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གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་
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བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།



  iv  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕྲད་སྦྱོར་སངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཡིག་ནོར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་བསྡུས་དོན་ 

ཁོག་ཕུབ་བོ་གསལ་འཇུག་པ་བདེ་བེད་ 

ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

ན་མོ་བུདྡྷ་དྷྭ་ཛ་ཡེ། 

ལུང་དུས་བསན་པའི་ཉི་མ་ཆོས་ཀི་རེ། །ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཞབས་ལ་གུས་བཏུད་

ནས། །གང་གི་གསུང་རབ་མཆོག་གི་བསྡུས་པའི་དོན། །བོ་གསལ་འཇུག་པ་བདེ་བེད་

འདིར་སེལ་ལོ། །

དེ་ལ་འདིར་ཆོས་ཀི་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས། སྐྱེ་བ་དུ་མ་སྦྱངས་པ་

དང་། །མཁས་པ་དུ་མ་བསེན་པ་དང་། །རྣམ་པར་དཔོད་པའི་བོ་གོས་ཀིས། །ཤེས་བ་

ཀུན་ལ་འཇིགས་མེད་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དོན་དང་ལྡན་པའི་འཇམ་པའི་

དབངས་ཀི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་

པས་མཛད་པའི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བསན་བཅོས་ཡིན་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་སོམ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་དུ་

འདུས་ཤིང་། སོམ་པ་གསུམ་ནི་བསན་བཅོས་འདིའི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། སོམ་པ་གསུམ་གི་ཐ་སད་ནི་རྒྱུད་རྡོ་རེ་རེ་མོ་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་དེ་
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ཨ་མྱེས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

ཉིད་ལས། སོམ་པ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སོ་སོ་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སེམས། །རིག་

འཛིན་རང་གི་ངོ་བོའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟ་བུའི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདིའི་བསྡུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་འཆད་པ་ལ་དོན་

ལྔ་སེ། མཚན་དོན་བསན་པ། མཆོད་པར་བརོད་པ། རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། གཞུང་

དོན་བཤད་པ། མཛད་བང་སོས་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སོམ་པ་གསུམ་གི་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

གཉིས་པ་ནི། བ་མ་དམ་པ་ཞེས་སོགས་དང་། བདེ་གཤེགས་བསན་པའི་

གསུང་རབ་སེངེའི་སྒ་ཞེས་སོགས་ནས། འགོ་བའི་བ་མའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་

ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

གསུམ་པ་ནི། དད་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་བཞིན་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

བཞི་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་ལ་བཞི་སེ། སོ་ཐར་དང་། བང་སེམས་དང་། 

གསང་སྔགས་དང་། གཞུང་སྤིའི་རོད་སོང་སོགས་ཀི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་སོ་ཐར་ལ། ཉན་ཐོས་སོ་ཐར་དང་། ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་གཉིས་ལས། ཉན་

ཐོས་སོ་ཐར་ལ་བསན་ཁིམས་བདུན་ནི་ཇི་སྲིད་འཚོའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པས་རེན་གི་

གང་ཟག་ཤི་འཕོས་པའི་ཚེ་གཏོང་བའི་སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་བཤད་ནས་འབི་ཁུང་པ་

རྣམས་ཤི་འཕོས་ཀང་རེས་སུ་འབང་བར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དགག་པ་ནི། ཉན་ཐོས་

ཐེག་ཆེན་ལུགས་གཉིས་ཡོད། །ཅེས་པ་ནས། སེ་སྣོད་རྣམ་དབེ་མེད་པར་ཟད། །ཅེས་

པའི་བར་གིས་བསན། 

བསེན་གནས་སོ་ཐར་ལ་བངས་པའི་ཡུལ་དང་ལེན་པའི་གང་ཟག་སོགས་ཉན་
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ཐོས་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲེས་པར་བཤད་ནས། བཀའ་གདམས་

པ་རྣམས་བསེན་གནས་འབུལ་བ་དང་། གཞན་ལ་འཆོལ་བ་དང་ལྷ་བསོམ་པ་ཐ་དད་

པའི་ལོག་རོག་དགག་པ་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བའི་བསེན་གནས་ཀང་། །ཞེས་པ་ནས། ཡི་

