ལ་ོ

རྫོགོས་ཀྱིནི། སམེས་ཅོན་སྐོལ་ལྡན་ཁ་ལ་ོགྱིནེ་དུ་བསྒྱུར། སླབོ་དཔནོ་མུ་ཆོ་ོལྡམེ་དྲུག་

ལ། འདུས་པའི་འཁོར་གྱིིས་མེ་ཏོག་མཆོོད་པ་ཕུལ། མཁས་པ་ཆོེན་པ་ོདྲུག་གིས། 

ཞེབས་ལ་སྤྱིི་བོས་གཏུགས་ནས། ལྷ་ཕྱག་བཙིལ་ཏེ་མཚན་ནས་བསྟོོད་པ། ནམ་

མཁའི་སྒྲོ་དང་སློབ་དཔོན་དོན་དུ་མཐུན། །སྲིད་པ་མུ་མེད་བོན་སྡེེ་མཁྱེེན་པས་

མུ།༵ །བསྐོལ་པ་གྲངས་མདེ་ཆོ་ོརབས་ཐནོ་པས་ཆོ།ོ །སྣང་སྲདི་ཆོགས་འཇིལ་ལྡམེ་ཤེངི་

བསྣམས་པས་ལྡེམ། །མངོན་པར་ཤེེས་པའི་རྩལ་དྲུག་རྫོོགས་པས་དྲུག །བོན་གྱིི་

བསྟོན་པ་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་དང་བར་མཛོད། །ཅོསེ་བསྟོདོ་པས། སླབོ་དཔནོ་མུ་ཆོ་ོཡང༌། སླབོ་

བུ་རྣམས་ཀྱི་ིཤེསེ་པའ་ིརྒྱུད་ཁལོ་ཞེངི༌། མ་ིཡུལ་གྱི་ིདནོ་མཐར་ཕྱནི་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ི

ཞེབས་ཀྱིསི། ནམ་མཁའ་ལ་གམོ་པ་གསུམ་བརོ་ནས་གཤེགེས་ས།ོ །

སླད་ཀྱི་ིསློབ་བུ་མཁས་པ་ད་ེདྲུག་གིས། ལུང་ལས་རིག་པས་ཕྱ་ེཡིན་ཡོངས་སུ་

རྒྱ་ཆོརེ་སྤེེལ། 

“བཀའ་འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཟེར་མྱིག་ག་ིརྒྱུད་ལས།” སྟོོན་པ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབཅུ་བདུན་པའ།ོ །



 802  

ལེའུ་བཅོི་བརྒྱད་པོ། 

སླད་ཀྱིི་སོྟན་པོ་ཇིི་ལྟར་འིབྱེོན་པོའིི་སོྐོར།

གཡུང་དྲུང་ལྷའ་ིསྐོད་དུ་ན། སྐྱེ་ེབར་ག་ོཏྲིག་མུ་སྤེར་ཐིང་ནམ་ཤེགས། གང་ཟག་མིའ་ི

སྐོད་དུ་ན། སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་ཇི་ིལྟར་འབྱོནོ་པའ་ིལའེུའ།ོ །

སྤྱིིར་ན་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་དང༌། སེམས་ཅོན་གྱི་ིལས་དང༌། སྟོོན་པའ་ིབཀའ་

ན།ི བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་ཅོངི་བགྲངས་ཀྱིསི་མ་ིལང་ང༌ོ། །སྒོསོ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་མ་ིབཅོདེ་

པ་འད་ིན།ི དང་པ་ོཆོགས་ནས་འཇིིག་རྟེེན་འད་ིརུ། བད་ེབར་གཤེེགས་པའ་ིལྷ་གཤེེན་

སྟོོང་དང་རྩ་གཉིས་ར་ེའབྱུང་སྟོེ། དུས་གསུམ་རིམ་གྱིིས་འབྱུང་བའ།ོ །དུས་ན་ིད་རུང་

གཤེེན་རབ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་སུ་ད་རུང་སྐུ་འདས་གསུང་མ་འདས། སྟོོང་

གསུམ་སྟོོང་འདི། གཤེེན་རབ་ད་ལྟ་གསུང་གིས་འདུལ། གསུང་རབ་ཁ་ིསྡེ་ེའབུམ་སྡེ་ེ

བསམ་ལས་འདས་པ་ཡང༌། འཇིིག་རྟེེན་འདི་ན་འགྲོ་དོན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ཆོེར་བྱོེད། 