དམ་བསོམ་པ་བསོད་ནམས་ཆེ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་ལ། ཆོ་ག་ནུབ་པ་དང་མ་ནུབ་པ་སོགས་དབེ་བ་སོ་སོར་ཕེ་

ནས་དིང་སང་ལག་ལེན་དུ་འོས་པའི་ཆོ་ག་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ལས་བྱུང་བའི། །ཞེས་པ་ནས། བང་སེམས་སོ་སོ་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་

གིས་བསན། 

ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་ལེན་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཕྲོས་ནས། ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་གི་བསབ་

བའི་ཁྱད་པར་བེ་བག་ཏུ་འཆད་པ་ནི། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཞེས་པ་

ནས། དེ་འདྲའི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། ཞར་ལ་དེའི་

གཏོང་ཚུལ་ནི་ཐེག་ཆེན་སོ་སོར་ཐར་ཡིན་ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡི་འབས་བུ་ཤི་

ཡང་འབྱུང་། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀ་མཐུན་པར་ལས་འབས་ལ་བང་དོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བེད་པ་ནི་སོ་ཐར་གི་བསབ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་འཆད་པ་ནི། དེ་ནས་ལས་དང་

རྣམ་སིན་གི། །ཞེས་པ་ནས། ད་གཟོད་ལས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ལ། །ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཉིད་

དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། །

ལས་འབས་ལ་འཕྲོས་ནས་བོད་ཀི་ཞང་གཡུ་བག་པ་སོགས་གཤིས་ལ་དགེ་

སིག་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དང་། འབི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག །ལས་ཀི་འབས་བུ་
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དཀར་ནག་ཟངས་ཐལ་དུ་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དགག་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། མུ་

སེགས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི། །ཞེས་པ་ནས། མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔད་པར་

བ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། ཉན་ཐོས་དགེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། མཁས་

པའི་གཞུང་བཞིན་ཤེས་པར་གིས། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

བསབ་བའི་ཁྱད་པར་ལ་འཕྲོས་ནས། འབི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་

བསབ་བ་ལ་གཅིག་ལ་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ནས་བཀག་པ་དང་། གཅིག་ལ་

གནང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ནས་གནང་བར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དགག་པ་ནི། ཡེ་

བཀག་ཡེ་གནང་ཞེས་བ་བའང་། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་མཐུན་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་

ནས། བསབ་པ་འཆལ་དང་སྔགས་སྦྱོར་བའི། །བེད་པོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་

གསུངས། །ཞེས་པའི་བར་གིས་དགག་པའི་བསབ་བ་སྦུ་གུ་ཅན་དང་། གོང་པ་ཅན་

སོགས་འདུལ་བའི་སྤོད་པ་མ་ཡིན་པས་སང་དགོས་པ་དང་། བསབ་པའི་བསབ་བ་

མདོ་བསྐུལ་སོགས་འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བ་དགོས་པར་འཆད་པ་ནི། སྦུ་

གུ་ཅན་དང་གོང་པ་ཅན། །ཞེས་སོགས་དང་། མདོ་བསྐུལ་ལ་སོགས་བ་བ་

ཀུན། །འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གིས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

བོད་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དང་དགོངས་འགེལ་གི་བསན་བཅོས་རྣམ་

དག་ལ་ཉན་བཤད་མི་བེད་པར་བླུན་པོ་རྣམས་ཀིས་རང་དགར་སྦྱར་བའི་བསན་

བཅོས་ལ་ཉན་བཤད་བེད་པ་ནི་ཆེར་བླུན་ཞིང་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པས་དེ་བཀག་ནས་ཐོས་

བསམ་སོམ་གསུམ་མ་ནོར་བར་བསྒྲུབ་ཚུལ་འཆད་པ་ནི། ལ་ལ་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི། །ཞེས་པ་ནས། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གིས་
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བསན། དེ་རྣམས་ཀིས་སྐབས་དང་པོ་སོ་ཐར་སོམ་པའི་བསྡུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། 

སྡུག་བསྔལ་མི་ཟད་འཁོར་བའི་བཙོན་ར་ཆེན་པོ་ནས། །

གཏན་དུ་ཐར་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དོན་གཉེར་བོས། །

གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཀུན་སངས་ཏེ། །

འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཡུན་དུ་བསེན་པ་སོ་ཐར་སོམ། །

གཉིས་པ་བང་སེམས་སོམ་པའི་ཉམས་ལེན་ནི། སྤིར་སེམས་བསྐྱེད་ལ། ཉན་

ཐོས་ལུགས་དང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་

སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་དང་། ཕི་མ་ལ་དབུ་སེམས་ཀི་ལུགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་

གཉིས་ལ་ཡང་དང་པོ་ལེན་པའི་ཆོ་ག་དང་བསབ་བ་སོགས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཅེས་སྤིར་

བསན་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ལ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། བསབ་པར་བ་བའང་

སོ་སོར་ཡོད། །ཅེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

ཆོ་གའི་སྐབས་སུ་བཀའ་གདམས་པ་ཁ་ཅིག །སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སེམས་

བསྐྱེད་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་བེད་པ་དང་། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་གས་ལེན་པའི་ལོག་

རོག་དགག་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། སེམས་ཙམ་པ་ཡི་སེམས་བསྐྱེད་ནི། །ཞེས་དང་། 

དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་བ་བ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

བསབ་བའི་སྐབས་སུ་དབུ་སེམས་ཐུན་མོང་དུ་ལྟུང་བའི་རྣམ་བཞག་སྤིར་

བསན་པ་དང་། འབི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག །བདག་གཞན་བརེ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
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ཨ་མྱེས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

བསོམ་དུ་མི་རུང་བར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དགག་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དེ་ལྟར་

སེམས་ཙམ་དབུ་མ་གཉིས། །ཞེས་སོགས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བསབ་པ་

ལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཆོ་ག་དང་། བསབ་བའི་འོག་

ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་གནད་མ་འཆུགས་པ་དགོས་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་

འཆད་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་གནད་འཆུགས་ན་སངས་མི་རྒྱ་བར་

བསན་པ། གནད་འཆུགས་པ་མ་དག་པའི་སྦྱིན་སོགས་ངོས་བཟུང་བ། ལྷག་བསམ་

དག་པས་ཐོས་བསམ་སོམ་མ་འཁྲུལ་བར་བེད་པར་གདམས་པ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ། བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་གནད་འཆུགས་ན། །ཞེས་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་

དགོངས་པ་མི་ཤེས་པར། །ཞེས་སོགས་དང་། མདོར་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་

དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། དེ་རྣམས་ཀིས་སྐབས་གཉིས་པ་བང་སེམས་སོམ་

པའི་བསྡུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། 

མ་གྱུར་འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དངོས་རྒྱུ་བསལ་སད་དུ། །

དོན་གཉིས་མཐར་ཕིན་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཡིད་བེད་བོས། །

རང་ཉིད་རག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་སེམས་སངས་ཏེ། །

གཞན་ཕན་བསམ་སྦྱོར་རྒྱུན་དུ་བརན་པ་བང་སེམས་སོམ། །

གསུམ་པ་གསང་སྔགས་ཀི་སོམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསན་པ་ལ། སིན་བེད་ནོར་

བ་མེད་པའི་དབང་བཞི། གོལ་བེད་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་རིམ་པ་གཉིས། དབང་དང་རིམ་

གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། ཕག་ཆེན་གོམས་པ་ལས་འཁོར་
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སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ།

འདས་བསྲེ་བའི་སྤོད་པ་སྤད་པ་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ས་ལམ་བགོད་དེ་འབས་བུ་

མངོན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པོ་ནི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་སིན་གོལ་གཉིས་སུ་འདུས་

པ་ལས། སིན་བེད་ཀི་དབང་ནི། བ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱུད་སེ་ལས་

གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཆོ་ག་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརེན་

སོབ་མས་སྔགས་སོམ་ཐོབ་པ་དེ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ནི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་

ཞུགས་ཏེ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡི་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གིས་