གསུང་རབ་རྒྱུད་དང་གང་ཟག་རྐྱེེན་གཉིས་ཀྱིིས། འགྲ་ོབ་འདུལ་གྱིིན་སེམས་ཅོན་ཁ་

ལ་ོབསྒྱུར། གང་ཟག་སྟོོན་པ་འགྲ་ོབ་འདྲེོང་བ་རྣམས། སྐོལ་ལྡན་དད་ཆོ་ེསྦྱངས་པའ་ི

འཕྲི་ོཅོན་ཡིན། སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མ་ིའདུལ་ཡང༌། །སེམས་ཅོན་ལས་འཕྲི་ོ

བཟང་པ་ོཡི། གྲོགས་དང་ཕྲིད་ནས་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་བའོ། །སྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་ཉིད་ན་ི

སེམས་ཅོན་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས། ཚ་ེལ་ོབརྒྱ་ཐུབ་དུས་སུ་སྟོོན་པ་ལ་བྱོོན་པ་ཡིན་ཏ་ེསུམ་
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ཅུ་སྐུ་ཡིས་འདུལ། སུམ་ཅུ་གསུང་གིས་འདུལ་ལ་སུམ་ཅུ་ཐུགས་ཀྱིིས་འདུལ། ད་ེ

ལྟར་དགུ་བཅུ་ལོན་ནས་ཚ་ེལ་ོབཅུ་ལ་ཐུག །བཅུ་པའ་ིདུས་སུ་སླད་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་འབྱོོན། 

སླད་ཀྱི་ིའབྱོནོ་པའ་ིསྟོནོ་པ་ན།ི སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུ་ཤེེས་པ་ཞེསེ་བྱོ་སྟོ།ེ ད་ལྟ་གནས་ཀྱི་ིའགོ་

མནི་གྱི།ི མགནོ་བཙུན་ཕྱྭ་ཡ་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་ན། ཤེསེ་རབ་བསྐྱེདེ་ཅོངི་བླ་ོརྩལ་སྦྱངོ༌། གཤེནེ་

རབ་ཀྱིང་ལན་ཅོིག་འདའ་བའ་ིཚུལ་བསྟོན་ཏེ། ད་ལྟ་གནས་ད་ེན་ཞེལ་བཞུགས་ནས། 

སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུ་ཤེསེ་པ་ལ། འགྲ་ོབ་འདུལ་བའ་ིཉམས་ཀྱིསི་མན་ངག་ག་ི

བོན་སྟོོན་ཏ།ེ ཞེལ་ནས་ཀྱིང་གཅུང་ཤེེས་པ། བདག་ན་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིིས་ཁམས་

གསུམ་སམེས་ཅོན་དྲེངས། གསུམ་ཀའ་ིདནོ་རྫོགོས་ནས་སུ་སྨནོ་ལམ་ནུས་མཐུ་ཟད། 

འཁོར་བའ་ིགནས་ལ་ཡིད་བྱུང་སྒྱིིད་ལུག་པས། འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ལས་མྱ་ངན་

འདས་ཏ་ེའོངས། ད་ན་ིཁྱེོད་ཀྱིིས་འདུལ་བའ་ིདུས་ལ་བབ། འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་སུ་ཁྱེོད་

སྟོནོ་པར་བཞུད། ད་ེསྐོད་ཅོསེ་སླད་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་ལ་ལུང་བསྟོན་ནས། གཤེནེ་རབ་ཉདི་ན་ི

འོག་མིན་གྱི་ིགནས་ན། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང༌། འདས་པ་ཆོེན་པོར་གྱུར་ནས། 

གཤེེན་གྲུབ་པའ་ིདབྱོིངས་སུ་ཕྱིར་མ་ིལྡོག་པར། མཁའ་ལ་མཉམ་གྱིིན་ཀློོང་དུ་བདལ་

ཏ་ེབཞུགས་ས།ོ །

ད་ེནས་སེམས་ཅོན་མ་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཚ་ེལ་ོབཅུ་ཐུབ་པའ་ིདུས་སུ། སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་

སྲིད་པའ་ིཁྱེེའུ་ཤེེས་པ་བྱོ་བ་དེ། འོག་མིན་གྱི་ིགནས་གཟུགས་ཟད་པའ་ིམཐའ། སྲིད་

པ་ཡ་ེསངས་ཀྱི་ིཡུལ། མགནོ་བཙུན་ཕྱྭ་ཡ་ིགྲངོ་ཁྱེརེ་ནས། སམེས་ཅོན་འདྲེནེ་པའ་ིསྟོནོ་

པར་སྡེོད་འབྱོོན་ཏ།ེ འབྱོོན་པའ་ིབསྐུལ་མ་གཤེེན་རབ་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིས། ཉམས་

ཀྱི་ིལུང་བསྟོན་པའ་ིམན་ངག་ད་ེཉདི་ད།ོ །འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་སུ་འབྱོནོ་ཀར་ལངོས་སྤྱིདོ་