བསན། 

དེང་སང་བོད་འདིར་ནི་ཕག་རྒྱ་པ་ཁ་ཅིག །བིན་རླབས་ཙམ་སིན་བེད་ཀི་

དབང་དུ་འདོད་པ། གངས་ངེས་མེད་པ་དབང་བསྐུར་བེད་པ། དཀིལ་འཁོར་མ་དག་

པར་དབང་བསྐུར་བེད་པ། ཆོ་ག་མ་དག་པས་དབང་བསྐུར་བེད་པ། དབང་བསྐུར་མེད་

ཀང་ཟབ་ལམ་བསོམ་པ། དབང་པོ་རབ་འབིང་ཕེ་ནས་སྨྲ་བ། སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གིས་

གསང་སྔགས་བསོམ་པ། གཏོར་མ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བསྐུར་སིན་བེད་དུ་

འདོད་པ། དབང་བསྐུར་ཕི་ནས་ཁས་ལེན་བེད་པ། སེམས་ཉིད་རོགས་ན་དབང་མི་

དགོས་པར་འདོད་པ། ཆོ་ག་མེད་པ་བ་མའི་ལུས་དཀིལ་ཙམ་ལས་སིན་བེད་ལེན་པ། 

བ་རྒྱུད་སོགས་ལའང་དབང་བཞི་དང་རིམ་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་པ། སྔགས་ལ་

མོས་པ་ཆོས་སོར་བས་ནས་ཟབ་ལམ་བསོམ་རུང་དུ་འདོད་པ། དབང་བསྐུར་མུ་

བཞིར་འདོད་པ་དང་བཅུ་བཞི་ཙམ་བྱུང་བ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགག་པ་ནི། དེང་སང་རྡོ་

རེ་ཕག་མོ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་དང་པོ་དང་། དེས་ན་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་
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ཨ་མྱེས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་གཉིས་པ་དང་། དེང་སང་བིན་རླབས་མི་བེད་ཅིང་། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་གསུམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ཞེས་སོགས་

ཀིས་བཞི་པ་དང་། དབང་བསྐུར་མེད་ཀང་ལམ་ཟབ་མོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ལྔ་པ་

དང་། ཁ་ཅིག་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ། །ཅེས་སོགས་ཀིས་དྲུག་པ་དང་། ལ་ལ་སེམས་

བསྐྱེད་བས་པ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བདུན་པ་དང་། གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་ཞེས་

བ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བརྒྱད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གསང་སྔགས་ད་ལྟ་

སྤོད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་དགུ་པ་དང་། ལ་ལ་སེམས་ཉིད་མ་རོགས་ན། །ཞེས་སོགས་

ཀིས་བཅུ་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ཆོ་ག་མེད་བཞིན་དུ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བཅུ་གཅིག་པ་

དང་། ཁ་ཅིག་བ་བའི་རྒྱུད་སོགས་ལའང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་། 

ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། ལ་ལ་

དབང་བསྐུར་མུ་བཞིར་འདོད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་བཅུ་བཞི་པ་དབང་བསྐུར་མུ་

བཞིར་འདོད་པ་དགག་པ་བསན། ཞར་ལ་ཁ་ཅིག་གསང་གོགས་ཀི་ལྟུང་བ་མེད་པར་

འདོད་པ་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་གསང་སྔགས་གསང་བ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

གོལ་བེད་རིམ་གཉིས་ལ། ཕག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅིག །སྔོན་གི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་

ཐབས་ལམ་རེ་རེ་བས་གོལ་བ་ཡིན་པས། རིམ་པ་གཉིས་ཆར་སོམ་པ་ལ་དགོས་པ་

མེད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་བཀག་ནས། ས་སྐྱ་པ་རང་ལུགས་ལ་བ་མེད་ཀི་ལམ་རིམ་

པ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་སེ་སངས་རྒྱ་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཚང་བ་དགོས་སོ་ཞེས་པ་སོན་པ་

ལ། ཁ་ཅིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མེད། །ཅེས་པ་ནས། དེ་ཕིར་འདི་ལ་མཁས་རྣམས་

ཀུན། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 
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སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ།

དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་བསན་པའི་ར་བ་སོམ་གསུམ་ལེན་ཚུལ། སྔགས་ཀི་ལམ་

བསྐྱེད་རིམ་དང་གཏུམ་མོ་སོམ་ཚུལ། མདོ་སྔགས་ཀི་བ་མའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་

འཁྲུལ་པ་འགོག་པ་དང་། གནད་ཀི་དོན་སོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་དགེ་སྦྱོང་དུ་མི་འགྱུར། 

སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐོབ་ན་རྒྱལ་སྲས་སུ་མི་འགྱུར། དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་ན་གསང་

སྔགས་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི། གང་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་འདོད་ན། །ཞེས་པ་ནས། 

སྔགས་པ་དབང་བསྐུར་མེད་པ་གསུམ། །སངས་རྒྱས་བསན་པའི་ཆོམ་རྐུན་

ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

དབང་དང་རིམ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་ཆེན་ལ། མཚོན་བེད་དཔེ་

དང་མཚོན་བ་དོན་གཉིས་ཏེ། དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཆོ་ག་འགའ་ཞིག་གི་བེད་པས་

རོགས་པ་ནང་དུ་ཁ་ཚོམ་པ་ཙམ་ལ་ཕག་ཆེན་དུ་འདོད་པ་བཀག་ནས། རང་ལུགས་

ཀི་ཕག་ཆེན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། གཞན་ལུགས་ཀི་ཕག་ཆེན་རྒྱ་ནག་ལུགས་སུ་

བསན་པ་སོགས་ནི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོམ་ན་ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། བིན་རླབས་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

དེ་ལས་འཕྲོས་ནས། ཁ་ཅིག་ད་ལྟ་གསང་སྔགས་ཀི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཆེ་ན་སྐྱེ་

བ་སྔ་མ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ད་ལྟ་ཕག་ཆེན་གི་བསྒྱུར་དབང་བསྐུར་

བ་མི་དགོས་ཟེར་བ་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ལ་ཁོ་བོ་

ངོ་མཚར་སྐྱེ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

མཚོན་བ་དོན་ལ། ཁ་ཅིག་ཞི་གནས་ཅུང་ཟད་ཙམ་དང་། སྣང་སོང་ཟུང་འཇུག་

གི་རོགས་པ་ཕྲ་མོ་སྐྱེས་པ་ལ་མཐོང་ལམ་དུ་ངོ་སྤོད་བེད་པ་དགག་པ་ནི། ལ་ལ་ཞི་
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ཨ་མྱེས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

གནས་ཅུང་ཟད་དང་། །ཞེས་པ་ནས། དེས་ན་ངེད་ཀི་མཐོང་ལམ་ནི། །འཕགས་པ་མིན་

ལ་འབྱུང་མི་སྲིད། །ཅེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

ཞར་ལས་འཕྲོས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལག་ལེན་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བ་

མའི་དབེ་བ་དང་། དབང་བསྐུར་དང་པོ་སོགས་མ་ཐོབ་པར་དེ་དང་དེའི་ལམ་སོམ་པ་

དགག་པ་དང་། གཏོར་མ་དང་ཕུད་མཆོད་ཀི་ལག་ལེན་ལ་འཁྲུལ་པ་འགོག་པ་དང་། 

ལྷའི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་ལ་འཁྲུལ་པ་འགོག་པ་དང་། རབ་གནས་དང་སྦྱིན་

སྲེག་གསང་འདུས་སོགས་མདོ་ལུགས་སུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཐེག་

པ་གསུམ་གི་ལག་ལེན་ཡང་། །ཞེས་སོགས་དང་། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་བ་མ་ནི། །ཞེས་

སོགས་དང་། དབང་བསྐུར་དང་པོ་མ་ཐོབ་པར། །ཞེས་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་

གངས་རིའི་ཁོད་འདི་ན། །ཞེས་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིས། །ཞེས་

སོགས་དང་། ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

རོགས་བ་སྤོས་བལ་གི་ལྟ་བ་ལ། ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡོད་

པར་འདོད་པ་དང་། དབུ་མ་ནས་བཟུང་སེ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་

ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། རྣལ་འབོར་བཞི་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡོད་པ་རྣམས་དགག་པ་ནི་

རིམ་པ་བཞིན། ལ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ལ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཁ་ཅིག་དབུ་མའི་ལྟ་

བ་ནི། །ཞེས་སོགས་དང་། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་

བསན། 

ཞར་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནི། རྒྱུད་སེ་བཞི་ཡི་

སྒྲུབ་པ་ཡང་། །ཞེས་པ་ནས། རང་བཟོའི་རྣམ་ཐར་སྤོད་པ་མཚར། །ཞེས་པའི་བར་
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སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ།

གིས་བསན། 

བཞི་པ་སྤོད་པ་ནི། བང་དོར་གཉིས་སུ་དེར་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་པ་བརན་

པ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་དེས། ནང་གི་གནས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གི་རླུང་སེམས་དབུ་

མར་ཐིམ་སེ་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་རོགས་པ་རྣམས་བགོད་པར་བ་བ་དང་། ཕི་རོལ་

འཛམ་བུའི་གིང་གི་པུ་ལི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་དང་། དེར་གནས་

པའི་མཁའ་འགོ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཕིར། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ཅན་སོ་

བདུན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་པ་ལས། བོད་འདིར་ནི་དབང་བསྐུར་

དང་རིམ་གཉིས་ཀི་རོགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་སོམ་ཆེན་དུ་རློམ་པ་དག་སྤོད་པ་ལ་

རྒྱུ་བ་དང་། གང་དུ་རྒྱུ་བའི་གནས་ཀང་ཏི་སེ་ལ་གངས་ཅན་དུ་འཁྲུལ་པ་དང་། ར་རི་

ལ་རི་ཏྲ་རུ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་འགོག་པ་ནི། དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། །ཞེས་

པ་ནས། ཡུལ་དེར་འགོ་བ་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཅེས་པའི་བར་གིས་བསན། 

ལྔ་པ་འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་དང་། 

གནས་སྐབས་ཀི་འབས་བུ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། ལམ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་བསོམས་པ་ལས། འབས་བུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ཡང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པ་ཞིག་ཐོབ་པ་ཡིན་མོད་ཀང་། ཁ་ཅིག་དཀར་པོ་

ཆིག་ཐུབ་ལས་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བ་འདོད་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་བསོམས་པ་

ལས་འབས་བུ་འོད་གསལ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། ས་ལམ་མ་བགོད་པར་འཚང་རྒྱ་

བར་འདོད་པ་དང་། དབང་བཞི་དང་ལམ་བཞི་མེད་པར་འབས་བུ་སྐུ་བཞི་འདོད་པ་

དང་། འབས་བུའི་མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་དུ་འདོད་པ་རྣམས་འགོག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་
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དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ལས། །ཞེས་པ་ནས། ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞེས་

པའི་བར་གིས་བསན། 

གཉིས་པ་གནས་སྐབས་ཀི་འབས་བུ་ནི། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཐོབ་པ་ལ་གྲུབ་

ཐོབ་ཅེས་པའི་ཐ་སད་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀ་མཐུན་པར་གསུངས། དེ་ལས་གཞན་

རོགས་ལྡན་ཉིད་ཆེད་དུ་བཟང་བར་མ་གསུངས་ཀང་། ཁ་ཅིག་གྲུབ་ཐོབ་ལས་རོགས་

ལྡན་བཟང་ཞེས་པ་དང་། ཉམས་ངན་ལ་གོ་བ་འབིང་རོགས་པ་བཟང་བར་འདོད་པ་

དང་། རེ་གཅིག་དང་སྤོས་བལ་སོགས་ཀི་རྣལ་འབོར་བཞི་པའི་རིམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་

དགག་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ལ་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ངན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་སོགས་དང་། ལ་ལ་

ཉམས་དང་གོ་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་དང་། རེ་གཅིག་དང་ནི་སྤོས་བལ་དང་། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསན། དེ་ཡན་ཆད་ཀིས་སོམ་གསུམ་སོ་སོའི་སྐབས་བསན་ཟིན་ནས། 