 804  

མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

རྫོགོས་པའ་ིསྐུ། ཡ་ེཤེསེ་ལྷ་ཡ་ིསྟོནོ་པ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་ལ། འགྲ་ོབ་ཇི་ིལྟར་འདུལ་

བའ་ིལུང་མནོས་ནས། ལུང་ཐོབ་དུས་སུ་སྡེོད་ཅོིག་འབྱོོན་པའོ། །ད་ེཡང་གཟུགས་

ཁམས་བཅུ་བདུན་ཡ་ིཡ་ཐ་ན། ལངོས་སྤྱིདོ་རྫོགོས་པའ་ིསྐུ་ད་ེཏངི་ང་ེའཛོནི་གྱི་ིསྒོ་ོནས། 

འཁརོ་ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོབི་པ་ལ་གནས་པ། ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་རྣམས་ལ། 

ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་བོན་བསྟོན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ད་ེཡིས་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་

རྣམས། གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆོེན་པ་ོསྡེོད་འགྱུར་ནས། འགྲ་ོབ་

སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་ཀྱིང་སྡེོད་བྱོེད་པར་ནུས་པའོ། །ལུང་ག་ིནོད་ཐབས་ཀྱིང་

འབྱོནོ་གར་འད་ིསྐོད་ཅོསེ་ཞུ་བའ།ོ །ཡ་ེཤེསེ་ལྷ་ཡ་ིསྟོནོ་པ་གཤེནེ་ལྷ་འདོ་དཀར་ལགས། 

སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུ་གསལ་བས་ཀྱིང༌། འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་གྱི་ིདནོ་མཐར་ཕྱནི་ནས། འཇིགི་

རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ནས་སྐུ་འཁརོ་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏ།ེ གཤེནེ་གྲུབ་པའ་ིདབྱོངིས་

སུ་གཤེེགས་པའ་ིཤུལ་ཀར་བདག་ལ་བརྡོ་ངག་གསུངས་པའ་ིམདོ། འགྲ་ོབ་སེམས་

ཅོན་དོན་ལ་མྱུར་དུ་སོངས་ཤེིག་གསུངས། རྗེ་ེགཅོིག་བདག་གིས་འདུལ་བའ་ིདུས་ལ་

བབ་ལགས་སམ། དུས་ལ་བབ་ན་འགྲ་ོབ་ཅོ་ིལྟར་གདུལ། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡིས་ངེས་པར་

བསྟོན་དུ་གསལོ། གཤེནེ་ལྷས་བཀའ་བསྩལ་པ། རགིས་ཀྱི་ིབུས་ཞུས་སམ་གསལོ་པ་

ན།ི ཤེནི་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ །རབ་ཏུ་ཡང་ལགེས་ས།ོ །

དུས་འདི་ལ་ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་གསུམ་གྱིི་བསྟོན་པ་འབྱུང་སྟོེ། ལྷ་བདག་དང་

གཤེེན་ད་ེགཉིས། སྲིད་པ་སངས་པ་ོའབུམ་ཁ་ིདང་གསུམ། ལས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་བྱུང་བ་

ཡིན་ཏེ། ངས་ན་ིལོངས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའ་ིསྐུ་བྱོ་བ་ལས་མ་ཐོབ་པས། སྔོན་དུ་སྦྱངས་

པའ་ིའཕྲི་ོཅོན། བར་ལྷ་འདོ་གསལ་བྱོ་བར། ཡ་ེགཤེནེ་གཡུང་དྲུང་སམེས་དཔའ་ཤེསེ་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 
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བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པས་བསྒྲོིབས་ནས་ས་མ་ཐོབ་པ་རྣམས། སྒྲོིབ་པ་བསལ་ནས་ས་ཐོབ་པར་

བྱོདེ་པའ་ིའདྲེནེ་སྟོོན་ན།ོ །

དེས་ན་ིཅོིར་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་བྱོ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ེན་ིཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་བྱོང་

བས་སོ། །དུས་འད་ིལ་དབྱོིངས་ལས་ཡ་ེཤེེས་ཤེར་གྱིིན་ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་སྦྲེལ། 

ཚ་ེལ་ོབརྒྱ་པའ་ིའགྲ་ོདོན་མཐར་ཕྱིན་ནས། ད་ན་ིརིམ་གྱིིས་ངེད་རྣམས་མྱ་ངན་འདའ་

བའ་ིདུས། སྲདི་པའ་ིཁྱེའེུ་ཤེེས་པ་ཁྱེདོ་ན།ི ཚ་ེལ་ོབཅུ་པའ་ིའདྲེནེ་”པའ་ིསྟོནོ་”པ་ ཡནི་

པས། ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་གསུམ་ན་ིསེམས་ཅོན་ལས་ཀྱིིས་འབྱུང༌། ལྷ་འོད་ལྷ་གསལ་

འབར་ཞེེས་བྱོ་བ་དང༌། སྲིད་པ་གོང་སངས་ཀློོང་བདལ་བྱོ་བ་དང༌། གཤེེན་ཁྱེོད་དང་

ཉིད་དང་གསུམ། གཅོིག་གིས་གཅོིག་བསྐྱེེད་འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་འད་ིརུ། རིམ་གྱིིས་

སྟོོན་པ་བྱོེད་པའ་ིའདྲེེན་པ་ཡིན། འོད་ལྷ་གསལ་འབར་ད་ེལ་ལུང་ནོས་ལ། ད་ེཡིས་

བཀའ་ལུང་ཇིི་ལྟར་བསྩལ་པ་བཞེིན། འགྲོ་བ་སེམས་ཅོན་འདྲེེན་པའི་སྟོོན་པར་

གཤེེགས། ཡ་ེཤེེས་ལྷ་ཡིས་ད་ེསྐོད་ཅོེས་བཀའ་བསྩལ་པས། སྲིད་པའ་ིཁྱེེའུ་ཤེེས་པ་

དེས། སྲིད་པ་ཡ་ེསངས་ཀྱི་ིཡུལ་གྱི་ིཕྱོགས་གཅོིག་ན། རིན་པ་ོཆོ་ེའབར་བའ་ིགཞེལ་

ཡས་ཁང་དགུ་བརྩེགས་ཀྱིི་ནང་ན། ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ལྷ་འོད་ལྷ་གསལ་འབར་དེ་ཏིང་ངེ་

འཛོིན་གྱིི་སྒོོ་ནས། བདུད་རྩི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིི་བོན་སྟོོན་གྱིིན། གཙིང་མ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་

རྣམས་ཀྱི་ིའཁརོ་གྱིསི་བསྐོརོ་ནས་བཞུགས་ཏ།ེ ད་ེལ་སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་དསེ། གུས་པའ་ི

ལུས་ན་ིའདུད། སྙིན་པའ་ིངག་ན་ིབསྒྲོག །མཛོེས་པའ་ིབཞེིན་ན་ིབསྟོན། དྭངས་པའ་ི

སམེས་ན་ིབསྐྱེེད་ནས། འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་ཇི་ིལྟར་གདུལ་བའ་ིལུང་ནདོ་ད།ོ །ད་ེལ་ཡ་ེ

ཤེསེ་ལྷའ་ིསྟོནོ་པ་འདོ་ལྷ་གསལ་འབར་དསེ། འགྲ་ོབ་ཇི་ིལྟར་འདུལ་བའ་ིལུང་སྟོནོ་ཅོངི་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

དབང་འབགོས་ས།ོ །དརེ་སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་ཁྱེའེུ་ཤེེས་པ་དསེ། ལུང་བསྟོན་པ་ད་ེག་ོཞེངི༌། 

དབང་བསྐུར་བ་ད་ེཐབོ་པའ་ིཡནོ་ཏན་གྱིསི། ཤེསེ་བྱོའ་ིསྒྲོབི་པ་ཡང་འབྱོང་སྟོ།ེ འགྲ་ོབ་

སེམས་ཅོན་གྱི་ིདོན་ཡང་སྡེོད་བྱོེད་ནུས་པའ།ོ །ད་ེནས་བསམ་གཏན་བཞེ་ིཔའ་ིགནས། 

སྲིད་པ་མཁའ་ལྡིང་ག་ིཕྱོགས་གཅོིག་ན། བཻཊཱུརྱ་གཡུ་འོད་འཏིབས་པའ་ིགཞེལ་ཡས་

ན། སྲདི་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོགུང་སངས་ཀློངོ་བདལ་ཏ།ེ བསམ་གཏན་གྱི་ིལྷ་རྣམས་ལ། ཏངི་

ང་ེའཛོིན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་བོན་སྟོོན་པ་དང༌། འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་དྲེང་བའ་ིདོན་ཆོེད་ཀྱིིས། 

ཐབས་དང་ཤེསེ་རབ་ཟུང་དུ་འབྲལེ་ནས་སུ། འགྲ་ོབ་སམེས་ཅོན་དནོ་ལ་འབྱོནོ་པའ།ོ །

སེམས་ཅོན་རྣམས་ཀྱིི་འདྲེེན་སྟོོན་ནུས་པ་ཡང་སྔོན་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པའི་གོང་

ནས་སུ། དག་ེབའ་ིལས་དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་སྤྱིད། ཡོན་ཏན་ད་ེཡིས་ས་རིམ་པ་དགུ་