ད་ནི་གཞུང་སྤི་ལ་རོད་པ་སངས་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་སོན་ཏེ། དེ་ཡང་

ཐེག་པ་རང་ས་ན་བདེན་པས་དགག་སྒྲུབ་ལ་ངེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་འགོག་པ་

དང་། ཆོས་ཀི་གནད་མ་འཆུགས་པ་གལ་ཆེ་བར་སོན་པ་དང་། གནད་བཅོས་པའི་

བདུད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་གེང་གཞི་དང་བཅས་ཏེ་སོན་པ་དང་། འཁྲུལ་པའི་གྲུབ་

མཐའ་ལུང་རིགས་ཀིས་སུན་འབིན་པའི་ཚུལ་གེང་གཞི་དང་བཅས་ཏེ་སོན་པ་དང་། 

བེ་བག་ཏུ་ལུང་གིས་སུན་འབིན་པའི་ཚུལ། ལུང་སྦྱོར་ཇི་ལྟར་བེད་པའི་ཚུལ། ཁུངས་

ནས་མ་བྱུང་བའི་གདམས་ངག་དང་། མདོ་རྒྱུད་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཚད་མར་མི་རུང་

བར་བསན་པ། སྐུ་གཟུགས་རིང་བསྲེལ་དང་། གོ་བུར་གི་ལྟས་རྣམས་མཁས་པ་ལ་

དྲིས་ནས་རོག་དཔོད་བ་དགོས་པར་བསན་པ་དང་། ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་
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རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཁ་ཅིག་ཐེག་པ་རང་ས་ནས། །ཞེས་སོགས་དང་། ཆོས་

གཞན་ལེགས་པར་བསན་ན་ཡང་། །ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་གནད་རྣམས་བཅོས་

པའི་བདུད། །ཅེས་སོགས་དང་། འཁྲུལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབིན་པའི། །ཞེས་

སོགས་དང་། གལ་ཏེ་ལུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །ཞེས་སོགས་དང་། བླུན་པོ་མཁས་

པར་འཆོས་པ་འགའ། །ཞེས་སོགས་དང་། སན་བརྒྱུད་དང་ནི་ཚིག་བརྒྱུད་དུ། །ཞེས་

སོགས་དང་། རིང་བསྲེལ་དང་ནི་ཐུགས་དང་ལྗགས། །ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ནས་

ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན། 

སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དྲི་མ་མེད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་སྔར་རྒྱ་བོད་དུ་ཆོས་

ལོག་བྱུང་བ་རྣམས་སྐྱེས་ཆེན་གོང་མས་བཀག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། དེང་སང་

ཆོས་ལོག་འཕེལ་བ་རྣམས་ཀང་འགོག་རིགས་པར་བསན། བདག་ནི་སེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་བསམ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསན་བཅོས་རོམ་པའི་ཀུན་སོང་ལྷག་བསམ་

རྣམ་པར་དག་པ་བསན། བདག་གིས་སྒ་དང་ཚད་མ་བསབས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ནི་

བསན་བཅོས་རོམ་པའི་རྒྱུ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

སྤི་དོན་ལྔ་པ་མཛད་བང་སོས་པ་ནི། སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསན། དེ་རྣམས་ཀིས་སྐབས་གསུམ་པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བསྡུས་དོན་

ཁོག་ཕུབ་འཕྲོས་དོན་དང་བཅས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། 

འཁྲུལ་ངོར་སྣང་བའི་ཐ་མལ་སྣོད་བཅུད་སྣང་བ་འདི། །

སྣང་སོང་རང་བཞིན་ལྷ་སྐུ་བདེ་སོང་རོལ་བའི་ངང་། །
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རང་བཞིན་འོད་གསལ་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་རོ་གཅིག་ཏུ། །

འཛིན་མེད་གོམས་འདྲིས་རྒྱུན་ཏུ་བརན་པ་གསང་སྔགས་སོམ། །

དེ་དག་གིས་ནི་སྤིར་གཞུང་དོན་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ། དགོས་དོན། བསྡུས་

དོན། ཚིག་དོན། མཚམས་སྦྱར། བརྒལ་ལན་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། བསྡུས་དོན་