ལ། ཉནོ་མངོས་པའ་ིསྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས་རྒྱུ་བསདོ་ནམས་ཀྱི་ིཚགོས་བསགས་པས། ཡ་ེ

ཤེེས་ཀྱི་ིལྷ་དང་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྷ་གཉིས་ཀྱི་ིབར་ན་བར་ལྷ་འོད་གསལ་ཞེེས་བྱོ་བར་སྐྱེ།ེ 

ད་ེནས་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་ལ། ཏིང་ང་ེའཛོིན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ཞུགས་ཏེ། ཡ་ེཤེེས་

ལྷའ་ིསྟོོན་པ་ལ། ཤེེས་པ་སྦྱང་གིན་བླ་ོརྩལ་བསྐྱེེད་པས། ཤེེས་བྱོའ་ིསྒྲོིབ་པ་བྱོང་ནས། 

འབྲས་བུ་ཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཚོགས་རྫོོགས། ཡོན་ཏན་ད་ེལྟར་ཚང་བས་བོན་གྱི་ིསྐུ་དང་ལྡན། 

བོན་གྱི་ིསྐུ་དང་ལྡན་པས་འགྲ་ོདོན་རྒྱ་ལག་ཕྱད། །འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་འདྲེེན་པའ་ིརིམ་

པ་ན།ི བོན་གྱི་ིསྐུ་ལས་རྫོོགས་པའ་ིསྐུ་བསྐྱེེད་ནས། འདུལ་བའ་ིཞེིང་ཁམས་ཤེེས་བྱོའ་ི

སྒྲོིབ་པ་སྦྱོང༌། རྫོོགས་པའ་ིསྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་བསྐྱེེད་ནས། འདུལ་བའ་ིཞེིང་ཁམས་

ཉནོ་མངོས་སྒྲོབི་པ་སྦྱངོ༌། སྐུ་རྣམ་པ་གཉསི་ཀྱིསི་སུ་སྒྲོབི་གཉསི་སྦྱངས་པས་འབྱོོངས་

ཙིམ་ན། རྣམ་པར་དག་པ་ཡོངས་ཁྱེབ་བོན་གྱི་ིསྐུ་ཞེེས་བྱོ། སྐུ་གསུམ་ཡས་བསྐྱེེད་
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མས་སྡུད་འབྱུང་གནི་སྨསོ་པ་དནོ་ཆོདེ་དེའ་ིཕྱརི་ར།ོ །

ད་ེནས་སླད་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་སྲིད་པའ་ིཁྱེེའུ་ཤེེས་པ་བྱོ་བ་དེ། ཚ་ེལ་ོབཅུ་པའ་ིདུས་སུ། 

འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་སུ་སྟོོན་པ་ལ་འབྱོོན་ཏེ། དང་པ་ོའོག་མིན་གྱི་ིགནས་ནས། །ཡ་ེ

གཤེེན་གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའི་འཁོར་དང་འབྱོོན། དེ་ནས་བསམ་གཏན་རིགས་

བཞེིའ་ིགནས་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིའོད་ཟེར་དང་འབྱོོན། ད་ེནས་དགའ་ལྡན་གྱི་ིགནས་

ནས། གཡེན་ཁམས་འདུལ་བའ་ིསྐུ་འཁོར་དང་འབྱོོན། ད་ེནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ི

གནས་སུ། ལྷ་མཐུ་རྩལ་ཅོན་རྣམས་ལ་བསྟོན་པ་སྲུང་བའ་ིལུང་འབགོས། ད་ེནས་སྔནོ་

སྲིད་པའ་ིཁྱེེའུ་གསལ་བ་སྐྱེ་ེབ་བཞེེས་པ་ཅོ་ིབཞེིན་དུ། གཟིགས་ཚད་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་

གཟིགས་ཏེ། དགོངས་ཚད་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་དགོངས་ནས་སུ། སྐྱེ་ེབ་མ་ིལུས་བཞེེས་ཏ་ེ

འབྱོནོ་པའ།ོ །འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འད་ིན། ཡུལ་རྒྱ་ཆོ་ེཞེངི་གླེངི་གྲངས་མང་ན་ཡང་ལྷ་ོ

འཛོམ་བུའ་ིགླེངི་ག་ིདམགི །སགོ་ཀ་སྣདོ་ཀྱི་ིའཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིསྐྱེབས། དུས་གསུམ་བདརེ་

གཤེེགས་ཐམས་ཅོད་འཁྲུངས་པའ་ིཡུལ། གནས་མཆོོག་དམ་པ་འོལ་མ་ོལུང་རིངས་

ལ་དགོངས་ནས་འབྱོོན་ཏ་ེའོང་ང༌ོ། །འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་འད་ིན། མཁར་རྒྱ་ཆོ་ེཞེིང་

གྲངས་མང་ན་ཡང༌། ལྷོ་འཛོམ་བུའི་གླེིང་གི་དམིག །དུས་གསུམ་གྱིི་བདེ་བར་

གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅོད་འཁྲུངས་པའ་ིམཁར། བཀྲེ་ཤེིས་ཕེ་ོབྲང་བར་པ་ོས་ོབརྒྱད་ལ་

དགངོས་ནས་འབྱོནོ་ཏ་ེའངོ་ང༌ོ། །འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འད་ིན། ནརོ་རྒྱ་ཆོ་ེཞེངི་གྲངས་

མང་ན་ཡང༌། རནི་པ་ོཆོ་ེཟད་མདེ་ཀྱི་ིགཏརེ་ལ་དགངོས་ནས་འབྱོནོ་ཏ་ེའངོ་ང༌ོ། །འཇིགི་

རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འད་ིན་ཡབ་རྒྱ་ཆོ་ེཞེངི་གྲངས་མང་ན་ཡང༌། རྒྱལ་པ་ོདུང་དཀར་གསལ་

ལྡན་འདོ་དཔག་བྱོ་བ་ལ་དགངོས་ནས་འབྱོནོ་ཏ་ེའངོ་ང༌ོ། །འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་འད་ིན། 
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཡུམ་རྒྱ་ཆོ་ེཞེིང་གྲངས་མང་ན་ཡང༌། ཕྱྭ་བཙུན་མུ་ཟེར་ཐང་མ་ོགསལ་ཐང་བྱོ་བ་ལ་

དགོངས་ནས་འབྱོོན་ཏ་ེའོང་ང༌ོ། །དུས་དེར་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་ཀྱིང་བསྐོལ་པ་ཕྲི་མ་ོ

གཅོིག་གིས། མཐ་ོབཅོད་དང་ཟུར་བསྙིལ་ཙིམ་ཅོིག་འཇིིག་པའོ། །ད་ེནས་བསྟོན་པ་

རིམ་པར་སྤེེལ་གྱིིན་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅོན་འདྲེེན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་རྫོོགས་

ནས། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདའ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་འདའ་བའ་ིལུགས་ནི། 

གོང་དུ་རིམ་གྱིིས་འདས་པའ་ིསྟོོན་པ་ཇི་ིབཞེིན་ནོ། །སྐྱེ་ེབ་བཞེེས་ནས་མྱ་ངན་འདའ་

བའ་ིབར་གྱིི། “བྲམ་ཟེས་བཏགས་པའ་ི”མཚན་ན་ིསྟོོན་པ་ཡ་ེནས་སྲིད་བུ་ཆུང༌། ཡ་ེ

ནས་གནས་པ་འཆོ་ིམེད་བྱོམས་པ་སྐྱེེས་ནས་བརྩན། སླད་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་ད་ེ”ཉིད”མྱ་ངན་

འདས་ནས་ཀྱིང༌། སམེས་ཅོན་ལས་ལ་གྲངས་མང་ཟད་མཐའ་མདེ་པ་ཡསི། སྟོནོ་པའ་ི

སྐུ་དང་ཐུགས་རྗེེའ་ིརྒྱུན་མ་ིའཆོད་པར་འབྱུང༌། འཇིིག་རྟེེན་འད་ིདང་”དང”པ་ོཆོགས་

ནས་སྟོོང་པའི་བར་འདི་རུ། ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་འཛོོམ་པ་སྟོོང་དང་གཉིས་

འབྱུང་སྟོ།ེ སྟོོང་དང་གཅོིག་ན་ིཐུགས་རྗེ་ེམཉམ་པའ།ོ །གཅོིག་ན་ིསྟོོང་དང་མཐུ་སྟོོབས་

མཉམ་པའ།ོ །མ་ིབཅོེད་ཀྱི་ིའཇིིག་རྟེེན་འད་ིཆོགས་པའ་ིཡུན་ན་ིབར་གྱི་ིབསྐོལ་པ་བཞེ།ི 

ཉ་ིཤུ་ཡུན་དུ་ཆོགས་ཀྱིནི་ཉ་ིཤུ་ཡུན་དུ་གནས། །ཉ་ིཤུ་ཡུན་དུ་འཇིགི་གནི་ཉ་ིཤུ་ཡུན་དུ་

སྟོོང༌། དེ་ལྟར་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་ན་བསྐོལ་པ་ཆོེན་པོ་གཅོིག་ཆོགས་པའི་མིང་ནི་བྱུང་

རྫོོགས་བསྐོལ་པ་སྟོེ། ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲིག་གསུམ་འབྱུང་གིན་རྫོོགས་