གི་སོ་ནས་གཞུང་འཆད་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་གཞུང་སྤིའི་བསྡུས་དོན་

དང་། གཞུང་སོ་སོའི་བསྡུས་དོན་གཉིས་ལས། འདིར་བཤད་པ་ནི་ཕི་མ་ཡིན་ཏེ། 

གཞུང་གི་དབུ་ཞབས་མ་ལུས་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་ཁོག་ཕུབ་པ་ནི་གཞུང་སོ་

སོའི་བསྡུས་དོན་དང་། གཞུང་སྤིའི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ནི་གཞུང་སྤིའི་

བསྡུས་དོན་ཡིན་པས་སོ། །

དེ་སྐད་དུ་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སོ་ལས། བསྡུས་པའི་དོན་ལ་རྣམ་གཉིས་

ཏེ། །ངག་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང་། །གཞུང་དོན་སོ་སོའི་བསྡུས་དོན་ནོ། །དོན་

འདུས་ཚིག་གསལ་བརོད་པ་བདེ། །ངག་ཉུང་ཚིག་སོམས་བཟུང་བ་ས། །བསྡུས་དོན་

ཉིད་ཀིས་གཞུང་གོ་བ། །དེ་འདྲ་གང་གིས་ཤེས་དེ་མཁས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་

པས་སོ། །

ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གི། །གསུང་རབ་མཆོག་གི་བསྡུས་དོན་

ཁོག་ཕུབ་འདི། །ཚད་ལྡན་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བོ་གསལ་འཇུག་

པ་བདེ་ཕིར་ཁོ་བོས་སེལ། །ཀེ་མ་ཟས་གཙང་སྲས་ཀི་བསན་པའི་མཇུག །འཛིན་མའི་

ཁྱོན་འདི་ངན་པས་ཁྱབ་པའི་དུས། །བང་དོར་ཤེས་པའི་མཁས་པ་ཉིན་སྐར་ཙམ། །ཀི་

ཧུད་འདི་ལ་བསམ་གིན་མཆི་མ་དཀུ། །འོན་ཀང་བདག་ནི་ལས་འཕྲོ་ཆེར་བཟང་
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བས། །སྐྱོན་མེད་བ་མ་མཆོག་གིས་རེས་བཟུང་ཞིང་། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་འཇིགས་མེད་

བོ་རྒྱས་པས། །དེང་སང་འདི་ན་དཔོད་ལྡན་ཀུན་གིས་བསྔགས། །སྔོན་བོན་མཁས་

པའི་ལེགས་བཤད་ཆུ་འཛིན་ལས། །བསྡུས་དོན་ངོ་མཚར་ཆར་འདི་ཁོ་བོས་

ཕབ། །འདི་ལ་སྐལ་བཟང་བོ་གསལ་རྨ་བ་རྣམས། །དགའ་བས་ལེགས་བཤད་གར་

གིས་ཀུན་དགེས་མཛོད། །

ཅེས་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་བསྡུས་དོན་ཁོག་ཕུབ་བོ་

གསལ་འཇུག་པ་བདེ་བེད་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི། རིགས་ཐམས་ཅད་དང་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཁྱབ་བདག་དྲུག་པ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རེ་བཙུན་མུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་

མཚན་གི་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བོས་ལེན་ཞིང་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་ཤྲི་ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་

བམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། ཀཱ་ལ་དུ་

ཏིའི་ལོ། ཧེ་མནྟ་ཞེས་པའི་དུས་ཀི་ཚིམ་བེད་ཀི་ཟླ་བའི་རོགས་པ་ལྔ་པའི་ཉིན་དཔལ་ས་སྐྱའི་

གནས་མཆོག་ཆུ་མིག་རིང་ཁའི་བ་བང་བདེ་མཆོག་ཕོ་བང་གི་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ངག་

གི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གི་གཟིམ་ཆུང་བདེ་བ་ཅན་གི་ཉི་འོད་འཁྱིལ་པར་སྦྱར་བ་འདི་རེ་

ཞིག་རོགས་སོ། །སརྦ་མངལཾ། །     ། །
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རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །
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