སངས་རྒྱ་བའ།ོ །

གནས་པའི་མིང་ནི་མཉམ་ལྡན་བསྐོལ་པ་སྟོེ། བདེར་གཤེེགས་མཉམ་ལྡན་

བྱོམས་པའ་ིམཆོོག །གཅོིག་ག་ིརིང་ལ་མ་ིཆོགས་མ་ིའགྱུར་གནས་པའ།ོ །འཇིིག་པའ་ི
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མིང་ན་ིའཕེ་ོའགྱུར་བསྐོལ་པ་སྟོེ། ལྷ་གཤེེན་སྲིད་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲིག་གསུམ་འབྱུང་གིན་

འཕེ་ོཡནི་འགྱུར་བའ།ོ །སྟོངོ་པའ་ིམངི་ན་ིདྲེག་རྩུབ་བསྐོལ་པ་སྟོ།ེ བདརེ་གཤེགེས་མཐུ་

ལྡན་སྟོབོས་ཀྱི་ིམཆོོག །སྟོངོ་དང་མཉམ་པ་གཅོགི་ག་ིམཐུ་དང་སྟོབོས་འབྱུང་སྟོ།ེ ད་ེཡ་ི

དུས་སུ་སེམས་ཅོན་ལས་ཞེན་པས། ནད་མུག་མཚོན་དང་མ་ེབདུན་ཆུ་གཅོིག་གིས། 

སེམས་ཅོན་ལས་ཟད་ཐུགས་རྗེེས་དོང་སྤྲུག་བྱོེད་པའོ། །ཤེིན་ཏུ་སྡེིག་ཚོགས་ཆོ་ེབའ་ི

སེམས་ཅོན་ལུས་པ་དང༌། དམྱལ་བ་ཚ་ེརིང་པ་ོརྣམས་བརྟེེན་པའ་ིགནས་མེད་པས། 

འདི་རུ་མི་གནས་སྟོོན་པའི་ཐུགས་རྗེེ་དང༌། སེམས་ཅོན་ལས་ཀྱིིས་འཕེངས་ནས་

ཕྱགོས་བཅུའ་ིའཇིིག་རྟེནེ་གཞེན་དུ་སྐྱེ་ེབའ།ོ །

ད་ེལྟར་བསྐོལ་པ་ཆོགས་གནས་འཇིིག་སྟོོང་བཞེ་ིབྱུང་ནས། སེམས་ཅོན་ལས་

དང་སྟོོན་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིས། བསྐོལ་པ་ཆོགས་གནས་འཇིིག་སྟོོང་གྲངས་མེད་རིམ་

པར་འབྱུང་བའ།ོ །གནས་དང་སྟོངོ་གཉསི་བདརེ་གཤེགེས་གཉསི་ཀྱི་ིཐུགས་རྗེསེ་འགྲ་ོ

དོན་བྱོེད་པའོ། །ཆོགས་དང་འཇིིག་གཉིས་བདེར་གཤེེགས་སུམ་ཕྲིག་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་

བརྒྱའ་ིཐུགས་རྗེེས་འགྲ་ོདོན་བྱོེད་པའོ། །ཆོགས་འཇིིག་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱའ་ིབར་དེར། 

བར་གྱི་ིབསྐོལ་པ་ཕྲི་མ་ོར་ེཞེསེ་བྱོའ།ོ །ལས་དང་ཐུགས་རྗེའེ་ིདབང་གསི་འཇིགི་རྟེནེ་གྱི་ི

ཁམས་འད་ིཡང༌། ཡམ་ཡམོ་ཤེནི་ཏུ་གཡསོ་ཀྱིནི། མཐ་ོབཅོད་དང་ཟུར་བསྙིལ་ཙིམ་ར་ེ

འཇིགི་པའ།ོ །ཆོགས་འཇིགི་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱའ་ིབར་ད་ེརུ། བདརེ་གཤེགེས་ལྷ་གཤེནེ་

སྲིད་པ་ནི། སྔ་རབས་འདས་ནས་ཕྱི་རབས་འབྱོོན་ཙིམ་ན། སྔ་རབས་འདས་པའི་

བསྟོན་པ་རྗེསེ་བཞེག་ཀྱིང༌། །འགྲ་ོབའ་ིདནོ་མ་ིབྱོེད་པར་མདེ་ཀྱིནི་སྟོངོ་སྟོ་ེའགྲ།ོ ད་ལྟའ་ི

དུས་འད་ིགཤེེན་རབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིིས་འདུལ། གཤེེན་རབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
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མདོོ་འདུས་པ་རིིན་པོ་ཆེའིེ་རྒྱུདོ་གཟེརེི་མིག་ལེའེུ་བཅོོ་བརྒྱདོ་པ།

ཀྱིསི་འདུལ་བའ་ིརམི་པ་རྫོགོས་ནས་སུ། སླད་ཀྱི་ིསྟོནོ་པ་ཡ་ེནས་སྲདི་བུ་ཆུང༌། ཐུགས་

རྗེ་ེཐབས་ཀྱིསི་འགྲ་ོབའ་ིདནོ་ལ་འབྱོནོ། བྱོནོ་པའ་ིདུས་དརེ་གཤེནེ་རབ་བསྟོན་པ་ཡང༌། 

སྐུ་གདུང་ཐམས་ཅོད་དར་བརྐྱེངས་པ་བཞེིན་དུ་འགྲོའ།ོ །སྐུ་གཟུགས་ཐམས་ཅོད་བྱོ་

འཕུར་བ་བཞེིན་དུ་འགྲོའ།ོ །གསུང་རབ་ཐམས་ཅོད་དུང་ཕྱིས་པ་བཞེིན་དུ་འགྲོ་

བའ།ོ །ད་ེནས་སླད་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་ཚ་ེལ་ོབཅུ་པའ་ིའདྲེནེ་སྟོནོ་མཛོད་ཙིམ་ན། འཇིགི་རྟེནེ་ཀྱི་ི

ཁམས་ཀྱིང་འད་ིལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། བར་གྱི་ིབསྐོལ་པ་ཕྲི་མ་ོགཅོིག་གིས། མཐ་ོབཅོད་

དང་ཟུར་བསྙིལ་ནས། མ་ེལངོ་སྦུབ་པ་བཞེནི་དུ་འཇིམ་ཞེངི་ཁ་དགོ་གསལ། དུས་དརེ་

སེམས་ཅོན་དགེ་ཚོགས་ད་ལྟར་བསོགས་པ་རྣམས། གྲུབ་པ་བར་དེར་སྐྱེེས་ནས་

མངནོ་སངས་རྒྱ་སྟོ་ེའགྲ་ོབའ།ོ །

འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིརྒྱུད་གཟེར་མིག་ག་ིལེའུ་བཅོ་ོབརྒྱད་པ་འད་ིན།ི སྟོོན་པའ་ི

ཞེལ་ནས་གསུངས་པའ་ིབོན་སྒོ་ོབཞེ་ིམཛོོད་དང་ལྔའ་ིནང་ནས། གཙིང་མ་མཐ་ོཐོག་

སྤྱིིར་རྒྱུག་ཏུ་གཏོགས་ས།ོ །གཙིང་མ་མཐ་ོཐོག་སྤྱིིར་རྒྱུག་ག་ིནང་ནས། མད་ོསྡེ་ེཆོེན་

པ་ོབཞེ་ིབཞུགས་ས།ོ །བཞེ་ིབཞུགས་པ་ད་ེགང་ཞེ་ེན། དུས་གསུམ་གཤེེན་རབ་བྱུང་

ཁུངས་ཀྱིི་མད་ོདང་གཅོིག །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅོན་སྐྱེེ་འཆོིའི་མད་ོདང་གཉིས། 

སྣོད་རྟེེན་འབྱུང་བ་ཆོགས་འཇིིག་ག་ིམད་ོདང་གསུམ། བླ་མེད་ག་ོའཕེང་བསྒྲུབ་ཐབས་

ཀྱི་ིམད་ོདང་བཞེིའོ། །འདུས་པ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིརྒྱུད་འད་ིནི། མད་ོསྡེ་ེཆོེན་པ་ོབཞེིའ་ིནང་

ནས་དུས་གསུམ་གཤེེན་རབ་བྱུང་ཁུངས་ཀྱིི་མདོར་གཏོགས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་སྔ་

རབས་འདས་པ་དང༌། སླད་ཀྱིིས་འབྱོོན་པ་རྣམས་ནི། ཟུར་ཙིམ་སྒྲོ་འཕེངས་ནས་

བསྟོན་པའོ། །ད་ལྟའ་ིསྟོོན་པ་གཤེེན་རབ་མ་ིབ་ོཅོ་ིལྟར་བྱོོན་ཞེིང་འདས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་



གླེགེས་བམ་གཉིིས་པ། 

 811  

ཞེིབ་པར་འདིའ་ིནང་དུ་བསྟོན་པའ།ོ །འདས་དང་མ་བྱོོན་པ་གཉིས་ཀའ་ིགཏན་ཚིགས་

ན།ི དུས་གསུམ་གཤེནེ་རབ་བྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ིམདོའ་ིནང་ན་ཞེིབ་པའ།ོ །འདུས་པ་འད་ིན་ི
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